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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا لم تكن
 عـاملـاً فكـن مستمعـاً 

واعـيـاً

ص6وزير النقل: قريبا جدا تسيري خط جوي من بغداد والبرصة إىل موسكو

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4معسكر الرئيس الفنزوييل يفوز واملعارضة حتشد

وفد تشيكي يف بغداد.. احلكيم يبلغه بـ »قطف ثامر« واجلبوري: نسعى اىل تطوير الدبلوماسية الربملانية

وكـالـة دولـيـة: الـخـلـيــج يــواجــه صـعـوبــات بـتـنـويــع االقـتـصـاد

محلة للقوات األمنية يف ثالث حمافظات ملالحقة فلول »داعش«

العراق يطالب دول العالـم بـ »تشديد احلامية« عىل سفاراته
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعرضت الس�فارة العراقية يف كابول، 
أم�س االثن�ن، لهج�وم تبن�اه تنظي�م 
»داع�ش« حي�ث فج�ر انتح�اري خالله 

نفسه.
وأك�دت وزارة الداخلية األفغانية بعد 
حوايل س�اعتن من بدء الهجوم، وبينما 
كان دوي انفجارات قوية ال يزال مسموعا 
يف محيط السفارة، وقوع الهجوم. وجاء 
يف بيان صادر عن الوزارة »قرابة الساعة 
11,20، هاجم�ت مجموع�ة م�ن أربعة 
إرهابي�ن الس�فارة العراقي�ة يف القطاع 

الرابع من كابول )وسط املدينة(«.
وتاب�ع »فج�ر انتح�اري نفس�ه عند 
مدخ�ل املجم�ع واقتح�م ثالث�ة آخرون 
امل�كان، وردت الرشطة برسعة وتم نقل 

طاقم السفارة إىل مكان آمن«. 
وأعل�ن تنظي�م »داعش« مس�ؤوليته 
ال�ذي  التبن�ي  الهج�وم. وج�اء يف  ع�ن 
أوردته وكالة »أعم�اق« التابعة للتنظيم 
»انغماس�يان  »تلغ�رام«،  تطبي�ق  ع�ر 
من »داع�ش« يقتحمان مبنى الس�فارة 
العراقي�ة يف مدينة كاب�ل األفغانية«، من 
دون تفاصيل إضافي�ة. وهي املرة األوىل 
التي تس�تهدف فيها الس�فارة العراقية 

يف كابول بعد اعت�داءات عدة ضد بعثات 
دبلوماسية غربية.

وكان مس�ؤول أمني رفض الكش�ف 
ع�ن هويت�ه أفاد ع�ن تعرض الس�فارة 

لهجوم.  
ودوت انفج�ارات قوي�ة ع�دة بينم�ا 
س�مع إط�الق ن�ار بع�د س�اعتن ع�ى 
وق�وع االنفجار األول، بحس�ب س�كان 
يف املنطق�ة. وس�مع الس�كان القريبون 
من الس�فارة أربعة انفجارات عى االقل 
بعيد الساعة 11,00 تاله���ا إطالق نار 

وقنابل يدوية.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

سجلت محافظة بابل 12662 طالقاً بن 
الش�باب فقط خالل أربع سنوات، فيما أكد 
قاض متخصص بامللفات الرشعية أن معظم 
أس�باب طالق�ات الش�بان تع�ود إىل تزويج 
القارصين وسوء االختيار.وذكرت إحصائية 
رس�مية أن »محاكم األحوال الش�خصية يف 

بابل ش�هدت تسجيل 12662 طالقا للفئات 
بن 15-30 عاماً مقابل 89878 زواجاً خالل 
األعوام األربعة املاضية«. وأفادت اإلحصائية 
بأن »ع�ام 2012 ش�هد 2343 حالة طالق، 
وكان�ت 2248 حال�ة يف 2013، بينما ش�هد 
الع�ام ال�ذي يلي�ه 2577 حال�ة، ويف 2015 
كانت 2593، بينما وصلت حاالت الطالق يف 
عام 2016 اىل 2901«. ووضعت اإلحصائية 

مجموع�ة أس�باب أدت إىل تفاق�م ظاه�ر 
الط�الق خالل ه�ذه املدة منه�ا »الخالفات 
وع�دم  الزوج�ن،  ذوي  وتدخ�ل  العائلي�ة 
مطاوعة الزوج�ة لزوجها، وعدم التكافؤ يف 
املس�توى االجتماعي وعدم اإلنجاب والهجر 
وعدم اإلنفاق واس�تخدام االنرتنيت بصورة 

سلبية وحاالت الخيانة الزوجية«.
التفاصيل ص3

اردوغان يشن »محلة 
اعتقاالت« جديدة تستهدف 

املئات من املعارضني

الكشف عن
 موعد اخلطوة احلاسمة

يف صفقة نيامر

دبلوماسيان قاتال عناصر »داعش« يف العاصمة األفغانية بعد اهلجوم على السفارة العراقية
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دياىل: احلشد الشعبي ينفذ محلة مدامهات العتقال اخلاليا النائمة لـ »داعش«اخلارجية الربملانية تصف الدبلوماسية العراقية بـ »افضل حاالهتا«
اليوم.. الربملان يصوت عىل مرشوع قانون انتخابات املحافظات وينظر بعضوية بعض النواب وزير الداخلية يكرم عوائل الشهداء ويؤكد عىل رضورة االهتامم هبم

حمافظ بغداد:
 األيام املقبلـة ستشهد انطالق 
مشاريع اكساء قضاء احلسينية
ص6

ملف بريكست
يعمق انقسامات احلكومة 

الربيطانية
ص4

حمافظ البرصة يلتقي القنصل األمريكي اجلديد 
لبحث آفاق التعاون املشرتك

الوكيل االداري لوزارة النقل يلتقي وفدا يمثل كتائب االمام عيل 
املنضوية حتت لواء هيئة احلشد الشعبي

إرسائيل اعتقلت »400« فلسطيني خالل اسبوعني
        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال ن�ادي األس�ر الفلس�طيني، أم�س 
األثنن، إن ق�وات االحتالل اإلرسائييل اعتقلت 
ليل األحد 42 فلسطينياً منهم 30 مواطنا من 
مدينة القدس واآلخرون من جنن والخليل يف 

الضفة الغربية.
وأض�اف الن�ادي يف بي�ان ل�ه »أن حمل�ة 
اعتقاالت ش�نتها ق�وات اإلحتالل ع�ى أحياء 
عدة يف القدس طالت 30 مواطناً غالبيتهم من 
حي الطور«. لكن سلطات االحتالل اإلرسائييل 

قال�ت إن ع�دد املعتقل�ن يف الق�دس بلغ 33 
ش�خصاً. وأوضح النادي أن حملة االعتقاالت 
ش�ملت ما يق�ارب 400 مواطن م�ن القدس 
املحتل�ة خالل األس�بوعن املاضين أفرج عن 
غالبيته�م إما بكفالة أو برشط الحبس املنزيل 
أو اإلبعاد عن املس�جد األقىص. وقالت رشطة 
االحتالل اإلرسائييل أن ه�ذه االعتقاالت تأتي 
عى خلفي�ة األح�داث األخرة التي ش�هدتها 
مدين�ة القدس بعد مقتل رشطين إرسائيلين 
يف اشتباك مسلح مع ثالثة فدائين فلسطينين 

من أرايض 1948 يف محيط املسجد األقىص.

وقالت لوبا السمري املتحدثة بإسم رشطة 
اإلحتالل يف بيان »قامت خالل س�اعات الليلة 
قوات مع�ززة م�ن الرشطة بحمل�ة مداهمة 
وإعتق�االت واس�عة مكثف�ة طال�ت أحي�اء 
والعيس�اوية  العام�ود  ورأس  الج�وز  وادي 
والبلدة القديمة ومخيم ش�عفاط وبيت حنينا 
واعتقلت مجمل 33 مش�تبهاً مقدس�ياً )من 
بينه�م( 7 قارصين«. وأضاف�ت أن املعتقلن 
متهمون »بأعمال اإلخالل بالنظام وتش�كيل 
خطر عى حياة وس�المة القوات والعامة وتم 

تحويلهم للتحقيقات الجارية«.
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بابل تسجل أكثر من »12« ألف حالة طالق بني األزواج
 دون الثالثني خالل 4 أعوام
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الوكيل االداري لوزارة النقل يلتقي وفدًا يمثل كتائب االمام عيل املنضوية حتت لواء هيئة احلشد الشعبي
        بغداد / المستقبل العراقي

التقى الوكي�ل االداري لوزارة النقل احمد املوس�وي، يف 
مكتب�ه بديوان الوزارة وف�دا من كتائب االم�ام عيل »عليه 
الس�الم« وضم الوفد مهن�د هادف الزاميل مدي�ر العالقات 

واالعالم والشيخ ابو سارة وبعضا من املقاتلني«. 
ودار الحديث عن دور وزارة النقل بدعم فصائل الحش�د 
الش�عبي لوجس�تيا ومنذ اصدار فتوى الجهاد الكفائي من 

قبل املرجعية العليا الرشيفة«. 
واش�ار املوسوي يف بيان العالم الوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«،  ان »وزارة النقل من اوىل ال�وزارات التي عملت 
بكاف�ة منتس�بيها بدع�م فصائ�ل الحش�د الش�عبي ماليا 
ومعنوي�ا إذ ترس�ل ب�ني ف�رة واخ�رى قوافل املس�اعدات 
اللوجس�تية اىل جبهات القتال بمختل�ف البضائع الغذائية 

والعينية األخرى«. 
وش�كر الوفد الوكيل للجهود املبذولة من قبل منتس�بي 
الوزارة عامة واهتمام السادة املسؤولني وعىل رأسهم وزير 

النقل السيد كاظم فنجان الحمامي«. 
وق�دم الوفد للوكيل االداري درع�ا من قبل كتائب االمام 

عيل »عليه السالم« عرفانا لجهود الوزارة.

          بغداد / المستقبل العراقي

زار وف�د نيابي تش�يكي بغ�داد لبحث 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن، وفيما 
بح�ث رئيس التحال�ف الوطن�ي العراقي 
عمار الحكي�م مع الوفد تنس�يق الجهود 
ملواجه�ة الجماع�ات اإلرهابي�ة وتضييق 
الخن�اق عليه�ا، فيما أكد رئي�س الربملان 
سليم الجبوري للوفد أن الربملان يسعى اىل 

تطوير الدبلوماسية الربملانية.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س التحال�ف 
الوطن�ي العراق�ي عم�ار الحكي�م تلقت 
ان  العراق�ي« نس�خة من�ه،  »املس�تقبل 
الحكيم دع�ا خالل اس�تقباله الوفد الذي 
ترأس�ه نائ�ب رئي�س الربملان التش�يكي 
اىل »تنس�يق الجهود ملواجه�ة الجماعات 

اإلرهابية وتضييق الخناق عليها«.
واك�د الحكي�م ان »الع�راق مقبل عىل 
قطف ثم�ار صربه« الفتا اىل ان »التحالف 
الوطني طرح مرشوع التس�وية الوطنية 

كقراءة مبكرة ألحداث ما بعد داعش«.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب سليم 
الجب�وري أن املجل�س يس�عى اىل تطوير 

الدبلوماسية الربملانية.
وقال املكتب االعالمي للجبوري يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن األخري »اس�تقبل وفدا من الجمهورية 
التش�يكية يتضم�ن نائ�ب رئيس مجلس 
النواب يان بارتوشك ونائبة رئيس مجلس 
الشعب ملوش�ا هورسكا بحضور سفراء 
البلديني«، مبيناً أن »الجانبني اس�تعراضا 

العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن وس�بل 
تعزيزه�ا، فض�اًل ع�ن رضورة ب�ذل كل 
الجهود م�ن اجل ادامة التعامل املش�رك 

وعىل كافة املستويات«.
ونق�ل البيان ع�ن الجب�وري قوله، أن 
»العراق مقبل عىل مرحلة مهمة بعد زوال 
تنظيم داعش االرهاب�ي تتطلب مزيد من 
التع�اون والتنس�يق مع ال�دول الصديقة 
وبما يخدم مصلحة البالد العليا«، الفتاً اىل 
أن »الربمل�ان يتطلع اىل مزي�د من التعاون 
للنهوض بمؤسسته الترشيعية باعتبارها 
ممث�اًل للش�عب م�ن خ�الل الترشيع�ات 

والقوانني التي تسهم يف استقرار البالد«.
وأضاف، أن »املجلس يسعى اىل تطوير 
الدبلوماسية الربملانية من خالل فتح افاق 
التعاون مع دول املنطقة والعالم«، مؤكداً 
عىل »اهمية تهيئة كافة الظروف املناسبة 
من اجل دعم املصالح املشركة من خالل 

تبادل الخربات بني البلدين«.
ومن جهت�ه، اعرب الوف�د الزائر »عن 
حرص حكومة وبرملان التش�يك عىل دعم 
العراق يف جمي�ع املجاالت وبالصورة التي 
يف  الحي�وي  دوره  ممارس�ة  اىل  تعي�ده 

املنطقة والعالم«.
التش�يكي  الخارجي�ة  وزي�ر  وكان 
لوبوم�ري زورالي�ك أعل�ن يف وقت س�ابق 
خ�الل زيارت�ه اىل العراق أن ب�الده وفرت 
األسلحة والذخائر لحكومتي بغداد واربيل 
وستس�تمر بذل�ك، مش�رياً اىل أنها عضو 
فاعل يف تحالف دويل واسع ملحاربة تنظيم 

»داعش«.

وفد الدولة األوربية أكد دعم العراق يف مجيع اجملاالت 

وفد تشيكي يف بغداد.. احلكيم يبلغه بـ »قطف ثامر« واجلبوري: نسعى اىل تطوير الدبلوماسية الربملانية

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت قوات اللواء 110 يف الحش�د الش�عبي، 
أمس االثن�ني، حملة مداهم�ات العتقال عنارص 
الخاليا النائمة التابعة لعصابات داعش االرهابية 
يف ناحية الس�عدية بمحافظة دي�اىل. وقال إعالم 
الحشد الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »قوة م�ن اللواء 110 يف الحش�د 
الش�عبي نفذ، ظهر اليوم، عمليات دهم وتفتيش 
يف قرى تابعة لناحية الس�عدية } كم شمال رشق 
بعقوبة{ ملالحقة بعض الخاليا النائمة بعد ورود 

معلومات استخباراتية عن تحركات مشبوهة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

الفلوج�ة  انعق�د، أم�س االثن�ني، يف قض�اء 
مؤتمراً بحضور سفري الواليات املتحدة االمريكية 
دوغ�والس س�يليمان الع�ادة اعم�ار محافظ�ة 
االنبار. وقالت دائ�رة صحة االنبار، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »صباح 
االثن�ني انعقد يف مستش�فى الفلوج�ة التعليمي 
مؤتم�ر اع�ادة اعمار االنب�ار ومؤسس�ات دائرة 
صح�ة االنب�ار بحضور س�فري الوالي�ات املتحدة 
دوغالس س�يليمان ومحافظ االنبار ومجلس�ها 
ومدير عام دائرة صحة االنبار عبد الستار كاظم 
العيس�اوي«. وتحدث رئيس الدائرة خالل املؤتمر 
العيس�اوي ع�ن »حجم الدمار الكب�ري الذي لحق 
بمؤسس�ات دائرة صح�ة االنبار الك�ربى والذي 
اخرجها عن الخدمة بشكل تام وتم اعادة تاهيل 
هذه املؤسسات بشكل جزئي حيث تعمل بنسبة 
جي�دة تصل اىل 70% م�ن طاقته�ا التصميمية«، 
مبينا انه »تعمل االن سبعة مستشفيات من اصل 
اح�د عرش مستش�فى يف املحافظة ك�ون الباقي 

خارج نطاق سيطرة الحكومة املركزية«.
الصحي�ة  »املراك�ز  ان  العيس�اوي  وأض�اف 
الت�ي تقدم خدمة الرعاي�ة الصحية االولية تعمل 
بصورة جيدة االن ان كربى مؤسس�اتنا الصحية 
كمستشفى الرمادي التعليمي ومستشفى هيت 
العام ومستش�فى حديثة الع�ام تحتاج اىل اعادة 

تاهيل وبشكل كبري«.

بحضور السفري االمريكي.. الفلوجة حتتضن 
مؤمترًا إلعادة اعامر االنبار 

دياىل: احلشد الشعبي ينفذ محلة مدامهات 
العتقال اخلاليا النائمة لـ »داعش«

         بغداد / المستقبل العراقي

يص�وت الربمل�ان، الي�وم الثالثاء، 
انتخاب�ات  قان�ون  م�رشوع  ع�ىل 
وينظ����ر  املحافظ�ات  مجال�س 

بصحة عضوية بعض اعضائه.
االعالمي�ة  للدائ�رة  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل  تلق�ت  الن�واب  ملجل�س 

العراق�ي« نس�خة من�ه ان »ج�دول 
اعمال الجلس������ة رقم }9{ ليوم 
ع�ىل  التصوي�ت  يتضم�ن  الثالث�اء 
مرشوع قان�ون انتخاب�ات مجالس 
والتصويت  واالقضي�ة،  املحافظ�ات 
عىل م�رشوع قانون تنظي�م الوكالة 
التجاري�ة، والتصوي�ت ع�ىل مقرح 
قانون التعديل الثاني لقانون االندية 

الرياضية رقم 18 لسنة 1986«. 
واضاف »كم�ا تتضمن الجلس�ة 
قان�ون  م�رشوع  ع�ىل  التصوي�ت 
الهيأة العراقية لالعتماد، والنظ���ر 
املقدم����ة  الطع���ون  ف������ي 
ح�����ول صح�ة عضوي��ة بعض 
ملق�رح  االوىل  والق�راءة  الن���واب، 
قان�ون التعدي�ل العرشي�ن لقان�ون 

امل�الك رق�م 25 لس�نة 1960املعدل، 
والقراءة االوىل ملرشوع قانون حقوق 

الركمان«. 
الجلس�ة  يف  »وس�يطرح  وتاب�ع 
موض�وع عام للمناقش�ة بخصوص 
 ، مناطقه�م  اىل  النازح�ني  اع�ادة 
خاص�ة  لجن�ة  تش�كيل  ومناقش�ة 

باملادة )125( من الدستور«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت لجنة العالق�ات الخارجية 
النيابية، أمس االثنني، أن الدبلوماسية 
العراقية تمر اليوم  بافضل حاالتها، 
مشرية اىل ان الوزارة  تحتاج اىل اكثر 
م�ن 75 س�فري س�يتم ترش�يحيهم 
ع�ن  بعي�دة  مهني�ة  معاي�ري  وف�ق 

املحاصصة.

وقال عضو اللجنة النائب حس�ن 
ش�ويرد إن »املتابع�ة واملراقب�ة عىل 
اداء العم�ل الدبلومايس مس�تمرمن 
قب�ل لجنتن�ا حي�ث تأكد لديه�ا بان 
الدبلوماس�ية العراقي�ة تم�ر الي�وم 
باتج�اه  وتعم�ل  حاالته�ا  بافض�ل 

العراق  ويف تحسن مستمر«.
واض�اف ان »ال�وزارة بحاجة اىل 
اكثر من 75 سفري وسيتم تعينهم وفق 

خط�ني االول اعتم�اد معايريالخربه 
واملهني�ة م�ن حي�ث اللغ�ة والتدرج 
الدبلوم�ايس  الحق�ل  يف  الوظيف�ي 
وسريش�حون  م�ن داخ�ل ال�وزارة، 
اما الخ�ط الثاني فس�يتم اختيارهم 
م�ن املمثليات التي تعم�ل يف الخارج 
وكل املرشحني س�يخضعون لتدقيق 
وفح�ص م�ن قب�ل اللجن�ة النيابية 
وسنس�تبعد مفهوم املحاصصة بكل 

انواعه واعتماد املهنية والخربة وفق 
املعايري الدبلوماسية املعروفة«. 

م�ن جان�ب اخ�ر اكد ش�ويرد أن 
»االزم�ة الدبلوماس�ية ب�ني الواليات 
املتحدة االمريكية وروسيا االتحادية 
ليس لها اي تاثري ع�ىل العراق لكون 
العراق اليوم يعمل وفق اس�راتيجية 
مس�تقلة وتتعام�ل م�ع دول العالم 

وفق مصالحها الخاصة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ك�رم وزي�ر الداخلي�ة قاس�م األعرج�ي، أمس 
االثنني، ع�دداً من عوائل الش�هداء خالل احتفالية 
نضمته�ا مديري�ة ش�ؤون الش�هداء والجرحى يف 
نصب الش�هيد يف بغداد.ونقل بيان ملكتب االعرجي 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، قوله خالل 
االحتفالية، ان »الش�هداء قدموا أرواحهم من اجل 
رفع�ة الوط�ن، ويجب عىل الجميع ع�دم التقصري 

مع عوائلهم ملا قدمه ابناءهم للعراق وشعبه«.
وأض�اف ان »الوزارة تس�عى جاه�دة لتحقيق 
متطلب�ات واحتياجات عوائل الش�هداء بما يحقق 
لهم العيش الكريم، كما أوعز باإلرساع يف إجراءات 
معام�الت ذوي الش�هداء والجرح�ى واملراجع�ني 

للوزارة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رفضت املحكم�ة العلي�ا الربيطانية طلب�ا بمحاكمة رئيس 
وزراء بريطانيا الس�ابق توني بلري بس�بب دوره يف الحرب عىل 

العراق.
وكان الفريق عبد الواحد شنان الرباط، رئيس أركان الجيش 
العراق�ي الس�ابق، ق�د س�عى إىل تش�كيل هيئة ادع�اء خاصة 

للتحقيق مع بلري.
ويته�م الرباط رئيس ال�وزراء الربيطاني الس�ابق بارتكاب 

»جريمة عدوان« بجر بالده إىل غزو العراق عام 2003.
وال يوجد يف قوانني انجلرا وويلز أي يشء يتعلق ب� »جريمة 
ع�دوان«. وقالت املحكمة إن�ه »ليس هناك احتم�ال« أن تنجح 

هذه القضية ضد بلري.
وق�د طالب الرباط أيض�ا محاكمة وزير الخارجية الس�ابق 

جاك سرو واملدعي العام السابق لورد جولدسميث.
وكان�ت محكم�ة ويستمنس�ر االبتدائية ق�د رفضت طلب 

الرباط العام املايض.
ويسعى املسؤول العسكري العراقي السابق إلجراء مراجعة 
قضائية يف محاولة القناع املحكمة العليا، وهى أعىل محكمة يف 
اململكة املتح�دة، بالغاء حكم صادر عن مجل�س اللوردات عام 
2006. ويق�ول ه�ذا الحكم إن�ه ال توجد يشء اس�مه »جريمة 

عدوان« يف قانون انجلرا وويلز.

         بغداد / المستقبل العراقي

أجل�ت محكم�ة جاني�ات الب�رة، أمس االثن�ني، محاكمة 
رئيس مجلس املحافظة صباح البزوني للسابع من آب املقبل.

ونرشت وكالة »السومرية نيوز« وثيقة صادرة من املحكمة 
مفاده�ا، أن »محكم�ة الجناي�ات املختص�ة بقضاي�ا النزاهة 
يف الب�رة قررت تأجي�ل محاكمة املتهم صباح حس�ني محمد 
البزوني رئيس مجل�س محافظة البرة اىل يوم االثنني املوافق 

)7 آب 2017(«.
وأضاف�ت أن »التأجي�ل جاء لقي�ام املتهم وباس�طة وكيله 
بالطع�ن وللمرة الثالثة بطريق التدخ�ل التمييزي أمام محكمة 

التمييز االتحادية«.
وكانت رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة االتحادية أعلنت 
تأجيل محاكمة رئيس مجل�س املحافظة صباح البزوني للمرة 
الثانية، مؤكدة عدم املوافقة عىل طلب بنقل الدعوى اىل محكمة 

أخرى للجنايات.

          المستقبل العراقي / ضياء الغريفي

أفادت الس�لطات األمنية العراقية، أم�س االثنني، انها القت 
القب�ض عىل ثالثة عنارص ينتم�ون اىل تنظيم داعش من بينهم 

مسؤول يف العاصمة بغداد.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الداخلية العميد س�عد معن يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان  مفارز وكالة 
االس�تخبارات مديري�ة اس�تخبارات الرشط�ة االتحادية القت 
القب�ض عىل مته�م ينتمي لعصاب�ات داعش االرهابي ش�مايل 
بغداد يعمل بصفة ما يس�مى مس�ؤول مضافات وناقل اعرف 
ع�ىل احدى املضافات يف داره تم ضبط اس�لحة واعتدة متنوعة 

مع 6 عبوات ناسفة.
وأضاف ان هذه العملية نفذت من خالل الش�ك واالش�تباه 
باملته�م اثناء املمارس�ات االمنية حيث اتخ�ذت االجراءات وفق 
القانون.وعىل صعيد مواز قالت مديرية االستخبارات العسكرية 
يف بي�ان انه�ا وبالتنس�يق م�ع أس�تخبارات الل�واء 24 الفرقة 
السادس�ة الق�ت القبض عىل أثنني م�ن االرهابيني يف قضاء أبو 
غريب.وتابع البي�ان ان املقبوض عليهما من املطلوبني للقضاء 
م�ن قبل مكافحة إرهاب/ االنبار وف�ق املادة 4/1 إرهاب بتهم 

تتعلق باالمن الوطني.

املحكمة العليا الربيطانية ترفض 
حماكمة بلري

جنايات البرصة تؤجل حماكمة البزوين 
للسابع من آب املقبل

الداخلية تطيح بثالثة من »داعش« بينهم 
مسؤول بالتنظيم يف بغداد

اليوم.. الربملان يصوت عىل مرشوع قانون انتخابات املحافظات 
وينظر بعضوية بعض النواب

وزير الداخلية يكرم عوائل الشهداء ويؤكد عىل رضورة االهتامم هبم

اخلارجية الربملانية تصف الدبلوماسية العراقية بـ »افضل حاالهتا«
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االثن�ن، ع�ن تحديد الس�ادس والعرشين 
من ش�هر آب موع�داً الداء امتحانات ال�دور الثاني للمراحل املتوس�طة 

واالعدادية النهائية. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »املديرية 
العامة للتقويم واالمتحانات يف الوزارة حددت، الس�ادس والعرشين من 
شهر اب القادم موعدا الداء االمتحانات العامة للثالث املتوسط والسادس 

االعدادي بكافة فروعه«.
واكد البيان ان »الوزارة اس�تكملت كافة املس�تلزمات األساس�ية لنجاح 
االمتحان�ات النهائية ، متمنية املوفقية والنج�اح لطلبتها كافة«، داعية 
التالمي�ذ »لب�ذل أق�ى جهوده�م لتعويض م�ا فاتهم واللح�اق بركب 

الناجحن ، من اجل رفع اسم العراق عاليا بن دول العالم«.

الرتبية حتدد موعد امتحانات الدور الثاين للثالث املتوسط والسادس االعدادي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعرض�ت الس�فارة العراقي�ة يف كاب�ول، 
أم�س االثنن، لهجوم تبناه تنظيم »داعش« 

حيث فجر انتحاري خالله نفسه.
وأك�دت وزارة الداخلي�ة األفغاني�ة بع�د 
حوايل س�اعتن من بدء الهجوم، وبينما كان 
دوي انفج�ارات قوي�ة ال يزال مس�موعا يف 

محيط السفارة، وقوع الهجوم.
وج�اء يف بيان صادر عن ال�وزارة »قرابة 
الساعة 11,20، هاجمت مجموعة من أربعة 
إرهابين السفارة العراقية يف القطاع الرابع 

من كابول )وسط املدينة(«.
وتابع »فجر انتحاري نفس�ه عند مدخل 
املجمع واقتحم ثالثة آخ�رون املكان، وردت 
الرشطة برسعة وتم نقل طاقم الس�فارة إىل 

مكان آمن«. 
وأعلن تنظي�م »داعش« مس�ؤوليته عن 
الهجوم. وجاء يف التبن�ي الذي أوردته وكالة 
تطبي�ق  للتنظي�م ع�ر  التابع�ة  »أعم�اق« 
»داع�ش«  م�ن  »انغماس�يان  »تلغ�رام«، 
يقتحمان مبنى الس�فارة العراقية يف مدينة 
كابل األفغانية«، من دون تفاصيل إضافية.

وه�ي امل�رة األوىل الت�ي تس�تهدف فيها 
الس�فارة العراقي�ة يف كابول بع�د اعتداءات 

عدة ضد بعثات دبلوماسية غربية.
وكان مس�ؤول أمني رفض الكش�ف عن 

هويته أفاد عن تعرض السفارة لهجوم. 
ودوت انفج�ارات قوية عدة بينما س�مع 
إطالق نار بعد س�اعتن عىل وقوع االنفجار 

األول، بحسب سكان يف املنطقة.
وس�مع الس�كان القريبون من السفارة 
أربع�ة انفج�ارات ع�ىل االقل بعيد الس�اعة 

11,00 تالها إطالق نار وقنابل يدوية.
وارتفع عمود من الدخان الكثيف األسود 
ف�وق الح�ي املس�تهدف وس�معت أص�وات 
صفارات س�يارات الرشطة واالس�عاف بعد 

أكثر من ساعة عىل بدء الهجوم.
وأفاد أح�د مصوري الوكاالت األجنبية أن 
»سيارات اإلسعاف وقوات األمن بينها قوات 

أمريكية انترشت يف املكان«.
ولم ير املصورون الذين منعوا من االقرتاب 

من املجمع الدبلومايس جرحى أو قتىل.
وتقع السفارة العراقية بالقرب من مقر 
»قوات الرشطة االفغاني�ة للحماية العامة« 
التابع�ة لوزارة الداخلية والتي تم تش�كيلها 

لحماية املباني غري الرسمية.

وكان موقع السفارة العراقية االلكرتوني 
أورد ان القائ�م باألعم�ال نظ�م يف 13 تموز 
مؤتمراً صحافيا »بمناس�بة انتص�ار قواتنا 
املس�لحة لتحرير املوصل«، ثاني مدن العراق 

من التنظيم »داعش«.
ويتواج�د تنظيم »داعش« ال�ذي تعرض 
لخس�ائر جسيمة خالل الس�نتن املاضيتن 
يف س�وريا والعراق، يف أفغانس�تان منذ العام 

2015 وينت�رش خصوصا يف رشق البالد. وقد 
أعلن مس�ؤوليته عن العديد م�ن االعتداءات 
الدامية يف كاب�ول منذ عام، بينها أول اعتداء 
له يف العاصمة يف 23 تموز 2016 والذي أوقع 
84 قتي�اًل و300 جريح من األقلية الش�يعية 

الهزارة.
وأثن�اء الهجوم، أعلن�ت وزارة الخارجية 
أن موظفن دبلوماس�ين عراقين يشتبكان 

حاليا مع مس�لحن داخل مبنى الس�فارة يف 
كاب�ول. وقال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد 
جم�ال إن »اثن�ن م�ن الطاق�م الدبلومايس 
للس�فارة العراقية يف كابل يش�تبكون حاليا 
باألسلحة الرشاش�ة مع العنارص اإلرهابية 
املقتحم�ة للس�فارة«، مؤك�دا أنه�ا »عملية 
الخارجي�ة  »وزي�ر  أن  مضيف�اً  بطولي�ة«، 
إبراهي�م الجعفري أوف�د مبعوث�اً خاصاً اىل 

أفغانس�تان للوقوف عىل مالبس�ات الحادث 
اإلرهاب�ي، كم�ا اتص�ل بالقائ�م باألعم�ال 

العراقي لالطمئنان عىل صحته«.
وزارة  أك�دت  االثن�ن،  أم�س  وع�ر 
الخارجي�ة العراقي�ة انته�اء الهج�وم ع�ىل 

السفارة يف العاصمة االفغانية كابول.
وقال املتحدث باس�م الوزارة احمد جمال 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

من�ه، إن »الهجوم االرهابي الذي اس�تهدف 
سفارة جمهورية العراق يف كابول انتهى«.

وأكد جمال »اجالء املوظفن اللذين قاوما 
داخلها«، مشريا اىل أنهما »يف صحة جيدة«.

ب�دوره، تلقى وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم 
الجعفري اتصاالً هاتفياً من نظريه األفغاني 
صالح الدين رباني بحثا خالله الهجوم الذي 

تعرضت له السفارة العراقية يف كابول.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »وزير 
الخارجي�ة إبراهيم الجعف�ري تلقى اتصاالً 
هاتفياً من وزير خارجية أفغانستان صالح 
الدي�ن رباني، لبحث الهج�وم اإلرهابي الذي 

تعرضت له السفارة العراقية يف كابول«.
وأض�اف البي�ان أن »الجعف�ري ونظريه 
األفغان�ي بحثا جه�ود الق�وات األفغانية يف 
الدفاع عن كادر البعثة الدبلوماسية وبطولة 
املحارصين  العراقين  املوظفن  واستبس�ال 

داخل البعثة والذين قاوموا اإلرهابين«.
وأك�د الطرفان، بحس�ب البي�ان، عىل أن 
»الهج�وم اإلرهاب�ي ج�اء بع�د االنتصارات 
الكب�رية الت�ي حققها العراقي�ون يف حربهم 
ض�د عصابات داعش اإلرهابية، ودعم الدول 

الصديقة للعراق«.
والتقدي�ر  »الش�كر  الجعف�ري،  وق�دم 
لنظريه األفغاني للجهود التي بذلت من أجل 
حماية السفارة وكادرها«، مشيداً ب�«موقف 
واس�تجابتها  العربي�ة  م�ر  جمهوري�ة 
الس�فارة  اس�تقبال موظف�ي  الرسيع�ة يف 
بس�فارتها يف كاب�ول والتع�اون والتنس�يق 
الدبلوم�ايس«. وق�د رأت وزارة الخارجية أن 
تنظيم »داعش« عمد إىل تنفيذ عملية اقتحام 
مبنى الس�فارة العراقية يف كابول لتس�ليط 

الضوء اإلعالمي عىل استمرار وجوده.
وقالت الوزارة  أن »تنظيم داعش الجبان 
وبعد انكس�اره واندحاره وس�حق رؤوسه 
من قبل أبطالنا الشجعان يف معركة املوصل، 
عمد إىل تنفيذ هذه العملية اإلرهابية الجبانة 
يف محاولة يائس�ة لتس�ليط الضوء اإلعالمي 
عىل استمرار وجوده، ولكن ليوث العراق من 
ال�كادر الدبلوم�ايس كانوا ل�ه باملرصاد مثل 
أخوتهم الرابضن يف سواتر العزة والرشف«.

وتابع�ت، أن »وزارة الخارجي�ة أرس�لت 
مبعوثاً خاصاً للوقوف عىل مالبسات الحادث، 
كما وطلبت من الجهات الحكومية يف بعض 
الدول تش�ديد اإلجراءات األمنية حول مباني 

سفارات جمهورية العراق فيها«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أم�س  الدف�اع،  وزارة  اعلن�ت 
االثن�ن، ع�ن ضب�ط كمي�ات كبرية 
من املتفج�رات وتدمري الي�ات تابعة 
ل�«داع�ش« واعتق�ال ارهابين وفق 

مواد قانونية يف ثالث محافظات.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
العراق�ي« نس�خة منه،  »املس�تقبل 
املش�اة  ل�واء  الثال�ث  »الف�وج  ان 
الخام�س والع�رشون فرقة املش�اة 
السابعة عرشة وبعد ورود معلومات 
اس�تخبارية م�ن احد املص�ادر تفيد 
بوج�ود ك�دس لألعت�دة يف منطق�ة 
عرب جاس�م ت�م العثور ع�ىل كدس 
يحتوي عىل عبوة ناس�فة عبارة عن 
 ،C4 جلكان سعة 5 لرت مملوء بمادة
مقذوف مدف�ع عي�ار 155 ملم،)7( 
قنرة هاون عيار 82 ملم،)3( رمانة 
قاذفة ضد الدروع، رمانة قاذفة ضد 
االش�خاص،)7(عتاد احادي�ة عي�ار 

12، عتاد بندقية كالشنكوف«.
واضاف البيان ان »قاطع عمليات 
االنب�ار تمكن من العث�ور عىل )52( 
عبوة ناسفة يف مناطق الرشاع والبو 
طيبان والطاش، يف حن عثرت فرقة 
املش�اة اآللي�ة الع�ارشة ع�ىل )45( 
عب�وة ناس�فة يف مناط�ق الب�و بايل 
والبو ش�هاب وحي البك�ر ومنطقة 

الطرابشة«.
واوضخ البيان ان »قاطع عمليات 
عملي�ه  نف�ذت  الخامس�ة  الفرق�ة 

اس�تباقية بتفتي�ش مناط�ق وقرى 
يف ناحية الس�عدية )قرية العساكرة 
وحافة نهر دياىل وتل سليمة وغابات 
بح�رية حمرين وبس�اتن الس�عدية 

وقريه عويشه وقريه مرجانه ال لقاء 
القبض ع�ىل املطلوبن وفرض االمن 

واالستقرار يف املناطق اعاله«. 
وبن ان »خاليا داع�ش االرهابية 

تعرضت عىل القطع�ات املتواجدة يف 
خط الص�د منطقة الحراريات بيجي 
قيادة عمليات ص�الح الدين، تم الرد 
عليه�م بق�وة وتدمري وكري�ن تابعه 

لهم وقتل جميع من كانوا فيها ، فيما 
بلغ عدد العوائل العائدة من التهجري 
ملحافظ�ة ص�الح الدين بع�د تدقيق 
موقفهم األمني يف خلية اس�تخبارات 

تكري�ت)41101(  مدين�ة  القي�ادة 
املجم�ع الس�كني � ال�دور )2751( 
قض�اء ال�دور)67٩6( ألب�و عجي�ل 
)516٩( قض�اء الرشقاط )30616( 

 )56032( موح�د  بيج�ي  قض�اء 
ليك�ون العدد ال�كيل ملحافظة صالح 
الدين)142465( عائلة. بدوره، افاد 
مصدر عس�كري يف محافظة األنبار 
بأن اشتباكات عنيفة وقعت بن قوة 
م�ن الجيش والعش�ائر ض�د تنظيم 
»داعش« يف صحراء قضاء عنه غربي 
املحافظ�ة. وقال املصدر إن »قوة من 
لواء 28 بالفرقة الس�ابعة يف الجيش 
وأبناء الحشد العشائري اشتبكوا مع 
عنارص تنظيم داعش يف صحراء عنه 
)210كم غرب الرم�ادي(«، مبينا أن 

»االشتباكات مستمرة حتى األن«.
وأضاف املصدر، ال�ذي طلب عدم 
الكشف عن اس�مه، أن »االشتباكات 
وقع�ت بع�د تق�دم قوة م�ن الجيش 
والعش�ائر يف صح�راء عن�ه ملطاردة 
عنارص داعش يف تلك املنطقة«، الفتا 
اىل أن »الخس�ائر بن صفوف تنظيم 

داعش لم يتم معرفتها حتى االن«.
م�ن جانب�ه، اعلن قائ�د عمليات 
الجزيرة اللواء الركن قاسم املحمدي 
عن قتل سبعة »إرهابين« من تنظيم 
اثن�ن  عجلت�ن  وتدم�ري  »داع�ش« 
للتنظيم بقصف جوي ش�مال قضاء 
»ط�ريان  إن  املحم�دي  وق�ال  راوه. 
التحال�ف ال�دويل تمك�ن م�ن قصف 
تجمع لداعش يف ش�مال مدينة راوه 
)230ك�م غرب الرم�ادي(«. وأضاف 
املحم�دي، أن »القص�ف اس�فر ع�ن 
مقت�ل 7 إرهابي�ن وتدم�ري عجلتن 

اثنن للتنظيم«.

دبلوماسيان قاتال عناصر »داعش« يف العاصمة األفغانية بعد اهلجوم على السفارة العراقية

العراق يطالب دول العالـم بـ »تشديد احلامية« عىل سفاراته

استهدفت املناطق احملتلة يف االنبار.. وضربت اخلاليا النائمة يف دياىل وصالح الدين

محلة للقوات األمنية يف ثالث حمافظات ملالحقة فلول »داعش«

       المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

س�جلت محافظ�ة باب�ل 12662 طالقاً بن 
الشباب فقط خالل أربع سنوات، فيما أكد قاض 
متخصص بامللفات الرشعية أن معظم أس�باب 
طالق�ات الش�بان تع�ود إىل تزوي�ج القارصين 

وسوء االختيار.
»محاك�م  أن  رس�مية  إحصائي�ة  وذك�رت 
األح�وال الش�خصية يف بابل ش�هدت تس�جيل 
12662 طالق�ا للفئات بن 15-30 عاماً مقابل 

8٩878 زواجاً خالل األعوام األربعة املاضية«.
وأف�ادت اإلحصائية بأن »عام 2012 ش�هد 
2343 حال�ة ط�الق، وكان�ت 2248 حال�ة يف 
2013، بينما شهد العام الذي يليه 2577 حالة، 
ويف 2015 كان�ت 25٩3، بينم�ا وصل�ت حاالت 

الطالق يف عام 2016 اىل 2٩01«.
ووضعت اإلحصائية مجموعة أس�باب أدت 
إىل تفاق�م ظاهر الطالق خالل ه�ذه املدة منها 
»الخالف�ات العائلي�ة وتدخ�ل ذوي الزوج�ن، 

وعدم مطاوع�ة الزوجة لزوجها، وعدم التكافؤ 
يف املس�توى االجتماعي وع�دم اإلنجاب والهجر 
وع�دم اإلنف�اق واس�تخدام االنرتني�ت بصورة 

سلبية وحاالت الخيانة الزوجية«.
لكن ق�ايض محكمة األحوال الش�خصية يف 
الحل�ة مرتىض الغريب�اوي يلق�ي بالالئمة عىل 

املكاتب الرشعية الخارجية والترشيعات أيضاً.
وق�ال الغريباوي إن »املرّشع رس�م يف املادة 
3٩ م�ن قان�ون األح�وال الش�خصية طريق�ة 
للطالق يتبعها الزوج متّمثلة بمراجعة املحكمة 
والطلب بإيقاع الطالق«، مشريا إىل أن »املحاكم 
ترشع بخطواته�ا بدءا باملحاول�ة إلصالح ذات 
الب�ن واس�تجواب الطرف�ن ومحط�ة البح�ث 
االجتماع�ي وتعمد إىل تأجيل جلس�ات الدعوى 
للصلح بن األزواج«.لكن الغريباوي يلفت إىل أن 
»القانون س�مح للزوج اذا تعذر عليه اللجوء اىل 
املحكمة أن يطلق رشيكته خارج املحكمة وفق 
ما يس�ّمى بالطالق الخارجي الذي يشكل حاليا 
نحو ٩0% من حاالت الطالق ويعّد أحد األسباب 

األزواج«،  انفص�ال  نس�ب  ارتف�اع  يف  املهم�ة 
مؤك�دا أن »دور املحكم�ة يقتر عىل تصديقه 
بع�د البح�ث يف ال�رشوط القانوني�ة والرشعية 
لهذا الطالق«.وأف�اد أن »معظم مكاتب الطالق 
يديره�ا أش�خاص يزعمون أن لديه�م مأذونية 
م�ن جهة رشعي�ة، واغلبه�م يف الحقيقة كتاب 
عرائ�ض تحول�وا إىل ُمطلق�ن ال يتوان�ون عن 
التطلي�ق املب�ارش دون مراع�اة ك�ون الزوج يف 

حالة عصبية أو ظرف مختلف«.
وعن أسباب الطالق بالنسبة لألزواج الشباب 
يذك�ر الغريب�اوي أن »س�وء االختي�ار وع�دم 
االنسجام س�بب عدم ديمومة العالقة الزوجية 
إذ أن 80% من حاالت الطالق تكون لهذا السبب 

اضافة اىل العامل االقتصادي«.
ويضي�ف الغريباوي س�ببا مهم�ا آخر وهو 
الكث�ري  تتلق�ى  فاملحاك�م  الق�ارصات،  »زواج 
من دع�اوى عدم املطاوعة بس�بب ع�دم إدراك 

الزوجات الشابات مسؤولياتهن«.
وأش�ار إىل أن »ه�ذا الن�وع م�ن الزيج�ات 

ي�زداد عىل الرغم من برام�ج التوعية يف األرياف 
وامل�دن، حي�ث يكون ال�رأي معدوم�ا للفتاة أو 
الش�اب«. وأكد الحاج�ة اىل »تعدي�ل ترشيعي، 
فالقان�ون العراق�ي س�مح بال�زواج مل�ن أتموا 
الرابع�ة ع�رشة بموافقة ويل األم�ر، وهكذا تتم 
العدي�د من الزيجات ثم يأت�ون لتصديق الزواج 

يف املحكمة«.
ويف م�ا يتعل�ق بالطالق لألزواج متوس�طي 
األعم�ار خارج هذه اإلحصائية أفاد بأن »هناك 
نس�بة ليس�ت قليلة أيضا وإن لم تكن بنس�بة 
املطلق�ن الش�بان، ومعظ�م ح�االت الط�الق 
ال تختل�ف أس�بابها ع�ن الش�باب وه�ي عدم 
التكاف�ؤ الثقايف ب�ن األزواج ومواق�ع التواصل 

االلكرتوني«. 
وطال�ب الغريب�اوي بتفعي�ل دور »مكات�ب 
البح�ث االجتماع�ي من خ�الل رفده�ا بكوادر 
متخصصة إضافية وااللتف�ات أيضا إىل أخطار 
التكنولوجيا واالس�تعمال الخاطئ لها ومراقبة 

مكاتب الزواج والطالق الخارجي وتقنينها«.

العام املاضي شهد تسجيل احملافظة أعلى نسبة انفصال بني الشباب

بابل تسجل أكثر من »12« ألف حالة طالق بني األزواج دون الثالثني خالل 4 أعوام
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       بغداد / المستقبل العراقي

تمكن رج�ال األم�ن اللبناني من 
اعتق�ال أف�راد خلية خط�رة تعمل 
لصال�ح تنظيم »داع�ش« اإلرهابي، 
تنش�ط بني مدينة طرابلس ومنطقة 

الضنية يف شمال لبنان.
وبحسب بيان صادر عن املديرية 
العام�ة لقوى األم�ن الداخيل، نفذت 
ق�وة خاصة من ش�عبة املعلومات يف 
قوى األمن الداخيل اللبناني، األسبوع 

امل�ايض، عمليات دهم، أس�فرت عن 
توقيف أعضاء الشبكة بالكامل.

وضبطت 13 صاروخا مذنبا عيار 
60 ملم و13 صاعقا كهربائيا، تعمل 
بواسطتها هذه الصواريخ، وجميعها 
صالحة لالستعمال، إضافة إىل ضبط 
عدد من البنادق واملسدسات الحربية 
مع الذخائر العائ�دة لها، وعدد كبر 
الالس�لكية  االتص�ال  أجه�زة  م�ن 
والهاتفي�ة واإللكرتونية، وحافظات 
معلومات، ورشائ�ح تتضمن خرائط 

مفصل�ة ملنطقت�ي الش�مال والبقاع 
وغره�ا. أم�ا أعضاء الخلي�ة فهم 4 
أشخاص، 3 منهم يحملون الجنسية 
اللبناني�ة، وواحد يحمل الجنس�يتني 
اللبناني�ة والفرنس�ية، وق�د اعرتفوا 
بالتواصل م�ع كوادر هامة يف تنظيم 
»داعش« يف س�وريا والع�راق بهدف 
تنس�يق عمل التنظيم يف داخل لبنان 
األمني�ة  النواح�ي  م�ن  والخ�ارج، 

وامليدانية واللوجستية واملالية.
كم�ا قام�وا بتخزي�ن كمي�ة من 

الصواريخ واملعدات الحربية ووسائل 
االتصال داخ�ل أحد املس�تودعات يف 
منطقة أبي س�مراء بطرابلس، وذلك 
بهدف استخدامها يف عمليات إرهابية 
األه�داف  تحدي�د  بع�د  مس�تقبلية 

واألوقات املناسبة للتنفيذ.
وقاموا بتحويل مبالغ مالية ألحد 
أبرز كوادر »داعش« وملقاتلني أجانب 
يف الداخ�ل الس�وري، وإىل ع�دد م�ن 
الخاليا اإلرهابي�ة التي تعمل لصالح 

التنظيم يف عدد من الدول األجنبية.

األمن اللبناين يعتقل خلية خطرية لـ »داعش« يف طرابلس

         بغداد / المستقبل العراقي

نيك�والس  الفنزوي�يل  الرئي�س  أعل�ن 
م�ادورو، أم�س االثن�ني، فوز معس�كره يف 
انتخاب�ات لجمعية تأسيس�ية جدي�دة تعيد 
صياغ�ة الدس�تور نالتها أس�هم االنتقادات 
الدولي�ة، يف وقت تعهدت املعارضة بمواصلة 

االحتجاجات رغم وقوع اشتباكات دامية.
وقتل عرشة أشخاص يف موجة من العنف 
اجتاحت فنزيال األحد يف وقت تحدى مادورو 
مقاطع�ة املعارض�ة واإلدان�ات الدولية، بما 
فيها تهديد أمركي بفرض عقوبات جديدة. 
االق�رتاع  مراك�ز  املتظاه�رون  وهاج�م 
وأغلقوا الشوارع يف أنحاء البالد، ما استدعى 
ردا عنيف�ا من عن�ارص األمن الذي�ن أطلقوا 

الرصاص الحي يف بعض الحاالت. 
ورغ�م املقاطع�ة واالضطراب�ات، إال أن 
رئيسة املجلس االنتخابي الوطني، تيبيساي 
ال��13  م�ادورو  حلف�اء  -إح�دى  لوس�ينا 
الرئي�س  إدارة  م�ن  لعقوب�ات  الخاضع�ني 
األمركي دونالد ترمب- أكدت أن »املش�اركة 
كان�ت اس�تثنائية« حي�ث أدىل 41,53% من 
الناخب�ني بأصواته�م، أي أكث�ر م�ن ثمانية 

ماليني شخص. 
ويف خطاب أمام املئات من أنصاره وسط 
كراكاس، أش�اد مادورو الذي ارتدى قميصا 
أحمر الل�ون بالنرص الذي حققه قائال »إنها 
االنتخاب�ات األكرب الت�ي تحققه�ا الثورة يف 
تاريخه�ا منذ 18 عاما«، يف إش�ارة إىل العام 
ال�ذي وصل في�ه س�لفه هوغو تش�افيز إىل 
الحك�م.  وأض�اف »مل�اذا نأب�ه بم�ا يقول�ه 
ترمب«؟. وستضم الجمعية الجديدة زوجته 
س�يليا فلوريس إىل جانب ديوسدادو كابيلو 
-ال�ذي يعد بمثاب�ة يده اليمن�ى، إضافة إىل 

عدد آخر من حلفائه. 
ودعا يف خطابه الجمعية إىل املس�ارعة يف 
إلغاء إسقاط الحصانة عن النواب املعارضني. 
وس�تمتلك الجمعية املكون�ة من 545 عضوا 
الصالحيات لحل الربملان الذي تس�يطر عليه 

املعارضة وإع�ادة صياغة الدس�تور. ولكن 
االضطرابات األخرة أث�ارت املخاوف من أن 
إرصار م�ادورو عىل الجمعية، رغم ش�هور 
م�ن االحتجاجات، س�يدخل الب�الد يف دوامة 

من الفوىض. 
الدولي�ة  اإلدان�ات  واش�نطن  وق�ادت 
لالنتخابات حيث قالت املتحدثة باسم وزارة 
الخارجي�ة األمركية هيثر ناوي�رت يف بيان 
إّن »الواليات املتحدة تنّدد« بهذه االنتخابات 
»التي تقوض حّق الشعب الفنزوييل يف تقرير 

مصره«. 

وه�ددت ناويرت يف البيان بأن واش�نطن 
س�تفرض عقوب�ات »قوية ورسيع�ة« ضّد 
حكومة م�ادورو. وتوالت اإلدانات كذلك من 
االتحاد األوروبي وكندا ودول أمركا الالتينية 
بم�ا فيه�ا االرجنت�ني والربازي�ل وكولومبيا 

واملكسيك. 
م�ن جهته�ا، أش�ارت املعارض�ة إىل أن 
االنتخاب�ات م�زورة. ودع�ا أحد كب�ار قادة 
املعارضة، انريكي كابريليس، الفنزوليني إىل 
مواصل�����ة تحدي مادورو عرب االحتجاج 
ضد االنتخاب�ات و«املج�����زرة« الذي قال 

إنها رافقتها. 
وقال »ال نعرتف بهذه العملية الخادعة،« 
داعي�ا إىل احتجاج�ات يف أنح�اء الب�الد وإىل 
تظاهرة ضخم�ة يف ك�راكاس األربعاء، يوم 
تش�كيل الجمعية الجدي�دة. وأصدر مادورو 
مرسوما يحظر التظاهرات أثناء االنتخابات 
وبعده�ا، ملوحا بعقوبة س�جن قد تصل إىل 

عرش سنوات. 
ويف هذا السياق، أعلنت النيابة الفنزويلية 
مقت�ل ع�رشة أش�خاص يف اعم�ال العن�ف 
الت�ي رافق�ت االنتخاب�ات، وه�و م�ا يرفع 

مجم�وع عدد القتىل خالل أربعة أش�هر من 
االحتجاجات إىل حوايل 120. 

وب�ني القت�ىل أح�د املرش�حني لعضوي�ة 
الجمعية، وأحد قادة املعارضة، ومتظاهرين 
مراهق�ني إضافة إىل جندي يف والية تاتش�را 
الغربية، التي شهدت أسوأ االضطرابات. ويف 
رشق كراكاس، أصيب سبعة عنارص رشطة 
يف انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم. 

واس�تخدم جنود الحرس الوطني عربات 
مصفحة ورصاص�ا مطاطيا وغازا مس�يال 
للدم�وع لتفري�ق املتظاهرين الذي�ن أغلقوا 

كذل�ك  الجن�ود  ولج�أ  العاصم�ة.  ش�وارع 
يف  املتظاهري�ن  ض�د  الق�وة  اس�تعمال  إىل 
ماراكايبو، ثان�ي كربى مدن البالد، وبويرتو 

اورداز يف الرشق. 
ووصف م�ادورو الذي الذي تنتهي واليته 
عام 2019 االنتخابات باألهم يف تاريخ بالده. 
لك�ن مركز »داتاناليس�يس« الس�تطالعات 
ال�راي افاد ان اكث�ر من ثمان�ني يف املئة من 
الفنزويلي�ني يرفضون حكم م�ادورو للبالد 

و72 يف املئة مرشوع الجمعية التأسيسية.
ونظمت تظاه�رات ضد االنتخابات كذلك 
يف ميام�ي يف الواليات املتح�دة ويف العاصمة 
االس�بانية مدري�د وع�دد م�ن م�دن أمركا 

الالتينية. 
وازداد ع�دد الفنزويلي�ني املقيمني خارج 
البالد بشكل كبر منذ رضبت أزمة اقتصادية 
الب�الد التي تعتمد بش�كل كب�ر عىل تصدير 
النفط ما تس�بب بن�درة يف املواد األساس�ية 

وتضخم وأعمال شغب ونهب وسلب. 
األم�م  يف  األمركي�ة  الس�فرة  وكان�ت 
املتح�دة نيكي هاييل اعت�ربت أّن »انتخابات 
م�ادورو الصَوري�ة هي خط�وة أخرى نحو 

الدكتاتورية«. 
وأم�ا مايكل ش�يفرت م�ن مرك�ز أبحاث 
الح�وار األمركي الداخيل فأك�د أن »االقرتاع 
للحك�م  متبقي�ة  آث�ار  أي  نهاي�ة  يعن�ي 
الديموقراطي. س�يطرة م�ادورو الفاضحة 
عىل الس�لطة تزيل أي لغط بش�أن إن كانت 

فنزويال ديموقراطية«. 
وأم�ا في�ل غوس�ون، املحل�ل املخت�ص 
بشؤون أمركا الالتينية يف مجموعة األزمات 
»كرايس�يس غ�روب«، فوص�ف االنتخابات 
»بالقطيع�ة النهائي�ة م�ع م�ا تبق�ى م�ن 

الديموقراطية يف فنزويال«. 
وأض�اف أنها »س�ترسع انهيار االقتصاد 
واملجتمع والسياس�ة إال يف ح�ال كان اولئك 
الذي�ن يف موق�ع املس�ؤولية يمكنه�م تغير 
ه�ذا املس�ار، والب�دء بمفاوض�ات الع�ادة 

الديموقراطية واالقتصاد القابل للنمو«.

واشنطن تتوعد مادورو بعقوبات

معسكر الرئيس الفنزوييل يفوز واملعارضة حتشد لالحتجاجات

ملف بريكست يعمق انقسامات احلكومة الربيطانية

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت وزيرة الجيوش الفرنس�ية فلوران�س باريل جولة 
افريقية يف تش�اد حيث تعهدت منح العسكريني الفرنسيني 
املنترشي�ن يف إط�ار عملي�ة برخ�ان »الوس�ائل الرضورية 

لتنفيذ« مهمتهم.
ورصحت باريل أمام قائد قوة برخان يف نجامينا ملكافحة 
الجهاديني وتقديم الدعم لدول منطقتي الساحل والصحراء 
»يمكنك�م االعتماد ع�ىل تصميمي من أج�ل الحصول عىل 

الوسائل الرضورية لتنفيذ مهمتكم«.
وأضاف�ت ب�اريل »إنه�ا معركت�ي، ال تتضم�ن مخاط�ر 
كمهمتكم بالطبع لكنني أردت أن أبلغكم بذلك فال ش�ك أن 

األصداء من باريس وصلتكم«.
وكان قائد أركان الجيوش الفرنسية بيار فيلييه استقال 
م�ن مهامه اثر احتجاجه يف جلس�ة مغلقة عىل اقتطاعات 

ب�850 مليون يورو من ميزانية الدفاع للعام 2017.
ومن املفرتض أن تجري باريل محادثات الرئيس التشادي 
ادري�س ديب�ي، ثم تتوج�ه إىل النيجر حيث تلتق�ي الرئيس 
محم�د يوس�فو، ومنها إىل م�ايل حيث تجتم�ع إىل الرئيس 

إبراهيم بوبكر كيتيا، بحسب ما جاء يف بيان للوزارة.
وس�رتافق وزيرة الدفاع األملانية اورس�وال فون در ليني 

الوزيرة الفرنسية يف قسم من جولتها.
وتنرش فرنس�ا أربعة آالف جندي يف إطار عملية برخان 
ملحارب�ة الجهادي�ني، وق�د دع�ت مؤخ�را إىل تش�كيل قوة 
عسكرية مش�رتكة بني الدول الساحل الخميس: موريتانيا 

وتشاد ومايل والنيجر وبوركينا فاسو.
وتتطلب هذه القوة التي يفرتض أن يبلغ عددها خمسة 
آالف عس�كري تمويال بقيمة 423 مليون يورو ال يزال غر 

متوفر وقد أبدت الواليات املتحدة ترددا شديدا إزاءها.
وش�ددت الوزارة عىل أن باريل »س�تعيد التأكيد عىل دعم 
فرنس�ا لقوة مشرتكة بني دول الس�احل«، من املفرتض أن 
»تلعب دورا أساسيا يف مكافحة اإلرهاب وعمليات التهريب 

التي تساهم يف انعدام االستقرار يف املنطقة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وكال�ة س�تاندرد آند ب�ورز العاملي�ة للتصنيفات 
االئتماني�ة إن الحكوم�ات الخليجي�ة تواج�ه صعوب�ات يف 

تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.
وأشارت الوكالة، يف تقريرها، إىل أن دول الخليج تستفيد 
حالياً من املوارد الكبرة للنفط والغاز، إال أن االعتماد الكبر 

عىل إيراداتهما يبقى يشكل خطراً ائتمانياً رئيساً.
وأوضح التقرير أنه رغم تنفي�ذ خطط التنمية الوطنية 
باملنطقة، فإن املعوقات الهيكلية يف اقتصادات دول مجلس 
التع�اون الخليجي س�تواصل تقيي�د أي مح�اوالت لتنويع 

االقتصاد بعيداً عن النفط.
وتس�تفيد دول مجل�س التع�اون الخليجي م�ن املوارد 
الضخمة للنفط والغاز، التي تبلغ نحو 30% من االحتياطات 
النفطي�ة العاملي�ة و20% م�ن االحتياطات العاملي�ة للغاز، 
وف�ق التقرير. وذك�ر التقرير أن اس�رتاتيجيات الحكومات 
الخليجية تس�تهدف، بشكل عام، التنويع من خالل توسيع 
قطاع�ات مثل الس�ياحة، واألعمال، والخدم�ات املالية، إىل 

جانب الخدمات اللوجستية.
ويعتقد التقرير أن التنويع يف دول الخليج قد يس�تغرق 
عق�داً، أو حت�ى االنتق�ال إىل جيل قادم، »كم�ا أن املعوقات 

الهيكلية ستعرقل االنتقال إىل اقتصادات أكثر تنوعاً«.
وحققت الثروة الكبرة من النفط والغاز، والدخل الكبر 
ال�ذي تجنيه هذه ال�دول منها، فوائض عام�ة لحكوماتها 
خالل الفرتة السابقة، وأدى إىل انخفاض احتياجات التمويل 
الحكومية، وصايف مراكز األصول الخارجية لدى معظم تلك 
الدول. وأدى االنخفاض الحاد يف أسعار النفط، منذ منتصف 
2014، إىل تباط�ؤ كبر يف االقتص�ادات الخليجية، وتراجع 
يف األرص�دة املالي�ة والخارجي�ة لل�دول املُص�دِّرة الصافية 
للنفط بمنطقة الرشق األوس�ط. وتراجع نمو الناتج املحيل 
اإلجم�ايل يف املنطق�ة إىل متوس�ط بلغ 2.5% للف�رتة ما بني 
2014 و2016، وه�و نص�ف مع�دل الفرتة املمت�دة ما بني 

2011 و2013.

فرنسا تستغل اإلرهاب »ذريعة« لتعزيز 
وجودها العسكري بإفريقيا

وكالة دولية: اخلليج يواجه صعوبات 
بتنويع االقتصاد 

اردوغان يشن »محلة اعتقاالت« جديدة تستهدف املئات من املعارضني

         بغداد / المستقبل العراقي

ظهر انقسام داخل الحكومة الربيطانية حول ملف بريكست، 
بع�د خالف بني وزي�ر التجارة لي�ام فوكس ووزي�ر املالية فيليب 
هاموند بشأن حرية تنقل اليد العاملة بعد خروج اململكة املتحدة 

من االتحاد االوروبي.
وقال فوكس ان الحكومة لم تقر اتفاقا ينظم ش�ؤون الهجرة 
يف الف�رتة التي تيل خ�روج بريطانيا من االتح�اد االوروبي يف اذار 

.2019
ويف وقت تميض رئيسة الوزراء تريزا ماي عطلة خارج البالد، 
قال هاموند انه كان هناك »موافقة واسعة« يف الحكومة عىل فرتة 
انتقالي�ة تيل الخروج م�ن االتحاد، تمدد اج�راءات حرية الحركة 

حتى ثالث سنوات.
اال ان فوك�س رصح لصحيف�ة »صنداي تايم�ز« انه »اذا كان 
حصل نقاش بش�ان هذا االمر، فانا لم اكن حارضا. لم اش�ارك يف 
اي نق�اش حول هذا املوضوع، ول�م أبلّغ )احدا( موافقتي عىل اي 

يشء من هذا القبيل«.
وق�ال فوكس ان�ه من خالل التصويت بنعم يف االس�تفتاء عىل 
الخروج من االتحاد االوروبي يف حزيران 2016 »أكدنا ان السيطرة 
عىل حدودنا هي اح�دى املقومات التي نريدها، ويبدو يل ان حرية 

التنقل غر املنظمة ال تتوافق مع ذلك القرار«.
من جهته، وصف ديفيد جونز، وزير الدولة الس�ابق لش�ؤون 

بريكس�ت، خطط هامون�د للمرحل�ة االنتقالية بانه�ا »خطرة 
جدا«.

واته�م جونز وزير املالية بانه »يق�وم بمناورات« بينما ماي، 
الت�ي اضعف�ت انتخاب�ات حزي�ران موقفه�ا، تم�يض عطلة يف 

ايطاليا.
وقال جونز بحس�ب صحيفة »ذا ماي�ل اون صنداي« إن »كل 
هذا الهيجان الذي يثره الوزير وحلفاؤه يشكل اهانة لها )ماي( 

وتقويضا لسلطتها«.
يف غضون ذلك، قال جرارد الينز الذي عمل مستشارا اقتصاديا 
لوزير الخارجية بوريس جونس�ون حني كان رئيسا لبلدية لندن، 

إنه من االفضل ان اقرار فرتة انتقالية لسنتني.
وق�ال الينز ان الذعر املس�يطر عىل هامون�د يذكره بما حدث 
بحلول العام 2000 والتخوف من »مش�كلة االلفية الثانية« التي 

كان يتوقع ان تتسبب بتعطيل اجهزة الكمبيوتر.
ويف مق�ال نرشته صحيف�ة »ذا صنداي تلغ�راف«، كتب الينز 
»الكث�ر من املخاط�ر التي تثار حول بريكس�ت هي مخاطر يتم 
تخيلها وليست مخاطر حقيقية. واقرار فرتة انتقالية من سنتني 
س�يذلل الكثر من املخاوف«.وانطلقت مفاوضات بريكست بني 
لندن وبروكس�ل يف حزيران بالرتكيز عىل ثالثة مواضيع رئيس�ية 
هي مصر االوروبي�ني املقيمني يف بريطاني�ا والربيطانيني داخل 
االتح�اد االوروب�ي، و«التس�وية املالي�ة« اللتزامات لن�دن حيال 

االتحاد، ومستقبل الحدود بني ايرلندا واململكة املتحدة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الداخلية أمس االثنني إن السلطات 
الرتكي�ة اعتقل�ت 1098 ش�خصا خالل األس�بوع 
املايض لالش�تباه يف صلتهم بجماعات مسلحة أو 

بمحاولة االنقالب الفاشلة العام املايض.
وأضافت يف بيان أن 831 من املعتقلني احتجزوا 
لالش�تباه يف صلته�م برجل الدين فت�ح الله غولن 
املقيم يف الوالي�ات املتحدة والذي تتهمه أنقرة بأنه 
ال�رأس املدبر ملحاولة االنقالب يف يوليو تموز العام 

املايض. وينفي غولن ضلوعه يف األمر.
وقال�ت ال�وزارة إن 213 من املعتقلني يش�تبه 
يف صلته�م بحزب العم�ال الكردس�تاني املحظور 
الذي يش�ن تم�ردا من�ذ ثالث�ني عاما ض�د الدولة 
الرتكي�ة وتصنفه الواليات املتحدة وتركيا واالتحاد 
األوروبي منظمة إرهابية. وأضافت أنه تم اعتقال 
46 ش�خصا لصلتهم املزعومة بتنظيم »داعش« يف 

حني اعتقل ثمانية لالشتباه يف صلتهم »بجماعات 
إرهابية يس�ارية«. وبعد محاولة انقالب 15 يوليو 
تم�وز اعتقلت تركي�ا 50 ألف ش�خص وأقالت أو 
أوقف�ت أكث�ر م�ن 150 ألفا عن العم�ل يف الجيش 
ويف القطاع�ني العام والخاص ضم�ن حملة أمنية 
كاس�حة أث�ارت قلق جماع�ات حقوقي�ة وبعض 
ال�دول الغربي�ة. ولكن الحكومة الرتكي�ة قالت إن 
الحملة األمنية مربرة جراء فداحة التهديدات التي 

تواجهها.
وتشهد العالقات الرتكية األوروبية توترا شديدا 
يف اآلون�ة األخ�رة عىل خلفي�ة ممارس�ات القمع 
والرتهي�ب الت�ي تنتهجه�ا أنقرة بح�ق معاريض 

الرئيس الرتكي.
ويواجه أردوغان انتقادات غربية حادة بس�بب 
الحري�ات،  انته�اك حق�وق اإلنس�ان ومص�ادرة 
لك�ن أنق�رة تنفي تل�ك االتهام�ات ورّدت عىل تلك 
االنتق�ادات باتهام الغرب بالكيل بمكيالني وبإيواء 

إرهابيني. وتش�ن الس�لطات الرتكية منذ محاولة 
االنقالب الفاشلة حملة اعتقاالت عشوائية وإقاالت 

عن العمل طالت اآلالف مازالت مستمرة. 
واعتمدت الس�لطات الرتكية بش�كل الفت منذ 
محاول�ة االنق�الب الفاش�ل ع�ىل أس�اليب القمع 
واالعتق�االت لرتهي�ب خصوم أردوغان وإس�كات 
قان�ون  إىل  االعتق�االت  واس�تندت  معارضي�ه. 
الط�وارئ املعل�ن منذ االنق�الب الفاش�ل فيما يتم 
ع�ادة اس�تخدام تهمة االنضمام أو الوالء لش�بكة 

إرهابية كذريعة لتربير االعتقاالت.
وبات�ت االعتقاالت س�ياط مس�لطة عىل رقاب 
املنتفضني عىل سياس�ة أردوغ�ان والحكومة التي 

يقودها حزب العدالة والتنمية اإلسالمي.
ول�م تمنع أج�واء الخوف التي زرعه�ا الرئيس 
العدي�د م�ن معارضي�ه م�ن  الرتك�ي يف تركي�ا، 
علن�ا  الخ�روج  م�ن  والسياس�يني  األكاديمي�ني 

احتجاجا عىل سياساته القمعية والتسلطية.
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية 
لتأج�ر االم�اك املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة 
واحدة(وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( 
أو اللجنة خال )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعان يف إحدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخر من  مدة اإلعان البالغة 
)15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة 

تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجع�ة البلدية خال مدة )30( يوما م�ن تاريخ تصديق قرار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصح�اب الحرف والصناعات بجلب  الهوي�ة النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األماك التي تؤجر لهم.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2046/ب2017/3

التاريخ 2017/7/31
اعان

اىل املدعى عليه )حميد كريم عودة (
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
)مصطف�ى حيدر خليفة ( اضاف�ة لوظيفته الدعوى 
املرقمة اعاه ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتاديتك 
واملدع�ى علي�ه الثان�ي ) حس�ني محمد م�ردان( له 
بالتكافل والتضامن مبلغ قدره )2503 دوالرامريكي 
( وه�و مجموع املبالغ املرتتب�ة بذمتكما للمدعي من 
مبلغ القرض والغرام�ات التاخرية بموجب اتفاقية 
القرض املحررة بتاريخ 2015/8/11 ونظرا ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
ب�داءة كرب�اء و اش�عار مختار منطق�ة الرموك د1 
املدع�و ناج�ح دايخ س�لمان  لذا تق�رر تبليغك اعانا 
املرافع�ة  يوميت�ني بموع�د  بصحيفت�ني  محليت�ني 
2017/8/9 التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :2017/2 حجة اذن اصدار جواز سفر

التاريخ 2017/7/31
اعان

اىل املدعى عليه /فؤاد رشيد حميد 
بن�اءا عىل الطلب املق�دم من قبل طالب�ة حجة االذن 
باستصدار جواز سفر ) ازهار جابر ياسني ( امام هذه 
املحكمة فقد اصدرت املحكمة حجة اذن باصدار جواز 
سفر املرقمة )2017/2( يف 2017/7/30 واملتضمنة 
اصدار جواز س�فر للقارصي�ن كل من )محمد وبنني 
وجمان ( وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار حي العسكري /الكوفة لذا 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني محليتني 
رس�ميتني فعليك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة بعد 
تبلغ�ك بثاثة ايام وعند عدم حضورك س�وف تصدق 

الحجة وفق االصول 
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب 
العدد 165/اعرتاضية /2001

التاريخ 2017/7/23
اعان

اىل املع�رتض عليه ) حس�ني عب�د الزهرة م�ال الله ( 
بن�اءا عىل الدعوى البدائية املقامة من قبل املعرتضني 
)ماجدة جاسم محمد وامجد احمد عبد الرضا وحامد 
احم�د حميد وس�ارة احمد عب�د الرض�ا (واملتضمنة 
االع�رتاض عىل الحكم الغيابي املرقم 165/ب/2001 
يف 2001/5/28 م�ع وضع ش�ارة ع�دم ترصف عىل 
العقارات وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتاييد املجلس البل�دي عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعانا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يوم 2017/8/8 
ويف حال�ة عدم حضورك�م او من ين�وب عنك قانون 

سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك 
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الدجيل

رقم االضبارة : 261/ت/2017
التاريخ 2017/7/30

اعان
تبيع مديري�ة تنفيذ الدجيل املح�ل وموجودات املحل 
الواق�ع  يف الدجيل العائ�د للمدين قي�س مجيد عبود 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن لي�ث عبد الجب�ار جواد 
البالغ 2.350000 مليونني وثاثمائة وخمس�ون الف 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال 
م�دة خمس�ة عرش يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
حميد دليل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه : الدجيل /قرب مستشفى الحسني 

)عليه السام (
2-جنس�ه ونوعه : محل غذائية يوج�د فيه براد عدد 
)3( ومجمدة عدد 3 مع املواد الغذائية  املوجودة فيه 

3-الشاغل : قيس مجيد عبود
4-القيم�ة املق�درة : 2.350000 مليون�ني وثاثمائة 

وخمسون الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد 574/ش/2017
التاريخ 2017/7/31

اىل املدعى عليه )س�عيد ش�اكر محمود ( مجهولة 
محل االقامة

اعان
اقامت املدعية )افراح عبد العظيم محمد ( الدعوى 
املرقم�ة 574/ش/2017 وموضوعه�ا )تصدي�ق 
زواج ( وان موعد املرافعة فيها الس�اعة التاس�عة 
م�ن صب�اح ي�وم 2017/8/13 وملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني رسميتني 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا 

لاصول
القايض

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العباسية 

رقم االضبارة 147/ت/2013
التاريخ 2017/7/26

اىل املنفذ عليه /عقيل صبار عبد الله
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�ال كتاب مركز 
رشط�ة الحري�ة املرق�م 12208 يف 2017/7/19 
واملرف�ق بطي ورق�ة التكليف بالحضور واش�عار 
مختارية املنطقة  انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعانا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ  
العباس�ية خال خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
قاسم جبر كاظم الجمياوي

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 324/

ش/2013 يف 2013/6/9 الق�ايض ال�زام املدع�ي 
علي�ه )املدين ( بتادية مبلغ مائة الف دينار ش�هرا 
كنفقة مس�تمره شهرية لبنته تكتم واعتباره من 
تاري�خ اقامة الدعوه 2013/6/9 وتخويل املدعية 
باستامها وانفاقها عىل الطفل وفق اوجه االتفاق 

الثاثي.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد 41/ب/2016

التاريخ 2017/7/26
اعان

تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 15 الرساي املشخاب 
واملزال ش�يوعه بيعا بموجب قرار الحكم املرقم 41/

ب/2016 الص�ادر بتاريخ 2016/4/28 واملكتس�ب  
الدرجة القطعية فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل 
دي�وان هذه املحكم�ة يف يوم املزايدة الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا يف اليوم الثالث  م�ن اليوم التايل للنرش يف 
صحيفت�ني محليتني مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة للعقار 
واملستمسكات القانونية واجور االعان والداللية وان 

القيمة املقدرة للعقار اربعة وستون مليون دينار
املواصفات /

مح�ل تج�اري مس�احته 24/78م2 ذو فنرين البناء  
من الطابوق الس�قف ش�يلمان االرضية كايش درجة 

العمران املحل جيدة 
القايض
عيل لفتة جادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة بداءة الرصافة 
لجنة تثبيت امللكية يف الرصافة 

محكمة بداءة الرصافة 
العدد 11 / اثبات عائدية / 2017 

اعان 
اس�تنادا اىل محرض الكش�ف الجاري م�ن قبل لجنة 
تثبيت امللكية يف الرصافة يف 10 / 7 / 2017 عىل العقار 
املرق�م 36 / 1 جوبه وللبينه الش�خصية املس�تمعة 
موقعيا ل�ذا قررت رئيس�ة اللجنة تايي�د طلب اثبات 
العائدي�ة العق�ار املرقم 36 / 1 جوب�ه الواقع ضمن 
محل�ة 129 زقاق 70 دار 13 بأس�م / فليحه حس�ن 
منصور ونرش ه�ذا القرار ق�س صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ومن له عاقة بالعقار املذكور اعاه الطعن 
به تمييزا لدى محكمة اس�تئناف الرصافة االتحادية 
خ�ال ثاثني يوما من اليوم الت�ايل للنرش وفق قانون 

التسجيل العقاري املرقم 43 لسنة 1971 .
رئيسة اللجنة 
القاضية 
ملياء حسني خليل

فقدان 
فق�دت هوية موظف ر م طبي اقدم بأس�م / قاس�م 
رسح�ان كاظم خلف الصادرة من دائرة صحة صاح 

الدين فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م) 0219362( باس�م )س�مره 
نصي�ف جاس�م ( يرجى م�ن يعثر عليه تس�ليمه إىل 

ذويه أو االتصال عىل الرقم )07824964435( 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
م / تبليغ 

قررت هذه املحكمة تبلي�غ املدعى عليه ) ظاهر عيل 
حس�ن ( بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى 
املرقم�ة 111 / ش / 2017 واملقامة من قبل زوجته 
املدعي�ة ) رنا دحام حميد (  بموعد املرافعة املصادف 
ي�وم 3 / 8 / 2017 املتضمن�ة دع�وى تفري�ق قب�ل 
الدخ�ول وملجهولي�ة مح�ل اقامته قرر ن�رش التبليغ 

بجريدتني محليتني .
القايض حردان خليفة جاسم 

إعان
بن�اًء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي محمد 
س�لمان عيل الذي يطلب تبديل لقبه من )العجييل( إىل 
)العامري( ممن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة أقصاها 15يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق أحكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

إعان
بن�اًء ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدع�ي عماد 
س�لمان عيل الذي يطلب تبديل لقبه من )العجييل( إىل 
)العامري( ممن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة أقصاها 15يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق أحكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م 17469/3حي النرص 
باس�م يحيى عبد الحميد عم�ران، عىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجر 
االم�اك املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة(وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك 
باملزاي�دة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية  )الكوف�ة( أو اللجنة خال 
)15( يوم�ا تب�دأ من اليوم التايل لنرش اإلعان يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه 
التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املستأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  
املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  
وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
املزاي�دة يف الي�وم األخر من  مدة اإلع�ان البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( 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 املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد 

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرق�م  10881 يف 
2014/9/28 يل�زم أصح�اب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

تزامن�ا مع الذكرى الخامس�ة بعد املائة 
لتأس�يس الس�كك العراقية، وجه وزير 
النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمام�ي ادارة 
الرشكة العامة لس�كك حديد العراق عرب 
لجنة تخصيص االرايض يف قسم االمالك 
والعق�ارات لإلعالن يوم غ�د االثنني عن 
الوجبة الثالثة للمش�مولني بالتخصيص 
يف املقاطع�ة /10 اب�و دش�ر الغربية يف 
بغداد بم�ا يق�ارب ) 500( قطعة ارض 

عىل موظفي السكك. 
وق�ال مدير عام الرشكة العامة لس�كك 
حدي�د الع�راق س�الم ج�رب انه »س�يتم 
توزيع كارتات التخصيص من قبل ادارة 
الرشك�ة حي�ث ت�م تخصي�ص ) 548( 
قطعة ارض كوجبة اوىل و)572( كوجبة 
للمس�تحقني ووزع�ت كارت�ات  ثاني�ة 

التخصيص من قبل الوزير«. 
وأضاف جرب ان »هناك اهتماما كبرا من 
قبل الوزير عىل ش�مول جميع موظفي 
دون  االرايض  بقط�ع  الحدي�د  الس�كك 
اس�تثناء وف�ق نظام املفاضلة وحس�ب 
قان�ون بيع وإيجار أم�وال الدولة املرقم 

21 لسنة 2013«.
م�ن جانب آخر أعلن وزي�ر النقل كاظم 
فنجان الحمامي، عن »قرب افتتاح خط 
طران جوي من بغداد والبرصة باتجاه 
الروس�ية  موس�كو وبقي�ة املحافظات 

وبالعكس.
وق�ال الحمام�ي أنه » م�ن املؤمل خالل 
األيام القادمة تدش�ني ه�ذا الخط املهم، 
ال�ذي س�يمكن الطران املدن�ي العراقي 

األوربي�ة،  األج�واء  إىل  الدخ�ول  م�ن 
وس�يفتح اآلفاق أمام املس�افر العراقي 
يف الدراسة والعالج والسياحة والتجارة، 
ملا لهذا البلد من أبعاد علمية واقتصادية 

متقدمة«. 

واش�اد ب�� »الجه�ود التي بذل�ت خالل 
املباحثات واملناقش�ات التي تم الخوض 
فيها من أجل استكمال إجراءات افتتاح 
ه�ذا الخ�ط«، فيم�ا لف�ت الحمامي أن 
هناك ع�دة خطوط جديدة س�تفتتح يف 

القري�ب العاجل«.وع�ىل صعيد منفصل 
بح�ث م�دراء املط�ارات املدني�ة خ�الل 
اجتماع عق�د يف مطار بغداد الدويل واقع 
عمل املطارات املدني�ة العراقية بحضور 
معاون مدير قس�م الترشيع واملش�ورة 

وممثل عن الدائرة الفنية يف وزارة النقل 
ومدي�ر التنب�ؤ الج�وي يف هيئ�ة االنواء 
الجوي�ة وممثل عن قس�م النقل الجوي 

وقسم التخطيط يف الطران املدني«. 
ويف بداي�ة االجتم�اع الذي عقد برئاس�ة 

مديرة قس�م املطارات يف الطران املدني 
خل�ود صالح حم�ود اش�اد الحارضون 
بتوجيه�ات واهتمام وزي�ر النقل بعقد 
ه�ذا االجتماع ش�هرياً للنه�وض بواقع 
املط�ارات وح�ل املش�اكل العالق�ة كما 
أشادوا بمتابعة مدير عام الطران املدني 
حسني محسن كاظم لهذه االجتماعات 
وتأكي�ده ع�ىل اتخ�اذ اج�راءات جدي�ة 
لحل املش�اكل العالقة وايجاد املقرتحات 
والحل�ول ح�ول تطوي�ر الواق�ع ال�ذي 

تعيشه املطارات وتحسني خدماته« .
وطرح ممثل مطار السليمانية املعوقات 
الت�ي يعانيه�ا املط�ار وت�م مناقش�تها 

والتنس�يق عىل حلها م�ن خالل التعاون 
م�ع االقس�ام املعني�ة كقس�م الرقاب�ة 
والنق�ل  الط�ران  واتص�االت  الجوي�ة 

الجوي« .
كما طرح مدير مطار بغداد الدويل ومدير 
مطار النارصية الدويل اهم املعوقات التي 
تع�رتي العمل فيها وابدى ممثيل الوزارة 
التعاون يف طرح الحلول املناس�بة لهذه 

املعوقات وتذليلها ».
وأيضا تم خ�الل االجتم�اع االتفاق عىل 
التواص�ل بني م�دراء املط�ارات من اجل 
تبادل الخربات والتعاون للنهوض بواقع 

العمل وتجاوز املعوقات واملشاكل .

وزير النقل يوجه بتوزيع » 400« قطعة أرض سكنية ملوظفي السكك
اعلن قرب تسيري خط جوي من بغداد والبصرة إىل موسكو وبالعكس
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افتتاح مركز سيطرة 
كهرباء بابل

يف مدينة احللة

حمافظ البرصة يلتقي القنصل األمريكي اجلديد لبحث آفاق التعاون املشرتك

النفط: اطالق مرشوع لتطوير »9« رقع استكشافية يف احلقول احلدودية
والبحرية مع ايران واخلليج

التجارة: اعتمدنا عىل املنتج الوطني يف توفري املفردات التموينية من السكر وزيت الطعام

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء ع�ن افتتاح مركز 
سيطرة كهرباء بابل يف مدينة الحلة.

واف�اد بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »نيابة عن وزير 
الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي، افتتح 
وكي�ل وزارة الكهرب�اء لش�ؤون التوزيع 
والنقل عبد الحمزة هادي، يشاركه رئيس 
مجل�س محافظ�ة باب�ل رع�د الجبوري، 
مركز س�يطرة كهرباء بابل، بحضور عدد 
من أعض�اء مجلس املحافظ�ة واملديرين 
بغ�داد  يف  الكهرب�اء  ملديري�ات  العام�ني 

ومحافظات الفرات األوسط«. 
واش�ار البي�ان اىل ان�ه »ب�دات مراس�يم 
احتفالي�ة االفتتاح يف مقر املديرية العامة 
لتوزيع كهرباء الفرات األوسط، بعدها تم 
االنتقال اىل بناية مركز السيطرة، حيث تم 
اس�تعراض آلية عمل املرك�ز واملهام التي 
س�يقوم بها، خدم�ة ملنظوم�ة الكهرباء 

واملواطنني«. 
وبني ان » هذا املرشوع يعد من املش�اريع 
املهم�ة، كون�ه سيس�يطر ع�ىل توزي�ع 
حصص الطاقة الكهربائية بصورة عادلة 
ع�ىل أحي�اء محافظة باب�ل، ويقيض عىل 
حاالت التجاوز، ومغ�ادرة التعليمات عرب 
الشاشة إلكرتونية، وينظم عمل املحطات 
التحويلي�ة، والثانوي�ة، ويرتب�ط بمرك�ز 
الس�يطرة الوطن�ي م�ن خ�الل منظومة 
اتصاالت عالي�ة القدرة«.وتاب�ع »كما ان 
هذا املركز من املراكز الواعدة التي نفذتها 
الوزارة ضمن خططها االسرتاتيجية، لبناء 
سبعة مراكز سيطرة يف محافظات )بابل، 
والب�رصة(  وواس�ط،  األرشف،  والنج�ف 
والت�ي س�تنجز خ�الل األش�هر القليل�ة 
املقبل�ة، فض�ال ع�ن مراك�ز محافظ�ات 
)كركوك، واالنبار، ونينوى(، والتي توقف 
العمل بها، بس�بب الوضع األمني«. ونفذ 
املرشوع م�ن قبل رشكة )LSIS( الكورية 
الجنوبية، بقيمة اجمالية ملراكز السيطرة 

الثالثة )٦7( مليون دوالر.

   البصرة / المستقبل العراقي

بحث محاف�ظ البرصة ماجد النرصاوي، 
م�ع القنص�ل األمريك�ي الجدي�د تيمي 
ديفي�س بني الب�رصة ومدينة هيوس�تن 

األمريكية.
وق�ال الن�رصاوي خالل مؤتم�ر صحايف 
مش�رتك م�ع القنص�ل األمريك�ي تيمي 
الوض�ع  مناقش�ة  »ت�م  أن�ه  ديفي�س 
السيايس واالنتخابات املقبلة«، مبينا انه 
»تم مناقش�ة تطوير قطاع الس�ياحة يف 

املحافظات الجنوبية واالهوار«.
م�ن جانب�ه، ق�ال القنص�ل األمريك�ي 
تيم�ي ديفيس خالل املؤتمر أنه »س�عيد 
ج�دا بعم�يل الجدي�د يف الب�رصة، ويجب 
العمل عىل أهمية الصداقة املش�رتكة بني 
البلدي�ن والتزام بالده ع�ىل وحدة العراق 

وسيادته«.
العالق�ات  بن�اء  »أهمي�ة  ع�ىل  وش�دد 
ب�ني البلدي�ن يف كل املج�االت الثقافي�ة 
والتجارية«، داعيا املستثمرين واملواطنني 

البرصيني إىل »املساهمة يف هذا االمر.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، عن اطالق مرشوع لتطوير تس�ع 
رقع استكش�افية يف الحق�ول الحدودي�ة والبحرية مع 
الكوي�ت وإيران واملي�اه االقليمية م�ع الخليج العربي.

وقال�ت وزارة النف�ط يف بي�ان اطلعت عليه »املس�تقبل 
العراقي«، ، إنه »تنفيذا لخطط وزارة النفط املستندة إىل 
سياستها ونهجها يف اس�تغالل الثروة الهيدروكاربونية 
واس�تثمارها لصالح العراق وش�عبه فان الوزارة تعلن 
ع�ن اطالقها ملرشوع استكش�اف وتطوي�ر وانتاج عدد 
من الرقع االستكش�افية والحق�ول النفطية الحدودية 

الربي�ة والبحرية يف جنوب ووس�ط الع�راق<. وأضافت 
 � العراقي�ة  الح�دود  ع�ىل  االستكش�افية  >الرق�ع  أن 
الكويتي�ة ه�ي رقع�ة خ�ر امل�اء ورقعة جبل س�نام 
ورقع�ة أم ق�رص<، مبني�ة أن >الرق�ع االستكش�افية 
الواقعة ع�ىل الحدود العراقية � االيرانية هي الس�ندباد 
والحوي�زة والش�هابي وزرباطية ونف�ط خانة«.ولفتت 
إىل أن »رقع�ة الخليج العربي تقع ضمن املياه االقليمية 
العراقي�ة يف الخلي�ج العرب�ي<، موضح�ة أنه >يش�مل 
نطاق عمل عقود استكش�اف وتطوير انتاج هذه الرقع 
االستكش�افية والحق�ول النفطي�ة عىل كاف�ة عمليات 
االستكشاف املتضمنة املسوحات الزالزالية وحفر االبار 

االستكشافية والتقييمية وبرنامج مسح وازالة االلغام 
واالجسام غر املنفلقة وانتاج النفط الخام واالستغالل 

االمثل للغاز الحر او الغاز املصاحب«.
كم�ا نوه�ت وزارة النف�ط إىل أن >ال�رشكات االجنبي�ة 
تلتزم بتوف�ر التمويل والخ�ربات والتكنلوجيا واملعدات 
واملكائ�ن والخدم�ات والعمالة املؤهل�ة لتنفيذ عقودها 
برشط االس�تعانة بالعمالة العراقية املؤهلة<، مبينة أن 
>الوزارة س�تقوم بمنح عقود هذه الرقع االستكشافية 
والحقول النفطية إىل الرشكات النفطية االجنبية املؤهلة 
مسبقا سواء كانت منفردة أو ائتالف رشكات من خالل 

التنافس.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد 
الغذائية يف وزارة التجارة عن س�عيها 
لتجهي�ز مفردات البطاق�ة التموينية 
م�ن املنت�ج املح�يل يف تجهيزه�ا وان 
التمويني�ة  امل�واد  اس�تراد  مرحل�ة 
ق�د انته�ت دون رجع�ة والت�ي كانت 
تحم�ل الوزارة مبالغ بالعملة الصعبة 
باالضاف�ة اىل التبع�ات االخ�رى م�ن 

اج�راءات الش�حن والنق�ل والتحميل 
يف  التاخ�ر  تس�بب  والت�ي  والخ�زن 

وصولها بوقتها املحدد«.
اكد ذلك مدير عام الرشكة قاسم حمود 
خ�الل زيارت�ه برفقة وفد م�ن مدراء 
االقس�ام والش�عب يف الرشكة ملصنع 
االتح�اد للصناع�ات الغذائي�ة املنتج 
ملادتي السكر وزيت الطعام ولالطالع 
عىل نوعية املنتح وجودته واالمكانات 
الت�ي يمتلكه�ا املصنع والت�ي توازي 

املصان�ع يف ال�دول املتقدم�ة يف انتاج 
مادتي السكر وزيت الطعام« .

 واش�ار ب�ان »االعتم�اد ع�ىل املنت�ج 
الوطني يف توفر املف�ردات التموينية 
التوجيه�ات  م�ع  تماش�ياً  يات�ي 
والربنام�ج الحكوم�ي بدع�م املنت�ج 
توف�ر  يف  علي�ه  واالعتم�اد  املح�يل 
مف�ردات البطاقة التموينية, مش�راً 
بان ه�ذه الخطوة تعد االوىل منذ اكثر 
م�ن 15 عام يت�م فيه�ا االعتماد عىل 

منتج محيل به�ذه املواصفات املميزة 
يف توفر غذاء املواطن« .

وبني بان »اي مبادرة لتطوير وتحسن 
املنتج املحيل وتشجيعه هي من صميم 
عم�ل ال�وزارة وان مايقدم�ه مصتع 
االتح�اد م�ن مواصف�ات وامكانيات 
علمي�ة وتقني�ة مميزة ه�ي مفخرة 
للصناعات املحلي�ة, داعياً الجميع اىل 
تطوير كل االمكانات العادة الصناعة 

املحلية اىل العراق.

حمافظ بغداد: األيام املقبلة ستشهد 
إنطالق مشاريع اكساء قضاء احلسينية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغداد عط�وان العطواني عن تهيئ�ة كافة املتطلب�ات الالزمة للبدء 
بمرشوع اكس�اء قضاء الحس�ينية , مؤك�دا إن »األيام املقبلة ستش�هد البدء بهذا 
املرشوع حال إطالق وزارة املالية التخصيصات .واوضح املكتب اإلعالمي للمحافظ 
إن »اآللي�ات التخصيصية أالن عىل مش�ارف قضاء الحس�ينية وان العمل مس�تمر 
م�ن قبل جهد املحافظ لتحضر الطرق املنجزة بناها التحتية واملتضمن اعمل قص 
وفرش السبيس وحدل .مؤكدا إننا أالن بصدد تهيئة مكان لنقل احمد معامل إنتاج 
اإلس�فلت يف القضاء وبجهود ذاتية .وأردف انه تم اس�تنفار جميع اآلليات الثقيلة 
والتي تجاوز عددها ثالثة وتس�عون الية وس�يوزع العمل عىل ش�كل فرق ألكساء 
الط�رق املنجزة من إعمال املج�اري واملاء , الفتا اىل ان املحافظة اس�تنفرت جميع 
جهوده�ا للبدء بهذا املرشوع حال إط�الق وزارة املالية التخصيصات لهذا املرشوع 
.يش�ار اىل ان محافظ بغداد قد خاطب وزارة املالية بخصوص إطالق التخصيصات 
بعد اس�تحصال موافقة رئيس الوزراء باستثناء خمس�ة مشاريع مهمة من قرار 
اإليقاف بسبب التقشف ومن صمنها ايتكمال مرشوع مجاري الحسينية و أكساء 
طرق القضاء، فضال عن اس�تثناء مشاريع أخرى مهمة يف باقي االقضية تضمنت 

مشاريع مجاري وماء و أكساء.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تطلق خطة شهر آب لتجهيز املولدات السكنية بالوقود
    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيه مبارش من قبل معايل وزير النفط املهندس 
جبار اللعيبي ومتابعة السيد وكيل الوزارة لشؤون 
التوزيع ق�ررت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية 
تجهي�ز ف�روع الرشك�ة يف محافظ�ات )كرب�الء 
املقدس�ة والديواني�ة وباب�ل وص�الح الدي�ن وذي 
قار( ألغراض املولدات الس�كنية بحصة ش�هر آب 
 kva م�ن منتوج زيت الغاز وبكمي�ة )20( لرت لكل
وتجهيز مولدات القط�اع الخاص واملختلط بكمية 

. kva 5( لرتلكل(
تق�رر  فق�د  األرشف  النج�ف  محافظ�ة  يف  أم�ا 
تجهيزاملول�دات الس�كنية لش�هر آب بكمية )25( 
لرتمن منتوج زيت الغاز لكل kva  وتجهيز املولدات 
العائ�دة لدوائر الدول�ة ومولدات القط�اع الخاص 
واملختلط بكمية )5( لرت لكل kva من نفس املنتوج 

.  رصح بذل�ك مدير عام الرشكة املهندس عيل عبد 
الكريم املوس�وي الذي أكد ب�أن وزارة النفط ومن 
خ�الل رشك�ة التوزيع تح�رص عىل وض�ع خطة 
تجهيزي�ة لكل ش�هر ألغ�راض املولدات الس�كنية 
يف املحافظات وذل�ك دعماً من ال�وزارة للمواطنني 
الك�رام بس�بب قلة تجهيزه�م بالتي�ار الكهربائي 
من قبل وزارة الكهرباء وللتخفيف عن كاهل أبناء 
تلك املحافظات خاصًة ونحن نعيش أجواء الصيف 

الالهبة وإرتفاع كبر يف درجات الحرارة .
وأضاف املوسوي بأن األقضية والنواحي املحررة يف 
محافظة األنبار قد ُش�ملت أيضاً بتجهيزها بكمية 
)30( لرت ل�كل kva من مادة زي�ت الغاز للمولدات 
الس�كنية يف املناط�ق الت�ي ال تجه�ز بالكهرب�اء 
الوطني�ة ، وكمي�ة )15( ل�رت ل�كل kva للمولدات 
السكنية يف املناطق التي تجهز بمعدل )15( ساعة 
كهرباء وطنية ، وبكمية )5( لرت لكل kva للمولدات 

السكنية يف املناطق التي تجهز بمعدل )20( ساعة 
كهرباء وطنية .

ويف ذات الس�ياق كش�ف املوس�وي ع�ن تجهي�ز 
املولدات العائدة اىل دوائر الدولة يف محافظة األنبار 
بكمي�ة )10( لرت ل�كل kva من منت�وج زيت الغاز 
وحسب الضوابط أما دوائر الدولة التي توجد فيها 
كهرباء وطنية تجهز حس�ب ساعات القطع وبعد 
التأكد من كون املناطق املجهزة تقع تحت سيطرة 

الحكومة املركزية .
يذكر إن رشكة توزيع املنتجات النفطية سبق وإن 
قام�ت بزيادة حص�ص بعض املحافظ�ات لغرض 
زيادة ساعات التش�غيل للمولدات السكنية بسبب 
كثرة قطوعات التيار الكهربائي وان رشكة التوزيع 
مس�تمرة بنهجه�ا بزي�ادة حص�ص املحافظ�ات 
وحس�ب الظروف التي تستجد فيها مما يصب ذلك 

كله يف مصلحة املواطنني.

   المستقبل العراقي/ الغانم

بحث محافظ واس�ط مالك خلف وادي الدريعي مع وزير املوارد املائية حس�ن الجنابي 
الواق�ع املائي يف املحافظة، واتخاذ الحلول الناجعة للمش�اكل التي تعرتض املش�اريع«. 
وذكر مص�در اعالمي يف املحافظة ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الدريعي اس�تقبل وزير 
امل�وارد املائية حس�ن الجناب�ي، واطلعا عىل االطالق�ات املائية من س�دة الكوت وناظم 
الغراف باتجاه محافظات ميس�ان وذي قار والب�رصة ومنطقة األهوار، وتباحثا حول 
الواق�ع املائي يف املحافظ�ة، واتخاذ الحلول الناجعة للمش�اكل التي تعرتض املش�اريع 
املائية«.وأكد الدريعي بحس�ب املصدر عىل أن »الطرف�ني اتفقا عىل البدء بأعمال نصب 
األنابي�ب واملضخات، بالتعاون ب�ني الوزارة والدوائر املختص�ة يف املحافظة، يف مرشوع 
الدجيلة االروائي«.وأوضح املحافظ أن »األعمال جارية يف املشاريع االروائية، ومكافحة 
زهرة النيل، مضيفا بأن الحكومة املحلية تس�عى للقضاء عىل التجاوزات عىل املشاريع 

االروائية؛ لضمان توزيع عادل للمياه بني املستفيدين.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، عن اطالق رواتب موظفي جامعتي االنبار والحمدانية، مش�را اىل ان 
التوزيع عن طريق احدى ادوات الدفع االلكرتوني.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن “املرصف اطلق رواتب موظفي رئاس�تي جامعة االنبار 
وجامعة الحمدانية احدى تشكيالت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي”.واضاف املرصف ان 
“املرصف رشع بتوزيع رواتب موظفي تلك الجامعات بعد وصول الصكوك الخاصة بمبالغهم 

من دوائرهم، مشرا اىل ان التوزيع تم عن طريق احدى ادوات الدفع االلكرتوني.

واسط تبحث مع املوارد املائية الواقع 
املائي يف املحافظة

الرافدين يطلق رواتب موظفي 
جامعتي االنبار واحلمدانية

اخلطوط اجلوية تقيم دورات ختصصية يف النظم 
احلديثة املعتمدة يف رشكات الطريان العاملية

   بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه من وزير النقل كاظ�م فنجان الحمام�ي وإرشاف مدير عام الرشكة 
العام�ة للخطوط الجوي�ة العراقية أقام معهد التدري�ب والتطوير يف الخطوط 
الجوية العراقية دورة تخصصية يف مجال نظام املغادرة اآليل بمش�اركة عرشة 

متدربني من القسم التجاري يف الرشكة. 
وب�ني كب�ة ان »الهدف من هذه الدورات هو لتمكني املنتس�بني من العمل عىل 

األجهزة الحديثة والنظم املتطورة املعتمدة يف رشكات الطران العاملية. 
واضاف ان »الخطوط الجوية العراقية تس�عى دائم�ا لتقديم افضل الخدمات 
للمس�افرين واالرتقاء بها عرب مجموعة من االعمال والدورات التطويرية التي 
لها األثر الكبر يف اكتساب تلك الخربات واملهارات لتسهم يف تحسني آلية العمل 

وفق املعاير واملواصفات الدولية .
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تبليغ
اىل )كاظم امحد حممد(

اىل املادة)3/ثاني�ًا( من  اس�تناداً 
تعليم�ات رق�م)2( لس�نة 2017 
/ تس�هيل تنفيذ قانون التضمني 

رقم )31( لسنة 2015.
الوظيفة  وبالنظر النقطاعك عن 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك.. تقرر 
تبليغ�ك بالحض�ور يف مقر وزارة 

الكهرباء / الدائرة القانونية.
ألخذ افادتك امام اللجنة التحقيقية 
املش�كلة بموجب االم�ر الوزاري 

املرقم 38008 يف 2017/7/3.
ويف حال عدم حضورك فأن اللجنة 
ملزمة بالسري بأجراءات التحقيق 

ورفع التوصيات.
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية
محكمة بداءة الرصافة

العدد 642/تصحيح خطا مادي /2016
التاريخ 2017/7/30

اعالن
اىل املطلوب تصحيح الخط�ا املادي ضده /بهاء عبد الباري 

لفته
اقام طال�ب التصحيح الخطا املادي /ام�ني بغداد /اضافة  
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اه يطالبك فيه�ا بتصحيح  
الخطا امل�ادي الوارد يف قرار الحك�م املرقم 642/ب/2016 
والقايض بالزامك بمبلغ مق�داره 3.000.000 ثاثة مايني  
دين�ار ولوج�ود خط�ا م�ادي يف اس�مك حي�ث ورد يف قرار 
الحكم باس�م )بهاء حميد عبد الباري لفته ( والصحيح هو 
)بهاء عب�د الباري لفته ( عليه تق�رر تبليغك بالنرش اعانا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
ي�وم 2017/8/7 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق االصل
القايض االول
عدنان زيدان العنبكي

تعلن مديرية بلديات كرباء املقدس�ة /لجنة البيع وااليجار عن تاجري 
العق�ارات املدرج�ة يف ادناه والعائدة اىل مديري�ة بلدية الحر يف املزايدة 
العلني�ة فعىل الراغبني باالش�راك الحضور يف دي�وان البلدية اعاه يف 
الس�اعة العارشة صباحا بع�د مرور )30( ثاثون ي�وم تبدا من اليوم 
التايل للنرش مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية ونس�خة من هوية االح�وال املدنية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان واملصاريف االخرى.

يرس ) وزارة النفط / رشكة تعبئة الغاز ( بدعوتكم  لتقديم العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة 
)لتجهيز سيارات بيك-اب عدد 40 ( مع ماحظة ما يأتي:

1.  ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االتصال عىل عنوان  
   . pd.taji@gfc.oil.gov.iq )رشك�ة تعبئ�ة الغ�از(

2.بام�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 500,000 فقط خمسمائة الف 

دينار(. 
3. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان األتي )بغداد/ التاجي / مقابل مديرية رشطة التاجي( يف املوعد 
املحدد ) 2017/8/14 ((. العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العن�وان األتي)مقر الرشكة / هيئ�ة ادارة املواد ( يف 

الزمان والتاريخ ) 2017/8/15 (. وال يسمح  بتقديم العطاءات الكرونيا 
4.اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة
5.تقديم تامينات اولية بمبلغ )13,750,000( فقط ثاثة عرش مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف  
دينار الذي يمثل نس�بة 1% من الكلفة التخمينية البالغة )1,375,000,000( فقط مليار وثاثمائة 

وخمسة وسبعون الف دينار ال غريها 
6.للدائ�رة الح�ق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحالة وع�دم اجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش�ركني يف املناقصة املطالب�ة بأي تعويض جراء 

ذلك 
7.مدة نفاذية العطاء  90 يوم من  تاريخ غلق املناقصة 

8.يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبة الوثيقة القياس�ية بكافة أقس�امها س�يتم استبعاد 
العطاء 

)ويف حال�ة ع�دم التزام مق�دم العطاء بم�ا تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة اقس�امها عىل ان يتم 
ملئ القس�م الرابع والخاص باس�تمارات العطاء من قبل مقدم العطاء وبخافه س�يتم اس�تبعاد 

عطاءه(.

وزارة النفط
رشكة تعبئة الغاز

وزارة االعامر واالسكان 
والبلديات العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

شعبة االمالك

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن
العدد/ب/24

التاريخ 2017/7/23

عيل جبري الزم العبودي 
املدير العام

12L/2017 املناقصة املرقمة
جتهيز سيارات بيك – أب عدد 40

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

حانوت قرب 1
فلكة الثورة

38 جزء من 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2)21/37829/1 حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 2
فلكة الثورة

39جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 3
فلكة الثورة

40جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 4
فلكة الثورة

41جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 5
فلكة الثورة

42جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 6
فلكة الثورة

43جزء من )21/37829/1 
)2000000( مليونا دينار سنة واحدة28م2حيدرية(

سنويا

حانوت قرب 7
فلكة الثورة

33جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 8
فلكة الثورة

34جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 9
فلكة الثورة

35جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 10
فلكة الثورة

36جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا

حانوت قرب 11
فلكة الثورة

37جزء من )21/37829/1 
)2400000( مليونان سنة واحدة28م2حيدرية(

واربعمائة الف دينار سنويا
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجاري
العدد 227 / ب / 2017 

اعالن 
إىل املدعى عليه : ) املدير املفوض لرشكة جوري اليابانية 

/ فرع العراق / اضافة لوظيفته 
3 – 4 – 2 ج�وم جوريدوم نيهونبايش تش�و كو ص ب 

125 نيهو نبايش طوكيو 103 – اليابان .
اقام املدعي ) سعد عبد املهيمن محمد سليمان / اضافة 
لوظيفته ( الدعوى املرقمة 227 / ب / 2017 لدى هذه 
املحكم�ة يطالب�ك فيه�ا ) بالزامك للحض�ور للمرافعة 
والزام�ك باملبال�غ املطالب به�ا والبالغ�ة ) 000، 30 ( 
ثالث�ون الف دينار عراقي ) 000 ، 192 $ ( مائة واثنان 
وتس�عون الف دوالر امريكي واالحتفاظ بحق املدعي يف 
املطالبة باج�ور الخزن عن الفرتة الالحقة من 2 / 3 / 
2017 ولحني تس�لم املدعي عليه السجالت واملستندات 
من مكت�ب املدعي وتحميلك الرس�وم واملصاريف كافة 
واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وانتقال�ك إىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة يوم 10 
/ 8 / 2017 الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض غانم عبد الله زناد 

تنويه
س�قط س�هوا باعالن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية املزاي�دة رقم 2017/28 للمرة االوىل 
واملنشور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1489 يف 2017/7/30 العنوان واملواقع االلكرتونية 

التالية :

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

محكمة بداءة الكرخ
اعالن

العدد 2213 / ب / 2017 
التاريخ 31 / 7 / 2017 

اىل املدعى عليه / غزوان غالب طالب 
اقام املدعي محمد خزعل جاسم الدعوى املرقمة 2213 / ب / 2017 
لدى هذه املحكمة يطالبك فيها بتسليمي مبلغ 2,080,000 مليونان 
وثمان�ون ال�ف دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البل�دي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة ي�وم 9 / 8 / 2017 
الس�اعة التاس�عة ويف حالة ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانوناً 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / انمار عبد العزيز محمد

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
اعالن

العدد 1709 / ش / 2017 
التاريخ 30 / 7 / 2017

اىل املدعى عليه / محمد عادل صبحي – الدورة محلة 828  العمارات 
السكنية عمارة 50 شقة 2          

اقام�ت املدعية نور نوري محمد الدع�وى املرقمة اعاله تطالبك فيها 
زيادة نفق�ة للطفل مصطفى وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ قرر تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف ي�وم 7 / 8 / 2017 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق القانون                                                     
القايض / محمد عبد الرضا حطاب  

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
العدد 6732 / 2017 

التاريخ 2 / 7 / 2017 
اعالن           

قدم�ت املواطنة رجاء عيل حمود طلبها املتضمن نصبها قيمة 
ع�ىل زوجه�ا املفقود يعق�وب طارق جاس�م واملفق�ود حالياً 
وامللصق�ة صورته اعاله وقد تقرر ن�رش فقدانه يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعىل م�ن لديه اع�رتاض او معلومات عن 
املفقود مراجعة هذه املحكمة خالل مدة سبعة ايام من تاريخ 

النرش علماً ان تاريخ الفقدان 6 / 7 / 2013   
القايض / عباس محسن مشجل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
اعالن

العدد 1711 / ش / 2017 
التاريخ 30 / 7 / 2017

اىل املدعى عليه / محمد عادل صبحي – الدورة محلة 828  العمارات 
السكنية عمارة 50 شقة 2          

اقام�ت املدعية نور نوري محمد الدع�وى املرقمة اعاله تطالبك فيها 
تأيي�د اج�رة حضان�ة وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ قرر تبليغ�ك اعالناً بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف ي�وم 7 / 8 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون                                                     
القايض / محمد عبد الرضا حطاب

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي

 اعالن
العدد 660 / ش / 2017
التاريخ 31 / 7 / 2017 

املدعية :- ميسان لطيف احمد  
املدعى عليه :- محمد عبد الكريم عيل    

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املقامة امام هذه املحكمة بالعدد 
660 / ش / 2017 من قبل املدعية ميسان لطيف احمد والتي تطلب 
فيه�ا التفريق للهجر ونظراً ملجهولية محل اقامة املدعى عليه محمد 
عبد الكريم عيل تقرر تبليغك يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة يوم 10 / 8 / 2017 الس�اعة 
الثامن�ة صباح�اً ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون    
القايض / احمد عبد الرزاق جاسم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي

العدد 761 / ش / 2017
التاريخ 27 / 7 / 2017 

املدعية / عزيزة حسن حسني   
املفقود / احمد سالم عيل 

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املقام�ة امام هذه املحكمة 
بالع�دد 761 / ش / 2017 ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امامه�ا يف موع�د 
املرافع�ة يوم 8 / 8 / 2017 الس�اعة الثامن�ة صباحاً ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وسوف يتم الحكم بوفاتك وفقاً للقانون     
القايض / احمد عبد الرزاق جاسم  

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي

العدد 760 / ش / 2017
التاريخ 27 / 7 / 2017 

املدعية / عزيزة حسن حسني   
املفقود / يوسف احمد سالم  

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املقام�ة امام هذه املحكمة 
بالع�دد 760 / ش / 2017 ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امامه�ا يف موع�د 
املرافع�ة يوم 8 / 8 / 2017 الس�اعة الثامن�ة صباحاً ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وسوف يتم الحكم بوفاتك وفقاً للقانون    
القايض / احمد عبد الرزاق جاسم  

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
اعالن

العدد 1710 / ش / 2017 
التاريخ 30 / 7 / 2017

اىل املدع�ى عليه / محمد عادل صبح�ي – الدورة محلة 828  العمارات 
السكنية عمارة 50 شقة 2          

اقام�ت املدعية نور نوري محم�د الدعوى املرقمة اع�اله تطالبك فيها 
تأييد حضانة عن طفلها مصطفى تولد 2013 وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ قرر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يف ي�وم 7 / 8 / 2017 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون                                                    
  القايض / محمد عبد الرضا حطاب 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد 203/ش/2017
التاريخ 2017/6/12

اعالن
اىل املدعى عليه /ساهر مثنى جاسم /هبهب/

حي القادسية
اقام�ت املدعي�ة دع�اء غس�ان صب�ار الدعوى 
طالب�ة  203/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
التفريق للرضر وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار مخت�ار هبه�ب ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
بموع�د املرافع�ة املص�ادف 2017/8/10 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قاننا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا 

الحكام املادة 21 من قانون املرافعات املدنية
القايض
فالح حسن محمود

فقدان
فقد وصل قبض الصادر من محافظة  البرصة 
/الحس�ابات التش�غيلية  رقم�ه ) 166004( 
مبلغ�ه )17.190.000( رشك�ة املع�ايل لاليدي 
العاملة فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 2555/ش/2017
التاريخ 2017/7/19

