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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إّياك والبغي
فإّنـه يجعـل الّصرعـة ويحـّل 

بالعامل به العبر

ص3احلشد الشعبي : شمول »7« آالف شهيد بالتقاعد.. واملالية لـم ترصف خمصصاتنا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4ش إرسائيل جتهز لـ »حرب جديدة« عىل غزة

الـسـيـد نـصـر اهلل: االدارة األميـركيـة ال تستطيـع أن تـمـس عـزم املـقـاومـة

املوصل املحررة تستعد الستقبال النازحني من تلعفر واحلوجية بعد انطالق عمليات التحرير

سوق يف إرسائيل لـ »بيع األطفال« العراقيني والسوريني
        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقري�ر اخب�اري أن عصابات 
»داع�ش« االرهابي�ة كان�ت تق�وم بقتل 
القروي�ن يف املناط�ق الت�ي تحتله�ا  يف 
الع�راق وتمارس عملي�ة خطف االطفال 
حتى دون الثالث س�نوات ليتم نقلهم اىل 

»ارسائيل« عرب تركيا.
وذك�ر التقري�ر ال�ذي ن�ره موق�ع 
اي دي دبلي�و ني�وز أن »عصابات دعش 
االطف�ال  بخط�ف  تق�وم  االجرامي�ة 
العراقي�ن والس�ورين بع�د قتل ارسهم 
ليت�م نقله�م اىل مافيات تركي�ة ومن ثم 

بيعه�م وتهريبهم اىل ارسائيل وباس�عار 
مرتفعة وم�ن ثم توزيعهم ع�ى العوائل 

اليهودية التي ليس لديها اطفال«.
وكان�ت صحيفة التايم�ز الربيطانية 
قد كش�ف ان هناك اس�واقا كب�رة لبيع 
االطفال يف املوصل والرقة السورية، فيما 
اكدت املفوضية السامية لحقوق االنسان 
تع�رض اكث�ر م�ن 25 الف ش�خصا من 
النس�اء واالطفال العراقين والس�ورين 
اىل االعت�داءات وبيعهم كعبيد، كما تلقت 
املفوضي�ة تقاري�را تفي�د ببي�ع داع�ش 
لالعض�اء البري�ة لالطف�ال والش�باب 
لجهات عديدة  بمس�اعدة املافيا الرتكية 

مرك�زاً  إرسائي�ل  واالرسائيلية.وص�ارت 
لبيع األطفال، إذ أنها أيضاً تستغل اليهود 
الفق�راء عى أراضيها لتبي�ع أطفالهم يف 
أم�ركا لعائالت غنّية بمبالغ تصل إىل 50 

ألف دوالر أمركي.
صحيف�ة  كش�فت  االثن�ن،  وأم�س 
»يديع�وت أحرونوت«ع�ن قي�ام موظف 
وس�ط  يف  معروف�ة  وش�خصية  كب�ر 
املتدين�ن اإلرسائيلين ببي�ع أطفال لدى 
والدته�م يف »إرسائي�ل« لعائ�الت يهود يف 

الواليات املتحدة.

التفاصيل ص2
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روسيا حتبط هجامت حاولت استهداف »قلب موسكو«
          بغداد / المستقبل العراقي

أحبطت وكالة املخابرات الروسية مخططاً 
لش�ن هجم�ات إرهابي�ة يف موس�كو يقوده 
مس�لحان، ولدا يف جمهوريات آسيا الوسطى، 
ويقاتالن يف صفوف تنظيم »داعش« يف سوريا. 
ونقلت »أسوشيتد برس« عن وكالة املخابرات 

أنها اعتقلت 4 أشخاص، يشتبه يف تخطيطهم 
لشن سلسلة الهجمات، حيث كان يفرتض أن 
ينفذ اثنان هجوما انتحاريا بأحزمة ناسفة يف 

قطار األنفاق يف موسكو، وىف متجر.
وذك�رت الوكال�ة، يف بيان، أنها اكتش�فت 
مختربا خارج موس�كو، حيث تم صنع عبوات 

ناسفة محلية الصنع.

وأضاف�ت وكال�ة املخاب�رات أن الهجومن 
كانا بتحريض من قيادين يف تنظيم داعش يف 

سوريا، ينتميان إىل دول آسيا الوسطى.
ول�م تعل�ن الوكالة أس�ماء الذي�ن اعتقلوا 
خ�ارج موس�كو، لكن هيئ�ة األم�ن الفيدرايل 
ذك�رت أن أحده�م مواط�ن رويس، وهن�اك 3 

آخرون من وسط آسيا.

النقل الربي تنقل »80« الف طن من الرز واحلنطة.. واملسافرين 
تعلن احصائياهتا لعملية نقل النازحني

نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي يستقبل حمافظ 
2بغداد ورئيس وأعضاء جملس املحافظة  6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اصدر مجلس القضاء األعى توضيحاً 
بخصوص االتهامات التي طالت محافظ 
الب�رة ورئيس مجلس�ها، ولفت إىل أن 
رئيس مجلس محافظة البرة مطلوب 
عن ثالث قضايا، مؤكدا إصدار أمر قبض 
بح�ق نج�ل املحاف�ظ. ون�وه التوضيح 

بأن القضايا س�تأخذ مجراها القانوني، 
مح�ذرا من التدخل بعم�ل القضاء. وقال 
املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعى 
القايض عبد الس�تار برق�دار إن »رئيس 
مجلس محافظة البرة صباح البزوني 
مطل�وب ع�ن ث�الث قضاي�ا«. وأض�اف 
برق�دار أن »القضية األوىل املوقوف عنها 
اآلن تتعل�ق بته�م تخص تقايض رش�وة 

من تاج�ر لبناني، اكتم�ل التحقيق فيها 
ومعروضة حاليا أمام محكمة الجنايات 
لغ�رض محاكمت�ه عنها«. ولف�ت إىل أن 
»املحاكم�ة لم تج�رى حتى اآلن بس�بب 
الطعون التمييزي�ة التي يقدمها وكالؤه 
املحامون ل�ذا يتم تأجيل موع�د املرافعة 

بموجب حق كفله القانون«.
التفاصيل ص3

القضاء يصدر توضيحًا مهاًم بشأن مالبسات قضايا 
حمافظ البرصة ورئيس جملسها
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سفري العراق لدى السعودية: 120 عراقي يف سجون اململكة
        بغداد / المستقبل العراقي

اكد سفري دولة العراق لدى اململكة العربية السعودية 
رش�دي العاني، أم�س االثنني، بأن افتت�اح املنافذ الربية 
بني العراق واململكة ستكون بداية يف الوقت الحايل بمنفذ 
جدي�دة عرعر للتب�ادل التجاري واالقتص�ادي وذلك بعد 

عيد األضحى املبارك.
وق�ال العان�ي أن »افتت�اح املنافذ الربية ب�ني العراق 
واململكة س�تكون بداي�ة يف الوقت الح�ايل بمنفذ جديدة 
عرع�ر للتب�ادل التج�اري واالقتص�ادي وذل�ك بعد عيد 
األضحى املب�ارك«، مبينا ان »منفذ الجميمة الس�عودي 
بمحافظة رفحاء، واملنف�ذ العراقي يحتاجان إىل تأهيل، 
والعمل جاٍر عىل قدم وس�اق لكي يتم تش�غيل املنفذين 
ب�ني الع�راق واململكة بري�اً، خاصة وأن منف�ذ الجميمة 
يخ�دم مناطق جنوب العراق املحافظات التس�ع، ومنفذ 

جديدة عرعر يخدم العراق بالكامل«.
وأض�اف العان�ي يف ترصيحات لصحيف�ة »الرياض« 
الس�عودية، أن »حجم التبادل التجاري بني البلدين أكثر 
من ملياري ري�ال، والحكومة العراقية تس�عى جدياً أن 
يك�ون الرق�م أعىل، ويعود تأخ�ر رفع التب�ادل التجاري 

ب�ني البلدين لع�دة أمور فيها تعقيدات كأمور الش�حن، 
وكذلك كانت هناك اتفاقيات شبه مجمدة، أما يف الوقت 
الح�ايل انطلقت كل االتفاقيات التجارية والصناعية بني 
البلدين، وس�ريتفع حجم التبادل التج�اري بني البلدين 

الشقيقني«.
وأش�ار إىل أنه »تم توقيع مذك�رة التفاهم مع هيئة 
الطريان املدني باململكة، وسلّمت األمور الفنية واإلدارية 
للخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية العراقية، 
وهم يس�تطيعون مبارشة الرح�ات الجوية يف أي وقت 
ومن جميع مط�ارات اململكة ملطارات العراق، كما أنهم 
تحدثوا مع وزير النقل الس�عودي من أجل ربط اململكة 
مع العراق بالسكك الحديدية، ونسعى لهذا الربط لتواجد 

سكك حديدية لدى العراق قريبة من الحدود«.
وتابع، »نحن نعمل عىل تطوير العاقات مع اململكة 
يف كل االتجاه�ات وع�ىل كافة املس�تويات، وكل الوزارة 

تنسق مع نظريتها بني البلدين«.
ولف�ت إىل أن »ع�دد العراقيني املتواجدي�ن يف اململكة 
قراب�ة 60 أل�ف عراق�ي، وع�دد الس�جناء العراقيني يف 
س�جون اململكة 120 سجني، وال يوجد بينهم أي سجني 

متهم باإلرهاب، واألغلب متهمون بتجاوز الحدود«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف تقرير اخباري أن عصابات »داعش« 
االرهابية كانت تقوم بقتل القرويني يف املناطق 
الت�ي تحتلها  يف العراق وتمارس عملية خطف 
االطفال حتى دون الثاث س�نوات ليتم نقلهم 

اىل »ارسائيل« عرب تركيا.
وذك�ر التقرير ال�ذي نرشه موق�ع اي دي 
دبليو نيوز أن »عصابات دعش االجرامية تقوم 
بخطف االطفال العراقيني والسوريني بعد قتل 
ارسهم ليتم نقله�م اىل مافيات تركية ومن ثم 
بيعهم وتهريبهم اىل ارسائيل وباسعار مرتفعة 
ومن ث�م توزيعهم عىل العوائ�ل اليهودية التي 
ليس لديه�ا اطفال«.وكانت صحيف�ة التايمز 
الربيطانية قد كش�ف ان هناك اس�واقا كبرية 
لبيع االطفال يف املوصل والرقة السورية، فيما 
اك�دت املفوضي�ة الس�امية لحقوق االنس�ان 
تعرض اكثر من 25 الف ش�خصا من النس�اء 
واالطفال العراقيني والس�وريني اىل االعتداءات 
وبيعه�م كعبيد، كما تلق�ت املفوضية تقاريرا 
تفي�د ببيع داعش لاعض�اء البرشية لاطفال 
والش�باب لجه�ات عدي�دة  بمس�اعدة املافيا 
الرتكية واالرسائيلية.وص�ارت إرسائيل مركزاً 
لبي�ع األطف�ال، إذ أنها أيض�اً تس�تغل اليهود 
الفق�راء عىل أراضيها لتبيع أطفالهم يف أمريكا 
لعائ�ات غنّي�ة بمبالغ تص�ل إىل 50 ألف دوالر 

أمريكي.
وأمس االثنني، كش�فت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«ع�ن قيام موظف كبري وش�خصية 
معروفة يف وس�ط املتدين�ني اإلرسائيليني ببيع 
أطف�ال ل�دى والدته�م يف »إرسائي�ل« لعائات 

يهود يف الواليات املتحدة.
وخ�ال تحقي�ق أجرت�ه مؤخ�را، أرس�لت 
الصحيفة فتاة يهودي�ة متدينة للقاء »حاييم 
أه�رون يوس�في«، املوظف الكب�ري يف منظمة 
»ديغ�ل هتوراه« التي تمث�ل الجناح الديني يف 

حزب »يهودات هتوراه« املتطرف.
وحاولت الصحيفة من خال الفتاة كشف 
خيوط قضية بيع األطفال اليهود من »إرسائيل« 
إىل عائات يهودية يف الواليات املتحدة.وأشارت 
إىل أن الفتاة التقت مع »يوسفي« عدة لقاءات 
بعد أن كشفت له يف اللقاء األول أنها حامل من 
رجل مت�زوج وتعيش ضائقة جراء ذلك، وهنا 
بدأت تتكشف الطريقة التي تجرى بها عمليات 
البيع، من خ�ال تقديم الدعم لها واحتضانها 
وترتي�ب س�فرها إىل الوالي�ات املتح�دة، قب�ل 
ظه�ور عامات الحم�ل عليه�ا وبقائها هناك 
حتى الوالدة، وبيع الطفل إىل عائلة من اليهود 
املتدينني مقابل مبالغ مالية.وكشف التحقيق 
أن »يوس�في« الذي س�بق أن خضع للتحقيق 
ل�دى الرشط�ة اإلرسائيلية ع�ىل قضايا أخرى 
ووجهت ل�ه لوائح اتهام، تتعلق بتزوير وثائق 
وتوزي�ع حبوب »كبت الرغبة الجنس�ية« عىل 
متدين�ني ش�بان وغريها م�ن القضاي�ا، بأنه 
ش�ارك يف بي�ع الع�رشات من األطفال لنس�اء 

يهوديات متدينات من »إرسائيل« يف أمريكا.
وكانت أم الطف�ل تحصل عىل مبالغ مالية 
تصل إىل 50 ألف دوالر مقابل طفلها، يف الوقت 
الذي يحصل هو فيه ع�ىل نفس املبلغ أو أكثر 
م�ن ذل�ك، وتبني أن�ه يمتل�ك قائمة بأس�ماء 
العائ�ات اليهودي�ة يف أمري�كا الت�ي تس�عى 

للحصول عىل أطفال.

»داعش« يقتل ذويهم ويهربهم عرب تركيا إىل الكيان الصهيوني.. ورجال دين يهود يفاوضون على »أسعارهم«

سوق يف إرسائيل لـ »بيع األطفال« العراقيني والسوريني

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن عضو مجل�س محافظة االنب�ار محمد 
ياس�ني، أم�س االثنني، ع�ن افتتاح منف�ذ عرعر 
الحدودي لغرض التبادل التجاري مع السعودية.

ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن ياس�ني 
قوله، انه »تم إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي 
بمحافظة األنبار )430كم جنوب غرب الرمادي(، 

لغرض التبادل التجاري مع السعودية«.
وأضاف ياسني، أن »إعادة افتتاح عرعر سوف 
يوفر فرص عمل وينع�ش اقتصاد األنبار خاصة 

من خال مرور الشاحنات املحملة بالبضائع«.
بدوره، أكد عضو مجلس االنبار فهد الراش�د 
ان »الس�فري العراق�ي ل�دى الري�اض والقنص�ل 
السعودية وحكومة األنبار هم من افتتحوا منفذ 
عرعر الحدودي العراقي مع السعودية باألنبار«.

وتابع الراش�د أن »افتتاح املنفذ س�وف يقوي 
العاقات بني العراق والسعودية وينعش اقتصاد 
األنبار ويساهم يف عودة االستقرار وتوفري فرص 

عمل ألبناء املحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الس�فري ال�رويس لدى العراق، ماكس�يم 
الروس�ية  الدباب�ات  تصدي�ر  أن  ماكس�يموف، 
الصنع، »تي – 90« ، إىل العراق سيتم يف »القريب 
العاجل«.وقال ماكس�يوموف يف مقابلة صحفية 
ردا عىل س�ؤال حول آفاق التعاون العسكري بني 
روس�يا والع�راق »يف القريب العاجل س�يتم بدء 
تصدي�ر إىل العراق دبابات من طراز »تي — 90« 

بموجب االتفاق املوقع سابقا«.
وأش�ار الس�فري إىل »مواصل�ة املباحثات بني 
الجانبني الرويس والعراقي حول اتجاهات أخرى 
يف التع�اون العس�كري التقن�ي البيني«.وتعم�ل 
من�ذ ع�ام 2013 اللجن�ة الحكومي�ة املش�رتكة 
الروسية العراقية يف املجالني العسكري والتقني، 
واجتماعها الجدي�د يعقد يف وقت قريب يف بغداد.

وأضاف السفري بهذا الشأن »أعتقد أننا سنتمكن 
مع العراقيني خالها من التوصل إىل االتفاق حول 

مشاريع مشرتكة جديدة يف هذا املجال«.

السفري الرويس : »دبابات روسية« 
للعراق يف »القريب العاجل«

بعد 30 عامًا عىل إغالقه.. افتتاح رسمي 
         بغداد / المستقبل العراقيملنفذ عرعر مع السعودية

اس�تقبل نائب رئيس الجمهورية 
نوري كامل املالكي بمكتبه الرسمي 
عط�وان  بغ�داد  محاف�ظ  ام�س 
العطوان�ي ورئي�س وأعضاء مجلس 

محافظة بغداد . 
اللقاء اس�تعراض  وجرى خ�ال 
واقع عمل محافظة بغداد والخدمات 
العاصم�ة  أله�ايل  يقدمه�ا  الت�ي 
عم�ل  تع�رتض  الت�ي  واملعوق�ات 

الحكومة املحلية .
واك�د س�يادته ع�ىل رضورة بذل 
الجهود لارتقاء بواقع الخدمات التي 

تقدمها املحافظة ألبن�اء العاصمة ، 
داعي�ا اىل أنصاف  املحافظات وتوفري 
التخصيصات املالية املحددة بموجب 
املوازنة العامة ، لتمكينها من تحقيق 
االقتصادي�ة  املج�االت  يف  أهدافه�ا 

والتنموية والخدمية .
رئي�س  نائ�ب  الس�يد  وج�دد 
الجمهوري�ة دعم�ه الس�تمرار عمل 
الحكومات املحلية الن حلها سيخلق 
حالة م�ن االرباك داخ�ل املحافظات 
مجال�س  قان�ون  ان  اىل  مش�ريا   ،
املحافظات يسمح باستمرار  أعمال 
املجال�س لحني اج�راء االنتخابات يف 

موعدها املحدد . 

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س الن�واب س�ليم الجبوري 
ورئي�س الربملان العربي مش�عل بن فهد الس�لمي، 
أم�س االثنني، ع�ىل تفعيل آلي�ات العمل املش�رتك 
ملواجه�ة التحدي�ات التي تم�ر بها املنطق�ة. وقال 
مكت�ب رئي�س الربمل�ان يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الجب�وري اس�تقبل، 
الي�وم االثن�ني، رئيس الربمل�ان العربي مش�عل بن 
فهم الس�لمي والوفد املرافق ل�ه، حيث رحب بهذه 
الزيارة، والتي هي األوىل بعد انتخاب السلمي رئيًسا 

للربمل�ان العربي«. واضاف املكتب، أنه »جرى خال 
اللقاء اس�تعراض العاقات العربية العراقية وآخر 
املستجدات االمنية والسياس�ية يف املنطقة«، مبينا 
ان »الجانبني اك�دا عىل أهمية وحدة الصف العربي 
وتفعي�ل آلي�ات العم�ل العرب�ي املش�رتك ملواجهة 
التحدي�ات الراهن�ة التي تتعرض له�ا بعض الدول 
العربية«. ونقل املكتب عن الجبوري قوله، إن »دور 
الربمل�ان العرب�ي مهم يف تعزيز مس�رية التنس�يق 
والتع�اون بني الربملانات العربي�ة، تحقيقا ملصالح 
األمة العربية وخدمة قضاياه�ا العادلة«. واوضح 
رئيس الربملان أن »التحديات والظروف التي تحيط 

باملنطق�ة العربية، تتطلب مزيدا م�ن التعاون بني 
دول املنطقة«، مش�يدا ب�«ح�رص الربملان العربي 
وقوف�ه إىل جانب الدول العربي�ة كافة، بما يحفظ 
وحدتها وأمنها واس�تقرارها«. واضاف الجبوري، 
ان »الق�وات العراقي�ة اس�تطاعت ان تدحر تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي وتحرر مدين�ة املوص�ل، لذا من 
الرضوري ان يكون للدول العربية دور بارز يف محو 
االثار الفكري�ة واالمنية لنهجه املتط�رف والدعوة 
لتع�اون أمني عربي فعال ملواجهته«. يش�ار اىل ان 
رئيس الربملان العربي مشعل بن فهد السلمي وصل 

اليوم االثنني اىل العاصمة بغداد يف زيارة رسمية.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت املحكم�ة االتحادية العلي�ا عن ابرز 
الدع�اوى الت�ي تنظ�ر فيه�ا حالياً. وق�ال مدير 

املكت�ب االعامي إي�اس الس�اموك إن »املحكمة 
االتحادي�ة العليا تنظر حاليا بع�دد من الدعاوى 
الدس�تورية«، مبين�ا أن »اهم تل�ك الدعاوى هو 
الطعن يف دستورية بعض مواد املوازنة االتحادية 

للع�ام الح�ايل«. واضاف الس�اموك، إن »الدعوى 
االخ�رى هي الطع�ن بصحة اس�تجوابات بعض 
ال�وزراء«، موضح�اً أن »املحكم�ة تنظ�ر ايض�اً 

بدعاوى تخص الحريات العامة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو محافظة االنب�ار صباح كرح�وت، أمس االثنني، 
تق�دم 8 أس�ماء للرتش�يح عىل منص�ب محافظ االنب�ار، خلفا 

للمقال صهيب الراوي.
وقال كرحوت انه »بعد اقالة وهروب محافظ االنبار صهيب 
الراوي، تقدمت 8 اس�ماء للرتشيح عىل منصب املحافظ، بينهم 
عض�و مجلس املحافظة عذال عبي�د، والنائب محمد الحلبويس 
وعيل فرحان نائب املحافظ، وأركان خلف الطرموز، وغريهم«.

واضاف ان »املحافظ السابق صهيب الراوي اليزال هاربا من 
العدالة ويجري البحث عنه بمساعدة الجيش العراقي يف االنبار 

ومديرية الرشطة«.
وصوت مجلس محافظة األنبار يف )20 تموز 2017( بأغلبية 

أصوات أعضائه عىل إقالة املحافظ صهيب الراوي.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفذت القوات االمنية, أمس االثنني, عدة عمليات اس�تباقية 
ملاحق�ة عنارص تنظيم داعش يف قواط�ع عمليات صاح الدين 

واالنبار.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه, ان »قوات قيادة عمليات صاح الدين رصدت عجلة تابعة 
لعصابات داعش االرهابية تحمل رشاشة أحادية مع أشخاص 
عىل طري�ق النمل- جبال مكحول«, مبين�ة ان »القوات تمكنت 

من حرق العجلة وقتل )3( إرهابيني بداخلها«.
واضاف�ت الوزارة يف بيانها؛ ان »الق�وات ومن خال تفتيش 
منطق�ة الدي�وم - قضاء تكريت من قبل رسية هندس�ة ميدان 
القيادة تم العثور عىل )50( جليكاناً س�عة 20 لرتاً يحتوي عىل 

مادة نرتات األمونيا«.
ويف س�ياق آخ�ر؛ اوضح�ت ال�وزارة ان »عصاب�ات داع�ش 
االرهابية تعرضت عىل القطعات املتواجدة يف خط الصد منطقة 
الحراري�ات- بيج�ي«, مؤك�دة ان »الق�وات ردت عليه�م بقوة 

وقتلت )6( ارهابيني«.
وبل�غ ع�دد العوائل العائ�دة م�ن التهج�ري ملحافظة صاح 
الدي�ن بعد تدقيق موقفهم األمني يف خلية اس�تخبارات القيادة 
مدينة تكريت)41304( املجمع السكني � الدور )2751( قضاء 
ال�دور)6796( ألبو عجيل )5169( قض�اء الرشقاط )30616( 
قض�اء بيج�ي موح�د )56032( ليك�ون العدد ال�كيل ملحافظة 

صاح الدين )142632( عائلة، بحسب البيان.
ام�ا يف قاط�ع عملي�ات االنبار واس�تمراراً لعملي�ات البحث 
والتفتي�ش للمناط�ق املحررة وضم�ن قاطع مس�ؤولية فرقه 
املش�اة اآللي�ة الثامنة » تم العث�ور عىل ميدان رم�ي قديم كان 
يس�تخدمة تنظيم داع�ش اإلرهابي للتدري�ب والعثور عىل )7(

عبوات ناس�فة محلية الصنع زائ�د )1( جلكان مملوء بمادة ال 
)C4 ( يف أح�د املبازل يف منطقة البوه�وى« وفق ما أورده بيان 

وزارة الدفاع.

ثامنية أسامء تتنافس عىل منصب 
حمافظ االنبار خلفًا للراوي

تنفيذ »عمليات استباقية« ملالحقة عنارص 
»داعش« يف صالح الدين واالنبار

         بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الدف�اع، أم�س األثنني، صدور أم�ر منها إلعادة 
الهاربني من منتسبيها اىل الخدمة.

وذك�ر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »وزارة الدف�اع تنف�ي ما تناقلت�ه عدد من مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، عن ص�دور أمر م�ن رئاس�ة أركان الجيش حول 
عودة الهاربني واملفس�وخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع 

إىل الخدمة«.
وبين�ت ال�وزارة إن »أي خرب منش�ور عىل أي�ة صفحة غري 
صفحتها الرس�مية وامل�ؤرشة بعامة التحق�ق، هو خرب كاذب 

وغري صحيح«.

وزارة الدفاع تنفي صدور أوامر
 بـ »إعادة اهلاربني« إىل اخلدمة

نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي يستقبل حمافظ بغداد
 ورئيس وأعضاء جملس املحافظة 

اجلبوري ورئيس الربملان العريب يؤكدان تفعيل العمل املشرتك 
ملواجهة »حتديات املنطقة«

االحتادية تنظر بطعون املوازنة واستجوابات الوزراء ودعاوى ختص احلريات العامة
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية محمد شياع السوداني عن اطالق 
الدفعة الرابعة من اعانات ش�بكة الحماية االجتماعية قبل عيد االضحى 
املبارك.وقال الس�وداني ان هن�اك جهوداً بذلت يف امل�دد املاضية من قبل 
هيئة الحماية االجتماعية وبإس�ناد م�ن لجنة العمل الربملانية لحل جزء 
من مش�كلة الفقر واإلس�هام يف انجاز مرشوع منح االعانات املرشوطة 

الذي من املؤمل ان يتم تنفيذه نهاية العام الحايل.
وأكد أنه تم انجاز قانون هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة، 
اذ شمل )959( مدنياً وعسكرياً يف واسط رصفت لهم الرواتب الشهرية، 
مؤكداً أنه »ننتظر زيادة التخصيصات املالية للوزارة ضمن املوازنة املالية 
املقبلة لكي يتم ش�مول )676( الف مواطن يف عموم املحافظات بقانون 

الحماية االجتماعية«. 

اطالق الدفعة الرابعة من اعانة احلامية االجتامعية قبل عيد األضحى

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�د القيادي يف الحش�د الش�عبي معني 
الكاظمي، شمول اكثر من 7 االف شهيد من 
الحشد بقانون التقاعد، وفيما أكد املتحدث 
الرس�مي بأس�م الحش�د أن وزارة املالية لم 
ترصف مخصصات الحشد الشعبي بالرغم 

من تصويت مجلس النواب عليها، 
واكد القيادي يف الحش�د الش�عبي معني 
الكاظمي ان »هناك تقدما ملحوظا يف ملف 
تقاعد شهداء الحشد الشعبي حيث بلغ عدد 
الش�هداء منذ حزيران 2014 اىل االن 7 االف 
و500 شهيد«، مش�را اىل انه« بحلول شهر 
أيلول املقبل سيكون عدد املشمولني بالتقاعد 
}6{ االف ش�هيد«، مبين�ا ان« هيئة التقاعد 
العامة مس�تمرة بدفع روات�ب ال�}1500{ 

بمبلغ }875{ الف دينار شهريا«.
وأش�ار اىل ان »وج�ود روات�ب تقاعدي�ة 
لش�هداء التحقوا بجبهات مع الجيش حيث 
بل�غ عددهم }650{ ش�هيدا، تم ش�مولهم 
بالتقاعد العسكري من قبل وزارة الدفاع«.

