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طالب اآلخرة
 يدرك أمله ويأتيه من الّدنيا

 ماقدر له

ص3»املواطن« تغري أسمها يف الربملان إىل »كتلة احلكمة«: الباب مفتوحا ملن يرغب باالنضامم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4الفلسطينيون جيربون إرسائيل عىل رفع »البوابات اإللكرتونية« 

روسـيـا تـحـذر مـن تـبـعـات الـعـقـوبـات األمـيـركـيـة: سـتـضـر بـمـصـالـح الـبـلـديـن

جملس الوزراء يكلف الرد الرسيع بـ »ازالة التجاوزات« عىل عقارات الدولة

صولة عىل »عصابات« القتل املنظم
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن مستش�ار وزير الداخلية وهاب 
الطائ�ي اعتق�ال قات�ل طبيب�ة وثم�ان 
خط�ف  بعملي�ات  متورط�ة  عصاب�ات 
االطب�اء يف بغ�داد، وفيما اتهم�ت قيادة 
إلكرتوني�ة«  »جيوش�ا  بغ�داد  عملي�ات 
بزعزعة األمن الداخيل و«زرع الرعب« من 
خالل الرتكيز عىل جرائم جنائية، كش�ف 
مص�در أن الداخلي�ة س�تتخذ إج�راءات 

رادعة بحق مروجي اإلشاعات.
وقال مستش�ار وزير الداخلية وهاب 
الطائي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، ان »وزارة الداخلي�ة تقف 
باملرص�اد لكل م�ن يحاول العب�ث بأمن 
املواطن�ن وب�ارشاف مبارش م�ن الوزير 
قاس�م االعرج�ي«، مبينا انه »ت�م القاء 
القبض عىل متهم يدعى ذو الفقار اعرتف 
بحادث قتل الدكتورة ندى حاتم صاحبة 
مخت�ر يف منطقة بغ�داد الجدي�دة، وتم 
توقيف�ه وفق املادة /٤٠٦ ق ع«. واضاف 
اعتقل�ت  االمني�ة  »الق�وات  ان  الطائ�ي 
عصابة خطفت الدكتور س�عد عبد الحر 
حسن يف منطقة بغداد الجديدة«، مشريا 
اىل ان »عدد افراد العصابة بلغ ٤ اشخاص 
يرتاس�هم ش�خص يدعى وس�ام غماس 

عبود«. واكد الطائي انه »تم القبض عىل 
عصابة س�طو مس�لح بالجرم املشهود، 
قام�ت برسقة مصوغ�ات ذهبية ومبالغ 
مادي�ة م�ن دار الدكت�ورة س�عاد جدوع 
فاضل يف منطقة زيونة«، الفتا اىل انه »تم 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم«.
وتاب�ع انه »تم القبض ع�ىل العصابة 
الت�ي قام�ت بخط�ف الدكت�ور فاض�ل 
العام�ري يف منطق�ة الش�عب واملتكونة 
م�ن عدد افراد، حيث احيل�وا اىل املحكمة 

املركزية«.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

قال وزير الخارجية الرويس إن موس�كو 
تأم�ل يف أن تأخ�ذ أربي�ل يف الحس�بان كل 
العواقب املحتملة لنتائج استفتاء االستقالل 
ل�دى ترجمته إىل أرض الواقع، فيما أصدرت 
بعث�ة االتحاد األوربي يف العراق بياناً بش�أن 
استفتاء اس�تقالل إقليم كردستان اذ اكدت 

دع�م االتح�اد لوح�دة الع�راق. وأك�د وزير 
أن  الف�روف  ال�رويس س�ريغي  الخارجي�ة 
موس�كو تنظر إىل االستفتاء عىل أنه »تعبري 
عن تطلعات الش�عب الكردي«، وأنه يحظى 
بدعم أغلب س�كان إقليم كردستان العراق، 
لكن�ه اس�تدرك بالق�ول »نأم�ل أن يؤخذ يف 
الحس�اب عند اتخ�اذ الق�رارات النهائية ما 
يرتتب عىل هذه الخطوة من نتائج سياسية، 

واقتصادية،  وديموغرافية  وجيوسياس�ية، 
من مبدأ أن املس�ألة الكردي�ة تتجاوز حدود 
الع�راق الحالي�ة، وتؤثر يف أوض�اع عدد من 
الدول الجوار. وللمس�ألة الكردية دور كبري 
ومكانة بارزة يف إطار عملية تسوية األزمات 

القائمة يف املنطقة حاليا«.  

التفاصيل ص3

املنافذ احلدودية: إحالة مخسة 
موظفني مجركيني بمنفذ سفوان 

إىل نزاهة البرصة

كريستيانو رونالدو 
يـتـحـدث ألول مـــرة

 عن مصريه

الداخلية تعتقل جمموعات متورطة خبطف وقتل االطباء.. وعمليات بغداد تتحدث عن »جيوش الكرتونية« تزرع الرعب
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زين العراق تتربع بمبلغ
 375 مليون دينار عراقي لعوائل 

شهداء الصحافة واالعالم
ص6

غـولـن:
 التقيـت برجـل لـه صلـة 

باالنقالب يف تركيا
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الـنـصـراوي: وعـود مركـزيـة بـإطـالق 
أموال للبرصة االسبوع املقبل

وزير النقل هييكل قسم املحاسبة يف املوانئ 
وحييل أفراده للتحقيق

األمم املتحدة حتذر من »حرب دينية« بسبب أفعال إرسائيل يف القدس
        بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب مبع�وث األم�م املتح�دة إىل الرشق 
األوس�ط نيكوالي مالدينوف، أم�س الثالثاء، 
عن خش�يته من أن يتحول التوت�ر يف القدس 

إىل رصاع ديني. 
وقال مالدينوف يف جلس�ة عقدها مجلس 
األمن الدويل حول الوضع يف القدس، إن نصف 
ق�رن من االحتالل اإلرسائييل تس�بب بأرضار 
آالف  وخل�ف  واإلرسائيلي�ن  للفلس�طينين 

الضحاي�ا، داعي�ا ال�دول األعض�اء يف املجلس 
للتدخ�ل لوق�ف التصعيد والتعاط�ف مع أهل 
الضحاي�ا. وح�ض إرسائي�ل ع�ىل مواصل�ة 
اتصاالتها مع األردن نظراً لدوره التاريخي يف 
القضية، مشددا عىل رضورة عودة األوضاع يف 

القدس إىل ما كانت عليه تاريخياً.
وأك�د املبع�وث أن »الفلس�طينين قلقون 
عىل هويته�م الدينية وهم يش�عرون بالعزلة 
والتهدي�د«، مطالبا إرسائيل كس�لطة احتالل 
أن »تح�رتم التزاماتها الدولية وتتجنب العنف 

والتوتر«. وتطرق إىل األنش�طة االس�تيطانية 
والق�دس  الغربي�ة  الضف�ة  يف  اإلرسائيلي�ة 
الرشقي�ة، مؤك�دا أنه�ا تقوض ف�رص إقامة 

دولة فلسطينية صالحة للحياة.
من جهته، ج�دد مندوب فلس�طن الدائم 
ل�دى األم�م املتحدة ري�اض منص�ور، رفض 
اإلج�راءات اإلرسائيلي�ة يف الق�دس واملس�جد 
األق�ى، داعيا التخ�اذ تدابري عاجل�ة إلعادة 
الوضع القائ�م يف القدس ورفع كل اإلجراءات 

التي تؤدي إىل تغيري هذا الوضع.
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موسكو تبلغ أربيل بـ »عواقب« استفتاء »االستقالل« 
واالحتاد األوريب: ندعم عراق موحد
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الثقافة الربملانية تتحدث عن توجه إلعادة قانون »حرية التعبري« إىل احلكومة
        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة الثقاف�ة النيابية 
حيدر امل�وىل، أم�س الثالثاء، ع�ن وجود 
توج�ه لدى اللجنة إلعادة مرشوع قانون 
والتظاه�ر  ال�رأي  التعب�ر ع�ن  حري�ة 
الس�لمي إىل الحكومة، عازيا س�بب ذلك 
إىل كث�رة التعدي�الت الت�ي أجري�ت ع�ى 
مس�ودته املرس�لة إىل الربمل�ان. ونقل�ت 
وكالة »الس�ومرية نيوز« عن املوىل قوله 
إن »قان�ون حري�ة التعب�ر ع�ن ال�رأي 
والتظاه�ر الس�لمي يعترب م�ن القوانني 
املهمة التي ترتبط بحق إنس�اني أوجبته 
القوان�ني الدولي�ة والدس�تور«، مبينا أن 
»م�رشوع القان�ون مر بتعدي�الت كثرة 
طيل�ة الف�رة الس�ابقة وبالت�ايل فم�ن 
املمك�ن أن يع�ود القان�ون إىل الحكومة 
بالش�كل  صياغت�ه  وإع�ادة  لتعديل�ه 
املناس�ب«.وأضاف أن »مرشوع القانون 
م�ازال بأروق�ة اللجان املختص�ة وهناك 

نقاشات عليه ولم يتم التوافق حوله، ما 
تس�بب بتأجيل التصويت عليه ألكثر من 
مرة بطلب من اللجان الربملانية«، مشرا 
إىل أن »هناك توجه�ا لدينا كلجنة ثقافة 
برملاني�ة إلعادت�ه إىل الحكوم�ة نتيج�ة 
لكثرة التعديالت التي طرأت عى نسخته 

املرسلة من الحكومة«.
وكان مجلس الن�واب أرجأ التصويت 
ع�ى مرشوع قان�ون حري�ة التعبر عن 
الس�لمي يف جلس�ته  والتظاه�ر  ال�رأي 
الت�ي عقدت االثن�ني ) 24 تموز 2017(، 
بطلب من اللجان املختصة. يش�ار إىل أن 
النائبة رسوة عبد الواحد أعلنت، االثنني، 
عن جمع تواقي�ع لتأجيل التصويت عى 
قانون حري�ة التعبر، مبينة أن ذلك جاء 
بع�ض وضع التحال�ف الوطني عقوبات 
إضافي�ة يف القانون. واعت�رب زعيم التيار 
الص�دري مقت�دى الص�در، االثن�ني، أن 
حرية الرأي والتعبر مكفولة بالدس�تور 
وال يحق للربملان وال غره التعدي عليها.

          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
أم�س  العب�ادي،  املس�لحة حي�در  للق�وات 
الثالث�اء، عن وضع خطة عس�كرية وصفها 
اىل  تلعف�ر  قض�اء  لتحري�ر  ب�«الخاص�ة« 
الغرب من مدينة املوص�ل من قبضة تنظيم 

»داعش«.
وقال العبادي، يف مؤتمره األسبوعي الذي 
يعقده بعد االجتم�اع بفريقه الحكومي من 
ال�وزراء، انه »تم وضع خطة خاصة لتحرير 

تلعفر«.
وأضاف ان »القوات األمنية سطرت ارواع 
األمثلة يف حماية املدنيني يف املوصل«، مش�را 
اىل ان »االهتمام باملؤسسة العسكرية السبب 

الرئيس يف القضاء عى اإلرهاب«.
وبش�أن الجرائ�م التي وقع�ت مؤخرا يف 
بغ�داد ومحافظات الوس�ط والجنوب والتي 
طال�ت اكاديميني وأطباء ق�ال العبادي، انه 
»نعامل الجريمة املنظم�ة معاملة اإلرهاب«، 
مردف�ا بالق�ول ان هن�اك تهوي�اًل اعالمي�اً 
مقصوداً من قب�ل جهات حول الجرائم التي 

وقعت مؤخرا«.
كم�ا أك�د العب�ادي أن�ه »ل�ن يفك�ر« يف 
االنتخابات ما ل�م يتم تحرير جميع األرايض 
العراقية، نافياً عزمه تشكيل أو إعالن قائمة 

انتخابية.
وقال العبادي »لن أفكر يف االنتخابات ما لم 
يتم تحرير األرايض العراقية كافة«، وأضاف 
قائالً »أنف�ي نفياً قاطعاً عزمي تش�كيل أو 

إعالن قائمة انتخابية أو سياسية«.

واعل�ن أيض�اً ان الحكوم�ة االتحادية لن 
تتعام�ل م�ع اس�تفتاء ح�ق تقري�ر املصر 

باستقالل إقليم كردستان عن العراق.
وق�ال العب�ادي ان »االس�تفتاء يف إقلي�م 
كردستان العراق غر دستوري وغر رشعي 
ولن نتعامل معه«. وأضاف نحذر من الس�ر 

يف باتج�اه االس�تفتاء آلثاره الس�لبية عى 
الجميع.

وأم�س الثالث�اء، عق�د مجلس ال�وزراء 
جلسته االعتيادية برئاسة العبادي.

وق�دم العب�ادي، خ�الل الجلس�ة عرضا 
لالس�تعدادات والتحضرات الجارية لتحرير 

ماتبقى م�ن اراض وعمليات تطهر املوصل 
القديم�ة م�ن عصاب�ات داع�ش االرهابية، 
والنازح�ني  االس�تقرار  اع�ادة  وجه�ود 

والخدمات.
واك�د مجل�س ال�وزراء امل�ي بمالحقة 
عصاب�ات الجريم�ة والتص�دي له�ا بق�وة 

، ووج�ه العب�ادي ب�رورة اط�الع ال�رأي 
الع�ام ع�ى تفاصيله�ا ونتائ�ج التحقيقات 
ب�أول، وتطم�ني  اوال  املرتكب�ة  الجرائ�م  يف 
املواطنني لالجراءات االمنية الالزمة للقضاء 
عى العصاب�ات االجرامية، محذرا من حملة 
ش�ائعات مغرض�ة وتلفي�ق اخب�ار كاذب�ة 

للتشويش وخلط االوراق.
واص�در مجلس ال�وزراء عدة ق�رارات يف 
مقدمته�ا ايجاد حل ملش�كلة م�اء البرصة، 
ودراس�ة احالة عقد مرشوع ماء البرصة إىل 

رشكة عاملية رصينة.
كما تم�ت املوافقة ع�ى تعديل مضمون 
قرار مجلس الوزراء رقم )283( لسنة 2015، 
لغرض منح اإلجازة اإلس�تثمارية إىل محطة 
كهرب�اء ميس�ان املركب�ة )750( ميكاواط 
باسم رشكة ميسان للطاقة املحدودة، ومنح 
اإلجازة اإلستثمارية ملحطة كهرباء العمارة 

املركبة )250( ميكاواط.
وتم�ت املوافقة عى توصية لجنة الطاقة 
بش��أن موضوع ق�رض رشكة قط�اع نقل 
الطاق�ة )ج�ي اي( وقي�ام وزارة الكهرب�اء 
بالتف�اوض لإلحال�ة إىل رشك�ة )ج�ي اي( 
االمريكية.كما وجه مجلس الوزراء بتشكيل 

لجنة تتعلق بتسويق محصول الحبوب.
وحول موض�وع التج�اوزات عى ارايض 
وعق�ارات الدولة قرر مجلس الوزراء تكليف 
الق�وات االمنية وفرقة الرد الرسيع بمهمات 
إزالة التجاوزات عى عقارات الدولة وتفعيل 
 2001 لس�نة   )154( رق�م  الق�رار  تنفي�ذ 
بموجب�ه،  الص�ادرة  الناف�ذة  والتعليم�ات 
لغ�رض إزال�ة التج�اوزات الحاصل�ة ع�ى 

العقارات العائدة للدولة والبلديات، وإنش�اء 
قاع�دة بيان�ات إس�تخبارية بش�كل دقي�ق 
ومفص�ل عن ح�االت التجاوز ع�ى عقارات 
الدول�ة بالتنس�يق م�ع القي�ادات واألجهزة 
األمني�ة والعس�كرية يف محافظ�ات العراق، 
والعم�ل عى إزال�ة التجاوزات ع�ى عقارات 
الدولة وفق�اً ملرحلتني، األوىل - تش�مل إزالة 
التجاوزات التجاري�ة والصناعية والزراعية، 
والثانية - تش�مل إزالة التجاوزات السكنية 

بعد دراسة الحاالت بصورة مفصلة.
كما ق�رر مجلس ال�وزراء تخويل رئيس 
الهيئة الوطنية لإلستثمار صالحية التفاوض 
والتوقي�ع ع�ى م�رشوع اتفاقية تش�جيع 
وحماية اإلس�تثمار بني حكوم�ة جمهورية 
العراق وحكوم�ة الواليات املتحدة األمريكية 
بصيغت�ه املعدلة من مجلس ش�ورى الدولة 
وتخوي�ل وزي�ر النق�ل صالحي�ة التفاوض 
والتوقيع عى مرشوع اتفاقية النقل الجوي 
ب�ني حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وحكومة 

الواليات املتحدة االمريكية.
وزي�ر  برئاس�ة  لجن�ة  تش�كيل  ت�م  و 
الداخلي�ة وعضوية وزراء )التجارة والزراعة 
والصناعة واملعادن( ورئيس الهيئة الوطنية 
لالس�تثمار ووكالء وزارتي )املالي�ة واملوارد 
املائية( وممثلني ع�ن هيئة املنافذ الحدودية 
واتح�اد الغرف التجارية واتح�اد الصناعات 
م�ع  املحادث�ات  متابع�ة  تت�وىل  العراق�ي، 
الجهات املعنية يف اململكة العربية السعودية 
لتعزيز العالقات االقتصادية واالس�تثمارية 
يف املجاالت التجارية، والرزاعية، والصناعية 

يف القطاعني العام والخاص. 

أعلن وضع »خطة خاصة« لتحرير تلعفر.. وشكل جلنة برئاسة االعرجي ملتابعة احملادثات مع بالسعودية

جملس الوزراء يقرر تكليف الرد الرسيع بـ »ازالة التجاوزات« عىل عقارات الدولة

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الك�رخ اعرافات 
متهم�ني بتجارة املخّدرات، فيم�ا لفتت إىل ضبط 
ع�رشة كيلوغرام�ات م�ن امل�واد املخ�ّدرة كانت 
ملجل�س  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال  بحوزته�م. 
القض�اء األع�ى القايض عب�د الس�تار برقدار يف 
بي�ان له تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
إن »عرشة متهمني اعرفوا أمام محكمة تحقيق 
الكرخ بقيامهم ببيع املخدرات واملتاجرة بها عرب 
املحافظات، وان املواد كانت تنتقل إىل املحافظات 

عن طريق سائقي سيارات األجرة«.
وأض�اف برقدار أن »املتهم�ني ضبطوا والقي 
القب�ض عليهم يف منطقة املنصور وتم ضبط 10 

كيلوغرامات من املواد املخدرة بحوزتهم«.
وتاب�ع أن »املحكمة أدانت املتهمني وفق املادة 
14 م�ن قان�ون املخ�درات، وتم�ت إحالتهم عى 

محاكم املوضوع«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محاف�ظ كركوك نجم الدين كريم، أمس 
الثالث�اء، عن وصول وف�د قط�ري اىل املحافظة، 
فيما ابدى الوفد اس�تعداده للمس�اهمة يف تنفيذ 
مش�اريع اس�تثمارية يف املحافظة.وق�ال كري�م 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »وف�دا يمثل غرفة تجارة دولة قطر برئاس�ة 
محم�د ب�ن احمد ط�وار الك�واري نائ�ب رئيس 
مجل�س االدارة واألعم�ال يف غرف�ة تج�ارة قطر 
وصل اىل كركوك، وقدمنا له ايجازا بشأن األوضاع 
السياسية واالقتصادية واألمنية يف كركوك خاصة 
قطاع األس�تثمار«.واضاف كري�م، أن »انخفاض 
اس�عار النفط والحرب املس�تمرة ع�ى عصابات 
داع�ش االرهابية، اثر بش�كل كبر ع�ى التوجه 
االقتصادي للحكومة األتحادية, خاصة يف مجال 
االس�تثمار«.من جانب�ه، اكد رئي�س الوفد الزائر 
عى »اس�تعداد غرفة تجارة قطر للمس�اهمة يف 
تنفيذ مشاريع استثمارية يف مجاالت عده خاصة 
القطاع الزراعي مل�ا تمثله قطر من تأمني غذائي 

ونجاحات يف تطوير القطاع الحيوي«.

وفد قطري يف كركوك: مستعدون للمسامهة 
بتنفيذ مشاريع استثامرية 

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات جتار خمدرات 
يوزعون بضاعتهم عرب »تكيس«

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد زعيم حركة التغير »كوران« 
أم�س  ع�ي،  س�يد  عم�ر  املنتخ�ب 
الثالثاء، ع�ى رضورة تحقيق وحدة 
الصف بني مكونات اقليم كردستان، 
مشددا عى مكافحة الفساد وسيادة 

حق�وق  ع�ى  والحف�اظ  القان�ون 
املواطنة وترسيخ املؤسساتية واجراء 

التغيرات يف اقليم كردستان.
وق�ال ع�ي يف كلم�ة ل�ه عق�ب 
إنتخابه رئيس�ا للحرك�ة، ان »اقليم 
سياس�ية  بأزم�ة  يم�ر  كردس�تان 
وقانونية واقتصادية واملنطقة مقبلة 

عى التغي�رات«، مؤكدا عى رضورة 
»وحدة الصف بني جميع املكونات يف 
اقليم كردس�تان من أجل االس�تقرار 
الس�يايس واالجتماعي«. وشدد عي 
األوض�اع  تحس�ني  رضورة  »ع�ى 
املعاش�ية للمواطن�ني ودف�ع رواتب 
»مكافح�ة  اىل  مش�را  املوظف�ني«، 

الفس�اد وس�يادة القانون والحفاظ 
وترس�يخ  املواطن�ة  حق�وق  ع�ى 
يف  التغي�رات  واج�راء  املؤسس�اتية 
اقلي�م كردس�تان«. وانتخبت حركة 
التغير عمر س�يد عي رئيسا لحركة 
التغير الكردية خلفا لرئيسها الراحل 

نوشروان مصطفى.

         بغداد / المستقبل العراقي

دعت عض�و لجنة املرأة الربملانية ريزان ش�يخ 
دلر، أمس الثالثاء، لتأسيس الهيئة العليا املستقلة 
لتمك�ني امل�رأة، مش�رة اىل ان مهمة ه�ذه الهيئة 
س�تكون االهتمام بشؤون النساء كمكون أسايس 
يف املجتم�ع بعيداً عن التقالي�د البالية وضغوطات 
الرج�ل والهيمن�ة الذكوري�ة وقيود واش�راطات 

األحزاب الدينية التي تعيق تحركها.
وقالت ش�يخ دل�ر يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه�ا »تدع�و لتأس�يس 

الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لتمك�ني امل�رأة لالهتمام 
بش�ؤون النساء كمكون أس�ايس يف املجتمع بعيداً 
عن التقالي�د البالية وضغوط�ات الرجل والهيمنة 
الذكورية وقيود واش�راطات األحزاب الدينية التي 
تعيق تحركها«، مشرًة اىل أن »املجتمعات الناجحة 
اس�تندت اىل تفعيل دور املرأة يف كل املجاالت ضمن 

املساواة املطلقة«.
وأضافت ش�يخ دلر أن »هذه الهيئة س�تكون 
بديال لوزارة املرأة التي شملت بالرشيق الحكومي 
والت�ي ضاعت بعده�ا جميع الف�رص التي يمكن 
أن تنه�ض بواق�ع النس�اء يف املجتم�ع م�ن خالل 

الدع�م ال�دويل الذي يمكن تقديم�ه من خالل هذه 
املؤسسة«، معتربة »هذه الوزارة كانت دون حقيبة 
ولم تدمج يف أي مؤسسة حكومية بعد حلها، حيث 
حولت اىل دائرة بس�يطة دون صالحيات يف األمانة 

العامة ل مجلس الوزراء«.
وكانت النائبة عن االتحاد الوطني الكردستاني 
ريزان شيخ دلر قالت أن الرئاسات الثالث بجميع 
إمكانياته�ا ل�م تحرك س�اك�����ناً تج�اه وضع 
امل�رأة الذي يزداد »س�وءاً« يف كل عام، فيما طالبت 
بترشي�ع قوان�ني تمكن امل�رأة من الحص�ول عى 

حقوقها دون »غبن«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن عضو مجل�س املفوضني يف 
مفوضية االنتخابات س�روان احمد 
رش�يد مصادق�ة مجل�س املفوضني 
الي�وم ملن�ح اج�ازة تأس�يس لثالثة 
اح�زاب جدي�دة وهي )ح�زب الحل، 
حزب االنتفاضة الش�عبانية مجلس 

االمناء وح�زب التجم�ع الجمهوري 
العراقي(. واكد رش�يد يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»هذه االحزاب قد اس�تكملت جميع 
االجراءات والتعليم�ات الصادرة عن 
الس�لوك وفق�ا  املفوضي�ة وقواع�د 
لفق�رات قانون االحزاب السياس�ية 

املرشع من قبل مجلس النواب«.

