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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إّن أحببت أن تكون أسعد الّناس
 مبا علمت فاعمل

ص3بدء املناورات العسكرية العراقية الرتكية عىل حدود إقليم كردستان

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 واشنطن وبيونغيانغ تتبادالن »اعالنات احلرب«

السعـوديـة تنفـذ جمـرزة بعائلـة يمنيـة وختتطـف الطفلـة النـاجيـة منهـا

احلكومة لكردستان: انتهى زمن احلوار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، 
الثالث�اء، أن الحكوم�ة االتحادي�ة  أم�س 
يف بغ�داد ل�ن تتن�ازل ع�ن وح�دة الع�راق 
وسيادته، الفتا إىل ان جزءا من مهام القوة 
العراقية التي أرس�لت إىل تركيا يس�تهدف 
الس�يطرة عىل املنافذ الحدودية، فيما اتخذ 
مجلس الوزراء عقوبات عدة بش�أن إقليم 
كردس�تان. وقال العب�ادي، خالل مؤتمره 
الصحفي األسبوعي، ان حكومته لن تمس 
كرامة أي مواط�ن وبالخصوص املواطنني 
الكرد، مح�ذرا من أن تداعيات االس�تفتاء 

ستلحق رضرا بكردستان والعراق عموما، 
وأجاب ردا عىل سؤال بشأن القوة العراقية 
الت�ي أرس�لت إىل تركي�ا مؤخ�را، أن جزءا 
من مهامها هي املش�اركة يف مناورات مع 
الجي�ش الرتك�ي والجزء اآلخر يس�تهدف 
الس�يطرة ع�ىل املناف�ذ الحدودية.وأضاف 
ان قيادات االقليم لم تس�تمع للمناش�دات 
املحلية واالقليمية والدولية ازاء االستفتاء 
»غري الدس�توري«، مؤكداً ب�ان« بغداد لن 
تتفاوض م�ع إقليم كردس�تان عىل نتائج 
إن »القي�ادات  االس�تفتاء«.وتابع بقول�ه 
اس�رتاتيجيا  خط�أ  ارتكب�ت  الكردي�ة 
ان�ه طل�ب م�ن دول  وتاريخي�ا«، مبين�ا 

العالم عدم إضفاء الرشعية عىل اس�تفتاء 
كردس�تان وعدم دعمه.وأشار إىل أن الدول 
دائم�ة العضوية يف مجل�س األمن تعهدت 
بأنه�ا ل�ن تتعامل م�ع نتائج االس�تفتاء، 
مضيفا أن »البعض يريد دفعنا الس�تخدام 
الق�وة ونحن نرف�ض ه�ذا النهج«.واتهم 
العبادي، مسؤولني كرد ب�«ضخ الكراهية« 
ب�ني املواطنني، فيما طال�ب بعودة املوازنة 
املركزي�ة بموج�ب  للحكوم�ة  االتحادي�ة 
الدس�تور، كما اكد أن الحكومة االتحادية 
س�تالحق أي جهة تشرتي النفط من إقليم 

كردستان.
التفاصيل ص3

رئيس بلدية لندن يصف 
استضافة بريطانيا لرتامب 

بـ »األمر اخلاطئ«

ديـمـبـلـي
يــرفــض نـصـائـح

األطـبـاء
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جملس الوزراء يفرض »حظر مشروط« للرحالت اجلوية الدولية من واىل كردستـان
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اجلهاد االسالمي الفلسطينية تبارك »عملية القدس« وتعدها »صفعة« للمطبعنيجملس البرصة يقرر تعطيـل الـدوام الرسمـي اخلميـس املقبـل
تدمري ثالثة اوكار لـ »داعش« علـى احلـدود بيـن ديـالـى وصـالح الـديـن اتفاق حمافظ االنبار وقادة اجليش عىل إعادة النازحني ملناطق حزام بغداد 

األنبار: لـم نستلم أموال 
إلعادة اعامر املناطق املحررة 

منذ )3( أعوام
ص2

الـسلطات البحرينية 
تقتحـم الـدراز وتعتـدي 

عىل الشعائر احلسينية 
ص4 ص4

ووتش: خطاب السعودية الرسمي »يبث الكراهية« ويستهدف األقليات
      بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت منظمة رايتس ووتش على موقعها 
اإللكترون�ي، أم�س الثالث�اء، بيان�اً صحفي�اً 
يتحدث عن نتائج تقرير من 48 صفحة خاص 
بالمملكة العربية السعودية، حول ما وصفته 
المنظم�ة ب�«خطاب كراهي�ة«  يطلقه علماء 
ورج�ال الدين بح�ق أقليات ديني�ة، وذلك عند 
اإلش�ارة إليها بألفاظ مهينة أو شيطنتها في 
الوثائق الرس�مية واألحكام الدينية التي تؤثر 

على صنع القرار الحكومي.
فق�د  الحقوقي�ة،  المنظم�ة  وحس�ب 

اس�تخدم رجال الدي�ن الذين تعّينه�م الدولة، 
ف�ي الس�نوات األخي�رة، اإلنترنت ووس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي للتش�ويه والتحريض 
على الكراهية ضد المسلمين الشيعة وغيرهم 

ممن ال يتفقون مع آرائهم.
ونقل البيان عن س�ارة ليا ويتسن، مديرة 
قس�م الش�رق األوس�ط في هيوم�ن رايتس 
ووتش قولها »روجت السعودية بقوة للرواية 
اإلصالحية في الس�نوات األخي�رة، ومع ذلك 
فهي تس�مح لرجال الدين والكتب المدرس�ية 
الحكومية بتش�ويه س�معة األقلي�ات الدينية 
مثل الش�يعة. يطيل خطاب الكراهية هذا من 

أم�د التمييز المنهج�ي ضد األقلية الش�يعية، 
وتس�تخدمه - في أس�وأ الح�االت- جماعات 

عنيفة تهاجمهم«.
أن  إل�ى  الحقوقي�ة  المنظم�ة  وخلص�ت 
التحري�ض، إضاف�ة للتحيز المعادي للش�يعة 
ف�ي نظام العدالة الجنائي�ة والمناهج الدينية 
ل�وزارة التربية والتعليم، يلعب دورا أساس�يا 
ف�ي ف�رض التمييز ض�د المواطنين الش�يعة 
الس�عوديين. كما وثقت  ف�ي مناهج التعليم 
الدين�ي إش�ارات مهين�ة لالنتم�اءات الدينية 
األخ�رى، بما ف�ي ذلك اليهودية والمس�يحية 

والصوفية.

القضـاء يساهـم يف استـرجـاع مبـالـغ كبيـرة 
رسقت من املرصف الزراعي بدياىل

وزير الداخلية يأمر بحسم املجالس التحقيقية اخلاصة 
2بالشهداء لرصف مستحقات عوائلهم 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف مصدر عس�كري مطلع، أمس 
الثالث�اء، عن اجتماع مه�م عقد بني هادي 
العام�ري وأبو مه�دي املهن�دس بحضور 
العدي�د من القيادات العس�كرية والحش�د 
الش�عبي بناحي�ة العلم التابع�ة ملحافظة 
ص�الح الدين لبحث خط�ة عمليات تحرير 

مركز الحويجة. ونقلت وكالة »الغد برس« 
عن املصدر قول�ه، ان »العامري واملهندس 
قادا قوة عس�كرية قوامه�ا االف العنارص 
م�ن الحش�د الش�عبي واجتمع�ا يف ناحية 
العلم وبحثا خط�ة تحرير مركز الحويجة 
بحض�ور قي�ادات من عصائ�ب أهل الحق 
والخرس�اني«، الفتاً إىل أن »االجتماع خرج 
بع�دة ق�رارات أهمه�ا اإلرساع بعملي�ات 

تحرير مركز الحويج�ة وكذلك عن طبيعة 
العالقات املستقبلية مع اقليم كردستان«.

وب�ني املصدر، ان »العام�ري واملهندس 
اتفق�ا عىل انط�الق عملي�ات تحرير مركز 
الحويج�ة خالل 48 س�اعة املقبلة«، الفتاً 
إىل أن »العمليات س�تنطلق باتجاه مناطق 

العالج، العجيل، فتحة، وزركة.
التفاصيل ص3

اجتامع لقادة احلشد الشعبي يف »العلم« لوضع خطة حترير 
»مـركـز احلوجيـة« رسيعـًا
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األنبار: لـم نستلم أموال إلعادة اعامر املناطق املحررة منذ )3( أعوام
         بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  عض�و  نف�ى 
فرح�ان  االنب�ار  محافظ�ة 
الدليمي، أمس الثالثاء، استالم 
املحافظ�ة مبالغ مالية إلعادة 
اعمار اللبن�ى التحتية املدمرة 
العس�كرية  العملي�ات  ج�راء 
واالرهابية . وقال الدليمي، إن 
“الحكوم�ة املحلي�ة يف االنبار 
لم تس�تلم منذ ثالثة اعوام أي 
مبالغ مالية للمبارشة بعملية 
اعادة اعم�ار املناطق املحررة 
النازح�ة اىل  العوائ�ل  وع�ودة 
مناط�ق س�كناها االم�ر الذي 
ادى اىل عرقل�ة القيام باعمال 
اع�ادة اعم�ار البن�ى التحتية 
العملي�ات  نتيج�ة  املدم�رة 

العسكرية واالرهابية”. 
واضاف ان” ما نقوم به من 

عمليات اعادة بعض املشاريع 
الخدمية باالعتماد عىل الجهود 
الذاتية وتربع امليس�ورين من 
اهايل املحافظة، نافيا “االنباء 
التي تحدثت عن وصول مبالغ 
مالية مرس�لة م�ن الحكومة 
املركزي�ة اىل حكوم�ة االنب�ار 
املحلية للقيام بعمليات اعمار 

املناطق املحررة”.
أن  الدليم�ي،  واوض�ح 
“اعادة اعمار املناطق املحررة 
يف االنب�ار بحاجة اىل دعم مايل 
كبري يتناس�ب وحجم االرضار 
الكب�رية الت�ي لحق�ت بالبنى 
التحتي�ة نتيجة قي�ام ارهابي 
داعش بتدمريها بشكل كبري”، 
مش�ريا اىل ان “منظمات االمم 
املتح�دة زارت املناطق املحررة 
بإع�ادة  وتعه�دت  االنب�ار  يف 

اعمار البنى التحتية املهمة”.

          بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة العدل تعرضها لتهديدات ب�«التفتت ملؤسساتها« 
بس�بب تنفيذها أحكام االعدام بحق االرهابي�ن، فيما بحث وزير 
الخارجية مع ُمستش�ار األمن العاّم لألم�م املتحدة الخاّص بمنع 
اإلب�ادة الجماعيَّة أدما دينغ الُجُه�ود املبذولة لدعم العراق يف حربه 

ضّد عصابات داعش اإلرهابيَّة.
وذك�ر بي�ان الع�الم وزارة الع�دل تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، »بعد ان اثبتت وزارة العدل حرصها الشديد عىل ايقاع 
القص�اص العادل وحس�ب القان�ون بجميع من تلطخ�ت ايديهم 
بدم�اء العراقين، وبعد ان اثبت ابناء وزارة العدل انهم اهل لتحمل 
املس�ؤولية مع جمي�ع ظ�روف التهدي�د والوعيد ول�م تثنيهم كل 
الصعوبات عن اخذ ثأر الدم العراقي وفرض سلطة القانون، وعدم 
االكرتاث لجميع من يحاول ايقافهم عن اداء واجبهم املقدس سواًء 

كان من الجهات الخارجية او الداخلية«.
وأض�اف البيان ان »بعض الجهات الداعمة لالرهاب عمدت بعد 
ان عجزت ع�ن قتل الوزارة بالتفجريات املتك�ررة اىل تحريك ودعم 
بعض من س�ولت لهم انفس�هم املس�اومة عىل الدم العراقي وبيع 
أم�ن العراق ومؤسس�اته مقابل حط�ام الدنيا وكلمة الش�كر من 
اس�يادهم، عىل ان يقوموا من حيث يش�عرون او اليشعرون بدعم 
مش�اريع تفتي�ت وزارة العدل وتقطي�ع اوصاله�ا واخراج بعض 
مؤسساتها وعزلها من ادارة وزارة العدل وبمختلف الذرائع، وهذه 
الجهات مس�تمرة يف خططها وسيظهر اىل العلن مرشوعها القادم 
بوق�ت قريب وحس�ب تهديدات ه�ذه الجهات يف ح�ال لم تخضع 

الوزارة اىل رشوطهم«.
وأش�ار البي�ان اىل ان »ال�وزارة ب�ذات الوقت تطم�ح ان يكون 
اعض�اء مجل�س النواب عىل عل�م ودراية بهذه املش�اريع وان يتم 
تحمل املسؤولية و رفض كل مرشوع يهدف اىل تفتيت وزارة العدل 
الن الغرض الوحيد منه تهديم هذه الوزارة العريقة لثنيها عن اداء 

واجبها حسب القانون«.
وكان�ت وزارة العدل قد نفذت، األحد، يف س�جن النارصية حكم 

االع�دام ب� 42 م�ن العن�ارص االرهابية الذين اكتس�بت احكامهم 
الدرجة القطعية، وبعد اس�تالم مراس�يمهم الجمهورية وموافقة 
االدعاء العام عىل التنفيذ، بعد ادنتهم بجرائم الخطف وقتل عنارص 
القوات االمنية والس�طو املس�لح وتفجري عبوات ناسفة وسيارات 

مفخخة.
بدورها، بحث وزير الخارجية إبراهيم الجعفرّي مع ُمستش�ار 
األم�ن العاّم لألم�م املتحدة الخ�اّص بمنع اإلب�ادة الجماعيَّة أدما 
دينغ الُجُه�ود املبذولة لدعم العراق يف حرب�ه ضّد عصابات داعش 
اإلرهابيَّ�ة، فيم�ا هنأ االخ�ري الجعف�ري بتصويت مجل�س األمن 

باإلجماع عىل طلب العراق بجلب إرهابيِّي داعش للعدالة.
وقال الجعفرّي بحس�ب بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »عصاب�ات داعش اإلرهابيَّة ارتكبت أبش�ع الجرائم بحقِّ 
، وقامت بمقابر جماعيَّ�ة يف ِعدَّة مناطق«، داعياً  الش�عب العراقيِّ
األم�م املتح�دة اىل أن »تس�تمرَّ بدع�م الش�عب العراق�يِّ وأن تثبت 
إنسانيتها، وتعاونها مع ُشُعوب العالم كل�ِّه؛ ملنع تكرار، واستمرار 

املآيس، واملعاناة«.
وأضاف أن »الحكومة العراق�يَّة تبذل كلَّ ما بوس�عها؛ للحفاظ 
ع�ىل حق�وق اإلنس�ان، ونرش ثقاف�ة الس�لم، واألم�ن، والتعاون، 
ُمضيفاً: الق�وات العراق�يَّة بكلِّ صنوفها كان هدفها األس�ايّس يف 
الحرب ضّد داعش هو تحرير املدنيِّن، وحمايتهم من املناطق التي 
سيطر عليها إرهابيُّو داعش؛ وهو ما جعلها تبذل تضحيات كبرية، 
وتس�يل منها دماء أكثر حتى ح�رَّرت األرايض العراق�يَّة، ودحرت 
داعش«. من جانبه، أكد مستشار األمن العاّم لألمم املتحدة الخاّص 
بمن�ع اإلبادة الجماعيَّ�ة، أنَّ األمم املتحدة تدعم وحدة، واس�تقرار 
الع�راق، وتوفري املُس�اَعدات املطلوبة؛ لتحقيق األمن، واالس�تقرار 
فيه، متابعا »نُ�هن�ِّئكم بتصويت مجلس األمن باإلجماع عىل طلب 
العراق بجلب إرهابيِّي داعش للعدالة، وهذا فضل للعراق، ودوره يف 
القضاء عىل داعش؛ ألن�َّها قضيَّة إنسانيَّة، وليست عراق�يَّة فقط«. 
، وتقويته،  وقال، »س�ن�ُقدِّم كلَّ الدعم، والخربات للقضاء العراقيِّ
ُمبيِّناً: ُزرُت العراق، واطّ�لعت عىل الجرائم التي ارتكبتها عصابات 

داعش اإلرهابيَّة بحقِّ العراق�يِّن جميعاً من دون تمييز«.

االمم املتحدة هنأت العراق بالتصويت على طلبه جبلب ارهابيي »داعش« للعدالة

العدل تواجه هتديدات بسبب »اعدامها االرهابيني«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية، أم�س الثالثاء، ضبط 
عجلتن غري مجازتن يف بابل وكربالء املقدسة .

وذك�ر الناطق باس�م وزارة الداخلي�ة العميد 
س�عد مع�ن يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »مديري�ة اس�تخبارات رشطة 
الطاقة العاملة ضمن وكالة االستخبارات تضبط 
عجل�ة محمل�ة ب 400 اس�طوانة غ�از اع�دت 
للبيع يف الس�وق الس�وداء يف اطراف مدينة الحلة 
مهربة من محافظة بغداد وتم القاء القبض عىل 

سائقها«.
واضاف كما ضبطت عجل�ة تحمل 2000 لرت 
من املش�تقات النفطي�ة يف كربالء املقدس�ة غري 
مج�ازة ومن دون اي موافق�ات نفذت العمليتن 
بناء عىل معلومات اس�تخبارية وباس�ناد رشطة 

النفط حيث القي القبض عىل سائقها«.

الداخلية تضبط عجلتني غري جمازتني 
يف بابل وكربالء 

        بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من 
العمل�ة األجنبية خالل م�زاد، أم�س الثالثاء، إىل 
124.2 مليون دوالر، مقابل 117.98 مليون دوالر 
بمزاد أم�س االثنن، بزي�ادة 6.22 مليون دوالر، 

بحسب بيان للمركزي.
وأض�اف املرك�زي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ،أن« س�عر ال�رف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، يف املزاد املنعقد بمشاركة 

41 مرفاً، و10 رشكات للتحويل املايل«. 
ون�وه البنك، يف بيانه، ب�أن« تلك املبيعات هي 
نتائ�ج امل�زاد املقرر غ�داً األربع�اء، موضح�اً أن 
إجم�ايل البيع ال�كيل لهذا اليوم بل�غ نحو 158.8 

مليون دوالر«.
وبل�غ حج�م املبال�غ املباع�ة لتعزي�ز أرصدة 
املص�ارف يف الخارج نح�و 124.39 مليون دوالر، 
فيما ُقدرت كمية النقد املباعة ب� 810 ألف دوالر. 
وأوضح املركزي، يف البيان، أن« بيع املبالغ املحولة 
لحسابات املصارف يف الخارج يكون بسعر 1190 
دين�اراً ل�كل دوالر، أم�ا البيع النقدي فس�يكون 

بالسعر نفسه ».

ارتفاع مبيعات البنك املركزي
 اىل 6.2 مليون دوالر

        بغداد / المستقبل العراقي

أمر وزير الداخلية قاسم االعرجي، 
أمس الثالثاء، بحسم جميع املجالس 
التحقيقي�ة الخاصة بالش�هداء، من 

اجل رصف مستحقات عوائلهم.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ان »الوزير قاس�م االعرج�ي، ترأس 
اجتم�اع هيئ�ة ال�رأي رق�م 7 لع�ام 
2017، بحضور كافة اعضاء الهيئة، 
الوض�ع  املؤتم�رون  ناق�ش  حي�ث 

االمني العام للبالد واتخاذ التوصيات 
واالجراءات بصدد ذلك«.

ت�م  »االجتم�اع  ان  واضاف�ت 
خالل�ه، مناقش�ة االهتم�ام الكب�ري 
بعوائ�ل ش�هداء وجرح�ى الداخلية، 
الدوائ�ر  ع�ىل  الوزي�ر  ش�دد  حي�ث 
املعني�ة بتقديم كافة م�ا يلزم لهذه 
الرشيحة املضحية، كما امر بحس�م 
جميع املجال�س التحقيقية الخاصة 
لتمك�ن عوائله�م م�ن  بالش�هداء، 

رصف مستحقاتهم كاملة«.
واوض�ح ان »املجتمعن ناقش�وا 

رشط�ة  )مرك�ز  انش�اء  مق�رتح 
نموذجي�ة  واس�تعالمات  وس�يطرة 
ومديري�ة ذكي�ة، وانش�اء البواب�ات 
وضواب�ط  االلكرتوني�ة(،  واملداخ�ل 
واجور الخدم�ات يف وزارة الداخلية، 
فضالً عن متابعة قرارات هيئة الرأي 

لالجتماع السابق«.
وتعق�د وزارة الداخلية بن الحن 
واالخر اجتماع هيئة الرأي ملناقش�ة 
ملفات الوزارة والوقوف عىل املشاكل 
وحله�ا، وبي�ان املقرتح�ات الجديدة 

واتخاذ القرارات الالزمة.

         بغداد / المستقبل العراقي

يف  قضائي�ة  جه�ود  س�اهمت 
اس�رتجاع مبال�غ كب�رية رسقت من 
املرف الزراعي يف دياىل بعد القبض 

عىل اللصوص.
وقال القايض عبد الستار بريقدار 
املتح�دث الرس�مي ملجل�س القضاء 
األع�ىل  إن »لجنة تحقيقية من ثالثة 

قضاة شكلها مجلس القضاء األعىل 
م�ن أج�ل نظ�ر قضية رسق�ة مبلغ 
يصل إىل مليارين و123 مليون دينار 
م�ع مصوغ�ات ذهبي�ة م�ن خزينة 

املرف الزراعي يف دياىل«.
وأضاف بريقدار أن »القوات األمنية 
بمتابعة قضائية وجهد اس�تخباري 
تمكن�ت م�ن القبض ع�ىل مجموعة 
م�ن املتهم�ن وت�م توقيفه�م وفق 

امل�ادة )443( من قان�ون العقوبات 
وقد اعرتفوا وتم ضبط جميع املبالغ 
املرسوق�ة التي بحوزته�م«، الفتا إىل 
أن »متهما آخر تم القبض عليه ذكر 
أن رشكاءه نقلوا بقية املال من دياىل 

إىل بغداد«.
وتابع بريق�دار أن »الجهد األمني 
واللجنة القضائية أس�همت يف ضبط 
بالعمل�ة  األم�وال  آخ�ر م�ن  قس�م 

العراقي�ة والعمل�ة األجنبي�ة وكذلك 
مصوغ�ات ذهبية كان�ت بحوزة أحد 

املتهمن«.
وفيم�ا أك�د أن »البح�ث م�ا زال 
مستمراً للقبض عىل بقية املتهمن«، 
إىل  »التحقي�ق وص�ل  أن  إىل  خل�ص 
مراحل�ه النهائي�ة م�ن أج�ل إحالة 
املتهمن عىل محاكم املوضوع لينالوا 

جزاءهم العادل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظ�ة البرة، أمس الثالثاء، 
تعطي�ل الدوام الرس�مي ضم�ن الح�دود اإلدارية 
للمحافظ�ة ي�وم الس�ابع من ش�هر مح�رم الذي 
يواف�ق يوم الخميس املقب�ل بموجب قانون محيل 

للعطل الرسمية.
وق�ال عض�و مجل�س املحافظة الش�يخ أحمد 
الس�ليطي إن »يوم السابع من شهر محرم الحرام 
الذي يوافق يوم الخميس املقبل يعد عطلة رسمية 

يف الدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومي�ة يف املحافظ�ة 
بموج�ب قان�ون مح�يل للعط�ل الرس�مية رشعه 
مجل�س املحافظ�ة«، مبين�اً أن »تعطي�ل ال�دوام 
يهدف اىل افساح املجال للموظفن إلحياء الشعائر 
املرتبطة بهذه املناس�بة اإلس�المية التي تكتسب 

أهمية كبرية«.
يذكر أن مجلس محافظة البرة أصدر مطلع 
العام امل�ايض القانون رقم 2 لس�نة 2014، ونص 
القانون عىل تعطيل الدوام الرس�مي ضمن الحدود 
اإلداري�ة للمحافظة يف عدد من املناس�بات الدينية 

الهامة، من أبرزها أربعينية اإلمام الحسن )ع( يف 
20 من صفر، وذكرى استشهاد اإلمام العباس )ع( 
يف السابع من محرم، وذكرى استشهاد اإلمام عيل 
ب�ن أبي طالب )ع( يف 21 رمض�ان، وعيد الغدير يف 
18 ذي الحجة، وتتيح املادة الخامسة من القانون 
املح�يل ملدراء الدوائر األمنية والصحية يف املحافظة 
باس�تثناء موظفيهم من العطل الت�ي نص عليها 
القانون، فيما أكدت املادة السادسة عىل احتساب 
اجور للعاملن يف دوائر حكومية وفق نظام االجور 

اليومية يف أيام العطل التي حددها القانون.

         بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در أمني يف بغداد، أمس الثالثاء، بأن ش�خصاً قتل 
وأصيب 3 آخرين بتفجري عبوة ناسفة يف قضاء أبو غريب غربي 

العاصمة.
وقال املصدر إن »عبوة ناس�فة كانت موضوعة بالقرب من 
س�وق ش�عبي بمنطقة الصبيحات التابعة لقض�اء ابو غريب، 
انفج�رت وأس�فرت ع�ن مقتل ش�خص واصابة ثالث�ة اخرين 

بجروح متفاوتة«.
وأضاف املصدر أن »مفارز الرشطة فرضت طوقاً أمنياً حول 
م�كان التفج�ري، يف حن نقلت س�يارات اإلس�عاف الجرحى إىل 

املستشفى وجثة القتيل إىل الطب العديل«.
يش�ار إىل أن العاصم�ة بغ�داد، تش�هد تفج�ريات إرهابية، 
بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، تستهدف املواطنن والقوات 

األمنية عىل حد سواء، ويتبناها تنظيم داعش اإلرهابي.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو مجلس محافظ�ة دياىل عبد الخالق مدحت، أمس 
الثالثاء، عن تدمري ثالث اوكار لتنظيم »داعش« عىل الحدود بن 

املحافظة وصالح الدين.
وقال مدحت إن »مفارز من الحشد العشائري نفذت سلسلة 
عمليات تمش�يط مكثفة ملناطق تقع عىل الحدود الفاصلة بن 
دياىل وصالح الدين ضمن حوض حاوي العظيم )89كم ش�مال 
بعقوب�ة( ونجحت م�ن ضبط ثالث اوكار لتنظي�م داعش اثنن 

منهما قديمة وتدم تدمريها بالكامل دون اي اصابات«.
واضاف مدحت، ان »عمليات التمشيط للمناطق الفاصلة لم 
تتوق�ف منذ اربعة ايام متتالية من اجل تأمن مناطق جغرافية 
واس�عة تمثل تح�دي ملناطق وقرى محررة ع�ادت اليها الحياة 

مؤخرا بعد تامن عودة مئات االرس النازحة«.
وش�هدت املناط�ق الفاصلة ب�ن دياىل وص�الح الدين ضمن 
حوض ح�اوي العظيم اعمال عنف يف االش�هر املاضية بس�بب 

نشاط خاليا تنظيم »داعش«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن نائ�ب محاف�ظ األنب�ار للش�ؤون اإلداري�ة مصطفى 
العرس�ان، أم�س الثالثاء، ع�ن اتف�اق محافظ األنب�ار محمد 
الحلب�ويس مع قادة يف الجيش عىل إعادة النازحن ملناطق حزام 

بغداد يف قضاء الكرمة رشق مدينة الرمادي.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« ع�ن العرس�ان قوله، إن 
»محاف�ظ األنبار اتفق مع بعض القيادات العس�كرية بالجيش 
عىل إع�ادة النازحن ملناطق حزام بغ�داد يف قضاء الكرمة )53 
كم رشق الرمادي(«، مبيناً أن »بعض تلك املناطق هي القرغول، 

وذراع دجلة، وإبراهيم بن عيل«.
وأض�اف العرس�ان، أن »الجه�د الهن�ديس للجي�ش ب�ارش 
بعملي�ات رفع املخلف�ات الحربية من تلك املناط�ق املحررة من 

داعش، لغرض إعادة النازحن اليها خالل األيام املقبلة«.
يذك�ر أن مناط�ق إبراهيم بن ع�يل والقرغ�ول وذراع دجلة 
يف الكرم�ة ت�م تحريرها قب�ل أكثر من عام ونص�ف من تنظيم 
داع�ش، فيما ما يزال نازحو تلك املناطق يس�كنون املخيمات يف 

داخل األنبار وخارجها.

شهيد و »3« جرحى 
بـتـفـجـيـر عـبـوة نـاسـفـة 

يف أبو غريب

تدمري ثالثة اوكار
 لـ »داعش« عىل احلدود بني دياىل 

وصالح الدين

اتفاق حمافظ االنبار 
وقادة اجليش عىل إعادة النازحني 

ملناطق حزام بغداد 

القضاء يساهم يف اسرتجاع مبالغ كبرية رسقت من املرصف الزراعي بدياىل

جملس البرصة يقرر تعطيل الدوام الرسمي اخلميس املقبل

وزير الداخلية يأمر بحسم املجالس التحقيقية اخلاصة بالشهداء 
لرصف مستحقات عوائلهم
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت ادارة بلدية قض�اء بعقوبة يف محافظة دي�اىل، أمس الثالثاء، 
توزيع 270 قطعة ارض عىل جرحى العمليات االرهابية يف القضاء.

ونقل�ت وكالة الس�ومرية نيوز عن مدير بلدية بعقوبة حيدر حس�ن 
امني قوله ان »املديرية وزعت 270 قطعة ارض عىل رشيحة الجرحى 
واملصاب�ني من جراء العمليات االرهابي�ة يف مركز القضاء والوحدات 

التابعة اليه«.
واض�اف ان »التوزيع اجري عىل الرشيحة املذكورة حس�ب القرعة«، 
مبين�ا ان »هن�اك وجب�ات اخ�رى للجرحى وذوي الش�هداء، س�يتم 

توزيعها خالل الفرتة املقبلة«.
وكانت محافظة دياىل، قد ش�هدت يف وقت س�ابق توزيع مئات قطع 

االرايض لرشيحة الجرحى وذوي الشهداء.

دياىل: بعقوبة توزع »270« قطعة أرض عىل جرحى العمليات اإلرهابية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، أمس 
الثالث�اء، أن الحكوم�ة االتحادي�ة يف بغداد لن 
تتنازل عن وح�دة العراق وس�يادته، الفتا إىل 
ان جزءا من مهام القوة العراقية التي أرسلت 
إىل تركي�ا يس�تهدف الس�يطرة ع�ىل املناف�ذ 
الحدودية، فيما اتخذ مجلس الوزراء عقوبات 

عدة بشأن إقليم كردستان. 
وقال العب�ادي، خالل مؤتم�ره الصحفي 
األس�بوعي، ان حكومته لن تم�س كرامة أي 
مواطن وبالخصوص املواطنني الكرد، محذرا 
م�ن أن تداعي�ات االس�تفتاء س�تلحق رضرا 
بكردس�تان والعراق عموم�ا، وأجاب ردا عىل 
س�ؤال بش�أن الق�وة العراقي�ة التي أرس�لت 
إىل تركي�ا مؤخ�را، أن جزءا م�ن مهامها هي 
املش�اركة يف من�اورات م�ع الجي�ش الرتك�ي 
والجزء اآلخر يستهدف الس�يطرة عىل املنافذ 

الحدودية.
وأض�اف ان قي�ادات االقلي�م لم تس�تمع 
للمناش�دات املحلية واالقليمي�ة والدولية ازاء 
االس�تفتاء »غ�ر الدس�توري«، مؤك�داً بان« 
بغداد ل�ن تتفاوض مع إقليم كردس�تان عىل 

نتائج االستفتاء«.
وتابع بقوله إن »القيادات الكردية ارتكبت 
خطأ اس�رتاتيجيا وتاريخي�ا«، مبينا انه طلب 
م�ن دول العال�م ع�دم إضف�اء الرشعية عىل 

استفتاء كردستان وعدم دعمه.
وأش�ار إىل أن ال�دول دائم�ة العضوي�ة يف 
مجل�س األمن تعه�دت بأنها ل�ن تتعامل مع 
نتائ�ج االس�تفتاء، مضيف�ا أن »البعض يريد 
دفعن�ا الس�تخدام الق�وة ونح�ن نرفض هذا 

النهج«.
واته�م العبادي، مس�ؤولني ك�رد ب�«ضخ 
الكراهي�ة« بني املواطنني، فيم�ا طالب بعودة 
املوازن�ة االتحادية للحكومة املركزية بموجب 
الدس�تور، كم�ا اك�د أن الحكوم�ة االتحادية 
س�تالحق أي جهة تش�رتي النفط م�ن إقليم 

كردستان.
وش�دد رئيس الوزراء عىل رضورة أن تعود 
املوازن�ة االتحادي�ة للحكوم�ة املركزي�ة وفق 
الدس�تور العراق�ي، فيم�ا لف�ت إىل أن ثروات 

إقليم كردستان تدار بعيدا عن الرقابة وتذهب 
لحسابات شخصية خارج البالد.

وق�ال العبادي إن »املوازنة االتحادية يجب 
أن تعود للحكومة املركزية بموجب الدستور«، 
»تداعي�ات  أن  ذات�ه م�ن  الوق�ت  مح�ذرا يف 
االستفتاء س�تلحق رضرا بكردستان والعراق 
عموما«. وأض�اف العبادي أن »ث�روات إقليم 
كردس�تان ت�دار بعيدا ع�ن الرقاب�ة وتذهب 

لحسابات شخصية خارج البالد«.
وأم�س الثالث�اء، عق�د مجل�س ال�وزراء 
جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س مجلس 

الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وج�رى خ�الل الجلس�ة التصوي�ت ع�ىل 
إخض�اع املناف�ذ الحدودية الربي�ة والجوية يف 
االقلي�م للس�لطة االتحادية. وتنفي�ذا ألحكام 

الفق�رات )اوال – ثانيا – ثالثا( من املادة 110 
من الدستور وعمالً بأحكام املادة 3/ اوال من 
قان�ون هيئة املنافذ الحدودية رقم 30 لس�نة 
2016 واملواد )4-5-9-21( من قانون سلطة 
الط�ران املدن�ي رق�م 148 املعدل واس�تنادا 
للصالحي�ة املخّول�ة ملجلس ال�وزراء بموجب 
املادة )80( من الدس�تور قرر مجلس الوزراء 

ما يأتي :-
1- ايق�اف الرح�الت الجوي�ة القادمة من 
الدول االخرى اىل مطاَري اربيل والسليمانية او 
املغادرة منهما اىل ال�دول االخرى، ويبقى هذا 
االيقاف س�اري املفعول لح�ني خضوع عمل 
مطاَري اربي�ل والس�ليمانية لرقابة وارشاف 
هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة وس�لطة الط�ران 
املدن�ي االتحادية، وبما يضم�ن تواجد ممثيل 

الس�لطات االتحادي�ة يف املطاري�ن املذكورين 
للقي�ام باملهام املحددة قانونا، ويس�تثنى من 
الق�رار اعاله الرحالت ذات الطابع االنس�اني 
والت�ي يجب ان تحصل ع�ىل موافقات خاصة 
م�ن الس�لطات االتحادي�ة، وكذل�ك الرحالت 
الطارئ�ة الت�ي يوافق ع�ىل اس�تثنائها رئيس 

مجلس الوزراء.
2- تخض�ع املنافذ الحدودي�ة الربية كافة 
التي ترب�ط جمهورية العراق بدول الجوارعن 
طريق اقليم كردس�تان الرشاف ورقابة هيئة 

املنافذ الحدودية االتحادية.
3- غل�ق املناف�ذ الحدودي�ة الربي�ة غ�ر 
الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بني اقليم 

كردستان ودول الجوار.
4- ينفذ هذا القرارمن تأريخ صدوره عدا 
الفقرة اوال يف الساعة 18:00 من يوم الجمعة 

املوافق 29 ايلول 2017.
5- عىل الجهات املعنية تنفيذ هذا القرار.

وبشأن موضوع شبكة الحماية االجتماعية 
اص�در املجل�س توجيه�اً بقي�ام وزارة املالية 
بتموي�ل وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
رواتب شبكة الحماية االجتماعية بمبلغ 135 
ملي�ار دين�ار دفعة واح�دة دون تجزئة، وهو 
املبلغ املتبقي من التمويل النقدي لعام 2017 

عىل ضوء تخصيصات املوازنة التكميلية.
كم�ا اص�در املجل�س توجيه�اً بخصوص 
تموي�ل مش�اريع محافظة بغداد ذات نس�بة 
انج�از اقل من 80 باملائة ومعالجة املش�اريع 
االستثمارية املستمرة.وصّوت مجلس الوزراء 
ع�ىل مل�ف عق�د الرشاك�ة للجه�از املركزي 
للتقييس والس�يطرة النوعي�ة. وتم التصويت 
ع�ىل اقرار توصية لجنة الطاقة رقم 4 لس�نة 
2017 بش�أن الق�رض االملاني ع�ىل ان ُيدرج 
ضم�ن موازن�ة 2018 م�ع تمدي�د اج�راءات 
الدراس�ات الخاص�ة باملنظوم�ة الكهربائي�ة 
املوقعة بني وزارة الكهرباء ورشكة سيمنس.

وص�ّوت املجلس عىل تخوي�ل وزير النفط 
التف�اوض م�ع الجان�ب الكويتي لبي�ع الغاز 

الخام املصاحب.
وت�م التصويت ايضاعىل اج�راء امتحانات 
ال�دور الثال�ث للصف�وف املنتهي�ة ملرحلت�ي 

املتوسطة واالعدادية.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

صعد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اقلي�م  إىل  تهديدات�ه  م�ن  أردوغ�ان 
كردس�تان العراق عىل خلفية إجرائه 
اس�تفتاء االنفص�ال، من�ذراً بج�وع 
أكراد العراق وتدخل عسكري ومتهًما 
بارزان�ي بالخيانة، فيما بدأت القوات 
العراقية والرتكية مناورات عس�كرية 

مشرتكة عىل حدود االقليم.
وقال أردوغان إن األكراد يف العراق 
سيش�عرون بالج�وع عندم�ا تتوقف 
الش�احنات عن دخول شمال العراق. 
وأش�ار يف كلم�ة ل�ه يف حف�ل افتتاح 
الع�ام األكاديمي الي�وم إىل أّن األكراد 
العراقي�ني ل�ن يعرفوا كي�ف يقيمون 
دولة، مش�ًرا إىل أّن الخي�ارت متاحة 
امامنا »بم�ا فيها الخيار العس�كري 
الحل�ول  إىل  بالتوص�ل  نأم�ل  لكنن�ا 
الس�لمية عرب الحوار«. وحذر بالقول 
»عندم�ا توق�ف تركي�ا ض�خ النفط 

فسينتهي األمر«. 
وقال إن »اس�تفتاء كردستان غر 
رشعي ونعتربه الغياً وسنتخذ تدابر 
أخرى وس�نغلق املعابر بش�كل كامل 
مع كردس�تان«. وأكد ع�ىل أن جميع 
الخيارات مطروحة عىل الطاولة للرد 
عىل االس�تفتاء ب�دًءا م�ن العقوبات 
اإلج�راءات  إىل  وص�والً  االقتصادي�ة 

العسكرية يف الجو وعىل األرض.
إقلي�م  رئي�س  أردوغ�ان  واته�م 
كردس�تان الع�راق مس�عود بارزاني 
بالخيان�ة لق�راره تنظيم االس�تفتاء 
ع�ىل انفص�ال اإلقلي�م دون اإلصغاء 
إىل موق�ف أنقرة. وأش�ار إىل أن أنقرة 
كان�ت تتوق�ع حت�ى آخر لحظ�ة أال 
يرتك�ب بارزان�ي هذا الخط�أ غر أن 

هذه التوقع�ات لم تتحقق. وقال »إن 
اتخاذ قرار بتنظيم االستفتاء دون اي 

مشاورات مسبقة هو خيانة«.
وأض�اف أن اس�تفتاء االنفص�ال 
يعد اغتصاًبا لالع�راف التي تعيش يف 
املنطقة وتهديًدا لوحدة ارايض العراق، 
مش�راً إىل أّن اس�تفتاء االنفص�ال ال 
تدعمه س�وى ارسائيل م�ا يؤكد عدم 

رشعيته وقانونيته. وقال »اس�تفتاء 
للدس�تور  وفًق�ا  باط�ل  االنفص�ال 
العراق�ي ولم يتلَق دعًما من أي بلد او 

منظمة دولية سوى ارسائيل«. 
وش�دد الرئي�س الرتك�ي ع�ىل ان 
أكراد العراق ال يعرفون كيف يقيمون 
دولة وس�يتضورون جوع�اً، وقال إن 
اس�تفتاء كردس�تان غر مرشوع وال 

نعرتف ب�ه أبداً وإن مس�عود بارزاني 
يتحمل مس�ؤولية تداعي�ات انفصال 
شمال العراق. وشدد عىل ان »تركيا ال 
يمكن أن تبق�ى صامتة إزاء تطورات 

املنطقة«.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت أسعار 
النف�ط بعدما صعد خ�ام برنت ألعىل 
مستوى يف 26 شهرًا، إثر تهديد تركيا 

بوق�ف تدفقات الخام من كردس�تان 
الع�راق للعالم الخارج�ي عىل خلفية 

االستفتاء.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برنت يف العقود اآلجلة تس�ليم نوفمرب 
س�نًتا واحًدا إىل 59.03 دوالراً للربميل 
بتوقي�ت   06:21 الس�اعة  بحل�ول 
غرينت�ش بع�د أن أغلق مرتفع�اً 3.8 

يف املئة االثن�ني. وكانت برن�ت ارتفع 
يف وقت س�ابق إىل 59.49 دوالراً، وهو 
أعىل مس�توى منذ الع�ارش من يوليو 
2015. وانخف�ض الخ�ام األمرك�ي 
تس�ليم نوفمرب 10 سنتات إىل 52.12 
دوالراً للربمي�ل، بعدم�ا س�جل أع�ىل 
مس�توى يف خمسة أشهر عند 52.43 
دوالراً. وتلق�ى النفط دعًما من تهديد 

الرئيس الرتكي أردوغان االثنني بغلق 
خ�ط األنابي�ب الذي يحم�ل صادرات 
النف�ط م�ن ش�مال الع�راق لتكث�ف 
الضغط عىل إقليم كردس�تان بس�بب 
االس�تفتاء. وع�ادة م�ا يض�خ خ�ط 
األنابي�ب من اقليم كردس�تان ما بني 
500 أل�ف و600 أل�ف برمي�ل يومًي�ا 
ملين�اء جيه�ان الرتك�ي. وفق�د هذه 
اإلمدادات إىل جانب تخفيضات اإلنتاج 
بواقع 1.8 مليون برميل من املنتجني 
يف أوب�ك وخارجه�ا، ما أث�ار مخاوف 

بشأن شح اإلمدادات.
يف الغضون، بدأت القوات العراقية 
والرتكية مناورات عسكرية مشرتكة 
عىل ح�دود اقلي�م كردس�تان العراق 
الشمايل. وتعترب هذه املناورات رسالة 
كردس�تان  إقلي�م  لس�لطات  تهدي�د 
بسبب إجراء اس�تفتاء االنفصال عن 

العراق االثنني.
العراقي�ة  الدف�اع  وزارة  وقال�ت 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن رئيس أركان الجيش 
الفريق أول ركن عثمان الغانمي أعلن 
ع�ن بدء مناورات عس�كرية واس�عة 
عراقي�ة تركية عىل الحدود املش�رتكة 

بني البلدين.
ومن جانبها، أكدت رئاسة األركان 
الرتكية وصول العس�كريني العراقيني 
تركي�ا  ب�ني  الحدودي�ة  املناط�ق  إىل 

والعراق إلجراء املناورات املشرتكة.
وكان رئي�س ال�وزراء الرتك�ي بن 
ع�يل يلدريم أعل�ن أن ضباطاً وجنوداً 
عراقي�ني سيش�اركون يف املن�اورات، 
التي تنفذه�ا تركيا منذ أس�بوع عند 
ح�دود العراق. وكان اتف�ق البلدان إىل 
جانب ايران عىل اتخاذ تدابر مشرتكة 

ضد االستفتاء.

جملس الوزراء يفرض »حظر مشروط« للرحالت اجلوية الدولية من واىل كردستان

احلكومة لكردستان: انتهى زمن احلوار

أردوغان وصف بارزاني بـ »اخلائن« وتوعد األكراد بـ »اجلوع« وهدد بعمليات بـ »اجلو واألرض«

بدء املناورات العسكرية العراقية الرتكية عىل حدود إقليم كردستان

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشف مصدر عسكري مطلع، أمس الثالثاء، 
عن اجتماع مهم عقد بني هادي العامري وأبو 
مه�دي املهندس بحضور العدي�د من القيادات 
العس�كرية والحش�د الش�عبي بناحي�ة العلم 
التابع�ة ملحافظ�ة ص�الح الدي�ن لبحث خطة 

عمليات تحرير مركز الحويجة.
ونقلت وكالة »الغد برس« عن املصدر قوله، 
ان »العام�ري واملهن�دس ق�ادا قوة عس�كرية 
قوامه�ا االف العن�ارص من الحش�د الش�عبي 
واجتمع�ا يف ناحية العلم وبحث�ا خطة تحرير 
مركز الحويجة بحضور قي�ادات من عصائب 
أهل الحق والخرساني«، الفتاً إىل أن »االجتماع 
خرج بع�دة ق�رارات أهمه�ا اإلرساع بعمليات 
تحري�ر مرك�ز الحويج�ة وكذل�ك ع�ن طبيعة 

العالقات املستقبلية مع اقليم كردستان«.
وبني املصدر، ان »العامري واملهندس اتفقا 
ع�ىل انطالق عملي�ات تحرير مرك�ز الحويجة 
خالل 48 ساعة املقبلة«، الفتاً إىل أن »العمليات 

س�تنطلق باتج�اه مناط�ق الع�الج، العجيل، 
فتح�ة، وزركة، وبمش�اركة آالف العنارص من 

عصائب أهل الحق والخرساني«.
يش�ار إىل أن القائد العام للقوات املس�لحة، 
حيدر العبادي، كان قد أعلنت الخميس املايض، 
21 أيل�ول، عن انطالق عملي�ات تحرير قضاء 

الحويجة يف محافظة كركوك.
ب�دوره، اكد آم�ر اللواء 11 ع�يل الحمداني 
بالحش�د الش�عبي جاهزي�ة مجاه�دي اللواء 
للعملي�ات املقبل�ة ضم�ن عملي�ات قادم�ون 
ي�ا حويج�ة. وق�ال الحمدان�ي يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »مقاتيل 
الل�واء 11 بكاف�ة صنوف�ه جاهز بش�كل تام 
للواج�ب الجديد م�ن الصفح�ات القادمة من 
عمليات قادمون ياحويج�ة بعد إتمام املرحلة 

االوىل بصفحاتها الثالث بوقت قيايس«.
إىل ذلك، قال�ت املنظمة الدولية للهجرة إنها 
قامت بتقديم مساعدات إىل النازحني العراقيني 
الج�دد من مدينة الحويج�ة واملناطق املحيطة 
ج�راء العمليات العس�كرية الس�تعادة املدينة 

م�ن تنظيم داعش. وأضاف�ت املنظمة، يف بيان 
أن أكثر من 2400 شخص نزحوا من الحويجة 
بمحافظة كركوك والرشقاط بمحافظة صالح 
الدي�ن؛ اتج�ه غالبيته�م إىل محافظ�ة نينوى، 
بمن فيهم أكثر م�ن 1700 فرد نقلوا إىل موقع 
الطوارئ التابع للمنظمة يف حاج عيل، عىل بعد 
60 كيلوم�رتا جنوب املوصل. ول�دى وصولهم 
ت�م تخصيص خي�م ل�أرس، وإعطاؤهم حزم 
االس�تجابة الرسيعة واملكونة من الغذاء واملاء 
وأدوات النظافة، باإلضافة إىل مواد غر غذائية 
تتضمن الف�رش واالحتياجات األساس�ية من 

األثاث وما إىل ذلك.
ويش�ر بيان املنظمة الدولي�ة إىل أن معظم 
م�ن وصلوا إىل مخيم حاج عيل هم من األطفال 
والنساء وكبار السن، الذين ساروا عىل األقدام 
لس�اعات طويل�ة ع�رب األرايض الصحراوي�ة، 
مم�ا أدى إىل تعرضهم للجفاف واإلرهاق. ومع 
استمرار العمليات العسكرية، يتوقع نزوح آالف 
العائالت التي س�تكون بحاجة إىل املساعدات. 
وكان م�ن بني م�ن وصلوا إىل ح�اج عيل، آمال 

البالغة من العمر 24 عاما، من قرية تل الوردي 
بمنطقة الحويجة، والتي وصلت مع مجموعة 
م�ن أف�راد عائلته�ا إىل املوق�ع ي�وم الجمع�ة 
املايض. وأثناء زيارتها إىل املركز الصحي التابع 
للمنظم�ة إلجراء الفحوصات الطبية، قالت إن 
»الحي�اة يف الحويج�ة كانت صعب�ة جدا، كان 
هناك نقص يف الغذاء واإلمدادات األساس�ية«، 
معربة عن قلقها الش�ديد بشأن أقاربها الذين 

لم يتمكنوا من املغادرة معهم.
وتن�رش املنظمة الدولية للهج�رة مجموعة 
من املس�عفني لتقديم الرعاية الطبية الطارئة 
للنازحني الجدد يف موقع حاج عيل حيث يش�ر 
د. أحمد بش�ر إىل »معاناة العديد من النازحني 
م�ن الجف�اف الح�اد وإصاب�ة الكث�ر منه�م 

باإلغماء بسبب انخفاض ضغط الدم«.
ووفقا لبيانات املنظمة يف العراق، نزح أكثر 
من مئة ألف ش�خص م�ن منطقة الحويجة يف 
الف�رتة م�ن بداي�ة آب 2016 حتى ال�� 21 من 
الش�هر الجاري، نزح معظمهم إىل محافظات 

صالح الدين وكركوك ونينوى وأربيل.

