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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

رحم اهلل امرءاً 
أحيى حّقاً وأمات باطالً ودحض اجلور 

وأقام العدل

ص3مهاجرون عراقيون يف أمريكا يقاضون ترامب: نرفض الرتحيل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4عـودة القيـود األميـركيـة عىل كـوبـا

األمـم الـمـتـحـدة تـفـضـح جـرائـم الـبـحـريـن: سـتـؤدي إلـى أضـطـرابـات

ثالثة ماليني زائر أدوا مراسم زيارة استشهاد االمام عيل »عليه السالم«

منفذ الوليد »آمن«: الطريق سالك إىل سوريا واألردن
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام الحرب�ي، أم�س 
الس�بت، عن تحرير منفذ الولي�د الحدودي 
والش�ريط المتبقي بي�ن الح�دود العراقية 
الس�ورية األردنية، فيما اف�اد مصدر امني 
ف�ي محافظة االنبار، الس�بت، ب�أن لواءين 
من حرس الحدود باشرا بمسك منفذ الوليد 
والشريط الحدودي مع سوريا. وقالت خلية 
اإلعام الحربي في بيان تلقت »المس�تقبل 
»بتخطي�ط  إن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
المش�تركة،  العملي�ات  قي�ادة  وإش�راف 
انطلقت قيادة قوات الحدود بعملية واسعة 

باس�م )الفج�ر الجدي�د( لتحري�ر مناط�ق 
الش�ريط الحدودي ف�ي المنطق�ة الغربية 
ومن ثاثة محاور بمش�اركة قوات الحدود 
والحشد العش�ائري وإسناد طيران الجيش 
والقوة الجوية وطي�ران التحالف الدولي«.

أس�فرت  »العملي�ة  أن  الخلي�ة  وأضاف�ت 
ع�ن تحرير منف�ذ الوليد الحدودي ومس�ك 
وتحري�ر الش�ريط الح�دودي المتبقي بين 
الحدود السورية العراقية األردنية«. بدوره، 
أعل�ن قائ�د عملي�ات األنب�ار الل�واء الركن 
محمود الفاحي عن إحباط تعرض لتنظيم 
»داعش« على قطعات عسكرية غرب قضاء 
الرطبة، مش�يراً إلى تدمي�ر اليتين للتنظيم 

ومقتل من فيها. وقال الفاحي أن »قوة من 
الفرقة األولى بالجي�ش تمكنت من إحباط 
تعرض لداعش على المقرات التابعة لها في 
مفرق عكشات غرب الرطبة )310كم غرب 
الرم�ادي(«. وأض�اف الفاح�ي، أن »القوة 
تمكن�ت م�ن تدمي�ر آليتين لتنظي�م داعش 
وقت�ل من فيها«. ب�دوره، افاد مصدر امني 
في محافظة االنب�ار بأن لواءين من حرس 
الحدود باشرا بمسك منفذ الوليد والشريط 
الحدودي مع سوريا. وق����ال المصدر ان 
»لواءي�ن من حرس الحدود باش�را بمس�ك 

منفذ الوليد الحدودي مع سوريا«.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

استبعد سكرتير المكتب السياسي للحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني فاض�ل ميراني 
ي�وم الس�بت بالمضي ف�ي تفعي�ل برلمان 
إقليم كردس�تان من دون مش�اركة حركة 
التغيي�ر، فيما اعلن رئيس إقليم كردس�تان 
المنتهي�ة واليته ع�ن اس�تئناف الحوارات 

بين األطراف والجهات الكردستانية لتعزيز 
الوحدة الداخلية، وضمان مشاركة الجميع 
في اس�تفتاء حق تقرير المصير باستقال 
اإلقلي�م عن العراق. وقال س�كرتير المكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني 
فاض�ل ميران�ي للصحفيي�ن ف�ي منطق�ة 
كويسنجق في محافظة أربيل، ان الحزبين 
الوطني  الديمقراطي واالتح�اد  الرئيس�ين 

الكردستانيين س�يحاوالن بكل الجهود في 
عدم المض�ي بتفعي�ل البرلمان ب�ا حركة 

التغيير. 
وع�ن اذا م�ا كانت هناك مب�ادرة أخرى 
للحزبين بهذا الش�أن ق�ال ميراني ال توجد 
مب�اردة أخرى س�وى الت�ي طرحناها نحن 

واالتحاد الوطني لتفعيل البرلمان.
التفاصيل ص3

زين العراق تطلق رسميًا خدمة 
iflix ملشاهدة السينام واملسلسالت 

عرب اهلواتف النقالة

»الـسـاحـرات«
تـطـارد تـرامـب بـسـبـب 

عالقته بروسيا

العطواين جيتمع باعضاء غرفة جتارة 
بغداد وعددا من التجار ويبحث السبل الكفيلة 

للنهوض بالقطاع االقتصادي

رونالدو يكشف
 لالعبي الربتغال رحيله 

من ريال مدريد

عملية عسكرية خاطفة حررته.. ولواءان من حرس احلدود أمسكا الشريط احلدودي
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كـوريـا اجلنـوبيـة تعتـزم استثمـار 13 مليـار دوالر يف ايـراننائب يتحدث عن تشكيل »جلنة مرصية« لبحث تسهيل منح  الفيزا للعراقيني
القايض مدحت املحمود هينئ األرسة الصحفية بعيدها الـ »148« وزير الداخلية يأمر بإلغاء »العقوبات االنضباطية« لكافة منتسبي الوزارة

حمافظ البرصة يؤكد عىل التعاون املشرتك بني االجهزة 
االمنية للحد من النزاعات العشائرية

وزير النقل يصادق عىل متليك 25 دارا 
و33 قطعة لشاغليها يف البرصة

هدنة ملدة »48« ساعة يف مدينة درعا السورية
        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجيش الس�وري عن هدن�ة في درعا 
جنوب�ي الباد، أمس الس�بت، ف�ي وقت صرح 
مبع�وث األم�م المتح�دة الخ�اص إلى س�وريا 
س�تافان دي ميس�تورا برغبت�ه بعق�د جول�ة 
محادثات جديدة بين األطراف الس�ورية الشهر 

المقبل.
ونقل�ت الوكال�ة العربي�ة الس�ورية لألنباء 
»س�انا«، ع�ن بي�ان إن الجيش الس�وري أعلن 
وق�ف العملي�ات القتالي�ة لمدة 48 س�اعة في 

مدينة درعا الجنوبية اعتبارا من السبت.

وأعلن بي�ان القيادة العام�ة للجيش »وقف 
العمليات القتالية اعتبارا من الس�اعة 12 ظهر 
الس�بت )09:00 بتوقيت غرينت�ش( في مدينة 
درع�ا لم�دة 48 س�اعة، وذل�ك دعم�ا لجه�ود 

المصالحة الوطنية«.
ف�ي غضون ذل�ك، قال مكتب دي ميس�تورا 
في بيان إن »دي ميس�تورا يتمن�ى أن يعلن أنه 
س�يعقد جولة س�ابعة من المحادثات السورية 

في جنيف«.
المس�تهدف  »الموع�د  أن  البي�ان  وأض�اف 
لوصول المدعوين هو التاس�ع م�ن يوليو على 

أن تبدأ الجولة في العاشر من يوليو«.

وتاب�ع البي�ان أن المبع�وث »يعت�زم عق�د 
ج�والت أخ�رى م�ن المحادثات في أغس�طس 

وسبتمبر«.
وقال دي ميس�تورا إن المحادثات س�تعتمد 
على التقدم الذي أمكن إحرازه في إقامة مناطق 
»عدم التصعيد« في سوريا، حيث أودى الصراع 
المس�تمر منذ أكثر من ست سنوات بحياة 400 

ألف شخص.
وكان�ت وزارة الخارجية الروس�ية قالت إن 
محادثات بين روسيا وتركيا وإيران لبحث هذه 
المناط�ق س�تعقد ف�ي مدينة أس�تانة عاصمة 

كازاخستان في مطلع يوليو المقبل.
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بارزاين يفتح طاولة حوار مع »التغيري« ويفضل »املوت جوعًا« 
عىل »احتالل بغداد« لكردستان
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عملية »وثبة األسد« يف ميسان تقود إىل القاء القبض عىل 159 مطلوبًا
        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات الرافدي�ن القاء القبض 
ع�ى 159 مطلوب�ا للقضاء يف محافظة ميس�ان 
بينهم 15 مطلوبا بتهم ترويج وتعاطي املخدرات 
و9 مطلوبني بتهم القتل العمد خالل النصف االول 

من شهر حزيران ضمن عملية }وثبة االسد{. 
وذكر قائد عمليات الرافدين اللواء عيل ابراهيم 
املكص�ويص يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »اقس�ام وافواج ط�وارئ رشطة 
محافظة ميس�ان ومن خالل حمالتها املس�تمرة 
لتنفي�ذ اوام�ر القب�ض الص�ادرة م�ن القض�اء 
وسعيها لبس�ط االمن وفرض القانون وبمتابعة 
قائ�د رشطة املحافظة وكذلك القوات العس�كرية 
واالس�تخبارية املشاركة ضمن عملية وثبة االسد 
يف املحافظ�ة تمكن�ت ومن�ذ االول م�ن حزي�ران 
الج�اري وحت�ى الخام�س عرش من�ه ومن خالل 
متابعتها للمعلومات االس�تخبارية عن املطلوبني 
للقضاء ومالحقتهم ونصب الكمائن لهم تمكنت 
من الق�اء القبض عى 159 مطلوب�ا« للقضاء يف 

مركز واقضي�ة ونواحي محافظة ميس�ان بتهم 
جنائية مختلفة بينهم 15 مطلوبا وفق املادة 14 

مخدرات«.
واضاف »وتنوعت التهم بني الرتويج والتعاطي 
وضب�ط بح�وزة البعض منهم م�ا حصيلته 250 
غ�رام من مادة الحشيش�ه و7 أكي�اس من مادة 
الكرس�تال بواقع غرام لكل كيس ومجموعة من 
ادوات التعاطي، وكذل�ك القبض عى 9 مطلوبني 
وف�ق املادة 406 بتهم القتل العمد حيت تم احالة 
جمي�ع املتهم�ني اىل اقس�ام الرشط�ة املختص�ة 
الكمال االجراءات القانونية بحقهم واحالتهم اىل 

القضاء«. 
واش�ار اىل ان »عملية وثبة االس�د بمش�اركة 
تنفي�ذ  يف  والجي�ش مس�تمرة  الرشط�ة  ق�وات 
واجباته�ا يف رب�وع محافظة ميس�ان من قضاء 
عيل الغربي ش�ماال وحتى ناحي�ة العزير جنوبا ، 
محرزة تق�دم كبري يف اس�تتباب الواقع االمني يف 
املحافظة مش�يدا بتع�اون املواطنني مع االجهزة 
االمني�ة الت�ي ج�اءت لخدمته�م يف بس�ط االمن 

وفرض القانون«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات الفرات األوسط، 
أمس الس�بت، أن ع�دد زوار مرقد االمام 
ع�يل عليه الس�الم يف ذكرى استش�هاده 
بلغ�ت أكث�ر م�ن 3 مالي�ني زائ�ر، فيما 
أشارت إىل  نجاح خطتها االمنية الخاصة 

بمراسم الزيارة.
وذك�ر بيان لقي�ادة عملي�ات الفرات 
األوسط تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه »ب�إرشاف ميداني مب�ارش من قبل 
قائ�د عمليات الفرات األوس�ط تم نجاح 
خطة حماية الزوار القاصدين محافظة 
النجف األرشف إلحياء ذكرى استش�هاد 
االم�ام عيل علي�ه الس�الم ولي�ايل القدر 
املباركة دون اي خ�رق أو حادث أمني«.

واضاف البي�ان »كانت قي�ادة العمليات 
وقي�ادة رشطة محافظة النجف األرشف 
قد أع�دت خط�ة أمنية خاص�ة لحماية 
الزائرين ش�ارك فيها اكثر من )22( الف 
منتس�ب م�ن األجه�زة األمني�ة لوزاتي 
الدفاع والداخلية وطريان الجيش لتأمني 
الحماي�ة الالزمة للزائري�ن القادمني من 
داخ�ل وخ�ارج الع�راق وع�ر املطارات 

واملنافذ الحدودية«.
وتاب�ع البي�ان أنه »تم ن�رش دوريات 
متحركة وثابتة ونقاط تفتيش وانتشار 
واس�ع ومنظم وكان للجهد االستخباري 
الخط�ة  ه�ذه  نج�اح  يف  كب�رياً  دوراً 
إضافة اىل ذلك انتش�ار األجه�زة االمنية 
يف األقضي�ة والنواح�ي لتأم�ني الح�دود 

اإلدارية واملنافذ والس�يطرات وتس�هيل 
وصول الزائرين وتوفري الخدمات األمنية 

لهم وحمايتهم«.
واوضح بيان قي�ادة عمليات الفرات 
األوس�ط »كان ع�دد الزائري�ن الوافدين 
اىل محافظة النجف األرشف خالل األيام 
الثالثة املاضية اكثر من }3{ ماليني زائر 
من ضمنه�م اكثر م�ن }150{ الف زائر 

عربي واجنبي«.
وخت�م البي�ان بالقول »ته�دي قيادة 
عمليات الفرات األوس�ط نج�اح الخطة 
اىل  املتواض�ع  الجه�د  وه�ذا  االمني�ة 
املرابطني واملجاهدين يف س�احات القتال 
وه�م يدافعون عن وطنه�م ، كما نهدي 
هذا النجاح إىل ش�هدائنا األبرار وجرحى 

العراق«.
ويحي�ي مالي�ني املس�لمني الش�يعة 
كل ع�ام يف ليل�ة 21 من ش�هر رمضان 
املبارك ذكرى استش�هاد االم�ام عيل بن 
ابي طالب عليه السالم يف مرقده بمدينة 
النج�ف االرشف ومدين�ة الكوفة، حيث 
جام�ع الكوفة الذي وقع�ت فيه جريمة 
اغتيال االمام يف محرابه حني رضبه عبد 
الرحم�ن بن مرجم املرادي )الذي انش�ق 
عن�ه يف معركة صفني(  يوم 19 رمضان 
سنة 40 هجري تويف بعدها بيومني ودفن 

يف مدينة النجف محل مرقده الحايل.
املس�لمني  ان  اىل  باالش�ارة  الجدي�ر 
الش�يعة االثن�ا عرشي�ة تب�دأ مراس�يم 
إحيائهم لهذه الزيارة قبل ثالثة أيام من 

موعدها، تعرف بأيام )الجرح(.

عمليات الفرات األوسط أكدت جناح خطتها األمنية

ثالثة ماليني زائر أدوا مراسم زيارة استشهاد االمام عيل »عليه السالم«

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت قي�ادة عملي�ات الب�رة ق�رب انط�الق 
عملية عس�كرية واس�عة يف املحافظة، لبسط االمن 
ونزع س�الح العش�ائر والحد من ظاه�رة النزاعات 
العش�ائرية املس�لحة، وذل�ك بعد تعزي�ز املحافظة 
بقطع�ات عس�كرية من خ�ارج املدين�ة لرفد هذه 

العملية التي ستشمل عموم مناطق املحافظة.
وقال قائ�د عمليات البرة الفريق الركن جميل 
الشمري يف تريح صحفي خالل امسية رمضانية 
عق�دت يف دي�وان قبيل�ة بن�ي مالك الع�ام يف قضاء 
القرنة شمايل املحافظة، إن » قوة كاملة ستكون يف 
محافظة البرة مطلع ش�هر تموز 2017 لتنطلق 
بعدها عملية عسكرية واس�عة لغرض بسط االمن 
واالس�تقرار يف املحافظ�ة، ون�زع س�الح العش�ائر 
ومنع اي مظاهر للنزاعات العش�ائرية«.وأوضح ان 
»العملية التي س�تنطلق قريباً سيشرتك بها طريان 
الجي�ش ولواء من خارج قطع�ات عمليات البرة، 
وسرتكز عى حر املناطق وتفتيشها بشكل كامل«، 
مؤكداً ان »عمليات التفتيش ستس�مر ل�24 س�اعة 
وربم�ا اكثر من ذلك حت�ى انتهاء مه�ام التفتيش، 

وستغطي جميع املحافظة دون استثناء«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س ال�وزراء البلجيكي ش�ارل ميش�يل، 
أمس الس�بت، أن بالده مددت مشاركة قواتها الجوية 
يف العملي�ات العس�كرية ضمن ق�وات التحالف الدويل 
بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة، ض�د تنظي�م »داعش«، يف 
العراق وسوريا، حتى نهاية العام الحايل. وقال ميشيل 
إن تمدي�د مش�اركة بالده يعد إش�ارة قوي�ة باتجاه 
رشكائه�ا، وإنها »رشيك يعتمد عليه يف التحالف الدويل 
ضد داعش«، مبينا أن »بلجيكا س�تخصص 17 مليون 
يورو للعملي�ات العس�كرية ضد التنظي�م املتطرف«. 
وأضاف ميشيل أنه من املقرر أن تنتهي املهمة الحالية 
للطريان البلجيكي املش�ارك يف الحرب ضد »داعش« يف 
الش�هر الحايل لكن بروكس�ل قررت تمديد املهمة ستة 
أشهر أخرى. ونوه إىل أنه سوف تتمركز أربع مقاتالت 
بلجيكي�ة باإلضاف�ة إىل 100 جندي يف قاع�دة ب األردن 

لرضب أهداف للتنظيم يف سوريا والعراق.

عمليات البرصة: قريبًا انطالق عمليـة 
امنية للحد من النزاعات العشائرية 

بلجيكا متدد مشاركتهـا باحلـرب 
عىل »داعش« يف العراق وسوريا

       بغداد / المستقبل العراقي

هنأ الس�يد رئيس املحكمة االتحادي�ة العليا القايض مدحت 
املحم�ود األرسة الصحفي�ة العراقية بمناس�بة عيدها )148(، 
متمني�اً له�ا دوام املوفقي�ة يف نق�ل الحقائق الكامل�ة إىل الرأي 

العام.
وقال املحمود يف رسالة وجهها إىل األرسة الصحفية العراقية 
إن »املحكم�ة االتحادية العلي�ا تهنئكم بمناس�بة العيد )148( 

للصحافة العراقية«.
وتاب�ع املحمود أن »القضاء يس�اند حرية ال�رأي والتعبري يف 
الع�راق، ويثمن دور الصحاف�ة يف التعامل م�ع جميع امللفات، 
حت�ى أصبحت الي�وم بمنزلة س�لطة رابعة تقدر مس�ؤوليتها 

وتنقل الحقائق بكل شفافية«.
وأش�اد ب�دور رج�ال الصحاف�ة »يف هذه املرحل�ة عى وجه 
الخص�وص والع�راق يواج�ه ب�كل ص�وره، وبه�ذه املناس�بة 
نس�تذكر اليوم الش�هداء من الصحفيني، مراس�لني ومصورين 
الذين سقطوا يف ساحات املعارك وهم ينقلون انتصارات قواتنا 

البطلة«.
وأع�رب املحم�ود عن أمنيات�ه ب��«دوام املوفقي�ة والنجاح 

لالعالم الوطني يف اداء رسالته الرائدة«.

القايض مدحت املحمود هينئ األرسة 
الصحفية بعيدها الـ »148«

       بغداد / المستقبل العراقي

اته�م النائ�ب عن ائت�الف دولة القان�ون رزاق 
الحيدري، أمس الس�بت، الكتل الكردية يف الرملان، 
بتعطيل ترشي�ع قانون املحكم�ة االتحادية خالل 
الف�رتة املاضية، وذلك الرصاره�ا عى فقرة معينة 
او كلم�ة ضمن القانون.وق�ال الحيدري ان »اغلب 
القوان�ني املعطل�ة س�ببها الراعات السياس�ية 
ب�ني الكتل«.واض�اف ان »اع�رتاض اح�دى الكتل 

ع�ى قان�ون مع�ني، يمك�ن ان يعط�ل ترشيع�ه 
ل�دورة كاملة«.واش�ار اىل ان »اع�رتاض التحالف 
الكردس�تاني عى بعض فق�رات او كلمات ضمن 
مرشوع قانون املحكم�ة االتحادية، هو الذي اخر 
القان�ون طيلة الف�رتة املاضية«.وش�دد الحيدري 
عى رضورة ان »يكون هناك دور لوس�ائل االعالم 
اليص�ال الحقيقي�ة للمواط�ن، وكش�ف م�ن هي 

الجهات التي تعطل بعض القوانني املهمة«. 
ان  تري�د  الكردس�تانية  »الكت�ل  ان  واوض�ح 

تكون قرارات املحكم�ة االتحادية باإلجماع وليس 
باالغلبية، كم�ا تدعو اغلب الكت�ل النيابية لذلك«، 
الفتا اىل ان »االستجابة اىل طلب الكتل الكردستانية 

يعني تعطيل لقرارات املحكمة االتحادية«.
وكان�ت اللجن�ة القانونية النيابي�ة، قد اتهمت 
الس�بت )16 تموز 2016(، التحالف الكردس�تاني 
بتعطي�ل إقرار قان�ون املحكم�ة االتحادية، عازية 
ذلك إىل »أس�باب سياس�ية«، فيما حملت رؤس�اء 

الكتل مسؤولية تعطيل القوانني الخدمية.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الكتلة النيابي�ة الئتالف الوطنية 
النائب كاظم الش�مري، أمس السبت، عن تشكيل 
لجنة مرية لبحث تسهيالت منح تأشرية الدخول 
للعراقي�ني اىل مر، فيما دع�ا الخارجية العراقية 
اىل االس�تفادة م�ن الجه�ود وانضاج�ه وصوال اىل 

الغاء الفيزا.
وق�ال الش�مري ان »وفدا من ائت�الف الوطنية 
برئاس�ة رئيس االئتالف اياد عالوي وعضويتنا زار 

جمهورية مر العربي�ة«، مبينا ان »الوفد التقى 
برئييس مجليس الوزراء والنواب املريني، وطرح 
قضية التشديد بمنح تأش�ريات الدخول للعراقيني 

من الطلبة والجاليات السياحية اىل مر«.
واضاف الش�مري، ان »الجان�ب املري تفهم 
هذا االمر واهمية تقوية اوارص العالقة بني البلدين 
الش�قيقني«، الفتا اىل ان »وزير الخارجية املري 
سامح ش�كري اعلمنا بتش�كيل لجنة من وزارتي 
الداخلي�ة والخارجي�ة املري�ة لبحث تس�هيالت 
منح تأشرية الدخول للعراقيني اىل جمهورية مر 

العربي�ة«. واكد الش�مري، عى »رضورة تنس�يق 
وزارة الخارجي�ة العراقي�ة م�ع نظريتها املرية 
واالس�تفادة من الجهود التي بذلها االئتالف خالل 
زيارته اىل مر النضاج هذا االمر والس�عي اليجاد 
الي�ات افضل لتس�هيل دخ�ول العراقيني اىل مر 

وصوال اىل الغاء الفيزا بشكل كامل بني البلدين«.
يذك�ر ان عدد م�ن املس�ؤولني العراقيني بينهم 
وزي�ر الخارجية دعا يف اكثر من مناس�بة مر اىل 
تس�هيل اجراءات من�ح الفيزا للعراقي�ني من اجل 

الدراسة او الغراض السياحة.

دولة القانون تتهم »الكتل الكردية« بتعطيل التصويت 
عىل قانون املحكمة االحتادية

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الدف�اع الكندي هارجي�ت س�اجان التزامه بدعم 
العراق ومكافحة عصابات داعش االرهابية، مس�تبعدا إرس�ال 
ق�وات كندي�ة إىل س�وريا يف إط�ار املهم�ة العس�كرية الكندية 
الحالي�ة ض�د »داع�ش«. وق�ال س�اجان يف مؤتم�ر صحفي يف 
أوت�اوا »نركز حاليا عى الع�راق ونواصل هذا الرتكيز للتأكد من 
تعزيز بعض املكاس�ب التي حققناها وإج�راء تعديالت حيثما 
كان ذل�ك رضوري�ا«. وأكد وزي�ر الدفاع الكن�دي »التزام بالده 
بمكافح�ة داعش ودعم العراق«، مش�ريا إىل أن »هناك مخاوف 
من أن العصابات اإلرهابية س�وف تذهب تحت األرض وتلجأ إىل 
هجمات إرهابية تقليدي�ة أخرى بعد معركة املوصل«. وقال إن 
»ذل�ك يتطلب تدريب�ا ودعما مختلفني من املجتم�ع الدويل الذي 
يركز إىل حد كبري عى مس�اعدة الق�وات العراقية والكردية عى 

محاربة داعش«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الس�بت، عن إلقاء القبض 
عى العنر الثاني من العصابة التي نفذت عملية سطو مسلح 

عى منزل يف منطقة البيجية غربي العاصمة.
وقال�ت القيادة يف بيان مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »بناًء عى الجهد االستخباري واملتابعة والتحري 
لقيادة عمليات بغداد فقد تمكنت من إلقاء القبض عى العنر 
الثان�ي يف العصابة التي اقتحمت أحد املنازل يف منطقة البيجية 
ضمن قاطع املنصور والتي كانت قد اتخذت من توزيع الفطور 

غطاء لها.

