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»اإلمام الكاظم )عليه السالم(«

التواضع 
هو في أن تسير مع الناس بنفس السيرة 

التي حتب أن يعاملوك بها

ص3اقرتاع رسي للربملان: التصويت عىل عدم القناعة باجوبة »مفوضية االنتخابات«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4رصاع عىل »العرش« يف السعودية بني آل سعود

املحكمـة األميـركيـة العليـا تـرفـض نشـر تقـريـر يـديـن »سـي آي ايـه« بـالتعـذيـب

احلشد الشعبي يستعيد ست قرى يف »احلرض« بأول يوم من عمليات »حممد رسول اهلل«

تركيا »ترضب« البيشمركة يف سنجار
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعا نائب رئيس البرلمان آرام ش�يخ 
محمد، أمس الثالثاء، السلطات العراقية 
إلى التدخل الفوري واس�تدعاء الس�فير 
التركي لتسلميه مذكرة احتجاج رسمياً 
ضد التجاوز على س�يادة الع�راق، فيما 
دعا رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية 
التحال�ف الدول�ي إلى بي�ان موقفه من 
»التجاوزات« التركية في قضاء سنجار.

وعب�ر نائ�ب رئي�س البرلم�ان آرام 
ش�يخ محمدعن االستياء الش�ديد »لهذا 
التجاوز غي�ر المبرر واالنتهاك الس�افر 

لسيادة العراق«. وطالب شيخ محمد في 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 
»بالتدخ�ل  االتحادي�ة  الحكوم�ة  من�ه، 
الترك�ي  الس�فير  واس�تدعاء  الف�وري 
لتس�لميه مذكرة احتجاج رسمي رافض 
له�ذه االعتداءات المتك�ررة من الجانب 

التركي«.
وأشار إلى أّن استمرار تركيا بقصف 
األراض�ي العراقية بالس�الح الجوي هو 
بمثاب�ة تصعي�د واعت�داء واض�ح عل�ى 
الس�يادة العراقية وخرق ل�كل للمواثيق 

الدولية واتفاقات حسن الجوار.
وحذر م�ن ان هذا القصف »س�يؤثر 

حتم�ا على العالقات الثنائية بين البلدين 
ويزعزع األمن واالستقرار في المنطقة 
والس�يما ان الق�وات العراقي�ة تخوض 
ف�ي  كبي�رة  عس�كرية  مع�ارك  الي�وم 

الموصل ضد تنظيم داعش«.
من جهتها، دانت وزارة البيش�مركة 
قص�ف المقات�الت التركي�ة واعتبرت�ه 
تصرفا غير مقبول.. وقالت ان »استشهاد 
البيشمركة محل اسف كبير لنا، وقصف 
البيش�مركة من قب�ل المقاتالت التركية 

غير مقبول«.

التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

الق�وات  أن  عس�كري  مص�در  أعل�ن 
األمني�ة فرضت س�يطرتها مج�ددا على 
واألردن  الع�راق  بي�ن  الدول�ي  الطري�ق 
غرب�ي محافظة األنب�ار، بعد ي�وم واحد 
من س�يطرة تنظي�م »داع�ش« اإلرهابي 
عليه، كما تمكنت من تحرير »حي التنك« 

ف�ي الجان�ب الغرب�ي لمدين�ة الموص�ل، 
م�ن س�يطرة التنظيم.وق�ال العقيد وليد 
الدليم�ي، الضابط ف�ي الجي�ش العراقي  
إن »عناص�ر تنظيم داعش انس�حبوا من 
األجزاء التي انتش�روا فيه�ا على الطريق 
ال��80  منطق�ة  ف�ي  الس�ريع  الدول�ي 
كيلومتر ش�رق مدين�ة الرطبة )310 كلم 
غ�رب الرمادي(«. ولفت إل�ى أن »القوات 

األمنية انتش�رت بع�د ذلك عل�ى الطريق 
الدولي وفككت عشرات العبوات الناسفة 
واأللغام التي زرعها داعش«.وأكد الدليمي 
أن »الطري�ق بين مدين�ة الرمادي وصوال 
إل�ى مدين�ة الرطبة أصب�ح س�الكا أمام 
المواطني�ن والس�يارات واآلليات  حركة 

العسكرية ونقل البضائع أيضاً«.
التفاصيل ص3

ماكرون ولوبن يف معركة 
الرئاسة الفرنسية: النيوليربالية 

أم الشعبوية؟ 

»سـوء التغـذيـة«
 يقتـل طفـاًل كل 10 دقائق 

فـي الـيـمـن

وزيرة الصحة والبيئة
 تؤكد عىل مواجهة التحديات 

وتعزيز اخلدمات الصحية 

هـازارد:
 أنــا أتـــحـــدث 

بـقـدمـي

القـوات األمنيـة حتبـط عملـيـة ارهـابيـة للسيطرة 
عىل »الطريق الدويل« يف االنبار

حزب بارزاني يعلق بـ »خجل«.. والربملان يطالب برد عاجل وينتظر توضيحا من »التحالف الدولي«

ص4 ص10ص4 ص2

ص4

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2

الكويت تقدر وضع العراق »الصعب« وتدرس خيارات تسديد 4.6 مليار دوالر كتعويضاتجملس بغداد يصوت عىل تقنني جباية املجالس املحلية وحيدد أجرة تأييد السكن
امانة جملـس الوزراء: 96% مـن الشعـب العراقـي يعتمد علـى البطاقـة التموينية العراق حيذر دول العـالـم: »داعـش« يـهـدد مـسـتـقـبـلـكـم

رئيس السلطة القضائية ألمريكا: حريصون عىل توفري اخلدمات 
القضائية للمناطق املحررة من داعش

حمافظ البرصة: املحافظة ستشهد انجاز اكرب شبكة 
جماري ستكون األوىل من نوعها

إسبانيا تقود عملية أمنية »كربى« ضد شبكة إرهابية يف برشلونة
        بغداد / المستقبل العراقي

قالت الشرطة اإلسبانية، أمس الثالثاء، إنها 
تنفذ عملية مكافحة لإلرهاب على نطاق واسع 
تتضمن عمليات توقيف ومداهمة على مشارف 
برش�لونة في ش�مال ش�رق الب�الد. وتجري 
العملي�ة األمني�ة بمش�اركة كل من الش�رطة 
الكاتالوني�ة والش�رطة والوطنية األس�بانية 
وذك�رت  البلجيكي�ة.  الفدرالي�ة  والش�رطة 

الش�رطة الكاتالونية، في بيان، أن المحققين 
كشفوا بالتعاون مع القضاء البلجيكي »أدلة« 
يمكن أن تثب�ت انتماء موقوفين إلى منظمات 
إرهابية. وأوضحت الشرطة أن السلطات كانت 
تجري نحو 12 عملية مداهمة في برش�لونة، 
ومناطق أوس�بيتاليت دي لوبريغات، وسانتا 
وكورنيي�ا  وريبولي�ت،  كولومباغرامني�ت، 
دي لوبريغ�ات، وماس�كويفا، وكله�ا واقعة 
ضم�ن منطقة برش�لونة. وأضافت الش�رطة 

ثم�رة  المتواصل�ة  العملي�ة  أن  الكاتالوني�ة، 
لتحدي�د مجموع�ة مرتبطة باإلره�اب، وفق 
م�ا نقلت فرانس برس. وأش�ار البي�ان إلى أن 
»حج�م العملية أرغم أجهزة مكافحة اإلرهاب 
على إطالع المركز الوطني لالستخبارات على 
التط�ورات«. وتت�م العملي�ة بإش�راف قاضي 
تحقيق م�ن المحكمة العلي�ا ومقرها مدريد، 
وه�ي هيئ�ة تتول�ى القضايا المعق�دة وعلى 

رأسها اإلرهاب.
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وزيرة الصحة والبيئة تؤكد عىل مواجهة التحديات وتعزيز اخلدمات الصحية يف عموم البالد
       بغداد / سعاد التميمي

 اكدت الس�يدة وزي�رة الصحة والبيئ�ة الدكتورة 
عديلة حمود حس�ن عزم الوزارة ومس�ؤوليها عىل 
مواجه�ة التحدي�ات االمني�ة واالقتصادي�ة الراهنة 
لالرتق�اء باداء املؤسس�ات الصحية يف عم�وم البالد 
وتمكينها من تقديم خدمات وقائية وطبية وعالجية 
كفوءة للمواطنن  واش�ارت خالل ترؤسها االجتماع 
االس�بوعي للمديرين العام�ن يف دوائر مركز الوزارة 
بحضور مستش�ار الوزارة ووكيليها الفني واالداري 
اىل ان ابن�اء ش�عبنا ينتظ�رون من�ا الهم�ة العالي�ة 
واالرصار الكب�ر ع�ىل تج�اوز التحدي�ات والعقبات 
الت�ي تعرتض االداء وتقديم الخدم�ات الصحية التي 
تنس�جم وحجم التضحيات التي قدمها ابناء شعبنا 
العزي�ز من اجل ش�موخ وكربياء وطن يس�تحق ان 
يعت�ي ذرى املجد واالباء  واس�تهل االجتماع بتقديم 
املباركات اىل القوات االمنية وحشدنا الشعبي املبارك 
ع�ىل االنتص�ارات املتحقق�ة يف الجان�ب االيم�ن من 
مدينة املوصل واالش�ادة بتضحيات مقاتلينا االبطال 
والتاكي�د عىل تعزيز االس�ناد الطب�ي امليداني والذي 

كان ل�ه االثر الفاعل وبش�هادة الجمي�ع يف تحقيق 
االنتصارات عىل الدواعش املجرمن.

 واستعرض الوكيل الفني الدكتور حازم الجميي 
تقاري�ر الزي�ارات امليداني�ة الت�ي تقوم به�ا الفرق 
الصحي�ة التابعة للوزارة اىل مدين�ة املوصل للوقوف 
عىل مس�توى الخدم�ات املقدم�ة اىل العوائل العائدة 
من الن�زوح واعمار وتاهيل املؤسس�ات الصحية يف 
املناطق التي حررها مقاتلينا االبطال  وافتتاح املزيد 
م�ن املؤسس�ات الصحي�ة يف جانبها االي�ر وقرب 
افتتاح مستشفى ميداني يف الجانب االيمن واالطالع 
عبى مس�توى الخدمات الوقائية والطبية والعالجية 
املقدم�ة اىل مخيمات النازحن والتاكيد عىل رضورة 
رفده�ا باالدوي�ة واللقاح�ات واملس�تلزمات الطبية  
كما تطرق اللق�اء متابعة مذكرات التفاهم الصحي 
التي اتفق�ت وزارة الصحة عىل ابرامها مع عدد من 
نظراته�ا يف دول العالم يف مج�االت االدوية وتدريب 
وتطوي�ر امل�الكات الطبي�ة  وتط�رق املجتمعون اىل 
اهمي�ة تعزيز رصيد املؤسس�ات الصحي�ة يف عموم 
البالد م�ن االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية والس�يما 

ادوية االمراض الرطانية.

         بغداد / المستقبل العراقي

حقق�ت الق�وات العراقية أم�س الثالثاء 
تقدم�ا واس�تعادت واح�دا من اك�رب احياء 
الجان�ب الغربي من مدين�ة املوصل، يف اطار 
معرك�ة اس�تعادة املدينة الت�ي انطلقت منذ 
اكث�ر من س�تة اش�هر، من س�يطرة تنظيم 
»داع�ش«، فيم�ا اس�تعادت ق�وات الحش�د 
الش�عبي السيطرة عىل نحو 6 قرى يف مدينة 
الحرض بأول يوم من عمليات »محمد رسول 

الله«.
ونق�ل بي�ان ع�ن الفري�ق عب�د الوهاب 
الساعدي احد قادة قوات مكافحة االرهاب يف 
املوصل بانه »استطاع ابطال جهاز مكافحة 
االره�اب، الرت�ل الغربي، تطهر ح�ي التنك 
بالكام�ل وهو م�ن اكرب االحياء يف الس�احل 
الغربي )غربي املوص�ل( وكان يعترب معقال 

رئيسيا للمجاميع االرهابية ».
واكد الس�اعدي »االن، حي التنك بالكامل 
تحت سيطرة جهاز مكافحة االرهاب«.ويعد 
التنك احد االحي�اء الكبرة يف الجانب الغربي 

من املوصل.
واش�ار الس�اعدي اىل وق�وع اش�تباكات 
عنيفة عىل م�دى اكثر من اس�بوع، تمكنت 
خالله�ا الق�وات العراقية من قت�ل عرشات 
االرهابي�ن وتدمر اكثر م�ن عرشين عجلة 

مفخخة.
ويرجح تواجد بضع مئات من اإلرهابين 
يف الجان�ب الغربي من املوص�ل، فيما ال يزال 
هناك مئات االالف من املدنين محارصين يف 

هذا الجانب من املدينة.

ويعد الجانب الغربي، اصغر مساحة لكنه 
اكث�ر اكتظاظا من الجان�ب االخر للموصل، 
بس�بب احيائ�ه املكتظ�ة وش�وارع الضيقة 
التي ال تس�مح بم�رور العربات العس�كرية 
م�ا يرج�ح ان تكون معارك اس�تعادته اكثر 

خطورة وصعوبة.
االره�اب  مكافح�ة  ق�وات  وتضطل�ع 
والرشط�ة االتحادي�ة وال�رد الري�ع دورا 

رئيسيا يف عملية استعادة املوصل.
وأم�س الثالث�اء، انطلقت قوات الحش�د 
الش�عبي بعمليات عس�كرية واسعة حملت 
اس�م )محمد رس�ول الل�ه( باس�ناد طران 
الجي�ش العراق�ي، لتحري�ر قض�اء الحرض 

واملناطق املحيطة به جنوب مدينة املوصل.
وق�ال الناطق الرس�مي باس�م الحش�د 
تلق�ت  بي�ان  يف  االس�دي  أحم�د  الش�عبي 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه “يف 
ذكرى املبعث النبوي الرشيف ومع س�اعات 
الفجر االوىل ليوم الثالثاء ٢٧ رجب ١٤٣٨ه� 
عملي�ات  انطلق�ت   ،٢٥/٤/٢٠١٧ املواف�ق 
)محمد رس�ول الل�ه( حيث الزح�ف املبارك 
لرجال الحش�د األبط�ال ملالحق�ة الدواعش 

وتحرير االرض وتطهرها من دنسهم«.
الحش�د  “ق�وات  أن  األس�دي،  وأض�اف 
الش�عبي توجهت ومن ثالثة محاور لتحرير 
قض�اء الح�رض واملناط�ق املحيط�ة به من 
براث�ن العصاب�ات اإلرهابية ولتك�ون هذه 
املدين�ة العراقي�ة املمت�دة يف عم�ق التاريخ 
شاهدة عىل بطوالت وتضحيات ابناء الحشد 
الش�عبي كم�ا كان�ت ش�اهدة ع�ىل اج�رام 

الدواعشووحشيتهم”.

يف ح�ن اطل�ق خطب�اء “داع�ش” داخل 
قضاء الحرض نداءات ع�رب مكربات الصوت 
لتحذير االهايل من الخروج واال سيتم قتلهم، 

بحسب ما اورده اعالم الحشد الشعبي.
انط�الق  م�ن  االوىل  الس�اعات  وخ�الل 
العملي�ات، تمكنت قوات الحش�د من تحرير 
عدة قرى يف قضاء الحرض، حيث اكدت هيئة 
الحشد الشعبي، ان اللواء ١١ فرض سيطرته 
عىل قرية تل هاللة شمايل القضاء، و منطقة 
الزوبعي�ة، كم�ا ت�م تحري�ر قريت�ي اعلبية 
الغربي�ة واعلبي�ة الرشقية رشق�ي القضاء، 

فيما تمكن اللواء ٢6 من تحرير قرية دبيسة 
وقرية خنيفس ش�مال القض�اء بعد معارك 

عنيفة مع عنارص داعش االرهابي”.
ورشعت القوات بتطه�ر القرى املحررة 
من العبوات الناس�فة واملخلفات التي تركها 
عن�ارص التنظي�م االرهاب�ي، كم�ا تمكن�ت 
من تفج�ر ٥ عج�الت مفخخ�ة كانت تقل 
اس�تهداف  حاول�وا  انتحاري�ن  ارهابي�ن 
القطع�ات املح�ررة، يف ح�ن عثر الل�واء ١٤ 
بالحش�د الش�عبي عىل مخبأ أس�لحة وعتاد 
لداعش يحتوي ع�ىل هاونات عيار ١٢٠ ملم 

ش�مايل الحرض، بحس�ب بيان لهيئة الحشد 
الشعبي.

وبعد تقدم قوات الحش�د الش�عبي خالل 
عملياته العس�كرية، اقدم عنارص “داعش” 
االجرام�ي عىل اله�روب من الق�رى باتجاه 

مركز القضاء.
وبالتزام�ن م�ع املع�ارك الت�ي يخوضها 
الحش�د، اعل�ن قائ�د عملي�ات قادم�ون يا 
نين�وى الفري�ق الركن عبد االمر رش�يد يار 
الل�ه، يف بيان، ان “قطعات مكافحة االرهاب 
الس�احل  يف  بالكام�ل  التن�ك  ح�ررت ح�ي 

االيم�ن م�ن املوصل”. من جانب�ه اعلن قائد 
رشطة محافظة نين�وى العميد الركن واثق 
الحمدان�ي ، إن “ق�وات الرشطة تمكنت من 
تحرير فتاتن مس�يحيتن كانتا محتجزتن 
م�ن قبل عن�ارص “داع�ش” يف منطقة حي 

التنك بعد تحريره.
وبش�أن العوائ�ل املحتج�زة داخل قضاء 
الحرض، بارشت قوات الحشد الشعبي بفتح 
مم�رات آمنة إلجالئهم من قري�ة )متياحة( 
شمال مركز القضاء، كما اعلنت عن نجاحها 

بتأمن خروج ٨٠ عائلة من قرية دبيسة.
وم�ن جهت�ه يؤك�د القي�ادي يف الحش�د 
الشعبي جواد الطليباوي ، ان “قوات الحشد 
الشعبي تحرز تقدما كبرا يف عمليات تحرير 
قضاء الحرض جنوب املوص�ل التي انطلقت 
صباح ه�ذا الي�وم”، كما يش�ر الطليباوي 
اىل ان “قوات الحش�د الش�عبي ستتجه نحو 
البعاج والق�روان وتأمن الح�دود العراقية 
الس�ورية، بعد تحرير قضاء الحرض جنوب 
املوص�ل. وتدور املعارك حاليا قرب الس�واتر 
االخ�رة لجام�ع النوري الكبر ال�ذي اعلنت 
في�ه خالف�ة داع�ش االجرام�ي يف س�احل 
املوصل األيمن، ويرجح مصدر عس�كري ان 
معارك تحرير جامع النوري واملنارة الحدباء 
يف املوصل القديمة ستحس�م خالل الساعات 
املقبل�ة.  كما يوض�ح املص�در، ان ما يؤخر 
حس�م املعارك يف اغل�ب االوقات ه�و تواجد 
االهايل املحارصين من قبل التنظيم االجرامي 
يف االحياء املتبقية ما يحتم عىل القوات العمل 
عىل انقاذ االهايل واخراجهم اىل مناطق امنة 

باالضافة اىل مواصلتها القتال.

طهر »حي كبري« غرب املوصل

احلشد الشعبي حيرر ست قرى يف »احلرض« بأول يوم من عمليات »حممد رسول اهلل«

       بغداد / المستقبل العراقي

صوت مجل�س محافظة بغداد، أم�س الثالثاء، عىل 
تقنن جباية املجالس املحلية، ويف الوقت الذي حدد ألف 
دينار عىل تأييد الس�كن، أوضح أن هذه املبالغ ستدخل 
ضم�ن املوازن�ة التش�غيلية للمحافظة.وقال�ت عض�و 
مجلس املحافظة ن�وال االعرجي إن »مجلس املحافظة 
ص�وت، الي�وم، ع�ىل تقنن جباي�ة املجال�س املحلية«، 
مبينة ان » التصويت أعطى الرشعية عىل هذه الجباية 
بعد أن كانت هذه الجباية تتم بدون إطار قانوني لها«. 
وأضافت االعرجي، أن »املجالس املحلية تستحصل عىل 
مبال�غ مقابل تأييد للس�كن أو تأيي�د الحصة الوقودية 
ألصحاب املول�دات وتأييد ألصح�اب منظمات املجتمع 
املدن�ي وغرها من التأيي�دات األخرى«، مش�رة اىل أن 
»مبلغ تأييد الس�كن ح�دد بألف دينار فق�ط«. ولفتت 
االعرج�ي اىل أن »مبال�غ الجباي�ة س�يتم رصفها وفق 
تبويب�ات س�يتم إع�الم وزارة املالي�ة بها ويت�م إنزالها 
ضمن املوازنة التشغيلية للمجلس املحافظة«، مبينة أن 
»التصويت تم بأغلبية الحضور البالغ ما يقارب من ٤٠ 
عضوا«. يذكر أن املجالس املحلية أو ما تعرف باملجالس 
البلدي�ة التابع�ة ملجل�س محافظ�ة بغداد تق�وم بمنح 
تأييدات للمواطنن التي تطال�ب بها الدوائر الحكومية 

أثناء مراجعاتهم إليها مقابل مبالغ مالية زهيدة.

       بغداد / المستقبل العراقي

ابراهي�م  العراق�يَّ�ة  الخارجيَّ�ة  وزي�ر  بح�ث 
ج�واد  محم�د  اإليران�ي  نظ�ره  م�ع  الجعف�رّي، 
ظري�ف عىل هام�ش ُمنتدى الحض�ارات العريقة يف 
العاصم�ة اليونانيَّة أثين�ا، أبرز القضاي�ا التي تهمُّ 
بغداد وطهران، وُس�ُبل تعزيزه�ا بما يخدم مصالح 
البلدين، بحس�ب بي�ان صادر عن املكت�ب اإلعالمي 
لألول.كم�ا أك�د الجانب�ان ع�ىل رضورة اس�تكمال 
ة أنَّ هذا امللفَّ قد شهد  ترس�يم الُحُدود الربِّية بخاصَّ
حسم 9٠% منه خالل الفرتة املاضية، وجرى التأكيد 
ية التعاون يف انجاز ملفِّ األنهار املُش�رَتكة  عىل أهمِّ
بن البلدين؛ لحلِّ ُمش�ِكلة املُلوحة التي تعاني منها 
األرايض العراق�يَّة. من جانبه أك�َّد ظريف اس�تمرار 
دعم بالده للعراق، وتقديم املُس�تلزَمات الرضوريَّة 

للقضاء عىل اإلرهاب.

جملس بغداد يصوت عىل تقنني جباية املجالس 
املحلية وحيدد أجرة تأييد السكن

العراق وايران يبحثان استكامل ترسيم 
احلدود بني البلدين

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر إبراهي�م الجعف�رّي وزي�ر 
العال�م  دول  العراق�يَّ�ة  الخارجيَّ�ة 
م�ن تنظيم داع�ش يه�دد الحضارة 

ومستقبل دول العالم أجمع.
ج�اء ذل�ك خ�الل كلم�ة ألقاه�ا 
الحض�ارات  ُمنت�دى  يف  الجعف�رّي 
العريقة املُنعِق�د أعماله يف العاصمة 
بي�ان  بحس�ب  أثين�ا،  اليوناني�ة 

للخارجية تلقت »املستقبل العراقي« 
»حضارتن�ا  إن  منه.وق�ال  نس�خة 
الي�وم ُمه�دَّدة، واإلره�اب املُع�ارِص 
ُيهدِّد الحضارة كل�َّها.. العراق -وهو 
مه�د الحض�ارة- تع�رَّض لحالة من 
التخريب ع�ىل يد الدواعش، وتخريب 
لنفس�يَّة اإلنس�ان، وعب�ث بهويَّ�ته 
ال�رتاث،  دح�ر  وح�اَول  الفكريَّ�ة، 
حص�ل  م�اذا  الحض�ارّي..  واإلرث 
أور؟..  املوص�ل، ومدين�ة  يف مدين�ة 

كي�ف اس�تهدفها داع�ش، وح�اول 
تدمرها؟«.وأضاف�ت، »م�ا تقوم به 
داعش اليوم يف العراق ليس استهدافاً 
للع�راق، ب�ل ه�و اس�تهداف للعمق 
، واس�تهداف للُمس�تقَبل  الحض�اريِّ
، واس�تهداف لدولكم؛ ألنَّ  الحضاريِّ
ه�ؤالء ال ُيميِّ�زون ب�ن بل�د وآخر«، 
أن  ُيري�دون  »ه�ؤالء  أن  إىل  مش�را 
يغتال�وا الثقافة.. كلُّ يشء يقوم عىل 
ثقافة.. ما من بناء، ورصح حضارّي 

ُبِن�َي إال واعتمد ع�ىل ثقافة، وما من 
عدوٍّ أخطر من العدوِّ الثقايفّ«.

