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اإلمام الصادق )علية السالم(

احذر من الناس ثالثة: اخلائن والظلوم والنمام
 ألن من خان لك سيخونك ومن ظلم لك سيظلمك 

ومن منَّ إليك سينم عليك

ص3»خطط موازية« إلعامر املوصل.. واإلعالن عن »288« مرشوعا إلعادة االستقرار

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 اإلمارات واللويب الصهيوين: العالقة الوطيدة

بـيـان مـشـتـرك لـلـمـعـارضـة البحـريـنـيـة: الـسعـوديـة تـحـتـل الـبـحـريـن 

بعد »رصح النرص«.. مقرتح إلقامة »10« رصوح يف املناطق املحررة

»نتائج رسيعة« يف عملية مالحقة »داعش« بكركوك
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت قوات الحشد الشعبي، أمس األحد، 
انطالق عمليات عسكرية واسعة ملالحقة 
عن�ارص تنظي�م داع�ش يف ق�رى ناحية 
الري�اض جنوب غرب كرك�وك، ورسعان 
ما أس�فرت العملية عن نتائج رسيعة إذ 
حققت تقدماً واضحاً عىل فلول التنظيم 
اإلرهاب�ي. وذكرت مديرية إعالم الحش�د 
الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان قوات الحش�د الش�عبي 
والرشطة االتحادية ب�دأت بعملية أمنية 
لتطهري قرى واحياء جنوب غرب كركوك 

من جيوب »داعش«، وأضافت أن القوات 
األمني�ة رشع�ت بتطه�ري ق�رى ناحي�ة 
الرياض بناء عىل معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة بوجود خالي�ا وجي�وب لعنارص 
»داعش«.  من جهته أكد املتحدث الرسمي 
باس�م محور الش�مال للحش�د الشعبي، 
جودت العسايف ان »قوات الحشد الشعبي 
ب�ارشت بعملي�ات عس�كرية واس�عة يف 
ق�رى ناحي�ة الرياض ملالحقة مس�لحي 
داع�ش«. وكان آمر الل�واء الحادي عرش 
يف الحش�د الش�عبي عيل الحمداني، أشار 
يف وق�ت س�ابق، إىل ان�ه ت�م االتفاق عىل 
تنفيذ عمليات نوعي�ة يف املنطقة لفرض 

األمن والقان�ون لتأمني محافظة كركوك 
واملناطق املحيطة بها. وقد واصلت قوات 
الحش�د الش�عبي تقدمه�ا جن�وب غرب 
كرك�وك وبإس�ناد جوي كثي�ف من قبل 
طريان الجيش. وذكر بيان العالم الحشد، 
ان »طريان الطريان بارش بمعالجة جيوب 
داعش داخل مجمع ش�ريين جنوب غرب 
كركوك«. واضاف ان »الحش�د الش�عبي 
والرشط�ة االتحادية يواص�الن تقدمهما 
وفق�ط الخط�ط املرس�ومة للقضاء عىل 
بقاي�ا داع�ش الهارب�ة يف ق�رى واحياء 

جنوب غرب كركوك«.
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بعنوان »الصداقة 2018«.. انطالق مناورات برية سعودية أمريكية! 
      بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت، أم�س األح�د، من�اورات »الصداق�ة 
2018« ب�ني الق�وات الربي�ة امللكية الس�عودية 

والجيش األمريكي.
وأف�ادت وكالة األنب�اء الس�عودية، أن التمرين 
سيس�تمر ع�دة أس�ابيع باملنطق�ة الش�مالية 
الس�عودية، م�ن دون ذكر مزيد م�ن التفاصيل 

حول أعداد القوات املشاركة. 
ويهدف التمرين، الذي يعد النس�خة الرابعة من 
نوعه، إىل توثيق العالقات العسكرية املتبادلة بني 

الجانبني، وتعزيز التنس�يق والتعاون املش�رك، 
وتوحيد إجراءات التخطيط. 

كم�ا يعزز التمرين من تطوي�ر عمليات القيادة 
والس�يطرة يف ميدان املعرك�ة، يف ظروف الحرب 
املختلف�ة، وأس�اليب الح�رب التقليدي�ة وغ�ري 

التقليدية. 
من جانبه، قال مس�اعد قائد املنطقة الشمالية 
اللواء الركن صالح الزهران�ي إن التمرين يرفع 
جاهزي�ة الوحدات العس�كرية، ويقيس القدرة 
القتالي�ة، إىل جانب اس�تخدام التقنية الحديثة، 
واستخدام عدد من املعدات الثقيلة واملتوسطة. 

وم�ن الجانب األمريكي، قال كريس�تفور وول، 
قائد كتيبة الدبابات األمريكية، إن التمرين يمثل 
رشاكة بني قواتنا املس�لحة والقوات السعودية 
لبناء وتوثيق العالقات العس�كرية املتبادلة بني 

الطرفني.
ووصلت القوات األمريكية، الخميس املايض، إىل 
األرايض الس�عودية بكامل أطقمها العسكرية، 

بحسب )واس(. 
نيس�ان  يف   ،»3 »الصداق�ة  تمري�ن  وأج�رى 
2014، بني القوات الربية الس�عودية ونظريتها 

األمريكية.

حمافظ البرصة يؤكد التعاقد لرشاء 30 سيارة كابسة 
ورفع اجور عامل التنظيف

األمني العام للمؤمتر الوطني يستنكر جريمة 
6قتل الطبيب هشام شفيق وعائلته 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
قوباد طالباني، أم�س األحد، أن »االقليم 
الت�زم بما ح�دد ل�ه القانون والدس�تور 
بشأن املطارات ورواتب موظفي االقليم، 
واالنظ�ار تتجه نحو رئيس الوزراء حيدر 
والتزام�ات  وع�وده  لتنفي�ذ  العب�ادي، 

حكومته، ال س�يما فيم�ا يتعلق بوزارتي 
يف  طالبان�ي،  والربية«.وق�ال  الصح�ة 
ترصي�ح عىل هامش تفقده ملش�اريع يف 
السليمانية، إن »سلطات االقليم التزمت 
بكل ما حدده القانون والدس�تور بشأن 
املطارات وتنتظر قراراً من رئيس الوزراء 
حي�در العبادي برفع الحظ�ر، قبل حلول 
نوروز الذي يتزامن مع توافد الس�ياح اىل 

اقليم كردس�تان وس�فر مواطنيه لتلبية 
حاجاتهم«.  

واض�اف ان�ه ال ي�رى عائق�اً أم�ام فتح 
يف  املوظف�ني  روات�ب  ورصف  املط�ارات 
االقليم، ال سيما وزارتي الصحة والربية 

اللتني كانتا محل اهتمام العبادي.

التفاصيل ص3

قـوبـاد يرمـي »الكـرة املاليـة« ألزمـة اإلقليـم
 يف ملعب احلكومة االحتادية
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         بغداد / المستقبل العراقي

اقرتح�ت اللجن�ة العلي�ا القامة 
رصح }النرص{، أم�س األحد، إقامة 
)10( رصوح يف بغداد واملدن املحررة 
لتخلي�د انتص�ار للع�راق ع�ى قوى 
ال�ر واالره�اب، وذلك بع�د تحديد 
إقام�ة رصح الن�رص يف بغ�داد عى 

مساحة 25 دونماً.
وق�ال مستش�ار وزي�ر الدف�اع 
وعض�و لجن�ة أقام�ة رصح النرص 
حام�د املالك�ي، ان »رصح الن�رص 
ال�ذي اعلن عن مس�ابقة تصميمه، 
هو الرابع يف تاريخ العراق بعد نصب 
الحرية لجواد سليم، ونصب الشهيد 
الس�ماعيل فت�اح ال�رتك، والجندي 

املجهول لخالد الرحال«.
وأشار اىل ان »هذا النصب سيكون 
األضخم يف تاريخ النصب اذ س�يقام 
عى مس�احة تقدر ب�� 25 دونما يف 
مطار املثنى قريب�ا من منطقة عيل 

الصالح يف العاصمة بغداد«.
»هن�اك  ان  املالك�ي،  واوض�ح 
مقرتح�ا القام�ة رصوح يف املناطق 
املح�ررة التي تحقق فيه�ا النرص،« 
مبين�اً ان »ه�ذا املقرتح مس�تقبيل 
علي�ه  موافق�ة  بحص�ول  ونأم�ل 
ليفتخر ابن�اء تلك املناطق بنرصهم 

عى قوى الر والظالم«.
وكان�ت األمان�ة العام�ة ملجلس 
الوزراء أطلقت يف الثامن من الشهر 

الجاري مسابقة رصح النرص.
وقال رئيس اللجنة العليا الخاصة 
بإنش�اء رصح النرص األم�ن العام 
ملجل�س ال�وزراء مهدي الع�الق ان 
»الرصح يأتي اكراما لدماء الشهداء 
واملقاتل�ن  االبط�ال  وتضحي�ات 
م�ن صن�وف قواتنا املس�لحة ومن 

الحشدين الشعبي والعشائري«.
واوضح ان »الرصح سيقام عى 
مس�احة 25 دون�م يف موقع متميز 
م�ن بغ�داد ويك�ون متاح�اً لكافة 
املواطنن« مشريا اىل ان »هناك دليالً 
تعريفي�اً ُن�ر ع�ى موق�ع األمانة 
العام�ة ُبينت في�ه كاف�ة تفاصيل 

املسابقة«. 
واك�د الع�الق ان »الدلي�ل يأت�ي 
املس�ابقة  ملتطلب�ات  اس�تكماالً 
الت�ي أعلنت عنها اللّجنة يف ش�باط 
املايض،« الفتاً اىل »الخصوصية التي 
يحمله�ا النص�ب الت�ذكاري الكبري 
ال�ذي س�يخلد الن�رص ع�ى داعش 
اإلرهاب�ي الذي تحق�ق بفضل دماء 
الع�راق  وح�دة  ويؤك�د  الش�هداء، 
اللّجنة بتسمية  وس�يادته«.وقامت 
أعضاء لجنة التحكيم التي س�تتوىل 
واختي�ار  النم�اذج  تقيي�م  عملي�ة 
النص�ب ال�ذي س�تجده األمث�ل يف 
ان  الكبري.يش�ار  الن�رص  تجس�يد 
اللّجن�ة التحكيمي�ة س�تضم ع�دداً 
م�ن املعمارين والنحات�ن واالدباء 
والرسامن والفنانن واألكاديمين.

لتخليد انتصار العراقيني على اإلرهاب وقوى الشر

بعد »رصح النرص«.. مقرتح إلقامة »10« رصوح يف املناطق املحررة

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكر األمن الع�ام للمؤتم�ر الوطن�ي العراقي 
املهن�دس اراس حبي�ب محم�د كري�م جريم�ة مقت�ل 
الطبيب هش�ام شفيق املس�كوني وعائلته، وقال »بكل 
عبارات الحزن والغض�ب تلقينا نبأ قيام عصابة ضالّة 
بذبح الطبيب هشام شفيق املسكوني وزوجته الطبيبة 
شذى ووالدتها بالسكن يف دارهم باملشتل وسط بغداد. 
إن هذا الحادث الذي تكرر كثريا خالل السنوات املاضية 
ض�د إخوتنا ورشكائنا يف الوطن أبناء املكون املس�يحي 
األص�الء إنما هو حلقة يف مسلس�ل التآم�ر عى وحدة 
وطنن�ا وتكام�ل نس�يجه املجتمع�ي عرب دف�ع اإلخوة 
املس�يحين اىل الهج�رة خ�ارج الب�الد. ويف الوقت الذي 
نطالب في�ه الجهات االمنية املس�ؤولة مالحقة الجناة 
وتقديمه�م للعدالة فإننا نؤكد أن هذه املمارس�ات لن 
تزي�د العراقين من كل األدي�ان والطوائف واالعراق إال 
إىل املزيد من التمس�ك بوحدة وطنهم بعد أن تمكنوا من 

دحر كل صفحات اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر مركز اإلعالم األمني ان القوات األمنية تمكنت، 
أم�س األحد، م�ن القبض ع�ى متهم مطل�وب بقضايا 
تجهيز عنارص داعش بالس�الح يف جان�ب الرصافة من 
بغداد. وقال املتحدث باس�م وزارة الداخلية اللواء س�عد 
مع�ن، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف 
الوزارة ألقت القبض عى متهم مطلوب بقضايا تجهيز 
عنارص داعش بالسالح يف الفرتة السابقة. وأضاف معن، 
أن العملي�ة األمنية نفذت يف جان�ب الرصافة من بغداد، 

استنادا ملعلومات استخبارية وموافقات قضائية. 

األمني العام للمؤمتر الوطني 
يستنكر جريمة قتل الطبيب هشام شفيق 

املسكوين وعائلته

اإلعالم األمني: القبض عىل مطلوب بقضايا 
جتهيز عنارص »داعش« بالسالح يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عض�و هي�اة رئاس�ة مجل�س النواب 
الش�يخ د. همام حم�ودي الوزارات واملؤسس�ات 
الحكومية كافة إلقامة حفل تكريم سنوي خاص 
للموظفات املتميزات ، املتفوقات يف اداء اعمالهن 
الوظيفي�ة بكل تفان واخالص ، تش�جيعاً لإلبداع 
والتف�وق ، داعيا إىل تكثي�ف الجهود للقضاء عى 

مظاهر العنف ضد املرأة .
جاء ذل�ك خالل كلمت�ه يف الحفل ال�ذي رعاه 
قس�م امل�راة بمكتب�ه يف مبن�ى مجل�س الن�واب 
والخاص بتكريم النس�اء املخرتع�ات املتفوقات، 
الطاه�رة  الصديق�ة  والدة  بمناس�بة  املبدع�ات 
فاطمة الزه�راء عليها الس�الم ، وتزامنا مع يوم 
امل�رأة العراقية والي�وم العاملي للم�رأة ، بحضور 

وزيرة الصحة ورئيس�ة مؤسس�ة الشهداء وعدد 
من اساتذة الجامعات.

وقال د. حمودي ان املراة العراقية صنعت مالم 
يصنعه الرجال يف ام�ور كثرية ، ولوال وجودها ملا 
تحقق اإلنتصار الكبري فهي الصابرة املثابرة التي 
كان�ت وال زال�ت داعمة بش�كل اس�اس لبطوالت 
حفظ�ت الع�راق م�ن وج�ود االره�اب ، واعطت 
إلجل ذلك الكثري من الش�هداء ، فألف تحية اجالل 
وتقدير واحرتام اىل كل النس�اء العراقيات اللواتي 
ب�رزن يف الحي�اة العائلي�ة واملهني�ة واالجتماعية 

والسياسية وغريها .
ودع�ا د. حم�ودي خ�الل تكريم�ه إلكث�ر من 
70 مبتك�رة ومتفوقة يف مختل�ف جوانب الحياة 
اىل وج�وب تمكن املراة وان تأخ�ذ دورها الفاعل 
والري�ادي بما يليق بكفاءتها وتفوقها ، والوقوف 

اىل جنبها لتعزيز الثقة بنفس�ها وهي تصنع جيل 
واع مثقف وش�جاع ، كما واطلق الشيخ حمودي 
لق�ب » ام املخرتعات » للدكت�ورة  » نغم العوادي 
» لرعايته�ا الخاص�ة لع�دد كب�ري م�ن املبدعات 

العراقيات .
وش�هد الحف�ل تكري�م لوالدت�ن ل�كل منهما 
خمس شهداء وش�هيدتن اثنن ، وللطلبة االوائل 
املبدع�ات  اىل  اضاف�ة   ، العراقي�ة  الجامع�ات  يف 
واملبتك�رات الذين نالوا ش�هادة » اخ�رتاع » ، كما 
وتم حفل توزي�ع التكريم بحضور وزيرة الصحة 
ورئيس�ة مؤس���س�ة الش�هداء ، بدورها ثمنت 
وزي�رة الصح�ة عديل�ة حم�ود ، مبادرة الش�يخ 
حمودي وقس�م امل�راة بمكتبه عى ه�ذه املبادرة 
ووع�دت بالتع�اون الدائ�م لعق�د ن�دوات لتكريم 

املبدعات .

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعد عضو اللجن�ة القانوني�ة النيابية عيل 
املرش�دي، أم�س االح�د، امكاني�ة تمري�ر بع�ض 
القوانن خ�الل املرحلة الحالية، فيما اش�ار اىل ان 
قانون�ي املح����كم�ة االتحادية والنف�ط والغاز 
بحاج�ة اىل توافقات وج����لس�ات مناقش����ة 

طويلة النضاجهما.

ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن املرش�دي 
الق�ول، إن »هن�اك العدي�د م�ن القوان�ن املهم�ة 
واملحكم�ة  والغ�از  النف�ط  كقان�ون  واملصريي�ة 
االتحادي�ة ومج����ل�س االتحاد الت�ي بحاجة اىل 
تواف�ق وانس�جام وتفاهم�ات كب�رية ب�ن الكتل 

السياسية لتمريرها«.
واضاف املرشدي، ان »مجلس النواب ومع قرب 
نهاي�ة عمر دورت�ه الربملانية الحالي�ة من الصعب 

علي�ه تمري�ر هك�ذا قوان�ن بحاجة اىل جلس�ات 
واجتماع�ات مس�تمرة لتنضيجها بالش�كل الذي 
يفس�ح املجال للميض بالتصويت عليها باالغلبية 

املريحة«.
واكد املرش�دي، ان »اس�تكمال النصاب اصبح 
ام�ر صع�ب الت����حق�ق خ�الل ه�ذه املرحل�ة، 
بالتايل نتوق�ع ترحيل تلك ال�����قوانن اىل الدورة 

الربملانية املقبلة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة، أم�س االحد، عن رده�ا دعوى 
الطعن بعدم دس�تورية قرار حكومة اقليم كردس�تان املتضمن 
تطبي�ق نظ�ام ادخار الروات�ب للموظف�ن واملتقاعدي�ن. وقال 
املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن »املحكمة االتحادية عقدت 
جلستها اليوم بحضور جميع اعضائها، ونظرت يف دعوى بطلب 
الحكم بعدم دس�تورية قرار حكومة اقليم كردس�تان املتضمن 
تطبيق نظام االدخار للموظفن واملتقاعدين، والزام املدعي عليه 
بتأدي�ة الحق�وق الخاصة باملّدع�ي اعتباراً من تاري�خ القرار يف 
االول م�ن كانون الثاني 2016 وباثر رجعي«. وأضاف ان »وكيل 
املدع�ي عليه رئيس حكومة اقليم كردس�تان/ اضافة لوظيفته 
نيجرف�ان البارزاني قد حرض إىل املرافعة وقدم الئحة طلب فيها 
رد الدعوى«، مش�ريا اىل ان »املحكمة اصدرت حكماً برد الدعوى 
ك�ون القرار املطعون بعدم دس�توريته لم يصدر عن الس�لطات 
االتحادية املنصوص عليها يف املادة )47( من الدس�تور، وحسب 
الرتاتبية وهي )التريعي�ة، والتنفيذية والقضائية(، انما صدر 
من س�لطة اقليمي�ة، كما أن ذل�ك القرار من الق�رارات االدارية 
التي رسم القانون طريقاً للطعن فيه، ويخرج عن اختصاصات 
املحكم�ة االتحادي�ة العليا املنص�وص عليها يف امل�ادة )93( من 
الدس�تور، وامل�ادة )4( م�ن قانونه�ا رقم )30( لس�نة 2005«. 
وأعلنت حكومة إقليم كردستان، يف وقت سابق، عزمها مراجعة 
نظام اإلدخار اإلجباري الخ�اص برواتب موظفي اإلقليم، مبيناً 

أن إجراء التعديالت سيكون وفق حجم واردات اإلقليم.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة دياىل النائب رعد املاس، 
أمس االحد، ان املحافظة تش�هد ازمة بعوض »ال مثيل لها«، فيما 
دع�ا اىل تحرك عاجل ملعالجتها. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
عن املاس القول إن »دياىل تشهد ازمة بعوض ال مثيل لها الذي بدء 
ينت�ر بكثافة عالية جدا يف االحياء واملناطق الس�كنية خاصة يف 
ب عقوبة ومحيطها رغم برودة االجواء«. ودعا املاس، اىل »رضورة 
تحرك الجه�ات املختصة ومنه�ا صحة دياىل يف انط�الق عمليات 
مكافحة لحرة البعوض قبل ان يؤدي انتشارها اىل والدة امراض 
وبائية«. وتسبب الربك واملستنقعات اآلسنة يف انتشار البعوض يف 

اغلب مناطق دياىل ومنها بعقوبة.

االحتادية ترد دعوى الطعن 
بعدم دستورية قرار ادخار الرواتب 

يف اقليم كردستان

نائب عن دياىل: املحافظة تشهد 
»ازمة بعوض« ال مثيل هلا

        بغداد / المستقبل العراقي

األنب�اء  صح�ة  الحكوم�ة  نف�ت 
املتداولة عن رفض صندوق النقد الدويل 
املوازن�ة املالية االتحادي�ة لعام 2018، 
ألنها ال تتماىش مع االتفاق املوقع بينه 
وبن العراق.ونقلت وكالة »سبوتنيك« 
ع�ن الناط�ق باس�م املكت�ب اإلعالمي 
الحديث�ي،  س�عد  ال�وزراء،  لرئي�س 

قول�ه، إن »املوازنة املالي�ة لعام 2018 
أق�رت وف�ق الس�ياقات القانونية بن 
مؤسسات الدولة العراقية من حكومة 
وبرملان وجميع م�ا ورد فيها من مواد 
ال يتعارض م�ع رشوط صندوق النقد 
الدويل«.وأوضح الحديثي، أن األنباء عن 
رفض صن�دوق النقد ال�دويل للموازنة 
»غ�ري صحيحة«، مؤك�دا أن الحكومة 
العراقي�ة ل�م تتل�ق أي رد رس�مي من 

الصندوق برف�ض املوازنة.وكان مقرر 
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، احم�د حمه 
رش�يد، أك�د يف ترصي�ح صحف�ي ان 
صن�دوق النقد ال�دويل رف�ض املوازنة 
املالي�ة العراقي�ة للع�ام 2018، والتي 
ص�وت مجلس الن�واب ع�ى تمريرها 
األس�بوع املايض.وأضاف حمه رشيد، 
يف  فش�لت  االتحادي�ة  »الحكوم�ة  ان 
إقناع صندوق النقد الدويل بشان تمرير 

املوازنة«، مشريا  إىل أن »صندوق النقد 
اب�دي امتعاض�ه الش�ديد م�ن زي�ادة 
درج�ات  وإدراج  الحكوم�ي  اإلنف�اق 
وظيفية«.الجدير بالذكر انه وبحس�ب 
خ�رباء اقتصادين، ف�ان »االتفاق بن 
الع�راق وصن�دوق النقد ال�دويل، يلزم 
الع�راق بتنفيذ مجموع�ة من الروط 
منه�ا إلغ�اء الوظائ�ف وع�دم إضافة 

أعباء مالية عى املوازنة«.

احلكومة تنفي األنباء عن رفض صندوق النقد الدويل للموازنة االحتادية

القانونية الربملانية تستبعد مترير قوانني مهمة بالدورة احلالية: 
من الصعب استكامل النصاب

الشيخ محودي: لوال األم العراقية ملا حتقق اإلنتصار الكبري

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عملي�ات الرافدين، أمس 
األحد، ع�ن إلقاء القبض ع�ى 490 متهماً 
بقضايا متعددة ضمن عمليات فرض األمن 

يف ذي قار وواس�ط وميسان واملثنى، 
منذ مطلع الش�هر الجاري.وقال قائد 
العمليات عيل إبراهيم دبعون يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن “الق�وات األمنية تمكنت من 
القاء القبض ع�ى عدد من املطلوبن 
قضائي�ا وفق م�واد قانونية مختلفة 
مص�ادرة بعض االس�لحة منذ مطلع 
ش�هر اذار الج�اري ضم�ن عملي�ات 
فرض القان�ون ومالحق�ة املطلوبن 
التي تنفذها قي�ادة عمليات الرافدين 
وقي�ادات الرط�ة التابعة لها ضمن 

قاطعه�ا املتمث�ل باملحافظ�ات االربعة ذي 
ق�ار وواس�ط وميس�ان واملثنى”.وأضاف 
دبع�ون أن “امللق�ى القب�ض عليه�م بل�غ 
عددهم 490 متهماً ومش�تبهاً به”، مشرياً 
إىل أن “م�ن بينه�م 16 مطلوب�اً وفق املواد 

)28 – 14 مخ�درات( وضب�ط 1567 حبة 
مخدرة و 111 غم حبوب كرستال و 10 غم 
تري�اك و5 اكياس صغرية مخدرات”.وتابع 
أن “6 منه�م متهم�ن وفق امل�ادة )405 – 
406 القت�ل العم�د( ومتهماً واح�داً ضمن 
امل�ادة 4 ارهاب”.وب�ن أن “الق�وات 
األمني�ة قام�ت بمصادرة األس�لحة 
الت�ي ت�م ضبطه�ا  غ�ري املرخص�ة 
ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية، حيث تم 
مص�ادرة هاون�اً 60 مل�م وبندقي�ة 
RBK ووبندقيتي كالشنكوف وثالثة 
مسدس�ات 3 باالضافة إىل 7 عجالت 
مش�تبه بها”، الفتاً إىل “إحالة جميع 
املتهمن إىل الجهات املختصة إلكمال 
الخاص�ة  الق�انوني�ة  اإلج�راءات 
لينالوا  للقض�اء  بتهمه�م وإحالتهم 

جزاءهم العادل”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائ�ب ع�ن ائت�الف الوطنية 
حامد املطلك، أمس االحد، عن حراك نيابي 
سينطلق مع بدء الجلسات الثالثاء املقبل 
اليجاد »حلول منطقية« لقانون املساءلة 
والعدال�ة، مش�ريا اىل ان القانون »يتحمل 
وزره« مجل�س الن�واب وهيئة املس�اءلة 
والعدالة. ونقلت وكالة »السومرية نيوز« 
ع�ن املطلك الق�ول، إن »قانون املس�اءلة 
والعدال�ة املث�ري للج�دل والظال�م يتحمل 
وزره مجل�س الن�واب وهيئ�ة املس�اءلة 
والعدال�ة«، مبين�ا ان »الش�عب العراق�ي 
يبح�ث ع�ن الع�دل واإلنص�اف ومراعاة 
املش�اعر للمواطن والظ�رف الذي يعيش 
في�ه«. واض�اف املطل�ك، أن »القانون لم 
يكن موفقا وجاء بعد خمس�ة عر عاما 
من التغيري ليقول لش�خص انت مطلوب 
للمس�اءلة والعدال�ة وس�نقطع راتبك او 
ناخذ جزءا من مس�كنك او قطعة االرض 

التي تملكها«، الفتا اىل ان »الخطأ الفادح 
اآلخ�ر ان يتم ظلم ش�خص ب�وزر غريه، 
فلي�س من اإلنصاف محاس�بة ش�خص 
ابنه«.واش�ار  او  اخي�ه  او  ابي�ه  بس�بب 
ان يت�م  ان »القان�ون يج�ب  اىل  املطل�ك 
معالجت�ه معالج�ة جذري�ة وان يتم اخذ 
كيفي�ة التعامل م�ع املجتم�ع ومعالجة 
مش�اكله وبناءه بش�كل متجانس بنظر 
االعتبار وان نتعل�م من اخطاء العقوبات 
الجماعي�ة وم�ا افرزته�ا طيل�ة الف�رتة 
الس�ابقة«، مش�ددا عى ان »القائد العام 
للقوات املسلحة وكل العراقين املنصفن 
ينظرون اىل هذا القان�ون والقرارات التي 

تصدر من خالله بعن الشك«.
واكد املطلك عى »رضورة اعادة النظر 
بملف املس�اءلة والعدالة وان يتم توجيهه 
اىل القضاء كمل�ف قضائي بدل ما يجري 
حاليا«، مش�ريا اىل انه »مع بدء الجلسات 
خالل االس�بوع الحايل فان هن�اك حراكا 
س�يقوم ب�ه عدد م�ن النواب لط�رح هذا 

املوض�وع وتعديله بش�كل س�ليم س�واء 
بتعدي�ل القان�ون الح�ايل او تحويل�ه اىل 
ملف قضائي وهو الرأي االس�لم بحس�ب 
وجهة نظري«.  واصدرت هيئة املس�اءلة 
والعدالة االثن�ن ) 5 اذار 2018( قائمتن 
االوىل تضمن�ت مصادرة االم�وال املنقولة 
وغ�ري املنقولة ل�52 ش�خصا م�ن اركان 
النظام السابق والثانية الحجز عى امالك 
4257 م�ن املس�ؤولن خالل ف�رتة حكم 
ص�دام حس�ن بينهم الل�واء الركن احمد 
ص�داك الدليمي، الذي »استش�هد« يف 12 
ترين االول ع�ام 2014، بانفجار عبوة 
ناس�فة استهدفت دوريته يف منطقة البو 

ريشة شمال مدينة الرمادي.
واعترب رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، 
الثالث�اء )6 اذار 2018(، ان قائم�ة هيئة 
املس�اءلة والعدالة االخ�رية اظهرت عدم 
وج�ود مراجع�ة حقيقي�ة ع�ى االرض، 
مش�ريا اىل ان الهيئة تتعامل بازدواجية يف 

عملها.

