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»اإلمام الكاظم )عليه السالم(«

ينبغي ملن عقل
 عن اهلل أن ال يستبطئه في رزقه 

وال يتهمه في قضائه

ص3مراكز طبية تتقدم إىل اخلطوط األمامية مع القوات األمنية ملساعدة النازحني اجلرحى

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4وضع »خطري للغاية« هيدد الصحافة بالعالـم

مـجـلـس أوروبـا يـصـوت عـلـى إعــادة مـراقـبـة حـقـوق االنـسـان فـي تـركـيــا

اجلعفري يوجه دعوة لنظريه املرصي لزيارة بغداد واألخري يعد بتلبيتها قريبا

»احلرض االثرية« بيد القوات األمنية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت الحش�د الش�عبي ع�ن تحرير 
مدين�ة الحضر االثرية في نينوى، وفيما 
لفت الى ان عملية تحرير الحضر جنوبي 
الموصل ل�ن تطول كثيرا، اش�ار الى ان 

»داعش« يحتضر مع تحرير الحضر.
وقالت مديرية إعالم الحشد الشعبي 
ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »قوات الحش�د الشعبي 
ح�ررت مدين�ة الحض�ر االثرية ش�مال 
مرك�ز القضاء«.واضاف�ت ان »ذلك جاء 
بع�د معارك شرس�ة م�ع الع�دو بداخل 

المدينة«.واكد المتحدث باس�م الحش�د 
الشعبي احمد االسدياجالء 2500 مدني 
نزح�وا م�ن القرى الت�ي ت�م تحريرها، 
وفيم�ا لفت الى ان عملية تحرير الحضر 

جنوبي الموصل لن تطول كثيرا.
وقال االس�دي ف�ي مؤتم�ر صحفي 
عق�ده ف�ي مبن�ى البرلم�ان ان »قوات 
الحشد الش�عبي ولليوم الثاني تستكمل 
عملياته�ا لتحرير قض�اء الحضر جنوب 
الموصل«، مبينا ان »قوات الحشد اقتربت 
كثي�را نح�و الحض�ر وح�ررت خمس�ة 
قرى«.واضاف االس�دي ان�ه »تم تحرير 
12 قري�ة لالندف�اع بعم�ق 13 كيلو متر 

نحو الحضر االثري�ة«، مؤكدا ان »الوية 
الحش�د انطلقت بمحاور مختلفة، ومن 
المديريات والصنوف المس�اندة للحشد 
وبأس�ناد كبي�ر م�ن طي�ران الجيش«.

وتابع االس�دي ان »القرى المحررة لهذا 
اليوم هي قرية الس�عدان ش�رق الحضر 
والس�عدية وقرية ام كريز وغانم العواد 
جن�وب الحض�ر وقري�ة ح�راج ش�مال 
الحض�ر«، الفتا الى انه »ت�م تحرير احد 
مخازن االعتدة واليوم )األربعاء( تحرير 

المخزن الثاني شرق الحضر«.

التفاصيل ص3

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  أف�ادت 
الع�راق، أم�س األربع�اء، أن القنصلي�ة 
التركية في اإلقليم نقلت اعتذار حكومة 
أنقرة عن قيام الطائرات التركية بقصف 
موق�ع لقوات البيش�مركة في س�نجار 
بش�كل خاطئ، وتعهدت بع�دم تكراره، 

كما عب�رت عن اس�تعداد تركيا معالجة 
البيشمركة الذين أصيبوا في القصف.

وق�ال بي�ان ل�وزارة الداخلي�ة ف�ي 
كردس�تان، إن القنص�ل الع�ام الترك�ي 
ف�ي كردس�تان، محم�د عاك�ف، نق�ل 
اعت�ذار ب�الده عن قصف موق�ع لقوات 
البيش�مركة التابع�ة إلقليم كردس�تان، 
الثالث�اء، ف�ي س�نجار، وتعهده�ا بعدم 

تك�رار ذلك.وأض�اف البيان ال�ذي تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، أن 
القنصل التركي نقل موقف بالده لوزير 
الداخلي�ة ف�ي اإلقليم، كريم س�نجاري، 
خ�الل زي�ارة مبنى ال�وزارة ف�ي أربيل.

وكانت الطائرات التركية قد شنت غارات 
على مواقع لفصائل مسلحة .

التفاصيل ص3

اسرتاليا تقدم 
مسـاعـدات ماليـة للعـراق 

بقيمة 110 مليون دوالر 

اردوغان يستأنف
محالت االعتقال بعد تنصيبه 

»سلطان« عىل تركيا

وزيرة الصحة والبيئة تناقش 
مع السفري السوداين توقيع مذكرة تفاهم 

يف جماالت التدريب والتطوير 

قواعد أكاديمية 
الماسيـا حتـرم ميسـي 

من لوحة الرشف

إقليم كردستان يقبل »اعتذار« اردوغان عن قتل عنارص 
البيشمركة يف سنجار

اجالء 2500 مدني من القرى احملررة.. واحلشد الشعيب: »داعش« حيتضر
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العبـادي يتـرأس اجتمـاع اهليئـة العليـا للتنسيـق بيـن املحــافظـاتنائب يؤكد حسم اخلالفات بشـأن قانون االنتخابات: التصويت االثنني املقبل
بـريطـانيـا تـرفـض االعتـذار للفلسطينييـن عـن وعـد بلفـور »التـارخيـي« الـحـكـيـم: الـفـسـاد ضـعـيـف إذا كشـف غـطـاءه السيـاسـي

وزير النقل يزف برشى استعادة هيئة االنواء اجلوية 
عضويتها يف املنظمة العاملية لألرصاد

النرصاوي يعلن تشكيل جلنة مشرتكة بني البرصة 
والنقل إلكامل مرشوع سكة احلديد مع إيران

السييس: لن ابقى يف احلكم إذا رفضني املرصيون
        بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
إنه لن يبقى في الحكم لفترة رئاسية ثانية إذا 

أراد المصريون ذلك.
وشدد على أنه لن يكون موجوداً رغماً عن 

المصريين في السلطة ولو ل�«ثانية واحدة«.
جاءت تصريحات الرئي�س المصري خالل 
خط�اب ل�ه أم�ام المؤتم�ر الوطني للش�باب 

بمحافظة اإلسماعيلية )شرق القاهرة(.
س�ؤال  عل�ى  رده  ف�ي  السيس�ي  وق�ال 

أح�د المش�اركين ع�ن س�يناريو إخفاقه في 
االنتخاب�ات المقبلة: »أقس�م أني لن أبقى ولو 

ثانية لو رفضني المصريون«.
وأض�اف »لك�م حري�ة االختيار، بالنس�بة 
لي، لن أس�مح لنفس�ي وال أقبل لكم أن أكون 

موجوًدا رغًما عنكم«.
يذكر أن مصر ستش�هد انتخابات رئاس�ية 
جدي�دة ف�ي أي�ار ع�ام 2018.وعل�ى مواقع 
مس�تخدمون  دّش�ن  االجتماع�ي،  التواص�ل 
هاش�تاغ #مش_عايزين_السيس�ي، ن�دد فيه 
كثيرون بسياس�اته.وُذكر الهاش�تاغ في أكثر 

من 54 ألف تغريدة منذ إطالقه.
وق�ال مس�تخدم أطل�ق على نفس�ه اس�م 
»مغرد صعي�دي«: »أنا مواطن مصري ومثلي 
كتي�رون من الصعيد ال يملك�ون تويتر ونعلن 
أح�د م�ن  أنن�ا #مش_عايزين_السيس�ي وال 
العس�كر...«وقالت مس�تخدمة أخرى »كفاية 
فش�ل، كفاية س�جن للولد، كفاي�ة بيع أرض، 

كفاية عسكرة، كفاية دم«.
في المقاب�ل، دعا آخ�رون النتخابه ثانية، 
وقال المستخدم زياد محمد »نحن ال نريد أحدا 

إال السيسي«.
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وزيرة الصحة والبيئة تناقش مع السفري السوداين توقيع مذكرة تفاهم يف جماالت التدريب والتطوير وتبادل اخلربات
       بغداد / سعاد التميمي

اكدت السيدة وزيرة الصحة 
والبيئة الدكتورة عديلة حمود 
حسلن حلرص العلراق على 
توطيد وتعزيز اوارص التعاون 
مع االشلقاء العرب والسليما 

جمهورية السودان.
 واشلارت خالل استقبالها 
سلعادة محملد ملوىس علي 
السلودان  جمهوريلة  سلفري 
لدى جمهوريلة العراق والوفد 
الجلاد  السلعي  لله  املرافلق 
والدؤوب عى تنسليق املواقف 
الدولية  املشلركة يف املحافلل 
يف  التعلاون  اوارص  وتعزيلز 
يف  السليما  الصحلي  املجلال 
الخربات وتطوير  تبادل  مجال 
الطبيلة  امللالكات  وتدريلب 
والصحية وبما يسهم يف خدمة 

مصالح الشعبن الشقيقن
على  الجانبلان  واتفلق   
تعزيز ذللك التعلاون وبلورته 
بن وزارتلي الصحة يف العراق 
مذكلرة  اطلار  يف  والسلودان 
تفاهلم صحلي بلن البلديلن 
سليتم توقيعها خلالل انعقاد 
اجتماعلات اللجنلة العراقيلة 
السودانية املشركة بالعاصمة 
بغداد مطلع حزيران من العام 

الجاري
 ملن جانبه بارك السلفري 
السلوداني انتصلارات القوات 
الدواعلش  على  العراقيلة 
املجلرملن ملللؤكلدا حرص 
السلودان حكومة وشعبا عى 
يف  عالقاتله  وتطويلر  تعزيلز 
مختلف املجاالت مع شلقيقه 
العلراق وبملا يخلدم مصلحة 

الشعبن.

         بغداد / المستقبل العراقي

إبراهيلم  العراقلي  الخارجيلة  وزيلر  أكلد 
منلح  تسلهيل  رضورة  األربعلاء،  الجعفلري، 
ملر  بزيلارة  الراغبلن  للعراقيلن  »الفيلزا« 
ومناقشلة وضع آلية لتسلهيل ذللك، فيما وجه 
دعوة رسلمية لنظريه املري سلامح  شكري 
لزيارة بغداد، شددت الهيئة السياسية للتحالف 
الوطني، االربعاء، على رضورة ان يأخذ العراق 

دوره »العربي املحوري«.
تلقلت  بيلان  يف  الجعفلري  مكتلب  وقلال 
»املسلتقبل العراقلي« نسلخة منله، إن »وزير 
خارجيلة  وزيلر  التقلى  العراقيلة  الخارجيلة 
جمهوريلة مر العربية سلامح شلكري عى 
هامش منتلدى الحضارات العريقة يف العاصمة 
اليونانيلة أثينا«، مبينا أنه »جلرى خالل اللقاء 
بحلث العالقلات الثنائية بلن بغلداد والقاهرة 
وآليات تعزيز التعاون املشلرك يف املجاالت كافة 
والجهود الدولية املبذولة يف إرساء أمن واستقرار 

املنطقة والقضاء عى اإلرهاب«.
وأضلاف أن »الجانبن أكدا رضورة تسلهيل 
منلح الفيلزا للعراقين الراغبلن يف زيارة مر 
ومناقشة وضع آلية تسهيل ذلك قريبا«، الفتا إىل 
أنهما »اتفقا عى أهمية اإلرساع يف عقد اجتماع 
اللجنة العليا املشركة العراقية-املرية يف أقرب 
وقلت؛ لتطوير التعلاون االقتصلادي والتجاري 
ودعلم اللركات املرية لالسلتثمار يف العراق 
واالتفاق عى مواصلة التشلاور والتنسليق بن 

