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باإلحسان متلك القلوب، بالّسخاء
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ص3أمريكا تأخذ »كنز معلومات« عن »داعش« من نينوى إلنقاذ أوربا
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األحزاب الكردية تقرع »طبول احلرب« يف كركوك
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الكردية الخمس،  اس�تلمت األحزاب 
تحذي�ر اطلق�ه رئيس اقليم كردس�تان 
مسعود بارزاني باستعداد االقليم للحرب 
»كردس�تانية« محافظ�ة  دفاع�ا ع�ن 
كركوك الش�مالية لتعل�ن دعمها لقوات 
البيش�مركة يف الدفاع ع�ن املدينة، وهو 
ما عّد قرعاً لطبول الحرب يف املدينة التي 
املختلطة التي يس�كنها عرب وتركمان 

إضافة إىل األكراد.
وأك�دت األح�زاب الكردية الخمس�ة 
الرئيس�ة، الداعم�ة لالس�تفتاء، دعمها 

لقوات البيش�مركة يف الدف�اع والحفاظ 
عىل امن املحافظة تجاه ما سمتها »اية 

مخاطر أمنية وتهديدات قد تتعرض«
ونقل�ت وس�ائل إع�الم كردي�ة، عن 
األح�زاب الكردية، إرصاره�ا عىل اجراء 
االس�تفتاء يف املحافظ�ة ي�وم 25 م�ن 
الشهر الحايل بالتزامن مع مناطق إقليم 

كردستان.
وعّد البيان تحدّي�اً للعرب والرتكمان 
يف املحافظة، الذي�ن أكدو رفضهم مراراً 
وتكراراً إلجراء االستفتاء يف كركوك، كون 
املحافظ�ة إىل اآلن لم يتم حل مش�اكلها 
اإلدارية بني إقليم كردس�تان والحكومة 

الحكوم�ة  أن  إىل  إضاف�ة  االتحادي�ة، 
املحلي�ة يف كرك�وك ليس�ت منختبة، إذ 
لم يجري يف كرك�وك، املحافظة املتنازع 
عليه�ا، أي انتخاب�ات من�ذ ع�ام 2005 
بس�بب ع�دم وج�ود مفاوض�ات جادة 
بش�أنها إىل اليوم. ويبدو أن رئيس إقليم 
كردس�تان، املنتهي�ة واليت�ه، مس�عود 
بارزاني ماٍض يف لغ�ة التصعيد، إذ حذر 
من أن إقليم كردس�تان سريس�م حدود 
دولت�ه املس�تقبلية إذا ل�م تقب�ل بغداد 
باالستفتاء املقرر عىل استقالل اإلقليم.
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األمم املتحدة: ما جيري للروهينغا »تطهري كالسيكي«
         بغداد / المستقبل العراقي

اعترب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 
اإلنس�ان زي�د رعد الحس�ني، أم�س االثنني، أن 
معامل�ة أقلي�ة الروهينغا املس�لمة يف ميانمار 
تش�كل »نموذجا كالس�يكيا )لعملي�ة( تطهري 
عرقي«. وقال املفوض السامي يف افتتاح الدورة 

السادس�ة والثالث�ني ملفوضي�ة األم�م املتحدة 
لحق�وق اإلنس�ان يف جني�ف »بم�ا أن ميانمار 
رفضت دخول املحققني )التابعني لالمم املتحدة( 
املتخصصني يف حقوق اإلنس�ان، ال يمكن انجاز 
تقييم الوضع الحايل بش�كل كامل، لكن الوضع 
يبدو نموذجا كالسيكيا لتطهري عرقي«. وكانت 
األم�م االمتحدة أعلنت أن لديها خطة ملنح 300 

ألف من مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار 
إىل بنغالدي�ش طعام�ا ومأوى ومياه�ا ورعاية 
صحي�ة وغريها من الخدمات حتى نهاية العام 
الج�اري. وأعلن متحدث باس�م االم�م املتحدة، 
االثن�ني، أن عدد الروهينغا املس�لمني الذي فروا 
م�ن أعم�ال العن�ف يف والي�ة راخ�ني، ودخل�وا 

بنغالدش منذ 25 أغسطس بلغ 313 ألفا.

النقل: أكثر من 8 ماليني مسافر تنقلوا عرب 
مطارات البالد خالل العام اجلاري

الوزير وجه بإرسال وفد من الطريان املدني
 إىل السعودية لتسهيل عودة احلجاج 

العيـدانـي يـؤدي القـسـم ويشغـل منـصـب 
حمـافـظ البصـرة رسميـًا
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       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د إع�الم مجل�س القض�اء االع�ىل، 
االثن�ني، تص�ّدر بغ�داد ح�االت االتج�ار 
بالب�ر، مش�ريا إىل أن ه�ذه الجريمة يف 
العاصمة ش�كلت 50% م�ن مجموعها يف 
املحافظات، فيما رجح باحث اجتماعي أن 
يكون من أس�بابها ازدياد ظاهرة الهجرة 

للعراقيني إىل الخارج واستثمارها من قبل 
العصابات املتخصص�ة. وذكرت صحيفة 
القض�اء الص�ادرة عن املجل�س أن قضاة 
أرجعوا ازدياد هذه الظاهرة إىل »امتهان« 
االتجار من قبل عصابات تستغل الفتيات 
س�نوية  إحصائي�ة  وذك�رت  واالطف�ال. 
يصدرها مجلس القضاء األعىل أن محاكم 
العراق س�جلت جرائم االتج�ار بالبر يف 

أغلب املحافظات خالل عام 2016 والبالغ 
عدده�ا ما يق�ارب 200 جريم�ة. وبينت 
اإلحصائي�ة تقدم محافظة بغداد بنس�بة 
50 % من مجموع عدد الجرائم يف العراق، 
وان عدد الذكور الضحايا يف بغداد بلغ 91 
ضحي�ة أغلبهم أطفال، يقابله 80 ضحية 

من اإلناث. 
التفاصيل ص3

»200« جريمة اجتار بالبرش سجلها العراق العام املايض 
وبغداد تصدرت بنسبة »50« باملئة
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اليونيسيف تناشد ملساعدة مخسة ماليني طفل عراقي 
         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت منظمة اليونيس�يف الدولية، أمس االثنني، 
عن أكثر من 5 ماليني طفل عراقي يحتاجون للمساعدة 

اإلنسانية .
ووفق�اً لالحصائي�ات التي أجرتها يونيس�يف ، إن” 
12 ملي�ون طفل س�وري تقريباً بحاجة إىل املس�اعدات 
اإلنس�انّية، مقارن�ة م�ع نص�ف مليون طف�ل يف العام 

.2012
يف حني يقّدر عدد األطفال الذين يعيش�ون يف مناطق 
مح�ارصة أو أماك�ن يصع�ب الوص�ول إليه�ا يف داخل 
س�وريا، ولم تصلهم خالل هذه السنوات إالّ مساعدات 

محدودة، بنحو مليونّي طفل.
ويف اليمن، فإن ما يقرب 15 مليون ش�خص ُحرموا 
من املياه الصالحة للّشب والرّعاية الصحّية األساسّية، 
بس�بب النزاع يف البالد، الذي خلّف أس�وأ حالة يشهدها 
العالم من انتشار للكولريا وتفيش اإلسهال املائي الحاّد، 
مع وج�ود أكثر من 610 آالف حالة يش�تبه يف إصابتها 
بامل�رض. وبحس�ب االحصائي�ات ف�إن” أكث�ر م�ن 5 
مالي�ني طفل عراقي يف مختلف أنح�اء البالد، يحتاجون 

املس�اعدة؛ إذ اش�تد القت�ال العنيف يف مناطق ش�ملت 
املوص�ل وتلّعفر، كما يحتاج األطف�ال إىل املياه والغذاء 

واملأوى والتعليم”.
أم�ا يف قط�اع غزة، ف�أدت أزمة الكهرباء املس�تمرة 
إىل انخف�اض إمكاني�ة الحصول عىل املياه بنس�بة 30 
يف املائ�ة. كما تضاعفت خالل ثالثة أش�هر فقط حاالت 

اإلسهال بني األطفال الصغار.
وقال ِخريْت كاباالري، املدير اإلقليمي ل�”اليونيسيف”، 
إن “أكثر من 90 يف املائة من هؤالء األطفال يعيشون يف 

دول تأثرت بالنزاعات والرصاعات”.
وأضاف كاباالري أن “فئة األطفال أكثر من تعرّضت 
لل�ّ�ر نتيجة س�نوات من اس�تمرار العن�ف والنزوح 
وُش�ّح الخدمات األساسّية”، الفتا إىل أن »الُبنى التحتية 
املدنّية غالباً ما تعرّضت لالعتداء، بما فيها املستشفيات 
ومرافق الطاقة واملياه والرصف الصّحي والنظافة، مما 

يجعل األطفال عرضة لخطر األمراض واملوت«.
وقال أيضا »لقد أُجربت مالي�ني العائالت عىل الفرار 
من بيوتها، وبعضها اضّط�ر للفرار أكثر من مرّة تحت 
القص�ف، كم�ا أن اس�تمرار العن�ف والن�زوح زاد م�ن 

صعوبة مواجهة األطفال والعائالت لهذا الوضع«.

          بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن املهندس محمد ش�ياع 
الس�وداني خ�الل لقائه وزي�ر الصناعة والتج�ارة والتموين 
االردني املهندس يعرب القضاة توسيع افاق التعاون الصناعي 
واالقتصادي بني البلدين وتعزيز االس�تثمارات املشرتكة وذلك 
خالل زيارته الحالية إىل اململكة االردنية الهاش�مية عىل رأس 
وفد رس�مي كبري يض�م وكيل الوزارة للتخطي�ط ومدير عام 
املديرية العامة للتنمية الصناعية وعدد من السادة املسؤولني 
يف ال�وزارة وممثل�ني ع�ن وزارات النق�ل والتج�ارة والعم�ل 
والش�ؤون االجتماعية وبحضور عدد من املسؤولني االردنيني 

وسفرية العراق لدى االردن.
واع�رب الوزير، خالل اللقاء، عن ش�كره وتقديره لدعوة 
نظ�ريه االردني ورغب�ة الحكومة االردني�ة يف تعزيز التعاون 
م�ع الع�راق نحو افق اوس�ع، مؤك�دا ان الع�راق انترص عىل 
االره�اب وع�ىل زمر داع�ش االجرامي�ة بتالحم ابناء ش�عبه 
وارادته الحقيقية يف س�حق االرهاب وعودة االمن والس�يادة 
للبلد، الفتاً إىل ان االيام القادمة ستشهد اعالن النرص النهائي 
ودح�ر اخر معقل لالرهاب. وأش�ار الس�وداني اىل ان العالقة 
االخوية السرتاتيجية التي تربط العراق واالردن تسري بخطى 
واثق�ة وصحيحة، مؤك�داً انها تمث�ل ترجم�ة الرادة القيادة 
السياسية لكال البلدين وتعرب عن رغبة الشعبني الشقيقني يف 
تعزيز هذه العالقة. وقال الس�وداني ان التجارب والشاكات 
الناجح�ة بني العراق واالردن وخاص�ة يف الجانب االقتصادي 
واس�تمرار قاعدة رجال االعم�ال والتج�ار والصناعيني رغم 
كل الظ�روف عوامل محفزة ومش�جعة لالس�تثمار وتحقيق 

االهداف املرجوة نحو تعزيز هذه العالقة.
واك�د الس�وداني ح�رص الحكوم�ة العراقي�ة ع�ىل كافة 
املس�تويات بفتح املجال امام االشقاء السيما وان العراق بلد 
واعد ويمتلك الكثري من الفرص االستثمارية يف شتى املجاالت، 
مش�ددا يف الوقت نفسه عىل رضورة فسح املجال امام رجال 

االعم�ال والصناعيني الذين اثبت�وا كفاءة ومقدرة داخل دولة 
االردن وخارجه�ا، مبدي�ا يف الوقت ذاته االس�تعداد لتس�هيل 
عملية دخول رج�ال االعمال وتذليل املعوق�ات بغية االرتقاء 
بمس�توى التع�اون ب�ني البلدين من خ�الل اللجن�ة العراقية 
االردنية املش�رتكة التي تمثل االطار الرس�مي له�ذا التعاون، 
داعي�ا اىل اهمية مراجعة ماجاء بمح�� اجتماعات اللجنة 

ومتابعتها من قبل سكرتارية اللجنة يف كال الجانبني.
ب�دوره، اكد وزير الصناع�ة والتج�ارة والتموين االردني 
اس�تعداد ورغبة حكومته بنقل التجرب�ة االردنية يف النهضة 
والتنمية الصناعية اىل العراق الش�قيق وعىل وجه الخصوص 
املش�اريع الصغ�رية واملتوس�طة وكذل�ك اس�تعداد جمي�ع 
املؤسس�ات االردني�ة للتع�اون فيم�ا يتعل�ق بتموي�ل قطاع 
الصناعة وضمان القروض وضمان الصادرات، مش�ريا اىل ان 
املرحل�ة القادمة س�يتم الرتكيز ليس فقط ع�ىل زيادة حجم 
التبادل التجاري وانما عىل اقامة مش�اريع مشرتكة صناعية 

وخدمية وسياحية سواء يف العراق او االردن.
ولف�ت الوزير األردن�ي اىل ان افتتاح مع�رب طريبيل يعترب 
رس�الة حقيقية بان العراق اس�تطاع دحر االرهاب وتحقيق 
االم�ن، مؤكدا ان االردن تنظ�ر اىل العراق نظرة اس�رتاتيجية 
اخوية وانها ماضية بتقديم كل الدعم واالس�ناد واملس�اعدة 

وبكافة اشكالها ماضيا وحارضا ومستقبال.
وقد عق�د الجانبان اجتماعا ثنائيا جرى خالله مناقش�ة 
جدية بخصوص مقرتح العراق اقامة مدينة صناعية عراقية 
اردنية ومناقش�ة فق�رات مح� االجتماع ال�ذي تم توقيعه 
بني الطرفني واملتضمن االتفاق عىل تش�كيل اللجنة التجارية 
االردنية العراقية املشرتكة وإنش�اء منطقة صناعية عراقية 
أردني�ة عىل الح�دود بني البلدي�ن كما وتم اس�تعراض تقدم 
سري العمل ومستوى االنجاز الحاصل عىل قرارات وتوصيات 
ال�دورة )27( للجن�ة العراقية االردنية املش�رتكة مع التأكيد 
ع�ىل االرساع بانجاز بقي�ة التوصيات وغريها م�ن املواضيع 

املشرتكة التي تهم البلدين.

البلدان حبثا توسيع افاق التعاون الصناعي وفرص االستثمار

العراق واألردن.. اتفاق عىل إنشاء منطقة صناعية مشرتكة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير عام قسم العتبات يف منظمة الحج 
والزيارة االيرانية محس�ن نظافتي، أمس االثنني، 
عن البدء بمنح تأش�ريات الدخ�ول لزوار االربعني 
باربع قنصليات عراقية يف ايران. وقال نظافتي يف 
ترصيح لوكالة انباء فارس انه »سيبدأ 12 مكتب 
قنصلي�ة مؤقت آخ�ر عمله يف الثال�ث والعشين 
من ايلول الجاري لتقديم خدمات منح تاش�ريات 
الدخول لزوار االربعني«. واوضح ان »تسجيل زوار 
االربعني يف موقع سماح قد بدا يف الثالث والعشين 
من اب، فيما بدات عملية اصدار تاشريات الدخول 
للزوار انطالق�ا من اليوم االثنني«، مش�ريا اىل انه 
»م�ن اج�ل ترسيع عملي�ة منح التاش�ريات فانه 
س�يبدا 12 مكتبا قنصليا النش�اط يف شتى انحاء 
البالد خالل االس�بوع االخري م�ن ايلول الجاري«. 
ولف�ت نظافت�ي اىل ان »املناف�ذ الحدودي�ة الت�ي 
س�يعتمدها الزوار يت�م تحديدها م�ن قبل وزارة 
الداخلية وان بام�كان الزوار يف بعض املحافظات 
مراجعة جميع املناف�ذ الحدودية فيما يتعني عىل 
ال�زوار من بع�ض املحافظ�ات الرتدد م�ن منفذ 
ح�دودي واح�د او منفذين«. يش�ار إىل أن املاليني 
من املسلمني يف داخل العراق وخارجه يقصدون يف 
ال�20 من صفر من كل عام محافظة كربالء ألداء 
زيارة اإلمام الحس�ني وأخي�ه أبي الفضل العباس 

)ع( بمناسبة مرور 40 يوماً عىل واقعة الطف.

        بغداد / المستقبل العراقي

هن�أ الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف 
الوطني الش�يخ الدكتور همام حمودي بمناسبة 
االس�المي  االع�ىل  للمجل�س  رئيس�ا  انتخاب�ه 

العراقي.
واع�رب الحكي�م ع�ن تطلعه من اس�هامات 
الش�يخ حمودي يف تعزيز حضور مكانة املجلس 
االع�ىل عىل الصعيدي�ن املحيل واالقليم�ي، معربا 
ع�ن حرصه الش�ديد عىل اقامة افض�ل العالقات 
والتع�اون ب�ني ق�وى التحالف الوطن�ي لتحقيق 
الهدف املنش�ود يف االنتصار لشعبنا الصابر االبي 

والرفعة والسمو لوطننا الجريح.

أربع قنصليات عراقية يف إيران تبارش بمنح 
التأشريات لزوار االربعني 

السيد احلكيم هينئ الشيخ مهام محودي 
بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس االعىل 

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و مجلس ناحية من�ديل يف محافظة 
دياىل حيدر س�تار املندالوي، أم�س االثنني، انتهاء 
إلس�تفتاء  الراف�ض  الناحي�ة،  اه�ايل  اعتص�ام 
كردس�تان بعد أكثر من 24 س�اعة ع�ىل انطالقه، 
وذلك بعد تحقي�ق مطالبهم.ونقل�ت »الغد برس« 
عن املن�دالوي إن »أهايل ناحي�ة منديل رشقي دياىل 

الذي اعتصموا رفضا لش�مول الناحية بإس�تفتاء 
كردستان إنس�حبوا من ساحات وخيم اإلعتصام، 
بع�د تلبي�ة املطال�ب الرئيس�ية من قب�ل املجلس 
املحيل«.وأض�اف، إن »اإلعتص�ام انته�ى بص�ورة 
س�لمية بع�د اكثر من 24 س�اعة ع�ىل انطالقه«، 
مش�ريا إىل أنه »انتهى بعد تصوي�ت مجلس منديل 
عىل إلغاء قرار ش�مول الناحية باالستفتاء وإقالة 

مدير الناحية استجابة ملطالب املعتصمني«.

وتابع املندالوي، إن »األوضاع األمنية والسياسية 
مس�تقرة يف عموم الناحية، حيث عادت ألوضاعها 

الطبيعية قبل انطالق التظاهرة واإلعتصام«.
وكان مجل�س من�ديل قد صوت يف وقت س�ابق 
من اليوم عىل إلغاء قرار شمول الناحية بإستفتاء 
كردس�تان املزمع إجراؤه يف 25 م�ن أيلول الحايل، 
فضالً عن إقالة مدير الناحية من منصبه استجابة 

ملطالب املعتصمني.

         بغداد / المستقبل العراقي

ثمن رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجبوري، أمس االثنني، الجهود التي 
بذلتها قيادة عمليات البرصة بتحرير 
املختطفني املسيحيني الذين اختطفوا 
جن�وب بغ�داد، مؤك�دا أن مط�اردة 
عصاب�ات الجريم�ة املنظم�ة امر ال 

يقل اهمية من مقارعة اإلرهاب.
وق�ال الجب�وري يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»ه�ذه العملي�ة االس�تباقية للقوات 
اطمئن�ان  اش�ارة  ارس�لت  األمني�ة 
للمواطن�ني وتوك�د تحمل  ايجابي�ة 
املس�ؤولية الكاملة من قب�ل القوات 
األمني�ة لفرض االمن واالس�تقرار يف 

عموم البالد«. واض�اف ان »مطاردة 
عصاب�ات الجريم�ة املنظم�ة امر ال 
يق�ل اهمية من مقارعة اإلرهاب الن 
الجهتني تس�تهدفان امن واس�تقرار 

الوطن واملواطن«.
لقيادة  »الش�كر  الجبوري  ووجه 
بقائ�د  متمثل�ة  الب�رصة  عملي�ات 
العملي�ات جميل الش�مري ومديرية 

اس�تخبارات الب�رصة وخلية صقور 
البرصة عىل هذه العملية النوعية«. 

وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة تحري�ر 
أربعة مسيحيني اختطفوا يف ميسان، 
فيما أوضح�ت أنهم كان�وا يرومون 
مش�اهد مباراة كرة ق�دم يف البرصة 
واختطف�وا لغ�رض االبت�زاز وطلب 

الفدية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن سوق العراق لألوراق املالية، أمس االثنني، 
تداول أكثر من 146 مليار سهم بشهر آب، مشرية 
اىل أن مؤرش الس�وق ISX60 اقفل يف نهاية ش�هر 

تموز 2017 عىل 575.61 نقطة.
ونقل�ت وكال�ة الس�ومرية ني�وز ع�ن املدي�ر 
التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السالم إن »السوق 
نظ�م يف ش�هر تم�وز الحايل 22 جلس�ة ت�داول يف 
الس�وق النظامي الذي يظم 72 رشكة و19 جلسة 
يف الس�وق الثاني الذي يض�م 28 رشكة«، مبينا أن 
»م�ؤرش الس�وق ISX60 اقفل يف نهاية ش�هر آب 

2017 عىل 576.58 نقطة مرتفعا بنس�بة %0.17 
قياسا بقيمته يف إغالق شهر تموز البالغة 575.61 
نقط�ة«. وأض�اف عبد الس�الم، أن »عدد األس�هم 
املتداولة خالل شهر آب بلغ 146.546 مليار سهم 
بارتفاع بلغ 123 % عن الش�هر الذي سبقه بقيمة 
بلغ�ت 137.522 مليار دينار بارتف�اع 237 % عن 
الشهر الذي سبقه«، مشريا اىل أن »عدد الصفقات 
املنف�ذة بلغ�ت 7735 بانخفاض بل�غ 3.38 % عن 

شهر تموز الذي بلغ 8006 صفقة«.
وأشار عبد السالم اىل أن »األسهم التي اشرتاها 
غ�ري العراقيني بلغت 21.811 مليار س�هم ونفذت 
من خالل 711 صفقة رشاء بقيمة بلغت 22.019 

ملي�ار دين�ار«، موضح�ا أن »األس�هم املباعة من 
غ�ري العراقي�ني بلغ�ت 2.856 مليار س�هم نفذت 
م�ن خالل 396 صفقة بيع، بلغ�ت قيمتها 1.784 
ملي�ار دين�ار«. يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�ألوراق 
املالية استخدم أنظمة التداول االلكرتوني واإليداع 
املرك�زي منذ ع�ام 2009، وس�عى إلط�الق نظام 
الت�داول ع�رب االنرتني�ت للمس�تثمرين يف الرب�ع 
األول م�ن ع�ام 2017، وينظم خمس�ة جلس�ات 
ت�داول أس�بوعيا من األح�د اىل الخمي�س، ومدرج 
فيه 100 رشكة مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتامني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�در مجل�س القضاء األع�ىل توضيحاً بش�أن لقاء رئيس 
مجل�س القض�اء األع�ىل بمحاف�ظ بغداد األس�بق ص�الح عبد 
الرزاق، الفتا إىل أن أبواب القضاء مفتوحة للمواطنني بمن فيهم 
املحافظ االس�بق لالستماع إىل ش�كاواهم، فيما نفى وجود أمر 

قبض أو استقدام بحق األخري.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القض�اء األعىل إن »مكتب رئيس مجلس القضاء االعىل مفتوح 
لجمي�ع املواطنني من دون اس�تثناء وان مقابلته ملحافظ بغداد 
األسبق كان بالطريقة الرسمية وكأي مواطن آخر لديه شكوى 

أو تظلم من إجراءات معينة«.
وأضاف بريقدار أن »محافظ بغداد األس�بق اىل االن لم يصدر 
بحقه اي اس�تقدام او امر قبض واملقابلة معه تناولت شكواه، 
وال صحة ملا يثريه البعض يف وسائل اإلعالم عنه من اتهامات«. 
وأضاف بريقدار ان »رئيس مجلس القضاء االعىل افهم محافظ 
بغداد األس�بق بمراجع�ة املحاكم املختص�ة؛ الن رئيس مجلس 
القض�اء االعىل منص�ب إداري يتعل�ق بادارة الش�ؤون االدارية 
للقض�اء وال يتدخل بآلية س�ري الدع�اوى والق�رارات الصادرة 
فيها« .  ونبه بريقدار »وس�ائل االع�الم اىل رضورة توخي الدقة 
قبل نش املعلومة واس�تخدام التعابري الالئقة وبعكس�ه سوف 

تُتخذ اإلجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك« .

         بغداد / المستقبل العراقي

يستأنف مجلس النواب، اليوم الثالثاء، جلساته االعتيادية.
وبحس�ب مصدر نيابي لوكال�ة }الفرات ني�وز{ فان جدول 
اعمال جلس�ة الغد »إس�تكمال التصويت عىل م�شوع قانون 
التعدي�ل الثال�ث لقان�ون املحافظ�ات غ�ري املنتظم�ة يف أقليم 
رق�م 21 لس�نة 2008 واملتبقي منه 11 م�ادة، والتصويت عىل 
مق�رتح قانون تخليد تضحيات ش�هداء الح�رب ضد عصابات 
داعش األرهابية وترسي�ع أنجاز معامالته�م والعناية الفائقة 

بجرحاهم، والتصويت عىل مشوع قانون الري«.
كما يتضمن »التصويت عىل مرشحي عضوية لجنة النزاعات 
العش�ائرية يف محاف�ظ الب�رصة، والتصوي�ت ع�ىل مرش�حي 
عضوية اللجن�ة التحقيقية بخص�وص املخطوفني، وتوصيات 
لجنة مؤسس�ات املجتمع املدني بعد اس�تضافة محافظ بغداد 

واعضاء مجلس املحافظة«.
ويش�مل جدول االعمال أيضاً »الق�راءة االوىل ملقرتح قانون 
البطاق�ة التمويني�ة االلكرتوني�ة، وع�رض تقري�ر ومناقش�ة 
م�شوع قانون رشكة النف�ط الوطني���ة العراقي��ة، وتقرير 
ومناقش�ة مقرتح قانون التعدي�ل األول لقانون وزارة الكهرباء 
رقم 53 لسنة 2017، والخطة االسرتاتيجية للجنة املرأة واألرسة 
والطفولة، وتقري���ر النش���اط الفص�يل للجن��ة الزراع��ة 

واملي��اه وااله��وار«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مصدر عس�كري بالجي�ش يف محافظة االنب�ار، أمس 
االثنني، بأن تعزيزات عس�كرية من الجي�ش وصلت اىل منطقة 

الصكرة تمهيدا القتحام مدينة عنة غربي املحافظة.
وق�ال املصدر إن »تعزيزات عس�كرية من الجي�ش بالفرقة 
السابعة وصلت اىل منطقة الصكرة غرب مدينة حديثة )190كم 

غرب الرمادي(«.
وأض�اف املص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن 
»الهدف من وصول تلك القوات اس�تعدادات القتحام مدينة عنة 

وتحريرها من تنظيم داعش اإلرهابي«.
وكان مص�در عس�كري بالجي�ش يف األنب�ار اف�اد بوصول 
تعزيزات عس�كرية م�ن الجيش اىل قاعدة األس�د، متمثلة بلواء 
30 ضمن الفرقة الثامنة للمشاركة بتحرير عنة من »داعش«.

بريقدار يصـدر توضيحــًا بشأن لقاء رئيس 
جملس القضاء االعىل بمحافظ بغداد األسبق

اليوم.. الربملان يستأنف جلساته لتمرير 
عدة قوانني ومناقشة قرارات خمتلفة

تعزيزات عسكرية من اجليش تصل 
اىل الصكرة متهيدًا القتحام عنه

رئيس الربملان: »مطاردة« اجلريمة املنظمة ال تقل 
عن »مقارعة اإلرهاب«

األوراق املالية تعلن تداول أكثر من »146« مليار سهم خالل آب

اهايل منديل ينهون اعتصامهم بعد حتقيق مطالبهم برفض شموهلم 
باستفتاء كردستان
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     بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجنة الخدمات يف الربملان، أمس االثنني، أن قانون فرز االرايض والبس�اتني 
الواقع�ة ضم�ن التصميم االس�ايس اس�توىف جمي�ع التعديالت، مش�رة إىل أنها 

بانتظار عرضه للتصويت. 
وقال عض�و اللجنة توفيق الكعب�ي إن “قانون فرز االرايض والبس�اتني الواقعة 
ضمن التصميم األسايس استوىف جميع التعديالت وخضع لقراءة أوىل وثانية ولم 

يتبق سوى عرضه للتصويت”. 
واضاف أن لجنته »ستدفع باتجاه التصويت عىل القانون يف الجلسات القادمة«، 

مبينا أن »رئاسة مجلس النواب اوعزت الكثر من مرة بدرج القانون«.
وه�دد الكعبي، النائب عن كتلة تيار اإلصالح الوطن�ي، بأن »عدم إدراج القانون 
ع�ىل جدول اعمال جلس�ات مجلس الن�واب يدفعنا إىل التدخل ش�خصيا لعرضه 

كونه من القوانني املهمة وينتظره ماليني العراقيني«.

جلنة اخلدمات تعد بتمرير قانون »فرز األرايض« يف الربملان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الخم�س،  الكردي�ة  األح�زاب  اس�تلمت 
تحذير اطلقه رئيس اقليم كردستان مسعود 
بارزاني باستعداد االقليم للحرب دفاعا عن 
»كردس�تانية« محافظة كركوك الش�مالية 
لتعل�ن دعمها لقوات البيش�مركة يف الدفاع 
عن املدينة، وهو ما عّد قرعاً لطبول الحرب 
يف املدينة التي املختلطة التي يس�كنها عرب 

وتركمان إضافة إىل األكراد.
الخمس�ة  الكردي�ة  األح�زاب  وأك�دت 
الرئيسة، الداعمة لالستفتاء، دعمها لقوات 
البيش�مركة يف الدف�اع والحف�اظ عىل امن 
املحافظ�ة تجاه ما س�متها »اي�ة مخاطر 

أمنية وتهديدات قد تتعرض«
ونقلت وسائل إعالم كردية، عن األحزاب 
الكردية، إرصارها عىل اجراء االس�تفتاء يف 
املحافظة يوم 25 من الشهر الحايل بالتزامن 

مع مناطق إقليم كردستان.
وعّد البي�ان تحدّياً للع�رب والرتكمان يف 
املحافظة، الذين أكدو رفضهم مراراً وتكراراً 
إلجراء االستفتاء يف كركوك، كون املحافظة 
إىل اآلن ل�م يتم ح�ل مش�اكلها اإلدارية بني 
االتحادي�ة،  والحكوم�ة  كردس�تان  إقلي�م 
إضاف�ة إىل أن الحكوم�ة املحلي�ة يف كركوك 
ليس�ت منختب�ة، إذ ل�م يج�ري يف كركوك، 
املحافظة املتن�ازع عليها، أي انتخابات منذ 
ع�ام 2005 بس�بب عدم وج�ود مفاوضات 

جادة بشأنها إىل اليوم. 
كردس�تان،  إقلي�م  رئي�س  أن  ويب�دو 
املنتهية واليت�ه، مس�عود بارزاني ماٍض يف 
لغة التصعيد، إذ حذر من أن إقليم كردستان 

سرسم حدود دولته املستقبلية إذا لم تقبل 
بغ�داد باالس�تفتاء املق�رر ع�ىل اس�تقالل 

اإلقليم.
وق�ال يف ترصيح لبي ب�ي يس إنه يرغب 
يف التوص�ل التف�اق م�ع حكومة بغ�داد إذا 
م�ا اختار االكراد التصوي�ت باالنفصال عن 
الع�راق. وق�ال »هذه ه�ي الخط�وة األوىل 
واملرة األوىل يف التاريخ التي يقرر فيها شعب 

كردستان مستقبله بحرية«.
كم�ا هدد ب�أن االك�راد س�يحاربون أي 
مجموعة تحاول ما اسماه بتغير »الواقع« 
إج�راء  املق�رر  وم�ن  بالق�وة.  كرك�وك  يف 
التصويت يف الخامس والعرشين من الشهر 
الح�ايل يف املحافظ�ات الث�الث التي تش�كل 
اإلقلي�م وه�ي ده�وك وأربيل والس�ليمانية 

وكذلك يف مناطق تقع خارج إدارة اإلقليم.
من جان�ب آخر، أعلن مستش�ار املكتب 
الس�يايس للحزب الديمقراطي الكردستاني 
عارف رشدي أن حزبه يعتزم توقيع إتفاقية 
جدي�دة مع اإلتح�اد الوطني الكردس�تاني، 
مبين�ا ان اإلتفاقي�ة ستس�هم يف تحس�ني 
األوضاع السياس�ية واإلدارية واإلقتصادية 

إلقليم كردستان.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« عن 
رشدي القول أنه »من املقرر أن يوقع الحزب 
الوطني  الكردستاني واإلتحاد  الديمقراطي 
الكردستاني إتفاقية جديدة بإرشاف رئيس 
اقليم كردس�تان مس�عود بارزان�ي«، مبينا 
أن »لإلتفاقي�ة أهمي�ة كبرة ب�ني الحزبني 
بمرحل�ة  يم�ر  اإلقلي�م  ك�ون  الرئيس�يني 

حساسة ويتجه نحو تقرير املصر«.
وأض�اف رش�دي أن »اإلتفاقي�ة ته�دف 

اىل تنظي�م األوض�اع السياس�ية واإلداري�ة 
واإلقتصادية«، معت�ربا أن »الحزبني العبني 
أساس�يني وذات ثق�ل وتأث�ر كب�ر ع�ىل 

الساحة الكردستانية«.
وأعترب رش�دي أن »تفاه�م الديمقراطي 
والوطني سيعالج املشاكل التي املتعلقة لحد 
اآلن وسيضع أسس مالئمة لتحسني أوضاع 

اإلقليم والتوجه نحو مرحلة جديدة«.
وأعلن الحزبان الديمقراطي الكردستاني 
واإلتحاد الوطني الكردستاني إتفاقهما عىل 
تفعيل برملان إقليم كردستان يوم 14 أيلول 

الحايل.
يشار إىل أن اإلتحاد الوطني الكردستاني 
ط�رح الجمع�ة املاضي�ة مرشوع�ا جدي�دا 
بش�أن تفعيل برملان إقليم كردستان تتألف 
من س�بعة نقاط وهي تفعي�ل برملان إقليم 
كردس�تان ومعالج�ة روات�ب املوظفني من 
خالل مرشوع قانون ومنح الثقة لتش�كيل 
مجلس صندوق موارد النفط والغاز وتعديل 
قان�ون اإلنتخاب�ات واص�دار قانون خاص 
بإس�تفتاء اإلس�تقالل ومنح الثق�ة للجنة 
صياغ�ة دس�تور دول�ة كردس�تان وتعديل 

قانون رئاسة اقليم كردستان.
وتش�هد إقليم كردس�تان أزمة سياسية 
وقانوني�ة منذ أكثر من عام�ني عىل خلفية 
ظه�ور خالف�ات بني األط�راف السياس�ية 
إقلي�م  رئاس�ة  قان�ون  بش�أن  الرئيس�ية 
كردس�تان وفيم�ا تعت�زم س�لطات إقلي�م 
كردس�تان إج�راء اس�تفتاء، يف 25 أيل�ول 
املقبل، بش�أن اس�تقالل اإلقليم عن العراق، 
األم�ر ال�ذي ترفضه بغ�داد وع�دد كبر من 

الدول اإلقليمية والعاملية.
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ذك�رت صحيف�ة ل�وس انجلوس 
أن محلل��ي  االم����ركي�ة  تايم�ز 
حصل�وا  االمركي�ني  االس�تخبارات 
عىل كن�ز ضخم من البيانات الرقمية 
الت�ي  الصل�ة  ذات  االخ�رى  وامل�واد 
ومق�رات  دوائ�ر  م�ن  اس�تخلصت 
»داعش« املقصوفة وكذلك من اجهزة 
الالبتوب املرتوك�ة والهواتف الخلوية 
التي عث�ر عليه�ا مع قت�ىل التنظيم 
يف املناط�ق املس�تعادة م�ن داع�ش 
مؤخراً يف العراق وس�وريا.  وأضافت 
الصحيف�ة أن »ه�ذا الكنز اكس�بهم 
نظرة معمقة كش�فت عن معلومات 
ثمينة بخص�وص مخططات داعش 

وعنارصه ومنتسبيه«.
وتابع�ت أن »ه�ذا املغن�م الكب�ر 
مكن املسؤولني االمركيني عىل مدى 
الش�هرين االخرين من إضافة آالف 
االس�ماء الجدي�دة اىل قوائم املطلوب 
القوائ�م  وه�ي  دولي�اً،  مراقبته�م 
املس�تخدمة يف املط�ارات وغرها من 
املنافذ الحدودية، وهي اس�ماء تعود 
ألش�خاص ثبت انتماؤه�م اىل داعش 
والعمل مع�ه او اكتنفتهم مثل هذه 
الشبهة، وبهذا اصبحت قاعدة بيانات 
االنرتبول اليوم تضم 19 الف اس�م«. 
وتش�ر الصحيف�ة اىل أن »هذا الكنز 
االستخباري هو االكرب من نوعه منذ 
دخول الق�وات االمركية الحرب ضد 
داعش يف منتص�ف العام 2014 وهو 
يهدد بارهاق كاهل وكاالت مكافحة 
االرهاب وتطبي�ق القانون يف اوروبا، 
الت�ي تتجش�م اص�اًل اعب�اء تف�وق 
قدراتها، حيث نسب داعش اىل نفسه 
مسؤولية الهجمات يف باريس ولندن 

وستوكهولم خالل هذا العام«.
وأضافت أنه »مع التداعي الرسيع 
للجماعة االرهابي�ة وانكماش رقعة 
املزعومة يخىش املسؤولون  خالفتها 
االمركي�ون ان يح�اول املتش�ددون 
االجان�ب، الذين تدفقوا حش�وداً عىل 
العراق وس�وريا ذات يوم، الفرار قبل 
مقتلهم ع�ىل ايدي الق�وات العراقية 
او ع�ن طريق قص�ف التحالف الذي 

تق�وده الوالي�ات املتح�دة او القوات 
العسكرية االخرى«.

ونقل�ت الصحيفة عن مس�ؤولني 
فضل�وا ع�دم االش�ارة اىل أس�مائهم 
قوله�م إن الجان�ب االمركي ارس�ل 
يف االس�ابيع االخ�رة ما يق�در بنحو 
30 تراباي�ت م�ن البيان�ات )اي م�ا 
يعادل رشيط فيديو يس�تمر عرضه 
سنتني بال توقف( اىل »املركز الوطني 
لالستثمار االعالمي يف بيثيسدا« وهو 

ذراع ال يعرف عنه الكثر تابع لوكالة 
استخبارات الدفاع يف البنتاغون.

وأضاف�ت أن »املحلل�ني يعكفون 
مكتوب�ة  س�جالت  تمحي�ص  ع�ىل 
بخ�ط الي�د وقوائ�م مطول�ة مودعة 
يف اجه�زة الكومبيوت�ر وعىل اقراص 
رام(  )ف�الش  الخارجي�ة  التخزي�ن 
ورشائ�ح الذاك�رة الخاص�ة باجهزة 
املوباي�ل وغر ذلك من املواد بحثاً عن 
ادلة تقوده�م اىل خاليا االرهابيني او 

مخططاتهم يف اوروبا واماكن اخرى 
من العالم«.

ويق�ول أحد مس�ؤويل املخابرات، 
للصحيفة »تكم�ن اهمية املعلومات 
الع�دو  ق�وات  ان  يف  االلكرتوني�ة 
العب�ث  او  تزويره�ا  تس�تطيع  ل�ن 
بس�جالتها، فعند اس�تجواب احدهم 
يخف�ي  ان  الش�خص  له�ذا  يمك�ن 
عن�ك حقائق معينة، ولكن س�جالت 
الهوات�ف الخلوية ومقاط�ع الفيديو 

ال تك�ذب، لذا فأن املواد املس�تخلصة 
منها لن تكون مصطنعة«.

وأضاف�ت الصحيف�ة أن »مصدر 
ه�ذه املواد هي مدين�ة املوصل، التي 
اعلنها االرهابي�ون عاصمة الخالفة 
يف الع�راق والتي اس�تعيدت يف 9 من 
تموز بعد معركة دامت ثمانية اشهر، 
كم�ا عثر عىل معلومات اس�تخبارية 
اخرى يف مدين�ة تلعفر العراقية التي 
امل�ايض وم�ن  آب   31 يف  اس�تعيدت 

مدين�ة الرق�ة عاصم�ة الجماعة يف 
سوريا حيث تدور معارك مستمرة اىل 
االن«. ويقول املسؤولون االمركيون 
انهم اس�تخلصوا اف�كاراً ملخططات 
ورس�وماً عامة لعمليات مستقبلية، 
إال انه�م ل�م يعثروا ع�ىل مخططات 
ارهابية قيد التنفي�ذ. عدا ذلك تمكن 
الخرباء من جمع تفاصيل لها عالقة 
بقيادة الجماع�ة والهيكلية الرتاتبية 
املب�ارشة،  وقياداته�م  للمقاتل�ني 

بحسب الصحيفة.
وأش�ارت اىل أن أه�م املغانم التي 
وقعت بني ايدي املس�ؤولني مصدرها 
الس�جالت الدقيق�ة التفاصي�ل التي 
كان داع�ش يحتفظ بها عن مقاتليه 
االجان�ب الذي�ن قدموا من�ذ اجتياح 
طواب�ر االره�اب باعالمه�ا الس�ود 
الول مرة ارايض ش�مال سوريا ومن 
بعده�ا العراق يف 2014 واس�تيالئها 
عىل اجزاء واسعة من البلدين، فهذه 
الس�جالت تض�م اس�ماء االرهابيني 
واس�ماءهم املس�تعارة ومواطنه�م 
االصلية ومعلومات ش�خصية اخرى 

عنهم.
االمركي�ة  الصحيف�ة  وتابع�ت 
تتش�اطرها  البيان�ات  ه�ذه  كل  أن 
ق�وة مهام مش�رتكة مقره�ا االردن 
وتس�هم فيه�ا 19 دول�ة، تعمل قوة 
املهام تحت اس�م رمزي هو »عملية 
العنق�اء الباس�لة« وهي تس�عى اىل 
تعق�ب املقاتلني االجان�ب يف محاولة 
لتفتيت خاليا االرهابيني وشبكاتهم، 
وتخضع قوة املهام املش�رتكة لقيادة 
العمليات الخاصة املش�رتكة الرسية 

التابعة للجيش االمركي.
وأضاف�ت أنه »بالنظ�ر لقلة عدد 
الجن�ود االمركيني ع�ىل االرض فأن 
االس�تخبارية  املعلوم�ات  معظ�م 
تتوىل جمعه�ا قوات االم�ن العراقية 
والفصائ�ل الس�ورية الت�ي تدعمها 
الواليات املتح�دة، والتي تلقت تدريباً 
امل�واد  جم�ع  كيفي�ة  ع�ىل  خاص�اً 
وحفظه�ا وتأش�رها لك�ي يج�ري 

تحليلها الحقاً يف الواليات املتحدة.
وأوضحت ان »جهاز هاتف يؤخذ 
من جي�ب مقات�ل رصيع يعث�ر فيه 
ع�ادة ع�ىل ارقام هواتف قد تس�اعد 
محقق�ي مكافحة االرهاب يف مواقع 
املعلوم�ات  ان  ب�ل  بعي�دة،  اخ�رى 
االستخبارية التي تم الحصول عليها 
من س�احات املعارك من�ذ 2015 قد 
ادت بالفعل، كما يقول املس�ؤولون، 
اىل اعتقاالت واحباط مخططات فيما 
ال يق�ل عن 15 بلداً يف اوروبا والرشق 
االوسط وجنوب رشق اسيا وافريقيا 

وامركا الالتينية وكندا. 

