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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا رأيت من غيرك
 خلقاً ذميماً فتجّنب من نفسك

 أمثاله

ص3وزير اخلارجية البحريني يف بغداد لفتح »آفاق جديدة« مع العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4ش السعودية ختفي »الدمار« يف العوامية

البحـرينيـون يـتـحـدون اخلـيـار األمنـي فـي الـذكـرى الـ »46« لالستقـالل

العراق يوقع »مذكرة تفاهم« مع إيران لتنظيم الزيارة األربعينية املباركة

السعودية طلبت من العراق التوسط لدى إيران
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف وزير الداخلية قاسم األعرجي، 
أمس األحد، أن اململكة العربية السعودية 
طلب�ت من�ه رس�ميا أن تتوس�ط بغ�داد 
ب�ني الرياض وطهران، لكب�ح التوتر بني 
البلدين، مش�را إىل أنه أبل�غ اململكة بأن 
تحسني العالقات مع إيران يبدأ باحرتامها 
الحجاج اإليرانيني والس�ماح لهم بزيارة 

مقربة البقيع.
ونقل�ت قن�اة »روس�يا الي�وم« ع�ن 
األعرج�ي قول�ه خ�الل مؤتم�ر صحفي 
مش�رتك مع نظره اإليران�ي، عبد الرضا 

رحمان�ي فضيل يف طه�ران، إن ويل العهد 
الس�عودي، محمد بن سلمان، طلب منه 
رس�ميا، أن يتوس�ط الع�راق ب�ني إيران 
والسعودية، لكبح التوتر بني البلدين، كما 
س�بق للملك سلمان أن قدم هذا الطلب يف 

وقت سابق.
وأض�اف األعرجي أن�ه أبل�غ الجانب 
الس�عودي ب�رأي الجان�ب اإليران�ي بأن 
الخط�وة األوىل الت�ي يمكنه�ا أن ت�ؤدي 
لتخفي�ف التوتر ب�ني طه�ران والرياض 
تتمثل يف إبداء الرياض االحرتام إىل الحجاج 
اإليرانيني ومعاملته�م بأفضل نحو، وأن 
تس�مح لهم بزيارة مق�ربة البقيع. وقال 

وع�د  الس�عودي  الجان�ب  إن  األعرج�ي 
بتطبيق ذلك وأكد أن البقيع مفتوحة اآلن 

أمام الحجاج اإليرانيني.
وش�دد األعرجي عىل أن العراق يؤمن 
برضورة وجود عالقات صداقة بني إيران 
والس�عودية، ألنه�ا تس�هم يف تعزيز أمن 
املنطقة.من جانب�ه، قال رحماني فضيل 
إن اح�رتام الحج�اج اإليراني�ني مهم جدا 
لطهران، وإن طهران تسعى دوما لتعزيز 
عالقاتها مع الس�عودية، مؤكدا أن إيران 
ل�م تكن س�باقة يف قط�ع العالق�ات مع 

السعودية.
التفاصيل ص3

بن سلمان أبلغ املسؤولني العراقيني عزمه »ختفيف التوتر« وبغداد نقلت مطالب طهران إىل الرياض
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فـرجينيـا األمريكيـة: النازيـون اجلـدد خيرجون إىل الـضوءجملس النواب املرصي يدعو إىل حترك عريب إلعادة اعامر العراق
احلشد الشعبـي حيبـط تسلال كبريا لـ »داعش« عىل احلدود مع سوريا رئيس الوزراء يمنح رتبة ضابط جلندي افشل هجوم »داعش« عىل حدود كربالء

رئيس جملس
 القضاء األعلـى يستقبــل 

السفري األملاين

بـاولينيـو 
فـي الـطـريــق إلـى 

برشلونـة
ص10ص2

حمافظ بغداد:
 اتفقنا مع البلديات عىل حسم ملف 

اخلدمات يف قضاء احلسينية 
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اجليش اليمني يدمر
 سفينة حربية تابعة للعدوان 

السعودي بالكامل
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الربملان االيراين خيصص »600« مليون دوالر لتعزيز البنية الدفاعية
          بغداد / المستقبل العراقي

ص�ادق الربمل�ان االيران�ي، أم�س االح�د، 
ع�ىل تكلي�ف الحكوم�ة االيراني�ة بتخصيص 
20 ترلي�ون ري�ال )نح�و 600 ملي�ون دوالر 
امريك�ي( لتعزيز البنية الدفاعية ودعم حرس 
الث�ورة االس�المية، وذل�ك يف إط�ار مناقش�ة 
مرشوع مواجهة االجراءات االمركية الداعمة 
لإلرهاب يف املنطقة. وافاد مراس�ل وكالة انباء 
فارس، بأن نواب مجلس الش�ورى االسالمي، 
ناقشوا مرشوع مواجهة االجراءات االمركية 

الداعم�ة لإلره�اب، وصادق�وا عىل امل�ادة 11 
م�ن هذا املرشوع. وبناء عىل ه�ذه املادة التي 
صادق عليها نواب مجلس الشورى االسالمي، 
فإن�ه يت�م تكلي�ف الحكوم�ة بتخصيص 20 
ترليون ريال )نح�و 600 مليون دوالر( بهدف 
تعزي�ز البنية الدفاعية للب�الد وزيادة القدرات 
الردعي�ة للجمهوري�ة االس�المية ومواجه�ة 
االرهاب وتقوية البنية الدبلوماس�ية والرصد 
االستخباراتي وتطوير التقنية النووية والدفاع 
عن املنش�آت النووية والحفاظ عىل اس�تقرار 

املنطقة ودعم حرس الثورة االسالمية.

الجدي�ر بالذك�ر ان 50 باملائ�ة م�ن املبلغ 
املذك�ور س�يتم تخصيص�ه ل�أركان العام�ة 
للق�وات املس�لحة به�دف تطوير النش�اطات 
الصاروخي�ة، وال��50 باملائ�ة االخ�رى يت�م 
االم�ن  وزارات  ب�ني  بالتس�اوي  تقس�يمها 
والخارجي�ة والدف�اع. علم�ا ان وزارة الدفاع 
اإليرانية مكلفة بإنفاق ه�ذه امليزانية لتنفيذ 
مرشوع املحرك النووي والدفاع عن املنش�آت 
النووي�ة. كم�ا ان وزارت�ي الخارجي�ة واالمن 
مكلفت�ني بإنف�اق امليزانية املذك�ورة يف إطار 

تحقيق أهداف هذا القانون.

وزير النقل يعلن وصول أكثر من »12« ألف حاج 
اىل املدينة املنورة عرب اخلطوط العراقية

القايض املحمود يستقبل وفدا من مؤسسة 
2احلوكمة واخلربة الكندية 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلن املجلس األعىل لالستفتاء يف اقليم 
كردس�تان، عن امللف�ات التي س�يبحثها 
يف زيارت�ه املرتقب�ة اىل بغداد.وذك�ر بيان 
للمجل�س عق�ب اجتم�اع ل�ه، ان الوف�د 
الخاص اىل بغداد سيبحث »امللف السيايس 
والدين�ي والخطوط العريض�ة للملفات«. 

ويتألف الوفد الذي س�يزور بغداد االثنني، 
الديمقراط�ي  الح�زب  يف  القي�ادي  م�ن 
ش�اويس،  ن�وري  روز  للوف�د  ورئيس�ا 
ورئيس دي�وان رئاس�ة اقليم كردس�تان 
فؤاد حس�ني، والقيادي يف االتحاد الوطني 
س�عدي أحمد بره، والقي�ادي يف االتحاد 
االس�المي محمد أحم�د، وممث�ل املكون 
الرتكمان�ي ماجد عثم�ان، وممثل املكون 

املس�يحي روميو ه�كاري، وممثلة الكرد 
االيزيدي�ني وفي�ان دخيل.ب�دوره، أعل�ن 
محاف�ظ كرك�وك نج�م الدي�ن كري�م أن 
الوفد الخل�ص من إقليم كردس�تان الذي 
س�يزور بغداد للتباحث بش�أن االستفتاء 
يمثل اهايل املحافظ�ة، املتنازع عليها بني 

حكومة بغداد واالقليم.
التفاصيل ص3

وفد كردستان سيناقش ثالثة ملفات ختص »االستفتاء« 
مـع بـغـداد
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رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل السفري األملاين
        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس مجلس القضاء األعىل 
يف مكتب�ه امس األحد س�فري جمهورية 
أملاني�ا االتحادي�ة، وت�م خ�ال اللق�اء 
التباحث حول موضوع املتهمني بجرائم 
اإلره�اب من حاميل الجنس�ية األملانية. 
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء 
األعىل الق�ايض عبد الس�تار بريقدار إن 
“رئيس مجلس القض�اء األعىل القايض 
الس�يد فائق زيدان اس�تقبل امس األحد 
يف مكتبه ببغداد س�فري جمهورية أملانيا 
االتحادية الس�يد س�رييل ج�ان نون”. 
وأض�اف بريق�دار أن “الجانبني ناقش�ا 
موضوع املتهمني بجرائم اإلرهاب الذين 
ت�م القب�ض عليهم أثن�اء عملية تحرير 
املوصل من حاميل الجنس�ية األملانية”. 
وأك�د أن “الجانبني ش�ددا عىل رضورة 
التع�اون بني البلدي�ن يف امللفات األمنية 

والقضائية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

وقعت وزارتا الداخلي�ة العراقية وااليرانية، أمس 
االحد، مذك�رة تفاهم لتنظيم دخول الزوار اإليرانيني 
اىل العراق خال زيارة االربعينية، فيما حظيت املذكرة 
بإش�ادة لجنة األمن والدفاع الربملانية، كونها ستحد 

من األخطاء التي وقعت يف السابق.
ووق�ع وزي�ر الداخلية قاس�م االعرج�ي املذكرة 
م�ع نظ�ريه اإليراني عب�د الرضا رحمان�ي فضيل يف 

طهران.
وق�ال الناطق باس�م الداخلية العميد س�عد معن 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
االعرجي وص�ل عىل هامش زيارته الي�ران اىل وزارة 
الداخلية اإليرانية وكان يف استقباله نظريه االيراني.

وأضاف ان وزي�ري الدولتني ترأس�ا االجتماعات 
واملباحث�ات االمنية بينهما حيث جرى توقيع مذكرة 
التفاه�م والتع�اون بني الع�راق وايران فيم�ا يتعلق 
بتس�هيل اج�راءات الزائري�ن االيرانيني خ�ال زيارة 

االربعينية.
وأوضح معن ان املذكرة تتضمن دخول الزوار عرب 
سمة دخول نافذة وقانونية وجواز سفر نافذ، منوها 
اىل أن الجانب�ني بحث�ا آلية انجاح الزي�ارة االربعينية 
وتحقيق انس�يابية عالي�ة فيها من خال التنس�يق 

االمني بني البلدين.
واش�ار اىل أنه جرى خال االجتم�اع االتفاق عىل 
تش�كيل لجن�ة عليا ب�ني البلدين، وبع�د اكمال هذه 
اللجنة اعمالها س�يتم بحث امكاني�ة توقيع مذكرة 
تفاهم بني الطرفني مس�تقبا وستنظر هذه اللجنة 
الكثري من القضاي�ا االمنية بني البدين مثل مكافحة 

املخدرات والجريمة املنظمة والحدود.
ب�دوره، أعلن وزير الداخلي�ة اإليراني عبد الرضا 

رحماني فضيل عن وضع »تسهيات« بمنح تأشريات 
السفر للزائرين العراقيني واإليرانيني.

ونقلت وكالة أنباء »ف�ارس« عن رحماني فضيل 
قول�ه، لدى اس�تقباله نظ�ريه قاس�م األعرجي، إن 
»البلدي�ن يس�تطيعان التوقي�ع عىل مذك�رة تفاهم 
أمني�ة للتع�اون يف مج�االت عديدة ومنه�ا مكافحة 
تهريب املخ�درات والجرائم املنظم�ة وكذلك التعاون 

بني رشطتي البلدين يف إطار هذه املذكرة«.
وبش�أن منح تأش�ريات الدخول لزائري البلدين، 
أوضح رحماني فضيل أن »تسهيات قد وضعت بهذا 
الش�أن«، معربا عن أمله »بمعالجة املشاكل الطارئة 
الت�ي اعرتض�ت التج�ار والناش�طني االقتصادي�ني 
مؤخ�را«. إىل ذل�ك، اش�ادت لجن�ة االم�ن والدف�اع 
النيابي�ة بتوقي�ع مذكرة تفاهم بني طه�ران وبغداد 
بشأن تنس�يق دخول وخروج الزوار االيرانيني وغري 
االيراني�ني عرب املناف�ذ الحدودية بني الع�راق وايران 

الداء مراسيم زيارة االربعني.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب اس�كندر وت�وت إن 
“لجنة االمن والدفاع ناقش�ت كل االخطاء واملشاكل 
الت�ي حدث�ت خ�ال الع�ام امل�ايض بش�ان الدخول 
العش�وائي للزوار االيرانيني الراغبني باداء مراس�يم 
ش�هر عاش�وراء ومراس�م زي�ارة االربع�ني لام�ام 
الحس�ني عليه الس�ام وقام�ت برفعه�ا اىل الجهات 

االمنية لتجاوها خال االعوام املقبلة”. 
واض�اف وت�وت أن “توقي�ع إيران والع�راق عىل 
مذكرة تفاهم س�تنظم زيارة االيرانيني الداء مراسم 
زي�ارة االربع�ني وس�تتجاوز كل االخطاء الس�ابقة 
وستس�هل دخ�ول الزوار بش�كل منظم وستس�مح 
ايضا لاجهزة االمنية اداء من  واجباتها بشكل مرن 
وبحس�ب الخطط التي س�تضعها الجه�ات االمنية 

املعنية” . 

طهران وضعت »تسهيالت« مبنح التأشريات للزائرين العراقيني واإليرانيني

العراق يوقع »مذكرة تفاهم« مع إيران لتنظيم الزيارة األربعينية املباركة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات الفرات االوس�ط، أمس 
االح�د، عن اعتق�ال اكرب ناق�ل للمفخخات غرب 
كرباء، فيما ابدت اس�تغرابها من بعض وس�ائل 
االعام التي ذكرت ان هناك هجوما عىل املحافظة 

امس.
وقال قائد العمليات الل�واء الركن قيس خلف 
املحم�داوي »نطم�أن أه�ايل كرباء ب�أن الوضع 
األمن�ي جي�د، وعملنا مس�تمر يف الصح�راء ملنع 
اس�تهداف املحافظة«، مبين�ا ان »األمن الوطني 
تمكن من إلقاء القبض عىل اكرب ناقل للمفخخات 
يف غ�رب كرب�اء قبل اس�بوع وتم تدوي�ن اقواله 

قضائيا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، 
أمس األح�د، ضواب����ط تقديم ذوي الش�هداء 
اىل الجامع�ات وامل�عاهد، للس�نة ال����دراس�ية 

.2018-2017
وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه إن 
»الفئات املش�مولة بهذه الضوابط ذوو ش�هداء 
ضحايا جرائم حزب البعث املنحل، وذوو ش�هداء 
الحشد الشعبي، وذوو ضحايا العمليات الحربية 
اإلرهابي�ة  والعملي�ات  العس�كرية  واألخط�اء 
لس�نة   }57{ بقان�ون  املش�مولني  وللجرح�ى 
2015«، مبينا ان » التقديم والقبول لهذه الفئات 
يكون بنس�بة 5% لكل فئة ويك�ون التنافس عىل 
املقاعد لكل فئ�ة عىل حدة«. واضاف ان » الطلبة 
املش�مولني بهذه الضوابط سيتنافسون للقبول 
يف كليات املجموعة الطبية }طب، وطب أس�نان، 
وصيدلة{ بف�ارق مجموع 35 درج�ة أو أقل من 
الحد األدنى للقبول يف هذه الكليات ضمن القبول 
املركزي عىل االّ يق�ّل مجموع املتقدم عن }630{ 
درجة، وبفارق 50 درجة أو اقل من أدنى مجموع 

يف باقي التخصصات«.
واش�ار العب�ودي اىل ان » التقدي�م يكون عن 
بدائ�رة  الخاص�ة  االلكرتوني�ة  البواب�ة  طري�ق 
الدراس�ات والتخطي�ط واملتابع�ة وم�ن خ�ال 
االستمارة االلكرتونية الخاصة بهم ويتم اعتماد 
التقدي�م االلكرتون�ي م�ن الطالب بع�د مصادقة 
مؤسس�ة الش�هداء عىل ك�ون الطال�ب من ذوي 
الش�هداء«، مبينا ان » الطالب يلت�زم عند اكمال 
التقدي�م الكرتونيا بمراجعة مؤسس�ة الش�هداء 

إلكمال إجراءات املصادقة عىل التقديم«.
ون�وه العب�ودي اىل ان« توزي�ع الطلب�ة ع�ىل 
اقس�ام الكليات املقبولني فيها س�يكون مركزيا 
بحسب املعدل والرغبة ويتم التنافس فيما بينهم 
للقبول يف االقسام بحسب خطة الكلية، موضحا 
انه سيكون قبول الطلبة الحاصلني عىل الشهادة 
 }2016/2015{ الدراس�ية  للس�نة  االعدادي�ة 
صعودا }ابتداًء من تاريخ صدور قانون مؤسسة 
الش�هداء{ ب�رط االّ يكونوا من املس�تفيدين يف 
الس�نة الس�ابقة م�ن القب�ول ضمن قن�اة ذوي 

الشهداء يف الدراستني املسائية او االهلية«.

التعليم تعلن ضوابط تقديم ذوي 
الشهداء اىل اجلامعات واملعاهد

عمليات الفرات االوسط تعتقل »أكرب«
 ناقل للمفخخات غرب كربالء

         بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس املحكم�ة االتحادية العليا، مدحت 
املحمود، امس االحد، مع وفد من مؤسسة الحوكمة 
والخربة الكندي�ة، يف بغداد، النظام الفيدرايل ودور 
املحكم�ة يف تطبيقه وفقاً للدس�تور. وقال املكتب 
االعامي للمحكمة، ان “رئيس املحكمة االتحادية 
العليا، القايض مدحت املحمود، استقبل يف مكتبه 
ببغ�داد، وف�داً م�ن مؤسس�ة الحوكم�ة والخربة 
الكندي�ة، بحض�ور املستش�ار حامد املوس�وي”. 
واضاف ان “الجانبني بحثا النظام الفيدرايل، ودور 
املحكمة االتحادية العلي�ا يف ضمان تطبيقه وفقاً 

الحكام الدستور”.
واوضح أن “وفد املؤسس�ة الكندية اشاد بدور 
القضاء الدس�توري العراقي عىل هذا الصعيد، من 
خ�ال الق�رارات واالحكام الص�ادرة عن املحكمة 

االتحادية العليا”.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت لجنة الش�ئون العربية بمجل�س النواب 
املرصي تش�كيل لجن�ة عليا عربية إلع�ادة إعمار 

العراق.
وقالت لجنة الش�ئون العربي�ة يف بيان لها، إنه 
إذا كان الع�راق اليوم يعان�ي من آثار دمار وتدمري 
للعديد من مرافقه وبنيته التحتية يف أعقاب حربه 
الطويل�ة ع�ىل اإلره�اب، »فإنن�ا يج�ب أن نتذكر 

موضوعي�ة أن البداي�ة كانت مع الغ�زو األمريكى 
الغاش�م للعراق ع�ام 2003 وبمش�اركة الواليات 
املتحدة وعدد من حلفائها املتواطئني بعد أن تآمروا 

عىل األمة العربية كلها« بحسب ما ورد بالبيان.
وأضاف أن »العراق أصبح اليوم يف حاجة ماسة 
وبع�د أن اس�تقرت مؤسس�اته وب�دأ يف اس�تعادة 
عافيت�ه وأوش�ك عىل القض�اء عىل ج�ذور وبذور 
اإلره�اب والفتن أن يبدأ يف إعمار ب�اده وأن يعيد 

لحضارته املمتدة عرب التاريخ رونقها«.

وأض�اف وكي�ل لجن�ة الش�ؤون العربي�ة فؤاد 
اباظة أن مبادرة اللجنة إلعادة إعمار العراق بداية 
جيدة للقضاء عىل الفوىض هناك ولم ش�مل الدول 

العربية.
فيما أعلنت النائبة ش�ادية خضري، عضو لجنة 
الش�ئون العربي�ة بمجلس الن�واب وعضو الربملان 
العرب�ي، عن س�فر وف�د م�ن الربمل�ان العربي إىل 
العراق، تلبية لدعوة الربملان العراقي، لبحث مبادرة 

»إعمار العراق« بمشاركة 12 دولة عربية.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
االحد، تفجريها عبوة ناس�فة مسيطر 
عليه�ا، والعث�ور عىل 24 قن�ربة هاون 
ومواد تفجري اخرى، يف مناطق متفرقة 
غربي العاصمة. وقالت القيادة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

ان »الق�وات االمني�ة يف فرق�ة املش�اة 
)17(، تمكن�ت من تنفي�ذ واجب امني 
ضم�ن مناطق )الختيمي�ة، الكراغول، 
الغريباوي�ني( غربي بغ�داد«. واضافت 
ان »الواج�ب االمني اس�فر عن تفجري 
عب�وة ناس�فة مس�يطر علي�ه وبدون 
ارضار، والعثور عىل )24( قنربة هاون 
تالف�ة م�ن مخلفات عصاب�ات داعش 

االرهابية«. واوضحت ان »القوات عثرت 
كذلك عىل اثن�ني كيلو غرام من البارود 
االسود مع جهاز اتصال وقذيفة مدفع 
عيار 155 ملم، تم رفعها بدون حادث«. 
وتشهد العديد من مدن العاصمة بغداد 
هجمات انتحارية بس�يارات مفخخة، 
وتفج�ريات بعب�وات ناس�فة، غالبا ما 
تس�فر ع�ن مقت�ل وإصاب�ة العرات 

فيم�ا  االم�ن،  ورج�ال  املدني�ني  م�ن 
يتبن�ى تنظيم داعش بعضه�ا. وكانت 
بعث�ة األم�م املتح�دة ملس�اعدة العراق 
)يونامي(، قد أعلنت مقتِل ما مجموعه 
241 مدنياً وإصابة 277 آخرين، جراء 
أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع املس�لح 
التي وقعت يف العراق خال ش�هر تموز 

2017 املايض.

