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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

طالب اآلخرة يدرك أمله ويأتيه 
من الّدنيا ماقدر له

ص3الربملان »يعلق عضوية« نائبني ويستعرض أسامء النواب املوجهة هلم »انذارات هنائية«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 خيارات الروهينغا: املوت جوعا أو حرقا

السعـوديـة: بـن نـايـف ينجـو مـن حمـاولـة اغتيـال قـام بـهـا بـن سلمـان

النجـف االشـرف تعـد خطـة أمنيـة وخدميـة لشهـر حمـرم احلـرام

املحكمة االحتادية تأمر بوقف استفتاء كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اصدرت املحكمة االتحادية العليا امراً 
بايقاف االستفتاء املرتقب عىل استقالل 
اقلي�م كردس�تان يف 25 ايل�ول الجاري، 
فيم�ا ق�ال الجي�ش الرتك�ي إن القوات 
املس�لحة ب�دأت مناورات عس�كرية عىل 
الح�دود م�ع الع�راق، رداً عىل اس�تفتاء 

االنفصال الكردي.
االتحادي�ة  املحكم�ة  اص�درت  وق�د 
العليا، اعىل سلطة قضائية يف البالد، امرا 
بايقاف االستفتاء املرتقب عىل استقالل 
اقليم كردس�تان. وتقدم عدد من النواب 

والسياس�ين العراقي�ن بطلب�ات ل�دى 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا للب�ت بعدم 
دس�تورية قرار رئيس اقليم كردس�تان 
اجراء اس�تفتاء لغرض اعالن اس�تقالل 
االقلي�م. وق�ال مكت�ب رئي�س ال�وزراء 
العراق�ي حيدر العب�ادي إن العبادي قدم 
طلباً رسمياً تعليق خطط إجراء استفتاء 

عىل استقالل إقليم كردستان.
وق�ال مكتب�ه يف بي�ان إن املحكم�ة 
االتحادية العليا وافقت عىل طلب العبادي 
»بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي 

إقليم أو محافظة عن العراق«.
وقال اياس الس�اموك، مدي�ر املكتب 

االعالم�ي للمحكمة االتحادي�ة العليا يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، أن�ه »بعد املداول�ة ولتوفر الرشوط 
الش�كلية القانونية يف الطلبات، اصدرت 
ام�راً والئياً بايقاف اجراءات االس�تفتاء 
املن�وي اجراؤه يف 25 ايلول لحن حس�م 
الدعاوى املقامة بعدم دس�تورية القرار 
املذكور«. ب�دوره، قال الجيش الرتكي يف 
بيان إن القوات املس�لحة بدأت مناورات 
عس�كرية عىل الح�دود مع الع�راق قبل 
أسبوع من اس�تفتاء عىل استقالل أكراد 

العراق طالبت أنقرة بإلغائه.
التفاصيل ص3

ترامب يستأنف 
اهلجوم عىل منافسته السابقة 

»هيالري الفاسدة«

رصاع مرتقب بني
 ريال مدريد وبرشلونة 

عىل نجم ليفربول

تركيا ترد مبناورات عسكرية على حدود اإلقليم.. وفرنسا تدرس »فرض عقوبات« على أربيل
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روسيا تسجن امرأتني بتهمة التخطيط لـ »اعتداء إرهايب«
      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة روس�ية، أم�س االثنين، 
أحكام�ا بالس�جن على امرأتين بع�د إدانتهما 
بالتخطيط لتنفيذ اعتداء في أحد أكبر المراكز 
التجاري�ة الكب�رى جنوبي البالد، بحس�ب ما 

أعلنت لجنة التحقيق الروسية.
وتابعت لجنة التحقيق في بيان أن القضاء 
حك�م على تاتيانا كاربنكو وناتاليا غريش�ينا 
بالس�جن تباع�ا، 14 عاما وس�تة أش�هر و9 

سنوات مع األش�غال، بشأن مخطط االعتداء 
المقرر في روستوف-نا-دونو جنوبي البالد، 

الذي يعود إلى 2016-2015.
ويقول المحققون إن المرأتين من مؤيدي 
ما تسمى »إمارة القوقاز«، التي أعلنت والءها 
لتنظيم داعش. وكانتا تعدان العتداء انتحاري 
داخ�ل مرك�ز تس�وق كبي�ر في روس�توف-

نا-دون�و. وتاب�ع المصدر نفس�ه أن القضاء 
حكم س�ابقا عل�ى متهمة ثالثة ف�ي القضية 
بالس�جن 3 س�نوات بع�د إقراره�ا بالذن�ب. 

وكان المتشددون هددوا مرارا روسيا بتنفيذ 
اعت�داءات من�ذ تدخلها في س�وريا في أيلول 
2015. وتبنى تنظيم »داعش« في آب اعتداءين 
بس�كين في روسيا. ففي 19 آب طعن مسلح 
س�بعة أش�خاص في أحد ش�وارع سورغوت 

غربي سيبيريا.
بس�كين  مس�لحان  هاج�م  آب   28 وف�ي 
بالقوق�از  داغس�تان  ف�ي  ش�رطي����ين 
الروسي، وقتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجروح 

قبل أن يقتال. 

حمافظ البرصة يعلن االتفاق مع النفط عىل إعامر 
الطريق الداخيل لقضاء أيب اخلصيب 

وزير النقل يدشن أول رحلة جوية مبارشة 
6بني بغداد وموسكو بعد انقطاع طويل 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أن  العراقي�ة  الحكوم�ة  أعلن�ت 
ع�ىل  جوي�ة  غ�ارات  ش�نت  املقات�الت 
أه�داف لتنظيم »داع�ش« داخل األرايض 
الس�ورية عىل مقربة من حدود البلدين، 
ألول م�رة من�ذ ش�باط. وذك�رت خلي�ة 
الصقور االس�تخباراتية التابع�ة لوكالة 

االتحادي�ة  والتحقيق�ات  االس�تخبارات 
بوزارة الداخلية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أن الطريان الحربي 
اس�تهدف )6( مواقع للتنظي�م املتطرف 
يف منطقة امليادين الس�ورية القريبة من 
ح�دود العراق. وقال مصدر تمت الغارات 
الجوي�ة بالتنس�يق مع اللجن�ة الرباعية 
املكون�ة م�ن إي�ران وس�وريا وروس�يا 

والعراق، من دون صدور تأكيد أو نفي من 
تلك الجهات.وأشارت الخلية يف بيانها إىل 
أن تلك الغارات »أدت اىل تفجري 3 عجالت 
مفخخ�ة ومس�تودع للذخ�رية واألحزمة 
والعبوات الناسفة وقتل وجرح العرشات 

من عصابات داعش االجرامية«.

التفاصيل ص3

تنسيق بني العراق وسوريا لتنظيف احلدود املشرتكة 
من »داعش«
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العمليات املشرتكة تصدر توضيحًا بشأن نقل أرس عنارص »داعش« إىل تلكيف
         بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت قيادة العمليات املش�ركة، أم�س االثنني، نقل 
ارس عن�ارص تنظي�م داع�ش اىل قض�اء تلكي�ف ش�مال 

املوصل.
وكان ضابط عس�كري ابلغ ان القوات العراقية نقلت 
اكث�ر 1500 امرأة وطفل م�ن أرس عنارص تنظيم داعش 

االجانب من مخيم اىل قضاء شمال املوصل.
واكدت قيادة العمليات املش�ركة ه�ذه املعلومات يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه »استلمت 
قواتنا املش�ركة عددا من النساء واألطفال من جنسيات 
عراقي�ة واجنبي�ة من مركز اس�تقبال ش�ندوخة الواقع 
تحت س�يطرة ق�وات البيش�مركة الكائ�ن رشق ناحية 

العياضية وكماييل:
اوال عدد النساء العراقيات مع أطفالهن 1573 

ثاني�ا ع�دد النس�اء األجنبي�ات مع أطفاله�ن 1324 
ومن جنس�يات أوروبية وآسيوية وعربية وافريقية ومن 

امريكا الجنوبية.
واصاف انه نقل النسوة واالطفال اىل مكان امن تتوفر 
فيه خدمات افضل يف تلكيف تحت إدارة القوات العراقية 

واللجان املختصة.
وكان رئي�س ال�وزراء العراقي حي�در العبادي قال يف 
ترصيحات صحفية الس�بت، ان الرعايا االتراك يشكلون 
نصف مئ�ات االرس املحتجزين يف معس�كر قرب املوصل 

لالشتباه بعالقتهم بتنظيم الدولة االسالمية.
ويف املخي�م ق�رب املوصل، تحتج�ز الق�وات العراقية 
مئات النساء واألطفال الذين استسلموا للقوات الكردية. 
بع�د الهجوم العس�كري عىل بلدة تلعفر الش�مالية قرب 

املوصل يف نهاية آب املايض.
وق�ال العب�ادي إن الكثريي�ن من املعتقل�ني يف املخيم 
ليس�وا مذنبني بارتكاب أي جريم�ة، وأن حكومته »عىل 

اتصال كامل« مع بلدانهم »إليجاد وسيلة لتسليمهم«.
وقال العبادي إن العراق رحل حتى اآلن نحو من 100 

شخص اىل اوطانهم.
وسافر عرشات اآلالف من األجانب إىل العراق وسوريا 
للعيش يف الخالفة اإلسالمية التي أطلقتها جماعة داعش. 
وبم�ا أن األرايض الخاضع�ة لس�يطرة التنظيم املتطرف 
ق�د تقلصت برسع�ة عىل مدى العام�ني املاضيني، قامت 
الق�وات العراقي�ة باعتقال واحتج�از اآلالف من الرجال 

والنساء واألطفال بسبب وجود صلة مع املتطرفني.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعدت محافظة النجف االرشف خطة 
أمنية وخدمية إلحياء مراسيم الشعائر 
الحس�ينية خالل ش�هر محرم الحرام، 
فيما صوت مجلس النجف عىل ش�مول 
ذوي شهداء وجرحى االعتداء االرهابي 

بناحية القادسية بمساعدة مالية. 
وق�ال محافظ النج�ف االرشف لؤي 
الي�ارسي يف املؤتم�ر الصحف�ي األمني 
املش�رك مع قائد الرشط�ة وممثل عن 
قيادة عمليات الفرات األوسط ومعاون 
املحاف�ظ للش�ؤون األمني�ة ومديري�ة 
املخاب�رات  وجه�ازي  االس�تخبارات 
العراقية و األمن الوطني ومديرية املرور 
ومس�ؤول هيئ�ة املواك�ب الحس�ينية، 
ق�ال إن »املحافظ�ة أعدت خط�ة أمنية 
الحماي�ة  لتأم�ني  متكامل�ة  وخدمي�ة 
الالزمة والخدم�ات للزائرين املتوجهني 
النج�ف االرشف إلحي�اء  إىل محافظ�ة 
مراس�يم الشعائر الحس�ينية من خالل 
اتخ�اذ اإلج�راءات األمني�ة والتنظيمية 
املتع�ددة يف حدود املحافظة اإلدارية ويف 
داخلها«، مؤك�دا »رضورة الحفاظ عىل 
س�المة وأمان أهايل النج�ف والزائرين 
الك�رام القادم�ني م�ن جمي�ع أنح�اء 
»أهمي�ة  إىل  الي�ارسي  العالم«.وأش�ار 
تامني امن البادية من خالل وضع أبراج 
مراقب�ة ع�ىل امت�داد الخن�دق الرابية 
ال�ذي ارشف عىل تنفيذه وتأمينه وزارة 
الدف�اع والرشط�ة االتحادية والحش�د 

الش�عبي املقدس لهذا اليوم«، مؤكدا أن 
»هناك مقرح مرشوع بوضع كامريات 
حراري�ة عىل الس�اتر لتأمين�ه يف بادية 

النجف االرشف«.
وتابع »س�يتم تاليف الس�لبيات التي 
حصلت يف الخطة األمنية للعوام السابقة 
بع�دم قط�ع الش�وارع باألترب�ة وت�م 
تهيئ�ة قواطع بالس�تكية وكونكريتية 
للقطوعات، كما س�يتم إجراء عمليات 
ع�ىل  والقب�ض  للتفتي�ش  اس�تباقية 
جمي�ع أوكار املطلوبني بالتنس�يق مع 
أجه�زة االس�تخبارات واألم�ن الوطني 
واملخابرات«.واوضح »بالنسبة للقنوات 
الفضائي�ة س�يكون هناك تنس�يق بني 
مدير اإلعالم واالتصال الحكومي وقائد 
الرشطة لدخول املدينة القديمة لتغطية 
الش�عائر الحسينية من خالل تزويدهم 
بب�اج تعريف�ي لتس�هيل عمله�م بكل 

انسيابية خالل السيطرات« .
ب�دوره، ص�وت مجل�س محافظة 
النجف االرشف باالجماع ش�مول ذوي 
ش�هداء وجرح�ى االعت�داء االرهاب�ي 

بناحية القادسية بمساعدة مالية.
وذك�ر مصدر من داخ�ل املجلس ان 
»عىل املقرح الذي ينص بش�مول ذوي 
الشهداء والجرحى يف االعتداء االرهابي 
ال�ذي تعرض�ت ل�ه ناحي�ة القادس�ية 
بتاري�خ 2017/1/1 بمس�اعدة مالية 
قدرها }5{ ماليني لذوي الشهداء و}3{ 

ماليني دينار للجرحى«.

اجمللس صوت على مشول ذوي شهداء وجرحى اعتداء »القادسية« مبساعدة مالية

النجف االرشف تعد خطة أمنية وخدمية لشهر حمرم احلرام

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس االثنني، 
إنجاز تعديل قانون العفو، مؤكدة أن القانون لم 

يشمل جرائم اإلرهاب.
وق�ال رئي�س اللجن�ة محس�ن الس�عدون يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»التعدي�ل األول لقان�ون العفو الع�ام تم انجازه 
والتصوي�ت عليه من قبل مجلس النواب العراقي 
يف 22 آب امل�ايض«، مؤك�دا أنه »ناف�ذ منذ تاريخ 

إقراره«.
وأوضح السعدون، أن »التعديل الذي حصل لم 
يتسبب يف إيقاف أحكام اإلعدام بحق اإلرهابيني، 
ألن القانون لم يش�مل جرائم اإلرهاب عدا حاالت 

االنتماء املجرد«.
وكانت اللجنة القانونية أكدت أن تعديل قانون 
العفو استثنى جرائم الخطف بشكل كامل، فيما 
أشارت اىل أن القانون ال يشمل الجرائم التي تزيد 

عن سنتني.

القانونية الربملانية تعلن إنجاز تعديل قانون 
العفو وتؤكد: لـم يشمل جرائم اإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مجل�س قضاء هي�ت بمحافظة 
األنب�ار محمد مهند املحمدي، أم�س االثنني، عن 
اعتقال موظف بربية املحافظة انتمى ل�«داعش« 
يف القضاء، مبينا ان اعتقاله جرى خالل محاولته 

الدخول اىل القضاء.
وقال املحمدي ان »قوة من رشطة هيت تمكنت 
من اعتقال موظ�ف يف تربية األنبار يدعى صالح 
عبدالله جوير خالل محاولته الدخول اىل القضاء 
)70ك�م غرب الرم�ادي(«، مبينا ان »املوظف من 
اهايل هيت«.وأضاف املحمدي، أن »املوظف انتمى 
لداعش عندما سيطر التنظيم عىل هيت منتصف 
عام 2014، ومتورط بقضايا متعلقة باإلرهاب«، 

الفتا اىل أن »املتهم تم نقله اىل مركز أمني«.
يذك�ر أن تنظيم »داعش« س�يطر عىل مدينة 
هي�ت بعد منتص�ف ع�ام 2014، فيم�ا حررتها 
الق�وات األم����ني�ة والعش�ائر املدين��ة مطلع 
الع�ام املايض ومس�كت قوات مش�ركة القضاء 

بعد التحرير.

جملس هيت يعتقل موظف برتبية االنبار 
انتمى لـ«داعش« 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير النقل، كاظم فنج�ان الحمامي، الذي 
وصل إىل موس�كو عىل رأس وفد رس�مي، أنه س�يوقع 
مع الجان�ب الرويس اتفاقية لفتح خط جوي دائم بني 

البلدين.
وق�ال الحمامي، ف�ور وصوله إىل مط�ار فنوكوفو 
بالعاصمة الروسية موسكو: »هذه أول رحلة مبارشة 

بني بغداد وموسكو بعد انقطاع دام ألعوام«.
وأضاف: »نسعى الستمرار النقل الجوي بني بلدينا 
لي�س فق�ط من مط�ار بغداد ب�ل من كاف�ة املطارات 
العراقية، بغداد والبرصة والس�ليمانية والنجف وأربيل 

وربم�ا النارصي�ة أيضا«.ووفق�ا الحمام�ي، إن هذه 
الخط�وة إن دل�ت ع�ىل يشء فهي تدل ع�ىل بداية رفع 

الحظر املفروض عىل الخطوط الجوية العراقية.
وح�ول موعد الرح�الت أك�د الوزير أنها س�تكون 
بمعدل رحلتني أس�بوعيا، األوىل يوم األربعاء من بغداد 

ذهابا وإيابا، والثانية يوم األحد من البرصة.
هذا وقال الحمامي إن العالقات الروسية- العراقية 
وطيدة ومبنية ع�ىل الثقة ولم تنقطع أبدا وإنما النقل 
الج�وي فق�ط ه�و ال�ذي تأثر بما م�ر به الع�راق من 

تحديات جيوسياسية وحروب.
وأشاد باملش�اريع التي تنجزها الرشكات الروسية 

يف بالده بكافة املجاالت بما فيها النقل.

         بغداد / المستقبل العراقي

ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
أهمي�ة  االثن�ني،  أم�س  معص�وم، 
دور أبن�اء الديانة املس�يحية يف بناء 

العراق.
ونقل بيان رئايس تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، تأكيد معصوم 
لدى استقباله يف قرص السالم ببغداد، 

غبطة البطريريك مار لويس روفائيل 
الكلدان«أهمية دور  ساكو بطريريك 
أبناء الديانة املسيحية يف بناء العراق 
عىل مر العصور، مشريا إىل انهم ابناء 
أص�الء له�ذا البل�د وش�اركوا يف بناء 
حضارته، فضال ع�ن دورهم يف بناء 
الع�راق الجديد، وتمس�كهم ببلدهم 
التكف�ري  املح�اوالت  رغ�م  الع�راق 
واالره�اب لس�لخهم ع�ن هويته�م 

الوطني�ة«. كما ش�دد معصوم عىل« 
رضورة تكات�ف الجه�ود م�ن أج�ل 
ترسيخ األمن وتثبيت ركائز التعايش 
السلمي بني جميع مكونات وأطياف 

الشعب العراقي«.
من جانبه أكد ساكو » أهمية دور 
رئيس الجمهورية يف دعم املسيحيني، 
وس�عيه ال�دؤوب يف تمتني وش�ائج 
اللحم�ة الوطني�ة ب�ني جمي�ع أبناء 

هذا البلد، السيما من خالل املبادرات 
ضم�ان  أج�ل  م�ن  يطلقه�ا  الت�ي 
االس�تقرار والسالم.« كما بنينّ غبطة 
البطريريك أهمية العمل عىل تشجيع 
ثقافة الس�الم والحوار والتس�امح، 
س�يما وان املرحل�ة الراهن�ة تتطلب 
خط�اب وطني ه�ادئ، واالبتعاد عن 
الترصيحات املتش�نجة التي ال تخدم 

االستقرار والوئام يف البالد.

         بغداد / المستقبل العراقي

اقرح�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رصة، أمس 
االثن�ني، عىل القنصلية األمريكية ابداء املس�اعدة يف 
تجهيز معدات لكش�ف املتفجرات واملخدرات، فيما 
أبدت القنصلية اس�تعدادها للتعاون من أجل تعزيز 
الوضع األمني يف املحافظ�ة. وقال محافظ البرصة 
أس�عد عبد األم�ري العيداني خالل مؤتم�ر صحايف، 
يف دي�وان املحافظ�ة، إن »اللق�اء األول مع القنصل 

األمريك�ي يف الب�رصة تيمي ديفيس ناقش�نا خالله 
سبيل تفعيل التعاون بني الجانبني، والواقع الخدمي 
يف املحافظة، كما اقرحنا ابداء املساعدة لنا يف جلب 
معدات حديثة للكش�ف عن املتفجرات واملخدرات«، 
مبين�اً أن »فريق�اً أمني�اً م�ن الحكوم�ة املحلية يف 
الب�رصة س�وف يتواصل م�ع القنصلي�ة األمريكية 
بهذا الش�أن«. بدوره، قال القنصل األمريكي تيمي 
ديفيس خالل املؤتمر، إن »خالل االجتماع استمعنا 
لرؤية املحافظ بش�أن االستثمار والوضع األمني يف 

املحافظة، وتحدثنا عن إمكانية استقطاب رشكات 
أمريكية للعمل يف املحافظة«، مضيفاً أن »االجتماع 
كان ايجابي�اً ج�داً، ونتطلع اىل العم�ل مع محافظ 
الب�رصة«. يذكر أن البرصة يقيم فيها آالف األجانب 
من جنسيات مختلفة، وتضم خمس قنصليات، هي 
القنصليات األمريكية والروسية واإليرانية واملرصية 
والكويتي�ة، فيم�ا قامت الحكوم�ة الربيطانية بعد 
إغ�الق قنصليتها يف عام 2012 بافتتاح مكتب تابع 

لسفارتها يف بغداد.

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجل�س القضاء األع�ىل أن يك�ون التحقي�ق يف جرائم 
غسيل األموال يف جميع املحافظات لدى قايض التحقيق املختص 
بقضاي�ا مكتب مكافحة وغس�يل االم�وال يف املحكمة املختصة 

بقضايا النزاهة يف الرصافة، وفق ما تتطلبه املصلحة العامة.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»جلسة مجلس القضاء األعىل األخرية أسفرت عن اعادة النظر 
يف موض�وع قضاي�ا مكافحة غس�يل االموال وق�رر تخصيص 

قاض لنظر جميع دعاوى غسيل األموال يف البالد«.
وأض�اف بريقدار أن »الجلس�ة ناقش�ت م�ا ورد من مكتب 

غسيل األموال التابع إىل البنك املركزي العراقي«.
ولف�ت إىل أن »املجلس توص�ل إىل أن املصلحة العامة تقتيض 
أن يك�ون التحقيق يف جرائم غس�يل األموال يف املحافظات كافة 
ل�دى الق�ايض املختص بنظر دع�اوى مكتب غس�يل األموال يف 

محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

يعم�ل نحات�ون و بن�اؤون برصيون ع�ىل تنفيذ اللس�مات 
األخرية عىل تمثال كبري للسيدة مريم العذراء وسط املحافظة.

وقال مس�ؤول منظمة ارمن البرصة للثقافة والتنمية توني 
رسكس�يان لوكالة »الغد برس«، انه »تم اس�تحصال املوافقات 
األصولي�ة والتي صدرت من بلدية الب�رصة و مجلس املحافظة 
وكل املوافقات الرس�مية التي يحتاجه�ا وضع مثل هذا النصب 
يف وس�ط املدينة«. واضاف رسكس�يان ان »وضع تمثال السيدة 
مري�م العذراء هو رس�الة للجميع بان داعش ال يمثل االس�الم 
وهو مثال للتعايش السلمي يف البرصة«، مبينا ان »املرشوع بدأ 
التخطي�ط له منذ اربعة اش�هر وان بناء التمثال اس�تمر قرابة 
ش�هرين وقد جمعت له التربعات من عامة املواطنني«. واش�ار 
اىل ان »العاملني عىل املرشوع هم من املسلمني أيضا وان النحات 

الذي عمل عليه مسلم ايضا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ ذي قار يحيى الن�ارصي، أمس االثنني، خالل 
اجتماع قيادة عمليات الرافدين بحضور محافظ املثنى ومدراء 
الدوائ�ر االمني�ة باملحافظتني عن وضع خطط امنية مش�ركة 
م�ع املثنى لتأمني حدود املحافظتني م�ع البادية وتفعيل الجهد 

االستخباري والتنسيق ملواجهة التهديدات االمنية املحتملة. 
وقال النارصي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »اجتماع قيادة عمليات الرافدين بحضور محافظ املثنى فالح 
الزيادي وبمش�اركة م�دراء الدوائر االمني�ة للمحافظتني وبعد 
الزيارة االخرية ملحافظة املثنى جاء لوضع خطط لحماية حدود 
املحافظتني مع البادية وتفعيل الجهد االس�تخباري والتنس�يق 
ملواجه�ة التهدي�دات االمني�ة املحتملة، وللتنس�يق حول تأمني 
زيارة االربعني«.  واضاف ان »العملية االرهابية التي استهدفت 
مطع�م وس�يطرة فدك القريبة م�ن الحدود االداري�ة مع املثنى 
بينت الحاجة لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود االمنية املشركة 
لتأم�ني حماية حدود املحافظتني وخصوص�ا من جهة البادية، 
مع قرب ايام محرم الحرام واملناس�بات الدينية«.  وكانت دائرة 
صح�ة ذي ق�ار اعلن�ت الجمعة املاضي�ة، عن ارتف�اع حصيلة 
ضحاي�ا االعتداء االرهابي املزدوج اىل 84 قتيال و93 جريحا بعد 
ان هاجم مس�لحون باألس�لحة الخفيفة مطعم�ا عىل الطريق 
الرسيع الرابط بني النارصية واملثنى وفجروا سيارتني مفخختني 
عند س�يطرة فدك االمنية )50كم شمايل غرب النارصية(، فيما 
اش�ارت التحقيقات االولية الستخدام االرهابيني طرق نيسمية 

صحراوية من محافظة مجاورة للوصول اىل اهدافهم.