ودع�ا الجعفري بالق�ول، »علينا 
أن نُ�كث�ِّ�ف ُجُهودن�ا؛ للحفاظ عىل 
ومادام�ت  الحقيق�يَّ�ة؛  حضارتن�ا 
الحضارة تس�تهدف اإلنسان كهدف 
تُ�ري�د خدمت�ه، وت�ُقي�م الح�ارضة 
الجدي�دة عىل أس�اس ُمراعاة حقوق 
الناس يجب أن نُ�شيعها، وال نكتفي 

بالظواهر املدنيَّة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أبدت دول�ة الكويت، أمس الثالثاء، 
الخي�ارات  لدراس�ة  اس�تعدادها 
املستقبلية الرامية إىل ضمان استمرار 
تس�ديد العراق مبل�غ ٤.6 مليار دوالر 
التعويض�ات ع�ن  أمريك�ي يف إط�ار 
خسائر الحرب بن البلدين عام ١99٠. 
ونقلت وكالة األنباء الكويتية الرسمية 
»كونا« عن رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لتقدير التعويضات عن خسائر 
الحرب ب�ن البلدين خالد أحمد املضف 
تفاعل�ت  الكوي�ت  »دول�ة  إن  قول�ه، 
إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس 
إدارة لجنة األم�م املتحدة للتعويضات 
يف دورت�ه األخرة ال��٨١ يف الثاني من 
ترشي�ن الثاني ٢٠١6 وش�جع كال من 
الحكومت�ن الكويتي�ة والعراقية عىل 

التعاون بش�أن الخيارات املس�تقبلية 
الرامية إىل ضمان استمرار تسديد هذا 
املبلغ لصالح الكويت«. وأشار املضف 
إىل أن »الكوي�ت كانت قد دعمت خالل 
أعم�ال ال�دورة االس�تثنائية التي دعا 
إليه�ا مجل�س اإلدارة يف كان�ون األول 
٢٠١٤ ق�رار ٢٧٢ )٢٠١٤( ال�ذي طلب 
بموجب�ه األش�قاء يف الع�راق بتأجيل 
دفع مستحقات املدفوعات وذلك أخذا 
بع�ن االعتب�ار الظ�روف االقتصادية 
واألمني�ة الصعبة«. ولف�ت املضف إىل 
»اعتم�اد مجل�س إدارة لجن�ة األم�م 
 ٢٧٣ الق�رار  للتعويض�ات  املتح�دة 
)٢٠١٥( ال�ذي أرج�أ أيض�ا التزامات 
يف  خمس�ة  بإي�داع  الدولي�ة  الع�راق 
املائ�ة يف صن�دوق التعويضات لس�نة 
إضافية حت�ى األول م�ن يناير ٢٠١6 
وذلك نظرا الس�تمرار الظروف األمنية 

واالقتصادي�ة يف الع�راق«. وأضاف أن 
»دول�ة الكوي�ت دعمت للم�رة الثالثة 
طل�ب األش�قاء يف الع�راق يف ال�دورة 
ال��٨١ بتاريخ ٢ نوفم�رب ٢٠١6 الذي 
أرجأ عملية اس�تئناف إيداع الخمس�ة 
يف املائة يف صندوق التعويضات لس�نة 
إضافي�ة أخ�رى حتى األول م�ن يناير 
٢٠١٨ بسبب اس�تمرار الوضع األمني 
أن  وتاب�ع  الع�راق«.  يف  واالقتص�ادي 
»الكوي�ت وه�ي إذ تؤك�د ع�ىل أهمية 
استمرار مهام ودور لجنة األمم املتحدة 
للتعويض�ات وتؤكد أيض�ا عىل أهمية 
استكمال مجلس اإلدارة للمسؤوليات 
املناط�ة ب�ه حس�ب ق�رارات مجلس 
األم�ن ومق�ررات لجنة األم�م املتحدة 
للتعويض�ات فإنه�ا تتفه�م يف الوقت 
نفسه األوضاع األمنية واالقتصادية يف 
العراق ومن هن�ا فقد تفاعلت إيجابيا 

مع كاف�ة طلب�ات التأجيل الس�ابقة 
الت�ي طالب به�ا األش�قاء يف العراق«. 
وش�دد املضف ع�ىل »أهمية اس�تمرار 
ال�دور املن�اط بلجن�ة األم�م املتح�دة 
للتعويضات«، مؤكدا أيضا »اس�تمرار 
دول�ة الكوي�ت يف التعاون م�ع اللجنة 
إلنج�از واجباتها الدولي�ة املناطة بها 
والعمل عىل إحاطتها بكل املناقش�ات 
املس�تقبلية«. وأردف قائ�ال إن »دولة 
الكويت عىل أتم استعداد لتزويد اللجنة 
بأية مس�اعدة للرد عىل استفساراتها 
فيما يتعل�ق باملطالبات الكويتية أمام 
املحاك�م العراقي�ة وذلك م�ن منطلق 
الش�فافية«، مؤك�دا اس�تعداد ب�الده 
»لدراسة الخيارات املستقبلية الرامية 
إىل ضم�ان اس�تمرار تس�ديد الع�راق 
مبلغ ٤.6 مليار دوالر أمريكي يف إطار 

التعويضات عن خسائر العدوان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى رئي�س مجل�س القضاء 
االع�ىل الق�ايض فائ�ق زي�دان يوم 
الثالث�اء س�فر الوالي�ات املتح�دة 
دوغ�الس  بغ�داد  يف  االمركي�ة 
سيليمان.وقال القايض عبد الستار 
يف  الرس�مي،  املتح�دث  برق�دار 
بيان ورد لش�فق ني�وز، إن »رئيس 

مجل�س القضاء االعىل اس�تقبل يف 
مكتبه اليوم سفر الواليات املتحدة 
االمركي�ة يف بغ�داد للتباحث حول 
بع�ض القضايا«.وأض�اف برقدار 
أن »الس�يد س�يليمان بارك لرئيس 
مهمت�ه  االع�ىل  القض�اء  مجل�س 
الوالي�ات  دع�م  مؤك�داً  الجدي�دة، 
املتحدة االمركية الستقالل القضاء 

العراقي«.

       بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية امس الثالثاء برئاسة 
الدكتور حيدر العبادي. 

وجرى خالل الجلسة اطالع مجلس الوزراء عىل سر معركة 
تحرير نينوى الجانب االيمن اضافة اىل تقرير عن اعداد النازحن 

واالجراءات املتخذة لتوفر الخدمات لهم.
كما ناقش مجلس الوزراء الرضبة الجوية الرتكية حيث ادان 
مجلس ال�وزراء االعتداء الرتكي الجوي عىل االرايض العراقية يف 
منطق�ة س�نجار والذي تس�بب بوقوع ضحاي�ا عراقين  وهي 
تمثل انتهاكا خطرا للسيادة العراقية يتناىف مع احكام القانون 

الدويل ومبادئ حسن الجوار.
وتحذر الحكوم�ة العراقية تركيا من تكرار هذا التجاوز غر 
امل�ربر والذي ق�د يؤدي اىل خط�وات تصعيدية تؤث�ر عىل جهود 

العراق واملجتمع الدويل يف الحرب ضد االرهاب.
كم�ا ج�رى التصويت عىل م�رشوع قان�ون التعدي�ل االول 

لقانون العفو العام.
والحق�ا بقرار مجل�س الوزراء رقم ٥9 املتضمن اس�تحداث 
٤٣٠ درج�ة وظيفي�ة ملنس�وبي محط�ة واس�ط الحرارية قرر 
مجلس الوزراء املوافقة عىل قيام وزارة املالية باس�تحداث ٢٨٧ 
درجات وظيفي�ة لتثبيت املتميزين م�ن املتعاقدين يف قطاعات 
االنتاج والنقل والتوزيع التابعة اىل وزارة الكهرباء ملس�اهمتهم 
بش�كل متميز يف ع�ودة التي�ار الكهربائ�ي اىل محافظة نينوى 

رشيطة ان يتم التقيد بمعاير املفاضلة. 
كما جرت املوافقة عىل تخصيص مبلغ لغرض انجاز مرشوع 
السايلو املعدني يف الشطرة من تخصيصات احتياطي الطوارئ 

وتلحقها سايلو كربالء املعدني .
 وجرت مناقش�ة معالجات موضوع ام�الك الرشكة العامة 
لالس�واق املركزية واالس�تفادة منها وتم اتخاذ توجيهات بهذا 

الخصوص.
كما تم تشكيل لجنة حكومية تتوىل تقدير الحاجة الحقيقية 
املس�تهلكة من الكهرباء يف دوائر الدولة املختلفة واليات ايقاف 

الهدر
وتمت املوافقة عىل تأمن السيولة املالية السناد املستشفيات 
يف مدينة الطب ومستش�فى البرصة التخصيص لالطفال وعالج 

االمراض الرطانية.
واتخ�ذ املجلس قرارا بتنفيذ قانون الحماية االجتماعية رقم 

١١ لسنة ٢٠١٤ يف املحافظات املحررة
كم�ا ج�رت مناقش�ة تس�هيل اج�راءات اقراض املش�اريع 
الصناعي�ة والزراعي�ة والس�كنية وعرض تقري�ر وزارة النفط 

الطفاء االبار النفطية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمن العام ملجلس الوزراء، مهدي العالق، أمس الثالثاء، 
أن 96% م�ن الش�عب العراقي يعتم�د عىل البطاق�ة التموينية، 
موضحا أن الحكومة تعمل عىل تس�ليم املواد الغذائية بموعدها 

املقرر والقضاء عىل الفساد فيها.
وقال العالق إّن »البطاقة التموينية يعتمد 96% من الش�عب 
العراقي عليها والحكوم�ة تحاول اليوم من تجهيزها بموعدها 
املحدد«، مؤكداً أن »تقليل نس�بة مستخدمي البطاقة التموينية 
كانت قليلة جداً ألنه اس�تهدف بعض املواطنن الذين يتقاضون 

رواتب عالية«.
وب�ن أن »الحكومة تعمل حاليا عىل اص�الح نظام البطاقة 
التموينية والقضاء عىل الفس�اد فيها«، مشرا إىل أن »الحكومة 
طبق�ت البطاقة التموينية الذكية يف ناحي�ة الحكومة وحققت 

نجاحا جيداً«.
وب�دأ العراق العم�ل بنظام البطاق�ة التمويني�ة خالل فرتة 
الحص�ار االقتصادي الذي عاش�ه الع�راق يف تس�عينات القرن 
امل�ايض، وبع�د ع�ام ٢٠٠٣ عان�ى املواطنن من نق�ص تجهيز 

مفردات البطاقة التموينية.

جملس الوزراء يتخذ قرارات بشأن »العفو« 
والكهرباء واحلامية االجتامعية

حذر تركيا من التجاوز على العراق وهدد بالتصعيد

امانة جملس الوزراء:
 96% من الشعب العراقي يعتمد عىل 

البطاقة التموينية

رئيس السلطة القضائية ألمريكا: حريصون عىل توفري اخلدمات القضائية للمناطق املحررة من داعش

الكويت تقدر وضع العراق »الصعب« وتدرس خيارات تسديد 4.6 مليار دوالر كتعويضات

العراق حيذر دول العالـم: »داعش« هيدد مستقبلكم
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     بغداد / المستقبل العراقي

دعا مرصف الرافدين، أم�س الثالثاء، فروعه يف بغداد واملحافظات باملتابعة 
اليومي�ة لل�وزارات ومؤسس�ات الدول�ة لتس�ديد مبالغ القروض والس�لف 

املمنوحة ملوظفيهم من قبل املرصف«.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »املرصف وجه فروعه بتدقيق واملتابعة املستمرة لدوائر الدولة التي 
منح موظفيها الس�لف والقروض وابالغهم باس�تقطاع هذه االقساط من 
روات�ب املقرتضن واملس�تلفن املتلكئ�ن او كفالئهم يف حال لم يتم تس�ديد 
تلك االموال من املقرتض، مش�را اىل ان هذه الخط�وة تأتي للمحافظة عىل 
املال العام« . يذكر ان مرصف الرافدين بارش خالل عام 2016 بمنح س�لف 
للموظف�ن مقداره�ا 10 روات�ب وبما ال يزيد عىل 10 ملي�ون دينار وضمن 

رشوط واليات محددة.

الرافدين يدعو فروعه الستقطاع األقساط الشهرية من املوظفني املستلفني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا نائ�ب رئي�س البرلمان آرام ش�يخ 
محمد، أمس الثالثاء، السلطات العراقية إلى 
التدخل الفوري واس�تدعاء الس�فير التركي 
لتسلميه مذكرة احتجاج رسمياً ضد التجاوز 
عل�ى س�يادة العراق، فيما دع�ا رئيس لجنة 
حقوق اإلنسان النيابية التحالف الدولي إلى 
بي�ان موقفه من »التج�اوزات« التركية في 

قضاء سنجار.
وعب�ر نائب رئي�س البرلمان آرام ش�يخ 
محمدعن االستياء الشديد »لهذا التجاوز غير 

المبرر واالنتهاك السافر لسيادة العراق«.
وطال�ب ش�يخ محم�د ف�ي بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، الحكومة 
االتحادي�ة »بالتدخ�ل الف�وري واس�تدعاء 
الس�فير التركي لتس�لميه مذك�رة احتجاج 
رس�مي رافض لهذه االعت�داءات المتكررة 

من الجانب التركي«.
وأش�ار إل�ى أّن اس�تمرار تركي�ا بقصف 
األراض�ي العراقي�ة بالس�الح الج�وي ه�و 
بمثابة تصعيد واعتداء واضح على الس�يادة 
العراقي�ة وخ�رق ل�كل للمواثي�ق الدولي�ة 

واتفاقات حسن الجوار.
وحذر من ان هذا القصف »س�يؤثر حتما 
على العالقات الثنائي�ة بين البلدين ويزعزع 
األمن واالس�تقرار ف�ي المنطقة والس�يما 
ان الق�وات العراقي�ة تخوض الي�وم معارك 
عس�كرية كبي�رة ف�ي الموصل ض�د تنظيم 

داعش«.
من جهتها، دانت وزارة البيشمركة قصف 
المقات�الت التركي�ة واعتبرت�ه تصرفا غير 
مقبول.. وقالت ان »استش�هاد البيش�مركة 
محل اسف كبير لنا، وقصف البيشمركة من 

قبل المقاتالت التركية غير مقبول«.
وأش�ارت ال�وزارة في بيان إل�ى أّن هذه 
المش�اكل والتوترات س�ببها وج�ود حزب 
العمال الكردس�تاني التركي ف�ي المنطقة، 
وح�ذرت من ان وجودهم في هذه المنطقة 
يتس�بب بحدوث أوج�اع ومعضالت الهالي 
المنطق�ة وإقليم كردس�تان. واوضحت انه 

على الرغم من مطالبات جميع األطراف لهم 
باخالء جبل سنجار لكنهم لم يصغوا ألحد.

ودع�ت الوزارة حزب العمال إلى س�حب 
قواته من جبل س�نجار والمناطق المحيطة 
ب�ه وأن ال يصب�ح بع�د اآلن س�بباً النع�دام 
االس�تقرار وتعميق المش�اكل في المنطقة 

وأن يسمح باعادة الحياة ألهالي المنطقة.
ودانت الكت�ل الكردية ف�ي برلمان إقليم 

كردس�تان المتمثلة بكتل�ة التغيير واالتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني والجماع�ة واالتحاد 
والحركة اإلس�الميين بشدة القصف التركي 

على جبل سنجار.
وطالب�ت الكت�ل منظمة األم�م المتحدة 
والمجتم�ع الدول�ي ان تدي�ن ه�ذا القصف 
وتمن�ع ما يقوم به الجيش التركي مش�ددة 
على ان هذا الهجوم األخير مخالف للقوانين 

والتش�ريعات الدولية. وقد قت�ل 5 مقاتلين 
من قوات البيش�مركة فيما أصيب 9 آخرين 
اثر قصف المقات�الت الحربية التركية لجبل 
س�نجار بقص�د اس�تهداف مق�رات ح�زب 

العمال الكردستاني.
من جانبه، ق�ال الجيش التركي في بيان 
إن »مقاتالتنا قصفت جبل سنجار والمناطق 
الحدودية في س�وريا مستهدفة مقار حزب 

العمال الكردستاني في تلك المناطق«.
وأض�اف أن ح�زب العمال الكردس�تاني 
اس�تخدم المنطقتين مرارا لنقل المسلحين 
واألس�لحة والقنابل وأن المواد اس�تخدمت 
ف�ي هجم�ات على مواق�ع للجي�ش التركي 
وم�ن بي�ن أحدثها تفجي�ر في مدين�ة ديار 
بكر بجنوب ش�رق البالد. في الغضون، دعا 
رئي�س لجنة حق�وق اإلنس�ان النيابية عبد 

الرحيم الش�مري التحالف الدول�ي إلى بيان 
موقفه م�ن »التجاوزات« التركية في قضاء 

سنجار التابع لمحافظة نينوى.
وق�ال الش�مري خ�الل مؤتم�ر صحفي 
عق�ده بمبنى البرلم�ان إن »هناك تجاوزات 
تركية مس�تمرة على األراض�ي العرقية في 
س�نجار استش�هد فيها عدد من المواطنين 
والقوى األمني�ة«، مؤك�دا أن »اللجنة تدين 
هذا التج�اوز وتدع�و التحال�ف الدولي ضد 
داع�ش بقيادة الوالي�ات المتحدة األمريكية 
إلى بيان موقفه من التجاوز التركي الذي قد 

يتكرر إذا لم يكن هناك رد حاسم«.
وأض�اف الش�مري، أن »هن�اك ض�رورة 
لمراع�اة التحال�ف الدول�ي التزاماته تجاه 
العراق«، داعيا الحكومة العراقية ألن »يكون 
لها موقف حاس�م تجاه االنتهاكات التركية 

وخصوصا أنها ليست المرة األولى«.
وأش�ار الش�مري، إلى أن »تواجد القوات 
التركية على األراضي العراقية في بعش�يقة 
جعل الجانب التركي يتمادى النتهاك السيادة 
العراقية مرات عدي�دة وان هذه التجاوزات 
م�ن قبل تركيا محاولة إلعاق�ة االنتصارات 
الت�ي حققتها قواتنا الباس�لة في س�احات 

المعارك«.
وس�نجار مدين�ة عراقي�ة ومركز قضاء 
تق�ع في غ�رب مدين�ة الموصل عل�ى جبل 
 80 س�نجار وتبع�د ع�ن مدين�ة الموص�ل 
كيلومترا تكنها اغلبية من االيزيديين واقلية 
من التركم�ان واألكراد والع�رب ويبلغ عدد 

سكانها 100 الف نسمة.
وعقب هجوم تنظي�م داعش على مدينة 
الموصل في العاش�ر من يوني�و 2014 قام 
التنظي�م ف�ي الثال�ث من اغس�طس الالحق 
بالهجوم على مدينة س�نجار وبدأ بأرتكاب 
المج�ازر ضد س�كان المدين�ة وااليزيديين 
عناص�ره  وقام�ت  خ�اص  بش�كل  منه�م 
باختط�اف النس�اء وس�بيهن. وبع�د ش�ن 
التحال�ف الدول�ي لضرب�ات جوي�ة وتق�دم 
قوات البيش�مركة تم ف�ك الحصار عن جبل 
س�نجار وتحرير الس�كان ف�ي نوفمبر من 

العام نفسه.

      المستقبل العراقي /فرح حمادي

صوت مجلس النواب في جلسته 
االعتيادي�ة الثامنة والعش�رين التي 
الجب�وري  س�ليم  برئاس�ة  عق�دت 
رئيس المجلس وبحضور 252 نائب 
أمس الثالثاء على عدم قناعة مجلس 
الن�واب بإجوب�ة رئي�س المفوضية 
العلي�ا المس�تقلة لالنتخابات وعلى 
قرار نياب�ي بإلزام الجه�ات المعنية 
ال�زراعي  المنت�ج  بتطبي�ق حماي�ة 

الوطني .
وذك�ر بي�ان للدائ�رة االعالمي�ة 
لمجل�س الن�واب تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه أنه »هنأ رئيس 
المجلس في مس�تهل الجلس�ة االمة 
االسالمية بذكرى االسراء والمعراج، 
معزي�ا في الوقت ذاته أبناء الش�عب 
العراق�ي واالمة االس�المية بذكرى 
استشهاد االمام موسى الكاظم }ع{ 
. كم�ا ق�دم الجبوري باس�م مجلس 
النواب احر التعازي والمواساة بوفاة 
ع�دد من ذوي كل م�ن النائب فاضل 
العبودي  الكنان�ي والنائب�ة رح�اب 
والنائب عبد السالم المالكي والنائبة 

عالية نصيف.
وأعلن الرئيس الجبوري عن تسلم 
كتاب من المحكمة االتحادية بش�أن 
عمليات االستجواب الخاص بتفسير 
}الم�ادة 61 ثامن�ا/ ه��{ وفقراتها 
وتضم�ن التاكيد على ان مس�ؤولي 
الهيئات المس�تقلة التش�مل رؤساء 
الهيئات فق�ط وانما تش�مل اعضاء 
المفوضين كاف�ة اذا كانت القرارات 
الخاصة تتخذ من قبلهم كافة س�واء 
باالتف�اق او باألكثري�ة كما تش�مل 
مس�ؤولي الهيئ�ات المعينين وكالة 

اذا منح�وا الصالحي�ات كامل�ة التي 
تمن�ح لألص�الء ويحق اس�تجوابهم 
وسحب الثقة عنهم باالضافة الى ان 
كتاب المحكمة االتحادية اش�ار الى 
ش�مول الوزير المكلف بادارة وزارة 
اخرى بالوكال�ة اذا منح الصالحيات 
للوزي�ر االصي�ل وذل�ك  الممنوح�ة 
بحك�م كون�ه وزيرا ص�ادق مجلس 
النواب عل�ى تعيينه وفقا للدس�تور 
ويج�وز عند توفر االس�باب س�حب 
الثقة عن ذلك الوزير وفقا للنصوص 
ال�واردة في الدس�تور وف�ي النظام 
الداخل�ي ويج�وز اس�تجواب الوزير 
لمحاس�بته في الش�ؤون التي تدخل 

باختصاصه عن الوزارة التي يديرها 
اصالة والوزارة التي يديرها بالوكالة 
في اس�تجواب واحد حي�ث لم يمنع 
الدس�تور والنظام الداخلي للمجلس 
ذلك فضال عن جواز اجراء استجواب 
الوزير في حال عدم حضوره لجلسة 

االستجواب.
وفي شأن ذي صلة لفت الجبوري 
الى انه بناء عل�ى طلبات مقدمة من 
الن�واب ت�م تحديد ي�وم 5/9 موعدا 
المقدم�ة  االس�ئلة  عل�ى  لالجاب�ة 
لوزي�ر النق�ل، منوها الى انه س�يتم 
تحدي�د موع�د خ�الل جلس�ة مقبلة 
لالجابة عل�ى االس�ئلة المقدمة من 

عدد من النواب لوزير النفط ورئيس 
الكهرباء  الس�جناء ووزير  مؤسسة 
ورئي�س الهيئة الوطنية لألس�تثمار 
ووزير التعليم العالي ووزير التجارة 
وكالة ووزير الموارد المائية ورئيس 
المالي�ة  ووزي�ر  المالي�ة  الرقاب�ة 
وكال�ة ورئي�س مجل�س المفوضية 

لالنتخابات.
بعدها ص�وت المجلس على قرار 
نياب�ي مقدم م�ن اللجن�ة القانونية 
إل�زام الجه�ات المعنية  بخص�وص 
ال�زراعي  المنت�ج  بتطبي�ق حماي�ة 
الوطن�ي ونص على ان�ه نظرا لتوفر 
الموس�مية  الزراعي�ة  المحاصي�ل 

في الع�راق ودعما للفالح لتس�ويق 
المنتوج الزراعي ، ودعما للمنتوجات 
المحلية في موس�مها ق�رر مجلس 
النواب الزام الجهات المعنية بتطبيق 
قانون حماية المنتج الوطني والعمل 
الزراعي�ة وغلق الحدود  بالروزنامة 
ومنع اس�تيراد ودخ�ول المنتوجات 
الس�لع المش�مولة بالروزنامة بغية 
انعاش الوضع االقتصادي للفالحين 
المنتوجات  المحل�ي م�ن  والس�وق 

الزراعية الوطنية .
النيابية  اللج�ان  الجبوري  ووجه 
المعني�ة بمتابع�ة تنفيذ الق�رار مع 
الجه�ات المختص�ة واس�تدعاء تلك 

الجهات ف�ي حال حص�ول تلكؤ في 
تنفيذ القرار .

وباش�ر المجلس بالتصويت على 
مقترح قانون التعديل الثالث لقانون 
العليا لحقوق االنس�ان  المفوضي�ة 
والمق�دم   2008 لس�نة   }53{ رق�م 
م�ن لجن�ة حق�وق االنس�ان والذي 
ياتي بناء عل�ى مقتضيات المصلحة 
العام�ة واعتب�ار مفوضي�ة حقوق 
االنسان هيئة مستقلة يتم تشكيلها 
وف�ق مب�ادئ باريس والت�ي تتطلب 
االس�تقاللية ف�ي عملي�ة االختي�ار 
ولك�ون دور مكت�ب االم�م المتحدة 
لحقوق االنسان في العراق مع لجنة 

الخب�راء يقتص�ر على تقدي�م الدعم 
الفني والمشورة.

وص�وت المجلس عل�ى توصيات 
المؤتمر االس�بوعي لمنتدى سامراء 
ال�ذي عقدته كلية االث�ار في جامعة 
سامراء وابرزها اطالق التخصيصات 
الالزم�ة التفاقي�ة التعاون الش�امل 
بين محافظ�ة صالح الدين ومنظمة 
المش�اريع  واحال�ة  اليونس�كو 
الس�تراتيجية المهم�ة ف�ي المدينة 
والمس�اهمة مع االدارة المحلية في 
توفي�ر تؤأمة مع مثيالتها من المدن 
العالمية وفت�ح المدينة القديمة من 
اج�ل االس�هام بالتواص�ل والتالحم 
الوطن�ي فض�ال ع�ن تش�كيل وف�د 
نيابي وجامعي لزي�ارة معهد برلين 
لالث�ار وتش�جيعهم للتنقيب بالعالم 
واالهتمام بمتحف س�امراء والقيام 
بحمل�ة اعالمية لتنش�يط الس�ياحة 
الدينية وتبني مشروع اعالن سامراء 

عاصمة للثقافة االسالمية.
م�ن جهة أخ�رى ص�وت مجلس 
الن�واب باالقتراع الس�ري على عدم 
القناع�ة بإجوبة رئي�س المفوضية 
العلي�ا المس�تقلة لالنتخاب�ات حيث 
بل�غ ع�دد المصوتين بع�دم القناعة 
119 نائب�ا بينما كان عدد المصوتين 
بالقناع�ة 118 نائب�ا فيم�ا بلغ عدد 
المتحفظين 15 نائب�ا من اصل 252 
نائ�ب . واش�ار الجب�وري ان�ه كان 
ينبغ�ي ان يك�ون الع�دد المطل�وب 
127 نائب�ا باالغلبي�ة منوه�ا الى ان 
ع�دم القناع�ة اليعني س�حب الثقة 
داعي�ا من يرغ�ب بس�حب الثقة الى 
تقديم طلب به�ذا الخصوص. بعدها 
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 

المقبل 2017/4/27.

حزب بارزاني يعلق بـ »خجل«.. والربملان يطالب برد عاجل وينتظر توضيحًا من »التحالف الدولي«

تركيا »ترضب« البيشمركة يف سنجار

تشريع قرار إلزامي حلماية املنتج الـزراعي الوطين

اقرتاع رسي للربملان: التصويت عىل عدم القناعة باجوبة »مفوضية االنتخابات«

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مصدر عس�كري أن الق�وات األمنية 
فرضت سيطرتها مجددا على الطريق الدولي 
بين العراق واألردن غرب�ي محافظة األنبار، 
بعد ي�وم واحد من س�يطرة تنظيم »داعش« 
اإلرهابي علي�ه، كما تمكنت من تحرير »حي 
التن�ك« في الجانب الغرب�ي لمدينة الموصل، 

من سيطرة التنظيم.
وق�ال العقي�د وليد الدليم�ي، الضابط في 
الجي�ش العراقي  إن »عناص�ر تنظيم داعش 
انس�حبوا م�ن األج�زاء الت�ي انتش�روا فيها 
عل�ى الطري�ق الدولي الس�ريع ف�ي منطقة 
ال��80 كيلومتر ش�رق مدين�ة الرطبة )310 

كلم غرب الرم�ادي(«. ولفت إلى أن »القوات 
األمنية انتشرت بعد ذلك على الطريق الدولي 
وفككت عش�رات العبوات الناس�فة واأللغام 

التي زرعها داعش«.
وأك�د الدليم�ي أن »الطري�ق بي�ن مدين�ة 
الرم�ادي وصوال إل�ى مدين�ة الرطبة أصبح 
س�الكا أمام حرك�ة المواطنين والس�يارات 

واآلليات العسكرية ونقل البضائع أيضاً«.
يذكر أن ضابط في شرطة األنبار كشف أن 
التنظيم سيطر على أجزاء من الطريق الدولي 
السريع بين العراق واألردن، غربي الرمادي. 
ف�ي االثناء، ح�ذر رئيس اللجن�ة األمنية في 
مجلس األنبار نعيم عبد المحسن الكعود من 
وجود »ذيول لداعش« في المناطق المحررة 

تعطي معلومات عن تحرك القطعات األمنية، 
وفيما طالب بالقضاء على »الفساد« الموجود 
في األجه�زة األمني�ة بالمحافظ�ة، دعا الى 

إعادة النظر بالخطة األمنية في االنبار. 
األمني�ة  »الخروق�ات  إن  الكع�ود  وق�ال 
المتك�ررة ف�ي االنب�ار تتحمله�ا القي�ادات 
األمنية«، مبينا أن »هناك نقصا بأعداد القوات 

المتواجدة بالمحافظة«.
وأض�اف الكع�ود، »هن�اك ذي�ول لداعش 
ف�ي المناطق المحررة تعط�ي معلومات عن 
تحرك القطعات األمنية«، مطالبا ب�«القضاء 
على الفس�اد الموجود في األجه�زة األمنية 
في األنب�ار وإعادة النظر بالخطة األمنية في 

المحافظة«.