البلدين خالل املرحلة املقبلة«.
وأشار مكتب الجعفري إىل أن وزير الخارجية 
العراقية »وجه الدعوة لسلامح شلكري لزيارة 

بغداد ووعد شكري بتلبيتها قريبا«.
وكان وزيلر الخارجيلة إبراهيلم الجعفري 
وصل، أمس األول االثنن، إىل العاصمة اليونانية 
أثينلا لتمثيلل العلراق يف منتلدى »الحضلارات 

العريقة«.
بدورها، شلددت الهيئة السياسية للتحالف 
الوطنلي على رضورة ان يأخلذ العلراق دوره 

»العربي املحوري«.
»املسلتقبل  تلقلت  للتحاللف  بيلان  وذكلر 
الهيلأة  »عقلدت  منه،انله  نسلخة  العراقلي« 
السياسلية للتحالف الوطني اجتماعها الدوري 
برئاسلة السليد عمار الحكيم رئيلس التحالف 

اجتماعها الدوري«.
واضاف البيان،انه »ناقشت الهيأة السياسية 
للتحاللف الوطنلي امللفات االمنية والسياسلية 
يف العلراق وعملوم املنطقلة وتطلورات عملية 
قادملون يانينلوى واالنتصارات التلي تحققها 
قواتنا االمنية يف معركتها املصريية مع االرهاب 

الداعيش«.
قصلف  الوطنلي  التحاللف  »ادان  وتابلع 

الطائرات الركية ملنطقة سنجار يف املوصل«.
ولفت اىل ان »املجتمعن ناقشوا نتائج جولة 
التحاللف الوطنلي اىل ملر وتونلس والقراءة 
العربيلة للواقلع العراقلي ورضورة ان ياخلذ 
العراق دوره العربي املحوري بما ينسلنجم مع 

امكاناته ومكانته التاريخية«.
وبينانه »تلم ايضا مناقشلة الوضع االمني 
وبعلض الخروقات االمنيلة يف االنبار وتطورات 
العمليلات يف قاطلع تلعفلر والحلر والعالقة 
مع الكرد وملف التسلوية الوطنيلة والخدمات 

ومطالب املحافظات العراقية«.

التحالف الوطين شدد على ضرورة ان يأخذ العراق دوره »العربي احملوري«

اجلعفري يوجه دعوة لنظريه املرصي لزيارة بغداد واألخري يعد بتلبيتها قريبًا

       بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مسلؤول عراقلي بأن الكويلت أقرت منحة 
للعلراق لدعلم  قدرهلا 100 مليلون دوالر منحلة 
املروعلات اإلنسلانية وجهلود اإلعملار يف مناطق 

استعيدت من تنظيم »داعش«.
واملنحة أول مسلاعدة مالية كويتية للعراق منذ 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ونقللت وكاللة »رويلرز« علن متحدثة باسلم 
صندوق إعادة اإلعمار العراقي قولها إن مسلؤولن 
من البلدين وقعا عى اتفاقية املنحة يف الكويت أمس 

الثالثاء.
وقال مصطفى الهيتلي رئيس الصندوق يف بيان 
إن اتفاقية املنحة بداية مشلجعة ملزيد من التعاون 

بن العراق والكويت.
ويهلدف التمويلل إىل إعادة بناء امللدن واملناطق 
املحلررة من سليطرة تنظيم »داعلش«، حيث أثرت 
الحرب ضلد التنظيلم وكذلك تراجع أسلعار النفط 
عى ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شلبه 

الكامل عى مبيعات النفط.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة الداخليلة، عن إلقلاء القبض عى 
متهملن أثنن من محافظتلي الجيوانيلة والنجف 

األرشف، لتجارتهما باألسلحة.
»املسلتقبل  تلقلت  لللوزارة  بيلان  وذكلر 
العراقي«نسخة منه، ان »مفارز وكالة االستخبارات 
والتحقيقلات االتحادية بمديريلة الجريمة املنظمة 
االول يف محافظلة  القبلض على متهملن  ألقلت 
الديوانية ضبط بحوزته قطع غيار أسلحة واآلخر يف 
النجف االرشف ضبط بحوزته 1800 إطالقة لسالح 

نوع بندقية«.
وبلن ان »العمليتلن نفذت بناًء على معلومات 
اسلتخبارية دقيقلة ورصلد لتحلركات املتاجريلن 
باالسللحة وتلم التحفظ عليهما واتخلذت بحقهما 

االجراءات القانونية«.

الكويت تقر منحة
 100 مليون دوالر لبغداد هي األوىل 

منذ 1990

الداخلية: 
القبض عىل متهمني يف الديوانية والنجف 

يتاجران باألسلحة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس التحالف الوطني عمار 
الحكيم، أن الفساد ضعيف إذا ُكشف 
غطاءه السليايس.وذكر بيان ملكتبه 
تلقلت »املسلتقبل العراقي« نسلخة 

اسلتقبل  الحكيلم  عملار  ان  منله، 
بمكتبله يف بغلداد الثالثلاء محافلظ 
بغداد عطوان العطواني، وبحث معه 
»الواقلع الخدمي واالداري« مشلددا 
على »تضافلر الجهود بلن الجميع 
السليما  بغلداد  للعاصملة  خدملة 

التعلاون مع امانلة بغلداد،« مؤكدا 
»أهمية الخدمات يف املرحلة القادمة 

بعد التخلص من داعش االرهابي«.
كملا أكلد السليد عملار الحكيم 
»على تطبيق القانلون ومواجهة أي 
حالة إنفالت يتعلرض لها املال العام 

او امللال الخاص« مبينا ان »الفسلاد 
ضعيف اذا كشلف غطاءه السيايس 
لكلن يتطللب ذللك ايضلا وضوحلا 
يف القوانلن والتريعلات وهلذا ملا 
يتطلب التواصل مع الحكومة املحلية 

ومجلس النواب«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكلد النائب يف الربملان جاسلم محملد البياتي، 
أملس األربعلاء، حسلم الخالفلات حلول قانلون 

االنتخابات، مشلريا إىل أنه سيتم التصضويت عليه 
يف جلسة االثنن املقبل.

وقلال البياتلي، إن »الربمللان انتهى من حسلم 
مجاللس  انتخابلات  قانلون  حلول  الخالفلات 

املحافظات«، مبينا أن »محور الخالف كان بشلأن 
مطلب الركمان بان يكون لهم قانون خاص«.

وأضلاف، أن »جلسلة االثنلن املقبل ستشلهد 
التصويت عى القانون«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت أسراليا تقديمها مساعدات مالية بقيمة 110 مليون 
دوالر أسرايل عى مدى الثالث سنوات القادمة إىل العراق.

وقالت وزيرة الخارجية األسلرالية جويل بيشوب يف بيان إن 
هذه املسلاعدات ستسلهم يف أعمال اإلغاثة اإلنسانية وتحقيق 

االستقرار يف العراق ويف الحرب ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
وأشار البيان إىل أن هذه املساعدات سرفع إجمايل املساعدات 
اإلنسلانية التي قدمتها أسلراليا إىل العراق وسوريا إىل أكثر من 

530 مليون دوالر أسرايل منذ العام 2014.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، أمس 
األربعاء، أن قرار إلزام الوزارات باملنتج الزراعي املحي سليتبعه 
خطلوات مماثلة وأخلرى اسلتجوابية داخل الربمللان بحق من 
للن يلتزم بها.وقال حمودي يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »تصويت اعضاء الربملان، يوم امس، لقرار يلزم 
املنافلذ الحدودية بمنلع دخول املواد الغذائية املسلتوردة ووفق 
الروزناملة املحددة اللوزارة، انما جلاء دعماً للمنتلج الزراعي 
الوطنلي وحماية للفالح وامللال العراقي«.وأضلاف، أن »نجاح 
البلد يتم بتحقيق اإلكتفاء الذاتي للكثري من املحاصيل ووفرتها 
داخل االسلواق املحلية فضالً للتطور الواضلح ملختلف اصناف 
الزراعة املحلية«، منوهاً إىل أن »مثل هذه الخطوات سلريافقها 
اجلراءات رقابية خاصة للجهات املتخلفة يف املنافذ الحدودية«.

وأكد حمودي، أن »الزام اللجان النيابية صاحبة العالقة بمتابعة 
الجهلات الحكومية املتخلفة عن التنفيذ او التي تسلهل تمرير 
املواد املسلتوردة«، مشرياً إىل أن »تصويت امس سيتبعه قرارات 

اخرى مماثلة لتشجيع املنتجات الوطنية بشكل عام«.
ولفت إىل، أن »الفرة املقبلة ستشهد اجراءات حازمة  ملسائلة 
واسلتجواب كل ملن يلتلزم بهذه القلرارات الداعية لتشلجيع 
الصناعة والزراعة الوطنية«.وتابع، أن »الخطوات والدراسلات 
واللرؤى التي نتبناهلا لتفعيل املنتج الوطني بشلكل عام بدأت 
ومنلذ فرة بالتنفيذ بعلد تفاعل الجهلات الحكومية مع ذلك«، 
مستدركاً ان »هناك مؤسسات ال زالت لم تتعاطى مع توصيات 

وقرارات السلطتن التنفيذية والتريعية بهذا الخصوص«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشلف منري حلداد، قلايض التحقيلق يف محاكملة الرئيس 
املخللوع صدام حسلن، علن محاوللة الرئيس الليبلي املخوع 
معمر القذايف تهريب صدام من السجن قبل أيام من تنفيذ حكم 

اإلعدام بحقه.
وقلال حلداد يف مقابللة تلفزيونية، أن »القانلون العراقي ال 
يجيلز إعدام أي شلخص يلوم عيد كملا حدث مع صلدام، وأن 
الحاكلم املدني األمريكي آنذاك، بول بريمر أوقف عقوبة اإلعدام 
عندملا تصادف الحكم مع عيد األضحلى« مضيفا »نحن الذين 

أعدناها بسبب معلومات وصلتنا عن محاولة تهريبه«.
وأوضح حلداد أنه حصل عى معلومات تشلري إىل أن القذايف 
كان يسعى إىل رشوة الحراس األمريكين بمبالغ طائلة لتهريب 

صدام«.
وأفاد بأن هذه املعلومات كانت السبب يف صدور حكم بإعدام 
صدام ورفاقه من دون علم املستشلارين األمريكين، الذين قال 

إنهم »كانوا يماطلون وحاولوا إرجاء الحكم 14 يوما«.
ولفلت اىل إن »صلدام للو تمكن ملن الهرب لكانلت كارثة، 
خاصة أن له أتباعلا كثريين« نافيا أن »يكون صدام قد أعدم يف 
قبلو، كما راج يف وسلائل اإلعالم،« مشلريا إىل أن« الحكم نفذ يف 
مكان مخصص لإلعدامات يف األصل، وكان رقمه 64 يف سلسلة 

من تم إعدامهم«.

