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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الـعـقـل 
أن تـقـول مـا تـعرف وتـعـمـل 

ممّا تنطق به

ص3جملس الوزراء يقرر »معاجلة« اوضاع البرصة.. ويصوت عىل توصيات بشأن الكهرباء والزراعة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4ش بيونغيانغ وواشنطن.. حوار الصواريخ النووية

تـواصـل االحـتـجـــاجــات فـي نــيــويــورك ضـد تــرامــب: ارحــل

املحكمة االحتادية: طعن املستجوب ال يعطـل عمليـة االستجـواب

معركة تلعفر بانتظار »إشارة« رئيس الوزراء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قصف س�الح الج�و، أم�س الثالثاء، 
اهداف تنظيم »داعش« تمهيًدا النطالق 
معركة تحرير مدينة تلعفر غرب املوصل 
من قبض�ة تنظيم داع�ش، وترافق ذلك 
م�ع تق�دم ق�وات النخبة إىل مش�ارفها 
بإنتظار إش�ارة العبادي لب�دء الهجوم، 
فيم�ا اص�درت خلي�ة االع�الم الحرب�ي 
توصيات اىل االعالميني الراغبني بتغطية 

العمليات العسكرية هناك.
وقصف س�الح الج�و اهداف�اً داخل 
تلعف�ر اس�تهدفت تحصين�ات ومعامل 

تصنيع املتفجرات واملفخخات. 
وقال قائد ق�وات الرشطة االتحادية 
الفريق رائد ش�اكر جودت يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
وحدات من الفرقة اآللية املدرعة وقوات 
النخبة تحركت باتجاه تلعفر وتمركزت 
يف مواضعها القتالية عىل مشارف املدينة 

استعداداً ملعركة التحرير. 
واش�ار ج�ودت اىل أن طالئ�ع قوات 
الرشطة االتحادية من الفرقتني الخامسة 
والثالث�ة وافواج القناص�ني والطائرات 
املسرية وعرشات اآلليات املدرعة وصلت 
اىل مش�ارف تلعف�ر واس�تكملت جميع 

اللوجس�تية ملعركة تحرير  التحضريات 
املدينة. 

ب�دوره، ق�ال املتحدث باس�م قيادة 
القوات املش�ركة العميد يحيى رس�ول 
إن قي�ادة العمليات العس�كرية وضعت 
الخطط الالزم�ة لعملي�ة تحرير قضاء 
تلعف�ر بمش�اركة القطع�ات املس�لحة 
ان  اىل  مش�رياً  مس�مياتها،  بمختل�ف 
القطع�ات املش�ركة يف املعرك�ة تنتظر 
ساعة الصفر لبدء عملية التحرير، حيث 
انها تجري حالًيا عملية االس�تحضارات 

لبدء املعركة.
التفاصيل ص3

الطريان العراقي يقصف مقار »داعش« والقوات الربية على أبواب املدينة رهن »ساعة الصفر«
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وزير النفط يعلن تكفل السعودية ببناء مستشفيات ومشاريع خدمية يف بغداد والبرصةاللويزي يطالب بإعالن »حالة الطوارىء« يف املناطق املحررة 
قيادي: املجلس األعىل حتالف مع كتلة الشهرستاين وينتظر كتل جديدة رئيس الربملان العريب يؤكد حرصه عىل نجاح »التسوية التارخيية« يف العراق 

روحاين
 يعد بـ »تغيريات بنيوية« 

بادارة إيران

رسـمـيـًا..
 حسـام السيد مـدربـًا 

للقوة اجلوية
ص10ص4

نظرة عىل القضاء
 الدستوري

ص4

يف ذكرى االستقالل.. 
متظـاهـرون بحرينيـون 

يشتبكون  مع الرشطة
ص4

إحباط خمطط لرضب القرص الرئايس االندونييس
          بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  اإلندونيس�ية،  الرشط�ة  اعتقل�ت 
الثالثاء، 5 أش�خاص يشتبه بأنهم متشددون، 
وص�ادرت م�واد كيماوي�ة ق�رب العاصم�ة 
جاكرت�ا، وقالت إنها كانت تس�تخدم يف صنع 
قناب�ل لش�ن هجمات عىل الق�ر الرئايس يف 

نهاية آب.
وقال�ت الرشط�ة إن هون�غ كون�غ رحلت 
اثن�ني م�ن الخمس�ة، وهم�ا رج�ل وزوجته، 
بس�بب اتهامات عن نرشهما للفكر املتطرف، 
وإن املجموعة درست طرق صنع القنابل عرب 

موق�ع إلكروني يديره إندوني�ي، يعتقد أنه 
يقاتل مع تنظيم داعش يف سوريا.

وتعرضت إندونيس�يا، أكرب دولة إس�المية 
م�ن حيث ع�دد الس�كان، لسلس�لة هجمات 
صغرية تستلهم فكر تنظيم داعش، لكن هواة 
خططوا ألغلبها ونفذوها مستخدمني أسلحة 
بدائي�ة الصن�ع، وأس�فرت عن ع�دد قليل من 

القتىل وأرضار محدودة.
باس�م  املتح�دث  يون�س،  ي�ري  وق�ال 
الرشط�ة اإلقليمي�ة: »ربما تكون ه�ذه املرة 
األوىل التي يس�تخدم فيها مثل هذا األسلوب يف 
جاوة الغربية، وتش�مل م�واد كيماوية خطرة 

للغاي�ة«. وأضاف أن ع�دة متاجر رفضت بيع 
املواد الكيماوية للمشتبه بهم.

ول�م يفصح يونس عن نوع الكيماويات أو 
تفاصي�ل خطة الهجوم ع�ىل القر الرئايس. 
وتق�ع جاوة الغربي�ة إىل ال�رشق مبارشة من 

العاصمة جاكرتا.
وقالت رشطة مكافحة اإلرهاب التي عثرت 
عىل امل�واد الكيماوية خ�الل مداهمة منزل يف 
باندون�غ، ع�ىل مس�افة 120 كيلومرا جنوب 
رشق�ي جاكرت�ا، إن أفراده�ا ش�عروا بحرقة 
وتعرض�ت جلوده�م لالحمرار ل�دى دخولهم 

املنزل.

جلنة من الطريان املدين تزور مطار املوصل الدويل 
لـكـشـف االضـرار

حمافظ بغداد: مالكاتنا تعمل منذ ايام ملعاجلة 
6أزمة املاء الصالح للرشب يف احلسينية 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

جلس�ته  يف  الن�واب  مجل�س  انه�ى 
االعتيادية الثالثة عرش التي عقدت برئاسة 
س�ليم الجبوري وبحضور 185 نائبا، أمس 
الثالثاء، عملية اس�تجواب سلمان الجمييل 
وزي�ر التج�ارة وكالة واس�تضاف مش�عل 
بن فه�م الس�لمي رئي�س الربمل�ان العربي 

فيم�ا انه�ى الق�راءة االوىل الربع�ة قوانني. 
ويف مس�تهل الجلس�ة، رحب رئيس املجلس 
بأسم هيئة رئاسة املجلس والنواب بمشعل 
بن فه�م الس�لمي رئي�����س الب�رمل��ان 
العرب�����ي والوف�د املرافق له، مش�ريا اىل 
ان حض�ور وفد الربمل�ان العربي يمثل دعما 
للعراق يف معركته ضد االرهاب وسابقة لها 
دالالت تضامنية عميقة لدى الشعب ونوابه، 

مش�ددا ح�رص املجلس عىل ب�ذل مزيد من 
التعاون املشرك والتواصل الربملاني العربي 
املثمر ومعالجة التحديات التي تمر بالواقع 
العربي.بعده�ا، اس�تضاف املجلس ممثلني 
ع�ن برمل�ان الش�باب العراقي م�ن مختلف 
اطي�اف املجتمع ومكونات�ه لتقديم التهنئة 

لهم بمناسبة يوم الشباب العاملي.
التفاصيل ص3

الربملان يمدد عمل جمالس املحافظات ويشرتط عىل »موظفني كبار« 
تقديم استقاالهتم للرتشح لالنتخابات
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وزير النفط يعلن تكفل السعودية ببناء مستشفيات ومشاريع خدمية يف بغداد والبرصة
        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير النف�ط جبار ع�ي اللعيب�ي، أمس 
الثالث�اء، أن اململك�ة الس�عودية تكفل�ت بإنش�اء 
مش�اريع صحي�ة وإنس�انية يف بغ�داد والب�رة، 
يف  دراس�ية  زم�االت  تخصي�ص  ع�ن  فض�الت 
الجامع�ات الس�عودية، فيما أش�اد بإقرار مجلس 
الوزراء السعودي تشكيل لجنة التنسيق السعودية 
العراقي�ة وعده�ا خط�وة مهم�ة باتج�اه تعزيز 

العالقات الثنائية.
وقال اللعيبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »اململكة السعودية ستقوم بإنشاء 
عدد من املشاريع الصحية واإلنسانية عىل نفقتها 
منها إنشاء مستشفى يف بغداد والبرة وتخصيص 
عدد من الزماالت الدراسية يف الجامعات السعودية 
وفت�ح املناف�ذ الحدودي�ة وإنش�اء مناط�ق ح�رة 
للتب�ادل التج�اري«، مش�را اىل أن »إق�رار مجلس 
الوزراء السعودي تشكيل لجنة التنسيق السعودية 
العراقي�ة خط�وة مهمة باتج�اه تعزي�ز وتطوير 

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني«.

وأوض�ح اللعيبي، أنه »التقى يف جدة مع رئيس 
لجن�ة التنس�يق الس�عودي وزي�ر التج�ارة ماجد 
القصب�ي«، مبينا أنه�ا »اتفقا ع�ىل مجموعة من 
الخطوات العملية التي تدفع بالعالقات الثنائية اىل 
األمام ومنها قيام وزير التجارة الس�عودي بزيارة 
الع�راق قريبا واللقاء باملس�ؤولني ورجال األعمال 
واملعني�ني وإقامة ال�ورش واملؤتم�رات يف كل من 
بغ�داد والري�اض واملش�اركة بأجنح�ة متميزة يف 
معرض بغداد الدويل ومعرض الطاقة يف البرة«. 
وعن لقائ�ه بوزير الخارجية الس�عودي عادل 
الجبر قال اللعيبي، إن »الوزير السعودي الشقيق 
أكد ل�ه حرص اململك�ة عىل تطوي�ر العالقات بني 
الش�قيقني والعم�ل ع�ىل اتخ�اذ خط�وات عملية 
وص�وال لتحقي�ق رشاك�ة حقيقي�ة تكاملي�ة من 
خالل االتفاق عىل حزمة من املشاريع املشرتكة يف 

املجاالت كافة«.
وكان وزي�ر النف�ط جب�ار ع�ي اللعيب�ي زار، 
الثالثاء )8 آب 2017(، اململكة العربية الس�عودية 
الي�وم عىل رأس وف�د رفيع تلبية لدعوة رس�مية، 

وبحث أربعة ملفات مع املسؤولني يف اململكة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكم�ة االتحادية العلي�ا، أمس 
الثالثاء، أن طعن املستجوب بصحة اجراءات 
اس�تجوابه أمام مجلس النواب ال يقوم بحد 
ذات�ه كس�بب لتعطي�ل عملية االس�تجواب 
بع�د اس�تكمال رشوط�ه املنص�وص عليها 
يف الدس�تور.  وذك�ر مدير املكت�ب االعالمي 
للمحكمة االتحادية العليا إياس الساموك يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أن »املحكم�ة تلقت طلب بيان رأي وتفس�ر 
اح�كام املادة )61/ س�ابعا/ ج( من مجلس 
النواب بخصوص ذهاب بعض السادة الذين 
يتعرضون لالستجواب إىل رفع دعوى للطعن 
بصحته أم�ام املحكمة االتحادي�ة العليا وال 

يحرضون إىل املجلس لحني البت فيها«. 
وأضاف الس�اموك أن »الس�ؤال جاء عن 
مدى تأثر تلك الدعاوى عىل استمرار املجلس 
يف اجراءاته الرقابية وفق املادة )61/ سابعاً/ 

ج( . 
وأوضح ان »املحكمة اجابت بأن استيفاء 
االستجواب لجميع رشوطه الدستورية يعني 
اس�تمرار مجل�س الن�واب باجراءات�ه وفقاً 

للمادة )61/ سابعاً/ ج( من الدستور«. 
وأك�د مدير املكت�ب االعالم�ي أن »رقابة 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا ع�ىل اج�راءات 
االس�تجواب تخت�ص بالتأك�د م�ن اكتم�ال 
االس�باب الشكلية لالس�تجواب، أما جوانبه 
املوضوعي�ة فأنه�ا م�ن اختص�اص مجلس 
الن�واب«.  وم�ى الس�اموك إىل أن »ج�واب 
املحكمة جاء ايضاً بأن مراجعة املس�تجوب 
للمحكمة االتحادية العليا للطعن يف اجراءات 
االس�تجواب ال يق�وم بذات�ه س�بباً لتعطيل 

االستجواب. 

املحكمة االحتادية: طعن املستجوب ال يعطل عملية االستجواب 

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب ع�ن محافظ�ة نين�وى عب�د 
الرحمن اللويزي، الثالثاء، الحكومة بإعالن حالة 
الط�وارىء يف املناط�ق املحررة واحالت�ه للربملان 

للتصويت عليه وفق االليات الدستورية. 
وق�ال اللوي�زي إن “اع�الن حال�ة الطوارىء 
نص عليه الدس�تور العراقي يف حال وجود ازمات 
امني�ة وخدمية حادة اليمكن تجاوزها اال بوجود 
جهة واحدة”، مبينا أن “املناطق املحررة تمر االن 
باسوأ حاالتها امنيا وخدميا خاصة يف ظل وجود 
رصاعات سياس�ية”. ودعا اللويزي الحكومة إىل 
“إعالن حالة الطوارىء ورفعها للربملان للتصويت 
عليه”، مبينا أن “حالة الطوارىء بات امرا مهما 
يف ع�ودة الحياة الطبيعية ملحافظة نينوى وباقي 

املناطق املحررة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن عضو مجل�س املفوض�ني يف مفوضية 
االنتخابات س�روان احمد رش�يد، أمس الثالثاء، 
ع�ن مصادقة مجلس املفوضني اليوم ملنح اجازة 

تأسيس لحزب الدعوة/ تنظيم العراق .
واك�د س�روان احم�د رش�يد يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »هذا الحزب 
قد استكمل جميع االجراءات والتعليمات الصادرة 
ع�ن املفوضي�ة وقواعد الس�لوك وفق�ا لفقرات 
قانون االحزاب السياسية املرشع من قبل مجلس 
النواب«.ودعا س�روان جميع االح�زاب املتقدمة 
لغرض التأس�يس والتي س�جلت وقطع�ت املدة 
القانونية لغرض اس�تكمال االج�راءات املتعلقة 
بالتسجيل تمهيداً ملنحهم اجازات التأسيس.يذكر 
ان قان�ون االحزاب السياس�ية رقم }36{ لس�نة 
2015 قد رشعه مجلس النواب وبارشت املفوضية 
العم�ل بموجب�ه بع�د ان ت�م ن�رشه يف الجريدة 
الرس�مية، حيث تقدمت االحزاب السياسية التي 
تروم املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة 
لغرض التس�جيل وفق�اً لالج�راءات والتعليمات 
وقواعد الس�لوك التي اصدرتها املفوضية والعمل 

مستمر يف هذا االتجاه.

املفوضية تصادق عىل منح اجازة تأسيس 
حلزب الدعوة تنظيم العراق

اللويزي يطالب بإعالن »حالة الطوارىء« 
يف املناطق املحررة 

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القيادي يف املجلس األعىل 
ف�رات الرشع، أم�س الثالثاء، عن ان 
املجلس سيشهد تحالفات جديدة مع 
بعض الكتل او الشخصيات الفردية.

ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
ال�رشع قول�ه، ان »املجل�س األع�ىل 
سيش�هد تحالفات جديدة مع بعض 

الفردي�ة«،  الش�خصيات  او  الكت�ل 
مبين�ا ان »بطبيع�ة الس�رة والرؤى 
الس�ليمة والواضح�ة وم�ا يح�ى 
به املجل�س األعىل وش�خصياته من 
مقبولية وفهم وتفاهم مع االخرين, 
فان االخوة األعزاء يف كتلة مستقلون 
وغرهم اهال لهذا الفهم والتعاطي«, 
مؤك�دا ان »املجل�س األع�ىل تحالف 
مع كتلة مس�تقلون« الذي يرتأس�ها 

ان  الشهرس�تاني.واضاف  حس�ني 
»التحالف�ات ل�ن تتوق�ف فق�ط مع 
كتلة مستقلون«, الفتا اىل ان »هنالك 
اخ�وة أخرين م�ن بعض الكت�ل اما 
ع�ىل الوجه الفردي املفرد او بش�كل 
كتل س�تكون معنا من اجل النهوض 
بواق�ع العملي�ة السياس�ية وتغ�ر 
الواقع السيايس اىل األفضل والخروج 
من االزمات«, مش�را اىل ان »هذا ما 

سنالحظه بشكل واضح يف األسابيع 
او األشهر الالحقة«.وتابع القيادي يف 
املجلس االعىل انه »من غر املناس�ب 
االن ذكر أس�ماء الكتل والشخصيات 
الت�ي س�تنظم اىل املجل�س األع�ىل«.

وكانت كتلة مستقلون التي يتزعمها 
حسني الشهرستاني أعلنت، االثنني، 
ع�ن رغبته�ا بالتحالف م�ع املجلس 

األعىل االسالمي العراقي.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الربمل�ان العربي مش�عل ب�ن فهم 
السلمي، حرص الربملان العربي عىل نجاح مرشوع 
التس�وية التاريخي�ة التي يتطلع له�ا ابناء العراق 

والشعب العربي«.
وقال الس�لمي خالل حضوره جلس�ة الربملان 
العراقي اليوم مع الوفد املرافق له ان »التسوية هي 
لبناء حارض العراق ومس�تقبله« مبينا ان »النر 

ال�ذي حققه الع�راق عىل االرهاب ه�و نر لالمة 
العربية واالسالمية« مطالباً ونطالب جميع الدول 
العربي�ة بفت�ح س�فاراتها يف بغداد عىل مس�توى 
سفر«. وأضاف ان »االزمات السياسية ال تصب يف 
مصلحة أحد، ونطلب من الدول العربية املساهمة 
الفاعل�ة يف اعمار الع�راق ورضورة االرساع يف حل 

مشكلة النازحني واعادتهم اىل مناطقهم«.
وثم�ن الس�لمي »جه�ود رئيس الربملان س�ليم 
الجب�وري بدع�م التواص�ل ب�ني الربمل�ان العرب�ي 

والعراق�ي« مؤكدا »عىل دعمنا مل�رشوع املصالحة 
فع�ال  بش�كل  وتطبيق�ه  الع�راق  يف  الوطني�ة 
وحقيق�ي«.  ولف�ت اىل ان »الربملان العربي يرفض 
اي ق�وات اجنبية عىل ارض العراق، ونرفض وجود 

اي قوات دون موافقة الحكومة العراقية«.
وأكد »دعم مرشوع املصالحة الوطنية وتطبيقه 
بش�كل عمي، والحرص عىل دعم تحقيق مرشوع 
التس�وية التاريخي�ة يف ح�وار بن�اء يعطي تصور 

واضح ملستقبل أفضل لشعب العراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

القت ق�وات مكافحة الجريم�ة االقتصادية يف 
محافظ�ة واس�ط، أم�س الثالثاء، القب�ض عىل 6 

متهمني مخالفني للقانون يف املحافظة.
وقال�ت املكافح�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »القوات القت القبض عىل 
6 متهم�ني مخالفني للقانون«، مبين�ة ان »املتهم 
االول وجد بحوزته م�واد منتهية الصالحية عبارة 
عن 205 كارتون محارم وعطور أطفال و90 علبة 
معطر جس�م تم توقيف املتهم وف�ق املادة 10 من 

قانون حماية املستهلك«.واضاف البيان ان »املتهم 
الثاني قام بإنش�اء صرفة غر مجازة، فضال عن 
العثور داخل الصرفة ع�ىل عملة مزيفة مقدارها 
خمس�ة وثالثون إلف دينار عراقي من فئة عرشة 
إلف دينار وخمسة وعرشون إلف دينار، باالضافة 
لضب�ط كارتون من األدوي�ة مختلفة األنواع داخل 
الصرف�ة«، موضح�ا انه » تم توقي�ف املتهم وفق 
امل�ادة 281«. وتابع انه« ت�م ضبط صيدلة وجهاز 
تحلي�ل بدون إجازة رس�مية وتم العث�ور بداخلها 
عىل أجهزة تحليل وكمية من األدوية هي )خمسة 
كارتون كبرة( مختلفة األنواع,و تم توقيف املتهم 

وفق امل�ادة 39«. واش�ارت مكافح�ة الجريمة اىل 
ان�ه« ت�م القبض عىل مته�م اخ�ر , بحوزته مبلغ 
من امل�ال قدره )مائة إلف دين�ار عراقي( من فئة 
)25000( إل�ف دينار عراقي مزي�ف حيث اعرتف 
بقيام�ة برتويج العمل�ة املزيفة ت�م توقيفه وفق 

املادة )281(«.
وبين�ت ان« املته�م االخ�ر لدي�ه مخ�زن مواد 
غذائية منتهي�ة الصالحية وهي عبارة عن أكياس 
)ش�عرية ( والبال�غ عدده�ا )900/كارت�ون ( تم 
توقيف املته�م وفق املادة 10 ومازال�ت اإلجراءات 

مستمرة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحش�د الش�عبي، أمس الثالثاء، عن إحب�اط محاولة 
تس�لل ملجاميع “داع�ش” اإلجرامي�ة وتفجر عجل�ة لهم عىل 

الحدود مع سوريا.
وذكر بيان ملوقع الحش�د تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن “قوات الحش�د تمكنت من تدمر عجلة تحمل س�الح 
ثقي�ل عي�ار 12.5 مل�م بإحباط محاولة تس�لل له�م مصدره 
االرايض الس�ورية باتجاه تل ام األضباع الحدودية غربي مدينة 
املوص�ل”. وتمكنت قوات الحش�د الش�عبي من قص�ف تجمعاً 
لعصابات “داعش” اإلجرامية قرب منفذ تل صفوك عند الحدود 

العراقية السورية.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة، أم�س الثالثاء، ع�ن العثور عىل 267 
جث�ة لضحايا س�بايكر يف تكريت، مبينة انها مس�تمرة بأجراء 

املطابقات الخاصة بالحمض النووي ل� 467 قتيال.
وق�ال مدير دائرة الطب الع�ديل زيد عي عباس يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه »تم العثور عىل 267 جثة 
لضحايا مجزرة س�بايكر يف صالح الدين«، مش�را اىل ان »العدد 

الكي املستخلص بلغ 994 من الرفات وبواقع 14 موقعاً«.
واضاف زيد ان »العثور عىل رفات لضحايا مجزرة س�بايكر 
كان�ت يف منطق�ة القص�ور الرئاس�ية بمدين�ة تكري�ت ق�رب 
قر ص�الح الدين«، مبينا انه »تم تس�ليم رف�ات 527 ضحية 
اىل ذويه�م، فيما تس�تمر دائرة الطب العديل بأج�راء املطابقات 

الخاصة بالحمض النووي ل� 467 جثة« .
وتابع عب�اس ان »عمليات البحث ماتزال جارية للعثور عىل 
بقي�ة املقابر«، مؤك�دا ان »القوائم الخاص�ة بمطابقة جثامني 
مج�زرة الج�رح الغائر م�ع ذويهم س�تعلن حال اكم�ال كافة 

الفحوصات املختربية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

تكللت جهود س�فارة جمهورية العراق يف الكويت بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية العراقي�ة، أمس الثالثاء، باالفراج عن اربعة 

صيادين عراقيني كانوا محتجزين لدى السلطات الكويتية.
ونقل بيان لوزارة الخارجية تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، عن الس�فر عالء الهاش�مي عقب االفراج عن املحتجزين 
القول ان » السفارة تابعت ملف الصيادين املحتجزين بالتنسيق 
مع وزارتي الداخلية العراقية والداخلية الكويتية منذ اعتقالهم 

قبل شهرين ونصف«.
واضاف ان�ه« تم االفراج عن العراقيني االربعة دون احالتهم 

اىل املحاكم وتم تسفرهم اىل العراق«.

احلشد الشعبي 
يدمر عجلة لـ »داعش« وحيبط حماولة تسلل 

عىل احلدود مع سوريا

الصحة تعلن العثور عىل 267 جثة لضحايا 
جمزرة سبايكر يف تكريت

االفراج عن اربعة صيادين عراقيني 
حمتجزين يف الكويت

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت الهيئة القيادية للتي�ار الصدري بيان�اً حول زيارة 
زعيم التيار السيد مقتدى الصدر اىل االمارات، فيما اشارت اىل ان 
حراك الصدر س�يخرج العراق الجريح من عزلته التي »قوقعوه 

فيها سياسيو الصدفة«.
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان »من بوارق زيارة الصدر اىل الس�عودية التغير امللحوظ 
يف تغ�ر الخطاب الديني املتش�دد اىل صوب االعت�دال وما هو اال 
غي�ض من فيض »، مبين�ة ان »حراك الصدر اخرج وس�يخرج 
العراق الجريح من عزلته التي قوقعوه فيها سياس�يو الصدفة 

الذين يتبعون صفر رعاتها ونباح كالبهم«.
واضاف�ت الهيئ�ة ان »ما تخللت�ه زيارته اىل دول�ة اإلمارات 
العربي�ة املتحدة لق�اءات مثم�رة أذكت روح اإلخوة وش�هامة 
العروبة واظهار روح التسامح التي أكدت عليها رشائع السماء 
لتحط�م مخططات ال�رش التي ناءت بكلكلها ع�ىل املنطقة من 
خالف�ات وح�روب ال تأت�ي اال باألحقاد والتناحر بني ش�عوبها 
االمنة«، مش�رة اىل ان »ابن العراق البار الش�يخ احمد الكبييس 

احتفى بالصدر بعد ان فرقتهم املسافات والبعد عن االوطان«.
وتابعت »ال ينبغي لنا االغفال عن مواقف اإلخوة يف اإلمارات 
وابدائهم التعاون يف بناء العراق من نواح اقتصادية ومشاركات 
ثقافية ورياضية وفنية لرفدوا اخوانهم بنتاجاتهم وإبداعاتهم 
كم�ا هو املعهود من أبناء وطننا الحبيب«، موضحة ان »الصدر 

اكد عىل ممارسة الدور اإليجابي يف حل األزمات يف املنطقة«.
واختتم زعي�م التيار الصدري مقتدى الص�در اليوم االثنني، 
زيارته اىل دولة االم�ارات العربية، حيث التقى خاللها بعدد من 
مس�ؤولني البالد وبحث معهم العالقات بني البلدين والتطورات 

التي تشهدها املنطقة اضافة اىل الحرب ضد »داعش«.