عمليات الرافدين: القبض عىل )490( متهاًم بقضايا 
متعددة يف )4( حمافظات منذ مطلع الشهراحلايل

حتركات داخل الربملان لـ »تعديل« قانون املساءلة والعدالة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت الهيئة العام�ة للرضائب، أمس األحد، اس�تثناء 4 مواد غذائية م�ن رضيبة املبيعات 
املفروضة يف املوازنة املالية لعام 2018. وقالت مدير الهيئة العامة للرضائب، ناجحة عباس 
ع�ي، ان »الهيئ�ة حرصت عىل اس�تثناء م�واد الرز والطح�ن والزيت والس�كر من رضيبة 
املبيعات والبالغة خمس�ة باملئة ضمن ما تم اق�راره يف املوازنة العامة للدولة للعام الحايل«. 
وبين�ت ان »ه�ذا االجراء جاء ألهمي�ة تلك املواد كونه�ا تتعلق باالمن الغذائ�ي للمواطنن«. 
ونفت عي »إضافة أية اس�تقطاعات رضيبية ع�ىل مرتبات املوظفن واملتقاعدين واالكتفاء 
باالس�تقطاعات الس�ابقة وعىل اس�اس الراتب االس�مي«. وكان مجلس الن�واب قد صوت 
باملوافق�ة يف الثالث من آذار الجاري عىل مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 2018، وتضمن 
املادة 17/ ثالثاً – أ- }تفرض رضيبة مبيعات بنسبة 5%، عىل كافة السلع املباعة عدا مفردات 
البطاق�ة التموينية يف }امل�والت ومراكز التس�وق{ والخدمات املقدم�ة يف صالونات الحالقة 

الرجالية و النسائية و عىل جميع الجهات املشار اليها اقتناء جهاز الكاشري االلكرتوني«.

هيئة الرضائب تستثني مواد غذائية من »رضيبة املبيعات« املقرة يف املوازنة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت قوات الحشد الش�عبي، أمس األحد، 
انطالق عمليات عس�كرية واسعة ملالحقة 
عنارص تنظيم داعش يف قرى ناحية الرياض 
جنوب غرب كركوك، ورسعان ما أس�فرت 
العملي�ة عن نتائج رسيعة إذ حققت تقدماً 

واضحاً عىل فلول التنظيم اإلرهابي.
وذك�رت مديرية إعالم الحش�د الش�عبي يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان قوات الحش�د الش�عبي والرشطة 
االتحادية ب�دأت بعملية أمنية لتطهري قرى 
واحي�اء جن�وب غ�رب كركوك م�ن جيوب 
الق�وات األمني�ة  أن  »داع�ش«، وأضاف�ت 
رشع�ت بتطهري قرى ناحي�ة الرياض بناء 
عىل معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة بوجود 

خاليا وجيوب لعنارص »داعش«.
 م�ن جهته أك�د املتحدث الرس�مي باس�م 
مح�ور الش�مال للحش�د الش�عبي، جودت 
العس�ايف ان »قوات الحشد الشعبي بارشت 
بعمليات عس�كرية واس�عة يف قرى ناحية 

الرياض ملالحقة مسلحي داعش«.
وكان آم�ر الل�واء الحادي عرش يف الحش�د 
الشعبي عي الحمداني، أشار يف وقت سابق، 
إىل انه تم االتفاق عىل تنفيذ عمليات نوعية 
يف املنطق�ة لفرض األم�ن والقانون لتأمن 

محافظة كركوك واملناطق املحيطة بها.
وقد واصلت قوات الحش�د الشعبي تقدمها 
جنوب غرب كركوك وبإس�ناد جوي كثيف 

من قبل طريان الجيش.
وذك�ر بي�ان الع�الم الحش�د، ان »ط�ريان 
الطريان بارش بمعالجة جيوب داعش داخل 

مجمع شريين جنوب غرب كركوك«.
واض�اف ان »الحش�د الش�عبي والرشط�ة 
االتحادية يواصالن تقدمهما وفقط الخطط 
املرسومة للقضاء عىل بقايا داعش الهاربة 

يف قرى واحياء جنوب غرب كركوك«.
وعالجت هندس�ة ميدان الحش�د الش�عبي 
ع�رشات العبوات الناس�فة يف ق�رى جنوب 

غرب كركوك.
وذك�ر بي�ان الع�الم الحش�د ان »هندس�ة 
ميدان الحش�د تمكنت من معالجة وتفجري 
عرشات االلغام والعبوات الناس�فة يف قرى 
ناحي�ة الري�اض«، الفتا اىل ان�ه »تم تأمن 
ممرات القطعات العسكرية صوب اهدافها 

جنوب غرب كركوك«.
واض�اف ان »الحش�د الش�عبي والرشط�ة 
االتحادي�ة يواص�الن عمليات تعق�ب بقايا 
داعش التي نش�طت يف قرى واحياء جنوب 

غرب كركوك«
وعثرت قوات اللواء الحادي عرش يف الحشد 

الش�عبي، عىل مضافات وآلي�ات لعصابات 
داعش االرهابية اجنوب غرب كركوك .

وذكر بيان العالم الحش�د ان » قوات اللواء 
ألهدافه�ا  وفق�اً  الي�وم  صب�اح  انطلق�ت 
املرس�ومة يف مناطق جنوب غ�رب كركوك 

للقضاء عىل خاليا داعش النائمة«.
واضاف انه »استناداً ملعلومات استخبارية 
دقيقة عث�رت القوات عىل س�بع مضافات 

وثالث�ة عرش نف�ق وآليات لعن�ارص داعش 
يف مجم�ع الش�هيد التابع لناحي�ة الرياض 
جنوب غرب كركوك، فضال عن مستودعات 

وارزاق وذخائر تعود لعنارص داعش«.
يف غضون ذلك، أعلن املتحدث باسم الحشد 
الشعبي محور الش�مال عي الحسيني عن 
تدمري ث�الث مضافات ونفقن والعثور عىل 
سيارات مفخخة تابعة ل�«داعش« بعملية 

عسكرية جنوب غربي كركوك.
ع�ن  ني�وز«  »الس�ومرية  وكال�ة  ونقل�ت 
الحس�يني القول إن »العملي�ة االمنية التي 
انطلق�ت يف ناحي�ة الرياض جن�وب غربي 
كرك�وك، س�جلت نتائ�ج رسيع�ة حيث تم 
تدمري ث�الث مضافات ونفقن والعثور عىل 
كميات م�ن االعتدة واالس�لحة وس�يارات 
مفخخ�ة تابعة لتنظيم داع�ش االرهابي«، 

واس�عة  االمني�ة  »العملي�ة  أن  موضح�ا 
والحش�د  االتحادي�ة  الرشط�ة  بمش�اركة 
الش�عبي وه�ي تأت�ي للقضاء ع�ىل جيوب 

داعش«.
واضاف الحس�يني، أن »القوات املش�رتكة 
اقتحمت مجمع الشهيد، وآخر يدعى مجمع 
ص�دام، وتمكن�ت م�ن تطهريهما بش�كل 
كامل م�ن العبوات وتأمن الط�رق للقوات 

العس�كرية«، مش�ريا اىل أن »العملية جرى 
خاللها التدقيق يف هويات املدنين بحثاً عن 
عن�ارص تنظيم داعش كما يت�م التدقيق يف 
هويات املدنين ملنع تواجد عنارص التنظيم 

االرهابي بن السكان«.
وبن الحس�يني، أن »العملية مستمرة ولها 
ثالثة محاور وس�يتم االعالن ع�ن نتائجها 

خالل الساعات املقبلة«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكد األمن العام ملجلس الوزراء مهدي 
الع�الق، ع�ىل أهمي�ة العم�ل بخطط 
متوازية لتحقيق االستقرار من جانب 
وإع�ادة االعمار من جان�ب اخر، من 
خالل تنفيذ املش�اريع املق�ررة، والتي 
وصل عددها إىل 288 مرشوعا يف رشق 
وغرب املوصل. وذكرت األمانة العامة 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان الع�الق، بحث خالل 
اس�تقباله مدير برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائ�ي يف العراق منري تابت، وفريق 
عمله اخر املستجدات املتعلقة بتنفيذ 
مشاريع إعادة االس�تقرار يف املناطق 
املس�تعادة، وذل�ك بحس�ب االولويات 
التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع 
الجهات الدولية ذات العالقة. وأوضح 
الع�الق، ان الحكوم�ة بص�دد ط�رح 
مصفوفة متكاملة عن أولويات وأنواع 
مش�اريع إع�ادة االعمار واالس�تقرار 
وفق�ا لس�قوف زمني�ة مح�ددة، بعد 
الخاص�ة  االس�تمارات  تس�تكمل  ان 
بااللتزام�ات الدولي�ة الت�ي أطلقت يف 

مؤتمر الكويت.
كم�ا ناق�ش الجانب�ان مجموعة من 
التحدي�ات الت�ي ترافق االعم�ال التي 
تبنى الربنام�ج االرشاف عىل تنفيذها 

يف املوص�ل، أهمه�ا مبال�غ التموي�ل 
الت�ي اعلن�ت ال�دول الصديق�ة عنها، 
وتحدي�د مواق�ع لتجمي�ع األنق�اض 
واملن�ازل  املبان�ي  ومخلف�ات  وركام 

يف  اس�تثمارها  وإمكاني�ة  املهدم�ة 
اعمال التدوير. من جانبه أشار رئيس 
فريق إعادة االس�تقرار لربنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي اىل ان عدد املش�اريع 

املقرر تنفيذها يف رشق وغرب املوصل 
بلغ�ت )288( مرشوع�اً، فض�ال ع�ن 
مجموع�ة م�ن املش�اريع يف املناط�ق 
املت�رضرة بضمنه�ا قضاء س�نجار. 

وتناول االجتماع أيضا مناقشة األمور 
اللوجستية الخاصة بمؤتمر املصالحة 
املجتمعي�ة املزم�ع عق�ده يف خ�الل 

الشهر الجاري يف ناحية برطلة.

إىل ذل�ك، أكد مجل�س محافظة نينوى 
العم�ال  ح�زب  مقات�ي  أمه�ل  ان�ه 
الكردس�تاني املتواجدي�ن يف س�نجار 
10 أيام للخ�روج من القضاء. ونقلت 

وكال�ة أنب�اء »األناضول« ع�ن رئيس 
مجلس نينوى، بشار الكيكي، قوله يف 
ترصي�ح صحفي، إن عددا من مقاتي 
حزب العمال الكردس�تاني، تس�يطر 
منذ استعادة السيطرة عىل نينوى عىل 
ع�دد م�ن األبنية الحكومي�ة يف قضاء 
س�نجار، مضيفا ان املجل�س امهلهم 

10 أيام للخروج من القضاء.
وأوض�ح أن ق�رار إمهاله�م 10 أي�ام 
للخروج من سنجار، جاء بعد اجتماع 
ب�ن املجل�س والحكوم�ة املركزية يف 
بغ�داد، حيث أكد الكيكي، أن »املجلس 
ال يقبل تمركز عنارص PKK يف سنجار، 
وأنه يبذل جهودا مضاعفة إلخراجهم 
من القضاء«. وأش�ار إىل انه »بس�بب 
تواجد عنارص من العمال الكردستاني 
يف القض�اء، فإن املس�ؤولن اإلدارين 
هناك ال يستطيعون القيام بأعمالهم، 
ونس�عى إلع�ادة اإلداري�ن إىل عملهم 
خ�الل 10 أي�ام«. وكان مقاتلون من 
حزب العم�ال الكردس�تاني، انترشوا 
يف قضاء س�نجار صيف ع�ام 2014، 
بحجة الوقوف يف وجه هجمات داعش 
ض�د اإليزيدي�ن، وبعد إع�ادة القوات 
األمني�ة يف كركوك واملناط�ق املتنازع 
عليه�ا يف ال�� 16 م�ن ترشي�ن ال�ول 
املايض، فقد اضطر الحزب لالنسحاب 

من مواقع عدة يف القضاء.

تدمري »مضافات« و »تفجري عبوات« وتدقيق هويات يف أرياف احملافظة الشمالية

»نتائج رسيعة« يف عملية مالحقة »داعش« بكركوك

جملس نينوى أمهل مقاتلي العمال الكردستاني )10( أيام للخروج من سنجار

»خطط موازية« إلعامر املوصل.. واإلعالن عن »288« مرشوعًا إلعادة االستقرار

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعل�ن نائ�ب رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان 
قوباد طالباني، أم�س األحد، أن »االقليم التزم 
بما حدد له القانون والدستور بشأن املطارات 
ورواتب موظفي االقلي�م، واالنظار تتجه نحو 
رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، لتنفيذ وعوده 
والتزام�ات حكومت�ه، ال س�يما فيم�ا يتعل�ق 

بوزارتي الصحة والرتبية«.
وقال طالبان�ي، يف ترصيح عىل هامش تفقده 
ملشاريع يف الس�ليمانية، إن »س�لطات االقليم 
التزمت بكل ما حدده القانون والدستور بشأن 
املطارات وتنتظر قراراً من رئيس الوزراء حيدر 
العبادي برفع الحظر، قب�ل حلول نوروز الذي 
يتزامن مع توافد الس�ياح اىل اقليم كردس�تان 

وسفر مواطنيه لتلبية حاجاتهم«. 

واض�اف انه ال يرى عائقاً أم�ام فتح املطارات 
ورصف روات�ب املوظف�ن يف االقليم، ال س�يما 
وزارت�ي الصح�ة والرتبي�ة اللت�ن كانتا محل 
اهتم�ام العب�ادي، وفرق�ه التدقيقي�ة خ�الل 
الف�رتة املاضي�ة. وذك�ر أن »حكوم�ة االقليم 
فتح�ت ابواب جمي�ع الدوائر وال�وزارات أمام 
الفرق االتحادي�ة التدقيقية وقدمت لها جميع 
البيان�ات واملعلومات الرضوري�ة رغم قناعتنا 

بروتنية بعض االجراءات«.
ومىض قائ�اًل »نأم�ل أن يبادر رئي�س الوزراء 
حيدر العب�ادي من جانبه بتفعي�ل االلتزامات 
االتحادي�ة وتطبيق وعوده الت�ي أطلقها أكثر 
م�ن م�رة بش�أن املس�اعدة يف رصف روات�ب 

موظفي حكومة االقليم«.
وتابع نائب رئيس حكومة اإلقليم، أن »واردات 
االقلي�م قلت كثرياً بعد االج�راءات املتخذة عىل 

الحكوم�ة  س�اعدت  واذا  االس�تفتاء  خلفي�ة 
االتحادية يف دف�ع رواتب بعض وزارات االقليم 
فان حكومتنا بامكانها تدبر أمر باقي الوزارات 
التي لم يتس�لم موظفوها راتب ش�هر ترشين 
الثان�ي للع�ام 2017 برغم خصوع�ه لالدخار 
اإلجباري«. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أعل�ن الثالثاء املايض، أن ملفي رواتب موظفي 
إقليم كردس�تان ومطاري أربيل والسليمانية، 
عىل وشك الحس�م، وربما يعلن عن التطورات 
قبي�ل أعياد نوروز التي تبلغ ذروتها يف الحادي 

والعرشين من الشهر الجاري.
ب�دوره، أعل�ن مدي�ر ع�ام الجم�ارك يف إقليم 
كردس�تان، س�امال عبدالرحم�ن، أن وفداً من 
االتحادي�ة  للحكوم�ة  التابع�ة  املالي�ة  وزارة 
الي�وم  كردس�تان  إقلي�م  س�يزور  العراقي�ة 
االثن�ن للبح�ث يف مس�ائل تتعل�ق بالعائدات 

أن  عبدالرحم�ن  ورصح  املالي�ة.  وال�واردات 
»وفداً من الحكومة العراقية برئاس�ة محافظ 
البن�ك املرك�زي العراقي، عي العالق، س�يزور 
إقلي�م كوردس�تان االثنن، والوف�د الزائر تابع 
ل�وزارة املالية العراقي�ة، ويضم إضافة إىل عي 
الع�الق، مديراً عام�اً يف وزارة املالية وعدداً من 
مستش�اري الوزارة«. وأوضح عبدالرحمن أن 
زي�ارة وف�د وزارة املالية العراقي�ة هو لغرض 
البحث يف مس�ائل تتعلق بالعائ�دات والواردات 
املالي�ة إلقلي�م كوردس�تان وملناقش�ة قضايا 

أخرى.
وت�رتدد ب�ن أربي�ل وبغ�داد منذ أش�هر لجان 
مختلفة، يستهدف أغلبها قضية رواتب موظفي 
إقلي�م كوردس�تان، لكن إقليم كوردس�تان لم 
يتلق إىل اليوم أية مبالغ مالية لرصفها كرواتب 

ملوظفي القطاع العام يف اإلقليم.

وفد من املالية يزور كردستان اليوم لبحث موضوع »العائدات والواردات«

قوباد يرمي »الكرة املالية« ألزمة اإلقليم يف ملعب احلكومة االحتادية
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بسلطة شبه مطلقة.. يش جينبينغ رئيسًا للصني مدى احلياة 

         بغداد / المستقبل العراقي

وس�ط التغطية الكبرية للتدخ�ل الرويس املزعوم 
يف االنتخابات الرئاس�ية األمريكية عام 2016، تأتي 
ممارس�ة التأث�ري من قبل العب رشق أوس�طي عىل 
أوس�اط املحافظني الجدد يف واش�نطن بشكل عام، 
وإدارة »ترامب« بشكل خاص، لتلفت االنتباه العام 
إىل حد ما. ويف حني يجرى نقاش واسع حول مؤتمر 
2018 للجنة العالقات العامة األمريكية اإلرسائيلية 
)آيب�اك( املوالي�ة ل�)إرسائي�ل(، م�رت العدي�د من 
األنش�طة املؤثرة م�ن قبل دول�ة اإلم�ارات العربية 
املتحدة يف الواليات املتحدة، خالل العقد املايض، دون 

أن يالحظها أحد عىل نطاق واسع.
ويف الواقع، وكما يش�ري اتس�اع التحقيق بقيادة 
املستش�ار الخ�اص األمريكي »روب�رت مولر«، فقد 
تك�ون اإلمارات قد تط�ورت لتصبح أكث�ر املؤثرين 
نفوذاً عىل سياس�ة واشنطن بشأن الرشق األوسط، 

عىل قدم املساواة مع »آيباك«.
وبطريق�ة أكثر دهاء، حش�دت أبوظبي ش�بكة 
قوية من صناع السياسات ومراكز التفكري والخرباء 
ورس�ائل وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي يف الواليات 
املتح�دة، والتي تحاك�ي بعدة طرق رس�ائل اللوبي 

املؤيد ل�)إرسائيل(.
وقد ظهرت االسرتاتيجية اإلماراتية لرشاء النفوذ 
يف واش�نطن ع�ام 2008، بع�د كارث�ة موان�ئ دبي 
العاملية، عندما اعرتض صانعو السياسة األمريكيون 
الب�ارزون ع�ىل االس�تحواذ ع�ىل املوان�ئ األمريكية 
الرئيس�ية من قبل رشكة مقره�ا يف اإلمارات، وردا 
عىل الجدل، كانت اإلمارات حريصة عىل الخروج من 
الصورة السلبية إىل حد كبري بأنها »مجرد بلد آخر يف 

الرشق األوسط«.
وتح�ت الرعاية املبارشة لويل عهد اإلمارات األمري 
محم�د ب�ن زايد، تم تعيني يوس�ف العتيبة، س�فريا 
جدي�دا لإلمارات يف الواليات املتح�دة - والذي أصبح 
اآلن يسء الس�معة - يف مهم�ة إلنش�اء رسد جدي�د 
عن اإلمارات كرشيك متس�امح يف الرشق األوس�ط، 

ويشارك الواليات املتحدة مخاوفها.
وال ينبغ�ي أن تك�ون حقيقة ت�ردد هذا الرسد يف 
اآلونة األخرية من قبل املتحدثني يف »آيباك« مفاجأة، 
فلقد استثمر العتيبة باستمرار يف نفس نخبة الخربة 
الفكرية وصانعي السياسات من املحافظني الجدد، 

مثل اللوبي املؤيد ل�)إرسائيل(.
وسمحت الش�بكة الواسعة للمعارف الشخصية 
لس�فري دول�ة اإلم�ارات يف »الكابيت�ول هي�ل«، ويف 
وس�ائل اإلع�الم، ويف املجتم�ع الفك�ري، بتجس�يد 
الرواي�ة اإلماراتية بش�كل اس�رتاتيجي داخل غرف 

املحافظني يف العاصمة.
ولقد ساهمت القصة اإلماراتية يف إثارة املخاوف 
املحافظة بش�أن اإلس�الم الس�يايس وإي�ران، وهي 
مخ�اوف تروج لها »آيب�اك« منذ عقود م�ن الزمن، 
وبإذكاء املخاوف من التوس�ع اإلس�المي واإليراني، 
تقدم اإلم�ارات نفس�ها كنموذج يحت�ذى به لكيف 
تش�كل »الس�لطوية الليربالية« حصن�ا أمام هاتني 
املس�ألتني. وب�رف النظ�ر ع�ن إقام�ة عالق�ات 

ش�خصية مع النخ�ب املحافظة يف واش�نطن، أدرك 
»العتيبة« أن امت�الك الخطاب الخبري داخل مجتمع 
الفكر املستقطب املتش�دد للغاية، يضمن مصداقية 

الرواية اإلماراتية ورشعيتها.
وتم اس�تثمار عرشات املاليني م�ن الدوالرات من 
قب�ل اإلم�ارات، ليس فق�ط لرشاء النف�وذ يف مراكز 
الفكر املحافظ، مثل مركز الدراس�ات االسرتاتيجية 
والدولي�ة، أو املجل�س األطل�ي، أو معه�د ال�رشق 
األوس�ط، ولك�ن أيض�ا إلنش�اء مركزه�ا الخاص، 
معه�د دول الخليج. و بالتق�رب إىل صانعي األفكار 
وصانع�ي السياس�ة يف »كابيت�ول هي�ل«، اكتملت 
دائ�رة البني�ة التحتي�ة للتواص�ل اإلمارات�ي يف قلب 
السلطة األمريكية. ويف الوقت الذي كانت فيه مهمة 
»العتيب�ة« ذات طبيع�ة دفاعية واس�عة يف البداية، 
أدى »الربيع العربي« إىل تحويل اس�رتاتيجية اإلعالم 

اإلماراتية يف العاصمة إىل الهجوم.
وعندم�ا اجت�اح تغي�ري األنظم�ة يف ع�ام 2011 
لالس�تقرار  اإلماراتي�ة  الرواي�ة  كان�ت  املنطق�ة، 
الس�لطوي يف مقاب�ل رواي�ة جارتها قط�ر بوجوب 
دعم دعوة الش�عب إىل العدالة االجتماعية والتعددية 
السياس�ية. واس�تخدمت اإلمارات بنيته�ا التحتية 
للتأثري بشكل اس�رتاتيجي، ليس فقط لتعبئة الرأي 
ضد سياس�ة إدارة أوباما يف الرشق األوس�ط، ولكن 

أيضا وقبل كل يشء تشويه سمعة قطر.
وأصبح�ت الرس�ائل املعادي�ة م�ن قب�ل دول�ة 
اإلمارات أكثر عدوانية بعد أزمة الخليج عام 2014، 

وق�ام فيما بعد جيش�ها اإللكرتوني -ال�ذي يدعمه 
املتصي�دون والبوتات األوتوماتيكي�ة- بنرش مزاعم 
غري حاس�مة وال أس�اس لها من الصحة من جانب 
خ�رباء فكريني وخ�رباء مقربني من دول�ة اإلمارات 
بش�أن دع�م قطر لإلره�اب، وهي رواية ت�روج لها 
مراك�ز الفكر األمريكية املحافظة، بخلط أي ش�كل 

من أشكال اإلسالم السيايس مع تنظيم »داعش«.
وكانت املس�اعدات اإلنس�انية التي قدمتها قطر 
إىل »حم�اس« يف قط�اع غ�زة مؤط�رة إىل ح�د كبري 
كدع�م لإلره�اب، باعتب�اره يأتي يف ظ�ل دعم قطر 
للمعارضني السياس�يني يف ظل الربيع العربي، وهو 
رسد اتف�ق بش�كل جيد م�ع املخ�اوف القائمة لدى 

مؤيدي )إرسائيل(.
وبالوصول إىل عام 2016، عندما شعرت اإلمارات 
بفرص�ة فريدة لتوس�يع نط�اق وصوله�ا إىل البيت 
األبيض، كانت حملة »ترامب« التي تنقصها الخربة، 
والت�ي انبثقت يف ظل أيديولوجي�ة املحافظني الجدد 
والتش�بث بمخاوف اإلرهاب، معرضة بش�كل كبري 
للتأث�ري الذي حققته اإلمارات، عرب وكالء مثل »إريك 
برينس« و»إليوت برويدي«، وهم أفراد ذوو عالقات 

تجارية عميقة مع اإلمارات.
وعىل وجه الخصوص، بدا »غاريد كوشنر« صهر 
»ترام�ب«، املق�رب من »آيب�اك« وال�ذي كان يواجه 
اضطرابات مالية، عرضة للتالعب، بعد أن انسحبت 

قطر من صفقة إلنقاذه ماليا.
ومن خالل الرسائل املوجهة، والخربات املدفوعة، 

والعالقات الش�خصية والتجاري�ة املتقدمة، لم تكن 
أبوظب�ي ق�ادرة فق�ط عىل الس�يطرة ع�ىل خطاب 
واشنطن حول ش�ؤون الرشق األوسط، ولكن األهم 
من ذلك، كانت قادرة عىل تشكيل نهج إدارة »ترامب« 
األويل بش�أن حصار قطر، عندما كان »كوش�نر« قد 

أصبح كبري مستشاري الرئيس الجديد للمنطقة.
وم�ع عالق�ة »كوش�نر« الش�خصية م�ع رجل 
اإلم�ارات القوي، »محمد بن زايد«، ولوبي اإلمارات، 
باإلضافة إىل قربه من »آيباك«، جعله كل ذلك عرضة 
لتبني الخطة اإلماراتية للميض قدما يف حصار قطر، 
وكان »كوش�نر« ع�ىل م�ا يبدو قادرا ع�ىل تقويض 
االعرتاض�ات عىل هذا التحرك م�ن قبل كل من وزير 

الخارجية ووزير الدفاع.
وع�ىل الرغ�م م�ن تحقي�ق »مول�ر« يف التواطؤ 
املحتم�ل لحملة »ترام�ب« مع اإلم�ارات، فإن هذه 
الش�بكة املرتابطة بشكل وثيق من املحافظني الجدد 
الذين يس�معون لجماعات الضغط اإلرسائيلية، مع 
جماع�ات الضغ�ط من قب�ل دول الخلي�ج العربية، 
ق�د خلق�ت غرف�ة ص�دى قوي�ة ال يمك�ن ألي من 

الجمهوريني أو البيت األبيض تجاهلها.
لقد أنش�أت دولة اإلمارات آل�ة الضغط الخاصة 
بها غري الرسمية، والتي خالفا ل� »آيباك«، تستخدم 
وس�ائل الجيل الخامس من ح�رب املعلومات، ليس 
لتعدي�ل تص�ورات صانع�ي السياس�ة يف الوالي�ات 
املتحدة فقط، بل للتحكم الكامل يف اتجاه السياسة 

األمريكية تجاه الرشق األوسط.