االح�زاب  جمي�ع  رش�يد  ودع�ا 
املتقدم�ة لغ�رض التأس�يس والت�ي 
القانوني�ة  امل�دة  وقطع�ت  س�جلت 
لغرض اس�تكمال االجراءات املتعلقة 
بالتس�جيل تمهي�داً ملنحه�م اجازات 
التأس�يس. يذكر ان قان�ون االحزاب 
السياس�ية رق�م }36{ لس�نة 2015 
قد رشع�ه مجلس الن�واب وبارشت 

املفوضية العم�ل بموجبه بعد ان تم 
ن�رشه يف الجري�دة الرس�مية، حيث 
تقدم�ت االح�زاب السياس�ية الت�ي 
االس�تحقاقات  يف  املش�اركة  ت�روم 
االنتخابي�ة املقبلة لغرض التس�جيل 
وفقاً لالج�راءات والتعليمات وقواعد 
الس�لوك الت�ي اصدرته�ا املفوضي�ة 

والعمل مستمر يف هذا االتجاه.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية، أمس 
الثالثاء، عن إحالة خمس�ة موظفني جمركيني بمنفذ س�فوان 
الح�دودي إىل محكم�ة نزاهة يف محافظة البرصة، عازيا س�بب 

ذلك إىل تورطهم بقضايا فساد وتالعب وهدر باملال العام.
وقال مدير عام املنافذ اللواء س�امي السوداني يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه تمت »إحالة خمس�ة 
موظفني جمركيني يف منفذ سفوان الحدودي إىل محكمة تحقيق 
النزاهة يف البرصة لتورطهم بقضايا فس�اد وتالعب وهدر املال 

العام«.
وأضاف الس�وداني أنه »بذلك يكون ع�دد املوظفني املحالني 
إىل محكم�ة النزاه�ة م�ن منفذ س�فوان الح�دودي 50 موظفا 
جمركيا«، مش�را إىل أنه »تم توقيفه�م من قبل قايض محكمة 

تحقيق النزاهة«.
وكان�ت مديري�ة املناف�ذ الحدودي�ة أعلنت، يف وقت س�ابق، 
عن إحال�ة موظفني جمركيني إىل محكمة النزاهة بتهم فس�اد 

وتالعب باملال العام.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهري، أمس 
الثالثاء، عن اعتقال سبع نساء ينتمني لتنظيم »داعش« شمال 

غرب القضاء.
وق�ال الزه�ري يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »إستخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت، اليوم، من 
القاء القبض عى س�بع نساء يف س�يطرة الحويش شمال غرب 

قضاء سامراء«.
واض�اف الزه�ري، أن »النس�اء ك�ن قادمات م�ن املوصل 
بإتج�اه بغداد يحملن هويات باس�ماء م�زورة ينتمني لتنظيم 

داعش اإلرهابي«.
يش�ار اىل ان االجهزة االمنية يف قضاء سامراء تعلن بني فرة 
واخ�رى عن اعتقال العدي�د من عنارص تنظي�م »داعش« الذي 

يحاولون التسلل اىل املحافظات الوسطى والجنوبية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية، أمس الثالث�اء، عن اعتقال قيادي يف 
تنظي�م »داعش« يش�غل منصب »أمر ديوان العش�ائر لجنوب 

املوصل« أثناء عبوره من الجانب األيمن إىل الجانب األيرس. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة العميد سعد معن يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »قوة من مكافحة إجرام 
نين�وى تلق�ي القبض عى قي�ادي إرهاب�ي يف عصابات داعش 
اإلجرامية يش�غل منصب ما يسمى أمر ديوان العشائر لجنوب 

املوصل«.
وأض�اف معن يف بيان، أن »تم القبض عليه )القيادي( خالل 
عب�وره م�ن الجان�ب األيم�ن إىل الجانب األي�رس ويحمل هوية 

مزورة باسم شقيقه«.

املنافذ احلدودية: إحالة مخسة موظفني مجركيني 
بمنفذ سفوان إىل نزاهة البرصة

عمليات سامراء: اعتقال سبع نساء
 ينتمني لـ »داعش« 

اعتقال »امري ديوان العشائر بداعش« 
يف املوصل

الرئيس اجلديد حلركة التغيري: سنعمل عىل اجراء 
تغيريات بكردستان

نائبة تدعو إىل تأسيس هيئة »لتمكني املرأة« بعيدًا
 عن »التقاليد البالية«

مفوضية االنتخابات متنح إجازة التأسيس لـ »4« أحزاب جديدة
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امنة بغداد، أمس الثالثاء، عن إكساء عدد من الشوارع الرئيسة يف مدينة الصدر لتخفيف الزخم 
املروري وتسهيل حركة وانسيابية السري فيها. 

وذكرت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »دائرة بلدية الصدر الثانية اكملت 
اعمال اكساء شارع الرضوي للمسار املمتد من شارع العمل الشعبي حتى تقاطعه مع شارع ميسان 
م�روراً بتقاطع زين القوس اىل جانب تهيئة عدد من الش�وارع االخرى املترضرة الكس�ائها باالعتماد 
عىل الجهد الذاتي«. واضافت ان »مالكات بلدية الصدر االوىل أكملت ايضاً اعمال اكساء تقاطع شارع 

الفالح مع شارعي زين القوس وشارع ميسان فضال عن اكساء مقطع مهم من شارع القدس«.
وبين�ت االمان�ة ان »هناك خطة لدى الدائ�رة لتأهيل التقاطعات الرئيس�ية يف القاطع اىل جانب تنفيذ 

اعمال بالتنسيق مع دائرة املشاريع إلكساء عدد من الشوارع املترضرة«.
واشارت اىل ان »الدوائر البلدية تقوم بتنفيذ خطة إلكساء عدد من املحالت السكنية والشوارع الرئيسة 

وترقيع عدد آخر من تلك الشوارع إلظهار العاصمة بغداد باملظهر الالئق«.

املبارشة بإكساء شوارع مدينة الصدر لتخفيف الزخم املروري

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن مستش�ار وزي�ر الداخلي�ة وهاب 
الطائ�ي اعتقال قاتل طبيبة وثمان عصابات 
متورط�ة بعمليات خطف االطب�اء يف بغداد، 
وفيما اتهمت قيادة عمليات بغداد »جيوش�ا 
إلكرتوني�ة« بزعزع�ة األمن الداخ�ي و«زرع 
الرعب« من خالل الرتكيز عىل جرائم جنائية، 
كش�ف مصدر أن الداخلية س�تتخذ إجراءات 

رادعة بحق مروجي اإلشاعات.
وق�ال مستش�ار وزي�ر الداخلي�ة وهاب 
الطائ�ي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
تق�ف  الداخلي�ة  »وزارة  ان  من�ه،  نس�خة 
باملرص�اد ل�كل م�ن يح�اول العب�ث بأم�ن 
املواطنني وبارشاف مبارش من الوزير قاسم 
االعرج�ي«، مبينا انه »ت�م القاء القبض عىل 
متهم يدع�ى ذو الفقار اع�رتف بحادث قتل 
الدكتورة ندى حاتم صاحبة مخترب يف منطقة 
بغداد الجديدة، وتم توقيفه وفق املادة /٤٠٦ 
ق ع«. واض�اف الطائي ان »الق�وات االمنية 
اعتقل�ت عصابة خطفت الدكتور س�عد عبد 
الح�ر حس�ني يف منطق�ة بغ�داد الجدي�دة«، 
مش�ريا اىل ان »ع�دد اف�راد العصاب�ة بل�غ ٤ 
اش�خاص يرتاس�هم ش�خص يدعى وس�ام 

غماس عبود«.
واك�د الطائي انه »تم القبض عىل عصابة 
سطو مسلح بالجرم املشهود، قامت برسقة 
مصوغ�ات ذهبي�ة ومبال�غ مادي�ة م�ن دار 
الدكت�ورة س�عاد ج�دوع فاض�ل يف منطقة 
زيون�ة«، الفتا اىل ان�ه »تم اتخ�اذ االجراءات 

القانونية بحقهم«.
وتابع انه »ت�م القبض عىل العصابة التي 
قام�ت بخطف الدكت�ور فاض�ل العامري يف 
منطق�ة الش�عب واملتكون�ة من ع�دد افراد، 
حيث احيل�وا اىل املحكمة املركزية«، موضحا 

ان�ه »ت�م اعتق�ال عصاب�ة قامت بالس�طو 
املسلح عىل دار الدكتور مؤيد جاسم دهام / 
معاون مدير مستشفى الكاظمية واملتكونة 

من )١٢( متهما«.
وب�ني الطائ�ي ان »الق�وات االمنية القت 
القبض عىل عصابة قامت بالس�طو املس�لح 
عىل دار الدكتور عي كاظم محيميد الجوراني 
يف منطق�ة الغزالي�ة، وت�م أتخ�اذ االجراءات 
القانونية بحقه�م«، مضيفا انه »تم القبض 
عىل عصابة مكونة من سبعة متهمني قاموا 
بخط�ف املدع�و أمري نج�ل الدكتور هاش�م 
جبار خلف الذي يش�غل منصب مدير عام يف 
وزارة الصحة وتم أتخاذ االجراءات القانونية 
بحقه�م«. واش�ار الطائ�ي انه »ت�م اعتقال 
عصاب�ة مكونة من تس�عة اش�خاص قاموا 
بالس�طو عىل من�زل الدكتور طالب هاش�م 
محس�ن دهل الخفاجي يف منطق�ة الغزالية 
ورسق�ة مبل�غ ٤٠٠٠٠ أربعون ال�ف دوالر«، 
الفت�ة اىل ان »الدكت�ور يعم�ل يف مستش�فى 

الريموك«.
بغ�داد  يف  »املواطن�ني  الطائ�ي  وطم�أن 
واملحافظ�ات بان العي�ون الس�اهرة لوزارة 
مه�ددا  للمجرم�ني«،  باملرص�اد  الداخلي�ة 
»باتخ�اذ االج�راءات الرادع�ة ملن�ع كل م�ن 
يح�اول االخ�الل باالم�ن الع�ام م�ن خ�الل 
معلوم�ات كاذبة ومتعمدت ع�ن حاالت قتل 

وهمية لغرض الشهرة وماشابه ذلك«.
وأمس الثالثاء، ش�هدت بغ�داد وعدد من 
املحافظ�ات اعتصام�ات ع�ن العم�ل نفذها 
االف األطب�اء احتجاجا عىل التصاعد الخطري 
يف عمليات االعت�داء والخطف واالغتيال التي 
يتعرض�ون لها وحيث قتل منهم اربعة خالل 
االس�بوع االخري وح�ده. وتلي�ت خالل هذه 
االحتجاج�ات الت�ي ش�هدتها مستش�فيات 
البالد ومؤسس�اتها الصحية اليوم ش�عارات 

تطالب بتفعيل قانون حماية األطباء.
بدوره�ا، اتهم�ت قي�ادة عملي�ات بغداد 
»جيوش�ا إلكرتونية« بزعزع�ة األمن الداخي 

و«زرع الرعب« من خالل الرتكيز عىل جرائم 
جنائية ووضعها يف إطار عمليات »إرهابية« 

تستهدف رشيحة معينة من العراقيني.

وقالت القي�ادة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنها تود أن »تسرتعي 
انتباه املواطنني الكرام من متصفحي مواقع 

التواصل االجتماع�ي كافة والزمالء العاملني 
يف مختلف املؤسسات اإلعالمية إىل استسقاء 
األخبار من املصادر الرس�مية املعرفة لديهم 
وع�دم ت�داول أخب�ار غ�ري مؤك�دة أو نقلها 

بصورة مغايرة لواقع الحدث«.
وأضاف�ت القي�ادة أن�ه »لوح�ظ يف اآلونة 
األخ�رية وبع�د االنتص�ارات الت�ي حققته�ا 
قواتنا األمني�ة وتحرير املناطق املغتصبة من 
عصاب�ات الرش والجريمة داع�ش اإلرهابية، 
لج�وء ه�ذه العصاب�ات الس�تخدام جيوش 
الكرتونية غايتها زعزعة األمن الداخي وزرع 
الرع�ب بني أبناء الش�عب املحتفل باالنتصار 
من خالل الرتكيز عىل جرائم جنائية ووضعها 
يف إطار واحد والرتويج عىل أنها عمل إرهابي 

يستهدف رشيحة معينة من أبناء الوطن«.
وأك�دت أنها »مجرد جرائم جنائية تحدث 
يف العديد من البل�دان، وآخرها حادثة اغتيال 
طبيب�ة األس�نان يف منطقة اإلس�كان غربي 
بغ�داد وه�ي جريمة حدث�ت نتيج�ة خالف 
عائ�ي م�ع أبن�اء ش�قيق الدكت�ورة أدى إىل 
طعنه�ا بآلة حادة يف منطق�ة الرأس والبطن 
والذ الجن�اة بالفرار إىل جه�ة مجهولة حيث 
تم نقل املجني عليها إىل مستش�فى الريموك 

وفارقت الحياة«.
بدوره، كش�ف مص�در يف وزارة الداخلية 
ع�ن عزم الوزارة اتخاذ االج�راءات القانونية 

بحق مروجي الشائعات الكاذبة.
وق�ال املص�در ان »وزير الداخلية قاس�م 
االعرجي وج�ه باتخاذ االج�راءات القانونية 
ومحاس�بة اي ش�خص او جهة تقوم بنرش 

اخبار كاذبة تزعزع االمن يف البالد«.
واض�اف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه، ان »ه�ذه االج�راءات تش�مل 
املروجني لتلك االخبار سواء يف مواقع التواصل 

االجتماعي او يف وسائل االعالم«.
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أعلن�ت كتل�ة املواط�ن الربملانية، 
أمس الثالثاء، تغيري أس�مها رس�مياً 
ورؤيته�ا املس�تقبلية، وفيم�ا ب�ارك 
لعم�ار  تأيي�ده  الص�دري،  التي�ار 
الحكيم باعالنه تأسيس تيار الحكمة 
الوطن�ي، أكد قي�ادي يف الحكمة بان 
تيار الحكمة الوطني سيخلق فرصة 

لجيل جديد يواكب الحداثة.
وذكر بي�ان العالم كتل�ة املواطن 
الربملانية تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه أن كتلة املواطن النيابية 
عقدت يف مجل�س الن�واب، اجتماعا 
هاما يف بغداد، تم خالله دراسة ما تم 
مؤخرا من اعالن تيار الحكمة الوطني 
و حس�م امر الن�واب باالنضمام اليه 

باستثناء عدد قليل منهم«.
وأضاف البيان »بعد اعالن الس�يد 
عم�ار الحكي�م ع�ن تأس�يس )تيار 
ال�ذي س�يكون  الوطن�ي(  الحكم�ة 
معتصم�اً  الحكم�ة  تك�ون  حيثم�ا 
السيايس  للبناء  بالوسطية ومنطلقاً 
واالقتص�ادي واملجتمعي، وعليه فقد 
عقد اعضاء مجلس النواب املرتبطني 
اجتماع�اً  املواط�ن  بكتل�ة  س�ابقاً 
موس�عاً اس�تثنائياً ودرس�وا االعالن 
وما تضمنه من برامج ورؤى ووجدوا 
انها تس�هم يف بناء دولة املؤسس�ات 
واملجتمع�ي  االقتص�ادي  واالص�الح 
ووج�دوا يف ذلك ما يصب�ون اليه من 
رفع الظلم والحيف عن ابناء املجتمع 
نح�و  بواقع�ه  واالرتق�اء  العراق�ي 
الوح�دة الوطنية وتجاوز املس�ميات 

الضيقة«.
»ق�رروا  املجتمع�ني  ان  وأض�اف 
االنضم�ام اىل تيار الحكم�ة الوطني 
وتأس�يس كتلة برملانية تتبنى العمل 
ع�ىل تحقي�ق تل�ك ال�رؤى واالهداف 
وس�يكون اس�مها }كتل�ة الحكم�ة 
النيابي�ة{ الت�ي تتك�ون م�ن جميع 
اعضاء كتلة املواطن النيابية السابقة 
باسثناء خمس�ة نواب وتركت الباب 

مفتوحاً مل�ن يرغب االنضم�ام اليها 
عىل اساس تلك الربامج«.

وتاب�ع البيان »كما أك�دت الكتلة 
بانها س�تعمل م�ع كل ابن�اء العراق 
والكتل السياسية عىل صيانة وادامة 
وحدة العراق وترشيع القوانني تحت 
مظلة الدس�تور النافذ وتجدد عهدنا 
للمرشوع الذي أسسه شهيد املحراب 
الخال�د وعضده عزيز العراق وس�ار 

عليه وجدده السيد عمار الحكيم«.
وأعل�ن التي�ار الص�دري مباركته 

وتأييده للسيد عمار الحكيم باعالنه 
تأسيس تيار الحكمة الوطني.

وذك�ر بيان بيان صادر عن الهيأة 
السياس�ية للتي�ار الص�دري تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه أنه 
»تابعن�ا ع�ن كث�ب وباهتم�ام بالغ 
التطورات األخ�رية التي حصلت عىل 
صعي�د العم�ل الس�يايس وبالتحديد 
فيم�ا يتعل�ق بانبث�اق تي�ار وطن�ي 
جدي�د وإنفصاله ع�ن املجلس األعىل 
االس�المي ال�ذي خضن�ا مع�ه ومع 

الس�يايس  العم�ل  غم�ار  رجاالت�ه 
واتفقن�ا  واآلم�ال  اآلالم  وتقاس�منا 
وميادي�ن  مس�احات  يف  واختلفن�ا 
هدفها األول رض�ا الله تعاىل وخدمة 

الشعب واملصلحة العامة«.
وأضاف البيان »إننا يف الوقت الذي 
كّنا نتمنى فيه أن يبقى املجلس األعىل 
االس�المي موحداً متماس�كا، نتفهم 
املرحل�ة ودواع�ي  جي�دا متطلب�ات 
التغيري والتحوالت التي تمثل عالمات 
صح�ة وتع�اٍف يف العم�ل الس�يايس 

برمته، فأننا نبارك لس�ماحة الس�يد 
عم�ار الحكي�م و تياره الولي�د تيار 
الحكمة الوطني هذا التأسيس وندعو 
لهم بالتوفيق والس�داد خدمة لشعب 

العراق ولتحقيق أهدافه السامية«.
وأكد »نحن عىل يقني أن هذا التيار 
الوليد س�يحمل هموم الوطن وآمال 
املس�تضعفني ب�ني حدقات�ه، حينها 
س�يجدون يف إخوتهم يف كتلة األحرار 

خري الداعمني وخري املنارصين«.
وأض�اف »كما ونحي�ي األخوة يف 

املجلس األعىل االسالمي، و نؤكد لهم 
أن نه�ج إخوتهم يف كتلة األحرار كان 
و مازال مس�تنريا بتوجيهات الزعيم 
الوطني الس�يد مقت�دى الصدر أعزه 
الل�ه يف ل�م الش�مل ورص الصفوف 
وتوحي�د الكلمة والدف�اع عن العراق 
و ش�عبه مع كل الق�وى الخرية التي 

تريد خري العراق و سعادة ابنائه«.
تي�ار  يف  القي�ادي  أك�د  ذل�ك،  إىل 
الحكم�ة الوطن�ي بليغ أب�و كلل بان 
تيار الحكمة الوطني سيخلق فرصة 

لجي�ل جدي�د يواك�ب الحداث�ة وم�ا 
يواجه العراق.

وقال أب�و كلل ان »تي�ار الحكمة 
الوطن�ي ال يخترص ع�ىل فئة عمرية 
محددة؛ لكنه س�يربز قيادات ش�ابة 
امام قيادات مخرضمة«، مش�ريا اىل 
ان« ماحص�ل ه�و ح�دث تاريخي يف 
العراق فخروج الس�يد عمار الحكيم 
لتيار الحكمة هو عملية خلق فرصة 

لجيل جديد«.
وب�ني ان »تيار الحكمة س�يكون 
هو مجمعنا وس�يمزج بني الش�باب 
والقي�ادات املخرضم�ة ف�ال مناص 
من حض�ور الخ�ربة املنس�جمة مع 
امل�رشوع، فرؤيتنا واحدة ومرشوعنا 
واح�د وان اختلفن�ا نرج�ع اىل القائد 
فم�ا عاد لتجمع االم�ل ان يختزل لذا 
ارت�أى ان ينضوي تحت راي�ة التيار 

الجديد«.
وأض�اف اب�و كل�ل ان »جماه�ري 
املجل�س األعىل الي�وم جميعها تتجه 
م�ع تيار الحكمة وال نكن أي ضغينة 
الي ش�خصية«، مبين�ا ان« انتق�ال 
السيد الحكيم اىل مرشوع جديد ليس 
مرشوعا انتخابيا بل لتطبيق املرشوع 

عىل ارض الواقع«.
وتاب�ع البي�ان »قناعة الي�وم ان 
ه�ذه الجماهري ه�ي موالي�ة للتيار 
النها تعي وتتمس�ك برمزية الحكيم، 
والتحال�ف الوطن�ي س�يضيف كيان 
كب�ري وجديد تحت راية الس�يد عمار 
الحكيم وسنرى أش�ياء جديدة تأتي 
تباع�ا م�ن قبل الق�وى السياس�ية، 
ف�ال نجاة اليوم ألي كيان س�يايس ال 

يعطي للشباب دورا أساسيا«.
واكمل قائال ان »تيار السيد عمار 
الحكيم س�يكون الوحي�د املتفرع يف 
جميع مناط�ق بغ�داد واملحافظات؛ 
ألننا لدينا قائد ومنهج وطني مقبول 
من قب�ل الجميع، فرهانن�ا مع قائد 
يحمل مرشوع�ا ولديه تاريخ عنوانه 
يمنهج�ه  ان  اس�تطاع  وارث  قائ�د، 

بطريقة صحيحة«.

الداخلية تعتقل جمموعات متورطة خبطف وقتل االطباء.. وعمليات بغداد تتحدث عن »جيوش الكرتونية« تزرع الرعب

صولة عىل »عصابات« القتل املنظم

قيادي شاب يتحدث عن »فرص جديدة« وسعي لـ »مواكبة احلداثة«

»املواطن« تغري أسمها يف الربملان إىل »كتلة احلكمة«: الباب مفتوحًا ملن يرغب باالنضامم
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ق�ال وزي�ر الخارجي�ة الرويس إن موس�كو 
تأمل يف أن تأخذ أربيل يف الحس�بان كل العواقب 
ل�دى  االس�تقالل  اس�تفتاء  لنتائ�ج  املحتمل�ة 
ترجمت�ه إىل أرض الواق�ع، فيما أص�درت بعثة 
االتحاد األوربي يف العراق بياناً بش�أن اس�تفتاء 
اس�تقالل إقليم كردستان اذ اكدت دعم االتحاد 
لوح�دة العراق. وأك�د وزي�ر الخارجية الرويس 
سريغي الفروف أن موسكو تنظر إىل االستفتاء 
ع�ىل أنه »تعبري عن تطلعات الش�عب الكردي«، 
وأنه يحظى بدعم أغلب س�كان إقليم كردستان 
العراق، لكنه اس�تدرك بالق�ول »نأمل أن يؤخذ 
يف الحس�اب عن�د اتخ�اذ الق�رارات النهائية ما 
يرتتب ع�ىل هذه الخطوة من نتائج سياس�ية، 
وجيوسياس�ية، وديموغرافية واقتصادية، من 
مبدأ أن املس�ألة الكردية تتج�اوز حدود العراق 
الحالية، وتؤثر يف أوضاع عدد من الدول الجوار. 
وللمس�ألة الكردية دور كب�ري ومكانة بارزة يف 
إطار عملية تسوية األزمات القائمة يف املنطقة 
حالي�ا«.  وأش�ار الوزير إىل أمل موس�كو يف أن 
»يعرب الشعب الكردي عن إرادته بشكل سلمي، 
وأن يك�ون التطبيق النهائي لنتائج االس�تفتاء 
بصيغ�ة تض�ع يف االعتب�ار كاف�ة العوامل التي 

ذكرتها، بما يف ذلك األوضاع يف املنطقة ومواقف 
الدول املجاورة للعراق«.