التيار الصدري
 يصدر بيانًا بشأن زيارة السيد الصدر 

اىل االمارات

قيادي: املجلس األعىل حتالف مع كتلة الشهرستاين
وينتظر كتل جديدة

رئيس الربملان العريب يؤكد حرصه عىل نجاح 
»التسوية التارخيية« يف العراق 

مكافحة واسط تلقي القبض عىل »6« متهمني باجلريمة االقتصادية
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     بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة النفط، أمس الثالثاء، املواطنني اىل استالم البطاقات الوقودية 
الجديدة، مشرية اىل ان الهدف من ذلك هو للقضاء عىل حاالت االستغالل 
والفس�اد. وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة عاص�م جهاد يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »رشكة توزيع املنتج�ات النفطية 
بارشت العمل بتوزيع البطاقة الوقودية عىل وكالء املواد الغذائية«، داعيا 
املواطنني يف بغداد اىل »مراجعتهم الس�تالمها«. واضاف جهاد ان »الهدف 
من إصدار البطاق�ات الوقودية هو لغرض التنظيم والتوزيع العادل عىل 
املواطن�ني، فض�ال عن القضاء عىل حاالت االس�تغالل والفس�اد من قبل 
بع�ض ضعاف النفوس«.  يذكر ان الوزارة دابت خالل الس�نوات املاضية 
بتوزي�ع مادة النفط االبيض عىل املواطنني من خ�الل البطاقة الوقودية 

عرب تسلسل االرقام التي تبدا من 1 اىل 12 وبواقع 50 لرت شهريا.

النفط تدعو املواطنني اىل استالم البطاقات الوقودية اجلديدة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قصف سالح الجو، أمس الثالثاء، اهداف 
تنظي�م »داع�ش« تمهيًدا النط�الق معركة 
تحرير مدينة تلعفر غرب املوصل من قبضة 
تنظيم داعش، وتراف�ق ذلك مع تقدم قوات 
النخبة إىل مشارفها بإنتظار إشارة العبادي 
لب�دء الهج�وم، فيما اصدرت خلي�ة االعالم 
الحرب�ي توصي�ات اىل االعالمي�ني الراغبني 

بتغطية العمليات العسكرية هناك.
وقصف س�الح الجو اهدافاً داخل تلعفر 
تصني�ع  ومعام�ل  تحصين�ات  اس�تهدفت 

املتفجرات واملفخخات. 
وق�ال قائ�د ق�وات الرشط�ة االتحادية 
الفري�ق رائد ش�اكر ج�ودت يف بي�ان تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
وح�دات من الفرق�ة اآللية املدرع�ة وقوات 
النخب�ة تحرك�ت باتجاه تلعف�ر وتمركزت 
يف مواضعه�ا القتالية عىل مش�ارف املدينة 

استعداداً ملعركة التحرير. 
واشار جودت اىل أن طالئع قوات الرشطة 
االتحادي�ة من الفرقتني الخامس�ة والثالثة 
املس�رية  والطائ�رات  القناص�ني  واف�واج 
وعرشات اآلليات املدرعة وصلت اىل مشارف 
التحض�ريات  جمي�ع  واس�تكملت  تلعف�ر 

اللوجستية ملعركة تحرير املدينة. 
بدوره، قال املتحدث باسم قيادة القوات 
املش�رتكة العمي�د يحي�ى رس�ول إن قيادة 
العمليات العسكرية وضعت الخطط الالزمة 
لعملي�ة تحري�ر قض�اء تلعف�ر بمش�اركة 
القطع�ات املس�لحة بمختلف مس�مياتها، 
مش�رياً اىل ان القطعات املشرتكة يف املعركة 
تنتظر س�اعة الصفر لب�دء عملية التحرير، 
حيث انها تجري حالًيا عملية االستحضارات 

لبدء املعركة.
واوضح يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان هن�اك »رضب�ات جوي�ة 
الس�تنزاف )داعش( وتجريده من اسلحته 
ومعداته من خالل استهداف مقرات القيادة 
والسيطرة ومس�تودعات االسلحة ومعامل 
التفخي�خ وتجمع�ات التنظي�م يف تلعف�ر، 
ووفق املعلومات االس�تخبارية املرس�لة اىل 

القوة الجوية العراقية«.
ويف مؤرش عىل قرب انطالق معركة تحرير 

تلعفر االس�رتاتيجية، اصدرت خلية اإلعالم 
الحربي التابعة للقوات املش�رتكة تعليمات 
والصحافي�ني  االع�الم  وس�ائل  جمي�ع  إىل 
العراقي�ني والع�رب واألجان�ب.  واش�ارت 

الخلي�ة اىل ان الحصول عىل موافقات أمنية 
جدي�دة بتخويل من منها س�يكون لتغطية 
عملية تحري�ر تلعفر تحدي�داً ومعها ورقة 
التوصي�ات الصادرة م�ن قي�ادة العمليات 

املش�رتكة لجميع االعالمي�ني والصحافيني 
الذين يودون الحصول عىل التخويل االمني، 
الفتاً اىل ان هذا س�ياق لكل عملية عسكرية 
ينتهي التخويل بانتهاء العملية العس�كرية 

املح�دد اس�مها يف التخوي�ل، موضح�ة ان 
الغاية م�ن ذلك هو تنظيم العمل وتس�هيل 

حركة وسائل االعالم يف مرسح العمليات.
واضاف�ت ان ورقة التوصيات س�تحمل 

اس�ماء وأرق�ام تلفون�ات ضب�اط اإلع�الم 
حس�ب كل مح�ور مع رق�م موباي�ل خلية 
االع�الم الحرب�ي، كم�ا تتضم�ن املحاذي�ر 
األمنية ومس�احة العمل االمنة وااللتزامات 

املشرتكة. 
واضاف�ت الخلي�ة قائل�ة ان »حي�اة كل 
اعالمي وصح�ايف أغىل وأثمن م�ن أي خرب، 
ومهما يكن الخرب فإنه ال يستحق املخاطرة 
بالحي�اة«. واك�دت ان »كل ضب�اط االعالم 
للق�وات املش�رتكة يف عملية تحري�ر تلعفر 
س�يوفرون املعلوم�ات املهم�ة لإلعالمي�ني 
والصحافي�ني وخلية االع�الم الحربي تبقى 
من�رب الحقيق�ة واملوق�ف الرس�مي لهم«. 
وعربت ع�ن تطلعه�ا اىل »تعاون وتنس�يق 
وتكامل يف العمل بني الجميع الن املعركة هي 
بعن�وان العراق ضد االرهاب والهدف تحرير 
ارض عراقي�ة وانق�اذ مواطن�ني عراقيني، 

وكذلك القضاء عىل داعش نهائًيا«.
وتق�در القوات العراقي�ة أن هناك حوايل 
ألف�ي داع�ي يف تلعف�ر، كما يق�ول القائد 
العسكري اللواء نجم الجبوري رئيس بلدية 
تلعف�ر س�ابًقا .. وفيه�ا منطق�ة ال�رساي 
التي تش�به املدينة القديم�ة يف املوصل التي 
اضطرت القوات العراقية للتقدم إليها سريًا 
عىل األقدام عرب ش�وارع ضيقة فيما يمكن 
التح�رك يف بقي�ة أنح�اء تلعف�ر بالدبابات 

واملدرعات.
ومن املتوقع أن تواج�ه القوات العراقية 
تفج�ريات وقناصة وألغاًما لعرقلة تقدمها، 
فيما تح�ارص ق�وات البيش�مركة الكردية 
تحارصه�ا  بينم�ا  الش�مال،  م�ن  املدين�ة 
فصائل الحش�د الشعبي الش�يعية املسلحة 
م�ن الجنوب، وهو م�ا أدى إىل نقص الغذاء 
واملياه.وتلعف�ر م�ن امل�دن الرتكمانية التي 
يقطنها س�نة وش�يعية، وهي مركز قضاء 
تلعفر الذي يقع عىل بعد 70 كم شمال غرب 
املوص�ل، وهي من كربى امل�دن يف محافظة 
نين�وى ويبل�غ عدد س�كان القض�اء حوايل 
نصف مليون نسمة ومساحته 28 كيلومرتاً 
مربًعا، وتبعد تلعفر املدينة عن غرب املوصل 
ح�وايل 45 كيلوم�رتاً، وعن جن�وب الحدود 
العراقية الرتكي�ة بحوايل 55 كيلومرتًا، وعن 
رشق الحدود العراقية الس�ورية بحوايل 60 

كيلومرتاً.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

قال رئي�س الوزراء حيدر العبادي، 
أم�س الثالثاء، إن العراق يمارس دوراً 
إقليمي�اً فاع�اًل يف مكافح�ة االرهاب 
وأس�هم يف إضع�اف تنظي�م »داع�ش 
اإلرهابي« يف سوريا، مؤكداً أن اإلرهاب 
ينف�ذ عمليات خ�ارج الع�راق إلثبات 

وجوده بعد هزيمته يف املوصل.
ووع�د العب�ادي بعدم ترك »ش�رب 
واحد« يف العراق تحت س�يطرة تنظيم 
تأخ�ري  وع�زا  اإلرهاب�ي،  »داع�ش« 
عمليات التحرير إىل إكمال استعدادات 

القوات األمنية وتنظيم املقاتلني.
وبالنسبة الستفتاء كردستان، أكد 
رئيس الوزراء العراقي، أن حواره مع 
الوفد الكردي تم ع�ىل وفق ما يحفظ 
مصلحة البالد، فيما أعرب عن اس�فه 
لطرح موضوع اس�تفتاء االس�تقالل 
بعد تع�اون بغداد وأربي�ل ونجاحهما 
»داع�ش«  تنظي�م  ع�ىل  القض�اء  يف 

اإلرهابي.
ولفت إىل أن »اإلرهاب نفذ عمليات 
خ�ارج الع�راق إلثب�ات وج�وده بعد 

هزيمته يف املوصل«.
كما رئي�س الوزراء ان�ه »ال توجد 
ني�ة اللغ�اء مخصصات الب�رتودوالر 
الخاصة باملحافظات املنتجة للنفط«.     
وأمس الثالثاء، عقد مجلس الوزراء 

جلسته االعتيادية برئاسة العبادي.
وت�م التصويت عىل ق�رار ملعالجة 
االوضاع الحالي�ة يف محافظة البرصة 
واملساهمة يف تحسني الوضع الخدمي 
لتقليل معاناة اه�ل البرصة، حيث تم 

اتخ�اذ مجموع�ة اج�راءات ملعالج�ة 
اوض�اع الخدم�ات ومش�اريع البن�ى 
التحتية املتلكئة يف قطاعات البلديات، 
واملاء واملج�اري والكهرباء، والصحة، 
وكذلك املشاريع االس�تثمارية وايجاد 
املعوق�ات،  وتذلي�ل  لدعمه�ا  الس�بل 
اضافة اىل تشكيل لجنة ملتابعة ملفات 

النزاه�ة املتلكئ�ة ولج�ان م�ن ديوان 
الرقاب�ة املالي�ة لتدقيق كاف�ة مراحل 

احالة املشاريع.
واس�تعدادا للبدء باع�ادة اإلعمار، 
صوت مجلس الوزراء عىل وثيقة االطار 
العام للخط�ة الوطنية إلعادة اإلعمار 
والتنمي�ة للمحافظات املترضرة جراء 

العملي�ات االرهابي�ة وتنفي�ذ مس�ح 
االرضار وتقييم االحتياجات.

كما تم التصويت عىل اقرار توصية 
لجن�ة الش�ؤون االقتصادي�ة بش�أن 
املوافقة عىل توصيات اللجنة املشكلة 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )3( 
لس�نة 2017 واالمر الديواني رقم 15 

لسنة 2017 مع قيام اللجنة املذكورة 
آنفا باج�راء املراجعة الدورية لجميع 
القوائم واملعلومات املتعلقة بالبضائع 
وامل�واد املنتج�ة يف جمهوري�ة العراق 
واململكة االردنية الهاشمية بما يخدم 
يف  والزراع�ي  الصناع�ي  القطاع�ني 

العراق.

كم�ا ت�م التصوي�ت ع�ىل مرشوع 
الرضيب�ي  االزدواج  تجن�ب  اتفاقي�ة 
ومن�ع الته�رب م�ن دف�ع الرضائ�ب 
املفروضة ع�ىل الدخل ورأس املال بني 
حكوم�ة جمهورية الع�راق وحكومة 

جمهورية كوريا الجنوبية.
اب�راج  اس�تهداف  موض�وع  ويف 

الكهرب�اء وجه مجلس الوزراء بزيادة 
الحماي�ة لخط�وط النق�ل اضافة اىل 
تخصي�ص 1،3 ملي�ار دين�ار عراقي 
م�ن تخصيصات الط�وارىء اىل وزارة 
الكهرباء إلعادة اصالح الخطوط التي 
يس�تهدفها االره�اب وللح�االت التي 
تمت من 1-1-2017 واىل نهاية العام، 
وتخ�ول ال�وزارة بالرصف بع�د قيام 
ديوان الرقابة املالية االتحادي بتدقيق 

كل حالة.
كما تم التصويت عىل عدم ش�مول 
الداخل�ة ملرشوع  امل�واد االس�تريادية 
ماء البرصة بالكمارك وذلك لش�مولها 
بقرار مجلس الوزراء رقم 167 لس�نة 
املص�ادق  الق�رض  واتفاقي�ة   2011

عليها.
الحنط�ة  ب�ذور  دع�م  اط�ار  ويف 
ال�وزراء  مجل�س  ص�وت  والش�عري 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام وزارة الزراع�ة 
باعتم�اد نس�بة 70 باملائة من الكلفة 
الكلية لبذور الحنطة والش�عري اسوة 
باملوس�م الزراع�ي الس�ابق، رشيطة 
ان تت�م تغطي�ة الكل�ف م�ن مبال�غ 
دع�م املزارعني لع�ام 2017، ويتحمل 
صن�دوق دع�م الب�ذور 50 باملائة من 

دعم مكافأة الرتبة.
موض�وع  مناقش�ة  تم�ت  كم�ا 
يف  النفطي�ة  واملش�تقات  الكهرب�اء 
الحل�ول  وايج�اد  نين�وى  محافظ�ة 
املناس�بة لتوف�ري املش�تقات النفطية 
لغ�رض الكهرباء.كما اص�در مجلس 
الوزراء توجيها بتفعيل اجراءات ادارة 
النفاي�ات بم�ا يف ذل�ك فت�ح مجاالت 

االستثمار يف هذا املجال.

الطريان العراقي يقصف مقار »داعش« والقوات الربية على أبواب املدينة رهن »ساعة الصفر«

معركة تلعفر بانتظار »إشارة« رئيس الوزراء

العبادي كشف عن تفاصيل حمادثاته مع الوفد الكردي وتأسف لـ »طرح االستفتاء«

جملس الوزراء يقرر »معاجلة« اوضاع البرصة.. ويصوت عىل توصيات بشأن الكهرباء والزراعة

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

انهى مجلس النواب يف جلس�ته االعتيادية 
الثالث�ة ع�رش الت�ي عق�دت برئاس�ة س�ليم 
الجب�وري وبحضور 185 نائبا، أمس الثالثاء، 
عملي�ة اس�تجواب س�لمان الجمي�ي وزي�ر 
التج�ارة وكال�ة واس�تضاف مش�عل بن فهم 
الس�لمي رئي�س الربمل�ان العربي فيم�ا انهى 

القراءة االوىل الربعة قوانني.
ويف مس�تهل الجلسة، رحب رئيس املجلس 
بأس�م هيئة رئاس�ة املجلس والنواب بمشعل 
ب�ن فه�م الس�لمي رئي�����س الب�رمل���ان 
العرب�����ي والوفد املرافق له، مش�ريا اىل ان 
حضور وفد الربملان العربي يمثل دعما للعراق 
يف معركت�ه ضد االرهاب وس�ابقة لها دالالت 
تضامنية عميقة لدى الش�عب ونوابه، مشددا 
ح�رص املجلس عىل ب�ذل مزيد م�ن التعاون 
املش�رتك والتواص�ل الربملان�ي العرب�ي املثمر 
ومعالجة التحديات التي تمر بالواقع العربي.

بعدها، استضاف املجلس ممثلني عن برملان 
الش�باب العراقي من مختلف اطياف املجتمع 
ومكونات�ه لتقديم التهنئة لهم بمناس�بة يوم 

الشباب العاملي.
وقدم الجب�وري التهنئة للش�باب العراقي 
بمناس�بة يوم الش�باب العاملي، مؤكدا وقوف 
مجل�س النواب مع رشيحة الش�باب من اجل 
اخ�ذ دورهم يف املرحلة املقبلة، الفتا اىل حرص 
املجل�س ع�ىل ترشي�ع القوان�ني الت�ي تخدم 
الش�باب وتقدي�م الف�رص لهم لك�ي يحتلوا 

موقعا متقدما بني شباب العالم.
واس�تكمل املجلس التصويت عىل مرشوع 
املحافظ�ات  مجال�س  انتخاب�ات  قان�ون 
واالقضي�ة واملق�دم م�ن اللجنت�ني القانونية 
واالقالي�م واملحافظات غ�ري املنتظمة يف اقليم 
باس�تثناء امل�واد املختل�ف عليه�ا والخاص�ة 

بانتخابات محافظة كركوك.
وارجأت هيئة رئاس�ة املجلس التص�ويت 
عىل مش���روع قانون التعديل الثالث لقانون 

املحافظ�ات غري املنتظم�ة يف اقليم رقم }21{ 
لس�نة 2008 واملقدم من اللجنت�ني القانونية 
واالقالي�م واملحافظات غ�ري املنتظمة يف أقليم 
اىل ي�وم الس�بت املقبل بناء ع�ىل طلب اللجنة 

القانونية .
وقررت هيئة الرئاس�ة تاجي�ل التص�ويت 
ع�ىل كل من مق�رتح قان�ون التعدي�ل الثاني 
لقانون املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
رق�م }11{ لس�نة 2007 واملقدم م�ن اللجنة 
التعدي��ل  قان���ون  ومقت���رح  القانوني�ة 
العرشي�ن لقانون املالك رق��م }25{ لسن��ة 
1960 واملقدم من لجنة التعليم العايل والبحث 
ف������ي  النظ����ر  ع�ن  فض�ال  العلم�ي 
صح�ة  ح�����ول  املقدم����ة  الطع���ون 

عضوي��ة بعض الن��واب.
من جان�ب اخ�ر، أنه�ى املجل�س القراءة 
االوىل ملق�رتح قان�ون تعديل قان�ون مكافحة 
واملق�دم  لس�نة 2005   }13{ رق�م  االره�اب 
م�ن اللجن�ة القانوني�ة والذي ج�اء لخطورة 

االعمال االرهابية.وأت�م املجلس القراءة االوىل 
ملقرتح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية 
واملقدم من لجان الثقافة واالعالم والقانونية 
والسياحة واالثار والذي يهدف اىل تعزيز الدور 

الحضاري والديني ملحافظة بابل.
وأنجز املجلس القراءة االوىل ملقرتح قانون 
مقاضاة ال�دول والجهات الداعم�ة لالرهاب، 
كما أكمل املجلس القراءة االوىل ملقرتح قانون 
صن�دوق دعم الش�باب الخريجني واملقدم من 
لجنة الش�باب والرياضة بغي�ة التخفيف من 
ظاهرة بطالة الخريجني الشباب وتشجيعهم 
ع�ىل اعان�ة أنفس�هم واالنخ�راط بالعم�ل يف 

القطاع الخاص.
بعدها اس�تجوب املجلس سلمان الجميي 
التج����ارة  ووزي�����ر  التخطي�ط  وزي�ر 
وكال�����ة بناء عىل طلب مق�دم من النائبة 

عالي�ة نصيف.
بعدها تقرر رفع الجلس�ة اىل يوم الخميس 

املقبل.

أنهى القراءة االوىل ملقرتحي صندوق دعم الشباب اخلرجيني ومقاضاة الدول واجلهات الداعمة لالرهاب

الربملان يمدد عمل جمالس املحافظات ويشرتط عىل »موظفني كبار« تقديم استقاالهتم للرتشح لالنتخابات
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       بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر املئات يف مناط�ق متفرقة من البحرين 
إحياًء لذكرى االس�تقالل ع�ن االنتداب الربيطاني، 
مجددي�ن مطالبته�م بإنه�اء اس�تحواذ عائلة آل 
خليف�ة عىل الس�لطة. وأكد املتظاه�رون أن إعادة 

افتتاح قاعدة بحرية بريطانية يف البحرين  ترشين 
الثان�ي 2016 يؤك�د أن العائل�ة الحاكمة ترغب يف 

بيع البحرين عىل بريطانيا من جديد.
وكان�ت ق�وى التي�ار الديمقراط�ي ق�د حيت، 
يف بي�ان، ذك�رى االس�تقالل، ودعت لح�وار ينهي 
االضطراب�ات السياس�ية يف الب�الد ويبعده�ا ع�ن 

األوضاع اإلقليمية املتوترة.
واش�تبك محتج�ون غاضب�ون يف س�رة م�ع 
قوات الحكومة التي اس�تخدمت الغاز والرصاص 
املطاط�ي لتفريقهم. وال تحتف�ل األرسة الحاكمة 
ومؤيدوه�ا به�ذه املناس�بة، وتكتف�ي باالحتفال 

بذكرى تنصيب امللك يومي 16 و17 ديسمرب.

يف ذكرى االستقالل.. متظاهرون بحرينيون 
يشتبكون  مع الرشطة

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الزعيم الكوري الشمايل كيم 
جون�غ-اون، أمس الثالث�اء، انه جّمد 
تنفيذ خطة اطالق الصواريخ باتجاه 
املي�اه القريبة من غ�وام، اال انه حذر 
من ان�ه س�يقدم عىل ه�ذه الخطوة 
»عم�ل  اي  ع�ىل  ردا  االس�تفزازية 

متهور« جديد لواشنطن.
وألق�ت صور بثتها وس�ائل إعالم 
رس�مية يف كوري�ا الش�مالية ض�وءاً 
ع�ىل خططه�ا إلط�الق صواريخ عىل 
أه�داف قرب جزيرة غوام، فيما أطلع 
الجيش الزعيم كيم عىل الخطط التي 

رسمها.
ويرى محللون ان ترصيحات كيم 
جون�غ اون تفتح املج�ال اىل امكانية 
خفض التصعي�د يف االزم�ة املتنامية 
والت�ي اججتها الترصيح�ات النارية 
ب�ن الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب 

والزعيم الكوري الشمايل.
جزي�رة  يف  مس�ؤولون  واع�رب 
غ�وام عن س�عادتهم الغام�رة بقرار 
كوريا الشمالية. وقلل وزير الداخلية 
تش�ارفوروس  ج�ورج  الجزي�رة  يف 
م�ن اهمية تقاري�ر تفيد ب�ان بيونغ 
يان�غ نقل�ت صاروخ�ا لوضع�ه عىل 
منصة اط�الق، معتربا ان االمر مجرد 
»استعراض قوة« احتفاال بيوم تحرير 

كوريا الشمالية.
وق�ال وزي�ر الداخلية »ق�د يكون 
االمر مج�رد خدعة. انه يوم التحرير. 
كوريا الش�مالية تمي�ل اىل التحركات 
الرمزي�ة يف آليته�ا التخ�اذ الق�رار«. 
واض�اف »يمكننا الق�ول اننا فرحون 

براجع كيم جونغ-اون«.
وكان الجي�ش الك�وري الش�مايل 
اعلن االسبوع املايض انه بصدد وضع 
اللمس�ات االخرية ع�ىل خطة إلطالق 

أربع�ة صواريخ إىل جزيرة غوام حيث 
يتواجد ستة آالف جندي أمريكي.

واّطلع زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ-اون خالل تفّقده االثنن مركز 
قيادة القوة االس�راتيجية املس�ؤولة 
ع�ىل  الصاروخي�ة،  الوح�دات  ع�ن 
خطة الط�الق صواريخ باتجاه املياه 
القريبة م�ن جزيرة غ�وام األمريكية 
يف املحيط الهادئ، بحس�ب ما اعلنت 
الش�مالية  الكوري�ة  االنب�اء  وكال�ة 

الرسمية أمس الثالثاء.
الش�مايل  الك�وري  الزعي�م  ان  اال 
قال انه »س�رياقب لفرة اطول بقليل 
الس�لوك الجنوني واالحمق لليانكيز« 

قبل ان يصدر اي امر بالتنفيذ.
ونقلت الوكالة الكورية الش�مالية 
عن كيم قوله اذا »ارصوا عىل افعالهم 
املتهورة والش�ديدة الخطورة يف شبه 
الجزيرة الكورية«، عندها ستترصف 
كوري�ا الش�مالية »بحس�ب م�ا ت�م 

االعالن عنه«.
وب�دا كي�م وكأن�ه يفت�ح ناف�ذة 
للح�وار م�ع واش�نطن. وق�ال »م�ن 
اج�ل نزع فتيل التوت�ر والحؤول دون 
نزاع عس�كري خطري يف شبه الجزيرة 
الكورية، فإنه من الرضوري ان تتخذ 
الوالي�ات املتحدة اوال خي�ارا مالئما«، 

من دون ان يحدد هذا الخيار.
ويبدو ان ترصيح�ات كيم تتناول 
املناورات العسكرية السنوية الواسعة 
النطاق الت�ي تجريها كوريا الجنوبية 
والواليات املتح�دة واملتوقع ان تبدأ يف 

وقت الحق من الشهر الجاري.
ونددت كوريا الشمالية باستمرار 
واعتربته�ا  العس�كرية  باملن�اورات 
تدريب�ا اس�تفزازيا ع�ىل اجتياحه�ا. 
وكان�ت طرحت س�ابقا وق�ف اجراء 
تج�ارب نووي�ة وصاروخي�ة مقابل 
املن�اورات، يف مقايض�ة  تل�ك  الغ�اء 

سوّقت لها بكن وقوبلت بالرفض من 
قبل واشنطن وسيول.

وي�رى محللون ان كيم جونغ اون 
يس�عى اىل مقايض�ة مش�ابهة هذه 
امل�رة ع�رب تهديده باط�الق صواريخ 

باتجاه جزيرة غوام.
ويقول املحلل الس�يايس يف »مركز 
التق�دم االمريك�ي« آدم ماونت »إنها 
دعوة مبارشة الجراء محادثات بشأن 
وضع قي�ود متبادلة ح�ول املناورات 

وتجارب اطالق الصواريخ«.
ويقول االستاذ املساعد يف جامعة 

يونيس يف سيول جون ديلوري ان كيم 
يسعى اىل »خفض التصعيد بتجميده 
خط�ة غ�وام«، ع�ىل االق�ل يف الوقت 

الراهن.
ويضي�ف ديلوري »ل�م نخرج من 
االزم�ة. عىل الطرف�ن اتخاذ خطوات 
لخف�ض التصعي�د بالق�ول والفعل. 

ويجب تفعيل الدبلوماسية«.
وت�رص الوالي�ات املتح�دة وكوريا 
الجنوبية عىل ان مناوراتهما املشركة 
محض دفاعية وال يمكن الربط بينها 
وبن الربنام�ج الصاروخ�ي الكوري 

الش�مايل ال�ذي ينته�ك مجموعة من 
قرارات االمم املتحدة.

