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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

اإلميـان معـرفـة
 بـالـقـلـب، وإقـرار بـالـلـسـان، 

وعمل باألركان

ص3الربملان يصوت عىل قانون »شعار« مجهورية العراق »وختمها«.. ويناقش التعيني بالوكالة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4هل تقود »الكيمياء اإلجيابية« بني ترامب وبوتني إىل السالم يف سوريا؟

»100« دولـة تقـر معـاهـدة دوليـة حلظـر السـالح النـووي والـدول الغـربيـة تعـارض

قيادي كردي: استفتاء كردستان يعرض حياة »مئات اآلالف« من الكرد للخطر

إعالن »النرص الكامل« يف املوصل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عّم�ت الفرح�ة يف جمي�ع محافظات 
العراق بتحري�ر مدينة املوصل من تنظيم 
الخالف�ة«  »دول�ة  وإنه�اء  »داع�ش«، 
املزعوم�ة الت�ي أعلنها املج�رم ابو بكري 
خرج�ت  إذ   ،2014 ع�ام  يف  البغ�دادي 
العراقيني إىل الش�وارع والساحات العامة 
ابتهاج�اً بالن�ر الكامل ال�ذي تحّقق يف 
التحمت  الس�بت،  أم�س  املوصل.وظه�ر 
قوات الرشطة االتحادية وجهاز مكافحة 
اإلره�اب عن�د ضف�اف دجل�ة يف مدين�ة 
املوصل، فيما رفع جن�ود عراقيون العلم 

العراق�ي يف ح�ي الح�اوي آخ�ر معاق�ل 
»داع�ش« يف املوص�ل القديمة.وخاض�ت 
العراقي�ة معرك�ة الوص�ول إىل  الق�وات 
ضفاف دجلة من ناحية الشهوان، وأفادت 
مصادر أمنية بمقتل أبو حفصة السعودي 
أح�د قي�ادات »داع�ش« خ�الل محاولته 
الهروب إىل الساحل األيرس للموصل. وقال 
قائد عملي�ات قادمون يا نين�وى الفريق 
الركن عبد األمري رش�يد يار الله أّن قوات 
الرشط�ة االتحادي�ة حررت ب�اب الطوب 
بالكامل وسوق الصاغة وشارع النجفي، 
وبذل�ك تكون ق�د أكملت امله�ام املنوطة 
بها يف املدين�ة القديمة والس�احل األيمن 

م�ن املوصل.وس�يطرت الق�وات األمنية 
عس�كرياً عىل املدينة القديم�ة باملوصل، 
وذكر عبد الرحمن الخزعيل مسؤول إعالم 
القي�ادة يف الرشط�ة أّن »ق�وات الرشطة 
االتحادية تمكنت من قتل 83 عنراً من 
داعش واعتقلت آخرين يف عمليات تحرير 
املوصل القديمة يف الساحل األيمن وكذلك 

تدمري ثالث مضافات«.  
»الرشط�ة  أن  إىل  الخزع�يل  وأش�ار 
االتحادي�ة عث�رت ع�ىل معم�ل لتفخيخ 
الس�يارات، إضاف�ة إىل نفق كب�ري لتنقل 

عنارص التنظيم بني األحياء«.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

أعادت رشك�ة أمريكي�ة متخصصة 
يف األعم�ال الفنية واليدوي�ة اآلالف من 
األعمال الفنية األثرية ُهربت من العراق، 
كانت اشرتتها يف وقت سابق للعرض يف 

متحف للكتاب املقدس.
ووافقت رشكة هوبي لوبي عىل سداد 

ثالثة مالي�ني دوالر، ورد القطع األثرية، 
بغرض تسوية االتهامات املوجهة لها.

الوالي�ات  الع�ام يف  املحام�ي  وق�ال 
املتح�دة إن الرشك�ة خرق�ت القان�ون 
اللوح�ات  آالف  باس�ترياد  الفي�درايل 

والعمالت األثرية.
وقال�ت الرشك�ة إنها لم تك�ن تدرك 
مدى التعقيد ال�ذي تنطوي عليه عملية 

استرياد آثار عندما بدأت نشاطها.
وكان�ت للرشك�ة معرك�ة قضائي�ة 
أخ�رى يف 2014، عندم�ا اعرتضت أمام 
املحكم�ة العلي�ا األمريكي�ة عىل س�داد 
تكلف�ة إجهاض إحدى العام�الت لديها 

ألسباب دينية.

التفاصيل ص3

البحرين:
 تدهور خطري يف صحة املعتقل 

الشيخ منري املعتوق 

مدير عام املنافذ احلدودية 
يعلن انتهاء  اعامل املؤمتر النصف 

سنوي اخلاص باملديرية

حمافظ بغداد يكشف
 عن خطة للنهوض بالواقع 

الرتبوي يف العاصمة

باريس سان جريمان 
يـحـدد بـديـل صفـقـة 

مـبـابـي

احـتـفـاالت فـي بـغـداد والـمـحـافظـات بـدحـر تـنـظـيـم »داعـش« واسـتـعـادة »ام الـربـيـعـيـن«
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قــاض أمـريــكــي يــوقــف تــرحـــيــل عــراقـــيــيـناحلرارة تتجاوز نصف درجة الغليان يف املنطقتني الوسطى واجلنوبية
بريطـانيـا ال تريـد االشتـراك فـي احلـرب عـلـى كـوريا الشامليـة عمليـات بغـداد هتـدد بإعـتـقـال مطلقي العيارات النـاريـة

النصـراوي: البصـرة تتعـرض ملـؤامرة 
وتـم هتـديـدي بالقتـل

وزير النقل يلتقي حمافظ املثني ويناقش معه 
2إنشاء مطار للشحن اجلوي 6

بالتفاصيل.. كيف هربت رشكة أمريكية »آثار عراقية«
 عرب اإلمارات وإرسائيل؟
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احلرارة تتجاوز نصف درجة الغليان يف املنطقتني الوسطى واجلنوبية
        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل ان درجات 
الحرارة تجاوزت أمس الس�بت نصف درجة الغليان يف املنطقتني 
الوسطى والجنوبية. وذكر بيان للهيأة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه »تتأثر الب�الد بأمت�داد املنخفض الج�وي الحراري 
املوس�مي ليكون الطقس يف املناطق كافة صحوا حارا مع بعض 
القطع من الغيوم، و درجات الحرارة يف املنطقة الشمالية العظمى 
مقارب�ة لي�وم الجمع�ة وت�راوح ب�ني }38-48{ م° والصغرى 
ت�راوح بني }27-36{ م° ، واملنطقة الوس�طى العظمى مقاربة 
وتراوح ب�ني }42-51{ م° والصغرى تراوح بني }29-35( م° ، 
ويف املنطقة الجنوبية العظمى مقاربة وتراوح بني }46-52{ م° 

والصغرى تراوح بني }30-36{ م°.
واضاف ان »الرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
}10-20{ ك�م/س يف املنطقتني الوس�طى والش�مالية وجنوبية 
رشقية خفيف�ة اىل معتدلة الرسعة }10-20{ كم/س يف املنطقة 
الجنوبية ، ومدى الرؤية }8-10{ كم .وتابع البيان »ويستمر يوم 
االحد تأثري املنخفض الجوي الحراري املوسمي ليكون الطقس يف 
املناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات 
الح�رارة ترتف�ع قليال عن الي�وم الس�ابق، وان الرياح ش�مالية 

غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة }10-20{ كم/س يف املنطقتني 
الوسطى والشمالية وجنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
}10-20{ ك�م/س يف املنطقة الجنوبية ، وم�دى الرؤية }10-8{ 
كم ودرجة الحرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد }50{ م °«.

واش�ار اىل ان�ه »يف يوم االثنني املقب�ل ال يتوقع حدوث تغري يف 
الحالة الجوية عن اليوم السابق باملناطق كافة«.

وعن طقس الثالثاء املقبل اوضحت الهيأة انه »يس�تمر تأثري 
املنخفض الجوي الحراري املوس�مي ليك�ون الطقس يف املناطق 
كافة صحوا حارا مع قطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة مقارية 
يف املنطقت�ني الوس�طى والش�مالية وترتف�ع قلي�ال يف املنطق�ة 

الجنوبية عن اليوم السابق« .
ولفت اىل ان »الرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
}10-20{ كم/س تنش�ط اىل }30-40{ كم/س يف بعض االماكن 
م�ن املنطقتني الوس�طى والجنوبية ، وم�دى الرؤية }8-10{ كم 
ويف الغبار }4-6{ كم«.ونوه البيان اىل انه »يف يوم االربعاء يضعف 
تأث�ري املنخفض الج�وي الحراري املوس�مي ليك�ون الطقس يف 
املناطق كافة : صحوا مع غبار خفيف ودرجات الحرارة تنخفض 
قليال عن اليوم السابق ، والرياح شمالية غربية معتدلة اىل نشطة 
الرسع�ة }30-40{ كم/س ومدى الرؤي�ة }8-10{ كم ويف الغبار 

}3-5{ كم«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د نائ�ب رئيس مجل�س النواب ارام الش�يخ 
محمد، أمس السبت، ان االستفتاء املزمع اجراؤه 
يف االقليم خالل ش�هر ايلول املقبل، سيعرض حياة 

مئات االالف من املواطنني الكرد للخطر.
ونق�ل بي�ان ص�در عن مكت�ب الش�يخ محمد 
وتلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، عنه قوله، 
ان »اثارة مسألة االستفتاء قرار مستعجل لم يأخذ 
باالعتبار حي�اة مئات االالف م�ن املواطنني الكرد 

الذين يعيشون خارج مناطق اقليم كردستان«.
واشار البيان اىل ان »نائب رئيس مجلس النواب 
التقى امس الجمعة مجموعة من املواطنني الكرد 
يف بغ�داد، وبحث معهم العديد م�ن املواضيع ومن 
ضمنها املخ�اوف التي تتعرض لها حياة املواطنني 
الكرد مؤخرا، ممن يعيش�ون يف املدن واملحافظات 
العراقي�ة يف وس�ط وجن�وب الب�الد، وخصوص�ا 
العاصم�ة بغ�داد، وذل�ك بس�بب اث�ارة مس�ألة 

االستفتاء الستقالل اقليم كردستان«.
ونق�ل البي�ان ع�ن محم�د قوله »بحثن�ا هذه 
القضية مع املس�ؤولني واملؤسس�ات الرس�مية يف 
الحكوم�ة العراقي�ة واخذناها عىل محم�ل الجد، 
ونحن نتعقب مردوداتها كونها من املسائل املليئة 
باملغام�رات واملخاطر، والتي تثب�ت الحقيقة بان 
اثارة مس�ألة االس�تفتاء قرار مس�تعجل لم يأخذ 
بعني االعتبار حياة املواطنني الكرد الذين يعيشون 

يف مناطق خارج االقليم«.
واض�اف: »نحن نقف بالضد من ربط مس�ألة 
االس�تفتاء بالرصاعات السياسية، بل اننا نتخوف 
م�ن ان تعرض هذه املس�ألة حياة ومصري املاليني 
م�ن مواطن�ي اقلي�م كردس�تان، فيم�ا ال يج�وز 

تعريض حياة مئات االالف من الكرد خارج االقليم 
ممن يعيشون يف الوسط والجنوب، اىل القدر واملزاج 

الشخيص، او تكون ضحية اللعبة السياسية«.
واكد،ان »املعاناة التي يتعرض لها املواطنون يف 
اقليم كردس�تان عىل مدى الس�نوات املاضية رغم 
حصول حكومة االقليم ع�ىل ماليني الدوالرات من 
الجباي�ات الداخلية وبيع النفط بصورة مس�تقلة 
ودون اي رقي�ب، ورغ�م ذل�ك ف�ان مواطني قليم 
كردس�تان اصبح�وا يف مس�توى س�كان ال�دول 
الفقرية بس�بب السياس�ات الخاطئة التي اتبعتها 
حكومة االقليم يف بيع نفطها بحجة بناء االقتصاد 

املستقل«.
م�ن جهتهم دع�ا املواطنون الكرد من س�كنة 
بغ�داد، نائب رئيس مجلس النواب آرام الش�يخ اىل 
ان »يوصل صوتهم، وعرب الكتل الكردية يف مجلس 
الن�واب، اىل املس�ؤولني الك�رد والش�ارع الك�ردي 
ويق�ول له�م بان اج�راء االس�تفتاء دون االعتبار 
للحياة والبيئة التي يعيش فيها املواطنون الكرد يف 
املحافظات العراقية االخرى، سيعرض حياتهم اىل 
مأساة ومخاطر كبرية« مشريين اىل انه »اذا كانت 
مسألة اخذ الرأي هي االساس يف اجراء االستفتاء، 
فال يمكن اهم�ال اصوات مئ�ات االف الكرد ممن 
يعيش�ون خ�ارج االقلي�م، يف قضية ته�م حياتهم 
ومصريهم وهو االس�تفتاء« بحس�ب بيان مكتب 

نائب رئيس مجلس النواب.
يذكر أن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني 
واالح�زاب السياس�ية الكردي�ة باس�تنثاء حركة 
التغي�ري والجماعة االس�المية الكردي�ة حددوا ال� 
25 من ايلول املقبل موعداً الجراء االستفتاء بشان 
اس�تقالل اقليم كردس�تان وس�ط رف�ض اقليمي 

وتحفظات دولية عىل العملية.

وصف القرار بـ »املستعجل« وحذر من نتائجه

قيادي كردي: استفتاء كردستان يعرض حياة »مئات اآلالف« من الكرد للخطر

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت وزارة الخارجية ع�ىل رضورة بذل الجهود 
الدولية للقضاء عىل تموي�ل اإلرهاب وتمويله، وذلك يف 
أدانته�ا للهجم�ات اإلرهابية التي وقعت ش�مال مدينة 
سيناء يف مرص وراح ضحيتها العرشات من العسكريني.

وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه انه�ا »تع�رب ع�ن ادانته�ا واس�تنكارها للهجوم 
االرهاب�ي الذي ش�نته الجماعات التكفريي�ة املتطرفة 
شمال سيناء، وتؤكد وقوفها اىل جانب شعب وحكومة 
الش�قيقة م�رص يف تصديه�ا لإلرهاب والتط�رف الذي 
يس�تهدف امنها الداخيل وس�المة مواطنيها مع تقديم 
خالص الع�زاء لعوائ�ل الضحاي�ا واالمنيات بالش�فاء 
العاج�ل للمصابني«.وأك�دت ال�وزارة، ان »آفة االرهاب 
التي باتت تمث�ل التهديد االبرز لألمن ال�دويل تحتاج اىل 
جهود اكرب للقضاء عىل مصادر دعم وتمويل هذا الفكر 
االجرام�ي ومناب�ر االع�الم املروجة لخط�اب الكراهية 

والتحريض املشجعة عىل االنضمام اليه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ه�ددت قيادة عملي�ات بغداد، أمس الس�بت، 
باعتقال مطلقي العيارات النارية يف املناس�بات، 
فيما اكدت عزمها انش�اء كراجات يف س�يطرتي 
الصق�ور وال� 75 بأطراف العاصمة بهدف تقليل 
الزخم. وقال قائد العملي�ات الفريق الركن جليل 
الربيعي »وجهت بمنع اطالق النار يف االعراس او 
التش�ييع او املناس�بات االخرى الي سبب كان«، 
مهددا ب�«اعتقال املخالف كون هذه العملية غري 

حضارية وتتسبب بقتل واصابة املواطنني«.
ويف ش�أن اخر، اكد الربيعي انه »س�يتم ايضاً 
إنش�اء كراج�ات يف س�يطرتي الصق�ور وال� 75 
لنقل املواطنني الوافدي�ن عربهما اىل داخل بغداد 
بانسابية عرب حافالت مكيفة«، الفتاً اىل أن »هذه 
العملي�ة جاءت من اج�ل تقليل الزخ�م الحاصل 

بالسيطرات«.
وتأتي ه�ذه االجراءات بالتزام�ن مع املعارك 
الت�ي تقوده�ا الق�وات العراقية املش�ركة لطرد 
عنارص تنظيم »داعش« من عىل االرايض العراقية 
والت�ي تس�ببت بإزدحام�ات ش�ديدة يف مداخ�ل 
العاصم�ة بغداد ملنع دخول عنارص »مش�بوهه« 

اليها.

اخلارجية تدين هجوم سيناء االرهايب

عمليات بغداد هتدد بإعتقال مطلقي 
العيارات النارية

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت قيادة عمليات الرافدين، أمس الس�بت، عىل حماية منفذ 
الش�يب يف محافظة ميس�ان وتطبيق القانون بحق من يتجاوز عىل 
حرمته. وق�ال قائد عملي�ات الرافدين اللواء ع�يل ابراهيم الدبعون، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان قيادته »جادة يف 
حماية منفذ الش�يب الحدودي يف الحدود الرشقية ملحافظة ميس�ان 
وتأم�ني الق�وة االمنية الالزم�ة إلدامة وانس�يابية عمل�ه وتعزيزها 
ومتابعتها وتطبيق القانون بحق كل من يتجاوز عىل حرمة هذا املنفذ 
الحيوي وييسء اىل امنه وقوانينه ويحاول عرقلة النشاط االقتصادي 
الذي يش�هده املنفذ يوميا«. وأكد قائد العمليات خالل زيارته للمنفذ 
ان »هذا املنفذ هو اح�دى البوابات االقتصادية املهمة للبلد وهو لكل 
العراقيني وعىل الجميع حمايته من اي خرق او اعتداء وعدم السماح 
بالتدخل يف عمله وانسيابية نش�اطه التجاري وتطبيق القانون بكل 
قوة ومنع حدوث اي تجاوزات ومحاسبة املقرصين يف اداء واجباتهم 
او الذين يبدون تس�اهال مع املعقبني وغريهم من الذين ال يحرمون 
القوانني االدارية والكمركية واألمنية«. ووجه الدبعون بحسب البيان 
ب�«تأم�ني محيط املنفذ والطريق الخارج منه باتجاه ناحية املرشح 
وتس�يري الدوريات فيه وانتش�ار املفارز ليال وحتى الصباح وتفتيش 
العجالت الصغرية ومنع دخول اي قطعة س�الح اىل داخل حرم املنفذ 
الحدودي«. وش�دد عىل »رصد من يتس�بب بإثارة املش�اكل والتبليغ 
عنه التخاذ االج�راءات القانونية بحقه وابداء املس�اعدة للمواطنني 
القادم�ني واملغادرين واملراجعني وتس�هيل امورهم االدارية واالمنية 
وعكس الصورة الجميلة ملنفذ الش�يب الح�دودي الذي يتمتع بوضع 
أمن�ى وإداري جيدين«.  واعرب الدبع�ون عن امله بان »يكون املنفذ 

وبهمة الجميع منفذا نموذجيا من بني كل منافذ العراق«.

قائد عمليات الرافدين يؤكد تأمني 
منفذ الشيب يف ميسان

       المستقبل العراقي / طالب ضاحي

عط�وان  بغ�داد  محاف�ظ  اك�د 
العطواني، أمس الس�بت، عىل وجود 
خط�ة للنه�وض بالواق�ع الرب�وي 
يف العاصم�ة بغ�داد ج�اء ذالك خالل 
اس�تقباله وفدا ضم م�دراء املدارس 
االهلي�ة يف جانبي الك�رخ والرصافة 
واس�تمع خالل اللقاء اىل اهم املعاناة 
واملش�اكل الت�ي تواج�ه عملهم ويف 
بأث�ر  الرضائ�ب  ف�رض  مقدمته�ا 
رجعي ودفع رضيبة املهنة ورضيبة 
الدخ�ل والضم�ان االجتماعي ناهيك 
ع�ن عمليات االبتزاز التي يمارس�ها 
بعض املحس�وبني عىل وزارة الربية 
الصالحي�ات  نق�ل  بع�د  خصوص�ا 
م�ن التعلي�م الع�ام اىل وزارة الربية 
مناش�دين املحاف�ظ بالتدخ�ل لرفع 
الحيف والظلم ال�ذي تعرضوا له من 

وزارة الربية. وذك�ر مصدر اعالمي 
اش�ار  »املحاف�ظ  ان  املحافظ�ة  يف 
تقدي�م  املحافظ�ة ع�ىل  اىل ح�رص 
الدع�م الكام�ل للقط�اع الرب�وي يف 
التعلي�م االهيل مل�ا يقدم�ة من جهد 
تربوي وتعليم�ي للطلبة، مضيفا ان 
»مدارس الحكوم�ة تعاني من زيادة 

ع�دد الطلبة حيث وص�ل اىل اكثر من 
70 طال�ب يف الص�ف الس�يما الدوام 
الثالث�ي وامل�دارس الطيني�ة واثارها 
الس�لبية ع�ىل املس�رية الربوي�ة ». 
واضاف املصدر ان »العطواني ش�دد 
ع�ىل رفضه كل اش�كال االبتزاز الذي 
الربوي�ة  املؤسس�ات  ل�ه  تتع�رض 

ووع�د بمحاس�بة املقرصي�ن وان�ه 
سوف يقوم بدراسة طلباتهم وتقلها 
ش�خصيا اىل وزي�ر الربي�ة وم�دى 
امكانية نقل الصالحي�ات من وزارة 
الربي�ة اىل التعليم ». منة جانب آخر 
التقى العطواني يف مكتبه مدير فرع 
الك�رخ لنقابة املعلمني كريم محمود 

والوفد املرافق له«.
»املحافظ�ة  ان  املحاف�ظ  وق�ال 
مستعدة لتقديم اي مشورة او تدخل 
لحل اي معوق يواجه العمل الربوي 
كم�ا حص�ل يف ازم�ة تأخ�ري رصف 
رواتب املعلمني لالشهر املاضية التي 
انتهت بعد تدخله شخصيا ،مشدد يف 
الوقت نفسه عىل »االهتمام برشيحة 
املعلم�ني والعم�ل ع�ىل تذلي�ل كافة 
لصعوب�ات التي تواجهه�م للنهوض 
العجل�ة  ودف�ع  الرب�وي  بالواق�ع 

التعليمية اىل االمام.

        بغداد / المستقبل العراقي

أوق�ف ق�اض اتح�ادي أمريك�ي ترحي�ل كل 
املواطن�ني العراقيني الذين اعتقلوا خالل حمالت 
عىل املهاجرين يف اآلونة األخرية يف مختلف أنحاء 

الواليات املتحدة حتى 24 تموز عىل األقل.
وكان م�ن املق�رر أن تنته�ي املهل�ة املتاحة 
للعراقي�ني ي�وم االثنني.وق�ال الق�ايض م�ارك 

جولدسميث يف ديرويت إن هناك أسبابا مقنعة 
ملد أج�ل إقامتهم مثلما طل�ب االتحاد األمريكي 
للحريات املدنية. ويقول االتحاد إن من اعتقلوا يف 
حمالت للسلطات املعنية بالهجرة الشهر املايض 
ومعظمه�م يف ميش�يجان وتنييس س�يواجهون 
االضطه�اد والتعذي�ب أو املوت إذا ت�م ترحيلهم 
للعراق.وكث�ري م�ن 199 عراقي�ا ألق�ي القبض 
عليهم، معظمهم يف منطقة ديرويت وناشفيل، 

من الكل�دان الكاثوليك والكرد العراقيني. ويقول 
املنتمون للمجموعتني إن من املمكن استهدافهم 
بهجمات يف الع�راق كونهم من األقليات. وتقول 
الحكوم�ة األمريكية إن من اعتقلتهم س�لطات 
الهج�رة ص�درت أوام�ر برحيله�م ول�م تنف�ذ 
وكث�ري منه�م أدين�وا بجرائ�م خطرية ب�دءا من 
القت�ل وانته�اء باالتهامات املتصلة باألس�لحة 

واملخدرات.

حمافظ بغداد يكشف عن خطة للنهوض بالواقع الرتبوي يف العاصمة
شدد على االهتمام بشرحية املعلمني والعمل على تذليل كافة الصعوبات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب محافظ البرصة ماجد النرصاوي، الس�بت، ان العقد الذي 
أبرم�ه مع رشك�ة خليجية لرشاء الطاق�ة الكهربائية ال ينطوي عىل 
فس�اد، واتهم رجل أعمال لبناني بعرقلة املرشوع وتش�كيل )لوبي( 
يس�عى لفرض السيطرة عىل املش�اريع الحكومية يف املحافظة، كما 
كش�ف عن تعرض�ه اىل تهديد بالتصفية الجس�دية. وقال النرصاوي 
خ�الل مؤتمر صحايف إن »البرصة فيها )لوب�ي( متمثل برجل أعمال 
لبناني ورجل ينتمي اىل كتلة سياسية معرفة فضالً عن مسؤول محيل 
آخر، وبني هؤالء مصالح مش�ركة«، مبين�ًا أن »هذا )اللوبي( حاول 
الس�يطرة عىل املش�اريع يف البرصة، وحاولنا منعه م�راراً وتكراراً«. 
ولفت املحافظ اىل أن »عقد رشاء الطاقة الكهربائية الذي وقعته قبل 
أيام مع رشكة داو الجميح ال ينطوي عىل أي فس�اد، وس�وف أتوجه 
اىل محكم�ة النزاهة إليضاح كل الحقائ�ق وتقديم الوثائق التي تثبت 
ذل�ك«، مضيفاً أن »رجل األعمال اللبناني طردته رشكة داو الجميح، 
ولذلك نالت البرصة العقوبة، حيث أنه يضغط عىل الرشكة الرجاعه، 
وقد قام من خالل مس�ؤولني بالتأثري ع�ىل موظفني وتنفيذ حمالت 
تس�قيط وتخويف ملنع توقيع العقد، ولدي تس�جيالت سوف أقدمها 
للقضاء وأعلن عنها يف الوقت املناسب«. وأشار املحافظ اىل أن »بعض 
املوظفني يف ديوان املحافظ�ة تعرضوا اىل تهديدات وضغوط من أجل 
أن ال يم�رروا عق�د رشاء الطاقة، كما تعرض بع�ض أعضاء مجلس 
املحافظ�ة اىل االبتزاز«، معترباً أن »املؤامرة يقف خلفها رجل األعمال 
اللبناني مع رشكائه، وهم الذين قدموا وثائق مزورة ضدي اىل السيد 
عم�ار الحكيم، وبعد أن ثب�ت للهيئة القيادي�ة يف املجلس األعىل انها 
م�زورة طالبت بتحويلها اىل هيئ�ة النزاهة لتأكيد بطالنها«. وأضاف 
الن�رصاوي أن »تهدي�دات بالقت�ل تعرضت له�ا أيض�اً، ولذلك قمت 
بتوثيق تس�جيالت فيه�ا تفاصيل دقيقة يحتاجها الش�عب العراقي 
ليع�رف كي�ف تقل�ب املوازين يف الب�الد«، موضح�اً أن »ثقتن�ا تامة 

بالقضاء العراقي«.