العامري واملهندس رمسا خطوط االقتحام.. ومنظمات إنسانية بانتظار النازحني

اجتامع لقادة احلشد الشعبي يف »العلم« لوضع خطة حترير »مركز احلوجية« رسيعًا

مـجلـس الـوزراء 
يوجـه املـاليـة 
بتمويـل العمل 

بـ 135 مليارًا رواتب 
شبكة احلامية

جملس الوزراء 
يصوت عىل ختويل 

وزير النفط التفاوض 
مـع الكـويـت

 لبيـع الغـاز الـخـام   
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       بغداد / المستقبل العراقي

شهدت منطقة الدراز املحارصة، أمس الثالثاء، 
انتش�اراً أمنياً واس�عاً، حيث قام منتسبو األجهزة 
األمني�ة باقتح�ام املنطقة واالعتداء ع�ى املظاهر 
العاشورائية عرب إزالة اليافطات الحسينية وصور 
آلية الله الشيخ عيىس قاسم وللمعتقلني والشهداء. 
ويف السياق، شددت السلطات األمنية من حصارها 
عى املنطقة املحارصة منذ أكثر من سنة ووضعت 

املزيد من الحواجز االس�منتية عند املدخل الرئييس 
للدراز. وعى الرغم من الحصار األمني املشدد، كان 
أهايل ال�دراز قد قام�وا بتعليق يافطات حس�ينية 
وص�ور لك�ربى مرجعياته�م الديني�ة يف البالد آية 
الل�ه الش�يخ عيىس أحمد قاس�م وذل�ك من وحي 
ذكرى عاش�وراء. يذكر أن هذه ليس�ت املرة األوىل 
التي تش�هد فيها املنطقة اعتداءات مماثلة، حيث 
قام منتس�بو األجهزة األمنية يف 22 سبتمرب الحايل 
باالعت�داء ع�ى املظاهر العاش�ورائية اس�تكماالً 

للممارسات ممنهجة من قبل السلطات األمنية يف 
عاشوراء.

ومن�ذ الع�ام 2011 يتك�رر مسلس�ل النظ�ام 
الديني�ة  الحري�ات  ع�ى  التضيي�ق  يف  البحرين�ي 
واس�تهداف املظاه�ر العاش�ورائية الت�ي يحييها 
املواطن�ون كل عام، وب�دأ هذا املسلس�ل الطائفي 
مع هدم النظام 38 مس�جداً للطائفة الش�يعية يف 
مختلف مناطق البالد ومداهمة وتخريب العديد من 

الحسينيات إبان فرتة الطوارئ يف العام 2011.

       بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف رئي�س بلدي�ة لندن ص�ادق خان اس�تضافة 
بريطاني�ا للرئي�س األمريكي دونالد ترام�ب ب�«الخطأ«.

وقال خان يف كلمة له خالل املؤتمر السنوي لحزب العمال 
املع�ارض ال�ذي ينتمي ل�ه »بريطانيا س�تكون مخطئة 
باستضافة الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف زيارة دولة، 
فآراء ترامب بشأن اإلسالم متغطرسة«.وطالب يف كلمته 
رشطة لندن ب�«مزيد من اإلنفاق« ملساعدتها يف مواجهة 
الهجم�ات اإلرهابي�ة، داعي�اً  رشكات اإلنرتن�ت إىل ب�ذل 
مزيد من الجه�د ل�«اتخاذ إجراءات صارمة ضد املحتوى 
ال�ذي ينطوي عى تطرّف«.وكان خ�ان بني كثريين ممن 
هاجموا ترامب بعد ترصيحات�ه خالل حملته االنتخابية 
بش�أن  حظر دخول املس�لمني الواليات املتح�دة، مؤكداً 
آن�ذاك إنها دع�وة تخدم مصال�ح املتطرفني.فيم�ا انتقد 
ترامب دعوة خان لسكان العاصمة لندن بعدم القلق بعد 
حادثة الدهس اإلرهابية التي تعرض لها بعض الس�كان 
عى جرس لندن بريدج يف  حزيران املايض ل�«وجود قوات 
إضافي�ة من الرشط�ة يف الش�وارع« األمر ال�ذي وصفه 

ترامب ب�«املربر السخيف«.

الـسـلـطـات الـبـحـريـنـيـة تـقـتـحـم الـدراز 
وتعتدي عىل الشعائر احلسينية 

رئيس بلدية لندن يصف استضافة بريطانيا 
لرتامب بـ »األمر اخلاطئ«

السعـوديـة تنفـذ جمـرزة بعائلـة يمنيـة 
وختتطف الطفلة الناجية منها

         بغداد / المستقبل العراقي

عّد وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس أن 
قيام كوريا الش�مالية بتجربة لتفجري قنبلة 
هيدروجينية يف املحيط الهادئ سيعترب عمال 

»غري مسؤول«.
ويأتي هذا التحذير األمريكي وسط أجواء 
من التصعي�د الكالمي املتبادل ب�ني الرئيس 
كوري�ا  وزعي�م  ترام�ب  دونال�د  األمريك�ي 
الش�مالية كي�م جون�غ اون ح�ول الربنامج 

النووي لبيونغيانغ.
وع�ى هام�ش أعم�ال الجمعي�ة العامة 
لألمم املتحدة يف نيويورك أعلن وزير خارجية 
كوري�ا الش�مالية ري يون�غ ه�و يف ترصيح 
صح�ايف أن ب�الده يمك�ن أن تق�وم بتفجري 

قنبلة هيدروجينية خارج أراضيها.
وق�ال ماتي�س يف ترصيح صح�ايف بينما 
كان ع�ى متن الطائ�رة التي تقل�ه إىل الهند 
حيث س�يقوم بزي�ارة لثالثة أيام »س�يكون 
عرض�ا صادما غري مس�ؤول عى املس�توى 

الصحي واالستقرار ومنع االنتشار«.
وردا عى س�ؤال عما إذا كانت تجربة من 
هذا الن�وع تعترب عم�ال حربيا رف�ض وزير 

الدفاع األمريكي الرد.
لكن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 
قال�ت إنه�ا س�تتيح للرئيس دونال�د ترامب 
خي�ارات للتعام�ل م�ع كوريا الش�مالية إذا 

واصلت استفزازاتها.
ويأت�ي ذل�ك يف أعق�اب ترصي�ح لوزي�ر 
الخارجية الكوري الشمايل قال فيه إن بالده 
تحتف�ظ لنفس�ها بح�ق إس�قاط القاذفات 
األمريكي�ة حت�ى إذا ل�م تك�ن داخ�ل املجال 
الجوي لكوريا الشمالية، معتربا أن واشنطن 

أعلنت الحرب عى بالده.
وق�ال الكولونيل روب�رت ماننج املتحدث 
باسم البنتاغون »إذا لم تكف كوريا الشمالية 
عن أفعالها االس�تفزازية فسنعمل بالتأكيد 

عى توفري خيارات للرئيس للتعامل معها«.
وكانت الواليات املتحدة أرس�لت الس�بت 

ش�واطئ  ق�رب  حلق�ت  حربي�ة  طائ�رات 
كوريا الش�مالية لزيادة الضغ�ط عى نظام 
بيونغيان�غ لدفع�ه للتخ�ي ع�ن طموحاته 

النووية والبالس�تية. وقال وزي�ر الخارجية 
الكوري الشمايل »عى جميع الدول األعضاء 
يف األم�م املتحدة والعالم ب�أرسه أن يتذكروا 

جيدا أن الواليات املتحدة بدأت بإعالن الحرب 
ع�ى بالدن�ا«. وأض�اف أنه لذلك، »س�يكون 
لدين�ا كل الح�ق يف اتخاذ اج�راءات مضادة 

تشمل الحق يف إسقاط القاذفات وحتى وإن 
كان�ت خارج حدود مجالنا الجوي«، مضيفا 
»حينه�ا س�يظهر الج�واب عى س�ؤال من 

سيصمد مدة أطول«.
وخ�الل أول خط�اب ل�ه أم�ام الجمعية 
العام�ة التابع�ة لألمم املتحدة، ه�دد ترامب 
األس�بوع امل�ايض ب�«تدمري كام�ل« لكوريا 
الش�مالية يف ح�ال قررت مواجه�ة الواليات 
املتحدة أو أي م�ن حلفائها ووصف زعيمها 
كيم جون�غ-أون ب�«رجل الص�اروخ« الذي 

ينفذ »مهمة انتحارية«.
وأش�ار ري إىل أن خط�اب ترامب »إعالن 
ح�رب واض�ح« حتى ول�و كان ص�ادرا عن 
الرئي�س األمريك�ي، حي�ث ينص الدس�تور 
األمريك�ي ع�ى أن ل�دى الكونغ�رس وحده 

سلطة إعالن الحرب.
ويف حديث�ه املقتض�ب ال�ذي أدىل ب�ه قبل 
توجه�ه إىل املطار، قال ري إن املجتمع الدويل 
كان يأم�ل »أال تتحول الح�رب الكالمية بني 
جمهوري�ة كوري�ا الديمقراطي�ة الش�عبية 
)االسم الرسمي لكوريا الشمالية( والواليات 

املتحدة إىل أفعال حقيقية«.
وهيمنت األزم�ة النووية املتعلقة بكوريا 
الش�مالية عى تجمع ق�ادة العالم هذا العام 
يف األمم املتحدة والذي اختتم أعماله االثنني، 
وسط مخاوف من أن يشعل السجال الكالمي 

الحامي حربا.
وفجرت كوريا الش�مالية خالل األسابيع 
األخرية س�ادس قنبلة نووي�ة فيما اختربت 
صواريخ عابرة للقارات، مش�رية إىل رضورة 
تمكنه�ا م�ن الدف�اع ع�ن نفس�ها يف وج�ه 

الواليات املتحدة وحلفائها.
وخ�الل خطاب�ه أم�ام الجمعي�ة العامة 
األمريك�ي  الرئي�س  ري  وص�ف  الس�بت، 
ب�«الشخص املختل« الذي يعاني من »جنون 
العظمة«. وقبل ساعات من صعود ري منصة 
األمم املتحدة، حلق�ت قاذفات أمريكية قرب 
الساحل الرشقي لكوريا الشمالية، يف املوقع 
األبعد يف شمال املنطقة منزوعة السالح الذي 
تحل�ق فوقه أي طائرة أمريكية هذا القرن يف 
ما وصفه البنتاغون بأنه »رس�الة واضحة« 

لنظام بيونغيانغ.

ترامب و كيم جونغ اون يرسالن الشتائم لبعضهما

واشنطن وبيونغيانغ تتبادالن »اعالنات احلرب«

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت مصادر أمنية إن الرشطة املرصية ألقت القبض 
عى سبعة أش�خاص بعد أن شوهدوا وهم يرفعون علم 
املثلية خالل حفل موس�يقي يف اس�تعراض ن�ادر لدعم 
حق�وق املثليني وثنائي�ي امليول الجنس�ية واملتحولني يف 

البلد املسلم املحافظ.
وقال�ت املص�ادر األمني�ة إن الس�بعة ألق�ي القبض 
عليهم بتهمة »التحريض عى الفس�ق والفجور« بعد أن 
التقطت لهم ص�ور ومقاطع فيديو وه�م يرفعون علم 
قوس قزح يف حفل لفريق مرشوع ليى اللبناني الشهري. 

وكان املغني الرئييس يف الفريق قد أعلن أنه مثي.
وأم�ر النائ�ب العام نبي�ل صادق بإحال�ة الواقعة إىل 

نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وذك�رت وكالة أنب�اء الرشق األوس�ط الرس�مية أن 
النائب العام لم يعلن قرارا بش�أن ما إذا كانت س�توجه 
للس�بعة اتهامات رس�مية أو س�رتفع ضدهم دعوى يف 
املحاكم. وأق�ام فريق »مرشوع لي�ى« الغنائي اللبناني 
حف�ال بمنطقة التجمع الخامس يف القاهرة يف 22 أيلول 

املايض حرضه االآلف.
وتم التقاط صور خ�الل الحفل ملن يلوَحون باالعالم 

امللونة التي ترمز اىل املثليني.
وقال مصدر أمني إن »نقابة املهن املوس�يقية قررت 
منع أف�راد الفريق الغنائي من إقام�ة حفالت غنائية يف 

مرص مستقبالً«.
وخت�م ان »القائم�ني ع�ى الحف�ل ل�م يحصلوا عى 

التصاريح واملوافقات األمنية الالزمة إلقامته«.
ورغ�م أن القانون املرصي ال يجرم املثلية الجنس�ية 
تحدي�دا فإن التميي�ز ضد املثليني أمر ش�ائع. وكثريا ما 
تعتقل الس�لطات املثليني الذين يواجهون عادة اتهامات 

بالفجور واالنحراف أو التجديف.
ونفذت الس�لطات املرصية أكرب حملة عى املثليني يف 
2001 عندما داهم�ت الرشطة مرقصا عى مركب نيي. 
وحوك�م 52 رج�ال يف القضية التي أث�ارت انتقادات من 

قبل جماعات حقوق اإلنسان والحكومات الغربية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة تركية يف ساعة متأخرة من ليل االثنني 
باإلفراج عن الصحفي قدري جورسيل، لحني محاكمته 

يف قضية تستهدف صحيفة جمهوريت املعارضة.
وأظه�رت لقط�ات تلفزيونية الصحف�ي البارز وهو 
يعان�ق زوجته وزمالءه بعد خروجه من س�جن بمدينة 
س�يليفري غرب�ي اس�طنبول بع�د احتج�ازه لنحو 11 
ش�هرا. وقال جورسيل للصحفيني »ليس هذا أمرا يبعث 
ع�ى الس�عادة حق�ا. هناك أف�راد يف طاق�م جمهوريت 

محتجزين بسبب مزاعم ظاملة ال أساس لها«.
وحس�ب االدعاء العام، فإن الصحفية تس�تخدم من 
قب�ل أنص�ار الداعية فتح الل�ه غولن املقي�م يف الواليات 
املتحدة، واملتهم من قبل أنق�رة بتدبري محاولة االنقالب 
الفاشلة منذ أزيد من عام، بينما تنفي الصحيفة وطاقم 

العمل فيها االتهامات.
وال ي�زال أربع�ة من كب�ار أف�راد طاق�م الصحيفة، 
وبينهم مراسلون ومسؤولون تنفيذيون، رهن االحتجاز 
بعد ثالث جلس�ة يف القضية وم�ن بينهم رئيس التحرير 
مراد صابونجو، بينما أخلت الس�لطات سبيل 17 متهما 

يف القضية لحني محاكمتهم.
ويطالب االدعاء بس�جن طاق�م الصحيفة ملدة تصل 
إىل 43 عاما لالتهامات التي تش�مل اس�تهداف أردوغان 

»بأساليب حرب منهجية«.
املحاكم�ة  ه�ذه  أن  حقوقي�ة  جماع�ات  وتعت�رب 
تدخ�ل ضمن سلس�لة محاكمات ومالحقات تس�تهدف 
الصحفي�ني بش�كل ع�ام يف تركي�ا، يف تأكي�د جديد عى 

تدهور حقوق اإلنسان يف ظل حكم أردوغان.
يذكر أنه تّم احتجاز 50 ألف ش�خص لحني املحاكمة 
واعتق�ال نح�و 150 ألفا آخري�ن أو أقالتهم عى خلفية 

االنقالب الفاشل يف يوليو/تموز من العام املايض.

       بغداد / المستقبل العراقي

بارك�ت حركة الجهاد اإلس�المي يف فلس�طني، أمس 
الثالثاء، العملية البطولية التي نفذها أحد الشبان وأدت 
ملقت�ل 3 جن�ود صهاين�ة قرب مس�توطنة “ه�ار أدار” 
املقام�ة ع�ى أرايض املواطنني يف »قطنه« ش�مال غرب 
القدس املحتلة. وأكد مس�ؤول املكت�ب اإلعالمي لحركة 
الجه�اد اإلس�المي داوود ش�هاب، أن عملي�ة الق�دس 
تجس�د الضم�ري الحي للقضية الفلس�طينية والش�عب 
الفلس�طيني، كما تعيد ترتيب األولوي�ات الوطنية التي 
اختلطت وتبعث�رت عى وقع خالفات الس�لطة وأوجاع 
السياسة. ووصف شهاب، العملية باملباركة التي تصفع 
املطبع�ني واملتآمري�ن ع�ى وجوههم، وتق�ول لكل أهل 
األرض أنه ال مجال للتفريط يف ذرة من تراب القدس وال 

قبول بالصهاينة املعتدين عى ترابها.
واعت�رب، أن ه�ذه العملي�ة ه�ي ال�رد العم�ي ع�ى 
مح�اوالت اليم�ني الصهيوني املس�تمرة لالس�تيالء عى 

املسجد األقىص عرب محاوالت االقتحام املستمرة.
وقال ش�هاب إن الرس�الة هي توقف�وا عن أحالمكم 
وإال فالرص�اص لن يتوق�ف وس�يالحقكم يف كل زاوية 
وش�ارع، صب�اح مق�ديس مقاوم، هن�ا الق�دس القبلة 
والوجهة والهدف، هنا يولد الفجر من جديد، هنا مهوى 

فؤاد العاشقني.

       بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت الرشطة الربيطاني�ة القبض عى ش�اب يبلغ 
عرشي�ن عاما يف ويلز يش�تبه بأنه ع�ى عالقة بتفجري 
مرتو لندن هذا الش�هر، ما يرف�ع عدد املوقوفني يف هذه 

القضية اىل أربعة.
وأوق�ف رجال وح�دة مكافحة اإلرهاب الش�اب قبل 
الفجر يف مدينة كارديف عاصم�ة ويلز، وتم اقتياده إىل 
مركز للرشطة يف لندن الس�تجوابه. ول�م تعلن الرشطة 
اس�م املش�تبه به، لكن قال�ت أن توقيف�ه كان بموجب 

قانون مكافحة اإلرهاب.
والجمعة تم توجيه تهمة الرشوع بالقتل واستخدام 
متفجرات اىل أحمد حس�ن )18 عام�ا( املوقوف يف هذه 
القضي�ة. واعتقل رجالن آخران يبلغان 25 و30 عاما يف 
مدينة نيوبورت يف ويلز األس�بوع املايض لالشتباه أيضا 
بعالقتهما بالتفجري، والتحقيق معهما ال يزال مستمرا.

وكان انفج�ار قنبل�ة محلي�ة الصن�ع داخ�ل قطار 
يف محط�ة بارس�ونز غري�ن يف جن�وب غ�رب العاصمة 
الربيطانية خالل س�اعة الذروة صباحا أدى إىل جرح 30 

شخصا، بعضهم نتيجة التدافع.
 وهذا االعتداء هو الخامس خالل ستة أشهر يف لندن، 
وبلغ�ت حصيلة الضحايا جراء هذه االعتداءات املتوالية 

35 شخصا.

السلطات الرتكية تفرج عن صحفي مرص: اعتقال سبعة رفعوا علم املثلية 
شهري بصحيفة مجهورييت 

اجلهاد االسالمي الفلسطينية تبارك »عملية 
القدس« وتعدها »صفعة« للمطبعني

الرشطة الربيطانية تعتقل رابع »مشتبه به« 
بقضية تفجري مرتو لندن

       بغداد / المستقبل العراقي

روت املذيع�ة يف الفضائية اليمنية 
ورئيس�ة مؤسسة س�ماء اإلنسانية 
اختط�اف  تفاصي�ل  احم�د،  س�ماء 
الع�دوان الس�عودي لناجي�ة مجزرة 
الع�دوان يف فج عط�ان الطفلة بثينة 
الريمي. وأوضحت رئيس�ة مؤسسة 
س�ماء يف مؤتم�ر صحف�ي بصنعاء، 
تفاصي�ل الجريمة الجدي�دة املتمثلة 
الع�دوان ملواطنني يمنيني  باختطاف 
ه�م الطفلة بثين�ة وعمه�ا وزوجته 

»بع�ض  طري�ق  ع�ن  وأوالدهم�ا 
الخون�ة« الذين يعمل�ون تحت غطاء 
أن  وبين�ت  اإلنس�انية.  املنظم�ات 
ش�خصا يدعى فؤاد ثابت املنصوري 
ق�دم إىل مؤسس�تها اإلنس�انية التي 
كان�ت تتوىل تنس�يق بع�ض األعمال 
بثين�ة  الطفل�ة  لصال�ح  اإلنس�انية 
وطلب منها التنسيق مع عمها لعمل 
تس�جيل توثيق�ي للطفل�ة لصال�ح 
مؤسسة صناع السالم عى اعتبار أن 
يبث الفيل�م يف األمم املتحدة وس�يتم 
تصويره يف العديد م�ن األماكن التي 

ارتكب فيها العدوان مجازر جماعية 
يف صنع�اء وعم�ران وذم�ار. وقالت 
س�ماء أحم�د »ذهبت معه�م وكانت 
البداية من أطالل منزل عائلة بثينة يف 
حي عطان ثم قرر االنتقال إىل مجزرة 
ع�رس س�نبان يف ذم�ار وم�ن هناك 
طلب منهم االنتقال يف زيارة سياحية 
إىل دم�ت ولم يرفض ع�م بثينة الذي 
كان ح�ارضا م�ع زوجت�ه وأطفال�ه 
طل�ب املدع�و ف�ؤاد املنص�وري الذي 
كان ينف�ق بس�خاء«. وأضافت »إنه 
ويف مدينة دم�ت طلب فؤاد أن يذهب 

لزي�ارة عائلته القريب�ة من املكان إال 
أنهم اكتش�فوا أنهم وقع�وا يف كمني 
حيث أوصله�م إىل أخر نقطة للجيش 
واللج�ان الش�عبية وبعده بمس�افة 
كانت نحو 16 مدرعة لقوات العدوان 
بانتظارهم فأوقف فؤاد السيارة وفر 
منها لتق�وم بنقلهم إىل املعاش�يق يف 
عدن وتصوير الطفلة بثينة يف الصور 
التي تم بثها«. وقالت رئيسة مؤسسة 
س�ماء«بعد يومني ت�م نقي من عدن 
إىل مدينة ذم�ار وواصلت طريقي إىل 

صنعاء وإبالغ األجهزة املختصة«.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق عن وجود فرصة استثمارية 
للنش�اط التجاري وفق مبدا التشغيل  املشرتك وبموجب نص 
املادة )15( من قانون الرشكات العامة رقم 22 لس�نة 1997 
ملرشوع انش�اء  بوابة رئيس�ية ملدخل موانئ ام قرص وتأهيل 
وتطوير وتوسيع طريق ام قرص ) املسافة الواقعة من مفرق 

الرشكة الفلبينية ولغاية ميناء ام قرص الجنوبي (
فعىل ال�رشكات الراغب�ة يف انش�اء وادارة امل�رشوع مراجعة 
الرشكة العامة ملوانئ العراق /قس�م التش�غيل املش�رتك عىل 
العنوان املبني ادناه وخالل س�اعات الدوام الرس�مي وتقديم 
رسالة اهتمام خالل مدة 30 يوم ابتداء من تاريخ نرش االعالن 
يف مقر الرشكة العامة ملوانئ العراق /البرصة وحسب العنوان 
املبني ادن�اه واذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيصار اىل 

اليوم الذي يليه ويف ذات ساعة الغلق املحددة 
خالل فرتة االعالن يمكن االستفسار عرب العنوان ادناه :

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

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/170

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قبل املس�تدعية 
)االء جمي�ل نزال( املتضم�ن نصبها قيما عىل 
املفقود )زيد ش�اكر عبود( والذي فقد بتاريخ 
الن�رش  املحكم�ة  ق�ررت  2017/5/23ل�ذا 
بصحيفتني محليتني بغية التحقيق من حياته 
يف ح�ال كونه حيا عليه مراجعة هذة املحكمة 
خالل ثالثون يوما لالس�تماع اىل دفوعه خالل 
الف�رتة اع�اله وبعكس�ه س�وف تص�در هذة 

املحكمة الحجة وفق القانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

اعالن
ق�دم املواط�ن )عباس محمد س�لطان ( طلبأ 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )الحسيناوي( 
ب�دال من الفراغ واس�تنادأ اىل احكام املاده 24 
م�ن قان�ون البطاق�ه الوطني�ه رقم 3 لس�نه 
2016 املع�دل ولغ�رض ن�رش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل ع�رشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اخطار
من/قس�م أمن األفراد ملديرية حماية املنشآت 

والشخصيات يف بغداد
اىل/املتهم اله�ارب )ن ع أحمد زعيبل عالوي( 

مادة )5و32(و)
العريف جواد كاظم جواد(عىل مادة )5(

اقتىض حضورك أمام القس�م أعاله خالل 30 
ي�وم من تاريخ نرشه إذا كنت داخل العراق أو 
خارجه لإلجابة عن الجريمة املسندة إليك وفق 
املواد أعاله وبعكس�ه س�وف تتخذ اإلجراءات 
القانونية ضدك اس�تنادا ألحكام املادة 69 من 

ق أ د

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 55249 /3 

حي النداء باسم ازدهار حمود حميد
عىل م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرق�م 50709 
/3 حي النداء باس�م  عمار عبد مس�لم 

حمودي
عىل م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

مديرية التس�جيل العقاري العامة 
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الرصاف�ة 

االوىل 
الرقم 1082 

اعالن 
طلب تسجيل عقار اثبات عائدية  

بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 12 / 7 / 2017 لتسجيل العقار 
47 جدي�د حس�ن باش�ا بأس�م / عب�د 
الحميد اس�ماعيل خالد مجددا باعتباره 
حائزا له بصف�ة املالك للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 قررن�ا 
اعالن ه�ذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي 
بوجود عالق�ة او حقوق معينة عىل هذا 
العقار تقديم عائدية من بيانات اىل هذه 
خالل مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض .
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك .
2 – امان�ة بغ�داد / يرج�ى تعيني ممثال 
عنك�م واعالمن�ا باس�مه وااليع�از اليه 

الحضور يف الوقت املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف .

4 – لوحة االعالن .
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 2682/ ش /2017 

اىل املدعى عليها / عذراء حسني طالب 
أقام املدعي احمد صكبان عبدالحسني الدعوى املرقمة 
أع�اله والت�ي  يطلب فيه�ا دعوتك للمرافع�ة والحكم 
بتصدي�ق الط�الق الرجع�ي الخارجي الواق�ع بتاريخ 
2016/7/15  وملجهولية محل إقامتك حس�ب إشعار 
مختار محل�ة الزه�راء واملرفق بكت�اب مركز رشطة 
الخل�ود بالع�دد 13340 يف 2017/9/20 علي�ه تقرر 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني رسميتني للحضور 
إم�ام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة صباحا يوم 
2017/10/3 وعن�د ع�دم حضورك أوم�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون  
القايض 
صابر جماغ سلمان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة 1763 / 2017 

اىل / املنفذ عليها ملى صباح صفاء 
لقد تحقق له�ذه املديرية من مركز رشطة حي املثنى 
بموج�ب كتابه�م بالع�دد 60123 يف 14 / 9 / 2017 
وتايي�د املجلس املح�يل لحي املثنى ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه – واستنادا للمادة ) 27 ( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ الكرخ خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون : 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : 
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف الدجيل بالرقم 77 
/ ش / 2017 يف 26 / 2 / 2017 املكتس�ب الدرج�ة 
القطعي�ة مل�ي امل�دة القانوني�ة يف 19 / 4 / 2017 
واملتضم�ن ال�زام املنف�ذ عليه�ا ) ملى صب�اح صفاء ( 
بتمك�ني املنفذ ل�ه محمد خال�د درج بمش�اهدة ابنه 
عب�د امللك محمد خال�د ملرتني يف الش�هر يف اليوم االول 
والخامس عرش من كل شهر ومن الساعة التاسعة اىل 

الساعة الثانية عرش ظهرا يف دائرة تنفيذ الدجيل .

محكمة بداءة السماوة 
العدد  /1568/ب/2017

التاريخ 2017/9/25
اعالن

اىل املدعى عليه /عيل وماجد وس�هام وابتسام ومي اوالد  
وبنات عوده  هندي

اق�ام املدع�ي ع�يل كريم عب�د الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1568/ب/2017 والتي  يطلب الحكم فيها بازالة ش�يوع 
العق�ار  املرقم 109/5 مقاطع�ة 5 ام التلول والجالجة يف 
الس�ماوة وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اشعار مختار 
محلة حي املعلمني الثانية وال جضعان محمد كاظم جبار 
واملؤرخ 2017/8/6 لذا تقرر  تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني بموع�د املرافعة املوافق الس�اعة التاس�عة من 
صب�اح ي�وم 2017/10/3 ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا او بيان معذره مرشوعه س�وف تس�ر 
املحكم�ة باج�راءات الدع�وى بحقكم غياب�ا وعلبنا وفق 

االصول والقانون
القايض

محمد عبد الوهاب اسماعيل 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد : 5610

التاريخ 2017/9/20
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بتاري�خ  الدائ�رة  ه�ذه  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اءا 
2017/3/30 لتسجيل تمام العقار املرقم )2604( محلة 
)رش�ادية( يف الكوف�ة اىل طالب التس�جيل املج�دد )ورثه 
ش�اكر حريب عب�اس( لتس�جيله مجددا باس�مه بصفة 
املال�ك والحائز للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية 
املذكورة له تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدع�ي وج�ود عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا 
العق�ار تقديم م�ا لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن  
وكذل�ك الحض�ور اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباحا م�ن الي�وم التايل النته�اء مدة هذا االع�الن وذلك 
الثبات  حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض .
بموجب القس�ام الرشع�ي الصادر من محكم�ة االحوال 

الشخصية يف الكوفة يف العدد 169 يف 1990/5/24 
املدير 
عبد النارصجواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد : 5644

التاريخ 2017/9/24
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/3/28 لتسجيل تمام العقار املرقم )2917( 
محل�ة )الرش�ادية( يف الكوفة اىل طالب التس�جيل 
املجدد )ورثه حاتم صدام علوان ( لتسجيله مجددا 
باس�مه بصف�ة املال�ك والحائ�ز للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة له تمهيدا للتسجيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري )43( لسنة 
1971 قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من يدعي 
وج�ود عالق�ة او حق�وق معين�ة عىل ه�ذا العقار 
تقديم م�ا لديه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
مدة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن  وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم التايل النته�اء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات  حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
بموج�ب القس�ام الرشع�ي الصادر م�ن محكمة 
يف   57 الع�دد  يف  الكوف�ة  يف  الش�خصية  االح�وال 

 2016/12/20
املدير 
عبد النارص جواد كاظم

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد /3050

التاريخ 2017/9/12
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )حسن عيل 
عبد عودة( الذي يطلب تسجيل لقبه من )فراغ( اىل 
)الجنابي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 2718 / ش / 2017 
التاريخ 26 / 9 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / رعد عبد الكريم مجيد

اقامت املدعية نادية هاشم انور الدعوى املرقمة 
اعاله يطال�ب فيها تأييد حضان�ة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر 
تبليغك اعالن�ًا يف صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكمة يف ي�وم 8 / 10 
/ 2017 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / حممد عبد الرضا حطاب

مسامهي رشكة املوصل للتأمني – مسامهة خاصة 
م / دعوة اهليئة العامة 

تحية طيبة ..... 
اس�تنادا الح�كام قانون الرشكات رق�م ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وبن�اء ع�ىل قرار مجل�س االدارة املتخ�ذ بتاري�خ 14 / 9 / 2017 م 
، يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العام�ة لرشكة ) املوصل 
للتأمني – مس�اهمة خاصة ( الذي س�يعقد يف بناية مرصف املوصل 
للتنمية واالس�تثمار يف بغداد ش�ارع النضال مجاور مطعم البهو يف 
تمام الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم الخمي�س 19 / 10 / 2017 

وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقاري�ر مجل�س االدارة للس�نوات ) 2012 – 2013 – 

2014 – 2015 – 2016 ( واملصادقة عليهم .
2 – مناقش�ة تقاري�ر مراق�ب الحس�ابات والحس�ابات الختامي�ة 
للس�نوات ) 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 ( واملصادق�ة 

عليهم .
3 – اقرار تعيني الس�يد ) عز الدين نوري خشاب ( مراقب لحسابات 

الرشكة لسنة 2012 .
4 – اق�رار تعي�ني الس�يد ) ف�رات عباس محم�ود ناج�ي ( مراقب 

لحسابات الرشكة لسنة 2013 – 2014 – 2015 – 2016 ( .
5 – تعيني مراقب لحس�ابات الرشكة لسنة 2017 م وتحديد اجوره 

حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
6 – ابراءذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

7 – تعديل املادة الثانية من العقد التاسييس للرشكة وذلك بنقل مقر 
الرشكة من املوصل اىل محافظة بغداد .

8 – زي�ادة راس�مال الرشك�ة م�ن ) 000 ، 000 ، 500 ، 1 ( ملي�ار 
وخمسمائة مليون سهم اىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 15 ( خمسة عرش 
مليار س�هم وف�ق احكام امل�ادة ) 55 / اوال ( م�ن قانون الرشكات 

وتعديل املادة الرابعة من عقد الرشكة التاسييس .
9 – انتخ�اب مجل�س ادارة جدي�د للرشك�ة النته�اء دورة املجل�س 

الحايل.
راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب صك االنابة 
او توكي�ل الغر بموجب وكالة مصدق�ة من كاتب العدل مع مراعاة 
اح�كام امل�ادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 
املعدل مس�تصحبني معكم ش�هادة االس�هم ويف حالة عدم حصول 
النص�اب القانوني يؤجل االجتماع اىل ي�وم الخميس املصادف 26 / 

10 / 2017 م يف نفس الزمان واملكان املعينني .... مع التقدير 

رئيس جملس االدارة 
عبد النارص مجيل شيت رشان

مركز رشطة الفرات والجهاد 
محكمة تحقيق البياع 

ح�رت إىل هذه املحكمة  املدعية بالحق الش�خيص ) نج�اة محمد عواد ( وافادت 
بانه بتاريخ 21 / 6 / 2014 فقد زوجي املدعو ) ايرس احمد عيل عبد ( مع سيارته 
املرقم�ة 20862 بغ�داد – اجرة صف�راء اللون موديل 2011 ول�م يعرف مصره – 
عليه قرر قايض تحقيق البياع نرشه يف الصحف الرسمية ولغرض اكمال االجراءات 

القانونية .

اعالن 
إىل الرشيكة / مها عدنان طالب 

اقتىض  حضورك إىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء عىل العقار املرقم 9134 .
الرشيك 
رعد شاكر محمود

محكمة بداءة السماوة 
العدد :15/عقود/2017

اعالن
اىل املدعى عليه  هادي جوان زليف

اقام املدعي رئيس جامع�ة املثنى اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه 
املحكم�ة يطلب فيها بالزامك باعادة بدل املبيع البالغ )17,000( س�بعة عرش الف 
دوالر امريك�ي عن قيم�ة رشاء املركبة املرقمة )1389/مثن�ى( نوع هونداي باص 
لون ذهبي موديل ) 2006( وتحميلك الرس�وم واملصاريف وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واالستشهاد الصادر من مختار قرية ال حربي قضاء 
الخر يف 2017/9/12 لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة يوم 2017/10/3 الس�اعة التاس�عة  ويف حالة عدم حضورك او من يونب 

عنك ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض 
فليح حسن جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئتناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2824/ب2016/1

التاريخ 2017/9/12
اعالن

بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل )3/74835 
ح�ي الن�رص( يف النجف تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املذك�ور اعاله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )15( 
يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة بموجب  صك مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
ع�رش م�ن اليوم االخ�ر من االعن  يف املحكمة  وعىل املش�رتي جل�ب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العق�ار املرقم 3/74835 ح�ي النرص يف النجف عبارة عن دار يقع عىل ش�ارع 15 
م�رت وبواجهة 10مرت ويحتوي عىل س�احة امامية فيها كراج س�يارات بمس�احة 
10×6 م�رت وفيها صحيات وان ارضي�ة الكراج مبلطة بالش�تايكر  ومدخل صغر 
واس�تقبال بمس�احة 5×6مرت وكليدور بمس�احة 5×7 مرت ومطبخ بمساحة 4×5 
مرت وغرفتي نوم مساحة كل غرفة 5×5 مرت ومجموعة صحية  ومكشوفة صغرة 
وان بن�اء العقار من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح ومبلط بالس�راميك 
ومجه�ز باملاء والكهرباء وان عموم مس�احة العق�ار )200(م2 وان درجة عمرانه 
متوس�طة وان العقار غر مش�غول يف الوق�ت الحارض وان القيم�ة املقدرة للعقار 

مبلغ )160,000,000( مائة وستون مليون دينار فقط ال غرها .

اعالن )فرصة استثامرية ( رقم /3

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد/ المستقبل العراقي

بحيث وزيير النفط جبيار عيل حسين اللعيبي 
تطويير قطياع النفيط والغياز ميع عيدد مين 

الرشكات العاملية.
وافياد بيان للوزارة ان » اللعيبي اسيتقبل ، وفد 
ائتياف رشكتيي ) CPECC و EPG( برئاسية 
لو هوجين، وجرى خال اللقياء بحث التعاون 

وسبل تطوير قطاع النفط والغاز يف الباد«.
واكد  الوزير ان »اليوزارة ماضية يف تطوير هذا 
القطياع الحييوي املهم«، واشيار اىل  ان الوزارة 
تعمل عىل تهيئة البيئة املناسيبة لعمل لرشكات  
العاملية.مين جانبه اكد الوفيد رغبة ائتافهم يف 
االسيتثمار وتطوير قطاع النفط والغاز يف الباد 

وامليض قدما نحو تحقيق االهداف املرسومة«.
كما اسيتقبل وزير النفط مدير رشكة غازبروم 
الروسيية لحقل بدرة النفطي  سريغي كارفوف 
والوفيد املرافيق له، وجيرى خال اللقياء بحث 
التعياون الثنائيي وسيبل تطوير قطياع النفط 

والغاز يف الباد«.
مين جهته اكد مدير رشكة غازبروم لحقل بدرة 
النفطي سيريغي كارفوف ان رشكته تسعى اىل 
تطوير العمل مع وزارة النفط  فضا عن توسيع 

افاق التعاون الثنائي  خال الفرتة القادمة«  .
من جانب آخر اعلن عن »اعادة تشغيل مصفى 
حديثية بطاقية ) 10 ( اليف برمييل . ياتي ذلك 
ضمين جهد الوزارة الوطني لزييادة االنتاج من 
املشيتقات النفطية«.وقيال اللعيبيي يف مؤتمر 
صحفي عقيده اليوم االحيد 24 ايلول 2017 يف 
مقر الوزارة  ان العاملن يف رشكة مصايف الشمال 
تمكنيوا من اعادة تشيغيل املصفى املتوقف عن 
العمل بسبب االحداث االمنية يف محافظة االنبار 
من اجيل تعويض النقيص يف انتاج املشيتقات 

النفطية بسيبب توقف العميل يف مصفى بيجي 
بسيبب تخريبه من قبيل العصابيات االرهابية 
.مشيريا اىل ان »اعادة تشيغيل املصفيى بمثابة 
حجير اسياس يف عملية اعيادة اعميار املناطق 
املحررة من العصابات االرهابية )داعش( ، وقد 
اثميرت جهود  اعادة تشيغيل املصفى اىل توفري 
الوقود ملحطية كهرباء حديثة وتقديم الخدمات 

الازمة لسيكان املنطقة رغيم الصعوبات التي 
تواجيه عميل الفيرق املعنيية باعيادة تشيغيل 
وتأهيل بعض املنشأت النفطية يف املناطق التي 
حيررت اخريا«.واضياف ان »مياكات اليوزارة 
يف رشكية مصيايف الشيمال واليرشكات االخرى 
تعمل حاليا بجهود كبيرية تواصل الليل بالنهار 
العادة تشغيل مصايف  الصينية  والكسك ووحدة 

صياح الدين /1 يف  مصفى بيجي  ..حيث يقوم 
الجهد الهنديس يف الوزارة باعمال اعادة تاهيلها 
العادتها اىل العمل خال فرتة وجرية واستئناف 
االنتاج فيها لتجهيز وتوفيري الوقود للمواطنن  
.واشار اىل ان الوزارة وضعت خططا سرتاتيجية 
لزيادة االنتاج من املشيتقات النفطية والتقليل 
من نسيبة استريادها ، من خال طرح مشاريع 

اسيتثمارية النشياء خمسية مصايف يف وسيط 
وجنوب وشيمال الباد.وتابيع ان الوزارة كانت 
قد بدأت بتأهيل واعمار حقل القيارة وتشيغيل 
مصفى القييارة لتأمن حاجة املناطق املحيطة 
بيه  مين املنتجيات النفطيية ، وزييادة الطاقة  
النتاجية وشيملت اعيادة اعمار حقيل القيارة  
تأهيل عدد من االبار املترضرة وتسيعى الوزارة 

العيادة اعميار كافية االبيار االخيرى النفطية 
وتوفري الوقيود ملحطة كهرباء القيارة .واشيار 
اىل ان جهيود الوزارة مسيتمرة يف اعيادة اعمار 
محطيات تعبئة الوقيود الحكومية  يف محافظة 
نينيوى واملناطيق املحيررة ومنها ميدن  تلعفر 
والحويجة وتلبية احتياجات املواطنن والعوائل 
ومخيمات النازحن .وفيما يخص انتاج النفط 
الخام اكد وزير النفط ان الوزارة حققت قفزات 
مهمة يف انتاج النفط الخام فضا عن االستثمار 
االمثل للغاز وبنسيبة عالية جدا  مما كان عليه 
مضيفا نعمل عيىل ابرام اتفاقيات مع رشكات 
عامليية السيتثمار الغاز ومن املؤميل ان يتوقف 
العراق عن حرق الغاز  بمنتصف عام 2021 بما 
يحقق مردودات مالية تعظم الخزينة االتحادية 
ملييارات دوالر سينويا فضيا   6 بأكثير مين 
عن االثير البيئيي والصحي للمناطيق املحيطة 
بالحقول النفطية.واضاف  اللعيبي ان  الرشكة 
العراقيية لخدميات النقيل والتجيارة النفطية  
بارشت بتجهيز اول ناقلية نفط عاملية بالوقود 
التشيغييل )بنكير( بعد نصيب منظومة تجهيز 
جدييدة يف امليياه االقليميية لتجهييز الناقيات 
بالوقيود ، وهو يعد انجازا كبريا ياتي بعد توقف 
دام 30 عاميا .وقال  الوزير ان الرشكة العراقية  
لخدمات النقل والتجارة النفطية اصبحت اليوم 
هي املجهز الرئييس للوقود التشيغييل )البنكر( 
لجميع البواخر وناقات النفط والغاز التي تؤوم 
املوانيي العراقية.وعن عاقة العيراق باملنتجن 
من منظمية اوبك وخارجهيا .. أكدوزير النفط 
عىل التيزام العراق باتفاق خفيض االنتاج ومع 
وحدة منظمة اوبك يف مواجهة تحديات السيوق 
النفطيية  واالجراءات املتخذة مين قبلها إلعادة 
التيوازن لاسيواق العامليية وبما يدعم أسيعار 

النفط.

اللعيبي يبحث تطوير قطاع النفط والغاز مع الرشكات العاملية
أعلن اعادة تشغيل مصفى حديثة يف االنبار
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العتبة احلسينية 
تدشن معماًل النتاج 

مادة الكارتون

    كربالء/ المستقبل العراقي

دشينت العتبة الحسيينية املقدسة معماً 
متكاماً إلنتاج مادة الكارتون املسيتخدم 
يف حفيظ البضائيع والسيلع يف األسيواق 

املحلية.
وقيال مديير املعمل حارث يحييى يف بيان 
للعتبة، ان »رشكة خريات السبطن احدى 
مؤسسيات العتبة بيادرت اىل إنشياء هذا 
املعمل لسيد جزء كبري من حاجه األسواق 
املحلية ملادة الكارتون التي تدخل يف حفظ 
معظيم البضائيع والسيلع التيي تنتجها 

املعامل العراقية«.
وأضاف، ان »الطاقة الفعلية للمعمل تبلغ 
أكثير مين 200 طن مين ميادة الكارتون 
 %25 نسيبته  ميا  يسيد  واليذي  املعيرج 
مين حاجيه األسيواق« مبينيا ان »املعمل 
الكارتيون ينتيج ثاثيي الطبقية ويجهز 
بيه معاميل الزيت واملاء، كميا ينتج ايضا 
الكارتون خمايس الطبقة لتغليف االجهزة 
الحجيم  كبيرية  واالغيراض  الكهربائيية 

وثقيلة الوزن«.
وذكير يحييى ان »إدارة املعمل تسيعى اىل 
زيادة الطاقة االنتاجية اىل 600 طن يوميا 

لتغطية قرابة 70 % من حاجة الباد«.
»العيراق  ان  اىل،  املعميل  مديير  وأشيار 
يسيتورد يوميا قرابة 900 طن يوميا من 
الكارتيون املعرج مين الخيارج، وهذا ما 

يكلف االقتصاد مبالغ طائلة«.

امانة بغداد تنفذ محلة واسعة استعدادًا ملوسم االمطار

االعامر تعلن  انجاز »11« مرشوعًا للطرق واجلسور بتمويل من قرض البنك الدويل الطارئ

  بغداد/ المستقبل العراقي

نفذت امانة بغداد حملة واسيعة لتنظيف 
خطوط وشيبكات ترصيف مياه الرصف 
مناطيق  عميوم  يف  واالمطيار  الصحيي 
العاصمة إسيتعداداً ملوسم األمطار املقبل 
.وذكرت مديرية العاقات واالعام يف بيان 
ورد لي«املسيتقبل العراقي«،  ان » الدوائر 
البلديية قاميت بتنظيف مشيبكات مياه 
االمطيار واملجاري والشيبكات املشيرتكة 
ضمن الشوارع الرئيسة واملحات السكنية 
ورفع املخلفات وفتح االنسدادات واصاح 
التخسيفات واياء اهمية خاصة لتنظيف 
الخطيوط الرئيسية ».وأضافت ان » هذه 

الدوائير قاميت ايضياً بتأهييل محطيات 
املضخيات  جمييع  واصياح  املجياري 
والغواطيس العاطلة ولوحات السييطرة 
الكهربائية واملغذيات واملولدات الكهربائية 
وتهيئية الديزالت وإتاحية البدائل لحاالت 
الطوارىء وتهيئة مسيتلزمات العمل من 
آلييات وعميال ومعيدات متخصصية » . 
وبينيت ان » الدوائير البلديية قامت كذلك 
بدراسية مناطق االختناقات وتشيخيص 
مواقيع التلكيؤات واعداد الحلول وسيبل 
اآللييات  وادامية  واصياح  املعالجية 
التخصصية للمجاري وتنظيف االحواض 
وإعيداد خطية لترصييف ميياه االمطار  
» .واشيارت اىل ان » امانية بغيداد دعيت 

املواطنين اىل عدم رمي النفايات والزيوت 
املسيتعملة يف شيبكات املجاري والتعاون 

مع ماكات امانة من خال املحافظة عىل 
نظافة شبكات املجاري واالمطار .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزير االعمار واالسيكان والبلديات 
واالشيغال العامية آن نافيع اويس ، عين 
انجياز )احد عرش ( مرشوعاً ضمن قرض 
البنيك الدويل الطارئ العادة اعمار املناطق 
املحررة للعام الحايل 2017«.وذكرت آويس 
يف بييان تلقته »املسيتقبل العراقيي«، ان 
»دائرة الطرق والجسيور احدى تشكيات 
املشياريع  العدييد مين  انجيزت  اليوزارة 
الخاصة بالطرق والجسور ضمن جهودها 
ألعيادة اعميار الجسيور املدميرة جيراء 
العمليات االرهابية ضمن القرض الطارئ 
للبنك اليدويل يف محافظيات بغداد وصاح 
الدين وديياىل واالنبار«.وأوضحت  انه »تم 

انجاز سيتة مشياريع للطرق والجسيور 
يف محافظية ديياىل وهي ميرشوع تأهيل 
جرسي الهارونية بكلفية )1,119( مليار 
دينار ومرشوع تأهيل جرسي االمام ويس 

)الرابع والسيابع( بكلفة )2,244( مليار 
دينار ومرشوع تأهيل جرسي وادي نارين 
)الحديدي والكونكريتي( بكلفة )1,908( 
ملييار دينار وميرشوع صيانة 20 كم من 

طرييق )خانقين – نفيط خانية( بكلفة 
)10,597( مليار دينيار ومرشوع صيانة 
42,5 كيم من طريق )نفط خانة – منديل( 
بكلفة )10,851( ملييار دينار،اضافة اىل 
انجياز مرشوع تأهيل جيرسي الضلوعية 
 )5,631( بكلفية  والصغيري(.  )الكبيري 
ملييار دينيار. وميرشوع تأهييل جرسي 
شيشين بكلفية )2,498( ملييار دينار«. 
واضافيت انه »تم انجاز مرشوعن اخرين 
يف محافظية االنبيار هما ميرشوع تأهيل 
جرس وادي املحمدي بكلفة )199( مليون 
ومرشوع جرس فلسطن عىل طريق املرور 
الرسيع يف املحافظية، اما يف بغداد فقد تم 
انجاز مرشوع تأهيل جيرس املثنى بكلفة 

)5,009( مليار دينار.

الزراعة تبحث التعاون املشرتك مع أرمينيا
   بغداد/ المستقبل العراقي

التقى  وزير الزراعة  فاح حسين زيدان اللهيبي نظريه 
االرميني لبحث افاق التعاون املشرتك بن البلدين«.

وافاد بيان تلقته »املسيتقبل العراقي«، انه »جرى خال 
اللقاء مناقشية فتح افاق التعاون املشيرتك بن البلدين 
يف املجياالت الزراعيية كافية من خيال توقييع مذكرة 

التفاهم«.

واشياد الوزير بدور ارمينيا  ملسياعدة العيراق يف حربه 
ضيد زمر داعيش االرهابييه وفتح مجياالت التعاون يف 
كافية املجاالت الحكومية وابرزها القطاع الزراعي الذي 
يعترب العامل االهم يف النهيوض باالقتصاد العراقي بعد 
النفط ».واكد عىل سيعي الوزارة يف فتيح افاق التعاون 
املشرتك مع الجانب االرميني من خال تبادل الخربات يف 
الزراعة الحديثة وتأهيل الغابات واالطاع عىل االساليب 
الحديثة لرتبية عروق اللحم واكثار الروبيان واالسيماك 

البحرية«.
 كميا اكد عىل التعاون يف مجال قانون الحجر الزراعي و 
الزراعة العضوية و الخزن والتسيويق وتقنيات الوراثة 

والبيوت الزجاجية.
مين جانبيه اكيد وزيير الزراعية االرمينيي عن سيعي 
الحكومية األرمينيية يف تقدييم الدعيم اليازم اىل وزارة 
الزراعية العراقية مين اجل النهوض بالقطياع الزراعي 

بشقيه النباتي والحيواني.

الرافدين يعتزم اختاذ اجراءات بحق 
املتلكئني من تسديد أقساط القروض والسلف

رئيس هيأة املنافذ احلدودية ينفي اغالق 
منفذي املنذرية ومنديل

    بغداد/ المستقبل العراقي

هيدد ميرصف الرافدين، باتخياذ اجراءات بحق املتلكئن من تسيديد أقسياط 
القيروض والسيلف«.وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت »املسيتقبل 
العراقيي« نسيخة منيه، إن »اإلدارة العامة للمرصف تحيث الزبائن املقرتضن 
واملستلفن من اصحاب املشاريع الصغرية واملقرتضن لرشاء السيارات وغريها 
عىل تسديد ما بذمتهم من اقساط وذلك لضمان استمرارية توسعة الفائدة بن 
أكثير عدد ممكن من املواطنن، وعدم تعرضهم اىل التبعات القانونية«.وأضاف 
املكتب، أن »املرصف سيضطر اىل اتخاذ االجراءات القانونية بحق املتلكئن عن 
تسديد ما بذمتهم وسييضع بالتنسيق مع مديرية املرور العامة اشارات حجز 

عىل املركبات املتخلف اصحابها عن تسديد اقساطهم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفا رئيس هيأة املنافذ الحدودية الدكتور 
كاظم العقابيي األنباء التي أشيارت اىل 
اغياق منفذي املنذريية ومنديل وأكد  ان 
العمل فيهما مسيتمر بشيكل طبيعي ، 
ودعا وسيائل االعام اىل توخي الحذر يف 
نقيل املعلومات واخذها مين مصادرها 

الرسمية.

الكهرباء تعلن انجاز أعامل تأهيل تورباين الوحدة »7« يف حمطة جنوب بغداد الغازية
   بغداد/ المستقبل العراقي

أنجيزت املياكات الهندسيية والفنيية يف 
معميل تصلييح وحيدات التولييد التابيع 
للرشكة العامة لتأهيل منظومات الطاقة 
الكهربائية أعمال تأهيل وصيانة تورباين 
الوحيدة السيابعة ملحطة كهربياء جنوب 
بغيداد الغازيية الثانية وبيأرشاف رشكة 
IGC االيرانية التي قاميت بجلب تورباين 
محطية كهربياء الحلية الغازيية لغرض 
فصل الكمربيرس واسيتبداله بالكمربيرس 
التالف من تورباين محطة كهرباء جنوب 
بغداد« .اعلن ذلك املتحدث الرسيمي باسم 
وزارة الكهربياء  مصعيب رسي امليدرس, 
مبيناً يف بيان تلقته »املسيتقبل العراقي«, 

ان االعمال تضمنت وضع تورباين املحطة 
عيىل منصة التفكييك بالوضع االفقي من 
اجل عملية تفكيك براغي منصة االتصال 
بين التوربايين و الضاغيط  باسيتخدام 
التسيخن, اىل جانيب بناء سيكلة خاصة 
بذليك بعدها تيم تدوير املحيور اىل الوضع 
العميودي من اجل عمليية فصل الضاغط 
املتيرضر ) الكمربييرس ( عين التوربايين 
باسيتخدام ميادة الثلج الجياف كما تمت 
قيرأءة االسيتقامة للتورباين عيىل ماكنة 
املخرطية االفقية سيعة ) 50 طين ( بعد 
ذلك تم اجراء موازنة التورباين عىل ماكنة 
املوازنة سيعة ) 35 طن ( .اما فيما يخص 
تورباين محطة كهرباء الحلة الغازية فقد 
تم فحص االستقامة عىل ماكنة املخرطة 

االفقية الكبرية, اضافة اىل فحص املوازنة 
عىل ماكنة املوازنة و تفكيك براغي منطقة 
االتصيال بن التوربايين والكمربيرس كما 
تم فصل الضاغط عن التورباين بواسطة 
مادة الثليج الجاف املسيتخدمة يف عملية 
الفصل مع اخذ قراءة االستقامة للضاغط 
عىل ماكنة املخرط االفقية الكبرية و اجراء 
عملية املوازنة عليها, اما املرحلة النهائية 
من العمل فقد تم تجميع ضاغط تورباين 
محطة كهرباء الحلة الغازية مع تورباين 
محطية كهربياء جنيوب بغيداد الغازيية 
الثانية عىل منصة التفكيك بواسطة مادة 
الثلج الجاف و شيد الرباغي عىل املسياند 
االفقيية للتورباين و اجراء موازنة املحور 

عىل ماكنة املوازنة .

    بغداد /  المستقبل العراقي

التقيى وزير التخطيط  سيلمان الجمييل يف مكتبه بمقر اليوزارة محافظ بابل 
صادق مدلول السيلطاني ، وجرى خال اللقاء مناقشة نسب االنجاز املتحققة 
يف املشياريع التي تنفذهيا املحافظة ضمن برنامج تنميية االقاليم او الربنامج 
االسيتثماري« .واورد بييان اصدره املكتب االعاميي يف وزارة التخطيط  تلقته 
»املسيتقبل العراقيي«، ان »محافيظ بابيل عرض خيال اللقاء واقيع عدد من 
املشياريع الخدمية يف املحافظة ونسيب االنجاز فيها واملشاكل التي تواجه تلك 
املشياريع بسيبب الظروف املالية ، داعيا وزارة التخطيط إىل دعم املحافظة من 
اجيل انجاز املشياريع ذات الصبغية الخدمية  والتي  تتضمن مشياريع للمياه 
واملجاري والجسور ومد الطرق«.فيما اكد الجمييل بحسب البيان ان »الظروف 
التيي يواجهها العيراق اليوم تتطلب بذل املزيد من الجهيود واالبحث عن حلول 
ومعالجات تسهم يف االرساع بانجاز املشاريع املهمة والحيوية ، مبينا ان »وزارة 
التخطيط والحكومة العراقية حريصة جدا عىل عدم توقف هذه املشياريع من 
خال االجراءات واملعالجات التي اتخذتها خال املرحلة السيابقة لتجاوز خطر 
االزمية املالية ومن ثم الرشوع يف مرحلة اعادة التوازن لاقتصاد باالعتماد عىل 
خطط تنموية تعد باملشاركة مع الحكومات املحلية يف املحافظات اخذين بنظر 
االعتبار اهمية كل مرشوع يتم ادراجه ضمن تلك الخطط ومدى مسياهمته يف 

دعم االقتصاد.

وزير التخطيط يبحث مع حمافظ بابل واقع 
املشاريع اخلدمية يف املحافظة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1526( االربعاء  27  أيلول  2017 اعالنات7

  للمرة) االوىل(  وبكلفة تخمينية مقدارها )250.000.000( دينار )مئتان وخمسون مليون دينار(  
 بموج�ب املواصفات والرشوط الت�ي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 ( دينار ) 
مائة وخمس�ون الف دينار ال غري( غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار 
العراق�ي )مع مراعاة ترقيم الصفحات هذه العروض( ويكون ناف�ذا ملدة ال تقل عن )120يوما( مع ارفاق التأمينات 

االولية والبالغة )2.500.000(دينار ) مليونني وخمسمائة  الف دينار  ( عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
� رقم املناقصة / موضوعها.

� تاريخ الغلق.
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

 � تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
-العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب .

  وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة 
)الواحدة( بعد الظهر ليوم 2017/10/26 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .. 

 مالحظة :
1-يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة 

اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعات ذلك عند التقديم 
2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب-هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه

3- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
4-تق�دم التامينات االولية بأس�م الرشكة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد 

مشاركة 
5-بإم�كان  كاف�ة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�ركني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشك�ة لحضور ومتابعة فتح 

العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا
6- يف حال�ة وج�ود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة 

كاتب العدل.
7- تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات

8-تق�دم التأمين�ات االولية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك  مصدق او س�فتجة ومن املص�ارف املعتمدة املدرجة يف 
القائمة املرفقة طيا

www.Mrc.oil.gov.iq - : 9- يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية 
لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )حسب مامؤرش 
ازاءها(وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب 
باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني 
للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  
املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  
وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم األخري من  م�دة اإلعالن البالغ�ة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 
املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة 

عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  

لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف/ مكت�ب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 
2014/9/28 يل�زم أصح�اب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري 
االم�الك املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )ثالث س�نوات(وفقا 
الح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خالل )15( 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  
القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغب�ون  بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% م�ن القيمة  املقدرة  
بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب 
محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
دي�وان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  

لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف/ مكت�ب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 
2014/9/28 يل�زم أصح�اب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
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حمافظة النجف االرشف
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حمافظة النجف االرشف
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العدد : 178

التاريخ 2017/9/19

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

1
ساحة وقوف 

ومبيت 
السيارات

قرب مسجد السهلة/150×40مبال
سنة واحدةبداية شارع ميسان

سنة واحدةعمارة البلدية6×3م27-9حوانيت2
سنة واحدةعمارة البلدية3×3م94حانوت3

مجاور سياج 1.6×0.6م27حانوت4
سنة واحدةالمستشفى 

سنة واحدةعمارة البلدية13×12م15شقة5
سنة واحدةشارع السكة13×5.6م5شقة6

3×4م مع مساحة 4كشك7
ثالث شارع الكورنيشمضافة 200م2

سنوات
سنة واحدةواجهة الكراج الموحد4×6م6مخزن8

حوانيت9
-63/7-63/5-63/3

-63/15-63/13-63/11
63/19

سنة واحدةواجهة مخزن البلدية3×4م

الموقعالمساحةرقم الملك)رقم القطعة(رقم الملكجنس الملكت
خلف ملعب الكوفة90م142-17البلوك االولقطعة صناعية1
خلف ملعب الكوفة45م322ب-32أالبلوك االولقطعة صناعية2
خلف ملعب الكوفة45م32-29البلوك الثانيقطعة صناعية3
خلف ملعب الكوفة90م32-5البلوك السادسقطعة صناعية4
خلف ملعب الكوفة77م42البلوك العاشرقطعة صناعية5
خلف ملعب الكوفة74م142البلوك العاشرقطعة صناعية6
خلف ملعب الكوفة78م152البلوك العاشرقطعة صناعية7
خلف ملعب الكوفة72م172-1البلوك العاشرقطعة صناعية8
خلف ملعب الكوفة78م22-3-16-10-18-9البلوك الحادي عشرقطعة صناعية9

خلف ملعب الكوفة72م202-22البلوك الحادي عشرقطعة صناعية10
خلف ملعب الكوفة72م42ب-15-16-18-19-20البلوك الثاني عشرقطعة صناعية11
خلف ملعب الكوفة78م72-11البلوك الثاني عشرقطعة صناعية12
خلف ملعب الكوفة84م92البلوك الثاني عشرقطعة صناعية13
خلف ملعب الكوفة90م52-10-11-12البلوك الثالث عشرقطعة صناعية14
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رام اهلل العثامنية: دراسة يف تارخيها االجتامعي
 صدر حديثاً عن مؤسس�ة الدراسات الفلس�طينية كتاب »رام الله 
العثمانية: دراسة في تاريخها االجتماعي، 1517 - 1918«، تأليف 

سميح حَمودة وتقديم سليم تماري.
تتناول هذه الدراس�ة تاريخ رام الله العثمانية من القرن السادس 
عش�ر حتى نهاية الحكم العثماني في جنوب فلس�طين )1917(. 
وتس�تخدم مصدرين أساسيين هما: س�جالت المحكمة الشرعية 
في القدس، بما تحتويه من الحجج الشرعية، وتفصيالت األحكام 
القضائي�ة الت�ي تخ�ص أهالي قري�ة رام الل�ه ومحيطه�ا؛ دفاتر 
التحرير المتعلقة ب�اإلدارة العثمانية للضرائ�ب التي ُفرضت على 
األراضي والس�كان. كما تس�تفيد م�ن كتب المبش�رين الغربيين 
الذي�ن كتبوا عن رام الله والريف الفلس�طيني ف�ي النصف الثاني 
من القرن التاس�ع عشر، ومن سجالت مجلس بلدي رام الله، التي 

تغطي أعوام ما بعد سنة 1912.

ص�در حديث�اً ع�ن دار الفارابي كتاب »ش�عب الجباري�ن: مقاالت في مس�ار العمل 
الفلس�طيني« تألي�ف عبد الجبار ع�دوان. هذا الكتاب يطرح قضايا م�ا زالت تتكرر، 
وحلوالً ما زالت ُتهمل، في مسار العمل العربي والفلسطيني: انعدام دور جامعة الدول 
العربية، تجاهل قيادي فلسطيني ألساليب النضال السلمي والقانوني، جمود متكرر 
في أدوات وأساليب التعامل العربي مع اإلدارات األميركية. كان من الممكن التوصل 
إلى حل س�لمي للقضية الفلسطينية، وتجنب الغزو األميركي للعراق والكوارث التي 
تبعته، لو أُجريت في حينه إصالحات ديمقراطية في النظامين الفلسطيني والعراقي 
طالب بها مؤلف »شعب الجبارين« مراراً وتكراراً من على منابر اإلعالم، بل حّذر في 
حينه مما س�يحدث، وبالفعل حدث، وما زالت الس�اقية تدور بدون نضح الماء.هنا 
س�نرى لماذا وكيف أضاع العرب بغداد، ونطالع خلفية كارثة أوس�لو، ونتعرف إلى 
أسباب عدم حل الدولتين، الذي ما زالت السياسة العربية والفلسطينية تنشده، بينما 
إس�رائيل، عمداً، تواصل نس�ف أي حلول تحد من اندفاع توسعها ومكاسبها. سنرى 
كيف توجت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول مخطط إسرائيل لتغريب العرب واإلسالم. 

شعب اجلبارين

          سالم نوفل / االردن

_١_
عندم�ا ترملت احالمي ..فق�دت روحها في رحلة 
العدم ..رحت أجتر خيباتي ..كانت الشمس تتشظى 

..والقمر باهتا أضاع بريقه يقاوم السقوط ..
غادر الجميع وجوههم التي اعرفهم بها ..تمكنوا 

م�ن الهرب ال�ى ليل بهيم�ي طفح غب�اءه ..افتقد 
صفاءه .. عم الس�خط ..انتش�ر البالء في االرجاء 

..سالت الدماء..تبسمت الجروح باحتفاء ..
_٢_

عندم�ا ح�ل الظ�الم ، وترمل�ت االح�الم ..فقدنا 
رؤوسنا ..صرنا هياكل تمشي في الهواء ..صدئت 
نوايان�ا ..اخت�ل الت�وازن ..بي�ن الح�ق والحقيقة 

..بالت علينا السماء ..سقطنا من حالق الكبرياء .
_٣_

ح�ال أن ترمل�ت احالمنا ..انفصلت عن�ا مالمحنا 
..هجرتنا تفاصيلنا..تناهش�تنا ال�كالب الضاله..

اس�توطن الرعب رؤوس�نا التي تحررت منا ..عم 
المكان سكون رهيب اال من عواء ذئب 

ينادي : فقد العرب رؤوس�هم . باتوا هياكل تقفز 

في اله�واء الملب�د بالدم�وع.. هياكل تمش�ي بال 
رؤوس..بال عقول ..بال امل .

_٤_
من�ذ أن ترمل�ت احالمن�ا ..ننتظر انتح�ار الثعالب 
التي اهلكت حياتنا ..أفسدت عالمنا ..لوثت هوائنا 
..اخترقت ضمائرنا..وعششت فيها ..رغم كل ذلك 

نفتح نوافذنا لشمس فجر ٱت .

نصوص..ابتسام اجلروح

ادباء يف الذاكرة.. لطيفة الزيات ١٩٢٣ - ١٩٩٦
           عبد الرحمن عناد وناس

تعتبر واحدة من رائدات العمل النسوي في مصر 
، مثلم�ا هي متميزة في عال�م االدب ، الذي كتبت 
فيه الرواية والقصة والنقد والمسرح والترجمة 
، اوقفت اغل�ب جهدها لمعالج�ة قضايا المرأة . 
عملت بجد كأستاذة جامعية ، وشغلت مسؤوليات 
اكاديمي�ة متعددة ، اعتقلت ف�ي العهدين الملكي 
والجمهوري بسبب فكرها الماركسي . كانت لها 
مش�اركاتها المبكرة في النش�اط الطالبي الذي 
تولت فيه مواقع قيادية ، وفي س�تينيات عمرها 

وقفت ضد التطبيع مع اسرائيل .
لطيفة الزيات ١٩٢٣ - ١٩٩٦

روائي�ة ، قاصة ، مس�رحية ، ناق�دة ، مترجمة ، 
صحفية ، سياسية ، اكاديمية مصرية 

ول�دت في مدينة دمي�اط ، وانتقل�ت عائلتها الى 
القاهرة بعد وفاة والدها 

ش�هدت في طفولتها وهي تطل من شباك البيت 
على الس�احة التي يتظاهر فيها الطلبة كيف كان 
البوليس يطل�ق النار عليهم ويقت�ل عددا منهم ، 

مما اثر فيها ومسارها الفكري الحقا 
تلق�ت تعليمها ف�ي احدى الثانوي�ات ، والتحقت 
بجامع�ة القاهرة ، وحصلت عل�ى الدكتوراه من 

كلية االداب
خطبت لعبدالحميد الكاتب ، وفس�خت الخطوبة 
الخت�الف تفكيرهم�ا كونه ذو توجه اس�المي ، 
وتزوجت من احمد ش�كري سالم ، وهو شيوعي 
ودكتوراه علوم ، سجن لسبع سنوات ، وانفصال 

الحقا ،واخيرا تزوجت من د. رشاد رشدي 
رفضت ان توصف بأنها كاتبة نسوية 

نق�دت التخلف االجتماعي في مصر والجيل الذي 
ل�م يكن يواكب التقدم ، مؤك�دة على دور التعليم 

في تحقيق التغيير 
نش�رت روايتها االول�ى ) الباب المفت�وح ( عام 
١٩٦٦، وترجم�ت الى االنكليزية ، كما حولت الى 
فيلم س�ينمائي م�ن بطولة فات�ن حمامة ، وفاز 

الفيلم بجائزة مهرجان جاكارتا السينمائي 
قال�ت عنها الناق�دة فريدة النق�اش : ) ان رواية 
الباب المفتوح هي ثورة في شكل الرواية العربية 
، الت�ي تجمع بي�ن الحقيق�ة الش�اعرية واالدب 

الملتزم (

حصل�ت عل�ى جائزة الدول�ة التقديري�ة ، وكذلك 
جائزة نجيب محفوظ 

شغلت عضوية مجلس السالم العالمي ، وعضوية 
المجلس االعلى لالداب والفنون المصري ، عضو 
لج�ان جوائ�ز الدولة التش�جيعية للقصة ، عضو 
اول مجل�س التح�اد الكتاب المصريين ، رئيس�ة 
لجن�ة الدفاع عن القضايا القومية ،عضو ش�رف 

في اتحاد الكتاب الفلسطيني 
مثلت مصر في العديد من المؤتمرات العالمية 

اشرفت على اصدار وتحرير الملحق االدبي لمجلة 
الطليعة ، وحررت صفحة المرأة في مجلة حواء 

، كما قدمت برنامجا اذاعيا للنقد االدبي 
رأس�ت لحن�ة الدفاع ع�ن الثقاف�ة القومية التي 
عارضت التطبيع مع اسرائيل ، واعتقلت في عهد 

السادات عام ١٩٨١ 
توفي�ت ع�ام ١٩٩٦بعد صراع طوي�ل ومؤلم مع 

مرض السرطان 
م�ن مؤلفاتها : في الرواية ) الباب المفتوح ( و ) 
صاح�ب البيت ( ، وف�ي القصة القصيرة ) الرجل 
ال�ذي ع�رف تهمت�ه ( و ) الش�يخوخة وقصص 
اخ�رى ( ، وف�ي المس�رح ) بيع وش�راء ( ، وفي 
النق�د ) من صور المرأة ف�ي القصص والروايات 
العربي�ة ( و ) نجيب محف�وظ : الصورة والمثال 
( و ) اض�واء ( و ) ف�ورد مادوكس والحداثة ( و 
ف�ي الترجم�ة ) مقاالت نقدي�ة ت . س . اليوت ( 
و ) ح�ول الف�ن : رؤية ماركس�ية ( و ) ) كل هذا 
الص�وت الجميل - مخت�ارات قصصي�ة لكاتبات 
عربي�ات ( .كم�ا كتب�ت ) حملة تفتي�ش : اوراق 

شخصية ( وهو سيرة ذاتية 
من اقوالها : الحب ال يس�تجدى ، فهو اما موجود 

او غير موجود 
لي�س كافي�ا ان تبن�ي ش�يئا جمي�ال ، فالمهم ان 

تحافظ على جماله 
ان االنس�ان ال يج�د نفس�ه اال اذا ضح�ى بها في 
عم�ل يه�دف لمصلحة الجمي�ع ، فيختبر حقيقة 
اخرى غير الحقيقة التي كانت تؤمن بها نفسه ، 

اال وهي ان الواقع يختلف كثيرا عما يظن 
ان الفع�ل االنس�اني محك�وم بجدلي�ة الضرورة 
والحري�ة ف�ي واقع يش�كل الفعل بق�در ما يؤثر 
الفع�ل في�ه ، واق�ع محك�وم باالف الض�رورات 

االقتصادية والسياسية والسلوكية واالخالقية

األديبة السورية نجاح ابراهيم: لست متفائلة لطاملا يف ليلة وضحاها يولد شاعر
           حاورها/عمراواره

نجاح أبراهيم أديبة سورية تمارس 
اجناس�ها  بكاف�ة  األدب�ي  العم�ل 
المختلف�ة، بدأت بالممارس�ة منذ 
نعومة أظافرها ومازالت مستمرة 
لح�د اآلن، فهي عض�وة في أتحاد 
كت�اب الع�رب ومنظم�ة الش�رق 
والحري�ات  للحق�وق  األوس�ط 
وسفيرة البيت الثقافي الهندي في 
س�ورية ، حاصلة على عدة جوائز 
على مستوى سوريا في المجاالت 
األدبية منها جائزة دمشق للثقافة 
وجائ�زة   2008 ع�ام  والت�راث 
و2008،   2004 عام�ي  المزرع�ة 

التقينا بها وكان هذا الحوار.
البداي�ات  ع�ن  أس�ألك  أن  _اري�د 
والمكونات األساسية ، التي حدت 

بِك إلى اإلبداع األدبي عامة؟
_ ه�ي العزلة التي وضعُت نفس�ي 
فيها، وأنا طفلة صغيرة . س�تقول 
لي كي�ف ؟ وس�أجيبك : حين كان 
عمري ثالث س�نوات قلت لعائلتي 
إنن�ي ملكة وقد أضع�ُت ملكي! أي 
احترق ، ورأيت ب�أم عيني النيران 
تأكل القصر وما يحيط به. وقد تّم 
إغراق�ي بالنهر القريب . فضحكوا 
 ، مقولت�ي  م�ن  وس�خروا  عل�ّي 
له�ذا وجدتني أنعزُل م�ن عالمهم 
،ألعيش حياتي السابقة بمفردي. 
وحي�ن كبرت لج�أت إل�ى الكتابة 
كبدي�ل ع�ن الحي�اة االجتماعية ، 
فكانت عكازاً أستند إليها وأنا أسير 

انتباه  عل�ى الصراط..مم�ا أث�رُت 
معلمت�ي ،خاص�ة المواضيع التي 
كنت أكتبها ، والتي تفوق مستواي 
العمري، ومن هنا أزه�رِت العزلُة  
بالق�راءات والكتاب�ات المتتالي�ة.