جملس القضاء األعىل خيصص قاض للنظر 
بجميع جرائم غسيل األموال يف البلد

أهايل البرصة يشيدون متثاالً كبريًا للسيدة 
العذراء وسط املحافظة

ذي قار واملثنى تضعان خططًا أمنية لتأمني 
حدودمها وتفعيل اجلهد االستخباري

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل أمهية دور املسيحيني يف بناء العراق

حكومة البرصة تقرتح عىل القنصلية األمريكية مساعدهتا
 يف امتالك أجهزة لكشف املتفجرات

وزير النقل يدشن أول رحلة جوية مبارشة بني بغداد وموسكو
 بعد انقطاع طويل
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     بغداد / المستقبل العراقي

شهد سعر رصف الدوالر االمريكي مقابل 
الدينار العراق�ي، أمس االثنني، انخفاضاً 
يف األس�واق املحلية، وذلك بعد أن س�جل 

ارتفاعاً يف األسابيع املاضية.
بغ�داد   – الكف�اح  بورص�ة  وس�جلت 
125.800، فيم�ا كان�ت االس�عار لي�وم 

االحد 126.000.
أم�ا يف األس�واق املحلية، فأس�عار البيع 

والرشاء يف محالت الصريفة هي:
سعر بيع الدوالر = 126.250 دينار

سعر رشاء الدوالر = 125.250 دينار

أسعار رصف الدوالر تشهد انخفاضا يف السوق املحيل بعد صعود مستمر

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اص�درت املحكم�ة االتحادية العلي�ا امراً 
بايق�اف االس�تفتاء املرتقب عىل اس�تقالل 
اقليم كردس�تان يف 25 ايل�ول الجاري، فيما 
قال الجيش الرتكي إن القوات املسلحة بدأت 
مناورات عس�كرية عىل الح�دود مع العراق، 

رداً عىل استفتاء االنفصال الكردي.
وقد اص�درت املحكمة االتحادي�ة العليا، 
اعىل س�لطة قضائية يف الب�الد، امرا بايقاف 
االس�تفتاء املرتق�ب ع�ىل اس�تقالل اقلي�م 

كردستان.
وتق�دم ع�دد م�ن الن�واب والسياس�يني 
العراقي�ني بطلبات لدى املحكم�ة االتحادية 
العليا للبت بعدم دستورية قرار رئيس اقليم 
كردس�تان اج�راء اس�تفتاء لغ�رض اعالن 

استقالل االقليم.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إن العبادي قدم طلباً رس�مياً تعليق 
خطط إجراء اس�تفتاء عىل اس�تقالل إقليم 

كردستان.
وقال مكتبه يف بيان إن املحكمة االتحادية 
العلي�ا وافق�ت عىل طل�ب العبادي »بش�أن 
ع�دم دس�تورية إجراء انفص�ال أي إقليم أو 

محافظة عن العراق«.
وق�ال اي�اس الس�اموك، مدي�ر املكت�ب 
االعالمي للمحكمة االتحادي�ة العليا يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
أنه »بع�د املداولة ولتوفر الرشوط الش�كلية 
القانوني�ة يف الطلب�ات، اصدرت ام�راً والئياً 
بايقاف اجراءات االستفتاء املنوي اجراؤه يف 
25 ايلول لحني حس�م الدعاوى املقامة بعدم 

دستورية القرار املذكور«.
ب�دوره، ق�ال الجيش الرتك�ي يف بيان إن 
القوات املسلحة بدأت مناورات عسكرية عىل 
الحدود مع العراق قبل أس�بوع من استفتاء 
ع�ىل اس�تقالل أكراد الع�راق طالب�ت أنقرة 

بإلغائه.
وحث�ت األمم املتح�دة والوالي�ات املتحدة 
وتركيا وقوى غربية أخرى إقليم كردس�تان 
العراق عىل إلغاء االستفتاء معربة عن قلقها 
من أن يؤدي لزيادة التوترات ورصف االنتباه 
ع�ن الحرب ع�ىل تنظيم »داع�ش« يف العراق 

وسوريا.
وقال الجيش الرتكي يف البيان إن عملياته 
التي تستهدف الجماعات املتشددة يف منطقة 
الحدود مع العراق ستس�تمر يف نفس الوقت 

مع املناورات. 
ويعم�ل الرئيس�ان الرتك�ي رج�ب طيب 
أردوغ�ان والفرنيس إيمانوي�ل ماكرون عىل 
وضع مبادرة مش�رتكة للرد عىل االس�تفتاء 

املرتقب يف اقليم كردستان.
ونقلت صحيفة Haberturk الرتكية عن 
مصادر دبلوماس�ية رفيعة امس االثنني، أن 

أردوغ�ان يعتزم أن يبحث م�ع ماكرون هذا 
املوض�وع بالتفصي�ل الثالث�اء ع�ىل هامش 
فعالي�ات الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة يف 
نيوي�ورك، ليخرج�ا بخط�ة عم�ل عىل ثالث 

مراحل.
وأضافت الصحيفة أن مضمون إجراءات 
االس�تجابة الرتكية س�يحدده مجلس األمن 

الوطن�ي الرتك�ي خالل جلس�ته يف 22 أيلول 
الج�اري، إال أن أردوغ�ان ين�وي أن يق�رتح 
لباري�س، كخطوة أوىل، إطالق نداء مش�رتك 

إىل أربيل بالتخيل عن إجراء االستفتاء.
ويف املرحلة الثانية، إذا لم تستجب القيادة 
الكوردي�ة للنداء، فس�تقوم تركيا وفرنس�ا 
املس�ائل  يف  وبغ�داد  أربي�ل  ب�ني  بوس�اطة 

املتعلقة بتحقيق الحقوق الدستورية لشعب 
كردس�تان العراق ومصري املناط�ق املتنازع 
عليه�ا مث�ل كركوك، ع�ىل أس�اس خريطة 

طريق سيعمالن عىل وضعها.
التصوي�ت،  إلغ�اء  أربي�ل  رفض�ت  وإذا 
ف�إن تركيا تق�رتح عىل باريس ف�رض عدد 
من العقوب�ات عىل اقليم كردس�تان، ضمن 

املرحلة الثالثة من الخطة.
وت�ر أنق�رة ع�ىل أن تك�ون إج�راءات 
االس�تجابة م�ن قب�ل الطرفني مش�ابهة أو 
حتى مماثلة لبعضه�ا. وترى أنقرة أن هذه 
املب�ادرة يمكن أن تتج�اوز اإلط�ار الثنائي، 
لتض�م أية دولة ترغ�ب يف التأثري عىل قضية 

االستفتاء الكردي.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ص�وت مجلس النواب يف جلس�ته 
االعتيادي�ة العرشي�ن الت�ي عق�دت 
برئاس�ة س�ليم الجب�وري وبحضور 
172 نائب�ا، أم�س االثن�ني، عىل قرار 
الخدم�ي  الوض�ع  وناق�ش  نياب�ي 
الب�رة فضال  واالمن�ي بمحافظ�ة 
عن بح�ث تقرير لجن���ة الخب��راء 
املفوضي�ة  أعض����اء  الختي����ار 

العلي��ا املستقلة لالنتخاب��ات.
ص���وت  الجلس�ة  مس�تهل  ويف 
املجل�س عىل ق�رار نياب�ي مقدم من 
لجن�ة حق���وق االنس�ان نص عىل 
تق�وم  ان  ق�رر  الن�واب  ان مجل�س 
الحكومة االتحادية بص���رف رواتب 
نين����وى  محافظ�ة  موظف���ي 
واملناط�ق املحررة م�ن الذين بارشوا 
مه�ام عملهم عىل ان تس�تمر عملية 
التدقي�ق االمن�ي ويحاس�ب املوظف 
بعد ثبوت عدم سالمة موقفه االمني 
ملراع�اة االوضاع االنس�انية ملوظفي 
محافظ�ة نين�وى واملناط�ق املحررة 
والن االص�ل يف التعام�ل ب�راءة الذمة 
يف املوق�ف االمن�ي وملا يلحق�ه اجراء 
ايقاف الرواتب م�ن رضر للموظفني 

ولكونه مخالف للقواعد العامة.
وناق�ش املجلس الوض�ع الخدمي 
واالمني ف����ي محافظة البص��رة 
بن�اء ع�ىل تقري�ر مق�دم م�ن لجنة 
الخدمات واالعمار ون�واب املحافظة 
وتضم�ن الدعوة الس�تضافة الوزراء 

املعني�ني لدراس�ة مطال�ب النهوض 
بواق�ع املحافظ�ة م�ع العم�ل ع�ىل 
تش�كيل لجن�ة نيابية تض�م ممثلني 
ع�ن ال�وزارات املعنية ملتابع�ة تنفيذ 
التوصي�ات بش�كل ج�دي لتحقي�ق 

حاجة املحافظة.
من جهة اخرى، تال رئيس مجلس 

النواب قرارا بتعلي�ق عضوية النائب 
ف�ارس الفارس لحني تقديمه اعتذارا 
واعتبار ما قام به جريمة اعتداء عىل 
مكل�ف بخدمة عام�ة باعتباره نائبا 
لديه الحصانة عن ما يديل به من اراء 
ومفاتحة الجه�ات القضائية التخاذ 
االج�راءات الالزم�ة واحالته اىل لجنة 

تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض 
تحدي�د ما يتناس�ب م�ن عقوبة مع 
املخالفة املس�ندة اليه والتي قد تصل 
اىل اس�قاط العض�����وي�ة نظرا ملا 
ص�در من النائب م�ن اخالل بالنظام 
وانتهاك�ه  الجلس�ة  داخ�ل  الع�ام 
الجسيم للس�وك الن���يابي وحفاظا 

لهيبة مجلس النواب.
كما امر الرئيس الجبوري بتعليق 
عضوية النائبة رشوق العبايجي ملدة 
6 ايام وش�طب اقواله�ا واحالة امللف 
اىل لجنة السلوك النيابي لغرض اتخاذ 
االجراءات الالزمة بذلك نظرا ملا صدر 
من النائبة من اخ�الل بالنظام العام 

داخ�ل الجلس�ة وانتهاكها الجس�يم 
للسوك النيابي وحفاظا لهيبة مجلس 

النواب.
واستعرض الجبوري اسماء بعض 
الن�واب الذي�ن وجه�ت لهم ان�ذارات 
نهائية القرتابهم من الحد الذي يوجب 

انهاء عضويتهم بموجب القانون.

وبش�ان واق�ع املفوضي�ة العلي�ا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، اك�د الرئيس 
الجب�وري ع�ىل ان عم�ل املفوضي�ة 
س�ينتهي يف يوم 20 من الشهر الحايل 
االمر الذي يفرض عىل مجلس النواب 
مهم�ة انج�از التصويت ع�ىل تعديل 
مرشوع القان�ون الخاص بمفوضية 
االنتخابات او تمدي�د عمل مفوضية 

االنتخابات الحالية.
بعده�ا تل�ت لجن���ة الخب���راء 
املفوضي�ة  أعض����اء  ألختي����ار 
لالنتخاب���ات  املس�تقلة  العلي���ا 
تقري�����را عن عمله�ا منذ مبارشة 
مهامها بتاريخ 2017/2/9 برئاسة 
النائب آرام ش�يخ محمد مبينة اليات 
العمل ضمن مرحلة العمل االوىل التي 
تضمن�ت تقيي�م املتقدم�ني وتحديد 
الدرجات لهم ونتيجة املرش�ح تعادل 
خمس�ني درج�ة، موضح�ة مفاتحة 
ملعرف�ة  والداخلي�ة  التعلي�م  وزارة 
مس�توى التحصيل الدرايس واملوقف 

االمني للمتقدمني.
واعلن الرئيس الجبوري عن اللجوء 
اىل اعتماد الي�ة معينة للتصويت عىل 
م�ا يتعل�ق بمفوضي�ة االنتخابات يف 
جلس�ة يوم غد الذي يعت�رب اخر يوم 
بعم�ل مفوضي�ة االنتخاب�ات، فضال 
عن عرض الطل�ب النيابي املوقع من 
109 نائب بشان استنئاف عمل لجنة 

الخرباء من عدمه.
بعدها تقرر رفع الجلس�ة اىل يوم 

غد الثالثاء 2017/9/19.

تركيا ترد مبناورات عسكرية على حدود اإلقليم.. وفرنسا تدرس »فرض عقوبات« على أربيل

املحكمة االحتادية تأمر بوقف استفتاء كردستان

ناقش اوضاع البصرة وحبث تقرير جلنة اخلرباء الختيار أعضاء مفوضية االنتخابــات

الربملان »يعلق عضوية« نائبني ويستعرض أسامء النواب املوجهة هلم »انذارات هنائية«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت الحكومة العراقية أن املقاتالت شنت 
غ�ارات جوي�ة عىل أه�داف لتنظي�م »داعش« 
داخل األرايض الس�ورية عىل مقربة من حدود 

البلدين، ألول مرة منذ شباط.
االس�تخباراتية  الصق�ور  خلي�ة  وذك�رت 
التابع�ة لوكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات 
االتحادي�ة ب�وزارة الداخلي�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن الطريان 
الحربي استهدف )6( مواقع للتنظيم املتطرف 
يف منطقة امليادين الس�ورية القريبة من حدود 

العراق.
وقال مصدر تمت الغارات الجوية بالتنسيق 
مع اللجنة الرباعية املكونة من إيران وس�وريا 
وروسيا والعراق، من دون صدور تأكيد أو نفي 

من تلك الجهات.
وأشارت الخلية يف بيانها إىل أن تلك الغارات 
»أدت اىل تفجري 3 عجالت مفخخة ومس�تودع 
الناس�فة  والعب�وات  واألحزم�ة  للذخ�رية 
وقتل وج�رح الع�رشات من عصاب�ات داعش 

االجرامية«.
كم�ا أك�د البي�ان مقت�ل 306 م�ن عنارص 
التنظيم املتطرف يف غارات أخرى داخل العراق، 

بينهم قادة بارزون.
وأوضح�ت الخلي�ة أن الطائ�رات العراقية 
قصفت األهداف املذكورة بسوريا إىل جانب 36 
هدفا داخ�ل العراق خالل الف�رتة بني 11 و16 
ايلول من دون تحديد توقيت الغارات بسوريا.

وأضاف�ت أن الغارات الجوي�ة داخل العراق 
استهدفت املناطق التي يسيطر عليها التنظيم 
يف غربي األنبار وهي مدن عنه وراوه والقائم. 

واس�تهدفت الغ�ارات مواقع تجم�ع ومخازن 
أسلحة ومقار أمنية وغريها.

وبش�أن الغ�ارات الجوي�ة داخ�ل األرايض 
الس�ورية، ق�ال مص�در يف وزارة الدف�اع، إنها 

تمت بالتنسيق مع الجانب السوري.
وأض�اف أن بغداد ودمش�ق تنس�قان مثل 
ه�ذه العمليات من خالل اللجنة الرباعية التي 

تعقد اجتماعات دورية يف بغداد.
وأش�ار املصدر الذي طلب عدم نرش اس�مه 
ألن�ه غ�ري مخ�ول بالتري�ح لإلع�الم، إىل أن 
والس�ورية س�رتكزان  العراقي�ة  الحكومت�ني 
يف الف�رتة املقبل�ة ع�ىل املناط�ق الحدودية مع 

انحسار نفوذ تنظيم »داعش« يف الدولتني.
وس�يطر التنظيم عىل ثلث مس�احة العراق 
يف صي�ف 2014 فض�ال عن أرايض شاس�عة يف 
الطرف اآلخر من الحدود الس�ورية حيث أعلن 

»دولة الخالفة« املزعومة.
لكنه خرس من�ذ ذلك الوقت الس�يطرة عىل 
معظم تلك األرايض يف حمالت عسكرية متعددة 
األط�راف بينم�ا تس�تعد الحكوم�ة العراقي�ة 
للتنظي�م يف ش�مايل  الس�تعادة آخ�ر جي�وب 
وغربي البالد، وتخوض قوات الجيش السوري 
مدعومة بغطاء ج�وي رويس معارك عىل أكثر 

من جبهة منها دير الزور والرقة.
كما تخ�وض ق�وات س�وريا الديمقراطية 
عملية عس�كرية يف الرقة ويف رشق وسط نهر 

الفرات يف دير الزور.
وتع�د الغ�ارات العراقية داخل س�وريا هي 
الثاني�ة من نوعها منذ بدء الحرب ضد التنظيم 

املتطرف.
وأعلنت بغداد يف شباط عن شن غارات جوية 

عىل مدينتي البوكمال والحصيبة السوريتني.

غارات عراقية استهدفت مواقع يف امليادين وقتلت )306( داعشي

تنسيق بني العراق وسوريا لتنظيف احلدود املشرتكة من »داعش«



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1521(  الثالثاء 19 ايلول 2017

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر مرك�ز األعاصري األمريك�ي، أمس االثنني، 
م�ن أن إعص�ار »خوس�يه« ق�د ي�رب مدين�ة 
نيويورك، بعدما اكتس�ب أخريا قوة إضافية رفعته 

من عاصفة مدارية إىل إعصار.
وقال املركز إنه من املحتمل أن يرب اإلعصار 
مناط�ق أخ�رى ع�ى الس�احل الرشق�ي للواليات 

املتحدة إىل جانب نيويورك صباح األربعاء املقبل.
وكان إعصار »خوسيه« قد بدأ بالتشكل مطلع 
ايل�ول الجاري يف املحي�ط األطل�ي، بالتزامن مع 

إعصاري إرما وكاتيا.
واتج�ه اإلعص�ار »خوس�يه« بداي�ة األمر نحو 
البح�ر الكاريبي قبل أن يع�ود إىل األطلي، متجها 

إىل الشمال حيث سواحل الواليات املتحدة.
وأوض�ح املرك�ز أن اإلعص�ار موج�ود عى بعد 

775 كيلوم�را جن�وب رشق�ي جزي�رة هاترياس 
املتخامة لس�واحل والي�ة نورث كارولين�ا القريبة 
م�ن نيويورك، مضيفا أن اإلعص�ار صعد إىل الفئة 
األوىل الجمعة املاضي�ة، بعدما كان مجرد عاصفة 

مدارية.
ويف املحي�ط الهادي، تراجع إعصار »نورما« إىل 
عاصفة مدارية مع اقرابه من س�وال خليج باجا 

املكسيكي املجاور لوالية كاليفورنيا األمريكية.

بعد إرما وهاريف.. »خوسيه« يتجه إىل نيويورك

السعودية: بن نايف ينجو من حماولة اغتيال
 قام هبا بن سلامن

         بغداد / المستقبل العراقي

يس�تغيث آالف من الروهينغا املسلمني يف 
ش�مال غرب ميانمار الذي يعصف به العنف 
بالس�لطات للس�ماح له�م بم�رور آمن من 
قريتني نائيتني انفصلتا عن العالم الخارجي 

بسبب البوذيني املعادين ونقص الغذاء.
وق�ال ماونج ماونج، وهو مس�ؤول من 
الروهينغ�ا يف قري�ة آه ن�وك ب�ني، »نش�عر 
بالرع�ب. س�نموت م�ن الج�وع قريبا وهم 

يهددون بحرق منازلنا«.
وقال ش�خص آخر من الروهينغا وطلب 
عدم نرش اس�مه إن بوذيني من والية راخني 
ج�اؤوا إىل نف�س القري�ة وصاح�وا قائل�ني 

»غادروا وإال سنقتلكم جميعا«.
وانه�ارت العالقات الهش�ة يف األصل بني 
س�كان القرية وجريانهم يف راخني يف 25 آب 
عندما تسببت هجمات دموية من متشددين 
م�ن الروهينغ�ا يف رد فعل عني�ف من جانب 

قوات األمن.
ومنذ ذلك الحني فر 430 ألف مس�لم عى 
األقل إىل بنغالدش املجاورة تفاديا ملا وصفته 
األم�م املتح�دة بأن�ه »مث�ال نموذج�ي عى 

التطهري العرقي«.
وكان ملي�ون م�ن الروهينغ�ا يعيش�ون 
يف والي�ة راخني حتى نش�وب أعم�ال العنف 
األخ�رية. ويواج�ه أغلبه�م قي�ودا ش�ديدة 
ع�ى الس�فر ويعتربهم الكثري م�ن البوذيني 

مهاجرين غري رشعيني من بنغالدش.
وقال تن موانج سوي أمني حكومة والية 
راخني إن�ه يعمل عن كثب مع الس�لطات يف 
منطق�ة راثيدوانج وإنه لم يتل�ق معلومات 
بش�أن مناش�دة من الروهينغ�ا لتوفري ممر 

آمن.
وقال عندما سئل عن التوترات املحلية »ال 
يشء يدعو للقلق. راثيدون�ج الجنوبية آمنة 

تماما«.
باس�م  املتح�دث  س�و  ت�و  مي�و  وق�ال 
الرشطة إنه ليس لديه معلومات بشأن قرى 

الروهينغا، لكنه أوضح أنه سينظر يف األمر.
وتق�ع قري�ة آه نوك بني يف ش�به جزيرة 
تحفها األش�جار املداري�ة يف راثيدونج وهي 
واح�دة م�ن ثالث مناط�ق رئيس�ية يف والية 

راخني.
وحتى ثالثة أس�ابيع ماضية كانت توجد 
21 قرية مسلمة يف راثيدونج عالوة عى ثالثة 
مخيمات للمس�لمني الذي�ن رشدتهم أعمال 
عنف ديني س�ابقة، لكن الس�كان تركوا 16 
قرية وجميع املخيمات وأحرقت بعضها مما 

دفع ما يقدر بنحو 28 ألف شخص للفرار.

ويق�ول مراقب�ون لحق�وق اإلنس�ان إن 
القرى الخمس املتبقية يف راثيدونج وسكانها 
البال�غ عدده�م نح�و ثمانية آالف ش�خص 
يحارصه�ا بوذي�ون م�ن راخ�ني ومعرضة 

للخطر بشكل كبري.
واملوق�ف س�يئ عى نح�و خ�اص يف آه 
نوك بني وقري�ة ناوج بني جي ألن أي طريق 
للهرب إىل بنغالدش طويل ومرهق ومغلق يف 
بع�ض األحيان من قبل س�كان معادين من 
راخني. وقال ماونج ماونج املسؤول املنتمي 
للروهينغ�ا إن القروي�ني يقبل�ون الرحي�ل 

مكرهني لكن السلطات لم ترد عى طلباتهم 
بش�أن توف�ري األم�ن. وأض�اف أن القرويني 

يسمعون خالل الليل إطالق نار من بعيد.
لكن تني أونج وهو مسؤول من راثيدونج 
رفض مزاعم الروهينغا بتعرضهم لتهديدات 
من س�كان راخني وقال »من األفضل لهم أن 

يذهبوا إىل مكان آخر«.
ووق�ع هجوم�ان فق�ط م�ن هجم�ات 
جماع�ة ذجيش إنقاذ الروهينغا يف أراكان يف 
راثيدونج، لكن املنطقة كانت مصدرا للتوتر 
الدين�ي حيث يق�ول أعض�اء جماعة جيش 

أراكان أن سوء معاملة الروهينغا هناك أحد 
مربرات الهجمات التي يقومون بها.

ويف أواخ�ر تم�وز، ح�ارص س�كان م�ن 
الراخ�ني من قرية كبرية مختلطة يف ش�مال 
راثيدونج مئات من الروهينغا داخل أحيائهم 

ومنعوهم من الوصول لألغذية واملياه.
وتك�رر ذات املوق�ف يف جن�وب راثيدونج 
حيث قال مس�ؤولون محليون من راخني إن 
إمكانية تس�لل مقاتلني م�ن جماعة جيش 
تحري�ر أراكان ه�ي س�بب ط�رد الروهينغا 

املتبقني.
وق�ال ماون�ج ماونج إنه طل�ب الرشطة 
30 م�رة عى األقل لإلب�الغ عن تهديدات ضد 

القرية.
وق�ال إنه تلقى مكاملة هاتفية من قروي 
م�ن راخني كان يعرف�ه يف 13 أيلول. ويظهر 
تسجيل للمكاملة الرجل وهو يقول له »إرحلوا 

غدا أو سنأتي ونحرق كل منازلكم«.
وعندم�ا اع�رض ماون�ج ماون�ج ب�أن 
ليس لديهم س�بل للهروب رد الرجل »ليست 

مشكلتنا«.
وعقدت الرشط�ة يف 31 آب اجتماعا عى 
جانب الطريق بني قريتني حره سبعة من 
الروهينغا من قرية آه نوك بني و14 مسؤوال 

من الراخني من قرى مجاورة.
وق�ال ماون�ج ماونج واثن�ان آخران من 
الروهينغا ممن حروا االجتماع إن مسؤويل 
راخ�ني س�لموا للروهينغ�ا تحذي�را بدال من 

مناقشة شكاواهم.
وأض�اف أح�د الس�كان الروهينغا طلب 
ع�دم ذكر اس�مه »قالوا إنه�م ال يريدون أي 
مس�لمني يف املنطقة وإن علين�ا الرحيل عى 

الفور«.
وأكد ماون�ج ماونج أن الروهينغا وافقوا 

لكن فقط إن وفرت السلطات األمن لهم.
وع�رض ماون�ج ماون�ج خطابا أرس�له 
ش�يوخ القرية لسلطات راثيدونج يف السابع 
من أيلول يطلبون في�ه نقلهم »ملكان آخر«. 