وتابع قائال »كما وزعت أرايض س�كنية 
عىل عوائل الش�هداء حيث بلغ�ت }3{ االف 
و}500{ قطع�ة، اخره�ا كان يف محافظ�ة 
ذي ق�ار، وقريبا توزي�ع ارايض يف الديوانية 
والنجف املقدسة والكوت«، الفتا »اننا نتابع 
عملي�ة تأخ�ر توزي�ع األرايض ع�ىل عوائل 
ش�هداء الحش�د الش�عبي يف بغ�داد امان�ة 

العاصمة ومكتب رئيس الوزراء«.
وأش�ار اىل »تحرك قافلة لحجاج شهداء 
الحشد قبل يومني وقد بلغ عددهم }1200{ 
ح�اج، كما بدأن�ا بربنامج لتس�ير قافالت 
لعوائل ش�هداء الحش�د ملش�هد املقدسة يف 
كل  يف  الحم�الت  اي�ران وستس�تمر ه�ذه 

املحافظات«.
ب�دوره، ق�ال املتحدث الرس�مي بأس�م 
الحش�د الش�عبي أحم�د االس�دي أن وزارة 
الحش�د  ل�م ت�رصف مخصص�ات  املالي�ة 
الشعبي بالرغم من تصويت مجلس النواب 

عليها.
وأشار االسدي، يف مؤتمر صحفي، إىل ان 
»وزارة املالية لم تتحرك لرصف مخصصات 
الحش�د الش�عبي الذي صوت عليها مجلس 
الن�واب برغم من تصويت�ه عليها يف ترشين 

الثاني من عام 2016«.
وأضاف االس�دي ان »الحش�د الش�عبي 
مؤسسة عس�كرية وال يمكن لها املشاركة 
يف االنتخابات«، مشرا اىل ان »الحشد مكمالً 
للمنظومة االمنية العراقية ملواجهة اي خطر 

يواجه البالد«. وأشار األسدي اىل ان »الحشد 
الشعبي سيشارك بفاعلية إىل جانب القوات 
األمني�ة يف عملي�ات تحري�ر تلعف�ر غ�رب 
املوص�ل«، مؤك�داً ان�ه »ال خط�وط حمراء 
امام مش�اركة الحشد الش�عبي يف عمليات 
تحرير مدينة تلعفر من داعش«، الفتا اىل ان 

»قواتنا ستشارك بفاعلية يف عمليات تحرير 
تلعفر ومن جميع املحاور«.

وأض�اف األس�دي انه »تم توزي�ع املهام 
بني القوات املشاركة يف عمليات تلعفر ومن 
جميع املحاور«. وتابع األسدي انه »ال صحة 
لوصول ق�وات أمركية برية للمش�اركة يف 

العملي�ات املقبلة الخاص�ة بتحرير تلعفر« 
مش�را اىل ان »قواتن�ا ال تحت�اج ألي غطاء 

جوي من قبل طران التحالف الدويل«.
إىل ذلك، أجرى اللواء 26 يف الحشد الشعبي 
اس�تعراضا عس�كريا باآللي�ات واألس�لحة 
املتنوعة يف منطقة الرزازة بكربالء املقدس�ة 

تحري�ر  بعملي�ات  للمش�اركة  اس�تعدادا 
قض�اء تلعفر من س�يطرة عصابات داعش 
االرهابي�ة. ونقل بيان العالم الحش�د تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، عن آمر 
اللواء ميثم الزيدي القول أن »االس�تعراض 
مع�ارك  يف  للمش�اركة  اس�تعداد  يج�ري 

تلعفر وفحص جاهزية األس�لحة واملعدات 
العسكرية التابعة لقواتنا«.

واضاف الزيدي أن »اللواء طور منظومة 
قتالي�ة تراق�ب تح�ركات الع�دو وتعال�ج 
األهداف البعيدة م�ن خالل التحكم باجهزة 

متطورة تدعى شهاب«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد مسؤول يف محافظة نينوى أن 
املحافظة مس�تعدة الستيعاب موجة 
الن�زوح املتوقع�ة م�ن مدين�ة تلعفر 
حني تبدأ القوات العراقية عملية لطرد 

تنظيم  »داعش«.
الهج�رة  دائ�رة  مدي�ر  وق�ال 
واملهجرين يف نينوى محمد إحسان إن 
»دائرتنا عىل أتم االستعداد والجاهزية 
الت�ي  العائ�الت  وإي�واء  الس�تقبال 
يتوق�ع نزوحها من تلعفر مع انطالق 

املعركة«. 
وتاب�ع »افتتحنا مرك�زا يف منطقة 
ب�ادوش الواقعة ع�ىل طريق املوصل-

تلعفر، وه�و أقرب محطة اس�تقبال 
آمنة للمواطنني الهاربني«. 

وأش�ار إىل تواجد فري�ق إغاثة من 
دائرته يف املركز لغرض تجهيز خدمات 
الغذائية  الطبي�ة وامل�واد  املس�اعدات 
للسكان الفارين من املدينة، التي تقع 

عىل بعد 70 كم شمال غرب املوصل. 
ونّوه إحس�ان بأنه ج�رى »توفر 
يف  اإلي�واء  م�ن خي�م  كافي�ة  أع�داد 
م�ن  بالق�رب  املوج�ودة  املخيم�ات 
املوص�ل، وه�ي مخيم�ات الس�المية 
وديبك�ه«،  والخ�ازر  ش�ام  وحس�ن 
مضيًف�ا أن تل�ك املخيم�ات ق�د ت�م 
تزوديها باألغذية الطارئة وغرها من 

مستلزمات اإليواء. 

وقال »هيأنا بالتعاون مع منظمات 
إغاثة أممية سالل أغذية وماء وأغطية 

وُفُرش، فضال عن أدوات للطهي«. 
وش�دد إحس�ان عىل ق�درة الدائرة 
عىل اس�تيعاب كل النازح�ني وتقديم 

الخدمات العاجلة والرضورية لهم.

وتقدر الق�وات العراقي�ة أن هناك 
حوايل ألفي داعيش يف تلعفر كما يقول 
القائد العسكري اللواء نجم الجبوري 
رئي�س بلدي�ة تلعف�ر س�ابقا، وفيها 
منطق�ة الرساي الت�ي تش�به املدينة 
القديم�ة يف املوص�ل الت�ي اضط�رت 

الق�وات العراقي�ة للتقدم إليها س�ًرا 
ع�ىل األقدام عرب ش�وارع ضيقة فيما 
يمك�ن التح�رك يف بقية أنح�اء تلعفر 

بالدبابات واملدرعات.
وم�ن املتوق�ع أن تواج�ه الق�وات 
العراقي�ة تفجرات وقناص�ة وألغاماً 

لعرقل�ة تقدمها، فيم�ا تحارص قوات 
البيشمركة الكردية املدينة من الشمال 
بينما يحارصها الحش�د الشعبي من 

الجنوب.
ويش�ن الطران الحرب�ي العراقي 
غارات جوية داخ�ل تلعفر وحولها يف 

الوقت الراهن، لتمهيد الطريق للقوات 
العراقية لتقتحم املدينة .

وتلعفر من امل�دن الرتكمانية التي 
يقطنها س�نة وش�يعية، وه�ي مركز 
قضاء تلعفر الذي يقع عىل بعد 70 كم 
ش�مال غربي املوصل، وهي من كربى 

امل�دن يف محافظة نين�وى ويبلغ عدد 
س�كان القض�اء حوايل نص�ف مليون 
نسمة ومساحته 28 كيلومرتاً مربعاً، 
وتبعد تلعف�ر املدينة عن غرب املوصل 
حوايل 45 كيلومرتًا وعن جنوب الحدود 
العراقية الرتكية بح�وايل 55 كيلومرتاً 
وعن رشق الحدود العراقية الس�ورية 

بحوايل 60 كيلومرتاً .
ولفت إحس�ان إىل إن مئات اآلالف 
من س�كان املوصل غ�ادروا مخيمات 
النزوح خالل الشهور القليلة املاضية 
وع�ادوا طواعي�ة إىل محال س�كناهم 
األصلية بعد استتباب األوضاع األمنية 

وتوفر الخدمات الرضورية. 
وذك�ر »نس�تطيع الق�ول إن أكثر 
م�ن 90 باملائ�ة م�ن س�كان الجانب 
الرشقي للموصل قد عادوا إىل منازلهم 
بش�كل  حياته�م  اآلن  ويمارس�ون 
طبيع�ي«.  إال أن�ه أش�ار إىل أن أعداد 
العائدي�ن للجان�ب الغرب�ي م�ا زالت 
محدودة، حيث أن »الكثر من األحياء 
الس�كنية هن�اك وخاص�ة باملنطق�ة 
القديم�ة أصيب�ت بدمار ع�ىل صعيد 

املنازل والبنى التحتية«. 
إن�ه إىل اآلن، ف�إن س�كان  وق�ال 
األحي�اء األقل ترضًرا فق�ط هم الذين 
وتش�ر  ه�ذا  الع�ودة.   اس�تطاعوا 
إحصاءات رسمية إىل أن أكثر من 250 
ألف نازح قد عادوا حتى اآلن هذا العام 

إىل مناطقهم باملوصل ونينوى.

كشف إلغاء مجيع التحفظات يف معركة تلعفر.. ولواء يطور منظومة قتالية جديدة

احلشد الشعبي : شمول »7« آالف شهيد بالتقاعد.. واملالية لـم ترصف خمصصاتنا

افتتاح مركز يف منطقة بادوش جمهز بفرق إغاثة

املوصل املحررة تستعد الستقبال النازحني من تلعفر واحلوجية بعد انطالق عمليات التحرير
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اص�در مجل�س القض�اء األع�ىل توضيحاً 
بخص�وص االتهام�ات الت�ي طال�ت محافظ 
البرصة ورئيس مجلس�ها، ولفت إىل أن رئيس 
مجلس محافظ�ة البرصة مطل�وب عن ثالث 
قضاي�ا، مؤكدا إص�دار أمر قب�ض بحق نجل 
املحافظ. ونوه التوضيح بأن القضايا ستأخذ 
مجراه�ا القانوني، محذرا م�ن التدخل بعمل 

القضاء.
وق�ال املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء 
األعىل القايض عبد الس�تار برقدار إن »رئيس 
مجل�س محافظ�ة الب�رصة صب�اح البزوني 

مطلوب عن ثالث قضايا«.
وأضاف برقدار أن »القضية األوىل املوقوف 
عنه�ا اآلن تتعلق بتهم تخص تقايض رش�وة 
م�ن تاج�ر لبنان�ي، اكتم�ل التحقي�ق فيه�ا 
ومعروض�ة حالي�ا أم�ام محكم�ة الجنايات 

لغرض محاكمته عنها«.
ولف�ت إىل أن »املحاكم�ة ل�م تج�رى حتى 
اآلن بس�بب الطعون التمييزي�ة التي يقدمها 
وكالؤه املحامون لذا يتم تأجيل موعد املرافعة 

بموجب حق كفله القانون«.
وتابع برق�دار أن »مذك�رة قبض صدرت 
بحق التاجر اللبناني حسن فران املتهم بتقديم 
رش�اوى وعموالت إىل رئيس مجلس محافظة 

ومسؤولني آخرين جاري التحقيق معهم«.
وفيما يخص القضية الثانية ذكر املتحدث 
الرس�مي أنها »تتعلق باس�تيفاء رس�وم عن 
بضائ�ع داخلة إىل محافظة البرصة والترصف 

بمبالغ هذه الرسوم خالفا للقانون«.
وأكم�ل برقدار »أما القضية الثالثة تخص 
رصف مبالغ لحسابه الخاص من أجل تغطية 
نفق�ات س�فره إىل ماليزي�ا بعن�وان )واجب 
فاتح�ة(، وه�ذه املبال�غ م�ن نفق�ة مجلس 

املحافظة«.
وعن االتهامات التي تطول محافظ البرصة 
ماجد النرصاوي أوضح برقدار ان »التحقيق 
ج�ار بقضيته التي تتعل�ق بتقاضيه عموالت 

من املقاولني، إال أن األدلة املتحصلة يف الدعوى 
غر كافية وغر مكتملة الستقدامه أو إصدار 
أمر قبض بحقه أو منع س�فره؛ لذا لم يصدر 

القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه«.
وأض�اف برق�دار أن »القض�اء اصدر أمر 
قبض ومنع س�فر بحق نجل محافظ البرصة 
املدعو محمد باقر ماجد النرصاوي عن جريمة 

تقايض عموالت من مقاولني«.
ولف�ت برق�دار اىل أن »املحاك�م س�تنظر 
هذه القضايا وفقا للقانون، فيما نبه مجلس 
القض�اء األعىل إىل أنه س�يعاقب وفق القانون 
كل من يتوسط من اجل قضية أي من املتهمني 

لديه«.

القضـاء يصـدر توضيحـًا مهمـًا بشـأن مـالبسـات قضـايـا 
حمافظ البرصة ورئيس جملسها
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ع�اش س�كان قط�اع غ�زة خالل 
األيام املاضية حالة من الرعب والقلق 
الش�ديدين؛ نتيج�ة األص�وات القوية 
ج�داً التي نتجت عن قص�ف الطريان 
اإلرسائييل أهدافاً متفرقة من القطاع، 
بذريع�ة الرد عىل إط�الق صاروخ من 
الفلس�طينية  األرايض  تج�اه  غ�زة 

املحتلة.
قص�ف غ�زة م�ن ِقب�ل طائ�رات 
االحت�الل والتحليق املكث�ف لطائرات 
االستطالع، التي ال تكاد تفارق سماء 
القط�اع منذ ح�رب 2014، اعتادهما 
أهل غزة حت�ى باتوا يطلقون عليهما 
اس�م »الحفل�ة«؛ نتيجة تك�رار هذه 
األح�داث. لكن ما جرى الليلة املاضية 
قص�ف  ألي  تمام�اً  مخالف�اً  كان 
آخر عاش�وه ط�وال الح�روب الثالث 

األخرية.
ص�وت قوي صاحب�ه ردات عالية 
واهتزاز كبري ملنازل املواطنني كزلزال 
وقع يف املنطقة، هذا ما ش�عر به أهل 
غزة خالل الغ�ارات املكثفة التي أدت 
إىل إصابة 7 فلسطينيني، بينهم حالة 

خطرية.
بوس�ت«  »جريوزالي�م  صحيف�ة 
العربي�ة، كش�فت اللثام عن الس�الح 
الجديد الذي استخدمه جيش االحتالل 
اإلرسائييل، ألول مرة، يف قصف غزة،، 
وأثار حالة من الذعر لس�كانها، وهي 
الت�ي  العس�كرية  الطائ�رات  أح�دث 
وصل�ت إليه م�ن الرشك�ة األمريكية 
 »F35»�لوكهي�د مارتن« وتع�رف ب«

املطورة.
حرك�ة »حم�اس« وبع�د دقائ�ق 
أص�درت  اإلرسائي�يل،  القص�ف  م�ن 
بيان�اً ش�ديد اللهجة تج�اه التصعيد 
اإلرسائي�يل املتك�رر ضد قط�اع غزة، 

وأك�د الناطق باس�م الحرك�ة فوزي 
بره�وم، رف�ض حركت�ه القاطع ألن 
يكون القطاع حقل تجارب ألس�لحة 

الجيش اإلرسائييل.
م�ن جانب�ه، أك�د يحي�ى موىس، 
القيادي يف حرك�ة »حماس« والنائب 
باملجلس الترشيعي، أن ما جرى بغزة، 
ليل يف 8 أغس�طس 2017، من قصف 
عني�ف ه�و األول م�ن نوع�ه، »جاء 
محاولة من رئي�س حكومة االحتالل 
اإلرسائيلية، بنيامني نتنياهو، للهروب 
من مأزق الفس�اد والتحقيقات التي 

تحيط به من كل جانب«.
وأضاف م�وىس »نتنياه�و اآلن يف 
مأزق حقيقي، فقد تكلفه تهم الفساد 
النزول عن كريس الحكومة؛ لذلك هو 
يلجأ إىل التصعيد العس�كري أو إعالن 
حرب رابعة عىل قطاع غزة وس�كانه؛ 
لله�روب من تلك التهم ومحاولة لفت 
األنظار عن قضيته وتغطية عورته«.

وتاب�ع: »التصعيد العس�كري عىل 
االحت�الل؛  لغ�ة  ه�و  الفلس�طينيني 
لله�روب من أزمات�ه الداخلي�ة، لكن 
املقاوم�ة س�تكون له�ا كلم�ة القوة 
اس�تخدام  وإن  للمحت�ل،  والتص�دي 
أحدث الطائرات ضد شعب غزة األعزل 

دليل فشل لنتنياهو وليس قوة«.
بدوره، ق�ال أبو خال�د، أحد قادة 
املقاومة الفلس�طينية يف قطاع غزة، 
إن »املعادلة العس�كرية الجديدة التي 
ينوي االحتالل فرضه�ا عىل القطاع، 
باس�تخدام أحدث طائراته، س�يكون 
لها رد قوي من ِقبل املقاومة يتناسب 

مع حجم جريمة االحتالل«.
الفلس�طينية  »املقاومة  ويضيف: 
ش�كلت غرف�ة عمليات مش�ركة يف 
قطاع غ�زة لألذرع العس�كرية كافة؛ 
ملواجهة أي تصعيد عسكري إرسائييل 
ق�ادم، وه�ي اآلن عىل أت�مِّ الجهوزية 

واالس�تعداد للمواجه�ة، ولكن تنظر 
نقطة الصفر إلعالن ذلك«.

ويلف�ت أب�و خال�د إىل أن االحتالل 
املقاوم�ة  اس�تفزاز  دائم�اً  يح�اول 
من خ�الل قصف�ه املتك�رر للقطاع، 
ولك�ن املقاوم�ة »تملك م�ن الحكمة 
واملق�درة ع�ىل تج�اوز جّر أه�ل غزة 
لحرب جديدة«، مشدداً عىل أن الحرب 
والتصعيد القادم سيحمالن املفاجآت 
الكب�رية الت�ي ال يمكن لالحت�الل أن 

يتوقعها.
ويتاب�ع »إرسائي�ل تعلم جي�داً أن 
املقاومة يف غزة عىل أهبة االس�تعداد، 
وأنها تملك مفاج�آت كبرية وخطرية 
عىل جيشها يف حال فكر يف شن حرب 
عىل القطاع، وسيكون عنوان املرحلة 
املقبلة الرد الق�وي واملزلزل لالحتالل 
وجيشه بكل مكان حتى وسط الداخل 
املحت�ل، فصواريخنا بات�ت تصل لكل 
م�كان«. وج�اءت الغارات ع�ىل غزة 
بعد إع�الن دولة االحت�الل اإلرسائييل 
س�قوط قذيف�ة أُطلقت م�ن القطاع 
يف منطقة مفتوحة بمدينة عس�قالن 

املحاذية للقطاع، دون وقوع إصابات 
أو أرضار، يف ح�ني لم تعل�ن أي جهة 
فلس�طينية مس�ؤوليتها ع�ن إطالق 

القذيفة.
ويش�هد قطاع غزة توتراً ميدانياً 
متقطع�اً منذ توس�ط مرص يف إعالن 
اتف�اق لوق�ف إط�الق الن�ار نهاي�ة 
أغس�طس عام 2014؛ إلنهاء هجوم 
ش�نته دول�ة االحت�الل ع�ىل القطاع 
ع�ن  وأس�فر  يوم�اً،   51 اس�تمر 

استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني.
محم�د مصلح، الخبري يف الش�أن 
اإلرسائي�يل، أك�د أن القص�ف األخري 
ع�ىل قط�اع غ�زة باس�تخدام جيش 
االحتالل أحدث الطائرات العس�كرية 
الت�ي يملكه�ا »يحمل رس�ائل هامة 
للفلسطينيني واإلرسائيليني واملجتمع 

الدويل«.
وأضاف مصل�ح »جيش االحتالل 
أراد من اس�تخدام القوة يف القصف، 
التأكي�د ألهل غزة واملقاومة بش�كل 
خ�اص، أنه قادر ع�ىل فرض معادلة 
الق�وة م�ن جدي�د، وأن أي اعت�داء 

أو خ�رق أمن�ي أو إط�الق صواري�خ 
من غزة س�يقاَبل ب�ردٍّ عنيف وقوي 
 »F35»�للغاية، ق�د تكون طائ�رة ال

عنواناً للمرحلة الجديدة«.
وتاب�ع »الرس�الة الثاني�ة كان�ت 
اإلرسائي�يل،  للش�عب  موجه�ة 
ب�أن الجي�ش م�ا زال يمل�ك زم�ام 
يف  الق�وة  نقط�ة  وعن�ده  املب�ادرة 
ال�رصاع واملواجه�ة العس�كرية مع 
يج�ري  م�ا  ورغ�م  الفلس�طينيني، 
لرئيس الحكوم�ة، بنيامني نتنياهو، 
من محاوالت إلسقاطه عن الحكومة 
بته�م الفس�اد، فإن�ه ال ي�زال قوي�اً 

ومفتاح الحرب بيده«.
الثالث�ة، تح�دث  وع�ن الرس�الة 
الخب�ري يف الش�أن اإلرسائي�يل، قائالً 
إنه�ا كانت موجه�ة للمجتمع الدويل 
ب�أن »غ�زة قابلة للتصعي�د والحرب 
يف أي وق�ت، وأن الجي�ش س�يتعامل 
بيد م�ن حديد ونار ض�د املقاومة يف 
املرحل�ة املقبل�ة، وقد يس�تخدم كل 
األس�لحة التي يملكها لصد املقاومة 

الفلسطينية ومواجهتها«.

غ�زة  قط�اع  أن  مصل�ح  وذك�ر 
بالنسبة لالحتالل هو »حقل تجارب« 
ألس�لحته العس�كرية وطائراته التي 
يش�ريها، وم�ا جرى بغ�زة »خطري 
وين�ذر بتط�ورات قد تك�ون أخطر، 
وق�د ت�ؤدي إىل مواجه�ة مفتوحة يف 

حال تصاعدت«.
وكان االحت�الل قد تس�لَّم خمس 
طائرات من ن�وع )F-35( املتطورة، 
الت�ي تصنعه�ا الرشك�ة األمريكي�ة 
 50 أص�ل  م�ن  مارت�ن«،  »لوكهي�د 
طائرة، اش�راها مؤخراً من الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، وبحل�ول ع�ام 
ع�ىل  االحت�الل  س�يحصل   ،2021
جمي�ع الطائرات ال�50 املش�مولة يف 

الصفقة.
وي�ربر االحت�الل الحاج�ة إىل تلك 
الطائرات بدع�وى »مواجهة التهديد 

اإليراني املحتمل«.
اإلرسائي�يل،  االحت�الل  ودول�ة 
باس�تثناء الواليات املتح�دة، أول من 
حصل ع�ىل هذا النوع م�ن املقاتالت 
يف إط�ار صفق�ة ل�رشاء 50 مقاتلة، 

من ش�أنها أن تحافظ ع�ىل تفوقها 
العس�كري يف ال�رشق األوس�ط. كما 
تحص�ل »إرسائي�ل« عىل مس�اعدات 
عسكرية أمريكية، تبلغ قيمتها أكثر 

من ثالثة مليارات دوالر سنوياً.
وتعت�رب طائ�رات )F-35( نوع�اً 
جديداً من الهيمن�ة الجوية يف القرن 
الواح�د والعرشين؛ حي�ث ُتعّد األكثر 
تطوراً يف العالم، وتقاتل عىل ارتفاعات 
عالية، ويصفها الخرباء العسكريون 
بأنها »طائرة املستقبل«، التي تتفوق 

عىل جميع طائرات الجيل الرابع.
ويبل�غ طول الطائ�رة 15.7 مراً، 
وتبل�غ  أمت�ار،   4.33 وارتفاعه�ا 
رسعتها 1900 كم يف الساعة، وتعترب 
الطائرة أقل تكلفة من غريها، ويمكن 
استعمالها يف جيش املشاة والبحرية 
والج�و. وبإم�كان ه�ذا الط�راز من 
الرادارات والتحليق  الطائرات تفادي 
مسافاٍت طويلًة دون الحاجة للتزود 

بالوقود.
ويبل�غ ثم�ن كل طائرة م�ن هذا 
الط�راز 90 مليون دوالر، وهي قادرة 

عىل حمل 16 طناً من الصواريخ.
 ،)35-F( ومن مواصف�ات طائرة
أنه�ا مقاتلة متعددة امله�ام، أحادية 
املقعد واملح�رك، باإلضافة إىل القدرة 
عىل التخفي، وثان�ي مقاتالت الجيل 
الخامس األمريكي�ة، وثمرة برنامج 
مقاتلة الغارة املشركة، التي ستحيل 

عدداً من املقاتالت إىل التقاعد.
 ،)35-F( ومن أهم مميزات طائرة
اس�تعمالها كاشف مس�ح إلكروني 
عك�س  ولكنه�ا  التخف�ي،  وتقني�ة 
الطائرات األخ�رى، التي تمتلك قدرة 
التخف�ي وال تمتلك ق�درة جيدة عىل 
-F(و )املن�اورة، مثل طائ�رة )ألب 2

117(، إال أن )F-35( تمتل�ك ق�درة 
كبرية عىل املناورة.

»F-35« قصف مكثف بطائرات

إرسائيل جتهز لـ »حرب جديدة« عىل غزة

النرص االهلي.. حزب اهلل املعجزة 

       بغداد / المستقبل العراقي

قتل ما ال يقل عن 17 ش�خصا وأصيب 8 آخرون بهجوم 
ارهاب�ي عىل مطع�م »عزيز اس�طنبول« الركي يف ش�ارع 

كوامي نكروماه يف واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.
وقال�ت الحكومة ببيان انه »اس�تهدف هج�وم ارهابي 
مطعم اسطنبول يف شارع كوامي نكروماه يف واغادوغو«.

واضافت الحكوم�ة يف البيان ان »هذا الهجوم ادى حتى 
االن اىل سقوط 17 قتيال يجب تحديد جنسياتهم، باالضافة 

اىل ثمانية جرحى«.
وقال وزير التواصل ريميس داندجينو للتلفزيون الوطني 
ان املهاجم�ني الذين لم ُيعرف عددهم »محارصون يف احدى 
طبقات املبنى الذي هاجموه«. واش�ار اىل ان »قوات الدفاع 
واالمن ووحدة النخبة بالرشطة ينفذون عملية« امنية ضد 

هؤالء.
وقال ش�اهد من روي�رز إن مس�لحني هاجموا مطعما 
تركي�ا يف واغادوغو عاصمة بوركينا فاس�و يوم األحد وإنه 

سمع دوي إطالق نار مع انتشار قوات األمن باملوقع.
الزبائ�ن يف�رون م�ن مطع�م »عزي�ز  الش�اهد  ورأى 
اس�طنبول« بينما كانت تطوقه الرشطة وقوات الدرك شبه 

العسكرية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت منظمة الصحة العاملية، أمس االثنني، إن أكثر من نصف 
مليون شخص يف اليمن أصيبوا بالكولريا منذ بدأ الوباء قبل أربعة 
أش�هر مش�رية إىل أن املرض حصد أرواح 1975 شخصا. وأشارت 
املنظم�ة إىل أن أكثر من خمس�ة آالف إصابة جدي�دة بالفريوس، 
الذي ينتقل عرب املاء، تس�جل يوميا يف الدول�ة التي انهار نظامها 
الصح�ي بعد أكثر من عامني من الح�رب. وقالت املنظمة يف بيان 
إن »العدد اإلجمايل لحاالت الكولريا املشتبه بها يف اليمن هذا العام 
بلغ نصف مليون يوم األحد كما تويف حوايل ألفي ش�خص منذ بدأ 
الوباء ينترش برسعة يف نهاية أبريل«. وأضافت أن »انتشار الكولريا 
تباطأ بش�كل ملحوظ يف بعض املناطق مقارنة بأعىل املس�تويات 
املس�جلة لكن املرض ينت�رش برسعة يف املناطق الت�ي أصيبت به 
مؤخ�را وتس�جل أعدادا كبرية م�ن الحاالت« وأوضح�ت أن هناك 
503484 حالة يف املجمل. ويمكن للمرض أن يودي بحياة املصاب 
يف غض�ون س�اعات إذا لم يتلق�ى العالج الالزم. وتق�ول منظمة 
الصحة العاملية إنها تعمل مع رشكائها عىل مدار الس�اعة إلنشاء 
عيادات ع�الج الكولريا وإع�ادة تأهيل املنش�آت الصحية وتوفري 
اإلمدادات الطبية. وتقول منظمات اإلغاثة إن تفيش الكولريا الذي 
بدأ هذا الربيع عزز األزمة اإلنسانية الناجمة عن الحرب تخوضها 

السعوجية منذ أكثر من عامني عىل الحوثيني. 

