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املؤمن 

مثل كفتي امليزان كلما زيد في إميانه

 زيد في بالئه

ص3احلملة األمنية بالبرصة تؤدي إىل انحسار اجلرائم والنزاعات العشائرية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 الواليـات املتحـدة تغـادر »الوحـل« السـوري

لقاء بن سلامن ورئيس جملس االمن القومي االرسائييل: تطابق مصالح بني البلدين

أهايل سنجار يعيشون يف »قلق دائم« بسبب هتديدات أردوغان

عقوبات مشددة عىل »بائع ومشرتي« البطاقة االنتخابية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  ق�ررت 
لالنتخابات، الخميس، س�حب املصادقة 
تحال�ف  او  ح�زب  او  مرش�ح  اي  م�ن 
س�يايس يثبت رس�ميا وباالدلة القاطعة 
حصول�ه عىل بطاق�ات الناخب�ن، فيما 
اش�ارت إىل احال�ة الناخب�ن الذين يثبت 
االلكرتونية  البطاق�ات  ببي�ع  تورطه�م 
االنتخابية الخاصة بهم اىل القضاء، وهو 
األم�ر الذي قد يؤدي إىل املخالف بالحبس 
لنح�و 15 عام�اً. وقال�ت املفوضي�ة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

من�ه، ان�ه وبغي�ة الحفاظ عىل س�المة 
ونزاهة االنتخاب�ات والن بطاقة الناخب 
هي م�ن املرتك�زات االساس�ية وعنرص 
املهم يف عملية التصويت لالس�تحقاقات 
االنتخابي�ة، ولضم�ان وص�ول البطاقة 
اىل الناخ�ب الحقيق�ي واملحافظة عليها 
واس�تخدامها بالش�كل االمث�ل من قبل 

صاحبها، فقد قرر مجلس املفوضن:
أوال: س�حب املصادقة من اي مرش�ح او 
ح�زب او تحالف س�يايس يثبت رس�ميا 
وباالدلة القاطع�ة حصوله عىل بطاقات 
الناخب�ن بطريق�ة غري رشعية وس�يتم 
احالت�ه اىل القض�اء التخ�اذ االج�راءات 

القانونية بحقه.
ثاني�ا: معاقبة اي موظ�ف من موظفي 
املفوضية وم�ن ضمنهم موظفي مراكز 
االق�رتاع واملحطات  التس�جيل ومراك�ز 
بالفص�ل م�ن وظيفت�ه يف ح�ال ثبوت�ه 
رس�ميا تعاون�ه م�ع اية جه�ة كانت يف 

الحصول عىل بطاقات.
ثالثا: احالة الناخبن الذين يثبت تورطهم 
ببيع البطاق�ات االلكرتوني�ة االنتخابية 
الخاصة بهم اىل القضاء العراقي لغرض 
الكفيل�ة بمعاقبتهم   االج�راءات  اتخ�اذ 

قضائيا.
التفاصيل ص3

جملس األمن 
يـديـر وجهـه عـن قتـل 

الفلسطينيني يف غزة

وزير العمل يدعو اىل ترمجة
 حتذير املرجعية اىل خطة عمل وطنية 

للحد من البطالة

الزاميل: إعادة املفصولني
 واملفسوخة عقودهم يف اجليش والرشطة 

ستتم حال إرسال املوازنة

املفوضية أصدرت قرارات ختص املرشحني والناخبني وهددت بإحالة املخالفني إىل القضاء
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احلاج أبو ضياء الصغري: واجب علينا رعاية عوائل الشهداء وتقديم الدعم املعنوي واملادي هلمالعراق يقدم  ملفـي »النخلـة« و »الزيارة األربعينية« للتسجيل عىل قائمة اليونسكو
احلكيم يتعهد باشرتاط »توقيتات واضحة« للبناء واالعامر يف احلكومة القادمة رئيس اجلمهورية هينئ الشيوعيني بذكرى تأسيس حزهبم ومسيحيي العراق بعيد القيامة

لـوكـاكـو 
يسجـل رقـمـًا مميـزًا 

يف الربيميريليج
ص4 ص2 ص2

خالل أسبوع.. أنصار اهلل يطلقون تاسع صاروخ 
»باليستي« جتاه السعودية

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت جماعة أنصار الل�ه )الحوثيون(، أمس 
الس�بت، إطالق صاروخ باليستي جديد، تجاه 
معس�كر للجيش الس�عودي يف منطقة نجران 
جنوبي السعودية، تسبب يف إصابة مقيم يحمل 
الجنسية الهندية بشظايا، فيما أعلنت األخرية 
اعرتاض�ه، يف ظ�ل تصاع�د وت�رية الرضب�ات 
الصاروخي�ة باتج�اه اململكة.  ونقل�ت وكالة 
األنب�اء اليمنية »س�بأ«، عن مصدر عس�كري 
قوله، إّن الق�وة الصاروخية للجماعة، أطلقت 

صاروخاً باليس�تياً قصري امل�دى نوع »بدر 1«، 
تجاه معسكر قوات الحرس الوطني السعودية 
يف منطق�ة نجران الحدودية مع اليمن، مضيفاً 
أّن »الص�اروخ أص�اب هدف�ه بدق�ة مخلّف�اً 
خس�ائر، يف صفوف العدو«. من جانبها، قالت 
قن�اة »اإلخبارية« الس�عودية، إّن قوات الدفاع 
الج�وي امللكي، اعرتض�ت صاروخاً باليس�تياً 
أطلقه الحوثيون تجاه منطقة نجران، وقامت 
بتدمريه. وُيعد الصاروخ الباليس�تي التاس�ع 
خالل أقل من أس�بوع، إذ أطلق�ت انصار الله، 
األحد املايض، س�بعة صواريخ باليستية؛ منها 

ثالثة باتجاه العاصمة السعودية الرياض نوع 
»بركان 2«، وواحد باتجاه منطقة عس�ري من 
نوع »قاهر 1«، وثالثة من نوع »بدر 1« باتجاه 
منطقت�ي ج�ازان ونج�ران الحدوديت�ن م�ع 
اليمن، فيما أطلقت صاروخ�اً ثامناً، الخميس 
امل�ايض. ويف وقٍت س�ابٍق من الش�هر الجاري، 
أعلن الحوثيون، ألول مرة، عن إدخال منظومة 
صواري�خ باليس�تية قص�رية املدى ن�وع »بدر 
1«، وقال�وا إّنه�ا صناعة محلية، واس�تهدفوا 
بصاروخن مقرات لرشكة »أرامكو« السعودية، 

إال أّن الجانب السعودي أعلن اعرتاضهما.

الـعـيـدانـي: لـم اطـرق بـاب احـد 
ليجعلنـي حمـافظـًا

العامري: نسعى ملعاجلة »البطالة« وحل مشكلة 
6املياه مع دول اجلوار 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ش�ّنت القوات األمنية حملة أمنية واسعة 
الط�رق  ع�ىل  املحافظ�ات  م�ن  ع�دد  يف 
الرسية واملمرات لتنظيم »داعش«، فضالً 
ع�ن  مالحقة فل�ول التنظي�م اإلرهابي يف 
محافظة كركوك، وع�ىل وجه الخصوص 
يف قض�اء طوزخرمات�و، ال�ذي ش�هد يف 

اآلون�ة األخ�رية قالق�ل أمني�ة. ونجح�ت 
قوات الحشد الشعبي يف كشف وقطع 10 
مم�رات وط�رق رسية كانت تس�تخدمها 
خالي�ا داعش اإلرهاب�ي يف مناطق رشقي 
وشمال رشقي محافظة دياىل. وقال اعالم 
الحشد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »قوات الحش�د الش�عبي 
تمكن�ت من تحقي�ق انجاز نوع�ي جديد 

يف محافظ�ة دياىل، حي�ث تمكنت قوة من 
اللواء 110 بالحش�د وبناء عىل معلومات 
إس�تخبارية دقيقة من كشف وقطع نحو 
10 مم�رات وط�رق رسي�ة كان�ت خاليا 
“داعش” تس�تخدمها للتس�لل يف مناطق 
السعدية ووادي الجنت ونفط خانة والندا 

)رشقي وشمال رشقي دياىل(«.
التفاصيل ص3

القوات األمنية تالحق »ممرات وطرق« رسية لـ »داعش« 
يف املحافظات الشاملية
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         بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت النائبة عن املكون اإليزي�دي فيان دخيل، أمس 
الس�بت، إن املزيد من القلق والرتق�ب ينتاب أهايل قضاء 
س�نجار ش�مايل املوصل، مع تكرار الرئيس الرتكي رجب 

طيب أردوغان، لتهديداته بإمكانية دخول  القضاء.
وقالت دخيل، يف ترصيحات صحفية، إن »أهايل سنجار 
قلقون مما يج�ري إىل الحد الذي باتوا يجدون أنفس�هم 
مع�ه بني مطرقة التهديدات الرتكية وس�ندان اإلجراءات 
الحكومي�ة التي أردنا منها أن تنقذنا مما يجري وإذا بها 
تعقد املش�كلة أكثر«، وتابعت ان »املش�كلة هي أن ردود 
فع�ل الحكومة العراقية يف بغداد ع�ى تهديدات اردوغان 
خجولة وهو ما قد يشجعه بالفعل عى دخول سنجار«، 

فيما حذرت من »عفرين جديدة«.
وأضاف�ت النائبة اإليزيدية ان »القوات التي أرس�لتها 
الحكوم�ة خلقت لنا مش�كلة بدال من أن تحل املش�كلة 
حيث ت�م توزيع فوجني منه�ا عى الح�دود بينما وضع 
ف�وج داخل ناحية الش�مال ب�ني األهايل، وبالت�ايل هناك 

احتكاك واضح بني األهايل وقوات هذا الفوج«. 
وأوضح�ت أنها »حاولت إج�راء اتصاالت م�ع قيادة 
العملي�ات ومكت�ب رئيس الوزراء لك�ن ال توجد إجابة«، 
مبين�ة أن األمر الذي بدا مزعجاً للناس هو أن هناك فوج 
طوارئ لحماي�ة املدينة معظمه من اإليزيديني، أخرجهم 
الجيش من مقرهم وأرس�لهم إىل النق�اط الحدودية من 
أج�ل مواجهة ح�زب العم�ال الكردس�تاني، بينما يريد 
الف�وج الذي جاء م�ن بغداد دخول م�زار »رشف الدين« 
الذي يعت�ر ثاني أهم م�زارات اإليزيدي�ني يف العالم، ويف 
حال نّف�ذ الجيش ما يري�د القيام به، وه�و دخول مزار 
دين�ي مقدس، يمكن أن يخلق مش�كلة كبرية الجميع يف 

غنى عنها.
م�ن جانبه، رأى رئيس لجنة األم�ن والدفاع النيابية، 

حاكم الزاميل، أن ما يقوم به أردوغان، عى صعيد تكرار 
الترصيحات بدخول قواته إىل سنجار إنما هو عملية جس 
نبض للش�ارع العراقي يف مدى جدي�ة بغداد للتعامل مع 
هذا املل�ف، وأضاف ان »بغداد وأنقرة تحدثتا خالل األيام 
املاضية عن تنس�يق مش�رتك حيال قضية حزب العمال 
الكردس�تاني يف سنجار، وتوالت االتصاالت الرسمية بني 
الطرف�ني، مم�ا يعطي االنطباع بوجود تنس�يق جيد بني 

الجانبني«.
وأش�ار الزاميل، إىل ان »أردوغان سبق له أن أعلن قبل 
أيام أن قواته نفذت عملية عس�كرية يف س�نجار وهو ما 
ل�م يحصل يف وقتها، وال أتوقع حصول عملية عس�كرية 

منفردة تركية يف سنجار دون تنسيق مع بغداد«.
فيما حذر مجلس محافظة نينوى من حصول فوىض 
أمنية وإدارية يف قضاء س�نجار بس�بب تع�دد الفصائل 
والق�وات العس�كرية املوج�ودة يف القض�اء، حي�ث أفاد 
عض�و املجل�س، بركات ش�مو، بان » قيادات عس�كرية 
وصلت إىل س�نجار لتنسيق املهام األمنية بني التشكيالت 
األمنية والفصائل والحش�ود املوجودة يف القضاء لتجنب 
أي صدام�ات ق�د تقع ويدفع ثمنها املدني�ون«، موضحاً 
أن »مشكلة س�نجار الحقيقية غياب اإلدارة منذ أحداث 
16 ترشين األول امل�ايض، ما يتطلب وضع القضاء تحت 
إدارة قادرة عى معالجة املش�كالت والرصاعات القومية 
املحتملة، ونحن مع وجود قوات رسمية متكاملة لتأمني 
هذا القضاء املهم اس�رتاتيجّياً لنينوى لقربه من الحدود 

السورية والرتكية«.
وكان الرئي�س الرتكي رجب طي�ب إردوغان، قد جدد 
التهديد بالدخول إىل س�نجار العراقية، حيث قال يف كلمة 
ل�ه بمقر حزب العدال�ة والتنمية الحاك�م يف أنقرة أمس 
الجمع�ة، إن »تركي�ا تعت�ر منطقة س�نجار مثل قنديل 
معق�ل ح�زب العم�ال الكردس�تاني يف ش�مال العراق«، 

وأضاف »يمكننا أن نذهب إىل هناك عى حني غرة«.

نائبة تصف الرد احلكومي بـ »اخلجول« وحتذر من »عفرين جديدة«

أهايل سنجار يعيشون يف »قلق دائم« بسبب هتديدات أردوغان

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس لجنة االمن والدفاع الرملانية حاكم 
الزاميل، أمس السبت، أن وزارتي الدفاع والداخلية 
س�تبارشان بتنفيذ ق�رار قرار ع�ودة املفصولني 
واملفسوخة عقودهم للخدمة حال وصول املوازنة 

بعد إرسالها من وزارة املالية.
وق�ال رئيس لجنة االم�ن والدف�اع الرملانية، 
ال�ذي ينتم�ي إىل التيار الص�دري، وزارت�ا الدفاع 
ع�ودة  ق�رار  بتنفي�ذ  س�تبارشان  والداخلي�ة 
املفصولني واملفس�وخة عقودهم إىل الخدمة حال 

وصول املوازنة بعد إرسالها من وزارة املالية.
واش�ار الزام�يل إىل أن قرار ع�ودة املفصولني 
واملفس�وخة عقودهم للخدمة سيش�مل الجميع 

من عام 2007 وحتى نهاية العام 2017.

         بغداد / المستقبل العراقي

ترأس الحاج أبو ضياء الصغري مدير مكتب بغداد 
لهيئ�ة الحش�د الش�عبي اجتماعاً ح�ره وفد من 
مديرية الشهداء واملضحني ومدير العمليات املركزية 
يف هيئة الحش�د الش�عبي ملتابعة معامالت ش�هداء 
الحشد الش�عبي وعوائلهم الذين يسكنون يف بغداد. 
وقال بيان ملكتب الصغري تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن اإلجتم�اع تن�اول رضورة املتابعة 
املس�تمرة ملختل�ف معام�الت الش�هداء وعوائله�م 
وكذلك الجرحى من س�كنة محافظة بغداد، لتوفري 
إحتياجاتهم ونيل إستحقاقتهم ورواتبهم التقاعدية، 
وإكم�ال العالج للجرح�ى األبطال ومتابع�ة الفرق 
الطوعي�ه يف بغ�داد. وأك�د الصغري«ه�ذه الرشيحة 
املهم�ة م�ن املجتمع الت�ي ضحت من أج�ل الوطن 
الغايل، وقدمت الشهداء وفقدت املعيل، وتحملت ألم 
الجراح، واجٌب علينا رعايتهم وتقديم الدعم املعنوي 
واملادي لهم وفق املس�تطاع، فبدم�اء أبناءهم  كان 
الوط�ن حراًّ ش�امخاً، داعياً الله مزي�داً من التوفيق 

ملواصلة الخدمة لهؤالء املضحني«.

احلاج أبو ضياء الصغري: 
واجب علينا رعاية عوائل الشهداء وتقديم 

الدعم املعنوي واملادي هلم

الزاميل: إعادة املفصولني
 واملفسوخة عقودهم يف اجليش والرشطة 

ستتم حال إرسال املوازنة
        بغداد / المستقبل العراقي

هن�أ رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معص�وم، أمس 
الس�بت، الش�يوعيني العراقي�ني بمناس�بة الذكرى 
ال��84 لتأس�يس الحزب الش�يوعي العراق�ي، فيما 
عر ع�ن تهنئته للمس�يحيني بمناس�بة حلول عيد 
القيامة. ونقل بيان ملكتب معصوم، تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، قوله ان »الحزب الشيوعي له 
الدور الوطني الريادي الذي مارسه الحزب الشيوعي 
يف س�ائر ميادي�ن الحي�اة السياس�ية واالجتماعية 
والثقافية، وبإس�هامه املعروف والفعال يف مس�رية 
النض�ال الوطن�ي الديمقراط�ي يف بالدنا«، مش�يدا 

ب�«مواق�ف حزبك�م يف س�ائر امليادي�ن السياس�ية 
واالجتماعي�ة، وه�ي املواق�ف التي تتس�م بالروح 
الوطني�ة، والنض�ج الس�يايس والفك�ري ووضوح 
الرؤية، والش�عور الع�ايل باملس�ؤولية تجاه قضايا 
ومصائر الشعب والوطن«. وأضاف، إن »التضحيات 
الجسام التي قدمها أبناء شعبنا، من القوات املسلحة 
والبيشمركة والحشد الشعبي واملتطوعني املحليني، 
يف الح�رب ع�ى االره�اب، واالنتص�ارات املتحققة، 
بدعم من الحلفاء واألصدقاء، تدفعنا اىل التأكيد عى 
أنه ال يمكن انجاز الس�لم من دون مواصلة املعركة 
ضد الفل�ول والخاليا النائمة م�ن عصابات داعش، 
وتصفية حواضن االرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية 

واملالية، والحاق الهزيمة النهائية به«. ويف بيان آخر 
هنأ فيه املس�يحيني، قال معص�وم، إننا »نعرب عن 
ثقتن�ا األكيدة بحتمي�ة انتصار إرادة الش�عب الحر 
يف بناء دولت�ه الديمقراطية الح�رة االتحادية، دولة 
جميع العراقيني املتآخني بتنوع أديانهم وقومياتهم 
وطوائفه�م«، داعي�ا اىل ان »تكون أي�ام العيد أياماً 
لتمتني ع�رى املحب�ة والوئام بني جمي�ع العراقيني 
ومناسبًة لتجديد العزم عى تهيئة الظروف املناسبة 
لع�ودة من اضطرتهم الظ�روف إىل الهجرة والنزوح 
والترشد من قراه�م ومدنهم وبلد آبائهم وأجدادهم 
تح�ت تهديد عصاب�ات اإلرهاب والعن�ف وجرائمها 

املخزية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د ممثل الع�راق الدائم ل�دى منظمة اليونس�كو، محمود 
ش�اكر املال خلف، تقديم ملفي »النخل�ة« و«الخدمة والضيافة 
يف الزي�ارة األربعينية« للتس�جيل عى قائمة ال�رتاث الثقايف غري 
املادي للمنظمة. وقال املال خلف: »نود إبالغكم قيامنا بالتوقيع 
ممثال عن العراق عى تس�جيل امللف العربي املش�رتك )النخلة – 

املعارف واملهارات والتقاليد واملمارسات(.
وأش�ار ممثل العراق، مخاطبا وزارت�ي الثقافة والرتبية، إىل 
إكمال جميع النواقص املتعلقة بملف )توفري الخدمة والضيافة 

يف الزيارة األربعينية(، لتسجيله.
وأطلقت منظمة اليونس�كو مبادرة هدف�ت إىل إعادة إحياء 
مدين�ة املوصل وتنس�يق الجه�ود الدولية يف ه�ذا الصدد، عقب 
انتهاء املؤتمر الدويل إلعادة إعمار وتنمية العراق، والذي عقد يف 

مدينة الكويت يف فراير املايض.
وقالت املدي�رة العامة لليونس�كو أودري أزوالي يف بيان، إن 
»املبادرة تهدف إىل تعزيز روح التعايش الس�لمي وقيام مجتمع 
ش�امل للجميع من خالل املش�اركة يف إعادة إحياء العراق عى 
الصعيد االجتماعي واالقتصادي والثقايف، باإلضافة إىل املساهمة 
يف التنمية املس�تدامة وتحقيق املصالحة بني املجتمعات املحلية 

من خالل الحفاظ عى الرتاث.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، أمس الس�بت، 
الجامع�ات ب�رورة الت�زام حف�الت التخ�رج باألع�راف والقيم 
العلمي�ة واالبتع�اد عن األس�اليب والطرق الخارجة ع�ن املألوف.

ونقل�ت صحيفة »الصباح« ش�به الرس�مية، عن املتحدث باس�م 
وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي، حيدر العب�ودي، قوله إن 
»ال�وزارة أص�درت تعليمات من خ�الل جه�از اإلرشاف والتقويم 
العلم�ي، تتضمن مراع�اة القيم واالع�راف االكاديمي�ة والتقاليد 
العلمي�ة، واالحتف�ال بط�رق حضاري�ة، واالبتعاد عن األس�اليب 
والط�رق الخارجة ع�ن املألوف«.وأض�اف العب�ودي، أن »الوزارة 
وجهت جامعات البالد كافة، برورة احرتام األعراف املؤسساتية، 
وأهمية الحفاظ عى مظاهر االحتفال بالطرق التي ال تعكر فرحة 
الطالب، خاصة بمسألة اختيار األزياء يف حفالت التخرج«.وكانت 
مجموعة الصور الخاصة بدفعة طالب كلية الطب يف جامعة بغداد 
لع�ام 2018، التي أظهرتهم بأزياء مش�ابهة ملالبس جيش الزعيم 
النازي األملاني هتلر، أثارت اس�تياء الس�فارة األملانية يف بغداد، ما 

دفعها لتقديم شكوى إىل »فيسبوك«  وحذف الصور.

العراق يقدم  ملفـي »النخلـة« و »الزيارة 
األربعينية« للتسجيل عىل قائمة اليونسكو

التعليم العايل توجه بإلزام حفالت 
التخرج باألعراف والقيم العلمية

        بغداد / المستقبل العراقي

تعهد الس�يد عمار الحكيم رئيس 
باش�رتاط  الوطني�ة  الحكم�ة  تي�ار 
توقيتات واضحة للبن�اء واالعمار يف 
الحكومة القادم�ة، مبينا ان املرحلة 
القادمة البد ان تخضع للتوقيت وعدم 
اه�دار الوق�ت والف�رص وان تكون 

القادمة.  الخدمة عن�وان الحكوم�ة 
ودعا السيد الحكيم، يف احتفالية مولد 
االم�ام ع�يل عليه الس�الم يف منطقة 
الشعلة يف بغداد، اىل اهمية استحضار 
املس�ؤولية  ب�ني  الطردي�ة  العالق�ة 
واملحاسبة عليها فال تكون املحاسبة 
ال مطابقة للمسؤولية، مبينا ان عام 
2018 عام الش�باب داعي�ا اياهم اىل 

تحمل املس�ؤولية واستنهاض الهمم 
لتخليص العراق من ازماته الحالية، 
الس�يايس  التس�قيط  م�ن  مح�ذرا 
واتهام الجميع بالفساد النه سيمنع 
املخلص�ني من التص�دي حفاظا عى 
مكانتهم . وأش�ار الس�يد الحكيم إىل 
ان التس�قيط الس�يايس ليس منهج 
ع�يل عليه الس�الم، رافضاً تس�ييس 

الدي�ن مطالبا بتدين السياس�ة وفق 
املبادئ واالخالق، مش�ريا اىل رضورة 
التخيل عن الفاسدين وعدم التغطية 
لهم وهنا يكم�ن الفرق بني من دعم 
فاس�دا لكون�ه ينتمي الي�ه وبني من 
ترأ من�ه وقدمه للجه�ات املختصة، 
مشريا اىل ان الخطأ وارد وتكرراه هو 

الذي ال بد ان اليتم .

        بغداد / المستقبل العراقي

أق�دم جمع�اً م�ن ش�يوخ وعش�ائر ووجه�اء 
ومواطن�ني م�ن الك�رد الفيلي�ة عى دع�م و تأييد 
ومس�اندة األمني العام للمؤتم�ر الوطني العراقي 

املهندس آراس حبيب كريم يف اإلنتخابات املقبلة. 
ج�اء ذل�ك خ�الل لقاءهم ب�ه، الي�وم الجمعة 
الثالث�ون م�ن ش�هر آذار 2018، بحضور الش�يخ 
محمد سعيد النعماني رئيس املؤتمر الوطني العام 
للك�رد الفيلي�ني، رئي�س اإلئتالف الفي�يل العراقي 
الس�يد حيدر هش�ام الفييل، إضافًة ملسؤول امللف 

الفي�يل يف املؤتمر الوطن�ي العراقي الس�يد عباس 
داوود، وذلك عى قاعة نادي الصيد يف #بغداد.

إفتتح اللقاء بكلمات ترحيبية والنشيد الوطني 
العراق�ي، تى ذلك كلم�ة لرئيس  املؤتم�ر الوطني 
الع�ام للك�رد الفيلي�ني الش�يخ محم�د النعماني 
حي�ث قال »عانين�ا كثرياً من التهمي�ش والتعنيف 
و لفرتة طويلة من الزم�ن، ولنا تاريخنا الجهادي 
وذكريات وتضحيات بسبب مبادئنا و أفكارنا التي 
ناضلن�ا من أجلها«.و أضاف متحدثاً مع الش�باب 
الح�ارضون »أنتم أملن�ا وكل مس�تقبلنا، و أبارك 
لكم ه�ذا التجمع الذي س�يكون نواة ل�كل ما هو 

خري«. وتابع مستطرداً »عندما نتحدث عن املؤتمر 
الوطن�ي العراقي فإننا نذكر تلك الش�خصية التي 
إحت�وت كل فئات املجتمع وبمختلف طوائفه وهو 
الراح�ل الدكت�ور أحمد الجلبي وال�ذي تعلمنا منه 
الحنكة والخ�رة واملعرفة، موضحاً أن من تس�لم 
الراية من بعده هو ش�خصية ذو خلفية سياسية 
وإقتصادي�ة ال غبار عليها وه�و املهندس  آراس_

حبيب كريم«.
مبين�اً »س�نقدم كل الدع�م للمهن�دس آراس 
كونه يس�تحق ألن يكون صوتاً لن�ا ومعراً عن ما 

نعانيه«.

احلكيم يتعهد باشرتاط »توقيتات واضحة« للبناء واالعامر 
يف احلكومة القادمة

 الكرد الفيلية يعلنون مساندنتهم لألمني العام للمؤمتر الوطني يف اإلنتخابات القادمة

رئيس اجلمهورية هينئ الشيوعيني بذكرى تأسيس حزهبم 
ومسيحيي العراق بعيد القيامة

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
املهندس محمد شياع السوداني  تأييده التام 
مل�ا جاء يف خطب�ة املرجعية الدينية الرش�يدة 
الس�لبية  وآثاره�ا  البطال�ة  ع�ن موضوع�ة 
عى املجتمع، مش�ريا اىل املش�كلة مش�خصة 
ومدروس�ة لدين�ا وتحت�اج اىل تظاف�ر جميع 
الجه�ود الوطنية املخلص�ة للحد منها وصوال 
اىل القض�اء ع�ى البطال�ة. واك�د الس�وداني 
ان وزارة العم�ل عمل�ت ع�ى تنفي�ذ برنامج 
واس�ع الط�الق الق�روض رغم االزم�ة املالية 
ال�ف  اكث�ر م�ن )57(  واس�تطاعت اط�الق 
ق�رض يف مختلف التوجهات م�ن خالل دائرة 
التش�غيل والقروض يف ال�وزارة بمبلغ يقرتب 
م�ن )330( ملي�ار دين�ار وكان التفاع�ل مع 
تلك القروض ايجابيا من خالل نس�بة تسديد 

املقرتضني حيث وصلت نسبة املبالغ املسرتدة 
م�ن املقرتض�ني اىل 81% مماي�دل ع�ى تفهم 
واضح لربامج االقراض الذي اعتمدته الوزارة 
للتخفيف والحد من البطالة. وبني وزير العمل 
ان الخطوة االخرى الت�ي اعتمدتها الوزارة يف 
الحد م�ن البطالة ه�ي اقرار املرحل�ة الثالثة 
واملتضمن�ة تدريب واقراض االرس املش�مولة 
براتب االعانة االجتماعية والتي ش�ملت وفق 
معيار خ�ط الفقر وهي ج�زء مهم من نظام 
الحماي�ة االجتماعي�ة وف�ق قان�ون رقم 11 
لسنة 2014 والوزارة ماضية يف تنفيذه فضال 
ع�ن االعان�ات النقدية غ�ري املرشوطة وايضا 
االعان�ات املرشوطة بالصح�ة والتعليم وهي 
خط�وات يف مجملها تحد ولو بش�كل محدود 
من توارث الفقر والبطالة. واضاف السوداني 
ان ال�وزارة وبالتعاون مع البن�ك الدويل اتفقا 
عى تنفيذ الرنامج الطارى للمناطق املحررة 

وال�ذي يه�دف اىل اق�راض ابناء تل�ك املناطق 
لخل�ق وايجاد ف�رص عمل ويب�دأ التنفيذ فيه 
قريبا بعد استكمال كافة االمور الفنية واملالية 
واللوجس�تية. واكد وزير العمل ان الوزارة لم 
تكتف بذلك ، انما وضعت برامجا تدريبية عى 
العديد م�ن املهن وم�ن خالل دائ�رة التدريب 
املهن�ي ومن ث�م االتص�ال بالقط�اع الخاص 
ملعرف�ة احتياجاته من الوظائف وفعال تحقق 
التع�اون املنش�ود ووفرت ال�وزارة املئات من 
فرص العمل يف القطاع الخاص، موضحا ايضا 
ان الوزارة عملت مع بعض منظمات املجتمع 
املدن�ي م�ن اج�ل تدري�ب النازح�ني وتقديم 
مس�تلومات العمل لهم م�ن اجل ايجاد فرص 
عم�ل لهم تعيلهم وعوائله�م وتم تدريب اكثر 
من )2500( ارمل�ة ومطلقة نازحة بالتعاون 
مع الجمعية الطبية العراقية- الكويتية فضال 

عن تقديم كافة مستلزمات العمل .

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س تحالف الفت�ح األم�ني العام 
ملنظمة بدر هادي العامري،  عن سعيه ملعالجة 
البطال�ة خصوصاً من الخريجني وايجاد فرص 
العم�ل املناس�ب، مش�ريا اىل ان تحالف�ه م�ن 
أولوي�ات برنامج�ه ايجاد الحل ملش�كلة املياه 
املتنامي�ة م�ع دول الج�وار. وق�ال العامري يف 
احتفالية أقامها التحالف إن »فتوى املرجعية يف 
الجهاد الكفائي هي التي حمت العراق«، مشريا 
اىل أنه »من أولويات الرنامج االنتخابي لقائمة 
الفتح هو اعادة هيبة الدولة وبناء دولة القانون 
واملؤسسات وحرص السالح بيد الدولة«. وشدد 
العام�ري بالق�ول »س�نقيض عى الفاس�دين 
واملفس�دين الذي�ن رسق�وا ثروات الع�راق ولن 
نعطي الوعود التي ال يمكن الوفاء بها ونسعى 
اىل اع�ادة النازحني اىل مناطقه�م وبناء العراق 

املتفاهم املنفتح عى العالم الخارجي وسنحقق 
الضم�ان االجتماع�ي والحياة الح�رة الكريمة 
للمواطن وسنعالج معاناة الشعب العراقي من 
نقص الخدمات والكهرباء ومعالجة البطالة«. 
وأضاف العامري، أن »التحالف يس�عى اىل بناء 
االنس�ان القادر ع�ى النهوض بالع�راق علميا 
واقتصادي�ا وه�ذا لن يت�م اال باص�الح النظام 

واملدرس�ني«،  باملعلم�ني  واالهتم�ام  الرتب�وي 
مش�ريا اىل أن »من أولويات الفت�ح ايجاد الحل 
ملش�كلة املي�اه املتنامية م�ع دول الج�وار من 
خ�الل الحوار البناء والتوصل اىل حلول منصفة 
ل�كل االط�راف املعني�ة«. وش�دد العامري عى 
أن »تحال�ف الفتح يس�عى اىل معالجة البطالة 
خصوص�اً ب�ني الش�باب والخريج�ني وايج�اد 
فرص العمل املناس�ب لهم«، مؤك�داً أن »االمن 
يبق�ى نص�ب اعيننا ونعط�ي اهتمام�اً خاصاً 
للتش�كيالت االمني�ة ونبن�ي مجموع�ة أمني�ة 
قوي�ة«. وتابع العام�ري، أن »عوائل الش�هداء 
وعوائ�ل املقاتلني يف املجموعة االمنية يف وجدان 
تحالف الفتح ويس�عى لتأم�ني احتياجاتهم«، 
مشددا عى أن »من أولويات الفتح القضاء عى 
مثلث اإلرهاب والطائفية والفس�اد واملحافظة 
عى وحدة العراق وس�يادته واستقالله من كل 

الطامعني«.

وزير العمل يدعو اىل ترمجة حتذير املرجعية اىل خطة 
عمل وطنية للحد من البطالة

العامري: نسعى ملعاجلة »البطالة« وحل مشكلة املياه
 مع دول اجلوار
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اكدت وزارة االتصاالت، أمس السبت، ان العراق سيشهد 
تحسنا يف خدمة االنرتنت خالل االيام املقبلة، فيما اعلنت 
عن معالجة بعض »االشكاالت« يف تقديم الخدمة.  ونقلت 
وكالة »الس�ومرية نيوز« عن املتحدث الرس�مي باس�م 
االتص�االت ح�ازم محمد ع�ي القول إن »هناك تحس�نا 
يف خدم�ة االنرتن�ت تمثلت يف تش�غيل امل�روع الوطني 
لالنرتنت بعدما تم تش�غيله بنسبة 10% لغرض الفحص 
والصيان�ة«، الفتا اىل ان »الركات العاملة قيد اس�تالم 
املروع«. واضاف عي أن »املواطن س�يلتمس تحس�نا 
يف خدم�ة االنرتنت يف املس�تقبل القريب«، مش�را اىل ان 
»خدمة االنرتنت كانت تعاني من اش�كاالت خالل االيام 

املاضي�ة وتمت معالج�ة هذه املش�كلة«. وتابع عي أن 
»وزير االتصاالت يقوم بمتابعة موضوع تهريب السعات 
الخاص�ة باالنرتنت مع الجه�ات املعني�ة، والتحقيقات 
مازالت مس�تمرة بخصوصه«، الفتا اىل ان »االخبار التي 
ن�رت بخوص هذا املوضوع خ�الل الفرتة االخرة، هي 
اخب�ار قديمة والهدف منها عرقل�ة عمل الوزارة«. وبني 
ع�ي أن »الك�وادر الفني�ة والقانوني�ة لل�وزارة بارشت 
باجراءات استالم املروع الوطني لإلنرتنت من الركات 
املنفذة وبارشت باجراءات التش�غيل الجزئي والتجريبي 
للمروع ع�ر بوابات النفاذ الدولي�ة لإلنرتنت«، مؤكداً 
أن »هذا املروع االسرتاتيجي سيؤدي اىل تحسن كبر يف 
واق�ع الخدمات التي تقدمها الوزارة ومن ضمنها خدمة 

االنرتنت والخدمات الحكومية االخرى«.

االتصاالت تعد بتحسني االنرتنت »قريبا« وتؤكد معاجلة بعض االشكاالت

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قررت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
الخميس، سحب املصادقة من اي مرشح او 
حزب او تحالف سيايس يثبت رسميا وباالدلة 
القاطع�ة حصوله ع�ى بطاق�ات الناخبني، 
الذي�ن  الناخب�ني  احال�ة  إىل  فيم�ا اش�ارت 
يثب�ت تورطهم ببيع البطاق�ات االلكرتونية 
االنتخابي�ة الخاص�ة بهم اىل القض�اء، وهو 
األم�ر ال�ذي قد ي�ؤدي إىل املخال�ف بالحبس 

لنحو 15 عاماً.
وقال�ت املفوضي�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، انه وبغي�ة الحفاظ 
عى س�المة ونزاهة االنتخابات والن بطاقة 
الناخب هي من املرتكزات االساسية وعنرص 
امله�م يف عملي�ة التصوي�ت لالس�تحقاقات 
البطاق�ة  وص�ول  ولضم�ان  االنتخابي�ة، 
عليه�ا  واملحافظ�ة  الحقيق�ي  الناخ�ب  اىل 
قب�ل  م�ن  االمث�ل  بالش�كل  واس�تخدامها 

صاحبها، فقد قرر مجلس املفوضني:
أوال: سحب املصادقة من اي مرشح او حزب 
او تحال�ف س�يايس يثب�ت رس�ميا وباالدلة 
القاطع�ة حصول�ه ع�ى بطاق�ات الناخبني 
بطريق�ة غ�ر رشعي�ة وس�يتم احالت�ه اىل 

القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقه.
ثاني�ا: معاقب�ة اي موظ�ف م�ن موظف�ي 
املفوضي�ة وم�ن ضمنه�م موظف�ي مراكز 
التسجيل ومراكز االقرتاع واملحطات بالفصل 
من وظيفته يف حال ثبوته رسميا تعاونه مع 

اية جهة كانت يف الحصول عى بطاقات.
ثالث�ا: احالة الناخبني الذي�ن يثبت تورطهم 
االنتخابي�ة  االلكرتوني�ة  البطاق�ات  ببي�ع 
الخاص�ة به�م اىل القض�اء العراق�ي لغرض 
بمعاقبته�م   الكفيل�ة  االج�راءات  اتخ�اذ 

قضائيا.
رابعا: تس�ليم اي شخص يثبت حمله بطاقة 
الكرتونية غر بطاقته االنتخابية الخاصة به 
يف يوم االقرتاع اىل الجهات االمنية الحالته اىل 
القض�اء لغرض اتخاذ االج�راءات القانونية 

بحقه.
وتابعت قائلة ان »املفوضية ستعمل بكل قوة 
ووفق االنظمة واالجراءات املتخذة من قبلها 
يف املحافظ�ة عى س�ر العملي�ة االنتخابية 
ومعاقبة املتالعبني الذين يحاولون التشويش 

عى ارادة الناخب النزيه«.
بدورها، قال املتحدث باس�م املفوضية كريم 
التميم�ي يف ترصيحات صحفية إن »مجلس 

املفوض�ني قرر اتخاذ الكث�ر من اإلجراءات، 
م�ن بينها س�حب املصادقة من أي مرش�ح 
أو ح�زب أو تحال�ف س�يايس يثبت رس�مياً 
وباألدل�ة القاطع�ة حصول�ه ع�ى بطاقات 
الناخب�ني بطريق�ة غ�ر رشعي�ة وملتوية، 
وستتم إحالته عى القضاء التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه«.
وأضاف أن »من يثبت عليهم باألدلة القاطعة 
تورطهم ببي�ع ورشاء البطاقات اإللكرتونية 
سيحالون عى القضاء«، مؤكداً أن »العقوبة 

قد تصل إىل خمس عرة سنة«.
وأعل�ن التميم�ي أن »الحمل�ة الدعائي�ة لن 

تطلق إال بعد املصادقة عى قوائم املرشحني، 
واملفوضية أجل�ت انطالق الحملة االنتخابية 
لع�دم الس�ماح بتوظيف أية مناس�بة دينية 
انتخابيا«، يف إشارة إىل ذكرى استشهاد اإلمام 

موىس بن جعفر الكاظم عليه السالم.
وتابع أن »مواد االقرتاع تم طبعها يف الصني، 

وتم توزيع 430 الف بطاقة ناخب يف محافظة 
نينوى ويوجد إقبال كبر من أهايل املحافظة 
ع�ى تس�لم بطاق�ة الناخب�ني«، وأوضح أن 
»صورة تأشر الناخب ستوزع بني الكيانات 
السياسية املتنافسة يف االنتخابات، وأن نقل 

نتائج االنتخابات سيكون آمنا«.

املفوضي�ة  لج�وء  التميم�ي  يس�تبعد  ول�م 
للع�د والفرز الي�دوي »حال ق�ررت املحكمة 
االتحادي�ة«، وتاب�ع أن »مراك�ز االنتخابات 
ستؤمن ببطاريات احتياطية لديمومة عمل 
جهاز ترسيع النتائج والوسط الناقل لنتائج 

االنتخابات مؤمن«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعل�ن قائد رشطة الب�رصة عن اعتقال 
اكث�ر م�ن أربع�ة االف م�ن متاج�ري 
يف  املخ�درات  ومتعاط�ي  ومروج�ي 
املحافظة خالل السنوات املاضية، فيما 
انحساراً  العش�ائرية  النزاعات  شهدت 

ملحوظاً يف اآلونة األخرة.
وق�ال قائ�د رشطة البرصة الل�واء عبد 
خ�الل  املياح�ي،  مصطف�ى  الكري�م 
مؤتمر صحف�ي عقده بمق�ر مديرية 
الرط�ة إنه »ت�م الق�اء القبض ايضا 
ع�ى مجموعة م�ن العصابات املنظمة 
بينها عصابات للرسقة واخرى لتجارة 
املخدرات«، الفت�ا اىل انه »ما زال العمل 
مس�تمرا يف هذا امللف وهو من امللفات 
املؤث�رة عى أبناء املحافظ�ة«. وأضاف 
ان »رشط�ة الب�رصة نف�ذت عملي�ات 
مش�رتكة مع قي�ادة عملي�ات البرصة 
كما كان�ت هناك أوام�ر خاصة بإلقاء 
القب�ض ومتابعة الجرائ�م«، مبينا انه 
»حس�ب االحصائي�ات املوج�ودة لدى 
مديرية الرطة من بداية العام الجاري 
وحت�ى نهاي�ة اذار الح�ايل ت�م الق�اء 
القبض عى عصابتني للس�طو املسلح 
وعصابتني لرسقة الدور وأخرى لرسقة 
الدراجات النارية وأخرى للتجارة باملواد 
الكحولية واملخ�درات وعصابة للتهديد 
واالبتزاز«. وأوضح ان�ه »القي القبض 
عى س�بعة ع�ر متهما بينه�م أربعة 
م�ن ضمن قانون مكافح�ة اإلرهاب«، 
مؤك�دا ان »ع�دد أوامر الق�اء القبض 

التي صدرت من القضاء كان خمسمئة 
س�بعمئة وثمانني امر قبض نفذ منها 
اربعمئة وخمسة وعرين امر قبض«. 
وتاب�ع املياح�ي انه »تم الق�اء القبض 

ع�ى ثالثمئة وخمس�ة وثمانني متهما 
باملخ�درات خ�الل الش�هرين املاضيني 
بينهم ثمانية وسبعني تاجرا للمخدرات 
، وضب�ط تس�عة االف واربعمئة واحد 

عر حبة مخدرة وضبط مئة وثمانية 
عر دراجة مخالف�ة وضبط اكثر من 

احد عر الف سيارة مشتبه بها«.
ون�وه اىل »ضب�ط مدف�ع ه�اون واحد 

وصواري�خ س�رتال ع�دد اثن�ني وعت�اد 
متوسط وخفيف وقنرة هاون ورمانة 
ناس�فتني  عبوت�ني  وابط�ال  يديوي�ة 
والكث�ر من الفعالي�ات املختلفة خالل 

الش�هرين املاضي�ني« . يذك�ر ان هذه 
االحصائي�ات التي قدمه�ا قائد رشطة 
الب�رصة الل�واء عب�د الكري�م املياحي 
تخ�ص يف اغلبه�ا األش�هر املاضية من 

الع�ام الح�ايل فيم�ا كان�ت إحصائي�ة 
املتهم�ني بتج�ارة وتروي�ج وتعاط�ي 
املخدرات تشمل كل املعتقلني للسنوات 
املاضية. بدورها، أعلنت اللجنة األمنية 
يف مجلس محافظة البرصة أن النزاعات 
العش�ائرية املس�لحة تراجعت بش�كل 
ملح�وظ. وق�ال رئي�س اللجن�ة جبار 
العش�ائرية  »النزاع�ات  إن  الس�اعدي 
املس�لحة التي كانت تحدث باس�تمرار 
يف مناط�ق تقع ش�مال املحافظة تمت 
الس�يطرة عليه�ا بجه�ود اجرائية من 
قبل القوات األمني�ة«، مبيناً أن »بعض 
املناطق الواقعة ضمن مركز املحافظة 
فيه�ا خل�ل يتطل�ب اج�راءات أمني�ة 
اضافية ملنع حدوث نزاعات عش�ائرية 
فيها، إذ ينبغي تكثيف الجهود االجرائية 
ألن الجهود االس�تخبارية ال تنفع كثراً 

يف التعامل مع النزاعات العشائرية«.
»النزاع�ات  أن  اىل  الس�اعدي  ولف�ت 
العش�ائرية بش�كل ع�ام انح�رست يف 
املحافظ�ة، وكذل�ك الجرائ�م الجنائية 
تراجعت«، مضيفاً أن »التحسن األمني 
يف الب�رصة س�وف يس�تمر م�ا دام�ت 
توجد تعزيزات أمنية قادمة من خارج 
املحافظ�ة«. يذكر أن محافظة البرصة 
يتمي�ز وضعه�ا األمن�ي باالس�تقرار، 
لكنها ش�هدت خ�الل األش�هر املاضية 
الكثر من النزاعات العشائرية املسلحة 
والهجمات بعبوات صوتية غر مدمرة، 
وق�د اس�تقبلت الب�رصة قبل أس�ابيع 
تعزي�زات أمني�ة مح�دودة م�ن خارج 

املحافظة.

املفوضية أصدرت قرارات ختص املرشحني والناخبني وهددت بإحالة املخالفني إىل القضاء

عقوبات مشددة عىل »بائع ومشرتي« البطاقة االنتخابية
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احلملة األمنية بالبرصة تؤدي إىل انحسار اجلرائم والنزاعات العشائرية
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املستقبل العراقي / نهاد فالح
شّنت القوات األمنية حملة أمنية واسعة يف عدد 
من املحافظ�ات عى الطرق الرسي�ة واملمرات 
لتنظي�م »داع�ش«، فضالً ع�ن  مالحقة فلول 
التنظي�م اإلرهابي يف محافظ�ة كركوك، وعى 
وج�ه الخصوص يف قض�اء طوزخرماتو، الذي 

شهد يف اآلونة األخرة قالقل أمنية.
ونجحت قوات الحشد الشعبي يف كشف وقطع 
10 مم�رات وط�رق رسي�ة كانت تس�تخدمها 
خاليا داعش اإلرهابي يف مناطق رشقي وشمال 

رشقي محافظة دياىل.
وق�ال اعالم الحش�د يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وات الحش�د 
الشعبي تمكنت من تحقيق انجاز نوعي جديد 
يف محافظ�ة دياىل، حيث تمكنت قوة من اللواء 
110 بالحش�د وبناء عى معلومات إستخبارية 
دقيقة من كشف وقطع نحو 10 ممرات وطرق 
رسية كانت خاليا “داعش” تستخدمها للتسلل 

يف مناطق الس�عدية ووادي الجنت ونفط خانة 
والندا )رشقي وشمال رشقي دياىل(«.

وأض�اف، أن »ه�ذا االنج�از النوع�ي يأت�ي يف 
إطار العملي�ات األمنية واالس�تخبارية لقوات 
الحش�د الشعبي يف القضاء عى فلول “داعش” 
املنهزم�ة وتطهرها كامل م�دن املحافظة من 
أي تواج�د “داع�ي. وطه�رت قوات الحش�د 
الش�عبي أربع ق�رى بالقرب م�ن آمريل جنوب 
كرك�وك واس�تمرت بعملياته�ا لتحري�ر بقية 
القرى ضم�ن قاطع مس�وليتها«. وقال إعالم 
الحش�د الش�عبي، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان مح�ور اللواء 10 يف 
الحش�د الش�عبي هو تأمني املناط�ق املحاذية 
آلمريل جنوب قض�اء طوزخورماتو، مبينا ان، 
ق�وات الل�واء طه�رت ق�رى الحفري�ة و قرية 
لقم لقوم و قرية السياس�ات وقرية العفشية 

والزالت العمليات األمنية مستمرة«.
واضاف  ان »قوات الحشد الشعبي قتلت ثالثة 
انتحاري�ني وعثرت عى كدس للعتاد والس�الح 
داخ�ل احد االنفاق جنوب قض�اء الطوز, الفتا 

اىل ان »الحش�د الش�عبي يواص�ل تقدمه وفق 
الجماع�ات  ع�ى  للقض�اء  االمني�ة  الخط�ط 
اإلرهابي�ة جنوب الطوز. بدوره، أكد مس�ؤول 
مح�ور الش�مال يف الحش�د الش�عبي أبو رضا 
النج�ار أن العملي�ات األمنية الت�ي انطلقت يف 
جن�وب قض�اء طوزخورماتو ته�دف إىل إنهاء 
التهديد األمني لطريق كركوك – بغداد والقضاء 

عى الجماعات اإلرهابية.
»الحش�د  ملوق�ع  ترصي�ح  يف  النج�ار  وق�ال 
الش�عبي«، إن »قوات الحشد الشعبي والقوات 
األمنية انطلقت بعملية أمنية من اربعة محاور 

لتطهر مناطق جنوب قضاء طوزخورماتو«.
وأضاف النجار، أن »العمليات تهدف إىل تطهر 
املناطق املستهدفة يف جنوب الطوز، فضال عن 
انهاء التعرض�ات اإلرهابية عى طريق كركوك 
– بغ�داد«، مش�را إىل »وجود عملي�ات اخرى 

ستكون الحقة«.
يف الغض�ون، ح�ذرت مديرية اإلع�الم يف هيئة 
الحش�د الش�عبي من انتش�ار صفح�ات عى 
مواقع التواصل االجتماعي تحمل اسم وشعار 

الحش�د الش�عبي لبث اخبار ومعلومات كاذبة 
ومضللة او اس�تخدامها يف مآرب معينة، نافية 
يف الوقت نفس�ه م�ا ادعته اح�دى الصفحات 

بشأن رواتب ومستحقات منتسبي الهيئة.
وذك�ر بي�ان للمديري�ة، أن مواق�ع التواص�ل 
انتش�ار  تش�هد  »الفيس�بوك«  االجتماع�ي 
صفح�ات وكروب�ات تدع�ي االنتماء للحش�د 
الش�عبي وتحمل اسم الهيئة أو مديرية اإلعالم 
وشعارهما وقد تستخدم يف بعض األحيان لبث 
اخبار ومعلومات كاذبة ومضللة او استخدامها 
يف م�آرب معين�ة، محذرا من أن هيئة الحش�د 
الش�عبي س�تقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزم�ة بحق تل�ك الصفحات والجه�ات التي 
تقف خلفه�ا. وأضاف البيان، أن�ه ال صحة ملا 
ادعت�ه اح�دى تل�ك الصفح�ات بش�أن رصف 
فروق�ات رواتب ومس�تحقات منتس�بي هيئة 
الحش�د الش�عبي اعتبارا م�ن 1 / 1 / 2018، 
داعيا وس�ائل اإلع�الم ورواد مواق�ع التواصل 
االجتماعي إىل انتقاء االخبار الخاصة بالحشد 

الشعبي من مصادرها املعروفة.

تطهري قرى يف كركوك ودياىل وصالح الدين من فلول التنظيم اإلرهابي

القوات األمنية تالحق »ممرات وطرق« رسية لـ »داعش« يف املحافظات الشاملية
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»داعـش« يـضـرب مـجـددًا فـي لـيـبـيــا 

جملس األمن يدير وجهه عن قتل الفلسطينيني يف غزة

         بغداد / المستقبل العراقي

أفادت صحيفة وول سرتيت جورنال أن الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترامب أمر بتجمي�د أكثر من 200 
مليون دوالر مخصصة إلعادة إعمار س�وريا، وذلك 
غ�داة اعان�ه ان ب�اده ستنس�حب »قريب�ا ج�دا« 
من البلد الغارق منذ س�بع س�نوات يف ح�رب اهلية 

مدمرة.
وقال�ت الصحيفة إن ترامب أمر وزارة الخارجية 
بتجمي�د هذه االموال بعدما عل�م من مقال صحايف 
ق�رأه أن الوالي�ات املتح�دة تعه�دت دف�ع ام�وال 

للمساهمة يف اعادة اعمار سوريا.
وكان ترام�ب أعل�ن يف خطاب ألق�اه امام عمال 
صناعيني يف اوهايو ان القوات االمريكية ستنسحب 
من س�وريا »قريبا جدا«، وعرب عن اسفه ملا اعتربه 
تبديد واش�نطن س�بعة تريليون�ات دوالر يف حروب 

الرشق األوسط.
وأض�اف »س�نخرج من س�وريا يف وق�ت قريب 
ج�دا. فلندع اآلخرين يتولون االهتمام بها اآلن«. ولم 
يحدد ترامب َمن يقصد ب�«اآلخرين« الذين يمكن ان 
يتولوا امر س�وريا، لكن لروسيا وايران قوات كبرية 

يف سوريا دعما نظام بشار االسد.
وربما يؤدي موقف ترامب من س�وريا إىل خاف 
بين�ه وبني من�دوب الواليات املتحدة الس�ابق باألمم 

املتحدة جون بولتون الذي اختاره ترامب قبل أسبوع 
ليخلف إتش.آر. مكماسرت يف منصب مستشار األمن 

القومي بالبيت األبيض. 
ويف الع�ام املايض خ�اض ترامب جدال مش�ابها 
بش�أن م�ا إذا كان سيس�حب ق�وات ب�اده م�ن 
أفغانستان ووافق يف نهاية املطاف عىل اإلبقاء عليها 
لكن بعد أن تس�اءل مرارا عن الس�بب يف استمرارها 

هناك.
وتن�رش الواليات املتحدة أكث�ر من الفي جندي يف 
رشق س�وريا حيث يس�اندون تحالف�ا عربيا كرديا 
لدحر تنظيم »داعش«، بدون التورط بش�كل مبارش 

يف النزاع يف هذا البلد.
وق�ال ترامب »أنفقنا س�بعة تريليونات دوالر يف 
الرشق االوس�ط. هل تعلمون م�ا الذي حصلنا عليه 
لقاء ذلك؟ ال يشء«، متعهدا تركيز االنفاق االمريكي 
يف املس�تقبل عىل خلق وظائف وبن�اء بنية تحتية يف 

بلده.
وتعارضت رغب�ة ترامب باالنس�حاب من النزاع 
الس�وري، مع ما كان اعلنه يف كانون الثاني املايض 

وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.
واعترب تيلرسون آنذاك ان القوات األمريكية يجب 
ان تبقى يف س�وريا م�ن اجل منع تنظي�م »داعش« 
والقاع�دة من الع�ودة، ولحرمان اي�ران من فرصة 

»تعزيز موقعها يف سوريا«.

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون عىل الخطة 
إن من املقرر أن يعقد مجلس األمن الوطني اجتماعا 
يف بداي�ة هذا األس�بوع لبحث الحمل�ة التي تقودها 

الواليات املتحدة ضد تنظيم »داعش« يف سوريا.
وأكد مس�ؤوالن آخران ب�اإلدارة األمريكية تقرير 

صحيفة وول سرتيت جورنال.
وقال متحدث باسم مجلس األمن الوطني التابع 
للبيت األبيض إنه«وفقا لتوجيهات الرئيس س�تعيد 
وزارة الخارجية تقييم مستويات املساعدات املائمة 
وأفض�ل طرق اس�تخدامها والتي تقوم بها بش�كل 

مستمر«.
ويقيض ترام�ب عطلة عيد القيام�ة بضيعته يف 

بالم بيتش يف فلوريدا.
وج�اءت ترصيحات ترام�ب يف الوقت الذي قالت 
فيه فرنسا إنها ستزيد وجودها العسكري يف سوريا 

لتعزيز الحملة التي تقودها الواليات املتحدة.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن وزارة الدف�اع األمريكي�ة 
)البنتاغون( قدرت أن تنظيم »داعش« فقد نحو 98 
يف املئة من األرايض التي كان يسيطر عليها يف العراق 
وس�وريا، حذر مسؤولون عسكريون أمريكيون من 
أن التنظيم قد يستعيد املناطق املحررة برسعة ما لم 

يتم تحقيق االستقرار فيها.
وق�ال املس�ؤولون األمريكي�ون املطلع�ون ع�ىل 
اجتم�اع مجل�س األم�ن الوطن�ي إن�ه م�ازال م�ن 

الرضوري إقناع ترامب بذلك.
قال املسؤوالن باإلدارة اللذان أكدا تقرير صحيفة 
وول س�رتيت وتحدثا لوكالة رويرتز لألنباء رشيطة 
ع�دم ن�رش اس�ميهما إن ترصي�ح ترام�ب يعكس 
مش�اورات داخلية مع مستش�ارين تساءل خالها 
ع�ن س�بب بق�اء الق�وات األمريكي�ة بينما يوش�ك 

املتشددون عىل الهزيمة.
وق�ال مس�ؤول إن ترام�ب أوض�ح أن »بمج�رد 
تدمري داعش وفلولها فإن الواليات املتحدة ستتطلع 
إىل لع�ب دول باملنطق�ة دورا أك�رب يف توف�ري األم�ن 

واالكتفاء بذلك«.
وأض�اف املس�ؤول أن معالم هذه السياس�ة لم 

تتضح بعد.
وقال املسؤول الثاني إن مستشاري ترامب لألمن 
القوم�ي أبلغوه بأنه ينبغي أن تبقى أعداد قليلة من 
القوات األمريكية لعامني عىل األقل لتأمني املكاس�ب 

التي تحققت بعد هزيمة املتشددين.
وذكر املس�ؤول أن كبار مس�اعدي ترامب لألمن 
القومي بحثوا الوضع يف سوريا خال اجتماع بالبيت 
األبي�ض لكنه�م لم يس�تقروا بعد عىل اس�رتاتيجية 
للقوات األمريكية يف سوريا ليوصوا بها حتى ينفذها 

ترامب مستقبا.
وقال املس�ؤول »حتى اآلن ل�م يصدر ترامب أمرا 

باالنسحاب«.

ترامب مجد أموال اإلعمار األمريكية وسيسحب القوات

الواليـات املتحـدة تغـادر »الوحـل« السـوري

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير الخارجي�ة الرتكي مول�ود جاويش أوغلو، 
»إن استضافة فرنسا التنظيم اإلرهابي )ب ي د / بي كا 
كا( عىل مس�توى رفيع، تكشف عن ازدواجية معايريها 

بشأن التنظيمات اإلرهابية«.
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي عقده مع نظريه األوكراني 
باولو كليمكني، عقب لقاء ثنائي وعىل مستوى الوفود يف 

العاصمة الرتكية أنقرة.
وأض�اف جاوي�ش أوغل�و: »ال يمك�ن قب�ول املقرتح 
الفرنيس بشأن الوساطة بني تركيا واإلرهابيني«. موجها 

سؤاله لباريس »من أنِت حتى تقومي بالوساطة؟«.
وأش�ار جاويش أوغلو إىل أنه س�أل نظ�ريه الفرنيس 
خ�ال اتص�ال هاتفي ما الذي س�يفكر فيه لو اس�تقبل 
الرئي�س رجب طي�ب أردوغ�ان ش�خصا أو ممثلني عن 

منظمة شنت هجمات إرهابية يف فرنسا.
وأك�د الوزي�ر الرتك�ي أن »ي ب ك / ب�ي كا كا« ه�و 
تنظيم إرهابي تس�بب بمقتل 40 ألف ش�خص يف تركيا، 

وأنه ال يوجد أي فرق بني »ي ب ك« و«بي كا كا«.
وب�ني جاويش أوغل�و أن مس�ألة الوس�اطة تتطلب 
أن تك�ون الجهة الوس�طية حيادية، مؤك�داً أنه ال يمكن 
الق�ول بأن فرنس�ا الت�ي تس�تقبل اإلرهابي�ني يف قرص 
اإلليزيه محايدة. وانتقد جاويش أوغلو استخدام الجانب 
الفرن�يس كلمة »كانت�ون« يف الحديث ع�ن عفرين أو يف 
س�وريا، مبينا كيف ال تقبل فرنس�ا إطاق كلمة كانتون 
عىل كورسيكا، فإنه ال يمكن قبول إطاق تسمية كانتون 
عىل أي منطقة يف س�وريا. ولفت إىل أنه إذا كانت فرنس�ا 
تريد التعاون مع تركيا يف املس�ألة الس�ورية، فإنه يتعني 
عليه�ا أن تعود إىل موقفها الس�ابق. مؤك�دا أن باده ال 
تأخذ الترصيحات الفرنسية املتناقضة عىل محمل الجد، 

وترفض مقرتحها.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس اركان العدو الصهيوني غادي آيزنكوت اَن ويل 
العهد الس�عودي محمد بن س�لمان التقى رئي�س مجلس االمِن 

القومي الصهيوني مئري بن شبات.
وكشف رئيس اركان العدو الصهيوني غادي آيزنكوت اَن ويل 
العهد الس�عودي محمد بن س�لمان التقى رئي�س مجلس االمِن 
القومي الصهيوني مئري بن ش�بات، مش�رياً اىل اَن هناَك تطابَق 
مصال�َح بني تل أبيَب والرياض يف مواجهِة التهديِد االيراني، عىل 

حِد قوله.
ويف ترصيحاٍت لصحيفة معاريف االرسائيلية، قال آيزنكوت 
ان لدي�ه صوراً م�ع رئي�س االركان املغربي وفيه�ا مصافحاٌت 
وعن�اق، الفتاً اىل اَن هن�اَك تعاوناً اس�تخبارياً وامنياً مع الدول 

التي وقعت “اتفاقياِت ساٍم” مع الِكياِن الِصهيوني.

       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت الرشطة التايلندية بأن حريقا عىل متن حافلة يف غرب 
تايلند أس�فر عن مقتل 20 عاما مهاجرا م�ن ميانمار يف وقت 
مبكر من صباح الجمعة. وذكرت الرشطة أن الحافلة كانت تقل 
47 عام�ا ع�ربوا الحدود إىل تايلند للعمل بش�كل قانوني، الفتة 
إىل أن 20 مهاج�را قتلوا وأصيب ثاثة آخرون بجروح، فيما نجا 
بقي�ة الركاب دون إصابات. ونقلت »رويرتز« عن كريتانك دان-

أودوم قائ�د مركز رشطة منطقة ميطور، أن »الس�ائق قال لنا 
إنه رأى النار مش�تعلة يف وسط الحافلة، وانترشت فيها برسعة 
كب�رية«. وصنفت الطرق التي تس�تخدم لتهري�ب املهاجرين إىل 
تايلن�د عىل أنها األكث�ر دموية يف العالم بع�د ليبيا، وفقا ألحدث 
دراس�ة أجرتها منظمة الصحة العاملية. وتشري التقديرات إىل أن 
تايلند تس�تضيف أكثر من 3 مايني مهاجر، جاء معظمهم من 

الجارة األكثر فقرا ميانمار.

       بغداد / المستقبل العراقي

وصل ل�واء أمريك�ي جدي�د إىل أفغانس�تان، حيث س�يقوم 
بتدريب قوات األمن املحلية وتقديم االستشارة لها.

وذك�رت وس�ائل إعام أفغاني�ة أن دفعة الق�وات األمريكية 
تضم نحو ألف فرد. وجاء يف بيان عىل موقع البنتاغون أن اللواء 
األمريكي يقوده العقيد سكوت جاكسون، الذي سبق له أن توىل 
مه�ام تدريب القوات األمنية يف العراق. وس�يقوم اللواء بتدريب 
القوات األفغانية يف كافة أنحاء الباد، من مزار رشيف يف الشمال 
إىل هلمند وقندهار يف الجنوب. كما س�يقوم اللواء بتدريب قوات 
املش�اة األفغانية، ويضم أيض�ا وحدات خاصة باالس�تخبارات 

العسكرية واملهندسني العسكريني واملدفعية واللوجستية.
وتجدر اإلشارة إىل أن االسرتاتيجية الجديدة للرئيس األمريكي 
دونالد ترامب يف أفغانستان، التي أعلن عنها يف أغسطس املايض 

تقيض بزيادة عدد القوات األمريكية املنترشة يف أفغانستان.

تــركـيـا تـتـهـم فـرنـسـا 
بـ »دعم االرهابيني«

لقاء بن سلامن ورئيس جملس االمن القومي 
االرسائييل: تطابق مصالح بني البلدين

مقتل )20( مهاجرًا من ميانامر 
بحريق حافلة يف تايلند

لواء امريكي جديد يضم ألف جندي 
يصل إىل أفغانستان  

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن تنظي�م »داعش« مس�ؤوليته ع�ن اعتداء 
انتح�اري الخمي�س يف رشق ليبي�ا اس�تهدف قوات 
الجي�ش الوطن�ي الليبي الذي يقوده املش�ري خليفة 

حفرت.
وقت�ل ثمانية أش�خاص وأصي�ب ثمانية اخرون 
بينه�م مدني�ون يف االعت�داء الذي اس�تهدف حاجزا 
أمنيا لقوات الجيش الليبي عند مدخل مدينة اجدابيا 
)840 كلم رشق طرابلس(، وفق مصدر يف مستشفى 

املدينة.
وأورد التنظي�م املتط�رف يف بيان نرشت�ه وكالة 
أعم�اق التابع�ة ل�ه أن انتحاري�ا عرف عنه باس�م 
أبوقدام�ة الس�ائح فج�ر س�يارته بحاج�ز للقوات 

الليبية ما أسفر عن مقتل وجرح 19 من عنارصه.
وكان العميد فوزي املنصوري آمر الغرفة األمنية 
الت�ي ش�كلتها قوات حف�رت لتأمني اجدابي�ا قال إن 
القت�ىل والجرحى وبينهم مدني�ون، تزامن مرورهم 

بالحاجز مع لحظة الهجوم االنتحاري.
وأوضح أن السيارة كانت محملة بكمية كبرية من 
املتفجرات س�مع دويها يف أنحاء واسعة من املدينة، 

مؤكدا أن التحقيقات جارية ملعرفة مصدرها.
والهج�وم ه�و الثاني يف أق�ل من ش�هر يف هذه 
املنطقة من ليبيا. وكان تنظيم الدولة االس�امية قد 
تبنى أيضا اعتداء انتحاريا يف التاس�ع من اذار أسفر 
ع�ن مقتل ثاثة أش�خاص يف منطقة تبع�د 60 كلم 

جنوب اجدابيا.
ويشري الهجومان عىل تحرك للتنظيم املتطرف يف 

مس�عى للعودة إىل ليبيا يف شكل مجموعات مسلحة 
تش�ن هجمات عىل طريقة ح�رب العصابات بعد أن 
مني بنكسات كبرية يف ليبيا وقبلها يف كل من سوريا 

والعراق.
وكانت تقارير سابقة وتحليات قد أشارت إىل أن 
التنظي�م املتطرف بدأ يعيد ترتيب صفوفه يف مناطق 
صحراوي�ة بالجن�وب الليبي بع�د هزيمته يف معقله 

الرئييس بمدينة رست الساحلية.
وف�ر كثري م�ن مقاتلي�ه وانصه�روا يف تجمعات 
سكانية وس�ط تحذيرات من خايا نائمة قد تتحرك 
من ح�ني إىل آخ�ر خاصة م�ع وجود ف�وىض أمنية 
ت��������مزقه�ا  الت�ي  ليبي�������ا  يف  مس�تمر 
الخاف�ات السياس�ية ورصاع نف�وذ ب�ني جماعات 
مس�لحة ش�اركت يف الس�ابق يف الثورة ع�ىل الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذايف.
ويبدو أن تنظيم »داع�ش« يحاول العودة مجددا 
مستفيدا من حالة االنفات األمني يف بعض املناطق 

أو الفراغات األمنية الناجمة عن األزمة السياسية.
ويرج�ح خرباء أن يب�دأ التنظيم املتطرف يف مللمة 
ش�تاته يف مناط�ق صحراوي�ة نائي�ة تنت�رش فيها 
عصابات تهريب الس�اح واملخدرات والبرش ويغيب 

فيها األمن.
وس�بق أن ح�ذرت أوس�اط ليبية من س�يناريو 
اع�ادة التنظي�م تجميع صفوفه من جديد، مش�رية 
إىل أن م�ن تبقى من مقاتليه ام�ا انضموا لجماعات 
اس�امية متطرف�ة أو انصهروا وس�ط الس�كان أو 
انتقلوا ملعسكرات يف الصحراء حيث يمكنهم تشكيل 

مجموعات صغرية تنفذ هجمات من حني إىل آخر.

       بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس األمن ال�دويل ليل الجمعة 
جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع املتدهور 
ع�ىل الحدود بني قطاع غ�زة وارسائيل إثر 
مقت�ل 16 فلس�طينيا برص�اص الجي�ش 
االرسائييل خال تظاهرات بمناسبة »يوم 
االرض«، لكن الجلس�ة انتهت من دون ان 
يتمك�ن أعض�اء املجلس م�ن االتفاق عىل 

بيان مشرتك.
وخ�ال الجلس�ة حذر مس�اعد االمني 
الع�ام لامم املتحدة للش�ؤون السياس�ية 
تاي�ي- ب�روك زيريه�ون م�ن أن »هن�اك 
خش�ية من إمكان تدهور الوضع يف األيام 

املقبلة«.
والتأم مجلس األمن بدعوة من الكويت 
ملناقش�ة آخ�ر التط�ورات يف غ�زة حي�ث 
اندلع�ت مواجه�ات م�ع خ�روج عرشات 
اآلالف من س�كان القطاع يف مسرية قرب 
الحدود االرسائيلية يف احتجاجات واس�عة 
اس�فرت عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة 
مئات آخرين يف أسوأ يوم من أعمال العنف 

منذ حرب غزة العام 2014.
بدوره ق�ال املن�دوب الفرنيس يف األمم 
)التوت�ر(  تصعي�د  »خط�ر  إن  املتح�دة 
حقيق�ي. هناك إمكانية الندالع نزاع جديد 

يف قطاع غزة«.
من جهتهم�ا أعربت الوالي�ات املتحدة 

وبريطاني�ا ع�ن أس�فهما ملوع�د انعق�اد 
االجتم�اع بس�بب تزامن�ه م�ع الفص�ح 
اليه�ودي ال�ذي ب�دأ االحتف�ال به مس�اء 
اي  حض�ور  دون  ح�ال  مم�ا  الجمع�ة 
دبلومايس ارسائييل للجلسة الطارئة التي 

عقدت عىل مستوى مساعدي السفراء.
وق�ال ممث�ل الوالي�ات املتح�دة خال 
الجلس�ة »إنه ألم�ر حي�وي ان يكون هذا 
املجلس متوازنا«، مش�ددا ع�ىل انه »كان 
يج�در بنا ان نتوص�ل اىل ترتيب يتيح لكل 

االط�راف أن يش�اركوا )يف االجتماع( هذا 
املس�اء«. وأض�اف الدبلوم�ايس االمريكي 
»نش�عر بحزن بال�غ للخس�ائر يف االرواح 
الس�فري  أم�ا  وقع�ت«.  الت�ي  البرشي�ة 
االرسائي�يل لدى االمم املتح�دة داني دانون 

فأص�در قبيل التئ�ام مجلس االم�ن بيانا 
اته�م في�ه حركة حم�اس بالوقوف خلف 

اعمال العنف.
وبمناسبة إحيائهم »يوم االرض« تدّفق 
عرشات آالف الفلسطينيني، خصوصا من 
االطف�ال والنس�اء، الجمعة ع�ىل املنطقة 
املحاذي�ة للح�دود ب�ني غ�زة وارسائيل يف 
مس�رية احتجاجية اطلق عليها »مس�رية 

العودة الكربى«.
ومن املقرر ان تستمر حركة االحتجاج 
هذه ستة اسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل 
»ح�ق الع�ودة« لاجئني الفلس�طينيني اىل 
ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة ايضا 

برفع الحصار االرسائييل عن قطاع غزة.
واف�ادت وزارة الصح�ة يف قط�اع غزة 
ان 16 فلس�طينيا قتل�وا واصيب اكثر من 
1400 اخري�ن يف املواجه�ات م�ع الجيش 

االرسائييل.
وحّم�ل الرئي�س الفلس�طيني محمود 
عب�اس الحكومة االرسائيلية »املس�ؤولية 
الضحاي�ا  س�قوط  ع�ن  الكامل�ة« 
الفلس�طينيني، مطالب�ا املجتم�ع ال�دويل 
»بتوف�ري الحماي�ة للش�عب الفلس�طيني 
األعزل«. وتزامنت »مسرية العودة الكربى« 
مع إحي�اء »ي�وم االرض« ال�ذي يخلّد كل 
30 آذار مقت�ل 6 فلس�طينيني دفاع�ا عن 
اراضيه�م املصادرة من س�لطات ارسائيل 

سنة 1976.
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بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية القادسية املرقم 923/124 يف 2018/3/7  واستنادا 
الحكام املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 والقانون 

املرقم 1521 لسنة 1981
تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثالثة يف محافظة النجف االرشف عن  تاجري القطعة املرقمة 
72/10م20 وبمساحة 312,5م2 لغرض بنائها عمارة تجاري وحسب املخططات الفنية 
واملع�دة لهذه الغرض بموجب الكش�ف الفني وحس�ب ما مدون ادن�اه والعائد اىل بلدية 
القادس�ية باملزايدة العلني�ة وفق الرشوط املدرج�ه  ادناه فعىل كاف�ة الراغبني بااليجار 
مراجعة البلدية املذكورة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف  
الصحيفة املحلية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بموجب صك مصدق لحساب 
البلدية املذكورة وس�تكون املزايدة يف اليوم االخري من نرش االعالن يف الصحيفة املحلية يف 
ديوان البلدية املذكورة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية  س�تكون املزايدة يف 
الي�وم ال�ذي يليه علما ان اجور النرش واالعالن والداللية وكافة املصاريف عىل من ترس�و 

عليه املزايدة
نوع امللك ورقمه وموقعه :

تأجري القطعة  املرقمة 72/10 وبمساحة 312,5 م2 لغرض بنائها سوق تجاري وحسب 
املخطط�ات الفنية املعدة لهذا الغرض بموجب الكش�ف والبالغ قيمته )153,842,000( 

فقط مائة وخمسون وثمانمائة واثنان واربعون الف دينار ال غريها
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )القادسية ( وفق قانون )21( لسنة 2013

الرشوط:
1 � مدة االيجار عرشون سنة

2 � عىل املساطح تنفيذ كشف البلدية بكل فقراته ويمكن االطالع عىل فقراته لدى شعبة 
الواردات وتنظيم املدينة واملشاريع عىل ان تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة 

العقد دون املطالبة باي تعويض
3 � يك�ون التاجري ضمن فق�رات املادة )16( من قانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم  
21 لس�نة 2013 وكذلك القانون رقم 1521 لس�نة 1981 والتي يمكن االطالع عليها لدى 

البلدية املذكورة اعاله
4 � املستمس�كات املطلوب�ة / هوية االحوال املدنية / البطاق�ة التموينية / بطاقة تاييد 

السكن
5  � ع�ىل املس�تأجر ان يراجع البلدية خالل مدة 30 يالث�ون يوما من تاريخ تصديق قرار 
االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم االخرى وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية 

بحقه
6  � عىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية تنظيم عقد االيجار خالل م�دة )10( ايام من تاريخ 

تصديق قرار االحالة وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحق املخالف

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه 
العائد  اىل بلدية الحرية وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية  خالل )30(  ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن  لالطالع عىل الرشوط املطلوبة 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية    بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة يف البلدية املذكورة  من صباح 
اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية وتكون مدة كرس القرار خمس�ة ايام من تاريخ 

اجرائها 

الرشوط:
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزاماته 

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار 
او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 

4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
6 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة

اعالن 
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) اوس داود 
عب�اس ( التي يطل�ب فيها ) تبديل اس�م ابنه ( من ) 
داود( إىل ) تس�نيم ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة ) 
22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

.2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 14 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه / رائد علكم وادي / يس�كن محافظة 
كربالء / قضاء الهندية / سيد حسني ) مجهول محل 

االقامة ( 
بتاري�خ 12 / 3 / 2018 اص�درت محكم�ة االح�وال 
الش�خصية يف الصوي�رة قرار الحك�م املرقم 14 / ش 
/ 2018 يقيض الحك�م بايقاع التفريق القضائي بني 
املدعية ) بثينة حمزة نوار ( واملدعى عليه ) رائد علكم 
وادي ( واعتب�اره طالق�ا بائنا بينون�ة صغرى واقعا 
للم�رة االوىل قبل الدخ�ول بتاري�خ 12 / 3 / 2018 ، 
واليح�ق فيه للمدعى عليه ارج�اع املدعية اىل عصمته 
اال بموج�ب عق�د ومهر جديدي�ن ، وال ع�دة رشعية 
ع�ىل املدعية لع�دم الدخول وليس له�ا االقرتان برجل 
اخر اال بعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية وتحميل 
املدع�ى علي�ه الرس�وم واملصاريف واتع�اب محاماة 
وكيله املدعية املحامية ابتس�ام نعم�ة مبلغا مقداره 
خمس�ة االف دين�ار وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
كتاب مركز رشطة الهندية بالعدد 2344 يف 25 / 3 / 
2018 ومرفقة اشعار مختار منطقة شيخ حمزة لذا 
تق�رر تبليغك بالنرش يف صحيفت�ني يوميتني محليتني 
للحضور اىل هذه املحكمة خالل مدة االعرتاض عرشة 
اي�ام ومدة التمييز ثالثون يوما وبعكس�ه س�وف يتم 

اتخاذ مايلزم .
القايض 

تحسني عيل ذيبان

اعالن
اىل / املدين ) عيل راهي عبد عون ( 

لق�د تحقق ملرصفنا وم�ن خالل اش�عار مختار 
ناحية الش�حيمية / قضاء الصويرة – محافظة 
واس�ط – ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س 
لدي�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا اىل ن�ص امل�ادة 
الرابعة الفق�رة ) 4 ( من قانون تحصيل الديون 
الحكومية رقم ) 56 ( لس�نة 1997 تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور اىل مرصف الرش�يد فرع العطاء 
لتس�ديد الدي�ن الذي بذمت�ه ) 965 ، 681 ، 15 ( 
خمس�ة عرش مليون وس�تمائة وواحد وثمانون 
ال�ف وتس�عمائة وخمس�ة وس�تون دين�ار عدا 
الفوائ�د والت�ي تحتس�ب عن�د التس�ديد الفعيل 
خالل ع�رشة ايام تبدأ من تاريخ النرش ويف حالة 
عدم الحضور س�يتم اصدار ق�رار بحجز االموال 

املنقولة وغري املنقولة وفقا للقانون .
املشاور القانوني 

رائد محمود سعيد 
الدي�ون  تحصي�ل  قان�ون  بتطبي�ق  املخ�ول 

الحكومية 
رقم 56 لسنة 1977 
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اعالن 
اىل الرشيك / عبد الله فاضل عباس

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ف�رع مجم�ع النهض�ة وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام الرشيك الس�يد )احمد حمزة 
فياض ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة )1927 / 4( مقاطعة )36/ابو ش�مع ( 

لغرض تسليفه قرض االسكان . 
وخ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق من تاري�خ العراق 
وش�هر خارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االع�رتاض 

مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 2018 / 190 

اىل / املدين ) عبد الرحمن خزعل ثرثار ( 
م / تبليغ 

ملقتضيات االضبارة التنفيذية املرقمة اعاله والخاصة 
بالدائنة ) نمارق خلف كناوي ( واملدين ) عبد الرحمن 
خزعل ثرث�ار ( قررت هذه املديري�ة وبناءا عىل طلب 
الدائن�ة اعاله تبليغك باالمهال مدة ) 60 ( يوم لغرض 
س�داد املرتاك�م بذمتك ع�ن النفقة املس�تمرة للدائنة 
115 ( ملي�ون  واالطف�ال اع�اله والبالغ�ة ) 0000 
ومائة وخمسون الف دينار والنفقة املستمرة للدائنة 
والبالغ�ة ) 0000 5 ( خمس�ون ال�ف دين�ار ش�هريا 
اعتبارا من 8 / 4 / 2018 ويف حالة عدم تسديد الدين 
الذي بذمتك ويح�ق للدائنة مراجعة املحاكم املختصة 
لطل�ب التفري�ق وف�ق قان�ون االح�وال الش�خصية 

واستنادا للمادة 43 / اوال – 9 ( 
املنفذ العدل 

عيل عبد الحسن شياع 
مدير تنفيذ الصويرة 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 332 / ش / 2018 
اعالن 

اىل / املفق�ود ) تحري�ر خ�ري الل�ه عبد الل�ه عباس ( 
يس�كن واسط / الصويرة / قرية فلسطني ) مجهول 
محل االقامة حاليا ( للدعوى الرشعية املقامة من قبل 
املدعية ) انتصار كريم وهب ( والتي تطلب فيه الحكم 
بوف�اة املفقود ) تحرير خري الله عبد الله ( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض فقد ق�ررت هذه 
املحكمة النرش يف صحيفتني محليتني فعىل من تتوفر 
لديه معلومات عن املفقود املذكور الحضور امام هذه 
املحكمة االس�تماع اىل اقواله يوم املرافعة املصادف 4 
/ 4 / 2018 الساعة التاسعة صباحا وبعكسه سيتم 

السري باجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض 

تحسني عيل ذيبان 

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقي�ني باس�م ) احم�د عيل رضا( ع�ىل من يعثر 

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

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف 

االرشف/ قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 1848

التاريخ: 2018/3/25
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل الوكيل ) مؤيد عباس 
عبود ( الذي يطلب فيها تبديل لقب موكله ) قاس�م 
حسن عبد عمران ( من ) الخناني( اىل ) الخفاجي (  
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم ( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية بالدعوى وفق احكام املادة )22(  من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نه 2016 واالمر 

االداري املرقم ) 24195( يف 2016/6/12 .
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
��������������������������������������������

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة يف النجف 

االرشف/ قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 2026

التاريخ: 2018/3/29
إعالن

بن�اء ع�ىل الدعوة املقام�ة من قبل املدع�ي  ) حامد 
جاب�ر مج�يل ( ال�ذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
) الفت�الوي ( ب�دال من ) فراغ ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها )عرشة 
ايام ( وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية بالدعوى 
وفق أحكام املادة )24(  من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نه 2016 واالمر االداري املرقم ) 24195( 

يف 2016/6/12 .
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من غرف�ة التجارة 
باس�م ) احم�د فاخر جب�ار ( عىل م�ن يعثر عليها 

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

اعالن 
اىل الرشيك / رامي سالم احمد

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي /
فرع مجمع النهضة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قي�ام الرشيك الس�يد )س�عد حم�زة فياض ( 
بالبن�اء عىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
)536 / 26( مقاطع�ة )8/صخريج�ة الغربي�ة( 

لغرض تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ العراق وشهر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 240 / ب / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) خضري عاكول ثامر ( 

اقام املدعي ) مدير عام مرصف الرافدين / اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائية املرقم�ة 240 / ب / 
2018 يطلب فيها الزامك بتادية مبلغ الدين املدعى 
به والفوائ�د التاخريية وملجهولي�ة محل اقامتك يف 
الوق�ت الحارض ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني اس�تنادا لنص امل�ادة 21 من 
قان�ون املرافع�ات املدني�ة والحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة ي�وم املرافع�ة املص�ادف 8 / 4 / 2018 
وبخالفه س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وفق 

القانون .
القايض

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثالثة

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واإلجيار الثالثة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة إعالنإعالن

العدد : 48
التاريخ 2018/3/27

العدد :47
التاريخ :2018/3/27

نوع الملك والموقع ت
واالستعمال

رقم 
الملك

مساحة 
الملك

مدة 
المالحظاتالقيمة التقديريةااليجار

سنة 9م2242كشك /السوق الجديد1
846,000 ثمانمائة وستة واربعون الف دينارواحدة

سنة 9م2252كشك /السوق الجديد2
1,780,000 مليون وسبعمائة وثمانون الف دينارواحدة

ساحة الباعة المتجولين مقابل 3
سنة 100الحيرة

واحدة
3,928,000 ثالثة ماليين وتسعمائة وثمانية 

وعشرون الف دينار

ساحة الباعة المتجولين مقابل 4
سنة 245الجديد

واحدة
9,555,000 تسعة ماليين وخمسمائة وخمسة 

وخمسون الف دينار

سنة 12م612حانوت/سوق النجارين5
1010000 مليون وعشرة االف دينارواحدة

سنة 12م222حانوت/السوق العصري6
920000 تسعمائة وعشرون  الف دينارواحدة

سنة 12م452حانوت/السوق العصري7
910000 تسعمائة وعشرة االف دينارواحدة

سنة 12م702حانوت/سوق النجارين8
685000 ستمائة وخمسة وثمانون الف دينارواحدة

سنة 9م1712كشك/السوق الجديد9
640000 ستمائة واربعون الف دينارواحدة

سنة 9م1622كشك/سوق النجارين10
605000 ستمائة وخمسة االف دينارواحدة

سنة 9م1252كشك/مدخل المدينة 11
6000000 ستمائة الف دينارواحدة

سنة 9م1632كشك/السوق الجديد12
6000000 ستمائة الف دينارواحدة

سنة 9م1412كشك /السوق الجديد13
875000 ثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار واحدة

سنة 9م1192كشك/مدخل المدينة 14
555000 خمسمائة وخمسة وخمسون الف دينارواحدة

سنة 9م1362كشك/السوق الجديد15
1086000 مليون وستة وثمانون الف دينارواحدة

سنة 9م1382كشك/السوق الجديد16
1062000 مليون واثنان وستون الف دينارواحدة

سنة 9م1612كشك/السوق الجديد17
685000 ستمائة وخمسة وثمانون الف دينارواحدة

سنة 9م1332كشك/السوق الجديد18
870000 ثمانمائة وسبعون الف دينارواحدة

سنة 9م1792كشك/السوق الجديد19
685000 ستمائة وخمسة وثمانون الف دينارواحدة

سنة 9م1342كشك/السوق الجديد20
800000 ثمانمائة الف دينارواحدة

سنة 800م952مخزن /مدخل المدينة21
1510000 مليون وخمسمائة وعشرة االف دينارواحدة

سنة 2000م982ساحة وقوف /قرب البلدية22
605000 ستمائة وخمسة االف دينارواحدة

نوع الملك والموقع ت
واالستعمال

مساحة 
القيمة مدة االيجارالملك

المالحظاتالتقديرية 

عمارة تجارية حي 1
312,5م92نيسان

للسنة الواحدة 
مده العقد 

)عشرون سنة(
2,000,000

تأجير عن طريق المساطحة 
لمدة عشرون سنة لغرض 

تشييد بناية تجارية

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واإلجيار الثالثة
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي، أن لجنة الطاق�ة الوزارية قررت 
إحالة عقد الخدمة لحقل رشق بغداد الجزء 
الجنوب�ي إىل مجل�س ال�وزراء للمصادق�ة 

عليه«.
وكال�ة  تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب  وق�ال 
ن�ون الخربي�ة، نس�خة من�ه، إن »رئي�س 
مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي ت�رأس، 
الي�وم الخمي�س، اجتماعاً للجن�ة الطاقة 
الوزاري�ة، وج�رى مناقش�ة إحال�ة عق�د 

الخدمة لحقل رشق بغ�داد الجزء الجنوبي 
وتم�ت املوافق�ة عليه وإحالت�ه إىل مجلس 
ال�وزراء للمصادق�ة عليه ملا ل�ه من أهمية 
يف اس�تخراج النف�ط الخ�ام م�ن محافظة 
بغ�داد والذي بدوره يجهز محطات الطاقة 
الكهربائية للمحافظ�ة دون الحاجة لنقله 

من املحافظات األخرى«.
وبني، أن »اللجنة ناقش�ت مرشوع توسعة 
حقل النارصي�ة النفطي لزيادة االنتاج من 
100 أل�ف برميل يومي�ا إىل 200 ألف برميل 
يوميا، ووجهت اللجنة وزارة النفط بإكمال 
جمي�ع االج�راءات القانوني�ة لعرضه عىل 

مجلس الوزراء، كما تمت مناقش�ة تشكيل 
لجنة مشرتكة من وزارتي الكهرباء والنفط 
لغ�رض النظ�ر بإمكاني�ة رشكات القطاع 
الخ�اص العراقية بانش�اء محط�ة تفريغ 
للغ�از الج�اف وال�ذي بدوره يغ�ذي الخط 

الذي يزود محطات الطاقة بالكهرباء.

الطاقة الوزارية حتيل عقد اخلدمة حلقل رشق بغداد اىل جملس الوزراء

   بغداد / المستقبل العراقي

محط�ة  النف�ط  وزارة  افتتح�ت 
الرميل�ة للطاقة الكهربائية وضفة 
اإلنت�اج الجدي�دة يف محط�ة العزل 
الرميلة.الت�ي  حق�ل  يف  الثاني�ة 
قام�ت الرشكة الصينية للهندس�ة 
واالنش�اءات البرتولي�ة يف الع�راق 

الرميلة  )CPECC( بإنشاء محطة 
للطاق�ة الكهربائي�ة بطاق�ة 250 
بالغ�از  تعم�ل  والت�ي  مي�كا واط 
املجه�ز م�ن محطتي الع�زل األوىل 

والثالثة يف الحقل ذاته.
وق�ال وزي�ر النفط جب�ار اللعيبي 
يف كلمته »بدأت مس�رة االستثمار 
الوطن�ي املب�ارش من هن�ا، وكانت 

انطالقته�ا األوىل يف بن�اء الصناعة 
النفطي�ة الوطنية من ه�ذا الحقل 
العم�الق، الذي يعمل في�ه عمالقة 
أن  اىل  مش�را  الع�راق،  يف  النف�ط 
الكهربائية  للطاقة  الرميلة  محطة 
إىل  يض�اف  جدي�د  منج�ز  ه�ي 
اإلنجازات األخرى التي س�تنعكس 
إيجابي�اً ع�ىل تطوي�ر ه�ذا الحقل 

املهم وتس�هم يف تطوي�ر محافظة 
البرصة.

واوضح اللعيبي« يعد هذا املرشوع 
من أكرب املش�اريع الت�ي تقوم بها 
هيأة تشغيل الرميلة وهو مرشوع 
مش�رتك يضم كل م�ن رشكة نفط 
ورشك�ة  بيب�ي  ورشك�ة  الب�رصة 

برتوشاينا.

النفط تفتتح حمطة الرميلة للطاقة الكهربائية

العدل تسرتجع السجالت العقارية 
يف الرشقاط واحلوجية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العدل، استعادة السجالت العقارية يف قضاء الرشقاط 
بصالح الدين والحويجة يف كركوك«.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إنه »بعد رسقة 
االضاب�ر والس�جالت العقاري�ة ملالحظيت�ي التس�جيل العقاري 
يف الرشق�اط والحويج�ة من قب�ل دواعش االرهاب، ت�م وبجهود 
موظفي وزارة العدل اس�رتجاع االضابر والس�جالت والتي كانت 
متواجدة يف محافظة نينوى من قبل اللجنة الوزارية املشكلة لهذا 

الغرض«.
واضاف�ت »وقد بلغ تعداد االضابر املس�رتجعة ما يقارب 50 الف 
اضب�ارة عقارية خاصة بدائرة تس�جيل عق�اري الحويجة  و20 
الف اضبارة خاصة بدائرة تسجيل عقاري الرشقاط اىل مالحظية 
تس�جيل عقاري الرشقاط يف مدينة الرشقاط واضابر وس�جالت 
الحويج�ة يف محافظة كركوك يف دائرة تس�جيل عق�اري كركوك 

االوىل بعد عمل ثالثة ايام متواصلة.

ضبط شاحنة حمملة بمواد خمتلفة 
يف منفذ طريبيل

النزاهة تعلن ضبط »676« دفرت امتحان 
درايس غري مصحح يف الديوانية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية ع�ن »ضبط ش�احنة محملة 
بم�واد مختلفة«. »س�اعات ذات مناش�ئ اجنبي�ة وطابعات 
ليزرية حديثة و وحدات تربيد مركزي« من قبل ش�عبة البحث 
والتح�ري يف منفذ طريبيل الحدودي بني العراق واالردن، حيث 
ت�م التالعب بمعاملته�ا الكمركية وتغير وص�ف البضاعة و 
م�واد اخ�رى لم يتم درجها عند الكش�ف مم�ا ادى اىل هدر يف 

املال العام.
تم احالة العجلة والبضاعة والسائق اىل مركز رشطة طريبيل 
وعرض االوراق التحقيقية امام انظار قايض تحقيق الرطبة.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئ�ة النزاهة عن »ضب�ط 676 دفرتامتحان درايس غر 
ٍة تع�وُد للعام ال�درايس )2016 – 2017( يف  ُمصحح ملواّد دراس�يَّ
ت  إحدى مدارس محافظة الديوانية ، مبينة ان »عمليَّة الضبط تمَّ

بموجب ُمذكرة قضائية ».
وذكر بيان لدائرة التحقيقات يف الهيئة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ن من  أنَّ فري�ق عمٍل من مكتب تحقيق النزاه�ة يف املحافظة تمكَّ
ٍح لعدٍد م�ن املوادِّ ملُختلف  ضبط )676( دف�رَت امتحاٍن غر ُمصحَّ
ة تعوُد للع�ام الدرايسِّ امل�ايض يف إحدى املدارس  املراحل الدراس�يَّ
الثانويَّ�ة للبن�ات ، مش�را اىل ” انه تمَّ ضبط قوائ�م )الكونرتول( 

ت الدرجات«. وِسجالَّ
واض�اف ان »التحقيقات األوليَّة التي أجراه�ا املكتب قادت إىل أنَّ 
امل�الك التدري�يَّ كان يضع الدرج�ات بطريقٍة عش�وائيَّ�ٍة دون 
إجراء عمليَّة التصحيح والتدقيق للدفاتر االمتحانيَّة املضبوطة«.

واش�ار اىل ان�ه »ت�مَّ تنظ�ي�ُم مح�ر ضب�ٍط أص�ويلٍّ باملرُبزات 
املضبوط�ة ، بغية عرضها ع�ىل قايض التحقي�ق املُختص التِّخاذ 

اإلجراءات القانونيَّة الالزمة.

مشاركة »600« دار نرش يف معرض بغداد الدويل للكتاب
   بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت ع�ىل ارض مع�رض بغ�داد الدويل 
ال�دويل للكت�اب  فعالي�ات مع�رض بغ�داد 
وبرعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحت 
ش�عار ) نقرأ لنرتقي ( وبمش�اركة ) 600( 
دار ن�رش محلية وعربي�ة وعاملية من )18( 
دول�ة هي الع�راق بريطانيا وإي�ران وتركيا 
والجزائ�ر وتون�س وليبيا وم�رص وإيطاليا 
وس�وريا ولبنان واألردن واليمن والسعودية 
والكويت وقط�ر واإلم�ارات العربية والهند 
وال�ذي يس�تمر اىل االس�بوع الق�ادم والذي 
نضمه اتحاد النارشين العراقيني ومؤسسة 
وبالتنس�يق  للمطبوع�ات  الع�ارف  ص�دى 
والتع�اون م�ع الرشك�ة العام�ة للمعارض 
العراقي�ة وبحض�ور االم�ني الع�ام ملجلس 
الوزراء واعض�اء الس�لك الدبلومايس وعدد 

من املسؤولني« .
وقال االم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء مهدي 
الع�الق ممث�ل رئي�س ال�وزراء ان »معرض 
بغ�داد للكت�اب ه�و مرب�د اللتق�اء االدباء 

وصن�اع الكت�اب وناف�ذة مهم�ة يط�ل من 
خالله�ا املثقف�ون ع�ىل العل�وم والثقافات 
االخ�رى من خالل القراءة الت�ي تعترب عالم 
لصناعة املس�تقبل والتي يمكن من خاللها 

بناء جيل مثقف«.
واضاف بان�ه »بعد انتهاء الدورة الس�ابقة 
ملعرض الكتاب كان هناك تخطيط وتنسيق 
لتحقيق جزء من مطامحنا اليصال نتاجات 
الفك�ر العراق�ي والعرب�ي والعاملي وطرحه 
ع�ىل ارض معرض بغداد للكت�اب وتقديمه 
لجمه�ور الق�راء واالدب�اء وعم�ل ج�و من 
التالق�ح الفك�ري م�ع ضيوفن�ا م�ن باقي 

الدول« .
من جانبه اك�د مدير عام املعارض العراقية 
هاش�م محم�د حات�م ان »مع�رض الكتاب 
يأتى متزامن�ا مع االنتصارات التى حققتها 
وتحققها القوات املسلحة واالجهزة االمنية 
ىف تحري�ر األراىض العراقي�ة م�ن عصابات 
تنظيم داعش اإلرهاب�ي، والذي اثبت للعالم 
ب�ان يد عىل الزناد ويد تكت�ب بالعلم نرتقي 

ونبني جيالً واٍع ».

املع�رض يعت�رب فرص�ة  ان »ه�ذا  مؤك�داً 
حقيقي�ة ل�دور الن�رش املش�اركة بع�رض 
مطبوعاته�ا يف الع�راق الت�ي تهت�م بجميع 
الكتب واملنش�ور الثقافية والعلمية وبكافة 
االختصاص�ات ملواكبة التط�ور الحاصل يف 
العالم وهو رس�الة محبة وس�الم لكل دول 
العال�م ودليل ع�ىل ان العافي�ة العراقية قد 
ع�ادت اىل طبيعتها من خ�الل االنفتاح عىل 
العل�وم والثقافات االخرى واالس�تفادة من 

تلك العلوم يف بناء الدولة«.
وق�ال رئي�س اتح�اد النارشي�ن العراقي�ني 
عب�د الوهاب الرايض ب�ان فعاليات املعرض 
ستشهد اقامة العديد من املؤتمرات والندوات 
خ�الل هذا الكرنفال ليكون مهرجاناً ثقافياً 
متمي�زاً يف رف�د الثقاف�ة العراقي�ة بما هو 
جدي�د من نتاج�ات العلماءواالدب�اء , داعيا 
الجامعات والكوادر التدريس�ية والطالب اىل 
زي�ارة املعرض م�ن اجل االط�الع ومواكبة 
التط�ور العلمي يف ش�تى املج�االت من اجل 
االس�تفادة من املعارف والعل�وم وماتوصل 

اليه العلم الحديث من تطورات هائلة .

    بغداد / المستقبل العراقي

تابع�ت دائرة صحة بغداد الكرخ وصندوق إعمار العراق للمناطق املتررة 
ميدانيا كافة اإلجراءات املطلوبة الس�تكمال مستش�فى اإلمامني الجوادين 
وإع�ادة تأهيل املراكز الصحية يف منطقة س�بع البور التابع لقضاء التاجي 

شمال بغداد« .
وق�ال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاس�ب لطيف الحجامي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان »دائرت�ه قامت وبرفقة رئيس 
صن�دوق العراق للمناطق املتررة مصطف�ى الهيتي ووكيل وزارة الصحة 
زام�ل العريبي ومدير عام الصحة العامة احس�ان جعفر والكادر املتقدم يف 
صحة الكرخ بزيارة ميدانية لالطالع عىل الواقع الخدمي الصحي يف منطقة 
سبع البور ملتابعة املؤسس�ات الصحية فيها واستكمال املستشفى وتأهيل 

املراكز الصحية ».
واض�اف »وكذلك فت�ح صالة الوالدة ودعم مركز اإلس�عاف الفوري وردهة 
الط�وارئ املفتوح�ة يف املنطقة وتعزي�ز هذه املراكز بحص�ص إضافية من 
األدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية والصحية وسيارة اسعاف فضال عن 
دع�م عيادات التامني الصحي بحص�ص إضافية من األدوية خدمة الهلنا يف 

منطقة سبع البور واملناطق املحيطة بها خدمة للصالح العام.

صحة الكرخ وصندوق اإلعامر تتابعان مستشفى 
اجلوادين وتأهيل املراكز الصحية يف سبع البور

   البصرة / المستقبل العراقي

اكد محافظ البرصة اس�عد العيداني 
ان قضية انتخابه كمحافظ للبرصة 
تم بموافقة جميع الكتل السياسية 
يف مجل�س محافظة الب�رصة، فيما 
ق�ال »ولم اطرق الب�اب عىل اي احد 
واقول له اجعلني محافظ البرصة«.

وق�ال العيدان�ي ان�ه ل�م ينت�ِم ولو 
لحظة واح�دة اىل تيار الحكمة الذي 
كان ي�رى ان منص�ب املحاف�ظ من 
حصته�م وعلي�ه تم ترش�يحي لهذا 
املنصب من قبله�م .وقال العيداني، 
يف لق�اء صحف�ي الح�دى الصح�ف 
يعرفن�ي سياس�ياً  ال�كل  الدولي�ة، 
انني اب�ن املؤتمر الوطن�ي العراقي 

وترش�يحي يف االنتخاب�ات النيابي�ة 
املاضي�ة ضم�ن دولة القان�ون كان 
ان  اىل  مش�راً   ، ش�خصية  بصف�ة 
البرصة  انتخابه كمحاف�ظ  قضي�ة 
ج�اء بموافق�ة الجميع وأس�تطيع 
املواجه�ة القول انني ل�م اذهب الي 
اح�د واق�ول ل�ه اجعلن�ي املحافظ 
واالخ�وة يف تيار الحكمة نش�كرهم 
يف وقته�ا هم من اتصل�وا بي وقالوا 
نري�د ترش�يحك للمنص�ب وقم�ت 
انن�ي  واخربته�م  معه�م  باللق�اء 
ال أوق�ع ع�ىل االس�تقالة او ورق�ة 
بيضاء وقد أك�دوا يل اخرتناك كأبرز 
ش�خصية له�ذا املنصب م�ن بني ٣ 
مرش�حني وق�د ت�م التصوي�ت عىل 
انتخاب�ي كمحافظ للبرصة من قبل 

2٤ عضواً يف مجلس املحافظة وهذا 
املطلقة.واض�اف  باالغلبي�ة  يعن�ي 
يف   السياس�ية  الكت�ل  »اعض�اء  ان 
الفضيلة وبدر والدعوة كانوا ذاهبني 
باتجاه ترش�يحي ملنص�ب املحافظ 
ايض�اً بع�د اللقاء معه�م  يف وقتها، 
ورغ�م  قي�ام اعضاء كتل�ة االحرار 
انتخابي ألسبابهم الشخصية  بعدم 
اال ان ذلك لم يؤثر عىل العالقة معهم 
وانا متواص�ل معهم واليوم ال يوجد 
ل�دي اي خالف�ات سياس�ية مع اي 
كتلة سياس�ية يف مجلس املحافظة 
واله�دف من هذا االم�ر خدمة ابناء 
محافظة البرصة وقاعدتي يف الحياة 
انني ضد الخالفات السياس�ية التي 

دمرت البلد« عىل حد وصفه.

العيداين: لـم اطرق باب احد ليجعلني حمافظًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د األم�ني الع�ام ملنظمة ال�دول املصدر 
للنفط اوبك، محمد باركندو ، انه ال يمكن 
استقرار أس�عار النفط وفق قرار خفض 

االنتاج بدون العراق«.
وذكر بيان لوزارة النفط تلقته »املستقبل 
العراق�ي« ، ان »وزي�ر النف�ط جب�ار عيل 
اللعيبي اس�تقبل باركن�دو والوفد املرافق 
ل�ه، وجرى خالل اللق�اء التاكيد عىل دعم 

استقرار السوق النفطية«.
وق�ال باركندو خ�الل اللق�اء، ان »وزارة 
النف�ط العراقي�ة كان�ت له�ا دور كبر يف 
تحقي�ق انج�از ق�رار اوب�ك يف تخفي�ض 
االنتاج، كون العراق يمثل ثاني اكرب منتج 

للنفط داخل اوبك«.
واوض�ح، انه »وبدون الع�راق ال يمكن ان 
يحدث االستقرار يف سوق النفط، وبالتايل 
فان الدور الذي لعب�ه العراق كان ايجابيا 
ومهما وهو ما س�اعد وادى اىل اس�تقرار 
الس�وق النفطية، فضال عن االرتفاع الذي 
ش�هدته اس�عار النفط عاملياً«، بحس�ب 

البيان.
واكد وزير النفط من جهته، »عىل رضورة 
الع�راق  املثم�ر ب�ني  التع�اون  اس�تمرار 
واعض�اء منظم�ة اوبك من اج�ل تحقيق 
اس�تقرار اكثر لالس�واق العاملية«، مشرا 
اىل ان »ق�رارات اوب�ك س�اهمت يف إيقاف 

تدهور أسعار النفط.

أمني عام »اوبك: عدم 
امكانية استقرار النفط 

بدون العراق

   بغداد / المستقبل العراقي

أنه�ى املؤرش الع�ام لبورص�ة العراق 
تداوالته، مرتفعاً 0.17%، بإقفاله عند 
النقط�ة 6٣2.57 ، رابحاً 1.07 نقطة، 
مقارن�ة بمس�تويات إقفاله بجلس�ة 

األربعاء املايض«.
ودعم أداء املؤرش بارتفاع 12 س�هماً، 
وكان أس�هم الفن�ادق والس�ياحة يف 

مراكز متقدمة بقائمة الرابحني«.
وجاء الحري�ر للتحويل املايل يف صدارة 
 ،%12.٣6 بنس�بة  الرابح�ني  قائم�ة 
وصعد فنادق املنصور 9.6٣%، وفنادق 

السدير بارتفاع %6.98.
وعىل الجانب اآلخر، تراجعت 5 أسهم، 

تقدمه�ا املعدني�ة والدراجات بنس�بة 
7.٣6%، وتراج�ع امل�رصف التج�اري 
الصناعي�ة  اله�الل  وتراج�ع   ،%2.22

.%1.79
 2.٣9 إىل   ، ت�داوالت  حج�م  وتراج�ع 
مليار س�هم، مقابل 2.6 مليار س�هم 
بالجلس�ة الس�ابقة، بينم�ا ارتفع�ت 
قيمة الت�داوالت إىل 1.٤9 مليار دينار، 
مقاب�ل 1.٤2 ملي�ار دينار بالجلس�ة 

املاضية«.
وتصدر سهم مرصف الخليج التجاري 
النش�اط حجم�اً بت�داول 1.05 مليار 
س�هم، فيما تصدر مرصف االستثمار 
األس�هم قيمًة، بنح�و ٤5٤.٤5 مليون 

دينار.

أسهم الفنادق واخلدمات تقود ارتفاع مؤرش العراق بنهاية التعامالت

    بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م م�رصف الرافدين حمله ت�ربع بالدم دعما للق�وات األمنية 
والحش�د الش�عبي وجرحاه�م الذي�ن انت�رصوا يف معاركهم ضد 

اإلرهابيني .
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
نسخة منه ، إن » املرصف نظم حملة التربع بالدم ملساندة القوات 

األمنية بكافة صنوفها ».
وأش�ار إىل إن »إع�داد كب�رة م�ن املوظف�ني توافدوا للمش�اركة 
بالحملة وهو جزء بس�يط يقدمونه ملن ضح�ى بالغايل والنفيس 

من اجل الدفاع عن تربة الوطن.

الرافدين ينظم محلة تربع بالدم لدعم 
القوات األمنية واحلشد الشعبي

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد, عن س�عيها البرام 
عق�ود رشاكة م�ع رشكات متخصصة يف 
مج�ال النظاف�ة يف العاصمة, مش�رة اىل 
ان املناطق املشمولة هي دوائر بلدية هي 

الكرادة, االعظمية, املنصور, الكاظمية.
وذك�ر بي�ان لالمان�ة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »االمان�ة تس�تعد ملفاتحة 
جهات استش�ارية تتمث�ل بجامعة بغداد 
والجامع�ة  املس�تنرصية  والجامع�ة 
الج�دوى  دراس�ة  الع�داد  التكنولوجي�ة 
االقتصادي�ة والفنية من عق�ود الرشاكة 

بعد اعتذار مركز التطوير االداري يف وزارة 
التخطيط«.واضافت االمانة، اننا »نس�عا 
البرام عقود رشاكة مع رشكات متخصصة 
يف مجال النظافة يف العاصمة«، مشرة اىل 
ان« املناطق املشمولة هي  دوائر بلدية هي 
الكرادة, االعظمية, املنصور, الكاظمية«.

وأشار البيان، إىل ان »التوجه البرام عقود 
الرشاك�ة يعود اىل عدم وجود تخصيصات 
مالية كافية للخصخصة الكاملة مع قلة 
اعداد االلي�ات العاملة يف مج�ال النظافة 
اضافة اىل الخربة التي تتوفر لدى القطاع 
الخاص خصوص�ا يف مجال ادارة الكوادر 

البرشية.

خطط حملية للتعاقد مع رشكات متخصصة بالنظافة ألربع مناطق يف بغداد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1646( االحد  1  نيسان  2018 اعالنات7

يرس قسم العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخربة 
و االختص�اص يف مجال تجهي�ز الحنطة ولديها اعمال مماثلة م�ع العراق او اي 
دولة اخرى للمش�اركة يف مناقصة تجهيز م�ادة الحنطة بكمية ) 50,000 ( طن 
خمسون الف طن ±5% كحد ادنى من مادة الحنطة الصلبة من املناشئ ) امريكي 
/ كندي /اس�رايل ( وحس�ب املواصف�ات املعتمدة ل�دى الرشكة العام�ة لتجارة 
الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار املشري وان يكون الدفع بطريقة 

) اعتماد مستندي ( مع مالحظة ماياتي:
- ع�ى مقدمي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية 
االستفس�ار عرب الربيد االلكروني لوزارة التجارة / مكتب الوزير /قس�م العقود 
 )high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq( العامة ع�ى العنوانيني التاليني
خالل فرة االعالن من تاريخ )   2-  5 / 4 /2018( الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت 

العراق /بغداد ولغاية الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت العراق /بغداد.
- س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة  
بتاريخ )  4 /  4  /2018( ) بمكتب الوزير / قسم العقود العامة  يف مقر الوزارة 
الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع مبنى مكتب 

الوزير(
- متطلبات التاهيل املطلوبة :

تقديم تامينات اولية بموجب خطاب ضمان bid bond او صك مصّدق او سفتجة 
) عى ان يرد الصك او الس�فتجة طي كتاب رس�مي من الرشك�ة مقدمة العطاء 
ويرف�ق مع العطاء ويذكر فيه ان الصك او الس�فتجة ه�و تامينات اولية تخص 
املناقص�ة ( لصالح الرشكة العامة لتجارة الحبوب صادرة من اي مرصف عراقي 
داخ�ل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنس�بة 1% من مبلغ العطاء ويتم 
ذكر اس�م ورق�م املناقصة يف التامين�ات املقدمة عى ان تك�ون التامينات االولية  

نافذة ملدة ) 35 ( يوم ابتداءا من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات .
- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

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

-  ذك�ر العنوان الكامل للرشكة ) رقم الهات�ف , الربيد االلكروني , النقاط الدالة 
لس�كن املدي�ر املفوض للرشك�ة ( ألغراض املراس�الت  ضمن املواعي�د املّحددة يف 
رشوط املناقصة )الوثيقة القياس�ية ( عى إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري 

يطرأ عى عنوان الرشكة  خالل )7( أيام  من تاريخ حصوله.
- هوية األحوال املدنية .

- سكن.
- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل وزارة التجارة حرصياً 

ونافذ لغاية نهاية العام الحايل .
- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .

-   تقدي�م واحدة او اكثر من الش�هادات االتية )ش�هادة تأس�يس الرشكة /عقد 
التأس�يس/النظام الداخ�ي للرشك�ة مصدق�ة بتاريخ حديث من دائرة تس�جيل 

الرشكات يف وزارة التجارة(.
-   الحس�ابات الختامي�ة الرابحة للرشك�ة مصدقة من قبل محاس�ب قانوني و 

مختومة م�ن قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني.
-   األعمال التجارية املماثلة )عقود منفذة  ال تقل عن عقدين( خالل ال�� )10-5( 

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 العنوان الكامل للرشكة ) رقم الهات�ف , الربيد االلكروني , النقاط الدالة 
لس�كن املدي�ر املفوض للرشك�ة ( ألغراض املراس�الت  ضمن املواعي�د املّحددة يف 
رشوط املناقص�ة ع�ى إن يتم إش�عار جهة التعاق�د بأي تغيري يط�رأ عى عنوان 

الرشكة  خالل )7( أيام  من تاريخ حصوله.
-  تقديم واحدة او اكثر من الش�هادات االتية )ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة 
م�ن القنصل العراق�ي او من يقوم مقامه يف بلد التأس�يس مع نس�خة مرجمة 
باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكات من مكتب اوجهة معتمدة ومختصة  /

عقد التأسيس/النظام الداخي للرشكة مصدقة اصوليا .
-  الحس�ابات الختامي�ة الرابح�ة للرشكة للس�نتني األخريتني مصّدق�ة من قبل 

محاسب قانوني.
-   االعمال التجارية املماثلة )عقود منفذة  ال تقل عن عقدين (خالل ال�� )10-5( 

سنوات السابقة  معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية  
ثالثا/ الرشوط العامة : 

-  يجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رس�مي باملراجعة وفق القانون بالنس�بة 
لل�رشكات العراقية , ومصّدق رس�ميا من قبل الس�فارة العراقي�ة يف بلد الرشكة 

بالنسبة ملمثي الرشكات العربية واالجنبية .
-  تق�دم الرشك�ة مايثبت ب�ان لديها تعامل باس�ترياد وتصدي�ر الحنطة وتكون 

مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني االخريتني .
-  تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن.

-  بامكان الرشكات الراغبة  برشاء رشوط املناقصة)الوثيقة القياس�ية ( تقديم 
طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة بعد  دفع مبلغ ) 500,000 ( 

دينار » خمسمائة الف دينار غري قابلة للرد .
-  يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) مكتب الوزير / قس�م العقود العامة  
يف مق�ر ال�وزارة الكائن يف  بغ�داد / املنصور / قرب بناية مع�رض بغداد الدويل / 
قاطع مبنى مكتب الوزير( يف موعد اقصاه )) الس�اعة 10:00 صباحا«  بتوقيت  
الع�راق / بغ�داد من يوم االحد املص�ادف    8 /  4  /2018 وتك�ون الع���روض 
ناف�ذة لل���رد لغاية   12  / 4  /2018((ويف حالة تقديم مدة نفاذية اقل س�يتم 

استبعاد العطاء 
-  يق�دم العط�اء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اس�م ورق�م املناقصة ويتم 
وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزاة / قسم العقود العامة , وان العطاءات 
املتاخرة س�وف ترفض , وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مكتب الوزير / قسم العقود العامة 
يف مق�ر ال�وزارة الكائن يف  بغداد / املنص�ور / قرب بناية مع�رض بغداد الدويل( 
لي�وم االح�د املصادف     8  /  4 /2018 الس�اعة 10:00 صباحا بتوقيت بغداد /

العراق .
-  ع�ى مقدم العطاء مىء القس�م الرابع م�ن الوثيقة القياس�ية ويقدم ورقيا« 
ومختوم بالخت�م الحي للرشكة مقدمة العطاء و يف حال عدم التزامه بما تتطلبة 

الوثيقة القياسية بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده  
- عى مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مشابهاً للمواصفات الفنية املنصوص عليها 
يف القس�م السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفيه تطابقها مع املواصفات 
املطلوبة باإلضافة إىل ملئ الحقل )د( يف جدول قائمة الس�لع وجدول التس�ليم 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.iraqitic.com : بإالم�كان أيجاد اإلعالن عى املواقع االلكروني�ة للوزارة  -

  www.mot.gov.iq  و
واملوقع االلكروني ملعلومات املناقصات واملشريات الدولية

WWW.dgmarket.Com :  Dg Market 

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  576 / 2002  
التاريخ 29 / 3 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف باحلضور 

اىل / رباب شاكر محمود / الدورة محلة 824 زقاق 27 دار 59 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشط�ة الدورة 
املرق�م 3609 يف 7 / 3 / 2018 وتأيي�د املجل�س املحي لحي 
املصايف انك مجهولة محل االقامة لذا يرجى تبليغ املوما اليها 
املذكورة هويتها اع�اله بالحضور اىل هذه املديرية خالل 30 
يوم اعتباراً م�ن اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض االطالع عى 
اقوال وكيل املدين باملحرض املؤرخ يف 7 / 2 / 2018 الخاص 
بالطل�ب املتضمن رفع منع الس�فر الخ�اص باملدين محمد 

صالح مهدي
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من وزارة 
الكهرب�اء / كهرب�اء انت�اج الجنوب باس�م ) عبد 
الله ساير جمعة( عى من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

اعالن 
اىل الرشيك / عماد عبد الرؤوف رايض

اقت�ى حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازة بناء لرشيكك ) بش�ار مهدي هادي ( 
للقطعة املرقم�ة 3/35779 حي العدالة يف النجف 

مقاطعة/4 جزيرة النجف
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت مني هوي�ة اإلقامة الصادرة م�ن مديرية 
الجنس�ية العام�ة / مديرية االقامة رق�م الهوية 
)11092( تاريخ اإلصدار يف 2017/5/18 باسم ) 

عي حيدر راشد( 
فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

�����������������������������������������
وزارة الداخلية 

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

اعالن
ق�دم املواطن )كريم عطيه  رهيوط( طلباً اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعله 
)الحسيني( وعمالً بأحكام املادة )24( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
ن�رش الطل�ب بإحدى الصح�ف املحلي�ة فمن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل فرة عرشة 
أي�ام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب األصول. 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

�����������������������������������������
وزارة الداخلية 

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

اعالن
قدم املواطن )عباس هاش�م علوان( طلباً اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعله 
)الحسيني( وعمالً بأحكام املادة )24( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
ن�رش الطل�ب بإحدى الصح�ف املحلي�ة فمن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل فرة عرشة 
أي�ام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب األصول. 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

�����������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية  واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

قسم شؤون االحوال املدنية كركوك
العدد  :390

التاريخ  : 2018/3/26
م/اعالن

ق�دم املواطن ) عبد الرحمن حامد صلبوخ( دعوى 
يف ه�ذه املديري�ة لتبدي�ل لقبه م�ن )الزوبعي( اىل 
)الخال�دي( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش أيام من تاريخ نرشه 
يف الجريدة وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق أحكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العامة / وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية  واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
قسم شؤون االحوال املدنية كركوك

العدد  :395
التاريخ  : 2018/3/26

م/اعالن
ق�دم املواطن ) عبد القادر حام�د صلبوخ( دعوى 
يف ه�ذه املديري�ة لتبدي�ل لقبه م�ن )الزوبعي( اىل 
)الخال�دي( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش أيام من تاريخ نرشه 
يف الجريدة وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق أحكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العامة / وكالة

�����������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية  واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

قسم شؤون االحوال املدنية كركوك
العدد  :385

التاريخ  : 2018/3/26
م/اعالن

قدم املواطن ) نش�مية ادغيم حمد( دعوى يف هذه 
املديري�ة لتبديل لقبه من )الزوبعي( اىل )الخالدي( 
فم�ن لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة ع�رش أيام م�ن تاريخ ن�رشه يف الجريدة 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
أح�كام املادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العامة / وكالة

�����������������������������������������
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : 2626

التاريخ:  2018/3/28
اعالن 

ق�دم املواطن ) حس�ن عب�د عي حس�ون( دعوته 
القضائية لتبديل )لقبه( وجعله ) الخفاجي( بدال 
م�ن )ف�راغ(    فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوما  من تاريخ النرش      
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه  استنادا 
اىل اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لس�نة 2016 املعدل ع�ى ان يكون النرش 

بأسم مدير عام الجنسية املحرم 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام / وكالة

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

بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد محمود كاظم 
طاه�ر جاب�ر ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل اللقب من 
املوس�وي اىل اليارسي من لدي�ه اعراض مراجعة  
ه�ذه املديرية خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش 
يوما وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

اعالن
 بناء عى الطلب املقدم من الس�يد حس�ني 
كاظ�م مش�لوش ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
اللقب من الس�اعدي اىل املوسوي فمن لديه 
اعراض مراجعة  هذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمسة عرش يوما وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
�����������������������������������������

اعالن
 بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد رايض 
باقر محس�ن الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من املوسوي اىل اليارسي من لديه اعراض 
مراجع�ة  هذه املديرية خالل مدى اقصاها 
خمس�ة عرش يوما وبعكسه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن مديرية 
التنمي�ة الصناعي�ة يف بغ�داد واملرقم�ة / 
68028 يف 2005/1/26 جاسم جابر عباس 
الهن�دي فعى من يعثر عليها تس�ليمها  اىل 

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

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن نقابة 
املهندس�ني  العراقي�ة  رق�م االنتس�اب / 
147044 تاري�خ االنتس�اب 2011/5/10 
بأس�م )وئام عبد الكريم نج�ي ( فعى من 

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

مديرية الزراعة يف محافظة
النجف االرشف

قسم االرايض  واملساحة 
العدد /5983

التاريخ 2018/3/27
انذار

اىل ورث�ة امل�وزع عليه املت�ويف متعب محمد 
عبي�د املش�مول بتوزي�ع املس�احة البالغة 
10 دون�م ضم�ن القطعة املرقم�ة 2/122 
ق�رار  بموج�ب  املويه�ي   /1 مقاطع�ة 
التوزي�ع املرقم 1 يف 1962/11/19 بالنظر 
الرتحالكم ع�ن املنطقة وعدم اس�تغاللكم 
املساحة املوزعة عى مورثكم انفا بموجب 
الق�رار املذكور وتركها عرض�ة للتجاوزات 
والستغالل من قبل الغري لذا ننذركم بوجوب 
التقيي�د بما اوجب�ه القانون واس�تغاللكم 
املس�احة خالل )10( ايام من تاريخ نرشه 
بالجريدة الرسمية وبخالفة ستقوم بالغاء 

التوزيع وفق االصول
د . مجيد جاسم جياد

مدير زراعة النجف االرشف

محكمة  بداءة البرصة
العدد : 25/ب/20111

التاريخ 2018/3/28
اعالن

املدع�ون / جوزي�ف وس�مري وباس�م وموف�ق 
وس�عاد  ونهاد ونجاة وفائ�زة  ابناء  رفويل حنا 
الش�يخ واس�عد وناظم وعادل وش�وقي ونادرة 
وس�مرية  ابناء ميخائيل حنا الش�يخ وش�كري 

جبوري حنا الشيخ
املدعى عليهم / صباح واكرم وجانيت وس�هام 
وابتس�ام ونضال ونرسين وديزي ابناء جبوري 

حنا الشيخ
نظر لكرس قرار االحالة  للعقار تسلسل 17/91 

الكزارة 
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
17/91/الكزارة  ومس�احتة 268م2 و 80 سم 
عب�ارة ع�ن بناية قيد االنش�اء تق�ع يف منطقة 
العشار مقابل مقام عي الطابق االريض مسقف 
بالكونكريت املس�لح واعم�دة والطابق العلوي 
مهيأة تح�وي الواجه�ة عى محال مس�تاجرة 
للغ�ري عددها محلني وبس�طية وان الهيكل غري 
متكام�ل البناء فمن له رغب�ة بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة م�ع دف�ع التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة الواصل اليه�ا العقار 
البالغ�ة س�بعمائة واربع�ة وع�رشون ملي�ون 
وخمسمائة الف دينار وستجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم الثالث التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
�����������������������������������������

محكمة  بداءة البرصة
العدد : 24/ب/20111

التاريخ 2018/3/28
اعالن

املدع�ون / جوزي�ف وس�مري وباس�م وموف�ق 
وس�عاد  ونهاد ونجاة وفائ�زة  ابناء  رفويل حنا 
الش�يخ واس�عد وناظم وعادل وش�وقي ونادرة 
وس�مرية  ابناء ميخائيل حنا الش�يخ وش�كري 

جبوري حنا الشيخ
املدعى عليهم / صباح واكرم وجانيت وس�هام 
وابتس�ام ونضال ونرسين وديزي ابناء جبوري 

حنا الشيخ
نظر لكرس قرار االحالة  للعقار تسلسل 18/91 

الكزارة 
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
 20 و  403م2  ومس�احتة  18/91/الك�زارة  
س�م عبارة عن دارين تقع يف منطقة العشار يف 
ش�ارع عبد الله بن عي مش�غول من قبل الغري 
ال�دار االوىل مؤلف�ة من صالة داخلية مس�قفة 
بالجينك�و وثالث غ�رف منام ومطب�خ وحمام 
ومرفق صحي مع غرفة استقبال والدار الثانية 
مغلقة  وقت اجراء الكش�ف البناء من الطابوق 
القدي�م  واالرضي�ة مبل�ط بالكايش ومس�قف 
بالكونكريت وان واجهة العقار يحوي عى ثالث 
محالت تجاري�ة ومكتبة  فمن له رغبة بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة م�ع دف�ع التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة الواصل اليها 
العق�ار البالغ�ة مليار وس�تة وثمان�ون مليون 
وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دينار  وس�تجري 
املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم 
الثال�ث الت�ايل لنرش االع�الن ويتحمل املش�ري 

اجور املناداة
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1381 / ش / 2018  

التاريخ 5 / 4 / 2018 
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر حميد عي
اقامت املدعي�ة ايمان رحيم صابر الدعوى املرقمة اعاله 
تطالبك فيه�ا بتصديق الزواج الخارجي وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ ق�رر تبليغك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يف يوم 5 / 4 / 2018ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / جابر عبد جابر

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1317 / ش / 2018 

التاريخ 29 / 3 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / هيثم محمد فرحان

اقامت سهاد فليح حس�ن الدعوى املرقمة اعاله تطالب 
فيها تفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكم�ة يف يوم 15 / 4 / 
2018 ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانوناً 

سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم

Iraqi Ministry of Trade ( MOT ) , General Contracts Department , is pleased to in-
vite the qualified and experienced companies  who have experience in supplying 
wheat and have similar 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 con-
tact ( 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 ( 02 -05    / 04 /2018 ) between 08:00 hrs -14:00 hrs Iraq /BLT ).
-A conference will be held on 04  /04  /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 of-
ficial 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 direc-
tor) 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 Min-
istry 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 Com-
panies 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 direc-
tor) 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 le-
galized 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 spe-
cialized & 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  au-
thorization   for their representation according to law ( signed & stamped by the 
company>s stamp) , and regarding  Representative OF Arabic & Foreign Compa-
nies , 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 nonrefund-
able amount of 500,000 Iraqi Dinars.
-  The bids to be delivered to the following address : (General Contracts Depart-
ment   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  08 /  04 
/2018 ) and offers are valid to reply  up to   12 /  04 /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 Depart-
ment . 
- 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 ad-
dress (General Contracts Department at MOT/ Minister>s Office section in Alman-
sour City – nearby Baghdad International Fair ) at the specified date  10:00 AM BLT 
/Iraq on  08/04/2018.
- 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 abore  
mentioned part 
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:  www.iraqitic.com  &   www.
mot.gov.iq
-and  dg Market- tenders& Procurement Worldwide :www.dq markt.com

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

اعالن
 MOT/WHEAT/3/2018 : رقم املناقصة

رقم التبويب : 33 املوازنة اجلارية 
تاريخ االعالن :  1  /4  /2018

 Ministry  Of  Trade
 General Contracts Department

 Tender No:MOT/WHEAT/3/2018
 Classification  No : 33 CURRENT BUDGET
Date: 0 1  /04  / /2018Advertisement

مدير قسم العقود العامة
يف وزارة التجارة

Acting for Manager  Of  General Contracts Department
Ministry Of Trade



محكمة  بداءة البرصة
العدد : 23/ب/20111

التاريخ 2018/3/28
اعالن

املدعون / جوزيف وسمري وباسم وموفق وسعاد  
ونه�اد ونج�اة وفائزة  ابن�اء  رفويل حنا الش�يخ 
واس�عد وناظ�م وعادل وش�وقي ونادرة وس�مري  
ابناء ميخائيل حنا الش�يخ وش�كري جبوري حنا 

الشيخ
املدع�ى عليهم / صب�اح واكرم وجانيت وس�هام 
وابتس�ام ونض�ال ونرسين وديزي ابن�اء جبوري 

حنا الشيخ
نظر لكرس قرار االحالة  للعقار تسلسل 1/2311  

مقام عيل 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 
1/2311 مق�ام ع�يل   ومس�احتة 520م2 وه�و 
عبارة ع�ن بناية تق�ع يف منطقة العش�ار مقابل 
مرك�ز رشط�ة االمام عيل اب�ن ابي طال�ب )عليه 
الس�الم(  العش�ار س�ابقا  مؤلف من طابق واحد 
تح�وي عىل احد ع�ر محل وان املح�الت متخذة 
لبي�ع االدوات االلكرتوني�ة والكهربائي�ة ومكاتب 
لبيع الكتب وانها مس�تاجرة م�ن الغري البناء من 
الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان   درج�ة عمرانه 
قديم�ة  م�ن ل�ه رغب�ة بال�راء مراجع�ة هذه 
املحكمة مع دفع التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمة الواص�ل اليها العقار البالغة ثمانمائة 
وتس�عة وعرون مليون وخمس�مائة الف دينار  
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عر من ظهر 
اليوم الثالث التايل لنر االعالن ويتحمل املش�رتي 

اجور املناداة
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

اعالن
 بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد س�الم جعفر عبد الحس�ن  
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من الشش�رتي اىل التميمي من لديه 
اعرتاض مراجعة  هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عر 
يوما وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 

املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية

العدد : 239/ش/2018
التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل املدعى عليها /حنان طارق ابراهيم

اصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف االس�كندرية قرار الحكم 
الغياب�ي املرق�م 239/ش/2018 يف 2018/3/20 والذي يقيض 
الحك�م تصديق الطالق الخارجي الواق�ع بتاريخ 2015/10/10 
بينك وب�ن املدعي احمد كاظ�م محمد وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطق�ة عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض 
وخالل عرة  ايام  من اليوم التايل للنر ويف حالة عدم حضورك 

او من ينوب عنك قانونا يسقط حقك يف االعرتاض
القايض

عباس حميد كريم

www.almustakbalpaper.net اعالنات8  العدد )1646(  االحد 1 نيسان 2018

اعالن
 بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد احمد كاظم مشلوش  الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب من الس�اعدي اىل املوس�وي من لديه 
اع�رتاض مراجعة  هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة 
عر يوما وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 250/ش/2018
التاريخ: 2018/3/25

اىل املدعى عليه / قاسم صبحي طه
اعالن

اصدرت محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية قرارها املرقم 
250/ش/2018 يف 2018/3/25 املتضم�ن  تاديتك للمدعية  
زوجتك زينا ط�ارق حمو نفقة ماضي�ة مبلغا قدره 75000 
خمسة وسبعون الف دينار ش�هريا من تاريخ 2017/2/19 
ولغاية تاريخ اقامة الدعوى يف 2018/2/19 ونفقة مستمرة 
لها  مبلغا  قدره 150000 مائة وخمس�ون الف دينار شهريا 
اعتبارا من تاريخ اقامة  الدعوى وللمستقبل  ونفقة مستمرة 
البنته�ا )زه�راء( مبلغ�ا ق�دره 150000 مائ�ة وخمس�ون 
ال�ف دينار ش�هريا اعتبارا م�ن تاريخ اقام�ة الدعوى اعاله 
وللمس�تقبل واالذن  لزوجت�ك املدعي�ة باس�تالمها ورصفها 
وباعتبارها حاضنة للطفل�ة وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ عىل ورق�ة التبليغ وكتاب مركز 
رشطة ش�هربان بالعدد 258 يف 2018/3/25 واشعار مختار 
منطقة الثورة الثالثة  يف املقدادية واملصدق من املجلس املحيل 
لقضاء املقدادي�ة لذا تقرر اجراء تبليغك بالصحف الرس�مية 
وذلك بصحيفتن رسميتن ويف حالة عدم اتباعك طرق الطعن 

القانونية سوف يكتسب القرار درجة البتات
القايض

عدي فاضل احمد
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب  
العدد : 37/ش/2018
التاريخ 2018/3/27

اىل املدعى عليه / محمد صربي عبد الزراق
اعالن

اصدرت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا بحق�ك بموجب اضبارة 
الدع�وى املرقمة اعاله بتاري�خ 2018/3/20 يقيض بالزامك 
بتاديت�ك نفقة لزوجت�ك صابرين مرض كاظ�م نفقة ماضية 
من تاري�خ 2017/10/25 ولغاية تاري�خ املطالبة القضائية 
يف 2018/1/3 مبل�غ مائ�ة ال�ف دين�ار ش�هريا ومس�تمرة 
مبلغ مائة وخمس�ون الف دينار ش�هريا م�ن تاريخ املطالية 
القضائي�ة ونفق�ة مس�تمرة الوالدك القارصي�ن كل من عيل 
ورض�ا  ومصطفى وع�ذراء وابو الفضل مبل�غ مائة وثالثون 
الف دينار ش�هريا ومن تاريخ املطالب�ة القضائية وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح مركز رشطة ابي الخصيب وتاييد  
مخت�ار منطقة نهر خ�وز وتاييد املجلس البل�دي لقضاء ابي 
الخصي�ب عليه تقرر تبليغك بالحكم املذكور بواس�طة النر 
بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض والتمييز عىل 
الحكم املذكور خالل املدة القانونية وبعس�ه س�وف يكتس�ب 

الحكم درجة البتات
القايض

وسام عبد الحسن عيل

اعالن
 بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ص�ادق كاظم طاهرجابر  
ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من املوس�وي اىل اليارسي من 
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة  ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمس�ة عر يوما وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

 بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد جواد كاظم مشلوش  الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب من الس�اعدي اىل املوس�وي من لديه 
اع�رتاض مراجعة  هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة 
عر يوما وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 2016
اللواء  مهدي نعمة الوائيل 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
��������������������������������������������������

اعالن
 بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد احمد كاظ�م طاهر جابر  
ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من املوس�وي اىل اليارسي من 
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة  ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمس�ة عر يوما وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

 بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد تحسن ياسن رايض  الذي 
يطلب في�ه تبديل اللقب من املوس�وي اىل الي�ارسي من لديه 
اع�رتاض مراجعة  هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة 
عر يوما وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 2016
اللواء  مهدي نعمة الوائيل 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
��������������������������������������������������

اعالن
 بناء عىل الطلب املقدم من السيد حيدر كاظم مشلوش  الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب من الس�اعدي اىل املوس�وي من لديه 
اع�رتاض مراجعة  هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة 
عر يوما وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 2016
اللواء  مهدي نعمة الوائيل 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
��������������������������������������������������

اعالن
 بناء عىل الطلب املقدم من السيد محمد  كاظم مشلوش  الذي 
يطل�ب في�ه تبديل لقبه من الس�اعدي اىل املوس�وي من لديه 
اع�رتاض مراجعة  هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة 
عر يوما وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
العدد : 30/خ/2018
التاريخ: 2018/3/8

اعالن
اس�تنادا للمادة 71 م�ن قانون التنفيذ تبيع مديرية تنفيذ النجف الس�يارة 
املرقمة 35328 ا نجف هون�داي النرتا املدرجة اوصافها ادناه فعىل الراغب 
بال�راء الحض�ور يف الزمان وامل�كان املذكورين ادناه خالل خمس�ة عر 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل للنر يف الصحف مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املقدرة بصك مص�دق وهوية االح�وال املدنية 

ويتحمل املشرتي اجور التسجيل واالعالن والداللية 
االوصاف /

1 � السيارة املرقمة / 35328 أ نجف هونداي  النرتا خصويص ابيض اللون 
موديل 2014

2 � مواصف�ات حجم املحرك ذات اربع اس�طوانات مب�دل الرسعة من نوع 
امليكانيك�ي ذات تبدي�ل تلقائي وبحال�ة صالحة لالس�تعمال ومكبح مبدل 
الرسع�ة ومكبح توقف الس�يارة وموان�ع الصدمات وكافة األم�ور الفنية 
والكهربائي�ة وامليكانيكي�ة الداخلي�ة والخارجي�ة بحال�ة جي�دة   وصالح 
لالس�تعمال والهيكل الخارجي للسيارة مستعمل طبيعي الذي يتالئم وسنة 
صنع السيارة وهناك صدمات بسيطة  يف الجهة اليرسى اسفل الباب االيرس 
وهناك خدوش بس�يطة يف الدعامية االمامية ت�م ترميمها بنفس اللون اما 
االط�ارات وج�دت بحالة صالحة لالس�تعمال م�ع االط�ار االحتياطي وبل 

منيشء السيارة كوري
3 � املكان معرض العزيز لصالح حس�ام مس�لم مهدي يف املعارض النجف 

القديمة
4 � الزمان الساعة الرابعة عرصا من يوم االخري لالعالن يف الصحف

5 � القيمة املقدرة 16380000 س�تة ع�ر مليون وثالثمائة وثمانون الف 
دينار عراقي

املنفذ العدل  / كرار عماد كايت 
�������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 29/ب/2018
التاريخ 2018/3/27

تش�كلت محكمة بداءة الب�رصة بتاريخ 2018/3/27 من قاضيها الس�يد 
محمد  نزار هاش�م البعاج املاذون بالقضاء باس�م الشعب واصدرت الحكم 

االتي:
املدعى / يعقوب يوسف نارص

املدعى عليه / رياض هامل مهودر
القرار 

ادع�ى املدعى ان ل�ه بذمته  املدعى عليه الكفيل مبلغ�ا وقدره ثالثة مالين 
وسبعمائة وخمس�ة وعرون الف دينار عن كفالة املستفيد محمد رياض 
بموج�ب الكفال�ة املرقمة بالع�دد العموم�ي 10123 يف 2013/3/7 ورغم 
مطالبته بتس�ديد املبلغ  اال  انه لم يقم بالتس�ديد علي�ه طلب دعوة املدعى 
عليه  للمرافعة والحكم بالزامه بتس�ديد املبلغ اع�اله مع الفائدة التجارية 
وتحميل�ه كافة الرس�وم واملصاريف ونظ�را لثبوت مجهولي�ة محل اقامة 
املدع�ى عليه فقد ت�م تبليغه نرا عن طريق صحيفت�ن محليتن يوميتن 
وب�ورش يف املرافع�ة الغيابية العلنية اس�تند املدعي يف االثب�ات اىل الكمبيالة 
املرقم�ة 10120 يف 2012/3/7  الصادرة  من كاتب عدل البرصة املس�ائي 
املتضمنة اقرار املدعو محمد رياض هامل بمش�غولية ذمته للمدعي بمبلغ 
قدره خمس�ة ع�ر مليون دينار واىل الكفالة الضامن�ة املصدقة من دائرة 
كاتب العدل املذكور اعاله بالعدد 10123 يف 2013/3/7 من املدعى عليه اىل 
املدي�ن محمد رياض واىل العقد االص�يل املربم بن املدعو محمد رياض وبن 
املدعي واملتضمن اقرار املدعو اعاله باس�تالم مبلغ قدره اثنى عر مليون 
دينار لراء س�يارة بفائدة بحيث يصبح املبلغ خمس�ة عر مليون ومئة 
وعرون الف دنيار وباقساط شهرية قيمة القسط ثالثمائة وخمسة عر 
الف دينار عدد االقس�اط  48 قس�ط وان العقد مذيل بتوقيع وبصمة ابهام 
املدع�و اعاله وبتوقيع املدع�ي وم�ؤرخ يف 2013/3/7 ويتضمن عدة بنود 
ورشوط تحكم العالقة بن الطرفن مع وضع املدعى عليه كفيال للمقرتض 
وف�ق م�ا مثب�ت  يف العقد ملا تقدم وحيث ان الس�ندات الرس�مية هي حجة 
بما دون فيه�ا وحيث يجوز للدائن مطالبة الكفيل بالدين الذي بذمته عليه 
قرر الحكم بالزام املدعى عليه رياض هامل مهودر بتاديته للمدعي بعقوب 
يوس�ف نارص مبلغا وقدره ثالثة مالين وسبعمائة وخمسة وعرون الف 
دينار مع تحميله الفائدة القانونية املدنية البالغة 4% عىل املبلغ اعتبارا من 
تاري�خ اقامة الدعوى يف 2018/1/4 ولحن التادية الفعلية وتحميل املدعى 
عليه الرس�وم واملصاريف كافة وصدر القرار اس�تنادا الحكام املواد 1031 
مدن�ي عراقي واملواد 22 اثبات وامل�واد 161 و 166 و 169 و 177 و 185 و 
203 مرافع�ات مدنية حكم�ا غيابيا قابال لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز 

وافهم علنا يف 2018/3/27 
القايض محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة يف بغداد الجديدة
العدد : 485/ب/2018
التاريخ 2018/3/27

اعالن
اىل املدعى عليهم 1 �  فدى يوسف يوخنا

2  � اشور نيقوال باوت
بن�اءا عىل الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله واملقام�ة امام هذه املحكمة من قب�ل املدعي مدير عام 

مرصف الرافدين اضافة لوظيفته
الزام املدعى عليهم بالتكافل والتضامن  بتأديتهم ملبلغ املدعى به والبالغ 3,390,000 ثالثة مالين 
وثالثمائة وتسعون الف دينار مع الفائدة  نسبة 2% للمدعي لدى ارسال الدعوتية اليك عىل عنوانك 
م/731 ز /42 د /1/6 � 731 /42 3/6 اعي�دت مروح�ا عليها وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا يف صحيفتن محليت�ن بالحضور اىل هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/4/8 وعند ع�دم الحضور او ارس�ال من ينوب  عنك قانونا س�تقوم 

املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا حسب االصول  
القايض
مجيد محيسن عيل

القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

809/6/3
2018/3/12

اعالن
اىل املدين / حارث مثنى عبد الزهرة عنوانه الحرية م 416 ز 18 د18

الكفيل كامل كاظم فارس عنوانه الكاظمية م 421 ز 45 د 25 
انذار 

نظرا  لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن )تسهيالت( املمنوح للمدين 
اعاله والبالغ )7500000( دينار س�بعة مالين وخمس�مائة الف دينار عدا الفوائد امللزمن بدفعه اىل مرصفنا 
واس�تنادا اىل املادة الثالثة  من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 فاني وحسب الصالحية 
املمنوحة يل بموجب املادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع 
الفوائد املرتتبة عليه خالل عرة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة الالزم�ة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 

التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري  املنقولة  وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر
العن�وان غري صحيح حي�ث ان املطلوب تبليغه اعاله املدعو حارث مثنى عبد الزهرة ال يس�كن هذه الدار وان  

شاغل الدار هو املواطن صدام عوده
نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اعالن 
اىل مساهمي رشكة الخري للتأمن الكرام 

م / دعوة الجتماع الهيئة العامة 
اس�تنادا اىل اح�كام املادتن ) 86 ، 87 ( من قان�ون الركات رقم 21 
لسنة 1997 املعدل ، وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الركة بجلسته االوىل 
لعام 2018 واملنعقدة بتاريخ 8 / 2 / 2018 ، يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتم�اع الهيئة العامة الس�نوي الذي من املؤم�ل عقده يف مقر رشكة 
الخري للتأمن الكائن يف بغداد / الكرادة / ش�ارع سلمان فائق / قرب 
س�احة الواثق مج�اور مرصف الوركاء ش�ارع 14 مبن�ى 44 الطابق 
االول الس�اعة الع�ارشة من صب�اح يوم الخميس املص�ادف 19 / 4 / 
2018 ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع فس�يؤجل اىل 
ي�وم الخميس الذي يلي�ه املص�ادف 26 / 4 / 2018 ويف نفس الزمان 
وامل�كان املنوه عنهما اعاله وذل�ك النتخاب مجلس ادارة جديد يتكون 

من خمسة اعضاء اصلين وخمسة اعضاء احتياط . 
راج�ن تفضلك�م بالحضور اصالة او من ينوب عنكم من املس�اهمن 
بموجب صك االناب�ة او وكالة بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل 
بالنسبة لغري املساهمن عىل ان تودع االنابات والوكاالت يف مقر الركة 
قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع وفقا الحكام املادة ) 91 ( من قانون 

الركات متمنن حضوركم . مع التقدير 
رئيس مجلس االدارة 
الدكتور سعدون ابراهيم الشبيب

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن ايجار )العقارات( املدرجة اوصافها ادناه وذل�ك بعد مرور)30( يوما تبدا من اليوم 
التايل لنر االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبن باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبن 
معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30%  من القيمة  املقدرة  اكلل فرتة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى 
امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة  يف يوم عطلة رسمية 
ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني � وفقا لقانون 

بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل ويف حالة رغبة املستاجر بالتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة

مدة االيجارالقيمة المقدرة المساحةرقم العقار وموقعهت
ثالث سنوات8000000 ثمانية مليون دينار سنويا25,5م2حانوت عباسية شرقية المرقم 474/1/أ1

1204000 مليون ومئتان واربعة الف دينار 10م2سلم عباسية غربية المرقم بال2
ثالث سنواتسنويا

15400000 خمسة ومائتان واربعمائة الف 24,8م2حانوت عباسية غربية المرقم 1 جزء من 323
ثالث سنواتدينار  سنويا

ثالث سنوات8000000 ثمانية مليون دينار سنويا27,20م2حانوت عباسية شرقية المرقم 8/  4455

2400000 مليونان واربعمائة الف دينار 10,80م2حانوت عباسية شرقية المرقم 5138/137/9
ثالث سنواتسنويا

3840000 ثالثة ماليين وثمانمائة واربعون 13,5م2حانوت شارع العباس المرقم 69
ثالث سنواتالف دينار سنويا

ثالث سنوات1600000 مليون وستمائة الف دينار سنويا12م2حانوت عباسية شرقية قرب المحكمة   المرقم   7136/2

 ارضية الباعة المتجولين حي التحدي المرقم جزء من 8
4800000 اربعة مليون وثمانمائة الف دينار 250م2تصميم 6/666أ

سنة واحدةسنويا

 ارضية الباعة المتجولين حي االطباء المرقم جزء من   9
9600000 تسعة مليون وستمائة الف دينار 2400م61/58373/32جزيرة

سنة واحدةسنويا

سنة واحدة1600000 مليون وستمائة الف دينار سنويا156م2مخزن في الحي الصناعي المرقم 61/6666/3 جزيرة10

6400000 ستة مليون واربعمائة الف دينار 20,15م2حانوت عباسية غربية المرقم 2 جزء من 1123
ثالث سنواتسنويا

6400000 ستة مليون واربعمائة الف دينار 20,15م2حانوت عباسية غربية المرقم 3 جزء من 1223
ثالث سنواتسنويا

6400000 ستة مليون واربعمائة الف دينار 20,15م2حانوت عباسية غربية المرقم 4 جزء من 1323
ثالث سنواتسنويا

ثالث سنوات4000000 اربعة مليون دينار سنويا11,7م2حانوت عباسية غربية المرقم 5 جزء من 1423
ثالث سنوات4000000 اربعة مليون دينار سنويا8,5م2حانوت عباسية غربية المرقم 6 جزء من 1523

سنة واحدة8080000 ثمانية مليون وثمانون الف دينار8,122م2كشك مؤقت في متنزه الحسين الكبير رقم 1659

1492000 مليون واربعمائة واثنان وتسعون 8,122م2كشك مؤقت في متنزه الحسين الكبير رقم 1758
سنة واحدةالف دينار

ثالث سنوات1200000 مليون ومائتي الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 183

ثالث سنوات1200000 مليون ومائتي الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 1913

ثالث سنوات1200000 مليون ومائتي الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 2011

ثالث سنوات640000 ستمائة واربعون الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 1أ21

ثالث سنوات840000 ثمانمائة واربعون الف دينار شهريا12م2حانوت حي الحر رقم 222

م.ر مهندسين
انمار صالح ابراهيم الرفيعي 
مدير بلدية كربالء المقدسة

اعالن حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

جلنة البيع واالجيار

العدد :10637
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والدة اأمري امل�ؤمنني9

والدة فخر الوجود واالنسانية اإلمام عيل بن أيب طالب »عليه السالم«
»13 رجب السنة العاشرة قبل البعثة«

السلام(  والدته)عليه  تاريلخ 
ومكانها

الجمعلة 13 رجب، قبل البعثة 
النبويلة بعلر سلنني، وبعد 
علام الفيل بثاثني سلنة، بيت 
الله الحلرام )الكعبلة( ل مّكة 

املكرّمة. 

أُّمه)عليه السام( وزوجته 
أُّمه السّيدة فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف، وزوجته 
السلّيدة فاطمة الزهلراء بنت 
رسلول الله)صلى اللله عليله 

وآله(.

السلام(  عمره)عليله  ملّدة 
وإمامته وحكومته 

عملره 63 سلنة، وإمامته 30 
سنة، وحكومته 3 سنوات.

حّكام عرصه)عليه السام( يف 
ِسِني إمامته

أبلو بكر، عملر بلن الخّطاب، 
عثمان بن عّفان.

كيفية والدته)عليه السام(
الصادق)عليله  اإلملام  قلال 
العبلاس بلن  السلام(: »كان 
عبد املّطللب ويزيد بلن َقعَنب 
جالسلني ملا بلني فريلق بني 
هاشلم إىل فريلق عبلد العزّى 
إذ  الحلرام،  اللله  بيلت  بلإزاء 
أتلت فاطملة بنلت أسلد بلن 
هاشلم أُّم أملر املؤمنني)عليه 
السلام(، وكانت حاملة بأمر 
لتسعة  السام(  املؤمنني)عليه 

أشهر، وكان يوم التمام.
البيلت  بلإزاء  فوقفلت  قلال: 
الحلرام، وقلد أخذهلا الطلق، 

فرملت بطرفها نحو السلماء، 
وقاللت : أي رّب، إّنلي مؤمنلة 
بلك، وبما جلاء به ملن عندك 

ملن  نبلّي  وبلكّل  الرسلول، 
أنزلته،  أنبيائك، وبلكّل كتلاٍب 
وإّنلي مصّدقلة بلكام جلدّي 
إبراهيلم الخليلل، وإّنله بنلى 
بيتك العتيق، فأسألك بحّق هذا 
البيت وَمن بناه، وبهذا املولود 
الذي يف أحشلائي الذي يكلّمني 
وُيؤنسني بحديثه، وأنا موقنة 
أّنله إحلدى آياتلك ودالئللك ملا 

يّست عيلَّ والدتي.
قلال العبلاس بن عبلد املّطلب 
ويزيلد بلن قعنب : ملّلا تكلّمت 
فاطملة بنت أسلد ودعت بهذا 
الدعلاء، رأينا البيلت قد انفتح 
من ظهره، ودخلت فاطمة فيه 
وغابلت عن أبصارنا، ثّم عادت 
الفتحلة والتزقلت بلأذن اللله 
)تعلاىل(، فرمنا أن نفتح الباب 
ليصل إليها بعض نسائنا، فلم 
ينفتلح الباب، فعلمنلا أّن ذلك 
أمر من أملر الله تعاىل، وبقيت 

فاطمة يف البيت ثاثة أّيام. 
قال: وأهل مّكة يتحّدثون بذلك 
وتتحلّدث  السلكك،  أفلواه  يف 

املخّدرات يف خدورهّن. 
قلال: فلّما كان بعلد ثاثة أّيام 
انفتح البيلت من املوضع الذي 
كانلت دخللت فيله، فخرجت 
فاطملة وعيّل)عليله السلام( 
على يديها، ثّم قاللت: معارش 
وجلّل  علّز  اللله  إّن  النلاس، 
اختارني من خلقله، وفضلّني 
على املختلارات مّملن ملى 
قبليل، وقلد اختلار الله آسلية 
بنلت مزاحم فإّنهلا عبدت الله 
رّساً يف موضٍع ال يجب أن ُيعبد 
اللله فيه إاّل اضطلراراً، ومريم 
اختارها  بنلت عملران حيلث 
الله، ويّس عليها والدة عيىس، 

ملن  اليابلس  الجلذع  فهلزّت 
النخلة يف فاة من األرض حّتى 

تساقط عليها رطباً جنياً. 

اختارنلي  تعلاىل  اللله  وإّن 
وفّضلني عليهما، وعى كّل َمن 
مضلللى قبلللليل من نسلاء 
العامللني، ألّنلي وللدت يف بيته 
العتيلق، وبقيت فيه ثاثة أّيام 
آكل من ثملار الجّنة وأوراقها، 
فلّملا أردت أن أخلرج ووللدي 
عى يدي هتف بي هاتف وقال: 
يا فاطمة، سلّميه علّيللاً، فأنا 
العيّل األعلى، وإّني خلقته من 
قدرتلي، وعلّز جايل، وقسلط 
علديل، واشلتققت اسلمه من 
اسمي، وأّدبته بأدبي، وفّوضت 
إليه أملري، ووقفتله عللللى 
يف  ووللد  علملللي،  غاملض 
أّول َملن يلؤّذن  بيتلي، وهلو 
فللوق بيتلي، ويكس األصنام 
ويللرميهللللا عللى وجهها، 
ويعظّلمنلللي ويمّجلللدنلي 
ويهلّللللنلي، وهلو اإلملللام 
بعللد حبيبللي ونبيي وخرتي 
ملن خلقلي محّملد رسلويل، 
ووصّيله، فطوبلى مللن أحّبله 
ونلرصه، والويلل مللن عصاه 

وخذله وجحد حّقه«)1(. 

مّمن نظم الشعر يف والدته)عليه 
السام( 

1ل قال السّيد الحمري)رحمه 
الله(:

ولدتله يف حلرم اإللله وأمنله 
** والبيلت حيللث فنلللاؤه 

واملسجد
الثيلاب  طاهللرة  بيضلاء 
كريملللة ** طابلت وطلاب 

وليدها واملولد
يف ليلٍة غابلت نحوس نجومها 
** وبلدت ملع القملر املنلر 

األسعد
ما ُلّف يف خرق القوابل مثله ** 

إاّل ابن آمنة النبّي محّمد)2(.

حسلني  الشليخ  قلال  2ل 
نجف)قدس رسه(:

جعل الله بيتله لعيلٍّ ** مولداً 
يا له ُعا ال ُيضاهى

لم يشلاركه يف الوالدة فيه ** 
سّيد الرسل ال وال أنبياها

علم الله شوقها لعيّل ** علمه 
باللذي بله َملن هواهلا

إذ تمّنلت لقلاءه وتمّنلى ** 
فأراها حبيبه ورآها

ما اّدعى مدٍّع لذلك كّا ** َمن 
ترى يف الورى يروم اّدعاها

فاكتسلت مّكة بلذاك افتخارا 
** وكذا املشعران بعد مناها

بلل به األرض قد علت إذ حوته 
مطلاف  أرضهلا  فغلدت   **

سماها
أوما تنظلر الكواكلب لياً ** 

ونهاراً تطوف حول حماها
وإىل الحر يف الطواف عليه ** 

وبذاك الطواف دام بقاها)3(.
3ل قلال الشليخ محّملد عليل 

األُوردبادي)قدس رسه(:
سبق الكرام فها هم لم يلحقوا 
شلأو  العليلاء  حلبلة  يف   **

كميته
إذ خّصه املوىل بفضٍل باهر ** 

فيه يميز حّيه من مّيته
لم يّتخلذ ولداً وما إن يّتخذ ** 

إاّل وكان والدة يف بيته
يف البيلت مولده يحّقق أّنه ** 

دون األنام ذبالة يف زيته)4(.

4ل قال الشاعر املسيحي بولس 
سامة:

سمع الليل يف الظام املديد ** 
همسة مثل أّنه املفقود

ملن خفلي اآلالم والكبت فيها 
والرجلاء  الُبلر  وملن   **

السعيد
حرّة لزّهلا املخاض فاذت ** 

بستار البيت العتيق الوطيد
كعبة الله يف الشدائد ترجى ** 

فهي جس العبيد للمعبود

ال نسلاء وال قوابلل حّفت ** 
بابنة املجد والعى والجود

يذر الفقلر أرشف الناس فرادا 
** والغني الخليج غر فريد

أينما سلار واكبتله جباه ** 
وظهور مخلوقة للسجود

صربت فاطم عى الضيم حّتى 
** لهث الليل لهثة املكدود

وإذا نجمة من األُفق خفت ** 
تطعن الليل بالشعاع الجديد

وتدانت من الحطيم وقرّت ** 
وتدلّت تديّل العنقود

تسلكب الضوء يف األثر دفيقاً 
ملن  وابلل  األرض  فعلى   **

سعود
يسلجع  الحملام  واسلتفاق 
األركان  فتهلّش   ** سلجعاًً 

للتغريد
بسم املسجد الحرام حبوراً ** 

وتنادت حجاره للنشيد
كان فجران ذلك اليوم فجر ** 

لنهلارٍ وآخلر للوليلد
هاللت األُّم رصخة جلال فيها 
** بعلض يشء من همهمات 

األُسود
دعت الشبل حيدراً وتمّنت ** 

وأكّبت عى الرجاء املديد
أسلداً سلّمت ابنها كأبيها ** 

لبدة الجّد أهديت للحفيد
بلل علّياً ندعوه قلال أبوه ** 

فاستقز السماء للتأكيد
ذلك اسلم تناقلتله الفيايف ** 

ورواه الجلمود للجلمود
يهلرم الدهلر وهلو كالصبلح 
بلاٍق ** كّل يلوم يأتلي بفجر 

جديد)5(

اسمه ونسبه )عليه السالم (( 
اإلمام عل��ي بن أبي طالب بن عب��د المطلب )عليهم 

السالم(.
كنيته )عليه السالم( 

أب��و الحس��ن، أب��و الحس��ين، أب��و الس��بطين، أب��و 
الريحانتين، أبو تراب... واألولى أشهرها.

ألقابه )عليه السالم( 
أمير المؤمنين، إمام المتقين، سيد األوصياء، سيد 
المسلمين، سيد العرب، حيدر، المرتضى، يعسوب 
الدي��ن، األنزع البطين، قائد الغر المحجلين، أس��د 

الله وأسد رسوله... وأشهرها أمير المؤمنين.

لطامللا أكلد اإلسلام على قيم 
والصفلات  املثلى  األخلاق 
توافرهلا  ورضورة  السلامية، 
واملسللم،  املؤملن  اإلنسلان  يف 
باعتبارهلا روح الديلن، بدليلل 
املخاطبة اإللهية للرسول األكرم 
محملد )صلى الله عليله وآله( 
باآلية القرآنيلة الريفة )وإنك 
لعلى خللق عظيلم(، فاألخاق 
اإلسلامي  الديلن  يف  الحسلنة 
عبلادة، حيلث ورد علن النبلي 
)صى الله عليله وآله( قوله أن 
التبسلم يف وجه املؤملن عبادة، 
وهذا ما تجسلد بشخصية سيد 
املوحديلن وأملر املؤمنلني من 

بعد رسلول الله )صى الله عليه 
وآله( اإلمام عليل بن أبي طالب 
مياديلن  يف  السلام(،  )عليله 
الحياة كافة وبصور شتى، وكذا 
الحال لسائر اهل البيت األطهار 

)عليهم السام(.
ومما يروى عنه )عليه السام( 
إنه مر ذات يوم يف الطريق فرأى 
املرأة على كتفيهلا قربلة ماء 
فأخذ منهلا القربة بكل تواضع 
فحملها إىل موضعها وسألها عن 
حالها فقالت: بعث عيل بن أبي 
طاللب زوجي إىل بعلض الثغور 
فقتل وترك عليل صبيانا يتامى 
وليس عندي يشء فقد ألجأتني 

النلاس.  خدملة  إىل  اللرورة 
فانلرصف عنهلا متأثلرا وبات 
ليلتله قلقلا فلما أصبلح حمل 
زنبيا فيه طعلام إليها فقالت: 
ريض اللله عنلك وحكلم بينلي 
وبني عيل بن أبي طالب، وهي ال 
تلدري انه هو عيل ثم قال: )إني 
الثواب فهل تسلمحني  أحببلت 
يل أن أسلاعدك فاختلاري بلني 
أن تعجنلني وتخبزيلن وبني أن 
تهتملني بالصبيلان ألخبلز أنا( 
فقاللت: أنلا أخبز وأنلت عليك 
عيل)عليله  فعملد  بالصبيلان. 
فطبخله  اللحلم  إىل  السلام( 
وجعل يلقم الصبيان من اللحم 

والتملر وغلره، فلملا اختملر 
العجني قالت امللرأة: يا عبد الله 
أسجر التنور، فبادر اإلمام بكل 
تواضع وهدوء إىل سلجره فلما 
أشلعله رأته جارة املرأة فعرفته 
فذهبلت إىل تللك امللرأة فقاللت 
لهلا: ويحلك هذا أملر املؤمنني 
فبلادرت وهي تقلول: واحيائي 
منك يا امر املؤمنني، فقال: )بل 
واحيائلي منك يا أملة الله فيما 
قلرصت يف أملرك(.وكان )عليه 
السام( دائم البشاشة والتبسم 
يف وجوه املؤمنني، يكرم ضيوفه 
ويحرتم كل من جالسه حتى لو 

كان عدوه اللدود.

أخالق أمري املؤمنني
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ناشئات العراق يتأهلن 
لبطولة آسيا بتنس الطاولة

            بغداد/ المستقبل العراقي

تأه�ل المنتخ�ب الوطني لفئة الناش�ئات بكرة 
تن�س الطاولة الى نهائيات كاس اس�يا المقرر 
اقامتها في اليابان بعد ان حقق الفريق المركز 
الثاني في بطولة غرب اسيا المقامة حاليا في 
العاصمة االردنية عمان .وقال مدرب المنتخب 
عقيل جبار في تصريح اطلعت عليه “المستقبل 
العراقي”، ان “ المنتخب العراقي يشارك حاليا 
في بطولة غرب اسيا لفئات االشبال والناشئين 
والمتقدمي�ن من الذك�ور و االناث المقامة في 
االردن”.واض�اف ان “ منتخبن�ا حص�ل عل�ى 
المرك�ز الثاني بالبطولة بع�د حصولهم على 5 

مداليات منه�ا ميدالية ذهبي�ة و 2 فضية 
و 2 نحاس�ية”.واوضح جبار ان “ النتائج 

الفرقي�ة الت�ي حققه�ا ناش�ئات 
منتخبن�ا اهلت�ه للمش�اركة 

ف�ي بطولة كاس اس�يا 
لك�رة تن�س الطاولة 

في  اقامتها  المقرر 
اليابان”.

تختت�م  و  ه�ذا 
اليوم مباريات 

في  البطولة 
االردن.

زيدان يف مهمة خاصة
            المستقبل العراقي / متابعة

ين�وي فلورنتينو بيري�ز، رئيس 
ن�ادي ري�ال مدري�د اإلس�باني، 
تكليف زين الدين زي�دان المدير 
الفن�ي بمهم�ة خاص�ة تتعل�ق 
بالنج�م البرتغال�ي كريس�تيانو 

رونالدو العب الفريق الملكي.
أم�س  أعل�ن  ق�د  زي�دان  وكان 
االس�تمرار  ي�ود  أن�ه  الجمع�ة 
مع ري�ال مدريد، لينه�ي الجدل 

المس�تمر خالل الفترة الماضية 
حول رحيله عن قلعة سانتياجو 

برنابيو.
“م�اركا”  صحيف�ة  وقال�ت 
اإلس�بانية إن إدارة ري�ال مدريد 
تن�وي اس�تخدام زي�دان إلقناع 
باالستمرار  رونالدو  كريستيانو 
مع ري�ال مدريد ف�ي ظل بعض 
التقارير التي تتحدث عن رحيله 

الصيف المقبل.
إدارة  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 

الري�ال ل�م تفكر عل�ى اإلطالق 
ف�ي اإلطاح�ة بزي�دان وأصب�ح 
الهدف الرئيس�ي له�ا حالًيا بعد 
أوروبا  أبط�ال  التتويج ب�دوري 
للم�رة الثالث�ة عل�ى التوالي هو 
إقن�اع رونال�دو بالبق�اء داخ�ل 
“م�اركا”  وأك�دت  المرينج�ي. 
أن إدارة ري�ال مدري�د ت�رى في 
زيدان الش�خص األنسب إلقناع 
المهاجم البرتغالي باالس�تمرار 

في ريال مدريد.

رودرجييز يرفض الرحيل للربيميريليج

عبطان: نصب شاشات ألكرتونية 
يف ثالثة مالعب قريبا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة، قرب نص�ب شاش�ات ألكترونية لثالث 
مالعب.وقال وزير الشباب عبد الحسين عبطان بحسب بيان للوزارة، تلقته 
“المس�تقبل العراق�ي”، انه “س�يتم البدء بنق�ل الشاش�ات الخاصة بمالعب 
البص�رة و كرب�الء والش�عب الدول�ي،” مبينا ان “عملي�ة نصبها في 
ملع�ب البص�رة الدولي س�تتم خ�الل االي�ام المقبلة”.واضاف 
عبطان ان “الشاش�ات االلكترونية ت�م ترخيصها من ميناء 
ام قص�ر وتوجهت الى ملع�ب البصرة الدول�ي والحمولة 
األخرى توجهت الى ملعب كربالء الدولي، والثالثة سيتم 
ترخيصها األس�بوع المقبل وارسالها الى ملعب الشعب 
الدولي”.ولف�ت الى انه “س�يتم نصب شاش�ات ملعب 
كرب�الء الدولي خالل االيام المقبلة لتكون جاهزة في 
مباري�ات ممثل�ي الك�رة العراقي ف�ي كأس االتحاد 

االسيوي 2018 فريقي الزوراء والجوية.

             المستقبل العراقي / وكاالت

س�جل البلجيكي روميل�و لوكاكو، مهاجم مانشس�تر يونايتد، هدف 
فريقه األول بمرمى س�وانزي س�يتي، في المباراة ضمن منافسات 
الجول�ة ال��32 م�ن ال�دوري اإلنجليزي.وذكرت ش�بكة “س�كاي 
س�بورتس”، أن لوكاكو بات خامس أصغر العب يسجل 100 هدف 
في البريمييرليج بعمر 24 عاما و322 يوما، بعد مايكل أوين )23 
عام�ا و134 يوما(، روبي فاول�ر)23 عام�ا و283 يوما(، واين 
روني )24عاما و100 يوم( وهاري كين )24 عاما و191 يوما(.

يشار إلى أن لوكاكو انضم لمانشستر يونايتد من إيفرتون في 
الصيف الماضي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

لوكاكو يسجل رقاًم مميزًا 
يف الربيميريليج

سيميوين يكشف كواليس العشاء مع ديباال
             المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف األرجنتيني دييجو سيميوني 
المدير الفن�ي لفري�ق أتلتيكو مدريد 
اإلس�باني حقيق�ة الش�ائعات الت�ي 
ت�رددت مؤخ�ًرا ح�ول اهتمام�ه 
بض�م مواطنه باول�و ديباال 

نجم هجوم يوفنتوس اإليطالي.
وكان�ت بع�ض التقاري�ر ق�د قال�ت 
مؤخًرا إن أتلتيك�و يريد ديباال كبديل 
ف�ي ح�ال رحي�ل الفرنس�ي أنطون 
جريزم�ان ع�ن األتلتي ه�ذا الصيف، 
وزادت التكهن�ات أكثر بع�د أن التقى 
م�درب الروخيبالنك�وس بديباال في 

أحد المطاع�م بالعاصمة اإلس�بانية 
مدريد.

ونفى س�يميوني هذا األمر حيث قال 
في مؤتمر صحفي: “نعم لقد التقيت 
ديباال، هو العب كبير، تناولت العشاء 
مع�ه، وتحدثن�ا مع�ا ع�ن الكثير من 
األش�ياء، لكن كان ح�وارا عاديا بين 

اثنين م�ن األصدقاء، وال ش�يء أكثر 
من ذلك”.

وأض�اف: “أحيانا الصحافة تبالغ في 
األمر، وتعطي معلومات زائفة، عالمنا 
اآلن يعتمد على المعلومات، ويسرني 
تقديم المعلومات الصحيحة، وإظهار 

الحقيقة.

راتب فلكي إلعادة رونالدو اىل الشياطني احلمر

ليفربول يعادل رقم آرسنال التارخيي

            المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية، ع�ن 
اإلنجليزي  اس�تعداد مانشس�تر يونايت�د 
لتقدي�م رات�ب فلك�ي أس�بوعي الغ�راء 
الالع�ب كريس�تيانو رونال�دو بالع�ودة 
إل�ى ملع�ب أولد تراف�ورد ف�ي الصيف 

المقبل”.
وقال موق�ع ) دون بالون(  اإلس�باني 
أن” نادي الشياطين الحمر على استعداد 
لجعل نجم ري�ال مدريد األعلى أجراً في 
العال�م من خ�الل تقديم رات�ب يصل إلى 

365 ألف جنيه استرليني في األسبوع”.
وج�اءت هذه التقارير في الوق�ت الذي تحدثت 

في�ه بعض المصادر ع�ن إمكانية تقديم الحارس 
ديفي�د دي خيا إلى نادي ري�ال مدريد في صفقة 
ال�ذي غ�ادر  رونال�دو  تب�ادل م�ع كريس�تيانو 

مانشستر يونايتد في عام 2009.
ويس�عى ريال مدريد وفي الوقت نفس�ه لتجديد 
الدم�اء في خ�ط الهجوم ف�ي س�وق االنتقاالت 
الصيفي�ة القادمة م�ن خالل التعاقد مع أس�ماء 
كبيرة مث�ل نيمار مهاجم باريس س�ان جيرمان 

وإدين هازارد نجم تشيلسي.
وأح�رز النجم البرتغالي كريس�تيانو رونالدو 34 
هدفاً وصنع س�بع تمريرات حاس�مة في جميع 
المس�ابقات الرس�مية في ه�ذا الموس�م ، وهو 
هداف دوري أبطال أوروبا خالل الموسم الجاري 

برصيد اثني عشر هدفاً.

         المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، 
عن رف�ض الكولومب�ي خاميس 
رودريجي�ز، نجم باي�رن ميونخ، 
اإلنجلي�زي  لل�دوري  االنتق�ال 

الممتاز، خالل الفترة المقبلة.
إن  وقال�ت صحيف�ة “ذا ص�ن”، 
خامي�س رودريجي�ز، رفض فكرة 
االنتقال للدوري اإلنجليزي الممتاز، 
الصي�ف المقب�ل، إذ يفض�ل الالعب، 

البقاء في صفوف البافاري.
وأض�اف رودريجي�ز، ف�ي تصريح�ات 
للصحيف�ة، بعد مب�اراة كولومبيا األخيرة 
أمام أس�تراليا، عندما س�ألته ع�ن إمكانية 
قدوم�ه لل�دوري اإلنجلي�زي “أن�ا بخير في 

بايرن ميونخ”.
وأض�اف “م�ع موناك�و كن�ت ألعب، 

واآلن ف�ي بايرن ميونخ أيًض�ا، أظن أنه من 
الجيد، الوصول ل�كأس العالم وأنا في إيقاع 
مميز، اللحظات الغير جيدة في ريال مدريد، 

ساعدتني على النمو”.
وتاب�ع “م�ع م�رور الوق�ت أتعل�م الهدوء، 
أري�د دائًما أن أكون بحال�ة جيدة، ولكن في 
الوق�ت الذي تتعلم فيه، يجب أيًضا أن تكون 

هادًئا”.
وأردف “أنا على نفس المس�توى الذي كنت 
علي�ه، ألعب بش�كل جيد حالًي�ا، ألنني كنت 
أش�ارك بانتظام، دائًما أنت تحلم باللعب في 

كأس العالم، أتمنى أن أقدم شيًئا رائًعا”.
وع�ن تصريحات تيم كاهي�ل، العب منتخب 
أس�تراليا، ال�ذي أكد في حدي�ث صحفي، أن 
كولومبيا واحدة م�ن أفضل 4 منتخبات في 
العالم، علق خامي�س “ال أعتقد أننا يجب أال 
ندخل في هذا، علينا أن نكون هادئين، علينا 

القيام بعملنا فقط.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف الدول�ي البرازيل�ي، ونجم باريس س�ان 
جيرم�ان، نيم�ار دا س�يلفا، للم�رة األولى، عن 
مس�تقبله مع الفريق الباريسي، بعد الشائعات 
التي تحدثت عن رغبته في الرحيل الصيف المقبل، 
وأن ريال مدريد اإلس�باني، وجهته التالية.وقال 
نيمار، في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو 
ديبورتيف�و “ الكتالونية “الرحيل عن باريس؟.. 
جميعها شائعات ال أستطيع الرد عليها.. انتقلت 
إلى باريس لصناعة التاريخ.. أنا سعيد وهادئ؛ 

وال يوجد ش�يء يقال بشأن هذه 
األخبار”.وتاب�ع نيم�ار؛ “أحترم 
كريس�تيانو رونالدو، إنه المرجع 
بالنس�بة لي.. قضى ال�10 أعوام 

األخي�رة يق�دم مس�تويات رائعة، 
مثل ليونيل ميسي، والجميع يتعلم من 

هذا الثنائ�ي العظيم”.وأضاف نيمار، أن 
ري�ال مدريد يمل�ك عدة العبي�ن مهمين، 
وال يمكن اختزال النادي الملكي في العب 

معي�ن، والتركي�ز فق�ط على كريس�تيانو 
رونالدو.

             المستقبل العراقي / وكاالت

واص�ل األرجنتين�ي م�اورو إيكاردي، 
مهاج�م إنتر مي�الن اإليطالي، صناعة 
التاري�خ خ�الل الموس�م الج�اري مع 
فريق�ه عق�ب تس�جيله ثنائي�ة أم�ام 

هيالس فيرونا ، ضمن مباريات الجولة 
ال�30 من منافسات الكالتشيو.وذكرت 
شبكة “أوبتا” لإلحصائيات، أن إيكاري 
أصبح ثالث العب في تاريخ إنتر يسجل 
24 هدف�ا عل�ى األق�ل ف�ي موس�مين 
عل�ى التوال�ي بال�دوري اإليطالي بعد 

ناي�رز)1949-1950  س�تيفانو 
وجوزيب�ي  و1950-1951( 
و-1930 ميات�زا)1929-1930 

1931(.وس�جل إيكاردي أهدافه 
ال�24 م�ع األفاعي في 25 مباراة  

بالدوري اإليطالي هذا الموسم.

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف المركز الدولي للدراس�ات الرياضية بسويسرا، عن 
تشكيلته المثالية ألفضل الالعبين في الدوريات األوروبية 
الخمس الكبرى، خالل ال� 3 أشهر األولى من العام الحالي.

وف�ي التش�كيلة الت�ي نش�رتها صحيف�ة “م�اركا”، جاء 
في الهج�وم الثنائي كريس�تيانو رونالدو )ري�ال مدريد(، 
وجونزال�و هيجواين )يوفتوس(.وعل�ى الجناحين تواجد 

المص�ري محمد ص�الح )ليفربول(، وليونيل ميس�ي 
)برش�لونة(، وفي قلب الوسط جاء الثنائي كريستيان 
إريكس�ن )توتنه�ام(، وتون�ي كروس )ري�ال مدريد(.

وفي حراس�ة المرمى، تواجد الفرنس�ي هوجو لوريس 
)توتنه�ام(، وتك�ون رباعي الدف�اع الظهي�ر األيمن داني 
كارفاخ�ال )ري�ال مدري�د(، الس�نغالي كالي�دو كوليبالي 
)نابول�ي(، والكولومبي دافينس�ون سانش�يز )توتنهام(، 

بينما احتل مركز الظهير األيسر، ماريو روي )نابولي(.

نيامر يرد بحسم
عىل رحيله

إيكاردي ينضم ألساطري إنرت ميالن برقم مميز

صالح جياور مييس ورونالدو يف تشكيلة األحالم

             المستقبل العراقي / وكاالت

مانشس�تر  م�درب  موريني�و،  جوزي�ه  ق�ال 
يونايتد، إن العب وس�ط الفري�ق، بول بوجبا، 
هو أفضل من يش�رح أس�باب تراجع مستواه، 
خالل الموس�م الحالي.وكان بوجبا، قد تعرض 
إلصابة في عضالت الفخذ الخلفية، في مباراة 
أمام بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا، 
خ�الل س�بتمبر/أيلول الماض�ي، وفش�ل بع�د 
التعاف�ي، ف�ي اس�تعادة تألقه، ال�ذي ظهر به 
في بداية الموس�م.وبعد ذل�ك، غاب بوجبا )25 
عاما( عن اللعب خالل الموس�م الحالي، بسبب 
إصاب�ات خفيف�ة، وتراج�ع المس�توى، ول�م 
يش�ارك أساس�يا في آخر 3 مباريات لليونايتد.

وقبل مواجهة س�وانزي سيتي في وقت الحق 
اليوم الس�بت، أوضح موريني�و في تصريحات 
صحفي�ة “مس�توى أداء بوجب�ا، ال عالق�ة له 
باإلصابة، ألنه تعافى بص�ورة جيدة”.وأضاف 

“أبحث�وا األمر م�ع بوجبا، عندم�ا تتاح لكم 
الفرص�ة، أن�ا أق�وم بعمل�ي، وه�و كل م�ا 
استطيع القيام به، وال يمكنني فعل أي شيء 
آخر”.وأردف المدرب البرتغالي “تعافى جيدا 
بع�د اإلصابة. لقد كانت إصابة خطيرة تنتهي 
بجراحة ف�ي معظم الحاالت.وتابع “أعتقد أن 

حالت�ه أكثر من جيدة، بع�د التعافي من 
اإلصاب�ة العضلية.. ل�م تعاوده 

أثار اإلصابة مطلقا.

مورينيو يضع بوجبا يف موقف حمرج

       المستقبل العراقي / وكاالت

ع�ادل فري�ق ليفرب�ول، رقم 
بعدم�ا  التاريخ�ي  آرس�نال 
عل�ى  مهًم�ا  ف�وًزا  حق�ق 
مضيف�ه كريس�تال ب�االس 

)1-2(، ضمن منافس�ات الجولة 
ال��32 م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي 

الممتاز.
ورف�ع ليفربول رصي�ده بعد هذا 
ليحت�ل  نقط�ة،   66 إل�ى  الف�وز 
المركز الثاني مؤقًتا لحين نهاية 

الجولة.
وقالت شبكة “سكاي سبورتس” 
ليفرب�ول  إن  لإلحصائي�ات 
ع�ادل رق�م آرس�نال التاريخ�ي 
ف�ي االنتص�ارات خ�ارج األرض 
بال�دوري اإلنجلي�زي. وأش�ارت 

الي�وم  ليفرب�ول  ف�وز  أن  إل�ى 
خارج ملعبه يحمل رقم 679 في 
المس�ابقة، متعاداًل مع آرسنال، 
ويأتي خلفهما مانشستر يونايتد 
 )598( إيفرت�ون  ث�م   )668(

وأستون فيال )537(.



www.almustakbalpaper.net

العدد )1646( االحد  1  نيسان  2018
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً:عليك أن تنىس لليوم خالفاتك مع زمالء العمل 
وأن تعمل معهم لتحقيق مصالح

مهنياً:علي�ك أن تتواص�ل مع زمالء العم�ل بطريقة 
أكثر إحرتافية كي تعرف كيف توصل

مهنياً:تعي�ش الي�وم أج�واء متوترة يف العم�ل اليوم 
فالكل يعرتض عىل إقرتاحاتك وتحاول

مهنياً:حيات�ك العملي�ة تم�ر بتغيري علي�ك أن تعرف 
كيف تتأقلم مع هذا التغيري فقد تكون

مهنياً:تس�عى الي�وم اىل أن تس�تعيد مصداقيت�ك يف 
العمل وتثبت قدرتك عىل إتمام

الرسطان

مهنياً:تقوم اليوم بوضع خطط عمل جديدة عىل أمل 
أن تزدهر أعمالك يف الفرتات

مهنياً:تستلم اليوم منصب جديد يف العمل يضيف لك 
الكثري من الخربة عاطفياً:تعرف

مهنياً:إضب�ط أعصاب�ك اليوم فقد تم�ر بيوم حافل 
باملشاكل التى تتطلب منك أن تكون

مهنياً:تخ�وض تجربة جدي�دة من نوعه�ا يف العمل 
ولكنك تجد لها حلوالً رسيعة

مهنياً:تس�ري أعمالك اليوم بسالسة وبسهولة فأنت 
اليوم تمر بيوم هادئ خايل من

مهنياً:تمر بيوم مرهق تش�عر م�ن خالله بالتعب و 
الرغبة يف أخذ إجازة لإلسرتخاء

مهنياً:عليك أن تبحث اليوم باملس�ائل املادية للرشكة 
وأن تحرص األولويات.

احلوتالعذراء

تأثري خطري للشاي األخرض عىل القلب
دول  مختل�ف  يف  التغذي�ة  علم�اء  يؤك�د 
العالم عىل ع�دم وجود مواد غذائية مفيدة 
وأخ�رى م�رة بص�ورة مطلقة.وحصل 
أطب�اء القلب يف جامعة تورنتو يف كندا عىل 
معلومات تفيد بأن الش�اي األخر القوي 
)الثقيل( يمكن أن يكون س�ببا يف تس�ارع 
نبضات القلب )اضط�راب النبض(، أي أن 
تأث�ريه يفوق تأثري الش�اي األس�ود يف هذا 

املجال.
ويعود السبب يف هذا إىل أن الشاي األخر 
يحتوي عىل م�واد بيولوجية نش�طة أكثر 
م�ن الش�اي األس�ود، ق�ادرة ع�ىل التأثري 
الدموي�ة، أي أن  فيزيولوجي�ا يف األوعي�ة 
تناول الشاي األخر بصورة غري صحيحة 
ي�ؤدي إىل ظه�ور أع�راض ع�دم انتظ�ام 
نبض�ات القل�ب وإىل ارتف�اع ضغ�ط الدم 

أيضا.ويؤكد الخ�رباء أن الخواص الصحية 
املفيدة للش�اي األخر تظه�ر عندما يتم 
تناول�ه منفصال وليس بع�د تناول الطعام 
مب�ارشة، وأن�ه يجب عدم تن�اول أكثر من 
كوب�ن منه يف اليوم، ألنه قد يس�بب تكون 

الحىص يف الكىل.
ويف ذات الس�ياق، يفضل العديد من الناس 

تناول الشاي الساخن.

جوارب  حتمي مرضى السكري
طور علم�اء أمريكي�ون جوراب ذكي�ة، تمكن 
م�رىض الس�كري من التنب�ؤ بح�دوث قرح يف 
أقدامهم، ومن ثم تجنيبهم التعرض ملضاعفات 

قد تؤدي إىل فقدانها.
وم�ن بن أخط�ر مضاعفات مرض الس�كري، 
ما يعرف باس�م “القدم السكري”، حيث يفقد 
املريض اإلحس�اس يف قدميه بش�كل تدريجي، 
مم�ا يعرضه للجروح أو الق�رح التي يمكن أن 

تتطور إىل إصابات عميقة وخطرية.

ويش�مل “القدم الس�كري” تراجع اإلحس�اس 
وااللتهاب�ات ثم التقرح�ات، التي ق�د تؤدي يف 
النهاية إىل موت أنسجة القدم )الغنغرينا(، ومن 
ثم االضطرار إىل اس�تئصال القدم أو جزء منها.

إال أن فريق�ا من الباحثن يف الهندس�ة الطبية 
يف سان فرانسيسكو، توصل حديثا إىل “جورب 
ذك�ي”، يتنب�أ بإصاب�ات القدم قب�ل وقوعها.

والجورب الجديد مصنوع من نس�يج حس�اس 
وناعم وقابل للغس�يل، مع مستشعرات تراقب 

العالمات التي تس�بق حدوث الق�رح يف القدم، 
بناء عىل عدة عوامل مثل حركة الدورة الدموية 
يف الق�دم ودرج�ة حرارتها.ويرتب�ط الجورب، 
الذي يبلغ س�عر الزوج منه 20 دوالرا، بتطبيق 
ذكي ع�ىل الهوات�ف، يبل�غ املري�ض بإمكانية 
حدوث القرح وبموعد تقريبي لذلك.يشار إىل أن 
نحو 100 ألف مريض سكري يفقدون أقدامهم 
س�نويا، بس�بب القرح التي تصيبها وعادة ما 

تتلوث، مما يؤدي إىل موت األنسجة.

رس الصوت الصادر عن »طقطقة« األصابع
توّص�ل باحثون يف دراس�ة علمية حديثة 
ملعرف�ة رس الص�وت ال�ذي يص�در ل�دى 
»طقطق�ة« األصابع، مظهرين أن س�ببه 
الس�ائل  يف  انفج�ار فقاع�ات مجهري�ة 
له�ذه  املفاصل.للتوص�ل  يف  املوج�ود 
الخالصات، اس�تند الباحثون الفرنسيون 
رياضي�ة. نم�اذج  إىل  واألمريكي�ون 

والفرضية التي طرحوها ليس�ت جديدة، 
وهي ظه�رت ألول مرة قب�ل 70 عاماً ثم 
شككت بها دراسات الحقة، إال أن الجديد 
يف خالصات الدراس�ة األخ�رية أن انفجار 
فقاعة واحدة يكفي إلصدار هذا الصوت، 

بحس�ب عبد الله بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باريس.وكانت دراس�ة أجريت 

يف الع�ام 2015 تحدث�ت ع�ن أن ص�وت 
»القرقع�ة« يأتي م�ن تش�ّكل الفقاعات 
وليس من انفجارها.وقال بركات: »رّكزنا 
عىل هذه املسألة من وجهة نظر رياضية، 
ألن كّل األبح�اث الس�ابقة كان�ت تعتم�د 
ع�ىل املراقبة«.وأض�اف: »حاولنا بذلك أن 
نبن�ي نموذج�اً رياضي�اً لوص�ف ظاهرة 
فيزيائية«.وخل�ص الباحثون يف الدراس�ة 
املنشورة يف مجلة »ساينتيفيك ريبورتس« 
إىل أن انفج�ار الفقاع�ات الصغ�رية ه�و 
املسؤول عن إصدار صوت »القرقعة« لدى 

»طقطقة« األصابع، وليس تشّكلها.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن فرنسا تحتل املركز األول بالعالم يف 
النبيذ، والثاني يف الطاقة الكهربائية والنووية، 
الراب�ع يف الش�عري والس�يارات، الخام�س يف 
القمح والحب�وب والذرة واألورانيوم، الحادي 
عرش يف البطاطا واألخش�اب، الثاني عرش يف 

الخنازير، الرابع عرش يف األبقار.
ه�ل تعل�م أن الربازي�ل تحتل املرك�ز األول يف 
العال�م يف إنتاج البن وقصب الس�كر والحديد 
والحمضي�ات، الثان�ي يف ال�كاكاو واألبقار، 
الثالث يف ال�ذرة والقصدير الرابع يف الخنازير 
والبوكس�يت، الخامس يف األخشاب، السابع 
يف القطن والذهب الثامن يف األرز، التاس�ع يف 
الحب�وب، الع�ارش يف الني�كل، الثالث عرش يف 
النبيذ، الس�ادس عرش يف الزنك، السابع عرش 

يف األغنام، التاسع عرش يف البرتول.

قفاز ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة
بتكر علماء من روسيا ألول مرة يف العالم 
قف�ازا يمكن التحكم ب�ه بالعقل، وقد بدأ 

انتاج هذا القفاز تجاريا.
وتق�وم ه�ذه التكنولوجي�ا الجديدة عىل 
تمك�ن املعاق م�ن تحريك يده املش�لولة 
بق�وة تفكريه. ويق�ول األطب�اء إنه بعد 
يتمك�ن  الدماغي�ة،  بالجلط�ة  اإلصاب�ة 
املصاب خ�الل فرتة زمنية م�ن التدريب، 
باس�تخدام ه�ذه القفازات، م�ن العودة 
لحياة طبيعية دون الحاجة إىل مس�اعدة 
خارجية.وتقول الخبرية يف طب األعصاب 
يلينا زايتسيفا: »نراقب استعادة الوظيفة 
الحركي�ة للمص�اب، حيث يق�وم بحركة 
جديدة لم يكن بمستطاعه عملها من قبل. 
وإضافة إىل هذا الحظنا تحس�ن وظائفه 

املعرفية وتحسن الذاكرة واملزاج«.

كما أضافت زايتسيفا أن »طريق الشفاء 
الت�ام طويل، حيث تتضم�ن الدورة األوىل 
وحدها خمس�ة تمارين. ويساعد القفاز 
الخالي�ا  إش�ارات  التق�اط  الدم�اغ ع�ىل 

العصبية. وهو قادر عىل التعرف عىل مدى 
صح�ة الحركات التي يق�وم بها املصاب، 
وعندما تكون اإلش�ارة صحيحة يش�تعل 
الضوء األخر«.ويعد هذا القفاز اخرتاقا 

حقيقيا يف الطب، وه�و من ابتكار علماء 
معهد بريوغوف للبح�وث الطبية. ويقول 
مدير مخترب املعهد العايل للنشاط العصبي 
وفزيولوجي�ا األعصاب التاب�ع ألكاديمية 
فرول�وف:  ألكس�ندر  الروس�ية،  العل�وم 
»يوج�ه املريض هذا القفاز بفكره، حيث 
يتصور انبس�اط القفاز، فينبسط. وهذا 
يتم وفق برنامج خاص يس�اعد القفاز يف 

التعرف عىل حاجة املصاب ورغبته«.
يف  تس�تخدم  مماثل�ة  قف�ازات  وهن�اك 
سنغافورة واليابان وأملانيا. بيد أن القفاز 
الرويس أرخ�ص ثمنا، م�ع أن له خواص 
مماثل�ة لها.وي�رى العلم�اء أن املصابن 
سيس�تطيعون قريب�ا، لي�س فق�ط رفع 
فنج�ان القه�وة، ب�ل وحتى الع�زف عىل 

القيثارة.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكفي 8 أش�خاص” - 1 رأس متوس�طة قرنبيط - 1 حبة كبرية بصل 
مفروم - 2 فصوص ثوم رشائح - 4 كوب حليب سائل - 4 كوب شوربة 
“مرقة” دجاج - 1 كوب جبنة شيدر مبشورة - 2 ملعقة كبرية “ملعقة 

طعام” زبدة – ملح - فلفل أسود مطحون - شبت مفروم للتزين
طريقة التحضري:

نغسل القرنبيط جيداً، ثم نقسمه زهرات صغرية.
يف وعاء متوسط عىل نار متوسطة، نضع الزبدة حتى تسخن، ثم نضع 

البصل والثوم، ونقلبهم حتى يذبل البصل ويلن.
نضي�ف القرنبي�ط املقطع، ونقلب جي�داً حتى يكتس�ب رائحة البصل 

والثوم ويتشوح.
نضيف الشوربة والحليب، ونقلب مرة اخرى.

نرتك الشوربة عىل نار متوسطة حتى تبدأ يف الغليان.
نخف�ف النار، ونغطي الوعاء، ونرتكه ملدة 10 - 15 دقيقة حتى ينضج 

القرنبيط.
نرفع الوعاء من عىل النار، ونرب الشوربة يف الخالط أو بالهاند بلندر 

حتى تنعم جيداً.
نضيف الجبنة الشيدر املبشورة للشوربة، ونقلبها جيداً حتى تذوب.

نصب شوربة القرنبيط يف البوالت الصغرية، وُنزينها بالشبت.
نقدم شوربة القرنبيط بالجبنة الشيدر ساخنة.

شوربة القرنابيط باجلبن الشيدر
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كـاريكـاتـير

عاقب الربملان البلجيكي األمري لوران بوقف جزء من املخصصات املالية 
الس�نوية التي يحصل عليها، بس�بب مش�اركته يف فعالية دبلوماس�ية 

مرتديا زيا عسكريا بدون موافقة الحكومة.
وص�وت مجلس النواب، الجمعة، بأغلبي�ة 93 صوتا عىل وقف جزء من 
املخصصات املالية يقدر بس�تة وأربعني ألف ي�ورو )57 ألف دوالر( ملرة 
واح�دة، من إجمايل مخصصاته املالية الس�نوية واملقدرة بثالثمائة ألف 

يورو.
وصدر القرار رغم خطاب مؤثر أرس�له شقيق امللك فيليبي )54 عاما(، 

قال فيه إنه لم ينل الفرصة مطلقا الختيار العمل املنوط به.
ونقلت أسوشيتد برس عن باتريك ديفال زعيم حزب »يف إل دي« الليربايل 
قوله إن األمري يتعني عليه قبول الرشوط املصاحبة للمخصصات املالية، 

»أو يرفض املخصصات )بعدها( هو حر يستطيع فعل ما يريد«.

أظه�رت صور لقط�ات مذهلة من عاصف�ة ترابية يف منطق�ة منغوليا 
شمايل الصني، إذ انخفضت الرؤية بشكل كبري، مما أدى إىل إرباك حركة 

املرور.
وقالت الس�لطات الصيني�ة إن العاصفة الرتابية غطت مناطق واس�عة 
من البالد وصلت مساحتها إىل 1.5 مليون كيلومرت، بما يف ذلك العاصمة 

بكني.
وأص�درت الس�لطات تحذيرا للس�كان، داعي�ة إياهم إىل إغ�الق النوافذ 
بش�كل محكم ووضع قناعات للحماية من الغبار، كما حثت السائقني 

عىل الحيطة والحذر.
وأدت العاصف�ة إىل ب�روز املدين�ة يف ل�ون برتقايل، بينما بدت الش�وارع 

خالية من املارة جراء رداءة الطقس.

»سامء برتقالية« يف الصنيالربملان البلجيكي يعاقب شقيق امللك جائزة ياناصيب بنصف مليار دوالر تبحث عن الفائز

)3( أكواب قهوة حلامية عضلة القلب!

ق�ال القائمون ع�ىل يانصي�ب )ميغا 
مليون�ز( األمريك�ي إن قيم�ة الجائزة 
الك�ربى زادت إىل 521 ملي�ون دوالر، 
لك�ن لم يعلن عن اس�م فائ�ز يف وقت 

مبكر السبت.
وهذه هي رابع مرة يف تاريخ الجائزة 
تتج�اوز فيه�ا قيم�ة اليانصيب 500 
ملي�ون دوالر. وكانت األرق�ام الفائزة 
يف الس�حب الذي أجري مساء الجمعة 

هي 11 و28 و31 و46 و59.
ويأت�ي هذا بعد س�حب أجري يوم 27 
م�ارس ه�و الثال�ث والعرشي�ن عىل 
الت�وايل، دون تذك�رة فائ�زة بالجائزة 
الكربى. وتزيد قيم�ة الجائزة الكربى 

من�ذ أن فاز بها يف آخر مرة ش�اب من 
والي�ة فلوريدا )20 عام�ا(، وكان ذلك 
يف الخام�س من يناي�ر وبلغت قيمتها 

451 مليون دوالر.
والجائ�زة الت�ي جرى الس�حب عليها 
مس�اء الجمعة هي عارش أكرب جائزة 
تق�دم يف تاريخ اليانصي�ب يف الواليات 

املتحدة.
تاري�خ  يف  مس�جلة  جائ�زة  وأك�رب 
يانصي�ب )ميغا مليون�ز( كانت 656 

مليون دوالر وكان ذلك عام 2012.
وتباع بطاقات جائ�زة )ميغا مليونز( 
يف 44 والي�ة، باإلضاف�ة إىل واش�نطن 

العاصمة وجزر فريجن األمريكية.

وج�د باحثون برازيلي�ون أن تناول 3 أكواب 
من القهوة يومياً أمر قد يساعد عىل تنظيف 
الرشايني. واكتش�ف الباحثون عرب دراس�ة 
أجروها يف جامعة ساو باولو أن َمن يرشبون 
كمي�ات كبرية من القه�وة يومياً تقل لديهم 
مخاطر االصابة بتكل�س الرشايني، وهو ما 
يعني تناقص ترسبات الكالسيوم يف الصمام 

األبهري بعضلة القلب لديهم.

وأوردت صحيفة الداييل ميل الربيطانية عن 
أندري�ا مرياندا، الباحث الرئييس بالدراس�ة، 
قوله »وجدنا من خالل النتائج التي توصلنا 
إليه�ا أن تن�اول أكث�ر م�ن 3 أك�واب قهوة 
بص�ورة يومي�ة أمر يح�د بش�كل فعال من 

احتماالت تكلس الرشيان التاجي«.
وأظه�رت النتائج أن أقىص درجة اس�تفادة 
يمكن الحصول عليها ه�ي التي تحدث عند 

تن�اول أكثر م�ن 3 أكواب قه�وة يوميا، وأن 
الكمي�ة إذا زادت عن ذلك، فإنه�ا قد تنقلب 

إىل الضد.
ومع ه�ذا، ف�إن الباحث�ني لم يتمكن�وا من 
معرفة الرس الذي تحتويه القهوة بالنس�بة 
لصحة القلب، وإن رجحوا أن الرس قد يكون 
الكافي�ني أو أي م�ن خصائصه�ا املض�ادة 

لألكسدة.

محمد عبد الجبار الشبوطماجد عبد الغفار الحسناوي

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

إن استغالل الثروة املائية واملحافظة عليها من الهدر مسؤولية 
وطنية كربى لدعم االقتص�اد الوطني والنهوض بواقع الزراعة 
والطم�وح كبري ب�اإلدارة املث�ىل للمي�اه لتحقيق فائ�دة كربى 
الس�تغالل امثل للمياه باس�تخدام الجداول املبطنة لنقل املياه 
وتقلي�ل من الضائعات املائي�ة علماً أن الدول املتش�اطئة قللت 
وخفض�ت م�ن االطالقات املائي�ة وزادت من تصدي�ر املنتجات 
الزراعي�ة مما وض�ع العراقي�ل أمام الج�دوى املائي�ة ولكن ال 
مس�تحيل أمام العقل البرشي بتوظيف الجهود والط����اقات 
الفنية والتخطيط ملشاريع اس�رتاتيجية إليصال املياه لألرايض 
البعيدة وتلبية احتياجات املزارع من املاء والرتش�يد باستخدام 
املياه مس�ؤولية بمش�اركة الجميع للحفاظ عىل ديمومة هذه 
النعمة فاالستخدام الغري ناجح والتوزيع الغري عادل من املشاكل 
الت�ي تهددنا مرتبطة مع مش�اكل اخرى فه�ذه الثروة تأثريها 
الكب�ري عىل االم�ن الوطني والغذائي وقد تنش�أ الحروب وتتغري 
الجغرافي�ة إذا دعت الرضورة لحماية مصادر املياه ومش�كلة 
فق�ر ون�درة املياه أنه�ا ذات منش�أ خارجي إضاف�ة إىل كيفية 
اس�تخدامها واملحافظة عليها من الهدر والتبذير واس�تثمارها 
ليضم�ن اس�تمراريتها لألجيال القادم�ة باإلضافة إىل ضعف يف 
صيانة املياه ومش�اكل التل������وث ويزداد الطلب عىل املياه 
م�ع التصاع�د يف النمو الس�كاني وقد بل�غ يف املي�زان التجاري 
الزراعي مداه وارتفعت نس�بة االس�تريادات الزراعية فمعالجة 
ه�ذه الج�روح بتبني سياس�ة مائية تكفل كفاءة االس�تخدام 
وتحدي�ث مؤسس�ات إدارة وصيان�ة ش�بكات ال�ري والرصف 
ونطمح بتحسني املوقف املائي من خالل ايجاد الحلول مع دول 
الجوار بالتوصل إىل اتفاقات دولية القتسام املوارد املائية بشكل 
رس�مي ومريض لألطراف املعنية ووضع اسرتاتيجية الستثمار 
املخزون املائي الجويف وتطوير اس�تعمال مياه الرصف الصحي 
املعالجة يف الزراعة واتباع االس�اليب الحديثة يف ادارة واستغالل 
املوارد املائية لالستخدام الزراعي، واهمية التحول إىل نظام الري 
بالتن������قيط واستخدام الطاقة الجديدة واملتجددة يف تحلية 
املي�اه وتدريب الكوادر البرشية لرفع كفاءتها من اجل ترش�يد 
استخدام املياه وتقليل الهدر منها وإنشاء السدود عىل الوديان 
لخزن املياه التي تتس�اقط يف فصل الشتاء والتوسع باستخدام 
املحاصي�ل تتطل�ب مقادي�ر قليل�ة م�ن امل�اء، إال أن تكري�س 
التكنولوجيا االرسائي�����لية يف خدمة مشاريع تعطيش العراق 
بمش�اركة )75( رشكة ارسائيلية يف مشاريع السدود بمرشوع 
الغاب الرتكي لقطع مس�ارات دجلة والف�رات والدول االقليمية 
تخطط إليذاء الش�عب العراقي وإضعافه ألنه البلد الوحيد الذي 
يجمع الثروات االس�رتاتيجية الث�الث )املياه- النف�ط- والقوة 
البرشية( وهل ستحقق نبوءة املنظمات االروائية العاملية بزوال 
دجلة والفرات بحلول )2040( وكذلك التمويل الكويتي لتحويل 
مج�رى دجل�ة وس�حبه إىل األرايض الس�ورية وع�ىل الرغم من 
التقاري�ر األخرية التي اش�ارت إىل أن العراق س�يفقد بعد أربعة 
س�نوات 45% من املياه وهذا ين�����ذر بخطر كبري عىل الرغم 
م�ن خط�ورة تداعيات ش�حة املي�اه فالتصحر يغ�زو األرايض 
الزراعي�ة ويحوله�ا إىل أرايض قاحلة، إننا أمام كارثة إنس�انية 
وبيئية تس�تحق أن يق�ف الجميع اتجاهها بمس�ؤولية والعمل 
ع�ىل عقد اتفاقيات م�ع دول املنبع تكفل حص�ة العراق املائية 
عىل غ�رار االتفاقي�ات الدول�����ي�ة والفرص�ة متاحة لطرح 
القضايا املتعلقة باملياه يف املنتدى العاملي وحش�د التأييد الدويل 
لعدال�ة املطالب واالس�تفادة من اآلليات واملن�اخ اإليجابي الذي 
يوف�ره املنتدى حيث أن معظم دول العالم يف أنهارها أو مصادر 
مياهه�ا األخرى وكذلك دول املنبع وعادة هذا املنتدى يفتتح من 
قبل روؤساء الدول وقادتها وتخصص أيام لنش����اط الوزراء 
املعنيني واملواضيع التي يتم صياغته�ا بمثابة بروت�����وكول 
عمل للجميع ولكل كلمة أهميتها يمكن االستناد عليها كوثيقة 
دولي�ة مع������رتف بها عاملي�ًا وهذا املنت�دى فرصة عظيمة 
للعراق لطرح مش�كلة املياه عىل الصعي�د الدويل ولفت االنتباه 
للمش�اريع الكب�رية ل�دول املنبع وتأثريه�ا عىل البيئ�ة والبرش 
واالقت���ص�اد يف العراق ولجع�ل املجتمع ال�دويل يتبنى قضية 
دجل�ة والف�رات وع�ىل رضورة التفك�ري عاملياً والعم�ل محلياً، 
فاملس�ؤولية ع�ىل عاتق الجمي�ع ملحافظ�ة عىل الث�روة املائية 

وصونها لألجيال القادمة. 

اسفرت التجارب البرشية االنتخابية عن عدد من االنظمة االنتخابية 
التي يتم بموجبها انتخاب الهيئات الترشيعية او التمثيلية يف البالد 

)الربملان او مجلس النواب(.
وته�دف االنظم�ة االنتخابي�ة اىل تحقي�ق افضل تمثيل ش�عبي يف 
املجال�س املنتخبة اوال، ووصول افض�ل الكفاءات اىل هذه املجالس 
ثاني�ا، من اج�ل قيام مجال�س تمثيلية فاعلة ومؤث�رة عىل صعيد 

الترشيع والرقابة واملحاسبة.
وم�ن بني هذه االنظمة ما يعرف بنظام التمثيل النس�بي املطبق يف 

العراق وارسائيل وتركيا وعدد غري قليل من الدول.
وانم�ا تعتم�د الدول ه�ذا النظ�ام او ذاك بناء عىل رؤوي�ة الطبقة 

السياسية واختياراتها، يف ظرف سيايس-اجتماعي معطى.
وق�د اختارت اح�زاب الطبقة السياس�ية العراقي�ة الحاكمة نظام 
التمثي�ل النس�بي لتضم�ن وصوله�ا اىل الحك�م بحصة تتناس�ب 
وحجمها االجتماعي املفرتض، ولضمان تمثيل »مكونات« الشعب 
العراق�ي من خالل تمثيل ه�ذه االحزاب ومش�اركتها يف الحكم يف 

جناحيه السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية.
وله�ذا النظام س�لبياته وايجابياته الت�ي تختلف من بل�د اىل اخر. 
فه�ي ايجابي�ات وس�لبيات نس�بية تعك�س س�لبيات وايجابيات 
املجتمع نفس�ه اكثر من كونها تحلي�الت اكاديمية تدرس وتدّرس 

يف الجامعات.
نظام التمثيل النس�بي يقوم عىل االحزاب، ذلك الن الناخب ال يختار 
اش�خاص النواب، انما يختار االحزاب. وهذا يتطلب نضجا متقدما 

يف الحياة الحزبية يف البلد حتى تكون نتيجة االنتخابات نافعة.
وه�ذا غ�ري متحقق يف الع�راق يف الوقت الحايل. وذل�ك بمالحظة ما 

ييل:
1. اغل�ب االح�زاب العراقية مغلقة طائفي�ا او قوميا؛ فهي احزاب 
فئوية وليس�ت احزابا وطنية. وبالتايل اصبح�ت االنتخابات عبارة 
عن ممارس�ة مغلق�ة عىل الطائفة او القومية وليس�ت ممارس�ة 
وطني�ة. وق�د ادى ذلك اىل تعميق االنقس�ام القوم�ي والطائفي يف 

املحتمع العراقي.
2. ل�م تتطور االح�زاب العراقية اىل درجة ان تك�ون احزاب برامج 
ورؤى سياس�ية؛ فه�ي مجرد ادوات رك�وب لوص�ول زعمائها اىل 
الس�لطة، ول�وال الوانه�ا الطائفي�ة او العرقية ملا امك�ن للمواطن 
العراق�ي التميي�ز بينها. وقد اث�ر التنافس عىل الس�لطة حتى عىل 
الحي�اة الداخلية لهذه االح�زاب التي صارت تعاني من تش�ققات 

داخلية مع كل موسم انتخابي.
3. اغل�ب ه�ذه االحزاب موس�مية انتخابية بعدد كب�ري يفوق فيه 
الع�رض عىل الطل�ب. وبالتايل ل�م تتغلغل هذه االح�زاب عميقا يف 
الوعي الس�يايس للناخب العراقي. لقد انقسم الناخبون العراقيون 
لهذا الس�بب اىل ثالث فئات: فئة عازفة عن املشاركة يف االنتخابات، 
وفئة مغلقة عىل احزابها الفئوية، وفئة تضيع اصواتها عىل الكثرة 
الكاثرة من االحزاب املوس�مية. )حوايل مليوني صوت ضائع يف كل 

انتخابات(.
وقد ادت هذه املالحظات اىل مضاعفات سلبية جراء اعتماد اسلوب 

القائمة يف الرتشيح والتصويت.
1. تضيي�ق خي�ارات الناخ�ب اىل ادن�ى درجة متص�ورة. فالناخب 
يخت�ار الحزب او القائمة، لكنه ال يخت�ار النائب الذي يفرتض فيه 
ان يمثل الناخبني.سيكون النائب مدينا للقائمة او الحزب ومسؤال 
امامه، وليس مدينا للناخب وليس مس�ؤوال امامه. ويكون هامش 

التغيري محدودا مما يشكل مصادرة عىل املطلوب.
2. غالب�ا ما يتم اعداد القائم�ة االنتخابية بناء عىل اعتبارات كثرية 
لي�س من بينها بالرضورة معيار الكف�اءة، وهذا ما ادى اىل وصول 
اش�خاص اىل الربملان ال يجس�دون بالرضورة افضل ما يف املجتمع 
العراقي من كفاءات وقدرات وطاقات. فلم تتمكن طاقات اكاديمية 
و اقتصادي�ة وقانونية وعلمي�ة ومهنية وثقافية م�ن الوصول اىل 

الربملان الن مقاييس ومعايري الحزب والقائمة لم تنطبق عليهم.
3. وحص�ل تف�اوت كبري بل خط�ري يف الصف�ة التمثيلي�ة للنواب. 
فق�د وص�ل اىل الربملان مرش�حون ل�م يحصلوا اال عىل عدد يس�ري 
من االصوات يف حني فش�ل اخرون يف الوص�ول رغم حصولهم عىل 
اص�وات اكث�ر الن قوائمهم لم تح�رز النجاح يف طريقة احتس�اب 

االصوات واملقاعد.
هذه بعض سلبيات اسلوب القائمة، وهذه ال عالقة لها بابجابيات 
او س�لبيات القائمة يف دول اخرى، النها س�لبيات س�ببتها الحالة 
الراهن�ة للمجتم�ع العراقي. ل�ذا كان البد من الع�دول عن طريقة 
القائم�ة واعتم�اد طريق�ة االنتخ�اب الف�ردي التي ال تف�رز هذه 

السلبيات. 

م�ع اق�رتاب فص�ل الربي�ع تزه�ر النبات�ات 
والورود خارج البي�وت وداخلها حيث تصبح 
اللمس�ات الطبيعية ح�ارضة ىف جميع أجزاء 
املن�زل. وبأل�وان الربيع الزاهي�ة نتخلص من 
كآبة فص�ل الش�تاء وتبدأ الطاق�ة والحيوية 
تنب�ض يف أركان املن�زل بفضل تل�ك النباتات 

الرائع�ة، فالنباتات املنزلي�ة التي تحصل عىل 
رعاية جيدة تظ�ل رفيقا لفرتة طويلة يعيش 

معك لسنوات كثرية. 
إال أن�ه رغ�م رعايته بش�كل جيد يت�م إهمال 
أغلب النبات�ات يوما تلو اآلخ�ر، وإليك بعض 

النصائح  لالهتمام به.

املي�اه: ال يت�م التعام�ل بش�كل جيد يف 
الغال�ب م�ع جف�اف ج�ذور النبات�ات 
املنزلية. إال أنه من املحتمل أيضا املبالغة 
يف األم�ر ما يؤدي إىل إغراق الرتبة باملياه 
وتعفن الجذور. وبالتايل قم بتفقد الرتبة 
بش�كل منتظ�م للتأك�د م�ن أن الجذور 
ليس�ت غارقة. ويمكن أن يساعد وضع 
القلي�ل م�ن الح�ىص يف ق�اع الوع�اء يف 
ترصيف املياه الزائدة عن حاجة الزرع.

  الغب�ار: يح�ب إزالة الغبار ع�ن النبات 
املنزيل. فالغبار املرتاكم يمكن أن يخفض 
قدرة النبات عىل التمثيل الضوئي بواقع 

35 باملئة.
الض�وء: يحت�اج النب�ات إىل الض�وء، إذ 
تتحس�ن حالة النباتات يف نطاق مرتين 
من نافذة مضاءة بشكل جيد. وإذا كنت 
ال تستطع توفري هذا األمر، فقم باختيار 
النبات�ات الت�ي تتكي�ف بش�كل جيد يف 
الغ�رف املظلم�ة مث�ل النباتات املتس�لقة أو 
اللب�الب. ويمكن أن تكون األوراق الصفراء أو 
املتس�اقطة عالمة عىل قلة الضوء، كما يمكن 
أن تكون البقع الجافة أو املحرتقة إشارة عىل 

فرط التعرض للشمس.

بعض احلب للنبات املنزيل

السلبيـات املحليـة 
للقائمة االنتخابية

الثروة املائية بني الطموح 
واجلروح