         بغداد / المستقبل العراقي

قتلت قوات الحش�د الش�عبي، أمس األحد، عرين داعش�يا 
وأصاب�ت ثماني�ة آخرين، كما دم�رت اربع عج�ات تابعة لهم 

بإحباط هجوم عىل حدود السورية العراقية.
وذكر بيان العام الحش�د تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن »اللواءي�ن االول والثال�ث عر يف الحش�د صد تعرضاً 
نف�ذه ارهابيو داعش م�ن ثاثة محاور عىل الحدود الس�ورية 
العراقية ش�مال تل صف�وك، انتهى بقتل 20 داعش�يا وإصابة 
ثمانية اخرين من القوة املهاجمة، فضا عن حرق اربع عجات 

تابعة لهم«.
يذكر ان قوات الحش�د الش�عبي صدت تعرضا قبل س�اعات 
من هذا الهجوم وكبدت عنارص داعش االرهابي خسائر كبرية.

         بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مصدر مطل�ع يف محافظة كرباء، أم�س االحد، بمنح 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة، حيدر العبادي رتب�ة ضابط إىل 
الجندي ال�ذي تصدى للعجلة املفخخة ليلة الس�بت، عىل حدود 
املحافظة.وق�ال املص�در إن »القائد العام للقوات املس�لحة امر 
بمنح الشهيد عيل نارص حمزة املوسوي، وهو من أبناء الشامية، 
رتبة ضابط«. عازياً السبب إىل »تضحيته واستبساله يف التصدي 
للعجل�ة املفخخة ع�ىل حدود كرب�اء ليلة ام�س والقادمة من 
الصح�راء الغربي�ة«. وكان انتحاريا يقود عجل�ة مفخخة نوع 
جميس حاول اقتحام س�يطرة اس�منت كرباء والتي تبعد 120 

كم عن املحافظة، إال أن قوة أمنية افشلت الهجوم.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس املجل�س املحيل لقضاء هي�ت ب محافظة األنبار 
محم�د املحم�دي، أمس االح�د، عن تش�كيل خلية عم�ل امنية 
ملتابعة الخايا النائمة يف القضاء.ونقلت وكالة الس�ومرية نيوز 
عن املحمدي قوله انه »بعد تكثيف الجهد االستخباري ومتابعة 
الخاي�ا النائمة والقاء القبض عىل عدد منهم املدونة اعرتافاتهم 
قضائي�ا يف قضاء هي�ت ونواحيها والقرى التابع�ة لها )70كم 
غرب الرمادي(، تقرر تش�كيل خلية امني�ة بالقضاء«.وأضاف 
املحمدي، أن »هناك عمل مش�رتك بني األجهزة األمنية واملجلس 
املحيل يف هيت وتم من خاله تشكيل هذه الخلية ملتابعة الخايا 

النائمة يف القضاء لغرض التعرف عىل ذوي املؤرشات األمنية«.

احلشد الشعبـي حيبـط تسلاًل كبريًا 
لـ »داعش« عىل احلدود مع سوريا

رئيس الوزراء يمنح رتبة ضابط جلندي 
افشل هجوم »داعش« عىل حدود كربالء

االنبار: تشكيل خلية عمل امنية ملتابعة 
خاليا اإلرهاب النائمة يف هيت

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس األحد، 
أن األخري توجه إىل دولة اإلمارات تلبية لدعوة رسمية، مشريا إىل 

أن اإلمارات أرسلت طائرة خاصة لنقله ذهابا وإيابا.
وقال مكتب الصدر يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن س�ماحة القائد الس�يد مقتدى الصدر )توجه( إىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة األحد تلبية لدعوة رسمية منها.
وأش�ار مكتب الص�در إىل إرس�ال طائرة خاصة م�ن قبلهم 

)اإلمارات( لنقل سماحته ذهابا وإيابا.
وكان الص�در أجرى يف )30 تم�وز 2017(، زيارة إىل اململكة 
العربية الس�عودية التقى خالها بنائب امللك محمد بن س�لمان 

وعدد من املسؤولني.

السيد الصدر يتوجه إىل اإلمارات
القايض املحمود يستقبل وفدًا من مؤسسة احلوكمة واخلربة الكندية تلبية لدعوة رسمية

جملس النواب املرصي يدعو إىل حترك عريب إلعادة اعامر العراق

عمليات بغداد تفجر عبوة وتعثر عىل 24 قنربة هاون »تالفة« غريب العاصمة
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     بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت هيئة األن�واء الجوية والرصد الزل�زايل، ان يكون طقس اليومني 
املقبل�ني غائماً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان طقس يوم األثنني سيكون يف 
»املناط�ق كافة، صحواً مع قطع من الغي�وم، ودرجات الحرارة العظمى 
تنخف�ض دون ال�� 49 ْم يف املنطقتني الوس�طى والش�مالية ومقاربة يف 
املنطق�ة الجنوبية«. وتوقعت األنواء الجوي�ة عدم حدوث تغري يف طقس 
الثالث�اء املقب�ل باملناطق كافة عن اليوم الس�ابق ع�دا انخفاض قليل يف 
درجات الحرارة عن اليوم الس�ابق. ولفت البي�ان اىل ان »طقس األربعاء 
املقبل س�يكون يف املناطق كاف�ة صحواً, ودرجات ح�رارة مقاربة لليوم 
الس�ابق«. وأشار اىل ان »طقس الخميس املقبل سيكون يف املناطق كافة 

صحواً حاراً, ودرجات حرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق«.

األنواء اجلوية: احلرارة ستشهد انخفاضا خالل األيام املقبلة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف وزير الداخلية قاس�م األعرجي، 
أمس األح�د، أن اململكة العربية الس�عودية 
طلب�ت منه رس�ميا أن تتوس�ط بغ�داد بني 
الرياض وطهران، لكبح التوتر بني البلدين، 
مش�ريا إىل أن�ه أبل�غ اململك�ة بأن تحس�ني 
العالقات مع إي�ران يبدأ باحرتامها الحجاج 
اإليراني�ني والس�ماح له�م بزي�ارة مق�رة 

البقيع.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« عن األعرجي 
قول�ه خ�الل مؤتم�ر صحفي مش�رتك مع 
نظ�ريه اإليراني، عبد الرضا رحماني فضيل 
يف طه�ران، إن ويل العهد الس�عودي، محمد 
بن س�لمان، طلب منه رس�ميا، أن يتوسط 
الع�راق بني إيران والس�عودية، لكبح التوتر 
بني البلدين، كما سبق للملك سلمان أن قدم 

هذا الطلب يف وقت سابق.
أبل�غ الجان�ب  أن�ه  وأض�اف األعرج�ي 
السعودي برأي الجانب اإليراني بأن الخطوة 
األوىل الت�ي يمكنها أن تؤدي لتخفيف التوتر 
بني طهران والرياض تتمثل يف إبداء الرياض 
االح�رتام إىل الحج�اج اإليرانيني ومعاملتهم 
بأفضل نحو، وأن تسمح لهم بزيارة مقرة 

البقيع.
وقال األعرجي إن الجانب السعودي وعد 
بتطبي�ق ذلك وأكد أن البقي�ع مفتوحة اآلن 

أمام الحجاج اإليرانيني.
وش�دد األعرج�ي ع�ى أن الع�راق يؤمن 
برضورة وج�ود عالقات صداق�ة بني إيران 
والس�عودية، ألنه�ا تس�هم يف تعزي�ز أم�ن 

املنطقة.
من جانبه، قال رحماني فضيل إن احرتام 
الحج�اج اإليرانيني مهم ج�دا لطهران، وإن 
طه�ران تس�عى دوما لتعزي�ز عالقاتها مع 
السعودية، مؤكدا أن إيران لم تكن سباقة يف 

قطع العالقات مع السعودية.
وأش�ار إىل أن سياس�ة إيران تس�عى إىل 
التع�اون املثم�ر يف املنطق�ة، قائ�ال »نأم�ل 
م�ن دول املنطقة أن تعمل ع�ى حل أزمات 

املسلمني يف املنطقة«.
الع�راق  مس�ؤولو  مؤخ�راً  وتب�ادل 

والس�عودية الزي�ارات فيما بينه�م، تأكيداً 
ع�ى عمق العالقات الثنائي�ة والحرص عى 

أمن منطقة الرشق األوسط.
ويف 25 شباط املايض، زار وزير الخارجية 
الس�عودي ع�ادل الجبري بغ�داد، بعد عقود 
م�ن التوتر بني البلدين، وه�ي الزيارة األوىل 

ملس�ؤول سعودي رفيع املس�توى منذ العام 
.1990

كما التقى األمري محمد بن سلمان وزير 
النفط جبار اللعيبي، يف جدة يف 9 آب، تعبريا 
عن حرص الس�عودية عى استقرار العراق 
وعزمه�ا عى تنمية العالق�ات بني الجانبني 

وتقويتها يف كافة املجاالت.
وزي�ر  الثان�ي، كش�ف  كان�ون   14 ويف 
الخارجية إبراهيم الجعفري أنه نقل رسائل 
ب�ني طه�ران والرياض يف مس�عى متواصل 
لتخفيف حدة التوتر يف العالقات بني البلدين.  
وخ�الل مقابل�ة م�ع التلفزي�ون اإليراني، 

أك�د الجعفري، حس�ب وس�ائل اإلعالم، أن 
خط�وات الوس�اطة مس�تمرة من�ذ الع�ام 
املايض، مش�ريا إىل أن أي أزم�ة يف العالقات 

اإليرانية السعودية ترض أيضا بالعراق.
وأوضح وزير الخارجية اإليراني أنه نقل 
رس�ائل ش�فهية بني مس�ؤولني يف البلدين، 

خ�الل الش�هور املاضية، مش�ددا ع�ى أنه 
سيحاول تقريب املواقف بينهما.

ونقل�ت وس�ائل اإلع�الم ع�ن الجعفري 
قول�ه، إن »التق�ارب بني إيران والس�عودية 
يص�ب يف صالح العراق«، و«أي أزمة بينهما 

تنعكس عليه«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ح�ل يف بغ�داد يف زي�ارة مفاجئ�ة، 
أمس األحد، وزير الخارجية البحريني 
الش�يخ خالد ب�ن أحم�د آل خليفة يف 
زيارة رسمية قصرية، لبحث تطورات 
األزمة الخليجية بني قطر ودول عربية 
وتحس�ني عالق�ات العراق م�ع بالده 

التي شهدت أزمات سياسية سابقة.
مملك�ة  خارجي�ة  وزي�ر  وق�ال 
البحري�ن الش�يخ خالد ب�ن أحمد بن 
محم�د آل خليف�ة ان زيارت�ه الحالية 
للع�راق س�تفتح آفاقا جدي�دا للعمل 

املشرتك بني بالده والعراق.
ج�اء ذلك خ�الل اس�تقبال رئيس 
الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم يف قرص 
السالم ببغداد للوزير البحريني والوفد 
املراف�ق ل�ه، بحس�ب بي�ان لرئاس�ة 

الجمهورية.
وأك�د معصوم خ�الل اللق�اء عى 
»عمق العالق�ات والوش�ائج األخوية 
بني العراق والبحرين ورضورة اعتماد 
العمل املشرتك البناء لتمتينها يف شتى 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  املج�االت 

والتجارية والسياحة بكل أنواعها«.
وج�دد رغب�ة الع�راق يف »تطوي�ر 
عالقات التعاون م�ع مملكة البحرين 
الش�قيقة وباقي دول الخليج والعالم 
واملبنية عى أساس املصالح املشرتكة 
املنطقة  تحقيق�ا لتطلع�ات ش�عوب 

باالستقرار والتقدم والرفاه«.
م�ن جانب�ه، ق�دم وزي�ر خارجية 
البحرين تهاني ملك البحرين والقيادة 
البحريني�ة بمناس�بة تحري�ر مدين�ة 
املوص�ل من براثن اإلره�اب الداعيش، 
مش�يداً »ب�إرادة وتصمي�م العراقيني 
وتضحياته�م ع�ى محارب�ة تنظي�م 

داعش نيابة عن العالم«.
كم�ا أكد الوزي�ر البحرين�ي تطلع 
ب�الده إىل تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة 
وتوس�يع رقعة التعاون ب�ني البلدين 
الشقيقني من خالل اللجنة املشرتكة، 
مش�رياً إىل أن زيارت�ه ه�ذه س�تفتح 
آفاقاً جديدة للتواصل والعمل املشرتك، 
متمنياً للعراق كل االس�تقرار والوئام 

والتقدم.
ب�دوره، دعا رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي إىل الوقوف بوجه االستقطاب 

يخ�دم  إن�ه  ق�ال  ال�ذي  الطائف�ي 
»اإلرهاب«.

بي�ان  يف  العب�ادي  مكت�ب  وق�ال 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
ال�وزراء  مجل�س  »رئي�س  إن  من�ه، 
حيدر العبادي اس�تقبل بمكتبه، وزير 
خارجي�ة البحري�ن الش�يخ خالد بن 
احم�د آل خليفة والوف�د املرافق له«، 
مبين�ا أنه »ج�رى خالل اللق�اء بحث 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف 
مختلف املجاالت، واألوضاع يف املنطقة 

ومحاربة اإلرهاب«.
وأك�د العب�ادي، بحس�ب البي�ان، 
أن »الع�راق حق�ق االنتص�ارات ع�ى 
عصاب�ات داعش اإلرهابية ومس�تمر 
بتحري�ر أراضي�ه«، الفت�ا إىل »أهمية 
اإلقليم�ي وتعزي�ز مصالح  التكام�ل 

شعوب املنطقة«.
ودع�ا العب�ادي إىل »الوقوف بوجه 
االس�تقطاب الطائف�ي ال�ذي يخ�دم 
اإلره�اب«، مش�ريا إىل »أهمية تضافر 
جه�ود جمي�ع دول املنطق�ة والعالم 

للتصدي إلرهاب داعش«.
من جانب�ه، ق�دم آل خليفة، وفقا 
وش�عب  حكوم�ة  »باس�م  للبي�ان، 
البحري�ن التهنئ�ة للعب�ادي بتحري�ر 
املتحققة عى  املوص�ل واالنتص�ارات 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة ووقوف 
البحري�ن م�ع الع�راق يف حرب�ه ضد 
اإلره�اب«، مؤك�دا »الرغبة بتوس�يع 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  العالق�ات 

والتجارية والثقافية بني البلدين«.
يف الغض�ون، أكد وزي�ر الخارجية 

إبراهي�م الجعف�ري أن الن�رص الكبري 
الذي حققه أبناء العراق الشجعان هو 
نرص لشعوب املنطقة، فيما وعد وزير 
خارجي�ة البحرين باملج�يء اىل بغداد 
قريب�اً لعقد اجتماع اللجنة املُش�رَتكة 

العراق�يَّة – البحرينيَّة.
وق�ال مكت�ب الجعف�ري يف بي�ان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفري 
الش�يخ  البحرين�ي  بنظ�ريه  التق�ى 
خالد بن أحمد ب�ن محمد آل خليفة«، 

موضح�ا أن »اللق�اء بح�ث العالقات 
-البحرينيَّ�ة،  العراق�يَّ�ة  الثنائي�ة 
وُس�ُبل تعميقها، وفتح آفاق التعاون 
املُش�رَتك بما يخدم مصالح الش�عبني 

الشقيقني«.
وأك�د الجعف�ري، بحس�ب البيان، 
أن »الن�رص الكبري الذي حقق�ه أبناء 
الع�راق الش�جعان هو ن�رص للعراق، 
ولُش�ُعوب املنطق�ة، والعال�م كافة«، 
مبين�ا أن »من يتص�وَّر أنَّ الحرب ضّد 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابيَّ�ة انته�ت 
فهو ُمخِطئ، ألنَّ حرب اإلرهاب اليوم 
ح�رب عامليَّة تس�تهدف املدنيِّني يف كلِّ 
م�كان يف العال�م، وعلين�ا االس�تمرار 
، ومنع  بالتعاون األمنيِّ واالستخباريِّ

انتشاره«. 
ودع�ا الجعف�ري اىل تفعيل جميع 
امللف�ات ب�ني بغ�داد واملنام�ة، وعقد 
اجتم�اع للجنة املُش�رَتكة العليا خالل 
الفرتة املقبلة«، مؤكدا »رضورة العمل 
ع�ى اس�تمرار الُجُه�ود، والعمل عى 
تهدئ�ة األوض�اع يف املنطق�ة، وتبن�ِّي 
الُحل�ول الدبلوماس�يَّة، وحفظ وحدة 

الصفِّ العربّي.
م�ن جهت�ه ق�ال وزي�ر خارجي�ة 
مملكة البحرين، إن »عصابات داعش 
اإلرهابيَّ�ة ع�دّو للع�راق، والبحري�ن، 
ودول املنطقة، والعالم، ُمشدِّدا عى أن 
»العالق�ات الثنائيَّة بني بغداد واملنامة 
برواب�ط  وترتب�ط  أخويَّ�ة،  عالق�ات 

تاريخيَّة، وعائليَّة، وتجاريَّة.
وتابع بالقول، »نحن عى يقني بأنَّ 
العراق حريص عى تعزيز عالقاته مع 
البحري�ن كما هي البحري�ن حريصة 
ع�ى تعزيزها، وتقويته�ا«، فيما وعد 
باملجيء ل�«بغداد قريباً لعقد االجتماع 

اجتماع اللجنة املُشرتَكة«.

بن سلمان أبلغ املسؤولني العراقيني عزمه »ختفيف التوتر« وبغداد نقلت مطالب طهران إىل الرياض

السعودية طلبت من العراق التوسط لدى إيران

العبادي طالبه بالوقوف بوجه »االستقطاب الطائفي«.. واخلارجية تعمل على عقد اجتماع جلنة مشرتكة

وزير اخلارجية البحريني يف بغداد لفتح »آفاق جديدة« مع العراق

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعل�ن املجلس األع�ى لالس�تفتاء يف اقليم 
كردس�تان، ع�ن امللف�ات الت�ي س�يبحثها يف 

زيارته املرتقبة اىل بغداد.
وذك�ر بي�ان للمجل�س عقب اجتم�اع له، 
ان الوف�د الخ�اص اىل بغ�داد س�يبحث »امللف 
العريض�ة  والخط�وط  والدين�ي  الس�يايس 

للملفات«.
ويتأل�ف الوفد الذي س�يزور بغداد االثنني، 
من القي�ادي يف الحزب الديمقراطي ورئيس�ا 
للوف�د روز ن�وري ش�اويس، ورئي�س ديوان 
رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسني، والقيادي 
ب�ريه،  أحم�د  س�عدي  الوطن�ي  االتح�اد  يف 
والقي�ادي يف االتحاد االس�المي محمد أحمد، 
وممثل املكون الرتكماني ماجد عثمان، وممثل 
املكون املسيحي روميو هكاري، وممثلة الكرد 

االيزيديني وفيان دخيل.

ب�دوره، أعلن محافظ كرك�وك نجم الدين 
كري�م أن الوف�د الخلص من إقليم كردس�تان 
الذي س�يزور بغداد للتباحث بشأن االستفتاء 
يمث�ل اه�ايل املحافظ�ة، املتن�ازع عليه�ا بني 

حكومة بغداد واالقليم.
وق�ال كري�م يف حديث للصحفي�ني »الوفد 
ال�ذي س�يزور بغ�داد يمث�ل جمي�ع ش�عب 
كردس�تان، وكركوك جزٌء من كردستان، وكل 

من يذهب من هذا الوفد إىل بغداد يمثلنا«.
وق�ال إن »أه�ايل كركوك يرحب�ون بإجراء 
االس�تفتاء يف 25 أيلول 2017 وسيش�اركون 

بالعملية وبقوة«.
يف الغض�ون، اعلن قيادي رفي�ع يف الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني عن استعداد حزبه 
للحوار بشأن مطالب حركة التغيري، مستدركاً 

بانه لن يوافق عى تأجيل االستفتاء.
وكان املجلس الوطني التابع لحركة التغيري 
قد عقد الس�بت اجتماعا يف مدينة السليمانية 

واصدرت بيانا طالبت فيه بتأجيل االس�تفتاء 
والغ�اء نظام ادخار روات�ب املوظفني واجراء 
االنتخابات العام�ة يف موعدها املقرر وتفعيل 
برملان كردستان وتحقيق الشفافية يف ايرادات 
النف�ط والغاز واالي�رادات املحلية االخرى عن 

طريق تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2015.
وبش�أن مطالب حركة التغيري هذه، اعلن 
عضو املكتب الس�يايس ورئيس مجلس قيادة 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني يف اربيل، 
كاكم�ني النج�ار ان حزب�ه يستحس�ن اجراء 
املفاوضات مع حركة التغيري بش�أن مطالبها 
وفعل ما يس�تطيع فعله ازاءه�ا، الفتا اىل انه 
من اجل هذا س�يقوم وفد م�ن الحزب بزيارة 

مقر التغيري يف السليمانية.
واس�تدرك النجار ان حزبه االن بانتظار ان 
تق�وم حركة التغي�ري بتحديد موع�د الزيارة، 
موضح�ا انه متى م�ا قامت الحرك�ة بتحديد 
املوع�د فان حزب جاهز للجل�وس والتفاوض 

معه�ا. واض�اف النج�ار ان املطالب�ة باجراء 
انتخابات رئاس�ة االقليم وبرملان كردستان يف 
موعدها املحدد، ال مشكلة للحزب الديمقراطي 

بهذا الصدد وهو ايضا يؤيد هذا الطلب.
واش�ار النج�ار اىل ان�ه بالنس�بة اللغ�اء 
ادخار رواتب املوظفني ف�ان الديمقراطي مع 
ه�ذا الطل�ب وان يتم تحس�ني معيش�ة اهايل 
كردس�تان، مس�تدركا ان بام�كان الحكومة 
الغاء هذا النظام، اذ »يجب طرح هذا الس�ؤال 

عى الحكومة«.
وبش�أن تأجيل االس�تفتاء، اكد النجار ان 
الح�زب الديمقراط�ي اليستحس�ن تأجيل�ه، 
متس�ائال »ملاذا يج�ب تأجيل�ه؟ وماهو بديل 

تأجيل االستفتاء واىل متى يؤجل؟«
وبش�أن املطال�ب االخرى لحرك�ة التغيري، 
اعلن النج�ار ان جمي�ع املش�كالت واملطالب 
باالمكان معالجتها عى طاولة الحوار، معلنا 

عن استعداد الديمقراطي الجراء املفاوضات.