اسرتاليا تقدم مساعدات مالية للعراق 
بقيمة 110 مليون دوالر 

محودي: قرار الزام الوزارات باملنتج 
املحيل سيتبعه خطوات استجوابية 

قايض:القذايف حاول هتريب املقبور 
صدام قبل إعدامه

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة رشطة رشطة دياىل، 
إلقلاء القبض عى عصابة تبتز أهايل 

ضحايا سبايكر.
وقلال املتحلدث اإلعالمي باسلم 
رشطلة ديلاىل العقيد غاللب العطية 
يف بيان تلقلت »املسلتقبل العراقي« 

نسخة منه، أن »قوة أمنية من رشطة 
ناحيلة هبهب }20 كم شلمال غرب 
بعقوبلة{ أعتقللت ثالثة أشلخاص 
من أهايل بغلداد قاملوا بابتزاز ذوي 
ضحايا جريمة سلبايكر عرب اإلدعاء 
بأنهم ما يزالون أحياء ومحتجزين يف 

إحدى املعتقالت األمنية«.
وأضلاف العطيلة، أن »املعتقللن 

اسلتغلوا الظلروف النفسلية للذوي 
جريمة سبايكر وآمالهم بأن أبناءهم 
ما يزالون عى قيلد الحياة من خالل 
معلوملات  لتقديلم  بامللال  ابتلزاز 
»عمليلة  أن  إىل  مشلرياً  مضلللة«، 
االعتقال جرت وفق معلومات دقيقة 

وتعاون مع قبل بعض املواطنن«.
ودعا العطية إىل »رضورة االنتباه 

إىل أي عمليات خلداع أو ابتزاز يقوم 
بهلا أشلخاص يدعلون بلأن لديهم 
جريملة  ضحايلا  علن  معلوملات 
سلبايكر والعمل عى عدم الخضوع 
اليهم واإلبلالغ الفلوري عنهم ألنهم 
يمثلون شلكالً من أشلكال الجريمة 
املنظمة التي تهدف باألسلاس خداع 

املواطنن وابتزازهم مادياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكلد رئيلس مجللس اللوزراء الدكتلور حيدر 
العبلادي ان انتصارنلا على عصابلات داعش 
االرهابيلة كان بدفاعنلا عن جميلع املواطنن 
وخدمتهم دون تمييز ، داعيا جميع املسؤولن 
واملحافظلن اىل التعلاون والتنافلس يف تقديم 
الخدملات وامللي بهلذا النهلج دون انحيلاز 
على اسلاس حزبلي او قوملي او مذهبلي.

وهنأ سليادته، خالل ترؤسله الجتماع الهيئة 
جميلع  املحافظلات،  بلن  للتنسليق  العليلا 
العراقيلن باالنتصلارات املتحققلة، مؤكدا ان 
همنلا االول هو حمايلة املواطنلن وانقاذهم 
ملن عصابلة داعلش املجرملة التلي تفخلخ 

 منلازل املواطنلن وتتخذهلم دروعلا برية.   
واضاف سليادته ان مروع جباية الكهرباء 
سيوفر الكهرباء عى مدى 24 ساعة للمواطنن 
وبسلعر مناسلب وعادل حسلب االستهالك ، 
وليس من املعقول اسلتمرار هدر االموال دون 
معالجة الخللل يف التيلار الكهربائي كل هذه 
السلنوات ، محذرا ملن الحملة املضلادة لهذا 
املروع من قبل بعض الفاسدين املستفيدين 
ملن اسلتمرار ازملة الكهرباء.وجلرى خالل 
االجتماع املوسلع املخصص لتوفلري الكهرباء 
للمواطنلن 24 سلاعة علن طريق اسلتخدام 
العلدادات الذكية مناقشلة املروع بما يخدم 
املواطنلن ويقللل الهدر بالطاقلة الكهربائية 

واستعراض اسراتيجية وزارة الكهرباء.

العبادي يرتأس اجتامع اهليئة العليا للتنسيق بني املحافظات

رشطة دياىل تلقي القبض عىل عصابة »تبتز« أهايل ضحايا »سبايكر«

نائب يؤكد حسم اخلالفات بشـأن قانون االنتخابات: التصويت االثنني املقبل

احلكيم: الفساد ضعيف إذا كشف غطاءه السيايس
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     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي عن توف�ر عدد من الزماالت الدراس�ية 
املرصية لنيل ش�هادة البكالوريوس يف عدد من التخصصات العلمية واإلنسانية للسنة 
الدراس�ية 2017/2018.وقال الناطق الرس�مي باس�م الوزارة حي�در العبودي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »جمهورية مرص العربية منحت دول اعضاء 
منظم�ة التعاون االس�امي 10 زماالت دراس�ية للحصول عىل ش�هادة البكالوريوس 
يف ع�دد م�ن التخصصات العلمية واالنس�انية<، مبينا ان >هذه الزم�االت تأتي ضمن 
برنام�ج منظمة التعاون االس�امي للتبادل الثقايف للس�نة الدراس�ية 2017/2018<.

وأش�ار العبودي إىل انه »عىل الطلبة الراغب�ن بالتقديم اىل هذه الزماالت تقديم طلبات 
الرتش�يح واالوراق املطلوب�ة اىل الس�فارة املرصي�ة يف بغ�داد، مش�را اىل ان آخر موعد 
للتقدي�م يف 20 حزي�ران املقبل داعيا الطلبة اىل التقديم كذلك عرب الرابط الخاص بدائرة 

. ]scrdgate.scrdiraq.gov.iq[:البعثات والعاقات الثقافية

التعليم تعلن توفر الزماالت الدراسية املرصية لنيل درجة البكالوريوس

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت الحشد الش�عبي عن تحرير مدينة 
الحض�ر االثرية في نين�وى، وفيما لفت الى 
ان عملية تحرير الحضر جنوبي الموصل لن 
تطول كثيرا، اش�ار الى ان »داعش« يحتضر 

مع تحرير الحضر.
وقال�ت مديري�ة إعام الحش�د الش�عبي 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »ق�وات الحش�د الش�عبي ح�ررت 
مدينة الحضر االثرية شمال مركز القضاء«.

واضاف�ت ان »ذلك جاء بعد معارك شرس�ة 
مع العدو بداخل المدينة«.

واك�د المتحدث باس�م الحش�د الش�عبي 
احم�د االس�دياجاء 2500 مدني نزحوا من 
الق�رى التي تم تحريرها، وفيما لفت الى ان 
عملية تحري�ر الحضر جنوب�ي الموصل لن 

تطول كثيرا.
وقال االس�دي في مؤتمر صحفي عقده 
في مبنى البرلمان ان »قوات الحشد الشعبي 
وللي�وم الثاني تس�تكمل عملياته�ا لتحرير 
قض�اء الحضر جن�وب الموص�ل«، مبينا ان 
»ق�وات الحش�د اقتربت كثيرا نح�و الحضر 

وحررت خمسة قرى«.
واضاف االس�دي انه »تم تحرير 12 قرية 
لاندف�اع بعم�ق 13 كيلو مت�ر نحو الحضر 
االثري�ة«، مؤكدا ان »الوية الحش�د انطلقت 
بمحاور مختلفة، ومن المديريات والصنوف 
المساندة للحشد وبأس�ناد كبير من طيران 
الجيش«.وتابع االسدي ان »القرى المحررة 
لهذا اليوم هي قرية الس�عدان شرق الحضر 
والس�عدية وقري�ة ام كري�ز وغان�م العواد 
جنوب الحضر وقرية حراج شمال الحضر«، 
الفتا الى انه »تم تحرير احد مخازن االعتدة 
والي�وم )األربع�اء( تحرير المخ�زن الثاني 

شرق الحضر«.
واكد االس�دي انه »تم قتل العش�رات من 
عناصر داع�ش االرهابية ومعالجة العبوات 
وتدمير صهري�ج مفخخ وتفجي�ر عجلتين 
مفخختي�ن«، موضحا ان�ه »تم اجاء 2500 
مدن�ي نزحوا م�ن القرى التي ت�م تحريرها 

ونقلوا من قبل مديرية الحشد الشعبي، حيث 
تم تقديم المساعدات الطبية من قبل طبابة 
الحشد والمس�اعدات الازمة واالحتياجات 
الضروري�ة الت�ي وفرها الحش�د قبل نقلهم 

الى المخيمات«.
واش�ار االس�دي الى ان »عملي�ة تحرير 
الحضر لم تطول كثيرا«، مضيفا ان »داعش 

تحتضر مع تحرير الحضر«.
وق�د ص�دت ق�وات الش�رطة االتحادية 
والحشد الشعبي هجوماً لعناصر داعش في 
مفرق الحض�ر 90 كم جنوب غرب الموصل 
.وتمكنت القوات بعد 24 س�اعة من هجوم 
الحضر من تحرير قريتي سعدان والسعدية، 
حيث فرضت س�يطرتها على القريتين على 
خلفية اشتباكات واسعة مع عناصر داعش 
وقت�ل العش�رات منه�م، واج�اء المدنيين 
وفتح مم�رات آمنة لخروجه�م الى مناطق 

اكثر أمًنا جنوب الموصل.
كما فرضت قوات الحشد سيطرتها على 
احد ابرز جس�ور مركز الحض�ر، واقتحمت 
اول االحي�اء الس�كنية داخل مرك�ز الحضر 
إلنق�اذ س�كانها من قبضة عناص�ر داعش، 
الذي�ن تم قتل خمس�ة انتحاريي�ن من خال 

االشتباكات جنوب غرب الموصل.
وكانت القوات العراقي�ة اطلقت الثاثاء 
عملية عس�كرية هجومية بدعم من س�اح 
الطي�ران لتحري�ر قض�اء الحض�ر ومدينته 

التاريخية جنوب الموصل..
وتبع�د مدين�ة الحض�ر 90 ك�م جن�وب 
الموص�ل، ويعتق�د أن المدين�ة أسس�ت في 
بداية القرن الثاني قبل المياد وتعتبر حالًيا 
مرك�ز قضاء الحض�ر في محافظ�ة نينوى 

الشمالية ومعظم سكانها من العرب.
وتق�ع إطال مدين�ة الحض�ر التاريخية 
على بعد 2 كم ش�مال غرب الحضر الحالية، 
وق�د ت�م العث�ور على ع�دد م�ن النصوص 
الكتابية محفورة على أحجار كبيرة تحتوي 
عل�ى بع�ض األح�كام القانوني�ة واألعراف 
التي كانت س�ائدة فيه�����ا، وخاصة التي 
تتعلق بالسرقة والعق���وبة الصادرة بحق 

مرتكبيها .

      بغداد / المستقبل العراقي

عل�ى بع�د كيلومتري�ن م�ن خط 
الجبهة ف�ي حي الموص�ل الجديدة، 
يتفحص الطبيب عزيز الجروح التي 
أصي�ب بها محمود ف�ي وجهه أثناء 
ف�راره م�ن تنظيم »داع�ش« بعدما 
السيطرة  العراقية  القوات  استعادت 
على شارع جديد في غرب الموصل.