وزير الدفاع الكندي: ملتزمون 
بدعم العراق 

عمليات بغداد: اعتقال العنرص الثاين 
من عصابة السطو املسلح بالبيجية

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة 
اي�اد عالوي انن�ا يف الع�راق نتجه اىل 
تأس�يس دولة مواطنة تكون لجميع 
اطياف الشعب دون استثناء، الفتاً إىل 
ان معركة العراق مع االرهاب طويلة 
ومستمرة بسبب الخاليا النائمة التي 

ستعمل بعد السقوط عسكريا.
واضاف يف مؤتمر صحفي عقده 
يف خت�ام زيارته للعاصم�ة املرية 
القاهرة »نرفض االنتخابات القائمة 

اىل عملي�ة  وندع�و  الطائفي�ة  ع�ى 
سياس�ية ش�املة يف العراق »،مشريا 
اىل ان » الطائفية السياسية نوع من 
انواع االرهاب وليس عصابات داعش 

االرهابية وتنظيم والقاعدة فقط«.
وب�ني ع�الوي ان »مل�ر ديونا يف 
أعن�اق الع�راق نظ�را مل�ا قدمته من 
تضحيات للعالم العربي واإلس�المي، 
يف  رائ�دا  س�يظل  م�ر  دور  وأن 
املنطق�ة وال بديل عنه، مش�ددا عى 
مساندة ودعم بالده ملر حيث أنها 
مح�ور االعت�دال باملنطقة«.واوضح 

»إننا سنس�عى إىل إقناع املسؤولني يف 
العراق لتحقيق الحصانة االقتصادية 
مل�ر« ، منوها اىل » أهمية االنتصار 
الس�يايس يف العراق دعم�ا لالنتصار 
العس�كري واألمن�ي ع�ى عصابات 

داعش اإلرهابية«.
واعتر نائب رئيس الجمهورية أن 
» اللجان املش�رتكة ب�ني البلدين رغم 
ع�دم انعقادها لفرتة إال أنها ليس�ت 
بديل�ة ع�ن النواي�ا الطيب�ة واالرادة 
املرية والعراقية القوية لتأس�يس 
والتع�اون  الرشاك�ة  م�ن  رصح 

االقتصادي البناء«.ولفت إىل » أهمية 
موق�ع الع�راق ودوره كج�ر بناء 
مع جريانه، الس�يما يف تركيا وإيران، 
مضيفا »مس�تعدون لحوار بناء من 
أجل استقرار املنطقة التي نحن جزء 
منها«.وبخصوص ازمة دول الخليج 
مع قطر اش�ار ع�الوي اىل انه »يجب 
وض�ع النقاط عى الحروف يف قضية 
قطر م�ن اج�ل تحقيق االس�تقرار، 
ويج�ب مصارح�ة اي دول�ة تعم�ل 
بمعزل عن محيطها ان كانت عربية 

او اسالمية«.

نائب رئيس اجلمهورية من القاهرة: نتجه إىل تأسيس دولة مواطنة 

نائب يتحدث عن تشكيل »جلنة مرصية« لبحث تسهيل
 منح الفيزا للعراقيني
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     بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر وزير الداخلية قاس�م األعرجي، بإلغ�اء العقوبات االنضباطية ملنتس�بي الوزارة كافة، 
تثمين�اً ل�دور القوات األمنية يف االنتص�ارات وجهودهم يف مجاالت عمله�ا األمنية والخدمية 
واإلدارية«. وذكر املكتب االعالمي للوزير يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»بمناس�بة ش�هر رمضان املبارك وقرب حلول عيد الفطر الس�عيد وتزامن�اً مع االنتصارات 
الكب�رة التي تحققها قواتنا االمنية يف مع�ارك تحرير االرض ضد عصابات داعش االرهابية 
وقرب اعالن النرص النهائي عىل العدو, امر وزير الداخلية قاس�م االعرجي بإلغاء العقوبات 
االنضباطية ملنتسبي وزارة الداخلية كافة«. وأضاف املكتب, أن »األمر جاء تثميناً لدور قواتنا 
االمنية البطلة وما تبذله من جهود يف شتى مجاالت عملها االمنية والخدمية واإلدارية تماشياً 
مع اجواء النرص الذي يعيش�ه ابناء ش�عبنا خالل هذه االيام املباركة«. واكد األعرجي, وفقاً 
للبيان، عىل »رضورة ان تكون هذه الخطوة حافزاً لكافة منتس�بي الوزارة بالتقيد الصارم 

بالقانون وضوابط العمل ومضاعفة الجهود الخرة لتأدية الواجبات بهمة ونشاط.

وزير الداخلية يأمر بإلغاء »العقوبات االنضباطية« لكافة منتسبي الوزارة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت خلية اإلعالم الحربي، أمس السبت، 
عن تحري�ر منفذ الوليد الح�دودي والرشيط 
الس�ورية  العراقي�ة  الح�دود  ب�ن  املتبق�ي 
األردنية، فيما اف�اد مصدر امني يف محافظة 
االنبار، السبت، بأن لواءين من حرس الحدود 
بارشا بمسك منفذ الوليد والرشيط الحدودي 
مع س�وريا. وقالت خلية اإلع�الم الحربي يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »بتخطي�ط وإرشاف قي�ادة العملي�ات 
املش�ركة، انطلق�ت قي�ادة ق�وات الح�دود 
بعملية واسعة باسم )الفجر الجديد( لتحرير 
مناطق الرشيط الحدودي يف املنطقة الغربية 
ومن ثالثة محاور بمش�اركة ق�وات الحدود 
والحش�د العشائري وإس�ناد طران الجيش 
والق�وة الجوي�ة وط�ران التحال�ف الدويل«.

وأضاف�ت الخلي�ة أن »العملية أس�فرت عن 
تحرير منفذ الوليد الحدودي ومس�ك وتحرير 
الح�دود  ب�ن  املتبق�ي  الح�دودي  الرشي�ط 

السورية العراقية األردنية«.
ب�دوره، أعلن قائد عملي�ات األنبار اللواء 
الركن محم�ود الفالحي ع�ن إحباط تعرض 
لتنظي�م »داع�ش« ع�ىل قطعات عس�كرية 
غ�رب قضاء الرطبة، مش�راً إىل تدمر اليتن 

للتنظيم ومقتل من فيها.
وقال الفالحي أن »ق�وة من الفرقة األوىل 
بالجيش تمكنت م�ن إحباط تعرض لداعش 
ع�ىل املق�رات التابعة لها يف مفرق عكش�ات 

غرب الرطبة )310كم غرب الرمادي(«.
وأض�اف الفالح�ي، أن »القوة تمكنت من 
تدمر آليتن لتنظيم داعش وقتل من فيها«.

ب�دوره، اف�اد مص�در امن�ي يف محافظة 
االنب�ار بأن لواءين من ح�رس الحدود بارشا 
بمس�ك منفذ الوليد والرشي�ط الحدودي مع 
س�وريا. وق�����ال املص�در ان »لواءين من 
ح�رس الحدود ب�ارشا بمس�ك منف�ذ الوليد 

الحدودي مع سوريا«.
واض�اف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
امس�كت  الق�وات  »ه�ذه  ان  اس�مه،  ع�ن 
ايض�ا الرشي�ط الحدودي بن منف�ذي الوليد 
وطريبي�ل«، مش�را اىل ان »هن�اك واجب�ات 

اخرى باتجاه منفذ القائم الحدودي«.
ومنفذ الوليد تم تحريره يف آب عام 2016، 
واملناط�ق املحيطة ب�ه كانت تحت س�يطرة 
تنظيم »داع�ش«، إال أن عملية التحرير التي 
تم�ت ش�ملتها باإلضافة إىل املثلث الس�وري 

االردني العراقي.
واآلن ترابط  ق�وات حرس الحدود، وقوات 
صق�ور الصح�راء، وق�وات حش�د الغربية، 
عش�رة  وابن�اء  الحم�زة،  كتائ�ب  وق�وات 
البومح�ل، داخل بنايات املنف�ذ لحمايته من 

»داعش«.
 ومنذ نحو 10 شهور نفذ تنظيم »داعش« 
نح�و 30 عملية انتحاري�ة بعجالت مفخخة 
و70 تعرض بعضها عنيف، وتم التصدي لكل 
تلك التعرضات، علما ان بنايات املنفذ مدمرة 
بالكام�ل.  وإثر ه�ذه التعرض�ات اإلرهابّية، 
تع�رّض قائ�د قوات ح�رس الح�دود الفريق 
حامد عبدالله الحسيني إىل االستجواب ملرّتن 
م�ن قبل لجنة األمن والدفاع الربملانية، فضالً 
عن مطالبتها له باالس�تقالة، ع�اّدة أن عدم 
حماية الحدود خاصة من تحركات مسلحي 

»داعش« أمر خطر جداً.
وتقاس أهمي�ة املنفذ الح�دودي باهمية 
املثل�ث العراقي الس�وري االردن�ي، وبأهمية 
املحافظة عىل مفرق طريق عكاشات، وايضا 
رصد واس�تهداف ح�ركات داع�ش يف مدينة 

القائم.
أهمّي�ة  للمنف�ذ  ف�إن  ه�ذا،  إىل  إضاف�ة 
اقتصادي�ة كب�رة، إذ يع�ّد رشياناً أساس�ياً 
للبضائع القادمة من س�وريا إىل العراق، كما 
أن�ه ي����ؤمن الق���وافل التجارية القادمة 

من األردن.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أقام مهاج�رون عراقي�ون دعوى 
لتف�ادي  األمريكي�ة  الحكوم�ة  ض�د 
ترحيلهم إلى بلدهم، خش�ية التعرض 

لالضطهاد.
وق�ال المحام�ي المتخص�ص في 
ان  الالجئي�ن أش�رف مي�الد  قضاي�ا 
الموضوع  المنش�ورة حول  »الوقائع 
تق�ول إنه�م مهاجرين، وم�ن حقهم 
طل�ب اللج�وء حت�ى ل�و تأخ�ر، على 
شرط تفنيدهم ألسباب مقنعة، حول 
س�بب ع�دم تقديمهم عل�ى لجوء في 

امريكا«.
لوكال�ة  المحام�ي  واض�اف 
»س�بوتنيك« الروسية، انهم »لو كانوا 
الدولي والمس�تمد  القان�ون  الجئين، 
يمن�ع  االمريكي�ة،  القواني�ن  من�ه 
ترحيل الالجئ، س�واء الذي تم قبوله 
كالج�ئ، أو م�ن تق�دم بطل�ب لجوء 
وينتظر النتيجة، وبالنسبة للعراقيين 
المحتجزي�ن ف�ي أمي�ركا، قضاياهم 
جنائية وليست ارهاب، فترحيلهم فيه 

تعسف، وهذا ليس صعباً اثباته«.
وتابع ان »األقليات الدينية، من أهم 
فئ�ات الالجئين العراقيي�ن، ويعانون 
مش�كلة عدم الحصول على جنس�ية، 
يمن�ح  األمريك�ي  القان�ون  أن  رغ�م 
الجنسية بعد اقامة قانونية 5 سنوات، 

أو اقامة غير شرعية 15 سنة«.
وبي�ن انه »أحيانا تتم مس�اومتهم 
عل�ى التعاون مع االف ب�ي أي مقابل 
الجنس�ية، أو دخ�ول الح�رب مقاب�ل 
أمري�كا  م�ن  للمهاجري�ن  الجنس�ية 
الالتيني�ة، وس�تجد ف�ي ع�ام 2003، 
معظ�م الذي�ن قتل�وا م�ن االمريكان 
ف�ي غزو الع�راق، اغلبهم م�ن أمريكا 
الالتينية، وكانوا على وش�ك الحصول 

على الجنسية«. 
وح�ول موقفه�م القانون�ي اك�د 
المحامي أش�رف ميالد ان »العراقيين 
موقفه�م قوي طبع�اً، ما ل�م يكونوا 

تورطوا في جرائم ضد اإلنس�انية، أو 
جرائ�م ح�رب أو جرائم خطي�رة غير 
سياسية، لكن موقف السلطات غريب 
بترحيله�م الماكن يحتم�ل تعرضهم 
فيه�ا لالضطه�اد«، مضيف�اً »تصرف 

عجيب ومنطقه ضعيف«.
واش�ار مي�الد ال�ى ان »المجتم�ع 
المدن�ي قوي هن�اك، ليس هن�اك داع 
للقل�ق على ه�ؤالء، والقضية س�يتم 
قبوله�ا ف�ي كل األح�وال، وموقفهم 

القانون�ي قوي، خاص�ة أن معظمهم 
ضحاي�ا الغزو األمريكي الذي تس�بب 

في االنهيار األمني بالعراق«.
ف�ي  الهج�رة،  ش�رطة  وكان�ت 
ديترويت، أوقفت أكثر من مئة شخص 

غالبيتهم من أقليات دينية عراقية، في 
نهاية األسبوع الماضي.

األش�خاص  ه�ؤالء  وغالبي�ة 
الموقوفين أتوا إلى الواليات المتحدة 
بصف�ة مهاجرين ويقيمون هناك منذ 

عقود.وكش�ف مص�در أن االعتقاالت 
التي نفذت بح�ق عراقيين في أمريكا 
صدرت بحقهم أح�كام ترحيل نتيجة 
اتفاق مع العراق بإسقاطه من قائمة 

الدول المحظور دخول مواطنيها. 

كريستنس�ن  جيلي�ان  وأوضح�ت 
الهج�رة  إدارة  باس�م  المتحدث�ة 
»نتيج�ة  األمريكي�ة  والجم�ارك 
لمفاوضات جرت مؤخرا بين الواليات 
المتح�دة والعراق، وافق�ت الحكومة 
العراقي�ة مؤخرا على قب�ول عدد من 
العراقيين مم�ن صدرت بحقهم أوامر 

ترحيل« بسبب ارتكابهم جرائم.
لوكال�ة  كريستنس�ن  وأضاف�ت 
»رويترز« أن إدارة الهجرة اعتقلت في 
اآلون�ة األخي�رة عددا من األش�خاص 
جرائ�م  بارت�كاب  جنائي�ا  المداني�ن 
منه�م  ف�رد  »كل  متابع�ة  خطي�رة، 
م�ر بإج�راءات كاملة وعادلة بش�أن 
الهج�رة خلص بعدها ق�اض فيدرالي 
مخت�ص بالنظر ف�ي قضاي�ا الهجرة 
إلى أنهم غير مؤهلي�ن للحصول على 
أي إعفاء بموج�ب القانون األمريكي 

وأمر بترحيلهم«.
وكان محام�ون ونش�طاء وأفراد 
عائالت أك�دوا أن عش�رات العراقيين 
من الطائفة الكلدانية الكاثوليكية في 
ديتروي�ت بوالي�ة ميش�يغان وأكرادا 
عراقيين في ناش�فيل بوالية تنيس�ي 

اعتقلوا استعدادا لترحيلهم.
يوج�د  مص�ادر،  ع�دة  وبحس�ب 
نح�و 1400 عراق�ي ص�درت بحقهم 
أوام�ر نهائية بالترحيل ف�ي الواليات 

المتحدة.
وكانت النسخة األولى من الحظر، 
الت�ي وقعه الرئي�س األمريكي دونالد 
ترامب بعد أيام من توليه الس�لطة في 
يناير، تشمل في األس�اس العراق إلى 
جانب س�وريا وإيران وليبي�ا واليمن 

والسودان والصومال.
وجاء في األم�ر التنفيذي المعدل، 
الذي اس�تبعد العراق م�ن القائمة، أن 
»الحكوم�ة العراقي�ة اتخذت خطوات 
لتحس�ين توثيق حركة السفر وتبادل 
العراقيي�ن  واس�تعادة  المعلوم�ات 
الذي�ن ص�درت بحقهم أوام�ر نهائية 

بالترحيل«.

عملية عسكرية خاطفة حررته.. ولواءان من حرس احلدود أمسكا الشريط احلدودي

منفذ الوليد »آمن«: الطريق سالك إىل سوريا واألردن

حمامون يتوقعون كسب القضية أمام الرئيس األمريكي

مهاجرون عراقيون يف أمريكا يقاضون ترامب: نرفض الرتحيل

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

استبعد سكرتير المكتب السياسي للحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني فاضل ميراني يوم 
الس�بت بالمض�ي ف�ي تفعي�ل برلم�ان إقليم 
كردس�تان من دون مش�اركة حركة التغيير، 
فيم�ا اعلن رئي�س إقليم كردس�تان المنتهية 
واليته عن اس�تئناف الح�وارات بين األطراف 
الوح�دة  لتعزي�ز  الكردس�تانية  والجه�ات 
الداخلي�ة، وضم�ان مش�اركة الجمي�ع ف�ي 
استفتاء حق تقرير المصير باستقالل اإلقليم 
عن العراق. وقال س�كرتير المكتب السياسي 
فاض�ل  الكردس�تاني  الديمقراط�ي  للح�زب 
ميران�ي للصحفيي�ن في منطقة كويس�نجق 
في محافظ�ة أربي�ل، ان الحزبين الرئيس�ين 
الديمقراطي واالتحاد الوطني الكردس�تانيين 
س�يحاوالن ب�كل الجه�ود ف�ي ع�دم المضي 

بتفعيل البرلمان بال حركة التغيير.
وع�ن اذا م�ا كان�ت هن�اك مب�ادرة أخرى 
للحزبي�ن بهذا الش�أن ق�ال ميران�ي ال توجد 
مب�اردة أخرى س�وى الت�ي طرحناه�ا نحن 

واالتحاد الوطني لتفعيل البرلمان.
وتاب�ع بالق�ول ان ابوابن�ا مش�رعة امام 
الجميع للوصول الى أي حل، ونتمنى أال توصد 

باقي األطراف ابوابها بوجوهنا.
ب�دوره، اعل�ن رئي�س إقلي�م كردس�تان 
المنتهية واليته مسعود بارزاني عن استئناف 
الحوارات بين األطراف والجهات الكردستانية 

لتعزي�ز الوح�دة الداخلية، وضمان مش�اركة 
الجمي�ع ف�ي اس�تفتاء ح�ق تقري�ر المصير 

باستقالل اإلقليم عن العراق.
وق�ال بارزان�ي إن إج�راء االس�تفتاء حق 
للشعب الكردي، ويتطلب بعد إجرائه حوارات 
ومفاوض�ات مع الحكومة االتحادية وس�ائر 
األطراف المعني�ة، ومعالجة القضايا المعلقة 

بين المركز واإلقليم.
واش�ار بارزاني إل�ى إن الح�وار والتدابير 
المطلوبة س�تأخذ طريقها في األيام القادمة 
لتعزيز الوحدة المتحققة ومش�اركة الجميع 

في تقرير مصير الشعب الكردستاني.
وانتق�د بارزان�ي، الجمع�ة، من اس�ماهم 
»العبي�ن دوليي�ن« ضد اس�تفتاء ح�ق تقرير 
المصي�ر باالس�تقالل ع�ن الع�راق ف�ي وقت 

يدعون به الديمقراطية.
وقال في مقابلة أجرته معه مجلة »فورن 
بوليس�ي« االمريكي�ة، »نحن نري�د أن يكون 
هذا االس�تفتاء لالس�تقالل، وهذا من ش�أنه 
أن يس�اعدنا عل�ى ح�ل العديد من المش�اكل 

تلقائيا«.
وأضاف انه إذا نظرتم إلى دراسات إفرادية 
للبلدان األخرى التي اتبعت االس�تقالل، فإنها 
جميع�ا كانت لديه�ا مش�اكلها الداخلية. ولم 
تنتظر لجميع هذه المشاكل، ونحن لن ننتظر 
حل�وال ل�كل مش�كلة قب�ل أن نق�رر مصيرن 
س�نقوم باالس�تفتاء ث�م نح�ل تل�ك القضايا 

األخرى في وقت الحق«.

واكد بالق�ول »لقد عملنا بج�د على وضع 
دس�تور ف�ي العراق يمك�ن أن يك�ون ضامنا 
لحق�وق واجباتن�ا جميع�ا. لقد صوتن�ا لهذا 
الدس�تور. ولكن الدستور ينص على ان وحدة 
الع�راق ملزم�ة بتنفيذ الدس�تور. لذا س�ؤالي 
إليهم: هل تم تنفيذ الدستور العراقي؟ بالطبع 
ال«. ونوه رئيس بارزاني الى انه لهذا الس�بب 
من وجه�ة نظ�ر وردود الفعل م�ن الالعبين 
الدوليي�ن، ق�ال أحدهم أن�ه ضد االس�تفتاء. 
يقولون إن هذا ليس وقتا مناسبا، أو قد يخلق 
مش�اكل«، مردفا انه »اخالفه�م حول هاتين 
النقطتين. انها لن تضيف إلى المش�اكل. وإذا 
ل�م يحدث هذا االس�تفتاء، فإنه س�يؤدي إلى 
المزيد من زعزعة االس�تقرار ف�ي العالقة، و 
إل�ى المزيد من عدم االس�تقرار في المنطقة. 
ونري�د إجراء هذا االس�تفتاء بغي�ة منع عدم 

االستقرار«.
وزاد بارزان�ي انه »إذا كان هؤالء الالعبين 
الدوليي�ن ض�د ه�ذا االس�تفتاء، وه�ذا يعني 
ومبادئه�م  قيمه�م  م�ع  يتعارض�ون  أنه�م 
الديمقراطية التي تعبر عن قراراتهم الخاصة 
للناس بش�أن مصيرهم«، مبينا انه »إذا كانوا 
يقفون ضد االس�تفتاء، فه�ذا يعني أنهم ضد 

الديمقراطية«.
وعبر عن اس�فه بالقول انه »لس�وء الحظ 
اآلن، المصال�ح لديه�ا الي�د العليا عل�ى القيم 

واألخالق واإلنسانية في هذه العالقات«.
وقال بارزاني ان هذه فرصة مهمة ألوجه 

رس�الة للعالم نحن نفضل الم�وت جوعا من 
العيش تحت القمع واحتالل اآلخرين«.

الكردس�تاني-  الديمقراطي  الح�زب  أعلن 
س�وريا )دائرة تركي�ا(، أن دولة كوردس�تان 
المستقلة »لم تعد مجرد حلم بل باتت حقيقة 

واقعة«.
يأت�ي ه�ذا ف�ي وق�ت اعل�ن في�ه اقلي�م 
كوردس�تان اج�راء اس�تفتاء ش�عبي في 25 
ايلول المقبل لتقرير المصير في البقاء ضمن 

اطاء العراق من عدمه.
وتعقيب�ا عل�ى الق�رار ذك�ر الديمقراطي 
ان ه�ذا  بي�ان  الس�وري، ف�ي  الكردس�تاني 
»محصلة طبيعية لنضال ش�عبنا الكردستاني 

على مدى قرن كامل«.
واضاف »يأتي هذا الحدث المصيري ليبرهن 
من جديد أن دولة كوردستان المستقلة لم تعد 
كونها مجرد حلم يراود خيال شعب كوردستان 
بل باتت حقيقة واقعة س�عى وما يزال يسعى 
إليها الكرد وباقي مكونات اقليم كوردس�تان 
بثقة وبقيادة حكيمة وجديرة اس�تطاعت ان 
تس�تحوذ على ثقة مجمل الالعبي�ن الدوليين 
في الغرب والش�رق عبر ماكينة دبلوماس�ية 

بارعة وخالل فترة قياسية«.
واعل�ن ع�ن دعم�ه لم�ا وصف�ه بالق�رار 
التاريخ�ي الخاص باالس�تفتاء. »ه�ذا القرار 
خط�وة ضروري�ة ومش�روعة لش�عبنا ف�ي 
كوردس�تان الع�راق بتقرير مصي�ره وإعالن 

دولته المستقلة«.