وقال إنهم لم يتلقوا ردا بعد.

وتده�ورت العالق�ات ب�ني املجتمعني يف 
2012 عندما قتلت اضطرابات بس�بب الدين 
يف والي�ة راخني ما يقرب من مئتي ش�خص 
ورشدت 140 ألف�ا أغلبه�م م�ن الروهينغا. 

وأحرقت عرشات املنازل يف آه نوك بني.
وق�ال قروي�ون إن الروهينغ�ا بل�غ بهم 
الخوف من�ذ ذلك الحني حد ع�دم مغادرتهم 
القرية واعتمدوا باألس�اس عى مس�اعدات 
تصل ش�هريا م�ن برنامج األغذي�ة العاملي. 
وأوقف�ت أعمال العنف الت�ي وقعت يف اآلونة 

األخرية تلك املساعدات.
وس�حب برنام�ج األغذية العامل�ي أغلب 
موظفيه وأوقف عملياته يف املنطقة منذ 25 

آب.
ويقول س�كان يف قريت�ي املنطقة اللتني 
يقطنهم�ا الروهينغا إنه ال يمكنهم املجازفة 
بالخ�روج للصي�د أو رشاء الطعام من تجار 
راخ�ني وإن إم�دادات الغذاء وال�دواء لديهم 

آخذة يف النفاد.
وق�ال ماونج ماون�ج إن الرشطة املحلية 
دعت الروهينغا للبقاء يف قراهم وعدم القلق 

وأضافت »لن يحدث يشء«.
لكن�ه أش�ار إىل أن أقرب مرك�ز للرشطة 
ليس ب�ه إال نحو س�تة ضب�اط وال يمكنهم 

فعل الكثري إذا تعرضت القرية للهجوم.
وقال خني تون آي زعيم قرية شوي لونج 
تن املجاورة التي يقطنها راخني إن س�كانها 

أيضا قلقون.
وأضاف أنهم س�معوا إط�الق نار أيضا يف 
الليل ويحرس�ون القرية عى مدار الس�اعة 
باألس�لحة البيضاء تحسبا لش�ن الروهينغا 
إنق�اذ  هجوم�ا عليه�م بمس�اعدة جي�ش 
الروهينغ�ا يف أراكان، مضيف�ا »نح�ن أيضا 

خائفون«.
وأضاف أنه طلب من الراخني من جريانه 
التحيل بالهدوء إال أن التوتر ما زال يخيم عى 
املنطق�ة لدرج�ة خوفه عى س�المة جريانه 
م�ن الروهينغ�ا. وق�ال »إذا اندل�ع العنف.. 

سيقتلون جميعا«.

أغلب القرى املسلمة تعرضت إىل تهجري من البوذيني

خـيـارات الروهـيـنـغـا: املـوت جـوعـًا أو حـرقـًا

ترامب يستأنف اهلجوم عىل منافسته السابقة »هيالري الفاسدة«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس اإلثنني، أن الجيش 
السوري الحكومي، عرب إىل الضفة الرشقية لنهر الفرات 
عند مدينة دير الزور، بدعم من القوات الجوية الفضائية 
الروسية، وأن القوات الحكومية طردت تنظيم »داعش« 
الوح�ي م�ن عدد م�ن الق�رى رشق املدين�ة، وتواصل 
تقدمه�ا باتجاه الرشق. وجاء يف بي�ان الدفاع »وحدات 
القوات الحكومية الس�ورية، مدعوم�ة بفرقة الدبابات 
الرابعة وبعدم القوات الجوية الفضائية الروسية، عربت 
نه�ر الفرات يف منطقة دير الزور، بواس�طة جرس عائم 
أعدت�ه الوح�دات الهندس�ية. وطردت وح�دات الهجوم 
بالجيش السوري، مسلحي »داعش« من عدد من القرى 
ع�ى الضفة الرشقية للف�رات وتواصل التق�دم باتجاه 
الرشق، موس�عة »رأس الجرس« املس�توىل عليه«. يذكر، 
أن الجيش السوري أعلن يف 5 أيلول، أنه وبدعم عسكري 
ج�وي رويس، فك ط�وق الحصار عن مدين�ة دير الزور 
املحارصة من قبل »داعش« الوح�ي، وتم التقاء قوات 
الجيش املتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع 

القوات املتواجدة بالفوج 137 غرب املدينة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت القن�اة الع�ارشة بالتلفزي�ون اإلرسائي�يل إن 
حكومة بنيامني نتنياهو قلقة بش�أن امتالك حزب الله 
اللبنان�ي قطع�ا حربي�ة كان له�ا دور يف هزيمة تنظيم 

»داعش«.
القن�اة  اإلخباري�ة ع�ن  ونقل�ت ش�بكة فلس�طني 
اإلرسائيلي�ة، أن حكوم�ة نتنياهو خائفة م�ن طائرات 
دون طي�ار يمتلكها حزب الله، كان قد اس�تخدمها ضد 
»داعش« يف معارك جرود عرسال األخرية، وأسفرت عن 

هزيمة »داعش« هناك.
وأش�ارت القن�اة إىل أن تل�ك الطائ�رات تحل�ق ع�ى 
ارتفاع�ات ش�اهقة، كم�ا ظه�ر يف الحملة العس�كرية 
يف جرود عرس�ال، الت�ي تمكن حزب الل�ه بالتعاون مع 

الجيش السوري من القضاء عى »داعش«.
وعل�ق املحل�ل العس�كري للقناة ألون ب�ن دافيد عى 
الس�الح الجديد لح�زب الله، قائالً: ح�زب الله يملك تلك 
الطائ�رات، حت�ى إن لم تك�ن ذكية، ف�ان إي�ران لديها 
الطائرات الذكية وس�تكون بحوزة حزب الله، حزب الله 

عظم قوته بهذا السالح.

إرسائيل تعلن خوفها من »سالح 
جديد« يمتلكه حزب اهلل

اجليش السوري يواصل تقدمه
 باجتاه رشق دير الزور

         بغداد / المستقبل العراقي

أع�اد الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب نرش تس�جيل 
مص�ور ج�رى التالعب يف محتواه يظه�ر فيه وهو يوجه 
رضب�ة بك�رة غول�ف للمرش�حة الديمقراطية الس�ابقة 
النتخابات الرئاسة هيالري كلينتون التي ظهرت يف اللقطة 

التالية وهي تتعثر أثناء صعودها عى متن طائرة.
وع�ادت كلينت�ون للظه�ور ع�ى حس�اب ترامب عى 
توي�ر يف األي�ام القليل�ة املاضي�ة بينم�ا ت�روج يف الفرة 
الحالي�ة لكتابها »وات هابند« أو ماذا ح�دث؟ الذي يدور 
حول حملته�ا النتخابات الرئاس�ة يف الع�ام املايض فيما 
اس�تأنف ترامب حملة الهج�وم التي بدأه�ا أثناء الحملة 
عى »هيالري الفاس�دة«. ويظهر التس�جيل املصور الذي 
أعاد نرشه عدة مستخدمني ترامب يف ملعب للغولف وهو 
يس�دد رضبة بكرة قبل االنتقال للقطة معدلة للكرة وهي 
تصيب وزيرة الخارجية حينها هيالري كلينتون يف ظهرها 

أثناء صعودها عى متن طائرة.
ول�م تظهر يف التس�جيل املصور األص�يل لهيالري الذي 

يرجع لعام 2011 أي كرة جولف.
وق�ال ترام�ب يف التغري�دة »تس�ديدة غول�ف هائل�ة 
يوجهه�ا ترامب لهيالري الفاس�دة«، مهاجما منافس�ته 
الس�ابقة بص�ورة مب�ارشة يف تغريديت�ني نرشت�ا أيض�ا 

األربعاء املايض.
وق�ال يف واح�دة منهما »الفاس�دة هي�الري كلينتون 
تل�وم الجمي�ع وكل يشء باس�تثناء نفس�ها لخس�ارتها 
وفق�دت  املناظ�رات  هي�الري  خ�رست  االنتخاب�ات.  يف 

االتجاه!«.
وق�ال يف التغري�دة األخ�رى »ع�اد البؤس�اء ملط�اردة 
هي�الري. عربوا عن مش�اعرهم بصخب ووضوح. أنفقت 

أمواال طائلة لكن يف النهاية خرست!«.
وقالت املتحدثة باس�م البيت األبيض س�ارة س�اندرز 
إن كلينت�ون ت�روج »لرواي�ات غري صحيح�ة« يف الكتاب 
ال�ذي تقر في�ه بارتكاب أخطاء ش�خصية أثن�اء الحملة 
االنتخابية، لكنها تنح�ي بالالئمة إىل حد بعيد عى عوامل 
تق�ول إنه�ا أدت إىل ف�وز ترام�ب ومنها التدخ�ل الرويس 
املزعوم يف االقراع الرئايس وقرار مدير مكتب التحقيقات 
االتح�ادي الس�ابق جيم�س كوم�ي إع�الن أن املحققني 
يفحصون مجموعة جديدة من الرسائل اإللكرونية التي 

لها صلة بكلينتون.
وردت كلينتون عى انتقادات س�ابقة ووجهها ترامب 
لها عى توير حيث اقرحت عليه أن يقرأ كتابها الس�ابق 

»إت تيك إيه فيليدج« وهو كتاب مصور لألطفال.
وتج�ري كلينتون سلس�لة مقابالت للروي�ج لكتابها 

الجديد.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر حس�اب “فارس بن س�عود” 
الشهري بتوير والذي ينقل أخبار كثريا 
ما ثبتت صحتها عن األمري محمد بن 
نايف ال�ذي يخضع لإلقام�ة الجربية 
بالس�عودية، أن “بن ناي�ف” تم نقله 
للمستشفى يف حالة خطرة جدا، وذلك 
يف محاول�ة الغتيال�ه.. حس�ب قوله. 
ونرش حس�اب “ف�ارس بن س�عود” 
يف تغريدة عرب صفحت�ه ب�”توير”.. 
”نق�ل األم�ري محم�د ب�ن ناي�ف اىل 
مستشفى التخصيص وحالتة خطرة 
جداً، بلغني ان MBS أمر بربة ابره 
مخدرة مجهولة املص�در” .. ويقصد 
الس�عودي  العه�د  ويل   ”MBS“ ب�� 

محمد ابن س�لمان.يذكر أن صحيفة 
“نيوي�ورك تايم�ز”، نقل�ت يف تقرير 
نرش يف 28 يونيو/حزيران املايض، عن 
مسؤولني أمريكيني سابقني وحاليني، 
قولهم إنه بعدما نّصب امللك س�لمان 
نجل�ه محمد ولياً للعهد يف 21 يونيو/

حزي�ران، أخضعت الس�لطات محمد 
بن نايف لإلقامة الجربية ومنعته من 
السفر. وذكرت “نيويورك تايمز” أنه 
بع�د تنصيب بن س�لمان، ولياً للعهد، 
عاد بن ناي�ف إىل قرصه يف جدة ليجد 
أن الس�لطات قد اس�تبدلت حراس�ه 
بآخري�ن موال�ني لويل العه�د الجديد. 
وذكر مس�ؤول أمريكي س�ابق أن بن 
نايف رهن اإلقامة الجربية يف قرصه. 
وق�ال مس�ؤول آخر إن�ه ممنوع من 

مغادرة البالد. وتشهد السعودية اآلن 
حال�ة م�ن التخبط والجدل الواس�ع، 
بع�د حمل�ة االعتق�االت التي ش�نها 
النظ�ام الس�عودي ض�د معارضي�ه 
بداية األس�بوع امل�ايض، والتي طالت 
شخصيات دينية وسياسية بارزة جاء 
عى رأس�هم الدكتور س�لمان العودة 
والش�يخ عوض القرني. وربما الحظ 
مراقبون أنه كلما اقرب موعد تتويج 
ويل العهد الجديد، محمد بن س�لمان، 
مل�كا خلفا ألبيه زاد االرتباك وظهرت 
مالمح التصعي�د وغلب التخبط، يريد 
أن يك�ون مل�كا مهم�ا كل�ف الثمن. 
صحيح أن هذا كان متوقعا منذ فرة، 
لكن الدفع كان رسيعا مستعجال بما 
ال يتحمله الوض�ع والعائلة والقرص. 

االندفاع األهوج، وربما غري املسبوق، 
اجتاح كل السياسات تقريبا، الحربية 
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة واألمنية 
والخارجي�ة، واس�تعدى كل األطراف 
تقريبا وحتى داخل العائلة الحاكمة. 
وف�رس البعض ه�ذا التخب�ط الهائل 
بالتعط�ش األعم�ى للمل�ك ورأى فيه 
آخرون بأنه مدفوع من الحاكم الفعيل 
لإلم�ارات، محمد ب�ن زاي�د، وتحدث 
مراقب�ون ع�ن التغطية ع�ى التقرب 
الصهيون�ي  الكي�ان  املكش�وف م�ن 
وأش�ار متابع�ون إىل “عق�دة” قط�ر 
املس�تحكمة، ولكن كل هذا وغريه يف 
األخري، يخت�رص أزمة عميقة يف حكم 
آل سعود ما عاد ممكنا التسر عليها 

أو التخفيف من حدتها.
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Dear Sirs,   
Subject/ State Company for Agricultural Supplies (SCAS)/ International/ 
General/ Tender No. Veterinary Drugs /Commodity/2/2017 for providing 
Various Veterinary Drugs (VVD). 
SCAS has a pleasure to invite eligible & professional bidders to submit their 
bids to supply the above goods, with noting the following:-
1-If bidders desire to obtain an additional information, contact with SCAS 
(from Sunday to Thursday during the official work days) as specified in 
Bidding Data Sheet (BDS).
2-Offers be accepted from well-known producers, manufacturers or their 
official agents as per BDS/ Evaluation and Qualification Requirements.
3-Final balance sheets for the last two years attested by concerned authorities 
state & clarify the bidder>s profits & revenues not less than ID (99125000) 
(ninety nine million one hundred twenty five thousand Iraqi Dinar).   
4-Submission of a proof confirms funds be available & not less than ID 
(1982500000) (one billion nine hundred eighty two million five hundred 
thousand Iraqi Dinars).
5-The bidders who interested to purchase the bid documents, present written 
application to address mentioned in ITB and pay non-returnable value of 
documents of ID (100000) (one hundred thousand Iraqi Dinar) plus services 
of selling the documents ID (198250) (only one hundred ninety eight thousand 
two hundred fifty Iraqi Dinar).   
6-The estimated cost for supplying the said goods is ID (19825000000) 
(only one billion nine hundred eighty two million five hundred thousand 
Iraqi Dinar) within Farmer Supporting Allocations/ 2017 of the Beneficiary 
(Veterinary Directorate (VD)).
7-Exclusively, the bidders, managing director or who establishes the biding  
company submit preliminary deposits of ID (40000000) (forty million Iraqi 
Dinar) being Bid Bond under certified cheque or covered and unconditioned 
bank guarantee paid as requested and issued by an untroubled Bank 
accredited by Central Bank of Iraq (CBI) to the order of SCAS indicated 
to tender title and number. The foreign companies may submit covered and 
unconditioned bank guarantee paid as requested by one of Foreign Banks or 
their branches accredited in Iraq or have a contact with the foreign bank to 
issue L/G against the preliminary deposits to one of Iraqi Bank accredited 
by CBI attached with copy of counter-L/G notification in his bid. The L/G be 
valid for twenty eight (28) days from bid expiry date.
8-Prior submitting preliminary deposits, the bidder inquiries about the 
untroubled Banks licensed & accredited by CBI through contacting the 
Relation Section under the below address.  
9-The Bid shall be valid for ninety (90) days from tender closing date on 3rd 
of October, 2017.
10-The advertisement charges shall be on account of successful bidder. 
11-Bids be delivered to the Relation Section at SCAS headquarters as specified 
location in deadline on 3rd of October, 2017 at 11:00 a. m. Baghdad-Iraq 
local time. Late bids will be rejected. 
12-Conference be held at SCAS headquarters to answer bidder>s inquiries 
on 24th of September, 2017 at 10:00 a.m. Baghdad-Iraq local time.
13-Bids be opened at MOA headquarters/ Republic of Iraq/ Baghdad/ Al 
Andulus  square/ near Al Sadeer Hotel on 3rd of October, 2017 at 12:00 
midday. 
14-If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
15-Our company is not obligated to accept the lowest prices. 
16-Bidders have the right to contact us to enquiry about any information 
relating to the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com. Let be knowledge 
on tender details by visiting our website: www.iraqiscas.com. 
Best regards.
State Co. for Agricultural Supplies
Wazzeria – Baghdad – Iraq
behind Juridical Institute
P.O Box: 26028 / Baghdad
Mobile: 07905754470
Dist. ( 305), St. (5), Bldg. (6)

إلــى / السادة 
م / املناقصـة العامة الدولية املرقمة: )أدوية بيطرية /سـلع/ 2 /2017(   صادرة عن 

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية لتجهيز أدوية بيطرية مختلفة .
يرس الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
أدوية بيطرية مختلفة.

مع مالحظة األتي : -
1-عـى مقدمي العطـاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عـى معلومات إضافية االتصال 
بالرشكـة العامـة للتجهيـزات الزراعيـة             )من األحد إىل الخميس و خالل سـاعات 

الدوام الرسمي( وكما موضحة يف ورقة بيانات العطاء.
2-تقبل عـروض الرشكات املنتجة واملصنعـة والرصينة  أو وكالئهـم املعتمدون قانوناً 

وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء.
3-أن تكون الحسـابات الختامية للرشكة مقدمة العطاء ألخر سنتني مصادقا عليه من 
الجهات املعنية تكشـف وتوضح حجم األرباح واإليـرادات الخاصة بمقدم العطاء التقل 
عن ) 99125000 ( تسعة وتسعون مليون ومائة وخمسة وعرشون ألف دينار عراقي.

4-تقديـم مايثبـت توفر السـيولة املالية بما اليقل عـن مبلـغ ) 1982500000( مليار 
وتسعمائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي .

5-بإمـكان مقدمـي العطاء الراغبـني برشاء وثائـق العطاء بعد تقديـم طلب تحريري 
إىل العنـوان املحـدد يف التعليمات ملقدمي العطاء ودفع قيمة البيـع للوثائق البالغـــة ) 
100000( مائـــة  إلف دينار عراقي غري قابل للرد وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغـة    

(198250 ( مائة وثمان وتسعون ألف ومائتان وخمسون دينار عراقي فقط. 
6-الكلفة التخمينية لتجهيز أألدوية البيطرية تبلغ )1982500000( مليار وتسـعمائة 
واثنـان وثمانون مليون دينار وخمسـمائة ألف دينار عراقـي فقط. ضمن تخصيصات 

مبالغ دعم املزارعني لعام 2017 الخاصة بالجهة املستفيدة )دائرة البيطرة( .
7-عـى مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤسـس للرشكة املشـاركة يف املناقصة 
حرصا ًتقديم التأمينات األولية  بمبلغ قدره )000 000 40( اربعون مليون دينار عراقي  
لضمان جدية املشـاركة يف املناقصة بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان مرصيف غري 
مرشوط )مغطى مالياً( يدفع حني الطلب صادر من احد املصارف غري املتلكئة أو املتعثرة 
املجازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ألمر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
يثبت فيه اسـم ورقـم وموضوع املناقصة وبإمـكان الرشكات األجنبيـة تقديم خطاب 
ضمان مرصيف غري مرشوط )مغطى ماليا( يدفع حني الطلب من احد املصارف األجنبية 
املعتمـدة داخل العراق أو التي لها فروع معتمـدة يف العراق أو مفاتحة املرصف األجنبي 
إلصـدار خطاب ضمـان مقابل التأمينات األولية إىل احد املصـارف العراقية املعتمدة من 
قبل البنك املركزي العراقي وإرفاق نسـخة من إشـعار إصدار خطاب الضمان املقابل يف 

عطائها ويكون نافذ ملدة )28( يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء .
8-عى مقدمي العطاءات االستفسار عن املصارف غري املتلكئة واملتعثرة املجازة واملعتمدة 
مـن قبل البنك املركزي العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق االتصال بشـعبة 

العالقات عى العنوان املبني ادناه.
9-يجـب أن يكـون العطاء املقدم نافذاً ملدة ) 90( يوما من تاريخ غلق املناقصة يف     3/  

.  2017/ 10
10-يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع أجور نرش اإلعالنات

11-يتم تسليم العطاءات إىل شعبة العالقات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
الكائنة أدناه يف موعد أقصاه الساعة الحادية عرشة صباحا ً من يوم    3 / 10/ 2017 

بتوقيت العراق - بغداد وسيتم رفض العطاءات املتأخرة .
12-سيتم عقد مؤتمر يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية  لإلجابة عن استفسارات 
مقدمي العطاءات وذلك يف الساعة العارشة  صباحاً من يوم     24 /  9/ 2017  بتوقيت 

العراق -بغداد  .
13- يتـم فتح العطـاءات يف مقر وزارة الزراعـة الكائن يف جمهورية العـراق / بغداد / 
سـاحة األندلس / قرب فندق السدير عند السـاعة الثانية عرشة ظهراً من يوم  3 / 10 

.2017 /
14-أذا صـادف يوم الغلق والفتح عطلة رسـمية سـيكون موعد الغلـق والفتح يف اليوم 

الذي يليه.
15-أن رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  

16-يحـق ملقدمي العطاءات االستفسـار عن أية معلومات تخـص املناقصة عن طريق 
الربيد االلكرتونـي الخاص برشكتنـا  contracts@iraqiscas.com E-mail:  وباإلمكان 
االطـالع عـى تفاصيـل املناقصة عـى املوقع االلكرتونـي الخاص برشكتنا عى شـبكة 

االنرتنت www.iraqiscas.com((... مــــــــع التقدير.
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية

العراق- بغداد – الوزيرية
هاتف :  0 0790575447

ص.ب: 26028 / بغداد
محلة: )305( رقم الشارع :)5( رقم البناية)6)

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
 إعالن للمرة الثانية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التق�ى الوكي�ل الفن�ي ل�وزارة النق�ل 
عض�وي   ، م�وىس  عم�ران  عب�اس 
مجلس النواب حنان الفتالوي و هيثم 
الجبوري لبحث انش�اء مطار مدني يف 

محافظة بابل«.
وق�ال الوكي�ل الفن�ي ان�ه »اس�تنادا 
لتوجيه�ات وزير النق�ل كاظم فنجان 
الحمام�ي عقد ه�ذا اللقاء لتخصيص 
االرايض التي سينشأ عليها مطار بابل 

الدويل«.
تس�عى  النق�ل  »وزارة  ان  واض�اف 
ان يك�ون هن�اك مط�ار مدن�ي يف كل 
محافظة من محافظات العراق أسوة 
بالبلدان املتقدم�ة لألرتقاء بالخدمات 

املقدمة للمسافرين«.
فيما عربت النائبة الفتالوي عن أهمية 
هذا اللق�اء الذي يأتي لإلعداد إلنش�اء 
مط�ار يف محافظ�ة باب�ل م�ن أج�ل 
التخفي�ف ع�ن كاهل أبن�اء املحافظة 

وكذلك لرفع واردات املحافظة«.
من جهة اخرى اعلنت الرشكة العامة 
لنق�ل املس�افرين والوفود ع�ن نقلها 
اكثر من )1560(  نازح ،  ضمن جهود 
وزارة النق�ل يف اللجن�ة العلي�ا الغاثة 

وايواء النازحني« .
وبني مسؤول محور القيارة واملتواجد 
ضم�ن قواطع عملي�ات نقل النازحني 
حسني عبد االمري ، ان »حافالت الرشكه 
نقل�ت العوائ�ل النازح�ة م�ن مخي�م  
التدقي�ق االمن�ي الرئي�ي يف منطق�ة 
حم�ام العلي�ل اىل مخيم�ات االغاثة يف 

قضاء تلكيف الواقعة يف اقىص ش�مال 
املوص�ل ، موضح�ا ان »عملي�ة النقل 
تمت بتوجيه مبارش من قبل مس�ؤويل 
الفريق املشرتك وممثيل وزارة الهجرة 

الغاثة ويواء النازحني« .
لنق�ل  العام�ه  الرشك�ه  ان  يذك�ر 
املس�افرين والوفود احدى تش�كيالت 
وزاره النقل كان لها دور كبري ومميز 

بنق�ل النازحني يف كاف�ة املناطق التي 
حررتها قواتنا االمنية الباسلة من زمر 

االرهاب ».
»اس�تقبلت  منفص�ل  صعي�د  وع�ى 

العراقي�ة  للموان�ئ  العام�ة  الرشك�ة 
س�بعة بواخر بحموالت متنوعة حيث 
رس�ت ع�ى مينائي ام قرص الش�مايل 

والجنوبي«.