أطلقت اليد للبيشمركة لـ »الدفاع« عن »كردستانية« املدينة املختلطة

األحزاب الكردية تقرع »طبول احلرب« يف كركوك

جهاز »بيثيسدا« حيلل آالف الوثائق اليت عثرت عليها القوات العراقية أثناء معاركها

أمريكا تأخذ »كنز معلومات« عن »داعش« من نينوى إلنقاذ أوربا
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أك�د إعالم مجل�س القضاء االع�ىل، االثنني، 
تص�ّدر بغداد حاالت االتجار بالبرش، مش�را إىل 
أن هذه الجريمة يف العاصمة ش�كلت 50% من 
مجموعه�ا يف املحافظ�ات، فيم�ا رج�ح باحث 
اجتماعي أن يكون من أس�بابها ازدياد ظاهرة 
الهج�رة للعراقيني إىل الخارج واس�تثمارها من 

قبل العصابات املتخصصة.
وذك�رت صحيف�ة القض�اء الص�ادرة ع�ن 
املجلس أن قضاة أرجع�وا ازدياد هذه الظاهرة 
إىل »امتهان« االتجار من قبل عصابات تس�تغل 

الفتيات واالطفال.
وذك�رت إحصائية س�نوية يصدرها مجلس 
القضاء األعىل أن محاكم العراق س�جلت جرائم 
االتج�ار بالبرش يف أغل�ب املحافظات خالل عام 

2016 والبالغ عددها ما يقارب 200 جريمة.
وبين�ت اإلحصائي�ة تق�دم محافظ�ة بغداد 
بنس�بة 50 % م�ن مجم�وع ع�دد الجرائ�م يف 
الع�راق، وان عدد الذك�ور الضحايا يف بغداد بلغ 
91 ضحي�ة أغلبهم أطفال، يقابل�ه 80 ضحية 

من اإلناث. 
بينم�ا س�جلت اإلحصائية خل�و محافظات 
النجف وكركوك ودياىل واألنبار والبرصة واملثنى 
من أي دعوى، وتأتي محافظة القادسية باملرتبة 
الثانية، بينما خلت محافظة بابل من املتاجرين 
بالبرش الذكور واقترصت نس�بة الضحايا فيها 

خالل العام املايض عىل اإلناث فقط.

وبحث�ا يف األس�باب الت�ي ت�ؤدي إىل ارتكاب 
ه�ذه الجرائم قالت قايض التحقيق ندى محمد 
عي�ى إن »الجان�ب االقتصادي احد االس�باب 
املهمة لظاهرة االتجار بالبرش، الن الفقر يدفع 
البع�ض اىل بي�ع أطفاله�م للتخلص م�ن أعباء 

الحياة بحسب فهمهم«.
وأضاف�ت عي�ى يف مقابلة م�ع »القضاء« 
أن »ابتع�اد الناس عن الواع�ز الديني باعتباره 
املوجه للحفاظ ع�ىل الروابط العائلية قد يكون 
واح�دا م�ن األس�باب الت�ي ادت إىل ازدياد هذه 
الح�االت الس�يما أن الكثر من أدوات التنش�ئة 
االجتماعية انحرفت ع�ن أداء دورها الحقيقي 

يف بناء هيكلية أساسية لوعي الناس«.
وكش�فت عيى أن »هناك الكثر من حاالت 
االتج�ار بالب�رش مرتبطة ببيع النس�اء بناتهن 
عن�د ال�والدة وإبدالهن بذكر خوفا م�ن النظرة 
العائلي�ة تجاه إنج�اب اإلناث، وه�و نوع آخر 
من أنواع االتجار بالبرش«، فضال عن »استغالل 
الفتيات الصغار جنس�يا وبي�ع أطفالهن خوفا 

من الفضيحة«.
ولفت�ت إىل أن »االتجار بالب�رش يحوي عدة 
ان�واع الغالب منها املنترش يف العراق هو االتجار 
باألطفال، وهناك اتجار بالنس�اء الستخدامهن 

يف بيوت البغاء واملالهي وصاالت القمار«.
وذكرت أن »هناك عصابات متخصصة تقوم 
بالتغري�ر بالفتيات والس�يطرة ع�ىل عقولهن، 
وبع�د ذلك تق�وم تل�ك العصاب�ات ببيعهن من 
جماع�ة اىل أخ�رى«، مبين�ة أن »القانون يعترب 

تلك الفتي�ات ضحايا تلك العصابات التي تتاجر 
بهن«.

وع�ن تصدر بغداد تلك الحاالت تابعت عيى 
أن »ذلك يرجع اىل الزيادة السكانية يف العاصمة 
فض�ال عن أن الخليط الس�كاني يف بغداد يجعل 
م�ن الرواب�ط االجتماعية اقل منها تماس�كاً يف 

باقي املحافظات«.
ونوه�ت اىل ان »املناط�ق الت�ي تش�تهر بها 
بيوت البغاء واملالهي هي من تتفاقم بها قضايا 
االتج�ار بالبرش بينما تقل يف املناطق الش�عبية 

التي تتمتع بروابط ارسية واجتماعية«.
وأكملت قايض تحقي�ق الرصافة أن »اإلناث 
يقعن ضحايا االتج�ار بالبرش أكثر من الذكور، 
وه�و م�ا يؤكد ال�كالم ب�أن زيادته�ا ترجع اىل 
محاوالت اس�تغاللهن يف قضايا البغاء واملالهي 

وحتى اإلنجاب«.
من جانب�ه قال قايض التحقي�ق يف محكمة 
اس�تئناف الرصافة عىل صال�ح إن »اإلحصائية 
التي ص�درت وبرغم األع�داد الكب�رة بدعاوى 
االتج�ار بالب�رش، إال أن األع�داد قليل�ة أم�ام 
دعاوى أخرى خطرة وه�ي املتاجرة باألعضاء 

البرشية«.
وعد القايض عيل صالح أن »موضوع االتجار 
بالب�رش مرتب�ط بقضايا اخرى منه�ا الخطف، 

واملخدرات والبغاء وغرها من الجرائم«.
واك�د صال�ح ان »هن�اك عصاب�ات تتاج�ر 
باالطف�ال وهناك عائالت تبي�ع أطفالها، وثبت 
الكثر من الحاالت بهذا املوضوع أمام املحاكم«، 

فيم�ا أرج�ع ذل�ك »اىل الفقر ال�ذي يدفع بعض 
األشخاص اىل بيع أطفالهم«.

وأضاف ان »امل�رشع العراقي خصص لهذه 
الظاه�رة قانونا يكافحها ويعاق�ب مرتكبيها، 
وص�در القان�ون رقم 28 لس�نة 2012 )قانون 

مكافحة االتجار بالبرش(«.
وبني أن »القانون يف نصه يهدف إىل مكافحة 
جريم�ة االتجار بالب�رش والحد من انتش�ارها 
وآثاره�ا ومعاقبة مرتكبي ه�ذا الفعل الخطر 
ال�ذي يهني الكرامة اإلنس�انية ويض�ع اآلليات 

التي تكفل مساعدة ضحايا االتجار بالبرش«.
وتاب�ع ان »تص�در بغ�داد ح�االت االتج�ار 
بالب�رش ال يعن�ي بان تلك املحافظ�ات ال يحدث 
فيها وإنما حساسية تلك القضايا يجعل الناس 

يبتعدون عن إثارتها يف املحاكم«.
بدوره، رج�ح الباحث االجتماع�ي الدكتور 
حس�ني الجابري ان »يك�ون س�بب ازدياد تلك 
الظاهرة هجرة العراقيني طلبا للجوء او قضايا 
الهروب من البلد نتيجة ملش�كالت اجتماعية او 

سياسية او اقتصادية«.
وقال الجابري ان »هناك مسؤولية تقع عىل 
كافة املؤسسات املعينة من خالل  معالجة وضع 
الضحايا الذين  وقعت عليهم الجريمة، أي إيجاد 
 وسائل وأس�س لحمايتهم وإعادة  تأهيلهم بما 
يحفظ لهم كرامتهم  اإلنس�انية وحقوقهم التي 
أك�د عليها  اإلع�الن العاملي لحقوق اإلنس�ان ملا 
ترتكه ظاهرة االتجار بالبرش   من نتائج سلبية 

عىل  املجتمعات وعىل الضحايا«.

القضاة أرجعوها إىل تردي الواقع االقتصادي وامتهان عصابات جتارة الفتيات واألطفال 

»200« جريمة اجتار بالبرش سجلها العراق العام املايض وبغداد تصدرت بنسبة »50« باملئة
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       بغداد / المستقبل العراقي

أزم�ة  تليغ�راف  صن�داي  صحيف�ة  تناول�ت 
الروهينج�ا يف تقري�ر أع�ده روالن�د أوليفانت من 

مدينة كوكس بازار يف بنغالديش.
ويصف الكاتب ش�خصا من أقلي�ة الروهينجا 
يدع�ى مولويف مب�ارك، وهو أحد س�كان بلدة توم 
بازار يف ميانمار، عندما كان يس�تذكر آخر يوم له 

يف بلدته قبل فراره منها إثر هجوم استهدفها.
يقول مبارك مستذكرا املهاجمني »كانوا خليطاً 

م�ن الجن�ود النظامي�ني وم�ن مدنيني مس�لحني 
بالعيص والس�كاكني« ويضيف »لكن وس�ط هذه 
الفوىض، شخص واحد عىل وجه الخصوص ميزته 
بوضوح إنه رئيس البلدية، الذي وعد القرويني من 
أقلية الروهينجا يف اليوم السابق للهجوم بالحماية 
وضم�ان الس�المة، كان ضمن املهاجم�ني يحمل 

منجالً«.
ويس�تطرد مب�ارك »ق�ال لن�ا رئي�س البلدي�ة 
وعن�ارص الجيش إنه ال ينبغي علين�ا ترك املناطق 
التي يتقدم به�ا اإلرهابيون، وأننا س�نكون آمنني 

إذا م�ا لزمنا بيوتنا، اعتقد أن هذا كان فخاً لإليقاع 
بنا«.

كما يس�تعرض املقال شهادات ألشخاص فروا 
من العن�ف يف ميانمار تتفق كلها عىل اتهام بعض 
املس�ؤولني بالتورط يف مس�اعدة الجيش يف تحديد 
بيوت املنتمني ألقلية الروهينجا يف البلدات والقرى 

مختلطة العرقيات، بهدف التخلص منهم.
ويتناول املقال ش�هادات بأعمال عنف وحشية 
مورس�ت بحق أفراد الروهينجا تنحدر إىل مستوى 

اإلبادة الجماعية والتطهري العرقي.

مسؤولو ميانامر شاركوا بـ »ممارسات وحشية«
 ضد الروهينغا

         بغداد / المستقبل العراقي

يقرتب الرئيس الس�وري بشار األسد من 
حسم الحرب لصالحه عىل حساب خصومه 
الذين طالبوا باإلطاحة به ونجحوا قبل أكثر 
من خمس سنوات يف حشد تأييد دويل واسع 
حول ه�ذا املطلب، وراهن األس�د عىل البقاء 
يف الس�لطة وبقي، لك�ن تحدي�ات تواجهه، 
إذ تعاني س�وريا دم�اراً كب�رياً، وتعاني من 

اقتصاد محطم.
الس�وري يف  الش�أن  الخب�ري يف  ويق�ول 
مؤسسة »سانتش�وري« لألبحاث آرون لوند 
»يسيطر األسد عىل الجزء األكرب من األرايض 
بالس�كان«،  اكتظاظ�ا  واألكث�ر  الس�ورية 
مضيف�ا »اعتقد ان�ه س�يواصل إدارة الجزء 

األكرب من سوريا«.
وي�رى لون�د أن »الح�رب تتواص�ل، لكن 
األس�د تمك�ن اس�رتاتيجيا من ه�زم هؤالء 
الذين أرادوا اإلطاحة به«، مضيفا »باستثناء 
ظ�روف غ�ري متوقع�ة، أعتق�د أن الحكومة 
الس�ورية ستس�تعيد الس�يطرة عىل أرايض 

البالد جزءاً بعد اآلخر«.
ولعب الدعم الرويس واإليراني دوراً حاسما 
يف ترجي�ح كف�ة النظ�ام ع�ىل األرض. وبعد 
سلس�لة انتصارات ميدانية أبرزها استعادة 
كامل مدينة حلب )ش�مال( والس�يطرة عىل 
أجزاء واس�عة م�ن البادية الس�ورية وأخريا 
كرس الحصار ع�ن مدينة دير ال�زور رشقا، 
بات الجيش السوري يسيطر حاليا عىل أكثر 

من نصف األرايض السورية.
وبحس�ب الخبري يف الجغرافيا الس�ورية 
فابريس باالن�ش، يقيم يف املناط�ق الواقعة 
تحت س�يطرة الق�وات الحكومي�ة أكثر من 
ثلث�ي الس�كان، يف حني يس�يطر األكراد عىل 

23 يف املئة من األرايض السورية.
يف املقاب�ل، لم يبق بيد الفصائل املعارضة 
وهيئة تحرير الشام )فصائل متطرفة بينها 
جبهة النرصة س�ابقا( سوى 12 يف املئة من 
األرض. وتقلص�ت مناط�ق س�يطرة تنظيم 

»داعش« إىل 15 يف املئة، وفق باالنش.
واألسبوع املايض، تس�اءل مبعوث األمم 
املتح�دة إىل س�وريا س�تافان دي ميس�تورا 
»هل س�تكون الحكومة الس�ورية مستعدة 
للمفاوض�ات بع�د تحرير دير ال�زور والرقة 
أم أنها ستكتفي برفع راية النرص؟«، و«هل 
س�تكون املعارضة قادرة ع�ىل أن تتحد وأن 

تكون واقعية لتدرك أنها لم تربح الحرب؟«
وأغضبت ترصيحاته املعارضة الس�ورية 
التي س�ارعت إىل الرد بلس�ان رئيس وفدها 
التف�اويض إىل جني�ف نرص الحري�ري الذي 

وصفه�ا ب�«الصادم�ة واملخيب�ة لآلم�ال«، 
مجددا املطالبة رحيل الرئيس السوري بشار 
األسد. لكن هذا املطلب لم يعد يثري استقطابا 
كما يف املايض، ويأتي يف وقت يرتبع النظام يف 
موقع قوي جدا، بعد حوايل س�ت سنوات من 

نزاع دام.
وشكل مس�تقبل الرئيس السوري عائقا 
أم�ام أي تق�دم يف العملي�ة السياس�ية ب�ني 
الحكومة واملعارضة الس�ورية يف كل جوالت 
املفاوض�ات الت�ي حصل�ت يف جني�ف من�ذ 
العام 2014، يف إطار الجهود لتس�وية النزاع 

الس�وري. ورفضت دمشق منذ البداية طرح 
ه�ذا املوضوع عىل طاول�ة املفاوضات، ومن 

املستبعد جدا أن تقبل به اليوم.
وتس�يطر ق�وات النظام حالي�ا عىل أهم 
امل�دن الس�ورية، وتمتل�ك قوة ناري�ة قوية 
ال س�يما نتيج�ة الدعم الكبري م�ن حليفيها 

روسيا وإيران.
وتقول مديرة مركز »كارنيغي« لدراسات 
الرشق األوسط مهى يحيى »ال اعرف إذا كان 
)األسد( سينترص أم ال، لكنه بالتأكيد استعاد 
زخم�ه«. لكنها تضيف »إنم�ا برصاحة، هو 

يستعيد السيطرة عىل بلد مدمر بالكامل، وال 
اع�رف ماذا يعني االنتص�ار يف الحرب يف هذا 
الس�ياق«، مضيفة »ال أرى سوريا مستقرة 
يف املس�تقبل القري�ب«. ويتح�دث محلل�ون 
آخ�رون عن هشاش�ة النظام يف بل�د يعاني 

انقسامات عميقة.
وي�رى الخب�ري يف الش�ؤون الس�ورية يف 
جامعة ادنربه توما بيرييه إن »األسد سيبقى 
طويالً يف السلطة، لكن مع احتمال كبري بأن 

تتواصل حركات التمرد املسلحة«.
ويضي�ف »قد ال تش�كل ه�ذه الحركات 

املس�لحة تهديداً مب�ارشاً للس�لطة املركزية 
لكن م�ن ش�أنها أن تزعزع نظام�اً ضعيفاً 
عىل مس�تويات عدة اقتصادي�ة واجتماعية 

وديموغرافية«.
وتس�ببت الحرب الس�ورية بدم�ار هائل 
يف البنى التحتي�ة وبمقتل أكثر من 330 ألف 
شخص، باإلضافة إىل نزوح وترشيد أكثر من 

نصف السكان داخل البالد وخارجها.
وتبلغ نسبة البطالة يف سوريا 50 يف املئة، 

ونسبة الفقر 85 يف املئة.
ويتوقع املحلل االقتصادي ورئيس تحرير 
الن�رشة االقتصادي�ة االلكرتوني�ة »س�رييا 
ريبورت« جهاد يازجي أن تشهد سوريا بعد 
التقدم امليداني للجي�ش »انفراجا اقتصاديا 
لف�رتة ترتاوح ب�ني 18 ش�هراً وعامني كونه 
سيتم إصالح الكهرباء يف مناطق معينة كما 
س�يكون باإلمكان إعادة اس�تخراج البرتول 

والغاز«.
ويضيف »لكن يف الوضع الحايل، ال أعتقد 
أن البالد يمكن أن تشهد إعادة إعمار نتيجة 
الخسائر الكبرية التي منيت بها اقتصاديا«.

وق�در البنك ال�دويل يف تقرير ل�ه يف تموز 
امل�ايض خس�ائر االقتصاد الس�وري ب�226 

مليار دوالر جراء الحرب.
ولي�س بمق�دور املص�ارف الس�ورية أن 
تتوىل إعادة اإلعمار حاليا خصوصاً أن قيمة 
أس�هم البن�وك االثني عرش يف س�وريا تصل 
إىل 3.5 ملي�ار دوالر فق�ط. كما أن تحويالت 

املغرتبني ضئيلة.
وفق�دت اللرية الس�ورية نتيج�ة الحرب 
90 يف املئ�ة م�ن قيمته�ا مقابل ال�دوالر، ما 
يعكس اقتصادا منهكا جراء تقلص املداخيل 
واإلي�رادات وانخف�اض احتياط�ي القط�ع 

األجنبي.
ويوضح يازجي »إن القادرين عىل تمويل 
إعادة االعمار عىل غرار دول الخليج واالتحاد 
األوروبي والبنك الدويل، ال ينوون القيام بذلك 
حاليا«. ويرفض هؤالء، بحسب رأيه، تمويل 

نظام لطاملا طالبوا بإسقاطه.