االحتاد والدميقراطي خيوضان »حوارات« لضمان مشاركة األحزاب الكردية باالستفتاء

بارزاين يفتح طاولة حوار مع »التغيري« ويفضل »املوت جوعًا« عىل »احتالل بغداد« لكردستان
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يس�تهدف حظ�ر التب�ادالت ال�ذي أعلنه 
الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب مع كيانات 
يس�يطر عليه�ا الجيش الكوب�ي قلب نظام 
راوول كاس�رو ال�ذي أوكل قطاعات كاملة 

من اقتصاد البالد اىل قادة عسكريني.
وأعل�ن ترامب من�ع التب�ادالت التجارية 
بني ال�ركات األمريكية ومجموعة غايس�ا 
والت�ي  ال�ركات  الدارة  للجي�ش  التابع�ة 
تس�يطر خصوص�ا عىل قس�م م�ن القطاع 

السياحي الذي يشهد نموا قويا يف كوبا.
الح�ارضة يف ع�دة  املجموع�ة  وتجس�د 
قطاعات النفوذ الكب�ري للجيش يف االقتصاد 
الق�رن  تس�عينات  يف  ب�دأ  وال�ذي  الكوب�ي 

املايض.
آن�ذاك، برزت الحاجة امللح�ة إىل العمالت 
مع انهيار االتحاد السوفياتي وانقطاع الدعم 
ال�ذي كان�ت تحصل علي�ه البالد. واس�تفاد 
الش�قيقان فيدل وراوول كاس�رو من والء 
الجي�ش فأوكال إلي�ه اإلرشاف عىل قطاعات 

اقتصادية رئيسية.
وبدأت هذه الس�يطرة من خالل تشكيل 
إتحاد املؤسسات العس�كرية لدعم التسليح 
وصناعت�ه محلي�ا ث�م مجموع�ة غافيوت�ا 
السياحية التي تتوىل تنس�يق وإدارة انفتاح 
البالد عىل السياحة قبل تأسيس مجموعات 
سياحية مدنية أخرى مثل كوباناكان وغران 

كاريبي.
الداخلي�ة  وزارة  أسس�ت  ذل�ك،  قب�ل 
مجموعة سيميكس التي تضم عدة رشكات 
واجه�ة  رشكات  تش�كيل  يف  متخصص�ة 
لاللتفاف ح�ول القيود التي يفرضها الحظر 
االقتصادي األمريكي عىل الجزيرة منذ العام 

.1962
وبعد أن كان الهدف من اتحاد املؤسسات 
العس�كرية هو زيادة االنتاجي�ة، تحول مع 

الوقت اىل مجموعة غايسا.
وضم�ت املجموع�ة بع�د ذل�ك غافيوت�ا 

وأيضا مجموعة التوزيع »تي ار دي« وإدارة 
محط�ة الحاويات يف مرفأ ماري�ال الضخم، 
غرب هافان�ا، ومجم����وع�ة رافني املالية 
أحد مالكي رشك����ة ايتيكسا التي تحتكر 

قطاع االتصاالت.

وتمل�ك غافيوتا أكثر من 50 فندقا )%40 
م�ن البني�ة التحتية للفن�ادق الت�ي تملكها 
الحكوم�ة يف الجزي�رة( وخمس�ة أح�واض 
س�فن وأكثر من 25 مطعم�ا ورشكة جوية 
تحمل االسم نفس�ه وعدة رشكات لسيارات 

األجرة وإيجار السيارات.
ويف ظ�ل حك�م راوول كاس�رو، بات�ت 
س�يميكس  رشك�ة  ع�ىل  تس�يطر  غايس�ا 
ورشك�ة  ال�دويل  امل�ايل  والبن�ك  القابض�ة 
هاف�����اغوانيكس التي تملك عدة مطاعم 

وفنادق يف هافانا القديمة.
وتظل غايس�ا غري ش�فافة وال يتوفر أي 
س�جل رس�مي يحيص الكي����ان�ات التي 
ت�رف عليه����ا يف كوب�ا. كم�ا ان املق�ر 
الرئييس لغايسا يف غرب العاصمة ال يتضمن 

حتى الفتة عىل مدخله.
لوي�س  الجن�رال  غايس�ا  إدارة  ويت�وىل 
رودريغ�ز لوبي�ز كايخ�اس عض�و اللجن�ة 
املركزي�ة للح�زب الش�يوعي الكوبي وصهر 
راوول كاس�رو. وهذا الجنرال الذي يتفادى 
الظه�ور علنا غري معروف فعال من الش�عب 

الكوبي.
غرانم�ا  صحيف�ة  يف  مس�ؤول  وعل�ق 
الرس�مية س�اخرا يف تغريدة »ب�دون الفتات 
باملجموع�ات  املرتبط�ة  ال�ركات  تح�دد 
الكربى س�يكون من الصعب )عىل الركات 

األمريكية( عدم انتهاك إجراءات« ترامب. 
وأش�ار خورخ�ي دوان�ي مدي�ر معه�د 
األبح�اث الكوبية يف جامعة فلوريدا »بالنظر 
اىل الوجود البارز للعسكريني يف عدة نشاطات 
منتج�ة يف االقتص�اد الكوب�ي، م�ن الصعب 
تخي�ل ان العالق�ات التجاري�ة ب�ني البلدين 

ستكون عىل نطاق واسع«.
وتاب�ع دواني »لقد س�معنا ان الحكومة 
االمريكية س�تعد قائمة بال�ركات الكوبية 
املرتبطة بش�كل خاص بالقوات املس�لحة«، 
قب�ل تطبيق االج�راءات التي س�تدخل حيز 

التنفيذ يف االشهر املقبلة.
اال ان خبري االقتصاد الكوبي بافيل فيدال 
م�ن جامع�ة خافرييان�ا دي كايل ش�دد عىل 
صعوب�ة املهمة وحجمها وق�ال انه ال بد من 
االنتظ�ار »ملعرفة كيف س�تطبق االجراءات 

الجديدة من أجل تقييم مدى فعاليتها«.
ويضيف فيدال ان القيود التي سيفرضها 
ترام�ب م�ن املف�رض ان تحمل الس�لطات 
الكوبي�ة ع�ىل »معالجة براغماتي�ة فورية« 
ملس�ألة الحض�ور الط���اغ�ي للجي�ش يف 
االقتص�اد والذي »يج�ب ان يتم تصحيحه يف 

وقت أو يف آخر«.
هناك احتماالن أساسيان بحسب الخرباء: 
حل غايس�ا ونق�ل الكيانات التابع�ة لها اىل 
إدارة مدنية أو تحويلها اىل مجموعة رشكات 
مدني�ة. لكن الخي�ار األخري س�ريغمها عىل 

اعتماد مزيد من الشفافية، بحسب فيدال.

عقوبات تستهدف اجليش والسياحة يف اجلزيرة الكاريبية

عـودة الـقـيـود األمـيـركـيـة عـلـى كـوبـا

»الساحرات« تطارد ترامب بسبب عالقته بروسيا

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة الق�وات األمريكي�ة يف أفغانس�تان، أمس 
السبت، مقتل املسؤول اإلعالمي لتنظيم »داعش« اإلرهابي 
يف منطقة خراس�ان، بوالية ننكرهار، رشق�ي البالد. وذكر 
بيان صادر عن القيادة أن »جواد خان« املس�ؤول اإلعالمي 
يف التنظي�م )التكف�ريي( قت�ل يف غارة جوية ُنف�ذت يوم 3  

حزيران الجاري. 
وتتواصل العمليات العس�كرية ضد التنظيم االرهابي يف 
والية ننكرهار منذ قرابة عام. وُقتل زعيم التنظيم الوحيش 
يف أفغانستان، عبد الحسيب، قبل حوايل شهر ونصف الشهر 

يف عملية عسكرية بالوالية املذكورة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر االقتصاد واملالية االيراني ع�ي طيب نيا، عن 
اعتزام كوريا الجنوبية توظيف اس�تثمارات بواقع 13 مليار 
دوالر يف ايران.وأوضح طيب نيا يف حديث لوكالة انباء فارس، 
أن االس�تثمارات الكورية تستهدف تمويل مشاريع يف ايران، 
حيث تج�رى مفاوضات منذ فرة حول كيفي�ة ابرام العقود 
التجارية وصياغة خطابات الضمان.وأشار اىل أن املفاوضات 
تحق�ق نتائج ايجابية لحس�ن الح�ظ، مؤكدا أن اب�رام عقد 
االس�تثمارات م�ع كوري�ا الجنوبية ال يصط�دم بعقبات من 
قبل مجموعة العمل املايل الدولي�ة )FATF( وأن هذا التمويل 
االستثماري ال يتعلق بمبيعات النفط لكوريا الجنوبية بتاتا.

وحول عقد االستثمارات املوقع مع الصني أوضح الوزير طيب 
ني�ا بأن ثمة بعض املعوقات تتعل�ق بالضمانات والراخيص 

الدولية التي ستعالج عرب املفاوضات.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد مصدر س�عودي مسؤول، أمس الس�بت، أن اململكة 
ال يمك�ن أن تس�مح لركي�ا بإقام�ة قواعد عس�كرية عىل 

أراضيها.
ويف وقت س�ابق من الجمعة، قال الرئيس الركي، رجب 
طيب أردوغان، إنه عرض عىل امللك س�لمان بن عبدالعزيز، 

إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف السعودية.
 »RTP« وأض�اف أردوغ�ان خ�الل مقابل�ة م�ع قن�اة
الربتغالية، أن امللك س�لمان تعه�د بتقييم األمر، وأن الرد لم 

يأت لغاية اآلن.
وفيم�ا يتعلق بإق�رار أنقرة تطبي�ق اتفاقية نر قوات 
تركية عىل األرايض القطرية، كجزء من اتفاقية بني البلدين 
تتيح إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف قطر، قال إن القاعدة 
العس�كرية الركية يف قطر بدأت أعمالها يف 2014، وهدفها 
حفظ األمن والسالم يف منطقة الخليج ككل عىل حد زعمه. 
وأش�ار إىل أن قط�ر فيها قاعدة عس�كرية أمريكية وأخرى 

فرنسية .

القوات االمريكية تعلن مقتل مسؤول 
إعالمي يف »داعش« بأفغانستان

كوريا اجلنوبية تعتزم استثامر
 13 مليار دوالر يف ايران  

اردوغان يعرض عىل السعودية إنشاء 
       بغداد / المستقبل العراقيقاعدة عسكرية وسلامن يرفض

ذكر محققون تابع�ون لألمم املتحدة إن حملة 
عىل حقوق اإلنس�ان يف البحرين تتضمن استئناف 
تنفيذ أحكام اإلعدام وقمع املعارضة س�تؤدي عىل 

األرجح إىل تأجيج االضطرابات.
وتقوم السلطات البحرينية وهي مقر األسطول 
الخام�س األمريك�ي وحليف�ة واش�نطن بقم�ع 
مظاهرات حاش�دة للمعارض�ة يف 2011 وحاولت 
األرسة الس�نية الحاكمة احت�واء االضطرابات منذ 
ذلك الحني بحل جماعات معارضة يقودها الشيعة 
ومحاكمة نشطاء.ورّصح خمسة محققني تابعني 
لألمم املتحدة يف بيان: محاولة سحق االحتجاجات 
واالنتق�اد باللج�وء للقم�ع والعنف ليس�ت فقط 
انتهاكا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان لكنها دون 

شك تقود إىل تفاقم التوتر.
وتابعوا: نخىش أن تقوض هذه البيئة العدوانية 
أي احتم�االت لتهدئ�ة االضطراب�ات االجتماعي�ة 
الخمس�ة،  البحرين.واملحقق�ون  يف  والسياس�ية 
وه�م أنييس كاالم�ار وأنالي�زا كيامبي وميش�يل 
فورست وأحمد شهيد وخوس�يه أنطونيو جيفارا 
بريموديس، هم خرباء مس�تقلون يرفعون تقارير 
إىل مجل�س حقوق اإلنس�ان التابع لألم�م املتحدة 
واملدافع�ني  التجم�ع  اإلعدام�ات وحري�ة  بش�أن 
عن حق�وق اإلنس�ان وحري�ة األدي�ان واالعتقال 
إن وض�ع حق�وق  املحقق�ون:  التعس�في.وتابع 
اإلنسان يف البحرين تدهور بشكل حاد خالل العام 
األخري منذ أن ب�دأت وزارة العدل تحركات قانونية 
لحل جمعية الوفاق الوطني اإلس�المية أكرب حزب 
معارض وس�حب الجنس�ية من عيىس قاسم أهم 

رجل دين شيعي يف البالد.
وأض�اف املحقق�ون يف منظمة االم�م املتحدة: 
الس�لطات لجأت إىل إجراءات قاس�ية لكبح جماح 
اآلراء املعارضة مثل التعذيب واالعتقال التعس�في 
واالتهامات التي ال أس�س لها وس�حب الجنس�ية 
ومن�ع الس�فر والرهي�ب ال�ذي يتضم�ن التهديد 
بالقت�ل واتخ�اذ إج�راءات انتقامية للتع�اون مع 
منظمات دولية بما يف ذلك مكتب املفوض السامي 
لحقوق اإلنسان.وذكروا أن قوات األمن استخدمت 
الق�وة املفرط�ة واملميتة ض�د مظاهرات س�لمية 

لتفشل بذلك يف أداء واجبها يف حماية األرواح.
وأضاف�وا أن اتهام�ات وجه�ت للمدافعني عن 
حق�وق اإلنس�ان ق�د تف�ي إىل عقوب�ة اإلع�دام 
بموجب “تريعات قمعية” مثل قانون الجمعيات 

وقانون مكافحة اإلرهاب.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�لطات البلجيكية عن 
انخفاض ملحوظ يف ع�دد املتقدمني 
بطلبات لجوء إليه�ا، حيث تقدم 40 
ألف ش�خص بطلب لجوء هذا العام، 
مقاب�ل أكث�ر من 146 ألف ش�خص 

العام املايض.
وأظهر للمركز الفدرايل يف تقريره 
الس�نوي الذي نر أمس الس�بت أن 
63% من املتقدمني بطلبات لجوء هم 
م�ن الرجال القادمني بش�كل خاص 

من سورية وأفغانستان والعراق.
وأشار التقرير إىل وجود نسبة من 

األت�راك الذين تقدم�وا كذلك بطلبات 
لج�وء، “بالرغم م�ن أن هؤالء يأتون 
يف املركز الس�ادس من حي�ث العدد، 
لك�ن أس�باب ارتف�اع أعدادهم تعود 
إىل نتائج وتداعيات محاولة االنقالب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف 

العام املايض”.
أما بالنس�بة ملن حصلوا عىل حق 
اإلقام�ة القانوني�ة يف بلجي�كا، فقد 
ش�هد الع�ام 2016، انخفاض�ا غري 
بل�غ  إذ  أع����داده�م،  يف  مس�بوق 
1205 ش�خصا فق�ط “أعطيت لهم 
اإلقامة ألس�باب طبية أو إنسانية”، 

وفق التقرير.

ويأت�ي القادم�ون م�ن الكونغو 
واملغ�رب وروس�يا ع�ىل رأس قائمة 
األش�خاص الذي�ن حصل�وا عىل حق 
اإلقامة ألس�باب طبية أو إنس�انية، 
حي�ث أن القان�ون البلجيك�ي يق�ر 
إجراءات استثنائية ملنح حق اإلقامة 
أرايض  يتواج�دون ع�ىل  ألش�خاص 

البالد بشكل غري رشعي.
ع�ىل  الض�وء  التقري�ر  ويس�لط 
ارتف�اع طلب�ات تأش�ريات الدخ�ول 
ألس�باب إنس�انية، فقد تم تس�جيل 
400 طل�ب عام 2014، مقابل 1766 

طلب لعام 2016.
وتأت�ي معظ�م الطلب�ات املقدمة 

للحصول عىل تأشرية دخول إنسانية، 
أي قص�رية األجل ليتس�نى لحاملها 
التق�دم بطل�ب لجوء بع�د دخوله إىل 
الب�الد، من قبل س�وريني عن طريق 
العاصم�ة  يف  البلجيكي�ة  الس�فارة 

اللبنانية بريوت.
ويؤكد املركز الفيدرايل للهجرة أن 
انخفاض أعداد طالب�ي اللجوء يعود 
بشكل أسايس إىل إغالق طريق البلقان 
واالتف�اق األوروب�ي – الرك�ي حول 
الهجرة واللجوء، وكذلك إىل سياس�ة 
الحكوم�ة الفيدرالي�ة القائم�ة عىل 
تعزيز سياس�ة ما يسمى ب�”العودة 

الطوعية” للمهاجرين.

األمم املتحدة تفضح جرائم البحرين: ستؤدي إىل أضطرابات

بلجيكا: مؤرشات عىل انحسار موجة اللجوء إىل أوربا

         بغداد / المستقبل العراقي

اعرف الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب 
بنربة ساخرة بخضوعه شخصيا لالستجواب 
يف إطار تحقيقات آخذة يف االتس�اع يف تدخل 
رويس مزعوم يف السباق الرئايس العام املايض 
وتواط�ؤ محتم�ل م�ن حملت�ه يف ذل�ك وهو 
تحقيق ألقى بظالله عىل ش�هوره الخمسة 
يف الرئاس�ة.وقال مص�در مطلع عىل تحقيق 
روبرت مولر، املستش�ار الخاص الذي عينته 
وزارة العدل ليقود التحقيق يف امللف الرويس، 
إن مولر يبحث فيما إذا كان ترامب أو آخرون 

حاولوا عرقلة التحقيق الرويس.
وكتب ترامب عىل توير »أخضع للتحقيق 
إلقالتي مدي�ر مكتب التحقيق�ات االتحادي 
)إف.بي.آي( من الرجل الذي طلب مني إقالة 
مدير املكتب! مطاردة ساحرات« يف إشارة إىل 

إقالته جيمس كومي يف التاسع من أيار.
ول�م يح�دد ترام�ب م�ن كان يقص�د يف 
ترصيح�ه لكن�ه كان يش�ري فيم�ا يب�دو إىل 
نائ�ب وزي�ر الع�دل رود روزنس�تاين. وعني 
روزنس�تاين يف 17 أيار مول�ر لقيادة تحقيق 

روس�يا وكتب أيضا خطابا يف أيار إىل ترامب 
ينتق�د فيه أداء كومي قب�ل إقالته.وبعد ذلك 
بس�اعات ق�ال مص�در مق�رب م�ن الفريق 
القانون�ي لرامب من خ�ارج البيت األبيض 
إن�ه لم يقص�د يف تغريدت�ه تأكي�د خضوعه 
للتحقي�ق لكن�ه كان يرد ع�ىل قصة نرتها 
صحيفة واش�نطن بوس�ت يوم األربعاء عن 
التحقي�ق. وطل�ب املصدر عدم ذكر اس�مه.

وذكرت ش�بكة إيه.بي.يس نيوز التلفزيونية 
نق�ال عن مص�ادر ل�م تن�ر أس�ماءها أن 
روزنس�تاين أقر يف أحاديث خاصة بأنه ربما 
يتنحى عن القضايا املرتبطة بالتحقيق بشأن 
روس�يا يف ضوء حقيقة أنه قد يصبح شاهدا 
يف التحقيق. وذكرت الش�بكة أن روزنستاين 
أبلغ مساعدة وزير العدل ريتشيل براند بأنها 

سيكون لها سلطة عىل التحقيق إذا تنحى.
وقالت إدارة ترام�ب يف البداية إن خطاب 
روزنستاين كان سبب إقالة الرئيس لكومي 
يف التاسع من مايو أيار لكن ترامب قال فيما 

بعد إنه أقاله بسبب »املسألة الروسية«.
وكان كوم�ي ق�د ق�ال أمام لجن�ة تابعة 
ملجلس الش�يوخ األس�بوع املايض إنه يعتقد 

أن ترام�ب أقال�ه لتقوي�ض تحقي�ق مكتب 
التحقيق�ات االتحادي بش�أن روس�يا. وقال 
كوم�ي يف ش�هادته أيض�ا أن ترام�ب وجهه 
إلس�قاط تحقي�ق املكتب بش�أن مستش�ار 

األمن القومي السابق مايكل فلني.
وأض�اف كوم�ي أن األم�ر يرج�ع ملول�ر 
لتحديد ما إذا كانت أفعال ترامب تصل إىل حد 
تعطي�ل العدالة وهو ما يمكن االس�تعانة به 
يف أي جه�ود يف الكونغرس الذي يهيمن عليه 

الجمهوريون ملساءلته وإقالته من منصبه.
ولروزنس�تاين س�لطة عىل التحقيق ألن 
وزير العدل جيف سيشنز تنحى عنه يف الثاني 
من مارس/آذار بعد الكش�ف عن اجتماعات 
عقدها مع السفري الرويس يف واشنطن عندما 

كان مستشارا يف حملة ترامب.
وقالت الس�ناتور دايان فينس�تاين وهي 
عضو يف لجنة املخابرات يف مجلس الش�يوخ 
»مخاوفه�ا  إن  الديمقراط�ي  الح�زب  ع�ن 
تتزايد« من أن ترامب ق�د يحاول إقالة مولر 
»الرس�الة  بي�ان  يف  وروزنس�تاين.وقالت 
التي يرس�لها الرئيس ع�رب تغريداته هي أنه 
يعتق�د أن حكم القان�ون ال ينطبق عليه وأن 

أي ش�خص يفكر يف غري ذلك سيقال«.وقال 
مص�در مقرب م�ن ترامب هذا األس�بوع إن 
الرئيس فكر يف إقالة مولر. لكن روزنستاين، 
الذي سيكون املسؤول الفعي عن إقالته، قال 
لنواب أمريكيني إنه لن يفصل مولر إال لسبب 
وجيه.وخلص�ت وكاالت املخابرات األمريكية 
إىل أن موس�كو تدخل�ت يف حمل�ة انتخابات 
الرئاسة العام املايض ملحاولة جعل التصويت 

يسري يف صالح ترامب.
ونف�ت موس�كو أي تدخل. ونف�ى البيت 
األبي�ض أي تواطؤ.وواصل ترامب، انتقاداته 
التغري�دات  م�ن  سلس�لة  يف  للتحقيق�ات 
الجمعة.وقال يف تغريدة »بعد س�بعة أش�هر 
من التحقيقات وجلس�ات االس�تماع بشأن 
>تواطئ�ي مع ال�روس< لم يتمك�ن أحد من 

تقديم أي دليل. أمر محزن«.
ويف تط�ور آخر ذك�رت صحيفة نيويورك 
تايم�ز أن أف�رادا من فريق ترام�ب االنتقايل، 
الذي�ن خدموا مع�ه بعد ف�وزه باالنتخابات 
تولي�ه  وحت�ى  الثان�ي  نوفمرب/تري�ن  يف 
منصبه يف يناير/كان�ون الثاني، تلقوا أوامر 

باالحتفاظ بمواد متعلقة بامللف الرويس.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية

الهياة االستئنافية االوىل
العدد 633/س2017/1

التاريخ 2017/6/7
اىل املستانف عليها )ابتسام احمد محمد عيل (

اعالن
للطعن االستئنايف املقدم من قبل املستانف )امني بغداد –اضافة 
لوظيفت�ه ( ع�ىل الحك�م البدائي الص�ادر من محكم�ة بداءة 
الرصاف�ة  املرق�م 847/ب/2016 يف 2016/12/29 القايض 
بالزام املدعى عليها ابتسام احمد محمد عيل بتاديتها للمدعي 
ام�ني بغداد –اضافة لوظيفته مبلغ ق�دره ) 565.390.000( 
خمسمائ�ة وخمس�ة وستون ال�ف وثالثمائ�ة وتسعون الف 
دينار عما اصاب دائرة املدعي من رضر ورود الدعوى بالزيادة 
وتحميل الطرفني املصاريف القضائية النسبية وتحميل املدعى 
علي�ه اتعاب املحام�اة وكيالت املدعي اع�اله وملجهولية محل 
اقامتك حسبما تايد لهذه املحكمة من املجلس املحيل املختص 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور امامه�ا عىل جلس�ة املرافع�ة يف الدعوى 
االستئنافية املرقمة اعاله املوافق يوم 2017/6/19 ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق القانون 
القايض

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد العمومي : 25732

السجل 79
التاريخ 2017/6/11

اعالن
ادن�اه االنذار املسري من قب�ل دائرتنا بواسطة دائرة لكات�ب العدل يف الباب الرشقي 
املح�رم بالع�دد 11227 يف 2017/4/17 واملوج�ه اىل ) رشكة خربي�ط للمقاوالت 
العامة /مديرها املف�وض عجيل ذياب خربيط /اضافة اىل وظيفته ( عنوانه كرادة 
خ�ارج /ح�ي باب�ل / م925/ز22/د2/1 ملجهولي�ة مح�ل االقامة ق�رر نرشه يف 

الصحف املحلية 
جهة االنذار:

1-سب�ق وان تم احال�ة املناقصة املرقمة )2/54/د( لتنفي�ذ اعمال خدمية للمحلة 
) 871/الرش�يد ( عىل حساب تنمية االقاليم لعام 2008 وبمبلغ 4.362.500.000 
اربعة ملي�ارات وثالثمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة الف دينار وبمدة عمل 
)150( ي�وم اىل رشك�ة الخربيط للمق�اوالت العامة املحدودة بموج�ب قرار االحالة 

املرقم 5033 يف 2008/7/8
2-بسبب ع�دم التزام الرشك�ة بتنفيذ االعم�ال املحالة بعهدته�ا بموجب الرشوط 