ووص�ل محمود ال�ى مركز طبي 
افتت�ح قبل اس�بوع وه�و واحد من 
مراكز عديدة مماثلة اس�تحدثت في 
المناطق التي تم تحريرها من قبضة 
»داعش«، بحس�ب ما يقول س�فيان 
باييزعليوي، المس�ؤول في »مدخل 
غي�ر  المنظم�ة  الصح�ي«،  الع�راق 

الحكومية المشرفة على المركز.
ويقول محمود موسى )34 عاما( 
لوكال�ة فران�س برس »ان�ا من حي 
التن�ك. تقدم جهاز مكافحة االرهاب 
)...( وحّررنا. أثناء خروجي، أصبت 

بهذه الجروح«.
ويضيف بينما يسمع بالقرب من 
المكان دوي القذائف وصوت تحليق 
المروحيات »الحمد لله لم يصب أحد 
من أف�راد أس�رتي. هم ف�ي الخارج 
ينتظرونن�ي ك�ي ننتق�ل س�ويا الى 

المخيمات«.
ف�ي  األمني�ة  الق�وات  وتق�وم 
عليه�ا  س�يطرت  الت�ي  المناط�ق 
أخي�راً في غرب الموصل باس�تقبال 
المدنيي�ن الذي�ن يت�م إجاؤه�م من 
االحياء المحررة ف�ي مراكز محددة 
للتدقي�ق في هوياته�م، ويتم بعدها 
نقل هؤالء في حافات الى مخيمات 
للنازحي�ن. وحين تصب�ح مناطقهم 

آمنة، يمكنهم العودة الى ديارهم.
وعن المعاناة في مناطق سيطرة 

تنظي�م »داع�ش«، ي�روي محم�ود 
»نف�د كل م�ا يمكن اس�تهاكه. لقد 
أكل الن�اس كل ما لديه�م. المياه لم 
تع�د متوفرة. لق�د احتجزونا دروعا 
بش�رية، ومن كان من�ا يخرج كانوا 

يقتلونه«.
ومع انكفاء التنظيم اإلرهابي الى 
المدينة القديمة حيث االزقة الضيقة 
والمكتظ�ة  المتاصق�ة  واالبني�ة 
بالس�كان، ترتف�ع اع�داد الضحاي�ا 
لفران�س  يوض�ح  كم�ا  المدنيي�ن، 
ب�رس المق�ّدم ف�ي جه�از مكافحة 
ويق�ول  خلي�ل.  الطبي�ب  االره�اب 
المق�دم المس�ؤول ع�ن مستش�فى 

لخ�ط  متاخ�م  عس�كري  ميدان�ي 
التم�اس ف�ي غ�رب الموص�ل »عدد 
الضحاي�ا المدنيي�ن يتزايد باضطراد 
الن الدواع�ش يس�تهدفون المدنيين 
ويستخدمونهم دروعا بشرية. هم ال 
يرحمون حتى االطفال. هناك اطفال 
هن�اك  القل�وب.  تدم�ي  اصاباته�م 
ح�االت بتر أط�راف الطف�ال. اليوم 
)25 نيسان( بلغ عدد المصابين بين 

االطفال 12 طفا«.
ويضيف »الدواعش يس�تخدمون 
قب�ل  ايض�ا.  الكيميائي�ة  االس�لحة 
س�اعة فقط اس�تخدموا غاز الكلور 
ضد القطعات العس�كرية«، مش�يرا 

بي�ده ال�ى خيمتين يج�ري نصبهما 
قبال�ة المرك�ز الصح�ي م�ن أج�ل 
اس�تخدامهما كمرك�ز »للتطهير من 

االسلحة الكيميائية«.
الجرح�ى  ع�دد  ارتف�اع  وم�ع 
المدنيي�ن، ازدادت الحاج�ة النش�اء 
عي�ادات قريب�ة من جبه�ات القتال، 

كما يوضح الطبيب عزيز ميّسر.
ويش�ير ال�ى ان المرك�ز الصحي 
الذي أعي�د تأهيله قب�ل افتتاحه منذ 
اس�بوع، »ه�و االقرب ال�ى خطوط 
التم�اس االمامي�ة«، مضيف�ا »نحن 
نستقبل يوميا ما ال يقل عن عشرات 
االصاب�ات«. ف�ي غرف�ة المعاين�ة، 

بيض�اء  رف�وف  مش�اهدة  يمك�ن 
تكدس�ت عليها االمص�ال واالدوية. 
ويق�ول ميّس�ر ان منظم�ة »مدخل 
العراق الصحي استقدمت كادرا طبيا 
متكاما مكونا من اطباء وممرضين 
وإداريين يناهز عددهم 40 شخصا« 

الى المكان.
ومن ه�ؤالء الطبي�ب احمد وائل 
الذي ع�اش في ظل حك�م »داعش« 
الموص�ل من�ذ س�يطر  ف�ي ش�رق 
التنظي�م اإلرهابي عل�ى ثاني كبرى 
 2014 الع�راق ف�ي حزي�ران  م�دن 
وحتى انس�حابه من شرق الموصل 

في أواخر كانون الثاني.

ويق�ول الطبي�ب الش�اب بردائه 
االبي�ض وذقن�ه الحليق�ة ع�ن تل�ك 
الفترة، »كان ال�دوام إجباريا وتحت 
التهديد. وكان كشف االطباء الرجال 
على النساء محظورا اال في الحاالت 
الطارئ�ة وتح�ت أعين ش�خص من 
ل�دى  الديني�ة  )الش�رطة  الحس�بة 
داع�ش(، ف�اذا ل�م يكن موج�ودا ال 
يمكنن�ا التطبيب في صال�ة بداخلها 
نساء، س�واء أكانت الحالة طارئة أم 

غير طارئة«.
االول،  تش�رين  منتص�ف  ومن�ذ 
تنفذ القوات العراقية هجوما واسعا 
على منطق�ة الموصل، آخ�ر معاقل 

تنظيم »داعش« في العراق. ونجحت 
ف�ي كان�ون الثان�ي ف�ي اس�تعادة 
كامل القس�م الش�رقي من المدينة، 
وتتواصل المعارك الس�تعادة القسم 
الغربي الذي ال يزال يضم حوالى 400 

الف شخص، بحسب التقديرات.
ويقص�د وائ�ل المرك�ز الصح�ي 
قرب حي الموصل الجديدة لمساعدة 

المصابين.
ويوضح »أنا من األيس�ر )ش�رق 
الموص�ل( وأعمل في األيمن )غرب( 
وأمضي يوميا ساعتين ونصف على 
الطريق كي أصل الى هنا، وساعتين 
ونص�ف ك�ي أع�ود، ولك�ن ال خيار 
امامي فأنا أريد أن أخدم الناس، وعدد 

االطباء في االيمن أصا قليل«.
ويق�ول علي�وي ان العاملين في 
المراكز الصحية »متطوعون من كل 

محافظات العراق ومناطقه«.
ويضي�ف »كلما تقدمت القطعات 
وح�ررت مناط�ق جدي�دة، ننش�ىء 
مراكز صحية في المناطق المحررة 
الازم�ة  ونجهزه�ا ب�كل االقس�ام 
م�ن ط�وارئ وام�راض مزمن�ة الخ 
والمرض�ى«.  الجرح�ى  الس�تقبال 
الصحي�ة  المراك�ز  ان  ال�ى  مش�يرا 
»تعمل لمدة س�تة اش�هر على االقل 
بعد التحرير«. باالضافة الى المراكز 
غي�ر  المنظم�ة  تح�اول  الصحي�ة، 
»مش�اريع  اس�تحداث  الحكومي�ة 
تمكين« لمس�اعدة س�كان الموصل 
بع�د خ�روج تنظي�م »داع�ش« م�ن 

مناطقهم، ومنها مثا االفران.
ويق�ول علي�وي »كلم�ا تحررت 
منطقة ننش�ئ فيها فرنا يبيع الخبز 
باس�عار مدعومة الن الف�رن يؤمن 
الخب�ز للس�كان اوال ويؤم�ن العمل 

لقسم من شبان الحي ثانيا«.

اجالء 2500 مدني من القرى احملررة.. واحلشد الشعيب: »داعش« حيتضر

»احلرض االثرية« بيد القوات األمنية

»داعش« يستهدف األطفال والنساء الفارين باألسلحة احملرمة

مراكز طبية تتقدم إىل اخلطوط األمامية مع القوات األمنية ملساعدة النازحني اجلرحى

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

أف�ادت حكوم�ة إقليم كردس�تان العراق، 
أم�س األربع�اء، أن القنصلي�ة التركي�ة ف�ي 
اإلقليم نقلت اعت�ذار حكومة أنقرة عن قيام 
الطائ�رات التركي�ة بقص�ف موق�ع لق�وات 
البيش�مركة ف�ي س�نجار بش�كل خاط�ئ، 
وتعه�دت بع�دم تك�راره، كم�ا عب�رت ع�ن 
اس�تعداد تركي�ا معالج�ة البيش�مركة الذين 

أصيبوا في القصف.
وقال بيان لوزارة الداخلية في كردستان، 
إن القنص�ل الع�ام الترك�ي ف�ي كردس�تان، 
محمد عاك�ف، نقل اعتذار ب�اده عن قصف 
موق�ع لق�وات البيش�مركة التابع�ة إلقلي�م 
كردس�تان، الثاث�اء، في س�نجار، وتعهدها 
بعدم تك�رار ذلك.وأضاف البي�ان الذي تلقت 

»المستقبل العراقي« نسخة منه، أن القنصل 
الترك�ي نق�ل موقف ب�اده لوزي�ر الداخلية 
ف�ي اإلقلي�م، كريم س�نجاري، خ�ال زيارة 
مبنى ال�وزارة ف�ي أربيل.وكان�ت الطائرات 
التركية قد ش�نت غارات على مواقع لفصائل 
مس�لحة تابعة لح�زب العمال الكردس�تاني 
في س�نجار العراقية وفي سورية أيضاً، وقد 
طاول القصف في سنجار موقعاً للبيشمركة 
التابعة إلقليم كردس�تان، ما أدى إلى مقتل 5 

وإصابة 9 آخرين بجروح.
وأوضح بيان داخلية إقليم كردس�تان، أن 
»القنص�ل العام التركي في كردس�تان أعرب 
عن أسفه باسم الحكومة التركية الستشهاد 
وج�رح عدد م�ن أف�راد البيش�مركة، نتيجة 
قص�ف الطائ�رات التركي�ة، وأعل�ن عن عدم 
تك�رار مث�ل ذل�ك الخطأ«.وأض�اف نقاً عن 

القنصل التركي بكردس�تان »باسم الحكومة 
البيش�مركة  ل�ذوي  الع�زاء  نق�دم  التركي�ة 
الشهداء، والحكومة التركية مستعدة لتقديم 

العاج الطبي للجرحى«.
ونق�ل البي�ان ع�ن وزي�ر داخلي�ة إقلي�م 
»نش�كر  اللق�اء،  خال�ه  قول�ه،  كردس�تان 
الموق�ف التركي... قوات البيش�مركة قوات 
نظامي�ة قانونية تقاتل إرهابي�ي داعش مع 
قوات الحلفاء وقدمت مئات الش�هداء، نؤكد 

على وجوب عدم تكرار مثل تلك الحوادث«.
إقلي�م  ف�ي  إعامي�ة  مص�ادر  وذك�رت 
كردس�تان، أن ثاثة من البيشمركة الجرحى 
في قصف الطائرات التركية نقلوا بالفعل الى 

تركيا لتلقي العاج في مستشفياتها.
وق�د أك�د الرئي�س الترك�ي رج�ب طيب 
أردوغ�ان أن الغ�ارات التركية عل�ى مناطق 

ق�وات  تس�تهدف  ال  الع�راق  بش�مالي 
البيشمركة.

ج�اء ذلك خال تعلي�ق أردوغان في حوار 
م�ع وكالة رويت�رز، على مقت�ل عناصر من 

البيشمركة في الغارات التركية.
وق�ال أردوغ�ان إن الغارات لم تس�تهدف 
البيش�مركة، ولم يكن م�ن المفترض وجود 
المس�تهدفة،  النق�اط  ف�ي  منه�م  عناص�ر 
»الس�يما أننا أبلغن�ا رئيس اإلقليم مس�عود 
بارزان�ي، والواليات المتحدة، وروس�يا قبل 

الغارات«.
وأض�اف »ت�م إب�اغ تركي�ا بع�د الغارات 
بمقتل 5-6 عناصر من البيش�مركة، بالطبع 
ه�ذا أمر غير مرغوب فيه، ش�عرنا باألس�ف 
لح�دوث ذلك عل�ى الرغم م�ن أنن�ا أبلغناهم 

بالغارات مسبقا«.