الدميقراطي يرد بالقبول على شروط التغيري ويرفض واحدًا

وفد كردستان سيناقش ثالثة ملفات ختص »االستفتاء« مع بغداد
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       بغداد / المستقبل العراقي

أصيب 3 أش�خاص، ليلة الس�بت عىل األحد 13 
أغس�طس/آب، يف حادث إطالق ن�ار بأحد النوادي 

بمدينة ماملو الواقعة يف جنوب السويد.

وقال�ت صحف محلي�ة إن 2 من ب�ن الضحايا 
مصابان بجروح خطرية.

وس�ادت حالة من الذعر يف صفوف رواد النادي 
املرتاوح عددهم بن 70 و100 شخص، لدى إطالق 
الن�ار. وأعلن�ت املتحدثة باس�م الرشط�ة املحلية 

يف املدين�ة آن�ا يورانس�ون، أنه تتم حاليا الس�ماع 
لشهادات من حرضوا الواقعة.

وم�ن غري املعلوم ان الهجوم يكون ارهابيا قام 
ب�ه احد عن�ارص تكفريية، كم�ا نف�ذ داعش عدة 

هجمات يف بلدان أوروبية يف وقت سابق .

إصابة ثالثة أشخاص يف إطالق نار بمدينة ماملو السويدية

         بغداد / المستقبل العراقي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الحقوقي�ة إن قوات األمن الس�عودية 
أغلق�ت بل�دة العوامي�ة الش�يعية يف 
محافظة القطيف رشقي اململكة بعد 
أسابيع من اندالع مواجهات مسلحة 

خلفت دمارا هائال.
وش�نت ق�وات األم�ن الس�عودية 
حملة ع�ىل العوامية للقضاء عىل من 
تصفه�م باإلرهابين الذي�ن تتهمهم 
بتنفي�ذ هجمات عىل الرشطة يف هذه 
البل�دة الصغ�رية الت�ي كان�ت ب�ؤرة 

احتجاجات مناهضة لنظام الحكم.
االش�تباكات  ح�دة  وتصاع�دت 
مؤخ�را عندم�ا دخلت ق�وات خاصة 
إىل العوامي�ة الت�ي يس�كنها نحو 30 
ألف ش�خص، حيث بدأت السلطات يف 
أيار املايض، حملة لهدم حي املس�ورة 
القديم ملنع املتظاهرين من استخدام 

أزقته الضيقة للتخفي.
الس�عودية  الس�لطات  وأعلن�ت 
األس�بوع امل�ايض أنها س�يطرت عىل 

حي املسورة يف العوامية.
وقالت هيومن رايتس، أمس األحد، 
إن ق�وات األمن الس�عودية حارصت 

وأغلقت بلدة العوامية.
الحكوم�ة  ت�رح  ل�م  وفيم�ا 
السعودية عن سبب هذا اإلغالق، قالت 
املنظم�ة إنه بمقارنة ص�ور التقطت 
باألقمار االصطناعية يف ش�باط وآب، 
يظهر تعرض أج�زاء كبرية من البلدة 
لدم�ار هائل يطال أيض�اً بنية تحتية 
مدني�ة، فيم�ا يبدو أنه�ا محاولة من 
حج�م  إخف�اء  الس�عودي  الجي�ش 

الخراب الذي أصاب املدينة.
وقالت مديرة قسم الرشق األوسط 
لي�ا ويتس�ون«  املنظم�ة »س�ارة  يف 
إن ع�ىل الس�لطات الس�عودية توفري 

العوامية  الخدمات األساسية لسكان 
أنه�م  م�ن  والتأك�د  املحارصي�ن، 
يس�تطيعون االنتق�ال داخ�ل املدينة 

وخارجها بأمان.
الس�لطات  »ع�ىل  أن�ه  وأضاف�ت 
ف�وراً  ُتحق�ق  أن  أيض�اً  الس�عودية 
كان�ت  إذا  م�ا  يف  موث�وق  وبش�كل 
قواتها اس�تخدمت الق�وة املفرطة يف 
العوامية )...( واتخاذ خطوات فورية 
للسماح للسكان بالعودة إىل منازلهم 
بس�الم والسماح بإعادة فتح املحالت 
وتعوي�ض  والعي�ادات،  التجاري�ة 
السكان عن أرضار املمتلكات والدمار 

التي تسببه قوات األمن«.
وتس�تهدف الس�لطات السعودية 
من عدد من الناش�طن واملحتجن يف 
املواجه�ات األخرية يف العوامية، حيث 
متظاهري�ن  ب�ن  االش�تباكات  أدت 
وقوات األمن منذ أيار إىل مقتل العديد 

من املدنين.
أرق�ام  الس�لطات  تن�رش  ول�م 
وزارة  يف  مندوب�ا  لك�ن  الخس�ائر، 
الداخلي�ة الس�عودية ق�ال إن 8 م�ن 
فرق�ة الرد الرسي�ع بالرشطة وأربعة 
من جنود الق�وات الخاصة قتلوا منذ 

بدء الحملة األخرية.
وأفاد س�كان ب�أن 9 مدنين قتلوا 
يف أعم�ال عنف خ�الل األي�ام القليلة 
املاضي�ة، وأن نح�و 20 ألف ش�خص 
الذوا بالف�رار أو ج�رى إجالؤه�م إىل 
بل�دات وق�رى أكث�ر أمن�ا بمناط�ق 
مج�اورة. واتهم ناش�طون محليون 
األمن السعودي بإجبار مئات السكان 
ع�ىل الخروج م�ن العوامي�ة بإطالق 
النار عش�وائيا عىل منازل وس�يارات 
أثن�اء مواجه�ة مس�لحن باملنطقة، 

لكن الرياض نفت هذه االتهامات.
ويف وقت سابق، نقلت رويرتز عن 
موقع »م�رآة الجزي�رة« اإلخباري أن 

س�كان العوامي�ة يقول�ون إن الحياة 
االنقط�اع  تحتم�ل بس�بب  ال  بات�ت 
املتك�رر للمي�اه والكهرب�اء يف ظ�ل 
ارتفاع درج�ات الح�رارة، حيث تزيد 

عىل 40 درجة مئوية.
ومن جانبه، قال محافظ القطيف 
املكلف »ف�الح الخالدي«، إنه تم البدء 
يف تأمن عودة أهايل البلدة ملس�اكنهم 
يف املحافظ�ة، الت�ي أخلوه�ا برغب�ة 
منه�م، إث�ر ترضرهم م�ن الهجمات 
التي أعاق�ت املرشوع التطويري الذي 

تق�وم به أمان�ة املنطق�ة الرشقية يف 
الحي.

وق�ال »الخال�دي« إن »املحافظ�ة 
أمنت س�كناً موقتاً خ�ارج املحافظة 
مت�رضرة  أرسة   300 م�ن  ألكث�ر 
م�ن س�كان األحي�اء املج�اورة لحي 
املسورة«، مؤكداً إتاحة خيار البقاء يف 
تلك املس�اكن لحن االنتهاء من كامل 
أعمال التطهري األمنية واملرحلة األوىل 

للمرشوع التطويري.
وأض�اف »ال يزال س�كان األحياء 

املج�اورة لحي املس�ورة موجودين يف 
املس�اكن التي وفرتها إم�ارة املنطقة 
لهم أخرياً إلبعاده�م إىل مناطق آمنة، 
خشية عليهم من املواجهات األمنية، 
وتجاوز عددهم 300 أرسة«، مش�رياً 
إىل أنه سيتم خالل األيام املقبلة تأمن 

عودة الراغبن إىل منازلهم.
وأوضح الخالدي »املساكن ال تزال 
متاح�ة لأله�ايل الذي�ن ت�م إخالؤهم 
خي�ار  أن  كم�ا  إرادته�م،  بمح�ض 
بقائه�م لح�ن انته�اء كام�ل أعمال 

التطه�ري وانته�اء املرحل�ة األوىل من 
»أعم�ال  متاح«.وأض�اف  امل�رشوع 
التطه�ري األمن�ي ال تزال مس�تمرة يف 
املحافظة، وأيضاً أعمال اإلزالة والهدم 
تمهي�داً لبدء املرحل�ة األوىل للمرشوع 
التطوي�ري، واملس�اكن متاحة لحن 
ع�ودة املي�اه ملجاريه�ا ول�ن نفرض 

خيار العودة عىل األهايل«.
وذك�رت أمان�ة املنطق�ة الرشقية 
خ�الل تريحاته�ا األخرية، بش�أن 
امل�رشوع التطوي�ري ال�ذي تقيمه يف 

بلدة العوامي�ة، أن قيمة التعويضات 
ملنازل ح�ي املس�ورة تراوحت ما بن 
800 و900 ملي�ون ريال، وفق أعمال 
التثم�ن الخاص�ة باملن�ازل يف الحي، 
مؤك�دة إزال�ة أكث�ر م�ن 80 منزالً يف 
الحي حتى اآلن، وأوضحت األمانة أنه 
سيتم البدء يف تنفيذ مرشوع التطوير 
للح�ي بعد إزالة جمي�ع املباني البالغ 
عدده�ا 488 منزالً، كما س�تبلغ مدة 

مرشوع تطوير حي املسورة سنتن.
»روي�رتز« ص�ورا  وبث�ت وكال�ة 
تظه�ر عددا كبريا م�ن املنازل املدمرة 
يف العوامي�ة، مم�ا أج�ر اآلالف ع�ىل 

الفرار.
وأظهرت الصور أطالال ملس�جد يف 
البل�دة الواقع�ة بمحافظ�ة القطيف 
وعدة منازل تبدو عليها آثار الطلقات 
الناري�ة، فض�ال ع�ن عدد م�ن آليات 
وأفراد الرشطة، إىل جانب حروق عىل 

واجهات بعض املباني.
وج�اء يف تقري�ر ل�»روي�رتز« أن 
الح�ي القدي�م بالعوامي�ة تح�ول إىل 
س�احة ح�رب يف مش�هد بعي�د ع�ن 

مظاهر املدن املتألقة يف الخليج.
ويقول الس�كان املحليون أّن ما ال 
يق�ل عن 25 ش�خًصا لقوا مرعهم 
م�ن خالل القصف ون�ريان القناصة، 
كم�ا أّن الصور املزعومة من ش�وارع 
األنق�اض  تغطيه�ا  والت�ي  املدين�ة 
والرف الصحي تبدو وكأّنها مشهد 
م�ن س�وريا أكثر م�ن كونه�ا مدينة 

خليجية غنية بالنفط.
ويف شهر أيار، أدانت األمم املتحدة 
متهم�ًة  التطوي�ر،  إع�ادة  خط�ط 
السلطات بمحاولة إجالء السكان من 
العوامي�ة قرًسا دون تقدي�م خيارات 
كافية إلعادة التوطن، يف عملية تهدد 
»ال�رتاث التاريخ�ي والثق�ايف للمدينة 

برضٍر ال يمكن إصالحه«.

السلطات مسحت للقناصة بقتل املدنيني واحملتجني

السعودية ختفي »الدمار« يف العوامية

دول أمريكا الالتينية تدعم فنزويال يف مواجهة التهديدات األمريكية

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الق�وات البحري�ة والدف�اع الس�احيل اليمنية أن 
الس�فينة الحربي�ة املس�تهدفة داخ�ل ميناء املخ�ا التي تم 
اس�تهدافها أمس األحد، بسالح مناس�ب، تم تدمريها كلياً.

وذكرت الق�وات البحرية يف بي�ان لها أن الس�فينة الحربية 
املس�تهدفة يف مين�اء املخ�ا كان�ت محملة بعتاد عس�كري 
كب�ري ظل يتفجر لفرتة طويلة من الزم�ن. وتوعدت القوات 
البحرية والدفاع الس�احيل قوى العدوان باملزيد طاملا تمادوا 
يف طغيانه�م وعدوانهم عىل الش�عب اليمن�ي. وكانت القوة 
البحرية لدى الجيش اليمني واللجان الش�عبية استهدفت يف 
29 يوليو املايض، بارجة عس�كرية إماراتي�ة معادية قبالة 
س�واحل املخش بس�الح مناس�ب. وأحرقت الق�وة البحرية 
للجي�ش واللج�ان الش�عبية، ي�وم 24 يوليو، زورق�ا حربيا 
تابعا لقوى العدوان الس�عودي األمريكي يف الساحل الغربي 
للبالد أثناء قيامة بالتشويش عىل الرادارات اليمنية. وأعلنت 
القوات البحرية، يف 25 يونيو املايض، عن اس�تهداف سفينة 
إنزال حربية تابعة لقوى العدوان قبالة سواحل مديرية املخا 
جنوب غرب محافظة تعز. كما اس�تهدفت القوات البحرية، 
يف 14 من ذات الش�هر، س�فينة حربية إماراتية يف س�واحل 

املخأ تابعة لقوى العدوان قبالة السواحل الغربية اليمنية.
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خرجت تظاهرات واحتجاجات يف 15 منطقة يف مختلف 
أنح�اء البحري�ن اس�تعداداً لفعالي�ات يف ذكرى اس�تقالل 
البحري�ن وتندي�داً باإلقام�ة الجري�ة املفروض�ة عىل أعىل 
مرجعية دينية يف البحرين س�ماحة آية الله الش�يخ عيىس 

قاسم منذ منذ 23 مايو املايض.
التظاه�رات واالحتجاج�ات خرجت يف كل م�ن املصىل، 
الس�نابس، أبوصيب�ع، الش�اخورة، صدد، الديه، املقش�ع، 
القدم، عايل، إس�كان جدحفص، العكر، باربار، ش�هركان، 
البالد القديم والنويدرات اس�تعدادا للمش�اركة يف فعاليات 
ذكرى اس�تقالل البحرين الت�ي دعت لها قوى معارضة ويف 

مقدمتهم ائتالف شباب ثورة 14 فراير.
يف  املتظاهري�ن  األمني�ة  األجه�زة  منتس�بو  وواج�ه 
العك�ر والنوي�درات وأبوصيب�ع واملصىل بالغازات الس�امة 
والرصاص اإلنش�طاري يف الوقت ال�ذي أعلنت فيه مصادر 
خاص�ة ملوقع قن�اة اللؤلؤة أن وزارة الداخلي�ة أبلغت كافة 
إداراتها وأقس�امها ومنتس�بيها أن حالة طوارئ داخلية يف 
الوزارة س�تبدأ األحد. ولم تحدد الوزارة أس�باب هذا اإلعالن 
الداخ�يل إال أنه يأتي بالتزامن مع ذكرى اس�تقالل البحرين 
املواف�ق اليوم األثنن. يأتي ذلك يف الوقت الذي حذرت وزارة 
الخارجي�ة الريطاني�ة رعاياه�ا يف البحرين م�ن أن هناك 
إمكاني�ة ملزي�د م�ن االضطراب�ات واالحتجاج�ات املدنية. 
وأش�ارت إىل التواجد األمني الكثيف يف الطرقات والش�وارع 
ودع�ت رعاياها إىل تجنب التظاهرات أو االحتجاجات أو أي 
اضطرابات مدنية. وكانت ق�وى معارضة يتقدمها ائتالف 
ش�باب ثورة 14 فراير قد دعت إىل إحياء ذكرى االستقالل 

والخروج يف تظاهرات واسعة يف مختلف مناطق البالد.
وتس�تغرب املعارض�ة تغيي�ب النظ�ام له�ذه الذك�رى 
وتجاهلها ومساعي محوها من ذاكرة شعب البحرين رغم 
إنه�ا تزامن�ت مع رحيل االس�تعمار الريطان�ي واالعرتاف 

الدويل بالبحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة.

اجليش اليمني يدمر سفينــة حربية 
تابعة للعدوان السعودي بالكامل

البحرينيون يتحدون اخليار األمني 
يف الذكرى الـ »46« لالستقالل

فرجينيا األمريكية: النازيون اجلدد
 خيرجون إىل الضوء
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بعد انتقادها عىل مدى ش�هور لنيكوالس م�ادورو رئيس فنزويال 
الذي ال يحظى بش�عبية وقفت دول أم�ريكا الالتينية بقوة يف مواجهة 
التهديدات األمريكية باتخاذ إجراء عسكري ضد فنزويال الدولة العضو 

يف منظمة أوبك والتي تشهد احتجاجات منذ فرتة طويلة.
وربما أهدت التريحات املفاجئة للرئيس األمريكي دونالد ترامب 
دعم�ا إقليمي�ا للزعي�م اليس�اري مادورو ال�ذي كان بلده عىل ش�فا 

العزلة.
وبعدم�ا هدد ترامب بأن التدخل العس�كري يف فنزويال ربما يكون 
خيارا التزم منتقدو مادورو الصمت فال هم أيدوا فكرة الغزو الخارجي 

كما أنهم لم يعروا عن دعمهم لرئيس يصفونه بالدكتاتور.
وجاء التصعيد املفاجئ من جانب واشنطن تجاه األزمة يف فنزويال 
متزامنا مع عزم نائب الرئيس األمريكي مايك بنس بدء جولة إقليمية 

يزور خاللها كولومبيا واألرجنتن وتشييل وبنما.
وبينما وصف وزير الدفاع الفنزوييل القوي فالديمري بادرينو تهديد 
ترام�ب بأنه رضب من »الجنون« قال وزير الخارجية جورج أريزا إن 
فنزوي�ال ترف�ض التهديدات العدائي�ة، داعيا دول أم�ريكا الالتينية إىل 

االتحاد يف مواجهة واشنطن.
وق�ال أري�زا يف خط�اب قصري »نري�د أن نعر عن امتنانن�ا بعد ما 
وصلنا من تعبري عن التضامن ورفض اس�تخدام القوة من حكومات 

دول يف أنحاء العالم بما يف ذلك دول أمريكا الالتينية«.

وأض�اف »بعض تلك الدول اتخ�ذت يف اآلونة األخ�رية مواقف ضد 
سيادتنا واستقاللنا لكنها رفضت ما أعلنه الرئيس األمريكي«.

وكانت بريو، األكثر انتق�ادا ملادورو هي من قادت توجيه االنتقاد 
إىل ترام�ب قائلة إن التهديد يتناىف م�ع مبادئ األمم املتحدة. وأصدرت 

املكسيك وكولوميا بيانن منفصلن عن األزمة ذاتها.
وأضاف تكتل مريكوس�ور التجاري يف أمريكا الجنوبية أنه يرفض 
اس�تخدام القوة يف فنزويال رغم أن�ه كان قد علق عضويتها ألجل غري 

مسمى األسبوع املايض.
وق�ال ري�كاردو لونا وزي�ر خارجية بريو يف بي�ان إن بالده تبحث 
حاليا إعداد رد مكتوب بالتعاون مع دول املنطقة. ويأتي ذلك بعد يوم 

واحد من طرد بريو لسفري فنزويال يف ليما.
وق�ال لون�ا »كل التهدي�دات الخارجي�ة أو املحلية باللج�وء للقوة 
تقوض ه�دف إعادة الحك�م الديمقراطي إىل فنزوي�ال وكذلك املبادئ 

املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة«.
وتعان�ي فنزويال م�ن أزمة اقتصادية واجتماعي�ة كرى إذ يواجه 
مالين الناس نقصا يف الغذاء والدواء إضافة إىل زيادة معدل التضخم. 
وقت�ل نح�و 120 ش�خصا يف احتجاج�ات مناهض�ة للحكوم�ة منذ 

نيسان.
وواجه الرئيس نيكوالس مادورو انتقادات واسعة من أنحاء العالم 
بسبب إرصاره عىل تشكيل جمعية تأسيسية كاملة الصالحيات يقول 
عنها منتقدوه إنها تؤس�س لدكتاتورية. ويقول مادورو إن الجمعية 

التأسيسية ستجلب السالم إىل فنزويال.
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املحتج�ن  ملئ�ات  تجم�ع  أخ�ذ 
القومي�ن البيض يف والي�ة فرجينيا 
األمريكي�ة منعطف�ا مميت�ا عندم�ا 
دهس�ت س�يارة عددا من املحتجن 
املناوئ�ن وقتل�ت ام�رأة واحدة عىل 
األق�ل يف تفجر ألعم�ال العنف يمثل 

تحديا للرئيس دونالد ترامب.
واته�م حاك�م الوالي�ة النازي�ن 
يف  االضطراب�ات  بإث�ارة  الج�دد 
حي�ث  تشارلوتس�فيل  مدين�ة 
خاضت جماعات متنافس�ة معارك 
باس�تخدام الحج�ارة ورذاذ الفلفل 
بع�د تجم�ع ملتظاهرين م�ن اليمن 
املتطرف لالحتجاج عىل خطة إلزالة 

تمثال ألحد أبطال الحرب األهلية.
وقالت الرشطة إن سيارة دهست 
تجمعا مما أس�فر ع�ن مقتل امرأة 
عمره�ا 32 عاما. وأظهر فيديو عىل 

وس�ائل التواصل االجتماعي وصور 
لوكالة رويرتز لألنباء السيارة وهي 
تدهس مجموعة كبرية من املحتجن 

املناوئن.
االتحادي�ة  الس�لطات  وفتح�ت 

تحقيقا يف الواقعة.
ولق�ي رشطي�ان م�ن فرجيني�ا 
حتفهم�ا يف تحطم طائرة هليكوبرت 
بعد املساعدة يف إخماد االشتباكات.