اعالن
اىل املدعى عليه ) صباح جبار بندر (

اقامت املدعية )ازدهار هاشم حسني( الدعوى 
الرشعي�ة  املرقم�ة اع�اله لدى ه�ذه املحكمة 
تطالب�ك فيها )بتصديق الط�الق الواقع بينهما 
بتاريخ 2017/4/19 امام رجل الدين الش�يخ 
ناظ�م كريم البرصي ( وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح  القائم بالتبلي�غ يف مركز رشطة 
اب�ي الخصيب  وتاييد املجلس البلدي ملنطقة ال 
ابراهيم املؤرخ 2017/7/8  لذا قررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني 
ويف حالة عدم حضورك فأنه س�وف يتم اجراء 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وفق القان�ون علما ان 
موع�د املرافعة يص�ادف 2017/8/7 الس�اعة 

التاسعة صباحا 
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1044/ب/2017
التاريخ 2017/7/30

اىل املدعى عليهم /1-محمد جاسم طاهر 
2- احمد شنان علوان 3- عبد الحسني عبد 

الحميد عيل 
اعالن

اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم البدائي املرقم 
ضدك�م   2017/6/12 يف  1044/ب/2017 
واملتضمن الحكم بالزامكم بالتضامن والتكافل 
بتاديتكم للمدع�ي مدير  عام مرصف الرافدين 
اضاف�ة لوظيفته مبلغ وق�دره ثالثة واربعون 
مليون وخمس�ة وخمس�ون الف وخمس�مائة 
وخمس�ة وخمس�ون دينار ورد دع�وى املدعي 
االف  وخمس�ة  س�بعمائة  البالغ�ة  بالزاي�دة 
وتس�عمائة واربعة وتس�عون ولتعذر تبليغكم 
ملجهولية  محل اقامتكم وحس�ب  رشح القائم 
بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي ملنطقة الجنينة 
واالندل�س ومنطق�ة ح�ي املهل�ب علي�ه ق�رر 
تبليغك�م  اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولكم حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

محمد قاسم عبود 

فقدان
فق�د مني وص�ل قبض ص�ادر م�ن محافظة 
البرصة /الحسابات التشغيلية املرقم 166004 
مبلغ�ة رشكة املع�ايل لاليدي العام�ة فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 2901/ش/2017
التاريخ 2017/7/31

اعالن
اىل املدعى عليه /فاضل جمال فاضل 

اقام�ت املدعي�ة جنان ع�ادل حس�ني  الدعوى 
املرقم�ة 2901/ش/2017 ض�دك تطلب فيها 
الحك�م )بتصدي�ق ال�زواج  ( وق�د لوح�ظ من 
الرشح الواردة من املجلس البلدي ملنطقة )حي 
الجه�اد  ( ان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة وغري 
معلوم�ة عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 2017/8/13 ام�ام ه�ذه املحكمة وعند 
عدم  حضورك او من يمثلك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1627/ب/2017
التاريخ 2017/7/31

اعالن
اىل املدع�ى عليهم /خال�دة وملكي�ة بنات عبد 

عون جاسم
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م املرقم 
املتضم�ن   2017/7/25 يف  1627/ب/2017 
الحك�م بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 32/88 
الرباط الكب�ري بيعا وباملزاي�دة العلنية وتوزيع 
ص�ايف الثمن بني الرشكاء كال حس�ب س�هامه 
وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ املؤيد م�ن قبل مخت�ار املنطقة )حي 
الخ�رضاء واالطباء ( عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني  محليتني يوميتني 
ولك�م ح�ق االع�رتاض والتميي�ز خ�الل امل�دة 
القانوني�ة وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار 

الدرجة القطعية
القايض

فقدان
فق�دت هوية املوظ�ف الوزارية ) عيل محس�ن 
غري�ب ( م�ن وزارة الكهرب�اء مديري�ة توزيع 
كهرباء البرصة فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسني بأسم ) عمار 
عماد مايض ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
يف   1132885 املرق�م  وديع�ه  وص�ل  فق�د 
2016/11/22 الص�ادر م�ن كم�رك س�فوان 
واملسجلة بأسم ) مصلح عزيز مغري ( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم الدعوى : 3112/ش/2017

التاريخ 2017/7/30
اعالن

اىل املدعى عليه /غزوان فيصل حسني 
اقام�ت املدعي�ة ن�ورا س�عد حم�ادي  الدعوى 
ض�دك  3112/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
تطلب فيها تاييد حضانة القارصين كال من عيل 
وس�اميه ابناء غزوان فيص�ل   وملجهولة  محل 
اقامتك  حس�ب م�اورد برشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجيل البلدي ملنطقة العباس�ية لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني للحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم 2017/8/8 
للمرافعة وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
فالح حسن حصني

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م 11234 امل�ؤرخ يف 
2013/12/1 بمبل�غ 320 ال�ف دينار بأس�م ) 
جواد كاظم عبد ( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
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مديرية بلدية النجف االرشف 
اعالن

اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف ذي العدد )8525( يف )2017/7/23( واس�تنادا اىل القرار 133 لس�نة 
1996 والتعليمات رقم )6( لس�نة 1997 الخاصة بالقرار املادة ثالثا منها )يلزم ش�اغلو العقارات غري الس�كنية 
والباع�ة املتجول�ون يف املواقع التي يتواج�دون فيها بتنظيف الش�وارع التي تقع ضمنها تلك العق�ارات واملواقع 
اضافة اىل قيامهم برفع ونقل النفايات والقمامة واملخلفات الناتجة عن اعمالهم واس�تعماالتهم كافة او املفرزة 
او املتجمعة ضمنها وعىل نفقتهم الخاصة وذلك من خالل تكليف رشكات او جمعيات او متعهدي تنظيف ويجري 

ذلك عن طريق البلدية املختصة وبارشافها .
تعلن )مديرية بلدية النجف االرشف ( عن اجراء منافسة خاصة لغرض ) تنظيف املحاور التجارية ملناطق القسم 
البل�دي الثالث يف مدينة النجف االرشف ( وملدة عمل )س�تة اش�هر ( من تاريخ املوافقة ع�ىل العمل فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املنافسة من رشكات او جمعيات او متعهدي تنظيف من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عروضهم 
خ�الل ثالث�ون يوما من تاريخ اىل العنوان الت�ايل )مديرية بلدية النجف االرشف /لجنة اس�تالم العروض ( عىل ان 
تق�دم العروض يف داخل ظ�روف مغلقة و مختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العرض وعنوان�ه االلكرتوني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املنافسة  مستصحبني  معهم البيانات االتية :
1-التامين�ات االولية ) تامينات حس�ن التنفي�ذ ( والبالغة )20%( من كلفة التنظيف الش�هرية املقرتحة من قبل 
املتعه�د بموجب وصل صندوق او صك مصدق لحس�اب البلدية وبمبلغ قدره ) 25000.000( خمس�ة وعرشون 

مليون 
2- ب�راءة ذم�ة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل ) محافظة النجف االرشف /مديرية بلدية النجف االرشف ( 

وتكون بالنسخة االصلية 
3- هوية غرفة التجارة او اجازة ممارسة  املهنة او شهادة تاسيس رشكة او شهادة تسجيل وتصنيف املقاولني

4-وصل رشاء نس�خ الق�رارات ذات العالقة  والرشوط والتعليمات والوثائق الخاصة باملنافس�ة وقائمة باملحاور 
التجاري�ة مؤرشة عىل خارطة قطاعية وقائمة باجور التنظيف الصادرة من وزارة البلديات بمبلغ 50.000 دينار  
عراق�ي فقط خمس�ون دينار عراق�ي غري قابل لل�رد وان يوم الخميس املص�ادف 2017/8/31 ه�و موعد غلق 
املنافس�ة وس�يتم فتح العروض بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العروض الساعة الثانية عرش ظهرا 
واذا صادف يوم فتح العروض عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وس�وف يهمل اي عرض يتم تقديمه بعد 

موعد غلق املنافسة
وان مديرية البلدية النجف  غري ملزمة بقبول العروض التي التطابق محددات العمل 

س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف املنافس�ة عند الساعة العارشة صباحا يف اليوم 
السابع من تاريخ االعالن واملوافق يوم الثالثاء 2017/8/8 يف مديرية بلدية النجف االرشف القسم القانوني

م�ع مراعاة ان يكون مقدم العرض مس�توفيا للمعايري املدرجة يف الجدول الخاص بنقاط املفاضلة للمتنافس�ني 
لتنظي�ف الش�وارع  ورفع ونق�ل النفايات  من املحاور واملناطق التجارية والعقارات الغري س�كنية واالس�واق اىل 

املوقع الذي تحدده البلدية استنادا اىل القرار 133 لسنة 1996
مالحظة : كلف واجور التنظيف تس�تويف من ش�اغلو العقارات غري الس�كنية والباعة املتجولني مبارشة من قبل 
املتعهد والتتحمل البلدية كل كلف مالية ويلزم املتعهد بوزن كمية النفايات املرفوعة يوميا بحيث التقل عن الكمية 

املتعاقد عليها

اعالن 
إىل / مسامهي رشكة النور للتحويل املايل

)مسامهة خاصة( 
دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لقرار مجل�س االدارة امل�ؤرخ يف 19 / 6 / 2017 – 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد 
يف الس�اعة العارشة صباحا يوم الخميس 17 / 8 / 2017 يف 
مق�ر الرشكة الكائ�ن يف بغداد – الكرادة – س�احة الحرية – 

مجاور محطة تعبئة الحرية ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف 31 / 12 

. 2016 /
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات حول امليزانية للسنة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 

. 2016 / 12 /
4 – تعي�ني مراقب حس�ابات للرشكة لس�نة 2017 وتحديد 

اجوره .
5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة .

6 – انتخاب خمس�ة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط النتهاء 
دورة املجلس الحايل .

راجني الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب صك 
االناب�ة او الغري بموجب وكالة مصدق�ة من كاتب العدل مع 
مراع�اة احكام امل�ادة 91 من القانون اع�اله ويف حالة عدم 
حص�ول النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع لي�وم 24 / 8 / 

2017 يف ذلك الزمان واملكان اعاله مع التقدير .

فقدان هوية
فقدت الهوية ) عظم عاج ( الصادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية/هياة توزيع بغداد ، 

والخاصة بالسيد )ضياء بدر العيبي محمد(راجني من يعثر عليها تسليمها ملصدرها. 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
العدد:  385 / ب / 2017 
التاريخ : 30 / 7 / 2017

محكمة بداءة الهندية
اىل / املدعى عليه ) رفل قحطان مدلول ( مجهول محل االقامة حاليا

م / تبليغ
اقام املدعي )حس�ن عيل مجيد( الدعوى املرقمة اعاله والتي يطالبك بموجبها بتس�ديد مبلغ 
قدره ثمانية ماليني وس�بعمائة وخمس�ة وثمانون ال�ف دينار وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد املرافعة واملصادف يوم 10 / 8 / 2017  
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا .
 القايض غني كاظم املومن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لسنة 2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  النعمانية 
خ�الل ف�رتة )30( ثالثون يوما تبدأ من الي�وم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م التأمينات القانونية البالغ�ة )30 %( من القيمة التقديري�ة بصك مصدق ولكامل 
م�دة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من م�دة االعالن يف مق�ر البلدية اعاله يف 
تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

تعل�ن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزاي�دة العلنية لبيع العقارات 
البال�غ عددها )37( عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لش�اغليها بص�ورة اصولية  وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 2013 املعدل  وخالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا ويكون موع�د املزايدة يوم الخميس 
2017/8/18 يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعىل الراغبني االش�رتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم  اىل 
ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع  عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات 
التالية  )هوية االحوال املدنية مصورة ش�هادة الجنس�ية مصورة بطاقة س�كن مصورة ( ودفع تامينات 
بنسبة 5% خمسة باملائة  من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2 % 

بن�اء ع�ىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /لجنة اعادة التقدير املرق�م )193 يف 2017/7/20( تاجري االمالك 
املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )26( ملك استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لس�نة 2013. فع�ىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة 
وخ�الل )30(ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 50 % من 
القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر 

مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم 187 يف 2017/5/23 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان 
ع�ن تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرقمة طيا والبالغ عددها )1( ملك اس�تنادا   لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – 
س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 
25 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة 
االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

الرشوط
1- يتحمل من ترسو عليه املزايدة التصاميم واملخططات السوق خالل مدة )30( يومم من تاريخ املصادقة وبخالفه 

يعترب ناكل.
2- يتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد قيمة امل�واد الناتجة عن الهدم خالل مدة )30( ي�وم من تاريخ املصادف 
وبخالفه احداث تعديل التصميم يجب ان يقدم طلب للبلدية عىل ان ال يكون تعديال جوهريا يف التصميم وال يؤثر عىل 

مبلغ التقدير للبناء وعىل ان يكون التعديل بعد استشارة املكتب الهنديس
4- يمنح املس�تأجر فرتة تش�ييد بالغة سنة واحدة وال تحتسب من مبلغ االيجار عىل ان يقدم كفالة ضامنة للتشييد 

تعادل مبلغ املساطحة
5- تؤول كافة املشيدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة.

6- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد.
7- يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه دون املطالبة بالتعويض ودون اللجوء اىل املحاكم املختصة.

8- عىل املستأجر ان يطلع عىل املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية.
9- يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية.

10- يلتزم املس�تأجر بدفع مبلغ قدره )1000000( مليون دينار اىل مديرية التخطيط العمراني يف ميس�ان حس�ب 
الضوابط والتعليمات.

م.رئيس مهندسني
وسام ساجت نارص

مدير بلدية النجف االرشف

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

رئيس جملس االدارة 
عيسى شوكت حممد جواد

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 2128 

التاريخ:   2017/8/1 

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد: 288 
التاريخ: 2017/7/25

العدد: 276 
التاريخ: 2017/7/23 

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق

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

اعالن

اعالن

العدد 19503/21/12
التاريخ 2017/7/24

المساحةمقاطعةقطعةت
55241.82/النجمي الجنوبي113056/41
55243.75/النجمي الجنوبي213036/41
55250/النجمي الجنوبي313021/41
55250/النجمي الجنوبي413000/41
55250/النجمي الجنوبي512996/41
55250/النجمي الجنوبي612994/41
55250/النجمي الجنوبي712986/41
55250/النجمي الجنوبي812967/41
55250/النجمي الجنوبي912959/41

55250/النجمي الجنوبي1012950/41
55250/النجمي الجنوبي1112948/41
55250/النجمي الجنوبي1212944/41
55250/النجمي الجنوبي1312936/41
55250/النجمي الجنوبي1412907/41
55250/النجمي الجنوبي1512895/41
55250/النجمي الجنوبي1612894/41
55250/النجمي الجنوبي1712893/41
55250/النجمي الجنوبي1812886/41

المساحةمقاطعةقطعةت
55250/النجمي الجنوبي1912882/41
55250/النجمي الجنوبي2012849/41
55250/النجمي الجنوبي2112848/41
55292.5/النجمي الجنوبي2212838/41
55292.5/النجمي الجنوبي2312834/41
55290.57/النجمي الجنوبي2412822/41
55298.07/النجمي الجنوبي2512821/41
55292.5/النجمي الجنوبي2612818/41
55290.57/النجمي الجنوبي2712812/41
55292.5/النجمي الجنوبي2812793/41
55300/النجمي الجنوبي2912790/41
55300/النجمي الجنوبي3012770/41
55300/النجمي الجنوبي3112760/41
55300/النجمي الجنوبي3212759/41
55250/النجمي الجنوبي3312731/41
55300/النجمي الجنوبي3412721/41
55300/النجمي الجنوبي3512711/41
55292.5/النجمي الجنوبي3612833/41
55250/النجمي الجنوبي3712899/41

القيمة التقديرية كتابتا سنوياالقيمة التقديرية رقما سنويامدة االيجارمساحتهموقعه ورقمهنوع الملكت
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت1
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت2
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت3
ثالثمائة وخمسون الف دينار350000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت4
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت5
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت6
ثالثمائة وخمسون الف دينار350000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت7
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت8
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت9

سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت10
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت11
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت12
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت13
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت14
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت15
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت16
ثالثمائة وخمسون الف دينار350000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت17
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت18
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت19
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت20
ثالثمائة وخمسون الف دينار350000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت21
ثالثمائة وخمسون الف دينار350000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت22
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت23
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت24
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت25
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت26

القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمه وموقعهنوع العقار
70000000 سبعون مليون دينار1817/30م17042سوق تجاري

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

الموقعمدة االيجارمساحته رقم الملك نوع الملكت
الكراج الموحدسنة واحدة20م22حانوت1
الكراج الموحدسنة واحدة20م82حانوت2
مركز القضاءسنة واحدة6م422حانوت3
الكراج الموحدسنة واحدة11م1102حانوت4
الكراج الموحدسنة واحدة11م1112حانوت5
الكراج الموحدسنة واحدة6م1202حانوت6
الكراج الموحدسنة واحدة6م1212حانوت7
مقابل النافورةسنة واحدة6م1222ارضية كشك8
الكراج الموحدسنة واحدة6م1232ارضية كشك9

مقابل النافورةسنة واحدة6م1242ارضية كشك10
الكراج الموحدسنة واحدة13م1622حانوت11
سوق القصابينسنة واحدة14م1682حانوت12
الكراج الموحدسنة واحدة10م1972حانوت13
الكراج الموحدسنة واحدة11م2052حانوت14
الكراج الموحدسنة واحدة10م2072حانوت15
الكراج الموحدسنة واحدة11م2082حانوت16
الكراج الموحدسنة واحدة11م2092حانوت17
الكراج الموحدسنة واحدة11م2102حانوت18
الكراج الموحدسنة واحدة11م2122حانوت19
الكراج الموحدسنة واحدة11م2132حانوت20
الكراج الموحدسنة واحدة11م2142حانوت21
الكراج الموحدسنة واحدة11م2172حانوت22
الكراج الموحدسنة واحدة11م2182حانوت23
الكراج الموحدسنة واحدة11م2202حانوت24
الكراج الموحدسنة واحدة12م2302حانوت25
الكراج الموحدسنة واحدة12م2312حانوت26
الكراج الموحدسنة واحدة12م2322حانوت27
الكراج الموحدسنة واحدة17م233حانوت28

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1016/ب2017/1

التاريخ 2017/7/25
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه /محمد عب�د الصاحب 
شكر

اقام املدعي س�الم فاض�ل كاظم الدعوى 
البدائية املرقمة 1016/ب2017/1 والذي 
يطالبك فيها باعادة حال السيارة املرقمة 
50954 دي�اىل فح�ص مؤق�ت هون�داي 
س�وناتا موديل 1994 لونها اس�ود كذاب 
والت�ي اش�رتاها من�ك بموج�ب مكاتب�ة 
خارجةي وملجهولية محل اقامتك حسب 
كت�اب مركز رشطة دورة بالعدد 1786 يف 
2017/7/4 وتايي�د  مخت�ار دورة الكبري 
احمد محسن صكر واملصدق من املجلس 
املحيل تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحض�ور اىل محكمة 
ب�داءة بعقوبة يوم 2017/8/6 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل 

االتحادية
الش�خصية يف  محكمة االح�وال 

املنصورية
العدد 7479

اىل املفقود /اسعد احمد مهدي
املدعوة س�اهرة  قدمت زوجت�ك 
عبد الستار عباس  طلبا اىل هذه 
املحكم�ة مدعي�ة في�ه فقدان�ك 
وطلب�ت   2014/7/4 بتاري�خ 
قيم�ة  ونصبه�ا  علي�ك  الحج�ر 
الدارة اموال�ك وق�ررت املحكم�ة 
تبليغ�ك اعالن�ا بالصحف املحلية 
ويف حالة ع�دم مراجعت�ك لهذه 
املحكمة خالل خمسة عرش يوما 
من تاري�خ النرش س�تقوم هذه 
املحكم�ة باص�دار الحج�ة وفقا 

لالصول
القايض عماد هادي حسني
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تح�ّدَث املُنضم حديثاً لفري�ق نادي “غاز 
الجن�وب” بالُكرَة الطائرة َوالِعب ُمنتخب 
ش�باب الع�راق حي�در عيل عن مس�رته 
م�ع اللعبة َواللع�ب يف دوري النخبة وَعن 
مواضي�ع أُخ�رى خ�ص به�ا صحيف�ة 
)املُس�تقبل العراقي( يف الحوار الصحفي 

الذي تطالعونه يف السطور االتية.
* تحّدث لنا عن مس�رتك مع لعبة الُكرَة 

الطائرة؟
ب�دأُت  الرحي�م،  الرحم�ن  الل�ه  - بس�م 
مس�رتي م�ع اللعب�ة يف ن�ادي “األنبار” 
َوش�اركُت يف ُبط�والت وزارة الرتبي�ة. يف 
املوس�م امل�ايض مّثلُت ن�ادي “الحبانية” 
يف الدوري املُمت�از َوتأهلنا لدوري النخبة 
– األندية الس�تة الكبار – َوحققنا نتائج 
نال�ت إعجاب الجمي�ع بالرّغم ان عودتنا 
ملُمارسة اللعبة كانت ُمبارشًة بعد تحرير 

ُمدن األنبار.
* مل�اذا اخرتت الُك�َرة الطائ�رة ِمن ُدون 

األلعاب األُخرى؟
- أن�ا أحببت ه�ذه اللعبة َوهي ُمناس�بة 
يل. َوش�ّجعني ش�قيقي الِعب نادي “غاز 
االس�تمرار  َع�َ�  الجن�وب” عم�ر ع�يل 
َواملواظبة بالتدريبات. َويف األنبار يمارس 
ه�ذه اللعبة الكث�ر ِمن الش�باب َوتقام 
ُمباري�ات َعَ� غرار ُمباري�ات ُكرَة القدم 
مما يّولد الحافز لدينا ملُمارس�تها بشكل 

يومي َعَ� الساحات الرتابية.
* كيف ت�م اختيارك لتمثي�ل “الحبانية” 

بالدوري املُمتاز؟
- وجه املُدرب القدير َومكتش�ف املواهب 
إس�ماهيل ك�ردي الدع�وة يل للع�ب م�ع 
“الحباني�ة” يف ال�دوري املُمت�از َواكملت 
املَهّم�ة معه�م يف دوري النخبة. َوأس�تاذ 
إس�ماعيل كردي وق�َف مع�ي يف أصعب 
ط�وال  َوش�ّجعني  َوس�اندني  الظ�روف 

مسرتي.

* كي�ف تص�ف لن�ا وجودك�م يف النخبة 
َومقابلتكم ألقوى األندية؟

- بجهود الالِعبني َواملاِلك التدريبي بقيادة 
املُ�درب القدير فالح حس�ن َوإس�ماعيل 
ك�ردي حققنا ه�ذا االنج�از بالرّغم ِمن 
غي�اب الدع�م امل�ايل وَع�دم وج�ود قاعة 
نت�دّرب عليه�ا َوتنقلنا ب�ني ُمحافظات: 
الب�رة  النج�ف األرشف،  الس�ليمانية، 
الت�ي  َواملعان�اة  الظ�روف  ُكّل  َوبغ�داد. 
عش�ناها يف وقت التهج�ر وَغياب الدعم 
لم تمنعنا ِمن الظهور ُمجدداُ َواس�تطعنا 

التف�وق َع�َ� أفض�ل األندي�ة العراقي�ة 
باللعبة.

* َهل واجهتم صعوبة باللعب أمام أندية 
دوري النخبة ال سيما ان تشكيلتكم جلها 

ِمن الشباب؟
- نعم، تش�كيلة فريقنا تعتمد باألساس 
َعَ� الالِعبني الش�باب َوأغلبنا لعبنا للمرّة 
األّوىل أم�ام أندية كهذه َوس�اعدنا الِعبو 
الخ�رة َوتعلمن�ا منه�م كيفي�ة التعامل 
“البيش�مركة”،  أندي�ة  املُباري�ات.  م�ع 
الجنوب”  “الرشطة”، “البح�ري”، “غاز 

ُمميزي�ن  تمتل�ك الِعب�ني  َو“الصناع�ة” 
َوُمحرتف�ني َويتقاض�ون روات�ب َولديهم 
نح�ن  بينم�ا  فيه�ا،  يتدّرب�ون  ص�االت 
ال نمتل�ك أّي يشء إال انن�ا تغلبن�ا َع�َ� 
“الصناع�ة” َوجارينا بقي�ة األندية َوكنا 
نداً لهم ط�وال املُباريات َوقدمنا ما اراده 
منا الجه�از الفني َوتركن�ا إنطباعاً لدى 

جميع املُتابعني.    
* َم�ن ه�م املُدرب�ون الذين ارشف�وا َعَ� 

حيدر عيل؟
- إس�ماعيل كردي، فالح حسن َواألستاذ 

حم�ود الذين بذلوا قص�ارى جهدهم َولم 
يقروا بيشء معي َوم�ع بقية الالِعبني 
َوله�م بصمة ُممي�زة بالرياضة األنبارية 

َوالعراقية.
* بع�د الع�روض الت�ي تقدمه�ا َه�ل تم 

تقديم الدعوة لتمثيل أحد املُنتخبات؟
- نع�م، تلقي�ت الدع�وة لتمثي�ل ُمنتخب 
ش�باب الع�راق بالُبطول�ة اآلس�يوية يف 
الص�ني تحت قيادة املُ�درب التونيس نزار 
َواملدرب املُس�اعد األس�تاذ احسان َولكن 
ل�م اش�رتك بالُبطول�ة َولعب�ت املُباريات 

التجريبية فقط.
* أثناء ُمباريات دوري النخبة تلقيت أكثر 

ِمن عرض لتمثيل أحد األندية، صحيح؟
- صحي�ح، َولكن�ي اخرتت ع�رض نادي 

“غاز الجنوب” ِمن ُمحافظة البرة.
إعجاب�ك يف  نال�ت  الت�ي  األندي�ة  * م�ا 

الدوري؟
رائع�اً  ُمس�توى  قدم�ت  األندي�ة  ُكّل   -
َواألق�رب تابع�ت ُمس�توى ش�قيقي مع 

“غاز الجنوب”.
* ما مدى تأثر ش�قيقك الِع�ب املُنتخب 

الوطني عمر عيل يف ُمستواك؟
- اس�تمع لنصائحه ال س�يما ان�ه الِعب 
ُمنتخ�ب َوُمح�رتف، لك�ن عندم�ا يلتقي 
فريقن�ا بفريق�ه يف ال�دوري اجعله نداً يل 
َواحاول ان ال اتعاطف معه أمام الش�بكة 

)يضحك(.
* ما طموحك يف املُستقبل القريب؟

- الطم�وح األّول الدفاع عن اس�م العراق 
يف املحافل الدويل بارت�داء فانيلة املُنتخب 
َوالطموح الثان�ي ان احقق لقب الدوري 

العراقي مع أحد األندية.

العب غاز اجلنوب بالطائرة حيدر علي:

أطمح لتحقيق لقب الدوري ومتثيل املنتخب الوطني

ترصحيات مفاجئة من فينجرمدرب نفط الوسط: احلكام أرصوا عىل ذبح الفريق
بشأن سانشيز

الكشف عن موعد اخلطوة احلاسمة
يف صفقة نيامر

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

عبر م�درب نفط الوس�ط العراق�ي، هاتف 
ش�مران، ع�ن اس�تيائه إزاء م�ا وصفه�ا 
باألخطاء التحكيمية، التي “ذبحت” فريقه 

خالل البطولة العربية لألندية.
الوس�ط،  نفط  وانه�زم 

المريخ  أم�ام  األح�د، 
آخر  في  الس�وداني، 

جوالت دور المجموعات، بنتيجة )2-1(.
ف�ي تصريح�ات خاص�ة  وق�ال ش�مران، 
ل�موهقع كورة الرياضي تابعته “المستقبل 
العراق�ي”، عقب المباراة: “ال أعرف س�بب 
تك�رار أخط�اء الحكام م�ع فريقن�ا، لماذا 
ُيلغ�ى ه�دف ف�ي كل مباراة لنفط الوس�ط 
بداعي التسلل؟ حكم اليوم حرمنا من هدف 
محقق، عب�ر انفراد تام بالح�ارس.. أخطأ 
الحك�م المس�اعد أيًضا في تقدي�ر الحالة، 

ليحتس�بها تس�لل، ويفوت علين�ا فرصة ال 
تعوض”.

وأضاف: “احتس�بت ضدنا ركلة جزاء، وفي 
حالة أقس�ى منها تغاض�ى الحكم عن ركلة 
ج�زاء لنا، إثر دفعة واضحة لصالح س�دير، 
ه�ذه االزدواجية أثارت في داخلنا ش�جوًنا 
كبي�رة، وس�تترك ذك�رى أليم�ة لدين�ا إزاء 

البطوالت العربية المقبلة”.
وع�ن مش�اكل نف�ط الوس�ط الفني�ة، قال 

الم�درب إن “الفري�ق عانى طيل�ة البطولة 
من غياب المهاجم القناص، الذي يس�تطيع 
ترجمة الفرص المتعددة في كل مباراة إلى 
أهداف، لو كان لدين�ا هداًفا من طراز رفيع 

لنافسنا بقوة على اللقب”.
وفي النهاية، ش�كر ش�مران الالعبين على 
“األداء الرجول�ي ف�ي جمي�ع المباريات”، 
معتب�ًرا أن تجرب�ة البطول�ة العربية كانت 

“مفيدة بكل حيثياتها”.

مييس حتدث مع جوارديوال الصيف املايض
من أجل الرحيل للسيتي

            المستقبل العراقي/متابعة

بياًن�ا  رونال�دو،  كريس�تيانو  البرتغال�ي  أص�در 
رس�مًيا حول القضي�ة المتهم فيه�ا بالتهرب من 
دفع الضرائب في إس�بانيا، حيث مثل الالعب امس 

اإلثنين أمام المحكمة في العاصمة مدريد.
وق�ال كريس�تيانو ف�ي بيانه، ال�ذي نقلت�ه صحيفة 
“آس” اإلس�بانية “الوزارة تعرف كل شيء عن دخلي، 
ألنني لم يس�بق لي أن خبأت أي ش�يء، ول�م أكن أنوي 

التهرب من الضرائب”.
وأض�اف “دائما أدفع الضرائب بش�كل طوعي، ألني 

أعتق�د أن�ه على الجمي�ع أن يدفعها، وم�ن يعرفوني 
يعلمون ما أطلبه دائًما من المستش�ارين، لقد دفعت 
كل م�ا علي بش�كل صحيح، ألني ال أري�د الدخول في 

أي مشكلة”.
وتاب�ع “عندما وقعت للريال لم أكن أنوي تعيين إدارة 
خاص�ة لحقوق�ي، والمحام�ون الس�ابقين ل�ي في 
مانشس�تر يونايتد أتوا إلى مدريد، وهو أمر ش�رعي 

وقانوني من الوزارة في بريطانيا”.
واختتم البيان “حان الوق�ت لكي تعمل العدالة، وآمل 

أن يكون هناك قرار ع�ادال، وال داعي لوجود أي ضغوط، 
ولن أعلق مجدًدا على هذه القضية حتي يصدر القرار.

            المستقبل العراقي/متابعة

كش�فت تقارير إس�بانية، أن النجم األرجنتيني، ليونيل ميسي، سعى للرحيل عن برشلونة، الصيف الماضي، 
في ظل اتهامات التهرب الضريبي التي تالحقه.

ونش�رت القن�اة الثالثة الكتالونية، فيلم�ا وثائقيا عرضت فيه تفاصيل اقتراب األرجنتيني ليونيل ميس�ي، 
ه�داف برش�لونة التاريخي، من الرحيل ع�ن البلوجرانا واالنضمام لمانشس�تر س�يتي اإلنجليزي، الصيف 

الماضي.
وقالت صحيفة “س�بورت” اإلس�بانية، إن ميسي ش�عر بالقلق الصيف الماضي، وتحديدا يوم 6 يوليو/تموز 

2016، بس�بب الحكم بس�جنه 21 شهرا، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي، ولذلك فكر جديا في الرحيل عن 
النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن والد ميس�ي، ووكيل أعماله، خورخي، تواصل مع المدير الرياضي لمانشس�تر 
سيتي، فيران سوريانو، وتحدث معه حول إمكانية انضم نجله إليهم.

وأضافت الصحيفة أن جوارديوال، تلقى طلبا من ميس�ي، بمقابلته وجها لوجه، وأنهما التقيا بالفعل، 
ليعبر له ليونيل عن خوفه من السجن، ورغبته في مغادرة إسبانيا، وأن يكون ضمن خطته المستقبلية 

للفريق.
وأش�ارت إلى أنه حينما علم جوس�يب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، تواصل مع والد ميس�ي، 

ووعده بحل أزمة “البرغوث”، وإنهاء األمر ولذلك اقتنع هداف البلوجرانا التاريخي بالبقاء.
وقد يخس�ر برشلونة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خالل الصيف الجاري، مع اقتراب باريس سان جيرمان 

الفرنسي، من دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 222 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو يصدر بيانًا بشأن قضية 
التهرب الرضيبي

             المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث الفرنس�ي آرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرس�نال اإلنجليزي، عن التشيلي أليكسيس سانشيز، 
مهاجم الجانرز، وصانع ألعاب الفريق، األلماني مسعود أوزيل.

وق�ال فينجر ف�ي تصريحات نقلته�ا صحيفة “ميرور” البريطاني�ة: “ال يوجد أزمة في انطالق الموس�م 
الجدي�د دون تجديد عقديهما، بالعكس إنه ظرف مثالي، وحتى لو كان هذا الموس�م األخير لهما في قلعة 

“إمارات” فلن يؤثر ذلك على مستواهما”.
وتابع: “لو كان مستوى الالعب مرتبط بفترة عقده لكنا وقعنا مع جميع الالعبين لمدة 20 عاما، كما أن 

الالعب سيقدم أفضل ما لديه حتى آخر يوم في عقده”.
وقلل المدير الفني من تأثير رحيل نجم هجومه المحتمل، قائال: “مستقبل سانشيز لن يؤثر على أرسنال، 
فلو قرر الرحيل سنستمر في مسيرتنا، فتغيير العب لن يؤثر كثيرا بالسلب على الفريق كما يظن البعض، 
واألمر ال يش�به رحيلي عن النادي اللندني”.واختتم : “متأكد من بقاء سانش�يز مع الفريق في الموس�م 
المقب�ل، ألن ب�اب التفاوض لبيعه مغلق، ولو نجحنا في تجديد عق�ده فليكن، أما دون ذلك فلن يؤثر األمر 
كثيراً على الفريق”.وينتهي عقد سانش�يز مع أرس�نال في صيف 2018 وتس�عى أندية مانشس�تر سيتي 

اإلنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعاقد معه.

             المستقبل العراقي/ متابعة

بات نيمار جونيور مهاجم برش�لونة اإلس�باني، قريبا من االنتقال إلى صفوف 
باريس س�ان جيرمان، في صفقة قياس�ية خالل س�وق االنتق�االت الصيفية 
الجارية.وأش�ار موقع 10 س�بورت الفرنس�ي إلى أن إدارة النادي الباريس�ي 
تنتظر الخطوة األخيرة والحاسمة، التي تتمثل في إبالغ نيمار إلدارة برشلونة 
بش�كل رس�مي برغبته في الرحيل، وهو ما تتوقع أن يتم، على أقصى تقدير 
يوم األربعاء المقبل، ليس�دل بذلك الستار على جدل استمر ألسابيع.ولفت 
الموق�ع إل�ى أن “نيم�ار ووالده والمقربين منه ليس�وا مح�ل ثقة كاملة، 
خاصة في ظل تعرضهم لضغوط عديدة الس�تمرار الالعب مع برشلونة، 
إضافة إلى مواقف س�ابقة للبرازيلي عند تفاوض سان جيرمان لضمه”.

وأش�ار إلى أن مسؤولي الفريق الباريس�ي لديهم ثقة وتفاؤل شديدين 
للغاية بش�أن إتمام الصفقة، ما لم تح�دث “نقطة تحول ال تصدق من 
نيمار”، وهو أمر مس�تبعد.وقالت تقارير صحفية سابقة، إن النادي 
الفرنس�ي يغري الالعب بالعديد من األمور، التي س�تجعله أحد أعلى 
الرياضيين دخال في العالم، حال انضم إلى “حديقة األمراء”.وذكرت 
صحيفة “س�بورت” اإلس�بانية، أّن باريس س�ان جيرمان، يحاول 
ب�كل الطرق إقناع الالعب باالنضمام للفريق، بعد إغرائه بالحصول 
عل�ى رات�ب ضخم، والمش�اركة في سلس�لة من اإلعالن�ات، التي 
س�تجعله غنيا جدا بنهاية مس�يرته الكروية.وأوضحت الصحيفة 
أّن باريس سان جيرمان، سيضاعف راتب نيمار، الذي يحصل على 
15 ملي�ون يورو س�نوًيا، بعقد يمتد ل� 5 س�نوات، ليتفوق على 
البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد اإلس�باني، 
وزميله ف�ي الفريق وهداف برش�لونة التاريخ�ي، األرجنتيني 
ليونيل ميسي، بعد إضافة المكافآت.وأكدت الصحيفة أّن راتب 
الالع�ب س�يكون 30 مليون يورو، ب�دون الضرائب، ويمكن أن 
يص�ل إلى 50 مليون يورو س�نوًيا بعد إضافة المتغيرات، والتي 
تش�مل الفوز بالدوري الفرنسي، على سبيل المثال، باإلضافة إلى 

التعاقد مع شركات رعاية رياضية بعقود ضخمة.



www.almustakbalpaper.net

العدد )1491( الثالثاء  1  آب  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن النمل يتثاءب عندما يس�تيقظ من نومه 

يف الصباح.
هل تعلم أن »توماس أديس�ون« مخرتع املصباح كان 

يخاف من الظالم.
هل تعلم أن اإلنسان يتناول كمية طعام تتكلف بحوايل 

60.000 جنيها ,والتي تزن حوايل ستة أفيال.
هل تعل�م أن بعض من أنواع ال�دودة الرشيطية تأكل 

نفسها إذا لم تجد طعاما تأكله.
هل تعلم أن أقدم قطعة من العلكة عىل مستوى العلم 

كانت من 9000 سنة.
هل تعل�م أنه يف الفض�اء.. ال يس�تطيع رواد الفضاء 
البكاء؛ فإنه ال يمكن للدموع أن تتدفق بس�بب انعدام 

الجاذبية.
ه�ل تعلم أنه منذ حوايل ثالثة آالف س�نة, تويف معظم 

املرصيني عن عمر يناهز 30 عاما.
هل تعلم أن أكثر الناس يس�تخدمون فرشاة األسنان 

حمراء اللون أكثر من الزرقاء.
هل تعلم أنه يف كل مرة يتنفس فيها اإلنس�ان تتحرك 

ضلوعه حوايل 5 مليون مرة عىل مدار السنة.
هل تعلم أن »الرخويات« تمتلك أربع أنوف.

مهنيا:لديك مقابلة مهم�ة اليوم يتوقف 
عىل نجاحه�ا الكثري ال تش�عر بالتوتر و 
ك�ن هادئ�ا عاطفي�ا:ال تقنع نفس�ك أن 

االمور مع الحبيب جيده . 

مهنيا:علي�ك أن تج�د ح�ل رسي�ع اليوم 
لتخرج من املأزق املادي عاطفيا:ال ترتدد 

يف اخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك . 

مهنيا:تق�ي معظ�م الوق�ت الي�وم يف 
اجتماع�ات مم�ا يش�عرك  و  مقاب�الت 
بالتعب عاطفيا:سوء تفاهم يحدث بينك 
و بني الحبيب اليوم بسبب نقاش حاد . 

مهنيا:تشعر بالتفاؤل اليوم بسبب بدئك 
تنفي�ذ مرشوع جدي�د عاطفيا:حاول أن 
تأخ�ذ اج�ازة و تقي املزيد م�ن الوقت 

برفقة من تحب . 

مهنيا:تش�عر أن األوض�اع يف العمل غري 
مش�جعه لالس�تمرار و تبحث عن بديل 
عاطفيا:عن�دك س�يكون س�بب يف بع�د 

الحبيب عنك كن حذرا. 

اهتمامات�ك  كل  تحت�ل  مهنيا:االعم�ال 
اليوم ركز أكثر كي ال تتس�بب باملزيد من 
األخط�اء عاطفيا:ف�رتة هادئ�ه تمر بها 

برفقة الحبيب. 

مهنيا:تس�مع اليوم خرب يفرحك بش�أن 
تحسن وضعك املادي عاطفيا:هذا املساء 
يح�دث تط�ور غ�ري متوق�ع يف عالقت�ك 

العاطفية. 

مهنيا:تش�عر بالحماس�ه اليوم لطرحك 
أفكار ش�يقه تتمنى أن تنقلك اىل األفضل 
يف العمل عاطفيا:ش�عبيتك ازدادت اليوم 

بالنسبه اىل الكثري من املعجبني. 

مهنيا:اليوم ليس من ايام سعدك فالكثري 
من املشاكل تحدث و تتطلب منك أن تجد 
حلول رسيعة عاطفيا:الحبيب يش�ك بك 

حاول أن تهدئ من شكوكه. 

مهنيا:ع�ىل الرغم من بعض الضغوطات 
الت�ى تواجهها الي�وم اال انك تنجز الكثري 
عاطفيا:تعليق�ات الحبي�ب ال تعجبك و 

تزعجك اليوم. 

مهنيا:ق�د تت�اح ل�ك الي�وم العدي�د من 
الفرص الذهبيه التى عليك أن تس�تغلها 
جي�دا عاطفيا:الحبي�ب يضغ�ط علي�ك 

لتتخذ قرار بشأن ارتباطك به. 

مهنيا:تتمي�ز بالح�زم و الش�ده الي�وم 
ف�كل القرارات التى تتخذها ال تراجع بها 
عاطفيا:علي�ك أن تك�ون سلس�ا أكثر يف 

تعاملك مع الحبيب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
8 ثمرة موز رشائح - 40 قطعة بسكويت شاي 
- 3 ك�وب لبن مغيل - 4 كوب كريمة مخفوقة - 
1 ك�وب لوز محمص - 1 كوب صوص الكراميل 
- 4 صف�ار بي�ض - 3 ملعق�ة كب�رية نش�ا - 3 

ملعقة كبري سكر - 1 ملعقة صغرية فانيليا
طريقة التحضري:

اخفق�ي البي�ض و الس�كر و النش�ا بامل�رب 
الكهربائي جيدا ملدة 5 دقائق.

ضع�ي 2/1 كوب من اللب�ن املغيل عىل البيض و 
قلبي جيدا ثم ضعي باقي كمية اللبن و الفانيليا 
و قلبي مرة اخرى حتى يصبح القوام سميك ثم 

ضعيه جانبا حتى يربد قليال.
ضعي طبق�ة من البس�كويت يف صيني�ة قابلة 

لإلستخدام يف الفرن.
ضعي طبق�ة من مزي�ج البيض ث�م طبقة من 

املوز ثم طبقة من الكريمة املخفوقة.
وزع�ي 2/1 كمية اللوز و صوص الكراميل عىل 
الوج�ه ثم ك�رري الطبق�ات حت�ى اإلنتهاء من 

الكمية.
زين�ي الوجه بباق�ي كمية الل�وز و الكراميل ثم 
ضعيها يف الثالجة ملدة ال تقل عن 5 س�اعات ثم 

تقطع وتقدم.

ابتلع جموهرات بماليني الدوالرات
تناقلت وسائل اإلعالم خرب إلقاء القبض عىل مواطن 
أردن�ي ق�ام بابتالع ع�دد م�ن األحج�ار الكريمة يف 
محاولة لرسقتها من أحد محال املجوهرات يف هونغ 

كونغ.
ووفقا لوكالة شينخوا الصينية فقد »وقعت الحادثة، 
ظهر الخميس 27 يوليو الجاري، عندما دخل السارق 
إىل أح�د مح�الت املجوه�رات يف هونغ كون�غ كزبون 
عادي، ولكن�ه رسعان ما قام ب�رب املوظفة التي 
تعمل فيه ليغمى عليها ويق�وم بعدها بفتح الخزنة 
التي تحوي املجوهرات، ما أدى النطالق أجهزة اإلنذار 

وحض�ور الرشط�ة الت�ي ألق�ت القب�ض علي�ه«.
ووفقا للمعلومات املتوفرة فق�د »عثر بحوزة الرجل 
عىل ثمانية أحجار من املاس تبلغ قيمتها 5.4 مليون 
دوالر، كم�ا أنه ابتلع 9 أحج�ار كريمة أخرى محاوال 
إخفاءها، وبعد اعتقاله تم نقله إىل أحد مستشفيات 

املدينة حيث تتم معالجته تحت الحراسة«.

السكر مصدر خطر لنمو اخلاليا الرسطانية
ربما سمعت يوما أن »السكر يغذي الخاليا الرسطانية«، مما يؤجج نموها 
الرسي�ع، أو أن التخ�يل عن الس�كر يف نظامنا الغذائي يمك�ن أن يعيق نمو 

الرسطان.
يعترب الس�كر الوقود األسايس لخاليا الجسم، بما فيها الرسطانية، فادعاء 

أن السكر يغذي الخاليا الرسطانية صحيح، وهو ما قد يعد أمرا مخيفا.
 تمتلك أجس�ادنا اس�رتاتيجيات احتياطية للحفاظ عىل مستويات طبيعية 
للسكر يف الدم، وحتى من دون تناول الكربوهيدرات، فإن جسمك سيحصل 
عىل الس�كر من مصادر أخرى، بما يف ذلك الربوتني والدهون.والس�كر أحد 
أنواع الكربوهيدرات، وعندما تتناولها يقوم البنكرياس بإنتاج األنس�ولني، 
وهو الهرمون الذي يساعد عىل تحويل السكر إىل طاقة لخاليا الجسم.وتؤكد 
الدراس�ات أن الس�كر يغذي الخاليا الرسطانية بالطريقة ذاتها التي يغذي 
بها جميع الخاليا األخرى يف الجس�م.ويقول الربوفيس�ور، سانشيز أراندا، 
الرئي�س التنفي�ذي ملجلس األورام بأس�رتاليا، إن »وقف وصول الس�كر إىل 
الخاليا الرسطانية يعني أيضا أن خاليا الجسم السليمة ستصبح متعطشة 
للسكريات الرورية«، وأضاف: »أعتقد بأن ذلك سيجعلك تفقد الوزن، ما 

من شأنه تقليل كفاءة جهاز املناعة، وزيادة احتمال نمو الرسطان«.

صيد األفاعي.. مصدر رزق مغمس بالسم
يق�ول املرصي�ون إن “الرزق تحت زحمة األق�دام”، لكن ذلك ال ينطبق عىل من يكس�بون 
قوتهم يف الصحاري والجبال، فصيادو األفاعي والثعابني يتعرضون إىل املخاطر واألهوال يف 
األماكن الخالية ليبيعونها إىل رشكات الدواء ورشكات الجلود الفاخرة، أو يصّدرونها للدول 
التي ت�أكل لحوم الثعابني، ويحتفظ هؤالء الصيادون بقصص وروايات عن مغامراتهم يف 
مهن�ة املخاطر..وبحياة ذات طبيعة ش�اقة تصل إىل حّد املغام�رة، يخرتق صيادو األفاعي 
يف م�رص حاجز الخطر بحثا عن لقم�ة عيش يواجهون يف طريق الحصول عليها أهواال قد 
تقودهم إىل املوت.ووفق عاملني بمهنة صيد األفاعي، فإن الغالبية من ممتهنيها ينقسمون 
إىل نوع�ني: األول صائدون محرتفون تلقوا تدريبات عىل مش�قة املهن�ة، والثاني صائدون 
يتبعون إحدى الطرق الصوفية املسماة ب�”الرفاعية” التي يعتقد أصحابها أنهم محّصنون 
من ل�دغ األفاعي والثعابني..يؤك�د العارفون بأرسار هذه املهن�ة، أن الثعابني املوجودة يف 
مرص 10 أنواع فقط، وتنترش األنواع السامة منها يف املناطق الصحراوية والجبلية القاحلة 
جدا، واملناطق الغابية شديدة الرطوبة ومنها البخاخ والتنري والطريشة والكوبرا والناشئة 
أس�ود اللون، وجميع هذه األنواع تعيش بعيدا عن املناطق السكنية، بينما ثعابني املناطق 

املأهولة غري خطرية ألنها غري سامة وهي الكربال والكرباج والسيور.

1بي�ض الس�مك o مجموع�ة ج�زر يف جن�وب املحي�ط 
اله�ادي اس�تقلت ع�ن بريطاني�ا 19702الق�ارة التي 
تحوي اس�رتاليا وم�ا حولها من الجزر3متس�او لآلخر 
يف القيم�ة أو الفض�ل )معكوس�ة( o نوع من الش�جر 
القدي�م الطي�ب ابرائحة4حيوان منقرض يش�به الفيل 
o متش�ابهان5صفحات انرتنتي�ة متاح�ة مل�ن يح�ب 
تدوي�ن أف�كاره o خب�ت حماس�ته أو ب�رد امل�اء بع�د 
س�خونة6التحدث باإلش�ارة أو باإليم�اء o م�ن حاالت 
البحر7مصادر التزود باألشياء8معظم األرايض الروسية 
 o اسم إشارة9اسم جائزة س�ينمائية أمريكية10بان o

شخص يؤمن بالدولة التي ال تنتمي لدين معني

1عاصم�ة صقلي�ة o يف تس�جل األس�ماء 
واألحداث2جب�ل عظي�م o عنيف فيه إراقة 
للدم3س�كنوا وقطنوا o ثمار النخل4أجمل 
فرتة وأكثرها تفتحا o لباس موحد5نهايات 
o أخ�اف 6نق�ي نحبا o توجه�ات لعمل 
أوق�ات تتك�رر خ�الل   o يشء نحبه7ف�م 
السنة يربز فيها نشاط معني8عكس عرس 
o نص�ف كارس9يف أجس�امنا  o تضحي�ة 
مس�ؤولة عن صفاتن�ا الوراثي�ة o تحد يف 

موضوع ما10من أغنيات فريوز البديعة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..كيك املوز بصوص الكراميل
طب

لون اللسان يعكس احلالة الصحية
يع�د اللس�ان بمثابة م�رآة للصحة؛ 
حيث يمكن من خالل لونه االستدالل 
عىل اإلصابة ببع�ض األمراض، مثل 
رسط�ان ال�دم أو مش�اكل الجه�از 

الهضمي والكبد والرئة.
وق�ال الربوفيس�ور دي�رك إيرس إن 
اللسان يرتبط باملخ وأعضاء الجسم 
األخرى عرب مسارات عصبية؛ لذا فإن 
وجود مش�كلة صحية يف الجسم قد 
يظهر عىل اللسان، فاللسان يعكس 
الصحية..وأوض�ح  اإلنس�ان  حال�ة 
طبي�ب األن�ف واألذن والحنج�رة أن 

اللون الطبيعي للس�ان هو الوردي الفاتح، 
ويكون مغطى بطبق�ة خفيفة، كما يكون 

س�طحه خش�نا بعض اليشء. وإذا اختلف 
مظهر اللس�ان بش�كل واضح واستمر ذلك 
م�دة طويل�ة، فقد يؤرش ذلك ع�ىل اإلصابة 

بمرض ما..وقد يش�ري اللون األسود 
الدائ�م للس�ان إىل اإلصابة برسطان 
الدم. وإذا كانت الطبقة التي تغطي 
اللسان تظهر باللون األصفر بشكل 
دائم، فقد يدل ذلك عىل وجود مشكلة 
يف الحوصل�ة الصفراوي�ة الكبدية..

ويشري اللون البني إىل وجود مشكلة 
يف الجه�از الهضم�ي، يف ح�ني ي�دل 
الل�ون الرم�ادي عىل فقر ال�دم. أما 
اللون األزرق فين�ذر بأمراض الرئة. 
ويمك�ن االس�تدالل ع�ىل اإلصاب�ة 
بن�زالت ال�ربد أو اضط�راب الجهاز 
الهضم�ي من خ�الل ظهور طبق�ة بيضاء 

سميكة عىل اللسان.

النمل األمحر الناري يغزو أسرتاليا

تعه�د مس�ؤولو وزارة الزراع�ة 
األس�رتالية بتمويل خطة مدتها 
10 س�نوات تكلفته�ا نحو 400 
ملي�ون دوالر لتخليص البالد من 

النمل األحمر الناري.
النم�ل  مجموع�ات  أن  ويذك�ر 
األحم�ر وصل�ت إىل جنوب رشق 
والية كوينزالند، وهناك مخاوف 
م�ن انتش�ارها يف جمي�ع أنحاء 
والية  حكومة  أسرتاليا..وتتحمل 
كوينزالند مسؤولية القضاء عىل 
الح�رشات القاتل�ة، ولكن خرباء 
اآلف�ات الحرشية أثاروا ش�كوكا 
ح�ول ق�درة الدولة ع�ىل القيام 

بهذا األمر.
وقالت لني دونالدس�ون، العضو 
بونداب�ريج،  مدين�ة  مجل�س  يف 

بوالية كوينزالند األس�رتالية، إن 
اتفق�وا  الزراع�ة  وزراء  جمي�ع 
به�دف  املبل�غ  مضاعف�ة  ع�ىل 
الوطنية..وأضاف�ت  املصلح�ة 
»نتيج�ة  دونالدس�ون:  الس�يدة 
لهذا االتفاق، سيحصل الربنامج 
النم�ل  ع�ىل  للقض�اء  الوطن�ي 
األحم�ر، ع�ىل 38 ملي�ون دوالر 
س�نويا، م�ع اس�تمرار التمويل 
حتى ع�ام 2027. وعىل الصعيد 
املح�يل، س�يتم تنفيذ إج�راءات 
واس�عة النط�اق ملكافحة النمل، 
حي�ث س�تبدأ يف س�بتمرب 2017 

حتى مايو 2018«.
ووضع�ت الحكوم�ة االتحادي�ة 
لجنة جديدة مع رئيس مستقل، 

لإلرشاف عىل محاولة اإلبادة.
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فن االنتقاد دور الظاهر يف حتديد مركز اخلصوم

رابعة الختام القاضي جعفر كاظم المالكي

المرأة مخلوق جميل ال يخضع للنظريات العامة، فليس من الس�هل مطلقا 
توقع ردة فعل امرأة على س�لوك ما، وال توقع س�ير مس�توى صوتها ودرجة 
“التون” خالل الحديث بشكل عام، فهي قد تخفض من نبرة صوتها فجأة رغم 
كون الموقف مش�حونا باالنفع�ال والغليان، وهي ذاته�ا بداخلها بركان يغلي 
ويكت�م الحمم خش�ية تدافعها في وج�ه محدثها إذا مالت نب�رة صوتها للحدة 
واالرتفاع. وفي المقابل يعلو صوتها فرحا وحماس�ة ألبسط المواقف كرؤية 
طفل صغير يضحك، أو مش�هد عفوي في الطريق، في حديقة أثناء إلقاء نكتة 
خفيفة، أو حتى دعابة س�اذجة. ولكنها مع بساطتها وغرابتها في آن، ال تقبل 
مطلقا أن تطالها س�هام النق�د، المرأة ال تقبل النقد بالمعن�ى الحرفي للكلمة، 
خاصة إذا تعلق هذا االنتقاد الموجه لها برشاقتها وأناقة مالبسها أو تسريحة 
ش�عرها أو لفة طرح�ة حجابها، أو نظافة منزلها وترتيب�ه، وتعطيره. تتحول 
إل�ى كائن ش�رس، مختلف تماما عن طبيعتها الرقيق�ة، البديعة. ال أنكر أن من 
األزواج من يتدخل بتفاصيل البيت واألطفال بما ينال من ثقة الزوجة بنفسها، 
وإش�عارها بأنها ال تمل�ك ف�ن وذكاء إدارة المنزل وحدها، وأنه�ا كائن مبتور 
يحتاج لمن يكمل نقصه، فيتدخل في صغائر األمور وابس�طها ويدس أنفه في 
ما هو باألس�اس صميم مس�ؤوليات المرأة وتقوم به بكل حب وإخالص دون 
الحاجة لتوجيهها لبذل المزيد من الجهد الذي ال تدخره مطلقا لراحة ورفاهية 
آس�رتها وحين يتعلق األمر باألبن�اء يصبح أكثر اهتماما وتفاني�ا، فالمرأة بال 
مبالغة كالشمعة في خدمة أبنائها تحترق بحب ورضا لتمنحهم الضوء، تضحي 
بحياتها مقابل إشراقة نور تلمع على وجوه أبنائها. لكن بعض األزواج ال يرى 
م�ا تفعله زوجت�ه مطلقا ودائما ينظر لم�ا أخفقت فيه، إما إلرهاق، أو س�وء 
مزاج أو مرض شهري وتغير حالتها المزاجية والنفسية أو أسباب عدة اإلهمال 
وع�دم الحب ليس إحداها على اإلطالق. ينظر لما أفس�ده الصغ�ار أثناء لعبهم 
عل�ى أنه كارثة، ويبدأ س�يل االنتقادات والتوجيه غي�ر ألرحيم خالفات تجرجر 
أخ�رى، وال يجني الطرفان منها إال المش�اكل التي تس�تعصي على الحل أحيانا 
وتحول الحياة المش�تركة إلى هم مش�ترك وكآبة تورث الحزن. الحياة تحتاج 
لبع�ض الذكاء والكثير م�ن التفهم والرحمة للطرف األخ�ر والتقبل واالحتواء 
فليس بيننا بالطبع إنس�ان ال يخطئ، وليس بيننا إنس�ان كامل الصفات، وافر 
الحسنات، شحيح الس�يئات، منعدم األخطاء. جميعنا يخطا وجميعنا يستحق 
توجيه س�هام النقد، ولكن النقد بالتلمي�ح دون التجريح، النقد الذي يهدف إلى 
اإلصالح وليس إلهانة الطرف اآلخر وإفقاده الثقة بنفسه، وإصابته باإلحباط، 
أو تحويل حياته إلى جحيم ال يطاق. األمر يتطلب بعض التدريب على الذكاء في 
المعاملة وتوجيه النقد، فمثال إذا رأيت زوجتك مقصرة في ش�يء ما فما عليك 
إال أن تذكر لها ما فعلته بحس�ن تصرف وتثني على حس�ن تصرفها وتمتدحه، 
ث�م تس�تطرد “يا حبذا لو فعلت ك�ذا وكذا الكتملت اللوح�ة الجميلة التي تعبت 
من أجلها”، )وقل ما ش�ئت، كمن ي�دس دواء مرا في كوب من العصير المحلى 
بالعس�ل(، فال تعكر صفو العالقة وال تس�تدعي المش�كالت، ولكن تقدم نقدك 
ف�ي بونبناية حلوة المذاق تش�به تغلي�ف حبة الدواء مر الم�ذاق بغاللة رقيقة 
من الس�كر لس�هولة تقبلها. أحد أس�لحة المرأة الدفاعية إذا وجهت لها سهام 
النق�د أن تدي�ر فوهة البندقية لك أنت عزيزي الرج�ل، لتتجنب إطالق الرصاص 
عل�ى كبريائه�ا، فالحذر كل الحذر م�ن مكان وزمان توجي�ه النقد اللذين يجب 

مراعاتهما جيدا حتى ال نثير المشاكل. 

ان اصط�الح الظاه�ر يع�د م�ن المصطلح�ات الغامضة التي 
تتضم�ن معاني عدي�دة . ففي اللغ�ة يقصد به ) صف�ة لما يبدو 
واضحاً( أي المحس�وس ال�ذي تدركه الحواس , وه�ذا ما يطلق 
علي�ه بالظاهر المادي . وقد يقصد به ما يبدو خالفا لما هو عليه 
. أي الذي يكون وهما او خدعة أي  هو ما يعتقد في وجوده وهذا 

ما يطلق عليه بالظاهر المعنوي.
 اما من الناحية القانونية فيقصد به )) المحس�وس المخالف 
للحقيقية , و الذي يوهم بانه مركز يحميه القانون (( وقد تناول 
قانون االثبات هذا المفهوم في المادة 7/ ثانياً بالقول )) المدعي 
هو من يتمس�ك بخالف الظاهر , و المنكر هو من يتمسك بإبقاء 
االصل (( و الظاهر بهذا المعنى يس�تمد العناصر المكونة له من 
المعنيين الم�ادي و المعنوي . وهنا تتح�رك البوصلة في تحديد 
مركز الخصوم من خالل الطرف المكلف باإلثبات . اذ ان القاعدة 
او االصل العام التي اخذت بها غالبية التش�ريعات هي البينة على 
من ادعى و اليمين على من انكر , أي يتحمل المدعي وحده عبء 
االثب�ات وهو المكلف به قانوناً , وهذا ما صرحت به الفقرة اوال 
من المادة اعاله  حيث نصت )) البينة على من ادعى و اليمين على 
من انكر (( و بناًء على ذلك اصبح لزاما تحديد من هو المدعي . اذ 
ان النظرة الس�طحية لهذه المادة تذهب الى تكليف المدعي دائماً 
بع�بء االثبات , وه�ذا يجافي الصواب اذ ال يل�زم من كان مدعيا 
في صورة الدعوى على اقامة الحجة الن المدعى علية في معظم 
االحوال ال يلتزم جانب الصمت او الوقوف في موقف س�لبي ,  اذ 
ليس العبرة في صورة الدعوى في تحديد المدعي و المدعى عليه 
وانما العب�رة بالحقيقة , الن معرفة المدعي الحقيقي و المدعى 
عليه تتعلق بطبيعة مزاعم الخصوم في الدعوى , فمن زعم اثناء 
جريان المرافعة زعماً يخالف مج�رى العادة او مقتضى الظاهر 
) أي اح�دث تغيي�راً ف�ي المرك�ز القانوني للظاه�ر( ويكون هو 

المدعي الذي يقع عليه عبء االثبات.
 ومن يقف موق�ف المنكر لمزاعم خصمه فانه ال يكون عليه 
اثب�ات م�ا , فان اج�اب الدعوى بق�ول يدفعها ويخال�ف الظاهر 
فيك�ون علي�ه عبء اثب�ات دفعه , ف�ان عجز جاز الحك�م عليه , 
ألن�ه يكون قد اضاع على نفس�ه مركزه االصل�ي في الخصومة 
بخروج�ه م�ن االن�كار و الدف�اع الى االدع�اء والهج�وم . وهذا 
المب�دأ يتفق م�ع المنطق و العق�ل الن المدعي ع�ادة يدعي امراً 
خفياً يس�توجب اظه�اره بالبينة , فالدعاء المج�رد ال يخرج من 
كون�ه خبر , فاذا لم تدعمه بينة قال مرجح الحد االحتمالين , اما 
المدع�ى عليه فيتمس�ك بالظاهر , فال يحتاج ال�ى تأييد اخر و ال 
يمك�ن تكليفه باإلثبات . وهكذا يتق�اذف الخصمان الكرة ) على 
حد تعبير الدكتور عبدالرزاق السنهوري ( وكل منهما يدفعها الى 
خصمه الى ان يعجز احدهما عن ردها , فتسقط من يده ويسجل 
على نفسه الخسارة . وهذا هو دور الظاهر في تحديد المدعي او 

المدعى علية في الدعوى.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

روبوتات املستقبل قادرة عىل التخيل

ط�ور باحث�ون ف�ي الوالي�ات المتحدة تقني�ة جديدة ته�دف إلى 
إكس�اب منظومات الذكاء االصطناع�ي القدرة على التخّيل بحيث 
يمكنه�ا اتخاذ ق�رارات ووضع خط�ط للمس�تقبل دون االعتماد 
على توجيهات البش�ر.وتهدف ه�ذه التقنية إل�ى تعليم الروبوت 
القدرة على تخّيل نتائج األفعال قبل تنفيذها، وهي مس�ألة يقوم 
به�ا البش�ر دون تفكير.ويق�ول فري�ق العم�ل في مختب�ر “ديب 
مايند” لتقنيات الذكاء االصطناعي التابع لش�ركة غوغل إن هذه 
القدرة س�وف تكون بالغة األهمية بالنسبة إلى تطوير المعادالت 
الخوارزمي�ة الالزمة لتقنيات الذكاء االصطناعي في المس�تقبل، 
وهو ما سوف يسمح لهذه المنظومات بالتأقلم بشكل أفضل من 

الظروف المتغيرة التي لم تتّم برمجتها للتعامل معها.

يف�رض قرار حظر بيع البنزي�ن والديزل بحلول عام 
2040، سؤاال هاما حول ش�كل السيارات والتغيرات 

التي ستطرأ عليها في المستقبل.
وفي حين يتفق الكثيرون على أن الس�يارات ستكون 
ذاتي�ة القي�ادة، م�ع إدخ�ال تعدي�الت جذري�ة على 
تصميمه�ا الداخل�ي، نأمل ب�أن ال تس�بب الكثير من 

الحوادث.
وق�ال مايك رم�زي، مدير األبحاث 
في ش�ركة غارتن�ر: »إن التصميم 
 2040 ع�ام  لس�يارات  الداخل�ي 
الواق�ع،  وف�ي  فاخ�را.  س�يكون 
م�ن المرجح أن تصبح الس�يارات 
الخاص�ة فخم�ة ج�دا، وس�يكون 
على األش�خاص إما شراء النماذج 
المس�تخدمة، أو استخدام خدمات 

النقل العامة«.
وعرضت شركة مرسيدس سيارة 
F015 الفاخرة، ف�ي الس فيغاس 
ع�ام 2015، وكانت تتميز بأبوابها 
الواس�عة مع إطارات أقل، بوجود 
4 مقاع�د تواجه بعضه�ا البعض، 
إل�ى وج�ود شاش�ات  باإلضاف�ة 
عل�ى األب�واب. ووج�دت األبحاث 

الت�ي أجرتها ش�ركة التأمين األس�ود للس�يارات  أن 
التغييرات الرئيسة في الس�يارات بين الوقت الحالي 
وعام 2045، ستعتمد على التكنولوجيا المستخدمة، 
بم�ا في ذل�ك إدخ�ال أجهزة االستش�عار والماس�ح 
الضوئي ونظام التعرف على مالك السيارة، باإلضافة 

إلى أجهزة الكمبيوتر المبرمجة.

 كرم�ت الجمعي�ة العراقي�ة للتصوير المرك�ز العام  
وسام ودرع التميز الى المصور العالمي السيد محمد 
علي الموس�وي وذلك الش�تراكه في معرض القران 

والعتره العالمي وحصوله على الجائزه الذهبيه.
وبهذه المناس�بة قال الس�يد ه�ادي النج�ار رئيس 
الجمعي�ه ان مص�وري الع�راق قد اثبت�وا حضورهم 
الفع�ال عب�ر مش�اركاتهم  بع�ده 
محاف�ل دولي�ه وعالمي�ه واضاف 
:«نحن فخورين بتلك المس�اهمات 
الع�راق  مص�وري  ل�كل  ونب�ارك 
،ونطم�ح   العالمي�ه  مش�اركاتهم 
للمزي�د م�ن االب�داع  والتأل�ق في 
المش�اركات العالميه .ه�ذا وقدم 
النج�ار درع التميز الى الموس�وي  
وال�ذي اهدت�ه الجمعي�ه العراقيه 
للتصوي�ر ف�رع النج�ف االش�رف 
متمثل�ه بالس�يد موح�ان العابدي  
رئي�س الجمعي�ه وأعض�اء الهيئه 
والتقدي�ر  الش�كر  كل  االداري�ه. 
العراقي�ه  للجمعي�ه  والعرف�ان  
للتصوي�ر  المركز الع�ام وجمعيه 
المصورين في النجف االشرف هذا 

التكريم.

كيف سيكون شكل السيارات عام 2040؟ اجلمعيـة العراقيـة للتصوير تكـرم املصور العاملـي 
السيد حممد عيل املوسوي وسام ودرع  التميز 