م�ن جهته يقول الباحث جوش�وا 
ميدلب�وري  »معه�د  م�ن  ب�والك 
للدراس�ات الدولي�ة« يف مونت�ريي ان 
تهديد بيونغيانغ ضد غوام هو »ابتزاز 

واضح ورصيح«.
وتصاع�د التوت�ر يف املنطق�ة منذ 
اج�راء بيونغيان�غ تجربت�ي اط�الق 
صاروخن بالستين عابرين للقارات 
الش�هر املايض، اعلنت انهما تضعان 
مرم�ى  يف  املتح�دة  الوالي�ات  ارايض 

نريانها.
الرئيس األمريك�ي دونالد  وتوع�د 
ب�«ن�ار  بيونغيان�غ  نظ�ام  ترام�ب 
وغضب لم يش�هد العالم لهما مثيل« 
التجربت�ن الصاروخيت�ن،  ردا ع�ىل 
فيم�ا واجه�ت بيون�غ يان�غ التهديد 
االمريك�ي بخطة اط�الق صواريخ يف 

املياه املحيطة بغوام.
املتبادل�ة  التهدي�دات  واس�تدعت 
موجة تحذيرات دولية، حيث دعا قادة 
العالم بمن فيهم الرئيس الصيني يش 
جينبينغ الطرف�ن اىل الهدوء وضبط 

النفس.
الك�وري  الرئي�س  ش�دد  كذل�ك 
ان  ع�ىل  ج�اي-إن  م�ون  الجنوب�ي 
س�يول س�تعمل ع�ىل تف�ادي حرب 
كوري�ة ثانية باي ثمن. وقال مون إن 
»الجمهورية الكورية هي وحدها من 
يتخذ القرار بعمل عس�كري يف ش�به 
الجزيرة الكورية وليس الحد ان يقرر 
ش�ن عملية عس�كرية بدون موافقة 

الجمهورية الكورية«.
اال ان�ه رأى ان�ه ال يمك�ن اج�راء 
حوار قبل وقف الشمال »الستفزازاته 

النووية والصاروخية«.
ترصيحات مون اعقبت مقاال كتبه 
وزيرا الدفاع االمريكي جيمس ماتيس 
والخارجية ريكس تيلرسون ونرشته 
صحيفة »وول سريت جورنال«، اكدا 
فيه ان »ال مصلحة« للواليات املتحدة 

بتغيري النظام يف بيونغيانغ.
وكت�ب الوزي�ران االمريكي�ان »ال 
نس�عى اىل حجة لنرش قوات امريكية 
ش�مال املنطق�ة املنزوع�ة الس�الح. 
ال ني�ة لدين�ا اللحاق االذى بالش�عب 
الكوري الش�مايل«، داعين اىل التمييز 
بن الش�عب الكوري الش�مايل ونظام 

بيونغيانغ املعادي.
وق�د وجها دع�وة اىل الصن، اكرب 
الش�مايل  الك�وري  النظ�ام  حلف�اء 
اىل االس�تفادة  التجارين،  ورشكائ�ه 
من »فرصة ال مثيل لها« الثبات مدى 

تأثريها عىل بيونغيانغ.
وقال ماتيس وتيلرسون »اذا ارادت 
الص�ن اداء دور اكثر فاعلية يف حفظ 
الس�الم واالس�تقرار االقليمي�ن، ما 
يص�ب يف مصلحتنا جميعا وال س�يما 
املصال�ح الصينية، عليه�ا اتخاذ قرار 
بممارس�ة دبلوماس�يتها الحاس�مة 
لفرض نفوذها االقتصادي عىل كوريا 

الشمالية«.

الزعيم الكوري يتمهل بضرب جزيرة لكنه حيذر من »عمل متهور«

بيونغيانغ وواشنطن.. حوار الصواريخ النووية

نظرة عىل القضاء الدستوري

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الخارجية الرويس س�ريغي الفروف أن بالده 
»تدع�م« جهود قائ�د الجي�ش الليبي املش�ري خليفة حفر 
للتوص�ل إىل ح�ل س�يايس ألزمة ليبي�ا مع خصم�ه رئيس 
حكومة الوفاق فايز الرساج، يف خطوة تعزز حضور روسيا 
عىل الساحة الليبية وعزمها لعب أدوار أكرب يف هذا امللف من 

البوابة العسكرية التي قائد الجيش. 
ورصح الفروف أثناء اس�تقبال حفر يف موس�كو »نعلم 
أنكم تش�اركون م�ع الرساج يف جهود التوص�ل إىل اتفاقات 
مرضي�ة للطرفن«، ع�ىل ما نقل�ت وكالة ريا نوفوس�تي. 

وأضاف »ندعم جهودكم يف سبيل إبرام هذه االتفاقات«.
كم�ا ك�رر الوزير ال�رويس دعم�ه الجه�ود »الرامية إىل 
تكثي�ف العملي�ة السياس�ية للتوص�ل إىل حل واالس�تعادة 
التامة لس�يادة بلدكم«، الفت�ا إىل »أن الوضع يف ليبيا ما زال 

مع األسف معقدا، والخطر اإلرهابي لم يهزم«.
من جهته، أكد قائد الجيش الوطني الليبي انه »واثق من 
أن روسيا س�تبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض املساعدة«، 

وفقا لوكالة انرفاكس.
كما دعا موسكو إىل لعب دور يف املحادثات الليبية، وقال 
»سنكون س�عداء جدا إذا شاركت روس�يا يف إيجاد الحلول 

لالزمة الليبية«.
وأضاف »لم نبحث الدور امللموس لروسيا لكننا نؤيد أن 

تلعب دورا يف هذه العملية، أيا كان هذا الدور«.
ونهاي�ة تموز، توافق حفر والرساج عىل بيان من عرش 
نق�اط تعهدا فيه خصوص�ا وقف إطالق الن�ار واإلرساع يف 
إجراء انتخابات، وذلك يف ختام لقاء يف باريس رعاه الرئيس 

الفرنيس ايمانويل ماكرون.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد الرئيس االيراني حس�ن روحاني بان اولوية برنامج 
الحكومة القادمة ستكون ايجاد تغيريات بنيوية يف اسلوب 

ادارة مصادر البالد.
ج�اء ذل�ك خالل كلم�ة للرئي�س روحاني صب�اح أمس 
الثالثاء يف اجتماع مجلس الش�ورى االسالمي للبدء بدراسة 
اهلية الوزراء املرشحن، وقال، انني اعترب من واجبي صون 
حق�وق كل ابناء الش�عب س�واء الذين صوت�وا يل او الذين 
صوتوا لالخرين وساستفيد من آراء جميع النخب واملفكرين 
وامل�دراء وكل الرشائح لتوفري »الحرية واالس�تقرار واالمن 
والتق�دم« التي تع�د االهداف االساس�ية لربنامج الحكومة 

لالعوام االربعة القادمة.
واوضح بان برنامج الحكومة الذي تم تقديمه اىل املجلس 
مستقى من الربنامج الذي تم طرحه خالل فرة االنتخابات. 
واكد بانه س�يرص ع�ىل االلت�زام الكامل بحق�وق املواطنة 
واضاف، لق�د قمن�ا يف الحكومة الحادية ع�رشة )املرشفة 
ع�ىل نهايته�ا( بصياغة ميث�اق حقوق املواطن�ة كخارطة 
طري�ق للمزيد م�ن االهتمام بحقوق املواطنن وس�نرص يف 
الحكومة الثانية عرشة )القادمة( عىل االلتزام الكامل بها. 
كما اكد الرئيس روحاني عىل ان الحكومة القادمة س�تاخذ 
عىل عاتقها املكافحة الجذرية والش�املة للفساد كرضورة 

اساسية لتحقيق التقدم والعدالة االجتماعية.
واوض�ح ب�ان الب�الد تواجه الي�وم مش�اكل يف مجاالت 
كالنظ�ام املرصيف وميزاني�ة الحكومة والبيئ�ة مضيفا، ان 
ع�دم االهتمام الكايف بعمق هذه القضايا يف املرحلة الراهنة 
يمكن�ه االرضار باملنج�زات الكبرية للجمهورية االس�المية 

االيرانية يف مختلف املجاالت.

روسيا تعزز حضورها يف ليبيا 
بالتقارب مع حفرت

روحاين يعد بـ »تغيريات بنيوية« 
بادارة إيران

تواصل االحتجاجات يف نيويورك ضد ترامب: ارحل

         إياس الساموك

عرفت العديد من البلدان وجود جهة قضائية 
مختص�ة بالنظ�ر ف�ي الموضوعات الدس�تورية 
وأن اختلف�ت تس�مياتها فالبع�ض منه�ا يطل�ق 
عليها )المحكمة الدستورية(، واخرين يسمونها 
)المحكم�ة االتحادية العلي�ا(، ودول ثالثة تطلق 
عليها أس�م )المجال�س الدس�تورية(، وجميعها 
تص�در ق�رارات ملزم�ة لس�لطات الدول�ة كافة، 
وتس�هم هذه المحاك�م وأن اختلفت تس�مياتها 
من حي�ث المبدأ في الحفاظ عل�ى تطبيق احكام 

الدستور.
ف�ي الوالي�ات المتح�دة االميركي�ة تم�ارس 
المحكم�ة )االتحادي�ة العلي�ا( االميركي�ة الت�ي 
تاسس�ت ع�ام )17٨٩( النظ�ر ف�ي دس�تورية 
القواني�ن، وتتكون م�ن رئيس وثماني�ة أعضاء 
يعينه�م رئي�س الدول�ة بالتنس�يق م�ع مجل�س 
الش�يوخ ويمارس�ون مهامهم م�دى الحياة وال 
يترك�ون مناصبهم اال بالوفاة او االدانة او بطلب 
التقاعد. وقد اصدرت المحكمة االميركية قرارات 
عدي�دة مهمة، نذكر منه�ا تاكيدها ب�ان الرئيس 
االميركي االس�بق »بوش االب�ن« كان قد تخطى 
صالحيات�ه من خ�الل ق�راره بإنش�اء المحاكم 
العس�كرية االس�تثنائية في عام 2006 لمحاكمة 
الموقوفي�ن عن تهم تتعلق باالرهاب في س�جن 
الروس�ية  االتحادي�ة  والمحكم�ة  غواتنام�و. 
المش�كلة بموجب الدس�تور الروس�ي من )1٩( 

قاضي�اً قد اختصت بأص�دار ق�رارات مهمة بناء 
عل�ى طلب موجه لها من جه�ات محددة كرئيس 
االتح�اد الروس�ي او مجل�س االتح�اد او مجلس 
الدوما او حكومة االتحاد الروسي او الهيئات ذات 
الس�لطة التش�ريعية أو التنفيذية بشان القوانين 
ودس�اتير الجمهوريات التابعة لالتحاد الروسي 
والمعاه�دات الخارجية والداخلية وحل النزاعات 
بين الهيئات الحكومية س�واء لالتحاد الروس�ي 
او الجمهوري�ات التابعة ل�ه واختصاصات اخرى 

حددتها المادة )12٥( من الدستور الروسي.
وف�ي الماني�ا فقد تن�اول الدس�تور االلماني 
ف�ي الم�ادة )٩٣( من�ه اختصاص�ات المحكم�ة 
الدس�تورية االلماني�ة واهمه�ا تفس�ير القانون 
االساس�ي )الدس�تور( والبت ف�ي التعارض بين 
احكامه واي قانون اتحادي او صادر عن الواليات 
وذل�ك عل�ى الصعيدي�ن الموضوعي و الش�كلي، 
وكذلك حس�م النزاعات بين االتحاد والواليات او 

الواليات في ما بينها.
وتحت الباب الس�ادس من الدستور االيطالي 
المس�مى ب�«الضمان�ات الدس�تورية«، خصص 
القس�م االول منه للمحكمة الدستورية االيطالية 
حيث نصت المادة )1٣٤( منه على اختصاصاتها 
وه�ي: - النظر في دس�تورية القوانين واالوامر 
الت�ي تتمتع بق�وة القانون الت�ي تصدرها الدولة 
واالقالي�م، - وكذل�ك حس�م النزاع�ات المتعلقة 
بالس�لطات المخصص�ة للدول�ة واالقاليم وبين 
االقاليم وبعضها البعض، - واالتهامات الموجهة 

ضد رئيس الجمهورية.
العلي�ا  المحكم�ة  تم�ارس  الياب�ان  وف�ي 
اختصاص القضاء الدس�توري، فقد نّصت المادة 
)٨1( من الدستور الياباني على ان هذه المحكمة 
»ذات السبيل االخير للبت في دستورية اي قانون، 

او امر، او تنظيم، او عمل رسمي«.
جن�وب  ف�ي  الدس�تورية  المحكم�ة  وتع�ّد 
افريقي�ا اعلى الس�لم القضائي ف�ي الجمهورية 
وهذا ما اكدته المادة )167( من دس�تورها ولها 
صالحيات الرقابة الدستوريةعلى القوانين والبت 
في موضوع اخالل البرلمان او رئيس الجمهورية 
عل�ى دس�تورية  والرقاب�ة  الدس�تور،  باح�كام 
تعديالت الدس�تور، والحكم بشان مشروعية اي 
قان�ون برلمان�ي او اقليمي، وحس�م التنازع بين 
الس�لطات س�واء الوطني�ة او االقليمي�ة ف�ي ما 

يتعلق بالمهام الدستورية الي منها.
وأوكلت المادة )112( من الدستور البرازيلي 
المحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا هن�اك المس�ؤولية 
االساسية في حماية الدستور البرازيلي من خالل 
تمتعها بصالحيات واسعة نذكر منها ما ورد في 
الفقرة )اوالً/ أ( م�ن هذه المادة ونصها »اعالن 
ع�دم دس�تورية القواني�ن العادي�ة ف�ي االتحاد 
والواليات، واعالن دس�تورية القوانين االتحادية 
العادي�ة« والفق�رة )اوالً/ ب( م�ن  والقواني�ن 
الم�ادة ذاتها التي نصت على اختصاص اخر وهو 
»توجي�ه االتهامات بالجرائم الجنائية ضد رئيس 
الجمهورية، ونائب الرئيس، واعضاء الكونغرس 

الوطني، واعضاء المحكمة نفس�ها، النائب العام 
للجمهورية«.

وعل�ى صعي�د الوط�ن العرب�ي فق�د منحت 
المادة )1٩1( من الدس�تور المصري للعام 201٤ 
المحكم�ة الدس�تورية اس�تقالالً مالي�اً وادارياً، 
ف�ي حي�ن ان الم�ادة )1٩2( من�ه ق�د اك�دت ان 
ه�ذه المحكم�ة تتولى دون غيره�ا الرقابة على 
دس�تورية القوانين واللوائ�ح فيما اعطت المادة 
)1٩٥( م�ن الدس�تور قراراته�ا س�لطة االل�زام 

والقطعية على جميع السلطات المصرية.
وبرغم سكوت الدس�تور الكويتي عن وجود 
جه�ة قضائية مختصة بالقضايا الدس�تورية، اال 
ان القانون رقم )1٤( لسنة 1٩7٣ المعدل تضمن 
تش�كيل المحكم�ة الدس�تورية الكويتي�ة الت�ي 
تم�ارس االختصاص�ات الدس�تورية حيث نصت 
الم�ادة االولى من ه�ذا القانون »تنش�أ محكمة 
دس�تورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص 
الدس�تورية وبالفص�ل في المنازع�ات المتعلقة 
بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح 
وفي الطع�ون الخاصة بانتخ�اب أعضاء مجلس 
األمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة 

الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم«.
وف�ي المملك�ة االردنية الهاش�مية فقد نص 
قان�ون المحكم�ة الدس�تورية لس�نة 2012 في 
)الم�ادة الرابعة( من�ه على اختصاصي�ن وهما: 
واألنظم�ة  القواني�ن  دس�تورية  عل�ى  الرقاب�ة 
النافذة، وتفس�ير نصوص الدس�تور، ونص على 

تش�كيل ه�ذه المحكمة وعلى عضوي�ة قضاتها 
ومدتهم مدى الحياة.

وعرفت سوريا المحكمة الدستورية ايضا فقد 
ح�ددت اختصاصتها المادة )1٤6( من الدس�تور 
السوري وابرزها الرقابة على دستورية القوانين 
واألنظم�ة،  واللوائ�ح  التش�ريعية  والمراس�يم 
ومحاكمة رئي�س الجمهورية ف�ي حالة الخيانة 
العظمى، واضاف المرسوم التشريعي رقم )٣٥( 
لس�نة 2012 اختصاص�ات اخرى منه�ا البت في 

طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب.
وف�ي العراق، الذي بقى بعيداً عن وجود جهة 
قضائية تعنى بالقضايا الدستورية، حتى تشكيل 
المحكم�ة االتحادية العلي�ا بموجب القانون رقم 
)٣0( لس�نة 200٥ الذي ح�دد اختصاصات هذه 
المحكمة وتش�كيلها وكرس�ته المادة )٩٣( من 
دس�تور جمهوري�ة الع�راق لس�نة 200٥ فه�ي 
تخت�ص ب��: الرقاب�ة عل�ى دس�تورية القوانين 
واألنظم�ة النافذة، وتفس�ير نصوص الدس�تور 
ولها صالحية الفصل في القضايا التي تنش�أ عن 
تطبيق القوانين االتحادي�ة والقرارات واألنظمة 
والتعليم�ات واإلج�راءات الصادرة عن الس�لطة 
االتحادية. كما تتولى المحكم�ة االتحادية العليا 
بموج�ب الدس�تور الفصل ف�ي المنازع�ات التي 
تحص�ل بي�ن الحكوم�ة االتحادي�ة، وحكوم�ات 
واإلدارات  والبلدي�ات  والمحافظ�ات  األقالي�م 
المحلية، والفصل في المنازعات التي تحصل فيما 
بي�ن حكومات األقالي�م أو المحافظات، والفصل 

في االتهام�ات الموجهة إلى رئي�س الجمهورية 
ورئيس مجلس الوزراء وال�وزراء وفقاً لقانون، 
االن أن ه�ذا االختص�اص ل�م يفّعل لع�دم صدور 
قانون بذلك وه�ذا ما اكدته المحكمة في قرارات 
صدرت عنه�ا منها الحكم الص�ادر بالرقم )6٥/ 

اتحادية/ 2017(.
وخوله�ا الدس�تور المصادق�ة عل�ى النتائج 
النهائي�ة لالنتخاب�ات العام�ة لعضوي�ة مجلس 
الن�واب، والفص�ل ف�ي تن�ازع االختص�اص بين 
القض�اء االتح�ادي والهيئات القضائي�ة لألقاليم 

والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،
وان الفق�رة )ثاني�اً( م�ن الم�ادة )٥2( م�ن 
الدس�تور تضمنت اختصاصاً آخ�ر هو النظر في 
الطعن بق�رار مجلس النواب ف�ي صحة عضوية 
أعضائ�ه أمامه�ا خ�الل )٣0( يوم�اً م�ن تاريخ 

صدوره.
مم�ا تق�دم نج�د أن المحكم�ة االتحادية في 
العراق قد واكبت اختصاصات القضاء الدستوري 
لل�دول المتقدم�ة، ب�ل أنه�ا اش�تركت مع�ه في 
الموضوعات الرئيسة الس�يما المتعلقة بالفصل 
النص�وص  القواني�ن وتفس�ير  ف�ي دس�تورية 
الدستورية وكذلك الفصل في االتهامات الموجهة 
لكبار المسؤولين في الدولة العراقية، وبهذا فقد 
اخ�ذت مكانها ف�ي اتح�اد المحاك�م والمجالس 
الدس�تورية ف�ي الوطن�ي العربي واس�همت في 

تطوير وتعزيز القضاء الدستوري العربي.

كاتب في الشؤون القانونية

       بغداد / المستقبل العراقي

احتج أكث�ر من ألف أمريكي أمام 
ب�رج ترام�ب يف نيوي�ورك، مطالبن 
الرئي�س دونال�د ترامب باالس�تقالة 
وترك منصبه، ألول مرة منذ تس�لمه 
الرئاسة يف البيت األبيض مطلع العام 

الجاري.
وتجم�ع محتجون من النش�طاء 
الليربالي�ن، خ�ارج ناطحة س�حاب 
وص�ول  بانتظ�ار  ترام�ب،  ب�رج 
الرئي�س األمريك�ي إىل مق�ر إقامته 
غري الرس�مي، وهتف�وا: »ال لرامب، 
ال لك�و كلوك�س كالن، ال للفاش�ية 

يف الوالي�ات املتح�دة«. ول�م تس�مح 
بالوص�ول  للمتظاهري�ن  الرشط�ة 
بش�كل ح�ر ومب�ارش إىل ال�ربج، بل 
أجربتهم عىل س�لوك ط�رق التفافية 
م�ن خالل الش�وارع املج�اورة حتى 

سنرال بارك.
م�ن  النش�طاء  بع�ض  وتمك�ن 
االس�تيالء عىل واجهة عرض لبوتيك 
غويس، القائم بالقرب من برج ترامب 
لح�واىل عرش دقائ�ق ورفع�وا فوقه 
الفت�ات تق�ول »ال م�كان للكراهية 
الواقع�ة  هن�ا« ورددوا يف الش�وارع 
تحت نوافذ برج ترامب أنت » لس�ت 
رئييس« وهو الش�عار األكثر شعبية 

خالل األشهر القليلة املاضية.
وقال ناشط يدعى بول، إن جوهر 
وه�و  بس�يط  احتجاجه�م  رس�الة 

»إخراج ترامب من البيت األبيض«.
»س�كان  ف�إن  لب�ول،  ووفق�ا 
نيوي�ورك لم يصوت�وا لرامب، ألنهم 
يعرفون من هو«، وعىل سبيل املثال، 
ف�إن تش�ييد ب�رج ترامب ت�ّم الجزء 
األكرب منه عىل أي�دي عمال بولندين 
غري رشعين تس�لموا أجورهم فقط 
بعد مرور عرش س�نوات عىل عملهم 

لديه.
إال أن املتظاهري�ن فوت�وا لحظة 
دخ�ول الرئيس إىل الربج، واكتش�فوا 

ذلك متأخرين. وب�دأت االحتجاجات 
يف نيوي�ورك يوم األح�د، وجاءت ردا 
عىل األحداث يف مدينة شارلوتس�فيل 
بوالية فرجينيا، حيث دهست سيارة 
يقودها أح�د النازين الجدد حش�دا 
م�ن الليربالين، ما أس�فر عن مقتل 

امرأة وجرح 1٩ آخرين.
الرئي�س األمريكي يوم  واضط�ر 
االثنن، إلدان�ة جماع�ات الكراهية، 
وذل�ك بعد أيام م�ن تعرضه لضغوط 
لك�ي يفعل ذل�ك يف أعق�اب الهجوم 
العنرصي الدموي الذي وقع يف والية 
فريجيني�ا األمريكي�ة ي�وم الس�بت 

املايض.
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تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق 
تعليمات  قانون ) 21(لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبني االش�راك باملزايدة مراجعة املديرية اعاله خالل 
15 يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
وستجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنشور ويف حالة  مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املستأجر اجور نرش االعالن وأجور 

اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

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

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

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

8- عىل املزايد جلب بطاقة تموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات
9-يتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واج�ور لجنتي التقدير والتثمني والبيع 

وااليجار

تنويه
نرش يف صحيفه املس�تقبل بالعدد 1498 
والرشق بالعدد 2598 اعالن تنفيذ النجف 
27500000خط�ا  الدائ�ن  طل�ب  ن�رش 
والصخيح 27000000 س�بعه وعرشون 
مليون ونرش حسب السند املحل العقاري 
خط�ا والصحي�ح حس�ب ص�وره قي�د 
التسحيل العقاري ونرش شارع الكاملني 

خطا والصحيح شارع الكامل

اعالن 
اىل الرشيك / سجاد بشري رضا

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الس�تخراج اجازة البناء للقطعة املرقمه 

1 / 16855سبع البور.

فقدان
اتح�اد  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
املقاولني العراقيني باس�م )رشكة النجم 
الرائ�د للمق�اوالت االنش�ائية(  فعىل من 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها.

فقدان
اتح�اد  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
املقاول�ني العراقي�ني باس�م )رشك�ة در 
السعد للمقاوالت العامة(  فعىل من يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

محكمة بداءة النارصية / العدد: 2705/
ب/2016

اعالن
اىل/املدعى عليه/ صدام دهيس عبيد

اص�درت محكمة بداءة النارصية بتاريخ 
بحق�ك  الغياب�ي  قراره�ا   2016/12/5
والقايض بفس�خ العقد املربم بني املدعي 
حي�در عب�د نجف وص�دام دهي�س عبيد 
املدعى عليه املؤرخ يف 2012/8/1 الخاص 
بتجهيز املدعي رمل بكمية 4000م3 من 
قبل املدعى عليه وملجهولية محل اقامتك 
قرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
ولك حق االعراض واالس�تئناف والتمييز 

خالل املدة القانونية ووفق االصول.
القايض/ غسان سمري عبد الحسن

مديرية ش�ؤون األحوال املدنية يف ذي قار   
/ العدد : 963

إع��الن
بناءا عىل طلب املدعي حسني جويد منيور 
وال�ذي يطل�ب م�ن خالله تس�جيل لقبه 
من الفراغ اىل املوس�وي واستنادا ألحكام 
امل�ادة 24 من قان�ون البطاقة الوطنية 3 
لس�نة 2016  تقرر نرش طلبه يف الجريدة 
الرس�مية فم�ن له ح�ق االع�راض عىل 
الطلب مراجعة املديرية خالل عرشة أيام 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سينظر 

يف الطلب وفق القانون .
العقيد 
مدير شؤون األحوال املدنية يف ذي قار

ق�ار  ذي  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

العدد: 81/س/2017
اىل/املس�تأنف علي�ه االول / احمد عويد 

منشد
م/اعالن

املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  ع�ىل  بن�اءا 
2479/ب/2016 املقام�ة ضدك من قبل 
املس�تأنف حيدر عبد نجف امام محكمة 
ب�داءة النارصية والتي يدع�ي فيها بانه 
س�بق وان قررت مديرية تنفيذ النارصية 
الس�يارة  حج�ز   2014/8/7 بتاري�خ 
املرقم�ة 20893 ذي قار/فح�ص مؤقت 
ن�وع هين�و الل�ون ازرق رق�م الش�ايص 
GD2HKA50031 باس�م املدي�ن الحائز 
احمد عويد منشد واملالك قحطان هاشم 
كاظ�م الس�تحصال الدي�ن البال�غ مائة 
واثنا عرش مليون دين�ار ضمن االضبارة 
التنفيذية املرقمة 2014/1184 وبتاريخ 
2016/3/8 قررت مديرية تنفيذ النارصية 
رفع الحجز عن الس�يارة املذكورة اعاله 
وحس�ب كتاب مديرية م�رور النارصية 
املرق�م 4811 يف 2016/3/1 واملتضم�ن 
عائدية السيارة للمالك الجديد دنان جهف 
رمث�ان بالرق�م 10792 ومل�ا اس�تعلمت 
مديري�ة تنفي�ذ النارصي�ة ح�ول تاريخ 
تحويل الس�يارة اعاله اتض�ح ان تاريخ 
تحويله�ا يف 2014/8/31 حس�ب كتاب 
مديرية م�رور النارصي�ة املرقم 21330 
يف 2016/5/24 وبذل�ك فان تاريخ حجز 
الس�يارة كان قبل تحويل ملكيتها وطلب 
دعوت�ك وبقي�ة املدعى عليه�م للمرافعة 
والحك�م بعدم نف�اذ الترصف بالس�يارة 
املذك�ورة كما طلب وض�ع الحجز عليها 
اص�درت محكمة بداءة النارصية بتاريخ 
2016/12/25 وبع�دد اضب�ارة 2479/

ب/2016 حكم�ا قى برد دعوى املدعي 
)املس�تأنف( وقد اس�تاف املدعي الحكم 
املذك�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة وس�جل 
طعنه االس�تئنايف بالعدد اع�اله وبتاريخ 
81/س/2017  وبع�دد   2017/3/2
قررت هذه املحكمة تأييد الحكم البدائي 
املستأنف املذكور اعاله وقد تم الطعن به 
تمييزا من قبل املس�تأنف وورد منقوضا 
بالق�رار التميي�زي املرق�م 3121/الهياة 
 2017/5/22 يف  االس�تئنافية/2017 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا يف موعد 
املوافق 2017/8/24 الس�اعة  املرافع�ة 
التاسعة صباحا ستجرى املرافعة بحقك 

حضورا وعلنا ووفق االصول.
القايض/حسن عيل صيهود
رئيس الهياة االستئنافية يف ذي قار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
العدد 1511 / 2015 

م / تنويه 
اش�ارة اىل عددكم املرقم 1482 يف 19 / 7 
/ 2017 ن�ود اعالمكم ان�ه قد ورد نقص 
يف االعالن اس�م املدين ل�م يذكر يف االعالن 
املدي�ر املفوض لرشك�ة مجموعة الريادة 
اس�عد هاش�م حس�ن اضاف�ة لوظيفته 

راجني التنويه عن الخطأ الحاصل .
املنفذ العدل 
جعفر مالح مهدي 

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 447 / ش / 2017 
اعالن 

اىل / املدعى عليه ) حسني كاظم مجيد ( 
مجهول محل االقامة .