تدمري هائل يف البنية التحتية واقتصاد حمطم

بعد انتصار األسد.. سوريا تواجه حتديات كربى

»ايرما« و »هاريف« يكلفان أمريكا »290« مليار دوالر  

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت صحيفة »بيلد ام سونتاغ« االملانية ان سلطات 
برلني تعتقد ان تنظيم »داعش« استوىل عىل اكثر من 11 
الف جواز س�فر س�وري فارغ ويمكن اضافة تفاصيل 

عن افراد فيها.
ونقلت الصحيفة عن وثائق رسية للرشطة االتحادية 
ووزارة الداخلي�ة ان املحقق�ني وضع�وا الئح�ة بارق�ام 
ج�وازات س�فر فارغ�ة طبعتها الس�لطات الس�ورية، 
موضحة ان هذه الجوازات تش�كل اوراقا ثبوتية اصلية 

يمكن ملؤها بتفاصيل شخصية.
ويف املجم�وع تقول اجهزة االم�ن االملانية ان 18 الف 
جواز س�فر رسقت من مقار للحكومة الس�ورية بينها 
آالف اصبح�ت يف ح�وزة مجموعات اخرى غ�ري تنظيم 

»داعش«. 
وقالت ناطقة باسم الرشطة االتحادية للصحيفة ان 
»تطورات مرتبطة بوضع الالجئني كشفت ان منظمات 
ارهابية تنتهز هذه الفرصة الدخال مهاجمني محتملني 

او مؤيدين لها ال يمكن رصدهم اىل اوروبا واملانيا«.
وتب�ني ان عن�ارص يف املجموع�ة الت�ي تق�ف وراء 
اعت�داءات باريس التي اودت ب�130 ش�خصا يف ترشين 

الثاني 2015 يحملون جوازات سفر سورية مزورة.
واضاف�ت ان »ج�وازات الس�فر امل�زورة او الت�ي تم 
ادخال تغيريات عليها تستخدم يف اغلب االحيان للدخول 
بطريقة غري رشعية بدون ان يكون الدافع شن هجمات 

ارهابية«.
وافادت الوثائق التي اطلعت عليها »بيلد ام سونتاغ« 
ان 8625 ج�واز س�فر دقق�ت فيه�ا س�لطات الهجرة 

االملانية عام 2016 تبني انها مزورة.
لك�ن الوثائ�ق لم تتضم�ن اي معلومات ع�ن كيفية 

وصول جوازات السفر هذه اىل الالجئني.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس املجل�س الرئايس لحكوم�ة الوفاق الوطني 
الليبي�ة فائز ال�رساج، إن »األوض�اع السياس�ية واألمنية 
واالقتصادي�ة للبالد ال تحتمل املزيد من االنقس�ام«.  جاء 
ذل�ك يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء الليبية الرس�مية )تابعة 
لحكومة الوفاق(. وأش�ار الرساج، إىل أنه »تم االتفاق عىل 
البدء يف جوالت الحوار بني مجلس النواب )بمدينة طربق/

رشق( واملجلس األعىل للدولة )غرفة نيابية استش�ارية(؛ 
للبحث يف آليات تعديل االتفاق السيايس، للخروج من األزمة 
التي تعيش�ها البالد يف أرسع وقت«. وأضاف أن »اللقاءات 
س�تتواصل خ�الل األي�ام القادم�ة ملتابعة نتائ�ج لقاءات 
فريقي الحوار املشّكل من مجلس النواب والدولة«. وأعرب 
الرساج، عن أمله يف »تجاوز العقبات التي يمر بها االتفاق 
السيايس، للميض قدما يف االنتخابات الرئاسية والربملانية«. 
كم�ا أعرب ع�ن أمله يف أن يتح�ىل الجميع ب�«املس�ؤولية 
لحس�م هذا األمر يف أرسع وقت ممكن لالنتقال إىل مرحلة 
أكثر استقرارا وتجاوز املراحل االنتقالية«. ويف وقت سابق 
أعلن م�وىس فرج، رئي�س لجنة تعديل االتفاق الس�يايس 
باملجل�س األعىل، عن اجتماع بني لجنتي الحوار الس�يايس 
املنبثق�ة ع�ن املجلس األع�ىل، ومجلس الن�واب بطربق، يف 
تونس نهاي�ة أيلول الجاري، برعاي�ة أممية، لبحث تعديل 
»اتف�اق الصخ�ريات«.  وق�ال ف�رج إن »لق�اء اللجنت�ني 
الس�بت، عىل هامش االجتماع الثالث للجن�ة العليا رفيعة 
املس�توى التابعة لالتحاد اإلفريقي ح�ول ليبيا، املنعقد يف 
برازافيل عاصمة الكونغ�و، كان تمهيدياً«. ويف 17 كانون 
أول 2015، ت�م التوقي�ع بني الفرقاء الليبي�ني عىل »اتفاق 
سيايس« بمنتجع الصخريات القريب من العاصمة املغربية 
الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئايس لحكومة الوفاق 
الوطني، ومجلس الدولة، باإلضافة إىل تمديد عهدة مجلس 

النواب باعتباره الجسم الترشيعي للبالد.

املانيا تواجـه »ألغاز مستعصيـة« 
يف »11«الف جواز سوري فارغ

لردع االنقسام.. فرقاء ليبيا يعدلون 
»اتفاق الصخريات«

»جمتهد«: حممد بن سلامن زار تل أبيب رسًا 

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�درت رشك�ة »اكيووي�ذر« الخاص�ة لالرص�اد 
الجوية كلفة االعصاري�ن ايرما الذي يرضب فلوريدا 
من�ذ االحد، وهاريف الذي س�بب فيضان�ات كارثية يف 
تكساس ب� 290 مليار دوالر، او 1.5 باملئة من اجمايل 

الناتج الداخيل للواليات املتحدة.
وق�ال رئي�س مجل�س ادارة الرشكة ومؤسس�ها 
»جويل ماي�رز« إن التقديرات املتعلقة باالرضار التي 
نجم�ت عن ايرم�ا يفرتض ان تبلغ ح�واىل مئة مليار 
دوالر، م�ا يجعله واحدا م�ن االعاصري االعىل كلفة يف 
التاريخ، وهذا يعادل نصف نقطة مئوية من االقتصاد 

االمريكي.
وأض�اف “تقديراتن�ا تفي�د ان االعص�ار ه�اريف 
س�يكون الكارثة املرتبط�ة باالحوال الجوي�ة االكثر 
كلف�ة يف تاري�خ الوالي�ات املتحدة بمبل�غ 190 مليار 
دوالر، اي نقط�ة مئوي�ة واح�دة من اجم�ايل الناتج 

الداخيل” للواليات املتحدة.
وبالت�ايل كلف االعصاران بعد جم�ع الرقمني 1.5 
نقطة مئوية من اجمايل الناتج الداخيل، حسب مايرز 
الذي أوض�ح أن ذلك يلغي النم�و االقتصادي املتوقع 

بني منتصف آب ونهاية السنة.

ووضع�ت “اكيووي�ذر” الئحة مفصل�ة للنفقات 
التي تس�بب هذه الكلفة الكبرية، من توقف نش�اط 
ال�رشكات الرتف�اع البطال�ة يف االس�ابيع أن لم يكن 
االش�هر املقبلة والبنية التحتي�ة املخربة ما يؤدي اىل 
ابطاء حركة النقل وخس�ائر زراعية مثل القطن — 
وكذل�ك 25 باملئة من محص�ول الربتقال — ما يؤثر 

عىل اسعار االستهالك.
كم�ا تضمن�ت ارتف�اع اس�عار املحروق�ات م�ن 
في�ول التدفئ�ة اىل الكريوس�ني واالرضار التي لحقت 
بالس�يارات واملنازل والقطع االثري�ة والقطع الفنية 
االخرى.وق�ال ماي�رز ان رشكات التأم�ني س�تتكفل 
بج�زء فقط من النفقات. لكن ج�زءا كبريا من هذه 
الكلفة لن تشملها التغطية مثل النفقات التي تحملها 

االشخاص الذين اجربوا عىل اخالء مساكنهم.
وكان االعصار ايرما الذب رضب ارخبيل كيز الجزر 
الصغرية التي تعد وجهة سياحية مهمة، صباح االحد 
توجه ش�ماال من جديد ويهدد تامب�ا املدينة الكبرية 

الواقعة عىل الساحل الغربي لفلوريدا.
وأدى هاريف الذي رضب جنوب رشق تكس�اس يف 
نهاية آب اىل ارضار مادية كبرية وشل الحركة يف رابع 
مدن البالد هيوستن التي غمرت املياه عددا كبريا من 

مناطقها.

       بغداد / المستقبل العراقي

نق�ل حس�اب املغ�رد الس�عودي 
صحفي�ة  ع�ن  “مجته�د”  الش�هري 
العه�د  ويل  أن  تأكيده�ا  صهيوني�ة 
الس�عودي محم�د ب�ن س�لمان زار 

إرسائيل رساً.
ونق�ل “مجتهد يف حس�ابه، الذي 
يتابع�ه 1.88 ملي�ون ش�خص، عن 
تارنوبولس�كي  نوغ�ا  الصحفي�ة 
الصهيون�ي  بالش�أن  املتخصص�ة 
تأكيده�ا زي�ارة محم�د بن س�لمان 

لكيان العدو.
وعلَّ�ق مجته�د قائ�اًل »يظن�ون 
التطبيع،  الش�عوب ُروض�ت لتقب�ل 
ل�م  فع�ل  ب�رد  يفاج�أون  لعله�م 

يحتس�بوه«. ورسع�ان م�ا انت�رش 
وسم #ابن_سلمان_زار_ارسائيل عىل 
منص�ات التواص�ل االجتماعي، وبدأ 
ناش�طون ينقلون الخرب نفس�ه عن 
صحافي�ني صهاين�ة آخري�ن، منهم  
آري�ل كاهن�ا، ال�ذي كان أول من أكد 
حرصي�ًا أن ويل العهد الس�عودي زار 

“إرسائيل” األسبوع السابق رساً.
موق�ع “هيئ�ة الب�ث اإلرسائي�يل 
ن�رش  ق�د  كان  العربي�ة”،  باللغ�ة 
الخمي�س الفائت نقالً عن مراس�له 
ش�معون أران، أن “أم�رياً من البالط 
رساً  الب�الد  زار  الس�عودي  امللك�ي 
خالل األيام األخ�رية وبحث مع كبار 
املس�ؤولني اإلرسائيليني فك�رة دفع 

السالم اإلقليمي إىل األمام”.

وأضافت أن كالً من ديوان رئيس 
الوزراء ووزارة الخارجية التعليق عىل 
هذا الخرب، مشريًة إىل أنباء تحدثت يف 
الس�ابق عن اتصاالت ب�ني الجانبني 
االرسائييل والسعودي يف هذا املضمار. 
ونقل موقع “عربي 21” عن صحيفة 
“ميكور ريش�ون” الصهيونية قولها 
إن “محمد بن س�لمان ه�و الذي زار 
إرسائي�ل األس�بوع امل�ايض والتق�ى 
برئيس ال�وزراء اإلرسائي�يل بنيامني 

نتنياهو«.
ويف تقرير أعده معلقها السيايس 
أرئي�ل كهان�ا، اقتبس�ت الصحيف�ة 
موقع اس�تخباري يف دول�ة اإلمارات 
قول�ه إن وف�داً أمني�اً كب�رياً ضم�ن 
ش�خصيات أمنية واستخبارية رافق 

بن سلمان يف زيارته لتل أبيب، مشرية 
إىل أن الجن�رال الس�عودي املتقاع�د 
أن�ور عش�قي كان ضم�ن أعض�اء 
الوفد. وبحس�ب مغرد س�عودي آخر 
باس�م “كشكول” فإن أول من رّسب 
خ�رب زيارة بن س�لمان هو حس�اب 
أحد العاملني يف جه�از أمن الدولة يف 

اإلمارات.
وكان رئي�س وزراء كي�ان العدو 
بنيامني نتنياهو غرد األربعاء املايض 
عىل “تويرت”، قائالً: “ما يحدث اليوم 
يف عالقاتن�ا مع ال�دول العربية يعترب 
غ�ري مس�بوق. ل�م يتم الكش�ف عن 
حجم ه�ذا التعاون بع�د ولكنه أكرب 
م�ن اي وقت م�ى. هذا ه�و تغيري 

هائل!”



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1516( الثالثاء  12  أيلول  2017 اعالنات5

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 مناقصةعالن الإ

 
   بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول،في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ قومت

 
 821 رقم مناقصةبإعالن ال 

 P13و  P05تجهيز و تركيب برجي االتصاالت في مواقع ابراج 
 

لكل  شركة عراقية او اجنبية و تمتلك الخبرة في اداء المشاريع المماثلة بطبيعتها كما يحق لها اداء اعمال في جمهورية يمكن المشاركة 
 . او بلد تسجيل الشركة/ العراق حسب التشريعات القانونية النافذة في جمهورية العراق

 
 :التاليةالشروط أن تتوفر لديها  بالمناقصة المشاركةفي الراغبة  يجب على كافة الشركات

 
 .تبين اصوال كافية لتنفيذ المشروع 2016و  2015و  2014تقديم بيانات مالية  -
 .قدرته على تنفيذ نطاق العمل بالكامل تأييدقبول شروط و احكام العقد و  -
من المفضل ان تكون شركات تقديم دليال على تنفيذ العقود المتماثلة في الماضي مثل رسائل مرجعية من عمالء سابقين و  -

 .دولية
الهيكل التنظيمي لعناصر حماية الصحة و السالمة و ، توفير اجراءات و معايير مفصلة لحماية الصحة و السالمة و البيئة  -

 ).عيادة و اسعاف الخ(الخطة الطيبة المقترحة للموقع، البيئة
 .تقديم خطة االجراءات االمنية المفصلة -
 .)إجراءات الصحة والسالمة والبيئة(توافر معايير السالمة  -

 
لتأكيد   المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافيةكافة مستندات المذكورة أعاله على في المشاركة بالمناقصة تحصل الشركات الراغبة 

، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، الكاملموقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة  ،المعايير المبينة أعاله
 العقود و قسم - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غوترسل هذه الطلبات إلى . االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني

 اقصاه موعد في تستلموالتي  badra.com-services@gazpromneft-tendersالمشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى 
وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد . 2017عام  أيلول 17في ) 00:3+ توقيت غرينيتش/ بالتوقيت العالمي (مساءا   5الساعة

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

 ).00:3+توقيت غرينيتش /  بالتوقيت العالمي (مساءا  3 الساعة ،2017 تشرين االول 05 هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 
 
 
 
 

 قسم العقود و المشتريات  \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ
 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./ فيغازبروم نفت بدرا بي   

Tender announcement 
 

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

 
Re-Tender #821  

SUPPLY AND INSTALLATION OF TWO TELECOM TOWERS AT WELLPADS P05 AND P13 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature 
to the subject of the Tender projects 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: 
 

- The BIDDER shall submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show sufficient 
assets to perform the Project; 

- The BIDDER shall accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full capability 
to perform the complete Scope of Work; 

- The BIDDER shall provide evidence of their previous successful contracts similar by nature to the 
subject of the TENDER, specifically providing copies of reference letters from previous clients, 
preferably international companies; 

- The BIDDER shall provide detailed HSE procedures and standards, HSE organizational structure, 
proposed Site Medical plan (Clinic, Ambulance, Medic etc.); 

- The BIDDER shall provide a detailed Security plan. 
 
Bids must conform to the requirements as set forth in the Bid documents. 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. Contract and Procurement 
Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on 
September 17th, 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 submissions for above mentioned tender is October 05, 2017, 4:00 P.M. (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 983 / ب/ 2017 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي /  محسن ربيح ذهيب

املدعى عليهم / مدير بلديه الكوت / اضافة لوظيفته   
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد 
983/ب/2017 واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
5107/2م38 الخاجيه وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء 
كال حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة 
العلنية خالل ثالثني يوما اعتبارا  من اليوم التايل للنرش 
يف صحيفتني محليتني   فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون 
اىل محكمة بداءة الكوت  وسوف تجري املزايدة يف اليوم 
االخري الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا واذا ص�ادف اليوم 
االخ�ري عطله رس�ميه فيعترب   اليوم ال�ذي يليه  موعداً 
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن 

واملزايدة.......
مواصفات  

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  285 م2 

الشاغل / اليوجد 
القيمه التقديريه / مائه واربعة عرش مليون دينار 

القايض فالح كريم وناس 
 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 981 / ب/ 2017 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي /  عالء محسن ربيح 

املدعى عليهم / مدير بلديه الكوت / اضافة لوظيفته  
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد 
981/ب/2017 واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
5108/2م38 الخاجيه وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء 
كال حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة 
العلنية خالل ثالثني يوما اعتبارا  من اليوم التايل للنرش 
يف صحيفتني محليتني   فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون 
اىل محكمة بداءة الكوت  وسوف تجري املزايدة يف اليوم 
االخري الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا واذا ص�ادف اليوم 
االخ�ري عطله رس�ميه فيعترب   اليوم ال�ذي يليه  موعداً 
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن 
واملزايدة.......                                                                                               

مواصفات  
عرصه خاليه من املشيدات 

املساحه /  275 م2 
الشاغل / اليوجد 

القيمه التقديريه / مائه وعرش ماليني دينار 
القايض فالح كريم وناس

تنويه 
سقط س�هوا من اعالن مديرية تنفيذ البياع املنشور يف 
جريدة الرشق العدد 2616 يف 10 / 9 / 2017 واملستقبل 
العراق�ي الع�دد 1514 يف 10 / 9 / 2017 كلمة ) اليوم 

الثاني ( والصحيح اليوم التايل لذا اقتىض التنويه .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 979 / ب/ 2017 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي / صفاء محسن ربيح 

املدعى عليهم / مدير بلديه الكوت / اضافة لوظيفته  
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد 
797/ب/2017 واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
5109/2م38 الخاجيه وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء 
كال حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة 
العلنية خالل ثالثني يوما اعتبارا  من اليوم التايل للنرش 
يف صحيفتني محليتني   فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون 
اىل محكمة بداءة الكوت  وسوف تجري املزايدة يف اليوم 
االخري الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا واذا ص�ادف اليوم 
االخ�ري عطله رس�ميه فيعترب   اليوم ال�ذي يليه  موعداً 
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن 

واملزايدة.......
مواصفات  

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  3اولك و47/62 مرت 

الشاغل / اليوجد 
القيم�ه التقديريه مائتي وثمانيه مليون وخمس�مائة 

واثنان وسبعون دينار 
القايض فالح كريم وناس 

 
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد:442/ب/2016 
التاريخ: 2017/9/6

اعالن 
اىل املدع�ى عليه�م / 1- س�عاد عبداملجيد يوس�ف 2- 
رعد س�عود عبداللطي�ف 3- ماجد س�عود عبداللطيف 
4- عبداللطي�ف س�عود عبداللطي�ف 5- نادية س�عود 

عبداللطيف.              
أص�درت محكمة بداءة ابي الخصيب قرارها يف الدعوى 
البدائية املرقمة 442/ب/2016 يف 2017/6/13 غيابياً 
بحقكم والذي قىض بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 369 
مقاطع�ة 60 العوجه، بيع�اً باملزايدة العلني�ة وتوزيع 
الثم�ن ع�ىل ال�رشكاء كالً حس�ب حصت�ه يف القس�ام 
الرشع�ي. ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد مخت�ار منطقة العوجه 
-ابومغ�رية. تق�رر تبليغكم نرشاً بواس�طة صحيفتني 
محليتني ويحق لكم مراجعة طرق الطعن املقرر قانوناً 
وخالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب الحكم 

درجة البتات وفق القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

تنويه
محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب

العدد: 811/ش/2017
ن�رش يف جري�دة ال�رشق الع�دد 2594 وجري�دة 
املستقبل العدد 1494 يف 2017/8/6 ونرش اعالن 
اىل املدعى علي�ه / حمد عبدالس�تار عبدالله خطأ 
والصحيح )احمد عبدالستار عبدالله( ، لذا اقتىض 

التنويه.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بدرة
العدد 108/ ش /2017 

اىل املدعى عليه / جهاد محمد عيل عمران  
 بتاري�خ 2016/12/13 اص�درت ه�ذه املحكمة 
حكما غيابيا يقيض بالزامك بتسديد نفقة ماضية 
لزوجتك املدعية زين�ب محمد طاهر محمد كاظم 
مبل�غ مقداره مائة وخمس�ون ال�ف ديناراعتبارا 
م�ن 2016/7/26 ولغاي�ة 2017/7/26 ونفقة 
مس�تمرة بواق�ع مائت�ي الف دين�ار اعتب�ارا من 
2017/7/26   وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب 
إش�عار مختار قضاء بدرة محلة الرسول  واملرفق 
بكت�اب مرك�ز رشط�ة ي�درة بالع�دد    5204 يف 
2017/9/6  عليه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني ويف حال ع�دم اعرتاضك عىل 
الق�رار او الطع�ن به تمييزا خالل امل�دة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض  ياسني خضري الدريعي    

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  بدرة
العدد  132/ ب / 2017

اىل املدعى عليه  / جهاد محمد عيل عمران  
اع�����الن 

بتاريخ 2017/8/30اصدرت هذه املحكمة حكما 
غيابي�ا يق�يض بالزام�ك بتس�ديد مبل�غ مقداره 
خمس�ة وس�بعون مليون دينار اىل املدعي حسام 
عبدالكريم دويج  وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
إش�عار مختار قضاء بدرة حي الرس�ول  واملرفق 
بكت�اب مرك�ز رشط�ة ي�درة بالع�دد   5223 يف 
2017/9/7  عليه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني ويف حال ع�دم اعرتاضك عىل 
الق�رار او الطع�ن به تمييزا خالل امل�دة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض 
ياسني خضري الدريعي

مجلس القضاء األعىل 
محكمة رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 1163/ ش /2017 

اىل املدعى عليها / سناء مطرشعبد عيل  
أق�ام املدع�ي  حام�د مذب�وب عب�د الدع�وى الرشعية 
املرقمة بالعدد أعاله والتي  يطلب فيها تصديق الطالق 
الخارج�ي  الواق�ع بتاري�خ 2017/5/30 وملجهولي�ة 
مح�ل إقامتك حس�ب إش�عار مخت�ار محل�ة الوافدين 
واملرف�ق بكتاب مركز رشطة الفالحي�ة بالعدد 15779 
يف 2017/9/6  عليه تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا بتاري�خ 2017/9/20  وعن�د ع�دم 
حضورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض حيدر شعيوت سدخان  

مجلس القضاء األعىل 
محكمة رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكم�ة الب�داءة املختص�ة بالنظ�ر الدع�وى العق�ود 
الحكومية واالستثمار يف واسط

العدد 3/ كشف مستعجل/2017 
اىل املدعى املطلوب الكش�ف ضده نارص محمد س�يدي 
املدير املف�وض لرشكة س�يما للتج�ارة العامة اضافة 