وأوض�ح مدي�ر عل�م الرشك�ة رياض 
 ( »الباخ�رة  ان  ش�مخي  س�وادي 
PRIMA DORA( تحمل 1922.2 طن 
حمولة متنوعة رست عى رصيف 13 ، 
 )MAG PERAL ( مضيفا اما الباخرة
تحم�ل حاوي�ات ت�م تفريغه�ا ع�ى 

رصيف 21.
وب�ني ان »ميناء أم قرص الجنوبي فقد 

) 1-AL RABEE ( أستقبل الباخرة
والتي تحمل 950 طن حمولة متنوعة 

وتم ارسائها عى رصيف 1 ، مشريا اىل 
ان الباخرة ) SOYGAND-2( حمولتها 
9700 ط�ن كلنكر رس�ت عى رصيف 
7 . واكم�ل املدي�ر الع�ام ان »الباخرة 
) VENUS( تحم�ل 460 حاوي�ة ت�م 
تفريغها عى رصيف 8 ، وكذلك الباخرة 
وتحم�ل   )  BOMAR RADIANT  (
1010 حاوية تم ارس�ائها عى رصيف 
 SAGITTARIUS( 5 ، واخريا الباخرة

( تحمل 574 حاوية.

الوكيل الفني لوزارة النقل يلتقي برملانيني لبحث إنشاء مطار يف بابل
املسافرين تنقل  »1560« نازحًا.. واملوانئ تستقبل سبع بواخر حبموالت متنوعة
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حمافظ واسط يزور املجلس 
املحيل لقضاء احلي ويناقش 

خطط حتسني الواقع اخلدمي
    المستقبل العراقي/ الغانم

عب�د  محم�ود  واس�ط  محاف�ظ  زار 
الرض�ا م�ال ط�الل العتب�ي »املجلس 
املح�يل لقضاء الحي، والتقى رئيس�ه 
خط�ط  معه�م  وناق�ش  وأعض�اءه 
ملناط�ق  الخدم�ي  الواق�ع  تحس�ني 

القضاء«.
مكتب�ه  يف  اعالم�ي  مص�در  واف�اد 
ل�«املستقبل العراقي«،  انه »تم خالل 
الزيارة مناقشة عملية تنفيذ مرشوع 
تأهيل ش�ارع التابعي سعيد بن جبري 
)رض( والتع�رف عى مراح�ل العمل 
الجاري�ة واهم املعوق�ات التي تعرتيه 

وسبل ايجاد الحلول املناسبة لها«.
وح�ث املحافظ بحس�ب املص�در عى 
»التع�اون والتضام�ن ب�ني الجمي�ع 
للتمكن م�ن انجاز العمل له�ذا املعلم 
الديني والس�ياحي وألجل االس�هام يف 
توفري االجواء املالئمة لحشود الزائرين 
الوافدي�ن م�ن مختل�ف محافظ�ات 

العراق«.
واضاف املص�در ان »مال طالل اجرى 
زي�ارة تفقدي�ة ملرك�ز ش�باب الح�ي 
اطلع م�ن خاللها عى ابرز اهتمامات 
املتمثل�ة  املرك�ز  اقس�ام  وأنش�طة 
والزخرف�ة  والرس�وم  بالتصمي�م 
واألعم�ال اليدوي�ة والخياط�ة الت�ي 
الش�هداء  لعوائ�ل  ريعه�ا  يخص�ص 
والعوائ�ل املتعففة، مبديا اس�تعداده 
لتقديم الدعم املمكن إلنجاح أعمالهم 

التي يقومون بها.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني عن »اس�تئناف العمل بمرشوع مجاري 
ناحية الجرس بعد عقد اجتم�اع يف مبنى املحافظة ضم مدراء الدوائر املختصة 

والرشكة املنفذة للمرشوع وبحضور املعاون الفني للمحافظة«.
وذك�ر مكتبه االعالمي ان »املحافظ وجه مس�ؤويل الدوائ�ر املختصة باملبارشة 
بتنفيذ املرشوع يف ارسع وقت ممكن النتشال سكان ناحية الجرس من املعاناة 

التي يواجهونها بسبب تردي الخدمات«.
واضاف ان »تنفيذ هذا املرشوع جاء بعد تحرك السيد املحافظ عى دولة رئيس 
الوزراء الس�تثناء خمسة مشاريع بضمنها مرشوع مجاري ناحية الجرس من 
ق�رار مجل�س الوزراء الق�ايض بايقافها عى ان يتم رصف ام�وال تنفيذه عى 

شكل سندات تعطى للرشكة املنفذة.

حمافظ بغداد يعلن استئناف العمل 
بمرشوع جماري ناحية اجلرس

اخلطوط اجلوية العراقية تفتتح مكتبها 
يف موسكو

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة النقل،  مكت�ب للرشكة العامة للخط�وط الجوية العراقية 
يف العاصمة الروسية موس�كو بعد تدشني وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 

الرحلة االوىل بني بغداد – موسكو«.
وبينت مساعد مدير عام الخطوط الجوية العراقية لشؤون التجارية سناء 
الخياط: يف بيان العالم الوزارة تلقت »أنباء املس�تقبل » نسخة منه، ان افتتاح 
ذلك املكتب سيكون محطة مهمة لجميع املسافرين الراغبني بالسفر عى متن 
الخط�وط الجوي�ة العراقية يف العاصمة الروس�ية موس�كو باتجاه العاصمة 
العراقية بغداد حيث س�تكون معدل الرحالت بني الدولتني رحلتني يف االس�بوع 

لكل من بغداد والبرصة.
فيما اش�اد العديد بالجهود الكبرية التي بذلها وزير النقل الس�يد الحمامي 
وال�ذي تمخ�ض عن ذلك املنج�ز ملا له من اهمي�ة يف تفعيل وتنش�يط الحركة 
الس�ياحية والجوانب االخرى عرب تلك املطارات والتي ستكون محطة النطالق 

املسافرين اىل موسكو .

حمافظ البرصة يعلن االتفاق مع النفط عىل إعامر الطريق الداخيل لقضاء أيب اخلصيب
    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة اسعد العيداني عن االتفاق مع 
وزارة النف�ط إلكمال إعمار طري�ق الداخيل لقضاء 
ألب�ي الخصيب جنوب محافظة البرصة بالتنس�يق 

مع الحكومة املحلية«.
واض�اف العيداني ان »اعم�ار مدخل وطريق قضاء 
أبي الخصيب من ش�أنه ان يساعد بحل االختناقات 
املروري�ة وتس�هيل حرك�ة املركبات بعد التنس�يق 
وتوجي�ه كاف�ة الدوائر للتع�اون م�ع وزارة النفط 
النتش�ال القض�اء من واقع�ه امل�رتدي فيما يخص 

الطريق الداخيل«.
م�ن جانب�ه اك�د وزي�ر النفط جب�ار ع�يل اللعيبي 

ح�رص ال�وزارة ع�ى التعاون والتنس�يق املش�رتك مع 
الحكومة املحلية يف محافظ�ة البرصة من اجل االرتقاء 
بمس�توى الخدمات املقدمة ملواطن�ي املحافظة ،و جاء 
ذلك خالل لقائه محافظ البرصة اسعد العيداني« .وقال 

اللعيب�ي ان الوزارة تقدم الدعم لجميع الجهود الوطنية 
الخرية التي تس�هم وتعمل عى تطوي�ر  املحافظة وبما 
يليق بها وبمكانتها التاريخي�ة والثقافية واالجتماعية 
واالقتصادي�ة .واض�اف وزي�ر النفط ان ال�وزارة تقوم 
بتنفيذ عدد من املش�اريع الخدمي�ة يف املحافظة ومنها 

انشاء الجس�ور واكس�اء الطرق وانش�اء املدارس 
واملستش�فيات فض�ال ع�ن تطوي�ر نه�ر العش�ار 
والخن�دق وم�رشوع املفتي�ة الس�ياحي وغريه�ا ، 

مؤكدا دعمه لجهود املحافظة يف هذا اإلطار .
من جانبه اش�اد محاف�ظ البرصة بجه�ود الوزارة 
ورشكاته�ا النفطي�ة يف تنفي�ذ عدد من املش�اريع 
املهمة يف املحافظة والتخفيف من معاناة املواطنني 
، مثمن�ا دور الوزي�ر يف متابع�ة ش�ؤون املحافظة 

وحرصه عى تطوير مرافقها الخدمية  .
واس�تمع الوزي�ر اىل عدد من املطال�ب التي قدمتها 
املحافظة ووعد بدراستها من قبل اللجان املختصة 
وتلبيته�ا ضمن الصالحي�ات الناف�ذة واالمكانيات 

املتوفرة يف الوزارة .
وتفق�د وزي�ر النف�ط يرافق�ه محاف�ظ الب�رصة وعدد 
من املس�ؤولني مرشوع تطوي�ر نهر العش�ار والخندق  
واستمع  من مدير املرشوع اىل ايجاز حول مراحل تنفيذ 

املرشوع .

دائرة االعامر اهلنديس ترشف عىل تأهيل حمطة مرشوع أبقار جبلة يف حمافظة بابل
لتنمية الثروة احليوانية

    المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

أعلن�ت دائ�رة األعم�ار الهن�ديس إحدى 
واإلس�كان  األعم�ار  وزارة  تش�كيالت 
والبلدي�ات العامة ع�ن أرشفها الهنديس 
مل�رشوع تأهي�ل محط�ة أبق�ار جبلة يف 

محافظة بابل«.
وقالت مديرة عام دائرة األعمار الهنديس 
وكال�ة أحالم س�عيد جواد ل�«املس�تقبل 
عق�دا  وقع�ت  »الدائ�رة  ان  العراق�ي«، 
بقيم�ة )12( ملي�ون دين�ار م�ع هيئ�ة 
استثمار بابل من اجل اإلرشاف الهنديس 
ع�ى م�رشوع أبق�ار جبل�ة يف محافظة 
باب�ل ،مبين�ة ان »امل�رشوع ه�و لصالح 
دائ�رة االس�تثمارات الزراعي�ة يف وزارة 
الزراع�ة وهو سيس�اهم يف تنمية الثروة 
الحيوانية يف البالد«.وأضافت مديرة عام 
الدائ�رة ان »كلفة املرشوع االس�تثماري 

له�ذا امل�رشوع يبل�غ أكثر م�ن مليونني 
دوالر وينف�ذ عى مس�احة )210( دونم. 
مش�رية أن املرشوع يتك�ون من حظائر 
ع�دد األربعة منها ثالث�ة مغلقة وواحدة 
مفتوح�ة بأألضاف�ة إىل مخ�زن أع�الف 
وبناي�ة التصدير ومحط�ة تصفية املياه 
ومخازن متفرقة صغرية أمام كل حظرية 
وس�قيفة مول�دة وس�قيفة س�يارات«.

وأش�ارت اىل ان »الدائ�رة تقوم حاليا من 
خالل دائ�رة مهن�دس مقيم ب�االرشاف 
الهنديس عى خمسة مشاريع أستثمارية 
أخرى وهي مرشوع أرض بابل الس�كني 
ومحطة وق�ود النيل وم�رشوع معرض 
السيارات ومرشوع أنشاء عمارة تجارية 
ومرشوع تش�ييد موقف سيارات متعدد 
الطوابق.فض�ال ع�ن ارشافه�ا الهنديس 
ملرشوعي معمل تصليح أآلليات ومديرية 
رشطة باب�ل وهما متوقف�ان عن العمل 

حاليا بسبب قلة السيولة املالية«. وأكدت 
ان »الدائرة تس�عى حاليا بالحصول عى 

عق�ود جدي�دة من خالل صن�دوق أعادة 
أعمار املناطق املحررة .

امانة بغداد تنفي تقليل ضخ املاء الصايف 
ملناطق الكاملية واملعامل وحي النرص

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت امانة بغداد ما تناقلته احدى القنوات الفضائية عرب صفحتها الرس�مية 
يف مواقع التواصل االجتماعي بش�أن تقليل ضخ امل�اء الصايف ملناطق الكمالية 

واملعامل وحي النرص« .
وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » 
دائ�رة ماء بغداد تعمل ع�ى تجهيز مناطق رشقي القن�اة من مرشوع خزاني 
)R14, R7( بمنطق�ة البلدي�ات بطاقة تصل اىل نحو )9( آالف م3 يف الس�اعة 
لخدمة مناطق بغداد الجديدة والكمالية والعبيدي وخدمة مناطق قاطع بلدية 

الصدر االوىل بالطاقة نفسها » .
واضاف�ت ان » الدائرة املذكورة اكملت مد خطوط نقل املاء الصايف بطول يصل 
اىل )14( ك�م م�ن مرشوع ماء الرصافة لخدمة منطقت�ي املعامل وحي النرص  

. «
واوضحت أن » كميات املاء املجهزة للمواطنني تكون بحسب الضغوط والطاقة 
االنتاجية للمش�اريع وهي متس�اوية يف جميع املناطق بال اس�تثناء اىل جانب 
املتابع�ة املس�تمرة من قب�ل الدوائر البلدي�ة ملنع حدوث الكس�ور والنضوح يف 

انابيب نقل املياه ومعالجة املشكالت التي تحدث بشكل عاجل  » .
وأهابت أمانة بغداد بوس�ائل اإلعالم اعتماد الدقة واملوضوعية يف تناول اإلخبار 
واس�تقائها من مصادرها الرسمية املوثقة واالبتعاد عن اإلشاعات واملعلومات 

املضللة.

وزير الكهرباء يلتقي شيوخ ووجهاء ذي قار ويؤكد: الرشاكة مع القطاع اخلاص كفيلة بحل أزمة الطاقة
   بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  أك�د 
الفه�داوي، خ�الل اس�تقباله عدد كبري 
ذي  محافظ�ة  ووجه�اء  ش�يوخ  م�ن 
ق�ار، بمقر ال�وزارة، ع�ى ان »الرشاكة 
الخ�اص ضم�ن عق�ود  القط�اع  م�ع 
الخدم�ة والجباي�ة ه�ي الكفيل�ة بحل 
أزمة الطاق�ة الكهربائية يف البالد، كّون 
ال�وزارة وصل�ت بإنتاجها م�ن الطاقة 
مايق�ارب )16 ال�ف( مي�كاواط، لك�ن 
الضائعات تجاوزت نصف هذه الكمية 
بس�بب اله�در واإلرساف والتج�اوزات، 
فمن خ�الل متابعة عملي�ة بيع الطاقة 
للمواطنني وانهاء الضائعات نتمكن من 
حل االزمة، وقد حققت الوزارة قصص 
نجاح يف هذا االتج�اه بعدد من مناطق 
العاصم�ة بغداد، الت�ي ينقلون لنا رضا 
ساكنيها الس�تقرار الطاقة الكهربائية 

وانخفاض االجور«.

واضاف الفهداوي بحسب بيان للوزارة 
تلقته »املستقبل العراقي«، نحن نسعى 
من اجل كس�ب رض�ا املواطن وان هذه 
امل�رشوع فيه مصلحة للفقري ولن يثقل 
كاهل�ه وان مايثق�ل كاهله مايس�دده 
الصح�اب املول�دات، وعليكم كش�يوخ 

ووجه�اء، فض�ال ع�ن اعض�اء مجلس 
النواب مس�ؤولية تجاه من تمثلونهم، 
هذه املسؤولية تتجس�د بنقل الحقائق 
املوجود عى االرض م�ن خالل زيارتكم 
للمناط�ق الت�ي طب�ق فيه�ا امل�رشوع 
واللقاء باملواطنني فيها، وس�ؤالهم عن 

الخدمة املقدمة وأجورها.
وذك�ر الفه�داوي، مث�اًل م�ن منطق�ة 
الريموك يف العاصم�ة بغداد والتي طبق 
املرشوع فيه�ا منذ ش�هر اب من العام 
املايض، قائالً، كنا نمنح منطقة الريموك 
قب�ل تطبي�ق امل�رشوع طاق�ة قدره�ا 
)29( مي�كاواط، مقاب�ل )12( س�اعة 
تجهي�ز، وبع�د تطبيق امل�رشوع منحنا 
املنطقة )24( س�اعة تجهيز وانخفض 
اس�تهالكهم اىل )14( مي�كاواط، وهذا 
ي�دل عى ان هناك إرساف قام املواطنني 
بإنهائ�ه، وهذه تجرب�ة ناضجة عليكم 
االرساف  معظ�م  عليه�ا.وان  االط�الع 
والتجاوز يقوم به املتنفذون وعليكم اال 

تسمحوا برسقة الطاقة الكهربائية.
وقدم الوف�د الضيف عدد من املقرتحات 

واملطالب، وافق عليها الوزير.
حي�ث أوعز بان يقوم جمي�ع املواطنني 
واملحافظ�ات  ق�ار  ذي  محافظ�ة  يف 
االخ�رى، مم�ن لي�س لديه�م مقاييس 

ان يقدم�وا طلب�ات اىل دوائ�ر التوزي�ع 
لنصب مقاييس بشكل رسمي، وان يتم 
عزل الديون الس�ابقة ع�ن املبالغ التي 
س�رتد اىل املواطن�ني، وان تقس�ط هذه 
الديون بأقساط ميرسة.كما تم االتفاق 
عى تش�كيل لج�ان تس�ند وتقيم عمل 
الرشكات االس�تثمارية من اجل إنجاح 
الوزي�ر اعالم وعالقات  املرشوع.ووجه 
الوزارة لتكثيف عقد الندوات التثقيفية 
ع�ن هذا امل�رشوع، بن�اًء ع�ى العرض 
املق�دم م�ن الش�يوخ خالل اللق�اء بان 
تكون دواوينهم ومضايفهم ومقراتهم 
موقع�اً لتنظي�م ه�ذه الندوات.بعده�ا 
توجه الوفد الضيف اىل منطقة الريموك 
والتق�ى بطريقة عش�وائية بالعديد من 
أبن�اء املنطق�ة واس�تفرس منه�م ع�ن 
خدمة الطاقة الكهربائي�ة املقدمة لهم 
قبل وبعد تطبيق امل�رشوع، وملس رضا 
كب�ري م�ن املواطن�ني بالخدم�ة واجور 

الجباية.
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بيان اكتتاب
رشكة مؤتة للتحويل املايل – مسامهة خاصة 

استنادا إىل قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة بجلستها املنعقدة بتاريخ 
11 / 2 / 2017 واملتضمن زيادة راس مال الرشكة  وفق احكام املادة ) 55 ( اوال من قانون الرشكات ليصبح 
راس م�ال الرشك�ة ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مئ�ة مليار دينار بدال من خمس�ة واربع�ون مليار دينار اي 
باضافة اس�هم جديدة مقدارها ) 000 ، 000 ، 000 ، 55 ( خمس�ة وخمس�ون مليار س�هم لذا يرس مجلس 
االدارة دعوة املس�اهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باالس�هم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 000 ، 55 ( 

خمسة وخمسون مليار سهم وفق التفاصيل االتية : 
عقد تاسيس 

رشكة مؤتة للتحويل املايل – مساهمة خاصة 
اوال : اسم الرشكة 

رشكة مؤتة للتحويل املايل – مساهمة خاصة 
ثانيا : مركز الرشكة :

بغداد ويجوز لها ان تفتح فروعا لها يف داخل وخارج العراق بموافقة البنك املركزي العراقي .
ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل :

املس�اهمة يف اس�تثمار رؤوس االم�وال وفق قوانني وتعليمات البن�ك املركزي العراق�ي والقوانني ذات الصلة 
يف مج�ال القيام باعمال رشاء وبيع العمالت س�واء اكان�ت اوراق نقدية او مس�كوكات اجنبية وبيع ورشاء 
الصكوك وصكوك املس�افرين واالحتفاظ بحس�ابات بالعمالت االجنبية لدى مرصف عراقي مجاز ومصارف 
خارجية بموافقة البنك املركزي العراقي وتنفيذ الحواالت الخارجية لالش�خاص الطبيعيني بالعملة االجنبية 
وبما اليتجاوز املبلغ املحدد يف تعليمات البنك املركزي العراقي الس�ارية املفعول وايداعها يف حس�ابات باس�م 
الرشكة داخل وخارج العراق لصالح مستفيدين يف الداخل وفقا للضوابط التي يحددها البنك املركزي العراقي 

وبما ينسجم مع الضوابط املقررة يف قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .
وللرشكة فيسبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما ييل :

تمل�ك االم�وال املنقولة الالزمة لتحقيق نش�اطها ) من وس�ائط نقل مختلفة وع�دد وادوات واالت وغريها ( 
واجراء الترصفات القانونية عليها وفق القوانني النافذة او التي تحل محلها .

تملك االموال املنقولة وغري املنقولة واجراء كافة الترصفات املسموح بها قانونا عليها .
القيام بكافة املعامالت املالية املسموح بها والتعامل مع كافة املصارف املجازة .

املساهمة يف جميع الرشكات تاسيسا ورشاءا وبيعا واندماجا عدا التضامنية .
مزاول�ة جمي�ع االعمال املس�موح بها قانون�ا ذات الصلة بنش�اط الرشك�ة وفق حاجة الرشك�ة ومصلحة 

املساهمني وبما ينسجم مع القوانني النافذة .
رابعا : راسمال الرشكة :

راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمس�ة واربعون مليار دينار عراقي مقس�م إىل ) 000 ، 000 ، 
000 ، 45 ( خمسة واربعون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .

خامسا : مجلس االدارة :
1 – عدد اعضاء مجلس االدارة اصليني خمسة اعضاء ومثلهم احتياط .

2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 000 ، 55 ( خمسة وخمسون مليار سهم .
3 – قيمة السهم الواحد دينار واحد .

4 – مكان االكتتاب : مرصف الهدى – الفرع الرئييس – بغداد الكرادة – حي الوحدة م / 902 ز / 12 .
مرصف الهدى – فرع الحارثية – بغداد الحارثية – شارع الكندي م / 211 ز / 9 د / 31 .

5 – مدة االكتتاب التقل عن 30 يوما والتزيد عن 60 يوما اعتبارا من االحد 24 / 9 / 2017 .
6 – تكون الخمسة عرشيوم االوىل من االكتتاب للمساهمني والخمسة عرش يوما الثانية لجمهور املساهمني 
الغري املكتتبني يف خمس�ة عرشيوم االوىل ويغلق االكتتاب يف حال تم االكتتاب بكافة االس�هم املطروحة خالل 

مدة 30 يوم .
7 – يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات .

رئيس جملس االدارة 
احالم ابراهيم شاه مراد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2018/ب2017/3

التاريخ 2017/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه ) حيدر صرب كاظم ( 
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 2018/ب2017/3   
بتاريخ 2017/8/14 واملتضمن الحكم بالزامك بتادية مبلغ 
مقداره مائة وستة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار 
للمدعي يعرب كناوي حمزة لثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الغري /1  
بتاريخ 2017/8/20 املختار كريم حس�ون الجنابي  عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني ولك 
ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

محكمة بداءة السماوة
العدد 1802/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه رضغام سامي عجمي

اقام املدعي رائد عيل كريم الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه 
املحكم�ة طلب فيه�ا بالزامك بتس�ديد مابذمت�ك من دين 
والبالغ مقداره خمس�ة ماليني ومائة الف دينار عن اجور 
عم�ال بناء وتحميلك الرس�وم واملصاريف وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ والستش�هاد الصادر 
م�ن مخت�ار منطق�ة ال بان�ي يف 2017/8/30 ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
يوم 2017/9/25 الساعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض
فليح حسن جاسم

دائرة التنفيذ السماوة
العدد 2017/255

التاريخ 2017/9/18
اعالن

املدين : قاسم عواد كاظم
اص�درت ه�ذه املديرية مذكرة اخبار لالم�وال غري املنقولة 
لغرض تبليغك بالحجز التنفيذي عىل االس�هم العائدة لك يف 
رشكة ارض ايوان للمق�اوالت العامة املحدودة لقاء طالب 
الدائن غزوان عيىس محس�ن البالغ خمس�ون مليون دينار 
ورد كت�اب من مركز رشطة الص�وب الصغري املرقم 5207 
يف 2017/9/14 واشعار مختار بانك مجهول محل االقامة 
علي�ه تق�رر تبليغك بالصح�ف املحلية مدة ثالث�ة ايام تبدا 
امل�دة من الي�وم الثاني للن�رش بالصحف املحلي�ة ويف حالة 
عدم الحضور س�وف تقوم املديرية بيع االس�هم العائد لك 

وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني اىل شرب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئاف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1283/ب2017/3

التاريخ 2017/9/18
اعالن 

اىل املدعى عليه /رافد سعد محمد
اق�ام علي�ك املدع�ي ) احم�د محمد ط�ه (وكيله 
املحامي مثنى عبد الواحد حس�ني الجوراني  امام 
هذه املحكمة الدعوى املرقمة اعاله وطلب الحكم 
بالزامك بتس�ديد مبل�غ 14.000.000 اربعة عرش 
مليون دينار وتحميلك املصاريف واتعاب املحاماة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ  عن طريق مرك�ز رشطة املقدادية العدد 
689 يف 2017/9/10 واش�عار  مختار حي النرص 
يف قض�اء املقدادي�ة املدعو حس�ن خليل حس�ني 
كريك�ط يف 2017/9/6 ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تبليغ�ك عن طري�ق الن�رش بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني للحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة 
صباح يوم 2017/9/24 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض شيماء عباس عيل

محكمة بداءة البرصة
العدد 1810/ب/2015
التاريخ 2017/9/12

اعالن
املدعى/سعد جمال الدين الفحام 

املدع�ى عليهم /ق�ي عبد الكريم وش�يماء عبد 
الجبار وجمانة ومي ابناء جمال الدين

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 
7561/1 مقاطهة 62 ارايض الصبخ ومس�احته 
1 دون�م و 5 اولك و 80 مرت مربع )االرض فقط ( 
مش�يد عليها مسقفات ثالثة باسم معمل الخليج  
العرب�ي للس�تائر واملضالت  تعود للغ�ري الواجهة 
االمامية مسيجة بسياج من ال BRC من له رغبة 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة  املقدرة البالغة 
ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار عن قيمة 
االرض فق�ط وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية 
عرش م�ن ظهر الي�وم الخامس عرش لي�وم التايل 

لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد 602/ش/2017
التاريخ 2017/9/17

اىل املدعى عليه مصطفى عيل سوادي
اقام�ت املدعي�ة غف�ران حس�ني س�وادي الدعوى 
املرقمة 602/ش/2017 والت�ي تطلب فيها الزامك 
بتادية نفقة ماضية لها ونفقة مس�تمرة لالطفال 
كل م�ن ح�وراء ورقي�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب كتاب مرك�ز رشطة ثورة العرشي�ن وتاييد 
املجل�س املحيل ومكتب املعلومات يف الرميثة وكتاب 
قائمقامي�ة قض�اء الرميث�ة عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
وتحدي�د ي�وم 2017/9/26 موع�دا للمرافع�ة ويف 
حال عدم حضورك بموعد املرافعة او ارسال معذرة 
مرشوعة س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواط�ن ) محمد حس�وني ج�ودان( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللق�ب يف قيده 
وجعله )العيس�اوي (   وعم�ال باحكام املادة ) 24( 
م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
املع�دل تقرر ن�رش الطلب باحدى الصح�ف املحلية 
فم�ن لديه اع�رتاض  مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/وكالة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
قدم�ت املواطنة ) ف�ردوس عبد ال�رؤوق ابراهيم( 
طلب�ا اىل هذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف 
قيده وجعله )الخفاج�ي (   وعمال باحكام املادة ) 
24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
املع�دل تقرر ن�رش الطلب باحدى الصح�ف املحلية 
فم�ن لديه اع�رتاض  مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/وكالة

اعالن
بي�ان صادر ع�ن رشكة األمالك للتجارة واملقاوالت واالس�تثمارات العقارية والس�ياحية والوكاالت التجارية 

والنقل والصناعات امليكانيكية  )مساهمة خاصة( رأسمالها )5,610,000,000( دينار
إىل/ الس�ادة مس�اهمي رشكة األم�الك للتجارة واملق�اوالت واالس�تثمارات العقارية والس�ياحية والوكاالت 

التجارية والنقل والصناعات امليكانيكية  )مساهمة خاصة(املحرتمون
م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

اس�تنادا ألح�كام املادة )87/اوال( من قانون الرشكات رقم )21( لس�نة 1997 الناف�ذ وتنفيذا لقرار مجلس 
اإلدارة املتخذ بالجلس�ة املرقمة )46( املنعقدة بتاري�خ 2017/5/25 ، تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة 
العامة للرشكة يف تمام الس�اعة )6( مساءا من يوم)االربعاء(  املوافق 2017/10/11 يف مدينة نوارة االمالك 
الس�ياحي الرتفيه�ي الكائن يف كربالء / ناحية الحر - الكمالية ق�رب محطة كهرباء رشق كربالء ، ويف حالة 
ع�دم اكتمال النص�اب القانوني لالجتماع يؤجل إىل ي�وم )االربعاء( املواف�ق  2017/10/18 يف نفس الزمان 

واملكان املحددين ملناقشة جدول األعمال أدناه :
1.مناقشة التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2016/12/31واملصادقة عليه .

2.مناقش�ة الحسابات الختامية للرشكة للس�نة املالية املنتهية يف 2016/12/31 وتقرير مراقب الحسابات 
واملصادقة عليهما .

3.مناقشة معالجة الخسائر من االحتياطيات. 
4. اقرار تعيني السيد )محمد عيل عزيز النجار( بتدقيق حسابات الرشكة لسنة املالية املنتهية يف 2016/12/31 

بدال من السيد )محمد محسن كريم(
5.تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2017 .

6.براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة املنتهية 12/31/ 2016 .
7.تعديل عقد تأسيس الرشكة الفقرة )اوال( بتعديل اسم الرشكة بحذف نشاط الوكاالت التجارية .

راجني حضوركم اصالة يف الزمان واملكان املحددين أعاله أو إرس�ال من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب 
صك إنابة أو وكالة مصدقة من كاتب العدل مع تقديم شهادة األسهم التي يحملونها إنابة أو وكالة إىل مركز 
الرشك�ة قب�ل ثالثة أيام من املوعد املحدد لعقد االجتماع لغرض تدقيقه�ا أو التأكد من صحتها طبقا ألحكام 

املادة )91( من قانون الرشكات النافذ .
مالحظة :

تت�م مراجعة مقر الرشكة الكائن يف كربالء / ش�ارع املجمعات / عمارة الجوهرة – الطابق الثالث الس�تالم 
صكوك اإلنابة ونسخة من الكراس املتضمن التقرير السنوي والحسابات الختامية مع التقدير .

عيل امحد نعمة الوكيل

مناقصة استريادية رقم:-
1-  2017/21 م/د تجهي�ز )اجزاء نصف مصنعة ( وحس�ب الكميات املدرجة يف 

املواصفات الفنية 
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 63800( دوالر )ثالثة وستون الف وثمانمائة  

دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 
ب-مق�دار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو )1914( دوالر )الف وتس�عمائة 

واربعة عرش دوالر فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة  
الف دينار الغريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث 

تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
 )معلنة للمرة االوىل (

تاريخ الغلق ) 2017/11/5(
مناقصة استريادية رقم:-

 C/P673 و C/P521 2-  2017/22 م/د تجهي�ز )مح�رار زيت بالرقم الرم�زي
بكمية) 3000( قطعة  ( 

أ-الكلف�ة التخميني�ة للمناقص�ة ه�ي ) 49500( دوالر )تس�عة واربع�ون ال�ف 
وخمسمائة دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 

ب-مق�دار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة ه�و )1485( دوالر )الف واربعمائة 
وخمسة وثمانون دوالر فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء

ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة  
الف دينار الغريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث 

تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
)معلنة للمرة االوىل (

تاريخ الغلق ) 2017/11/7(

ي�رس ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدع�وة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم عىل املناقص�ات اعاله بموجب الوثائق 

القياسية للمادة  مع مالحظة ماياتي :
اوال-ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية 

االتصال )رشكة دياىل العامة ( وعرب الربيد االلكرتوني
) www.dialacompany.com( وخالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس 
من الس�اعة الس�ابعة والنصف صباحا وحتى الس�اعة الثانية بعد الظهر مساءا 
وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات عىل ان يتم اس�تخدام نماذج صيغة 
العط�اء املوجود يف القس�م الرابع ) نماذج العطاء ( ويج�ب ان يتم تعبئة النموذج 
بالكام�ل دون اي تغي�ري يف ش�كله ولن تقب�ل اي بدائل كما ويج�ب تعبئة جميع 

الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او 

وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
ثانيا- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

ثالثا-يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي ) رشكة دي�اىل العام�ة /طريق بغداد 
بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة 
الثاني�ة ظهرا من تاريخ غلق املناقصة وان العطاءات  املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  
االت�ي ) مق�ر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 
فت�ح العطاءات  ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

اعالن
اىل / مسامهي االسوار للتحويل املايل ) مسامهة خاصة ( 

م / دعوة اهليئة العامة لالجتامع 
تحية طيبة .... 

استنادا الحكام املادة ) 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة الذي سيعقد يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة 
العرصات – حيبابل – م 929 / ز 23 بناية 60 يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 16 / 

10 / 2017 وذلك ملناقشة دل االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس ادارة الرشكة للس�نوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 

واملصادقة عليها .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نوات املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 

واملصادقة عليها .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليها .
4 – توزيع االرباح املتحققة للسنوات املالية ) 2015 ، 2016 ( 

5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة باالجماع عن نشاطات الرشكة للسنوات املالية ) 2015 ، 2016 
 )

6 – اجراء انتخابات تكميلية ملجلس ادارة الرشكة من عضو اصيل ) 1 ( و ) 5 ( اعضاء احتياط .
7 – تعيني مراقب الحس�ابات الرشكة لس�نة املالية 2017 واقرار تعيني الس�يد حس�ن هادي الجمايل مراقب  

للحسابات لعام 2016 وتحديد اجوره وفق الضوابط .
8 – مناقشة موضوع غلق دعوى الرسقة التي تعرضت لها الرشكة .

9 – مناقش�ة العدول عن الفقرة ) 6 ( و ) 7 ( من قرار الهيئة العامة املتخذ بتاريخ 11 / 1 / 2016 واتخاذ 
القرار املناسب .

راجني حضوركم اصالة او نيابة احد املس�اهمني بموجب صك االنابة او وكالة الغري بموجب وكالة مصدقة 
م�ن كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( م�ن القانون اعاله ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني 

يؤجل االجتماع ليوم االثنني 23 / 10 / 2017 يف نفس الزمان واملكان املعينني .

رئيس جملس االدارة 
بشار سمري حسن

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

اعالن

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
سامراء

العدد 8060
التاريخ 2017/9/14

اعالن
قدمت املس�تدعية قس�امة احمد 
املحكم�ة  اىل ه�ذه  خل�ف طلب�ا 
تطل�ب في�ه اص�دار حج�ة حجر 
وقيمومة لولدها وليد خليل عبود 
الذي فق�د يف تاريخ 2014/9/15 
وعلي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاية 
القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
يف صحيفت�ني محليت�ني لغ�رض 

التثبيت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
سامراء

العدد 257/ش/2017
التاريخ 2017/9/14

اىل املدعى عليه /عيل خلف مرير  
اعالن

املدعية زوجت�ك )صربية  قدم�ت 
محم�د عبد (دعوى ض�دك تطلب 
فيه�ا تثبي�ت الط�الق الخارج�ي 
بتاري�خ  بحقه�ا  من�ك  الواق�ع 
املحكم�ة  خ�ارج   2010/3/12
والعلني�ة  الغيابي�ة  وللمرافع�ة 
ق�رار  ع�ىل  املحكم�ة  والط�الع 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
243/ش/2013  بالع�دد  يث�رب 
واملتضم�ن   2013/11/25 يف 
زواج الطرف�ني املتداعيني وتقرير 
الباحث االجتماعي بالعدد  190 يف 
2017/2/20 وللبينة  الشخصية 
املس�تمعة ضبطا محرض جلس�ة 
م�ن  واملؤلف�ة    2017/8/22
الش�اهدين ع�يل خلي�ل عب�د الله 
ومظهر عب�د بخيت والت�ي ايدت 
دعوى املدعي�ة وبينت انه بتاريخ 
2010/3/12 ق�ام املدع�ى عليه 
الط�الق ع�ىل  بالتلف�ظ بصيغ�ة 
املدعية وبحضورها وكان يف حالة 
نفسية هادئة وللتاكد من الحالية 
النسائية للمدعية والقوال املدعية 
بان ه�ذا الط�الق االول وانها من 
مقل�دي املذه�ب الحنف�ي وحيث 
ان الطالق رفع قيد الزواج بايقاع 
بالصيغ�ة  اال  ال�زواج يق�ع  م�ن 
املخصوصة له رشع�ا عليه ولكل 
ماتق�دم ق�ررت املحكم�ة الحكم 
بتصديق الطالق الخارجي  الواقع 
بتاري�خ 2010/3/12 بني املدعى  
علي�ه عيل خل�ف مري�ر واملدعية 
صربي�ة محم�د واعتب�اره طالق 
رجعي والذي انقلب اىل طالق بائن 
بينون�ة صغ�رى النقض�اء العدة 
واق�ع للم�رة االوىل واليح�ق لهما 
اس�تئناف الحياة الزوجية اال بعد 
ومه�ر جديدين وال ع�دة رشعية 
ع�ىل املدعي�ة النقضائه�ا واليحل 
للمدعي�ة ال�زواج م�ن رج�ل اخر 
اال  بع�د اكتس�اب الق�رار الدرجة 
القطعي�ة ول�م تحك�م املحكم�ة 
للمدعي�ة بالس�كن لتنازله�ا عن 
املؤج�ل  وامله�ر  الس�كني  ح�ق 
واالثاث الزوجي�ة وتحميل املدعى 
عليه الرس�وم واملصاريف وصدر 
امل�ادة  الح�كام  اس�تنادا  الق�رار 
والتاس�عة  والثالث�ون  الرابع�ة 
ش�خصية  اح�وال  والثالث�ون 
و154و161  اثب�ات  و22و76 
و300  و163و166و177و203 
رس�وم   25 مدني�ة  مرافع�ات 
قاب�ال  غيابي�ا  حكم�ا  عدلي�ة 
لالعرتاض والتمييز وافهم علنا يف 
2017/8/27 فقد قررت املحكمة 
صحيفت�ني  بواس�طة  بتبليغ�ك 
يوميتني محليتني لالعرتاض عليه 
خ�الل ش�هر م�ن تاري�خ صدور 

القرار 
القايض
قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

سامراء
العدد 8082

التاريخ 2017/9/17
اعالن

قدمت املستدعية )امينة عبد الله 
عل�وان ( طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة 
تطلب فيه اصدار  حجر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود )عب�د القه�ار 
محمد احمد( ال�ذي فقد يف تاريخ 
2014/10/28 وعلي�ه واس�تنادا 
لقان�ون رعاي�ة القارصين قررت 
صحيفت�ني  يف  ن�رشه  املحكم�ة 
محليتني لغرض التثبيت من حياة 

املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى
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فقدان 

الهوي�ة الصادرة من  فقدت 
العراقية  املهندس�ن  نقاب�ة 
بأس�م / مه�دي عب�د فالح 
بعن�وان  العكي�ي  ضم�د 
مهن�دس مدن�ي – جامع�ة 
بغداد تاري�خ االصدار 2010 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
�������������������

فقدان 
فق�د الوصل املرق�م 62019 
امل�ؤرخ 2010/1/10 بمبلغ 
30000000، ثالث�ون مليون 
دينار والص�ادر من الرشكة 
العامة ملوانئ العراق باسم/ 
ع�الء عبدالحس�ن جعف�ر، 
وكيل�ه / مهن�د عبدالصم�د 
عل�وان. فم�ن يعث�ر علي�ه 

يسلمه اىل جهة اإلصدار.

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

واسط االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية 

يف الكوت 
العدد بال 

اىل املفق�ود / من�ى بش�يت 
عريبي

اع�الن فقدان وحجر عىل الم
فقود                                                    

الحج�ر  حج�ة  طالب�ة   
والقيموم�ة ش�قيقها جابر 

بيش عريبي 
املطلوب الحجر عليه واعالن 

فقدانه منى بشيت عريبي 
املق�دم  طل�ب  ع�ىل  بن�اءا 
طال�ب الحج�ر والقيموم�ة 
املدع�و جابر بش�يت عريبي 
اع�الن ع�ن  يطل�ب  وال�ذي 
فق�دان املدعوة منى بش�يت 
عريب�ي والتي فقدت بتاريخ 
2004/8/22 واليعرف عنها 
اي خرب ي�دل عن حياتها من 
مماتها تفرر تبليغك بواسطة 
صحيفتن محليتن ويف حال 
عدم حضورك او اعالم هذه 
املحكم�ة عن حيات�ك خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ النرش 
سيتم اعالن فقدانك والحجر 
عليك ونصب املدعو شقيقك 
جاب�ر بش�يت عريب�ي قيما 
وف�ق  اموال�ك  الدارة  علي�ك 
قانون رعاية القارصين رقم 

78 لس�نة 1980 . 
مالحظة / عىل من يملك اية 
اعاله  املفقود  معلومات عن 

يرجى ابالغ هذه املحكمة
القايض 

�������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 
دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 146 / ب / 2017 

اعالن 
 2017  /  7  /  25 بتاري�خ 
املرقمة  الدع�وى  وبموج�ب 
146 / ب / 2017 اص�درت 
الخال�ص  ب�داءة  محكم�ة 
قرار حكم مكتس�ب الدرجة 
بازال�ة  يق�ي  القطعي�ة 
شيوع العقار 231 مقاطعة 
66 الخال�ص – الرشقي�ة – 
عليه تق�رر االعالن عن بيعه 
مل�دة  املحلي�ة  الصح�ف  يف 
ثالث�ون يوما ع�ىل ان يكون 
البي�ع يف ه�ذه املحكمة عن 
طريق املزايدة التي تجري يف 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
م�ن الي�وم الت�ايل للنرش ويف 
املزايدة  حالة مصادفة ي�وم 
عطلة رسمية يكون يف اليوم 
التايل للمزاي�دة وعىل الراغب 
تامين�ات  اي�داع  بال�رشاء 
قانونية بنسبة 10 % من بدل 

البيع اذا لم يكن رشيكا .
االوص�اف :

 231  / العق�ار  رق�م   –  1
 – الخال�ص   66 مقاطع�ة 

الرشقية .
2 – صنف العقار – بس�تان 

تسقى سيحا .
بس�تان   / مش�تمالته   –  3
ويوج�د  ومرتوك�ة  مهمل�ة 
فيها اي مغروسات باستثناء 

نخلة واحدة .
4 – الشاغل / اليوجد 

5 – الوارد السنوي – اليوجد 
6 – القيمة املق�درة / قيمة 
الدون�م الواح�د ثالثة مالين 
ليصبح املبلغ االجمايل للعقار 
000 ، 500 ، 22 ( اثن�ان   (
وعرشون مليون وخمسمائة 

الف دينار .
القايض

عدنان حسن عي 

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

االنبار االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية 

يف الخالدية 
العدد 829 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه ) نعيم عبد 
الحسن خليل ( 

م / تبليغ بالحضور 
املرقمة  الدع�وى  بناءا ع�ىل 
829 / ش / 2017 واملقامة 
يف محكمة االحوال الشخصية 
يف الخالدية م�ن قبل املدعية 
) هن�اء محم�د رمض�ان ( 
واملدع�ى علي�ه ) نعي�م عبد 
الحس�ن خليل ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بواس�طة النرش بصحيفتن 
الحضور  لغ�رض  محليت�ن 
املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
2 / 10 / 2017 ويف حال�ة 
عدم حضورك س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا ووفق 

االصول .
القايض 

محمد مطلب عبد 
�������������������

فقدان
املرق�م  الوص�ل  فق�د من�ي 
 2013/12/9 يف   11305
الص�ادر من مديري�ة الوقف 
الش�يعي يف النج�ف االرشف 
بأس�م ) ج�واد كاظم محمد 
( مبلغ قدره 730000 فعىل 
من يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة اإلصدار .
�������������������

فقدان
الصادرة  الهوية  فقدت مني 
من الجامعة اإلسالمية قسم 
واللغوية  القرآنية  الدراسات 
املرحلة الرابعة بأسم الطالبة 
/ بنن حس�ون كاظم (  عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
�������������������

فقدان هوية
فق�دت  الهوية )عظم عاج( 
الص�ادرة من رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة/ هي�اة 
والخاص�ة  بغ�داد  توزي�ع 
حاف�ظ  )جاس�م  باملوظ�ف 
مط�رود( راج�ن م�ن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.
�������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الهندية
 / االضب�ارة 147/ خ  رق�م 

2017
اعالن 

تبيع مديري�ة تنفيذ الهندية 
العق�ار  يف  املدين�ن  س�هام 
اب�و    72 م   12 تسلس�ل 
عويجيل�ه يف ناحية الخريات 
محم�د  للمدي�ن  العائ�د 
وجابر اوالد ش�نته سعدون 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائنة 
نظيمة جاس�م محمد البالغ 
ثمان�ون ملي�ون دينار فعىل 
بال�رشاء مراجع�ة  الراغ�ب 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
ثالثن يوم�ا تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه 
عرشة  القانونية  التامين�ات 
من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : 12 م 
72 اب�و عويجيل�ه يف ناحية 

الخريات . 
2 – جنس�ه ونوعه : بستان 
يس�قى سيحا مملوك للدولة 

.
3 – ح�دوده واوصافه : كما 
مؤرش يف خارطة الكادسرتو 

اوصافه .
بس�تان   : مش�تمالته   –  4
قليل املغروسات يحتوي عىل 
دار س�كنية مع مضيف 5 – 
مس�احته : 25 م�رت مربع و 

16 أولك و 5 دونم .
6 – درجة العمران : جيدة 
7 – الشاغل : عدة رشكاء .

8 – القيمة املقدرة : لس�هام 
مالي�ن  س�بعة   ( املدين�ن 
وثلثمائ�ة  ال�ف  وثمنمائ�ة 
 ) دين�ار  وثالث�ون  واثن�ان 
القيم�ة التقديري�ة لس�هام 
املدي�ن البالغ�ة ثمانية عرش 
س�هم علما ان الس�هام عىل 

الشيوع .

فقدان
املرقمة  املدرسية  الوثيقة  مني  فقدتي 
38755 ذات العدد 7 بتاريخ 2017/3/6 
الرزاق  )د.عبد  متوسطة  من  الصادرة 
الحشد  هيئة  اىل  املعنونة   ) الدين  محي 
الشعبي مديرية االدارة املركزية يف بغداد 
الطالب ) ليث اركان خليل ( فعىل  بأسم 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

�����������������������������
فقدان

من  الصادرة  الطالب   هوية  مني  فقدت 
ادارة  اداري/برصة/قسم  التقني  املعهد 
 ) ) منصور نارص منصور  بأسم  املكتب 
جهة  اىل  تسليمها  عليها  يعثر  من  فعىل 

االصدار
�����������������������������

فقدان
الصادرة  املدرسية  الوثيقة  مني  فقدت 
من اعدادية صناعة الهارثة بأسم ) احمد 
عليها  يعثر  من  فعىل   ) يعقوب  يوسف 

تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������

فقدان
من  الصادرة  الطالب  هوية  مني  فقدت 
ادارة  اداري/برصة /قسم  التقني  املعهد 
من  فعىل   ) عبد  شوقي  مرتىض   ( بأسم 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������

اعالن
تقرر  حربي  كاظم  عي  الرشيك  اىل 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
البناء  باجازة  الخاصة  املعاملة  الكمال 
النداء من  املرقم 52738/3 حي  للعقار  
عبد  رزاق  )حمزة  املواطن  رشيكك  قبل 
تجري  سوف  حضورك  وبعدم   ) الهادي 

االجازة حسب الضوابط القانونية
�����������������������������

اعالن
اىل الرشيك )مشاعل عقيل سوعان ( تقرر 
االرشف  النجف  بلدية  مقر  اىل  حضورك 
بناء  اجازة   اكمال معاملة  منح  لغرض 
وبعدم   87149/3 املرقم  العقار  عىل 
حسب  االجراءات  اكمال  سيتم  حضورك 
الضوابط القانونية  الرشيك)حسن مراد 

عذافة(
�����������������������������

اعالن 
طلبأ   ) كاظم  مريي  )سعد  املواطن  قدم 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )العمراني( 
بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 
 3 رقم  الوطنيه  البطاقه  قانون  من   24
هذا  نرش  ولغرض  املعدل   2016 لسنه 
لديه  فمن  الرسميه  الجريدة  يف  االعالن 
املديرية  هذه  مراجعة  االع��رتاض  حق 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
 اللواء مهدي نعمه الوائي

مديرالجنسية العام
�����������������������������

اعالن 
 ) محمد  طاهر  )نصري  املواطن  قدم 
وجعله  لقبه  تسجيل  فيه  يروم  طلبأ 
واستنادأ  الفراغ  من  بدال  )الرشموطي( 
البطاقه  قانون  من   24 املاده  احكام  اىل 
الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض 
نرش هذا االعالن يف الجريدة الرسميه فمن 
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء مهدي نعمه الوائي

مديرالجنسية العام
�����������������������������

فقدان
نقابه  من  الصادرة  الهوية  مني  فقدت 
عبد  عي   ( باسم  العراقين  املهندسن 
 80153  ( املرقمة   ) مصطفى  الزهره 
اىل جهة  تسليمها  عليها  يعثر  ( عىل من 

االصدار

اعالن
عليك  توجب  حسن  مهدي  عي  الرشيك  اىل 
االرشف  النجف  بلدية  مقر  اىل  الحضور 
للعقار  البناء  اجازه  معامله  اتمام  لغرض 
سيتم  وبخالفه  الزهراء  566/1حي  املرقم 

اكمال انجاز املعامله دون حضورك  
اسم طالب االجازه عي مهدي حسن

���������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئاف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد 1351/ب2017/2
التاريخ 2017/9/18

اعالن 
مشكور  براز  /1-احمد  عليهم  املدعى  اىل 
2- عبد القادر احمد براز 3- بكر احمد براز 