وش�دد الفروف عىل أن »التطلعات الرشعية 
للشعب الكردي أس�وة بالشعوب األخرى، يجب 
أن تتحق�ق وفق القوانني الدولي�ة«، مضيفا أن 
ه�ذا »ينطبق أيض�ا عىل قرار إجراء االس�تفتاء 

الذي نفهمه عىل أنه قرار أربيل النهائي«.
بدورها، قالت بعثة االتحاد األوربي يف العراق 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
انه »يف هذه الفرتة الحاسمة من تاريخ العراق، 
يؤك�د االتح�اد االوروب�ي دعمه الثاب�ت لوحدة 

العراق وسيادته ووحدة أراضيه«.
دول  »وزراء خارجي�ة  ان  البي�ان  وأض�اف 
االتح�اد االوروب�ي تبنى ق�رارات ح�ول العراق 
والت�ي اصدرت يف ١9 حزي�ران ٢٠١7 يف مجلس 
وزراء الخارجي�ة تن�ص ع�ىل الت�زام االتح�اد 
االوروبي املستمر يف دعم العراق وبضمنه اقليم 
كردستان يف التحديات التي  تواجههم«، منوها 
اىل ان »العالق�ة بني بغ�داد واربيل تبقى عنرص 
رئييس ملس�تقبل الع�راق وايض�ا موضع تركيز 

مهم يف استنتاجات املجلس«.
وتاب�ع البيان ان »االتح�اد األوروبي يواصل 
تقديره للمس�اهمة الكبرية التي يقدمها شعب 
العراق بما يف ذلك إقليم كردستان يف املعركة ضد 

داعش وايواء الالجئني و النازحني«.
ون�وه البيان ان االتح�اد االوروبي يعترب انه 
من الرضوري الس�عي اىل موقف موحد يش�مل 
جمي�ع االط�راف يف العراق من اج�ل اعادة بناء 
البلد وتدمري دائرة العنف واس�تعادة االستقرار. 
كم�ا يعد امرا حازما لتجنب اي فعالية تخلق او 

تساعد عىل تفاقم التفرقة«.
وعرب البيان عن اسفه بان »القتال ضد داعش 
وعنف التطرف س�وف لن ينتهي بنجاح الحملة 
العس�كرية، حي�ث توج�د العديد م�ن القضايا 
األخرى التي لم يت�م حلها والتي ال يمكن إيجاد 
حل لها إال من خالل اس�تمرار الوحدة والرتكيز 

عىل التحديات املشرتكة«.
»الحكوم�ة  االوروب�ي  االتح�اد  وش�جع 
اقلي�م كردس�تان ع�ىل  الفيدرالي�ة وحكوم�ة 
اس�تمرار التع�اون املمت�از يف مج�ال الحمل�ة 
العس�كرية من اجل حل جميع املسائل املتعلقة 
بهواج�س السياس�ة واالقتص�اد الت�ي ال تزال 
بينه�م، وم�ن ضمنه�ا الخ�الف ح�ول الحدود 
الداخلي�ة م�ن خ�الل حوار بن�اء يق�ود اىل حل 
مريض للطرفني ضمن اطار الدس�تور العراقي. 
ان املش�اركة البن�اءة بني الحكوم�ة الفيدرالية 
وحكوم�ة االقليم تصب يف مصلح�ة الطرفني«. 
واردف البيان ان »السعي إليجاد حلول سياسية 

هي مسؤولية مشرتكة بني الحكومة الفيدرالية 
وحكوم�ة اقليم كردس�تان والت�ي يجب ان يتم 
تقبلها من قبل الطرف�ني. ان الفعالية االحادية 
الجانب مثل االس�تفتاء ال�ذي تم تحديده يف ٢5 
ايلول ٢٠١7 يتعارض مع الحوار البناء الذي هو 
اآلن مطل�وب ضمن معايري الدس�تور العراقي. 
حي�ث ان الفعاليات الت�ي ال تأتي نتيجة الحوار 
واملوافق�ة بني الحكوم�ة الفيدرالي�ة وحكومة 
االقليم س�تعرضهم للمزيد م�ن الضغوط الغري 
رضوري�ة يف ه�ذا الوق�ت الحرج، وبم�ا يف ذلك 
التداعي�ات االقليمي�ة وبالت�ايل ت�ؤدي اىل نتاج 
غ�ري إيجابية«. ودع�ا البيان »جمي�ع االطراف 
السياس�ية يف اقلي�م كردس�تان للبحث بصورة 
طارئة عن طرق للتغلب عىل التحديات السياسية 
الداخلي�ة يف ه�ذه اللحظ�ة الحرج�ة وتجدي�د 
جهوده�م للوص�ول اىل اتفاقية ح�ول الخالف 
الس�يايس ال�ذي ادى اىل تعطي�ل الديمقراطي�ة 
يف اقلي�م كردس�تان مل�دة ١8 ش�هرا املاضية«، 
منوه�ا اىل ان »اع�ادة العمل بمؤسس�ات اقليم 
كوردستان املنتخبة وبالخصوص اعادة تفعيل 
الربمل�ان واج�راء االنتخابات هو م�ن الرشوط 
السياس�ية  وللتنمي�ة  لالس�تقرار  االساس�ية 
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة املتواصلة كما هو 

مرسوم يف الربنامج العراقي لإلصالحات«. 

دعوات دولية لـ »ترتيب« البيت الكردي وإنهاء املشكالت مع بغداد باحلوار

موسكو تبلغ أربيل بـ »عواقب« استفتاء »االستقالل«.. واالحتاد األوريب: ندعم عراق موحد
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وكالة األنباء الس�عودية أن الس�عودية 
ومرص واإلمارات والبحرين أضافت تسعة كيانات 
وتسعة أفراد إىل قوائم الحظر لديها بسبب اتهامات 

بأن لها صالت مع قطر فيما يتعلق باإلرهاب.
وكان�ت الدول األرب�ع التي عزل�ت قطر بقطع 

جميع العالقات الدبلوماسية ووسائل النقل معها 
يف أوائ�ل حزي�ران قد وضعت بالفع�ل عرشات من 

الشخصيات ذات الصلة بقطر عىل قوائم الحظر.
وقالت وكالة األنباء السعودية إن الجهات التي 
ش�ملها الحظر تش�مل كيان�ات من ليبي�ا واليمن 

وأفرادا من قطر واليمن والكويت.
وتقول الدول العربية إن هذه الكيانات واألفراد 

ذات ارتب�اط مب�ارش أو غ�ر مب�ارش بالس�لطات 
القطري�ة. وأش�ارت الوكال�ة إىل أن ال�دول األربع 
اتهم�ت بعض األفراد املدرج�ن يف القائمة بالقيام 
بدور يف جمع األم�وال لدعم جبهة النرصة وغرها 

من امليليشيات األخرى يف سوريا.
وقال�ت إن آخري�ن س�اهموا يف دع�م تنظي�م 

القاعدة.

الدول املقاطعة لقطر تضيف »18« فردًا وكيانًا إىل قوائم احلظر

         بغداد / المستقبل العراقي

بدأت الس�لطات اإلرسائيلية، أمس الثالثاء، 
فك وإزالة ورفع البوابات اإللكرتونية، من أمام 
بوابات املسجد األقىص، واس�تبدالها بكامرات 
مراقبة ذكية، اعتربها مقدسيون أنها »كامرات 

تجسس«.
جاء ذلك، طبقا لقرار مجلس الوزاري املصغر 
اإلرسائي�ي »الكابيني�ت«، برئاس�ة »بنيام�ن 
نتنياه�و«، الصادر يف وقت مبك�ر الثالثاء، بعد 
اجتماع استغرق عدة ساعات استؤنف اإلثنن، 

بعد توقف املناقشات األحد.
وذكرت مص�ادر إرسائيلية يف وقت س�ابق، 
أن ق�رار إزالة البوابات ج�اء ضمن صفقة مع 
األردن، مقاب�ل إفراجه�ا ع�ن ح�ارس األم�ن 
اإلرسائيي الذي قتل األح�د مواطنن أردنيننْ يف 
محيط السفارة اإلرسائيلية يف العاصمة عمان، 
إال أن مصادر فلسطينية قالت أن األمر ال عالقة 
له ب�األردن، وإنم�ا بالتظاه�رات العارمة التي 

فجرها الفلسطينيون.
وقال�ت صحيف�ة »يديع�وت أحرن�وت«، إن 
م�رشوع الكام�رات س�يكلف أكث�ر م�ن 100 
مليون شيكل )28 مليون دوالر(، مشرة إىل أنه 
»س�يتم البدء فيه فورا«. مضيفة أن »املرشوع 
يتضم�ن مع�دات مراقب�ة أخرى ولي�س فقط 

كامرات«.
وتش�هد منطقة »باب األسباط«، يف محيط 
املس�جد األق�ىص، يف الوق�ت الحايل، توت�را، إثر 
تواج�د جراف�ات وش�احنات إرسائيلية محملة 

بمعدات حفر وبناء.
وأفاد ش�هود عيان، أن الرشطة اإلرسائيلية 
اعتدت عىل فلس�طينين متواجدي�ن يف محيط 

املسجد األقىص بقنابل الغاز والصوت.
وقال الشهود، إن الرشطة أطلقت قنابل الغاز 
املسيل للدموع والصوت باتجاه املعتصمن، ما 

أدى إىل وقوع عدد من اإلصابات.
وكان عدد من املرابطن املقدسين باألقىص، 
كشفوا أن وزارة األوقاف ومسؤوليها يحاولون 
بشكل رسي وبش�تى الطرق، الضغط والتهديد 

إلقناع املسؤولن الرافضن للكامرات واألبواب 
اإللكرتونية.

واعترب املرابط�ون هذه التح�ركات بمثابة 
مؤامرة ضد رباطهم.

وبحس�ب الش�هود، ورغ�م إزال�ة البوابات 
االلكرتونية، رفض املقدس�يون دخول املس�جد 
األقىص، وأرصوا عىل صالة الفجر عىل االسفلت، 

حتى يتم إزالة الكامرات.
ويحتش�د مئات الفلس�طينين يف س�اعات 
النهار، واآلالف يف س�اعات املس�اء، يف منطقة 
ب�اب األس�باط، ألداء الصل�وات، وللتعب�ر عن 
رفضه�م لدخ�ول املس�جد األقىص م�ن خالل 
البوابات اإللكرتونية، التي وضعتها الس�لطات 

اإلرسائيلية.
كما يرفض املقدس�يون كام�رات املراقبة، 

ويعتربونها »كامرات تجسس«.
واإلثنن، قال مبعوث األم�م املتحدة لعملية 
السالم بالرشق األوسط »نيكوالي مالدينوف«، 
إن�ه ينبغ�ي ح�ل األزم�ة املتفاقمة يف املس�جد 

األقىص قبل حلول الجمعة املقبل.
وأض�اف »مالدين�وف«، أن�ه يف ح�ال ع�دم 
التوصل لحل فإن »األوضاع ستشهدا تصعيدا«، 

وفق ما ذكرته وكالة »رويرتز«.
ترصيحات املسؤول الدويل وردت بعد جلسة 
مغلق�ة عقدها مجلس األمن الدويل لبحث أزمة 

املسجد األقىص املندلعة منذ 12 يوما.
وقال »مالدينوف« إن األزمة تهدد »بتكاليف 

كارثية تتجاوز بكثر أسوار املدينة القديمة«.
ونصبت س�لطات االحتالل مطلع األس�بوع 
امل�ايض، بوابات تفتيش إلكرتونية أمام األبواب 
املؤدية للمسجد األقىص، متذرعة بعملية إطالق 
نار وقعت يف املس�جد أس�فرت عن استشهاد 3 
فلسطينين ومقتل رشطين إرسائيلين، يف 14 

تموز الجاري.
والجمع�ة املايض، ش�هدت الق�دس وكافة 
املدن الفلسطينية الرئيسية األخرى، مظاهرات 
غاضب�ة ن�رصة للمس�جد األق�ىص، تخللته�ا 
مواجهات مع قوات األمن اإلرسائيلية، أسفرت 

عن مقتل 3 فلسطينين وإصابة املئات.

الكيان الصهيوني حياول وضع »كامريات جتسس« بداًل عنها

الفلسطينيون جيربون إرسائيل عىل رفع »البوابات اإللكرتونية« من األقصى

الناتو  يعرض التدخل لـ »كبح التوترات« بني أملانيا وتركيا

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الداعية الرتكي فتح الله غولن يف حوار حرصي مع 
فران�س 24 من منفاه يف الوالي�ات املتحدة إنه التقى برجل 
ل�ه صلة باالنقالب عىل الرئيس رج�ب طيب أردوغان يف 15 

تموز 2016، ولكنه نفى أي تورط يف العملية ذاتها.
وكرر دعوته لتش�كيل لجنة تحقيق دولية تضم أعضاء 
يف الربمل�ان األوروب�ي واملحكم�ة الجنائية الدولي�ة والحلف 
األطل�ي.ويف حوار مع فرانس 24، اع�رتف الداعية الرتكي 
فت�ح الل�ه غولن من منف�اه بوالي�ة بنس�لفانيا األمريكية 
إن�ه التقى برجل له صل�ة بمحاولة االنقالب الفاش�لة ضد 
الرئيس رجب طيب أردوغان يف 15 تموز 2016، ولكنه نفى 

أن يكون متورطا بأي شكل من األشكال يف العملية ذاتها.
وق�ال: »ال أعرف من هم هؤالء الق�ادة وما هي رتبهم« 
العس�كرية. وأكد غولن، املقيم يف الوالي�ات املتحدة منذ 18 
عاما، أن ال دونالد ترامب وال رئيس أمريكيا آخر، جمهوريا 
أم ديمقراطي�ا، م�ن ش�أنه أن »يج�ازف بتلطي�خ س�معة 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية يف العال�م والخضوع للمطالب 
غر املعقولة« للرئيس أردوغان.وأضاف: »ال أشعر بأي قلق 
إزاء هك�ذا احتم�ال« )أي الرتحيل إىل تركي�ا كما تطالب به 
أنقرة(. كما قال إنه لم يكن »أبدا قريبا من« الرئيس الرتكي 
»وال من�ارصا له«، مش�را إىل أن أردوغان »يس�عى لتعزيز 

قوته من خالل اتهامنا بتدبر االنقالب ومالحقتنا«.

       بغداد / المستقبل العراقي

نرشت »موسكوفسكي كومسوموليتس« مقاال ألنطون 
بلوش�ينكو عما تضمن�ه خطاب جن�رال أمريكي يف منتدى 
األم�ن بوالية كول�ورادو، وي�ورد فيه الس�ؤال الذي طرحه 

الجنرال: »ملاذا أنتم يف سوريا إىل اآلن؟«. كتب بلوشينكو:
قال قائ�د قيادة العملي�ات الخاصة للق�وات األمريكية 
الجن�رال ريمون�د توماس، يف خطابه ال�ذي ألقاه يف منتدى 
األم�ن املنعق�د بمدينة أس�بن يف والية كول�ورادو، إن عدم 
امتالك الواليات املتحدة الحق للبقاء يف سوريا، سوف يكون 
األس�اس ملآخذ محقة من جانب موسكو ودمشق، معرتفا 

يف الوقت نفسه بوجود هذا الحق لدى روسيا.
يج�ب الق�ول إن هذا املنت�دى تميز بإط�الق ترصيحات 
مدوي�ة، وإذا كان�ت مث�ل ه�ذه الفعاليات ع�ادة ما تزخر 
باالتهام�ات ضد روس�يا من قبل املس�ؤولن العس�كرين 
األمريكي�ن، الذي�ن ه�م يف الخدم�ة أو االحتي�اط عىل حد 
س�واء، فإن الجنرال توماس خرج عن ه�ذا اإلطار؛ ما أثار 
استغراب الحضور. وقد أشار الجنرال توماس يف خطابه إىل 
انتفاء الحق القانوني لدى الواليات املتحدة للبقاء يف سوريا 
ملحاربة اإلرهابين. وبحس�ب رأيه، قريبا سيس�أل الجانب 
الرويس: عىل أي أساس يستمر الوجود األمريكي يف سوريا، 

معرتفا بوجود هذا الحق لروسيا.
وق�ال الجنرال توماس: »لقد اقرتب اليوم الذي س�يقول 
فيه لن�ا الروس: »ملاذا أنتم ما زلتم موجودين يف س�وريا؟« 
لق�د اقرتبوا من ه�ذا... لقد دخلنا إىل س�وريا من غر حق، 
وإذا لع�ب الروس هذه الورقة، فإنن�ا حتى إذا أردنا البقاء، 
فلن نتمكن من ذلك، يف حن أنهم هم يمكنهم ذلك«، بحسب 
وكالة »نوفوس�تي«.كما أشار الجنرال إىل أن الهدف الوحيد 
من وجود األمريكين يف املنطقة هو محاربة اإلرهاب. وهذا 
تربي�ر للواليات املتح�دة لرفض وقف عملياتها العس�كرية 
يف املنطق�ة عىل الرغ�م من االحتجاجات الرس�مية الدورية 
للسلطات الس�ورية عىل وجود القوات األجنبية عىل أرايض 

سوريا من دون موافقتها.

غولن: التقيت برجل له صلة 
باالنقالب يف تركيا

جنرال أمريكي يعد تواجد قوات 
أمريكية يف سوريا »غري قانوين«

روسيا حتذر من تبعات العقوبات األمريكية: 
سترض بمصالح البلدين

         بغداد / المستقبل العراقي

عرض األمن العام لحلف ش�مال األطلي التوس�ط لرتتيب 
زيارة ملرشعن أمل�ان إىل قوات يف قاعدة جوية تركية يف محاولة 
ملعالج�ة خ�الف ب�ن البلدي�ن يعرق�ل عملي�ات قت�ال تنظيم 

»داعش«.
يأتي عرض الوس�اطة الذي أعلن�ه األمن العام للحلف ينس 
ستولتنربج بينما س�عت أنقرة لتخفيف التداعيات االقتصادية 
للخ�الف م�ع برلن بالتخ�ي عن مطلب ب�أن تس�اعد أملانيا يف 
التحقيق بش�أن مئات الرشكات األملاني�ة التي تقول تركيا إنها 

قد تكون لها صالت باإلرهاب.
وباتت أملانيا قلقة عىل نحو متزايد من حملة يشنها الرئيس 
الرتكي رجب طيب إردوغان عىل املعارضة منذ محاولة االنقالب 
الع�ام امل�ايض وزادت املخاوف باعتقال س�تة نش�طاء، بينهم 

أملاني، هذا الشهر.
وتصاع�د التوتر برفض تركيا الس�ماح ألعض�اء يف الربملان 
األملاني بزيادة جنود متمركزين يف قاعدتن جويتن. وألس�باب 
تاريخي�ة يتلقى الجنود األملان األوام�ر من الربملان وترص برلن 

عىل إتاحة زيارة املرشعن للجنود.
ودف�ع ذلك أملانيا بالفعل إىل نقل جنود مش�اركن يف الحملة 
عىل »داعش« من قاعدة إنجرليك يف تركيا إىل األردن. وأثار خطر 
نقل املزيد من الجنود قلقا شديدا لدى حلف األطلي ودفعه اآلن 

إىل التدخل.وق�ال برس كازاليت املتحدث باس�م حلف األطلي 
االثن�ن »عرض األمن الع�ام ترتيب زيارة ألعض�اء الربملان إىل 
مط�ار قونية يف إطار الحلف، مط�ار قونية يلعب دورا حيويا يف 

عمليات الحلف لدعم تركيا والتحالف الذي يقاتل داعش«.
وأملانيا أكرب س�وق للصادرات الرتكي�ة ويقطنها أيضا ثالثة 
مالين تركي وحل الخالف يصب يف مصلحة تركيا االقتصادية. 
ويهدد التدهور الرسيع للعالقات باإلرضار بالروابط اإلنس�انية 

واالقتصادية العميقة.
وح�ذرت أملاني�ا مواطنيه�ا من أنه�م إذا س�افروا إىل تركيا 
فس�يكون ذل�ك ع�ىل مس�ؤوليتهم وقال وزي�ر املالي�ة األملاني 
فولفجانج ش�يوبله إن إردوغان »يعرض رشاكة عمرها مئات 

السنن للخطر«.
ويف تراج�ع عن املواجهة أبلغ وزي�ر الداخلية الرتكي نظره 
األملان�ي االثنن أن تس�ليم أنقرة قائمة تض�م نحو 700 رشكة 
أملاني�ة إىل الرشط�ة الدولي�ة )اإلنرتب�ول( لالش�تباه يف دعمها 

لإلرهاب كان نتيجة »مشكلة يف التواصل«.
وق�ال نائ�ب رئيس ال�وزراء الرتكي بك�ر ب�وزداج إن تركيا 
طلبت من اإلنرتبول معلومات تتعلق بصادرات 40 رشكة تركية 
تربطه�ا عالق�ات مزعوم�ة مع رج�ل الدين املقي�م يف الواليات 
املتح�دة فت�ح الل�ه غولن ال�ذي تتهمه أنق�رة بتدب�ر محاولة 
االنقالب يف يوليو تموز املايض. وتعهد بأن تظل تركيا مالذا آمنا 

للمستثمرين األجانب.

       بغداد / المستقبل العراقي

أي  أن  م�ن  الكرمل�ن  ح�ذر 
عقوبات أمركية جديدة عىل روس�يا 
»ت�ر« بمصال�ح البلدي�ن يف وق�ت 
يس�تعد الكونغرس إلقرار حزمة من 

اإلجراءات العقابية ضد موسكو.
وق�ال املتح�دث باس�م الكرملن 
ديمرتي بيس�كوف »نعترب اس�تمرار 
نه�ج العقوب�ات غ�ر مفي�د وير 

بمصالح البلدين«.
وكان مجلس الشيوخ اقر يف شبه 
إجماع يف 15 حزي�ران اقرتاح قانون 
بفرض عقوبات عىل روس�يا وإيران، 
لكن الن�ص واجه عرقل�ة يف مجلس 
الن�واب حيث نجح�ت املفاوضات يف 
نهاي�ة املطاف الس�بت يف فتح الباب 

للتوصل إىل اتفاق بشأنه.
الن�واب  مجل�س  وس�يصوت 
ع�ىل قان�ون يف�رض عقوب�ات عىل 
روس�يا لتدخله�ا املف�رتض يف حملة 
االنتخاب�ات األمركية الع�ام املايض 
وضمها شبه جزيرة القرم األوكرانية 
إي�ران  ع�ىل  وكذل�ك   ،2014 ع�ام 
وكوريا الش�مالية بس�بب تجاربهما 
الصاروخي�ة األخ�رة. وكان الرئيس 
األمركي دونالد ترامب أبدى تحفظا 
عىل القان�ون كونه يهدف إىل تقييده 
ملنع�ه من رف�ع عقوب�ات مفروضة 

أصال عىل موسكو.
وبذلك، سيصبح الرئيس األمركي 
املته�م بالتعاطف مع نظره الرويس 
فالديم�ر بوت�ن يف دائ�رة مراقب�ة 
الكونغرس. ولك�ن خياراته محدودة 

حيث ب�ات عليه القب�ول بالتحرك يف 
وقت تثر االتهام�ات بحدوث تعاون 
بن حملته وروس�يا زوبعة سياسية 
إن  بيس�كوف  وق�ال  واش�نطن.  يف 
كان  إن  يراق�ب  ي�زال  ال  الكرمل�ن 
ترامب س�يقر اإلجراءات، بعدما أفاد 

مدير اإلعالم الجديد يف البيت األبيض 
انطون�ي س�كاراموتيش أن الرئي�س 
األمركي لم يصل بعد إىل قرار يف هذا 

الشأن.
وأشار بيسكوف إىل أنه ال يزال من 
املبك�ر الحديث عن أي إجراء محتمل 
كرد من موسكو قبل أن يتخذ ترامب 
قراره. وصلت العالقات بن موسكو 
وواش�نطن إىل أدن�ى مس�توى من�ذ 
الحرب الباردة عندما فرضت الواليات 
املتح�دة حزمة م�ن العقوب�ات عىل 
موس�كو عىل خلفية تدخ�ل األخرة 
أمل�ت  روس�يا  أوكرانيا.ئوكان�ت  يف 
بأن يخفف انتخ�اب ترامب من حدة 
التوت�ر يف العالقات، وه�و ما ال يبدو 
أن�ه س�يحصل قريبا يف ظ�ل األجواء 

السائدة يف واشنطن.
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اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظ�ة البرصة املرقم 
)1823 يف 2017/7/18 ( .