النرصاوي: البرصة تتعرض ملؤامرة 
وتم هتديدي بالقتل

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر  النقل كاظم فنجان الحمي، عن قرب 
جعل مط�ار البرصة مط�ارا مفتوحا، مبين�ة أن هذا 
الق�رار ج�اء تناغماً م�ع توجهات الدول�ة نحو جعل 
البرصة العاصم�ة االقتصادية.وقالت الوزارة يف بيان 
رس�مي، »تقرر اإلعداد لورشة عمل تتوىل مهمة جعل 
مط�ار البرصة مط�ارا مفتوحاً«، مبينة أن »املنش�أة 

العام�ة للطريان املدني وبمش�اركة الخطوط الجوية 
العراقي�ة، دعت رشكات الطريان العاملية والس�لطات 
الجوي�ة وهيئات الطريان الدولي�ة ومزودي الخدمات 
واملؤسس�ات اإلعالمي�ة للمش�اركة يف املؤتم�ر الدويل 
إلعالن مطار البرصة مطاراً محورياً رابطاً بني الرشق 
والغ�رب من خ�الل تمي�زه موقعي�اً بني الق�ارات«. 
وأضافت، أن »املرشوع يتم من خالل دراسات ورشح 
مفصل إليجابيات الس�ماء املفتوح�ة ل مطار البرصة 

ال�دويل، والتي نس�عى لتفعيله�ا والتس�ويق لها عن 
طري�ق الب�رصة باعتبارها املدين�ة املينائي�ة للعراق، 
وبما يتناس�ب مع الصالحيات املمنوحة ضمن قانون 
الط�ريان املدني«، مبينة أن »هذا الق�رار يأتي تناغماً 
م�ع توجه�ات الدول�ة العراقي�ة نحو جع�ل البرصة 
العاصمة االقتصادية«.وأكدت الوزارة، أن »البرصة أم 
العراق وخزانة العرب وعني الدنيا، والنافذة التي يطل 

منها العراق عىل بحار الله الواسعة«.

وزير النقل يعلن قرب جعل مطار البرصة مطارًا مفتوحًا

قاض أمريكي يوقف ترحيل عراقيني 
ً
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية 
العراقية يف وزارة التجارة اس�تمرارها بمنح أالجازات 
للراغبني باسترياد سيارات لذوي االحتياجات الخاصة 
.وذكر مدير عام الرشكة املهندس هاشم محمد حاتم يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه أن »أصدار 
االجازات يس�هم يف مس�اعدة هذه الرشيح�ة املهمة 
م�ن املواطن�ني ومد يد الع�ون له�م يف ه���������ذا 
الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز حيث يستفيد 
طالب االجازة من ذوي االحتياجات الخاصة السترياد 
س�يارة نوع صالون أو أستيش�ن }5 راكب{ فما دون 
ويستثنى من دفع الكمرك والرضيبة ولوحة السيارة 

حس�ب قرار مجل�س الوزراء رقم 10 لس�نة 2012«.
واض�اف أن » املواطن الذي ي�روم التقديم عىل أجازة 
أسترياد لهذه الفئة عليه أن يقدم التقرير الطبي عىل 
أن يشمل نسبة عجز من 50% فما فوق وأرساله بغية 
التأكد من صحة صدور القرار ومستمسكات صاحب 
العالقة ومواصفات الس�يارة وأجازة الس�وق عىل ان 
يكون موديل السيارة من ضمن املسموح به للسنوات 
الثالث�ة االخ�رية«. واش�ار اىل انه » بإم�كان موظفي 
البعث�ات الخارجي�ة التقدي�م لغ�رض الحص�ول عىل 
أجازة أسترياد ألدخال س�يارة من الدولة املبعث اليها 
بعد تقديم املستمسكات الشخصية وصورة من جواز 
الس�فر وباج الدائرة عىل ان اليقل موديل السيارة عن 

الخمس سنوات من املوديل املسموح به«.

رشكة املعارض تصدر اجازات استرياد سيارات لذوي االحتياجات اخلاصة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جمي�ع  يف  الفرح�ة  عّم�ت 
محافظات الع�راق بتحرير مدينة 
»داع�ش«،  تنظي�م  املوص�ل م�ن 
وإنهاء »دولة الخالف�ة« املزعومة 
الت�ي أعلنه�ا املج�رم اب�و بك�ري 
البغدادي يف عام 2014، إذ خرجت 
العراقيني إىل الش�وارع والساحات 
العام�ة ابتهاج�اً بالن�ر الكامل 

الذي تحّقق يف املوصل.
وظه�ر أمس الس�بت، التحمت 
ق�وات الرشط�ة االتحادية وجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب عن�د ضف�اف 
دجل�ة يف مدينة املوصل، فيما رفع 
جن�ود عراقيون العل�م العراقي يف 
حي الحاوي آخر معاقل »داعش« 

يف املوصل القديمة.
العراقي�ة  الق�وات  وخاض�ت 
معركة الوص�ول إىل ضفاف دجلة 
وأف�ادت  الش�هوان،  ناحي�ة  م�ن 
مصادر أمنية بمقت�ل أبو حفصة 
الس�عودي أحد قي�ادات »داعش« 
خالل محاولته الهروب إىل الساحل 

األيرس للموصل. 
وق�ال قائد عملي�ات قادمون ي�ا نينوى 
الفريق الركن عبد األمري رش�يد ي�ار الله أّن 
قوات الرشطة االتحادية حررت باب الطوب 
بالكامل وس�وق الصاغة وش�ارع النجفي، 
وبذلك تكون ق�د أكملت امله�ام املنوطة بها 
يف املدين�ة القديم�ة والس�احل األيم�ن م�ن 

املوصل.
وس�يطرت القوات األمنية عس�كرياً عىل 
املدينة القديمة باملوصل، وذكر عبد الرحمن 

الخزعيل مس�ؤول إع�الم القيادة يف الرشطة 
أّن »قوات الرشطة االتحادية تمكنت من قتل 
83 عن�راً م�ن داعش واعتقل�ت آخرين يف 
عمليات تحرير املوصل القديمة يف الس�احل 
األيم�ن وكذل�ك تدم�ري ث�الث مضاف�ات«.  
وأش�ار الخزعيل إىل أن »الرشط�ة االتحادية 
عثرت عىل معمل لتفخيخ السيارات، إضافة 
إىل نف�ق كب�ري لتنق�ل عن�ارص التنظيم بني 
األحياء«، مضيفاً أن »القوات نجحت يف نقل 
عرشات املدنيني الفارين من املوصل القديمة 

إىل مخيمات النزوح وقدمت لهم املاء والدواء 
والطعام«.

وجالت آلي�ات جهاز مكافحة اإلرهاب يف 
األحياء املحررة وه�ي تحمل مكّبات صوت 
كبرية تطل�ق األغاني، فيم�ا يرقص الجنود 

عىل أنغامها.
بدوره�م، واح�����تف�ل الع�رشات من 
القوات العراقية وسط األنقاض عىل ضفتي 
نهر دجلة دون ان�����تظار إعالن االنتصار 
رس�ميا من ق������ب�ل القائ�د الع����ام 

للقوات املسلحة حيدر العبادي.
وحس�ب ماجاء يف مقط�ع الفيديو الذي 
حصلت »املس�تقبل العراقي« عليه أن بعض 
الجن�ود رقصوا عىل أنغام موس�يقى تصدح 
من شاحنة وأطلقوا نريان األسلحة اآللية يف 

الهواء.
باملقابل، قالت مصادر يف الفرقة الذهبية 
أنها تالحق قيادات يف تنظيم »داعش« وأنها 
ل�ن تعلن النر م�ن دون القبض عليهم أو 
قتلهم.ول�م ينتظر العراقي�ون إعالن النر 

الرس�مي، واكتفوا بإع�الن القيادات األمنية 
انته�اء عملياتها، ويف عدد من مناطق بغداد 
جالت س�يارات ملواطنني وه�ي ترفع صوت 
ص�ادح باألغاني الوطنية، فيما لّوح ش�ّبان 
باألعالم العراقية من خالل نوافذ السيارات.

ويف الس�احل األي�رس يف املوص�ل، دب�ت 
س�عادة كب�رية يف الس�ّكان ورفع�وا األعالم 
العراقية وجالوا بس�ياراتهم يف املدينة، وأحذ 

بعضهم يرقص يف الساحات العامة.
وحّتى وقت متأخر من أمس الس�بت، لم 

يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
خطاب الن�ر، بالرغم م�ن ترّدد 
أنب�اء ع�ن اعتزامه القي�ام بإلقاء 

خطاب عىل مسامع العراقيني.
بري�ت  الس�بت،أعلن  وصب�اح 
ماكغورك مبع�وث التحالف الدويل 
إن�ه »تم�ت ازالة 40 ال�ف طن من 
س�وف  والحكوم�ة  املتفج�رات، 
تلتق�ي م�ع البن�ك ال�دويل لوضع 
الخطط إلعادة االس�تقرار ووضع 
الخطط االقتصادية«، واكد وجوب 
أن تلتزم جميع الرشكات األمريكية 

بالقوانني العراقية.
إن »االس�بوع  املبع�وث  وق�ال 
مؤتم�ر  هن�اك  س�يكون  املقب�ل 
ال�دويل ملناقش�ة املرحلة  للتحالف 
املقبل�ة م�ا بع�د هزيم�ة داعش، 
وهن�اك الكث�ري من العم�ل أمامنا 
وأدين�ا اتفاقي�ة س�راتيجية م�ع 
الع�راق.. نعمل م�ع العراق ضمن 
االطار االس�راتيجي وهو س�ماح 
الع�راق لن�ا بتدريب قوات�ه ونحن 
ملتزم�ون بع�راق موح�د مزدهر، 
قب�ل  م�ن  أم�ريكا  بق�اء  وق�رار 

الحكومة العراقية«.
يش�يدون  »العراقي�ني  إن  واس�تكمل 
ب�دور التحالف ال�دويل يف مس�اعدة العراق، 
واإلعالن عن تحري�ر املوصل عائد للحكومة 

العراقية«.
ون�وه قائال »ال نس�تطيع مقاتلة داعش 
بالصواري�خ، وقد يس�تغرق قت�ال التنظيم 
اإلرهاب�ي بعض الوق�ت، وحكوم�ة العراق 
تحاول تأمني حدودها السيادية ونحن نعمل 

عىل مساعدة العراق يف تأمني الحدود«.
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ص�وت مجلس النواب يف جلس�ته 
االعتيادية الثالثة من فصله الترشيعي 
الرابع�ة  الترشيعي�ة  للس�نة  االول 
التي عقدت برئاس�ة الدكتور س�ليم 
الجب�وري رئيس املجل�س وبحضور 
213 نائبا، أمس الس�بت، عىل قانون 
شعار وختم جمهورية العراق وانهى 

القراءة االوىل والثانية الربعة قوانني.
وبحس�ب بيان للدائ�رة االعالمية 
»املس�تقبل  تلق�ت  الن�واب  ملجل�س 
العراق�ي« ق�ررت هي�أة الرئاس�ة يف 
مس�تهل الجلس�ة تأجي�ل التصويت 
عىل م�رشوع قانون تنظي�م الوكالة 
التجارية واملق�دم من لجنة االقتصاد 
واالس�تثمار بن�اء عىل طل�ب اللجنة 
املختصة.وب�ارش املجلس بالتصويت 
ع�ىل مرشوع قان�ون اص�الح النزالء 
واملودع�ني واملقدم من لج�ان العمل 
والقانوني�ة  االجتماعي�ة  والش�ؤون 

واالمن والدفاع وحقوق االنسان.
وصوت املجلس عىل مرشوع قانون 
شعار جمهورية العراق وختمها رقم 
}85{ لسنة 1965 واملقدم من لجنتي 
الثقاف�ة واالع�الم والقانوني�ة نظرا 
للتح�والت السياس�ية واالجتماعي�ة 
التي حصلت يف ضوء التغيري السيايس 
الجديد يف الع�راق وللتغري الحاصل يف 
علم جمهورية العراق ولتحديد حاالت 
اس�تعمال ش�عار وخت�م جمهوري�ة 
العقابية  االح�كام  الع�راق وتش�ديد 
عىل من يخالف االستعماالت املحددة 

لشعار جمهورية العراق.
وارج�أت هيئ�ة رئاس�ة املجل�س 
التصوي�ت عىل صيغة قرار مقدم من 
اللجنة القانونية بخصوص عدم قبول 
ترش�يح اعض�اء مجل�س املفوضني 
}الحايل{ لعضوي�ة مجلس املفوضني 
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات لحني اتخاذ 
لجنة الخباء الجراء بهذا الش�أن ويف 

حال عجزها سيتم عرض القرار عىل 
مجلس النواب للتصويت عليه.

االوىل  الق�راءة  املجل�س  وانج�ز 
ملرشوع قانون املوازنة املعدلة العامة 
االتحادية للسنة املالية 2017 واملقدم 
من اللجنة املالية والذي ياتي من اجل 
اقرار املوازنة العامة االتحادية املعدلة 
املالي�ة  للس�نة  الع�راق  لجمهوري�ة 
2017.وانه�ى املجلس الق�راءة االوىل 
ملرشوع قانون التعديل الثاني لقانون 
البنك املركزي العراقي الصادر باالمر 

رق�م 56 لس�نة 2004 ع�ن س�لطة 
االئت�الف املؤقت�ة }املنحل�ة{ واملقدم 
من اللجن�ة املالية لغرض زيادة راس 
مال البنك املرك�زي العراقي وملواكبة 
التط�ور االقتص�ادي العامل�ي ومن�ح 
صالحيات للبنك وزيادة عدد االعضاء 
يف مجل�س ادارة البن�ك م�ن خ�ارج 
البنك وتش�كيل لجن�ة تدقيق واصدار 
وف�رض  التذكاري�ة  املس�كوكات 
الفوائ�د عىل الق�روض املمنوحة من 
التجارية والحفاظ  البنك للمص�ارف 

ع�ىل امواله من الحج�وزات الصادرة 
بقرارات قضائية.

تقري�ر  ق�راءة  املجل�س  واكم�ل 
ومناقش�ة م�رشوع قان�ون مجلس 

الدولة واملقدم من اللجنة القانونية.
ويف مداخالت الن�واب، اكد النائب 
عباس البيات�ي اهمية االلتزام بكافة 
بش�ان  الدس�تور  يف  ال�واردة  امل�واد 
الدول�ة وتوضي�ح مس�الة  مجل�س 

استقاللية املجلس. 
فيما دع�ا النائب رياض غريب اىل 

ارتباط مجلس الدولة برئيس مجلس 
الوزراء بدال من رئيس الجمهورية.

ولفت النائ�ب ف�رات التميمي اىل 
اهمي�ة القان�ون يف تطوي�ر العم�ل 
االداري، مقرح�ا بان يرتبط مجلس 
الدولة برئاسة الوزراء او ان يتم ربط 
املحكم�ة في�ه بمجل�س القضاء مع 
بقاء مجلس ش�ورى الدولة مرتبطاً 
النائبة  الوزراء.واوضح�ت  بمجل�س 
غي�داء كمبش بان م�رشوع القانون 
يعت�ب م�ن القوانني املهم�ة لتطوير 

العم�ل االداري وانض�اج مرشوعات 
القوان�ني.ويف رده�ا ع�ىل املداخالت، 
أش�ارت اللجنة املعني�ة اىل أن ارتباط 
مجلس الدولة خاضع ل�رأي النواب، 
مؤكدة ع�ىل اخ�ذ اللجن�ة القانونية 
واملقرح�ات  االراء  االعتب�ار  بنظ�ر 

املقدمة.
تقري�ر  ق�راءة  املجل�س  وأت�م 
اتح�اد  قان�ون  مق�رح  ومناقش�ة 
النارشين العراقيني واملقدم من لجان 
املدني والثقافة  املجتمع  مؤسس�ات 

واالعالم والقانونية.
ويف مداخالت النواب أش�ار النائب 
عم�ار طعمة اىل اهمي�ة تقييد النرش 
بما ال يتعارض مع نصوص الدستور.

مؤسس�ات  ادارة  املجل�س  وناق�ش 
الدول�ة وهياتها بالوكالة واملقدم من 

النائبة احالم الحسيني.
واوضح�ت النائبة الحس�يني بأن 
ادارة املؤسسات الدولة بالوكالة يعد 
مخالفة للدس�تور والقوانني النافذة، 
فضال ع�ن مخالفتها لورقة االصالح 
املقدمة م�ن رئيس مجل�س الوزراء 
مما ي�ؤدي اىل اضع�اف دور مجلس 

النواب يف ممارسة حقه الرقابي .
واوصت النائبة الحسيني بتفعيل 
صالحي�ات مجل�س الن�واب حس�ب 
الدس�تور وتطبيق الورقة االصالحية 
املقدمة من رئي�س الوزراء واملتعلقة 
بأنه�اء االدارة بالوكال�ة يف املواق�ع 
الرسمية وتش�كيل لجنة من مجلس 
الن�واب لح�ر املناصب الت�ي تدار 

بالوكالة ومعالجتها.
ش�ددت  الن�واب،  مداخ�الت  ويف 
النائب�ة غي�داء كمبش ع�ىل رضورة 
انهاء مل�ف االدارة بالوكالة لتحجيم 

الفساد.
وبني النائ�ب عب�اس البياتي بأن 
عدم حس�م امللف يع�ود اىل الخالفات 
واالعراضات السياسية وليس بسبب 

االشكال القانوني.
واكد النائب عدنان االسدي اهمية 
أن يتخذ مجلس النواب قرارا بتثبيت 
ال�وكاالت واعط�اء رئي�س مجل�س 
ال�وزراء بعض الصالحي�ات ملعالجة 
ملف االدارة بالوكالة حسب الكفاءة. 
ب�دوره، وجه رئي�س املجلس النائبة 
الحس�يني باعداد صيغ�ة للتوصيات 
املجل�س  ع�ىل  عرضه�ا  أج�ل  م�ن 
تق�رر  بعده�ا  عليه�ا.  والتصوي�ت 
رف�ع الجلس�ة اىل يوم األثن�ني املقبل 
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إعالن »النرص الكامل« يف املوصل

أنهى قراءة اربعة مشروعات قوانني وأجل إقرار تنظيم الوكالة التجارية

الربملان يصوت عىل قانون »شعار« مجهورية العراق »وختمها«.. ويناقش التعيني بالوكالة
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أع�ادت رشك�ة أمريكي�ة متخصص�ة يف 
األعم�ال الفنية واليدوي�ة اآلالف من األعمال 
الفني�ة األثري�ة ُهرب�ت م�ن الع�راق، كان�ت 
اش�رتها يف وق�ت س�ابق للع�رض يف متحف 

للكتاب املقدس.
ووافق�ت رشك�ة هوب�ي لوبي عىل س�داد 
ثالثة ماليني دوالر، ورد القطع األثرية، بغرض 

تسوية االتهامات املوجهة لها.
وق�ال املحامي العام يف الواليات املتحدة إن 
الرشكة خرق�ت القانون الفيدرايل باس�ترياد 

آالف اللوحات والعمالت األثرية.
وقال�ت الرشكة إنه�ا لم تكن ت�درك مدى 
التعقيد الذي تنطوي عليه عملية استرياد آثار 

عندما بدأت نشاطها.
وكانت للرشكة معرك�ة قضائية أخرى يف 
2014، عندم�ا اعرضت أم�ام املحكمة العليا 
األمريكية عىل س�داد تكلف�ة إجهاض إحدى 

العامالت لديها ألسباب دينية.
وقال محامون يف نيويورك إن هوبي لوبي 

استوردت اآلالف من لوحات النحت املسماري، 
وأعمال الفخ�ار الفقاعية، التي اس�تخدمت 
يف العص�ور القديمة للتوثيق والتس�جيل قبل 

انتشار استخدام الورق.
وُهرّب�ت األعم�ال الفني�ة األثري�ة إىل مقر 
هوبي لوب�ي يف أوكالهوما يف الواليات املتحدة 
عب اإلم�ارات وإرسائيل، بموجب مس�تندات 
ش�حن مزورة تش�ري إىل أن الشحنات تحتوي 
عىل »ألواح من سرياميك األرضيات«، وأن بالد 

املنشأ هي تركيا وإرسائيل.
وقال�ت هوبي لوبي إنه�ا »لقلة خبتها يف 
املج�ال يف بداية ممارس�ة النش�اط، اعتمدت 
ع�ىل وكالء، ومس�ؤويل ش�حن يفتق�رون إىل 
الخ�بة أيض�ا، ول�م تك�ن لديهم فك�رة عن 
الطريقة الصحيحة لش�حن هذه النوعية من 

األعمال«.
يف املقاب�ل، قالت النيابة العامة إن الرشكة 
تلقت تحذيرا من خبري يفيد أن هذه األش�ياء 
يرج�ع تاريخه�ا إىل الع�راق، وأنه�ا قد تكون 
منهوب�ة م�ن مواقع أثري�ة هن�اك، والبد من 

التحقق من ذلك.

لكن الرشكة اش�رت هذه األعمال الفنية 
واملش�غوالت اليدوي�ة البال�غ عدده�ا 5500 

قطعة مقابل 1.6 مليون دوالر.
وقال أنجيل ميليندس، مس�ؤول الجمارك 
ال�ذي يت�وىل التحقيق يف القضي�ة، إن »بعض 
الناس يضعون أسعارا عىل تلك القطع، بينما 

العراقيون يرونها ال تقدر بثمن«.
وأض�اف املحامي العام أن عملية الش�حن 
تم�ت بطريق�ة تنط�وي ع�ىل ق�در كبري من 
الريب�ة، إذ لم تقابل الرشك�ة وكيلها من قبل، 
واكتف�ت بالتعامل مع الوس�يط، ثم س�ددت 
مقاب�ل الش�حنة لس�بعة حس�ابات بنكي�ة 

شخصية.
ويرأس ستيف غرين مجلس إدارة الرشكة، 
ويت�وىل أيض�ا إدارة متح�ف الكت�اب املقدس 
تحت اإلنش�اء يف مدينة واشنطن، والذي يبعد 

بعدة مباني عن املركز التجاري الوطني.
ويقع املتحف عىل مس�احة 430 ألف قدم 
مرب�ع، ليك�ون واح�دا م�ن أك�ب املتاحف يف 

العاصمة الديمقراطية للواليات املتحدة.
وق�ال املوقع اإللكرون�ي للمتحف إن هذا 

املرشوع يهدف إىل »تسليط الضوء عىل التاريخ 
املثري للكتاب املق�دس وعرضه بطريقة قوية 

وفريدة«.
وقال�ت هوبي لوب�ي يف بيان إن »تش�كيل 
مجموع�ة م�ن الكت�ب واألعم�ال الفنية ذات 
األهمية التاريخية والدينية الكبرية التي تدور 
حول الكتاب املقدس، يتوافق ومهمة الرشكة 

والولع بالكتاب املقدس«.
يف  كان�ت  »الرشك�ة  أن  البي�ان  وأض�اف 
بدايته�ا حديث�ة عهد بطريق�ة الحصول عىل 
ه�ذه األعمال، ول�م تكن تقدر م�دى التعقيد 

الذي تنطوي عليه هذه العملية«.
وقال غرين إن »الرشكة لم تش�ر مبارشة 
أي م�ن ه�ذه األعم�ال م�ن داخل الع�راق«، 
مؤكدا أنها اطلعت ع�ىل الكثري من املعلومات 

من خالل التحقيقات.
وأشار إىل أن ولع الرشكة بالكتاب املقدس 
مس�تمر، وأنها مس�تمرة يف الجه�ود الرامية 
إىل الحف�اظ عىل كل ما من ش�أنه أن يس�هم 
يف ن�رش وتوضيح فهم صحي�ح لهذا »الكتاب 

العظيم«.

القضاء األمريكي عقد تسوية على إعادتها إىل بغداد ودفع تعويض يبلغ )3( ماليني دوالر

بالتفاصيل.. كيف هربت رشكة أمريكية »آثار عراقية« عرب اإلمارات وإرسائيل؟
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كشيف اللقاء االول بن الرئيسين 
األمريكيي دوناليد تراميب واليرويس 
فالديميري بوتين يف هامبيورغ خالل 
قمية مجموعة العرشين عين تفاعل 
اثير  بينهميا،  واضيح«  »ايجابيي 
محادثيات مطولية اجرياها شيملت 
االوضاع يف سوريا واالتهامات بتدخل 

موسكو يف االنتخابات االمريكية.
وقيال وزيير الخارجيية االمريكي 
ريكس تيلرسيون ان تراميب وبوتن 

اظهرا »تفاعال إيجابيا واضحا«.
لطبيعية  »بالنسيبة  وأضياف 
الساعتن و15 دقيقة من املحادثات، 
اللقياء  كان  لكيم:  اصفهيا  دعونيي 
بناء جدا، وتفاعيل الزعيمان برسعة 
بينهميا  »كانيت  مضيفيا  كبيرية«، 
كيمياء ايجابية واضحية جدا«. واكد 
ان »هنياك الكثيري مين املوضوعيات 
املدرجة عىل جيدول االعمال. كلها تم 
التطرق اليها اىل حد كبري. لم يرد احدا 

منهما انهاء« االجتماع .
وتابيع ممازحا ان أعضاء يف الوفد 
األوىل«  السييدة  »أرسيلوا  األمريكيي 
ميالنيا »ملعرفة ما إذا كانت سيتنجح 
يف ان توقفنا عن )االجتماع(، لكن هذا 
لم ينجح وامضينا ساعة اضافية. من 

الواضح أنها فشلت يف ذلك«.
وهذا االجتماع األول بن الزعيمن 
كان منتظيرا بفيارغ الصير يف قمية 
العرشين بسبب العالقات املتوترة بن 

البلدين حول عدة قضايا.
واعلن فيور انتهياء االجتماع عن 
اتفاق امريكي رويس عىل وقف اطالق 
النار يف جنوب سوريا ابتداء من ظهر 
االحد، بحسب ما اعلن وزير الخارجية 

الروسية سريغي الفروف.
وقيال الفيروف »يف عميان اتفيق 
خيراء روس وامريكييون واردنييون 
عيىل مذكرة تفاهيم إلقامية منطقة 
خفيض تصعيد« يف درعيا والقنيطرة 
والسيويداء، مؤكيدا »سييطبق وقف 
الطالق النيار يف هذه املناطيق ابتداء 
من ظهر التاسيع من تميوز بتوقيت 
حليفية  روسييا،  دمشق«.وناقشيت 
الرئيس السيوري بشيار االسيد، هذا 
العيام مع تركييا واييران إقامة اربع 

مناطق »خفض تصعيد« يف سوريا.
وليم تثمر املفاوضيات التي جرت 
يف اسيتانا هذا االسيبوع عن التوصل 
اىل اتفياق حيول حيدود تليك املناطق 
والقوات التي ستقوم بدوريات فيها.

وقال الفيروف ان قيوات الرشطة 
العسيكرية الروسيية سيترشف عىل 
وقيف اطيالق النيار املقيرر ان يبيدأ 
االردنيين  ميع  »بالتنسييق  االحيد 

واالمريكين«.
من جهته، رحيب وزير الخارجية 
باالتفاق  تيلرسيون  األمريكي ريكس 
بن البلدين قائال »انه أول مؤرش عىل 
أن الواليات املتحدة وروسييا قادرتان 

عىل العمل معا حول سوريا«.
وقد تم تحدييد مناطق »تخفيض 
التصعييد« الثيالث األخيرى يف ادليب 
ومحافظة حميص وجيب للمعارضة 

يف الغوطة الرشقية.
وحول هذه النقطة، قال تيلرسون 

ان تراميب وبوتين »اجريا مناقشية 
مطولة حول مناطق أخرى يف سوريا، 
حيث يمكننا أن نواصل العمل معا من 

اجل خفض التصعيد«.
عىل صعيد اخر، قال تيلرسيون ان 

تراميب وبوتن تبيادال حديثا »حازما 
جيدا« حيول تدخيل رويس مزعوم يف 

االنتخابات الرئاسية االمريكية.
واضياف كان هناك »تبادل مطول 
جدا وحيازم جدا« معتيرا أن التدخل 

الرويس كان يشيكل »عقبة كبرية« يف 
العالقات بن البلدين.

وتابيع تيلرسيون ان ترامب »الح 
حيول  بوتين  الرئييس  عيىل  ميرارا 
قضيية التدخيل الرويس«، مشيريا إىل 

أن الرئييس اليرويس »نفيى مثل هذا 
التدخيل، كما فعيل يف السيابق«. من 
جهتهيا، اكيدت موسيكو ان تراميب 
»قبل« النفي الرويس يف هذا املوضوع 
الحسياس جدا.وقال وزير الخارجية 
الرويس سيريغي الفروف الذي حرض 
االجتمياع بن الرئيسين ان »الرئيس 
تراميب قيال انيه سيمع ترصيحات 
واضحة مين بوتن تؤكيد ان )مزاعم 
التدخل( غري صحيحة وان السيلطات 
الروسيية لم تتدخل، ووافق عىل هذه 

الترصيحات«.
وتواجيه وعود الرئييس األمريكي 
موسيكو  بين  العالقيات  بتطبييع 
وواشينطن اتهاميات بالتواطيؤ بن 

روسيا وأعضاء فريق حملة ترامب.
وهنياك عيدة تحقيقيات يجيري 
احدها مكتيب التحقيقيات الفيدرايل 
)اف بي اي( حول عالقات مع روسيا. 
اال ان تراميب ينفي هيذه االتهامات 

بشدة.
وكان ترامب اطليق خالل خطاب 
ألقاه يف وارسيو الخميس، سييال من 
رغيم  لروسييا،  النيادرة  االنتقيادات 

امتناعه عن ذكر بوتن باالسم.
وقال امام نحو 10 آالف شيخص 
»نحض روسييا عىل وقف أنشيطتها 
أوكرانييا  يف  لالسيتقرار  املزعزعية 
وغريها ودعمها ألنظمة عدائية بينها 
سيوريا وايران، واالنضميام بدال من 
ذلك إىل الدول التي تتحمل املسيؤولية 
املشيركن  أعدائنيا  ضيد  حربنيا  يف 
للدفاع عن الحضارة«.اىل ذلك، تخللت 
عنيفية  تظاهيرات  العرشيين  قمية 
وانقسيامات بن واشنطن وحلفائها 
املناخيي  التغيري  بشيأن  االوروبيين 

والتجارة.
ويدفع مبدأ تراميب »أمريكا أوال« 
حييال التجيارة وموقفيه املشيكك يف 
مسائل املناخ، باتجاه توتر العالقات 
ميع حلفياء واشينطن التاريخيين، 

خاصة االوروبين.
ويضييف إىل االنقسيامات موقفه 
الحازم حيال برنامج كوريا الشمالية 
الصاروخيي، وهيي مسيألة يحيض 
التهدئية  عيىل  والصينييون  اليروس 
فيهيا، وهيو ما عياود بوتين التأكيد 
علييه الجمعة.وقيال الرئيس الرويس 
خيالل اجتماع ميع نظيريه الكوري 
الجنوبي مون جاي-اين ان »مشكلة 
كورييا الشيمالية النوويية خطيرية 
للغايية. ولكن يجيب ان نعتمد ضبط 
النفس والترصف بطريقة براغماتية 
املؤتميرات  قاعية  ودقيقة«.وخيارج 
الهادئية حييث عقيدت القمية، أثار 
متظاهرون حالة مين الفوىض حيث 
قاموا بإحراق سيارات وتهشيم نوافذ 
متاجير وإطيالق مواد مشيتعلة عىل 
مروحيات تابعية للرشطة إضافة إىل 
اتالف إطارات سييارات الوفد الكندي 
وهيو ميا تسيبب ببقياء األمريكيية 
األوىل ميالنييا تراميب عالقية يف مقر 
إقامتها يف هامبيورغ. ودفعت أعمال 
العنف رشطة هامبورغ إىل اسيتدعاء 
أملانيية  مقاطعيات  مين  تعزييزات 
أخرى فيما اضطير منظمو القمة إىل 
اختصار الرنامج الرسيمي لزوجات 

القادة الحارضين.

االجتماع بني الرئيسني استمر لساعتني

هل تقود »الكيمياء اإلجيابية« بني ترامب وبوتني إىل السالم يف سوريا؟

        بغداد / المستقبل العراقي

يف اضطهياد واضح لشييعة نيجرييا، رفضيت املحكمة 
االتحادية شيكوى قدمها زعيم الحركة االسيالمية الشييخ 
ابراهيم الزكزكي الذي تعتقله السيلطات من أكثر من سنة 
ونصيف . وبررت املحكمة االتحاديية ان الدعوى القضائية 
املرفوعية مين قبيل الشييخ الزكزكيي يف مدينية »كادونا« 
مماثلية لتلك التي رفعت يف العاصمية »ابوجا«، وهي تتناىف 
مع العمليية القضائية يف نيجرييا؛ ولهذا السيبب تم رفض 

الطلب املقدم من الشيخ الزكزكي.
ولكن أعلن محامي الشيخ الزكزكي ان الطلبن املقدمن 

للمحكمة يختلف محتواهما تماما.
وشيددت الحركة االسيالمية النيجرييية ومقرها بوالية 
الشييخ  إطيالق رساح  نيجريييا عيىل  »ادامياوا« يف رشق 
الزكزكيي وعقيلتيه، مؤكيدة يف الوقيت ذاتيه ان اسيتمرار 
السيلطات باعتقال الشييخ الزكزكي يعد انتهياكا صارخا 
لحقوق االنسان . وكانت الحركة االسالمية رصحت يف وقت 
سيابق ان املحكمة الفدرالية أعلنت براءة الشييخ الزكزكي 
وبقياءه رهن االعتقيال يخالف القوانن بعيد اتهامه بتهم 
كيدية ومخالفة للقانون . وبحسب إعالن رسمي للمحكمة 
النيجرييية، يتحتم عىل الرشطة ان تقوم باالجراءات لتذليل 
الصعاب، لتكيون مقدمة يف إطالق رساح الشييخ الزكزكي 

وزوجته، ولكن الرشطة النيجريية قامت بخالف ذلك .

املحكمة االحتادية النيجريية ترفض 
شكوى الشيخ الزكزكي

       بغداد / المستقبل العراقي

الدفياع  وزيير  رصح 
الريطاني مايكل فالون بعد 
لقياء ميع نظيريه األمريكي 
جييم ماتييس أن اللجيوء إىل 
خيار عسيكري تتحدث عنه 
اإلدارة األمريكيية ضد كوريا 
»بعييد  احتميال  الشيمالية 

جدا«.
مركيز  يف  فاليون  وقيال 
فكيري ردا عيىل سيؤال عما 
إذا كانيت دول حلف شيمال 
الواليات  ستسياعد  األطليس 
كورييا  ردع  يف  املتحيدة 
مين  مزييد  عين  الشيمالية 
التسيلح »أوال نحين بعيدون 
جدا عين البحيث يف خيارات 

عسكرية«.
وأضياف أن األمير »ليس 
املتحيدة  للوالييات  تهدييدا 
أن  نتوقيع  وال  وحدهيا 
تعالج الوالييات املتحدة ذلك 
يطيال  التهدييد  بمفردهيا. 

كل األرسة الدوليية«، داعييا إىل تعزييز العقوبيات 
املفروضة عىل بيونغ يانغ.

وأجيرت كوريا الشيمالية الثالثياء للمرة األوىل 
تجربية لصاروخ عابر للقيارات يمكن أن يصل إىل 

أالسكا.
وقبيل لقائهميا، أكيد ماتييس أن املبيادرات يف 

مواجهة كوريا الشمالية تقيض خصوصا بتكثيف 
الضغوط االقتصادية والدبلوماسية.

وقال الوزيير األمريكي أن تجربة صاروخ عابر 
للقارات »ال يقربنا من حرب الن الرئيس )األمريكي 
دونالد ترامب( ووزير الخارجية )ريكس تيلرسون( 
كانيا واضحن جيدا بتأكيدهما أننيا نقوم قبل كل 

يشء بجهود دبلوماسية واقتصادية«.

ورصح فالون خالل لقائه مع 
ماتيس يف البنتاغون، مقر وزارة 
الدفياع األمريكيية أن »املخاطر 
تتزاييد  الشيمالية  كورييا  ميع 
تؤكيد  األخيرية  واسيتفزازاتها 
الحاجية إىل أن يدفع هذا النظام 
املارق الذي يطرح مشيكلة ليس 
للوالييات املتحيدة وحدهيا بيل 

للجميع، ثمنا كبريا جدا«.
ويعد إطالق الصاروخ العابر 
للقيارات نجاحيا كبيريا لنظيام 
التي تسيعى المتالك  بيونغيانغ 
القدرة عيىل تهديد أرايض القارة 

األمريكية بالسالح النووي.
كورييا  امتيالك  ويشيكل 
الشمالية صاروخا بالستيا عابرا 
للقيارات يمكين تزوييده برأس 
نوويية منعطفيا مهميا للنظام 
الكيوري الشيمايل اليذي أجيرى 
خمس تجيارب نوويية ويمتلك 
ترسيانة صغيرية مين القنابيل 

الذرية.
وكان الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب تعهد يف كانون الثاني بأن 
ذلك »لن يحصل«، إال أن العديد من الخراء قالوا إن 

صاروخ هواسونغ-14 يمكنه بلوغ أالسكا.
لكن الجيش األمريكيي أكد أنه قادر عىل الدفاع 
عين الواليات املتحدة يف وجيه تهديدات جديدة من 
برناميج كوريا الشيمالية للصواريخ الباليسيتية 

العابرة للقارات.

بريطانيا ال تريد االشرتاك يف احلرب 
عىل كوريا الشاملية         بغداد / المستقبل العراقي

قالت مصادر من سيجن جيو املركيزي يف البحرين بأن 
الشييخ منيري املعتوق يعاني مين تدهور خطيري يف وضعه 

الصحي بعد حرمانه من الدواء الذي يستعمله للعالج.
وذكيرت املصادر بأن سيلطات السيجن منعت الشييخ 
معتيوق من تنياول اليدواء الخياص به للعيالج من مرض 
الضغط، والذي يسيتعمله يوميا، وأوضحت بأن السيلطات 
لم ُتبد أسيبابا لذلك، وهو ما أدى إىل تدهور وضعه الصحي 

حيث ُحرم من الدواء منذ أكثر من 5 أيام.
وأبيدت املصيادر الخشيية عيىل حيياة الشييخ املعتوق 
وحصول “انتكاسية كبرية وخطرية“ عىل صحته نظرا ألن 

الدواء )الحبوب( الذي يستعلمه مهم يف حالته الصحية.
وقاليت بأن هيذا اإلجراء يأتيي ضمن سياسية االنتقام 
د يف  املمنهيج ضد السيجناء الذين ُيعانون مين إهمال متعمَّ
متابعية وضعهم الصحي ورعاية الحاالت املرضية الحرجة 
واملزمنة. ُيشيار إىل أن الشييخ املعتوق ُحكم عليه بالسجن 
سينة واحدة يف سبتمر من العام املايض بتهمة “التجمهر“ 
يف بليدة الدراز، وذلك ضمن موجة األحكام واالعتقاالت التي 
طالت العرشات من علماء الدين والخطباء بتهمة املشاركة 
يف االعتصام أمام منزل آية الله الشييخ عيىس قاسم، والذي 
فضته القيوات الخليفية بالقوة بعيد الهجوم الدموي الذي 

تعرضت له الدراز يف ٢٣ مايو املايض.

البحرين: تدهور خطري يف صحة 
املعتقل الشيخ منري املعتوق 

»100« دولة تقر معاهدة دولية حلظر السالح النووي والدول الغربية تعارض
         بغداد / المستقبل العراقي

أقيرت أكثر مين 100 دولة يف االمم املتحيدة اتفاقاً 
يحظر األسيلحة النووية، يف خطيوة عارضتها كل من 
واشينطن ولندن وباريس التي اعترت يف بيان مشرك 
أنهيا غيري واقعّيية، يف وقت يتعاميل العالم ميع أزمة 

برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
وأُِقيّر االتفياق بيي1٢٢ صوتياً مقابيل معارضية 
صيوت واحد )هولندا عضو الحليف االطليس( وامتناع 

سنغافورة عن التصويت.
ولم ُتشيارك أّي من الدول التسع التي تملك أسلحة 
نوويية )الواليات املتحدة وروسييا وبريطانيا والصن 

وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإرسائيل( 
يف املفاوضات أو التصويت.

حّتيى إّن اليابيان، الدولية الوحيدة التيي تعرّضت 
لهجمات نووية عيام 1945، قاطعت املحادثات مثلما 

فعلت معظم الدول األعضاء يف حلف شمال األطليس.
ودوى التصفييق داخيل قاعية املؤتميرات يف مبنى 
األميم املتحيدة، يف أعقياب التصويت الذي تيّوج ثالثة 
أسيابيع من املفاوضات املتعلقة بنيصّ يفرض حظراً 
شامالً عىل تطوير وتخزين األسلحة النووية أو التهديد 

باستخدامها.
ويف بيان مشيرك صدر بعد ساعات فقط عىل تبّني 
االتفياق، أعلنيت كّل مين الواليات املتحيدة وبريطانيا 

وفرنسيا معارضتها ليه، مؤكدة أال نية ليدى أّي منها 
باالنضمام إليه.

وأفاد بيان ملبعوثي القوى النووية الثالث أّن »هذه 
املبادرة تتجاهل يف شيكل واضح حقائق البيئة األمنّية 

الدولية«.
وأضافيت أّن »هيذا االتفياق ال ُيقيّدم حياًل للخطر 
الكبري اليذي ُيمّثله برناميج كوريا الشيمالية النووي 
وال يتعاطيى مع تحّديات أمنية أخرى تجعل من الردع 

النووي رضورة«.
وأثارت كوريا الشيمالية املخاوف بسبب محاولتها 
تطويير أسيلحة نووية عندميا اختيرت أول صاروخ 

بالستي لها عابر للقارات هذا األسبوع.

وترّص القوى النووية عىل أّن ترسياناتها محصورة 
يف الردع ضد أّي هجوم نووي، وتؤكد التزامها معاهدة 

عدم انتشار األسلحة النووية املوقعة منذ عقود.
لكّن املخاوف تزداد يف أوسياط الدول التي ال تمتلك 
أسلحة نووية من إمكان وقوع أسلحة الدمار الشامل 

يف أيد غري مسؤولة.
وقاميت 141 دولية عىل رأسيها النمسيا والرازيل 
واملكسيك وجنوب أفريقيا، بصياغة نص االتفاق الذي 
تأميل يف أن يزييد الضغوط عيىل اليدول النووية لنزع 

أسلحتها.
وصّوتت كّل من إيرلندا والسيويد وسويرسا وايران 
والعراق ومرص وكازاخستان وعدد من الدول االفريقية 

ودول أمريكا الالتينية لصالح االتفاق الجديد.
مين جهتهيا، قاليت ايلييان وايت غوميز، سيفرية 
كوستاريكا ورئيسية مؤتمر االمم املتحدة الذي ناقش 
االتفياق »لقيد تمّكنا مين زرع بيذور عاليم خال من 

االسلحة النووية«.
وأشاد األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 
بي«خطوة مهمة« نحو عالم خال من األسلحة النووية، 
معتيراً أّن املعاهدة تعكيس زيادة »الوعيي إزاء اآلثار 

اإلنسانية الكارثية« ألّي حرب نووية.
أما اللجنة الدولية للصليب األحمر فرأت أّن االتفاق 
»خطيوة تاريخية نحو نيزع الرشعية« عن األسيلحة 

النووية، واعترت أّن تبّنيه »فوز مهم إلنسانيتنا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الرئييس األمريكيي دوناليد ترامب عىل شيكل طفل 
منظمية  يف  ناشيطون  نصبيه  املجسيم  هيذا  يبكيي، 
»غرينبيس« البيئية الدولية يف مدينة هامبورغ األملانية، 

التي تحتضن حاليا قمة مجموعة العرشين.
ويجليس الطفيل عيىل الكيرة األرضيية يف »بامرز 
ممتلئ«، وبيده اتفاق باريس املناخي املمزق، ما يسعى 
الناشيطون من خالله إىل اإليحاء بيرضورة تطبيق هذا 
االتفاق، اليذي يهدف إىل احتواء االحتبياس الحراري يف 

العالم. وأوضح املسؤول يف »غرينبيس« بأملانيا كارستن 
سيميد، أن »بقية زعماء مجموعة العرشين ال يسيعهم 
االنتظيار حتى يكر دونالد ترامب.. عليهم تأكيد نيتهم 

ترك الفحم والنفط والغاز خلفهم«.
ويحميل املجسيم املصنيوع مين املعجيون الورقي 
واليذي يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، شيعارا يقول »حان وقت 

التغيري«.
يذكر أن ترامب أعلن الشيهر املايض انسحاب بالده 
من اتفياق باريس للمناخ، بعد أن وصفيه بأنه يخالف 

مصلحة أمريكا ووعد بتحقيق »صفقة أفضل«.

نشطاء يف هامبورغ األملانية يسخرون من ترامب
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وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 102 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظ�ة بغداد الكرخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة 
املبين�ة اوصافه�ا ادن�اه باملزاي�دة العلني�ة  وفق قان�ون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 
لس�نة 1983 يف اليوم الثالثني  من الي�وم التايل لنرش االعالن يف 
الصحيفة او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة 
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر  ش�عبة 
زراع�ة اللطيفة ... للتفاصيل مراجعة مق�ر مديريتنا لالطالع 
عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل االيجار 

املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 
القطعة املرقمة 1/341 مقاطعة 37/بزايز اللطيفية بمساحة 
5 دونم ارايض مس�تصلحة جزئيا وغري مشمولة بالقانون 42 
لسنة 1987 وتوجد فيها دار سكن من البلوك بمساحة 200م2 
بقيم�ة 20.000.000 عرشون مليون دينار مع مغروس�ات 5 
نخلة  مثمرة  بقيمتها 375.000 ثالثمائة وخمس�ة وسبعون 
ال�ف دينار وببدل االيج�ار قدرة 4800 اربع�ة االف وثمانمائة 

دينار للدونم الواحد سنويا

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

اعالن
اىل الرشيك / رجاء عباس عيل 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع 
الب�ور لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء 

للقطعة املرقمة 5920 / 1 سبع البور .
الرشيك 
رسور نوري طالب 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف صالح الدين 

العدد 800 
اعالن 

بناءا عىل الطلب املقدم من الس�يد ) ميثم 
محس�ن دحام مجي�د ( ال�ذي يطلب فيه 
تس�جيل لقبه وجعله ) الحمزاوي ( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام  من تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة ) 24 ( من 
قانون البطاق�ة الوطنية املوح�دة رقم 3 

لسنة 2016 .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار 

العدد 1112 
م / نرش مفقود 

بناء عىل الطلب املق�دم من قبل ) حمدية 
مطر حمود ( والت�ي تطلب فيها املوافقة 
نصبها قيما عىل زوجه�ا املفقود ) حميد 
اس�ماعيل عبود نهر ( ال�ذي فقد بتاريخ 
15 / 7 / 2015 ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
مفاتحتكم لغرض ن�رش املفقود اعاله يف 
جريدتني محليتني واعالمنا تاريخ النرش.

القايض 
محمد مطلب عبد

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

االتحادية
محكمة بداءة الخالدية
العدد 242 / ب / 2017

اىل / املدعى عليه محمود صالح شناوة 
م / تبليغ 

املرقم�ة 242 / ب /  البدائي�ة  للدع�وى 
2017 املقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي محمد 
شهاب محمد التي يطلب فيها ابطال عقد 
بيع الس�يارة الت�ي تحمل رقم الش�ايص 
)rklbv42e8c4481688( ووضع اش�ارة 
الحجز وملجهولية محل اقامتك قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك بموع�د املرافعة املوافق 
18 /7 / 2017 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا – مع التقدير 
القايض
محمد جميل الفياض

اعالن 
كاظ�م  مه�دي  حمي�دة   / ال�رشكاء  اىل 

وبهيجة عبد الرزاق عبود 
التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
الستخراج اجازة بناء للعقار املرقم 8705 

– 7 ألبور 
الرشيكة 
سناء عبد املنعم احمد 

اعالن 
اىل / الرشيك عبد الكريم عيىس فهد 

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
الس�تخراج اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 

16237 / 7 ألبور .
الرشيكة 
ازهار عبد الله مهدي

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

إعالن املناقصة رقم 2/استثامر/2017
اخلاصة بمديرية توزيع كهرباء شامل البرصة

 تعل�ن املديري�ة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب إحدى تش�كيالت وزارة الكهرباء املناقصة أعاله لالس�تثمار 
يف مجال إدارة خدمات التوزيع والجباية وتأهيل الش�بكة الكهربائية ملناطق محافظة ش�مال البرصة كافة 
وبرسم خدمة ال يزيد عىل 12.9 من مبلغ الجباية املتحققة وبفرة استثمار ملدة 5 سنوات. وبموجب قانون 
االستثمار رقم )13( لعام 2006 – املادة )33-ب( وحسب قرار لجنة شؤون الطاقة يف رئاسة الوزراء املرقم 

6 يف 2015/10/26 وكتاب الهيئة الوطنية لالستثمار ذي العدد ق/1386 يف 2016/8/14.
   فعىل الراغبني من أصحاب الرشكات املختصة يف مجال االس�تثمار والحائزين عىل هوية تصنيف املقاولني 
مراجعة الدائرة التجارية يف مقر املديرية العامة يف محافظة البرصة ش�ارع  14 تموز مقابل مستشفى ابن 
غزوان يف البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة )RFP( واملعلومات الخاصة باملناقصة والرشوط املعدة لذلك 
وطلب معلومات ال� )RFI( بالنس�بة للرشكات التي لم تقدم معلومات )RFI( س�ابقاً وعىل ان يقدم عرض 
ال�� )RFI( اىل املديري�ة بعد ملئه وبظ�رف مغلق يحتوي عىل جميع املعلومات املطلوب�ة باإلضافة اىل تقديم 
العط�اءات يف ظرف�ني مغلقني مختومني احدهم�ا عرض فني يحتوي عىل املعلومات الفنية واملستمس�كات 
املطلوبة  يف رشوط املناقصة واآلخر عرض تجاري يحتوي عىل مقدار رس�م الخدمة ورس�م التأهيل للشبكة 
الكهربائية بنس�بة مئوية من مبلغ الجباية املتحققة ويكتب عليها رقم املناقصة وتاريخ الغلق  وتوضع يف 
صندوق العطاءات يف مقر املديرية العامة وبعكسه ال يتم استالم العطاء ، علماً إن آخر موعد الستالم العطاء 
ه�و الس�اعة الواحدة ظهراً لي�وم  الثالثاء املص�ادف 2017/7/25 وعندما يكون يوم الغلق عطلة رس�مية 
يك�ون تاري�خ الغلق يف اليوم ال�ذي يليه عىل أن يتم الفتح يف الس�اعة العارشة صباحاً م�ن اليوم التايل لغلق 
املناقصة وبحضور ممثيل أصحاب العطاءات مع لجنة الفتح ، علما انه سيعقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 
استفس�ارات املش�اركني يوم األربعاء املصادف 2017/7/19 الساعة الواحدة ظهراً وسيهمل أي عطاء غري 

مستويف للرشوط القانونية أو يرد بعد موعد الغلق واملديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات... 
مع التقدير.

E-mail: sedist@moelc.gov.iq   –    Web: www.sedist.moelc.gov.iqحممد عبداالمري حسني
املدير العام وكالة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

تنويه
س�بق وان نرش يف اعداد صحيفتنا ان 
موقع اجراء مزايدات مديرية الزراعة 
يف محافظ�ة بغداد/الرصافة /لجنة 
باملزاي�دة  الزراعي�ة  االرايض  تاج�ري 
العلنية يف الش�عب الزراعية واستنادا 
الزراعي�ة  االرايض  دائ�رة  كت�اب  اىل 
املرقم 17880 يف 2017/6/21  يكون 
موقع اجراء املزايدات يف مقر املديرية 
ويف املواعي�د املثبت�ة والجل�ه اقتىض 

التنويه
اياد حسن عبد رايض

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 54 لسنة  2017
تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظة بغ�داد الرصاف�ة / لجنة 
تاج�ري االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة عن اع�الن تاجري 
املساحة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن/ناحية الوحدة   
باملزاي�دة العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 والقانون 35 لسنة 1983 يف اليوم الواحد والثالثني 
اعتب�ارا   م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن عنه�ا يف الصحيفة او 
يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وس�تكون 
املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مق�ر مديريتنا  الكائن 
قرب س�احة الف�ردوس وللتفاصيل مراجع�ة اللجنة لالطالع 
عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل االيجار 
املق�دم يض�اف ل�ه القيم�ة املق�درة للمحدثات واملغروس�ات 
والبالغ�ة )40/200( اربعون الف ومائت�ا دينار للدونم الواحد 
اىل بدل االيجار السنوي ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور 

نرش االعالن واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 908 / 2017 
التاريخ 6 / 7 / 2017  

اعالن
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة

اىل املدين :- حيدر حمود غضبان / ساحة الزهراء / فندق اسد بغداد 
شارع 17 محلة 423 لقد تحقق من اشعار التبليغات ملحكمة استئناف 
بغداد – الكرخ االتحادية رقمه 3021 / ت / 2017 يف 20 / 6 / 2017 
وتأييد املجلس املحيل لحي الزهراء لذا نخربكم بانه تقرر حجز االموال 
املنقول�ة وهي االث�اث املودعة لدى الش�خص الثالث بموجب املحرض 
املرق�م 399 / 2017 يف 16 / 5 / 2017 والخاصة بفندق اس�د بغداد 
لقاء طلب الدائن رياض نجم عبد االمري البالغ 335,625,500 مليون 
دين�ار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور ادناه خالل مدة ثالثة ايام من 
الي�وم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا االخبار واال ف�أن االموال املحجوزة 
بموجب هذا القرار س�تباع وفقاً للقانون وذلك استناداً للمادة 69 من 

قانون التنفيذ
املنفذ العدل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1514 / ش / 2017

التاريخ 6 / 7 / 2017
اعالن

املدعي : حيدر كريم خليل   
املدعى عليها : زهره محسن عيل

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية حكماً غيابياً 
بحق�ك بالرق�م 1514 / ش / 2017 يف 22 / 6 / 2017 الذي 
يقيض بتس�ليم االطفال وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعراضك عىل القرار الصادر 
بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالثون ي�وم اعتباراً من 

تاريخ النرش سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض / صهيب اديب مرجان

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 85 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد / لجنة تاجري االرايض 
الزراعية باملزايدة العلنية عن تاجري املساحات املبينة اوصافها 
ادناه باملزاي�دة العلنية  وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 لسنة 1983 يف اليوم 
الخامس عرش )15( من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية 
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر  ش�عبة 
زراع�ة النرص والس�الم ... للتفاصيل مراجعة مق�ر مديريتنا 
لالطالع ع�ىل الرشوط وتقدي�م املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 20% من القيم�ة التقديرية من 
بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش 

االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

المساحة/المقاطعةرقم القطعة
بدل االيجار/المحدثات والمغروساتالمواصفاتدونم

دونم

1/42757/2
مستصلحة 40النهروان

جزئيا

توجد دور عدد /6 
بمساحة 650م2 مع 

حضيرة بمساحة 50م2 
ومغروسات فسائل نخيل 

عدد /10 عشرة

4800

المساحة رقم المقاطعةرقم القطعة
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 
للدونم الواحد /
دينار عراقي

36/133
/17

الرضوانية 
الشرقية

غير 10
4500 دينارخاليةمستصلحة

24/304
/17

الرضوانية 
الشرقية

غير 8
7200دينارخاليةمستصلحة

4/280و35/18
/17

الرضوانية 
الشرقية

غير 20
4500دينارخاليةمستصلحة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التقى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
، محافظ املثنى فال�ح الزبادي وأعضاء 
مجلس املحافظة، وجرى مناقشة تنفيذ 
عدة مشاريع اسرتاتيجية يف املحافظة«.

صح�ايف  مؤتم�ر  يف  الحمام�ي  واش�ار 
مشرتك مع الزيادي حرضته »املستقبل 
العراق�ي«، ان�ه »م�ن ب�اب التواصل ما 
بني ال�وزارات والحكوم�ات املحلية زرنا 
محافظ�ة املثن�ى وه�ي زي�ارة موفقة 
وناجحة، مبينا أن�ه »تمخض من خالل 
اللقاء االتفاق عىل انش�اء مطار ش�حن 
جوي يف املثنى ودعم الدوائر يف املحافظة 
وانش�اء مرأب عدد 2 بطريقة االستثمار 
او ط�رق قانونية االخ�رى، وكذلك هناك 
معمل متوق�ف للع�وارض الكونكرينية 
تم تخ�ول مدير املعم�ل ليكون يف خدمة 
املحافظ�ة واملحافظ�ات األخ�رى«. كما 
نوه الوزي�ر اىل انه »ت�م تحديد موقعني 
ملطار املثنى وهو اما يف ش�مال السماوة 
، وس�يجري تحوي�ل قط�ع  او غربه�ا 
االرايض اىل ال�وزارة لك�ي تتبنى الفرص 
االس�تثمارية لإلعالن«. م�ن جانبه نوه 
الزيادي اىل »اهمية انشاء مطار محيل يف 
كل محافظة وتعزيز النقل الجوي محليا 
واالنتق�ال الرسي�ع والف�وري لالغراض 
التجاري�ة والربي�د والش�حن الج�وي ، 
وان�ه ال توجد موان�ع جغرافية او تقنية 
يف محافظ�ة املثنى«. وبني ان »محافظة 
املثنى تتمركز قرب مركز العراق و هناك 
اكث�ر من رشكة تطم�ح ان يكون موقع 
له�ا يف ه�ذه املحافظ�ة ، وبدورنا ندعو 

لتشجيع املس�تثمرين وتبس�يط االمور 
امام املس�تثمر الخارجي ، وهذه فرصة 
لتش�غيل ما ال يقل ع�ن 10 االف عاطل 
عن العمل يف املحافظة«.من جهة اخرى 

ارشف وزير النقل ع�ىل »انطالق الرحلة 
االوىل لطائ�رة vip ضمن عقد التش�غيل 
املش�رتك بني رشك�ة الخط�وط الجوية 
العراقي�ة ورشك�ة بال�م ج�ت، بحضور 

احم�د  النق�ل  ل�وزارة  االداري  الوكي�ل 
كري�م عبد اي�وب ومدير ع�ام الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة س�امر كب�ة ومدي�ر 
ع�ام الط�ران املدن�ي العراقي حس�ني 

محس�ن ».وقال الحمامي خ�الل لقاءة 
بعدد من املس�افرين عىل مت�ن الطائرة 
قبي�ل انطالقها ان »ال�وزارة عازمة عىل 
النه�وض بجميع قطاعات النقل س�يما 

واقع النقل الجوي من خالل االس�تفادة 
من القطاع الخ�اص الذي يقدم خدمات 
جيدة عرب تش�غيل مشرتك مع الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة«. واض�اف الحمامي 
ان »تل�ك الخطوة تأتي لتش�جيع جميع 
ال�ركات املحلي�ة واألجنبي�ة للعمل يف 
مج�ال النق�ل ال�ذي يع�د الي�وم فرصة 
واع�دة لتحقي�ق م�ا تتطل�ع إلي�ه م�ن 
خ�الل االعتماد عىل املعاي�ر واملتطلبات 
الدولية«.وبني مدير عام الركة العامة 
للخطوط الجوية العراقية سامر كبة ان 

»التشغيل املش�رتك مع القطاع الخاص 
اعط�ى اضافة مكمل�ة للخدم�ات التي 
تقدمها الخطوط الجوي�ة العراقية عىل 
مختل�ف الصع�د وثم�ار ذل�ك التع�اون 
س�يالحظه املس�افر يف جميع تعامالته 
س�واء يف مكات�ب الحج�ز او ع�ىل متن 
الرحالت  ان »ه�ذه  طائراتنا«.واض�اف 
لطائ�رة vip مجدولة ع�ىل خطوط عدد 
من عواصم الدولة ) اسطنبول ، عمان ، 
دبي ، ب�روت ( مع خدمات كبرة تعترب 

االفضل يف عالم الطران« .

وزير النقل يلتقي حمافظ املثنى ويناقش معه إنشاء مطار للشحن اجلوي
)VIP( اشرف على انطالق الرحلة االوىل لطائرة
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الزراعة تدعو اجلهات املختصة 
إىل إيقاف استرياد املنتجات 

الزراعية بطرق غري رسمية

مدير عام املنافذ احلدودية يعلن عن انتهاء اعامل املؤمتر النصف سنوي اخلاص 
باملديرية ويكشف عن ضبط شحنة حمملة بالدجاج املخالف للرشوط الصحية

مرصف الرافدين ينفي إيقاف بيع الدوالر للمواطنني

اهلجرة: 25% من نازحي نينوى عادوا لديارهم

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا الوكيل الفني ل�وزارة الزراعة مهدي 
ضمد القييس الجهات املختصة إىل إيقاف 
عمليات استراد املنتجات الزراعية بطرق 
غر رس�مية، والتكاتف والتعاون لحماية 
ودعم املحاصيل الزراعية واملنتج الوطني.

وش�دد القي�يس يف بي�ان الع�الم ال�وزارة 
تلقته »املستقبل العراقي«، عىل ان »هناك 
مس�ؤولية وطني�ة تقع عىل عات�ق فئات 
املجتمع كافة من مواطنني ورجال دين من 
مختلف األطياف, واملسؤولني الحكوميني 
والقط�اع  املدن�ي  املجتم�ع  ومنظم�ات 
املنت�ج  تط�ور  يف  للمس�اهمة  الخ�اص 
الزراعي املحيل ونم�و املحاصيل الزراعية 
لتحقي�ق األم�ن الغذائ�ي والذي يس�اهم 
بش�كل رئي�يس يف تحقي�ق كل م�ن األمن 
االقتص�ادي والوطني والصحي والبيئي«.

يف  الحاصل�ة  »الخروق�ات  إن  إىل  وأش�ار 
اس�تراد املنتج�ات الزراعي�ة ليس�ت من 
مه�ام وال مس�ؤولية وزارة الزراع�ة, وال 
يمكنها القيام باملحاس�بة الن القانون ال 
يجي�ز لها ذلك, وإنما يق�ع ذلك عىل عاتق 
الس�لطات التريعي�ة والتنفيذية ممثلة 
بوزارة الداخلية واألمن الوطني والجمارك 
يف مراقب�ة ومحاس�بة املتس�ببني يف هذه 
الخروق�ات وعملي�ات االس�تراد بط�رق 
غ�ر قانونية«.كم�ا دعا القي�يس القطاع 
الخاص واملستثمرين إىل دخول يف الجوانب 
التصنيعية للمنتج�ات الزراعية من خالل 
االس�تفادة م�ن املحاصي�ل الفائضة عن 
الحاج�ة اليومي�ة, ع�ن طري�ق عملي�ات 
التصني�ع او الحف�ظ يف املخ�ازن امل�ربدة 
وتس�ويقها عن�د الحاجة, وذل�ك من اجل 
توفر قيم�ة غذائي�ة واقتصادية إضافية 

للمنتج املحيل واالقتصاد الوطني.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن اللواء س�امي السوداني مدير عام 
املناف�ذ الحدودي�ة ع�ن انته�اء املؤتمر 
النصف سنوي الخاص باملديرية وبنجاح 
تام معرباً عن ش�كره وتقديره للس�يد 
وزير الداخلية االس�تاذ قاس�م االعرجي 
والفريق املهندس محمد بدر نارص وكيل 
الوزارة لشؤون االمن االتحادي لدعمهم 

تسهيل قانون املنافذ الحدودية.
من جان�ب آخ�ر أعلنت مديري�ة املنافذ 
الحدودي�ة عن ضب�ط ش�احنة محملة 

مخالف�ة  س�فوان  منف�ذ  يف  بالدج�اج 
للروط الصحية.

وق�ال مدي�ر ع�ام املناف�ذ الحدودية يف 
وزارة الداخلية اللواء س�امي السوداني 
»املس�تقبل  تلق�ت  مقتض�ب  بي�ان  يف 
العراق�ي« نس�خة منه ،ان�ه »تم ضبط 
شاحنة براد كبر محملة بمادة الدجاج 
يف منفذ س�فوان الح�دودي يف محافظة 
الب�رة ب�ني الع�راق والكوي�ت حاول 
أحد املس�توردين إدخالها إىل البلد خالفا 
وت�م  والصحي�ة  الكمركي�ة  لل�روط 

احالتها اىل القضاء.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفى م�رف الرافدين االنب�اء التي تحدثت عن 
ايق�اف بيع عملة ال�دوالر للمواطنني يف عدد من 

فروعه ببغداد واملحافظات«.
وقال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املرف 
مس�تمر ببي�ع ال�دوالر بواق�ع 3 االل�ف دوالر 
للش�خص مقابل الف و 200 دين�ار عن الدوالر 

الواحد«.
وأض�اف املكت�ب، أن »الف�روع املخصصة ببيع 
ال�دوالر ه�و ) الح�ي العرب�ي - األمان�ة العامة 
ملجل�س ال�وزراء - الكاظمي�ة - دور الضب�اط 
- الزوي�ة - س�احة الف�ردوس - وزارة الدفاع - 
الخلفاء - شارع فلسطني - املستنر - الكوت 
- بعقوب�ة - القادس�ية - باب�ل - ح�ي األمر - 
العب�اس - املثن�ى - البرة - العم�ارة - أور – 

كركوك(.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الهج�رة واملهجري�ن رئيس 
اللجن�ة العلي�ا الغاث�ة واي�واء النازح�ني 
جاس�م محم�د الج�اف، عن ع�ودة %25 
)رب�ع( النازح�ني اىل مناطقه�م املحررة 
يف محافظ�ة نينوى.وق�ال الج�اف خالل 
املؤتمر الصحايف املشرتك مع لجنة الهجرة 

واملهجرين النيابي�ة والذي عقدته الوزارة 
يف مقرها ببغداد، ان »االحصائيات االخرة 
للنازحني منذ البدء بعمليات تحرير نينوى 
يف تري�ن االول م�ن ع�ام 201٦ ولغاية 
اآلن بلغت 920 الف ن�ازح بضمنهم 743 
ال�ف نازح من س�احل املوصل االيمن منذ 
انطالق عملية تحريره يف 19 ش�باط من 
الع�ام الجاري«.وأض�اف ان »العائدين اىل 

ديارهم يف املناطق املحررة بلغت اعدادهم 
نحو 228 الف ش�خص والتي تشكل %25 
من اعداد النازحني«، موضحا ان »سياسة 
واس�رتاتيجية ال�وزارة ه�ي الرتكيز عىل 
الع�ودة الرسيع�ة للمناط�ق اآلمنة، وكما 
حررن�ا االرض لنح�رر االنس�ان معه�ا«.

وأش�ار الجاف إىل ان »هناك 37 الف نازح 
من قضاء الحويجة يف مخيمات محافظتي 

كركوك وصالح الدين،« الفتا إىل ان الوزارة 
»تعمل عىل ان تكون اجراءاتنا االغاثية يف 
فص�ل الصيف باملس�توى املطل�وب اذ ان 
ال�وزارة مس�تمرة بتوزيع امل�اء الصحي 
والثل�ج يف مخيمات جنوب ورشق املوصل 
فضال عن تأمني الكهرباء الالزمة بواسطة 
املولدات كي نستطيع ان نوفر الحد االدنى 

من احتياجات االرس النازحة.

حمافظ واسط يبحث مع اجلمعيات 
التعاونية واقع العمل ومشاريع االسكان

التجارة تعلن استمرار جتهيز املطاحن األهلية 
واحلكومية باحلنطة املحلية لدعم البطاقة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي مع السفر االيراني سبل التعاون 
املش�رتك يف مج�ال الطاق�ة الكهربائية.واف�اد بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »الفهداوي التق�ى بمكتبه يف مقر الوزارة الس�فر 
اإليراني ايرج مسجدي والوفد املرافق له«.وبني الفهداوي بحسب البيان »حجم 
العالق�ات االقتصادي�ة بني جمهورية الع�راق والجهورية اإلس�المية يف إيران, 
وم�دى التع�اون الذي حصل يف مج�ال الطاقة الكهربائية وتزوي�د الجمهورية 
اإلسالمية يف إيران للعراق بالغاز لتشغيل املحطات التوليدية, إضافة إىل الطاقة 
املجه�زة بالخ�ط الناقل ) البرة - ش�المجة ( والذي أس�هم بتوفر الكهرباء 
ملحافظة البرة« .من جهته أعرب السفر اإليراني عن رسوره باللقاء, مبيناً, 
أهمية العالقة الثنائية بني الشعبني العراقي واإليراني  ومدى انعكاس ذلك عىل 

الواقع الحياتي وخاصة يف مجال الطاقة الكهربائية .

   المستقبل العراقي/ الغانم

التق�ى محاف�ظ واس�ط املهندس مال�ك خل�ف وادي الدريعي رئيس�ة االتحاد 
التعاوني يف واسط برى لطيف مع عدد من أعضاء االتحاد لبحث واقع العمل 
التعاوني يف املحافظة بخاصة مش�اريع االسكان التعاوني التي تأمل الجمعية 

بتوسيعها لشمول أكرب عدد من مواطني املحافظة.
واس�تمع الس�يد املحافظ خالل اللقاء ملقرتحات الجمعيات التعاونية لإلسكان 
والتي تضمنت مقرتح مخاطبة رئاس�ة الوزراء بخص�وص اصدار أمر للدوائر 
البلدية باملوافقة ببيع القطع اىل الجمعيات الستثمارها وتخصيصها للموظفني 
يف الدوائر الحكومية مع توفر الخدمات مقابل اسعار تحددها الجمعيات فضال 
ع�ن اصدار امر بتحوي�ل االرايض الزراعية اىل س�كنية وتخصيصها للجمعيات 
التعاوني�ة للتوزيعها. وكذلك الس�عي لتمكني الجمعيات التعاونية من انش�اء 
مشاريع انشائية تخص بيع وتدول املواد االنشائية للموظفني وبأقساط وملدة 
عرة اش�هر وكذلك منح الجمعيات موافقة يف اس�تثمار الساحات يف املناطق 

ألغراض الرتفيه واملتنزهات والعاب االطفال.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الركة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة عن »استمرارها بتجهيز 
املطاحن االهلية والحكومية بالحنطة املحلية من اجل تصنيعها وتوزيعها عىل 

املواطنني ضمن الحصة التموينية«.
اك�د ذل�ك مدي�ر عام الرك�ة هيث�م جميل الخش�ايل واض�اف يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ، ان فرع رشكته يف النج�ف االرشف يواصل 
تتجهي�ز املطاحن االهلية والحكومية بالحنطة املحلية ولحصة ش�هر نيس�ان 
2017 مضيف�ا ان الكمي�ة املقررة للتجهيز تبلغ ح�وايل 17445 طن وان ما تم 

تجهيزه لحد االن حوايل 1٦389 طن وحيث ان نسبة التجهيز تقدر ب 93 % .

لإلطالع عىل واقع اخلدمات يف املوصل.. مدير عام رشكة توزيع املنتجات يشارك بجولة ميدانية ضمن خلية إدارة األزمات برفقة أمني عام جملس الوزراء
    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ام وف�ٌد برئاس�ة أم�ني ع�ام مجلس 
الوزراء الس�يد مه�دي الع�الق  يرافقه 
مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطي�ة املهن�دس ع�يل عب�د الكري�م 
املوس�وي بجولة ميداني�ة إىل محافظة 
واالي�رس،  األيم�ن  بجانبيه�ا  نين�وى 
لإلط�الع ع�ن كثب عىل واق�ع الخدمات 
التي تقدمها الدوائر الحكومية بمختلف 
التخصصات إىل أبن�اء املدن املحررة من 
دن�س اإلره�اب. ج�اءت ه�ذه الجولة 
اس�تكماالً للجوالت السابقة التي قامت 
بها خلي�ة إدارة األزمات املش�كلة بأمر 
األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، حيث 
تم من خاللها زي�ارة العديد من الدوائر 
الحكومية بغية الوق�وف عىل ماتقدمه 
من خدم�ات للمواطنني الكرام وخاصة 
بع�د عودة الكث�ر من العوائ�ل النازحة 
إىل مناطق س�كناهم بع�د تحريرها من 
قب�ل قواتن�ا األمنية والحش�د الش�عبي 

االبط�ال. الوفد زار ناحي�ة برطلة ومن 
ث�م توجه اىل الس�احل األيم�ن حيث تم 
زي�ارة مبن�ى مديري�ة توزي�ع كهرباء 
نينوى لتش�خيص األرضار الناجمة عن 
التخريب الذي لحقها من قبل عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة واإلرساع بإصالحها 
لك�ي تع�ود للعمل م�ن جدي�د يف توفر 

الطاق�ة الكهربائية للدوائ�ر الحكومية 
واملواطن�ني .كذل�ك تم�ت زي�ارة دائرة 
العدل ومبنى محافظ�ة نينوى لإلطالع 
ع�ىل واقعها  لتش�خيص حج�م الرضر 
به�ا ليت�م املب�ارشة بإع�ادة تأهيله�ا 
تمهي�داً لبدء العمل فيه�ا وعودة الحياة 
اىل طبيعتها . أيضاً ش�ملت هذه الجولة 

زيارة سد املوصل الحيوي واملهم والتقوا 
خاللها بإدارته العليا واطلعو عىل واقع 
العمل هن�اك ومايحتاجه من إمكانيات 
أفض�ل.  بش�كل  تش�غيله  الس�تمرار 
وتفق�د الوفد بع�ض املناف�ذ التوزيعية 
وآليات تجهيز الوقود وتوفره للجهات 
املس�تفيدة كاف�ة وال�ذي يش�كل اليوم 
فص�ل مهم م�ن فص�ول االس�تقرار يف 

املحافظة. 
م�ن جهت�ه أش�اد األمني الع�ام ملجلس 
ال�وزراء بال�دور الكب�ر واملتمي�ز الذي 
وبالخص�وص  النف�ط  وزارة  تبذل�ه 
قط�اع التوزي�ع يف توفره�ا للمنتجات 
النفطي�ة للمناطق املح�ررة والنازحني 
والدوائر الخدمي�ة يف املحافظة، متمثال 
بالس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع 
والس�يد مدير عام الركة. ومن جانبه 
ب�ني املوس�وي  ح�رص وزارة النف�ط 
ورشك�ة التوزي�ع ع�ىل امل�ي قدما يف 
االس�تمرار بتقديم خدم�ات حيث أوعز 
ملدراء فرع�ي نينوى و كرك�وك لتوزيع 

املنتجات النفطي�ة بتكثيف الجهود من 
خالل توف�ر املش�تقات النفطية ألهايل 
املحافظتني والنازحني واإلرساع بإعادة 
تأهيل املناف�ذ التوزيعية املترضرة، كما 
ش�دد عىل زي�ادة التعاون ب�ني الفروع 
ومجل�س املحافظة لتذلي�ل الصعوبات 
وتقديم خدمات أفض�ل وتخفيف أعباء 
الظ�روف الت�ي تعانيه�ا تل�ك املناط�ق 
املحررة .يذكر إن مدير عام رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية قام بزيارات ميدانية 
تفقدي�ة متواصل�ة اىل محافظة نينوى 
كان آخره�ا زي�ارة مهمة يف ش�هر آذار 
املايض إستغرقت أسبوعاً برفقة أعضاء 
من خلية إدارة األزمات املدنية املش�كلة 
من قب�ل رئاس�ة ال�وزراء واملكونة من 
وزير الهجرة واملهجري�ن واالمني العام 
ملجل�س ال�وزراء ووكي�ل وزارة التجارة 
ومدي�ر عام رشك�ة التوزي�ع ومحافظ 
نينوى ومنس�قة األمم املتحدة لش�ؤون 
الالجئ�ني اىل املناط�ق املح�ررة يف مدينة 

املوصل ومخيمات النازحني هناك .

الكهرباء تبحث مع ايران سبل التعاون 
املشرتك يف جمال الطاقة

اخلطوط اجلوية تعلن إعادة تسيري رحالت طريان 
النجف - باكو

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الركة العام�ة للخطوط الجوية العراقية عن إعادة تس�ير رحالت بني 
مط�اري مدينة النج�ف األرشف إىل عاصمة اذربيجان االذري�ة باكو.ونقل بيان 
العالم وزارة النقل تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه عن مدير عام الركة 
س�امر كبة قوله »أن الخطوط الجوية العراقية س�تقوم بإعادة تسير الرحالت 
لقط�اع )نجف- باكو- نجف( وس�تكون بمعدل رحلة واحدة اس�بوعياً بدءاً 14 
تموز الجاري«.وأضاف كبة أن »إعادة تسير الرحالت اىل اذربيجان يأتي استناداً 
لتوجيه�ات وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي« مبينا ان »الرحالت س�تكون 
بأس�عار تش�جيعية لتحفيز املس�افرين للس�فر عن طريق هذا الخط«.يذكر ان 
وزارة النق�ل ق�د افتتح�ت خ�ط )النج�ف االرشف – باكو( يف تم�وز عام 201٦ 
بواقع رحلتني اسبوعياً وذلك لخدمة املسافرين والزائرين خالل مواسم الزيارات 
الدينية يف العراق، اضافة اىل املسافرين العراقيني الذين يقصدون مدن اذربيجان 

السياحية.
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وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

اعالن املناقصة 3/حملية /2017 للمرة الثانيةقسم العقود
اعامل تنفيذ دائرة كرفانية فوق شعبة امليزانية بطول )61×11م( مواد+عمل

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق 
رئيس جملس االدارة

اعالن 
اىل اليركاء / عليياء حسين علوان 

وكرم حسن عيل 
اقتىض حضوركيم اىل بلديية التاجي 
السيتخراج اجازة بنياء للعقار املرقم 

1589 / 7 ألبور .
الريك 
فؤاد نارص زماط 

محكمة جنح املعقل 
العدد:82/ج/2017
التاريخ: 2017/7/2

اعالن 
اىل املتهيم الهيارب / ماجيد محميود 
محسين الشيمري وشييماء مهيدي 
محميد جاسيم الحديثي – السياكن 
محافظية البيرة – خمييس مييل 

مخيم النازحن.
بناءاً عيى الدعوى الجزائيية املرقمة 
ضدكيم  واملقامية  82/ج/2017 
واملشيتكية فيهيا )قاهرة إسيماعيل 
ق.ع،   /413 امليادة  وفيق  حميادي( 
وملجهوليية محيل اقامتكيم حسيب 
كتياب مركز رشطية الهيادي بالعدد 
ان  6064 يف 2017/6/7 واملتضمين 
املتهمين غير متواجديين يف دارهيم 
كونهيم يسيكنون مخييم النازحن، 
عليه قيررت هذه املحكمية تبليغكم 
اعالناً يف صحيفتن يوميتن رسميتن 
املحاكمية  ييوم  صبياح  بالحضيور 
وبعكسيه   2017/7/23 املصيادف 

سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا
القايض/جعفر كاظم املالكي

محكمة جنح البرة
العدد: 795/ج1 /2016

التاريخ: 2017/7/3
إعالن حكم غيابي 

إىل املتهم املحكوم / باسم فيصل شاهد
أصدرت محكمة جنيح البرة قرارها املرقم 795/

ج1 /2016 املتضمين الحكيم عيى املجرم )باسيم 
فيصل شياهد( املذكور أعاله. استناداً ألحكام املادة 
)1/459 عقوبيات (املرقم 111 لسينة 1969 املعدل 
بالحبيس الشيديد مليدة ثالث سينوات وفيق احكام 
امليادة املذكورة مع احتسياب موقوفيتيه للفرتة من 
2016/3/15 ولغايية 2016/3/30 وللفيرتة مين 
2016/6/5 ولغايية 2016/6/12 تنيزل مين مدة 
محكوميته وذلك عن التهمية األوىل الخاصة بالصك 
األول املرقيم )126480( كميا حكمية املحكمة عى 
املجيرم أعياله بالحبس الشيديد ملدة ثالث سينوات 
وفيق احيكام امليادة )1/459 عقوبيات ( وذلك عن 
التهمية الثانيية الخاصية بالصيك الثانيي املرقيم 
)206320(، تنفيذ العقوبتين الواردتن يف الفقرتن 
)1و2( بالتعاقب اسيناداً ألحكام امليادة )143( من 
قانيون العقوبيات، إعطياء الحيق للمشيتكي )عيل 
كاظم مسرح( بمراجعة املحاكمة املدنية للمطالبة 
بالتعوييض بعد اكتسياب القرار الدرجية القطعية، 
تقديير اتعياب محامياة للمحاميي املنتدب )سيالم 
سيلمان رشي( مبلغا قدره ثالثيون الف دينار تدفع 
له من خزينة الدولة بعد اكتسياب الدرجة القطعية 
،اصيدار امر قبض بحق املجيرم  املذكور أعاله وفق 
احيكام املادة 1/459 من قانون العقوبات واشيعار 
مديرية رشطة البرة – مكتب التسيجيل الجنائي 
لتعميم هذا القرار اسيتناداً ألحيكام املواد )182/أ ، 
143 ،243( من قانون أصول  املحاكمات وافهم علنا 
يف 2017/6/11 ليك حق االعرتاض عيى هذا القرار 
بعد تبليغك بع عين طريق اإلعالن والنر، ويف حالة 
عدم االعرتاض يعترب الحكم بمثابة الحكم الوجاهي 

بعد مرور ثالثة اشهر من تاريخ نر اإلعالن.
القايض / فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء األعى
واسيط  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة بداءة  الكوت

العدد  875/ ب/ 2017
اىل املدعى عليه  / محمد شمال داير

اعالن
اقيام املدعي اركان حسين بعييو   ضدك 
الدعيوى البدائيية املرقمة اعياله مدعيا 
فيها بانه سبق وان اشرتى منك السيارة 
املرقمة 50857 ميسان خصويص بمبلغ 
قيدره سيبعة االف دوالر امريكي لكونك 
لم تقم بتسجيل السيارة باسمه يف دائرة 
املرور املختصة لذا طلب دعوتك للمرافعة 
والحكيم بالزاميك باعيادة الحيال اىل ما 
كانيت عليه قبل التعاقيد والزامك باعادة 
املبلغ املسيتلم مين قبلك والبالغ سيبعة 
االف دوالر امريكيي وتحميليك الرسيوم 
واملصارييف وملجهوليية محيل إقامتيك 
حسيب رشح القائيم بالتبلييغ  إشيعار  
مختيار الخاجية حي الرسيول   واملرفق 
بكتاب مركز رشطة الخلود املرقم 7628 

املؤرخ 2017/5/25 
 علييه تقرر تبليغيك اعالنيا بصحيفتن 
محليتن لحضورك او مين يمثلك قانونا 
إمييييييييييييييييام هذه املحكمة يف 
موعيد املرافعة املصيادف 2017/7/17  
السياعة التاسيعة صباحيا وعنيد عيدم 
حضورك أو ارسيال من ينوب عنك سوف 
تجري املرافعة بحقيك غيابيا وعلنا وفق  

القانون  
القايض 
فالح كريم وناس

محكمة جنح البرة
العدد: 59/ج2 /2017
التاريخ: 2017/6/12

إعالن حكم غيابي 
إىل املتهم املحكوم / محمد ميستار حسن 

أصيدرت محكمية جنيح البيرة قرارهيا 
املرقم 59/ج2 /2017 املتضمن الحكم عى 
)املجرم / محمد ميسيتار حسين( املذكور 

أعاله.
1. حكميت املحكمية عى املجيرم / محمد 
ميسيتار حسن بالحبس الشيديد ملدة سنة 
واحدة وفق احكام املادة )2/24 من قانون 
 1987 لسينة   118 رقيم  األجانيب  إقامية 
املعدل( مع احتسياب مدة موقوفيته للفرتة 
من )2015/8/20 ولغاية 2015/11/17( 

تنزل من مدة محكوميته املذكورة أعاله.
2.  تقدير اتعياب محاماة للمحامي املنتدب 
ثالثيون  قيدره  مبلغياً  املياحيي(  )سيجى 
أليف دينار تدفيع له من خزينية الدولة بعد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية. 
3. إصدار امر قبض بحق املجرم املذكور وفق 
احيكام امليادة )2/24 من قانيون اإلقامة( 
وإشيعار مديريية رشطة البيرة -مكتب 
التسجيل الجنائي لتعميم هذا القرار استناداً 
ألحيكام امليواد )143، 243( منيه وامليادة 
182/أ األصوليية حكمياً قابياًل لالعيرتاض 

والتمييز وافهم علناً يف 2017/6/12. 
لك حق االعرتاض عى هذا القرار بعد تبلغك 
بيه عن طرييق اإلعيالن والنير، ويف حالة 
عدم االعرتاض يعتيرب الحكم بمثابة الحكم 
الوجاهيي بعيد مرور ثالثة أشيهر من نر 

اإلعالن.
القايض / آيات عباس لفته

محكمة جنح البرة
العدد:116/ج2014/2

التاريخ:2017/7/2
اعالن 

اىل املتهم الهارب / احمد اموري عبد عيل
حييث تبين إنيك مجهيول اإلقامية والعنيوان، 
وكونيك مطلوب امام هذه املحكمية يف القضية 
الجزائية املرقمية 116/ج2014/2 وفق احكام 
امليادة )456 من قانيون العقوبات( فقد اقتىض 
تبلغيك بصحيفتين محليتن وبالحضيور امام 
هيذه املحكمية صبياح ييوم املحاكمية املوافق 
2017/8/8 لتجييب عين التهمية املوجهة اليك 
وبخالفه سيوف تجيري محاكمتك غيابياً وفقاً 

للقانون.
القايض/آيات عباس لفته

محكمة جنح البرة
العدد:328/ج2017/2

التاريخ:2017/7/5
اعالن 

اىل املتهم الهارب / سالم ثجيل حسن
حييث تبين إنيك مجهيول اإلقامية والعنيوان، 
وكونيك مطلوب امام هذه املحكمية يف القضية 
الجزائية املرقمية 328/ج2017/2 وفق احكام 
امليادة )456 من قانيون العقوبات( فقد اقتىض 
تبلغيك بصحيفتين محليتن وبالحضيور امام 
هيذه املحكمية صبياح ييوم املحاكمية املوافق 
2017/7/21 لتجييب عن التهمية املوجهة اليك 
وبخالفه سيوف تجيري محاكمتك غيابياً وفقاً 

للقانون.
القايض/آيات عباس لفته

مجلس القضاء االعى
رئاسية محكمة اسيتئناف صالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمية االحيوال الشيخصية يف 
يثرب

العدد 2017/391
التاريخ 2017/7/6

فقدان
قدميت املدعيوه اسيماء نصييف 
جاسيم طليب نصبهيا قيميا عى 
زوجهيا املفقود )حسين ياسين 
بتارييخ  فقيد  اليذي   ) سيالم 
2017/11/16 يف منطقة الدجيل 
ولم يتم العثيور عليه رغم البحث 
والتحيري علييه تقيرر نيره يف 
محليتين  رسيميتن  صحيفتين 
وعليك الحضيور اىل هذه املحكمة 
خالل عرة ايام من تاريخ االعالن 
ويف حالة عدم حضورك سوف يتم 
نصب زوجتك قيما عليك وحسيب 

االصول
القايض

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/767

التاريخ 2017/6/21
اعالن

السيماوة  تنفييذ  مديريية  تبييع 
سيهام املدين ماجد مرهج مطلك  
ابيو  135م8  تسلسيل   العقيار 
جويالنة  الواقع يف السيماوة/ابو 
جويالنية  العائيد للمديين ماجيد 
مرهج مطلك  املحجوز لقاء طلب 
الدائن محمد محسين نايف البالغ  
مائة وخمسيون ملييون +اتعاب 
الراغيب  دينيار  فعيى  املحامياة 
باليراء مراجعية هيذه املديرية 
خيالل مدة ثالثين يوما تبيدا من 
اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التامينيات القانونيية عيرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشيهادة 
رسيم  وان  العراقيية  الجنسيية 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسن ال شرب

املواصفات:
1-موقعيه ورقميه : 135م8 ابيو 

جويالنة –منطقة ابوجويالنة
2-جنسيه ونوعه : زراعية تسقى 
بالواسيطة ممليوك للدولة/حيق 

الترف  
3-حدوده واوصافه : 

زراعيية  ارض   : 4-مشيتمالته 
تسيقى بالواسيطة والقسم منها 
قريبة من النهر وفيها نخيل قليلة 
ودارين للركاء ويخرتقها طريق 

عام  
5-مساحته : اولك 96.21 دونم 

6-درجة العمران :
حصية  فارغية   : 7-الشياغل 
املديين فارغة التوجد دار سيكنية 

والمزروعات للمدين
8-القيمة املقدرة :تسعون مليون 
وسيبعمائة وسيتة وثمانون الف 

دينار حصة املدين فقط

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2017/699
التاريخ 2017/7/5

اىل املنفيذ علييه /جنيان محميد 
صليبي 

لقيد تحقيق لهيذه املديريية من 
خالل رشح  املبلغ القضائي لهذه 
املديرية ومختار حي القاسيم 1/ 
ناجح جابير العبودي انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقيت او مختيار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واسيتنادا للمادة 27 
من قانيون التنفيذ تقيرر تبليغك 
اعالنا بالحضيور يف مديرية تنفيذ 
خمسية  خيالل  االرشف  النجيف 
عر يوميا تبدا مين الييوم التايل 
للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
سيتبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

النجيف  بيداءة  محكمية  قيرار 
يف  2858/ب2016/3  بالعيدد 
2016/12/15 واملتضمين الزامك 
بتادية مبلغ عرون مليون دينار 
اىل جنيان فخيري عبيد عين عقد 
رهيان العقيار املرقيم 70802/3 
مقاطعية 4 جزييرة النجيف حي 
املييالد وكذليك نخربكيي بمذكرة 
الغير منقولة  االخبيار باالميوال 
عى العقيار 70802/3 حي امليالد 
فيجيب عليكم اداء املبليغ املذكور 
خيالل عرة ايام مين اليوم التايل 
بتبليغكيم بهذه االخبيار واال فان 
االميوال املحجيوزة بموجب هذه 
القرار سيتباع وفقا القانون وذلك 
اسيتنادا للميادة 87 مين قانيون 

التنفيذ

1-يرس الركة العامة ملوانئ العراق /البرة احدى تشكيالت وزارة النقل عن دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة من دوائر الدولة ورشكات 
القطاع الخاص لتقديم عطاءاتهم للمناقصة اعاله

2-سييتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشيرتاك فيها كما هو محدد يف النرة 
التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة )الخاص بتعريف الدولة املؤهلة (

3- عى مقدم العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عى معلومات اضافية مراجعة الركة العامة ملوانئ العراق /قسم العقود الكائن يف املعقل- شارع 
دينار –مقابل متنزه االندلس  خالل اوقات الدوام الرسمي  وابتداء من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا او االستفسارعن 

طريق االتصال باحد العناوين االلكرتونية املبينة ادناه :
ports-contracts2yahoo.com/contracts@scp.gov.iq*

www.scp.gov.iq *
4- يكون تمويل املناقصة من امليزانية التشغيلية للركة العامة ملوانئ العراق لسنة 2017

5- الكلفة التخمينية للمناقصة قدرها : ) 208305000( فقط مائتان وثمانية مليون وثالثمائة وخمسة االف دينار عراقي 
6-كل العطياءات يجيب ان تتضمن ضمان العطاء ) التامينات االولية ( بصورة ) خطاب ضمان او صك مصدق او سيفتجة ( وبمبلغ قدره 4200000 
اربعية ماليين ومائتي الف دينار عراقي عى ان يكون خطاب الضمان نافذ ملدة 120 مائية وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة معنون المر 
الركية العامية ملوانيئ العراق صادرة من احد املصارف املعتمدة من قبيل البنك املركزي العراقي وبالدينار العراقي ويسيتثني من ذلك رشكات القطاع 

الحكومي
7-ان يكون العطاء املقدم نافذ ملدة 90 تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة

8-باميكان مقدميي العطياء املهتمن والراغبن براء وثائق املناقصة باللغة العربية  وبعد دفع قيمة البييع البالغة 100000 مائة الف دينار نقدا لدى 
القسم املايل /الصندوق وبعد جلب وصل قبض باملبلغ اعاله يتم تسليم الوثائق بصورة فورية علما بان ثمن رشاء وثائق املناقصة غر قابل للرد

9-املستمسكات املطلوب تقديمها مع العطاءات :
أ-تقديم اوليات تاسيس الركة ) شهادة التاسيس –محرض التاسيس –عقد التاسيس ( مصدقة اصوليا

ب-صورة ملونة من هوية تصنيف املقاولن والركات من ذوات التصنيف ) العارشة صعودا /انشائية –كهربائية (
جي- كتاب عدم املمانعة من دخول املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب او احد فروعها ) نسخة اصلية ( ويكون نافذ حن تقديم العطاء معنون 

اىل الركة العامة ملوانئ العراق مع ارفاق نسخة من الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي
د-وصل رشاء املناقصة نسخة اصلية

هي - قائمة باالعمال املماثلة ضمن االختصاص املطلوب مؤيدة من الجهات املستفيدة
و-تقديم نسيخة من الحسيابات الختامية الرابحة للسينوات )2015-2016( مصدقة  من قبل محاسيب قانوني ونسيخة  من الكفاءة املالية وكشف 

بالحساب املريف مصدقة اصوليا وصادرة من مرف عراقي معتمد
ز-اليقبل اي تحفظ يقدم من قبل مقدم العطاء

ح-تقديم مايثبت حجب البطاقة التموينية
ط-تقديم العطاء بظرفن )فني +تجاري( موقع ومختوم مع تضمينه كافة املتطلبات  املنصوص عليها يف الوقائق القياسية للمناقصة

10-تاريخ الغلق والفتح العلني للمناقصة هو الساعة الثانية عر من ظهر يوم االثنن املوافق 2017/8/7 ويف حالة مصادفة هذا اليوم عطلة رسمية 
او تعطيل الدوام الي سيبب سييكون موعد غلق وفتح املناقصة يف اليوم  الذي يليه علما ان تقديم العطاءات الكرتونيا  غر مسيموح به وكذلك سيوف 
ترفيض العطاءات املتاخرة وسييتم فتح العطاءات بحضور مقدميي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف الركة العامة ملوانئ العراق /قسيم 

العقود الكائن يف املعقل –شارع دينار –مقابل متنزه االندلس
11-فرتة رشاء وثائق املناقصة تبدا من تاريخ االعالن يف املوقع االلكرتوني الرسيمي لركة العامة ملوانئ العراق او الصحف الرسيمية ولغاية السياعة 

الثانية عر ظهرا من يوم الخميس املوافق 2017/7/20
12- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن عن املناقصة 

13-سيعقد مؤتمر فني لالجابة  عى االستفسارات املقدمة من قبل مقدمي العطاءات يف بناية قسم العقود يف تمام الساعة العارشة من يوم الخميس 
املصادف 2017/7/27
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غوته رحلة ايطالية
عن منش�ورات المتوس�ط في ميالن�و إيطاليا، ص�درت مؤخًرا 
ترجم�ة كت�اب »رحل�ة إيطالي�ة« ألحد أه�م األدباء والش�عراء 
األلمان�ي يوه�ان فولفغانغ ف�ون غوت�ه )1749–1832(. وقد 
أنجز الترجمة الكات�ب العراقي الدكتور فالح عبد الجبار.»تعتبر 
ه�ذه اليوميات من أعظم النص�وص األوروبية التي وضعت في 
هذا اللون الممتع من األدب، بقلم ش�اعر وكاتب مخضرم عاش 
في القرنين الثامن عش�ر والتاسع عشر ودّون فيها تجربته في 
السفر والمعرفة والمغامرة، نحو ما كان يعتبر مستودع الفنون 
ومجم�ع اآلثار العظيمة لعصر النهضة.دّون غوته يومياته هذه 
اس�تناداً إل�ى رحلتين إل�ى إيطالي�ا، األولى قام بها ف�ي أيلول/ 
س�بتمبر 1786، واستمرت حتى شباط/ فبراير من عام 1787، 
فقضى خمس�ة أش�هر في فيرون�ا والبندقية وروم�ا. والرحلة 
الثانية بدأها في حزيران/ يونيو من عام 1787 واستمرت حتى 
نيس�ان/إبريل من عام 1788، قضاها هذه المرة كلها في روما، 

عازًما على التمتع بمعالمها وآثارها ومتاحفها.

فجأة يجد مأمون نفس�ه وس�ط عملية اغتيال قبلّي�ة، الجّزار الذي 
ورث مهنة آبائ�ه بذبح الثيران وبيع لحمها يتورط في حرب قبلية 
تمت�د لعدة أجيال يعيش فيها األمّرين، هذا الصراع القبلّي وتاريخه 
نقرأهما في رواية “نزهة عائلّية” للكاتب اليمني بّسام شمس الدين 
الصادرة هذا العام عن دار الساقي بالتعاون مع مختبر آفاق لكتابة 
الرواية، والتي نكتش�ف في الصفحات األخيرة منها المفارقة التي 
يحمله�ا العنوان مع مضمون الرواية، في إش�ارة مبطنة س�اخرة 
بعمق إلى ما يمكن أن تتس�بب فيه األع�راف القبلّية.ينتمي مأمون 
إلى طبقة الَبَيع، وه�ي فئة مهانة من العاملين في الحوانيت، وإثر 
إنق�اذه للطفل ه�ّزام، يصبح مطلوب�اً لمن اغتالوا وال�ده نقيب آل 
طعيم في الس�وق أمام أنظار الجميع، بع�د إصرار زوجته زعفران 
يترك مأمون داره ويس�لم نفس�ه آلل ش�هوان طالب�اً الصفح عما 
فعله، وفي الطريق إليهم يلتقي حافظة األعراف، فتدله على طريق 
النج�اة مع أفواج النس�اء الهارب�ات من الحرب التي اش�تعلت بين 

القبيلتين والتي لم تنفع المحاوالت المختلفة إليقافها.

نزهة عائلية

          أحمد سراج

في دقة تلي�ق بمصور محت�رف التقطت عدة 
ارة، ث�م تم التعبي�ر عنها  م�ن اللحظات الم�وَّ
في طلقات س�ريعة حملت عن�وان “ترنيمات 
صومعت�ي”، والترنيم�ات تع�ود ف�ي أصله�ا 
اللغوي إلى الفعل رنَّم أي رجع صوته، ونقول 
رن�م الطائ�ر عند هدي�ره، ورنم الق�وس عند 
إنباض�ه، لكن داللة اللفظ تتس�ع مع اتس�اع 
االس�تعمال اللغوي فنجد الترنيمة تطلق على 
األغني�ة، ونج�د كثرة اس�تعمال لف�ظ ترانيم 
عن�د حديثنا ع�ن الغناء في بع�ض الطقوس، 
لكن الش�اعر سرعان ما يضيف الترنيمات إلى 
الصومعة، والصومعة هي مكان تعبد الراهب 

المنقطع عن الناس.
لك�ن الش�اعر يغاير في متن نص�ه ما نعتقده 
إذ إن�ه ال يري�د بترنيمات�ه أن تظ�ل حبيس�ة 
صومعت�ه، وال يري�د له�ا حت�ى أن تحتف�ظ 
بداللته�ا المعجمي�ة أو االجتماعية وإنما هي 
عنده محاولة للتمرد النبيل/ للخروج/ لرفض 
ْوَمعُة../ وحيداً  الواقع لذلك نجده يق�ول: الصَّ
َتْجعُلن�ي/ َعْف�واً/ ال أْقص�ُد ِتلْ�َك الُْمْفردَة ../ 
بَتاَت�اً/ لكنِّ�ي/ أْعني/ واح�دًة أْخري/ ُيوحي 

ْعلكِة مداها .. بالصَّ
يأبى الش�عر إًذا أن يوصم باالنعزال والهروب 
إلى ب�رج الش�عراء العاجي كم�ا توحي داللة 
الصومعة؛ إذ إن الصومعة بالنس�بة له تجهزه 
للث�ورة ثم تتركه بعد أن أعدت�ه ليواجه الخلل 
ْومع�ة .ُ./ وحيداً  ُتْش�عُل  في كل م�كان: الصَّ
�َة ../ َتْترُكني/ في الثَّ�ْورِة ../  أْعضائ�ي/ ثمَّ

لَْسُت ِبمْعقول.
لكن ذلك يقودنا إلى الس�ؤال ما تلك الترنيمات 
التي ستشعل بها الصومعة فتانا لينطلق ليس 
بمعق�ول، ف�ي قصي�دة بعن�وان “ وَنْح�ُن بال 
َمْعنى” يبدأ الشاعر اعترافاته موجًها الخطاب 
إل�ى جمع غير مرئي وال معل�وم وإنما يتضح 
من النص أن هذا الجمع هو نحن الذين نعيش 

عل�ى ت�راث الس�ابقين، ننتظ�ر المنق�ذ دون 
أن نح�اول أن نفعل ش�يًئا نتش�بث بالماضي 
ونخن�ق به حاضرنا:َنْحُن بال زْيٍف/ ال زلْنا ../ 
عَف�اَء ../ وأْكثَرِمْن ذلَك بكثيْر/  الْفقراَء/ الضَّ
َم�اذا/ َنْنتظ�ُر اآلَن ِم�ن الَْعالِم ؟/ َه�ْل َنْنتظُر 
َمج�ئ الُْملْ�ِك ../وَتاجاً / َس�ْيطرًة/ ُتْخِضُع/ 
ِة/ لَِيدْين�ا؟/أْم َنْحل�ُم  َع�ْرَش َس�الطيِن الُْق�وَّ

الفِة الذِّْكِر بالَْعْودِة/ لأِلْمجاِد السَّ
إن تلك الحالة المركبة: انتظار المنقذ والعيش 
عل�ى اإلرث القدي�م تخل�ق ف�ي النهاي�ة موًتا 
للحاض�ر مما يعن�ي انهيار القيم�ة والوجود 
ومن ث�م ضي�اع المعنى: َم�اذا/ َنْنتظ�ُر اآلَن 
وَنْح�ُن ب�ال/ َمْعن�ى؟...أيَّ طري�ٍق/  لِلُْجثِث/ 
الَْمْوَت�ى. إن وص�ف الجثث هن�ا بالموتى أمر 
محير فالجثة ال تكون في استعمالنا إال لميت، 
فلَم أصرَّ الش�اعر على ذلك الوصف الذي يبدو 
ه عندي  للوهلة األولى وصًفا زائًدا؟ األمر َمردُّ
أن الش�اعر يرى الناس تقتل مستقبلها وتدمر 
حاضرها فهم بال حياة وإن طهرت أجسادهم 
فهي محض جثث متحركة لكنها ليس�ت حية 
أبًدا.يذك�رك العن�وان ف�ي قصي�دة “ الفتات” 
بالش�اعر العربي أحمد مطر، لكن الشاعر هنا 
ال يتص�ادم م�ع واقع�ه بل يم�ارس مراجعته 
�اذَج ../ إْذ ال أْفه�ُم َمْعنى/  لذات�ه: ُكْن�ُت السَّ
َبْعِض الُْمْصطلَحاِت ../ وأْجهُل/ َتْفس�يراً باَت 
�ًا/ لأِلْحداِث ../ وِبْضَع أموٍر/ َيْخش�ى/   ُمِهمَّ
َبْعُد /  ضيافَتها ُفوهي/ لَْن ألْفظَها اآلَن/ فُكلٌّ 

َيْعرُف/ ِتلَْك األْشياِء ..
تكش�ف ه�ذه القصي�دة ع�ن جوه�ر أوم�ة 
يعيش�ها الن�اس: صناًع�ا للح�دث ومتأثرين، 
ق�ادة ومقودي�ن؛ إنه�ا االزدواجية الش�املة 
بي�ن ما نقول�ه وما نفعله وبين م�ا نؤمن به، 
بين ش�عارات نرفعه�ا و مضامين ال نطبقها: 
تَمام�اً/ إْذ أنَّ�ا/ َعلّْقناه�ا/ كالْلَْوح�اِت عل�ى 
الُْجْدراِن / وفي ../ َس�احات مياديِن َمدائننا/ 
َنْقرُؤه�ا/ َيْوميَّ�اً/ ف�ي كلِّ جرائِدن�ا/ لكنَّا/ 

لأِلَسِف/ الُْمْوجِع ../ لَْم َنْقدر أْن/ َنْحياها.

تأتي قصي�دة “ الموج�ود” ترنيمة أخرى من 
تراني�م الصومعة، فالعن�وان الدال على الرضا 
بالقلي�ل ما دام موجوًدا وبأنه ال ش�يء أفضل 
م�ن الموجود – ظاه�ًرا – يفارقه النص الذي 
يق�ارن بي�ن حالين: حال الظال�م الذي يحاول 
أن يبح�ث عن وجوده بس�لطة القه�ر والظلم 
والطغيان، ومقام الواث�ق المطمئن الموجود 
ف�ي مت�ن الوطن وحاش�يته، القار ف�ي أفئدة 

الناس: 
ُعْم�َدُة َقْريِتنا/  ال أْقصُد َف�ْرداً/ إالْه/ ال َيْنتقُل 
اِر/ إلى َباحاِت الْبلْدِة/ إال/ والُْعْشروُن  وَّ ِمن الدُّ
../ أو الَْخْمسوَن/ ِمن الُْخفراِء ِبرْفقِتِه/ /كي 

َيْحتفَظ ِبأْمٍن ../ وَسالمِة َجاْه
لكنَّ بسيطاً آخَر/  أْو/ َمْن في َمْرتبٍة/ َساواْه/ 

َيْمض�ي ُمْنف�رداً/ َتْق�رأُ كلَّ أَم�اَن الْعالِم/ في 
َعْينْي�ِه ../َيقوُل لِكلِّ النَّ�اِس :/ أنا/ الَمْوجوُد 

../ ولْيَس ُهنالَِك ../َما أْخشاْه
تحتاج هذه القصيدة إلى عدة وقفات: المقارنة 
الرائق�ة بي�ن األمري�ن، اس�تخدام مف�ردات 
بعينه�ا، اختيار اله�اء التي تتب�ع األلف تثيره 
من دالالت، لكنني ال أدري لَم استخدم الشاعر 
كلمة آخر وصًفا لبسيط؛ فهذا يعني أنه تحدث 
عن بس�يط أول، وما حدث ذلك اللهم إن اعتبر 

أن العمدة  رغم السلطة والجاه بسيًطا.
ف�ي هذه الترنيمة التي تحمل عنوان “.. ُجنوُد 
ْقع�ِة ..” يق�ارن النص بين ماليين البش�ر،  الرُّ
الذي�ن يقومون بأعم�ال ال يؤمن�ون بها، وال 
يريدونه�ا، وال تع�ود عليه�م بفائ�دة، وبي�ن 

عساكر الشطرنج أرخص القطع، التي تتراص 
أمام الملك وحاش�يته متصدرة المش�هد حين 
اندالع الح�رب، وملقاة عل�ى جوانب القطعة 
عند احتدامها: َنْحُن ../ وُعْذراً للتَّْشبيِه/ ُجنوُد 
�ْطرْنِج/ َنقوُم ِب�َدْوِر ِجداٍر/  ْقع�ِة ف�ي الشَّ الرُّ
َيْع�زُل/ َم�ا َبْيَن الَْملِ�ِك ../ وَغ�اراِت األْعداْء/ 
ْينا/ في َصْمٍت وَسَخاْء/   ي/ َيا َكْم َضحَّ وُنَضحِّ
وِبرْغ�ٍم ِم�ْن ذل�َك ../ أْو..../ كاَن لِذل�َك/ َق�ْد 

/ ِمْن ُدْنيا األْحياْء. ُنلْغى/ ِبوَشايِة َواٍشِ
ر والنبوءة لحال الشهداء  يأسى النص/ المصوِّ
األطهار والعمال األخيار الذين ال يأخذون من 
التقدير شيًئا، وال ينظر إليهم إال على أنهم وقود 
للث�ورات وللمعارك، وتتجلى تلك المظاهر في 
نص قطيع ش�ياه: لَْس�نا .. / ِم�ْن ِعلَْيِة َقْوٍم/ 

أْو َس�ادْة/  لكنَّا َكقطيِع ِشَياٍه/ َتْفترُس ذئاُب 
 / الَْغابِة/ أْفرادْه / ولِذلَك ../ لَْن ُيْطمَع في َحلٍّ
َيْنتشُل ُرفاتي/ وَس�نْجلُس َنْحلُم/ في َوَهٍن/ 

َكعجوٍز/ َستموُت َقريباً/ َكالْعادْة.
لك�ن الش�اعر رغ�م اعتراف�ه بم�ا يج�ري له 
وألمثال�ه، ال يه�در نبوءت�ه لصال�ح مراراته، 
فيق�ول ف�ي قصيدته “ ربم�ا” : َه�ْل/ َيْطمُع 
ِفي/ ِجلْس�ِة ُصلٍْح/ َبْيَن الْماِء../ وَبْيَن النَّاِر/ 

ِسوى../ الَْمْجنوِن. 
الت�ي كتب�ت وطبع�ت قب�ل  القصي�دة  ه�ذه 
مظاه�رات تونس وث�ورة الش�باب المصري 
بع�ام على األقل، ال تجعلنا نهتم بحس النبوءة 
بق�در ما نق�ف أمام روع�ة الكش�ف: لماذا ال 
يقبل الثوار بحلول وس�ط؟ ألنهم ببساطة نار 
محرق�ة من ش�دة ما لقيت من عن�ت الطغاة، 
وألننا يجب أال نح�ذف أوالً، ونتعامل مع ثانًيا 
مباشرة: ما الذي دفع الثوار إلى الثورة. أليس 
اختيار أشد الفسقة والمردة من آليات السلطة 
الغاش�مة كما نق�رأ في قصي�دة: “ اصطفاء: 
َك/ ِفي  َوألنَّك ..َ/ أْكثَر ِفْسقاً/  ِمنَّا/ اْختاَرَك َربُّ
�لَْطِة ../َعنَّا.  لَْحظِة ُخْب�ٍث/ َمْندوَباً/ ِعْنَد السُّ
أليس م�ن آليات المقهور الكب�رى الحلم الذي 
نراه ف�ي قصيدة “ حل�م” :  َم�اذا َيْجعُلني../ 
أْنتظ�ُر ُق�دوَم ِب�الٍد/  قالوا  َفاضل�ٍة/  لَْن َتطأ 
َثراه�ا قدَماَي ../ وأْقعُد أْعلى/ ُكْرس�يِّ الُْحلِْم 
َق َحاليَّاً/  �ُر../ ِفي أْمنيٍة/ َيْصعُب أْن َتَتحقَّ أُفكِّ
وأَن�ا/ َكَكثي�ٍر../ أْعج�ُز أْن أْبت�اَع ألْطفالِي/ 

ِكْسرَة ُخْبٍز/ أْو ../ َجْرَعْة  َماْء؟
يمتلئ الديوان الش�عري بعال�م من الترنيمات 
الخارجة من حس ش�اعر رومانس�ي فاجأته 
قس�وة الواقع، فآثر أن يدونها كما وقعت في 
قلبه؛ فرأينا أمامنا رؤي�ة متكاملة للعالم كما 
رآه الش�اعر:ذاَت زَماٍن / كاَن الَْم�ْوُت َقريَباً/ 
ِجدَّاً/ ِم�ْن َقْريِتَنا/ َيْحص�ُد ../ أْرواَح الُْفَقراِء 
ِتباَعاً/ لكنَّ َغنيَّاً / اتَّخَذ الُْبْغَض إلَهاً/ َيْس�جُد 
ِفي َهْيكلِِه/ أْقبَل َهْرولًة َس�اعَتها/ َيْس�أُلني/ 

أْيَن َنصيبي؟؟!

طلقات حاملة:قراءة يف ديوان »ترنيامت يف صومعتي«

           د. أمل االسدي 

أحبك جداً 
إل�ى  الطري�ق  أن  وأع�رف 

المستحيل طوي�ل 
وأعرف أنك ست النساء 

وليس لدي بدي�ل 
الحني��ن  زم�ان  أن  وأع�رف 

انتهى 
ومات الكالم الجميل 

 ...
لست النساء ماذا نقول 

أحبك جدا... 
أحب�ك جداً وأع�رف أني أعيش 

بمنفى 
وأنت بمنفى 
وبيني وبينك 

ريٌح 
وغيٌم 
وبرٌق 
ورعٌد 

وثلٌج ون�ار 
وأع�رف أن الوص�ول لعيني�ك 

وهٌم 
وأعرف أن الوصول إليك 

انتح�ار 
ويسعدني 

أن أمزق نفس�ي ألجل�ك أيتها 
الغالية 

ولو خيروني 

لكررت حبك للمرة الثانية 
 ...

ي�ا م�ن غزل�ت قميص�ك م�ن 
ورقات الشجر 

أي�ا م�ن حميت�ك بالصب�ر من 
قطرات المطر 

أحبك جداً 
 ...

وأع�رف أني أس�افر ف�ي بحر 
عينيك 

دون يقين 
وأترك عقلي ورائي وأركض 

أركض 
أركض خلف جنون�ي 

 ...
أي�ا ام�رأة تمس�ك القل�ب بين 

يديها 
سألتك بالله ال تتركيني 

ال تتركيني 
فماذا أكون أنا إذا لم تكوني 

أحبك جداً 
وجداً وجداً 

وأرف�ض م�ن ن���ار حب�ك أن 
أستقيال 

بالعشق  المتيم  وهل يستطيع 
أن يستقال... 

وما همني 
إن خرجت من الحب حيا 

وما همني 
إن خرجت قتيال

هائلة العينني

حني يكون اهلوى قبانيًا

            حسام عبد الحسين

توسمت الهوى في حاضنة الروح
والشمس عالقة في محراب الدجى

تنتظر القمر لعله يذهب
لتعلن ان عينيها الشمس والقمر

وضفائر شعرها حلقات وصل
بين الليل والنهار

برسم جفنها يهيم القلب
وينتفض الجسد ويصرخ!

وتخجل السماء من دموع االشتياق
فتنزل الغيث على عالم الوفاء

لتجانس ترنم العاشقين 
العشق يخلق من دموع الفقراء

والفقر شعار األغنياء
والغنى تحت عباءة أئمة المساجد

المساجد ال تقبل العباد
العباد قد فارقوا الحياة

واالرصفة بيوت العظماء
المقابر باكية على الشباب

وترابها يرثى الدماء
الرب عاقب الدنيا!

لم يبق في الحياة سوى عشق قلبي
لهائلة العينين.

          حاوره: عزيز البزوني/ البصرة

حم�زة فيص�ل الم�ردان ش�اعر وناقد 
عراق�ي ,عضو اتح�اد األدب�اء والكتاب 
العراقيي�ن فرع بابل ل�ه أربعة مجاميع 
مطبوع�ة  ) حت�ى تس�تريح األس�ئلة , 
ال ظل ل�ه بمزايا دائرة الض�وء , ما بين 
الغياب والحضور , إّنها تجري من دوني 

(,التقينا به فكان هذا الحوار معه:
*التجدي�د المقب�ول الذي يتماش�ى مع 
ذائق�ة المتلق�ي العرب�ي من نح�و ذلك 
التجدي�د الذي حصل في القرن الماضي 
على يد أدباء كان لهم الفضل في انتقال 
الشعر كالشاعر بدر شاكر السياب الذي 
فت�ح الباب أمام نموذجا ش�عريا جديدا 

الى يومنا هذا.ماهو تعليقك؟
- الش�اعر ب�در ش�اكر الس�ياب مجّدد 
بع�د تأثره ب�األدب االنكليزي وحس�ب 
اختصاصه… لكنه ل�م يخرج عن دائرة 
ال�وزن والقافي�ة لكن�ه أرس�ى اللبن�ة 
األولى في س�احة التجدي�د التي مهدت 
لدراساتها منجزه بعدها جاءت خطوات 
كبي�رة مهمة اطهرت قوة النص النثري 
مث�ل خط�وات ادوني�س بعدها تس�ّيد 

النص السردي عالي الرمزية
*أن الم�واد الت�ي تق�دم عل�ى العال�م 
االفتراض�ي غير محس�وبة بل تعطى ) 
األغل�ب منها( كس�موم للطبق الثقافي 
فيجب عل�ى الكاتب المثق�ف أو األدنى 
من�ه التري�ث ف�ي نش�ر الم�ادة حت�ى 

يتذوقها هو كأنها مقدمة من غيره لئال 
يصيب بها عقال مريضا فيطرحه أرضا 
أكث�ر مم�ا كان علي�ه قبل قراءت�ه تلك 

المادة كيف ترى ذلك؟
- ه�ذا صحي�ح الن الش�اعر او القاص 
يج�ب ان يك�ون ناقدا لنص�ه او لقصته 
ويعرف كيف س�يكون تش�ظيها… لكن 
الن�ص يفهم حس�ب ثقاف�ة القارئ… 
والن�ص يأخ�ذ إبع�اده بتع�دد قراءات�ه 
ولي�س م�ن الق�راءة األول�ى… ول�كل 
ش�اعر معجبين يتابعونه ويس�اهمون 
في تطوي�ر قابليته بإس�داء المالحظة 

والنصح..
*يق�ال ب�ان الش�عر م�ن غي�ر قرين�ة 
السياسة يعتبر في غير متكامل المعالم 
ألن�ه إن ل�م يعال�ج القضية السياس�ية 

فمن الذي يعالجها ماهو تعليقك؟
- هم�وم الوط�ن تختلف ع�ن االنتماء 
نه�ج  والسياس�ية  والتح�ّزب  الدين�ي 
وهي مك�ر وخ�داع رغم عقمه�ا… انا 
ال احس�ب السياس�يين اب�دا وال أح�ب 
األح�زاب رغم اننا انا وعائلتي س�جناء 
سياسيين… بس�بب انتماء اخي لحزب 
مناوئ واتهمنا باالنتماء لنفس الحزب 
بعد هروبه… والش�عر متكامل بالرؤيا 
والط�رح العنوان… يلي�ه المدخل… ثم 
اإلخبار وبعده�ا النتيج�ة… وهذا بحد 

ذاته يكفي…
*لنتكل�م ع�ن مؤلفاتك الش�عرية ، من 
ناحي�ة الفك�رة واختي�ار العن�وان وما 

الذي يختلف أحداهما عن األخرى، وهل 
للعنوان أهمية لديك؟

  - العن�وان مفتاح الن�ص حتى لو كان 
غامض�ا وانا لدي اي مجموعة ش�عرية 
او نثرية تكون كالمجلة متعددة الجواب 

واإلغ�راض والق�ارئ ينتقي موضوعه 
الخاص ب�ه وبذائقته… ولكل مجموعة 
م�ن مجاميعي خصوصي�ة تختلف عن 
األخرى, االولى / حتى تستريح األسئلة 
تفعيل�ة ونثر الثاني�ة / ال ظل له بمزايا 

الض�وء نص مفت�وح ومغل�ق الثالثة / 
بين الغياب والحضور نصوص شخصية 
وتداعيات الس�جن ومعاناة عائلتي مع 
عوائل أخرى كثيرة في س�جن امن بابل 
الرابعة / إنها تجري من دوني نصوص 
سردية عالية الرمزية مع ستة مجاميع 
مخطوطة لكّل منها هدف معين اقصده 
تماما والعناوين تدل على صّحة كالمي

مخاضه�ا  قطع�اً  القصي�دة  *والدة 
انبعاثات موضوعها االجتماعي المحّرك 

إلحساس الّشاعر
- انا اعتمد في كتاباتي على المش�اهدة 
وكل  الذاك�رة…  ومخ�زون  والتأث�ر… 
كتاباتي تقترب من الش�عر االجتماعي 

ألهمية معاناة اآلخرين عندي
*الّنقِد حضور هاّم في تشكيل المشهد 
اإلبداع�ي من خ�الِل َدْوِره في تخصيب 
هذا المشهِد بالّتفاعل مع الُمنجِز األدبّي 

الفّني
- النق�د مهم جدا عل�ى ان يكون هادفا 
او  ش�عري  للن�ص  ومقوم�ا  وداعم�ا 
قصصي ال تقسيما له وتقليال من قيمة 
كاتبه وتجلي أفكاره لكن الناقد العراقي 
كطبيب التش�ريح يقطع الجزء ويرميه 
ب�دون رحمه.. وال يس�اهم ف�ي تطوير 
القابليات بل بكس�ر نفس�ية الكاتب… 
وتحطيمه… انا اكت�ب النقد عندما اجد 
ش�يء جديد في النص ألخرج جمالياته 
الت�ي خّبأه�ا الكات�ب معتم�دا لإلث�ارة 

وإشراك القارئ معه.

         د.حمد حاجي /تونس

1 - ضحك بالمحطة
امرأة عجوز يس�تند عل�ى كتفها زوجها.. 
يمازحها؛ تقهقه.. يبيعان الشاي والنعناع 

للعابرين..
ار ش�اب وزوجت�ه ينزالن  وغي�ر بعيد جزَّ

الخرفان من الشاحنة إلى المتجر .. 
وحين تأتي صغيرُتهما ُيْرِكَباِنها على ظهر 

الكبش.. وتنطلق الضحكات..
احترُت أيها أرسم..!

2 - محطة اإلستمرار
----------------

تتسلق ابنُتُهما ابتسامَتَها العابرَة، وترتخي 
أعضاؤه�ا وإش�راقتها، كأنما تن�زع عنها 

جرعة اإلستمرار ، وتركض في ُبْطِئَها..
- كم أنت مقرف أيها الموت..

-) لو.. !(
د أطب�اء االس�تمرار النظر في  بينم�ا يجمِّ
كلم�ات  ويص�درون  الملق�ى..  جس�دها 

حارقة..
كن�ا  بس�رعة  األنق�اض  ُرِفَع�ِت  ل�و 

أسعفناها..!
3 - محطة وفستان

----------------
أمسكْتُه أبيض..َسَحَبْت���ه من ) العالَّقة(، 

كما لو أنها تختار جسداً.. 
كانت تريده مهلهالً، ضيقاً جّداً، حتى إذا ما 

لبسته، تمّزقه عنها أنامله..
ت�ودُّ ل�وكان فتَّانا بال ظه�ر وال كّمين، وال 

يضطر هو إلى أن ُيخّمن ما تحته.. 
كفٌن لعي�ٌن لطفلتها الع�روس .. ذاك الذي 

أخرجته من تحت األنقاض..

محزة فيصل املردان: كل كتابايت تقرتب من الشعر االجتامعي ألمهية معاناة اآلخرين 

ثالث قصص قصيرة جدًا
 قرى امللح
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اعالنات9

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 191/ب2017/4

التاريخ 2017/7/4
اعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع الس�يارة )33945ج ن�وع 
سمند(  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة  
عن بي�ع الس�يارة املذكورة اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمته�ا ادن�اه فع�ىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 10 ايام 
م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق المر 
محكمة بداءة النج�ف وصادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7( يف النج�ف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من 
اليوم االخ�ر من االع�الن يف املحكمة وعىل 
املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
النج�ف  333945/ج  املرقم�ة  الس�يارة 
خصويص نوع س�مند مودي�ل 2010 لونها 
املذك�ورة مت�ررة  الس�يارة  ابي�ض وان 
من الجان�ب االيرس جهة الس�ائق يف الباب 
الخلف�ي والجامل�غ وتوج�د فيه�ا ارضار 
يف صب�غ الس�يارة يف مقدم الس�يارة اونها 
التعم�ل ع�ن اج�راء الكش�ف عليه�ا وان 
اطارتها بحالة متوس�طة واملصابيح كذلك 
اما يف داخل الس�يارة فهو بدرجة متوسطة 
وهي مودع�ة يف كراج ب�رك الزهراء يف حي 
الجمعية وان القيمة املقدرة للس�يارة مبلغ 
قدره )5.000.000( خمس�ة ماليني دينار 

فقط الغرها

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التس�جيل العقاري يف املناذرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل    2017/6/22 بتاري�خ 
العق�ار املرقم 102  محلة البو زين س�هما 
من اصل بأس�م عبد الس�جاد وعبد الحسن 
وعبد الزهرة وعب�د االله وتقيه ونقية اوالد 
عبد الجبار حس�ون مج�ددا باعتبار حائزا 
ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري) 43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل 
كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عىل ه�ذا العقار تقديم مالدي�ه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ون يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن  
وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
مالحظ دائرة التس�جيل العقار

رئاسة تثبيت امللكية يف النجف
العدد 9/مجدد/2016
التاريخ 2017/7/5

اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اء عىل ثب�وت عائدي�ة تم�ام العقار 
تسلس�ل 212/محل�ة الحوي�ش البالغ 
مس�احته 83.6م2 ثالث�ة وثمانون مرت 
وس�تون ديس�مرت  اىل حس�ني يوس�ف 
مه�دي بموجب قرار تثبيت من العائدية 
صادرة بالعدد 9/جه�د/2016 وتاريخ 
رئاس�ة  م�ن  والص�ادرة   2017/6/8
لجن�ة تثبيت امللكية يف النج�ف لذا نعلن 
ه�ذا القرار فعىل م�ن لديه اعرتاض عىل 
مضمونه الطعن به تمييزا لدى محكمة 
اس�تئناف منطق�ة النج�ف االتحادي�ة 
بصفته�ا التمييزية  خالل م�دة ثالثون 
يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن وعند انته�اء املدة وع�دم ورود 
اش�عار لتقديم طعن س�تبارش مديرية 
التسجيل العقاري يف النجف وفقا لقرار 

تثبيت العائدية
القايض

رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف 

مديرية التسجيل العقاري يف غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد 1604/مجدد/2017

التاريخ 2017/6/11
اعالن

قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل محر تثبيت امللكية املؤرخ 
يف 2017/6/11 املنظ�م بش�ان العق�ار 
املرق�م 1604/ الغ�رب ونتائج التحقيق 
واملس�تندات املطلع عليها واس�تنادا اىل 
الصالحية املخولة يل بموجب املادة )48( 
من قانون التسجيل العقاري املرقم ) 43 
لسنة 1971( ونتيجة للبينه املستمعه يف 
موقع الكش�ف واملختار وتوفر الرشوط 
القانونية املتمثل�ه بوجود حيازة هادئة 
ملدة اكثر من خمس�ة عرش س�نة ودون 
معارضة من اي ش�خص ق�ررت تثبيت 
ملكية العقار املرقم 1604 الغرب بأسم 
طال�ب التس�جيل املج�دد )عب�اس زاير 
عبي�د ( وعىل ان يتم اعالن ه�ذه القرار 
ملدة ثالثون يوما وفق�ا للقانون ويكون 
القرار خاضعا للتمييز خالل مدة االعالن 

وافهم علنا يف 2017/6/11
القايض
كفاح حبيب عكض

فقدان
فق�دت مني هوية غرفة التجارة بأس�م 
)محم�د ابراهيم حمد ( فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل  جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي ش�هادة التكيي�ل العائدة 
للس�يارة املرقم�ة 43459 اربيل مالكها 
ناظم عبد العزيز عب�د القادر والصادرة 
م�ن رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
هيئة توزيع الجنوب عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل  جهة االصدار

فقدان هوية
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
يف  االس�المية  الجامع�ة  الكلي�ة 
املواطن  بأس�م  النج�ف االرشف 
)احم�د س�الم احم�د ( بتاري�خ 
يعث�ر  م�ن  ع�ىل   2016/11/1
عليها تسليمها اىل  جهة االصدار

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
هبهب

رقم القرار 197/ش/2017
التاريخ 2017/6/22

اعالن
املدعيه /ايمان خلف محمد

املدع�ى علي�ه /محم�د حس�ن 
فنش

بتاري�خ 2017/6/22 اص�درت 
هذه املحكمة حكما غيابيا معلقا 
الحكم  عند االع�رتاض يتضم�ن 
بالتفري�ق القضائ�ي بينك وبني  
زوجتك املدعية ايمان خلف محمد 
يعترب طالقا بائنا بينونه صغرى 
وال�زام املدعية بالع�ده الرشعية 
البالغة ثالثة ق�روء واعتبارا من 
غيابي�ا  حكم�ا   2017/6/22
معلق�ا ع�ن النك�ول وبامكان�ك 
االعرتاض خالل مدة 30 يوم تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ويف حالة 
عدم ع�دم اعرتاضك خ�الل املدة 
القانونية س�وف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية
القايض
فالح حسن محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكم�ة ب�داءة الب�رصة

العدد 1814/ب/2017
التاريخ 2017/7/4

اعالن
اىل املدعى عليه /قحطان  عدنان 

سلطان
جاي�د  حس�ن   ( املدع�ي  اق�ام 
قنطار ( الدعوى البدائية املرقمة 
ه�ذه  ام�ام  1814/ب/2017 
املحكمة ضدك والذي يطلب فيها 
الحك�م بتخلية املاجور )الش�قة 
رقم 4 الواقعة بالعقار تسلس�ل 
وتس�ليمها   )12530/2071
للمدع�ي خالي�ا م�ن الش�واغل 
اقامتك حس�ب  وملجهولية محل 
وتايي�د  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
املجلس البلدي ملنطقة حي الخليج 
العربي علي�ه تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور  يوميت�ني  بصحيفتني 
امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 
املرافع�ة  املواف�ق 2017/7/19 
وعن�د عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا س�تجري 
املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 628/ب/2017
التاريخ 2017/7/3

تش�كلت محكم�ة ب�داءة املعق�ل بتاري�خ 2017/7/3 من 
قاضيها الس�يد جعفر كاظم املالكي املاذون بالقضاء بأسم 

الشعب واصدرت قرارها االتي :
املدعي/عيل حسني عيل

املدع�ى عليه /احم�د داخل ع�ودة /املدير املف�وض لرشكة 
كمال البدر للمقاوالت /اضافة لوظيفته 

اس�تدعاء الدع�وى /ادعى املدعي بأن له بذم�ة املدعى عليه 
مبلغ مقداره اثنان وتس�عون مليون وخمسمائة الف دينار 
بموجب الصك املرق�م 199633882 يف 2012/2/26 ومبلغ 
مق�داره ع�رشة مالي�ني بموجب الص�ك املرق�م 7272178 
ومبل�غ مق�داره عرشة مالي�ني دينار بموج�ب الصك املرقم 
72721284 والبال�غ مجم�وع اقيامه�م مائ�ة واثني عرش 
ملي�ون دينار ولع�دم وجود رصيد باملبل�غ  الثابت بالصكوك 
فطل�ب دعوة املدعي عليه للمرافعة بعد تبليغه بنس�خة من 
عريضة الدعوى والحكم بالزامه بتسديد مبلغ مقداره مائة 
واثنى عرش مليون دينار وتحميله كافة الرس�وم واملصاريف 

واتعاب املحاماة.
اج�راءات الدعوى /يف الي�وم املعني للمرافع�ة حر املدعي 
بالذات ولم يحر املدعى عليه اضافة لوظيفته رغم تبليغه 
وبواس�طة النرش بصحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني  
االوىل صحيفة املستقبل بالعدد 1456 يف 6/حزيران /2017 
ص7 والثاني�ة صحيف�ة العراق بالع�دد 386 يف 2017/6/7 
ص6 وبورش باملرافعة الحضورية العلنية  وقد استند املدعى 
يف االثبات ع�ىل اضبارة الحجز االحتياط�ي املرقمة 1/حجز 
احتياط�ي /2017 طالب  الحجز عيل حس�ني عيل واملطلوب 
الحج�ز ض�ده احم�د داخل ع�ودة وق�د طلب فيه�ا طالب 
الحج�ز عىل اموال املطلوب الحجز ض�ده يف ديوان محافظة 
الب�رصة كونه مش�غول الذمة له بموجب الصك�وك املرقمة 
199632882 يف 2013/2/26بمبلغ اثنان وتس�عون مليون 
وخمس�مائة ال�ف دينار والص�ك املرق�م 72721783 بمبلغ 
عرشة ماليني دينار والصك املرقم 72721284 بمبلغ مقداره 
عرشة ماليني دينار وقد اطلعت املحكمة عىل الصكوك املشار 
اليها واالستش�هاد الصادر من م�رصف الرافدين واملتضمن 
ع�دم وجود رصيد باملبالغ الثابت�ة بالصكوك كما قدم طالب 
الحج�ز كفالة حجزية وقد اص�درت املحكمة قرارها بتاريخ 
2017/2/19املتضم�ن وضع الحج�ز االحتياطي عىل اموال 
املطل�وب الحجز ضده يف حس�ابات محافظة البرصة تنمية  
االقالي�م والبالغة تس�عة وس�تون ملي�ون وتس�عمائة الف 
وخمس�مائة وخمس�ة وع�رشون دين�ار وقد اكتس�ب قرار 
الحج�ز الدرجة القطعية وقد ق�ررت املحكمة تكليف املدعي 
بدف�ع الغرامة ورس�م الطابق والرس�م القضائ�ي وقد دفع 
الغرامة ورسم الطابق والرسم القضائي وارش ذلك عىل ظهر 
االستش�هاد الخ�اص بكل ص�ك وقد كلف�ت املحكمة املدعي 
ب�اراءة مقياس للتطبي�ق بخصوص عائدي�ة التوقيع املثبت 
ع�ىل الصكوك موضوع الدع�وى فبني انه عاج�ز عىل اراءه  
مقياس للتطبيق وطلب اصدار القرار معلق عىل االس�تكتاب 
والنكول عن اليمني عند االعرتاض ويظهر من خالل ماتقدم 
ان املدع�ى علي�ه اضاف�ة لوظيفته ق�د حرر للمدع�ي ثالثة 
صكوك بدون رصي�د والبالغة مجموع اقيامه�ا مائة واثني 
عرش مليون دينار مسحوب عىل مرصف الرافدين وحيث ان 
مبل�غ الصك هو دين حال مس�تحق االداء حال تحرير الصك 
وان الس�احب ملزم بتس�ديد مبلغ الصك للمس�تفيد يف حال 
عدم ايفاءه من قبل املسحوب عليه بسبب عدم وجود رصيد 
كاف له يف املرصف عاليه تكون دعوى املدعي لها سندها من 

القانون عليه ولكل ماتقدم قرر الحكم بما ييل :
الق�رار /قرر الحكم بالزام املدع�ى عليه احمد داخل عودة /

املدير املفوض لرشكة كمال البدر للمقاوالت اضافة لوظيفته 
بتاديته للمدعي عيل حس�ني عيل مبلغ مق�داره مائة واثنى 
عرش ملي�ون دينار ع�ن قيمة الص�ك املرق�م 199632882 
يف  2012/2/29 والص�ك املرق�م 7272178 والك�ص املرقم 
وتايي�د  الرافدي�ن  واملس�حوبة ع�ىل م�رصف   72721284
الحج�ز االحتياطي الواقع ع�ىل اموال املدع�ى عليه املودعة 
يف محافظ�ة الب�رصة /الحس�ابات تنمية االقالي�م بموجب 
اضبارة الحجز املرقمة 1/ حجز احتياطي /2017 وتحميله 
كافة الرسوم واملصاريف وصدر القرار استنادا  الحكام املواد 
77/ثاني�ا و 107و108و178 م�ن قانون التج�ارة العراقي 
رقم 30 لس�نة 1984 املعدل وامل�واد 22و23و25 من قانون 
االثبات واملواد 156و161و166و177و185و203 من قانون 
املرافعات املدنية حكما حضوريا قابال لالس�تئناف والتمييز 
بحق املدع�ي وغيابيا قابال لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز 
بحق املدعي عليه افهم علنا  يف 9/ش�وال /1438ه� املوافق 

2017/7/3م

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال االحوال الشخصية يف الدير

العدد 49/ش/2017
التاريخ 2017/7/6

اىل /ناطق خميس شبيب 
اقامت زوجتك املدعية مايه�ن خلف يونس الدعوى 
التفري�ق   فيه�ا  تطل�ب  49/ش/2017  املرقم�ة 
اعالن�ا  تبليغ�ك  اقامت�ك تق�رر  وملجهولي�ة مح�ل 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املصادف 2017/7/16 
وبخالفه س�وف تس�تمر املحكمة الس�ر بالدعوى 

بحقك غيابيا
حسن داخل غانم

قايض محكمة االحوال الشخصية 
يف الدير

قرار الحكم غيابيا 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة 

رقم القضية 2016/1027
تاريخ القرار 2016/6/8

شكلت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة 
يوم االربعاء املصادف 2016/6/11 برئاسة العميد 
الحقوق�ي رزاق عب�د عيل محمد الطائ�ي وعضوية 
كل م�ن العميد الحقوقي خضر عويف هالل والعميد 
الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت بأسم الشعب 

حكما االتي:
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة  
الخامسة بأس�م الشعب عىل املجرم الغائب ) م.اول 

عباس عبد الكاظم حس�ن عالوي ( غيابيا بما ييل:
1-بالحبس ملدة ) خمس سنوات ( وفق احكام املادة 
5/اوال من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة 
املادة 69 من ق .أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 
مقر عمل�ه من تاري�خ 2007/11/18 لحني تاريخ 
فصله من الخدمة بموجب كتاب قيادة قوات حرس 
الحدود/االدارة واملرة/ادارة الضباط بالعدد 3766 

يف 2008/7/17
2-بالسجن ملدة )سبع سنوات( وفق املادة 32/اوال 
م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل الختالس�ه 
املس�دس الحكومي الذي بذمته واملرق�م )13191( 
نوع برتا مع ملحقاته ومخزن عدد 1 وجعبة مخازن 
عدد/1 وتضمينه مبلغ مقداره 5.019.000 خمسة 
مالي�ني وتس�عة عرش ال�ف دين�ار عن قيم�ة املواد 
املوصوفة اعاله التي اس�تصحبها املتهم عند غيابه 
بتاري�خ 2007/11/18 اس�تنادا للفق�رة ثانيا من 
املادة 35 من ق.ع.د عىل ان يس�تحصل منه بالطرق 

التنفيذية 
3-طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 38/ثانيا  من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل
4-تنفذ املحكوميتان اعاله بالتعاقب استنادا للمادة 

143/ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
5- اعتب�ار جريمت�ه ال�واردة يف الفق�رة )2( مخلة 

بالرشف استنادا للمادة 21/أ-6ق.ع
6- اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الص�ادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د .
7- الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د.
8- حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ر املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د
9- تحديد اتع�اب املحاماة للمحام�ي املنتدب جبار 
عات�ي جرب   مبلغ قدره ثالثون الف دينار ترصف له 

بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية
ص�در القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/ثانيا م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجر االمالك املدرج�ة اوصافها يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  النعمانية خالل فرتة )30( ثالثون 
يوما تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30 
%( م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخر من 
مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 8/ب/2017

التاريخ 2017/6/14
اعالن

اىل املدعى عليه /والء ابراهيم يعقوب
بتاري�خ 2017/3/27 اصدرت هذه املحكمة قرارها 
بالدعوى البدائية املرقمة 8/ب/2017 يقيض الزامك 
بتاديتك للمدعي )عب�اس كاظم محمد ( مبلغ قدره 
ستة ماليني دينار  عن املتبقي من بيعك العقار املرقم 
1/34م6 الس�يبة وملجهولية مح�ل اقامتم يف الوقت 
الحارض حس�ب كت�اب مركز رشطة الس�يبة بالعدد 
3248 يف 2017/5/11 وتاييد املجلس املحيل يف ناحية 
الس�يبة عليه تقرر تبليغك نرشا بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولكم حق االعرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية 
القايض
احمد سعيد طعمه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث /1233/بحث /2017
التاريخ 2017/7/4

اعالن
اىل املدعى عليه /عليه /عبد الكريم كاظم فاخر 

اقامت املدعي�ة انعام جبار مزه�ر الدعوى املرقمة 
1233/بح�ث/2017 ض�دك تطل�ب فيه�ا الحك�م 
بتايي�د حضانة وقد لوحظ من ال�رشح الواردة من 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة ح�ي الجه�اد الثانية انك 
مرتحل اىل جهة مجهول�ة وغر معلومة عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمةصباح يوم 2017/7/16 امام مكتب 
الباح�ث االجتماع�ي وعن�د ع�دم حض�ورك او من 
يمثل�ك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

اعالنجلنة البيع واالجيار االوىل 
العدد/101

التاريخ 2017/7/4

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد: 1867 
التاريخ:   2017/7/4 اعالن

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
سوق القصابينسنة واحدة6م492حانوت1
المجمع الطبيسنة واحدة-374مجموعة صحية2

تعل�ن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذل�ك باملزايدة العلنية وفق 
تعليم�ات  قانون ) 21(لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبني االش�رتاك باملزايدة مراجع�ة املديرية اعاله خالل 
30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزاي�دة الس�اعة بعد العارشة صباح�ا من اليوم االخر م�ن مدة االعالن املنش�ور فعىل الراغبني 
االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية لدفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  
مصادفة يوم املزايدة عطلة 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  :
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 من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة.

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

8- يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالع�الن والداللية واجور لجنتي التقدي�ر والتثمني والبيع 
وااليجار

غرض االستعمالالمساحةمبلغ االيجارالموقع اسم العقارت

سكلة لبيع المواد االنشائية على القطعة 1
2500000 مليونين الجربوعيةالمرقمة 3/47م11

سكلة لبيع المواد 60×60م2وخمسمائة الف دينار 
االنشائية

مجاور مؤسسة سكلة لبيع المواد المستهلكة2
السجناء السياسين

15000000 خمسة عشر 
سكلة1426م2مليون 

كشك2×3م10000002 مليون دينارحي المعلمينكشك رقم 31 ضمن متنزه حي المعلمين 3

900000 تسعمائة الف سوق االنتفاضةاكشاك رقم )77. 78. 79(4
كشك3×3م2دينار

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة
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عرشة أرقام قياسية تنتظر مييس بعد جتديد عقده
       المستقبل العراقي/ متابعة

س�لطت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« الضوء 
ع�ى تجدي�د عق�د ليوني�ل مي�ي نج�م فريق 
برش�لونة، حتى صي�ف 2021، وفًق�ا ملا أعلنه 

النادي الكتالوني ».
ونقل�ت الصحيف�ة تقري�رًا مطوالً ع�ن املوقع 
الرس�مي لربش�لونة، تش�ر في�ه إىل أن هن�اك 
10 أرق�ام قياس�ية يس�عى النج�م األرجنتيني 
لتحقيقه�ا بع�د تجديد عق�ده للم�رة الثامنة، 

وهي عى النحو التايل.
1- إحراز 100 هدف يف ش�باك الفرق األجنبية، 
حيث س�جل مي�ي 98 هدًف�ا يف قائمة طويلة 
م�ن الضحاي�ا، يتصدره�ا أرس�نال اإلنجليزي 
وس�يلتيك  اإليط�ايل  مي�ان  يلي�ه  أه�داف،   9

األسكتلندي 8 أهداف.
2- تس�جيل 100 هدف يف دوري األبطال، حيث 
توقف عداد النج�م األرجنتيني عند 94 هدًفا يف 

115 مباراة.
3- حص�د ثاثي�ة ه�داف ال�دوري وكأس امللك 
ودوري أبط�ال أوروب�ا، والتي كان عى وش�ك 
تحقيقه�ا املوس�م امل�ايض، ل�وال كريس�تيانو 
رونالدو الذي تخطاه بتسجيل 12 هدًفا مقابل 

11 هدًفا أليقونة البارسا.
4- الاع�ب األكثر تتويًجا بالبطوالت مع ناديه، 
حيث حصد ميي 30 لقًبا مع البلوجرانا، بينما 
يتص�در القائمة النج�م الويلزي راي�ان جيجز 

برصيد 36 لقًبا بقميص مانشسرت يونايتد.
5- التتويج بأكرب عدد من البطوالت األوروبية، 
حيث شارك ليونيل ميي يف تتويج البارسا ب�7 
ألقاب أوروبي�ة بواقع 4 دوري أبطال و3 كأس 
السوبر األوروبي، مقابل 9 ألقاب لداني ألفيس 

وأري هان ومالديني.
6- الوصول ألكثر العب تهديًفا مع فريق واحد، 
حيث س�جل ميي 307 أهداف مع برش�لونة، 
مقاب�ل 522 ملاكج�روري و525 للنجم األملاني 

جرد مول�ر. 7- الوص�ول إىل 600 مب�اراة مع 
برش�لونة، حي�ث ش�ارك يف 583 مب�اراة م�ع 
برش�لونة حيث أن�ه يف املركز الراب�ع حاليا بعد 

كل من كارليس بوي�ول 593 مباراة، وأندريس 
إنييس�تا 627 مب�اراة، وتش�ايف هرنانديز 767 

مباراة.

8- املنافسة عى الاعب األكثر فوًزا يف املباريات 
بتاري�خ الليجا، حيث ف�از يف 288 مباراة خال 
382 مباراة، مقابل 291 فوًزا إلنييس�تا، و312 

لهوج�و سانش�يز نجم ري�ال مدريد الس�ابق، 
و322 ف�وًزا لتش�ايف هرناندي�ز، و327 لراؤول 
زوبيزاريت�ا،  ألندون�ي  و333  جونزالي�س، 

ويتص�در القائمة إيك�ر كاس�ياس 334 فوًزا. 
9- االنفراد بلقب األكثر حص�ًدا لجائزة الحذاء 
الذهبي كأفضل ه�داف يف الدوريات األوروبية، 
والتي نالها 4 مرات متس�اوًيا مع كريس�تيانو 
رونال�دو. 10- التتويج ب�كأس العالم 2018 يف 
روس�يا، فه�و الحلم األكرب للنج�م األرجنتيني، 
وال�ذي س�بق أن حقق�ه ولك�ن عى مس�توى 
مونديال الش�باب ع�ام 2005 يف هولن�دا، كما 
حص�د امليدالية الذهبية م�ع التانجو يف أوملبياد 
2008 ببك�ن«. وكان املوق�ع الرس�مي للنادي 
الكتالون�ي ق�د اعلن يف بيان ل�ه أن ميي وافق 
ع�ى التمدي�د لصالح برش�لونة ألربع س�نوات 
أخ�رى عى أن يت�م التوقيع عى العق�د الجديد 

خال األسابيع املقبلة«.
ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية فإن 
مي�ي س�يوقع ع�ى العق�د ي�وم 15 يولي�و/

تم�وز الحايل، بع�د عودت�ه إىل كتالونيا يوم 12 
من الشهر نفس�ه مع بداية الفرتة التحضرية 
للموس�م الجديد بع�د انتهاء العطل�ة، كما يعد 
ه�ذا هو التمدي�د الثامن للربغوث من�ذ ارتدائه 

قميص البلوجرانا.
وكانت الصحف اإلس�بانية ق�د ذكرت أن ميي 
سيحصل بموجب عقده الجديد عى 40 مليون 
يورو س�نوًيا، كما تصل قيمة الرشط الجزائي 

إىل 300 مليون يورو.
وكان تجدي�د تعاقد ميي عى رأس اهتمامات 
مجلس إدارة برش�لونة برئاسة جوسيب ماريا 
بارتوميو، خال املرحلة املاضية، حيث استمرت 
املفاوض�ات بن الطرفن لف�رتة طويلة، يف ظل 
ترقب ع�دد من األندية الكربى ملوقف الس�احر 
األرجنتين�ي. ولعب مي�ي أول مباراة بقميص 
األول لربش�لونة ع�ام 2004 ونج�ح  الفري�ق 
يف حص�د 30 لقًب�ا رفق�ة البلوجران�ا خال 13 
موس�ًما، كما أصبح اله�داف التاريخي للفريق 
والدوري اإلس�باني، كما حص�د 5 كرات ذهبية 

كأكثر العب يف التاريخ.

اعلن استمراره مع الفريق الكتالوني حتى عام 2021

وزارة الشباب والرياضة تطلق منحة الرياضيني عبطان يتفقد ملعب ميسان االوملبي ويؤكد:  رفع احلظر عن امللعب سيبدأ من نجاح حفل االفتتاح
والرواد لشهري آيار وحزيران للدفع بالنقد

العراق يف املجموعة السادسة ملونديال 
الناشئني حتت 17 عاما

ألفيس عىل بعد خطوة 
من مانشسرت سيتي

            بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبطان، امس الس�بت، ان “رفع الحظر عن 
ملعب ميس�ان االولمبي س�يبدأ من انجاح 
حف�ل االفتت�اح الذي ح�دد له يوم الس�بت 
المصادف ال�22 من شهر تموز الجاري في 

احتفالية مميزة.”
وق�ال عبطان خ�ال تفقده ملعب ميس�ان 

االولمبي واالطاع على اخر االس�تعدادات 
الفتتاح�ه، بحس�ب بي�ان العام ال�وزارة 
تلقت�ه “المس�تقبل العراق�ي”،  ان “افتتاح 
ملع�ب ميس�ان ه�و مناس�بة وطني�ة لها 
ابع�اد ايجابي�ة كبي�رة للعراق بش�كل عام 
ولمحافظة ميسان بش�كل خاص، مضيفا 
انه س�يتم بيع 20 الف تذكرة مرقمة بسعر 
5 االف دين�ار فق�ط داخ�ل الملع�ب وعلى 
الجماهير مس�اعدتنا بع�دم الحضور دون 

بطاقة دخول لكي ننج�ح برفع الحظر عن 
ملعب محافظتهم .

وطال�ب الجماهي�ر الرياضية ال�ى االلتزام 
بتعليم�ات االتح�اد الدول�ي لك�رة القدم ) 
الفيف�ا ( خال حفل االفتتاح لعكس صورة 
ايجابي�ة للعال�م ب�أن العراق يس�تحق رفع 
الحظر عن كافة ماعبه، كما تم االتفاق مع 
االتحاد العراقي لك�رة القدم على مخاطبة 
االتحاد الدول�ي للعبة بعد االفتتاح لكي يتم 

اضافته للماعب الثاث التي تم رفع الحظر 
عنها”.

ودعا عبطان، الوس�ائل االعامية مساندة 
وزارة الش�باب بالتغطي�ة الفاعل�ة ونق�ل 
المنش�آت  ع�ن  للعال�م  ايجابي�ة  ص�ورة 
الرياضية ف�ي العراق والس�يما ان الوزارة 
بذل�ت جه�ودا اس�تثنائية وكبي�رة النجاز 
الماع�ب الرياضي�ة رغ�م االزم�ة المالية 

الخانقة التي يعاني منها الجميع.

باريس سان جريمان حيدد بديل صفقة مبايب
            المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى مس�ؤولو باري�س س�ان جيرمان الفرنس�ي، 
لتدعي�م الفريق بصفقة من العي�ار الثقيل، خال فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأش�ارت صحيفة ليكيب في غ�اف عددها الصادر إن 

إدارة الفري�ق الباريس�ي ح�ددت 
البدي�ل، ف�ي حال�ة فش�ل 

المفاوض�ات لض�م كيلي�ان مباب�ي مهاج�م موناكو.
ونش�رت الصحيف�ة ص�ورة كبي�رة للبرازيل�ي فيليب 
كوتيني�و، نجم ليفرب�ول اإلنجليزي، وأك�دت أنه يمثل 

الخطة البديلة لمسؤولي النادي.
ويس�عى أوناي إيم�ري المدير الفني لس�ان جيرمان، 
لتدعي�م خط الهجوم ف�ي ظل اعتماده عل�ى 3 العبين 
فقط هم إدينس�ون كافاني ويوليان دراكس�لر وأنخيل 
دي ماري�ا، وعدم اقتناعه بكل من لوكاس مورا وحاتم 

ب�ن عرفة.ولفتت إلى أن باريس س�ان جيرمان افتتح 
نشاطه في سوق االنتقاالت هذا الصيف، بضم يوري 
بيرش�يش ظهير أيسر ريال سوس�يداد، بعقد ينتهي 

في صيف 2021.
وذك�رت أن صفقة بيرش�يش كلف�ت خزينة باريس 
س�ان جيرم�ان 15 ملي�ون ي�ورو، وس�تعوضه عن 
البرازيل�ي ماكس�ويل أن�درادي ال�ذي اعت�زل بنهاية 

الموسم الماضي.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اطلقت وزارة الشباب والرياضة، منحة الرياضيين 
االبطال والرواد لشهري آيار وحزيران2017 للدفع 
بالنقد.وأكدت الدائرة المالي�ة في الوزارة في بيان 

تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه، انها اطلقت 
المنحة المالية لشهري آيار وحزيران للدفع اليدوي 
بالنق�د، وبأم�كان الرياضيي�ن االبط�ال وال�رواد 
المشمولين مراجعة الدائرة الستام المنحة اعتبارا 

من يوم االحد .

            بغداد/ المستقبل العراقي

وضعت قرعة كاس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، منتخب العراق في المجموعة السادسة الى جانب 
منتخبات }انكلترا، والمكسيك، وشيلي{”.

وجرت قرعة مونديال الناش�ئين في مدينة مومباي الهندية اليوم الجمعة، حيث تم تقس�يم المنتخبات 
ال�24 الى 6 مجاميع، ومن المؤمل ان تنطلق البطولة في شهر تشرين األول المقبل في الهند.

وأوقعت القرعة منتخب العراق بطل آس�يا للناش�ئين تحت 16 عاماً 2016 ضمن المجموعة السادسة إلى 
جانب المكسيك، وتشيلي، وإنكلترا.

في المقابل تلعب الهند المضيفة في المجموعة األولى التي تضم أيضاً منتخبات الواليات المتحدة، 
وكولومبي�ا، وغان�ا، في حين جاءت إيران ف�ي المجموعة الثالثة إلى جان�ب غينيا، والمانيا، 
وكوس�تاريكا، وأوقعت القرعة كوريا الش�مالية بالمجموعة الرابع�ة إلى جانب النيجر، 
والبرازيل، وإس�بانيا، في حي�ن تلعب اليابان بالمجموعة الخامس�ة الت�ي تضم أيضاً 

هندوراس، ونيو كاليدونيا، وفرنسا.
ويتأه�ل إل�ى دور ال��16 أول فريقي�ن م�ن كل مجموعة إل�ى جانب أفض�ل أربعة 

منتخبات تحصل على المركز الثالث.
وتقام البطولة خال الفترة من 6 إلى 28 تش�رين األول وذلك في مدن نيودلهي، 

وغواهاتي، وكالكوتا، وكوتشي، ومارغاو، ومومباي.

            المستقبل العراقي/ متابعة

واف�ق البرازيل�ي داني ألفيس على االنضمام إلى مانشس�تر س�يتي بعقد يمتد 
لعامين، ليعمل مجددا تحت قيادة مدربه السابق في برشلونة جوسيب جوارديوال.

وذك�رت صحيف�ة “ذا صن” عبر موقعه�ا اإللكتروني، أنه من المتوقع إج�راء الظهير األيمن 
الفحوص�ات الطبي�ة الروتينية في وقت الحق هذا األس�بوع، تمهيدا لانتقال إلى مانشس�تر 

سيتي، واالنضمام فورا لمعسكر الفريق اإلعدادي.
وكان من المتوقع اإلعان عن الصفقة في وقت سابق، إال أن التأجيل جاء بناء على طلب ألفيس، 

الذي أراد التفرغ لحضور حفل زفاف صديقه األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.
وس�يجتمع العبو مانشستر س�يتي للمرة األولى هذا الموسم، اإلثنين المقبل، على أن يغادروا 

في وقت الحق إلى الواليات المتحدة، لخوض مباريات ودية قبل بداية الموسم الجديد.
ولعب ألفيس الذي فس�خ تعاقده مع يوفنتوس الشهر الماضي، تحت قيادة جوارديوال 4 أعوام 

في برشلونة، وفاز معه بلقب الدوري اإلسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.
وعزز مانشستر س�يتي صفوفه هذا الموسم بالبرتغالي برناردو سيلفا من موناكو، والحارس 

البرازيلي إيديرسون من بنفيكا.

مورينيو يطرق أبواب ريال مدريد 
مرة أخرى

          المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد استقرَّ على بديل واين 
روني الذي اقترب من العودة إليفرتون الموسم المقبل.

وقالت صحيف�ة “اإلندبندنت” إن “مانشس�تر يونايتد، اس�تقر 
على ضم  الكولومبي خاميس رودريجيز، العب ريال مدريد، 

ليك�ون خليفة واين روني، الهداف التاريخي للش�ياطين 
الحمر”.