4-ماهر عبد الله براز 
 ) جاسم  خليفه  رائد   ( املدعي  عليكم  اقام 
بالعدد  البدائية  الدعوى  املحكمة  هذه  امام 
بتسديد  بالزامكم  الحكم  فيها  طلب  اعاله 
مبلغ الدين الذي بذمتكم والبالغ ثالثة مالين 
حسب  اقامتكم  محل  وملجهولية  دينار  
العثمانية  رشطة  مركز  يف  بالتبليغ  القائم 
بواسطة  تبليغك  املحكمة  هذه  ق��ررت 
امام  للحضور  يوميتن  محليتن  صحيفتن 
هذه املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح 
وعدم  تبلغكم  حال  ويف   2017/10/17 يوم 
الحضور او ارسال من ينوب عنكم ستجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون
القايض 

مهدي قدوري كريم
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد 367/ب/2016
التاريخ 2017/9/17

اعالن
وهدى  )والء  من  كل  الثالثة  االشخاص  اىل 
وعفراء  صبيح  خالد  ابناء  وهند  واحمد 
نارصيوسف وبان وعبد الله  ابناء مصطفى 
عبد الله (  بناءا عىل الدعوى البدائية املقامة 
عبد  الستار  عبد  )صقر  املعرتض  قبل  من 
املحكمة  هذه  قررت   ) ورشكائه  العزيز  
تبليغكم اعالنا بصحيفتن يوميتن محليتن 
ملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي للحضور امام 
املصادف  املرافعة  موعد  يف  املحكمة  هذه 

2017/10/5 الساعة العارشة صباحا
القايض 

واثق عبود عبد الكاظم
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة جلوالء
العدد 118/ب/2017
التاريخ 2017/9/17

اعالن
اىل املدعى عليه )نوفل يحيى حسن (

هذه  امام  متعب  عزيز  اياد  املدعي  اقام 
118/ب/2017  واملرقمة  الدعوى  املحكمة 
للمرافعة  دعوتك  فيها  يطلب  والذي  ضدك 
السيارة  بتسليم  بالزامك  الحكم  ثم  ومن 
نوع  بغداد/خصويص   332310 املرقمة 
محل  وملجهولية  فرياني  لون  ارمدا  نيسان 
ستار  بالتبليغ  القائم  رشح  حسب  اقامتك 
واشعار   2017/9/7 يف  املؤرخ  رحيم  عي 
قاسم  حبيب  سعدون  املنطقة  مختار 
برفقة  الينا  الوارد   2017/9/7 يف  املؤرخ 
كتاب محكمة بداءة  خانقن بالعدد 118/

ذكر  وملا  عليه   2017/9/11 يف  ب/2017 
من   1/21 املادة  احكام  اىل  واستنادا  اعاله 
قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 
يوميتن  بصحيفتن  تبليغك  تقرر  املعدل 
محليتن بموعد املرافعة يف الساعة العارشة 
عدم  حالة  ويف   2017/9/28 يوم  صباح 
حضورك او عدم حضور  او عدم حضور من 
ينوب عنك قانونا باملوعد املقرر اعاله سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا حسب االصول
القايض 

خالد مولود غالم

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ املشخاب

العدد 285/ت/2017
التاريخ 2017/9/18

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املشخاب السيارة العائدة للمدين مهند حسن 
مايش املحجوزة لقاء طلب الدائن مريي جبار دخيل البالغ سبعة 
الرسوم  اىل  اضافة  دينار  الف  وثالثون  وسبعمائة  مليون  عرش 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  بالرشاء  الراغبن  فعىل  واملصاريف 
عرشة ايام تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبن معهم التامينات 
القانونية عرشة باملائة من القيمة املقدرة واملستمسكات الرسمية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل / ماهر عبد اليمه حسن العبودي 

املواصفات:
1-تيوتا كراون صالون

2-رقم السيارة /2810 صالح الدين خصويص
3-موديل 2006

4-اللون ازرق
5-املالك /مهند حسن مايش

6-القيمة املقدرة 12.000.000 اثنا عرش مليون دينار عراقي
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5577/ش2017/5

التاريخ 2017/9/17
اعالن

اىل /املدعى عليه /عي حسن علوان 
/5577 بالعدد  الدعوى    ) مهدي  طالب  املدعية)اشواق  اقامت 

ش2017/5 امام هذه املحكمة تطلب فيها الحكم بالتفريق للهجر 
واشعار  بالتبليغ  القائم  رشح  وحسب  اقامتكم  محل  وملجهولية 
مختار حي القاسم 2 /النجف  قررت املحكمة تبليغك بخصوص 
محليتن  صحيفتن  بواسطة  اعالنا  املرافعة  وبموعد  الدعوى 
املرافعة  موعد  يف  املحكمة  هذه  امام  الحضور  وعليك  يوميتن 
القادم املوافق يوم 2017/9/24 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عامر طعمة الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب

العدد 101/ب/2017
التاريخ 2017/9/10

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 
شيوعه  واملزال  الرساي   669/1
بيعا بموجب قرار الحكم املرقم 
واملكتسب   101/ب/2017 
الراغبن  فعىل  القطعية  الدرجة 
بالرشاء الحضور اىل ديوان هذه 
الساعة  املزايدة  يوم  يف  املحكمة 
اليوم  يف  ظهرا  عرش  الثانية 
الثالث  من اليوم التايل للنرش يف 
صحيفتن محليتن مستصحبن 
القانونية  التامينات  معهم 
املقدرة  القيمة  من   %10 البالغة 
للعقار واملستمسكات القانونية 
وان  والداللية  االعالن  واجور 
ارضا  للعقار  املقدرة  القيمة 
وبناءا مائتان وخمسون مليون 

دينار
املواصفات /

195/90م2  العقار  1-مساحة 
تسع  عن  عبارة  العقار  وان 
عىل  موزعة  تجارية  محالت 
مشيدة  تجارين  ش��ارع��ن 
بالشيلمان  ومسقفة  بالطابوق 

درجة عمران املحالت متوسطة
قديمة  مغلقة  سكن  2-دار 
والشيلمان  بالطابوق  مشيدة 

درجة عمران البناء رديئة
القايض عي لفتة جادر

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة 147/ خ / 2017

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الهندية سهام املدينن يف العقار 
تسلس�ل 12 م 72  ابو عويجيل�ه يف ناحية الخريات 
العائ�د للمدين محمد وجابر اوالد ش�نته س�عدون 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائنة نظيمة جاس�م محمد 
البالغ ثمان�ون مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثن يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه : 12 م 72 ابو عويجيله يف ناحية 

الخريات . 
2 – جنس�ه ونوعه : بس�تان يس�قى سيحا مملوك 

للدولة .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ؤرش يف خارط�ة 

الكادسرتو اوصافه .
4 – مش�تمالته : بس�تان قليل املغروس�ات يحتوي 

عىل دار سكنية مع مضيف . 
5 – مساحته : 25 مرت مربع و 16 أولك و 5 دونم .

6 – درجة العمران : جيدة 
7 – الشاغل : عدة رشكاء .

8 – القيمة املقدرة : لسهام املدينن ) سبعة مالين 
وثمنمائ�ة ال�ف وثلثمائ�ة واثنان وثالث�ون دينار ( 
القيمة التقديرية لسهام املدين البالغة ثمانية عرش 

سهم علما ان السهام عىل الشيوع .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 829 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه ) نعيم عبد الحسن خليل ( 
م / تبليغ بالحضور 

بناءا عىل الدعوى املرقمة 829 / ش / 2017 واملقامة يف 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية من قبل املدعية ) 
هناء محمد رمضان ( واملدعى عليه ) نعيم عبد الحسن 
خلي�ل ( وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة 
الن�رش بصحيفت�ن محليتن لغ�رض الحض�ور بموعد 
املرافعة املصادف 2 / 10 / 2017 ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول .
القايض 

محمد مطلب عبد 

اعالن دعوة دائنن
 ان�ي املصف�ي املحامي 
براهي�م ح�ارج خل�ف 
احم�د  أك�رم  لرشك�ة 
رحيم للتج�ارة و النقل 
الع�ام / مرشوع فردي 
ادع�و كل م�ن ل�ه حق 
او دي�ن ع�ىل الرشك�ة 
مراجعتي ع�ىل العنوان 
الت�ايل بغ�داد املنص�ور 
مقاب�ل مع�رض بغداد 
الجوراني  عمارة  الدويل 

ط 2 
املصفي املحامي 

براهيم حارج خلف



www.almustakbalpaper.net

العدد )1521( الثالثاء  19  أيلول  2017
اعالنات9

الفنان فؤاد البيايت: من أهم أسباب هبوط املرسح العراقي دخول بعض التجار وأصحاب املالهي للعملية اإلنتاجية
اكد على استئصاهلم والعودة باملسرح العراقي إىل عصره الذهيب

المستقبل العراقي/  علي إبراهيم 

قال الفنان فؤاد البياتي يف حديث خص 
به »املستقبل العراقي« ، إن هناك فرق 
كب�ر بني م�ن هو منت�ج تاجر يبحث 
االك�راث  امل�ادي دون  الكس�ب  ع�ن 
بقيمة العمل املرسحي ونصه وممثليه 
وهم ولألس�ف أصبحوا كث�ر يف يومنا 
هذا فمنهم من يبع إطارات السيارات 
وم�ن هم م�ن يمتلك مح�ات تجارية 
ومن هم أصحاب ماهي ليلية وهؤالء 
طارئ�ون عىل الفن العراق�ي والعملية 
اإلنتاجية وب�ني من هو منتج فنان له 
تاري�خ فن�ي ولديه رؤية فني�ة .. فأنا 
عىل س�بيل املثال .. فن�ان وموظف يف 
دائرة السينما واملرسح ولدي مؤسسة 
فني�ة رصين�ة تقدم أعم�ال مرسحية 
مميزة وراقية تليق بالجمهور العراقي 
صاحب الذوق الرفي�ع الذي ال يعجبه 

اإلسفاف والضحك عىل الذقون« . 
واضاف ب�أن »جميع م�ا قدمناه من 
عىل خش�بة م�رسح س�مر اميس أنا 
والفن�ان املخ�رج ثامر الش�طري من 
أعمال مرسحية كان�ت أعمال رصينة 
فيه�ا وح�دة موض�وع وفيه�ا بداية 
ووسط ونهاية  واس�تطعنا ان نزاوج 
فيها مابني الدرام�ا العراقية واملرسح 
الج�اد والش�عبي لنخ�رج يف املحصلة 
بعمل مرسحي متكامل لقد اس�تطعنا 
وب�دون اي مبالغة ان نعي�د الجمهور 
العراق�ي م�ن خ�ال م�ا  نعرضه من 
مرسحي�ات ممي�زة اىل واق�ع املرسح 
العراق�ي الرص�ني واله�ادف .. كمثال 
والنخل�ة  املدين�ة  أط�راف  مرسحي�ة 
والج�ران وغره�ا م�ن املرسحي�ات 

الخالدة فنيا«.
 وعن أس�باب ع�زوف الجمه�ور هذا 
املوس�م عن الذه�اب اىل امل�رسح قال 
البياتي ان اس�باب الع�زوف« هو أوال 

بس�بب إرتفاع درجات الح�رارة الغر 
مس�بوقة ه�ذا العام مم�ا جعل أغلب 
لألماك�ن  الس�فر  يفض�ل  الجمه�ور 
الب�اردة كذلك خ�روج أكثر من خمس 
محافظات عن الوضع املألوف بس�بب 
التحري�ر وارتفاع  الح�رب وعملي�ات 
أس�عار التذاكر م�ا جعل�ت الجمهور 

يعزف عن الحضور للمرسح«.
وق�د قررنا ان�ا والزميل الفن�ان ثامر 
الش�طري ان »نضع خطة يف املوس�م 
الق�ادم لجع�ل أس�عار التذاك�ر أربع 
فئات وهي تذكرة بسعر 20 الف دينار 
وتذك�رة ب 15 أل�ف دين�ار وتذكرة ب 
10 ألف دينار واألخرة ب 5 ألف دينار 

دعماً من�ا لجمهورن�ا العراقي الذواق 
للف�ن  وللتخفي�ف ع�ن كاهل�ه الذي 

اثقلته هموم الحياة«.
 وق�د أكد البياتي يف خت�ام حديثه عىل 
أن املرسح العراقي سيس�تعيد عافيته 
بعد أن تم ومن خاله شخصيا تفعيل 
قانون 21 رقابة ، فقد أصبح لدينا األن 

لجنة رقابية رصينة لفحص النصوص 
املرسحية يرأس�ها الفن�ان األكاديمي 
ف�اح إبراهي�م وبالتعاون م�ع نقابة 
الفنانني ش�عبة املرسحيني والسياحة 
سنستطيع ان نستأصل الطارئني عىل 
الوس�ط الفني ونعيد املرسح العراقي 

اىل عرصه الذهبي.

»انا رأيس مرسحية 
رمزية تتحدى اليأس

با المس وحينما كنا نمتطي خش�بة املرسح كان الخوف يعرينا من 
ذل�ك )املخرب ال�رسي ( الذي يرق�ب بنا الفرص كي يض�ع بنا خلف 
القضب�ان ..والحقيقة ان مث�ل ذلك الخوف كان يعرين�ا طوال ايام 
الع�رض املرسح�ي .. ولطامل�ا كانت مثل تل�ك االعمال ت�ؤدي بنا اىل 

التوقيف اليام  قصار او طوال ..وحسب تقارير ) املخرب الرسي (.
وكمث�ال عىل ذل�ك اننا كن�ا عند ع�رض مرسحي اجتماع�ي وليس 
بالع�رض الس�يايس ..وحينما ظهراح�د املمثلني ع�ىل املرسح وهو 
يحمل بي�ده )دفر ا غافه احمر( تدخل رجال االمن واوقفوا عرض 
تلك املرسحية الن )اللون االحمر( يف ذلك الوقت  يعني الدعوة للحزب 

الشيوعي الذي كان يف ذلك الوقت )صوفته حمره(!!
تل�ك واح�دة ..والثانية انن�ا وحينما كنا نش�اهد مرسحي�ة ) اللص 
والرشطي ( يف قاعة الشعب  ببغداد قام املمثل القرغويل والذي يؤدي 
دور) الل�ص( بفتح القف�ص واطاق العصفور م�ن داخله للخارج 
..بع�د ان ق�ام الرشطي بالق�اء القبض علي�ه .. والحقيق�ة ان تلك 
االش�ارة الرمزية التي جس�دتها املرسحية قد جعل�ت من الجمهور 

املشاهد لحظتها
ان يقوم بتظاهرة عارمة من داخل قاعة الش�عب ولتمتد اىل الشارع 

وهو يهتف للحرية وضد العهد امللكي البائد !!
وال�ذي يحدث اليوم ان الكثر م�ن املرسحيات التي تقدم خال هذه 
الف�رة تنهج ذات النهج حيث تلجأ  اىل الرمزية وصوال للحاالت التي 

يمر بها البلد ..
ومنه�ا عىل س�بيل املثال ماقدمته مرسحية ) ان�ا رأيس( التي تعالج 
رصاع االنس�ان م�ع الي�أس  م�ن الوض�ع املع�اش وبش�كل رمزي 
ومونودرام�ي ..واملرسحي�ة من تأليف ل�ؤي زهرة وإخ�راج عباس 

شهاب 
ويبقى القول :

ان مرسحي�ة ان�ا رايس نص مرسح�ي جديد قدم لنا رس�الة رمزية 
فلس�فية لتعري�ة الواقع وتعري�ة املجتمع .. اىل جانب كش�ف  الوان 
املعاناة االنسانية ..وقد نجح الجميع من خال تكاتفهم  مع )الضوء 
( و) االظ�ام ( يف تجس�يد كل ذل�ك الرصاع مع الي�أس  وبإمكانيات 

متواضعة تستحق الثناء والتقدير واالحرام.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد 

آيتن عامر بطلة »خفة يد«
القاهرة: وافقت الفنانة أيتن عامر بشكٍل نهائي عىل بطولة 
مسلس�ل »خفة يد« مع الفنان بيوم�ي فؤاد واملقرر انطاق 
تصوي�ره خ�ال األس�بوع املقب�ل. حيث وقع�ت العقد عىل 
بطولة العمل مع املنتج عبد الله ابو الفتوح تمهيداً إلنطاق 
التصوير يف مدينة أس�وان، والتي ستش�هد تصوير املشاهد 

األوىل م�ن العمل.ُيذكر أن املسلس�ل م�ن كتابة تامر 
إبراهيم ويشارك يف بطولته بيومي فؤاد، محمد سام 

ومحمد ثروت، فيما يقوم بإخراجه معتز التوني الذي 
عقد عدة جلسات مع فريق العمل خال األيام املاضية. 

.mbc ومن املتوقع عرضه عرب شاشة قنوات

تعاقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عىل بطولة مسلسل جديد مع املنتج إسام 
امل�ريس، وذلك بعد أن أخذت نيك�ول وقتاً طوياً يف قراءة العمل، وأجرت مقارنة 
بينه وبني عدد من السيناريوهات األخرى. العمل ينتمي لألعمال الطويلة ذات 
ال��60 حلقة، ويتوىل إخراجه أحمد س�مر فرج، وتحمل قصت�ه عنوان »ورا 

الشمس«، وهو من تأليف محمد ناير.

7 مايني جنيه أجر العمل
وعل�م م�ن مص�ادر موثوقة داخل رشك�ة املنتج إس�ام امل�ريس، أن نيكول 

تعاقدت عىل العمل لقاء أجر ال يتجاوز  ال�7 مايني جنيه مرصي.

نيكول يف مرص
ومن املقرر أن تس�افر نيكول س�ابا إىل مرص خال األيام القليلة املقبلة، حتى 
تب�دأ بالتحض�رات األولية للمسلس�ل، حيث س�تجتمع بمؤلف�ه محمد ناير 

ومخرجه أحمد سمر فرج، من أجل االستقرار عىل كافة تفاصيل العمل.

البحث عن بطل 
ويعقد مخرج املسلس�ل أحمد س�مر فرج حالياً جلس�ات عمل  مع املؤلف محمد 
ناير واملنتج إس�ام املريس، من أجل االستقرار عىل االسم املرشح من الفنانني الذكور، 
ملش�اركة نيك�ول بطولة العمل، وذلك لاتف�اق معه وإنهاء أم�ر تعاقده.نيكول تصارع 
الزمن. واتفقت نيكول س�ابا مع مخرج العمل أحمد س�مر فرج عىل بدء التصوير خال 
األي�ام القليلة املقبل�ة، وذلك بعدم�ا أبلغها عن عزم�ه ورغبته يف املنافس�ة الرمضانية 
املقبل�ة، وأنه يق�رأ حالياً أكثر من س�يناريو ليفاضل بينها، حيث يتطلّ�ب منه أن يبدأ 

بتصوير هذا العمل منذ بداية شهر شباط/فرباير عىل األكثر.

منذ ف�رة، وبالتحديد من�ذ عامني، يردد ب�أّن الفنان 
محم�د من�ر عىل وش�ك طرح ألبوم�ه الجدي�د وبأنه 
أنهى فعلياً تسجيل كافة أغنياته، عىل أن ُيطرح خال 
املوس�م الصيفي الحايل..تضارب�ت اآلراء التي رّجحت 
أس�باب التأجيل، ب�ني التأكيد ع�ىل أن حالته الصحية 
هي سبب التأخر أو أن التأجيل كان ألسباب مختلفة، 
األم�ر ال�ذي دفعنا إىل تق�ّ� حقيق�ة املوضوع من 

الكينغ محمد منر.

ال زالت يف مرحلة االختيار
م�ن جانبه يقول الفن�ان محمد منر 
يف ترصيح�ات  صحفي�ة خاصة إنه 
ل�م ينِه تس�جيل األغني�ات بعد، فهو 
ال ي�زال يف مرحل�ة االنتقاء س�واء يف 
الكلمات أو يف األلحان، مش�راً إىل أنه 
لم يضع موع�داَ محدداً لطرح األلبوم، 

وال يزال يف مرحلة التسجيل.
وع�ن تعاونه م�ع ش�عراء وملحنني من 
الش�باب للمرة األوىل، رّد ب�أّن دوره حالياً 
هو احتواء الش�باب وبأنه ال يفكر يف مسألة 
العم�ر أم�ام العمل الجي�د، وإذا ُع�رض عليه 
أغنية جيدة ومتميزة س�يصمم عىل تنفيذها ولن 

يراج�ع حت�ى وإن كان امللح�ن 
شاباً صغراً يف السن.

الري�و  بنج�اح  س�عيد 
الجديد

وع�ن أغنيت�ه الجدي�دة 
والت�ي  واح�د«  »عال�م 

حقّق�ت مش�اهدة فاقت 
امللي�ون وال��200 ألف عىل 

متص�ّدرًة  اليوتي�وب  موق�ع 
  TOP TRACKS ال��  قائم�ة 

املرصي�ة، وهي األغنية الريو التي 
يغن�ي فيها مع يوس�و ن�درو وعادل 

طويل، يقول منر بأنه س�عيد بالتجربة 
الت�ي قدمها لاجئني بعد زيادة نس�بتهم يف 

العالم، وبأنه يفكر يف تقديم عمل يحمل رس�الة 
هادفة.منر شارك أخراً يف مهرجان الحمامات 

ال�دويل يف تونس يف حفل غنائي كبر حرضه 
عدد كبر من مختلف الجنسيات، وقد أعرب 
عن سعادته بوجوده يف تونس خاصة وأن 
عاقته بالشعب التونيس وطيدة وقد أحب 

لقاءهم كثراً.

هل حالة حممد منري الصحية أخرت ألبومه أم أسباب أخرى؟

نيكول سابا بطلة مسلسل جديد 
والبحث جاٍر عن البطل

سبب عدم ظهور إليسا يف »صاحبة السعادة«
تصّور الفنانة اللبنانية إليسا حالياً الحلقات املسّجلة 
من برنام�ج »ذا فويس«،  الربنام�ج الذي انضّمت إىل 
عضوي�ة لجنة تحكيمه يف موس�مه الجديد، إىل جانب 
كّل م�ن الفنان�ني ع�ايص الحان�ي، محم�د حماقي، 
وأحام. وبالرغم من ذلك، ُيعرض عىل إليس�ا الظهور 
يف ع�دد من الربامج التي ُتذاع عرب الشاش�ات العربية، 
عىل الرغم من  حدوث أمور يف الخفاء تتس�ّبب يف عدم 
ظهورها.وعل�م » م�ن مص�ادر موثوق�ة، أن الفنانة 
إليس�ا ُع�رض عليه�ا الظه�ور يف برنام�ج »صاحبة 
الس�عادة«، ال�ذي تقّدمه الفنان�ة واإلعامية املرصية 
إس�عاد يونس، وذلك أثناء وجوده�ا يف مرص، ورّحبت 
إليس�ا بالظهور ضمن حلق�ات الربنامج، ولكن حدث 
أم�ر جعلها تغّر رأيها، ويتح�ّول قرارها من الرحيب 
واملوافقة إىل الرفض.وأضافت املصادر أن إليسا عندما 
ُع�رض عليها الظه�ور، كان من قبل فت�اة ال تعمل يف 
الربنام�ج، ولكنها عىل عاقة صداق�ة بفريق إعداده 

الذي اس�تقبل مبادرتها بالرحيب، ه�ذا قبل أن يحدث خاف 
بينهم بس�بب أجر إليس�ا، حيث إن األخ�رة تظهر يف الربامج 
مقاب�ل أجر ال يقل ع�ن 120 ألف دوالر، لكنه�ا عندما علمت 
أن الربنام�ج ه�و »صاحبة الس�عادة«، قالت نصي�اً إنها من 
محّبي إس�عاد يون�س، وطلبت م�ن مدير أعماله�ا أمني أبي 
ياغي التساهل معهم، وبالفعل أبلغ أمني فريق عمل الربنامج 
بأن إليس�ا عىل اس�تعداد لتخفيض أجره�ا مقابل الظهور يف 

الربنامج، حيث أبلغهم أنها ستظهر بأجر 100 ألف دوالر بدالً 
م�ن 120، إال أن فريق عمل الربنام�ج، أخربه بأن آخر 

ما يس�تطيعون دفعه هو مبلغ 40 ألف دوالر فقط، 
مطالبني مدير أعمال إليس�ا بتقليل 60 ألف دوالر 

إضافّية من األجر، حتى تحصل عىل 40 بدالً 
م�ن 100، وهو األمر الذي رفضه أمني أبي 

ياغ�ي، ورفضته إليس�ا نفس�ها، وحال 
دون ظهورها يف الربنامج.