17 قتيـاًل بـهـجـوم عـلـى مطعـم
 »عزيز اسطنبول« يف بوركينا فاسو

الكولريا تستوطن يف أجساد
 نصف مليون يمني

السيد نرص اهلل: االدارة األمريكية ال تستطيع 
أن متس عزم املقاومة

         أبو تراب كرار العاملي

أن تش�ب الح�رب ب�ني دولت�ني ذواَت�ْي ق�درات 
عس�كرية متقاربة، فربما يصعب التكهن حينها أّي 
من الطرفني س�يكون النرص حليفه. ولكن، ان تندلع 
الح�رب بني دولة تمتل�ك من القدرات العس�كرية ما 
يجعل جيش�ها من أق�وى جيوش العال�م وأقواها يف 
منطقته، وحزٍب مسلٍح ال يرقى بممتلكاته العسكرية 
اىل مخ�زون ع�دوه، أَِض�ْف عىل ذلك وق�وف املجتمع 
الدويل وأط�راف إقليمية، ولالس�ف داخلية، يف خندق 
الع�دو، ويخرج هذا الح�زب منترصا ش�امخ الرأس 
ذاالًّ املعت�دي الغاص�ب، ففي الَبنْي تأم�الت وقراءات 
وتحلي�الت لن يس�توعبها هذا امل�رور املقتضب.  نعم 
أيها الق�ارئ الكريم، اننا نتكلم هن�ا عن حرب تموز 
2006، والتي ش�نها العدو اإلرسائي�يل علينا يف لبنان 
بعد قيام مجاهدي املقاومة اإلس�المية بأرس جنديني 
ارسائيلي�ني ملبادلتهم�ا بأرسى يف س�جون االحتالل، 
حيث بدأت الحرب يف 12 تموز 2006,  وعىل مدى 33 
يوم�اً، قبل أن ُتخَتَتم بنرص تاريخ�ي للبنان واالمتني 
العربي�ة واإلس�المية وانكس�ار مذل وفش�ل مخزي 
للكيان الغاص�ب. ولكن، أّنى لثل�ٍة برشية متواضعة 
اإلمكان�ات، أن تتمكن من الصم�ود وإلحاق الهزيمة 
النكراء بجيٍش نظامي غني بعتاده العسكري والذي 
س�بق له أن هزم بعض الجيوش العربية يف حقبٍة من 
ه�ذا الزمن? هنا، ال بد من اإلضاءة عىل مجموعة من 
امليزات التأملية املهمة: أوال، العقيدة اإليمانية الصلبة 
الت�ي تتحىل به�ا املقاوم�ة يف لبن�ان، والذي يش�كل 
»الجهاد« أحد فروعها املهمة. ثانيا، البيئة الش�عبية 
املقاوم�ة، واملتمثل�ة  الحاضن�ة مل�رشوع  الواس�عة 
باملنتس�بني اىل املقاومة، واملؤيدي�ن لها من طائفتها 
وغريه�ا، والذي�ن أصبحوا عىل مس�توى م�ن الوعي 
والدراي�ة بأن كرامة وس�يادة لبن�ان ُمناطان بوجود 
املقاوم�ة، ومن اللطيف أن نذك�ر ان عنارص وابطال 
املقاومة هم من أبناء الشعب اللبناني وليسوا كائنات 

فضائي�ة أو من كواك�ب أخرى. ونظري�ة أن الجيش 
اللبناني-ال�ذي نحرم�ه ونق�دره وندع�و لتقويت�ه 
وتعزي�ز قدراته- هو الذي يقوم بردع العدو, ال يمكن 
االعتم�اد عليها لعدم قدرة الجيش القيام بعبء هذه 
املهم�ة لوحده.]والتفصيل يف محل�ه[  ثالثا، إخالص 
املقاومة]ح�زب الل�ه[ املطل�ق، وال�ذي يتجس�د من 
خ�الل اس�تفحالها املميز يف تحري�ر االرض، واملتمثل 
بعظمة تحرير االرض مع ف�ارق اإلمكانيات مقارنة 
ملا يف حوزة العدو. ونقطة مهمة جدا يف هذا الس�ياق، 
والتي تتجس�د بعدم اس�تيالئها عىل الس�لطة بعد أن 
أنج�زت التحرير يف أيار ع�ام 2000، ولعله خالف ما 
جرت عليه الع�ادة حينما تنت�رص املقاومات وتحرر 
األرض.رابع�ا، أحقي�ة القضي�ة التي تكاف�ح ألجلها 
املقاومة، وه�ي تحرير أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا، 
اضاف�ة اىل االرض العربية واإلس�المية ومقدس�اتها 
القابعة تحت احتالل العدو الغاصب والظالم والجائر 
. وعجباً نرى املجتم�ع الدويل، والذي  وما ش�ئَت َفعربِّ
يرفع شعارات الديمقراطية وغريها من املصطلحات 
الكذائية، كيف ال يردع إرسائيل عن أفعالها اإلجرامية. 
ومل�اذا ال تق�وم، مث�ال، الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
بإعطاء ش�قيقتها وحبيبتها إرسائي�ل والية أو أكثر 
م�ن والياته�ا لِتتخذه�ا وطناً له�ا، وت�رك منطقتنا 
وش�أنها وتكف أذاها عنا? ولك�ن التجربة أثبتت، أن 
ال سبيل الس�رجاع الحق من هؤالء إال بالقوة وبلغة 
الس�الح، وأن الس�بل الدبلوماس�ية يف ه�ذا املجال ال 
تس�من وال تغني من جوع.خامس�ا، وه�ي نقطة يف 
غاي�ة األهمي�ة، واملتعلقة بقي�ادة املقاوم�ة، الغنية 
بقادة وهامات وشموخ يعملون يف الخفاء، ومخلصة 
عملها لوجه الله تعاىل. ولكني هنا، سأس�لط الضوء 
عىل الش�ق املتعلق بس�ماحة األمني العام لحزب الله 
الس�يد حس�ن نرص الل�ه، القائد الحكي�م واملتواضع 
والش�جاع واملخل�ص والصادق، والذي أنا ش�خصياً، 
أُِكنُّ له من اإلحرام واملحبة واملودة، بحيث لو قسناها 
بميزان دني�وي، لربما انكرس املي�زان وأصبح عاطالً 

ع�ن العم�ل.  فإطالالت�ه املتلفزة خالل ح�رب تموز، 
واملعادالت التي أطلقها، كانت تش�كل حرباً نفس�يًة 
له�ا تأثريها املعنوي الس�لبي يف مجتم�ع العدو، من 
خالل ما بثته فيهم من رعب وخوف وما ش�كلته من 
عامل توتر وقل�ق، ويقابله معنويات مرتفعة وإرادة 
منتش�ية يف مجتمعنا املقاوم.فنستحرض مثال حادثة 
قص�ف البارج�ة اإلرسائيلي�ة، والتي أعلن س�ماحته 
عنه�ا تزامن�اً م�ع حدوثه�ا ع�رب اتص�ال هاتفي اىل 
اللبنانيني، ومعادالت »ما بع�د حيفا«، و«ما بعد بعد 
حيف�ا«، ومعادلة »إن قصفتم بريوت فس�نقصف تل 
أبيب«,  وهدوء س�ماحته يف إطالالته, ورباطة جأشه 
مع ضخامة املعركة وما تحمل يف طياتها من ضغوط 
وهم�وم. وال يجب أن ننىس، بأن س�ماحته قدم ابنه 
االكرب الس�يد هادي شهيداً, عام 1997,  ضمن قافلة 
ش�هداء املقاومة األبرار، ولهذا داللة عىل طهارة هذا 
الرج�ل، وطينت�ه املباركة، وِعربة ملن ق�ال له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد، لذا سأتركك والتأمل... إِذاً ال 
مكان للمبالغة إن قلنا أنه نرص إلهي، وبامتياز أيضا، 
وملدينة بن�ت جبيل الحدودية حكاي�ات أخرى يف هذا 
املج�ال، املدينة التي أطلق فيها س�ماحة األمني العام 

خط�اب بيت العنكبوت يف الع�ام 2000 عقب انتصار 
أيار، حيث أعلن حينها أن إرسائيل هذه هي أوهن من 
بي�ت العنكبوت. يف هذه املدين�ة املباركة، تكبد العدو 
م�ا تكبد من الخس�ائر وُرِس�َمت عىل جبينه وس�مة 
عار س�تبقى براّقة يف ملفات املقاومة املرشقة. فهذا 
جنرال إرسائييل يقول: »مقاتلو »حزب الله« يقاتلون 
ببس�الة، يبقون يف س�احات القتال وال يف�رُّون، وال 
يهابون غاراتنا وقصفنا..انهم متمرسون يف القتال.. 
ويمتع�ون بخربات قتالي�ة مخيف�ة يف امليدان«.ومن 
العينات التي تظهر مآيس العدو يف هذه املدينة, قيام 
طي�ار باس�تهداف، بغ�ارة جوية، وحدة االس�تطالع 
التابع�ة للواء النخب�ة، بعد أن اعتقده�ا خلية لحزب 
الله، مما أس�فر عن مرصع 14 جندياً.كما ونجد أنه 
ُعِم�َل من العدو عىل ب�ث »وهم« يفي�د بأنهم احتلوا 
»بن�ت جبيل«, إال أن الواق�ع كان خالف ذلك.ونالحظ 
من خ�الل متابعة بعض األح�داث التي حدثت يف تلك 
املعركة، أن جنود العدو الذين من املفرض أن يقوموا 
بمه�ام قتالي�ة، نراه�م منش�غلني بنق�ل جرحاهم 
واملصاب�ني يف أرض املعركة...«إنه�ا املدينة امللعونة« 
كم�ا عرب عنه�ا جن�رال إرسائييل.نعم، ش�عروا أنهم 

كالفرئان...لقد كانت اش�جار الزيت�ون تطلق عليهم 
النار...لقد شاهدوا شيئا يش�به الجحيم...لقد كانوا 
يقاتلون اش�باحا، هذا ما نقله كبار جنراالت الحرب 
اإلرسائيليني مرورا بضب�اط وجنود فرق النخبة. ويف 
س�ياق ش�هادته عن حرب تم�وز 2006, عربَّ جندي 
بأن�ه رأى مقاتيل ح�زب الله باملنظار، وأنهم ش�بان 
يف جي�ل العرشين�ات، وكان القت�ال معهم قاس�يا يف 
اغل�ب االحيان، الن�ه قتال ض�د قوة اش�باح. وهذه 
صحيف�ة »يديع�وت احرون�وت« اإلرسائيلي�ة، تنرش 
شهادة جندي إرسائييل كان يف عداد القوة اإلرسائيلية 
التي ش�اركت يف الح�رب، والذي يعالج منذ س�نوات 
ج�راء الصدمة الت�ي انتابتهم يف لبن�ان، مع اكثر من 
400 جن�دي، وإليك�م النص نقال ع�ن مصدر معني: 
» كن�ا بالع�رشات... داخل اح�د بيوت  بل�دة لبنانية، 
وع�رف »حزب الل�ه« بوجودنا وب�دأوا يطلقون النار 
علينا م�ن جمي�ع االتجاهات، ل�م يرحمون�ا، طلبنا 
ع�رب جه�از االتص�ال املدفعي�ة، وحصلن�ا عليه�ا... 
وكان للبي�ت نافذة كبرية، وكن�ت واقفاً عىل الرشفة 
أش�اهد قذائفنا التي كانت تقرب ش�يئاً فش�يئاً من 
البي�ت، يف البداية س�قطت عىل بعد مئ�ة مر منا، ثم 
خمس�ني مرا... اتصلن�ا لنصحح اتج�اه القصف... 
فظنن�ا أن القصف س�يبتعد، ف�إذا بالقذيف�ة التالية 
تس�قط عىل بعد عرشي�ن مرا وعنده�ا أطلقوا النار 
علين�ا، قذيفتا)ن( دخانيتان، إحداهما جعلتني أطري 
باتج�اه املطب�خ واندلع�ت الن�ريان، كل يشء احرق 
وتهاوى عيّل، بدأت بال�رصاخ من تحت األنقاض، ثم 
شعرت بيشء، تبني يف ما بعد أنه يد، تسحبني بقوة... 
اعتق�دوا بأنني أح�رق... فانهالوا ع�يّل بالرضب... 
ث�م جروني إىل خ�ارج املبن�ى وكان حلقي مس�دودا 
بس�بب دخان قذيفتنا وفقدت وعيي، ال أذكر الكثري، 
أو ربم�ا أح�اول أن أن�ىس، وحاول�ت كتاب�ة يشء ما 
ع�ىل الهواء مثل: »أم�ي أنا أحبك«، فق�د رأيت نفيس 
وأنا أم�وت، بينما قال الضاب�ط، وكالنا نخدم معا يف 
قوات االحتياط منذ 13 عاما، »ان الجميع كان يبكي 

وان�ي مّت ب�ني أيديه�م«.ان صدمة الح�رب ما زالت 
تنتابن�ي، وتصيبن�ي حت�ى اليوم نوبات ب�كاء وذعر 
وهلع، أتعاطى حبوب�ا منومة ومهدئة ألني أصبحت 
عصب�ي امل�زاج وأرصخ يف وجه كل م�ن يقرب مني، 
وكن�ت عىل اس�تعداد لتقبل االصابة كج�زء من ثمن 
الحرب التي شاركت فيها، لكنني مقتنع بأن اإلصابة 
النفسية ما كان يجب أن تكون بهذا العمق، شعوري 
الي�وم ان الحكومة أهملتنا وربم�ا هذا أصعب يشء. 
سمعت كثريا عن إخفاقات الجيش اإلرسائييل يف إدارة 
املعارك يف جنوب لبنان، وس�معت عن  أوامر حمقاء، 
يقول�ون لنا أن نحتل هدف�اً وقد احتللناه مع جرحى 
وبع�د ذلك ننس�حب منه، وبعد أن نحتل�ه مرة أخرى 
واملزيد من الجرحى، ال تفهم ما الذي يريدونه، أعرف 
أن ح�وادث إصاب�ة جنود بنريان صديق�ة أمر يحدث 
يف جمي�ع الحروب، لك�ن ال يمكن�ك أن تفهم كيف ال 
تع�رف مكان قوات�ك برغ�م كل التكنولوجي�ا اليوم، 
فهناك أجه�زة كمبيوتر وأقمار اصطناعية وطائرات 
اس�تطالع م�ن دون طي�ار... الت�ي م�ا زال صوتها، 
وهي تحلّق فوقي، يه�در يف رأيس حتى اآلن، يريدون 
منحي وس�اما لكني أرفض، وال أعتقد أني أس�تحقه 
وأنا أكره الجهاز العس�كري والحكومة، ليس بسبب 
اإلصابة الجسدية بل بسبب تل تلك النفسية... ذهبت 
إىل الحرب باس�ماً... فليعيدوني باسما.)«( إنه عرص 
م  جديد بمعادالت مختلفة ونقلة نوعية، وىل زمن تزعُّ
اإلرسائيليني للقرارات وملس�ار الح�روب، أعلن رئيس 
الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة يف حينها »ايه�ود اوملرت« أنه 
ال تف�اوض مع منظم�ة إرهابي�ة بزعمهم]مع أنهم 
يش�كلون رأس اإلرهاب وجوهره[، وأعلن س�ماحة 
االمني العام أن الجنديني االس�ريين ال يمكن ان يعودا 
اىل دياَرْيهم�ا ب�دون مفاوضات غري مب�ارشة وتبادل 
أرسى، َولَْو اجتم�ع العالم...واجتمع العالم...ورأيَت 

َذت يف األخري...والتعليق لك. كلمة َمْن ُنفِّ
]ولق�د كتبن�ا يف الزبور من بعد الذك�ر أن االرض 

يرثها عبادي الصالحون[.

       بغداد / المستقبل العراقي

ه�ون األم�ني الع�ام لح�زب الله 
اللبناني الس�يد حس�ن نرص الله من 
العقوب�ات األمريكي�ة ع�ىل الح�زب، 
مش�ريا إىل أن اإلدارة األمريكي�ة ل�ن 
تق�در ع�ىل إلح�اق ال�رضر بالحزب 
املق�اوم إلرسائيل، رافض�ا العقوبات 

والتهديدات ضد الحزب.
ويف خط�اب تلفزيون�ي احتف�اال 
بالذك�رى الس�نوية الحادي�ة عرشة 
النتص�ار الح�زب ع�ىل إرسائيل عام 
الع�ام 2006، قال الس�يد ن�رص الله 
إن اإلدارة األمريكية ال »تس�تطيع أن 

تمس من عزم املقاومة«.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب قال الش�هر امل�ايض إن حزب 
اللبنان�ي  للش�عب  »تهدي�د«  الل�ه 
واملنطق�ة برمتها. وق�دم مرشعون 

أمريكي�ون يف الش�هر املايض ترشيعا 
يه�دف إىل زيادة العقوبات عىل حزب 
الله بف�رض املزي�د من القي�ود عىل 
قدرت�ه لجمع أم�وال وتجني�د أفراد 
وبزي�ادة الضغوط عىل البن�وك التي 

لها نشاط مع الحزب.
وأك�د أن الح�زب يعم�ل أله�داف 
وطنية وال يعمل ملكاس�ب سياس�ية 
ع�ىل الطريقة اللبناني�ة ويجب أن ال 
ُيخ�ى منه بل ُيطمأن اليه ويس�تند 
عليه. وحول ترصي�ح دونالد ترامب 
الل�ه وأيض�ا ح�ول أن  ض�د ح�زب 
الحكومة اللبنانية رشيكة لواشنطن 
يف محاربة اإلرهاب ومن ضمنه حزب 
الله، قال الس�يد نرص الله إن »هو ال 
يعرف أن حزب الله جزء من الحكومة 
وهو ال يع�رف أن الحكومة اللبنانية 
لم تدخل يف قتال مع داعش حتى ذلك 

الوقت كمعركة عسكرية«.

واته�م الواليات املتحدة بأنها هي 
م�ن صنع تنظيم »داع�ش«، مضيفا 
أن الرئي�س األمريكي ذات�ه )ترامب( 
ه�و م�ن ق�ال إن كلينت�ون وأوباما 

صنعا داعش.
وق�ال أيض�ا إن حزب الل�ه يزداد 
ق�وة وتعاظما منذ ح�رب اب 2006 
عىل لبنان، مضيف�ا أن أي حرب عىل 
لبنان مهما كان�ت أهدافها ال توازي 
وتس�تحق الكلف�ة التي س�تتحملها 

ارسائيل يف هذه الحرب.
وأعلن السيد نرص الله أن عنارص 
ح�زب الل�ه س�يخرجون م�ن جرود 
الجي�ش  انتش�ار  بمج�رد  عرس�ال 
اللبنان�ي بعد اخالء البل�دة الحدودية 
مع سوريا من مقاتيل جبهة النرصة 
وتنظيم�ات أخرى وأن قيادة الجيش 
هي من يح�دد توقي�ت تحرير باقي 
عرس�ال من بقايا تنظي�م »داعش«، 

متوقعا انتصارا حاسما.
الق�وى  ذات�ه  الوق�ت  يف  ودع�ا 
موقفه�ا  مراجع�ة  إىل  السياس�ية 
الرافض للتنسيق مع دمشق، مشريا 
إىل أن كل الوقائع تشري إىل أن النظام 
ت�زداد  واملعارض�ة  ب�اق  الس�وري 

ضعفا.
وق�ال »العالم كل�ه يتعاطى عىل 
أس�اس أن هذا النظ�ام وهذا الجيش 
والدولة باقية ويقولون للمعارضة يف 
الجلس�ات املقبلة تعاطوا عىل قاعدة 

أن الرئيس بشار األسد باق«.
وتاب�ع أنه يف أغل�ب امللفات لبنان 
يحت�اج إىل أن يتح�دث م�ع س�وريا 
أن  تف�رض  الوطني�ة  و«املصلح�ة 
نتفاه�م م�ع س�وريا ويف املوض�وع 
األمن�ي محتاج�ون أن نتواص�ل مع 
س�وريا وكذلك يف موض�وع بلوكات 

النفط«.
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ي�ر )وزارة الدف�اع/ املديري�ة العامة للعق�ود واملبيعات( بدعوة مقدم�ي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )تجهيز عجلة صيانة ونصب طاقم 

الضخ مع مواد تشغيلية( مع مالحظة ماياتي:
1-ع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني والراغبني يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية 
االتصال باملديرية العامة للعقود واملبيعات  من الس�اعة) 900 اىل الساعة 1500( عىل 
االيمي�ل Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org  او املوباي�ل )07902783136(

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
2-متطلب�ات التأهيل املطلوب�ة : )تجهيز عجلة صيانة ونص�ب طاقم الضخ مع مواد 

تشغيلية(.
3-بإم�كان مقدمي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العطاء بع�د تقديم طلب تحريري ) 
كتاب رس�مي ( معنون اىل وزارة الدفاع /املديرية العام�ة للعقود واملبيعات وبعد دفع 

قيمة البيع للوثائق البالغة )100.000 مائة الف دينار ( 
4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة الدفاع /بغداد /قرب جر الجمهورية 
)املنطق�ة الدولية (( يف املوعد املحدد ) لغاية الس�اعة 1200 م�ن يوم االثنني املصادف 
2017/9/11( العط�اءات املتأخ�رة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العن�وان االتي ) وزارة الدفاع /

بغداد/ق�رب ج�ر الجمهورية )املنطق�ة الدولية (  يف الس�اعة 1300 من يوم االثنني 
املصادف 2017/9/11(

5-اع�الن املناقصة للف�رة من ي�وم االثنني املص�ادف 2017/8/14 ولغاية الس�اعة 
)1200( من يوم االثنني املصادف 2017/9/11

6-تبلغ الكلفة التخمينية  االجمالية )1.000.000 ( $ واحد مليون دوالر 
7-املنشأ : عجلة صيانة ونصب طاقم الضخ : ايطاليا ، امريكا ، بريطانيا
متطلبات الصيانة واملواد التشغيلية : ايطاليا ، امريكا ، بريطانيا ، الصني 

8-فرة التجهيز : )180( يوم
8-تقدم التأمينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة )%5( 
من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان اليكون خطاب الضمان 
م�روط ويدفع حني الطلب صادر من م�رصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك 
املركزي العراقي  بالنس�بة لل�ركات العراقية والركات االجنبي�ة التي لديها تمثيل 
يف الع�راق وم�رصف معتمد لدى امل�رصف العراقي للتجارة )TBI( بالنس�بة للركات 

االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق
10-ان يق�دم الطرف الثاني كتاب ع�دم املمانعة من االش�راك يف املناقصة صادر من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائب لل�ركات املحلية وال�ركات االجنبية الت�ي لديها تمثيل يف 
الع�راق عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبية والرقم 

الرضيبي .
11-تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للركات العراقية 

والركات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق
12-يتم اس�تيفاء  رسم الطابع بنس�بة ) 0.003( ثالثة باالف من قيمة العقد وبعملة 
العقد وفق قانون رس�م الطابع رقم )71( لس�نة 2012 ووفقا لألصول والرسم العديل 
البال�غ )0.001( واحد باالف من قيمة العقد عىل ان اليزيد عن ) 10.000( عرة االف 

دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11(لسنة 2015.
13-تق�دم ال�ركات العراقي�ة واالجنبية البيان�ات املالية لها الخر س�نتني كحد ادنى 
وتلت�زم الركات العراقية والركات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب كتاب 
م�ن نقابة املحاس�بني واملدققني او جمعية املحاس�بني يؤيد س�المة املوقف القانوني 

للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الركات الخر سنتني مالية

14- يعول عىل الس�عر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما كما يعول 
عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة

15- معايري التاهيل :
أ-عدم االنحراف يف توقيتات  التجهيز:

ب-توفر خدمات مابعد البيع واملواد االحتياطية للمعدات املقدمة يف العطاء 
ج-رسعة التجهيز .

د-دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
ه� -االسعار التنافسية

16- تلتزم الركة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد جهات التعاقد 
املعنية.

17- يف حال�ة تحق�ق دي�ون  بذمة الطرف الثان�ي يحق للط�رف االول تحصيل الديون 
بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977.