وأعل�ن ت�ريي مكولي�ف حاك�م 
والي�ة فرجيني�ا وه�و ديمقراط�ي 
حالة الطوارئ وعلق مسرية مزمعة 
للقومين البي�ض بينما أدان ترامب 

أعمال العنف.
وقال مكوليف يف مؤتمر صحفي 
املتطرف�ن  لجمي�ع  »ل�دي رس�الة 
البي�ض والنازي�ن الذي�ن قدموا إىل 
رس�التي  الي�وم.  تشارلوتس�فيل 
إىل  ع�ودوا  وبس�يطة:  واضح�ة 
دياركم«. وأضاف »أنتم غري موضع 

ترحيب يف ه�ذا الكومنولث العظيم. 
عار عليكم«.

ومع اقرتاب حلول منتصف الليل 
ساد الهدوء شوارع تشارلوتسفيل.

وتسلط االش�تباكات الضوء عىل 
عودة حرك�ة القومين البيض تحت 
ش�عار اليمن املتطرف بعد س�نوات 
م�ن العم�ل يف الظ�الل بالسياس�ة 

األمريكية.
وقال ترام�ب إن »أطرافا عديدة« 
األطي�اف  مختل�ف  م�ن  متورط�ة 
السياسية بسبب التقاعس عن إدانة 
اليم�ن املتطرف. وربما تمثل أعمال 
العن�ف أول أزم�ة داخلي�ة إلدارت�ه 

الجديدة.
يف  للصحفي�ن  ترام�ب  وق�ال 
عطل�ة  يق�ي  حي�ث  نيوج�ريزي 
ب�ه  الخ�اص  الغول�ف  بمجم�ع 
»نتاب�ع ع�ن كثب األح�داث املفزعة 
تشارلوتس�فيل.  يف  تتكش�ف  الت�ي 

نن�دد بأقوى عب�ارات ممكن�ة بهذا 
للكراهي�ة  الش�ائن  االس�تعراض 
والتعص�ب والعنف من جانب العديد 

من األطراف«.
وق�ال مارتن كومر مدير س�جن 
بمقاطعة ألبيمارل يف تشارلوتسفيل 
إن الرشط�ة احتج�زت رج�ال م�ن 
أوهاي�و بته�م تش�مل القت�ل م�ن 
الدرجة الثانية تتعلق بواقعة الدهس 

بالسيارة.
وأض�اف أن املش�تبه ب�ه يدع�ي 
جيم�س اليك�س فيل�دز )20 عاما( 
وهو من أوهايو. ولم يتضح س�بب 

وجوده يف تشارلوتسفيل.
بي�ان  يف  الع�دل  وزارة  وذك�رت 
أن وزي�ر العدل جيف سيش�نز أدان 
أيضا أعمال العنف يف تشارلوتسفيل 
ل�وزارة  الكام�ل  »بالدع�م  وتعه�د 
العدل«. وقالت رشطة والية فرجينيا 
إنها اعتقلت ثالثة أشخاص آخرين.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 946/ب/2017

التاريخ 2017/8/9

اعالن
اىل املدعى عليه / 1- حيدر عبد زيد 2- كريم س�اجت 

مبارك 
اق�ام املدع�ي  املدير الع�ام ملرصف الرافدي�ن اضافة 
لوظيفته الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله يطلب فيها 
بتادي�ة مبلغ ق�دره ثالثة  ع�ر ملي�ون وثمانمائة 
وثالثة وستون الف ومئتان وخمسون دينار بالتكافل 
والتضام�ن وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 2017/8/20 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك  او من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ

رقم االضبارة 2010/874
التاريخ 2017/8/7

اىل املنفذ عليه /محمد عبد الله صالح
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن كتاب محكمة اس�تئناف بغداد 
الك�رخ االتحادية /وحدة التبليغ�ات القضائية  بالعدد 2534/

ت/2017 يف 2017/5/14 واملؤيد عليه من املجلس املحيل لحي 
الخرضاء

ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
الك�رخ خالل خمس�ة ع�ر يوما تب�دا  من اليوم الت�ايل للنر 
ملب�ارشة  املعامالت التنفيذ  بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل 
شذى  هاشم عبد احلميد

اوصاف املحرر:
يف  1264/ب/2004  بالع�دد  الك�رخ  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2004/12/4 واملتضم�ن ال�زام املدين بتاديت�ه اىل الدائن مدير 
عام مرصف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ قدره 4.000.000 
اربع�ة ماليني دينار مع الفائ�دة التاخريية  اعتب�ارا من تاريخ 
االس�تحقاق  يف 2001/6/23 ولغاي�ة التادية الفعلية بنس�بة 

17% وتحميله الرسوم واملصاريف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 909/ب/2017

التاريخ 2017/8/3

اعالن
اىل املدعى عليهما / 1- محمود عبود ابراهيم 2- زهري جبار 

مهدي
اص�درت ه�ذه املحكمة يف الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
بتاري�خ 2017/6/14 حكم�ا غيابي�ا يق�ي ب الزامكما 
بتاديكم�ا للمدع�ي املدي�ر العام مل�رصف الرافدي�ن اضافة 
لوظيفت�ه بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ قدره س�بعة ماليني 
وخمس�مائة  الف دينار مع الفائدة  االتفاقية بنس�بة %10 
اعتب�ارا م�ن املطالب�ة القضائي�ة ولح�ني التادي�ة الفعلية 
وتحميلكم�ا  الرس�وم واملصاري�ف واتعاب محام�اة وكيل 

املدعي مبلغ خمسمائة الف دينار
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق االصول

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 26627/3حي 
الجامع�ه باس�م جم�ال مه�دي عب�اس 
ع�ىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمهة اىل جهة 

االصدار.

فقدان هوية
فقدت الهوية )عظ�م عاج( الصادرة من 
رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية/ هياة 
توزيع بغداد والخاصة باملوظف )ابراهيم 
خلي�ل ابراهي�م اس�ود( من يعث�ر عليها 

تسليمها ملصدرها وشكراً .

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

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 
العدد 881 / ب / 2016 

م / اعالن 
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة 
بغ�داد   /  300366 املرقم�ة  الس�يارة 
صالون نوع تويوتا س�وبر موديل 1990 
احم�ر الل�ون فع�ىل الراغب�ني بال�راء 
الحضور يف الس�اعة الثاني�ة عر ظهرا 
م�ن اليوم الخامس عر م�ن اليوم التايل 
للن�ر مس�تصحبني معه�م 10 % م�ن 
القيمة املقدرة ويتحمل املش�رتي الداللية 

واالعالن.
القايض 
عيل غافل وايل 

املواصفات : 
-رقم السيارة 300366 / بغداد حمل .
-نوع السيارة / تويوتا كراون سوبر .

-اوصافها / غري صالحة للعمل يف الوقت 
الحارض ومترضرة .

-القيمة التقديرية ) 2000000 ( مليونني 
دينار .

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

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 
العدد 304 / ب / 2017 

م / اعالن 
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة 
العق�ار املرقم 1 / 562 م 26 الحس�ينية 
املوصوفة تفاصيله يف ادناه فعىل الراغبني 
بال�راء الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
خ�الل ثالثون يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنر بالصحافة املحلية الس�اعة الثانية 
عر ظهرا مستصحبني معهم التامينات 
البالغ�ة 10 % من القيمة املقدرة ويتحمل 

املشرتي الداللية والنر .
القايض 
عيل غافل وايل 

املواصفات :
-رقم العقار / 1 / 562 م 26 الحس�ينية 

.
-مساحته / 3 أولك و 60 م2 .

-املش�تمالت : دار س�كنية تق�ع يف ح�ي 
املعلمني مش�يدة من الطابوق ومس�قف 
الطاب�ق  يتك�ون م�ن طابق�ني  ع�كادة 
االريض مبلط بالكايش املوزائيك يش�تمل 
عىل حديقة امامية وكراج وكلدور وغرفة 
اس�تقبال وطعام وغرف�ة نوم مع مطبخ 
وحمام وصحيات داخلي�ة وخارجية ويف 
الطاب�ق العلوي توجد غرف�ة نوم واحدة 
وصحيات وبيتونة مش�يدة من الطابوق 
ومس�قف بالخرس�انة املس�لحة وال�دار 
مجهز بامل�اء والكهرب�اء ودرجة عمرانه 

جيدة .
 )  380000000  ( التقديري�ة  -القيم�ة 

ثالثمائة وثمانون مليون دينار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ العزيزية 
العدد 707 / 2017 

م / تبليغ 
اىل املدين ) عيل حسني عبد الخالق ( 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن انك 
مجهول محل االقامة حس�ب اش�عار 
 – التس�امح  ح�ي  منطق�ة  مخت�ار 
الصويرة لذا تق�رر تبليغك عن طريق 
الن�ر بالصح�ف لغ�رض الحض�ور 
اىل ه�ذه املديري�ة وذلك لكون�ك ملزم 
بتس�ديد مبلغ ) اربع�ة ماليني دينار ( 
وحس�ب وصل االمانة امل�ؤرخ يف 7 / 
10 / 2009 والعائ�د للدائن ) حس�ن 

علوان سلمان ( لذا تقرر حضورك .
املنفذ العدل 
حيدر رحيم صكبان 
مدير تنفيذ العزيزية 

اعالن دعوة دائنني
 نح�ن املصفي�ان املحامي�ان ناج�ح 
محم�ود ش�هاب و غيث جب�ار خليل 
لركة الدار لصيانة املكائن و املعدات 
الصناعي�ة املحدودة ندع�و كل من له 
حق او دين عىل الركة مراجعت عىل 
العنوان التايل عن�وان املصفي/ بغداد 

الدوره محله 840 زقاق 59 دار 27 
املصفيان 
ناج�ح محمود ش�هاب و غي�ث جبار 
خليل

جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القض�اء 
االعىل

رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 
االتحادية

دار العدالة يف الطارمية 
محكمة االحوال الش�خصية يف الطارمية 

والتاجي
 العدد 326 / ش / 2017 
التاريخ 8 / 8 / 2017  

املدعية / يرسى عبد الخالق عيل  
املدعى عليه / سيف الدين حسن ياسني   

اعالن   
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية 
ف����ي الطارمي�ة والتاج�ي يف الدع�وى 
الرعي�ة امل��رقم�ة 326 / ش / 2017 
ق�راراً غيابي�اً بتاري�خ 31 / 5 / 2017 
واملتضمن تصديق الزواج الخارجي عليه 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بالحكم 
الغياب�ي الصادر بحقك من هذه املحكمة 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك خ�الل املدة القانونية س�وف 
يكتس�ب قرار الحك�م الدرج�ة القطعية 

وفقاً للقانون   
القايض / عيل خليل سلوم

فقدان
 فقدت من�ي هوية غرفة التجارة بأس�م 
) نعم�ة منص�ور جابر ( فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
 فقدت من�ي هوية املدير املفوض لركة 
ال�وردة الزاه�ره  بأس�م ) نعمة منصور 
جابر ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

القايض
ضياء جبار قاسم

القايض
حممد عيل حممود

يرس رشكة الحفر العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
 amphenol coonnectors & الخ�ربة لتقدي�م عطاءاته�م لتجهي�ز

toolos  مع مالحظة ماياتي :
1-يف حال�ة الرغب�ة  يف الحص�ول ع�ىل معلومات اضافي�ة االتصال 
بالهيئة  التجارية قس�م املش�رتيات الخارجية –بغداد  من االحد اىل 
الخميس من الساعة السابعة صباحا اىل الساعة الثانية بعد الظهر 
بتوقيت بغداد  من كل اس�بوع وكما موضح�ة بالتعليمات  ملقدمي 
العط�اءات لالطالع عىل تفاصي�ل املناقصة باالم�كان زيارة املوقع 
االلكرتوني لركتن�ا http:/www.idc.gov.iq او املوقع االلكرتوني  

http://www.oil.gov.iq لوزارة النفط
2- متطلبات  التاهيل املطلوبة :

-ال�ركات املحلية : تقديم هوية غرفة التجارة مع وكالة رس�مية 
مصادق عليها من قبل  كاتب العدل ) للمخول (

ال�ركات االجنبي�ة : تقدي�م تخوي�ل مص�ادق عليه من الس�فارة 
العراقية من بلد الركة )للمخول ( 

2-بام�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني براء وثائ�ق العطاء تقديم 
طل�ب تحري�ري اىل احدى املنفذين ادن�اه دفع قيمة البي�ع للوثائق 
البالغة 100.000 مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد يودع يف احد 

حساباتنا التالية مع جلب فيشة بااليداع:-
أ-منفذ بغداد – مقر الركة /قسم املشرتيات الخارجية :

1-مرصف الرافدين /فرع املجمع النفطي رقم الحساب )5015(
2-مرصف الرافدين /فرع القرص االبيض  رقم الحساب )6486(

3-مرصف العراقي للتجارة )TBI( رقم الحساب )001048-003-
)0002

ب-منف�ذ البرصة-مقر الركة يف الربجس�ية /ش�عبة املش�رتيات 
الخارجية :-

1-مرصف الرشيد /الثورة -88 رقم الحساب )86471(
4-يجب  ان يكون مبلغ ضمان العطاء:

)1.000.00( ملي�ون دين�ار عراقي  بالنس�بة لل�ركات املحلية او 
)900$( تس�عمائة دوالر امريكي  بالنسبة للركات االجنبية نافذا 

ملدة ال تقل عن 120 يوما من تاريخ غلق املناقصة
5-يجب ان تقدم االستفسارات يف موعد اقصاه )PM2:00( من بعد 
الظهر  حس�ب توقيت بغ�داد )11:00AM( بتوقيت غرينتش  ليوم 

االحد 2017/8/27
6-املوع�د النهائ�ي ل�راء اوراق املناقص�ة ي�وم االثن�ني املصادف 

2017/8/28
7- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة –الربجسية يف املوعد املحدد ال
ساعة                               الحادية عر صباحا بتوقيت بغداد والثامنة 
)AM( GMT 8:00  بتوقي�ت غرينت�ش لي�وم الخمي�س املص�ادف 

2017/8/3
 العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضوركم 
او ممثليك�م يف ح�ال رغبتك�م  بالحضور عىل العن�وان االتي ) مقر 
رشك�ة الحفر العراقية يف البرصة –الربجس�ية ( يف الزمان والتاريخ 

املذكور اعاله 
مالحظة :-

يف حال�ة عدم الت�زام مقدم العطاء بم�ا تتطلبه الوثيقة القياس�ية 
بكافة اقس�امها فانه سيتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتي  مراعاة 

ذلك عند التقديم

BGD )AM 11:00(
GMT )AM 8:00(

املدير العام
 رئيس جملس االدارة
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   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

تعهد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
، بتحم�ل ال�وزارة نق�ل مجموع�ة م�ن 
الكت�ب املتنوعة االختصاصات اىل مكتبة 
جامعة املوصل املقدمة من قبل السفارة 
العراقي�ة يف عمان، ج�اء ذلك خالل لقاء 
سيادته بسفرية العراق يف عمان السيدة 

صفية السهيل«. 
وبني الحمامي ان »وزارة النقل تس�عى 
دائم�ا ب�ان تك�ون راعي�ة الي حملة او 
مبادرة وطنية او إنسانية هدفها خدمة 
او  الداخ�ل  يف  العراق�ي  الش�عب  ابن�اء 

الخارج«. 
واكد بان »وزارة النقل كانت قد نظمت يف 
وقت سابق حملة تطوعية لزيارة مدينة 
املوصل شارك فيها عدد من املواطنني من 
مختلف املحافظات وناشطني وإعالميني 
وتفقدوا خاللها جامعة املوصل التي تعد 
رصحا حضاريا وعلميا سيبقى شامخا 
بالرغم ملا تعرض اليه من تخريب عىل يد 

االرهاب الداعيش«.
وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
ق�د التقى ، بس�فرية الع�راق يف اململكة 
الس�هيل،  إلهاش�مية صفي�ة  االردني�ة 

وجرى بحث عدة قضايا مشرتكة«. 
واش�ار الحمام�ي اىل أن »وزارة النق�ل 
تعم�ل لتعمي�ق العالق�ات الثنائي�ة مع 
ال�دول العربي�ة، وتوس�يع النق�ل الربي 
والج�وي والبح�ري معه�ا، مثني�ا عىل 
الدور الذي تلعبه الس�فارات العراقية يف 

هذا الصدد«. 
من جانبها ناشدت السهيل بالعمل العادة 

نازحي مدينة املوصل الذين يتواجدون يف 
عمان والراغبني بالعودة اىل ارض الوطن 
مم�ن غ�ادروه بع�د دخ�ول داع�ش يف 
10/6/2014، واوعز الحمامي إىل رشكة 
الخطوط الجوية العراقية بالتنسيق مع 
السفارة بالعمل عىل إعادتهم مجانا عىل 
ان يتم ذلك وفق قوائهم تعدها الس�فارة 
العراقية يف االردن وحس�ب نسب امتالء 
الطائ�رات والج�داول الثابت�ة للخطوط 
الجوي�ة العراقية وعىل ش�كل وجبات«. 
م�ن جانبه�ا قدم�ت الس�هيل ش�كرها 
وتقديره�ا الكب�ري للوزي�ر ع�ىل حفاوة 
االس�تقبال والتس�هيالت الكب�رية الت�ي 
تقدمه�ا وزارة النق�ل للمواطن�ني يف كل 
مكان السيما الجهود الكبرية التي بذلت 
يف نقل النازحني«.م�ن جهة اخرى اعلن 
وزي�ر النقل عن »نق�ل 12584 حاج من 
مختلف املطارات العراقية ) مطار بغداد 
ال�دويل ، مط�ار البرصة، مط�ار النجف 
االرشف ال�دويل ، مط�ار اربي�ل ال�دويل ، 
مطار السليمانية( ، مؤكدا ان »طائرات 
رشكة الخط�وط الجوية العراقية قامت 
بنقل الحجاج العراقيني اىل مطار املدينة 
املن�ورة يف اململكة العربية الس�عودية«.

واش�ار الحمامي اىل ان »ه�ذا العدد من 
الحجاج العراقيني الذي تم نقله هو لغاية 
ي�وم 2017/8/11 ».وب�ني ان »رشك�ة 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة  حرص�ت 
عىل توفري كل مس�تلزمات نقل الحجيج 
العراقي�ني اىل الديار املقدس�ة وحس�ب 
املدة املقررة التي اقرتها وحددتها سلطة 
الط�ريان املدني الس�عودي باالتفاق مع 

سلطة الطريان املدني العراقي.

وزير النقل يعلن وصول أكثر من »12« ألف حاج اىل املدينة املنورة عرب اخلطوط العراقية
تعهد بنقل جمموعة من الكتب املقدمة من السفارة العراقية يف عمان إىل جامعة املوصل
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املنتوجات الغذائية تستعد 
لتشغيل خطوطها االنتاجية 

اجلديدة النتاج السجائر يف أيلول

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن 
عن »اس�تمرار العمل يف نص�ب الخطوط 
االنتاجية الجديدة يف مصنع بغداد للتبوغ 

والسكائر«.
 وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة محم�د جبار 
»اتلمس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  حس�ني 
العراق�ي«، ب�أن العمل مس�تمر يف نصب 
إلنت�اج  الجدي�دة  اإلنتاجي�ة  الخط�وط 
الس�كائر وبارشاف من الخ�رباء األجانب 
لغرض املبارشة بالتشغيل واإلنتاج مطلع 

شهر أيلول القادم«.
 واش�ار اىل ان »ه�ذه الخط�وط حديث�ة 
ومتطورة وتشمل عىل مكائن ذات مناشئ 
غربي�ة )إنكليزي�ة و ايطالي�ة وتش�يكية 
وبلغاري�ة( بطاق�ات تصميمي�ة للخ�ط 
االنكليزي ) 5000( سيكارة بالدقيقة نوع 
)نانو( وللخط االيطايل )6500( س�يكارة 
بالدقيق�ة نوع )نان�و( وللخ�ط الجيكي 
بلغ�اري )5000( س�يكارة بالدقيقة نوع 

)سوبر سلم( ».
وأك�د حس�ني ع�ىل أن »العم�ل متواص�ل 
وبوترية متصاعدة إلكمال نصب الخطوط 
واملكائ�ن وال�رشوع باإلنت�اج الفع�ي يف 

املوعد املحدد.