لوظيفته
اعالن

أق�ام طالب الكش�ف املس�تعجل الس�يد رئي�س هيئة 
استثمار واسط  اضافة لوظيفته عليك الدعوى البدائية 
بالعدد اعاله يطلب فيها اجراء الكش�ف املستعجل عىل 
م�رشوع انتاج س�ندويج بنل والس�قوف الثانوية التي 
منح�ت لك بموجب اجازة االس�تثمارية بالعدد 9ص يف 
2010/11/30 للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة بموعد 
التاس�عة  الس�اعة   2017/9/18 املص�ادف  املرافع�ة 
صباح�ا وعند عدم حضورك أوارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون  
القايض 
عدنان نهري الزاميل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البياع 
العدد 9474 / ش / 2017

اعالن 
إىل املدعى عليه / رش�ا مايض داود س�لمان – مجهول 

محل االقامة 
اقامت املدعية  برشى ياسني ابراهيم الدعوى الرشعية 
اعاله املرقمة تطالبك بها تعيني قسام رشعي وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بي�وم املرافع�ة املص�ادف 24 / 8 / 2017 وعن�د عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض

محكمة بداءة البياع
العدد 1661 

تبليغ 
املدعي عليها / شيماء ابراهيم عوض واملدعى 
عليه�ا من قبل املدعي عليه مثنى حمادي عيل 
ولع�دم مجهولية محل االقامة تقرر تبليغك يف 
الجريدة الرسمية لحضور املحكمة وذلك خالل 
ثالث�ون يوما من تاري�خ التبليغ ونرش االعالن 
ولعدم حضورك سوف تتم املحكمة االجراءات 

القانونية بحقك .
القايض
ستار البياتي

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2017/2028
التاريخ 2017/8/31

اىل املنفذ عليه /حيدر جرب كاظم 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة م�ن رشح  املبلغ 
القضائي له�ذه املديرية ومختار منطقة حي 
الغ�ري كريم حس�ون الجنابي  ان�ك مجهول 
محل االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف 
االرشف خالل خمسة عرش ايام يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة النجف بالع�دد1782/

ب2017/1 يف 2017/7/13 واملتضمن بتادية 
مبلغ س�بعة وثالثون مليون وخمسمائة الف 

دينار اىل عبد الرحيم جبار كاظم



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بع�دد  احصائي�ة  النق�ل  وزارة  أص�درت 
املس�افرين املتنقل�ن عرب مط�ارات العراق 
لع�ام 2017، مبين�ة ان اكثر م�ن 8 مليون 
مس�افر تنقلوا ع�رب املط�ارات، فيما وجه 
الحمام�ي  فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر 
بتش�كيل وف�د من س�لطة الط�ران املدني 
اىل الس�عودية لبحث س�بل االرساع  باعادة 
الحج�اج العراقين.وقالت ال�وزارة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إن »عدد املس�افرين ملطار اربيل الدويل بلغ 
1،800،000، فيما بلغ عدد املس�افرين عرب 
مطار بغداد الدويل 1،850،000، وتنقل عرب 
مط�ار النجف االرشف ال�دويل 3,300,000 
مس�افر كم�ا بل�غ ع�دد املس�افرين ملطار 
الب�رة ال�دويل 850,000 مس�افر، فيم�ا 
كان ع�دد املس�افرين املتنقل�ن عرب مطار 
الس�ليمانية الدويل 950,000 مسافر وعدد 
املس�افرين ع�رب مط�ار النارصي�ة 5200 
مس�افر وهو آخر  ما افتتح م�ن املطارات 
املدني�ة، وبذل�ك بل�غ مجم�وع املس�افرين 
الكيل ع�رب تلك املط�ارات العامل�ة يف البالد 
8,755,200 مس�افر«. واش�ار وزير النقل 
كاظم فنج�ان الحمامي، وفق�ا للبيان، ان 
»حركة تنقل املس�افرين يف هذا العام كانت 
نشطة وفعاله نتيجة عدة عوامل اعتمدتها 
ال�وزارة م�ن خ�الل التس�هيالت الكب�رة 
واملتابعة املس�تمرة لعمل تلك املطارات التي 
أضفت واقعاً جديدا من خدمات املسافرين«، 
النق�ل اعتم�دت ع�ى   مضيف�ا ان »وزارة 
سياس�ة االنفت�اح م�ع العال�م الخارج�ي 
الجوي�ة  العدي�د م�ن الخط�وط  وافتت�اح 

الجديدة وعزمها يف القريب العاجل تدش�ن 
خط�وط جدي�دة أخرى لها اهمي�ة يف تنقل 
املس�افرين يف مواس�م الس�ياحة والدراسة 
والتجارة«. وب�ن ان »ال�وزارة قامت بعدة 
اعم�ال وزي�ارات ميداني�ة لعم�ل املطارات 
العامل�ة يف البالد ع�رب منه�ج متكامل من 
حيث تنس�يق العمل لعمل تل�ك املطارات يف 
البالد عرب ملتقى املطارات  الذي يعد فرصة 
جي�دة لتب�ادل االف�كار وال�رؤى يف تنظي�م 
وتطوي�ر العمل يف مطارات العاملة  البالد«.

م�ن جان�ب آخر، وج�ه وزير النق�ل كاظم 
فنجان الحمامي بتش�كيل وفد من س�لطة 
الط�ران املدني اىل الس�عودية لبحث س�بل 
االرساع  باع�ادة الحج�اج العراقين .وقال 
الحمامي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان الوزارة قامت بتشكيل وفد 
يرأس�ه املدير العام للطران املدني، حسن 
محس�ن، الجراء حوارات بناءة مع الطران 
املدني الس�عودي لزيادة عدد الرحالت أكثر 
من أجل فسح املجال أمام الخطوط الجوية 
لزي�ادة ع�دد رحالتها”.واض�اف ان�ه “تم 
ايجار طائرتن كبرتن سعة الواحدة منها 
500 مس�افر للقيام برحالت إىل السعودية 
إلع�ادة الحجاج إضافة لطائ�رات الرشكة، 
مبينا ان�ه” تم وص�ول طائرت�ن تابعة إىل 
رشك�ة الخطوط الجوي�ة إىل مط�ار بغداد 
الدويل م�ن الرحالت اإلضافي�ة التي منحت 
للعراق مؤخرا”. واش�ار الوزير ان “الجهود 
ال زال�ت تب�ذل من أج�ل التفوي�ج العكيس 
بأق�ى رسعة ممكنة وإع�ادة الحجاج إىل 
ذويهم، مش�ددا انه س�يتم خ�الل اليومن 
القادمن اس�تكمال نقل جميع الحجاج إىل 

أرض الوطن”.

النقل: أكثر من 8 ماليني مسافر تنقلوا عرب مطارات البالد خالل العام اجلاري
الوزير وجه بإرسال وفد من الطريان املدني إىل السعودية لتسهيل عودة احلجاج
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األنبار: اكامل تأهيل
جرس املأمون العائم 

بكلفة مليار دينار

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر مديري�ة طرق وجس�ور 
ع�ن  فرح�ان  عب�د  مه�دي  االنب�ار 
اكم�ال تأهيل ج�ر املأم�ون العائم 
باملحافظة، مبينا ان الجر تم تأهيله 

بكلفة مليار دينار.
وقال فرح�ان إن�ه »تم اكم�ال إعادة 
تأهيل جر املأمون العائم الذي يربط 
منطق�ة جويبة بمنطق�ة الحامضية 
رشق الرم�ادي، بجهود وزارة االعمار 
واإلس�كان وبدعم من وزارة الكهرباء 
وحكوم�ة األنب�ار املحلي�ة ومنظم�ة 

undp، التابعة لألمم املتحدة«.
وأض�اف فرح�ان، أن »الج�ر احيل 
لرشكة ش�مس الهم�ام االهلية حيث 
بلغت كلفة التأهيل مليار دينار وخالل 

مدة خمسة اشهر«.
يذك�ر ان ج�ر املأم�ون العائم رشق 
الرم�ادي، تع�رض لعملي�ات تخريب 
وتفج�ر م�ن قب�ل »داع�ش« لقطع 
منطقة جويبة عن منطقة الحامضية 

رشق الرمادي.

املثنى: املوافقة عىل افتتاح 
»اعدادية مهنية«
يف قضاء الوركاء

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائممق�ام قضاء ال�وركاء يف محافظة 
املثن�ى احمد الجي�ايش حص�ول املوافقة عى 
افتت�اح اعدادية مهني�ة يف القض�اء بفرعيها 
الصناع�ي والتجاري، مش�را اىل انه س�يكون 
التقديم للدراسة فيها بداية من هذا االسبوع.
وق�ال الجي�ايش، ان�ه »حصل�ت املوافقة عى 
افتت�اح اعدادي�ة مهني�ة يف قض�اء ال�وركاء 
بفرعيها الصناعي والتجاري وسيكون التقديم 
للدراس�ة فيه�ا، يف بناي�ة ابن حي�ان القديمة 
داخ�ل القض�اء، واعتباراً من هذا االس�بوع«.
وب�ن ان »املوافق�ة جاءت نتيج�ة عدم وجود 
اعدادي�ة مهني�ة يف القضاء، مع توف�ر الكادر 
التدري�يس م�ن ضمن اه�ايل القض�اء، وباقي 

متطلبات تأسيسها«.

العدل تعلن سجن موظف 
عقاري »10« أعوام لتسببه 

برسقة 14 مليار دينار
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العدل، أمس االثن�ن، أن محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة 
قض�ت بالس�جن 10 أع�وام ملوظف يف دائرة التس�جيل العق�اري يف املدائن، عازية 
الس�بب لتزوي�ره وثائق عق�ارات اس�تخدمت كضمانات لقرض م�ايل بقيمة 14 
ملي�ار دينار. وقال املفتش العام لوزارة العدل حس�ن حمود العكييل يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »املوظف )ا.ح( قام خالل عام 2015 بتوقيع 
س�ندات املداين�ة لعقارات تقع ضمن ح�دود أعمال مديرية التس�جيل العقاري يف 
املدائن«، مبينا أن »محكمة النزاهة وجدت من األدلة املتحصلة لديها كافية إلدانته 
بالسجن 10 أعوام وتأييد حجز أمواله املنقولة وغر املنقولة«.وأوضح العكييل، أن 
»تلك العقارات مزورة من حيث املس�احة والجن�س ومخالفات أخرى يف املعاملة، 
ونتج عى أثرها رصف قرض من مرف الرش�يد بقيمة 14 مليار دينار«، مؤكدا 
أن »املدان وباالتفاق واالش�راك مع متهمن آخرين تحايلوا عى املرف من خالل 
التزوير عى أوراق العقارات، مما تسبب برقة هذا املبلغ من أموال الدولة«. يذكر 
أن الع�دل والس�لطة القضائية تعلن بن الحن واآلخر ص�دور أحكام بحق مدانن 

بقضايا اختالس وتزوير تسبب بضياع مبالغ طائلة من املال العام.

تظاهرات لفالحي املثنى تطالب 
باملستحقات املالية املتأخرة

    بغداد / المستقبل العراقي

خ�رج العرشات من املزارعن يف تظاهرة س�لمية أمام مبن�ى مجلس محافظة املثنى 
وس�ط مدينة الس�ماورة، أمس االثنن، مطالبن بمس�تحقاتهم املالية املتأخرة منذ 
عامن من تس�ويق محصويل الحنطة والشعر.كما طالب املتظاهرون بإعفائهم من 
تسديد ما بذمتهم من مبالغ للمرف الزراعي إىل حن استالمهم كامل مستحقاتهم 
املالي�ة، متهم�ن الحكومة يف الوقت ذاته بالتقصر يف تحصي�ل حقوقهم، وإهمالهم 
وعدم اإليفاء برف املستحقات املالية، محذرين من مغبة استمرار تجاهلهم«.وقال 
ام�ن رس االتح�اد املحيل للجمعيات الفالحية يف املثنى عيل محس�ن الزيادي »خرجنا 
بمظاهرة سلمية للمطالبة باملتبقي من مستحقات مزارعينا لألعوام 2015 و2016 

املتأخرة، الذي وعدنا بها رئيس الوزراء برفها لنا كاملة ولم ينفذ ذلك«.
فيما أوضح عضو االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف املثنى س�عد س�يف الغانمي 
لدين�ا قروضاَ زراعي�ة يف املصارف الزراعية اس�تلمناها وباعتبار أن الدولة ُتس�لمنا 
املس�تحقات ونح�ن بدورنا نق�وم بالتس�ديد، لكن املس�تحقات لم ت�رف لألعوام 

السابقة واملرف أضاف عليها فوائد بسبب عدم توفر لدينا اموال للتسديد«.
كم�ا وقال أحد املزارعن املتظاهري�ن حامد نواف الجابري ان »أحوال الفالحن بلغت 
درج�ة يخافون فيها من التوجه إىل الس�وق بس�بب تراكم الدي�ون عليهم، خصوصاً 
ديون بائعي األس�مدة العضوية الذين له�م فضل كبر عى الفالحن، ولكن الفالحن 

لم يدفعوا ديونهم منذ عامن ألن الدولة لم ترف مستحقاتهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، أمس االثنن، أن النقد املتوفر ليس متاحا، الفتا اىل 
وض�ع خطط لجذب األموال وضخها داخ�ل الجهاز املريف.وقال محافظ البنك 
عيل العالق البنك يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »االكتناز 
يعد مش�كلة ومصدر قلق للعديد من الدول، السيما بعد التطورات التكنولوجية 
الحديثة وما تالها من انجازات وتحقق وفرات هائلة يف الدخول الخاصة بعنارص 
اإلنتاج«.وأضاف العالق، أن »البنك املركزي يالحظ هذه الظاهرة بش�كل مبارش 
وان النق�د املتوفر حالياً ليس متاحاً وكما مخطط له«، مبينا أن »البنك املركزي 
لدي�ه مخط�ط لحل هذا املوضوع ع�ن طريق وضع الخطط والدراس�ات لجذب 
األم�وال وارفادها داخل الجهاز امل�ريف« .يذكر أن مصطل�ح »االكتناز« يعني 
إمساك النقود وحبسها عن التداول وقد يكون االكتناز بدفن النقود أو بحفظها 

يف الصناديق داخل البيوت وعدم إخراجها للتداول يف أسواق النقود ورأس املال.

العيداين يؤدي القسم ويشغل منصب حمافظ البرصة رسميًاالبنك املركزي خيطط جلذب »األموال املكتنزة«
    بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر يف دي�وان محافظة الب�رة، أمس االثنن، 
بأن أس�عد عبد األمر العيداني تلقى مرسوماً جمهورياً 
بتعيينه وأدى اليمن القانونية أمام السلطة القضائية، 

وبذلك توىل منصب محافظ البرة بشكل رسمي.
وق�ال املصدر إن »املهندس أس�عد عبد األم�ر العيداني 
ب�ارش بمه�ام عمل�ه اعتب�اراً م�ن االثن�ن كمحاف�ظ 
للبرة«، مبيناً أن »العيداني تلقى مرس�وماً جمهورياً 
يحم�ل توقي�ع الرئيس ف�ؤاد معص�وم يق�ي بعيينه 
محافظاً للبرة استناداً ألحكام البند السابع من املادة 
)73( من الدس�تور، إضافة اىل البندين األول والثاني من 
املادة )26( من قانون املحافظات رقم 21 لس�نة 2008 
املعدل«.ولفت املصدر الذي طلب عدم نرش اس�مه اىل أن 
»العيداني قام بتأدية القسم أمام السلطة القضائية بعد 
تلقيه املرسوم الجمهوري، ثم توجه اىل ممارسة واجبات 

ومهام منصبه بصورة رسمية يف ديوان املحافظة«.
وكان مجل�س محافظة البرة عقد يف )27 آب 2017( 

جلسة استثنائية تمخضت عن انتخاب أسعد عبد األمر 
العيدان�ي محافظاً للبرة، وهو رجل أعمال وس�يايس 
عراق�ي ب�ارز ول�د ع�ام 1967، وحاص�ل عى ش�هادة 
جامعي�ة يف هندس�ة الكهرباء، وهو نجل الش�يخ العام 
لعش�رة العي�دان التي تعد من أكرب العش�ائر البرية، 
وكان س�جيناً سياس�ياً خ�الل التس�عينات، وبعد عام 
2003 عم�ل يف لجنة اجتث�اث البعث، ث�م أصبح عضواً 
يف مجل�س املحافظ�ة لع�ام واح�د، وبعد ذل�ك تفرغ اىل 
العم�ل التجاري بصفت�ه رجل أعمال م�ن دون االبتعاد 
عن الس�احة السياس�ية، حي�ث انه نائب األم�ن العام 
لح�زب املؤتم�ر الوطن�ي العراقي.يش�ار اىل أن محافظ 
البرة الس�ابق ماجد مهدي النراوي أعلن استقالته 
خ�الل حف�ل افتتاح جر عى ش�ط الع�رب يف )10 آب 
2017(، ويف نفس اليوم غادر العراق اىل إيران عرب منفذ 
الش�المجة الحدودي، وأث�ار رحيله املفاج�ئ حالة من 

االستغراب واالمتعاض الجماهري.

التعليم تعفي الطلبة املكفوفني من أجور الدراسات املسائية

دياىل: تظاهرة حلملة الشهادات العليا رفضًا لقانون التأمينات االجتامعية

   بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
يف  الدارس�ن  املكفوف�ن  الطلب�ة  اعف�اء 
الدراسة املسائية من اجور الدراسة.وقال 

املتحدث الرس�مي لل�وزارة حيدر العبودي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن “الضواب�ط والتعليمات للس�نة 
الدراس�ية 2017-2018 س�محت للطلبة 
املكفوفن التقديم لتعديل الرشيح اىل كلية 

العلوم االسالمية يف الجامعات استثناء من 
رشط املعدل”.واضاف العبودي انه “سيتّم 
تعديل الرش�يح بعدد مح�دود من الطلبة 
سيتنافس�ون  املكفوف�ن  الطلب�ة  ان  اي 
فيما بينهم ع�ى وف�ق معدالتهم”.وتابع 

ان “ال�وزارة وجّه�ت الجامعات بتس�هيل 
ام�ور الطلب�ة املكفوفن ومس�اندتهم يف 
دراس�تهم”، مبينا انه “س�يتّم اختبارهم 
بش�كل ش�فوي اذا تطل�ب االم�ر يف املواد 

املقررة يف املناهج من دون اعفائهم”.

   بغداد / المستقبل العراقي

نظم الع�رشات من حملة الش�هادات العليا يف 
املديري�ة العام�ة لربي�ة دياىل، أم�س االثنن، 
وقف�ة احتجاجية لرف�ض قان�ون التأمينات 

االجتماعية.
وقال مدير إعالم تربية دياىل سنان الربيعي إن 

»العرشات من حملة الشهادات العليا يف تربية 
دياىل نظم�وا، وقفة احتجاجي�ة أمام املديرية 
قان�ون  م�رشوع  ع�ى  احتجاج�ا  ببعقوب�ة 

التأمينات االجتماعية«.
وأضاف أن »املحتج�ن رفعوا الفتات تضمنت 
عبارات ترفض املس�اس بحقوقهم التقاعدية 
واعتربوها خطا أحمر«، مبينا أن »مدير تربية 

دي�اىل جعف�ر الزرك�ويش اس�تقبل املحتجن 
وتس�لم مطالبه�م ووع�د برفعه�ا للجه�ات 

املختصة«.
وكانت أمان�ة مجلس ال�وزراء أصدرت، أمس 
األول الس�بت، توضيحا بشأن مرشوع قانون 
التأمين�ات االجتماعي�ة، مبين�ة أنه ل�م يرفع 

لغاية اآلن إىل مجلس النواب.

جامعة املوصل تلغي »املواقع البديلة« 
وتدعو إىل االلتحاق باملوقع الرسمي

ضبط قطعة أثرية فرعونية بحوزة 
مسافر صيني بمطار البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت جامعة املوصل تبليغا برضورة مغادرة جميع موظفيها وطلبتها مواقعها 
البديل�ة خارج محافظة نينوى وااللتحاق بموقعها الرس�مي.وقال رئيس الجامعة 
أبي الديوه جي يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »جامعة 
املوص�ل أنه�ت العمل يف املواق�ع البديلة كافة، وستس�تقبل الطلبة للع�ام الدرايس 
الجدي�د يف موقعها الرس�مي«.وأكد »عدم وجود أي نش�اط مايل أو إداري س�وى يف 
جامع�ة املوصل«.ومنذ س�يطرة تنظيم داع�ش اإلرهابي عى املوص�ل، يف حزيران 

2014، افتتحت ثالثة مقرات بديلة للجامعة يف محافظات أربيل ودهوك وكركوك.

    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر يف رشطة البرة بأنة تم إلقاء القبض عى مسافر صيني الجنسية 
بحوزت�ه اثأر تعود للعه�د الفرعوني كان ينوي تهريبه�ا بمطار البرة.وقال 
املص�در إن »رشطة البرة ألقت القبض عى مس�افر صين�ي بمطار البرة 
كان بحوزت�ه قطعة أثرية كان ين�وي تهريبها«.وأضاف املص�در أن “القطعة 
األثرية تعود اىل العر الفرعوني وضبطت داخل الطائرة”، مش�را اىل انه “تم 

مصادرة القطعة األثرية وفتح تحقيق باألمر التخاذ ما يلزم”.
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اعالن من رشكة الوائل للتحويل املايل مسامهة خاصة 
املوضوع / دعوة مسامهي الرشكة حلضور اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام املادة 87 / ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذا لقرار 
مجلس االدارة املؤرخ يف 15 / 6 / 2017. 