18- العقد خاضع  لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( 
لسنة 1982 وتعديالته  وتعليماته

19- يتحمل من ترسو عليه املناقصة  اجور النر واالعالن الخر اعالن عن املناقصة.
20- اليجوز ملقدم العطاء ش�طب او حك اي بند من بنود وثائق  املناقصة او اجراء اي 

تعديل عليها.
21- يف حال�ة اش�راك اكثر م�ن مناق�ص يف تقديم عطاء واح�د لتنفي�ذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلي�ة يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املش�اركة مصادق 

عليه اصوليا مع العطاء.
22 يف حال�ة الغ�اء املناقصة م�ن قبل الجهة التعاقدية فس�وف يتم اع�ادة ثمن رشاء 

الوثائق الخاصة باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
23- اليج�وز ملدي�ر مفوض الكثر من رشك�ة تقديم اكثر من عط�اء واحد يف املناقصة 

الواحدة
24- يك�ون موع�د انعق�اد املؤتمر  لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني  يف املناقصة 

الساعة 1300 من يوم االربعاء املصادف 2017/8/30
25- ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

26- يف حال�ة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رس�مية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي ييل 
العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي

27- صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرة االعالن وخالل الدوام الرسمي )من الساعة 
900 ولغاية الساعة 1300(

28- يف حال�ة عدم الت�زام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياس�ية للمناقصة 
بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء

29-تقوم الركة باالطالع عىل الوثائق القياس�ية املرفق�ة مع املناقصة )91(  وثيقة 
باللغ�ة العربية مع ترجمته�ا باللغة االنكليزية  بموجب كت�اب وزارة التخطيط العدد 
27131 يف 2016/12/22 وام�الء الوثائ�ق املطلوب�ة  وختمها بالخت�م الحي الخاص 

بالركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء
30-للمزيد من املعلومات يمكن زيارة  املوقع االلكروني لوزارة الدفاع :

WWW.mod.mil.iq
لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عىل الريد االلكروني :

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:

Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg
املديرية العامة للعقود واملبيعات

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 933

إعالن
بن�اءا عىل طل�ب املدعي محمد ش�اكر كدر 
وال�ذي يطلب م�ن خالل�ه تبدي�ل لقبه من 
الس�فاحي اىل الي�ارسي واس�تنادا ألحكام 
امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 3 
لس�نة 2016  تق�رر نر طلب�ه يف الجريدة 
الرس�مية فمن له حق االعراض عىل الطلب 
مراجع�ة املديرية خ�الل 15 يوما من تاريخ 
الن�ر وبعكس�ه س�ينظر يف الطل�ب وف�ق 

القانون .
موقع اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام/وكالة

س�وق  يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الشيوخ

العدد:1626 /ش/2017
م/ إع�الن

اىل: املدعى عليه/أحمد حس�ن نارص مخور 
الذي يسكن السوق/الحي العسكري سابقا 

مجهول محل اإلقامة حاليا 
أقامت املدعية ش�يماء خميس نارص دعوى 
ألطفاله�ا  الحضان�ة  تأيي�د  فيه�ا  تطل�ب 
إقامت�ك تق�رر تبليغ�ك  وملجهولي�ة مح�ل 
املرافع�ة  بموع�د  محليت�ني  بصحيفت�ني 
ع�دم  حال�ة  ويف   2017/8/20 املص�ادف 
حضورك سوف تجرى بحقك املرافعة غيابيا 

وعلنا وفقا لألصول.
القايض/فهد حسن عبد الله

مزايدة علنية
تروم مديرية توزيع كهرباء النجف االرشف 
بأج�راء مزاي�دة علني�ة وف�ق قان�ون بي�ع 
وايجار أموال الدولة رقم  )21 (لسنة 2013 
وتعديالته لغرض بيع األخش�اب املستهلكة  
)أخش�اب أبكار (فعىل الراغبني باإلش�راك 
باملزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النر 

واإلعالن 
مالحظة :-يكون يوم املزايدة بعد مرور  )15 
(يوم�اً من اليوم التايل لن�ر اإلعالن الزمان 
الس�اعة  )12 (ظهراً امل�كان :-مقر مديرية 

توزيع كهرباء النجف االرشف

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 3998/ش/2017   

 إىل/املدعى عليه / عيل سالم سالم
م/ تبليغ 

أقامت املدعية سهام هاش�م عبد الدعوى الرعية املرقمة 
أعاله والت�ي تطلب فيها الحكم بتأيي�د الحضانة ألطفالها  
وبالنظر ملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
لذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور 
أم�ام ه�ذه املحكم�ة  صباح ي�وم املرافع�ة 2017/8/20 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

ووفقا للقانون .
القايض
انمار عبد العزيز محمد

محكمة األحوال الشخصية يف سوق الشيوخ
العدد:1628 /ش/2017

م/ إع�����الن
اىل: املدع�ى عليه/أحم�د حس�ن نارص مخور الذي يس�كن 
الس�وق/الحي العس�كري س�ابقا مجهول مح�ل اإلقامة 

حاليا 
أقام�ت املدعية ش�يماء خمي�س نارص دع�وى تطلب فيها 
نفقة لها وألطفالها وملجهولي�ة محل إقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة املصادف 2017/8/20 
ويف حالة عدم حضورك سوف تجرى بحقك املرافعة غيابيا 

وعلنا وفقا لألصول.
القايض/فهد حسن عبد الله

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة 1587 / 2017 

إىل / املنفذ عليه جالل جليل ابراهيم 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من االش�عار ال�وارد من مركز 
رشطة باب الش�يخ بالعدد 7464 يف 6 / 8 / 2017 واملؤيد 
من قبل مختار املحلة 123 انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او موقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
– واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية التنفيذ الرصافة خالل خمس�ة عر 
يوما تبدا من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون :
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار املحكم�ة الص�ادر من محكم�ة االحوال الش�خصية 
يف الرصاف�ة  املرق�م بالع�دد 133/ ش / 2017 يف 14 / 6 
/ 2017 وال�ذي يق�ي الزامك بتادية للمدعي�ة ) الدائنة ( 
زهراء بهاء عىل نفقة ماضية مقدارها 000 / 125 ونفقة 
مستمرة من تاريخ املطالبة القضائية يف 26 / 2 / 2017 .

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 3600/ش/2017   

 إىل/املدعى عليه / نارص نعمة عطب
م/ تبليغ 

أقام�ت املدعية ري�ام ماجد ف�رج الدعوى 
الرعي�ة املرقمة أعاله والت�ي تطلب فيها 
التفريق ل�زواج من زوجة ثاني�ة  وبالنظر 
ملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور أم�ام هذه 
املحكمة  صباح يوم املرافعة 2017/8/24 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
حضورك أو إرس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجرى املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

ووفقا للقانون .
القايض
سمري نارص محيسن

السيد قايض محكمة بداءة الشعب املحرم 
املدعي / احمد عباس عبد – الس�اكن بوب 

الشام م 361 ز 38 د 25 .
املدع�ى عليه�م / محم�د عب�اس عب�د – 

الساكن بوب الشام م 361 ز 38 د 25 .
طالل عباس عبد – الس�اكن بوب الشام م 

361 ز 3 د 63 .
س�عد عباس عبد / الس�اكن بوب الشام م 

361 ز 3 د 70 .
س�عاد عباس عبد / الساكن بوب الشام م 

361 ز 3 د 106 .
سهاد عباس عبد / الساكن حي البيضاء م 

315 ز 96 د 1226 .
جه�ة الدعوى : فرض الرس�م اق�در قيمة 
العقار خمسة ماليني دينار بتاريخ 19 / 7 
/ 2017 قدم�ت معاملة اجازة بناء للعقار 
املرق�م 1 / 1123  - م 10 بوب الش�ام ويل 
رشكاء يف العق�ار اع�اله وطلب�ت مديري�ة 
بلدي�ة الش�عب حض�ور رشكائ�ي لغرض 
منحي اجازة اضافة بناء ولم يحرض املدعى 
عليه�م اىل مديري�ة بلدي�ة الش�عب – عليه 
اطلب من س�يادتكم املوقرة دع�وة املدعى 
عليهم للحضور امام املديرية لغرض منحي 

اجازة البناء وذلك لحاجتي املاسة اليها.
القايض 
نارص عبد نارص

محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

اىل/ رشك�ة أعمار  للمقاوالت العامة 
/ مجهول محل االقامة

م/ أنذار
س�بق وان ت�م توجي�ه ان�ذار اليك�م 
يف   784 املرق�م  كتابن�ا  بموج�ب 
تس�ديد   لغ�رض   2017/1/16
والبال�غ  بذمتك�م   املرت�ب   املبل�غ 
واربع�ه  984824014(تس�عه   (
وثمانون ملي�ون وثمنمائ�ة واربعه 
وع�رون  الف  واربع�ة عر  دينار 
حسب العنوان السابق املثبت يف قسم 
العق�ود  املرقم 683 /يف 2016/6/8 
وتب�ني  انك�م مجهول مح�ل االقامه  
لذا ننذركم بتس�ديد املبل�غ اعاله اىل 
قس�م الحس�ابات يف محافظة دياىل 
خالف فرة خمس�ة ع�ر يوما من 
تاريخ االعالن وس�يتم  اتخ�اذ كافة 
االجراءات القانونية بحقكم يف حالة 

عدم التسديد وقد اعذر من انذر0
مثنى عيل مهدي التميمي
محافظ دياىل

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد  1408/ ب/ 2017
اعالن

اىل املدعى عليه / عامر رحيم وحيد
اقام املدعي دري ناجي كاظم الدعوى 
البدائي�ة بالع�دد اعاله يطل�ب فيها 
رف�ع التجاوز عىل العقار املرقم 9/6 
م28 الرميلة والدبية العائد له يطلب 
حضورك امام هذه املحكمة يف موعد 
 2017/8/21 املص�ادف  املرافع�ة 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون   
القايض 
عمار حسن عبد عيل

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

االتحاديه
محكمة بداءة الكوت

العدد 248 / ب/ 2010 
املوض�وع / اع�الن بيع عق�ار باملزايدة 

العلنية
املدع�ني )الدائنني(/ 1- ص�ادق جعفر 
عب�اس 2- ناظم جعف�ر عباس 3- رعد 

جعفر عباس 
4- ب�رى جعف�ر عب�اس 5- عواطف 

جعفر عباس 
املدع�ى علي�ه )املدي�ن(/ مدي�ر بلدي�ة 

الكوت – اضافة لوظيفته  
تنفيذا لق�رار الحكم الص�ادر من هذه 
248/ب/2010  بالع�دد  املحكم�ة 
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
1975/2م38 الخاجي�ة بيع�ا  وتوزيع 
ص�ايف الثمن ب�ني الركاء كال حس�ب 
س�هامة فق�د تق�رر االعالن ع�ن بيعه 
باملزاي�دة العلني�ة خ�الل ثالث�ون يوما 
اعتبارا  من اليوم التايل للنر يف الصحف   
فع�ىل الراغب�ني بال�راء مراجعة هذة 
املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة التقديرية 
للعقار بصك مصدق معنون اىل محكمة 
بداءة الكوت وس�وف تج�ري املزايدة يف 
اليوم االخري الس�اعة الثانية عر ظهرا 
واذا صادف اليوم االخري عطله رس�ميه 
فيك�ون الي�وم الت�ايل موع�داً للمزايده 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايده اجور 

االعالن واملزايدة...
مواصفات العقار 

جن�س العقار / قطعة ارض  10x 20 م 
مش�يد عىل جزء منها هيكل تجاري قيد 
االنش�اء مساحته 5x8 مبني من البلوك 

ومسقف بالخرسانة 
املساحة / 200  م2 

الشاغل اليوجد
القيم�ة التقديرية  / ثمانية وتس�عون 

مليون دينار 
تحت�وي  املنطق�ة   / الخدم�ات  توف�ر 
عيل خدم�ات ماء والكهرب�اء واملجاري 

والشارع غري مبلط    
القايض
عمار حسن عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الك�رخ 

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 1933/ ب/ 2017
التاريخ  13/ 8/ 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / اوس فراس قدوري محمد 

مش�عل  عبدالعزي�ز  نهل�ة  املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى املرقم�ة 1933/ب/2017 لدى هذه 
املحكمة يطالب�ك فيها بالحكم بعدم اعالتك يل 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة ي�وم  2017/8/22 
الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون   
القايض 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة 1587 / 2017 

إىل / املنفذ عليه جالل جليل ابراهيم 
لقد تحقق له�ذه املديرية من االش�عار الوارد 
م�ن مركز رشطة باب الش�يخ بالع�دد 7464 
يف 6 / 8 / 2017 واملؤي�د م�ن قب�ل مخت�ار 
املحلة 123ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او موق�ت او مخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه – واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفي�ذ الرصاف�ة خالل خمس�ة 
عر يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجري وفق القانون :
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار املحكمة الص�ادر من محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف الرصافة  املرق�م بالعدد 173 / 
ش / 2017 يف 14 / 6 / 2017 وال�ذي يقي 
الزام�ك بتادية للمدعية ) الدائنة ( زهراء بهاء 
عىل نفقة ماضية مقدارها 000 / 125 ونفقة 
مستمرة من تاريخ املطالبة القضائية يف 26 / 

. 2017 / 2

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 2263 / ش / 2017 
التاريخ 14 / 8 / 2017

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / منع�م داخ�ل لعيبي يس�كن 
الجعيف�ر ناحي�ة الفحامة محل�ة 210 زقاق 47 

دار 25
اقامت املدعية دالل عبد الحمزه محيسن الدعوى 
املرقمة اع�اله تطالبك فيها تأيي�د الحضانة لها 
ع�ن طفله�ا مهيم�ن وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف ي�وم 21 / 8 / 2017 ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 2316 / ش / 2017 
التاريخ 14 / 8 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليها / فضيله حسني عبد

اقام�ت املدعي�ة صبيحة عيل ه�ارف الدعوى 
املرقمة اع�اله تطالب فيها تصحيح القس�ام 
وادخ�ال   2007  / قس�ام   /  267 الرع�ي 
القارصة وسن صالح وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 22 / 8 / 2017 ويف 
حال�ة عدم حضورك او من ين�وب عنك قانوناً 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون

القايض / فارس شبيب الزم

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

العدد:1985
التاريخ :2017/8/8 اعالن مناقصة دولية رقم )8( لسنة 2017 

جتهيز عجلة صيانة ونصب طاقم الضخ مع مواد تشغيلية
اىل :السادة

م/ مناقصة دولية رقم )8( لسنة 2017 تجهيز عجلة صيانة ونصب طاقم الضخ مع مواد تشغيلية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

يب�ذل العامل�ون يف مط�ار بغ�داد الدويل 
جهود متميزة يف تقدي�م كافة الخدمات 
للمس�افرين الك�رام واس�تيعاب الزخم 
الحاصل يف حركة املسافرين والطائرات«.  
وتش�هد صاالت املط�ار يف االونة االخرية 
املس�افرين  اع�داد  يف  ملحوظ�اً  زخم�اً 
القادم�ن واملغادري�ن منذ ب�دء العطلة 
الصيفي�ة«.  ويف ه�ذا الصدد ق�ال مدير 
عام الطريان املدني حسن محسن كاظم 
»اننا نحرص عىل تقديم افضل الخدمات 
للمس�افرين والنهوض بواق�ع العمل يف 
الطريان املدني العراقي مؤكداً عىل »بذل 
جهود اس�تثنائية لتوفري الراحة لحجاج 
بي�ت الله الح�رام ومغادرته�م اىل الديار 
املقدسة بكل سهولة ويرس كون اغلبهم 
من كبار الس�ن«.  واض�اف إن »متابعة 
وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
وزيارات�ه املتك�ررة س�اهمت يف تطوير 
العم�ل واالرتق�اء بالخدم�ات املقدم�ة 
والتي القت استحس�ان املسافرين«. من 
جهة اخ�رى اعلنت الرشكة العامة لنقل 
املس�افرين والوف�ود، ع�ن »احصائيات 
عملي�ات نق�ل النازح�ن ضم�ن جهود 
العلي�ا الغاث�ة  اللجن�ة  النق�ل يف  وزارة 
واي�واء النازحين منذ انط�اق عمليات 
قادم�ون ي�ا نين�وى يف 16/10/2016 
ولغاية 12/8/2017«.  وقال مدير عام 
الرشك�ة عب�د الل�ه لعيب�ي ان »ماكات 
الرشك�ة ومنذ انطاق عمليات )قادمون 
ي�ا نينوى( نقلت اكثر م�ن ) 2069479 
( ن�ازح بع�دد نق�ات بلغت اكث�ر من ) 

43999 ( نقل�ة«.  واوض�ح ان »عملي�ة 
النقل بع�د اعان تحري�ر مدينة املوصل 
م�ن العصابات التكفريي�ة اصبحت عىل 

نحوي�ن االوىل االس�تمرار بعملية اجاء 
النازحن من املناطق التي تس�تمر فيها 
العملي�ات العس�كرية لط�رد العصابات 

التكفريية كمنطقة تلعفر ، والثاني تنقل 
م�اكات الرشك�ة العوائ�ل الت�ي نزحت 
اىل املحافظات واملخيم�ات واعادتهم اىل 

مناطقهم االصلية يف محافظة نينوى«. 
وب�ن ان »توجيهات وتوصي�ات الوزير 
املس�تمرة مللف نق�ل النازحن ورضورة 

اي�اء اهمية كبرية له�ذا امللف باالضافة 
اىل تضاف�ر جه�ود العامل�ن يف الرشكة 
وروح التفاني بالعمل والتنس�يق العايل 

م�ع الجه�ات املعني�ة ) وزارة الهج�رة 
واملهجري�ن، القوات األمني�ة، والجهات 
االخ�رى ( اثم�رت ع�ىل نج�اح عملي�ة 
النق�ل وعدم ح�دوث اي تأخ�ري او تلكؤ 
يف اج�اء العوائل منذ انط�اق العمليات 
العس�كرية«. يذك�ر ان الرشك�ة العامة 
لنقل املسافرين والوفود احدى تشكيات 
الجه�ود  كل  اس�تنفرت  النق�ل  وزارة 
والطاقات حيث خصصت اكثر من 175 
حافل�ة النقاذ العوائ�ل النازحة منذ اوىل 
موج�ات الن�زوح«. من جانبه�ا تواصل 
الرشكة العام�ة للنقل الربي مش�وارها 
الفيتنامية  الباخرت�ن  بإف�راغ حمول�ة 
واألس�رالية املحملت�ن بم�ا يف�وق ال� 
)80( الف طن من مادتي الرز والحنطة 
خ�ال ف�رة وجي�زة«.  واك�د مدير عام 
الرشك�ة العامة للنقل ال�ربي عبد األمري 
كريم املحمداوي ، ان »الرشكة استنفرت 
اس�طولها بالكام�ل عىل نق�ل الحمولة 
اىل جمي�ع محافظات العراق بعد رس�و 
الباخرت�ن يف ميناء ام ق�ر، مؤكداً ان 
»إس�طول الرشكة ع�ازم وبش�دة لنقل 
حمول�ة الباخ�رة )CMB BORIS( م�ن 
ال�رز االوراغ�وي محملة ب�� )31.500( 
 Yasa( الباخ�رة  وحمول�ة  ط�ن  ال�ف 
Unity( من الحنطة االس�رالية محملة 
ب� )52.500( الف طن اىل جميع املحاور 

املخصصة لها«.
يذك�ر ان الرشك�ة اس�تقبلت خال مدة 
يق�ارب  محمل�ة  بواخ�ر   )5( قص�رية 
ال�� )2000( ط�ن بمختل�ف الحموالت 
الت�ي تس�د متطلبات مف�ردات البطاقة 

التموينية.

النقل الربي تنقل »80 » الف طن من الرز واحلنطة.. واملسافرين تعلن احصائياهتا لعملية نقل النازحني
مطار بغداد الدولي: جهود متميزة إلستيعاب حركة املسافرين والطائرات
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كهرباء الرصافة توقع عقدًا 
مع رشكة آسيا سيل لالتصاالت 

لتجهيز بطاقات االتصال

الثقافة تعلن استعادة أكثر
من »5« آالف قطعة أثرية 

هربتها رشكة أمريكية

   بغداد/ المستقبل العراقي

وقع�ت املديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء 
س�ل  أس�يا  رشك�ة  م�ع  عق�داً  الرصاف�ة 
 sim( لاتصاالت لتجهيز بطاق�ات االتصال
cards ( لتوفري خدمات االتصاالت واالنرنت 
ونقل معلومات املقايي�س الذكية اىل مراكز 
الس�يطرة الفرعية.وافاد بيان للوزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي«، انه »ت�م توقيع العقد 
ب�ن الطرف�ن كل م�ن مدي�ر ع�ام توزي�ع 
كهرب�اء الرصافة خليل إبراهيم، و س�امان 
مراد ممثاً عن الرشكة«.وتمنى املدير العام 
بحس�ب البيان ان »تكون رشكة أس�يا سل 
أهاً للمس�ؤولية بدعم وزارة الكهرباء بهذا 
امل�رشوع ال�ذي س�يخدم املواط�ن, وحرض 
توقيع العق�د معاون املدير العام للش�ؤون 
الفنية, ومديري املالية والتجارية والقانونية 
و مدي�ر م�رشوع املقاييس الذكي�ة ومدير 

قسم العاقات واإلعام«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تعادة   « ع�ن  الثقاف�ة،  وزارة  أعلن�ت 
)5548( قطع�ة أثرية كانت ق�د هربت من 
قب�ل رشك�ة هوب�ي لوب�ي األمريكية.وقال 
الس�ياحة  لش�ؤون  الثقاف�ة  وزارة  وكي�ل 
واآلثار قيس حس�ن رش�يد، يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »وزارة الخارجية 
األمريكية / دائرة شؤون العراق، استجابت 
ملطالب العراق املرشوعة باستعادة )5548( 
قطع�ة أثرية كانت قد هربت من قبل رشكة 
هوب�ي لوبي األمريكية«.وأضاف، انه »جرى 
إصدار أمر إىل املدعي العام يف والية نيويورك 
بش�أن ذلك«، مس�تدركاً بالقول »وقد أصدر 
القايض الفدرايل املختص أمرا قضائيا بحجز 
القطع األثرية لحن انتهاء الس�قف الزمني 
املح�دد والبال�غ 60 يوم�ا، ومن ثم س�تبدأ 
إج�راءات التس�ليم إىل الس�فارة العراقية يف 
واش�نطن«.وقدم رش�يد، ش�كره ل�«وزارة 
الخارجي�ة ووزارة الع�دل اللتان تعاونتا مع 
وزارة الثقافة والس�ياحة واآلث�ار العراقية 

من اجل استعادة اآلثار املهمة.

رشكة توزيع املنتجات النفطية ترشع بتوزيع البطاقات الوقودية للنفط األبيض يف حمافظة بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  رشع�ت 
النفطي�ة بتوزيع البطاق�ة الوقودية 
الخاص�ة بالنفط األبيض عىل العوائل 
مراح�ل  أكمل�ت  ان  بع�د  بغ�داد  يف 
الطباعة، ع�ىل ان توزع عىل املوطنن 
ع�رب وكاء املواد الغذائي�ة وبالتعاون 
مع املجالس املحلية.مدير عام رشكة 

توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة املهندس 
ع�ي عب�د الكريم املوس�وي ب�ن ان 
البطاقة الوقودي�ة مهمة جدا لتوفري 
منت�وج  لتوزي�ع  انس�يابية  افض�ل 
النفط األبيض عىل املواطنن، مش�ريا 
اىل ان البطاق�ة ضمان لحصة العائلة 
العراقي�ة، معلا بداي�ة توزيع النفط 
األبيض من ش�هر آب الح�ايل  لتوفري 
لفص�ل  املنت�وج  م�ن  كاف  خزي�ن 

الشتاء.
املوس�وي اكد ان ملف النفط األبيض 
ووصوله اىل مس�تحقيه من املواطنن 
ان كان�وا عوائ�ل نازح�ة او عوائ�ل 
ال�وزارة  باهتمام  مس�تقرة يحظ�ى 
التوزي�ع  لش�ؤون  ال�وزارة  ووكال�ة 
ومتابع�ة مب�ارشة من قب�ل الرشكة 
عرب جوالت تفتيش�ية مفاجئة، تمنع 
تحقي�ق  اىل  والس�اعن  املتاعب�ن 

مصال�ح خاصة عىل حس�اب حاجة 
املواط�ن لهذا املنتج يف فصل الش�تاء، 
مؤك�دا وج�ود خزي�ن مناس�ب م�ن 

املنتوج يف املستودعات.
ويف الس�ياق ذات�ه ب�ارشت م�اكات 
رشكة توزيع املنتجات النفطية، فرع 
بابل بتجهيز املواطنن بمنتوج النفط 
األبيض بواقع مائة لر لكل عائلة عرب 
الوكاء الجوال�ن والبطاقة الوقودية 

الجديدة. 
م�ن جهتها رحب�ت العوائ�ل يف بغداد 
وبابل بخطوة رشكة توزيع املنتجات 
النفطية باس�تباق حاجة املواطنينن 
للنفط األبيض شتاء وتوزيع الحصص 
املحددة بدء من الصيف لتوفري خزين 
الق�ادم  الش�تائي  للفص�ل  مناس�ب 
ولتخفيف الضغط عن منافذ التوزيع 
وقت الذروة والحاجة الفعلية للنفط.

    بغداد / المستقبل العراقي

قال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد الس�ام ان »سوق العراق لألوراق املالية 
نظم يف شهر تموز الحايل 21 جلسة تداول يف السوق النظامي الذي يظم 72 رشكة 
 ISX60 و10 جلسات يف السوق الثاني الذي يظم 29 رشكة مبيت إن مؤرش السوق
اقفل يف نهاية ش�هر تموز 2017 عىل )575.61( نقطة منخفضا بنس�بة )%0.09( 

قياسا بقيمته يف أغاق شهر 
حزي�ران البالغة )576.11( 
نقط�ة« .وقال عبد الس�ام 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، ان »عدد األس�هم 
املتداول�ة خال ش�هر تموز 
بلغ )65.877( مليار س�هم 
فيم�ا بلغ�ت قيمة األس�هم 
املتداول�ة )40.720( ملي�ار 
الت�داول  ان  مبين�ا  دين�ار، 
يف الس�وق ركز عىل اس�هم 
ال�رشكات املرفي�ة حيث 

تق�دم امل�رف التجاري العراقي  بعدد اس�هم وبل�غ  26.400 مليار س�هم وجاء 
م�رف العربية اإلس�امي بعده حيث بلغ عدد أس�همه 12.985 مليار س�هم اما 
م�رف بغداد ف�كان بعدد اس�هم 7.457 مليار س�هم ومرف الرشق األوس�ط 
بعدد اس�هم 6.057 مليار س�هم وم�رف الخلي�ج التجاري بعدد اس�هم 2.711 
مليار س�هم واملرف اإلسامي كان بعدد اسهم 2.061 مليار سهم حيث ان سعر 
األغاق ارتفع والبالغ )0.670( دينار بنس�بة )11.7%( عن أغاق الش�هر الس�ابق 
البالغ ) 0.600( دينار ».أما عن تداول املس�تثمرون غري العراقين فبن عبد السام 
ان »األس�هم املش�راة لغري العراقين بلغ )26.819( مليار سهم ونفذت من خال 
)472( صفق�ة رشاء بلغت قيمتها )11.529( مليار دينار من تداول اس�هم )23( 
رشكة مس�اهمة مدرجة«. اما األس�هم املباعة من غري العراقين فاكد عبد السام 
ان »عدد األس�هم املباعة من غري العراقين بلغت )14.017( مليار سهم نفذت من 
خ�ال )855( صفق�ة بيع . بلغت قيمته�ا )6.947( مليار دينار من تداول اس�هم 
)12( رشكة مس�اهمة مدرجة، واقفل مؤرش الس�وق ISX60  يف نهاية شهر تموز 
2017 ع�ىل )575.61( نقطة منخفضا بنس�بة )0.09%( قياس�ا بقيمته يف أغاق 

شهر حزيران البالغة )576.11( نقطة .

تداول اكثر من 65 مليار سهم باألسواق املالية.. 
واملصارف تتقدم عىل الرشكات

    المستقبل العراقي / خاص

اك�دت اللجنة املرشفة عىل مؤتمر الكفيل الدويل والذي س�يقيمه متحف العتبة 
العباس�ية املقدسة مطلع الشهر القادم ان »املشاركة فيه ستكون واسعة عىل 
املس�توى املحي والدويل س�واء كانت عىل مس�توى البحوث التي ستطرح فيه 
من قبل باحثن وأكاديمين ومختصن باملجال املتحفي والتي ترتقي ملس�توى 
املؤتمرات العاملية او من خال الحارضين حيث تم توجيه دعوات لش�خصيات 
اك�دت حضورها الفاع�ل يف فعاليات املؤتمر.وقال رئيس قس�م متحف الكفيل 
للنفائس واملخطوطات يف العتبة العّباس�ية املقّدس�ة وعضو اللجنة التحرضية 
للمؤتم�ر صادق الزم، بانه »تم تقدي�م موعد انطاق فعاليات املؤتمر لتعارضه 
م�ع امتحانات الدور الثاني للجامعات وس�يفتتح يف الس�ابع من ش�هر ايلول 
املقبل ويس�تمر ليومن تحت ش�عار )املتاحف حضارة واقتص�اد( وان اللجنة 
العلمي�ة املكلفة بتقي�م البحوث الزلت مس�تمرة بعملها نظ�را لكثرة البحوث 
واهمي�ة مادته�ا البحثية التي تحت�اج ملزيد من الوقت من اج�ل تقيمها وتبعا 
للضواب�ط وال�رشوط التي وضعتها«.واك�د الزم »تمّيز ه�ذا املؤتمر عن دورته 
السابقة بمشاركٍة عربّية وأجنبّية فضاً عن العراقّية، حيث شارك فيه باحثون 
م�ن: مر العربّي�ة، وأملاني�ا، واليابان، وإي�ران، فضاً عن البح�وث العراقّية 
املش�اركة من مختلف الجامعات العراقّية«.وبن عض�و اللجنة التحضريية أّن 
املؤتمر يندرج ضمن سلس�لة املؤتمرات والنش�اطات التخّصصية التي ترعاها 
وُتقيمه�ا العتبُة املقّدس�ة لفتح ناف�ذٍة للتواصل وتبادل الخ�ربات بن املتاحف 
واالختصاصّين والفّنانن يف عالم الفّن الحديث واملعارص، حيث سُتش�ارك فيه 
نخبٌة من الباحثن واملختّصن والقائمن عىل املتاحف من داخل وخارج العراق 
ويه�دف املؤتمر اىل:املحافظة ع�ىل اإلرث الحضارّي والثقايفّ ودعم املؤّسس�ات 
الدينّية لتأس�يس املتاحف املتخّصصة وتطوير العمل املتحفّي وكذلك فتح آفاق 
التعاون مع املؤّسس�ات املتحفّية املحلّية والدولّي�ة وتطويرها ورفع أداء عمل 

املتاحف بما يعّزز املعرفة اإلعامّية واالقتصادّية للمتحف.

بمشاركة حملية ودولية واسعة.. مؤمتر الكفيل 
حمافظ بغداد يلتقي رئيس بعثة االمم املتحدة لبحث سبل التعاون املشرتك يف ملف اخلدماتالدويل للمتاحف ينطلق مطلع ايلول

السوداين وحمافظ واسط يتفقدان عمل رشكة الصناعة النسيجية واإلطالع عىل واقعها

التخطيط تبحث مع البرصة واقع املشاريع اخلدمية واالستثامرية

وجه بانطالق محلة خدمية واسعة يف ناحية اجلسر

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وج�ه محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي مديرية 
مجاري محافظة بغداد باستنفار كوادرها لألنطاق 
بحمل�ة خدمية واس�عة لتنظيف وتس�ليك الخطوط 
الناقلة لشبكات املياه الثقيلة ».بيان ملديرية مجاري 
محافظ�ة بغ�داد اورده املكت�ب االعام�ي ملحافظ 
بغ�داد اك�د » انطاق حملة خدمية واس�عة وس�ط 
ترحي�ب كبري وتأيي�د من قبل اه�ايل ناحية الجرس ، 
مؤكدة ان الحملة تضمنت تس�ليك وتنظيف شبكات 
مجاري الجرس بمش�اركة الجهو االلية الداعمة من 
كاف�ة مراگز قض�اء املدائن واملحمودي�ة ».بدورهم 

اعربوا مس�ؤويل تنظي�م املظاهرات يف ناحي�ة الجرس » 
ع�ن ش�كرهم وتضامنهم م�ع الحملة خ�ال االجتماع 
املنعق�د يف مق�ر مركز مجاري الجرس وت�م االطاع عىل 
طلبات املواطنن وتم الوقوف عىل أبرز املشاكل يف مجال 

الرف الصحي وايج�اد افضل الحلول االنية لها ».كما 
تم االيعاز بتجهيز مركز مجاري الجرس بغواطس حجم 
8 إن�ج عدد 2 لغ�رض تعظي�م تريف مي�اه املجاري 
التي يت�م تريفها اىل املب�ازل ، باإلضافة إىل مضاعفة 
حص�ة املركز بمادة الگاز والتنس�يق م�ع دائرة كهرباء 

الج�رس لزياده س�اعات تجهيز الكهرب�اء للمحطة 
الرئيس�ية ، يش�ار اىل ان »آليات املراكز الساندة من 
حوضي�ات وصاروخيات بارشت بتس�ليك وتنظيف 
الش�بكات للمناطق والحملة مستمرة ولحن تقديم 
افض�ل الخدمات ملواطني الجرس الكرام«.كما التقى 
محاف�ظ بغداد عط�وان العطوان�ي يف مكتبه رئيس 
بعث�ة االمم املتح�دة )UNDP(و الدولي�ة منري ثابت 
وتم خال اللقاء بحث سبل التعاون املشرك يف مجال 
ملف الخدمات.وذكر املكت�ب االعامي ان »املحافظ 
وعد رئيس املنظمة بعقد لقاءات واجتماعات اخرى 
لدراس�ة الية حل االزمات الخدمية التي تعاني منها 
العاصمة.واض�اف ان »املحافظ�ة تحتاج الكثري من 
الدع�م وخاص�ة يف ظ�ل الظ�روف املالية الحرج�ة التي 
تتطلب تخصيص�ات كافية ملعالجة االزمات التي يعاني 
منه�ا املواطن كش�حة املاء ونقص الطاق�ة الكهربائية 

وغريها. املكتب االعامي الخاص ملحافظ بغداد.

   المستقبل العراقي/ الغانم 

اجرى وزير العمل والشؤون االجتماعية 
- وزي�ر الصناعة واملعادن محمد ش�ياع 
الس�وداني وعىل هامش زيارته التفقدية 
للمحافظة وبرفقة محافظ واسط مالك 
خلف وادي ،جولة تفقدية للرشكة العامة 
للصناعات النسيجية يف واسط اطلع عىل 

س�ري العمل يف اقس�ام الرشك�ة وطبيعة 
االعم�ال ونوعيات االنت�اج فيها« .وعقد 
السوداني مؤتمرا صحفيا يف مقر الرشكة 
اش�ار خاله اىل ان » ال�وزارة حثت كافة 
الوزارات اىل التعاون البناء واملثمر للعمل 
وف�ق للضوابط التي اقرته�ا الحكومة يف 
تعزيز دور املنتوج املحي ، وعدم التعاطي 
يف ذل�ك يعد اخاال ومخالفة ملا يس�هم يف 

تنمية الحالة االقتصادية للبلد، وبحضور 
أعض�اء مجلس الن�واب كل م�ن صادق 
املحنا والس�يد رش�يد اليارسي والس�يد 
يارس الحسيني ومهدي الزبيدي والنائب 
االول للمحافظ وعددا من اعضاء مجلس 
التوج�ه  اىل  الس�وداني  املحافظة.ودع�ا 
نحو دعم املنتجات الوطنية التي تنتجها 
تع�د  والت�ي  الصناع�ة  وزارة  رشكات 

تعمل ضمن املواصفات املقرة وبحس�ب 
االتفاق�ات املطلوب�ة والجيدة .وكش�ف 
وزي�ر الصناع�ة بالوكالة ب�ان » الوزارة 
اج�رت عدة تعاقدات م�ع وزارتي الدفاع 
والداخلي�ة ح�ول تزويده�ا بالتجهيزات 
واأللبسة العس�كرية للقطعات والقوات 
االمنية ،وبما يسهم يف رفد القدرات املالية 

للبلد واالستغناء عن املنتوج االجنبي .

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير التخطيط سلمان الجميي مع محافظ البرة 
بالوكال�ة محم�د التميمي وع�دد من أعض�اء الحكومة 
املحلي�ة فيها واقع املش�اريع الخدمية واالس�تثمارية يف 
املحافظة بس�بب األزمة املالية  وبحض�ور وكيل الوزارة 

للشؤون الفنية ماهر حماد«.وأكد الجميي 
أن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف 
»وزارة التخطيط تبذل كل ما يف وسعها من 
أجل دعم الحكوم�ات املحلية لتمكينها من 
أداء دوره�ا وتنفيذ املش�اريع األكثر أهمية 
الس�يما تلك املش�اريع التي حققت نس�ب 
انجاز متقدمة وتمثل أهمية وأولوية س�واء 
للمواطن أو لاقتصاد ، مبينا إن »محافظة 
الب�رة لها دور كبري ومهم يف اقتصاد البلد  
».واضاف البيان انه »جرى خال اللقاء بحث 
عدد من املواضيع منها مرشوع إنش�اء )4( 
مستشفيات يف محافظة البرة ومشاريع 

القرض الربيطاني وكذلك ملف عقود املوظفن واملعلمن  
،  فضا عن مناقش�ة تخصيصات املوازنة االس�تثمارية 
للمحافظة«.وأوض�ح الوزي�ر ان�ه تم »حص�ول املوافقة 
عىل تمديد الس�قف الزمني إلنش�اء )4( مستش�فيات يف 
محافظ�ة البرة،  فض�ا عن حص�ول موافقة مجلس 
الوزراء بجلس�ته االعتيادية التاسعة واألربعن عىل تنفيذ 

مرشوع ماء البرة ضمن مش�اريع القرض الربيطاني 
». وأع�رب ع�ن أمل�ه يف أن يتمك�ن الع�راق م�ن تجاوز 
األزمة التي يمر بها حالي�ا والتي تتطلب منه إدامة زخم 
املعركة بوجه اإلرهاب يف ظل اس�تمرار انخفاض أس�عار 
النف�ط ، مؤك�دا اس�تعداد »وزارة التخطي�ط لتقديم كل 
الدعم واإلس�ناد إىل حكوم�ة محافظة الب�رة وأبنائها 
من اج�ل االرتق�اء بواقعه�ا والنهوض بها 
وتس�خري جمي�ع اإلمكان�ات املتاح�ة لدى 
ال�وزارة يف خدم�ة املحافظة ». م�ن جانبه 
أوضح محافظ الب�رة محمد التميمي إن 
»املحافظ�ة تعان�ي من وضع مأس�اوي إذ 
ت�م التباحث م�ع الوزير بش�أن احتياجات 
املحافظ�ة ورواتب موظف�ي العقود وأيضا 
روات�ب املعلمن وكذل�ك رشكات التنظيف، 
فضا ع�ن موضوع ع�اج امل�رىض خارج 
الع�راق ، مؤك�دا انه »تم التوص�ل إىل حلول 
التي من ش�أنها معالجة بعض املش�كات 

التي تعاني منها محافظة البرة .
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مديرية زراعة صالح الدين
تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تأجري املساحات  املدرجة 
تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون 35 لسنة 1983 وقانون 
بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل فعىل 
الراغب�ن  بالتأجري الحضور اىل مقر املديرية الكائن يف صالح 
الدي�ن /تكري�ت الس�اعة 10 صباح�ا مس�تصحبن  معهم 
التأمين�ات  القانوني�ة البالغ�ة 20% م�ن القيم�ة التقديرية  
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة مصاري�ف واجور النرش 
وس�تجري املزايدة يوم الثالثن اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش 

االعالن يف الصحيفة الرسمية

وزارة النفط
رشكة تعبئة الغاز

رشكة عامة
هيئة ادارة املواد

تنويه )متديد موعد غلق (
تق���رر تمدي����د موع�د 
املرقمة  املناقص���ة  غل�ق 
12L/2017 والخاص����ة 
بتجهيز س�يارات بيك –اب 
عدد /40 من 2017/8/14 
ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

ليوم 2017/8/23
لذا اقتىض التنويه 

املدير العام

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2725/ب2014/2

التاريخ 2017/7/18
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلسل )2/332 محلة املرشاق(   يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة  عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة 
اوصافه وقيمت�ه ادناه فعىل الراغب�ن بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل 30 يوما من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب ص�ك مصدق المر محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدين رقم )7( يف النجف 
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من 
الي�وم االخري من االعالن يف املحكمة وعىل املش�ري جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العق�ار املرقم 2/332 محلة املرشاق يف النجف عبارة عن 
بناية بمساحة عمومية 131.89 م2 تقع عىل طريق عام 
4 مر وطريق عام 2 مر وبواجهة 20.5 مر ونزال 9.80 
مر تطل عىل الصحن الرشيف مفرز منها  خمسة  عرش 
محل  منها تس�عة  محالت تقع بواجهة سوق العبايجي 
وس�تة مح�الت تقع بواجهة س�وق العق�ل وجميعها يف 
الطاب�ق االريض وان جمي�ع املح�الت مش�غولة من قبل 
مستاجرين وان قسم منها متخذة لبيع العباءات الرجالية 
والس�بح واملحاب�س  وغريها ويوج�د  يف الطابق االريض 
كذلك  صالة استقبال ومدخل وتوجد لوحة اعالنية بأسم 
فندق  قر الخليل ويوجد كذلك يف الطابق االريض غرفة 
ن�وم صغرية متخذة لن�وم عمال الفن�دق ومخزن صغري 
ورسداب ام�ا الطاب�ق االول يتالف من ممر وس�تة غرف 
ن�وم كل غرفة نوم تحت�وي  عىل صحي�ات وثالثة ارسة 
بنظام الفنادق اما الطابق الثاني يتالف من ممر وس�تة 
غرف نوم بذات النظام يف الطابق االول اما الطابق الثالث 
يحتوي عىل خمسة غرف كل غرفة تحتوي عىل رسيرين 
نوم وصحيات وممر وس�ط الطابق الثالث اما يف السطح 
توجد فيه كابينة املصعد وس�قفة مسقف بالجينكو وان 
الفندق معد الس�تقبال الزائرين  وان بناءه من الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت املس�لح وان درجة عمرانه جيدة 
جدا ومشغول من قبل املساطحن املدعى عليهم /3 نبيل 
جابر جاسم و4 امري جابر جاسم وهم يرغبون يف البقاء 
بالعق�ار بعد البي�ع بصفة مس�تاجر وان القيمة املقدرة 
للعقار مبلغ 12.067.935.000 اثنى عرش مليار وسبعة 
وس�تون مليون وتسعمائة وخمس�ة وثالثون الف دينار 

ال غريها 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 309/ب/2017
التاريخ 2017/6/22

اىل املدعى عليهم 
)امن واحسان واحمد ومحمد وشهناز اوالد ماجد حسن 
وع�ادل حس�ن عيل وحم�زة ش�ياع عيل وش�اكر واحمد 

ونجمة وام اسعد واونرية اوالد عبد الزهرة احمد(
اعالن

اقام املدعي ) ليث محمد سعيد  ( الدعوى املرقمة 309/
ب/2017 واملتضمن�ة طلبه بازالة ش�يوع العقار املرقم 
69 مقاطعة 30 الحرية  وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار  مخت�ار املنطقة 
املؤيد من املجلس املحيل وكتاب دائرة التخطيط واملتابعة 
فرع تموين النجف وكتاب  مكتب معلومات الحرية  عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغكم بصحيفتن رس�ميتن يوميتن  
محليتن واس�عتي االنتشار للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2017/8/17 الساعة الثامنة 
صباحا ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنكم 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 529/ج/2017
التاريخ 2017/7/26

اىل املتهم الهارب /عيل هادي ساجت
اعالن

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 529/ج/2017 املشتكي 
فيه�ا لي�ث س�امي كري�م وف�ق امل�ادة 2/295 عقوب�ات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بموع�د املحاكمة 
املواف�ق 2017/8/27 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية 
العدد 383/س/2017
التاريخ 2017/8/14

اىل املستأنف عليه / وسام عبد الكريم هادي الزبيدي
تبليغ

لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة من قبل املس�تأنف 
)مدي�ر بلدية النجف /اضافة لوظيفته ( عىل القرار الصادر 
من محكمة بداءة النجف املرقم 1358/ب2017/3 ولثبوت 
محل مجهولية اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي عالء 
س�لمان عبد وكتاب محكم�ة بداءة الك�رادة  بالعدد 383/

ب/2017 يف 2017/8/3  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املص�ادف 2017/8/20 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري 
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1167/ج/2017

التاريخ 2017/8/8
اعالن

اىل املتهم الهارب /كاظم عبيد عبود 
/1167 املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 

ج2017/2والخاصة باملش�تكي )كامل عبد الحسن عناد( 
وف�ق املادة 1/459 م�ن قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة  بصحيفتن محليتن 
يوميتن بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم 
2017/9/19 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 315/ب/2017
التاريخ 2017/8/3

اىل املدعى عليهم 
)امن واحس�ان واحمد وشهناز ومحمد  اوالد ماجد حسن 
وعادل حس�ن عيل عباس  ومحمد حمود عيل وسارة هاشم 

حسون(
اعالن

اق�ام املدع�ي ) محس�ن حميد محس�ن  ( الدع�وى املرقمة 
315/ب/2017 واملتضمن�ة طلب�ه بازال�ة ش�يوع العق�ار 
املرقم 1/123 مقاطعة 17 الحرية  وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ واشعارمختار املنطقة 
املؤيد م�ن املجلس املحيل وكتاب دائ�رة التخطيط واملتابعة 
ف�رع تموين النجف وكتاب  مكت�ب معلومات الحرية  عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغكم بصحيفت�ن رس�ميتن يوميتن  
محليتن واس�عتي االنتش�ار للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املص�ادف 2017/8/17 الس�اعة الثامنة 
صباح�ا ويف حال عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنكم 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 4815
التاريخ : 2017/8/13

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل    2017/3/9 بتاري�خ 
العقار املرق�م 2738 محلة الرش�ادية يف 
الكوفة اىل طالبة التس�جيل املجدد )انعام 
جاسم حسن( لتس�جيله مجددا باسمه 
بصفت�ه املال�ك الحائ�ز للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري) 43( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل الن�رش هذا االعالن  وكذلك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور 

لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم

مدير التس�جيل العق�اري يف الكوفة وقد 
وردت عبارة وذل�ك للمادة 98 من قانون 
التنفي�ذ خطا والصحيح اس�تنادا للمادة 

98 من قانون التنفيذ
2-  ووردت يف 6 م�ن االعالن مش�تمالته 
: هو بس�تان يخرق طري�ق الحويل خطا  
والصحي�ح ه�و بس�تان يخرق�ه طريق 

الحويل لذا اقتىض التنويه

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
ص�ادر  االع�الن   2017/8/7 يف   1495
باالضب�ارة  النج�ف  تنفي�ذ  مديري�ة  ع�ن 
وردت  وق�د   2017/8/7 يف   2017/1888
عبارة وذل�ك للمادة 98 من قان�ون التنفيذ 
خط�أ والصحي�ح اس�تنادا للم�ادة 98 من 

قانون التنفيذ
2- وردت يف 6 م�ن االعالن مش�تمالته: هو 
بستان يخرق طريق الحويل خطأ والصحيح 

هو بستان يخرقه طريق الحويل.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2611/ب2017/4

التاريخ 2017/8/14
اعالن

اىل املدعى عليه )حيدر يوسف جواد (
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية )مصطفى حيدر خليفة ( اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اع�اله ض�دك 
وال�ذي يطلب فيها الحك�م بتاديتك واملدعى 
عليه�م االخري�ن كل م�ن  ) احم�د محم�د 
رايض ورياض طالب عبد الله وكرار حسن 
عب�د الرحم�ن ( ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن 
مبلغ ق�دره )11560 دوالر امريكي ( وهو 
مجم�وع املبال�غ املرتبة بذمتك�م للمدعي 
م�ن مبل�غ الق�رض والغرام�ات التاخريية 
بموج�ب اتفاقي�ة القرض املح�ررة بتاريخ 
مح�ل  ملجهولي�ة  ونظ�را   2016/12/15
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف 
محكمة بداءة كربالء و اش�عار مختار حي 
الجامع�ة /2 جابر محم�د الطريف  لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن  محليتن يوميتن 
التاس�عة   2017/8/21 املرافع�ة  بموع�د 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

دائرة التسجيل العقاري الثانية يف البرة 
العدد: 8847/2

التاريخ:2017/7/25

اعالن
ً طلب تسجيل مجددا

بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من 
مديرية بلدية البرة لتسجيل تمام العقار 
تسلسل 2412 الرباط الكبري مجددا باعتبار 
حائ�زاً له بصف�ة املالك للم�دة القانونية، 
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذك�ورة تمهيداً 
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل، قررنا 

اعالن هذا الطلب. 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معينة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من 
بين�ات اىل ه�ذه الدائ�رة خالل م�دة )30 
يوم( م�ن اليوم التايل النته�اء هذا اإلعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
)10 صباحاً( من الي�وم التايل النتهاء مدة 
اإلع�الن وذلك إلثب�ات حقوق�ه موقعياً يف 
الكشف الذي سيجرى يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
 احلقوقي / امحد غازي امحد
مدير التسجيل العقاري الثانية يف البرصة

دائرة التسجيل العقاري الثانية يف البرة 
العدد: 8849/2

التاريخ:2017/7/25

اعالن
ً طلب تسجيل مجددا

بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من 
مديرية بلدية البرة لتسجيل تمام العقار 
تسلسل 2413 الرباط الكبري مجددا باعتبار 
حائ�زاً له بصف�ة املالك للم�دة القانونية، 
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذك�ورة تمهيداً 
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل. قررنا 

اعالن هذا الطلب. 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معينة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من 
بين�ات اىل ه�ذه الدائ�رة خالل م�دة )30 
يوم( م�ن اليوم التايل النته�اء هذا اإلعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
)10 صباحاً( من الي�وم التايل النتهاء مدة 
اإلع�الن وذلك إلثب�ات حقوق�ه موقعياً يف 
الكشف الذي سيجرى يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
  احلقوقي / امحد غازي امحد
مدير التسجيل العقاري الثانية يف البرصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد240/ج/2017
التاريخ 2017/8/7

اىل املدان الهارب /حسن رسن شعبان
قرار حكم

بتاريخ 2017/8/7 ويف الش�كوى املرقمة  
املحكم�ة حكما  240/ج/2017 اص�درت 
غيابيا بحقك بالحبس البس�يط ملدة  س�تة 
اشهر فقط استنادا الحكام املادة 384 من 
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 
1969 يف الش�كوى املقام�ة بحقك من قبل 
املش�تكية زوجتك رش�ا مدلول حسن ولك 
حق االعراض عىل الحكم خالل ثالثة اشهر 
تبدا ثان�ي يوم من تاريخ االعالن والنرش يف 
صحيفتن محليتن يوميتن ويف حالة عدم 
تس�ليم نفس�ك اىل مركز الرشطة املختص 
او املحكم�ة املختصة يعترب الحكم الغيابي 
اع�اله بمنزل�ة الحك�م الوجاه�ي اليقب�ل 

الطعن فيه اال بالطرق القانونية االخرى
القايض
فراس احمد حسن

اعالن
اىل املتهم الهارب ) حسن باخت جاسم(

احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموجب قرار 
االحالة املرقم 481 يف 2017/7/13 غيابيا 
الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غ�ري موج�زة 
وف�ق اح�كام امل�ادة )14 مخ�درات ( م�ن 
قانون العقوب�ات ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتن 
محليتن وتحديد يوم 2017/9/24 موعدا 
للمحاكم�ة ويف حالة عدم حضورك س�يتم 
اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) احمد عباس فاضل(

احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموجب قرار 
االحالة املرقم 483 يف 2017/7/16 غيابيا 
الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غ�ري موج�زة 
وف�ق اح�كام امل�ادة )14 مخ�درات ( م�ن 
قانون العقوب�ات ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتن 
محليتن وتحديد يوم 2017/9/24 موعدا 
للمحاكم�ة ويف حالة عدم حضورك س�يتم 
اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) باسم راتب غضب(

مكت�ب  تحقي�ق  مكت�ب  ق�ايض  احال�ك 
التحقي�ق القضائ�ي يف الرميثة اىل محكمة 
االحال�ة  ق�رار  بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات 
املرق�م 235 يف 2017/7/27 غيابيا الجراء 
محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق احكام 
املادة )405 ( من قان�ون العقوبات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة تق�رر تبليغك 
عن طري�ق صحيفت�ن محليت�ن وتحديد 
ي�وم 2017/10/8 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك 

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

اعالن
اىل املتهم الهارب ) سلطان شنشول جياد(

احالك قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 479 يف 2017/7/12 غيابيا الجراء 
محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق احكام 
امل�ادة )443( من قان�ون العقوبات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة تق�رر تبليغك 
عن طري�ق صحيفت�ن محليت�ن وتحديد 
ي�وم 2017/9/24 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد 2198/ش/2017
التاريخ 2017/8/9

اعالن
اىل/املدعى عليها ) ميعاد داخل زغري ( 

اقامت املدعية س�ارة حميد حمود الدعوى 
وض�د  ض�دك  2198/ش/2017  بالع�دد 
املدع�ى علي�ه االول حميد حمود حس�ون 
ادعت فيها انك انجبت�ي املدعية من فراش 
زوجية زوج�ك املدعى علي�ه االول وطلبت 
فيها اثبات نس�بها للمدعى عليه االول من 
ف�راش زوجيت�ك وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار منطقة الرشقي يف 
علي�ه   2017/7/30 يف  الس�ماوة  قض�اء 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
الدع�وى  يف  املرافع�ة  لحض�ور  يوميت�ن 
املؤرخة يف 2017/8/23 او من ينوب عنك 
وبخالف�ه ف�ان املحكمة س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق االصول
القايض
لطيف مهنة علو النراوي

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�ايض 
السماوة 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2017/104
التاريخ 2017/7/31

اىل املنفذ عليه /فاضل هاشم محمد
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح 
املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار 
املخت�ار يف االم�ام امله�دي يف النج�ف ع�ىل 
دوه�ان ع�ود انك مجه�ول مح�ل االقامة 
وليس لك موط�ن  دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تناد للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديري�ة التنفيذ النجف خالل 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات  التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
بالعدد 592/ش2017/4 يف 2017/2/19 
واملتضم�ن الزام�ك  بتادية نفق�ة ماضية 
للدائن�ة  فاطمة محمد حس�ن بواقع مائة 
الف دينار ملدة س�تة ونفقة مس�تمرة  لها 
بواقع مائة وخمس�ون الف دينار ش�هريا  
ونفقة مس�تمرة للطفلة مريم بواقع مائة 
وخمس�ون  ال�ف دين�ار ش�هريا كالهم�ا 
يستحقات بتاريخ 2017/1/16 وتحميلك  

كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة

اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
صحراوية980800/الجزيرة11
صحراوية350700 العوجة الغربية223
صحراوية980700/الجزيرة31
صحراوية970800/الجزيرة41
صحراوية566800 وادي شيشين510
صحراوية980800/الجزيرة61
صحراوية980800/الجزيرة71
صحراوية9106900/الجزيرة81
صحراوية970800/الجزيرة91

صحراوية2262800 الحصى والكوز1014
صحراوية9100800/الجزيرة111
صحراوية9200900/الجزيرة121
صحراوية990800/الجزيرة131
صحراوية970800/الجزيرة141
صحراوية980800/الجزيرة151
صحراوية9100800/الجزيرة161
صحراوية9100800/الجزيرة171
صحراوية9115900/الجزيرة181
صحراوية9300900/الجزيرة191
صحراوية9115900/الجزيرة201
صحراوية92501100/الجزيرة211
صحراوية2654200 الحاوي وتل السوق 2230
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          ميسلون هادي

- يله تعالي تأخرنا..- هسه أجي. يواش.
ظلت جنات تقلب األكي�اس في عالمها اليومي الجميل 
بحثاً عن الف�ردة األخرى للنعال. كانت له زهرة بيضاء 
بتويجات صفراء اللون، وقد عثرت على الزهرة الثانية 
بمفرده�ا دون أن تعث�ر عل�ى الفردة األخ�رى للنعال. 
الوردة متقنة إلى درجة أن الخيط مع المتك مع الميسم 
تم تجس�يمها بلون أصفر داخل زهرة نرجس مفتوحة 
ف�وق كأس من النايلون مقطوع عن مكانه األصلي في 
مقدمة النعال. بدأت الشمس بالتواري خلف غيمة كبيرة 
داكنة اللون. قالت جنات لنفسها “ما أكبر هذه الغيمة، 
لقد جعلت رائحة الهواء تتغير، والظالم ينتش�ر”. نادى 

أخوها الذي كان يرتدي كاسكيتة حمراء:
- ماذا تفعلين هناك، لقد تأخرنا.

- ي�واش، هس�ة أج�ي. - الدني�ا صارت ظلمة. - ش�ي 
يهمك، صار عندك كاسكيتة ومناظر.

ل�م يتبق لها س�وى كي�س واحد صغير تبح�ث فيه عن 
فردة النعال الثانية، أما باقي األكياس فكانت تستطيع 
أن تميزها جيداً من أش�كالها وألوانها، وبحاسة شّمها 
القوي�ة تس�تطيع معرف�ة أصحابها الذي�ن أعطت لهم 
أس�ماء وهمي�ة ف�ي خيالها: هذول�ة بي�ت العصفور، 
وهذول�ة بيت البزون، وهذولة بي�ت الجاهل الذي يمأل 
األكياس بالحفاظات. وكلهم يأكلون السمك والدجاج، 

ويرمون الرؤوس والذيول إلى الزبالة.
- ها.. فضيها عاد. هل لقيِت الفردة الثانية؟

- ال لم أعثر عليها بعد. عثرت على الوردة فقط.
- الدنيا راح تمطر.