احالة مرشوع سكني بكلفة نصف مليار دوالر يف ميسان لالستثامر
    بغداد / المستقبل العراقي

أحال العراق » مرشوعا س�كنيا يضم 4 
آالف وحدة سكنية سيشيد يف محافظة 
ميس�ان اىل االس�تثمار بكلف�ة نص�ف 
ملي�ار دوالر وس�تتوىل رشك�ة »ايف�ر 

برايت« الصينية تنفيذ املرشوع.
وق�ال س�امي رؤوف األعرج�ي رئيس 
الهيئة الوطنية لالس�تثمار يف بيان ورد 
»الهيئ�ة  إن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
وأستمراراً لربنامجها الخاص بمرشوع 
األسكان الوطني املتضمن أنجاز مليون 
وح�دة س�كنية يف محافظ�ات الع�راق 
كافة تحتضن اليوم أعمال توقيع العقد 
األس�تثماري ومن�ح األج�ازة الخاصة 
بمرشوع أنج�از نح�و ) 4000( وحدة 
سكنية لصالح محافظة ميسان وبمدة 

أنجاز ثالثة سنوات«.
واض�اف خالل أعم�ال التوقيع أن »هذا 
امل�رشوع والذي س�تنفذه رشك�ة أيفر 
برايت الصينية بقيمة نصف مليار دوالر 

يمثل يف تصاميمه أحد نماذج األستثمار 
العاملي والذي س�ينجز عىل مس�احة ) 
600 ( دون�م متضمن�اً مناطق خرضاء 
وخدم�ات ومراك�ز تجاري�ة وصحي�ة 
وترفيهي�ة وغريه�ا مم�ا يحتاج�ه أي 
مجمع س�كني نأم�ل أن يكون نموذجاً 

للمشاريع املشابهه يف املحافظات«.
وأش�ار إىل أن »التوقيع ع�ىل إحالة هذا 
امل�رشوع يمث�ل نهاية ش�وط كبري من 
عمل دؤوب أس�تمر لعام�ني عىل كافة 
األصع�دة ) فني�ة ، قانونية ، هندس�ية 
( وم�ع جهات مختلف�ة بالدولة تكللت 

جميعها بموافقة مجلس الوزراء املوقر 
ع�ىل أحالة امل�رشوع لألس�تثمار كونه 
ضمن املشاريع األسرتاتيجية التي تزيد 

كلفتها عن ) 250 ( مليون دوالر«.
م�ن جانبه أع�رب ع�ي دواي محافظ 
ميسان عن »ش�كره وتقديره العاليني 
للهيئة الوطنية لالستثمار للجهود التي 
بذلتها ألنج�اح هذا امل�رشوع الذي من 
املؤم�ل أن يك�ون خطوة رائدة تس�هم 
بح�ل جزء كبري م�ن حاج�ة املحافظة 
للسكن والتي تقدر ب� )60 ( الف وحدة 

سكنية«.
وأب�دى اس�تعداد املحافظ�ة لتوفري كل 
التس�هيالت وتذلي�ل الصعوب�ات الت�ي 
يمك�ن ان تواج�ه امل�رشوع ، مفيداً أن 
املرشوع س�يتكون م�ن )4000( وحدة 
سكنية قابلة للزيادة متكاملة الخدمات 
من بنى تحتية ومدارس ومستوصفات 
ومرافق عامة وسيكون البناء عىل شكل 
وحدات س�كنية مس�تقلة بمساحات ) 
200 م2 ، 300م2 ( . ويق�وم املواط�ن 

الراغب برشاءها بتسديد دفعتي املقدمة 
واألس�تالم والبالغ�ة )30 % ( من قيمة 
الوحدة الس�كنية بواق�ع ) 15 % ( لكل 
منهما عىل أن تقوم املصارف بأستيفاء 
املبلغ املتبقي من قيمة الوحدة السكنية 
عىل شكل أقساط شهرية تمتد  ل� ) 15 

( سنة .
دار  مجموع�ة  مدي�ر  أع�رب  ب�دوره 
ع�ن  للمق�اوالت  اللبناني�ة  النح�اس 
س�عادته بالعمل يف العراق واملس�اهمة 
محافظ�ة  يف  االس�تثمارية  بالعملي�ة 

ميسان.
وأك�د جه�ود الرشكة املس�تمرة لتوفري 
جميع السبل الكفيلة بأنجاح املرشوع، 
داعي�اً يف الوق�ت ذاته الجه�ات املعنية 
يف الدول�ة اىل أع�ادة النظ�ر يف القوانني 
العراقي�ة الخاصة باألس�تثمار لتقديم 
تس�هيالت وممي�زات أكثر للمس�تثمر 
األجنب�ي لك�ي يتس�نى ل�ه املس�اهمة 
بش�كل أك�رب يف العملي�ة األس�تثمارية 

وأقامة املشاريع .

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وف�د خلية االزم�ة يف وزارة التجارة مع م�دراء الرقاب�ة والتموين وفروع 
رشكات الغ�ذاء يف محافظة نينوى تجهيز مفردات البطاقة التموينيه اىل مناطق 
محافظ�ة نين�وى ومخيمات ايواء النازح�ني« .اكد ذلك مدير ع�ام دائرة الرقابة 
التجاري�ة واملالي�ة وعضو خلية االزمة حس�ني فرح�ان واضاف يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«،ان�ه »تم خ�الل اللقاء مناقش�ة تجهيز م�ادة الطحني اىل 
العوائل املوصلية ومخيمات النزوح واالستماع اىل اهم املشاكل واملعوقات ووضع 
الحلول املناسبة لها باالضافه اىل التاكيد عىل رضورة التنسيق مع مطاحن اربيل 
من اجل تجهيز تلك العوائل بمادة الطحني وحس�ب كشوفات القوائم ».وبني انه 
»تم مناقش�ة عملية ايصال املفردات الغذائية من الرز والس�كر وزيت الطعام اىل 
مخازن بازوايا من اجل تامني الوضع الغذائي وسد حاجة املحافظة من تلك املواد 
وتجهيزها ضمن الحصة التموينيه يف مناطق الجانب االيمن وااليرس من املوصل 
ومخيمات ايواء النازحني« .الفتا اىل ان »خلية االزمة وحسب توجيه السيد وزير 
التجارة الدكتور سلمان الجميي ووكيل الوزارة االقدم ورئيس خلية االزمة وليد 
الحلو وجهت بتس�خري كافة الجهود واالمكانات املتاحة لتس�هيل عملية تجهيز 

النازحني والعوائل بمفردات البطاقة التموينية للتخفيف عن معاناتها .

التجارة تبحث جتهيز املفردات الغذائية والطحني 
ملناطق حمافظة نينوى وخميامت ايواء النازحني

    بغداد / المستقبل العراقي 

إعلن املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء مصعب امل�درس، ان »املجاميع 
اإلرهابية اس�تهدافت مس�اء هذا اليوم الس�بت خطي نقل الطاقة الكهربائية 
الضغط الفائق )منصورية - دي�اىل(، و)دياىل - كركوك( )400 ك.ف(، بعبوات 
ناسفة أدت اىل انفصالهما وخروجهما من الخدمة، ما نجم عن توقف الوحدات 
التوليدي�ة يف محط�ات املنصوري�ة وكرك�وك وخورمال�ه، يف محافظت�ي دياىل 
وكرك�وك، وفقدان مايقارب ال�ف ميكاواط من منظوم�ة الكهرباء الوطنية«.

واض�اف امل�درس يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، وقد تأث�رت محافظتي 
كرك�وك ونينوى بهذا االس�تهداف الذي قطع التيار الكهربائي بش�كل كامل يف 
هاتني املحافظتني«.وبني ان »مالكات الوزارة الهندس�ية والفنية، بدات بإعادة 
تشغيل الوحدات التوليدية يف محافظة كركوك، من اجل اعادة الطاقة الكهربائية 
اليها«.واك�دت ال�وزارة للرأي العام بحس�ب البيان ان »اإلرهابي�ني واملخربني، 
يواصل�ون بهذه األفعال اي�ذاء املواطنني، وزي�ادة معاناتهم، ويس�تنزفون يف 
ذات الوق�ت قدرات وامكان�ات وزارة الكهرباء، التي تس�عى لتجهيز املواطنني 
بطاقة كهربائي�ة مرضية يف ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق معدالتها وزيادة 
الطلب عىل الكهرباء«.كما تناشد الوزارة الجهات األمنية إلسناد عملها وتأمني 
الحماي�ة لهذه الخط�وط، فضال عن مناش�دتها للمواطنني لإلب�الغ ألي حالة 

سلبية عىل مسارات الخطوط يتم تشخيصها.

الكهرباء: استهداف خطني لنقل الطاقة يف دياىل 
يوقف املحطات التوليدية يف ثالث مدن

حمافظ بغداد: اتفقنا مع البلديات عىل حسم ملف اخلدمات يف قضاء احلسينية

املبارشة بتأهيل مدخل مطار كربالء الدويل

اطالق دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ من املدنيني والعسكريني ملحافظة األنبار

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغ�داد عط�وان العطواني ع�ن توصل 
حكومته اىل حل يقيض بأعادة العمل بمرشوع مجاري 
الحس�ينية واالكس�اء يف غض�ون ايام.وذك�ر مكتب�ه 
االعالمي ان »املحافظ اش�ار اىل العمل بهذه املشاريع 
س�يتم عرب االيع�از اىل الرشكة الس�ابقه التي تعاقدت 
عىل تنفيذ م�رشوع املجاري بعد رصف مس�تحقاتها 
املالية باالتفاق مع وزارة البلديات اما االكساء سيسند 
ج�زء من�ه اىل اح�دى ال�رشكات الس�ابقة بعد رصف 
االموال لها واملناطق االخرى ستتبنى املحافظة العمل 
به�ا بعد اكم�ال نصب معم�ل االس�فلت يف القضاء«.

واضاف العطواني ان »العمل بهذه املش�اريع س�يبدأ 
خ�الل االيام القليله املقبلة . مرادفا ان اللجان املش�كلة 

من قب�ل الحكومة ق�د اكملت عملها ورفع�ت تقريرها 
النهائي اىل رئيس الوزراء الذي بدوره ابدى تعاونا كبريا 

من اجل حس�م هذا امللف عرب اص�دار املوافقات«.من 
جه�ة اخرى اعل�ن محافظ بغداد ع�ن وصول املعدات 
املتخصص�ة ومحطات تصفية املياه الصالحه للرشب 
املتنقله لقضاء ابو غريب لتوفري املياه الهايل القضاء.

وق�ال العطواني ان املحافظة جهزت قضاء ابو غريب 
بمحط�ات ومع�دات تصفي�ة املي�اه املتنقل�ه بطاقة 
3م/15 يف الس�اعة م�ع خ�زان بس�عة )36،000(لرت 
لغرض خزن املي�اه الصالحه لل�رشب واعادة ضخها 
اله�ايل القض�اء ومناط�ق ع�ودة الش�كر ودويليب�ه 
وق�رى الرفوش.يذكر ان مديرية م�اء بغداد اتفقت يف 
وقت س�ابق مع منظم�ة اليونس�يف لتجهيز القضاء 
باملحط�ات الخاصة بتصفيه املي�اه الصالحه للرشب 
لتوفري املياه ملناطق القضاء بدعم وارشاف مبارش من 

قبل محافظ بغداد عطوان العطواني .

   كربالء / المستقبل العراقي

يف  الهندس�ية  الك�وادر  ب�ارشت 
مط�ار كرب�الء ال�دويل بالعم�ل عىل 
تهيئة املدخل الرئي�س للمطار وفق 

مواصفات فنية أعدت لهذا األمر« .
وق�ال مدي�ر اإلع�الم والعالق�ات يف 
املط�ار غ�زوان العيس�اوي يف بيان 
اطلعت عليه »املستقبل العراقي« أن 
الخرائط  الهندس�ية أكملت  الكوادر 

الخاص�ة باملدخل الرئي�ي للمطار 
وت�م تس�ليمها إىل الرشك�ة املنفذة 
الت�ي بدأت العمل وف�ق الخطة التي 

أقرت«
مضيفا » أن املدخل الرئيي سيشمل 

بوابة رئيسية وأرصفة وحدائق عىل 
جانبي الطريق باإلضافة إىل اإلنارة«

وأك�د العيس�اوي » س�يكون العمل 
يف املدخل وفق املن�اخ الذي تتماز به 

املنطقة التي يقع فيها املطار .

   بغداد/ المستقبل العراقي

اطلق�ت هيئ�ة رعاي�ة ذوي اإلعاقة واالحتياج�ات الخاصة 
يف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، الي�وم األحد، دفعة 
جديدة من راتب املعني املتفرغ ملحافظة األنبار للمستفيدين 
م�ن املدنيني والعس�كريني املش�مولني بقان�ون الهيئة رقم 
)38( لس�نة 2013.وبحس�ب بيان لرئي�س الهيئة، القايض 
أصغر عب�د الرزاق املوس�وي، فإن توزيع الدفع�ة من راتب 
املعني املتفرغ للمدنيني والعسكريني املشمولني من محافظة 
األنبار، س�يكون بعد إكم�ال اإلجراءات اإلداري�ة والقانونية 

من فحص طبي ومعاينة من قبل لجان طبية مختصة، بعد 
أن ت�م اختيار الوقت واملكان املالئمني للتوزيع بما يتناس�ب 
م�ع متطلب�ات واحتياجات ذوي اإلعاقة.وبني املوس�وي أن 
املس�تفيدين من رات�ب املعني املتف�رغ من املدني�ني والبالغ 
عدده�م 836 مس�تفيدا بضمنه�م النازح�ني سيتس�لمون 
دفعاتهم ابتداء من يوم غ�د اإلثنني )2017/8/14( ولغاية 
يوم األربعاء )2017/8/16(، أما العسكريني البالغ عددهم 
148 مستفيدا فس�يكون موعد تسليم دفعاتهم يف األسبوع 
الذي يي توزيع دفعات املدنيني، وس�يكون التوزيع يف مركز 
محافظة األنبار، ديوان الوقف الس�ني من الس�اعة الثامنة 

صباح�ا وحتى الثالثة ظهرا، علما أن ح�ق املطالبة بالراتب 
يس�قط بعد مرور مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ التوزيع 
استنادا لكتاب وزارة املالية.وستكون آلية توزيع الرواتب عىل 
املستفيدين املشمولني براتب املعني املتفرغ هي نفس اآللية 
الس�ابقة يف باقي املحافظات حيث تكون املراجعة بحضور 
املع�ني فقط م�ع املستمس�كات األربعة األصلي�ة واملصورة 
للطرف�ني )املع�ني واملع�اق( ونس�خة م�ن التقري�ر الطبي 
وحسب األس�ماء املنشورة يف املوقع اإللكرتوني والصفحات 
الرسمية لوزارة العمل والش�ؤون االجتماعية وموقع هيئة 

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، حسب البيان.
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تعلن لجنة البي�ع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )القادس�ية ( وملدة )س�نة واحدة(  وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة 
مراجع�ة البلدية خالل 30ثالث�ون  يوما من اليوم التايل لنرش االع�الن لالطالع عىل الرشوط 
املطلوبة  املطلوبة مستصحبني معهم التامينات  القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة 11 صباحا 
من صباح يوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم 
الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف  واجور 

االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها

الرشوط :
1-تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية وبطاقة السكن
2-تب�دا مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية  وعىل املس�تاجر تس�ديد ب�دل االيجار وكافة 
املصاري�ف خالل 30 يوم من صدور االحال�ة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة 

وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته
3-يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حال�ة الحاجة اىل املوق�ع الغراض االس�تثمار  او مرشوع 

للمصلح�ة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا ل�رشوط العق�د امل�رم
4-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد 

انتهاء العقد
5-تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب 

السيد املحافظ املرقم 30 يف 2016/1/3
6-للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط تضم�ن املصلح�ة  العام�ة وحماية امل�ال الع�ام وقبل اعالن 

املزايدة
قائمة االمالك اىل بلدية )القادسية (

رشكة الزوراء لالستثامر املايل – مسامهة خاصة 
حرضات السيدات والسادة مسامهي رشكة الزوراء لالستثامر املايل – مسامهة خاصة املحرتمون 

اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفي�ذا لقرار مجلس االدارة 
املتخذ بجلسته 3 / 2017 املنعقد يف 30 / 4 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور االجتماع الهيئة 
العام�ة يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم االح�د املص�ادف 17 / 9 / 2017 وذلك يف مقر 
الرشكة الكائن فيش�ارع النضال – عمارة الق�ر االبيض – رقم العمارة 57 الطابق الثالث 

مقابل قاصات داود جاورو للنظر يف جدول االجتماع والذي يتضمن ماييل :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليها .
2 – االس�تماع اىل تقرير مراقب الحس�ابات ومناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية 

املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادق عليها .
3 – اطفاء العجز املرتاكم لسنة 2016 .

4 – تعيني مراقب لحسابات الرشكة للسنة املالية 2017 وتحديد اجوره .
5 – ابراء ذمة اعضاء ورئيس مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم .

راج�ني تفضلكم بالحضور او من ينوب عنكم بموجب ص�ك االنابة او توكيل الغري بموجب 
وكالة مصدقة من الكاتب العدل يف الزمان واملكان املذكورين مع تقديم شهادة االسهم وفقا 
الحكام املادتني ) 91 ( و ) 94 ( من قانون الرشكات اعاله .... املني تلبية هذه الدعوة . ويف 
حالة عدم اكتمال النصاب س�يؤجل االجتماع اىل يوم االحد املصادف 24 / 9 / 2017 يف ذات 

املكان والزمان املذكورين اعاله . 
مع التقدير

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1068/ب/2017

التاريخ 2017/8/6

اعالن
اىل املدعى عليه / حسني حميد مجيد

اصدرت ه�ذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة اع�اله بتاريخ 2017/7/25 حكما 
غيابي�ا يق�ي ب بتادي�ة مبلغ ق�دره احدى ع�رش ملي�ون وس�بعمائة واربعة االف 

وخمسمائة دينار مع الفائدة %10 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
وانتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول

وزارة النفط
تنويهرشكة توزيع املنتجات النفطية

ن�رش االع�الن الخ�اص بتأهيل محطة الش�هداء 
الحكومي�ة يف محافظة نينوى واش�ار االعالن اىل 
حق املش�اركة للرشكات املتخصص�ة  واملقاولني 
املصنفني من الدرجة )الس�ابعة انشائية فاعيل( 
والتصني�ف الصحي�ح ه�و ) الدرجة السادس�ة 

انشائية فاعىل ( 
لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة احوال الشخصية يف الدجيل

التاريخ 2017/8/13
اعالن

اىل املدعى عليه/شهاب احمد جاسم
تبليغ بقرار الحكم الغيابي

ق�ررت املحكمة الحك�م بالتفري�ق للهجر 
بينك وب�ني املدعية دعاء محمد اس�ماعيل 
يف  286/ش/2017  املرقم�ة  الدع�وى  يف 
2017/8/7 وص�در ق�رار غياب�ي ض�دك  
ولعدم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغك نرشا بواسطة صحيفتني وعند عدم 
اعرتاضك عىل القرار يعتر القرار مكتسب 

الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 2017/6991
التاريخ 2017/8/3

اعالن
قدم�ت املس�تدعية )ايم�ان خل�ف عب�د( 
طل�ب اىل هذه املحكمة يطل�ب فيه اصدار 
حج�ة حج�ر وقيموم�ة لزوجه�ا املفقود 
)س�عد حميد صالح ( وال�ذي فقد بتاريخ 
لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه    2014/8/27
رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت ه�ذه املحكمة 
نرشه بصحيفتني محليتني لغرض التثبت 

من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف صادق مغازه عن اجراء املزايدة العلنية للمحالت املدرجة  اوصافها يف ادناه فعىل الراغبني  
يف االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة  ادارة  الوقف الكائنة يف نفس الوقف لدفع التامينات القانونية البالغة 
20%  من القيمة التقديرية وخالل مدة عرشة ايام من تاريخ النرش وستجري املزايدة يف مقر مديرية  الوقف 
الش�يعي يف النج�ف يف تمام الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم االخري م�ن النرش واذا صادف ي�وم املزايدة 
عطل�ة رس�مية فاليوم الذي يليه موعدا للمزاي�دة وعىل املزايد جلب براءة ذمة م�ن الرضيبة وهوية االحوال 
املدنية بطاقة السكن مصورات واصليات واليجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول 
املزايدة ويتحمل  من ترسو عليه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما ان تسديد بدل االيجار 

صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعتر ناكال

متويل الوقف 
جعفر صادق مغازه

املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى /قس�م شؤون 
االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطنة)احس�ان ي�ارس 
حس�ن( طلبا اىل ه�ذه املديرية 
يطلب في�ه تس�جيل  اللقب يف 
 ) )الش�مري  قيده�ا  وجعل�ه 
وعمال باحكام املادة ) 24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطلب بإحدى الصحف املحلية 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض  مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه 
س�وف ننظر يف الطلب حس�ب 

االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

مدير االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة/وكالة

رئيس جملس االدارة 
مرزا جميد مراد خان

القيمة التقديريةمدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت
770.000سنة واحدة7/5م208/162كشك 17/مقابل المحكمة1
760.000سنة واحدة13 م422حانوت/الشارع العام2
760.000سنة واحدة13 م432حانوت/الشارع العام3
690.000سنة واحدة1425 م1082كازينو/حي 9نيسان4
1.120.000سنة واحدة100 م1102كازينو القادسية/شارع الكورنيش5
525.000سنة واحدة1118.25 م1242مشتل /حي الغدير6
680.000سنة واحدة7.5 م12كشك/مقابل البريد7
620.000سنة واحدة7.5 م72كشك/مقابل البريد8
620.000سنة واحدة7.5 م122كشك/مقابل البريد9
610.000سنة واحدة7.5 م252كشك/الشارع العام10
710.000سنة واحدة7.5 م272كشك/ الشارع العام11
575.000سنة واحدة7.5 م502كشك/ الشارع العام12
960.000سنة واحدة7.5 م892كشك/ الشارع العام13
790.000سنة واحدة7.5 م902كشك/ الشارع العام14
680.000سنة واحدة338م25/52الحمام الشعبي15

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثالثة

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائمقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
العدد 86

التاريخ 2017/8/13

بدل االيجارالمساحةرقم المحل

4800000 دينار67.5م12-جزء من 2/22 باب سلم يؤدي الى محل 

3500000 دينار 12م22- جزء من 2/22 محل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد 532/ب/2017
التاريخ 2017/7/26

اعالن
اىل املدعى عليه /عادل محمد عبد الحافظ )ورضغام 

واشواق وازهار وحال ( ابناء صالح نعمة
اق�ام املدع�ي )س�حبان محي�ي  حم�زة (الدعوى 
البدائية املرقمة 532/ب/2017 امام هذه املحكمة 
ضدك�م والذي يطل�ب فيها الحك�م بالتعويض عن 
قيم�ة العق�ار تسلس�ل 2053/259 الرباط الكبري 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م  حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي  ملنطق�ة ح�ي 
الكف�اءات عليه تق�رر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني 
يوميت�ني بالحضور امام هذه  املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2017/8/23 وعند عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد 2069/ب/2017

التاريخ 2017/8/9
اعالن

اىل املدعى عليه /واثق احمد حسن
اقام املدعي مدير عام مرف الرافدين اضافة لوظيفته 
الدعوى البدائية املرقمة 2069/ب/2017 ضدك يطلب 
فيها الزامك مع املدعى عليهم محسن عيل وعبد الصاحب 
حس�ن ووعد عبد الصاحب وحسني كريم وفالح حسن 
بتايدتك�م بالتكاف�ل والتضامن للمدع�ي مبلغ وقدره 
اربع�ة  وثالث�ون مليون وس�تمائة وثمانية وس�بعون 
ال�ف وثالثمائة واثنان وثالثون دين�ار وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس  
البلدي قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفني محليتني 
يوميتني للحضور اىل ه�ذه املحكمة يوم 2017/8/20 
او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
علوان بربوت البزوني

القايض
ضياء جبار قاسم
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احلرية وارساب القطا