موريني�و  “جوزي�ه  أّن  الصحيف�ة،  وأوضح�ت 
مدرب مانشس�تر، طلب م�ن إدارة الفريق 

ألف�ارو  ض�م  مفاوض�ات  إيق�اف 
موراتا، بعدما تم حسم صفقة 

البلجيكي روميلو لوكاكو من 
إيفرت�ون، ب�75 مليون جنيه 

إسترليني”.
يوق�ف  ل�م  لوكاك�و  ض�م  “لك�ن  وأش�ارت 

مفاوضات مانشستر للحصول على خدمات رودريجيز، خاصًة 
بعد اقت�راب روني من الرحيل، كما أّن ري�ال مدريد لن يطلب 

أكثر من 70 مليون يورو للموافقة على بيع خاميس”.
وأوضح�ت “ريال مدري�د بحاجة للتخلي ع�ن خاميس من 
أج�ل تموي�ل صفقة ضم كلي�ان مبابي، كم�ا أّن مورينيو 
بحاجة ماسة للتعاقد مع الكولومبي لحل مشكلة الفريق 
بالموس�م الماضي التي تمثلت ف�ي غياب الفاعلية على 

المرمى”.
ويق�ف رودريجيز، 25 عاًما، عل�ى حافة الرحيل عن 
قلعة “س�انتياجو برنابيو” لرغبته بالمشاركة في 
دقائ�ق أكثر بعدم�ا الزم دكة ب�دالء المدرب زين 

الدين زيدان، الموسم المنقضي.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ان القوة العضلية لدى رجل يف الخامس�ة والستني تعادل 

قوة إمرأه يف الخامسة والعرشين من العمر.
أن البومة هي الطائر الوحيد القادر عىل النظر إىل األشياء 

بكلتي عينيها يف نفس الوقت.
أن بإمكان�ك الرؤي�ة م�ن خ�ال جس�م س�مك الق�ط 

لشفافيته.
أن بعض خايا جس�منا بحي�ث أنك لو وضعت 200.000 
خليه بجانب بعضها البعض ملا تجاوزت يف حجمها حجم 

رأس الدبوس.
أن م�ا يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما 

يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت.
أن هنال�ك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح مصدرا 
دويا قويا . وقد أطلق عىل هذه الوردة باس�م ) الش�جرة 

املفرقعة النارية
أن كثاف�ة كوك�ب زحل قليلة جدا . بحي�ث انك لو جعلت 

هذا الكوكب يسقط يف بحر وسيع لطفا عىل سطحه.
أن ضوء الشمس ال يتخلل مياه البحر أكثر من 400 م.

أن عدد الباد يف شمال خط االستواء ثاثة أضعاف ونصف 
عدد الباد جنوب خط االستواء.

ان الحرشة املعروفة باس�م اليعس�وب تس�تطيع التقاط 
فريستها بتشكيل أرجلها ، وضمهم عىل شكل سله.

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

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�اذك األخ�ر يف امللّم�ات 
واملصاعب.صحي�ًا: علي�ك بمأبريل�ة بع�ض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

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

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثر من الهدايا القيمة.

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

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرة 

طابعاً مختلفاً جمياً ومميزاً.
عاطفياً: انقاب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 

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

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبر بس�هولة 
وطاقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 

أوإرباك.
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال 
يخفي تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثر 

إعجاب الرشيك.

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 عاقاً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفات 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 س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك 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 فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة ج�داً. عاطفي�اً: يمنحك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املاحظ�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 العاق�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 .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
عجين�ة بيت�زا - صلص�ة بيتزا - 1 ك�وب جبنة 
شيدر مبشورة - 1 حبة باذنجان رشائح رقيقة 
- 1 حب�ة طماط�م رشائ�ح رقيق�ة - 3 معلقة 

كبرة زعرت حلبي
طريقة التحضر:

يس�خن الفرن ع�ىل درجة ح�رارة 180 مئوية، 
وتدهن الصينية بالزيت.

تفرد العجينة بالنش�ابة لتصبح بس�مك 1 سم، 
م�ع مراع�اة أن تك�ون بنف�س حج�م الصينية 

املستخدمة.
توضع العجينة يف الصينية، وتدهن بالصلصة.

ت�رش فوقها الجبنة الش�يدر، ث�م ترص رشائح 
الباذنجان والطماطم.

ي�رش فوقه�ا الزع�رت، وتدخ�ل الفرن مل�دة 35 
دقيقة وحتى تنضج.

تخرج من الفرن، وترتك لتهدأ قلياً.
تقطع، وتقدم.

اسم اإلنسان يربز سامت شخصيته
ترتبط أس�ماء األش�خاص بش�كل مبارش بطبيعة حياتهم ومقوماتهم 
الش�خصية واالجتماعية، حيث تحدد األسماء مهما كانت يسرة النطق 
أو معقدة، حديثة أو قديمة، س�مات ش�خصية صاحب االس�م، اعتمادا 
عىل عدة أسباب تجعل االسم يحمل معاني تطبع عىل شخصية اإلنسان، 

ومن ثم يمكنه تحديد الكيفية التي ستكون عليها سلوكياته.
وأكدت دراسة أجراها عدد من الباحثني يف جامعة نيويورك األمركية، أن 
أصحاب األسماء التي تحتل موقعا متقدما بني الحروف األبجدية، عادة 
ما يكون مس�تقبلهم حيويا وأكثر مرونة من غرهم، كما تبدو حياتهم 
يس�رة وغر معقدة، وال يتعرضون ملشاكل تؤرق معيشتهم، أو تتسبب 
لهم يف أزمات نفس�ية، باإلضافة إىل أن األسماء التي تحمل معاني طيبة 
يك�ون تأثرها عىل حياة أصحابه�ا فائقا إىل درجة تتخطى تأثر غرها 
عىل أصحابهم، ومنها فإن الربط بني األس�ماء وحياة ونصيب اإلنس�ان 
أم�ر منطقي ال ش�ائبة فيه..وتقول عبر فؤاد، خب�رة األبراج “طبيعة 
ش�خصية اإلنسان ومس�تقبله يرتبطان باالس�م الذي يمتلكه، نظرا إىل 
احتواء كل اس�م ع�ىل معان عديدة ومختلفة، من ش�أنها أن تلعب دورا 

هاما يف رسم وتحديد نصيب اإلنسان من الحياة.

الرأس كيني موضة جديدة عىل شواطئ اجلزائر
الجزائر – أثار اكتساح موضة جديدة عىل الشواطئ الجزائرية جدال عىل 
مواق�ع التواصل االجتماعي، ويتعلق األمر بال�رأس كيني أو فيس كيني 
والبعض يس�ميه قناع كيني، بعد أن كان البوركيني مثارا لجدل واس�ع 
يف البلدان الغربية.وطفت هذه املوضة الجديدة هذا العام عىل الش�واطئ 
الجزائرية، ومازال أصل اقتباسها غر معروف، فالبعض يقول إنها أخذت 
م�ن الغرب وُصنع�ت خصيصا للحماي�ة من حروق الش�مس، والبعض 
اآلخر يرى أن الفكرة محلية تعود إىل أسباب مختلفة، إنها موضة األقنعة 
البحري�ة التي غ�زت مختلف الش�واطئ الجزائرية ه�ذا الصيف، خاصة 
ش�واطئ الجزائ�ر العاصمة.وياح�ظ الزائر ملختلف ش�واطئ العاصمة 
الجزائري�ة أن ع�ددا كبرا م�ن الجنس اللطيف، س�واء املحجبات أو غر 
املحجبات، يرتدين أقنعة بألوان وأش�كال مختلفة، ُتغطي الرأس بأكمله 
وتمت�د إىل الوجه والرقبة وال يظهر منها س�وى العين�ني واألنف والفم..

ووفقا لصحيفة محلية، فإن إحداهن أرجعت س�بب وضع هذه األقنعة، 
بأنه�ا ترتدي قناع البحر الرأيس املع�روف ب�“الرأس كيني” خوفا من أن 
ُتلتق�ط لها صور م�ن دون علمها وهي ترتدي لب�اس البحر وتنرش عرب 

مختلف مواقع التواصل االجتماعي.

فرشاة لتنظيف األسنان يف ثوان معدودة!
بش�ؤون  املهتم�ة  املواق�ع  بع�ض  اس�تعرضت 
التكنولوجيا مرشوع »فرشاة أسنان ذكية« قادرة 
ع�ىل تنظيف األس�نان خ�ال فرتة ال تتج�اوز 10 

ثوان.
ووفقا للخرباء ف�إن »الجهاز الجدي�د الذي يحمل 
اس�م Amabrush عب�ارة ع�ن قطع�ة إلكرتوني�ة 
تش�به واقي األسنان الذي يس�تخدمه املاكمون، 
م�زودة بعرشات الف�رايش الصغ�رة، القادرة عىل 
تنظيف األس�نان خال فرتة ال تتج�اوز 10 ثوان. 
اس�تخدامها س�هل وغ�ر معق�د، حي�ث يكف�ي 
للمس�تخدم أن يضغط عىل زر واحد لتقوم بإفراز 
معجون األس�نان الخاص املوج�ود داخلها، وتبدأ 
الفرايش الصغ�رة باالهتزاز بحركة رسيعة قادرة 
ع�ىل تنظي�ف األس�نان بش�كل يضاه�ي أفض�ل 
فرايش األس�نان اإللكرتونية املوج�ودة حاليا«.من 
املنتظر أن تطرح تلك الفرش�اة يف األس�واق بسعر 
199 ي�ورو، أما قطعها القابلة للتبديل فس�تطرح 

بأسعار رخيصة نسبيا، .

 o 1ممثل س�وري 2يصنع من قشور التفاح
حر النار

3متشابهان o نزيف االنف
4اسم ذكر o نصف ارجع

5لتفس�ر املعنى و االسرتس�ال o كلمة الي 
مبعثرة 6كلمة لاطراء معكوسة
7للتعريف o ضد ياس معكوسة

8ملس يشء بيده o واحد باالنكليزي o عكس 
ايمن 9للنداء o اكرب دولة يف العالم مساحة

10اسم جهاز رصد الزالزل

1سنة o مدينة اثرية سورية 2كلمة جوهر 
معكوس�ة o محى ش�يئ ما 3من االسماء 

الخمسة o نعم باالجنبي
4اغنية لراشد املاجد o للسؤال باالجنبي

5من اخرتع املصباح الكهربائي
6للتمني o نصف روعة

o كلم�ة اخ�رى  العال�م  7اق�رص نه�ر يف 
للموبايل معكوسة

8الم o القمار 9عمر o اسم زوجة فرعون
10ولد بالغ o حيوان صغر معكوسة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..بيتزا الباذنجان بالزعرت
شاب يطمح لتشييد أول متحف من أوراق اللعبطب

يقيض املرصي أحمد حس�ن رفاعي ساعات 
طواال يف صنع بنايات من أوراق اللعب، ُتهدم 
يف ث�وان مع�دودة، ويحل�م بافتت�اح متحف 
يع�رض فيه إبداعاته املعقدة والهش�ة يف آن 
واحد..وال يصنع رفاعي، وهو طالب يف كلية 
الحق�وق، بيوتا فقط م�ن أوراق اللعب لكنه 
يشّيد كذلك نماذج لقصور وكنائس يستغرق 
بناء بعضها من�ه أياما..وقال رفاعي “أحب 
كثرا ما أفعله أحب املجسمات التي أتحصل 
عليه�ا كما أنني أحب األش�كال الهندس�ية. 

وأحب أوراق اللعب )الكوتشينة(. باختصار 
أح�ب الف�ن، لذل�ك حاول�ت الجم�ع بني كل 
هذه األش�ياء التي أحبها وربطه�ا ببعضها 
البعض”..ويم�ارس رفاعي )20 عاما( هذه 
الهواية منذ عرش س�نوات ويأمل أن ُيس�جل 
اسمه يف موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
وه�و أم�ر إن حدث س�يجلب له إش�ادة من 
ش�أنها أن تس�اعده ع�ىل تحقي�ق طموحه 
الكب�ر وافتتاح متحف يأمل أن يش�يده من 

أوراق اللعب أيضا.

اهلند تزرع 66 مليون شجرة يف 12 ساعة فقط!

زرع املتطوعون يف الهند أكثر من 
66 مليون ش�جرة يف 12 س�اعة 
فقط، يف إطار حملة بيئية أقيمت 

يوم األحد 2 يوليو.
ملي�ون   1.5 ح�وايل  وش�ارك 
شخص يف الحملة الضخمة، التي 
ت�م خاله�ا زراعة ش�تات عىل 
طول نه�ر نارمادا بوالية مادهيا 

براديش.
وتعه�دت الهن�د بموج�ب اتفاق 
باري�س بزيادة غاباته�ا بمقدار 
5 مايني هكتار قبل عام 2030، 

ملجابهة التغر املناخي.
س�جل  امل�ايض،  الع�ام  ويف 
املتطوعون يف والية أوتار براديش 

رقما عامليا من خال زراعة أكثر 
م�ن 50 ملي�ون ش�جرة يف ي�وم 
واحد.كم�ا رص�د مراقب�ون من 
موس�وعة غينيس العاملية حملة 
الزراع�ة التي ج�رت األحد، ومن 
املتوقع أن يؤكدوا خال األسابيع 
القادم�ة أن ه�ذه املجهودات قد 
حقق�ت رقم�ا قياس�يا جديدا..

وق�د نظم�ت الحمل�ة م�ن قبل 
والي�ة مادهي�ا برادي�ش، حي�ث 
اخت�ارت 24 موقعا عىل س�احل 
نه�ر نارم�ادا لزراع�ة أكث�ر من 
20 نوع�ا مختلفا من األش�جار، 
لزيادة فرص بقاء الش�تات عىل 

قيد الحياة قدر اإلمكان.
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صادق على تعيين »101« في النقل البحري.. وأوقف عمل »تاكسي البصرة« بسبب غالء أسعاره

وزير النقل يتخذ قرارات مهمة يف زيارته للبرصة ويوعز بإنشاء مكتب 
لتوفري الفرص التشغيلية للعاطلني عن العمل

الـحـمـامـي استهـل زيـارتـه باجتمـاع مـوسـع مـع مـدراء االقسـام والشعـب فـي املـوانـئ

وزيـر النقـل زار حمطـة قطـارات البرصة ووجـه بتوفري وسائـل الراحـة التامـة للمواطنيـن

المستقبل العراقي/ البصرة / عادل الالمي

واص�ل وزير النق�ل كاظ�م فنجان 
المس�تمرة  نش�اطاته  الحمام�ي 
وعمل�ه الدؤوب بحض�وره ميدانيا 
في جميع مفاص�ل الوزارة وبكافة 
المحافظ�ات للوق�وف عل�ى س�ير 
العمل ومعالج�ة المعوقات وتقديم 
التسهيالت واللقاء بالمسؤولين عن 
الدوائر وموظفيها وكذلك استحداث 
كل م�ا من ش�أنه ان ينه�ض بعمل 
ال�وزارة وتش�كيالتها، وايماناً منه 
بأهمية مدينة البص�رة االقتصادية 
حيث اعلن في وقت سابق عن إدارة 
أعمال الوزارة من محافظة البصرة 
أس�بوعاً كام�اًل م�ن كل ش�هر من 
أجل متابع�ة أعمال الوزارة، ولكون 
محافظة البص�رة تعتبر رئة العراق 
بمرافقها  واالهتم�ام  االقتصادي�ة 
الش�ركات  توج�ه  م�ن  س�يزيد 
االستثمارية نحوها، وبالتالي يرفع 
من مستوى مواطنيها االقتصادي، 
ميداني�ة  زي�ارة  للحمام�ي  كان 
موس�عة لمحافظة البصرة رافقته 
العراقي« لنقل  خاللها »المس�تقبل 
اه�م الق�رارات والتعليم�ات الت�ي 
وجهه�ا الحمام�ي لل�رأي العام لما 

اعتمده في عمله من شفافية.
واس�تهل وزي�ر النق�ل زيارت�ه بعد 
وصوله الى محافظة البصرة بلقاء 
موسع مع مدراء االقسام والشعب 
في الشركة العامة لموانئ العراق. 

واوض�ح الحمامي خ�الل االجتماع 
انه غي�ر راض عن أداء العاملين في 
الموانئ، داعيا إلى ضخ دماء جديدة 

في مفاصل العمل. 
واش�ار الى ان »هيئ�ة رأي الوزارة 
وافقت على استحداث درجة معاون 

مدي�ر عام لموانئ العراق للش�ؤون 
قس�م  تس�مية  وتغيي�ر  البحري�ة 
الحاس�بة ال�ى االدارة االلكتروني�ة 
مما يعكس مدى االهتمام بمفاصل 
عم�ل الموانئ، الفت�ا »انن�ا نتطلع 
بزي�ادة  العم�ل  بواق�ع  لالرتق�اء 
واالمان�ة  بالمس�ؤولية  الش�عور 

الكبيرة في خدمة البلد«. 
وأكد الوزي�ر بان »الش�راكة العمل 
مع القطاع الخاص بنظام التشغيل 
المش�ترك اعطى اضاف�ات واقعية 
في تطور وتقدم العمل في الموانئ 

العراقية«.
كما اوعز الحمامي ، بإنشاء )مكتب 
توفير الفرص التشغيلية( للعاطلين 
م�ن مختل�ف المحافظ�ات مق�ره 
البص�رة والذي من ش�أنه ان يتولى 
التش�غيلية  الف�رص  آالف  توفي�ر 
للعاطلي�ن ع�ن العمل م�ن مختلف 
المحافظ�ات ف�ي دوائ�ر النقل في 

محافظة البصرة. 
العم�ل  »ف�رص  الحمام�ي  وق�ال 
س�تكون بالمش�اركة م�ع القطاع 
البح�ري الخاص«، مبينا انه س�يتم 
تحديد بري�د إلكتروني لهذا المكتب 
لك�ي يتس�نى للعاطلين ع�ن العمل 

التقديم بشفافية ونزاهة.
وأك�د الحمام�ي انه »س�ينظم لهذا 
المكتب موق�ع االلكتروني وقواعد 
تخصصي�ة  وتصنيف�ات  بياني�ة 

ومهنية خاصة به«.
وكان�ت خطوته الثانية ه�ي زيارة 
محطة قطارات البص�رة حيث زار، 
في إط�ار جولته على دوائر الوزارة 
ف�ي مدينة البصرة، محطة قطارات 
البص�رة، والتق�ى بمدي�ر المحطة 

والعاملين فيها. 
وتج�ول ف�ي مرافقه�ا واروقته�ا، 

وأك�د أن »المحطة بحاجة إلى مزيد 
م�ن االهتم�ام بالنظاف�ة والترتيب 
لتك�ون الئق�ة بالمس�افرين، م�ن 
حيث تس�هيل الدخول إليها ووضع 
عالمات الدالل�ة فضال عن االهتمام 
بوجود دورات مياه نظيفة وأماكن 
انتظ�ار مناس�بة وكافتيري�ا تلب�ي 

احتياجات العوائل المسافرة«. 
وش�دد الوزير عل�ى أن »الهدف من 
تواج�ده في البصرة وزيارته دوائر 
الوزارة فيها انما جاء للوقوف على 
بعض المش�اكل التي تعتري العمل 
وتقديم التس�هيالت أم�ام العاملين 
وسيتم تشخيص االخطاء والدعوة 
لحلها بأس�رع وق�ت ممكن وخالل 
الزي�ارات الالحق�ة س�يتم متابع�ة 
القضاء عليها ش�يئا فش�يئا، مبينا: 

سيتم محاسبة المقصرين بشدة. 
كما زار الوزير في إطار جولته قسم 
التفتي�ش البح�ري التابع للش�ركة 
والتق�ى  الع�راق  لموان�ئ  العام�ة 
الش�عب  القس�م وم�دراء  برئي�س 

والعاملين. 
وتح�دث الحمام�ي ف�ي البداية عن 
الج�واز البحري وأهميت�ه للعاملين 
في البحار، الفتا إلى انه سيتم ارسال 
المفتشين البحريين للعمل في أعالي 
البحار على السفن العراقية الكبيرة 
)العاب�رة للمحيط�ات(، باإلضاف�ة 
إلى ناقالت النفط العربية والس�فن 
التابعة لشركة الجسر العربي وفقا 

للوائح التدريب العالمية.
ولك�ون ش�ركتي الموان�ئ والنقل 
الرابح�ة  الش�ركات  م�ن  البح�ري 
ولم�ا يقدمان�ه م�ن واردات كبيرة 
للميزاني�ة العام�ة، زار وزير النقل 
قس�م الحاس�بة اإللكترونية التابع 
للش�ركة العام�ة لموان�ئ الع�راق، 

واوع�ز إلى تغيير اس�مه إلى قس�م 
أن�ه  مبين�ا  اإللكتروني�ة،  اإلدارة 
»ستقع على عاتقه عدة أعمال منها 
اإللكترونية في  البواب�ات  تصمي�م 
كل الموان�ئ العامل�ة، ورب�ط هذه 

الموانئ بالشركة اإللكترونيا«. 
واش�ار إل�ى أن »موظف�ي القس�م 
سيتم زج جزء منهم في دورات في 
قناة الس�ويس للتعرف على كيفية 

التحك�م بالبواب�ات إلكترونيا، فيما 
س�يتم ارس�ال اآلخرين إلى دورات 
ف�ي مين�اء اإلس�كندرية ليتعلم�وا 

كيفية إدارة الميناء إلكترونيا«. 
ودع�ا الحمام�ي إلى دعم الش�باب 
وايالءه�م المس�ؤولية ف�ي العمل 
والس�عي لضخ الدم�اء الجديدة من 

أجل تطوير العمل.
كم�ا تفق�د الوزي�ر مق�ر الش�ركة 
العامة للنق�ل البحري في محافظة 
البصرة، والتقى بمدير عام الشركة 
عب�د الكريم كنه�ل ومعاونه وعددا 

من مدراء األقسام والشعب. 
واطل�ع الحمامي عل�ى واقع العمل 
في الشركة، وسبل تطوير اسطولها 
برفده بالس�فن والبواخ�ر الجديدة 
والتعاق�د م�ع وزارة التج�ارة لنقل 

المواد الغذائية. 
ودعا إلى توزيع الجواز البحري على 
البحارة والصيادين أسوة بأقرانهم 
المؤسس�ات  ف�ي  العاملي�ن  م�ن 

البحرية الحكومية.
واوع�ز بان يتم التعاون والتنس�يق 
بين الش�ركة العام�ة للنقل البحري 
والش�ركة العام�ة لمؤان�ئ العراق 
بخص�وص تفعي�ل )نظ�ام اإلدارة 

االمنة(. 
وأش�اد الحمام�ي »بقس�م التأمين 
البحري ال�ذي يتولى متابعة حقوق 
البح�ارة المتوفي�ن والمرض�ى مع 
ش�ركة التأمي�ن الوطني�ة ونوادي 

الحماية والتعويض العالمية.
كم�ا ت�م مناقش�ة مش�روع الناقل 
الوطني بالتعاون مع وزارة التجارة 
من خالل ش�راء بواخر جديدة لنقل 

الحموالت. 
وصادق الوزير على تعيين 101 من 
مختلف االختصاصات في الش�ركة 

العامة للنقل البحري. 
وقال الحمام�ي »يأتي ذلك من اجل 
القادرة  الشابة  الطاقات  استقطاب 
عل�ى خدمة بلده�ا واس�تثمار ذلك 
للعمل في مجاالت النقل البحري«. 

وأض�اف إن النقل البح�ري تعد فيه 
مجموعة من مختلف االختصاصات 
ولكل الجنسيين ويمكن لها تساهم 
في تنشيط الواقع العملي للشركة.

جدير بالذك�ر ان وزير النقل اتخذه 
عدة ق�رارات وج�والت ميدانية في 
محافظة البصرة من اجل اإلشراف 
قط�اع  ف�ي  العم�ل  حرك�ة  عل�ى 
النق�ل س�يما )الموان�ئ والبحري( 
وكذل�ك امتص�اص واق�ع البطال�ة 
ف�ي المحافظ�ة من خالل تش�غيل 

ابناءها.
كما يذكر ان الش�ركة العامة للنقل 
البحري ش�هدت تطوراً نوعياً خالل 
الس�نوات األخيرة من خ�الل نقلها 

بعض مفردات البطاقة التموينية.
وفي محطة، اخرى من زيارته وجه 
وزي�ر النق�ل بإيقاف عمل تاكس�ي 
البص�رة العاملة في مط�ار البصرة 
أس�عارها  غ�الء  بس�بب  الدول�ي 
وع�دم  للمس�افرين  واس�تغاللها 
المطلوبة بشكل  الخدمات  تقديمها 
يليق باس�م وس�معة مطار البصرة 
الدول�ي بعد زيارته لمط�ار البصرة 
واستماعه الى شكاوى المواطنين.

»ال�وزارة س�هلت  ان  ال�ى  واش�ار 
للش�ركة كل م�ا يمكنها م�ن أدائها 
مهامه�ا عل�ى أكمل وج�ه من أجل 
تس�هيل حركة المسافرين، الفتا أن 
إيق�اف العمل ج�اء بن�اء على عدم 
بالتزاماته�ا تجاه  الش�ركة  ايف�اء 

المسافرين. 
وكان وزي�ر النق�ل ق�د اك�د خ�الل 

اجتم�اع هيئ�ة رأي ال�وزارة عل�ى 
ان ال�وزارة تمتلك رؤية مس�تقبلية 
لتطوي�ر عم�ل جمي�ع التش�كيالت 
بم�ا يضمن تقديم أفض�ل الخدمات 

للمواطنين.
واس�تعرض الوزي�ر ج�دول أعمال 
االجتماع، مؤكدا ان هناك مجموعة 
من التغييرات التي طرأت في الفترة 
الماضية في مفاصل الوزارة والتي 
تمكن�ت م�ن إضاف�ة ع�دة عوامل 
ملموس�ة منها ما حص�ل من زيادة 
في إي�رادات الش�ركة العامة إلدارة 
النق�ل الخ�اص، الفت�ا ان »الوزارة 
تمتلك رؤية مستقبلية لتطوير عمل 
جميع التشكيالت بما يضمن تقديم 
أفض�ل الخدم�ات للمواطنين، داعيا 
إل�ى »احالة جميع مرائب الش�ركة 
العام�ة الدارة النق�ل ال�ى القط�اع 
الخاص بصيغة التش�غيل المشترك 
عل�ى ان يتقاض�ى النق�ل الخ�اص 

خمس اضعاف ما يتقاضاه اآلن«.
وش�دد الحمام�ي عل�ى أن »تك�ون 
إعمار مضيفي ومضيفات الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة ال تزي�د ع�ن 55 
س�نة والذين تعدو هذا العمر سيتم 
االس�تفادة منهم في بقية مفاصل 

الشركة«.
وكما ناقشت هيئة الرأي في جدول 
اعماله�ا ع�دة مواضي�ع مهمة من 
اجل تحقيق ما يصبو اليه المواطن 

من خدمات وسائل النقل اساسية.
فيم�ا اش�ار الحمامي ال�ى ضرورة 
تس�خير جمي�ع االمكان�ات وب�ذل 
الجه�ود لالرتق�اء بالواقع الخدمي 
لمعظم تلك التشكيالت التي بحاجة 
مستمرة الى متابعة لمعظم اعمالها 
للوص�ول الى المه�ام واألدوار التي 

تقع على عاتقهم.

احلاممي
 زار قسم التفتيش 
البحري ودعا إىل 

إرسال العاملني فيه 
إىل أعايل البحار