يذكر أن محافظة األنبار تشهد بين الحين 
واألخر خروقات أمنية غالبا ما يتم معالجتها 
من قب�ل األجه�زة األمني�ة والبع�ض اآلخر 
تتسبب بخسائر مادية وبشرية بين المدنيين 

واألجهزة األمنية.
وأعلنت قيادة عملي�ات قادمون يا نينوى 
)تتول�ى قي�ادة العمليات ف�ي الموصل( عن 
تحري�ر حي التن�ك ف�ي الجان�ب الغربي من 

مدينة الموصل )شمال(.
وبحس�ب بيان لقائ�د العملي�ات، الفريق 
الرك�ن عب�د األمير رش�يد يار الل�ه، »حررت 
قطع�ات )وح�دات( مكافح�ة اإلره�اب حي 
التنك بالكام�ل وكبدت العدو خس�ائر كبيرة 

باألرواح والمعدات«.

»داعش« زرع العبوات الناسفة واأللغام واهلندسة احلربية أزالتها بسرعة

القوات األمنية حتبط عملية ارهابية للسيطرة عىل »الطريق الدويل« يف االنبار
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خط�ا ويلّ ويلّ العهد الس�عودي محمد بن 
س�لمان الخط�وة األك�ر يف مس�ار تحجي�م 
ويل العه�د محمد بن نايف، وذل�ك يف محاولة 
جديدة لقطع طريق األخ�ر باتجاه العرش، 
التي ُي�درك املحمدان أنها تم�ّر عر العاصمة 
األمركية، واشنطن.ويبدو ابن سلمان مرّصاً 
ع�ى إزاحة أي عثرة يف طريق�ه، فيما ال يزال 
ابن نايف ملتزماً الصمت حيال القرارات. ولم 
ُيبِد الرج�ل أي رّد فعل عى األوام�ر الجديدة، 
وهو ال�ذي ُعهد عن�ه التعليق ع�ى القرارات 
الحساس�ة يف اململك�ة، وس�بق أن وصف ابن 
س�لمان يف مع�رض التعلي�ق عى إط�اق ما 
سّمي »رؤية 2030« ب�»عضيدي وأخي ويدي 
اليمن�ى«، يف محاولة لانتق�اص من دور ابن 
س�لمان وإظهاره كمع�اون، ال أكثر.األوامر 
امللكية التي مررها ابن س�لمان، مس�تخدماً 
ختم والده، وفق ما يقول العارفون بش�ؤون 
مؤسس�ة الحك�م يف اململك�ة، ش�ملت يف م�ا 
اش�تملت عليه قراراً بتعيني نج�ل امللك، خالد 
ب�ن س�لمان، س�فراً للس�عودية يف الواليات 
املتح�دة. قرار ي�ي برغبة جامح�ة لدى ابن 
س�لمان يف تحسني رشوط تسويق اسمه لدى 
الدوائ�ر األمركي�ة، كخليفة لوال�ده، بعدما 
توالت التقاري�ر األمركية التي تنفي حس�م 
دوائر القرار يف واش�نطن ملس�ألة اختيار أحد 
املحمدي�ن، فيم�ا أبقت بعض ه�ذه التقارير 
عى تأكيد ميل األمركيني إىل محمد بن نايف، 
نظ�راً إىل خرته الواس�عة وخ�رة األمركيني 
يف التعام�ل معه، ال س�يما يف ما يرتبط بملف 
»الحرب ع�ى اإلرهاب«.وربم�ا اللقاء األخر 
بالرئي�س األمرك�ي دونالد ترام�ب، منح بن 
س�لمان حماسة أشد الس�تغال التقرب من 
األمركي�ني، إذ مل�س األم�ر الش�اب، يف أثناء 
الزيارة، استعداداً من ترامب لسماع بن سلمان 
والعم�ل مع�ه يف امللفات الك�رى يف املنطقة. 
هكذا وجد بن سلمان الفرصة سانحة إلقامة 
خط س�اخن وآم�ن م�ع األمركي�ني، يمكن 

الوث�وق بالعمل معه إلبق�اء االتصال املبارش 
بواشنطن، حيث الرهان عى إمكانية تخّطي 
ابن نايف وإبعاده م�ن درب طموحاته.وقع 
الخيار عى شقيق محمد بن سلمان، خالد بن 
س�لمان )مواليد 1985(، ليحل محل عبدالله 
ب�ن فيص�ل آل س�عود، س�فراً للري�اض يف 
واشنطن، عى الرغم من صغر سّنه، وانعدام 
أّي تجربة سياسية أو دبلوماسية لديه، وهو 
س�يكون بذلك أصغر سعودي ُيعنّي يف منصب 
مماث�ل. وخال�د ضابط برتبة م�ازم طيار يف 
ساح الجو السعودي، اشرتك يف حربي اليمن 
و»التحالف الدويل« ضد »داعش«. تخّرج عام 
2009 يف برنام�ج الط�ران الحرب�ي يف والية 

ميسيس�يبي األمركية، بعدما كان قد التحق 
بكلية فيصل الجوية يف الرياض.

لم يكتف محمد بن س�لمان بكل ما تقدم. 
القف�زة ف�وق ابن عمه محمد ب�ن نايف بدت 
حرباً ش�املة، طاولت ملفات االس�تخبارات 
والنفط واألمن الداخيل، آخر معاقل ابن نايف 
وامللف اليتيم املتبقي يف حوزته. فقد انقّض ابن 
سلمان عى السلطات التي يشغلها ابن نايف 
عى رأس وزارة الداخلية، و»مجلس الشؤون 
السياسية واألمنية« الذي لم يمض وقت طويل 
عى إنشائه، مس�تحدثاً مركزاً منافساً باسم 
»األم�ن الوطن�ي«، يرتبط مب�ارشة بالديوان 
امللكي، وُعنّي عليه محمد الغفييل »مستشاراً 

لألم�ن الوطن�ي باملرتبة املمت�ازة«، يف خطوة 
مرش�حة ألن تحارص ابن نايف، وتقلص من 
صاحيات�ه ونفوذه يف اململك�ة.ويف خطوة ال 
تقل خط�ورة، قرر اب�ن س�لمان ترقية أكثر 
الرجال قرباً منه ووالًء له، وهو الناطق باسم 
تحالف الع�دوان عى اليمن، أحمد عس�ري، 
ليش�غل منصب نائ�ب رئيس االس�تخبارات، 
الجه�از األكثر حساس�ية لضم�ان الوالءات، 
وذلك م�كان الفريق يوس�ف اإلدرييس. حتى 
إن محم�د بن س�لمان ذهب بعي�داً يف إغاظة 
محم�د بن ناي�ف ومزاحمته، ع�ر تعيني ابن 
أخيه، حفيد امللك س�لمان، املستشار السابق 
يف س�فارة السعودية بلندن، أحمد بن فهد بن 

س�لمان، نائباً ألمر املنطقة الرشقية، سعود 
بن نايف بن عبد العزيز، الشقيق األكر ملحمد 
بن ناي�ف.ويف مل�ف النفط، اس�تكمل جناح 
امللك سلمان االس�تحواذ عى مرافق القرار يف 
قطاع الثروة البرتولية، عر اس�تحداث وزارة 
باس�م »ش�ؤون الطاقة«، وتعي�ني نجل آخر 
للمل�ك وزيراً لها، ه�و األمر عب�د العزيز بن 
س�لمان. ويختلف عبد العزيز عن أخيه خالد 
بامتاك�ه خ�رات وتجارب واس�عة يف قطاع 
النف�ط. وباخرتاع هذه ال�وزارة لعبد العزيز، 
يكتم�ل مش�هد تجميع الس�لطات واملناصب 
ومنصات القرار يف الحكم بيد عائلة س�لمان 
بن عبد العزي�ز الصغرة.وأفصحت القرارات 

هذه عن توّجه لدى جناح س�لمان ألن يكون 
عام�ل القرابة من امللك الحايل أو التحدر منه، 
فضاً عن الوالء لش�خص محمد بن سلمان، 
العامَل الحاس�م يف اختيار أصحاب املناصب، 
بعد جريان العادة ع�ى أن تأخذ التعيينات يف 
الحس�بان إرضاء األغلبية من أوالد املؤس�س 
عب�د العزي�ز. ويب�دو الجن�اح الس�لماني يف 
اس�تبداده باملناصب غر متحرج من تحريك 
املياه الراكدة لدى األجنحة األخرى من أنجال 
عب�د العزيز وأحف�اده، ومرّصاً ع�ى تيئيس 
هؤالء م�ن انتظار أي فرص لوراثة تركة عبد 

العزيز.
الفص�ل الجديد م�ن انقاب ابن س�لمان 
األبيض ع�ى ابن نايف، مّوهه األول ب�»قنبلة 
دخاني�ة« تضمن�ت بضعة قرارات ش�عبوية 
تس�تجدي االحتفاء اإلعام�ي، وأبرزها قرار 
إعادة البدالت واملكافآت واملزايا املالية ملوظفي 
الدول�ة إىل م�ا كانت علي�ه قبل ق�رار إلغائها 
منذ أش�هر، وكذلك ق�رار بإنه�اء االختبارات 
قب�ل حل�ول ش�هر رمض�ان، ورصف راتبني 
للعسكريني املشاركني »فعلياً« يف العدوان عى 
اليمن.وسبقت القرارات مقابلة أجراها محمد 
بن س�لمان م�ع الكاتب األمرك�ي املتوّدد إىل 
مؤسسة الحكم السعودية، ديفيد اغناتيوس، 
ملصلحة صحيفة »واش�نطن بوست«، كانت 
بمثابة اإلنذار املمّهد الذي وّجهه ابن س�لمان 
البن نايف، جّدد عرها تكريس صورة الرجل 
املتفرد بالحكم. أعقبت املقابلة األوامر امللكية 
األخ�رة، ناس�فة م�ا كتب�ه اغناتي�وس عن 
انطباع كّون�ه بأن »فرضية التوتر الس�يايس 
)ب�ني ابن ناي�ف وابن س�لمان( أصبحت غر 

مطروحة«.
يبق�ى أن القرار األكثر طرافة تمثل يف أمر 
امللك الس�عودي بإعفاء وزير الخدمة املدنية، 
خال�د الع�رج، وإحالته إىل التحقيق س�نداً إىل 
تقري�ر رفعه رئيس »الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفساد«، أما التهمة فهي: تعيني العرج ألحد 
أبنائه، وهو عبدالله العرج، يف إحدى الوظائف 

الحكومية!

سلمان ينقلب على اخوته بتمكني ابنائه يف املناصب

رصاع عىل »العرش« يف السعودية بني آل سعود

ماكرون ولوبن يف معركة الرئاسة الفرنسية: النيوليربالية أم الشعبوية؟ 
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رفضت املحكم�ة العليا للوالي�ات املتحدة طعنا 
تقدمت به مجموعات حقوقية من اجل نرش تقرير 
يدي�ن وكالة االس�تخبارات املركزية ح�ول برنامج 
التعذي�ب ال�ذي عملت ب�ه يف أعق�اب هجمات 11 

أيلول/سبتمر، مؤكدة أنه سيبقى رسيا.
ورفض�ت املحكم�ة حج�ج االتح�اد األمرك�ي 
للحري�ات املدنية ب�أن التقرير ال�ري للغاية الذي 
جمعت�ه لجن�ة االس�تخبارات يف مجلس الش�يوخ 
ع�ام 2014، يج�ب أن يت�م نرشه بناء ع�ى قواعد 

الشفافية التي تتبعها الحكومة األمركية.
وقالت مديرة مرشوع األمن القومي يف االتحاد، 
هينا شاميس، »نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة 
الكبرة يف شفافية ومحاسبة الحكومة. يعد التقرير 
الكامل س�جا مؤكدا عن أحد أكث�ر فصول تاريخ 

أمتنا سوادا ويحق للرأي العام االطاع عليه«.

وبذلك، أبقى قرار املحكمة العليا عى حكم سابق 
أصدرته املحكمة الفدرالية يف واش�نطن يقيض بأن 
التقري�ر ال يندرج ضمن القواعد التي تلزم كش�ف 

بعض السجات الحكومية إىل العلن.
ونظر التقرير املؤلف من 6700 صفحة بش�كل 
معمق يف برنامج وكالة االستخبارات املركزية )يس 
آي ايه( الخاص باالعتقال الري وتعذيب املشتبه 
بانتمائه�م إىل تنظي�م القاعدة غ�داة هجمات 11 

أيلول/سبتمر.
ويفصل كذلك عمليات تس�ليم املش�تبه بهم إىل 
مواق�ع تابعة ل��«يس آي اي�ه« أطلق عليها اس�م 
املواق�ع »الس�وداء« واس�تخدام أس�اليب تعذي�ب 
مخالفة للقانون مثل اإليهام بالغرق للحصول عى 

معلومات.
وطرح كذلك أس�ئلة معمقة بشأن فعالية هذه 
األساليب التي منعتها الحقا إدارة الرئيس األمركي 

السابق باراك أوباما.

وتم نزع الرية عن نحو 500 صفحة للسماح 
بنرشه�ا علنا عند االنتهاء من�ه وهو ما كان كافيا 
لتعري�ض وكال�ة االس�تخبارات املركزية وحكومة 
الرئيس الس�ابق ج�ورج بوش االبن التي س�محت 

بتطبيق الرنامج، إىل انتقادات كثرة.
ورفضت »يس آي ايه« بعض النقاط التي انتهى 
إليها التقرير فيما يقول بعض السياسيني أنه دعم 
الحج�ج املؤيدة لتعذيب املش�تبه بهم. وال توجد إال 
حفنة من نسخ التقرير تم توزيعها عى عدة دوائر 

حكومية ووكاالت استخباراتية.
ويف كان�ون األول، ق�ال اوبام�ا أن�ه س�يحتفظ 
بنس�خة منه يف مكتبته الرئاس�ية التي س�تبنى يف 
ش�يكاغو، خوفا من أن يتم تدمر النسخ املوجودة 
للتخل�ص م�ن أي س�جل مفص�ل ع�ن برنام�ج 

التعذيب.
م�ع أن أوباما كان رفض ن�زع الرية عنه، إال 

أنه أكد بأنه سينرش علنا يف غضون 12 عاما.

املحكمة األمريكية العليا ترفض نرش تقرير يدين 
»يس آي ايه« بالتعذيب
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األمني  أنطوني�و غوتري�ش  ق�ال 
الع�ام لألمم املتحدة أم�س الثاثاء يف 
افتتاح مؤتم�ر للمانحني يف جنيف إن 
املنظم�ة الدولي�ة تحتاج ملس�اعدات 
ضخمة لتف�ادي مجاعة يف اليمن كما 
يتحت�م عى األط�راف املتحاربة هناك 

ضمان وصول اإلمدادات اإلنسانية.
وطلبت األم�م املتح�دة 2.1 مليار 
دوالر هذا العام م�ن أجل اليمن حيث 
ق�ال غوتري�ش إن طف�ا أق�ل م�ن 
خمس�ة أعوام يموت كل عرش دقائق 
بأس�باب يمكن الوقاية منها كس�وء 
التغذية.وس�قط قراب�ة ع�رشة آالف 
قتي�ل عى األقل يف اليم�ن الذي تفىش 

فيه الجوع واألمراض.

وقال غوتريش إن نحو 19 مليون 
ش�خص أي ثلث�ي الس�كان بحاج�ة 
إىل مس�اعدات عاجلة مج�ددا الدعوة 
إلج�راء محادثات س�ام وحث جميع 
األطراف عى »تس�هيل املرور الريع 
ودون عوائق للمس�اعدات جوا وبحرا 
وبرا«.وأض�اف »نش�هد تجويع جيل 
بأكمله وإصابت�ه باإلعاقات. ال بد أن 

نتحرك اآلن إلنقاذ األرواح«.
وتابع »البني�ة التحتية كلها يجب 

أن تظل مفتوحة وعاملة«.
واف�ادت منظم�ة األم�م املتح�دة 
للطفولة )يونيس�ف( إن ما يزيد عى 
70 يف امل�����ئ�ة م�ن أطف�ال اليمن 
ُيحرم�ون م�ن التعليم بس�بب العجز 
الش�ديد يف املُعلم�ني الذين ل�م يتلقوا 

رواتبهم منذ ترشين األول 2016.

وأغلقت كثر م�ن املدارس أبوابها 
والت�ي ال تزال تعمل منه�ا تعاني من 
كثافة كبرة يف عدد التاميذ ونقص يف 
عدد املُدرس�ني.وقالت مرتشيلريانو 
ممثلة منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف( يف اليمن إن أكثر من 166 
أل�ف ُمدرس يف اليمن، نحو 73 يف املئة 
من املعلمني، لم يتلق�وا أي أجور منذ 
س�تة أش�هر األمر الذي أثر بالس�لب 
ع�ى 78 يف املئة من امل�دارس يف أنحاء 
الباد.وقدمت دول عربية يف مقدمتها 
االم�ارات دعما كبرا للش�عب اليمني 
حزم�ة  ضم�ن  اليمني�ة  وللم�دارس 
املس�اعدات االنس�انية الكب�رة التي 
واملنظم�ات  الصن���ادي�ق  تتواله�ا 
األهلي�ة اإلماراتية من�ذ بداية الحرب 

قبل حوايل سنتني.

»سـوء التغـذيـة« يقتـل طفـال
 كل 10 دقائق يف اليمن

         بغداد / المستقبل العراقي

ينطلق إيمانويل ماك�رون املؤيد ألوروبا من موقع 
املرش�ح األفضل حظوظا للفوز يف ال�دورة الثانية من 
االنتخابات الرئاس�ية الفرنس�ية يف الس�ابع من أيار، 
متقدم�ا عى القومية مارين لوب�ن املعادية للعوملة، يف 
وقت بدأت تتش�كل »جبهة جمهورية« لقطع الطريق 

أمام اليمني املتطرف.
واس�تأنفت مارين لوبن الت�ي حققت أفضل نتائج 
لها يف األرياف والبل�دات الصغرة واملناطق التي عانت 
م�ن عواق�ب العوملة، حملته�ا منذ صب�اح االثنني مع 

زيارة إىل شمال فرنسا.
وأس�فرت الدورة األوىل من االنتخابات التي تميزت 
بمشاركة كثيفة ناهزت 80 باملئة، عن خروج الحزبني 
واليس�اري  )»الجمهوري�ون«(  اليمين�ي  الكبري�ن 
)الحزب االش�رتاكي( من الش�وط األخر من الس�باق 
إىل قرص اإلليزيه، يف وضع غر مس�بوق يف فرنسا، مع 
بروز مرش�حني ع�ى طريف نقيض أحدهم�ا عن اآلخر 
أوصلتهما رغبة الفرنسيني يف تجديد الحياة السياسية 
يف باده�م. يف ختام حمل�ة انتخابية حافلة باملفاجآت 
استمرت عدة أشهر، تصدر الوسطي إيمانويل ماكرون 
)39 عام�ا( نتائ�ج الدورة األوىل األح�د حاصدا 23.75 
باملئة من األص�وات، فيما حلت زعيم�ة حزب الجبهة 
الوطني�ة ماري�ن لوب�ن )48 عام�ا( يف املرتب�ة الثانية 
بحصوله�ا ع�ى 21.53 باملئة من األص�وات، محققة 
نتيج�ة تاريخية لهذا الحزب وصلت إىل س�بعة مايني 

صوت، بحسب النتائج النهائية.
وعكست عناوين الصحف الفرنسية االثنني صدمة 
ه�ذه الدورة األوىل راس�مة التحدي�ات املقبلة، فكتبت 
»لو فيغارو« اليمينية »الرضبة القاضية لليمني«، فيما 
نرشت »ليبراس�يون« اليس�ارية ع�ى صفحتها األوىل 
ص�ورة ماكرون م�ع عنوان »عى مس�افة عتبة«. أما 
»لومانيتيه« الش�يوعية، فاخت�ارت نرش صورة ملارين 

لوبن تعرتضها كلمة »أبدا«.
وق�ال ماكرون مخاطبا أنصاره املتجمعني مس�اء 

األح�د يف باري�س »بدلن�ا خ�ال س�نة وج�ه الحي�اة 
السياسية الفرنسية«.

ورأى املحل�ل لدى مرصف »دويتش�ه بنك إيه جي« 
يف نيويورك سيباس�تيان غايل أن النتيجة التي حققها 
وزي�ر االقتص�اد الس�ابق وتوقعات ف�وزه بعد تجير 
األصوات املرتق�ب لصالحه من أجل قطع الطريق عى 
اليم�ني املتط�رف، »هو الس�يناريو املثايل ال�ذي كانت 
األس�واق تحلم به يائس�ة« بعد تصوي�ت الريطانيني 
عى الخ�روج من االتحاد األوروب�ي يف حزيران/يونيو 
ووص�ول دونال�د ترام�ب إىل البي�ت األبي�ض معتم�دا 

برنامجا يقوم عى الحمائية.
نوه�ت لوبن أم�ام منارصيها بنتيج�ة »تاريخية« 
غر مسبوقة، بحصولها عى 7.6 مايني صوت بحسب 

النتائج شبه النهائية، بعدما كانت جميع استطاعات 
الرأي منذ 2013 تتوقع تأهلها إىل الدورة الثانية.

وس�جل املحاف�ظ فرنس�وا فيون، فس�جل هزيمة 
مذل�ة بعدم�ا وجه�ت إليه التهم�ة يف قضي�ة وظائف 
وهمية انعكست عى حملته، وحل يف املرتبة الثالثة مع 
19.91 باملئة من األصوات، متنافس�ا مع زعيم اليسار 
الرادي�كايل ج�ان لوك ميانش�ون الذي حق�ق اخرتاقا 
قياس�يا بع�د حمل�ة خارج�ة ع�ن األنم�اط املعروفة 

تمحورت حول إعادة ترتيب مؤسسات الجمهورية.
أما االش�رتاكي بونوا آمون، فوصف بنفسه نتيجته 
بأنه�ا »كارث�ة«، إذ لم يجم�ع س�وى 6.35 باملئة من 
األصوات يف ختام والية رئاسية اشرتاكية مستمرة منذ 
خمس س�نوات. وماكرون الذي لم يسبق أن تسلم أي 

منصب منتخب، يف موقع جيد لخافة الرئيس املنتهية 
واليته فرنس�وا هوالند، حيث سيصبح أصغر الرؤساء 
س�نا يف تاري�خ الجمهورية بمن فيهم ل�وي نابوليون 

بونابارت )1873-1808(.
ودعت غالبية الطبقة السياس�ية الفرنس�ية سواء 
م�ن اليمني أو من اليس�ار، وخصوصا فرنس�وا فيون 
وبون�وا آم�ون، إىل »تش�كيل حاج�ز« بوج�ه اليم�ني 
املتطرف.وش�دد تيري س�ولر املتحدث السابق باسم 
في�ون االثن�ني عى أن الفرنس�يني س�رتكبون »خطأ 

أخاقيا إن لم يقطعوا الطريق عى اليمني املتطرف«.
وتذكر مثل هذه »الجبهة الجمهورية« باالنتخابات 
الرئاس�ية ع�ام 2002 ح�ني تأه�ل مؤس�س الجبهة 
الوطني�ة جان م�اري لوبن والد مارين لل�دورة الثانية 

يف مواجهة جاك ش�راك، قبل أن يتكب�د هزيمة كرى 
)17.79 باملئة( يف مواجهة قوى سياسية تكتلت ضده. 
وس�تكون املب�ارزة يف 7 أيار/مايو حول برنامجني عل 
اخت�اف تام يف العديد من املواضي�ع كاالنفتاح مقابل 
االنغاق، والهوية الوطنية مقابل التعددية، والليرالية 
مقاب�ل الحمائية، غر أن االس�تقطاب الحقيقي فيها 
س�يكون ح�ول موضوع�ني محوري�ني هم�ا أوروب�ا 

والعوملة.
وعلقت مرش�حة اليمني املتطرف عى هذه الحملة 
بوصفها ب�«جبهة جمهورية متعفنة تحاول تش�كيل 
ائتاف« حول منافس�ها يف ال�دورة الثانية لانتخابات 
الرئاس�ية الفرنسية الشاب املرشح الش�اب ايمانويل 

ماكرون الذي يعتر األوفر حظا للفوز بالرئاسة.
وقالت لوبن أثناء زيارة لس�وق يف روفروا يف شمال 
فرنس�ا »إن الجبهة الجمهورية البالية املتعفنة تماما 
والت�ي لم يعد احد يرغ�ب فيها ورفضها الفرنس�يون 
بعنف اس�تثنائي، تحاول تش�كيل ائتاف حول السيد 

ماكرون. أكاد ارغب يف القول حسنا يفعلون«.
ويس�تخدم تعب�ر »الجبهة الجمهورية« لإلش�ارة 
إىل مسؤولني سياس�يني من كل االتجاهات يدعون إىل 

قطع الطريق عى اليمني املتطرف أيا كان منافسه.
ودع�ت غالبي�ة الطبقة السياس�ية الفرنس�ية من 
اليسار واليمني، منذ مساء األحد إىل التصويت ملاكرون 

وضد مرشحة »الجبهة الوطنية«.
وقالت لوب�ن الداعي�ة إىل إغاق الح�دود والخروج 
م�ن اليورو وتعليق الهجرة، إن »الرهان الكبر يف هذه 
االنتخابات هو العوملة العش�وائية التي تش�كل خطرا 
عى حضارتنا«. وأضاف�ت متوجهة األحد إىل أنصارها 
»إما أن نكمل عى طريق اإلزالة التامة للضوابط، وإما 
أن تختاروا فرنسا«، طارحة نفسها عى أنها »مرشحة 
الش�عب«. أم�ا إيمانوي�ل ماك�رون، فأكد أن�ه يحمل 
»صوت األمل« لفرنس�ا و«ألوروبا«، مؤكدا عزمه عى 
أن يك�ون »رئيس الوطنيني يف مواجه خطر القوميني« 
وق�د حصل منذ اآلن ع�ى تأييد كبر من املستش�ارية 

األملانية.
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وزارة الداخلية 
املدني�ة والجوزات  مديرية االحوال 

واالقامة العامة يف واسط
قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
 بن�اء عىل الدع�وه املقامة من قبل 
املدع�ي  )محس�ن مط�ر خب�اط ( 
يطلب تبديل  لقبة من   ) املقصوب( 
اىل ) العن�زي ( فم�ن لدية اعرتاض 
مراجع�ة هذة  املديري�ة خالل مدة 
اقصاة 15  يوم   وبعكس�ة س�وف 
تنظ�ر  ه�ذة املديري�ة يف الدع�وى    
وفق احكام املادة )22(  من قانون 
البطاق�ة الوطنية  رقم )3( لس�نة 

 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مديرية الجنسية العامة

وزارة الداخلية 
املدني�ة والجوزات  مديرية االحوال 

واالقامة العامة يف واسط
قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
 بن�اء عىل الدع�وه املقامة من قبل 
املدعي  )رشيد مطر خباط ( يطلب 
تبدي�ل  لقب�ة م�ن   ) املقص�وب  ( 
اىل ) العن�زي ( فم�ن لدية اعرتاض 
مراجع�ة هذة  املديري�ة خالل مدة 
اقصاة 15  يوم   وبعكس�ة س�وف 
تنظ�ر  ه�ذة املديري�ة يف الدع�وى    
وفق احكام املادة )22(  من قانون 
البطاق�ة الوطنية  رقم )3( لس�نة 

 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مديرية الجنسية العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / 

الكرخ االتحادية 
دار العدالة يف الطارمية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الطارمية 

العدد 4261 
املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 

اىل / املدعو محمد احمد ابراهيم 
حبي�ب  غص�ون  زوجت�ك  قدم�ت 
ابراهي�م طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة 
بطلب يف نصبه�ا قيمة عليك الدارة 
ش�ؤونك باعتبارك مفق�ود بتاريخ 
تق�رر  علي�ه   –  2016  /  2  /  20
تبليغك بصحيفتني محليتني لغرض 
حضورك امام هذه املحكمة او من 
ينوب عنك قانونا ويف املدة القانونية 
خ�الل ) 15 ( ي�وم اذا كن�ت داخل 
العراق و ) 30 ( يوم اذا كنت خارج 
الع�راق ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�تقوم املحكمة بتنصيب زوجتك 