- لن أترك هذا المكان حتى أعثر على ذلك النعال.
- بنت النعال مو الدنيا راح تمطر، واألكياس راح تصير 

تشريب. - أنت روح، وسآتي بعدك.
- ه�ل تريدي�ن أن تضربن�ي أمك؟ المعس�كر قريب من 
هن�ا، وإذا اكتش�فوا وجودنا س�يقتلوننا.بدأت قطرات 
المطر تتزايد، والطي�ور المتجمعة على األكياس تبتعد 

وتختفي، ولم يتبّق سوى الخروف والبقرة والحمار.
- إذا لم نرجع اآلن ستحصل مصيبة.

- وه�ل النصف دينار مصيبة. عث�رت على نصف دينار 
ممزق ويمكننا لصقه بالبيت. أبي سيفرح به.

- هه.. وسيفتح به مطعماً للكباب.
- وعثرت أيضاً على موبايل؟

- موباي�ل؟ - نع�م موبايل. ج�اء أخوه�ا وهددها بأن 
يضربه�ا بالحج�ارة إذا ل�م تت�رك الموبايل م�ن يدها، 
ولم�ا تركته اتضح أنه ليس إال غطاء يس�تعمل لتغليف 
الموبايل. أخذ يلعنها، ويقول إن الظالم قد حّل، وأمهما 
اآلن ت�دور حول نفس�ها كالمجنونة مخاف�ة أن يكون 
الج�ن ق�د خطفهما. ما إن س�معت جنات باس�م الجن 
حت�ى نهضت بس�رعة، وحمل�ت في عبه�ا غنيمة ذلك 
الي�وم الغائم: نص�ف دينار، وف�ردة نعال، م�ع الوردة 

المقطوع�ة للفردة األخرى، وغط�اء موبايل، ومملحة 
على شكل “زار” انمسحت وجوهه الخمسة، ولم يتبّق 
منها س�وى خانة إليك. تجنبت م�ع أخيها االقتراب من 
المعسكر الذي يمران به كل يوم، وتحاشيا الصعود إلى 
الهضبة الترابية للجنود، وه�ي الهضبة التي تطل على 
مخيم مترامي األط�راف يضم الكثير من أوالد الجيران 
واألقرباء مّمن تركوا بيوتهم المهدمة بقذائف الهاون، 
وجاؤوا إلى هذه الخيم المصنوعة من القماش األبيض.

كانت الطيور ق�د اختفت، ومعها البقرة والخروف. أما 
الحمار فظّل في مكانه، وقد انتفخ بوقت سريع نسبياً 
نظ�راً ألنه هناك منذ ثالثة أيام فقط، ويمكن لجنات أن 
تخّمن بأن محتوياته الدس�مة ق�د اجتذبت عدداً مهوالً 
من الديدان، وصغاره�ا المولودين حديثاً. ما عدا دودة 
واح�دة صلبة الجس�م قوية األرجل اس�تدلت بحاس�ة 
ش�مها القوية على قطعة حلوى ملتصقة بكعب قنينة 
مي�اه معدني�ة بعيدة عن ذي�ل الحمار. ولم يكن س�هالً 
حتى لهذا الخبر أن يبقى طي الكتمان، وانتشر بسرعة 
الب�رق بين باقي ال�دود والنمل والذب�اب، فتولت مهاّم 
شاقة توزعت بين القنينة والحمار، الذي لم تكن جنات 

تستطيع النظر سوى إلى ذيله.
ظلت تمش�ي م�ع أخيه�ا لفت�رة طويلة حت�ى أظلمت 
الدني�ا تماماً، وس�رعان ما س�معت أص�وات إطالقات 
ناري�ة تتردد من بعيد، وأصبح�ت األرض نهباً لعجالت 

السيارات.

- ماذا جرى.. ما هذا الضرب الشديد؟
- هذه اإلطالقات كلها بسببك. الجنود سيقتلوننا.

- أي جنود؟ لقد ابتعدنا عن الجنود.
كان المط�ر قد توقف، فخلع عبود نظارته الشمس�ية، 
وأرجع كاس�كيتته الحمراء إلى الخل�ف، وقالت جنات 

لتبدد خوفها من الجن:
- هل تكون هذه األصوات هي بسبب خروج الجنية من 

تحت األرض؟
- ماكو جنية؟ أكو بس جني.

- أنا أخاف من الجني.
- الجني الكبير أو الجني الصغير؟

- ليش هو أكو جني صغير؟
- أي أكو.. هذا الذي يقول شبيك لبيك عبدك بين يديك.

- يعني شنو لبيك شبيك؟
- يعني من الممكن أن يعطيك جائزة؟ تريدين جائزة؟

- جائ�زة مالتي�ش؟ ه�اي أول مرة أش�وف جني يوزع 
جوائز.

- عل�ى أس�اس أن�ت ضاربة خاش�وكة وي الج�ن. يله 
قول�ي ش�تريدين إذا طلعل�ك الجن�ي؟- ضاربتها ليش، 

والخاشوكة مالتيش؟؟
- خاش�وكة مال أبويه اللي خلفني. فضيها عاد ش�كد 
تلغين. ش�تريدين تطلبين من الجن؟..يبدو أن جنات قد 
فهمت أخيراً، فلم تتأخر في جوابها، وقالت على الفور: 

- أريد فردة النعال األخرى.

قصة قصرية.. جنات يف نعيم: هضبة تطل عىل خميم

املدخل لدراسة الوساطة يف تسوية املنازعات»قطاف أنثى«
ع�ن جامع�ة المبدعي�ن المغارب�ة ص�درت للكاتب�ة المغربية 
نجاة الش�رقاوي مجموعة قصصية جدي�دة اختارت أن تطلق 
عليه�ا عن�وان« قطاف أنث�ى«. وق�دم للمجموع�ة القصصية 
الكات�ب مصطفى لغتيري ومما جاء في�ه أن المطلع على هذه 
المجموعة س�يالحظ ال محالة أن الكاتبة وهي الش�اعرة التي 
أصدرت بعض الدواوين، قد حملت معها نفس�ها الرومانس�ي 
نح�و القص�ة، فج�اءت نصوصها مثقل�ة بالش�كوى والحزن 
والحنين. وقد انطبع ذلك بكثير من اإلصرار على الش�خصيات 
الرئيس�ية للقص�ص، وهن في أغلبهن نس�اء معذبات، يعانين 
الوي�الت ف�ي مجتمع عدوان�ي ال يرحم، وال يش�فع لهن تعدد 
أدواره�ن ومهماته�ن في الحي�اة، ففي كل قص�ة تقريبا نجد 
ام�رأة ثكل�ى، تب�ث الس�اردة همومه�ا وأحزانه�ا، ملقية في 
طريقها الش�ائك أص�ال المزيد من األش�واك الموخزة، وكأنها 
بذلك توخ�ز ضمائرنا وتوقظها من س�باتها من أجل االلتفات 

إلى مشاكل هذا الكائن المعّذب في األرض.

يبش�ر كتاب “المدخل لدراسة الوساطة في تس�وية المنازعات” بنظام 
جدي�د لفض المنازع�ات، وللعدالة الناجزة، التي تحق�ق رضا األطراف، 
وال تتقي�د بالنصوص الجامدة واإلجراءات المطولة والرس�وم الباهظة 

للتقاضي والتحكيم.
والكت�اب الصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية من تأليف القاضيين 

شريف النجيحي وأحمد حمدان، في 296 صفحة من القطع الكبير 
هو ثمرة دراستهما للماجستير والدكتوراه بالواليات المتحدة وبريطانيا 
في تخصص الوس�اطة، بأسلوب أدبي مبس�ط، يقدم علم الوساطة إلى 
الق�ارئ غير المتخصص في العل�وم القانونية، بحيث يخاطب كل فئات 

القراء.
ويع�د الكتاب أول مرجع متكامل في مجاله باللغة العربية، يغطي كافة 
تفصي�الت هذا العلم الجديد، ويقدمه إلى الق�ارئ العربي في ثوب أدبي 
جذاب ويحفزه على إتمام القراءة في هذا الفرع الرائد، دون الدخول في 
التفصيالت القانونية المعقدة، أو النصوص اإلجرائية التي ال يتابعها إالّ 

المتخصصون.

امحد شاملو ..من دون تغريدة عينيك.. العالـم بال حتية
            المترجم: محمد األمين الكرخي

بع�د 17 عاماً على وفاته، م�ا زال االحتفاء 
بذكرى رحيل الش�اعر اإليراني الكبير أحمد 
شاملو  من المحظورات في الحياة الثقافية 
ف�ي إيران، إذ ألغت الس�لطات اإليرانية منذ 
فترة بس�يطة حفالً تكريمياً نظمه عدد من 
األدباء والمثقفين اإليرانيين، تجمعوا حول 
مزار الش�اعر ف�ي مقبرة  امام�زاده طاهر 

بمدينة كرج المجاورة للعاصمة طهران.
اإليراني�ة  الس�ينما  اس�تطاعت  وفيم�ا 
المس�تقلة أن تفرض حضورها في الحياة 
أن تي�ار األدب  اإليراني�ة، يب�دو  الثقافي�ة 
المس�تقل في إيران ما زال يعاني التهميش 
واإلقص�اء، وأن قائم�ة الحظر تتس�ع من 

دون أن تتقلص.

أحم�د ش�املو وال ش�ك ه�و من األس�ماء 
األدبي�ة اإليرانية األكثر ش�هرة ف�ي العالم 
)إلى جوار صادق هدايت وفروغ فرخزاد(، 
وقد ترجمت أش�عاره إلى أكثر من عشرين 
لغ�ة، كم�ا حظي بجوائ�ز أدبي�ة مرموقة، 
وم�ن المؤس�ف أن يحرم حتى م�ن تكريم 
بس�يط في الذك�رى الس�نوية لرحيله، هو 
الذي يس�تحق إقامة مهرجان دولي للشعر 
يحمل اس�مه ويس�لط الضوء على منجزه 
الشعري وإسهامه الكبير في تحديث الشعر 

الفارسي في إيران وأفغانستان.
 ُيع�د أحمد ش�املو )2000-1925(، األبرز 
في خارطة الش�عر الفارسي المعاصر بعد 
نيما يوشيج، تبلورت تجربته الشعرية من 
خالل انفتاحها على تراث الش�عر الملحمي 
الفارس�ي، والم�دارس الش�عرية العالمية 

الحديثة. أغن�ى المكتبة اإليرانية بترجمات 
مهمة في مجالي الش�عر والرواية، إضافة 
إلى إس�هامه في مج�ال القص�ة القصيرة 
وس�يناريو األف�الم والبح�وث األدبية، من 

أهم مجاميعه الش�عرية: “الهواء الطازج”، 
الم�رآة”،  ف�ي  “اي�دا  المراي�ا”،  “حديق�ة 
اللحظات واألبدية، “ايدا: الشجرة والخنجر 
والذكرى”، “مراث�ي التراب”، “التبرعم في 
الضب�اب”، “إبراهي�م ف�ي الن�ار”، “أغاني 

الغربة الصغيرة”، و”مدائح بال صلة”.
 

مطر
آنذاك، رأيت سيدة حبي المغرورة
تفكر على عتبة مغطاة بالنيلوفر

بسماء ماطرة
آنذاك رأيت سيدة حبي المغرورة

على عتبة المطر المكتظة بالنيلوفر
وقد اجتاحت قميصها ريح مرحة

آنذاك رأيت على عتبة النيلوفر
سيدة المطر المغرورة

عائدة من سفر السماء الشاق
*** 

 صرخة، ثم ال شيء
 صرخة، ثم ال شيء

ذل�ك أن األم�ل غير ق�ادر على س�حق رأس 
اليأس

على بساط العشب رقدنا
مفعمين بيقين الحجر

عل�ي بس�اط العش�ب، تعاضدن�ا بالح�ب 
وبيقين الحجر ذاته

وقد هيمنا على الحب
لك�ن بس�اط العش�ب ويقين الحجر ليس�ا 

سوى ترنيمة
إزاء قدرة اليأس

صرخة
ثم ال شيء

بال اقنعة الثقافية تعد باملزيد  يف اشهار »وجع عائم يف لغتي«
حضور كبريو تفاعل رائع مع الشاعر ماجد الربيعي

            المستقبل العراقي/خاص
 

أقيم مس�اء ام�س االول الس�بت  على قاعة 
المثقف ف�ي بغداد الك�رادة داخل وبحضور 
مهي�ب وكبير لنخبة من األدباء ، والش�عراء 
، والمثقفي�ن ،  احتفالي�ة كب�رى بمناس�بة 
توقي�ع وإش�هار دي�وان الش�اعر ) ماج�د 
الربيع�ي ( )وجع عائم ف�ي لغتي( والصادر 
عن دار المثقف للطباعة والنش�ر �� العراق 
بغداد ، برعاية وأش�راف مؤسسة بال أقنعة 
الثقافية ، وبإش�راف مباشر من قبل رئيس 

المؤسسة االستاذ جميل الحسني،
بداي�ة كان هناك ترحي�ب بالحضور من قبل 
عري�ف الحف�ل الش�اعر عام�ر الس�اعدي ، 
بي�ن للحضور فيها عن منجزات المؤسس�ة 
س�ابقا والحق�ا وال�دور الفاعل بالس�احة 
األدبية ،بعدها كانت كلمة المؤسسة ألقاها 
الش�اعر جالل الدي�ن صفاء عض�و مجلس 
إدارة المؤسس�ة ، بعده�ا توج�ه الش�اعر 
المحتف�ى به لطاولة الحوار بإدارة الش�اعر 
ع�ادل الغرابي ، حي�ث بين لن�ا بالحوار عن 
حياة الش�اعر وبداياته الجميلة مع الش�عر 
واألدب ، حول منجزه بالقول “ اقدم الشاعر 
االنس�ان واالنس�ان الش�اعر ال�ذي يوجعه 
وط�ن ويبكي�ه عصف�ور وترهق�ه دمع�ة 
طف�ل “ ث�م تغنى ببع�ض ابيات من الش�عر 
بالربيعي  ليس�اله فيما بعد عن س�ر الوجع 
الذي يالزم الش�اعرمن الطفول�ة حتى االن 
؟ الربيع�ي لخ�ص اجابت�ه بحس�ره عميقة 
وه�و يقول :”الوج�ع وم�ا ادراك ما الوجع 
، حي�ث الوجع بدا معي ف�ي بيت صغير مع 
ام�ي التي تحملت عناء تربيتن�ا ونحن ايتام 
وكانت ترنيمة ) دللول يا الولد ( تثير ش�جنا 
، كبرت  واتس�ع الوجع ، وكلم�ا نكبر تكبر 
الهموم والماس�ي ومنها الحرب ذلك الوجع 
الكبير الذي اخذ العمر واالحباب واألصدقاء 
والش�باب  ، س�نوات الصب�ا قضيناه�ا في 
المالجيء فهناك اش�خاص غادرونا واتسع 
وجع الوط�ن االكبر ، التفجي�رات ‘ عريبة ، 

سوق مريدي ، الكرادة 
كما كتبت عن وجع غزة وسنجار وكل مدننا  
وكان هذا الوج����ع س�مة لمنجزي االول 

وجع عائ����م في لغتي “.
ثم عرج الربيعي  عن االسماء التي ذكرها في 
قصائ�ده ودالالتها النها حملت هموم وطن 
وتحمل�ت عبء الحياة الت�ي اراد الظالميون 
اطفائه�ا  فكت�ب عن نعمة الس�وداني وعن 
قاسم وداي وعن الصديق الذي اختار الهجرة  
وعن س�لمى ، س�لمى هي الحي�اة  والدفء 
والوط�ن والمالذ عندما يش�تد الوجع وهي 
الملهم�ة والزوجة والخصب ب�ل هي المراة 
العراقي�ة الش�امخة ..وأوض�ح الربيعي : “ 
عندما اكتب عن س�لمى اكتب عن كل نس�اء 
ب�الدي فق�د ش�اركتني عم�ري ومواجعي 
ش�اركتني الحصار وبناء بيت وس�قف انها 
حواء وهي حبيبتي “ ثم قرا قصيدة س�لمى 

وهذه بعض منها “ سلمى 
ياذات الشفتين 

الطالع من بينها تين 
مازلت انا اترنح مخمورا 

وسأسقط في ادنى قوسين 
واحلم لو 

املك مصباح عالء الدين 
فآتي بالنجمات إلذنيك 

اصيرها قرطا “
وأثن�اء األمس�ية وبدايته�ا أعلن�ت رئي�س 
مجلس ادارة المؤسس�ة األس�تاذة الشاعرة 
ميسرة هاش�م بمفاجأة خاصة وهي كانت 
هدية للش�اعر ماج�د الربيع�ي طباعة 100 
نس�خة أضافية م�ن ديوانه كإه�داء خاص 
واس�تحقاق له م�ن قبل رئيس المؤسس�ة 
األس�تاذ جميل الحس�ني ، هذا وبع�د انتهاء 
بع�ض  هن�اك  كان�ت  الحواري�ة  الجلس�ة 
المداخالت األدبية والنقدية من قبل أس�اتذة 
المداخل�ة االول�ى  ، كان�ت  األدب والش�عر 
للدكتور الش�اعر محمد حس�ين آل ياسين ، 
تحدث فيها عن الش�اعر وعن ما كتبه وعن 
مسيرته الشعرية الطويلة وقد أشاد الدكتور 
بالش�اعر المحتف�ى به وق�ال :أن الش�اعر 

الربيعي قد أضاف شيئا لالدب العراقي كونه 
ش�اعر جيد وملتزم بقوانين الشعر ، وكانت 
المداخل�ة النقدي�ة الثاني�ة للدكت�ور محمد 
جاس�م ونان ، حيث تحدث فيها عن أسلوب 
الش�اعر الربيع�ي وع�ن قصائ�ده الجميل�ة 
والمعب�رة وع�ن امتالكه خاصي�ة مختلفة 
من حيث اللغة ، هذا وكانت المداخلة الثالثة 
للقاص والكاتب المسرحي عبد السادة جبار 
، حي�ث قال أنا قرأت كثيرا من الش�عر خالل 
مسيرتي األدبية لكن وجدت أن الشاعر ماجد 
الربيع�ي يمت�از بخاصية جميل�ة ومعبرة ، 
وله أدوات جميلة، المداخلة النقدية الرابعة 
كانت للناقد والباحث محمد شنيشل الربيعي 
وال�ذي تح�دث ع�ن تط�ور األدب العراق�ي 
ولس�لوكيات  بالقواع�د  الش�اعر  والت�زام 
الصحية ،مضيف�ا :”إذا ما أعتمدنا التس�ّيح 
ف�ي الن�ص عل�ى أس�اس الش�فرات الثالث 
والرمزي�ة  )األنس�اق(  الجمالي�ة  وأقص�د 
)اللغة( والش�فرات النظرية وهي )األفكار( 
وقد تش�كل هذه المفاهي�م متعاليات ُتميل 

في تقديرها الى الفكرية في نهاية المطاف 
، ج�راء الس�قف اإلعتباطي المفت�وح للغة 
 ، اللغ�وي  ، وهيمن�ة المج�از ، واإلنزي�اح 
وماج�د الربيع�ي أراد أن يفت�ح المحتج�ب 
عل�ى مصراعي�ه ليؤمن نظام�ا مقروءا من 
)الوجع( ال�ذي جعله قط�ري اإلنتاج ، فهو 
بذلك يحدد إطالقه ،ويخصص عمومه ، األمر 
الذي تؤس�س فيه )الش�فرة النظرية( هدم 
المذكور أعاله واس�تبداله باإلنزياح العقلي 
. نح�ن في زم�ن المعاص�رة النصية نحتاج 
الى العقل الش�عري في تهيئة سياق وضعي 
مقبول وجعل القطري كوني التعميم متخذا 
من اإلستبالء مشهدا ل)الجملة الكونية( “. 
وختام المداخالت كانت من نصيب الش�اعر 
قاس�م وداي الربيعي تح�دث فيها عن حياة 
الش�اعر الربيع�ي وم�ا عان�اه بحياته حتى 
وصل الى هذا المستوى من األدب حيث قال: 
إن الش�اعر ماج�د الربيعي ش�اعر مواضب 

وحريص ودقيق في اختياراته الشعرية .
بعد انته�اء المداخالت كانت هن�اك قراءات 

شعرية جميلة لبعض الشعراء الذين أشادوا 
بالش�اعر المحتفى به حيث أنهم عبروا عن 
حبه�م ل�ه بقصائد تمج�د ش�خصه الكريم 
الشعراء / الشاعر الدكتور حازم الشمري / 
الشاعر معتصم الس�عدون / الشاعر جعفر 
الخط�اط / الش�اعر حيدر معت�وك، وأخيرا 
ختم�ت األمس�ية من عري�ف الحف�ل وقال 
المؤسس�ة عازمة على أنها تمضي قدما في 
خدم�ة األدب العراق�ي والعربي ، واالهتمام 
بشريحة الشباب وكانت أخر كلمة من رئيس 
مجلس اإلدارة األس�تاذة الش�اعرة ميس�رة 
هاش�م قالت س�وف نك�ون ب�كل محافظة 
وكل بلد عربي ألننا قطعنا عهدا ووعدا على 

انفسنا أن نكون في خدمة األدب. 
وقدمت إدارة المؤسس�ة درع خاص تكريم 
لدار المثقف للطباعة والنشر بإدارة األستاذ 
يوس�ف وذلك ع�ن تعاونهم مع المؤسس�ة 
وحرصهم بالعم�ل وإخراج األعمال بصورة 
جميلة قدم الدرع االس�تاذ حسين الغضبان 

مدير فرع العراق اتحاد األدباء الدولي.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1099/ب2017/3

التاريخ 2017/8/14
اعالن

اىل املدعى عليه /محمود شاكر محمود
اق�ام عليكم املدعي�ة انعام هادي داود  ام�ام هذه املحكمة الدع�وى املرقمة اعاله وطلب 
الحك�م بإص�دار حج�ة االعال�ة وتحميلك املصاري�ف وإتع�اب املحام�اة وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ عن طري�ق مركز رشطة االعظمي�ة العدد 9165 يف 
2017/7/30 ق�ررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني للحض�ور اىل هذه املحكمة صباح يوم 2017/8/23 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض شيماء عباس عيل

فقدان
فقدت لوحة عدد 1 واملرقمة  2551 برصة ادخال كمركي صادر من مديرية كمرك املنطقة 

الجنوبية بأسم )رشكة دايو الكورية ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1572/ب/2017
التاريخ 2017/8/14

اعالن
اىل املدعى عليه/ محمد فاضل عبد 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1572/ب/2017 واملؤرخ 2017/7/12 حكما غيابيا 
يق�ي الحكم بالزامك بتاديته للمدعي فوزي يوس�ف جاس�م مبلغا قدره تس�عة ماليني 
ومائة وتس�عة االف دينار ولتعذر تبليغك وملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ مركز 
رشطة س�فوان واملجلس البلدي ملنطقة ناحية س�فوان عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة 

القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

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

العدد بال
التاريخ 2017/8/14

اعالن مفقود
اسم املفقود / عبد القادر احمد زيدان

بتاريخ 2017/8/14 قدمت زوجتك املدعوة دالل حمادة اسماعيل تطلب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكون�ك خرجت بتاريخ 2014/7/18 ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك  خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ س�وف 

تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 598/ب2013/3
التاريخ 2017/8/14

اعالن
اىل املدعى عليه /غزوان محمد عبد

بتاري�خ 2013/7/21 وبعدد 598/ب2013/3 اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك 
يق�ي بالزامك  بتاديتك للمدع�ي مدير عام رشكة الزوراء العام�ة اضافة لوظيفته مبلغ 
قدره ثمانية عرش مليون دينار عن قيمة السيارة املرسوقة  املرقمة 3961/ تعليم نيسان  
بي�ك اب دبل قمارة موديل 2002 العائدة للمدعي اضافة لوظيفته وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة دورة واش�عار املختار ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك بالحكم الغيابي بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة تبلغك ومي مدة 

االعرتاض سيكتسب الحكم الغيابي الدرجة القطعية 
القايض يارس لطيف كاظم

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 3642/ش/2017

التاريخ 2017/8/9
اعالن

للمدعى عليه /باسم محمد جالب
اقامت املدعية س�لوى عبد عيل حس�ن الدعوى الرشعية املرقمة 3642/ش/2017 والتي 
تطل�ب فيها دعوتك لتايي�د حضانتها البنها الق�ارص همام لغرض مراجع�ة دوائر الدولة 
وملجهولية محل اقامتك  حسب ماورد برشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي  ملنطقة 
حي الجامعة لذا تقرر تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني مش�هورتني  للحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2017/8/21 وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض االول / كاظم حمود رهيج
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بناء مسافن يف نهر رقم )2( ميناء ام قرص
تعلن الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق عن وج�ود فرصة لبناء 
مسافن يف نهر رقم ) 2( ميناء ام قرص /تأهيل وتطوير وإدارة 
وتش�غيل املس�افن البحرية التابعة لرشكتنا )الرشكة العامة 
ملوان�ئ العراق(  وفق مبدا التش�غيل  املش�رك وبموجب نص 
املادة )15( من قانون الرشكات العامة رقم 22 لسنة 1997 

فع�ى ال�رشكات الراغبة يف انش�اء وإدارة امل�رشوع مراجعة 
الرشكة العامة ملوانئ العراق /قس�م التش�غيل املش�رك عى 
العنوان املبني ادناه وخالل س�اعات الدوام الرس�مي لتقديم 
العروض والدراس�ات الفنية واملالية خالل م�دة 15 يوم ابتدا 

من تاريخ نرش االعالن 
خالل فرة االعالن يمكن االستفسار عرب العنوان ادناه :

Ports_jointoperating@yahoo.com
jod@scp.gov.iq

دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 
العدد 6668

التاريخ 2017/7/16
اىل الس�يد املدي�ر املف�وض لرشك�ة بانورام�ا لخدم�ات االنرن�ت 

والحاسبات 

اعالن باإلنذار
قدم السيد املدير العام لرشكة مصايف الجنوب / اضافة لوظيفته 
وكيل�ه الحقوقي /عيل عبد الكاظم نعي�م االنذار املرقم 15236 
س�جل 77 يف 2017/6/20 يتضم�ن ع�دم تنفي�ذ التزاماتك�م 
التعاقدي�ة بطلبي�ة ال�رشاء املرقم�ة 2017/4208 والخاص�ة  
بتجهيز ونصب كامريات املراقبة للمقر املس�يطر بمبلغ اجمايل 
قدره)39.250.000 (تسعة وثالثون مليون ومائتان وخمسون 

الف دينار وبفرة تجهيز )80( يوم 
ول�دى ارس�ال اوراق التبليغ بواس�طة املبلغ  القضائ�ي للدائرة 
اتضح ان الرشكة مجهولة محل االقامة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي لذا اقتىض تبليغكم  بواسطة الصحف اليومية استنادا اىل 
قان�ون التبليغات القضائي والعدلة وبن�اء عى الطلب زود بهذا 

االعالن

مجلس القضاء االعى
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 297/ج/2017
التاريخ 2017/7/2

اعالن
اىل املحكوم�ان الهارب�ان ) احم�د ع�ادل 
كحي�ط ال جمي�ل اس�م والدته /س�هام 
عليوي ومرس�ال حسني احمد حميد اسم 

والدته /سليمه مهدي (
حكمت عليكم�ا هذه املحكمة بالس�جن 
ملدة سبع س�نوات اس�تنادا الحكام املادة 
444/اوال عقوبات وبداللة مواد االشراك 

47و48و49 منه
وملجهولية محل اقامتكما تقرر تبليغكما 
بصحيفتني محليتني لتسليم انفسكما  اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعى
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد 1406/ج/2017
التاريخ 2017/7/16

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /مه�دي حس�ني عيل 

املسعودي 
اسم االم /امينة علوان 

تاريخ التولد /1962
بالنظر ملجهولية محل اقامتك وتعذر تنفيذ 
ام�ر القبض الصادر بحق�ك وفقا الحكام 
املادة )271( عقوب�ات يف القضية املقامة 
ض�دك من قب�ل املش�تكي )الح�ق العام( 
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2017/7/27 الساعة التاسعة 
صباحا  وبخالفه س�يتم اجراء محاكمتك  

غيابيا وفق القانون
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعى
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 534/ج/2017
التاريخ 2017/8/6

اعالن
اىل املتهمني الهاربني )عقيل ونبيل وحيدر 

اوالد فالح رشيد كاظم(
ق�ررت هذه املحكم�ة محاكمتكم  صباح 
ي�وم 2017/10/17 وفق اح�كام املادة) 
مح�ل  (وملجهولي�ة  31/405/عقوب�ات 
تبليغك�م  املحكم�ة  ق�ررت  اقامتك�م 
بصحيفتني محليت�ني للحضور  امامها يف 
اليوم املش�ار الي�ه اعاله وبخالفه س�يتم 

اجراء محاكمتكم غيابيا وفق االصول
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعى
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات الهندية

العدد 148/ج/2017
التاريخ 2017/8/3

اعالن
اىل /املتهمان املحكومان الهاربان )باسم 
سعدون عبد زيد وحاكم طالل مرهون(

حكم�ت عليكما املحكمة بالس�جن ملدة 
س�بع س�نوات اس�تنادا ألح�كام املادة 
11/444 من قان�ون العقوبات وبداللة 

مواد االشراك 47و48و49 منه 
تق�رر  اقامتكم�ا  مح�ل  وملجهولي�ة   
تبليغكما بصحيفتني محليتني لتس�ليم 
انفس�كما  اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعى
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 103/ج/2017
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املتهم�ني الهاربني )ع�يل ورعد ولدي 

حسني محمد عزر (
محاكمتك�م   املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
صب�اح ي�وم 2017/10/5 وفق احكام 
(وملجهولي�ة  444/عقوب�ات  امل�ادة) 
محل اقامتكم ق�ررت املحكمة تبليغكم 
بصحيفتني محليتني للحضور  امامها يف 
اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه سيتم 

اجراء محاكمتكم غيابيا وفق االصول
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعى
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 315/ج/2017
التاريخ 2017/7/12

اعالن
اىل املحكوم الهارب )س�نان سمري نارص 
جدوع النجار اسم والدته /الهام محمد 

رشيد(
حكم�ت عليك ه�ذه املحكم�ة باإلعدام 
ش�نقا حتى املوت وفق املادة 1/406/أ 
م�ن قان�ون العقوب�ات وبدالل�ة م�واد 
االش�راك 47و48و49 منه وامر مجلس 

الوزراء رقم 3/اوال /4 لسنة 2004
تق�رر  اقامتكم�ا  مح�ل  وملجهولي�ة 
تبليغكما بصحيفتني محليتني لتس�ليم 
انفس�كما  اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد 3543/ج/2016
التاريخ 2017/7/20

اعالن
املشتكي /راجي عبد زيد عطيوي 
املتهم الهارب /فهد ادهام جميل

اسم االم /عائدة عزيز
تاريخ التولد 1988

بناء عى الدعوى الجزائية املرقمة اعاله حكمت 
املحكمة عى املدان فهد ادهام جميل بالحبس 
ملدة س�نة واح�دة وف�ق امل�ادة 456 عقوبات 
حكما غيابي�ا قابال لالعراض والتمييز وافهم 
علن�ا يف 2016/12/18 ولص�دور قرار الحكم 
باالدان�ة بحقك غيابا فقد تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني رس�ميتني ومراجعة طرق الطعن 
القانوني�ة خ�الل  امل�دة القانوني�ة وبخالف�ه 
س�يصبح  قرار الحكم باالدان�ة بمنزلة الحكم 

الوجاهي
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد 3510/ج/2016
التاريخ 2017/7/20

اعالن
املشتكي /رياض كاظم وهاب 

املتهم اله�ارب /صباح مهدي عب�د الواحد ال 
جياد

اسم االم /شفيقة عبد الحميد
تاريخ التولد/ 1976

بن�اء ع�ى الدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة اعاله 
حكمت املحكمة ع�ى املدان صباح مهدي عبد 
الواح�د  بالحبس ملدة ثالثة اش�هر  وفق املادة 
432 عقوب�ات حكما غيابي�ا قابال لالعراض 
والتمييز وافهم علنا يف 2016/2/22 ولصدور 
ق�رار الحكم باالدان�ة بحقك غياب�ا فقد تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني رس�ميتني ومراجعة 
ط�رق الطعن القانونية خ�الل  املدة القانونية 
وبخالفه سيصبح  قرار الحكم باالدانة بمنزلة 

الحكم الوجاهي
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد 1612/ج/2017
التاريخ 2017/7/20

اعالن
اىل املتهمني الهاربني /سعدون عبد منديل عبد 
الحميد اس�م والدته صربة مشحن تولد 1956 
وعماد فيصل محمد اسم والدته خالدة محمد 
تولد 1963 ومش�عان حماد خلف اسم والدته 

فرحة حسن تولد 1965
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتكم وتعذر تنفيذ 
ام�ر القب�ض الص�ادر بحقكم وفق�ا الحكام 
املادة )298/292( عقوبات يف القضية املقامة 
ض�دك من قب�ل املش�تكي )دائ�رة التجهيزات 
الزراعي�ة يف كربالء( ق�ررت املحكمة تبليغكم 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امام 
 2017/9/10 ي�وم  صب�اح  املحكم�ة  ه�ذه 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا  وبخالفه س�يتم 

اجراء محاكمتك  غيابيا وفق القانون
القايض
عماد مهدي عباس

مجلس القضاء االعى
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 2017/7349

التاريخ 2017/8/13
اعالن

قدمت املستدعية )اسماء محمد صالح( طلب 
اىل ه�ذه املحكم�ة يطل�ب في�ه اص�دار حجة 
حجر وقيمومة لزوجها املفقود )صباح مجيد 
حسن  ( والذي فقد بتاريخ 2015/3/11عليه 
واستنادا لقانون رعاية القارصين قررت هذه 
املحكم�ة نرشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الدجيل

رقم االضبارة : 230/ت/2014
التاريخ 2017/8/14

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ الدجيل الس�يارة املرقمة 
13497 /ا ص�الح الدي�ن يف الدجي�ل العائ�د 
للمدين يارس عباس عزيز  املحجوز لقاء طلب 
الدائنة شيماء جواد كاظم البالغ 3.548.000 
ثالث�ة ماليني وخمس�مائة وثماني�ة واربعون 
الف دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة خمس�ة عرش يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري
املنفذ العدل
حميد دليل حبر

املواصفات :
1-موقع�ه ورقمه : الدجيل /13497/أ صالح 

الدين
2-جنس�ه ونوعه : سيارة سمند ناطق موديل 

2011 ذات اللون ابيض
خمس�ة   5.625.000  : املق�درة  3-القيم�ة 
ماليني وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار 

الغريها

اعالن
اىل الرشيك )فليحة حسن فرحان (

تق�رر حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ف�رع النج�ف االرشف  وذل�ك لثبي�ت اقرارك 
باملواف�ق ع�ى قي�ام رشيكك اش�واق صاحب 
عب�ود بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة 3/50999 حي النداء رقم املقاطعة 4 

جزيرة النجف 
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة 
اقصاه�ا  خمس�ة ع�رش يوم�ا داخ�ل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاري�خ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االعراض 

مستقبال 

اعالن
ك�ر ق�رار واع�الن للم�رة الثاني�ة بالنظ�ر 
لحصول كر قرار عى مزايدة كش�ك العمادة 
ورخصة التصوير وكش�ك رقم 1 حي س�كني 
ل�ذا تقرر اج�راء املزايدة العلنية ي�وم االربعاء 
الع�ارشة  الس�اعة   2017/8/23 املواف�ق 
صباحا باإلضافة اىل كش�ك رقم 5 حي سكني 
وقطعتني ارض زراعية مس�احة 3/4 دونم و 
2 دونم ويتحمل من ترسو عليه املزايدة جميع 

املصاريف القانونية والنرش 
عمادة املعهد التقني /كوفة
القانونية

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف 

الثانية
اعالن باعادة مزايدة 

التسلسل او رقم القطعة : 1/4526
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : ح�ي 

القادسية
الجنس : دار

النوع : ملك رصف 
املساحة:

املشتمالت :ثالث غرف واستقبال ومطبخ 
وه�ول وث�الث غ�رف يف الطاب�ق الثان�ي 

وصحيات يف الطابق االريض 
الشاغل : مالك العقار

مائ�ة   108.000.000   : املبي�ع  مق�دار 
وثمانية مليون دينار الغريها

بالنظر لرك املزايدة التجارية لبيع العقار 
الجب�ار  للراه�ن عب�د  املوص�وف اع�اله 
حم�ود جب�ار لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن 
املرصف الزراعي /مكتب الش�امية البالغ 
وثماني�ة  مئت�ان  فق�ط   258.000.000
تاري�خ  مل�دة  دين�ار  ملي�ون  وخمس�ون 
االس�تحقاق نقدا اقتىض اعادتها ملدة 15 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن فعى الراغب يف االش�راك فيها 
مراجع�ة التس�جيل العق�اري يف النج�ف  
خ�الل امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
التقل ع�ن 10 من القيمة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة 10.800.000 فقط عرشة ماليني 
وثمانمائة الف دينار  وان املزايدة ستجري 

يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

فقدان 
فق�دت  مني اجازة البن�اء املرقمة 191 يف 
2015/3/31 الصادرة م�ن بلدية النجف 
االرشف بأس�م ) فاض�ل نايف يوس�ف ( 
فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل مديرية 

بلدية النجف –وحدة االجازات

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد/بال

التاريخ 2017/8/14
اعالن

اىل /عالء فخري قدوري
قدمت املدعية رغ�داء صبحي مهدي طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة تروم في�ه اصدار حجة 
وصاي�ة مؤقت�ة لغرض الس�فر البنتيكما 
القارصت�ان عائش�ة واميمه بن�ات عالء 
فخ�ري وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
اش�عار القائ�م بالتبلي�غ تق�رر تبليغ�ك 
بواسطة صحيفتني محليتني  عى الحضور 
ام�ام هذه املحكمة خالل س�بعة ايام من 
تاري�خ تبليغ�ك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 
اجراءات اصدار الحجة بحقك غيابا وعلنا 

وفق االصول
القايض صباح حبيب حسني

فقدان
فق�دت من�ي هوية الص�ادرة م�ن معهد 
قس�م  الب�رصة  يف  النفط�ي   التدري�ب 
ميكانيكي بأس�م ) محمد اس�عد سعيد ( 
فع�ى من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد /680/ب2017/3

التاريخ 2017/8/14
اعالن

تنفي�ذا للقرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
يف الدعوى اعاله والقايض  بإزالة ش�يوع 
العق�ار املوص�وف ادن�اه بيع�ا والعائ�د 
للس�يدة جهان عدنان عس�كر ورشكائها 
والكتس�اب القرار الدرجة  القطعية تقرر 
االع�الن عن بيعه يف الصح�ف املحلية ملدة 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
فعى من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة له البالغة 
10.000.000 ع�رشة مالي�ني دينار بصك 
مصدق  لحساب هذه املحكمة ان لم يكن 
رشيكا وستجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغب االخ�ري بعد الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم 

التسجيل عى املشري
القايض
يارس لطيف كاظم

االوصاف : 
1-ان العق�ار املرق�م 1681/2 مقاطع�ة 
يف  يق�ع   200 مس�احته  كاط�ون   39
بعقوبة الكاط�ون الرازي مقاب�ل ثانوية 
الش�ام عبارة عن قطع�ة ارض خالية من 

املشيدات
2-القيمة الكلية للعقار ) 10.000.000( 

عرشة ماليني دينار 

محكمة بداءة البرصة 
العدد 189/ب/2015
التاريخ 2017/5/14

اعالن
وباس�ل  ومصطف�ى  /مرت�ىض  املدع�ي 

واحالم ابناء شهاب احمد 
رشين وحيدر وش�مس ابناء اسعد شهاب 

/وكيلهم املحامي محمد العتيبي 
املدعى عليهم /احمد وجبار ومازن والهام 

وايمان ابناء شهاب احمد 
الش�خص الثالث /مدير رعاية القارصين 

يف البرصة
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة  العق�ار 
ارايض   62 مقاطع�ة   7116/1 تسلس�ل 
الصبخ ومساحته 120 م2 يقع يف منطقة 
صناعية حمدان  عى ش�ارع فرعي مبلط 
مش�يد عليه  محل مستخدم لبيع االدوات 
االحتياطية املستعملة االمريكية مشغول 
من قبل املس�تأجر ميثم دحام نرص  وانه 
عب�ارة عن قاعة كبرية مبني من الطابوق  
واعمدة كونكريتية  ومسقف بالكونكريت 
املس�لح درجة عمرانه املح�ل قديمة فمن 
ل�ه رغبة بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة  
مع دفع التامين�ات القانونية البالغة%10  
من القيمة املقدرة والبالغة ستون مليون 
دينار المر هذه املحكمة وستجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن ظه�ر اليوم 
الثالثون  ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل 

املشري اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

رياض سوادي شمخي 
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

الكاتب العدل 
قيص مخيس حممد

اعالن
للمرة الثانية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1501( الثالثاء  15  آب  2017
www.almustakbalpaper.net

       بغداد/ المستقبل العراقي

والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  قدم�ت 
أساطري العالم يف مؤتمر صحفي واملقرر 
مش�اركتهم يف مباراة عىل ج�ذع النخلة 
باملدين�ة الرياض�ة يف مطلع ش�هر أيلول 

املقبل.
أحم�د  ال�وزارة  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
كابت�ن  بحض�ور  املؤتم�ر  يف  املوس�وي 
املنتخب الوطني الس�ابق يونس محمود 
وهرناند كرسبو نجم املنتخب االرجنتيني 
السابق واإلسباني ميشيل سالغادو، انه 
وضع قائمة لسبعني العباً وتم تقليصها 

اىل عدد منهم«.
وأضاف ان »احتفالية مبهرة ستشهدها 
املب�اراة التي نس�عى منه�ا لرفع الحظر 

عن املالعب العراقية«.
م�ن جانبه ق�ال مدير رشك�ة }تواصل{ 
االماراتية املنظمة للمباراة، ان »أس�ماء 
كب�رية س�تصل اىل العراق، ول�وال جهود 
وزير الش�باب عب�د الحس�ني عبطان ملا 

اقيمت هذه املباراة وصارت كحلم«.
وأض�اف ان »امل�روع هو للمس�اهمة 
برفع الحظر عن املالعب العراقية وكذلك 
لتس�ليط الضوء عىل دعم العراق وعكس 
صورة للعالم بانه بلد آمن وينبغي دعمه 

ومساعدته«.
وأش�ار اىل ان »مباري�ات أخرى س�تقام 
بحضور أندية كبرية للعراق ومنها ميالن 
ويوفنتوس االيطاليني« الفتا اىل ان »اعالن 
اس�ماء العبي اس�اطري العالم س�يكون 
حرصاً من وزارة الش�باب حيث س�تضم 

صفوة منهم وحملوا كأس العالم«.
وبني مدير الركة االماراتية ان »اختيار 
الالعبني تم عىل أساس سريته الرياضية 
به�ذه  للمش�اركة  البدني�ة  ولياقت�ه 

املباراة«.
يف م�ا قال مدي�ر رشكة عش�تار لإلنتاج 
والتس�ويق الري�ايض محم�د هيج�ل ان 

»أكثر من مباراة استعراضية ستشهدها 
املب�اراة مع عروض خاصة س�تقدم من 

باقي املؤسسات الرياضية«.
أما نجم وكابتن املنتخب الوطني السابق 
يونس محمود قال ان »املباراة بالنس�بة 
لن�ا كعراقيني يش مهم وهناك مس�اعي 
لوزي�ر الش�باب واتحاد الك�رة بخطوات 
تهمن�ا وس�نكون داعم�ني بالنس�بة لنا 
كجي�ل 2007 وس�يكون جمي�ع النجوم 
به�ذه املب�اراة« الفتا اىل ان�ه »ابتعد عن 

االعالم لظروف معينة«.
وكش�ف محم�ود ع�ن طرح�ه مقرتحاً 
لوزيرالشباب باقامة مباراة لنجوم الكرة 

العرب يف العراق« معربا عن أس�فه بعدم 
وجود مباريات اعتزال لالعبيني العراقيني 

القدامى«.
فيم�ا اك�د محم�ود، ان نج�وم منتخب 
العراق املتوجني بلقب كأس آس�يا 2007 
سيش�اركون يف مب�اراة االس�اطري ع�ىل 

ملعب البرصة الدويل.
وقال محمود ان« مشاركة ابطال اسيا يف 
املباراة املرتقب�ة امام الجماهري العراقية 
دليل وفاء لهذه الجماهري التي س�اندتنا 
وكان�ت لن�ا خري ع�ون وداف�ع لتحقيق 
االنج�ازات، وان مثل ه�ذه االحتفاليات 
تس�هم يف رف�ع الحظر الكيل ع�ن الكرة 

العراقية«.أم�ا نجم املنتخ�ب االرجنتيني 
الس�ابق هرن�ان كرس�بو فأع�رب ع�ن 
وقدوم�ه  الع�راق  يف  بتواج�ده  رسوره 
للمس�اهمة برف�ع الحظ�ر ع�ن املالعب 
العراقية« مؤكدا »س�نعمل ونقدم افضل 
ما لدينا م�ع اصدقائنا يف العراق لخوض 

هذه املباراة«. 
من جانبه قال النجم االس�باني ميش�يل 
س�لغادو انه »ف�رح بتواج�ده يف العراق 
وه�ذه هي تجربتي االوىل هنا وس�أتعلم 

من الرياضيني العراقيني شيئا جديدا«.
وأض�اف »س�أقدم عرضا خ�اص يف كرة 
الق�دم يف الع�راق وتتمعت�ون ب�ه وهديف 

االس�تفادة م�ن تج�ارب ال�دول االخرى 
وس�اعمل جاه�دا ملا هو افض�ل وممتع 
للجمه�ور العراق�ي يف تقديم هذا املحفل 

الكروي«.
وأض�اف »نحن نع�رف ان اكث�ر من 65 
الف متفرج سيحظرون املباراة وسنقدم 
م�ا يليق به�م ونأمل بحض�ور املزيد من 
اس�اطري العالم« مش�ريا »نأمل بقدومنا 
للع�راق هو املس�اعدة يف تخط�ي االزمة 
بين�ه وب�ني الفيف�ا ورف�ع الحظ�ر عن 

املالعب العراقية«.
ويناق�ش وزي�ر الش�باب والرياضة عبد 
الثالث�اء م�ع  الي�وم  الحس�ني عبط�ان 

الجهاز التدريب�ي واالداري ونجوم كاس 
اس�يا 2007 التحض�ريات القامة مباراة 
االس�اطري يف التاس�ع م�ن ش�هر ايلول 
املقب�ل يف ملعب البرصة الدويل س�عة 65 

الف متفرج.
وس�يتم خالل اللقاء البح�ث والتداول يف 
االمور التي تخص املب�اراة املرتقبة التي 
س�تجمع نجوم العراق م�ع نجوم العالم 
يف كرنف�ال مميز يس�هم يف رف�ع الحظر 

بشكل كيل عن الكرة العراقية.
وسيقيم عبطان مأدبة عشاء عىل رشف 
املنتخ�ب ال�ذي جل�ب االف�راح للش�عب 
العراق�ي يف انج�از غ�ري مس�بوق للكرة 

وزارة  ح�ددت  جانبه�ا  العراقية«.م�ن 
الش�باب والرياضة، التاس�ع من ش�هر 
ايلول موعدا إلقامة مباراة االساطري بني 
نج�وم ابطال اس�يا 2007 ونجوم الكرة 
العاملية يف ملعب البرصة الدويل س�عة 65 

الف متفرج.
وق�ال مدي�ر دائ�رة العالق�ات والتعاون 
ال�دويل احمد املوس�وي أن« موعد مباراة 
األس�اطري سيكون يف التاس�ع من أيلول 
املقب�ل، وس�يحي الحف�ل اح�د الفنانني 
سيس�تغرق  ال�ذي  الحف�ل  وأن  الكب�ار 
نحو أربع س�اعات سيتضمن الكثري من 

املفاجآت.

حددت التاسع من أيلول املقبل موعدًا للمباراة

الشباب والرياضة تقدم أساطري العالـم وتوعد بإقامة مباريات مع أندية عريقة

برشلونة يرفع شعار الصفقات اجلديدة أهم من السوبر

ليفربول يضع سعرًا خياليًا النتقال كوتينيو

             المستقبل العراقي/ متابعة

جاء الفوز الثمين الذي حققه ريال مدريد على غريمه التقليدي 
برش�لونة في ذهاب كأس السوبر اإلسبانية لكرة القدم، ليضع 
الفري�ق الكتالوني أمام مهمة صعبة للغاية من أجل انتزاع أول 
ألقاب الموسم الجديد، ولكن األهم من ذلك هو أنه ألقى اللضوء 
بشكل كبير على ضرورة التحرك السريع في سوق االنتقاالت.

وفي مواجهة الكالس�يكو الت�ي جمعت الغريمي�ن على ملعب 
“كامب نو” ، تغلب ريال مدريد على 

مضيف�ه برش�لونة 3 / 1 ليضع 
التتوي�ج  منص�ة  عل�ى  قدم�ا 
بكأس الس�وبر، ويؤكد حاجة 

برشلونة للتحرك من أجل إنقاذ موسمه.
وقال سيرجيو بوس�كيتس العب وسط برشلونة عقب مباراة 
أمس: “الفري�ق بحاجة إلى صفقات جديدة، ليس بس�بب هذه 
النتيج�ة فقط، وإنما نظ�را لحاجته إلى إعادة البن�اء. بالتأكيد 

يجب إبرام صفقات.”
وتأمل إدارة برش�لونة في حسم التعاقد مع العب خط الوسط 
البرازيلي باولينيو ومواطنه فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان 

ديمبلي، خالل األيام القليلة المقبلة.
ونش�رت صحيفة “س�بورت” الكتالونية الي�وم االثنين عنوان 
“التعاق�دات اآلن” بصفحته�ا األول�ى، حيث ال يزال برش�لونة 
يترن�ح في بحثه ع�ن الحل المناس�ب لتعويض رحي�ل النجم 
البرازيل�ي نيم�ار إلى باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي في 

صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
ولكن بغض النظر عن توقيت إيجاد الحلول، ال يتوقع أن ينجح 
برشلونة في االس�تفادة من أي صفقة جديدة خالل المواجهة 
المرتقب�ة أم�ام غريمه ري�ال مدريد عل�ى ملعب “س�انتياجو 

برنابيو” بعد غد األربعاء في إياب كأس السوبر.
وعزز ريال مدريد فرصته بش�كل كبير 

ف�ي انت�زاع اللق�ب، حي�ث يب�دو 
الملكي على بع�د 90 دقيقة من 

التتوي�ج بس�ابع ألقاب�ه تحت 
الفرنس�ي  الفني  قيادة مديره 
زين الدي�ن زيدان ال�ذي تولى 

المنصب قبل 20 شهرا فقط.

هيجواين يعتذر جلامهري يوفنتوس
            المستقبل العراقي/متابعة

تق�دم األرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفينتوس، باعتذاره لمش�جعي 
الفريق، بعد خس�ارة كأس السوبر اإليطالي أمام التسيو، مبرزا ضرورة الوحدة 

لتجاوز هذه اللحظة الس�لبية.وقال هيجواين، عبر )إنس�تجرام(: “أود االعتذار 
لمش�جعي يوفنتوس جراء خس�ارة لقاء الس�وبر، تس�تحقون منا أفضل 

م�ن هذا”.وتابع: “أعرف أننا نس�تطيع فعل المزي�د، وينبغي أن نقدم 
أكثر خالل الفترة المقبلة، اآلن نحتاج تش�جيعكم أكثر من أي وقت 

مضى”.وتعرض نادي الس�يدة العجوز النتق�ادات الذعة، ألنه لم 
يستعد بشكل جيد لمواجهة التسيو، لذأ أقر المهاجم األرجنتيني 
بمسؤولية الفريق عن هذه الخسارة، في رسالة مكتوبة باللغة 
اإليطالية.وأض�اف: “أتعه�د أن نعيش معا عام�ا رائعا، أود أن 
أعرب لكم عن امتناني ألنكم كنتم دوما إلى جانبنا، إذا توحدنا 
سنس�تطيع أن نغير ذلك”.وكان مواطنه باولو ديباال والمدرب 
ماس�يميليانو أليجري، قد أبرزا بعد انتهاء اللقاء ضرورة تغيير 

أداء فري�ق الس�يدة العج�وز س�ريعا.وتوج التس�يو بلقب كأس 
الس�وبر للمرة الرابع�ة في تاريخه، بعدما تغل�ب على يوفنتوس 

ف�ي مب�اراة مثيرة بثالثة أه�داف مقابل اثنين، ف�ي اللقاء ال�ذي احتضنه ملعب 
“األوليمبيكو” بالعاصمة روما.

المستقبل العراقي/متابعة            

حدد نادي ليفربول اإلنجليزي سعراً خيالياً للتخلي عن البرازيلي فيليب 
كوتينيو، المطلوب من برشلونة اإلسباني.

وذك�رت صحيفة “س�بورت” اإلس�بانية نق�اًل عن “ديل�ي ريكورد” 
البريطانية أّن “ليفربول قرر تحديد مبلغ 150 مليون يورو للموافقة 
عل�ى رحيل كوتيني�و، إلى النادي الكتالوني، بع�د أن قدم الالعب طلباً 

للمغادرة”.
وأش�ارت الصحيفة إلى أّن “الفريقين في مفاوضات مستمرة، ولم يتوصال التفاق 
بعد، كما أّن األلماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، متمسك بالالعب، رغم 

قناعته باقتراب كوتينيو من المغادرة”.
وأوضح�ت الصحيف�ة أّن “كوتيني�و لم يكن يت�درب بصورة جي�دة قبل تعرضه 
لإلصاب�ة، الت�ي أدت لغيابه ع�ن آخر مباراتي�ن وديتين، وبدت علي�ه الرغبة في 

الرحيل عن النادي.

كريستيانو رونالدو يسجل رقاًم استثنائيًا 
يف كامب نو

             المستقبل العراقي / متابعة

س�جل البرتغالي كريس�تيانو رونال�دو، هدًفا ثانًيا 
لفريق�ه ري�ال مدريد في مرمى نادي برش�لونة 

بذهاب كأس السوبر اإلسباني، في كامب نو.
وقالت شبكة “أوبتا” لإلحصائيات، إن الهدف 
ال�ذي س�جله البرتغالي في مرمى برش�لونة، 
يحم�ل رقم 11 له ف�ي آخر 11 زي�ارة لملعب 

كامب نو.
وأكد حس�اب “ميس�تر ش�يب” أن كريستيانو 
عادل بهذا الرقم أسطورة ريال مدريد خينتو، 

كأكث�ر العب تس�جياًل خ�ارج الديار ف�ي مباريات 
الكالس�يكو.وبعد هدف�ه بدقائ�ق قليل�ة، تع�رض 
الالعب البرتغالي كريستيانو إلنذار ثان أدى لطرده، 
بع�د التحام مع أومتيتي في منطقة الجزاء، اعتبره 
الحكم تحايال من البرتغال�ي، للحصول على ضربة 
جزاء.ويع�د هذا الطرد ه�و األول لالعب البرتغالي 
في الكالسيكو، خالل 28 مباراة خاضها.كما عادل 
رونالدو، الرقم القياسي المسجل باسم ألفريدو دي 
س�تيفانو، من حيث عدد المباريات التي شارك بها 
مع ريال مدريد، برصي�د 374 مباراة، عقب دخوله 

بديال مع فريقه ضد برشلونة.