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة والذي سينعقد بالساعة العارشة من صباح 
ي�وم االثن�ن املصادف 2 / 10 / 2017 يف مق�ر ادارة الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة – العرصات 
– مج�اور مرصف التنمية م 929 ز 21 مبنى 55 ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع 
يؤجل ليعقد يف نفس الزمان واملكان اعاله من االسبوع التايل املوافق صباح يوم االثنن املصادف 9 

/ 10 / 2017 وذلك ملناقشة فقرات جدول االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نتن املاليتن املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 

2016 واملصادقة عليهما .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحسابات الختامية للسنتن املاليتن املنتهية يف 31 / 12 

/ 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليهما .
3 – تعي�ن مراق�ب الحس�ابات لتدقيق حس�ابات الرشكة لع�ام 2017 واقرار تعي�ن رشكة احمد 
الجبوري ورشكاؤه مراقبا لحس�ابات الرشكة وتحديد اجوره حس�ب تعليمات نقابة املحاس�بن 

واملدققن .
4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء املجلس للسنتن املاليتن ) 2015 و 2016 ( 

5 – مناقشة مقسوم االرباح للسنتن املاليتن 2015 و 2016 واتخاذ القرار املناسب بشانها .
6 – مناقشة العدول عن املادة ) الرابعة ( من قرار الهيئة العامة باجتماعها املنعقد بتاريخ 4 / 11 

/ 2015 الفقرة الخاصة بزيادة راسمال الرشكة من ) 45 ( مليار دينار إىل ) 100 ( مليار دينار .
7 – تكييف املادتن ) الثانية ) و ) الخامس�ة ( من عقد التاس�يس وحس�ب تعليمات البنك املركزي 

العراقي الخاصة باملصارف االسالمية.
8 – زيادة راس مال الرشكة من ) 45 ( خمس�ة واربعون مليار دينار إىل ) 100 ( مائة مليار دينار 
وطرح اس�هم قدرها ) 55 ( خمس�ة وخمس�ون مليار دينار / س�هم لالكتتاب العام وفق احكام 
املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتعديل املادة ) رابعا ( من عقد 

التاسيس .
راج�ن حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمن بصك اناب�ة او من غريكم بوكالة مصدقة من 
كاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من موعد 

انعقاد االجتماع مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من القانون اعاله .
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير

حممد اسامعيل ابراهيم 
رئيس جملس االدارة

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تأجري املساحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام 
القانون 35 لس�نة 1983 وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل فعىل 
الراغب�ن  بالتاجري الحض�ور اىل مقر املديري�ة الكائن يف صالح الدين /تكريت الس�اعة 10 
صباحا مستصحبن  معهم التامينات  القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية  ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة ي�وم الثالثن اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

اعالن
تعل�ن االمانة الخاصة ملزار ميثم بن يحيى التمار )ريض 
الل�ه عنه( عن اج�راء مزايدة علنية ع�ن ايجار املحالت 
املستخرجة من العقار املرقم 13/451 والواقع يف شارع 
كوفة /نج�ف واملدرج�ة اوصافه ادناه فع�ىل الراغبن 
باملزايدة الحضور يوم 2017/10/12 الساعة التاسعة 
صباحا يف املزار الرشيف مس�تصحبن معهم التامينات 
التامينات االولية البالغة 20% من القيمة املقدرة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن البالغة %2
االوصاف

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانونية/
احملكمة العسكرية الثانية

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانونية/
احملكمة العسكرية الثانية

اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
مروية3253500/الضباعي والمساطح178
مروية4052500 الكرنة214
مروية273.5.932500 حاوي البو فراج3132
مروية391003000الشيخ محمد422
مروية38193000تلول شكر572
مروية3853500تلول شكر672
مروية3853500تلول شكر772
مروية38143000تلول شكر872
مروية38133000تلول شكر972

مروية38133000تلول شكر1017/72
مروية391003000الشيخ محمد1122
مروية2724000 حاوي البو فرج12122
مروية3472500ديوم البو جواري1328/105
مروية2473500 بيشكان1450
مروية3816.173000تلول شكر1572
مروية38293000تلول شكر1672
مروية3233000 الضباعي والمسطاح1778
مروية38122500تلول شكر1872
مروية3853000تلول شكر1972
مروية38123000تلول شكر2072

القيمة المقدرة سنوياالمساحةرقم المحلت

102.250.000م1451/12

154.750.000م2451/22

102.250.000م3451/32

102.250.000م4451/42



فقدان هـوية وباج
فقـدت الهويـة عظم عـاج والباج 
توزيـع  رشكـة  مـن  الصـادره 
املنتجات النفطيـة / هـياة توزيع 
بغداد والخاصـة باملوظف )محمد 
ورد رايض( راجـن من يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها وشكراً.
ــــــــــــــــــــــــــ

إعالن
بنـاًء عىل الدعـوى املقامة من قبل 
املدعـي سـعد كاظم فرحـان الذي 
يطلب تبديل لقبـه من )الطياوي( 
إىل )الطائـي( ممن لديـه اعرتاض 
مراجعـة هذه املديريـة خالل مدة 
أقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
أحـكام املـادة )24( مـن قانـون 
البطاقـة الوطنية رقم )1( لسـنة 

.2016
املدير العام
اللواء مهدي نعمة الوائيل

ــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة
العدد 743 / ب / 2017 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) خالد نصيف 

جاسم ( 
اقام املدعـي ) اياد محمـد كريم ( 
الدعـوى البدائية املرقمة 743 / ب 
/ 2017 يطلب فيها الحكم بالزامك 
بمبلـغ مقـداره ) 00000 175 ( 
سـبعة عـرش مليون وخمسـمائة 
الف دينار وملجهولية محل اقامتك 
يف الوقـت الحارض قـررت املحكمة 
صحيفتـن  بواسـطة  تبليغـك 
محليتن استنادا لنص املادة 21 من 
قانـون املرافعات املدنية والحضور 
امـام هـذه املحكمة يـوم املرافعة 
املصادف 17 / 9 / 2017 وبخالفه 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون .
القايض  عبيد صالح محيميد 

ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل الرشيكة / زكية خزعل رسن 
اقتىض حضـورك اىل بلدية التاجي 
الجراء اجازة بناء عىل العقار الرقم 

. 10550
الرشيك 
محمد فالح جعفر 

ــــــــــــــــــــــــــ
تنويه 

سـقط سـهوا مـن اعـالن مديرية 
تنفيـذ البيـاع املنشـور يف جريـدة 
الـرشق العـدد 2616 يف 10 / 9 / 
2017 واملسـتقبل العراقـي العـدد 
كلمـة   2017  /  9  /  10 يف   1514
تاييـد املجلس املحيل لحـي الجهاد 

لذا اقتىض التنويه .

تأهيل ساحبات بحرية عدد )4( مع تجهيز مواد احتياطية بنسبة )5%( من قيمة العقد
1-يرس )وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانئ العراق ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم للمناقصة اعاله
2-تتوفر لدى رشكتنا التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية لعام 2017 لتنفيذ خدمات تأهيل ساحبات 
بحرية عدد )4( مع تجهيز مواد احتياطية بنسبة 5% من قيمة العقد وبكلفة تخمينية )11.871.574 دوالر 
امريكي ( )احد عرش مليون وثمانمائة وواحد وسبعون الف وخمسمائة واربعة وسبعون دوالر امريكي 

فقط (
3-بامكان مقدمي العطاء من ذوي االختصاص املؤهلن والراغبن باالشرتاك رشاء وثائق املناقصة باللغتن 
)العربية واالنكليزية ( من خالل تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة ملوانئ العراق – قسم العقود وبعد 
عراقي  دينار  الف  وخمسمائة  مليون  دينار   )1500000  ( البالغة  املسرتدة  غري  للوثائق  البيع  قيمة  دفع 

فقط( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
املشرتكن   العطاء  مقدمي  وبامكان   العقود  /قسم  العراق  ملوانئ  العامة  الرشكة  اىل  العطاءات  4-تسلم 

باملناقصة االستفسار والحصول عىل املزيد من املعلومات عن طريق االتصال 
باحد العناوين االلكرتوني املبينة ادناه :

contracts@scp.gov.iq
ports-contracts@yahoo.com

او  امريكي الغري  الف دوالر  امريكي مئتان وخمسون  البالغة 250.000 دوالر  االولية  التامينات  5-تقديم 
مايعادله بالدينار العراق بموجب صك مصدق  او خطاب ضمان صادر من احد املصارف املعتمدة من قبل 
املناقصة   تاريخ غلق  اعتبارا من  نافذ ملدة 120 مائة وعرشون  يوما  العراق  العراقي داخل  املركزي  البنك 

معنون المر الرشكة العامة ملوانئ العراق
االلكرتوني  وعنوانه  العطاء  مقدم  اسم  عليها  ومثبت  ومختومة  مغلقة  ظروف  داخل  العطاءات  6-تقدم 

ورقم الهاتف واسم املناقصة ورقمها وحسب الوثائق القياسية عىل ان ترفق البيانات االتية :-
القانون  وفق  ومصدقة  محدثة  التأسيسية  الوثائق  وكافة  التأسييس  والعقد  الرشكة   تأسيس  أ-شهادة 
من  مصدقة  الرشكة  تأسيس  شهادة  تقديم  االجنبية  الرشكات  يخص  وفيما  املحلية  للرشكات  بالنسبة 

السفارة او القنصلية العراقية يف بلد التأسيس 
ب-وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخة اصلية

ت-اعمال مماثلة خالل الخمس سنوات السابقة مؤيدة من الجهات املختصة رسميا 
ث- مدة نفاذية العطاء 90 تسعون  يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة

ج-اليقبل اي تحفظ يقدم من قبل مقدم العطاء
دخول  من  ممانعة  عدم  كتاب  تقديم  العراق  يف  املسجلة  االجنبية  والرشكات  العراقية  الرشكات  ح-عىل 
او احد فروعها نسخة اصلية ويكون نافذ نهاية عام 2017  العامة للرضائب  الهيئة  املناقصة صادر من 

ومعنون اىل الرشكة العامة ملوانئ العراق مع ارفاق نسخة من الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي 
خ-تقديم نسخة من الحسابات الختامية لعام 2014. 2015. 2016 عىل ان تكون رابحة ومصدقة من قبل 

محاسب قانوني
7-فرتة رشاء وثائق املناقصة تبدا منت تاريخ االعالن يف املوقع االلكرتوني الرسمي للرشكة العامة ملوانئ 

العراق او الصحف الرسمية ولغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االثنن املوافق 2017/9/25  
العامة  الرشكة  يف  العطاءات  قبل مقدمي  املقدمة من  االستفسارات  لالجابة عىل  فني  8-سيعقد  مؤتمر 

ملوانئ العراق /قسم العقود  يف تمام الساعة العارشة من يوم االربعاء املصادف 2017/10/4
9-تاريخ الغلق والفتح العلني للمناقصة هو الساعة الثانية عرش ظهر بتوقيت محافظة البرصة يوم االثنن 
سيكون  سبب  الي  الدوام  تعطيل  او  رسمية  عطلة  اليوم  هذا  مصادفة  حالة  ويف   2017/10/26 املوافق 
العطاءات الكرتونيا غري مسموح به وكذلك  الذي يليه علما ان تقديم  اليوم  املناقصة يف  موعد غلق وفتح 
الراغبن  او ممثليهم  العطاءات  العطاءات بحضور مقدمي  املتاخرة وسيتم فتح  العطاءات  سوف ترفض 
دينار – مقابل متنزه  املعقل –شارع  الكائن يف  العقود  العراق /قسم  العامة ملوانئ  الرشكة  بالحضور يف 

االندلس  الطابق االريض االستعالمات /قاعة التفاوض 
رياض سوادي شمخي

المدير العام /وكالة
للشركة العامة لموانئ العراق 
رئيس مجلس االدارة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

قسم العقود
اعالن املناقصة 2/خارجية /2017 
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استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلـن مديرية بلدية العمارة عن اجـراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينـة يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبن باالشـرتاك يف املزايدة مراجعة سـكرتري اللجنة يف مقر 
بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مسـتصحبا معه 
التأمينـات القانونية البالغة ان ال تقل عن )100 %( مـن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف 
الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديريـة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية يكـون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن ويكون عليه مراجعـة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( 
عـرشة ايام مـن تاريخ املصادفة إلكمال اجراءات التعاقد االصـويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية.
م ر مهندسين
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العمارة
ر اللجنة

نوع الملك ت
مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

800.000 ثمانمائة الف 9م2حي الرسالة كشك رقم1216
3 سنواتدينار

سوق حي الحسين حانوت رقم 250
600.000 ستمائة الف 16م2القديم

3 سنواتدينار

حانوت رقم 3
3 سنوات1000.000 مليون دينار 12م2الكراج الموحد القديم15ج

رشوط التاجري :
يسـلم امللـك اىل البلدية عنـد الحاجة اليه وخـالل فقرة التاجـرياو عند انتهاء العقـد املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

بالنظر لعدم حصول راغب 
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعلـن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية 
العمارة خالل فرتة )15( خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمينـات القانونيـة البالغـة ان ال تقل عن )25 %( من القيمة التقديريـة وينادى للمزايدة يف 
الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديريـة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية يكـون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن ويكون عليه مراجعـة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( 
عـرشة ايام مـن تاريخ املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصـويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية.
م ر مهندسين
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العمارة
ر اللجنة

نوع الملك ت
مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

1500000 مليون 14م2سوق الثورة العصريحانوت رقم 133
ثالث سنواتوخمسمائة  الف دينار

رشوط التاجري :
يسـلم امللـك اىل البلدية عنـد الحاجة اليه وخـالل فقرة التاجـرياو عند انتهاء العقـد املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

العدد: 34793
التاريخ 2017/8/30 

العدد: 34791
التاريخ 2017/8/30 

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار
اعالناعالن
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مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3386/ب2016/3
التاريخ 2017/9/7

اعالن
بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه 
العق�ار  ش�يوع  بازال�ة  املحكم�ة 
تسلس�ل )3/13612 ح�ي صدام (   
يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة  
اع�اله  املذك�ور  العق�ار  بي�ع  ع�ن 
واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغب�ن بال�راء مراجع�ة ه�ذه 
املحكم�ة خ�الل 15 يوما م�ن اليوم 
الثاني لنر االعالن مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
الم�ر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عر م�ن اليوم 
االخري من االع�الن يف املحكمة وعىل 
املش�ري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العق�ار املرقم 3/13612 حي صدام 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار يقع عىل 
ش�ارع 10 م�ر وبواجه�ة 13 م�ر 
ون�زال 21 م�ر  وبمس�احة كلي�ة 
273م2 ويحتوي عىل ساحة امامية 
مبلطة  بالش�تايكر بمساحة 12×6 
مر فيه�ا ك�راج س�يارات وتواليت 
ومدخل صغري واس�تقبال بمساحة 
5×6 مر وصالة بمساحة 5×4 مر 
وغرفت�ي ن�وم بمس�احة  4×4 مر 
ل�كل غرفة ن�وم ومطبخ بمس�احة 
5×4 مر وحم�ام يف الطابق االريض 
ام�ا يف الطابق العل�وي يحتوي عىل 
غرف�ة نوم واحدة جزء من س�قفها 
مهدم وان بن�اء العقار من الطابوق 
ومسقف بالش�يلمان ومشغول من 
قب�ل املدعو  ك�رار كاظم م�ع افراد 
عائلته وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
البي�ع بصف�ة مس�تاجر وان  بع�د 
العقار مجهز بامل�اء والكهرباء وان 
القيمة املقدرة مبلغ 153.000.000 
مائة وثالثة وخمسون مليون دينار 

فقط الغريها

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة : 2017/1242
التاريخ 2017/9/6

اىل املنفذ عليه
اىل املدين /كريم عباس خضري

لقد تحق�ق لهذه املديرية  من مركز 
رشط�ة الح�ي الجمه�وري املرق�م 
واش�عار   2017/8/27 يف   5764
مخت�ار املنطقة  ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا  للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الس�ماوة خالل خمس�ة عر يوما 
تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسن ال شرب

اوصاف املحرر :
ملي�ون  مبل�غ  بالتس�ديد  الزام�ك 
واربع�ون  وس�بعة  وس�تمائة 
حمي�ة  ع�ن  دين�ار   1.647.000
االقس�اط التي اداها عنه اىل مرف 
الرشيد /فرع السماوة للدائن هاني 
ع�ي م�ايش حس�ب ق�رار محكمة 
بداءة الس�ماوة 1424/ب/2017 يف 

2017/8/13

محكمة بداءة السماوة
العدد: 1748/ب/2017

التاريخ 2017/9/7
اعالن

اىل/ املدع�ى عليه /حس�ن حس�ن 
عويد 

اق�ام املدع�ي )ع�ي حس�ن عويد( 
الدع�وى املرقم�ة 1748/ب/2017 
يطلب فيها الحكم بالزامك بتس�ديد 
مابذمت�ك م�ن دي�ن والبال�غ عرة 
الرس�وم  دين�ار وتحميل�ك  مالي�ن 
واملصاريف وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار املخت�ار بالع�دد بال 
امل�ؤرخ يف 2017/8/24 يف منطق�ة 
والخ�راء  والحس�ن  عم�ار  ال 
التح�ري  بع�د  بان�ه  واملتضم�ن 
بانك تسكن منطقتهم  واالستفسار 
سابقا وحاليا مجهول محل االقامة 
فقد  تقرر تبليغك بالنر بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة املوافق الساعة  التاسعة من 
صباح يوم 2017/9/19 وعند عدم 
حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا ووفقا لالصول 
القايض
فليح حسن جاسم

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانونية/
احملكمة العسكرية الثانية

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانونية/
احملكمة العسكرية الثانية
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       بغداد/ المستقبل العراقي

تتج�ه االنظار الي�وم الثالث�اء اىل ملعب »كامب 
نو« حيث يتواجه برش�لونة اإلسباني مع ضيفه 
يوفنت�وس اإليط�ايل، وصي�ف البط�ل، يف مباراة 
افتتاحية ثأرية لحساب الدور األول من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وترت�دي املواجهة بن الفريق�ن يف الجولة األوىل 
م�ن منافس�ات املجموع�ة الرابع�ة الت�ي تضم 
ايضا اوملبياكوس اليوناني وس�بورتينغ لشبونة 
الربتغايل، طابعا ثأريا بالنس�بة لربش�لونة الذي 
انتهى مش�واره يف املس�ابقة املوسم املايض عىل 
ي�د بطل ايطاليا بخس�ارته أمام�ه يف الدور ربع 
النهائي صف�ر-3 ذهابا، قب�ل تعادلهما صفر-
صف�ر ايابا يف »كامب نو«.ويدخ�ل الفريقان اىل 
مباراتهم�ا األوىل يف املس�ابقة القاري�ة يف وضع 
مش�ابه اىل ح�د ما، إذ خ�ر كل منهم�ا ركيزة 
اساسية يف تش�كيلته بعد رحيل النجم الربازييل 
نيم�ار عن برش�لونة وانتقاله اىل باريس س�ان 
جرم�ان الفرنيس يف صفقة قياس�ية بلغت 222 
ملي�ون ي�ورو، ورحي�ل نج�م الدف�اع ليوناردو 
بونوت�ي ع�ن يوفنت�وس وانتقال�ه اىل الغري�م 
ميالن.ورغ�م حج�م هذين الالعب�ن وتأثريهما 
عىل أسلوب لعب الفريقن، كانت البداية مثالية 
بالنس�بة لهما يف الدوري املحيل إذ فاز كل منهما 
بمبارياته الثالث األوىل بفضل تألق األرجنتينين 
ليونيل مييس وباولو ديباال، إذ س�جل كل منهما 
خمسة أهداف لربشلونة ويوفنتوس عىل التوايل.
ورغ�م البداي�ة القوية لربش�لونة ال�ذي يتصدر 
ال�دوري املحيل بفارق 4 نق�اط عن غريمه ريال 
مدري�د حام�ل اللق�ب وبط�ل دوري األبطال يف 
املوس�من األخريين، ظهر الس�بت اىل العلن بعد 
املب�اراة أمام الجار اس�بانيول )5-صفر( حجم 
النقمة ع�ىل رئيس النادي الكاتالوني جوس�يب 
ماريا بارتوميو الذي طالبه الجمهور باالستقالة 
م�ن منصبه.وتوت�رت العالق�ة ب�ن الجمه�ور 
ورئي�س الن�ادي ع�ىل خلفي�ة انتق�ال نيمار اىل 
باري�س س�ان جرم�ان وم�ا رافقه م�ن دعوى 
قضائي�ة رفعه�ا األخ�ري ض�د الالع�ب الربازييل 

يطالبه فيها بتعويض مايل.
ويف م�ا ب�دا انها محاول�ة للرد ع�ىل االنتقادات، 
ال س�يما يف ظ�ل الصفق�ات الضعيفة يف س�وق 
االنتقاالت والفشل يف تعويض رحيل النجم الدويل 
البالغ 25 عاما رغم التعاقد مع الفرنيس عثمان 
ديمبييل من بوروس�يا دورتموند األملاني مقابل 
105 مليون ي�ورو ، أدىل بارتومي�و بترصيحات 

يف  امل�ايض  الثالث�اء  متزام�ن  يف وق�ت  ن�رت 
صحيفتن كاتالونيتن هما »سبورت« و«موندو 

ديبورتيفو«.
وق�ال بارتوميو ل� »مون�دو ديبورتيفو«، »يبدو 
فريقنا أقل ق�وة اال ان هذا ليس صحيحا. يف كل 

مركز، نحن نطمح لكي نصبح فريقا أفضل«.
أضاف »الناس س�ريون أن فريق املوس�م الحايل 
س�يكون أكثر تنافس�ية م�ن املوس�م املنرصم، 
بالتأكي�د م�ن دون نيمار ولكن م�ع العبن مثل 
)الفرنيس عثمان( ديمبييل. لم يعد لدينا الثالثي 
مييس-سواريز-نيمار، لكن أصبحنا أكثر توازنا 

عىل امللعب«.ويف ترصيحاته ل� »س�بورت«، قال 
بارتومي�و »بالنس�بة اىل برش�لونة، انها فرصة 
لالنتهاء من الثالثي والرتكيز عىل اللعب الجماعي 
)...( التمريرات القصرية يف وسط امللعب شكلت 

تقليديا نقطة قوة برشلونة«.