            حسام عبد الحسين

المبدأ يخلق في انسان عظيم
العظمة في الصقيع الكئيب ذاهلة
المبدأ في جسد الهيام رقعة اسير

حامال رغيف الحرية السراب القطا
الحرية في بلده بلهاء مغتلمة

ميديا رأت الحرية المزيفة
ودماء طفليها شعار النصر

لكن تمثال جاالتيا قبلة للقرابين 
وايكو الخادمة قتلت لجمالها!
محاجر القلب تنادي لرفيقتي

ورفيقتي تبحث في بيادر القمح لقمة
سهد عينيها في ديجور الظلم خائفة

وصوتها يرقص مع الشحارير الطائرة
احتضن غدائرها بزغب الطير

وأصرخ بعشقها العريك
حامال قناديل العشق

راقصا في بلد األحرار
ولج الظالمين

رقص الحكام على جسد الشعوب
على موسيقى نحر الرقاب بالسيوف

غرائزهم تتحرك في جسد الراقصة
والراقصة تبتسم البنها الجائع الرند

حامال في قلبه جبال الصبر
 ماسكا نزيف الدم والعين تبتسم

الجياع ناظرين لثورة ساحقة
لكن السماء ناظرة صامتة

جعد الحق بالصمت المتخاذل
التخاذل في وطني اختمر

وصلة الرحم في المجتمع قتلت
وشيبة الرأس في الشوارع تركت

الكون بحاجة إلى مبدأ
ليتحرر ذلك االسير

وتخلق السماء الحرية

          رانيا دندن الجوري 

معدة مرهقة وحزينة هكذا أطلت إحدى عامالت 
ش�بكة مطاع�م األكل الس�ريع )كنتاكي(أطل�ت 
بيده�ا المرتعش�ة على معدتها بلمس�ة س�ريعة 
وطبطبة ودودة إلرضائه�ا ،لم يتبقى وقت كثير 

بضعة دقائق فقط على موعد استراحة الغذاء
جه�زت لنفس�ها وجبة م�ن الدج�اج المقرمش 
)كنتاكي(كم�ا تش�تهي ولي�س حس�ب قواني�ن 
وكمية الوجبة للمطع�م والتي ال تتعدى قطعتين 
من الدج�اج المقرمش وفي اللحظة األخيرة وما 
أن هم�ت بتن�اول وجبته�ا التي وضعته�ا جانبا 
ريثم�ا تخرج الس�تراحتها . دخ�ل مجموعة من 
الش�بان احتضن الفضاء الداخ�ل للمطعم رائحة 

الخم�ر والكنابس المتدليه من افواه ثيابهم،حتى 
أصواته�م أخ�ذت تؤلم تل�ك البائعة الت�ي تضور 
جوع�ا وتنتظر اس�تراحتها بف�ارغ الصبر لتدس 
يده�ا ف�ي الكي�س الورق�ي الممتل�ئ بالدج�اج 
الش�هي تتوق لتنس�حب الى اعماقه فور مغادرة 
اولئ�ك المخمورين فضاء المطع�م كانت ألحدى 
الحوامل في الش�هر الخامس وقفة دمعة وثورة 
ف�ي ذلك المس�اء عل�ى خيان�ات االنس�انية التي 
ترتكب ف�ي كل يوم بحق الكثيرين الس�اعة االن 
تمام الجوع في غرفة نومها داخل بيتها المكون 
من غرفتين ملتصقتين الواح�دة بأنفاس الثانية 
والفاصل الوحيد ش�به باب مهترىء  حتى اذا ما 
جاء زوجها وأصدقائه لتدخين الكنابس وش�رب 
الخم�ر ال يبق�ى هن�اك أي عالم س�ري للمس�اء  

فتتس�رب رائح�ة الكناب�س والخم�ر والوجبات 
الس�ريعة كالبيت�زا والدج�اج المقرم�ش المتبل 
اليها والى جنينها بس�رعة الج�وع وكآبته،بينما 
ال�زوج المعرب�د وأصدقائه يثرث�رون ويثرثرون 
يده�ا  الحام�ل  الزوج�ة  يصمتون،أخرج�ت  وال 
م�ن تح�ت وزن الج�وع وأخ�ذت تالم�س بطنها 
المتحج�ر تراق�ب بح�زن حركة جنينه�ا الجائع 
ال�ذي أثارته رائح�ة الثوم والتواب�ل في حين كل 
ما حوله يتوق الى األكل مارس�ت الحامل أسلوب 
المالطفة والطبطبة الودية مس�تعيضة بالحركة 
ع�ن عملي�ة األكل الموقوف�ة من الص�رف حتى 
يتك�رم زوجها بإطاللة ش�به انس�انية تطل من 
ش�ق الباب وفي يدها جلدة دجاج مقرمش يبارك 
فيه�ا ابن�ه الموع�ود  لك�ن ،آه يا قلبه�ا المرهق 

بجرح حزي�ن كانت على يقين أن ه�ذه المعجزة 
لن تحدث ابدا بعد أن غادر المس�يح هذه الجموع 
الجائع�ة روحيا اخذا معه كامل الخمس�ة ارغفة 
والس�مكتين ألح�دى معجزاته . ل�م يتبقى وقت 
كثي�ر بض�ع دقائ�ق وتتمك�ن م�ن دس يدها في 
الكيس الورقي الممتليءببقايا الدجاج المقرمش 
ال�ذي جهزته ف�ي منامه�ا كما يش�تهي جوعها 
وج�وع جنينها غ�ادر زوجه�ا وأصدقائه فضاء 
المطعم ومنزلها،تحركت برشاقة تالمس بطنها 
تحدثه بحنو،ال عليك س�نلتهم ما تبقى من رائحة 

الطعام..
كن�ت أيامها وأن�ا عاملة مطبخ ال أحس�ب كمية 

الدهون الموجودة في جلد الدجاج
وأما في حملي فقد نسيت كيف يعدون للعشرة.

قصة قصرية.. جرح معدة

الكتابة للمستقبل اجلزء الثاين
عزيز البزوني _صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع- عّمان، 
كت�اب ” الكتابة للمس�تقبل” الجزء الثاني للكاتبة الس�ودانية 
آن الصافي، ويقع الكتاب ف�ي 178 صفحة من القطع الكبير, 
)الكتابة للمستقبل( هو كتاب فكري ثقافي، يتميز بتفرده في 
الفكرة وأس�لوب الع�رض وتنوعه في تن�اول مجاالت الفنون 
والثقاف�ة واألدب والعل�م والعل�وم اإلنس�انية مجم�اًل , أن ما 
تذه�ب إليه آن الصافي يؤثث لمش�هد نقدي مختلف ومتجاوز 
للس�ائد.وقد حمل الغالف الخلفي هذه الكلمة التي تتحدث عن 
الكتاب:المؤلف�ة روائي�ة وش�اعرة من الس�ودان، مقيمة في 
مدينة أبو ظبي، دول�ة اإلمارات العربية المتحدة، حاصلة على 
بكالوريوس هندسة كمبيوتر، إعالمية  ,صدر لها: رواية )ُفلك 
الغواي�ة( ، ورواية )جميل نادوند(، ورواي�ة )توالي(، ورواية 
)قافي�ة ال�راوي(، ورواية )كم�ا روح(، و)الكتابة للمس�تقبل 
الج�زء األول( كتابات نقدية، ورواية )إن�ه هو(،باإلضافة إلى 

مجموعة قصصية قيد الطبع. 

صدر حديثا عن مؤسس�ة جس�ور للترجمة والنشر كتاب »نفط الدم: الطغاة 
والعنف والقواعد التي تحكم العالم«.

ف�ي هذا العال�م المتش�ابك، واالقتص�اد الرأس�مالي المتجاوز للح�دود، هل 
نس�تطيع التيقن أننا ال نش�ارك بجرائم ضّد اإلنس�انية بمجرد ش�راء سلعة 
أو اس�تخدام منتج؟ .. مث�اًل عندما نضع الوقود في الس�يارة فنحن بذلك قد 
ندعم ش�ركات اس�تغاللية في أميركا الالتينية تعتمد على تشغيل أطفال في 
معام�ل التكريرحول ه�ذه الموضوع المعّق�د والمربك كتب لي�ف وينار هذا 
الكت�اب الضخم والمهم، وش�رح فيه فكرته حول »سالس�ل اإلمداد«، وكيف 
أننا مساهمون رئيسون في تكريس الفقر والجريمة واالستبداد واالستعباد 
في هذا العالم من دون أن نش�عر؛ ألّن معظم المواد الخام والموارد الطبيعية 
والمناج�م والمصانع التي تعتمد على العمال�ة الرخيصة موجودة في بلدان 

فقيرة أو غير ديمقراطية وتهيمن عليها مافيات اقتصادية،.

نفط الدم: الطغاة والعنف والقواعد 
التي حتكم العالـم

فـالح الشـابنـدر شاعـر جتـاوز زمـن كتابتـه
            بقلم / حسين الساعدي 

             الجــزء االول

الح�دس حال�ة ال ش�عورية تظهر بش�كل 
مفاج�ئ وتلقائ�ي وفط�ري بغ�ض النظر 
عن وجود معرفة منطقية مس�بقة ، ألنها 
)أدراك مباش�ر لحقيق�ة فردي�ة جزئي�ة ، 
خال�ي م�ن أي عنص�ر منطق�ي( ، إذن هو 
إدراك حس�ي لألش�ياء واألف�كار ، يعتم�د 

الخيال عوضاً عن المنطق .
وإذا أردن�ا أن نبحث الحدس الش�عري عند 
الش�اعر “ف�الح الش�ابندر”، فه�و يعط�ي 
إجاب�ات ع�ن أس�ئلة كامن�ة ف�ي الالوعي 
يؤطرها برؤية كونية ، تفتح آفاق واس�عة 
للش�اعر . ونح�ن نعرف إن الش�عر ُيس�بر 
بواس�طة اللغة أعماق الالش�عور فيتحول 
الى ش�عوٍر ش�عرٍي يحمل ب�ذوره الفكرية 
والفلس�فية ، ألن الش�اعر يعي�ش الحال�ة 
الش�عرية بوصفها كينونة ، مرتبطة بقلق 
وجودي ، ناش�ئ عن وعي الشاعر المحاط 
بالش�ك واألندهاش من الالمعقول واأللم ، 
وهذه ل�وازم القلق الوجودي الميتافيزيقي 

الحدس�ي . فعندما يقترن الحدس الشعري 
بالحدس الفلس�في ينتج فك�رة ، والفكرة 
ال يمك�ن تقييده�ا بقيود بل ه�ي طليقة ، 
تخت�رق الوعى ، يق�ول “كروتش�ه”:)ثمة 
معرفة تأت�ي عن طريق التص�ور واألدراك 
الذي تف�رزه المعرفة العقلية ، وعن طريق 
األحساس ، وهو نفسي ذاتي ، ويتم تفاعل 
األدراك م�ع الحس ، أو تفاع�ل التصور مع 
الصورة عن طريق الحدس( .الشاعر “فالح 
الشابندر” يمتلك حدس شعري حاد ، ونزوع 
صوفي ، مؤطر بنظرة ميتافيزيقية ، ورؤى 
وجودية ، ومن هنا تبرز المعايير الجمالية 
للغ�ة الش�عرية عند الش�اعر “الش�ابندر” 
وقوة التأثي�ر في النص الش�عري . أضافة 
ال�ى الص�ور الش�عرية المركب�ة والفني�ة 
والمج�از والتكثي�ف واألنزي�اح والترميز ، 
فهو يعتمد في تنش�ئة الن�ص على الحدس 
والخيال واللغة المجردة . وفي هذا الوصف 
تتشكل شاعرية “فالح الشابندر” ، فيمتلك 
طاق�ة أبداعي�ة في نق�ل الحدس الش�عري 
بص�ورة فني�ة ومتع�ة جمالي�ة رائعة تهز 
وجدان المتلقي . فنرى إن نصوصه تكونت 

في الالوعي فسبقت زمن كتابتها .
اصعب خطاياك ان تسكت

واخطر خطاياك ان تكرر نفسك
اني خائف عليك 

ويؤرقني ارقك.....!!
فما بال هذا العالم مستغرٌق في حلمه حتى 

العمى
اني خائف عليك 

ويؤرقني سهوك ...... عفواً
حلمك ......

الشعر وعي معقد وحدس وترميز ، ال يأخذ 

ش�كالً بس�يطاً ، ولغة الش�عر عند الشاعر 
“الش�ابندر” لغة مش�فرة برمزية مفرطة 
وأنزياح ، وعن�د التأمل في نصوصه ، كأنه 
ال وج�ود للغ�ة الش�عرية فيه�ا ، لك�ن في 
نف�س الوقت هي من مكون�ات النص ، وال 
يحس بها إال من يمتلك الذائقة الش�اعرية . 
فالنص الش�عري عند الشاعر “الشابندر” ، 
وليد لحظ�ة مأزومة ، نص ممتَنع بطبعه ، 
غ�ارق برمزيته ، منفتح عل�ى رؤى فكرية 
النظ�رة  يس�توعب   ، متع�ددة  وفلس�فية 
الكونية للوجود ، وضع بأس�لوب تجريدي 
يثي�ر الدهش�ة عن�د المتلق�ي ، مبتع�د عن 
الوضوح والمباش�رة ، يمك�ن أن يقرأ أكثر 
من ق�راءة وي�ؤول أكثر من تأوي�ل . وهذا 
يقارب وص�ف الش�اعر “عبد الس�تار نور 
علي” في قراءته لنصوص الش�اعر “فالح 
الشابندر” حين يقول: أن القارئ لنصوصه 
)يحتاج أن يستبطن أوال ً، ثم يستقرئ ثانياً 
، ثم يس�تبصر ثالث�اً( ، لغرض الوصول الى 
غايت�ه في فهم النص . “الش�ابندر” يعيش 
محن�ة وقلق وحي�رة الش�اعر والقصيدة ، 
فأين مكم�ن المحنة؟ في أح�دى ومضاته 

يطرح سؤال وجودي .
محنة الشاعر و القصيدة ....

من يكتب من...؟
إذاً عل�ى المتلق�ي أن يك�ون لدي�ه قدر من 
الوعي على فهم نص الش�اعر “ الشابندر” 
. ولذل�ك عندما أعترض البع�ض على “أبي 
تَمام” بس�بب غموض شعره قائلين:)لماذا 
ال تق�ول م�ا يفه�م ؟ ، أجابه�م : ولماذا ال 
تفهم�ون م�ا يق�ال ؟( ، وعلي�ه فالمتلقي 
يحتاج إل�ى تنمية الذائق�ة النقدية والفنية 
لديه وتكون له رؤية واعية للنص الشعري 
، حتى يعي ما ُيكتب ، وهذه مسؤولية تقع 
على عاتق األدباء والنقاد لألرتقاء بالذائقة 

النقدية عند المتلقي .
أتكتَب الصخب بالصخِب 

اتعد االنفاس في الغرق ... ترسم الهياج
تكتُب ُتصحح الخطأ وتخطئ الصحيح

تقاوم الفراَغ بلوثٍة جميلِة و أثمه
صوّر تنسُخ صوراً.....

تصبُر .....وتصابُر .... ُحُلم اليقظة.!
فض�وُل الض�وء يس�تفز حلم�َك... جنونك 

الجميل.

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )املش�خاب ( 
وملدة املبينة  ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية املش�خاب خالل 15 يوما من اليوم التايل لنرش 
االع�الن لالط�الع عىل الرشوط املطلوبة  مس�تصحبني معهم التأمين�ات  القانونية البالغة 100% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة يف البلدية 
املذكورة الساعة 10 صباحا من صباح يوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة كافة املصاريف  واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها

عبد الخالق محمد عبيد الميالي
قائمقام قضاء المشخاب
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط :
1-تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2-تب�دا مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية  وعىل املس�تاجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل 30 يوم من صدور االحالة م�ع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة 
وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته

3-يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار  او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5-للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة  العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )القادسية (

القيمة التقديريةمدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت

535.000سنة واحدة3×4م1/182حانوت/شهيد المحراب1

560.000سنة واحدة3×4م1/202حانوت/شهيد المحراب2

560.000سنة واحدة3×4م1/212حانوت/شهيد المحراب3

510.000سنة واحدة500م562ساحة مواد انشائية /شارع مشخاب قادسية/بريهي4

حمافظة النجف االرشف
العدد 87اعالنجلنة البيع واالجيار الثالثة

التاريخ 2017/8/3
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وزارة النقل
الرشكة العامة للخطوط اجلوية العراقية

اعالن
اس�تنادا اىل قان�ون بيع وإيج�ار ام�وال الدولة رقم 
) 21( لس�نة 2013 املع�دل تعل�ن الرشك�ة العام�ة 
للخط�وط الجوي�ة العراقية احدى تش�كيالت وزارة 
النق�ل  عن اجراء مزايدة علني�ة لبيع حقائب وبعدد 
)5044( حقيب�ة علم�ا ان يوم املزايدة  ه�و الثالثاء 
املوافق 2017/8/15 يف الساعة العارشة صباحا  ويف 
مخازن الشالجية فعىل الراغبني بالرشاء االشرتاك يف 
املزاي�دة والحضور يف الزمان وامل�كان املعينني اعاله 
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانوني�ة بمبل�غ 
مقطوع ق�دره 1000.000 مليون دينار عراقي عن 
كل مزاي�دة وبموجب صك مصدق لحس�اب الرشكة 
ونقدا مع جلب املستمسكات االصلية )هوية االحوال 
املدنية /بطاقتي السكن والتموينية (عىل ان تستكمل 
التأمينات القانونية البالغة) 20% (من مبلغ االحالة 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن وأجور 

الداللية 2%  ونقل املواد

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدي�ة تاج الدي�ن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة مديرية بلدية  تاج الدين خ�الل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل من لنرشها  يف الصحف 
اليومية مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغ�ة )30 %( من القيمة التقديرية بص�ك مصدق ولكامل مدة 
االيج�ار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال 

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

يتعهد املستأجر بعدم تشييد اي مباني ثابتة  او اقامة منشات عليها وان يلتزم برشوط العقد

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 2017/1522

التاريخ 2017/8/9
اىل املنفذ عليه 

خالد وزياد ووداد /اوالد /وديع جبوري
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل القائم 
بالتبلي�غ ان�ك  مجه�ول محل االقام�ة وليس 
ل�ك موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه  واستنادا للمادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفي�ذ الب�رصة خ�الل خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القانون. علما انك مدين 
بمبل�غ 520.000 الف دين�ار لصالح الدائن /
سالم قاسم الحسن
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة الب�رصة رق�م 240/

ب/2017 يف 2017/4/16

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات  
قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية اعاله خالل 15 يوم تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة الساعة بعد 
العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنش�ور فعىل الراغبني االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية 
لدف�ع التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيم�ة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل 
املزاي�دة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن واجور اللج�ان واملصاريف االخرى املرتتبة عىل 

ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.
3-كل مايضاف للمنشأ يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.

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

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

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

10-يقدم املزايد كفالة ضامنة )عقار يحجز لصالح البلدية(
11-تنتقل العلوة اىل موقعها الجديد املخصص من قبل البلدية عىل القطعة 8/32م16 الرشاكية

املهندس
سامر كريم  عبد كبة
املدير العام /وكالة

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

اعادة اعالن
العدد/106

التاريخ 2017/8/13

غرض المساحةالموقع اسم العقارت
مبلغ االيجاراالستعمال 

1
علوة االغنام على جزء 

من القطعة المرقمة 
8/32م16 الشراكية

قرب  مصفى النفط في 
علوة لبيع 5000م2المثنى

االغنام
149600000 مائة وتسعة واربعون 

مليون وستمائة الف دينار

العمارة التجارية/شارع محل رقم 217
3000000 ثالثة ماليين دينارتجاري7×4م2الجسر

العمارة التجارية/شارع محل رقم 315
2300000 مليونين وثالثمائة الف دينارتجاري7×4م2الجسر

العمارة التجارية/شارع محل رقم 436
1575000 مليون وخمسمائة وخمسة تجاري7×4م2الجسر

وسبعون الف دينار

525000 خمسمائة وخمسة وعشرون تجاري2×4م2حي اوركشك5
الف دينار 

1100000 مليون ومائة الف دينارتجاري2×3م2قرب غرفة التجارةكشك6
850000 ثمانمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2الحي العسكريكشك7
750000 سبعمائة وخمسون الف دينار تجاري2×3م2حي الزهراءكشك8

1250000 مليون ومائتان وخمسون الف تجاري2×3م2قرب الجسر المعلقكشك9
دينار

750000 سبعمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2حي الزهراءكشك10
850000 ثمانمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2تقاطع النادي الرياضيكشك11
850000 ثمانمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2الحي العسكريكشك12
850000 ثمانمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2الحي العمالكشك13
850000 ثمانمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2الضجريةكشك14
850000 ثمانمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2الحي العسكريكشك15

داخل علوة الفواكه كشك16
900000 تسعمائة الف دينارتجاري2×3م2والخضر

850000 ثمانمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2الضجريةكشك17
1500000 مليون وخمسمائة الف دينارتجاري2×3م2حي الزهراءكشك18
900000 تسعمائة الف دينارتجاري2×3م2شارع مدرسة الرشيدكشك19
650000 ستمائة وخمسون الف دينارتجاري2×3م2حي الشهداء الثانيكشك20

حي العمال /السوق محل رقم 2111
735000 سبعمائة وخمسة وثالثون الف تجاري2×3م2العصري

دينار

1270000 مليون ومائتان وسبعون الف تجاري3.5×2.5م2خلف المجمعمحل رقم 2210
دينار 

1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 231
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 242
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 2516
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 2613
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 2712
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 285
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 2915
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 303
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 3114
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 3220
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 3317
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 3418
1000000 مليون دينارتجاري3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحل رقم 3519

محالت ارقام 36
1100000 مليون ومائة الف دينارتجاري4×2.5م2اسواق المنشاة1و2و7و10و15

37
محالت ارقام 24و46و4
7و49و50و51و37و3

9و44و45و40
1000000 مليون دينارتجاري3×4م2سوق السمك

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 2169 

التاريخ:   2017/7/31 

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت

الحفريةسنة واحدة 1250م414/32م الحفرية/جقطعة ارض إلنشاء متنزه ترفيهي1

الحفريةسنة واحدة1250م415/3/414/32م الحفريةقطعة ارض النشاء متنزه ترفيهي2
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       المستقبل العراقي/ احمد علي العطواني
تصوير - علي كاظم

أق�ام مركز أوج بغ�داد الثق�ايف بالتعاون مع 
جمعية املصورين العراقي�ن معرضاً للصور 
الفوتوغرافي�ة تعنى بالكرة العراقية بحضور 
وزير الشباب والرياضة عبد الحسن عبطان 
وع�دداً م�ن النخ�ب الرياضي�ة واألكاديمين 

واالعالمين .
وقال عبط�ان خالل حفل االفتت�اح ان اقامة 
هكذا مبادرات وطنية تطوعية تستحق الثناء 
والتقدي�ر النه�ا جاءت م�ن باب املس�ؤولية 
الوطنية، مشرياً اىل ان »االعالم رشيك اسايس 
م�ع االرسة الرياضي�ة يف تحقي�ق االنجازات 

املحلية والدولية«.
واضاف ان »ه�ذه املبادرات الجميلة تس�هم 
بشكل كبري يف تواصل االرسة الرياضية فضالً 
ع�ن انه�ا س�تديم النجاح�ات الت�ي تتحقق 
يف الف�رة الحالي�ة من خ�الل بناء املنش�آت 
الرياضي�ة ومل�ف رف�ع الحظ�ر ال�كيل ع�ن 

العراق«.
م�ن جانبه عد نائ�ب رئيس اللجن�ة االوملبية 
ف�الح حس�ن ان »ه�ذه املب�ادرات التطوعية 
ستسهم بشكل كبري يف نقل الصورة االيجابية 
للرياضة العراقية، مشيداً بالدور الكبري الذي 
تقدمه وزارة الش�باب والرياض�ة يف املجالن 

الريايض والشبابي«.
وقال�ت مديرة مرك�ز أوج بغ�داد الثقايف مينا 
امري ان »هذه املبادرة التطوعية جاءت دعماً 
ملساع وجهود وزارة الشباب والرياضة الكبرية 

يف ملف رفع الحظر عن الكرة العراقية ».
من جانب آخرالتقى وزير الش�باب والرياضة 
مبعوثة االمن العام لشؤون الشباب جاياثما 
الس�كان  صن�دوق  ومدي�ر  ويكراماناياك�ي 
وممثل�ة االمن العام لالمم املتحدة للش�ؤون 

االنسانية يف العراق ليزا غراندي.
وقال عبط�ان خالل اللقاء ان »دور املنظمات 
الدولي�ة واألممية مهم جداً يف تطوير قطاعي 
الشباب والرياضة، مضيفاً ان الوزارة تسعى 
اىل تغي�ري جمي�ع مفاص�ل الحي�اة يف البل�د 

م�ن خ�الل التع�اون م�ع املنظم�ات الدولية 
واألممية.

واض�اف ان »ال�وزارة لديه�ا انفت�اح كب�ري 
م�ع املنظم�ات الدولي�ة وتحرص ع�ى إدامة 
ه�ذه العالقة م�ن اجل احداث طف�رة نوعية 

التطوي�ر  مج�االت  يف 
لتخطيط والربامج املشركة التي تخدم البلد.

من جانبه�ا اب�دت جاياثم�ا ويكراماناياكي 
الش�باب  وزارة  ب�أداء  الش�ديد  إعجابه�ا 
والرياضة يف الفرة الحالية، مؤكدة دعم االمم 

املتحدة واملنظمات الدولية للعراق بشكل عام 
ورشيحة الش�باب من اجل تنفيذ مشاريعها 
املستقبلية. ويفيِ ش�أن اخر عرب مدير صندوق 
االم�م املتح�دة للس�كان ع�ن ش�كره الكبري 
للتع�اون ال�ذي يحص�ل ب�ن وزارة الش�باب 

وصن�دوق الس�كان ع�ن طري�ق تنفي�ذ عدد 
من املش�اريع .ويفيِ الختام قدم وزير الش�باب 
والرياضة عبد الحس�ن عبط�ان درع الوزارة 
اإلبداع�ي اىل االمم املتحدة وصندوق الس�كان 

نظر لجهودهم املتميزة .

التقى مبعوثة األمني العام لشؤون الشباب وصندوق السكان وممثلة الشؤون االنسانية

وزير الشباب: االعالم رشيك اسايس يف حتقيق االنجازات الرياضية

اطالق منحة الرياضيني االبطال والرواد لشهر متوز للدفع بالنقد

سانشيز يطري إىل باريس

             بغداد/ المستقبل العراقي

اطلقت وزارة الش�باب والرياضة، امس 
االحد، منحة الرياضيين االبطال والرواد 

لشهر تموز 2017 للدفع بالنقد.
وأك�دت الدائ�رة المالية في ال�وزارة في 
بيان تلقحته “المس�تقبل العراقي”، انها 
اطلقت المنحة المالية لشهر تموز للدفع 

الي�دوي بالنق�د، وبأم�كان الرياضيي�ن 
االبط�ال وال�رواد المش�مولين مراجعة 
الدائ�رة الس�تالم المنح�ة، وان الدائ�رة 
بصدد اكم�ال كاف�ة االج�راءات المالية 

والقانوني�ة للمس�تحقين م�ن حامل�ي 
بطاقة )الك�ي كارد والفيزا كارد( خالل 
والت�ي س�يعلن عنه�ا  القادم�ة  االي�ام 

الحقا.

باولينيو يف الطريق إىل برشلونة

كريستيانو رونالدو: لن ألعب كرأس حربة
            المستقبل العراقي/متابعة

أك�د البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، نجم ري�ال مدريد، أنه لن 
يلع�ب أبدا في مركز رأس الحربة بش�كل أساس�ي ومس�تمر.

وفي مقابلة مع وس�ائل إعالم صينية نقلتها صحيفة “أبوال” 

البرتغالية، قال رونالدو “يمكنني أن أؤكد أنني لن ألعب مطلقا 
ف�ي مركز رأس الحربة، صحيح أني لس�ت نفس الالعب الذي 
بدأ مشواره قبل 10 سنوات في سبورتنج لشبونة ومانشستر 
يونايتد، حيث كنت جناحا صريحا، ولكن بعد فترة بدأت أنظر 

لكرة القدم بشكل مختلف”.

وأوض�ح “فكرت جي�دا وأنا أمتلك المزيد م�ن القدرات، علي 
أن ألعب بش�كل أكب�ر قرب المرمى حيث تس�نح ل�ي المزيد 
م�ن الف�رص للتس�جيل، في بع�ض األحيان يمك�ن أن ألعب 
كرأس حربة، ولكني لس�ت كذلك، أحب أن أتمتع بالحرية في 

الملعب.

            المستقبل العراقي/متابعة

باوليني�و  البرازيل�ي  الدول�ي  يس�تعد 
خالل  لبرش�لونة  لالنضم�ام 
الس�اعات القليلة المقبلة، بعد 
أن أك�دت تقاري�ر صحفي�ة، أن 
الن�ادي اإلس�باني توص�ل التفاق 
لض�م  الصين�ي  جوانج�زو  م�ع 
الالعب.وقالت صحيفة “سبورت” 
الدول�ي  الالع�ب  إن  اإلس�بانية 
طائ�رة  اس�تقل  البرازيل�ي 
الي�وم، متجًه�ا فيه�ا إلى 
م�ن  برش�لونة،  مدين�ة 

أج�ل التوقيع على عق�ود انضمام�ه للفريق 
الكتالوني.ونشرت بعض وسائل اإلعالم عبر 
منص�ات التواص�ل االجتماعي ص�وًرا لالعب 

وه�و في أحد المط�ارات الصيني�ة، وأخرى 
وه�و على متن إح�دى الطائرات، التي 

م�ن المرج�ح أن تك�ون متجه�ة 
برشلونة.وتش�ير  لمدينة 

بع�ض وس�ائل اإلعالم 
الالع�ب  أن  إل�ى 

ف�ي  يهب�ط  س�وف 
بالعاصمة  البداي�ة 
البريطاني�ة لندن، 
ومن ثم سيسافر 
إس�بانيا،  إل�ى 
لتأكيد انضمامه 

للبلوجرانا.

            المستقبل العراقي/متابعة

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة، أنَّ الدول�ي التش�يلي 
جناح  سانش�يز،  أليكس�يس 
أرسنال، سيطير مساء اليوم 
باريس،  الفرنس�ية  للعاصمة 
م�ن أج�ل إج�راء مفاوض�ات مع س�ان 
جيرمان.وقال�ت صحيفة “مون�دو ديبورتيف�و”، إنَّه “يبدو 
أنَّ مس�تقبل الدولي التش�يلي سانش�يز أصبح أكثر وضوًح�ا بعد فتور 
مفاوض�ات تجديد عقده مع أرس�نال؛ حيث ينته�ي عقده مع 
الفريق، الصيف المقبل”.وكشفت الصحيفة اإلسبانية، 
الي�وم  مس�اء  س�يطير  التش�يلي  “الالع�ب  أنَّ 
للعاصم�ة الفرنس�ية باريس برفق�ة وكيل 
أعماله إلجراء مفاوضات مع مسؤولي 
النادي الباريس�ي”.ويعتقد باريس 
س�ان جيرم�ان أنَّ�ه يس�تطيع 
ضم سانشيز، في ظل رفض 

لمنافس�ه  بيع�ه  أرس�نال 
المباشر مانشس�تر سيتي، كما 

أنَّ “ب�ي إس جي” مس�تعد لدفع مبلغ 
أكب�ر من الذي س�يدفعه الس�يتيزن، ودفع 

راتب مرتفع لالعب.

أيوب أوديشو عىل أعتاب تدريب امليناء
             بغداد/ المستقبل العراقي

يقترب أيوب أوديش�و م�ن تولي القي�ادة الفنية لنادي المين�اء العراقي، بعد أن وصل�ت المفاوضات بين 
الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وقال مصدر مقرب من إدارة الميناء في تصريحات خاصة ل�موقع كورة الرياضي 
تابعتها” المس�تقبل العراقي”: “إدارة الميناء لم تفاوض سوى المدرب أيوب 
أوديش�و وتركز على هذه المفاوضات ألنها جادة باستقطاب المدرب دون 

غيره”.
وأش�ار إل�ى أن المدرب أيوب أوديش�و أب�دى رغبته في التعاق�د مع إدارة 
المين�اء موضح�ا أن هن�اك مفاوضات عل�ى التفاصيل األخ�رى التي من 

المحتمل أن تنتهي خالل األيام القليلة المقبلة.
يش�ار إلى أن إدارة الميناء اس�تعادت موقعها بعد انتهاء فترة عمل اإلدارة 

المؤقتة، ويقود اإلدارة الحالية نجم الكرة البصرية السابق جليل حنون.

             بغداد/ المستقبل العراقي

احبط المنتخب الصيني، مفاجأة نظيره 
العراقي، وذلك بعدما تغلب عليه بنتيجة 
60-61 في المباراة التي أقيمت بينهما 
الي�وم، بصال�ة مجمع نه�اد نوفل، في 
إط�ار مباري�ات الجول�ة الثالث�ة، من 
كأس  ببطول�ة  الثاني�ة  المجموع�ة 
آس�يا لكرة الس�لة، المقام�ة حالياً 
بيروت.وكان  اللبناني�ة  بالعاصمة 
المنتخ�ب العراق�ي، قاب قوس�ين 
أو أدنى من تحقيق الفوز، خاصة 
بعدما ظ�ل متقدما عل�ى نظيره 
الصين�ي لم�دة 39 دقيق�ة من 
المباراة، ولم يتراجع سوى في 
الدقيقة األخيرة التي انتفض 
فيها التنين الصيني، وتقدم 
وخط�ف  منافس�ه  عل�ى 
تراج�ع  المب�اراة، وس�ط 
عراقي ملحوظ في الفترة 
نتيج�ة  الرابعة.وج�اءت 
فت�رات المب�اراة لصالح 
الفريق الصيني كالتالي: 
و-10  20-11 و   8-15

14-23.وبه�ذه  و   20
النتيجة، رفع المنتخب 
إلى  رصي�ده  الصين�ي 
ليح���ت�ل  نق�اط،   5
المرك�ز األول مؤقتاً 
بالمجموعة الثانية، 
فيما أصب�ح رصيد 
الفري�ق العراقي 4 
نق�اط، احت�ل بهم 
المرك����ز الثالث، 
لنتيجة  انتظ����ارا 
مباراة قط�ر والفلبين، 
التي ستقام في وقت الح�ق 

لتحديد ترتيب المجموعة بشكل نهائي.

الصني حتبط مفاجأة العراق
يف كأس آسيا للسلة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
إغماض العني يجعلك تتذكر ما نسيته بسهوله أكرب.

دقيقه من الضحك تعادل س�اعتني من النوم لجس�م 
االنسان!

الس�مع هي الحاس�ة الوحيدة التي ال تتوقف بش�كل 
كامل خالل مراحل نومك!

تدوين افكارك السلبيه يف ورقة و الرمي بها يف القمامة 
يمكن ان يساعدك فعالً عىل تعديل مزاجك السيئ!

التف�اح أكثر فعالية من القه�وة لجعلك أكثر يقظة يف 
الصباح!

كثري من الناس يعتقد أن النقود مصنوعة من الورق ، 
و الحقيقة أنها مصنوعة من القطن.

نس�بة انتش�ار الس�الح يف أمريكا هي 89 سالًحا لكل 
100 مواطن أمريكي، وهي أكرب نسبة النتشار السالح 

يف أي دولة من دول العالم
عن�د االس�تحمام تق�ي 5% م�ن الوق�ت يف تنظيف 

جسمك، بينما تمي 95% من الوقت يف التفكري.
يف اللغة العربية: حروف الس�ني والذال ال يجتمعان يف 
كلم�ة واحدة. وإن اجتمعا فأص�ل الكلمة غري عربي. 

مثال: أستاذ وساذج

أنت ضمن عاصف�ة من األحداث ترافقك منذ 
الصباح، وال تس�تطيع فعل األمور التي عليك 
كافة وخصوصا الش�خصية منها، احذر عىل 
صحت�ك يف فرتة ما بعد الظهر، وبخاصة عىل 
معدتك. يف املس�اء قد تصل مزاجيتك إىل أعىل 

حد لها، مما يسبب بعد اآلخرين عنك

أنت يف قمة نش�اطك يا عزيزي الثور، وقوتك 
كب�رية جداً، وتبدو متفائ�اًل يف الحياة. الكثري 
من مواليد الثور س�يكونون عىل سفر اليوم، 
وبخاص�ة يف فرتة م�ا بعد الظهر. يف املس�اء 
تبق�ى يف تألقك وتقي وقت�ا ممتعا مع من 

تحب، فاألمور بينكما ممتازة جداً

عواطفك جياشة يا مولود الجوزاء وانفعاالتك 
كثرية، عقلك الیوم مش�غول باألمور العائلية 
والعاطفي�ة، لكن علي�ك االهتم�ام بأعمالك 
أكثر؛ ألنك مهمل جدا وكس�ول. ال تدع الغرية 
تأكل�ك يف ف�رتة املس�اء، واجعل عقل�ك أكثر 

حكمة وتفكرياً عند إعطائك أي قرار

ما ت�زال يف املقدمة وثقتك بنفس�ك كبرية، ال 
تهتم ل�كالم اآلخرين الذين يحاولون انتقادك 
يف أفعال�ك. رصاحت�ك ق�د تجل�ب ل�ك بعض 
املش�اكل يف ف�رتة ما بعد الظه�ر، وقد يحدث 
نق�اش بين�ك وبني أح�د زمالئ�ك يف العمل أو 

مديرك.

يوم آخر لي�س عىل مزاجك يا مولود األس�د، 
فأنت عصبي وعىل أقل كلمة تفتعل مشكلة، 
ح�اول الهدوء فف�رتة الظه�رية تحمل معها 
مفاج�آت ال تحبذه�ا، وبخاصة ع�ىل املجال 
العميل الذي يالقي تعطي�ال منذ مدة، لذلك ال 

تقم بأي قرار قد تندم عليه فيما بعد.

الي�وم مثل أم�س وال يوجد أي تغي�ري يذكر، 
فاألمور ما تزال هادئة، وتش�عر ببعض امللل 
يف فرتتي الصباح والظهرية، لذلك حاول إنهاء 

أعمالك قبل أن يأتي يوم غد الذي ال يدعمك.
يف فرتة املساء تبدأ األحداث بالتوايل

أمورك جيدة اليوم، لكن تش�عر بيشء خطأ، 

لكن ال تس�تطيع تحديد مصدره، يوم هادئ 
بعض ال�يشء وبخاص�ة منذ الصب�اح حتى 
الظهرية، ثم تب�دأ األمور بالتحرك، لكن عليك 
عدم التهور يف ترصفاتك، ونبذ الجرأة الزائدة. 
يف املس�اء توضع تحت املس�اءلة من قبل من 

تحب

أمورك جيدة اليوم، لكن ال تحاول الس�يطرة 
عىل اآلخرين، ثقتك بنفس�ك تجعل�ك متكرباً 
ه�ذا اليوم، قد تواجه بعض املش�اكل يف فرتة 
الظهر، لكنها س�تكون عابرة، يف فرتة املساء 
لديك العديد من املواعيد، مّما يدفعك إىل إلغاء 

بعض منها

تبدأ نهارك بنش�اط وتصحو باكراً مس�تعداً 
ملواجه�ة ي�وم جي�د بنظ�رك، وه�ذا فعال ما 
س�يحدث وبخاص�ة يف فرتة الظه�رية، حيث 
تنه�ي أعمال�ك املرتاكم�ة وتحدد ل�ك بعض 
األم�ور الجي�دة يف العم�ل. يف فرتت�ي ما بعد 
الظهر واملساء قد تشعر ببعض الكآبة وامللل

الي�وم لي�س كما تتوق�ع يا عزي�زي الجدي، 
فاألمور تعاكس�ك منذ الصب�اح وتبدأ النهار 
بعصبي�ة ورصاخ، وتح�ّذر أي ش�خص م�ن 
التحدث إليك؛ ألن�ك ال تحتمل أي كلمة توجه 
لك، يف فرتة ما بعد الظهر تبدأ األمور بالتحسن 

قليالً مع بقاء الجو ملبداً بالغيوم

يوم مه�م عىل نطاق العمل وق�د تكون لديك 
العديد م�ن االجتماعات املهمة، والتي تنتهي 
كم�ا ترغب. لك�ن عليك بأن ال تك�ون عنيدا، 
وحاول أن تكون أكثر ديمقراطية يف قراراتك. 
تأخ�ذ املس�اء اس�رتاحة ل�ك ل�رتى بع�ض 

األصدقاء أو عائلتك

الحوتنه�ار مرشق عليك، فعلي�ك باغتنامه يا 
حوت؛ لكي تغري نفس�يتك ومزاج�ك، فاليوم 
يعطيك الدعم لتفعل ماذا تريد، كما أن الحظ 
يخدم�ك يف كثري من املجاالت ويزيد ش�عبيتك 
بني اآلخرين، وتكون أسهمك عالية جداً هذه 

الليلة، وبخاصة مع من تحب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كوب ش�وفان خش�ن - 2 كوب دقيق أس�مر - ربع 
كوب جنني قم�ح - ربع كوب كينوا - ربع كوب بذور 
ش�يا - رب�ع كوب  بذور كتان - رب�ع كوب لبن بودرة 
خايل الدسم - ربع كوب زيت نباتي - نصف كوب ماء 

دايف - 1 معلقة كبرية خمرية - 1 معلقة كبرية عسل
طريقة التحضري:

تذاب الخمرية والعسل يف املاء، وتخلط جيداً.
يوضع الشوفان يف بولة، ويضاف إليه الدقيق االسمر 
وبذور الش�يا وبذور الكتان والكين�وا وجنني القمح، 

وتخلط جيداً.
يضاف إليها خليط الخمرية، وتعجن حتى تتجانس.

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 190 مئوية.
تفرد العجني بالنش�ابة عىل ورقة زب�دة حتى تصبح 

رقيقة.
تقط�ع بالس�كينة مس�تطيالت أو بالقطاعة عىل أي 

شكل.
ترص يف صينية مبطنة بورقة زبدة.

تدخل الفرن ملدة من 10 إىل 15 دقيقة وحتى تتحمص 
وتنضج.

تخرج من الفرن، وترفع من الصينية.
ترتك لتربد تماما، ثم تحفظ يف علبة نظيفة وجافة.

تقدم مع الجبنة القريش.

احتضان القطط الصغرية قد يقتلك!
أثبتت دراسة حديثة أن احتضان القطط قد يؤدي إىل إصابة صاحب 
ه�ذا الحي�وان األليف بع�دوى ته�دد حياته..وتعرف العدوى باس�م 
»م�رض خ�دش القطة«، والذي يس�بب حمى ش�ديدة وظهور بثور 
ومضاعفات قد تكون خطرية يف بعض الحاالت ما قد يؤدي إىل املوت.

وبسبب البكترييا املنقولة عن طريق الرباغيث، فإن البرش يتعرضون 
لخطر اإلصابة باملرض نتيج�ة تقبيل القطط أو من خالل االحتكاك 
املب�ارش بها أو نتيجة التعرض للخ�دوش والعض من قبلها..وأجرى 
مرك�ز مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة، دراس�ة 
اس�تقصائية واسعة النطاق عن املرض، كشفت أن القطط الصغرية 
واملرشدة بش�كل خ�اص، تحم�ل ه�ذه البكترييا.وقال�ت الدكتورة 
كريس�تينا نيلسون التي شاركت يف الدراس�ة إن »نطاق وأثر املرض 
أكرب بقليل مما كنا نظن، ويمكن الوقاية من مرض خدش القطة إذا 
تمكنا من تحديد السكان املعرضني للخطر وأنماط املرض، والرتكيز 
ع�ىل جه�ود الوقاية«..ويويص األطب�اء برضورة غس�ل اليدين بعد 
االق�رتاب من الحيوانات األليفة عموما والقطط الصغرية خصوصا، 

ومنع اختالط القطط الخاصة بتلك املرشدة.