واملواصفات الفنية وعدم الحضور من قبل الرشكة اىل دائرتنا او موقع العمل
3-لم يتم استالم العمل كون العمل غري مطابق للمواصفات الفنية وبسبب االرضار 
ترتب بذمتكم مبلغ قدره 831.861.500 ثمانمائة وواحد وثالثون مليون وثمانمائة 

وواحد وستون الف وخمسمائة دينار كلفة اصالح االرضار من قبل دائرتنا
لذا ننذركم برضورة تسديده املبلغ وخالل مدة اقصاها )10( يوم من تاريخ تبلغكم 
باالن�ذار اع�اله وبخالفه سنضطر اىل اش�عار الجهات املعنية للحج�ز عىل اموالكم 
املنقول�ة وغ�ري املنقولة استنادا لقان�ون تحصيل الديون الحكومي�ة رقم 56 لسنة 

1977
املنذر /امني بغداد /اضافة لوظيفته
وكيله املحامي /فضل حسن عبود
بموجب الوكالة املرقمة ق/6517/8
يف 2017/5/21

والصادرة من امانة بغداد 
H25595 واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد /ساحة الخالني

محكمة االحوال الشخصية يف املدحتية
العدد/389/ش/2017
التاريخ/2017/6/14

اعالن
اىل املدعى عليه/ عيل كتاب شعالن

اقام�ت املدع�وة )حمي�دة عبد ع�ون زكاط( 
دع�وى اىل ه�ذة املحكمة ت�روم فيه�ا اثبات 
حضانتها لالوالد كل م�ن )محمد ومصطفى 
وفاطم�ة وتبارك وش�يماء( وملجهولية محل 
اقامتك وحسب اش�عار مختار املنطقة قررت 
املحكمة تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني علما 
ان موع�د املرافعه ي�وم 2017/6/22الساعه 
التاسع�ه صباحا ويف حالة عدم حضورك فان 

املرافعه تجري بحقك وفقا لالصول
القايض
حيدر عيل منشد

مديرية تنفيذ الحلة
رقم االضبارة /1318/ت/2017

التاريخ/2017/6/14
اعالن

اىل املنفذ عليه/ واثق مكي خليل
لقد تحقق لهذة املديرية من خالل كتاب مركز 
رشطة املنت�ر املرقم 7096وكت�اب املختار 
انك مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن 
دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستن�ادا للمادة 27م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفي�ذ الحلة خالل خمسة عرش يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حض�ورك ستبارش 
هذة املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل
حيدر عيل مرزة

اوصاف املحرر
كت�اب محكم�ة اح�وال الش�خصية يف الحله 
املرقم 1522/ش/2017يف 2017/4/30الذي 
يتضم�ن تسليم االث�اث اىل الدائنة زهراء عيل 

حمادي

فقدان
فقدا مني وصال االمانات املرقمان )928611يف 
2012/1/18( و )928610يف 2012/1/18( 
باسم املواطن )ظاهر حميد كريم (  الصادران 
من مديرية بلدية الهاشمية فمن يعثر عليهما 

تسليمهما اىل جهة االصدار مع الشكر

محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق
العدد/319/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليها/ ياسمني طه جليل

اقام املدعي / امري عبد الواحد جاسم / دعوى 
بحقك تتضمن طلبه بتصديق الطالق الرجعي 
الغياب�ي ال�ذي اوقعه بحقك خ�ارج املحكمة 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار 
حي السالم يف ابي غ�رق املدعو حبيب خضري 
رسبوت تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني لذا 
اقتىض حض�ورك يف موع�د املرافعه املصادف 
2017/6/22الساع�ه التاسع�ه صباح�ا ويف 
حالة ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعه 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض وسام حمزة حسن

اعالن
تعلن الهيئة االدارية لناد القاسم الريايض 

1/ع�ن اج�راء مزاي�د علنية اليج�ار املحالت 
من )99����� 148( يف الجهة املقابلة ملنطقة 
ح�ي الغدير )الكوام( املقابل�ه للمدارس وملدة 
ثالث سن�وات تدفع لاليجار 50%م�ن القيمة 
البالغ�ة )3/000/000( مالي�ني  التقديري�ة 
لثالث سن�وات للمحل الواحد ام�ا باقي املبلغ 

فيكون عىل شكل اقساط شهرية
2/يبدا عقد املحل من تاريخ استالم املحل من 

قبل املستاجر
3/ وعىل من ترسوا عليه املزايدة يتحمل اجور 

االعالن والداللية البالغة %2
املواصفات

1/مساحة املحل 3×5
2/البناء بلوك

3/ السقف عكاده
الهيئة االدارية لنادي القاسم الريايض

محكمة االحوال الشخصية يف القاسم
العدد/468/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ طه محسن حمادي

اقامت املدعي�ة زوجتك)خديجة محمد قاسم 
( امام ه�ذة املحكمة الدع�وى اعاله وطلبت 
فيه�ا الحكم باثبات نس�ب ابنتك منها )رغد( 
رشح  وحس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة عليه 
تقرر تبليغك بصحيفت�ني محليتني رسميتني 
الساع�ه  ام�ام ه�ذة املحكم�ة  وبالحض�ور 
التاسع�ه من صباح ي�وم املرافع�ه املصادف 
او  حض�ورك  ع�دم  حال�ة  2017/6/22ويف 
ارس�ال م�ن يمثل�ك قانون�ا فس�وف تج�ري 

املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد خريي املوسوي 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية 
العدد 867 / ب / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / نشوان وليد ايوب 

اق�ام املدع�ي ) ع�يل حس�ني وله�ان عكال ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله يطلب فيها 
الزام�ك بأج�ر املثل عن فوات املنفع�ة اعتبارا 
م�ن 1 / 8 / 2013 عن غصب�ك تمام العقار 
املرقم 103 ت�ورات . وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس 
البلدي – عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة املصادف يوم 21 / 6 / 2017 
الساع�ة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
امري كاظم الشمري

الدي�ن  ص�الح  أستئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 
األتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بثرب
العدد / 1 /  ش / 2017

يف 14 / 5 / 2017
تقرر نرش األعالن املرفق طي كتابنا واملتضمن 
تصديق الط�الق الخارجي ب�ني املدعي حقي 
كام�ل عزاوي واملدعى عليها أحالم ديل ش�كر 
أص�درت ه�ذه املحكمة حكم�آ غيابيآ بحقك 
بتصدي�ق  يقت�ي   2017 /  3  /  1 بتأري�خ 
الط�الق الخارج�ي الذي أوقع�ه املدعي حقي 

كامل عزاوي عىل املدعي عليها
بتأري�خ 10 / 7 / 2014  أح�الم ديل ش�كر 
أش�عار  حس�ب  أقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
املخت�ار ورشح القائم بالتبلي�غ الوارد بكتاب 
مركز رشط�ة السالم بالع�دد 16 / 484 يف 6 
/ 3 / 2017 تق�رر تبليغ�ك بالحك�م املذكور 

بصحيفتني رسميتني
محليت�ني ول�ك ح�ق األع�راض ع�ىل القرار 
املذكور ويف حالة ع�دم تقديمك طعنآ بالقرار 
خ�الل امل�دة القانوني�ة ف�أن الق�رار س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض عامر رشيد حمادي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد 1934 /ش /2017

 اىل املدعى عليه / محمد  محسن عيل 
أقام�ت املدعية است�ربق عب�د اللطيف تركي   
الدعوى الرشعية املرقم�ة أعاله والتي تطلب 
فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بتصدي�ق 
الط�الق الرجع�ي   وملجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حسب إش�عار مختار محلة 14 تموز وكتاب 
مرك��ز رشطة الك�وت بالع�دد 7762يف  5 /  
6 /2017 تق�رر تبليغ�ك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني رسميت�ني للحض�ور إم��ام ه�ذه 
املحكمة بتاريخ 5 /2017/7 الساعة تاسعة 
صباحا وعند ع�دم حضورك أومن ينوب عنك 
قانون�ا سوف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وحسب األصول  
القايض  احمد حامد الكالبي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 875 /ب /2017 

اىل املدعى عليه / محمد شمال داير 
أق�ام املدع�ي اركان حسن بعيو ضدك الدع�وى البدائية املرقمة أعاله مدعيا فيها بانه سبق وان اش�رى منك 
السي�ارة املرقم�ة 50857 ميسان خص�ويص بمبلغ قدره سبعة االف دوالر امريك�ي ولكونك لم تقم بتسجيل 
السي�ارة باسمه يف دائرة املرور املختصه لذا طلب دعوت�ك للمرافعة والحكم بالزامك باعادة الحال اىل ما كانت 
علي�ه قبل التعاقد والزامك باع�ادة املبلغ املستلم من قبلك البالغ سبع�ة االف دوالر امريكي وتحميلك الرسوم 
واملصاريف وملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وإشعار مختار الخاجية حي الرسول   واملرفق 
بكت�اب مرك��ز رشطة الخلود بالعدد 7628يف  25 / 5 /2017 علي�ه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني 
رسميتني لحضورك او من يمثلك قانونا إم�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/6/22  الساعة 
تاسع�ة صباح�ا وعند عدم حضورك او ارسال م�ن ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون 
القايض فالح كريم ال جحيش

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 1104 /ب /2017 

اىل املدعى عليها / نجاة محمود  جاني  
أق�ام املدعي بريه�ان محمود جاني ضدك الدع�وى البدائية املرقمة أعاله والتي يطلب فيه�ا دعوتك للمرافعة 
والحكم بازاله شيوع العقار املرقم 14/372 الرساي ولكونك احد الورثه وملجهولية محل إقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وإش�عار املختار احمد عبد الهادي محمد يف قاطع الكرادة محله 959 الزعفرانية حسب كتاب 
مرك�ز رشط�ة الزعفرانية بالعدد /11180/7يف 2017/6/11 عليه تق�رر تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني 
رسميت�ني لحضورك او من يمثل�ك قانونا إم�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/3  الساعة 
تاسع�ة صباح�ا وعند عدم حضورك او ارسال م�ن ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون 
القايض عمار حسن عبد عيل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 1243 /2017 
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت العق�ار تسلسل 92/2 38الخاجي�ة الواقع يف الخاجية العائ�د للمدين محمد عبد 
الخال�ق محم�د املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن 1- رزاق عباس منص�ور 2- سوسن خضري كاظ�م البالغ مائتان 
وخمس�ون مليون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالث�ون  يوما تبدءا من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقعة ورقمه  / العقار املرقم 92/2 38 الخاجية قرب املفتاح  
2- جنسة ونوعه / ارض زراعيه تسقى بالواسطة مزروعه بالخرضوات الصيفيه  

3- مساحته / 400م ,6دونم
4- القيمة املقدره / 261,000,000 مائتان وواحد وستون مليون دينار من حصه املدين االسهم البالغ قدرها 

29سهم 
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ص�ادق وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي 
ع�ى تمليك 25 دار و333 قطعة يف منطقتي 
املعقل والسكك يف الب�رة ملوظفي الرشكة 

العامة لسكك حديد العراق.« 
وقال الحمام�ي  ان »اجراءات التمليك جرت 
وف�ق القان�ون والسياق�ات املعم�ول بها يف 
ال�وزارة  بعد ان كان�ت معظم تلك املعامالت 

متوقفة لسنوات طوال«. 
 واض�اف ان »عملي�ة االرساع بالتمليك جاء 
من اجل رسم الفرحة عى وجوه ش�اغليها 
الذي�ن عان�وا لع�دة سن�وات م�ن االنتظار 

والرتقب يف ايجاد الحل للمعامالت«. 
 واك�د ان »ال�وزارة ماضي�ة يف ذلك املرشوع 
السكن�ي للموظفني دون استثن�اء من اجل 
شمول جميع موظفيها وتشكيالتها العاملة 
وتأت�ي عملي�ة املصادق�ة ضم�ن الواج�ب 
الوطن�ي والوظيفي تجاه عوائلهم وسنوات 

عملهم ومن اجل االرتقاء بواقع العمل«.
من جانب آخر، اعلن وزير النقل عن ارتفاعاً 
والرح�الت  املسافري�ن  أع�داد  يف  ملحوظ�اً 
الدولية واملحلية الت�ي تقلع وتحط يف مطار 
الثالث�ة  األش�هر  ال�دويل خ�الل  النارصي�ة 

املاضية.« 
 وقال الوزير بأن »مجموع الرحالت من وإىل 
مط�ار النارصي�ة بلغ ) 48 ( رحل�ة داخلية 
وخارجي�ة ، فيما وصل ع�دد املسافرين فيه 
إىل نح�و ) ٦٠٧ ( يف غض�ون أق�ل من ثالثة 

أشهر عى افتتاحه«. 
 وأك�د الحمامي  أنه »يوج�د إقبال كبري من 
املسافري�ن ع�ى استخ�دام النق�ل الج�وي 
ع�ر مط�ار النارصي�ة، مضيف�ا أن »هناك 

تخفيض�ات ألسع�ار التذاك�ر وتوف�ري سبل 
الراح�ة لتلبي�ة احتياجات االرتف�اع يف عدد 
املسافري�ن املتزايد، مش�ددا ع�ى أهمية أن 
يصب�ح مط�ار النارصي�ة رائ�داً يف مج�ال 

الطريان منخفض التكلفة. 
 وأضاف وزير النقل: أن املطار سيشهد إضافة 
رحلة دولية جديدة بعد عيد الفطر املبارك إىل 
جانب الرحل�ة املخصصة للعاصمة اإليرانية 
طهران كل أسب�وع، مبينا: ان محافظة ذي 
قار تشهد رحالت دولية اسبوعياً إىل طهران 

وداخلية إىل بغداد وأربيل. 
 يذك�ر ان الحمامي كان قد افتتح يف العارش 
من ش�هر أذار للعام الحايل مطار النارصية 
ال�دويل خ�الل حفل افتت�اح كبري اقي�م بهذا 
الش�أن ، فيما هبطت اول طائرة محلية فيه 

قادمة من العاصمة بغداد .
كم�ا  أعلن وزير النقل عن زيادة يف الدرجات 
الوظيفي�ة بصف�ة مراق�ب ج�وي ومعاون 

مراقب جوي من 28 درجة إىل 5٠. 
 وق�ال الحمامي يف تري�ح صحفي خاص 
: ان�ه بالنظ�ر الهمي�ة ودور املراقب الجوي 
وعمله يف االج�واء العراقية، وبالنظر لحركة 
الطائرات الكبرية بع�د اعادة افتتاح األجواء 
العراقية أم�ام رشكات الط�ريان أصبح من 
ال�روري زي�ادة أعداد املراقب�ني الجويني، 
مضيف�ا أنن�ا نعم�ل من أج�ل رف�ع كفاءة 
العاملني ع�ر ادخاله�م يف دورات تطويرية 
ليتمكن�وا م�ن القي�ام بمهامهم ع�ى أكمل 

وجه. 
مضيف�ا : سب�ق وان اعلنت املنش�أة العامة 
للطريان املدن�ي عن توفر درج�ات وظيفية 
وضواب�ط  رشوط  ضم�ن  مالكه�ا  ع�ى 

واختصاصات محددة يف مالكها.

وزير النقل يصادق عىل متليك 25 دارا و33 قطعة لشاغليها يف البرصة
اعلن ارتفاع اعداد الرحالت واملسافرين من مطار الناصرية وزيادة اعداد الدرجات الوظيفية للمراقبني اجلويني
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الصناعة حتقق اعىل مبيعات 
ادوية منذ 2003

العطواين جيتمع باعضاء غرفة جتارة بغداد وعدد من التجار ويبحث السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع االقتصادي

حمافظ واسط يرتأس اجتامعًا تداوليًا موسعًا لبحث تداعيات زيادة االمحال عىل الشبكة الكهربائية

العراق يضاعف صادراته النفطية اىل أمريكا ويصبح املورد األول للهند

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، عن تحقيق 
اعى مبيعات يف االدوية خالل فاق الخمسة 
ملي�ارات دين�ار، مؤك�دة أنه�ا األع�ى منذ 
ع�ام 2٠٠3.وقال مدير إع�الم الوزارة لؤي 
الوائيل يف تريح اطلع�ت عليه »املستقبل 
العراق�ي«، إن “الرشك�ة العام�ة لالدوي�ة 
واملستح�رات الطبي�ة حقق�ت مبيعات 
تج�اوزت الخمسة مليارات دين�ار”، مبينا 
أن “ه�ذه املبيعات تتحقق للمرة االوىل منذ 
العام  2٠٠3، بالرغم من املنافسة الشديدة 
يف االسواق املحلية وكثرة الرشكات املنتجة 
لالدوي�ة م�ن القط�اع الخاص”.وأض�اف 
الوائ�يل أن “الرشك�ة تمكن�ت ايض�ا ومن 
خ�الل املتابع�ة املستم�رة م�ن استحصال 
مبلغ تجاوز مليارين وثالثمئة مليون دينار 
م�ن مستحقاتها التي تع�ود ألعوام طويلة 
كانت بذمة الرشكة العامة لتسويق األدوية 
أن�ه “م�ن  إىل  الوائ�يل  )كيماديا(”.ولف�ت 
املؤم�ل ان تش�هد املرحلة املقبل�ة زيادة يف 
حجم وقيمة التعاق�دات مع وزارة الصحة 
والبيئ�ة فض�ال ع�ن التباح�ث يف تحس�ني 
نوعية التعبئة والتغليف بعد إعادة النظر يف 
أسعار منتجات الرشكة من قبل )كيماديا( 
مما يجعلها تحقق جدوى اقتصادية اكر.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اجتمع محافظ بغداد عطوان العطواني »باعضاء غرفة 
تجارة بغ�داد بحضور رئيس مجلس ادارتها واعضاء يف 

مجلس محافظة بغداد وعدد من التجار العراقيني ».
وذك�ر بي�ان اورده املكت�ب االعالمي تلقت�ه »املستقبل 
العراق�ي«، ان » املحاف�ظ ناق�ش م�ع املجتمع�ني ابرز 
املعوقات التي يواجهها هذا القطاع وعى مختلف الصعد 

مقدما مقرتحات عدة للنهوض بهذا القطاع ».
واض�اف البي�ان ان »العطواني وع�د املجتمعني بتقديم 
كاف�ة الدع�م له�م كما انه�ا ستعم�ل عى فت�ح ابواب 
للتنسي�ق م�ع ال�وزرات واملؤسس�ات االخ�رى لتذلي�ل 

العقبات التي تقف امامهم
الحارضون من جانبهم قدموا الشكر للمحافظ مثمنني 
ه�ذه املبادرة عادينه�ا املبادرة االهم الت�ي تقدم عليها 

الحكومة املحلية يف بغداد لدعم هذا القطاع.

  المستقبل العراقي/ الغانم
 

 ت�رأس محافظ واسط مال�ك خلف وادي 
الدريع�ي ، اجتماعا تداولي�ا موسعا ضم 
رئيسة لجن�ة الطاقة يف مجلس املحافظة 
امل العكييل والنائب االول للمحافظ عادل 
حمزة الزركاني ورؤساء الوحدات االدارية 
االقضي�ة  يف  املحلي�ة  املجال�س  وممث�يل 
والنواح�ي ومس�ؤويل مراك�ز السيطرات 

املركزي�ة يف املحافظ�ة« .وذك�ر مص�در 
لب�«الدمستقب�ل  املحافظ�ة  يف  اعالم�ي 
العراقي«، انه »تم مناقش�ة سبل الخروج 
بصيغ�ة هادفة وتخ�دم الجميع وتحقيق 
العدال�ة واالنصاف يف عملي�ة التوزيع بني 
االحياء يف عموم املحافظة ،واالستماع اىل 
االراء املختلفة ح�ول اهم االليات الواجب 
الدريع�ي  وتطبيقها«.واك�د  تنفيذه�ا 
خ�الل االجتم�اع ان« املحافظة تصب جل 

اهتمامه�ا ألج�ل ايص�ال اك�ر ق�در من 
الكهرب�اء ملواطن�ي املحافظة ، وباألخص 
يف ظل هذه االيام التي نشهد فيها ارتفاع 
درجات الحرارة وااليام الرمضانية املباركة 
رغ�م ك�ل التحدي�ات والصعوب�ات الت�ي 
تواجه هذا القطاع الذي شهد تخفيض يف 
كميات التجهيز وبش�كل مركزي . وشدد 
املحافظ بانه » البد من السعي الجل زيادة 
حصص املحافظة من الطاقة الكهربائية 

، كونها تحتوي عى محطة توليد الزبيدية 
، والعمل عى توزيعها بني املشرتكني وفق 
مب�دا كمية االحم�ال يف ه�ذه املرحلة اىل 
حني اتمام م�رشوع السيطرة املركزية يف 
املحافظ�ة وستكون هن�اك خطة موحدة 
. فيما ت�م ،التأكيد عى رضورة الرتش�يد 
للكهرب�اء وتوعي�ة املواطن وحث�ه التباع 
ذلك ألجل فك االختناقات وضمان ديمومة 

واستمر التيار الكهربائي .

  بغداد/ المستقبل العراقي
 

أظه�رت أحدث بيان�ات وكال�ة الطاق�ة الدولية 
}IEA{، أن الع�راق ضاع�ف صادراته من النفط 
خف�ض  مقاب�ل  املتح�دة،  الوالي�ات  إىل  الخ�ام 
السعودية صادراتها إىل ه�ذه الوجهة بأكثر من 

النصف.
وقال�ت الوكالة إن العراق ض�خ حوايل 12 مليون 

برمي�ل من الخام يف األيام ال�13 األوىل من ش�هر 
حزي�ران الج�اري، وهو م�ا يعتر زي�ادة بنسبة 
5٠ يف املئ�ة مقارن�ة باملدة ذاته�ا يف نيسان وأيار 

املاضيني.
وقالت وكال�ة بلومرغ يف تقري�ر حول املوضوع 
إن السعودي�ة ملتزم�ة بتعليم�ات منظمة الدول 
املص�درة للنفط }أوبك{ الخاصة بخفض اإلنتاج، 

فيما ال يلتزم بها العراق حرفيا«.

وأف�ادت بأن ثمان�ي ناقالت نفط غ�ادرت ميناء 
البرة متجهة إىل الواليات املتحدة، فيما تستعد 
سبع ناق�الت أخرى للتح�رك، ويمك�ن أن يتجه 

بعضها أيضا إىل املقصد ذاته«.
وأظهرت بيان�ات الوكالة الدولية أيضا أن العراق 

أصبح املورد األول للنفط الخام إىل الهند«.
وقالت بلومرغ إن العراق أصبح يحقق مكاسب 

يف أسواق رئيسية حول العالم.

