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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

شر اإلميان
ما دخله الشك، وشر أخالق

 النفس اجلور

ص3بارزاين يتهم حركة التغيري بـالقيام بـ »حماولة انقالب« واألخرية ترد: لديه عقد شخصية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4إيران تتحدث عن »دول« تتسبب بإشعال »االرهاب« يف املنطقة

تـركـيـا تـــزج بـ »الـدفـعــة الـخــامـسـة« مـن الـعـسـكـريـيـن فـي قـطــر

االحتادية ترجئ للمرة الثانية طعن رئيس الوزراء ضد رئيس الربملان يف املوازنة

العراق للمشككني بـ »النرص النظيف«: أين كنتم؟
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وجه مســـؤولون ســياســـيون 
وعسـكريون يف العراق، أمـس األربعاء، 
رّداً ونقداً الذعاً عىل تقارير دولية أشارت 
إىل ارتـكاب القوات األمنيـة خروقات يف 
معركة املوصل، فيمـا رّد أيضاً التحالف 
الـدويل عىل هذه الشـكوك ببيان شـديد 

اللهجة.
وقدم رئيـس الوزراء حيـدر العبادي 
ملناسـبة  العراقيـن  لجميـع  التهنئـة 
االنتصار الكبري الـذي تحقق يف املوصل، 
الشـهداء  بتضحيـات  تـم  انـه  وقـال 

والجرحى وعوائلهم. وأكد يف كلمة افتتح 
بهـا جلسـة حكومتـه ان »ابطالنـا هم 
املدافعون عن حقوق االنسان ويضحون 
بأنفسـهم مـن اجـل تحريـر االنسـان 
وإنقاذ املدنين والحكومة داعمة لجهود 
الدفـاع عن حقوق االنسـان وتحاسـب 
عىل اي انتهاك وعىل املنظمات االنسانية 
ان تتأكد وتتحقق مـن مصادرها وترى 
ابتهاج اهـل املوصل وترحيبهم بالقوات 
العبادي،  العراقية املحررة ».واسـتغرب 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، »حزن ونحيب البعض يف عز فرحة 

الشعب العراقي بهذا االنتصار«.

كالمـه  موجهـا  العبـادي  وتسـاءل 
اىل منظمـة العفـو الدوليـة التي اتهمت 
القوات العراقيـة بجرائم ضد املدنين يف 
املوصل »ايـن كان دور املنظمات عندما 
كانـت داعش تقتل ابنـاء املوصل وتدمر 
كل يشء ؟«. وشـدد عـىل عدم السـماح 
التحريـي والطائفي  بعودة الخطـاب 
الداعيش.وداعـا  بالخطـاب  ووصفـه 
العبادي دول العالم اىل عدم التساهل مع 
اإلرهابيـن،  واضـاف »يجب ان ال يفلت 
أي إرهابـي من العقاب ولن نصدر عفوا 

عن اإلرهابين القتلة«.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

يسـتمر املتحـف العراقـي يف جهوده 
الرامية اىل اسـتعادة آالف القطع األثرية 
التي تعرضت للنهب عقب الغزو األمريكي 
لضمهـا  تمهيـدا   ،2003 عـام  للعـراق 
لكنـوزه األثريـة، ومـن ثـم ادراجها اىل 
مرشوع املتحف العراقي االفرتايض الذي 

رشع املتحـف باالعـداد له منذ اسـتالمه 
أجهزة ومعدات من دولة اليابان يف العام 
2016 تسـاهم يف تقنية حديثة للتصوير 
الرقمي وتحويل القطـع االثرية، وهيكل 
املتحـف اىل مضمـون افـرتايض حديـث 
وفاعـل. ويمّثـل ذلك بحسـب مسـؤولة 
إعالم املتحف العراقّي تنهيد عيل املياحي 
»خطـوة عـىل طريـق تعزيـز املحتـوى 

الرقمّي آلثار العراق ومقتنياته التاريخّية 
عـىل شـبكة اإلنرتنـت، يف شـكل متحف 
افرتايّض، بمواصفات حديثة ومتقّدمة«. 
وكشـفت تنهيـد عـيل املياحـي عـن 
أّن »املنحـة اليابانّيـة تشـمل كامـريات 
وحواسيب وأجهزة نرش وتوثيق وتدوين 

رقمّي للمعلومات.
التفاصيل ص3

املنافذ احلدودية
 تضبط خمدرات وبضائع 

غري قانونية يف البرصة

نجم إسبانيا
 الصاعد مرشح لتعويض 

دانيلو

رئيس الوزراء تعهد بعدم »التساهل« مع اإلرهابيني.. ووعد بأن تكون املرحلة املقبلة للبناء واالقتصاد والتعليم

ص10ص2

ص4

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2

وزير الداخلية: افتتاح مكتب شهادة اجلنسية ألول مرة يف حديثة الصني لرئيس اجلمهورية: مستعدون لتقديم مساعدات مالية جديدة للعراق
املالية الربملانية تنفي »استقطاع« اي مبلغ من رواتب املوظفني إلعامر املوصل جملس وزراء االعالم العرب: بغداد عاصمة لالعالم العريب 2018-2017

القايض املحمود يتحدث
 عن بطوالت الصحفيني يف املعارك: عدد 
الشهداء واجلرحى يدل عىل تضحياهتم
ص2

العطواين هينئ الشعب العراقي
 والقوات األمنية وفصائل احلشد الشعبي 

بمناسبة حترير املوصل
ص12

حمافظ البرصة يفتتح منطقة »العزيزية« 
يف مركز املدينة

وزارة النقل تطلق فعالياهتا االحتفالية 
بمناسبة حترير مدينة املوصل

ترامب يرد االهتامات عن ولده: دونالد بريء
        بغداد / المستقبل العراقي

أشاد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أمس 
األربعـاء، بأداء نجلـه دونالد ترامـب االبن ردا 
عىل موجة الهجمات عليه عىل خلفية ترسيب 
معلومات عن لقائه مع محامية روسـية، قيل 

إن لديها اتصاالت قوية مع الكرملن. 
وكان ترامـب االبـن قـد نرش عىل حسـابه 

الشـخيص يف موقع »تويرت« سلسـلة رسـائل 
إلكرتونية تبادلها مع الشخص الذي نظم لقاءه 
مع املحامية الروسـية ناتاليا فيسلنيتسكايا، 
إذ كان من املتوقع أن تقدم السـيدة خالل هذا 
اللقـاء معلومات حول اتصـاالت بن الكرملن 
الديمقراطية  والحملـة االنتخابية للمرشـحة 
يف االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة هيـالري 
كلينتـون. لكن املحامية لم تقدم، حسـب قول 

ترامب االبـن، أي معلومات واضحة خالل هذا 
االجتماع الذي عقد يف برج ترامب بنيويورك يف 

حزيران عام 2016.
ويف أول تعليـق له عىل االتهامـات املوجهة 
إىل نجلـه، كتب الرئيـس األمريكـي يف تغريدة 
عىل حسـابه يف »تويرت«: كان أداء ابني دونالد 
ممتازا الليلـة املاضية. كان منفتحا وشـفافا 

وبريئا«.
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العراق يسعى إىل إطالق »متحف افرتايض« للتاريخ 
واملواقع األثرية
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الصني لرئيس اجلمهورية: مستعدون لتقديم مساعدات مالية جديدة للعراق
        بغداد / المستقبل العراقي

تلق�ى رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم، أمس 
األربعاء، رسالة من الرئيس الصيني يش جينبينغ عرب 
فيه�ا نيابة عن حكومة الصني وش�عبها ع�ن التهنئة 

الحارة بتحرير مدينة املوصل . 
وذكر بيان رئايس تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان »رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم اس�تقبل 
بقرص الس�ام ببغداد الس�فري الصيني يف العراق تشن 
وي تش�نغ ال�ذي نق�ل له رس�الة خطية م�ن الرئيس 
الصين�ي يش جينبين�غ عرب فيه�ا نيابة ع�ن حكومة 
الصني وش�عبها عن التهنئ�ة الح�ارة بتحرير املوصل 

واالنتصارات التي حققها العراق ضد االرهاب«.
وأض�اف الرئي�س الصين�ي يف رس�الته ان »نج�اح 
القوات املس�لحة العراقية يف تحرير مدينة املوصل يعد 
انتص�ارا مهم�ا يف الحرب ضد االرهاب« ، مش�ددا عىل 
ان جمهوري�ة الص�ني الش�عبية تدعم بثبات س�يادة 
العراق واستقاله وسامة اراضيه كما »تدعم الجهود 
العراقية لصيانة اس�تقرار الباد ومكافحة االرهاب«، 
مش�ريا اىل » انه�ا ش�اركت منذ زمن طويل وبنش�اط 

يف اع�ادة االعم�ار االقتص�ادي يف الع�راق، وقدمت له 
املساعدة بقدر االمكان«.

كما أعلن الرئيس الصين�ي ان » الحكومة الصينية 
ق�ررت تقدي�م مس�اعدات مادي�ة جدي�دة قيمتها 80 
ملي�ون ي�وان صين�ي اىل الحكوم�ة العراقي�ة الع�ادة 

االعمار ما بعد الحرب«.
واشارت الرسالة اىل ان » العاقات الصينية العراقية 
ش�هدت يف الس�نوات االخرية زخما جيدا للتطور حيث 
يتعمق التعاون العميل يف مج�االت االقتصاد والتجارة 
والطاق�ة، مش�ددا عىل الح�رص عىل العمل املش�رك 
لارتق�اء بعاق�ات الرشاكة االس�راتيجية بني الصني 

والعراق اىل مستوى اعىل«.
وفيما ش�كر ئيس الجمهورية نظريه الصيني عىل 
التهنئ�ة والدع�م الصين�ي للعراق أك�د » عراقة وعمق 
عاقات الصداقة والتعاون املشرك بني البلدين ، داعيا 
إىل اس�تلهام نجاح�ات التجرب�ة الصيني�ة يف مختلف 
املج�االت« ، مش�رياَ إىل » س�عة آفاق التع�اون الثنائي 
وأهمية مس�اهمة الرشكات الصينية يف اعمار املناطق 
املح�ررة ويف تطوي�ر البن�ى التحتي�ة يف كل مناط�ق 

العراق«.

          بغداد / المستقبل العراقي

أرج�أت املحكمة االتحادي�ة العليا، للمرة 
الثاني�ة النظر يف دع�وى الطعن ببعض مواد 

املوازنة االتحادية العامة لعام 2017.
وذكر بي�ان للمكتب االعام�ي للمحكمة 
االتحادي�ة العليا تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »املحكمة عقدت جلس�تها 
اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى املدرجة عىل 

جدول اعمالها«.
املحكم�ة  »رئي�س  أن  البي�ان  وأض�اف 
الق�ايض مدح�ت املحم�ود ب�ارك يف بداي�ة 
الجلسة انتصارات القوات املسلحة بمختلف 
مكوناته�ا يف معرك�ة تحرير املوص�ل، وهنأ 
الع�ام للق�وات  العراق�ي والقائ�د  الش�عب 

املسلحة عىل هذه االنتصارات«.
وأشار إىل أن »الدعوى االوىل التي نظرتها 
املحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء 
اضاف�ة إىل وظيفت�ه }ض�د رئي�س مجل�س 
النواب اضافة لوظيفته{ ببعض مواد قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة«، موضح�اً ان »الخرباء 
الثاث�ة الذي�ن س�بق أن انتدبته�م املحكمة 
قدم�وا تقريرهم وحصلت طع�ون عدة عىل 

التقرير«.
ولف�ت البي�ان إىل أن »املحكم�ة وقف�ت 
-اضاف�ة إىل الطع�ون املقدم�ة ع�ىل تقرير 
الخ�رباء- ع�ىل املس�تجدات يف الدعوى وهي 
تقدي�م تعديل ع�ىل قانون املوازن�ة ولغرض 
الوق�وف ع�ىل املس�تجدات، ق�ررت انت�داب 
خمس�ة خرباء جدد لتقدي�م تقريرهم بذلك، 
وتأجي�ل املرافع�ة إىل ي�وم 27 م�ن الش�هر 

الحايل«.وأوض�ح أن »دعوى اخ�رى نظرتها 
املحكم�ة تتعل�ق بالطع�ن بق�رار مجل�س 
الن�واب باس�تجواب وزي�ر الزراع�ة إضافة 
إىل وظيفت�ه وق�ررت رّدها ك�ون االجراءات 
الشكلية مستكملة يف االستجواب، أما االمور 
املوضوعي�ة فأن النظر فيه�ا من اختصاص 

مجلس النواب«.
ونوه البي�ان إىل »رد دع�وى بالزام وزير 
املالية اضافة لوظيفته باطاق مس�تحقات 
اقليم كردس�تان ال�واردة يف قان�ون املوازنة 
من جهة االختصاص«.واس�تطرد البيان أن 
»املحكمة ردت دعوى للطعن باحكام املادتني 
}4/أ/ب/ج{،  وامل�ادة  ثالث�اً{  ثاني�اً/   /9{
م�ن قان�ون املوازن�ة العام�ة للع�ام الحايل، 
بع�د أن تم تغ�ري موضوعها تغي�رياً جوهرياً 
خال الجلس�ة فأصب�ح النظ�ر فيها خارج 
املحكم�ة  الوظيفي«.وكان�ت  االختص�اص 
االتحادي�ة العليا قررت يف جلس�تها 29 ايار 
املايض انتخاب ثاثة خرباء يف مجال املوازنات 
لتقديم تقريره�م بخصوص الجوانب املالية 
يف نظ�ر دع�وى الطع�ن بثاث�ة وعرشي�ن 
مادة م�ن قان�ون املوازنة املالي�ة االتحادية 
للع�ام 2017، املق�دم م�ن رئي�س مجل�س 
ال�وزراء حي�در العبادي اضاف�ة إىل وظيفته 
ض�د رئيس مجل�س النواب س�ليم الجبوري 
اضافة لوظيفته.ويف 13 من حزيران املايض 
س�لمت املحكمة الخ�رباء مف�ردات الدعوى 
من عرائض ولوائ�ح االطراف وقررت تأجيل 
املرافع�ة اىل اليوم األربع�اء 12 تموز الجاري 
لغ�رض تمكينهم من تقدي�م تقرير يتضمن 

الجوانب الفنية ملوضوع الطعن.

قررت انتداب مخسة خرباء جدد.. وتأجيل املرافعة إىل يوم 27 من الشهر احلالي

االحتادية ترجئ للمرة الثانية طعن رئيس الوزراء ضد رئيس الربملان يف املوازنة

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد رئيس محكمة استئناف الرصافة ببغداد 
القايض ماجد األعرجي بأن حملًة أطلقها القضاء 
ملواجهة ظاهرة املخدرات يف العاصمة، وفيما لفت 
إىل أن عقوب�ات باإلع�دام طال�ت مروجي وتجار 

مخدرات، طالب بتشديد عقوبة املتعاطني.
وقال األعرجي إن »املحاكم والتحقيقات التي 
تجريها تؤكد تفيش ظاهرة املخدرات بشكل كبري 
ال س�يما يف بعض املقاهي يف العاصمة«. وأضاف 
األعرج�ي أن »القضاء نبه اىل ه�ذا الخطر وقمنا 
بحمل�ة كبرية للتصدي له عىل اكثر من مس�توى 
بتوجيهات رئاسة مجلس القضاء األعىل«، مطالباً 
»مجل�س الن�واب العراق�ي بتعديل م�واد عقوبة 
متعاطي املخدرات وتشديدها كجزء من ردع هذا 
الخطر«.وتابع أن »املف�ارز األمنية بالتعاون مع 
القض�اء ألقت القبض عىل بعض التجار املوردين 
للمخدرات وحكموا بعقوب�ة االعدام وهو الحكم 
القانون�ي«، فيم�ا دعا »الجميع مل�ؤازرة القضاء 

ملكافحة هذه الظاهرة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس مجلس قض�اء حديثة بمحافظة 
األنبار خالد س�لمان، أمس األربع�اء، عن افتتاح 
مكت�ب ش�هادة الجنس�ية ألول م�رة يف حديث�ة 

بموافقة وزير الداخلية قاسم االعرجي.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن س�لمان 
قوله، إنه »تم افتتاح مكتب ش�هادة الجنسية يف 
قضاء حديثة )160كم غرب الرمادي(، ألول مرة 
بع�د موافقة وزير الداخلية قاس�م االعرجي عىل 

ذلك«.
وأضاف سلمان، أن »قضاء حديثة كان سابقا 
ال يوجد فيه مكتب ش�هادة جنس�ية مما يضطر 
املواطنني بالقضاء اىل السفر للرمادي وابوغريب 

الصدار شهادة الجنسية«.
وأش�ار س�لمان، اىل أن »املكت�ب اص�در اليوم 
10 ش�هادات جنسية للمواطنني من أبناء حديثة 
اموره�م  وتس�هيل  معاناته�م  ع�ن  للتخفي�ف 

بالقضاء«.

وزير الداخلية: افتتاح مكتب شهادة 
اجلنسية ألول مرة يف حديثة 

استئناف الرصافة حتكم بإعدام 
مروجي خمدرات يف بغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجل�س وزراء اإلع�ام العرب، 
أم�س األربع�اء، اعتبار بغ�داد عاصمة 
لإلع�ام العرب�ي للع�ام 2018-2017، 
فيم�ا هن�أ الرئي�س امل�رصي الع�راق 
املوصل.وق�رر  يف  الن�رص  بتحقيق�ه 
املجلس أيضاً تش�كيل مكتبه التنفيذي 
الجديد للعامني املقبلني برئاسة اململكة 
العربي�ة الس�عودية والس�ودان نائب�ا، 
واألردن  واإلم�ارات  م�رص  وعضوي�ة 
والصوم�ال والع�راق وموريتاني�ا، بعد 
فش�ل قط�ر يف الوص�ول إىل عضوي�ة 
املكت�ب التنفيذي.ومن املق�رر أن يتابع 
املكت�ب التنفيذي تنفيذ ق�رارات الدورة 
48 ملجلس وزراء اإلعام العرب.بدوره، 
أش�اد الرئي�س امل�رصي عب�د الفت�اح 
الس�ييس باالنتص�ارات الت�ي حققتها 
»االره�اب«.  ع�ىل  العراقي�ة  الق�وات 

ج�اء ذل�ك خ�ال لق�اءه وزراء االعام 
العرب. واستقبل السييس بمقر رئاسة 
الجمهورية بمرص الجديدة وزراء اإلعام 
الع�رب، وتن�اول خال اللق�اء القضايا 
العربي�ة والدولي�ة، بينه�ا االنتصارات 
الت�ي حققتها الق�وات االمنية العراقية 

يف مدين�ة املوص�ل والت�ي اس�فرت عن 
تحريره�ا بش�كل كامل م�ن االرهاب.

وانطل�ق بمقر األمان�ة العامة لجامعة 
الدول العربية، أعمال اجتماع الدورة ال� 
48 ملجلس وزراء اإلعام العرب، برئاسة 
تون�س. وكان املكت�ب التنفيذي ملجلس 

وزراء اإلع�ام الع�رب، قد عق�د أعمال 
دورته الس�ابعة الثاثاء، برئاسة مرص 
وعضوية اإلمارات والس�عودية واألردن 
وموريتانيا وتونس والجزائر وجيبوتي 
والع�راق، وذلك للتحضري للدورة ال� 48 

لوزراء اإلعام.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ماج�دة 
التميمي، أمس االربعاء، وجود نية ألي اس�تقطاع 
م�ن روات�ب املوظف�ني وتخصيصه إلع�ادة إعمار 
مدين�ة املوص�ل، مش�رية اىل وج�ود اتف�اق لرفع 
االس�تقطاعات السابقة يف رواتبهم يف موزانة عام 

.2018
وقال�ت التميم�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »حج�م االموال املطلوبة 
إلع�ادة إعم�ار املحافظ�ات الت�ي حررته�ا قواتنا 

املس�لحة م�ن دن�س عصاب�ات داع�ش االرهابية 
كبرية جداً ونحتاج اىل مس�اعدة دولية«، مبينًة انه 
»ال توجد أية نية ألي اس�تقطاع نس�بة من رواتب 
املوظف�ني وتخصيصها إلعادة إعمار هذه املناطق 

املحررة«.
وأضافت التميم�ي ان »هناك اتف�اق يف اللجنة 
املالي�ة النيابية من أجل رفع اس�تقطاعات رواتب 
املوظف�ني يف موازنة 2018 املخصصة نس�بة منها 
للحش�د الش�عبي ونس�بة اخرى للنازحني بعد ان 
ت�م تحقي�ق الن�رص عىل داع�ش«، مش�رية اىل انه 
»س�يكون ل�ه انع�كاس ايجاب�ي ع�ىل انخف�اض 

النفقات العس�كرية، فضاً عن إعادة النازحني اىل 
محافظاتهم«.

وتابع�ت التميم�ي ان »املوازن�ة العام�ة للباد 
هي رؤية حكومية ترس�ل من الحكومة مما يعني 
انه�ا من تقرر االس�تقطاعات ان وجدت«، مؤكدًة 
ان »ه�ذا ال يمنع قي�ام مجلس النواب من درج أية 

استقطاعات أو حذفها والتصويت عىل ذلك«.
وصوت مجل�س النواب يف كان�ون االول 2016 
املوظف�ني  روات�ب  م�ن   %3.8 اس�تقطاع  ع�ىل   ،
واملتقاعدي�ن ضم�ن املوازنة العامة لع�ام 2017 ، 
مخصصة لدعم الحشد الشعبي واعادة النازحني.

        المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

كشف« اللواء احمد عيل زويني قائد رشطة محافظة كرباء 
املقدس�ة واملنش�آت، ان�ه ،بع�د ورود معلومات اس�تخباراتية 
تمكنت القوات األمنية املشركة املكونة من مفارز االستخبارات 
ومكافح�ة االج�رام والرشط�ة املحلية وخ�رباء املتفجرات من 
ضبط عجلة نوع بيك اب نيس�ان نيفارة يف منطقة االمام عون 
ش�مال محافظة كرباء املقدسة تحمل عبوة الصقة مكوناتها 
تحت�وي عىل ثاث رمانات يدوية و مادة الس�يفور و مس�طرة 

تفجري«.       
واضاف زويني انه »بعد ورود املعلومات االس�تخباراتية تم 
تش�كيل فريق عمل متكامل من قبل القوة املذكورة واالنتش�ار 
الفوري يف عموم املحافظة وبإرشاف مبارش من قبلنا باإلضافة 
إىل تعمي�م أوص�اف العجلة، حي�ث  أثمرت جه�ود فريق العمل 
ع�ن ضبط العجل�ة وتفكيك العبوة الاصقة التي كانت اس�فل 
العجلة وتفجريها تحت الس�يطرة التامة من قبل مفارز خرباء 
مكافح�ة املتفجرات ويف مكان امن وخايل من الس�كان وبدون 

اي ارضار مادية أو برشية«.          
ويف ذات السياق كشف قائد رشطة املحافظة« انه يف الساعة 
)1030( اس�تخربنا ع�ن س�ماع إطاق نار غ�ري مبارش صادر 
من )قضاء املس�يب( التابع إىل محافظة بابل ش�مال محافظة 
كرباء املقدس�ة عىل منطقة بساتني ناحية الحسينية القريبة 
م�ن القضاء والتابع�ة إىل محافظتن�ا  وعىل الفور ت�م التوجه 
بالرسعة لاطاع عىل مكان الحادث وملعرفة مابسات الحادث 
وأس�بابه تبني س�قوط صاروخ نوع كاتيوش�ا حس�ب تقرير 
خرباء املتفجرات يف س�احة خالية م�ن املواطنني وبدون وقوع 

أي  خسائر برشية فقط ترضر عجلة تعود الحد املواطنني«.
الفت�ا اىل ان »الق�وات األمني�ة املش�ركة مس�تمرة يف جمع 
املعلوم�ات واالنتش�ار يف عم�وم املدين�ة للحف�اظ ع�ىل االمن 
واالس�تقرار والنظام العام وفرض س�لطة القان�ون والحفاظ 

عىل ارواح وممتلكات املواطنني .

        بغداد / المستقبل العراقي

اش�ادت املحكمة االتحادية العليا، االربعاء، ببطوالت القوات 
املسلحة بكل مكوناتها كونها قد سطرت اروع املاحم يف معارك 
الف�داء، فيم�ا اش�ارت اىل ان احصائي�ة عدد ش�هداء وجرحى 

االعاميني تدل عىل حجم تضحياتهم.
وقال رئيس املحكمة القايض مدحت املحمود خال االحتفالية 
إن »القضاء الدس�توري العراقي يعرب عن تقديره العايل للقوات 
املسلحة العراقية وقائدها العام بمناسبة انتصاراتها يف معركة 

تحرير املوصل«.
وتاب�ع املحم�ود أن »التضحيات الت�ي قدمت من الش�هداء 
والجرح�ي ت�دل ع�ىل تمس�ك العراقي�ني بعراقه�م«، مش�يداً 
ب�«بطوالت القوات املس�لحة بكل مكوناتها كونها قد س�طرت 

اروع املاحم يف معارك الفداء«.
وأش�ار املحمود إىل، »الدور الكبري الذي لعبه االعام الوطني 
يف املعركة«، مبيناً أن »االحصائية التي تم الكش�ف عنها مؤخراً 
عن عدد ش�هداء وجرح�ى االعاميني من مراس�لني ومصورين 

تدل عىل حجم تضحياتهم«.