تدع�و )محافظة البرصة / العقود الحكومي�ة ( إىل عطاءات مغلقة من 
مقدمي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مرشوع )الربط الكهربائي 

لألبنية الجديدة ملستشفى الجمهوري العام لوجود شبكة كهربائية  (
الكلفة التخمينية)410,000,000(  أربعمائة وعرشة مليون دينار عراقي 

ضمن برنامج البرتو دوالر لعام 2017 
- مدة التنفيذ )60 يوم ( .

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / العارشة  والصن�ف / كهرباء 
–ميكاني�ك – كيمي�اوي /رشكات متخصص�ة يف ه�ذا املج�ال / تبويب 

امل�رشوع )88,2,10,2,16,43,3( ) بع�رض فن�ي ( .
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
الت�ي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 

2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافي�ة من )مديري�ة العقود  الحكومية  /قس�م التعاقدات / ش�عبة 
االعالن( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

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

ملتطلبات املشرتي( ما ييل :
1- القدرة املالية:

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

أ - الحس�ابات الختامي�ة مع�دل ربح ألخر س�نتني متتاليت�ني مصادقة 
ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد.

2- معدل اإليراد السنوي عىل مدى أخر سبعة سنوات يجب إن ال يقل عن 
)3,690,000,000( ثالثة مليار س�تمائة وتسعون  مليون دينار عراقي 
محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن اإلعمال املنفذة للعقود املنجزة 

أو تلك املستمرة خالل السنوات )7( الخربة والقدرة الفنية:
أ - متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مق�دم العطاء توضي�ح املقدرة 
املالي�ة وتوف�ر املوارد املالية كالس�يولة النقدية ال يقل ع�ن مبلغ قدره 
)136,666,000( مئة وس�تة وثالثون  مليون وس�تمائة وستة وستون 

إلف دينار عراقي 
ب - ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية 

متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو إدارة عقود, أو كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 
وللسنوات) 5( الخمس�ة السابقة وبمبلغ ال يقل عن ) 246,000,000( 

مائتان وستة وأربعون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املشار إليها يف الفصل 

السادس )متطلبات صاحب العمل(
ج- توفر الكوادر واملعدات وحس�ب ما مطلوب ضمن معاير التأهيل ) 

القسم الثالث وثيقة اإلشغال( 
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموع�ة وثائق العط�اء الكاملة باللغ�ة العربية 
من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غر مس�رتد  
)100,000( مئ�ة  إل�ف دينار عراقي اعتبارا من ي�وم األربعاء  املصادف 

. 2017/7/26
خامس�اً- يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قب�ل ي�وم األربع�اء املصادف 
2017/8/9 الس�اعة 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة. 
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها (. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم األربعاء املصادف 2017/8/9 .
العن�وان : دي�وان محافظ�ة الب�رصة / قاع�ة فت�ح العط�اءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرفق بجمي�ع العطاءات ضم�ان العط�اء بقيمة ) 
4,100,000( أربع�ة ملي�ون ومائ�ة إل�ف دينار عراقي عىل ش�كل صك 
مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.
تاس�عاً- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق 

يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
عارشاً- للدائرة الح�ق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
اإلحال�ة وعدم إجراء املفاضلة وحس�ب مقتضي�ات املصلحة العامة وال 

يح�ق للمرشك�ني يف املناقص�ة املطالب�ة  ب�أي تعوي�ض ج�راء ذل�ك . 
إحدى عرش– سبب االعالن الثاني * عدم تقديم عليها من قبل أي رشكة 

يف االع�الن األول )صف�ر عط�اء(.
أثن�ى ع�رش - العنوان املش�ار إلي�ه أعاله*: لجن�ة بيع التنادر / قس�م 
التعاق�دات / مديرية العق�ود الحكومية /   دي�وان محافظة البرصة / 

محافظة البرصة / جمهورية العراق.

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
مرشوع )الربط الكهربائي لألبنية اجلديدة ملستشفى اجلمهوري العام لوجود شبكة كهربائية  (

مناقصة )4/كهرباء توزيع ج/2017 (

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 3093
التاريخ:25 /2017/7

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 191/ب2017/4
التاريخ 2017/7/25

اعالن
بناءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة الخاص بازالة 
ش�يوع الس�يارة )33945ج نوع س�مند(  يف النجف عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة  ع�ن بيع الس�يارة املذك�ورة اعاله 
واملبين�ة اوصافه وقيمته�ا ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة خالل 7 ايام من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر من م�رصف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
م�ن اليوم االخر م�ن االعالن يف )ك�راج برك�ة الزهراء يف 
حي الجمعية ( وعىل املش�رتي جل�ب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
الس�يارة املرقمة 33945/ج النجف خصويص نوع سمند 
موديل 2010 لونها ابيض وان الس�يارة املذكورة مترضرة 
من الجانب االيرس جهة السائق يف الباب الخلفي والجاملغ 
وتوج�د فيه�ا ارضار يف صبغ الس�يارة يف مقدم الس�يارة 
وانها التعمل عن اجراء الكش�ف عليها وان اطارتها بحالة 
متوس�طة واملصابي�ح كذل�ك ام�ا يف داخل الس�يارة فهو 
بدرجة متوس�طة وه�ي مودعة يف كراج برك�ة الزهراء يف 
ح�ي الجمعي�ة وان القيمة املق�درة للس�يارة مبلغ قدره 

)5.000.000( خمسة ماليني دينار فقط الغرها

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/2396
التاريخ: 2017/7/25

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ النجف  تمام العقار تسلسل ) 3/73687  حي امليالد (  يف النجف  
العائ�د للمدين )ياس عبد العال عباس(املحجوز  لقاء طلب الدائنة  )هناء عبد العايل 
عباس(البالغ )50000000 خمس�ون مليون دينار( فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة عرشة من املائة  من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي  وذلك للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف- حي امليالد 3/73687

2-جنسه ونوعه : حسب صورة القيد التسجيل العقاري يف دارين 
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته :  العقار يقع عىل ش�ارع فرع�ي 20م ومف�رز اىل دارين بصورة غر 
رس�مية وهما متش�ابعني يف العقار واالوصاف والخريطة ويحتوي العقار اىل دنكة 
كونكريتية تتوس�ط الجزئني )دبل فاليوم ( وكال الجزئني يحتوي عىل ساحة امامية 
بضمنه�ا  صحي�ات ومدخل يؤدي اىل االس�تقبال صحيات مش�رتكة وكليدو وس�لم 
كونكريت يؤيد اىل الطابق االول يحتوي عىل غرفتني نوم وصحيات مشرتكة وكليدور 
صغر وس�لم ي�ؤدي اىل البيتونة والس�طح وجميع الجدران الطابق�ني لكال الجزئني 
بعل�و مرت ونصف املرت س�راميك والباقي ب�ورك مع وجود س�قوف ثانوية وارضية 
الطابق�ني من ال�كايش املوزائيك الس�قوف من الكونكريت الس�لح ج�دران املطبخ 

والصحيات سراميك وكال الطابقني مجهزين باملاء والكهرباء 
5-مساحته : 200م2

6-درجة العمران : جيد
7-الش�اغل : الج�زء االول ياس عب�د العايل عباس يرغ�ب بالبقاء بع�د البيع بصفة 

مستاجر الجزء الثاني اليوجد شاغل
8-القيم�ة املق�درة : 142500000 مائة واثن�ان واربعون مليون وخمس�مائة الف 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد 1568/ج/2016
التاريخ 2017/7/18

اعالن
اىل املتهم الهارب /محمود محي عبيد

1568/ج/2016  املرقم�ة  الجزائي�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
املش�تكي فيها )ع�يل عبد جبار ( وفق اح�كام املادة 459/ 
ق.ع م�ن قان�ون العقوبات واملقام�ة امام ه�ذه املحكمة 
ولهروبك ومجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني وعني يوم 2017/9/14 موعدا الجراء 
محاكمت�ك ويف حال عدم حضورك باملوعد املحدد س�تجري 

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

اعالن
اىل املتهم الهارب ) مي لطيف جرب(

احال�ك قايض محكمة تحقيق النزاه�ة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م 8 يف 2017/6/21 
غيابيا الج�راء محاكمتك بدعوى غر موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )316( من قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني وتحديد 
ي�وم 2017/9/4 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 

سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2017/1075
التاريخ: 2017/7/4

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ النجف  تمام العقار تسلسل ) 3/40558  حي الوفاء ( الواقع يف النجف  العائد للمدين 
)عباس عبد حس�ن س�عد (املحجوز  لقاء طلب الدائ�ن  )نرص عباس عبد حس�ن(البالغ )150.000.000 
ملي�ون دينار( فعىل الراغ�ب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل ثالثني يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة  من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي  
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف- حي الوفاء 3/40558
2-جنسه ونوعه : دار مفرزة منها شقة ودكان 

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مش�تمالته :  العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 20م وهو مفرز اىل دار ومحلني وشقة بصورة غر رسمية 
الدار تتالف من مدخل مس�قف من الطابوق والش�يلمان وهزاره لعلو مرت وس�تني سنتي مرت سراميك و 
الباقي اس�منت واالرضية شتايكر وتواليت وغرفة واس�تقبال ومطبخ وصالة ومكشوفة وحمام االرضية 
س�راميك والجدران لعلو مرت وثالثني س�نتي مرت  س�راميك والباقي بورك اما املطبخ جميع االرضية مع 
الجدران س�راميك والس�لم يؤدي اىل الطابق االول ويحتوي عىل ثالثة غرف وارضية الغرف منالس�راميك 
والس�قوف لكال الطابقني من الكونكريت املس�لح ع�دا املدخل من الطابوق والش�يلمان وتوجد فتحة من 
الطابق االريض اىل الطابق االول ذو سياج علما ان السلم مغلف باملرمر وكال الطابقني مجهز ماء وكهرباء 
اما املحل وكان مغلق اثناء الكش�ف وعىل لسان شاغل الجزء االول السقف من الكونكريت املسلح ومجهز 
ماء وكهرباء اما الش�قة وكانت  مغلقة عىل لس�ان الش�اغر جزء االول الس�قف من الكونكريت املس�لح 
ومجهز ماء وكهرباء اما الشقة وكانت مغلقة عىل لسان الشاغر جزء االول تتكون من صالة وغرفتي نوم 

وصحيات مشرتكة  والسقف من الطابوق والشيلمان ومجهز بماء وكهرباء
5-مساحته : 200م2

6-درجة العمران : الدار واملحل متوسط والشقة دون املتوسط
7-الشاغل : جزء االول )الدار ( جنان عيل عواد انها ترغب بالبقاء  بعد البيع بصفة مستاجر  املحل تريده 

الشقة اىل نصف حمد ابو رقية وكانت مغلقة اثناء الكشف 
8-القيمة املقدرة : مائة وثالثون مليون دينار 130.000.000 مليون



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   البصرة/ المستقبل العراقي

اعلن�ت حكوم�ة الب�رة املحلي�ة، عن 
وعود مركزي�ة بإطالق دفعة جديدة من 
املبالغ الخاصة باملش�اريع االستثمارية 

االسبوع املقبل.
يف  الن�راوي  ماج�د  املحاف�ظ  وق�ال 
تري�ح  تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان »وزي�ر املالي�ة وكال�ة وع�ده خ�الل 
لق�اءه به قبل اس�بوعني بإطالق مبالغ 

للمشاريع التشغيلية واالستثمارية«.
 واش�ار اىل ان »ال�وزارة اطلق�ت مؤخرا 
املبالغ الخاصة بالتشغيلية والتي تتمثل 
ومبال�غ  واملدرس�ني  املعلم�ني  بروات�ب 
ارسال املرىض للعالج خارج العراق، وان 
االس�بوع املقبل سيش�هد اط�الق مبالغ 

املشاريع االستثمارية«.
وق�ت  يف  اعل�ن  ق�د  الن�راوي  وكان 
س�ابق ، ع�ن حص�ول موافق�ة مبدئية 
م�ن قبل وزارة املالي�ة عىل اطالق بعض 
املستحقات املالية الخاصة باملقاولني يف 
املحافظة ومن ضمنه�ا االمانات، فضالً 
عن املوافقة عىل اكمال العمل باملشاريع 
الت�ي تبل�غ نس�بة انجازه�ا 25 باملائة، 

وعدد من املستشفيات قيد التنفيذ«.
وق�ال محاف�ظ الب�رة يف تري�ح ان 
»لق�اًء جمعه مع وكي�ل وزير التخطيط 
ووزير املالية وكالة ماهر حامد جوهان 
وتم خالله مناقش�ة عدد م�ن املواضيع 
الخاصة بمشاريع املحافظة ومستحقات 
املقاولني، مش�را اىل »حص�ول املوافقة 
بص�ورة مبدئي�ة م�ن قبل ال�وزارة عىل 
اط�الق تل�ك املس�تحقات باق�رب وقت 

ممك�ن بما فيها االمان�ات واجبة الدفع 
بع�د ايفاء املق�اول بااللتزامات التي من 
اجله�ا تم اس�تقطاع تل�ك االمانات من 
مس�تحقاته، ومنه�ا امان�ات االس�تالم 
النهائ�ي  واالس�تالم  للم�روع  االويل 

وغرها«.
وأض�اف الن�راوي ان�ه »ناق�ش م�ع 
مش�اريع  م�ن  ع�دد  ايض�ا  جوه�ان 
محافظة البرة ومن ابرزها مش�اريع 
مجاري القرنة والزبر وياس�ني خريبط 
ورضورة االرساع يف اج�راءات ادراجه�ا 
ضم�ن الق�رض الربيطان�ي، فضال عن 
التكميلي�ة  املش�اريع  احال�ة  مناقش�ة 
ملركز مدين�ة البرة ذات نس�بة انجاز 
25 باملئ�ة ومن ضمنها مروع مجاري 
القبل�ة املتكامل«. وكش�ف املحافظ عن 
اس�تحصال موافق�ة وزارة املالي�ة عىل 
اكم�ال العم�ل بمستش�فات الزبر وأبو 
الخصيب والهارثة فضال عن مستشفى 

كلية الطب الجامعي.
كما استقبل محافظ البرة وفد اتحاد 

املقاولني العراقيني« .
وافاد بي�ان ملكتبه االعالمي ان »محافظ 
البرة بح�ث مع ممث�ي املقاولني آلية 
س�داد مس�تحقاتهم الس�يما االمانات ، 
وجرى االتفاق والتنس�يق ان يذهب وفد 
يمثله�م للحكومة االتحادي�ة لحل هذه 

املشكلة العالقة« .
بدوره اشاد وفد اتحاد املقاولني بجهود 
محاف�ظ الب�رة بتقدي�م الخدمات يف 
، وكذل�ك  املحافظ�ة  مناط�ق  مختل�ف 
جه�وده ومس�اعيه ومتابعت�ه الحثيثة 

الستحصال مستحقاتهم.

النرصاوي: وعود مركزية بإطالق أموال للبرصة االسبوع املقبل
ختص مبالغ املشاريع االستثمارية
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املواد الغذائية حترص 
اإلرضار بفروع نينوى
من اجل إعادة تأهيلها

وزير النقل هييكل قسم املحاسبة يف املوانئ وحييل أفراده للتحقيق
استعداد كبري لرحالت احلجاج إىل بيت اهلل احلرام يف املطارات

زين العراق تتربع بمبلغ 375 مليون دينار عراقي لعوائل شهداء الصحافة واالعالم

   المستقبل العراقي /خاص

قام مدير عام الركة العامة لتجارة املواد 
الغذائي�ة يف وزارة التج�ارة قاس�م حمود 
منصور »بجوالت ميدانية لفروع ومواقع 
التجارة يف محافظة نينوى وقد قام املدير 
الع�ام خالل تواج�ده ضمن فري�ق خلية 
األزم�ة ومدي�رو الف�روع وبرفق�ة قيادة 
الرط�ة يف املحافظ�ة بزي�ارة مقر فرع 
الرك�ة يف نين�وى لالطالع ع�ىل اإلرضار 
التي خلفتها العمليات العسكرية لتحرير 
املحافظ�ة وإج�راء كش�ف موقع�ي لتلك 
اإلرضار الت�ي لحق�ت بالف�رع م�ن حرق 
وإرضار للموقع وتقييمها من اجل إعادة 

تأهيلها ».
وقال حم�ود أن »موظف�ي الفرع بارشوا 
بحملة تنظيف ورفع لألنقاض واملخلفات 
وعزل وجرد املوج�ودات املتبقية كما قام 
وبرفق�ة مدي�رو الف�روع بزي�ارة مخيم 
حمام العليل وس�ايلو املوص�ل يف الجانب 
األيم�ن لتأكي�د م�ن توفر خزين للس�كر 
وزي�ت الطع�ام والرز والطح�ني وقاعات 

الخزن ».
و أش�ار حمود اىل أن »فري�ق خلية األزمة 
ق�د اجري لق�اءات م�ع الجه�ات األمنية 
حول تس�هيل دخ�ول ش�احنات التجارة 
واملوظفني والعمال ملناطق املوصل لغرض 
تجهي�ز العوائ�ل بامل�واد الغذائي�ة وكذلك 
توف�ر كل الس�بل املمكنة لتوف�ر أفضل 
الخدمات تلي�ق باملواطن املوصي وخدمة 

للصالح العام.

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اوعز وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
الرك�ة  يف  املحاس�بة  قس�م  بهيكل�ة 
العامة للموان�ئ العراقية وإحالة أفراده 
للتحقيق بناء عىل مناشدة من أحد أفراد 
القوات األمنية الذي طالب بمس�تحقات 

اخوه املستشهد«. 
وق�ال الحمام�ي »نخ�وض يف سلس�لة 
من اإلصالح�ات التي من ش�أنها تقديم 
الخدم�ات للمواطنني، الفتا اىل أن »وزارة 
النقل تس�عى الن تك�ون األوىل يف أنصاف 

املواطن«.
 وأش�ار الحمامي اىل أن »املناش�دة التي 
وصلت لس�يادته تتضم�ن خرقا واضحا 

من موظفي املحاسبة يف املوانئ«. 
ودعا الوزير »موظفي الوزارة وتشكيالتها 
معام�الت  تمش�ية  يف  الته�اون  بع�دم 
املواطن�ني، مش�ددا انه »س�تكون هناك 
لجان خاصة تتاب�ع االجراءات خصوصا 

ما يتعلق منها بذوي الشهداء«.
من جه�ة اخ�رى أعل�ن وزي�ر النقل ان 
الثاني من شهر آب املقبل سيكون موعداً 
ألنط�الق الرحلة االوىل لنق�ل حجاج بيت 

الل�ه الح�رام اىل الديار املقدس�ة من أجل 
احياء شعائر الحج«. 

وق�ال » م�ع بداية ه�ذا األس�بوع بدأت 
ع�رب  الحج�اج  لتفوي�ج  االس�تعدادات 
املطارات الدولية الخمسة يف البالد )بغداد 
– س�ليمانية – اربيل – البرة – النجف 
العام�ة  »املنش�أة  ان  مبين�ا  االرشف(، 
للطران املدني قامت بتأهيل صالة كربالء 
يف مطار بغداد الدويل ألس�تقبال الحجاج 
وتوف�ر افض�ل الخدم�ات وف�ق املعاير 

العاملية املعتمدة للسفر والسياحة« .
وأك�د ان�ه »تم�ت مراع�ات التعامل مع 
كبار الس�ن من الحجاج فضالً عن توفر 
امل�الكات العاملة بالتنس�يق م�ع وزارة 
الداخلية للعمل عىل مدار الساعة لغرض 
تقليل الزخم عىل صاالت املطار االخرى«.

م�ن جهته تاب�ع الوكي�ل الفني ل�وزارة 
االس�تعدادات   ، عم�ران  عب�اس  النق�ل 
اللوجس�تية لعمل صالة كربالء يف مطار 
بغ�داد الدويل من اجل اس�تقبال الحجيج 

العراقيني لهذا الع�ام ». وقال انه »هناك 
اهتمام كبر من قب�ل وزير النقل كاظم 
فنجان الحمامي لتأمني افضل الخدمات 
الرضوري�ة واألساس�ية يف راح�ة الحاج 
العراق�ي بع�د ان ت�م اس�تكمال جمي�ع 
االعم�ال الرضورية يف الصالة«.  واضاف 
عمران« س�تكون هناك زي�ارات ميدانية 
مس�تمرة ملتابعة جميع االمور واالعمال 
الخاص�ة بها وصوالً اىل يوم 2 من ش�هر 
اب القادم املح�دد كموعد انطالق الرحلة 
العراق�ني الداء مناس�ك  االوىل للحج�اج 

الحج هذا العام .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الرئي�س التنفيذي لركة زي�ن العراق عي 
الزاه�د خ�الل الحف�ل املرك�زي ألس�بوع النر 
والذي نظمت�ه هيئة االعالم واالتصاالت عن تربع 
رشك�ة زين الع�راق اىل الهيئة بمبل�غ قدره 375 
ملي�ون دين�ار عراق�ي لعوائل ش�هداء الصحافة 
واالعالم ، ج�اء ذلك خالل الحف�ل املركزي لهيئة 
االع�الم واالتص�االت بمناس�بة اس�بوع النر« 
.االحتفالي�ة ج�اءت بمب�ادرة من هيئ�ة االعالم 
واالتص�االت ضم�ن فعاليات االحتفال بأس�بوع 
النر والذي انطلق مع اعالن رئيس الوزراء بيان 

الن�ر يف معارك تحرير املوصل ولتكريم ش�هداء الصحافة 
واالعالم واملؤسس�ات االعالمية املتمي�زة بتغطيتها لعمليات 

التحري�ر وبرعاية من رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وشهد الحفل حضور متميز من وليد الحي مستشار رئيس 
الوزراء وأعضاء من لجنة الثقافة واالعالم النيابية و االدارة 

العليا لهيئة االعالم واالتصاالت متمثلة برئيس�ها 
التنفيذي عي الخويل�دي وأعضاء مجلس االمناء 
اضاف�ة اىل ع�دد كبر م�ن املؤسس�ات االعالمية 
والصحفي�ة والوطني�ة.ويف ه�ذا االط�ار اكد عي 
الزاه�د الرئي�س التنفي�ذي لزي�ن الع�راق ع�ىل 
مس�ؤولية املؤسس�ات الوطنية يف دع�م مثل تلك 
املبادرات بقوله “نحن جزء ال يتجزأ من النس�يج 
املجتمع�ي العراقي وكوننا اك�رب رشكة اتصاالت 
يف الع�راق فنحن نتأثر ونؤث�ر ايجابيا عىل جميع 
مفاصل املجتمع واالقتصاد وعلية فان مساهمتنا 
يف دع�م عوائ�ل ش�هداء الصحاف�ة واالع�الم هو 
مسؤولية نأمل من الجميع املساهمة فيها.” هذا 
وأش�اد واثن�ى الجميع عىل مبادرة زين الع�راق و أكدوا عىل 

أهمية ان تحذو حذوها جميع املؤسسات يف العراق.

حمافظ بغداد يشدد عىل دعم العملية االستثامرية 
خصوصًا مشاريع االسكان والبنى التحتية

     المستقبل العراقي/طالب ضاحي

ش�دد محافظ بغداد عطوان العطواني عىل »اهمية ان تقف جميع املؤسس�ات 
خصوصا الجهات ذات العالقة لدعم املشاريع االستثمارية وخصوصا مشاريع 
الس�كن والبنى التحتية من خالل اس�تقطاب الركات االس�تثمارية الرصينة 
مؤكدا عىل تقديم كافة التس�هيالت لهذه الركات ،جاء ذالك خالل اس�تقباله 
وف�د رشكة) هانوا( الكورية ». وذكر مكتب�ه االعالمي ان »املحافظ رصح بان 
املرحلة املقبلة ستش�هد تعاونا كبرا بني املحافظة والركات االس�تثمارية يف 
مجال السكن واملشاريع الخدمية والبنى التحتية«. واضاف ان »الحكومة جادة 
يف تنفيذ جميع املش�اريع الخدمية كمروع مج�اري النهروان وابو غريب اىل 
جانب مجموعة من مش�اريع االكس�اء كمروع الحس�ينية واملدائن وناحية 
الج�ر وبن�اء عدد من امل�دارس واملستش�فيات ».ولفت املكت�ب اىل ان »هناك 
لقاءات مس�تقبلية مع الركة بعد ارسال التصاميم اىل مقر الركة يف كوريا 

لدراستها لغرض املبارشة بالتنفيذ .

رشكة توزيع املنتجات النفطية تعلن اإلنتهاء من محلة التنظيف الكربى ملحافظة النجف االرشف
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
عن إنتهاء حملة تنظيف محافظة النجف 
األرشف الت�ي ب�ارشت به�ا مطلع ش�هر 
تموز الجاري والتي إستمرت ملدة 21 يوماً 
بتوجيه من الس�يد وزي�ر النفط ومتابعة 
مب�ارشة م�ن قب�ل الس�يد وكيل ال�وزارة 

لشؤون التوزيع .
مديرع�ام رشكة توزيع املنتجات النفطية 
املوس�وي  الكري�م  عب�د  ع�ي  املهن�دس 
أوع�ز منذ بداية الحملة  مل�الكات الركة 
بب�ذل الجهود الكبرة  م�ن خالل فروعها 
وآلياته�ا التي إس�تنفرت بحمل�ة تنظيف 
كب�رة وش�املة ألحي�اء مدين�ة النج�ف 
األرشف.ويف تريح له بني املوس�وي بأن 
رشكة التوزيع أرشفت بشكل مبارش عىل 
الحملة من خالل فروعه�ا وهيئآتها التي 

ش�اركت يف الحملة وهي )) ف�رع النجف 
األرشاف الذي أرشف ع�ىل الحملة إضافًة 
اىل إس�تخدام آلياته – فرع ذي قار – فرع 
الديوانية – فرع واس�ط – فرع ميسان – 
ف�رع باب�ل – فرع كربالء – ف�رع البرة 
– فرع املثن�ى( عالوًة عىل مش�اركة مقر 
الركة يف محافظة بغ�داد بآلياته وكذلك 
الهيأة الهندسية التابعة للركة باإلضافة 
القط�اع  رشكات  بع�ض  مس�اهمة  اىل 
النفط�ي يف ه�ذه الحمل�ة ومنها ) رشكة 
تعبئ�ة الغ�از- رشك�ة املص�ايف – رشك�ة 
الخطوط واألنابيب ورشكة نفط البرة (  
وأضاف إن الحمل�ة إنطلقت يف الثالث من 
ش�هر تموز الحايل وإستمرت ملدة عرين 
يوم�اً لغرض إظه�ار املحافظة بالش�كل 
ال�ذي يلي�ق بمكانته�ا الديني�ة والعلمية 
م�ن جه�ة ولخدم�ة أبن�اء املحافظة من 
جهة أخرى .م�ن جانبه أوضح مدير فرع 

النج�ف للمنتجات النفطي�ة والذي أرشف 
عىل حمل�ة التنظيف بأن الحملة ش�هدت 
رف�ع كمي�ات كب�رة م�ن النفاي�ات من 
أحياء ) املكرمة ،العسكري ، ميثم التمار، 
ميس�ان ، الوفاء ، الف�او ، امليالد الجديد ، 
النداء ، الس�هلة ، ( والتي يعاني س�كانها 
من�ذ ف�رة بتك�دس النفاي�ات واألنقاض 

حي�ث تم رفع ما يق�ارب )62 ( ألف  طن 
من تلك األنقاض والنفايات بإستخدام 20 
قالب و5 ش�فل و3 حوضيات مياه ثقيلة 
و كابس�ة نفايات واحدة وكانس�ة واحدة  
حوضي�ات مياه ثقيلة ، وم�ن املتوقع أن 
يت�م تمديد الحمل�ة خالل األي�ام القادمة 
حي�ث تجري املباحثات ب�ني الجهات ذات 

العالقة بهذا الشأن.
و ق�د أثنت جمي�ع الجه�ات ذات العالقة 
و املتمثل�ة بالس�يد املحاف�ظ واملواطن�ني           
يف املحافظ�ة ع�ىل إهتم�ام الس�يد وزي�ر 
النف�ط ورشكة توزيع املنتج�ات النفطية 
بمحافظ�ة النج�ف األرشف مثمنني هذه 
املب�ادرة وأعرب�وا ع�ن ش�كرهم الجزي�ل 
للكوادر املش�اركة يف ه�ذا العمل .يذكر ان 
رشكة التوزيع كانت قد شاركت بحمالت 
عدي�دة وكب�رة ش�هدتها مدين�ة النجف 
األرشف خ�الل العامني الس�ابقني إضافًة 
اىل قيامها بحمالت أخرى مماثلة لتنظيف 
لتل�ك  محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة وكان 
الحمالت أثر كبر يف تغير الواقع الخدمي 
لتل�ك املحافظت�ني اللت�ني تحت�الن مكانة 
مهم�ة من الناحية الديني�ة والعلمية مما 
يتوجب ب�ذل الجهود الكب�رة إلظهارهما 

بأجمل صورة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املديرية العامة ملش�اريع نق�ل الطاقة الكهربائية عن »انجاز وتش�غيل مروع 
محط�ة تحويل كهرب�اء جن�وب بعقوبة«.وافاد بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، انه 
»ب�أرشاف مب�ارش ومتابعة ميدانية م�ن لدن مدير ع�ام املديرية العامة ملش�اريع نقل 
الطاقة الكهربائية صباح كاظم عكرب »تمكنت املالكات الهندس�ية والفنية التابعة اىل 
قس�م مش�اريع محطات التحويل من أنجاز وتش�غيل مروع محط�ة تحويل كهرباء 
جن�وب بعقوبة k.v 33/132 رغ�م الصعوبات وقلة التخصيص�ات املالية والتي نفذت 
لغ�رض حل األختناقات الحاصلة بالش�بكة الوطنية لعدد من املناط�ق الجنوبية ملدينة 
بعقوب�ة يف محافظ�ة دياىل«.وأكد مدير موقع املروع عم�اد خميس مطلك عىل انجاز 
تنفي�ذ اعمال الهندس�ة املدنية والكهربائية الخاصة باملحطة بأوقات قياس�ية من قبل 
كوادره الهندس�ية والفنية بعد أنس�حاب رشكة SIEMENS املنف�ذة للمروع نتيجة 
األضطرابات األمنية  التي شهدتها املحافظة عام 2014 أضافة اىل ضعف التخصيصات 
املالية واملتضمنة أكمال اعمال البناية الرئيس�ية ونص�ب املحوالت واملعدات الكهربائية 
أضاف�ة اىل نص�ب أجهزة األتصالت ونق�ل املعلومات ». واوض�ح ان »الهدف الذي ألجله 
أنشأت املحطة هو رفع مستوى الشبكة الوطنية وزيادة وثوقيتها للمناطق التي تشهد 
توسعات س�كانية وعمرانية الس�يما مناطق حي املعلمني وخان بني سعد واملصطفى 
وناحية به�رز أضافة اىل تخفيف حدة األحمال عن املحطات الثانوية األخرى بمحافظة 
 K.V 132 دي�اىل بعد انجاز ربطها بمحطت�ي دياىل الغربية ورشق بغداد عرب خط هوائي
، مبين�ا  ان »املحطة من نوع G.I.S ذات ش�بكة داخلية نصبت عىل مس�احة )4( دونم 

تتألف من )3( محوالت رئيسية بقدرة )M.V.A )63 للواحدة منها .

مشاريع النقل تعلن أنجاز وتشغيل مرشوع 
حمطة حتويل كهرباء جنوب بعقوبة
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اس�تناداً اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم 
)1816 يف 2017/7/18 ( .

تدعو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من 
مقدمي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مرشوع )تجهيز وفحص 

مواد متنوعة لشبكات النقل واملحطات التحويلية (
- الكلفة التخمينية )4,646,000,000( اربعة مليار وس�تمائة وستة 

واربعون مليون دينار عراقي ضمن برنامج البرتودوالر لعام 2017 .
- مدة التجهيز )270 يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامس�ة  والصنف / كهرباء 
– مكاني�ك - كيمياوي/ رشكات متخصصة يف ه�ذا املجال / التبويب 

)20،5،12،2،16،43،3 ( ) بعرض فني (    .
    أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية 
الوطني�ة التي حددتها تعليم�ات تنفيذ  العقود العام�ة والصادرة من 

وزارة التخطيط رقم )2( لعام 2014 ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافي�ة من )مديرية العقود الحكومية  /قس�م التعاقدات / ش�عبة 
االع�الن( يف العن�وان أدناه وذلك م�ن  الس�اعة 8:00 صباحا إىل 2:00 

ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة .
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل ) عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة 

ملتطلبات املشرتي (  ما ييل :
القدرة املالية:

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

الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد.

 1 - معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل 
عن )9,292,000,000( تسعة مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون 
دينار عراقي.محسوبا من الدفعات الكليه املستلمة عن االعمال املنفذة 

للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات 7 .
2-الخربة والقدرة الفنية:

ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم دلي�اًل موثقاً يوضح إمكانيت�ه عىل تلبية 
متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 
وللسنوات) 5( الخمسة السابقة وبمبلغ اليقل عن  )2,787,600,000( 
ملياران وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون  وستمائة الف دينار عراقي 

لتنفي�ذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. 
و يعن�ى باملماثل�ة  حج�م العمل ، تعقيدات�ه ، االس�اليب والتكنلوجيا 
املس�تخدمة املش�ار اليه�ا يف الفص�ل الس�ادس )متطلب�ات صاح�ب 

العمل(.
 رابع�اً- يمكن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكامل�ة باللغة العربية 
من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مسرتد  
)200,000( مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 

.2017/7/26
خامس�اً- يجب تس�ليم العط�اءات يف أو قب�ل يوم االربع�اء املصادف 
2017/8/9 الس�اعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة 
. العط�اءات اإللكرتونية )ال يس�مح به�ا(. العطاءات املتأخرة س�يتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوج�ود ممثلني عن املناقصني 

الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2017/8/9.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرفق بجميع العط�اءات ضمان العط�اء بقيمة )   
46,460,000( س�تة واربع�ون مليون واربعمائة وس�تون الف  دينار 
عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

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

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

يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
 ع�ارشاً- للدائ�رة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحل�ة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة 

واليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
اح�دى عرش– س�بب االعالن الثاني * ع�دم تقديم عليه�ا من قبل أي 

رشكة يف االعالن االول )صفر عطاء(.
 اثن�ى عرش - العنوان املش�ار إلي�ه أعاله*: لجنة بيع التنادر / قس�م 
التعاق�دات / مديرية العقود الحكومي�ة /   ديوان محافظة البرصة / 

محافظة البرصة / جمهورية العراق.

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)جتهيز وفحص مواد متنوعة لشبكات النقل واملحطات التحويلية(

مناقصة )3/ كهرباء /نقل طاقة /2017 (

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 3094
التاريخ:25 /2017/7

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد 945/ش/2017
التاريخ 2017/7/25

اعالن
اىل املدعى عليه /خضري مهدي صالح 

/945 بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ش/2017 امل�ؤرخ 2017/6/22 املتضمن تصديق 
الط�الق الرجعي ال�ذي اوقعه املدع�ى عليه خضري 
مهدي صالح بحق زوجت�ه املدعية منال بدر رايض 
طالقا رجعي�ا وقعا الول مرة بتاري�خ 2017/3/1 
ول�م تحك�م املحكم�ة بحق الس�كنى لع�دم تحقق 
رشوط واليحق للطرفني  استئناف  الحياة الزوجية 
اال بعق�د وبمه�ر جديدي�ن والع�دة ع�ىل املدعي�ة 
النته�اء مدتها واليح�ق لها االق�رتان برجل اخر اال 
بع�د اكتس�اب   الق�رار الدرجة القطعي�ة وتحميل 
املدعى عليه الرس�وم واملصاري�ف القضائية وصدر 
القرار استنادا الحكام املواد 46-47-48-49 احوال 
ش�خصية و 22-59-76 اثبات و 166-161-156-

177-203 مرافع�ات مدني�ة حكم�ا غيابي�ا قابال 
لالعرتاض والتمييز وفهم علنا بتاريخ 2017/6/22 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار املختار 
محلة العرب الثانية قضاء الزبري املدعو فارس عبد 
الوه�اب عبد الرزاق لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعند عدم 
الطع�ن يف الق�رار املذكور س�وف يكتس�ب الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

مديرية التسجيل العقاري العام 
يف  العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 

الكوفة
العدد 4289

التاريخ : 2017/7/20
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل هذه 
  2017/7/15 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتس�جيل تم�ام العقار رق�م 3269 
محلة الرش�ادية يف الكوفة اىل طالب 
التس�جيل املجدد ) ورثة صالح عيل 
حس�ن( لتس�جيله مج�ددا باس�م 
بصفته املالك الحائز للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة 
له�ا تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام 
 )43 العق�اري)  التس�جيل  قان�ون 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مالدي�ه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا 
من الي�وم التايل النرش ه�ذا االعالن  
وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 
الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن
اىل املتهم الهارب ) 1-عيل جباره خضري 2-احمد جريو 
خضري 3-مصطفى احمد جريو 4- عيل جريو خضري(

احالك ق�ايض مكتب التحقيق القضائ�ي يف الرميثة اىل 
محكم�ة جناي�ات املثنى بموج�ب قرار االحال�ة املرقم 
203 يف 2017/7/6 غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدعوى 
غري موجزة وف�ق احكام املادة )4 أره�اب( من قانون 
العقوب�ات ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تقرر 
تبليغ�ك ع�ن طريق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2017/9/18 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 

سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب )سعد عجه  كوبي(

احال�ك ق�ايض مكت�ب التحقي�ق القضائ�ي الثان�ي يف 
الس�ماوة اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب قرار 
الج�راء  غيابي�ا   2017/7/9 يف   235 املرق�م  االحال�ة 
محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة )406( 
م�ن قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة 
تق�رر تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني وتحديد 
ي�وم 2017/9/17 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 6011

التاريخ 2017/7/4
اعالن

قدمت املس�تدعية احالم س�عيد عب�د املجيد طلب اىل ه�ذه املحكمة 
تطلب في�ه اصدار حجة حجر وقيمومة لزوجه�ا املفقود عبد املنعم 
ثابت عباس والذي فقد بتاريخ 2015/1/23 عليه اس�تنادا لقانون 
رعاي�ة القارصي�ن قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان�ه يف صحيفتني 

محليتني يوميتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

فقدان وصل
فقد مني وصل قبض بأس�م )ليث كريم محمد ( الصادر من مديرية 
بلدية السماوة بتاريخ 2012/6/8 بمبلغ 240000 مائتان واربعون 

الف دينار الغريها  فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

قرار شطب رشكة محدودة 
بالنظر الكتمال كافة اجراءات تصفية رشكة ) الدار العامرة للحلول 
االقتصادي�ة وادارة عالق�ات العم�ل واالنت�اج والتج�ارة والخدمات 
العامة املحدودة ( واس�تنادا الح�كام املادة 177 من قانون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
اني مسجل الرشكات قررت شطب اسم الرشكة من سجالتنا عىل ان 

يتم نرش القرار طبقا الحكام املادة املذكورة اعاله . 
كتب ببغداد يف اليوم الخامس عرش من ش�هر شوال لسنة 1438 ه� 

 -
املوافق لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 2017 م .

عبد العزيز جبار عبد العزيز 
املدير العام / وكالة

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 2061 / 2011 

اىل / املدين / انور محمد امني / مجهول محل االقامة 
تبليغ باالحالة القطعية 

لق�د تحق�ق لهذه املديرية ومن خالل رشح القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة القناه 
وبموجب كتاب املركز العدد 17524 يف 27 / 12 / 2016 انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائ�م او موقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ علي�ه وبالنظر 
لالحال�ة القطعية للعقار 9 / 12 مقاطعة ) 1 ( الخر العائد لكم عىل املش�رتي عيل 
محمد عبد الباقي بمبلغ ) 000 / 815 / 25 ( خمس�ة وعرشون مليون وثمانمائة 
وخمس�ة ع�رش الف دينار تس�ديد لدين الدائ�ن البالغ ) 000 / 745 / 66 ( س�تة 
وستون مليون وسبعمائة وخمس�ة واربعون الف دينار وتطبيقا الحكام املادة 97 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وبتس�ديد الدين البالغ ) 000 / 745 
/ 66 ( س�تة وستون مليون وسبعمائة وخمس�ة واربعون الف دينار خالل عرشة 
ايام تبدا من اليوم التايل للنرش وعند عدم التس�ديد سيس�جل العقار باسم املشرتي 

وفق القانون .
املنفذ العدل 
حنان فاضل حسني

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف االنبار 
العدد 637 

اعالن 
قدم املدعي ) سعد مصلح شاحوذ ( دعوى قضائية لتسجيل لقبه ) الغريري ( بدال 
من ) الفراغ ( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة مقر هذه املديرية خالل عرشة ايام 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف طلبه وفق احكام املادة 29 من قان�ون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2016 .
العقيد 
سعد فايز حمود 
مدير شؤون االحوال املدنية يف االنبار
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يومًا ما عندما يطلبون وجهي

ماذا أرى يف البعد؟

            رانيا دندن الجوري

يوما ما عندما يطلبون وجهي
سأهديهم صورة ثراثية لسور عكا القديم

وأقول لهم 
هل ترون يخلق من الشبه أربعين

هذا وجهي 
لماذا تطلبون األحياء من بين األموات

لقد قمت من كفني
ودحرجت الحجر عن أبجديتي

وأرتديت زي الحرية.
هذا هو وجهي 

وال استبعد وجود جثة خيبرية فيه
إرحل ألن هذا الوجه مقدس

قالو:لكنا أوالد كذا نعشق مقدساتكم
قلت إذن يا أوالد الكذا رددو خلفي

قالوا:الله اكبر
قال وجهي:

أنا هو الوجه االهكم
ال يكن لكم وجه أحد غيري

قالوا:آمين

            عمر لوريكي

َماَذا أََرى ِفي الُْبْعِد؟
َحْيُث أََنا َوَهَذا اللّْيُل َيْصَحُبِني لَِضْيٍم لَّفِني

َصْمًتا َغِزيًرا ِفي َدِمي
َوَكآَبًة، َتْرِمي إِلَيَّ َشَراَرًة

ِمْثَل اللََّهْب..
َنْهًرا َتُحفُّ ِمَياَهُه أَْشَواَك َدْهٍر َناِدٍم

َكْي ُيْخِرَس الَْمْعَنى الَْعِميَق لِْلََبْد
ِفيِه..

َوأَْشالًَء ِهَي الُْبْعُد الَْقِصْي
َتْهِمي َسَحاِئُبُه الَْحِزيَنُة آِسًفا

ْت َمَناِبُعُه  َجفَّ
َعلَى أَْحالَِم ِطْفٍل َياِئٍس

َوَطًنا َيُنوُء ِبِثْقلِِه
ُمْسَتْمِسًكا ِبَسَراِبِه

َوُعُروَبة َماَتْت ِبَقلِْبي
َتْرِثِني َزَمًنا َمَضى

          صالح جبار خلفاوي 

- م�ا رايك حي�ن تكم�ن المفاجأة في 
الدهشة ؟

تطلع�ت نح�و صلعت�ه الكبي�رة ب�دت 
المعة .. حين اعطى قفاه الى الش�باك 
والضوء يتس�رب من خالل حزم تلقي 

اشعتها على اثاث الغرفة .. 
- انها عنصر مباغت 

- لكنه حيوي .. 
ادركت سر تعلقه الغريب بحل الكلمات 

المتقاطعة .. بادرته بسؤال : 
- ماء .. 

- ال 

انها ديمومة الحياة - 
- صحيح 

بق�ي غاطس�ا بمالبس�ه الفضفاض�ة 
ي�دور ف�ي الغرف�ة الكابي�ة .. الضياء 
ينحسر برتابة تش�عرني بالحزن - أي 

كلمة تحوي حرفين تعني تمازج ؟ 
- حي�ن تخرج الح�روف تنبع الكلمات 

 ..
- وحي�ن تخ�رج الكلم�ات تنب�ع جمل 

الحصر لها .. 
كنت اري�ده ان يتوصل ال�ى حل قريب 

يجعلني احاوره بصورة مختلفة .. 
- مارايك بالحب ؟

- ها .. قصدت الحب ! 

س�اقيه  مح�ركا  بالحدي�ث  اس�تمر 
المتدليتي�ن م�ن الس�رير القاب�ع ف�ي 
الزاوي�ة المقابلة للنافذة التي انحس�ر 
عنه�ا ل�ون النه�ار ليحل ش�فق احمر 

يغطي الفضاء الموحش 
اعرف انك مسكون بهذا الحب .. - 

- هل يمكن ان نعيش بدونه ؟ 
- عندي شعور مجوف .. 

- ماذا تقصد ..؟ 
- اليعطيني شعور بالطمأنينة 

- كيف ؟ 
ضغ�ط على زر المصباح انار الغرفة .. 

بدت مثل مركب يطفو في وحل .. 
- هكذا اراه .. شيء مضن .. 

- لكن اثرت سؤال الدهشة 
- قصدت الرغبة 

- مسكين 
- قاطعني بشدة 

- ارجوك التقل ذلك 
العال�م عن�ده وج�ع يتمرى م�ن تحت 
الس�رة الى الركبة .. حيث اكتش�افاته 

الموجعة .. 
- انا اعشق اختك ! 

- عظيم ولم الكتمان ؟ 
- لقد بحت لك 

- لكننا النعطي نساءنا بسهولة 
- البد ان تعاني ..! 

الس�طوة في كالمه اظه�رت تجعدات 

تحت عيني�ه وانتفاخ اوداج�ه .. فيما 
كانت اذنيه شديدة االحمرار .. تساءلت 
داخلي .. لو اكتشف الحقيقة ماذا يفعل 

.. ؟ حاولت جعل االمر يبدو مزحة : 
كنت امازحك 

- انه مزاح ثقيل ..
يبدو حارس�ا لشهقة الشرف حين تنبت 
فقاعات الع�ادات المدمنة قيودا التنفك 
من التكاث�ر .. لتحوي عراقيل تتأزم في 
مفاصل مدينة التمحو تاريخ االنبهار عن 
حكايا االخوات اللواتي س�رقن مصرف 
.. ان�ه اختالس اليكتش�ف خلل�ه االبعد 
تضخ�م المبلغ مع التقالي�د المتزمتة .. 

لينتج خرافة الرزق الحالل ..

الدهشة ..

عشبة ضاّرة يف الفردوس
صدرت حديثاً رواية »عشبة ضاّرة في الفردوس« للكاتب 
والروائّي الس�ورّي هيثم حس�ين؛ المقيم ف�ي بريطانيا، 
عن دار »مس�كيلياني للنش�ر« و«دار مي�ارة« في تونس 

2017م.
يقّدم الروائّي هيثم حس�ين حكاي�ات متداخلة من واقع 
يب�دو عبثّي�اً في تفاصيل�ه، يتبادل في�ه الضحايا نظرات 
االّته�ام واالنتقام فيما بينهم، يبحثون عن س�بل لتفريغ 

أحقادهم المتنامية على بعضهم بعضاً.
تب�دأ بطل�ة الرواي�ة المهّمش�ة لعبته�ا المفّضل�ة ببناء 
الحكاي�ات اعتماداً على تفاصي�ل تلملمها من هنا وهناك 
لتعيد مواجهة العالم بها. تتحّدى االستالب بالتذّكر وبناء 
الحكايات. تعّدها وسيلتها لالستمرار وسط ذاك الجحيم 
ال�ذي يظّنه كّل نزي�ل من نزالئه أّنه فردوس أس�طورّي، 
وأّن اآلخر يعّكر صفوه، ويبرز فيه كعش�بة ضاّرة ينبغي 

اجتثاثها وتطهير فردوسه منها.

رواية “الباندا” هي الرواية الثانية للكاتب الس�وري، المقيم في ألمانيا، راهيم 
حساوي بعد “الشاهدات رأسا على عقب” )2013(. تجري أحداث الرواية بين 

ستينات ونهاية تسعينات القرن الماضي، في دمشق وباريس وبيروت.
وتحكي عن حوادث مختلفة تمر بها الشخصيات كجنون سارة الزين، وجدلية 
فريدة األس�عد التي ال يقف ش�يء ف�ي طريقها، وعن عاصم الت�ل الذي ينتحر 
بمسدس كان قد اشتراه ذات يوم ليدافع به عن نفسه، وعن ولده عمران الذي 
يصاب بوجع أبيه بعد عثوره على مسودات مكتوبة. اخترقت الرصاصة صدغ 

التل، ففارق الحياة التي أدهشته، وأدهشها على نحو مباغت.
وتقوم الرواية، الصادرة باالش�تراك بين دار هاشيت أنطون بعمان ودار نوفل 
في بيروت، على طرح شخصيات متناحرة فيما بينها، ومضطربة مع نفسها، 

ال يرّوضها مسار، 
وال تأس�رها نهاي�ات، تصّرفاتها غير مرتقبة ومتحّررة م�ن كل القوالب. إنها 
ش�خصيات ترد على عبثية الحياة بعبثية مش�ابهة تارة، وبالعزوف عنها تارة 
أخ�رى. وفي نهاية المطاف يظهر أن جميع البش�ر هم أبطال في نظر الحياة، 

مع أنها تدفع بهم إلى الهالك.

الباندا

محافظة النجف االشرف
لجنة البيع وااليجار الثانية

تنويه
الحاق�ا باعالنن�ا املرق�م 128 يف 2017/7/9 واملنش�ور بصحيف�ة )املس�تقبل العراق�ي ( بعدده�ا املرق�م )1476( يف 
2017/7/11 واشارة اىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية العباسية املرقم 3570/195 يف 2017/6/11 واملتضمن  استثناء 
وعدم االعالن عن امللك ساحة /رقم 83/1 وبمساحة 7551.75م2 والواقعة يف )طريق عربيات السادة /مقابل مرشوع 

ماء العباسية( والذي ورد بالتسلسل 10 يف االعالن املشار اليه اعاله سقط سهوا ذكره يف االعالن لذا اقتىض التنويه
الدكتور حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثانية

العدد /143
التاريخ 2017/7/25

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

اىل املنفذ عليه / حسن عيل جعني يسكن الكريعات شارع البالم محلة 334 زقاق 
2 دار زراعي

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كتابي مركز رشط�ة الصليخ املرقم�ني 6297 يف 
2017/7/20  و 6374 يف 2017/7/24 وتأيي�د املجل�س املح�يل لحي الربيع انك 
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون           

المنفذ العدل / مي زهير نوري
اوصاف املحرر :-

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكاظمي�ة املرق�م 1651/ش/2017 يف 
2017/6/11 واملتضمن الزامك بتأدية نفقة ماضية مقدارها 100,000 مائة الف 

دينار ونفقة مستمرة بواقع 175,000 مائة وخمسة وسبعون الف دينار .
م�ع تقديم كفيل ضامن اس�تناداً الح�كام املادة 30 من قانون التنفيذ وبعكس�ه 

يصار اىل منع سفرك

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

اىل املنفذ عليه / حسن عيل جعني يسكن الكريعات شارع البالم محلة 334 زقاق 
2 دار زراعي

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من كت�اب مركز رشط�ة الصلي�خ املرق�م 6296 يف 
2017/7/20  ورشح املبل�غ القضائ�ي وتأيي�د املجل�س املح�يل لح�ي الربيع انك 
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون           

المنفذ العدل / نضال درويش كاظم
اوصاف املحرر :-         

عق�د زواج من محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية س�جل 6 العدد 2354 يف 
2015/10/8 واملتضم�ن الزام�ك بتأدية املهر املؤجل البالغ 5,000,000 خمس�ة 

ماليني دينار اىل الدائنة شيماء عالوي عبد  

رقم االضبارة 1429 / 2017 
التاريخ 25 / 7 / 2017  

رقم االضبارة 1382 / 2017 
التاريخ 25 / 7 / 2017  

لجنة االرايض واالستيالء االوىل 
يف محافظة النجف االرشف

العدد /13
التاريخ 2017/7/24

اعالن
س�تقوم   2017/8/24 بتاري�خ 
لجن�ة االرايض واالس�تيالء االوىل 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  يف 
بتثبيت عائدي�ة القطعة املرقمة 
14 مقاطعة 64/ العاصية وفقا 
الحكام قان�ون االصالح الزراعي 
رقم 117 لسنة 1970 وتعليماته 
ادع�اء بح�ق  لدي�ه  وع�ى م�ن 
الت�رف او اع�راض الحضور 
املحددي�ن  وامل�كان  الزم�ان  يف 
باالعالن وبخالفه ستقوم اللجنة 
باجراءاته�ا غيابي�ا ل�ذا اقتىض 

التنويه
املشاور القانوني
عون حسني عبادي

رئيس لجنة االرايض واالستيالء 
االوىل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

النجف
العدد 2590/ش2017/2

التاريخ 2017/7/20
اعالن

اىل املدع�ى عليه /محم�د نوري 
جاسم

اقامت املدعية )سارة كاظم مراد 
( علي�ك الدع�وى بالعدد 2590/

ش2017/2 ام�ام هذه املحكمة 
مس�تمرة  نفق�ة  فيه�ا  تطل�ب 
للطف�ل )ع�يل ( وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب  رشح القائ�م 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي 
الزه�راء النجف ق�ررت املحكمة 
الدع�وى  بخص�وص  تبليغ�ك 
وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
ه�ذه  ام�ام  الحض�ور  وعلي�ك 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
 2017/7/30 ي�وم  املواف�ق 
التاس�عة صباح�ا ويف  الس�اعة 
حالة عدم حضورك او ارسال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

منار هادي كاظم الجشعمي 

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 
والص�ادرة   2007/5/10 يف   64
من تربية النجف بأس�م الطالب 
)ظاهر عب�د الله عل�وان ( فعى 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبري

رقم االضبارة 28/خ/2017
التاريخ: 2017/7/23

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الزبري  العقار 
1012/1374/الكوت  تسلس�ل  
الزبري/الدريهمي�ة  يف  الواق�ع 
العائ�د للمدي�ن )مب�ارك ه�ادي 
جف�ات ( املحج�وز لق�اء طل�ب 
الدائن ضي�اء داود س�الم البالغ 
وخمس�ون  اثن�ان   52015000
مليون وخمس�ة عرش الف دينار 
فع�ى الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني 
يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة م�ن 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�وم 

التسجيل والداللية عى املشري
 املنفذ العدل
قيص محمود عبد الخرض

املواصفات :
1-موقعه ورقمه 

:1012/1374/الكوت يف الزبري/ 
الدريهمية

2-جنسه ونوعه : دار سكنية 
:دار  واوصاف�ه  3-ح�دوده 
س�كنية تقع يف شارع فرعي 5م 
بنائه�ا قديم ع�دى غرف�ة 20م 
دي�وان البن�اء حديث  مس�قفة 
مس�قف  وه�ول  بالكونكري�ت 
بالش�وايص وغرف�ة من�ام اثنان 
والس�قف  البل�وك  م�ن  مبني�ة 
عكادة ومطبخ وحمامات عكادة 
وحمام مبني من البلوك والعكادة 
وعم�وم بنائه قديم عدى الديوان 

بنائه حديث 
مائ�ة  150م2   : 4-مس�احته 

وخمسون مر مربع
5-درجة العمران : قديم

6-الش�اغل : املس�تاجر عبد الله 
صباح حسن

7-القيمة املق�درة : 35100000 
خمس�ة وثالثون ملي�ون ومائة 

الف دينار 

فقدان
فقدت مني هوية املوظف بأس�م 
) احمد نوري عب�اس ( الوزارية 
مديري�ة  الكهرب�اء  وزارة  م�ن 
توزيع كهرباء الجنوب فعى من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من 
املفتوحة فرع  الربوي�ة  الكلي�ة 
البرة قس�م االس�المية بأسم 
)ح�ازم حبي�ب اس�حاق ( فعى 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /الزبري

اعالن تسجيل
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)ليث عويف منش�د ( واملؤرخ يف 2017/7/24 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائدة له 
واملنس�وبة حالي�ا يف الزبري/  اركيل الش�مايل   
واملدرجة اوصافها ادناه فعى من له عالقة بها 
وادواتها املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية 
الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية 
ايقاف التسجيل  خالل مدة خمسة عرش يوما 
من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التسجيل 
متاخر لحني حس�م الدع�وى واالعراض ملدة 
س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه 
س�يتم تس�جيل املكائن وادواتها بأسم طالب 
التس�جيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم ) 
32( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل

االوصاف : 
1-خ�الط ط�الء ق�ريي صن�ع مح�يل الل�ون 

رصايص
2- خ�الط ط�الء ق�ريي صن�ع مح�يل اللون 

رصايص
3- خ�الط ط�الء ق�ريي صن�ع مح�يل اللون 

رصايص
4- خ�الط ط�الء ق�ريي صن�ع مح�يل اللون 

رصايص
5- خ�الط ط�الء ق�ريي صن�ع مح�يل اللون 

رصايص
6- خ�الط ط�الء ق�ريي صن�ع مح�يل اللون 

رصايص
الل�ون  مح�يل  صن�ع  فالنك�وت  خ�الط   -7

رصايص
الل�ون  مح�يل  صن�ع  فالنك�وت  خ�الط   -8

رصايص
الل�ون  مح�يل  صن�ع  فالنك�وت  خ�الط   -9

رصايص
10- خ�الط فالنك�وت صن�ع مح�يل الل�ون 

رصايص
11- خالط مادة املاس�تك صن�ع محيل اللون 

رصايص

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد/391

التاريخ 2017/7/23
اعالن 

اسم املفقود /  عبد العزيز طه جميل
بتاري�خ 2017/7/23 قدم والدك )طه جميل 
حس�ني ( طلبا تروم فيه نصبه�ا قيمة عليك 
 2007/8/9 بتاري�خ  ال�دار  م�ن  لخروج�ك 
ولع�دم معرف حياتك م�ن مماتك عليه قررت 
تبليغك بالصحف املحلية وخالل خمسة عرش 
يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املحكمة وبعكس�ه 
س�وف تقوم املحكمة بنصب املستدعي والدك 

)طه جميل حسني( قيما عليك 
القايض
فالح حسن محمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد 1802/ب/2017
التاريخ 2017/7/25

اعالن
اىل املدعى عليه /صدام جمعة سلطان

اق�ام املدع�ي يون�س حطاب ن�ارص  الدعوى 
ض�دك  1802/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
والذي يطلب فيه مبلغ قدره )12.500.000( 
اثنى ع�رش ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دينار 
عراق�ي ولتع�ذر تبليغ�ك حس�ب رشح مبلغ 
مرك�ز رشط�ة الفراهي�دي واملجل�س البلدي 
ملنطقة الشعلة وملجهولية  محل اقامتك عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني  محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2017/8/3 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك�م قانونا 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2017/1547
التاريخ 2017/7/25

اىل املنفذ عليه /جنان محمد 
صليبي 

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من 
خالل رشح  املبلغ القضائي لهذه 
القاس�م  املديري�ة ومخت�ار حي 
ناجح جابر العبودي انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور 
يف مديرية تنفي�ذ النجف االرشف 
خ�الل ع�رشة اي�ام يوم�ا تب�دا 
م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 
99/ب2017/2 يف 2017/2/19 
املدع�ى عليها  ال�زام  واملتضم�ن 
جنان محمد صليب�ي بدفع مبلغ 
ملي�ون  ع�رش  اربع�ة  مق�داره 
وس�تمائة ال�ف دين�ار للمدع�ي 
قائ�د مراد صب�ار وذلك عن قيمة 
ره�ن العق�ار املرق�م 3/70802 
ح�ي املي�الد وتحميلهم الرس�وم 
املحام�اة  واتع�اب  واملصاري�ف 
ال�ف  بمبل�غ ق�دره خمس�مائة 

دينار
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تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )العباس�ية( وملدة )حسب مامؤرش ازاءها(وفقا الحكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة 
بلدي�ة  )العباس�ية( أو اللجن�ة خالل )15( يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن يف إح�دى الصحف املحلية 
مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون  بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة  املق�درة  بموجب صك 
مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد 
املحاف�ظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  م�دة اإلعالن البالغة )15( يوما يف 
الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 261 / ش / 2017
التاريخ 23 / 7 / 2017

اعالن
املدعية :- سحر خزعل عبد الرضا
املدعى عليه :- حيدر حميد رشيد

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكماً غيابياً بحقك برقم 261 / ش / 2017 الذي 
يق�ي بالتفري�ق القضائ�ي الغياب�ي وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بالن�رش يف صحيفتني 
محليتني وعدم اعرتاضك عىل القرار الصادر بحقك 
ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالث�ون يوم اعتباراً 
من تاريخ النرش س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية مع التقدير .
القايض/ حممد عبد الرضا حطاب

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
محكمة بداءة الخالص 

العدد 189 / ب / 2017 
م / اعالن 

اق�ام املدعي ) مصطفى فاضل عب�د الواحد ( الدعوى املرقمة 189 / ب / 
2017 والتي طلب بموجبها املطالبة بمبلغ ) 5764000 ( خمس�ة ماليني 
وس�بعمائة واربعة وس�تون الف دينار وقد اعيدت ورق�ة التبليغ من قبل 
مرك�ز رشط�ة الغالبي�ة بالع�دد 6672 يف 5 / 7 / 2017 مرشوحا عليها 
مجهولية محل اقامتك – علي�ه تقرر تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني 
بموع�د املرافع�ة املصادف يوم 9 / 8 / 2017 يف تمام الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض عدنان حسني عيل 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
محكمة بداءة الخالص 

العدد 191 / ب / 2017 
م / اعالن 

اقام املدعي ) اركان عبد االمري حسن ( الدعوى املرقمة 191 / ب / 2017 
والت�ي طلب بموجبه�ا املطالبة بمبل�غ ) 13519000 ( ثالثة عرش مليون 
وخمس�مائة وتس�عة عرش الف دينار وق�د اعيدت ورق�ة التبليغ من قبل 
مرك�ز رشط�ة الغالبي�ة بالع�دد 6670 يف 5 / 7 / 2017 مرشوحا عليها 
مجهولية محل اقامتك – علي�ه تقرر تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني 
بموع�د املرافع�ة املصادف يوم 9 / 8 / 2017 يف تمام الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض عدنان حسني عيل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1801 / ش / 2017

التاريخ 25 / 7 / 2017

اعالن
املدعية :- نهلة فاضل حميد

املدعى عليه :- حيدر اكرم صالل
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكماً غيابياً بحقك برقم 1801 / ش / 2017 الذي 
يقي بتصدي�ق الطالق الرجع�ي الغيابي الواقع 
للمرة االوىل وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك 
بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعرتاضك عىل 
القرار الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة 
ثالثون يوم اعتباراً من تاريخ النرش سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية مع التقدير .
القايض/ فارس شبيب الزم

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )37( عقار 
واملبين�ة ارقامه�ا واوصافها ادناه لش�اغليها بصورة اصولية  وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لس�نة 2013 املعدل  
وخالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا  يوم 
الخميس املصادف 2017/8/10 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهما  اىل شعبة 
الخدمات السكنية بهذه الرشكة واالطالع  عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات القانونية التالية  )هوية االحوال 
املدنية مصورة ش�هادة الجنسية مصورة بطاقة س�كن مصورة ( ودفع تامينات بنسبة 5باملائة  من القيمة املقدرة للعقار بصك 

مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2 باملائة

لحص�ول نكول بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية الكميت املرقم 
)1405 يف 2017/7/12( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات 
ميس�ان عن تاجري املدرج�ة مواصفاتها ادناه والعائ�دة اىل مديرية 
البلدية املذكورة وملدة س�نة واحدة باملزايدة العلنية اس�تنادا لقانون  
بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب 
االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري 
اللجنة وخالل )15(يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار 
لكام�ل مدته بموجب صك مصدق وس�تجري املزاي�دة خالل الدوام 
الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف 
مق�ر مديرية بلدية الكميت ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور 

النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة 4 / ت خ / 2017 

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الدجيل العقار تسلس�ل 22 / 
23 م 9 تل مس�كني الواقع يف الدجيل العائد للمدين 
محم�د اي�اد محم�د املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن 
مؤسس�ة الش�هداء السياس�يني البالغ 33 / 215 
مئتان وخمس�ة عرش مليون وثالث�ة وثالثون الف 
دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل 

املواصفات : 
1 – موقع�ه ورقم�ه : الدجي�ل / 22 / 23 م 9 تل 

مسكني .
2 – جنسه ونوعه : عقار مبني بالطابوق والسقف 

مسلح .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : اس�تقبال 6 × 75 / 3 

ومطبخ 5 / 3 × 5 / 3 وغرفة نوم عدد ) 2 ( 
4 – مش�تمالته : 5 × 75 / 3 وصالة درج وهول 7 

× 5 ومغاسل خارجية × 5 / 1 وبيتونة .
5 – مساحته : 3 أولك .

6 – درجة العمران : بيت معد للسكن .
7 – الشاغل : ...................... 

8 – القيمة املقدرة : 45000000 خمسة واربعون 
مليون دينار عراقي .

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة 4 / ت خ / 2017 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الدجيل العقار تسلس�ل 22 
/ 794م 9 تل مس�كني الواقع يف الدجيل العائد 
للمدي�ن مديح�ة املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن 
مؤسسة الشهداء السياسيني البالغ 33 / 215 
مئتان وخمس�ة ع�رش مليون وثالث�ة وثالثون 
ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل 

املواصفات : 
1 – موقع�ه ورقمه : الدجي�ل / 22 / 794م 9 

تل مسكني .
2 – جنسه ونوعه : مشتمل

3 – ح�دوده واوصاف�ه : عق�ار مقس�وم إىل 
قس�مني اليمني فارغ واالي�ر مبني 2 / 71 × 

 . 2
4 – مشتمالته : .......................

5 – مساحته : 300 م .
6 – درجة العمران : .................
7 – الشاغل : مديحة زاير كاظم .

خمس�ة   85000000  : املق�درة  القيم�ة   –  8
وثمانون مليون دينار عراقي.

محكمة األحوال الشخصية يف 
ابي الخصيب 

العدد: 218/ش/2017
التاريخ:2017/7/10 

اعالن  
اىل املدع�ى عليه�ا / صابرين 

حافظ راشد
أصدرت هذه املحكمة بموجب 
املرقم�ة  الدع�وى  اضب�ارة 
 2017/6/6 بتاري�خ  أع�اله 
حكم�اً غيابي�اً بحق�ك يقي 
بتصدي�ق زواجك م�ن املدعي 
الواقع خارج املحكمة بتاريخ 
2012/1/29 وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح مركز 
رشط�ة ابي الخصي�ب وتأييد 
واملجل�س البل�دي لقضاء ابي 
الخصيب. علي�ه تقرر تبليغك 
بمضمون ق�رار الحكم أعاله 
بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق االعرتاض 
الغياب�ي ضمن  الحك�م  ع�ىل 
املدة القانونية وبعكسه سوف 
يصبح الحكم مكتس�باً درجة 

البتات.
القايض / وس�ام عبدالحسني 
عيل

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
والجوازات واالقامة 

املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
والج�وازات واالقام�ة ص�الح 

الدين 
العدد 843 

اعالن 
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل 
السيد ) عباس سعدون كاظم 
صال�ح ( الذييطل�ب تس�جيل 
لقبه وجعله ) النعيمي ( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
) 10 ( ع�رشة ايام وبعكس�ه 
املديرية  س�وف تنظ�ر ه�ذه 
يف الطل�ب وفق امل�ادة 24 من 
الوطني�ة  البطاق�ة  القان�ون 

املوحدة رقم 3 لسنة 2016 .
العقيد

حسني فاضل حسني 
مدير االحوال املدنية 
والجوازات واالقامة 
صالح الدين / وكالة

محكمة األحوال الش�خصية يف 
ابي الخصيب 

العدد: 217/ش/2017
التاريخ:2017/7/10 

اعالن 
اىل املدعى عليه / هاشم محمد 

جاسم
املحكمة بموجب  أصدرت هذه 
اضبارة الدع�وى املرقمة أعاله 
حكم�اً   2017/6/6 بتاري�خ 
غيابي�اً بحقك يتضم�ن الحكم 
بتصديق الط�الق الواقع خارج 
املحكم�ة بتاريخ 2012/10/1 
بينك وبني املدعية سهيله محمد 
حبيب طالقا رجعي�ًا واعتباره 
طالق�ًا بائن�اً بينون�ة صغ�رى 
واقعاً للم�رة األوىل النتهاء عدة 
املدعية، وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح مرك�ز رشط�ة 
ابي الخصي�ب وتأيي�د املجلس 
البل�دي يف ابي الخصي�ب. عليه 
تقرر تبليغ�ك بمضمون الحكم 
النرش  أعاله بواس�طة  الغيابي 
يوميتني  محليت�ني  بصحيفتني 
ولك حق االع�رتاض عىل الحكم 
الغياب�ي ضمن امل�دة القانونية 
وبعكسه س�وف يصبح الحكم 

مكتسباً درجة البتات.
القايض / وس�ام عبدالحس�ني 
عيل

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

العدد: 1/ 12/ 21/ 19503
التاريخ: 24/ 7/ 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 144
التاريخ 2017/7/25

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

العدد: 268 
التاريخ: 2017/7/20

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق
جدول بأسماء الموظفين الساكنين دور خور الزبير من تشكيالت وزارة النقل وممن لـم ترسو عليه المزايدة العلنية

اعالن
مزايدة رقم 4/ 2017 لبيع عقارات واقعة يف خور الزبري

إعالن

اعالن

المساحةتسلسلدارشارعاالسم الثالثيت
2213056241.82ناصح يحي عمار1
22213036243.75عبد الحسين جابر مهدي 2
41013021250كاظمية كبيش عبيد3
271300250صادق  نعمان عبد اللطيف4
21112996250ناصر فرج جايان5
21312994250عبد الكريم كباشي منفي6
6112986250ماضي حنظل صبر7
72212967250كريم نجف شايع8
73012959250جواد كريم حسين9

81112950250جواد كاظم معيوف10
81312948250مكي مجيد زاجي11
81712944250مهدي جاسب محمد12
13412936250عبد الخالق عثمان كنان13
12712907250مسلم سعدون لكن14
10512895250سمير عبد االمير عبد االمام15
11612894250علي طالب مشاري16
10712893250محمد عبد الرسول بريهي 17
111412886250كامل عبد الهادي عبد الحسين18
111812882250عبد الرحيم محمد خضير19
156012849250مجيد كريم حمدي20
15912848250طه عبد الحسين حبيب21
17812838292.5عادل حاتم سلطان22
171212834292.5هاني عبد السادة مدلول23
181012822290.57فاضل سدخان حسوني24
18112821298.07سالم رحمة حسين25
19412818292.5هيثم غازي كاظم26
191012812290.57هاني لعيبي دبيس 27
21212793292.5ناجي سلمان حاجم28
23212790300حمد خيون مبارك29
26612770300عبد الرزاق مطشر عبود30
26312760300عودة خلف شنيدل31
26512759300سعد محمد عبد هللا32
271012731250عبد الكريم ضمد لفتة33
30612721300حسن هاشم محمد34
301612711300عبد الرحمن عودة غيالن35
161312833292.5عبد الكريم طه حسن36
10112899250عبد العزيز حمد يوسف37

مدة االيجارالقيمة التقديريةمساحتهنوع الملكت

3سنوات400000 اربعمائة الف دينار12م2كازينو شباب1

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتالسوق العصري/مقابل المحكمة12م70/222-70/31حوانيت1
سنة واحدةالسوق/مجاور المصرف الزراعي14م14/82حانوت2
سنة واحدةالشارع الفرعي/مقابل كراج ال بدير18م14/462حانوت3
سنة واحدةالسوق العصري /مقابل محكمة العباسية12م70/52حانوت4

السوق العصري /مقابل ساحة بيع الفواكة 10م13/122-13/2-13/22حوانيت5
سنة واحدةوالخضر

سنة واحدةالسوق /خلف مصرف الرافدين السابق19م11/72حانوت6

السوق العصري /خلف كراج النقل الداخلي /15م11/32حانوت7
سنة واحدةامام كراج الشرمان



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1487( االربعاء  26  تموز  2017
www.almustakbalpaper.net

       بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الش�باب والرياضة، انهاء 
جمي�ع اس�تعداداتها الفتت�اح ملع�ب 
ميس�ان االوملب�ي، ي�وم غ�د االربع�اء، 
مؤكدة ان »ناديان م�ن الدوري املمتاز 
س�يلعبان اول مباراة عىل ارض امللعب 

الجديد.
وق�ال وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عبد 
تلق�ت  بي�ان  يف  عبط�ان،  الحس�ن 
»املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان 
»ال�وزارة انج�زت جمي�ع التحضريات 
الخاص�ة بحفل افتتاح ملعب ميس�ان 
ال�دويل يوم غ�د االربعاء، م�ع االحتفاء 
بتحري�ر املوص�ل وانق�اذ ش�عبنا م�ن 

االرهاب الداعيش املجرم«.
ال�وزارة  م�اكات  »بجمي�ع  واش�اد 
وجهوده�ا الذي س�ابق الزمن من اجل 
ان يك�ون امللع�ب االوملب�ي يف ميس�ان 
تحف�ة معماري�ة زاهي�ة تليق بش�عب 
ميس�ان ويس�هم بإضاف�ات مهمة اىل 

الرياضين هناك«.
واض�اف ان »ت�م الوق�وف ع�ىل جميع 
االستعدادات لحفل االفتتاح النموذجي 
الذي سيتعزز بإقامة مباراة جماهريية 
ونف�ط  ال�زوراء  نادي�ي  ب�ن  مهم�ة 
ميس�ان«، مثمنا بذات الوقت »التعاون 
املطلق والتفاعل ال�ذي ابدته محافظة 
جمي�ع  إلكم�ال  ومجلس�ها  ميس�ان 

املتعلقات حول امللعب«. 
م�ن جهته، ب�ن مدي�ر دائرة ش�ؤون 
االقاليم واملحافظات طالب املوس�وي، 
ان »االس�بوع االخري الذي س�بق حفل 
االفتت�اح ش�هد جهودا جب�ارة لجميع 
العامل�ن الفني�ن واالداري�ن، لتجاوز 
اي�ة م�ؤرشات ق�د تعطل عم�ل امللعب 

ومنظومته«.
واكد ان »امللعب بحلته الجديدة سيقدم 

هدية اىل الرياضين والجماهري يف هذه 
املدينة الغالية«.

وواض�ح ان »اجتماع�ات وتحض�ريات 
مكثف�ة عق�دت م�ع الجه�ات االمنية 

املحافظ�ة،  يف  الخدمي�ة  والدوائ�ر 
والجهات التطوعية واالخرى الس�اندة 

فضا عن رشكة النقل الخاص، وتكللت 
جميعها بالنجاح مع مؤرشات حقيقية 

له�ذا النجاح يف الخارج ايضا، ليصل اىل 
االتحادي�ن ال�دويل واالس�يوي، وتكون 

محافظة ميسان الخطوة الجديدة نحو 
رفع الحظر عن املاعب العراقية«. 

م�ن جانب اخ�ر، ثم�ن رئي�س الهيئة 
االداري�ة لنادي نف�ط ميس�ان، يحيى 
بذلته�ا وزارة  الت�ي  »الجه�ود  زغ�ري، 
الش�باب والرياض�ة ممثل�ة بش�خص 
وزيرها عبد الحسن عبطان، الذي قدم 
الكث�ري لكرة ميس�ان وانديتها واخرها 
امللع�ب االوملب�ي الكبري، الذي س�يكون 
مقرا لنادي نفط ميسان، ويكون بوابة 

يف نيل الرتخيص االسيوي«.
واضاف ان »الجهد والعطاء االخوي هو 
دي�ن يف اعناق الجماه�ري والرياضين، 
والبد ان يقابل بجزيل العطاء وتكريس 
العمل الري�ايض من اجل العراق، ورفع 
اس�م بلدنا يف جميع املناسبات، مشرياً 
اىل ان »املس�ؤولية س�تكون مضاعفة 
ع�ىل الجميع يف االي�ام املقبل�ة لعكس 

صورة مرشفة لهذه املدينة واهلها«.
اىل ذلك، اش�اد املدرب املحرتف س�امي 
بحت، بأعمال وزارة الشباب والرياضة 
وجهوده�ا، الت�ي اثم�رت ع�ن انبثاق 
منش�آت رياضية كبرية وماعب يشار 
اليه�ا بإعج�اب يف الب�رة وكرب�اء، 
واخريا يف ميس�ان، والب�د ان تثمر هذه 
الجه�ود عن م�ردودات ايجابي�ة ايضا 
يف الواق�ع الري�ايض، النه�ا ببس�اطة 
توف�ر املن�اخ املث�ايل الزده�ار الرياضة 
وزحف الجماه�ري اىل املاعب النظامية 

الحديثة«.
وذكر »ملس�نا بوضوح ح�رص الوزارة 
وجديته�ا بإكم�ال جمي�ع املاع�ب يف 
املحافظات، بما يدخلنا اىل حيز البلدان 
الجاهزة واملعززة يف البنى التحتية التي 
يس�هل معها اقامة اي بطولة ونشاط 
دويل يف مي�دان ك�رة الق�دم ويقربنا اىل 
لحظة رفع الحظر عن املاعب يف عموم 

العراق.

بلقاء الزوراء ونفط ميسان

اليوم.. افتتاح ملعب ميسان االوملبي

ليفربول يضع سعرًا باهظًا للتخيلالتعادل ينهي لقاء فريقان عراقيان يف الواليات املتحدة
عن ساخو

جوارديوال حيدد آخر أهدافه 
يف سوق االنتقاالت

             قاسم ماضي – ديترويت

عل�ى أدي�م ملعب ) الس�فك س�نتر ( ف�ي مدينة 
ديربورن – ميشيغن إلتقى ناديا الجالية العراقية 
في كل من ) ديترويت ، كنتاكي ( وأس�فر اللقاء 
عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ، وسجل 
الهدفين لفريق ) كنتاكي ( الاعب عمر خلف في 
الدقيقة 15 من الش�وط الثاني ، وس�جل الهدف 
الثان�ي الاع�ب دري�د الع�زاوي كابت�ن الفري�ق 
المذك�ور وذلك ع�ن طريق ضربة ج�راء منحها 
حك�م المب�اراة ، بعدها ح�اول فري�ق ديترويت 
ش�ن هجمات على مرمى الفريق الخصم محاوال 
ً تقلي�ص الف�ارق وجاءت الهجمات س�ريعة من 
الجن�اح االيم�ن لفري�ق ديترويت وق�ام الاعب 
س�يفر هرمز بترجمة إحدى ه�ذه الهجمات الى 
هدف هز ش�باك ) كنتاكي ( وإس�تمرت هجمات 
فري�ق )ديترويت( على مرم�ى ) كنتاكي ( الذي 
إتب�ع خطة دفاعية س�ببت نوعا ً م�ن االنكماش 

إس�تغلها فريق ) ديترويت ( ال�ذي عزز هجماته 
الخط�رة االم�ر ال�ذي أثمر ع�ن تس�جيل الهدف 
الثان�ي عبر الاعب إيميل هنس ، تجدر االش�ارة 
أن ه�ذه المب�اراة ه�ي ودية ته�دف ال�ى تعزيز 
التحضيرات للفرق الرياضية التي ستش�ارك في 
بطوالت الواليات والقنصليات لمنتخب الجاليات 

ف�ي أمريكا وفي ختام المب�اراة تم توزيع بعض 
الهدايا الرمزية لاعبين مثل الكؤوس والشهادات 
التقديري�ة ، وتعكس تش�كيات الفرق الرياضية 
االغترابي�ة فسيفس�اء المجتم�ع العراق�ي بكل 
تاوينه الجميلة وتسود روح المحبة والتسامح 
بي�ن ه�ؤالء الاعبين االم�ر الذي يعك�س حالة 

االنس�جام بينهم ويبقى القاسم المشترك االبرز 
الذي يجمعه�م هو العراق بوصفه الذي يحملون 
رايته في مختلف المحافل ، ويحمل مشهد التآخي 
بين هؤالء الرياضيين العراقيين الشباب الكثير 
م�ن المعاني الجميلة ويمكن إعتباره مثا ً حيا 

ً على وحدة الش�عب العراقي 
، ويمك�ن االس�لتهام من 

والبن�اء  المش�هد  ه�ذا 
عل�ى معطيات�ه للمضي 
الوح�دة  مس�يرة  ف�ي 
والمواطن�ة  والبن�اء 
سياس�يو  يتع�ظ  فه�ل 
الع�راق ويتعلم�وا م�ن 
هؤالء الموهوبين الذين 

يجمعهم حب الوطن 
ك�رة  وح�ب 

أتمنى  القدم 
ذلك .

            المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأ ن�ادي برش�لونة اإلس�باني محاولته 
األخي�رة للتعاق�د م�ع البرازيل�ي فيليب 
كوتيني�و نج�م ليفرب�ول اإلنجلي�زي، إذ 
أنه أرس�ل وفًدا إلى إنجلترا، لإلسراع في 
إتمام الصفقة التي يرى مسؤولو الفريق 
الكتالون�ي أنها ال ت����زال ممكنة، رغ��م 
رف����ض إدارة الريدز.وذك�رت صحيف�ة 
“س�بورت” الكتالوني�ة أن ليفرب�ول 
يرفض بي�ع كوتينيو، ولكنه قد 
يس�مح له بالرحيل في حالة 
وج�ود ع�رض يص�ل إلى 

100 مليون يورو.

وتجمدت مفاوضات ضم كوتينيو ألسابيع 
إذ أن برش�لونة كان يعط�ي األولوية لضم 
مارك�و فيراتي من باريس س�ان جيرمان 
الفرنس�ي، لكنه أدرك استحالة التعاقد مع 
الاعب االيطالي، ليقرر العودة الس�تئناف 

المفاوضات مع كوتينيو.
أن  إل�ى  اإلس�بانية  الصحيف�ة  وأش�ارت 
برش�لونة علم برغب�ة كوتينيو ف�ي اللعب 
بكامب نو، إضاف�ة إلى وجود قدر جيد من 
التفاه�م مع وكاء أعمال�ه، ولكن البد من 
الصب�ر بالنس�بة إلدارة برش�لونة من أجل 
المش�كلة  أن  الصفقة.وأوضح�ت  إتم�ام 
األخ�رى الت�ي تخطاها البارس�ا هي راتب 
كوتيني�و ال�ذي يتقاض�ى 9 مايي�ن يورو 

في�ة  صا
ف�ي 

الموس�م، 
لك�����ن  و

ل�ن  الجانبي�ن 
صعوبات  يواجها 

ف�ي التوص�ل التف�اق 
برات�ب أقل ولكن بمتغيرات عديدة تس�مح 
إذا حق�ق أه�داف متف�ق  بزي�ادة راتب�ه 
عليها.وأضافت الصحيف�ة أن التعاقد مع 
كوتيني�و صفق�ة اس�تراتيجية نظرا ألنه 
صدي�ق نيم�ار وق�د يلع�ب دورا أكبر في 
من�ح البرازيلي مزيدا من األريحية داخل 

الفريق الكتالوني.

برشلونة يبدأ املحاولة األخرية لضم كوتينيو

            المستقبل العراقي/متابعة

تحدث البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، نجم ريال مدريد اإلس�باني، عن مصيره مع الفريق الملكي خال المرحلة المقبلة، بعد 
األنباء التي ترددت حول عزمه الرحيل عن قلعة “سانتياجو بيرنابيو”.

وأكد رونالدو قبل أيام من انتهاء عطلته الصيفية أنه مستمر مع ريال مدريد، نافًيا كل الشائعات التي تتحدث عن رحيله.
وق�ال رونالدو لصحيفة “ماركا” االس�بانية “الفوز باأللق�اب الكبرى مع ريال مدريد العام الماض�ي كان رائعا، وكذلك األلقاب 

الفردية، تكرار هذه االنجازات سيكون أمرا جيدا”.
وأضاف البرتغالي: “يجب عليك بذل مجهود كبير، عاما تلو االخر. سأواصل بذل المجهود. كرة القدم حياتي وشغفي”.

وأش�ارت الصحيفة إن هذه المرة األولى التي يؤكد فيها رونالدو عزمه االس�تمرار مع الميرينجي بعدما اتهمته الس�لطات االس�بانية 
بالتهرب من دفع ضرائب مستحقة تقدر بالمايين.

وكانت صحيفة “أبوال” البرتغالية قد ذكرت أن رونالدو ال ينوي العودة إلى الملكي، ولكن يبدو في نهاية المطاف أنه س�ينضم إلى معس�كر 
الفريق بنهاية الشهر الجاري، وسيغيب عن كأس السوبر األوروبي لكنه سيشارك في كأس السوبر اإلسباني. 

وُيعد رونالدو من أبرز المرش�حين هذا العام لحصد جائزة الكرة الذهبية، وُمعادلة رقم غريمه التقليدي ليونيل ميس�ي نجم برش�لونة )5 
مرات(، وذلك بعد تتويجه الموسم الماضي بالدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو يتحدث ألول مرة
عن مصريه مع ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض نادي ليفربول اإلنجليزي التخلي عن مدافعه 
الفرنس�ي مامادو س�اخو بمبدأ اإلعارة من جديد، 
موجًه�ا رس�الة إل�ى كريس�تال ب�االس بنس�يان 

االستفادة من خدماته مجدًدا.
وذكرت صحيفة “ذا ص�ن” البريطانية أن ليفربول 
نظيره كريس�تال باالس بالتقدم بعرض ال يقل عن 
30 ملي�ون جني�ه إس�ترليني من أجل ضم س�اخو 

بشكل نهائي.
وح�اول كريس�تال ب�االس التعاق�د مع 
س�اخو على س�بيل اإلعارة مجددا 
بعدما تألق ف�ي النصف الثاني 
الماض�ي،  الموس�م  م�ن 
دورا  لع�ب  حي�ث 
كبي�را ف�ي إنق�اذ 
بقي�ادة  الفري�ق 
أالردايس  س�ام 

من الهب�وط إلى الدرجة األولى.ويهدف كريس�تال 
ب�االس إلى االس�تفادة من خدمات س�اخو مجددا 
رغم اس�تقالة أالرداي�س وحلول الهولن�دي فرانك 
دي بور مكانه، لكن ليفربول مصر على االس�تغناء 
عن�ه بش�كل نهائي وفقا لم�ا ذكرت�ه صحيفة “ذا 
ص�ن”، علما بأن الاعب انتقل إل�ى ليفربول قادما 
م�ن باري�س س�ان جيرم�ان الفرنس�ي مقابل 18 
ملي�ون جنيه إسترليني.وبحس�ب الصحيفة ذاتها، 
فإن كريس�تال باالس غير مستعد لدفع مبلغ كهذا، 
ويعتق�د أن نص�ف المبلغ المطلوب مناس�ب لضم 
الاعب، ال س�يما بعد اإلصاب�ات التي لحقت به في 

العامين الماضيين.
وأضافت الصحيفة اإلنجليزية أن إشبيلية اإلسباني 
أبدى أيض�ا اهتمامه بالمدافع الفرنس�ي لكن دون 
المبالغة في إنفاق مبلغ كبير عليه.يذكر أن س�اخو 
غير مرغوب به من قبل المدير الفني لنادي ليفربول 
يورج�ن كلوب بعد مش�اكل انضباطي�ة لاعب في 

الفترة اإلعدادية للموسم الماضي.

  المستقبل العراقي/متابعة

يس�عى مانشستر س�يتي اإلنجليزي بقيادة المدرب اإلسباني 
بيب جوارديوال لتدعيم صفوفه بقوة، للمنافس�ة على األلقاب في الموسم الجديد 

بعدما خرج بدون أي لقب في الموسم الماضي.
وأفادت تقارير صحفية بريطانية أن مدرب مانشستر سيتي جوارديوال سيسعى بكل 

ما أوتي من قوة للتعاقد مع نجم أرسنال، التشيلي أليكسيس سانشيز.
وأنفق مانشس�تر س�يتي أمواال طائلة للتعاقد مع العبين أكفاء هذا الصيف، كان آخرهم 

مدافع موناكو بنجامين مندي مقابل 49.3 مليون جنيه استرليني.
وبل�غ مجم�وع قيمة صفقات النادي اإلنجلي�زي حتى اآلن 217.8 مليون جنيه إس�ترليني، 
متغلبا بذلك على ريال مدريد صاحب الرقم القياس�ي في الصفقات بتاريخ فترة االنتقاالت 

الصيفية عام 2009.
وذك�رت صحيفة “ذا صن” عبر موقعها اإللكتروني أن مانشس�تر س�يتي تش�جع 
لمحاولة ضم سانشيز بعدما فشلت مساعي كل من بايرن ميونيخ األلماني وباريس 

سان جيرمان الفرنسي في استقدام الاعب التشيلي.
وأضافت الصحيفة أن مانشس�تر س�يتي يعتمد أيضا على رغبة سانشيز في اللعب 

ثانية تحت قيادة جوارديوال، بعد المرة األولى مع برشلونة.
ويتبقى في عقد سانشيز مع أرسنال عام واحد، ويقدر مانشستر سيتي قيمته ب�50 
مليون جنيه إس�ترليني، علما بأنه أبدى اهتمام�ه أيضا بضم مهاجم موناكو الصاعد 

كيليان مبابي.
وأش�ارت “ذا صن” إلى رضا جوارديوال عن كيفية تعامل إدارة النادي مع فترة االنتقاالت 
الحالية، بعدما تم التعاقد مع مندي، وزميله في موناكو برناردو س�يلفا مقابل 43 مليون جنيه 
استرليني، واإلنجليزي كايل ووكر )50 مليون جنيه إسترليني(، والبرازيلي دانيلو )26.5 مليون 
جنيه اس�ترليني(، إضافة إلى المدافع البرازيلي الش�اب دوجاس لويز مقابل 14.1 مليون جنيه 

إسترليني.
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؟؟هل تعلم
هل تـعلم ان ...الفم يفرز نحو لرت من اللعاب يومياَ.

ان ...ابناء قبيلة واتوسـيس البوروندية هم االطول قامة عىل 
مستوى العالم حيث يبلغ متوسط طول الفرد نحو مرتين.

هـل تـعلـم خـال الخمسـة قـرون املاضيـة وتحديـدا منذ 
العام1495لم تمر فرتة20سنه با حرب بني دول متنازعة.

املاء الساخن يتجمد عىل نحو ارسع من املاء البارد عند وضعه 
يف داخل الفريزر.

الرسـام املشـهور بيكاسو اسـتطاع ان يرسـم قبل ان يتعلم 
امليش كما ان اول كملة نطقها كانت قلما.

ان ...امرباطـورا صينيـا اكتشـف الشـاي بالصدفـه يف عـام 
2737قبل املياد , وذلك عندما سقطت بعض اوراق نبتة شاي 

يف وعاء كان مليئا بماء ساخن.
قبل العـام1913 لم تكن طائرات الـركاب مزوده بمراحيض 
وكان يتعـني عـىل املسـافرين جـوا ضبـط انفسـهم لحـني 

الهبوط.
ان ...يوجـد يف العالم نحو 6االف نـوع من الزواحف و 73الف 
نوع مـن العناكب و3االف نـوع من القمـل و4600 نوع من 

الثدييات و9االف نوع من الطيور.
االوراق النقديـه ال تصنـع مـن الـورق بل اساسـا من خليط 

خاص من القطن والكتان.
طول عظمة السـاعد لدى اي شخص يتساوى دائما مع طول 

قدمه.

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

عىل اآلخرين

ال يمكـن التغلـب عـىل العقبات التـي تراها 
أمامـك يف الوقـت الحـايل إذا حاولـت حلهـا 
بالطـرق القديمـة املعروفـة. يجـب أن تغريرِّ 
مدخلك والتوصل إىل اسـرتاتيجية جديدة وأن 
ال تسـمح لآلخريـن بتغيري رأيـك أو خططك 

كثريًا. يكمن الحل بداخلك

ال يبدو أن األشياء تسري بصورة جيدة اليوم، 
فلديـك أيًضا مشـكلة يف الرتكيز عـىل املهام 
اليومية. عىل الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، 
ال تخفض رأسك يف يأس. إذا قمت بأفضل ما 
عندك فسـوف تحصل عـىل بعض النجاحات 

املحدودة، إال أنه ال يجب أن تتوقع الكثري.

أنت اليوم مغرور ومنغمس يف التسـاهل مع 
نفسـك يف العمـل، وبنـاًء عليه، سـوف يراك 
زماؤك ورؤسـاؤك كشخص متطلب ووقح. 
حافظ عىل التوازن املطلوب وفكر يف طلباتك. 
املوجـه لسـلوكك بمحمـل  النقـد  تأخـذ  ال 

شخيص. باملقرنة بصدقائك

عـن قريـب، سـتواجه تحديـات وعراقيـل 
صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسـبب 
مضايقـات بتواجـده باملـكان، وذلك سـعًيا 
لإلخـال بتوازنـك. بالتايل يجـب األخذ بعني 
االعتبـار أقـل تأثري سـلبي قـد يكـون لتلك 
العوائق العابرة عىل مسار حياتك يف حالة ما

اذا وجـدت شـكوك أو ظنون غـري مؤكدة يف 
حياتـك، فهذا هو الوقت املناسـب أن تطمنئ 
نفسـك وتتخلـص منها ممـا يوفر لـك بنية 
وإطـار عمل أكثـر اسـتقراًرا. يف الغالب، لن 
تتصادم بالكثري من العوائق يف الوقت الحايل، 

وسوف يظهر اآلخرين احرتامهم وتقديرهم

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

تلك األنماط االعتيادية

وسـوف  عمًقـا  أكثـر  صدقاتـك  سـتصبح 
تسـرتجع مـع أصدقائـك أحـداث وذكريات 
ماضيـة ال تنىس. يف وسـط املجموعات التي 
تنتمي إليها باألخص، سوف تتشابك سلسلة 
إجـراءات جماعيـة حيويـة وإيجابيـة جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

مـع  اإليجابـي  التعامـل  يف  سـهولة  تجـد 
األشـخاص يف الوقـت الحـايل، فالـكل يبـدو 
منجذًبا إليك، كمـا أن الصات التي قد يكون 
لها تأثريًا إيجابًيا عىل مسـتقبلك تظهر يف كل 
مـكان. تأكد من أنك ُتَقِدر هؤالء األشـخاص 

حق تقديرهم

يف الوقـت الحايل، يبـدو أن طريقك إىل النجاح 
مسدود، عىل الرغم من أنك كنت عىل الطريق 
السـليم وكنت تحرز تقدًمـا بإتباع طريقتك 
السـابقة. أما اآلن، فتوجد عقبـات كثرية يف 
طريقك وأصبح من الـروري إعادة تقييم 
املوقف والنظر يف بعض االحتماالت الجديدة.

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

الحلول للتناقضات

مهاراتك التنظيمية مطلوبـة يف العمل اليوم، 
ويمكنك جمـع أفكار زمائك وبالتايل تتفوق. 
قد يكون لذلك تأثريًا إيجابًيا عىل ثقتك بذاتك، 
كمـا سـوف ياحظ األصدقـاء أيًضـا النزعة 
املتناغمـة فيـك حيـث أنـك قادر عـىل جمع 

الشخصيات املختلفة مًعا.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
نصـف كيلـو معكرونـة - نصف كيلـو روبيان 
مقـر - 1 معلقة كبرية ثوم مفروم - 2 معلقة 
كبـرية بقدونـس مفـروم - 1 معلقـة صغـرية 

بهارات سمك – ملح – كمون - زيت
طريقة التحضري:

تسلق املعكرونة بالطريقة التقليدية، ثم تصفى، 
وتوضع جانباً.

يوضـع الزيت يف مقاة عىل النـار، ويضاف إليه 
الثوم.

يقلب الثوم حتى يصفر، ثم يضاف إليه الروبيان، 
ويقلب ملدة 5 دقائق وحتى يتشوح.

يتبـل بامللح والكمون وبهارات السـمك، ويقلب 
مرة أخرى.

يغطـى، ويرتك عىل نـار هادئة ملـدة 15 دقيقة 
وحتى ينضج.

يرفـع من عىل النـار، ويضاف إليـه البقدونس، 
ويقلب جيداً.

فوقهـا  ويـوزع  الطبـق،  يف  املكورنـة  توضـع 
الوربيان.

تقدم ساخنة مع شوربة اليس فود.

أفضل طرق الوقاية من اخلرف
توصـل فريـق بريطاني من علمـاء الصحـة إىل نتائج تبـني أفضل 
طـرق الوقاية مـن الخرف وتدهـور اإلدراك عند كبار السـن.وحول 
هـذا املوضوع قـال فريق مـن العلمـاء التابعني لجامعـة كامربدج 
الربيطانيـة: »أظهـرت دراسـاتنا األخـرية أن نحـو 35% من حاالت 
الخـرف وضعف اإلدراك الذهني يمكن تفاديها عن طريق تغري نمط 
الحيـاة اليوميـة، وذلك عن طريق إياء مزيد مـن االهتمام للرياضة 
والنشـاطات البدنية التي تحسن من عمل القلب والرايني وتسمح 
بوصـول كميـات أكـرب من الـدم واألوكسـيجني للدمـاغ، باإلضافة 
إىل االهتمـام بالقـراءة وممارسـة التمارين الذهنيـة كحل الكلمات 
املتقاطعة واملسائل الحسابية التي تحفز نشاط الدماغ«.كما يعتقد 
العلمـاء أن علـم الوراثة يمكن أن يسـاهم بشـكل كبـري يف الوقاية 
مـن بعض حاالت الخـرف والتدهور اإلدراكـي والذهني، فوفقا لهم 
فـإن نحو 7% من حـاالت الخرف املكتسـبة يمكن تجنبهـا بتحديد 
العوامل الوراثية املرتبطة بأمراض معينة كألزهايمر وباركنسـون، 
فاكتشاف تلك العوامل عند بعض األشخاص يف سن مبكرة يجعلهم 

يولون اهتماما أكرب لحالتهم الصحية والبدنية.

صفري غامض يصدر من الفضاء
يحاول علماء وكالة الفضاء األمريكية ناسـا حاليا فك شـفرة صفري 
غريـب صـدر مـن الفضاء، ورصدتـه إحـدى مركباتها خـال الفرتة 
املاضية.تقـول ناسـا إن فريـق مهمـة مركبتـي »فان ألـن« هو من 
سـّجل هذا الصوت الغامض، إذ تشـمل مهمة أعضـاء الفريق مراقبة 
األصـوات املختلفـة يف الفضاء، وكيفية تفاعل األوسـاط املحيطة مع 
هـذا النوع من األصوات الغريبة.وال يعتقد علماء ناسـا أن تكون مثل 
هـذه األصوات صادرة من أجرام سـماوية بعيدة أو قريبة من كوكب 
األرض، قد يعتربها البعض عامة أو دليا عىل تواجد شكل من أشكال 
الحياة الذكية عليها، بل تعزو الوكالة هذه األصوات الغريبة إىل نشـوء 
موجـات كهرومغناطيسـية مختلفة سـابحة يف الفضاء.تعرف هذه 
املوجات باسـم »موجـات البازمـا«، والتي يمكنهـا أن تخلق أصواتا 
يمكن تمييزها وسط سيمفونية الجسيمات املحيطة بكوكب األرض.

ورصحت الوكالة يف بيان لها: »عىل الرغم من أن الجسـيمات املوجودة 
يف الفضاء مشـحونة بالطاقة، إال أن حركتها تظل محكومة باملجاالت 
املغناطيسـية والكهربائيـة، ولـذا فهي تترصف بصـورة قد تبدو غري 

منطقية أو مفهومة لنا عىل عكس كل ما ندرسه عىل األرض«.

التلقيح الصناعي إلنقاذ وحيد القرن األبيض من االنقراض
تستخدم حديقة حيوان بريطانية تقنية التلقيح 
الصناعي ملساعدة الحيوانات الثاثة املتبقية من 
وحيد القرن األبيض عىل التناسـل وإنقاذ النوع 

من االنقراض..
واسـتخرج العلماء يف حديقة لونجليت سـفاري 
بـارك يف وارمنسـرت بإنكلرتا تسـع بويضات من 
ثـاث إناث لوحيـد القرن األبيـض الجنوبي هذا 

األسبوع.
البويضـات يف عيـادة  الباحثـون  وسيسـتخدم 
بإيطاليـا لتطوير تكنولوجيـا التلقيح الصناعي 
التي يمكن استخدامها يف نهاية املطاف مع مواد 

وراثية من وحيد القرن األبيض الشمايل..
وإذا لـم يتمكن العلمـاء من اسـتخدام التلقيح 
الصناعـي يف تكوين حيوان نقـّي، فلديهم خطة 
بديلة وهي تكوين جنني باستخدام بويضات من 
وحيد القرن الجنوبي وحيوانات منوية من وحيد 

القرن الشمايل الستحداث نوع جديد هجني.

1الذهب األبيض o املاشـية مما يقتنيها البدوي 
أو الفاح o شـقيق 2وديع )مبعثـرة( o أماكن 
اجتماع القوم 3إذا تعدى اثنني شاع o يوم يبتدئ 
االنسـان حياتـه 4اشـتهر يف التاريـخ بتحويل 
الرتاب إىل ذهب o أبيض )باالنجليزية( 5يضغط 

إلطاق النار o شجر صحراوي مثمر
6قـرْض o بناء للمراقبة 7سـقيا o دولة جنوب 
رشق أفريقية 8يتحـرك كاملوج o يحقق إنجازا 

9فيها طالبو العلم والشهادات o متشابهان
10الذهب البني o بلد اسمها يعني بلد األحرار

1ألوانه تظهر بعد املطر o يلغي 2تحليق يف السماء 
o فاكهـة لذيذة قرها أحمـر وحباتها كالجوهر 
3منافـس ومسـاو يف االمكانـات o أغـىل املعادن 
عـىل اإلطـاق 4بشـكل رأيس o أنت طلبـت األكل 
لشـعورك بحاجته 5واحد )باالنجليزية( o اغتاب 
o متشـابهان 6مخلوق صغري يحمل عرة أمثال 
وزنه o شـاي )باالنجليزية(. 7متشـابك بشـكل 
منتظم ومكرر o ثني 8دولة اوروبية معنى اسمها 
بلـد األرانـب 9أخـف الغـازات يف الطبيعـة 10من 

الخروات o تفضيل يشء عىل آخر

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..معكرونة بالروبيان
طب

نزل دون جدران يف جبال األلب
قـرر مسـتثمر سـويرسي أن يبنـي عىل 
إحـدى قمم جبال األلب فندقـاً فريداً من 
نوعه يتألف من غرفة واحدة ليس لها أّي 
جـدران، أو دورة ميـاه أو أّي مرافق عىل 

اإلطاق. 
وبحسـب صحيفة دييل ميـل الربيطانية 
فـإن الغرفة التي تطفو عـىل قمة الجبل 
مـزدوج  ورسيـر  أرضيـة  مـن  تتألـف 

ومنضدة ومصابيح. 
بسـبب  أّي وقـت  يف  يلغـى  أن  ويمكـن 

األحوال الجوية.

خطر »النوم السيئ«

هـل تحصل عـىل نوم صحـي؟ إذا 
كانت اإلجابة ال فـإن مخاطر ذلك 
عىل الجسم تتعدى املتاعب العادية 
مثل الشـعور باإلرهـاق والخمول 
والتوتـر، إىل أن يصبح أكثر عرضة 

لإلصابة بمرض ألزهايمر.
وخلصـت دراسـة حديثـة نرتها 
صحيفة “جورنال برين” املختصة 
بأبحـاث الجهـاز العصبـي، إىل أن 
النوم “غري الصحي” يزيد معدالت 
الربوتينات التي تسـبب ألزهايمر، 
وركزت عىل “جـودة النوم” وليس 

عدد ساعاته.
لصحيفـة  تقريـر  وحسـب 
أكـدت  الربيطانيـة،  “جارديـان” 
الدراسـة أن النـوم “السـيئ” غري 
العميـق أو املريح يلعب دورا مهما 

يف تكوين هذه الربوتينات.
ويرتبـط ألزهايمـر بنوعـني مـن 
الربوتينـات همـا “بيتـا أمايلويد” 
و”تاو”، يؤدي الخلل يف معدالتهما 
إىل أرضار بالدماغ ينتج عنها مرض 

ألزهايمر.
وقـال عالـم األمـراض العصبية يف 
جامعة واشـنطن، املؤلف املشارك 
للدراسـة، يـو إل جو، إن الدراسـة 
أن  التحديـد  وجـه  عـىل  تكشـف 
النوم العميـق مهم لتقليل معدالت 

األمايلويد خال الليل.
وتابـع: “نعتقد أن عـدم الحصول 
عىل نـوم جيـد بشـكل مزمن عىل 
يزيـد  أن  يمكـن  سـنوات،  مـدار 
خطر اإلخال بمعـدالت الربوتينني 

املسببني أللزهايمر”.
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جملس االحتاد.. جرح يف النظام 
الدستوري العراقي خطاب قانوين

إياس الساموكالقاضي إياد محسن ضمد

النظ�ام القانون�ي مجموع�ة قواعد الزامي�ة تحدد ما يج�ب أن تكون عليه 
الس�لوكيات داخل المجتمع وهي قواعد معدة مسبقا لتوفير االمن االجتماعي 
وه�ذه القواعد قد تكون بش�كل خطاب إخباري الزامي كالمادة 1 من دس�تور 
جمهوري�ة العراق التي نصت عل�ى أن العراق دولة اتحادية نظ�ام الحكم فيها 
جمه�وري نيابي ديمقراطي.  وهذا النص أخبرنا بما يجب أن يكون عليه نظام 
الحكم في العراق وليس ألحد أن يغير ش�كل هذا النظام الدس�توري وقد تكون 
القاع�دة القانونية زجري�ة كالمادة 405 من قانون العقوب�ات التي نصت على 
معاقبة كل من يقتل نفس�ا عمدا بالسجن المؤبد أو المؤقت ولم يكتف المشرع 
بمنع القتل بل قرنه بعقوبة زجرية ردعية وسواء أكانت لغة الخطاب القانوني 
إخبارية أم زجرية أم تنظيمية فإنها تهدف إلى بناء س�ياج من القيم والمبادئ 
والنظم تحيط بالمجتمع لتحقيق األمن والعدل والمس�اواة ولترس�م نصوص 
القانون واقعا كما تريده الس�لطة التش�ريعية للدولة.  لكن الس�ؤال الذي كثيرا 
ما يثأر بهذا الصدد هو سؤال القانون والواقع ومن منهما يصنع ويسير اآلخر 
وهل أن القانون هو انعكاس لمتطلبات الواقع وحاجته أم أن الواقع هو لوحة 
ترس�مها وتش�كلها النصوص القانونية؟  وباعتقادي ف�ان العالقة بين الواقع 
والقانون عالقة تكاملية جلدية أزلية متبادلة و متش�ابكة يساهم كل منها في 
رس�م وتحديد مالمح اآلخر وش�كله وم�ا ينبغي أن يكون عليه فاإلنس�ان منذ 
والدته ومجيئه لواقع الحياة يخضع لقانون األحوال المدنية وقانون الجنسية 
فيجب أن يسجل للمولود اسم ولقب وتاريخ تولد ثم يخضع لقوانين المؤسسة 
التربوية ف�ي المدارس حتى يصل إلى درجة انصهاره ف�ي قوانين الوظيفة ان 
كان موظف�ا أو القواني�ن التي تحك�م القطاع الخاص ان ل�م يكن كذلك وتصل 
ب�ه األمور للخضوع لقوانين التقاعد او الضم�ان االجتماعي  وكل هذا القواعد 
القانوني�ة التي يخضع لها الفرد تمثل س�ياجا قانونيا يحيط بحياته وينظمها. 
ومع مثل هذه القوانين التنظيمية نس�تطيع القول ان القانون هو الذي يرس�م 
للواق�ع جادته التي يس�ير عليها ويس�هم في رس�م الواقع الحياتي وتش�كيله 
وعلى الجانب اآلخر وفي اطار القانون الجنائي نجد أن الواقع هو الذي يس�هم 
ف�ي صياغة  الخط�اب القانوني العقابي وتحديد مضمونه تماش�يا مع مقولة 
أن القواني�ن العقابية ه�ي ردة فعل للجريمة فان ما يش�هده الواقع من أفعال 
تخل باألم�ن االجتماعي يبرز الحاجة اليجاد المعالجات والتصدي لها ثم يتجه 
المش�رع مرغما بعد ذلك إلجراء تغيير على انظمة قوانينه العقابية بالتعديل أو 
اإلضاف�ة ليتمكن من مواجهة الجريمة وتقوي�ض أثرها فالنصوص القانونية 
الت�ي تعاق�ب على ارت�كاب الجرائ�م اإللكترونية ل�م تكن موجودة ف�ي النظم 
العقابية القديمة وهي نصوص فرضها واقع التقدم التقني والتكنولوجي الذي 
ش�هده مجال االتصاالت وأجهزة الحاس�وب والهواتف النقالة وبرامج ش�بكة 
اإلنترنت والتواصل االجتماعي والتي أساء البعض استخدامها ولجأ إلى ارتكاب 
الجرائم بواسطتها  كجريمة قرصنة الحسابات والمعلومات وجريمة االرهاب 
االلكترون�ي ولعجز النص�وص العقابية التقليدية ع�ن مواجهتها لجئت الكثير 
م�ن الدول إلى س�ن قوانين للجرائ�م اإللكترونية  وهنا نج�د أن الواقع هو من 
يفرض تشريع قوانين محددة ويفرض في ذات الوقت ما يجب أن يكون عليها 
مضمونها  ومن ذلك نلتمس العالقة التبادلية  الكبيرة بين الواقع والقانون فأي 

منهما من الممكن أن يكون مساهما في تكوين اآلخر وتشكيله.

مع اقتراب نهاية عمر الدورة الثالثة لمجلس النواب، ينبغي التذكير بوجود 
خلل في تكوين المؤسس�ات الدس�تورية العراقية، فهناك نقص واضح ينبغي 

على السادة ممثلي الشعب معالجته وفقاً ما نص عليه الدستور.
فالمادة االولى من الدس�تور حددت هوية الع�راق بأنه “جمهورية العراق 
دولة اتحادية واحدة مس�تلقة ذات س�يادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري 

نيابي )برلماني( ديمقراطي...”.
وفي مقدمة المؤسس�ات الدس�تورية في العراق كما ورد في المادة )47( 
من الدس�تور هي الس�لطة التش�ريعية وهي اس�اس تكوين النظام السياسي 
ف�ي العراق فمن رحمه�ا تولد الحكومة ومن خاللها تش�ّرع القوانين، فيمكن 
اعتباره�ا بمنزلة المصدر الرئي�س لمنح الصفة الرس�مية للمناصب القيادية 

للبالد، وكذلك وضع االطار القانوني الذي تدار به الدولة ومؤسساتها كافة.
والدستور العراقي كما جاء في المادة األولى منه “ضامن لوحدة العراق” 
فأنه يشّكل ثالث سلطات، بداية بالسلطة التشريعية بجناحيها مجلس النواب 
ومجلس االتحاد )المادة 48 من الدستور(، ومن ثم التنفيذية ومكوناتها رئيس 
الجمهورية ومجلس الوزراء، ومن ثم السلطة القضائية االتحادية ومكوناتها 
مجل�س القضاء االعلى والمحكمة االتحادية العلي�ا محكمة التمييز االتحادية 
وجه�از االدعاء العام وهيئة االش�راف القضائي، حس�بما ورد تسلس�لها في 

الدستور.
مع االشارة إلى أن الس�لطتين التنفيذية والتشريعية مكتملة اال جناح من 

السلطة التشريعية.
فرئاسة الجمهورية موجودة، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الوزراء وكذا 
مكونات السلطة القضائية االتحادية، لكن الغائب عن المؤسسات الدستورية 

هو مجلس االتحاد.
ل�ن أخ�وض في الصالحي�ات الممنوحة له�ذا المجلس أنما س�أعرج على 
الجانب الشكلي الذي يجب توافره في احدى مؤسسات الدستور وهي السلطة 
التش�ريعية حيث نصت المادة )48( من الدس�تور على أنها تتكون من مجلس 
الن�واب ومجل�س االتح�اد وأن الم�ادة )65( نصت عل�ى “يتم انش�اء مجلس 
تشريعي يدعى – مجلس االتحاد – يضم ممثلين عن االقاليم والمحافظات غير 
المنتظمة في اقليم ، وينظم تكوينه ، وشروط العضوية فيه ، واختصاصاته ، 

وكل ما يتعلق به ، بقانون يسن ، باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
ونجد في مقابل ذلك، فأن السلطة التشريعية تختزل اليوم بمجلس النواب، 
وهذا ما يمكن اعتباره عيباً شكلياً في ممارسة الصالحيات الذي يجب أن يكون 
إلى جانبه مجلس آخر نص عليه الدس�تور صراحة، وال نعلم سر عدم تشكيله 
حت�ى االن. ق�ّد يقول البع�ض أن هذا المجل�س ال فائدة من�ه أو أن صالحياته 
غير محددة، ولكنه مفروض بموجب النص الدس�توري، فلوال اهميته ما ُذكر 

بالنص الصريح بوصفه مكون في تعريف السلطة التشريعية.
أمام مجلس النواب اش�هر قليلة ليس�دل الس�تار عن دورته الحالية، وهذا 
ما يس�تدعي االهتمام بقانون مجلس االتحاد واق�راره فنحن اليوم نبحث عن 
استكمال المؤسسات الدستورية الرئيسة في البالد فليس من المعقول أن تمر 

12 سنة على اقرار الدستور وهذا القانون لم يشرع. 
كاتب في الشؤون القانونية

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

إنقاذ فيلني صغريين من الغرق

أعلنت البحرية الس�ريالنكية إنقاذ صغيري فَيلة من الغرق عندما كانا 
ف�ي ع�رض البحر في عملية مضني�ة تم تجنيد موارد بش�رية وتقنية 
كبي�رة إلنجاحها. وأوضح�ت البحرية في بي�ان أن الفيلين الصغيرين 
أعيدا إلى اليابس�ة بعد »جهود جبارة« بذلها غواصون مع االس�تعانة 

بسفن عدة إلعادتهما إلى مياه أقل عمقا.
وتظهر الصور الفيلين في حالة غرق وهما يحاوالن إبقاء خرطوميهما 
خارج الماء في المياه العميقة على بعد كيلومتر واحد قبالة السواحل. 
ولفت المصدر إلى أن الفيلين الصغيرين أطلقا في الطبيعة في ش�مال 

شرق سريالنكا بعد إعادتهما سالمين إلى اليابسة.
وقبل أس�بوعين، ت�م انقاذ فيل آخ�ر كان أيضاً على ش�فير الغرق في 
ع�رض البحر بعدم�ا جرفه التي�ار، على بع�د ثماني�ة كيلومترات من 

السواحل. واستغرقت عملية انقاذ الحيوان 12 ساعة بعد رصده.

كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالسعادة يزداد لدى 
األفراد الذين يكلفون آخرين ب�أداء األعمال المنزلية 
مث�ل الطب�خ والتنظيف..وأظه�رت الدراس�ة، الت�ي 
أجراها باحث�ون من جامع�ة كولومبي�ا البريطانية 

في مدين�ة فانكوف�ر الكندية، 
أن األش�خاص الذي�ن يدفعون 
أج�ورا آلخري�ن مقابل تنظيف 
منازلهم؛ أي »يش�ترون وقتا« 
إذا جاز التعبير، يرون أنفسهم 
أكثر ش�عورا بالرضا من الذين 

ال يفعلون ذلك.
كاف�ة  أن  الدراس�ة  وأظه�رت 
الفئ�ات، بص�رف النظ�ر ع�ن 
حج�م  أو  دخوله�ا  مس�توى 
المس�اعدة  عل�ى  إنفاقه�ا 
المنزلية، تشعر برضا أكبر عند 

توفيرها للوقت عبر تكليف 
أن  حديث�ة  أبح�اث  وأظه�رت 
النساء يقضين أكثر من ضعف 
األعم�ال  إنج�از  ف�ي  الوق�ت 
المنزلية بالمقارنة مع الرجال. 
ويزي�د الوق�ت ال�ذي تقضي�ه 
الزوج�ة ف�ي العم�ل المنزل�ي 

أكثر من ذل�ك إذا كانت عاطلة عن العمل، ووجدت أن 
النس�اء الالتي يكس�بن ماال أكثر من أزواجهن يقمن 
باألعم�ال المنزلي�ة أكثر من غيره�ن، كتعويض عن 

غيابهن عن المنزل.

اكتش�ف الباحث�ون أنواعا جديدة من س�مك ش�مس 
المحيط، يبلغ وزن الواحدة منها نحو طنين، بالقرب 
من ش�اطئ نيوزيلندا. وكانت مجموعة من الباحثين 
الدوليي�ن تق�وم بدراس�ة منطقة المحي�ط الهادئ-

الهن�دي، لم�دة 4 س�نوات قب�ل أن يعث�روا على هذا 
االكتشاف الرائع. ويعد النوع الجديد المكتشف، األول 
بالنس�بة لهذه األنواع من الس�مك، من�ذ 130 عاما. 
وقال�ت ماريان نيغارد، المؤلف الرئيس�ي للدراس�ة: 
»تمكن�ت األن�واع الجديدة من 
االختباء لما يقرب من 3 قرون، 

قبل اكتشافها«.
وقامت الباحثة نيغارد بالتنقل 
عل�ى بع�د آالف األمي�ال م�ن 
ساحل نيوزيلندا، حيث جمعت 
عينات من 27 نوعا جديدا، على 

الشواطئ النائية في البالد.
وتعد س�مكة ش�مس المحيط 
األثق�ل وزن�ا م�ن بي�ن جميع 
األس�ماك العظمية، ويمكن أن 
تنمو ليصل طولها إلى 3 أمتار، 

ليبلغ وزنها نحو 2 طن.
 Te ويقول باحثون من جامعة
Papa، وجامعة أوتاغو، وكذلك 
وطوكيو،  هيروش�يما  جامعة 
وج�ود  يثب�ت  االكتش�اف  إن 
أنواع جديدة م�ن الكائنات في 

األماكن األكثر وضوحا.

اإلنفاق عىل املساعدة املنزلية يزيد الشعور بالسعادة اكتشاف أنواع ضخمة من سمك شمس املحيط

منظمة الصحة العاملية تتعاون مع وزارة الصحة الطالق االسرتاتيجية الوطنية للصحة االنجابية
بغداد / فراس الكرباسي 

أطلقت مديري�ة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة، 
االس�تراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية وصحة األم 
والولي�د والطف�ل والمراهقي�ن لعام�ي 2020-2018 
وبالتع�اون م�ع منظم�ة الصح�ة العالمي�ة ومنظمة 
اليونيس�ف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرعاية 

وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود والبيئة، .
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الطاف 
موس�اني »لقد ُوِضعت هذه االستراتيجية تماشياً مع 
خطط واس�تراتيجيات التنمية الوطنية لرسم خارطة 
الطري�ق من أج�ل تعبئة الجه�ود الرامية إل�ى تحقيق 
أه�داف التنمي�ة المس�تدامة المتعلق�ة بالصح�ة في 

العراق«.
واض�اف موس�اني ان�ه »في ظ�ل التحدي�ات الصحية 
الحالي�ة والمخاطر والتهدي�دات الت�ي تواجه الصحة 
العامة كفاش�يات األمراض وارتف�اع معدالت وفيات 
العامل�ون ف�ي مج�ال  األمه�ات واألطف�ال، أصب�ح 
الصح�ة في الع�راق بحاجة إل�ى اس�تراتيجية وطنية 
محّدث�ة للصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل 
والمراهقين للفترة 2018-2020، وهي االستراتيجية 
الت�ي م�ن ش�أنها دع�م تكثي�ف الجه�ود المش�تركة 
الس�تكمال األعم�ال الت�ي لم تنج�ز بعد م�ن األهداف 

اإلنمائية لأللفية«.

وتاب�ع موس�اني »تهدف االس�تراتيجية إل�ى معالجة 
التفاوت�ات بي�ن المناط�ق الت�ي تفتقر إل�ى الخدمات 
ف�ي الع�راق واالمتثال األكث�ر صرامة لقي�اس ورصد 
التق�ّدم المح�رز ومراع�اة الجوانب المتعلق�ة بالعمل 

اإلنسانية وااللتزام باألهداف الواردة في خطة التنمية 
المس�تدامة لع�ام 2030، ال س�يما تل�ك المتعلق����ة 
بصحة النس�اء واألطفال والمراه��قي�ن، إضافة إلى 
تبني نهوج مبتكرة لرصد التق�ّدم المحرز خالل تنفيذ 

االستراتيجية في الفترة 2020-2018«.
وبي�ن موس�اني »تعم�ل منظم�ة الصح�ة العالمي�ة 
واليونيس�ف وصندوق األم�م المتحدة للس�كان جنباً 
إلى جنب مع الس�لطات الصحية الوطنية ومؤسسات 

المجتم�ع المدن�ي لدع�م حكوم�ة الع�راق م�ن خالل 
تقديم الط�رق التقنية والتش�غيلية الالزمة لتحس�ين 
صحة النس�اء واألطفال والمراهقي�ن ورفاهيتهم في 

العراق«.