»السلطان« مل يبد ندمًا.. وأكد أخباره القيادة الكردية بالضربة اجلوية

إقليم كردستان يقبل »اعتذار« اردوغان عن قتل عنارص البيشمركة يف سنجار
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         بغداد / المستقبل العراقي

حذرت منظمة »مراسللون بلا حدود«، 
أمس األربعاء، يف تقريرها الدويل للعام 2017 
ملن أن »حرية الصحافة لم تكن قط مهددة 

عىل النحو الذي هي عليه اليوم«.
ولفتت املنظملة يف تصنيفها إىل أن وضع 
الصحافلة »خطري للغايلة« يف 72 دولة )من 
أصل 180 شملها إحصاء املنظمة( من بينها 
الصلن وروسليا والهنلد وكل دول اللرق 
األوسلط تقريبلا وآسليا الوسلطى وأمريكا 
الوسلطى وثلثي دول أفريقيلا. ويطغى عىل 
خريطلة العاللم التي أعدتهلا املنظمة اللون 
األحملر )وضلع صعلب( واألسلود )خطري 

للغاية(.
وهناك خمسلون دولة فقط تتمتع فيها 
الصحافلة بالحريلة وهي أمريكا الشلمالية 
إضافلة إىل دول يف أوروبا واسلراليا وجنوب 

أفريقيا، بحسب التقرير.
وأعربلت املنظمة عن القللق من حصول 
»تحلول كبلري« يف وضلع حريلة الصحافلة 

»خاصة يف الديمقراطيات العتيدة«.
وعلدم  املراقبلة  »هاجلس  أن  وتابعلت 
احرام رسية املصادر أمر يسلاهم يف تراجع 
العديلد ملن البلدان التلي كانلت حتى عهد 
قريلب تعتلر نموذجا للحكم الرشليد، ومن 
أبرزها الواليات املتحلدة )املرتبة 43، تراجع 
مرتبتن( وبريطانيا )40، -2 ( وتشييل )33، 

-2( ونيوزيلندا )13 املرتبة ، -8(.
وأضافلت املنظملة أن »وصلول دوناللد 
ترامب إىل سلدة الحكم يف الواليات املتحدة ثم 
حملة انسلحاب اململكلة املتحدة من االتحاد 
األوروبي شلكا أرضية خصبة لدعاة تقريع 
وسلائل اإلعلام واملحرضلن علىل الخطاب 
العنيلف املعلادي للصحافين«، مشلرية إىل 
»علر جديد تطغى عليله مظاهر التضليل 
واألخبلار الزائفلة ونملوذج الرجلل القلوي 

واالستبدادي«.
وسلجلت بولندا التي تعتمد »الخنق املايل 

لإلجهاز علىل الصحافلللللة« تراجللللعا 
إىل املرتبة اللل54 واملجلر إىل املرتبللة الل71 

وتنزانيا إىل 83.
وتابعت أن تركيا تراجعت أربع مراتب إىل 

155 بعدما »دفع فشلل املحاوللة االنقابية 
ضلد الرئيلس رجب طيلب اردوغلان بالباد 
نحو هاوية نظام استبللللدادي، علللللماً 
سلجن  أكلر  بمثللللابلة  أصبحلت  أنهلا 

لإلعلللامين عىل الصعيد العاملي«.
وأملا روسليا برئاسلة فاديملري بوتلن 
فحللت يف املرتبة 148، ما يعنلي أنها ال تزال 

»تراوح مكانها يف أسفل الرتيب«.

يف آسيا، سجلت الفيليبن )127( تحسنا 
بل11 مرتبة بفضلل تراجع عدد الصحافين 
الذين قتللوا يف العلام 2016. ولكن »الوضع 
الحايل ينذر باألسوأ يف ظل الشتائم والتهديدات 

التلي يوجههلا الرئيلس رودريغودوترتي إىل 
الصحافة بشكل مبارش وعلني«.

وقال األملن العام للمنظمة كريسلتوف 
تشلهده  اللذي  التحلول  »هلذا  أن  دوللوار 
الديمقراطيات يقض مضجع كل من يعتقد 
بلان قيام حرية الصحافة عىل أسلاس متن 
هو السلبيل الوحيد لضمان سلائر الحريات 

األخرى«.
وسجلت ست دول من أصل عر تدهورا 
شلديدا يف وضع الصحافة. عىل غلرار العام 
املايض، حلت الدول االسلكندينافية )النروج 
والسلويد وفنلندا والدنمارك( يف املرتبة األوىل 
بينما حلت يف اآلخر اريريا وكوريا الشمالية 
»حيلث يواجه أهايل البلاد خطر االعتقال يف 
أحد املعسلكرات ملجرد االسلتماع إىل محطة 

إذاعية أجنبية«.
وأضافت املنظملة إىل أن مر والبحرين 
انضمتلا إىل »قائملة سلجون الصحافيلن« 
 )178( تركمانسلتان  أيضلا  تشلمل  التلي 
وسلوريا )177( اللتن اعترتهما »أكثر دول 
عالم فتكاً بحياة الصحافين«. كما يتعرض 
اوزبكسلتان  يف  لتهديلدات  الصحافيلون 
واذربيجان وفيتنام والوس وكوبا والسودان 

وغينيا االستوائية.
ونلددت املنظملة بالوضلع يف العديد من 
دول الرق األوسلط مثلل السلعودية التي 
طبقت عقوبلة الجلد بحلق )168( صحفياً 
حيث لفتت إىل املدون رائف بدوي الذي حكم 

إليه بالسجن عر سنوات.
أما فرنسلا فارتقلت من املرتبلة 45 )يف 
2016( إىل 39 ولكنله »ارتفلاع ميكانيكلي 
باألساس بعد التقهقر القيايس الذي سجلته 
البلاد يف نسلخة علام 2015 عقلب مجزرة 

شاريل إيبدو«.
إال أن املنظمة أشلارت إىل »مناخ يسوده 
العنف والكراهية عىل نحو متزايد« يف فرنسا 
»وظهور حاالت لرجال أعمال يسلتخدمون 
وسائل اإلعام التي يمتلكونها لغرض التأثري 

يف الرأي العام وتوسيع نفوذهم«.

72 دولة تعاني من أزمات يف حرية التعبري

وضع »خطري للغاية« هيدد الصحافة بالعالـم

اردوغان يستأنف محالت االعتقال بعد تنصيبه »سلطان« عىل تركيا

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقلت األجهزة األمنية يف وزارة الداخلية املرية القبض 
علىل 12 مشلتبها فيهلم يف تنفيذ تفجريي كنيسلتي طنطا 
واإلسكندرية، يف حملة مكرة شنتها بالتنسيق مع قطاعي 
األمن العام واألمن الوطني وقوات األمن املركزي يف محافظات 
قنا والبحر األحمر وأسليوط وسلوهاج، خال 24 سلاعة، 
اسلتهدفت فيها القوات املقابر والزراعات والبؤر اإلجرامية 
يف الظهري الصحراوي. وقلال مصدر أمني يف وزارة الداخلية 
إن األجهزة تستمع إىل أكثر من 300 مواطن يف جميع مراكز 
الرطلة يوميلا، للحصول علىل معلومات تفيلد يف القبض 
علىل اإلرهابين الهاربلن، كما يتلقى قطلاع األمن الوطني 
أكثر ملن 1300 مكاملة من خال أرقام التليفونات املنترة 
يف مواقلع التواصل االجتماعي أو وسلائل اإلعام، وتبن أن 
بعضها يحمل معلومات مهمة والبعض اآلخر يحمل باغات 
أخرى يتم فحصها وتوجيهها إىل األجهزة املختصة واإلدارات 
الرطيلة األخرى. وأضاف املصدر أن قطلاع األمن الوطنى 
تلقلى معلومات بتنقلل اإلرهابين الل16 علر خلية تفجري 
الكنائلس بن محافظتي البحر األحمر وأسليوط، وأن عددا 
من األشلخاص يسلاعدونهم يف االختفاء ومدهلم باألموال 
واملعدات اللوجسلتية لتسهيل تنقلهم واختفائهم، والتمهيد 
لتنفيلذ عمليلات إرهابية جديلدة، وبتوثيق تللك املعلومات 
شلنت قوات األمن حمات مكثفة عىل األماكن التي يشلتبه 
يف اختفاء اإلرهابين فيها، وتبلن هروبهم، وعثرت القوات 
عىل أسللحة وطلقات نارية يف تللك األماكن، كما عثرت عىل 
أدوات ومابلس خاصلة بهم، وتم القبض عىل 12 شلخصا 
من املشتبه بهم، سلاعدوا اإلرهابين عىل العيش واالختباء. 
وتابلع: »جميع الدوريلات األمنية والكمائلن ىف املحافظات 
جميلع تركلز يف عمليلات الفحلص والتفتيلش علن هؤالء 
اإلرهابيلن، وتم نر صورهلم يف مديريات األملن واملراكز 
الرطيلة وعدد من امليادين، كما يتابع وزير الداخلية اللواء 

مجدى عبدالغفار اإلجراءات لحظة بلحظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كرر مسلؤول يف حركلة املقاومة اإلسلامية “حماس” 
اسلتعداد الحركة لتسلليم قطاع غلزة إىل حكوملة الوفاق 
الفلسلطينية يف إطار إنهاء االنقسلام الفلسطيني الداخيل 
املسلتمر منلذ منتصلف علام 2007. وقلال عضلو املكتب 
السليايس لحماس صلاح الردويل، خال لقلاء مع كتاب 
ومحلللن يف غلزة، إن الحركلة “جاهلزة لتمكلن حكومة 
الوفاق من أداء مهامها يف القطاع، وأن تحل اللجنة اإلدارية 

التابعة لها فوراً”.
وأضلاف الردويل “لكلن ذلك يتطللب أن تقوم حكومة 
الوفلاق بمهامها كاملة يف قطاع غزة بما يف ذلك حل أزماته 
وملف املوظفن )الذين عينتهم حماس منذ سليطرتها عىل 
القطاع(”. ونفى الردويل أن تكون حماس أفشلت مبادرة 
قدمتها قطر لتحقيق املصالحة الفلسلطينية، وقال “نحن 
قدمنلا ردا إيجابيا عىل املبادرة القطرية واألصل أن نسلمع 

من القطرين من وافق عىل املبادرة ومن لم يوافق”.
واتهلم قيلادي حملاس الرئيلس الفلسلطيني محمود 
عباس بل”نسلف” املبادرة القطرية بعلد اتخاذه إجراءات 
“عقابية” بحق قطاع غزة شلملت خصم جلزء من رواتب 

موظفي السلطة الفلسطينية يف غزة.
وقلال إن حملاس للن تنتظلر طويلًا النتهلاء الجمود 
الفلسلطيني واملؤامرة ضلد قطاع غزة و”نحن سلنطرق” 
جميلع األبلواب لوضلع حلد لاسلتهتار بحقوق الشلعب 
الفلسطيني. وأضاف “صرنا ليس معناه العجز واالستسام 
أو الضعف، وسلنطرق باب مر وجامعلة الدول العربية، 
وسنضع الكل أمام مسؤولياته أمام هذا الفشل واالستهتار 

بحقوق الشعب الفلسطيني”.
وجلدد الردويلل الدعوة إىل إعادة ترتيلب أوراق منظمة 
التحرير بملا يضمن وجلود جميع الفصائل الفلسلطينية 
بداخلهلا وبما يضمن اإلفضلاء إىل إجلراء انتخابات جدية 

تفيض إىل برامج ورؤى جديدة.

مرص: مدامهات يف املقابر وضبط 12 مشتبها 
هبم بتفجري الكنائس

محاس تبدي استعدادها لـ »تسليم« غزة 
إىل »حكومة الوفاق«

       بغداد / المستقبل العراقي

صلوت نواب ملن جميع أنحلاء أوروبلا عىل قرار 
بإعادة مراقبة حقوق اإلنسان يف تركيا ما أثار غضب 
أنقرة وسلط اسلتمرار تدهور عاقاتها ملع االتحاد 
األوروبي. وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية 
الرملانيلة ملجلس أوروبا من تركيلا أول بلد بن الدول 
اللل47 األعضلاء يف املجللس تحلت املراقبلة بسلبب 

مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك.
وصوت املجلس الذي يضم أكثر من 300 نائب من 
برملانلات الدول األعضلاء يف مجلس أوروبلا، بأغلبية 
113 صوتا مقابل 45 صوتا لصالح بدء مراقبة تركيا 
»حتلى تتلم معالجة هلذه املخاوف بشلكل مريح«، 

بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.
ودعا املجللس تركيا إىل رفع حاللة الطوارئ التي 
فرضتها السلطات بعد املحاولة االنقابية الفاشلة يف 
تملوز بأقىص رسعة والعمل عىل االفلراج عن النواب 

والصحافين املحتجزين بانتظار محاكمتهم.

كملا دعا إىل »اتخاذ اجلراءات عادلة إلعادة حرية 
التعبري والصحافة«.

وسلتتضمن عملية املراقبة زيارات منتظمة يقوم 
بها مقرران إضافلة إىل اجراء نقاش حول تحقيق أي 

تطور.
ويف العلام 2004 اعتلر املجللس أن تركيا حققت 
تقدملا يف السلنوات األخلرية يف ظلل مخلاوف حيال 

حقوق اإلنسان وحكم القانون.
وردت أنقلرة بغضلب علىل التصويت مؤكلدة أنه 
»مسيس« وأنه لم »يعد من خيار أمام تركيا إال إعادة 

التفكري يف عاقاتها مع املجلس«.
ودافعلت علن حمللة القمع التلي شلنتها عقب 
املحاولة االنقابيلة. وقاللت وزارة الخارجية »بادنا 
تواجله أعتى املنظمات االرهابية وبينها حزب العمال 
الكردسلتاني ومنظمة غولن )فتح الله غولن الداعية 
االسلامي املقيم يف الواليات املتحلدة( وتنظيم الدولة 
االسلامية يف نفلس الوقلت«. وأكلدت أن ردهلا عىل 
التهديدات التي تواجهها الباد »رضورية ومناسلبة« 

ونددت بشدة بل«كراهية األجانب واإلسام« يف أوروبا 
وما وصفته بل«تزايد املشاعر املناهضة لركيا«.

وتأتي هذه الخطوة بينما تشهد العاقات الركية 
األوروبيلة توترا غري مسلبوق عىل خلفيلة انتقادات 
بروكسلل لحملة القمع التي يشلنها الرئيس الركي 
رجلب طيلب إردوغلان قبل وبعلد محاوللة االنقاب 
الفاشلل والتي تعتقد أوساط غربية وتركية أيضا أنه 
كان معللوم لدى السللطات وتغاضت عنله لتوظيفه 
الحقلا يف تريلر مصلادرة الحريات وقملع الخصوم 

السياسين واألكاديمين.
وصعلد إردوغلان يف الفرة املاضية ملن خطاباته 
املعادية ألوروبا يف محاولة لتأجيج املشلاعر القومية 
والدينية بملا أتاح له الحقا دعما يف االسلتفتاء املثري 

للجدل عىل توسيع صاحياته.
وتنظلر أوروبلا بريبلة لإلصاحلات الدسلتورية 
املتعلقة بتغيري النظام السليايس يف تركيا من برملاني 
إىل رئلايس وتعتقلد بروكسلل أن تلك التغيلريات ربما 

تقود تركيا إىل املزيد من التسلط واالستبداد.

        بغداد / المستقبل العراقي

إن  فلسلطينيون  زعملاء  ذكلر 
بريطانيلا رفضت طلبهم تقديم اعتذار 
علن وعد بلفلور الصلادر علام 1917 
واللذي مهلد الطريلق أمام قيلام دولة 
احتال وأضافوا أنهم سليتابعون األمر 

أملام املحاكلم الدوليلة إال إذا تراجعت 
لنلدن علن موقفها.وطاللب الرئيلس 
الفلسلطيني باعتلذار يف كلملة أملام 
الجمعيلة العامة لألمم املتحدة يف أيلول 
إال أن بريطانيا تعتزم تنظيم احتفاالت 
ملع مسلؤولن إرسائيليلن بمناسلبة 
ملرور 100 علام علىل وعلد بلفلور يف 

الثاني من ترين الثاني.ودعت رئيسة 
اللوزراء الريطانية ترييلزا ماي رئيس 
نتنياهلو  بنياملن  اإلحتلال  اللوزراء 
لحضور االحتفاالت بذكرى إعان بلفور 
يف تريلن الثاني.وملن املتوقع تنظيم 
احتفلاالت أخلرى يف إرسائيلل خلال 
العام.وقال مانويل حساسيان السفري 

لراديلو  بريطانيلا  للدى  الفلسلطيني 
صوت فلسلطن اليوم الثاثلاء »طلبنا 
ملن الحكوملة الريطانيلة أن تعطينا 
إجابة عىل هذا املوضوع. اسلتطعنا أن 
نحصل عىل إجابة يف رسلالة قدمت إىل 
وزارة الخارجية. أتى الجواب بعد ثاثة 

أيام أن االعتذار مرفوض.«.

بريطانيا ترفض االعتذار للفلسطينيني عن وعد بلفور »التارخيي«

جملس أوروبا يصوت عىل إعادة مراقبة 
حقوق االنسان يف تركيا

       بغداد / المستقبل العراقي

أصلدرت السللطات الركيلة أواملر باعتقال ألف شلخص 
وألقلت القبلض علىل 803 الليلة املاضيلة يف عمليلات نفذتها 
يف مختلف أنحاء الباد اسلتهدفت شلبكة رجلل الدين املقيم يف 
الواليلات املتحدة فتح اللله غولن. وتتهم أنقلرة غولن بالتدبري 
النقاب فاشل العام املايض. وذكرت مصادر أمنية أن العمليات 
اسلتهدفت هيكل الشلبكة يف الرطة وأن معظم املعتقلن من 
ضبلاط الرطة. وأضافت أن السللطات سلتنقل املعتقلن إىل 
أنقرة. وتنفذ تركيا حملة اعتقاالت واسعة منذ االنقاب الفاشل 
استهدفت مختلف القطاعات وطالت اآلالف، ويرجح املراقبون 
أن تؤدي السللطات الجديدة التي ستمنح الردوغان بعد نجاحه 
يف عملية االستفتاء، واستمرار تطبيق حالة الطوارئ إىل حمات 
جديدة تسلتهدف كل األصوات التي سلتعارض الرئيس الركي 

تمهيدا لدكتاتورية صارمة.
وكانت السللطات التكية قلد اعتقلت الخميلس املايض 16 
ناشلطا يسلاريا مما أعربوا عن رفضهم لنتيجة االسلتفتاء يف 

مظاهرات جالت اسطنبول.
ال  واللذي  اليسلاري  والتضاملن  الحريلة  حلزب  وقلال 
يتمنتلع بتمثيليلة داخل الرمللان بأن الرطلة اعتقلت زعيمه 
ميسوتعيجغيل يف اسلطنبول بتهمة تحريض العامة من خال 

اقراره بأن التصويت بل«نعم« يف االستفتاء غري رشعي.

وذكلر محاملي زعيم الحزب بلأن الرطة داهملت منازل 
العديد من األشلخاص واعتقلت 16 علما وأن مذكرات االعتقال 
صلدرت بحلق 38 شلخصا متهملون بتحريلض النلاس عىل 

التشكيك يف رشعية فوز اردوغان يف االستفتاء.
وكان رئيلس اللوزراء الركي عليل يلدريم قد حلذر يف وقت 
سابق من االحتجاجات يف الشلوارع ضد نتائج االستفتاء التي 
حسلمت لصالح الرئيس الركي رغم التقاريلر الصادرة والتي 

تشكك يف نزاهة العملية برمتها.
ويتوقع املتابعون للشأن الركي أن تتصاعد وترية االعتقاالت 
يف تتمة لخطوات سابقة بدأها اردوغان الذي بادر منذ أشهر يف 
تنفيذ اعتقاالت موسلعة طالت معارضيه سلواء عىل الساحة 

السياسية أو يف املشهد اإلعامي الركي.
وتخلى املعارضة الركية وأوروبلا من أن تتجه تركيا نحو 
املزيد من االسلتبداد يف ظل النزعة السلطوية الردوغان خاصة 
بعلد التعديات الدسلتورية التلي تتيح له صاحيلات تنفيذية 
واسلعة. ويف حمللة أمنية تللت محاولة االنقاب أملرت تركيا 
بسلجن نحو 40 ألف شخص يف انتظار محاكمتهم كما أوقفت 
علن العمل أو فصلت ملا يربو عىل 125 ألفا آخرين من الجيش 

والقضاء والدوائر املدنية.
كم أغلقلت السللطات الركية نحلو 158 وسليلة إعامية 
وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 

صحافيا يف السجن.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد / بال 

اعالن
اىل / املفقود ) محمد حميد هاشم خميس ( يسكن 
محافظة واس�ط – قضاء الصويرة  - حي القناة – 

مجهول محل االقامة حاليا .
قدمت املواطن�ة ) مريم حميد هاش�م ( طلبا لهذه 
املحكم�ة تطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة 
( عن املفقود شقيقها ) محمد حميد هاشم ( والذي 
فقد بتاريخ 20 / 4 / 2005 ولم يعرف مصريه منذ 
ذل�ك التاريخ حياته من مماته ولم ترد اي معلومات 
عن�ه لح�د االن وتطل�ب املواطن�ة اع�اله تنصيبها 
قيم�ة ع�ىل املفقود اع�اله فمن لدي�ه اي معلومات 
ع�ن املفقود اع�اله مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل 
مدة خمس�ة عرش يوما اعتبارا م�ن تاريخ النرش يف 
هذه الصحيف�ة لغرض االدالء امام ه�ذه املحكمة 
وبعكس�ه س�يتم الس�ري باجراءات اص�دار ) حجة 
الحجر والقيمومة ( وتنصيب املواطنة ) مريم حميد 
هاشم ( قيمة عىل شقيقها ) محمد حميد هاشم ( 
القايض عيل غافل وايل 

مديرية تنفيذ البياع
العدد 2221 / 2016 

اعالن
اىل  املدي�ن / احم�د عب�د نوي�ر – مجه�ول مح�ل 

االقامة..
لقد تحقق له�ذه املديرية انك مجهول محل االقامة 
م�ن خالل القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي يف هذه 
املديري�ة وتاييد املجل�س املحيل لح�ي الحرض – لذا 
تق�رر ابالغك عن طريق الصح�ف املحلية بانه تقرر 
حجز االم�وال املنقولة املركبة املرقمة ) 95571 و ( 
بغداد خصويص نوع كيا سبورتج لقاء طلب الدائن 
) عبد الله حمد عليوي ( البالغ ) 150 / 14 ( اربعة 
عرش الف ومائة وخمسون دوالر وما يعادل بالدينار 
) 750 / 182 / 18 ( ثماني�ة ع�رش ملي�ون ومائة 
واثن�ان وثمانون الف وس�بعمائة وخمس�ون دينار 
فيج�ب عليكم اداء املبل�غ املذكور خ�الل ثالثة ايام 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش واال  فأن االم�وال املحجوزة 
بموج�ب ه�ذا القرار س�تباع وفق�ا للقان�ون وذلك 

استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 
شيماء فاضل حسني 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد 100 / ب / 2017 

اعالن
إىل املدع�ى عليه�ا / حدهن عيل حس�ن – مجهولة 

محل االقامة .
اقام املدعي صاحب مهدي عبد الدعوى املرقمة 100 
/ ب / 2017 وال�ذي يطل�ب فيه�ا مطالبتك بمبلغ 
الدي�ن البالغ مليون واربعمائ�ة الف دينار وذلك عن 
ثم�ن مصوغات ذهبية اش�ريتها ولم تس�دد ثمنها 
رغم املطالبة – عليه وملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
لغ�رض حضورك بي�وم املرافعة املص�ادف 7 / 5 / 
2017 ويف حال�ة عدم حضورك او حضور من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

االصول .
القايض حازم محمد احمد

تعل�ن رشكتنا ع�ن وجود  املناقصة املح�دودة بمرحلت�ني املرقم�ة )PL/EI/7/2017( لتنفيذ 
م�رشوع فح�ص انابيب بطريقة القس�ط الذكي  حيث تنوي رشكة  خط�وط االنابيب النفطية 
اجراء التاهيل املسبق للمقاولني و /او الرشكات  املتخصصة يحق ملقدمي طلب التاهيل املؤهلني 
املهتمني الحصول عىل معلومات اضافية واالطالع والحصول  عىل وثائق التاهيل املسبق باللغتني 
العربي�ة واالنكليزية من خالل مراجعة مقر الرشكة الكائن املجمع النفطي-يف الدورة /القس�م 
القانون�ي لق�اء مبلغ وقدره ) 1000000 دينار عراقي ( فق�ط مليون دينار عراقي الغري ) غري 
قاب�ل للرد ( بعد  تقديم ش�هادة تس�جيل الرشكات لل�رشكات االجنبية وتقدي�م هوية تصنيف 
املقاول�ني درجة /1 او ش�هادة تس�جيل الرشكة )للرشكات العراقية ( والت�ي تبني طبيعة عمل 
ونش�اط الرشكة واختصاصها بما يتناسب وطبيعة العمل املطلوب انجازه ضمن هذا املرشوع 
يك�ون اخر موع�د لتقديم طلب�ات التاهيل يف موعد اقص�اه قبل تاريخ غل�ق املناقصة املبني يف 
الفق�رة )10( ادناه وس�تهمل طلبات التاهيل غري املس�توفية ملعايري التاهيل املس�بق املحدد يف 

وثائق التاهيل املسبق وللرشوط واملواصفات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط ادناه :-
1- ارف�اق كتاب براءة الذم�ة او كتاب عدم ممانعة من االش�راك يف املناقصة صادر من الهيئة 
العام�ة للرضائب اصيل ومعن�ون اىل رشكة خطوط االنابيب النفطية ناف�ذ املفعول لعام 2017 

)الرشكات العراقية (
2-يج�ب تقديم طلبات التاهيل وثائق الرشكة متضمنة االمكانيات القانونية / املالية والفنية ( 
بظرف مختوم ومبني عليه اس�م طلب التاهيل وتاريخه عىل ان التقل مدة نفاذية طلب التاهيل 

عن )120يوم(
3-ع�ىل مقدمي طلبات التاهيل الفائزين تقديم كتاب حج�ب البطاقة التموينية بموجب كتاب 

صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد ) للرشكات العراقية (
4-الطلبية مبوبة  عىل امليزانية التشغيلية

5-س�يتم عقد مؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات مقدمي طلبات التاهيل يف مقر الرشكة بتاريخ 
)2017/5/16(

6-اليج�وز ملنتس�بي الدول�ة  والقط�اع العام االش�راك يف املناقص�ات بصورة مب�ارشة او غري 
مبارشة

7-سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
pipelinecompany@oil.gov.iq 8- الربيد االلكروني للرشكة

contracts@opc.oil.gov.iq 9- الربيد االلكروني لقسم العقود
10-موعد غلق املناقصة يف تمام الس�اعة الثانية عرشة من يوم الثالثاء املصادف 2017/5/30 
وس�يتم فتح طلبات التاهيل بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر 
رشكة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ 2017/5/31 الس�اعة التاسعة صباحا بتوقيت  بغداد 
ويف حال مصادفة  يوم موعد الغلق عطلة رس�مية س�يكون موعد الغل�ق يف اليوم الذي يليه من 

الدوام الرسمي ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل الهاتف 07270000709)+964(
11-ان هذه الطلبية معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
العدد 1350/ش/ 2017

محكمة االحوال الشخصية باملعقل 
إعالن 

اىل املدعى عليه / كاروز خالد احمد عيل 
أقامت املدعية )آجر محمد ذنون ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة )1350/ش/2017 ( ل�دى ه�ذه املحكمة 
تطالبك فيها )تصديق الطالق الرجعي الواقع بينكما 
أمام رج�ل الدين بتاري�خ 2016/4/25 ( وقد عني 
يوم 2017/5/8 موع�دا للمرافعة وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفيتني محليتيتن 
يوميت�ني ويف حال�ة عدم حض�ورك اىل املرافعة فأنه 
سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابا وفق القانون 
القايض 
نوري قادر حنون املالكي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2912/ب2016/1

التاريخ 2017/4/24
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
شيوع السيارة )13747/ نجف حمل موديل 1983( 
يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه وعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )7 
ايام( يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا 
معه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق بأم�ر محكمة بداءة 
النج�ف  وص�ادر من مرصف الرافدي�ن رقم )7(  يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش من اليوم االخري من االعالن  يف )كراج الكرامة 
يف حي الكرامة ( وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
الس�يارة املرقم�ة 13747/ أ نجف نوع مرس�يدس 
مودي�ل 1983 ق�الب لونه�ا ابي�ض م�ع عربان�ه 
محوري�ن وتحت�وي ع�ىل )14( عجلة وه�ي بحالة 
جيدة وصالحة للعمل عند اجراء الكشف وان القيمة 
املقدرة مبلغ 47.000.000 س�بعة واربعون مليون 

دينار فقط الغريها.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد/702/ج2017/3
التاريخ 2017/4/25

اعالن
اىل املتهم الهارب/نعمة مع الله مايض

حيث انك متهم يف الدعوى  املرقمة 702/ج2017/3 
والخاص�ة باملش�تكية تاجية حس�ون عب�اس وفق 
امل�ادة 432 من قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2017/5/30 وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االوصل
القايض مهدي امري محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 428/ب2017/1
التاريخ 2017/4/26

اعالن
اىل املدعى عليه ) حيدر صرب كاظم (

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 428/
واملتض�ن   2017/4/20 بتاري�خ  ب2017/1 
الحك�م ب)بالزام�ك بدف�ع مبلغ مق�داره ثالثة 
وعرشون الف وثالثمائة دوالر او خمسة وثالثون 
مليون دين�ار عراق�ي( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب  رشح املبلغ القضائي يارس جبار 
محسن بتاريخ 2017/4/24 واشعار مختار حي 
الغري/1 لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني  محليتني يوميتني ول�ك حق الطعن 
عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق 
الطع�ن القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول.
القايض
عيل حميد الحيدري 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 286/ب/ج/2017

التاريخ 2017/4/23
اىل املتهم الهارب/ عدي حسن عبد االئمة

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 286/ب/
ج/2017  واملش�تكي فيه�ا انور عالوي حس�ني  
وف�ق اح�كام امل�ادة 432 ق.ع  وبدالل�ة م�واد 
االش�راك 47، 48، 49  عقوبات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرف�ق يف اضبارة 
الدع�وى تقرر تبليغ�ك بموعد املحاكم�ة املوافق 
2017/5/25 وامام هذه املحكمة ويف حالة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد/336/ج2017/2
التاريخ 2017/4/25

اعالن
اىل املتهم الهارب/عبد املهدي هادي عيدان

املرقم�ة 336/ الدع�وى   ان�ك مته�م يف  حي�ث 
ج2017/2 والخاص�ة باملش�تكي )عب�د الهادي 
دح�ام كن�ان ( وف�ق امل�ادة )1/459( عقوب�ات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف 
ثنايا ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
املحاكم�ة  الحض�ور يف موع�د  اعالن�ا بوج�وب 
املصادف ي�وم 2017/5/28 وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االوصل
القايض
حسن جواد الحبيب

فقدان 
م�ازن  عبدالل�ه  س�وق  واج�ازه  هوي�ه  فق�دت 
عبدالوهاب/كلي�ه دجله الجامعه/قس�م هندس�ه 
تقنيه الحاس�وب/املرحله الثانيه فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
رقم الدعوى /45/ش/2017

التاريخ 2017/4/19
تبليغ

املدعية /ايمان ياسني حسني
املدعى عليه/عماد جربو محمد

اقام�ت املدعي�ة  ايم�ان ياس�ني حس�ني الدع�وى 
الرشعية املرقمة 45/ش/2017 امام هذه املحكمة 
والت�ي تطل�ب فيها اثبات نس�ب الطفل�ة بنني منك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب ماج�اء بورق�ة 
التبلي�غ الواردة بكتاب مركز رشطة الس�الم بالعدد 
747 يف 2017/4/13 وحس�ب تاي�د املختار عدنان 
س�لمان عيل خل�ف علي�ه ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني  محليتني 
يوميتني وتحديد ي�وم 2017/5/3 موعدا للمرافعة 
وعلي�ك الحض�ور بموع�د املرافعة املح�دد ويف حال 
عدم حضورك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وحسب االصول
القايض
عامر رشيد حمادي

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة 15/خ/2017
التاريخ 2017/4/25

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الرميثة جزء من س�هام العقار 
تسلسل 84 والبالغة 3 سهم من اصل االعتبار الكيل  

18 سهم الواقع يف الغربي.
والعائد س�هام منه اىل املدين حس�ن حس�ني حسن 
اضاف�ة اىل تركز مورثته حمزي�ة كاظم عبد الزهرة  
املحجوز لقاء طلب الدائنة هالة صالح جيثوم البالغ 
/ 39666667 تس�عة وثالث�ون ملي�ون وس�تمائة 
وستة  وستون الف وستمائة الف وستمائة  وسبعة 
وس�تون دينار فعىل الراغب بالرشاء  مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تب�دا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

املواصفات:
1-موقعه ورقمه : 84 الغربي

2-جنسه ونوعه : دار سكن
3-مشتمالته: غرفة ومطبخ وهول وحمام ومرافقة 
صحية تحتاني وغرفتني وهول غري مسقف فوقاني 
والبناء  من الطابوق ومس�قف بالكونكريت ومفرز 

منه محالن بصورة غري رسمية
4-مساحته : 28مر 94 سم
5-درجة العمران : متوسط

6-القيم�ة املق�درة : 44166666 ارب�ع واربع�ون  
مليون ومائة وس�تة وستون الف وس�تمائة وستة 

وستون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3295/ب2016/3

التاريخ 2017/3/14
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل)1218/محلة العمارة( يف 
النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه وعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )30( 
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق بأم�ر محكمة بداءة 
النج�ف  وص�ادر من مرصف الرافدي�ن رقم )7(  يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش م�ن الي�وم االخ�ري م�ن االع�الن  يف املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
االوصاف :

العقار املرقم 1218/محلة العمارة يف النجف عبارة 
ع�ن دار يتم الوصل اليه عن طريق خاص بطول 15 
مر وع�رض 1 م�ر وبواجهة  1.25م�ر ويحتوي 
ع�ىل مدخ�ل )دوالن ( بط�ول 8 مر وع�رض 1 مر 
يطل عىل س�احة وس�طية مفتوحة تطل عىل اربعة 
غرف ن�وم ومطبخ كبري ومجموعة صحية وان احد 
الغرف فيها مواد بناء غري مش�غول ويوجد رسداب 
تح�ت الدار يف الطابق االريض ام�ا يف الطابق العلوي 
يحتوي عىل ثالث غرف ن�وم ومجموعة صحية وان 
بن�اء العقار من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان يف 
جزء منه ويف الجزء االخر بالخش�ب  والطيكان وان 
درجة عمرانه دون الوسط ومجهز باملاء والكهرباء 
ومشغول من قبل حارس العقار احمد ظالم شناوه 
واليرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر 
وان مساحة العقار العمومية البالغة 1.18.95 اولك 
وثمانية عرش مر وخمس�ة وتس�عون سنتمر وان 
القيمة املقدرة للعقار مبلغ 354.575.000 ثالثمائة 
واربع�ة وخمس�ون مليون وخمس�مائة وخمس�ة 

وسبعون الف دينار الغريها.