قيمة عليك ووفق االصول .
القايض

عيل عبد الغفور احمد 

جمهوري�ة الع�راق / مجل�س 
القضاء االعىل

اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف 
الكاظمية

العدد 922 / ش / 2017
التاريخ 24 / 4 / 2017

اعالن
املدعي�ة :- اف�راح محم�د عبد 

االمري  
املدع�ى علي�ه :- ل�ؤي كاظ�م 

كناوي           
االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
الشخصية يف الكاظمية حكماً 
 922 بالرق�م  بحق�ك  غيابي�اً 
يق�ي  ال�ذي   2017  / ش   /
تأييد حضانة وملجهولية محل 
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بن�ر 
يف صحيفت�ني محليت�ني وعدم 
اعرتاض�ك عىل الق�رار الصادر 
بحقك ضم�ن امل�دة القانونية 
البالغة ثالثون يوم اعتباراً من 
تاريخ النر س�وف يكتس�ب 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة مع 

التقدير  
القايض / فارس شبيب الزم  

محكمة األحوال الش�خصية يف 
ابي الخصيب 

العدد: 466/ش/2017 
التاريخ: 2017/4/24

اعالن 
عدن�ان   / علي�ه  املدع�ى  اىل 

عبدالجليل تعبان
اقام�ت املدعية ح�وراء عدنان 
عيل الدع�وى الرعية املرقمة 
أعاله امام هذه املحكمة طالبة 
تأييد حضانتها للقارصة رقية 
عدنان وملجهولية محل اقامتك 
مرك�ز  مبل�غ  رشح  وحس�ب 
رشطة اب�ي الخصي�ب وتأييد 
مختار باب س�ليمان واملجلس 
اب�ي الخصيب.  البلدي لقضاء 
علي�ه تق�رر تبليغك بواس�طة 
الن�ر بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني بالحضور صباح يوم 
ويف   2017/5/10 املرافع�ة 
حال�ة ع�دم الحض�ور او م�ن 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً وفق 

القانون.
القايض / وس�ام عبدالحس�ن 
عيل

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 2160 / 2013 

اعالن
اىل / املدي�ن ايهاب ع�ادل داود / 

مجهول محل االقامة .
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز 
كت�اب  وحس�ب  البي�اع  رشط�ة 
املرك�ز املرق�م 4093 يف 28 / 3 / 
2017 وتاييد املجلس املحيل لحي 
البي�اع انك مجه�ول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائ�م او موقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ 
علي�ه لذا نخربكم بانه تقرر حجز 
االم�وال املنقولة ) املركبة املرقمة 
432598 بغ�داد خص�ويص نوع 
ش�وفرليت مودي�ل 2011 ( لقاء 
طل�ب الدائنة رغد طالب محس�ن 
البال�غ ) 000 / 350 / 3 ( ثالث�ة 
ماليني وثالثمائة وخمس�ون الف 
دين�ار فيج�ب عليك�م اداء املبلغ 
املذك�ور خ�الل م�دة ثالث�ة ايام 
تب�دا من الي�وم الت�ايل للنر واال 
ف�أن االم�وال املحج�وزة بموجب 
هذا القرار س�تباع وفقا للقانون 
واستنادا للمادة ) 69 ( من قانون 

التنفيذ .
املنفذ العدل 
شيماء فاضل حسني 

مجل�س   / الع�راق  جمهوري�ة 
القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة استئناف بغداد/
الكرخ االتحادية

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الكاظمية

العدد 739 / ش / 2017
التاريخ 24 / 4 / 2017

اعالن
املدعية :- استربق محسن هاشم   
املدعى عليه :- نبيل رشاد عبد     

االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
الش�خصية يف الكاظمي�ة حكم�اً 
غيابي�اً بحقك بالرق�م 739 / ش 
2017 ال�ذي يق�ي التفري�ق   /
القضائي وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك بالنر يف صحيفتني 
محليت�ني وع�دم اعرتاض�ك ع�ىل 
القرار الص�ادر بحقك ضمن املدة 
القانوني�ة البالغ�ة ثالث�ون ي�وم 
اعتباراً من تاريخ النر فس�وف 
يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

مع التقدير ...   
القايض / فارس شبيب الزم  

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ جلوالء 
العدد 36 / ت / 2016 
التاريخ 18 / 4 / 2017

م / اعالن
تبيع مديرية تنفيذ جلوالء العقار 
م8   )  829  /  141  ( بالتسلس�ل 
وادي العوس�ج يف ناحي�ة جلوالء 
/ محلة الوح�دة العائدة اىل والدة 
الكفي�ل ) زي�اد عبد الل�ه خلف ( 
املدع�وة ) ه�دوه احم�د متعب ( 
لق�اء طل�ب الدائ�ن الس�يد وزير 
الدفاع اضاف�ة لوظيفته والبالغة 
000000 1 مائة مليون دينار فعىل 
الراغ�ب بال�راء مراجع�ة هذه 
املديرية ملدة ثالثني يوما ابتداء من 
اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة 10 % م�ن 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية ورسم التسجيل الداللية 

عىل املشرتي .
القايض واملنفذ العدل
يف جلوالء

خالد مولود غالم 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه / جل�والء – 
محل�ة الوح�دة – 141 / 928 م8 

وادي العوسج .
2 – جنس�ه ونوعه / قطعة ارض 

مع بناء / ملك رصف .
ارض  قطع�ة   / اوصاف�ه   –  3
مشيدة عليها دارسكن بطابقني .

الطاب�ق االول  4 – مش�تمالت / 
يحتوي عىل اس�تقبال وغرف نوم 
عدد / 4 وصال�ة داخلية ومبلطة 
بالس�رياميك وصحي�ات خارجية 
ودرج ي�ؤدي اىل الطاب�ق الثان�ي 
واالب�واب  بالس�رياميك  مغل�ف 
من الخش�ب والش�بابيك حديدية 
م�ع وج�ود دن�ك داخلية ع�دد / 
2 مغلف�ة بالس�رياميك والطاب�ق 
الثاني يحتوي عىل غرف نوم عدد 
/ 2 وطرمة خارجية ودرج يؤدي 
اىل س�طح الطاب�ق الثان�ي والدار 

مجهزة باملاء والكهرباء .
5 – توج�د مس�احة جانبية غري 
مشيدة عليها بناء وان الدار مبنية 
من الجص واالس�منت والطابوق 

والبلوك والسرياميك .
6 – مساحته ) 15 ، 49 ، 2 ( اثنني 

اولك و 49 مرت و 15 ديسمرت .
7 – درجة العمران متوسطة .

فيه�ا  اليوج�د   / الش�اغل   –  8
شاغل.

9 – القيم�ة املق�درة ) 000000 
، 65 ( خمس�ة وس�تون ملي�ون 

دينار.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

التجارة تبحث مع السفري اهلندي 
يف العراق العالقات االقتصادية 

والتجارية بني اجلانبني

ذي قار تدعو  اىل استثامر املنتوج املحيل لقطاع الثروة احليوانية

حمافظ واسط يفتتح محلة تسويق حمصول احلنطة لسايلو الكوت

النجف تعلن نجاح اخلطط اخلاصة باملبعث النبوي الرشيف ودخول أكثر من مليوين زائر

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى م�دراء عام�ن دائ�رة العالق�ات 
االقتصادي�ة الخارجية والرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة بالسفري 
س�ينغ  برادي�ب  )د.  الع�راق  يف  الهن�دي 
راجبريوهت( لبحث القضايا الثنائية التي 

تهم البلدين«.
العالق�ات  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  واض�اف 
االقتصادية الخارجية عادل خضري عباس 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بانه 
»جرى خ�الل اللق�اء بحث س�بل تطوير 
ب�ن  واالقتصادي�ة  التجاري�ة  العالق�ات 
الجانبن وتذليل كافة العقبات التي تعيق 
نمو حركة التبادل التجاري بن البلدين«.

مضيف�ا بانه »ت�م خالل االجتم�اع تدوال 
تداعيات قضية ال�رز الهندي التي اثارتها 
عدد من وسائل االعالم العراقية حيث اكد 
الجانبان ان الرز الهندي الذي اس�توردته 
وزارة التج�ارة يع�د من اجود ان�واع الرز 
يف العالم ويحظى بس�معة عاملية ممتازة 
وان ال�رشكات الهندية الت�ي وردت املادة 
ابدت استغرابها من هذه القضية واكدت 
اس�تعدادها الرس�ال وف�ود لبح�ث ابعاد 
القضي�ة وح�ل اي اش�كاالت اث�ريت ضد 

صفقات الرز الهندي يف العراق« .
واش�ار بان�ه »ت�م التباحث بش�ان اقامة 
مع�ارض هندي�ة متخصص�ة يف الع�راق 
للرتوي�ج للبضائ�ع الهندية تماش�ياً مع 
رغب�ة التج�ار ورج�ال االعم�ال الهن�ود 
للدخول للس�وق العراقية لالس�تفادة من 
الف�رص االس�تثمارية املتاح�ة يف العراق 
وكذل�ك ت�م االتف�اق ع�ى رضورة ادامة 
التواص�ل بن الجانبن وعق�د لقاءات من 
اجل التنس�يق وبحث القضايا املش�رتكة 

بن الجانبن« .
من جانبه اعرب السفري الهندي يف العراق 
د. براديب س�ينغ راجبريوه�ت عن رغبة 
بالدة لتقديم كافة املس�اعدات الرضورية 
للعراق يف مج�ال االعمار وتج�اوز االزمة 
االنس�انية الت�ي يم�ر به�ا الع�راق جراء 
الحرب عى االرهاب , مبينا بان الس�فارة 
الهندي�ة تحركت ع�ى الجه�ات العراقية 
ذات العالقة للتنس�يق يف سبيل تقديم تلك 

املساعدات .

   البصرة / المستقبل العراقي

واصل محافظ البرصة ماجد النرصاوي متابعته 
اليومية لس�ري العمل بمشاريع البنى التحتية يف 
مناطق املحافظة املختلفة، حيث تفقد مشاريع 
والتأمي�م  املعق�ل  التحتي�ة يف مناط�ق  البن�ى 
واملس�تطيل وس�ط حي الحس�ن باالضافة اىل 

منطقة األمن الداخيل« .
واف�اد بياجن ملكتبه االعالمي تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »النرصاوي استمع لرشح مفصل 
لس�ري االعم�ال وتقدم نس�ب االنج�از، موجهاً 
ببع�ض املالحظات الت�ي من ش�أنها ان ترسع 
االنجاز خدم�ة للمواطن الب�رصي حيث التقى 
بعددا م�ن املواطنن يف مناطق العمل واس�تمع 
الدوائ�ر  موجه�اً  ومقرتحاته�م  لش�كاواهم 
الخدمية والرشكات املحالة اليها املشاريع بأخذ 
أراء املواطن�ن ومالحظاته�م ع�ى محمل الجد 

ومعالجتها بالرسعة املمكنة ».
وقال محافظ البرصة بحس�ب البيان ان »هناك 
اكثر من 70مرشوعا من مشاريع البنى التحتية 
يف مختلف مناطق البرصة مس�تمر العمل فيها 
دون توقف مؤك�دا ان جميع املناطق املتبقية يف 
املحافظ�ة ستش�مل باملش�اريع الخدمية خالل 
االيام املقبلة بعد موافقة وزير التخطيط مبدئيا 

عى مشاريع تلك املناطق« .
واضاف النرصاوي انه »سيتم انجاز اكرب شبكة 
مج�اري وامط�ار تك�ون االوىل م�ن نوعه�ا يف 
البرصة تشمل جميع الخطوط الناقلة بعد تقدم 

نسب االنجاز يف شارع بغداد والزبري«.
م�ن جان�ب آخ�ر اتفق محاف�ظ الب�رصة ، مع 
وزارة االعمار واالس�كان والبلديات العامة عى 
حس�م عدد م�ن مش�اريع املحافظ�ة الخاصة 
بالبن�ى التحتية، إضافة اىل تنفيذ ش�بكات املاء 

والخط�وط الناقلة ملرشوع تحلي�ة ماء البرصة 
ضمن القرض الربيطاني« .

وق�ال محافظ الب�رصة يف ترصيح صحفي ، إن 
اجتم�اع عقد يف مقر وزارة البلديات واالش�غال 

العام�ة، بحضوره ورئاس�ة الوزي�رة آن نافع، 
ومدير قس�م التخطيط والتنمي�ة يف املحافظة، 

فض�اًل ع�ن حض�ور ع�دد م�ن وكالء وم�دراء 
وزارتي االعمار والتخطيط، وتمت دراسة طلب 

املحافظ املتضمن إدراج مشاريع البنى التحتية 
ملنطقة ح�ي الغدير)ياس�ن خريب�ط( وقضاء 
القرنة واملنطقة املتبقية من الرشش، باإلضافة 
اىل وح�دة املعالج�ة يف ناحية الدير، و مناقش�ة 
إكمال مرشوع مجاري الزبري وإكمال طريق ام 
ق�رص - الزبري وس�فوان – الزب�ري و ربط جرس 
خال�د بالطريق الرسيع وطري�ق ناحية عتبة يف 

شط العرب«.
وأض�اف أن »االجتم�اع تمخ�ض عن�ه االتفاق 
عى قي�ام وزارة البلديات بالتنس�يق مع وزارة 
التخطي�ط إلنهاء ملف مرشوع مج�اري الزبري 
القديم، واس�تحداث م�رشوع متكامل للقضاء 
ويم�ول من الق�رض الربيطان�ي، واالتفاق عى 
قي�ام املحافظة بإرس�ال كش�وفات مش�اريع 
مناطق ياسن خريبط والقرنة والرشش والدير 
بدوره�ا  والت�ي  اإلعم�ار واالس�كان  اىل وزارة 

سرتاجعها وتدرج ضمن القرض الربيطاني«.
وتاب�ع ان�ه »ت�م االتفاق ع�ى أن تتبن�ى وزارة 
البلديات واالش�غال تنفيذ ربط الطريق الرسيع 
بج�رس خال�د بتموي�ل م�ن البن�ك االس�المي، 
وإكم�ال تنفيذ طريقي ام ق�رص الزبري وطريق 
ناحية عتبة يف ش�ط العرب، باإلضافة اىل إكمال 

ربط أم قرص بناحية سفوان«.
وأش�ار املحافظ اىل »مناقش�ة تش�كيل اللجنة 
املش�كلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة رئيس 
الوزراء وعضوية وزراء البلديات واملوارد املائية 
ومحافظ الب�رصة حول تنفيذ م�رشوع تحلية 
امل�اء، مؤك�دا االتف�اق عى ش�مول الش�بكات 
والخطوط الناقلة ضم�ن هذا القرض )القرض 
الربيطان�ي( واالتف�اق ع�ى إكم�ال املجمعات 
الس�كنية املتوقف�ة بع�د االتف�اق بن ال�وزارة 
ورشكت�ي نف�ط الب�رصة وموان�ئ البرصة عى 

نفقة هذه الرشكات .

حمافظ البرصة: املحافظة ستشهد إنجاز أكرب شبكة جماري ستكون األوىل من نوعها
اتفق مع وزارة االعمار على حسم مشاريع للبنى التحتية

    ذي قار / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب األول ملحافظ ذي ق�ار عادل 
املح�يل  املنت�وج  »اس�تثمار  اىل  الدخي�يل 
لقط�اع الث�روة الحيوانية وتوف�ري الدعم 
الالزم وحماية املنتوجات الزراعية املحلية 
م�ن منافس�ة املنت�ج األجنب�ي ، مش�دداً 
املجتم�ع  أف�راد  توعي�ة  »رضورة  ع�ى 
بأهمي�ة الحف�اظ عى الث�روة الزراعية يف 
املحافظة ».وافاد مصدر اعالمي يف مكتبه 

ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » الدخييل أكد 
عقب زيارة اجراها ألح�د حقول الدواجن 
يف ذي ق�ار » عى املس�اهمة بإنقاذ الثروة 
الحيوانية وبخاص�ة قطاع تربية الدواجن 
وحمايته من املشاكل والتهديدات الكثرية 
»رضورة  إىل  مش�رياً   ،  « تواجه�ه  الت�ي 
االعتم�اد يف اقتصاد املحافظة عى الزراعة 
والث�روة الحيوانية » .ولفت نائب املحافظ 
إىل » دعم وحماية املنتج املحيل من الدجاج 
وانشاء مجازر للدواجن بمواصفات حديثة 

وتأهيل املج�ازر القديمة وانش�اء مخترب 
ألم�راض الدواج�ن والتحلي�الت املرضي�ة 
فضالً عن تفعيل دور الرقابة والس�يطرة 
النوعي�ة« .يذكر إن رئيس اللجنة الزراعية 
يف محافظ�ة ذي قار عادل الدخييل أعلن يف 
وقًت س�ابق عن إطالق نح�و ) 7 ( مالين 
من اصبعيات األس�ماك يف أه�وار ذي قار 
به�دف تعزيز املخزون الس�مكي وضمان 
الث�روة  وتعزي�ز  األه�وار  يف  اس�تدامته 

الحيوانية والزراعية يف املحافظة .

  المستقبل العراقي/ الغانم

افتت�ح محاف�ظ واس�ط مال�ك خل�ف وادي، وبرفق�ة 
مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب هيث�م 
جمي�ل اس�ماعيل، حمل�ة تس�ويق الحنطة اىل س�ايلو 
الكوت، وبحضور نائب رئي�س مجلس املحافظة تركي 
الغنيماوي، ورئيس اللجنة الزراعية يف مجلس املحافظة 
هاش�م الع�وادي، والنائ�ب الثان�ي للمحاف�ظ رش�يد 
البديري، واملستش�ار الزراعي للمحافظ س�الم البطيخ، 
ومدراء س�ايلو الكوت والزراعة«.واف�اد مصدر اعالمي 
يف ديوان املحافظة ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » الوادي 
اك�د انه »جرى الي�وم افتتاح الحملة باس�تالم الحنطة 
املس�وقة ضمن خطة التس�ويق لع�ام 2016 -2017«، 
يبذل�ون  املحلي�ة  والحكوم�ة  الس�ايلو  موظف�ي  وان 

جهودهم الحثيثة، الس�يما وان واس�ط تعترب املحافظة 
االوىل ع�ى صعي�د الع�راق يف انت�اج محص�ويل الحنطة 
والش�عري«.من جانبها اكدت وزارة التجارة، استالم اول 
كمية مس�وقة من محصول الحنطة ملوس�م 2017 من 
محافظة واس�ط ».وذكر بيان ل�وزارة التجارة نقال عن 
مدي�ر عام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب هيثم جميل 
الخش�ايل ان »محافظ واس�ط مالك خل�ف وادي افتتح 
املوسم التسويقي ملحصول الحنطة لعام 2017«، مبينا 
ان »خالل حفل االفتتاح تم اس�تالم اول كمية مس�وقة 
من محصول الحنطة يف محافظة واسط«.واكد، انه »تم 
س�حب النماذج من الكميات املسوقة بحضور املحافظ 
واالط�الع ع�ى تحليل النموذج املس�وق وف�ق الضوابط 
والتعلميات التي اعتمدت هذا املوسم«.واش�ار الخشايل 
بحس�ب البي�ان، ان »الوزارة  س�تعمل باق�ى جهدها 

من اجل تامن رصف مستحقات الفالحن ممن يسوق 
محاصيلهم ملخازن الرشكة.

   النجف / المستقبل العراقي

ل�ؤي  األرشف  النج�ف  محاف�ظ  أعل�ن 
األمني�ة  الخط�ة  نج�اح  ع�ن  الي�ارسي 
بزي�ارة  الخاص�ة  والصحي�ة  والخدمي�ة 
املبعث النب�وي الرشيف.وقال اليارسي يف 
ترصيح ملكتبه االعالمي تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » محافظة النجف األرشف 
ش�هدت دخول أكث�ر من مليون�ي زائر يف 
ليلة وي�وم املبعث النب�وي الرشيف بينهم 
آالف الزوار الع�رب واالجانب القادمن اىل 
املحافظ�ة عرب مطاره��ا ال�دويل واملنافذ 
املجاورة«.وقدم  للمحافظ�ات  الحدودي�ة 
اليارسي ش�كره وثنائه لجميع من شارك 
يف خدم�ة الزائرين الكرام ب�دًء من العتبة 

العلوية املقدسة ومجلس محافظة النجف 
، وقي�ادات ومنتس�بي الجي�ش والرشطة 
وبقي�ة األجه�زة األمنية الس�اندة وكذلك 
والطبي�ة  والخدمي�ة  الصحي�ة  الك�وادر 
العاملة يف مختلف دوائر ومؤسسات الدولة 
واملتطوعن يف مختل�ف منظمات املجتمع 
املدن�ي واملواكب الحس�ينية وأهايل النجف 
األرشف الك�رام الذي بذلوا جهودا واضحة 
يف اظه�ار مدين�ة أمرياملؤمن�ن باملظه�ر 
الالئق وستقبالهم حشود الزائرين«.يذكر 
ان اليارسي أعلن مسبقا مشاركة أكثر من 
23 ألف عنرص أمني واس�ناد من منتسبي 
الدوائر الصحية والخدمية والبلدية لتنفيذ 
الخطة االمنية والخدمية الخاصة باملبعث 

النبوي الرشيف.
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امانة بغداد تعلن بدء وصول الوفود العربية 
واالجنبية للمشاركة يف مهرجان الزهور

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد عن بدء وصول الوفود العربية واالجنبية املدعوة للمش�اركة يف 
مهرجان بغداد الدويل التاس�ع للزهور اىل بغداد.وذك�رت مديرية العالقات واالعالم 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي« ، ان » الوفد السوداني وصل اىل بغداد يوم امس 
للمش�اركة يف املهرجان فيما س�يصل اليوم االمن العام ملنظمة املدن العربية احمد 
حم�د صبيح والوفد املرافق له وامن بلدي�ة )آيوا( االمريكية والوفد املرافق له فيما 
س�يصل يوم غ�د وفود بلدي�ات قزوين االيراني�ة وتونس وهولندا ومرص وس�وريا 
ولبن�ان تباع�اً ».واضافت ان » املهرجان الذي س�ينطلق يوم غد الخميس الس�ابع 
والعرشين من ش�هر نيس�ان الج�اري برعاية رئي�س الوزراء ويس�تمر ملدة اربعة 
ايام سيش�هد فعاليات مميزة ثقافية وفني�ة وادبية فضالً عن اجنحة الزهور التي 
تنف�ذ من قبل الدول والرشكات والدوائ�ر البلدية واملحافظات العراقية ».واوضحت 
ان » امانة بغداد وجهت الدعوات اىل جميع الوزراء ورؤس�اء الهيئات الدبلوماس�ية 

واملنظمات والشخصيات العراقية لحضور حفل االفتتاح .

مالكات مشاريع نقل الطاقة تنجز خط ربط 
k.v 132 حمطة االسكندرية اجلديدة

زراعة ميسان تطلق مليون ونصف من يرقات 
األسامك يف اهوار املرشح

   المستقبل العراقي/حسن مهند

اعلن�ت املديري�ة العامة ملش�اريع نقل الطاق�ة الكهربائية عن »انجاز خ�ط ربط محطة 
االسكندرية الجديدة k.v 132 ».وقال مصدر اعالمي يف املديرية ل�«املستقبل العراقي«، انه 
» بأرشاف مبارش ومتابعة ميدانية من لدن مدير عام املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة 
الكهربائي�ة صباح كاظم عك�رب »تمكنت املالكات الهندس�ية والفنية التابعة اىل قس�م 
مشاريع خطوط النقل من انجاز وإدخال مرشوع خط ربط محطة اإلسكندرية الجديدة 
k.v 132  الذي سيس�هم يف رفع قدرة الشبكة الوطنية للمناطق الشمالية ملحافظة بابل« 
.بدوره أكد مدير مشاريع خطوط النقل  جاسم محمد سالم يف ترصيح صحفي » انجاز 
امل�رشوع بمرحلتن والتي تضمنت املرحل�ة األوىل قطع خط إذاعة اإلس�كندرية القديمة 
وإدخال�ه بمحطة تحوي�ل كهرباء اإلس�كندرية الجديدة واس�تغالل خط ربط )مس�يب 
الحرارية �� حطن ( k.v 132 بعد ان كان غري مستخدم منذ عام 2003 وإدخاله باملحطة 
التحويلي�ة الجديدة بدائرت�ن كهربائية وبواقع )18( برج بط�ول )5( كم كمرحلة ثانية 
معل�ال ذلك اىل تقليل النفق�ات يف ظل ضعف التخصيصات املالي�ة ».وبن أهمية املرشوع 
الذي أنجز بالتعاون مع املؤسس�ات الحكومية األخرى يف تقليل  حدة األحمال عن محطة 

بابل k.v 400 ورفع قدرة الش�بكة الوطنية وزيادة وثقيتها ملناطق ش�مال بابل .

   ميسان/ المستقبل العراقي

الزراعة/مديرية زراعة  أطلق�ت وزارة 
ميس�ان ملي�ون ونص�ف م�ن يرق�ات 
األس�ماك يف اه�وار املرشح،فيما اجرت 
مشاهدة حقلية حول زراعة املحاصيل 
الش�توية باس�تخدام املياه الجوفية«.
وذكر قسم العالقات واألعالم والتعاون 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�دويل 
العراق�ي«، إن »مديرية زراعة ميس�ان 
أطلق�ت ملي�ون ونص�ف م�ن يرق�ات 
امل�رشح منطق�ة  اه�وار  يف  األس�ماك 

الس�ودة«.وبن إن »عملية اإلطالق تمت عى شكل وجبات بالتنسيق مع شعبة 
املرشح،ومس�ؤول املفقس وقس�م االهوار وكذلك قس�م األس�ماك يف املديرية ، 
الفتاً اىل توايل االطالقات يف مناطق عديدة من اهوار ميسان«.وتابع البيان »كما 
قامت املديرية ذاتها بمش�اهدة حقلية باس�تخدام املياه الجوفية لآلبار لزراعة 
املحاصيل الش�توية ونجاحها يف جزيرة عى الغربي،بحضور مستشار املحافظ 
للشؤون الزراعية،واملعاون الفني للمحافظ، وقائمقام عيل الغربي،ومدير زراعة 
ميس�ان،واتحاد ا الجمعيات الفالحية يف املحافظة،ورؤس�اء األقس�ام والشعب 
الزراعي�ة يف املديرية،وجم�ع غفري من الفالحن،تم فيها التعرف عى اس�تخدام 
مصادر أخرى للمياه وهي املياه الجوفية وكيفية استخدامها لزراعة املحاصيل 

الشتوية ملواجهة شحه املياه وتامن توفري األمن الغذائي للمحافظة.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تفتتح اول حمطة لتجهيز السيارات بالغاز السائل يف الديوانية
    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية محطة 
تعبئ�ة الوافدين املش�يدة كأول محط�ة وقود تجهز 
الس�يارات بالغاز السائل يف محافظة الديوانية، عى 
ان تعم�ل املحطة بالوجبتن املس�ائية والصباحية. 
وق�ال مدي�ر عام رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية 
املهندس عيل عبد الكريم املوسوي ان الرشكة تمتلك 
خطة طموحة لتجهيز السيارات بالغاز السائل عى 
ان يش�مل التجهيز تدريجي�ا كل محافظات العراق، 
مبين�ا أهمي�ة وق�ود الغ�از للس�يارات لكون�ه من 
املحروقات صديقة البيئة وأرخص ثمنا من البنزين 

فض�ال عن كونه منتج محيل يتناس�ب وحجم انتاج 
الع�راق م�ن الغاز وخط�ة الحكومة يف اس�تثماره. 
وش�دد املوس�وي عى أهمية تحول اس�تهالك الغاز 
للس�يارات اىل ثقافة مجتمعية لالستفادة من هذه 
الخدمة التي تقدمها ال�وزارة ممثلة برشكة توزيع 
املنتجات النفطية والتي تنسجم تماما مع توجهات 
الحكوم�ة يف تعظي�م موارد الدول�ة وارشاك القطاع 
الخ�اص بعملي�ة التجهيز ع�رب االس�تثمار. اىل ذلك 
بن املهندس نبيل عبد الحس�ن مدير فرع الديوانية 
يف رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطي�ة ان معمل غاز 
الديوانية انشأ ورش�ة متخصصة إلضافة منظومة 
لسيارات الصالون للراغبن بالتجهيز بالغاز السائل 

بكلفة مناس�بة ومتانة عالي�ة، موضحا ان املحطة 
التي تم تش�ييدها اس�تحصلت املوافقات الرس�مية 
الخاصة باس�تثمار تشييد محطات الوقود تشجيعا 
للمس�تثمرين الوطني�ن ع�ى مس�احة ارض تبلغ 
)5500( مرت مربع شملت )مضختان لتجهيز الغاز 
الس�ائل، وثمانية مضخات لتجهيز البنزين العادي، 
وارب�ع مضخ�ات لتجهي�ز زي�ت الغ�از ومضختان 
املضخ�ات  وجمي�ع   – األبي�ض  النف�ط  لتجهي�ز 
مزدوجات االذرع( إضافة اىل ثمانية خزانات أرضية 
س�عة الخ�زان 5400 الف لرت ملنت�ج البنزين العادي 
وزي�ت الغاز والنف�ط األبيض باإلضاف�ة اىل خزانن 

ملنتوج الغاز السائل بسعة )10( طن.
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اعالن مناقصة رقم ) 3 ( لعام 2017 
تعلن دائرة صحة االنبار / ش�عبة العقود عن وجود مناقصة تأهيل صاالت العمليات ملستش�فى الرمادي التعليمي ضمن مش�اريع املوازنة الجارية 
لعام 2017 فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة من الرشكات واملقاولني من ذوي االختصاص مراجعة مركز الدائرة / الحسابات لغرض الحصول عىل 
العط�اء الخ�اص باملناقص�ة مقابل مبلغ ) 000 ، 100 ( مئة الف دينار عراقي غري قابل للرد مدة تنفي�ذ املرشوع ) مئة وعرشون يوما ( علما ان اخر 
موعد الستالم العطاءات الساعة العارشة والنصف من يوم االربعاء املوافق 10 / 5 / 2017 وسيكون موعد الفتح يف نفس الوقت فعىل من يرغب من 
املتقدمني الحضور يف الزمان واملكان املحددين الجراء عملية فتح العطاءات –علما انه س�يعقد مؤتمر لالجابة عن االستفس�ارات بالس�اعة العارشة 

صباحا يف مركز الدائرة / شعبة العقود يوم االربعاء املوافق 3 / 5 / 2017 علما ان هناك زيارة للموقع بنفس اليوم للراغبني بذلك ..
املستمسكات املطلوبة 

1 – هوي�ة تصني�ف الرشكة ذات االختصاص ) ميكانيكية وكهربائية( صادرة من وزارة التخطيط لغاية الدرجة التاس�عة نافذة املفعول وقت تقديم 
العطاء .