- عريضة تطالب برحيل بارتوميو -
وضم برشلونة ديمبييل )20 عاما( من دورتموند 
يف صفقة قد تصل قيمتها اىل 147 مليون يورو. 
اال ان�ه فش�ل يف ضم أبرز هدف ل�ه، وهو صانع 
األلع�اب الربازييل فيليبي كوتينيو، بعد أس�ابيع 

من األخذ والرد مع ناديه ليفربول االنكليزي.
لك�ن رغ�م ه�ذه الصفقة، ل�م تك�ن الجماهري 
راضي�ة ع�ىل بارتومي�و الذي واج�ه موقفه من 
نيم�ار معارضة من أب�رز العبي الفري�ق الذين 
ن�روا صورا لهم م�ع الربازي�يل ردا عىل رئيس 

النادي.
وحتى بعد الفوز الكبري الس�بت عىل اس�بانيول، 
وقف قسم كبري من الجمهور يف صفوف طويلة 
للتوقي�ع عىل عريضة حجب الثق�ة عن الرئيس 
بمبادرة من املرشح الس�ابق للمنصب اغوستي 
بينيديتو.وم�ا يث�ري قل�ق الجماه�ري أن مي�يس 

الذي س�جل الس�بت ثالثية، لم يوق�ع حتى اآلن 
ع�ىل عقده الجديد م�ع النادي رغ�م التوصل يف 
الخام�س م�ن تموز/يولي�و اىل اتف�اق بتمدي�د 

ارتباطه مع »بالوغرانا« حتى 2021.
والوض�ع ذاته ينطبق عىل قائ�د الفريق اندريس 
انييس�تا ال�ذي ينته�ي عق�ده الح�ايل يف نهاية 
املوس�م، وهو نفى ما قال�ه بارتوميو عن اتفاق 
مبدئ�ي م�ع الالع�ب البال�غ 33 عام�ا لتمدي�د 

عقده.
وبعيدا عن املشاكل مع بارتوميو، يبدو برشلونة 
مرش�حا للحصول عىل احدى بطاقتي املجموعة 

اىل الدور الثان�ي، عىل غرار يوفنتوس الذي نجح 
املوس�م املايض يف الثأر لخس�ارته نهائي 2015 
أم�ام الن�ادي الكاتالون�ي )1-3(، لك�ن حلم�ه 
باح�راز اللقب انته�ى مجددا عند عتب�ة املباراة 

النهائية بخسارته أمام ريال مدريد 4-1.

- سان جرمان لالعالن عن نفسه باكرا -
ويف املجموع�ة الثاني�ة، يس�عى س�ان جرم�ان 
للتأكي�د من�ذ املب�اراة األوىل بأنه س�يكون الرقم 
الصعب يف املس�ابقة ه�ذا املوس�م عندما ينتقل 
وثالثيه الضارب نيمار واألوروغوياني ادينسون 
كافان�ي وكيليان مباب�ي اىل غالس�كو ملواجهة 

سلتيك بطل اسكتلندا.
ويأم�ل س�ان جرم�ان أن يمح�و م�ن الذاك�رة 
الهزيم�ة التاريخية التي من�ي بها يف اياب الدور 
ثمن النهائي املوس�م املايض أمام برشلونة 6-1 

بعد أن فاز ذهابا عىل ارضه 4-صفر.
ويب�دو ن�ادي العاصمة ق�ادرا هذا املوس�م عىل 
الذه�اب بعيدا يف املس�ابقة التي وص�ل فيها اىل 
نصف النهائي للمرة األخرية عام 1995، بعد ضم 
نيمار ومبابي الذي انتقل اىل صفوفه من موناكو 
عىل سبيل االعارة مع خيار رشائه نهائيا مقابل 
180 ملي�ون يورو.ويب�دو الرصاع ع�ىل صدارة 
ه�ذه املجموع�ة محص�ورا بن س�ان جرمان، 
الفائز بمبارياته الخمس األوىل يف الدوري بفضل 
7 اهداف لكافاني و4 لنيمار، والعمالق البافاري 
بايرن ميوني�خ األملاني الذي يبدأ مش�واره عىل 

ارضه ضد اندرلخت البلجيكي.
ويف املجموعة األوىل، يس�جل مانشس�رت يونايتد 
اإلنكليزي، بط�ل »يوروبا ليغ«، عودته اىل دوري 
األبطال بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو 
بلقاء ضيف�ه بازل الس�ويري، يف مباراة تبدو 
يف متناوله رغم فش�له الس�بت يف تحقيق فوزه 
الراب�ع تواليا يف ال�دوري املمت�از بتعادله خارج 
ملعبه مع ستوك سيتي )2-2(.وتضم املجموعة 
بنفي�كا بطل الربتغ�ال الذي يس�تضيف بدوره 

سسكا موسكو الرويس.
ومن جهته، يبدأ تشليس بطل الدوري اإلنكليزي 
املمت�از مش�وار الع�ودة اىل املس�ابقة بقي�ادة 
امل�درب اإليط�ايل انتونيو كونتي ع�ىل أرضه ضد 
املغم�ور قره باغ االذربيجاني الذي تأهل اىل دور 
املجموعات للمرة األوىل.وتضم املجموعة الثالثة 
منافسن ليس�ا س�هلن عىل االطالق هما روما 
اإليطايل واتلتيكو مدريد اإلسباني وصيف 2014 
و2016 واللذان يتواجهان عىل امللعب األوملبي يف 

العاصمة اإليطالية.

يف مسابقة دوري أبطال أوربا

اليوم.. برشلونة يف مواجهة نارية مع يوفنتوس يف إفتتاحية اجلولة االوىل من دوري املجموعات

رئيس اليويفا: استبعاد سان جريمان من دوري األبطال سيزيد شعبيتي
              المستقبل العراقي / متابعة

اس�تمرت ردود األفعال حول صيف انتقاالت 
الفرنس�ي،  جيرم�ان  س�ان  باري�س  فري�ق 
ال�ذي تعاق�د م�ع نيم�ار مقاب�ل 222 مليون 

عل�ى  ومباب�ي  س�بيل ي�ورو، 

اإلعارة.
الفرنس�ية  “ليكي�ب”  صحيف�ة  وكش�فت 
تصريًحا للرئي�س الحالي لالتح�اد األوروبي 
)يويفا( ألكس�ندر سيفرين، قاله لقادة بعض 
رابطات األندية األوروبية األس�بوع الماضي، 
ج�اء فيه: “أع�رف أن�ي إذا أردت أن أكون ذو 

ش�عبية، مث�ل ميش�يل بالتين�ي، فيج�ب أن 
أستبعد باريس سان جيرمان من المسابقات 

األوروبية”.
وكان س�يفرين ص�رح ف�ي وقت س�ابق من 
شهر أغسطس / آب الماضي بأنه لن “يخاف 
معاقبة باريس س�ان جيرمان” في حال ثبت 

مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف، مؤكًدا 
أنه “ال أحد فوق القانون”.

وعلق رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر 
الخليفي، في وقت س�ابق وق�ال: “أنا هادئ، 
كل من يريد أن يتحدث فأنا س�أقول له إذهب 

وشاهد ما تريد، نحن ال ُنخفي أي شيء”.

              المستقبل العراقي / متابعة

ح�دد م�درب المنتخب العراقي باس�م قاس�م، الخامس والعش�رين من 
الش�هر الجاري موعداً لتجمع الفريق في العاصمة بغداد، تحضيرا 
للمب�اراة الودية أم�ام ليبيا، والتي س�تقام في األول من 
الش�هر المقبل، على ملعب المدين�ة الرياضية في 
البصرة.وق�ال قاس�م ف�ي تصريح�ات خاصة ل 
“الجهاز الفني حدد الخامس والعش�رين موعدا 
لتجمع المنتخب تحضيرا للق�اء ليبيا تجريبيا، 
على أن يسافر العبو القوة الجوية من الدوحة 
إل�ى البص�رة بش�كل مباش�ر، بع�د خ�وض 

مواجهة الوحدة السوري”.وإش�ار إلى أنه س�يوجه دعوة ل�3 أو 4 العبين 
جدد من بينهم العبين محترفين، سينضمان للمنتخب ألول مرة، باالضافة 
إلى محليين من ال�دوري العراقي.وبين أن اللعب في البصرة له خصوصية 
لالعبين كونها فرصة طيبة لسعي العراق لرفع الحظر عن مالعبه، وأضاف 
“ننظر للمباراة بجدية عالية ونسعى لتحقيق نتيجة طيبة تساهم بتحسين 

ترتيب الفريق في الئحة تصنيف االتحاد الدولي”.يش�ار إلى أن االتحاد 
العراقي لكرة القدم يس�عى لخوض أكبر عدد من 

المباريات الدولية في العراق، الستثمار قرار 
االتح�اد الدول�ي برف�ع الحض�ر الجزئي 

لفت�رة مح�ددة، وتأكيد أحقيت�ه برفع 
الحظر عن المالعب بشكل تام.

حتديد موعد جتمع املنتخب الوطني قبل مواجهة ليبيا

زمن نادال وفيدرير يعود من جديد
           المستقبل العراقي / متابعة

عاد أس�طورتا التنس، اإلس�باني رافائيل ن�ادال والسويس�ري روجر فيدرير 
هذا الموس�م لكتابة التاريخ مرة أخرى كما س�بق وأن فعال في 2006 

و2007 و2010، عندما تقاس�ما ألقاب البط�والت األربع الكبرى 
“جراند س�الم”، وه�و األمر الذي لم يتوقعه أح�د بعد أنهى كال 

الالعبين موس�مهما في 2016 مبكرا بداعي اإلصابة.ولكن بعد 
فت�رة الراحة الت�ي خلدا إليه�ا مجبرين، عاد الالعب�ان في أوج 
نش�اطهما وقوتهما وأضافا لقبين من بطوالت “جراند س�الم” 
إلى رصديهما.وفاز فيدرير ببطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون، 
فيما توج نادال بلقبي فرنس�ا المفتوحة “روالن جاروس” وأمريكا 
المفتوحة.ولم يتمكن خالل فترة الخمس س�نوات تلك، التي بس�ط 
فيه�ا فيدرير ونادال س�يطرتهما عل�ى البطوالت الكب�رى في عالم 
اللعب البيضاء، أحد من كتابة اس�مه في سجل األبطال سوى العبين 
فقط هما الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي فاز بأستراليا المفتوحة عام 
2009 واألرجنتين�ي خ�وان مارتن ديل بوت�رو المتوج بأمري�كا المفتوحة 
لنفس العام.وحصد فيدرير في تلك الحقبة 10 ألقاب كبرى، فيما حقق نادال 
ثمانية بطوالت.وحتى انطالق موسم 2017، غلب الظن أن تلك الحقبة طويت 
من صحف التاريخ بال رجعة، فقد توقف رصيد فيدرير عند الرقم 17 من ألقاب 
البطوالت الكبرى ف�ي 2012، ولحقه نادال في 2014 عندما حقق لقبه الرابع 
عشر واألخير.ومع توقف الالعبين األفضل في تاريخ التنس العالمي عن حصد 
األلق�اب الكبرى، بدأ آخرون يضطلعون بدور البطولة وحصد هذه األلقاب مثل 

ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي والسويسري ستانيالس فافرينكا.

كوتينيو يفاجئ كلوب قبل مواجهة إشبيلية
             بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت تقارير صحفية إس�بانية أمس االثنين، عن 
أنباء مفاجئة ح�ول الالعب الدولي البرازيلي فيليب 
كوتيني�و، صان�ع ألعاب نادي ليفرب�ول اإلنجليزي، 
وال�ذي كان قريًبا من االنتقال لبرش�لونة في فترة 

االنتقاالت الصيفية الماضية.
 ووفًق�ا لما ذكرته صحيفة “س�بورت” اإلس�بانية 
المقربة من نادي برشلونة، فإن الالعب البرازيلي ال 
يريد المش�اركة في المباراة المقبلة للفريق بدوري 

أبطال أوروبا أمام إشبيلية، يوم األربعاء المقبل.

 وأوضح�ت الصحيفة أن الالع�ب ال زال محبطا من 
فش�ل عملية انتقاله لبرشلونة هذا الصيف، ويشعر 

أنه غير مستعد للعب لليفربول حتى اآلن.
 وعل�ى الرغ�م م�ن مش�اركة الالعب م�ع منتخب 
البرازي�ل ف�ي تصفي�ات كأس العال�م 2018، إال أن 
ليفرب�ول ومدرب�ه يورجن كلوب ل�م يعتمدان على 
الالعب أمام مانشستر سيتي يوم السبت المنصرم. 
وكان يورج�ن كل�وب قد صرح أن الالعب س�يلعب 
م�ع الفريق ف�ي أقرب فرصة ممكن�ة، مع توقعات 
إنجليزي�ة بمش�اركة الالعب أمام إش�بيلية بدوري 

أبطال أوروبا هذا األربعاء.

نائب رئيس برشلونة يكشف شعور 
بارتوميو بعد محلة سحب الثقة

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف كارليس فيالروبي، نائب رئيس برشلونة اإلسباني، عن شعور جوسيب 
ماري�ا بارتوميو، في ظل رغبة العديد من جماهي�ر وأعضاء النادي برحيله عن 

منصبه.
وق�ال فيالروب�ي رًدا عل�ى حملة التوقيع�ات التي تهدف لرحي�ل بارتوميو من 
رئاس�ة النادي، في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت”: “الرئيس يشعر 
بالقوة، لم أك�ن أرى طوابيرل من أجل الحملة، صورة الناس وهي تصوت 

لبارتوميو محفورة”.
وينظ�م بعض األعضاء حملة لجمع توقيع�ات لرحيل بارتوميو عن 
رئاسة النادي الكتالوني.وبدأ أجوستي بينيديتو، المرشح السابق 
لرئاس�ة الن�ادي بجم�ع التوقيعات، الس�بت أمام إس�بانيول، 
واقت�رب حت�ى اآلن من 3000 آالف توقي�ع، بينما يحتاج ما 
يزيد عن 16 ألفا لضمان رحيل بارتوميو.وأخيًرا س�ئل عن 
قضية اس�تقالل كتالونيا عن إس�بانيا، وقال: “أنا لست 
فاعاًل سياس�ًيا، ما ال أفهمه هو أنهم يسألوننا نحن 
فقط، هن�اك أيًضا إس�بانيول وجيرون�ا يلعبون 

حيث نلعب”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

بدون تعليق

؟؟هل تعلم
هل ت�علم ان ...امرباطورا صينيا اكتش�ف الشاي بالصدفه 
يف عام 2737قبل امليالد , وذلك عندما س�قطت بعض اوراق 

نبتة شاي يف وعاء كان مليئا بماء ساخن
ه�ل ت�علم ان ...قب�ل العام1913 لم تك�ن طائرات الركاب 
م�زوده بمراحيض وكان يتعني عىل املس�افرين جوا ضبط 

انفسهم لحني الهبوط
هل ت�علم ان ...يوجد يف العالم نحو 6االف نوع من الزواحف 
و 73ال�ف نوع من العناكب و3االف نوع من القمل و4600 

نوع من الثدييات و9االف نوع من الطيور
ه�ل ت�عل�م ان ... االوراق النقدي�ه ال تصنع م�ن الورق بل 

اساسا من خليط خاص من القطن والكتان
ه�ل ت�عل�م ان ...ط�ول عظم�ة الس�اعد لدى اي ش�خص 

يتساوى دائما مع طول قدمه
ه�ل ت�علم ان ...النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل 350 مره 

يف الثانيه الواحدة
ه�ل ت�عل�م ان ...غالبية فيتام�ني c املوج�وده يف الربتقال 

ترتكز يف القشور
هل ت�علم ان ...امللكة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني اغنى 

امرأه يف العالم حيث يبلغ ثروتها 5,2 مليار دوالر
هل ت�علم ان ...الزرافه تس�تطيع ان تنظف اذنيها بلسانها 

الذي يصل اىل 140سنتيمرتا
هل ت�علم ان ...يوجد يف العالم نحو مليار دراجه هوائيه

سويرسا تبتكر.. شوكوالتة وردية؟
يش�تهر يف عالم الشوكوالتة اللونان األس�ود واألبيض تبعا 
لنكهت�ني معروفتني عاملي�ا، القهوة أو الفاني�ال، لكن يبدو 
أن ه�ذا العرف انكرس حاليا، حي�ث انضم إىل القائمة اللون 

الوردي. لكن ما رس هذا اللون؟ 
ووف�ق صحيفة »داييل ميل« فإن رشك�ة »باري كاليبوت« 
الس�ويرسية، املتخصص�ة يف تصني�ع الش�وكوالتة، ارتأت 
إضافة لون س�احر عىل هذه امل�ادة الغذائية العاملية. وهو 

اللون الوردي. 
وذكرت الصحيفة إن الرشكة أطلقت عىل هذا النوع، اس�م 
»روب�ي« أو الياق�وت، وهو مصن�وع من حب�وب الكاكاو 

الياقوتي ومن دون إضافة األلوان والنكهات.
ويؤكد مس�ؤولو الرشكة أن ش�وكوالتة »روبي« س�تحدث 
طف�رة يف عال�م الش�وكوالتة بع�د محاوالت اس�تمرت 80 
سنة لتجديد أنواع الشوكوالتة بعد أن اعتاد املس��تهلكون 
ع�ىل األن�واع الداكن�ة والبيض�اء والش�وكوالتة بالحلي�ب 

واملكرسات.

محية املرايا تساعد يف احلصول عىل قوام رشيق
ابتكر طالبان بريطانيان طريقة جديدة تمنح الراغب يف اتباع حمية غذائية، 

شعورا بأن الوجبة التي تناولها أكرب حجما مما هي عليه يف الواقع.
وبحس�ب موقع أوديتي سنرتال، لجأ كل من ساكي ماروياما ودانيال كوين 
إىل اس�تخدام املرايا العاكس�ة، لجعل وجبات الطع�ام بحجم يعادل ضعفي 
حجمها، وتخدع هذه الطريقة العينني والدماغ، وتوحي للراغب يف خس�ارة 
ال�وزن، بأنه عىل وش�ك تناول وجب�ة كبرية.وأطلق الش�ابان عىل مجموعة 
الطعام الجديدة التي كش�فا عنها، اسم “هالف/فول”، وهي مستوحاة من 
خطر نقص الغذاء يف املس�تقبل عىل نحو عاملي، وبالتايل تهدف إىل التوفري يف 
كمي�ات الطعام عن طريق التخفيف من الش�هية، ويف نفس الوقت الوقاية 
من األمراض الناتجة عن البدانة وزيادة الوزن.وقال الش�ابان “يف املستقبل 
القريب، س�تؤثر التغيريات املناخية عىل إنتاج الغذاء العاملي، وعندما نتخيل 
املس�تقبل مع النقص الكبري يف الغذاء، يجب علينا إعادة حس�اباتنا للتكيف 
مع ش�هيتنا ونمط حياتنا يف الوقت الحارض”.وتضم كل مجموعة صحنني 
وكوبا ووعاء وس�كينا وش�وكة وملعقة، باإلضافة إىل سطح عاكس، وعند 
وض�ع وجبات الطعام عليها، تظهر بضعفي حجمها بش�كل افرتايض، بما 

يكفي ملنح الشعور بالشبع واالمتالء.

مرسيدس تكشف عن سيارة تعمل بخاليا الوقود

صنعت رشكة مرسيدس موديال 
جدي�دا من س�يارة GLC كروس 
تفاع�ل  م�ن  طاقت�ه  يس�تمد 
الهيدروج�ني  ب�ني  كيميائ�ي 
هذه  إنتاج  واألوكس�يجني..يبدأ 
الس�يارة بالجملة بع�د عرضها 
مع�رض  يف  األول  الرس�مي 
فرانكف�ورت للس�يارات، بداي�ة 

عام 2018.
وق�د أعلن�ت إدارة الرشك�ة هذا 
ص�ور  ع�ن  وكش�فت  الخ�رب 
وبعض  االختباري�ة  للمودي�الت 
االختبارات..حي�ث  تفاصي�ل 
كشفت مرس�يدس أن املوديالت 
 GLC�االختبارية التي س�ميت ب
ط�ن   200 اس�تهلكت   F-Cell
من الهيدروج�ني، وبعثت 1800 
طن من بخار امل�اء. كما قطعت 

ه�ذه املوديالت نح�و 17 مليون 
كيلوم�رت من�ذ بداي�ة اختبارات 
بخالي�ا  العامل�ة  املنظوم�ات 
الوق�ود. وتعرضت هذه النماذج 
ملجموعة من اختبارات التصادم 

يف مركز بحوث الرشكة.
صمم�ت رشك�ة AFCC يف كندا، 
مرس�يدس  أسس�تها  والت�ي 
ف�ورد،  رشك�ة  م�ع  بالتع�اون 
الجديدة.  الس�يارة  وحدة ق�درة 
وق�د أك�دت الرشك�ة األملانية أن 
قط�ع  تس�تطيع   GLC F-Cell
نح�و 500 كيلوم�رت، منه�ا 50 
كيلومرتا باستخدام الكهرباء من 
الهيدروج�ني  بطاريتها..يخ�زن 
يف  الس�يارة  تس�تعمله  ال�ذي 
بحماي�ة  مزودت�ني  حاويت�ني 

خاصة أسفل أرضية هيكلها.