الشامم يقي من الرسطان وأمراض القلب
أك�د عدد من العلم�اء يف الواليات املتحدة أن تناول الش�مام يقي 
من الرسط�ان وأم�راض القل�ب والس�كتات الدماغية..وأوضح 
العلم�اء أنه�م توصلوا إىل تل�ك النتائج بعد سلس�لة من التجارب 
التي ش�ملت عددا كبريا من النباتات الطبية والفواكه، الكتشاف 
أفضل املصادر الطبيعية الس�تخالص أدوية وعقاقري للوقاية من 

أمراض القلب.
تب�ني أثناء التجارب أن الش�مام يح�وي مركبات، تش�به مركب 
األدينوزي�ن، التي تمنع تخثر الدم وتش�كل الجلط�ات يف األوعية 
الدموي�ة وتحارب الس�كتات الدماغية، وباإلضاف�ة إىل تلك املواد 
وجد أن هذه الفاكهة تحوي كميات وفرية من عنرص البوتاسيوم 

ال�ذي يعم�ل ع�ىل تخفي�ض ضغ�ط ال�دم.
كم�ا تب�ني للعلماء أن الش�مام يحت�وي عىل نس�ب مرتفعة من 
الكاروتين�ات الت�ي تعت�رب م�ن أه�م امل�واد التي تح�ارب ظهور 
الرسط�ان، وتؤخر نمو الخاليا املصاب�ة، باإلضافة الحتوائه عىل 
فيتامني A املعروف بأهميته للحفاظ عىل نضارة البرشة وصحة 

الجلد وتقوية املناعة وتحسني النظر.

القمر كان شبيها باألرض قدياًم
أكد علماء من معهد ماساتشوس�تس للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة أن القمر قديما 
 Science Advances كان يتمتع بصفات تجعله شبيها بكوكب األرض.ويف حديث ملجلة
العلمية قال العلماء إن »دراساتنا بينت أن املجال املغناطييس للقمر، قديما، كان أكثر 
تأثريا بش�كل يجعله ش�بيها بمجال األرض، وتحليلنا للعين�ات الصخرية التي جمعت 
من س�طحه خالل مهم�ة أبولو-15، ب�ني أن أول الصخور التي ظهرت عىل س�طحه 
أثناء تكونه، تشكلت تحت تأثري مجال مغناطييس أقوى بألف مرة من ذلك املوجود يف 
الفضاء بني الكواكب. وتشري التقديرات إىل أن شدة تأثري هذا املجال كانت أقل من تأثري 
الحق�ل املغناطييس لألرض حاليا بعرش مرات، لكن هذه الش�دة تضاعفت بعد 3 أو 4 
مليارات عام من تشكل القمر«.وأضافوا أن »املعلومات التي توصلنا إليها حول املجال 
املغناطي�يس للقمر قديما، أعطتنا صورة أوضح عن آلية تأثريه عىل نواة القمر واملواد 
املوجودة تحت س�طحه، وفرست لنا آلية تأثر هذا الحق�ل بذلك املغناطييس لألرض يف 
الفرتة التي كان فيها القمر أقرب إىل كوكبنا«.كما أوضحوا أن دراساتهم األخرية بينت 
أن القمر تمتع قديما بالعديد من صفات األرض، فعينات املعادن املوجودة يف الصخور 
املنصهرة التي تجمدت عىل س�طحه تش�به إىل حد كبري العينات املوجودة يف الصخور 

التي تكونت من تصلب املاغما عىل سطح كوكبنا.

1الذهب األبيض o املاشية مما يقتنيها البدوي 
أو الفالح o ش�قيق 2ودي�ع )مبعثرة( o أماكن 
اجتم�اع الق�وم 3إذا تع�دى اثنني ش�اع o يوم 
يبت�دئ االنس�ان حيات�ه 4اش�تهر يف التاري�خ 
بتحويل الرتاب إىل ذهب o أبيض )باالنجليزية( 
5يضغط إلطالق النار o شجر صحراوي مثمر 
6قرْض o بناء للمراقبة 7س�قيا o دولة جنوب 
رشق أفريقية 8يتحرك كاملوج o يحقق إنجازا 
9فيها طالبو العلم والش�هادات o متش�ابهان 

10الذهب البني o بلد اسمها يعني بلد األحرار

1ألوانه تظهر بعد املطر o يلغي 2تحليق يف السماء 
o فاكه�ة لذيذة قرشها أحم�ر وحباتها كالجوهر 
3مناف�س ومس�او يف االمكان�ات o أغ�ىل املعادن 
ع�ىل اإلط�الق 4بش�كل رأيس o أنت طلب�ت األكل 
لش�عورك بحاجته 5واحد )باالنجليزية( o اغتاب 
o متش�ابهان 6مخلوق صغري يحمل عرشة أمثال 
وزنه o ش�اي )باالنجليزية(. 7متش�ابك بش�كل 
منتظم ومكرر o ثني 8دولة اوروبية معنى اسمها 
بل�د األران�ب 9أخ�ف الغ�ازات يف الطبيع�ة 10من 

الخرضوات o تفضيل يشء عىل آخر

عموديافـقـي

بدون تعليق

رشائح اخلبز 
بالشوفان

ق اليوم..
طب

رينو ترفع الستار عن سيارهتا اهلاتشباك اجلديدة
تستعد رينو الستقبال املوديل األكثر انتظارا 
للرشكة الفرنسية: ميغان RS “الساخنة”..

وحت�ى اآلن ال توج�د أي معلوم�ات ح�ول 
املواصف�ات الفني�ة له�ذه الس�يارة، لك�ن 
مظهره�ا لم يعد رسا تح�رص الرشكة عىل 
إخف�اءه.إذ تواف�رت صور ل�� ميغان RS يف 
ش�بكات التواصل االجتماع�ي، من الواضح 
أنها ليس�ت “مرسب�ة” إىل اإلنرتنت، ولكنها 
صور “حي�ة”، التقط�ت للس�يارة يف مبنى 
س�يارة  اختالف�ات  الص�ور  فارغ.تع�رض 
ميغ�ان RS عن نظريتها “ميغان GT”، التي 
تتلخص بالدرجة األوىل يف واقيات الصدمات، 
حي�ث تأت�ي يف النس�خة الجدي�دة متصفة 

ب�روح عدوانية، كم�ا أن فتح�ات العجالت 
جميعه�ا  تتمي�ز  األمامي�ني  والرفراف�ني 
بأش�كالها األيروديناميكي�ة املعدلة، ويأتي 
أنب�وب الع�ادم يف منتصف أس�فل املؤخرة..

ووفق�ا للمعطي�ات األولية س�تزود س�يارة 
ميغ�ان RS بمحرك تريبو، تبل�غ قوته نحو 
300 حص�ان، يتعام�ل م�ع علب�ة رسعات 
يدوي�ة مزودة بآلية تعجي�ل الرسعات..بناء 
عىل تكهنات وسائل اإلعالم تستطيع ميغان 
RS التسارع إىل 100 كيلومرت يف الساعة، أي 
أرسع م�ن هوندا Civic Type R التي تحتاج 
 ،S3 إىل 5.7 ثاني�ة، ولكنه�ا أبطأ م�ن آودي

التي تحقق ذلك خالل 5.2 ثانية.

»ثعابني البحرية األمريكية« تدمر جزيرة

بع�د م�رور ح�وايل 70 عام�ا عىل 
إىل  األمريكي�ة  الق�وات  وص�ول 
الواقع�ة غ�رب املحي�ط  »غ�وام« 
اله�ادئ، خ�الل الح�رب العاملي�ة 
الثاني�ة، تعاني الجزي�رة الصغرية 
من انتشار غري مسبوق للثعابني..

 2 ح�وايل  اآلن  »غ�وام«  وتح�وي 
مليون ثعبان بني، تغطي أش�جار 
العدي�د م�ن املناط�ق ع�ىل ط�ول 
الجزي�رة )مس�افة 48 كل�م(، ما 
يمث�ل نحو 13 ألف ثعبان لكل ميل 
مربع.ويرجع وص�ول الثعابني إىل 
الجزي�رة، إىل فرتة وج�ود القاعدة 
 Apra ،البحري�ة األمريكية يف غوام
Harbor، يف منتص�ف األربعينيات، 
كما ُيعتقد أنها لم تأت من أمريكا، 
بل من ج�زر املحيط اله�ادئ التي 

س�افر إليها األس�طول األمريكي.
ويذكر أن الثعابني تسببت بحدوث 
خل�ل يف النظ�ام البيئ�ي لجزي�رة 
غ�وام، م�ا أدى إىل القض�اء ع�ىل 
معظم الطيور األصلية يف املنطقة.

ويف الواق�ع، اختف�ت 10 من أصل 
12 نوع�ا م�ن الطيور الت�ي كانت 
الجزي�رة، بحلول  متواج�دة ع�ىل 
منتصف الثمانينيات، وفقا للبحث 

 Nature الذي نرشته
وأث�ر اختفاء مجموع�ة كبرية من 
أنواع الطيور عىل حياة النباتات يف 
غوام، بس�بب االنخفاض الكبري يف 
توزيع البذور. كما انخفض معدل 
نمو األش�جار الجديدة يف الجزيرة، 
بس�بب   ،%92 إىل  تص�ل  بنس�بة 

ثعابني األشجار البنية.
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طريقان للطعن يف قانون مؤسسة الشهداء كوين ما تتمنني

القاضي حيدر علي نوري ريم قيس كبة 

 اوجد المشرع العراقي في قانون مؤسسة الشهداء 
رقم 2 لسنة 2016 طريقين للطعن بالقرار الصادر من 
اللجنة المشكلة بموجب المادة )9 / أوال ( منه، هما :

  األول: ه�و طريق الطعن القضائي بالقرار الصادر 
ف�ي التظلم من ق�رار اللجن�ة، والطع�ن بنتيجته أمام 
القضاء، استنادا ألحكام المادة )9 / خامسا وسادسا( 

من القانون المذكور، والثاني: 
هو طريق الطعن اإلداري بالقرار الصادر من اللجنة، 
ويتم استنادا ألحكام المادة )9/سابعا وثامنا وتاسعا 
وعاش�را( م�ن القان�ون المذك�ور، ويش�ترط للطعن 
اإلداري بالق�رار الص�ادر من اللجنة اس�تنادا لألحكام 
المادة )9 / تاسعا( من القانون انف الذكر، ما يأتي :-

 1 - أن يك�ون الق�رار الص�ادر م�ن اللجن�ة تضمن 
قب�ول الطلب، بمعنى أن ال يتضم�ن قرار اللجنة رفضا 

للطلب.
 2 - أن ال يك�ون القرار الصادر من اللجنة بالرفض 
ت�م التظلم من�ه وطعن بنتيج�ة التظلم أم�ام القضاء، 

واكتسب الدرجة القطعية.
 3 - تواف�ر وقائع ومستمس�كات ثبوتي�ة تؤيد إن 

القرار الصادر عن اللجنة مخالف للقانون.
 ول�ذا ف�ان تطبي�ق حكم الم�ادة )9 / تاس�عاً( من 
قانون مؤسسة الش�هداء، ينصرف إلى قرارات اللجنة 
الصادرة بقب�ول الطلب والقرارات الص�ادرة بالرفض 
غي�ر المتظل�م منه�ا، والمتظل�م منها غي�ر المطعون 
بنتيجة التظل�م أمام القضاء، وبذل�ك ال يوجد تعارض 
بين حك�م المادة أنفة الذكر والم�واد )105 و106 من 
قانون اإلثبات والمادة 160 / 3 من قانون المرافعات(، 
بق�در تعلق األم�ر بإعادة النظ�ر بتلك الق�رارات، إذ ال 
يمكن إعادة النظر بق�رارات اللجنة الصادرة بالرفض، 
المتظل�م منها أمام اللجنة نفس�ها والمطعون بنتيجة 
التظلم أمام القضاء، المكتس�بة للدرج�ة القطعي��ة، 
لتع�ارض إعادة النظر فيها مع قاع�دة حجية األحكام 
القضائي�ة، وان األم�ر بهذه الحالة بحاج�ة الى تدخل 

تشريعي لمعالجة الموضوع.

»تركن�ي ومضى ليرتبط بامرأة أخرى.. نفضن�ي عن كاهله مثلما يهش 
على ذبابة.. أنا التي كرست حياتي كلها ألجله.. أنا التي كنت أنظر إلى العالم 
عب�ر عينيه هو.. أن�ا التي تركت دراس�تي من أجله وانصرف�ت لالهتمام به 
وببيتنا وأطفالنا.. وما أن بدا الش�يب يغ�زو مفرقي حتى غادرني إلى أخرى 
بعمر ابنتي!« لطالما س�معنا هذه القصة حتى غدت لفرط تكرارها س�ياقا 
مجتمعيا أشبه بالعرف السائد.. وغدت ربما سمة من سمات مجتمعاتنا التي 
كانت ومازالت المرأة فيها هي الحلقة األضعف التي طالما كانت من نصيبها 
الحص�ة األكب�ر م�ن الظلم والحيف.. ولس�ت مم�ن يميلون دوما إل�ى إلقاء 
الل�وم عل�ى الرجال.. لكنني إذا ما أردت أن أش�ير بأصاب�ع االتهام الحقيقية 
إلى أحد فإنما أش�ير إلى المنظومة االجتماعية بكاملها.. تلك المنظومة التي 
قوامها رجال ُيلبسونهم ما يبدو دائما أكبر من حجومهم اإلنسانية.. ونساء 
يرتضي�ن الهوان ثوبا يضيق بإنس�انيتهّن.. وأطفال م�ن إناث وذكور يأتون 
إلى هذا العالم متشابهين متساوين.. يواجهون تربية ونشأة ال تعرف العدالة 
ف�ي توزيع الحقوق والواجبات.. فتضيع إنس�انيتهم في زحمة مجتمعات ال 

تعرف االستقرار وال يراد لها أن تواكب ركب الحضارة..
ورغ�م إحساس�ي الدائ�م باأللم والحس�رة إزاء قصص من ذل�ك النوع.. 
لكنني أيضا لس�ت من اليائسين المتباكين.. ألنني طالما كنت أجد في أصغر 
الحل�ول بداية لش�ق كوة في جدار الظلم�ة مهما كان الي�أس حالكا.. وأعلم 
تماما بل أزعم أنني متيقنة من أن في نسائنا ورجالنا من هم مختلفون فعال 

ومصرون فعال على التغيير..
وإذ نع�ود إلى تلك القصة التي بدأنا بها حديثنا.. فبأي لغة لنا أن نخاطب 
الضحية؟.. وهل يصح أن نعتبرها هي الضحية فقط أم إنها كانت سببا فيما 
حدث ويحدث لها؟.. وهل ثمة حلول بعد تلك النهاية غير السعيدة لحياتها؟.. 
ب�ل ه�ل يصح أن نطلق كلمة نهاية على ما حدث لتل�ك المرأة “بل لكل هاتيك 
النس�اء اللواتي يواجهن المصير نفسه في بالدنا”؟..أحيانا تحدث لنا أشياء 
س�يئة ج�دا لكنها ف�ي النهاية تضعنا عل�ى أول الطريق لمصادف�ة أفضل ما 
يمكن أن يحدث لنا وهكذا هي الحياة ال حزن يدوم فيها ألحد وال فرح.. ولذا 
فإنن�ا نس�تطيع أن نخاطب المرأة ف�ي تلك القصة بهذه العب�ارات “ال تدعي 
ما تش�عرين به يجعلك تنس�ين ما تس�تحقينه فعال.. وكوني ما تتمنين بأن 
تطوري نفس�ك وأن تجتهدي لتكوني أفضل وأن تحققي أمانيك بنفس�ك فال 
يأت�ي م�ن يقول إنه منحك إياها.. وال تنس�ي نفس�ك من أجل أح�د أي أحد.. 
اعط�ي.. امنح�ي.. تعاطفي.. ولكن ال تضحي بكل ش�يء من أجل اآلخرين.. 
فف�ي النهاية نحن ال نملك س�وى أنفس�نا.. لو أصّر كل من�ا أن يبني ويطور 
نفس�ه وش�خصيته وحياته.. لبقي دائما ثمة من يرنو إلين�ا وهو يتمنى أن 
يك�ون جزءا م�ن تلك الحياة.. وكل نهاي�ة إنما هي بداية لعم�ر جديد وحياة 
جدي�دة وتغيير جديد.. واآلتي ال بد وأن يكون أجمل إذا ما آمنا بأنه س�يكون 
كذلك«.. وعلى الرغم من أن التطبيق قد يكون عصيا صعبا.. ولكنه لن يكون 

مستحيال على نسائنا العظيمات..صباحكم قوة..

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

أدمغة النساء أكثر نشاطًا من الرجال

وجد بح�ث أمريكي جديد أدل�ة تدعم النظرية الش�ائعة بأن أدمغة 
النساء أكثر نشاطا من أدمغة الرجال..وقام الباحثون بتحليل بيانات 
أكثر من 45 ألف دراس�ة في عي�ادات »Amen« بوالية كاليفورنيا، 
وتوصل�وا إل�ى أن أدمغة النس�اء أكثر نش�اطا من أدمغ�ة الرجال، 
حي�ث أن تدفق الدم يزيد في عد مناطق من أدمغتهن بالمقارنة مع 
الرج�ال، وهذا ما يزيد من قدرتهن على التركيز والتعاطف بش�كل 
كبير، ولكنه أيضا يعرضهن لمش�اكل نفس�ية، ما يس�بب الشعور 
بالقلق والتوتر على س�بيل المثال.ويقول فري�ق البحث إن النتائج 
تقدم تفسيرا ألسباب اضطرابات الدماغ األكثر شيوعا لدى النساء 
مث�ل ألزهايمر وأس�باب تع�رض الرج�ال لإلصابة بأم�راض مثل 
التوحد..وعادة ما تكون النساء أكثر عرضة لإلصابة بأمراض مثل 
االكتئ�اب وألزهايم�ر والتوتر، وفي المقابل يك�ون الرجال عرضة 
لالصابة ب�«اضطراب نقص االنتباه مع فرط النش�اط« المعروف 

اختصارا ب�ADHD، والمشاكل المتصلة بالسلوك.

كشفت أبحاث علمية حديثة أن النوم يلعب دوراً مهما 
في إزالة السموم من المخ، حيث أن بعض خاليا المخ 
تتقل�ص أثناء النوم وهذا يفتح ثغرات بين األنس�جة 
ويسمح للسوائل بغسل “النفايات العصبية”..ووفقاً 
لألبحاث التي نش�رت في مجلة ساينس يسمى نظام 
إزال�ة النفايات من الم�خ بالنظ�ام الغليمفاتي الذي 

وجدت األبحاث أنه يكون في 
10 مرات  الواقع أكثر نشاطاً 

أثناء النوم.
ويعرف السائل الذي يدور في 
المخ باس�م السائل النخاعي، 
وهو س�ائل يف�رزه من أجل 
جل�ب المواد المغذي�ة وإزالة 
النفاي�ات م�ن خ�الل حاجز 
الدم ف�ي المخ. ه�ذا الحاجز 
طبيع�ي  ج�دار  ع�ن  عب�ارة 
موجود حول المخ لمنعه من 
لم�س ال�دم مباش�رة ويعمل 
عل�ى وقايت�ه م�ن مس�ببات 
األمراض المنقولة عن طريق 
الدم..وأش�ارت األبح�اث إلى 
أن الزي�ادة في تدفق الس�ائل 
النخاع�ي تجل�ب المزي�د من 

العناص�ر المغذية وتزيل من الم�خ الكثير من المواد 
غير المرغوب فيها.

الدم�اغ يق�وم بعملي�ة تعل�م تتضمن تثبي�ت بعض 
الذكري�ات ومحو البع�ض اآلخر أثن�اء مراحل النوم 
المختلف�ة. ويفس�ر ذلك بتوص�ل الدم�اغ إلى حلول 

لبعض األمور والمشاكل.

يقول كريستيان اوغونيه الناشط في مجال مكافحة 
الضجي�ج إن »المدين�ة ال تك�ون جميل�ة إال اذا كانت 
صامتة«.. وتس�عى باريس الصاخب�ة التي تعلو فيها 
أص�وات الدراج�ات الناري�ة الصغي�رة وتفتق�ر إلى 
المس�احات الخض�راء، إل�ى خفض مس�توى الجلبة 
فيها..ويقول رئيس »أس�بوع الص�وت«، وهو حملة 
توعية س�نوية إن العاصمة الفرنسية »تعرف الكثير 
م�ن التنافرات الس�معية« م�ع المبان�ي والمحطات 

واألرصفة والمساحات اإلسمنتية والحجرية »حيث 
الصوت يرتد ويتضخم«.

ويؤكد هذا الناش�ط المتحم�س أن باريس »متأخرة 
عش�رين عام�ا عن طوكي�و« ف�ي اس�تخدام الزفت 
»الصام�ت« ال�ذي يمت�ص الضجيج مش�ددا على أن 

»الباريسيين ال يعرفون االستماع إلى الصمت«.
وفي مقدمة هذه األماكن س�احة الجمهورية مركز 
تجمع الباريس�يين الممتدة عل�ى ثالثة هكتارات في 
قل�ب العاصم�ة الت�ي تغطيها 
منذ عام 2013 طبقة اسمنتية 
واس�عة »تش�كل كارث�ة عل�ى 
الصوت�ي«،  اإلزع�اج  صعي�د 
على ما يؤكد اوغونيه مش�يرا 
إل�ى أنه�ا »تول�د الضجيج ألن 
الحج�ارة الملس�اء تعكس كل 

األصوات«.
وهن�اك أيضا مش�كلة أرصفة 
نهر الس�ين بين متحف اللوفر 
ومرفأ الترس�انة المكتظة منذ 
إقفال المسرب السريع جورج-

بومبي�دو على الضف�ة اليمنى 
الذي أعيد إلى المارة منذ س�نة 

لمكافحة تلوث الجو.

النوم اجليد يزيل السموم ! باريس الصاخبة تسعى ملحاربة الضجيج

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني


