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إنك إن تواضعت
 رفعك اهلل، وإنك إن تكبرت 

وضعك اهلل

ص3رئيس الوزراء يـزور اخلليج: لن ندخل سياسة املحاور

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4»غلطة« قد تطيح برئيسة وزراء بريطانيا

العـدوان السعـودي يـرتكـب »جـريمـة كبيـرة« فـي سـوق بـ »صعـدة« اليمنيـة

القصة الكاملة لرشكة مالية يف االنبار مولت »القاعدة« و »داعش«

»النزال احلاسم« يف أيمن املوصل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دأت الق�وات العراقية، أم�س األحد، 
اقتح�ام املدينة القديمة يف الش�طر الغربي 
من املوصل يف ش�مال العراق، س�عيا لطرد 
آخر عن�ارص تنظيم »داع�ش« املتحصنني 
فيها.وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى 
الفري�ق الرك�ن عبد األم�ر رش�يد يارالله 
إن »ق�وات الجي�ش ومكافح�ة اإلره�اب 
والرشطة االتحادية، ترشع باقتحام املدينة 
القديمة« يف غرب املوصل.وعرضت القوات 
األمني�ة ع�ى عن�ارص »داع�ش« تس�ليم 
انفس�هم بالتزام�ن مع انط�اق املعارك يف 

اخ�ر معاقل التظي�م يف املوصل.وذكر بيان 
لخلية االعام الحربي، ان مفارز العمليات 
النفس�ية امليدانية بارشت منذ خمسة ايام 
قبل انطاق عملية اقتحام املدينة القديمة 
اط�اق ن�داءات عر مك�رات الصوت عى 
مس�امع عنارص داع�ش االرهابي تحثهم 
عى تس�ليم أنفس�هم اىل القوات املسلحة. 
واض�اف ان مجموعة م�ن عنارص داعش 
س�لمت أنفسها اىل القوات االمنية.وبني ان 
ذل�ك يأتي »حرص�ا عى س�امة املواطنني 
ولفس�ح املج�ال ام�ام عن�ارص التنظي�م 
إللقاء الساح وتس�ليم انفسهم«.بدوره، 
اعل�ن قائد الرشط�ة االتحادي�ة عن مقتل 

عنرص ب�ارز بتنيظ�م داعش خ�ال تقدم 
الق�وات األمنية. وق�ال الفريق رائد جودت 
ان ق�وات الرشطة االتحادي�ة تفتح جميع 
الس�واتر وترشع بالتقدم م�ن كراج بغداد 
للوصول اىل شارع الكورنيش وضفة النهر 
واس�تكمال الس�يطرة ع�ى مناط�ق باب 
البيض وب�اب جديد وباب الطوب. واضاف 
ان الق�وات تمكنت من تحرير مبنى الدفاع 
جي�اد  كنع�ان  االرهاب�ي  وتقت�ل  املدن�ي 
عبدالله امللقب ابو امنة مس�ؤول البوابات 
والس�يطرات الع�ام لوالية نين�وى يف باب 

البيض ويف املحور الشمايل.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

كردس�تان  خارجي�ة  وزي�ر  طال�ب 
الع�راق ف�اح مصطفى حكوم�ة بغداد 
باحترام إرادة ش�عب كردستان، مشددا 
عل�ى أن اإلقلي�م ق�دم فكرة االس�تفتاء 
على اس�تقاله كس�بيل لحل مشكاته، 
ولتجني�ب الع�راق وكردس�تان مآس�ي 

ووي�ات. وقال مصطفى ف�ي حوار مع 
موق�ع »س�بوتنك«: »عانين�ا الكثير في 
الماضي، ونحن بحاجة إليجاد حل اآلن، 
االس�تقال منفذ للخروج م�ن األزمات 

وإيجاد حل دائم وسلمي«.
وطالب مصطفى الحكومة االتحادية 
في بغ�داد ب�«احترام إرادة الش�عب في 
اإلقليم، والدخول ف�ي مف�����اوضات 

جدية إليجاد حل سلمي لهذه القضية«.
وأش�ار قائاً »حاولنا كثيرا أن نكون 
جزءا من عراق اتحادي فيدرالي تعددي، 
لكن لألسف الش�ديد لم نستطع أن نبني 
هذا العراق؛ ألن شركاءنا في بغداد ليسوا 

مستعدين لتقاسم السلطة والثروات«.

التفاصيل ص3

قائد اجليش االيراين: 
سنلقن »داعـش« درسـًا وسنرد 

عىل أسياده

بوتني يتوقع »تدهور« 
العالقات الروسية األمريكية 

بسبب العقوبات

العطواين يرتأس اجتامعًا 
ضم مدير بلديات بغداد ومـدراء 

البلديات الـ »14« يف العاصمة   

مييس يرد عىل 
مزاعم دفع 37 ألف يورو 

يف وجبة عشاء

1كم يفصل مكافحة اإلرهاب عن جامع النوري.. ونداءات القوات األمنية لـ »داعش« تصدح: املوت أو االستسالم

ص4 ص10ص4 ص6

ص4

ص2

ص2

ص2

ص4

ص2

أردوغـــان يـــرفـع »ســالح الـقـضــاء« أمــام مـعــارضـيـهمكتب الكرتوين حديث لشكاوى املواطنني يف حماكم الرصافة
استنكار من »الشبك« إلدراجهم يف استفتاء استقالل كردستان: لسنا أداة لتقسيم العراق وزير العدل يعلن حتقيق العراق »انتقالة كبرية« يف ملف حقوق االنسان

حمافظ البرصة يكشف عن »اوراق مفربكة« 
قدمت قبل أشهر ضده

وزير النقل يوعز بتمليك دور اهلندية 
السكنية يف خور الزبري لشاغليها

الربتغال تتشح بـ »السواد« حزنًا عىل ضحايا احلرائق
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت البرتغال، أمس األح�د، حدادا وطنيا، 
لم�دة ثاثة أي�ام، إعرابا عن الح�زن على مقتل 
عش�رات الضحاي�ا ف�ي حرائ�ق ش�بت بغابات 

وسط الباد.
ج�رح  فيم�ا  حتفه�م  ش�خصا   57 ولق�ي 
العش�رات، وأوض�ح مس�ؤولون برتغاليون أن 
ع�ددا من الضحاي�ا حاصرته�م الني�ران داخل 

سياراتهم أثناء سيرهم على طريق الغابة.

ووص�ف رئي�س ال�وزراء أنطونيو كوس�تا 
الحرائ�ق ب�«أكبر مأس�اة ش�هدناها في الحياة 

البشرية منذ سنوات«.
من ناحيته، قال رئيس البرتغال، مارس�يلو 
دي سوس�ا، إن ما من ش�يء كان مستطاعا إال 

وجرى القيام به إزاء الكارثة.
وقال�ت المفوضي�ة األوروبي�ة، إن فرنس�ا 
وإس�بانيا أرس�لتا طائرات لمس�اعدة البرتغال 
عل�ى تطويق الحرائق وإخماده�ا، وأعربت عن 

تعازيها لمن فقدوا أهلهم في الفاجعة.

وأظهر التلفزيون الرس�مي اإلسباني صورا 
مروعة في المنطقة المج�اورة حيث كان عدد 
من األش�خاص على طريق ف�ي محاولة للفرار 
م�ن الدخ�ان الكثيف الذي قلل مس�توى الرؤية 

لبضعة أمتار.
وبالرغ�م م�ن تواص�ل التحقيق�ات لتحديد 
سبب الحرائق، فإن السلطات تعتقد أن درجات 
الح�رارة المرتفع�ة التي وصلت إل�ى 40 درجة 
مئوي�ة خال األيام األخيرة ربما لعبت دورا في 

هذه الحرائق، حسبما أفاد كوستا.
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إقليم كردستان يبحث عن االستقالل بعد عدم حصوله 
عىل »السلطة« و»الثروات« من بغداد
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كتلة الوفاء تتعاون مع التيار الصدري النتخاب رئيس جديد ملجلس حمافظة النجف
        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت عضو مجلس محافظ�ة النجف 
عن كتلة الوفاء س�حر الفتالوي، أمس االحد، 
عن ع�زم املجل�س انتخاب رئي�س جديد له، 
بالتحال�ف م�ع كتل�ة االح�رار يف املجل�س، 
فيم�ا أكدت ان واردات مطار النجف س�تعود 

للنجفيني فقط.
وقال�ت الفت�الوي ان »مجل�س محافظة 
النج�ف س�يعاود جلس�اته اس�بوعيآ وذل�ك 
ملمارس�ة دوره الرقاب�ي والترشيع�ي ع�ى 
اكم�ل وجه«، لكنه�ا اش�ارت اىل ان »هذا لن 
يت�م اال عرب انتخاب رئي�س رشعي باالغلبية 
املطلقة«.وأضاف�ت، »نحن ماضون النتخاب 
رئي�س رشعي باالغلبية املطلقة عرب تحالفنا 
مع كتل�ة االح�رار وبقي�ة الكت�ل الراغبة يف 
العمل خدم�ة للمحافظة«، مبين�ا ان »هدف 
هذا التحالف هو انهاء االنقسام الذي يعيشه 
املجلس وانتخاب رئيس كفوء و تعيني مدراء 
دوائ�ر ج�دد لديهم خ�ربة و كف�اءة و انهاء 

تكليف مدراء الدوائر بالوكالة«.
وأوضحت ان »مطار النجف انش�أ باموال 
النج�ف واموال�ه ال ت�رف اال لخدمتهم، و 
م�ا يش�يعه البعض م�ن اكاذيب م�ا هي اال 

محاوالت يائسة لحرف الحقائق«.
وكانت مص�ادر صحفية، تحدثت يف وقت 
س�ابق، عن ني�ة مجل�س محافظ�ة النجف 

التوجه لعرض املطار لالستثمار.
من جانب�ه، أكد رئي�س لجن�ة الطاقة يف 
مجلس محافظ�ة النجف والقي�ادي يف كتلة 
الوفاء العراقية، سعد الحارسفي بيان تلقت  
ان »املجل�س س�يلتأم من جديد يف االس�بوع 
الجاري وان هنالك اتفاق بني غالبية اعضاءه 
عى اس�تغالل تمديد عم�ل املجلس ملضاعفة 

تقديم الخدمات اىل املواطنني«.
وأضاف ان »جهود كتلتي الوفاء واالحرار 
تنص�ب يف الوقت الراهن ع�ى اصالح اوضاع 
مط�ار النج�ف االرشف وخضوع�ه للقوانني 
النافذة و ابعاده ع�ن املحاصصة الحزبية و 

ضمان استفادة املحافظة من موارده«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، 
رشك�ة  إدراج  األح�د،  أم�س 
للتوسط املايل تعمل يف محافظة 
الس�وداء  القائمة  االنبار ضمن 
لتمويله�ا جماع�ات ارهابي�ة، 
الفت�ًا إىل أن اتخ�اذ اإلج�راءات 
الالزم�ة ملنعهم م�ن الدخول إىل 
النظام امل�ايل العراق�ي وتجميد 
املوجودات التي يملكونها داخل 
املكت�ب  مدي�ر  وق�ال  الع�راق. 
اإلعالم�ي للبن�ك أي�ر جبار يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، »من ضمن إجراءات 
التحق�ق الت�ي يجريه�ا مكتب 
مراقبة االصول االجنبية يف وزارة 
الخزان�ة االمريكي�ة بالتنس�يق 
العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  م�ع 
لضم�ان ع�دم وص�ول االموال 
إىل داع�ش اإلرهاب�ي فق�د قام 
املكت�ب بإدراج رشك�ة }الكوثر 
 }3/EIQ1987{ }املايل للتوسط 
ومالكه�ا }عمر محم�ود رحيم 
الكبي�ي{ والواقع�ة يف قض�اء 
القائ�م يف محافظ�ة االنب�ار، يف 
الخاضع�ة  الس�وداء  القائم�ة 
وذل�ك  االمريك�ي  للقان�ون 
لقيامها بتقديم الدعم والتمويل 
لجهات اإلرهابية وهي }داعش 
والقاعدة{«. وأضاف بيان البنك 

املركزي »قد تم أتخاذ اإلجراءات 
الالزم�ة ملنعهم م�ن الدخول إىل 
النظام امل�ايل العراق�ي وتجميد 
املوجودات التي يملكونها داخل 
الع�راق«. وأش�ار اىل ان »البن�ك 
العراقي أك�د رضورة  املرك�زي 
واملؤسس�ات  املص�ارف  قي�ام 
املالية والجه�ات املعنية باتخاذ 
لع�دم  الرضوري�ة  اإلج�راءات 
التعامل مع تلك الجهات بصورة 

مبارشة أو غري مبارشة«.
ولف�ت اىل ان وزارة »الخزانة 
األمريكية قد أشادت باإلجراءات 
التي ُتتخ�ذ من قبل الس�لطات 
العراقية إلعاقة تعامالت داعش 
املالي�ة يف الع�راق، وإنه�ا تقوم 
بتنفي�ذ نظام محك�م ملكافحة 
غس�ل األموال ومكافحة تمويل 
اإلرهاب والذي ساعد عى تعزيز 
قدرة العراق عى حماية نظامه 
املايل م�ن االس�تغالل م�ن قبل 
املجامي�ع االرهابي�ة كداع�ش، 
»ملح�ق  ان  وتاب�ع  وس�بق«. 
الوالي�ات  س�فارة  يف  الخزان�ة 
بغ�داد  يف  األمريكي�ة  املتح�دة 
ق�د رصح ب�أن البن�ك املرك�زي 
العراق�ي قد أنجز خالل الس�نة 
املاضي�ة ما يف�وق اإلج�راءات 
املتخذة ل��}13{ س�نة املاضية 
م�ن حيث اإلج�راءات واألنظمة 

التي وضعها البنك املركزي«.

البنك املركزي أدرجها بـ »القائمة السوداء« ومجد موجوداتها

القصة الكاملة لرشكة مالية يف االنبار مولت »القاعدة« و »داعش«

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�كل مجلس ال�وزراء غرفة عملي�ات يف وزارة 
املالية لحس�م االش�كاالت يف قوائم رواتب املنتسبني 
يف محافظ�ة نينوى، وذلك بع�د تصويته عى إطالق 

رواتبهم.
 وذكر بيان ألمانة مجلس الوزراء تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »مجل�س الوزراء، صوت 
عى إط�الق رواتب موظفي محافظ�ة نينوى الذين 
ُدقق�وا امنيا من قب�ل فريق التدقي�ق االمني لوزارة 
الداخلية او من قبل جهات االمن الوطني«. واضاف، 
ان »ذلك جاء خالل جلسته املنعقدة الثالثاء املايض، 
برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 

املسلحة حيدر العبادي«.
واش�ار البيان اىل، ان »املجلس قرر تشكيل غرفة 
عمليات يف وزارة املالية لحسم االشكاالت التي تظهر 
لدى تدقيق وزارة املالية لقوائم الرواتب«، مستطردا 
بالقول »ويس�تمر عملها بعد الدوام الرسمي لحني 
انجاز املهمة بحضور مديري التش�كيالت املسؤولة 
ع�ن الروات�ب م�ن ال�وزارات الت�ي تأخ�رت رواتب 

منتسبيها يف محافظة نينوى«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وكالة االناض�ول الرتكية بان واش�نطن 
زودت وحدات حماية الشعب واملرأة باسلحة حديثة 

خالل ال� 10 ايام املاضية.
واضافت: ان الواليات املتحدة ارسلت 130 عربة 
محمل�ة بالس�الح، خالل ال��10 األي�ام املاضية، إىل 

املناطق التي يسيطر عليها أكراد سوريا.
ووصلت عرب معابر اقليم كردس�تان الجمعة 50 
شاحنة محملة باالسلحة اىل محافظة الحسكة كما 
أرسلت الواليات املتحدة، يوم 5 حزيران، 60 شاحنة 
محمل�ة باألس�لحة إىل املناطق التي يس�يطر عليها 
»ح�زب االتح�اد الديمقراطي الك�وردي«، ويوم 12 

حزيران � 20 شاحنة بحسب الوكالة.
يذك�ر ان الرئي�س االمريك�ي دونال�د ترامب قد 
صادق ع�ى ارس�ال االس�لح����ة اىل املقات���لني 
الك�رد، بينما عدد الش�احنات التي وصلت بلغ 248 

شاحنة يف االقل.

جملس الوزراء يشكــل جلنة حلسم 
الرواتب املتأخرة ملوظفي نينوى

أمريكا تزود اكراد سوريا بكميات 
»أسلحة كبري« عرب إقليم كردستان

JAMC / بغداد       

وّجه رئيس محكمة استئناف الرصافة االتحادية باستحداث 
مكتب الكرتوني الس�تقبال ش�كاوى املواطن�ني يف دور القضاء 
التابع�ة ملحكمته، الفتا إىل أن املكتب يوف�ر مكاملة فيديوية بني 

رئيس االستئناف واملواطن إذا ما اقتضت الحاجة.
وق�ال القايض ماجد األعرجي يف تريح إىل »مراس�ل املركز 
اإلعالم�ي ملجلس القض�اء األع�ى – »JAMC، إن »مكتبا جديدا 
وجهنا باستحداثه سيكون تابعا لش�عبة الحاسبة االلكرتونية  
يف محكم�ة  اس�تئناف الرصاف�ة«، مش�ريا إىل أن »املكتب يوفر 
خدم�ة جديدة للمواطن�ني وذلك بإيصال ش�كواهم مبارشة إىل 
رئي�س االس�تئناف«.وعن الجدي�د يف اآللي�ة ذك�ر األعرجي أن 
»استقبال الشكاوى سيجري عن طريق توفري مكاملة  فيديوية 
ضمن ش�بكة االنرتن�ت بالصوت والصورة عرب جهاز حاس�وب 
مهي�أ له�ذا الغ�رض داخ�ل املحكمة م�ع جهاز حاس�وب آخر 
مرتب�ط برئي�س االس�تئناف«.وأكد أن »املواطن ل�ن يتكبد بعد 
هذه الخدمة عناء الحضور إىل مقر الرئاسة  لتقديم شكواه أو 
طلب توضيح عن تأخر انجاز معاملته«.وأفاد رئيس االستئناف 
ب�«توجي�ه املحاكم عن طريق الق�ايض املختص بالحال النجاز 
املعامل�ة الخاصة بذل�ك املواطن ووضع الحل�ول الالزمة عاجال 
بعد االتصال«.وخل�ص األعرجي إىل أن »وجود مثل هكذا مكتب 
سيس�اهم إىل حد كبري يف تقليل  ف�رص االبتزاز من قبل ضعاف 
النفوس كما س�يطلع  الرئاس�ة عى نقاط  الخل�ل املتواجدة يف 

بعض املحاكم«.

مكتب الكرتوين حديث لشكاوى املواطنني 
يف حماكم الرصافة

       بغداد / المستقبل العراقي

اعترب وزير العدل حيدر الزاميل، أمس االحد، أن 
العراق حقق انتقالة كبرية يف ملف حقوق االنسان، 
مؤك�داً عى اهمية تضافر جهود املنظمات الدولية 
واملحلي�ة املختص�ة يف هذا امللف إلعان�ة النازحني، 
فيم�ا اع�رب الس�فري الس�ويري غ�ري املقيم يف 
العراق هانز بيرت النتس استعداد بالده للمشاركة 
يف اعان�ة النازحني وتأهيل مناطقه�م بعد اكتمال 

عمليات التحرير.
وقال�ت وزارة الع�دل يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »وزيره�ا حيدر الزاميل 
اس�تقبل وفدا مكونا من القائم بأعمال س�ويرا 
بالعراق واملقيم يف عمان هانز بيرت النتس واملبعوث 
الخ�اص بأمور الهجرة يف قس�م الهج�رة يف وزارة 
العدل السويرية ارس فان أرب وممثلة امللحقية 

السياسية س�تيفاني النرت وبحضور وكيل الوزارة 
حسني الزهريي«.

وقال الزاميل بحس�ب البيان، إن »العراق حقق 
انتقال�ة كبرية يف ملف حقوق اإلنس�ان عى الرغم 
من الظ�روف االس�تثنائية الت�ي يمر به�ا البلد يف 
ضل الحرب عى اإلرهاب«، مؤك�داً أهمية »تظافر 
جه�ود املنظم�ات الدولي�ة واملحلي�ة املختص�ة يف 
مج�ال حق�وق اإلنس�ان إلعانة النازح�ني وتوفري 
احتياجاتهم األساس�ية لح�ني عودتهم اىل املناطق 

املحررة«.
وأوضح، أن »عمل دائرة اإلصالح العراقية حظي 
بإش�ادة الجه�ات الرس�مية الحكومي�ة واألخرى 
املعنية بملف حقوق اإلنسان املحلية والدولية خالل 
الزيارات الدورية التي أجرتها مؤخرا اىل الس�جون 

لتابعة للوزارة يف عموم املحافظات«.
من جانبه أبدى السفري السويري، »استعداد 

ب�الده للتعاون مع وزارة الع�دل العراقية يف مجال 
تب�ادل الخ�ربات وتدري�ب ك�وادر وزارة العدل من 
موظف�ني وحراس إصالحيني وتوقي�ع االتفاقيات 

الثنائية بني البلدين«.
وأش�اد، ب� »االنتصارات األخ�رية التي حققتها 
الق�وات األمني�ة عى اإلره�اب، ودور املؤسس�ات 
الحكومي�ة العراقي�ة يف احتض�ان النازح�ني ومد 
ي�د الع�ون الالزم له�م«، مؤك�دا »اس�تعداد بالده 
للمش�اركة يف إعان�ة النازحني وتأهي�ل مناطقهم 

بعد اكتمال عمليات التحرير«.
ويس�عى الع�راق إىل تمت�ني عالقاته م�ع دول 
العال�م وتحديدا محيط�ه اإلقليمي، الس�يما وهو 
يخ�وض معركة محتدم�ة ضد تنظي�م »داعش«، 
إذ أك�د رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي يف أكثر من 
مناس�بة حرص الع�راق عى بناء عالقات حس�ن 

جوار مع الدول.

       بغداد / المستقبل العراقي

استنكر النائب عن املكون الشبكي حنني القدو، 
أمس األحد، مطالب إرشاك الشبكيني يف االستفتاء 
بش�أن استقالل إقليم كردس�تان الذي سُيجرى يف 
الخامس والعرشين من ش�هر أيلول املقبل، مؤكداً 
أن الشبكيني يرفضون أن يصبحوا »أداة طيعة بيد 

اآلخرين لتقسيم العراق«.
وقال القدو يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، »باس�مي وباس�م أبن�اء القومي�ة 
الشبكية ندين بشدة ونستنكر البيان الذي أصدره 

السيد سالم جمعة خرض الذي يلقب نفسه بسالم 
شبك بش�أن مطالبته بشمول الش�بك باالستفتاء 
املزمع إجراؤه من قبل الس�يد مس�عود البارزاني 
يوم 25 أيلول 2017 بش�أن انفصال كردستان عن 

العراق«.
وأض�اف القدو »اننا ندرك وكذل�ك كل الرشفاء 
من أبناء القومية الشبكية بأن السيد سالم جمعة 
خ�رض عضو يف الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
وم�ا يديل به من بيانات ومواق�ف ومطالب ال يعرب 
بأية وس�يلة عن تطلعات ومواق�ف أبناء القومية 
الش�بكية الذين يرفضون تماماً بأن يصبحوا جزءاً 

من املناكفات السياس�ية واداة طيعة بيد اآلخرين 
لتقسيم العراق«.

وعق�دت أحزاب كردي�ة اجتماع�ا، األربعاء )7 
حزي�ران 2017( يف منتج�ع ص�الح الدي�ن بأربيل 
ترأس�ه رئيس إقليم كردستان مس�عود البارزاني 
وس�ط مقاطعة بعض القوى السياسية، واتفقت 
تلك األح�زاب عى إجراء االس�تفتاء الش�عبي عى 
مص�ري اإلقلي�م يف الخام�س والعرشين م�ن أيلول 
املقب�ل، كما اتفقت أيض�ا عى إج�راء االنتخابات 
الربملانية وانتخابات رئاسة اإلقليم يف السادس من 

ترشين الثاني املقبل.

وزير العدل يعلن حتقيق العراق »انتقالة كبرية« 
يف ملف حقوق االنسان

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الجيش الرتكي، أمس األحد، قتله ل�)16( مقاتالً كردياً 
يف عمليات عسكرية مختلفة بالساعات األخرية داخل البالد ويف 

اقليم كردستان.
وأوضحت هيئة أركان الجيش الرتكي يف بيان أنه »يف غارتني 
ش�مال العراق هاجمت القوات الرتكية الجوية أهدافا مزعومة 
لح�زب العم�ال الكردس�تاني يف منطقت�ي الزاب ونريوا س�يتو 
بالع�راق«. ولقي س�تة مقاتلني ك�رد تابعني للح�زب املحظور 
مرعهم يف املنطقة األوىل وخمس�ة آخرون يف املنطقة الثانية، 

وفقاً للبيان الذي نرشته وكالة أنباء األناضول.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د االم�ني الع�ام لح�زب الفضيلة اإلس�المي عبد الحس�ني 
املوس�وي، أمس االحد، اهمية عدم تجاوز التوقيتات الدس�تورية 
إلج�راء االنتخابات، محذراً من دخول البلد يف حالة فراغ ترشيعي 
و اللج�وء لحكومات الطوارئ.وقال املوس�وي يف بيان صدر عقب 
إس�تقباله »جمع م�ن وجهاء بغ�داد وناش�طيها االجتماعيني«، 
وتلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »إقرار قانون إنتخابي 
ع�ادل سيس�هم يف توس�يع املش�اركة الش�عبية يف االنتخابات و 
إيجاد حكومة قوية وامين�ة مدعومة من قبل ابناء البلد«، مؤكدا 
»اهمية عدم تجاوز التوقيتات الدس�تورية إلج�راء االنتخابات«.

وحذر املوس�وي من »دخول البلد يف حالة فراغ ترشيعي و اللجوء 
لحكومات الطوارئ«، مشريا اىل »اهمية سعي الواجهات املجتمعية 
للدف�ع بإتجاه االرساع بإقرار قانون انتخابات عادل ومنع دخول 
البلد لحالة الفراغ الدس�توري«. وش�دد امني ع�ام الفضيلة، عى 
»رضورة ان ي�وازي عملي�ات تحرير االرايض العراقي�ة، عمليات 
لتحرير الفكر االنس�اني لضمان عدم تك�رار التجارب املؤملة التي 
مر بها العراق«.واشار املوسوي، اىل أن »هناك سعي إلعادة اعمار 
املناطق املحررة«، مؤك�دا »رضورة توفري االهتمام االكرب ملناطق 
املُحرري�ن وف�اءاً لتضحياته�م«. جدير بالذك�ر أن رئيس مجلس 
الن�واب س�ليم الجبوري أكد يف وقت س�ابق، أن�ه ال يمكن تأجيل 
االنتخابات إال بموجب قرار من الربملان، فيما بني أن »الجو العام« 

السيايس يذهب تقريباً باتجاه تأجيل االنتخابات.

تركيا تصفي »مقاتلني أكراد«
 داخل اقليم كردستان

الفضيلة حيذر من الدخول يف فراغ 
ترشيعي واللجوء حلكومات طوارئ

       بغداد / المستقبل العراقي

اطل�ق قس�م العملي�ات يف دائرة 
صح�ة الديوانية حملة للتربع بالدم 

لدعم جرحى القوات االمنية والحشد 
الشعبي الراقدين يف املستشفيات.

وقال مدي�ر صحة الديوانية عبد 
الكاظ�م عب�د الزه�رة يف تري�ح 

صحف�ي إن »الحملة تمت بارشاف 
كوادر طبية مختصة والتي شهدت 

إقباال من قبل املواطنني«.
واض�اف ان »صح�ة الديواني�ة 

املتربع�ني  دم  بارس�ال  س�تقوم 
فيه�ا  يرق�د  الت�ي  للمستش�فيات 
االمنية والحش�د  الق�وات  جرح�ى 

الشعبي«.

صحة الديوانية تطلق محلة للتربع بالدم جلرحى القوات االمنية واحلشد الشعبي

استنكار من »الشبك« إلدراجهم يف استفتاء استقالل كردستان: 
لسنا أداة لتقسيم العراق
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     بغداد / المستقبل العراقي

وض�ع م�رف الرافدين، أم�س االحد، 
الق�رض  بش�ان  وضواب�ط  رشوط 
التش�غييل الصحاب الفنادق الس�ياحية 

الغراض الرتميم وتأهيل الفنادق .
وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »امل�رف وض�ع رشوط وضواب�ط 
محددة ملنح القروض الصحاب الفنادق 
تص�ل اىل 50 مليون دينار وبفرتة امهال 

3 اشهر« .
رشوط القرض:

مبلغ الق�رض 50 مليون دينار .نس�بة 
الفائدة 9% سنوياً.

فرتة امهال القرض 3 اشهر .
والفائ�دة  لألقس�اط  التس�ديد  يت�م 
بش�كل ش�هري بعد انتهاء مدة االمهال 

مبارشة.
وضع اش�ارة الرهن عىل عقار مناس�ب 
يق�دم من قب�ل املقرتض ويك�ون رهن 
لصال�ح  االوىل  الدرج�ة  م�ن  تأمين�ي 
مرفن�ا بحي�ث تغطي قيمت�ه ) مبلغ 

القرض + %20 (.
تستوىف عمولة ادارية بنسبة ) 2% ( من 

مبلغ القرض .

الرافدين ينرش ضوابط منح القروض ألصحاب الفنادق تصل اىل 50 مليون دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأت القوات العراقية، أمس األحد، اقتحام 
املدينة القديمة يف الشطر الغربي من املوصل 
يف ش�مال العراق، س�عيا لط�رد آخر عنارص 

تنظيم »داعش« املتحصنني فيها.
وق�ال قائ�د عملي�ات قادمون ي�ا نينوى 
الفري�ق الركن عب�د األمري رش�يد يارالله إن 
»ق�وات الجيش ومكافحة اإلرهاب والرشطة 
االتحادية، ترشع باقتح�ام املدينة القديمة« 

يف غرب املوصل.
وعرض�ت الق�وات األمني�ة ع�ىل عنارص 
»داعش« تسليم انفسهم بالتزامن مع انطالق 

املعارك يف اخر معاقل التظيم يف املوصل.
وذك�ر بي�ان لخلية االع�الم الحرب�ي، ان 
مفارز العملي�ات النفس�ية امليدانية بارشت 
منذ خمس�ة ايام قبل انطالق عملية اقتحام 
املدين�ة القديمة اطالق ن�داءات عرب مكربات 
الصوت عىل مسامع عنارص داعش االرهابي 
تحثه�م ع�ىل تس�ليم أنفس�هم اىل الق�وات 
املس�لحة. واضاف ان مجموع�ة من عنارص 

داعش سلمت أنفسها اىل القوات االمنية.
وب�ني ان ذلك يأت�ي »حرصا عىل س�المة 
ام�ام عن�ارص  املج�ال  املواطن�ني ولفس�ح 

التنظيم إللقاء السالح وتسليم انفسهم«.
ب�دوره، اعلن قائد الرشطة االتحادية عن 
مقتل عنر بارز بتنيظم داعش خالل تقدم 
الق�وات األمنية. وق�ال الفري�ق رائد جودت 
ان ق�وات الرشط�ة االتحادي�ة تفت�ح جميع 
الس�واتر وت�رشع بالتق�دم من ك�راج بغداد 
للوصول اىل ش�ارع الكورني�ش وضفة النهر 
واستكمال السيطرة عىل مناطق باب البيض 
وباب جديد وباب الطوب. واضاف ان القوات 
تمكنت من تحرير مبنى الدفاع املدني وتقتل 
االرهابي كنعان جياد عبدالله امللقب ابو امنة 
مس�ؤول البوابات والس�يطرات العام لوالية 

نينوى يف باب البيض ويف املحور الشمايل.
وق�د اك�دت وزارة الداخلي�ة ان اقتح�ام 
املدين�ة القديمة يف ايم�ن املوصل هي املنازلة 

الحاسمة الخر فلول »داعش«.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نسخة منه، ان »أبناء العراق الذين 
توضئ�وا بالن�ور ويفيِ ه�ذا الي�وم املوافق 23 
من ش�هر رمض�ان لعام ١٤3٨ ه��، املوافق 
2٨ حزي�ران لع�ام 20١٧، ويفيِ الس�اعة ٦00 
صباح�ا، ب�دأت املنازل�ة الحاس�مة ضد اخر 

م�ا تبق�ى م�ن براث�ن العصاب�ات اإلرهابية 
الداعشية يف الساحل االيمن وتحديداً املنطقة 
القديم�ة الت�ي حدوده�ا م�ن الكورنيش اىل 
منطق�ة قضي�ب ألب�ان عرضاً وم�ن الجرس 

الخامس اىل جنوب املنطقة القديمة طوالً«.

واضافت ال�وزارة ان »ذلك تم بمش�اركة 
االبط�ال م�ن الرشط�ة االتحادي�ة والجيش 
العراقي وجهاز مكافحة االٍرهاب«، مش�رية 
اىل ان »كل ش�رب يف الساحل االيمن من مدينة 
املوصل وحدبائها س�يعود اىل العراق لريفرف 

علمنا بعد ثالث سنني عجاف«.
إىل ذل�ك، قال قائد جهاز مكافحة االرهاب 
الفريق الركن عبد الغني االسدي انه لم يتبق 
عىل وصول قوات مكافح�ة االرهاب برتليها 
الش�مايل والجنوبي اىل منارة الحدباء وكذلك 
جامع النوري سوى مسافة تقل عن كيلومرت 

واحد. 
واض�اف ان »القطع�ات االمني�ة املتمثلة 
الرشط�ة االتحادي�ة والفرق�ة ١٦ يف الجيش 
العراقي حققت تماسا مع الخطوط االمامية 

املرسومة لها«.
كم�ا وص�ف االس�دي س�ري املعرك�ة ب�« 
الجي�د«، فيم�ا لفت إىل أن » تق�دم القطعات 
األمني�ة يف املنطقة القديمة حذر حرصا منها 
ع�ىل أرواح املدني�ني الذي�ن قال بانه�م بدأوا 

بالنزوح باتجاه حيي الشفاء والزنجييل«.
واعت�رب االس�دي القضاء ع�ىل االرهابيني 
يف املوص�ل القديم�ة بان�ه »س�يمثل نهاي�ة 
عصابات داعش االرهابية يف نينوى«، مشريا 
اىل ان عنارص داعش يقاتلون حاليا برشاسة 
يف اخر معركة لهم ضد القطعات االمنية التي 

تتقدم حاليا يف املنطقة«.
وتوغل�ت ق�وات جهاز مكافح�ة اإلرهاب 
داخ�ل ح�ي الف�اروق ال�ذي يعترب م�ن اهم 
االحي�اء يف املدين�ة القديم�ة بأيم�ن املوصل 
حي�ث يضم بداخله املنطقة االثرية وذلك بعد 

ساعات من اقتحامها للمنطقة األحد.
وللمدين�ة القديمة أهمي�ة رمزية، إذ أنها 
تضم جامع النوري الكبري املسجد الذي شهد 
الظه�ور الوحيد لزعيم تنظي�م »داعش« أبو 
بك�ر البغ�دادي يف تم�وز 20١٤، حي�ث أعلن 
إقامة »الخالفة« املزعومة يف مناطق واس�عة 

من سوريا والعراق.
وبس�يطرة الق�وات األمني�ة ع�ىل املدينة 
القديم�ة، يخ�رس تنظي�م »داع�ش« كام�ل 

املوصل، آخر أكرب معاقله يف شمال العراق.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أنتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
تصريح�ات نائب رئي�س الجمهورية 
أي�اد ع�الوي بش�أن قطر، مؤك�دا ان 
العراق يرفض نهائيا استخدام اراضيه 
للع�دوان وض�رب ايران، فيم�ا تحّدث 
بش�كل موس�يع عن جولته اإلقليمية 

القادمة.
وقال العب�ادي، خالل اس�تضافته 
ف�ي مكتبه مجموع�ة كبي�رة ونخبة 
من االعالميين والمحليين السياسيين 
وكت�اب ال�رأي أن »الع�راق ال ينج�ر 
لسياس�ة المح�اور وتصريحات نائب 
رئي�س الجمهوري�ة غي�ر مقبولة وال 
يجوز التصريح بشأن األزمة الخليجية 
باس�م المنص�ب واالس�اءة لعالق�ات 

العراق مع دول المنطقة«.
}ع�الوي{  ان�ه  »اعتق�د  وأض�اف 
أراد ترضي�ة مص�ر بانتق�اده لقط�ر 
لك�ن النريد ان يحس�ب ه�ذا الموقف 
عل�ى العراق« مش�يرا ال�ى ان »بعض 
االطراف العراقية تريدنا ان ندعم قطر 
ضد الس�عودية او العكس، وهذا خطأ 

واليستفيد منه العراق«.
وشدد العبادي »يجب الحفاظ على 
سياسة حيادية العراق من االزمة، اما 
تبني دور الوساطة فنعتقد انه يحتاج 
الى دراس�ة قبل المب�ادرة بها«، داعيا 
»المس�ؤولين الى االلتزام بالسياس�ة 
الخارجية للعراق التي يقرها ويحددها 

مجلس الوزراء ووزارة الخارجية«.
وع�ن زيارته المرتقب�ة بالمنطقة 
بي�ن رئي�س ال�وزراء انه�ا ستش�مل 
ان  ال�ى  والكوي�ت الفت�ا  الس�عودية 
»جولته الخارجية تس�تمر لثالثة أيام 

وتبدأ األحد وتنتهي الثالثاء«.
وأوضح ان »هذه الزيارة معدة منذ 
فترة ولي�س لها عالق�ة بتاتا باالزمة 
الخليجية«، مش�يرا الى انه »س�يزور 
دوالً أخ�رى بع�د عطلة عي�د الفطر« 

دون ان يحددها.
وبي�ن رئي�س ال�وزراء ان »زيارته 

للسعودية ليس فقط لتطوير العالقات 
ان  مؤك�دا  فيه�ا«،  التق�دم  وانم�ا 
»الس�عودية تعلم بخطر داعش لكنها 
ال تعيش�ه ولي�س لديه�ا حصانة منه 
لوج�ود فكر تطرف داع�ش في داخل 
مجتمعه�ا وحت�ى منظومته�ا وهي 
بدأت تس�توعب ذلك والعراق مس�تعد 
لمس�اعدتها بعد امتالك�ه الخبرة في 
مقاتل�ة االره�اب ونطم�ح ان يكون 
التوج�ه الس�عودي به�ذا االتجاه مع 
زي�ادة التب�ادل التجاري م�ن الجانب 

العراقي لها وهي ابدت مرونة بذلك.
أوض�ح  الخليجي�ة  االزم�ة  وع�ن 
العب�ادي، ان »الع�راق اليريد ان يكون 
جزءاً من الخ�الف الخليجي وزيارتي 
للس�عودية لي�س له�ا عالق�ة اص�اًل 
باألزمة الفتا ال�ى ان »العراق يعارض 
ويرفض فرض الحصار على الشعوب 

ويجب محاسبة المسيء فقط«.
وق�ال »لمس�نا رغب�ة قوي�ة م�ن 
م�ع  العالق�ات  بتطوي�ر  الس�عودية 
الع�راق وهذا أم�ر غير س�هل لوجود 

مؤسسات س�عودية تستخدم أي شي 
لالساءة لعالقات البلدين وفي المقابل 
هناك جهلة في العراق يعملون بالضد 
من اي تحسن وتقدم بهذه العالقة«. 

وأتهم رئي�س ال�وزراء »جهات لم 
يس�مها بمحاولة جعل العراق ساحة 
معركة دولية«، مشيرا الى ان »صراع 
بالمنطقة ليس من ش�أن العراق ولن 
نتدخ�ل في�ه«، مش�ددا »ل�ن نس�مح 
جعل العراق س�احة معركة بين إيران 
وامريكا او جعل�ه أرضاً للعدوان على 

ايران لو أعطون�ا ُملك الدنيا او عمروا 
العراق مجاناً«.

لدخ�ول  »مس�تعدون  وأض�اف 
معرك�ة اذا كانت لصالح العراق فقط، 
لكنن�ا نرغب بالس�لم والح�وار لفض 
النزاع�ات«، داعي�ا »جمي�ع الساس�ة 
ووس�ائل االعالم الى ايق�اف حمالت 
ف�ي  ش�ي  كل  وتش�ويه  التس�قيط 

العراق«.
وقال العب�ادي »نعتق�د ان االدارة 
االمريكي�ة الجدي�دة التري�د الدخ�ول 

بح�رب م�ع اي�ران« مؤك�داً »نرفض 
سياس�ة المحاور وه�ذا موقف ثابت 
للع�راق الن الصراعات بالمنطقة هي 
صراع مصال�ح ومصلحة العراق فيها 

هو الحياد وعدم التدخل«.
ونوه ال�ى ان »الرئي�س االمريكي 
دونال�د ترامب، هو رجل اعمال وليس 
سياس�ياً وبصراح�ة كنا نخش�ى من 
حص�ول ح�رب وص�راع بالخليج بعد 
تس�لمه المنصب ولكن يب�دو ان إدارة 
فريق ترامب خففت من هذه الخشية 

وان تحولت الى سوريا«.
ورح�ب العب�ادي »بتق�دم جي�ش 
النظ�ام الس�وري للحدود م�ع العراق 
وهو أمر حسن«، مشيرا الى ان »دعم 
الواليات المتحدة لما تسمى ب�}قوات 
سوريا الديمقراطية{ قد يقسم سوريا 
وهذا غير مقبول ونحن لن نتعامل مع 
أي قوة مس�لحة وفقط مع الحكومة 
الس�ورية وان كانت لدين�ا مالحظات 

عنها«.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة 
الح�دودي  الولي�د  منف�ذ  »تحري�ر 
والمنطق�ة المش�تركة بي�ن س�وريا 
واألردن«، كاش�فا ع�ن »قرب انطالق 
عملية تحري�ر عان�ة وراوة والقائم« 
معرب�ا عن »أمل�ه بعدم بق�اء أمريكا 

على حدود سوريا مع العراق«. 
المقبل�ة  الخط�وات  وبش�أن 
للحكوم�ة، قال رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، ان »تركيزن�ا المقب�ل ه�و 
ومن�ع  الفس�اد  ومحارب�ة  التنمي�ة 
ع�ودة االرهابيي�ن«، مبين�ا ان »منع 
ع�ودة االرهابيين يتطل�ب ليس عمالً 
عس�كرياً فق�ط وانم�ا توفي�ر بيئ�ة 
مناس�بة اساس�ها الوح�دة والتعاون 
بي�ن المجتم�ع والحكوم�ة وتحقيق 
المس�اواة ومنع التمييز وهذا أساس 
الدولة وبخالف ذلك فس�نعود إلرهاب 

أعتى من داعش«.
كما ش�دد »عل�ى أهمية اس�تقالل 
القرار السياسي«، رافضاً »بشدة عقد 
اي مؤتم�رات خارجية في بعض دول 
الجوار وبحض�ور اجهزة مخابراتية« 
في اش�ارة الى عقد ش�خصيات سنية 

مؤتمرا في تركيا ودول اوروبية.
واك�د العب�ادي »أبلغنا تل�ك الدول 
ه�ذه  مث�ل  لعق�د  الع�راق  رف�ض 
المؤتم�رات كونه�ا تدخ�اًل بش�ؤونه 
الداخلي�ة ول�ن نس�مح به�ا« داعي�ا 
ال�ى »عقده�ا ف�ي العاصم�ة بغ�داد، 
طالم�ا انه�ا تهت�م بمس�تقبل العراق 
ومصالحه« مرجحا »استمرار انعقاد 

هكذا مؤتمرات في الخارج«.

1كم يفصل مكافحة اإلرهاب عن جامع النوري.. ونداءات القوات األمنية لـ»داعش« تصدح: املوت أو االستسالم

»النزال احلاسم« يف أيمن املوصل
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       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب وزي�ر خارجي�ة كردس�تان العراق 
ف�الح مصطفى حكومة بغ�داد باحترام إرادة 
ش�عب كردستان، مش�ددا على أن اإلقليم قدم 
فكرة االس�تفتاء على اس�تقالله كسبيل لحل 
مشكالته، ولتجنيب العراق وكردستان مآسي 

وويالت.
وق�ال مصطف�ى ف�ي ح�وار م�ع موق�ع 
»س�بوتنك«: »عانين�ا الكثي�ر ف�ي الماض�ي، 
ونح�ن بحاج�ة إليجاد ح�ل اآلن، االس�تقالل 
منف�ذ للخ�روج م�ن األزم�ات وإيج�اد ح�ل 
دائ�م وس�لمي«.وطالب مصطف�ى الحكومة 
االتحادي�ة في بغداد ب�«احترام إرادة الش�عب 
ف�ي اإلقلي�م، والدخول في مفاوض�ات جدية 

إليجاد حل سلمي لهذه القضية«.
وأش�ار قائالً »حاولنا كثيرا أن نكون جزءا 
من عراق اتحادي فيدرالي تعددي، لكن لألسف 
الش�ديد لم نس�تطع أن نبني ه�ذا العراق؛ ألن 
شركاءنا في بغداد ليس�وا مستعدين لتقاسم 

السلطة والثروات«.
وأوض�ح مصطفى ب�أن »االس�تفتاء على 
اس�تقالل اإلقلي�م ح�ل في ح�د ذات�ه، وليس 

مشكلة، ونحن تواصلنا باستمرار للدخول في 
مفاوضات حول هذا الموضوع«.

وأكد مصطفى أن »ي�وم 25 أيلول المقبل، 
موعد إجراء االس�تفتاء على استقالل اإلقليم، 
س�يكون يوم�ا وطني�ا لش�عب كردس�تان«، 
الفت�ا إلى أن »ق�رار االس�تفتاء اتخذته قيادة 
إقليم كردس�تان، مع األطراف السياس�ية في 
اإلقليم، وكاف�ة القوى الممثلة ف�ي البرلمان 
وغي�ر الممثلة أيضا، الذي أصبح يش�عر بعدم 

المساواة، وعدم معاملته كشريك«.
»الش�عب  أن  إل�ى  مصطف�ى  وأش�ار 
الكردس�تاني هو الوحيد الذي يمكنه تعليق أو 
إلغاء االستفتاء، ونحن ملتزمون بما يريده«، 
منوه�ا إلى أنه »نريد أن نظه�ر من خالل هذا 
االستفتاء، بأن شعب كردستان قرر ممارسة 

حقه في تقرير مصيره«.
وأكد مصطفى أن اإلقليم لم يبدأ حتى اآلن 
أي مباحثات إلبرام صفقات أو ش�راء أسلحة، 
م�ع أي م�ن الش�ركات العالمي�ة، فيما ش�دد 
عل�ى أن أبواب اإلقليم مفتوحة أمام ش�ركات 

البترول والغاز من أنحاء العالم.
وقال مصطف�ى »ليس هناك محاوالت مع 

شركات من أجل صفقات أسلحة«.

وأض�اف مصطفى أن »موض�وع التعاون 
في مجال النفط والغاز، مجال مفتوح ولدينا 
ش�ركات عاملة روس�ية وصيني�ة وأميركية 
وبريطانية وأوروبية ومن الدول المجاورة«.

وأوض�ح مصطفى على أن االس�تثمار في 
مج�ال البت�رول والغ�از أمر يبحثه مس�ؤولو 
اإلقليم مع كل ال�دول، مؤكدا: »اقتصادنا حر، 

وأبوابنا مفتوحة، أمام الجميع«.
وشدد مصطفى على أن قيادة اإلقليم »تريد 
بناء جس�ور التواصل والعالق�ات االقتصادية 

المتينة مع كل الدول«.
وأع�رب وزي�ر خارجي�ة إقليم كردس�تان 
الع�راق ع�ن أمله ف�ي دع�م الش�عوب ودول 
العالم الس�تقالل اإلقليم، موضحا أن حكومة 
كردس�تان تتفهم عدم ق�درة العديد من الدول 
على اإلفص�اح عن دعمها الكام�ل قبل إعالن 

االستقالل رسميا.
وقال مصطفى »نأمل من جميع الش�عوب 
الحرة دعم استقالل إقليم كردستان، لكن في 
نفس الوق�ت نتفهم ونقدر مب�ادئ العالقات 
الدولي�ة بين ه�ذه ال�دول وأنها ال تس�تطيع 
اإلفص�اح ع�ن دعمه�ا الكام�ل قب�ل اإلعالن 
عن االس�تقالل«.وأضاف مصطف�ى أنه يأمل 

في مس�اندة ال�دول »لمطلب قي�ام دولة حرة 
مس�تقلة ذات س�يادة ف�ي كردس�تان، ألنها 
ستس�اعد ف�ي اس�تتباب األمر واالس�تقرار، 
وس�تكون شريكا لدعم الس�لم االستقرار في 

المنطقة«.
وأك�د مصطف�ى أن »القي�ادة السياس�ية 
لإلقليم، وجميع مسؤوليه، يبحثون موضوع 
االس�تقالل عندما ي�زورون ال�دول الصديقة، 
باعتباره موضوعا مصيري�ا«، متابعا: »نريد 
م�ن كل ال�دول أن تفه�م موقفن�ا، موض�وع 
االستفتاء كان وال يزال محل بحث من جانبنا 

في كل المحافل الدولية«.
وش�دد مصطفى على أن المواقف الدولية 
بش�كل عام، وروسيا بش�كل خاص، مواقف 
مؤيدة لالستقالل والطموحات الكردستانية، 
وكذل�ك الحوار بين أربيل وبغ�داد، قائال: »من 
جانبنا نش�كر كل ال�دول التي تدع�م مطالبنا 
المش�روعة، وفي هذه المرحل�ة مطلبنا هي 
أن تتفه�م هذه الدول موق�ف اإلقليم، ولماذا 
نحن ماضون في إجراء االس�تفتاء، وكذلك أن 
يدعموا الحوار بي�ن أربيل وبغداد، من أجل ان 
يكون حوار سلمي وجدي، إلنهاء هذا الوضع 

القائم«.

أعلن فتح أبوابه أمام شركات النفط األجنبية.. ونفى وجود حماوالت لـ«شراء السالح«

إقليم كردستان يبحث عن االستقالل بعد عدم حصوله عىل »السلطة« و»الثروات« من بغداد
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         بغداد / المستقبل العراقي

يتوجه وزير ش�ؤون الخروج من االتحاد 
األوروب�ي ديفيد ديفي�ز إىل بروكس�ل اليوم 
االثن�ن لبدء محادثات خ�روج بريطانيا من 
االتحاد حامال رسالة مفادها أن »ال شك« يف 

أن بريطانيا ستنفصل عن االتحاد.
وذكرت صحيفة صنداي تليغراف نقال عن 
مصادر بارزة يف حزب املحافظن أن رئيس�ة 
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ستواجه تحديا 
فوريا لزعامتها من مرشعن متش�ككن يف 
االتحاد األوروبي من داخل حزبها إذا س�عت 

للتساهل يف خطة بريكست.
وبع�د أيام من إش�ارة الرئي�س الفرنيس 
إيمانوي�ل ماك�رون إىل إن بريطاني�ا ما زال 
بإمكانها أن تخت�ار البقاء، قال ديفيز إنه ال 
تراجع عن خطة رئيسة الوزراء للخروج من 
االتحاد وهو ما ص�وت عليه الربيطانيون يف 

استفتاء قبل نحو عام.
وقال ديفيز يف بيان »يتعن أال يكون هناك 
أي ش�ك، وأن�ا يف طريقي إىل بروكس�ل لبدء 
محادثات الخ�روج، يف أن بريطانيا س�ترتك 
االتح�اد األوروب�ي وتنفذ نتيجة االس�تفتاء 

التاريخي«.
وأض�اف »ترك االتح�اد األوروبي يعطينا 
فرص�ة صياغ�ة مس�تقبل م�رشق جدي�د 
لربيطاني�ا، مس�تقبل نك�ون فيه أح�رارا يف 
التحكم يف حدودنا وسن قوانيننا ونفعل فيه 

ما تفعله الدول املستقلة ذات السيادة«.
وتتع�رض م�اي لضغوط بع�د أن فقدت 
أغلبي�ة حزب املحافظن الحاكم الذي تنتمي 
ل�ه يف انتخاب�ات مبك�رة وبس�بب كيفي�ة 
اس�تجابتها لحري�ق مدمر قتل 58 ش�خصا 
عىل األقل يف مبنى س�كني بلندن وتقول إنها 
تري�د انفصاال واضحا ع�ن االتحاد األوروبي 
وهي اسرتاتيجية يقول بعض أعضاء حزبها 

إنها تهدد النمو االقتصادي.
وقال ديفيز الذي كان من الداعن البارزين 
للخ�روج من االتحاد األوروبي يف االس�تفتاء 

إنه سيتعامل مع محادثات الخروج »بشكل 
بن�اء« مدركا أنها س�تكون »صعبة يف بعض 

األوقات«.
وتاب�ع يف البيان »لن ندير ظهرنا ألوروبا. 
من املهم أن يس�مح االتفاق الذي س�نتوصل 

إليه بازده�ار بريطانيا واالتحاد األوروبي يف 
إطار الرشاك�ة العميقة والخاص�ة الجديدة 
إليه�ا م�ع حلفائن�ا  التوص�ل  نري�د  الت�ي 

وأصدقائنا«.
ويف كان�ون الثان�ي عرض�ت م�اي، التي 

تول�ت رئاس�ة ال�وزراء يف أعقاب اس�تفتاء 
الع�ام امل�ايض ع�ىل خ�روج بريطاني�ا م�ن 
االتح�اد األوروب�ي، خططه�ا للخ�روج من 
االتح�اد، قائل�ة إن بريطاني�ا س�تخرج من 
الس�وق املوحدة للتمكن من التحكم يف تدفق 

املهاجرين عليها.لكن خس�ارة ماي ألغلبية 
حزبه�ا يف االنتخاب�ات التي جرت األس�بوع 
املايض أضعفت موقفها بدرجة كبرية وأثارت 
مج�ددا الج�دل ح�ول اس�رتاتيجية الخروج 
من االتح�اد األوروب�ي قبيل ب�دء محادثات 

االنفصال مع بروكسل االثنن.
وبع�د األداء الضعيف مل�اي يف االنتخابات 
خاص�ة ب�ن ش�بان مؤيدي�ن للبق�اء داخل 
االتح�اد األوروبي يخش�ون م�ن فقد فرص 
عم�ل بعد الخروج منه، دع�ا بعض من أبرز 
وزرائها ورئيسا وزراء سابقن إلعادة النظر 

يف األمر.
ونقلت صنداي تليغراف عن وزير س�ابق 
لم تذكر اس�مه قوله »إذا رأينا إش�ارة قوية 
عىل تراجعها فأعتقد أنها ستواجه صعوبات 

كبرية«.
وأضاف »املسألة هي أنها لم تعد شخصا 
يتفق علي�ه الجميع. لقد أثارت حنق أعضاء 
الح�زب يف الربملان ألس�باب معروف�ة. لذلك 
أخ�ى أن أقول أنه لم تع�د هناك نوايا طيبة 

تجاهها«.
ونقل�ت الصحيف�ة عن وزير س�ابق آخر 
قول�ه »إذا تس�اهلت )م�اي( فيم�ا يتعل�ق 
بالخ�روج م�ن االتحاد األوروبي، فس�ينهار 

العالم. وتفتح أبواب الجحيم«.
وقد دعت ماي لالنتخابات س�عيا لتعزيز 
أغلبيتها وتدعيم قبضتها داخل حزبها قبيل 

محادثات الخروج من االتحاد.
لك�ن األداء الضعي�ف غ�ري املتوق�ع زج 
بربيطاني�ا يف براث�ن أزم�ة سياس�ية وت�رك 
م�اي تكافح لتوحيد صف�وف جناحي حزب 
املحافظ�ن من الراغب�ن يف خروج »صعب« 
والذين ل�م يكون�وا يرغبون يف ت�رك االتحاد 

األوروبي من األساس.
وذك�رت صحيفة صنداي تايمز إن وزراء 
من حكومة ماي لم يخفوا أنهم سيس�عون 
لإلطاحة بم�اي إذا تصوروا انه�ا لن تتمكن 
من تمرير الربنام�ج الترشيعي للحكومة يف 

تصويت متوقع يوم 28 يونيو/حزيران.
وأضاف�ت الصحيف�ة إن أعض�اء الحزب 
الذي كان�وا يعارضون الخ�روج من االتحاد 
األوروبي سيكون لديهم عىل األرجح مرشح 
جاهز ليحل محل م�اي، وربما تكون وزيرة 

الداخلية آمرب راد الخيار املرجح.

احملافظون فقدوا الثقة بترييزا ماي.. والشباب الربيطاني يعارض وجودها بالسلطة

»غلطة« قد تطيح برئيسة وزراء بريطانيا

بوتني يتوقع »تدهور« العالقات الروسية األمريكية بسبب العقوبات

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د القائ�د العام لجي�ش الجمهورية االس�المية االيرانية 
اللواء عط�اء الله صالحي، بان ال خطر يه�دد الحدود الغربية 
للبالد، مش�ددا القول باننا سنلقن داعش الدرس الالزم وسنرد 
عىل اس�ياده كذلك.جاء ذلك يف ترصي�ح ادىل به اللواء صالحي 
خ�الل تفقده أمس االحد حدود الب�الد الغربية خاصة منطقة 
نفط ش�هر وقّي�م اقتدار ق�وات التدخل الرسيع للق�وة الربية 
للجي�ش االيراني.واضاف القائد العام للجي�ش االيراني، باننا 
لسنا هنا للدفاع فقط بل للقنص ايضا.واكد بان ال خطر يهدد 
ح�دود البالد الغربية، وقال ان داعش بالنس�بة لنا هو كالكلب 
املتوحش وس�وف نلقنه الدرس الالزم بسهولة كما سنرد عىل 
اسياده ايضا.ووصف اللواء صالحي جهوزية القوات املنترشة 
يف ح�دود الب�الد الغربي�ة بانها عالية جدا.وبش�ان م�ا ورد يف 
االج�واء االفرتاضية ع�ن تواجد خاليا ارهابي�ة يف حدود البالد 
الغربية قال اللواء صالحي، ما دام جيش الجمهورية االسالمية 
االيراني�ة متواجدا بجدية يف حدود الب�الد الغربية فليس هنالك 
اي ارهاب�ي يتجرأ عىل االقرتاب من الحدود وس�نتصدى بحزم 
الي تحرك عىل مدار الس�اعة.من جانبه قال قائد القوة الربية 
للجيش االيراني العميد كيومرث حيدري، ان وحدة الرد الرسيع 
للقوة الربية تتوىل تنفيذ مهام يف هذه املنطقة وان القائد العام 
للجي�ش تفقد القدرات الدفاعية لهذه الوحدة يف مناطق غرب 

البالد ونحن جاهزون لتنفيذ االوامر.

         بغداد / المستقبل العراقي

بعث الرئيس اإليراني حس�ن روحاني رسالة شفوية اىل 
أمري دولة قطر الش�يخ تميم بن حمد آل ثاني.وقالت وكالة 
األنباء القطرية الرسمية، أن رسالة روحاني نقلها مساعد 
وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية واألفريقية حسن 
جاب�ري أنصاري الس�بت خ�الل لقائ�ه بوزي�ر الخارجية 
القطري الش�يخ محم�د بن عبد الرحم�ن آل ثاني، دون أي 
تفاصيل حول الرس�الة.وُيعد أنصاري أول مس�ؤول إيراني 
كب�ري ي�زور الدوحة من�ذ نش�وب األزمة مع الس�عودية يف 

الخامس من يونيو/ حزيران الجاري.
وح�ول م�ا إذا كان�ت إيران س�بب الخ�الف، أك�د وزير 
خارجية قطر، أن سياس�ة ب�الده مع طهران »تتماىش مع 
سياس�ات دول الخليج ول�م يكن لدينا تع�اون يتفوق عىل 
تع�اون دول الخليج األخرى«. وأش�ار إىل أن »اإلمارات هي 

الرشيك التجاري الثاني إليران«.

         بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الخارجي�ة الباكس�تانية، أم�س األحد، إن 
دبلوماسين باكس�تانين بالقنصلية الباكستانية يف مدينة 
جالل اباد، رشقي أفغانس�تان فقدا، منذ يوم الجمعة، أثناء 
عودتهما برا إىل باكس�تان.وأضافت الخارجية الباكستانية 
يف بي�ان »طلب�ت باكس�تان م�ن الحكوم�ة األفغاني�ة بذل 
قص�ارى الجهد، لضم�ان العث�ور عىل املس�ؤولن رسيعا، 
ومثول مرتكبي هذه الجريمة أمام القضاء«.وقالت إس�الم 
اباد إن أفغانستان شكلت ثالث مجموعات تحقيق مختلفة 

للتحقيق يف الواقعة.

قائد اجليش االيراين: سنلقن »داعش« 
درسًا وسنرد عىل أسياده  

الرئيس االيراين يوجه »رسالة شفوية« 
إىل أمري قطر  

اختفاء دبلوماسيني باكستانيني يف مدينة 
جالل أباد االفغانية

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان زعيم 
املعارض�ة كمال كيليتش�دار اوغلو م�ن مالحقته 
قضائيا اذا ارص عىل القيام بمس�ريته االحتجاجية 

يف اتجاه اسطنبول.
ودع�ا كم�ال كيليتش�دار اوغل�و، زعي�م حزب 
الش�عب الجمهوري )اش�رتاكي-ديموقراطي( اىل 
تنظيم مسرية عىل مس�افة 450 كلم من انقرة اىل 
اس�طنبول لالحتجاج عىل س�جن النائ�ب يف حزبه 
انيس بربر اوغلو.وحكم عىل بربر اوغلو بالس�جن 
25 عام�ا بعد ادانت�ه بتقديم معلوم�ات رسية اىل 

صحيفة »جمهورييت« املعارضة.
وبدأ كيليتشدار اوغلو اليوم الثالث من مسريته 
التي ستس�تغرق حواىل ش�هر، عىل ان تنتهي امام 

س�جن اس�طنبول ال�ذي يحب�س فيه اني�س بربر 
اوغلو.وق�ال اردوغ�ان يف ن�دوة لرج�ال االعمال يف 
اس�طنبول »ان دعوة الناس للنزول اىل الشوارع ال 

تفيدهم وال تفيد البالد«.
واض�اف الرئيس الرتك�ي ان »الطواف بالفتات 
كتب عليها عدالة ال يؤمن العدالة. اذا اردتم العدالة، 

فان مكان ايجاد العدالة يف تركيا هو الربملان«.
وحذر كيليتش�دار اوغلو بالقول »اذا استدعتك 
السلطات القضائية غدا اىل مكان ما، فال تفاجأ«.

ويف مقابلة، ش�به كيليتش�دار اوغل�و عمليات 
التطه�ري الت�ي تج�ري من�ذ االنق�الب الفاش�ل يف 
تم�وز، بأنه�ا »انق�الب ثان«.وتق�ول منظم�ات 
حقوقي�ة ومعارض�ون للحكومة منه�م أعضاء يف 
حزب الش�عب الجمهوري إن تركيا تنزلق إىل حكم 
اس�تبدادي مستش�هدين بحمل�ة صارم�ة أعقبت 

محاولة االنقالب الفاش�لة العام املايض وش�هدت 
س�جن أكثر من 50 ألف ش�خص وإقالة نحو 150 

ألفا آخرين أو وقفهم عن العمل.
وتش�هد تركي�ا توت�رات ش�عبية ع�ىل خلفية 
سياس�ة قمع تنتهجها حكومة العدال�ة والتنمية 
االس�المية من�ذ ف�رتة وتفاقمت عىل اث�ر محاولة 

االنقالب الفاشل يف تموز 2016.
وتعتق�د املعارض�ة الرتكي�ة أن الرئي�س رجب 
طي�ب أردوغ�ان يدفع نح�و ازاح�ة خصومه من 
طريقه بكل الوس�ائل وأنه يس�تخدم القضاء وما 

يصدر عنه من أحكام مشددة لرتهيب معارضيه.
واثارت أوسع حملة تطهري تشهدها تركيا عىل 
خلفية االنقالب الفاشل، انتقادات غربية واتهامات 
الط�وارئ وقان�ون  قان�ون  بتوظي�ف  ألردوغ�ان 

مكافحة اإلرهاب لتصفية خصومه السياسين.

       بغداد / المستقبل العراقي

ارتكب طريان السعودي األمريكي 
يف الساعة األوىل من فجر أمس األحد 
جريم�ة جدي�دة بمحافظ�ة صع�دة 
ش�مايل اليم�ن باس�تهدافه تجمع�ا 
للمواطنن املس�املن يف مديرية ش�دا 
املس�رية  مراس�ل«  الحدودية.وأف�اد 
ن�ت« يف املحافظة بس�قوط أكثر من 
25 ش�هيداً وجري�ح واحد يف حصيلة 
أولي�ة الس�تهداف ط�ريان الع�دوان 
تجمعا للمواطنن يف س�وق املش�نق 

أثن�اء عملي�ة التس�وق الت�ي يقب�ل 
عليه�ا أبن�اء املنطق�ة بكثاف�ة قبل 
عيد الفط�ر املبارك.وأضاف مراس�ل 
املس�رية نت أن القصف مستمر عىل 
الس�وق ملنع املس�عفن من انتش�ال 
الضحايا، م�ا رفع عدد الش�هداء إىل 
25 وجري�ح واح�د فق�ط، ومنه�م 
مس�عفن استش�هدوا أثناء محاولة 
القي�ام بعملية اإلس�عاف.من جانبه 
أك�د مدي�ر مكت�ب الصح�ة بصعدة 
للمس�رية استش�هاد 25 من املدنين 
وج�رح واح�د، مرجحا ارتف�اع عدد 

الش�هداء ، بسبب القصف املستمر و 
من�ع دخول املس�عفن، باإلضافة إىل 
نقص املس�تلزمات الطبي�ة واألدوية 
نتيجة الحصار.ويأتي ذلك يف س�ياق 
يرتكبه�ا  الت�ي  اليومي�ة  الجرائ�م 
العدوان بح�ق املواطنن يف محافظة 
صعدة وغريها من املحافظات وسط 
صمت وتواطؤ املنظمات الدولية ويف 
املتحدة.جدير ذكره،  األمم  مقدمتها 
أنه وبحسب إحصائيات تقرير املركز 
اليمن�ي، فق�د استش�هد  القانون�ي 
12,574 يمني�ا خ�الل 800 يوم من 

الع�دوان منه�م الف�ن و689 طف�ل 
وألف و942 نساء وسبعة أالف و943 
رجال مسنا- بينما بلغ عدد الجرحى 
20,820جريحا - منهم 2,541 طفال 
رج�ال. و16,164  ام�رأة  و2,115 

ولم يراعي العدوان أي حرمة لش�هر 
رمض�ان الكريم وال لع�رشه األواخر 
حي�ث اس�تمرت جرائم�ه يف مختلف 
املحافظ�ات اليمنية من�ذ اليوم األول 
الفضي�ل، م�ا يؤك�د ع�دم  للش�هر 
احرتام العدوان للش�هر املقدس لدى 

املسلمن.

أردوغان يرفع »سالح القضاء« أمام معارضيه

العدوان السعودي يرتكب »جريمة كبرية« يف سوق 
بـ »صعدة« اليمنية

         بغداد / المستقبل العراقي

نقلت وكالة اإلعالم الروس�ية عن الرئيس 
ال�رويس فالديمري بوت�ن قول�ه إن عقوبات 
جدي�دة تبح�ث الوالي�ات املتح�دة فرضه�ا 
ع�ىل ب�الده س�تلحق أرضارا بالعالقات بن 
البلدي�ن لكن من الس�ابق ألوانه الحديث عن 
رد عليها. ووافق مجلس الش�يوخ األمريكي 
باإلجم�اع تقريبا األس�بوع املايض عىل تأييد 
قانون يفرض عقوبات جديدة عىل موس�كو 
ويج�رب الرئيس دونال�د ترامب عىل الحصول 
ع�ىل موافقة الكونغرس أوال قبل تخفيف أي 

عقوبات قائمة.
وأضاف�ت الوكال�ة أن بوت�ن ق�ال »هذا 
بالفعل سيعقد العالقات الروسية-األمريكية. 

أعتقد أن هذا مرض«.
ويف مقابلة مع قناة روسيا1 التلفزيونية 
الرس�مية التي عرضت منها مقتطفات قال 
بوت�ن إنه بحاج�ة ألن يرى كيف س�يتطور 

املوقف إذا فرضت عقوبات جديدة.
ونقلت وكالة اإلعالم الروس�ية عنه قوله 
»لذلك فمن الس�ابق ألوان�ه التحدث علنا عن 

إجراءاتن�ا للرد«.وتبادل�ت روس�يا والغ�رب 
فرض عقوب�ات اقتصادية منذ 2014 عندما 
ضم�ت موس�كو ش�به جزي�رة الق�رم م�ن 
أوكرانيا وتقديمها دعما النفصالين يف رشق 

أوكرانيا.
وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية 
قوضت الروب�ل واقتصاد الب�الد املعتمد عىل 
الص�ادرات. وردت موس�كو بف�رض حظ�ر 
عىل اس�ترياد امل�واد الغذائية مم�ا أرض أيضا 
باملواطنن الروس بسبب رفع معدل التضخم 
كما منعت موسكو أفرادا من دخول روسيا.

وظه�ر تهديد ف�رض حزم�ة جديدة من 
العقوب�ات ه�ذا الش�هر مع دع�م مرشعن 
أمريكين لفكرة عقاب روسيا عىل ما قيل إنه 
تدخ�ل منها يف انتخابات الرئاس�ة األمريكية 
يف 2016 وعىل دعمها للحكومة الس�ورية يف 

الحرب باألهلية الدائرة منذ ست سنوات.
وكان بوت�ن ق�د رف�ض من قب�ل فرض 
عقوبات جديدة عىل بالده وقال إنها تعكس 
رصاعا سياس�يا داخليا يف الوالي�ات املتحدة 
وإن واش�نطن تس�تخدم دائم�ا مث�ل ه�ذه 

األساليب يف محاولة الحتواء روسيا.
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عنوان املناقصة :  تجهيز اجهزة القياس والسيطرة الحلية ملرشوع 
انبوبي حقن املاء 48 عقدة )رميلة –كرمة عيل (

ي�ر )رشك�ة املش�اريع النفطي�ة ( بدع�وة مقدم�ي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ) اجهزة القياس 
والس�يطرة الحقلي�ة ملرشوع انبوبي حقن امل�اء 48 عقدة )رميلة 

–كرمة عيل( مع مالحظة ماياتي:
1-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات 
اضافي�ة زيارة ) رشك�ة املش�اريع النفطية ( )طيلة اي�ام الدوام 
الرس�مي ) من االحد اىل الخميس ( من الس�اعة التاس�عة صباحا 
ولغاي�ة الس�اعة الثاني�ة عرش والنص�ف ظهرا ( وكم�ا موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2-متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ-مطابق�ة املواصفات الفني�ة ملقدم العط�اء للمواصفات الفنية 
املعدة من قبل جهة التعاقد

ب-مطابقة املناش�ئ املح�ددة من قب�ل مقدم العطاء م�ع بلدان 
املناشئ املحددة من جهة التعاقد

ج-جدول التسليم
د-الحسابات الختامية املالية للسنتني االخريتني والتي تظهر فيها 

تحقيق ارباح ومدققة  من قبل محاسب قانوني
3-بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم 
طل�ب تحري�ري اىل العنوان املح�دد يف ورقة بيان�ات العطاء وبعد 
دفع قيمة بي�ع الوثائق والبالغة )250.000.000 دينار ( )مائتان 

وخمسون الف دينار عراقي (
4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة املشاريع النفطية 
/الطابق الس�ادس /قسم املش�ريات واالخراج ( يف املوعد املحدد 
ي�وم االثنني 2017/7/17 العطاءات املتاخرة س�وف ترفض علما 

ان اخر موعد لرشاء الطلبية يوم االربعاء )2017/7/12(
5-يتم دعوة مقدمي العط�اءات املخولني لحضور املؤتمر الخاص 
باالجابة عن استفس�ارات املشركني يف املناقصة قبل موعد اليقل 
عن )7( سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة وعىل مقدمي العطاء 

تقديم استفسارته تحريريا  قبل موعد انعقاد املؤتمر 
6-يت�م فت�ح العط�اءات التجاري�ة للناجح�ني فنيا م�ن مقدمي 
العط�اءات ويت�م تحدي�د التاريخ وم�كان الفتح الحق�ا ويبلغ به 

مقدمي العطاء لغرض الحضور 
7-املستمسكات املطلوبة :

� شهادة تاسيس الرشكة االجنبية من غرفة  التجارة او الصناعة 
يف بلد تاسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد 

و دائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق  
 � ش�هادة تاس�يس الرشك�ة العراقي�ة من مس�جل ال�رشكات يف 

وزارة التجارة او اجازة مكتب بالنسبة الصحاب املكاتب املجازين 
رسميا.

-قائمة مفصلة باالعمال املماثلة التي قام بتنفيذها ووثائق الخربة  
السابقة والكفاءة مصدقة يف السفارة العراية او )املمثلية( يف دولة 

تسجيل الرشكة
� تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب )نافذ(

-الحس�ابات الختامية املالية للسنتني االخريتني والتي تظهر فيها 
تحقيق ارباح ومدققة من قبل محاسب قانوني

�  تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء
-يج�ب ان يكون املناقص م�ن املصنعني او اح�د وكالئه املخولني 

رسميا بموجب وثائق مصدقة.
- وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل

� يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن ويتم استقطاعها 
قبل توقيع العقد.

�  يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف :
االول �يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة

الثاني - يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل
الثالث � يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر

-مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد
 الرابع � يحتوي عىل العرض التجاري املسعر

-مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد
الخامس � يحتوي عىل التامين�ات االولية والبالغة )2.850.000( 
دينار )مليونني وثمانمائة وخمسون الف دينار ( ويجب ان تكون 
بش�كل خط�اب ضمان او ص�ك مصدق  او س�فتجة  ص�ادر من 

مرصف عراقي معتمد ويوضع يف ظرف منفصل مغلق
9-يت�م وض�ع الظروف الخمس�ة يف ظرف واحد ويج�ب ان تكون 

االظرف الداخلية مغلقة ومختومة 
10-يج�ب ان تكون اغلف�ة الداخلية والخارجي�ة للظروف مؤرش 

عليها ماييل :
-اسم وعنوان مقدم العطاء

-اسم وعنوان صاحب العمل
-اسم ورقم املناقصة

11-الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
12- تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة

� يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة  عىل االنرنت  
Web site :http://www.scop.gov.iq

E mail : scop@scop.gov.iq
Pur.cus@scop.gov.iq

املدير العام

م / بيان اكتتاب
صادر عن املرصف الدويل االسالمي

اس�تناداً الح�كام قانون ال�رشكات رقم 21لس�نة 1997 املعدل وقرار الهيئ�ة  العامة للمرصف 
املتخذ بجلس�تها املنعقدة  بتاريخ 2017/5/8 واملتضم�ن  زيادة راس مالها وفق احكام  املادة 
55/اوال من  قانون الرشكات آنف الذكر ليصبح )250.000.000.000 ( مئتان وخمسون مليار 
دينار عراقي  بدال عن )000 ، 000 ، 000 ، 100( مائة مليار دينار عراقي  وذلك باصدار اس�هم 
جديدة قدرها ) 000 ، 000 ، 000 ، 150 ( مائة وخمس�ون مليار س�هم ، لذا ير ادارة مرصفنا 
دعوة املس�اهمني والجمهور الكريم لالكتتاب العام باالس�هم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 

000 ، 150 ( مائة وخمسون مليار سهم وفق التفاصيل التالية :
عقد تأسيس

رشكة املرصف الدويل االسالمي / مساهمة خاصة
رأسمالها ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مائة مليار دينار عراقي

املادة االوىل :
اسم الرشكة : رشكة املرصف الدويل االسالمي / مساهمة خاصة

املادة الثانية :
1 – مركز الرشكة : الفرع الرئييس يف بغداد 

2 – له�ا الح�ق يف فت�ح الفروع داخ�ل الع�راق وخارجه وبموج�ب خطة س�نوية للرشكة بعد 
اس�تحصال موافقة البنك املركزي العراقي كذلك لها الحق يف نقل الفرع الرئييس او أي فرع من 

فروعها او غلق او دمج أي فرع بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي.
املادة الثالثة :

غرض الرشكة وطبيعة عملها ونشاطها :
يه�دف امل�رصف اىل تقديم الخدم�ات املالية واملرصفي�ة املتفقة مع احكام الرشيعة االس�المية 
لالس�هام بتنمية االقتص�اد الوطني قدر امكانيت�ه املتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحس�ابه 
او لحس�اب غريه يف داخل العراق وخارجه جميع اوجه النش�اط املرصيف املعروفة واملس�تحدثة 
وجميع االعمال املرصفية واالستثمارية املختلفة االسالمية وبما اليتعارض مع احكام الرشيعة 
االس�المية واملعايري الدولية االس�المية الرشعية واملحاس�بية وقانوني البن�ك املركزي العراقي 
واملص�ارف االس�المية النافذي�ن والتعليم�ات الصادرة بموجبهما وله يف س�بيل ذلك ممارس�ة 

النشاطات التالية :
1 – اس�تالم ودائ�ع نقدية ) يف ش�كل ودائع تحت الطلب او ودائع الج�ل او ودائع مقيدة او غري 
مقي�دة او ان�واع اخرى من الودائع ( او أي اموال اخرى مس�تحقة الس�داد ب�دون فائدة ووفقا 
الحكام الرشيعة االس�المية واملعايري الدولية االس�المية والرشعية وقانون املصارف االسالمية 

الناف�ذ والتعليم�ات الص�ادرة بموجب�ه .
2 – ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع املودعة لديه بموجب عقد وكالة مقابل 
اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح املتحقق عن عملية االس�تثمار يف حال 
زيادته عن حد معني يذكر يف العقد مسبقا وان يتم الترصف باموال املودعني حسبما متفق عليه 

عند االيداع وفقا الحكام الرشيعة االسالمية واملعايري الرشعية واملحاسبية االسالمية الدولية .
3 – تاس�يس محافظ اس�تثمارية وصناديق اس�تثمارية واصدار صكوك مقارضة مشركة او 

صكوك مقارضة مخصص وفقا ملا يحدده البنك املركزي العراقي .
4 – انشاء صناديق التامني التباديل لصالح املرصف او املتعاملني معه يف مختلف املجاالت.

5 – قب�ول االوراق التجارية واملالية لحفظها وتحصي�ل الحقوق املرتبة عليها الصحابها ودفع 
تحصيل الصكوك واوامر واذونات الرصف مالم تكون متضمنة فوائد او تخالف احكام .

6 – تقدي�م خدمات املقاصة والتس�وية والتحوي�ل للنقد واالوراق املالية واوام�ر الدفع وادوات 
الدف�ع ) بم�ا يف ذلك الصك�وك وبطاق�ات االئتمان ( والخص�م واملدفوعات االخرى والش�يكات 
الس�ياحية والحواالت املرصفية والتحويالت السلكية واملبالغ املدينة والدائنة املرخص بهاسلفا 
وكذل�ك تقدي�م خدم�ات كمدير حاف�ظ ل�الوراق او كمستش�ارمايل او كوكيل استش�اري مايل 
م�ع مراعاة قانون البن�ك املركزي وقانون املرصف االس�المية ونظام الدف�ع االلكروني النافذ 
والتعليم�ات الص�ادرة بموجبه�ا وبما اليخالف اح�كام الرشيعة االس�المية واملعاي�ري الدولية 

الرشعية واملحاسبية .
7 – حفظ وادارة االش�ياء الثمينة بما فيه�ا االوراق املالية وتقديم خدمات حفظ االمانات وبما 
اليخالف احكام الرشيعة االسالمية واملعايري الرشعية الدولية وقانون املصارف االسالمية النافذ 

والتعليمات الصادرة بموجبه .
8 – ان يقوم بالبحوث والدراس�ات املتعلقة بانش�اء املرشوعات ودراسات الجدوى االقتصادية 
وتوظيف اخرين لهذا النش�اط كمايقوم بالدراس�ات الخاصة لحساب زبائنه وتقديم املعلومات 

واالستشارات لهم .
9 – ان يش�ارك املرصف يف اتحاد املرصف االس�المية وتبادل الخربة مع البنك االس�المي للتنمية 

واملصارف االسالمية يف كافة ارجاء املعمورة .
10 – تملك االموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها واستثمارها وتاجريها واستئجارها بما يف ذلك 
استصالح االرايض اململوكة واملس�تاجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة واالسكان بعد 
الحص�ول عىل موافقة البن�ك املركزي العراقي ونقل ملكية العقارات ح�ال االنتهاء من الغرض 

الذي انش�ات من اجله .
11 – تاسيس الرشكات او املساهمة فيها يف مختلف املجاالت املكملة الوجه نشاطها واملساهمة 
يف الرشكات القائمة ذات النشاط غري املحرم رشعا بموافقة البنك املركزي العراقي وبما ال تزيد 

عىل النسبة التي يحددها البنك من راس مال املرصف او احتياطياته.
12 – املساهمة يف رؤوس اموال املصارف االسالمية املجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال 

موافقة البنك املركزي العراقي .
13.اليجوز التعامل يف الفائدة  املرصفية اخذا وعطاءا.

14.اليجوز االستثمار او تمويل أي سلعة او مرشوع  التبيحه الرشيعة االسالمية
15.اليجوز تمويل عمليات السمرة باملشاريع العقارية.

16.اليجوز تعدي قيمة املمتلكات الثابتة املعدة الستعمال نسبة )30%( من صايف امواله الخاصة 
االساس�ية وال تتجاوز نس�بة اس�تثماراته يف املمتلكات  الثابتة بما فيها النسبة املذكورة اعاله 

)50%( من قيمة  محفظته االستثمارية.
17.عىل املرصف تعيني هيئة رشعية من قبل الهيئة العامة للمرصف بما ال يقل عن )5( اعضاء 
من بينهم )3( من ذوي الخربة يف الفقه االسالمي واصوله و)2( منهم عىل االقل من ذوي الخربة 
واالختصاص يف االعمال املرصفية والقانونية واملالية واليجوز حل الهيئة الرشعية او اعفاء  أي 
عضو فيها اال بقرار مس�بب من مجلس ادارة املرصف باغلبيته ثلثي االعضاء وموافقة  الهيئة 

العامة للمرصف .
املادة الرابعة: رأس مال الرشكة )املرصف(:

اىل  مقس�م  عراق�ي  دين�ار  ملي�ار  مائ�ة   )100.000.000.000( الرشك�ة  م�ال  راس 
)100.000.000.000(مائة مليار سهم قيمة السهم  الواحد دينار عراقي واحد.

املادة الخامسة:
1.اعض�اء مجل�س ادارة امل�رصف تنتخبهم الهيئ�ة العام�ة للرشكة وعددهم خمس�ة اصليني 

وخمسة احتياط وان يتم اختيارهم.
2.م�ع مراعاة توفر  ال�رشوط القانونية يف عضوية مجلس االدارة املذك�ورة يف قانون املصارف 
رقم )94( لس�نة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997  

واسس وضوابط وتعليمات البنوك االسالمية.
ثانيا: عدد االس�هم املطروحة لالكتتاب )150.000.000.000( مائة وخمس�ون مليار س�هم.

ثالثا: س�عر الس�هم الواحد دينار عراقي واحد.
رابع�ا: م�كان االكتتاب يف : امل�رصف الوطني االس�المي – الفرع الرئييس / بغ�داد – الكرادة – 

شارع العرصات.
خامسا: مدة االكتتاب:

التقل عن ثالثون يوما  والتزيد عن س�تني يوما وتكون الخمس�ة عرش يوما االوىل للمس�اهمني 
كل مس�اهم حسب نسبة اس�همه يف راس مال الرشكة والخمس�ة عرش يوما الثانية للجمهور 
واملس�اهمني الغري املكتتبني يف الخمس�ة عرش يوما االوىل ويغلق االكتت�اب يف حالة تم االكتتاب 

بكامل االسهم املطروحة خالل مدة ثالثني يوما.
سادس�ا: تاريخ بدء االكتت�اب 21 / 6 / 2017 ويغلق االكتتاب بعد انته�اء املدة وعند االكتتاب 

بكامل االسهم.
س�ابعا : يتم االكتتاب بموجب اس�تمارة منظمة وفق احكام امل�ادة )41( من قانون الرشكات 

املعدل النافذ
مع فائق الشكر والتقدير

فقدان
فق�دت مني هوي�ة االح�وال املدنية 
الص�ادرة من دائرة البطاقة الوطنية 
يف الخرض باس�م ) هاني عويد محل 
( ع�ىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد73/ب/2017

التاريخ 2017/6/18
اىل املدعى عليهم 

)عبود عاش�ور حم�ود ومحمد رضا 
عيل وعباس محس�ن ناجي وحس�ن 
هرب�ود حم�د الهيب�ي وع�يل محمد 
مهدي وصالح محمد مهدي ومحمد 
حسن محمود هادي ونهاية محمود 

هادي وعباس محمد ش�مخي (
اعالن

اق�ام املدع�ي )زم�ان ص�ادق عبيد 
73/ب/2017  املرقم�ة  الدع�وى   )
واملتضمنة طلبه بازالة شيوع العقار 
املرق�م 3/17 مقاطع�ة 16 الح�رية 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار املنطقة  املؤيد م�ن املجلس 
التخطي�ط   دائ�رة  وكت�اب  املح�يل 
واملتابعة فرع تموين النجف االرشف 
وكتاب مكتب معلومات الحرية عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني 
رسميتني محليتني يوميتني واسعتي 
ه�ذه  ام�ام  للحض�ور  االنتش�ار 
املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 
الثامن�ة  الس�اعة   2017/6/22
صباح�ا ويف حال ع�دم حضوركم او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفق االصول 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

اخطار
م�ن / محكم�ة قوى االم�ن الداخيل / 

املنطقة الثانية
إىل / املته�م الهارب ) النقيب احمد عيل 

مصلح ( 
الساكن / مجهول االقامة

اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
خ�الل م�دة ) 30 ( يوم�ا م�ن تاري�خ 
ن�رشه اذا كن�ت داخل الع�راق خارجه 
لالجابة عن الجريمة املسندة اليك وفق 
امل�ادة 4 / من قانون مكافحة االرهاب 
وبعكسه س�تتخذ االجراءات القانونية 
ضدك وتطبق بحقك احكام املادة 69 ق 

. أ . د املتضمنة ماييل :
1 – الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة 

لجريمتك .
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   –  2
صالحي�ة الق�اء القب�ض علي�ك اينما 

وجدت .
3 – الزام املواطن�ني باالخبار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة .
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

دائرة الكاتب العدل يف البرصة املسائي
العدد: 11346

التاريخ:11 /2017/6
إعالن 

الع�راق  ع�رب  اتصالن�ا  رشك�ة   / اىل 
لالتصاالت املحدودة -البرصة / مناوي 

باشا
قدم الس�يد/ ماج�د عبدالكاظم عبود 
الربيع�ي يس�كن البرصة ح�ي املهلب. 
االن�ذار املرق�م 11273 يف 2017/6/8 
سجل 57 املصدق من قبل دائرة الكاتب 
الع�دل يف البرصة املس�ائي ال�ذي يروم 
فيه مطالبتكم دفع اإليجارات للسنوات 
2016 و 2017 ومجهولة محل أقامتك 
حس�ب الرشح املعطاء من قبل املجلس 
البل�دي ملنطقة من�اوي باش�ا  واملبلغ 
القضائ�ي ) عامر فزع يوس�ف ( تقرر 
تبلغكم الصحف املحلية وفق األصول. 
الكاتب العدل / قيص خميس محمد

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
قيادة رشطة محافظة بغداد 
مديرية رشطة بغداد الكرخ 

مديرية رشطة التاجي
مركز رشطة التاجي 

العدد 6451

م / تعميم اوصاف مفقود 
تنفي�ذا لق�رار الس�يد ق�ايض تحقي�ق محكم�ة 
 2017  /  6  /  1 امل�ؤرخ  والتاج�ي  الطارمي�ة 
واملتضم�ن تعمي�م اوصاف املفقودي�ن كل من – 
كاظم عيل جاس�م ووس�ام عيل جاس�م للتفضل 

بالعلم مع التقدير .
املرفقات :

قرارقايض 
االوصاف :

1 – طويل القامة .
2 – لون البرشة اسمر .

3 – يرتدي تراكسود ريايض .
4- تاريخ الفقدان 25 / 5 / 2005 .

5 – طريق الرمادي – الخالدية .
رائد الرشطة 
يد عبد الكريم 
ضابط مركز رشطة التاج

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
قيادة رشطة محافظة بغداد 
مديرية رشطة بغداد الكرخ 

مديرية رشطة التاجي
مركز رشطة التاجي 

العدد 6452

م / تعميم اوصاف مفقود 
تنفي�ذا لق�رار الس�يد ق�ايض تحقي�ق محكم�ة 
 2017  /  6  /  1 امل�ؤرخ  والتاج�ي  الطارمي�ة 
واملتضم�ن تعمي�م اوصاف املفقودي�ن كل من – 
كاظم عيل جاس�م ووس�ام عيل جاس�م للتفضل 

بالعلم مع التقدير .
املرفقات :

قرارقايض 
االوصاف :

1 – قصري القامة .
2 – لون البرشة اسمر .

3 – يرتدي قميص مخطط مع رسوال .
4- تاريخ الفقدان 25 / 5 / 2005 .

5 – طريق الرمادي – الخالدية .
رائد الرشطة 
يد عبد الكريم 
ضابط مركز رشطة التاجي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 308/ب/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليهم 
)ام�ني واحس�ان واحم�د ومحمد وش�هناز 
اوالد ماجد حسني وعادل حسن عيل  وكريم 

حسني خربنده(
اعالن

اق�ام املدعي )لي�ث محمد س�عيد ( الدعوى 
املرقم�ة 308/ب/2017 واملتضمن�ة طلب�ه 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 76 مقاطعة 30 
الح�رية وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
املنطق�ة  املؤيد م�ن املجلس املح�يل وكتاب 
دائرة التخطيط  واملتابعة فرع تموين النجف 
االرشف وكتاب مكتب معلومات الحرية عليه 
قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني رسميتني 
محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/6/22 الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف 
ح�ال ع�دم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 314/ب/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليهم 
)ام�ني واحس�ان واحم�د ومحمد وش�هناز 
اوالد ماجد حسني وعادل حسن عيل  وزهرة 

رساج سلمان (
اعالن

اق�ام املدعي )لي�ث محمد س�عيد ( الدعوى 
املرقم�ة 314/ب/2017 واملتضمن�ة طلب�ه 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 56 مقاطعة 30 
الح�رية وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
املنطق�ة  املؤيد م�ن املجلس املح�يل وكتاب 
دائرة التخطيط  واملتابعة فرع تموين النجف 
االرشف وكتاب مكتب معلومات الحرية عليه 
قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني رسميتني 
محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/6/22 الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف 
ح�ال ع�دم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

باب�ل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة املسيب
                             2 0 1 6 / ب /1 6 4 / د لع�د ا

التاريخ/ 2017/6/13
اعالن

املحكم�ة  ه�ذة  لق�رار  تنفي�ذا 
املتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
19/55مقاطعه 9 هور حس�ني بيعا 
والنته�اء مرحل�ة وض�ع الي�د تقرر 
االعالن عن بيع العقار اعاله باملزايدة 
العلنية ملدة ثالثون يوم تبدا من اليوم 
الت�ايل لن�رش االع�الن فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذة املحكمة يف 
الس�اعه الثاني�ة ع�رش ظه�ر اليوم 
املح�دد باالع�الن ويف حال�ة مصادفة 
موعد املزايدة عطلة رس�مية فتكون 
املزايدة يف يوم العمل الرسمي الذي ييل 
العطلة وفق العطل الرسمية الخاصة 
بمجلس القضاء االعىل مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10%من قيمة العقار علما ان رس�وم 

التسجيل والداللية عىل املشري
القايض
محمد كريم رزوقي كربل

االوصاف
العق�ار عب�ارة ع�ن دار س�كن يقع 
الضب�اط  املس�يب منطق�ة ح�ي  يف 
مساحته 4 اولك و27,25م2ويتكون 
من حديقة خارجي�ة 65م2وطارمة 
بابع�اد  م�وزع  65م2  امامي�ة 
1,5×1,5م وهول داخيل 4×4م وغرف 
نوم ع�دد2كل واحدة بابعاد 4×4,5م 
واس�تقبال 7×4,5م ومطب�خ بابعاد 
4×3,5م وصحي�ات بابع�اد 1×1,5م 
وصال�ة داخلية بابع�اد 6×4م ودرج 
يؤدي اىل الطابق العلوي الذي يحتوي 
عىل غرفة نوم واحدة بابعاد 5×4,5م 
وس�طح الدار وان الدار مجهزة باملاء 
الطاب�وق  م�ن  ومبني�ة  والكهرب�اء 
بالش�يلمان  ومس�قف  والحج�ر 
واالرضية مبلطة بال�كايش املوزائيك 
وان حالت�ه العمرانية متوس�طة وان 
قيمة العق�ار مبلغ مقداره خمس�ة 

واربعون مليون دينار ال غريها

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 313/ب/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليهم 
)امني واحس�ان واحمد ومحمد وشهناز 
اوالد ماج�د حس�ني وعادل حس�ن عيل 

وحسن حسني عبد الحسني (
اعالن

اقام املدعي )ليث محمد سعيد ( الدعوى 
املرقمة 313/ب/2017 واملتضمنة طلبه 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 70 مقاطعة 
30 الح�رية وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة  املؤي�د م�ن 
املجل�س املحيل وكتاب دائ�رة التخطيط  
واملتابع�ة ف�رع تموين النج�ف االرشف 
وكت�اب مكت�ب معلومات الح�رية عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بصحيفت�ني 
رس�ميتني محليت�ني يوميتني واس�عتي 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة املص�ادف 2017/6/22 
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف حال عدم 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 310/ب/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليهم 
)امني واحس�ان واحمد ومحمد وشهناز 
اوالد ماج�د حس�ني وعادل حس�ن عيل  
وعيل وعبد الكريم ومحمد صادق ومحمد 

باقر وحميدة اوالد وبنات محمد عيل (
اعالن

اقام املدعي )ليث محمد سعيد ( الدعوى 
املرقمة 310/ب/2017 واملتضمنة طلبه 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 75 مقاطعة 
30 الح�رية وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة  املؤي�د م�ن 
املجل�س املحيل وكتاب دائ�رة التخطيط  
واملتابع�ة ف�رع تموين النج�ف االرشف 
وكت�اب مكت�ب معلومات الح�رية عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بصحيفت�ني 
رس�ميتني محليت�ني يوميتني واس�عتي 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة املص�ادف 2017/6/22 
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف حال عدم 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

حيدر فالح حممد حسن الشامع 
رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
اعالن مناقصةرشكة املشاريع النفطية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

 أوع�ز وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الهندي�ة  دور  بتملي�ك  الحمام�ي 
الس�كنية املتبقي�ة يف خ�ور الزب�ر 

لشاغليها يف محافظة البرصة. 
وقال الحمامي ان »قرار التمليك هذا 
ج�اء بعد اي�ام قالئل م�ن تمليك 25 
دار و333 قطعة لشاغليها يف املعقل 

والسكك يف املحافظة نفسها«. 
 فيم�ا وجه ش�اغيل هذه ال�دور إىل 
مراجعة ش�عبة الخدمات الس�كنية 

الستكمال إجراءات تمليكها لهم.
وتوزي�ع  التملي�ك  »ق�رار  ان  وب�ن 
القط�ع االرايض ال�ذي مض�ت في�ه 
وزارة النقل بال رجعة  لتوفر السكن 
املناس�ب ملوظفيه�ا، وه�و جزء من 
االس�تحقاق الوظيف�ي للعامل�ن يف 

الوزارة وتشكيالتها.«
م�ن جان�ب آخ�ر »وق�ع مدي�ر عام 
محس�ن  حس�ن  املدن�ي  الط�ران 
كاظ�م ، ملح�ق للعق�د امل�رم م�ع 
رشكة س�ركو الريطانية املسؤولة 
عن إدارة الحرك�ة الجوية يف االجواء 

العراقية«. 
واف�اد بي�ان الع�الم ال�وزارة تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان » العقد املرم 
مع الرشكة يتضمن تدريب املراقبن 
الجوي�ن وتطوي�ر قابلياته�م م�ن 
خالل الدورات املستمرة التي تقام يف 
معهد الطران من قبل مختصن من 

الرشكة يف مجال الطران املدني ».
واضاف انه  »تم االتفاق بن الطرفن 

عىل تمديد فرتة ادارة الحركة الجوية 
م�ن قبل الرشك�ة لغاي�ة نهاية عام 

.« 2017
يذكر إن »وزي�ر النقل كاظم فنجان 
خ�اص  اهتم�ام  ي�ويل  الحمام�ي 
باملراقب�ن الجوين وذل�ك من خالل 
توف�ر االحتياجات الكفيل�ة بتهيئة 
االج�واء املالئم�ة لعمله�م وتطوي�ر 
قداراته�م بم�ا يتالئم م�ع متطلبات 
املدن�ي  للط�ران  الدولي�ة  املنظم�ة 

.»ICAO
كما بحثت الس�كك الحديد مع البنك 
روات�ب  تحوي�ل  ال�دويل  االس�المي 
موظفي الرشكة عن طريق البطاقة 

الذكية«.
اىل  »اس�تنادا  ان�ه  البي�ان  وذك�ر 
توجيهات مدي�ر عام الرشكة العامة 
للس�كك الحدي�د س�الم جر س�لوم 

وبمتابعة م�ن معاونه املهندس عيل 
عبد الحس�ن وادي، عقد لقاء جمع 
مديري القس�م امل�ايل والقانوني مع 
املدير املفوض للبنك االسالمي الدويل 
لبحث  التنفيذين وذلك  واملس�وؤلن 
الع�رض املقدم م�ن قبله�م لغرض 
تحوي�ل روات�ب موظفي الس�كك اىل 

نظام البطاقة الذكية«. 
واض�اف انه »م�ن خالل اللق�اء أبدا 
املرون�ة  امل�رصف  يف  املس�ؤولون 
الكامل�ة ورغبتهم باضافة امتيازات 
ملوظفي الس�كك عند اقتنائهم لهذه 
إمكانية  املتمثلة بإضاف�ة  البطاق�ة 
الرشاء داخل العراق بالدينار العراقي 
وعن�د التنقل خارج الع�راق بالدوالر 
وإمكانية تعبئتها من خالل املوظف 
للتمت�ع بمزاي�ا ال�رشاء االلكرتوني 
للبضائع وكذلك التسوق االلكرتوني 
فضال ع�ن إمكاني�ة التمت�ع بمزايا 
هذه البطاقة لالتصال بالرشكة من 
خ�الل تطبيق ع�ىل الهوات�ف الذكية 
لالي�داع والس�حب وال�رشاء ومزاي�ا 
عدي�دة اخ�رى باالضافة اىل س�حب 
املبال�غ نقدا من خالل منافذ التوزيع 
الع�راق  أنح�اء  كاف�ة  يف  املنت�رشة 

والعالم«. 
وت�م االتفاق بن االط�راف لرضورة 
اس�تحصال املصادقة عىل املوافقات 
مب�ارشة  ن�دوات  وعق�د  الرس�مية 
مع موظفي الس�كك ل�رشح كيفية 
االس�تفادة م�ن ه�ذا النظ�ام واهم 
مميزات�ه املتع�ددة م�ن خ�الل هذه 

البطاقة.

وزير النقل يوعز بتمليك دور اهلندية السكنية يف خور الزبري لشاغليها
الطريان املدني يوقع ملحق عقد مع شركة بريطانية.. والسكك احلديد تبحث حتويل الرواتب عن طريق البطاقة الذكية
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العمل تطلق أول دفعة
من راتب املعني املتفرغ

العطواين يرتأس اجتامعا ضم مدير بلديات بغداد ومدراء البلديات الـ »14« يف العاصمة

ذي قار تعقد اول اجتامعًا ملجلس التخطيط والتنمية وتبحث تنسيق اجلهود التنموية مع احلكومة االحتادية

وزير الكهرباء: هناك من يتجاوز عىل املواقع املستثناة

   بغداد / المستقبل العراقي

االعاق�ة  ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  اعلن�ت 
واالحتياج�ات الخاص�ة يف وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعية، الي�وم  عن اطالق 
أول دفع�ة م�ن رات�ب املع�ن املتف�رغ يف 

محافظات نينوى واالنبار وصالح الدين.
وق�ال بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
وف�ق  س�يكون  »الرات�ب  ان  العراق�ي«، 
الس�لم الجدي�د للمتقاعدين العس�كرين 
م�ن ذوي االعاقة جرحى الجيش العراقي 
بع�د ش�مولهم بقانون 38 لس�نة 2013. 
مضيف�اً بلغ ع�دد املس�تفيدين يف نينوى 
331 مس�تفيداً ويف االنبار 148 مس�تفيداً 
فيما بلغ عدد املس�تفيدين يف صالح الدين 
77 مس�تفيداً، ويت�م توزي�ع الروات�ب يف 
ممثليات الهيئ�ة التابعة للمحافظات عدا 
نين�وى التي س�توزع رواتبها يف محافظة 
العملي�ات  اس�تمرار  بس�بب  كرك�وك، 

العسكرية فيها«.
ونق�ل البيان ع�ن رئيس الهيئ�ة القايض 
اصغ�ر عب�د ال�رزاق املوس�وي قول�ه ان 
»التوزي�ع يت�م بنفس اآللي�ة التي وزعت 
بها روات�ب املعن املتف�رغ للمدنين، بعد 
اس�تكمال االجراءات الفنية واملالية كافة 
من خالل تحديث بياناتهم عن طريق ملء 
استمارة تحديث البيانات واملعلومات التي 
وضعها قسم االحصاء يف الهيئة، وبحضور 
املعن فقط باالعتماد عىل التقارير الطبية 
الس�ابقة الص�ادرة ع�ن اللج�ان الطبية 
العس�كرية يف وزارة الدفاع عىل ان يراعى 

اعادة فحصهم يف عام 2018.

   بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس محافظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي يف ديوان 
املحافظ�ة اجتماعا ضم مدير بلدي�ات بغداد ومدراء 
العاصم�ة  عم�وم  يف  املنت�رشة  ال)14(  البلدي�ات 
وبحض�ور رئيس اللجن�ة االمني�ة يف محافظة بغداد 
محمد الجيراوي«. واستمع املحافظ خالل االجتماع 
بحس�ب بيان تلقته »املستقبل العراقي«، اىل »املعاناة 
واملش�اكل التي تواجه عملهم واهمها قلة الحاويات 
املرتي�ة والحديدي�ة وصيان�ة االلي�ات ونق�ص ع�دد 
الس�واق وعدم تعاون بعض دوائر التسجيل العقاري 
وقل�ة مادة ال�كاز الليات اليات البلدية وعدم تس�ديد 

بع�ض ال�وزارات الدي�ون املس�تحقه الت�ي بذمتهم 
ه�ذا وت�م خ�الل االجتماع مناقش�ة مدى اس�تفادة 
البلديات من االليات التي وزعتها املحافظة للنهوض 
بعملهم وتقديم افضل الخدمات للمواطنن«. وش�دد 
العطوان�ي ع�ىل »رضورة رف�ع التج�اوزات بكاف�ة 
اشكالها وعدم تس�خر الجهد االيل للبلدية الي جهه 
او مس�ؤول خارج الخطط املتبع�ة لتقديم الخدمات 
االبعل�م املحافظة ح�رصا مؤكدا عىل ارس�ال الكتب 
الخاص�ة بالدي�ون املس�تحقة ل�دى ال�وزارات بغية 
اس�تحصالها وف�ق القان�ون«. وتخصي�ص حمالت 
تنظيف مس�تمرة وتهيئة جميع املتنزهات واالماكن 
الرتفيهيه الس�تقبال املواطنن خالل ايام عيد الفطر 

  ذي قار / المستقبل العراقي
 

ُعقد يف دي�وان محافظة ذي قار االجتماع 
األول ملجلس التخطيط والتنمية برئاس�ة 
املحافظ يحيى النارصي ونائبه األول عادل 
الدخييل ومعاونه الفني ، بمشاركة مدراء 
التخطيط يف الدوائر الحكومية باملحافظة 
.وقال النائ�ب األول لحافظ ذي قار عادل 
الدخي�يل يف بيان ملكتبه تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إن »مجلس التخطيط والتنمية 

يف املحافظ�ة عقد اجتماع�ه األول لبحث 
تنس�يق الجه�ود ب�ن الحكوم�ة املحلية 
والحكومة االتحادية بم�ا يضمن التنمية 
املتوازن�ة يف عم�وم املحافظ�ة وتحقي�ق 
التكامل القطاعي واملكاني لخطة التنمية 
املحلي�ة » .وأكد الدخييل عىل » أن املجلس 
املشّكل يعمل كجهة استشارية للحكومة 
املحلي�ة ويتوىل تنظيم ش�ؤون التخطيط 
والتنمية باملحافظ�ة بما يضمن الوصول 
إىل أه�داف التنمي�ة املس�تدامة والخطط 

والوطنية وبما ينسجم مع الرؤية املحلية 
» .وأوض�ح » نس�عى من خ�الل املجلس 
إىل رس�م السياس�ة يف مج�ال التخطي�ط 
و تقدي�م االستش�ارة للسياس�ة العام�ة 
املرس�ومة م�ن قب�ل مجل�س املحافظ�ة 
والعم�ل ع�ىل ع�دم ازدواجي�ة وتقاط�ع 
األعمال واملشاريع املنفذة من قبل الوزرات 
االتحادي�ة والخطط املحلية » .ولفت إىل » 
منح مجلس التخطيط والتنمية املش�ورة 
الفني�ة املطلوبة للحكوم�ة املحلية لتلبية 

احتياج�ات املواطنن م�ن الخدمات دون 
تعارض مع السياس�ة العام�ة االتحادية 
» ، مش�راً إىل » إرشاك م�دراء التخطي�ط 
واصح�اب االختص�اص باملج�ال لتلق�ي 
املعلومات املتعلقة بواقع الحال يف الدوائر 
املحلي�ة » .وش�دد نائ�ب املحاف�ظ عىل » 
رضورة اق�رتاح برامج مح�ددة للحكومة 
الخ�اص  القط�اع  لتفعي�ل دور  املحلي�ة 
بالتنمية يف ظل حالة التقش�ف املايل التي 

يمر بها البلد .

  بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د وزي�ر الكهرب�اء قاس�م محم�د الفه�داوي, 
خالل اس�تقباله محافظ بغداد عطوان العطواني 
بمكتب�ه, يف مقر ال�وزارة, إن »هن�اك من يتجاوز 
ع�ىل املواقع املس�تثناة وقد بدأت ال�وزارة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة إلنهاء ه�ذه الحالة، التي أثرت 
سلبا عىل ساعات التجهيز، وبالتايل فان إزالة هذه 
التج�اوزات التي قام بها عدد من منتس�بي هذه 
املواق�ع التابعة إىل وزارات ومؤسس�ات حكومية 
اخ�رى, فلزام�اً ع�ىل ه�ذه الجهات ان تحاس�ب 
منتس�بيها الذين يرضون باملال الع�ام، ويزيدون 

من معاناة املواطن« .
وأض�اف الفه�داوي يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »العاصمة بغداد ق�د تأثرت بزيادة 
س�اعات القط�ع بس�بب االس�تثناءات املمنوحة 

امل�اء  كدوائ�ر  والخدمي�ة  الحكومي�ة  للمواق�ع 
والرصف الصحي واملستشفيات وعدد من املواقع 
العسكرية التي تضاعفت كميات الطاقة املمنوحة 
اليها بسبب حاالت التجاوز والتي وصلت اىل حدود 
اإللف ميكاواط, وقد أمرنا بتش�كيل فرق تفتيش 
مس�ائية خالل األي�ام املاضية قامت بتش�خيص 
العديد م�ن هذه الحاالت وتم إزالتها, كم تم قطع 
التي�ار الكهربائي عن هذه املواق�ع من اجل حث 
مس�ؤويل ه�ذه املواقع ملحاس�بة مرتكب�ي هذه 

األفعال السلبية«.
وبن أن »الوزارة حريصة عىل منح طاقة كهربائية 
اىل دوائ�ر املاء وال�رصف الصحي، وهن�اك اتفاق 
مسبق الوزارة ملتزمة به مفاده بان يتم استثناء 
هذه املواقع من القطع املرمج طيلة أشهر العام 
باستثناء أش�هر حمل الذروة, يكون منحها ) 20 
س�اعة ( كهرب�اء مقاب�ل)4( س�اعات قطع يتم 

اختياره�ا يف ف�رتات حمل ال�ذروة وبإمكان هذه 
الجهات االستفادة من املولدات الخاصة بها«. 

ووجه الوزير »بزيادة التنسيق بن الوزارة وديوان 
محافظة بغداد من خالل مدير عام توزيع الطاقة 
يف مق�ر ال�وزارة، باإلضاف�ة إىل ممثل عن الس�يد 
املحاف�ظ، وتك�ون هناك لق�اءات يومي�ة وترفع 
تقاري�ر مش�رتكة لن�ا وللمحافظ تبن س�اعات 
التجهي�ز املحددة بن�اًء عىل األحمال م�ع مقارنة 
ساعات التجهيز الفعلية ليحدد من خاللها الخلل 
إن وجد. من جهته, شكر املحافظ وزير الكهرباء 
لحفاوة االس�تقبال، معرباً عن سعادته لالهتمام 
الكب�ر م�ن الس�يد الوزي�ر الفه�داوي, ومبدي�اً 
اس�تعداده للتع�اون املثمر الذي يص�ب يف خدمة 
املواط�ن البغ�دادي. متعه�داً, بمتابع�ة إي حالة 
س�لبية تؤثر عىل عدالة التوزيع وزيادة األحمال يف 

الطاقة الكهربائية.

العاب الزوراء تعلن اكتامل استعداداهتا 
لعيد الفطر املبارك

   البصرة / المستقبل العراقي

قال محافظ البرصة ماجد النرصاوي انه قبل اشهر قدمت أوراق مفربكة كاذلة 
ضدنا اىل قيادة تيار شهيد املحراب ، وخضعت هذه االوراق للتحقيق والفحص 
وغرها من االمور التدقيقية وأنهت اللجنة املشكلة ألجل ذلك تحقيقها يف هذه 
األوراق وتب�ن ان ه�ذه األوراق مفرك�ة , غايتها التقس�يط وثنينا عن اكمال 

مسرتنا يف خدمة أبناء البرصة الكرام.
ورجحت قيادة تيار شهيد املحراب وهيئة القيادة واملكتب السيايس وبالتنسيق 
معنا بتحويل كافة االوراق وامللفات لهيئة النزاهة رسميا للتحقيق فيها وتبيان 
الحقائق للرأي العام من أعىل سلطة رقابية يف الدولة العراقية , لكن املرجفون 
والفاش�لن لم يكتفوا بالتس�قيط بل اخذو يبثوا االش�اعة تلو االخرى ، اخرها 

خر اعتقالنا وماشابه ذلك.
نجدد العهد مع ابناء برصتنا الفيحاء ان هذه املحاوالت البائس�ة الفاش�لة لن 
تثنينا عن اكمال طريقنا يف اعادة اعمار املحافظة والسهر عىل راحة املواطنن 
وامنهم.ونحتف�ظ بحق الرد واقامة الدع�اوي القضائية عىل مروجي ومطلقي 

هذه االشاعات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مدينة ألعاب الزوراء عن »اكتمال كافة اس�تعداداتها الس�تقبال العوائل 
البغدادي�ة  خالل ايام عيد الفط�ر الفطر املبارك, مش�رة اىل تهيئة )50( لعبة 

حديثة بهذه املناسبة« .
 وقالت إدارة مدينة ألعاب الزوراء يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه » تم 
االنتهاء بش�كل كامل من الرتتيبات واالستعدادات النهائية الخاصة باستقبال 
العوائل البغدادي�ة والوافدين من جميع محافظات البالد يف مرافقها الرتفيهية 

لقضاء عطلة عيد الفطر املبارك«.
واوض�ح ان »اكث�ر م�ن )50( لعبة حديثة تناس�ب جميع االعمار ت�م تهيأتها 
الس�تقبال أالرس الت�ي ترتاد هذا املرف�ق الرتفيهي اىل جانب أماكن االس�رتاحة 
واملطاع�م والخدم�ات العام�ة  فض�ال العروض الفني�ة واملرسحي�ة والرامج 

الرتفيهية التي تجمع بن التشويق والتسلية ».
واشار اىل ان »فعاليات العيد لهذا العام تم انتقائها بعناية فائقة وجعلها تسهم 
يف ن�رش ثقافة اإلبداع واالبت�كار إضافة إىل تعزيز الجوان�ب الثقافية والفكرية 

والفنية لألطفال بمختلف فئاتهم العمرية .

التجارة تعلن انجاز طباعة البطاقة التموينية اجلديدة لعامي 2017- 2018
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة عن انجاز طباعة 
البطاق�ة التمويني�ة الجدي�دة لعامي 
2017- 2018 لست محافظات بينها 

بغداد«.
ونق�ل بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة منه، ع�ن مديرة 
ع�ام دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة يف 
التج�ارة، ابته�ال هاش�م قولها »تم 
انجاز البطاقة لست محافظات وهي 
}بغ�داد والديوانية وواس�ط والنجف 
اس�تمرار  م�ع  ق�ار{  وذي  واملثن�ى 
التخطي�ط  الفني�ه لدائ�رة  امل�الكات 

واملتابع�ة بانجاز كوبون�ات البطاقة 
لباق�ي املحافظ�ات وس�يتم توزيعها 
عىل املواطنن ح�ال اكتمالها وصدور 

التعليمات الخاصة بالتوزيع«.
وش�ددت ع�ىل »رضورة االب�الغ ع�ن 
ف�رتة  خ�الل  واملس�افرين  املتوف�ن 
التوزيع ليتس�نى للدائرة شطبهم من 
البطاق�ة التموينية حس�ب الضوابط 
والتعليم�ات املعم�ول به�ا يف الوزارة 
الن تل�ك الف�رتة ه�ي ف�رتة عفو من 
االج�راءات القانوني�ة املرتتب�ة ع�ىل 
او  املواط�ن  ذل�ك وبخالف�ه يتحم�ل 
الجه�ه املس�تفيدة كافة االج�راءات 

القانونية«.

من جانب اخر اشارت هاشم اىل الغاء 
دائرته�ا 63 وكال�ة غذائي�ة وطحن 
خ�الل ش�هر نيس�ان املايض بس�بب 
والتعليم�ات  للضواب�ط  مخالفته�م 
باالضاف�ة اىل قيامها وخالل الش�هر 
ذات�ه بتدوير 50 وكال�ة ومنح وكالة 
واحدة ويف سياق متصل قامت الدائرة 
بتسجيل 45880 طفل حديث الوالدة 
وتسجيل جديد 37770 افراد واطفال 
فضال عن ش�طب 39871 فرد وطفل 
من البطاقة التموينية بس�بب الوفاة 
او الس�فر وكذل�ك اس�تقبال ش�عبة 
شؤون املواطنن يف الدائرة 23 شكوى 

تم اتخاذ االجراءات املناسبة بحقها.

حمافظ البرصة يكشف عن »اوراق مفربكة« 
قدمت قبل أشهر ضده
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي

العدد 6817
التاريخ 18 / 6 / 2017 

املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 
اىل املدعو / رزاق طه حممد

قدمت زوجتك حس�نني عدنان ابراهيم طلب اىل هذه 
املحكم�ة بطلب يف نصبها قيمة عليك الدارة ش�ؤونك 
باعتب�ارك مفق�ود بتاري�خ 19 / 5 / 2014 علي�ه 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني لغرض حضورك 
ام�ام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانوناً ويف املدة 
القانوني�ة خالل 15 يوم اذا كن�ت داخل العراق و 30 
ي�وم اذا كن�ت خارج العراق ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تقوم املحكمة بتنصيب زوجتك قيمة عليك و وفق 

االصول 
القايض / عيل عبد الغفور امحد

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )حس�ب مامؤرش ازاءها (فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة مراجع�ة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين 
يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية 
املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جل�ب ص�ورة )هوية األح�وال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 

العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجع�ة البلدي�ة خالل مدة )30( يوم�ا من تاريخ تصديق ق�رار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5-يلزم مستاجر مشتل واحة النخيل الوارد يف الفقرة )1( من االعالن بتنفيذ كشف البلدية البالغ )4.275.000( دينار

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة ( عن اجراء 
املزاي�دة العلنية اليجار بناي�ة كافريا مركز الرشكة 
ايج�ارا س�نويا يف تمام الس�اعة )9( من صباح يوم 
) االثن�ني ( املص�ادف 2017/7/17 فع�ىل الراغبني 
باالشراك باملزايدة العلنية الحضور بالزمان واملكان 
املحددين مستصحبني  معهم مبلغ التامينات البالغة 
)3500000( دينار فقط ) ثالثة ماليني وخمسمائة 
الف دينار ( الغريها ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن وعىل املشرك باملزايدة جلب نسخة 
مصورة من هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية 

مع بطاقة السكن

تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عامة ( عن اجراء مزايدة بيع املواد املدرجة  تفاصيلها 
ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 ملدة )15( خمس�ة عرش يوما 
تبدا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن يف الصحف املحلية وسيكون مكان اجراء املزايدة  واستالم املواد 
املباعة يف موقع  مخازن الحصوة ويف تمام الساعة لعارشة صباحا واذا صادف يوم املزايدة املذكورة 

عطلة رسمية يعترب اول يوم مابعد ذلك موعد الجراء املزايدة 
فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة االطالع عىل اوصاف املواد املدرجة يف الجدول ادناه اوال ثم الحضور 
يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التامينات البالغة 20% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مص�دق الم�ر رشكة توزيع املنتجات  النفطية واليس�مح بدخول موقع املزاي�دة اال للمزايدين الذين 

يحملون معهم التامينات القانونية الكاملة واملستمسكات الثبوتية 
*بطاقة السكن )حديثة (

*هوية االحوال املدنية
وس�وف يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن ويجري تس�ليم املال املباع بعد دفع بدل 
البيع واملصاريف وبعد البيع قطعيا ويقوم املش�ري بنقل املواد املباعة خالل مدة 15 خمس�ة عرش 
يوم من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه س�يتحمل املش�ري اجور خزن بنسبة )2/1%( نصف من 
املئ�ة م�ن بدل البيع عن كل يوم تاخري ومل�دة 30 يوما وبانتهائها ولم يقم املش�ري بنقل املواد جاز 

للدائرة االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة اعادة التقدير ذي العدد 
)146 يف 2017/6/1( تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان 
ع�ن تاج�ري االمالك املدرجة مواصفاته�ا ادناه وملدة )1( س�نة واحد والبالغ 
عددها )1( ملك اس�تنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013. فع�ىل من يرغب االش�راك باملزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلديات 
ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل )30(ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزاي�دة خالل الدوام الرس�مي م�ن اليوم االخري من م�دة االعالن 
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي 

العدد 6828
التاريخ 18 / 6 / 2017 

املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 
اىل املدعو / طه حممد ياسني

قدم�ت زوجتك ناه�ده محمد علوان طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة بطلب يف نصبها قيمة عليك الدارة ش�ؤونك 
باعتب�ارك مفق�ود بتاري�خ 19 / 5 / 2014 علي�ه 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني لغرض حضورك 
ام�ام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانوناً ويف املدة 
القانوني�ة خالل 15 يوم اذا كن�ت داخل العراق و 30 
ي�وم اذا كن�ت خارج العراق ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تقوم املحكمة بتنصيب زوجتك قيمة عليك و وفق 

االصول 
القايض / عيل عبد الغفور امحد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي

العدد 6780
التاريخ 18 / 6 / 2017 

املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 
اىل املدعو / مجعه حممد علوان

قدم�ت زوجتك صربي�ه عباس علوان طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة بطلب يف نصبها قيمة عليك الدارة ش�ؤونك 
باعتب�ارك مفق�ود بتاري�خ 19 / 5 / 2014 علي�ه 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني لغرض حضورك 
ام�ام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانوناً ويف املدة 
القانوني�ة خالل 15 يوم اذا كن�ت داخل العراق و 30 
ي�وم اذا كن�ت خارج العراق ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تقوم املحكمة بتنصيب زوجتك قيمة عليك و وفق 

االصول 
القايض / عيل عبد الغفور امحد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 306/ب/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليهم 
)امني واحسان واحمد ومحمد وشهناز اوالد ماجد حسني وعادل حسن عيل  ومحمد صالح جواد(

اعالن
اق�ام املدعي )ليث محمد س�عيد ( الدعوى املرقم�ة 306/ب/2017 واملتضمن�ة طلبه بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م 53 مقاطعة 30 الحرية وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار املنطقة  املؤيد م�ن املجلس املحيل وكت�اب دائرة التخطيط  
واملتابع�ة ف�رع تموين النجف االرشف وكت�اب مكتب معلومات الح�رية عليه قررت املحكمة 
تبليغكم بصحيفتني رسميتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املصادف 2017/6/22 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم حضوركم او 

ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 307/ب/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليهم 
)امني واحسان واحمد ومحمد وشهناز اوالد 
ماجد حس�ني وعادل حسن عيل  وعيل وعبد 
الكريم ومحمد صادق ومحمد باقر وحميدة 

اوالد وبنات محمد عيل (
اعالن

اق�ام املدعي )لي�ث محمد س�عيد ( الدعوى 
املرقم�ة 307/ب/2017 واملتضمن�ة طلبه 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 68 مقاطعة 30 
الح�رية وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم 
واش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
مخت�ار املنطق�ة  املؤيد م�ن املجلس املحيل 
وكت�اب دائ�رة التخطي�ط  واملتابع�ة ف�رع 
مكت�ب  وكت�اب  االرشف  النج�ف  تموي�ن 
معلوم�ات الح�رية علي�ه ق�ررت املحكم�ة 
تبليغك�م بصحيفت�ني رس�ميتني محليت�ني 
يوميتني واس�عتي االنتش�ار للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املصادف 
2017/6/22 الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف 
حال ع�دم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : فقدان /2017
التاريخ 2017/6/18

اعالن
اىل املدعو صالح مهدي عيل

ق�دم املدع�وة خل�ود صالح مه�دي طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اصدار حجة فقدان 
بحقك كونك مفقود وملجهولية محل اقامتك 
قررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام 
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم اتخاذ 

االجراءت القانونية وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3707/ش2017/5

التاريخ 2017/6/18
اعالن

اىل املدعى عليه /سعد احمد عباس
بتاري�خ 2017/6/8 اصدرت هذه املحكمة 
قراره�ا بالع�دد 3707/ش2017/5 والذي 
ماضي�ة  النفق�ة  بدف�ع  بالزام�ك  يق�ي 
ومس�تمره للمدعية ) احالم حسني هادي ( 
ونفقة مس�تمره الوالدها  كل من ) املنتظر 
ويوس�ف وزيتون ( وقد صدر القرار غيابيا 
بحقك وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي الوفاء 
/النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالقرار 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق االعراض عىل القرار الغيابي خالل املدة 
القانونية وبعكسه يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية
القايض
عامر طعمة الحار

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

االتحادية
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 78/ش/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليه /شاكر قحطان محمد احمد 
العزاوي
اعالن

 ) )اين�اس ك�وان صب�ار  املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي 
تطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم بنفقة 
مس�تمره لها والطفالها ) عبد الله وعائشه 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار 
املختار واملرفق بكتاب مركز رشطة الس�الم 
ل�ذا   2017/6/12 يف   720/1165 املرق�م 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
رس�ميتني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
التاس�عة  الس�اعة   2017/7/3 بتاري�خ 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او م�ن ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

وفق القانون
القايض
عامر رشيد حمادي

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة (

حسام حسني ويل
ء.مدير عام رشكة مصايف اجلنويب /وكالة

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام 

رئيس جملس ادارة الرشكة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 206 

التاريخ: 2017/6/8

اعالن للمرة االوىل

اعالن للمرة االوىل
العدد : 102إعالن

التاريخ 2017/6/18

الموقعالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتمقابل مستشفى ابن بالل االهلي1221م2بالمشتل واحة النخيل1
سنة واحدةعمارة البلدية27م2)80+81+95(دمجحانوت2
سنة واحدةواجهة الكراج)4×6.25(م8-9حوانيت3
سنة واحدةداخل الكراج)6×4(م3-4حوانيت4
سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)4×4(مبالغرفة مؤقتة5
سنة واحدةقرب الكراج الموحد)11×3.8(مبالغرفة6
سنة واحدةداخل الكراج)8×3.8(مبالطارمة7
سنة واحدةشارع الجسر )5×3(م42/129-129ب/42-187حوانيت8
سنة واحدةحي ميسان / على القطعة )3/14265()3×4(م1-2حوانيت9

سنة واحدةشارع السكة48.75م1502بحانوت10
سنة واحدةشارع السكة)4×2.5(م150دحانوت11
سنة واحدةشارع السكة)4×4(م150هـحانوت12
سنة واحدةعمارة البلدية)6×3(م)48+43( دمجحانوت13
سنة واحدةشارع السكة)7.5×7.7(6شقة14
سنة واحدةسوق البزازين)2×2(م7/105حانوت15

مبلغ التامينات المطلوبةالقيمة التقديرية الكليةعدد الفقرات المواصفاتت

مواد مستهلكة للسيارات  1
916 فقرةالثقيلة والخفيفة

16.547.500 ستة عشر مليون 
وخمسمائة وسبعة واربعون الف 

وخمسمائة دينار

3.309.500 ثالثة ماليين 
وثالثمائة وتسعة االف 

وخمسمائة دينار

مواد راسمالية وكهربائية 2
3.351.000 ثالثة ماليين وثالثمائة 193 فقرةمستهلكة

وواحد وخمسون الف دينار
670.200 ستمائة وسبعون 

الف ومائتان دينار

مادة بولي غير مطابقة 3
36000 ستة وثالثون الف 180.000 مائة وثمانون الف دينار 12 بوليللعقد جديدة

دينار 
مجموع القيمة التقديرية الكلية = )20.078.500( عشرون مليون وثمانية وسبعون الف وخمسمائة دينار 

القيمة التقديرية سنوياالمساحةورقمهنوع المك

500000 خمسمائة الف دينار6م1942كشك
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          مادونا عسكر/ لبنان

الّش�عراء كالقّديس�ين م�ن ناحية 
أّن القداس�ة رحلة ترسم خطواتها 
الّتج�ّرد  محاول�ة  ف�ي  األول�ى 
مقامه�ا  تبل�غ  حّت�ى  واالنعت�اق، 
اإلنسانّي الّرفيع المّتحد بالحقيقة. 
كذل�ك الّش�اعر، المجب�ول باألثير، 
كما يعّرف عنه أنسي الحاج، يختلي 
بذاته الّشعرّية ويبتعد تدريجّياً إلى 
عم�ق األعم�اق حيث ال ح�ّس وال 
بصر وال س�مع بل صمت بليغ من 

خالله يتلّمس الحقيقة اإلنسانّية.
لي�س الّش�اعر م�ن رّت�ب كلم�ات 
موزون�ة وقواٍف منّمقة وحس�ب، 
وإّنما الّش�اعر هو ذاك الّذي بلغ ما 
يشبه االّتحاد بالعلو على الّرغم من 
أّنه ما برح يحاكي العمق، والواقع. 
ولئن بلغ هذا المقام استلزم رحلة 
في ذاته اإلنسانّية، تتدّرج من مبدأ 
مش�روع إنس�ان إلى اإلنسان، إلى 

الّشاعر.
نجد هذا الّتدّرج الفكري اإلنس�اني 
في شذرات الّشاعر يوسف الهمامي  
مستفّزاً  بعمقه ال الفكري واللّغوي 
وحس�ب وإّنم�ا بروحّي�ة الّش�عر. 
فوإن غلب الوحي الّش�عرّي دواخل 
الّش�اعر إاّل أّن ش�عره يطرح فكراً 
خاّصاً ينبع من عمق الّشاعر نفسه. 
وإذ نورد اصطالح )مس�تفّز( فذلك 
لنعّبر عن مدى جمالّيتها الّش�عرّية 
الّت�ي تأس�ر الّنف�س وتعّرفنا على 
ش�اعر ينّقب عن إنسانّيته في قلب 

الّشعر/ الوحي.

- الّشاعر الباحث عن ذاته:
َهمُّ الّشاعر إنس�انّي ذاتّي بالّدرجة 
األول�ى، إذ وه�و الخاض�ع للحالة 
الّشعرّية والمس�كون بها يكتشف 
تك�ون  ال  ق�د  آخ�راً.  داخل�ه  ف�ي 
شخصّية الّشاعر مشابهة لقصائده 
إاّل أّن�ه ال بّد أّن قصائده عّرفته على 
ذات�ه المحتجب�ة فيه�ا. )الّش�اعر 
ق�ول  تكتب�ه قصائ�ده(،  الّش�اعر 
للّش�اعر يوس�ف الهمامي يبّين لنا 
جلّياً الكائن الجمي�ل المتخفي في 
كيان الّش�اعر منتظراً يد القصيدة 
الخالقة. القصي�دة تنبلج من عمق 
الّش�اعر وال عالق�ة له�ا بالخ�ارج 
والّظاهر. هي تنبع من عمقه الّذي 
يدع�وه مع كّل قصي�دة للبحث عن 

األنا الّشعرّية. 
)أَعتصُم بي اآلن

أحفر داخلي عميقاً
ثّم أخيُِّم..(

وكأّني بالّش�اعر يلج�أ إلى مخدعه 
الّصغير الّرحيب، الّذات، يحفر عميقاً 
ليستخرج ما ال يعرفه عن الّشاعر، 
أي الكائن األبهى واألس�مى. أم إّن 
يوسف الهمامي يكتشف يوسفّيته  
ب�أدّق الّتفاصي�ل الكيانّي�ة س�ائراً 
على درب الّش�عر مستنيراً بوحيه، 
)ياء ، واو ، س�ين ، ف�اء../ الى أين 
أفّر من س�جون حروف�ي ..؟(. في 
الحض�ارات القديمة االس�م يحمل 
معن�ى الّش�خص، ولع�ّل الّش�اعر 
ض�وء  عل�ى  ش�اعرّيته  يكتش�ف 
اس�مه. أو لعّل حروف اسمه دليله 
إلى ذاته. )أعتقد أّنني أصبحت حّياً 

عندم�ا انتبه�ت أخي�راً ال�ى طريق 
داخلي ينتهي بي إلى اإلنس�ان.( ما 
يعني أّن الّش�اعر يوس�ف الهمامي 
يعتب�ر أّن اإلنس�ان ما لم يكتش�ف 
الطري�ق إليه يبقى ف�ي العدم، وال 
يخ�رج إلى الّنور إاّل عندما تتش�ّكل 
إنس�انّيته. هذه الّش�ذرة بحّد ذاتها 
تع�رض فك�راً رفيع�اً، خاّص�ة إذا 
تلّمس�نا ت�دّرج الكلم�ات )انتبهت، 
أخي�راً(، الّت�ي هي بمثاب�ة ومضة 
فكرّية تشّكل دعوة للقارئ لالنتباه 
إلى عدم الغرق في موته البعيد عن 
األنا العظيمة. كما أّنها إش�ارة إلى 
تحفيز القارئ على البحث عن ذات 
الّطريق كي تستيقظ فيه اإلنسانّية 
الّنائم�ة/ المائت�ة. لكّنه في خضّم 

ه�ذا البح�ث يعي�ش صراع�اً بي�ن 
)أريدأنأُعايَشِني والّشاعر  اإلنسان 
ولومرةواحدةوالأخرجمّنيمهزوم

اً.(. ق�د تحمل ه�ذه الجملة معاني 
اإلنس�انّية المتصارعة م�ع ذاتها، 
والّش�اهدة للّتناقضات الّجّمة الّتي 
تحمله�ا. إاّل أّنن�ا هنا أم�ام صراع 
بين األنا اإلنسانّية واألنا الّشعرّية، 
ويستمّر الّصراع حّتى يغلب الّشاعر 

اإلنسان.
- الّشاعر الحزين:

تعري�ف الح�زن هن�ا ال عالق�ة له 
باالكتئاب واليأس، وإّنما له عالقة 
بالقداس�ة، كما ش�رحناها سالفاً. 
بقدر م�ا يقترب  الّش�اعر من ذاته 
الّش�عرّية ويلتص�ق به�ا، يعتم�ره 

ح�زن به�ّي يدعوه إل�ى المزيد من 
االكتش�اف، كما ينّقيه من شوائب 
الواق�ع. ه�ذا الح�زن البه�ّي مرآة 
الّشاعر على العالم، ووعيه للواقع 

المختلف عن الجمال الّشعرّي. 
)حزني من فصيلة أخرى

لم يسبق أن أينعت شجرته 
على وجه األرض.(

ح�زن األرض باهت، مم�ّل وقاتل، 
وأّما حزن الّش�اعر فمحٍي للجمال 
واإلب�داع. يزهر في داخله لكن من 
فوق، م�ن حيث الوحي الّش�عرّي، 
مص�در الجم�ال والّن�ور واألصول 
عل�ى   ُ المّش�اء  )أن�ا  الّش�عرّية. 
حبيب�ي..(.  الش�وك  الجراح..ه�ذا 
الوع�ي  ج�ّراء  حقيقّي�ة  معان�اة 

الجمال�ي اإلنس�انّي، تخل�ق عالقة 
حميمة بين الّشاعر واأللم، فوكأّني 
به يعانق األلم مترافق�ًا وإّياه على 
دروب الّشعر. وال يتوّقف عند هذه 
المرحلة ب�ل ينطلق نحو الّتبش�ير 

بهذا الحزن البهّي، 
)تعلّم كيف تحزن

كيف تتجّرد كشجرة اللّوز
عند الخريف..(

فللح�زن البه�ّي أدواته ف�ي إظهار 
بهاء اإلنسان، وتحويله إلى إنسان 
ك�ي ال يبقى مش�روع إنس�ان. إّنه 
الحقيق�ة  ع�ن  بالبح�ث  االلت�زام 
االحت�راق  ح�ّد  منه�ا  واالقت�راب 
بنورها والّذوبان ف�ي أثيرها حّتى 
ال يبقى من الّشاعر إاّل الّشاعر. )أنا 

أحّبك..
ليس لي إالّ أن أعترف بش�عور هذا 
اإلنس�ان الّ�ذي ال ينط�ق إاّل عل�ى 
َوْحي...(. وهذا اإلنسان هو الّشاعر 
نفسه الّذي إذا ما نطق تلّفظ شعراً 

ووحياً.
- الّشاعر الّصامت:

)الم�اء م�ازال يتهّج�ى .. ل�م يفّك 
ش�فرة ظمئ�ي بع�د.(. م�ن ش�ّدة 
الّظمأ العاش�ق تتفلّت الكلمات من 
الكون بأس�ره لتعّبر عن الّش�اعر، 
فقد يبلغ ذلك الّشعور القاسي حين 
ال تس�تقيم الكلمات وبالغة روحه 
الّش�عرّية. م�ا يس�تدعي الّصمت، 
ال�ّروح  س�كون  إل�ى  واإلنص�ات 
حّت�ى يتلّم�س المعان�ي األعم�ق، 

واألسمى. 
)أنصتي

تغن�ي  االش�ياء  صم�ت  ف�ي 
الكلمات..(. 

ع�ن  المعّب�ر  المتكلّ�م،  الّصم�ت 
والمترج�م  الكونّي�ة  األس�رار  كّل 
لمعانيه�ا. الّصم�ت الّ�ذي يس�كن 
الّش�اعر لينصت أكثر إل�ى الوحي، 
ويس�تزيد من بئره العذب لتصوغه 
مس�ارح  عل�ى  البهّي�ة  قصائ�ده 

الّشعر.
اَقُط )رذاذ َيسَّ

على جانبّي المساء
فماذا أقول..؟ 

كأّني أسمعك أّيها الّصمت البديع(
الّصمت يتكلّم رذاذاً، كديمة رقيقة 
تهم�س للّش�اعر حض�ارة جديدة، 
غي�ر تل�ك الّت�ي يحياه�ا أو الّت�ي 
تعاي�ش معه�ا أو عرفه�ا س�الفاً. 
إل�ى  الموّج�ه  الّصدي�ق،  الّصم�ت 
األنا، والهادي إلى المقام العش�قّي 
األرف�ع حي�ث تس�تحيل الكلم�ات 
لغ�ة أخ�رى يحاك�ي بها الّش�اعر 
الحبيبة بذاته الكونّية، )“أحبك”../ 
القم�ر..!!(/  الس�تدارة  تكف�ي  ال 
)أتحّسسك بجانبي/ المكان يصدُِّق 
أّنك معي..(. فالّش�اعر الّشاعر ذات 
كونّية تتخّطى حدود الّتراب وتحلّق 
في سماء الحّرّية، وتسبح في أثير 
الّتج�ّرد الخالص. )أنا الكثير...هذه 

األرض ال تَسعني..(.
“إّنه�ا خالصة الخالص�ة، حصيلة 
ال�ّذات.  قيع�ان  ف�ي  الّتجّم�ر 
وال  فك�رة  تس�عها  ال  مس�احتها 
يحّدها ش�عور غير اإلنس�ان بملئه 

وبشتاته.”)يوسف الهمامي(.

شذرات من فكر الشاعر التونيس يوسف اهلاممي

           حسين جبار محمد

يختلج القلب الليلة

يوهي االبعاد....

يشربها

تتباعد اوهام الكشف

تنكسر االضواء

تضطرب الموجة

يجري الساحل

تتثاقل اسئلة تترى

تبكي العتمة قبو الريح

تهرب غيمة

الليل االليل ينسكب

تسقط نجمة

تنزلق االرض صعيدا

تهبط ربوة

يفترس القبر......صدر صباح اعمى

يضحك ابله

بعض اناس

يهرب ...يركض ...يبكي...

           زكية المرموق/ المغرب

لي خطوك

وللمسافات سلطتها

لي يقين عينيك

وللطريق ا حتماالتها

لي عسل اللقاء

وللريح نواياها

لي خضرة المجاز

وللغة تأويالتها

لي أميال القصائد

ولالميال نزفها

فماهي فصيلة دمك

أيها التعب؟

لي حطب االستعارات

وللمواقد مزاجها

لي أعشاش الحلم

وللغابة خططها

أوليس لك قلب

ايها الغياب؟؟؟

رؤيا

يل خطوك

          عمار المأمون 

ي�رى فروي�د النكت�ة بوصفه�ا تنفيس�ا 
ع�ن متعة مكبوتة ل�دى المتلقي، وأقرب 
لالنعت�اق لدى الراوي، وهذا الرأي ينطبق 
عل�ى المجموع�ة القصصية “ف�وق بالد 
الس�واد”، للكات�ب العراقي الش�اب أزهر 
جرجي�س، حي�ث يحك�ي فيه�ا المؤلف 
والحكاي�ات  المروي�ات  م�ن  سلس�لة 
الالسعة، بمزيج من الضحك والسوداوّية 
والس�خرّية، مس�تندا إلى تاري�خ العراق 
المعاص�ر وعالقته مع الم�وت والمنافي 

والحروب.
تقع المجموعة، الصادرة عن المؤسس�ة 
 155 العربي�ة للدراس�ات والنش�ر، ف�ي 
صفح�ة من القطع المتوس�ط بواقع 34 
قص�ة، عّدها الناق�د واألكاديمي حس�ن 
سرحان من القصص التي تضمن فرادتها 
وس�ط المش�هد األدبي المعاص�ر، يقول 
س�رحان “ال تس�تثني س�خرية المؤل�ف 
ميدان�ا يمك�ن أن تصل إلي�ه، فهي تطال 
السياس�ة وتقت�رب من الدي�ن وتالمس 
التقاليد من غير أن تّدعي الفلسفة وال أن 

تتصنع الحكمة، ذلك أن أزهر
جرجي�س ال يري�د لنّص�ه، أو هك�ذا ه�و 
ظن�ي، أن يعي�د إنتاج ش�وبنهاور وال أن 
يكرر نس�َخ بيرغسون. كتابات جرجيس 
بسيطة، واضحة، ليس�ت متعددة األبعاد 
ولع�ل هذا ما س�يضمن له�ا فرادتها في 
وس�ط ثقاف�ي يتغ�ذى عل�ى التراجيديا، 
وس�ياق تأريخ�ي يحس�ب الم�وت فعالً 
“جاداً” ويس�خر من الضحك بحجة كونه 

موقفا ال يناسب المرحلة”.
البناء الساخر

يؤس�س جرجيس للحكاي�ة في قصصه 
القصي�رة معتمدا عل�ى الح�دث الواحد، 
إذ ال تش�ُعبات أو أح�داث جانبية، بل لغة 
مكثف�ة ودقيق�ة لبناء روتي�ن اإلضحاك 
الذي ينته�ي بجملة تش�ّكل المحّفز على 

الضحك.
البن�اء الس�اخر ال�ذي يقدم�ه جرجيس 
عب�ر اللغ�ة والش�خصيات الت�ي تتس�م 

بالتراجيدّي�ة، يمنعن�ا م�ن أن نتعاط�ف 
معها، ب�ل يجعلنا نقف إل�ى جانبها، هي 
ال تستدعي شفقتنا، بل نراها بسخريتها 
من الح�دث المأس�اوي أو المفارقة التي 
مرت بها تستفزنا بقوتها، ألنها رغم كل 

شيء، تضحك.
يلجأ جرجيس في مجموعته لعدة تقنيات 

للنكت�ة، حيث يس�تخدم اللغ�ة المحكية 
اليومي�ة باللهج�ة العراقي�ة، والت�ي قد 
يغي�ب معناها ع�ن بعض الق�راء، والتي 
عادة هي التي تحم�ل الفكاهة لإلحاالت 
الت�ي تمتلكها، باإلضافة إلى المس�مّيات 
والمروي�ات المرتبط�ة بالع�راق والبيئة 
الشعبية الخاصة به، إلى جانب مفارقات 

الدين والسياس�ة والعن�ف المرتبط بهما 
من جه�ة، والدجل والخداع الممارس�ين 
باس�مهما م�ن جه�ة أخ�رى، لتكش�ف 
المجموعة زيف النظ�ام القمعي ورجال 
الدي�ن، بحيث تك�ون النكت�ة أداة نقدّية، 
هدفه�ا ال مجرد اإلضحاك الس�طحي، بل 
العمل ف�ي طبقات المجتم�ع واختراقها 
عبر خلق المفارقات، إما تلك التي تلد من 
الموق�ف والتناقضات الت�ي يحويها، إما 
الشخصيات واألدوار التي تلعبها وتتنكر 

بها.
مفارقات المنفى

المتنوع�ة  المجموع�ة  قص�ص  تمت�از 
بانتمائه�ا إلى األدب الس�اخر، حيث برع 
الكات�ب بخط بصمت�ه الخاص�ة في هذا 
األس�لوب األدبي. وهو م�ا دأب عليه منذ 
سنوات في معظم كتاباته التي تزخر بها 

الصحافة الورقية واإللكترونية.
كما تس�تحضر المجموعة المفارقة التي 
يم�ر بها الش�عب العراق�ي، عب�ر أنماط 
وش�خصيات نراه�ا تتح�رك بي�ن فضاء 
الوطن/ العنف، وفض�اء/ المنفى، حيث 
نالح�ظ تداخ�ل هذي�ن الفضاءي�ن عب�ر 
الذاك�رة أحياناً، أو عبارة إعادة تكوينهما 
ف�ي الحل�م، أو عب�ر الواقع ف�ي المنفى، 
واستحضار ال�”هناك” المتمثل بالوطن، 
فالش�خصيات ال تس�تطيع الف�كاك م�ن 
هويات العن�ف والمعاناة، فهي محكومة 
بها جسدياً كآثار التعذيب، والتي ال تفارق 
الش�خوص في المنافي وأراضي اللجوء، 
لتحض�ر النكتة أو الدعابة حينها كتمرين 
للذاكرة، كوس�يلة لالنعتاق من الماضي، 
كأن الضح�ك بوج�ه الم�وت، يعن�ي أّننا 

انتصرنا وما زلنا أحياء.
الضحك ضد العنف

القص�ص والش�خصيات الت�ي يخلقه�ا 
جرجيس مش�ابهة لنا، تحك�ي وتتحدث 
مثلن�ا، ال نش�عر بالغراب�ة تجاهه�ا، هي 
ليس�ت مفتعلة، بل صادقة في ما تقول، 
فرحالت الع�ذاب التي تمر به�ا للوصول 
إل�ى “هناك”، والصعوب�ات التي تصطدم 
بها، س�واء رحالت التهري�ب المرعبة أو 

عوام�ل اللغ�ة وغرابتها، كله�ا بإمكانها 
أم�ا  معه�ا،  عاطف�ي  ارتب�اط  تش�كيل 
الدعاب�ة الت�ي نقرأه�ا ف�ي النهاية فهي 
تلمس�نا، وكأن القارئ س�يقولها لو كان 
ف�ي ذات الس�ياق، ما يجع�ل العنف الذي 
تختزن�ه القص�ص والش�خصيات يتبدد 
أم�ام المفارق�ة، الغروتيس�ك والتصعيد 
التراجي�دي يتحول لما يش�به القدر الذي 
نس�خر منه لعجزن�ا ع�ن تغييره.يحضر 
الح�ب ف�ي المجموعة بوصف�ه مرتجال 
أكثر منه عميقا، وليد المصادفات، وكأن 
النهاي�ة المرتبطة به محتومة بالفش�ل، 
فالح�ب في المهجر مثال ه�و البحث عن 
حض�ن دافئ، هو قلق من األنثى/ الوطن 
الت�ي فقده�ا المهاجر، حض�ن للحصول 
على لحظ�ات من األم�ان الذي م�ا تلبث 
ذاك�رة العن�ف أن تبدده�ا، وه�ذا العنف 
يتجلى ف�ي بعض القصص الت�ي تتناول 
حاالت الهيس�تيريا والجنون بسبب شدة 
ما ش�هده العراقيون وما خسروه، وكأن 
الفق�دان يجعل “اآلخر” دائما في موضع 
الرحي�ل، فاألنثى في المنف�ى بعد فقدان 
الوطن، تتحول إلى وسيلة إلعادة تشكيل 
الماضي عبر وجودها جسدا ولغة، وهنا 
ُيب�رز جرجيس الفكاهة لتكون الَش�عرة 
الت�ي تب�دد المتخّي�ل ع�ن ذاك المهجر/ 

المنفى بوصفه، ال، ولن يشابه الوطن.
تمت�از حكاي�ات وقص�ص “ف�وق ب�الد 
السواد” باالختصار والتكثيف ولها هدف 
سياس�ي واجتماعي. إنها تغرف مباشرة 
م�ن خزي�ن الواق�ع المل�يء باألح�داث 
والحي�اة والش�خوص والص�ور الغني�ة. 
إنه كت�اب يمنحنا فيه المؤلف، الماس�ك 
بناصية فن الس�خرية وصاح�ب الطاقة 
الكبي�رة في التهكم، فس�حة م�ن المرح 
وس�ط كل هذا الخ�راب والظالم والموت 
الذي يحيق بحياتنا..إنه يقول لنا؛ ال تزال 

ثمة كوة لألمل والفرح في الحياة.
يذكر أن الكاتب أزهر جرجيس من مواليد 
العراق ع�ام 1973 وهو يقي�م حاليا في 
النرويج منذ عام 2008 ويعمل في مجال 

الصحافة والترجمة.

            رياض جواد كشكول 

مس�حورٌة حتى العي�وِن تراِك في 
مح�راِب صالتي تتنهديَن ش�هوَة 

المذبوِح في ُركٍن بال محراِب

تتراكضي�َن على خي�اِل ل�وعت�ي 
وأنا أاُلِهُث شهقًة من ُك�ِل َزفْ�َرِة 

شيطاٍن أراُه عبيُرِك و ُترابي
منكوُص رأُس األوليَن على ِسراِج 
خيم�ٍة فيه�ا النهوُد تيج�اٌن على 

أوتادها بال ِغطاٍء أو ثياِب
معل�وُل ف�ي س�راِبها داُء القلوِب 
وحي�رٌة تنتابن�ي بي�ن صفاها و 

منٰى تراكَمْت من جيدها أترابي
تعت�اُش من طين�ي مي�اُه َجرِفها 

تزرُع من آفاِتها آفاُت ُك�َل المارقيَن 
بسجدٍة َخَشَعْت لها أوراب�ي قلٌب 
علي�ٌل ُزخرف�اُت َحش�اُه حروفها 
العش�ريَن والح�ركاِت ُث��م ثماِن 
أح�ُرِف إس�ُمها مخلوق�ٌة لِِخبابي 

رعدي�ُد ال ينكفيُء الفؤاُد برس�ِم 
جنتها على أعتاِب لوحي المملُوَء 

بالزفراِت والَشرِّ وباألحباِب
الذي إستوطنتُه  مقهوُر مخَدِعها 
بُجنِد إبلي�ٍس لها وَعرُش مخَدِعها 

الذي أوشاَجُه َسْبابي
مكس�وَرٌة أحالُم س�احرٍة تعددِت 
المباِخ�ُر ف�ي غيم�ٍة من ش�اغِر 
المه�وِس  وبالغ�ِة  بواِئق�ي 

باإلعراِب

قصص عراقية تواجه العنف بالضحك

نصوص.. أحــالم ســاحـرة

نزف الطائر الصغري
تس�رد رواي�ة “ن�زف الطائر الصغي�ر” للكاتب األردني قاس�م 
توفيق، سيرة شاب عشريني يتخلّى عن حياته الهانئة وأسرته 
الميس�ورة، ويق�رر القي�ام برحلة مش�وقة للبحث ع�ن ذاته.

وتتتّبع الرواية، الصادرة أخيرا عن منش�ورات ضفاف ومكتبة 
كل ش�يء في بيروت، المواقف التي يتعرض لها الشاب، ملقية 
الضوء على مفاهيم حياتية ووجودية تدفع القارئ إلى التأمل 
والتفك�ر فيها.تعتبر ه�ذه الرواية عمال جديدا لقاس�م توفيق، 
يواص�ل فيه مش�روعه األدب�ي المتج�دد في تش�كيل رواياته 
بموضوع�ات جدي�دة بدًء م�ن الكتابة عن ثقاف�ة البلطجة في 
رواي�ة »البوكس«، مروراً ف�ي موضوعة ِس�فاح المحارم في 
رواي�ة »صخ�ب«، وقضية الوج�ود والهوية، ف�ي »حانة فوق 
التراب«، والفس�اد ف�ي »فرودمال«، وصوالً إل�ى »نزف الطائر 
الصغي�ر«، الت�ي تحاك�ي قضية أزم�ة الوجود في حياة ش�اب 
صغير. ويذكر أن قاس�م توفيق روائي وقاص، أردني الجنسية 

ينحدر من أصول فلسطينية.

عن منش�ورات المتوسط بميالنو صدر أخيرا لمحمد 
خضير كتاب بعنوان “ما ُيمس�ك وما ال ُيمس�ك” هو 
�يرية التي تقوم عليها معظم قصصه  ثالث كتبه السِّ

القصيرة.
يق�ول محم�د خضّي�ر »كتب�ُت، مع نفس�ي، س�يرة 
لحياتي، لم تتعد ألف كلمة، عنونتها ‘الرؤيا الخضراء‘ 
)يتضّمنه�ا ه�ذا الكت�اب( ولطالما تص�ّورُت حياتي 
وحي�اَة نصوص�ي مقاط�ع م�ن رؤيا مش�تركة مع 
سكان بالدي، عمالها وفالحيها وكسبِتها ومثقفيها، 
مزارعها ومصانعها وأس�واقها ومدارس�ها، وكانت 
ه�ذه المقاط�ع تنبثق في صيغ�ة رؤيا، ال أمِس�ُك إال 

بجزٍء منها«.
إذن، في هذا الكتاب يرمي خضّير، السارد البارع، كّل 
ش�يء بين أيدينا، وسنش�عر بوزن وحجم هذا »الكّل 

شيء«، ولكن هل سنتمكن من إمساكه؟

مايمسك وما اليمسك
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تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية 
وفق تعليمات  قانون ) 21(لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية 
اع�اله خالل 30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
20% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة 
االعالن املنشور فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية لدفع التامينات القانونية 
البالغ�ة 20% م�ن القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل 
اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر 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-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.

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

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.
7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-عىل املزايد جلب بطاقة تموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات
9- يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني 

والبيع وااليجار

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد/وكالة

مدير بلدية الساموة 

اعالن
العدد/91

التاريخ 2017/6/13

غرض االستعمالمبلغ االيجار السنوي الحاليالمساحة الموقع اسم العقارت

محالت )1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و1
4×2.5م2 اسواق المنشاة14و15و16و17و18و19و20و21و22و23و24(

لكل محل
1100000 مليون ومائة الف دينار لكل 

تجاريمحل

محالت ارقام )24و46و47و49و50و51و35و30و232
تجاري1000000 مليون دينار لكل محل 3×4م2اسواق السمكو36و37و39و44و45و2و6و8(

تجاري2170000 مليون ومائة وسبعون الف دينار3×4م2اسواق السمكمحالت ارقام 1و3و4و35

تجاري2170000 مليون ومائة وسبعون الف دينار3×4م2اسواق السمكمحالت ارقام 7و25و27و29و431

تجاري1000000 مليون دينار لكل محل3×4م2اسواق السمكمحل رقم )40(5

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1915/ب2017/3
التاريخ 2017/6/13

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه 
ش�يوع  بازال�ة  الخ�اص  املحكم�ة 
العقار تسلسل ) 2/817 حي االمري 
(  يف النج�ف تعل�ن ه�ذه املحكم�ة  
املذك�ور اع�اله  العق�ار  ع�ن بي�ع 
واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املحكمة خ�الل 30 يوما م�ن اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم 
االخري من االع�الن يف املحكمة وعىل 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العق�ار املرق�م 2/817 ح�ي االمري 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار عرص�ة 
غ�ري  بص�ورة  جزئ�ني  اىل  ومف�رز 
رس�مية وان العقار يقع عىل شارع  
12 م�رت وان واجه�ة ال�دار 10 مرت 
بالنس�بة  وكذل�ك  م�رت   30 ون�زال 
للعرصة ب�ذات الواجهة والنزال وان 
الجزء االول الدار قيد االنش�اء وغري 
مكتمل  البناء ويحتوي عىل حديقة 
امامية بابع�اد 10×10مرت ومطبخ 
واس�تقبال  4×5م�رت  بمس�احة 
بمس�احة 5×6 مرت وصالة وسطية 
بمس�احة 4×5 م�رت وغرف�ة ن�وم 
واحدة بمساحة 4×5مرت ومجموعة 
وان  صغ�رية  ومكش�وفة  صحي�ة 
بن�اء العقار من الطابوق ومس�قف 
بالشيلمان ماعدا االستقبال مسقف 
بالكونكريت املسلح ومبلط بالكايش 
يف الصالة وملبوخ باالسمنت والجص 
وغ�ري مجهز بامل�اء والكهرباء وغري 
مشغول يف الوقت الحارض اما الجزء 
الثاني فهو عبارة عن عرصة خالية 
م�ن البن�اء واملش�يدات وان عم�وم 
مس�احة العقار 600م2 وان القيمة 
املقدرة للعقار مبلغ 770.000.000 
س�بعمائة وس�بعون ملي�ون دينار 

فقط الغريها

مديرية تنفيذ النجف
العدد 2016/1469

تنويه
التاريخ 2017/6/11

ورد يف صحيف�ة ال�رشق بالع�دد 
 2017/6/11 بتاري�خ   2560
ب�أن القيم�ة التقديري�ة للعق�ار 
ملي�ار   1.840.250.000 ه�و 
ملي�ون  واربع�ون  وثمانمائ�ة 
ومائت�ان وخمس�ون ال�ف دينار  
ول�م ت�درج قيم�ة س�هام الدين 
 920.125.000 والبالغ�ة  في�ه 
تسعمائة وعرشون مليون ومائة 
وخمسة وعرشون الف دينار كما 
وذك�ر يف اوصاف الطاب�ق الثاني 
كلم�ة لم يؤدي اىل الس�طح خطا 
وان الصحي�ح هو س�لم يؤدي اىل 
الس�طح كم�ا وردت كلم�ة تديد 
املزاي�دة خط�ا وان الصحيح هو 

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

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

القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 760/ج/2017
التاريخ 2017/6/14

اعالن
اىل /امل�دان اله�ارب عب�د الرحيم 

نعمه سعيد
اصدرت هذه املحكم�ة بالدعوى 
املرقم�ة 760/ج/2017 قراره�ا 
املتضم�ن   2017/6/5 امل�ؤرخ 
ادانتك وفق احكام املادة 456 من 
بالغاء  العقوبات وحكمت  قانون 
التهمة  املوجهة اليك عن ش�كوى 
املش�تكية )ليلو دايخ شالل ( ولك 
حق االعرتاض عىل الحكم املذكور 
خالل ثالثة اش�هر من اليوم التايل 
للن�رش ويف حال�ة ع�دم اعرتاضك 
رغ�م مرور امل�دة القانونية يعترب 
الحك�م الغياب�ي بمنزل�ة الحكم 

الوجاهي
القايض

خالد عيل مطلك 
قايض محكمة جنح الديوانية

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

القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 1039/ج/2017
التاريخ 2017/6/14

اىل املته�م اله�ارب )عبد الحمزة 
عباس عبد (

اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة 
ولص�دور ام�ر القب�ض بحق�ك 
وف�ق احكام امل�ادة 1/459 من 
ولهروب�ك  العقوب�ات   قان�ون 
فتع�ذر تبلغ�ك قانون�ا ل�ذا قرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
واس�عتي  االنتش�ار بالحض�ور 
امام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
الثامنة صباحا من صباح اليوم 
2017/7/25 الجراء محاكمتك 
/1039 املرقم�ة  الدع�وى   يف 

ج/2017 واملقامة من املشتكي 
) ظاهر حس�ن شداد( ويف حالة 
عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

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

القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 1212/ج/2017
التاريخ 2017/6/14

اىل املته�م اله�ارب )نبيل حاكم 
جياد (

ملجهولية محل اقامتك ولصدور 
امر القبض بحق�ك وفق احكام 
املادة 384/ من قانون العقوبات  
ولهروبك فتعذر تبلغك قانونا لذا 
قرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
واس�عتي  االنتش�ار بالحض�ور 
امام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
الثامنة صباحا من صباح اليوم 
2017/7/26 الجراء محاكمتك 
/1212 املرقم�ة  الدع�وى   يف 