اإلمارة حشدت جهودها إىل جانب إسرائيل للتأثري يف السياسة األمريكية

اإلمارات واللويب الصهيوين: العالقة الوطيدة

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الصحة الفلس�طينية يف قطاع غزة، أمس 
األحد، إن 19 مواطنا بينهم 3 أطفال قد استش�هدوا منذ 
إع�الن الرئيس األمريكي »دونال�د ترامب« مدينة القدس 

عاصمة ل�)إرسائيل(.
وأضاف�ت ال�وزارة، يف بي�ان إن ع�دد املصاب�ني جراء 
أحداث املواجهات عىل حدود القطاع، بلغ 1083 جريحا. 
وأوضحت أن الشهداء سقطوا يف مناطق مختلفة من 
القطاع، 7 من مدينة غزة، 5 ش�مايل القطاع، 2 يف مدينة 

خانيونس 2 يف مدينة رفح، و3 وسط القطاع. 
ووثقت الوزارة إصابة 238 طفال فلس�طينيا من بني 
إجم�ايل اإلصابات، وحوايل 18 س�يدة، ونحو 827 ش�اب 

ورجل. 
ولفتت إىل أن نس�بة األطفال والنس�اء الجرحى بلغت 

حوايل 23.9% من إجمايل عدد اإلصابات. 
الجي�ش  اس�تهداف  ال�وزارة  الس�ياق، رص�دت  ويف 
اإلرسائييل ل�15 س�يارة إسعاف بشكل مبارش وتعرضها 
ألرضار بالغة؛ األمر الذي تسبب بإصابة طواقمها الطبية 
ب�»االختناق الشديد«، جرّاء قنابل الغاز املسيلة للدموع. 
وتش�هد مناطق قرب الس�ياج الحدودي الفاصل بني 
غزة و)إرسائيل(، مظاهرات ش�عبية فلس�طينية، مساء 
أي�ام الجمع�ات م�ن كل أس�بوع، احتجاج�ا ع�ىل قرار 
»ترامب«، يف 6 ديسمرب/كانون أول 2017، اعتبار القدس 
)بشقيها الرشقي والغربي( عاصمة ل�)إرسائيل(، والبدء 

بنقل سفارة واشنطن إىل املدينة املحتلة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال تيار الوفاء اإلس�المي وحركة “حق” يف بيان مشرتك أن 
ثم�ة دالالت عميقة يف اعتب�ار البحرين جزي�رة محتلة من قبل 
الجيش الس�عودي. وقال تيار الوفاء اإلسالمي وحركة “حق” يف 
بيان مش�رتك أن ” ثمة دالالت عميقة يف اعتبار البحرين جزيرة 
محتل�ة من قبل الجيش الس�عودي”، منه�ا: “ال يعطي الصمت 
ال�دويل املخ�زي عن اجتي�اح هذه الق�وات للبحري�ن وارتكابها 

جرائم ضد اإلنسانية لهذه القوات أي رشعية”.
وأض�اف “إن اعتبارها قوات محتلة يكرس حقيقة تاريخية 
يجب التمسك بها والبوح بها دون مواربة، ويعطي هذا االعتبار 

الهام واملفصيل يف الراع منذ انطالق ثورة 14 فرباير”.
ولف�ت البيان إىل أنه ” لزاًم�ا علينا اتخاذ مواقف واضحة من 
هذه القوات نتحمل فيها املس�ؤولية التاريخية كقوى سياسية 
له�ا امتداده�ا الش�عبي يف الداخ�ل وحضوره�ا عىل مس�توى 
الخ�ارج فكان�ت دول�ة آل س�عود اللقيطة دول�ة محتلة وغدت 
هذه الحقيقة من ثوابتنا السياس�ية الهامة”.   وأكد البيان عىل 
املش�اركة يف الفعالي�ات التي دعت لها الق�وى الثورية يف رفض 

االحتالل السعودي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية االيرانية بهرام قاسمي 
اس�تدعاء الس�فري الربيطاني لدى طهران اىل الوزارة الخارجية 
االيرانية.  وقال قاس�مي يف تريح له: اث�ر قيام عدد من اتباع 
فرقة متطرفة دينيا باالعتداء عىل سفارة الجمهورية االسالمية 
االيرانية يف لندن، تم استدعاء السفري الربيطاني لدى طهران من 

قبل املدير العام للشؤون االوروبية بوزارة الخارجية االيرانية.
واضاف: وتم يف هذا االس�تدعاء  تس�ليم الس�فري الربيطاني 
مذك�رة احتجاج ش�ديدة اللهج�ة وطالب املدير العام لش�ؤون 
اوروب�ا ب�وزارة الخارجي�ة ب�ان تلت�زم الحكوم�ة الربيطاني�ة 
بواجباتها يف الحفاظ عىل  الدبلوماسيني و  االماكن الدبلوماسية 
واتخ�اذ املزيد من  االجراءات االمنية بش�ان س�فارة وممثليات 

الجمهورية االسالمية االيرانية )يف بريطانيا(.
من جانبه اعرب الس�فري الربيطاني عن اسفه للمرة الثانية 
ع�ن وق�وع الح�ادث مش�ريا اىل اداء الرشط�ة الربيطاني�ة ازاء 
املعتدي�ن عىل الس�فارة  مبينا انه س�ينقل هذا االم�ر عىل وجه 

الرسعة  اىل لندن  وسريفع الرد املناسب بهذا الشان.

مقتل )19( فلسطينيًا
 منذ »إعالن ترامب« القدس عاصمة 

لــ »إرسائيل«

بيان مشرتك للمعارضة البحرينية: 
السعودية حتتل البحرين 

اخلارجية اإليرانية
 تسلم السفري الربيطاين يف طهران 

مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

       بغداد / المستقبل العراقي

مه�د الربمل�ان الصيني أم�س االحد الطري�ق امام 
يش جينبينغ للبقاء رئيس�ا م�دى الحياة بالغائه الحد 
االق�ى للوالي�ات الرئاس�ية، ومنحه س�لطة ش�به 
مطلق�ة من اجل تطبيق رؤيت�ه لتحويل البالد اىل قوة 

عظمى اقتصاديا وعسكريا.
»الجماعي�ة«  القي�ادة  حقب�ة  الخط�وة  وتنه�ي 
والخالفة املنظمة التي ارس�اها القائد الس�ابق دينغ 
شياوبينغ لضمان االستقرار وتجنب اي عودة للحكم 
الديكتاتوري لعهد مؤس�س الش�يوعية يف الصني ماو 

تي تونغ.
وحظي التعديل الدستوري التاريخي بتأييد مطلق 
يف الربمل�ان بموافق�ة 2958 نائب�ا، مقاب�ل معارضة 
نائب�ني وامتن�اع ثالثة ع�ن التصويت رغم س�يل من 
انتقادات غري اعتيادية عىل ش�بكة االنرتنت س�ارعت 

اجهزة الرقابة اىل منعها.
وكان يش اول م�ن ادىل بصوته 
يف قاعة الش�عب الك�ربى يف بكني 
يف صن�دوق احمر وس�ط تصفيق 
اعض�اء مجل�س الش�عب مع كل 
عملية اقرتاع عىل تعديل الدستور 
م�ن اج�ل الغ�اء الح�د االق�ى 
لواليت�ني رئاس�يتني م�ن خم�س 

سنوات.
للتعدي�ل  مت���وقع�ا  وكان 
الدستوري االول منذ 14 عاما، ان 
يمر بس�هولة يف الربمل�ان الذي لم 
يصوت يوما ضد اي نص يطرحه 
الحزب الشيوعي منذ انشائه قبل 

نصف قرن.
وق�ال ج�و تشيوتش�ن وه�و 
ممثل مقاطع�ة هيلونغجيانغ يف 
ش�مال رشق البالد »انه�ا االرادة 
الش�عب«، مكررا  امللح�ة لعام�ة 
الذي  الش�يوعي  الح�زب  مقول�ة 
يعترب ان تعديل الدس�تور يحظى 

بتأييد جامع لدى العامة.
وأحكم يش )64 عاما( قبضته 
عىل الس�لطة منذ ان اصبح امينا 
عاما للحزب الش�يوعي يف 2012، 

وهو اعىل منصب يتسلمه.
وعىل الرغم من ان مدة ش�غل 
املنصب غري محددة، اال ان سلفيه 
اكتفي�ا بواليتني يف تقليد ارس�اه 

القائد السابق دينغ شياوبينغ.
الص�ني  يف  الرئاس�ة  وتعت�رب 
منصبا فخري�ا اىل حد بعيد، اال ان 

الدستور الذي يضع حدا اقى للواليات الرئاسية كان 
يفرض عىل يش التخيل عن الرئاسة يف 2023.

لك�ن يش وبعد تعدي�ل الربملان للدس�تور بات اآلن 
بوس�عه البقاء اىل ما ال نهاية م�ن اجل تطبيق رؤيته 
للصني املتجددة كق�وة عاملية ذات جيش »من االقوى 

عامليا« بحلول منتصف القرن الحايل.
ومن�ذ تولي�ه قيادة الح�زب الش�يوعي الصيني يف 
نهاي�ة 2012 ث�م رئاس�ة الدولة مطل�ع 2013، عزز 
يش س�لطة النظ�ام. وقد صدر قانون يقمع بقس�وة 
اي معارض�ة ع�ىل االنرتنت، وصدرت احكام قاس�ية 

بالسجن عىل مدافعني عن حقوق االنسان.
لك�ن يش يتمتع بش�عبية لدى الش�عب الصيني ال 
س�يما بس�بب حملة القمع التي ش�نها ضد الفس�اد 
وطاولت اكثر من مليون ش�خصية رسمية يف الحزب، 

وتهميش منافسني محتملني له.
وقال املحلل الس�يايس وو تشاينغ »اعتقد انه كان 

يخوض انقالبا ناعما خالل السنوات الخمس املاضية 
بجعل�ه املكتب الس�يايس مج�رد هيئ�ة صورية«، يف 
اش�ارة اىل املكتب الس�يايس الواس�ع النف�وذ يف البالد 

والذي يضم 25 عضوا.
وقال وو »يريد )يش( ان يحول دون تويل تكنوقراط 
مث�ل جيان�غ )زيمني( وه�و )جينتاو( الس�لطة«، يف 

اشارة اىل سلفي الرئيس الصيني.
وفيم�ا انص�ب االهتمام ع�ىل الغاء الح�د االقى 
للواليات الرئاسية، اال ان التعديالت تشمل كذلك بنودا 
اساسية تدرج »فكر يش جينبينغ« يف الدستور وكذلك 
توس�يع صالحيات الحزب الش�يوعي يف ادارة شؤون 

البالد.
ويف تقري�ر مكت�وب، قال رئي�س اللجن�ة الدائمة 
يف الربمل�ان الصين�ي جان�غ ديجيان�غ ان التعدي�الت 
»ستضمن تحسني الدستور وتطويره ملواكبة العر 
وتأم�ني ضمان�ة دس�تورية صلب�ة من اج�ل تدعيم 

االشرتاكية وتطويرها بالخصائص الصينية يف الحقبة 
الجديدة«.

تلح�ق  الخط�وة  ان  الش�يوعي  الح�زب  ويق�ول 
الرئاس�ة بمنصبي امني عام الحزب الشيوعي والقائد 
االعىل للقوات املسلحة، وهما منصبان ال مدة محددة 
لش�غلهما، معتربا ان الجماهري تجمع عىل الغاء الحد 

االقى للواليات الرئاسية.
لك�ن االقرتاح بقي رسيا اىل ان تم الكش�ف عنه يف 
تقرير لالعالم الرس�مي يف 24 شباط، اي قبل اسبوع 

من افتتاح الدورة الربملانية.
واعل�ن الحزب يف وقت الحق ان يش ترأس اجتماعا 
للمكتب السيايس يف ايلول املايض قررت خالله القيادة 
مراجعة الدستور. وس�عى الحزب اىل جمع اقرتاحات 
وأراء تكلل�ت بقرار اتخذ اواخر كان�ون الثاني يقيض 
بادخ�ال تعدي�الت دس�تورية ع�ىل مجل�س الش�عب 
الصيني.وقال دو يانيل النائب عن مقاطعة شاندونغ 
يف رشق الب�الد إن »يش جينبين�غ 
ادار العدي�د من املش�اريع الهامة 
كاالصالح االقتص�ادي ومكافحة 
الفس�اد. هناك اجم�اع عىل تأييد 
منح�ه املزيد م�ن الوق�ت التمام 

عمله«.
املف���اجئ�ة  الخط�وة  ان  اال 
غاضب�ة  فع�ل  ردود  اس�تدعت 
ع�ىل ش�بكة االنرتن�ت، م�ا دفع 
اجه�زة الرقاب�ة اىل من�ع عبارات 
وكلمات مثل »ان�ا اخالف الرأي«، 
و«امرباطور« باالضافة اىل صورة 
»ويني ذا بو« الشخصية الكرتونية 

التي يتم تشبيه يش بها.
ويخ�ى الناش�طون م�ن ان 
يؤدي الغاء الحد االقى للواليات 
اىل تشديد اضايف للرقابة الصارمة 
عىل وسائل االعالم واملجتمع املدني 
والديانة، م�ع محاولة يش فرض 
رؤيته االيديولوجية للش�يوعية يف 

مختلف اوجه املجتمع ونواحيه.
واعترب الناشط هو جيا ومقره 
بك�ني، ال�ذي يقول ان الس�لطات 
العاصمة  اجربت�ه ع�ىل مغ�ادرة 
خالل انعقاد املؤتم�ر، ان التعديل 

الدستوري »مخالف للقانون«.
ويضيف الناشط ان »يش طلب 
من الجميع االنصياع للدستور ثم 
اس�تخدم التعدي�ل ليضع نفس�ه 
فوق الدس�تور«، مشريا اىل ان يش 
»استخدم الدستور سالحا قانونيا 

ملزما للمسؤولني واملواطنني«.
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يرس قسم العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخربة و االختصاص يف مجال تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثلة مع العراق او اي دولة اخرى للمشاركة يف 
مناقصة تجهيز مادة الحنطة بكمية ) 50,000 ( طن خمسون الف طن ±5% كحد ادنى من مادة الحنطة الصلبة من املناشئ ) امريكي / كندي /اسرتايل ( وحسب املواصفات املعتمدة 

لدى الرشكة العامة لتجارة الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار املشرتي وان يكون الدفع بطريقة ) اعتماد مستندي ( مع مالحظة ماياتي :
- ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفسار عرب الربيد االلكرتون�ي لوزارة التجارة / مكتب الوزير /قسم العقود العامة عىل العنوانيني 
التاليني ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq  ( خالل فرتة االعالن من تاريخ )   13 -  18  / 3 /2018( الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة 

2:00 ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .
- سيت�م انعق�اد مؤتم�ر خاص لالجابة عىل استفسارات املش�اركني يف املناقصة  بتاريخ )  15 /  3  /2018( ) بمكتب الوزي�ر / قسم العقود العامة  يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / 

املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع مبنى مكتب الوزير(
- متطلبات التاهيل املطلوبة :

تقدي�م تامين�ات اولي�ة بموجب خطاب ضم�ان bid bond او صك مصّدق او سفتجة ) عىل ان يرد الصك او السفتجة طي كتاب رسمي م�ن الرشكة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء 
ويذكر فيه ان الصك او السفتجة هو تامينات اولية تخص املناقصة ( لصالح الرشكة العامة لتجارة الحبوب صادرة من اي مرصف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي 

بنسبة 1% من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم املناقصة يف التامينات املقدمة عىل ان تكون التامينات االولية  نافذة ملدة ) 35 ( يوم ابتداءا من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات .
- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

اوال / بالنسبة للرشكات العراقية : 
-  يقدم العطاء موّقع ومختوم ) النسخة االصلية ( .
-  ارفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة االصلية ( .

-  ذك�ر العن�وان الكام�ل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للرشكة ( ألغراض املراسالت  ضمن املواعيد املّحددة يف رشوط املناقصة )الوثيقة 
القياسية ( عىل إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة  خالل )7( أيام  من تاريخ حصوله.

-  هوية األحوال املدنية .
- بطاقة سكن.

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل وزارة التجارة حرصياً ونافذ لغاية نهاية العام الحايل .
-  هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .

- تقديم واحدة او اكثر من الشهادات االتية )شهادة تأسيس الرشكة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة(.
- الحسابات الختامية الرابحة للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة م�ن قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني.

- األعمال التجارية املماثلة )عقود منفذة  ال تقل عن عقدين( خالل ال�� )5-10( سنوات السابقة  معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية  .
ثانيا / بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية :

-  يقدم العطاء موّقع ومختوم ) النسخة االصلية ( .
-  ارفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة االصلية ( .

-  ذك�ر العن�وان الكام�ل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للرشكة ( ألغ�راض املراسالت  ضمن املواعيد املّحددة يف رشوط املناقصة عىل إن 
يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة  خالل )7( أيام  من تاريخ حصوله.

-  تقديم واحدة او اكثر من الش�هادات االتية )ش�هادة تأسيس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لش�هادة 
تأسيس الرشكات من مكتب اوجهة معتمدة ومختصة  /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة اصوليا .

-  الحسابات الختامية الرابحة للرشكة للسنتني األخريتني مصّدقة من قبل محاسب قانوني.
-   االعمال التجارية املماثلة )عقود منفذة  ال تقل عن عقدين (خالل ال�� )5-10( سنوات السابقة  معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية  

ثالثا/ الرشوط العامة : 
-  يجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رسمي باملراجعة ) موّقع ومختوم بختم الرشكة ( بالنسبة للرشكات العراقية , ومصّدق رسميا من قبل السفارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة 

للمثيل الرشكات العربية واالجنبية .
-  تقدم الرشكة مايثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني االخريتني .

-  تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن.
-  بامك�ان الرشك�ات الراغب�ة  برشاء رشوط املناقصة)الوثيقة القياسية ( تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد يف رشوط املناقصة بعد  دفع مبلغ ) 500,000 ( دينار » خمسمائة 

الف دينار غري قابلة للرد .
-  يت�م تسلي�م العط�اءات اىل العن�وان االتي ) مكتب الوزير / قس�م العقود العامة  يف مقر الوزارة الكائن يف  بغ�داد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد ال�دويل / قاطع مبنى مكتب 
الوزير( يف موعد اقصاه )) الساعة 10:00 صباحا«  بتوقيت  العراق / بغداد من يوم االثنني املصادف    19 /  3  /2018 وتكون الع���روض نافذة لل���رد لغاية   25  / 3   /2018((

ويف حالة تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء 
-  يق�دم العط�اء يف ظ�رف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزاة / قسم العقود العامة , وان العطاءات املتاخرة سوف ترفض 
, وسيت�م فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مكتب الوزير / قسم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / 

قرب بناية معرض بغداد الدويل( ليوم االثنني املصادف     19  /  3  /2018 الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بغداد /العراق .
-  عىل مقدم العطاء مىلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا« ومختوم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء و يف حال عدم التزامه بما تتطلبة الوثيقة القياسية بالقسم 

الرابع منها فأنه سيتم استبعاده  
- عىل مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مش�ابهاً للمواصفات الفنية املنصوص عليها يف القسم السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفيه تطابقها مع املواصفات املطلوبة باإلضافة 

إىل ملئ الحقل )د( يف جدول قائمة السلع وجدول التسليم يف القسم املشار إلية أعاله .
مالحظات

- ان الوزارة غري ملزمة باوطأ العطاءات .
- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق ، فيعترب اليوم التايل موعدا لغلق املناقصة .

  www.mot.gov.iq  و   www.iraqitic.com : بإالمكان أيجاد اإلعالن عىل املواقع االلكرتونية للوزارة  -
WWW.dgmarket.Com :  Dg Market واملوقع االلكرتوني ملعلومات املناقصات واملشرتيات الدولية

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية 
العدد : 2/ش/2018

التاريخ 2018/3/11 
اىل / الشخص الثالث /عليه خلف عويد

تبليغ
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
2/ش/2018 وملجهولية مح�ل اقامتك حسب  
اش�عار املختار واملرف�ق بكت�اب مركز رشطة 
الس�الم بالع�دد 396 يف 2018/3/1 ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بواسط�ة االعالن للحض�ور امام هذه 
الساع�ة   2018/3/15 بتاري�خ   املحكم�ة 
التاسع�ة صباحا وعن�د عدم حض�ورك او من 
ينوب رعنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

وفق القانون
القايض

فائق مشعل صالح

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

الدي�ن  ص�الح  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد:  2017/367
التاريخ: 2018/3/1

اعالن 
قدم املستدع�ي حردان ابراهيم ج�واد طلبا اىل 
محكمة االح�وال الش�خصية يف الدجيل تطلب 
في�ه نصبها قيم عىل ش�قيقه ف�ارس ابراهيم 
ج�واد وذلك كونه قد فقد بتاريخ 2006/3/11 
وانقطعت اخب�اره فعىل من لديه اعرتاض عىل 
ص�دور الحج�ة تقديم اعرتاضه خ�الل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن 
القايض

معد نجم عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة 

العدد : 93/ش/2018
التاريخ 2018/3/8

اىل / املدع�ى عليه )عيل حمودي عبد الحسني ( 
مجهول محل االقامة

اعالن
اصدرت املحكمة قرارها املرقم 93/ش/2018 
حضان�ة  بتأيي�د  والق�ايض   2018/2/26 يف 
املدعية )مها كاظم عبي�د( البنها )مجتبى عيل 
حمودي( وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بواسط�ة صحيفت�ني محليت�ني رسميتني ويف 
حالة عدم حضورك خالل عرشة ايام من تاريخ 
تبلغ�ك يسق�ط حق�ك باالعرتاض ع�ىل الحكم 
الغياب�ي وان قرار الحكم يكتس�ب بعد ثالثون 

يوما من تاريخ تبلغك
القايض

ستار مالك الفتالوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئن�اف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد/145/ش/2018
التاريخ/2018/3/11

اعالن
اىل /املدعى عليه/ حسام عطا جاسم – 

مجهولة محل االقامة 
اق�ام املدعية هالة قاسم محمد الدعوى 
املرقم�ة 145/ش/2018 والت�ي تطلب 
فيه�ا تفريقها عنك للهجر وعليه قررت 
هذه املحكمة وملجهولي�ة محل اقامتك 
واسعت�ي  بصحيفت�ني  تبليغ�ك  تق�رر 
االنتشار لغرض حضورك بيوم املرافعة 
املص�ادف 2018/3/19ويف حال�ة عدم 
حض�ورك اومن ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وف�ق 

االصول 
القايض

��������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

واس�ط  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  1001/ش /2018

اىل املدعى عليه / غزوان مهدي عبيد
أقامت املدعية مروة عالء صالل  الدعوى 
املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتكم 
للمرافع�ة والحك�م باثب�ات زواجكم�ا 
الواق�ع بتاريخ 2017/5/1 امام الرجل 
الديني وكذلك تصديق الطالق الخارجي 
الواقع بتاريخ 2018/1/30  وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مختار محلة 
السكني�ة واملتميزين واملرفق  العمارات 
بكتاب مركز رشطة الخلود بالعدد 3421 
يف 2017/3/10  تقرر تبليغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني رسميتني عىل موعد 
املرافع�ة  2018/3/18الساعة تاسعة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك�م أومن 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

صابر جماغ سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد / 156

التاريخ  11 / 3 / 2018
اعالن

قدمت السيدة وسن صباح عزت  طلبا اىل هذه 
املحكم�ة  بتنصيب نفسه�ا قيما عىل زوجها  
املفقود نزار ع�واد مطلك  املفقود بتاريخ 30 
التحقيقي�ة    االوراق  / 5 / 2016  وحس�ب 
الص�ادرة م�ن مرك�ز رشط�ة )  املقدادي�ة ( 
فمن لديه االعرتاض او معلومات عن فقدانه   
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة  خ�الل سبعة 
ايام م�ن  اليوم التايل للنرش  لتقديم اعرتاضه  
واعالمن�ا  وبخالفه سوف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .. مع التقدير.
القايض : تحسني حسني فزع العقابي

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

رئاس�ة محكمة استئناف بغ�داد / الرصافة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد 997 

اعالن 
قدم�ت املدع�وة / فيان عدنان ع�يل طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة بنصب�ه قيما ع�ىل زوجها / 
بش�ار عي�دان غالم لفقدانه من�ذ 27 / 11 / 
2013 ولحد االن واليع�رف مصريه حيا كان 
ام ميت�ا فم�ن لدي�ه اعرتاض الحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش 
لتقديم اعرتاضه اواعالمنا باي معلومات تديل 
عن�ه وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف الطلب 

وفق القانون .
القايض 

عيل عبيد هاشم

��������������������������������
فقدان

فقدت مني الهوية املرقمة ) 393 ( والصادرة 
الصناعي�ة  للتنمي�ة  العام�ة  املديري�ة  م�ن 
والخاصة ملعمل طاب�وق املنار باسم ) مجيد 
حمي�د عبدالحس�ني ( فعىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

��������������������������������
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
أق�ام املدع�ي )حمزه ب�رزان رب�اط( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله )الش�مري( 
بدال من )قراغ�ويل( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل خمسة عرش 
يوماً م�ن تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املستقبل العراق�ي بالعدد 
التسجي�ل  اع�الن   4/1/2018 يف   1587
العق�اري  الخاص بالعق�ار 44486 / 3 حي 
املي�الد ذكر الجنس دار خط�ا  والصحيح دار 
مف�رز اىل داري�ن بص�وره غ�ري رسمي�ه لذا 

اقتىض التنويه

��������������������������������
فقدان

فقد مني سند العقار املرقم 2789 حويش / 
جدي�ده  باسم ) صربيه حس�ن كاظم ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

��������������������������������
تنويه

ن�رش سه�وا يف اع�الن التسجي�ل العقاري يف 
الرميث�ة اعالن تسجيل عقار مجدد املنش�ور 
يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1631 يف 
2018/3/7  اسم رئيس الدائرة ) سالم هيثم 
عبدالل�ه ( خطأ والصحيح ه�و ) سالم نعيم 

عبدالله ( لذا اقتىض التنويه

��������������������������������
تنويه

ن�رش يف صحيف�ة املستقبل العراق�ي بالعدد 
التسجي�ل  اع�الن    2018/3/8 يف   1632
العق�اري يف الكوف�ه الخاص بالعق�ار املرقم 
2212 الرش�اديه ذكر طالب التسجيل رابحه 
محمود رض�ا  خطا  والصحيح رابحه محمد 

رضا عبد العزيز لذا اقتىض التنويه .

��������������������������������
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/785

إىل املنف�ذ علية / حسن ع�يل حمزة  مجهول 
محل االقامة حسب كتاب مركز رشطة العزة 
بالعدد3559 يف 2017/3/6 واملرفقة اش�عار 

مختار املحلة 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من جه�ة ذات 
االختصاص م�ن القائم بالتبليغ انك مجهول 
محلة اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت 
أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل 
خمسة عرش يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة ع�دم حضورك ستبارش ه�ذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل
أوصاف املحرر

ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكوت 
املرقم 686/ش /2018يف 2018/3/4

وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة يف 

النجف االرشف
قسم ش�ؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 1070
التاريخ: 2018/2/25

اعالن
بن�اءاً عىل الدعوة املقامة م�ن قبل املدعي ) قاسم 
فلي�ح حسن ( ال�ذي يطلب تسجي�ل لقبه وجعله 
) العام�ري ( بدال من ) ف�راغ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ) 
عرشة اي�ام( وبعكسه سوف تنظ�ر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ) 24( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رق�م ) 3( لسن�ة 2016 واالمر 

االداري املرقم )24195( يف 2016/6/12 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

��������������������������������
فقدان

فق�دت مني هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن املعهد 
التقن�ي يف البرصة قسم تقنيات الكرتونية باسم ) 
قاس�م عبد امله�دي سلمان ( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمه�ا اىل جه�ة االص�دار

��������������������������������
فقدان

فق�دت مني الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من وزارة 
العدل / دائرة االصالح العراقية باسم ) جميل عبد 
الحس�ني عيل ( عىل م�ن يعثر عليه�ا تسليمها اىل 

جهة االصدار

��������������������������������
اعالن

مديرية ش�ؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )ع�وده ش�اهني مط�رود( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )الش�مري( بدال من 
)كراغول( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه سيت�م النظ�ر يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�اده )22( من قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

��������������������������������
اعالن

مديرية ش�ؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
قدم املواطن )صفوك كامل نارص( طلباً يروم فيه 
تسجي�ل لقبه وجعل�ه )الزبيدي( بدال م�ن الفراغ 
واستناداً اىل احكام املاده )24( من قانون البطاقه 
الوطني�ه رقم 3 لسن�ه 2016 املعدل ولغرض نرش 
ه�ذا االعالن يف الجري�دة الرسمية فم�ن لديه حق 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش  .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

Iraqi Ministry of Trade ( MOT ) , General Contracts Department , is pleased to invite the qualified and experienced companies  who have experience in supplying wheat and have simi-
lar trading deals with Iraq or other countries to  participate in a  tender for purchasing the quantity of ( 50,000 ) mt ±5% in minimum of hard wheat from ( USA/ CANADA / AUSTRALIA)  
origins according to  the specification adopted by Grain Board of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . Payment will be effected by L/C.
The following should be noted :
- The qualified companies who want to obtain additional information should contact ( General Contracts Department ) via it>s official e-mails ( high_mot@yahoo.com & g.contracts@
mot.gov.iq) during the  official working days of tender period from (  13 -18    / 3 /2018 ) between 08:00 AM -14:00 PM Iraq /BLT ).
- A conference will be held on 15  /03  /2018 in (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International Fair 
) to answer the inquiries  of the participants in the tender.
- The requisite qualification requirements : 
Offers must be accompanied by bid bond or  certified  check or bill of exchange (provided that check or bill of exchange  should be submitted attached to an official letter issued by 
the bidder and to be presented with offer. this letter  has to mention that the submitted check or bill of exchange  is a bond related to the said tender) issued through any Iraqi  bank 
(inside Baghdad) depended by Central Bank of Iraq that mention the name & number of the above tender at rate  of 1% of the bid>s value issued by the bidder in favor of Grain Board 
Of Iraq . Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers validity>s expiry date .
Document required from Iraqi companies :
- Offer should be  signed & stamped (original copy ) 
- Purchase bill of tender ( original copy ) 
- Mention the full details of the company address  ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the  company>s Commissioner director) for the purpose 
of correspondences within  the specified dates stipulated in tenders̀ conditions ( The Standard Bids )   provided that the company should notify the contracting party  of any change 
in it>s address within 7 days of the date of change 
- ID .
-  Habitation card .
-  A letter of  no objection from the  State Authority of Taxes addressed to The Ministry Of Trade exclusively and should be valid until the end of the year  .
-  Valid trade chamber ID  .
- Submitting one or more of the following documents : Incorporation certificate/ foundation contract / the company>s internal system certified   recently by Companies Recorder 
Directorate in Ministry of Trade.
- The Final financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi Accountants and Auditors Union
- Not less than ( 2 ) executed contracts  during the last ( 5-10) years  as a similar trade dealings  supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies :
- Offer should be  signed & stamped (original copy ) 
- Purchase bill of tender ( original copy ) 
- Mention the full details of the company address  ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the  company>s Commissioner director) for the purpose 
of correspondences within  the specified dates stipulated in tenders̀ conditions   provided that the company should notify the contracting party  of any change in it>s address within 
7 days of the date of change.
- Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in addition to a translated 
copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section / foundation contract / the company>s internal system,  legally certified .
- Final financial statement for the last two years authenticated by an  auditor.
- Not less than ( 2 ) executed contracts  during the last ( 5-10) years  as a similar trade dealings  supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions:
- Representative of Iraqi companies have to present dully official certified  authorization   for their representation according to law ( signed & stamped by the company>s stamp) , and 
regarding  Representative OF Arabic & Foreign Companies , they have to present authenticated  authorization by Iraqi embassy in the country of the company  
- The bidders have to submit a proof of their previous  dealing with export & import wheat and are continuing their specialization activity for the last two years .
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
- Companies who are willing in purchasing  tender>s conditions ( The Standard Bids )  , they have to visit the General Contracts Department in the head  quarter  of MOT   located 
in  Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair , and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against nonrefundable amount of 500,000 Iraqi 
Dinars.
-  The bids to be delivered to the following address : (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International 
Fair ) at the specified date (10:00 AM Iraq/ BLT on  19 /  03 /2018 ) and offers are valid to reply  up to   25 /  03 /2018. Any bid with shorter validity shall be disregarded  
-  Bidders to submit the offer in a closed  envelope sealed  with  the stamp of the company>s name and marked with the tender>s no. &name .These offers must be put in the tenders 
box in the head  quarter  of MOT/ General Contracts Department . 
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders  or their representatives who are willing to attend this process at the following address (General Con-
tracts Department at MOT/ Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International Fair ) at the specified date  10:00 AM BLT /Iraq on  19/03/2018.
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company . in case the bidder un fulfilled  
with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be disregarded . 
- standard bids to clarify its compliance with the required specifications in addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table  in the part mentioned 
above 
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower offers.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq ,then the  closing date will be on the next day advertisement can be founded in MOT»S Websites:    
-websites:  www.iraqitic.com  &   www.mot.gov.iq 
-and  dg Market- tenders& Procurement Worldwide :www.dq markt.com

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

مدير قسم العقود العامة
يف وزارة التجارة

Acting for Manager  Of  General Contracts Department
Ministry Of Trade

اعالن

 MOT/WHEAT/2/2018 : رقم املناقصة
رقم التبويب : 33 املوازنة اجلارية 

تاريخ االعالن : 12  /3  /2018

 Ministry  Of  Trade
General Contracts Department

 Tender No : MOT/WHEAT/2/2018
 Classification  No : 33 CURRENT BUDGET
Date: 12  /03  /   /2018

 Advertisement



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1634( االثنين  12  آذار  2018 حمليات6

 

   بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة للمع�ارض 
والخدمات التجارية العراقية هاشم محمد حاتم 
أن »مع�رض بغداد الدويل سيش�هد خالل ش�هر 
آذار الج�اري إقامة سبعة مع�ارض تخصصية 
يف مج�االت مختلف�ة .«وقال حات�م يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، أنه »سيبدأ معرض األمن 
والدف�اع للف�رة ١٠ - ١٣ / ٣ / ٢٠١٨ ويلي�ه 

مع�رض الزراع�ة لإلنت�اج الزراع�ي والحيواني 
للف�رة م�ن ١٤ - ٢١ / ٣ / ٢٠١٨«, موضح�اً 
ان »منتص�ف ش�هر آذار ايضاً سيش�هد افتتاح 
مع�رض ومؤتمر الخدم�ات الصحية للفرة ١٥ 
- ١٧ / ٣ / ٢٠١٨ ويلي�ه مع�رض سوق السفر 
العراق�ي للفرة ٢٠ - ٢٣ / ٣ / ٢٠١٨ واملعرض 
الوطن�ي االول للجامع�ات العراقية للفرة ٢٦ - 
٢٩ / ٣ / ٢٠١٨ ومعرض األزياء والجمال املدني 
للفرة ٢٧ - ٣٠ / ٣ / ٢٠١٨ كما سيشهد نهاية 

الش�هر افتت�اح مع�رض بغ�داد ال�دويل للكتاب 
للف�رة ٢٩ / ٣ ولغاي�ة ٨ / ٤ / ٢٠١٨ ال�ذي 
ينتظره املواطن العراقي بشغف كبري عىل ارض 
معرض بغداد الدويل«.واشار إىل أن »عمل رشكة 
املع�ارض ال يقت�ر يف بغداد وحس�ب، بل عىل 
مست�وى املحافظ�ات حيث ستش�هد محافظة 
الب�رة افتت�اح معرض بيل�د للبن�اء واإلعمار 
ومع�رض النفط والغاز بف�رة واحدة من ٥ - ٨ 
/ ٣ / ٣٠١٨ ومع�رض ومهرجان البرة الدويل 

٢٠١٨ ومع�ارض يف   / ٣  / ٣١ للتس�وق ٢١ - 
محافظات أخرى« .وأكد »لدينا حركة واسعة يف 
مجال إقامة املع�ارض وبأرشاف منظمني عرب 
وأجان�ب ، مبين�اً أن املع�ارض تسه�م بتحقيق 
األم�ن ولها تأثري اقتصادي كب�ري وتحقق أمواال 
كبرية تدخل يف الخزينة العامة للدولة فضال عن 
ان املع�ارض الدولية تعط�ي فرصة للتعرف عن 
السوق العراقية وتسهم بجلب أفضل القطاعات 

للبالد.

التجارة: اقامة سبعة معارض متنوعة خالل آذار اجلاري

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن احم�د الكعب�ي مدير ع�ام الرشكة العام�ة العامة 
لصناعات النسيج والجلود احدى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن عن »تجهيز وزارة الصحة بمليون قطعة رششف 

وس�ادة منتج�ة يف معامل الرشك�ة املختص�ة باملنتجات 
الطبي�ة بالتع�اون م�ع الرشك�ة املش�اركة فلوتيتي�ان 
الربيطانية«.وقال الكعبي بحس�ب بيان لوزارة الصناعة 
واملعادن تلقته »املستقبل العراقي«، أن »الكميات املنتجة 
توزعت ع�ىل معامل البسة النج�ف االرشف بعدد )٦٨٠( 

الف ومعمل نسيج الحلة بعدد )٢٠٠ ( الف ومعمل نسيج 
الديواني�ة بواق�ع ) ١٢٠ ( الف قطعة«.واض�اف انه »تم 
التجهيز بعد استكمال اجراءات الفحص والقبول من قبل 
كوادر وزارة الصحة والبيئة والتي بدورها اكدت مطابقة 

املنتجات للمواصفات الفنية املعتمدة.

النسيج واجللود جتهز وزارة الصحة بـ »مليون« رششف وسادة

الرافدين: أسامء املشمولني بسلفة 
موظفي الرتبية ستكون عىل دفعات

    بغداد / المستقبل العراقي

اوضح مرف الرافدين ان رفع اسماء املشمولني بسلفة خمسة 
ماليني دينار ملوظفي وزارة الربية سيكون عىل شكل دفعات.

وذكر املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخ�ة من�ه، ان” آلي�ة التقديم ع�ىل السلفة تكون ع�رب الرابط 
ttps://mis.qicard.net/web/loan وبع�د الدخ�ول الي�ه يقوم 
املوظ�ف ) طالب السلفة ( بملء االستم�ارة االلكرونية الخاصة 

بمنح السلفة وسيتم استالمه رسالة الكرونية«.
واضاف »بعد ملء االستمارة يقوم محاسب دائرة املوظف املعنية 
بجم�ع االستمارات والتعهدات بعد تأييد مقدم الطلب ) املوظف ( 

عىل تلك االستمارات لغرض استحصال توقيعه وبصمته ».
واوض�ح  »بع�د ه�ذه الخط�وات يق�وم محاسب دائ�رة املوظف 
باملوافق�ة ع�ىل ادخ�ال الطلب�ات الكروني�ا اىل نظ�ام االق�راص 
وسيقوم امل�رف وبالتنسيق مع محاسب دائرة املوظف بسحب 
الطلب�ات من نظام االق�راض الكرونيا ويتم رف�ع دفعات مبالغ 

السلف الكرونيا .

أمانة بغداد: حماسبة أصحاب االعالنات 
االنتخابية املبكرة من مسؤولية املفوضية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت امانة بغ�داد، ان محاسب�ة اصحاب االعالن�ات االنتخابية 
املبك�رة م�ن تخصص مفوضي�ة االنتخاب�ات وهي املعني�ة بهذا 
الص�دد، فيم�ا أش�ارت اىل ان العقوب�ات الت�ي ق�د تف�رض عىل 
املرش�حني من قبل املفوضية قد تصل اىل املنع من الرش�يح وفق 
الضواب�ط القانونية«.وق�ال املتح�دث باس�م االمان�ة حكيم عبد 
الزه�رة ل�«عني العراق ني�وز«، ان »محاسب�ة واضعي االعالنات 
االنتخابية املبكرة من تخصص مفوضية االنتخابات وهي املعنية 
به�ذا الصدد«، مبيناً بان »امانة بغ�داد ال تتدخل بهذا امللف لكونه 
خ�ارج صالحياتها«.وأوضح عبد الزه�رة، ان »العقوبات عىل تلك 
االعالنات تف�رض ايضاً من قبل الجه�ة املختصة وهي مفوضية 
االنتخابات«، الفتاً اىل ان »العقوبات التي قد تفرض عىل املرشحني 
من قب�ل املفوضية قد تصل اىل املنع من الرش�يح وفق الضوابط 
القانونية«.وكانت امانة بغداد قد كش�فت، عن اعدادها لتصميم 
خاص بالدعاي�ات االنتخابية لتجنب النرش العش�وائي للدعايات 
مع اقراب موعد االنتخابات النيابية، فيما أشارت اىل عزمها عقد 
اجتم�اع م�ع مفوضية االنتخاب�ات من اجل االتف�اق عىل اعتماد 

التصميم يف الدعاية االنتخابية للمرشحني.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكدت وزارة الربية ،عىل » عدم وجود تغيري يف 
املواعيد الخاصة باالمتحانات النهائية للمراحل 
املنتهي�ة وغ�ري املنتهية ، وأص�درت التعليمات 
الخاصة بها .ونقل بي�ان لوزير الربية محمد 
اقب�ال تلقته«املستقبل العراق�ي« ، أن املديرية 
العام�ة للتقويم واالمتحانات ح�ددت السابع 
عرش م�ن ش�هر اي�ار )١٧-٥-٢٠١٨( موعدا 
ألداء امتحان�ات الس�ادس االبتدائي ، والسابع 
والعرشين من شهر ايار )٢٧-٥-٢٠١٨( موعدا 
ألداء امتحانات الثال�ث املتوسط ، مضيفا بان 
وزارة الربي�ة حددت الح�ادي والعرشون من 
ش�هر حزي�ران )٢١-٦-٢٠١٨( موع�دا ألداء 

امتحانات السادس االعدادي بكافة فروعه« .
وأض�اف البيان ،ان« مواعيد امتحانات املراحل 
غ�ري املنتهي�ة ح�ددت الثاني من أي�ار )٢-٥-

٢٠١٨( موع�دا المتحانات الدراسة االبتدائية ، 
فيما تم تحديد الخامس عرش من آيار )١٥-٥-

٢٠١٨( موعدا ألداء امتحانات املرحلة الثانوية 
) املتوسطة واإلعدادية( للصفوف غري املنتهية 
».واشار البيان إىل إن« الوزارة جعلت مشاركة 
للثال�ث   ، النهائي�ة  االمتحان�ات  يف  الطال�ب 
املتوس�ط والس�ادس االعدادي تش�مل جميع 
الطلب�ة الناجح�ني واملكمل�ني بث�الث دروس 
وع�رشة درج�ات  ، منبه�ا اىل ان م�ا عدا هذه 
الحالة يعترب الطالب راسبا يف صفه وال يمكنه 
اداء االمتحانات النهائي�ة« .كما بني إن دخول 
طلبة السادس االبتدائي سيكون للذين حصلوا 
عىل السع�ي السنوي ، ع�دا الطلبة املفصولني 
بالغي�اب او املتورط�ني بمش�اكل تربوي�ة  ، 
متمنياً التوفيق لطلبتنا االعزاء من أجل تحقيق 
النجاح املطلوب ، باستثمار الوقت املتاح وبذل 

الجهود والطاقات لرفعة البلد وبنائه .

الرتبية تؤكد عدم وجود تغيري 
يف مواعيد االمتحانات النهائية

    بغداد/ المستقبل العراقي

زارت مدي�ر ع�ام دائرة حماي�ة املرأة يف 
هيئة الحماية االجتماعية عطور حسني 
املوسوي برفقة وفد متخصص يف مجال 
الدعم االجتماعي للمراة جمهورية ايران 
لالطالع ع�ىل التجربة االيرانية  يف تمكني 
امل�راة اقتصاديا ». وق�ال املتحدث باسم 
هيئ�ة الحماية االجتماعي�ة عمار منعم 
يف بي�ان تلقته »املسختقبل العراقي«، ان 
»الزيارة تضمن�ت جوالت ميدانية ملراكز 
التاهيل ومعامل الخياطة ومركز الكوثر 
لتش�غيل النساء املطلقات واالرامل وغري 
املتزوج�ات التابع المانة العاصمة ايران 
الذي تأسس وفق ضوابط وزارة التعاون 
نف�س  ويعتم�د  االجتماع�ي  والرف�اه 
سياق�ات املؤسس�ات الحكومي�ة ويدار 

من قبل النساء فاقدات املعيل واملعاقات 
جزئيا فضال ع�ن زيارة الوفد للعديد من 
ال�ورش املتخصص�ة بامله�ارات اليدوية 
بادارة نسائية مثل ورشة صناعة الجلود 
والفخاري�ات وتعليم الزخ�ارف القرانية 
فضال ع�ن صناع�ة الزه�ور والخياطة 
اليدوية وحياكة السجاد والرسم والنحت 
ويتم تسوي�ق منتجات ه�ذه الورش يف 

اسواق )بازار( مرتني يف السنة.
»ويف سي�اق متصل زارت املوسوي مدير 
دائرة التدري�ب املهني الدكت�ور ازوجي 
يف مق�ر الدائ�رة ورشحت له ع�ن وزارة 
العم�ل العراقي�ة ودوائره�ا واهدافه�ا 
وناقش�ت اهمي�ة التعاون املش�رك بني 
البلدين لتق�ارب الخصوصي�ة الثقافية 
واالجتماعية من جه�ة ووجود اتفاقية 
تعاون بني الجانبني سبق وتم ابرامها عام 

٢٠١٥ تهدف لتبادل الخربات بني البلدين 
من جه�ة اخرى كما والتق�ت املوسوي 
بخب�رية الش�ؤون االجتماعي�ة الباحثة 
للتع�رف  يزدان�ي  ام�ريي  االجتماعي�ة 
ع�ىل البيت االمن للنس�اء املعنفات الذي 
ت�أوي اليه املرأة املعنف�ة من قبل الزوج 
م�ع اطفالها الذي افتت�ح قبل عامني و 
تدخ�ل املراة الدار لها بام�ر من القضاء 
واالجتماع�ي  النف�ي  الدع�م  لتقدي�م 
ان  ».يذك�ر  القانوني�ة  واالستش�ارات 
دائرة حماية املراة تعن�ى بتقديم الدعم 
النفي واالقتصادي للنساء وحمايتهن 
من العنف االرسي وان تطبيقها لقانون 
الحماية االجتماعية رقم ١١ لعام ٢٠١٤ 
وف�ر للنس�اء فاق�دات املعي�ل املعون�ة 
املالية لتحسني وضع امل�راة االقتصادي 

واالجتماعي .

العراق وايران يبحثان سبل متكني
املرأة اقتصاديًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة التج�ارة عن 
»مبارشة سايل�و املوصل وسايلو الرشق�اط باستالم اوىل دفعات 
الحنطة املستوردة ولحساب البطاق�ة التموينية بعد انقطاع دام 
الكثر من ثالث سنوات بسبب سيطرة عصابات داعش االرهابية.

ونق�ل بيان لوزارة التجارة تلقته »املستقب�ل العراقي«، عن مدير 
ع�ام الرشك�ة نعيم املكص�ويص ان »مواق�ع وسايل�وات املوصل 
بارشت والول مرة  ومنذ اكثر من ثالث سنوات باستالم ش�احنات 
محمل�ة بالحنطة املست�وردة والواردة عرب مين�اء ام قر حيث 
ت�م التوجيه بتخصيص كمية اربع�ه االف طن )٤٠٠٠ ( طن  من 
الحنط�ة املست�وردة اىل مواق�ع املحافظة من اجل دع�م الخزين 
وضم�ان ديمومة استمرار تجهيز املطاح�ن النتاج مادة الطحني 
ضمن الحص�ة التموينية«.وبني ان »سايلو الرشقاط يف محافظة 
صالح الدين وبعد اعادة تحريره و تاهيله استقبل كذلك شاحنات 
محمل�ة بالحنط�ة املست�وردة حيث ت�م التوجيه بارس�ال كمية 
١٠٠٠ط�ن م�ن الحنطة املست�وردة لغرض خلطها م�ع الحنطه 
املحلي�ه املوج�وده لتجهيزه�ا اىل املطاح�ن  يف املحافظ�ة لدع�م 
البطاقة التموينية« .واش�ار اىل ان »مواقع وفروع الرشكة الزالت 
مستم�رة بعملية تفريغ وتحميل الش�احنات املحمل�ة بالحنطة 

املستوردة والواردة عرب ميناء ام قر لدعم البطاقة التموينية .

سايلوات املوصل والرشقاط 
تعودان للعمل

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اطل�ق محافظ بغداد عطوان العطواني دعوة جديدة 
لتعي�ني املحارضين الربويني ، جاء ذالك خالل لقاءة 

يف مبنى املحافظة بوفدا ضم ممثيل املحارضين«.
وافاد مكتبه االعالمي ان » املحافظ خالل اللقاء الذي 
حرضة ع�دد من اعض�اء مجل�س املحافظة اوضح 
بأننا امام مسالة انسانية وغاية يف االهمية االوهي ) 
االخوة االعزاء املحارضين( الذين قدموا خدمة كبرية 

وجليلة للعملية الربوية«.
وتاب�ع العطوان�ي ان�ه »خ�الل زيارتن�ا وتجوالن�ا 
للم�دارس وجدن�ا وملسن�ا املح�ارض يق�دم نف�س 
الحص�ص الدراسية التي يقدمه�ا معلم املالك صيفا 

وشتاء وبدون مقابل«.
واضاف ان »لدى املحافظ�ة اليوم ٤٠٠٠ االف درجة 
وظيفي�ة مختلف�ة يف قطاع�ات الربي�ة والصح�ة 
والش�باب والرياضة ناتجة ع�ن حركة املالك ملوازنة 

عام ٢٠١٦«.
مشدد عىل »اننا لن نقبل اطالقا بعدم استثمار هذه 
الدرجات مبينا ع�دم استفادة املحافظة من درجات 

عام ٢٠١٧«.
وجدد املحافظ مناشدته لرئيس الوزراء ووزارة املالية 
بإصدار املوافقة عىل كتاب محافظة بغداد والخاص 

بتعيني املحارضين اسوة باملحافظات االخرى«.
يذكر ان »محافظ بغداد كانت له لقاءات واجتماعات 
متواصل�ة ومستم�رة م�ع املحارضي�ن وممثليه�م 
لغ�رض ايصال صوته�م اىل اعىل سل�م يف مؤسسات 

الدولة.
الفت�ا اىل ان »ه�ذه الرشيح�ة سأمت االنتظ�ار وبدأ 

صربها ينفذ وفقدت الثقة بينها وبني املسؤول.
وم�ن جانب�ة ثم�ن الوف�د جه�ود املحاف�ظ وسعيه 
الحثي�ث م�ن اجل ايص�ال صوته�م اىل املسؤولني يف 
رئاسة الوزراء ووزارة املالية بغية تثبيتهم عىل املالك 

الدائم.

حمافظ بغداد يطلق دعوة جديدة لتعيني املحارضين

    بغداد / المستقبل العراقي

سرع�ى وزارة الكهرباء والهيئ�ة الوطنية 
لالستثم�ار العراقية وبالتع�اون مع رشكة 
مجد االعم�ال لتنظيم املعارض و املؤتمرات 
 )IEE( الدولية معرض ومؤتمر طاقة العراق
الخام�س ع�ىل ارض معرض بغ�داد الدويل 
للف�رة من ٢ اىل ٤ نيس�ان ٢٠١٨«.واضاف 
بي�ان صادر ع�ن ال�وزارة ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان » املع�رض سينظ�م تح�ت 
ش�عار )االستثم�ار نحو تكام�ل الطاقة يف 
العراق( وم�ن املؤمل مش�اركة واسعة من 
ال�وزارات العراقي�ة ذات العالق�ة بش�ؤون 
الكهربائية والرشكات االستثمارية  الطاقة 
العراقي�ة والعربي�ة واالجنبية من اجل فتح 
افاق التعاون املش�رك مع وزارة الكهرباء« 
.وب�ني ان » املع�رض سيتضم�ن مؤتم�راً 
خاصاً بحضور خ�رباء دوليني للوقوف عىل 
التحدي�ات الت�ي يواجهها الع�راق يف قطاع 

الطاقة وتقديم الحلول املناسبة .

الكهرباء ترعى معرض 
ومؤمتر طاقة العراق 

اخلامس مطلع شهر نيسان 

   بغداد / المستقبل العراقي

ضب�ط اح�د املخلص�ني الجمركي�ني يف منف�ذ 
طريبي�ل الح�دودي لقيامه بتزوي�ر املعامالت 

الجمركية بقلم الحرب الرسي.
وأعل�ن رئي�س هي�أة املنافذ الحدودي�ة كاظم 
العقاب�ي، يف بيان تلقت�ه »املستقبل العراقي«، 

ع�ن »ضبط احد املخلصني الجمركيني يف منفذ 
طريبيل الحدودي لقيامه بتزوير اكثر من )٥٠ 
( معاملة جمركي�ة مستخدماً قلم يحمل حرب 
رسي يت�م مسح الكتاب�ة بتعرضها ملصدر نار 
قداحة تم ضبط املتهم بالجرم املشهود وعرض 
املوض�وع ام�ام انظ�ار السيد ق�ايض تحقيق 
الرطب�ة حيث اصدر ق�رار بتوقيف املتهم وفق 

املاد ٢٨٩ ق . ع .
و ح�ذر رئيس الهي�أة من امكاني�ة استخدام 
ه�ذا القلم الغراض اخرى تم�س بأمن الدولة. 
يش�ار اىل أن هي�أة املناف�ذ الحدودية تعلن بني 
فرة وأخرى عن اعتقال العديد من األشخاص 
املزورين وضبط العديد من املواد املخدره التي 

يتم إدخالها بصورة غري رشعية للبالد.

املنافذ: ضبط خملص كمركي استخدم قلم سحري 
لتزوير »50« معاملة

   البصرة / المستقبل العراقي

دع�ا محاف�ظ الب�رة اسع�د العيدان�ي اىل ارشاك املجالس 
البلدي�ة ورفع اج�ور العاملني لتنظيف الب�رة بعد تفسيم 

املحافظة اىل قواطع .
وذك�ر يف مؤتمر صحايف عقد بمبن�ى املحافظة ،امس االحد، 
ان » موض�وع النفايات يف املحافظ�ة يعد موضوعا ضاغطاً 
عىل الش�ارع البري بصورة عامة وع�ىل الحكومة املحلية 
بص�ورة خاصة ، ويج�ب معالجته بأحسن الط�رق ، والكل 
يعلم ان الرشك�ة الوطنية الكويتية والت�ي بلغ عقدها ثالث 

سنني لم يتبق عىل عقدها سوى ايام ».
واضاف » نش�كر اعضاء الربملان الق�رار املوازنة ، خصوصا 
اعضاء الربملان من البرة ، ونأمل ما اقر باملوازنة ان يخدم 

املحافظ�ة يف السن�ة القادمة بغض النظر ع�ن من سيكون 
محافظاً للبرة ».

واش�ار العيداني اىل ان » النفايات يج�ب معالجتها من قبل 
اهل الب�رة بما فيه�ا املحافظ ورئيس مجل�س املحافظة 
والجمه�ور البري ، كما يج�ب معالجة النفايات بش�كل 
صحي�ح ، وذلك م�ن خالل تقسيمه�ا اىل قواط�ع بدعم من 
دوائ�ر الدول�ة جميع�اً لح�ني ان تق�ف الدوائ�ر البلدية عىل 
قدميها«.وتاب�ع » ولقد راسلت الرشك�ة العامة للسيارات ، 
وغ�دا سيتم التوقيع لرشاء ٣٠ سيارة كابسة ، وتدفع مبالغ 
تلك الكابسات يوقت الحق، وسيكون عدد الكابسات بشكل 
مجمل ١٣٠ كابسة »، مضيفاً » وخطتنا تتضمن رفع سقف 
االج�ر اليوم�ي للعام�ل م�ن ١٠ اىل ١٥ الف دين�ار حتى يتم 

تشغيل الشارع البري.

حمافظ البرصة يؤكد التعاقد لرشاء »30« سيارة كابسة ورفع اجور عامل 
التنظيف ملعاجلة مشكلة النفايات
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تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب )رشك�ة عامة( 
ع�ن اجراء املزايدة العلنية االوىل لتاجري حانوت 
رقم /9 يف الوحدة السكنية  /الشعيبة يف تمام 
الساعة )9( من صباح يوم )االثنني( املصادف 
2018/4/16فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة 
العلني�ة الحضور بالزم�ان واملك�ان املحددين 
مستصحب�ني معه�م مبل�غ التامين�ات البالغ 
)500,000( دين�ار )خمسمائ�ة ال�ف دين�ار 
فقط( ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور 
نرش االع�ان والداللية وعىل املش�رتك باملزايدة 
جل�ب نسخة مصورة من هوية االحوال املدنية 

او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن.

تعل�ن محافظ�ة ذي ق�ار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تاهيل منتدى ش�باب الرفاع�ي(   ضمن املنافع االجتماعية من حق�ل الغراف النفطي 2016 
واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 الصادرة من وزارة التخطيط وتراعي الرشوط العامة للمقاوالت الهندسة املدنية بقسميها االول 
والثاني ولاعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من فقرات الكشف الفني بما مذكور اعاه واشارة 

اىل ما جاء بكتاب قسم التخطيط واملتابعة املرقم 1897 يف 2016/11/2
فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم 
حسابات املش�اريع ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان 

يتم تقديم هوية التصنيف االصلية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
1  � هوي�ة تصني�ف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تاسيس الرشكة  بالنسب�ة للرشكات العراقية ووثائق تسجيل الرشكات العربية 

واالجنبية بالعراق بالنسبة لاخرية
2 � التامينات االولية  تقدم عىل شكل صك مصدق  او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا باملبالغ 
املذكورة ادناه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عىل ان يقدم الصك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ  العطاء ويجب عىل املناقص 
الفائ�ز ) الرشك�ة او املقاول( الذي رس�ت عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقدي�م صك مصدق او خطاب ضمان بحسن التنفيذ 
ع�ىل ان يك�ون خطاب الضم�ان صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات 

النهائية 
3  � استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سامته الرضيبية  وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات

4 � تقدي�م م�ا يؤك�د قدرة وخربة الرشكة يف مج�ال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لاعمال املماثلة م�ن جهة رسمية ان وجدت مؤيدة من جهات 
التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها

5 � تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون 
جمي�ع االوراق مختوم�ة  بختم املقاول مع بيان مدة انجاز العمل والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ   

من خاله  ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن 
6 � الدائرة  غري ملزمة بقبول  أوطأ العطاءات 

7 � شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي
8 � عىل الرشكة ان تقوم بتقديم )c.v( يتضمن اسماء الكادر الفني )االختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغني(  واالداري واالليات التي تعود للرشكة معززة بوثائق 

رسمية
9  � تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزء من وثائق املناقصة 

10 � عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 � تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كش�فا للسنوات املاضية معدا من قبل محاسب قانوني ويصدق من قبل نقابة  املحاسبني واملدققني 

املركز العام
12 � تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباألرقام وللستة اشهر السابقة 

13  - تقديم منهاج العمل املطلوب )جدول تقدم العمل( 
14 � تتحم�ل الرشك�ة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائ�ب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واجور االع�ان اي مصاريف اخرها تنص عليها التعليمات 

النافذة
15 � العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

16 � املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع
17 � ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة االصلية +  نسخة مصورة( 

18 � عىل الدائرة املستفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لاجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة عىل االقل
19  � ان ه�ذه املحافظ�ة س�وف تستبع�د املق�اول او الرشكة الغ�ري كفوءه من  خ�ال  تجربتها معه يف املق�اوالت السابقة الت�ي  نفذها وسيت�م تقييم وتحليل 
العطاءات املقدمة وترجيحها بناءا عىل املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقر بكتابهم 14488 يف 2013/10/8 واملرفق مع جدول كميات )تندر( 

املناقصة
20 � يعد هذا االعان جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء

21  � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثا لرب العمل بعقد املقاولة
22 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية املجهزة ومدى مطابقتها  للمواصفات املطلوبة

23 � تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا 
24 � تلت�زم  الرشك�ات املقاول�ة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العط�اءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خ�ال مدة خمسة ايام من تاريخ 

فتح العطاءات وبخافه ال يمكن استقبالها 
25 � يقدم العطاء يف ثاث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االسعار والثالث باملستمسكات اعاه وان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة 
)11( ظهرا من يوم الثاثاء  املصادف 2018/3/20 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسمية  يكون املوعد اليوم الذي ييل العطلة ويكون تسليم 

العطاءات اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535  )مبنى هيئة االعمار سابقا( 
26  � عىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقر لجنة فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقت واملكان املحددين اعاه عند فتح العطاءات
27 � تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي )برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات املالية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية
العدد : 161

التاريخ 2017/3/11
قدمت السيدة ) فطيم  وردي مطر ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة  بتنصيب نفسها قيمة 
عىل ولدها املفقود )مهيمن ياسني خلف 
( املفق�ود بتاري�خ 2014/9/28 اثن�اء 
خروج�ه م�ن داره الكائن�ه يف املقدادية 
سنس�ل التايه�ة متجه�ا اىل السوق عن 
طري�ق بروانه فم�ن لديه االع�رتاض او 
معلوم�ات ع�ن فقدان�ه الحض�ور امام 
هذه املحكمة خال سبعة ايام من اليوم 
التايل للن�رش لتقديم اعرتاض�ه واعامنا 
وبخافه س�وف تنظر املحكمة يف الطلب 

وفق القانون
القايض

تحسني حسني فزع العقابي
���������������������������������

قرار تثبيت ملكية 
استنادا اىل مح�رض تثبيت املليكة املؤرخ 
يف 2018/2/25 املنظ�م بش�ان العق�ار 
التحقيق  املرق�م 1575/الغرب ونتائ�ج 
واملستن�دات املطل�ع عليه�ا واستنادا اىل 
الصاحية املخوله يل بموجب املادة )48( 
من قانون التسجيل العقاري املرقم )43 
لسنة 1971( ونتيجه للبينه املستمعه يف 
موقع الكش�ف واملختار وتوفر الرشوط 
القانونية املتمثل�ة بوجود حيازه هادئه 
ملدة اكث�ر من خمسة ع�رش سنة ودون 
معارضة من اي ش�خص ق�ررت تثبيت 
ملكية العقار املرقم 1575/الغرب بأسم 
طال�ب التسجيل املج�دد )فرحان عباس 
دخن( وعىل ان يتم اعان هذا القرار ملدة 
ثاثون يوما وفقا للقانون ويكون القرار 
خاضعا للتمييز خال مدة االعان وافهم 

علنا يف 2018/2/25 
القايض

ماهر صاحب شاكر

رئاسة جامعة كركوك
اعالن 

تعل�ن رئاسة جامعة كركوك اجراء 
مزايدة علنية لتأجري )كافترييا( يف 
كلي�ة  االدارة واالقتصاد يوم االحد 
الساع�ة   2018/3/18 املص�ادف 
الثانية عرش ظهرا يف رئاسة الجامعة 
/ فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
مراجعة شعبة العقود الحكومية يف 
رئاسة الجامعة الستام نسخة من 
ال�رشوط  لقاء وص�ل بمبلغ قدره 
الف  )25,000( خمس�ة وعرشون 
دينار فقط غري قابل للرد يتم دفعه 
يف كلي�ة االدارة واالقتصاد ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واالعان .
جلنة البيع واالجيار

بالنظ�ر لقيام مديريتنا باكم�ال اجراءات تسجيل 
القطعة املرقمة )360( وامليمونة والبالغة مساحتها 
)سبع�ة دونم وخمس�ة اولك وخمس�ة عرش مرت 
مرب�ع( وحصول موافق�ة السيد ق�ايض محكمة 
تثبي�ت امللكية يف امليمونة بق�رار املرقم 1/تسجيل 
مج�دد/2017 يف 2018/2/5 عىل تسجيلها باسم 
بلديتن�ا تسجيا  مج�دد لذا نعلن مل�دة )30( يوما 
م�ن تاريخ صدور الق�رار بعدها يت�م اكمال بقية 

االجراءات املتعلقة بالتسجيل 
مديرية بلدية امليمونة

فقدان
فق�دت هوي�ة املوظ�ف )حسني كاظ�م فارس( 
الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء مديري�ة توزيع 
كهرب�اء البرصة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية الطالب الصادرة من  املعهد التقني 
الطب�ي يف البرصة � قس�م الصيدلة باسم )احمد 
عبد العباس نعيم( عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب )الياس كاظ�م عبد الله( 
الصادرة من املعهد التقني الطبي قسم الصيدلة  

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة البرصة 

باس�م )عب�د الفتاح اسماعيل ش�اكر (  عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

����������������������������������������
فقدان

فق�دت هوي�ة الص�ادرة باس�م املدي�ر املفوض 
لرشكة )البستان للخدمات العامة( )عبد الفتاح 
اسماعيل ش�اكر ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة من املعه�د التقني 
الجنوب�ي � قس�م املكائن واملعدات � ف�رع السيارات 
)رضغ�ام طال�ب سع�دون( ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

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

اىل الرشيك / نزار جاسم كطيوي
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اجازة بناء للرشك�اء )مها عبد الواحد سعيد( 
و)تحسني رزاق ابراهيم (  للقطعة املرقمة 3/47032 

حي النداء 
����������������������������������������

اىل الرشيك / حسن حبيب عمران 
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف لغرض 
اص�دار اجازة بن�اء الخاصة بمساح�ة العقار العائد 
للسي�د )عادل حبيب عم�ران( البالغة مساحته 208 
سه�م م�ن حص�ة العق�ار املرق�م 3835/ 167 حي 

املعلمني يف النجف
����������������������������������������

اىل الرشيك / ابتسام حسني عيل
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اجازة بن�اء للقطعة املرقم�ة 3/48861 حي 

النداء الخاصة بالرشيك  )محمد رمضان حمزة(
����������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن جامع�ة الفرات 
االوسط كلية التقنية االدارية قسم تقنيات املحاسبة 
باس�م )محمد صاح عب�اس( املرحل�ة الثانية فعىل 
م�ن يعثر عليها تسليمها اىل جه�ة االصدار او مكتب 

الخياط للنرش واالعان

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة(

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

املناقصة رقم )13( ضمن املنافع االجتامعية من حقل الغراف النفطي 2016
اىل / كافة املقاولني والرشكات 

اعالن

العدد/ 425
التاريخ / 2018/3/6

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب / وكالة

وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية بلديات العامة 
مديرية بلديات ميسان
اعالنمديرية بلدية امليمونة

اعالن للمرة االوىل

سعر العطاء بالدينارالتصنيف على االقلالتامينات المطلوبة / بالدينارالموقعالدائرة المستفيدةاسم المشروعسعر الكشف المصدق

)تأهيل منتدى شباب 115,430,000
100,000انشائية حادية عشر  %1 من كلفة العطاءالرفاعيمديرية شباب ورياضة الرفاعي (

  E- mail:GC.thiqar@yahoo.com
/ ايميل قسم العقود الحكومية



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1634(  االثنين 12 آذار 2018

إيــالن بـابـي.. مـقــاتـــل الـفــكـــر والــثــقــافـــة

فالتهدي�دات لم تتوقف يوم�اً بحق هذا 
الكات�ب واملؤرخ الذي غ�ادر حيفا يوماً 
ألس�باب أمنية، و»لشعوره أنه مخنوق 
كمفكر« يف ظل قمع اإلحتالل اإلرسائييل 
للفكر والبرش، إذ ي�رى أنها تجرم بحق 
البرشي�ة جمع�اء، ويوض�ح أن�ه كانت 
تصله ع�رب الربيد الع�ادي واإللكرتوني 
وبالهات�ف، حيث يق�ول: »اتصلوا بأحد 
زمالئي يف الجامعة يوماً، وسألوه )لقد 
رأيناك تتن�اول القهوة م�ع إيالن بابي، 

فهل من الحكمة القيام بذلك؟(«.
وم�ع ذلك فقد حظ�ي بابي بدعم بعض 
زمالئ�ه والكث�ر م�ن الطلبة ال س�يما 
الفلس�طينيون منهم، كما حظي بدعم 
خارجي متمثل بما كان يعرف ب� »رابطة 
بريطاني�ا«.  يف  الجامعي�ن  األس�اتذة 
ويعرب بابي س�اخراً ع�ن اعتقاده بأن 
»الجريم�ة األك�رب التي ارتكبه�ا كانت 
دع�م املقاطع�ة األكاديمي�ة والثقافية 
إلرسائيل من أجل إنهاء احتالل األرايض 

الفلسطينية«.
أما عىل الصعيد الدبلومايس، فيعتقد أنه 
»من املهم فعلياً وجود هذا العدد املتزايد 
من األف�راد األكاديمين الذي�ن ينتابهم 
الش�عور بعدم تحمل التع�اون أكثر مع 
نظرائهم اإلرسائيلين، باس�تثناء أولئك 

الذين يعادون السياسات الحكومية«.
ويقول يف سياق تأكيد املقاطعة: »أؤمن 
بأن األش�ياء س�تتغر فق�ط، إذا تلقت 
إرسائيل رسالة قوية، مفادها إنه طاملا 
ظلت مس�تمرة يف احتالله�ا، فلن تكون 
عض�واً رشعي�اً يف املجتمع ال�دويل، ولن 
يكون مرّحباً إىل ذلك الحن باألكاديمين 
واألطب�اء واملؤلفن. مث�ل تلك املقاطعة 
فرضت يف جن�وب إفريقي�ا، ودامت 21 

عاماً، وأفضت إىل إنهاء األبرتهايد«.
ويف الوسط العائيل، يفيد بابي بأن والديه 
املتوفي�ن هربا من أملانيا يف الثالثينيات، 
واعت�ربا الكي�ان اإلرسائي�يل م�الذاً آمناً 
منعهما من رؤية حقيقة انتزاع األرض 
من أصحابه�ا الفلس�طينين، مضيفاً: 
النظ�رة  وأخت�ي  أخ�ي  يش�اركني  »ال 
السياس�ية عينها، ويجد بعض األقرباء 
وأفراد العائلة الكبرة صعوبًة بالحديث 

معي«.
ويف تفك�ري الخ�اص، أرى أن�ي أنتمي 
بح�ق  فظاع�ات  يم�ارس  ملجتم�ع 
الفلس�طينين. »وأش�عر أن من واجبي 
االعرتاض، حتى لو جعلني ذلك منبوذاً«. 
ويق�دم بابي الذي تعّمد نرش »الس�جن 
األكرب عىل األرض« بالتزامن مع الذكرى 
الخمسن لنكس�ة 1967، التي أوصلت 
االحت�الل اإلرسائي�يل للضف�ة الغربي�ة 

وغزة إىل أق�ى مبتغاه، ليب�دو مؤلفه 
بحث�اً ش�امالً معمقاً لواح�د من أعنف 
الرصاعات املأساوية املتمادية يف العالم. 
ويتب�دى إص�دار باب�ي ح�ول األرايض 
املحتل�ة منطلق�اً م�ن حيث تسلس�لت 
أحداث كتابه الس�ابق »التطهر العرقي 
لفلس�طن«. ويرتكز فيه عىل معلومات 
أرشيفية منش�ورة، لرسم بذلك تحليالً 
ح�ول دواف�ع السياس�ين والجن�راالت 
العس�كرين واس�رتاتيجياتهم، م�روراً 
بعملية صنع القرار نفسها التي أرست 

أسس االحتالل.
ويفص�ح باب�ي يف كتاب�ه، ع�ن جمل�ة 
أحاس�يس وآراء تعكس بشكل أو بآخر 
أس�باب توصل�ه إىل قناع�ات أفضت إىل 
عدد م�ن اإلصدارات املتعلق�ة بحيثيات 
القضية الفلس�طينية، حيث يؤمن بابي 
بأن »طريقة االعرتاض األمثل من املنفى 
تتجّس�د بالكتابة«، ويقول: »أنا مؤرخ، 
وتل�ك ه�ي الحقيق�ة كما أراه�ا: قصة 
ضحي�ة وج�الد. والضحية هن�ا تحمل 

اسم الفلسطينين«.
كما يس�تعرض أيضاً بع�ض الذكريات 
الت�ي تص�ب يف الخانة عينه�ا، فيقول: 
أح�د  كان  كي�ف  م�رة،  ذات  »أتذك�ر 
العس�كرين برتب�ة رقي�ب أول، يأم�ر 
وإال  الع�رب  الش�باب  بقت�ل  الجن�ود 
سيكربون ويقتلوننا«، ويضيف: »ينترش 
هذا املوقف بشكل واسع النطاق، ولهذا 
تجد قائدي الدبابات، وطياري إف16 أو 
ق�ادة املدفعية يقتلون املدنين بال تردد، 
فق�د تعلم ه�ؤالء ط�وال حياتهم، كيف 

يفقدون املشاعر اإلنسانية«.
عق�ب  الج�ريء،  امل�ؤرخ  ويطالعن�ا 

»التطهر العرقي لفلس�طن« و»تاريخ 
فلس�طن الحدي�ث« بكتاب�ه »الس�جن 
رداً  ق�ال  األرض«، حي�ث  األك�رب ع�ىل 
عىل س�ؤال، ح�ول عدم طرح أي�ة آمال 
مغلوط�ة أو بخس�ة بوج�ود ح�لٍّ جيد 
قري�ب، وهل يرى أص�اًل إمكانية وجود 
حل؟ »لي�س يف امل�دى القري�ب بصدق، 
ولك�ن أعتق�د أن�ه يف األمد البعي�د، ألن 
الرئيسية للمرشوع ستتقلص  املميزات 
عىل أمل أن تختف�ي. وإني واثق بوجود 
س�يناريو سلمي، ليس دفعًة واحدة، بل 
عىل طريقة االرتقاء من األسفل لألعىل.

سيحّل التغير أوالً وبدايًة بسبب الصمود 
الفلسطيني واملقاومة الشعبية، وجراء 
الدولي�ة ع�ىل  مضاعف�ة الضغوط�ات 
إرسائي�ل. وس�يتم تعزي�زه م�ن خالل 
مس�عى فلس�طيني يهودي مشرتك من 
أجل إعادة صياغ�ة العالقة بينهما عىل 
أساس املس�اواة والديمقراطية واحرتام 

حقوق اإلنسان، والحقوق املدنية«.
ويف حديثه مع مجلة »كريستيان ساينس 
مونيتور«، أجاب بابي عن سؤال يتعلق 
بمالحظته تب�دالً يف فحوى الحديث بعد 
كتاب�ي »التطه�ر العرقي لفلس�طن« 
و»10 خرافات ح�ول إرسائيل«، وحول 
إذا ما زادت نسبة تقّبل أعماله، بالقول: 
»يعتم�د األمر ع�ىل امل�كان. ونجد حول 

العالم تبدالً يف الفحوى، أجل.
وهناك أيضاً اس�تعداد أك�رب لتغير لغة 
وصف األعم�ال التي ترتكبه�ا إرسائيل 
س�واء يف الح�ارض أو امل�ايض، وأصبح 
هن�اك جح�ود أق�ل لناحي�ة التعس�ف 
املمنه�ج أو انت�زاع امللكي�ة بوصفهم�ا 
هيكلي�ة أو اس�رتاتيجية أكث�ر منهم�ا 

مجرد سياس�ة. أما بالنس�بة إلرسائيل، 
ف�ال ي�زال اإلرصار ع�ىل اإلن�كار وعدم 
االس�تعداد عينه ملواجهة فصول املايض 

البشع من االنتهاكات واملمارسات«.
يؤك�د بابي أن نقطة الجدال األساس�ية 
ترتكز عىل حقيقة أن الحركة الصهيونية 
وأن   ،1948 ع�ام  حت�ى  فلس�طن  يف 
الكي�ان اإلرسائييل مرشوع اس�تعماري 
اس�تيطاني خالص. ويعت�رب أن طبيعة 
مث�ل هذا امل�رشوع تق�وم ع�ىل اعتبار 
املس�توطنن أنفس�هم، يف مث�ل ه�ذه 
الحال�ة تحديدا، أنهم مواطنون عائدون 
إىل وطنه�م وأن أه�ل الب�الد األصلي�ن 
ليسوا إال غرباء، يمكن يف أفضل األحوال 
التعامل بتس�امح معه�م، رشيطة عدم 
تحديهم لسلطة املستوطنن وملكيتهم. 
ويؤكد أن تلك املس�ألة تتعدى التخطيط 

فقط، أو الوضوح االسرتاتيجي.
يف الواق�ع، ال نعل�م مدى صح�ة اعتقاد 
بابي يف ظل التطورات املأساوية األخرة 
أن  إال  والق�دس،  الفلس�طينين  بح�ق 
أهمي�ة كتابه تتأتى م�ن تحليل األصول 
التاريخية لضّم الضفة الغربية وغزة يف 
عرشيني�ات وثالثينيات الق�رن املايض، 
حيث يذهب ملعاينة الجهاز البروقراطي 
ال�ذي ت�م تطوي�ره إلدارة االحتالل من 
إجراءات سياسية قانونية مالية وحتى 
غذائي�ة، وصوالً إىل الخطط العس�كرية 
واألمنية املعتم�دة عىل امتداد ما يقارب 

نصف قرن مىض.
االحتالل وحكايات »الس�جن األكرب عىل 
األرض« يف كتاب�ه »الس�جن األكرب عىل 
األرض: تاري�خ األرايض املحتل�ة«، يعود 
إي�الن باب�ي، باألحداث إىل ع�ام 1948، 

ليصطح�ب الق�ارئ يف رحل�ة ش�املة 
تتغلغل يف اس�رتاتيجية الكيان الغاصب 
السياس�ية من�ذ تش�كله ع�ىل األرايض 
الفلسطينية. ويسلط، عىل امتداد الخط، 
الضوء ع�ىل لحظات التاري�خ املصرية 
والالعبن األساس�ين، مع اإلشارة، عىل 
الدوام، إىل الحقيقة القائلة بأن االحتالل 
الكيل لفلس�طن واس�تئصال ش�عبها، 
طامل�ا ش�كال اله�دف األك�رب لل�رؤوس 

املدبرة يف الكيان الصهيوني.
ويوض�ح بابي يف مطل�ع كتابه، موقفه 
من الوضع الراهن الذي يس�ود األرايض 
املحتل�ة، حيث يطع�ن يف مطلع الكتاب 
تحفظ�ه  مقدم�اً  االحت�الل،  بتعري�ف 
األول حول مس�ألة خل�ق التعبر، تعبر 
االحتالل »انش�قاقاً زائفاً بن ما يسمى 

إرسائيل واألرايض املحتلة«.
يدين باب�ي ما يصفه ب�� »بروقراطية 
الرش«، ويقول إن ما تم تدبره وتنفيذه، 
البروقراطي�ة  أجي�ال  تحاف�ظ  وم�ا 
اإلرسائيلي�ة املتعاقب�ة علي�ه، يتمثل يف 
الس�جن األكرب عىل اإلط�الق الذي يضم 
مليون�اً ونص�ف املليون، وق�د يصل إىل 
أربع�ة مالي�ن مم�ن ال يزال�ون حت�ى 

الي�وم، بطريقة أو بأخرى قابعن داخل 
الج�دران الحقيقي�ة أو الوهمي�ة له�ذا 

السجن».
وي�ؤرخ باب�ي يف كتابه، ال�ذي وصل إىل 
الالئحة القصرة لجوائز كتب فلسطن 
2017، مراح�ل الس�جن املفت�وح من�ذ 
ع�ام 1967، ويح�دد له ش�كالن، األول 
ه�و ال�ذي يتي�ح ببع�ض االس�تقاللية 
تح�ت الس�يطرة اإلرسائيلي�ة املبارشة 
أن«س�جن  ح�ن  يف  املب�ارشة،  وغ�ر 
الحماي�ة األمنية القص�وى»، يلغي كل 
ويس�حبها  م�ن  االس�تقاللية  أش�كال 
من الفلس�طينين ويعرضهم لسياس�ة 
العقاب الجائرة، والقيود وحتى اإلعدام 
يف بع�ض أس�وأ األح�وال. ويش�ر بابي 
إىل أن�ه طامل�ا يواصل«الس�جن الكب�ر 
الوح�ي»يف األرايض املحتلة عىل امتداد 
50 عام�اً قم�ع املس�اجن، فس�يكون 
مستحيالً التعامل بشكل بّناء مع حاالت 
القم�ع يف أمكن�ة أخ�رى م�ن منطق�ة 

الرشق األوسط، ال سيما سوريا.
ويكتب قائ�اًل:«إن الحصانة التي تتمتع 
به�ا إرسائي�ل من�ذ 50 عام�اً تش�جع 
اآلخري�ن م�ن أنظم�ة ومعارض�ة، عىل 

االعتقاد بأن حقوق اإلنس�ان والحقوق 
املدنية غر ذي أهمية يف الرشق األوسط. 
يف  الكب�ر  الس�جن  ه�ذا  تفكي�ك  وإن 
فلسطن سيبعث برسالة مغايرة وأكثر 
أمالً لكل من يعيش يف هذا الجزء املتأزم 

من العالم».
يصور الكتاب، بعرضه للنقاش مختلف 
الق�ادة والحم�الت العس�كرية للقارئ، 
فلس�طن ع�ىل أنها ل�وح لعب�ٍة محاط 
بساسة إرسائيل، أما التحدي فيكمن يف 
التخلص من الش�عب الفلس�طيني، إما 
عرب الدم�ج التام أو الرتحي�ل واإلقصاء 

القهرين. 
وإن النهج املس�تخدم حالي�اً يف الضفة 
الغربي�ة، بحس�ب ق�ول باب�ي، يعتم�د 
ع�ىل جع�ل الحي�اة بمنته�ى الصعوبة 
فيم�ا  ينس�حبون،  بحي�ث  للمدني�ن، 
يصور غزة عىل أنها«نموذج السجن ذو 
التحصين�ات األمنية القص�وى»، وآخر 

مراحل االحتالل اإلرسائييل.
إن االحتجاز التام للشعب يف ظل امتالك 
الكي�ان الغاص�ب، م�ا يش�به حصانة 
املجتم�ع ال�دويل ع�ىل قاع�دة تصني�ف 
حم�اس باملجموع�ة اإلرهابية، يتيح له 
مواصلة عدوانه الوح�ي ضد القطاع، 
وخن�ق املدني�ن الفلس�طينين بب�طء، 
ويختتم بابي كتابه، بعد تصوير الحكم 
األح�ادي الجانب الذي يطل�ق عىل أبناء 
األرايض املحتلة، حكماً يجعلهم سجناء 
مل�دى الحي�اة، بأس�لوب ق�وي، حي�ث 
يس�تعرض خرائط تقلصت مس�احتها 
عىل امتداد الس�نن، وص�والً إىل خارطة 
ع�ام 2006 التي تس�لط بش�كل كئيب، 
الض�وء ع�ىل الج�زء الصغ�ر املتبق�ي 
م�ن الدول�ة األصلي�ة، ما يق�ارب %12 
فقط منه�ا، التي تش�كل أرايض الدولة 

الفلسطينية املستقبلية.
يمنح)السجن األكرب يف التاريخ( القارئ 
رؤي�ًة معمقة حول املش�هد الس�يايس 
اإلرسائييل، ويلقي نظرًة باردة وقاسية 
ع�ىل الحقيق�ة الفعلي�ة الكامن�ة وراء 
االحتالل، تلك الرغبة العنرصية الجشعة 
لالس�تئثار بالس�لطة واالس�تيالء ع�ىل 

األرض، عىل حساب مالين األرواح.
املؤرخ�ن  صف�وف  إىل  باب�ي  ينتم�ي 
الجدد، ومن�ذ 2005 عرف عن�ه تأييده 
مقاطعة إرسائيل، خاص�ة من الناحية 
األكاديمي�ة، بوصفه�ا الطريقة األنجع 
والوسيلة األمثل للضغط عليها من أجل 
إنهاء احتاللها لفلسطن، وكان بابي قد 
أطلق يف وقت سابق مؤتمر »حق العودة« 
الداعم لحقوق عودة الفلسطينين الذين 

تم تهجرهم يف 1948.

           فاتن صبح

أن يصف أكاديمي من طراز إيالن بابي، الكاتب اإلرسائييل املعارض لسياس�ات الكيان الصهيوني، نفس�ه بأنه »يش�عر وكأنه العدو رقم واحد للدولة«، 
فربما يش�كل ذلك مدعاة لغطرس�ة متخمة أو حالة من جنون العظمة غر القابلة للش�فاء، إال أن أياً من الحالن، ال ينطبق عىل الربوفسور إيالن بابي، 
مدي�ر املركز األوروبي للدراس�ات الفلس�طينية يف جامعة إكس�تر الربيطانية، وصاحب الش�خصية ال�ودودة، الذي يقر بأنه »يحب أن يكون ش�خصاً 

محبوباً«، ويجزم أنه ليس متمرداً بالفطرة.

بغداد / المستقبل العراقي

يف قراءات تش�كيلية وحياتية ملس�ارات 
ل��3 فنان�ن، يعك�س كت�اب »فنانون 
الجوان�ب  م�ن  بعض�اً  متم�ردون« 
الش�خصية ل�كل منهم، وق�د اختارهم 
املؤل�ف الكاتب الصحفي طارق الطاهر 
بعناية ممن تعامل معهم خالل مسرته 

املهنية بجريدة »أخب�ار األدب«، والذين 
ش�غلوا جانب�اً م�ن ذكرياته س�عى إىل 

تسجيلها قبل أن تضيع.
وقد ارتبط الفنانون الثالثة عند الطاهر 
بمواقف كشفت دواخل كل منهم، وروح 
الفنان التي جعلت من الفنان التشكييل 
الراحل محس�ن ش�عالن ضحي�ة رغماً 
عن�ه، ولكن محنت�ه لم تقت�ل طموحه 

ال�ذي عرب عنه يف آخر معرض له، وهذه 
الروح أيضاً دفعت عصمت داوس�تايش 
فيق�وم  طواعي�ة،  بنفس�ه  ليضح�ي 
ب�أدوار فكري�ة وتثقيفي�ة وتأريخية يف 
الظ�ل ال تجد م�ن يقدرها كم�ا ينبغي، 
الفني�ة والحياتية؛  للموس�وعة  وصوالً 
د.مصطفى ال�رزاز وتجربته الفريدة يف 

تجسيد املخزون الثقايف يف لوحاته.

بغداد / المستقبل العراقي

يتضمن كتاب »أيام مع نجيب محفوظ« 
ما لم ينرش من قبل عن نجيب محفوظ 
م�ن أرسار وحكاي�ات، وتأت�ي أهميته 
م�ن كون مؤلفه الناقد الصحفي فتحي 
الع�رشي، كتب�ه م�ن واق�ع معايش�ته 
لألدي�ب نجي�ب محف�وظ، بع�د ف�وزه 
بجائ�زة نوب�ل ل�آداب، وهي معايش�ة 
امت�دت 7 س�نوات يف مؤسس�ة األهرام 
داخل الجناح الذي خصص ألديب نوبل.

ويش�ر العرشي يف مقدمة كتابه إىل أنه 
لم يحاول استثمار املوقف وال استغالل 
الرج�ل أو وجوده بجانب�ه عىل أي نحو 
حت�ى التصوي�ر مع�ه وم�ع ضيوف�ه، 
موضح�اً أن الكتاب به أرسار خصه بها 

نجيب محفوظ.
الكت�اب يضم ع�دة فصول منه�ا »من 
نوب�ل إىل قالدة الني�ل«، و»محفوظ بن 
الكتب والسينما«، و»سرته ومسرته«، 
و»املقاه�ي يف حياة نجي�ب محفوظ«، 

و»محفوظ يقول«.

»فنانون متمردون«
تـجـارب فـريـدة لـ »3« تـشـكــيـلـيـيـن

»أيام مع نجيب حمفوظ« أرسار وحكايا 
لـم تنرش عن أديب »نوبل«

 خورخي غاالن 
ترجمة: خالد الريسوني

انقضت خمس مئة سنة، وأكثر من ذلك بقليل 
وأنت بعُد منتصباً يف الضباب. ال تستطيع أن تستوعَب 

صوت النهر الذي ينمو مثل طفل يف الثانية عرشة 
ويصر رجالً يتمدَُّد فوق سطح 

الحجارة، ويقُف 
ويقفُز يف الهوَّة، ويسقُط عىل قدميه ويستمرُّ ويستمرُّ 

حتَّى يعُثَر عىل البحر،  البحر الذي هو بيٌت إىل األبد. 
أعلم أنك ال تفهم ثقل األشجار الضخمة 

وال ترى ملعان الحجر الربكاني 
وهو يكرس عتمة الهواء، 

وال تسمع  رصخة الزمردة الصغرة 
وال تحسُّ اهتزاز ]ثور[ البيسون عرب الرباري الالمتناهية، 

َر اللَّوَن األحمَر  البيسون الذي ال يستطيع حافرُه أبداً أن ُيَدمِّ
غرِة املنسية.  للزُّهوِر الصَّ

أنَت ال تفهُم جمال ما ال يقبُل التفسر. ضوضاء 
ما هو أصيٌل، حيث ال يوجد اإلنساُن. 

لسانك ليس لساني، والكلمات 
تتشابه لكن ليس املعاني. 

قد رأيت أنك تنظُر إيلَّ خمس مئة مرة، ولكن انظر إيلّ 
مرة أخرى، وتأملني واقفاً يف جالِء الظهرة، 
أمام العاصفة الثلجية، أنا لست زائراً للعالم 

أنا العالم ذاته،  وأنا ريح الشمال 
ْت بالرُّؤوس املنحنية  الوضيعة ملَّا احتكَّ

للمسكونن بالظلمة واملوت. 
أنا لست من ساللتك. والُدك 

ليس والدي وال والدتك ابنة أمي، 
لكن ليس ثمة ما هو مختلف يف نسيم املساء بالنسبة لنا، 

نار املصباح ليست أجمل من نار األتون املوقدة، 
ليست حّبة البلوط أجمل من القوقعة البحرية 

وال البحرة أجمل من يٍد ملطخة بالطن. 
عندما ُتحكى حكاية الخلق،  لحظة البدء هي نفسها 

يف كلِّ اللغات التي نعرفها. 
يف أعماق املياه، ليس ثمة مركٌز ممكٌن 

وال منتهى يف مهب الريح، حيث يعود كل يشء. 
قد رأيت حماماٍت من ضباٍب تهيُم عىل وجوهها بن مباٍن عاليٍة، 

ورأيت آالَف الرِّجال يقعون يف قرٍب واحٍد 
وزهوراً كانت تولُد فوقه، ووعوالً 

تأكل من تلك الزهور، واملطر، واملراكب يف البعيد، 
هوَب املقفرة والحالكة، وشخصاً آخر  ثم بعدئذ السُّ

يمي القهقرى إىل األبد، قد رأيت 
، ولذلك قّبيل اآلن شفتي بال ُحبٍّ  وافهمي ما طعم هذا االمتداد  وَصَمتُّ

ماء. حيث ليس ثمة اختالف بن الُهوِة والسَّ

 خورخي غاالن 
ترجمة: خالد الريسوني

ال أستطيع ان أراك. أنحني وأملس األرض 
لكني أعجز عن اإلحساس باالنحناءة. 

ولم أعد اآلن قادراً عىل أن أراك أو أملسك أو أسمعك 
وال أن أتلفظ بأسماء أبنائك.

أتخيل أنك يف النافذة، 
وتبحثن يف األشجار 

عما ال يمكن العثور عليه أيضاً، 
كنت تريدين أن تريني متجلياً يف الظالل املندهشة، 

تخلطن بن جسدي، جسد الفتى، 
مع األشكال التي ترينها يف الضباب.

وتتحدثن إىل املطر كما كنت تفعلن من قبل معي. 
كنت ترسمن إشارة الصليب مئة مرة. 

تتوسلن من أجل العودة 
حتى يتحّول الفجر ذاته إىل ابتهال لك. 

أعلم أنك ال تستوعبن ما يحدث. 
تنظرين إىل البحر ولكنك ال ترين تسونامي. 

ال تحدسن املوجة بحجم موت إنسان.

ال تسمعن أجراس العالم ُتقَرُع ألجلك.
ال تريدين أن تفهمي أن الضوء الالمسموع إعصار 

يصطدم بجدار واحد وبنافذة واحدة، 
هنالك حيث يجد الُبْعُد حدوده الحقيقية.

ال أنت وال أنا نستطيع أن ننظر إىل الوراء لنعثر 
عىل كل ما لن تكون له من جديٍد بدايٌة. 

أياد هائلة ممتلئة ال تعرف 
ما يمكن أن تفعله بما قد أمسكته.

لغة تبحث عن طعم ما يف الضوء البدين للظهرة. 
أصوات تحاول أن تهدم جدران املاء 

إىل أن يتوقَف كل يشء. حتى يرتاجع كل يشء 
مثل وجه شيٍخ يعود إىل صباه 

عرب فنائه الذاتي.
أنا أفهم أنني ال يمكن أن أعثر عليك حيثما أعلم أنك لست موجوداً. 

وأعلم أنني لست موجوداً ال يف املركز وال يف الجنوب 
وإنما يف الغرب الرَّهيِب من شوارَع ُمضيئٍة 

حيث ال يوجُد ال البحر وال الياسمن 
ألنهما ليسا ما أتذكره 

وال أستطيع أن أخلقها من جديد.
هذا الجالء البهيُّ ليس ضوئي. وهذه األحجاُر 

ال يمكنها أن تكون أحجاري البهية املنحوتة. وهذه الجلبة 
النقية تفتقد إىل الطلقات واأللعاب والنارية. 

ه�ذا كل يشء. أردت فق�ط أن أق�ول ل�ك إنن�ي ال أس�تطيع أن أراك وال أن 
أسمعك، 

واآلن سأصمُت لكي نبقى وحيدين.

اإلرث مـتـخـف
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري  العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ2

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن / جاسم عبود الزم

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 1039/4

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 عامرية 
الجنس : دار 
رقم االبواب 
رقم الطابق 
رقم الشقة :

مقدار الدين : )15,200,000( دينارا
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق : مستحق االداء 
وصف سجل التامينات العينية: 

محل االقامة املبني بالعقد : محلة 857 زقاق 30 دار 20
بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر 
لع�دم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وان�ه ليس لك محل اقامة معلوم 
غ�ره فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم 
دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
االعالن واال فسيباع    عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ 2

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد:2317/ب/2017 
التاريخ: 2018/3/5

اعالن 
اىل املدعى عليه / فرحان محمد فنجان

أصدرت هذه املحكمة ق�رار الحكم املرقم 2317/ب/2017 
يف 2017/11/2 واملتضم�ن الحك�م بفس�خ عقد املساطحة 
الواق�ع عىل جزء من العقار تسلس�ل 12852/2071الرباط 
الكبر املربم بني املدعي مدير بلدية البرصة -إضافة لوظيفته 
وبينك. ولتع�ذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائم بالتبليغ. عليه قرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك ح�ق االعرتاض والتمييز خالل امل�دة القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وفق 

القانون.  
القايض / حممد قاسم عبود

إىل / السادة مسامهي رشكة  مرصف االقليم التجاري لالستثامر والتمويل املحرتمني 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

استنادا الحكام املادتني 86 / 87 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 
 06/RT/AD/MM ( 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املرقم
( وامل�ؤرخ يف 5 / 2 / 2018 . يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئة 
العامة ال�ذي سينعقد يف الساعة العارشة صباح يوم االربعاء املصادف 
4 / 4 / 2018 يف مقر الرشكة الكائن يف اربيل ش�ارع كوالن ملناقش�ة 

جدول االعمال التايل :
1 – اجراء انتخابات تكميلية النتخاب اعضاء مجلس ادارة ) 4 ( عضو 
اص�ي و ) 5 ( اعضاء احتياط وفقا الحكام املادة 108 ثالثا من قانون 

الرشكات اعاله .
2 – مناقشة تعيني لجنة مراجعة الحسابات .

راج�ني الحضور او انابة احد املساهمني بموج�ب سند انابة او توكيل 
الغ�ر بموجب وكالة ص�ادرة من كاتب عدل مع مراع�اة احكام املادة 

)91 ( من القانون اعاله .
ويف حال�ة عدم حصول  النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل يوم االربعاء 

املصادف 11 / 4 / 2018 يف الزمان واملكان اعاله .

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدي�ات واسط عن تأجر االمالك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية تاج الدين وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة مديرية بلدية  تاج الدين خالل ف�رتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرشه�ا يف الصحف املحلي�ة  مستصحبني معه�م التأمين�ات القانونية 
البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا  ولكامل مدة االيجار 
وستج�ري املزاي�دة يف الي�وم االخ�ر من مدة االع�الن يف مقر مديري�ة  اعاله يف 
تم�ام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن وكافة املصاري�ف االخرى وعىل املستأجر جلب هوي�ة االحوال املدنية 
مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.

مديرية بلديات ميسان 
لجنة البيع وااليجار

العدد  :88
التاريخ 2018/3/11

تنويه
بن�اءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية امل�رشح / االمالك املرقم 741 يف 2018/3/6 
والحاق�ا باعالننا املرق�م 52 يف 2018/2/13 نود اعالمكم بانه تم استبعاد التسلسل 
)1( الكشك الذي يحمل  الرقم)52( العائدة اىل مديرية بلدية املرشح من املزاد العلني 

املقرر اجراءها يف 2018/3/18   لوجود مشيدات باملواد الثابتة لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد / 152

التاريخ 11 / 3 / 2018
اعالن

قدم�ت السيدة ام�ل عامر عليوي  طلبا اىل ه�ذه املحكمة  بتنصيب 
نفسها قيما عىل زوجها املفقود اثر ش�اكر عليوي  املفقود بتاريخ 
12 / 6 / 2014  وحس�ب االوراق التحقيقي�ة  الص�ادرة من مركز 
رشط�ة ) خانقني ( فمن لدي�ه االعرتاض او معلوم�ات عن فقدانه  
الحض�ور امام هذه املحكمة خالل سبعة ايام من اليوم التايل للنرش 
لتقدي�م اعرتاضه  واعالمنا  وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف الطلب 

وفق القانون ..مع التقدير
القايض : تحسني حسني فزع العقابي

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  576 / 2002 
التاريخ 11 / 3 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / رباب ش�اكر محمود / ال�دوره محلة 824 
زقاق 27 دار 59  

لق�د تحقق م�ن اش�عار مرك�ز رشط�ة الدورة 
املرق�م 3609 يف 7 / 3 / 2018 وتأيي�د املجل�س 
املح�ي لحي املص�ايف انك مجهول مح�ل االقامة 
ل�ذا تق�رر تبلي�غ املوما اليه�ا املذك�ورة هويتها 
اع�اله بالحضور اىل ه�ذه املديرية خ�الل ثالثة 
ايام اعتب�اراً من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض 
االط�الع عىل اقوال وكي�ل املدين باملحرض املؤرخ 
يف 7 / 2 / 2018 الخ�اص بالطلب املتضمن رفع 
منع السفر الخاص باملدين محمد صالح مهدي 
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 986 / ش / 2018 
التاريخ 11 / 3 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد جمعه محمد

اقام�ت املدعي�ة صف�اء عب�د امله�دي محمد 
الدع�وى املرقمة اعاله تطالب فيها بالتفريق 
للهجر وملجهولية مح�ل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف يوم 18 / 3 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / جابر عبد جابر

دائرة كاتب عدل الكاظمية الصباحي 
العدد 4227 

التاريخ 20 / 2 / 2018

نرش انذار 
اىل ) رشك�ة اتصالن�ا ( العن�وان ) املنصور ش�ارع االمرات ( 
بالنظر ملجهولية اقامتك وحسب رشح املبلغ عىل ورقة التبليغ 
املرقم�ة ) 4227 ( املؤرخ�ة يف ) 20 / 2 / 2018 ( واملختومة 
من مرك�ز رشطة ) املنصور ( وختم املجل�س البلدي بموجب 
كتاب مرك�ز الرشطة املرقم ) 3197 ( يف 6 / 3 / 2018 تقرر 

تبليغك بالصحف املحلية
جهة االنذار :-

كاتب العدل / دلفاء جميد عبد اهلل 
سبق وان استأجرت مني العقار املرقم ) 153 / 130 ( الواقع 
يف ) عطيفي�ة محل�ة 411 زقاق 56 دار 20 / 1 بقسط سنوي 
ق�دره ) 7,200,000 سبعة ماليني ومئتان الف دينار ( وحيث 
ان�ك ممتنع عن تسدي�د قسط االيج�ار للف�رتة املبتدئة من ) 
2015/9/5 ولغاية 2017/9/5 ( لذا اوجه انذاري هذا تنفيذاً 
للفقرة ) أ ( من امل�ادة السابعة عرش من قانون ايجار العقار 
رق�م 87 لسنة 1979 طالباً منك دفعه خ�الل ثمانية ايام من 
تاريخ تبليغك به وبعكسه اقيم الدعوى واطالبك امام القضاء 
بتخليت�ه ودفع كاف�ة بدالت الت�ي تستمر خاللها ش�اغالً له 

وسأحملك كافة املصاريف واالجور .
املنذر :- قاسم محمد زينل

محكمة بداءة البرصة 
العدد / 2661/ب/2016

التاريخ 2018/2/26
اعالن

املدعي / 1 � حيدر صالح نارص
املدع�ى عليه / سوس�ن باقر محمد  

ونظيمة ابراهيم عبد الرسول
تبي�ع محكمة بداءة البرصة باملزايدة 
 14/343 تسلس�ل  العق�ار  العلني�ة 
الخليلي�ة ومساحت�ه 243 م2 وان�ه 
عب�ارة ع�ن قطع�ة ارض خالية من 
املش�يدات تق�ع يف منطق�ة الخليلية 
وع�ىل ش�ارع فرع�ي مبل�ط تحيط 
بهما ال�دور السكنية فم�ن له  رغبة 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع 
دفع التامينات القانونية البالغة %10 
من القيم�ة املق�درة والبالغة للعقار 
اربعمائة وخمس�ة وعرشون مليون 
ومائت�ان وخمسون ال�ف دينار المر 
ه�ذه املحكم�ة وستج�ري املزاي�دة 
الساعة الثاني�ة عرش من ظهر اليوم 
الثالث�ون التايل لنرش االعالن ويتحمل 

املشرتي اجور  املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني
������������������������������

وزارة العدل
مديرية  التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف الزبر
الرقم / 2245

التاريخ 2018/3/11
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه 
الدائرة بتاريخ 2018/3/1 لتسجيل 
تم�ام العق�ار تسلس�ل 1047 محلة 
الجمهورية باس�م )عبد الودود فالح 
خلف( مجددا باعتبار حائزا له بصفة 
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذك�ورة وتمهي�دا للتسجيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
رقم )43( لسن�ة 1971 املعدل قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل 
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة ثالثني  
م�ن الي�وم الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار يف 
الساعة الع�ارشة صباحا م�ن اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف 
ال�ذي سيجري يف الي�وم املذكور لهذا 

الغرض
نجم عبد الله حسني 

دائرة التسجيل العقاري يف الزبر
������������������������������

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 

الديوانية  
أقام املدعي )سلطان خريبط رحيل( 
دع�وى قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله 
)الش�مري( بدال من )كراغول( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدع�وى وفق احكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 

.2016
اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

أق�ام املدع�ي )حسني ب�رزان رباط( 
دع�وى قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله 
)الش�مري( بدال من )قراغويل( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدع�وى وفق احكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 

.2016
اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

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

دي�اىل  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
املقدادية

العدد : 162
التاريخ 2017/3/11

قدم�ت السي�دة ) سليم�ه محم�ود 
املحكم�ة   ه�ذه  اىل  طلب�ا  سلي�م( 
بتنصي�ب نفسه�ا قيمة ع�ىل ولدها 
محم�د(  سليم�ان  )زه�ر  املفق�ود 
املفق�ود بتاري�خ 2014/9/23 اثناء 
خروجه من داره الكائنة يف املقدادية 
سنسل التايهة متجها اىل السوق عن 
طريق بروانه فمن لديه االعرتاض او 
معلومات ع�ن فقدانه الحضور امام 
ه�ذه املحكمة خالل سبع�ة ايام من 
الي�وم التايل للنرش لتقدي�م اعرتاضه 
تنظ�ر  س�وف  وبخالف�ه  واعالمن�ا 

املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض

تحسني حسني فزع العقابي
������������������������������

تنويه
ورد سه�وا يف اع�الن مديرية االحوال 
املدنية والج�وازات واالقامة يف املثنى 
قسم ش�ؤون االحوال املدنية املنشور 
يف جري�دة املستقبل العراق�ي بالعدد 
الخ�اص   2018/1/25 يف   1602
باملواطن عب�د الواحد ش�ناوة دخيل 
حي�ث ذكر خالل ف�رتة 10 ايام خطأ 
والصحيح هو خالل فرتة 15 يوما لذا 

اقتىض التنويه

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري  العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف املدائن  

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن حسن احمد عبد الله

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 14/14

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 16 كرغولية 
الجنس : ارايض زراعية 

رقم االبواب 
رقم الطابق 
رقم الشقة :

مقدار الدين : )18,000,000( دينارا  ثمانية عرش مليون دينار
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق : مستحق   
وصف سجل التامينات العينية: 

مح�ل االقامة املب�ني بالعقد :  بغداد /بغداد الجدي�دة / حي الخليج م711  
ز11 د 4   

بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غره فتعترب  
بذل�ك مجهول محل االقامة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه 
خ�الل 15 يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش االع�الن واال فسيباع   

عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املدائن  
مهدي تركي عويد

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 786 

التاريخ:  4 /2018/3

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت

455/3م ساحة كوفي شوب 1
الحفرية

2 اولك 
الحفريةسنة واحدةو96.96م2

المزرعةثالث سنوات35م522محل تجاري2

المزرعةثالث سنوات30م552محل تجاري3

المزرعةثالث سنوات26م602محل تجاري4

المزرعةثالث سنوات25م622محل تجاري5

المزرعةثالث سنوات30م702محل تجاري6

المزرعةثالث سنوات30م802محل تجاري7

مهيلة عبد الستار مجعة 
رئيس جملس االدارة

محكمة بداءة البرصة 
العدد / 2661/ب/2016

التاريخ 2018/2/26
اعالن

املدعي / 1 � حيدر صالح نارص
املدعى عليه / سوسن باقر محمد  ونظيمة ابراهيم عبد الرسول

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزايدة العلني�ة العق�ار تسلس�ل 13/343 الخليلية 
ومساحت�ه 243 م2 وان�ه عبارة عن قطعة ارض خالية من املش�يدات تقع يف منطقة 
الخليلية وعىل ش�ارع فرعي مبلط تحيط بهما الدور السكنية فمن له  رغبة بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة مع دفع التامينات القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
والبالغة للعقار اربعمائة وخمسة وعرشون مليون ومائتان وخمسون الف دينار المر 
ه�ذه املحكمة وستج�ري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالثون التايل 

لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور  املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : 3346/ش2017/3

التاريخ 2018/2/26 
اىل / املدعى عليه / مسعد خلف عي

اعالن
بتاري�خ 2017/12/28 اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم بالع�دد 3346/

ش2017/3 واملتضم�ن التفري�ق للهج�ر بينك وبني املدعية عائ�دة بجاي سهر 
ولكون�ك مجهولة مح�ل االقامة تقرر تبليغ�ك بالحكم الغياب�ي الصادر بحقك 
بواسط�ة صحيفت�ني  محليت�ني حكم�ا غيابيا وعلن�ا ووفق االص�ول ولك حق 

االعرتاض ضمن املدة القانونية 
القايض

شيماء عباس عي
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             المستقبل العراقي / متابعة

علق كيليان مبابي، الع�ب باريس سان جيرمان، على 
إقص�اء فريقه مؤخًرا، من دوري أبط�ال أوروبا، أمام 

ريال مدريد.
وقال مباب�ي، في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” 
الفرنسي�ة: “اإلقص�اء؟ األم�ر بسيط، عندم�ا تخسر 
مباري�ات بهذه األهمي�ة، عليك مراجع�ة المباراة على 
الفور، وستع�رف لماذا لم تنجح.. حتى قبل اللقاء كنا 
نعرف ما نفتقده”.وأضاف: “هناك بعض األشياء التي 

أك�دت ع�دم تأهلن�ا، اآلن علين�ا أن نعمل بجد 
ونحس�ن أنفسنا، سيكون األمر أكثر خطورة، 
إذا وقعن�ا ف�ي نفس األخطاء خ�ال المواسم 

المقبلة.. لقد أردنا حًقا إدارة المباراة بأفضل 
شكل ممكن”.

وواص�ل الفرنسي الدول�ي: “لدينا العبون 
ممتازون،  لكن ريال مدريد أظهر الفارق، 
بي�ن الاعبي�ن الكب�ار واألبطال”.وع�ن 
وضعه الش�خصي، قال: “إنه ليس أفضل 
وقت لي خال الموسم، اإلقصاء سبب لي 

حتديد موعد انطالق بطولة األندية 
أللعاب القوى

            بغداد/ المستقبل العراقي

حدَّد االتحاد العراقي أللعاب القوى، ال�22 من الش�هر 
الجاري، موعًدا النطاق بطولة األندية بدورها الثاني، 
على مضم�ار كلية التربي�ة البدنية، وعل�وم الرياضة 
في العاصم�ة بغداد، لمدة 3 أيام.وق�ال األمين المالي 
لاتح�اد زيدون ج�واد ف�ي تصريح صحف�ي اطلعت 
علي�ه “المستقبل العراق�ي”، إّن” االتحاد ق�رَّر إقامة 
بطولة أندية العراق أللعاب المضمار والميدان، في 22 
من الش�هر الج�اري، ولمدة 3 أيام عل�ى مضمار كلية 
التربي�ة البدنية، وعلوم الرياضة في الجادرية”.ولفت 
إل�ى أنَّ “ البطولة، تمثل الدور الثاني من الدوري العام 
أللعاب القوى؛ حيث أقيم الدور األول الشهر الماضي، 

والمتمث�ل ف�ي بطول�ة الضاحية”.وبيَّ�ن أنَّ “ نتائ�ج 
البطول�ة، ستكون القاعدة التي سيعتمد عليها االتحاد 
لتسمية العب�ي المنتخب المش�ارك بالبطولة العربية 
للش�باب، المقررة الش�هر المقبل بالعاصمة األردنية 
عمان”.وواص�ل “كم�ا أنه�ا ستكون االختب�ار األول 
لاعبي المنتخب ال�ذي سيتم اختيارهم لتمثيل العراق 
بدورة األلعاب اآلسيوية بجاكرت�ا، باإلضافة العتماد 
األرقام المميزة لاعبي المسافات الطويلة للمشاركة 
ببطولة العرب للضاحية.وأشار إلى أن المؤتمر الفني 
سيسب�ق البطولة بيوم واحد، وسيق�ام بكلية التربية 
البدنية، وتسلم من خاله كشوفات األندية المشاركة 
واعتمادها رسمًي�ا، كما أن فعالية الزانة ستكون يوم 

20 من الشهر الجاري في محافظة النجف.

مبايب: ريال مدريد أوضح الفارق
بني الالعبني الكبار واألبطال

عبطان يوعز بإكامل حتضريات ملعب 
كربالء لبطولة الصداقة

أوزيل يكرس رقم أسطورة 
مانشسرت يونايتد

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

ثم�ن وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين عبطان مبادرة االش�قاء في قطر وسوريا في 
المش�اركة ببطولة الصداق�ة الدولية التي ستقام خال ش�هر اذار الجاري، 
ومساهمتهم�ا في رفع الحظر المفروض عل�ى الكرة العراقية.ونقل بيان 
لوزارة الشباب تلقت “المستقبل العراقي”، نسخة منه، عن عبطان قوله، 
ان “البطولة ستؤكد قدرة العراق على تنتظيم البطوالت الدولية بالتعاون 
م�ع االتحاد العراقي المركزي لكرة الق�دم التي ستكون مدخا لتضييف 
البط�والت الرسمي�ة مستقب�ا بع�د رف�ع الحظ�ر الكلي ع�ن الماعب 
العراقية”.واوع�ز عبط�ان الى “الدوائ�ر المعنية في ال�وزارة بالتهيء 
الكمال التحضيرات في ملعب كرباء الدولي حتى نرسم صورة حقيقية 
ع�ن مدى ق�درة العراق عل�ى اقامة البطوالت م�ن خال استثم�ار البنى 
التحتي�ة الت�ي انجزتها الوزارة خ�ال السنوات الث�اث الماضية والتي 

شهدت بناء صروحا رياضية تعد االفضل بين الدول المجاورة.

             المستقبل العراقي / وكاالت

نج�ح مسع�ود أوزيل، نج�م آرسنال، ف�ي صناعة الهدف 
األول الذي سجله فريقه في مرمى الضيف واتفورد، 
ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري اإلنجليزي 
الممتاز.وج�اء الهدف ف�ي الدقيق�ة الثامنة من 
صناع�ة الدولي األلماني أوزي�ل، وبرأسية زميله 
ومواطنه شكودران موستافي.ووفقا إلحصائية 
ص�ادرة عن ش�بكة )أوبتا(، أصبح مسع�ود أوزيل 
أسرع العب يصل إل�ى 50 تمريرة حاسمة في تاريخ البريميرليج، حيث 
حقق هذا اإلنجاز في 141 مباراة.وأضافت أن العب ريال مدريد السابق، 
كسر بذل�ك الرقم القياسي الذي كان مسجا باسم أسطورة مانش�ستر 

يونايتد، إيريك كانتونا )50 تمريرة حاسمة في 143 مباراة(.

احتاد الكرة يرفع دعوى قضائية ضد امحد رايض
           بغداد/ المستقبل العراقي

استهج�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم 
تصريح�ات الاع�ب الدولي الساب�ق احمد 
راضي ومحاوالته الدائمة للنيل من رصانة 

االتح�اد وعائلت�ه الكروي�ة ف�ي كل ظهور 
اعام�ي ل�ه محلي�ا وعربيا، بحس�ب بيان 

التحاد الكرة.
وذكر بي�ان تابعته “المستقب�ل العراقي”،  
ان “االتحاد صبر كثيرا على راضي من باب 

حس�ن الظن لك�ن االخير يص�ر على قطع 
كل سيل السكوت عن االس�اءات المتكررة 
ش�خوصا وكيان�ا اخره�ا نيله م�ن رئيس 
االتح�اد عبد الخالق مسع�ود بتجن واضح 
فضا على وصفه لعضو المكتب االعامي 

المهن�ي حسي�ن الخرساني بك�ام اليليق 
باعب مثل المنتخبات الوطنية .

ولذل�ك قرر االتحاد تحري�ك دعوى قضائية 
ضد الاعب الدولي احمد راضي في المحاكم 

المختصة العطاء كل ذي حق حقه.

كوتينيو: ديمبيل أثبت عظمته
             المستقبل العراقي / متابعة

 
أشاد البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، 
العب برش�لونة، بزميل�ه عثمان 
ديمبلي، ال�ذي صنع له هدًفا، 
خ�ال الفوز عل�ى ماالجا 

)0-2(، في الليجا، “.

وقال كوتينيو، ف�ي تصريحات نقلتها صحيفة 
“آس” اإلسباني�ة: “كم�ا قل�ت ف�ي مناسب�ات 
سابق�ة، ديمبلي العب عظيم، الي�وم أثبت ذلك 

مرة أخرى، يجب أن أشكره على الهدف”.
وأضاف: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، 
لكننا سجلنا في بداية اللقاء، وهذا ما ساعدنا، 
ثم بهدف آخر سيطرنا على المواجهة، وحصلنا 

عل�ى النقاط الثاث.. الش�يء األه�م أننا فزنا، 
جمي�ع المباري�ات ف�ي ال�دوري صعب�ة، ألن 

الجميع جاهزون”.
وع�ن غي�اب ميس�ي، ق�ال: “إن�ه األفضل في 
العالم، أهنئ�ه على طفله الجدي�د، في المباراة 

القادمة سيكون معنا بالتأكيد.

إشبيلية يفصل فالفريدي عن إنجاز 
جوارديوال

          المستقبل العراقي / متابعة

يق�دم برش�لونة مستوي�ات رائع�ة 
ه�ذا الموسم في الليج�ا تحت قيادة 
المدرب إرنيستو فالفيردي، إذ ينفرد 
بص�دارة الترتي�ب ويقت�رب أكثر من 
تحقيق اللق�ب، باإلضافة لخوض 28 
مباراة حت�ى اآلن دون تلقي أي هزيمة.

وذك�رت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” 
أن فالفي�ردي يسع�ى لمعادل�ة رق�م م�درب 
البلوجرانا السابق في عدد المباريات المتتالية 

بدون هزيمة خ�ارج األرض، حيث أكمل أمس 
المب�اراة ال�� 15 ب� 11 ف�وزا و4 تعادالت، في 
حين قاد جوارديوال الفريق في 16 مباراة، فاز 
في 13 وتعادل في 3.وسيكون أمام برش�لونة 
فرصة لمعادلة هذا الرقم عندما يخرج لماقاة 
إش�بيلية على ملعب سانش�يز بيزخ�وان، في 
الجول�ة ال�30.ووصل بيب ل�� 31 مباراة دون 
هزيمة ف�ي موسم 2011-2010، بينما يحتاج 
فالفيردي إلى 4 مباريات أخرى ليتخطى الرقم 
القياس�ي ف�ي ع�دد المباري�ات دون خسارة، 
المسج�ل باسم ريال سوسي�داد ب� 38 مباراة، 

في موسمي 1979-1978 و1979-1980.

         المستقبل العراقي / وكاالت
 

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
مهاجم بايرن ميونخ، فريقه 
لانتص�ار بسداسي�ة نظيفة 
ضم�ن  هامب�ورج،  عل�ى 
منافس�ات الجول�ة 26 م�ن 

الدوري األلماني.
وسجل ليفاندوفسكي ثاثية 
في شباك هامبورج، ليصبح 
الاعب األجنبي األكثر نجاحا 

في تاريخ النادي البافاري.
ورف�ع ليفاندوفسكي رصيده 
مع )إف سي هوليود( إلى 142 
هدفا ف�ي مختل�ف المسابقات، 
متخطًي�ا البرازيلي جيوفاني إلبير 

مهاج�م الباي�رن السابق، بف�ارق هدفين، 
بحسب موقع “سبورت 1” األلماني.

ونج�ح النج�م البولن�دي ف�ي تحقيق هذا 

الرقم خ�ال 183 مباراة فقط ش�ارك بها 
مع حامل لق�ب البوندسليجا، بينما وصل 

إلبير إلى عدد أهدافه خال 266 مباراة.
المرك�ز  ليفاندوفسك�ي  ويحت�ل 
الس�ادس في ترتيب هداف�ي البايرن 
التاريخيي�ن، حيث يأت�ي أمامه ديتر 
وروالن�د  هدًف�ا(   145( هوني�س 
بينم�ا  هدًف�ا(،   155( فوهلفه�رت 
يتربع على الصدارة جيرد مولر )508 
هدًفا(. ووصل روبرت ليفاندوفسكي 
لهدف�ه رق�م 100 مع باي�رن ميونخ 
الموس�م،  ه�ذا  البوندسليج�ا  ف�ي 
بهدف�ه األخي�ر في ش�باك هامبورج 
مس�اء اليوم، وأصبح ه�داف الفريق 
في ملع�ب “أليانز أرين�ا” برصيد 64 

هدًفا.

ليفاندوفسكي حيقق »3« إنجازات استثنائية مع بايرن ميونخ

             المستقبل العراقي / متابعة

لفريق�ه  األول  اله�دف  سج�ل لوي�س سواري�ز 
برش�لونة ف�ي الف�وز 0-2 خ�ارج األرض عل�ى 

ماالجا ضمن الجولة 28 من الدوري اإلسباني.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة موندو ديبورتيفو 
إن هذه ليس�ت المرة الوحيدة ه�ذا الموسم التي 
يفتتح فيها سواريز التهديف لبرشلونة حيث فعل 
ذل�ك 11 مرة.وافتت�ح األوروجوايان�ي التسجيل 
للفري�ق الكتالون�ي ف�ي 9 مباري�ات بالليجا ضد 

أتلتيك�و مدريد، ليجانيس، فياري�ال، ديبورتيفو، 
ريال مدري�د، أالفيس، إيبار، جيرون�ا، وماالجا، 

بينما فع�ل نفس األمر مرتين ف�ي كأس الملك 
ضد إسبانيول وفالنسيا.وأش�ارت الصحيفة 
إل�ى أن الهدف األول يلع�ب دائما دورا مهما 
أن  خصوص�ا  برش�لونة  انتص�ارات  ف�ي 
معظم خصوم البلوجرانا يلعبون بطريقة 
دفاعية، لكن بمجرد تقدم فريق المدرب 
إرنستو فالفي�ردي، فإن خطة المنافس 

تتغير ويتم إجباره على كسر تكتله.

             المستقبل العراقي / متابعة

أع�رب فران�ك المب�ارد أسط�ورة ن�ادي تش�يلسي 
اإلنجلي�زي ع�ن تخوفه من مب�اراة فريق�ه السابق 
ضد برشلونة اإلسباني، يوم األربعاء المقبل بملعب 
كام�ب نو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بع�د انته�اء لق�اء الذه�اب بالتعادل 1-1 ف�ي لندن.

وفي هذا الصدد، ق�ال المبارد في تصريحات نقلتها 
صحيف�ة ديلي ست�ار البريطانية: “رغ�م الفوز على 
كريست�ال ب�االس، ل�م يك�ن أداء تش�يلسي عظيما، 
مباراة برش�لونة ستك�ون مهمة مختلف�ة تماما”.

وأضاف: “يمكنهم الذهاب إلى برش�لونة، 
واللعب بطريق�ة دفاعية، ومحاولة خطف 

هدف أو أكثر من هجمات مرتدة، لكن اللعب 
ف�ي كامب ن�و، وفي وج�ود )ليونيل ميسي( 

سيك�ون أمرا صعب�ا جدا”.من ناحي�ة أخرى، 
تح�دث المب�ارد ع�ن ش�ائعات إقال�ة الم�درب 

أنطوني�و كونت�ي م�ن تدري�ب البل�وز، قائ�ا: 
“يقلقن�ي األحاديث السلبية التي تحيط بالنادي 

ف�ي الوق�ت الراه�ن، والتي ب�دأت في وقت 
مبكر جدا من الموسم بش�أن الحديث 

عن التفاوض مع مدرب جديد.

رضبات سواريز ترشخ »11« جدارًا إسبانيًا

المبارد حيذر تشيليس

احتاد الكرة: اليوم حسم موضوع اقامة بطولة الصداقة
             بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن اتح�اد ك�رة الق�دم العراق�ي 
المرك�زي، انه سيعقد اجتماعاً اليوم 
االثنين، يفض فيه الجدل الدائر حول 
نق�ل بطول�ة الصداق�ة م�ن البصرة 
ال�ى كرباء.وذك�ر رئي�س االتح�اد، 
عب�د الخالق مسعود ف�ي بيان تلقت 
“المستقب�ل العراق�ي”، نسخة منه، 
ان “اجتم�اع الي�وم، ال�ذي سيعقده 
مجلس ادارة االتحاد، سيحسم جميع 

االم�ور، آملين ان تق�ام البطولة في 
بصرتنا الحبيبة بسبب وجود ماعب 
لتدريب�ات المنتخب�ات والخروج من 
خان�ة االحراج�ات، ولنظهر بصورة 
ضيوفنا”.واض�اف  ام�ام  جميل�ة 
ان “اغل�ب جماهيرن�ا ستع�زف عن 
الحض�ور بسب�ب قلة سع�ة الملعب، 
وه�ذا م�ا ي�ؤدي ال�ى حرمانهم من 
مؤازرة منتخبنا، ومشاهدة المباريات 
في اول بطولة لنا ستقام في عراقنا 
الحبيب بعد السنين العجاف”.يش�ار 

ال�ى ان ان وزارة الش�باب والرياضة 
أش�عرت، امس االح�د، اتحاد 

الكرة بكت�اب رسمي 
نق�ل  في�ه  تؤي�د 

ال�ى  البطول�ة 
ملع�ب كرب�اء 
جاهزية  لع�دم 
المدينة  ملع�ب 

الرياضية.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد م�درب المنتخب العراق�ي باسم قاسم 
أنه اطلع على قائمت�ي المنتخبين القطري 
والس�وري اللذين سيش�اركان في بطولة 

الصداقة الدولية التي ستقام في العراق.
وقال قاسم ف�ي تصريحات خاصة لموقع 
القط�ري  “المنتخ�ب  الرياض�ي  ك�ورة 
سيش�ارك بالفري�ق األول ال�ذي خاض به 
بطولة الخليج االخيرة، وبالطاقم التدريبي 
اإلسباني نفسه الذي يشرف عليه منذ عام 
2012، وه�ذا الفريق يجهز ليمثل قطر في 

نهائيات كاس العالم في قطر 2022”.
وأض�اف: “أم�ا المنتخب الس�وري الحالي 

فه�و أفض�ل جي�ل للك�رة السوري�ة، 
وبقي�ادة الم�درب األلمان�ي ستان�ج، 
لذل�ك ستكون المنافسة على البطولة 
المباري�ات  وستش�هد  ج�دا،  قوي�ة 
تنافس�ا عاليا، وب�كل تأكيد سيكون 
للمنتخ�ب العراقي حضور مميز من 
أج�ل الحص�ول على لق�ب البطولة، 
خاصة ان المباريات في ارضنا وبين 

جمهورنا”.
ان  كذل�ك  “واث�ق  حديث�ه:  وأنه�ى 
والس�وري  القط�ري  المنتخبي�ن 

سيشعران بالشعور نفسه بأنهما في 
ارضهم وبين جماهيرهم لما سياقونه 

من ترحيب ودعم من الجماهير العراقية.

مدرب العراق يشيد بمنتخبي قطر وسوريا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً:علي�ك أن تسع�ى اىل بن�اء عالقات قوي�ة مع زمالء 
العم�ل ورؤسائ�ك عاطفي�اً:ال تتناق�ش مع م�ن تحب يف 

مواضيع حساسة اليوم

مهني�اً:ال تق�دم الي�وم ع�ى أي�ة ق�رارات قب�ل أن تدرس 
املوض�وع م�ن كاف�ة النواحي ومعرف�ة ما ه�و الصالح 
عاطفياً:أصبح�ت رسيع الغضب عى الحبيب هذه الفرتة 

كن أكثر هدوءا

مهنياً:يتطلب منك الوضع اليوم أن تنجز الكثري من األعمال 
لذلك عليك أن تك�ون رسيعا قدر اإلمكان عاطفياً:الحبيب 
يطل�ب من�ك أن تتخذ موق�ف حاسم اليوم بش�أن طبيعة 

عالقتكما

مهني�اً:ال تك�ن متمردا و ك�ن أكثر طاع�ة يف تنفيذ مهام 
العم�ل عاطفياً:ال تهمل مش�اعر الحبي�ب واهتم به أكثر 

فهو سيقدر لك هذا

مهنياً:البعض يحاول أن يشوه صورتك يف العمل كن حذرا 
عاطفياً:تشعر بالتوتر هذه الفرتة بسبب عدم رد الحبيب 

عى رسائلك

مهني�اً:ال تضحي بكل ما أنجزته بسب�ب قرار مترسع قد 
تتخذه اليوم عاطفياً:الحبيب ال يشعر معك باألمان أو أنك 

قادر عى اإلستقرار

مهنياً:ال تنخ�دع باملظاهر وابحث عن أدق التفاصيل التى 
ق�د تفي�دك يف عمل�ك عاطفياً:كالم�ك الجارح ال�ذى قلته 

للحبيب يزيد األمور سوءا

مهنياً:ك�ن أكث�ر تحفظ�ا يف العم�ل وح�ذرا م�ن الحساد 
عاطفي�اً:ال ت�رتدد يف أن تع�رض مش�اكلك ع�ى الحبيب 

بالتأكيد سيرسه أن يساعدك

مهنياً:عليك أن تكون أكثر جرأة وش�جاعة وأن تقدم عى 
الخط�وة الت�ى تتمناها يف مجال عمل�ك عاطفياً:ترددك يف 

إخبار الحبيب بمشاعرك يزيد األمور سوءا

مهنياً:أب�واب الح�ظ تنفتح ل�ك اليوم من جدي�د و تعدك 
باملزيد من التقدم عاطفياً:تش�عر أنك وصلت مع الحبيب 

اىل طريق مسدود

مهنياً:يع�رض علي�ك اليوم منصب جدي�د يف العمل لطاملا 
تمنيت�ه عاطفياً:علي�ك أن تناق�ش تصورات�ك و خططك 

املستقبلية مع الحبيب

مهنياً:علي�ك أن تتحى بروح املنافس�ة وأن تتقبل فوز أو 
انتص�ار اآلخرين عاطفياً:ال تستعجل رفض طلب الحبيب 

بل ناقشه يف املوضوع

احلوتالعذراء

عالقة عكسية بني فيتامني »D« و رسطان الكبد
أظهرت دراسة حديثة أن األشخاص الذين لديهم 
مستويات أعى من فيتامني”د”، قد يكونون أقل 
عرضة لإلصابة بجميع أنواع الرسطان، خاصة 
رسط�ان الكب�د، وفقا لدراسة ش�ملت أكثر من 

30.000 مشرتك.
ويت�م إنت�اج فيتام�ني”د” م�ن خ�الل تعرض 
الجلد ألش�عة الش�مس ليساعد يف الحفاظ عى 
مستوي�ات الكالسيوم يف الجس�م للحفاظ عى 

صحة العظام، واألسنان، والعضالت.يف حني أن 
فوائد فيتامني )د( عى أمراض العظام معروفة 
جي�دا، فهن�اك أدل�ة متزاي�دة ع�ى أن فيتامني 
)د( ق�د يفيد األم�راض املزمنة األخ�رى، بما يف 
ذلك بع�ض أنواع الرسطان.ووج�د الباحثون يف 
جامع�ة “طوكي�و” الياباني�ة، أن مستوى أعى 
من فيتام�ني “د” مرتبط بمخاط�ر نسبية أقل 
)ح�وايل %20( لإلصاب�ة بالرسط�ان الكيل لدى 

الرجال والنساء، كما ارتب�ط ارتفاع مستويات 
فيتامني )د( م�ع خطر نسبي أقل )30-50 %( 
م�ن رسط�ان الكبد.وق�ال تايك�ي ياماجي من 
املرك�ز الوطن�ي للرسط�ان يف طوكي�و “ارتبط 
ارتف�اع تركي�ز فيتام�ني )د( بانخف�اض خطر 
اإلصاب�ة بالرسطان الكيل، وه�ذه النتائج تدعم 
الفرضي�ة القائل�ة إن فيتامني )د( ل�ه تأثريات 

وقائية ضد الرسطان يف العديد من املواقع”.

بيضة أثارت دهشة اخلرباء!
عثر مزارع أسرتايل عى بيضة ضخمة، 
يزيد حجمها ثالثة أضعاف عن الحجم 

العادي للبيض.
ووفق�ا مل�ا نرشت�ه النسخ�ة األملانية 
من موق�ع “هاف بوس�ت”، بلغ وزن 

البيضة 176 غراما.
وق�ام املزراع بفت�ح البيض�ة، وكانت 
املفاج�أة عندما وج�د بداخلها بيضة 

ثانية كاملة.

وتوج�ه امل�زارع ملتخص�ص م�ن أجل 
معرفة السبب، إال أن الربوفيسور راف 
فريري، األستاذ بكلية العلوم البيطرية 
يف جامع�ة تش�ارلز ست�وارت، أكد أنه 
ليست لديه أي فكرة عن كيفية حدوث 

هذا األمر.
ويعتقد فري�ري أنه من املمكن حدوث 
مثل هذا األمر، بسبب تعرض الدجاجة 

لإلجهاد الشديد!

حل مشكلة اصفرار األظافر
تعان�ي بعض النساء م�ن بعض التغريات 
اللوني�ة ع�ى األظافر للتخل�ص من هذه 

املشكلة اتبعي الخطوات التالية:
عصري الليمون: يعّد عصري الليمون سالحاً 

فتاكاً للتخلص من اللون األصفر.
قومي بمزج عص�ري الليمون الطازج مع 
م�اء فاتر، ثم ضعي أظافرك يف هذا املزيج 
من 5 إىل 10 دقائق، حتى تترشب األظافر 
املزيج جيداً، وبعدها سيزول اللون األصفر 
ع�ن األظافر.يمكن�ك أيضاً وض�ع القليل 
م�ن عص�ري الليم�ون املركز ع�ى قطعة 
من القطن، ثم دلّك�ي بها األظافر والجلد 

املحي�ط بها.فهذا سيساع�د عى الحفاظ 
عى حالة صحية جيدة لألظافر ويخلصك 
م�ن األلوان الصبغية التي ق�د تتعلق بها.

ونظ�راً للتأث�ري املجف�ف ال�ذي يمت�از به 
عص�ري الليمون، ينصح بع�دم إجراء هذا 
األمر بش�كل متكرر، وإنما عن�د الحاجة 
فقط.معجون األسن�ان: يحتوي معجون 
األسنان عى مادة بريوكسيد الهيدروجني 
املبيض�ة، لذا ينص�ح باستخدام�ه إلزالة 
البقع الصف�راء. قومي بوضع القليل من 
معج�ون األسنان ع�ى أظاف�رك واتركيه 
م�ن 5 إىل 10 دقائ�ق، ثّم افرك�ي أظافرك 
باستخدام فرش�اة األسنان واملاء الفاتر. 
كرري هذه الطريقة مرتني أو ثالث مرات 

يف األسبوع ملدة شهر.

سودوكو

؟؟هل تعلم
لم تك�ن العالقات عى خري ما يرام بني اليونان وبلغاريا بعد 
الح�رب العاملي�ة االوىل و بينما ك�ان أحد الجن�ود اليونانيني 
يله�و مع كلبه حينم�ا دخل الكلب الح�دود البلغارية، وعى 
الف�ور قام أحد الح�راس البلغ�ار بقتل الكل�ب بالرصاص، 
وه�و ما استف�ز ليس فقط الجن�دي صاح�ب الكلب ولكن 
الدول�ة اليونانية ككل، وقّررت ع�ى الفور االنتقام للكلب، و 
سميت هذه الحرب بحرب > الكلب الضال< و دامت 10 أيام 
وخلف�ت 52 قتيال من الطرفني، واضطرّت اليونان ألن تدفع 
45 أل�ف جنيه كتعويض للدول�ة البلغارية عن األرضار التي 

لحقت بها.
جب�ل Mauna Kea الواقع يف جزر ه�اواي : يبلغ ارتفاع هذا 
الجب�ل الربكان�ي 10,205 مرت ولكنه لم يحظ�ى بلقب أعى 
جب�ل يف العال�م والسب�ب م�ن وراء ذال�ك أّن 6000 مرت من 
ارتف�اع الجبل موجودة تحت سط�ح مياه املحيط الهادي و 
4200 مرت فوق سطح املي�اه. اذاً يتعلق من أي زاوية ننظر 
اىل ه�ذا املوض�وع, اذا أردن�ا أن نقيس م�ن مستوى سطح 
البح�ر فان قم�ة االفرست هي أعى قم�ة يف العالم بينما لو 
 Mauna Kea أردنا أن نقيس من القاعدة اىل القمة فان جبل

هو األعى .
إغماض العني يجعلك تتذكر ما نسيته بسهوله أكرب.

خمرتع يدعي إحياء املوتى!
بطريق�ة األفالم الخيالية العلمي�ة.. مخرتع يدعي إحياء 
بتوقي�ت   0٩:٣5  -  201٨ م�ارس   11 األح�د  املوت�ى!! 

غرينتش
تناول�ت الكثري من أف�الم الرعب والخي�ال العلمي، فكرة 
الهروب من املوت وخداعه، ومنها »فاينال دستينايشن« 
و«فالتالين�رز«، ولكن ظهر مؤخرا اخرتاع يؤكد مخرتعه 

عى أنه يحيي املوتى.
ويزع�م دينيس كوالسكي، صاحب االخرتاع أنه قادر عى 
إحياء املوتي بعد وفاتهم، بل وأن يجعلهم أكثر شبابا عن 

ذي قبل، بحسب موقع »ياهو نيوز« األمريكي.
وتق�وم فك�رة اخ�رتاع كوالسك�ي، ح�ول تربي�د الجثث 
يف درج�ة ح�رارة متدني�ة، تص�ل إىل سال�ب ٣21 درجة 
فهرنهاي�ت )سالب 1٩6 سلزي�اس(، بداخل خزانات من 
النيرتوجني السائل، والبد من إجرائها بعد مرور دقيقتني 

من توقف القلب.
ويجب أن تكون الجثة معبأة يف الجليد، وأن تحقن بمواد 

كيميائي�ة للح�د من تخثر الدم، وال�ذي يستبدل بحل من 
أجل حماية األعضاء الداخلية.

ويوف�ر ديني�س كوالسك�ي خدم�ة التربي�د يف معه�ده 

»كرايونيكس« املتواجد يف والية ميتشيغان، بسعر 2٨ ألف 
دوالر أمريكي، وقام حوايل ألفي بتسجيل أسمائهم، وأكثر 
م�ن 100 حيوان أليف، م�ن أجل تربيدهم بع�د وفاتهم، 

بينما تم تجميد 160 شخص بالفعل يف مختربه.
ويشري معهد »كرايونيكس« إىل أنه يتطلب من أجل عودة 

الشخص املجمد إىل الحياة عقود أو حتى قرون.
وك�ان دينيس كوالسكي يعمل كعام�ل إطفاء، ومساعد 

طبي ومسعف يف ميلووكي، بوالية ويسكونسن.
ويعتم�د كوالسكي يف نجاح اخرتاعه ع�ى أنه بعد توقف 
القل�ب، فإن�ه يكون هناك م�ا يقرب م�ن 5 دقائق حتى 
نص�ف ساعة إلحياء ش�خص ما، ولكن ذل�ك يعتمد عى 

درجة حرارة الجسم ومدة بقائها.
وأكد دينيس كوالسكي أن عمله الحايل هو امتداد ألبحاثه 
يف الخالي�ا الجذعي�ة، وأش�ار إىل أنه يمكن حق�ن الخاليا 
الجذعي�ة يف امل�رىض املجمدي�ن بالتربي�د، للمساع�دة يف 

إصالح الخاليا التالفة.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“ تكفي 5 أشخاص “ - 2 كوب كبري بطاطس مسلوقة و مهروسة - 2 
ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( زبدة - 1/2 كوب كبري لبن - 3/4 كوب 
كبري جبن ش�يدر مبش�ور - 1 بيضة كب�رية - 2 ملعقة كبرية ) ملعقة 
الطعام ( ثوم معمر مقطع - 1 1/2 كوب كبري بقسماط مطحون - 1 
كوب كب�ري زيت نباتي للقيل - طريقة عمل ك�رات البطاطس باللحمة 

املفرومة
طريقة التحضري:

يف مق�الة عى ن�ار متوسطة ت�ذاب الزبدة ثم يوضع عليه�ا البطاطس 
املهروسة و اللبن و يقلب املزيج جيدا حتى تمام اإلختالط.

ترتك البطاطس ملدة 30 دقيقة يف درجة حرارة الغرفة حتى تربد.
يف بول�ة كبرية الحجم نض�ع البطاطس املهروسة و اللب�ن و البيض و 

الثوم املعمر و الجبن و يقلب املزيج حتى تمام اإلختالط.
تش�كل البطاط�س بالجب�ن اىل ث�م توض�ع كل واح�دة يف البقسم�اط 

املطحون حتى تغطى بالكامل.
توضع كرات البطاطس بالجبن يف طبق و ترتك جانبا ملدة 15 دقيقة.

يف مقالة عى نار متوسطة يسخن الزيت.
توضع ك�رات البطاطس بالجبن يف الزيت الساخ�ن لتتحمر ثم تصفى 

من الزيت عى مناديل ورقية.
و تقدم مع اللحم املشوي و سلطة البطاطس.

البطاطس باجلبن



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1634
  االثنين 12 آذار 2018 

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

كـاريكـاتـير

إن من أه�م الضمانات القانونية لحماية االس�تثمار 
األجنب�ي والوطن�ي، ه�و توف�ر قض�اء متخص�ص 
ورسيع لح�ل املنازعات املرتبطة باالس�تثمار لذا فان 
مجلس القضاء األعىل ق�د اعتمد عىل مبدأ التخصص 
يف القضاي�ا التجاري�ة وق�د كان اله�دف من إنش�اء 
نظام قضائ�ي متخصص هو تحقي�ق عدالة رسيعة 
وفعالة تش�كل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع 
االس�تثمار، ومنذ إحداثها قامت ب�دور هام يف مجال 
البت يف تلك املنازعات س�واء من حيث الرسعة أو من 

حيث مستوى األحكام الصادرة بشأنها.
 وي�دل ع�ىل أهمية ه�ذه املحاك�م نش�اطها املتزايد 
وارتف�اع نس�بة ع�دد القضاي�ا املس�جلة يف املحاكم 
التجاري�ة، وان م�ن جمل�ة القضايا الت�ي لها عالقة 
بميدان االستثمار نجد قضايا حماية امللكية الصناعية 
والتجاري�ة، وقضايا النق�ل البحري ال�دويل للبضائع 
وقضاي�ا االعتماد املس�تندي والتي ت�رز بحق أهمية 

هذه املحاكم يف تحقيق األمن القضائي.
 إن القضاء التجاري أصبح االن اكثر من أي وقت مىض 
مطالَب�ا باالنفتاح ع�ىل محيطه الخارج�ي واالطالع 
عىل تج�ارب قضائي�ة وثق���افات قانوني�ة أخرى، 
واالخ�ذ بعني االعتب�ار رضورة انفتاح�ه عىل املحيط 
الخارج�ي وع�دم االكتف�اء بالتكوي�ن ال����قانوني 
وإنما االه������تمام بمس�ائل االقتصاد واملحاسبة 
والش�ؤون املالي�ة والتج�ارة الدولية رغب�ة يف تطوير 
واس�تيعاب متطلب�ات العم�ل التج�اري حتى يصبح 
ق�ادرا ع�ىل إيج�اد الحل�ول املناس�بة ملا ق�د يعرض 
عل������ي�ه م�ن منازع�ات تجاري�ة ته�م مج�ال 
االس�تثمار وم�ن ثم يك�ون فاع�ال أساس�يا يف خلق 
مناخ س�ليم يس�وده االط����������مئن�ان والثقة 
واالس�تقرار ويش�كل دعامة قوي�ة لعملي�ة التنمية 
وتش�جيع االس�تثمار، وحتى يقوم القضاء التجاري 
املتخص�ص بالدور املنوط به الس�يما يف التحفيز عىل 
االس�تثمار واملساهمة يف خلق النشاطات االقتصادية 
عل����������يه أن يضمن أمن املستثمرين ويصون 
حقوقهم يف ظل س�يادة القانون واس�تقالل القضاء، 
س�واء كانوا وطني�ني أم أجانب، إذ ال اس�تثمار بدون 

ضمانات قضائية واضحة.

ام�ضاءات

 Grand« اس�تعرضت رشك�ة جيب األمريكية من�ذ مدة تصميم س�يارة
Commander« األنيقة الرباعية الدفع.

يتمي�ز التصمي�م الخارجي له�ذه الس�يارة باألناقة والق�در العايل من 
االنس�يابية والعرصية، أم�ا تصميمها الداخيل فج�اء مريحا، وقمرتها 
مزودة بمقاعد تتسع ل� 7 ركاب وأحدث التقنيات التي توفر لهم أفضل 

وسائل الرفاهية.
ستزود هذه السيارة بنوعني من املحركات، األول توربيني بسعة 2 ليرت 
كذلك املركب يف سيارات Jeep Wrangler األخرة وعزم 234 حصان، أما 
الثان�ي بعزم 265 حصان، ليعمل املحركان مع علب رسعة أوتوماتيكية 

متطورة ب� 9 رسعات.
 Volkswagen« ويتوقع لهذه الس�يارة أن تصبح املنافس األول ملركبات

Teramont« و » Toyota Highlander« املطروحة يف األسواق.

اس�تعرضت رشك�ة جاغوار الريطاني�ة س�يارة »I-Pace« الكهربائية 
الفارهة، والتي من املتوقع أن تصبح أكر منافس لسيارات تسال.

وتبل�غ القيمة اإلجمالية لعزم املحرك�ني الكهربائيني اللذين زودت بهما 
النس�خة العادية من ه�ذه الس�يارة 394 حصان، أما س�عة البطارية 
املوج�ودة فيها ف� 90 كيلوواط، ويمكنها التس�ارع من 0 إىل 100 كلم/

ساعة يف غضون 4.5 ثانية، وقطع مسافات تصل إىل 380 كلم بالشحنة 
الواحدة.

وباستخدام الش�احن الرسيع بقدرة 100 كيلواط/ساعة، يمكن شحن 
80% من بطارية هذه السيارة يف غضون 40 دقيقة فقط.

أم�ا فيما يتعلق بالنس�خة »X« األقوى من هذه الس�يارة، فيمكنها أن 
تتس�ارع من 0 إىل 100 كلم/س�اعة يف غض�ون 2.9 ثانية فقط، وقطع 

مسافة 470 بالشحنة الواحدة لبطاريتها.

جاغوار تطرح سيارة كهربائية فخمةجيب تكشف عن سيارة مميزة فيلة متارس »الرياضة« يف قلب بانكوك

اتفاق رويس صيني بشأن دراسة الفضاء

اطلقت فيلة تمارس رياضة البولو مسابقة 
تس�تمر اربعة ايام يف وس�ط بانكوك لجمع 
املال له�ذه الحيوانات التي تش�كل ش�عارا 

لهذه اململكة اال انها تتعرض لالستغالل.
وتحم�ل الفيلة عىل ظهوره�ا الفّيال والعبا 
يجلس وراءه يرت�دي رسواال ابيض وخوذة 

بولو.
هذه املسابقة الس�نوية تنظم عىل ملعب يف 
وسط بانكوك وتجمع هذا العام العبي بولو 
من جنس�يات مختلفة من امركيني وهنود 

وتايالنديني بعضهم محرتف.
والفيل�ة املش�اركة تعم�ل ع�ادة يف قط�اع 
الس�ياحة مثل غالبية فيل�ة تايالند املدجنة 

التي تعد باآلالف.

ويوضح تيم بودا احد املنظمني »هذه الفيلة 
تعمل عادة يف نقل السياح«.

ويضي�ف »هدفن�ا جلبه�ا اىل هن�ا لتمضية 
اس�بوع عطلة. لدينا اطب�اء بيطريون وهي 
تحظى بالغذاء املناسب وتميض وقتا ممتعا« 
مش�را اىل ان كل حي�وان يلعب 35 دقيقة يف 

اليوم كحد اقىص.
ورياض�ة البولو عىل ظهر فيلة التي تمارس 
يف الهن�د ايض�ا، ينتقده�ا املدافع�ون ع�ن 
الحيوانات الذين ينددون بسوء معاملة هذه 

الحيوانات.
وال يحبذ املدافعون عن الحيوانات استخدام 
الفيلة يف القطاع السياحي منددين بتشغيلها 

عىل مدار االسبوع.

وقعت مؤسسة »روس كوسموس« الروسية 
م�ع إدارة الفض�اء الوطني�ة الصينية، عىل 
اتفاق بشأن التعاون يف مجال دراسة الفضاء.

ت�م توقيع االتفاق عىل هامش املنتدى الدويل 
الستكش�اف الفض�اء املنعق�د يف العاصمة 
اليابانية طوكيو. ويتضمن االتفاق التعاون 
يف مجال دراسة القمر والفضاء البعيد. ومن 

املف�رتض بموج�ب ه�ذه االتفاقي�ة إطالق 
املركب�ة الفضائية »لونا-ريس�ورس-1« إىل 
الفض�اء ع�ام 2022 ويف ع�ام 2023 إطالق 

بعثة صينية إىل القطب الجنوبي للقمر.
كم�ا يتضم�ن االتف�اق ح�ق كل ط�رف يف 
اس�تخدام اإلمكاني�ات العلمي�ة واإلنتاجية 
لرامج�ه الفضائي�ة للط�رف اآلخ�ر. وكان 

الطرف�ان قد اتفق�ا يف نوفمر 2017 املايض 
ع�ىل التعاون يف مجال استكش�اف الفضاء، 
ال�ذي  املش�رتك  الرنام�����ج  أن  حي�ث 
ينته�ي ع�ام 2022 يش�مل إط�الق األقمار 
البعي�د  الفض�اء  ودراس�ة  االصطناعي�ة، 
والقمر، وكذلك مش�كلة النفايات الفضائية 

وسر سطح األرض.

تس�بب طرح رشكة »ماتيل« لدمية عىل شكل 
الفنانة املكس�يكية فريدا كالو بخالف تجاري 
ب�ني أفراد من العائلة ورشك�ة أمركية مقرها 
يف ميامي تؤكد أنه�ا صاحبة الحقوق املتصلة 
بصورة الفنانة الراحلة. فقد كش�فت الرشكة 
األمركية املتخصصة يف تصنيع األلعاب سلسلة 
م�ن الدمى عىل ش�كل ش�خصيات معروفة يف 
إطار مجموعة س�ميت »انس�بايرينغ ويمن« 
)نس�اء ملهمات(، بينهن فري�دا كالو. وتعتر 
املعل�م  زوج�ة   )1954-1907( كال�و  فري�دا 
املكسيكي يف فن الجداريات دييغو ريفرا التي 
كانت أيضا عشيقة للقائد الثوري الرويس ليون 
تروتس�كي يف مرحلة معينة، من أهم رسامات 
الق�رن العرشي�ن بفض�ل لوح�ات البورتري�ه 
الذاتي�ة املؤثرة التي عرت من خاللها عن أملها 
الجس�دي وعزلتها. ه�ذه التش�كيلة الجديدة 
التي أطلقتها »ماتيل« عشية يوم املرأة العاملي 
تضم أيضا الطيارة األمركي�ة اميليا ايرهارت 
وعاملة الرياضيات األمركية الس�وداء كاثرين 
جونس�ون التي عملت عىل برامج فضائية مع 
»ناسا«. غر أن عائلة الفنانة املكسيكية طعنت 
بحق الرشكة األمركية يف طرح هذه الدمية يف 
األسواق. وأشار البيان إىل أن مارا روميو قريبة 

فريدا كال�و هي »الحائ�زة الوحي�دة للحقوق 
املتصلة بصورة الرس�امة املكسيكية الشهرة 
فري�دا كال�و«. ولفتت العائل�ة إىل أن »ماتيل ال 
يحق لها استخدام صورة فريدا كالو«، ملوحة 
»باتخ�اذ كل التدابر الالزم�ة« يف حق الرشكة 
األمركي�ة. وقال�ت عائلة الفنانة إن املش�كلة 
تتع�دى كونه�ا خالفا بس�يطا بش�أن حقوق 

الصورة. وأوضحت مارا روميو »كنت أود لو أن 
للدمية مالم�ح أقرب إىل فريدا ال أن تكون بهذا 
الش�كل مع عينني بلون فاتح. ع�ىل الدمية أن 
تمثل كل ما كانت تمثله عمتي أي قّوتها«. مع 
ذل�ك، تعتر رشكة »فريدا كالو كوربوريش�ن« 
الت�ي تتخذ مقرا لها يف مدينة ميامي األمركية 

أنها صاحبة الحقوق املذكورة.

تعت�زم الصني إنش�اء منت�زه طبيعي ضخم 
لدببة الباندا تفوق مس�احته 27 ألف كيلومرت 
مرب�ع بهدف جمع األن�واع املختلفة من هذه 
الحيوانات والتش�جيع ع�ىل تكاثرها، عىل ما 

ذكرت صحيفة رسمية.
وس�تخصص الدول�ة الصينية م�ا ال يقل عن 
10 ملي�ارات يوان )1,58 ملي�ار دوالر( خالل 

الس�نوات الخم�س املقبل�ة إلقام�ة املتن�زه 
الوطني لحيوانات البان�دا العمالقة يف الجبال 
املوط�ن  الص�ني،  الواقع�ة يف جن�وب غ�رب 
التقلي�دي له�ذه الدبب�ة. وس�تمتد املحمي�ة 
الشاس�عة ع�ىل أكث�ر م�ن 27 أل�ف كيلومرت 
مربع أي ما يوازي تقريبا مس�احة بلجيكا أو 
جزي�رة صقلية. ويكمن اله�دف خصوصا يف 

دف�ع مجموعات الباندا املعزولة حاليا يف ثالث 
مقاطعات يف الصني عىل االختالط والتكاثر.

وح�ل ه�ذه املس�ألة لي�س س�هال، ألن هذه 
الحيوانات معروف�ة بأن عملية التزاوج بينها 

تجري عادة برسعة ال تكفي لتلقيح األنثى.
إىل ذل�ك، ال تك�ون األنث�ى يف وض�ع يؤهله�ا 
التجاوب مع مح�اوالت الدببة الذكور التقرب 

منها سوى خالل يومني أو ثالثة سنويا.
وكان االتح�اد ال�دويل لحف�ظ الطبيعة أخرج 
ه�ذا النوع يف أيلول 2016 من قائمة األجناس 
املهددة باالندث�ار، متوقفا عن�د الجهود التي 
اتخذته�ا الصني إلنقاذ هذا الحي�وان. غر أن 

هذه الفصيلة تبقى يف وضع هش.
وأكثر من 80 % من حيوانات الباندا يف األرس يف 
العالم موجودة يف مقاطعة سيشوان )جنوب 
غ�رب( فيم�ا ينت�رش الباق�ي يف مقاطعت�ي 

شانخي وغانسو شماال.
وتمت املوافقة عىل تموي�ل املتنزه بعد اتفاق 
ب�ني »بنك اوف تش�اينا« الصيني وهيئة إدارة 
ه�ذه  وس�تخصص  سيش�وان،  يف  الغاب�ات 
األم�وال خصوص�ا لتموي�ل برام�ج للحد من 
الفقر يف املناط�ق املعنية وإلعادة إعمار البنى 

التحتية الجديدة يف املتنزه.

دمية تتسبب بخالف جتاري  متنزه للباندا بمساحة »27« الف كيلومرت 

القاضي عبد الستار بيرقدارإنعام كجه جي 

م�ضاحة للراأي

القضاء واالستثامر رقبتها حتت املقصلة

قب�ل أن تقطع املقصلة رأس�ها أم�ام املأل، يف س�احة الكونكورد يف 
باريس، صاحت أوليمب دو غوج: »يا أطفال الوطن س�تثأرون يل«. 
كان ذلك قبل 225 سنة. حكم عليها الثوار باإلعدام ألنها كانت، بشكل 
من األش�كال، أكثر منهم ثورية. أوليمب املرأة امللعونة، املش�كوك يف 
نسبها، املتمردة التي تجرأت عىل نرش املقاالت وطالبت بحق املرأة يف 
االنتخ�اب. انتقدت الزواج الكنيس ودعت إىل زواج وفق عقد رس�مي 
يحف�ظ الحقوق يف املراث وعند الطالق. لك�ن الجريرة الكرى لتلك 
امل�رأة ليس خطابها النس�وي بل دعوته�ا ل�»عقلنة« امل�د الثوري. 
اعرتض�ت عىل أنه�ار الدماء وعىل إعدام امللك لويس الس�ادس عرش 
وتمنت لو كان قادة الثورة عىل يشء من الرأفة. لم تكن أوليمب من 
طبق�ة النبالء وإنما خريجة حياة بائس�ة. تزوجت وترملت وتركت 
بلدتها الجنوبية قاصدة باريس، مع ابنها الوحيد، عىل أمل أن تصبح 
كاتبة. س�خر منها الوسط األدبي ووصفها بالجاهلة وعرقل عرض 
مرسحياتها عىل خش�بة »الكوميدي فرانس�يز«. ومل�ا قامت الثورة 
الفرنسية راحت تكتب مقاالت يف السياسة. والسياسة، لو تعلمون، 
تحتاج إىل شوارب، وليس من الالئق أن تديل املرأة برأيها بني الرجال. 
كان عليها أن تبقى يف املطبخ تقرش البطاطس. وإذا كانت لها موهبة 
أدبي�ة فال بأس من أن تفتح صالون�اً أدبياً. لكن أوليمب لم تكن من 
ن�وع س�يدة الصالونات. وملا عّروها بأنها »بنت ح�رام« رّدت بأنها 
ابنة الطبيعة. وغمس�ت ريشتها يف الدواة وكتبت رسالة مفتوحة إىل 
الجمعية الوطنية ترفض فيها إعدام معاريض الجمهورية. من كان 
يتجرأ يف تلك اللحظات الفوارة عىل مخالفة روبسبير ومارا ودانتون 
وغره�م من الذي�ن كانوا يؤججون مش�اعر الش�عب الغاضب من 
امتي�ازات النبالء؟ لم تلتفت أوليمب للهج�وم عليها وواصلت كتابة 
املق�االت والبيانات التي تنارص الفئات الضعيفة؛ النس�اء والفقراء 
وامللونني والعبيد. وملا أصدر الثوار، سنة 1789، إعالنهم رّدت عليهم 
بإع�الن »حقوق امل�رأة واملواطنة«، وأخذت عليه�م أنهم أغفلوا حق 
الفرنس�يات يف االنتخاب. وهو حق تأخر كث�راً حتى انتهاء الحرب 
العاملي�ة الثانية. وبهذا، ف�إن آراء تلك املرأة صارت مثل الش�وكة يف 
الق�دم. إنها تدين العنف الذي يفس�د الثورات ويحرف قطار الحرية 
عن الس�كة. كان ال بد من نزع الش�وكة وإرس�الها إىل الس�جن ثم 
املقصل�ة التي كان�ت تصعد وتنزل لي�ل نهار، قاطع�ة رؤوس امللك 
وامللك�ة والع�رشات من الرج�ال والنس�اء. وملا منعوها م�ن توكيل 
محام، كتبت أوليمب مقالة أخرة بعنوان »مواطنة ُمضطهدة«، ويف 
غياب محاميها، وقف املدعي العام بير غاسبار شومات ليقول إنها 
مسرتجلة، وقحة، أرادت أن تعمل يف السياسة وكانت من »الكائنات 

الالأخالقية«. ثم حّذر النساء الفرنسيات من تقليدها.