التجارة تدعو أكثر من عرشة آالف رشكة 
وجهة للمشاركة بالدورة الـ44 ملعرض بغداد

   البصرة / المستقبل العراقي

ش�دد محافظ البرة ماج�د النراوي، عى »رضورة التع�اون مع الحكومة 
املحلي�ة والق�وات االمني�ة يف سبيل القضاء ع�ى ظاهرة النزاعات العش�ائرية 
التي تش�هدها مناطق ش�مال البرة«.وأوضح الن�راوي يف تريح تابعته 
»املستقب�ل العراق�ي«، ان »حمالت ن�زع السالح الخفي�ف واملتوسط مستمرة 
وبشكل مباغت من قبل الحمالت التي تقوم بها االجهزة االمنية«، مؤكداً وجود 
مجموعة كبرية من شيوخ العشائر التي ابدت تعاونها مع الجهات املعنية للحد 
م�ن املظاه�ر املسلحة.وتابع محافظ البرة قائ�اًل: ان »الحكومة املحلية مع 
الجه�ات االمنية عمدت اىل جملة م�ن االجراءات الصارمة للح�د من النزاعات 
العشائرية يف البرة، فضالً عن وجود حمالت مستمرة لغرض نزع السالح من 
خالل تفتيش جميع مناطق البرة«، الفتاً اىل ان »البرة ستشهد بعد انتهاء 

العمليات العسكرية يف املوصل عودة الفرقة الرابعة عرش اىل املحافظة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت الرشك�ة العام�ة للمع�ارض والخدمات التجاري�ة العراقي�ة بوزارة التج�ارة, أن 
م�الكات الرشكة مستمرة بعملية التسوي�ق امليداني للرتويج للدورة ال�44 ملعرض بغداد 
ال�دويل والتي ستعقد تحت ش�عار )حررنا أرضن�ا وبتعاونكم نبنيه�ا( للفرتة من )21-

2٠1٧/1٠/3٠(«.وقال مدير عام الرشكة هاش�م محمد حاتم, يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن »مالكات الرشكة مستمرة بعملية التسويق امليداني للرتويج للدورة ال�44 
ملع�رض بغداد الدويل وفق خطة مدروسة الستقطاب اكر عدد من الرشكات للمش�اركة 
بال�دورة الدولية وفق قاع�دة البيانات املتوفرة لدى الرشكة والت�ي يبلغ عددها أكثر من 
ع�رشة آالف رشكة وجهة قابل�ة للزيادة«.وأضاف حاتم, أن »عملي�ة التسويق تمثلت يف 
اج�راء الزيارات امليدانية للمناطق التجارية يف بغ�داد التي تتواجد فيها الرشكات الكبرية 
واملعروف�ة والتي لديه�ا وكاالت لرشكات اجنبية والتي لديها سجل مش�اركات متميز يف 
دورات معرض بغداد الدويل السابقة«, مبيناً أنه »تم توزيع أكثر من 15٠ دعوة للمشاركة 
وبيان التسهيالت التي تقدمها للمش�اركني واإلجابة عى االستفسارات وتقديم نبذة عن 
التسهي�الت املقدمة من رشكة املعارض العراقي�ة واالجور املعتمدة وآلية الحجز، إضافة 
اىل توزيع رسائل دعوة اىل الرشكات املش�اركة يف املعارض املتخصصة سواء التي اقيمت 
ع�ى ارض معرض بغداد ال�دويل أو املقام�ة يف املحافظات أو يف إقلي�م كردستان لغرض 
الرتويج والتسويق للدورة«.وتابع, »كذلك تم توجيه رسائل دعوة اىل كل من غرفة تجارة 
بغداد واتحاد الغرف التجارية العراقية لتبليغ الرشكات والغرف التجارية املنضوية تحت 
لوائهم وتش�جيعهم عى املش�اركة يف الدورة الدولية وتعريفه�م بهذا الحدث االقتصادي 
املهم«, مش�ريا إىل انه »تم ارسال دعوات مشاركة مرفقة بالتعليمات الخاصة باملشاركة 
وباللغتني العربية واالنكليزية اىل جميع الرشكات والجهات املتوفرة بياناتها لدينا وعددها 
أكث�ر م�ن عرشة آالف رشك�ة وجهة كوجب�ة أوىل، وان الرشكة ستواص�ل ارسال رسالة 

الدعوة ألكثر من مرة وصوال اىل موعد انعقاد الدورة من أجل التشجيع عى املشاركة.

زين العراق تطلق رسميًا خدمة iflix ملشاهدة السينام واملسلسالت عرب اهلواتف النقالة
    بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت زين رسميا خدمة iflix ملشاهدة 
محت�وى الفيديو م�ن األف�الم وبرامج 

التلفزيون عر اإلنرتنت.
أن  صح�ايف  بي�ان  يف  زي�ن  وأوضح�ت 
خدم�ة iflix ستوف�ر تش�كيلة واسعة 
م�ن آالف األفالم والرام�ج التلفزيونية 
العاملية والعربية )برتجمة نصية عربية 
محت�وى  ستوف�ر  كم�ا  وانجليزي�ة(، 
فيدي�و ع�رض أول، وسلسل�ة حرية 
من الرام�ج الفائزة بجوائ�ز أكاديمية 
ش�هرية، باإلضافة إىل أفض�ل العروض 
الحري�ة من بولي�وود ملحب�ي األفالم 
الهندية، عالوة عى أكثر من 2٠٠٠ عمل 

من برامج األطفال.
م�ع  أعلن�ت  زي�ن  مجموع�ة  وكان�ت 
»iflix« الرشك�ة الرائ�دة عامليا يف مجال 
خدمات بث األف�الم والرامج واملحتوى 
التلفزيون�ي عر اإلنرتن�ت عن تأسيس 
كي�ان تج�اري مش�رتك تح�ت اس�م » 
iflix Arabia » لتوف�ري خدم�ات عاملية 
الط�راز يف ب�ث املحت�وى الرتفيه�ي إىل 
منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
)MENA( م�ن خالل التع�اون مع أكثر 

م�ن 1٧٠ استديو وم�وزع عى مستوى 
العالم.  وسيتمكن مشرتكي زين العراق 
م�ن الحص�ول ع�ى اش�رتاك iflix ملدة 
شهرين عند االشرتاك بعروض االنرتنت 

املفتوح )اسبوعي او شهري(.
السي�د ع�يل الزاه�د الرئي�س التنفيذي 
لرشكة زي�ن الع�راق أكد ع�ى »ان هذا 
السرتاتيجي�ة  مكم�ال  يأت�ي  التع�اون 
زي�ن العراق  بدف�ع عملياتن�ا التجارية 
والتسويقي�ة نح�و ح�دود جدي�دة من 
اإلبداع واالبتكار، ولذلك نسعى إىل تنويع 

محفظ�ة خدماتنا بالش�كل الذي يثري 
 iflix تجربة قاعدة مش�رتكينا، وخدمة
تعك�س توجهاتنا نحو الري�ادة لتقديم 
اإلب�داع الرقم�ي ع�ى مست�وى العراق 
ومواكب�ة كافة التط�ورات، وتوفري كل 

ماهو جديد يف عالم التقنية الرقمية »
 iflix وأض�اف قائ�ال: بإطالقنا خدم�ة
فإنن�ا نق�وم بأث�راء املحت�وى الرقمي 
للش�باب العراق�ي ال�ذي يع�د الركي�زة 
االساسي�ة يف املجتم�ع، كم�ا ع�ر عن 
سعادت�ه بهذا التع�اون مضيفا ان زين 

الع�راق كانت وم�ا زال�ت حريصة عى 
توفري كافة الحلول الرقمية ملش�رتكيها 
ايمانا منها ب�دور التكنولوجيا الرقمية 

يف تطوير هذه الرشيحة من املجتمع.
م�ن جانب�ه قال م�ارك بري�ت املؤسس 
املش�ارك والرئي�س التنفي�ذي ملجموعة 
iflix »إننا متحمس�ون إىل أقىص درجة 
إزاء جل�ب خدمتن�ا إىل  منطق�ة الرشق 

األوسط ». 
وأوض�ح  بري�ت قائال » نؤم�ن بأننا قد 
وجدنا الرشيك املثايل من خالل مجموعة 
زين القادرة عى توصيل املحتوى الرقمي 
الذي نوفره عى منصتنا، وتلبية الطلب 
املتزاي�د يف املنطق�ة ع�ى خدم�ة عاملية 
الط�راز كخدم�ة iflix، ولذلك نتطلع إىل 
جعل محت�وى وخدم�ة iflix املتميزين 
متاح�ني لجمي�ع مش�رتكي مجموع�ة 
زي�ن«. وإذ أطلق�ت »iflix« خدماته�ا 
ألول م�رة يف ماي�و من الع�ام 2٠15 يف 
أسواق رشق آسيا، فإنها نجحت رسيعا 
يف بن�اء الهيمن�ة الخاصة به�ا يف أرجاء 
هذه األس�واق، حيث ن�رشت خدماتها 
له�ذا النوع من املحتوى يف 1٠ أسواق يف 
غضون أق�ل من عامني، واستطاعت أن 
تستقطب ما يربو عى 5 ماليني مشرتك 

خالل تلك الفرتة. 
الجدير بالذكر أن املش�رتكني الراغبني يف 
االستفادة من عروض املحتوى الرقمي 
ال�ذي ستقدم�ه خدم�ة iflix، يمكنهم 
املوق�ع  زي�ارة  خ�الل  م�ن  التسجي�ل 
اإللكرتوني للخدم�ة، أو تنزيل الّتطبيق 
الخ�اص بها من متجر Google Play أو 

.App Store من متجر
وسيسمح كل اشرتاك بأن يصل املشرتك 
خمس�ة  خ�الل  م�ن   iflix خدم�ة  إىل 
أجه�زة، بم�ا يف ذل�ك الهوات�ف النقالة 
وأجهزة الالبت�وب، الحواسيب اللوحية، 
والتليفزيون كي يشاهدوها الحقا أينما 

كانوا، ويف الوقت الذي يرغبون فيه. 
كما أن هناك خاصية حرية بمشرتكي 
»iflix«، وهي أنهم سيستطيعون القيام 
بتنزيل األفالم والرامج التلفزيونية عى 
هواتفهم النقالة وأجهزتهم اللوحية من 
مكتب�ة  iflix الضخمة كي يش�اهدوها 

بدون اتصال باإلنرتنت.
لالط�الع عى مزيد م�ن املعلومات حول 
كيفي�ة الحصول عى االش�رتاك املجاني 
للخدمة، والب�دء يف االستمتاع برتفيه ال 
مح�دود مع خدم�ة iflix يرج�ى زيارة 

www.iq.zain.com املوقع الرسمي

حمافظ البرصة يؤكد عىل التعاون املشرتك
بني االجهزة االمنية للحد من النزاعات العشائرية

مشرتكي زين العراق على موعد االن مع »170« استديو وموزع عاملي لالستمتاع بقائمة الحمدودة من احملتوى الرتفيهي
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محكمة بداءة البرصة 
العدد:1627/ب/2017 
التاريخ: 2017/6/13

اعالن 
اىل املدعى عليهم / خالدة وملكية بنات عبد عون 

جاسم.
اقام املدعي )سعدون كنش زويد( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1627/ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكمة 
ضدك�م والذي�ن يطلب�ون الحكم بإزالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل 32/88 الرب�اط الكبري قسمة 
ان كان قاب�ل للقسمة او بيع�اً، وملجهولية محل 
اقامتك�م وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الخرضاء واالطباء. 
علي�ه تقرر تبليغكم اعالن�اً بصحيفتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 2017/6/22 وعن�د ع�دم حضوركم او 
ارسال من ينوب عنك�م قانوناً ستجري املرافعة 

بحقكم غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / محمد نزار هاشم البعاج

وزارة الداخلية
مديرية رشطة محافظة صالح الدين

قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة  الفدعوس

) الشهابي سابقا ( 
العدد / 811 

م / نرش فقدان مواطن
تنفيذا لقرار قايض تحقيق الدجيل املؤرخ يف 5 / 
6 / 2017 واملتضم�ن نرشفقدان املواطن ) قائد 
كريم ياسني ش�الل الجيالوي ( يف جريدة راجني 
ن�رشه وتزوي�د ذوي�ه بنسخة م�ن الجريدة مع 

التقدير .
املرفقات:

نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل
العقيد
ضابط املركز

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/771 – 2016/772

التاريخ 2017/6/12
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السماوة سهام املدين حسني 
ع�ي لفت�ه –حيدر ع�ي لفت�ه  العق�ار تسلسل  
53/7م6 اب�و مح�ار الواق�ع يف السماوة/الحي 
الصناعي  العائد للمدين حسني عي لفته –حيدر 
ع�ي لفت�ة  املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن خريية 
منيعي�م خ�رض وجماعتها  البال�غ 8.503.952 
مليون دينار  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

1-موقع�ه ورقم�ه : سم�اوة /الح�ي الصناعي 
53/7م6 ابو محار 

2-جنسه ونوعه : ثالث محالت تصليح السيارات 
)ملك رصف(  

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتمالته : ثالث محالت سيارات واحد مقفل 
واثن�ان يعملون من�ه املدين  والبن�اء من الحديد 
املسل�ح والطاب�وق  والبن�اء متوس�ط واالرض 

مبلطة باالسمنت 
5-مساحته :1 اولك 

6-درجة العمران :متوسط
7-الش�اغل : املدين حسني عي لفته –حيدر عي 

لفته 
8-القيم�ة املق�درة :حص�ة املدي�ن 12638888 
اثنى عرش مليون وستمائة وثمانية وثالثون الف 

وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

دار القضاء يف الزهورة
محكمة االحوال الشخصية

العدد 1312/ش/2017
التاريخ 2017/6/15

اعالن
املدعي /براء مؤيد توفيق

املدعى عليه /محمد صالح مهدي
اقام املدعي )براء مؤيد توفيق (

املتضمنة طل�ب الحكم تفري�ق وملجهولية محل 
بالحض�ور  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  اقامت�ك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني والحضور بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 2017/7/9 او ارس�ال م�ن 
ين�وب عن�ك قانون�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
ستج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وحسب 

االصول
القايض

اعالن
اىل ال�رشكاء /سال�م مطر عق�اب وجاسم مطر 

عقاب وجراح مطر عقاب ومريم مطر عقاب
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االسك�ان العراقي 
ف�رع املثنى وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام الرشيك صالح مطر عقاب البناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 254/12 م4 عني 
صي�د لغرض تسليف قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاه�ا خمسة عرش يوم داخل العراق وش�هر 
خارج الع�راق من تاريخ ن�رش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط  حقك باالعرتاض مستقبال

تنويه
ورد سه�وا يف صحيفة املستقب�ل العراقي بالعدد 
1462 بتاري�خ 2017/6/14 يف اع�الن مديري�ة 
بلدية السماوة/ لجنة البيع وااليجار االوىل حيث 
وردت كلمة املوقع خط�ا والصحيح املساحة لذا 

اقتىض التنويه

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السماوة 
وذل�ك باملزايدة العلني�ة وفق تعليمات  قانون ) 21(لسن�ة 2013 املعدل فعىل 
الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية اعاله خالل 30 يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل للنرش مستصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة 
املق�درة وستجري املزاي�دة الساعة بعد العارشة صباحا م�ن اليوم االخري من 
مدة االعالن املنش�ور فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية 
لدفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املستاجر 
اجور نرش االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 

2% من بدل االيجار

الرشوط  االيجار:

1-مدة العقد سنة واحدة فقط.
2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.

3-ك�ل مايض�اف للمنش�ا يعود مل�ك للبلدي�ة رشط ان تكون ه�ذه االضافة 
بموافقة البلدية.

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل ش�هر تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة من تاريخ 

االحالة.
6-التع�اد االمان�ات لصاحب الض�م االخري اال بع�د تسديد مابذمت�ه وتسليم 

املاجور بحالة جيدة.
7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-ع�ىل املزايد جلب بطاق�ة تموينية +جنسية مصورة +ص�ك مصدق بمبلغ 
االمانات

9- يتحم�ل م�ن ترسو علي�ه املزايدة اجور الن�رش واالع�الن والداللية واجور 
لجنتي التقدير والتثمني والبيع وااليجار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

ناحي�ة  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
القادسية

العدد 71/ش/2017
التاريخ 2017/6/6

اىل املدعى عليها /نهاية بشون عيدان
تبليغ 

اق�ام املدعي )جب�ار كاظم عب�د الحسني( 
الدعوى املرقمة 71/ش/2017 وموضوعها 
تص�دق الط�الق ال�ذي اوقعه ع�ىل املدعى 
عليها ) نهاية بشون عيدان ( وبعد التحقق 
واالستفس�ار من الجهات ذات االختصاص 
تبني بانه ليس للمدعى عليها )نهاية بشون 
عيدان ( محل اقامة او سكن معلوم حسب 
االش�عار املربوط الصادر ع�ن مختار حي 
الرحم�ة يف النج�ف االرشف املدع�و حسني 
ي�ارس الفي�اض  واملص�ادق م�ن املجل�س 
املحي يف النجف عليه قررت  هذه املحكمة 
يف محرض جلسة يوم 2017/6/5 تبليغكم 
بواسط�ة صحيفتني محليت�ني تصدران يف 
محافظ�ة النج�ف االرشف ويف ح�ال عدم 
حضورك�م  سوف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عباس عي هادي

مديرية تنفيذ النجف
العدد 2016/1469

تنويه
التاريخ 2017/6/11

ورد يف صحيف�ة املستقب�ل العراقي بالعدد 
1459 بتاري�خ 2017/6/11 ب�ان القيمة 
التقديري�ة للعق�ار ه�و 1.840.000.000 
ملي�ار وثمنمائ�ة واربع�ون  ملي�ون دينار 
ولم تدرج قيمة سه�ام املدين فيه والبالغة 
920.000.000 تسعمائة وعرشون مليون 
دين�ار كما وذكر يف اوص�اف الطابق الثاني 
كلمة لم ي�ؤدي اىل السطح خطا والصحيح 
هو سلم يؤدي اىل السطح كما وردت كلمة 
تديد املزاي�دة خطا وان الصحيح هو تمديد 

املزايدة لذا اقتىض التنويه
محمد عبد الحسني عبد الزهرة 
مديرية تنفيذ النجف

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/786
التاريخ 

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف تم�ام العقار 
تسلس�ل 3/93707 مجم�ع بيتي السكني 
الواقع يف النجف العائد للمدين سعد جدوع  
عب�د /املدير املف�وض ملجموعة الش�افعي 
للتج�ارة والصناع�ة واملق�اوالت العامة /

اضافة لوظيفته  املحجوز لقاء طلب الدائن 
 40.000.000 البال�غ  داود  ص�ادق  فاق�د 
اربعون مليون دين�ار عراقي  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسي�ة العراقي�ة وان رس�م التسجي�ل 

والنرش والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة  العيساوي

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :النج�ف مجم�ع بيتي 

السكني 3/93707 
 2-جنسه ونوعه : عرصة

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مساحته :200م2

5-درجة العمران : قيد االنشاء
6-الشاغل : اليوجد

اثن�ان   32000000  : املق�درة  7-القيم�ة 
وثالثون مليون دينار عراقي

8-مش�تمالته / العق�ار يق�ع رك�ن ع�ىل 
واخ�ر  10م  ش�ارع  فرعي�ني  ش�ارعني 
15 م ويتال�ف م�ن ساح�ة امامي�ة دون 
سي�اج ومدخ�ل وبضمنه مراف�ق ومطبخ 
ومكش�وفة خلف املطبخ واستقبال وغرفة 
ن�وم وصحي�ات وكلي�دور والعق�ار غ�ري 
مسق�ف واالرضي�ة غ�ري مبلط�ة )رم�ل ( 
وبع�ض الجدران غري مكتمل�ة وهي مبنية 
من الطاب�وق واالسمن�ت والتوج�د ابواب 

والشبابيك وهو غري مجهز ماء وكهرباء

تنويه 
بالع�دد  املستقب�ل  صحيف�ه  يف  ن�رش 
1463وصحيفه الرشق بالعدد 2564 اعالن 
محكمه ب�داءة النج�ف تبلي�غ حيدر صرب 
كاظم ذكر تاريخ صدور القرار 3/7/2017 

خطا والصحيح 3/7/2016

اعالن 
اىل الرشيك سهري حميد عبد الخرض اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االسك�ان الكائن يف 
ح�ي الغدير يف النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك�ك نصري حسني 
عب�اس بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف 
الق�دس  املرقم�ه 6772/1ح�ي  القطع�ه 
حدود بلديه النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسك�ان وخ�الل مده خمس�ه عرش يوما 

داخل العراق وشهر خارج العراق

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد/وكالة

مدير بلدية الساموة 

اعالن
العدد/90

التاريخ 2017/6/13

غرض االستعمالمبلغ االيجار السنوي الحاليالمساحة الموقع اسم العقارت
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2مقابل مستشفى حي الحسينكشك1
تجاري1050000 مليون وخمسون الف دينار2×3م2حي الحسينكشك2
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار 2×3م2مجاور مصرف الرشيدكشك3
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي العسكريكشك4
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الجمهوريكشك5
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي العسكريكشك6
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي العسكريكشك7
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2تقاطع النادي الرياضيكشك8
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي العسكريكشك9

تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي العمالكشك10
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك11
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2الضجريةكشك12
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2الضجريةكشك13
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2قرب مستشفى الوالدةكشك14
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي العسكريكشك15
تجاري900000 تسعمائة الف دينار2×3م2داخل علوة الفواكه والخضركشك16
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار2×3م2قرب مصرف الرافدينكشك17
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2الضجرية كشك18
تجاري1500000 مليون وخمسمائة الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك19
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2قرب البطاقة التموينيةكشك20
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2ضمن متنزه حي المعلمينكشك21
تجاري1600000 مليون وستمائة الف دينار2×3م2قرب اسواق الحريةكشك22
تجاري900000 تسعمائة الف دينار 2×3م2قرب الكراج الموحدكشك23
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2قرب البطاقة التموينيةكشك24
تجاري900000 تسعمائة الف دينار2×3م2شارع مدرسة الرشيدكشك25
تجاري1350000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار2×3م2مقابل التربيةكشك26
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار2×3م2مقابل التربيةكشك27
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار2×3م2مقابل التربيةكشك28
تجاري1350000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار2×3م2مقابل التربيةكشك29
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار2×3م2مقابل التربيةكشك30
تجاري650000 ستمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الشهداء الثانيكشك31
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          ترجمة بكاي كطباش
 

عندما أُس�أل عن مهنت�ي يتملكني 
ش�عور ح�اد باإلح�راج : وجه�ي 
يحم�ر، أتلعثم، أنا ال�ذي ينظر إلي 
الجميع كش�خص واثق من نفسه 
ال�ى أبع�د الح�دود. أحس�د الناس 
الذين بوس�عهم اإلجاب�ة هكذا: أنا 
بّناء. أنا مصفف ش�عر، محاس�ب، 
كاتب. أحسدهم على البساطة التي 
به�ا يجيب�ون، ذل�ك ان جميع هذه 
المهن تشرح نفس�ها بنفسها وال 
تس�تدعي توضيحات مسهبة. أنا، 
بالمقاب�ل، أجدني مضطرا لإلجابة 
على أس�ئلة من ه�ذا القبيل هكذا : 
أنا َضاِحك. اعت�راف من هذا الّنوع 
يستدعي اعترافا آخر، كوني مجبر 
عل�ى اإلجاب�ة بص�دق عن س�ؤال 
إضافي :” هل تكسب لقمة عيشك 

من هذا العمل” باإليجاب.
أن�ا فع�ا أعي�ش من ضحك�ي، بل 
أس�تطيع القول إنني أعيش بشكل 
بتعبي�ر  ضحك�ي،  أن  ذل�ك  جي�د، 

تجاري، مطلوب في الّسوق.
أنا ضاحك جي�د، ضاحك محنك، ال 
أحد بوسعه مجاراتي في الّضحك، 
عل�ى  الس�يطرة  بوس�عه  أح�د  ال 

الفروقات الدقيقة لهذا الفّن مثلما 
أفعل .

نفس�ي-  قدم�ت  طويل�ة  لفت�رة 
المزعج�ة-  تحاش�يا للتفس�يرات 
بوصف�ي ممثا، غي�ر أن تعبيرات 
وجه�ي ومه�ارات التح�دث ل�دي 
م�ن المحدودية بحي�ث تجعل هذا 
التوصي�ف يب�دو منافي�ا للحقيقة 
: أن�ا ضاح�ك. لس�ت مهرج�ا وال 
فنان�ا فكاهيا، أنا ال أبه�ج الناس، 
أن�ا أع�رض البهج�ة: أضح�ك مثل 
إمبراط�ور رومان�ي أو مثل خريج 
مدرسة ثانوية مرهف اإلحساس، 
ضحك القرن 17 مألوف لدي تماما 
مثل ضحك الق�رن19  وإذا اقتضى 
األمر فإنه بمقدوري أن أَضَحَك كّل 
العُصور، كل الّطبقات اإلجتماعية، 
كل الفئ�ات العمرية : لق�د تعلمت 
كل ه�ذا كم�ا يتعل�م الم�رء رب�ط 
األحذي�ة. الضح�ك عل�ى الطريقة 
األمريكي�ة يترج�رج ف�ي صدري، 
عل�ى الطريق�ة اإلفريقي�ة: ضحك 
أبيض، أحمر، أصفر- ومقابل قدر 
معين من المال بإمكاني أن أجعله 
يتعالى وفقا لرغبة متعهد العرض 
بالضبط.لقد صرت شخصا ال غنى 
عن�ه، أضح�ك ف�ي األس�طوانات، 
في األشرطة المس�جلة، ومديروا 

المس�رحيات اإلذاعي�ة يعاملونني 
ب�كل تقدير واحت�رام. أن�ا أضحك 
بمزاج سيء، بمزاج معتدل، بشكل 
هستيري ، أضحك مثل سائق مترو 
أو كمتدرب في قسم مصنع أغذية 
؛ ضح�ك الّصباح، ضحك المس�اء، 
الضح�ك الليلي وضحك أول الفجر، 
باختص�ار: حيثم�ا وحالما يحتاج 

إلى ًالضحك، فإنني أقوم بذلك على 
أكمل وجه.

س�وف تصدقونن�ي إن قل�ت ب�أن 
مهنة من هذا النوع مجهدة، خاصة 
أن�ه علي، وهنا مرب�ط الفرس، أن 
أتحكم أيض�اً في ع�دوى الّضحك؛ 
و بالنتيجة، صرت ش�خصا ال غنى 
عن�ه حت�ى بالنس�بة للكوميديين 

م�ن الدرجتي�ن الثالث�ة والرابع�ة 
، أولئ�ك الذي�ن كان�وا يرتجفون ، 
وله�م الع�ذر، خوفا م�ن أن يفلت 
منهم عنصر المفاج�أة في القفلة 
النهائي�ة. فق�د كن�ت أجل�س كل 
ليل�ة تقريبا في قاعة الموس�يقى 
كمصفق مس�تأجر، ألجل أن أشيع 
عدوى الضح�ك بين المش�اهدين، 
كلّم�ا طف�ت على الس�طح النقاط 

الضعيفة للبرنامج.
يتعي�ن أن يح�دث كّل ش�يء بدقة 
:ضحك�ي العمي�ق المجلجل يجب 
أن يت�م ال قب�ل األوان وال بع�ده، 
ب�ل ف�ي الوق�ت المناس�ب تمام�ا 
وفق�ا  ضاح�كا  أنفج�ر  عندئ�ذ   :
للخطة المرسومة ، فيتعالى هدير 
الجمه�ور م�ع ضحك�ي ،وتنج�ح 
القفلة.وعلى الفور أهرول مرهقا 
إل�ى غرفة تغيي�ر الماب�س، ألقي 
عل�ي معطف�ي متنفس�ا الصعداء 
أخيرا ألنني أتمم�ت عملي. وحين 
أص�ل إل�ى البي�ت غالب�ا م�ا أج�د 
برقي�ات بانتظ�اري:” بحاجة إلى 
ضحكك. التس�جيل ي�وم الثاثاء”. 
وبعد س�اعات قليلة أكون جالس�ا 
ف�ي قط�ار ش�ديد الح�رارة، أندب 
ي�درك  أن  كان  أي  حّظي.بإم�كان 
أنن�ي ال أميل كثيراً إلى الضحك بعد 

أوقات العمل وأثناء العطل: يش�عر 
الم�زارع بالس�رور عندم�ا يكون 
بإمكانه نس�يان البق�رة ، ويبتهج 
البناء عندما يكون بإمكانه نسيان 
لوح الماط، والنّج�ارون غالبا ما 
توجد في بيوتهم أبواب مكسورة، 
أو أدراج ال تفتح إال بش�ق األنفس. 
بائعو الحلويات يحبون المخلات، 
المارصب�ان،  يحب�ون  الج�ّزارون 
عل�ى  النقان�ق  يفض�ل  الخب�از 
الثي�ران يحبون  الخب�ز، مصارعو 
تربي�ة الحمام، الماكم�ون يعتلي 
وجوههم الش�حوب حي�ن يصاب 
أبناؤه�م بالرعاف، أفه�م كل هذه 
األمور، ذل�ك أنني ال أضحك إطاقا 
بعد العم�ل. أنا إنس�ان مفرط في 
الجدي�ة، حّت�ى أنه�م يعتبرونني، 

ربما عن حق، متشائما.
ف�ي الس�نوات األولى م�ن زواجنا 
غالب�ا م�ا كان�ت زوجت�ي تق�ول 
لي:”إضح�ك قليا يا رج�ل!”، لكن 
، بمرور الوق�ت، إتضح لها أنني ال 
أستطيع أن أحقق لها هذه الّرغبة.

بالّس�عادة عندم�ا أس�مح  أش�عر 
المتش�ّنجة  وجه�ي  لعض�ات 
وذهن�ي المجهد باإلس�ترخاء من 
خال التحلّي بجدية عميقة . أجل! 
حّت�ى ضح�ك اآلخري�ن يصيبن�ي 

بالّتوّت�ر، ألن�ه يذكرن�ي ، بش�كل 
ملّح، بمهنت�ي. ومع ذلك أزعم أني 
أصبحت أعيش حياة هادئة، زواجا 
يس�وده الّس�ام، ذل�ك ان زوجتي 
بدوره�ا تعلّمت الّضحك: يحدث أن 
أضبطها، من وقت آلخر، متلّبس�ة 
بابتس�امة، حينها أبتس�م بدوري. 
بص�وت  الحدي�ث  عل�ى  إعتدن�ا 
خافت، فأنا أك�ره ضوضاء قاعات 
الموس�يقى، أك�ره الضوضاء التي 
تعلو في ممرات اإلستقبال. الناس 
يعتبرونن�ي  يعرفونن�ي  ال  الذي�ن 
إنس�انا مغلقا على ذاته. ربما كنت 
كذلك، ألنن�ي غالبا ما أكون مجبرا 

على فتح فمي ألضحك.
هكذا بس�حنة خالية من أي تعبير 
ص�رت أقضي حيات�ي المقدرة لي 
على األرض. فقط يحدث، من حين 
آلخر، أن أس�مح لنفسي بابتسامة 
لطيفة، وكثيرا ما أتس�اءل عما إذا 
كنت يوما ما ق�د ضحكت بالمرة . 
أعتق�د: ال. إخوت�ي يحرصون على 
القول بأنن�ي كنت على الدوام ولدا 
ج�اّدا إل�ى أبع�د الحدود.خاص�ة 
القول: صرت أعرف الضحك بشتى 
الطرق، غير أن�ي ال أعرف ضحكي 

الخاص.
مترجم مغربي مقيم في ألمانيا

»الضاحك« قصة قصرية للكاتب األملاين هاينريش بول 

           نوره حالب / لبنان

عزفت لي عيناك
هذا المساء لحن الِغوى

تمايل قلبي طربا
اخذته العزة باللهفة 

ورتل اشواقه 
فغّيرت قوافل األحام

مسارها صوب اهدابي ،
افترشت نعيمها وغفت 

بِظل انظارك 
وقضى العالم باسره 

ليلة بيضاء ..

           جواد الشالل

كلما اقرأ 
مقطوعة شعرية

أصاب بداء ... التأويل
ال اعرف لماذا أسميها... 

مقطوعة
ربما تناص فاضح مع الموسيقى

فمثا ...
عندما ارى ... قمح نشيط

أذهب لحشد ... عصافير تضحك
او حين أرى... 

ياقوتة... محبوسة بعناية
اذهب إلى تاريخ امراة ... ذات عيون مختلفة

حت�ى االش�جار ... كانه�ا ... تغن�ي للحط�اب.. . وهي 
تتحسس شيخوختها

اخاف ... احيانا ..
من النجم الثاقب 

اسراب الحروب
جهل الماء ... وخرافة األعشاب 

انا .... 
استهلك الوقت بشكل... مبكرا

وارفع حقيبة الخيبات
واضعه�ا بج�واري ... وافت�ش عن القصائ�د ذات اللون 

االزرق 
بعدها ... انفض الغبار عن صدري ... 

صدري صديق الدخان
وس�ر امرأة ما .. اجدها دائما ... عن�وان المقطوعة .... 

اكرر تأويلي ...
الموسيقى انواع ... تشبه الشعر ... كأنهما والدتهما ... 

على يد قابلة واحدة
من ماء واحد...

يا أنت ...

كلام اقرأ 

          جالل حسن

في بداية الثمانينات، وألول مرة، أشتري 
عطر نوع هاواي من ش�ارع الكويت في 
العش�ار بالبص�رة. وحين فتح�ت العلبة 
الوردية بزهوره�ا الحمر وضغطت على 
رأس�ها الذهب�ي لفحتن�ي رش�ه رذاذ ما 
يزال عبيرها في أنفاسي، أعقبتها بثانية 
حتى أنش�رح الفؤاد، وم�ا إن حاولت في 
الثالث�ة، حت�ى نبهني صديق�ي المترجم 
اللبناني ف�ي المول االيطال�ي الكبير بان 
البائع�ة الش�قراء تش�رح لي ع�ن أنواع 
العطور العالمية وأني س�رحت وسهوت 

وانشغلت عنها. 
اعتذرت وعدل�ت ياقة قميص�ي وأغلقت 
ب�اب ذكري�ات الثمانينيات ألن�ي في عام 
ألفين وعشرة. استمرْت البائعة الشقراء 
تش�رح أهمية العطور في حياة اإلنسان 
وضروراته�ا ف�ي تغيير الم�زاج والذوق 
واالستش�عار  الج�ذب  وق�وة  واألناق�ة 
والراح�ة والهدوء وتمتين المحبة وإثارة 

الف�رح وزي�ادة التق�رب عل�ى الف�راش 
بالود. 

التف�ت ال�ى صديق�ي المترج�م اللبناني 
وقلت له: العطر فلس�فة وديالكتيك. نظر 

بطرف عينه وكش�ر بانياب�ه ولم يعجبه 
تعليقي الجاد. اس�تمرت البائعة الشقراء 
تش�رح وتس�هب بالتفاصيل الدقيقة بان 
هناك عط�ور لكافة األعمار تبدأ من عمر 

سنة، عطور لألطفال والتاميذ والصبايا 
والش�باب والعرس�ان والعجائز ولرجال 

األعمال وللدبلوماسيين والرياضيين. 
س�هوت ثاني�ة وأن�ا أتذكر عط�ور زمن 
جدتي أم الس�ودان والمس�ك والخضيره 
والديرم وطين خ�اوه والبخور الحجري 
وقش�ور البرتقال اليابسة والجفت وهذا 
الجفت مصيب�ة المصائب ألنه يفور على 
النار ويحرق قشرة الرأس. لكن المترجم 
نبهن�ي هذه الم�رة بقرص�ة ونحن نتجه 
ال�ى جن�اح ضخم م�ن العط�ور الخاصة 
بم�اركات عالمية تذيلها أس�عار تبدأ من 
خمس�ة اآلف ي�ورو وعش�رة اآلف يورو 
وعش�رين الف وثاثين ألف ي�ورو وهلم 
ج�را. قائمة م�ن عطور” رال�ف لورين” 
و “ ج�ون فافرفات�وس” و “ هيرم�اس 
24 “ وعطر “ كايف كريس�تين” بس�عر 
215 ألف دوالر وتباع هذه العطور بسعر 
األونصة.لم أصدق نهائيا، واعتبرت األمر 
مج�رد مزح�ة، س�ألت البائعة الش�قراء 
من يش�تري ه�ذه العطور؟ قال�ت بغنج: 

والكونتيس�ات  والبارون�ات  المل�كات 
الرؤس�اء وزوجات  واألميرات وزوجات 

وعشيقات تجار المخدرات. 
تس�اءلت معقول�ة زوج�ات وعش�يقات 

تجار المخدرات!؟. 
لك�ن ه�ذه الم�رة س�هوت ول�م أفي�ق، 
وأنا اق�رأ خبر ف�ي ذيل صحيف�ة محلية 
بائس�ة وبعن�وان صغي�ر يق�ول الخب�ر: 
إلق�اء القب�ض على 400 تاج�ر مخدرات 
بالبص�رة، يا رب 400 تاج�ر مرة واحدة. 
كان  اذا  أعداده�م  ش�كد  ياب�ه  عج�ل 
المقب�وض عليهم 400. قجقجي وش�كد 
ع�دد الذي�ن يتعاطون مخدر الكريس�تال 
بأنواع الشبو، واآليس، وتيك بابا، وكراك 
مات، واألفيون، والكوديين، والهيروين، 
بمحبطات�ه  والخش�خاش  والك�وكا، 
وهلوساته وكبساته وتحشيشاته وكل 
طيحان الحظ.نسيت أن أقول أن زوجات 
القجقجي�ة عندنا يس�تخدمّن عطور من 
مرکز تجارت عطرایران نمایندگی ژانیل 

فراگ آروماتیک فراگ ورد. وشكراً.

           العمارة / خاص
   

قال الس�يد باتريك سيمونيه س�فير االتحاد األوربي 
ف�ي العراق “إن االتحاد األوربي يدعم العمل من اجل 
الحف�اظ على الع�راق الموحد المتماس�ك، وهو في 
دعم�ه ه�ذا ال يكتفي بالعم�ل العس�كري، بل يؤمن 
بض�رورة تقدي�م كل م�ا ه�و ممك�ن لدع�م العراق 
الموح�د”، لكن�ه اس�تدرك مش�يراً إل�ى ان “جه�ود 
الدع�م هذه ال يمك�ن ان تؤتي ثمارها ب�دون تعميق 
الجه�د العراقي الذات�ي للحفاظ على وح�دة العراق 

وتماسكه.”
واضاف في لقاء مع الناشطين في محافظة ميسان 
mCo (ضمن برنام�ج “مكافحة التعص�ب الديني” 

 )bating Religious Discrimination EumCRD
ال�ذي يمول�ه االتح�اد األوربي في ث�اث محافظات 
وتتول�ى تنفيذه مؤسس�ة AMAR الخيري�ة الدولية 
“إن مكافح�ة التعص�ب بكل اش�كاله ض�روري بما 
يق�رب الناس م�ن بعضهم ويع�زز لحمة التماس�ك 
الوطن�ي العراق�ي، خصوصاً ف�ي ظل توج�ه إقليم 
كردس�تان العراق إلى اجراء اس�تفتاء بش�ان تقرير 
المش�تركات وترس�يخها  فالبح�ث ع�ن  المصي�ر، 
وتحري م�ا يمكن االتف�اق عليه بما يضمن ش�عور 
مشاركة الجميع وفق قيم المواطنة، منهج ضروري 
لضمان وحدة العراق وحماية س�يادته الوطنية، مع 
ضرورة الوعي باس�بقية التصدي لداعش ودحرها، 
ورعاي�ة النازحي�ن ومعالج�ة معاناته�م، واهمي�ة 
عودة النازحين إلى مس�اكنهم وإس�تعادة توفير كل 

الخدمات الضرورية لهم.”
وقال “إن العمل لتحقيق المصالحة في  العراق عمل 
صعب بسبب كل ما مر به من حروب ومصاعب، لكن 
هذا لن يلغ�ي حقيقة حاجة العراقيي�ن إلى الحفاظ 

عل�ى وحدته�م وترصينه�ا م�ن خ�ال العم�ل على 
صياغة عقد جديد فيما بينهم للبقاء سوية وترسيخ 

السلم المجتمعي.”
وشارك في اللقاء اكثر من 30 ناشطة وناشط مدني، 
منه�م العدي�د م�ن المختصي�ن بالعلوم السياس�ية 
والقان�ون والمجتمع، وفي احاديثه�م اكدوا حاجة 
العراق إلى مش�اريع مثل هذا المش�روع الذي يرعاه 
االتح�اد األوربي، فقال نائب رئي�س طائفة الصابئة 
المندائيي�ن في العراق والعالم الش�يخ نظام كريدي 
رحيم�ة “إن من بنود هذا المش�روع إطاع التاميذ 
والطاب والش�باب على معتقدات وطقوس االديان 
األخرى، وهو ما جع�ل العديد من الطاب يعون بان 
الصابئة موحدون يؤمنون بالله الواحد، وطقوسهم 
ابعد ما تكون عن النجاسة، وإنها تلتقي مع اإلسام 

في طلب النظافة ونقاء السريرة.”
واك�دت الطالب�ة ميس�رة خض�ر كي�ف انه�ا اعدت 
بحث�اً ع�ن الطائفة الصابئي�ة نال اهتم�ام زمياتها 
وزماؤه�ا، الذي�ن اخ�ذوا يتقبل�ون التعام�ل م�ع 

المؤمنين ب�”المعتقد الموحد اآلخر”.

وفي تناوله لمس�تلزمات المصالحة الوطنية قال د. 
عام�ر زغير خميس عميد كلية القانون في ميس�ان 
“إن المصالحة ليس�ت مجرد نوايا طيبة وشعارات، 
بل ينبغ�ي ان تك�ون مجموعة من االج�راءات وفق 

قوانين وتعليمات واضحة تتناول:
ان تك�ون قي�م المواطن�ة ه�ي الضمانة   .1
للحري�ات بم�ا يلغ�ي اي تميي�ز بي�ن العراقيين في 
الواجبات والحقوق في االطارين الرسمي والشعبي 

وضمان حرية التعبير.
تعويض المتضررين عن كل االضرار التي   .2
لحق�ت بهم بفع�ل اية اج�راءات لم تس�تند للقانون 

والعدالة.
ع�ن  بعي�داً  الش�خصية  بن�اء  إع�ادة   .3

المحاصصة واية ممارسات تميز بين المواطنين.
وكان الس�يد عب�د الحس�ن ش�اوي البط�اط بلغت�ه 
الش�عبية ويس�اطة طرحه عميقاً إلى حد كبير حين 
اشار إلى ان “العراق بلد غني لكن مواطنيه يزدادون 
فقراً بفعل الحروب ومشاكل اخرى” راجياً “االتحاد 
األورب�ي كونه القوة العظمى الثالثة في دعم العراق 

من خال اتفاقات تطور المناهج التعليمية، وتوفير 
الكت�ب واالفام التي توعي بش�ان معاناة اوربا ايام 

التطاحن.”
كم�ا اك�د اهمية المس�اعدة في إع�ادة بن�اء العراق 
بمش�اريع تتن�اول البن�ى التحتي�ة واخ�رى تش�غل 
العاطلي�ن.” واختتم مطالب�اً ب�” ممارس�ة االتحاد 
األوربي الضغط على السياسيين ليتصالحوا ويجنبوا 

المواطنين شر خافاتهم.”
من جانبه اش�ار الس�يد حيدر الخزاع�ي إلى “وعيه 
لقيمة المصالح�ة المجتمعية لكن المهم ايضاً وقف 
كل اش�كال الدعم اإلقليمي والدول�ي لقوى اإلرهاب 

وإثارة الخافات في العراق.”
وق�د اش�اد الحض�ور مجتمعي�ن بال�دور المه�م ل� 
AMAR في تنفيذ مش�روع مكافحة التعصب الديني 
والعديد من المشاريع األخرى، داعين سفير االتحاد 
األورب�ي إل�ى دعم المؤسس�ة م�ن خ�ال تكليفها 
بمشاريع تتخطى تأهيل الشبان والشابات إلى تنفيذ 
مش�اريع توفر فرص عمل للعراقيي�ن الذين يعانون 

من بطالة مستشرية، خصوصاً بين الشبان.

عطر هاواي

سفري االحتاد األوريب يف العراق: ندعم وحدة العراق وسيادته وعىل العراقيني صياغة عقد جيمعهم

موسم تقاسم االرض
 نشر »كتاب الرافد« رواية األديب الليبي إبراهيم الكوني »موسم تقاسم 
األرض«، التي بدأها بمقتطف من »تاريخ هيرودوت« جاء فيه: »س�وف 
يع�ض بنان الن�دم، كل من لم يهرع إل�ى ليبيا، لينال نصيب�ه من أرضها 
الس�خية، في موسم تقاس�م األرض«.الرواية تدور في أجواء الصحراء، 
وم�ا تتميز به من أعراف وتقاليد، وطقوس مختلفة عما يعيش�ه الناس 
ف�ي المدن، كما أن لهذه الصحراء مفرداتها وأعرافها ولغة خاصة، وهو 
م�ا عبر عنه الكون�ي من خال أحداث الرواية: »أنا ال أش�ك، ولكني على 
يقين. الثور في لغتنا شر، ألنه الفحولة العمياء التي تسحق في طريقها 
كل ش�يء. والبقع�ة؟ البقع�ة أيضاً ش�ر، ألنه�ا ورم خبيث يس�ري في 
الجس�د سريان الدم في الشرايين!«.الرواية تتوقف كذلك عند اآلثار التي 
تركه�ا األجداد في الصحراء، لتكون ش�اهداً عل�ى تاريخهم وبطوالتهم 
وحروبهم، فمن أجواء الرواية: »بعد مراسم تقديم الهدايا قادهم سادن 
معبد دلفي إلى حرم المذبح، حيث انتصب شبح عرافة األجيال، ملفوفة 
بمس�وح الوح�ي، متوج�ة بغياهب الظال، وس�تور الغم�وض، قبل أن 

تتمخض بالحمى، وتلفظ الزبد، وهي تترنح في نوبة وجد«.

الش�اعر: جورج كميل ش�لهوب.. |الناش�ر: الدار العربية 
للعلوم، 2017. بعد ديواَني »أجلس أحصي المتناثر سهواً 
م�ن عم�ري« )2013( و»خّب�أت الحي�اة وال أعرف كيف 
أجدها«، تأتي المجموعة الشعرية الثالثة للشاعر اللبناني 
الشاب جورج كميل ش�لهوب »دعوة خاصة من صديقي 
س�يوران« )الدار العربية للعلوم-ناشرون(، وفيها ُيكمل 
تأمات�ه في حياٍة صادم�ة بعبثيتها وقس�وتها المتمثلة 
بالحروب ت�ارًة والغياب طوراً. لكنه يبدو أكثر مباش�رًة 
ف�ي تعبيره ع�ن »أغل�ق الب�اب وراءك/ قب�ل أن ترحل/ 
أقفل تعبك على مه�ل/ فالعالم ال يزال نائماً/ جّثة تحّوم 
فوقه�ا/ ذباب�ة مش�حونة./ ال ضوء/ القت�ل هنا.«.بين 
الذات الش�اعرة )الحاضرة( والصديق الغائب )سيوران(، 
يبني الش�اعر عالمه المتأرجح بين الداخل والخارج، بين 
االنع�زال واالنطاق، الخيبة والحلم. »ماذا تفعل حقاً في 

هذه الغرفة؟ / الحياة مقفلة/ وينبغي لك أن تخرج«.

»دعوة خاصة من صديقي سيوران«
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تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الحرية( وملدة )سنة واحدة( وفقا إلحكام 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن 
تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الحرية( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصح�ف املحلية مستصحبا معه التأمين�ات  القانونية  البالغة 
200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل 
املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب 
البلدي�ة املذك�ورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكت�اب محافظة النجف/  مكتب السيد 
املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة 
)30( يوم�ا يف الساع�ة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الحرية( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املستأج�ر  مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تصدي�ق قرار اإلحالة  

لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2014/2238
التاريخ 2017/6/14

اىل املنفذ عليه /محمد هاشم حسني 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لهذه املديرية واش�عار 
مخت�ار حي الرسالة يف السم�اوة )حيدر رزاق ( انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبلي�غ واستنادا للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حض�ورك ستبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة

اوصاف املحرر :
قرار اش�رتاك املؤرخ 2017/5/14 الصادر من ه�ذه املديرية والذي بموجبه تم 
تنظيم اسبقي�ات رصف املبالغ املتحققة للدائنني ع�ن العقار 7/29م4 بساتني 

السماوة الغربية وفق جدول االشرتاك املبني ادناه

دائرة الكاتب العدل
دائرة الكاتب العدل /ابي الخصيب

اعالن تسجيل
معمل مطرش عزت عبد الحسني النتاج البلوك

بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة من قبل /مطرش 
عزت عبد الحسني

وامل�ؤرخ يف 2017/6/11 املتضمن  تسجيل املكائن العائدة 
ل�ه واملنصوب�ة حاليا يف اب�ي الخصيب الربدي�ة  وبلد السيد 
واملدرجة اوصافها يف ادناه فعىل من له عالقة بها وبادواتها 
املوصوف�ة ان يراجع الط�رق القانونية الثب�ات ذلك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائ�رة بغية ايقاف التسجي�ل خالل مدة 
خمس�ة عرش يوم�ا من اليوم الت�ايل لتاري�خ النرش ويعترب 
التسجيل متاخرا لحني حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة 
اي�ام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل املكائن 
وادواتها  بأسم طالب التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول 

رقم 33 لسنة 1998 وتعطى له ش�هادة التسجيل 
الكاتب العدل

االوصاف :
1-خباط�ة 2 كي�س اسمنت صنع اجنبي تعم�ل بالكهرباء 

مستعملة قيمتها التقديرية اثنى عرش مليون دينار 
2-ماكن�ة بلوك سعة 4 بلوكة صنع ايراني تعمل بالكهرباء 

مستعملة قيمتها التقديرية ستة ماليني دينار
3-ماكن�ة تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة 12V – 30A تعم�ل 
بالدي�زل صن�ع انكليزي مارك�ة بريكنز مستعمل�ة قيمتها 

التقديرية عرشون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث /1140/بحث /2017
التاريخ 2017/6/7

اعالن
اىل املدعى عليه /باسم محمد جالب 

اقام�ت املدعية )سل�وى عبد عيل حس�ن ( الدعوى املرقمة 
1140/بحث /2017 ضدك تطلب فيها الحكم تاييد حضانة 
وقد لوحظ م�ن الرشح الواردة من املجل�س البلدي ملنطقة 
حي الجامع�ة انك مرتحل اىل جهة مجهول�ة وغري معلومة 
عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 2017/7/3 امام مكتب 
الباحث االجتماعي وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

 اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن السيد )عب�د العظي�م زيدان 
نيس�ان ( ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب م�ن )الكريزي ( اىل 
) الحم�دان ( من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها خمسة عرش يوما وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /بال

التاريخ 2017/6/13
اعالن فقدان

قدم السيد مثنى ياسني جعفر طلبا اىل هذه املحكمة يطلب 
في�ه االعالن ع�ن فقدان ول�ده حارث مثن�ى ياسني جعفر 
ونصب�ه قيم عليه الدارة ش�ؤون ووصيا مؤقت�ا عىل ابنتيه 
القارصتني )بتول واية ( منذ تاريخ 2015/11/27 وحسب 
االوراق التحقيقي�ة الخاصة بح�ادث الفقدان فعىل املفقود 
او م�ن يعرف عن مص�ريه يشء  او تتوفر لدي�ه معلومات 
عنه مراجعة هذه املحكمة او اقرب مركز رشطة خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر 

املحكمة بالطلب وفق القانون
القايض

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )عبد الكريم زيدان نيسان 
( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )الكريزي ( اىل ) الحمدان 
( من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم�ا وبعكسه سوف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احك�ام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

العدد:بال
التاريخ 2017/6/13

اعالن مفقود
اسم املفقود احمد خضري مهدي

بتاريخ 2017/6/13 قدمت  زوجتك املدعو ابتهال سعدون 
تطل�ب في�ه نصبه�ا قيمة علي�ك لكون�ك خرج�ت بتاريخ 
2015/2/20 ولم تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش يوم من 
اليوم الثان�ي من تاريخ النرش سوف تنص�ب زوجتك قيمة 

عليك الدارة شؤونك 
القايض
طارق محمد توفيق

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة : 523 / 2017

التاريخ : 14 / 6 / 2017
اىل املنفذ عليه

يوسف عبد الكريم حسني
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خ�الل كتاب مركز رشطة 
االحي�اء املرق�م 8125 يف 13 / 6 / 2017 واستفس�ار 
مخت�ار املنطق�ة ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم أو مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واستن�ادا للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ الهندية خالل خمسة 
عرش يوم�ا تبدأ من اليوم الثاني للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حض�ورك ستبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد محمد رضا الجليحاوي

فقدان
قدان صك املرقم 20098 والعائد اىل املسوق عبار بندر عبد 
الله للبطاقة التسويقية املرمقة 25 بتاريخ 2017/5/2 

فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن مكتب  املفتش العام /

وزارة النف�ط بأس�م ) عبد النارص رس�ول محمد رضا ( 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

جمعية املثنى التعاونية لالسكان
اعالن

تعل�ن جمعية املثنى التعاوني�ة لالسكان عن اجراء املزايدة  
العلنية لتاج�ري 9 محالت وقاعة لباء االجسام يف العمارات 
السكنية  يف حي الرسالة فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة 
مراجعة مق�ر الجمعية لدفع التامين�ات القانونية البالغة 
20% م�ن القيمة املق�درة وستجري املزايدة بع�د 15 يوما 
م�ن تاري�خ نرش االع�الن يف الجري�دة ويتحمل م�ن ترسو 
علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن والداللي�ة البالغة 2% واي 

مصاريف اخرى
مجلس االدارة
لجمعية املثنى التعاونية لالسكان

تنويه
نرش سه�وا يف جري�دة املستقبل العراق�ي بالعدد 
1463 يف 2017/6/15 يف اع�الن الرشك�ة العامة 
ملوان�ئ الع�راق مزاي�دة رق�م 2017/15- لبي�ع 
عق�ارات واقع�ة يف منطق�ة املعقل حي�ث ورد يف 
تسلس�ل رق�م 6 رق�م القطع�ة 1728/1 خط�ا 
تسلس�ل  والقطع�ة   1727/1 ه�و  والصحي�ح 
خط�ا  200م2  املساح�ة   1684/1   15 رق�م 
والصحي�ح املساح�ة 198.66م2 وتسلس�ل رقم 
خط�ا  200م2  املساح�ة   1685/1 القطع�ة   16
والصحي�ح املساح�ة 198.66م2 وتسلس�ل رقم 
17 رق�م القطعة 1683/1 املساحة 200م2 خطا 
والصحيح املساحة 198.66م2 لكل  من املقاطعة 

39/ كوت االفرنكي 
لذا اقتىض التنويه

محكمة بداءة البرصة
العدد 1058/ب/2017
التاريخ 2017/6/14

اعالن
ش�هاب  /نديم�ة  املدع�ون 
احمد وحامد ومحمد واحمد 
وطالب وخل�ود وعهد وورود 

اوالد طعمة طالب
املدعى عليه /محمود طعمة 

طالب 
تبيع محكمة ب�داءة البرصة 
 380/40 تسلس�ل  العق�ار 
ومساحت�ه  الكب�ري  الرب�اط 
320م2 وهو عب�ارة عن دار 
قديمة يف منطقة حي الزهراء 
بالقرب من مستشفى النفط 
ع�ىل ش�ارع فرع�ي مبل�ط 
شارع حسينية سيد الشهداء 
وانه متكون من جزئني الجزء 
وحم�ام  طارم�ة  م�ن  االول 
وه�ول وث�الث غ�رف من�ام 
االرضية مبلط من السرياميك 
ودرج  بالكونكريت  ومسقف 
ي�ؤدي اىل الطابق الثاني وانه 
متكون من هول وثالث غرف 
منان ومطبخ وحمام االريض 
ومسق�ف  السريامي�ك  م�ن 
بالكونكريت ومغلف بالسقف 
الثانوي ودرج يؤدي السطح 
مبل�ط بالك�ايش ام�ا الجزء 
الثاني فانه مشغول من قبل 
محم�ود طعمة ال�ذي يرغب 
مستاج�ر  بصف�ة  بالبق�اء 
بعد البي�ع وان�ه متكون من 
غرف�ة منام وه�ول ومطبخ 
البناء من الطابوق  ومسقف 
بالكونكري�ت واالرضي�ة من 
السريامي�ك وم�ن ل�ه رغب�ه 
ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء 
املحكمة مع دف�ع التامينات 
 %10 البالغ�ة  القانوني�ة 
البالغة  املق�درة  القيم�ة  من 
اربعمائ�ة وسبعون واربعون  
وستج�ري  دين�ار  ملي�ون 
املزاي�دة الساعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم الثالثون ليوم 
التايل لنرش االع�الن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من 
املعهد التقني يف البرصة قسم 
املكائن واملعدات فرع التربيد 
بأس�م )احمد ج�واد كاظم (  
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة

ملحافظ�ة املثن�ى /قسم ش�ؤون 
االحوال املدنية

اعالن
ح�دران  املواطن)رسب�وت  ق�دم 
رزق( طلبا اىل هذه املديرية يطلب 
فيه تبديل اسم�ه يف قيده وجعله 
)سع�ود ( ب�دال م�ن )رسب�وت ( 
وعم�ال باحكام امل�ادة ) 24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 
لسن�ة 2016 املع�دل تق�رر نرش 
الطلب باح�دى الصح�ف املحلية 
فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل فرتة ع�رشة ايام 
من تاري�خ النرش وبعكسه سوف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

مدي�ر االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة/وكالة

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
البرصة

العدد 6213
التاريخ 2017/6/15

اعالن فقدان
قدم�ت السيدة بهي�ه عون مزعل 
طلب�ا اىل هذه املحكمة تطلب فيه 
االع�الن عن فق�دان ولدها املدعو 
ونصبه�ا  ج�والن  رايض  تحري�ر 
قيمة مؤقتة عليه الدارة ش�ؤونه 
والذي فق�د بتاريخ 2011/4/24 
التحقيقي�ة  االوراق  وحس�ب 
الخاص�ة بح�ادث الفق�دان فعىل 
املفق�ود او من يعرف عن مصريه 
يشء او من تتوفر لديه معلومات 
ه�ذه  مراجع�ة  مص�ريه  ع�ن 
املحكم�ة او اق�رب مرك�ز رشطة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا 
من تاري�خ النرش وبعكسه سوف 
تنظر املحكمة بالطلب املقدم وفق 

القانون 
القايض

اعالن
بناء عىل الطل�ب املقدم من السيد 
)عب�د الكري�م زي�دان نيس�ان ( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب 
م�ن )الكري�زي ( اىل ) الحم�دان 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة  ( م�ن 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
وبعكس�ه  يوم�ا  ع�رش  خمس�ة 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطلب وفق احك�ام املادة 22 من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمه الوائيل

مدي�ر االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة العامة

192

16

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
مدخل الناحية/قرب كراج المهناوية8.75م6/22-5/2اكشاك1
سوق القصابين/داخل السوق13م12/52حانوت2
السوق ذو الطابقين /الطابق االول16.5م4/32-5/3حوانيت3
الشارع العام قرب كراج المهناوية /على القطعة 30.1247/275م3/62حانوت4
الشارع العام قرب كراج المهناوية /على القطعة 37.8247/275م4/62حانوت5
السوق العصري9م22/12-26/1-30/1حوانيت6

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 99

التاريخ 2017/6/13

رئيس اللجنة
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وزير الشباب والرياضة  يقف عىل استعدادات االختبار الثاين لرفع احلظر يف كربالء

        بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
»الساح�ة  ان  عبط�ان  الحس�ن 
الرياضية بجميع تفاصيلها واعمالها 
املقبل�ة تستوع�ب جمي�ع املساهمن 
واملتطوعن بمختل�ف االعمال الكبرية 
التي ننتظ�ر قدومه�ا بصبغة رسمية 
يف بط�والت رياضي�ة متع�ددة نرى ان 
العراق بثقله وامكاناته هو االجدر بها 

وتنظيمها عىل اكمل وجه.
تلقت�ه  بي�ان  يف  عبط�ان  واض�اف 

»املستقب�ل العراق�ي«، ان م�ا يسمى 
بف�رة االختب�ار او املراقب�ة قد انتهت 
الب�رة،  يف  ساح�ق  بنج�اح  فعلي�ا 
وسيتعزز بعد اي�ام يف كربالء املقدسة 
ومن قبل�ه باربيل وه�ي دالالت كبرية 
نح�ن واثقون منها تمام�ا بان الحظر 
قد طويت صفحته اىل االبد، وعلينا من 
االن ان نع�د العدة ملا بعد ذلك ببطوالت 
واستضافات ستدخل معها محافظات 
اخرى ومنش�ات رياضية جديدة غاية 
يف الج�ودة واالتق�ان لجمي�ع االلعاب 

وليس كرة القدم وحدها.

وتابع بالقول ان »الجميع 
م�ن اتحادات رياضي�ة واندية وغريها 
الع�راق  ق�درة  بتعزي�ز  مطالب�ون 
الرياضي�ة يف تجمي�ع الف�رق واقامة 
املناسبات والبطوالت بمختلف االلعاب 
وه�ي اليمك�ن ان تك�ون اصع�ب من 
رشوط ومتطلبات االتحاد الدويل لكرة 
الق�دم لذلك ف�ان االتح�ادات مطالبة 
اثن�اء  سان�دة  وفعالي�ات  بانش�طة 
اقام�ة اي مناسبة كروي�ة واستثمار 
الزخ�م الجماهريي القام�ة الفعاليات 
الرياضية بااللعاب الفردية والجماعية 

والرياض�ة  الش�باب  وزارة  ان  كم�ا 
بكامل ثقله�ا مستع�دة تماما القامة 
الدورات التطويرية يف االدارة والتنظيم 
والتجهي�ز ول�ن تدخر جه�دا يف سبيل 
اعالء شان الرياضة العراقية من وحي 
العمل املشرك والتعاون لهدف االنجاز 

والطموح.
واش�اد عبط�ان يف خت�ام تريح�ه 
بجمي�ع  الري�ايض  االع�الم  بتفاع�ل 
انواعه لدعم ملفات العراق الوطنية يف 
مي�دان الرياضة وبالجه�ود التي تبذل 
من الحكوم�ات املحلي�ة للمحافظات 

الرياضي�ة  االرسة  م�ع  وتعاونه�ا 
الش�باب  وزي�ر  وتفق�د  العراقي�ة. 
والرياضة ، ملعب كربالء الدويل 30 الف 
متفرج واطلع عىل اخ�ر االستعدادات 
لالختب�ار الثان�ي لرف�ع الحظ�ر ع�ن 
املالعب والتحض�ريات ملباراتي االوملبي 
العراق ونظ�ريه السوري يف }26و29{ 

من حزيران الجاري.
لل�وزارة، ع�ن عبط�ان  بي�ان  ونق�ل 
تأكيده عىل »اهمي�ة احتضان العراق 
للمباريات الودية بعد قرار رفع الحظر 
الجزئي م�ن قبل االتحاد ال�دويل لكرة 

الق�دم }فيف�ا{، تمهي�دا للرف�ع الكيل 
واقام�ة املباري�ات الرسمي�ة يف بغداد 

واملحافظات«.
وأش�ار اىل ان »هذه اللق�اءات تعكس 
الصورة الحقيقي�ة للوضع املستقر يف 
العراق وقدرتنا عىل استقبال االش�قاء 
واالصدقاء وتنظيم البطوالت الرسمية، 
والسيما بعد النجاح الكبري الذي رافق 
مباراة العراق واالردن يف ملعب البرة 

الدويل سعة 65 الف متفرج«.
واطل�ع عبطان ع�ىل »مراف�ق امللعب 
للمب�اراة  واالستع�دادات  واالرضي�ة 

الودي�ة املهمة التي تع�د احدى بوابات 
رفع الحظ�ر عن املالع�ب الرياضية«، 
الفت�ا اىل »النجاح يف تنظي�م املباريات 
مسؤولية الجميع بغية ايصال رسالة 
اطمئنان لالتحادي�ن االسيوي والدويل 
عىل قدرة العراق عىل تنظيم واستضافة 

اللقاءات الرسمية والودية«.
ودعا الجماهري الرياضية اىل »التشجيع 
املث�ايل ونقل صورة طيب�ة عن مالعبنا 
والتزامن�ا بالنظم والقوان�ن الدولية، 
ك�ون الرياض�ة وك�رة الق�دم تحديدا 

رسالة محبة وسالم.

اكد ان االسرة الرياضية جنحت باختبار املرحلة االوىل

األوملبي سيتجمع يف كربالء استعدادًا اليوم.. منتخب ناشئي العراق يواجه األردن وديا
ملبارايت سوريا

هازارد حيدد موقفه من الرحيل

              بغداد/ المستقبل العراقي

وص�ل وف�د منتخب الناش�ئين العراق�ي لكرة 
القدم تح�ت ١٧ سنة إل�ى العاصم�ة األردنية 
عمان، استع�دادا لمواجه�ة المنتخب األردني 

تجريبيا اليوم”.

وق�ال م�درب المنتخ�ب قحط�ان جثي�ر، في 
تصريح�ات خاص�ة لموق�ع ك�ورة الرياضي 
تابعته�ا “المستقب�ل العراق�ي”، إن والفريق 
وصل مس�اء الجمعة وخاض وح�دة تدريبية 
ترويحي�ة، قب�ل مواجه�ة المنتخ�ب األردني 
مرتي�ن، األولى اليوم، واألخرى في العش�رين 

من الشهر الحالي، بأتي هذا المعسكر القصير 
والمباراتين التجريبيتين، استعدادا للمشاركة 
ف�ي نهائيات كأس العالم تح�ت ١٧ سنة، التي 
م�ن المق�رر أن تستضيفها دول�ة الهند خالل 
الفترة من السادس من شهر أكتوبر / تشرين 
األول المقب�ل، لغاي�ة الثام�ن والعش�رين من 

نفس الشهر.
وأشار جثير إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم 
ستجري في الهند يوم السابع من شهر يوليو 
/ تم�وز المقبل، وأن منتخب العراق للش�باب 
يض�م مواهب وأسم�اء سيكون لها ش�أًنا في 

مستقبل الكرة العراقية.

رونالدو يكشف لالعبي الربتغال رحيله 
من ريال مدريد

يوفنتوس يرفض عرض تشيليس

امحد إبراهيم يقرتب من التعاقد 
مع ناد سعودي

              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض نادي يوفنت�وس اإليطالي الع�رض المقدم من 
تش�يلسي اإلنجلي�زي للتعاق�د م�ع البرازيل�ي أليكس 
ساندرو، ظهير الفريق، بع�د تجهيز البلوز مبلغ 55.2 

مليون إسترليني للحصول على خدماته.
وانض�م سان�درو إل�ى صف�وف يوفنت�وس قادًما من 

بورت�و البرتغالي، بقيمة 26 مليون ي�ورو في 2015، 
وبات ج�زًءا أساسيا من كتيبة اإليطال�ي ماسيمليانو 

أليجري خالل الموسم الماضي.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أّن يوفنتوس 
رف�ض بي�ع العب�ه للبل�وز، إال أّن اإليطال�ي أنطونيو 
كونت�ي، المدي�ر الفن�ي لتش�يلسي، م�ازال متمسًك�ا 

بالالعب وقد يقدم عرًضا آخر لضمه.

وأوضح�ت الصحيف�ة أّن البيانكوني�ري ال يمان�ع في 
رحي�ل سان�درو، حال رغ�ب الالعب في ذل�ك، كما أّنه 

بانتظار وصول العرض المناسب للموافقة على بيعه.
كم�ا سبق وطلب نادي مانش�ستر سيت�ي ضم نجم 
يوفنتوس بمبل�غ 50 مليون إسترلين�ي، بعد رحيل 
بك�اري سانيا وكايل كليش�ي، إال أّنه اتجه للتوقيع 

إلى بينجامين ميندي من موناكو الفرنسي.

              بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت مص�ادر مطلع�ة، ان مدافع المنتخ�ب الوطني 
بكرة الق�دم احمد إبراهي�م اقترب م�ن التعاقد مع ناد 

سعودي.
وقالت المص�ادر ان “احمد إبراهيم سيوقع 
على كشوفات نادي االتفاق السعودي 
المقب�ل  الموس�م  ف�ي  لتمثيل�ه 

بال�دوري السعودي الذي يعد م�ن أقوى الدوريات 
في القارة الصفراء”.

وبين�ت ان “إبراهي�م أنه�ى كاف�ة مستلزماته مع 
نادي اإلمارات اإلماراتي بعد موسم متوسط األداء 

لمدافع المنتخب الوطني”.
ويش�ارك احم�د إبراهي�م بش�كل ثابت م�ع المنتخب 

الوطن�ي ف�ي تصفيات آسي�ا المؤهل�ة إل�ى مونديال 
روسيا 2018.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أخب�ر البرتغال�ي كريستيان�و رونال�دو، هداف ري�ال مدري�د اإلسباني، زمالءه ف�ي منتخب 
ب�الده بأّنه قرر الرحيل بصورة نهائية عن الملكي ول�ن يعود للفريق.وذكرت صحيفة “ماركا” 
اإلسباني�ة أّن كريستيان�و رونال�دو قال لزمالئ�ه في المعسك�ر: “أنا راحل عن ري�ال مدريد، 
وج�اد في ه�ذا القرار ولن أتراج�ع عنه” مؤكًدة أّن ص�اروخ ماديرا يبحث ع�ن فريق جديد 
بع�د مغادرة القلعة الملكية.وأوضحت الصحيف�ة أن السبب في رحيل الدون ال يتعلق بكرة 
الق�دم ولك�ن يرجع إلى األزمة األخي�رة باتهامه بالتهرب الضريبي، وال�ذي جعله مستاًء 

وغاضًبا من الوضع في إسبانيا.وكانت النيابة في العاصمة اإلسبانية مدريد وجهت 
تهًم�ا لكريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي في 4 مرات في أعوام 2011 و2012 
و2013 و2014 وبمبل�غ وص�ل إلى 14.7 مليون يورو.فيم�ا قالت تقارير صحفية 

إسبانية إن الالعب البرتغالي وبالنظر إلى الجرائم الضريبية المتهم بها، فإنه قد يواجه 
عقوبة سجن قد تصل إلى 7 سنوات.وسبق وكشفت وسائل اإلعالم البرتغالية وجود 
ع�روض لكريستيان�و رونال�دو تصل إلى 180 ملي�ون يورو، كم�ا أّن هناك فريق 
صيني يود التعاقد مع صاروخ ماديرا بصفقة تصل إلى 200 مليون يورو وراتب 
سنوي يتجاوز ال� 120 مليون يورو ليكون أغلى العب كرة في التاريخ.وانضم 
كريستيان�و رونالدو إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة بلغت 94 مليون يورو 

قادًم�ا من مانش�ستر يونايتد، كما أّنه جدد عقده مع الن�ادي الملكي لينتهي في 
2021 بشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أن  التدريب�ي للمنتخ�ب األولمب�ي،  أعل�ن الم�الك 
الفريق سيتجمع في كربالء بعد العشرين من شهر 
حزيران الجاري، وذلك استعدادا لمباراتي األولمبي 
م�ع نظي�ره السوري.وقال عضو الم�الك التدريبي 
للمنتخ�ب عبد الكري�م ناعم ل�”الغد ب�رس”، إن 
“تأخ�ر تجمع الفري�ق بعد عودته م�ن معسكر 
تايالن�د، كان بسبب ارتباط الالعبين مع فرقهم 
ف�ي أداء المباري�ات المؤجلة ف�ي دوري الكرة 
الممتاز”، الفتا “حي�ث كان مخططا للفريق ان 
يتجمع في 18 من حزيران الجاري، إال أن ارتباط 

الالعبين دفع بالم�الك التدريبي إلختيار ما بعد 20 
م�ن الش�هر، موعدا لدع�وة الالعبين إل�ى معسكر 
كربالء”.واشار ناعم الى ان “مباراتي المنتخب مع 
نظيره السوري ستكون بمثاب�ة المرة األولى التي 

يلعب بها األولمبي على أرضه وبين جمهوره”.
واستطرد بالقول، انه “على الرغم من ان المباراتين 
وديتي�ن، إال اننا نتوقع حض�ورا جماهيريا واسعا، 
بسبب حرمان جمهورن�ا بداعي الحظر المفروض 
عل�ى المالع�ب العراقية”.يش�ار ال�ى ان المنتخب 
االولمب�ي سيلتق�ي نظي�ره االولمب�ي الس�وري، 
بمباراتين وديتين عل�ى ملعب كربالء االولمبي في 

26 و29 من حزيران الجاري.

           المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الع�ب الوسط البلجيك�ي الدولي إيدين هازارد أن�ه مستقر في 
صف�وف “أسرة” نادي�ه الحالي تش�يلسي بط�ل دوري إنجلترا 
الممتاز لكرة القدم، بينما تت�ردد بعض األحاديث عن انتقاله 

لفريق آخر قريبا.
وأح�رز ه�ازارد 17 هدفا وصنع 5 أه�داف أخرى، وساعد 
فريقه اللندني في الفوز بلقب الدوري الممتاز والوصول 

لنهائي كأس إنجلترا في الموسم المنصرم.
ورغ�م ذلك تحدث�ت تقاري�ر إعالمية عن ق�رب انتقال 
ه�ازارد إلى ريال مدريد بط�ل إسبانيا وأوروبا مقابل 
مبل�غ كبي�ر، لكن الالع�ب البلجيكي قال إنه يش�عر 
باالرتي�اح واالستقرار في ستامف�ورد بريدج الذي 

انتقل إليه في 2012.
وق�ال هازارد عب�ر موقع تش�يلسي الرسمي على 

االنترنت “أحب هذا النادي ألنه أسرة”.
وأض�اف صانع اللعب “ل�دي كثير من األصدقاء 
في النادي ونتحدث كلن�ا لبعضنا البعض، وأنا 
هنا منذ 5 أعوام وأشعر بسعادة كبيرة. أنتمي 
لواح�د من أفض�ل أندية العالم، وم�ن ثم فأنا 

سعيد باللعب لهذا النادي الكبير”.
وبسب�ب تألقه أختير هازارد أفضل العب في 
تش�يلسي للمرة الثالثة في خمسة أعوام في 

النادي.
وحسم تش�يلسي لقب ال�دوري اإلنجليزي، 
بع�د خسارته 5 مرات فق�ط، ويأمل هازارد 
في تحقي�ق مزيد م�ن النجاح ف�ي الموسم 

المقبل.
وق�ال الالع�ب البلجيكي عن ذل�ك “نأمل أن 
تكون األوضاع كما هي في الموسم المقبل، 
ونحق�ق الفوز بلقب ال�دوري وأفوز بجائزة 
أفض�ل الع�ب أيض�ا.  بالتأكي�د الف�وز بلقب 
ال�دوري هو األه�م، وجائزة أفض�ل العب هي 

مجرد مكافأة”.
وسيلتقي تشيلسي في ملعبه وأمام جمهوره مع 
بيرنلي في مباراته األول�ى في الموسم المقبل، ثم 
يواجه جاره اللندني توتنه�ام هوتسبير، في الجولة 

الثانية على إستاد ويمبلي اللندني الشهير.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن %40 من كلمات اللغة املالطية . . عربية األصل

أن أول من عرف القمح، هم املرصيون القدماء، عام 
5400 قبل امليالد

أن الحرب املستخدم يف ختم اللحوم، يصنع من قشور 
العنب األسود

أن أول مدينة زودت بش�بكة هاتفي�ة . . هي باريس 
عام 1880م

أن أول ص�ورة فوتوغرافي�ة يف العالم ت�م إلتقاطها، 
كانت يف فرنسا عام 1826م

عندما يفقد األخطب�وط إحدى أذرعه الطويلة، تنمو 
ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد

هل تعلم أن أول ما خلق الله القلم.
ه�ل تعل�م أن أول حصار يف التاريخ ه�و حصار امللك 

بنوا خذ نرص املدينة صور يف السنة 572 ق.م.
ه�ل تعلم أن أول جري�دة صدرت بالغ�ة العربية هي 
جري�دة الوقائع املرصي�ة التي أصدره�ا محمد عيل 

باشا يف سنة 1828 م.
ه�ل تعل�م أن أول من ف�رض التجني�د اإلجباري هو 
الحج�اج ب�ن يوس�ف الثقف�ي وايل الع�راق يف العهد 

األموي

مهني�اً: تنهي عم�اًل جامعياً تن�ال عىل أثره 
عالمة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�الذك األخ�ر يف امللّم�ات 
واملصاع�ب. صحي�اً: علي�ك بمأبريلة بعض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�رات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشي�ك إسعادك بش�تى 
الوسائل، وتظهر له ب�دورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثر من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
لك�ل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر 
النرص.عاطفي�ًا قد تتلق�ى دعماً من الحبيب 
أو تستفيد من وضع جي�د له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهني�اً: تستعيد حماستك وتخ�ّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أسه�ل من الساب�ق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرة 

طابعاً مختلفاً جميالً ومميزاً.
عاطفياً: انقالب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغي�اب املعاكسات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنج�اح مساعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعب�ر بسهولة 
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 
أوإرباك.عاطفياً: أفك�ارك واضحة وأسلوبك 
مسال�م ال يخف�ي تحدي�ات وال استفزازات، 
وهذا ما يث�ر إعجاب الرشيك.صحياً: معظم 

اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهني�اً: ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض 
األم�ور املهنية، ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن 
تف�رض هيمنت�ك ع�ىل اآلخرين، ك�ن عاقالً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم سعي�د بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مسلي�ة برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهني�اً: تجد نفسك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرص�ة استثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة جداً.عاطفي�اً: يمنح�ك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املالحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
تركز ع�ىل العالقات االجتماعي�ة وخصوصاً 

مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفي�اً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال سيما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 لفة جالش - سمن مذاب – رشبات 

الحشو:
2 ك�وب حلي�ب - 2 معلقة كبرة نش�ا - 2 معلقة 

كبرة سكر - 1 معلقة صغرة فانيليا
طريقة التحضر:

يذاب السكر والنش�ا يف الحليب، ويوضع عىل النار 
حتى يثقل قليالً.