القوات األمنية املشرتكة يف كربالء تضبط 
عجلة حتمل عبوة الصقة ومواد تفجري

القايض املحمود يتحدث
 عن بطوالت الصحفيني يف املعارك: عدد الشهداء 

واجلرحى يدل عىل تضحياهتم
جملس وزراء االعالم العرب خيتار بغداد عاصمة

 لالعالم العريب 2018-2017

السيسي أشار بانتصارات العراق على االرهاب

املالية الربملانية تنفي »استقطاع« اي مبلغ من رواتب
 املوظفني إلعامر املوصل
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     بغداد / المستقبل العراقي

يف تراجع رسيع، ش�هد س�عر رصف الدوالر ألكثر من 
ألف دينار يف األسواق املحلية، أمس األربعاء )12 تموز 

2017(، وهو ما أثار مفاجئة كبرية يف األسواق.
ورب�ط محللون ه�ذا االنخفاض بالن�ر الذي تحقق 
باملوص�ل، األمر ال�ذي نبأ بإعادة االس�تقرار األمني إىل 

العراق.
وس�جلت بورص�ة الكف�اح – بغ�داد 124.000، فيما 

كانت األسعار ليوم الثالثاء 125.800. 
أما أسعار البيع والرشاء يف محالت الصريفة:

سعر بيع الدوالر = 124.500 دينار.
سعر رشاء الدوالر = 123.500 دينار.

الدوالر يشهد أرسع انخفاض أمام الدينار العراقي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

سياس�يون  مس�ؤولون  وج�ه 
أم�س  الع�راق،  يف  وعس�كريون 
األربعاء، رّداً ونقداً الذعاً عىل تقارير 
دولي�ة أش�ارت إىل ارت�كاب القوات 
األمنية خروق�ات يف معركة املوصل، 
فيم�ا رّد أيض�اً التحال�ف الدويل عىل 

هذه الشكوك ببيان شديد اللهجة.
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وق�دم 
العب�ادي التهنئة لجمي�ع العراقيني 
ملناسبة االنتصار الكبري الذي تحقق 
يف املوص�ل، وقال انه ت�م بتضحيات 

الشهداء والجرحى وعوائلهم.
 وأك�د يف كلمة افتتح بها جلس�ة 
حكومت�ه ان »ابطالنا هم املدافعون 
ويضح�ون  االنس�ان  حق�وق  ع�ن 
بأنفس�هم من اجل تحرير االنس�ان 
املدنيني والحكوم�ة داعمة  وإنق�اذ 
لجه�ود الدفاع عن حقوق االنس�ان 
انته�اك وع�ىل  اي  وتحاس�ب ع�ىل 
تتأك�د  ان  االنس�انية  املنظم�ات 
وتتحقق من مصادرها وترى ابتهاج 
اه�ل املوص�ل وترحيبه�م بالق�وات 

العراقية املحررة ».
واستغرب العبادي، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
»حزن ونحي�ب البعض يف عز فرحة 

الشعب العراقي بهذا االنتصار«.
وتس�اءل العبادي موجها كالمه 
الت�ي  الدولي�ة  العف�و  منظم�ة  اىل 
اتهم�ت الق�وات العراقي�ة بجرائ�م 
ض�د املدني�ني يف املوصل »اي�ن كان 
دور املنظم�ات عندم�ا كانت داعش 
تقت�ل ابناء املوص�ل وتدمر كل يشء 
؟«. وش�دد عىل عدم السماح بعودة 
والطائف�ي  التحري�ي  الخط�اب 

ووصفه بالخطاب الداعيش.
ع�دم  اىل  العال�م  دول  العب�ادي  وداع�ا 
التس�اهل مع اإلرهابيني،  واضاف »يجب ان 
ال يفل�ت أي إرهابي م�ن العقاب ولن نصدر 

عفوا عن اإلرهابيني القتلة«.
واش�ار اىل ان توجه الحكومة املس�تقبيل 

يج�ب ان يرتك�ز ع�ىل الجان�ب االقتصادي 
والتنم�وي والتعليم�ي ال�ذي ه�و أس�اس 
لنهضة الدولة واملجتم�ع ورضورة محاربة 
الفساد الذي ارّض بالدولة واملجتمع وتفعيل 
القانون، مثمناً »الجه�ود الداعمة للمعركة 
وكل م�ن وض�ع الكلمة بمكانه�ا الصحيح 

وأسهم بتحقيق االنتصار« كما قال .
بدورها، ردت قيادة العمليات املش�رتكة 
منظم�ة العف�و الدولية واتهمته�ا بأكاذيب 
ودعته�ا اىل القدوم اىل املوص�ل لالطالع عىل 

الحقائق عىل ارض الواقع.
 ودع�ا املتح�دث باس�م القي�ادة العميد 

يحيى رس�ول املنظمة ب�أن »تأتي إىل املدينة 
ل�رتى حقائ�ق األمور ع�ىل األرض بعيدا عن 
االتهام�ات الت�ي ال تمث�ل الواق�ع وحقيقة 
األم�ور«.. مضيف�اً »لتذهب منظم�ة العفو 
وادعاءاته�ا  ه�ي  الجحي�م  إىل  الدولي�ة 

الباطلة«.

 وأش�ار رس�ول خالل مؤتمر صحايف إىل 
أن الق�وات العراقي�ة اس�تخدمت األس�لحة 
املتوسطة والخفيفة  وحّيدت السالح الثقيل 

خالل معركة املوصل. 
 وكانت منظمة العفو الدولية قد القوات 
العراقية بارتكاب جرائم حرب أثناء معركة 

املوصل التي اس�تمرت تسعة أشهر 
مطالب�ة بتش�كيل لج�ان تحقي�ق 
مستقلة بشأن جرائم ارتكبت بحق 
مدني�ني ع�ىل ي�د الجي�ش العراقي 
األخ�رى  العس�كرية  والتش�كيالت 
وق�وات التحال�ف ال�دويل ع�ىل حد 

قولها.
مدي�رة  معل�وف،  ل�ني  وقال�ت 
البح�وث بمكت�ب ب�ريوت اإلقليمي 
»يج�ب  الدولي�ة،  العف�و  ملنظم�ة 
عىل الحكوم�ة العراقي�ة، عىل أعىل 
مس�توياتها، وع�ىل دول التحال�ف 
بقيادة الواليات املتحدة، اإلقرار فوراً 
وعلناً بحجم وخطورة الخسائر التي 
وقعت يف أرواح املدنيني أثناء العملية 
العسكرية التي قامت بها الستعادة 

السيطرة عىل املوصل«.
وأضافت لني معل�وف قائلًة »إن 
األهوال التي كابدها سكان املوصل، 
وما أبدته جميع أطراف الراع من 
اس�تخفاف س�افر بحياة اإلنسان، 
ال ينبغ�ي أن تمي ب�ال عقاب. لقد 
أبي�دت عائ�الت بأكمله�ا، وال تزال 
جثث الكثريي�ن منهم مدفونة تحت 
األنقاض حتى اليوم. من حق سكان 
املوص�ل أن يعرف�وا م�ن حكومتهم 
أنهم سوف يلقون العدل واإلنصاف، 
ويتلقون تعويضات عما حاق بهم، 
وبذل�ك ُتعال�ج اآلث�ار املروعة لهذه 

العملية العسكرية كما ينبغي.«
وش�ددت ع�ىل ان�ه »ال ب�د م�ن 
إنش�اء لجنة مس�تقلة ع�ىل الفور، 
لف بإجراء تحقيقات فعالة يف أي  ُتكَّ
حاالت تتوفر فيها معلومات جديرة 
بالتصدي�ق ح�ول وق�وع انتهاكات 
للقان�ون اإلنس�اني ال�دويل، ون�رش 

نتائج تحقيقاتها علناً«.
وردا ع�ىل األصوات التي تش�كك 
بق�درة الق�وات العراقي�ة عىل قت�ل عنارص 
الق�وات  باس�م  املتح�دث  ق�ال  »داع�ش«، 
املشرتكة »نحن ملتزمون باآلداب والتقاليد، 
وال نريد نرش هذه الجثث املشوهة واملقطعة 

من جراء تقدم قواتنا«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تط�رق رئي�س اقلي�م كردس�تان 
املنتهي�ة واليت�ه مس�عود بارزان�ي يف 
كلم�ة ل�ه ام�ام الربمل�ان االوربي عن 
متهم�اً  لالقلي�م  الداخلي�ة  االوض�اع 
حركة التغيري بمحاولة االنقالب يف 19 
آب 2015 وفش�لت وتسببت بتخريب 
االم�ن يف االقليم، فيم�ا وصفت رئيس 
مس�عود  تريح�ات  التغي�ري  كتل�ة 

بارزاني ب�«غري املسؤولة«.
وقال بارزاني ردا عىل سؤال بشأن 
عدم حضور ممث�ل عن حركة التغيري 
يف الوف�د املرافق ل�ه يف زيارته الحالية 
اىل العاصمة البلجيكية بروكس�ل، ان 
التغيري غري حارضة ضمن الوفد النهم 

هم لم يحرضوا، حسب تعبريه.
واض�اف ان التغيري قامت بانقالب 
يف 19 اب وفش�ل وتس�بب بتخري�ب 
ام�ن االقليم، موضحا ان ذلك تس�بب 
بانتهاء التوافق السيايس بني االطراف 
الكردس�تانية ول�م يب�ق الربمل�ان الن 
مناصبه ت�م توزيعه�ا وف�ق التوافق 

السيايس بعد االنتخابات.
كما اض�اف بارزاني انهم س�ابقا 
توصلوا التفاق عىل التوافق عىل تمرير 
اربع س�نوات من الهدوء وبس�ببه تم 
منح التغيري رئاس�ة برملان كردستان 
اصواته�م،  م�ن  اك�رب  كان�ت  الت�ي 
مس�تدركا ان التغي�ري ه�ي من خرب 
التوافق واع�ادت املس�ائل اىل مربعها 
بمحاول�ة  قام�ت  ذل�ك  االول وف�وق 
االنق�الب يف 19 اب وفش�لت فقام�ت 

بتخريب امن االقليم.
حاول�ت  التغي�ري  ان  اىل  واش�ار 
 23 اىل  باالش�ارة  مرت�ني  االنق�الب 

حزي�ران عندم�ا قام الربمل�ان باجراء 
الق�راءة االوىل الربع مش�اريع قوانني 
لالط�راف السياس�ية لتعدي�ل قانون 
رئاس�ة االقلي�م فقامت كتل�ة الحزب 
بمقاطعة  الكردس�تاني  الديمقراطي 

الجلسة ورفض املشاريع.
واض�اف ان امل�رة الثاني�ة كان�ت 
ان  بع�د   2015 اب   19 ي�وم  صب�اح 
اتفقت االطراف الخمس�ة املشاركة يف 
حكومة االقليم بمشاركة ممثيل االمم 

املتح�دة وبريطانيا  املتحدة والواليات 
وطالبوا بتأجيل الجلسة، اال ان التغيري 
ارص عىل محاولة عقد الجلسة الثانية 
لتعدي�ل قانون رئاس�ة االقليم، اال انه 
وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 

لم يتم عقد الجلسة.
واتهم بارزاني أيضاً حركة التغيري 
بالقيام يف ش�هر اب بمهاجمة مقرات 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب 
واحراقه�ا. وع�ن بقائ�ه يف منصب�ه 

رئيسا لالقليم رغم انتهاء مدة واليته، 
ق�ال بارزان�ي ان اي من االح�زاب لم 
تقدم مرشحني لتويل املنصب لذلك قام 
باستشارة مجلس شورى االقليم الذي 
قرر ابقائه يف منصبه، حسب تعبريه.

واش�ار اىل انه ت�م التمدي�د لوالته 
من قبل الربملان للم�رة االوىل، الفتا اىل 
ان�ه يف املرتني اللتني تم التمديد لواليته 
كتب رس�ائل اىل مفوضية االنتخابات 
يف االقليم التخاذ طريق االنتخابات، اال 
ان االمر لم يتم، مشريا اىل انه رغم ذلك 
لم تتفق االطراف السياس�ية الختيار 

شخص ليصبح رئيسا لالقليم.
ورسع�ان ردت رئيس كتلة التغيري 
رسوة عب�د الواح�د ع�ىل تريح�ات 
بارزان�ي، واتهامه حزب التغري بتدبري 
محاولت�ني انق�الب ض�ده ووصفتها 
ب�«غري املس�ؤولة«، مبينة ان بارزاني 
لدي�ه عق�دة ش�خصية م�ن حرك�ة 

التغيري.
ونقلت وكالة »الغد برس« عن عبد 
الواح�د قولها ان »تريحات بارزاني 
بش�خص  تلي�ق  وال  مس�ؤولة  غ�ري 
يدعي بأنه يريد تش�كيل دولة كردية، 
وبعي�دة ع�ن الدبلوماس�ية والحنكة 
السياس�ية«، وفيم�ا بين�ت ان »م�ن 
األج�در التح�دث عن طموح الش�عب 
الكردي أمام برملان االتحاد االوروبي، 
ال ع�ن املش�اكل الداخلي�ة«، أكدت ان 
»مس�عود بارزاني ال يعرف ش�يئا عن 

السياسة«.
وأضافت، ان »بارزاني لديه عقده 
ش�خصية من حرك�ة التغيري وخالفه 
ش�خيص، وال يوج�د خالفا سياس�يا 

حول إدارة اقليم كردستان«.
وأكمل�ت ان »بارزان�ي عندما اتهم 
حرك�ة التغري بع�دم محارب�ة تنظيم 
داعش، أراد ان يوصل رس�الة مفادها 
ان ق�وات البيش�مركة تابع�ة لح�زب 
واح�د، مع انه�ا قوات لجمي�ع الكرد 

وليس لحزب معني«.

رئيس الوزراء تعهد بعدم »التساهل« مع اإلرهابيني.. ووعد بأن تكون املرحلة املقبلة للبناء واالقتصاد والتعليم

العراق للمشككني بـ »النرص النظيف«: أين كنتم؟

زعيم الدميقراطي ادعى أمام الربملان األوربي عدم وجود »بديل« لرئاسة كردستان

بارزاين يتهم حركة التغيري بـالقيام بـ »حماولة انقالب« واألخرية ترد: لديه عقد شخصية

       بغداد / المستقبل العراقي

يس�تمر املتحف العراقي يف جهوده الرامية 
اىل اس�تعادة آالف القطع األثرية التي تعرضت 
للنه�ب عق�ب الغ�زو األمريك�ي للع�راق ع�ام 
2003، تمهيدا لضمها لكنوزه األثرية، ومن ثم 
ادراجها اىل مرشوع املتحف العراقي االفرتايض 
ال�ذي رشع املتح�ف باالعداد له منذ اس�تالمه 
أجهزة ومعدات من دولة اليابان يف العام 2016 
تس�اهم يف تقني�ة حديث�ة للتصوي�ر الرقم�ي 
وتحوي�ل القط�ع االثري�ة، وهي�كل املتحف اىل 
مضم�ون افرتايض حديث وفاع�ل. ويمّثل ذلك 
بحسب مس�ؤولة إعالم املتحف العراقّي تنهيد 
عيل املياحي »خطوة عىل طريق تعزيز املحتوى 
الرقم�ّي آلثار العراق ومقتنياته التاريخّية عىل 
ش�بكة اإلنرتن�ت، يف ش�كل متحف اف�رتايّض، 

بمواصفات حديثة ومتقّدمة«. 
وكش�فت تنهيد عيل املياحي عن أّن »املنحة 
اليابانّية تش�مل كامريات وحواس�يب وأجهزة 
نرش وتوثيق وتدوين رقمّي للمعلومات، أفادت 
يف تحوي�ل املقتنيات األثرّي�ة والرتاثّية واملواقع 
التاريخّية إىل متحف افرتايّض«، وقالت: »هذه 

الخطوة مهّمة جّداً، ونحن مستمرون يف حفظ 
نس�خ رقمّية لآلث�ار وتوثيق حّت�ى التفاصيل 
يمك�ن  ال  الت�ي  الن�ادرة  للقط�ع  الصغ�رية 

مشاهدتها يف املتاحف الواقعّية«.
أضاف�ت »إّن الفائدة الك�ربى لهذا املرشوع 
هي الحفاظ عىل الذاكرة التاريخّية من االندثار 
يف منطق�ة مضطربة أمنّياً وسياس�ّياً، لكي ال 
تتك�ّرر التجربة األليم�ة يف نينوى، حني اجتاح 
داع�ش املناطق األثرّية، التي غ�اب عن أغلبها 

التوثيق بالشكل التقنّي الحديث«.
وتابع�ت: »تبني الحق�ا ان املنح�ة اليابانّية 
لن تك�ون كافية، إذا ما عرفن�ا أّنها مخّصصة 
لتوثي�ق مقتني�ات أثرّي�ة بأعداد هائل�ة، األمر 
ال�ذي يتطلّب تضافر الجه�ود املحلّية والدولّية 
لدعم متحف افرتايّض شامل آلثار العراق، عىل 

غرار املتاحف االفرتاضّية العاملّية املعروفة«.
ويحتفظ العراق بآثاره وكنوزه الرتاثّية يف 
متاحف باملحافظات، وأكربها املتحف العراقّي 
الذي أغلق يف عام 2003، حيث اجتاحت القوّات 
األمريكّية العراق، وأعيد افتتاحه يف عام 2015، 
وهو يش�تمل ع�ىل العديد من قاع�ات العرض 
الت�ي صّنفت وفق حق�ب تاريخّية، منها قاعة 

عص�ور م�ا قب�ل التاري�خ، وقاع�ات العصور 
الس�ومرّية واألكدّية والبابلّي�ة، وقاعة األلواح 
اآلش�ورّية، والكتاب�ات املس�مارّية، وقاع�ات 
إس�المّية. وكانت املس�اعي التي بذلتها وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار عىل املستوى الدويلّ، 
ق�د أثم�رت ع�ن تأس�يس صن�دوق للمانحني 
يف باري�س ب�24 أّي�ار من ع�ام 2017 وصلت 
ميزانّيت�ه إىل 100 مليون دوالر إلس�ناد العراق 
يف تأهيل آثاره.إىل ذلك، قال عالم اآلثار الباحث 
االثاري يف املتحف الوطنّي العراقّي جنيد عامر 
حميد »هناك موقع ع�ىل النّت خاص باملتحف 
الوطن�ّي العراقي االفرتايّض، من�ذ عام 2005، 
وت�ّم بجهود أمريكّية وإيطالّي�ة، لكّن املرشوع 
ق�د توّق�ف يف بداياته، نظ�راً لنق�ص التمويل 
والظ�روف األمنّية والسياس�ّية الت�ي مّر فيها 
الع�راق«. وتوّقع أن »يش�هد العام�ان املقبالن 
اكتمال املتحف الش�امل االفرتايّض، الذي يضّم 

أغلب آثار العراق من مواقع ومقتنيات«.
ويف الوق�ت ذاته، اعرتف جني�د عامر حميد 
بأّن »آثار العراق، ومن ضمنها املتحف الوطنّي، 
تفتقر إىل املعلومات الدقيقة، إضافة إىل بدائّية 
الن�رش، مقارنة بأس�اليب الع�رض يف متاحف 

العال�م االفرتاضّية، إذ ال ي�زال ما هو معروض 
ع�ىل الش�بكة العنكبونّية يخل�و يف الغالب من 
التقنّي�ات التفاعلّي�ة م�ع الجمه�ور واألفالم 
وعروض الص�ور الثالثّي�ة األبعاد أو الرس�وم 
املتحرّكة«. وقال رئيس لجنة الس�ياحة واآلثار 
عيل رشيف املالكي »إّن العراق يف أمّس الحاجة 
إىل متحف اف�رتايّض، يتضّمن قاعدة معلومات 

إلكرتونّية شاملة لكّل آثار العراق«.
وأمل أن »يكمل العراق، بمس�اعدة املنّظمة 
العربّي�ة للرتبي�ة والثقافة والعلوم - ألكس�و، 
املتح�ف االف�رتايّض ل�كّل آث�ار الع�راق خالل 
ع�ام 2018، بع�د تهيئ�ة امله�ارات األكاديمّية 
واملهنّية«، وق�ال: »إّن إقام�ة متحف افرتايّض 
ش�امل آلث�ار الع�راق س�تقلّل م�ن تكالي�ف 
إقام�ة املعارض امليدانّية آلث�ار العراق يف الدول 
املختلف�ة، والتي تكلّف امليزانّي�ة أمواالً طائلة، 
حي�ث ال ي�زال الع�راق يلجأ إىل ه�ذه الطريقة 
للتعريف بتاريخه وكنوزه الثقافّية والرتاثّية«. 
ومن األمثلة الت�ي طرحها عيل رشيف املالكي، 
الجن�اح العراقّي يف معرض بينايل فينس�يا يف 7 
حزيران/يونيو من عام 2017، والذي ضّم 40 

قطعة أثرّية لشّتى الفرتات التاريخّية.

شرع بالعمل عليه بعد استالمه معدات تقنية من اليابان

العراق يسعى إىل إطالق »متحف افرتايض« للتاريخ واملواقع األثرية
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         بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية االسلامية 
االيرانيلة، أمس األربعلاء، أن االرهاب 
والتدخل السللبي لبعض الدول أشعا 
املنطقلة، معلنا ترحيلب طهران بأي 
جهود إلنهاء الرصاعات والخافات يف 

املنطقة.
الدوللة  وزيلر  اسلتقباله  وللدى 
العماني للشلؤون الخارجية، يوسف 
بن علوي، قال حسن روحاني ان ايران 
وعمان كانت لديهما طيلة السلنوات 
املاضيلة عاقلات وديلة وأخويلة يف 

القضايا الثنائية واالقليمية.
ووصلف روحاني سللطنة عمان 
توجهلات  وذو  صديلق  بللد  بأنهلا 
متقاربلة ملع ايلران يف العديلد ملن 
القضايلا االقليميلة، وقلال: البلد ان 
نسلتفيد من فرصة العاقات الجيدة 
بني طهران ومسلقط يف إطلار تنمية 
وتعزيلز وتقوية العاقلات والتعاون 
الثنائي فيما يصب بمصلحة شلعبي 

البلدين.
أهميلة  اىل  روحانلي  ولفلت 
االتفاقيلات االقتصاديلة بلني ايلران 
وعمان يف مختلف القطاعات بما فيها 
الطاقلة والتعلاون الثنائلي يف مجال 
املوانلئ وممر الرتانزيت بني الشلمال 
والجنوب وتنميلة العاقات التجارية 
االعملال  رجلال  بلني  واالقتصاديلة 
والقطاع الخاص لدى البلدين، مؤكدا 
رضورة ان يبذل املسؤولون يف اللجنة 
املشلرتكة بني البلديلن جهودهم من 
اجل االرساع يف تنفيذ هذه االتفاقيات 

بأرسع ما يمكن.
واعتلر الرئيلس االيرانلي توفلر 
االمكانات املتطلورة يف موانئ جنوب 
جابهلار،  مينلاء  فيهلا  بملا  ايلران 
بأنله يشلكل فرصة مناسلبة لتنمية 

واالقتصاديلة  التجاريلة  العاقلات 
بلني دول املنطقة، وقلال: ان بإمكان 
الرشكات والقطلاع الخاص يف عمان 
ان يشلارك يف مختللف املشلاريع يف 

ايران ويستثمر فيها.
وبشلأن الوضع يف املنطقة، أشلار 
رئيس الجمهورية االسامية االيرانية 
اىل رضورة بذل الجهود والتعاون بني 

دول املنطقلة من اجل حل املشلكات 
ان  مضيفلا:  االقليميلة،  واألزملات 
الخافلات  وإثلارة  اليلوم  االرهلاب 
والتدخل السلبي من قبل بعض الدول 

يف الشلؤون الداخليلة لآلخريلن أجج 
النار يف املنطقة، وملن أجل إخمادها 
فلإن دول املنطقة بحاجة ماسلة اىل 

مزيد من االنسجام والتعاون.