وأظ�نُّ أّن الح�زن ال�ذي رافقن�ي 
س�اعدني في التدف�ق.. فأصبحُت 
أشارُك في األمس�يات ،وكلما كبر 

الحزن جاءت الكتابة أجمل..
_ما مدى التط�ور والتحوالت التي 
طرأت على بن�اء القصيدة العربية 

الجديدة؟
_ هل رأيت مّرة البرق في الس�ماء 
وه�و يلتم�ع؟إّن القصيدة خاضت 
بهذه الس�رعة تطوراتها . وانتقلنا 
من ش�عر العمود ، إل�ى التفعيلة ، 
إل�ى قصي�دة النثر ، إل�ى الومضة، 
إل�ى ...........ولعّل م�ا هو واضح 
التط�ور ف�ي المبن�ى ، وليس في 
المضم�ون، فما زال�ت المواضيع 
كم�ا كانت علي�ه، ب�ل افتقدنا إلى 

أهمها عند الكثير من الشعراء.
_كي�ف ترين واق�ع النق�د عندنا ، 
والموج�ه إل�ى أعمال�ك الش�عرية 

خاصة؟
ج- ف�ي الواق�ع ال يوج�د نقد في 
الوط�ن العرب�ي، إالّ م�ا ن�در، هو 
مفقود في الس�احة األدبية، ولكّل 
األجن�اس ، ولي�س للش�عر فقط، 
ولعّل هناك أس�باب له�ذا العزوف، 
منها: كثرة المستش�عرين ، والكّم 
والس�رعة  المط�روح،  الش�عري 
ف�ي انج�از الش�عراء لقصائدهم ، 

بينم�ا النق�د يتطلب دراي�ة ووقتاً 
.الس�بب اآلخر هو اجترار الشعراء 
لمواضي�ع مطروقة، وال جديد من 
حي�ث الط�رح ، له�ذا إْن كان ثّمة 
نق�اد فيمك�ن عّدهم عل�ى أصابع 
اليدين، قد س�ئموا مما يحيط بهم 
من تفاهات ، وخربش�ات، وس�لق 
كالم..لهذا ُوضعت األقالم وجفت 
حي�ن  ل�ي  امابالنس�بة  الصح�ف 
أتناول ديواناً أو قصيدة نقداً، فإّنما 
أكون مقتنعة بما يمور في داخلي 
تجاههم�ا، ونق�دي ال يس�تند إلى 
نظرية بعينه�ا، وإنما غايته إيجاد 
نّص نقدّي يوازي النّص المنقود ، 
بمعنى االعتم�اد على اللغة العالية 
وتبي�ان الجماليات واإلش�ارة إلى 
القبح، وإضاءة الفكرة المطروحة 
..وج�ّل م�ا أعتم�ده ف�ي تناول�ي 
الش�عر الموضوعي�ة ، والذاتي�ة ، 
وال أنك�ر ان نقدي يأت�ي انطباعاً ، 
بي�د أنني أق�دم نص�اً إبداعياً يمور 
بألوان ش�تى تجعل القارئ متابعا 
له.بالنسبة لتناول النقد لقصائدي!  
كله�ا ج�اءت مديحاً، وأن�ا ما زلت 
أنتظر إضاءتها على يد ناقد متأكد 

من أدواته النقدية.
_ ه�ل أن�ِت متفائلة بواقع الش�عر 

العربي المعاصر؟
_ لس�ت متفائل�ة لطالما ف�ي ليلة 
وضحاه�ا يول�د ش�اعر، وترقص 
مدعي�ة!وإْن كنُت ممن يزرع األمل 
، فس�أكون  واستش�راف الض�وء 
متفائل�ة الش�ك ، ألن�ه ف�ي نهاية 

المطاف ال يصح إال الصحيح ،فتلك 
المستش�عرة س�تمّل من الس�رقة 
واالدعاء، فمهما أوتيت من مقدرة 
لن تتطرق إلى المواضيع الكبيرة ، 
س�تحوم حول دائرة الذات ، وذلك 
سيتعب..وس�يبقى  المستش�عر 
القليلون ممن منحهم الله موهبة 
الش�عر، والتفكر وخوض مسائل 
كبيرة إنسانية ، وكونية ، ووطنية، 
وسيؤدي الشعر المعاصر رسالته 

، كما كان في سابق عهده.

_ م�ا هي أصعب قصي�دة واجهتك 
في عالمك الشعري؟

_ ه�ي قصي�دة “طف�ل األوحال” 
تألمت جداً وأنا أرى على شاش�ات 
ف�ي  س�ورية  أطف�ال  التلف�زة 
وه�م  العربي�ة  ال�دول  مخيم�ات 
يرش�حون برداً وجوعاً ، فانبثقت 
القصيدة عن ج�رح عميق، طلعت 
مني كش�وكة م�ن قطع�ة قطن . 
وق�د نل�ت عليها ش�هادة “منجز” 
من جامعة س�تراتفورد األمريكية 

، وترجمت إل�ى عّدة لغات ، ونالت 
شهرة واسعة ، أقول في مطلعها:” 
بحجم قف�ة من انكس�ار/ ينحني 
على طفولت�ه/ بين أرتال الخيام/ 
وحي�داً إال م�ن أنف�اس / تع�ارك 
صب�راً/ وجوعاً يش�ّده إل�ى جهة 
ن�ار/ ح�اف نه�اره/ من ش�مس 
الت�ي  القصي�دة  الحنان....”إنه�ا 
تح�اول أن تزرع كلم�ة في حقول 

الموت والضياع.
_ كيف تتشكل لديك : انفعال، عزلة، 

انكسار، أم لحظات صفاء؟.
_ ال يمكنني أن أخ�رج بقصيدة إالّ 
إذا كن�ت حزينة ، ول�ن الحزن كان 
نديمي من مطل�ع طفولتي ، حتى 
اآلن ، لهذا ال يمكن أن اكتب دونه.. 
الريب بادئ ذي بدء يكون التفاعل 
مع حدث ما ، ثم االنفعال الداخلي 
والغلي�ان ، مع�ه وبه، ثم تتش�كل 
القصيدة قطرة قطرة. أنا ال أعرف 
الكتاب�ة بلحظ�ة صف�اء ، كتابتي 
دائماً تأتي بع�د توتر وقلق وحزن 

وألم .
_ م�ا الخصائص الفنية ألس�لوب 

الشاعر؟
_ لكّل شاعر وله أسلوب يميزه عن 
غي�ره من خ�الل تل�ك الخصائص، 
ولع�ل أهمه�ا التجربة الش�عرية ، 
والعمق الذي نلمحه في القصيدة ، 
والوحدة العضوية، ثم تأتي الصور 
التعبيري�ة ، واأللف�اظ والعب�ارات 
ولع�ّل   ، والموس�يقى  واألخيل�ة 
الصدق خصيصة هامة، فإذا انعدم 

فق�دت القصي�دة قيمته�ا األدبية 
والجمالية.

_ م�ا رأيك بح�ال الّس�احة اليوم ، 
وهل الش�عر الحقيقي هو الس�ائد 

فيها؟
_ أجبت في س�ؤال سابق عن هذا ، 
الساحة اآلن تكتظ براقصة وطبال 
ومصفق ، وفي إحدى الزوايا تجد 
شاعراً حقيقياً، وهذا نادر .ليس من 
شعر يعّول عليه إال ما ندر ، ولعلي 
أطرح تس�اؤالتي: أين الشاعر اآلن 
م�ن قضايان�ا الكبرى؟أين هو من 
أوج�اع الناس؟ في ما ينش�ر نجد 
هذا يبحث ع�ن مريمته، وذاك عن 

عباله، وتلك عن ممّول..
_ نس�مع الكثير ع�ن الحداثة ، فما 

هو مفهومك لها؟
ال�ذي  للعص�ر  الحداث�ة  وع�ي   _
نحياه، ومواكبة ل�ه إذ يتطلب منا 
تغيي�راً وانبات مس�تجدات ..والبّد 
من خروج عن نمط قديم يتلبسنا ، 
ولهذا علينا إبداع أشكال ومضامين 
مبتكرة ، وكما في الش�عر انزياح 
يش�د االنتباه، ويس�تدعي الدهشة 
، كذل�ك ثم�ة انزياح عل�ى التقاليد 
المعروفة.والحداث�ة ليس�ت كلمة 
تقال، وغنما هي تجديد في الشكل 
والمضم�ون وابت�كار الصور ، وال 
أعني البتة نب�ذ الماضي ، ورفضه 
واالنس�الخ عن�ه، وإنم�ا توظيفه 
.ولو نظرنا إلى الموروث لوجدناه 
جديراً بتطعيم قصائدنا به ، ولكن 

وفق ما يتطلبه عصرنا الحديث.

نحن البذور

  تعال اغسل وجهي

            ثامرة صاحب
 

مهم�ا ومهم�ا حاولوا ان 
يدفونا

لم يعرفوا انا بذور..
اينم�ا وضعون�ا ننبت من 

جديد
اينم�ا القونا ننبت مطرقه 

ومنجل
وحتى في الس�جون ننبت  

خوفا
في   قلوبهم

وفي الصخور ننبت
براعم لربيع جديد

اننا بذور
اننا رجال ونساء

النموت
ال نعرف الهزيمه

ال نهاب الموت
الننا

كعشب المراعي
ُنقطع  وننيع من جديد

نولد اجيال واجيال
اننا بذور

اننا باقون

             سيد ناصر النوري
 

  تعال اغسل وجهي
بندى عطرك 

عند اقتراب الغروب
وازح عني ندامة 

الوقت 
وحسرات االغتراب

ومواعيد االنتظارات 
المبهمة

عند خطوات الظل
همسات جنون 

اشتاق الى وقفاتك 
الفارهة 

لحظات يسيرة 
تتجلى عند رغباتي

نهاية طريق

اعتبر نفسي عندها
عابر سبيل

تدمرني ساعات فراقها
هروبات هلعة 

رقصت فوق منفى 
االحزان

ذكرى متهمة 
غلفتها سنين العوز
عند مثابات الغربة
غثيانات مفجوعة

عند زحام االحتضارات
اشارات مرهقة 

اعلنت موتها 
على السريع

والقت بجسدها 
على قارعة الخطايا

ذنوب
احرقتها شهوات االثام
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اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل تعلن الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيالت 
وزارة النق�ل عن اج�راء مزايدة علنية وللم�رة الثانية لبيع االدوات 
االحتياطية خاص�ة بمخزن االليات وبعدد)270( مادة فائضة عن 
حاجة الرشكة كذل�ك اىل ادوات احتياطية خاص�ة بمخزن املعدات 
االرضي�ة وبعدد )260( مادة فائضة علما ان يوم املزايدة هو االحد 
املصادف 2017/10/1 ويف الساعة العارشة صباحا يف مقر الرشكة 

يف مطار بغداد الدويل  مخزن شعبة االليات 
فع�ى الراغبني بال�رشاء االش�راك يف املزايدة والحض�ور يف الزمان 
وامل�كان املعينني اع�اله مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
بمبل�غ مقط�وع وق�دره 1000.000 مليون دين�ار عراقي عن كل 
مزاي�دة وبموجب صك مصدق لحس�اب الرشك�ة او نقدا مع جلب 
املستمس�كات االصلي�ة )هوية االح�وال املدنية /بطاقتي الس�كن 
والتموينية( عى ان تس�تكمل التامينات القانونية البالغة 20% من 
مبلغ االحالة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالن واجور 

الداللية 2% ونقل املواد
وااليج�ار  البي�ع  لجن�ة  عى/عض�و  االتص�ال  لالستفس�ار 

)07903628831(

بناء عى ماجاء بكتاب مديرية بلدية ميس�ان /لجنة اعادة تقدير املرقم )10 
يف 201/9/18(  تاج�ر االمالك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرقمة طيا 
والبال�غ عددها )1( ملك اس�تنادا   لقان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم 
)21( لسنة 2013. فعى من يرغب االشراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديات ميس�ان – س�كرتر اللجنة وخالل مدة 30 يوما تب�دأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 50 % من القيمة 
املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من 
الي�وم االخ�ر من مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية 
املجر الكبر ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية 

اجور قانونية اخرى.

نوع ت
مدة القيمة التقديريةرقمهامساحتهالملك

االيجار

سوق 1
1704 181730م2تجاري

السراي

 4500000
خمسة واربعون 

مليون دينار
25سنة

الرشوط :
1-يتحمل من ترسو عليه املزايدة رسوم التصاميم واملخططات السوق خالل 

مدة ) 30( يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه يعترب ناكل
2-يتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد قيمة املواد الناتجة عن الهدم خالل 

مدة ) 30 (يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه
3- احداث تعديل التصميم  يجب ان يقدم طلب للبلدية عى ان اليكون تعديال 
جوهريا  يف التصميم واليؤثر  عى مبلغ التقدير للبناء وعى ان يكون التعديل 

بعد استشارة املكتب الهنديس
4-يمنح املستاجر فرة تشييد بالغة سنة واحدة والتحتسب من مبلغ االيجار 

عى ان يقدم كفالة ضامنة للتشييد تعادل مبلغ املساطخة 
5-تؤول كافة املشيدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء فرة العقد دون اللجوء 

اىل املحاكم املختصة
6-اي تعليمات ت�رد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط 

العقد
7- يس�لم امللك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه دون املطالب�ة  بالتعويض ودون 

اللجوء اىل املحاكم املختصة
8-عى املستاجر ان يطلع عى املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية 

9- يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية
10-يلتزم املس�تاجر بدفع مبلغ قدره ) 1000000 ( مليون دينار اىل مديرية 

التخطيط العمراني يف ميسان حسب الضوابط والتعليمات

مجلس القضاء االعى
محكمة بداءة عفك
العدد 86/ب/2017

التاريخ 2017/9/24
اعالن

بالنظ�ر الكتس�اب الحك�م الص�ادر  م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بالعدد 86 /ب/2017 يف 2017/3/28 
الدرج�ة القطعية واملتضمن ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م )54/2م2( عفك املدرج�ه اوصافه ادناه 
بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة وان القيمة املق�دره له 
هي )50,000,000( خمس�ون مليون دينار فقد 
قررت ه�ذه املحكمة االعالن عن بيع�ه باملزايدة 
العلني�ة ملدة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم التايل 
للنرش فع�ى الراغبني بال�رشاء مراجعة محكمة 
ب�داءة عفك  يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معه�م  التامين�ات القانونية %10 
من القيمة املقدرة اعاله واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 

مع التقدير 
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان

االوصاف :
دار سكن مبني من الطابوق ومسقفة بالشيلمان 
ويحتوي عى استقبال وصالة وغرفة نوم واحدة 
ومطب�خ وصحي�ات خارجية ومس�احة امامية 
مس�قفة بالجينك�و يف الطاب�ق االريض وغرف�ة 
صغ�رة متخذة كمخزن بالطاب�ق العلوي مبنية 
م�ن الطابوق ومس�قفة بالجينك�و ارضية الدار 
مبلطة باالشتايكر مجهز باملاء والكهرباء ويقع 
يف ح�ي ال�راي )دور الفق�راء( القيم�ة املقدرة 

)50,000,000( خمسون مليون دينار 

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/

اعالن تسجيل
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة من 
قب�ل )ناج�ي عب�د االم�ر محم�د ( وامل�ؤرخ يف 
2017/9/25 املتضم�ن طل�ب تس�جيل مكائن  
والعائدة له واملنس�وبة حاليا  واملدرجة اوصافها 
ادناه فعى من له عالقة  بها وادواتها  املوصوفة   
ان يراج�ع الط�رق القانونية الثبات ذل�ك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائ�رة بغية ايقاف التس�جيل  
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوم�ا من الي�وم التايل 
لتاري�خ الن�رش ويعت�رب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدع�وى واالعراض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكم�ة املختص�ة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
ادواته�ا باس�م طالب التس�جيل   وفق�ا لقانون 
الكت�اب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 وتعطى 

له شهادة التسجيل
الكاتب العدل

معمل حدادة ناجي عبد االمر 
االوصاف : 

1-كر كهربائي   صيني 750.000
2-ماكنة لحيم عدد2 صيني   600.000

3-مزرف عمودي   صيني   500.000
4-كورسة ثابتة   صيني   150.000

5-كورسة  متحركة  صيني  150.000
6-دريل يدوي  صيني 150.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/

اعالن تسجيل
بناء ع�ى الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة من قبل 
)حيدر جدوع محم�د ( واملؤرخ يف 2017/9/25 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل مكائ�ن  والعائ�دة له 
واملنس�وبة حاليا  يف الحرفني واملدرجة اوصافها 
ادناه فعى من له عالقة  بها وادواتها  املوصوفة   
ان يراج�ع الط�رق القانونية الثبات ذل�ك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائ�رة بغية ايقاف التس�جيل  
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوم�ا من الي�وم التايل 
لتاري�خ الن�رش ويعت�رب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدع�وى واالعراض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكم�ة املختص�ة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
ادواتها باس�م طال�ب التس�جيل     وفقا لقانون 
الكت�اب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 وتعطى 

له شهادة التسجيل
الكاتب العدل
معمل نجارة حيدر جدوع/الحرفني

االوصاف : 
*منشار رشيطي  بلغاري 1500.000

*جامعة نجارية  ايطالية   1500.000
*كر قريص  بلغاري 250.000

*حدادة مناشر تركي   750.000
*كامة مناشر  تركي   750.000

*مولدة kv 30 محلية  2000.000

مجلس القضاء االعى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

دار القضاء يف الزهور 
محكمة بداءة الزهور 
العدد /220/ب/2017
التاريخ 2017/9/25

اىل املدعى عليه )عصام حسن طعمه( 
اق�ام املدع�ي )جواد كاظ�م حس�ن( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله واملتضمنة اعادة الحال 
اىل ما كان عليها الطرفان قبل عقد بيع ورشاء 
الس�يارة املرقمة 175947/ بغ�داد حمل نوع 
كيا بيجو بيضاء اللون وبدل قدره 4200 دوالر 
امريك�ي مقب�وض نقدا من قب�ل املدعى عليه 
واملطالب به�ا باعادة املبلغ املذك�ور وتحميله 
كافة الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب املحاماة 
وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ع�ى موع�د 
املرافع�ة املص�ادف 2017/10/2 وعن�د عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري بحقك غيابيا وحسب االصول . 
القايض
احمد نعمة مطر احمد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
رقم الدعوى 2120/ش/2017

التاريخ 2017/9/26
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد محمد احمد هريدي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م املرقم 
2120/ش/2017 يف 2017/8/21 املتضم�ن 
الحكم بالتفريق القضائ�ي بينك وبني املدعية 
ش�يماء داود س�لمان وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ورشح مختار 
املنطقة علي�ه قرر تبلغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالق�رار املذكور ولك ح�ق االعراض 
والتمييز ضمن املدة القانونية وبخالفه سوف 

يكتسب القرار الدرجة  القطعية .
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد :1285/ب2017/1

التاريخ 2017/9/26 
اعالن

اىل املدعى عليها / سناء عباس حسن
اقام املدعي مازن عباس حس�ن الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1285 /ب2017/1 والذي يطالبك فيها 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 295/3 مقاطعة 19 
خان اللوالوة  قسمة بينكم مع املدعى عليها االوىل 
باس�مة عباس حس�ن وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة بعقوب�ة الجديدة 
ومظبط�ة   2017/9/24 يف   12158 بالع�دد 
الس�كن املصدق�ة م�ن املجل�س املح�ي لقض�اء 
بعقوب�ة املؤرخ�ة 2017/9/18 تق�رر تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
اىل محكم�ة ب�داءة بعقوبة ي�وم 2017/10/10 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول
القايض
يارس لطيف كاظم
نائب رئيس محكمة استئناف دياىل االتحادية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث )1675( )1674(  بحث
التاريخ 2017/9/25

اعالن 
اىل املدعى عليه / سالم خربيط حمود

اقام�ت املدعية )دعاء س�الم ياس�ني( الدعوتني 
املرقمتني )1675( )1674(   بحث /2017 ضدك 
تطل�ب فيه�ا الحكم )بتأيي�د الحضان�ة وتفريق 
القضائي للهجر( وق�د لوحظ من الرشح الواردة 
من املجلس البلدي لقض�اء )القرنة( انك مرتحل 
اىل جهة مجهولة وغر معلومة عليه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميت�ني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح ي�وم 2017/10/15 امام مكتب 
الباح�ث االجتماع�ي وعند عدم حض�ورك او من 
يمثلك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1286/ب2017/2

التاريخ 2017/9/20
اعالن

اىل املدعى عليه / عمر حميد مجيد
اق�ام عليك املدعي ) ش�هاب احم�د غانم( امام ه�ذه املحكمة 
الدع�وى البدائي�ة بالع�دد اع�اله طلب فيه�ا الحك�م بالزامك 
بتس�ديد مبل�غ الدي�ن ال�ذي بذمت�ك والبال�غ اربع�ة مالي�ني 
وس�بعمائة وخمس�ون الف دينار بموجب وصل االمانة املؤرخ 
2015/11/15 وملحهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مركز رشطة بهرز واش�عار مخت�ار حي التاخي يف 
ناحية بهرز ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 2017/10/1 ويف ح�ال تبلغك وعدم 
الحض�ور او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

مهدي قدوري كريم 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص 
العدد :162 /ب /2017
التاريخ 2017/9/17 

اعالن
اىل املدعى عليه  / حسني عبد املجيد

اق�ام املدع�ي  الدع�وى    املرقم�ة 162 /ب /2017  بتاري�خ 
2017/4/6 املتضم�ن اع�ادة البن�ادق الحكومي�ة او تضم�ني 
اقيامه�ا فيك�ون املجم�وع )44,800,000( اربع�ة واربع�ون 
ملي�ون وثمنمائة الف دينار وحي�ث وردت ورقة تبليغك بموعد 
املرافع�ة وحس�ب كت�اب  قس�م رشطة هبه�ب بالع�دد ق4/ 
12644/11 يف 2017/6/18 واش�عار  مخت�ار ناحي�ة هبهب 
حس�ن ابراهيم كاظم وحس�ب ما ج�اء بإف�ادة مختار هبهب 
بتاري�خ 2017/9/13 واملتضمن يف اش�عاره ارتحالك اىل جهة 
مجهول�ة علي�ه اقتىض تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/10/15 موعدا 
للمرافعة وعند عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون 
القايض
عدنان حسني عي

محكمة قوى االمن الداخي الخامسة
رقم القضية / 2016/297

تاريخ القرار / 2016/1/26
تش�كلت محكم�ة قوى االم�ن الداخي الخامس�ة ي�وم الثالثاء املص�ادف 2016/1/26 
برئاس�ة اللواء الحقوقي رزاق عبد عي محمد الطائي وعضوية كل من العميد  الحقوقي 
خضر عويف هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله وأصدرت باس�م الش�عب حكمها 

االتي : 
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة باسم الشعب عى املدان الغائب )الرشطي 

حسيب سلمان حسيب كحيط ( 
غيابيا بما يي :

1 � بالحبس ملدة )خمس�ة س�نوات( وفق احكام املادة 5 / اوال من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل بقان�ون رقم 38 لس�نة 2015 وبدالل�ة املادة 69 من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2014/10/18 ولحد االن
2 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي اس�تنادا الحكام املادة 41/ ثانيا من ق.ع.د 

رقم  14 لسنة 2008 
3 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف 

حقه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا  الحكام املادة 69/ 

ثالثا من ق.ا.د
5 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا الحكام  املادة 69/ رابعا من ق.ا.د

6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب  جبار عاتي جرب مبلغ قدره خمسة وعرشون 
الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعراض استنادا الحكام املادة 71/ ثانيا من ق.ا.د رقم 
17 لسنة 2008 وافهم علنا يف 2016/1/26

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/

اعالن تسجيل
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل )حيدر عي حريف ( واملؤرخ يف 2017/9/25 
املتضمن طلب تسجيل مكائن  والعائدة له واملنسوبة حاليا  يف الحرفني واملدرجة اوصافها 
ادناه فعى من له عالقة  بها وادواتها  املوصوفة   ان يراجع الطرق القانونية الثبات ذلك 
وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل  خالل مدة خمس�ة عرش يوما من 
الي�وم التايل لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل متاخر لحني حس�م الدعوى واالعراض ملدة 
س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل ادواتها باسم طالب التسجيل   

وفقا لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل
معمل حدادة حيدر عي حرفني

االوصاف : 
*مولدة كهربائية 32kv  محلية 1500.000

*ماكنة لحيم عدد2 صيني   500.000
*كر كهربائي صيني 500.000

*مزرف عمودي صيني  500.000
*كورسة يدوية  صيني 150.000
*كورسة ثابتة   صيني 150.000

*دريل يدوي  صيني 150.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/

اعالن تسجيل
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)عباس كاظم خليل ( واملؤرخ يف 2017/9/25 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل مكائ�ن  والعائ�دة 
ل�ه واملنس�وبة حالي�ا  يف الحرف�ني واملدرج�ة 
اوصافها ادناه فعى من له عالقة  بها وادواتها  
املوصوفة   ان يراجع الطرق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل  خالل مدة خمس�ة ع�رش يوما من 
الي�وم التايل لتاري�خ النرش ويعترب التس�جيل 
متاخر لحني حس�م الدع�وى واالعراض ملدة 
س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه 
سيتم تسجيل ادواتها باس�م طالب التسجيل   
وفقا لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لسنة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل
معمل حدادة عباس كاظم

االوصاف : 
*مولدة كهربائية محلية   1500.000

*ماكنة لحيم   صيني عدد 2   500.000
*كر كهربائي صيني   500.000

*مزرف عمودي   صيني 500.000
*كورسة يدوية   صيني   150.000

*كورسة ثابتة  صيني   150.000
*دريل يدوي   صيني 150.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/

اعالن تسجيل
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة 
م�ن قب�ل )حيدر ج�دوع محم�د ( واملؤرخ يف 
2017/9/25 املتضمن طلب تس�جيل مكائن  
والعائ�دة ل�ه واملنس�وبة حالي�ا  يف الحرف�ني 
واملدرج�ة اوصافها ادناه فع�ى من له عالقة  
به�ا وادواته�ا  املوصوفة   ان يراج�ع الطرق 
القانوني�ة الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه 
الدائ�رة بغي�ة ايق�اف التس�جيل  خ�الل مدة 
خمس�ة عرش يوم�ا من الي�وم الت�ايل لتاريخ 
الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر لحني حس�م 
الدع�وى واالع�راض مل�دة س�بعة اي�ام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
ادواتها باسم طالب التس�جيل   وفقا لقانون 
الكتاب العدول رقم ) 32( لسنة 1998 وتعطى 

له شهادة التسجيل
الكاتب العدل
معمل نجارة حيدر كالك

االوصاف : 
*جامعة نجارية بلغاري   2000.000
*منشار رشيطي  تركي  1250.000

*كر قريص   صيني   250.000
*مولدة kv 30 محلية   1500.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/

اعالن تسجيل
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)امر تحسني رضا ( واملؤرخ يف 2017/9/26 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل مكائ�ن  والعائ�دة 
ل�ه واملنس�وبة حالي�ا  يف الحرف�ني واملدرج�ة 
اوصافها ادناه فعى من له عالقة  بها وادواتها  
املوصوفة   ان يراجع الطرق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل  خالل مدة خمس�ة ع�رش يوما من 
الي�وم التايل لتاري�خ النرش ويعترب التس�جيل 
متاخر لحني حس�م الدع�وى واالعراض ملدة 
س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه 
سيتم تسجيل ادواتها باس�م طالب التسجيل   
وفقا لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لسنة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل
معمل حدادة امر محسن

االوصاف : 
*كر كهربائي صيني   1500.000

*ماكنة لحيم   صيني عدد2   500.000
*دريل عمودي  صيني  500.000

*دريل يدوي   صيني 150.000
*كورسة ثابتة  صيني 150.000

*كورسة متحركة   صيني 150.000

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 357 

التاريخ: 2017/9/26

اعالن

مريان عزيز فريد 
املدير العام

رشكة اخلطوط اجلوية العراقية
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       المستقبل العراقي / بغداد

رغ�م الغم�وض الذي أح�اط بقرع�ة بطولة 
خليج�ي 23، والت�ي ج�رت أم�س اإلثن�ن يف 
العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة، إال أن منتخب 
الع�راق يعتربه�ا محط�ة مهم�ة الس�تعادة 

األلقاب.
 اس�تطلع موقع كورة الري�ايض أراء الجهاز 
الفن�ي للمنتخ�ب العراق�ي ح�ول القرع�ة، 
وحظوظ أس�ود الرافدي�ن يف البطولة تابعته 

»املستقبل العراقي«.

قرعة متوازنة
أشار باسم قاسم، مدرب املنتخب العراقي، إىل 
أن القرعة متوازنة، رغم ظروفها االستثنائية 

وعدم حضور بعض الدول ملراسم السحب.
وقال قاس�م »جميع ال�دول الخليجية يف ذات 
املس�توى خصوصا يف بطوالت الخليج، دائما 

ما تجد الجميع ينافس عىل اللقب«.
وأوضح قاسم أن املنتخب العراق سوف يدخل 
بحث�ا ع�ىل اللقب الخليج�ي، الس�تعادة ثقة 

ومساندة ودعم الجماهري.

الضبابية حاضرة
امل�درب املس�اعد رحي�م حمي�د، أش�ار إىل أن 
الضبابية تحيط بمش�هد خليج�ي 23 تماما، 
وغياب ممثيل 3 دول عن القرعة، يهدد مصري 
إقامتها عىل أرض الواقع، خاصة وأن الكويت 

تعاني من عقوبة اإليقاف.
الع�راق، س�وف يس�تعد  أن منتخ�ب  وأك�د 
للبطول�ة، وعزيمت�ه املنافس�ة ع�ىل اللق�ب، 
خاص�ة أن النتائ�ج الت�ي حققه�ا الفريق يف 
تصفي�ات كأس العالم، تحت�م عليه مواصلة 
ارتف�اع الخ�ط البياني واملنافس�ة عىل اللقب 

الخليجي.
نظام البطولة

املدرب املس�اعد ش�اكر محمود، تحدث عن عدم 

استقرار املش�هد العام للبطولة، وهل ستقام أم 
ال، وه�ل يظل نظ�ام املجموعت�ن أم الذهاب إىل 

مجموعة واحدة.
وق�ال ش�اكر »نظ�ام البطول�ة ل�ن يؤث�ر ع�ىل 

طموح�ات املنتخ�ب العراق�ي يف املنافس�ة عىل 
املنتخب�ات  أن مس�تويات  اللق�ب، ألنن�ا ن�رى 

الخليجية جميعها متقاربة ومتشابهة«.
وتاب�ع »أعتقد املجموع�ة متوازن�ة، ألن جميع 
املنتخب�ات س�تدخل م�ن أج�ل املنافس�ة ع�ىل 

اللقب«.
وأش�ار إىل أن نهج املنتخب العراق�ي، منذ قدوم 
الجه�از الفن�ي الح�ايل، يس�عى للدف�ع بوجوه 

جديدة«.
م�ن جهته رأى املدي�ر الفني الس�ابق للمنتخب 
العراق�ي لك�رة الق�دم عدنان حم�د ان املنتخب 
العراق�ي فرصت�ه جيدة، بالرغم م�ن وجوده يف 

مجموعة قوية.
وق�ال حم�د يف ترصي�ح ل�«ك�ورة«،« أج�د أن 
املنتخ�ب العراق�ي فرصت�ه جي�دة، بالرغم من 
وجوده يف مجموعة قوية، مع كل من قطر، البلد 
املنظم، والبحرين واليمن، وال يوجد منتخب أقل 

من نظريه يف املستوى«.
أعرب ، عن أمل�ه« يف إقامة كأس الخليج 23، يف 
موعدها املح�دد بالعاصمة القطري�ة الدوحة«، 
مبينا ان« املنتخبات الخليجية مس�تواها تطور 

بصورة واضحة«.
وأش�اد عدنان بحفل قرعة البطول�ة الخليجية، 

متمنًيا أن تقام بمشاركة املنتخبات الثمانية.
ووقع�ت قرع�ة بطول�ة كأس الخلي�ج املنتخب 

العراقي األول لكرة القدم يف املجوعة األوىل.
حيث جرت يف العاصمة القطرية الدوحة، قرعة 
بطول�ة كأس الخلي�ج الثالث�ة والعرشي�ن لكرة 
الق�دم، وذلك صباح اليوم االثن�ن بأحد الفنادق 

الكربى يف قطر.
وأس�فرت القرعة ع�ن وقوع املنتخ�ب العراقي 
يف املجوع�ة األوىل مع منتخب�ات قطر والبحرين 
واليمن، يف حن ضمت املجموعة الثانية منتخبات 
الس�عودية واإلمارات وسلطنة عمان، وستنضم 

لها الكويت يف حالة رفع اإليقاف عنها.
ومن املقرر أن تق�ام بطولة كأس الخليج خالل 
الفرتة من 23 ديس�مرب / كانون األول، وحتى ٧ 

يناير / كانون الثاني بالدوحة.

محد: فرصة العراق جيدة يف كأس اخلليج

املنتخب الوطني متحفز خلطف لقب خليجي 23

المستقبل العراقي / متابعة             

كش�ف المهاج�م األوروجوياني 
لويس سواريز، العب برشلونة 
اإلسباني، عن أصعب مدافع 
مس�يرته  خ�الل  واجه�ه 

الكروية حتى اآلن.
خ�الل  س�واريز،  وق�ال 
لصحيف�ة  تصريحات�ه 
ديبورتيف�و”  “مون�دو 
اإلس�بانية: “أصع�ب مداف�ع 
واجهت�ه ط�وال مس�يرتي ه�و 
س�يرجيو رام�وس، فه�و الع�ب 

تنافسي ويملك خبرات كبيرة”.
وعن هدف ال ُينس�ى مع برش�لونة، 
أج�اب: “هدف�ي أم�ام ري�ال مدريد 
بالكالس�يكو، حي�ن فوزن�ا بهدفين 
لهدف، وسجلت هدفا حاسًما في 
المباراة والبطولة موسم 2014 

.”2015�
ح�ارس  “كامين�ي  واختت�م: 
ماالج�ا ه�و أصع�ب ح�ارس 
واجهته، فلم أنجح في التسجيل 

أمامه”.
ُيذكر أن س�واريز احتفل بمش�اركته 
ف�ي المباراة رقم 100 ل�ه مع النادي 
الكتالون�ي، خ�الل مواجه�ة جيرونا 
الماضية بالليج�ا، التي انتصر خاللها 

برشلونة بثالثية.

الكشف عن حماولة زيدان لضم نجم دورمتوند
              المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة ألمانية، عن محاولة س�ابقة لزين 
الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد اإلس�باني، لضم نجم 

بوروسيا دورتموند األلماني، لصفوف الفريق الملكي.

وقال�ت صحيفة “بيلد” األلمانية: “زيدان من كبار المعجبين 
بالالعب األلماني الشاب جوليان فيجل )22 عاما(، وفي عام 
2016 استفسر عما إذا كان هناك شرط جزائي في عقده مع 

دورتموند، لكنه علم بعدم وجوده”.
وأضاف�ت الصحيفة: “رغم انتهاء عق�د فايجل في 2021 إال 

أنه تحت أعين ريال مدريد”.
ويح�ل ريال مدري�د ضيًفا على دورتمون�د الليلة، في 

المب�اراة الت�ي تجمعهم�ا ب�دور المجموعات 
ضمن منافس�ات مس�ابقة دوري أبطال 

أوروبا.

              المستقبل العراقي / متابعة

رف�ض الفرنس�ي عثمان ديمبل�ي، مهاجم فريق برش�لونة اإلس�باني، نصائح 
األطباء له بالراحة عقب العملية الجراحية التي خضع لها مؤخًرا.وخضع 
ديمبلي لجراحة في فنلندا بعد اإلصابة التي تعرض لها خالل مواجهة 
خيتافي بالليجا، وهي تمزق في وتر العضلة ذات الرأس�ين للفخذ 
األيس�ر، وتق�رر غياب�ه لش�هرين ونصف.وبحس�ب صحيف�ة 
“موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية، فإنه عل�ى الرغم من مرور 
أق�ل من أس�بوعين عن عملي�ة ديمبلي، إال أنه ب�دأ بالفعل 

ف�ي الذهاب للمدينة الرياضية لبرش�لونة، وإجراء عدة 
تدريبات خفيفة.وأش�ارت الصحيفة، إلى أن ديمبلي 
رف�ض طلب األطباء بالراح�ة واالنتظار لفترة قبل 
بدء مرحلة التعافي، وأصر على القيام بالتدريبات، 

ولكي يكون قريًبا من زمالئه في الفريق.

              المستقبل العراقي / متابعة

اس�تبعد يورجن كلوب مدرب ليفربول، الشاب بن وودبيرن من 
قائمة الفريق أمام س�بارتاك موس�كو الروس�ي في دوري أبطال 

أوروبا، غدا الثالثاء رغم تألقه مع منتخب ويلز.وظل الالعب البالغ 
عمره 17 عاما، الذي س�جل في مباراته الدولية األولى ليمنح ويلز 
الفوز على النمس�ا ف�ي تصفيات كأس العالم الش�هر الحالي، مع 
فري�ق ليفربول تحت 19 عاما، بينما اس�تعد 20 العبا من الفريق 

األول للس�فر لروسيا اليوم اإلثنين.وس�يغيب عن تشكيلة الفريق 
للمب�اراة أيض�ا كل م�ن ناثانيال كالي�ن وآدم الالن�ا المبتعدين منذ 

فت�رة طويلة، لك�ن المدافعين جويل ماتيب ودي�ان لوفرين انضما عقب 
مشاركتهما في الفوز 2-3 على ملعب ليستر سيتي يوم السبت دون الشعور 

بأي مشاكل.وتحيط الشكوك بمشاركة الالعبين في المباراة لإلصابة.وتعادل فريق 
المدرب يورجن كلوب في مباراته األولى بالمجموعة الخامس�ة بدوري األبطال 2-2 مع 

إشبيلية وكذلك تعادل سبارتاك 1-1 مع ماريبور.

              المستقبل العراقي / متابعة

أعل�ن نادي ميالن اإليطالي، رس�ميا 
وس�طه  الع�ب  عق�د  تجدي�د  ع�ن 

اإلسباني الدولي خيسوس فيرنانديز 
2022.وذك�ر ميالن  سوس�و حت�ى 
عبر موقعه الرسمي “ميالن يسعده 
اإلعالن عن تجديد عقد سوسو حتى 

30 يونيو/ حزيران 2022”.
وأض�اف “لقد انتظرنا هذا اليوم منذ 
فت�رة طويل�ة، وكلنا نش�عر بالرضا 
بهذه المحصلة، تم توقيع العقد اآلن 

بشكل رسمي”.
وأوضح “هذا نبأ رائع لكل جماهير 
الن�ادي، لقد كان واح�دا من أفضل 

الالعبين في الموسم الماضي.

رسميًا: ميالن يربط سوسو حتى 2022

ديمبيل يرفض نصائح األطباء

كلوب يتجاهل تألق
نجم ويلز الصاعد

باريس سان جريمان مهدد باإلقصاء
من دوري أبطال أوربا

            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، عن تهديد 
االتحاد األوروبي لكرة القدم “اليويفا”، لنادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي، باإلقصاء من 

دوري أبطال أوروبا.
وتعاقد النادي الفرنسي، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفي�ة م�ع البرازيل�ي نيمار دا س�يلفا من 
صفوف برش�لونة اإلسباني مقابل 222 مليون 
ي�ورو، باإلضاف�ة الس�تعارة خدم�ات المهاجم 
الش�اب كيليان مبابي من موناك�و، مع وجود بند 

الشراء النهائي مقابل 180 مليون يورو.

وبحس�ب صحيف�ة البايي�س، ف�إن أندي�ة باي�رن 
ميونيخ، يوفنت�وس، وريال مدريد قامت بالضغط 
عل�ى االتح�اد األوروبي، م�ن أجل إقص�اء الفريق 
الباريس�ي، م�ن منافس�ات دوري أبط�ال أوروب�ا 
الموس�م المقبل )2019-2018(، بس�بب مخالفة 

قوانين اللعب المالي النظيف.
وأش�ار التقرير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، 
حاول�ت بيع ع�دد م�ن الالعبين قبل نهاية س�وق 
االنتقاالت، إال أنها لم تنجح سوى في بيع سيرجي 
أوريي�ه لتوتنه�ام اإلنجلي�زي مقاب�ل 25 ملي�ون 
يورو، وبليز ماتويدي ليوفنتوس مقابل 20 مليون 

يورو.

سواريز يكشف عن أصعب 
مدافع واجهه يف مسريته
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؟؟هل تعلم
ه�ل ت�عل�م ان ... أكرب بيضة يف العال�م اآلن هي بيضة 
النعام�ة، وزنه�ا 2 كيلوجرام تقريباً، ُوس�مك قرشتها 
فيبلغ 5ر1 ميليمرت تقريباً، ويمكن لش�خص وزنه 98 

ر126 كيلوجرام أن يقف عليها دون أن تتحطم.
...البعوض�ة . . له�ا أس�نان، وعدد أس�نانها 47 س�نة 
ولألرن�ب . . 28 س�ناً يف فمه،وللفي�ل 32، وللجمل 34 

وللكلب42.
تتجدد رموش عني االنس�ان باستمرار، ويبلغ متوسط 

عمر الرمش الواحد حوايل 150 يوما.
كل الكائن�ات تح�رك فكه�ا الس�فيل عن�د األكل، ع�دا 

التمساح، الذي يحرك فكه العلوي.
ه�ل ت�عل�م ان ... قل�ب الذباب�ة يخف�ق 1000 مرة يف 

الدقيقة الواحدة.
ه�ل ت�عل�م ان ... اكرب مجموع�ة ج�زر يف العالم يبلغ 

طولها 5600 كيلومرت.
أك�رب صحراء يف العالم هي الصحراء الكربى يف ش�مال 

أفريقيا.
أضخم أنواع العناك�ب تعيش يف الربازيل، ويصل وزنها 

إىل 85 جراماً .
هل ت�علم ان أثقل حيوان يف العالم هو الحوت األزرق.

مهنياً: تواجهك بعض املشاكل، لكنها لن تحّد 
من نشاطك املعهود.

عاطفياً: تس�بب غريتك الزائ�دة اضطراباً يف 
عالقتك مع الحبيب، ثق به أكثر.

مهنياً: كن واقعياً وصبوراً وقاوم الصعوبات 
التي قد تواجهها يف عملك.

عاطفياً: تش�عر بالراحة ولن ترتدد يف إسعاد 
الحبيب ونيل رضاه.

مهني�اً: إس�تغل قدرات�ك البديهي�ة يف تمييز 
األم�ور واب�ذل طاقاتك لتحصل ع�ى النتائج 

املرجوة.
عاطفي�اً: عالج املس�ائل الطارئ�ة يف عالقتك 

بالحبيب بحكمة وخذ مواقفه يف اإلعتبار.

مهني�اً: تح�رز املزيد من األرب�اح إذا عرضت 
أفكارك عى أشخاص يمكنهم دعمك.

يف  ولباقت�ك  مظه�رك  يف  أناقت�ك  عاطفي�اً: 
الترصف تجذبان إليك الجنس اآلخر

مهني�اً: ال تحتاج ألن يعرف الجميع ما تفكر 
به، فال تنفجر عندما تخطر يف بالك فكرة.

عاطفياً: تسود الكآبة حياتك العاطفية، لكن 
ال بد من أن تتحّسن األمور بشكل تدريجي.

 مهنياً: يمنح�ك تعبريك عن أفكارك ومبادئك 
شهرة وشعبية.

عاطفياً: تشعر بصعوبة التفاهم مع الحبيب 
وقد تزيد األمور تأزماً.

مهنياً: تش�عر بالتعب بس�بب الضغوط لكن 
تجنب تراكم أعمالك.

عاطفي�اً: ال تختلق املش�اكل م�ع الرشيك بل 
إعمل عى تطويقها قبل أن تتأزم.

مهني�اً: الحوار واإلتص�االت لعبتك التي تنعم 
بها، إقنع اآلخرين بوجهة نظرك.

عاطفي�اً: تعي�ش ف�رتة دافئ�ة وواع�دة مع 
الحبيب ع�ى الرغم من م�رور العالقة أخرياً 

بتقلبات.

مهني�اً: تلم�س مماطلة من إح�دى الجهات 
لتنفيذ عمل تخطط له منذ فرتة.

عاطفي�اً: تحصد النجاح ال س�يما يف النقاش 
مع الحبيب وحسم األمور العالقة.

مهني�اً: ال تدع مش�اكلك الش�خصية تؤثر يف 
مهامك يف العمل.

عاطفياً: باس�تطاعتك قلب بعض املعطيات 
وتوظيفها لصالح عالقتك بالرشيك.

مهني�اً: تنج�ز صفق�ة مالي�ة تخرج�ك من 
وضعك املايل الصعب.

عاطفي�اً: يضع�ك الرشي�ك يف موق�ف صعب 
ويطلب منك أن تأخذ قراراً حاسماً.

مهني�اً: ال تدع عملك ومش�اكلك الش�خصية 
يؤثران يف أدائك يف العمل.

عاطفياً: تزدهر العواطف ويكون الجو مالئماً 
للتمتع بالحنان والرومنسية.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

مكرونة بالجبنة البارميزان
املقادير:

نصف كيلو مكرونة
1 كوب جبنة بارميزان مبشورة

ملح
خل

زيت
ماء

طريقة التحضري:
تس�لق املكرونة بالطريقة التقليدية يف ماء 

مضاف إليها ملح وخل وزيت.
ت�رتك ع�ى النار حت�ى تنضج، ث�م تصفى، 

وتغسل جيداً.
توضع يف الطبق، ويرش فوقها الجبنة.

تقدم س�اخنة مع ص�دور الدجاج بصوص 
الجبنة.

أدوية الربو تسبب الكوابيس لألطفال!
أكد علماء من جامعة خرونينغن الهولندية أن بعض أنواع أدوية الربو 
تتس�بب لألطفال بالكوابيس وبعض املش�اكل النفسية..تس�تخدم 
حوارص الليكوترينات عى نطاق واسع يف معالجة أعراض الربو عند 
البالغني واألطفال فوق عمر الس�نتني. ومن أشهر تلك األدوية يأتي 
»مونتيلوكاست« الذي غالبا ما يوصف لألطفال، ويصنف من أفضل 
أدوي�ة القرن الح�ادي والعرشين ملعالجة ه�ذا املرض..ولكن بعض 
الخ�رباء أكدوا أن اآلث�ار الجانبية التي يرتكها هذا الدواء قد تش�كل 

خطرا عى الحالة النفسية وخصوصا عند األطفال.
وللتأك�د م�ن تل�ك املعلوم�ات ق�ام الخ�رباء يف جامع�ة خرونينغن 
الهولندية بدراس�ات شملت أكثر من 1000 طفل وصف األطباء لهم 
تل�ك املادة الدوائي�ة، حيث تبني أن أغلب األطف�ال الذين تعاطوا هذا 
الدواء لفرتات طويلة نس�بيا، بدأ يعاني من مش�اكل نفسية وأحالم 
ليلي�ة مزعجة. وباإلضافة لتلك األع�راض، الحظ العلماء أن تعاطي 
هذا الدواء يؤدي مع مرور الوقت لإلصابة بنوع من التهابات األوعية 
الشعرية املوجودة يف الرئات، فضال عن أنه يرتك تأثريات خطرية عى 

القلب والكى.

»تسال« تطرح شاحنات كهربائية ذاتية القيادة
أعلن امللياردير األمريكي ومؤس�س رشكة تس�ال إيلون موسك أن 
الرشك�ة ستس�تعرض أوىل ش�احناتها الكهربائية الكب�رية ذاتية 
القي�ادة..ويف تغريدة له عى تويرت قال موس�ك: »من املفرتض أن 
يتم اإلعالن عن ش�احنات س�يمي التي تنتجها تس�ال واختبارات 
قيادتها، يف 26 أكتوب�ر من العام الجاري. يجب رؤية هذا الوحش 

بأم العني، إنه يشء ال يصدق«.
وتأت�ي تل�ك الترصيحات تأكي�دا للمعلومات التي أوردتها تس�ال، 
يف أغس�طس الفائت، والت�ي أكدت من خاللها أنه�ا تتفاوض مع 
املسؤولني عن مديرية النقل يف والية نيفادا األمريكية للسماح لها 
باختب�ار ش�احنة كهربائية جديدة، حيث أكدت أن تلك الش�احنة 
مزودة بأنظمة القيادة الذاتية التي تمكنها من الس�ري بأمان عى 

الطرق العامة واملزدحمة.
ويذكر أن تس�ال موتورز هي رشكة متخصصة بإنتاج الس�يارات 
الكهربائية الفاخ�رة، واإللكرتونيات املعتمدة عى مصادر الطاقة 

املتجددة، يقع مقرها يف كاليفورنيا األمريكية.

»أول تلسكوب« للبحث عن الكائنات الفضائية!
يح�اول فريق دويل من األس�اتذة وعلم�اء الفيزياء الفلكية واملهندس�ني ورجال 
األعم�ال إتمام عملية تمويل تلس�كوب ثوري لفحص وتحليل أس�طح الكواكب 
 ،»ExoLife Finder« البعيدة يف األنظمة الشمسية القريبة..ويتم تنسيق مرشوع
من قبل مؤسس�ة »PLANETS«، التي أنش�أت صفحة )كيك س�تارتر( للتمويل 
الجماعي من أجل بناء النموذج األويل للعنرص الرئييس للتلسكوب الجديد.وكتبت 
املؤسس�ة عى صفحة كيك ستارتر: »يهدف هذا املرشوع لتصميم أول تلسكوب 
يف العال�م قادر عى تصوير املحيط�ات والقارات والحياة عى الكواكب الخارجية 
القريب�ة. وُصمم تلس�كوب )ELF( للكش�ف ع�ن البصم�ات الكيميائية للحياة 
املحتمل�ة يف الغالف الجوي، بم�ا يف ذلك املاء واألوكس�يجني وامليثان واألوزون«.

ويكمن الهدف األويل يف جمع 35 ألف دوالر إلتمام تصميم محرك املرآة، املسؤول 
عن نقل 16 مرآة دائرية ثالثية األبعاد يف التلس�كوب، من ش�أنها تجميع الضوء 
الص�ادر م�ن النظم الشمس�ية املج�اورة، أم�ا اله�دف النهائي فيتمث�ل يف بناء 
تلس�كوب يعمل بكامل طاقته يف صحراء »أتاكاما« يف شييل، بتكلفة تقدر بنحو 
130 مليون دوالر خالل 5 سنوات.وسيبلغ قياس قطر النسخة النهائية 25 مرتا، 

ما يعطي التلسكوب مدى يصل إىل 25 سنة ضوئية.

بدون تعليق

سلطة األرز بالطامطم
و اخليار

ق اليوم..
طب

صبي يسعى لدخول موسوعة غينيس
يس�عى الصبي يوس�ف البهتيني للخروج 
م�ن قطاع غزة املحارص منذ أكثر من عرش 
س�نوات، للمش�اركة يف موس�وعة غينيس 
لألرقام القياسية عن مهارة جسدية فريدة 

من نوعها. 
فقب�ل ش�هرين، تلق�ى الصب�ي البالغ من 
العمر 12 عاما موافقة من إدارة املوسوعة 
للمنافس�ة ع�ى تحطي�م رق�م قي�ايس يف 
قط�ع مس�افة عرشين مرتا بجس�د ملتّف 
عى ش�كل كرة، عى أن يج�رى االختبار يف 

العاصمة األردنية.
وبعدم�ا أنهى يوس�ف تمارين�ه الخميس، 
أعرب عن أمل�ه يف أن يحقق الرقم القيايس 

قاطعا مس�افة عرشين م�رتا يف 14 ثانية، 
ال�ذي  محم�د  لش�قيقه  ش�كره  موّجه�ا 
اكتشف موهبته ودّربه. ويقول محمد )21 
عاما( »تلقينا قبوال منذ ش�هرين ملشاركة 
أخي يوسف يف موسوعة غينيس يف األردن، 
نح�اول من�ذ ذلك الحني الخ�روج من غزة، 
لك�ن املعاب�ر مغلق�ة س�واء م�ع مرص أو 

إرسائيل«.
ويش�ري إىل أن »القائم�ني ع�ى موس�وعة 
غيني�س متفهمون للظ�روف يف قطاع غزة 
وبناء علي�ه لم يحدد تاريخ بعينه لوصولنا 
للمش�اركة، ب�ل أب�دوا اس�تعدادا لتحدي�د 

التاريخ فور مغادرتنا غزة«.

روبوت يساعدك عىل اختاذ القرارات السياسية!

طور العلماء روبوتا يمكنه مساعدة 
الق�رار  اتخ�اذ  ع�ى  األش�خاص 
املناس�ب والتصويت يف االنتخابات 
روب�وت  ع�ى  السياس�ية..ويطلق 
 ،»Nigel« الذكاء االصطناعي اس�م
القادر ع�ى تقديم املس�اعدة فيما 
السياس�ية.وُطور  القرارات  يخص 
الروبوت »نايغل« م�ن قبل باحثني 
يف رشكة Kimera Systems، الذين 
وصفوه بأنه »أول ذكاء اصطناعي 
يف العال�م يحاك�ي البرش«..وبه�ذا 
الص�دد، قال منري ش�يتا، مؤس�س 
الرشكة: »نريد أن يثق املستخدمون 
بالروب�وت )نايج�ل(، ال�ذي ُصمم 
اليومي�ة«.. الحي�اة  يف  لخدمته�م 

ويتمتع الروبوت بقدرته عى التعلم 

ليكون ع�ى بينة م�ن االحتياجات 
الش�خصية، ولفهم طبيعة أنشطة 
البرش..وأضاف السيد شيتا: »نأمل 
أن يكس�ب نايغل املعرف�ة الكافية 
يف نهاية املط�اف، ليكون قادرا عى 
املناقشات  مساعدة األش�خاص يف 
واالنتخابات«.وتج�در  السياس�ية 
اإلش�ارة إىل أن الروب�وت املطور ما 
ي�زال يف املراح�ل األوىل، كم�ا يأمل 
بش�كل  اس�تخدامه  يف  الباحث�ون 
أوسع يف املستقبل..ويف حني يعتقد 
البع�ض أن منح الثق�ة للروبوتات 
فيم�ا يتعلق بالقرارات السياس�ية 
أمر خطري، يعتقد شيتا أن الروبوت 
»نايغ�ل« س�يجعل م�ن الق�رارات 

السياسية أكثر عدال.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1526
  االربعاء 27 ايلول 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

منع السفر ومبدأ الرشعية اإلجرائية النارصية مدينة الغبار املستحيل

عامر حسن شنتةصباح ناهي 

 تع�د حرية الس�فر من الحريات األساس�ية الت�ي نص عليها الدس�تور، ولم يجز 
تقييده�ا أو تحديده�ا إال بقان�ون أو بناًء على قان�ون، غير أن حماي�ة حقوق األفراد 
والمجتم�ع ق�د تقتضي في أحيان كثيرة تقييد تلك الحرية من خالل منع س�فر بعض 
األشخاص الذين يخشى هروبهم، حيث بات السفر وسيلة سهلة يتخذها البعض للهرب 
م�ن المالحق�ات القضائية التي قد تطاله�م، وفي ظل انعدام تع�اون الجهات الدولية 
ف�ي تس�ليم المطلوبين أصب�ح لزاماً على الجه�ات القضائية اتخاذ إجراءات س�ريعة 
تضم�ن منعهم من الهرب . وإذا كانت ممارس�ة المحاكم المدني�ة لذلك التقييد ال تثير 
أية إش�كالية كونها تمارس ضمن صالحيتها المنصوص عليها في قانون المرافعات 
المدنية ،المادة)142(منه، فأن إصدار محاكم الجزاء لتلك القرارات،تثير جدالً واس�عاً 
حول السند القانوني الذي يبيح لها ذلك .إذ لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية 
على منع الس�فر إال في مورد واحد يتعلق بتبليغ المتهم الهارب بموعد المحاكمة في 
الجنايات المعاقب عليها باإلعدام،الم�ادة) 143/د(منه. ويمثل إصدار محاكم الجزاء 
لقرارات منع السفر في نظر البعض خروجا على مبدأ )الشرعية اإلجرائية الجنائية( 
والذي يعني في ما يعنيه وجوب استناد اإلجراءات التي تتخذها المحكمة إلى نصوص 
قانوني�ة صريحة تبيح له�ا ذلك، صيانة لحق�وق وحريات األفراد م�ن أن تنتهك. وال 
يمنع عدم النص على مبدأ الش�رعية اإلجرائية في الدس�تور من األخذ به ،طالما مثل 
برأيهم اإلطار الذي يضمن تحقيق مبدأ الش�رعية الموضوعية)الجريمة والعقوبة إال 
بن�ص( المنصوص علي�ه فيه. ومهما كانت جدارة الرأي الس�ابق ف�أن األخذ به على 
إطالق�ه ي�ؤدي إلى إفالت العدي�د من المجرمين م�ن تحت طائلة العق�اب .لذلك يرى 
الكثي�رون أن تحقيق الت�وازن العادل بين حماية الحري�ات الفردية وحماية المجتمع 
تبي�ح اتخاذ تل�ك القرارات,وان المصلح�ة االجتماعية هي األول�ى واألجدر بالرعاية. 
وذل�ك م�ا تمليه )الضرورة العملية( وهي من المبادئ المس�تقرة ف�ي مختلف النظم 
القانونية .والتي تمثل استثناًء على مبدأ )الشرعية اإلجرائية( والتي ورد النص عليها 
في المذكرة اإليضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية ،إذ اعتبرتها من المقاصد 
األساس�ية التي يقوم عليها القانون لتحقيق العدل. كذلك يمكن لقرارات منع الس�فر 
المتخذة من قبل محاكم الجزاء، أن تجد س�ندها  في قانون المرافعات المدنية والذي 
يع�د المرجع لكافة قوانين المرافعات واإلجراءات بحس�ب الم�ادة األولى منه طالما 
ل�م يكن هناك نص يتعارض معه صراحة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. غير 
أن هذا االس�تثناء اليجوز التوس�ع فيه منعاً إلضراره بحريات األفراد دونما ضرورة 
حقيقية تس�تدعيه .وهذا ماأكد عليه مجلس القضاء األعل�ى في العديد من إعماماته 
بوجوب اقتصار محاكم الجزاء في اتخاذها لقرارات منع السفر على القضايا المهمة 
فق�ط. والبد من اإلش�ارة إال أن قرارات منع الس�فر من قبل محاك�م الجزاء  تعد من 
المواضي�ع المثي�رة للجدل في معظم الدول العربية ،إذ ل�م تتضمن قوانين اإلجراءات 
الجزائية فيها نصاً صريحاً يبيح لها ذلك وان تضمن بعضها نصاً عاماً يجيز اتخاذ أي 
إج�راء ال يتعارض مع النظ�ام العام أو حقوق األفراد. وتس�تند المحاكم في اتخاذها 
لتل�ك القرارات إل�ى ضرورات حفظ النظ�ام وحماية المال العام، وف�ي النهاية يبقى 
األمر يعاني من فراغ تش�ريعي واضح. يقتضي تدخال من الس�لطة التشريعية لتعديل 
قانون أصول المحاكمات الجزائية بوضع نص صريح يمنح تلك الصالحية إلى محاكم 
الج�زاء وبضوابط محددة. وان يك�ون ذلك التدخل عاجالً ،بعد ان ازدادت حاالت هرب 
بعض المتهمين والمحكومين من كبار المس�ؤولين في الدولة. إذ لم يعد الس�فر كما 

كان )قطعة من سقر( بل بات وسيلة لمن ظفر.

كنت ق�د وصفته�ا يوما ب�”مدين�ة الغبار ألمس�تحيل كونها عابس�ة 
مغبرة، ينهال عليها التراب كالمطر، طيلة العام إال في أوقات الشتاء حيث 
تنهمر عليها ش�الالت مطر س�خي لتغرق بيوتاتها وش�وارعها، وبساتين 
نخيلها وتكتشف بعيد توقفها كم هي مهمله إنها الناصرية ألعراقية مدينة 
اس�تثنائية لسببين: األول كونها منبع األفكار التحررية في العراق ومنفى 
اليساريين العراقيين لذلك أنتجت األحزاب التي قادت العهد الجمهوري في 
العراق ومهدت لسقوط العهد ألملكي وجل ضباط وجنود الحركة الوطنية 
منها، ولكونها أنتجت أيضا الحركات واألحزاب السياسية الرئيسة متمثلة 
بالحزبي�ن الش�يوعي والبعث أعرق حزبي�ن قادا العراق الحديث ومس�رح 
صراعات�ه، باإلضافة إلى كونها تكاد تكون الوحيدة التي جلب مؤسس�ها 
وواليه�ا منتص�ف القرن الثامن عش�ر، ناصر باش�ا األش�قر الس�عد ون، 
مهندسا سويسريا خطها متعامدة الشوارع على نهر دجلة، فهي ال تعطي 

ظهرها للنهر الذي ينساب من حولها كما درجت المدن األخرى.
لكن ش�عبها ظل األفقر بين المدن العراقية األخرى لعدم وجود ماكنة 
صناعية تش�ّغل الناس وتس�توعب عطالتهم، فامت�أت مقاهي بحوارات 
سياس�ية ال تنقطع ليس�تعيض س�كانها عن فقرهم بالقراءة والبحث عن 
المراج�ع التي يتداولونها كالمناش�ير وت�كاد تكون المدين�ة التي تحتفي 
يوميا برمز واحد يتمثل بش�اعر اس�مه الحبوبي وهو نجفي األصل، وكان 
عالما جليال ثائرا من أبطال ثورة العش�رين ضد أإلنكليز لذلك أطلقوا اسمه 

على شارعها الرئيسي رمزا يستمد النشئ منه ومن داللة شموخه.
ظل�ت الناصري�ة تّخرج مثقفي�ن يهجرونها كأنهم يهرب�ون من رتابة 
الحي�اة فيها إل�ى ألعاصم�ة ليكونوا نواة العمل ألسياس�ي ف�ي الحكومة 
والمعارض�ة عل�ى حد الس�واء. والالف�ت في الناصري�ة أنها تنت�ج كتاب 
أغان وش�عراء وملحني�ن ومطربين ف�ي الصف األول منذ افتت�اح اإلذاعة 
والتلفزي�ون منتص�ف ألخمس�ينات وظل�ت تنتج مخرجين وموس�يقيين 

وكتابا وحزبين ومدرسي فنون فقد استوطنوا المبنى وما حوله.
س�ألت موس�يقيا مخضرما عن س�ر هذا التوج�ه لمدين�ة وقصباتها 
الش�هيرة س�وق الش�يوخ والش�طرة والرفاعي، كونه�ا تمت�از بأنها من 
أرومات عربية خالصة، قال لعله سحر السومريين عليها، فمنها انطلق أبو 
األنبياء س�يدنا إبراهيم حيث ولد فيها، وفيها بنيت أول عمارة في التاريخ 

ممثلة بزقورة أور التاريخية.
لك�ن الناصري�ة التي هجرها أبناؤه�ا ظلت كالجمل ال�ذي يحمل ذهبا 
ويأكل ش�وكا، مدينة طاردة تنت�ج كتابا وفنانين وترم�ي بهم على المدن 
األخرى وتس�تنهض همم الن�اس، حتى غدت وش�الة خاوية إال من بعض 
مثقفيها الُنس�ك الذين قرروا أن ٌيدفنوا فيها، غير عابئين بس�حر العاصمة 

ومغرياتها.
وألهل الناصرية تحس�ب ميزة الكالم الذي يقال عنه الحسجه المحكي 
ال�ذي يتحمل معنيي�ن، فعليك أن تنتبه وأنت تصغ�ي لردهم فهم يختبرون 

نباهتك في اللغة والمعنى. 
وسياسيا انش�طر صراعها بين القوميين العتاة واليساريين الحالمين 

بوطن شيوعي في مدينة ال مصنع فيها، وال رأس مال؟

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

روبوتات لدراسة سلوك القرش البحري

تمكن فريق بحث دولي من تطوير روبوت جديد، يمكنه االلتصاق 
بأجس�ام القروش البحرية في أعماق البحار دون إيذائها، وهو ما 
يتيح إمكانية تتبعها ودراسة سلوكها وجمع البيانات عن الكائنات 
البحري�ة المختلف�ة. الروب�وت ط�وره باحثون بجامع�ة بايهانغ 
الصينية، بالتعاون مع باحثين من جامعة هارفارد وكلية بوسطن 
في الواليات المتحدة، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد األخير من 
دورية »ساينس روبوتيكس« العلمية. ويعتبر تتبع أسماك القرش 
والدالفين من أجل مراقبتها ودراس�ة س�لوكها أحد التحديات التي 
تواج�ه الباحثين، وتتطل�ب هذه العملية تزويد األس�ماك بأجهزة 
االستش�عار أو الروبوت لمراقبتها.لكن هذه األجهزة كانت تواجه 
تحديات البقاء تحت سطح الماء وتحمل ظروف السباحة السريعة 
وكثرة حركة األسماك، فضاًل عن تعرض هذه األدوات لالنتقادات 

ألنها قد تتسبب في إيذاء هذه الكائنات.

حط�م أرنب، يمتلك موهبة ال تصدق في كرة الس�لة، 
الرق�م القياس�ي العالمي الس�ابق بإدخ�ال أكبر عدد 
م�ن الك�رات داخل الس�لة ف�ي دقيقة واح�دة. وقال 
ش�اي آس�ور، صاحب األرنب الذي يدعى “بيني” إنه 
نقل ش�غفه وحبه لكرة الس�لة إلى أرنب�ه، البالغ من 

العمر 5 سنوات..وأعرب آسور من 
والية كاليفورنيا عن سعادته بهذا 
اإلنجاز. وأضاف عن موهبة أرنبه 
ف�ي لعب كرة الس�لة “الحظت في 
العديد م�ن المناس�بات أن األرنب 
يعبث بالكرة وأنه يفضل في الكثير 
من األحيان التواجد بالقرب منها، 
به عل�ى إدخال الكرات  فأخذت أدرِّ
الصغيرة في س�لة خاصة”.وتابع 
آس�ور “وبسبب موهبته، التي تعد 
نادرة، واصل�ت كل ليلة قبل النوم 
ه�ذه المهم�ة، لعدة أش�هر حتى 
أج�اد ه�ذه المهارة بش�كل تام”. 
ووفقا لما يظه�ر بمقطع الفيديو 
الذي نشرته غينيس عبر صفحتها 
الرس�مية في موقع يوتيوب، فقد 
حقق األرن�ب نتيجة مذهلة عندما 
أدخ�ل ع�ددا كبي�را م�ن الك�رات 

الصغيرة في السلة.
وتجدر اإلش�ارة، إلى أنه لم يس�بق لحي�وان أليف أن 
ن األرنب  حقق مثل هذه النتيج�ة من قبل، حيث تمكَّ
بين�ي بعد هذا اإلنجاز الفريد من تس�جيل اس�مه في 

الموسوعة العالمية لأرقام القياسية.

أك�د علماء م�ن جامع�ة س�تانفورد األمريكي�ة أنهم 
توصلوا إلى معلومات ستس�اعد في محاربة الشعور 
بالعط�ش.  وحول هذا االكتش�اف الهام ق�ال العلماء: 
»خالل أبحاثن�ا المطولة التي أجريناه�ا على الفئران 
الكتش�اف تأثير المواد الغذائية المختلفة على الجسم 

وفهم آلية تفس�ير العقل لمذاقها، تمكنا من اكتشاف 
خالي�ا عصبية معين�ة مرتبطة بش�كل مباش�ر بآلية 
الش�عور بالعطش«..وأضاف�وا أن »هن�اك الكثي�ر من 
المعلوم�ات المعروف�ة حالي�ا والت�ي تتعل�ق بأماكن 
التحكم ببعض المش�اعر في الدماغ، لكننا هذه المرة 
مح�دد  ن�وع  الكتش�اف  توصلن�ا 
م�ن خاليا الدم�اغ المس�ؤولة عن 
الم�اء،  تن�اول  بض�رورة  تنبيه�ه 
وللتأكد م�ن آليه عمله�ا قمنا على 
مدار بضعة أي�ام بإخضاع الفئران 
لنظ�ام غذائ�ي معين يح�وي على 
كميات مختلفة من الماء، وبالفعل 
الحظنا االختالف في آلية عمل تلك 
أن  إل�ى  العلم�اء  الخاليا«..وأش�ار 
هذا االكتشاف يعتبر خطوة علمية 
غاية في األهمية، كونه قد يس�اعد 
في المستقبل على التحكم بكميات 
الكائن�ات  تحتاجه�ا  الت�ي  الم�اء 
سيس�اعدنا  حت�ى  أو  المختلف�ة، 
على التوصل ألدوي�ة قد تنقذ حياة 
الكثيرين مم�ن يعانون من أمراض 
معين�ة تتطل�ب اس�تهالك كمي�ات 

محددة من السوائل.

أرنب يدخل غينيس بفضل شغفه بكرة السلة اكتشاف »مفتاح العطش«!

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير عنه يف حمافظة االنبار
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