يرفع من عىل النار، ويوضع جانباً ليربد.
يسخ�ن الف�رن ع�ىل درج�ة ح�رارة 180 مئوية، 

وتدهن الصينية بالسمن.
توض�ع ورق�ة ج�الش، وتطب�ق نصف�ني، وتدهن 

بالسمن.
يحىش الجالش طولياً بمقدار من القشطة مع ترك 

2 سم من كل جانب.
ترف�ع الجوانب، وتلف عىل ش�كل رول، وتوضع يف 

الصينية.
تك�رر العملي�ة حت�ى إنته�اء الكمي�ة، ث�م تدهن 

بالسمن.
تدخ�ل الفرن ملدة 20 دقيق�ة وحتى تكتسب اللون 

الذهبي.
تخرج من الفرن، ويصب فوقها الرشبات بارد.

ترتك لتهدأ، ثم تقدم.

الصني تعتزم زراعة البطاطس 
عىل سطح القمر

يعت�زم رواد فضاء صينيون، تجربة زراع�ة البطاطس عىل سطح القمر، خالل 
رحلة مركبة الفضاء الصينية تش�ينغ-4، املقرر لها الهبوط يف الجانب الخلفي 
م�ن القمر الع�ام املقب�ل.وأوردت صحيفة »تش�اينا داييل الصيني�ة« األربعاء، 
معلوم�ات ع�ن عزم علم�اء يف جامع�ة جونغ جين�غ الصيني�ة، اختبار فرص 
الحي�اة عىل سطح القمر، يف ضوء مرشوع طورته الجامعة، وُيعرف ب�»النظام 
البيئ�ي املصغر«.وأضافت الصحيفة، أن فكرة امل�رشوع تقوم عىل وضع أعداد 
م�ن البطاط�ا ويرقات الح�رشات ودود القز، يف 18 جرة عىل ش�كل إسطواني، 
يبل�غ طوله�ا 16 سنتيمرتاً. ويحظى م�رشوع النظام البيئ�ي املصغر، بأهمية 
كبرة لدى الدوائر العملية الصينية، إذ وقع االختيار عليه للتنفيذ، من بني 257 
مرشوعاً تم تجهيزهم يف إطار برنامج الصني، الستكش�اف الفضاء. الصحيفة 
لفت�ت أيضاً، إىل أنه يف حال نجاح املرشوع، فمن املتوقع استخدامه مستقبالً يف 

املستعمرات البرشية، املُخطط تأسيسها يف كوكب املريخ.

تتدىل باسناهنا فوق شالالت 
نياغارا

تدل�ت املغام�رة االمريكية ارين�درا واليندا بحبل رب�ط إىل أسنانها من مروحية 
فوق مياه ش�الالت نياغ�ارا الخميس مؤدية ح�ركات بهلوانية.وقالت وسائل 
إع�الم امريكية انه�ا سجلت رقماً قياسي�اً لعرض عىل ه�ذا االرتفاع محطمة 
بذل�ك رقم زوجها نيك واليند الذي تدىل م�ن اسنانه من ارتفاع 76 مرتا يف والية 
مي�زوري. وقد ارت�دت وليندا وه�ي أم لثالثة أطف�ال، بزة س�وداء وتدلت من 
املروحية يف ط�وق أدت بداخله ح�ركات بهلوانية..واستمر عرض واليندا فوق 
مياه الش�الالت حواىل ثماني دقائق. وقد بقيت عىل مرحلتني معلقة ملدة عرش 
ث�واٍن يف كل مرة من اسنانها فوق املياه ع�ىل ارتفاع 90 مرتاً. واتى عرضها يف 
الذكرى الخامسة لعبور زوجها عىل حبل مش�دود شالالت نياغارا الواقعة عىل 
الح�دود بني الواليات املتحدة وكندا.وروت اريندرا واليندا لدى نزولها اىل االرض 
انه�ا لم تسمع ش�يئا النه�ا اخت�ارت ان تستمع اىل املوسيقى خ�الل عرضها.

ونقل�ت وسائل إعالم امريكية محلي�ة عنها قولها »ترصفت كما لو أني اتدرب 
يف حديقتي وشعرت بارتياح بحيث تدليت مرة ثانية وأنا معلقة بأسناني«.

سائق يوقف قطارا لرشاء اخلوخ
أعلن�ت الرشكة الوطنية للسكك الحديدية التونسي�ة فتح تحقيق إثر بث مقطع 
فيدي�و سجل�ه أح�د املسافرين عىل مت�ن قطار تعّم�د سائقه التوّقف ليش�رتي 
وف�ق املساف�ر الخوخ من بائع�ة متجولة كان�ت يف طريقه..وأعلن�ت الرشكة يف 
بي�ان نرشته ع�ىل صفحتها يف فيسبوك الجمعة »فت�ح تحقيق يف الغرض الّتخاذ 
اإلجراءات اإلدارّية الالزمة« ضد السائق معربة »عن أسفها لوقوع ترّصف فردي 
و معزول«.وأوضح�ت ان التحقيق يأتي »بعد رواج فيدي�و بتاريخ 14 حزيران/

يوني�و 2017 ع�ىل فيسبوك )..( في�ه اّتهام لسائ�ق أحد قط�ارات )..( الّساحل 
)وسط رشق( بالتوّقف يف نقطة بعيدة عن املحّطة وحذو بائعة متجّولة سلّمته يف 
األثن�اء بضاعة، ليواصل القطار إثر ذلك سره من جديد«. وأظهر مقطع الفديو 
قطاراً متوقفاً قرب بائعة غالل متجولة تقدمت منه وسلّمت كيساً لشخص هو 
السائق عىل االرجح، قبل ان يواصل القطار سره فيما كان املسافرون يتابعون 
م�ا حصل من النوافذ. وقال املسافر الذي سجل مقطع الفيديو »أوقف )السائق( 
قط�اراً كامالً ليش�رتي الخوخ«. وتداول نش�طاء فيسبوك مقط�ع الفيديو عىل 
نط�اق واسع. وقد علّق علي�ه أحدهم بالقول »سائق القط�ار القادم من املهدية 

)وسط رشق( يتوقف ليشرتي الخوخ الطازج لزوجته )الحامل( التي تتوّحم«.

1أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق رأيس 
2جزيرة يف املحيط الهادي. 3تنقرها فتسمعك 
هدير الص�وت o يحتاج 4نسمات o ابتعدا 5يف 
الش�عر o أغب وأرشب 6وح�دة قياس الطاقة 
 o م�ن أسالي�ب الخط العرب�ي 7نصف ولول o
معناه كثر الربكة واليمن 8من انواع الخشب 

o مجهز مواد ملوضوع معني
9أول من روض الخيل.

10سكرت�ر سابق لألمم املتح�دة توىل منصبه 
أكثر من مرة.

1مدين�ة غ�ر عربية فيه�ا 450 مسج�دا o تحت 
أقدامها الجنة 2غر معقد o للتعريف

3أن�واع مرشوب محب�ب o اسم فل�م ملحمد سعد 
)مبعث�رة(. 4منس�وب إىل دول العال�م o االرتفاع 
والعلو 5ما يبلغه االنسان من عمره o سوق كبر 

البناء o قمة الطرب 6نعم باالجنبية o ركض
7الع�رص السالم�ي حي�ث كان�ت إدارة للحم�ام 

الزاجل o مجهز مواد للنداءمعني
8اصبح ملكا ملرص وعمره 9 سنوات

9الخ�روج إىل الحياة o لدينا 10ثمرة تحتاج لسنة 
كاملة لتنضج.

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..أصابع اجلالش بالقشطة
طائرات مسرية إلنقاذ األرواحطب

أظه�رت دراس�ة لباحث�ني سويديني 
ن�رشت نتائجه�ا يف الوالي�ات املتحدة 
أن الطائرات املس�رة التي قد تتمكن 
قريب�اً م�ن إيص�ال ط�رود إىل املنازل 
قادرة أيضاً عىل إنقاذ أرواح من خالل 
إيص�ال أجه�زة الصدم�ات القلبي�ة 

برسعة أكرب من سيارات اإلسعاف.
وأش�ار الباحث�ون يف الدراس�ة الت�ي 
نرشت نتائجه�ا مجلة »جورنال اوف 
ذي امريك�ان ميديكل اسوسييش�ن« 
وق�ت  كان  »كلم�ا  أن�ه  إىل  )جام�ا( 

التدخل أقرص، كانت فرص نجاة ش�خص 
تع�رض لتوق�ف يف نش�اط القل�ب أكرب«. 

وبينت ه�ذه التجربة ق�درة طائرة مسرة 
ع�ىل نقل جهاز الصدم�ات القلبية يف وقت 
أرسع بس�ت ع�رشة دقيق�ة مقارن�ة مع 

املدة الت�ي تستغرقها هذه املهمة عرب 
سيارة اسعاف.

ويمك�ن تش�غيل طائ�رات م�ن دون 
طي�ار برسع�ة م�ن قب�ل العام�ل يف 
خدمات الط�وارئ الذي يتلقى اتصال 
استغاث�ة. ويف امكانه إرسال الطائرة 
املسرة إىل العنوان املحدد لنقل جهاز 
صدمات قلبية خارج�ي اوتوماتيكي 
سهل االستخدام. ويف ه�ذه الدراسة، 
للنق�ل  السويدي�ة  الوكال�ة  ط�ورت 
طائرة مسرة مزودة بجهاز صدمات 
قلبي�ة بزن�ة 453 غراماً وضع�ت يف مركز 

لإلطفائيني يف شمال ستوكهولم.

الروبوت إيام ترفه عن مرضى اخلرف

تأت�ي الروبوت إيما ك�ل أسبوعني 
إىل دار يف مدينة كيل ش�مايل أملانيا، 
للرتفيه عن م�رىض الخرف..وقال 
مربمج إيم�ا مهن�دس الروبوتات 
م�ن  عام�ا(   29( إيل�رس  هان�ز 
جامعة العلوم التطبيقية يف املدينة 
“نري�د أن تصب�ح الروب�وت إيم�ا 
ج�زءا م�ن املجموع�ة، ال أن ينظر 
إليها سكان ال�دار كجسم غريب.. 
إيما يج�ب أن تندمج”.وتزور إيما 
ال�دار من�ذ ثالث�ة ش�هور، وحتى 
اآلن حقق�ت نتائ�ج إيجابية. يبدو 
أن مرىض الخ�رف يحبونها عندما 
تعزف املوسيق�ى املفضلة لديهم..

وأفاد مدي�ر الرعاية “بالطبع تعيد 
الذكريات. هناك العرشات  األغاني 
م�ن األش�خاص يف ال�دار، ترتاوح 

عام�ا،  و93   75 ب�ني  أعماره�م 
ويظهر املرض بشكل مختلف عىل 
ك�ل منهم”.وقالت إريك�ا كراتيت 
)87 عاما( من سك�ان الدار وهي 
مولع�ة للغاي�ة بإيم�ا “الحركات 
والعي�ون… أن�ا أحبه�ا”، مضيفة 
أنه�ا اعت�ادت أن تغن�ي بنفسه�ا 
وس�ط جوق�ة “مازل�ت استمت�ع 
بالغناء”.ووفق�ا مل�ا قال�ه عمي�د 
الن�زالء إنجري�د فريت�ش، فإنه يف 
تنت�اب  الش�كوك  كان�ت  البداي�ة 
الن�زالء تج�اه إيم�ا، ولك�ن ذل�ك 
رسع�ان ما تغ�ر، ويضي�ف “لقد 
ملسوا الروب�وت، وطرحوا أسئلتهم 
عليها”.وذكر إيلرس أن إيما قادرة 
عىل اإلجابة ع�ن أربعة أسئلة، من 

بينها سؤال “من أين أنت؟”.
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من طلب العال للصحفيني يف عيدهم
للصحافة يف عيدها

نهى الصرافطارق حرب

كل الوقائع تشير إلى أننا نتعرض إلى خداع النفس في كل يوم تقريباً، 
حين نس�مح لذائقتنا باستش�فاف أبيات شعر وأمثال ش�عبية ال تتجاوز 
حدود معانيها س�وى في س�طور قليلة، وبصرف النظ�ر عن واقعيتها أو 
عدمه�ا وحتى من دون أن نفقه معناه�ا ومقاصدها وجدواها، فقد كان 
علينا أن نستش�هد بها مراراً في ورقة امتحان أو في نص إنشاء ممل في 
درس اللغة العربية، وربما لكسب جولة في معركة انتهت بخسارة فادحة، 
خسارتنا طبعاً.الخطاب الس�لبي الذي يفرضه علينا بعض من الموروث، 
مازال يتس�بب بمزي�د من التعقيد ف�ي تفاصيل حياتن�ا اليومية ويتحكم 
ف�ي تغيير اتجاه أهدافنا وطموحاتن�ا، حتى مع وضوح الحد الفاصل بين 
خي�ال الكلم�ات المنمق�ة والواقع المؤس�ف.لذلك، يصبح تعبير ش�عري 
بس�يط مثل؛ “بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العال سهر الليالي”، 
مجرد كلمات هش�ة ال تتج�اوز وظيفتها وظيفة التحف�ة الفنية الفريدة 
المزروع�ة في إحدى زوايا المن�زل؛ قد تضفي على الم�كان ألقاً ورونقاً 
لكنها ال تستطيع أن ترسم االبتسامات على وجوه ساكني هذا المنزل إذا 
ما علتها مالمح االكتئاب. كما هو متوقع، وعلى العكس تماماً مما يذهب 
إليه بيت الش�عر األكثر ش�هرة وتداوالً، فإن الواقع بات يؤكد أكثر من أي 
وقت مضى بأن الكد المتواصل ال يولّد س�وى الكد، وإن الفقر ربما يكون 
س�مة تولد مع المرء ويكتس�بها عن طريق جيناته الوراثية، ولهذا يكون 
من العس�ير التخلص من جرثومتها حتى ل�و قضى العمر كله كد في كد، 
بينما تكون المعالي، في الغالب، من نصيب اللصوص والمنافقين وورثة 
األنظمة الجمهوري�ة والدكتاتوريين واألغبي�اء والمهرجين والحاصدين 
ألصوات الفقراء في االنتخابات غير النزيهة.تش�ير أحدث الدراس�ات في 
مج�ال طب الن�وم إلى أن األش�خاص الذي�ن يحافظون عل�ى أوقات نوم 
منتظم�ة، فيذهبون إلى النوم ويس�تيقظون في وقت مح�دد، بإمكانهم 
أن يتمتع�وا بصح�ة جي�دة ويكونوا أكث�ر نجاحاً ف�ي حياته�م، مقارنة 
بنظرائهم في السن أو العمل الذين يكثرون من السهر في محاولة إلنجاز 
مضاعف.ه�ذه المعلومات تقع في منطقة بعيدة تماماً، قلما تطرق إليها 
متخصص�ون في علم الن�وم، الذين تنحصر اهتماماتهم ف�ي العادة بعدد 
ساعات النوم المثالية والتي ينبغي أن يلتزم بها األشخاص البالغون، في 
حين، تؤكد هذه الدراس�ة الحديثة بأن روتين النوم والمواعيد الثابتة لها 
هي األكثر أهمية على اإلطالق. وتطّرق البحث إلى أن التالميذ الذين لديهم 
أنماط نوم غير منتظمة أو متقطعة، قلما يحصلون على عالمات دراسية 
جيدة. وهذه النتيجة، بحس�ب تصوري، هي الرد المناس�ب للشطر الثاني 
من الش�عر )التحفة( الذي كان ومازال يمارس سلطاته على طالب العلم 
وأصح�اب الطموحات الالمحدودة، الذين مازال�وا يواصلون الليل بالنهار 
ويضاعفون جهودهم في محاوالت يائسة، للقفز إلى الدرجة األخيرة من 
س�لّم النجاح من دون الحاجة إلى الصع�ود البطيء، المتأني والمدروس. 
علين�ا أن نتخل�ص من قي�ود الكلمات المنمق�ة التي ال تؤدي إلى ش�يء، 

فالضفدع الذي يسكن في البئر طيلة حياته ال يعرف شيئاً عن المحيط!

العي�د الس�عيد والعمر المدي�د والعيش الرغي�د واليوم 
العراقي الجديد

أعل�ى مراتب التأل�ق االعالمي واس�نى مرات�ب التأنق 
الصحفي

النهاية في العقل الوطني والقلب العراقي
المناداة بكل ماهو صالح للعباد وفالح للبالد 

ص�دق القول كحذام ف�إذا قالت ح�ذام  فصدقوها فأن 
القول ما قالت حذام

وان يك�ون الخبر كخبر جهينة ومن جهينة فخذ الخبر 
اليقين

 وان يكون النبأ  كنبأ الهدهد للنبي س�ليمان عندما قال 
له) جئتك من سبأ بنبأ يقين( 

 أن ترى ما تراه زرقاء اليمامة
وان تكون دقيقة اعالميا عميقة صحفيا

 وان تك�ون ديمة اعالمية وواح�ة صحفية لكل اضرب 
الثقافات والمعرفيات والعلوم والفنون واالفكار

تنادي باليس�ر والسعة واالحس�ان والمعروف والعفو 
والمغفرة والتسامح

ان تكون بعيدة عن التطرف والتشدد والغلو 
ان تحت�وي على روائ�ع االخبار والحكاي�ات وجوامع 

االنباء والمخاطبات وبدائع االقوال والمفاكهات
وان تكون االنموذج والقدوة والمثل في الصحافة

وان تكون الصدر والمقدمة والقائد في االعالم
وان تسرج شموعا في طريق  الصحافة وتنير مصابيح 

في مسلك االعالم
وأن يكون لها على القارئ والمشاهد والمستمع جميل 

في العقل وجليل في القلب ونبيل في الروح
وأن تعتزل رذيلة التشهير وتعتمد فضيلة التعبير

وان تضمن حرية الرأي وتكفل الحق بالرأي 
وأن تنفتح على  اصحاب التعبير وأرباب التحبير

وأن يق�ول لها القارئ والمش�اهد والمس�تمع مرحبا 
بزائر ال ُيَمل

االعالم�ي  البي�ان  صناع�ة  بنفائ�س  تتطيل�س  وأن 
والصحفي

وان تك�ون صاحب�ة فضائ�ل ال تحص�ى وش�مائل ال 
ُتستقصى

وأن ترتف�ع من وضيع مرتبة المكرري�ن المقلدين الى 
رفيع درجة المبدعين المجددين  

وإذا كان فض�الء الصحاف�ة وكمالء التاري�خ يرون ان 
س�نة ١٨٦٩ وحكم مدحت باش�ا موع�د الول صحيفة 
عراقي�ة وه�ي زوراء النك�رة غي�ر المعرف�ة بح�رف 
التعري�ف) ال( عل�ى ع�ادة العثمانية وص�درت باللغة 
التركية وليس اللغ�ة العربية لغة اهل بغداد وان جميع 
العاملين م�ن االتراك  وال يوجد بينهم عراقي بما فيهم 
الس�يد مدحت الصحفي التركي المشهور وان ملكيتها 
ال تع�ود لعراقي وانم�ا تعود ال�ى االدارة العثمانية في 
بغداد وس�وى ذلك من االمور التي تبعد هذه الصحيفة 
ع�ن كونها صحيف�ة عراقي�ة واق�ول ان اول صحيفة 
عراقي����ة صدرت قبل هذه الصحيفة بأقل من نصف 
قرن وهي صحيفَة الجورنال التي اصدرها  داود باش�ا 
س�نة ١٨٢١  قب�ل اول صحيفة عربي�ة وهي المصرين 
الصادرة س�نة ١٨٢٨  اي بعد الصحيفة العراقية بسبع 
س�نوات  ذلك ان بغداد تمتعت بحكم شبه مستقل زمن 
الوال�ي المملوك م�ن دولة جورجيا وال�ذي حكم بغداد 
م�ن ١٨١٦ ال�ى ١٨٣١ حي�ث ت�م طبع ه�ذه الصحيفة 
البغدادية في مطبعة اس�توردها في تلك الس�نة محمد 
باقر التفليس�ي نس�بة الى تفليس وه�ي مدينة تبليس 
عاصم�ة جورجيا ووضعها ف�ي الكاظمية وكان يميل 
الى الطريقة البكداش�ية الصوفية الش�يعية وقد تولى 
بنفس�ه طبع كت�اب دوحة ال�وزراء في تاري�خ وقائع 
ال�زوراء وهكذا فإن الري�ادة في االع�الم العربي ليس 
لمصر وانما لبغداد س�الما على بغ�داد التي لم تجد من 

اوالدها اهل االعالم والتاريخ من انصفها .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

صدرمنتص�ف حزي�ران الحال�ي العدد 
الثاني من مجل�ة االداب والفنون التي 
ي�راس تحريره�ا د.عل�ي لعيب�ي ع�ن 
دار اراء للطباع�ة وهي مجلة ش�هرية 
ملون�ة  ب صفحة32تهت�م بالجان�ب 
االدب�ي والفن�ي بجهود ذاتي�ة لتواكب 
الجديد والمس�تجد م�ن االبداعات في 
المي�دان  الثقاف�ي ومتابع�ة المش�هد 
في الع�راق والخارج عن ق�رب لتضع 
الق�اريء في ص�ورة الح�دث  ..وجاء 
العدد الثاني الذي يحمل صورة الفنانة 
العراقي�ة القدي�رة س�ناء ب�د الرحمن 
حافل بالمواضي�ع الثرية ومنها حوار 
م�ع الروائ�ي واالعالم�ي عبد الس�تار 
البيضان�ي اج�راه الكات�ب والش�اعر 
قاسم وداي الربيعي ..وسوسيولوجية 
العالم�ة العامة غير اللس�انية للدكتور 
محم�د ونان  وقصة قصيرة ) س�مكة 
الجمع�ة ( للكات�ب مؤيد عب�د الزهرة 
ديران�ي  النطواني�ت  س�ينا  ..واب�ن 
..وحديث للدكتور سلمان كاصد رئيس 
اتح�اد االدب�اء والكتاب ف�ي البصرة .. 

فظال عن االبواب الثابتة االخرى.

جملة االداب والفنون يف عددها اجلديد