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

العدد 2436/ش/2017
التاريخ 2017/8/6

اعالن
اىل/املدعى عليه ) عيل محمد نايف ( 

اقامت املدعية زوجتك نور شلش طعمة الدعوى بالعدد 2436/
ش/2017 تطلب التفريق بينك وبينها للرضر استنادا الحكام 
امل�ادة 43/اوال /1 م�ن قانون االحوال الش�خصية وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
الخرض بالع�دد 232 يف 2017/8/27 ومرفقة اش�عار مختار 
قضاء الخرض /حي الحس�ن العس�كري والصوب الصغري لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بوجوب 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق الس�اعة 
التاس�عة  من ي�وم 2017/9/21 ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا  او ارس�ال معذرة مرشوعة سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا يف املوعد اعاله ووفق القانون
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 52

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 41/ الخاجية
الجنس : ارض زراعية

النوع : ملك رصف 
املساحة:  63.18

املزروع�ات او املغروس�ات : تس�قى س�يحا محص�ول حنطة 
والشعري 

الشاغل : عبد االمري وحيد خادم
مقدار املبيع :  12000000 مليون للدونم 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوف�ة  باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف  اع�اله العائد للراهن  عبد االمري وحيد خادم    
لقاء طلب الدائ�ن املرتهن املرصف الزراعي البالغ 27000000 
دين�ار عراقي  فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل 15  يوما اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة التقل عن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة )   
( دين�ار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظه�را من اليوم 

االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 52/26

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 48 الحرية
الجنس : عرصة

النوع : ملك رصف 
املساحة:  4.18.66م

املش�تمالت : عرصة تحت�وي عىل اربعة محالت تجارية مس�قف 
كونكريت

الشاغل : صادق حميد كاظم امليايل
مق�دار املبي�ع :  45.000.000 خمس�ة واربع�ون  ملي�ون دينار 

الغريها
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف  اعاله العائد للراه�ن  صادق حميد كاظم امليايل    لقاء 
طل�ب الدائن املرته�ن املرصف الزراع�ي التعاوني /ف�رع النجف  
البال�غ 342.000.000 ملي�ون عراقي  فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل 30  يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة ) 45.000.000   ( دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

12 ظهرا من اليوم االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 38/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 31 ابو شورة
الجنس : دار

النوع : ملك رصف 
املساحة:  240م

املش�تمالت : تحت�وي ع�ىل اس�تقبال ومدخل وه�ول وكليدور + 
غرف نوم ومطبخ ومجموعة صحية  البيت مسقف بالكونكريت 

والشيلمان
الشاغل : حسن عجون جواد

مقدار املبيع :  65000000 خمسة وستون مليون دينار الغريها
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف  اعاله العائد للراهن  املرتهن املرصف الزراعي التعاوني 
/ف�رع النجف  البالغ 25.000.000 ملي�ون عراقي  فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 30  يوم�ا اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة التقل عن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 65.000.000   ( دين�ار وان املزاي�دة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 81/ب/2016
التاريخ 2017/9/7

اعالن
املدع�ي /اياد ورس�الة وري�اض ونض�ال اوالد عبد الرس�ول حبيب  
واحمد ونجوى ابناء عبد املنتظر عبد الرسول  وضياء وباسم واقبال 

ورحمة وسلوى اوالد حسني حبيب وبدرية مريزه محسن 
املدع�ى عليهم /عماد وعيل ورجاء وانوار وبلقيس وازهار  اوالد عبد 
الرس�ول حبيب وحس�ن و عالء وجهاد اوالد حس�ني حبيب  وابتهال 

وغدير وابرار وفدك اوالد عامر حسني وعامر حسني جاسم 
الش�خص الثال�ث الذي ادخ�ل اىل جانب املدعى عليهم /عيل حس�ني 

حسن
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 15/2/44 الكزارة  
مس�احته 204م2 وهو عبارة عن بناية  متكونة من طابقني تقع يف 
منطقة العشار منطقة العيادات الطبية خلف مركز رشطة العزيزية 
ع�ىل ش�ارعني فرعيني وهو مؤل�ف من طابق�ني االريض عىل عرشة 
مح�الت تجارية منها صيدلية وبيع التجهيزات  الطبية ويف الش�ارع 
الثاني  صيدلية  ومحل الطابق الفوقاني اربع شقق كل شقة تحتوي 
عىل غرفتني وصالة وحمام ومرفق صحي متخذ عيادات طبية البناء 
من الطابوق ومس�قف بالكونكريت  املس�لح درج عمرانه متوسطة 
فم�ن له رغبة بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع دف�ع التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة والبالغة خمسمائة وعرشة 
ماليني دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم 

الثالثون التايل لنرش االعالن اجور املناداة عىل املشرتي 
القايض
 علوان بربوت حسن

فقدان
فقدت مني لوحات املرقمة )2193/2181/ 2174/2190( الصادرة 
من مديرية كمرك املنطقة الجنوبية بأس�م رشك�ة )cccc الصينية ( 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئاف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1182/ب2017/2

التاريخ 2017/9/11
اعالن 

اىل املدعى عليها /ميسم ناهد خزعل
اقام�ت علي�ك املدعية ) فوزية س�هم طعم�ة ( امام ه�ذه املحكمة 
الدع�وى البدائي�ة بالع�دد اع�اله طلبت فيه�ا الحكم بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 49/42م2 رشقي بهرز وملجهولية محل اقامتك حسب 
القائم بالتبليغ يف مركز رشطة الخالص واش�عار املختار قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 2017/9/21 ويف 
حال تبلغك وعدم الحضور او ارسال من ينوب عنك ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اعالن

رقم االخطار 2012/483
اىل/املته�م اله�ارب )ش.م مؤي�د احمد م�ردان( املنس�وب اىل املديرية 

العامة ملنفذ الشالمجة الحدودي  
مل�ا كنت متهم�ا وفق املادة /5 م�ن ق.ع.د  عن تهم�ة غيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 2011/11/1 ولحد االن 
وبما ان 

محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجة 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك 
املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام املواطنني 
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 
69/اوال وثاني�ا و ثالث�ا ورابعا من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف الخالص

العدد 4536
التاريخ 2017/8/28

اعالن
اىل املفقود/ نزار جاسم احمد يسكن الخالص /السد العظيم

بتاريخ 2017/8/28 قدمت لنا املدعوة سناء جبار احمد زوجة املفقود 
ن�زار جاس�م احمد والذي فق�د بتاريخ 2017/5/1 والت�ي تطلب فيه 
اصدار حجة الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا تقرر االعالن عن 
ذلك يف الصح�ف املحلية فمن له حق االعرتاض مراجعة  هذه املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك سوف تصدر املحكمة 

حج�ة الحج�ر والقيموم�ة وفق�ا للقان�ون
القايض

عيل منشد خلف 

تنويه
ورد س�هوا يف اعالن مديرية بلدية ميسان لجنة البيع وااليجار املنشور 
يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1515 يف 2017/9/11 حيث 
وردت كلم�ة اىل املواطنني كافة خطا والصحي�ح اىل املوظفني كافة لذا 

اقتىض التنويه

تنويه 
ورد سهوا يف اعالن مديرية كربالء 
يف   24387 الع�دد  ذي  املقدس�ة 
2017/8/31 املنشور يف صحيفة 
املستقبل العراقي بالعدد 1515 يف 
2017/9/11 حيث وردت كلمة 
مديرية بلديات كربالء  املقدس�ة 
خط�ا والصحي�ح ه�و مديري�ة 
بلدية  كربالء املقدسة لذا اقتىض 

التنويه



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1516
  الثالثاء 12 ايلول 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

الفصل بني السلطات قلوبنا أقل جودة

إياس الساموككرم نعمة 

لي�س نومنا فقط أقل جودة مما مضى، يب�دو أن قلوبنا أيضا 
عندما كبرت قبل أوانها ولم تعد تتناسب مع أعمارنا، هكذا يخبرنا 
الباحثون في دراس�ة جديدة أجريت على 1.2 مليون متطوع من 
الرجال والنس�اء ضمن حملة للصح�ة العامة في إنكلترا، فقلوب 
الرج�ال صارت أكبر بنحو عش�رة أع�وام م�ن أصحابها، وتصل 
الدراسة ببساطة إلى نتيجة أن قلوب الرجال الشباب باتت مسنة! 
الطبيع�ة اإلنس�انية تجعلن�ا نعتقد أنه ال بد دائما من فعل ش�يء 
م�ا، لكننا نبالغ في تقدي�ر قدرات قلوبنا على عمل هذا الش�يء، 
والفكرة الت�ي كان يتعلمها التالميذ الصغار بضم كفهم األيس�ر 
للتعرف على حجم قلوبهم لم تعد ناجعة، ألن قلوبنا ش�اخت قبل 

أن تصاب أكفنا بالوهن واالرتخاء!
قلوبن�ا خرجت عن طورنا ول�م تعد تتحمل اإلنهاك النفس�ي 
والش�عور المتفاقم بوط�أة الحياة، هرمت قب�ل األوان، اعترفت 
بالهزيم�ة الجس�دية وحذرتن�ا بوق�ت مبكر، من أنها س�تتوقف 
ع�ن العمل في أي لحظ�ة إن لم نتوقف عن ه�ذا اإلنهاك الحياتي 
والشعور المتصاعد باأللم على مصائر اآلخرين، وانهمار الدموع 

مع أول جملة موسيقية تتصاعد في الصباح من الراديو!
م�ا أبغ�ض هذا الطل�ب وما أصع�ب القبول به، هك�ذا تخيرنا 
قلوبن�ا بين أن نصب�ح بلهاء وقطعة حجر صماء بال مش�اعر، أو 

تتوقف هي عن النبض!
قلوبن�ا أيها الس�ادة الباحثون في الصحة العام�ة اإلنكليزية، 
ليس�ت على ما يرام منذ أن انتش�رت الكراهية بيننا، وبتنا نشعر 
بالعار من ديننا وطائفتنا وقوميتنا… نحن الذين خذلتهم قلبوهم 
نتأس�ى حزنا عل�ى مصائر األبري�اء، وهم الذين تتصل�د قلوبهم 
ي�زدادون قس�وة مع ازدي�اد ش�حنات الكراهية والرغب�ة بإذالل 
اآلخ�ر وتجويعه وط�رده. تلك المعادل�ة العصية على التفس�ير 
على األطباء في أبرع مراكز البحوث والدراسات..ندرك أن قلوبنا 
ش�اخت قبل أن تشيخ أعمارنا، لكن ماذا بشأن قلوبهم التي تزداد 

قسوة وحقدا؟ هل لديكم تفسير لها؟
من الس�هولة بمكان أن يعرف اإلنس�ان الحس�اس شيخوخة 
قلب�ه عندما ينهار على دمع�ة طفل مهجر وجائ�ع، لكن من أين 
لنا أن نعرف نوعية قلب الميليش�ياوي أو الداعشي أو رجل الدين 

الطائفي الذي يذبح البشر ضاحكا منتشيا؟
لق�د أغف�ل الباحثون األجالء ف�ي منظمات رس�مية وخيرية 
معني�ة بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا، بعد أن قدموا 
نتائج دراس�تهم عن شيخوخة القلوب، القسوة التي ازدادت عند 
أولئك الذين لم تهرم قلوبهم، فمثل هؤالء ال تش�يخ قلوبهم ألنها 

ببساطة عامرة بالحقد والضغينة والكراهية.

وض�ع دس�تور جمهوري�ة الع�راق لع�ام 2005، خارط�ة 
لمكونات الس�لطات االتحادية وكيفية ممارس�ة اختصاصاتها 
ومهماتها والت�ي تتكون من ثالث س�لطات تمارس كل واحدة 
منها هذه االختصاصات والمهام على اس�اس مبدأ الفصل بين 

السلطات.
م�ن الصحيح القول بوجود فصل بين تلك الس�لطات، ولكن 
ه�ذا ال يعني العزل التام، إنما التكامل كل وبحس�ب دوره الذي 
حدده الدس�تور والقانون، فعلى س�بيل المثال ال يحق لمجلس 
الن�واب ممارس�ة اختصاص�ات ومه�ام الس�لطة القضائي�ة 
االتحادي�ة، وال يحق للس�لطة التنفيذية ممارس�ة اختصاصات 

السلطة التشريعية.
وف�ق التسلس�ل في الدس�تور، ف�ان الس�لطة التش�ريعية، 
وبحس�ب المادة )48( منه تتكون من مجلس النواب، ومجلس 
االتحاد )الذي لم يتم تش�كيله حت�ى اآلن(، تنظم اختصاصاتها 

ومهماتها المواد )-49 64( من الدستور.
أم�ا الس�لطة التنفيذي�ة فتتك�ون م�ن رئاس�ة الجمهورية 
ومجلس الوزراء وخصها الدس�تور ف�ي المواد بين )-66 86(، 
في حين أفرد لمكونات السلطة القضائية االتحادية - المحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا، مجل�س القض�اء األعل�ى، محكم�ة التمييز 
االتحادي�ة، جه�از االدع�اء العام، هيئ�ة اإلش�راف القضائي- 

والمحاكم األخرى المواد )-87 101( من الدستور.
إن المواد الواردة في الدس�تور والمخصصة لمهام وتشكيل 
الس�لطات االتحادي�ة العراقية جاءت عل�ى نوعين، األول فصل 
االختصاص�ات بنح�و واض�ح كما هو حال بالنس�بة لرئاس�ة 

الوزراء أو المحكمة االتحادية العليا، أو مجلس النواب.
أم�ا الن�وع اآلخر، فق�د اح�ال الدس�تور اختصاصات بعض 
مكون�ات الس�لطة االتحادي�ة إل�ى قان�ون يصدر ع�ن مجلس 
الن�واب، ونخ�ص بالذكر هنا مجل�س االتحاد -المك�ون الثاني 
للس�لطة التش�ريعية- ، حيث نص�ت المادة )65( من�ه على ان 
»يتم انش�اء مجلٍس تش�ريعي ُيدعى ب� )مجلس االتحاد ( يضم 
ممثلي�ن ع�ن االقاليم والمحافظ�ات غير المنتظمة ف�ي إقليم، 
وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما 
يتعلق به، بقانوٍن يس�ن بأغلبية أعضاء مجل�س النواب«، على 
أن يتم تش�كيله بعد انته�اء الدورة االولى النيابية اس�تناداً إلى 
اح�كام المادة )137( من الدس�تور التي نص�ت على ان »يؤجل 
العمل باحكام الم�واد الخاصة بمجلس االتحاد اينما وردت في 
هذا الدس�تور، الى حين صدور قراٍر من مجلس النواب، بأغلبية 
الثلثين، بعد دورته االنتخابية االولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا 

الدستور«.
وبالعودة إلى وجوب أن تلتزم كل سلطة بمهامها وال تدخل 
في شؤون االخرى، فقد كانت للمحكمة االتحادية العليا كلمتها 
ف�ي ه�ذا الجانب، بع�د أن عرضت عليه�ا دعوى بالع�دد )39/ 

اتحادية/ 2008(.
حيث اقام أحد المواطنين دعوى على رئيس مجلس النواب/ 
إضاف�ة لوظيفت�ه، يطلب فيها م�ن المحكمة االتحادي�ة العليا 
اص�دار قرار يتضم�ن تعديل القان�ون رقم )17( لس�نة 2005، 
)قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع 

الدعاوى(، وطلب المدعي بإطالق سريانه على الماضي.
 لك�ن المحكمة االتحادية العليا والت�ي تصدر قرارا ال يمكن 
الطعن به كونه نافذا على جميع الس�لطات، التزمت بالدستور، 
وردت الدع�وى مس�تندة إل�ى الم�ادة )93( من�ه الت�ي تتناول 
اختصاص�ات المحكم�ة التي ليس من بينها ممارس�ة س�لطة 
التش�ريع التي هي من صلب اختصاصات الس�لطة التشريعية. 
ان القض�اء الدس�توري ج�اء موفق�اً في ه�ذا التوج�ه، حيث 
التزم ح�دود صالحياته وهي الرقابة على دس�تورية القوانين 
دون التدخ�ل ف�ي تش�ريعها أو تعديله�ا؛ وألن دوره في مجال 
مراقبة مش�روعية ودستورية التش�ريعات باصدار قرار بالغاء 
القواني�ن التي تخالف الدس�تور ويت�رك معالجته�ا إلى الجهة 
صاحب�ة االختص�اص وه�ي الس�لطة التش�ريعية، ملتزماً في 
ذلك بنص المادة )47( من الدس�تور ونصها »تتكون السلطات 
االتحادية، من الس�لطات التش�ريعية والتنفيذي�ة والقضائية، 
تم�ارس اختصاصاتها ومهماتها على اس�اس مبدأ الفصل بين 
السلطات«، وهو المبدأ الذي كرسته الدساتير لحماية الحريات 

ويمثل جبهة الصد للحيلولة دون االعتداء عليها.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

بغداد / المستقبل العراقي
أص�در )المرك�ز اإلعالم�ي لمجلس القض�اء األعلى 
JAMC ( عدداً ش�هرياً جدي�داً من صحيفة »القضاء« 
االلكتروني�ة، واهت�م العدد ف�ي موضوع�ه الرئيس 
بجرائ�م االتج�ار بالبش�ر ف�ي الب�الد، فيم�ا احتوى 
أيض�اً حواراً موس�عاً م�ع رئيس محكمة اس�تئناف 
ديالى، وض�م العدد مجموعة من التقارير والقصص 

والمقاالت، منها :
- بغ�داد تتصدر قائمة االتجار بالبش�ر عن اس�تغالل 

الفتيات واألطفال
-التح�اق المعه�د القضائي بمجل�س القضاء األعلى 

تطبيق للدستور وترسيخ لالستقاللية
- رئيس اس�تئناف ديال�ى: حاكمنا نح�و ألفي متهم 

باإلرهاب وعملنا بظروف أمنية قاهرة
- إشادة قضائية بقانون المخدرات الجديد

- قض�اة يتحدثون عن فصل مجل�س القضاء األعلى 
عن المحكمة االتحادية العليا

- رجال يستغلون زوجاتهم لإلنفاق خالفاً للقانون
- »العضاضة« أم بكر: أراقب نس�اء الموصل وأطبق 

أسناني على المخالفات
- إرهابي�ون يروون هزائمهم ف�ي الموصل وجرف 

النصر والفلوجة
- القضاء واليونيسيف يدرسان جرائم األحداث

- قتل شقيقتيه بعد خالف دام 35 عاماً !
واحتوى العدد باقة من المقاالت واآلراء، منها:

- الثقاف�ة القانوني�ة المفق�ودة: مق�ال افتتاح�ي 
للقاضي عبد الستار بيرقدار

- حي�رة ق�اٍض: مق�ال للكات�ب القانون�ي فتح�ي 
الجواري

- حريات الكترونية للقاضي إياد محسن ضمد
- الزوجة تحت رحمة الزوج : مقال للكاتب القانوني 

سالم مكي

س�تتقدم ش�ركة س�مارت السويس�رية إلى معرض 
فرانكفورت للس�يارات بس�يارة اختبارية خالية من 
عناص�ر القيادة التقليدية أي دون مقود ودواس�ات. 

.Vision EQ Fortwo�سميت هذه السيارة ب
يثير االهتمام أن شركة س�مارت حرمت ركاب هذه 
الس�يارة حت�ى م�ن إمكانيته�م النظرية ف�ي قيادة 
س�يارة المس�تقبل ه�ذه ف�ي يوم م�ن األي�ام ألنها 

تخصص الستخدامها في مصالح 
تش�اركية حيث ال يوجد لس�يارة 

صاحب معين ملموس.
زودت ه�ذه الس�يارة بمنظوم�ة 
القي�ادة الذاتي�ة م�ن المس�توى 
الخامس الذي يتصف بأن السيارة 
نفس�ها تتخذ كل الق�رارات حول 
مواقف تتشكل في الطريق. سمح 
ذلك بزيادة الفراغ في المقصورة 
بينم�ا يس�تطيع ال�ركاب التحكم 
ف�ي وظائ�ف إضافي�ة بواس�طة 
تطبيقات ف�ي هواتفهم الذكية أو 

عن طريق إعطاء أوامر صوتية.
ببابي�ن  الس�يارة  ه�ذه  زودت 
الخلف  إل�ى  ينزلقان  مس�تديرين 
مما يخفض مخاطر صدم المشاة 

وركاب الدراج�ات الهوائي�ة. تغط�ى مراي�ا جانبي�ة 
بغش�اء خاص يس�مح بإظهار معلومات بيانية. كما 
حولت ش�بكة أمامية إلى شاش�ة تمكن السيارة من 
االتص�ال بس�يارات أخرى مش�اركة في الس�ير عن 

طريق رسوم ورسائل نصية.
تس�تمد هذه الس�يارة حركتها من مح�رك كهربائي 

يتغذى من بطارية سعتها 30 كيلوواط/ساعة. 

سيارة دون مقود ودواسات!عدد جديد من صحيفة »القضاء«

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير تلعفر