القاهرة: بدأت الفنانة ياس�مني رئيس االربعاء املايض »13«ايلول 
الحايل بتصوير املشاهد األوىل يف مسلسل »أنا شهرة.. أنا الخائن« 
املقتبس عن ثنائية روائية تحمل اإلس�م نفسه للكاتبة نور عبد 
املجي�د، والذي من املقرر أن يتكون من جزئني، يتألف كل واحد 
منهم�ا م�ن 30 حلقة ليقدم القصة نفس�ها م�ن وجهة نظر 
مختلف�ة عن األخرى، لتكون هذه امل�رة هي األوىل التي ُيقدَّم 
فيه�ا مسلس�ل عربي به�ذه الطريقة.ويتوىل إخ�راج العمل 
أحمد مدحت، فيما كتبت الس�يناريو ن�ور عبد املجيد وهي 
مؤلف�ة الثنائية. أما الش�خصيات الرئيس�ية التي تجس�د 
أبطال املسلس�ل، فهم ياس�مني رئيس بطلة »أنا شهرة«، 
فيما يقوم الفن�ان القدير أحمد فؤاد س�ليم بدور والدها 
مدحت عبد الرحمن، وتؤدي حنان سليمان دور األم ويارس 

عيل ماهر دور الخال، وس�وف ُتعلن الرشكة املنتجة قريباً 
عن النجم الذي يؤدي ش�خصية رؤوف )الخائن(.والجدير ذكره أن 

رواية »أنا شهرة وأنا الخائن«مكونة من جزئني ومقتبسة عن أحداث 
حقيقية س�جلتها الكاتبة نور عبد املجيد، وص�درت عن الدار املرصية 
اللبنانية عىل كتابني يف العام 2013. وهي تحكي من خالها عىل لسان 

بطيل القصة شهرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكٍل 
منفص�ل بالكتاب�ني. ويقّدم الكتاب األول القصة كما عاش�تها ش�هرة، 

فيما يقّدم الثاني وجهة نظر رؤوف الطرف اآلخر يف العاقة.

بروت: تستمر الفنانة اللبنانية أمل حجازي بإثارة الجدل بعد ارتدائها للحجاب. فبعد أن تفاقم النقاش 
ح�ول آرائه�ا الدينية املتقدمة يف ردها ع�ىل منتقديها، أطلت عرب تطبيق »إنس�تغرام« الذي غابت- عنه 
منذ منتصف ش�هر أغس�طس املايض- لكن هذه املرة من خال جلس�ة تصوير تعاونت فيها مع خبر 
التجميل س�امر خزامي ومصمم األزياء حس�ني بظاظا. ما سيدفع إىل املزيد من التساؤالت مجدداً حول 
جدوى التزامها الديني!. ولقد طالتها عدة انتقادات وردت عرب الصورة ذاتها التي نرشتها عرب صفحتها 

الخاص�ة عىل »فيس�بوك«، حيث اعت�رب معظم املتابع�ني أن الحجاب ال يج�وز ان يكون مرفقا 
بالترّبج والزينة.

ياسمني رئيس بطلة
»أنا شهرية.. أنا اخلائن«

جديد أمل حجازي.. جلسة تصوير باحلجاب!
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       بغداد/ المستقبل العراقي

نظمت دائ�رة الرتبية البدنية والرياضة - قس�م 
الرياضة النس�وية، امس االثن�ن، بطولًة وزارة 
للنس�اء،  الطائ�رة  لك�رة  والرياض�ة  الش�باب 
ع�ى قاعة امل�رأة العراقي�ة لاللع�اب الرياضية، 
بمش�اركة خمس�ة فرق، تلعب بنظ�ام الدوري 
ملرحل�ة واحدة بحضور مدير ع�ام الدائرة هيثم 

محمد رشيد وموظفي الوزارة«.
وب�دأ حفل افتتاح البطولة بتالوة آيات من الذكر 
الحكيم، اعقبها قراءة النشيد الوطني فضال عن 
قراءة سورة الفاتحة ترحماً عى شهداء العراق، 
ث�م اس�تعرضت الفرق املش�اركة قب�ل انطالق 
مب�اراة االفتت�اح ب�ن فريق�ي الش�باب وتربية 
الك�رخ، وقد انتهى بفوز االول بش�وطن مقابل 

اليشء.
وقالت مديرة قس�م الرياضة النس�وية تمارض 
داود بحس�ب بيان لوزارة الش�باب تلقت وكالة 
» املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، إن« بطولة 
الوزارة لكرة الطائرة النس�وية ضمن منهاجها 
املقرر، مبينًة ان خمسة فرق شاركت يف البطولة 
مثلت شهربان، الش�باب، تربية الكرخ، مديرية 
ش�باب ورياضة مدينة الصدر، فضال عن النادي 

االرمني«.
واضاف�ت داوود، ان » الهدف من البطولة يتمثل 
يف التأكي�د ع�ى وجود رياضة نس�وية يف العراق 
وزي�ادة التناف�س واالحت�كاك وتهيئ�ة العبات 
قادرات عى تمثيل املنتخبات الوطنية، فضال عن 

زرع بذرة الرياضة يف املجتمع«.
وق�ال رئيس اللجن�ة الفنية حامد قاس�م، ان » 
البطول�ة تعد امتداداً اىل بط�والت مختلفة تحت 
رعاية الوزارة، فقد س�بقتها بطولة كرة الس�لة 
وس�تتبعها بطولة اليد، مش�يداً بالتفاعل الكبري 
م�ع الرياضة النس�وية من قبل وزارة الش�باب 
والرياض�ة، متمثل�ًة يف الوزي�ر عب�د الحس�ن 
عبط�ان، الذي وفر كافة الظ�روف النجاح هذه 

البطوالت«.

وقال�ت العبة فريق الش�باب ضح�ى ماجد إن » 
البطولة تعد اختباراً حقيقياً لفريقنا الذي يتدرب 
من�ذ فرتة طويل�ة، خاصة وانه ق�د ضم العبات 

جدي�دات بس�بب انس�حاب بع�ض الالعب�ات«، 
منوهًة اىل ان » مباراة الكرخ ساد فيها الحماس 
واستطعنا الفوز نتيجة تضافر كل الجهود، من 

العبات اىل مالك تدريبي«.
يف حن قالت العبة تربي�ة الكرخ نورس محمد، 
ان اللقاء كان صعباً عى الفريق وفقدنا الرتكيز 

يف املباراة، ولعبنا امام فريق قوي.
واضاف�ت محم�د إن ل�دى فري�ق تربي�ة الكرخ 
طاق�ات كبرية ال تق�ل عن الف�رق االخرى، لكن 

ظروف املب�اراة اجربتن�ا عى الرتاج�ع، مباركًة 
الفوز لفريق الش�باب، متمنيًة ان يتس�م فريق 

الكرخ يف املباراة القادمة بالرتكيز والهدوء.

مبشاركة مخسة فرق

الشباب والرياضة تنظم بطولة الوزارة بكرة الطائرة النسوية

رحلة شاقة واستقبال غري الئق لبعثة ناشئي العراق يف النيبال
              بغداد/ المستقبل العراقي

وصل�ت بعث�ة المنتخ�ب العراقي للناش�ئين، 
للعاصم�ة النيبالي�ة “كاتاماندو”؛ للمش�اركة 
بتصفيات كأس آسيا، التي تنطلق غدا األربعاء 

.“
ف�ي  المنتخ�ب  م�درب  ه�ادي،  عل�ي  وق�ال 
“المس�تقبل  عليه�ا  اطلع�ت  تصريح�ات 
العراقي”، إنَّ “الفريق مرَّ بظروف س�يئة جًدا، 
بعد اإلجراءات الش�ائكة، والمعقدة في مطار 

كاتاماندو”.

وأش�ار إلى أنَّ “الوف�د اضطر لالنتظ�ار لمدة 
4 س�اعات كامل�ة إلنه�اء إج�راءات الدخول، 
ولوال االتصاالت الت�ي أجراها الوفد، باالتحاد 
اآلس�يوي، والتي أجبرت االتحاد النيبالي على 

التدخل وإنهاء المعاناة”.
ولف�ت إل�ى أنَّ “فن�دق اإلقامة، يعدُّ من أس�وأ 
الفن�ادق، وال يمكن�ه اس�تيعاب جميع الوفود 
المتواجدة باإلضافة لكونه غير مالئم لشروط 

االتحاد االسيوي”.
وبيَّ�ن “ال نع�رف الس�ر ف�ي موافق�ة االتحاد 
اآلس�يوي عل�ى إقام�ة التصفي�ات ف�ي بلد ال 

تتوف�ر فيه أدن�ي مقومات إنج�اح التصفيات 
اآلسيوية”.وتابع “كان على االتحاد اآلسيوي 
إقامة التصفيات في دولة تتوفر فيها منشآت 
رياضية، حتى ولو كانت بس�يطة لكنها قادرة 
عل�ى اس�تضافة تصفي�ات المجموعة”.ومن 
المق�رَّر أن تتق�دم بعثت�ا العراق وفلس�طين، 
باحتجاج رس�مي لالتحاد اآلس�يوي، من أجل 
إجب�ار االتحاد النيبالي عل�ى إقامة التصفيات 
في أجواء طبيعية، وتوفير كافة المستلزمات 
الضرورية لجميع المنتخبات.ويلعب المنتخب 
العراقي بالمجموعة الثالث�ة إلى جانب نيبال، 

وفلس�طين، والهن�د، ويب�دأ أس�ود الرافدي�ن 
مبارياته�م بمواجهة نيبال، ي�وم غد األربعاء.

المجموع�ات  متص�درو  للنهائي�ات  ويتأه�ل 
العش�ر، باإلضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل 

الترتيب الثاني.

              المستقبل العراقي / متابعة

تحدث دانيال كارفاخال العب ريال مدريد اإلس�باني، عن الش�رط الجزائي في عقده الجديد مع 
الن�ادي الملكي، علًما بأنه جدد تعاقده مع المرينجي حتى ع�ام 2022وأكد  كارفاخال أن عقده 
الجدي�د م�ع النادي الملكي به ش�رط جزائي ضخم لن يتمكن أي فريق من دفعه، وذلك بس�بب 
رغبته ف�ي البقاء داخل قلعة “س�انتياجو برنابيو”.وقال كارفاخ�ال في تصريحات 

بالمؤتمر الصحفي لتمديد عقده: “ريال مدريد جزء من حياتي، وحلم نجحت 
في تحقيقه، أن�ا ممتن للغاية لهذا الفريق، واليوم أحد أعظم األيام في 

حيات�ي بعد تجديد عقدي”.وتابع: “أتمن�ى أن أكون حققت الكثير 
من األلقاب بحلول 2022 وأن أس�طر اس�مي في س�جل التاريخ 
م�ع الملك�ي، كم�ا أن الش�رط الجزائي ل�ي مع ري�ال مدريد 
مرتفع للغاية حتى ال يحاول أي فريق فسخ العقد”.وواصل: 

“أتمن�ى أن أك�ون يوًما قائ�ًدا لريال مدريد مثل س�يرجيو 
راموس، وأثق في قدرتي على تحقيق الكثير تحت قيادة 
الفرنسي زين الدين زيدان”.واختتم: “جوزيه مورينيو، 
مدرب الملكي األس�بق، لم يكن يرى أني جاهز بعد للعب 

م�ع ريال مدري�د، ولكن جاءتني الفرص�ة بعد ذلك ألثبت 
أحقيت�ي باللعب أساس�ًيا”.ويعد كارفاخ�ال الالعب الثالث 

ال�ذي يج�دد عقده مع ري�ال مدريد خ�الل األيام الماضية بعد إيس�كو 
ومارسيليو، ومن المتوقع تمديد عقد كريم بنزيمة قريًبا.

كارفاخال يتحدث عن الرشط اجلزائي
يف عقده اجلديد

رصاع مرتقب بني ريال مدريد 
وبرشلونة عىل نجم ليفربول

           المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية إنجليزية، أن ناديي ريال مدريد وبرش�لونة اإلس�بانيين، يتنافسان 
من أجل الظفر بصفقة من البريميرليج، في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وقال�ت صحيفة “ذا ص�ن” البريطانية، إن الناديي�ن يرغبان في التعاقد مع النجم الس�نغالي 
ف�ي صفوف ليفربول، س�اديو ماني.وذكرت الصحيفة أن يوفنت�وس اإليطالي، قد دخل أيًضا 
س�باق التعاقد مع ماني.وتش�ير تقارير إلى أن ليفربول لن يس�مح لالعبه بالرحيل، كما فعل 

م�ع فيليب كوتينيو، خالل فت�رة االنتقاالت الصيفية الماضية، حي�ث منعه من االنتقال 
إلى برش�لونة.ويعتبر ماني من أهم الالعبين بالنس�بة لأللمان�ي، يورجن كلوب، المدير 
الفني لليفربول، ويشكل حالًيا جبهة هجومية قوية، مع كل من، المصري محمد صالح، 

والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

كواليس جديدة يف أزمة نيامر وكافاين
             المستقبل العراقي / متابعة

يبدو أن الفترة المقبلة، ستشهد تحدًيا كبيًرا ألوناي إيمري المدير الفني لنادي باريس سان 
جيرم�ان الحتواء األزمة بي�ن نجمي الفريق إدينس�ون كافاني ونيم�ار جونيور، الخاصة 

بالنزاع بين الثنائي على تسديد الركالت الثابتة.
وس�لطت صحيفة )ليكيب( الفرنس�ية الضوء على أزمة الخالف بين نيمار وكافاني على 
تس�ديد ركلة ج�زاء وركلة حرة خالل مباراة أولمبيك ليون أم�س، التي انتهت بفوز “بي 

أس جي” بهدفين دون رد.
وأك�دت الصحيف�ة أن ه�ذه الواقع�ة أثرت عل�ى االنس�جام التكتيكي لهج�وم الفريق 

الباريسي، وأدت لفتور العالقة بين الالعبين داخل المستطيل األخضر.
وأوضح�ت الصحيف�ة في تقرير لها أن كافان�ي لم يمرر الكرة إطالًق�ا لزميله نيمار، 
ف�ي الوقت الذي م�رر النجم البرازيلي الكرة مرتين فق�ط لألوروجوياني، مضيفة أن 

كافاني لمس الكرة 21 مرة، ومرر 8 تمريرات فقط.
ولفت�ت إل�ى أن نيم�ار بدا أكث�ر انس�جاًما مع كيلي�ان مباب�ي، وزاد التع�اون بينهما 
والتحركات المتبادلة في الجهة اليسرى، لذا فإن إيمري عليه التدخل بقوة، إلنهاء حالة 

األنانية بين نجمي الفريق.
واختتم�ت أن إدينس�ون كافاني بدا غاضًبا للغاي�ة، وغادر الملعب فور إط�الق الحكم صافرة 

النهاية، ولم يشارك زمالءه في تحية الجماهير بعد الفوز على أولمبيك ليون.

أتلتيكو مدريد يستعد جلعل كوستا 
األغىل يف تارخيه

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت تقاري�ر إخبارية، عن تق�دم أتلتيكو مدري�د، بعرض جديد 
الس�ابق  لش�راء مهاج�م تشيلس�ي، دييج�و كوس�تا، الالع�ب 
ل�”الروخيبالنك�وس”، به�دف اس�تقدامه في س�وق االنتقاالت 

الشتوية المقبل.
وكش�فت صحيفة “م�اركا” أن الن�ادي المدري�دي قدم عرضا 
قيمت�ه 55 مليون ي�ورو، إضافة ل�10 ماليي�ن كمتغيرات إلى 

“البل�وز” إلنه�اء صفق�ة كوس�تا، والذي كان ق�د غادر 
أتلتيك�و في صيف 2014 متجها إلى نادي العاصمة 

اللندنية.وأوضح�ت أن الصفق�ة ح�ال إتمامه�ا، 
س�تكون ه�ي األغلى ف�ي تاري�خ الن�ادي الذي 
يقوده المدرب األرجنتيني دييجو س�يميوني، 
والمعاقب بالحرمان من تس�جيل العبين جدد 
لنهاية الع�ام الجاري من قب�ل االتحاد الدولي 
لك�رة القدم )فيف�ا(.وكان من المنتظر، بحس�ب 
الصحيفة، أن يصل كوستا )28 عاما( إلى مدريد 
ه�ذا األس�بوع لحض�ور مبارات�ه االفتتاحي�ة 
على ملعب�ه الجدي�د، وان�دا متروبوليتانو، 

الس�بت الماض�ي أم�ام ماالج�ا، وال�ذي 
انته�ى بف�وز أصح�اب األرض بهدف 

نظيف للفرنسي أنطوان جريزمان، 
تمهي�دا لالنضم�ام لألتلت�ي، لكن 
المفاوضات تعثرت مجددا بسبب 

الجانب المادي.
واليزال كوس�تا مقيما في البرازيل، 

ف�ي مدينة الجارتو مس�قط رأس�ه، رغم أنه 
يمث�ل إس�بانيا، بعي�دا ع�ن تشيلس�ي بعدما 
م�ن  كونت�ي  أنطوني�و  الم�درب  أخرج�ه 

حس�اباته، ليكم�ل 98 يوم�ا عل�ى آخ�ر 
مباراة شارك بها مع المنتخب اإلسباني 

ضد مقدونيا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ها رس�ول الله،  ه�ل تعلم أناّ ص�لة الظهر هي أواّل صلة صلاّ
يت بذل�ك ألناّها أواّل ص�لة ظهرت يف اإلس�لم، وهي  وقد س�ماّ
أواّل صلة صلها جربيل بالنبي - صلاّ الله عليه وس�لاّم - بعد 

لة، وذلك يف ليلة اإلرساء واملعراج.  فرض الصاّ
فل  ل األصوات التي يستطيع الطاّ هل تعلم أناّ صوت األماّ من أواّ

تمييزها عن باقي األصوات. 
هل تعلم أناّ عضلة الفكاّ هي أقوى عضلة يف جسم اإلنسان. 

ه�ل تعل�م أناّ عضلة األلوية الكربى هي أكرب عضلة يف جس�م 
اإلنسان. 

م أكثر من ع�رة آالف منقار  ه�ل تعلم أناّ يف كل ع�ام يتحطاّ
طائر بسبب اصطدامها بزجاج الناّوافذ. 

جن إذا  هل تعلم أناّ يف بنجلدش ُيحكم عل طلبة املدارس بالساّ
اتاّهموا بالغشاّ يف االمتحان الناّهائي.

 هل تعلم أناّه يمكن استخدام خليا الزاّجاج لتوليد طاقة تكفي 
لتشغيل أجهزة مكتبياّة بسيطة، مثل الهاتف أو الطابعة.

 ه�ل تعلم أناّ عدد أن�واع الحيوانات املوجودة عل األرض يصل 
إىل حوايل 11-12 مليون نوع معروف حالياّاً، ومازال اكتش�اف 

هذه األنواع مستمراّاً. 
هل تعلم أناّه سيموت 101 شخصاً خلل ال�60 ثانية القادمة، 
وس�يولد 216 طفلً. ه�ل تعلم أناّ ش�بكياّة العني تحتوي عل 
ور  نح�و 90 مليون خلياّة حس�ياّة مس�ؤولة عن التق�اط الصاّ

وتمييز األلوان.

خفف النمط ورس بتكتم وهدوء كي ال تعرض 
صحت�ك وس�لمتك للخط�ر، اذ ق�د ال تكون 
بمأمن عن أزم�ة او تراجع صحي او حادث. 
ح�اول ان تحم�ي نفس�ك م�ن كل االخطار، 
وابتعد عن املجازفات، فالوقت ليس س�انحاً 

للمغامرة وال لتحدي االوضاع.

يع�دك هذا الي�وم بالنج�اح والتحليق وجذب 
بتج�ارب  كم�ا  االرب�اج،  او  املس�تثمرين 
استثنائية يغمرها التش�ويق والشغف. بادر 
وق�م بتحركات�ك واتصاالت�ك. إن التداخلت 

الفلكية تبدو ملئمة للخروج منترصاً.

تجناّب اث�ارة املتاعب واملواضيع الحساس�ة. 
هنالك لق�اءات ومواجهات صعبة، وال يجوز 
الت�رصف بعش�وائية، اذ ان ه�ذا اليوم دقيق 
وصع�ب تتأث�ر خلل�ه صحتك الجس�دية او 
املعنوي�ة. راج�ع االختصاصيني اذا ش�عرت 

بالتعب.

تعيش يوم�اً صعباً وتوتراً وارتباكا وضغوطاً 
ع�ل  حاف�ظ  األعب�اء.  وثق�ل  ومضايق�ات 
س�معتك، وال تخي�ب اآلمال املعق�ودة عليك. 
حاذر رشاك�ة مزيفة وراجع بعض العلقات 

بحكمة وهدوء.

يكث�ر العم�ل ويتطل�ب تركي�زاً وتحت�اج اىل 
اله�دوء بعيداً ع�ن الضغوط، فل ت�رك احداً 
يبلبل االجواء. انتبه كي ال تتورط يف مش�كلة 
تسلبك متعة الحب املتبادل. لتكن عينك ثاقبة 
إلزالة العقبات املحتملة، ولتكن كلمة الفصل 

للحدس ألنه لن يخطىء يف هذا اليوم.

ال تخف من املبادرة والعروض. طبعاً اذا كنت 
تتعامل بواقعية وموضوعية تتلقى الذبذبات 
االيجابي�ة من كل ص�وب، وتعيش أوقاتاً من 
املل�ذات والس�عادة واملرح وتفك�ر يف ارتباط 
عاطف�ي او تق�دم ع�ل زواج او تتخذ القرار 

النهائي

ح�اذر العن�اد وابتعد ع�ن املواق�ف العدائية 
والخلف�ات وعن فرض الرأي م�ع األصدقاء 
أو ال�ركاء. كن متأني�اً. الحكمة تدعوك اىل 
توخي الحذر، فطريقك مغروس�ة بالعقبات 
وال تخش تراجع موازنت�ك، فما تنفقه يعود 

اليك بالخري وتحقيق اعذب االماني.

تدخ�ل يوماً من التحدي�ات واألعمال الكثرية 
والتقلب�ات واالنقلب�ات يف بع�ض األحي�ان. 
ُيطلب منك االهتمام بصحتك وسلمتك. كذلك 
قد يكون بانتظارك بعض النزاعات يف العمل، 
مع ال�ركاء والحلفاء أو الزم�لء. كما تولد 

الشكوك يف نفسك أو عدم االطمئنان.

يف ه�ذا الي�وم يعاود كوكب اورانوس س�ريه 
املب�ارش يف برج الحمل، ما ق�د يعني احتمال 
حدوث مفاجأة تتعلق بوضعك الرومنيس. قد 
تس�مع بنجاح يحرزه احد االوالد، اما االكيد 

فهو انك تشعر بانخفاض يف املعنويات.

تت�اح لك ف�رص جي�دة ألعم�ال تحل�م بها، 
وربم�ا تع�رف مفاجأة س�ارة ع�ل الصعيد 
الش�خيص. حاول أن تصغي اىل اآلخرين وأن 
تفهم هواجسهم. يوم واعد وحافل باالحداث 

االيجابية وباالرباح واالنتصارات املهنية

تع�اود س�ريك التصاع�دي. تف�رح النف�راج 
وتبدو رومنس�ياً وتش�عر باالرتي�اح النفيس 
يلئمك جداً حتى لو أنه يخلق بعض التش�نج 
يف الج�و الع�ام. تتقدم بخط�ى واثقة فتثمر 
جهودك وتبارش بتنفيذ مشاريعك. قد يشكل 

هذا اليوم مفرق طريق لك 

ح االخطاء، وال تجازف يف أي  إبَق هادئاً وصحاّ
مجال، فاملواقف الس�لبية لن تحل مش�اكلك، 
بل يجب إنتظار يوم أفضل ملناقش�ة املس�ائل 
الت�ي تزعجك، فأن�ا أعدك بأنك س�وف تنىس 
كلياً هذه املس�ائل املزعجة م�ع عبور الغيوم 

والضغوط.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيل�و لحمة مكعب�ات - 1 حبة بصل مفروم - 1 
فص ث�وم مهروس - 1 معلقة كب�رية بر ليمون 
- 1 معلق�ة كبرية مل�ح - 2 معلقة كبرية س�ماق 
- 2 معلق�ة كب�رية بابريكا - 2 معلق�ة كبرية خل 
- 2 معلقة كب�رية صلصة طماطم - لعقة صغرية 
زنجبي�ل  مطحون - ملعقة صغرية فلفل أس�ود - 

ربع كوب زيت زيتون - أسياخ خشبية
طريقة التحضري:

يوض�ع البصل يف وعاء، ويض�اف إليه الثوم وبر 
الليمون ومعجون الطماطم والخل وزيت الزيتون، 

ويقلب.
يتبل بامللح والفلفل االس�ود والبابريكا والس�ماق 

والزنجبيل، ويخلط جيداً.
تدع�ك قطع اللحمة بالتتبيلة، وترك فيها ملدة ليلة 

كاملة قبل الشوي.
توضع قطع اللحمة يف األسياخ الخشبية.

تسخن الش�واية الكهربائية، وترص فوقها أسياخ 
اللحمة.

تقلب عل كل الجوانب حتى تنضج وتحمر.
توضع يف الطبق، وتقدم ساخنة مع األرز األبيض.

الشاحنات التقليدية مهددة بالفناء!
يعتقد الخرباء أن الشاحنات التقليدية التي تعمل محركاتها بالبنزين أو الديزل 
قد تنقرض إذا لم تهتم الركات املصممة لها بمنافسة الشاحنات الجديدة التي 
تعم�ل بالكهرباء..حيث نقلت مجلة Trucks.Com تقري�را للمحلل االقتصادي 
ألكس�ندر بوتر، من رشكة Piper Jaffray االستشارية، وجهه إىل مستثمرين يف 
قطاع صناعة الشاحنات، حيث ال ينصح بوتر باالستثمار يف رشكات الشاحنات 
الت�ي تعمل بمحركات االح�راق الداخيل، وعل العكس ينصح براء أس�هم يف 
رشكات الش�احنات الجدي�دة، التي تعمل بالكهرباء مثل تس�ل وWabco، التي 
تعمل عل إنتاج تقنيات متطورة ملنظومات األمان والحد من اس�تهلك الوقود.

يعتقد الخرباء أن التحول إىل اس�تخدام الكهرباء يف هذا القطاع س�وف يبدأ من 
الشاحنات الصغرية التي تتحرك ملسافات قصرية، ذلك أن إمكانيات البطاريات 
الكهربائي�ة الي�وم ال تتمك�ن من تأمني الطاق�ة اللزمة لرح�لت بعيدة، إال أن 
معدالت التقدم يف ه�ذا املجال، تنبئ بإمكانية حدوث تحول حاد ورسيع يف هذا 
القطاع.كما يش�ري املحللون إىل أنه رغم ارتفاع س�عر الش�احنات الكهربائية، 
مقارنة بالتقليدية التي تستخدم الديزل، إال أن تسيري هذه الشاحنات منخفض 
التكاليف بش�كل ملحوظ، ما يمكن أن يكون عام�ل محددا لكثري من أصحاب 

الشاحنات، الذين يتوجهون تدريجيا نحو الكهربائية منها.

العلامء يعاجلون الرسطان بـ »النجوم«
تمكن العلماء يف الجامعة التكنولوجية القومية الروسية واملعهد الهندي للفيزياء 
النووي�ة م�ن تخليق جس�يمات نانو ذهبية ثابتة، عل ش�كل نجوم من ش�أنها 
مكافح�ة أم�راض الرسطان..وتس�مح تلك الجس�يمات غري الس�امة الرخيصة 
بتش�خيص م�رض الرسط�ان بمراحل�ه املبكرة والقض�اء عل الخلي�ا املصابة.

يس�تخدم الطب املعارص، عل نطاق واس�ع، ما يس�مى ب� مواد النانو البلزمية 
املبني�ة عل أس�اس الذهب والفض�ة، أو باألحرى تلك املواد الت�ي تتصف بتذبذب 
حر لإللكرونات داخلها. أما ش�دة التذبذب فتتوقف عل ش�كل جس�يمات النانو 
وحجمها. وتس�تخدم تلك امل�واد يف علم املناعة والعلج اللي�زري الضوئي للخليا 
املصابة بالرسطان ومراقبة الخليا واألنس�جة ونقل األدوية إليها.إال أن لدى تلك 
جسيمات النانو البلزمية الذهبية سلبية هامة تنحرص يف تلصقها عند إدخالها 
يف ال�دم بتأثري الكثافة الفائق�ة لكلوريد الصوديوم، ما يؤدي إىل انس�داد األوعية 
الدموية واستحالة نقل الجسيمات إىل األنسجة املصابة بالرسطان.وقالت رئيسة 
الجامعة التكنولوجية القومية الروس�ية إن العلماء الش�باب يف الجامعة برئاسة 
الربوفس�ور يف املعهد الهندي للفيزياء النووية استطاعوا حل تلك املشكلة بعد أن 
قاموا بتخليق جس�يمات النان�و الذهبية الثابتة التي ال تتلص�ق عند إدخالها يف 

الدم. ولديها قدرة فائقة عل التعرف عل الخليا املصابة بالرسطان.

ساعات آبل و تشخيص أمراض القلب!!
أك�د الخ�رباء يف آبل أن الركة س�تتعاون مع جامعة 
ستانفورد األمريكية لتطوير برامج تساعد ساعاتها 

الذكية عل تشخيص أمراض القلب.
ويف حديث ملوقع CNBC قال خرباء الركة: »نتعاون 
مع العلماء يف س�تانفورد حاليا عل تطوير برمجيات 
 Apple Watch .حديثة تزيد من قدرات ساعاتنا الذكية
قادرة حاليا عل القيام بمهام محدودة تتعلق بصحة 
القل�ب كقي�اس النبض فقط، يف املس�تقبل س�تكون 
هذه الساعات قادرة عل تشخيص اضطراب نبضات 
القل�ب، وتحديد م�دى خطورته، لتحث مس�تخدمها 
عل مراجع�ة الطبيب واالهتمام بحالت�ه الصحية«..

وأضاف�وا: »بما أن أم�راض القلب أصبح�ت من أكثر 
األم�راض ش�يوعا يف العالم حالي�ا، نأمل أن تس�اعد 
ساعاتنا الذكية املرىض عل قياس نبضهم باستمرار. 
أملن�ا يف أن نتوص�ل لتطوي�ر هذه الس�اعات لتكون 
ق�ادرة ع�ل تحديد املش�اكل يف ع�دم انتظ�ام النبض 
بنس�بة 97%، أي بش�كل يضاه�ي أح�دث األجه�زة 
الطبي�ة، نحن نتوقع ط�رح تلك التقني�ات تزامنا مع 

.»Apple Watch طرح الجيل الثالث من

بدون تعليق

مكعبات اللحمة
بالتتبيلة الرتكية

ق اليوم..
طب

القطة »سوكي«.. نجمة عىل »إنستغرام«
م�ن الغري�ب، أن تتمت�ع قط�ة وحي�دة بهذا 
العدد من املتابعني، ففي ظاهرة، عل مواقع 
التواصل االجتماعي، تحظى القطة »سوكي« 
ب�� 200 ألف متابع. وهم م�ن محبي القطة 
ويومياته�ا التي تنرها صاحبته�ا الكندية 

عل موقع »انستغرام«.
ووف�ق الصور املنش�ورة تنع�م القطة بحياة 
رفاهي�ة مميزة. وله�ا مخصص�ات تجعلها 
»نجمة« عل السوش�يال ميديا. حيث تتمتع 

بشنطة سفر خاصة وبطعام فاخر للقطط، 
وتتجول عرب العالم يف رحلت كثرية تظهرأيضا 
رش�اقتها وأناقتها بالف�رو املخطط. .وبدأت 
ش�هرة »س�وكي« ح�ني ب�دأ حس�ابها ع�ل 
انس�تغرام يحقق نجاحا باهرا، ففي أقل من 
5 أش�هر تجاوز عدد متابعيه�ا ال� 200 الف 
ش�خص، وهم يعلقون عل يومياتها بالفرح 
والبهج�ة وعندم�ا دخل�ت عال�م الش�بكات 

االجتماعية نالت شهرة كبرية.

املحليات االصطناعية تزيد خطر اإلصابة بمرض السكري

أن  إىل  جدي�دة  أبح�اث  أش�ارت 
اس�تهلك املحلي�ات االصطناعي�ة 
قد يزيد م�ن خطر اإلصابة بمرض 
السكري من النوع الثاني..وأجريت 
الدراس�ة م�ن قب�ل أس�اتذة م�ن 
جامعة أديليد يف أسراليا، للنظر يف 
م�ا إذا كانت املحليات االصطناعية 
تؤثر عل قدرة الجسم يف السيطرة 
عل مس�تويات الغلوك�وز يف الدم.

اس�تهلك  أن  الدراس�ة  ووج�دت 
كمي�ات عالية من املحلي�ات، التي 
قليل�ة  املروب�ات  يف  تس�تخدم 
السعرات الحرارية وحبوب اإلفطار 
وغريها من األطعمة، تغري الطريقة 
التي يستجيب بها الجسم للسكر، 
وكذل�ك، فإن االرتف�اع الطفيف أو 
االنخفاض يف مس�تويات الغلوكوز 
يف ال�دم، وه�ي الس�مة الرئيس�ة 

مل�رض الس�كري، يش�كلن خطرا 
كبريا عل الصحة.وبمجرد االنتهاء 
من الدراس�ة، تم إجراء االختبارات 
الت�ي أظهرت ترضر قدرة أجس�ام 
الذي�ن كانوا يس�تهلكون املحليات 
معالج�ة  ع�ل  االصطناعي�ة 
الغلوكوز، وه�و ما يمكن أن يؤدي 
الحق�ا إىل تطور الن�وع الثاني من 
مرض السكري عل املدى الطويل.

وقال الباحثون من خلل الدراس�ة 
الت�ي قدم�ت نتائجه�ا يف الجمعية 
األوروبية لدراس�ة مرض السكري 
ه�ذه  إن  بالربتغ�ال،  لش�بونة  يف 
الدراسة »تدعم نظرية أن املحليات 
االصطناعي�ة تقل�ل م�ن س�يطرة 
الجس�م عل مس�تويات السكر يف 
ال�دم ما ق�د يمه�د لتط�ور النوع 

الثاني من السكري«.
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زيد الحليناهد السيد

لم ادرك حت�ى اللحظة ، دواعي التعرض لعمل البن�ك المركزي العراقي 
، والغم�ز واللمز من مس�ؤوليه ، وتذهب بي الظن�ون الى ان ما ُيكتب حول 
البنك من معلومات كيدية ، واللعب بألفاظ الشكوك والنقد غير النزيه ، الى 
ان وراء ذل�ك ، حملة مدروس�ة ، لالنتقاص من هيب�ة الدولة ، قبل ان تكون 
الحمل�ة موجهة للبنك ، بجهازه المهني المعروف المتكئ على خبرة عقود 
طويل�ة من الزمن ، وس�معة محلي�ة واقليمية وعالمي�ة معروفة بالصدق 
والرصان�ة .. والمثي�ر ف�ي االمر ، ان تلك الحمالت تتس�تر بج�دار من عدم 
الصدقي�ة لخلوها من ذكر اس�ماء القائمين عليها ، فل�و كانت معلوماتهم 
صادقة ، لكتبوا بأس�ماء معلومة ، حتى يش�عر المرء بأنهم على حق ، لكن 
الستارة السوداء التي تمنع الشفافية ، تؤكد ان هذه الكتابة ُيراد منها النيل 
م�ن المكانة المتميزة الت�ي يحظى بها البنك المرك�زي العراقي عند صناع 
الق�رار المالي الدولي ، واحترام رجال الم�ال واالقتصاد العالميين ، لجهود 
البن�ك المركزي الذي يغذ الس�ير باطمئنان وس�ط تحدي�ات خطيرة تواجه 
الع�راق ، ف�ي مرحلة هي االصعب في تاريخ�ه .. إن نجاح البنك في تحقيق 
االس�تقرار النق�دي ، تبق�ى احدى اهم عالم�ات تميزه في ه�ذه المرحلة 
الحرج�ة ، اضافة الى س�عيه ال�ى الحفاظ على اس�تقالليته ، وابتعاده عن 
التجاذب�ات التي تدور هنا وهناك في دهاليز السياس�ة ، فالعراق عنده هو 
االول دوم�ا ، فأتخذ من مصداقيته ، سياس�ة معلوم�ة توفر قدرا كبيرا من 
الش�فافية والمس�ؤولية . لقد فات على منتقدي البن�ك المركزي العراقي ، 
الذي يعتبر عمود جسد العراق ، ان البنك كان رائدا في الشفافية ، حتى بات 
االم�ر مح�ط اعجاب رجال االقتصاد ف�ي العالم ، فهذا م�زاد العملة ، وهذا 
موقع�ه االلكتروني الرس�مي متاح للجميع ، يعمل في وهج الش�مس امام 
متصفحيه ، ليل نهار ، فش�فافية السياسة النقدية، تعني اطالع الجمهور، 
بش�كل واضح وفي أوق�ات منتظمة، عل�ى توجهات وإجراءات السياس�ة 
النقدية ان ما يثير االس�تغراب في حمالت التش�ويه التي يتعرض لها البنك 
بي�ن مدة واخرى ، انها تتم عند اي مفصل نج�اح يحققه البنك في عالقاته 
المالية الدولية الس�اعية الى توفير مس�تلزمات التنمي�ة ، ومنح القروض 
الميس�رة للمواطنين ، والحفاظ على ثبات االس�عار وفق منظور اقتصادي 
ومعايير مدروس�ة ... ومن خالل مراقبتي كصحفي ، لألوضاع االقتصادية 
العامة في عديد من دول العالم التي تخوض تحديات ، لم اجد انتقادات تحت 
)ستائر مغلقة( ألداء بنوكها المركزية ، الن ذلك يسبب انتكاسا نفسيا عند 
المواطنين ، حتى ان بلدانا مثل س�وريا او اليمن او حتى الصومال لم ينتقد 
اح�د آليات العمل البنكي فيها ، لكن عندنا ، والس�يما في وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي نج�د العكس ، حيث نقرأ ما يعزز الش�ك والريب�ة المقصودة ، 
ضد البنك المركزي العراقي ، من اش�خاص غير معروفين .. ينشرون تحت 
اب�واب ) مق�االت ممول�ة ( في تلك الوس�ائل !  اتمنى عل�ى الجميع ، ادراك 

مسؤولية وخطورة ما يتناولونه على المواطنين ، فاتقوا الله بالشعب ..

مخ�اوف ، آالم ،أمني�ات، مش�احنات العم�ل، مط�اردات 
الدّيانه،أحالم ثقيلة، فواتيرو أقس�اط، آمال عريضة وسميكة 
ومس�تحيلة.. كل ه�ذا وأكث�ر تلق�ى به�م كل ليل�ه في حضن 
وسادة هش�ة مرنه تنغرس بها رأسك لتخلد الى راحة مؤقتة، 
قد تستغرق ثماني ساعات، هي عدد ساعات الراحه التى أقرها 
العلم�اء ليعي�د الجس�د بناء انس�جته وخالياه، ويعيد ش�حن 

األجهزة في سكون تام وسالم روحاني .
س�الم البد أن تحس�د نفس�ك علي�ه، فأنت اآلن ق�ادر على 
منح عقلك فرصه لالس�تلقاء وجس�دك لالس�ترخاء تستطيع 
أن )تتقل�ب (عل�ى الجانبين،وه�ذه نعم لو تدرك�ون عظيمه، 
يكف�ى أنك ق�ادر على اجفال عيني�ك، قادر أن تص�م آذانك عن 
سماع صوت أفكارك اللئيمة التى تنتظر أن تختلى بك وتبدأ فى 
تش�غيل )خالط( مختلط المكونات في  دماغك ،فتجلب بعضا 
من وسوساتك ،والمزيد من تخوفاتك ،وعشرات القطرات من 
به�ارات همومك باإلضافة الى خططك للغ�د الذي قد التدركه 
،اذا لم يفصل هذا الخالط في راس�ك ،ولم تس�تطع النوم لعدة 
ايام ،عندئذ تظهر عليك عالمات الجنون والش�حوب والتناسي 
والمبالغة والكس�ل والتراخي ومن ثم تبرز عالمات الفش�ل .. 
هكذا يصبح النوم س�كنا لنا وهنيئا لمن ين�ااااام ،ومن يعرف 
كيف يستلقى تاركا كل همومه على الوسادة التي تجاوره تظل 
تراقبه ط�وال نومه منتظرة أن تعيد كارته�ا معه في ألصباح 
لكنه بفضل نومه يصحو مش�حونا باألم�ل متجددا ،فيقبل ما 
يقبل�ه منها ويرف�ض الباقي،ويصب�ح قادرا عل�ى مهاجمتها 
وإيج�اد حل�ول لها لتس�تقيم حيات�ه النهاريه ..هك�ذا ادركت 
نعمه النوم كلما هاجمن�ى األلم توعدته واحتميت بالنوم منه 
استجديه لكى يرحم ضعفى وقله حيلتى، ويتركنى أحصل على 
أنف�اس منتظمة ، ونبض نظيف ،خاص�ة وأن على تحمل األلم 
بدون مسكنات تشكل خطرا على، فكان البد من الصمت ،ووأد 
التأوهات والنهنه واس�تجداء حكمة الرب في فضل النوم على 
البش�ر جمعاء ،وتعلمت ترويض األل�م وتجاهله بعد صراعات 
طويلة ،فهنيئا لمن يستطيع النوم ويدرك أنه نعمه وفضل من 
الل�ه ،ومهم�ا كان فهو تدريب مصغر عل�ى الراحه األبديه، أنه 
نص�ف موت يأخذك لعال�م آخر أنت وحدك من يرس�مه، يأتيك 
ف�ي الصورة التى تبغاها، إما حلم أو كابوس وفي كل ألحاالت 
يكفي�ك انك ق�ادر على النوم، تلك الراح�ة الصغرى التي منحنا 
الل�ه إياها لتجدد أملك في الحياه ،فهنيئا لنا بهذه ألنعمه وأما 

بنعمه ربك فحدث«.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

كرنفال البالونات امللونة

ش�هدت مدينة المأتي الكازاخس�تانية كرنفاال خاصا ل البالونات 
الملونة والمناطيد بأشكالها الغريبة والطريفة. 

الكرنفال أقيم ضمن فعاليات مهرجان التفاح الس�نوي الذي يقام 
في المدينة، ويشهد العديد من النشاطات الترفيهية، والمسابقات، 
وذل�ك في رفع وتيرة الس�ياحة في المدينة الت�ي تتمّيز بطبيعتها 

وأجوائها الجميلة.

لج�أت الش�رطة البريطانية إل�ى االس�تعانة بكالب 
مدربة جيداً على يد متخصصين فى مكتب التحقيقات 
الفيدرال�ى األمريكى يمكنها الكش�ف ع�ن اللقطات 
المخفي�ة على أجهزة الحاس�وب الت�ى تحتوى على 

المضايق�ات لألطف�ال؛ وذل�ك 
فى إطار حربها ضد اس�تغالل 

األطفال.
وذك�رت صحيف�ة »ديلى ميل« 
البريطاني�ة أن الكلبي�ن )تويد 
وروب( هم�ا أول كلبي�ن ف�ى 
المملكة المتحدة للتدريب على 
حالياً  الس�تخدامهما  اإلنترنت 
لتعق�ب البرامج الت�ى يخفيها 
يس�تغلون  الذي�ن  األش�خاص 
األطفال جنس�ياً فى منازلهم، 
وبع�د ذل�ك يتمك�ن الباحث�ون 
من فحص مح�ركات األقراص 
الكمبيوت�ر  بأجه�زة  الصلب�ة 
والمخفي�ة بدق�ة لمعرف�ة ما 
إذا كان�ت هناك أي�ة صور غير 
مش�روعة لألطفال، كما يمكن 
أي�ة م�ادة  للكلبي�ن اكتش�اف 
لتبري�د  تس�تخدم  كيميائي�ة 

رقائق الذاكرة. وأش�ارت الصحيفة إلى أنه يبلغ عمر 
الكلبين 19 و20 شهرا وأحدهما من فصيلة سبرنجر 
س�بانيل، واآلخر البرادور، وهما أول كلبين للكش�ف 

عن الجرائم اإللكترونية فى بريطانيا.

كش�فت رول�ز روي�س ع�ن خطته�ا بش�أن تطوي�ر 
مجموعة من السفن ذاتية القيادة، والتي يعتقد بأنها 
ستكون السفن البحرية األكثر ابتاكرا..وسيصل مدى 
الس�فن ذاتي�ة القي�ادة إل�ى 3500 ميل بح�ري، ومن 

المقرر أن تس�تخدم في أداء مجموعة من البعثات بما 
في ذلك الدوريات والمراقبة، وكش�ف األلغام وفحص 
األسطول، وتأمل رولز رويس في أن يتمكن أسطولها 

من اإلبحار »في غضون السنوات ال�10 المقبلة«.
الت�ي يبلغ  ويمك�ن للس�فينة 
طولها 60 مترا أن تعمل خارج 
األفق ألكثر من 100 يوم، وهي 
قادرة عل�ى حمل بضائع تصل 
إل�ى 700 ط�ن وس�تصل إل�ى 

سرعات تتجاوز 25 عقدة.
وقال بنجامين ث�ورب، المدير 
العام لقس�م ميكنة التش�غيل 
والتحك�م ف�ي رول�ز روي�س 
إن الش�ركة تش�هد »اهتمام�ا 
بالس�فن البحرية الكبرى التي 
تبح�ر دون قبط�ان وليس تلك 
الت�ي يت�م التحك�م فيه�ا عن 
بعد«. وأضاف أن »هذه السفن 
توف�ر وس�يلة لتقدي�م القدرة 
التشغيلية المتزايدة، والحد من 
المخاط�ر التي تحي�ط بطاقم 
تكالي�ف  وتقلي�ل  الس�فينة 

التشغيل والبناء«.

كالب مدربة للكشف عن اجلرائم اإللكرتونية رولز رويس تكشف عن سفينتها ذاتية القيادة

حينام يكون للفن التشكييل معنى
تحقيق /أحمد المالكي 

هكذا يك�ون اإلنس�ان الباحث ع�ن الجماليات 
.ويك�ون ذل�ك المخلوق ال�ذي يخرج م�ن بين 
أصابعه وقوة س�حر افكارة مخلوق ذو أعماق 
وق�درات يندهش منها اإلنس�ان ال�ذي لم يكن 
ملتف�ت لها ..هكذا: ي�رى  الفيلس�وف اليونان 
أرس�طو  الفن.... هو ما ينظم الش�هوات ..أما 
عيون أفالطون فتراه على هذا الشكل ... يقول 
أفالط�ون عن الف�ن ... ان�ه عالمة ش�يء آخر 
باإلضاف�ة إلى نفس�ه... أما الفنان التش�كيلي 
العراقي. ..الجنوب�ي الجذور رعد الحجاج فإنه 
يراه بهذه الطري�ق حينما يصف الحجاج الفن 
قائال. ..الفن هو الذي يقتحم الش�كل ويؤسس 
لألش�كال. ..أش�كال تكت�ظ بوجوده�ا وتترك 
س�طوة األل�وان في الحض�ور مثل أي دهش�ة 
مكدس�ة التس�اؤالت.  ويق�ول ع�ن أصح�اب 
الفرش�اة الحقيقيين أن الفراش�اة الصادقة لن 
تك�ون فائقة الجم�ال إال حي�ن امتالكها غطاء 
غيم�ة متج�ددة الفك�ر.  إذن هذه ه�ي مهمة 
األل�وان هي استكش�اف الظواه�ر القابعة في 
قع�ر بياضات الفك�رة. .وتس�جيل الدخول في 
الت�ي  الدالل�ت   . التش�كيلية  ال�دالالت  ماهي�ة 
تحتاج دالل�ة واضحة التناقض متعكاش�ة مع 

اتجاه المتعارف .متماس�كة من حيث التركيب 
والتكوين. .وهذا هو فن تطور كل عمل إبداعي. 
.. ال قيمة ألي منتج فني كان أو أدبي مالم يكن 
يحم�ل عنوان الفك�رة والفكر. .وه�ذا ما نراه 
في أغلب أعمال الفنان التشكيلي رعد الحجاج. 
.. متمث�ال بف�ن الكاريكاتي�ر الس�اخر م�ن كل 
األحداث والصائد الماهر لكل حادث يستحق أن 
يوث�ق عبر منظومة الس�خرية الكاريكاتورية.  
نعم الدهش�ة وقوة الخل�ق اإلبداعي تخرج من 
قوال�ب البناء الجمالي ..الجم�ال الذي يولد من 
جديد بشكل وداللة مغايرة تتحدث عن مشاعر 

مغيب�ة قد تك�ون ..أو عن عب�ارات تائهة قد ال 
ينتب�ه لها المتلقي الع�ادي وهذا أمر طبيعي. .. 
الفنان التشكيلي المتجدد مسؤول هو أيضا عن 
توعي�ة المجتمع من خالل إنت�اج أعمال تحفز 
الط�رف اآلخر عل�ى اإلبداع والعط�اء والحياء.  
في مفهوم الفنان التش�كيلي رعد الحجاج. ..ال 
توجد قيمة للثوابت ما دامت هناك  أشياء اسمها 
المتغي�رات الجدي�دة. .. الفن�ان كائ�ن متجدد. 
...حت�ى اللوحة ه�ذا الكائن اللوني مس�تعد أن 
يتلون كيف ما ش�اء.   هكذا هو الحجاج حينما 
ن�زع من مجمل أعماله. ثقاف�ة العمل اإلبداعي 

تبقى تحكمها ش�رائع التن�وع. ..وهذا ما نراه 
من خ�الل أعماله الت�ي تتنوع بين ف�ن الكاري 
وف�ن المصغ�رات .رع�د الحجاج م�ن الفنانين 
الجنوبيين االنفصاليين عن التكرار والمتعارف. 
. لهذا المسمى جاءت أعمال الفنان رعد الحجاج 
تحم�ل بصم�ة عراقي�ة الج�ذور  تخص�ه ه�و 
...وتمثل ترجمته عبر فرشاة التشكيل المتنوع 
س�واء كان زيت أو اكريليك. .. الفنان التشكيلي 
الذي تناول األلوان ووقف أمام مرآياه ليعكس 
لنا  معنى الش�بع الفكري والثقافي عبر مجمل 
أعماله س�واء في التشكيل أو عبر الكاريكاتير. 

..الفن ال�ذي لطالما آثار جاذبية الجدل.  مجمل 
اعمال الحجاج وخاصة  لوحته التي تتحدث عن 
السجين والحرية المبتذلة. .. كانت بال شك وما 
تزال هي اللوحة التي يقرأها المتلقي بأكثر من 
ق�راءة وهي الت�ي فيها أكثر م�ن مدلول وأكثر 
من تأويل. ..وهذا تطول مدته من حيث الشرح 
...لوح�ة الحرية المبتذلة. ..أو كما يحب الفنان  
الحجاج تسميتها لوحة )السجين (  .يرى فيها 
انه�ا ال تحم�ل تكوينات كثيرة وحس�ب ثقافة 
المتلقي. ..وهذا س�ر نجاح أعمال الحجاج التي 

تحمل مفهوم األمل والحياة. .