الجمهوريلة  أن  روحانلي:  وأكلد 
االسلامية االيرانيلة بذللت قصلارى 
جهودهلا لتلبيلة طلبات العلون التي 
قدمتها بعض الدول من اجل محاربة 

االرهاب.وتابلع: ان ايلران وقفلت اىل 
جانب الشلعب العراقي عندما احتاج 
اىل العون يف مسلار محاربة االرهاب، 
وقد قدمت املسلاعدة له حتى تحرير 
املوصل، وسلتبقى ايران يف املسلتقبل 
ايضا اىل جانب الشعب العراقي وسائر 
الشعوب املضطهدة باملنطقة من اجل 

محاربة االرهاب.
وأردف روحانلي بالقول ان اقتاع 
جلذور االرهاب باعتبلاره يمثل وباء 
معديلا يف املنطقة، بحاجة اىل التعاون 
من قبلل جميلع اللدول واسلتخدام 
قصلارى الجهود واالمكانلات يف هذا 

املجال.
ورأى رئيس الجمهورية االسامية 
االيرانيلة أن القلرارات الخاطئة التي 
اتخذهلا بعلض اللدول أدت اىل بروز 
مشلكات يف دول املنطقلة بملا فيها 
اليملن وسلوريا والبحريلن وقطلر، 
مضيفلا: ان اسلتمرار هلذه الوترية، 
لن يكلون يف صالح املنطقلة مطلقا، 
وسلتكون نفلس هلذه اللدول التي 
اوىل  الخاطئلة  القلرارات  اتخلذت 

املترضرين من هذه السياسات.
ورأى روحانلي ان حل املشلكات 
يف اليمن والبحريلن، انما يمكن فقط 
من خال إقلرار السلام والتفاوض، 
وقلال: ان اسلتخدام أسللوب التهديد 
والضغوط والحصار يف مواجهة دولة 
جارة كقطر، ليس أسللوبا صحيحا، 
وعىل الجميلع ان يبذللوا الجهود من 

اجل إنهاء هذا التوتر يف املنطقة.
وأشلار حسلن روحاني اىل وجود 
ايجابية مسلتمرة بشأن  مشلاورات 
القضايلا االقليمية بلني ايران وعمان 
الجمهوريلة  ان  وقلال:  والكويلت، 
االسلامية االيرانية ترحب بأي جهود 
تلؤدي اىل إنهاء الخافات والرصاعات 

يف املنطقة.

روحاني أدان »التدخل السليب« أثناء لقاءه وزير اخلارجية العماني

إيران تتحدث عن »دول« تتسبب بإشعال »االرهاب« يف املنطقة

ترامب يف زيارة إىل باريس ملناقشة اإلرهاب واألزمة السورية 

       بغداد / المستقبل العراقي

أوقفلت املحكملة العليلا يف الهند قانونا كان من شلأنه 
حظر بيع األبقار بهدف الذبح يف شتى أرجاء الباد، ويهدف 
الحكم إىل التصدي لفوىض أنشلطة التجارة غري املنظمة يف 

أسواق املاشية.
وقال رئيس املحكمة العليا إن القانون كان سليؤثر عىل 

قطاعي صناعة اللحوم والجلود، وعىل املعيشة.
وكان القانون الجديد قد أوقفته بالفعل محكمة الدرجة 
األوىل يف والية تاميل نادو جنوبي الباد، يف 30 أيار، بعد يوم 

من اإلعان عنه يف أول مرة.
وقاللت املحكمة العليلا إن الحكم املؤقلت الذي أصدرته 
محكمة مدراس العليا سيسلتمر العمل به، وسيظل ساري 

املفعول يف شتى أرجاء الباد.
وثمة توقعات يف الوقت الحايل تشلري إىل أن الحكومة قد 

تجري تعديات عىل القانون بحلول نهاية آب/أغسطس.
وتنظلر األغلبيلة الهندوسلية يف البلاد إىل األبقار نظرة 
تقديلس دينية، وتحظلر ذبحها بالفعلل يف معظم الواليات 
الهندية، لكن هذه هي املرة األوىل التي ُيدرج فيها الجاموس 

عىل قائمة حظر الذبح.
ويعتر الجاموس مصدرا ملعظم اللحوم الحمراء يف الهند 
بلدال من األبقلار، إذ يصل حجلم الصلادرات إىل نحو أربعة 
مليارات دوالر، كما تعد الهند أكر مصدر للحوم الحمراء يف 

العالم، ومعظمها لحوم الجاموس.
وأضلاف رئيس املحكمة العليلا أن قراره ينبغي أال يؤثر 

عىل مستوى معيشة األفراد.
وكان مقدمو عرائض الشكوى يف مقاطعة »تاميل نادو« 

قد احتجوا بأن الحظر ينتهك حق اختيارهم ما يأكلون.
وقلال عبد الفهيلم قرييش، رئيس لجنلة »عمل جمعية 
قريش« لعموم مسللمي الهنلد التي تدعم بائعلي اللحوم، 
ممن قدموا عريضة التماس للمحكمة العليا، إن الحكم يعد 

»انتصارا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال منسلق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف اليمن إن 
اتساع نطاق وباء الكولريا يف اليمن قد يرسع وقوع مجاعة 
وشيكة مع تحويل موارد محدودة أصا من برامج ملكافحة 

سوء التغذية وبرامج أخرى ملحاولة احتواء املرض.
وقال املنسق الدويل جيمي مكغولدريك إن الحرب الدائرة 
منذ نحو عامني أدت إىل »انهيار النظام االقتصادي« والنظام 
الصحي.وأضاف أنه تم تسجيل نحو 313533 حالة يشتبه 
بإصابتهلا بالكوللريا و1732 حالة وفاة بامللرض منذ بدء 
انتشاره يف أواخر نيسان وذلك وفقا ألحدث أرقام لدى األمم 

املتحدة والتي تشري إىل »زيادة حادة«.
وأبللغ مكغولدريك، الذي كان يتحلدث يف عمان، مؤتمرا 
صحفيلا يف جنيف »هلذا الوبلاء يواصل االنتشلار وبوترية 
أرسع ملن أي وقلت مىض«.وأضلاف »ما سليحدث هو أن 
انتشلار الكولريا سليفاقم األوضاع ويزيد خطر املجاعة يف 
أماكلن أخرى ملن البلد«.وقلال إن أمانلة العاصمة وحجة 
وعملران والحديلدة هي املناطلق األربع األشلد ترضرا من 

الكولريا التي تنترش بواسطة املياه أو الغذاء امللوثني.
وحلذرت األملم املتحلدة من املجاعلة يف اليمن وشلمال 
رشق نيجرييا والصومال وجنوب السلودان.وردا عىل سؤال 
عن عدد ملن يواجهون املجاعة يف اليملن قال مكجولدريك 
»بعلض التقديلرات تقلول إن 500 ألف سليكون هدفا قد 
يحدث إذا استمرت الظروف عىل ما هي عليه. لكن قد يكون 
العلدد أكر من ذلك إذا زاد الوضع سوءا«.ويشلكل األطفال 
دون الخامسلة عرش من العمر نحو 40 باملئة من اليمنيني 
املصابلني بالكوللريا وربع القتلىل. ويعقد نقلص التمويل 
عمليات املساعدات.وسعت األمم املتحدة للحصول عىل 2.1 
مليار دوالر لتوفري الغذاء لنحو 12 مليون شخص يواجهون 
املجاعة يف اليمن ولم تحصل سلوى علىل ثلث املبلغ. ودعت 
املنظمة الدولية إىل توفري 250 مليون دوالر تمويا ملكافحة 

الكولريا ولم تتلق سوى 47 مليونا فقط.

حمكمة هندية تنقض قانونًا حيظر 
بيع األبقار هبدف الذبح

اليمن.. الكولريا تتفاقم واملجاعة 
تطرق األبواب

       بغداد / المستقبل العراقي

أعدملت جماعلة »بوكلو حرام« 
االرهابيلة 8 قرويني يف سلاحة عامة 
بدعلوى  نيجرييلا،  رشق  شلمال 
الرشيعلة  ألحلكام  مخالفتهلم 
اإلسامية التي تقول إنها تطبقها يف 

املناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقلال أحد أنصلار جماعة »بوكو 
يختلفلون  ال  »هلؤالء  إن  حلرام«: 

علن امليليشليات التلي تقاتلنلا ملن 
الجواسليس والجنلود«، وللم تعرف 
هوية املتحدث، لكن يتبني من الصور 
أن التصفيلة جلرت خلال موسلم 

األمطار الحالية.
وقال »هؤالء الرجال تحدوا رجال 
الحسلبة«، محذرا من مصري مماثل 

لكل من يجرؤ عىل تحدي الجماعة.
ويظهر الرشيط عمليات قصاص 
أخرى، منها الرجم حتى املوت المرأة 

اتهملت بالزنلا، وقطلع رأس رجلل 
متهلم باالتجلار باملخلدرات، وقطع 
أيد بتهمة الرسقة، والجلد عىل رشب 
الخمر.ويبلدو أن الهدف من الرشيط 
تكذيب إعان الجيش النيجريي قرب 
هزيملة »بوكو حلرام« التلي بايعت 
تنظيلم »داعلش« علام 2014 بعلد 
اسلتيائها عىل مسلاحات واسعة يف 

شمال رشق نيجرييا.
وعلرض رشيلط فيديلو نلرش يف 

أكتوبلر علام 2014، عمليلة قطلع 
للرأس طيلار يف الجيلش النيجلريي 

تعرض لألرس بعد سقوط طائرته.
وتشن قوات نيجرييا والكامريون 
والنيجلر وتشلاد منذ بدايلة 2015، 
عمليلات ضد بوكوحلرام، نجحت يف 
تقليص األرايض التي تسيطر عليها، 
لكلن الجماعة ال تزال تنفذ اعتداءات 
القلرى  علىل  وهجملات  انتحاريلة 

ومواقع الجيش.

»بوكو حرام« تعدم قرويني بزعم خمالفتهم أحكام الرشيعة

تركيا تزج بـ »الدفعة اخلامسة« من العسكريني يف قطر
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توجله الرئيلس األمريكلي دوناللد تراملب إىل باريلس 
لاجتملاع ملع الرئيس الفرنلي إيمانويل ماكلرون حيث 
سيسلعى الزعيمان للعمل سلويا بشأن سلوريا ومكافحة 
اإلرهاب بينما سليتجنبان القضايا الشلائكة التي يختلفان 

بشأنها.
ويتخلذ تراملب وماكلرون، وهما وجهلان جديدان عىل 
السلاحة السياسلية حققلا انتصاريلن غلري متوقعلني يف 
انتخاباتهملا الرئاسلية، مواقف مختلفلة تماما يف مجاالت 

مثل تغري املناخ والتجارة.
ويقول مسؤولون أمريكيون وفرنسيون إن زيارة ترامب 
لباريس ستتيح للزعيمني الرتكيز عىل املجاالت التي تتداخل 
فيهلا مصالحهما ومنهلا حل الرصاع يف سلوريا ومكافحة 
اإلرهلاب العامللي. ووجله ماكلرون الدعوة لرتاملب لزيارة 
فرنسلا للمشلاركة يف احتفاالت يلوم الباسلتيل يف الل144 
ملن تموز وبمناسلبة ملرور 100 عام عىل دخلول القوات 
األمريكية الحرب العاملية األوىل. وسليصل ترامب إىل باريس 
الخميس وسوف يشارك يف حفل استقبال يف ليزانفاليد حيث 
سيتفقد متحفا فرنسليا عن الحرب ويزور مقرة نابليون. 
وقال البيت األبيض إن ترامب وماكرون سليعقدان بعد ذلك 

اجتماعا ثنائيا يعقبه مؤتمر صحفي.

ويعتلزم ماكرون وترامب وزوجتاهما تناول العشلاء يف 
مطعم يف برج إيفل ليل الخميس.

وتأتي زيارة ترامب لفرنسلا يف أعقاب حضوره اجتماع 
قملة مجموعلة العرشيلن يف هامبلورج بأملانيا األسلبوع 
املايض. وخال القمة باتت الواليات املتحدة معزولة نسلبيا 
عندما أكدت مجددا عىل قرار ترامب االنسحاب من اتفاقية 
تاريخيلة دوليلة تم التوصلل إليهلا يف باريس علام 2015 

ملكافحة تغري املناخ.
ويسلتقبل الرئيس الفرني نظريه األمريكي، بعد شهر 

ونصف من استقباله الرئيس الرويس فاديمري بوتني.
وذكرت بعض املصادر الصحفية اإلعامية الفرنسية أن 
ماكرون يعشلق ربط زيارات ضيوفه بأحلداث ذات دالالت 
رمزيلة، فبعلد أن دعلا نظلريه اللرويس إىل معلرض حول 
زيلارة القيلرص بطرس األكلر لفرنسلا يف 1717، مد هذه 
امللرة لدعوة ترامب لزيارة باريس بمناسلبة الذكرى املئوية 
لدخلول الواليات املتحلدة الحلرب العامليلة األوىل إىل جانب 

الحلفاء األوروبيني.
ويعتر سلقوط الباسلتيل، يف الل14 من تموز، من أهم 
أحداث الثورة الفرنسلية، ويجري االحتفال به سنويا، عيدا 
وطنيلا لفرنسلا، منذ العلام 1880، تخليدا ألحلداث الثورة 
الفرنسلية العظملى التلي انطلقلت علام 1789، وانتهت 

بإسقاط امللكية وقيام الجمهورية الفرنسية.
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أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول الدفعة 
الخامسلة ملن القلوات الرتكية، يف خطوة تشلري 
السلتمرار تعنت الدوحة يف عدم االستجابة ملطالب 
دول الخليلج ومرص والتي تشلمل إغلاق القاعدة 

الرتكية.
وجلاء يف بيان ملديرية التوجيله املعنوي بوزارة 
الدفلاع، أن الدفعلة التعزيزيلة وصللت لتنضم إىل 
القوات املوجودة حاليا يف معسكر كتيبة طارق بن 
زياد اآللية، بالدوحلة. وأضافت الوزارة أن القوات 
بدأت مهامها التدريبية يف إطار التعاون العسكري 

املشرتك.
ويأتي اإلعان رغم مطالبة السعودية، اإلمارات، 

مرص، البحرين بإغاق تلك القاعدة. 
وقطعت السعودية واإلمارات والبحرين ومرص 
عاقاتهلا الدبلوماسلية واالقتصاديلة مع قطر يف 
الخاملس ملن حزيلران وفرضت عليهلا عقوبات 

اقتصادية عىل خلفيلة اتهامها يف تمويل اإلرهاب، 
وهو األمر الذي نفته قطر.

وقدمت الدول األربعة قائمة مطالب إىل الدوحة 
الستعادة العاقات معها، من بينها سحب الجنود 
األتراك من قطر، إال أن هذه الدول أعلنت الحقا أن 

الرد القطري عىل مطالبها كان سلبيا.
ومن شلأن الخطوة الرتكية أن تزيد من تعميق 

األزمة الراهنة. 
وكان الرمللان الرتكلي، قلد أقر يف السلابع من 
تموز، مرشوع قانون يسمح لحكومة الباد بنرش 
وحدات من القوات املسلحة الرتكية يف أرايض دولة 

قطر.
وأوضحت وكالة »األناضول« الرتكية الرسلمية 
لألنبلاء، أن تللك الخطلوة ملن املتوقلع أن ُتتخلذ 
بموجب بروتوكول أبلرم بني البلدين يوم يف الثاني 

من كانون االول 2015.
كملا أن املصادقة عىل هلذا الروتوكول جاءت 
بناء عىل بنود اتفاقية التعاون األمني املوقعة يف 25 

ديسمر 2001 بني وزارتي داخلية تركيا وقطر.
ويهلدف الروتوكول املذكلور إىل تحديد مبادئ 
وإطلار التعلاون بني قيادة قلوات اللدرك الرتكية 
وقلوات األملن الداخلي القطريلة، باإلضافلة إىل 
تخطيلط وتنفيذ أنشلطة التدريب والتنسليق بني 

الطرفني واملهام واملسؤوليات املشرتكة.
وكان وزيلر الدوللة القطلري لشلؤون الدفاع 
خالد بن محمد العطية، زار أنقرة يف األسلبوع قبل 
املايض، حيلث اجتمع ملع الرئيلس الرتكي رجب 
طيب أردوغان ونظريه الرتكي فكري إيشق، حيث 

تم التباحث عن التعاون الدفاعي بني البلدين.
الرئيلس الرتكلي أن مطالبلة اللدول  واعتلر 
للقاعلدة  الفلوري  باإلغلاق  لقطلر  املقاطعلة 
العسلكرية الرتكية، ووقف أي تعاون عسكري مع 
تركيلا داخل األرايض القطريلة »تمثل عدم احرتام 
لرتكيا«، ووصفها بأنها »مطالبة قبيحة وال أجدها 
صحيحة«، مشلرًيا إىل أنها تمثل تدخاً يف العاقات 

الثنائية بني الدوحة وأنقرة.
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حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcemen

م/ متديد
Extending the closing date

التاريخ: 12 /2017/7العدد: 2950

م . ر . مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية / وكالة

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 117
التاريخ 2017/7/4

فقدان وصل
بتاري�خ   70572 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
2012/12/6  بأس�م حبي�ب ظاه�ر محمد 
الليثي الصادر من بلدية البدير عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة االمام
العدد/3/تسجيل مجدد/2017

قرار تسجيل مجدد
بن�اء عىل م�ا جاء بمح�ر تثبي�ت امللكية 
امل�ؤرخ يف 2017/7/2املنظ�م للعقار املرقم 
1/34قصبة االمام ونتائ�ج التحقيق املثبت 
في�ه ولتوف�ر ال�روط القانوني�ة يف طل�ب 
العراقي�ة  الجنس�ية  ولش�هادة  التس�جيل 
العائ�دة لطالب التس�جيل املجدد واس�تنادا 
لصالحي�ة املخول�ة بمقت�ى امل�ادة 43من 
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 43لس�نة 
1971 املع�دل تقرر تس�جيل العق�ار املرقم 
1/34قصبة االمام باس�م طالب التس�جيل 
املجدد)يوس�ف حميد حس�ن (واع�الن هذا 
الق�رار بصحيفت�ني محليتني ومل�دة ثالثون 
يوما يثبت يف اليوم التايل لنر االعالن وتبليغ 
وزارة املالي�ة ومديرية البلدية بناحية االمام 
والوقف�ني الش�يعي والس�ني بنس�خة من 
الق�رار ق�رارا قابال للطعن في�ه تمييزا امام 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف باب�ل االتحادية 

بصفتها التمييزية خالل مدة االعالن 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف االمام

القايض
عادل خضري عباس

محكمة جنح االسكندرية
العدد/342/ج/2017
التاريخ/2017/7/27

اعالن
اىل املشتكية/ فهيمة شمخي جرب

ملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر تبليغك اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور امام 
ه�ذة املحكم�ة يف موعد املحاكم�ة املصادف 
2017/7/27ويف حال عدم حضورك س�وف 
القضي�ة  املحكم�ة متنازل�ة ع�ن  تعت�ربك 

الخاصة بك 
القايض
نهاد جواد كاظم

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ بال

اعالن
فق�د الش�خص املدعو )عبد الحس�ني ثجيل 
بتاري�خ  اع�اله  صورت�ه  املبين�ة  راش�د( 
2001/5/3بع�د مغادرت�ه داره الكائن�ه يف 
منطقة املس�يب/الحامية ولم يعد لحد االن 
وكان يرت�دي دشداش�ة ج�وزي اللون وهو 
متوس�ط القام�ة واس�مر الب�رة ومعاق 
برجله اليرسى فعىل من يعثر عليه مراجعة 
هذة املحكم�ة خالل ثالثون يوم�ا من ثاني 
ي�وم الن�ر بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة 
العكس س�وف تقوم هذة املحكمة بتنصيب 
ش�قيقه )محس�ن ثجيل راش�د(قيما عليه 

لغرض ادارة شوؤنه واملحافظة عليها
القايض
امري موىس حميد

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

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 
العدد 496 / ب / 2015 

م / اعالن 
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية 
 28  – م   21  /  120 املرق�م  العق�ار 
جويميس�ة املوصوف تفاصيله يف ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�راء الحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة خ�الل ثالثون يوم�ا تبدا 
من اليوم التايل للنر بالصحافة املحلية 
الس�اعة الثانية عرظهرا مستصحبني 
م�ن   %  10 البالغ�ة  التامين�ات  معه�م 
القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي الداللية 

والنر.
القايض

عبيد صالح محيميد 
املواصفات :

1 – رق�م العق�ار ) 120 / 21 م – 28 
جويميسة .

2 – مس�احته : 19 دون�م و 17 أول�ك و 
18 م2 .

3 – املش�تمالت  : ارض زراعي�ة تس�قى 
بالواس�طة مملوكة للدوله مشيد عليها 
محط�ة تعبئة الوق�ود وداري�ن ومعمل 

النتاج الغاز ومعمل النتاج البلوك .
4 – القيمة التقديرية ) 2063575000( 
ملي�ون  وس�تون  وثالث�ة  مليون�ني 
وخمس�مائة وخمس�ة وس�بعون ال�ف 

دينار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 967 /2017 

  إعالن
تبيع مديرية تنفي�ذ الكوت حصة املدين 
يف العق�ار املرق�م 2/ 6788م29دام�وك 
الواقع يف الكوت العائ�د للمدين عيل عبد 
ع�يل هويدي املحجوز لق�اء طلب الدائن 
نب�أ كري�م حس�ني البالغ ع�رة ماليني 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�راء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالث�ون  يوما 
تبدءا من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية عرة من املائة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه / كوت الشهداء رقمه 
6788/2م29داموك  

2- جنسة ونوعه / ارض الدار مع البناء 
املفرز بدارين بصورة غري رسميه   

3- حدوده واوصافه / دار مش�يد عليها 
بن�اء م�ن م�ادة الطاب�وق واالس�منت 
والسقف من مادة الكونكريت واالرضيه 
مغط�اة بالس�رياميك والج�دران بم�ادة 

البورك واالسمنت  
4- مس�احته / 200م2 وحص�ه املدي�ن 

منها 5أسهم مايعادل 100م2  
5- الشاغل / مستاجر الدار املدعو سالم 

حسن مع عائلته 
6- القيم�ة املق�درة / س�بعون ملي�ون 

دينار ارضا وبناءا  
املنفذ العدل
عيل طالب عزيزالجلييل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

رقم االضبارة : 190/ت/2017
التاريخ 2017/7/9

اىل املنفذ عليه 
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم  او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
الي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمسة عر 
يوما تبدا من الي�وم التايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد حسن داخل

اوصاف املحرر :
حسب قرار محكمة بداءة املناذرة املرقم 
84/ب/2017 يف 2017/4/9 املتضم�ن 
ال�زام املدع�ى عليه عيل عب�د الرزاق عيل 
بتاديته للمدعي فالح حسن عيدان مبلغ 

قدره اثنا وعرون مليون دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 2017/391

التاريخ 2017/7/6
فقدان

قدم�ت املدعوه اس�ماء نصيف جاس�م 
طلب نصبه�ا قيما عىل زوجه�ا املفقود 
)حس�ن ياسني سالم ( الذي فقد بتاريخ 
2014/11/16 يف منطق�ة الدجي�ل ولم 
يتم العث�ور عليه رغم البح�ث والتحري 
عليه تقرر نره يف صحيفتني رسميتني 
ه�ذه  اىل  الحض�ور  وعلي�ك  محليت�ني 
املحكم�ة خالل ع�رة ايام م�ن تاريخ 
االع�الن ويف حالة عدم حضورك س�وف 
يت�م نصب زوجت�ك قيما عليك وحس�ب 

االصول
القايض
عامر رشيد حمادي

اعالن
إىل / الريك صباح مخلص رحمن 

االس�كان  صن�دوق  إىل  حض�ورك  اقت�ى 
العراق�ي مكت�ب بل�د والدجي�ل والكائ�ن يف 
قائممقامية قضاء بلد وذلك  لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يدة ) نعيمه 
عباس جاس�م ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 22 / 881 مقاطعة ) 9 
تل مسكني ( لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عر يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نر 
االع�الن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية)كرس 
ق�رار ( لتأجري االمالك املدرجة تفاصيله�ا ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة تاجري  
)س�نة واحدة(وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل 
من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( 
أو اللجن�ة خ�الل )7( اي�ام تبدأ من اليوم الت�ايل لنر اإلعالن يف إح�دى الصحف املحلية 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات  القانوني�ة  البالغة 200% م�ن القيمة املقدرة  باس�تثناء 
املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا 
إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم األخ�ري من  مدة اإلعالن البالغ�ة )7( ايام يف 
الساعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

النر واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الروط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرق�م  10881 يف 
2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

فقدان 
فقدت هوية. املوظف باقر مزيد رحيمه منخي

صادرة من وزارة العدل دائرة اإلصالح العراقية. 
املرقمة 158218
يف 2015/1/12 

اعالن
اىل الريك / زهري عامر كاطع

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي لغ�رض 
املرقم�ه  للقطع�ه  البن�اء  اج�ازة  اس�تخراج 

5100/1 سبع البور 
الريك
رونق جليل حمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 1700 

م / نر فقدان 
قدمت املدعوة مليكه كريم جمعة طلبا اىل هذه املحكمة 
تدع�ي فيه فقدان ولدها وثاب عب�د الرزاق نارص جمعه 
الراش�دي وال�ذي فقد يف محافظة ص�الح الدين – قضاء 
بل�د – منطقة ام ش�عفه بتاري�خ 10 / 10 / 2014 بعد 
ان ت�م اختطافه من قب�ل مجموعة ارهابي�ة ولم يعرف 
اي يشء عن مصريه لحد االن وهو من س�كنه محافظة 
صالح الدين – قضاء بلد – منطقة الرواش�د – فعىل منم 
لديه معلومات عنه االتص�ال بذويه او بهذه املحكمة او 

بأي مركز للرطة .
القايض احمد حميد حسان

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 645/ت/2017
التاريخ 2017/7/10

اىل املنفذ عليه 
املدين /موفق نعمة سلمان 

العن�وان /مجهول محل االقامة س�ابقا 
يسكن الحرية حي النعمان

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن كتاب 
مديرية تنفيذ املناذرة املرقم 2017/145 
يف 2017/7/6  ومذك�رة اخبار بالتنفيذ 
لالم�وال غ�ري املنقول�ة واش�عار املختار 
حاكم محم�د مهدي ان�ك مجهول محل 
االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت  
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الكوفة خالل خمس�ة عر يوما 
تب�دا م�ن الي�وم الت�ايل للن�ر ملبارشة 
باملعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عقيل فضل عباس

اوصاف املحرر :
تبلي�غ مذك�رة االخبار بالتنفي�ذ لالموال 
غ�ري املنقولة تبليغ بحج�ز العقار املرقم 

4/34  22 الرباكني

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2251/ب2017/5
التاريخ 2017/7/12

اعالن
اىل املدعى عليها )زيد ابراهيم جواد(

اق�ام املدعي )زهري محم�د باقر هادي( 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله ضدك  
واملدع�ى عليه�م االخرين  وال�ذي يطلب 
فيها الحكم بابطال كافة القيود الخاصة 
بالعقار املرقم 1/564 براق واعتبار قيد 
مورث املدعي كاظم حس�ني االخوند هو 
القيد الصحيح ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
ي�ارس جب�ار محس�ن  واش�عار مختار  
ح�ي االس�كان حاف�ظ جب�ار الس�بتي 
عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 
املصادف يف يوم 2017/7/20 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا  
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 346/ب/2017
التاريخ 2017/7/12

اىل املدعى عليهم 
)امني واحس�ان واحمد ومحمد وشهناز 
اوالد ماجد حسني وحسن سيار جاسم(

اعالن
اقام املدعي ) احسان عالء مريي ( الدعوى 
واملتضمن�ة  346/ب/2017  املرقم�ة 
طلب�ه بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم 77 
مقاطعة 17 الح�رية  وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتكم حس�ب اقوال الش�خص 
الثالث املختار كريم نواف مسيلم املدونة 
يف مح�ر جلس�ة ي�وم 2017/7/4 و 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  واش�عار 
مخت�ار املنطقة املؤيد من املجلس املحيل 
وكت�اب دائ�رة التخطي�ط واملتابعة فرع 
تموي�ن النج�ف االرشف وكت�اب مكتب 
معلوم�ات الحرية عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغكم بصحيفتني رسميتني  محليتني 
يوميتني واسعتي االنتشار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/7/20 الس�اعة الثامن�ة صباحا 
ويف حال ع�دم حضوركم او ارس�ال من 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1949/ب2017/1
التاريخ 2017/7/12

اعالن
اىل املدعى عليه ) مرتى حسن دعبول(

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
1949/ب2017/1 بتاريخ 2017/6/22 
واملتضن الحك�م ب)بالزامك بدفع مبلغ 
ع�رة ماليني دين�ار اىل املدعي حس�ام 
كاظ�م ش�هيد وذلك ع�ن وص�ل االمانة 
ولثب�وت   )  2015/4/24 وامل�ؤرخ 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب  رشح 
املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة كربالء 
و اش�عار مختار منطقة ح�ي الغدير يف 
كربالء  ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني  محليت�ني يوميتني 
ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول.
القايض
عيل حميد الحيدري

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

ساحة وقوف ومبيت 1
على جزء من القطعة في حي )19×45(م3/6038السيارت

ميسان /قرب البريد

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
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   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اعلن�ت وزارة النقل عن »إطالقه�ا مجموعة 
من الفعاليات االحتفالية، ابتداء من الثالثاء، 
وذلك بمناس�بة تحرير مدينة املوصل وانتهاء 
حقب�ة املجموع�ات االجرامي الت�ي عاثت يف 
ارض العراق فس�اداً. وقال وزير النقل كاظم 
فنج�ان الحمام�ي ان »فرح�ة تحري�ر ارض 
العراق كبرية جدا والبد ان نفخر باالنجاز الذي 
قدم�ه أبطالنا يف س�احات القت�ال«. وأضاف 
الحمامي »وجهنا مقر والوزارة وتش�كيالتها 
كافة باطالق فعالياتها االحتفالية بهذا اليوم 
السعيد«، مش�ددا ان »العراق اثبت للعالم انه 
ق�ادر ع�ى مواجه�ة االٍره�اب و نتذكر كيف 
هب الش�بان للتطوع مالئ�ن األفق بزحام ال 
يتك�رر يف حياة الش�عوب إال ن�ادرا بعد فتوى 
املرجعية الرش�يدة«. من جانبه، أش�ار مدير 
الربيع�ي ان »ال�وزارة  ال�وزارة لي�ث  اع�الم 
اكمل�ت التحض�ريات األولية لالحتف�ال بيوم 
النرص«، مؤكدا انه تم توزيع شعارات النرص 
يف جميع تش�كيالت ال�وزارة اضافة اىل لصق 
بوس�رات عى مجموعة كبرية من الحافالت 
الت�ي س�تجوب ش�وارع العاصم�ة احتف�اال 
بتحري�ر املوصل«.وكان القائ�د العام للقوات 
املسلحة رئيس مجلس الوزارء حيدر العبادي 
ق�د اعلن يوم االثنن امل�ايض من قلب املوصل 
انته�اء العملي�ات العس�كرية وتحرير ارض 
املوص�ل م�ن دن�س االرهابين«.فيم�ا هنئ 
وزي�ر النقل كاظم فنجان الحمامي الش�عب 
العراقي بتحرير املوصل من سيطرة عصابات 
داعش االرهابي�ة«. وقال الحمامي وإذ الحت 
تباش�ري الن�رص، واصب�ح ق�اب قوس�ن أو 
أدن�ى، ورفرفت رايات الع�راق يف ربوع مدينة 

املوصل لتزف البرشى بس�قوط دولة الخرافة 
وتطهري األرض العراقي�ة من براثن عصابات 
داع�ش اإلجرامية«.واض�اف »إذ وقف االفذاذ 
من ش�بابنا واصطفوا ليسطروا أروع مالحم 
البطول�ة والفداء، وق�ف اخوته�م يف  املقابل 
لينتش�لوا واق�ع مؤسس�ات الدولة م�ن آفة 
الفساد ويرتقوا بالخدمات املقدمة للمواطنن، 
فالنرص حليفنا عى اختالف امليادين«. وتابع 
»ونحن يف غمرة احتفاالت النرص ال يسعنا اال 
ان نحي�ي كل ما س�اهم يف ه�ذا النرص املؤزر 
وق�دم الع�ون واملس�اعدة للمقاتل�ن أو م�ن 
ساهم بكلمة رفعت معنوياتهم.. فسالم لكن 
وانت�م مرابطون للذود عن حم�ى هذا الوطن 
ومقدس�اته.. وب�ن »لقد كان�ت وزارة النقل 
سباقة يف تقديم العون للمقاتلن والبناء مدينة 
املوصل وحققت حافالتنا قرابة املليوني نقلة 
بن ذهاب وع�ودة بن مناطق القتال ومراكز 
إيواء النازحن ايمانا منا بدورنا الهام يف دعم 

املعركة.

وزارة النقل تطلق فعالياهتا االحتفالية بمناسبة حترير مدينة املوصل
بتوجيه من احلمامي.. توزيع شعارات النصر ولصق بوسرتات على حافالت ستجوب شوارع بغداد
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العمل والبنك الدويل يناقشان 
اخلطوات املشرتكة لتنفيذ برنامج 

االعانات النقدية املرشوطة

املنافذ احلدودية تضبط خمدرات وبضائع غري قانونية يف البرصة

حمافظ واسط يبحث مع وزير األعامر سبل تفعيل عمل دوائر الوزارة يف املحافظة

صحة الكرخ حتدد »16« مركزًا صحيًا لتقديم اخلدمات التلقيحية للذاهبني إىل احلج

الرافدين يعلن تأهيل عددًا من فروعه ببغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ممثل�ة بهيئة الحماي�ة االجتماعية ووفد 
البنك الدويل اجتماعا دوريا الستكمال بحث 
التعاون املش�رك ب�ن ال�وزارة واملنظمة 
الدولي�ة يف مج�ال الحماي�ة االجتماعي�ة 
والدعم املقدم من املنظمة الدولية للوزارة 
من اجل تنفيذ خططها يف مساعدة واعانة 
االرس الفق�رية بحض�ور املديرين العامن 
لدوائ�ر الحماية االجتماعي�ة يف الهيئة يف 

مقر الوزارة«.
الحماي�ة  باس�م هيئ�ة  املتح�دث  وق�ال 
بي�ان ورد  االجتماعي�ة عم�ار منع�م يف 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »الوفد الدويل 
اس�تمع اىل خطط ال�وزارة الخاصة بدعم 
الفقراء وايضا اس�تكمال التش�اور حول 
البدء بأط�الق االعانات النقدية املرشوطة 

بالصحة والتعليم ».
واك�د ان »البنك ال�دويل حث ال�وزارة عى 
اعطاء االن�اث االولوية يف تطبيق خططها 
وبرامجها الن العراق ويف ظل هذه الظروف 
يعترب من الدول الفقرية يف تشغيل وتعليم 
االن�اث حي�ث اك�دت التقاري�ر ان نس�بة 
االناث يف س�وق العم�ل العراقية ال تتعدى 
15 %  وه�ي نس�بة متدنية ج�دا وتحتاج 
اىل اعادة دراس�ة ووض�ع خطط من اجل 

رفعها اىل مستويات مقبولة عامليا«.
وب�ن منعم ان »وفد هيئ�ة الحماية اطلع 
البن�ك ال�دويل عى اس�باب تدني النس�بة 
بسبب انحسارها نتيجة االرهاب والوضع 
االقتصادي الصعب الذي يمر به العراق«.

 وذكر منعم ان »وزارة العمل قدمت رؤيتها 
حول املعوق�ات والحلول الت�ي تحتاج اىل 
دعم دويل م�ن اجل تجاوز االزمة الراهنة. 
وق�ال املتحدث باس�م هيئ�ة الحماية ان 
وفد البنك الدويل اس�تمع وباهتمام لرؤية 
ال�وزارة«. هذا وتش�ارك الوزارة بورش�ة 
عمل س�تناقش الخطة االعالمية املقدمة 
م�ن قبل الوزارة ح�ول التغطية االعالمية 
والتثقيفي�ة لربنام�ج االعان�ات النقدي�ة 
فن�دق  يف  الورش�ة  املرشوط�ة وس�تقام 

الرشيد.

    بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلن مدير املنافذ الحدودية اللواء س�امي السوداني، 
األربع�اء، عن ضبط مخ�درات وبضائع ح�اول احد 

املستوردين إدخالها بطريقة غري قانونية بالبرصة.
وقال السوداني يف حديث ل� السومرية نيوز، »ضبط 
احد املسافرين يف منفذ الشالمجة يف محافظة البرصة 
وبحوزت�ه 4 أكياس تحوي املادة الكرس�تال املخدرة 
بع�د إخضاع�ه للفحص يف جه�از كش�ف املخدرات 

)االيون سكان(«، مؤكدا »إحالته اىل القضاء«. 

وأض�اف الس�وداني، »تم ضبط 3 ش�حنات يف منفذ 
س�فوان الح�دودي يف محافظ�ة الب�رصة محمل�ة 
ببضائ�ع مختلفة ح�اول احد املس�توردين إدخالها 
بش�هادة منش�أ مزورة«، مبينا أن »كش�فها تم عرب 
برنام�ج الكرون�ي يف قس�م البحث والتح�ري، وتم 

إحالتها للقضاء«.
يذكر أن مديري�ة املنافذ الحدودي�ة تضبط بن فرة 
وأخرى دخول بضائع وأدوية وأغذية »غري مرخصة« 
أو غري مس�توفية لإلجراءات القانوني�ة، عرب منافذ 

البالد الحدودية.

   المستقبل العراقي/ الغانم

بحث محافظ واس�ط مال�ك خلف وادي 
الدريعي ،م�ع وزير األعمار واإلس�كان 
املهندس�ة  العامة  والبلديات واألش�غال 
آن نافع أويس س�بل تفعي�ل عمل دوائر 
ال�وزارة يف املحافظة وكيفي�ة النهوض 
بها نح�و االفضل من خ�الل تخصيص 
املبال�غ املالي�ة الكافية للم�ي بتنفيذ 

املش�اريع املهم�ة والحيوي�ة واملتعلقة 
بقطاع�ات األعمار واإلس�كان والطرق 
والجس�ور وامل�اء واملج�اري واألعم�ال 

البلدية املختلفة«.
املحافظ�ة  يف  اعالم�ي  مص�در  وذك�ر 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »ذل�ك جاء 
خالل زي�ارة املحاف�ظ اىل مق�ر الوزارة 
ولقائه الوزير حيث تم التطرق اىل الكثري 
م�ن القضايا والنقاط املهم�ة واملتعلقة 

بعمل دوائ�ر ال�وزارة يف املحافظة منها 
والح�ي  الصوي�رة  مج�اري  مش�اريع 
والنعماني�ة وباق�ي مش�اريع املجاري 
الت�ي تنف�ذ يف املحافظ�ة والت�ي توقف 
قس�م منه�ا أو تعثر العمل فيه بس�بب 
األزمة املالية وع�دم إطالق تخصيصات 

تلك املشاريع«.
واضاف ان »الدريعي تطرق اىل مشاريع 
امل�اء الحيوية والتي هي األخرى توقفت 

لألسباب ذاتها ومنها مرشوع ماء الكوت 
الكب�ري ومدى أهمية تنفي�ذ وإنجاز هذا 
املرشوع العمالق الذي ينهي شحة املياه 
يف مدينة الكوت وبعض املناطق القريبة 
منه�ا، حيث طال�ب املحاف�ظ برضورة 
إطالق التخصيصات املالية لهذا املرشوع 
وغ�ريه من املش�اريع األخرى مع وضع 
الحلول واملعالجات الحقيقية التي كانت 

تحول دون املي بتنفيذه.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت دائ�رة صحة بغداد الك�رخ » 16 مرك�زا صحيا 
يف جان�ب الكرخ لتقدي�م الخدمات الوقائي�ة والصحية 
والتلقيحي�ة لحج�اج بيت الل�ه الحرام اس�تعدادا الداء 

مناسك الحج للموسم الحايل 1438 ه� / 2017 م ».
واضاف مدير قس�م الصح�ة العامة ن�ازك الفتالوي يف 
بيان الع�الم الدائرة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه » 
ت�م تحدي�د 16 مركزا صحي�ا ضمن الرقع�ة الجغرافية 
للدائرة توزعت ما بن قطاعات الرعاية الصحية االولية 

حي�ث فتح قط�اع الكاظمي�ة مركز صح�ي الكاظمية 
االول والحري�ة وق�ام قط�اع التاج�ي بتخصيص مركز 
صح�ي التاج�ي االول بينم�ا حدد قطاع الع�دل مركزي 
الع�دل والعامرية ومركز صحي اب�ي غريب لقطاع ابي 
غريب واملحمودية االول لقطاع املحمودية املركز صحي 

الطارمية ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع الطارمية ».
واض�اف »كم�ا خص�ص قط�اع الك�رخ ث�الث مراك�ز 
صحية هي )املنصور النموذجي ومركز صحي الس�الم 
)الطوبج�ي( ومرك�ز صحي القادس�ية( وفت�ح قطاع 
الدورة مركز صحي بالط الشهداء اضافة اىل فتح مركز 

صحي الش�باب ومركز صح�ي البياع يف قط�اع االعالم 
ومرك�ز صح�ي الجمعيات والس�الم الس�كني يف قطاع 

العامل ».
واك�د الفتالوي عى »توفري اللقاحات املخصصة لتلقيح 
حجاج بيت الل�ه الحرام )الس�حايا الرباعي واالنفلونزا 
املوس�مي والثنائ�ي الكب�ار( وتقدي�م كاف�ة الخدمات 
الوقائية والصحي�ة واعتماد بطاق�ات الحجاج وتوثيق 
اخذه�م للقاح�ات لوقايته�م م�ن االم�راض االنتقالية 
واعطاء مح�ارضات توعوي�ة وارش�ادية للحفاظ عى 

صحتهم وسالمتهم من العدوى.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدي�ن، عن تأهي�ل وصيانة 
ع�دد م�ن فروع�ه يف بغ�داد لتقدي�م أفض�ل 
الخدمات املرصفي�ة للمواطنن.وق�ال املكتب 

االعالم�ي للم�رصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »املرصف أطلق حملة 
إلعادة تأهيل وصيانة عدد من فروعه يف بغداد 
لتقديم أفضل الخدمات املرصفية للمواطنن«.

وأضاف البيان، أن »الفروع التي شملها عملية 

التأهيل والصيانة تمثلت بفروع حي الوحدة - 
املش�تل - املنصور - الفلوجة - الزوية - كمرك 
الحص�وة - العلوي�ة - حي العرب�ي - االندلس 
- االم�ان - الخلفاء – التاخ�ي- كرادة مريم – 
حيف�ا- باب املعظم – باب الرشقي – الوزيرية 

– الرس�الة – جامعة بغداد – االعظمية – دور 
الضباط«.وأوضح، أن »تلك الفروع تم صيانتها 
وتجهيزه�ا وتأهي�ل ابنيتها بم�ا يالئم عملها 
واظهارها بالشكل الالئق ملواكبة تقدمها نحو 

خدمة املواطن.

دائرة االعامر اهلنديس حتصل عىل شهادة 
اجلودة الدولية ضمن املواصفات العاملية

    البصرة / المستقبل العراقي

افتت�ح محافظ الب�رصة ماجد النرصاوي، منطقة »العزيزي�ة« التي نفذت بها 
مختل�ف املش�اريع الخدمية ضم�ن خطة البن�ى التحتية التي تش�هدها أغلب 
مناط�ق املحافظة، ويأت�ي هذا االفتتاح تزامناً مع انتص�ارات الجيش العراقي 
وتحرير مدين�ة املوصول«.وأوضح املحافظ يف ترصي�ح صحايف عقب افتتاحه 
منطقة العزيزية، ان »الحكومة املحلية تعمل عى تنفيذ مشاريع البنى التحتية 
ألغلب مناطق البرصة ضمن خطة أعدت مسبقاً لغرض تأهيل وصيانة وإنشاء 
ش�بكات املياه واملجاري والشوارع الرئيس�ة والفرعية فيها، فضال عن تهيئة 
اكتاف الش�وارع واكسائه باملقرنص وصيانة الش�بكة الكهربائية«، مشرياً اىل 
ان »منطقة العزيزية التي تم افتتاحها الَْيوَْم تتألف من 45 ش�ارعاً جميعها تم 
تأهيلها خدمة للمواطن البرصي«.وأض�اف محافظ البرصة ان »األيام القليلة 
القادمة ستش�هد افتتاح اغلب املناطق التي تنفذ فيها مش�اريع البنى التحتية 

بن إكساء وتأهيل وإنشاء عى حد سواء.

     المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم 

أعلن�ت دائرة االعمار الهنديس احدى تش�كيالت وزارة االعمار واالس�كان 
والبلدي�ات العام�ة ع�ن »حصولها ع�ى ش�هادة الج�ودة الدولية ضمن 
املواصف�ات العاملي�ة)ISO 9001 : 2015 م�ن خ�الل تعاقدها مع رشكة 

)TQCSI( االسرالية.
»وقال�ت مدي�رة ع�ام دائرة االعم�ار الهن�ديس وكالة أحالم س�عيد جواد 
ان »الدائ�رة حصل�ت ع�ى ش�هادة الج�ودة الدولي�ة ضم�ن املواصفات 
العاملي�ة)ISO 9001 : 2015( يف مجال تقديم التصاميم من خالل تعاقدها 
مع رشكة )TQCSI( االسرالية املانحة للشهادة الدولية ،ولغرض تحقيق 
سياس�ة وأه�داف الجودة للدائرة ومل�ا له من التأث�ري االيجابي عى جودة 
التصاميم وفاعلية تش�غيلها واالداء العايل عى كس�ب ثقة ورضا زبائنها 
مع االلتزام بالتحس�ن املس�تمر لجودة تصاميمها مم�ا يؤدي اىل تحقيق 
النج�اح واالزده�ار للدائ�رة باالضاف�ة اىل زي�ادة قدرتها التنافس�ية مع 

الرشكات االخرى«.
وأضافت ان »الفريق االستشاري للرشكة املانحة االسرالية )TQCSI(قام 
بمنح ش�هادة الجودة بع�د انجازه مرحلة التدقي�ق امليداني التي قام بها 
وتقييم حسن أداء الدائرة ومدى كفاءتها يف تلبية متطلبات الحصول عى 

.»)ISO 9001:2015( شهادة
واشارت اىل ان »الدائرة مستمرة بالتطوير الفعال لرفع كفاءة مستوى اداء 
نظام ادارة الجودة ، اضافة اىل ان الدائرة كرس�ت كافة جهودها لتحسن 
وتطوير قدراتها التنافس�ية يف املجاالت التي تدخل الجودة اس�اس عملها 

من اجل تحقيق املواصفات املطلوبة بشكل يفوق توقعات الزبون«. 
من جانبه أضاف مدير ش�عبة الجودة يف الدائرة  س�امي احمد ان »الهدف 
من الحصول عى شهادة )ISO 9001:2015( لتأهيل كافة اقسام الدائرة 
اضاف�ة اىل الش�عب املرتبطة بها من خ�الل اعداد خط�ة التدقيق الداخيل 
لكافة االقس�ام اضافة اىل تنظي�م الدورات الخاص�ة باملدققن الداخلين 
والتي تش�مل العاملن يف مختلف االقس�ام والش�عب املرتبطة بها اضافة 
اىل الس�عي املس�تمر من اجل مش�اركة اكرب عدد ممكن من منتسبيها يف 
ال�دورات الخارجية الخاصة يف تطبيق نظام ادارة الجودة  وبهدف مواكبة 
التطور العلمي يف العالم وهذا س�ينعكس تطبيقه إيجابا بالعراق لالرتقاء 

إىل أعى املستويات .

النفط تعلن اطالق »9« رقع استكشافية حدودية للتأهيل والتطوير
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النف�ط جبار عيل اللعيب�ي عن »اطالق 
انت�اج  مش�اريع الستكش�اف وتاهي�ل وتطوي�ر 
تسعة من الرقع االستكش�افية والحقول النفطية 
الحدودية الربية والبحرية يف جنوب ووسط العراق 
».وقال اللعيب�ي يف بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »عملي�ة التطوير والتاهيل تش�مل 
الرقع االستكش�افية ) خرض املاء وجبل سنام وام 
قرص( الت�ي تقع عى الحدود العراقي�ة الكويتية ، 
كما ستشمل مشاريع التاهيل الرقع االستكشافية 
الواقعة عى الح�دود العراقية االيرانية وهي ) رقع 
الس�ندباد والحوي�زة والش�هابي وزرباطية ونفط 
خانة(، مشرية اىل ان الرقع هذه تقع ضمن الحدود 

الربية« .
واض�اف ام�ا الرق�ع االستكش�افية البحرية فقد 
ش�ملت رقع الخليج العربي التي تقع ضمن املياه 

االقليمية العراقية يف الخليج.
واكد وزي�ر النفط »حرص الوزارة عى االس�تثمار 
األمث�ل للحق�ول الحدودي�ة من خالل ط�رح هذه 
الحق�ول للتطوير وص�وال لإلنت�اج   بالتعاون مع 
ال�رشكات العاملي�ة املتخصص�ة  وس�تقوم دائ�رة 
العق�ود والراخي�ص البرولي�ة يف ال�وزارة باعداد 
وتهيئة جمي�ع املعلومات الفني�ة الخاصة بالرقع 
االستكشافية والحقول النفطية كحقيبة معلومات 
لتقديمه�ا لل�رشكات املؤهل�ة مس�بقا والراغب�ة 
برشائه�ا و املش�اركة يف التنافس عى تاهيل الرقع 
االستكش�افية ، مش�ريا اىل ان »بإم�كان الرشكات 

النفطي�ة االجنبي�ة غري املؤهل�ة س�ابقا والراغبة 
باملش�اركة .. تقديم املعلوم�ات والوثائق الخاصة 
بها واملتعلقة بالجوان�ب الفنية واملالية والقانونية 
والصحة والس�المة واالمن والبيئة لدائرة العقود » 

.
واش�ار اللعيبي ان »عمليات االستكش�اف وضمن 
صيغ�ة العق�د س�تتضمن » املس�وحات الزلزالي�ة 
وحف�ر االب�ار االستكش�افية والتقييمي�ة وبرامج 
مسح وازالة االلغام واالجسام غري املنفلقة وانتاج 
النفط الخام واالستغالل االمثل للغاز الحر او الغاز 
املصاحب، وتوفري التمويل والخربات والتكنولوجيا 
واملع�دات واملكائ�ن والخدم�ات،  ويش�رط عق�د 
التاهي�ل بتش�غيل العمال�ة العراقية واالس�تعانة 

بها«.

حمافظ البرصة يفتتح منطقة »العزيزية« 
يف مركز املدينة
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متديد بيان اكتتاب 
إىل اجلمهور الكريم ومسامهي مرصف التعاون االسالمي لالستثامر م . خ 

اس�تنادا الح�كام قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املع�دل وبالنظر لعدم االكتتاب باالس�هم املطروحة لالكتتاب باس�هم رشكة مرصف 
التعاون االسالمي لالستثمار ) م . خ ( خالل فرتة 60 يوما .

يرسن�ا دع�وة املس�اهمني والجمهور الكريم لالكتتاب وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة لرشكة مرصف التعاون االس�المي لالس�تثمار م . خ يف 
27 / 2 / 2017 واملتضمن زيادة راس�مال الرشكة ) املرصف ( من ) 019 ، 154 ، 481 ، 144 ( مائة واربعة واربعون مليار واربعمائة وواحد 
وثمانون مليون ومائة واربعة وخمس�ون الف وتس�عة عرش دينار إىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 250 ( مائتان وخمسون مليار دينار مبلغ ) 000 ، 
533 ، 493 ( اربعمائة وثالثة وتس�عون مليون وخمس�مائة وثالثة وثالثون الف دينار وفق احكام املادة 55 ثانيا من قانون الرشكات وبطرح 
اس�هم جديدة لالكتتاب العام بمقدار ) 981 ، 312 ، 025 ، 105 ( مائة وخمس�ة مليار وخمس�ة وعرشون مليون وثالثمائة واثنى عرش الف 

وتسعمائة وواحد وثمانون دينار قيمة السهم دينار واحد وفقا الحكام املادة 55 اوال من قانون الرشكات .
لذا يرسنا دعوتكم لالكتتاب العام باالسهم املطروحة وفق االتي :

1 – نص العقد 
نص عقد الرشكة عقد تاسيس رشكة مرصف التعاون االسالمي لالستثمار ) مساهمة خاصة ( 

اوال : اسم الرشكة 
رشكة مرصف التعاون االسالمي لالستثمار ) مساهمة خاصة ( 

ثانيا : مركز ادارة الرشكة 
1 – مركز املرصف الرئييس فيبغداد وله بعد موافقة البنك املركزي العراقي فتح فروع ومكاتب له داخل العراق بموجب خطة سنوية بموافقة 

البنك املركزي العراقي .
2 – فتح مكاتب مؤقتة عند الرضورة واشعار البنك املركزي العراقي بذلك .

3 – فتح فروع له خارج العراق بعد موافقة البنك املركزي العراقي .
4 – غلق او دمج اي فرع او مكتب من فروعها ومكاتبها بعد اشعار البنك املركزي العراقي .

ثالثا : اهداف الرشكة وطبيعة العمل ونشاطها .
1 – ته�دف الرشك�ة إىل القي�ام بجميع االعمال املرصفي�ة التجاري�ة واالجتماعية لغرض تحقيق االزده�ار والرفاه االجتماع�ي واالقتصادي 
واملس�اهمة يف اعداد التنمية ملؤسس�ات الدولة املختلفة وتحقيق نمو اقتصادي يف البلد املش�اركة باالس�تثمار بما يتوافق مع احكام الرشيعة 
االسالمية بمعامالته واليتعامل بما حرم الله كما يف النية استحداث اليات متطورة لخلق مجاالت اوسع بالتعامل مع املصارف التقليدية يف البلد 

ضمن اطار السياسة االقتصادية واملالية وحسب ماترشحه سياسة البنك املركزي العراقي .
2 – ابتكار وابتداع اليات واس�اليب جديدة الس�تقطاب االموال واملدخرات وتوجيهها نحو املشاركة يف االستثمار واعادة اعمار البنى التحتية يف 

البلد وباسلوب املرصف االسالمي البعيد عن التعامل الربوي .
3 – محاولة خلق فرص مناقش�ة ايجابية بني املصارف لغرض تقديم الخدمة االفضل للزبائن واالس�تجابة الكبرية يف الوقت املناسب والحثيث 

املستمر للخدمة واملنتج والتي يعترب الزبون هو مجر االساس ضمن اية معامالت .
4 – تحقيقاالستفادة الجادة والفعالة من الفائض النقدي املجهر لدى الجمهور .

5 – ايجاد فرص عمل واسعة وهادفة لرشائح كبرية من افراد املجتمع والتي ستقلل بالرضورة من االثار السلبية والكبرية للبطالة واستيعاب 
الخريجني منها املعاهد والكليات من اجل بناء البنية التحتية مرصفية ملرصف تقوم عىل اسسسليمة وفاعلة من اجل تفعيل النشاط املرصيف 
يف البلد وللرشكة ان تمارس نش�اطات مرصفية واس�تثمارية وتحويلية بارشاف ورقابة البنك املركزي العراقي اس�تنادا لقانون البنك املركزي 
العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون املصارف رقم 94 سنة 2004 وفقا الحكام الرشيعة االسالمية قانون غسيل االموال رقم 93 لسنة 2004 
وايقان�ون اخر يحل محل اي منهما مس�تقبال وفق احكام القوانني املذكورة واحكام االنظمة والتعليم�ات التييصدرها البنك املركزي العراقي 
بموجبها وبما ان الرشكة قد تاسست وفقا الحكام قانون الرشكات العراقي رقم 21 سنة 1997 وتعديالته الصادرة سنة 2004 . فانه يخضع 
الحكامه يف الحاالت التي لم يرد بشانها نص فيقانون البنك املركزي العراقي او قانون املصارف وكل وجه املخصوص ان يلتزم بجميع مايشري 

بها عليه من التزامات بموجب القانون يف املذكور اعاله .
النشاطات 

1 – انشطة عامة :
1 – 1 استالم ودائع نقدية ) يف شكل ودائع تحت الطلب او ودائع الجل وايداع اخرى من الودائع ( واي اموال اخرى مستحقة السداد واستنادا 
الحكام الرشيعة االسالمية كمايقوم بتقديم ائتمانات سواء كانت مكفولة او غري مكفولة بضمان االمتياز ومن ائتمانات املستثمرين والرهن 

العقاري وتمويل املعامالت التجارية وخدمات التمويل التاجريي .
1 – 2 تحصيل ودفع االوامر واذانات الرصف وغريها من االذونات ذات القيمة والتعامل بالنقد االجنبي بكل صورة واشكال وفقا الحكام قانون 

املصارف وتعليمات البنك املركزي العراقي .
1 – 3 اعط�اء الق�روض الحس�نة وفقا للضواب�ط والرشوط التي تحددها الرشك�ة ) املرصف ( كما تقوم بدور الوكي�ل االمني يف مجال تنظيم 
الخدم�ات االجتماعي�ة الهادفة إىل توثيق الرتاب�ط بني مختلف الجماعات واالفراد وانش�اء وادارة الصناديق املخصص�ة للغاية املذكورة اعاله 

لتحقيق هذه االهداف .
1 – 4 القي�ام بتادي�ة الصكوك وتحصي�ل االوراق التجارية وتحويل االموال وفتح االعتمادات املس�تندية واص�دار خطابات الضمان وبطاقات 

االئتمان وحفظ االمانات يف الخزائن الخاصة .
1 – 5 التعامل بالعمالت االجنبية بيعا ورشاء عىل اساس السعر الحارض دون السعر االجل او السمرسة النقدية عن طريق املزاد .

1 – 6 التعامل باالوراق املالية عن طريق س�وق العراق لالوراق املالية وكذلك حس�ب الضوابط املعتمدة فيس�وق العراق لالوراق املالية وكذلك 
االس�هم واملس�تندات لحساب محفظة املرصف بيعا ورشاء وكوس�يط ملحفظة املستثمرين حس�ب الضوابط املعتمدة فيسوق العراق لالوراق 

املالية اي وادارة االشياء الثمينة بمافيها االوراق املالية .
1-7 قبول االموال من االفراد او االشخاص االعتياديني سواء كان ذلك بغرض توفريها او استثمارها  0بدون فائدة(

1-8 القيام بتمويل املرشوعات واالنشطة املختلفة التي يقوم بها االفراد او االشخاص  االعتباريون )وفق الربح والخسارة(.
1-9 تقديم االستشارات املرصفية واملالية والتجارية واالقتصادية للزبائن وغريهم وتقديم املشورة للهيئات واالفراد والحكومات  فيما تخص 

بموضوعات االقتصاد االسالمي وخاصة الصريفة االسالمية.
1-10قبول الهبات والتربعات وتوجيهها وفق الرشعية املحدودة.

1-11املس�اهمة بانش�اء مؤسسات او انشطة عقارية او تجارية  او صناعية او زراعية او سياحية او رشكات مقاوالت او رشكات مناونة له 
يف تحقيق اغراضه )كرشكات تامني – تعاوني – عقارية – استئجارية تاجري( وفق القوانني واالنظمة املعمول بها.

1-12يحق للرشكة  رشاء او بأي وسيلة اخرى ان يتحصل عىل كل جزء من ملكية او شهرة او حقوق واعمال وامتيازات اي فرد او رشكة  او 
هيئة وان يمارس كافة الصالحيات  الالزمة  او املناسبة يف ادارة او الترصف يف هذه االعمال وبما يتفق مع القوانني املرعية بهذا الشأن.

1-13ان تق�وم بالبح�وث والدراس�ات املتعلقة  بانش�اء املرشوعات ودراس�ة الج�دوى االقتصادية وتوظي�ف اخرين لهذا النش�اط كما تقوم 
بالدراسات الخاصة لحساب زباتئنه  وتقديم املعلومات واالستشارات لهم.

1-14تقديم وقبول التامينات الشخصية والعينية بما يف ذلك الرهن.
1-15 القيام باعمال امناء االستثمار الدراة املوجودات واملمتلكات )وادارة محافظ استثمارية(.

1-16تخزين البضائع املقدمة من الزبائن ضمانا لقروضهم.
1-17القي�ام ب�دور الويص املختار الدارة ال�رشكات وتنفيذ الوصايا وفقا الحكام الرشيعة االس�المية والقوانني املرعية بعد استش�ارة الجهة 

الدينية بذلك.
1-18قبول االوراق التجارية واملالية )كأس�هم الرشكات  والكمبياالت وغريها من االوراق التجارية( لحفظها وتحصيل الحقوق املرتتبة عليها 

الصحابها ودفع وتحصيل الصكوك واومر واذونات الرصف الالربوية وغريها املحظورة رشعا.
1-19القيام بمختلف  االعمال املرصفية التي التتعارض مع احكام الرشيعة االسالمية.

1-20ان تكاف�ئ اي ش�خص او رشك�ة اما نقدا او بتخصيص اس�هم او حقوق ش�خص الرشكة )تكون مدفوعة بالكام�ل او جزئيا( او ياتي 
طريقة اخرى نحو اي عمل او خدمات حصل عليها املرصف.

1-21ان تمنح رواتب او مكافآت  او عالوة للموظفني الس�ابقني او املديرين الس�ابقني او االشخاص الذي يعولهم هؤالء  االشخاص املذكورين  
وان تنش�ئ او تعاون اي كليات او مدارس او اي نش�اط  تعليمي ام عميل او صحي او ريايض او مؤسس�ات الرب بما فيها  مؤسس�ات  الرعاية 

االجتماعية.
1-22تش�ارك يف اتحاد املصارف االس�المية  وتبادل الخربة مع البنك االسالمي للتنمية واملصارف االسالمية يف كافة ارجاء املعمورة  كما يجوز 
للرشكة  ان تمارس اي يشء يكون عرضيا بالنسبة ملا سبق واي خدمات اخرى يسنح بها قانون البنك املركزي  العراقي رقم  56  لسنة 2004 

وقانون املصارف رقم 94 لسنة 2004 وحسب احكام الرشيعة االسالمية
2- االنشطة االستثمارية 

2-1 للرشك�ة ان تس�تثمر ماتش�اء من امواله�ا  اومالديها من ودائع يف اس�تثمارات مبارشة ويج�وز لها ان تنىش رشكات اس�تثمارية تقوم 
بتمويلها وتتوىل ادارة مرشوعات استثمارية مع مراعاة القوانني النافذة 

2-2 -1 ابرام العقود واالتفاقات مع الرشكات واملؤسسات املحلية واالجنبية وبما يتفق مع القوانني املرعية 
2-2-2 تاس�يس ال�رشكات يف مختلف املجاالت والس�يما املجاالت املكملة الوجه نش�اطه وفق�ًا الحكام قانون الرشكات رقم 21لس�نة1997 

وتعديالته الصادرة لسنة2004 
2-2-3  الدخول يف االتحادات املهنية املحلية واالقليمية والدولية وبخاصة  االتحادات الرامية لتوحيد عالقات املصارف االسالمية 

2-2-4يكون اس�تثمارات الودائع بواسطة الرشكة ووكالتها عن مجموع املودعني ولها كافة الصالحيات يف تحديد اوجه االستثمار عن طريق 
املضاربة وغريها من وجوه املشاركة وفقاً الحكام الرشيعة  االسالمية 

2-2-5 يستحق صاحب حساب االستثمار نصيباً من اربارح االستثمار بحسب رصيد حسابه
2-6 للرشكة ان تمنح قروضاً لالفراد واملؤسسات واالشخاص املعنوية ولها ان تنمح قروضاً تخصص لتنفيذ مرشوعات ذات نفع عام تحددها 

الرشكة بمايتوقف  مع سياسة اعادة العمار وتاهيل البنية التحتية ملؤسسات البلد كافة 
2-7 عىل الرشكة ان تتاكد من س�المة املرشوعات االنتمائية التي تكلف  باالرشاف عليها اوترغب املش�اركة فيها وكذلك  املرشوعات التي يعني 
اصحابها والقائمني  عليها بقروض حسنه وللرشكة  الحق يف التفتيش  والرقابة الفعلية عىل املرشوعات التي تمولها بموجب عقود التمويل 
2-8 يك�ون اص�ل رد املال املس�تثمر وارباحه بالعمل�ة  التي قدم بها  او احد العم�الت  القائمة املقررة من قبل البنك املرك�زي  العراقي  والتي 

يحددها  مجلس االدارة  وفق الرشوط  واالوضاع التي  يتم االتفاق  عليها
2-9 يشرتط يف العقود التي تربمها  الرشكة مع الغري للمشاركة  يف االستثمار او املضاربة فيها  االيرد فيها مايخالف حكماً رشعياً وان اليكون  

املرشوع  موضوع التعاقد اوالتعامل والترصف متضمناً لخدمات اواالعمال  تحرمها الرشيعة االسالمية 
2-10 تقب�ل رشك�ة م�رصف التعاون االس�المي لالس�تثمار الودائع م�ن الحكوم�ات واملصاري�ف والهيئات  واالف�راد  من الع�راق والخارج 

وفقاًلالتي
1-10-1 حسابات االدخار)التوفري(

1-10-2 حسابات االستثمار)الثابتة(
1-10-3 الحسابات الجارية) تحت الطلب(

2-10-4 اية ودائع اخرى قديراها  التخالف احكام الرشيعة االسالمية 
2-11 التمارس اي انشطة  ليس لهاعالقة باملهنية املرصفية 

2-12- التس�تمر يف االوراق املالية واالس�هم الخاصة باي مرشوع اقتصادي بمبلغ  يتجاوز 20%عرشين باملئة من راس مال املرصف املدفوع 
واحتياطاته

2-13 تخصص )الرشكة , املرصف( بعدالرضائب 20% عرشين باملئة من االقل من ارباحها الصافية  القابلة  للتوزيع لتكوين احتياطي  لراس  
املال ان سعر مجموع االحتياطي 50%خمسون باملئة من راس مال الرشكة املدفوع 

ليصب�ح االحتياطي 50% من راس مال الرشك�ة املدفوع  ليصبح املبلغ املخصص لالحتياطي  واال يقل  10%من ارباح الرشكة الصافية القابلة 
للتوزي�ع اىل ان يبل�غ االحتياطي 100%مئه املئه م�ن رأس املال الرشكة املدفوع كما يحق  للرشكة  ان تقوم  بتكوين احتياطات اخرى حس�ب 

مايرتبه مجلس االدارة وبموافقة الهيئة العامة 
2-14 تحتفظ الرشكة يف جميع االوقات براس�مالها الس�ليم واحتياطاته الس�ليمة يف العراق التقل  قيمة عن مايعادل  12%من القيمة الكلية 
الصوله  املحدودة عىل اساس مراعاة عنرص املخاطرة اواي نسبة مئوية  اخرى اعىل من ذلك تحددها انظمة صادرةمن البنك املركزي  العراقي 
بحيث تتكون عن نصف راس املال هذا من راس املال االس�اس والغراض تنطبق هذا الرش ط يعرف البنك املركزي يف االنظمة معنى راس املال  
االساس وفئات االصول املخاطرة ويكون تعريف  وتحديد راس املال  واالصول منتسقا مع املعايري الدولية وحسب متطلبات لجنة  برتل للرقابة 

املرصفية او اي ضوابط اخرى يحددها  البنك املركزي العراقي 
2-15 البن�ك املركزي العراقي ح�ق الرقابة والتفتيش عىل اعمال املرصف يف اي وقت او بقرتات دورية وبامر تحريري صادر من محافظ البنك 
املرك�زي العراق�ي  اومن يخوله من موظيفه لواحد اواكثر للتاكدمن االعمال الرشكة  وفق قانون  املصارف رقم 94لس�نة 2004 وقانون البنك 
املركزي  رقم56لسنة2004 والتعليمات لها او اهم للتاكد من قيام  الرشكة بتنفيذ خطة  االئتمان وااللتزامات غرياملبارشة املقررة واللممنوحة 

لكل عميل والستفسار واالستيضاح عن اي  امور اخرى  
2-16 للرشكة ان تمتلك االموال  املنقولة وغري املنقولة  وان تجري كافة الترصفات القانونية التي تؤدي بصورة مبارشة اىل تحقيق  اغراضها  
ورشاء مختلف وس�ائط  النقل واملكائن  واالالت  واالجهزة  التي تدخل يف نطاق اغراضها  من االس�واق  املحلية  او اس�ترياد  وحس�ب االنظمة  

والقوانني  وللمرصف رشاء وايجار  واستئجار  ورهن االموال وبيعها يف حالة انتفاء الحاجة  اليها او استهالكها 
3- امورعامة

3-1 حيث ان املرصف خاضعاً الحكام قانون البنك املركزي العراقي رقم56لس�نة2004 فانه يلتزم بكافة املواد الواردة فيه وبخاصة مايتعلق 
:

3-1- ان يلتزم بتش�غيل وتوظيف  واس�تثمار مبالغ  الودائع املدفوعة وفقا الحكام الرشيعة االس�المية وان  يكون ملزما حس�ب  العقد املربم 
بني املرصف واملودع )صاحب الوديعة(

3-2- اتخاذ كافة االجراءات البالغ راس املال  اىل الحد الذي يوافق عليه البنك املركزي العراقي خالل 18 شهراً )50مليار دينار( 
3-3 عىل رشكة )مرصف التعاون االس�المي لالس�تثمار ( ان تقوم بنرش ميزانيتها الس�نوية وحس�اب االرباح والخس�ارة وكشف  التدفقات 
النقدية والتوزيع لجميع فروعها  داخل العراق وخارجه بصورة  موحدة خالل  مدة التتجاوز ش�هرواحد  من تاريخ  املصادقة عليها من قبل 

الجهات  املختصة 
رابعاً : رأسمال الرشكة:

راس�مال الرشكة)امل�رصف( 144,481,154,019 ملي�ار دينار عراقي مقس�مة 144,481,154,019 مائة واربعة واربع�ون مليار واربعمائة 
وواحد وثمانون مليون ومائة واربعة وخمسون الف وتسعة عرش سهم قيمة السهم الواحد 1 دينار  عراقي واحد 

خامساً: مجلس االدارة 
مجل�س االدارة يتك�ون مجلس االدارة  من خمس�ة اعض�اء  اصليني تنتخبهم  الهيئ�ة  العامة يف االجتماع  العمومي  لحملة  االس�هم ويختار  
مجلس االدارة رئيس�ًا من بني  االعضاء و5احتياط  يتم اختيارهم  بالطريقة  والنس�ب  املقررة لالعضاء  االصليني  وذلك وفقاً للمادة 104 من 

قانون  الرشكات  رقم21لسنة1997 
2- تاريخ بدء االكتتاب  2017/7/16

3- م�كان االكتت�اب : أ – امل�رصف  الوطن�ي االس�المي – مس�اهمة خاصة – الف�رع الرئييس –بغداد –الكرادة  -ش�ارع  العرص�ات – محلة 
929زقاق30بناية74 

ب- املرصف الوطني االسالمي – مساهمة خاصة- فرع جميلة –بغداد –حي جميلة –محلة 516 زقاق 3قرب حسينية االنصار 
4- عدد االس�هم املطروحة لالكتتاب )105025312981(مائة وخمس�ة مليار وخمس�ة وعرشين مليون وثالثمائة واثنا عرش الف وتسعمائة 

وواحد وثمانني سهماً 
5- يكون االكتتاب لكل من مس�اهم حس�ب  نس�بة اس�همة يف راس  املال مع مراعاة  املادة 56ثالثا من القانون اعاله باعطاء حق االفضلية 

الكتتاب املساهمني خالل الخمسة عرشة يوما من بدء االكتتاب وبموجب استمارة خاصة 
6- مدة االكتتاب التقل عن ثالثون يوما يف حالة االكتتاب بكامل االسهم والتزيد عىل ستني يوما 

7- يكتتب الجمهور واملساهم غري املكتتب يف الخمسة عرش يوما االوىل خالل الخمسة عرش يوما الثانية لغاية الثالثون يوما ويتم غلق االكتتاب 
عند االنتهاء املدة يف حالة حصول االكتتاب بكامل االسهم واليجوز اكتتاب املساهم  املكتتب  مرة ثانية 

8- يتم اكتتاب  املساهمني  والجمهور  بعدمرور  ثالثون يوما عندعدم حصول  االكتتاب  بكامل  االسهم  
9- ترفق  املستندات  املطلوبة يف ادناه مع استمارة  االكتتاب :- 

أ - شهادة االسهم بالنسبة للمساهمني 
ب - صك باملبلغ  المر املرصف مسحوب  عىل احدى املصارف داخل بغداد 

ج- املستمس�كات  الخاصة باملكتب ) ش�هادة الجنسية العراقية , هوية االحوال املدنية , بطاقة الس�كن والبطاقة التموينية نسخه مصورة( 
للمكتب  الول مرة

تعلن مديرية رشطة محافظة املثنى واملنشات –شعبة العقود-الكائن مقرها يف املديرية عن اعالن مناقصة رقم )1( لسنة 2017 والخاصة بتجهيز قسم ادارة وتدريب 
الكالب البوليس�ية K9 حس�ب ج�دول الكميات وبأرقى املواصفات ضمن املوازنة التش�غيلية لس�نة 2017 فعىل الراغب�ني من الرشكات املتخصصة م�ن القطاع العام 
والخاص واملختلط والذين تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة لالش�رتاك يف املناقصة مراجعة ش�عبة العقود الكائن مقرها يف املديرية اعاله للحصول عىل مستندات املناقصة 
لقاء مبلغ قدره )150.000( مائة وخمسون الف دينار عراقي الغريها غري قابلة للرد اعتبارا من يوم الخميس املوافق 2017/7/13 وان اخر موعد الستالم العطاءات  
ه�و الس�اعة الثانية عرشة ظه�را من يوم الخميس املوافق 2017/7/27 وتفتح العطاءات يف نفس اليوم امام الحارضي�ن يف القاعة املخصصة ويف حال كون يوم فتح 

العطاءات عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه ويخضع االعالن اىل كافة التعليمات النافذة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
رشوط العطاء:

1-ان يقدم العطاء بظرف مغلق  ومختوم ومثبت عليه رقم املناقصة واسمها وتوقيع مقدم العطاء وعنوانه وهاتفه وبريده االلكرتوني يف نفس العطاء املغلق لغرض 
اجراء التبليغات الالزمة

2-تقديم منهاج تنفيذ العمل املطلوب خالل )املدة (
3-تقديم تامينات  اولية قدرها ) 2%( اثنان باملائة عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد نافذ ملدة التقل عن )90( يوم 

4-تقديم هوية )الرشكات التجارية ( والصادرة من وزارة التخطيط مع هوية الغرف التجارية العراقية من التصنيف ) درجة ممتازة ( نافذة وقت تقديم العطاء
5-كتاب  تاييد  براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب يؤيد عدم وجود مانع من املشاركة باملناقصة نافذ ومعنون اىل مديرية رشطة محافظة املثنى واملنشات

6-وصل رشاء املستندات 
7-يكون رب العمل غري ملزم بقبول اوطا العطاءات

8-تدوي�ن اس�عار العط�اء رقم�ا  وكتابة واليج�وز ملقدم العطاء ش�طب اي بند من بنود مس�تندات املناقص�ة او اجراء تعديل فيه�ا مهما كان نوعه وخ�ايل من الحك 
والشطب

9-يكون موعد انعقاد املؤتمر  الخاص باالجابة عن اي استفسار يف املناقصة قبل )7( ايام من تاريخ املوعد املحدد لغلق املناقصة
10-يجب ان يكون التجهيز بأرقى املواصفات الفنية والعملية

11-عىل املجهز تقديم  شهادة املنشا مصادقة اصوليا للمواد املجهزة
12-تقديم االعمال املماثلة ان وجدت مصادقة من الجهة التي نفذ العمل بها 

13-يقدم كل مناقص عطاء واحد ويف حالة تقديم اكثر من عطاء  بصورة منفردة او كرشيك ترفض تلك العطاءات
14-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90(يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة

15-التامني عىل االعمال الجميع املخاطر وحسب التعليمات والضوابط
16-يكون القانون العراقي هو القانون الذي يحكم بنود عملية التعاقد

17-تقديم مايؤيد بان الرشكة ليست من ضمن القائمة السوداء ان وجدت 
18-اذا وردت فقرة لم يدون السعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد تلك الفقرة  بجدول الكميات املدونة ازاءها مشمولة بالسعر االجمايل
19- يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية  بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد العطاء مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم

20-تكون ملديرية رشطة محافظة املثنى )جهة التعاقد ( الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي  العطاءات 
21-االلتزام بالتعليمات  املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرفقة اىل مستندات املناقصة 

22-يجب ان تكون الرشكة عراقية مختصصة موثوق بها بالعمل ) تقديم وثائق تثبيت ذلك (
23-يجب ان تكون الرشكة معتمدة ومجازة باسترياد الكالب البوليسية من قبل الرشكة العامة للبيطرة

24-االوراق االصولية صادرة من البلد املصدر للكالب البوليسية مصادق عليها من قبل السفارة العراقية او القنصلية العراقية يف البلد املصدر
25- كتاب صادر من الرشكة العامة للبيطرة يؤيد خضوع الكالب التي يراد رشائها اىل اجراءات الحجر الصحي وانها ساملة من االمراض

26-اليجوز رشاء الكالب البوليسية من الرشكات االمنية العاملة يف العراق اضافة اىل انها كبار السن 
27- ان يكون عمر الكلب البولييس املجهز من قبل الرشكة بعمر يرتاوح من سنة واحدة –سنتني )12 شهر -24شهر (

28-ان تكون مواصفات الكلب البولييس املجهز حسب التندر املعد من قبل قسم ادارة وتدريب الكالب البوليسية مع كافة التجهيزات املشار اليها يف التندر
29-يخضع هذا االعالن اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والرشوط العامة للمقاوالت بقسميها االول والثاني

30-يحدد الحد االعىل للغرامات التاخريية من الجهة املتعاقد بنسبة 10% عرشة باملائة من مبلغ العقد  وقبل بلوغ املدة التاخريية )25%( خمسة وعرشون باملائة )من 
مدة العقد مضاف اليها اي مدد اضافية ممنوحة ( يتم اتخاذ  االجراءات الكفيلة باالرساع يف انجاز العقد

31-تحدد نسبة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل شخص اخر بتنفيذ اي من التزامات املقاول او املتعاقد بنسبة )20%( عرشون باملائة  من الكلفة 
الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام 

32- املبلغ التخميني للمرشوع )228.800.000( مئتان وثمانية وعرشون مليون وثمانمائة الف دينار عراقي فقط الغريها

وزارة النفط

رئيس جملس  االدارة 
رضاعيل اكرب انصاري اصيل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة

مديرية رشطة حمافظة املثنى واملنشات
اعالن رقم )1( للمرة االوىلقسم العقود

العدد /34881
التاريخ 2017/7/11

اللواء 
سامي سعود جفات

قائد رشطة حمافظة املثنى واملنشات
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مجهورية العراق / وزارة التجارة                                                                                                                       العدد : 13713
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية                                                                                                          التاريخ :2017/7/9
اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك                                                                                                      رقم التبويب : جـ /3342

1- يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية )االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص  )ملناقصة تحميل وتفريغ املواد 
الغذائية يف محافظة النجف االرشف ( .

2- تتوف�ر ل�دى )الرشك�ة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )تحمي�ل وتفريغ املواد الغذائية كما 
مبني يف الرشوط الخاصة ( .

3- بأم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل )مدير القس�م القانوني / الطابق الثاتي / الرشكة 
العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور – شارع النقابات – مجاور وزارة الكهرباء ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )500.000( خمسمائة 

الف دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله .
4- تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االس�تعالمات ( قبل الس�اعة )12( الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم 
)االح�د ( املصادف 2017/8/6 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب 
رئيس لجنة الفتح يف يوم )االحد(  املصادف 2017/8/6  ) بعد الساعة 12:30 الثانية عرش والنصف ظهرا ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء ) خطاب 
ضم�ان او ص�ك مص�دق صادر من مرصف معتمد من البن�ك املركزي( بمبلغ )50.000.000( خمس�ون مليون دينار عراقي كتأمينات اولي�ة نافذة ملدة العطاء 

البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .
اسعار الكلفة التخميني����������������ة

اجور التفريغ والتوظيب 
داخل المخازن

اجور التحميل والتوظيب 
على ظهر واسطة النقل

اجور التوظيب داخل المخازن او 
عزل المواد او فتح االكداس

اجور الوزن واكمال 
مبلغ التنظيف المقطوع اصناف البضائع واوزانهاالوزن

شهريا
كيس زنة 5 كغم فما فوق//)190( مائة وتسعون دينار)190( مائة وتسعون دينار

)400.000(
اربعمائة الف دينار //)100( مائة دينار)100( مائة دينار

صندوق او كارتون او 
برميل او صفيحة زنة 3 كغم 

فما فوق

المجموع / 580 خمسمائة وثمانون دينار
املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية
1- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه .

2- كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2017
3- هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل الرشكة 

4- حسابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني االخريتني 
5- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد راس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .

6- االعمال املماثلة املنجزة ومبالغها ومستوى تنفيذها خالل السنتني االخريتني مؤيدة من الجهات التعاقدية .
        Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor العنوان:-جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –شارع النقابات

Web site: www. iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com

م / مناقصة رقم ))2017/18((
االعــــــالن رقم )) 25 / 2017( 

للمرة )) االولــــــــــــــــى ((

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بغداد 
الجديدة

العدد 9292
التاريخ 2017/7/9

اعالن
اىل املدعو /قيص عبد الله حمود

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من قبل الس�يد 
ملياء ع�ادل  ويروم نصبه قيم�ا عليك وذلك 
لخروج�ك من ال�دار بتاري�خ 2017/4/12 
ولم تعد االن وملجهولية محل اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك اعالنا وبالصحف املحلية وعند عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا س�وف 

ينصب قيما عليك
القايض
ليث عبد الكاظم ذياب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بغداد 
الجديدة

العدد 9289
التاريخ 2017/7/9

اعالن
اىل املدعو /رعد عبد الله حمود

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم من قبل الس�يد/ 
س�ندس قاس�م حس�ن  ويروم نصبه قيما 
علي�ك وذل�ك لخروج�ك م�ن ال�دار بتاريخ 
2017/4/20 ولم تعد االن وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ىض تبليغك اعالن�ا وبالصحف 
املحلي�ة وعند ع�دم حض�ورك او من ينوب 

عنك قانونا سوف ينصب قيما عليك
القايض
ليث عبد الكاظم ذياب

اىل الرشكاء 
1-الهام جاسم محمد

2-زمان حسن عبد الحنيث
اقتىض حضورك�م اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء 
للقطع�ة املرقمة 63769/3 حي امليالد رقم 

املقاطع�ة )4( جزي�رة النج�ف 
الرشيك 
ضوية جهاد عباس

فقدان وثيقة
مدرس�ة  م�ن  الص�ادرة  الوثيق�ة  فق�دت 
املختارية االبتدائية للبنني واملعنونة  اىل لواء 
مالك االشرت املرقمة 0739794 بأسم حيدر 
حسن هادي فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

207

86

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

بعقوبة
العدد/بال

التاريخ 2017/7/12
اعالن مفقود

اسم املفقود /ثامر راسم طه 
بتاريخ 2017/7/12 قدمت زوجتك  
املدعو )شيماء حسن فاضل( تطلب 
في�ه نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكون�ك 
خرجت بتاريخ 2014/6/3 ولم تعد 
لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف 
املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم  حض�ورك 
خالل خمس�ة ع�رش يوم م�ن اليوم 
الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 
)زوجتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
طارق محمد توفيق

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

العدد/بال
التاريخ 2017/7/12

اع�الن مفق�ود
اسم املفقود /نشأت عبد الله جار الله 

زوجت�ك   قدم�ت   2017/7/12 بتاري�خ 
املدع�و )اف�راح كاظ�م محم�د( تطلب فيه 
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 
2013/8/5 ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم  
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 
الثان�ي م�ن تاري�خ الن�رش س�وف تنصب 

)زوجتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

طارق محمد توفيق 

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقابة 
املحاس�بني واملدققني /بغداد بأسم )فارس 
مؤيد ادهم ( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

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

العدد 663/ش2017/2
التاريخ 2017/7/10

اىل املدعى عليه/ محمد عيل حسني 
اعالن

بتاري�خ 2017/3/20 اص�درت ه�ذه املحكم�ة 
قراره�ا املرقم اعاله بخصوص املتداعيني )عذراء 
عب�د الله فاض�ل ومحمد ع�يل حس�ني (   والذي 
يق�ي الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي للهجر بني 
املدعية عذراء عبد الله فاضل واملدعى عليه محمد 
عيل حس�ني واعتباره طالقا بائن بينونه صغرى 
واقع�ا للم�رة االوىل بع�د الدخ�ول حكم�ا غيابيا  
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب اش�عار القائم 
بالتبلي�غ ق�رر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميت�ني  ولك حق االع�رتاض والتمييز 
خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه يعت�رب القرار 

مكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
احمد ازاد ادهم

فقدان
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة م�ن معهد 
املركزي لالع�داد املعلمني املعنون�ة اىل كلية تربية 
املفتوحة بأس�م )محمد حمزة ش�اكر ( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1211/ب2017/2

التاريخ 2017/7/10
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار تسلسل )3/10113 حي الحوراء 
زين�ب (  يف النجف تعلن ه�ذه املحكمة  عن بيع 
العقار املذك�ور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته 
ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املحكمة خ�الل 30 يوما من الي�وم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة بموجب صك 
مصدق الم�ر محكمة بداءة النج�ف وصادر من 
م�رصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العق�ار املرق�م 3/10113 ح�ي الح�وراء زينب 
يف النج�ف عب�ارة عن دار يقع عىل ش�ارعني 12 
مرت و 10 مرت وبواجهة 20 مرت بواجهة الشارع 
الفرع�ي  10 م�رت وان العقار املذك�ور مفرز  اىل 
خمس�ة اجزاء بص�ورة غري رس�مية وان الجزء 
االول يتال�ف من ممر بط�ول 5 مرت وعرض 1.5 
م�رت فيه حم�ام ومطب�خ وغرفة ن�وم وكليدور 
صغ�ري ومش�غول م�ن قب�ل املدعي�ة /1 فوزية 
حس�ن عبد الحس�ني وه�ي الترغ�ب بالبقاء يف 
العق�ار بع�د البيع بصف�ة مس�تاجرة  وان بناء 
هذا الج�زء من الطابوق ومس�قف بالكونكريت 
املس�لح اما الج�زء الثان�ي يحتوي ع�ىل مدخل 
صغ�ري ومجموعة صحية ومطبخ صغري وغرفة 
نوم ومش�غول من قبل املدعى عليه/ 2 حس�ني  
كاظ�م مع افراد عائلته اما الجزء الثالث يحتوي 
عىل ساحة امامية مسقفة وممر صغري )دوالن 
( وغرفة نوم ومجموعة صحية وصالة وسطية 
يف الطابق االريض اما يف الطابق العلوي ويحتوي 
ع�ىل غرفة نوم واح�دة وان بناء ه�ذا الجزء من 
الطاب�وق مس�قف بالكونكريت املس�لح ماعدا 
الغرف�ة يف الطابق العلوي مس�قفة بالش�يلمان 
ام�ا الج�زء الراب�ع يحت�وي ع�ىل غرف�ة واحدة 
ومجموع�ة صحي�ة ومش�غول من قب�ل املدعى 
عليه/ 3 محمد كاظم محمد وهو يرغب بالبقاء 
يف العقار بع�د البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء 
الخام�س يحتوي عىل غرف�ة ومطبخ وصحيات 
ومش�غول من قبل املدعى عليه /4 علوان كاظم 
محمد وه�و اليرغ�ب بالبقاء بع�د البيع بصفة 
مس�تاجر وان بناء جميع االج�زاء من الطابوق 
ومس�قف بالكونكري�ت املس�لح ومجه�ز باملاء 
والكهرب�اء  وان القيم�ة املق�درة للعق�ار مبلغ 
)345.000.000( ثالثمائ�ة وخمس�ة واربعون 

مليون دينار فقط الغريها

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/289

التاريخ/2017/7/10
اعالن

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املستدعية )فاتن 
ظافر خري الله(املتضمن نصبها قيما عىل زوجها 
املفق�ود )بهاء الدين عطية عب�د الكريم (والذي 
فق�د بتاري�خ 2016/9/24لذا ق�ررت املحكمة 
الن�رش بصحيفتني محليتني بغي�ة التحقيق من 
حيات�ه يف ح�ال كون�ه حي�ا علي�ه مراجعة هذة 
املحكمة خالل ثالثون يوما لالس�تماع اىل دفوعه 
خالل الفرتة اعاله وبعكس�ه س�وف تصدر هذة 

املحكمة الحجة وفق القانون
القايض  نبيل عبدالله عبيد ياس

وزارة الدفاع / دائرة املستشار القانوني / احملكمة العسكرية االوىلوزارة الدفاع / دائرة املستشار القانوني / احملكمة العسكرية االوىل
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املرصف الوطني االسالمي 
اعالن

اىل /حرضات السيدات والسادة مسامهي رشكة املرصف الوطني 
االسالمي مسامهة خاصة 

م/دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 
اسشتناداً اىل احشكام املادتشن )87و88( من قانون الشركات رقم21 
لسشنة1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املتخذ بجلسشته رقم 
)3( املشؤرخ يف2017/5/18 يرسنا دعوتكشم  حضور  اجتماع الهيئة  
العامة  السشنوي  الذي  سشيعقد  يف  تمام  الساعة العارشة من صباح 
يوم)الخميس( املصادف)2017/8/3( يف مقر ادارة املرصف الوطني 
االسشامي الكائن بغداد- )الكرادة الرقية –شارع العرصات( للنظر 

يف فقرات  جدول االعمال  املدرج ادناه 
1- مناقششة تقريشر  مجلشس االدارة حول نششاط  املرصف  للسشنة 
املالية  املنتهية يف2016/12/31 واتخاذ القرارات  املناسشبة  بششانه 

واملصادقة عليه 
2- مناقششة  تقريشر مراقب  الحسشابات الخشاص  بامليزانية  العامة  

والبيانات  املالية  للسنة  املنتهية2016/12/31 واملصادقة عليه 
3- االطشاع عىل تقرير  لجنة مراجعة الحسشابات عن السشنة املالية 

املنتهية  يف 2016/12/31واملصادقة عليه 
املنتهيشة   املاليشة  للسشنة  الختاميشة  الحسشابات  مناقششة   -4

يف2016/12/31 واملصادقة عليها 
5- االطشاع عشىل تقريشر الهيئشة الرعية للسشنة املاليشة  املنتهية يف 

2016/12/31 واملصادقة عليه 
6- مناقشة مقسوم االرباح عن نتيجة  النشاط للسنة املالية املنتهية 

 2016/12/31
7- تعن مراقبي حسشابات  للسشنة املاليشة 2017 وتحديداً اجورهما  

وفق ضوابط نقابة املحاسبن  واملدقيقن العراقين 
8- ابشراءة  ذمشة رئيس واعضاء مجلشس االدارة وتحديشد مكافائهم  

للسنة  املالية 2016
راجشن الحضور  اصالة اوانابة  الغري  من املسشاهمن  بموجب  صك  
االنابشة  اوتوكيشل  الغشري  بموجشب  وكالة  مصدقة مشن كاتب  العدل  
وابراز  ششهادة  االسشهم  االصليشة  وايداع  االنابات  والشوكاالت  قبل 
ثاثشة ايشام  من موعشد االجتماع اىل مركشز  ادارة  املشرصف  يف بغداد  
-ششارع  العرصشات لتدقيقهشا  وفشق احكام  املشادة 91 مشن قانون 
الركات ويف حالة عدم  اكتمال  النصاب القانوني  سيؤجل االجتماع 
اىل يشوم الخميس  املصادف 2017/8/10 يف نفس الزمان واملكان من 

االسبوع التايل

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 84 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعشة يف محافظة بغداد / لجنة تاجري 
االرايض الزراعيشة باملزايدة العلنية عن تاجري املسشاحة 
املبينشة اوصافهشا ادنشاه باملزايدة العلنيشة  وفق قانون 
بيشع وايجار امشوال الدولة رقم 21 لسشنة 2013 املعدل 
والقانشون 35 لسشنة 1983 يف اليوم الخامس عر  من 
اليوم التايل لنر االعان يف الصحيفة او يوم العمل الذي 
يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رسشمية وسشتكون 
املزايشدة يف السشاعة العشارشة صباحشا يف مقر  ششعبة 
زراعة الرضوانية الرقيشة ... للتفاصيل مراجعة مقر 
مديريتنا لاطشاع عىل الروط وتقديم املستمسشكات 
املطلوبشة ودفع التامينشات القانونيشة البالغة 20% من 
القيمشة التقديرية من بدل االيجشار املقدر ويتحمل من 

ترسو عليه  املزايدة اجور نر االعان 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

مديرية التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة /2015/2426
التاريخ 2017/7/12

اعان
اسشتنادا للمادة 71 من قانون التنفيذ وبناءا عشىل طلب الدائنة نجاء جبار 
نعمشة  البالغ 21612598 واحد وعرون مليون وسشتمائة واثنا عر الف 
خمسشمائة وثمانية وتسشعون دينار  تبيشع مديرية تنفيذ النجف السشيارة 
املرقمشة 69403 أ بابشل خصويص نيسشان صنشي املدرجة اوصافهشا ادناه 
العائد للمدين سشعد يحيى حميشد فعىل الراغب بالشراء للحضور يف مكان  
والزمشان املذكورين  ادناه خال عرة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنر يف 
الصحف مسشتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% عرة باملئة من 
القيمة املقدرة  بصك مصدق مع هوية االحوال املدنية  وان رسوم  التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

املواصفات 
1-نوع السشيارة : 69403أ بابل خصويص نيسان صني طراز 2001 بيضاء 

اللون 
2-املواصفشات : الغرفشة الداخلية دون املتوسشط ومسشتهلكة االسشتهاك 
الطبيعشي الشذي يتائم مع سشنة الصنع كذلشك الهيكل الخارجي مسشتهلك 
االسشتهاك  الطبيعي الذي يتائم  مع سشنة  الصنع و جود كرس يف املصباح 
الخلفي االيمن واالطارات دون املتوسشط الجانشب االيمن اما الجانب االيرس 

فيه مترضرة  وبدون هواء ومقدم السيارة مترضر
3- مكان املزايدة معرض غصن الزيتون معارض النجف الجديدة الحويل

4-موعشد املزايشدة السشاعة الخامسشة عرصا من اليشوم االخشري لاعان  يف 
الصحف 

5- القيمة املقدرة للسيارة 4250000 اربعة ماين ومائتان وخمسون الف 
دينار

6-تقدم التامينات القانونية بصك مصدق 
7-تسديد رسم التحصيل 3% من القيمة التي تريس عليها املزايدة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 286/ب2004/4
التاريخ 2017/7/12

اعان
بناءا عىل القشرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة ششيوع العقار تسلسل )2/11491/ 
حي االسشكان (   يف النجف عليه تعلن هذه 
املحكمشة  عشن بيع العقشار املذكشور اعاه 
ومبن اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبن 
بالشراء مراجعشة هشذه املحكمشة خشال 
15 يومشا مشن اليشوم الثاني لنشر االعان 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% مشن القيمشة املقشدرة بموجشب صشك 
مصدق المر محكمة بشداءة النجف وصادر 
من مشرصف الرافديشن رقشم )7( يف النجف 
السشاعة  يف  واالحالشة  املزايشدة  وسشتجري 
الثانيشة عر من اليوم االخري من االعان يف 
املحكمة وعىل املششرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقشار املرقشم 2/11491 حشي االسشكان 
يف النجشف عبشارة عن دار  يقع عىل ششارع 
6 مشرت و بواجهشة 9 مشرت ونشزال 18 مشرت 
وبمسشاحة كليشة 162م2 ويحتشوي عشىل 
واسشتقبال  مشرت   3×4 بمسشاحة  مدخشل 
بمسشاحة 3×4 مرت وصالة بمسشاحة 4×5 
مرت وغرفة نوم بمساحة 3×3 مرت ومطبخ  
صغري ومجموعة صحية وسشاحة وسطية 
مفتوحة غري مسشقفة بمسشاحة 7×6 مرت 
وتطشل عشىل غرفشة  مهدمة التحتشوي عىل 
سشقف وغرفشة اخشرى مرتوكشة مسشاحة 
كل غرفشة 4×4 مشرت وان البنشاء العقار من 
الطابوق  ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء 
و الكهرباء وان درجة عمرانه دون الوسشط 
ومشغول من قبل املدعى عليه االول حسن  
مراد جاسشم وهو يرغب بالبقشاء يف العقار 
بصفة مسشتاجر وان القيمة املقدرة للعقار 
مائتشان وتسشعة   )259.200.000( مبلشغ 

وخمسون مليون ومائتي  الف دينار فقط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1696 /ب2017/5

التاريخ 2017/7/2
اعان

اىل /املدعى عليه )رجاء حميد زيدان (
اصشدرت هذه املحكمة قرارهشا  املرقشم 1696/ب2017/5 بتاريشخ  2017/5/15 واملتضمن 
الحكم بالزام املدعى عليها  سشليمه عبد الحسشن حمزاي بتاديتهما بالتكافل والتضامن فيما 
بينهما للمدعي املدير املفوض ملؤسسشة االسشكان التعاونية chf  اضافة لوظيفته مبلغا  قدره 
)سشبعمائة واثنشان  ثمانون دوالر امريكي وهشو مجموع املبالغ املرتتبشة بذمتهن للمدعي من 
مبلشغ القرض والغرامات التاخرييشة بموجب اتفاقية القرض املحشررة بتاريخ 2016/8/15(  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسشب رشح املبلغ  القضائي يف محكمة بداءة الكوت واششعار  
مختشار حي الحوراء الثانية رافشد كريم ابراهيم   لذا تقرر تبليغك بالقشرار املذكور بصحيفتن 
محليتشن يوميتن ولك حشق الطعن عىل القرار املذكور خال املدة املقشررة بكافة  طرق الطعن 

القانونية وبعكسه سيكتسب  املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1329/ب2017/5

التاريخ 2017/7/12
اعان

اىل الشخص الثالث  )سعد مكي خضري (
اقامشت املدعية )وداد كاظم عبد الرسشول( الدعشوى البدائية املرقمة اعشاه ضد) عماد اموري 
حميد (   والتي تطلب فيها ابطال قيد العقار املرقم 1/1480 حي الزهراء /النجف  وقد قررت 
هشذه املحكمة ادخالك ششخصا ثالثا اىل جانب املدعى عليه يف الدعشوى ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسشب رشح املبلغ القضائي يارس جبار محسشن واششعار مختار منطقة حي الزهراء 
عباس ششهيد ابو حيه   عليشه قررت هذه املحكمة  تبليغك اعانشا بصحيفتن يوميتن بموعد 
املرافعشة املصشادف يف يوم 2017/7/18 وعند عدم حضورك او ارسشال من ينشوب عنك قانونا  