2 – تقديم تامينات اولية حسب ماموجود يف الوثائق القياسية وتكون بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ مع نفاذية العطاء صادر من مرصف 
معتمد لدى الدولة العراقية مقبوضة من املدير املفوض او من يوكله رسميا وتستكمل التامينات لتصبح 5 % من مبلغ االحالة نافذة ملدة تنفيذ وصيانة 

املرشوع وعىل ان يتم جلب وثيقة التامني عىل املرشوع صادرة من رشكة التامني الوطنية ضد خسائر الرشكة بعد االحالة وقبل توقيع العقد .
3 – براءة ذمة او عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة وقت تقديم العطاء .

4 – وصل رشاء العطاء بأسم الرشكة او املقاول .
5 – قائمة مفصلة باالعمال املماثلة وتكون مؤيدة بكتب رسمية من الجهات املنفذة لديها العمل الخر خمس سنوات .

6 – تقديم شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الرشكات .
7 – تزويدنا برقم الحساب الجاري وبيان املوقع االلكرتوني والربيد االلكرتوني للرشكة يف وثائق العطاء .

8 – تقدي�م الرشك�ة وثائ�ق ثبوتية عن كفائتها املالية من خالل تقديم الحس�ابات الختامية مصادق عليها من محاس�ب قانوني الخر ثالث س�نوات 
وحسب االصول.

9 – جلب كتاب يؤيد فيه حجب البطاقة التموينية صادر من الجهة املختصة .
الرشوط :

10 – تك�ون العط�اءات نافذة ملدة ) 90 تس�عون يوم�ا ( بعد غلق املناقص�ة واليجوز املطالبة بالتامين�ات االولية اال بعد صدور ام�ر االحالة وتوقيع 
العقد.

11 – يتم  التسعري لكل وحدة او فقرة رقما وكتابة بالدينار العراقي واملجموع رقما وكتابة  وبشكل واضح ودقيق عىل جدول الكميات وسوف يهمل 
اي عط�اء يرد فيه حك او ش�طب او مكتوب بالقل�م الرصاص وتهمل جميع التحفظات من قبل املتقدمني واليجوز تقديم العرض مستنس�خ وتكون 
جميع اوراق العرض موقعة من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله رسميا مع ختم الرشكة ويذكر عدد االوراق املقدمة بما فيها جدول الكميات 
واملس�تندات االخرى يف ملحق الكش�ف ويقدم العرض بظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اس�م الرشكة وختمها وس�حب االوراق من القرص املدمج 
املرفق مع الكش�ف التخميني وتكون موقعة من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله رس�ميا مع ختم الرشكة بعد امالئها من قبل املدير املفوض 

او من يخوله رسميا .
12 – الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

13 – يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وكافة الرسوم والرضائب املرتتبة عىل العقد .
14 – يهمل اي عطاء يرد بعد وقت وتاريخ غلق املناقصة .

15 – عىل مقدم العطاء قراءة بنود املناقصة وجدول الكميات واملواصفات والوثائق القياسية املرفقة بعد سحبها من القرص املدمج املرفق وقراءتها 
واالجابة عىل الفقرات الخاصة بالرشكة وبشكل دقيق واليقبل منه اي تغيري بعد التعاقد .

16 – التتحمل الدائرة اي تعويض للمتقدمني يف حال اعادة املناقصة او الغائها او حذف اي جزء منها .
17 – اليجوز اضافة اي مستمسك او بيانات من املتقدمني بعد موعد غلق املناقصة .

18 – يف ح�ال ثب�وت اي م�ن الوثائق املقدمة غري صحيحة او مزورة او محرف�ة يتحمل املتقدم كافة التبعات القانوني�ة واالدارية واملالية املرتتبة عىل 
ذلك.

19 – يعترب االعالن جزء اليتجزء من املناقصة .
20 – يف حالة موافقة تاريخ موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق لليوم الذي يليه ويكون الفتح بنفس اليوم من تاريخ غلق املناقصة 

وبالساعة املذكورة .
Alanbar health@yahoo.com    الربيد االلكرتوني لدائرتنا

)7/استئجار /2016 سابقا(
نوع املوازنة )تشغيلية( -نوع التبويب /استئجار االت ومعدات

1-ي�ر ) رشك�ة الحفر العراقية /-رشكة عامة (  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  
للعمل الخاص )اس�تئجار رافعات س�لكية ورافعات شوكية للعمل عىل اجهزة الحفر واالستصالح ضمن كافة حقول 

محافظة البرصة(وحسب التفصيل االتي :-
أ-رافعة سلكية حمولة ) 30-35( طن عدد )25( رافعة.

ب-رافعة شوكية حمولة ) 10( طن عدد )3( رافعة .
2-تتوف�ر لدى )رشكة الحفر العراقية –رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وتنوي اس�تخدام 
جزء منها  لتنفيذ الخدمات )اس�تئجار رافعات س�لكية ورافعات شوكية للعمل عىل اجهزة الحفر واالستصالح ضمن 

كافة حقول محافظة البرصة(
3-بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغات )اللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل) رشكة 
الحفر العراقية –رشكة عامة يف محافظة البرصة –الزبري –الربجس�ية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة 
البالغ�ة ) 300.000( ثالثمائة الف دينار عراقي بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات 

عىل العنوان املبني يف اعاله.
4-تس�لم العط�اءات اىل العنوان االتي )مقر رشكة الحف�ر العراقية يف البرصة –الزبري –الربجس�ية –مقرر لجنة فتح 
العط�اءات االوىل ( يف املوعد يوم االحد املصادف 2017/5/21الس�اعة الثانية عرش ظهرا ( وس�وف ترفض العطاءات 
املتاخرة وسيتم فتح العطاءات  بحضور  مقدمي  العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) البرصة 
–الزبري –الربجس�ية –مقر رشكة الحفر العراقية –لجنة فتح العطاءات االوىل ( يف الزمان والتاريخ ) الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا من يوم االحد املصادف 2017/5/21 ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف 
او صك مصدق او س�فتجة ( وبمبلغ )34.127.500( اربعة  وثالثون مليون ومائة وسبعة وعرشون الف وخمسمائة 

دينار عراقي.
5- اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم ) الخميس ( املصادف 2017/5/18.

6- يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعد 
فتح العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة

7-الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة )365( يوم تبلغ ) 3.412.750.000( ثالثة مليار واربعمائة واثنا عرش مليون 
وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي.

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 701/ب/2016

اعالنالتاريخ 2017/4/4
تبي�ع محكمة بداءة املعق�ل باملزايدة العلني�ة العقار املرق�م 2336/3 مقاطعة 37 
ارايض املين�اء الخالي�ة وهو عبارة عن دار س�كن تقع يف منطق�ة االبلة خلف مراب 
املعقل وعىل شارع فرعي مبلط يف منطقة سكنية  متكاملة البناء ويتالف من طابق 
واحد مقس�م اىل ثالث اجزاء مشغولة جميعها من قبل بقية الرشكاء يحتوي الجزء 
االول عىل غرتي نوم وهول ومطبخ وحمام و مرفق صحي مش�رتك االرضية مبلطة 
بالس�رياميك  باالضافة اىل وجود مرافق و حمام مشيدة عىل رصيف الشارع تجاوز 
اما الجزء الثاني فيتكون من غرفة واحدة  وهول مطيل بالدهان ومسقف بالجينكو 
ويوجد حمام ومرفق صحي تجاوز عىل رصيف الشارع واالرضية مبلطة باالسمنت 
ام�ا الجزء الثالث فيحتوي عىل غرفة نوم واح�دة ومرفق صحي تجاوز عىل رصيف 
الش�ارع ايضا وان عموم الدار مشيدة من الطابوق ومسقفة بالشيلمان ) عكادة ( 
وان درجة العمران متوسطة وان الدار  مشغولة من قبل الرشكاء وعوائلهم  والذين 
يرغبون بالبقاء بالعقار  بصيغة مس�تاجرين فم�ن له رغبة بالرشاء الحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف بناية قرص العدالة يف تمام الس�اعة 12 من ظه�ر اليوم الخامس 
ع�رش  التايل لن�رش هذا االع�الن مس�تصحبني معهم التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% من قيمة العقار املقدرة البالغة 167.425.000 مائة وس�بعة وس�تون مليون 

واربعمائة وخمسة وعرشون الف دينار 
القايض

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /18

تاريخ 2017/4/18
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف العقار التسلس�ل 3/88271 جزيرة النج�ف الواقع يف النجف العائد 
للمدين  س�عد ج�دوع املدير املفوض ملجموعة الش�افعي اضافة لوظيفت�ه املحجوز لقاء طلب 
الدائن محمد رسول عبد الكريم البالغ 49.527.000 تسعة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة 
وعرشون دينار  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والنرش والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف مجمع بيتي السكني 3/88271 يف جزيرة النجف

2-جنسه ونوعه : حيث السند املرفق يف االضبارة عرصة
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته : العق�ار يقع داخل مجمع بيتي الس�كني وعىل ش�ارع 20م وه�و اليحتوي عىل 
ابواب ويتالف من س�احة امامية وطارمة ومطبخ ومدخل صغري وبجانبه تواليت فقط وغرفة 
اس�تقبال وغرفة نوم وحمام وكليدور وس�لم كونكريت�ي داخل الكليدور جمي�ع ارضية البيت 
غ�ري مبلطة وهي من الرمل جدران املطبخ والحمام والتواليت س�رياميك اما بقية الجدران غري 
ملبوخ�ة  )طابوق ( الس�قوف من الكونكريت املس�لح وهذا يخص الطاب�ق االريض اما الطابق 
االول يحت�وي ع�ىل غرفة عدد اثنان وكليدور وحمام فقط والباقي س�طح فقط جدران الحمام 
س�رياميك اما بقية الجدران  غري ملبوخة ) طابوق ( والس�قف من الكونكريت  املسلح والعقار 

غري مجهز باملاء والكهرباء 
5-مساحته : حيث السند املرفق يف االضبارة 200م2

6-درجة العمران : قيد االنشاء
7-الشاغل : اليوجد

8-القيمة املقدرة : ستون مليون دينار 60.000.000 مليون

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة /2016/1888
تاريخ /
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام من 
العقار تسلسل 65/م5 بحر النجف الواقع 
يف النجف العائد للمدين  نزهت خليل عباس 
البالغة 8سهم من اصل 104 سهم  املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن فيص�ل خلي�ل عباس 
البال�غ 250.000.000مائتان وخمس�ون 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
م�ن الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والنرش والداللية عىل 

املشرتي 
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :بحر النجف 65م5

2-جنسه ونوعه : حس�ب السند املرفق يف 
االضبارة  بستان يسقى سيحا

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مشتمالته : جزء بستان يخرتقه طريق 
الح�ويل ويقس�مه اىل جانب�ني اىل الجان�ب 
االيم�ن اكرب مس�احة من الجان�ب االير 
ويس�قى س�يحا ويحتوي ع�ىل 160 نخلة 
وتم�ام االرض مل�ك ل�وزارة املالي�ة وحق 

الترصف يعود تمام للمدين
5-مساحته : 13دونم و 1 اولك و 25 مرت

6-درجة العمران : بستان
7-الش�اغل : الش�اغل اليوج�د اج�ر اثناء 

الكشف 
8-القيم�ة املقدرة : القيم�ة الكلية مائتان 
وثالثة وتسعون مليون قيمة سهام املدين 
وثمان�ون  اثن�ان  ملي�ون   82.538.461
مليون وخمس�مائة وثمانية وثالثون الف 

واربعمائة وواحد وستون  دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب
العدد 167/ش/2017
التاريخ 2017/4/9

اعالن
اىل املدعى عليه /حسن رحيم حواس

القامة املدعية نديمة جواد خماط الدعوى 
املرقم�ة 167/ش/2017 عليك التي تروم 
فيها ف�رض نفقة علي�ك وملجهولية محل 
اقامتك وحسب اشعار مختار منطقتك لذا 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني للحض�ور لهذه املحكمة يف موعد  
املرافع�ة املص�ادف 2017/4/18 ويف حال 
ع�دم حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك وفق 

القانون
القايض
عيل لفتة جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب
العدد 165/ش/2017
التاريخ 2017/4/9

اعالن
اىل املدعى عليه /حسن رحيم حواس

القامة املدعية نديمة جواد خماط الدعوى 
املرقمة 165/ش/2017 عليك التي تطلب 
فيه�ا الزام�ك بتاديتك لها اثاثه�ا الزوجية  
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب اش�عار 
مخت�ار منطقتك لذا قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور 
لهذه املحكم�ة يف موعد  املرافعة املصادف 
2017/4/18 ويف ح�ال ع�دم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك وفق القانون
القايض
عيل لفتة جادر

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف كربالء املقدسة
العدد 1015

التاريخ 2017/4/18
اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من قبل السيد ) عيل 
كن�ني عطيه ( ال�ذي يطلب تس�جيل لقبه 
وجعله ) الحس�يني ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة ) 24/

ثانيا( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016

اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف كربالء املقدسة
العدد 1014

التاريخ 2017/4/18
اعالن

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من قبل الس�يد 
)حيدر كنني عطيه ( الذي يطلب تس�جيل 
لقب�ه وجعل�ه ) الحس�يني ( فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 
) 24/ثاني�ا( من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

دعوة اهليئة العامة حلضور االجتامع السنوي
لرشكة عرب القارات للتحويل املايل م . خ 

تحية طيبة ...
حرضات السيدات والسادة مساهمي رشكة عرب القارات للتحويل املايل ) مساهمة خاصة ( املحرتمني .

استنادا الحكام املواد 87 / 88 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة 
املؤرخ 31 / 1 / 2017 يرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة يف الساعة العارشة من صباح 

يوم االثنني املصادف 15 / 5 / 2017 يف بغداد – شارع الرشيد – بناية السنابل – رقم البناية 15 سنك .
ملناقشة جدول االعمال ماييل :

اوال : مناقشة موضوع تغيري نشاط الرشكة من رشكة تحويل مايل اىل مرصف اسالمي وتعديل املادة الثالثة 
من عقد التاسيس واتخاذ القرار املناسب بشانها .

ثانيا : مناقشة تغري اسم الرشكة من ) رشكة عرب القارات للتحويل املايل / مساهمة خاصة ( اىل ) مرصف 
اور االس�المي لالستثمار / مساهمة خاصة ( وتعديل املادة االوىل من عقد التاسيس واتخاذ القرار املناسب 

بشانه .
ثالث�ا : املصادق�ة عىل تقرير مراقب الحس�ابات لرشكة ضف�اف دجلة والفرات للتحوي�ل املايل ورشكة عرب 

القارات للتحويل املايل للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 .
رابعا : املصادقة عىل تقرير مجلس االدارة لرشكة ضفاف دجلة والفرات للتحويل املايل ورشكة عرب القارات 

للتحويل املايل للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 .
خامس�ا : مناقشة واقرار الحس�ابات الختامية لرشكة ضفاف دجلة والفرات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 

.2016 / 12
سادس�ا : مناقش�ة واقرار الحس�ابات الختامية لرشكة عرب القارات للتحويل املايل للسنة املالية يف 31 / 12 

. 2016 /
س�ابعا : مناقشة تعيني مراقب حس�ابات لرشكة ضفاف دجلة والفرات للتحويل املايل ورشكة عرب القارات 

للتحويل املايل قبل الدمج للسنة املالية 2017 وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس املهنة .
ثامنا : مناقش�ة تعيني مراقب حس�ابات لرشكة عرب القارات للتحويل املايل بعد الدمج للس�نة املالية 2017 

وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس املهنة .
نرجو حضوركم بالذات او انابة غريكم من املس�اهمني بموجب س�ند انابة او من الغري بوكالة مصدقة من 
كات�ب الع�دل ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس الزمان واملكان من االس�بوع 

القادم يوم االثنني املصادف 22 / 5 / 2017 .

اعالن مناقصة رقم ) 4 ( لعام 2017 
تعلن دائرة صحة االنبار / ش�عبة العقود عن وجود مناقصة تأهيل قس�م الطواريء والعناية املركزة ملستش�فى الرمادي التعليمي ضمن مش�اريع 
املوازن�ة الجاري�ة لعام 2017 فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة من ال�رشكات واملقاولني من ذوي االختصاص مراجعة مركز الدائرة / الحس�ابات 
لغ�رض الحص�ول عىل العطاء الخاص باملناقصة مقاب�ل مبلغ ) 000 ، 100 ( مئة الف دينار عراقي غري قابل للرد مدة تنفيذ املرشوع ) مئة وعرشون 
يوما ( علما ان اخر موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة العارشة والنصف من يوم االحد املوافق 14 / 5 / 2017 وس�يكون موعد الفتح يف نفس الوقت 
فعىل من يرغب من املتقدمني الحضور يف الزمان واملكان املحددين الجراء عملية فتح العطاءات –علما انه س�يعقد مؤتمر لالجابة عن االستفس�ارات 
بالس�اعة الع�ارشة صباحا يف مركز الدائرة / ش�عبة العقود ي�وم االربعاء املواف�ق 3 / 5 / 2017 علما ان هناك زيارة للموق�ع بنفس اليوم للراغبني 

بذلك..
املستمسكات املطلوبة 

1 – هوية تصنيف الرشكة ذات االختصاص ) انشائية ( صادرة من وزارة التخطيط لغاية الدرجة التاسعة نافذة املفعول 
2 – تقديم تامينات اولية حسب ماموجود يف الوثائق القياسية وتكون بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ مع نفاذية العطاء صادر من مرصف 
معتمد لدى الدولة العراقية مقبوضة من املدير املفوض او من يوكله رسميا وتستكمل التامينات لتصبح 5 % من مبلغ االحالة نافذة ملدة تنفيذ وصيانة 

املرشوع وعىل ان يتم جلب وثيقة التامني عىل املرشوع صادرة من رشكة التامني الوطنية ضد خسائر الرشكة بعد االحالة وقبل توقيع العقد .
3 – براءة ذمة او عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة وقت تقديم العطاء .

4 – وصل رشاء العطاء بأسم الرشكة او املقاول .
5 – قائمة مفصلة باالعمال املماثلة وتكون مؤيدة بكتب رسمية من الجهات املنفذة لديها العمل الخر خمس سنوات .

6 – تقديم شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الرشكات .
7 – تزويدنا برقم الحساب الجاري وبيان املوقع االلكرتوني والربيد االلكرتوني للرشكة يف وثائق العطاء .

8 – تقدي�م الرشك�ة وثائ�ق ثبوتية عن كفائتها املالية من خالل تقديم الحس�ابات الختامية مصادق عليها من محاس�ب قانوني الخر ثالث س�نوات 
وحسب االصول.

9 – جلب كتاب يؤيد فيه حجب البطاقة التموينية صادر من الجهة املختصة .
الرشوط :

10 – تك�ون العط�اءات نافذة ملدة ) 90 تس�عون يوم�ا ( بعد غلق املناقص�ة واليجوز املطالبة بالتامين�ات االولية اال بعد صدور ام�ر االحالة وتوقيع 
العقد.

11 – يتم  التسعري لكل وحدة او فقرة رقما وكتابة بالدينار العراقي واملجموع رقما وكتابة  وبشكل واضح ودقيق عىل جدول الكميات وسوف يهمل 
اي عط�اء يرد فيه حك او ش�طب او مكتوب بالقل�م الرصاص وتهمل جميع التحفظات من قبل املتقدمني واليجوز تقديم العرض مستنس�خ وتكون 
جميع اوراق العرض موقعة من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله رسميا مع ختم الرشكة ويذكر عدد االوراق املقدمة بما فيها جدول الكميات 
واملس�تندات االخرى يف ملحق الكش�ف ويقدم العرض بظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اس�م الرشكة وختمها وس�حب االوراق من القرص املدمج 
املرفق مع الكش�ف التخميني وتكون موقعة من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله رس�ميا مع ختم الرشكة بعد امالئها من قبل املدير املفوض 

او من يخوله رسميا .
12 – الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

13 – يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وكافة الرسوم والرضائب املرتتبة عىل العقد .
14 – يهمل اي عطاء يرد بعد وقت وتاريخ غلق املناقصة .

15 – عىل مقدم العطاء قراءة بنود املناقصة وجدول الكميات واملواصفات والوثائق القياسية املرفقة بعد سحبها من القرص املدمج املرفق وقراءتها 
واالجابة عىل الفقرات الخاصة بالرشكة وبشكل دقيق واليقبل منه اي تغيري بعد التعاقد .

16 – التتحمل الدائرة اي تعويض للمتقدمني يف حال اعادة املناقصة او الغائها او حذف اي جزء منها .
17 – اليجوز اضافة اي مستمسك او بيانات من املتقدمني بعد موعد غلق املناقصة .

18 – يف ح�ال ثب�وت اي م�ن الوثائق املقدمة غري صحيحة او مزورة او محرف�ة يتحمل املتقدم كافة التبعات القانوني�ة واالدارية واملالية املرتتبة عىل 
ذلك.

19 – يعترب االعالن جزء اليتجزء من املناقصة .
20 – يف حالة موافقة تاريخ موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق لليوم الذي يليه ويكون الفتح بنفس اليوم من تاريخ غلق املناقصة 

وبالساعة املذكورة .
Alanbar health@yahoo.com    الربيد االلكرتوني لدائرتنا الدكتور 

عبد الستار كاظم لواص 
املدير العام

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة

اىل : رشكات ومكاتب النقل املتخصصة
م/اعالن املناقصة  املرقمة 4/ استئجار /2017) للمرة االوىل(

الدكتور 
عبد الستار كاظم لواص 

املدير العام

حممد عبد الكريم عيل 
رئيس جملس االدارة
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           حاورها/ عزيز البزوني/ البصرة 
  

ري�ام كري�م كاتب�ة عراقي�ة , بكالوري�وس 
هندس�ة حاس�وب ومعلوماتية من الجامعة 
الس�ورية حاصلة على شهادات من بريطانيا 
ف�ي تصميم المواق�ع االلكتروني�ة صدر لها 
حديث�ا رواية )أنثى الرماد,( التقينا بها فكان 

هذا الحوار معها.
 * ل�كل كات�ب رواية اس�لوبه الخاص ومدى 
اس�تعماله للكلم�ات المش�وقة واللغ�ة ف�ي 
ايصال الفكرة لدى المتلق�ي مالذي تمتاز به 
ريام كريم من اس�لوب حتى تؤثر في القارى 
ومال�ذي يمي�ز رواياته�ا ويعطيه�ا طاب�ع 

التشويق الفني الممتع؟
-بالتأكي�د ل�كل كاتب اس�لوبه الخ�اص في 
الكتابة , و انا اح�اول  ايصال الفكرة للقارئ 
بأسلوب بس�يط يناس�ب جميع المستويات 
الفكري�ة فهدفي هو ايصال فك�رة للمجتمع 
ال ان اجعلهم يستصعبون فهمها , واستخدم 
في طريقة الس�رد العودة في الزمن الماضي 
دون ان انه�ي اح�داث الحاضر ف�ي كل فصل 
حتى اجعل القارئ متش�وق لمعرفة االحداث 
ال ان يم�ل , فالس�رد ف�ي انث�ى الرم�اد كان 
مختلف بعض الش�يء عن الس�رد المستخدم 
ف�ي الروايات الحديث�ة ,باالضافة لذلك امزج 
افكار القصة بصور وتشبيهات تضيف طابع 

ممتع للنص المقروء
 *الكات�ب الناج�ح ينس�ج خياله م�ن خالل 
الواقع الذى يعيشه مالذي تتناوله رواية انثى 

الرماد؟
-رواية انثى الرم�اد رواية اجتماعية 
, حاك�ت الواق�ع العربي , والش�رقي 
بش�كل خ�اص , فتناول�ت العديد من 
االمور والقضايا التي تخص المجتمع 
العربي , وبعض القضايا المعلقة من 
الزمن الماض�ي , والمقيدة بالعادات 
والتقالي�د الت�ي يص�ر البع�ض على 
التمس�ك به�ا , رغم وج�ود االخطاء 
ف�ي البع�ض منها ,من خ�الل البطلة 
اتطرق للعديد م�ن المواضيع , نظرة 
المجتمع للمرأة و الزواج , باالضافة 
الى تغي�ر النفوس البش�رية وتقطع 

االواصر االسرية , زيف العالقات 
* لكي تتح�رر المرأة، يجب أن تؤمن 
ه�ي أوال، أنها حرة ؟ ماهي رس�التك 
م�ن خ�الل روايات�ك وكتابات�ك ال�ى 

المراة العراقية؟
-م�ن خالل فص�ول الرواي�ة حاولت 
التركيز عل�ى اظهار الجان�ب القوي  
للمرأة وكيف انها تس�تطيع مجابهة 
والتحدي�ات  الصعوب�ات  جمي�ع 
والنهوض بقوة بعد كل انكس�ار , ان 
تبقى محافظة على مبادئها واحالمها 

مهما حاول البعض تحطيم ذلك .
رهف بطلة الرواية كانت افضل مثال 
يمك�ن ان تجد في�ه الم�رأة العراقية 
نفسها , فهي قوية ومؤمنة بقضيتها 
, لم تثبطها الظروف عن تحقيق ذاتها 

, والمضي في طريق احالمها .
* الب�د ان تمس الرواي�ة واقع الكاتب 
,ف�ال يمك�ن ان تكت�ب ع�ن ش�ئ انت 
لم تش�عر به ول�م تختب�ره واال تكون 
كتاباتك زائفة وخالية من الحياة ماهو 

تعليقِك؟
-هذه صحيح وانا من اول المش�جعين 
للكتابات الواقعية فهي تعكس صورة 
اخ�رى للحي�اة يمكن ان تك�ون حافز 
للق�ارئ , ويمك�ن ان تك�ون ان�ذار له 
م�ن الس�وء فال اح�د بينن�ا الي�وم قد 
اختب�ر الحياة بكل جوانبها , لذا يفضل 
ان نتط�رق اليجابي�ات وس�لبيات هذا 

المجتمع , ولكن
ال يعني واقع الكاتب انه شيء قد عاش 
بش�كل ش�خصي , يكفي ان ي�راه في 
مجتمعه , لم يكن الخيال هو المسيطر 
في فصول الرواية فجميع االحداث قد 

رأيتها في مجتمعات اليوم .
* القصة والرواي�ة تعتبران من ثقافة 
العص�ر ، اذ ال يمك�ن تناولهما في كل 
حي�ن وبمختل�ف الظ�روف المكاني�ة 

والزمانية ؟
-القصة والرواية  من العناصر المهمة 
في الس�احة الثقافية ولها دور واسع 
في ايصال الفكرة الموسعة عن رسالة 
معين�ة وله�ا نس�بة عالية م�ن القراء 
عل�ى الرغم م�ن باقي االن�واع االدبية 
اال ان الرواي�ة جزء ال يتجزأ من هموم 

المجتمع فهي كمرأة له
  *تع�د الرواي�ة كيس�ا يس�توعب كل ش�يء 
ويتضم�ن اجناس�ا مس�تمدة م�ن المس�رح 
والتلفزي�ون والفن�ون التش�كيلية وغيره�ا 

ماهو رايِك؟
-الرواية هي النص األساسي لباقي األجناس 
ولك�ن يعتم�د ذلك عل�ى المعد او الس�يناريو 
باحترافية تحويل النص المقروء الى مسموع 
او مرئي , وهناك الكثير من األعمال الناجحة 
التي حول�ت الروايات الى الشاش�ة الصغيرة 
,وبذلك يصب�ح العمل هو عمل درامي ابداعي 
وتكون الفكرة قد تم إيصالها الى المتلقي عند 
طريق إحس�اس الممثل والموس�يقى ولكن 
في الوقت ذات�ه , العمل الدرامي له متطلبات 

خاصة بعيدة عن النص اإلبداعي .
يقال بان افضل النهاي�ات للرواية ما يفاجى 

القارى وباقي خالف توقعاته*
- نهاي�ة الرواية البد  ان تك�ون غير متوقعة 
لكنه�ا ضمن اح�داث الرواي�ة , فمن االفضل 
ان تفاج�ئ القارئ بمش�اعر صادمة لم تكن 

ضمن حساباته .
*كلمة اخيرة قبل إسدال الستار

-اتمنى ان يس�ير ش�بابنا العرب�ي والعراقي 
بشكل خ����اص في اتجاه الكتابة والت�أليف 
في ش�تى المجاالت االدبي���ة , وفي حال لم 
تك�ن لديه ب�ذرة االبداع , ليواك�ب على االقل 
المجتم�����ع الثقاف�ي , ويب����ق�ى ف�ي 
المطال����عة وم���واكب�ة االخبار  دوام�ة 

الثقافية  .