             المستقبل العراقي / متابعة

ح�دد أوليف�ر كان، أس�طورة نادي باي�رن ميونيخ 
والمنتخ�ب األلماني الس�ابق، معي�ار الحكم على 
المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني 
للفريق البافاري.وق�ال كان، في تصريحات 
لصحيفة “كيكر” األلمانية: “بطبيعة الحال 
أنش�يلوتي تح�ت المراقبة، معي�ار الحكم 
علي�ه هو دوري أبط�ال أوروبا مثلما حدث 
مع بيب جوارديوال”.وأضاف وصيف مونديال 
2002: “كم�ا أن دمج الالعبين الش�باب في 
تشكيلة الفريق يعد مقياًسا لعمل أنشيلوتي 
مع بايرن”.وتابع: “إذا أراد بايرن أن يكون 
بين أفضل 3 أو 4 في أوروبا، فإنه س�يكون 
مضطًرا لعقد صفقات كبيرة جًدا في نهاية 
المطاف”.وبسؤاله عن تعيين حسن صالح 
حميديتش، مدي�ًرا رياضًيا للنادي البافاري، 
أجاب: “جودته س�وف تظهر عندما ال يسير 

الفريق وفق ما هو مخطط له”.

أوليفر كان حيدد معيار احلكم 
عىل أنشيلويت
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
> رذاذ > تعن�ي : املط�ر الخفي�ف و الضعي�ف و كذلك 

القطرات املتطايرة.
الحي�وان الوحيد الذي يتحّمل في�ه الذكر مهمة الحمل 

بدل األنثى هو حصان البحر.
تس�تطيع النعامة ان تركض برسعة تصل اىل 80 كيلو 

مرت يف الساعة.
كمي�ة الحرارة الت�ي تنبعث يف اليوم الواحد من جس�م 
الشخص العادي كافية لجعل 40 لرتا من املاء تصل اىل 

درجة الغليان.
طي�ور البطريق تس�تعمل التثائب كج�زء من طقوس 

الغزل يف فصل التزاوج.
الصني كانت اول دولة يف العالم تستخدم نقوداً ورقية.

أثبتت البحوث العلمية ان سم إناث األفاعي اقوى واكثر 
فتكا من سم ذكورها .

تبدا بصمات أصابع الجنني يف الظهور بعد مرور حوايل 
15 اسبوعا عىل بدايه الحمل .

تكلم مع نفس�ك فهذا يجعلك أكثر ذكاء وليس مجنونا 
كما يعتقد البعض.

عكس املعتقد فإن الشوكوالته العالقة لها بظهور حب 
الشباب.

مهنيا:ح�اول ان ال تق�وم الي�وم باتخاذ 
اي ق�رار ام مبادرة الن الح�ظ لن يكون 
حليفك عاطفيا:تش�عر بالكابة و الحزن 

عىل فراق من تحب .

مهنيا:ترتا ح مؤقتا من فرتة الضغوطات 
التى مررت به�ا عاطفيا:حاو ل ان تقف 
اىل جانب من تحب و ان تدعمه بقراراته 

.

مهني�ا:ال تق�م باي�ة ترصف�ات متهورة 
اليوم و خذ وقتك يف التفكري عاطفيا:معا 
ملتك لحبيبك قد يش�وبها بعض االخطاء 

يف املساء لعنادتك معه .

لالعم�ال  وباالخ�ص  جي�د  مهنيا:ي�وم 
التي س�تلحظ تقدما ملحوظا عاطفيا:ا 
تحاول الس�يطرة عىل م�ن تحب وتملكه 

فهذا سيبعده عنك .

العملي�ة  حيات�ك  ع�ىل  مهنيا:س�رتكز 
و تمش�ية االم�ور املتوقف�ة من�ذ م�دة 
عاطفي�ا:ال تح�اول ان تش�عر الحبي�ب 

بامللل من رفقتك .

مهنيا:تش�عر ان اليوم طوي�ل و ال يكاد 
ينتهي ينتابك الش�عور بامللل عاطفيا:ال 
تك�ن مزاجيا يف ترصفات�ك مع الحبيب و 

حل االمور بالهدوء.

مهنيا:يج�ب ان تك�ون اكث�ر مرون�ة يف 
تعامل�ك م�ع زم�الء العم�ل عاطفيا:قد 
تتلق�ى رد ال يعجب�ك م�ن الحبي�ب خ�ذ 

االمور ببساطة .

مهنيا:يدعم ك الحظ اليوم لحل مش�كلة 
عالق�ة منذ ف�رتة عاطفيا:اخر ج برفقة 
الحبيب اىل احد االماكن الرومانسية فهذا 

سرييحك .

مهنيا:تش�عر بالح�رية و ال�رتدد الي�وم 
فيج�ب ان تتخ�ذ العدي�د من الق�رارات 
املصريي�ة عاطفيا:ع�ي كان تكون اكثر 
ح�ذرا يف طريقة كالم�ك و ترصفاتك مع 

الحبيب .

مهنيا:خ�ذ وقت�ك بالعمل و ال تس�تعجل 
ف�اي خط�أ ل�ن يك�ون مقب�ول الي�وم 
عاطفيا:ال تتدخل يف ش�ؤون ال تعنيك يف 

عالقتك مع الرشيك .

مهنيا:انتب�ه اكثر اىل مصاريفك فالوضع 
املادي ال يس�مح بأية مغامرة عاطفيا:ال 
تهمل التزاماتك اتجاه من تحب بس�بب 

انشغالك بالعمل.

مهنيا:تش�عر ان ف�رتة املصاع�ب الت�ى 
مررت بها انته�ت و تبدأ فرتة جديدة من 
التط�ور عاطفيا:ح�او ل ان تك�ون اكثر 

مجاملة ملن تحب .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
4 رشيحة توست أسمر

نصف كوب جبنة قريش
2 معلقة كبرية بقدونس مفروم

2 معلقة كبرية زيت زيتون
طريقة التحضري«

توضع الجبن�ة يف بولة، ويض�اف إليه زيت 
الزيتون والبقدونس.

ف�وق  تده�ن  ث�م  جي�داً،  الجبن�ة  تخل�ط 
التوست.

توض�ع يف الطب�ق، وتقدم م�ع الخرضوات 
الطازجة.
ملحوظة:

يمكن تحميص التوست قبل استخدامه.

الرياضة عىل شاطيء البحر فوائد مضاعفة
أك�دت أحدث البح�وث العلمي�ة أن الراحة واإلج�ازات الطويلة عىل 
ش�اطئ البحر ق�د تنقلب م�ن مصدر للمتعة ولتحس�ني مس�توى 
الصحة واللياقة البدنية إىل س�بب يف الرضر بالصحة. وكش�ف عدد 
م�ن علماء الصحة أن اإلجازات الطويل�ة أو االمتناع عن القيام بأّي 
نش�اطات بدني�ة أو ذهنية لديها آثار س�لبية ع�ىل الحالة الصحية 
والعقلية لإلنسان..ووفقا للعلماء الربيطانيني فإن “قضاء اإلجازات 
الطويلة أو االس�تجمام عىل الش�واطئ دون القيام بأّي نش�اطات 
بدني�ة أو ذهني�ة تذك�ر من املمك�ن أن يزي�د من احتم�ال اإلصابة 
بأمراض خطرية قد تتسبب يف الوفاة املبكرة، فأثناء اإلجازات يفقد 
الجس�م قس�ما من كتلته العضلية وتزداد نس�ب الدهون املرتاكمة 
فيه”..وكش�فت العديد من الدراس�ات الفوائد الكث�رية ملياه البحر، 
بينم�ا أكدت أخ�رى أهمية ممارس�ة التمارين الرياضي�ة يف الهواء 
الطلق وعىل ش�اطئ البحر خصوصا. وقالت غريها من الدراس�ات 
إن للرم�ال الكثري من الفوائد عندما نمارس الرياضة مبارشة عليها 
واألقدام حافية. ويمكن لهذه الفوائد أن تكون مضاعفة إذا تزامنت 

يف الوقت نفسه واجتمعت مع أوقات الراحة واالستجمام والعطل.

طريقة فعالة ملحاربة الشيخوخة املبكرة
أكد علماء من جامعة كاليفورنيا األمريكية أن اتباع نظام غذائي 
قليل الس�عرات الحرارية يس�اعد عىل الحفاظ عىل صحة الجسم 
ويس�اهم يف إطالة العمر ومحاربة الشيخوخة..ويف حديث ملوقع 
EurekAlert قال العلماء: »تعترب الشيخوخة املبكرة وتلف الخاليا 
الرسيع من أخطر األمراض التي تواجه اإلنس�ان وتدمر الصحة، 
وخ�الل أبحاثنا األخرية، حاولنا إيجاد أفض�ل الطرق للوقاية من 
هذا امل�رض. وبينت التجارب التي أجريناها عىل الفرئان املخربية 
أن اتب�اع حمي�ات غذائي�ة قليلة الس�عرات الحرارية يس�اهم يف 
إطالة العمر البيولوجي للجس�م ويمنع التلف الرسيع للخاليا«..

وأوضح�وا أنه�م راقبوا، أثن�اء ف�رتة التجارب، الوض�ع الصحي 
للحيوانات املخربية الت�ي أخضعوها لعدد من الحميات الغذائية، 
حي�ث تبني أن الف�رئان التي أرغمت عىل اتب�اع نظام غذائي قليل 
الس�عرات الحرارية ملدة س�تة أش�هر، زاد متوس�ط العمر لديها 
بمعدل ملح�وظ، كما تباط�أت لديها معدالت تل�ف الخاليا..كما 
أكدوا أن النتائج التي توصلوا إليها س�تدفعهم ملواصلة الدراسات 

للتأكد فيما إذا كانت تلك الطريقة مفيدة ألجسام البرش أم ال.

مغربية هتب حياهتا لرعاية القطط الشاردة
انطالق�ا من منزله�ا الكائن بزقاق ضيق يف الح�ي العتيق بمدينة 
طنجة، تخصص آسيا املؤذن حّيزا من يومها لرعاية القطط، عرب 
توف�ري األكل والرشاب والدواء للعرشات منها رغم ما يش�كله ذلك 
من عبء ثقيل، خاصة وأن وضعيتها املادية قاسية، ويف ظل تزايد 

الحوادث واالعتداءات التي تتعرض لها هذه الحيوانات.
وتقول آس�يا “منذ وعيت وأنا أميل إىل حب القطط”، وتضيف “إذا 
وجدت قطا مصاب�ا حملته إىل بيتي ألعالجه، وإذا صادفت جائعا 
منه�ا أرسع لتوفري الطعام والرشاب ل�ه”..“أم الهرر” بهذا اللقب 
تعرف آس�يا للداللة عىل ش�هرتها برتبية القطط ورعايتها داخل 

منزلها وخارجه، وهي سعيدة بهذه التسمية.
ويوج�د يف منزل آس�يا حاليا ما مجموعه 11 قط�ا، التقطتها من 
أماكن مختلفة وأغلبها كان يف حاالت سيئة، سواء نتيجة تعرضه 
لحوادث نجمت عنها كسور أو جروح أو اعتداءات من قبل بعض 
األش�خاص..وال تكتف�ي امل�ؤذن برعاية ه�ذا العدد م�ن القطط، 
إذ تخ�رج صبيح�ة كل ي�وم تجر معه�ا عربة صغ�رية بها بعض 
األطعمة واملأكوالت لتوزعها عىل مجموعات من القطط املنترشة 

يف أزقة الحي.

1عاصم�ة املغ�رب o مس�ؤول 2عاصمتها 
بريوت o مدينة باسلة يف فلسطني

وض�وح  ع�دم   o العظم�ى  3الغالبي�ة 
)معكوسة(

4الذي يميش عىل ارجله وبطنه o تاجر فراء 
5عاصمة اإلمارات o فاكهة حمراء لذيذة

6خروف كبري 7اصوات الهواتف o كتكوت
8عاصمة عربية ب�ني نيلني 9عاصمة تلقب 

بالشهباء o جزء من الفم
10اترك o عاصمة املعز لدين الله الفاطمي

1بلد املليون شهيد o متشابهان 2من انواع 
الشجر o اسمها القديم عمون )معكوسة(. 
3اصدر الهاتف صوتا o اقول مالم اكن اريد 
 o غري مهذب o قوله )معكوسة( 4ثلثا باب
اشتاقا 5صوت األلم 6للسؤال )معكوسة( 
o صف�ة م�ن صف�ات الب�رش الحس�نة أو 
الس�يئة 7ملل )مبعث�رة( o نظر 8عاصمة 
موريتانيا 9اس�م بن�ت بمعنى غزال o بلدة 
يف لبن�ان 10مدينة ليبية ش�هرية o األرض 

املكرمة

عموديافـقـي

بدون تعليق

التوست األسمر باجلبنة 
القريش للدايت

ق اليوم..
طب

فيسبوك توسع نطاق عروضها املصورة
اتخ�ذت رشك�ة فيس�بوك أكرب خط�وة حتى 
اآلن للمنافس�ة يف سوق مش�اهدة تسجيالت 
الفيدي�و بتوس�يع نطاق عروضه�ا املصورة 
لتشمل مباريات كرة السلة النسائية وعرضا 

لرحالت السفاري وبرنامجا لرعاية األبناء.
وقالت الرشكة إن املنصة التي سيطلق عليها 
اس�م “ووت�ش” س�تكون متوف�رة يف ب�ادئ 
األمر ملجموع�ة محدودة يف الوالي�ات املتحدة 
ع�رب تطبيق فيس�بوك عىل الهات�ف املحمول 
وعىل موق�ع الرشكة اإللكرتون�ي وتطبيقات 

التلفزيون.

مسدس قاتل بحجم بطاقة االئتامن!

صممت رشكة مصنعة لألسلحة 
الناري�ة، مسدس�ا قاب�ال للط�ي 
صغ�ري الحج�م يمك�ن وضع�ه 
املحفظة..وي�زن  أو  الجي�ب  يف 
 ،»22LR.Lifecard« مس�دس 
ال�ذي يأت�ي ع�ىل ش�كل بطاقة 

االئتمان، حوايل 198 غراما.
 Trailblazer إن رشك�ة  ويق�ال 
Firearms التي صممت املسدس، 
كانت تعمل ع�ىل االبتكار الجديد 
املس�دس  س�نوات.وإن   7 م�دة 
يتميز بهيكله الصلب، مع وجود 
زن�اد وم�كان لتخزي�ن ذخ�رية 

كافية ألربعة جوالت إضافية.

ويمك�ن ط�ي املس�دس الصغري 
ليصبح طوله 8.6 س�م، ليصبح 
عىل ش�كل بطاقة بس�مك 1.27 
سم. وُعرض »املس�دس للبيع يف 
جميع أنح�اء الوالي�ات املتحدة، 
مقاب�ل 399 دوالرا.ومن املتوقع 
أن تتم أوىل عمليات تسليم املنتج 
ولك�ن  أغس�طس،  منتص�ف  يف 
تقول الرشك�ة، إن املس�دس لن 
يك�ون متاحا لل�رشاء يف اململكة 
املتحدة..ويتميز هيكل املس�دس 
بأن�ه مقاوم للت�آكل، كما يمكن 
التحك�م ب�ه بكلت�ا اليدي�ن، مع 

وجود مقبض سهل االستخدام.
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كارهو األضواء الباطل راكبًا

هيثم حسين  عدلي صادق

تق�ول الحكاية الرمزي�ة إن رجال ركب حم�اره ليعبر الصحراء 
المقف�رة، فص�ادف نقيض�ه الباطل ف�ي الطريق، وق�د تقطعت به 
الُس�بل بال مركوب، توس�ل الباطل الحق أن يحمل�ه معه على ظهر 

الحمار.
رّق قلب الحق، لكنه أش�فق على حماره م�ن حمل االثنين معا، 
قال للباطل “تركب أنت اآلن وأنا أمش�ي، ثم تنزل وأركب”، استراح 
الباط�ل على ظهر الحم�ار، وعندما ن�زل وجاء دوره للمش�ي، بدأ 

يضمر أمرا باطال.
ترّج�ل الحق طوعا ودع�ا الباطل إلى الركوب، ولم�ا جاء الدور 
المق�رر للحق، لم ي�دُع صاحب الحم�ار للركوب، فطل�ب الحق من 

شريك الرحلة أن ينزل، فأجابه “كيف أمشي والحمار لي؟”.
امتد الس�جال بينهم�ا دون فتح أي ثغرة في ج�دار الباطل الذي 
أص�ّر على أن الحمار حماره وكان االنس�داد. ب�دا الوهن على الحق 
الذي تضعضع�ت حجته وأعيته الحيلة، وال ش�هود يؤيدونه وليس 

في وسعه أن يردع الباطل.
تكّس�رت لغته وداخ�ت من خضيض الس�جال، بل أح�ّس الحق 
بالرغبة في التس�ليم، ولكن ش�ّتان بين من ُيس�لِّم ويس�تريح ومن 
يرضخ فيش�قى وُتدمى روحه وقدماه، فإن عاند غريمه سيش�قى 

أكثر.
س�اورته نفس�ه أن يتوس�له لكي يقطعا الصحراء معا بتناوب 
الرك�وب، ربما يكون قد لعن الحمار المش�ؤوم الذي أدخله في هذا 
السجال، وتمنى لو أن الرحلة بدأت مشيا على األقدام، فمن ال يحمي 

نفسه يعجز عن حماية فحواه، فما بالنا بحماره.
اتف�ق االثنان على االحتكام إلى من يصادفهما وإلى حين ظهور 
هذا الذي يحكم بينهما، سيظل الباطل راكبا والحق يجرجر أقدامه.

عندم�ا ظه�ر ال�ذي س�يحتكمان إلي�ه، كان الحق قد بل�غ ذروة 
القن�وط وانعقد لس�انه ول�م يعد عقله ق�ادرا على المش�اركة في 
صياغة الس�ؤال، فترك الصياغة للباطل “َمن هو األجدر بأن يمشي 

في هذه الدنيا.. الحق أم الباطل؟، أجاب الَحَكْم “الحق طبعا”.
هنا، ش�ّد الباطل َرَس�َن الحمار في الوجهة األخرى، وقال للحق 
“لق�د أْنَصَفك الَحَكم”.وقيل إن باطال تحدى الحق يوما فقال له “إّن 
عن�دي من الحِي�ل ما أغطي به وجهك الحقيقي ع�ن الناس”، أجابه 
الحق “وعن�دي من القوة ما أهتك به تغري�رك بهم”، غضب الباطل 
وصاح “َهْب أنك أقنعت الناس جميعا، هل تنس�ى أن س�ندي إبليس 
الباق�ي إلى يوم ُيبعث�ون؟”، أجاب الحق بهدوء “ل�ن أيأس مادامت 
ر”، عاد الباطل فقال “أي ناس هؤالء ناسك، حتى  للناس عقول تفكِّ
وإن ظف�رت بمن يفكرون؟ فم�ا أكثر الناس أيه�ا الواهم وما أكثر 

نصيبي منهم!”.

ف�ي عالم الف�ّن واألدب هن�اك َمن يس�تميت من أج�ل الوصول إلى 
األضواء، يعش�قها وال يوّفر س�بيالً أو وس�يلة للوصول إليها، مسكوناً 
بنوع من اليقين أّنها نعيمه، في حين أّن هناك آخرين يكرهون األضواء 
ويهربون منها، يش�عرون أّن تس�ليطها عليهم يفقده�م أمانهم ويبّدد 
عزلتهم ويغّربهم عن ذاته�م، وأّن االرتهان بإغوائها جحيم ألصحابها.

بي�ن عاش�قي األضواء وكارهيها، كيف يمكن تفس�ير الحالة؟ أليس�ت 
الش�هرة ضالّة الكثيرين مّمن يعملون ف�ي مختلف المجاالت، وبخاّصة 
الف�ّن واألدب؟ هل يمكن توصيف أصحابها بأّنهم مس�كونون بنقائض 
تقودهم في دروب غرائبّية؟ تراهم من جهة يبدعون أعمالهم ويؤلّفونها 
ال من أجل أنفس�هم فقط، ألّنهم لو أنتجوها ألنفسهم لما كانوا بحاجة 
إلى نش�رها وإطالع اآلخري�ن عليها، والبحث عن النجاح، واالش�تهار، 
ف�ي الوقت الذي تكون األضواء التي يتّم تس�ليطها عليهم الحقاً مثيرة 
لحفيظتهم بطريقة ما ألّنها تقتحم خصوصّيتهم، أو ما يمكن تس�ميته 
بالس�المة التي يؤثرونها.هل يمكن القول بأّن كارهي األضواء يعانون 
من ُره�اب المواجهة الواقعّي�ة مع جمهورهم، لذلك يفّضلون إفس�اح 
المج�ال إلبداعاتهم كي تخ�ّط طريقها في عالم األض�واء بعيداً عنهم؟ 
وه�ل تحتمل تلك المواجهة مفارقة الفصل بي�ن المبدع المنزوي بذاته 
في عزلته وإبداعه الذي يحتّل حّيزاً في عالم الشهرة واألضواء..؟ هنالك 
أش�خاص في مختلف الميادين ينأون بأنفسهم عن الضجيج اإلعالمّي، 
ويتهّربون من األضواء، ويؤثرون البقاء في محيطهم الضّيق ُمفسحين 
المجال إلبداعاتهم وأعمالهم للحدي�ث عنهم، والتكّفل بالمرافعة عنهم 
من دون أن يتدّخلوا في رس�م مصائرها أو يفتحوا كوى للتلّصص على 
حياته�م وخصوصّيتهم م�ن خاللها.ف�ي مج�ال األدب والرواية هناك 
الّروائّي األلماني باتريك زوسكيند صاحب رواية “العطر” الشهيرة التي 
ترجم�ت إلى قراب�ة 46 لغة حّتى اآلن، المولود س�نة 1949 في منطقة 
جب�ال األلب في الجن�وب األلمانّي، والذي كتب قصصاً وس�يناريوهات 
ألف�الم س�ينمائية، يعرف عن�ه تفضيله للعزل�ة واالختباء م�ن أضواء 
الش�هرة، ورفضه قبول جوائز أدبي�ة أو الموافقة عل�ى إجراء أحاديث 
صحفي�ة أو مقاب�الت متلفزة. وهناك آخرون مثله بنس�بة أقّل أو أكثر، 
يك�ون عش�ق األض�واء لديهم منصّب�اً على اّتج�اه مختل�ف، أي يمكن 
توصيف كرهه�م بالرغبة المتحّولة إلى أعمالهم، يريدون لها الش�هرة 
والض�وء، يفصلون لها حياة منفصلة ع�ن حياتهم، يطلقونها في عالم 
التلّقي وينطلقون هم في عالمهم اإلبداعّي ليبحثوا عن الجديد والمبتكر 
فيه، ال يظلّون أس�رى األضواء التي قد تكون عامية في بعض األحيان. 
يكتب المؤلّف ليصل إلى غاية يضعها لنفسه، ليوصل رسائل يؤمن بها، 
ليحّقق كينونته من خالل أعماله، وس�واء إن تّم تس�ليط األضواء عليه 
أو ال، أو إن كان عاش�قاً أو كارهاً لها، ف�إّن عليه أن يكمل الطريق الذي 

اختّطه لنفسه ويمضي في رحلة اإلبداع والبحث عن اإلدهاش.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

يف الفلبني.. الكالب »عامل إنقاذ«

ق�دم فريق مكافح�ة الكوارث ف�ي مانيال عاصمة الفلبي�ن، تدريبا 
مجانيا ألصحاب الحيوانات األليفة، الذين يريدون أن تصبح كالبهم 

مهيأة للقيام بأعمال اإلنقاذ عندما يضرب زلزال مدمر المدينة.
ومن أجل االس�تعداد لزل�زال قوته 7.2 درجة يعتق�د جيولوجيون 
فلبيني�ون أنه قد يضرب العاصمة، تقوم هيئة تنمية مانيال بتدريب 
عش�رات م�ن المتطوعي�ن وكالبه�م على أعم�ال وبرام�ج البحث 

واإلنقاذ كل يوم سبت.
ويش�مل التدريب البحث وس�ط الحطام وخف�ة الحركة، فضال عن 
التدريب�ات على قيادة الكالب ألعمال التعق�ب واقتفاء األثر.ويقدر 
الجيولوجيون الفلبينيون أن 30 ألف أسرة يمكن أن تتضرر، ويمكن 

أن يموت اآلالف، جراء الزلزال المتوقع.

نجح مهن�دس برمجيات نيجيري ف�ي ابتكار تطبيق 
عبر االنترنت، يح�اول من خالله القضاء على الجوع 

عن طريق محاربة هدر الغذاء.
ويتيح تطبيق »تش�وبيري« للجمعيات الخيرية شراء 
األغذية التي اقترب موعد انتهاء صالحيتها بأس�عار 

مخفضة من المتاجر للتبرع بها للمعوزين.
أوس�كار  المهن�دس  وق�ام 
التطبي�ق  بتطوي�ر  إكبونيم�و 
لتقليل الغذاء المهدر في نيجيريا، 
متأث�را بتجربته الخاص�ة، إذ أن 
نش�أته الفقيرة الت�ي عاني فيها 
من نق�ص الغذاء ألهمته الفكرة.

»م�رت  إكبونيم�و    وأوض�ح 
علين�ا فت�رة في األس�رة مرض 
فيها وال�دي وتوقف ع�ن العمل 
وأتذك�ر جي�دا خالل تل�ك الفترة 
ك�م كان توفي�ر وجب�ة غذائي�ة 
كامل�ة يش�كل تحدي�ا... أثر ذلك 
علي نفس�يا وأكاديمي�ا... وقلت 
دائما إنني في المس�تقبل سأحل 
تلك المشكلة حتى ال يمر أحد بما 
عانيته«.وبحسب األمم المتحدة، 
ف�إن نحو ثلث الغ�ذاء الذي ينتج 

ح�ول العالم ال يس�تهلك عل�ى اإلط�الق، إذ ينتهي به 
المطاف فاسدا بعد الحصاد أو أثناء النقل أو تتخلص 

منه المتاجر أو المستهلكون.
وأكد المهندس أن مبادرته تس�عى لمس�اعدة ما بين 
50 و100 أل�ف أس�رة بتوفير تغذي�ة رخيصة بحلول 

العام المقبل.

يش�هد النص�ف الش�مالي م�ن الك�رة األرضية هذه 
األي�ام واح�دة من أجم�ل الظواه�ر الفلكي�ة، يطلق 
عليها أحيانا اس�م »المطر الذهب�ي« وهي عبارة عن 
زخات من الش�هب، بلغت ذروتها ليلة السبت األحد..

وظاه�رة زخ�ات الش�هب الفلكي�ة ظاهرة س�نوية 
تشهدها األرض في شهر أغسطس من كل عام، وذلك 

عندما يمر الكوكب األزرق في مسار غيمة من الغبار 
الكوني تدور حول الش�مس.وهذه الغيمة عبارة عن 
ح�زام من الغبار الكون�ي والجليد المنبعث من مذنب 
س�ويفت تتل، الذي يدور حول الشمس مرة كل 133 
عام�ا، وعندما تمر األرض من خاللها، ينجم احتكاك 
بي�ن ه�ذا الغب�ار الكون�ي والغالف الج�وي لألرض، 
ويتولد ع�ن ذلك زخ�ات من 
الش�هب..ويبدو مصدر هذه 
الزخ�ات »الظاه�ري« قادما 
أو  من كويكب�ة بيرس�يوس 
»حام�ل رأس الغ�ول« وهي 
عب�ارة عن ب�رج فلكي يضم 
ع�دة نج�وم، أبرزه�ا نج�م 
المرفق أو »ألف�ا حامل رأس 
الغ�ول« ونجم الغول أو »بيتا 
ونج�م  الغ�ول  رأس  حام�ل 
مي�رام أو »إيت�ا حام�ل رأس 
أو  المنك�ب  ونج�م  الغ�ول 
»إك�زي حام�ل رأس الغول« 
ونج�م العات�ق أو »ميكرون 
حام�ل رأس الغ�ول« ونج�م 
جورجينيا الثان�وي أو »باي 

حامل رأس الغول«. 

نيجريي »يطعم« فقراء بالده بتطبيق هاتفي »املطر الذهبي« يشع يف سامء األرض

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني