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 447 
/ ش / 2017 بتاري�خ 22 / 6 / 2017 
املتضم�ن تصحي�ح ق�رار الحك�م املرقم 
171 / ش / 2016 ب�ني املتداعي�ان م�ن 
ش�هر اي�ار / 2009 اىل 14 / 5 / 2009 
ليقرا تاري�خ الرجعة بني املتداعيان اينما 
وج�د 14 / 5 / 2009 وتبق�ى مندرجات 
الحك�م املوصوف اعاله ع�ىل حالها دون 
ان يلحقها اي تغيري او تعديل وملجهولية 
محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
بالن�رش يف صحيفتني يوميت�ني محليتني 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة لالعراض 
او التميي�ز خ�الل م�دة عرشة اي�ام من 
تاريخ ن�رشه وبخالفه يكتس�ب الدرجة 

القطعية بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 
عيل غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 
رقم الدعوى 8430 / ش / 2017 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عبد الحسني عناد منشد 

– مجهول محل االقامة .
اقام�ت املدعي�ة س�مريه جمعه حس�ن  
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله التي 
م�ادي  خط�أ  تصح�ح  فيه�ا  تطالب�ك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
 2017  /  8  /  31 املص�ادف  املرافع�ة 
الثامن�ة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا 

للقانون .
القايض  سعد محي عباس الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 1088 / ب / 2016 

م / اعالن 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرق�م 70 / 87 م 28 جويميس�ة املوص�وف 
تفاصيل�ه يف ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
الحضور امام هذه املحكمة خالل ثالثون يوما 
تب�دا من اليوم التايل للنرش بالصحافة املحلية 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظهرا مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات البالغ�ة 10 % م�ن القيمة 

املقدرة ويتحمل املشري الداللية والنرش .
القايض 
عيل غافل وايل 

املواصفات :
-رقم العقار / 70 / 87 م 28 جويميسة .

-مساحته / 10 دونم .
-املش�تمالت / ارض زراعية ملك رصف تقع 
ع�ىل ضفاف نه�ر دجل�ة تحتوي ع�ىل ثالثة 
دور س�كنية درجة عمرانها جيدة مش�غولة 
من قبل الرشكاء ومغروس�ة بمس�احة ) 9 ( 
دونم باش�جار النخي�ل والحمضيات ودرجة 

خصوبتها جيدة .
-القيمة التقديري�ة ) 1105000000 ( مليار 

ومائة وخمسة مليون دينار .

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 850 / 2016 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار تسلس�ل 
يف  الواق�ع  الحس�ينية   26 م   9307  /  3
الصوي�رة العائ�د للمدين ) بت�ول عبد املهدي 
عبد وع�يل ويحيى وزهراء وهن�اء اوالد عايد 
عبي�د ( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن صالح 
احمد ش�هاب البال�غ 3092075 ثالثة ماليني 
واثن�ان وتس�عون ال�ف وخمس�ة وس�بعون 
دينار الغريها . فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه / الصويرة .

2 – جنسه ونوعه / ملك رصف .
 305 / 3 ايم�ن   / 3 – ح�دوده واوصاف�ه 
اليس�ار 3 / 3309 / 3االمام منطقة خرضاء 

خلف مدرسة تاج الدين االبتدائية .
4 – مشتمالته / طارمة مسقفة مدخل 2م × 
2م واس�تقبال 6 م × 5 / 3 م وغرفتي نوم 5 
/ 3 م ×6 وصالة درج 5 / 7 × 5 / 3 ومطبخ 
4م × 25 / 3 وصحي�ات داخلي�ة 3م × 2 / 5 
م وخارجية 2م × 2م والبناء بلوك والس�قف 
والبيتون�ة  والش�يلمان  بالطاب�وق  ع�كادة 

كونكريت مسلح ومزود باملاء والكهرباء .
5 – مساحته / 150 م .

6 – درجة العمران / دون الوسط .
7 – الشاغل / املدينني .

8 – القيم�ة املق�درة / 40000000 أربع�ون 
مليون دينار الغريها .

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي عبد الحس�ني حميد 
الشناوة لرشكة الرمال لخدمات املشاريع 
الهندس�ية املحدودة ادعو كل من له حق 
او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان 
التايل البرصة  الجزائر. الفريس  تسلس�ل 

128/ 5 د77مقابل عمارة إسكندر 
املصفي املحامي 
عبد الحسني حميد الشناوة

مجلس القضاء االعىل
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 

العدد 1270 
إىل / محمد عبد الجبار عيل 

قدم�ت زوجت�ك املدع�وة ) فاطم�ة حمد 
ياس�ني ( طلب�ا ت�روم فيه اص�دار حجة 
حج�ر وقيمومة عليك لكي تدير ش�ؤونك 
خالل فرة فقدانك – عليه قررت املحكمة 
االع�الن ع�ن فقدان�ك بتاري�خ 14 / 6 / 
2016 يف منطق�ة الرحالي�ة يف جريدت�ني 
يوميت�ني ويف حال�ة وص�ول  رس�ميتني 
التبلي�غ الي�ك عليك ان تراج�ع محكمتنا 
لالع�الن ع�ن حالت�ك وبخالفه س�تصدر 

الحجة وفق القانون .
القايض 
محمد مطلب عبد 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخالدية 
العدد 19 / 2014 

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الخالدية الس�يارة 
املرقم�ة 11425 – االنب�ار – حمل نوعها 
) تويوتا بيكب ( موديل 2009 واملس�جلة 
باسم املدين عمر طالب تركي واملحجوزة 
لق�اء طلب الدائن قاس�م خالد عبد حيث 
ان القيمة املقدرة للسيارة ) 15000000 
(  خمسة عرش مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
عرشة اي�ام تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللية عىل املش�ري 
ويكون محل اجراء املزايدة يف معرض ابو 
س�يف املركزي الكائن يف قضاء الخالدية 
يف اليوم العارش من اليوم التايل للنرش ويف 

تمام الساعة الرابعة مساءا .
القايض 
مراد محمد حماد

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تأجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام 
القانون 35 لس�نة 1983 وقانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل فعىل 
الراغب�ني  بالتأج�ري الحض�ور اىل مقر املديري�ة الكائن يف صالح الدين /تكريت الس�اعة 10 
صباحا مستصحبني  معهم التأمينات  القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية  ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة مصاريف وأجور النرش وس�تجري املزايدة ي�وم الثالثني اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2350 / ش / 2017 

التاريخ 15 / 8 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / صادق عبد السادة جليب

اقامت املدعية هديل ش�هاب مهدي الدع�وى املرقمة اعاله تطالبك 
فيها تأييد حضانة الطفلة ش�مس وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام هذه املحكمة يف ي�وم 27 / 8 / 2017 ويف 
حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / فارس شبيب الزم

اعالن 
اىل الرشيك مشعان عباس حمد 

التاج�ي  بلدي�ه  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الستخراج اجازه بناء للعقار 1185سبع 
عبدالزه�ره  فاطم�ه  الرشيك�ه  الب�ور 

لعيبي.

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من امانة 
بغ�داد املرقم�ة h8183 بأس�م / صالح 
عجمي محمد يوس�ف فم�ن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

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

العدد 290 / ش / 2017 
املدعية / رشا عبد الكريم مرعي .

املدعى عليه�ا االوىل ضحى عب�د الكريم 
مرعي.

اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية 
يف الخال�ص قرار الحك�م الغيابي املرقم 
290 / ش / 2017 يف26 / 7 / 2017 
واملتضم�ن عزل واس�قاط حجة وصاية 
املدعى عليه�ا االوىل ضحى عب�د الكريم 
القارصي�ن اش�قائها كل  مرع�ي ع�ىل 
من ) زين�ب ومحمد وفاطم�ة ( ونصب 
املدعية رش�ا عبد الكري�م مرعي وصية 
عىل القارصين اعاله وعند ارس�ال ورقة 
التبلي�غ لغرض تبليغ�ك بالحكم الغيابي 
اعيدت الينا ورقة التبليغ وحسب كتابنا 
مركز رشطة املفرق بالعدد 13040 يف 8 
/ 8 / 2017 ومرفقة ورقة تبليغ املدعى 
دور  منطق�ة  مخت�ار  واش�عار  عليه�ا 
الزراعة محمد ب�در محمود ارتحالها اىل 
جه�ة مجهولة وملجهولي�ة محل اقامتك 
محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك  تق�رر 
بالحك�م الغياب�ي وعن�د ع�دم حضورك 
واالعراض عىل الحكم الغيابي يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 
عيل منشد خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

  محكمة بداءة البرصة
العدد: 1369 / ب / 2017

التاريخ : 9/ 8 / 2017
إىل / املدع�ى علي�ه / حي�در عب�د االمري 

محمد
م / إع���������الن

بتاري�خ 3 / 7 / 2017 اصدرت محكمة 
ب�داءة الب�رصة حكم�اً غيابي�اً يق�ي 
ببطالن عقد البي�ع الخارجي املربم بينك 
وب�ني املدع�ي ) حس�ني كاظ�م م�وىس 
واملتضم�ن   2017 /  3  /  30 امل�ؤرخ   )
رشاء الس�يارة املرقمة 132705 أ  برصة 
شريي تيكو ماروني اللون موديل 2013 
وإعادة الحال إىل ماكان عليه قبل التعاقد 
والزام�ك بإعادة املبلغ املس�تلم من قبلك 
والبالغ خمسة وس�تون ورقة فئة مائة 
دوالر امريك�ي إىل املدعي حس�ني كاظم 
م�وىس حكم�اً غيابي�اً قاب�اًل لالعراض 
واالس�تئناف والتمي�ز وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح مبلغ مركز رشطة 
ش�ط الع�رب بكتابه�م املرق�م 8077 يف 
8 / 8 / 2017 ورشح املجل�س البل�دي 
ملنطقة نهر حس�ن ق�رر تبليغ�ك اعالناً 
بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني ولك حق 
االعراض واالستئناف والتميز ويف حالة 
عدم حضورك سوف يكسب القار درجة 

البتات .
القايض
علوان برقوت البزوني

غرض المساحةالموقع اسم العقارت
مبلغ االيجاراالستعمال 

15000000 خمسة عشر سكلة1426م2مجاور مؤسسة السجناء السياسيينسكلة لبيع المواد المستهلكة1
مليون دينار

كشك رقم 31 ضمن متنزه 2
1000000 مليون ديناركشك3×3م2سوق االنتفاضةحي المعلمين

900000 تسعمائة الف ديناركشك3×3م2سوق االنتفاضةاكشاك رقم 78و379

50000000 خمسون مليون كازينو ومطعم800م2شاطئ كورنيش السماوةكازينو ومطعم ليالي الفرات4
دينار

اكشاك رقم 5
600000 ستمائة الف دينارتجاري3×3م2مقابل مستشفى الوالدة124و125و127

مكتب لبيع 4×6م2داخل علوة الفواكه والخضرمكتب رقم 613
الفواكه والخضر

2240000 مليونان ومائتان 
واربعون الف دينار

سكالت لبيع 40×60م2تقاطع الشويلة باتجاه المملحةسكالت رقم 4و8و79
2000000 مليونان دينارالمواد االنشائية

725000 سبعمائة وخمسة محل مواد غذائية3×4م2حي العمالمحل رقم 81
وعشرون الف دينار 

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واإلجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

اعادة اعالن
العدد/110

التاريخ 2017/8/14

اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
صحراوية2862700/ابو توينة141
صحراوية2862700/ابو توينة241
صحراوية2862700/ابو توينة341
صحراوية4810700 االجودي43
صحراوية2821600/ابو توينة541
صحراوية2853700/ابو توينة641
صحراوية2830600/ابو توينة741
صحراوية2848600/ابو توينة841
صحراوية48100700االجودي93

صحراوية37100700 ام الرحال109/1
صحراوية9150800الجزيرة111
صحراوية37110800 ام الرحال129/1
صحراوية3720100 ام الرحال139/1



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

عط�وان  بغ�داد  محاف�ظ  أعل�ن 
العطوان�ي ان »هنالك جهد تبذله 
امل�اكات التابع�ة ملحافظة بغداد 
للقضاء عىل ُش�ح امل�اء يف قضاء 
الحس�ينية التي تعاني الكثري من 
املناطق فيها من عدم وصول املاء 

الصالح للرشب لها ».
 « ان  االعام�ي  مكتب�ه  وذك�ر 
العطواني أوع�ز لدائرة ماء بغداد 
بع�د ان وج�ه بدعمه�ا م�ن قبل 
الي�ات املحافظ�ة بالعم�ل لح�ن 

التخلص من هذه املشكلة«. 
م�ن جانبه�ا ذك�رت مديرية ماء 
بغ�داد انه�ا ب�ارشت وبن�اءا عىل 
أوامر املحافظ بالعمل عىل انشاء 
خطوط ربط جدي�دة للتقليل من 
هذه األزمة يف محلتي 201و202 
كم�ا انه�ا تواص�ل العم�ل من�ذ 
يوم�ن الكمال صيان�ة املضخات 
الراش�دية  لتوس�عة  الغاطس�ة 
والت�ي من املقرر ان تعود للخدمة 
خال الس�اعات املقبل�ة وبالتايل 
انه�ا ستس�هم بتحس�ن كميات 

املاء الواصلة للقضاء ».
يذك�ر ان محافظ بغ�داد عطوان 
العطوان�ي س�بق وان ح�ّذر م�ن 
تفاقم أزمة امل�اء الصالح للرشب 
يف عم�وم مناط�ق العاصم�ة بعد 
ان تراجع�ت وزارة الكهرب�اء عن 
يق�ي  ال�ذي  الس�ابق  قراره�ا 
انت�اج  مضخ�ات  باس�تثناء 

وتصفية املاء من ساعات القطع 
املربمج«.

وتواص�ل مديري�ة م�اء بغ�داد يف 
قض�اء الحس�ينية اعمالها لربط 
محل�ة 201 م�ن أنب�وب دكتاي�ل 
قطر 400 ملم اىل 225 ملم لزيادة 

كميات امل�اء الصال�ح للرشب اىل 
املحلة«.

كما وجه محاف�ظ بغداد بتجهيز 
غاطس جديد بطاقة 1000م3/يف 
الساعة ملرشوع الراشدية ملعالجة 
ُشح املاء يف قضاء الحسينية وتم 

اعادة ضخ امل�اء بالطاقة الكاملة 
.«

م�ن جان�ب آخ�ر اك�د العطواني 
التوص�ل اىل اتف�اق مبدئ�ي م�ع 
احدى ال�رشكات اللبنانية الراغبة 
بتنفيذ هذا امل�رشوع وعن طريق 

الدفع باالجل« .
 « ان  االعام�ي  املكت�ب  وذك�ر 
لقائ�ة  خ�ال  رصح  املحاف�ظ 
وفد)رشك�ة الواحة اللبنانية ( ان 
محافظة بغداد تس�عى اىل اكمال 
مرشوع مج�اري النهروان بكافة 

الوس�ائل املتاحة ملالهذا املرشوع 
من اهمية كربى يف تقديم الخدمة 

الهايل تلك املنطقة .
واض�اف  املحافظ ان »املقرتحات 
س�وف ترف�ع اىل رئيس ال�وزراء 
الازم�ة  املوافق�ات  لتقدي�م 

املحاف�ظ  بذل�ك  وس�يصادق 
مجموعة مش�اريع م�ن ضمنها 
مرشوع مجاري النهروان لتنفيذة 
عن طري�ق التمويل م�ن ميزانية 
منظورام�ام  االن  وه�و  الدول�ة 

رئيس الوزراء.

حمافظ بغداد: مالكاتنا تعمل منذ ايام ملعاجلة أزمة املاء الصالح للرشب يف احلسينية
اكد مواصلة االجتماعات مع الشركات االجنبية لتنفيذ مشروع جماري النهروان
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جتهيز 70 الف قطعة 
ارض لتوزيعها عىل 
املشمولني يف ذي قار

   ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ ذي قار يحي�ى النارصي٬ 
ع�ن تجهيز ٧0 الف قطعة ارض س�كنية 
باملحافظ�ة، ضم�ن التصمي�م االس�اس 
الجديد٬ مؤكدا ان رشيحة ش�هداء الحشد 
وس�بايكر والقوات االمنية س�يكون لهم 

االولوية بالتوزيع.
وق�ال النارصي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
ق�ار  »ذي  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«، 
ال�ف قطع�ة ارض س�كنية  جه�زت ٧0 
ضمن التصميم االسايس الجديد لاقضية 
والنواحي، وال�ذي صادقت املحافظة عىل 
اغلب خرائط�ه موخرا، وتضمن توس�عة 
»الحكوم�ة  ان  فيها«.واض�اف  كب�رية 
املحلية تس�ري بإتج�اه تصفري كل طلبات 
قط�ع االرايض يف جمي�ع البلدي�ات، بع�د 
ان انج�زت عمله�ا بعدة وح�دات ادارية، 
وس�يكون للش�هداء يف الحش�د وسبايكر 
والقوات االمنية االولوية يف التوزيع خال 

الوجبات القادمة«.
واوضح »اس�تقبلنا اليوم اهايل الش�هداء 
من الحش�د والقوات االمنية وس�بايكر يف 
ناحية النرص، للتباحث حول استام قطع 
االرايض وكيفي�ة تذليل جميع الصعوبات 
الشهداء«.واش�ار  مس�تحقات  الس�تام 
اىل ان »ذي ق�ار فاتح�ت رئاس�ة ال�وزراء 
بشأن اجراءات احتساب شهداء سبايكر، 
وتنتظ�ر آلية العمل للمبارشة بش�مولهم 
بجمي�ع امتيازات الش�هداء، النه�اء هذا 
امللف بش�كل كامل«.وكانت محافظة ذي 
ق�ار ق�د وزعت اكث�ر من 2٦ ال�ف قطعة 
ارض سكنية وسند تمليك عقاري يف مركز 
محافظ�ة ذي ق�ار واالقضي�ة والنواحي 
ع�رب وجب�ات متع�ددة من�ذ 2014، وذلك 
ضمن خطة ته�دف لتوزيع 30 الف ارض 
س�كنية عىل مختلف الرشائح االجتماعية 
املش�مولة بالتوزيع، فيما خصصت اكثر 
من 15 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها 
عىل اعضاء النقاب�ات املهنية واالتحادات 
م�ن بينه�ا نقاب�ة املعلم�ن والصحفين 

والعمال واملهندسن وغريها.

املنافذ التوزيعية يف ميسان تواصل العمل بربنامج الرقابة االلكرتونية للمستفيدين من منتوج زيت الغاز
    بغداد / المستقبل العراقي

التابع�ة  التوزيعي�ة  املناف�ذ  تواص�ل 
لرشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة يف 
محافظ�ة ميس�ان باس�تخدام نظ�ام 
املركب�ات  ع�ىل  االلكرتوني�ة  الرقاب�ة 
الت�ي تتزود بم�ادة زيت الغ�از )الكاز( 
حس�ب الحصص املقررة لكل السيارات 
املس�تفيدة م�ن ه�ذا املنتج.مدي�ر عام 
النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة 
املهندس عيل عبد الكريم املوس�وي أكد 
أهمية الرقابة االلكرتونية عىل املركبات 
املس�تهلكة ملادة زيت الغاز )الكاز( عاد 
إياه مرشوعا رائدا وجوهريا من ش�انه 
ان يضمن حص�ص املواطنن ويحد من 

عملي�ات التاع�ب بهذا املنت�ج من قبل 
ضعاف النفوس الذين يسعون لتحقيق 
مصالح ش�خصية عىل حس�اب املنفعة 
العامة.املوس�وي أوض�ح طبيع�ة عمل 
املرشوع بانه عبارة ع�ن نظام حوكمة 
الكرتوني�ة تدخ�ل بيان�ات أي مركب�ة 
مزودة بوقود زيت الغاز يف وحدة ادخال 
مركزي�ة يمكن م�ن خاله�ا رفض أي 
مركبة تتزود بالوقود مرتن بغض النظر 
ع�ن املنفذ التوزيعي الذي تم التزود منه 
بمعن�ى ان الرقابة الكرتوني�ة مركزية، 
الفت�ا اىل ه�ذا النظ�ام س�اهم بش�كل 
كبري بالح�د من طواب�ري املركبات امام 
املنافذ التوزيعية.يذك�ر ان منتوج زيت 
الغ�از م�ن املنتوجات التي تش�هد طلبا 

مرتفع�ا عليها خاص�ة يف فصل الصيف 
بس�بب تجهيز رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطية لهذه امل�ادة ملحطات الكهرباء 
الحكومية ومولدات الكهرباء الس�كنية 
والحكومية التابعة لدوائر الدولة فضا 
عن املول�دات التابعة اىل القطاع الخاص 
واملؤسس�ات التجاري�ة بالتع�اون م�ع 
الحكوم�ات املحلي�ة يف املحافظات عىل 
ان تجه�ز الطل�ب ع�ىل زيت الغ�از من 
منتجات املصايف العراقية ومن اس�ترياد 
املادة من الخارج، وتم تطبيقه ألول مرة 
يف محافظة بغداد عام 2012 وعمم عىل 
املحافظ�ات األخرى وحد م�ن عمليات 
التهري�ب ووف�ر واردات مالي�ة لخزينة 

الرشكة.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة / مديرية زراعة بغداد الرصافة تسويق كميات كبرية من 
محصويل الحنطة والش�عري اىل سايلوات وزارة التجارة ورشكة ما بن النهرين 
العامة للبذور للموس�م الزراع�ي الحايل 201٧. وذكر قس�م العاقات واإلعام 
والتع�اون الدويل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي » نس�خة منه، أن الكميات 
املس�وقة م�ن محص�ول الحنط�ة إىل س�ايلوات وزارة التجارة بلغ�ت أكثر من 
)2951٧،9٧0( ط�ن, و)24212،300( طن من محصول الش�عري اىل رشكة ما 
بن النهرين«.كما أعلنت وزارة الزراعة عن »تجهيز املزارعن يف محافظة بغداد 
باألس�مدة الكيمياوية املخصصة ملحصول ال�ذرة الصفراء ومحاصيل الخرض, 
واملبي�دات الحرشي�ة ملكافحة حرشة الدوباس عىل أش�جار النخيل, مضيفا ان 
عملي�ات التجهيز ش�ملت توزيع األعاف عىل مربي الث�روة الحيوانية يف بغداد 

وبكمية بلغة )2٧3،1٦٧( طن من فول الصويا للموسم الحايل 201٧.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة الحج، أمس الثاثاء، ان ايفاد موظفيها اىل الديار املقدس�ة تم وفق 
الس�ياقات القانونية، مبينة انها خفضت عددهم للنصف منذ 2015.وقال رئيس 
بعثة الحج خالد العطية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »ايفاد 
موظفي بعثة الحج تم وفق الس�ياقات القانونية اس�تنادا اىل قانون مخصصات 
الس�فر وااليفاد املرقم 38 لس�نة 1980 املعدل«، مبين�ا ان »ذلك جاء تحت مظلة 
دي�وان الرقاب�ة املالية ومكت�ب املفتش الع�ام ولجنة االوق�اف النيابية«.واضاف 
العطي�ة ان »هناك 48٧ موظفا منقس�من عىل 1٦ لجن�ة يف املدينة املنورة ومكة 
املكرم�ة يقدمون مختلف الخدم�ات اىل حجاج هذا العام البال�غ عددهم 40 الفا 
و890 حاجا«، مش�ريا اىل ان »عدد موظفي بعثة الحج تم تخفيضه لنصف العدد 
من�ذ عام 2015 وح�ددت ايام ايفادهم ب��35 يوما رغم بقائه�م الكثر من هذه 
االيام ضغطا للنفقات«.يذكر ان وثيقة صادرة من هيئة الحج تشري اىل ايفاد 48٧ 

موظفا اىل الديار املقدسة يف السعودية مع منحهم مخصصات السفر وااليفاد.

الزراعة: تسويق اكثر من »50« الف طن
من حمصويل احلنطة والشعري

هيئة احلج: ايفاد موظفينا تم وفق السياقات القانونية

    بغداد / المستقبل العراقي 

زارت مط�ار املوص�ل الدويل لجنة مختصة من املنش�أة العام�ة للطريان املدني 
لكشف االرضار التي خلفتها عصابات داعش االرهابية يف املطار .وقالت رئيسة 
لجن�ة كش�ف االرضار خلود صال�ح حمود يف بي�ان الع�ام وزارة النقل تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن مطار املوصل تعرض لدمار ش�امل من حيث تفجري 
ابنية املس�افرين وبرج الرقابة واجهزت االتصاالت .وبينت إن التخريب ش�مل 
م�درج املطار حيث قامت العصابات االرهابية بحفر خنادق وس�طية فيه ولم 
نجد معالم فوق االرض تدل عىل وجود مطار سوى انقاض وتراكمات االحجار 
. وأكد مدير عام الطريان املدني حس�ن محس�ن كاظم ع�ىل بذل كافة الجهود 
م�ن اجل ايجاد الوس�ائل الكفيلة باعادة البنى التحتية ملطار املوصل وحس�ب 
توجيه�ات وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي باعتباره م�ن املرافق الحيوية 

واملهمة التي تقدم خدمات إلبناء محافظة نينوى واملناطق القريبة منها .

جلنة من الطريان املدين تزور مطار املوصل 
الدويل لكشف االرضار

الكهرباء: االرهاب يوغل بإيذاء املواطنني باستهدافه خلط نقل الطاقة »دياىل - منصورية«

صحة الكرخ تعلن تواصل فعاليات مكافحة نواقل االمراض يف جانب الكرخ

التعليم: إجراءات انتقال الطلبة بني اجلامعات »الكرتونية« ومن صالحياهتا حرصًا

    بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الكهرب�اء »مرة اخرى يوغ�ل االرهابيون 
امل�اكات  تمكن�ت  ان  فبع�د  للمواطن�ن،  بإيذائه�م 
الهندس�ية والفنية يف وزارة الكهرب�اء من اعادة خط 
نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة الضغ�ط الفائ�ق )دياىل - 
منصورية الغازية( )400 ك.ف(، وبجهود اس�تثنائية 
بعد تعرضه اىل عمل ارهابي أمس االول، تعرض نفس 
الخط اىل عمل ارهابي بعد ساعتن من إعادته للخدمة 
الي�وم االثنن، باس�تهداف برجن من نق�ل الطاقة يف 
منطقة الش�هواني بمحافظة دي�اىل، أدى اىل انفصال 
الخط من الجهتن، ما ادى اىل انفصال وحدات محطة 

املنصورية الغازية )1 و 2(، وفقدان )300( ميكاواط 
من الطاقة الكهربائي�ة، ونتيجة هذا تأثرت العاصمة 

بغداد، ومحافظة دياىل، بهذا الفقدان.
واكدت الوزارة يف بيان لها تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان هذه االس�تهدافات املمنهجة من قبل 
اإلرهابي�ن والتخريبين، تس�تنزف إمكان�ات الوزارة 
وتعرقل تنفيذ خططها، وواجباتها تجاه املواطنن يف 

ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق معدالتها«.
وناشد الوزارة عرب بيانها الحكومات املحلية والجهات 
األمنية إلس�ناد عمل الوزارة وتوف�ري الحمايات لهذه 
الخط�وط، والتعامل مع الجهات املس�ؤولة عن هذه 

الحوادث بحزم.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد / الكرخ عن 
»تواصل فرق وحدة السيطرة عىل نواقل 
االم�راض بقس�م الصحة العام�ة تنفيذ 
االم�راض  نواق�ل  ملكافح�ة  فعالياته�ا 
والس�يطرة عليه�ا م�ن خ�ال فعاليات 
التضبيب املس�ائي بنوعيه الحار والبارد 
ومكافحة الق�وارض وتعفري الجحور يف 

جانب الكرخ ».
واضاف مدير القس�م ن�ازك الفتاوي يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه » 
استنادا لتوجيهات مدير عام دائرة صحة 
بغ�داد الكرخ جاس�ب لطي�ف الحجامي 
وتنفي�ذا للخطة الوطنية للس�يطرة عىل 
نواقل االم�راض لع�ام 201٧ وبالتعاون 
مع الوحدات النظرية يف قطاعات الرعاية 
الصحية االولية واملجالس البلدية وممثيل 
املجال�س املحلية قامت الف�رق الصحية 

بتنفي�ذ فعالي�ات رش تجمع�ات االزبال 
يف منطقة الكاظمية وجكوك واالس�اتذة 
وحي العدل ملكافحة حرشة الذباب املنزيل 
واجراء فعالية رش املس�طحات املائية يف 
منطقة سبع البور وناحية الرشيد وذلك 
باستخدام مبيد املوسكل ملكافحة يرقات 

البعوض ».
فعالي�ة  »اج�راء  اىل  الفت�اوي  واش�ار 
مكافحة الح�رشات والقوارض يف اماكن 
تجمعات النازحن وتوزيع الناموس�يات 

وفعالي�ات التضبي�ب املس�ائي بنوعي�ه 
الح�ار والب�ارد يف منطق�ة ) اب�و دش�ري 
حي زبي�دة يف الدورة والحماميات وقرية 
م�وىس الكاظ�م )علي�ه الس�ام( وقرية 
الصالح�ن وقري�ة العطية واليوس�فية 
والقرص االوسط وشهداء السيدية محلة 
845 منوها بان الفرق الصحية مستمرة 
بفعالياتها الصباحية واملسائية من اجل 
القضاء عىل نواقل االمراض للحفاظ عىل 

الصحة العامة ومنع انتشار االمراض .

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، أم�س 
الثاث�اء، ان إجراءات انتق�ال الطلبة بن الجامعات هي 
الكرتوني�ة ومن صاحياتها ح�رصا، مبينة ان اجراءات 
نق�ل الطلبة الناجحن يف الدور االول واملكملن يف الوقت 

نفسه تستمر لغاية العارش من ايلول املقبل.
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حي�در العبودي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة من�ه ان »الرشوط 
العامة النتقال الطلبة بن الجامعات للس�نة الدراس�ية 
201٧-2018، ه�ي الكرتوني�ة«، موضح�ا انه »ال يحق 
للطلب�ة االنتق�ال ب�ن جامع�ات املحافظ�ة الواحدة أو 

الكليات املتناظرة ضمن الجامعة الواحدة«.
واضاف العب�ودي انه »يحق للطلب�ة الناجحن االنتقال 
اىل )الكلي�ات/ املعاه�د( واالقس�ام والف�روع املناظرة 

بعد اس�تحصال موافقة )الكلية/ املعهد( االصيل واملراد 
االنتقال اليها وبحس�ب الطاقة االستيعابية«، مشريا اىل 
انه »ال ينقل طلبة الس�نة الدراس�ية املنتهية يف الكليات 
وتعد الس�نة الدراس�ية الخامس�ة يف كليات الطب سنة 

دراسية منتهية لهذا الغرض«.
وتابع املتحدث الرس�مي انه »يس�مح للطال�ب املقبول 
ضم�ن القبول املرك�زي يف الع�ام نفس�ه باالنتقال من 
املناظ�رة  املس�ائية  الدراس�ة  اىل  الصباحي�ة  الدراس�ة 
االخ�رى  للصف�وف  وبالنس�بة  املناظ�ر  القس�م  ويف 
فيس�مح باالنتقال اىل القس�م املناظر عىل وفق الطاقة 
االس�تيعابية«، الفتا اىل ان »اجراءات انتقال الطلبة بن 

الجامعات من صاحية الجامعات حرصا«.
وتاب�ع العب�ودي ان »اج�راءات نقل الطلب�ة الناجحن 
يف الدور االول واملكملن يف الوقت نفس�ه تس�تمر لغاية 
العارش من ايلول املقبل«، مش�ريا اىل ان »اجراء املقاصة 
العلمية س�تكون عىل وفق الضواب�ط العامة للمقاصة 

العلمية«.واعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، يف 
1٧ تموز ضوابط التقديم للدراسات العليا يف الجامعات 
للع�ام ال�درايس 201٧-2018، فيما ح�ددت الثاني من 

شهر ايار املقبل موعداً للتقديم.
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تعلشن رشكة مصايف الششمال )ش.ع( احدى تششكيالت وزارة النفط عن املناقصات العامة املدرجة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالششراك ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املذكور يف ادناه 
مراجعة موقع رشكة مصايف الششمال الكائن يف محافظة صالح الدين /تكريت مقابل قرص الثقافة والفنون السشتالم  نسشخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة لكل مناقصة مقابل مبلغ 
)200.000( فقط مائتان الف دينار عراقي للمناقصة املرقمة )97170008( ومبلغ 50.000 فقط خمسون الف دينار للمناقصة املرقمة )97170017( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة  او 
تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة بعد الظهر ليوم االثنني املوافق 2017/9/18 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او  حظر للتجوال 
من قبل الجهات الرسمية يف محافظة صالح الدين فيكون تاريخ  الغلق  يف او يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نر االعالن  والرسوم القانونية 
علما انه سشيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة  عىل االستفسشارات يف موقع رشكة مصايف الشمال اعاله يف الساعة العارشة صباحا من يوم االثنني املصادف 2017/9/11 ولغاية الساعة الواحدة 

ظهرا وبحضور املختصني .

اوال : املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء
1-الركات العراقية : الهوية املطلوبة مصورة ملون نافذة لعام 2017 ووثائق التسجيل من ضمنها شهادة التاسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز  الهوية االصلية عند بدء االشراك 

2-الركات االجنبية : الوثائق املقدمة من قبل الركات االجنبية مصدقة من قبل وزارة الخارجية والسشفارة العراقية يف بلد املجهز ويف حال تقديم العروض من قبل الركات الوكيلة يتوجب ان 
يكون التخويل مصادقا من قبل الركة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة العراقية يف بلد املصنع وعىل ممثل الركة تقديم مايؤيد تخويله لراء وثائق الطلبية

3-تقديم تامينات اولية 1% من قيمة العطاء بمبلغ 20.000$ عرون الف دوالر لالششراك يف املناقصة املرقمة )97170008( وتقديم تامينات اولية بمبلغ 1250$ الف ومائتان وخمسشون دوالر 
لالشراك يف املناقصة املرقمة )97170017( وبنفس اسم مقدم العطاء او وكيله او مخوله الرسمي برط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدور الوثائق عل شكل صك مصدق ممغنط صادرة 

من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
4-براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2017 )مصورة ملون (  باسم الركة او املكتب حرصا باستثمار الركات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق

5-الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض 
6-وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل 

7-تقديم ظرف منفصل يتضمن وثائق الركة مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل للعرض الفني والتجاري مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري 
ثانيا : تعترب الروط املطلوبة واملدرجة جزأ اليتجزا من العقد

1- يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او مدير املكتب
2-اليجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه

3-عىل مقدم العطاء بتثبيت  االسعار رقما وكتابة يف فقرات جدول املواصفات خالية من الحك والشطب وبشكل واضح موقعه ومختومة عىل جميع صفحات العطاء من قبل املتقدم ويحق  للجنة 
املختصة استبعاد اي اعطاء مسعر بخط اليد وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت عليه رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن 

4-يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ
5-يكون فحص البضائع من قبل رشكة BUREAU VERTIS الفرنسية او اي رشكة فحص معتمدة يف العراق للمناقصة اعاله

6-يتم دفع املستحقات املالية  استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معايري الرجيح 
7-العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة 
8-يف حالة اشراك رشكات اجنبية فيجب ان تكون  الوكاالت التجارية وطنية لركات عراقية مسجلة يف العراق وفق القانون العراقي

9-تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعايري الرجيح 
10-يلتزم من تحال بعدته املناقصة بتقديم كفالة حسشن التنفيذ بنسشبة5% من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل ششكل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل 

البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة
11-عىل املتقدم تثبيت  اسمه وعنوانه التجاري وعنوان سكنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكروني الرسمي املعتمد وبشكل دقيق وواضح مع ارفاق صورة من مستمسكاته الشخصية 

12-الركة غري ملزمة بقبول اوطا االسعار
13-يكون تغليف  وتعبئة املواد املتعاقد عليها حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف والتعبئة 

14-اليعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد 
15-يعترب مبلغ االحالة قطعيا واليجوز التفاوض عليه

16- يلتزم مقدم العطاء بالروط املطلوبة يف جدول املواصفات 
17-يتم احتساب الغرامات التاخريية حسب املعادلة املثبتة يف الفقرة رقم 32 من الروط الخاصة علما انه سيتم تحديد السقف االعىل للغرامات عند ابرام العقد 

18-اليمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغيري املواصفات او املناشئ  او االعداد بعد توقيع العقد والينظر بهكذا طلبات
19-للجنة )اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطا االسعار يف املنافسة 

20-يكون القطع  واالشراك عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع ايام الدوام الرسمي  عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر
21-اليتم تسوية املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الركات العراقية واالجنبية

22-يعترب العطاء نافذا ملدة 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك
23-بامكان كافة املششركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الششمال الكائن يف محافظة صالح الدين /مقابل قرص الثقافة والفنون يف تمام السشاعة 

التاسعة صباحا لليوم التايل لغلق املناقصة
24-لركتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية

25-لركتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك
 WWW.NRC.OIL.GOV.IQ 26-لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية

 nrefollowup@nrc.oil.gov.iq او مراسلتنا عىل الربيد االلكروني التايل

تعلشن لجنشة بيع املركبشات املروكة عن اجشراء مزايدة علنية لبيشع املركبات 
املروكشة يف سشاحة حجز املركبات يف مديرية مشرور  محافظة املثنى واملبينة 
تفاصيلهشا ادناه باملزايدة العلنيه وفقا لتعليمات قانون الترصف يف املركبات 
املحجوزة  واملروكة الرقم 8 لسشنة 1987 فعىل الراغبني باالششراك باملزايدة 
مراجعة اللجنة اعاله لتسشديد االمانات القانونيشة والبالغة 30% من القيمة 
املقدرة خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنر وسشتجري املزايدة يف 
الساعة العارشة صباحا يف مقر مديرية مرور املثنى من اليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته  املزايدة اجور  النر واالعالن واملصاريف 

االخرى

تنويه
بلديشة  مديريشة  اعشالن  يف  ورد سشهواً 
السماوة لجنة البيع وااليجار االوىل عن 
اعادة اعالن ذي العدد 106 بتاريخ 13/ 
8/ 2017 واملنشور يف صحيفة املستقبل 
العراقي بالعدد 1500 يف 14/ 8/ 2017 
، حيث ورد يف الفقرة 5 كشك/ حي اور 
املساحة 2×4 م2 خطأ والصحيح 2×3 

م2 لذا اقتىض التنويه

فقدت
الوثيقشة املرقمشة 875616  الصشادرة 
بتاريخ  املدنيشة/  الهندسشة  من/كلية 
وزارة  اىل/  واملعنونشة   2009/6/11
للتقويشم  العامشة  املديريشة  الربيشة/ 
واالمتحانات/ بأسشم/ ششبل محسن 
عبيشد فعىل مشن يعثرعليها تسشليمها 

لجهةاالصدار.

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/1087
التاريخ  2017/8/15

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار 
تسلسل 13726 براق جديدة  الواقع يف 
النجف العائد للمدين  سشمرية حسشني 
عيل   املحجوز لقاء طلب الدائن ابتسام 
محمد جاسم البالغ 6.356.378 ستة 
ماليني وثالثمائة وستة وخمسون  الف 
وثالثمائشة وثمانيشة وسشبعون   دينار 
فعىل الراغشب بالشراء مراجعة هذه 
املديريشة خالل مشدة ثالثني يومشا تبدا 
من اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التامينشات القانونية عشرة من املائة 
من القيمة املقدرة وششهادة الجنسية 
العراقية وان رسشم التسشجيل والنر 

والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

الزهشرة   الحسشني عبشد  محمشد عبشد 
العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :النجف براق جديدة 

 13726
 2-جنسه ونوعه : دار

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مششتمالته : العقشار يقع ركن عىل 
شارع 12م لكل شارع وهو يتالف من 
ثالثة محالت يف سشوق حنون الشعبي 
وكانشت مغلقشة اثنشاء الكششف وأحد 
املحشالت يحتوي عىل جشام خانة ومن 
خشالل النظشر اليشه لوحشظ ان ارضية 
من االسشمنت والسشقف من الطابوق 
والششيلمان والجدران مع السقف ذو 
تغليشف ثانشوي ومجهز مشاء وكهرباء 
وهذا املحشل يقع من جهشة اما الجهة 
االخرى للركن تحتوي عىل محالت عدد 

اثنان وهي مغلفة اثناء الكششف 
قيشد  صشورة  :حسشب  5-مسشاحته 

التسجيل العقاري 33.6م
6-درجة العمران : دون املتوسشط
7-الشاغل : مغلقة اثناء الكشف

 33.600.000  : املقشدرة  8-القيمشة 
مليون وثالثة وثالثون مليون وستمائة 

الف دينار

مجلس القضاء االعىل
النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
يف  الششخصية  االحشوال  محكمشة 

املشخاب
العدد /183/ش/2017
التاريخ 2017/8/14

اعالن
اىل املدعى عليه /انشور قيشس محمشد

قشرار  املحكمشة  هشذه  اصشدرت 
يف  183/ش/2017  املرقشم  الحكشم 
2017/4/23 املتضمن تصديق الطالق 
الخلعي  الواقع بينك وبني املدعية انغام 
محمشد علشوان بتاريشخ 2016/8/15 
وملجهوليشة محشل اقامتشك لشذا قررت 
هشذه املحكمشة تبليغشك بصحيفتشني 
محليتني بقشرار الحكم اعاله ويف حال 
عشدم اعراضك عىل القرار اعاله خالل 
املدة القانونية سشوف يكتسشب القرار 

الدرجة القطعية بحقك وفق القانون
القايض عيل لفتة جادر

دائرة التسجيل العقاري
اعالن

البيانشات الخاصة بالعائدية يف السشجل 
االسايس

تنفيشذا الحشكام املشادة )1( مشن املشادة 
) 50( مكشررة مشن قانشون التسشجيل  
العقاري رقم ) 1971( املعدل فقد تقرر 
االعالن عن مبارشة التسجيل بإجراءات 
التسشجيل املجدد للعقارات املبينة اعاله 
وفق احشكام املادة )3( مشن املادة )45( 
مشن القانشون املذكشور فعىل مشن يدعي 
امللكيشة او اي حقشوق عقاريشة يف هذه 
العقارات املذكورة اعشاله تقديم مالديه 
من بيانشات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني 
يوما من تاريخ النر االعالن والحضور 
يف موقشع العقار السشاعة العشارشة من 
صباح اليشوم التايل النتهشاء مدة االعالن 
وذلشك الثبشات ادعائه بمختلف وسشائل 
االثبشات عنشد اجشراء الكششف املوقعي 
عىل العقار مشن قبل لجنة تثبيت امللكية 
وبحضشور املجاورين الذين تقرر اللجنة 

حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف 
االرشف 

مجلس القضاء االعىل
النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2774/ب2017/3
التاريخ 2017/8/13

اعالن
اىل املدعى عليه ) احالم حمد شهاب( 

قرارهشا  املحكمشة  هشذه  اصشدرت 
بتاريشخ  ب2016/3     /2774 املرقشم 
2016/1/10 واملتضمن الحكم بالزامك 
مشع املدعى عليهشا كريمة كاظشم جواد 
بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ مقداره 
الف وثمانمائشة واربعشة وثالثون دوالر 
امريكشي للمدعشي رئيس مجلشس ادارة 
مؤسسشة املكشم للتطويشر االقتصادي 
اضافشة لوظيفتشه ( ولثبشوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة الكوفة  واشعار مختار 
حي الرباكية / املدعشو حميد عبد االمري 
الحشداد  لذا تقرر  تبليغشك اعالنا بالقرار 
املذكشور  بصحيفتشني محليتني يوميتني 
ولشك حشق الطعشن عشىل القشرار املذكور 
خشالل املدة املقررة بكافشة طرق الطعن 
القانونيشة وبعكسشه سيكتسشب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :بال/ حجة اذن اصدار جواز سفر
التاريخ 2017/8/15

اعالن
اىل املدعى عليه /عدنان كامل عباس

بنشاءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه 
)عذراء عبد ششنته (  امام هذه املحكمة 
واملتضمنشة طلشب اصشدار جواز سشفر 
البنتشك القشارصة )هشدى (  وملجهوليشة 
املبلشغ  رشح  وحسشب  اقامتشك  محشل 
القضائي واششعار مختار حشي العدالة 
/النجشف لشذا تقشرر تبليغشك بواسشطة 
صحيفتني يوميتني محليتني رسشميتني 
فعليشك الحضور امام هذه املحكمة بعد 
تبلغك بثالثشة ايام وعند عشدم حضورك 
سشوف يتم السري بإجراءات الحجة وفق 

القانون 
القايض عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل 
النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2912/ب2016/1
التاريخ 2017/8/14

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
الخاص بإزالة شيوع السيارة )13747/أ 
نجف(  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة  
عن بيع السشيارة املذكشورة اعاله واملبينة 
اوصافشه وقيمتهشا ادناه فعشىل الراغبني 
بالشراء مراجعشة هشذه املحكمشة خالل 
سشبعة ايام من اليوم الثاني لنر االعالن 
مسشتصحبا معشه التامينشات القانونيشة 
البالغة 10% من القيمشة املقدرة بموجب 
صك مصشدق المر محكمة بشداءة النجف 
وصشادر من مشرصف الرافديشن رقم )7( 
يف النجف وسشتجري املزايشدة واالحالة يف 
السشاعة الثانية عر من اليوم االخري من 
االعالن يف )كراج  الكرامة يف حي الكرامة( 
وعىل املششري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
السشيارة املرقمشة13747/أ نجشف نشوع 
مرسشيدس  موديشل 1983 قشالب تريلشة 
وتحمل لوحات تسجيل بالعدد 13747/أ 
نجشف لونها ابيض مشع عربانة محورين 
وتحتشوي عشىل اربعشة عر عجلشة وهي 
بحالشة جيدة وصالحشة للعمل  عند اجراء 
الكشف وان القيمة املقدرة للسيارة مبلغ 
مليشون  وعشرون  واحشد   21.000.000

دينار فقط

مجلس القضاء االعىل
النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2611/ب2017/4
التاريخ 2017/8/14

اعالن
اىل املدعى عليه )حيدر يوسف جواد (

اقشام املدعشي املديشر املفشوض ملؤسسشة 
االسشكان التعاونيشة )مصطفشى حيشدر 
خليفة ( اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اعاله ضشدك والشذي يطلب فيهشا الحكم 
االخريشن كل  واملدعشى عليهشم  بتاديتشك 
من  ) احمد محمشد رايض ورياض طالب 
عبد الله وكرار حسشني عبشد الرحمن ( له 
بالتكافل والتضامن مبلغ قدره )11560 
دوالر امريكشي ( وهشو مجمشوع املبالشغ 
املرتبة بذمتكم للمدعي من مبلغ القرض 
والغرامشات التاخرييشة بموجشب اتفاقية 
القشرض املحررة بتاريشخ 2016/12/15 
ونظشرا ملجهوليشة محشل اقامتك حسشب 
رشح القائشم بالتبليشغ و اششعار مختار 
حي الجامعشة /2 جابر محمد الطريف  لذا 
تقشرر تبليغك اعالنا بصحيفتني  محليتني 
املرافعشة 2017/8/21  يوميتني بموعشد 
التاسشعة صباحشا وعنشد عشدم حضورك 
او ارسشال من ينشوب عنك سشوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
القادسشية  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة بداءة عفك

العدد 474/ب/2017
التاريخ 2017/4/27

اعالن
بالنظشر الكتسشاب الحكشم الصشادر من 
هشذه املحكمشة بالعشدد 474/ب/2016 
القطعيشة  الدرجشة   2016/11/30 يف 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم )47/

العكبة( عفك املدرجة اوصافه ادناه بيعا 
باملزايشدة العلنيشة وان القيمشة املقدرة له 
هشي 40.000.000 اربعشون مليون دينار 
فقشد قشررت هشذه املحكمة االعشالن عن 
بيعشه باملزايدة العلنية ملدة خمسشة عر  
يومشا اعتبارا من اليشوم التايل للنر فعىل 
الراغبشني  بالراء مراجعة محكمة بداءة 
عفك يف تمام السشاعة الثانية عر ظهرا 
مسشتصحبني معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة املقدرة اعاله واذا صادف 
يشوم املزايدة عطلة رسشمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك
القايض
ناظم عبد خنجر

االوصاف :
1-دار سشكن مبني مشن الطابوق تحتوي 
عىل )غرفة  نشوم وصالة ومطبخ وحمام 
وصحيات ومسشاحة مكششوفة وارضية 
الدار من االششتايكر مسشقف بالشيلمان 
درجشة عمرانشه رديء يطشل عىل ششارع 
فرعشي من الششوارع املطلة عشىل املحيط 

املؤدي اىل سوق عفك من جهة اليمني
2-الدار مجهزة بخدمات املاء والكهرباء

مجلس القضاء االعىل
القادسشية  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة بداءة عفك

العدد 283/ب/2017
التاريخ 2017/7/27

اعالن
اىل املدعى عليها /شذى عبد الحمزة عبد

اصشدرت محكمشة  بشداءة عفشك بحقشك 
الحكشم املرقشم 283/ب/2017 واملشؤرخ  
يف 2017/7/12 واملتضمشن بإلزامشك بان 
تشؤدي للمدعية سشحر كاظم جالب مبلغا 
مقشداره تسشعة ماليشني ومائة وتسشعة 
وخمسشون الف وتسشعمائة وسشتة عر 
واملصاريشف  الرسشوم  وتحميلشك  دينشار 
واتعشاب املحامشاة حكمشا غيابيشا قابشال 
عشدم  حالشة  ويف  والتمييشز  لالعشراض 
اعراضشك عشىل الحكم اعشاله ضمن املدة 
القانونيشة البالغشة عرة ايشام من اليوم 
التشايل للنشر سشيكون الحكشم بمثابشة 

الحضوري بحقك
القايض

)WWW.NRC.OIL.GOV.IQ(
)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq(قاسم عبد الرمحن حسني

املدير العام وكابة
رئيس جملس االدارة

وزارة النفط

المالحظاتبيانات العقارجنس العقاراسم المحلةرقم العقارت
اسم طالب التسجيلرصيفرصيف الحويش14101
مديرية بلدية النجف 2

المالحظاتاللونالنوع والموديلرقم المركبةت
متضررةابيضشيفروليت /369921992 انبار فحص مؤقت1
متضررةابيضدايو اسبرو /558791995 ديالى فحص مؤقت2
متضررةازرقكيا بنجو بيكب/2542651994 بغداد فحص مؤقت3
متضررةازرقدراجة MTR /235402007 قادسية فحص مؤقت4
متضررةازرقدراجة هارلي/332872008 ذي قار فحص مؤقت5

وزارة الداخلية
مديرية املرور 

مديرية مرور حمافظة املثنى
جلنة بيع املركبات املرتوكة

عقيد املرور 
جاسم  حممد هادي

رئيس جلنة بيع املركبات املرتوكة

اعالن
العدد /12814

التاريخ 2017/8/14

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل )ش.ع(/مصفى الصمود

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة

)اعالن مناقصات استريادية عامة (

نوع الموازنةمدة التجهيزالكلفة التخمينية عدد مرات االعالنالهوية المطلوبةالموضوعرقم المناقصة ت

تجهيز مضخات 197170008
اسفلت

1-هوية الغرف التجارية او الشركات 
او المكاتب المتخصصة 
2-اوراق تاسيس الشركة

2.000.000 $ فقط للمرة االولى
مليوني دوالر امريكي

حسب معايير الترجيح 
المرفقة مع وثائق 

المناقصة
استثمارية

297170017
تجهيز منظومة 

مخاطبة 
واستدعاء

1-هوية الغرف التجارية او الشركات 
او المكاتب المتخصصة 
2-اوراق تاسيس الشركة

للمرة الثانية
125.000$ فقط مائة 
وخمسة وعشرون الف 

دوالر امريكي

حسب معايير الترجيح 
المرفقة مع وثائق 

المناقصة
استثمارية
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          فؤاد كاظم العبودي

اليوم ...وكما في كل يوم جلست وحيدا اال من نفسي.
حيث أغبطها على محبتها لي

هذه نفسي وهذا انا ابكيها واواسي حرقتها وحزونتها 
من ضي�اع حظها في دنيا كل مافيه�ا كذب وادعاءات 
بع�د ان غاب�ت فيه�ا تراتي�ل الوف�اء وحف�ظ العهود 
والوع�ود وضاع�ت على حواش�ي صفحاتها اناش�يد 

الحب والسالم والصدق...
ماعادت لي ثقة بأحد كل الذين اودعتهم امانات س�ري 

وكالمي خذلوني بكذبهم وراحوا يخططون بعشوائية 
مايريدون خالفا لما عهدتهم به....وتلك احسبها طعنة 
ف�ي قلبي....اليوم وانا اتحاور م�ع ذاكرتي عتبت على 

امي ...عتب شفيف
وحبيب....لكن�ه عتب...ألنه�ا ارضعتن�ي الطيب�ة ولم 
تعل�م ه�ذه النبية الطاهرة س�يأتي يوما نق�ول فيه...

تب�ا للطيبة...ياامي،فقد كثرت الذئاب...ياامي....وكثر 
السفلة....وشاعت الظنون ،ياربي كم اكره الظنون....

ياأمي لماذا علمتني ان اسامح ايدي تقبض في كالمها 
عل�ى الخنج�ر بدال م�ن الورد....وتكش�ر ع�ن انيابها 

عوضا عن االبتسامات....أماه....كيف لي التخلص من 
طيبتي وقد احاطت بي الذئاب،كيف انشر اريج عطرك 
المضم�خ بالحب...وهن�اك من يتصيد الب�راءة بمنجل 
الحصاد.....كيف ياأمي....ارضعتني حليبك المقدس...

ولم تعلميني كيف اشحذ سكين المواجهة بوجه الذين 
اليعرفون قيم�ة الحب.انا الألومك ياامي وانت ترقدين 
بال قب�ر بعد ان ازالوا قبرك من عل�ى االرض...الحملك 
ج�واال في مالج�ئ الموت�ى...ادور بكعل�ى النخيل بال 
عثوق وعلى االنهار بال ضفاف....وعلى الذين حسبتهم 
يوما اهلي واصحاب�ي فواجهونني بوجوه من نحاس 

صلد....
ايه ....أمي....ق�د تطول قائمة عتابي....وانت ترومين 

النوم
مبكرا كم�ا عهدتك.....وصيتي لك ياام�ي.....ادع الرب 
لكي يش�فيني من مرض الطيبة،فق�د حاصرني اللئام 

والخونة......حتى اللواتي كنت اعتقد فيهن
جم�ال روح المراة....وعذوب�ة االنثى....تحول�ن ال�ى 

معاول ليهدمن صرح الحب....
نامي ياام�ي بس�الم.....لم يعد للعتاب م�ن فائدة بعد 

اليوم.

رسود.. حوارمع الذاكرة

»حّبات« و»حمّبات«هناية الشجاعة
ف�ي كت�اب »نهاي�ة الش�جاعة: م�ن أج�ل اس�تعادة فضيل�ة 
ديمقراطي�ة«، الص�ادر حديث�اً عن المرك�ز العرب�ي لألبحاث 
ودراسة السياس�ات، لسينتيا فلوري، ترجمه عبد النبي كوارة 
إل�ى اللغ�ة العربية، ت�رى مؤلفته أن في لحظة م�ا، يواجه كل 
عص�ر من عصور التاريخ س�قفه الكئيب، وكذل�ك يفعل الفرد 
حي�ن تعترضه فت�رة إنهاك وت�آكل الذات. وتق�ول إن هذا هو 
اختبار نهاية الشجاعة، وهو اختباٌر ال يضع ختًما لزوال عصر 
أو إنس�ان، لكّن�ه يبقى في أساس�ه ش�كاًل من أش�كال العبور 

التلقيني؛ لحظة َتقابل مع األصالة.
 فنهاية الش�جاعة هي لحظة تصادم مع معنى الحياة الهاربة، 
ه�ي الس�يطرة غي�ر الممكن�ة عل�ى الزم�ن، وه�ي لق�اء مع 
المحدودية واألهلية المحتملة للزمن الطويل. فعصور تاريخنا 
هي عصور اس�تعمال الش�جاعة واختفائها، ليس إاّل! في هذه 
الحال�ة، ال تس�تطيع الديمقراطي�ة وال األف�راد الصم�ود أمام 

اإلذالل الُخلقي والسياسي..

كت�اب »حّب�ات« و»محّبات« للش�اعر منص�ف المزغني الص�ادر ضمن 
سلس�لة كتاب »دبي الثقافية«. المزغني كان نش�ر مجموعته الشعرية 
»حّب�ات« عن دار األداب في بيروت س�نة 1992 وقد قدم آنذاك المزغني 
ف�ي هذه المجموعة قصي�دة جديدة مّثلت نموذج�ا تجديديا في الكتابة 
الش�عرية غير مس�بوق وقد أثارت الكثير من الج�دل وهي قصيدة فيها 
الكثي�ر من التكثي�ف واالختزال ومبنية على »الفك�رة« وليس العواطف 
والس�خرية أيضا.أم�ا مجموعة »محّبات« فقد ص�درت هي األخرى في 
تونس في العشرية الحالية ويعّد صدورها وتوزيعها في السوق العربية 
مكس�با مهما للش�عر التونس�ي الحديث ال�ذي مازال يعان�ي من ضيق 
السوق وانعدام التوزيع حتى في تونس.ويمثل منصف المزغني مع آدم 
فتح�ي وعبد اللّه مالك القاس�مي وعلي اللواتي ومنصف غّش�ام وخالد 
النج�ار ومحمد الصغير أوالد أحمد وحس�ين القهواجي تجربة ش�عرية 
حقيقية تس�تحق الدراس�ة والمتابعة النقدية ولعل صدور طبعة عربية 
لمجموعتين للمزغني بداية خروج الش�عر التونسي من السوق المحلية 

الى أفق عربي. 

الشاعر فالح الشابندر: »الومضة الشعرية« الرمزية واالتساع الداليل
            بقلم/ حسين الساعدي

            الجــزء الثاني

)الومض�ة لغًة من»َومَض« و ومَض البرُق: 
لم�ع خفيف�اً، و أوَمَض�ِت المرأُة: س�ارقِت 
الّنطر، و أومَض فالٌن: أش�ار إشارة خفية. 
و ف�ي ه�ذا المعن�ي ش�يٌء ِم�ن اللّمعان و 
ج و فيه  التالُلؤ و التأُلق و اإلش�راق و التوهُّ
ش�يٌء من اإلدهاش و التشويق و فيه شيٌء 
آخر من الشفافية و الغموض اآلسر و عدم 
االيضاح لکّل ش�يٍء. و فيه ش�يٌء آخر ِمن 
التکثيف و االخت�زال و االقتص�اد اللّغوّي( 
ع�ن الدکتور حس�ين کياني الدکتور س�يد 
فضل الله مير قادري ، “الومضُة الش�عرّية 
و س�ماتها” وُعرف�ت على أنه�ا )لحظة أو 
مشهٌد أو موقٌف أو إحساس شعرّي خاطف 
يّمر في المخيلة أو الّذهن يصوُغُه الش�اعُر 

بألفاٍظ قليلةٍ( ، المصدر السابق .
فالومضة الشعرية شکل من أشکال الحداثة 
، ونمط من األنماط الش�عرية ، فهي وليدة 
عصر ثورة األتصال والمعلوماتية ، وتعبير 
ع�ن روح العصر ، والذي ش�جع على كتابة 
هذا النوع م�ن النصوص مواق�ع التواصل 
األجتماعي ، وهذا ما يالحظ على صفحات 
يكتب�ون  الذي�ن  ولك�ن   ، المواق�ع  ه�ذه 
“الومض�ة” هل يكتبونها وف�ق المقومات 
الت�ي تكتب بها ؟ الج�واب: كال ، ألن الكثير 
ل�م يكتبه�ا وف�ق مقوماتها ، وهن�اك من 

يكتبها ، على إيقاع تسارع الزمن ، فتتحول 
الى هذيان فاقدة للشاعرية والشعرية وكل 
مقومات “الومضة” ، وبالرغم من ذلك ، قد 
يكون المستقبل لقصيدة “الومضة” ، وهذا 
رأي يذهب اليه بعض االدباء )الشاعر جواد 
الش�الل والناق�د محمد شنيش�ل الربيعي( 
. وق�د أُعدت تس�مية “الومضة” أش�كالية 
جدلي�ة عن�د النق�اد والش�عراء ف�ي وضع 
مس�مى دقي�ق له�ا ، فُس�ميت بمس�ميات 
ش�تى منها:)اللقط�ة ، التوقيعة ، القصيدة 
المرك�زة ،القصي�دة القصي�رة ، الالفت�ة ، 
الملصقة ووو.. ، لكن تس�مية الومضة هي 

التي كان لها الحظ االوفر من الشيوع( . 
والومضة )تتسم بوحدة الموضوع وكثافته 
وبالقدرة عل�ى إثارة التأمل والدهش�ة في 
متلقيها. ومن س�ماتها انه�ا حركية وذات 
ق�درة على العبور زمان�اً ومكاناً ، وتتصف 
بس�رعة اإليق�اع وبقدرته�ا عل�ى اإليحاء 
وأكتن�از الطاقة الداللية التي تش�كل بؤرة 
قادرة على التشظي لدى القراءة الواعية( .

من نافذة 
غرب الخوف

جرٌج فر من ضماده
المساء 

هياكل غسق
تمتاز “ ومضة “ ش�اعر “فالح الش�ابندر” 
بالتدف�ق الش�عوري ، وبالحدس الش�عري 
الذي يأتي بتلقائية وبشكل مفاجئ دون ان 

يكون له مقدمات ، ف�”الش�ابندر” اليستند 
الى مهارته ف�ى صياغة وكتابة “ومضته” 
وانما الى قناعة ودوافع ذاتية تنم عن عمق 
ش�عوره وأحساس�ه ، وحدس�ه الش�عري 
بعيداً عن التكلف في الصياغة ألجل أرضاء 
المتلقي . فه�و يغذي ش�اعريته بأفكاره ، 
م�ع تأثره بما يحيط به ، ألن وعي الش�اعر 
ورؤيت�ه تتش�كل أش�كاليات الواقع ومدى 

أرتباطه بهذا الواقع . 
َكْم احوجني الطباشير....!!
أل كتَب على سبورِة المدى

أٌحٌبِك
وحذاِر من سواي

فالومضة ولي�دة لحظ�ة انفعالية خاطفة 
مأزوم�ة ، تأت�ي بتكثي�ف عال�ي وإيج�از 
وأقتصاد في اللغة والق�درة على اإلدهاش 

، أضافة الى أن الش�اعر “ الشابندر” تمتاز 
ومضاته بالحساس�ية الش�عرية المأزومة 
والمتوهج�ة ،تعك�س ق�درة الش�اعر على 
أقتناص الفكرة وصياغة العبارة الش�عرية 
والتوغ�ل بعمقه�ا الفلس�في ، ف�ي لحظة 
توه�ج وق�درة عالية عل�ى التعبي�ر ، فهي 
شذرات مكثفة ومترابطة التركيب والداللة 
، تتص�ف بتقنية اإليحاء والخيال واألنزياح 

منسوجٌة ...
من غنج ِالنعاس ِاللذيذ

تتثائب ُ...
ونباهة النهد

لئال ينزلُق القميُص
متأوها........ باءهمال...!

كذل�ك إذا أردن�ا أن نتأمل ومضات الش�اعر 
“ف�الح الش�ابندر” فه�ي عبارة ع�ن رؤى 
وتمرد وب�ؤر داللية متمي�زة . وهذه البؤر 
تتطلب التأم�ل والق�راءة المتأنية من أجل 

فك شفرات الشاعر . 
 غيابِك مالمحي

ولعلها تستثنى ....
باعثة على الحرج

أصُل الشك ِ
عطٌش....

وتع�د الرمزي�ة س�مة أس�لوبية وركي�زة 
الش�عراء عام�ة وش�عراء  أساس�ية عن�د 
“الومض�ة” خاص�ة ، تس�هم ف�ي األرتقاء 
بش�عريتها  وتعمي�ق داللته�ا ،والومض�ة 

عن�د الش�اعر “الش�ابندر” غني�ة بالتعابير 
الرمزية ، خاصة إذا علمنا أن شاعرنا مغرم 
بالرمزي�ة ال�ى حد األغراق ، ألنه�ا تمثل له 
المع�ادل الموضوعي لما يري�د أن يبوح به 
، وه�ذه س�مة الرمزيين حي�ن يلجأون إلى 
الرم�ز للتعبير ع�ن أفكاره�م ورؤاهم . ثم 
ُيت�رك للق�ارئ مجاالً حس�ياً للتص�ور في 

معرفة هذه الدالالت الرمزية .
َمْن يفهمِك..... ألليلة  ؟

ٌيسِمعني هوسَك بالالنهايات
وأسمعك قبل بدء البدايات

فكل هذا العمر عمًى و خواْء
أرديك َ صريعاً مثل هابيل

للكل منقلٰب
فحذاِر من رؤاْك

الميزة األخرى هي األتساع الداللي ، 
الذي يتمثل بضيق العبارة ، وأتس�اع الرؤية 
، فتأتي ممتلئ�ة بالمعاني والدالالت ، وهذا 
مصداق لما قال�ه الصوفي العراقي “محمد 
بن عبد الجبار النّفري” في عبارته المأثورة 

:)كلما أتسعت الرؤية..ضاقت العبارة( 
الن الدالل�ة تظه�ر بضيق العبارة وأتس�اع 
الرؤية ، من خالل تكثيف العبارة ، وتعميق 

المعنى، فتثير الدهشة عند المتلقي .
وعنده�ا تش�كو الحريَة تتض�رُع للخالص  

من إثِمَكَ 
وسرك  السحري ينقلب عليك 

حريُة ممنوعة.... مختلطاً بهزل المغامرة 

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اعالن

رقم االخطار 2016/975
اىل/املتهم الهارب )الرائد يارس هشام عبد الرسول ( 

املنسوب اىل مديرية رشطة نفط الجنوب
مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة 37 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك ع�ن مقر عمل�ك من تاري�خ 2015/9/25 

ولحد االن  وبما ان 
مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
خ�الل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف 
مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمة املوج�ة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب م�ن املوظفني العموميني 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
حكومية وال�زام املواطنني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69/اوال وثانيا و 
ثالث�ا ورابعا من قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008

محكمة بداءة بلدروز
العدد 134/ب/2017
التاريخ 2017/8/14

اعالن بيع سيارة
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة بلدروز بالعدد 
ازال�ة  املتضم�ن  وامل�ؤرخ 2017/6/19  134/ب/2017 
ش�يوع الس�يارة  املرقمة 35622 واملوصوفة  ادناه تقرر 
وضعها يف املزايدة العلنية ملدة خمس�ة ع�ر يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل للنر فع�ىل الراغبني بالراء  الحضور يف 

هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عر ظهرا
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية وقدره 10% من 
القيم�ة املق�درة والبالغة ان ل�م يكن  من ال�ركاء وعند 
انته�اء امل�دة املذك�ورة وس�تجري االحال�ة القطعية وفق 
االصول مع العلم ان الدفع  مقدما والداللية عىل املش�ري  
واذا ص�ادف يوم االحالة عطلة رس�مية يك�ون اليوم الذي 
يليه موعدا لذلك وعىل املش�ري ان يستصحب معه شهادة 

الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض
صالح سعيد محمود

االوصاف :
الس�يارة املرقمة 35622 مرسيدس تك قمارة اكسل قالب 

موديل 1981 برتقايل اللون نينوى
القيم�ة املقدرة للمركبة 10.500.000 عرة ماليني دينار 

وخمسمائة الف دينار 

فقدان
فق�د من�ي ب�اج معه�د التدري�ب النفطي /برصة قس�م 
امليكانيك بأس�م )حس�ني اياد عبد الرض�ا ( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني هوية الطالب بأس�م ) س�لمان مهدي صالح 
( من املعهد التقني برصة –قس�م الصناع�ات الكيمياوية 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندس�ني /فرع البرصة بأس�م 
)احمد عيل فيصل ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 926/ب2017/2
التاريخ 2017/7/30

اعالن 
اىل املدعى عليه /سعد مهدي تاجر

اقام املدعي قاسم حمادي عبد امام هذه املحكمة  الدعوى 
البدائي�ة بالعدد اع�اله طلب فيه�ا الحك�م بإلزامك بدفع 
اقي�ام املنش�ات  التي اقامها ع�ىل جزء من العق�ار املرقم 
249/9م18 العثماني�ة وملجهولي�ة  محل اقامتك  حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة بعقوب�ة الجديدة 
واش�عار املخت�ار ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني الحضور امام هذه املحكمة 
يف الس�اعة التاسعة من صباح يوم 2017/8/21 ويف حال 
تبلغ�ك وع�دم الحضور او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

مهدي قدوري كريم 

فقدان هوية 
فق�دت من�ي هوية غرف�ة التجارة بأس�م )عدن�ان خليل 

ابراهيم ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية 
فق�دت مني هوي�ة غرفة التجارة بأس�م )حس�ني صالح 

عباس ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة /بصفتها االصلية
العدد 409/س/2014
التاريخ 2017/8/6

اعالن
اىل املستأنف عليه-عبد الفالح حسن حمادي السوداني

اس�تانف املدعي ) املدير العام للركة العامة لتجارة املواد 
الغذائي�ة –اضاف�ة لوظيفت�ه ( ق�رار الحكم الص�ادر من 
محكم�ة بداءة البرصة بالعدد 1460/ب/2016  بالدعوى 
تبليغ�ك  املرقم�ة 409/س/2016 ولتع�ذر  االس�تئنافية 
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 2017/8/31 او من ينوب 
عنك ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقكم 

حضورا وعلنا وفق القانون
القايض

محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الكرادة
العدد 2843/ب/2017
التاريخ 2017/8/13

اعالن
اىل املدعى عليه : املدير املفوض لركة 

اسطورة االعمار للمقاوالت العامة املحدودة 
اضافة لوظيفته 

اق�ام املدع�ي ) املدي�ر املفوض مل�رصف ايالف 
الدع�وى    ) لوظيفت�ه  /اضاف�ة  االس�المي 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه املحكمة 
يطل�ب فيها الحكم بإل�زام املدعى عليه اضافة 
لوظيفته بتسديد  مبلغ خطاب الضمان  املرقم 
2011/786/0901 بمبل�غ 81000000 واحد 
وثمانون مليون دينار عراقي وملجهولية  محل 
اقامتك قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد  
املرافع�ة املواف�ق 2017/8/28 ل�ذا وعند عدم 
حض�ورك او حض�ور م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابا وعلن�ا ووفق 

االصول
القايض

اعالن
اىل رشيك�ة يف العق�ار املرق�م 3/29854 ح�ي 
العروبة اقتىض حضورك اىل بلدية النجف وذلك 
لغ�رض اصدار اج�ازة بن�اء الخ�اص بالعقار 
املذك�ور اع�اله بن�اء طال�ب الري�ك بالعقار 

عدنان حميد نارص

اعالن
اىل الريك )فليحة حسن فرحان (

تقرر حضوركم اىل مق�ر بلدية النجف االرشف 
لغ�رض اكم�ال معامل�ة انج�از اج�ازة البناء 
الخاصة للعق�ار املرق�م 3/50999 حي النداء 
وبخالفه سيتم انجاز املعاملة وبدون حضوركم 

الريك اشواق صاحب عبود 

اعالن
اىل الريك )صبا وديع عباس (

صن�دوق  اىل  حض�ورك  تق�رر 
االس�كان العراقي /فرع النجف 
االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك 
جاس�م عب�د عام�ر  بالبناء عىل 
القطع�ة  يف  املش�اعة  حصت�ه 
املرقمة 19/2357 اسم املقاطعة 
عل�وة الفحل رق�م املقاطعة 18 
لغرض  تسليفه قرض االسكان 
وخ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة 
عر يوما داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نر 
االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال

فقدان مستمسكات
1- فق�دت من�ي هوي�ة االحوال 
املدنية بأسم ) حسن عبد حسني 
( الصادرة م�ن احوال املدينة  يف 
محافظ�ة النجف فعىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
2- فق�دت من�ي هوي�ة االحوال 
املدنية بأس�م ) عيل حس�ن عبد 
حس�ني ( الص�ادرة م�ن احوال 
املدينة  يف محافظة النجف فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
3 - فقدت  مني مستمس�كات 
م�ع  س�توتة  ناري�ة  دراج�ة 
املنفي�س  مع عقد بيع بأس�م 
)عب�اس حس�ن عبد حس�ني( 
فعىل من يعث�ر عليها االتصال 

عىل الرقم 07830745682

اعالن
اىل الريك )نصري صاحب عداي (

تقرر حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي /
فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ىل قيام رشي�كك ش�مران عبد الزه�رة برهان 
بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
3/84703 حي ميس�ان رق�م املقاطعة 4 جزيرة 
النجف لغرض  تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�ر يوما داخل وش�هر 
خارج الع�راق من تاريخ نر االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /النجف

اعالن تسجيل
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة من قبل 
)ع�يل صادق جعف�ر ( وامل�ؤرخ يف 2017/8/14 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة ل�ه 
واملنسوبة حاليا معمل بالستك املرجان  يف النجف 
/الحرفني واملدرجة اوصافه�ا ادناه فعىل من له 
عالقة  بها وادواتها  املوصوفة   ان يراجع الطرق 
القانوني�ة الثب�ات ذلك واب�راز استش�هاد لهذه 
الدائرة بغية ايقاف التس�جيل  خالل مدة خمسة 
ع�ر يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ النر ويعترب 
التسجيل متاخر لحني حسم الدعوى واالعراض 
ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه 
س�يتم تس�جيل املكائ�ن وادواته�ا بأس�م طالب 
التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( 

لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل

االوصاف : 
االنابي�ب  النت�اج  املرج�ان  بالس�تك  معم�ل 

البالستيكية
*ماكنة انتاج االنابيب البالستيكية 3500.000

*ثرامة نايلون 600.000
*ثرامة نايلون 600.000

*ماكنة غسل الحبيبات  1500.000
*ماكنة تنشيف الحبيبات 1500.000

كمربيرس هواء 1000.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /النجف

اعالن تسجيل
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة م�ن قبل )حيدر محمد 
حس�ن جاس�م محمد ( معم�ل الوالء النت�اج الش�اي واملؤرخ 
يف 2017/8/14 املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائدة له 
واملنس�وبة حالي�ا يف /الحرفني واملدرجة اوصافه�ا ادناه فعىل 
م�ن له عالق�ة  به�ا وادواته�ا  املوصوف�ة   ان يراج�ع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل  خالل مدة خمسة عر يوما من اليوم التايل لتاريخ 
النر ويعترب التس�جيل متاخر لحني حسم الدعوى واالعراض 
ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
املكائن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفق�ا لقانون الكتاب 

العدول رقم ) 32( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل

االوصاف : 
معمل الوالء لتعبئة الشاي 

*ماكنة خلط الشاي  صيني 6000.000
*ماكنة وزن         صيني 800.000

*ماكنة تعبئة عدد 2 صيني   16000.000
*ماكنة تغليف سليفون   محلية 1250.000

*احزمة ناقلة عدد 4 صيني   1250.000
*ماكنة جرش الشاي وتكسريه حرفيه  صيني  3250.0000

*ماكنة طباعة  صيني 1250.000

اعالن
اىل املتهمني الهاربني املذكورة اسمائهم يف الجدول ادناه ملا كنتم 
متهمون وفق املواد املؤرشة ازاء اس�مائكم ادناه وبما ان محل 
اقامتك�م مجه�وال اقتىض تبليغكم بواس�طة ه�ذا االعالن عىل 
ان تح�رضوا امام املحكمة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من 
تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتكم وتجيبون  عن التهمة 
املوجهة ضدكم وعدم حضوركم  سوف تجري محاكمتم غيابيا 
وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويحكم باسقاطكم من 
الحق�وق املدنية ويطلب من املوظفني العموميني  القاء القبض 
عليكم اينما وجدتم وتسليمكم  اىل اقرب سلطة والزام االهليني 
الذي�ن يعلمون بمح�ل اقامتكم اخب�ار الس�لطات عنكم وفقا 
للمادة 69 من قان�ون اصول املحاكمات  الجزائية  لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1502( االربعاء  16  آب  2017 اعالنات9

 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 عالن المناقصةإ

 
 بدرة عن: حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول \في فت بدرة بي. يازبروم نشركة غ تعلن 

 
  

 
 922  رقم مناقصةال

 والخدمات االستشارية  رصد البيئة
 

المماثلة   تقديم الخدماتلكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية التي لديها القدرة والخبرة في ليمكن المشاركة في هذه المناقصة 
 أداء الخدمات في جمهورية العراق. هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيلوفقا لقوانين  لهاوالتي يسمح 

 
 التالية:الشروط يها أن تتوفر لد بالمناقصة المشاركةفي الراغبة  يجب على كافة الشركات

 
 ؛) دوالر أمريكيلفو عشرون ا ةخمس( $ 25،000المقدم أن يوفر التأمينات األولية وقدرها  على يجب -
 ؛العقدألساسية لمشروع االستعداد لقبول الشروط ا -
 ؛لفترة ال تقل عن ثالث سنواتيع مماثلة تأكيد خبرة في تنفيذ مشار -
الالزمة لتنفيذ االعمال المطلوبة  معدات وال باالجهزةمزوًدا  المختبر يجب أن يكون و، مختبر في العراقتوافر ال -

 ؛حسب شروط العقد 
 وجود خبراء وموظفين مختصين لتقديم الخدمات االستشارية في مجال اإلدارة البيئية؛ -
 ؛، بما في ذلك وزارة البيئةالعراقية رسميةال جهاتمن ال المناسبة تصاريحالتوفر  -
 ) يوما14ألخذ العينات في غضون أربعة عشر ( االستعداد القدرة على  -

 
 

. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات متطلبات مستندات المناقصةيجب أن تتوافق العطاءات مع 
ركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي ش

 .ذلكعن اسباب  مقدمي العطاءات
 المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافيةكافة مستندات المذكورة أعاله على في المشاركة بالمناقصة تحصل الشركات الراغبة 

،  ، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتفالكاملموقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة  ،لتأكيد  المعايير المبينة أعاله
العقود  سمق - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غالفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 

 اقصاه موعد في تستلموالتي  badra.com-services@gazpromneft-tenders المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى و
. وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد 2017 عام آب 22 ) في3:00+ توقيت غرينيتش(بالتوقيت العالمي /  مساءا 5  الساعة

 بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.التأخير أو الفقدان االلكتروني من دون أية مسؤولية عن 
 

 ).3:00(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +مساءا  5 الساعة ،2017 ايلول 12 هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 
 

 
 قسم العقود و المشتريات  \ فيبي ازبروم نفت بدرة شركة غ

 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area, announces  

 
Tender # 922  

ENVIRONMENTAL MONITORING AND CONSULTING SERVICES 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having capacity for provision of services similar by 
nature to the subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or 
by their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification 
criteria: 
 

- Bidder must provide Bid Bond in the amount of 25,000 (twenty five thousand) USD; 
- Readiness to accept the key conditions of the draft contract issued to participants; 
- Confirmed experience in implementing similar projects not less than 3 years; 
- Availability of laboratory in Iraq. The laboratory must have equipment and technologies for majority 

of parameters requested in SoW; 
- Availability of experts and competent personnel for provision of consulting services on 

Environmental Management System;  
- Availability of permissions from local agencies including MoE; 
- Bidder must be capable to mobilize sampling within 14 (fourteen) days. 

 
Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operator reserves 
the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior 
to award of contract, without incurring any liability towards any Bidder or Bidders, or any obligations to 
inform any bidder or bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an 
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full 
name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra 
B.V. Contracts and Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com, and 
received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on August 22, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-
mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted 
above.  
 
Deadline for bids submission for above mentioned tender is September 12, 2017, 5 PM (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 565/ج/2017
التاريخ 2017/8/9

اىل املته�م اله�ارب /محمد عادل 
عبيس عبود

اعالن
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 
فيه�ا  املش�تكي  565/ج/2017 
محمد باس�م حس�ن نارص وفق 
املادة 1/459 عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2017/9/11 
ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 561/ج/2017
التاريخ 2017/8/9

اىل املته�م اله�ارب /محمد عادل 
عبيس عبود

اعالن
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 
فيه�ا  املش�تكي  561/ج/2017 
غالب صبحي يوس�ف وفق املادة 
وملجهولي�ة  عقوب�ات   1/459
محل اقامتك تقرر تبليغك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2017/9/11 
ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

تنويه
ورد س�هوا يف صحيف�ة ال�رق 
بالعدد 2596 يف 2017/8/8 ذكر 
اس�م املدعي علي�ه ) حيدر صرب 
كاظ�م ( خط�ا والصحي�ح هو ) 
عدي عبد الش�هيد عب�د الرحيم ( 

لذا اقتىض التنويه

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2017/723
التاريخ: 2017/7/30

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف  س�هام من العقار تسلس�ل 
1/5538 حي القدس الواقع  يف النجف  العائد للمدين )رائد 
مانع موىس ( بالغة 90 س�هم من اصل 180 سهم املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن حيدر خري حس�ن البال�غ 18.699.800 
ثمانية عر مليون وس�تمائة وتسعة وتسعون الف وثمان 
مائ�ة دينار فع�ىل الراغب يف الراء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنر مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة عرة من املائة  من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف- حي  القدس 1/5538

2-جنسه ونوعه : دار 
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته :  العقار يقع عىل ش�ارع فرع�ي وهو ركن 
10م×10م وهو مفرز اىل ثالثة دور بصورة غري رسمية

الجزء االول : ويش�غله املدين رائ�د مانع موىس ويتالف من 
س�احة امامية بضمنها  تواليت ومدخل صغري واس�تقبال 
وكلي�دور وغرفت�ني ن�وم وكلي�دور صغ�ري وضمنه س�لم 
موزائيك معلق ومطبخ وحمام ومكش�وفة وسلم يؤدي اىل 
بيتونة وضمنها مخزن صغري ثم الس�طح وارضية السطح 
مبلطة بالطابوق الفرش جدران وارضية الحمام والتواليت 
س�رياميك وجدران املطبخ سرياميك اما بقية العقار ارضية 
كايش موزائيك والس�قف من الطابوق والش�يلمان وهزارة 
لعل�و 1.30 س�رياميك  والباقي بورك مجهز م�اء وكهرباء 

علما ان املدخل الذي قبل االستقبال الجدران سرياميك .
الجزء الثاني : ويتالف من ساحة امامية وتواليت واستقبال 
ومطب�خ وكلي�دور بضمنه س�لم معلق وغرفة ن�وم واحدة 
وحمام وسلم يؤدي اىل السطح ويحتوي السطح عىل غرفة 
واحدة الحم�ام والتواليت االرضية والجدران س�رياميك اما 
املطبخ الجدران س�رياميك االرضية كايش موزائيك وهزارة 
مرت س�رياميك والباقي بورك اما الغرفة يف الطابق االول 30 
س�م س�رياميك وهزارة والباقي بورك وه�ذا الطابق مجهز 
فقط كهرباء اما الطابق االريض مجهز ماء وكهرباء ويبلغ 

مساحة  هذا الجزء 62.5م
الجزء الثالث : ويتالف من س�احة امامي�ة  ضمنها تواليت 
وصالة واس�تقبال ومطبخ وحمام وكليدور  صغري يحتوي 
عىل س�لم ي�ؤدي اىل طابق االول ومكش�وفة  والطابق االول 
يحت�وي ع�ىل غرف�ة واح�دة التوالي�ت والحم�ام واملطبخ 
والجدران س�رياميك وجميع ارضي�ة العقار كايش موزائيك 
الطاب�وق  والج�دران ملبوخ�ة ومصبوغ�ة الس�قف م�ن 
والشيلمان اما الغرفة  الجدران بورك الطابق االريض مجهز 

ماء وكهرباء اما الطابق االول مجهز فقط كهرباء.
5-مساحته : 325م2

6-درجة العمران : الجزء االول متوسط الجزء الثاني وسط 
والجزء الثالث متوسط 

7-الش�اغل : الج�زء االول يش�غله املدين رائ�د مانع موىس 
والج�زء الثان�ي خال�د فرح�ان م�وىس الج�زء الثال�ث وفا 
عباس عزي�ز وجميعهم يرغبون بالبقاء بع�د البيع بصفة 

مستاجرين 
8-القيم�ة الكلي�ة للعق�ار  : 225.000.000 ملي�ون قيمة 

سهام املدين 112.750.000 مليون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5020/ش2017/5

التاريخ 2017/8/15
اعالن

اىل /املدعى عليه /عيل حسن علوان 
اقامت املدعية)اش�واق طال�ب مهدي (  عليك 
الدعوى بالعدد 5020/ش2017/5 امام هذه 
املحكمة تطلب فيها نفقة ماضية ومستمره 
للزوج�ة ونفقة مس�تمرة الطفاله�ا كل من 
)ابو الحسن ورقية ( وملجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
حي القاسم 2 /النجف  قررت املحكمة تبليغك 
بخص�وص الدع�وى وبموعد املرافع�ة اعالنا 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املوافق ي�وم 2017/8/22 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2016/1214
التاريخ 2017/8/14

اىل املنفذ عليه /يارس ابراهيم محسن 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح  
املبلغ القضائي ملديرية تنفيذ الكوفة ومختار 
منطقة ميس�ان كريم عب�اس املجتومي  انك 
مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
النجف االرشف خالل عرة ايام يوما تبدا من 
اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد 887/
ب2016/3 يف 2016/4/14 املتضمن الزامك 
بتأدية مبلغ اربعة ماليني وثمانمائة وتس�عة 
وس�تون الف دين�ار عراق�ي اىل الدائ�ن عالء 
حس�ني محمد ع�يل وكذل�ك الزامك بتس�ديد 
مبل�غ مليونان ومئتان وخمس�ون الف دينار 
صفقة واحدة اضافة اىل تس�ديد مبلغ مئتان 
وخمس�ون الف دين�ار ش�هريا 2017/5/1 

وذلك بعد رفع التسوية بتاريخ 2017/6/6

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1254/ج2017/1

التاريخ 2017/8/13
اعالن

املته�م اله�ارب /منصور ش�كبان س�مري ال 
جشعم 

حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة 1254/
ج2017/1 والخاص�ة باملش�تكي عالء نوري 
عب�د الله  ع�ىل  وفق اح�كام امل�ادة 432 من 
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
لذا قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
ع�دم  وعن�د   2017/9/20 ي�وم  املص�ادف 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك  غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون
القايض محمد كريم جابر 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 173/ج2017/3
التاريخ 2017/7/12

اعالن
املتهم الهارب /فالح حسن محمد العامري 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 173/
ج2017/3 والخاص�ة باملش�تكي عب�د االم�ري 
حسني ثامر الجاس�مي  وفق احكام املادة 457 
من قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكمة 
املصادف يوم 2017/8/20 وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك  غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض مهدي امري محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 1369/ش/2017
التاريخ 2017/8/15

اعالن
اىل املدعى عليه /حيدر فاروق عبد الهادي

بناءا عىل الدعوى املنظ�ورة امام هذه املحكمة 
بالع�دد 1369/ش/2017 واملتضم�ن املطالب�ة 
بنفقة  ماضية ومستمرة لألطفال عيل ونرجس 
وحس�ن اوالد حي�در ف�اروق وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مختار الكوف�ة الجديدة 
املدع�و عبد االم�ري عطية بتاري�خ 2017/8/2 
فق�د ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2017/8/24 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2017/791
التاريخ: 2017/8/9

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف  العقار تسلس�ل 
3/71207 ح�ي النرص الواقع  يف النجف  العائد 
للمدين )ندى عيل محمد حس�ن  ( املحجوز لقاء 
طلب الدائن جنان محمد حس�ون وس�الم وعيل 
اوالد رائ�د عب�د اله�ادي البال�غ 35.451.884 
خمس�ة وثالث�ون ملي�ون وارب�ع مائ�ة وواحد 
وخمس�ون الف وثم�ان مائة واربع�ة وثمانون 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف ال�راء مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة عرة م�ن املائة  م�ن القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

املواصفات :
الن�رص  ح�ي    - :نج�ف  ورقم�ه  1-موقع�ه 

3/71207
2-جنسه ونوعه : عرصة  

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مش�تمالته :  العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 
10م وهو مفرز اىل دار وعرصة  العرصة تحتوي 
عىل اساس كونكريتي مسلح والتحتوي  عىل اي 

يشء اخر 
الدار : ويتالف  من ساحة امامية مبلطة بالكايش 
املوزاييك املتهالك ومدخل صغري بضمنه صحيات 
مش�رتكة جدران املدخل والصحيات  س�رياميك 
وارضية الصحيات س�رياميك اما ارضية املدخل 
كايش موزايي�ك وصالة مفتوحة ع�ىل الكليدور 
ومطبخ وصحيات داخلية مشرتكة ويوجد باب 
م�ن الكلي�دور اىل املمر وتوجد مكش�وفة خلف 
املطب�خ والحم�ام ج�دران املطب�خ والصحيات 
س�رياميك  وارضية التواليت والحمام املشرتكة 
س�رياميك وارضي�ة باقي ال�دار كايش  موزاييك 
وهزاره لعلو واحد مرت س�رياميك والباقي بورك 
السقف من الكونكريت  املسلح وملبوخ بالبورك 
وقس�م غري ملب�وخ ويوجد مطب�خ دهني حار 
داخ�ل املطبخ الرئييس وه�ذا الطابق مجهز ماء 
وكهرباء ويوجد س�لم موزايي�ك معلق يؤدي اىل 
الطابق  االول يوجد هزاره لعلو السلم سرياميك 
ويتال�ف  الطاب�ق االول م�ن غرفة ن�وم واحدة 
وصالة صغرية وس�طح الس�قف م�ن الطابوق 
والش�يلمان وارضية الغرفة من الس�رياميك اما 
الصالة س�منت الج�دران ملبوخ�ة بالبورك مع 
السقف وهذا الطابق مجهز فقط كهرباء وسلم 
الكونكريتي مس�لح يؤدي اىل البيتونة والسطح 
الطاب�وق والش�يلمان  البيتون�ة م�ن  وس�قف 

والسطح  مبلط بالطابوق الفريش
5-مساحته : 200م2

6-درجة العمران : متوسط 
7-الش�اغل : جن�ان محم�د حس�ون الترغ�ب 

بالبقاء بعد البيع
8-القيم�ة املقدرة : 144.000.000 مليون مائة 

واربعة واربعون مليون دينار

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 88/تسجيل مجدد/2014
التاريخ 2017/8/1

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قراره�ا بتاريخ 
2017/8/1 اس�تنادا ملح�ر تثبي�ت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2017/8/1 وال�ذي يق�ي بتثبي�ت 
عائدية العقار املرقم )2713( محلة )رش�ادية( 
جن�س العق�ار ) دار ( ويف االضب�ارة املرقم�ة) 
88/تس�جيل مجدد/2014 (بتس�جيله بأس�م 
طال�ب التس�جيل املج�دد العراق�ي )محمد عبد 
الكاظم عبد الحس�ن( وفقا الحكام املادة )49( 
من قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 
1971 املع�دل ل�ذا  نعلن القرار اعاله بواس�طة 
نرة يف صحيفت�ني محليتني يوميتني فعىل من 
لدي�ه اع�رتاض عىل الق�رار  املذك�ور خالل مدة 
االع�الن البالغ�ة ثالثون يوم�ا من الي�وم التايل 
لتاريخ نره يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه 
لدى رئاس�ة محكمة استئناف النجف االتحادية 
بصفتها التمييزية خالل املدة املذكورة ويف حالة 
عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف 
بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فس�وف 
يك�ون الق�رار ق�د اكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة 
وس�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
بتس�جيل العق�ار وفقا لق�رار تثبي�ت العائدية 

حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة

رئي�س لجنة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة بداءة 
الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1116/ب2017/3

التاريخ 2017/8/15
اعالن

اىل املدعى عليه ) مهدي صالح يوسف( 
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 1116/

ب2017/3   بتاري�خ 2017/6/22 واملتضم�ن 
الحكم بالزام املدعى عليه مهدي صالح يوس�ف 
بتاديته مبلغ مق�داره اثنان وثالثون الف دوالر 
اي مايعادل س�بعة وثالثون ملي�ون وثمانمائة 
وثماني�ة وثمانون ال�ف دينار للمدعي نش�وان 
ن�وري س�عد ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي الغري ع�يل مظلوم الجب�وري   عيل قررت 
املحكم�ة  تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ول�ك حق الطع�ن عىل الق�رار املذكور 
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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       المستقبل العراقي/ متابعة

وج�دت هدي�ل الش�ابة العراقي�ة التي 
أصابتها رصاصة طائش�ة وشلتها عن 
الحركة، يف رياضة تنس الطاولة، سبيال 
للتغلب ع�ى إعاقتها وحالة اليأس التي 

كانت تعيشها بعد إصابتها.
وتس�تعد هديل، لخ�وض بطولة العالم 
بمعسكر يف الربتغال نهاية العام الحايل، 
وكلها تحد وإرصار للحصول عى املزيد 
م�ن امليدالي�ات والك�ؤوس، وتؤكد ذلك 

بثقة وعزيمة.

وكثفت العبة منتخب الش�باب العراقي 
اإلعاق�ة،  ملتح�دي  الطاول�ة  لتن�س 
تدريباتها لتطور نفسها أكثر، استعدادا 
لبطول�ة العالم بع�د أن تغلبت عى أملها 

وحزنها.
بع�د تأم�ل وصم�ت، تق�ول هدي�ل يف 
حوارها مع DW، مس�رجعة ذلك اليوم 
الذي أفقده�ا القدرة عى الس�ر »كان 
عم�ري ع�ر س�نوات عندم�ا أُصب�ت 
برصاص�ة طائش�ة ع�ام 2004، تل�ك 
الرصاص�ة جعلتني مقع�دة ومن ذوي 

االحتياجات الخاصة إىل اآلن«.

يف  ورغب�ة  أل�م 
االنتحار

تتذك�ر هديل تل�ك الحادثة ب�كل حرقة 
وألم قائلة »رؤيتي لنفيس فجأة مقعدة 
وال اس�تطيع الحرك�ة كبقي�ة الن�اس، 

جعلني يف حالة نفسية صعبة«.
النفس�ية  »أزمت�ي   DW ل��  وتضي�ف 
باتت أس�وأ بعد أن فقدت والدي بعدها 
بس�نوات قليلة، وكان ل�ه التأثر األكرب 

بحياتي«.
والدت�ي  »أصبح�ت  هدي�ل  وتابع�ت 
الش�خص الوحيد الوحيد املسؤول عني 

واملتكلف�ل يل، فقامت بعالج�ي باملنزل 
وجلس�ت بغرفة صغرة وضيقة جداً.. 

فلم أتحمل كل ذلك«.
وأوضح�ت »لم يكن س�هال مقاومة كل 
ذل�ك، حيث قمت بمحاولة انتحار، حني 

كان عمري 14 عاماً«.
صعود ونجاح

ذهبت هدي�ل بعد محاول�ة االنتحار إىل 
مستشفى مختص بالعالج الطبيعي يف 
بغ�داد، ومن هناك ب�دأت رحلة تعافيها 

وصعودها.
وقال�ت »أح�د األطب�اء ش�جعني ع�ى 

ممارس�ة الرياضة، وافقت والدتي عى 
الفك�رة ودعمتني كث�راً، فاخرنا لعبة 

تنس الطاولة«.
وكان اختي�ار هذه الرياضة ال ينبع من 
رغبته�ا فيها وحبها لها، وإنما تتماىش 

مع الحال الذي باتت عليه هديل.
وتوض�ح ذل�ك »الج�زء الوحي�د ال�ذي 
ه�و  جس�دي  يف  تحريك�ه  يمكنن�ي 
رأيس وذراع�ي، فاخ�رت ه�ذه اللعبة 
والتجربة األوىل كان�ت بالتدريب يف ذات 

املستشفى«.
مع م�رور الوق�ت ومواصل�ة التدريب، 

ب�دأت الرغب�ة يف ممارس�ة لعب�ة تنس 
الطاولة تكرب لديها وتش�عرها بالتغير 
مليئ�ة  مختلف�ة  حي�اة  إىل  وتتطل�ع 

بالتحدي والجوائز وامليداليات.
تتحق�ق  ب�دأت  الكب�رة  اإلنج�ازات 
والطموح بأاللق�اب والكؤوس الكبرة 
يتح�ول إىل واقع، وتقول هديل »حققت 
العدي�د من اإلنج�ازات وأطم�ح للمزيد 

ألرفع رأس بلدي ووالدي«.
وتابعت »حققت املراكز الثالث األوىل من 
2011 إىل اآلن. وآخر مش�اركاتي كانت 
ه�ذه يف بطول�ة غرب آس�يا باإلمارات، 

حي�ث حصل�ت ع�ى املرك�ز الثال�ث يف 
البطولة«.

م�ن داعم�ي ومش�جعي هدي�ل أيض�اً 
مدربها الكابتن جاس�م كات�ب، مدرب 
منتخب ش�باب تنس الطاول�ة ملتحدي 
اإلعاق�ة، ال�ذي يق�ول »تمتل�ك هدي�ل 
ق�درات ماه�رة وأتوقع أنها س�تحقق 

نتائج عالية عى مستوى آسيا«.
وتاب�ع موجها كالمه للش�باب العراقي 
»اتجه�وا إىل متنف�س الرياض�ة ألنه�ا 
املنفذ الوحيد للخروج من حاالت اليأس 

والظروف الصعبة.

بعد تعرضها لرصاصة طائشة شلتها عن احلركة

هديل.. عراقية كافحت اإلعاقة للتألق يف تنس الطاولة

العراق حيصد ثالثة اوسمة منوعة يف بطولة آسيا باجلوجتسو
             بغداد/ المستقبل العراقي

حص�د العراق ثالثة اوس�مة منوعة في 
منافس�ات بطولة اس�يا بالجوجتس�و 
مؤخ�را  فعالياته�ا  اختتم�ت  والت�ي 
ف�ي مدين�ة هوش�ي من�ه الفيتنامي�ة 

وبمشاركة 28 دولة.
وقال رئيس اتحاد اللعبة مخلص حسن 
في بي�ان، تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه ، ان” الالعبة عش�تار علي 
احرزت الوس�ام الذهبي في منافس�ات 
وزن + 70 كغ�م بع�د ان تفوق�ت عل�ى 

جمي�ع منافس�اتها وم�ن مختلف دول 
الق�ارة االس�يوية، مضيف�ا كما حصل 
الالعب عالء عيس�ى على وس�امين في 
منافس�ات ال�وزن الثقي�ل 100+ كغم، 
االول فض�ي ف�ي فعالي�ة الجوجتس�و 
االرض�ي والوس�ام الثاني نحاس�ي في 
منافسات فعالية الجوجتسو القتالي”.

وأضاف” ام�ا الالعب عل�ي احمد حقق 
فوزه االول في منافس�ات وزن 68 كغم 
بنتيجة 0-6 اال انه خسر مباراته الثانية 
ام�ام العب م�ن منتخب فيتن�ام ليودع 
المنافس�ات ب�دون الحص�ول عل�ى أي 

وس�ام منوع، كذلك الالعب امير فارس 
وزن 85 كغم لم يتمك�ن من التأهل الى 
االدوار النهائي�ة للبطول�ة القاري�ة اثر 
تعادله في النزال االول مع منافسه من 
كوريا الجنوبية وخس�ارته ف�ي النزال 

الثاني مع العب منتخب االمارات.

رسميًا.. حسام السيد مدربًا للقوة اجلوية
            بغداد/ المستقبل العراقي

تعاقدت إدارة القوة الجوية، رسميا مع المدرب 
السوري حسام السيد.

وحضر الس�يد اجتماعا مغلقا في 

العاصم�ة اللبناني�ة بي�روت، ضم عدد م�ن أعضاء 
مجل�س إدارة الن�ادي، ت�م خالله وضع اللمس�ات 

األخيرة على العقد الذي سيمتد لموسم واحد.
ومن المق�رر أن يلتحق الس�يد بفريقه الجديد 

خالل األيام المقبلة في بغداد.

وتشير مصادر الى ان محمد عقيل المدرب السابق 
لفريق االتحاد الحلبي، س�يكون مساعدا للسيد مع 

الصقور.يذكر أن حس�ام السيد سبق وحقق 
م�ع فريق الق�وة الجوي�ة نتائج جيدة 

على مستوى الدوري العراقي.

اإلعالن عن القائمة النهائية جلائزة 
أفضل العب يف أوربا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم “يويفا”، عن 
القائم�ة النهائي�ة لجائزة أفضل العب ف�ي أوروبا 

لموسم 2016-2017.
وضمت القائمة النهائية الثالثي: األرجنتيني ليونيل 
ميسي )برش�لونة(، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
)ري�ال مدري�د(، والح�ارس اإليطال�ي جانليويجي 

بوفون )يوفنتوس(.

ومن الُمقرر أن يتم اإلعالن عن الفائز بالجائزة 24 
أغس�طس الحالي، ف�ي مدينة موناكو الفرنس�ية، 
عقب إجراء قرع�ة دور المجموعات لدوري أبطال 

أوروبا هذا الموسم.
والالعب�ون الذي�ن يش�كلون بقية العش�رة األوائل 

هم:
ديب�اال /  تون�ي ك�روس /  ل�وكا مودريت�ش/   (
س�يرجيو رام�وس / مباب�ي / ليفاندوفس�كي / 

إبراهيموفيتش (.

             المستقبل العراقي/ متابعة

ابدى المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، غضبه الشديد، من 
العقوبة الموقعة على البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، بإيقافه 4 مباريات 
في الليجا، فضال عن غيابه في إياب الس�وبر اإلس�باني غ�دا أمام الغريم 

برشلونة.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي، عشية المباراة، نقلت تفاصيله صحيفة 

آس “أنا مستاء للغاية للعقوبة الموقعة على كريستيانو”.
وتاب�ع “ل�ن أتدخل للتحدث عن الح�كام، لكن عندما تش�اهد وترى ما 
حدث، التفكير في أن كريس�تيانو ل�ن يلعب خمس مباريات معنا، هنا 

يعني حدوث شيء ما. هذا كثير للغاية عليه”.
وأض�اف “اعتق�د أن خمس مباريات عقوبة ضخم�ة. آمل أن تخفض 

لجنة المسابقات العقوبة لدى اجتماعها”.
وأوض�ح زيدان “ل�ن أتحدث ع�ن التحكيم ألنها مهن�ة صعبة، لكني 

عندما أشاهد ذلك أشعر باالستياء”.
وح�ول رأي�ه في الثنائ�ي جاريث بي�ل ومارك�و أسينس�يو، وأيهما 
س�يدفع ب�ه في الكالس�يكو بعد تأل�ق األخير، علق “االثن�ان يبذالن 
جهدا كبيرا مع الفريق. ما نريده هو العمل دائما بش�كل جيد. بعدها 
س�نحظى بالعديد من المباريات والتبديالت”.وعن المسيرة الرائعة 
التي يقدمها مع الملكي، رد زيدان “ما يقوم به الالعبون ليس سهال، 

نمتلك العديد من المهارات ولكن هناك عمل كبير خلف ذلك.

زيدان يعلق عىل عقوبة رونالدو 
والرصاع بني بيل وأسينسيو

نجم برشلونة يفكر يف الرحيل 
بعد قدوم باولينيو

            المستقبل العراقي/متابعة

كشفت تقارير إخبارية، أن نجم برشلونة اإلسباني، ربما يعيد التفكير 
بش�أن مس�تقبله، نظرا ألن�ه لن يكون ضمن التش�كيلة األساس�ية 
لفريقه، في وقت ترغب فيه أندية أوروبية كبرى في ضمه.

وأش�ارت صحيفة )موندو ديبورتيفو(، على موقعها 
كان  روبيرت�و  س�يرجي  أن  إل�ى  اإللكترون�ي، 
يطمح في االس�تمرار مع برش�لونة وتطوير 

مستواه.
الموس�م  ف�ي  أساس�ًيا  روبيرت�و،  وكان 
الماض�ي خالل معظم مباريات برش�لونة، 

حي�ث كان يلعب في مرك�ز الظهير األيمن 
بسبب إصابة أليكس فيدال.

ويلع�ب روبيرت�و في خ�ط الوس�ط، وكان 
يأمل أن يش�ارك هذا الموسم كالعب في هذا 

المرك�ز، ولك�ن هناك العبين كب�ار يلعبون به 
منهم بوسكيتس وإنييستا، باإلضافة إلى تعاقد 
الن�ادي الكتالوني أمس مع البرازيلي باولينيو.
وتضيف الصحيف�ة أن روبيرتو )25 عاما( قد 
يعي�د التفكير في مس�تقبله، نظ�را ألن هناك 

أندية مس�تعدة لدفع الش�رط الجزائي في عقد، البالغ 
40 ملي�ون يورو، وهي مانشس�تر يونايتد وتشيلس�ي 

اإلنجليزيين، ويوفنتوس وميالن اإليطاليين.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
15 دقيق�ه ِم�ن الضحك تعآدل س�آعتني ِمن النوم لِجس�م 

اإلنسآن.
أخرتعت ممحآة القلم الرصآص بعد 220 س�نه ِمن أخرتآع 

القلم.
َمعدل إنجآب املرأه يف القرن الس�آبع ع�ر يف أنجلرتآ َيبلغ 

13 طفل.
ُهن�آك آكثر ِم�ن 22000 شخص قآمواِ ب االنتحآر بس�بب 

ديون بطآقآت االئتمآن
ي�رى األنس�آن َنفس�ه يف امل�رآه آجم�ل ب 5 م�رآت بفضل 

دمآغه.
نص�ف وجهك األيمن ال يطابق نص�ف وجهك األيرس فعادة 
هناك عني أك�ر من األخرى و ع�ادة األذن اليمنى أعىل من 

اليرسى.
احتمالي�ة تذك�رك ل�يء كتبت�ه بالح�ر األزرق أكث�ر من 

احتمالية تذكرك لنفس اليء مكتوبا بالحر األسود.
ك�ان األطباء يرضبون املرىض قب�ل العملية بمطرقة خلف 
الجمجمة ليفقدوا الوعي لفرتة حتى تم اكتش�اف التخدير 

الحديث.
حصان البحر : الذكر هو الذي يحمل الصغار و ليس األنثى: 
الذكر يحمل كيسا بالقرب من بطنه. و تقوم األنثى بوضع 
البويض�ات يف هذا الكيس حيث يتم اإلخصاب داخل جس�م 

الذكر و ليس داخل جسم األنثى.