         قيس مجيد المولى 

اليش�كل الش�عر تمثيالً إغرائي�اَ حيَن 
يتعلق بحقيقة محسوسة ،

أو حي�ن يتعل�ق بقدرات�ه الظاهراتية 
، ألن ماب�ه م�ن الس�حر يهب�ه ق�وة 
الديموم�ة ،واليك�ون ف�ي موضع ما 
ليكتم�ل بكماله إذ لم يظه�ر فيه ذلك 
القدر م�ن التع�اون مابي�ن العاطفة 
وبين قدراته الخالقة ضمن أنش�طته 

الداخلية المتعددة ،
ُيفهم من ذلك :

أن الش�عر غير مرتبط بنزعة ش�كلية 
معينة أو قدرة بناء موصوفة أو عالم 
م�ا ُحدد داخ�ل مديات العق�ل الُمدرك 
،فالش�عر ه�و الغراب�ة الت�ي تكم�ل 

النقص في الجمال ،
وهو الق�وة المجمعة والرابطة بقول 

كولرديج :
)يجمع على نحو متعس�ف أشياء 
تكون متباع�دة ويصوغها وحدة 

متكاملة (
إن الش�عر متاح عن طريق التخيل 
،والتخي�ل يعن�ي ع�دم اإلكت�راث 
ألي ش�يء في الواقع المحسوس 
ولفت اإلنتباه إلى األشياء األثيرية 
التي يح�دث من خاللها النش�اط 
اإلبداعي وهو القوة األصيلة التي 
تكم�ن في جمي�ع الوس�ائل التي 
ُتقدم لألحاسيس قدراٍت مساعدة 
تكمل بها خصائصها التي تتطابق 

مع العرض المطلق للجمال ،
 ، وس�خرية  وقاح�ة  الش�عر  إن 
وكالهم�ا يحفزان على االحتفاظ 
بالل�ذة الى ق�در غير معل�وم ذلك 
الق�در الذي يؤس�س لتف�رد غير 

محدود ملئ بالمقارنات والشطح 
الخيالي ،اليوجد أي ش�ك أن اللغة 
في الش�عر تتكلم من دون اإليعاز 

لها
نموه�ا  التجدي�د  ف�ي  وداالته�ا 
المتواصل ومميزاتها في صياغة 
صورها ، والش�اعر يصل األشياء 
أحيان�ا ع�ن طري�ق التنبؤ،وتل�ك 
مقدمات في التفكي�ر األولي قبل 
ش�روع المخيل�ة بإلتق�اط ماهو 
مناس�ب ومري�ح والتركي�ز على 

المستخدم من قوى اإلنفعال
لتكوَن أسئلة الشعر:

اليومية ضمن  مداخالت الش�اعر 
ملكوته الخاص ،

والبد للشاعر أن يصاب باألنانية، 
الب�د أن يصي�ب نفس�ه باألنانية 
نصوص�ه  ف�ي  وجدان�ه  ليق�دم 

تش�ويها لمالمحه وال يمكن ألحد أن 
يكون مش�ابها أو بديال في أي معيار 
م�ن معايي�ر الحك�م عل�ى منتجه،إن 
التدفق البريء للمشاعر ال يعني شعرا 
بالوصف الذي س�بق وأشرنا إليه وال 
يمك�ن أن ُنخضع اإلنفعال الى النزعة 

المجردة
وهن�اك مجموع�ة م�ن اإلختالف�ات 
مابي�ن لغ�ة وأخ�رى وما بين ش�كل 
تعبير وأخ�ر وما بين مغزى ونقيضه 
،ول�ن يعي�ش الش�عر إال م�ع تفجير 

األشياء الروحية
من خ�وف وألم وحزن ويأس وقنوط 

ورغبة وموت ..
إذا ذاك ال مقارن�ة ألعظ�م ش�يء مع 
ش�يء يس�مى الش�عر غير تس�ميتِه 
أمام  ،الوقاحة  بالوقاحة والس�خرية 

خرية من ُكلِّ شيء ، أيِّ شيء والسُّ

           عبد الجبار العتابي 

والروائ�ي  للق�اص  ص�درت   
العراق�ي ش�وقي كريم حس�ن 
روايت�ه الجدي�دة  الت�ي تحم�ل 
دار  ع�ن  )هتلي�ة(  عن�وان 
ميزوباتيمي�ا للنش�ر والتوزيع 
ببغ�داد ،وه�ي الج�زء الثال�ث 
)ش�روكية(  ثالثيت�ه  م�ن 

و)خوشية(.
تقع الرواية في 290 صفحة  من 
الحجم المتوسط وصمم الغالف 
الفنان احمد عبد الحس�ن ،وقد 
اهداه�ا المؤلف ال�ى )التوابيت 
التي س�الت دم�ا ذات ظهيرة(، 
ولم تتضم�ن الرواية فصوال بل 
إش�ارات زماني�ة ومكانية ،30 
إش�ارة بعضها طويل وبعضها 
ان  الملف�ت  ولك�ن  قصي�ر، 
المؤلف كتب على الغالف االول 
)ليست رواية( ، وقد اوضح لنا 
ذل�ك بقوله )انها ليس�ت رواية 
اي انه�ا من صنع الواقع دونما 
تزويق( ، فه�ي تغوص في هذا 
ق�اع المجتم�ع العراقي بس�رد 
واقع�ي لحقيق�ة كان المؤل�ف 

على معرفة جقيقية بها .
    ج�اء عل�ى غالفه�ا األخي�ر: 
)ان تزينت باالرجوان وصنعت 
 , ع�زف  ناي�ات  القص�ب  م�ن 
الخوذ.  ووضعت على رؤوسها 
ظل هذا المش�هد يثي�ر اعجاب 
للناس  االرب�ع. ويقدم  الجهات 
وكوانينه�م حكاي�ات مس�لية, 

حتى ج�اء يوم ش�اء في�ه احد 
النظ�ارة, وهو س�ومري املح, 
يلعب بالس�ر وغاياته, ان يلهو, 
فراح الى السوق واشترى جوزا 
ليلقي�ه في حلب�ة الرقص. وما 
ان شاهدته القردة حتى نسيت 
الرق�ص. وعادت ال�ى طبيعتها 
راقصي�ن  ب�دل  ق�ردة  األول�ى 
فحطمت خوذها ومزقت ثيابها 
وتقاتل�ت ف�ي س�بيل الحصول 
نظ�ام  فاخت�ل  الج�وز,  عل�ى 
س�ومر  اه�ل   وراح  الرق�ص, 

يضجون بالضحك(.
الرواي�ة  ه�ي  هتلي�ة  ورواي�ة 
الروايات  العاشرة من سلس�لة 
الت�ي كتبه�ا الروائ�ي ش�وقي 
كري�م حس�ن وتش�كل الج�زء 
الثالث من ثالثية عراقية تناولت 
الق�اع االجتماعي والسياس�ي 
واالنتقال  الجن�وب  لمجتمعات 
الى م�دن الطي�ن والفق�ر وقد 
بدأت الثالثية ب� )ش�روكية( ثم 
)خوشية( وهما ايضا مفردتان 

مدهشتان .
    وتثي�ر كلم�ة )هتلي�ة( الت�ي 
هي عنوان الرواية االس�تغراب 
ربما او الدهش�ة كونها مفردة 
العراقيي�ن  عام�ة  يس�تخدمها 
كنوع من االساءة او الذم كونها 
تحم�ل مضم�ون )الالاخالق( ، 
وقد اوضح المؤلف ان )هتلية( 
ليست كلمة عامية اطالقا وهي 
تعني جامعي الضرائب بأصلها 
التركي والذين يسكنون  الفنادق 

و  الفارس�ي،  باصله�ا  ،عزاب�ا 
الفالحي�ن  يس�اعدون  الذي�ن 
بأصله�ا اآلرام�ي لكنه�ا أخذت 
صورتها الش�عبية ف�ي العراق 
 ، وعماله�ا  بالحكوم�ة  كره�ا 
وللهتلية مفهوم ش�عبي خاص 

الذي�ن يغاي�رون  أولئ�ك  وه�م 
المجتم�ع ويحاولون اإلس�اءة 
الى قيم�ه وأخالقياته،،وانا هنا 
أخذت المعاني الثالثة وجمعتها 

معا.
ث�الث  ع�ن  الرواي�ة  تتح�دث 

عاش�ها  عج�اف  س�نوات 
المجتمع العراقي بين س�نوات 
2006 و2008 ، وه�ي س�نوات 
غريب�ة زرعت الفتن�ة والفرقة 
بي�ن أبنائه وس�ادت فيه�ا قيم 
الجريم�ة واإلب�ادات الجماعية 
الى  ال�ى وصل�ت  والتصفي�ات 
حد مخيف، تلك اللحظة ابتدأها 
الروائ�ي ليكت�ب عن�د الغ�الف 
األول انه�ا ليس�ت رواية مانحا 
ايه�ا بع�دا واقعي�ا رهيبا حيث 
تقرأ تل�ك االنقالبات التي كانت 
تس�ير المجتمع من خ�الل اياد 
خفي�ة ارادت تدمي�ر العالق�ات 
اإلنس�انية والهيمن�ة على روح 
االنس�ان البس�يط راس�مة ل�ه 

خطوات قبيحة وسافلة.
  ش�خوص الرواية اس�تلهمهم 
وكله�م  الواق�ع  م�ن  المؤل�ف 
ش�كلوا عالمات فعل قبيح امتد 
من�ذ س�نوات النظ�ام الس�ابق 
حت�ى إح�داث س�نوات المحنة 
اعوام -2006 2008 وما شكلته 
من م�رارة وقبح وهت�ك للفعل 
اإلنس�اني.. عاش البط�ل الذي 
تعمد المؤلف ان يجعله من دون 
اسم كعادته في معظم رواياته 
كمنف�ذ  االع�دام  قاط�ع  ف�ي 
وبالسياس�يين  االعدام  لحاالت 
على وج�ه الخص�وص.. وكان 
الينف�ذ حكم اإلع�دام اال بعد ان 
يش�رب قنين�ة خم�ر كاملة ثم 
ياخذ المعدوم الى غرفة التسليم 
ليقوم باغتصاب�ه..، ولكنه في 

اح�د األي�ام .. يجد امام�ه فتاة 
جميلة،يتعرف اليه�ا بعد حين، 
انه�ا حبيبته الت�ي رفضته النه 
رجل امن ،وجيء بها لينفذ بها 
حك�م اإلع�دام النتمائها لحزب 
مع�ارض .. هن�ا تب�دا لحظات 
التص�ادم النفس�ي حي�ث يقرر 
رفض تنفيذ اإلع�دام لكنه يجد 
نفس�ه محاص�را، وحين يحين 
موع�د التنفيذ يأخذه�ا كعادته 
يجلس�ها قبالت�ه لكن�ه هن�ا .. 
ليق�ص عليه�ا حيات�ه الغريبة 
باالغتصاب  المتمثل�ة  البش�عة 
واالنهزام  العائل�ي  والس�قوط 
النفس�ي .   لك�ن المؤلف يمنح 
هذا الش�خص خاتمة مأساوية 
السيما بعد التغيير الكبير الذي 
ح�دث في الع�راق حي�ث يلقى 
القب�ض عليه من قب�ل البعض 
مم�ن يعرفون�ه جي�دا فيحاول 
قتله جزاء ألفعاله البش�عة لكن 
احدهم يقرر ان يتس�بب له في 
عاه�ة )ع�وق( ويرم�ي به في 
ساحة للنفايات وليتركه يعيش 
لحظ�ات غريب�ة حي�ث الجثث 
والكالب والجوع..، وهنا يحدث 
حوار غريب والفة غريبة   بينه 
وبين كل�ب.. حتى يص�ل األمر 
به إل�ى ان يطلب م�ن الكلب ان 
يأخذ إنس�انيته ويمنحه كلبيته 
،يرف�ض الكل�ب أول األمر لكنه 
يواف�ق ف�ي الخاتم�ة فيتحول 
الرجل الى كلب يظل يعوي كلما 

رأى جثث تلقى في المزابل !!.

الشعر وقاحة وسخرية

»هتلية« شوقي كريم حسن.. تغوص يف قاع املجتمع العراقي

ريام كريم:  أحاول  إيصال الفكرة للقارئ بأسلوب بسيط يناسب مجيع املستويات الفكرية

»حائط غاندي« – عزة رشاد – دار كيان

مجموعة قصصية جديدة للكاتبة عزة رشاد، بعد روايتها التي 
القت نجاًحا كبيًرا »شجرة اللبخ«، تعود في هذه المجموعة إلى 
العوال�م التي احترفت الكتابة عنها، والتقاط لحظات إنس�انية 
شديدة الخصوصية والتعبير عنها ببراعة، نقرأ من المجموعة: 
�ر وال يبلغ األرض، بل يترك مس�افة تكفي  الب�اب القديم ُمقشَّ

لتسريب الصوت.. 
ع في أذنيِك مه�دًدا بانفجارهما. ألول مرة  الصراخ ال�ذي يترجَّ

تَرين هذا القبح!
 ع�ورة الخش�ب في الب�اب المتهالك ال�ذي اس�تباحته كل كٍف 
وتركت عليه عَرقه�ا وَبْصَمَتها وغبار خالياها! كيف لم ترينها 

طيلة هذه السنوات!

حائط غاندي
كنائس ال تس�قط في الح�رب – أريج جم�ال – دار مصر 

العربية

المجموعة القصصية الثانية للكاتبة الشابة »أريج جمال« 
التي وصلت مجموعتها الس�ابقة »مائدة واحدة للمحبة« 
للقائمة القصيرة في جائزة س�اويرس 2015، كما فازت 
بجائزة معهد جوته لكّتاب القصة القصيرة الش�باب عام 

 .2014
ت�دور ه�ذه المجم�������وع�ة التي تح�وي ث�����الث 
عش�رة قص�ة قصي�رة عل�ى عوال�م الكاتب���ة ش�ديدة 
الخصوصية والتي تلتقط مش�اعر وأحاسيس خاص���ة 
بها وتعرضه�ا بلغتها الش����اعرية المميزة، نق��رأ من 

المجموعة.

كنائس ال تسقط يف احلرب

           ميساء زيدان 
 

الاا ...لست أنت ...؟؟
و لست أنت ..
لكي تكون ..

يا منية القلب الحنون 
يا محور الكون  ،

و يا خيط الجنون 
إني عرفتك بل شممتك 

بالعيون 
ال لن يغادرني الحراك 

و ال السكون ..
ألنك أجمل ما يكون 

من بين مليون 
أميز عطرك الحاني 

على كل الغصون 
إني أصافح في 
محياك الجداول 

و العيون 
ال ....ألف أنت 
و أنت ...أنت 

قالدتي ، و أساوري 
و حدائقي ، و سرائري 
و والدتي ...و طفولتي 

و سماحتي ....و سذاجتي 
كن كيف شئت 

فأنت لي 
مهما تكون .....!!!

           مرام عطية 

مُس  حيَن سرَّحٍت الشَّ
ضفائَر الذَّهِب 
على نخِل األثيِر

ها بشالِه لفَّ
وصاَر غريرا كاألميْر

تُه شوقاً بحبها وحيَن ضمَّ
أطرَبُه الفَرُح 

وغدا ُبلُبالً يطيْر
ا أهدتُه خميلٌة ِمْن رباها  ولمَّ

رشَف الزَّهَر وَصاَغ منُه العبيْر
وساعَة أحرقتُه بوهجها

َرَماَها باألزرِق 
وغاَب في الغديْر

ثَّم عاَد إليَّ في الرَّبيِع 
بثوِبِه الوِثيْر 

ماأحاله اكسيَر الحياِة !
لعمري أغنى نميْر 

لست أنت ...

الشمس واألثري 
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تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدون ادناه والعائد ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لس�نة 2013املعدل 
فع�ى الراغبني االش�راك باملزايدة مراجع�ة املديرية اعاله خالل 30يوم وتبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
20% م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنش�ور ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عى ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عى ذلك والبالغة 

2% من بدل االيجار

الرشوط :
1-مدة العقد سنة واحدة

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن
3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية

4-عى املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة من تاريخ االحالة

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة
7-عى املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-عى املزايد جلب بطاقة التموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات
9-يتحمل من يرسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني والبيع وااليجار

10-عى املستاجر التشيد حسب املواصفات املعدة من قبل البلدية وفق مخطط موحد
11- تستعمل السكالت لبيع املواد االنشائية وعدم قيام بانشاء اي مشيدات ثابتة

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 28/تسجيل مجدد/2016
التاريخ 2017/4/18

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

العائدي�ة قراره�ا  تثبي�ت  اص�درت لجن�ة 
ملح�ر  اس�تنادا   2017/4/18 بتاري�خ 
 2017/4/18 يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة  تثبي�ت 
وال�ذي يقيض بتثبيت عائدي�ة العقار املرقم 
)320( محل�ة )رش�ادية( جن�س العق�ار ) 
دار ( ويف االضب�ارة املرقم�ة) 28/تس�جيل 
طال�ب  بأس�م  (بتس�جيله  مج�دد/2017 
التس�جيل املجدد العراقيني ) سليمة مهدي 
حسن ( وفقا الحكام املادة )49( من قانون 
التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 
املعدل لذا  نعلن القرار اعاله بواسطة نرشة 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني فعى من 
لديه اعراض عى القرار  املذكور خالل مدة 
االعالن البالغة ثالث�ون يوما من اليوم التايل 
لتاري�خ ن�رشه يف الصح�ف املحلي�ة تقديم 
اعراض�ه ل�دى رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
النجف االتحادية بصفته�ا التمييزية خالل 
امل�دة املذك�ورة ويف حالة عدم ورود اش�عار 
م�ن رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف بوق�وع 
الطع�ن ع�ى الق�رار املذكور لديها فس�وف 
يكون القرار قد اكتس�ب الدرج�ة القطعية 
وس�تبارش مديري�ة التس�جيل العق�اري يف 
الكوفة بتس�جيل العقار وفق�ا لقرار تثبيت 

العائدية حسب االصول
القايض محمد كامل كرماشه

رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة 
الكوفة

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية الصادرة من 
مدرس�ة ثورة العرشي�ن االبتدائي�ة املرقمة 
بأس�م   2014/3/5 بتاري�خ   )453460(
)مصطفى عم�ران موىس( فع�ى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
ورد سهوا يف اعالن املديرية العامة النتاج 
الطاق�ة الكهربائي�ة املنطقة الوس�طى  
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي 
بالعدد 1426 يف 2017/4/19 والخاص 
ب�اع�الن املن�اقص�ة املح�لي�ة املرقم�ة

)L6G-011( املبل�غ كتابة )ثالثة مليارات 
ومائة وتسعة وسبعة ومليون وخمسمائة 
واثن�ان وثمان�ون الف وثمانمائ�ة واربعة 
وس�بعون دينار عراق�ي ( خطا والصحيح 
هو ) ثالثة مليارات ومائة وتسعة وسبعون 
مليون وخمس�مائة واثن�ان وثمانون الف 
وثمانمائ�ة واربعة وس�بعون دين�ار ( لذا 

اقتىض التنويه

اعالن
يرجى م�ن الرشيك محم�د احمد توفيق 
الحض�ور إىل بلدي�ة التاجي س�بع البور 
لغ�رض اكم�ال اج�ازة البن�اء للقطعة 

املرقمة 6012 سبع البور .

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4579
التاريخ 2017/4/25

اعالن
قدمت املستدعية )شيماء يونس احمد  ( 
طلب اىل هذه املحكمة يطلب فيها اصدار 
حج�ر وقيمومة لزوجها املفق�ود ) عبد 
املتك�ر  عب�د العزيز احم�د ( والذي فقد 
2012/9/15 علي�ه واس�تنادا لقان�ون 
رعاية القارصي�ن قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليتني لغرض التثبت من 

حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعى
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة
العدد : 12/ب/2015
التاريخ 2017/4/23

اىل /املدع�ى عليهم/ 1- م�وىس عمران 
وناس 2- حسني داخل خشان 3/ سناء 
داخل خشان 4/ بدلة جاسم حمادي 5/ 
عامر داخل خش�ان 6/ جاسمية محمد 
عب�ود 7/ رلن�د داخل خش�ان 8/ زغري 
عب�ادي دوي 9/ اله�ام عب�ادي دوي /
يسكنون النجمي سابقا مجهوليي محل 

االقامة حاليا
اعالن

 ( املدعي�ان  اق�ام  بتاري�خ 2015/1/5 
عطا الله عبد السادة ابو شخرية وجهاد 
عم�ران ون�اس ( الدع�وى املرقمة 12/
ب/2015 يطالبان بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 71 مقاطعة 13 الهدام الش�مايل 
وقد قضت املحكم�ة برد دعوى املدعيان 
وقد تم الطعن بالقرار واعيدت االضبارة 
مشفوعة بقرار محكمة استئناف املثنى 
االتحادي�ة بصفته�ا التمييزي�ة املرق�م 
 2016/4/18 يف  40/ت/ح/2016 
والذي يقيض بنقض قرار هذه املحكمة 
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب اشعار 
املختار عبد الجليد عطية غياض وكتاب 
مرك�ز رشط�ة النجم�ي بالع�دد 8053 
تبليغك�م  تق�رر  ل�ذا  يف 2016/12/14 
عن طري�ق النرش بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني وتحديد الس�اعة التاس�عة من 
صباح يوم 2017/5/4 موعدا للمرافعة 
وبعك�س  ذل�ك س�وف تج�ري املرافعة 
بحقك�م غيابي�ا وعلن�ا وف�ق االص�ول 

القانونية
القايض

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من كلية 
بأس�م /  املحاس�بة  الرافدي�ن قس�م 
ع�ي محمد حمودي فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف غماس

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاريخ 2013/10/30  لتسجيل تمام 
العق�ار تسلس�ل 1570 محل�ة الغرب 
بأس�م م�وىس عطي�ة عبي�د مج�ددا 
باعتبار حائ�زا لها بصفة املالك  للمدة 
امللكي�ة  تثبي�ت  ولغ�رض  القانوني�ة 
املذك�ورة له�ا تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري ) 43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب 
فعى كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عى ه�ذا العقار تقديم 
مالدي�ه م�ن بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالث�ون يوما اعتب�ارا من 
الي�وم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 
ال�ذي س�يجري يف اليوم املذك�ور لهذا 

الغرض 
مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
غماس

فقدان
فق�دت مني هوية الطالب ) عي ماجد 
مناتي ( من كلية الطب جامعة البرصة 
فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد 378/ب/2016
التاريخ 2017/4/4

اىل املدعى عليه /سالم بدر عباس
اص�درت محكمة ب�داءة ابي الخصي�ب قرارها يف الدع�وى البدائي�ة  املرقمة 378/

ب/2016 بتاري�خ 2017/1/18 غيابي�ا بحقك والذي ق�ىض اوال بابطال الوكالتني 
الصادرت�ني من كاتب ع�دل البرصة  الصباحي بالعدد 507 يف 2014/1/7 س�جل 3 
وامل�وكل فيها خالد وديع ميخ�ا والوكالة  العامة املرقم�ة 55 يف 2014/1/2 املوكل 
فيه�ا زياد ودي�ع ميخا وثانيا ابطال قي�دي العقارين تسلس�ل )2/74 . 241/م57 
النزلة ( واملسجلني بالقيد 12. 30/مارس /2014 سجل 65 وثالثا ابطال قيد العقار 
بالع�دد 13/م�ارس/2014 مجلد 265والخ�اص بالعقار تسلس�ل 2/74 مقاطعة 
57 النزل�ة واملس�جل بأس�م املدعى عليه الخام�س ثائر حامد قاس�م ورابعا  ابطال 
القي�د 31/م�ارس /2014 مجلد 265 والخ�اص بالعقار 341 مقاطع�ة 57 النزلة 
واملس�جل  بأس�م املدعى عليه  الخامس ثائر حامد قاس�م وخامس�ا اعادة تسجيل 
العقارين بأسم العراقي وديع ميخا جبوري باالعتماد عى القيدين 46/مارت 1970 
مجل�د 3 والقي�د  48 مارت 1970 مجلد 3 واش�عار مالحظية التس�جيل العقاري يف 
ابي الخصيب بتاش�ري ذلك يف س�جالتها بعد اكتس�اب  الحكم درجة البتات ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد مختار منطقة طريق 
الصح�راء /2 تق�رر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتني محليتني ويح�ق لك مراجعة 
ط�رق الطعن املقرر قانونا وخالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الحكم 

درجة البتات وفق القانون

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة /االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد /194/ب/2017
التاريخ 2017/4/24

اعالن
اىل املدعى عليهم : 1- لؤي كريم حسني 2- محمد جاسم 

محمد  3- حسني غميس عبد الحسن 
بناء عى الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله واملقامة امام 
ه�ذه املحكم�ة  م�ن قب�ل املدعي ام�ني بغ�داد اضافة 
لوظيفته والت�ي يطالب فيها بابطال قيد العقار املرقم) 

3267/3م20 (ولدايه ومنيسيف
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ لذا قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 
2017/5/2 وعن�د ع�دم الحضور او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا ستقوم املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا حسب 

االصول
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 2474/ش/2013
التاريخ 2017/4/23

اعالن
اىل املدعى عليه )محمد داغر سلطان(

اقامت املدعية )زين�ب عبد الرزاق عبد 
عي( الدعوى الرشعية املرقمة 2474/

ش/2013 لدى هذه املحكمة تطالبكم 
والط�الق  ال�زواج  بتصدي�ق   ( فيه�ا 
الخارج�ني الواق�ع ب�ني املتداعي�ان (  
وق�د اص�در فيها ق�رار غيابيا بحقكم 
بتاريخ 2013/12/3 يقيض بتصديق 
الزواج والط�الق الخارجني الواقع بني 
املتداعي�ات و ملجهولي�ة  محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف مركز 
رشط�ة الفهود وتايي�د مختار منطقة 
االمجاد يف ناحية الفهود محافظة ذي 
قار بتاريخ 2017/2/15 والنتقالك اىل 
جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني ويف حال عدم تقديمك  
طعنا بالقرار خالل املدة القانونية فان 
القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض
جاسم محمد املوسوي

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2017/6/7 لتس�جيل تم�ام 
العق�ار تسلس�ل 2613 محل�ة العرب  
بأس�م مديري�ة بلدي�ة الزب�ري مجددا 
باعتب�ار حائز له بصيغ�ة املالك للمدة 
امللكي�ة  تثبي�ت  ولغ�رض  القانوني�ة 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رق�م 43 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب 
فع�ى كم م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حقوق  معينة عى ه�ذا العقار تقديم 
مالديه من بينات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�رش ه�ذا االع�الن وكذل�ك الحضور 
يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا 
م�ن الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

تعل�ن لجنتنا ع�ن ايجار العقار امل�دون ادناه والعائ�د ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزاي�دة العلنية وفق 
تعليم�ات  قانون ) 21(لس�نة 2013املعدل فعى الراغبني االش�راك باملزايدة مراجع�ة املديرية اعاله خالل 
7 ايام وتبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنشور ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عى ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن واجور 

اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عى ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط :
1-مدة العقد سنة واحدة

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن
3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية

4-عى املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة من تاريخ االحالة

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة
7-عى املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-عى املزايد جلب بطاقة التموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات
9-يتحمل من يرس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالع�الن والداللية واجور لجنتي التقدي�ر والتثمني والبيع 

وااليجار
10-عى املستاجر التشيد حسب املواصفات املعدة من قبل البلدية وفق مخطط موحد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد 290/ش/2017
التاريخ 2017/4/25

املدعية /رشا عبد الكريم مرعي
املدعى عليه /ضحى عبد الكريم مرعي

اعالن
اقام�ت املدعي�ة رش�ا عبد الكري�م مرع�ي الدعوى 
موض�وع  290/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
الدعوى  اس�قاط وصاية املدع�ى  عليها ضحى عبد 
الكري�م  مرع�ي من االطف�ال القارصي�ن كل من ) 
زينب وفاطمة وحس�ناء ومحمد( اوالد املرحوم عبد 
الكري�م مرع�ي وعند ارس�ال ورق�ة التبليغ لغرض 
تبليغ�ك  بموع�د املرافع�ة اعيدت الين�ا ورق التبليغ 
بموج�ب كتاب مركز رشطة املفرق  بالعدد 7783 يف 
2017/4/24 ومرفقة ورقة تبليغ  واش�عار مختار 
قرية دور الزراعة املدعو محمد بدر حمود مرشوحا 
عليه�ا قد ارتحلت اىل جهة مجهولة وملجهولية محل 
اقامتك تق�رر تبليغك  بصحيفت�ني محليتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 2017/5/8 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض
عي منشد خلف

فقدان
فقد من وصل الوديعة املرقمة 8185405 للسيارات 
35761 بأس�م ) مشعل عي عبد الهادي ( والصادرة 
من منفذ سفوان بتاريخ 2014/3/8 فعى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة 
رقم القضية 2016/1354

تاريخ القرار /2016/8/25
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة 
ي�وم الخميس املص�ادف 2016/8/25 برئاس�ة اللواء  
الحقوقي رزاق عبد عي محمد الطائي وعضوية كل من 
العميد الحقوقي خضري ع�ويف هالل والعميد الحقوقي 
جر عتيوي معله واصدرت بأسم الشعب حكمها االتي 

-:
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة بأس�م 
الش�عب عى امل�دان الغائب ) الرشطي  رش�وان محمد 

شليح وهيب ( غيابيا بما يي :-
1-بالحبس ملدة ) خمس�ة س�نوات ( وفق احكام املادة 
5/ ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل وبداللة املادة  
م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمله 

من تاريخ 2014/7/27 ولحد االن .
2-طرده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخي اس�تنادا 
الحكام املادة 38/ثانيا  من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

املعدل
3- اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د .
4- ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د 
5- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جر   مبلغ قدره خمس�ة و عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

فقدان
فق�د من�ي وص�ل القب�ض الصادر م�ن غرف�ة تجارة 
البرصة املرق�م )12799( وبمبلغ 250.000 ومؤرخ يف 
2016/12/12 بأسم ) عدي عبد الله طاهر( فعى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم الدعوى 233/ش/2017

التاريخ 2017/4/20
اعالن

فالح حسن عبيد
اقام�ت املدعيه )عرف�اة عبيد عي( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة 233/ش/2017 ض�دك يطل�ب فيه�ا بتاييد 
حضانة القارص س�لطان فالح حسن  وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب م�اورد ب�رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد 
املجل�س البلدي ملنطقة )الطويس�ة( لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة صباح ي�وم 2017/5/4 للمرافعة وبعكس�ه 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) زهري اسماعيل عبد(
بتاري�خ 2017/4/24 قدم�ت )زوجتك( املدعوة )عبري 
احم�د عب�د  ( تطلب فيه�ا نصب�ه قيما علي�ك لكونك 
خرج�ت بتاريخ 2014/5/2 ولم تعد لحد االن لذا تقرر  
تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل لتاريخ النرش س�وف 

تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض غازي جليل عبد

فقدان اجازة بناء
فق�دت مني اجازة بناء املرقم�ة 2016/10/11/123 
عقار امللك 113/74  /26 ام الخيل بأسم ) فتاة جعفر 
نج�م ( والص�ادرة من بلدي�ة الرميثة  فع�ى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة 
رقم القضية 2016/1355
تاريخ القرار 2016/8/25

تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي املنطقة 
الخامس�ة ي�وم الخميس املص�ادف 2016/8/25 
برئاس�ة الل�واء  الحقوق�ي رزاق عبد ع�ي محمد 
الطائي وعضوي�ة كل من العميد الحقوقي خضري 
ع�ويف هالل والعمي�د الحقوقي ج�ر عتيوي معله 

واصدرت بأسم الشعب حكمها االتي :-
حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخي الخامس�ة 
بأس�م الشعب عى املدان الغائب ) الرشطي  حسن 

عيىس عبد الرضا عبود ( غيابيا بما يي :-
1-بالحب�س ملدة ) خمس�ة س�نوات ( وفق احكام 
املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة 
امل�ادة  م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2014/9/21 ولحد االن .
2-طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي استنادا 
الح�كام املادة 38/ثانيا  من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل
3- اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د .
4- ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختف�اء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق.أ.د 
5- حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
6- تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار 
عات�ي ج�ر   مبلغ قدره خمس�ة و ع�رشون الف 
دين�ار ترصف ل�ه بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعراض اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا

فقدان
فق�دت مني هوي�ة طال�ب معهد تدري�ب نفطي يف 
الب�رصة قس�م الكهرب�اء –االختص�اص /كهرب�اء 
معدات نفطية بأس�م ) عي حس�ني عن�ون مريود( 

فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية جنسية البرصة
شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد ) وهيب عبد الرزاق 
ع�ي ( الذي يطل�ب فيه تبديل االس�م املج�رد من ) 
وهي�ب ( اىل )وهاب( فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء  مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

اعالن
ق�دم املواطن)حبي�ب محم�د كاظم( طلب�ا اىل هذه 
املديري�ة يطلب فيها تس�جيل اللقب يف قيده وجعله 
)الب�و حس�ني ( وعم�ال باح�كام امل�ادة ) 24( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تق�رر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�راض  مراجعة هذه املديرية خ�الل فرة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/وكالة

اعالن
يعلن االتح�اد التعاوني يف املثنى عن اجراء االنتخابات 
التكميلي�ة الكمال عدد اعضاء االتح�اد فعى الراغبني 
بالرش�يح  مراجعة االتحاد التعاوني يف مقره مجاور 
مرصف الرشيد ملال استمارة الرشيح وتبدا االنتخابات  
بعد 15 يوم من تاريخ النرش يف الجريدة وذلك يف قاعة 
االتحاد الساعة الخامسة عرصا ويف حالة عدم اكتمال 
النصاب يف الجلس�ة االوىل تؤجل االنتخابات 7 ايام من 

تاريخ الجلسة االوىل
رعد اسماعيل مفتاض
رئيس االتحاد التعاوني يف املثنى

اعالن
رقم االخطار :    /2017

من/محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة
اىل /املتهم الهارب ) العريف احمد فالح سعد شحيت( 

املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 
ملا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008  ولغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2016/8/1 
ولحد االن واملادة 32/ من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
املرقم�ة )8108853(  الوزاري�ة  الهوي�ة  الختالس�ك 

والصادرة من وزارة الداخلية.
وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ى ان تح�ر ام�ام محكم�ة ق�وى االمن 
الداخي الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب  
ع�ن التهمة  املوجة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008

مبلغ االيجار غرض االستعمالالمساحة الموقع اسم العقارت

محل رقم )75( على القطعة 1
المرقمة 145 شرقي

داخل سوق 
1265000 مليون ومائتان تجاري2×3م2االنتفاضة

وخمسة وستون الف دينار

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة وكالة

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة وكالة

اعادة اعالن كرس قرار اعالن
العدد/72

التاريخ 2017/4/25

مبلغ االيجار السنوي الحاليغرض االستعمالالمساحة الموقع اسم العقارت

كشك طباعة 2×3م2بالقرب من معمل لوحات السياراتكشك1
1000000 فقط مليون دينارواستنساخ

امام العمارات السكنية في االسكان على كشك2
1050000 فقط مليون تجاري2×3م2امتداد شارع ابن النفيس

وخمسون الف دينار

اكشاك عدد)3(3
والواقعة على شارع الجربوعية /ساحة 
الغاز القديمة /بالقرب من مركز صحي 

الجربوعية

3×3م2 لكل 
500000 فقط خمسمائة الف تجاري الول مرةكشك

دينار لكل كشك

4
سكلة عدد)1( لبيع المواد االنشائية )على 
جزء من القطعة المرقمة 806/47 م11 

الجربوعية

والواقعة على شارع الجربوعية /ساحة 
الغاز القديمة /بالقرب من مركز صحي 

الجربوعية
1000000 فقط مليون ديناربيع االسمنت60×40م2

5
سكلة عدد)2( لبيع المواد االنشائية )على 
جزء من القطعة المرقمة 806/47 م11 

الجربوعية

والواقعة على شارع الجربوعية /ساحة 
الغاز القديمة /بالقرب من مركز صحي 

الجربوعية
بيع السيراميك60×40م2

750000 فقط سبعمائة 
وخمسون الف دينار لكل 

سكلة

6
سكلة عدد)2( لبيع المواد االنشائية )على 
جزء من القطعة المرقمة 806/47 م11 

الجربوعية

والواقعة على شارع الجربوعية /ساحة 
الغاز القديمة /بالقرب من مركز صحي 

الجربوعية
بيع الحديد60×40م2

850000 فقط ثمانمائة 
وخمسون الف دينار لكل 

سكلة
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اليوم.. انطالق املرحلة النهائية لكأس الوزير للفرق الشعبية

        بغداد/ المستقبل العراقي

تنطلق المرحلة النهائية لكأس وزير الشباب 
والرياض�ة للفرق الش�عبية بكرة الق�دم اليوم 
االربعاء بمش�اركة 16 فريق�ا وذلك على ملعب 
المرحوم علي حس�ين للمنتخبات الوطنية في 
المدينة الش�بابية، فيما تقام بقية المنافس�ات 

في مالعب بغداد.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة التربي�ة البدني�ة 
والرياضة ف�ي وزارة الش�باب والرياضة عالء 
عبد القادر في تقرير تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة من�ه، ان “بطول�ة كأس الوزي�ر للفرق 
الش�عبية بكرة القدم تعد االولى على مس�توى 
العراق من حيث االهتمام والرعاية لما تش�كله 

من رافد اساس�ي لالندية والمنتخبات الوطنية 
من خ�الل اكتش�اف المواهب وبم�ا يصب في 

تطوير مستوى الكرة العراقية”.
واض�اف عبد القادر ان “كأس الوزير للفرق 
الش�عبية بكرة القدم وصلت مرحلتها النهائية 
بعدم�ا اس�فرت المرحلتي�ن االول�ى والثاني�ة 
ع�ن تأهل 16 فريق�ا من بغ�داد والمحافظات، 

وتم اس�تضافتهم ف�ي بيت الرياض�ة بالمدينة 
الش�بابية وذل�ك لتقليل النفقات وتوفير س�بل 
الراح�ة للف�رق والذي س�يضيف عص�ر اليوم 
الثالثاء المؤتمر الفني للبطولة لمناقشة نظام 

البطولة”.
من جانبه بين مدير قسم االنشطة والبرامج 
في دائرة التربية البدنية والرياضة نشات عزيز 

ان “الفرق ال�16 تمث�ل مديريات بغداد )الصدر 
والرصاف�ة والك�رخ( والنجف االش�رف وبابل 
وكرب�الء المقدس�ة والديواني�ة والبصرة وذي 
قار والمثنى وميسان وواسط وكركوك وديالى 

وصالح الدين واالنبار”.
واض�اف عزيز ان “البطولة س�تلعب بنظام 
الدوري لمرحلة واحدة بعد تقس�يم الفرق على 

اربع مجاميع، وتخوض فرق المجموعة االولى 
المنافس�ات على ملعب المرحوم علي حس�ين 
ال�ذي س�يحتضن حف�ل االفتتاح غ�دا االربعاء 
ف�ي الس�اعة العاش�رة صباح�ا، والمجموع�ة 
الثاني�ة عل�ى ملعب الش�عب الثان�ي فيما تقام 
مباريات المجموعة الثالثة على ملعب البلديات 

والمجموعة الرابعة على ملعب الزعفرانية.

مبشاركة »16« فريقا من بغداد واحملافظات

البعثة العراقية املشاركة بدورة التضامن اإلسالمي تغادر لباكو
              بغداد/ المستقبل العراقي

العراقي�ة،  البعث�ة  الثالث�اء  ام�س  غ�ادرت 
المش�اركة بدورة التضامن اإلسالمي الرابعة، 

التي تحتضنها 

العاصم�ة األذربيجاني�ة باكو، م�ن 12 وحتى 
22 مايو/أي�ار المقب�ل، للدخول في معس�كر 
تدريب�ي، قبل البطولة”.وتتكون البعثة من 84 
ف�رًدا، بينه�م 62 رياضًيا، بواق�ع 53 رياضًيا، 
و9 رياضي�ات، فيم�ا تضم البعثة 22 ش�خًصا 
ما بي�ن م�درب، وإداري، وإعالم�ي واحد من 
المكت�ب اإلعالم�ي للجن�ة األولمبية.وأح�رز 

الع�راق، 4 ميداليات متنوعة، بواقع ميداليتين 
ذهبيين، وفضية، وبرونزية، العام الماضي في 
أندونيس�يا.وقال حس�ين فالح، صاحب الرقم 
العراق�ي ف�ي الوث�ب العالي، ف�ي تصريحات 
لموق�ع كورة، إنه يس�عى ألن يقدم مس�توى 
متميًزا ف�ي البطولة، وأن ُتثم�ر جهود مدربه 
علي صادق بإنجاز ف�ي الدورة”.ولفت إلى أن 

تحطيم�ه الرقم العراقي ببطول�ة األندية التي 
أقيمت مؤخًرا في بغ�داد تمنحه دافًعا معنوًيا 
لتحقيق رقم مميز بدورة التضامن اإلسالمي.
وأش�ار إل�ى أن منافس�ات ألعاب الق�وى، تعد 
األقوى بين منافسات الدورة، لما تمثله اللعبة 
بالنسبة لدول العالم اإلس�المي والتي حققت 

تطوًرا ملحوًظا في اآلونة األخيرة.

ايسكو  يتوصل التفاق من اجل التجديد

نجم يوفنتوس يؤمن بقدرة فريقه 
عىل حتقيق الثالثية

محادي امحد يلتحق بالقوة اجلوية
قبل مواجهة احلد البحريني

             المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفي�ة، أن نادي ريال مدريد، 
ل التفاق مع إيسكو أالركون، على  توصَّ
تجديد تعاقده، لينهي كل التكهنات، 
التي دارت حول مستقبله، طوال 

الفترة الماضية.
وارتب�ط إيس�كو، 25 عاًم�ا، 

باالنتقال للعديد األندية، وعلى رأسها برشلونة، 
بعدم�ا تأجل�ت مفاوض�ات تجديد عق�ده، الذي 

ينتهي، في صيف 2018.
إن  اإلس�بانية،  “م�اركا”  صحيف�ة  وقال�ت 
“المفاوض�ات بي�ن إدارة ريال مدريد، وإيس�كو 
تم�ت”، موضح�ة “الالع�ب س�يجدد عق�ده مع 

النادي الملكي، حتى 2022”.
وأضافت الصحيفة: “في األسبوع الماضي، كان 

هناك اجتماع بين والد الالعب، وإدارة الميرنجي، 
حي�ث توصل�وا التف�اق عل�ى تجديد العق�د ل� 5 
سنوات”.وتابعت: “سيتم مضاعفة راتب الالعب؛ 
حيث سيحصل على 6 ماليين يورو في الموسم، 
ليأتي بعد كل من كريس�تيانو رونالدو، وجاريث 
بيل، وس�يرجيو راموس، وتوني كروس، ولوكا 
مودريتش، وكريم بنزيمة، بقائمة أغلى الرواتب 

في مدريد.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يؤم�ن كالودي�و ماركيزي�و، العب وس�ط يوفنت�وس، بقدرة 
الفريق، على الفوز بالثالثية التاريخية، هذا الموسم.

ويناف�س البيانكونيري، عل�ى الثالثية هذا الموس�م، إذ يحتل 
ص�دارة الدوري اإليطال�ي ب�83 نقط�ة، بفارق 8 

5 جوالت على نهاية البطولة.كما تأهل إلى نهائي نقاط أمام روما، قبل 
كأس إيطاليا، وسيواجه التسيو، باإلضافة إلى بلوغه نصف نهائي دوري أبطال 
أوروب�ا بعد تخطي برش�لونة، وس�يواجه موناكو الفرنس�ي.وقال ماركيزيو، 
في تصريحات لش�بكة “بريميوم س�بور”” في هذه المرحلة من الموسم، نحن 
لدينا اإليمان الكام�ل لتحقيق الثالثية”.وأضاف الدول�ي اإليطالي: “بالتفكير في 

األفضلي�ة الت�ي نمتلكها في ال�دوري، وبلوغنا نصف نهائ�ي دوري أبطال أوروبا، 
وتأهلنا لنهائي كأس إيطالي، نحن مقتنعون بأننا قادرون على فعلها”.

             بغداد/ المسختقبل العراقي

يغ�ادر وف�د فريق الق�وة الجوية يوم الس�بت 
المقبل العاصمة بغداد متجها صوب العاصمة 
البحريني�ة المنامة لخوض المب�اراة الفاصلة 
امام الحد البحريني في اخر مباريات دوري 
المجموعات.واكد عض�و الهيئة االدارية 
للنادي جاسم كاطع، ان “هداف النسخة 
الماضية لكأس االتحاد االسيوي وافضل 
العب حم�ادي احمد س�يلتحق بالفريق 
بش�كل مباش�ر من الدوحة الى المنامة ، 
حيث فضل حمادي احمد البقاء في الدوحة 

بع�د انتهاء مباراة الفريق امام الصفاء 
في الجولة الماضية الستكمال مرحلة 
الع�الج بعد ان تعرض الصابة قبل لقاء 
الفريق اللبناني”.واش�ار الى ان مهاجم 
الفري�ق حم�ادي احم�د ق�د يغي�ب عن 
مباراة الحد ، ان لم يس�تكمل جاهزيته 
البدنية ، وان مسالة اشراكة من عدمها 
س�يحددها المدرب بعد وصول الفريق 
ال�ى المنامة والوق�وف على جاهزيته 

من خالل  التدريبات.يشار الى ان حمادي 
احمد اصيب اثن�اء المران في الدوحة قبل 

لقاء فريق الصفاء اللبناني.

هازارد: أنا أحتدث بقدمي

برشلونة خيطط ملواصلة انتفاضته أمام أوساسونا

فينجر يدعو العبيه للقتال بجنون 
من أجل أوروبا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلس�ي، عن 
ع�دم وج�ود مفاوض�ات حتى ه�ذه اللحظ�ة بينه 

وناديه بشأن تمديد عقده.
وعاد ه�ازارد، للتوه�ج هذا الموس�م، تحت قيادة 
أنطوني�و كونت�ي، بعدم�ا عان�ى بش�دة الموس�م 
الماض�ي، األم�ر الذي س�اهم ف�ي تقهق�ر ترتيب 
تشيلس�ي، على سلم ترتيب الدوري اإلنجليزي، بعد 

عام واحد من إحراز اللقب.
كانت تقارير صحفية، أشارت إلى تقديم تشيلسي، 
عق�د جديد ينص عل�ى تقاضي ه�ازارد على راتب 
أس�بوعي ق�دره 300 ألف جني�ه أس�ترليني، إال أن 

الالعب البلجيكي، نفى صحة هذه االنباء.
ونقل�ت صحيفة “ذا ص�ن” البريطانية، تصريحات 
هازارد لشبكة “س�كاي سبورتس” التي قال فيها: 
“ال يوجد إش�ارة على وجود عرض جديد حتى هذه 
اللحظة”.وأضاف “أنا أركز فقط على نهاية الشهر 

المتبقي للموس�م الحالي، وسنتحدث الحًقا. األمر 
ال يشغل بالي حالًيا، يتبقى عامان، أو 3 في عقدي. 
أريد فقط إنهاء الموس�م بش�كل جيد، وس�نرى ما 
س�يحدث بع�د ذلك”.على صعي�د آخر، ين�وي قائد 
تشيلس�ي جون تيري، ترك الفريق بنهاية الموسم 
الحالي، وأكد هازارد أنه ال يسعى وراء شارة القائد.

وق�ال: “أعتق�د أن لدين�ا م�ن هم ق�ادرون على أن 
يكون�وا أكثر من مجرد قادة في هذا الفريق. عندما 
أتحدث إليكم عند وجودي مع المنتحب الوطني، ال 
أعل�م ما إذا كنت قائًدا جيًدا، لكني قائد الفريق على 

أرض الميدان”.
وأضاف: “خارج الملعب ال أتحدث كثيًرا. في إنجلترا 
يجب على القائد أن يتحدث، ويحرص على جاهزية 

الجمهور للمباريات.. لست من هذا النوع”.
وتابع “أنا أتحدث بقدمي، وليس وظيفتي أن أتكلم 
م�ع الجمي�ع. أعتقد أن تي�ري يفعل ذل�ك، وجاري 
كاهي�ل وأزبيليكويت�ا، وحتى فابريج�اس قادرون 

على خالفته.

              المستقبل العراقي/ متابعة

خاض العبو برش�لونة حصة تدريبية امس الثالثاء عش�ية استضافة أوساسونا بالجولة ال�34 من الليجا 
اإلس�بانية، كان أب�رز الغائبين عنها المدافع الفرنس�ي جيريم�ي ماتيو، الذي يواص�ل التعافي من إصابة 
بالتهاب في وتر أكيليس بالفخذ األيمن.وس�يغيب عن لق�اء الغد إضافة لماتيو، كل من المصابين، رافينيا 
ألكانتارا وأليكس فيدال.كما تدرب المهاجم البرازيلي نيمار دا س�يلفا بش�كل طبيعي، رغم غيابه عن لقاء 
األربع�اء لعقوبة اإليقاف، في الحصة التدريبية التي ش�هدت أيضا حض�ور العبين اثنين فقط من الفريق 
الثاني، كارليس ألينيا وبورخا لوبيز.ويتصدر برشلونة حاليا جدول الليجا برصيد 75 نقطة، بعد فوزه في 
الكالسيكو على ريال مدريد 2-3 بفارق المواجهات المباشرة عن الملكي الذي التزال تتبقى أمامه مباراة 

مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال المدرب أرس�ين فينجر، إن�ه يتعين على أرس�نال اللعب بثبات في 
المباريات السبع المتبقية له في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 

إذا ما أراد التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.
ويحتل أرس�نال المركز الس�ابع بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي 

ب�ع  ا لر الذي لعب مباراة أكثر منه.وقال المدرب الفرنس�ي في مؤتمر صحفي قبل ا
استضافة ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز 15 حاليا “يتعين علينا القتال بجنون للفوز 
بالمباريات”.وق�اد فينج�ر فريقه إلنهاء الموس�م بين األربعة األوائل في كل موس�م منذ توليه 
المسؤولية في 1996.وقال فينجر “الباب مفتوح لكن االمر يتطلب ثباتا في المستوى.”وتابع: 
“ال ي�زال االم�ر ممكن�ا لكننا نحتاج الى مس�يرة مثالية. يتعي�ن علينا المحافظ�ة على رغبتنا 
وتعطش�نا في كل مباراة”.وذكرت وس�ائل اعالم بريطانية يوم االثنين ان اولمبيك مارسيليا 
الفرنس�ي يتطلع للتعاقد مع اوليفييه جيرو مهاجم أرس�نال في نهاية الموس�م.لكن فينجر 
قال إنه لم يس�مع بهذه االنباء وان الالعب الدولي الفرنس�ي وقع عق�دا في يناير/ كانون 
الثاني يبقيه في ملعب االمارات حتى 2020.وأوضح: “لم يفاتحني أحد من مارسيليا في 
الموضوع. نرغب في االبقاء على اوليفييه جيرو”.ولم يذكر المدرب البالغ من العمر 67 
عاما الذي ينتهي عقده مع أرسنال في نهاية الموسم أي تفاصيل عن مستقبله لكنه قال 
إنه يدرس خيارات أرسنال للتعاقد مع العبين للموسم المقبل.وأضاف: “بالطبع أعمل 
حتى آخر يوم في الموسم لترتيب االمور الحالية والمستقبلية”.وتابع: “ما سيحدث 
لي يأتي في المرتبة الثانية. مستقبل النادي هو األكثر أهمية”.وبعد مواجهة ليستر 

سيحل أرسنال يوم األحد ضيًفا على توتنهام صاحب المركز الثاني.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تـعلم ان ...النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل 350 

مره يف الثانيه الواحدة
ان ...غالبيـة فيتامني c املوجـوده يف الربتقال ترتكز 

يف القشور.
امللكة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني اغنى امرأه يف 

العالم حيث يبلغ ثروتها 5,2 مليار دوالر.
الزرافه تستطيع ان تنظف اذنيها بلسانها الذي يصل 

اىل 140سنتيمرتا
يوجد يف العالم نحو مليار دراجه هوائيه

يبلـغ عمـر القـرة الخارجيـه لكوكـب االرضنحو 
4,5مليون سـنه اما سماكتها فترتاوح بني 25و500 

كيلومرتا
هل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي لدية 4 ركب ) جميع 

ركبة ( هو الفيل .
هل تعلم أن ىف جنوب أفريقيا هناك 11 لغة رسمية .

هل تعلـم أن الرمل املبتل أقل وزنـاً من الرمل الجاف 
عيل عكس إعتقاد الجميع .

هـل تعلم إنه إن فقد اإلنسـان 20% من ماء جسـمة 
يموت حتماً عيل الفور .

مهنياً:ابحـث عن حلول عملية ملشـاكلك 
كي ال تتكرر من جديد

عاطفياً:تحـاول اقنـاع الحبيـب بوجهة 
نظرك.

مهنياً:كن أكثر ثقـة بقدراتك عىل العمل 
وبنفسك

عاطفياً:تعامل برومانسـية مع الحبيب 
وال تكن جافاً.

مهنياً:حـاول أن تعطـي انطبـاع جيد يف 
أول يوم عمل لك

عاطفياً:خفة ظلك تجذب الحبيب لك وال 
تجعله يستغني عنك.

مهنيـاً:ال تؤجل أمـورك يف العمل أكثر بل 
بادر اىل انجازها بوقتها

عاطفياً:تحاول أن تحل سوء تفاهم بينك 
وبني الحبيب.

بالقلـق حيال مسـتقبلك  مهنياً:تشـعر 
املهني

عاطفياً:عليـك أن تتنـازل عـن كربيائك 
لتنجح عالقتك بالحبيب.

مهنياً:كثـر من األمور التى تحدث اليوم 
بالعمل تجعلك تفقد أعصابك 

عاطفياً:تحظى بدعم الحبيب ومساندته 
لك مما يقربك منه أكثر.

مهنياً:ال تجعل ترصفاتك العدائية تكون 
سببا يف كره زمالء العمل لك

عاطفياً:ضـع حـدا السـتهتار الحبيـب 
بمشاعرك.

مهنياً:استر رؤسائك بالعمل باملشاكل 
التى تعرتض طريقك قبل أن تترسع بأي 

قرار
عاطفيـاً:ال تترصف بطريقـة فظه تبعد 

الحبيب عنك.

مهنياً:األوضـاع املاديـة يف العمل تشـغل 
بالك وال تعرف كيف تجد لها حلول 

عاطفياً:بـادر اىل مصارحـة الحبيب وال 
تدع فرتة الخالف تطول بينكم.

مهنياً:طالب بحقوقك بالعمل وال تتنازل 
عنها

عاطفياً:فرتة من التوتر تسود بينك وبني 
الحبيب.

مهنياً:تتحسن أوضاعك بالعمل تدريجياً 
فقط عليك التحيل بالصرب

عاطفياً:بعـض الضغوطات تتعرض لها 
بسبب عالقتك مع الحبيب.

مهنياً:كـن حـذراً من بعض الحاسـدين 
املحيطني بك

عاطفياً:تشعر بفتور من ناحية الحبيب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 رشيحة كريب

2 ملعقـة كبـرة مربى حسـب الرغبة ) او 
نوتيال (

جوز هند مبشور
طريقة التحضر:

قومـي بفـرد الكريب عىل سـطح جاف ثم 
قومي بفرد 1 ملعقـة كبرة من املربى عىل 

كل رشيحة جيدا.
ضعـي جوز الهند املبشـور عـىل املربى مع 

توزيعه جيدا.
قومـي بثني طـرف الكريب فـوق اآلخر ثم 

ضعيه يف طبق التقديم.
قدمـي كريب املربـى بجوز الهنـد ألطفالك 

كوجبة إفطار خفيفة و لذيذة.

تعديل النظام الغذائي للمسنني جينبهم زيادة الوزن
ال يقترص التغر الناتج عن التقدم يف العمر عىل الشكل الخارجي للجسم 
فحسـب، وإنما تظهر آثاره أيضاً عىل وظائف داخلية مثل بطء األيض 
وفقـدان الجسـم لكتلة العضـالت والعظـام، وهو ما يتطلـب محاولة 
التكّيـف مع هـذا الوضع الجديـد، وإال قد يعاني كبار السـن من خطر 
زيـادة الوزن أو سـوء التغذية..وال تتعلق كميـة أو نوعية الطعام الذي 
يأكله كبار السـن بالعمر فحسـب وإنما ترتبط أساسا بمدى النشاط، 
لذلك ال توجد قواعد عامة، وفقاً ملا أوضحته أولريكا غروهمان أخصائية 
تغذية كبار السن.وأضافت أن الذين يحافظون طوال حياتهم عىل نظام 
غذائي متوازن، هم الذين يشـعرون بتغرات قليلة مع التقدم يف العمر، 
ولذلك ينبغـي أن ُتراَعى بعـض النقاط الهامة، مثل:حاجة الجسـم إىل 
الطاقـة تقـل مع التقـدم يف العمرمن املستحسـن وضـع املروبات يف 
مواقع مختلفة من املنزل، حتى ال يضطر كبر السن للذهاب إىل املطبخ 
يف كل مرة يحتاج فيها إىل رشب السوائلومن ناحية أخرى يحتاج الجسم 
إىل نفس الكمية من الفيتامينـات واملعادن، لذلك ينبغي تناول األطعمة 
الغنية بالعنـارص الغذائية. وينطبق ذلك عىل خبز الحبوب الكاملة مثالً 

عند مقارنته بخبز التوست.

دراجات هوائية بإطارات خالية من اهلواء
يقـود معظمنـا الدراجـات الهوائية للتنقـل أو كنوع مـن الرياضة 

اليومية، ولكن من منا لم يواجه مشكلة حدوث ثقب يف اإلطارات؟
 Bridgestone ومـن أجل التغلـب عىل تلك املشـكلة، قـام فريـق يف
بتصميم إطـارات للدراجة الهوائية، خالية تمامـا من الهواء، حيث 
تقول الركـة أن اللدائن الحرارية املسـتخدمة يف تصميم اإلطارات 
واملطاط، تسـاعد عىل اسـتخدام املوارد بكفاءة أكرب.وال يعد مفهوم 
اإلطـارات الخالية من الهـواء جديدا، حيث أطلقـت الركة الفكرة 
العـام 2013 يف العاصمـة اليابانيـة، طوكيو، وذلك عندما كشـفت 
النقـاب عن املفهوم األول لإلطـارات الخالية من الهواء، للسـيارات 
صغـرة الحجـم والذكية.وكانـت الركـة تحاول من خـالل هذه 
الخطوة الحد من حاجة السائقني للتوقف من أجل إصالح اإلطارات، 

وكذلك الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ولكـن يبقى هنالك سـؤال هام يتعلق بقدرة اإلطـارات املبتكرة عىل 
التعامل مع الحفر يف الشوارع، أو الصخور والطرق الجبلية الوعرة.

ولـم تبدأ رشكة Bridgestone ببيع إطاراتها الخالية من الهواء، هذا 
وقد حصلت عىل براءة اخرتاع لالبتكار.

»دودة« بطول الذراع يف أعامق البحار!
يعكـف العلمـاء، وألول مـرة، عىل دراسـة 
مخلـوق رخـوي طويـل، أسـود ، يعيش يف 
الطـني يدعى دودة السـفن العمالقة، وعىل 
الرغـم من أن هـذه املخلوقات التي تشـبه 
الديـدان هي آفـات بحرية معروفـة، تأكل 
أخشاب السفن و القوارب يف املحيط ، إال أن 
العلم لم يعرف سوى القليل للغاية عن أكرب 
و أندر أنواع تلك الديدان و هو نوع “كوفوس 
بوليثاالميا”.وقـام رئيـس فريـق الباحثني 
الفريـق البحـري دانيـال ديسـتيل، عالـم 
األحيـاء البحرية يف جامعة نورث إيسـرتن 
يف بوسـطن، باقتالع عينة من مياه البحرة 
الكربيتيـة قبالة سـواحل الفلبـني، وكانت 
الرخويات مغموسة برأسها أوال يف الوحل، و 
ال يظهر منها سـوى قرة خارجية جوفاء 
تشبه العصا، ليتم تعبئة عينة املياه يف عدد 
من األنابيب البالسـتيكية البيضاء، ونقلها 
حية مسـافة عـدة آالف األميـال إىل مخترب 

الباحثـة مارجو هايجود للطـب الكيميائي 
بجامعـة يوتاه.وقالت الباحثة هايجود”إن 
رؤيـة دودة كوفـوس ألول مـرة تعد عالمة 
هامـة يف حياتـي املهنيـة، إن هـذا املخلوق 
يشبه األسـطورة،إنه مثل الحصان الخرايف 
ذو القـرن”.. و تضيف”عندما قام ديسـتل 
بسـحب الـدودة كوفوس الالمعـة النابضة 
مـن قرتها التي يصـل طولها حـوايل 91 
تواصـل  ظلـت  أقـدام(،  سـنتيمرت)ثالثة 
الخـروج، حتى امتدت بطـول مرضب كرة 
بيسبول عىل الطاولة”.. و الحظت هايجود 
عـىل الفور أن فم الـدودة كان مكمما ، مما 
يعنـي أنـه ليـس بإمكانها أن تـأكل .. كما 
اكتشفت أيضا أن الدودة كوفوس، التي تعد 
أكرب كائـن رخوي ذو أصداف، ال يمكنها أن 
تأكل الخشـب مع وضعها املقلوب برأسـها 
املدفـون دائمـا يف الرمال.وتوصلت الباحثة 

هايجود .

1رئيـس دولة عربية 2أحـد األبوين o بلفور 
 o مبعثرة( 3العمود الـذي يرفع عليه العلم(
مخلـوق من نور 4مفرد عوالم )معكوسـة( 
o من أطراف الجسـم معكوسة o من أسمى 
املشاعر 5عرب o يمّسّ )مبعثرة( 6نبع و اسم 
مؤنث o تجسسـو )معكوسة( 7أحد األبوين 
o خطـوة باالنكليـزي )معكوسـة( 8طريق 

باالنكليزي )مكوسة( o أرشد إىل الطريق
9فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي(

10دولة عربية مساحتها صغرة o دمر

1مقلـد املطربات )لبنانـي( 2أحـد االتجاهات 
األربعة o حيوان بري وقطبي o للتعريف

3األسم األول للمطرب ........عياش o طريق
4فصل من فصول السـنة o األسـم األول ملمثل 

سوري ........ عقييل
5الشيئ املفسد ملا يصيبه o أّكد )معكوسة(

6للتمني o ُطُرق o القهوة املطحونة
7اقذف بعيداً o حقل قمح

8جمع التكسر لـ سلة o يقتلهم )مبعثرة(
9الشعور املسبق

10عكس صغر o أتى

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..كريب املربى بجوز اهلند
رضب األطفال يصنع أجياال عدوانيةطب

يلجـأ أغلب اآلباء واألمهـات يف تربيـة أبنائهم إىل 
أسـلوب الـرضب والتوبيـخ لتوجيههـم وتقويم 
سـلوكهم، عىل الرغم من تأكيد املختصني عىل أن 
الرضب لن يأتي بفائدة مع الطفل، بل سـيجعله 
أكثر عنادا ويؤثر عىل شخصيته وحالته النفسية، 
خاصة إذا حدث ذلك أمام اآلخرين لكونه يشـعره 
باملهانـة والتقليـل مـن شأنه.اسـتخدام الرضب 
كعقـاب للطفل ال يعد حال تربويا، حيث كشـفت 
دراسة أمركية حديثة أن رضب األطفال من قبل 
اآلباء يدفعهم إىل العدوانية واستعمال العنف سواء 
داخـل البيت أو خارجه مع زمالئهم، وقد شـملت 

الدراسـة التي قام بها الباحث األمركي ميشائيل 
ماكنزي من جامعة كولومبيا، حوايل 5 آالف طفل 
مـن مختلف املدن، وأكـدوا أن رضب األطفال هو 
املسؤول األول عن تحويلهم إىل أشخاص عدوانيني 
حتى لو أخذنا يف االعتبار جميع العوامل السـلبية 
التـي يتعرضون لها، وهؤالء األطفال يكونون من 
بعـد أكثر عرضـة لالسـتفزاز من قبـل اآلخرين، 
ويقومـون بتلبيـة طلباتهـم يف أرسع وقت، لذلك 
يف حالـة انحـراف سـلوك الطفل نتيجـة تعرضه 
للـرضب ال بد مـن عرضه عـىل أخصائيـني لتتم 

معالجته قبل أن يتطور الوضع ويزداد سوءا.

»سكي برك« رياضة ممتعة ال ختلو من خماطر

»السـكيت« أو »سـكي بـرك« من 
يف  التـي غـدت  املمتعـة  األلعـاب 
السنوات األخرة مفضلة لألطفال 
واملراهقني يف أغلب األقطار العربية 
بالرغـم من خطورتهـا. فهي اآلن 
األكثـر شـعبية يف معظـم الـدول 
هـذه  خطـورة  العربية،..تكمـن 
البهلوانيـة  األلعـاب  يف  الرياضـة 
التي تتضمنهـا، وكونها تخذل من 
لـم يتدرب عليهـا تدريبـا جيدا أو 
يجهز باملعدات الالزمـة لها. فهي 
لألسـف تعّد أرسع وسـيلة للموت 
أو لإلعاقـة الدائمة ملن يمارسـها 

عنـد حـدوث أّي خطـأ. والخطـر 
الرئييس يكمن يف أن ممارسـتها ال 
تتـم يف األماكن املخصصـة لها بل 
يف الشوارع واألزقة الضيقة، وعىل 
األرصفـة املتآكلـة، والحواجز غر 

النظامية. 
الكثـر مـن بلديات املـدن العربية 
لـم تسـتعد بعـد السـتقبال هذه 
الرياضـة التـي تعتـرب حديثـة يف 
أن  العربـي بالرغـم مـن  الوطـن 
الشـباب يف أمركا وأوربـا بدأوا يف 
مزاولتها يف الستينات، والسبعينات 

من القرن املايض.
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متخمون بال فضيلة وأخالق اجلريمة االلكرتونية
ثائر الربيعي الـقـاضـي عـلـي كـمـال

أش�بعوهم وطالبوه�م بالفضيل�ة :ال تحق�ق الفضيل�ة ومعدة 
اإلنسان خاوية فارغة يتالعب بها الجوع بما يشاء ويكويها نار ألم 
العوز ,وقول سيد األلم اإلمام علي )ع( ) لو كان الفقر رجالً لقتلته ( 
ما قيمة حديثنا عن القيم والمبادئ والثوابت ورماح وس�هام الفقر 
متشابكة مع بعضها في بطون لم تذق طعم الطعام لعدة أيام تصرخ 
بص�وت ٍ ع�ال ٍ تريد رغيف خبز فأن لم تج�ده بحثت عنه بين قمامة 
فضالت ما يرمى من األكل ,س�يقود الجوع صاحبه بال شك إذا طال 
لمنزلق التهاوي في سلوكه ومنهجه ويضطر ألن يصبح أسيراً لمن 
يعطيه ويس�د رمقه ,ولن يس�أله ما هو الثمن ؟حتى يأتي مس�رعاً 
بالطعام له وألس�رته ,فعندما يس�مع أصوات أطفاله يبكون لشدة 
اللظى ووجوههم مس�ودة م�ن الفقر فأنه لن ي�تأخ�ر في فعل أي 
شيء يطلب منه فأصواتهم سهام سكنت في قلبه مستقرة ,حكمة 
بناء مس�اجد بيوت الله ليس�ت ف�ي بنائها وإنما ف�ي بناء وصناعة 
اإلنس�ان وإش�باعه لحفظ كرامته من الهدر والضي�اع وحفظ ماء 
وجه�ه باكتفاء ذاتي ولو بقدر بس�يط م�ن التواضع يؤمن حاجاته 
األساسية في العيش ,عندئذ ننظر لسلوكه وأفعاله ومن ثم نحاسبه 

إذا بدرة منه اإلساءة .
لقد ثارت الشعوب في انتفاضات وثورات ضد المستبدين تعبيراً 
ع�ن حقه�م في العي�ش بكرام�ة دون المس�اومة والمقايضة على 
إنس�انيتهم والتن�ازل عنها , ألجل أن ال يكون�وا صاغرين خاضعين 
أمام نزوات الطغاة الذين سعوا بكل قوة لفرض هيمنتهم وسطوتهم 
عل�ى المجتمع�ات الت�ي تس�لطوا عليها ومارس�وا بحقه�م العنف 
والقهر القس�ري ألجل الرضوخ لهم فكرياً والقبول بمنهجهم,ومن 
ثم تك�ون األمة عجينة طيع�ة بيدهم يفعلوا بها ما يش�اؤون وفق 
مخططاته�م وأهمها انتزاع اإلرادة والعزيم�ة وحالة المقاومة من 
نفوس�هم ,ليطمأن�وا أن الناس س�تكون على دي�ن ملوكهم ,فهناك 
م�ن يع�ض على جرحه الن�ازف وأن قطع�ه الج�وع ,فالتفاوت في 
تركيبة الناس للتحمل والصبر للمحن واألزمات ,وهناك من س�قط 
م�ن أول وهلة في االمتحان ث�م يعلن االستس�الم للطاغية ,وعلينا 
ق�ول الحقيقة فليس كلهم كصبر عل�ي وتحمله أللم الفقر,قد تأخذ 
الفضيلة لتتجس�د بعناوي�ن عديدة ف�ي إش�باع المرء,وإنما هنالك 
العدي�د من األش�خاص نائمون متعب�ون جراء تخم�ة األكل لكنهم 
جائع�ون لفضيلة أألخ�الق والتربية والتضحية والص�دق والنزاهة 

والعدل واالستقامة لم يعرفوا معنى الوفاء بالعهد ألنهم
لص�وص على مختلف الصعد ,نلتمس عذراً لمن يأتي لبيته وقدر 
طعام�ه ف�ارغ على النار ليس فيه س�وى م�اٍء يدور ك�دوار الرحى 
ليس�كت صراخ أطفال يتأملون أن يجدوا لهم طعاماً شهياً ,لكن لن 
نغف�ر ونلتمس العذر لمن بيديه الطعام ويحارب الفقراء والضعفاء 
عل�ى أرزاقهم ,أنهم جائع�ون أخالق وتربية وأدب ف�ي التعامل من 
المجتم�ع ول�ن تحق�ق في فكره�م الفضيل�ة ألن الرذيل�ة هي من 

تشبعهم .

يعيش العالم اليوم أزهى عصوره العلمية والتكنولوجية والتي 
يعود الفضل فيها للثورة المعلوماتية التي حققت طفرة ملحوظة 
في مستويات التقدم التقني والعلمي شملت معظم نواحي الحياة 
خاص�ة التطور الهائ�ل في مجال االتص�االت وانظمة المعلومات 
واضح�ى العصر عص�ر المعلومات بامتياز الس�يما وقد اصبحت 
س�لعة تب�اع وتش�ترى، ترتبط بمختل�ف نواحي الحي�اة ومصدر 
قوة اقتصادية وسياسية وعس�كرية تسعى البلدان للتنافس على 
امتالكها وصار الوعي باهميتها وقيمتها مظهرا من مظاهر رقي 
الش�عوب واالمم وتحضرها.لقد اصبح�ت المعلومات وصناعتها 
ض�رورة من ضروري�ات العصر الحديث والمحرك االساس�ي ألي 
تق�دم انس�اني في مختلف مج�االت الحياة ومن�ذ ان لبس العصر 
لباس التقانة واآللية الذي تفننت الثورة التكنولوجية في صناعته، 
أصبح التعامل مع منجزاتها يحتاج من الفرد مجهودا ضخما ووقتا 
كبيرا لفهم اس�رار منتجاتها الجديدة وتسخيرها لتسهيل وتسيير 
ش�ؤون حياته.فهن�اك ش�واهد كثيرة عل�ى ايجابية التس�هيالت 
الت�ي اتاحها التق�دم العلم�ي والتكنولوج�ي والتي فتح�ت افاقا 
جديدة وفرصا متزايدة لتحس�ين أحوال معيشة الشعوب واألفراد 
وتيس�ير حياتهم وممارستهم لمهام الحياة المختلفة وقد ظهرت 
العديد من االختراعات واالبتكارات التي تخدم االنس�ان وتقدم له 
الرفاهية وتوفر الجهد والوقت واالمان والس�المة وتضيف راحة 
وبهجة وقيمة لحياته، غير ان انحراف هذه الوس�ائل والصناعات 
التكنولوجية الحديثة عن مسارها تجعل االنسان يدفع ضريبتها.

لم يكن احد من مخترعي االنترنيت يعلم انه في يوم من االيام 
س�وف تستغل هذه الوسيلة االتصالية في االجرام، لكن مع مرور 
الزمن وتزايد عدد المرتبطين بهذه الشبكة، ظهر هذا النوع الجديد 
 Cyber“ من االجرام “جرائم الكمبيوتر واالنترنت”، او ما يس�مى
Crimes”، ال�ذي يرجع�ه المختص�ون ال�ى التباي�ن الموجود بين 

مستويات المشتركين في خدماتها.
ه�ذه الظواهر االجرامية المتزايدة ت�دق ناقوس الخطر لتنبيه 
مجتمعاتن�ا عن حجم المخاطر والخس�ائر التي يمكن ان تخلفها، 
خاصة انها جرائم ذكية تنش�أ وتحدث في بيئة خاصة )الكترونية 
رقمية( ويقترفها اش�خاص متميزون )اذكي�اء ويمتلكون ادوات 
المعرفة التقنية( مما يسبب خسائر كبيرة على جميع المستويات 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالمنية.وهنا البد من تعريف 
الجريم�ة االلكتروني�ة )بانها الجريم�ة التي تلعب فيه�ا البيانات 
الحاس�وبية والبرامج المعلوماتية دورا رئيس�يا( وكذلك عرفتها 
منظم�ة التع�اون االقتص�ادي والتنمي�ة )بانه�ا كل س�لوك غير 
مش�روع او غير اخالقي او غير مصرح به يتعلق بالمعالجة االلية 
للبيان�ات او نقله�ا( وبات م�ن الضروري وجود قان�ون مكافحة 
الجرائ�م المعلوماتية يواكب التطور الحاص�ل وكذلك عدم اعطاء 

الفرصة لهذا النوع من الجرائم ان تكون بمنأى عن العقاب.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أكد فريق دولي من علماء الصحة أن تناول كميات من 
الفراولة يوميا يخفض من مس�تويات الكوليسترول 

في الدم ويقلل من مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي.
وف�ي مقال نش�رته مجل�ة Scientific Reports قال 
العلماء أن الفراول�ة »تعتبر من أكثر الثمار الطبيعية 

فائدة للصح�ة، الحتوائها على 
الكثير م�ن الفيتامينات ومادة 
البوليفينول والم�واد المضادة 
لألكس�دة، الت�ي تخف�ض م�ن 
نس�بة االلتهاب�ات في الجس�م 
م�ن  الوقاي�ة  ف�ي  وتس�اعد 
الثدي«..وأوضح�وا  س�رطان 
األخي�رة  التج�ارب  جمي�ع  أن 
المس�تخرجة  المواد  أن  بين�ت 
من فراولة ال� »ألبا«، س�اعدت 
بش�كل ملح�وظ عل�ى ع�الج 
األورام السرطانية، كما لوحظ 
الخالي�ا  انقس�ام  مع�دالت  أن 
الس�رطانية وس�رعة انتش�ار 
الورم ف�ي الجس�م، انخفضت 
بالس�رطان  المصابي�ن  ل�دى 
والذي�ن حرص�وا عل�ى تن�اول 
كميات معينة من تلك الفراولة 

لم�دة يومي�ن أو ثالثة..وكذل�ك بينت التج�ارب التي 
أجريت في المخابر أن الفئران التي احتوت أطعمتها 
على %15 من الفراول�ة، انخفضت معدالت وفياتها 
بس�رطان الثدي بمقدار ملحوظ، كما تنش�طت عند 

إناثها غدد إفراز الحليب.

المستقبل العراقي / نصير العجيلي

احتضن�ت محافظ�ة البص�رة ، مهرج�ان »الُقم�رة« 
الس�ينمائي الدولي الثاني، بمشاركة 70 فيلماً روائياً، 

وقصيراً تمثل 12 دولة عربية وأجنبية.
وقال مدير المهرجان س�رمد التميمي في تصريحات 

صحافي�ة إن »المهرجان يتضمن مش�اركة 70 فيلماً 
روائي�اً قصيراً وغي�ر روائي، وأف�الم وثائقية وأفالم 
للرسوم المتحركة«. وأشار إلى أن األفالم تشمل »35 
فيلم�اً من داخل الع�راق ، و35 فيلماً من خارج العراق 
تمثل 12 دولة، منها: بريطانيا، ورومانيا، وإس�بانيا، 
ومص�ر، وقط�ر، واإلم�ارات، والجزائ�ر، والمغ�رب، 

ولبنان، وتونس، وسوريا«.
وأض�اف التميم�ي أن »المهرج�ان 
يستمر 4 أيام، وسيتم خالله عرض 
 3 المش�اركة، وس�تتولى  األف�الم 
لجان تحكيم تضم مخرجين فنانين 
ع�رب، قدم�وا م�ن مختل�ف الدول 
مهمة تحديد األف�الم الفائزة خالل 

المهرجان«. 
وكانت العاصمة بغداد قد احتضنت 
س�بتمبر/أيلول من الع�ام الماضي 
مهرجاناً دولياً للس�ينما بمشاركة 
20 بل�داً عربياً وأجنبي�اً، هو األول 

من نوعه منذ نحو 13 عاماً.
الفناني�ن_ م�ن  العدي�د  وُيح�اول 

العراقيين النهوض بالواقع الثقافي 
المهرجانات  عب�ر تنظي�م  مج�دداً 

الدولية والمحلية.

الفراولة تقي من رسطان الثدي البرصة حتتضن مهرجان »القمرة« لألفالم القصرية

تغلب الم�زارع أندرو كوريغان على عش�رات المنافس�ين، ليفوز 
بلقب بطولة بريطانية قديمة لحمل الفحم، بعد أن سار مسرعا في 

بلدة بشمال إنجلترا حامال على ظهره كيسا يزن 50 كيلوغراما.
وانه�ار كوريغان على كومة كبيرة من القش بعد إكماله الس�باق 
ال�ذي أقيم االثنين ويبلغ طول�ه 1.1 كيلومتر في أربع دقائق و31 
ثانية، وس�ط تصفيق حار من الحش�د الذي اصط�ف على جانبي 

المضمار، قرب ويكفيلد.
وبدأ تنظيم الس�باق الذي يقطع المتسابقون فيه مضمارا ملتويا 
ف�ي البلدة القديمة التي توجد فيه�ا مناجم في عام 1963، عندما 
دخل رجل حانة واتهم آخر بأنه يبدو غير الئق بدنيا بعض الشيء، 
مما أدى إلى س�باق يحمل فيه المتنافسون أكياس  الفحم.وفازت 
جين موس�تان بس�باق النس�اء الذي تحمل فيه كل متسابقة 20 

كيلوغراما، بعد أن قطعت المضمار في 4 دقائق و30 ثانية.

حتى محل الفحم.. بطولة

داعش