ج/2017 واملقامة من املشتكي 
) فقاد شالكة عبطان( ويف حالة 
عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

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

القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 1065/ج/2017
التاريخ 2017/6/14

اىل املتهم الهارب )زاهد حس�ون 
ضايع (

اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة 
ولص�دور ام�ر القب�ض بحق�ك 
وف�ق احكام امل�ادة 2/411 من 
ولهروب�ك  العقوب�ات   قان�ون 
فتع�ذر تبلغ�ك قانون�ا ل�ذا قرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
واس�عتي  االنتش�ار بالحض�ور 
امام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
الثامنة صباحا من صباح اليوم 
2017/8/15 الجراء محاكمتك 
/1065 املرقم�ة  الدع�وى   يف 

ج/2017 واملقامة من املشتكي 
) نج�م عبد الرحيم عبيد وازهار 
حس�ون ضاي�ع( ويف حالة عدم 
املحاكم�ة  س�تجري  حض�ورك 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

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

القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 533/ج/2017
التاريخ 2017/6/14

اعالن
اىل /املدان الهارب ظاهر فيصل 

مهدي
اصدرت هذه املحكمة بالدعوى 
قرارها  533/ج/2017  املرقمة 
املتضم�ن   2017/6/1 امل�ؤرخ 
ادانت�ك وفق احكام امل�ادة 384 
م�ن قانون العقوب�ات وحكمت 
بالغاء التهمة  املوجهة اليك عن 
ش�كوى املشتكية )هيبت حمزة 
عن�اد ( ولك ح�ق االعرتاض عىل 
الحكم املذكور خالل ثالثة اشهر 
من اليوم الت�ايل للنرش ويف حالة 
ع�دم اعرتاضك رغم م�رور املدة 
القانونية يعت�رب الحكم الغيابي 

بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

خالد عيل مطلك 
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوى التجارية يف البرة

العدد: 122 / ت/ 2017 
التاريخ: 14/ 6/ 2017

اعالن
اىل املدع�ى عليه/ ش�امل دروي�ش عيل س�وزة املدير 
املف�وض لرشك�ة فريان�دا الدولي�ة ب و س .م س�ل 

االسبانية اضافة لوظيفته
اقام املدع�ي املدير املفوض لرشك�ة الفيحاء لصناعة 
الكونكريت الجاهز املحدودة اضافة لوظيفته الدعوى 
التجارية املرقم�ة 122/ ت/ 2017 ضدك يطلب فيها 
الحك�م بالزامك بدفع له مبلغ ق�دره 629.200 $ عن 
تجهيز 1969 ركيزه ط�ول 12م ملرشوع بناء جامعة 
ابي الخصي�ب يف البرة لصال�ح وزارة التعليم العايل 
م�ع الفوائ�د التأخريي�ة القانوني�ة وملجهولي�ة مقر 
ادارة رشكتك�م. قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور اىل ه�ذه 
املحكم�ة يف الي�وم املع�ني للمرافعة املص�ادف 5/ 7/ 
2017 وارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد 955/ج/2017
التاريخ 2017/6/12

اىل املتهم الهارب )احمد جبار كاظم (
ملجهولية محل اقامتك ولصدور امر القبض بحقك وفق 
احكام املادة 1/456/أ من قانون العقوبات  ولهروبك 
فتع�ذر تبلغ�ك قانون�ا ل�ذا ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني واس�عتي  االنتش�ار بالحضور ام�ام هذه 
املحكمة يف الس�اعة الثامنة صباحا م�ن صباح اليوم 
2017/8/18 الج�راء محاكمت�ك يف الدع�وى  املرقمة 
995/ج/2017 واملقام�ة من املش�تكي )فضل كاظم 
ش�عالن( ويف حالة عدم حضورك س�تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الرشقاط
العدد 287/ش/2017
التاريخ 2017/5/25

اعالن
اىل املدعى عليه )موىس ابراهيم عبد املجيد(

االح�وال  محكم�ة  اص�درت   2017/5/25 بتاري�خ 
الش�خصية يف الرشق�اط بحقك حكم�ا غيابيا يقيض 
بتصديق الطالق الخارجي الواقع بتاريخ 2014/3/1 
بين�ك وبني زوجتك املدعية س�اهرة محم�ود خلف لذا 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني ويف حال�ة عدم 
حض�ورك اىل هذه املحكمة او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانون�ا لالع�رتاض او التميي�ز  خ�الل م�دة اقصاه�ا 
)ثالثون يوما ( من تاريخ النرش يف الصحف يعترب قرار 

الحكم نافذا بحقك ومكتسبا درجة البتات
القايض
فالح حسن محمد الجبوري
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرشقاط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد 805/ش/2017
التاريخ 2017/6/15

اعالن
اىل املدعيل عليه )مزاحم عمر ابراهيم (

اقامت املدعية شمس طه ياس�ني امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة 805/ش/2017 تطلب فيها الحكم 
تايي�د حضان�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املخت�ار لذا ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموع�د املرافعة املواف�ق 2017/7/3 بالنرش 
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
خري الله خليل كلش
قايض اول محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

مديرية تنفيذ النجف
العدد 2016/1469

تنويه
التاريخ 2017/6/11

بتاري�خ   1459 بالع�دد  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
2017/6/11 ب�أن القيم�ة التقديري�ة للعق�ار ه�و 
1.840.250.000 ملي�ار وثمانمائ�ة واربعون مليون 
ومائتان وخمس�ون الف دينار  ولم تدرج قيمة سهام 
الدين فيه والبالغة 920.125.000 تسعمائة وعرشون 
مليون ومائة وخمس�ة وعرشون الف دينار كما وذكر 
يف اوص�اف الطاب�ق الثاني كلمة لم يؤدي اىل الس�طح 
خط�ا وان الصحي�ح هو س�لم يؤدي اىل الس�طح كما 
وردت كلمة تديد املزايدة خطا وان الصحيح هو تمديد 

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

اعالن
اىل الرشيك /حسني ملهود جاسم 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف 
يف حي الغدير باملوافقة عىل قيام رشيكك شهاب عبيد 
عبادي بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
4/63321/3 جزي�رة النجف حي املي�الد حدود بلدية 
النجف ولغرض تس�ليفه  قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 

العراق

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون االح�وال 

املدنية
اعالن

قدم املواطن)رسبوت حدران رزن( طلبا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تبديل اس�مه يف قيده وجعله 
)سعود ( بدال من )رسبوت ( وعمال باحكام املادة 
) 24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املعدل تقرر ن�رش الطلب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية 
خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة/

وكالة 

محكمة بداءة البرة
العدد 631/ب/2015
التاريخ 2017/5/11

اعالن 
املدعي /فتحي سلطان عبد الرزاق

املدعى عليه /خديجة عباس رمضان وحنان 
وفتحي�ة  وام�ال وكاظ�م وعب�د الل�ه اوالد 
س�لطان عبد ال�رزاق وهن�ادي نعمة طعمة 
ومدير رعاي�ة القارصي�ن يف البرة اضافة 

لوظيفته
تبيع محكمة بداءة البرة العقار  تسلس�ل 
90/88 الرب�اط الكب�ري ومس�احته 391م2 
وه�و عب�ارة عن دار س�كن تق�ع يف منطقة 
الحكيم�ة خل�ف النادي االثوري عىل ش�ارع 
فرع�ي مبل�ط ضمن�ا منطقة س�كنية وهو 
عبارة عن دارين مفرزة  بصورة غري رسمية 
ال�دار االوىل مش�غول من قبل املس�تاجر عيل 
صم�د  وه�و متك�ون م�ن س�احة امامي�ة 
مكشوفة وغرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام 
ومرفق صح�ي البناء م�ن الطابوق وملبوخ 
باالس�منت  ومس�قف بالكونكريت املس�لح 
عدا املطبخ ش�يلمان اما الج�زء الثاني فانه 
مش�غول م�ن قبل عب�د الله  س�لطان الذين 
يرغبون بالبقاء بصفة مستاجرين بعد البيع 
وان�ه متك�ون م�ن طابقني الطاب�ق االريض 
فيه حديقة امامية وكراج مبلط باالس�منت 
ويف الداخ�ل غرفة اس�تقبال مغلف بالتغليف 
البالستيكي ولها س�قف ثانوي وغرفة منام 
ومطبخ وحمام ودرج يؤدي اىل الطابق الثاني 
وهو متكون من ه�ول وغرفة منام ومطبخ 
وحم�ام البن�اء عم�وم العقار م�ن الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت درجة عمرانه قديمة 
ملن له رغبه بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
م�ع دفع التامين�ات القانوني�ة البالغة %10  
م�ن القيمة املقدر والبالغ�ة ثالثمائة واربعة 
وثمان�ون ملي�ون دينار المر ه�ذه املحكمة 
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من 
ظهر الي�وم الثالثون ليوم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

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

التاريخ 2017/6/12
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين 
حس�ني عيل لفت�ه –حيدر عيل لفت�ه  العقار 
يف  الواق�ع  مح�ار  اب�و  53/7م6  تسلس�ل  
الس�ماوة/الحي الصناع�ي  العائ�د للمدي�ن 
حس�ني عيل لفته –حيدر عيل لفتة  املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن خريي�ة منعي�م خ�ر 
وجماعتها  البال�غ 8.503.952 مليون دينار  
فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

1-موقعه ورقمه : س�ماوة /الحي الصناعي 
53/7م6 ابو محار 

2-جنس�ه ونوع�ه : ث�الث مح�الت تصلي�ح 
السيارات )ملك رصف(  

3-حدوده واوصافه : 
4-مش�تمالته : ثالث محالت س�يارات واحد 
مقفل واثنان يعملون منه املدين  والبناء من 
الحديد املس�لح والطابوق  والبناء متوس�ط 

واالرض مبلطة باالسمنت 
5-مساحته :1 اولك 

6-درجة العمران :متوسط
7-الشاغل : املدين حس�ني عيل لفته –حيدر 

عيل لفته 
8-القيم�ة املقدرة :حصة املدين 12638888 
اثنى عرش مليون وستمائة وثمانية وثالثون 

الف وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار 
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»4« أندية عمالقة تنتظر إشارة كريستيانو رونالدو
        المستقبل العراقي/ متابعة

دخلت أربعة أندي�ة أوروبية عمالقة هي 
مانشسرت يونايتد وتشيليس اإلنجليزيني 
وباريس س�ان جريمان الفرنيس وبايرن 
ميونيخ األملاني يف س�باق حس�م صفقة 
الربتغايل كريستيانو رونالدو هداف ريال 
مدري�د التاريخي الذي اقرتب من الرحيل 
عن قلعة »س�انتتياجو برينابيو« بسبب 

قضية التهرب الرضيبي.
وكان�ت الصحاف�ة الربتغالية ق�د أعلنت 
غضب واستياء كريستيانو رونالدو، من 
اتهام�ه بالته�رب الرضيب�ي، وأنه أبدى 
رغبت�ه يف الرحيل عن إس�بانيا، والبحث 

عن فريق جديد.
وينتظ�ر مجل�س إدارة امللك�ي برئاس�ة 
فلورنتين�و بريي�ز انته�اء بطول�ة كأس 
للقارات املقامة يف روس�يا يوم 2 يوليو/

تموز املقبل للتحدث مع الالعب وإقناعه 
بتغي�رب رأيه، كم�ا ح�اول الفرنيس زين 
الدين زي�دان، مدرب امللكي، وس�ريجيو 
رام�وس، قائ�د املرينج�ي، التح�دث مع 

الالعب للعدول عن رأيه.
وذك�رت صحيف�ة »آس« اإلس�بانية أّن 
مانشس�رت يونايتد خصص 200 مليون 
يورو، الس�تعادة ص�اروخ ماديرا، إال أّن 
العرض ق�د يص�ل إىل 210 مليون يورو، 
ع�ى أن يكون انضمام ألفارو موراتا من 
ري�ال مدريد إىل مرسح األح�الم، ورحيل 
الحارس اإلس�باني ديفي�د دي خيا، عن 
الش�ياطني الحم�ر للعب لصال�ح امللكي 

ضمن الصفقة«.
وأش�ارت الصحيفة إىل أّن باريس س�ان 
جريم�ان ق�ّدم عرًض�ا أقل بقمي�ة 140 
مليون يورو، وراتب س�نوي يصل إىل 30 
مليون يورو، ليكون كريستيانو رونالدو 
خليفة السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
ال�ذي رحل يف صي�ف 2016  ملانشس�رت 

يونايتد.وس�بق وذك�رت صحيفة »دييل 
مي�ل« الربيطاني�ة أّن ن�ارص الخليف�ي، 
رئيس باريس س�ان جريمان، جلس مع 
وكيل أعمال ص�اروخ ماديرا يف كارديف 
ي�وم 3 يونيو/حزي�ران امل�ايض، لبح�ث 

انتقال الالعب إىل »حديقة األمراء«، حتى 
قبل أزمة الدون مع الرضائب.

إكس�ربيس«  »دي�يل  وذك�رت صحيف�ة 
أبراموفيت�ش،  روم�ان  أّن  الربيطاني�ة 
مالك نادي تش�يليس، مستعد للتخيل عن 

البلجيك�ي إيدي�ن هازارد، صان�ع ألعاب 
البلوز، للحصول عى خدمات كريستيانو 
رونالدو.فيما أش�ارت صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية إىل أّن اإليطايل كارلو أنشيلوتي، 
املدير الفني لنادي بايرن ميونيخ األملاني، 

يريد التعاقد مع صاروخ ماديرا مستغاًل 
عالقته الجيدة مع الالعب.

وكانت نيابة مدريد، اتهمت كريستيانو، 
بالته�رب الرضيبي بقيم�ة 14.7 مليون 
د«، مش�رية إىل أنه  ي�ورو بش�كل »متعمَّ

استغل رشكة تأسست يف عام 2010، كي 
ُيخفي الدخل الذي حققه يف إسبانيا نظري 
حقوق تسويق صورته.وقال االدعاء، إن 
رونال�دو تهرب م�ن س�لطات الرضائب 
بمبلغ 1.4 مليون ي�ورو يف 2011، و1.7 

مليون يورو يف 2012، و3.2 مليون يورو 
يف 2013، و8.5 مليون يورو يف 2014.

وأش�ارت تقاري�ر صحفية إس�بانية، إىل 
أن الربتغايل، وبالنظر للجرائم الرضيبية 
املتهم بها، فإنه قد يواجه عقوبة سجن، 

قد تصل إىل 7 سنوات.
يذكر أن كريستيانو انضم إىل ريال مدريد 
يف 2009 بصفق�ة بلغت 94 مليون يورو 
قادًما من مانشسرت يونايتد، كما أّنه جدد 
عقده مع النادي امللكي لينتهي يف 2021 
برشط جزائ�ي يصل إىل مليار يورو«.من 
جانبه وضع كريستيانو رونالدو ، رشطا 
للموافقة عى البقاء يف قلعة »سانتياجو 
برنابيو«، وعدم الرحيل عن امللكي خالل 

الصيف الجاري.
وكانت الصحافة الربتغالية أعلنت غضب 
واس�تياء رونالدو، م�ن اتهامه بالتهرب 
الرضيبي، وأنه أبدى رغبته يف الرحيل عن 

إسبانيا، والبحث عن فريق جديد.
وينتظ�ر مجل�س إدارة امللكي، برئاس�ة 
فلورنتين�و بريي�ز، انته�اء بطولة كأس 
العالم للقارات املقامة يف روس�يا، والتي 
س�تلعب آخ�ر مبارياتها ي�وم 2 يوليو/

الالع�ب،  م�ع  للتح�دث  املقب�ل،  تم�وز 
وإقناعه بالعدول عن رأيه.

وذكرت صحيفة »مريور« الربيطانية أن 
كريس�تيانو رونالدو يرغ�ب يف أن يدفع 
نادي ريال مدريد املبلغ املطلوب ملصلحة 
الرضائب، واملقدر ب� 14.7 مليون يورو، 

للموافقة عى البقاء يف إسبانيا.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن ه�ذا هو الحل 
الوحي�د له�ذه األزم�ة، الت�ي اجتاح�ت 
»س�انتياجو برنابيو«، من�ذ اإلعالن عن 
اتهام صاروخ ماديرا بالتهرب الرضيبي.

وأش�ارت تقاري�ر صحفية إس�بانية، إىل 
أن النج�م الربتغ�ايل، وبالنظ�ر للجرائ�م 
الرضيبي�ة املته�م به�ا، فإنه ق�د يواجه 

عقوبة سجن، قد تصل إىل 7 سنوات.

بعد حصوله عىل ذهبية ديب للكيك بوكسينغ.. اليوم.. توقيع عقود اجلهاز الفني للمنتخب الوطني 
رشطة بابل ُتكرم أحد منتسبيها

مالديني حيرتف التنس بعد كرة القدم

مكاملات اخلليفي تقرب رودرجييز 
من باريس سان جريمان

              بغداد/ المستقبل العراقي

 يجتم�ع الي�وم االثنين، مجل�س إدارة االتحاد 
العراقي بك�رة القدم، بالجهاز الفني للمنتخب 
األول، لتوقيع العقود بشكل رسمي، باإلضافة 
إل�ى مناقش�ة المرحل�ة المقبل�ة م�ن إع�داد 

الفريق.

ونقل�ت مواق�ع رياضية ع�ن مص�در القول، 
إن” االتح�اد يرى إبرام عق�د مع الجهاز الفني 
المؤلف من باسم قاسم، مديرا فنيا، ومساعديه 
ش�اكر محمود، ورحيم حميد، ومدرب حراس 
المرمى هاشم خميس، لمدة سنة واحدة قابلة 
للتجديد، وبذلك يؤكد االتحاد أن خياره الحالي 
دائم، وليس مؤقتا مثلما أشيع قبل التعاقد مع 

المدرب باسم قاسم”.
وأوض�ح أن “ م�ن بي�ن األم�ور الت�ي س�يتم 
مناقش�تها إعداد المنتخ�ب للمب�اراة المقبلة 
أمام تايالند، نهاية شهر أغسطس آب المقبل، 
والت�ي س�تقام في بانك�وك “، الفت�ا إلى أن “ 
الجهاز الفني يطلب تأمين مباراتين تجريبيتين 
استعدادا لمواجهة تايالند، وستطرح مجموعة 

م�ن الخي�ارات ومخاطب�ة بع�ض االتحادات 
لتحقيق ذلك”.

لتأمي�ن  يس�عى  االتح�اد   “ أن  إل�ى  وأش�ار 
احتياجات المنتخب، والجه�از الفني من أجل 
إنجاح مهمته في باقي المباريات، من تصفيات 
كأس العالم على األقل لضمان تحس�ن ترتيب 

المنتخب في الئحة تصنيف الفيفا.

تشيليس خيطط خلطف هدف أرسنال

مييس يرد عىل مزاعم دفع 37 ألف يورو يف وجبة عشاء

»الفيفا« يدرس اقرتاحًا
يغري عالـم »املستديرة«

              المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط نادي تشيلس�ي اإلنجليزي لخطف الفرنس�ي ألكساندر 
الكازيت�ي، مهاج�م ليون، قبل مواطنه أرس�نال، رغ�م اقتراب 

الجانرز من حسم الصفقة.
وس�جل الكازيتي 37 هدًفا هذا الموسم، 

وق�ّدم فينجر عرًض�ا للتعاق�د معه 

من�ذ أكثر من عام بقيمة 29.3 مليون إس�ترليني لضمه، ولكن 
الصفق�ة ل�م تتم، وك�رر الع�رض في الصي�ف الحال�ي ولكن 
بمبلغ 60 مليون إس�ترليني، إال أّن هناك منافس�ة مع ليفربول 

ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات الالعب.
وذك�رت صحيفة “ديلي س�تار” البريطانية، نقال عن “ليكيب” 
الفرنس�ية، أّن تشيلس�ي يرغ�ب ف�ي التعاقد الكازيتي بس�بب 
إصرار إيفرتون على مبل�غ 90 مليون يورو للموافقة على بيع 

البلجيك�ي روميل�و لوكاكو، ثان�ي هدافي ال�دوري اإلنجليزي 
الموس�م المنص�رم، ولذل�ك فإن المهاجم الفرنس�ي س�يكون 
أقل كلفة.وأش�ارت الصحيفة إلى أّن ميالن اإليطالي وبروسيا 

دورتموند األلماني، دخال في سباق التنافس لضم الكازيتي.
وكان صاحب ال� 26 عاًما قريًبا من االنضمام لصفوف أتلتيكو 
مدريد اإلس�باني، إال أّن قرار حرم�ان األخير من التعاقدات في 

الصيف الجاري أنهى المفاوضات.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رد األرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على شائعة انتشار صورة لفاتورة حساب زعم أنها تعود لهداف 
الدوري اإلس�باني بقيمة 37 ألف يورو بعد تناول وجبة عشاء مع األورجواياني لويس سواريز، مهاجم البلوجرانا، 
واإلسباني سيس�ك فابريجاس، العب تشيلسي اإلنجليزي.وانتش�رت على صفحات التواصل االجتماعي صورة 
لفاتورة بقيمة 37.330 يورو لوجبة عش�اء لميسي وس�واريز وفابريجاس في مدينة إيبيزا اإلسبانية، والتي 
يقضي فيها الثالثي عطالتهم الصيفية.ورد ميس�ي معلًقا على منشور بمواقع التواصل االجتماعي يتحدث 
عن صورة الفاتورة قائال: “هاهاهاها، هذا أمر مضحك، وهي طريقة تعلمك كيف يمكن للبعض أن يختلق 
ش�يًئا، واألجمل من ذلك أن هناك من يصدق هذا الهراء”.ويتواجد ميس�ي حالًيا في إيبيزا لقضاء العطلة 
قبل السفر إلى مدينة روزاريو األرجنتينية إلتمام عملية الزواج من صديقته أنتونيال روكوزو والمقرر 

إقامته يوم 30 يونيو/حزيران 2017.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعكف مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم )البورد( على دراسة اقتراح جديد، قد يغير الكيفية التي تجري 
بها مباريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

ووفق�ا لوثيقة جديدة ص�ادرة عن المجلس، تحت عن�وان “بالي فير”، فإن االقت�راح يقضي بتقليل وقت 
المباراة إلى 60 دقيقة فقط، مقسمة على شوطين، مع إيقاف الوقت عند توقف اللعب، وبحسب الوثيقة، 
الت�ي تض�م مقترحات أخرى، فإن وق�ت اللعب الفعلي خ�الل المباريات حاليا هو أقل م�ن 60 دقيقة وذلك 

بسبب عوامل عدة.
ويس�عى المجل�س من وراء هذا االقتراح إلى تحس�ين س�لوكيات الالعبين خ�الل المباريات وزي�ادة زمن اللعب 

الفعل�ي، إل�ى جانب توفير المزيد من المتعة واإلنصاف في المباريات.وكش�فت الوثيقة بالتفصيل عن حاالت إيقاف 
حكام المباريات للوقت خالل المباراة، وذلك عند احتس�اب ركلة جزاء أو ركلة حرة أو عند تس�جيل هدف أو مع إصابة 

الع�ب أو ف�ي حالة من�ح بطاقة صفراء أو حمراء ألح�د الالعبين أو عند تبديل الالعبي�ن أو مع خروج الكرة 
خ�ارج حدود الملع�ب.وكان المجلس قد ناقش مؤخ�را طريقة جديدة لتنفي�ذ ركالت الترجيح لجعلها أكثر 

إنصافا لكال الفريقين.

             بابل/ المستقبل العراقي 

كرم�ت مديري�ة ش�رطة محافظ�ة باب�ل، خ�الل 
احتفالية لها، منتس�بها نهاد حسن العب المنتخب 
الوطن�ي العراق�ي للفنون القتالي�ة، لحصوله على 

ذهبية بطولة دبي المفتوحة للكيك بوكسينغ.
وذك�ر بيان للمديري�ة تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه، ان “العب المنتخ�ب الوطني العراقي 
للفن�ون القت�ال نه�اد حس�ين، حصل عل�ى ذهبية 
بطولة دبي المفتوحة للكيك بوكسينغ والتي اقيمت 
في دولة االمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة 

من ألمع نجوم اللعبة محلياً وإقليمياً وتتضمن فئات 
الرجال والشباب والناشئين من كال الجنسين”.

ال�ى، ان “الع�راق ش�ارك ب���3 العبي�ن  واش�ار 
البطول�ة  وضّم�ت  كغ�م   86  63-  –  57 ب�أوزان 
واإلم�ارات،  والكوي�ت،  الس�عودية،  دول،  ع�دة 
والسودان، والجزائر، والمغرب، وإثيوبيا، وايرلندا، 
وكن�دا،  وإي�ران،  وطاجكس�تان،  وأوزبكس�تان، 
وإيطالي�ا، والهند”.واختتم البيان بالقول، “وحضر 
االحتفال قائد الشرطة اللواء علي حسن مهدي كوة 
الزغيبي ورئيس اللجنة االمنية في مجلس بابل الى 

جانب عدد كبير من الضباط والمنتسبين.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تأهل باولو مالديني، أس�طورة ميالن اإليطالي، إلى بطولة “ATP Milan Challenger” للتنس بعد مشاركته 
م�ع س�تيفانو الندوني، ليتحول إلى الع�ب محترف.ولعب صاحب ال� 48 عاًما أكث�ر من 600 مباراة بقميص 
فريق�ه الس�ابق، وفاز بالعديد م�ن البطوالت أبرزها 5 ألق�اب دوري أبطال أوروبا، قب�ل أن يعلن اعتزاله في 
2009.وقال الندونيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “مالديني يلعب بصورة جيدة، سبق 
ولعبنا سوًيا في العديد من المباريات الخيرية، وتعد هذه البطولة هي األولى بين بطوالت المحترفين”.

وتابع: “أس�طورة ميالن بدأ متأخًرا ممارس�ة رياضة التنس، لذلك عانى في كثير من األوقات مع 
بعض تقنيات اللعبة، إال أّنه أصبح اآلن أفضل بكثير، ألنه يمتلك رغبة كبيرة في التعلم”.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د خورخي مينديز، وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع 
ألع�اب ريال مدريد اإلس�باني، أّن موكله على اتص�ال مع ناصر الخليفي، 
رئيس نادي باريس سان جيرمان، لينضم ل� “حديقة األمراء” في الصيف 
الجاري.وحاولت أندية مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال من إنجلترا 
وإنترناس�يونالي اإليطالي وغيرها للحصول على خدمات الالعب، ورغم 
أّن أغلب التقارير الصحفية أش�ارت إلى اقترابه من مس�رح األحالم، إال 
أّن باري�س بات قاب قوس�ين أو أدنى من التعاقد م�ع رودريجيز.وقال 
مينديز في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية: 
“رودريجي�ز ف�ي تواصل يومي م�ع ناصر الخليفي، س�واء عن طريق 
الهاتف أو الرسائل أو المكالمات فيديو ألّن الالعب هو األولوية األولى 
لإلس�باني أوناي إيمري، مدرب البي إس جي”.ويقترب رودريجيز، 
صاحب ال� 25 عاًما، من الرحيل عن قلعة “سانتياجو برنابيو” بعد 
مش�اركته في 13 مباراة فقط أساسًيا هذا الموسم في الدوري 
اإلس�باني وع�دم اقتناع الفرنس�ي زي�ن الدين زي�دان، المدير 
الفن�ي للملكي ب�ه لدرجة إخراج�ه من قائم�ة نهائي دوري 
أبطال أوروبا ض�د يوفنت�وس اإليطالي.وانضم رودريجيز 
في 2014 للبالنكوس قادًما من موناكو الفرنسي بصفقة 
بلغت 75 مليون يورو، كما حقق لقب هداف كأس العالم 

في نسخته األخيرة بالبرازيل.

وضع شرطًا للبقاء يف ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن من قال عب�ارة لوال أن امل�وت أتاني لجعلت 
جميع الدول األوروبية إسالمية هو صالح الدين األيوبي.

هل تعل�م أن أول جبل وض�ع يف األرض جبل أبي قيس يف 
مكة.

ه�ل تعلم أن�ه يوجد يف مكة جب�ل من جهن�م وجبل من 
الجنة.

هل تعلم أن أطول سور يف العالم يوجد يف الصني.
أن الغواص�ني الذين يتنفس�ون األو**جني الرصف قبل 
الغ�وص بنصف ساعة قادرون عىل مسك أنفاسهم تحت 

املاء ملدة 13دقيقة.
أن مسامري الحديد ال تصلح يف تثبيت خشب البلوط وذلك 
بسبب املادة الكيماوية املوجودة يف الخشب والتي تتسبب 

يف صدأ املسامري.
أن شجرة املانغروف ، وهي شجرة استوائية ، تعد واحدة 

من األنواع القليلة التي يمكن أن تنمو يف املياه املالحة.
أن أطول فرتة قضاها ش�خص يف حال�ة قبض لألمعاء » 

إمساك » كانت 102يوماً.
أن النم�ر األمريكي املرقط يصط�اد فرائسه من األسماك 

بكفة ذي الرباثن.
أن دودة الحرير ليست دودة وإنما هي يرقانة الفراشة.

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�ري 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�ريات 
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 الكثري 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 األخرية 

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�ري 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�ري 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 .
عاطفي�اً: ترك�ز ع�ىل العالق�ات االجتماعية 

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:
نصف كيلو جالش - 1 كوب فستق مجروش - ربع 
كوب سك�ر – رشبات – سم�ن - فستق مجروش 

للتزيني
طريقة التحضري:

يسخ�ن الف�رن ع�ىل درج�ة ح�رارة 160 مئوية، 
وتدهن الصينية بالسمن.

يوض�ع الفست�ق يف بول�ة، ويض�اف إلي�ه السكر، 
وتخلط جيداً.

توض�ع ورقت�ني م�ن الج�الش وتده�ن بالسمن، 
ويوض�ع فيها مقدار م�ن خليط الفستق بش�كل 

طويل.
تلف ورقة الجالش لتصبح مثل أصبع طويل.

توض�ع يف الصينية، وتك�رر العملية حت�ى إنتهاء 
الكمية.

ترص أصابع الج�الش يف الصينية، وتقطع أصابع 
بطول 5 سم. وتدهن بالسمن.

تدخ�ل الف�رن مل�دة م�ن 20 إىل 25 دقيق�ة وحتى 
تكتسب اللون الذهبي.

تخ�رج من الف�رن، وترتك لته�دأ قلي�اًل، ثم يصب 
فوقها الرشبات.

تزين بالفستق املجروش، وترتك لتربد، ثم تقدم.

آثار الشعور بالوحدة عىل شخصية اإلنسان
توص�ل علم�اء أمريكي�ون لنتائج تب�ني آثار الش�عور بالوحدة عىل ش�خصية 
اإلنسان وحالته النفسية.يش�عر الكث�ريون بالوحدة والعزل�ة نتيجة فقدانهم 
أق�رب األصدق�اء أحيانا أو بسبب ظ�روف العمل اليومية يف وقتن�ا الحايل، التي 
ل�م ترتك لإلنسان متسعا من الوقت لالجتماع بأقرب األش�خاص إليه، حتى أن 
العدي�د من علماء النفس باتوا يالحظون أن الش�عور بالوح�دة بدأ يرتك آثاره 

السلبية عىل نفسية الكثريين ويتسبب لهم بمشاكل عصبية.
وح�ول ه�ذا املوضوع قال عدد م�ن العلماء من جامعة ش�يكاغو األمريكية يف 
مقال نرشته مجلة P S P B إن »دراساتهم األخرية أظهرت أن الشعور بالوحدة 
ينمي حس األنانية عند األش�خاص، ويجعله�م يركزون عىل األمور التي تتعلق 

بهم وحدهم دون االنتباه ملشاكل وهموم اآلخرين«.
وأوضح�وا أنهم توصلوا إىل تلك النتائج بعد دراس�ات نفسية أجروها عىل مدى 
11 عاما، ش�ملت أكثر من 200 شخص تراوحت أعمارهم بني 50 إىل 68 سنة، 
حي�ث تب�ني أن الذين يعانون من الش�عور بالوح�دة أصبحوا أناني�ني أكثر من 
غريهم، حتى أن ش�عورهم بالوح�دة بدأ يؤثر ع�ىل ردود أفعالهم وترصفاتهم 

بشكل عام.

اغسل يديك إلعادة ترتيب أفكارك!
كش�فت دراسة جديدة أن غسل األيدي ال يجعلها نظيفة فقط، ولكن يمكن أن 

يساعد يف تخليص الدماغ من األفكار القديمة وإعادة ترتيب األفكار..
واكتش�ف الباحثون أن غسل اليدين وإزالة األوس�اخ، يساهم يف تنقية الدماغ 
من األفكار القديمة القائمة ع�ىل التجارب السابقة.وأُجريت الدراسة من قبل 

الباحثني يف كلية، روتمان، لإلدارة يف جامعة تورنتو.
وقام البحث الحايل بالتحقق من أثر غسل اليدين عىل العملية العقلية الكامنة، 

التي يجري من خاللها فصل األفكار..
وأجرى الباحثون 4 تجارب، بدأت من خالل جذب انتباه املش�اركني إىل أهداف 
معين�ة، وذلك باالعتم�اد عىل لعبة الكلم�ات، أو فعل التهيئ�ة )الذي يؤثر عىل 
عملي�ة اتخاذ الق�رارات(..وكان تركيز أولئ�ك الذين قاموا بغس�ل أيديهم عىل 

الهدف السابق، أقل نسبيا باملقارنة مع زيادة تركيزهم عىل الهدف القادم.
وأش�ار بينغ دونغ، طالب الدكتوراه يف مجال التسويق، إىل أن البحث ركز عىل 
تأث�ري غسل اليدين عىل امل�دى القصري، بدال من التأثري طوي�ل األجل، يف مجال 

السعي نحو الهدف.
وتش�ري النتائ�ج إىل أن هذه العملية تعي�د توجيه التفكري، بعي�دا عن األهداف 

القديمة، للرتكيز عىل الجديدة واألفضل منها.

املوسيقى تؤثر عىل النطق عند اإلنسان
توص�ل علماء بريطانيون إىل نتائ�ج أن االستماع إىل املوسيق�ى يؤثر عىل عملية 

النطق، ويغري من طريقة الكالم عند اإلنسان.
ويف مق�ال نرشت�ه مجل�ة Eurekalert قال العلم�اء: »بينت أبحاثن�ا األخرية أن 
االستم�اع للموسيقى يرتك تأث�ريات ملحوظة عىل طريقة الك�الم عند اإلنسان، 
ك�ون املوسيقى تؤثر عىل مناط�ق معينة من الدماغ، والت�ي تعترب مسؤولة عن 
عملي�ة النطق وترتي�ب األفكار.. نحن نتحدث هنا عن األش�خاص الذين يعانون 
من التوحد، أو السكتات الدماغية أو الخرف أو إصابات يف قسم معني من الدماغ، 
هذه املش�اكل تتسبب باضطرابات كبرية يف وظيفة النطق لديهم، وتجعلهم غري 

قادرين عىل الكالم بشكل طبيعي«.
وأضاف�وا: »خ�الل أبحاثنا الطويل�ة التي أجريناه�ا ملساعدة األش�خاص الذين 
يعان�ون من تلك األمراض لكي يستعيدوا نطقه�م السليم، استخدمنا العديد من 
الوسائ�ل كالتحفيز الكهربائي للدماغ وجلس�ات العالج النفيس، وحتى جلسات 
العالج باستخدام األصوات املختلفة، لقد تبني أن املوسيقى كانت من أكثر الطرق 
فعالية يف ع�الج هؤالء املرىض، فقد الحظنا أنها تحفز الخاليا العصبية يف الدماغ 
وتساعدها عىل استعادة نش�اطها، كما أنها تساع�د املصابني بالخرف عىل عدم 
االستس�الم لليأس والخ�روج بأفكارهم لعال�م آخر، بل تحفزه�م عىل استعادة 
وترتي�ب أفكاره�م، وتحسن من طريقة النطق عند املصابني بمش�اكل معينة يف 

الدماغ«.

1لقبها الفني دلوعة االغنية العربية.
2احدى الحموات الفاتنات يف السينما العربية. 
3حص�ل عىل o ثلثا أب�ي 4لقب ماجدة الرومي 
الفن�ي »--- --- العرب�ي« )كلمت�ان( 5ق�رأ 
القرآن ق�راءة متأنية o ما يرب�ط به الحصان 
لتوجيه�ه. 6تحسس o طريق�ة تجمع اليشء 
ع�رب الوقت. 7انتقال وتقدم اليشء مثل نقاش 

موضوع ما 8رشفة يف البناء o يابسة
9لقبها الفني صوت الكريستال

10لقبه الفني العندليب األشقر )لبنان(

 o من انواع الزهور o 1أوش�ك عىل القيام بال�يشء
حرف نفي. 2نهر يف الصني o نصف رباح.

3جهاز ايقاف السيارة o عقد )كصفقة ما(
4عىل وشك أن يحدث لها يشء o محاكاة

5ثلث�ا م�رء o كان�ت عاصم�ة للسومري�ني عام 
2100 ق.م o عكس راج 6له جائزة عاملية باسمه 

)مبعثرة( o مركبة ورحلة أمريكية للقمر.
7ضم�ري غائ�ب o أصاب�ك بالغ�رور o اس�م أحد 
الحروف )معكوسة(. 8متشابهان o هبة خفيفة 
م�ن الهواء o حرف نف�ي. 9اسم علم بمعنى هني 

العيش o ظهر 10غري ناضج o تنور

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..أصابع البقالوة بالفستق
الشيب املبكر إما وراثي وإما عالمة خلل مناعيطب

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مدير مركز 
الش�يخوخة يف مايو كلينيك الدكتور جيمس 
كريكالن�د قوله إن كل ش�خص يأخذ نصيبه 
من الشيب يف حياته، لكن كفة امليزان تميل يف 
سن األربعني أو الخمسني حيث يتفاوت معدل 
التغيري حس�ب علم الوراثة والجنس والعرق.

والجن�س األبيض يميل إىل الش�يب أرسع من 
األس�ود، بينما يقف اآلسيوي�ون بني األبيض 
واألس�ود، أما املرأة فيش�يب ش�عرها عموما 
بعد الرج�ل، ويتحدد العمر الذي يش�يب فيه 

الشخص يف املقام األول بناء عىل علم الوراثة، 
لذلك إذا شاب شعر أحد الوالدين أو كليهما يف 
وقت مبكر، فإنه من املرجح أن يش�يب شعر 
االب�ن يف وق�ت مبك�ر أيضا.ويق�ول الدكتور 
كريكالن�د إن التدخ�ني يمك�ن أن يرّسع تغري 
لون الش�عر، والش�يب املبكر يمكن أن يكون 
م�ؤرشا عىل خل�ل يف املناعة الذاتي�ة أو الغدة 
الدرقية أو أمراض القلب، وإذا كان الشخص 
يعاني من مرض قلبي وش�عره أش�يب فهذا 

عالمة عىل مرض قلبي أسوأ.

أسباب »رش الطائرات« باملاء

بني ح�ني وآخر، نش�اهد استقبال 
محاط�ة  املط�ارات  يف  الطائ�رات 
عليه�ا  ت�رش  إطف�اء  بسي�ارات 
املاء من خ�الل خراطيمه�ا، أثناء 

توقفها.
ف�إن  ط�ريان،  خ�رباء  وحس�ب 
للرتحي�ب  دويل  ع�رف  الظاه�رة 
الطائ�رات  وط�رازات  بالخط�وط 
الجديدة التي تسري رحالتها ملطار 

ما للمرة األوىل.
وال تقترص الظاه�رة عىل الطائرة 
فحس�ب، ب�ل تستخ�دم خراطيم 
املياه أيضا لوداع املركبات املسافرة 
يف مناسب�ات ما، كم�ا تستخدم يف 
االحتفال بتقاعد كب�ار الطيارين، 

ويف أول وآخر رحلة لرشكة طريان 
إىل مط�ار م�ا، أو أول وآخ�ر رحلة 
لنوع ما م�ن الطائ�رات. وتنطبق 
املستخدم�ة  الطق�وس  نف�س 

للطائرات عىل السفن وأطقمها.
يف  الكونك�ورد  ط�ارت  وعندم�ا 
رحلته�ا األخ�رية من مط�ار جون 
استخدم�ت  ال�دويل  كيني�دي  إف. 
واألبي�ض  األزرق  بالل�ون  املي�اه 

واألحمر كاعمدة لوداعها.
وتلق�ى الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترام�ب تحي�ة املي�اه يف أول رحيل 
ل�ه م�ن الغواردي�ا بع�د ف�وزه يف 
ع�ام  يف  الرئاسي�ة  االنتخاب�ات 

.2016
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أن تكون حمظوظًا بال تلفزيون حمالت بغدادية 
سادت ثم بادت

كرم نعمة طارق حرب

يعب�ر ل�ي صديقي المهن�دس العرب�ي المهاجر إل�ى بريطانيا 
منذ س�تينات القرن الماضي، عن س�عادته المش�وبة بالتردد في 
االنقط�اع عن الثقاف�ة العربية، فزوجته أيرلندي�ة وولده يتقن 3 
لغات ليس�ت العربي�ة بينها، وهو لم يعد إلى بل�ده منذ أن هجرها 

من دون أي سبب، غير التوق لحياة كريمة تصان فيها الكرامة.
تس�نت ل�ه أخيرا إعادة اكتش�اف ش�يء من تل�ك الثقافة التي 
انقط�ع عنها، عندما اقتنت زوجته أس�تاذة اللغ�ات جهازا يجمع 

قنوات فضائية بأكثر من لغة، كانت العربية من بينها ويا للحظ!
منذ أش�هر يمر صديق�ي على القنوات العربية كلما تس�نى له 
ذلك على األقل الستذكار شيء من حياته السابقة في وطن أحبه، 
كان يحاول أن يجد تفسيرا لما يشاهده من برامج وأعمال درامية 
عربية، لكنه فشل فشال ذريعا، ربما لنمو واختالف ذائقته، أو ألن 
ما ينتج اليوم يتالءم مع ش�حنات الكراهي�ة والضحالة والتخلف 

التي باتت تغلف حلقات واسعة في المجتمعات العربية!
قال: كم كان محظوظا ألنه منذ نصف قرن لم يشاهد برنامجا 
عربي�ا واحدا، لق�د أعاد بن�اء ذائقته، صحيح أنه يش�عر بالحنين 
لبعض األفالم واألغان�ي التي ارتبطت بطفولته، لكن كل ما يقدم 

اليوم يوغل في السطحية المريعة.
تحدث عما شاهده على مدار األشهر الماضية، فوجوه الممثلين 
الكب�ار عمرا هرم�ت وبدت عاجزة عن التعبي�ر، والجيل الجديد ال 
يدرك فلسفة التمثيل، وما يقوم به من أداء مجرد حركات منفعلة 
أو راقص�ة ببالهة، حت�ى المخرجون لم يتعلموا ش�يئا من تطور 
فك�رة التلفزيون وطريقة تقديم المش�هد، فالص�ورة الجامدة لم 
تع�د قائمة اليوم، والعدس�ة تم�ارس اإليحاء التعبي�ري أكثر من 

تصوير المشاهد كما هي.
إنه يحاول إيجاد تفس�ير ل�كل ما يعرض الي�وم على القنوات 
العربي�ة، ول�م يجد غير أن الس�طحية والخ�الف المتصاعد داخل 
المجتمع�ات أوجدا معهما نوع�ا من ثقافة ضحلة تقدم نفس�ها 
بطريق�ة مكررة وس�اذجة، فالممث�ل ابن بيئته ومق�دم البرامج 
والمح�اور والمغني كذلك، وإال لماذا لم يجد بعد المش�اهدة ألكثر 

من مئة قناة تلفزيونية عربية ما يرقى بوعيه!
ف�ي يوم ما كان صديقي وزوجت�ه ضيفين علينا في احتفالية 
أقمناها في الجريدة وكان بيننا مخرج عربي ترك لمس�اته الفنية 
منذ عقود على أكثر من شاش�ة عربية، ولم أس�تغرب أن صديقي 
المهن�دس لم يتع�رف عليه مع أنهما من بلد عرب�ي واحد، واليوم 
ك�م بدا هذا الرج�ل محظوظا ألنه لم يش�اهد تلفزيونا عربيا منذ 

ستينات القرن الماضي.

في سلس�لة تراثيات بغدادي�ة وفي باب اماك�ن بغدادية كانت 
لن�ا عن  المح�الت البغدادية المنس�ية اي محالت بغدادية س�ادت 
ث�م بادت طالم�ا ان المدينة الم�دورة هي اصل مدين�ة بغداد تكاد 
تندثر  ويلفها النس�يان واقصد بذلك مدين�ة المنصور والتي كانت 
قائم�ة في دائ�رة صغيرة في قل�ب محلة الك�رخ الحالية باطاللة 
عل�ى نهر دجلة حيث يمكن اعتبار الدائرة التي تش�كل قلبها دائرة 
التقاع�د هي بغ�داد حيث حدودها العطيفية ش�ماال وغربا مقبرة 
باب حرب اي مقبرة الكرخ وش�ارع المط�ار القديم غربا وجنوبا  
قص�ر الخلد الذي بناه المنصور في نقطة التقاء نهر الرفيل والذي 
اس�تبدلوا اس�مه بنهر عيس�ى  ش�مال المنطقة الخضراء الحالية 
فه�ذه المناطق ه�ي بغداد فقط  ثم توس�عت ال�ى الرصافة وهي 
منطق�ة االعظمية الحالية وهذه خارج وكذلك مقابر قريش وهي 
الكاظمي�ة الحالية حيث تم دفن ريطة زوجة الخليفة المهدي بنت 
الخليفة الس�فاح  اوال في الكاظمية لذل�ك كانت الكاظمية مقبرة 
ريطة  وتم دفن البانوقة ابنة المهدي اوال في االعظمية لذلك كانت 
االعظمي�ة مقبرة البانوقة ألن وفاته�ن  زمن المنصور وقبل دفن 
االمام موس�ى الكاظم ودفن االمام ابي حنيفة ومن محالت بغداد 
المنس�يات  باب الطاق وهي بموضع س�احة عنتر الحالية ومحلة 
الكلچية التي كانت في منطقة الميدان الحالية والكلة تعني الرأس 
حيث تباع الكوارع وهي اجزاء من الحيوانات أو ما يسمى بالباچة 
وقيل انها مح�ل رؤوس الرجال الذين قتلهىم هوالكو حيث تذهب 
النس�اء للبحث عن االزواج واالباء واالبناء لدفن الرأس وينظر الى 
ه�ذه المحلة نظرة ازدراء بس�بب وجود المبغى الع�ام فيها حتى 
اواس�ط القرن العش�رين ومحلة الس�ور التي كان محلها في باب 
المعظ�م ذلك الس�ور الذي بن�اه الخليفة الناص�ر ٦٠٠ هج ومحلة 
قمر الدين في نفس المكان الذي كان قائد شرطة بغداد في المائة 
السادس�ة للهجرة ومحلة الصابونچيه نسبة الى صناعة الصابون 
في نفس المكان ومحلة گوگ نزر او كوك نظر وهو قائد المدفعية 
في جيش الس�لطان العثمان�ي مراد عند دخولة بغ�داد ١٢٢٣ هج 
ومحلة دكان ش�ناوة بين محلت�ي المي�دان والصابونچيه ومحلة 
قره ش�عبان وهو الشخصية البغدادية صاحب االمالك الكثيرة في 
بغداد وخاصة محلة حافظ القاضي ومعس�كر الرشيد ومن ذريته 
والدة االديبة عاليه طالب ومحلة ست هدية بين محالت قنبر علي 
وحمام المالح الحاليتين وهدية احدى الصالحات في بغداد ومحلة 
الوند نسبة الى خان الوند الذي بناه والي بغداد حسن باشا ١٧٠٤ 
هج لسكنى الجند ومحلة التوراة بين قنبر علي وسوق الغزل وفيها 
اقدم كنيس يهودي في بغداد كنيس الش�يخ اس�حاق ش�يخ يهود 
بغداد في القرن السابع ومحلة الدشتي وعرفت في العهد العباسي 
بدرب فراشة وكانت تمتد من المستنصرية حتى الشورجه ومحلة 
دكاكي�ن  َحبوب التي تعتبر جزءا من محل�ة المربعة ومحلة راس 
الس�اقية  والتي كانت تقع بين محلتي باب الش�يخ والس�نك حيث 
ينق�ل ماء دجلة به�ا الى المحالت المجاورة وخاصة باب الش�يخ 
ومحلة العلوازية نس�بة الى بستان لهذا الرجل إيلواز وتعتبر جزءا 
من محلة المخرم احد اهم محالت بغداد في العهد العباس�ي محلة 
القاضي ابا سعيد المخرمي للذي اجاز الشيخ عبد القادر الكيالني 
والبس�ه خرقة التصوف وهي محلة الكس�رة ش�مال باب المعظم 
ومحلة كرد الباش�ا وهي مجموعة بس�اتين بجانب محلة العلوية 
تم تقسيمها الى دور سكن ومحلة الرواف وهي مجموعة بساتين 
جنوب الباب الش�رقي ومن معالمها الحالية فندق بغداد الذي بني 
في اوائل خمس�ينيات القرن العش�رين وعائلة الرواف التي كانت 
تمل�ك هذه المنطق�ة من عوائل بغداد ومحلة بس�تان الخس وهي 
محلة واس�عة وهذه تش�مل س�احة النصر في ش�ارع الس�عدون 
وحتى شاطئ دجلة على القسم الشمالي لشارع ابو نواس ومحلة 
خضر الياس وكانت محلة كبيرة جنوب العطيفية وشمال الجعيفر 
وفيه�ا رب�اط االخالطية الصوفي  وكان ج�زء منها يعرف بمحلة 
البكداشية نسبة الى هذه الطريقة الصوفية الشيعية حيث يمارس 
الجن�ود العثماني�ون الطقوس الخاصى بهذه الطريقة حتى س�نة 
١٨٢٦ حي�ث منع الس�لطان العثماني هذه الطريق�ة وقتل اتباعها 
ومحل�ة القاطرخان�ه اي مربط البغال القاطر ه�و البغل بالتركية 
بجان�ب محلة صبابيغ  اآلل والح�اج فتحي والمربعة في الرصافة 
ومحل�ة الطاطران على اس�م احدى القبائ�ل المغولية من محالت 
رصافة بغداد وكانت تس�مى في اواخر العهد العباسي باللوزية او 

قراح ابي الشحم اي بستان ابو الشحم .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

اجليش العراقي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أعلن�ت ش�ركة لوجيتي�ك ع�ن طرح لوح�ة فأرة 
مزودة بنظام الش�حن بوربل�ي والذي يعمل على 

إمداد الفأرة بالتيار الكهربائي باستمرار.
وأوضحت الش�ركة السويس�رية أنها عملت على 
تطوير تقنية الش�حن الجديدة لمدة أربع سنوات 
بهدف تلبية متطلبات عشاق األلعاب، حيث يعمل 
النظ�ام الجديد مثل الف�أرة الالس�لكية بدون أّي 
كاب�الت مزعج�ة. وأش�ارت إلى أن حج�م لوحة 

الف�أرة بوربل�ي يبل�غ x 320 275 م�م، ونظ�ام 
الش�حن المدمج بها يعتبر تطويرا خاصا بشركة 
لوجيتيك، وقد تخلت الشركة عن قصد عن تقنية 
الشحن الالس�لكي “Qi” واس�عة االنتشار، حتى 
ال يتم اس�تغالل س�طح اللوح�ة بالكامل كقاعدة 

للشحن.
وم�ن المق�رر أن تط�رح لوجيتيك لوح�ة الفأرة 

الجديدة في أغسطس المقبل.

قدم�ت ش�ركة C Seed أكبر تلفزي�ون بدقة عرض 
4K، وشاش�ة قطره�ا 262 بوص�ة، م�ا يزي�د عن 
6.5 متر..مجل�ة The Verge أوردت الخب�ر، ال�ذي 
جاء في�ه أن جهاز التلفزيون زود بعش�رة مكبرات 
للص�وت، بتوزي�ع صوتي جي�د. كما يتمتع بس�تار 
قماش�ي للحماية وبخادم للميديا..وتوضح الشركة 
لزبائنه�ا، في نش�رتها الصحفية، أن مش�اهدة هذا 
الجه�از واالس�تمتاع به، تجربة تحاكي دار س�ينما 

خاص�ة في المنزل. هذا ويبلغ ثمن الجهاز 540 ألف 
دوالر، وي�زن نح�و 800 كيلوغرام، وله�ذا يتوجب 
على مش�تريه دف�ع 38.5 أل�ف دوالر لق�اء تركيبه 
في مكانه. وس�تنطلق مبيع�ات C Seed 262 صيف 
هذا العام. يذكر أن شركة »شارب« تقدمت بنموذج 
 7680X4320 8 بدق�ةKلجه�از تلفزي�ون بشاش�ة
بيكس�ل في أكتوب�ر الماضي. كما عرضت شاش�ة 

فائقة الدقة، بتوزع 1008 بيكسل في كل بوصة.

لوجيتيك تطرح لوحة شحن الفأرة السلكيا ًأكرب تلفاز بدقة 4K يف العالـم