مهنيا:ح�اول ان ال تق�وم الي�وم باتخاذ 
اي ق�رار ام مبادرة الن الح�ظ لن يكون 

حليفك
عاطفيا:تش�عر بالكاب�ة و الح�زن عىل 

فراق من تحب .

مهنيا:ترتا ح مؤقتا من فرتة الضغوطات 
التى مررت بها

عاطفيا:ح�او ل ان تق�ف اىل جان�ب من 
تحب و ان تدعمه بقراراته .

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

يف املساء لعنادتك معه .

مهنيا:يوم جي�د وباالخص لالعمال التي 
ستلحظ تقدما ملحوظا

عاطفيا: تحاول السيطرة عىل من تحب
وتملكه فهذا سيبعده عنك .

مهنيا:س�رتكز ع�ىل حيات�ك العملي�ة و 
تمشية االمور املتوقفة منذ مدة 

عاطفيا:ال تحاول ان تشعر الحبيب بامللل 
من رفقتك .

مهنيا:تش�عر ان اليوم طوي�ل و ال يكاد 
ينتهي ينتابك الشعور بامللل

عاطفيا:ال تك�ن مزاجيا يف ترصفاتك مع 
الحبيب و حل االمور بالهدوء.

مهنيا:يج�ب ان تك�ون اكث�ر مرون�ة يف 
تعاملك مع زمالء العمل

عاطفيا:ق�د تتلق�ى رد ال يعجب�ك م�ن 
الحبيب خذ االمور ببساطة .

مهنيا:يدعم ك الحظ اليوم لحل مش�كلة 
عالقة منذ فرتة

عاطفيا:اخ�ر ج برفقة الحبي�ب 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 

املصريية
عاطفيا:ع�ي ك�ان تكون اكث�ر حذرا يف 

طريقة كالمك و ترصفاتك مع الحبيب .

مهنيا:خ�ذ وقت�ك بالعمل و ال تس�تعجل 
فاي خطأ لن يكون مقبول اليوم 

عاطفيا:ال تتدخل يف ش�ؤون ال تعنيك يف 
عالقتك مع الريك .

مهنيا:انتب�ه اكثر اىل مصاريفك فالوضع 
املادي ال يسمح بأية مغامرة

عاطفي�ا:ال تهم�ل التزامات�ك اتجاه من 
تحب بسبب انشغالك بالعمل .

مهنيا:تش�عر ان ف�رتة املصاع�ب الت�ى 
مررت بها انته�ت و تبدأ فرتة جديدة من 

التطور 
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 حبة بطاطا

ماء مغي
ربع كوب خل

ملح
طريقة التحضري:

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية.
تق�ر البطاط�ا، ويقط�ع أصاب�ع متوس�طة 

الحجم.
يوض�ع املاء املغ�ي يف وعاء عىل الن�ار، ويضاف 

إليها امللح والخل.
توض�ع البطاطا يف املاء املغي مل�دة 3 دقائق، ثم 

ترفع يف مصفاة لتتخلص من املاء الزائد.
ت�رص أصابع البطاطا يف صيني�ة مبطنة بورق 

زبدة.
تدخ�ل الف�رن مل�دة 30 دقيق�ة وحت�ى ينض�ج 

ويحمر.
تخ�رج من الفرن، وتقدم س�اخنة مع الوجبات 

املختلفة.

خطوة بسيطة للتخلص من فيديوهات »فيسبوك« املزعجة
حني يتصفح مس�تخدمو فيس�بوك، ما جرى ن�ره يف رشيط األخبار، 
تفاجئه�م يف بعض األحي�ان، مقاطع فيدي�و بالص�وت دون أن يكونوا 
قد ضغطوا عىل زر تش�غيلها، وهو ما قد يش�كل إزعاجا وإحراجا لهم.

وبحس�ب ما نقل موقع »ماشابل«، فإن ثمة طريقة سهلة للتخلص من 
ق�راءة مقاطع الفيديو بش�كل تلقائي عىل موق�ع التواصل االجتماعي 
الش�هري، إذ ال يتطلب األمر س�وى القي�ام بخطوات بس�يطة.وإذا كان 
املس�تخدم، متصال بفيس�بوك م�ن حاس�وبه، ينبغي علي�ه الذهاب إىل 
اإلعدادات يف يم�ني الصفحة، ثم عليه أن يختار »فيديو« يف القائمة التي 
 Auto-Play« تب�دو من اليس�ار، ووقتئذ يمكن�ه أن يغري الوضعية م�ن
Videos« إىل »Off«.ويف حال�ة االتص�ال م�ن هات�ف »آيف�ون«، يتوجب 
الضغط عىل زر عىل شكل 3 خطوط يوجد يف أقىص أسفل يمني الشاشة، 
وحينه�ا، تظه�ر قائم�ة طويل�ة وعىل املس�تخدم أن يضغ�ط فيها عىل 
اإلعدادات.عقب ذلك، ينبغي االنتقال إىل إعدادات الحس�اب، ثم إىل الصور 
والفيديو، ووقتئذ يتوجب عىل املس�تخدم أن يغري الوضعية من التشغيل 
التلقائ�ي إىل وضعي�ة »Never Autoplay Videos« وبعده�ا لن تعود إىل 

التشغيل التلقائي أبدا.

رسطان الرئة يتمدد بعيدًا عن املدخنني
نبهت دراس�ة طبية حديثة، إىل زي�ادة املصابني برسطان الرئة بني 
أشخاص لم يس�بق لهم التدخني عىل اإلطالق، وعزت ذلك األمر إىل 
تفاق�م »التلوث البيئي«.وبحس�ب م�ا نقلته صحيف�ة »ذا تايمز« 
الريطاني�ة، يرج�ح أن تتضاع�ف الوفيات الناجمة ع�ن اإلصابة 
برسط�ان الرئة بني غري املدخنني.وأضافت الدراس�ة، التي أجراها 
مستش�فى »روي�ال برومبت�ون« وهيئ�ة »Harefield NHS«، أن 
ثم�ة ارتفاع كبري للعمليات التي يت�م إجراؤها عىل املرض بني غري 
املدخنني.وأوضح�ت أن التدخ�ني كان أبرز س�بب يرتبط برسطان 
الرئ�ة، إذ يعتقد أن 9 من كل ع�رة مصابني باملرض الخبيث، من 
املدخنني.وي�ؤدي رسطان الرئة إىل وفاة 36 ألف شخص س�نويا يف 
بريطانيا.ويس�تطيع شخص واحد من كل عرة العيش أكثر من 
عقد بعد اإلصابة، كما تس�جل الب�الد 46 ألفا و400 إصابة جديدة 
بشكل س�نوي.ويدعو ناشطون يف بريطانيا، الحكومة إىل التحرك 
لخف�ض مس�توى التلوث، بالنظ�ر إىل ما بات يتس�بب به للصحة 
العامة، إذ ال تقترص أرضاره عىل الكوارث وارتفاع منسوب البحر 

كما هو شائع.

كسوف الشمس »كارثة« يف مدينة أمريكية
تس�تعد مدينة ديبو باي يف والية أوريغ�ون األمريكية، لخوض تجربة 
أول كس�وف شميس كامل تش�هده الواليات املتحدة بأكملها يف قرن، 
وكأن كارثة طبيعية عىل وشك أن تحل عىل املدينة الساحلية الصغرية 

املطلة عىل املحيط الهادي.
وتق�ع املدينة، التي يقطنها 1500 شخص فقط، وليس بها إال إشارة 
م�رور واحدة، قرب املنطقة التي س�يبدأ فيها ظهور الكس�وف الكي 
يف 21 أغس�طس، قبل أن يبدأ رحلة ع�ر 14 والية أمريكية تمتد حتى 

املحيط األطليس.
وأثار ه�ذا املوقع مخاوف من أن موجة هائلة من الزائرين س�تتدفق 

عىل ديبو باي ملشاهدة اللحظة األوىل للكسوف الكي.
وبسبب قرب ديبو باي من صدع جيولوجي تقول رئيسة بلدية املدينة 
إن اس�تعدادات ال�زالزل وموجات املد العاتية )تس�ونامي( أمر معتاد 

لسكان املدينة.
وأضاف�ت أن أح�د التحديات الكرى ه�و توقع عدد من س�يأتون إىل 
املدينة.وحج�ز ال�زوار كل الغ�رف املتاح�ة يف فن�ادق املدين�ة القليلة 
ومواقع التخييم منذ أشهر، وترتاوح تقديرات الحش�ود التي ستتدفق 
عىل املدينة بني آالف ومئات اآلالف.وبدأ التخطيط الجدي الستعدادات 
الحدث منذ ثمانية أشهر وشمل استئجار املدينة لدورات مياه متنقلة 
ورشاء س�الل مهم�الت إضافي�ة وآالف النظ�ارات الواقي�ة لتوزيعها 

مجانا يف مركز اإلطفاء املحي.

1مخرتع املوتور الكهربائي o سحب
النظ�ارة  3مخ�رتع  الغس�الة.  2مخ�رتع 
الطبية. 4متش�ابهان o الكل يس�عى إليه يف 
الس�باقات. 5ق�ام بهم�ة ونش�اط o نصف 
نرحل. 6شجر معمر معروف يف لبنان o سال 
o زهر نذكره يف تحية الصباح. 7متشابهان 
o مخرتع الالسلكي. 8رفاهية زائدة o عشب 

)معكوسة(. 9دواء لوجع الرأس
10مخ�رتع املدف�ع الرش�اش o لعب�ة ك�رة 

املرضب.

1مخرتع مقياس الحرارة فهرنهايت. 2إله الش�مس 
والري�ح والخصوب�ة عند قدماء املرصي�ني o مخرتع 
التكيي�ف )معكوس�ة(. 3رج�ل )مبعث�رة( o ح�رك 
 o وخ�ض بش�دة. 4م�ن ه�م يف مس�تواه يف التفكري
غ�ري ناضج. 5ضعف )عامية م�ن االجنبية( o موقع 
النزال واملنافس�ة )معكوس�ة(. 6يزي�د قليال o لربط 
اط�راف القميص. 7هدوء o حي�وان أليف من العائلة 
الس�نورية. 8مخ�رتع البندقي�ة o مخ�رتع فرش�اة 
األسنان. 9املورث الحامل للصفات الوراثية يف األحياء 
o نرب به القهوة 10غري ذي لياقة يف الترصف وغري 

ذي هندام يف الشكل o مخرتع املنطاد.

عموديافـقـي

بدون تعليق

بطاطا حممرة
من غري زيت

ق اليوم..
طب

طائرة بال طيار لإلنقاذ من الغرق!
ي�زداد االهتم�ام بتطوير أنظم�ة طائرات 
ال�درون املخصص�ة إلنق�اذ األرواح، بع�د 

إطالقها الناجح عام 2016..
وتعم�ل اآلن 3 طائ�رات درون يف منطق�ة 
شواط�ئ  قبال�ة   ،Nouvelle-Aquitaine
فرنس�ا األطلس�ية الش�هرية، حت�ى شهر 
س�بتمر املقبل، ملساعدة وإنقاذ السباحني 
يف ح�االت الطوارئ.ويمكن لطائرة الدرون 

املبتك�رة، التي يبلغ وزنه�ا 3.9 كلغ، قطع 
مس�افة 80 كل�م يف الس�اعة، للوصول إىل 
نقط�ة الخط�ر أرسع بنح�و 4 دقائ�ق من 
املنقذ البحري..وبرمجت الطائرة إلس�قاط 
العوامة بدق�ة إىل املياه، حيث ق�ال أنتوني 
غافند، من رشك�ة تصنيع طائرات الدرون 
، إنه�ا أول مب�ادرة م�ن نوعه�ا يف العالم، 

وساعدت نحو 50 سباحا العام املايض.

نمل معدل وراثيًا عاجز عن الشم!

قام العلم�اء، ألول مرة يف العالم، 
بإج�راء تعديل وراثي عىل النمل، 
الش�عور  ع�ن  عاج�زا  لجعل�ه 
بالرائحة، ما يؤثر عىل قدرة هذه 

الحرات عىل التواصل.
 CRISPR واعتم�د العلماء تقنية
املث�رية للج�دل، لتعطي�ل ق�درة 
النمل عىل التواصل أو جمع املؤن 
أو التناف�س عىل منص�ب امللكة، 
الهوائيات ودوائر  بحيث تفش�ل 
الدماغ يف التطور الكامل..ويف حني 
لم يت�م اختبار ه�ذا النظام عىل 
الب�ر، إال أن العلم�اء يعتقدون 
أن باإلمك�ان اس�تخدامه يوم�ا 
ما لعالج االضطرابات النفس�ية 
املتعلقة بالتواص�ل االجتماعي..

ويف هذه الدراسة، قام الباحثون 
من جامعة بنس�لفانيا وجامعة 
النم�ل،  يف  بتغي�ريات  نيوي�ورك 
للكشف عن الجزئيات األساسية 
االجتماعي.وق�ال  لس�لوكهم 
الدكت�ور روبرت بوناس�يو، أحد 
إن  الدراس�ة،  ه�ذه  واضع�ي 
مث�ل  االجتماعي�ة  »الح�رات 
النمل تعد نماذج ممتازة لدراسة 
كيفية تأث�ري التعبري الجيني عىل 
التجارب عىل  السلوك«..وأجريت 
النمل القافز الهندي، وهو النوع 
الذي يمك�ن ألي نملة عاملة فيه 
يف  زائف�ة  ملك�ة  إىل  تتح�ول  أن 
امللكة الحقيقية، وتفرض  غياب 

هيمنتها عىل مستعمرتها.
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أصحاء ولئام الصداقة وتطور الشخصية

حسين صالح د.احمد فخرى

س�عداء الحظ هم م�ن يمتلكون أصدقاء نافعين، كثيرا م�ا نتذكر أيام الطفولة 
وبداي�ة تكوي�ن الصدق�ات والمش�اركة الجماعي�ة م�ع مفه�وم الش�لة، وكي�ف 
يك�ون لك صديق مق�رب يالزمك الفرحة وأوق�ات الضيق، تتعلم من�ه وتضيف له، 
يش�ارك معك األلع�اب المختلفة، تتطور مع الصداقة مه�ارات التواصل والمهارات 
أالجتماعي�ة والمه�ارات الحركية أثناء اللعب والجري وبالتالى ينمو لدى اإلنس�ان 
مايع�رف بالذكاءات ألمتع�ددة والتعرف على الخريطة المكاني�ة للحى الذى نعيش 
ب�ه. فالصداقة لها قيمتها األخالقية والوجدانية فى تش�كيل ش�خصية اإلنس�ان، 
ودائما س�عداء الحظ من حالفهم أصدقاء نافعين صالحين، فالصديق الصدوق هو 
الطبيب النفس�ي لإلنس�ان فهو من يقف بجانبك وقت الفرح ووقت الضيق هو من 
يش�اركك أف�كارك، فمهما كان الفرد مكتفًي�ا ذاتياّ فإنه يحتاج عل�ى األقل لصديق 
حقيقي واحد. فالصداقة الحقيقية ليس�ت مش�روطة أو وس�يلة لغاية ش�خصية 
أو لتحقي�ق م�آرب ش�خصية أو منافع، الصداق�ة الحقيقية مغروس�ة فى المحبة 
المتبادل�ة والثقة والعط�اء ومواصلة التحقيق ألذاتي ويمك�ن أن نقول إنها حاجة 
ميتافيزيقي�ة وأنه�ا عامل هام فى نمو الفرد وس�عادته. وأحياًنا نجد من يقول إن 
المكتفي�ن ذاتًيا ال يحتاجون إلى ش�بكة من العالق�ات االجتماعية أو األصدقاء من 
حولهم، ألنهم يمتلكون أألش�ياء نعم يمتلكون األشياء ولكن ال يمتلكون األصدقاء 
الحقيقي�ن، فالذي�ن أمن�وا حاجاته�م النفس�ية واالقتصادية وحاول�وا أن يقنعوا 
أنفس�هم بذلك أنهم س�عداء، يحتاجون إلى أصدقاء حقيقيين نافعين، فس�عادتهم 
ناقصة من دون أصدقاء حقيقيين. فالفرد ال يمكن أن يكتفى ذاتًيا من دون صديق 
حقيقي، ودائما ما يتردد علينا فى العيادات النفس�ية أش�خاص معاناتهم تتمحور 
حول كونهم يعيشون بدون أصدقاء حقيقيين أصدقاء يوفروا عليهم أجرة الطبيب 
النفسي، أصدقاء يتبادلون معهم هموم الحياة وأوقات الفرحة والسعادة والنجاح 
وتحقيق األهداف والمشاركة الفكرية المتبادلة. ونجد أن على مدار مراحل التطور 
العمرى لإلنس�ان نج�ده فى حاجه لصديق، فاألطفال ف�ى حاجة لمن يلعب معهم 
ويش�اركهم األلعاب المتنوعة، وفي مرحلة المراهقة نجد المراهق يحتاج للصديق 
الذى يش�اركه مغامراته والتعرف على البيئة من حوله، وفي مرحلة الش�باب نجد 
أهمية الصديق في المنافسة واألحالم المشتركة وممارسة الهوايات وتعلم األشياء 
الجديدة والتدعيم وفي مرحلة النضج اإلنساني هناك حاجة لمن يقف معك ويتبادل 
معك األفكار واآلراء ويستمع لك ويكون المرشد والمدعم وفي مرحلة الكبر يحتاج 
اإلنس�ان الصدي�ق لتأمين الحاج�ات والمس�اندة والتدعيم. فالصداق�ة قوة تحمي 
وترع�ي وتثمر، وكما يقول أرس�طو الصداقة مطلب كامن في الطبيعة أإلنس�انية 
يوجد ميل طبيعى في اإلنس�ان إل�ى ألصداقة فالصداقة تش�كل الرباط الذى يوحد 
أعض�اء المجتمع وفًقا لش�روط التعاون والس�الم والود ونبذ الع�داوة والتعصب 
والفوض�ى. أرى أن كاًل منا ينظر حوله، ويبحث عن الصداقة الحقيقية في حياته، 
ويعمل جاهًدا على تطور تلك الصداقة ونموها وتطورها، وعلى من لم يجد أصدقاء 
حقيقيين في حياته أن يجاهد في البحث عن أصدقاء في حياته ليش�عر بمزيد من 
التوازن النفس�ي واالجتماعي ، وعلينا أن ننتبه أن الصداقة الحقيقية ليس�ت بالكم 
بل بالكيف فدائما نس�عى إلى انتقاء األنفع واألصلح حتى تستقيم العالقة وتدوم، 
فالصداقه المبنية على المنفعة واالستفادة أكثر شيوًعا من الصداقة الحقيقية، لذا 
فالصداقة الحقيقية تقتضى ش�خصية تتميز بالعدالة والكرم والش�جاعة والصدق 
حتى تكون قيمة أخالقية، لذا من الصعب اس�تبعاد الصداقة من حياتنا، فالصداقة 

الحقيقية مهمة لتحقيق النمو النفسي واالجتماعي السوى ألفراد المجتمع.

بيتنا محاط باألشجار ومنطقتنا كلها أشجار غير التي في الحدائق. 
حديقتنا فيها أش�جار، منها يصدر أوكسجين يكفي ثالثمئة شخص أو 
أكثر وكذلك بيوت الجيران. كل بيت ينبعث منه أوكسجين يكفي لثالثمئة 
إلى خمسمئة إنسان في حين يعيش في البيت الواحد شخصان. كل هذا 
يعن�ي أن هناك وفرة في األوكس�جين وفي األش�جار وحتى األحراش. 
األش�جار الكثي�رة تعن�ي إقامة مماش للبش�ر حس�نة التبلي�ط تلتوي 
وتمت�د بين األش�جار واألحراش. المماش�ي بدورها والهواء المش�بع 
باألوكس�جين يستدعيان الناس األصحاء المتريضين من هواة الهرولة 

في الصباح والمساء أيضا.
ه�ؤالء األصح�اء أراهم كلما خرج�ت، أتضايق منه�م ويتضايقون 
مني. الهرولة والحياة الصحية ترسم على الوجه البشري نظرة كراهية 
دائم�ة. الذي يركض يعاني من ألم طبعا، في عضالته وعظامه، بس�بب 
اإلجهاد، ولس�بب سايكولوجي بحت يحّمل أصحاب المشي الهادئ غير 
المتعب مس�ؤولية آالمه. ش�عاره في الحياة “أنا أتألم وأركض وأنتم ال 

تتألمون يا أنذال«.
ف�ي زم�ن يب�دو اآلن س�حيق القدم كان�ت القط�ارات فيه�ا عربة 
للمدخني�ن. عربة كاملة مخصصة لغي�ر األصحاء. تقع هذه العربة في 
وس�ط القطار عادة. أذكرها جي�دا وأذكر أنك حين تقت�رب منها، ومن 
على بعد عربة كاملة، تس�مع ضحكا وأصوات�ا ماجنة وصاخبة. عربة 
المدخني�ن بصخبها تظهر تناقضا عجيبا مع بقية القطار ومس�افريه. 
األصحاء صامتون واجمون ووجوهه�م مكفهرة، يركزون على أوراق 
وصح�ف بصمت يعطيهم هالة من اللؤم. المفروض أن الحياة الصحية 
تطي�ل العم�ر لكن هؤالء ال تط�ول أعمارهم. الذين أراه�م يهرولون قد 
اس�تعاضوا عن الترهل وكل ما هو غير صح�ي باللؤم والكمد وأظن أن 

أعمارهم ستنقص من كثر الكمد والغم الممزوجين باللؤم.
طالم�ا فك�رت ف�ي عرب�ة المدخني�ن والبهج�ة المنبعث�ة منها. ال 
أجد تفس�يرا لبهجتهم س�وى أن المدخنين أساس�ا مخلوق�ات بهيجة 
وس�عادتهم تأتي من االس�تهتار. هم يعرفون أن التدخين مميت لكنهم 
يراقصون الموت. يكون الموت جالس�ا على طاولته وهم يذهبون إليه 
ويقولون له “هل تسمح لنا بهذه الرقصة”. الذي يراقص الموت ال يهتم 
لش�يء، الذي يهتم لصحته مخلوق مهتم وبالتالي مهموم. والمدخنون 
أيضا مخلوق�ات متفائلة. يقرأون اإلحصائيات حول إصابات المدخنين 
وي�رون نص�ف الكوب الم�آن. إذا قيل لهم إن التدخي�ن يقتل أربعة في 
المئة من المدخنين سيقولون ولماذا ال أكون ضمن الستة وتسعين في 
المئة.نالحظ هنا أن اإلنس�ان منحاز بطبعه. الذين يظنون أنهم ليس�وا 
ضمن األربعة في المئة من جهة الموت أو األذى، يندبون حظهم السّيء 
مستغربين جدا من كونهم ليسوا ضمن الثالثة في العشرة ماليين الذين 

يكسبون اليانصيب.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

اليابان..مهرجان لرش املياه

أقام آالف اليابانيين في العاصمة طوكيو، موكبا لمهرجان المعبد 
المحمول، وطافوا عدة ش�ورارع وهم مبتلون بالماء الذي يجري 
رش�ه اعتقادا بأنه يساعد المش�����اركين على تطهير أنفسهم.

ولذل�ك ارت�دوا مالب�س خاص�ة لالحتف�ال بالم����ناس�بة وهم 
يتدافع�ون لالقتراب م�ن المعبد المحمول وه�ذا المهرجان لرش 

المياه يقام في اليابان بشكل سنوي.

أعل�ن مجلس العموم البريطاني أن دقات س�اعة بيغ 
بن الش�هيرة في البرلمان البريطاني ستتوقف ظهر 
يوم ال�21 من أغسطس الجاري وسيبقى الحال كذلك 
خالل معظ�م الفترات في الس�نوات األرب�ع المقبلة 

أثناء أعمال الترميم.
وس�تتوقف المط�ارق الت�ي كان�ت تق�رع الج�رس، 

والبال�غ وزنه�ا 13.7 طن، 
على رأس كل ساعة كل يوم 
خ�الل 157 عام�ا الماضية 
ع�ن العمل عل�ى الرغم من 
أنها س�تعمل في مناسبات 
احتفاالت  مث�ل  اس�تثنائية 

العام الميالدي الجديد.
وقال س�تيف جاجز حارس 
العم�ل  »ه�ذا  إن  الس�اعة 
الساعة  سيحفظ  األساسي 
لفت�رة طويل�ة قادم�ة كما 
ال�ذي  المبن�ى  س�يحفظ 
يحملها وه�و برج إليزابيث 

تاور«.
وش�جع جاجز عامة الناس 
عل�ى التجم�ع ف�ي س�احة 
لالستماع  القريبة  البرلمان 

إل�ى الدق�ات األخي�رة للجرس قب�ل أن يصم�ت يوم 
االثنين المقبل.

وبدأ عمل س�اعة بيغ بن الش�هيرة في لندن في ال�3 
م�ن يوني�و ع�ام 1859، وأصبحت الس�اعة منذ ذلك 
التاريخ رمزا ثقافيا للمملكة المتحدة، وال س�يما في 

وسائط اإلعالم المرئية.

أكدت دراس�ة أس�ترالية حديثة أن فارق العمر الكبير 
بي�ن الزوجين يؤثر على عالقتهما م�ع مرور الوقت 
وعلى سعادتهما، وأظهرت الدراسة التي أجريت على 
عدد من العائالت األسترالية أن الزوجين اللذين يفصل 
بينهم�ا فارق عمر بس�يط هما األكث�ر توافقا، حيث 

يجدان تقاربا ف�ي وجهات نظرهما في أمور حياتية 
ع�دة، مث�ل الوقت األنس�ب إلنج�اب األطف�ال وآلية 
اإلنفاق..كم�ا تبّي�ن أن هذين الزوجين ق�ادران على 
تخطي األزمات التي تواجههما، ال سيما االقتصادية 
منها.وق�ال الباحثون إن الرجال المتزوجين بنس�اء 
ه�م  س�نا  منه�م  أصغ�ر 
األس�عد، في حي�ن تبين أن 
الرجال الذين تزوجوا نساء 
أكبر منهم في السن يميلون 
إلى عيش زواج غير سعيد، 
لك�ن تفاج�أ الباحثون بما 
توصلت إليه نتائج الدراسة 
اللوات�ي  النس�اء  أن  م�ن 
تزوجن رجاال أصغر منهن 

سنا هن األكثر سعادة.
أنه  إل�ى  الباحثون  وأش�ار 
العم�ر  كلم�ا زاد ف���ارق 
تصب�ح  الزوج��ي�ن  بي�ن 
اهت���ماماتهم�ا بالحي�اة 
مخت�ل���فة،. وخل���صت 
الدراسة إلى نتيجة مفادها 
يفض�ل  الطرفي�ن  كال  أن 

شريكا يصغره سنا.

جرس ساعة بيغ بن يدخل يف سبات ألربع سنوات الرجال املتزوجون بنساء أصغر منهم هم األسعد

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني