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1839/ب2017/5

التاريخ 2017/7/12
اعان

اىل املدعى عليها )جميلة كريم عبد الحسن(
اقشام عليك  املدعي )حميد ابراهيم حسشن ( الدعوى البدائية املرقمة 1839/ب2017/5 ضدك  
واملدعى عليه الثاني وزير العدل اضافة لوظيفته والذي يطلب فيها الحكم بابطال كافة القيود 
الخاصشة بالعقشار املرقم 12679/3 حي صشدام واعتبار قيد املدعي املسشجل بالقيد )35/اذار 
/1993 مجلد 543 ( ثابت الحكم ولثبوت  مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
و اشعار مختار حي الجديد /4 املدعو ناظم حسن الفيداوي عليه  قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعانا بصحيفتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2017/7/19 وعند عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك قانونا  سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 344/ب/2017
التاريخ 2017/7/12

اىل املدعى عليهم 
)امن واحسان واحمد ومحمد وشهناز اوالد ماجد حسن  وعبد 

نور كاظم ابراهيم(
اعان

اقشام املدعي ) عبد الحليشم عبد االمري محمشد ( الدعوى املرقمة 
344/ب/2017 واملتضمنة طلبه بازالة شيوع العقار املرقم 75 
مقاطعشة 17 الحشرية  وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حسشب 
اقشوال الششخص الثالشث املختار كريشم نواف مسشيلم املدونة يف 
محرض جلسشة يوم 2017/7/4 و حسب رشح القائم بالتبليغ  
واششعار مختار املنطقة املؤيد من املجلشس املحيل وكتاب دائرة 
التخطيشط واملتابعة فرع تموين النجشف االرشف وكتاب مكتب 
معلومشات الحشرية عليشه قررت املحكمشة تبليغكشم بصحيفتن 
رسشميتن  محليتن يوميتن واسشعتي االنتششار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/20 السشاعة 
الثامنشة صباحشا ويف حال عشدم حضوركم او ارسشال من ينوب 
عنكم قانونا سشوف تجشري املرافعة بحقكم غيابيشا وعلنا وفق 

االصول
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 345/ب/2017
التاريخ 2017/7/12

اىل املدعى عليهم 
)امشن واحسشان واحمشد ومحمد وششهناز اوالد ماجد حسشن 
وهيثشم عبشد الحليم عبشد االمري وجويشد وزكيشة وجلثومة اوالد 

عكييل شبيب  ومحسن و محمود اوالد زغري عكييل(
اعان

اقشام املدعشي ) احسشان عشاء مشريي ( الدعوى املرقمشة 345/
ب/2017 واملتضمنة طلبه بازالة ششيوع العقار املرقم 3/126 
مقاطعشة 17 الحشرية  وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حسشب 
اقشوال الششخص الثالشث املختار كريشم نواف مسشيلم املدونة يف 
محرض جلسشة يوم 2017/7/4 و حسب رشح القائم بالتبليغ  
واششعار مختار املنطقة املؤيد من املجلشس املحيل وكتاب دائرة 
التخطيشط واملتابعة فرع تموين النجشف االرشف وكتاب مكتب 
معلومشات الحشرية عليشه قررت املحكمشة تبليغكشم بصحيفتن 
رسشميتن  محليتن يوميتن واسشعتي االنتششار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/20 السشاعة 
الثامنشة صباحشا ويف حال عشدم حضوركم او ارسشال من ينوب 
عنكم قانونا سشوف تجشري املرافعة بحقكم غيابيشا وعلنا وفق 

االصول
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

ليث حسن جواد الرفيعي 
نائب رئيس جملس االدارة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 
للدونم الواحد /
دينار عراقي

1/2128
/15

الرضوانية 
الشرقية

10
زراعية 

مستصلحة 
جزئيا

داران 
6000 دينار150م2+100م2
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اطمح للحصول على عقد يساعدني باللعب يف أحد األندية البغدادية

عيل نجم العب نادي الفهد: نلت اشادة املدربني يف هذا املوسم
       حاوره: أحمد عبدالكريم حميد 

تحدَث الِعب خط وس�ط فريق نادي الفهد بُكرَة 
الق�دم عيل نج�م عبدالله عن مس�رة فريقه يف 
دوري الدرجة األّوىل وَعن مشواره الريايض وَعن 
مواضيع أُخرى خص بها )املُستقبل العراقي( يف 
هذا الحوار الصحفي الذي تطالعونه يف السطور 

األتية.
* كيف تصف مس�رة ناديكم يف دوري الدرجة 

األّوىل؟
ِم�ن املُباري�ات األّوىل الت�ي  - اس�تفدنا كث�راً 
لعبناه�ا أم�ام أندي�ة تلعب يف ال�دوري العراقي 
َولها مكانتها أمثال أندية: “السكك”، “الجيش” 
َو“سامراء” التي اظهرت فرق ُمستوى تصفيات 
األنب�ار َوكش�فت األخطاء التي ح�اول ُمدربونا 
تصحيحه�ا َوال س�يما ان ه�ذه األندي�ة تلعب 
بأس�لوب معني َواس�تفدنا ِمن ه�ذه املُباريات 

كثراً. 
* َهل تغير تش�كيلة فريقكم بني املرحلتني اثر 

عليكم؟
- عندما اس�تلم املُدرب جمعة جديع غَر الكثر 
ِمن الالِعب�ني وَغَر يف مراك�ز البعض منا فضالً 
ع�ن الواجب�ات الت�ي منحها ل�ُكّل الِع�ب يف ُكّل 
ُمَباَراة. َوانضم إىل تشكيلة الفريق مجموعة ِمن 
الشباب َوكانوا إضافة حقيقية للفريق، َواعتمَد 
نادين�ا َعىل الالِعبني فيصل مهاوي وَعيل باس�م 
عبدالعباس َوهما ِمن مدينتي الش�علة َوالصدر 
وس�عدنا بتواجدهما معنا يف املرحلة الثانية ِمن 

التصفيات. 
* كيف تصف مسرة ناديكم بهذا املوسم؟

الثاني�ة بص�ورة  املرحل�ة  - ظه�َر فريقن�ا يف 
ُمختلف�ة َومتباينة يف وقت واحد. قدمنا ش�وطاً 
رائعاً أمام نادي “قزانية” َوسّجلنا هدفني، لكن 
يف الش�وط الثاني قلة الخربة منحت الفوز لهم. 
َويف ُمَباَراة “األنبار” أيضاً كنا قريبني ِمن تعديل 
النتيج�ة واَلفوز، لكن الترسع يف عدم اس�تغالل 
الفرص سبب لنا خس�ارة الُنقاط الثالث )2:3( 
َولكن�ا يف املُباراتني األخرت�ني حققنا الفوز َعىَل 
نادي “العل�م”  َوتعادلنا مع “بلد”. َوال ننىس ان 
قرص ُمّدة اإلعداد اثرت سلبياً َعىَل فريقنا وَعدم 

وج�ود ملعب نلعب عليه بع�د ان تعرض ملعبنا 
للتخريب فضالً عن انن�ا لعبنا ُمباريات املرحلة 

الثانية يف بغداد نلعب َونرجع يف اليوم ذاته. 
* ما األندية التي لعب لها عيل نجم؟

- ش�باب “األنب�ار” ملدة ثالثة مواس�م َوانتقلت 
إىل نادي “نوروز” ملوس�م واح�د َولعبت لرديف 
“الزوراء” ملُّدة ش�هرين َولم اكمل بس�بب وضع 
ُمحافظتن�ا. َوم�ع ع�ودة  النش�اط الريايض يف 

األنبار قررت تمثيل نادي “الفهد”.
* َمن املُدربون الذين ارشفوا َعىَل تدريبك؟

- املُ�درب عام�ر خمي�س، املُدرب عقي�ل كريم 
َواملُدرب جمعة جديع وَغرهم ِمن املُدربني الذين 

تركوا بصمة يف أسلوب لعبي.
* ما طموحك يف املُستقبل القريب؟

- الحمد لله، نلت اش�ادة الكث�ر ِمن املُدربني يف 
هذا املوس�م َواطمح للعب يف الدوري املُمتاز مع 
أحد األندية الكبار َوان ألعب املوسم املُقبل خارج 

األنبار اذا حصلت َعىَل عرض جّيد.
* س�معنا عن محادثات بش�أن انتقالك ألندية 

بغدادية، ما تعليقك؟

- يوج�د كالم بهذا الصدد َواطمح للحصول َعىَل 
عقد يساعدني باللعب يف أحد األندية البغدادية.

* ما أفضل محطة مع األندية بالنسبة لك؟
- مع “الفهد” أعدها أفضل املحطات.

* كم عدد األهداف التي س�ّجلتها؟ َوما األهداف 
األجمل بالنسبة لك؟

- اح�رزت ثالثة أه�داف َوه�ديف يف مرمى نادي 
“األنبار” ِمن تس�ديدة خارج الجزاء ُهو األجمل 
يف املَُب�اَراة الت�ي اقيم�ت َع�ىَل ملع�ب “النفط” 

الثاني.

الت�ي تش�جعها  األندي�ة  م�ا   *
محلياً، عربياً وَعاملياً؟

-  محلي�اً “الجوية”، عربياً “األهيل” الس�عودي 
وَعاملياً “ريال مدريد”.

* َم�ن ه�م قدوتك ِم�ن الالِعبني محلي�اً، عربياً 
وَعاملياً؟

- محلياً يونس محمود، عربياً عمر عبدالرحمن 
وَعاملياً كريستيانو رونالدو.

* كيف ترى الرياضة األنبارية بشكل عام؟
- ال توج�د مقوم�ات للرياض�ة َوال مالعب ُكرَة 

ق�دم تليق برياض�ة األنب�ار وَغي�اب الدعم عن 
الرياضة باألنبار بص�ورة عامة. َواألندية تعمل 
بم�ا موجود َوالالعب يعان�ي الكثر، َونحن بهذا 
الوق�ت نحت�اج للدع�م َوِبن�اء مالع�ب َواطالب 
مس�ؤويل ُمحافظة األنب�ار االهتمام بالش�باب 
َوالرياضة. توجد باألنبار طاقات شبابية واسعة 
َومنت�رة بعموم املُحافظة َويجب ان يحتضنوا 
هؤالء الش�باب َواالس�تفاد منهم يف إظهار اسم 
ُمحافظتن�ا َوإبعادهم عن األمور الس�لبية التي 

تهدم املجتمع العراقي.

برشلونة حيدد خريطة االنتقاالتاحتاد الكرة حيدد موعد انتقاالت الالعبني
يف اجتامع ثالثي

كريستيانو وراموس 
خارج قائمة

ريال مدريد للكالسيكو

            بغداد/ المستقبل العراقي

حدد االتحاد العراقي لكرة القدم األول من أيلول المقبل، موعًدا 
لفتح باب انتقاالت الالعبين”.

وقال مصدر مقرب من االتحاد، إن “الميركاتو العراقي س�يبدأ 

في األول من أيلول المقبل ويس�تمر لش�هر كامل، حيث يعتزم 
االتحاد إلغاء بطولة كأس العراق، من أجل فسح المجال لألندية 

إلبرام التعاقدات، واالستعداد األمثل للموسم المقبل”.
وأوض�ح المص�در أن “هن�اك نية عند ع�دد كبير م�ن األندية، 
لتوقيع وثيقة ش�رف، ُيحدد من خاللها سقف مالي للتعاقدات 

هذا الموسم، نتيجة للوضع المادي الصعب الذي تمر به األندية، 
وكذلك لتقنين مصروفاتها مقارنًة باإليرادات، ال سيما أن أغلب 

األندية تس�عى هذا الموسم لترميم مقراتها 
ومالعبها، لتتوافق م�ع نظام التراخيص 

اآلسيوي.

            المستقبل العراقي/ متابعة

يح�اول مس�ئولو مانشس�تر يونايت�د 
اإلنجليزي، تكثي�ف اتصاالتهم، بإدارة 
إنتر ميالن، إلبرام صفقة جديدة، خالل 
فت�رة االنتق�االت الصيفي�ة الحالي�ة.

عل�ى  للحص�ول  اليونايت�د،  ويس�عى 
خدم�ات الكروات�ي إيفان بريس�يتش 
ف�ي أق�رب فرص�ة، بن�اء عل�ى طل�ب 
الم�درب البرتغال�ي جوزي�ه مورينيو، 

ال�ذي يري�د الالع�ب مع�ه ف�ي جول�ة 
الصي�ن بعد يومين، تحضيرا للموس�م 
الجديد، وذلك حس�بما أشارت “الديلي 
و”الجارديان”.وتع�د  تليج�راف” 
المش�كلة في المفاوض�ات هي إصرار 
إدارة الفري�ق اإليطال�ي، على مبلغ 55 
ملي�ون ي�ورو، خاص�ة بعدم�ا نجحت 
في تعديل أوضاعه�ا المالية قبل بداية 
الش�هر الحال�ي، وهو م�ا يجعلها غير 
مجب�رة عل�ى تقدي�م أي تن�ازالت في 

قيمة الصفقة.وقدمت إدارة الشياطين 
الحمر، 3 عروض حت�ى اآلن، رفضتها 
إدارة إنت�ر مي�الن، كان أعاله�ا بقيمة 
45 مليون يورو.وذكرت الجارديان، أن 
سباليتي، مدرب إنتر ميالن، يرغب في 
استمرار بريسيتش في الفريق للموسم 
المقب�ل، لك�ن الالعب يفض�ل الرحيل 
لمس�رح األحالم، ولذلك يطلب األفاعي 
لبيع�ه. 49 ملي�ون جني�ه إس�ترليني 

وأش�ارت الصحيفة، إلى أن مانشستر 

يونايتد ع�رض 40 مليون إس�ترليني، 
ويمك�ن أن تصل قيمة الصفقة إلى 45 
مليون إس�ترليني، على أن يتم حسمها 

قبل 18 يوليو/تموز الجاري، حتى ال 
يسافر الالعب مع اإلنتر إلى الصين، 

لبدء المعس�كر التحضيري هناك.
وأوضحت الصحيفة أن مورينيو، 
يرغب ف�ي ضم بريس�يتش، ألنه 
يبحث عن جناح يستطيع الدخول 

لعمق الملعب.

            المستقبل العراقي/ متابعة

تش�ير العدي�د م�ن التكهن�ات إلمكاني�ة رحي�ل 
الظهير األيمن البرازيلي، دانيلو، عن ريال مدريد 
ه�ذا الصيف، وس�ط اهتمام كبير من تشيلس�ي 

ويوفنتوس بضم الالعب.
وف�ي هذا الس�ياق، تق�ول إذاعة “كادينا س�ير” 

اإلس�بانية، إن زي�ن الدي�ن زيدان، المدي�ر الفني 
للريال، يضع تحت عينيه المدافع األيمن الش�اب 
لنادي ريال سوس�يداد، ألف�ارو أودريوزوال )21 
عاًما(، والذي شارك مع منتخب إسبانيا تحت 21 

عاًما في يورو الشباب، الشهر المنصرم.
وُيقدر ريال سوسيداد موهبة العبه بشكل جيد، 
لذا فإنه مدد عقده إلى عام 2022، ورفع ش�رطه 

الجزائ�ي إل�ى 40 مليون ي�ورو، خوًفا من 
طم�ع عمالقة أوروبا -وتحديًدا إس�بانيا- 

في ضم الالعب.
وساهم أودريوزوال في 9 أهداف مع ريال 
سوس�يداد، الموس�م الماض�ي، خالل 38 
مب�اراة خاضه�ا مع الفريق الباس�كي في 

مختلف البطوالت.

مورينيو يرفض االستسالم يف صفقة جديدة

نجم إسبانيا الصاعد مرشح لتعويض دانيلو

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي عن إتمام صفقة التعاقد مع الالعب البرازيلي 
داني ألفيس ظهير أيمن يوفنتوس.

وقدم النادي الباريس�ي ألفيس بطريقة استثنائية، حيث نشر مقطع فيديو لالعب البرازيلي، 
وه�و يق�وم باس�تخدام آل�ة إلكتروني�ة لطب�ع رقم قميص�ه، رق�م 32 مع وصي�ف الدوري 

الفرنسي.
وكان دان�ي ألفي�س رحل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف، بعدما فس�خ عقده بالتراضي مع 

إدارة السيدة العجوز.
وذك�رت صحيف�ة )ليكي�ب( الفرنس�ية أن العب برش�لونة ويوفنتوس الس�ابق وقع عق�ًدا مدته 

موسمين، ينتهي في صيف 2019.
وأضافت أن الالعب سيحصل على راتب ضخم قيمته 14 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم ألفيس في مؤتمر صحفي، اليوم بمقر النادي الباريسي.
ويع�د البرازيل�ي ثاني صفقة للفريق الباريس�ي، بعد التعاقد مع يوري بيرشيتش�ي ظهير أيس�ر ريال 

سوسيداد.

باريس سان جريمان يقدم 
داين ألفيس بطريقة استثنائية

             المستقبل العراقي/ متابعة

اجتم�ع إرنيس�تو فالفيردي، المدي�ر الفني الجديد 
لنادي برشلونة اإلس�باني، مع جوسيب سيجورا 
المدي�ر الرياض�ي، وروبرت فيرنانديز الس�كرتير 
الفن�ي، ف�ي حضور عض�و مجل�س اإلدارة أربانو 
أورتيج�ا ألول م�رة من�ذ تول�ي س�يجورا منصبه 
الجديد، وذلك لتحديد خريطة البلوجرانا في سوق 

االنتقاالت.
وذكرت صحيفة “سبورت” اإلسبانية 
أن االجتم�اع الثالث�ي أس�فر ع�ن 
ض�م  فك�رة  برش�لونة  رف�ض 
هيكتور بيليرين من أرس�نال 
النادي  أن  اإلنجليزي كم�ا 
ق�رر  الكتالون�ي 
في  قدما  المضي 

صفق�ة انضم�ام باولينيو من جوان�زو إيفرجراند 
الصيني والتي قد تحسم خالل ساعات.

وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن فالفي�ردي يرغب في 
اختب�ار الوافد الجدي�د جي�رارد ديولوفيو للوقوف 
على مستواه ومعرفة إن كانت سيستمر مع الكتيبة 

الكتالونية الموسم المقبل أم يتم إعارته.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن برش�لونة ل�م يستس�لم 
في إمكاني�ة التعاقد مع اإليطال�ي ماركو فيراتي، 
العب باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، ولن ينهي 
المفاوض�ات مع الالع�ب حتى 31 أغس�طس/آب 

المقبل عند غلق سوق االنتقاالت.
وكان فيرات�ي ق�د اعتذر ف�ي مقطع فيديو نش�ره 
الموق�ع الرس�مي لن�ادي باري�س س�ان جيرمان 
الفرنس�ي ع�ن إمكاني�ة مغادرته ن�ادي العاصمة 
الفرنس�ية مؤك�دا س�عادته بالبق�اء م�ع الفري�ق 

الباريسي.

            المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة تضم 26 العًبا، استعداًدا للسفر 
إل�ى الواليات المتح�دة األمريكية، لبدء الجولة الصيفية، الت�ي يتخللها 3 مباريات ودية 

أمام مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ومباراة الكالسيكو الودية ضد برشلونة.
وغاب ع�ن قائمة الفري�ق الملكي، 
نجم�ه األول كريس�تيانو رونالدو، 
لمش�اركته في كأس الق�ارات، في 
روسيا الش�هر الماضي، إضافة إلى 

سيرجيو راموس قائد الفريق.
ف�ي المقابل ضم زي�دان نجله لوكا، 
والعب الوسط المغربي الشاب أشرف 
حكيمي )19 عاًما(، والوافد الجديد ثيو 
هرنانديز، المنضم من أتلتيكو مدريد، بعد 
انته�اء إعارته إلى ديبورتيف�و أالفيس، وألفارو 

موراتا الذي لم يحسم مصيره بعد.
كما تضم القائمة حراس المرمى الثالثة، كيلور 
ناف�اس وكيكو كاس�يا وروبن ياني�ز، وداني 
كارباخال، ناتشو، مارسيلو، دانيلو، كويزادا، 
تيخي�رو، مان�و هرنان�دو، تون�ي ك�روس، 
كاس�يميرو، ل�وكا مودريت�ش، إيس�كو، 
ماتيو كوفاس�يتش، أوس�كار، فرانشو، 
كريم بنزيما، لوكاس فاس�كيز، وداني 

جوميز.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن�ه حت�ى ع�ام 1970 كان يح�ر اس�تخدام الطب�ل يف 

عمان.
أن من عادة أهل هضبة التبت يف الصني مد ألسنتهم تعبريا 

عن الرتحيب بالضيف .
أن الفلكيني يقدرون عدد الشهب التي تدور حول الشمس 

ب� 100000000 شهاب.
أن دل�وا م�ن مي�اه البحر يح�وي عىل كوبني م�ن األمالح 

املعدنية املنحلة فيه األمر الذي يجعل مياه البحر مالحة.
أن جس�م الدودة يح�وي عىل 2000 عضل�ة وإذا ما قورن 
بجس�م اإلنسان فجس�م اإلنس�ان يحوي عيل 700 عضلة 

فقط.
أن يف اللحظ�ة هنالك حوايل 2000 صاعقة ترب س�طح 

األرض يف أماكن مختلفة.
أن�ك بحاج�ة إىل 120 قط�رة م�اء م�ن أج�ل م�أ ملعقة 

صغرية.
أن ق�وس ق�زح ال يظهر إال أن تكون الزاوية بني الش�مس 

وخط األفق أقل من 40ْ.
أن دماغ اإلنس�ان يحوي عىل نسبة عالية من املاء تصل إىل 

أربع أخماس وزنه.
أن اإلنس�ان إذا اس�تطاع الوص�ول إىل املري�خ وح�ط فوق 
س�طحه ف�إن وزنه س�يصبح 38%م�ن وزنه ال�كيل فوق 

سطح .األرض

مهنياً:تواج�ه الي�وم الكث�ري م�ن الصدف يف 
العمل والتى تكون لصالحك

عاطفياً:تخطط لقضاء أمسية جميلة برفقة 
الحبيب.

مهنياً:تزداد شعبيتك أمام زمالء العمل وتعلو 
أسهمك

عاطفياً:ال تطلق عىل الحبيب أحكام مسبقة 
قبل أن تتأكد من صحة األقاويل.

مهنياً:تنقلب األمور يف العمل اليوم وعليك أن 
تعرف كيف تواجهها وتتحىل بالصرب

عاطفياً:ش�خص ما يلف�ت انتباهك وتحاول 
أن تتقرب منه أكثر.

مهنياً:ركز عىل األمور التى تتطلب منك املزيد 
من املجهود والوقت بالعمل

عاطفياً:أمامك الكثري من التحديات يف العمل 
عليك أن تعرف كيف تتعامل معها.

مهنياً:اتخذ قراراتك بنفسك وال تدع أحد يؤثر 
عليك

اىل  لتتع�رف  تس�اعدك  عاطفياً:الظ�روف 
الحبيب أكثر فال تضيعها.

مهنياً:ك�ن متواضعاً وال تتكرب عىل زمالئك يف 
العمل فأنت لست األفضل

عاطفياً:تسامح مع الحبيب وال تذكره دائماً 
بأخطائه.

مهنياً:تب�دو متفائالً ومقبل عىل العمل اليوم 
وترغب يف انجاز املزيد

عاطفياً:تح�اول أن تفاج�ئ الحبي�ب بأمور 
يحبها وتقربك منه أكثر.

مهنياً:علي�ك أن تهت�م بكفاءة العم�ل اليوم 
أكثر من الرسعة

عاطفياً:للعازبني الكث�ري من فرص االرتباط 
املتاحة لك قريباً.

مهنياً:تب�دع يف مج�ال عمل�ك وكل يوم تنجز 
وتكتشف الكثري

عاطفياً:الحبيب يش�كو من بعدك وانشغالك 
عنه أعطيه املزيد من الوقت.

مهنياً:عليك أن ترك�ز عىل تواصلك مع زمالء 
العمل فهي من أهم أسباب النجاح

عاطفي�اً:ال تكن متش�ائماً وانظر اىل الجانب 
املرشق يف حياتك.

مهنياً:تض�ع الكث�ري م�ن خط�ط العمل عىل 
املدى البعيد

عاطفي�اً:ال تجرح مش�اعر الحبي�ب بكالمك 
وكن حريصاً فيما تقول.

مهنياً:لدي�ك الكث�ري م�ن الفرص الي�وم التى 
تساعدك عىل جعل األمور لصالحك يف العمل

عاطفياً:الحبي�ب يحب اس�لوبك العفوي فال 
تتصنع.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 مخ - 1 حبة بصل أرباع - 2 ورق لورا - 2 عيدان 
قرف�ة – مل�ح - فلفل أس�ود - ماء للس�لق - زيت 

للقيل
للتغطية:

2 معلق�ة كب�رية حلي�ب - 1 بيض�ة – دقي�ق – 
بقسماط

طريقة التحضري:
توضع املاء يف وعاء عىل النار، ويضاف إليها الفلفل 

االسود والقرفة وورق اللورا حتى تغيل.
يوضع املخ يف املاء ملدة 10 دقائق وحتى ينضج.

يرفع امل�خ، ويوضع يف مصف�اة ليتخلص من املاء 
الزائد.

توض�ع البي�ض يف طب�ق، ويض�اف إليه�ا الحليب 
ورشة فلفل أسود، وتخفق جيداً.

يقطع املخ، ويوضع يف الدقيق ليغطيه بالكامل.
ثم يغمس يف خليط البيض، ثم يف البقسماط.

يوضع زيت غزير يف مقالة عىل النار حتى يسخن.
يق�ىل امل�خ يف الزيت، ويقل�ب ع�ىل الجانبني حتى 

يكتسب اللون الذهبي.
يرفع عىل ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.

يوض�ع يف الطب�ق، ويق�دم س�اخن م�ع رشائ�ح 
الليمون.

إلنقاذ األفيال.. مايل تستعني بالكالب
يف مسعى إلنقاذ واحد من آخر قطعان األفيال الصحراوية يف أفريقيا 
اس�تعانت مايل بالكالب ميتش وبوبي وإيمي من هولندا للبحث عن 
العاج غري القانوني. وأبلغ الجنرال برياما سيس�وكو املستشار لدى 
وزارة البيئ�ة روي�رتز أن هذه ال�كالب الصغرية ه�ي أحدث أعضاء 
كتيب�ة مكافحة الصيد غري املرشوع التي ش�كلت لتفكيك ش�بكات 
تهري�ب الع�اج الت�ي دمرت قطع�ان األفي�ال يف م�ايل. والصيد غري 
املرشوع متفش عىل ش�مال البالد و الفوىض ال تزال س�ائدة وزادت 
وقائ�ع تهري�ب الع�اج. وكان وزير البيئ�ة قال يف وقت س�ابق هذا 
الع�ام إنه لم يتبق يف مايل س�وى نح�و 300 فيل فق�ط. وذبح نحو 
167 من�ذ تفجر القتال يف 2012 وتداع�ت منظومة للرقابة املحلية. 
وقال سيس�وكو لرويرتز »هن�اك مخزون من الع�اج يجري تداوله. 
إذا تمكنا من ضبط العاج فس�نتتبع أثره حتى نمسك بالصيادين«. 
وقالت سوزان كاني مديرة مؤسسة حماية األفيال الربية يف مايل إن 
فري�ق مكافحة الصيد غري املرشوع س�يصطحب الكالب يف عمليات 
بحث عندما يحصل عىل معلومات بشأن أماكن اختباء املهربني ومن 

املتوقع أن تساعد الرشطة يف اعتقالهم.

متى حيصل الطفل عىل هاتف ذكي؟
أصبح الهاتف الذك�ي من مفردات الحياة اليومية 
ل�دى الكث�ري م�ن املراهق�ني واألطف�ال يف وقتن�ا 
الح�ارض. ولكن م�ا هو العم�ر املناس�ب القتناء 

هاتف ذكي؟
ولإلجاب�ة عن ه�ذا الس�ؤال، قالت مدرب�ة امليديا 
األملانية كريستني النجر إن الطفل ينبغي أن يدخل 
عالم التكنولوجيا الرقمية تدريجيا، معللة ذلك بأن 
الطفل ال يزال صغريا عىل فهم كل وظائف الجهاز؛ 
لذا فهو يحتاج إىل وقت وإرشاف من الوالدين حتى 
يتس�نى له فهم وظائ�ف الهاتف الذك�ي ومعرفة 
كيف يحمي نفس�ه عند اإلبحار يف عالم اإلنرتنت..

وأضاف�ت الخبرية لدى مبادرة “راق�ب ماذا يفعل 
طفل�ك بامليديا؟”، أنه يج�وز أن يحصل الطفل يف 
البداي�ة عىل هاتف ج�وال ذي إمكانيات بس�يطة 
وبال اتصال باإلنرتنت بدءا من عمر 9 س�نوات، ثم 

يحصل عىل هاتف ذكي بدءا من عمر 11 سنة.

اكتشاف جني يف الدماغ لعالج االكتئاب
اكتش�ف العلماء جينا يف مركز املكافأة يف الدماغ يمكن أن يؤدي 
إىل اإلصاب�ة باالكتئاب، ويمك�ن عالجه..ويعاني م�ن االكتئاب 
أكثر من 300 مليون شخص سنويا يف جميع أنحاء العالم، وهو 

رقم يسجل ارتفاعا مستمرا.
وم�ع تزايد معدالت اإلصابة باإلكتئ�اب، فإن هناك تهافتا عامليا 
من أجل تقديم موارد للمرىض، يف حني أن البحوث العلمية تجري 
بش�كل رسيع من أجل فهم ه�ذا املرض..وقد تمك�ن الباحثون 
بجامعة مرييالند من تحدي�د الجينات يف الفرئان والبرش، والتي 

يمكنها إما زيادة القلق أو حماية الشخص من اإلجهاد.
واستندت الدراسة إىل األبحاث السابقة التي أظهرت وجود صلة 
ب�ني هذا الجني واالكتئاب يف قرن آمون، وهي منطقة يف الدماغ، 
مس�ؤولة عن التحكم يف املشاعر والذاكرة، وهي املحور الرئييس 
لبحوث االكتئاب..وقالت ماري كاي لوبو، أس�تاذة مس�اعدة يف 
قس�م الترشيح وعل�م األعصاب، وقائد هذه الدراس�ة الحديثة، 
إن النتائ�ج الت�ي توصلت إليها تظهر الحاجة إىل دراس�ة جميع 

املناطق يف الدماغ التي تسهم يف الشعور باالكتئاب.
وأوضح�ت لوب�و بأن »هن�اك مناطق متع�ددة يف الدم�اغ تتأثر 
باالكتئاب، وهذه الدراسة تبني أننا نحتاج حقا الذهاب إىل هناك 
وفحص كل منطقة بشكل مختلف، ال يمكن التعامل مع الدماغ 

عىل أنه عضو واحد كامل«.

1ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف
2أول من استخدم االسفلت يف تعبيد الطرق

3م�ن موالي�د قرطاج وم�ن أعظ�م القادة 
العسكريني يف التاريخ 4بحر o للتعريف o يف 

الفم 5تحفر عميقا الستخراج معدن ثمني
6أح�د مل�ون فرنس�ا 7مخ�رتع الديناميت 

8مكافأة لعمل جليل o نظر برقة وحنان
9ألوان ما بعد املطر o زيت سبب الحروب

10رضب وط�رق o للكس�ور o توضع عليه 
األشياء

1للقس�م o أش�عل 2متش�ابهان o للبي�ع 
والرشاء 3اش�تياق ش�ديد o مدين�ة عربية 
عىل املحي�ط االطليس 4أول بلد عربي عرف 

الطباعة o نظر بطرف عينه
5بل�د آس�يوي يعن�ي بل�د األح�رار o ألقى 
وطرح 6متش�ابهان o نقول أهال وس�هال 
ومرحب�ا 7املش�تغلون 8حي�وان يحك أذنه 

بأنفه o تفتت واختفاء يف السوائل
9متشابهان o أحد نجوم السماء o هرب
10أداة نافية ناصبة o قال كالما o قطع 

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..مخ بانيه
طب

صبي أملاين يوزع آالفًا من اليورو عىل املارة
تحقق الرشطة االملانية يف قضية صبي 
يبل�غ من العمر 13 عاما وزع آالفا من 

اليورو عىل املارة يف الشارع.
وقالت الرشط�ة إن الصب�ي، من بلدة 
ب�اد تولز بوالية بافاريا الجنوبية، كان 
يوزع ع�ىل املارة مبال�غ مالية ترتاوح 
ب�ني 100 و 2400 يورو )2740-110 

دوالر(.
وأبلغ عدد من املارة، الذين حصلوا عىل 

مبالغ مالية، يف وقت الحق عن الواقعة 
للسلطات، حيث تم تسليم 4500 يورو 

إىل مركز الرشطة املحيل.
وعثر ضباط يف وقت الحق عىل الصبي 
يف الش�ارع، وبحوزته كمية كبرية من 
النقود. واعرتف بأنه أخذ املال من منزل 
عائلته. ونقلت صحيفة » س�ودويتش 
تسايتونج«عن الرشطة املحلية قولها 

إن والديه »لم يتأثرا كثريا«.

السيلفي يواصل حصد الضحايا يف اهلند

أعلنت الرشطة الهندية، عن مقتل 
ثالثة رجال عىل األقل، باإلضافة إىل 
وجود مخاوف بشأن غرق خمسة 
آخرين، بعد انقالب قاربهم يف أحد 
األنهار بوسط الهند، أثناء قيامهم 
بالتقاط ص�ور س�يلفي وتصوير 
ع�ىل  لعرضه�ا  فيدي�و  مقاط�ع 
االجتماعي.وقع  التواصل  وس�ائل 
الحادث مس�اء األحد املايض، أثناء 
خ�روج مجموعة من 10 ش�بان، 
يف قارب للصيد بنه�ر فينا القريب 
من مدينة ناجب�ور الهندية. وقال 
، قائ�د رشط�ة املنطق�ة، إن قائد 
القارب أنقذ اثنني من الشبان، كما 
ت�م انتش�ال ثالث جث�ث بعد ظهر 
أثن�اء  “توصلن�ا  االثنني.وأوض�ح 
التحقيقات األولية إىل أن املجموعة 

كانت منش�غلة بتصوي�ر مقاطع 
الفيديو، والتقاط صور الس�يلفي 
وأض�اف  الق�ارب”.  مت�ن  ع�ىل 
باهادور “يقول الناجون إن القارب 
فق�د توازنه وانقل�ب عندما انتقل 
عدد من الش�بان إىل أح�د جانبيه، 
للوقوف اللتقاط صور س�يلفي أو 
تصوي�ر مقطع فيديو”.وبحس�ب 
بحث جديد تم إعداده، فإنه يشار 
إىل أن الهن�د لديها أع�ىل معدل من 
الوفي�ات املرتبط�ة بالتقاط صور 
السيلفي. وكشفت دراسة أجرتها 
جامعة كارنيج�ى مليون أن الهند 
استحوذت عىل نسبة 60 باملئة من 
حوادث السيلفى يف العالم التي بلغ 
عددها 127 حادث�ا يف فرتة ما بني 

مارس 2014 وسبتمرب 2016.
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تضليل إعالمي أم مشاكسات إعالمية أحبه.. وال أثق به

طاهر علوانريم قيس كبة

لعّل تحّري المصداقية كان وما يزال إش�كالية تواجه وس�ائل اإلعالم 
وجمهورها والجهة أو الجهات التي تستهدفها الرسائل اإلعالمية. هنالك 
حيرة حقيقية في الس�يطرة على المصداقّي�ة اإلعالمية، وهناك صعوبة 
في الحد من التضليل والتزييف في الخبر الصحافي والحمالت اإلعالمية. 
كانت تهم�ة الصحافة الصفراء وم�ا تزال تالحق ذلك الن�وع من التلفيق 
كما تالحق وس�ائل إع�الم مّتهمة بأنها تضلل الن�اس. في المقابل هنالك 
صحافي�ون وإعالميون يب�دو أنهم قد أدمنوا فكرة إث�ارة الرأي العام في 
إطار المنافسة واختصار الطريق إلى القارئ أو المشاهد حتى ولو فقدت 
الوس�يلة اإلعالمي�ة بعضا من مصداقيته�ا، ال ب�أس فبإمكانها تصحيح 
تل�ك الهفوة ف�ي ما بعد. ذلك النوع من االستس�هال في معالجة الظاهرة 
فضال عن عدم ثبات سياقات العمل الصحافي واإلعالمي قاد إلى متاهات 
ف�ي التضلي�ل اإلعالمي وقاد إلى إش�كال ش�ّتى مما يس�ّمى بالصياغات 
الش�يطانية للخبر وذلك بدّس الّس�م في الدس�م أو تمرير رس�ائل ما عبر 
الخبر أو التغطية الصحافية. ال يكاد اجتماع أو مؤتمر يعقد في ما يتعلق 
بالصحاف�ة واإلعالم إال ويخرج بمحصلة مفادها أن الحيادية مفقودة أو 
شبه مفقودة وإعادة إنتاج الخبر أو الموضوع الصحافي هي سمة غالبة 

بما يخدم توّجه وأهداف الوسيلة اإلعالمية.
لعّل هذه اإلش�كالية تحيلنا إلى السرعة الفائقة في انتشار الخبر وإن 
كان ملّفق�ا والفضل في ذلك يعود إلى س�هولة االتصال والتواصل وكثرة 
المنّص�ات التي م�ن خاللها يتم البّث الف�وري لألخبار، تفّش�ي الظاهرة 
واالنتش�ار المذه�ل للخب�ر وإن كان مضل�ال وفاق�دا للمصداقي�ة يجعل 
مهمة التصحيح والتصويب قّص�ة طويلة فضال عن صراخ المتصارخين 
بضرورة إحالة المتس�ّبب في التضليل إلى القضاء. باألمس أعيت الرئيس 
األميرك�ي دونالد ترامب الحيل�ة في التصدي إلحدى القن�وات الفضائية 
األميركي�ة فقد وصل في انتقادها إلى طريق مس�دود. وكذلك فش�ل في 
الح�ّد من حرّية العدي�د من الصحف ومحط�ات تلفزيونية أخرى وهو لم 
يبخ��ل عليها باتهامات التعّمد في تضلي�ل ال�رأي العام. إذا كانت القّصة 
بهذا الش�كل في أكبر اإلمبراطوريات في العالم فماذا عن واقع الحال في 
بلدان أخرى ال تتمتع بمثل تلك المس�احات الشاسعة من العمل الصحافي 
واإلعالمي فضال عن التنّوع والحريات والقدرة على المنافس�ة. من جهة 
أخرى، تتذّرع البعض من الصحف والمنابر اإلعالمية أنها بصدد مشاكسة 
الساس�ة وهي تخاطبهم أو تنقل عنهم من دون أن تتعمد التضليل، وتلك 
مفارقة أخرى غريبة إذ كيف يمكن للمتلقي أن يمّيز بين المزاح والتضليل 
وبين الوخزات المتعمدة الستفزاز السياسي وبين التضليل؟ وأين يا ترى 
موق�ع المصداقية التي هي رأس�مال اإلعالم؟ واقعيا نح�ن أمام طوفان 
هائل من األخبار التي تتدفق في كل دقيقة وساعة وماكنة إنتاج األخبار 
ال تعرف التوّقف ولهذا لن يكون مستغربا أن يتم دّس خبر ملفق أو مفبرك 
هن�ا أو هن�اك أو تحريف حديث لمس�ؤول سياس�ي أو التش�بث بمقولة 

مصادر موثوقة أو مصادر خاصة لتسويق تلك البضاعة المضللة.

ربما ال يخفى على الكثيرين أن الحب ش�يء والثقة شيء آخر.. يقول 
الكاتب جيمس بوار “اس�ألوا اآلباء واألمهات ع�ن مدى حبهم ألبنائهم.. 
س�يقولون ما يش�به أن ذلك الح�ب يصعد بهم إلى القم�ر ويعود بهم إلى 
األرض ولك�ن ه�ل يمكنهم أن يثق�وا بهم وه�م يلعبون بأع�واد الثقاب 
والس�كاكين؟ فالح�ب والثقة أم�ران مختلف�ان تماما”..فالثقة باآلخر.. 
الحبي�ب.. تتطل�ب فهم�ا عميق�ا وإدراكا وزمن�ا ومواقف كثي�رة لتثبت 
نفس�ها.. والرجل العاش�ق المحب س�يقدر أن أمر الثقة منوط بكل ذلك.. 
ولن يرغم حبيبته على تقديم ما ال تريد قبل أن تمسك شهادة الثقة بيديها 
وتشهد عليها بأم عينها..وثمة نصائح كثيرة تتعلق بمفهوم الثقة ومتى 
يج�ب أن نمنحها للحبي�ب ومتى يدق ناقوس خط�ر افتقادها.. من بينها 
مثال.. أال نثق باآلخر بسرعة.. وهو ما ال يعني افتراض السيء حتى يثبت 
العك�س.. ولكنه يعني أن نضع عالمات ح�ذر قبل أن ننفتح ونمنح الثقة 
لآلخ�ر.. فالحب يرفعنا عن األرض، يضعنا ف�ي غير واقعنا ويجعلنا نرى 
كل األش�ياء وكأنها األجمل واألروع.. ول�ذا فإن النصيحة تقتضي منا أن 
نح�اول إدراك حقيق�ة أننا نرى أفضل م�ا في اآلخر طالم�ا أننا في حالة 
حب.. وعليه يجب أال ننسى ذلك وأال نمنح كامل الثقة حتى تتضح الرؤى 
تماما.. وس�نعرف بالتدريج أننا ننظر إلى اآلخر بواقعية ما إن نبدأ برؤية 
س�يئاته مثلما نرى حس�ناته. وأيضا ف�إن ما نمنحه من ثق�ة ال بد له أن 
يك�ون ف�ي أقل القليل مس�اويا لما يمنح�ه لنا اآلخر من احت�رام.. أي أال 
نمن�ح ثقة لحبيب ال يحت�رم وجودنا وخياراتنا وأفكارن�ا.. ألننا إذ نحب 
وننفت�ح على اآلخر ونثق به إنما يكون علين�ا أن نتقبل نتائج المغامرة.. 
وذل�ك لن يكون بأي حال من األحوال مع ش�خص ال يحترمنا.. ألن صفة 
االحترام هي قبل وبعد كل ش�يء.. وهي العم�ود الفقري لكل العالقات.. 
م�ن أصغرها وأكثرها ثانوية وحتى أهمها في حياتنا. وال ش�ك أن الحب 
مجازف�ة.. فبقدر ما يمنحنا وجوده من ش�عور جميل بالحيوية والمتعة 
والف�رح وحب الحياة بقدر ما يس�ببه لنا من أل�م وضياع ويأس حينما ال 
تس�ير المياه كما يراد لها بيننا وبين من نحب.. ومن اللحظة األولى التي 
نس�مح فيها ألنفس�نا بأن نقع في الحب فإننا نفتح أرواحنا الحتماليات 
األلم.. ألنه قد ال يكون باستطاعتنا أن نحدس بما سيحدث لنا.. وليس هذا 
باألمر السيء.. فكل المنجزات العظيمة إنما تتطلب تضحيات ومغامرات 
عظيمة.. وطريق النجاح غالبا ما يكون معّبدا بالفشل واإلحباط واليأس! 
والح�ل هو أن نعطي الحق ألنفس�نا بخوض التجربة.. ب�كل معطياتها.. 
وأن نتقب�ل كل األع�راض الجانبي�ة المصاحب�ة للح�ب.. وأن نمنح الثقة 
ألنفسنا قبل اآلخر.. ألن الثقة بالنفس هي التي ستعكس تصرفات اآلخر 
صوبنا.. وهي التي ستمنحنا القوة لتجاوز المطبات والكوارث التي غالبا 
م�ا ترافق الحب.. واألهم من كل ذل�ك هو الوعي والمعرفة.. ألن المعرفة 
تجعلنا نحدس ونرى ما ال يس�تطيع رؤيته اآلخرون.ومهما يكن من أمر 
فإن الحب يس�تحق المغام�رة.. وكل ما علينا معرفته ه�و أال نرتعب من 

النتائج.. فنحن في النهاية سنكون بخير.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

العطواين هينئ الشعب العراقي والقوات األمنية وفصائل احلشد الشعبي بمناسبة حترير املوصل

شكر وتقدير

يطيب لي ان اعبر باسمي ونيابة عن زمالئي خريجي كلية الطب 
جامعة بابل الدورة » 91« عن عميق شكري وتقديري الى السيد 
العمي�د الدكت�ور مش�تاق عبد العظيم وت�وت المحت�رم .. وذلك 
للمجه�ود الكبير ال�ذي يقدمه في تطوير وتحدي�ث الكلية اداريا 
وتعليمي�ا ...حيث ش�هدت تطورات بذلت فيه�ا جهود متظافرة 
لالرتقاء الى افاق غير مسبوقة لتحرز مراكز متقدمة في مسيرة 
التعليم العال�ي وانعكس ذالك ايجابيا على س�معة خريجيها في 
مج�ال العمل الطبي... نش�د عل�ى ايديكم ونتمنى لك�م التوفيق 

الدائم والعطاء العلمي المستمر الدامة هذا الصرح العظيم
الخريجة

يسر ناجي ناظم
كلية الطب / جامعة بابل

المستقبل العراقي/خاص

حص�ل مصور الوق�ف الش�يعي الس�يد محمد علي 
الموسوي على الجائزة الذهبية في مهرجان القران 

والعترة الدولي السنوي والذي اقيم في الجمهورية 
االسالمية ايران ».

وق�ال الموس�وي إن »دول عديدة قد اش�تركت بهذا 
المهرج�ان وكذل�ك محافظ�ات إي�ران جميعا حيث 
كانت مش�اركتنا هي في ص�ور المراقد  والمزارات  
والمناطق األثرية  وقد حظي بإعجاب و استحسان 

الجمهور  وكل من زار المعرض ».
و قدمت إدارة المهرجان العديد من الدروع وشهادات 
المش�اركة الى المصور الوقف الش�يعي كما قدمت 
درع وشهادة شكر وعرفان الى رئيس ديوان الوقف 
الش�يعي  س�ماحة الس�يد ع�الء الموس�وي لتلبية 
الدع�وى والمش�اركة الكبيرة والمتمي�زة والفعالة 
داعي�ن ال�ى تك�رار واس�تمرار المش�اركة  وما تم 
عرضه من صور تاريخيه وابراز البصمه الحضارية 
والعمرانية للعتبات المقدسة ومامرت به من مراحل 
اعمار اسالمي كبير، وكذلك اللوح التكريمي   لمدير 

الوقف الشيعي السيد سالم الخفاجي«.
مب�روك للنج�ف االش�رف وكذل�ك لدي�وان الوق�ف 
الش�يعي  كل التوفيق لمصورن�ا المتألق  حيث كان 

معرضه هو ١١٢ الثاني عشر بعد المائة.

توص�ل ع�دد من علم�اء الصح�ة إلى نتائ�ج تبين أن 
العطل الطويلة، أو االمتناع عن القيام بأي نش�اطات 
بدني�ة أو ذهني�ة، لها آثارها الس�لبية عل�ى الحالتين 
الصحية والعقلية لإلنس�ان..ووفقا لبع�ض العلماء 
البريطانيين فإن »قضاء العطل الطويلة أو االستجمام 

على الشواطئ دون القيام بأي 
نشاطات بدنية أو ذهنية تذكر، 
من الممكن أن يزيد من احتمال 
اإلصاب�ة بأم�راض خطيرة قد 
تتسبب بالوفاة المبكرة، فأثناء 
تلك العطل يفقد الجس�م قسما 
من كتلته العضلية وتزداد نسب 
الده�ون المتراكم�ة فيه«..من 
جانبهم أك�د علماء من جامعة 
إرلنغ�ن األلمانية أن »النش�اط 
الراح�ة  أثن�اء  الدماغ�ي يق�ل 
بمعدل ملحوظ، وقضاء فترات 
طويلة دون القيام بأي عمليات 
ذهنية من الممكن أن يؤدي إلى 
الق�درات اإلدراكية مع  تدهور 
الوقت، كما أن النوم لس�اعات 
طويل�ة )أكثر من 9 س�اعات( 
أثناء العطل له تأثيراته السلبية 

عل�ى الصحة أيضا«..ويذكر أن العديد من الدراس�ات 
كانت قد تحدثت عن مخاطر انخفاض النشاط البدني 
والذهني. فمنذ مدة، أك�د علماء من جامعة ليفربول 
البريطانية أن االستجمام أو االستلقاء على الشواطئ 

لفترات طويلة قد يتسبب بالوفاة المبكرة أحيانا. 

الراحة هلا تأثرياهتا السلبية عىل الصحة! املوسوي حيصد الذهب يف مهرجان القرآن والعرتة 
يف اجلمهورية  االسالمية

 يتق�دم محافظ بغ�داد المهندس 
بأس�مى  الع�ط�وان�ي  عط�وان 
التهاني والتبريكات الى الش�عب 
العراقي والقوات األمنية وفصائل 

الش�ع�بي  الح�ش�د 
بمناس�بة ت�حري�ر 
الموص�ل من براثن 

داعش اإلرهابي.