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2017/1028
التاريخ 2017/4/26

اىل املنفذ عليه /
لقد تحقق لهذه املديري�ة من رشح املبلغ القضائي 
يف مديرية تنفيذا نجف واش�عار املختار يف القاس�م 
/ناج�ح جابر عبيس العب�ودي    انك مجهول محل 
االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27( 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة عرش 
يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت  
حض�ورك   ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة 
س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

فوق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 300/ب2017/4 
يف 2017/4/16 واملتضمن الزام املدعى عليها جنان 
محم�د صليب�ي بتاديته�ا للمدع�ي منتظ�ر محمد 
عب�اس مبلغ�ا ق�دره 10.000.000 ع�رشة ماليني 
دينار والثابت يف وصل امانة املؤرخ يف 2014/11/9 
والناش�ئ عن ثمن رشاءه ش�قة س�كنية يف العقار 

املرقم 70803/3 م4 حي امليالد جزيرة النجف

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 286/ش2017/5
التاريخ 2017/4/25

اعالن
اىل /جنان يارس عبد الحسن

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا يف 
الدعوة املرقمة 286/ش2017/5 يف 
2017/2/19 ق�رارا وال�ذي يتضمن  
للمدعي  الرجع�ي  الط�الق  تصدي�ق 
محس�ن خليب�ص س�اجت ونظ�را 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�ي بحس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي القاسم النجف لذا تقرر تبليغكي 
يوميت�ني  صحيفت�ني   بواس�طة 
محليت�ني ولكي ح�ق االعراض عىل 
القرار املذكور خالل امل�دة القانونية 
الق�رار  يكتس�ب  س�وف  وبعكس�ه 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
عامر طعمه الحار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1045/ب2017/5
التاريخ 2017/4/25

اعالن
صال�ح  )مه�دي  علي�ه  املدع�ى  اىل 

يوسف(
اقام عليك املدعي )عب�د االمري عزيز 
حس�ون ( الدعوى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله وال�ذي يطل�ب فيه�ا اع�ادة 
الحال�ة قب�ل البي�ع بموج�ب ورقة 
البي�ع الخارجي�ة عىل بيع س�هامك 
ح�ي   2/18235 املرق�م  العق�ار  يف 
املعلم�ني  وطلب اعادة الب�دل والذي 
قدره )158600000( مائة وثمانية 
وخمس�ون ملي�ون وس�تمائة ال�ف 
مح�ل  مجهولي�ة  ولثب�وت  دين�ار  
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار ح�ي  الغري 1)عيل 
مظلوم الجب�وري( عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة يف 
2017/5/4 وعن�د عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2016/1430
التاريخ 2017/4/5

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام 
م�ن  العقار تسلس�ل 3/16020 م4 
دور االدارة املحلي�ة  الواقع يف النجف 
العائد للمدين   هش�ام كاظم صالح 
البالغة 70 سهم من اصل 288 سهم 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن قاس�م 
نارص حس�ني  البال�غ 40.000.000 
ملي�ون دينار  فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
ثالث�ني يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم التايل 
للن�رش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رسم التسجيل والنرش والداللية 

عىل املشري 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقم�ه :نجف دور االدارة  

املحلية 3/16020م4
2-جنس�ه ونوع�ه : حس�ب الس�ند 
املرف�ق يف االضب�ارة ارض ال�دار مع 

بنائها
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته : العق�ار عىل ش�ارع 
فرع�ي 10 م ويتال�ف م�ن جزئ�ني 

وشقه بصورة غري رسمية 
الج�زء االول : ويتال�ف  من س�احة 
امامي�ة مبل�ط بال�كايش املوزائي�ك 
املتهال�ك بضمنه�ا  حديق�ة وصالة 
وتوالي�ت  ومطب�خ  ن�وم  وغرفت�ني 
وحم�ام الس�قف م�ن الكونكري�ت 
مس�لح الج�دران مصبوغ�ة  بوي�ة 
االرضية كايش موزائيك اما الصحيات 
االرضية سرياميك الجدران سرياميك  
الجدران س�رياميك وكايش فرفوري 
وس�لم ي�ؤدي اىل الس�طح والبيتونة 
والس�طح مبلط بالطاب�وق الفريش 

وهذا الجزء مجهز ماء وكهرباء.
الج�زء الثان�ي :ويتال�ف م�ن غرفة 
نوم واحدة وس�احة امامية وتواليت 
وحم�ام مش�رك االرضي�ة الغرف�ة 
كايش والباقي س�منت صب السقف 
م�اء  ومجه�ز  مس�لح  كونكري�ت 

وكهرباء.
الج�زء الثال�ث ) ش�قة ( : وكان�ت 
مغلق�ة اثناء الكش�ف وه�ي تتالف 
عىل لس�ان ش�اغل الج�زء االول من 
غرفة ن�وم واح�دة وصالة الس�قف 
من الطابوق  وش�يلمان والصحيات 
مش�ركة االرضي�ة كايش موزائي�ك 

ومجهز ماء وكهرباء.
5-مس�احته : حيث الس�ند املرفق يف 

االضبارة 244م2
6-درجة العمران : متوسط

7-الشاغل : الجزء االول ماهر كاظم 
وصديقه كاظم حسن والجزء الثاني 
املستاجر سيد رضغام والجزء الثالث 
مغلق اثناء الكشف  يرغب بالبقاء يف 

الدار بصفة مستاجر
8-القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلية 
للعق�ار 329.400.000 مليون قيمة 

80.062.500 مليون

وزارة النفط
رشكة خطوط االنابيب النفطية

)رشكة عامة(

هناد امحد موسى
املدير العام

رئيس جملس االدارة

اعالن
مناقصة حمدودة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

الغذائية تتفق مع اهلجرة
عىل جتهيزها بـ »100« الف سلة 
صحية لتوزيعها عىل النازحني

النرصاوي يعلن تشكيل جلنة مشرتكة بني البرصة والنقل إلكامل مرشوع سكة احلديد مع إيران
اعلن قرب إقامة منطقة جتارية بني احملافظة وإيران بعد ختصيص 100 دومن

توزيع كهرباء الكرخ تربم عقودًا جديدة يف جمال استثامر اخلدمة واجلباية

الرافدين حيدد أسعار الدفعة األوىل لرشاء الوحدة السكنية يف بسامية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن 
عن »اتفاقها مع وزارة الهجرة واملهجرين 
لتجهيزه�ا ب�) س�لة صحي�ة ( لتوزيعها 

عىل النازحني واملهجرين ».
وق�ال مصدر مخول يف الرشكة يف ترصيح 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ب�أن »اتفاق 
الهج�رة  وزارة  لتجهي�ز  ج�رى  مب�ارش 
واملهجري�ن ب��) 100 ( الف س�لة صحية 
حي�ث  الرشك�ة  منتج�ات  اغل�ب  تض�م 
سيكون التجهيز نصف شهري وبكمية ) 
3850 ( س�لة لكل 15 يوم، مش�را اىل ان 
»السلة الواحدة تتض����من ) 12 ( فقرة 
م�ن املنتوج�ات املختلف�ة وال زال العم�ل 

والتجهيز  جاري بموجب هذا االتفاق ».
ومن جانب اخر كش�ف املصدر عن نصب 
وتش�غيل خط النت�اج الصابون يف مصنع 
الرش�يد / قس�م الصاب�ون الفت�ا اىل ان 
»هذا الخط الذي جرى تنصيبه خالل عام 
2013 كان يستخدم يف انتاج صابون غار 
االم�ني زن�ة ) 200 ( غ�رام دون تش�غيل 
ماكن�ة الطب�ع والتغليف حيث ت�م العمل 
خ�الل ع�ام 2017  ع�ىل تجرب�ة الخ�ط 
االنتاج�ي اوتوماتيكي�ا ولكاف�ة مراح�ل 
االنت�اج النهائية وبضمنه�ا ماكنة الطبع 
والتغليف النتاج مختل�ف انواع الصوابني 
والخط يعمل بطاقة انتاجية قدرها 3طن 

/ ساعة ».
واض�اف بأن�ه »وضم�ن خط�ة التأهي�ل 
الخاص�ة بالرشك�ة ت�م ايص�ال انابي�ب 
البخ�ار اىل معم�ل الزيت الس�ائل الجديد 
وبط�������ول ) 180( مرت حيث تضمن 
العمل نصب اربعة خزانات وسطية وعمل 
توصي�الت لألنابيب التي ترب�ط الخزانات 
م�ع خ�ط الزيت الس�ائل الجدي�د كما تم 
اع�ادة تأهي�ل وصيان�ه املرج�ل البخاري 
االملان�ي الصن�ع بأس�تبدال الح�ارق مع 
منظومة وحدة الوقود الكهربائية والعمل 
حالي�ا يف ط�ور االنج�از مبينا ان ش�عبة 
املراجل تحت�وي عىل مرجل بخاري جاهز 
وصالح للعمل بطاقة تصميمية تقدر ب�)  
13 ( ب�ار اضافة اىل مرجلني بخاريني ذات 

منشأ تركي .

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

رعى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، حفل 
اع�ادة افتت�اح املم�رات الجوي�ة العراقية بعد 
توقفها الكثر م�ن ثالثة س�نوات، والذي اقيم 
بحضور رسمي ملمثل رئيس الوزراء املستشار 
كاظ�م الحس�ني واعض�اء لجن�ة الخدم�ات 

الربملانية والعديد من الشخصيات االخرى«.
واكد الوزير يف كلمة باملناس�بة التي حرضتها 
»املس�تقبل العراقي«، اننا سعداء اليوم باعادة 
افتتاح املم�رات الجوية ملا لها من فائدة كبرة 
يف انع�اش حركة املالح�ة الجوية فوق العراق، 
وش�دد الحمامي عىل ان االنتصارات املتحققة 
بايدي قواتنا االمنية والحش�د الش�عبي تعترب 

باكورة جهد العراقيني يف تقديم املزيد«.
 واش�اد الحمامي »بالجهود التي بذلها قس�م 
الرقاب�ة الجوي�ة يف الط�ران املدن�ي والحركة 
الدؤوب�ة ع�رب االجتماع�ات واملناقش�ات مع 
ممث�ي االتحاد العاملي للنقل الجوي، واملنظمة 

الدولية للطران املدني«.
 واس�تعرض » اعمال وانجازات الوزارة بكافة 
تش�كيالتها خالل الفرتة املاضي�ة، معتربا: ان 
ال�وزارة مصمم�ة ع�ىل تقديم نقل�ة نوعية يف 

طبيعة الخدمات املقدمة. 
 من جانبه عرب مستش�ار رئي�س الوزراء عن 
س�عادة رئي�س ال�وزراء به�ذا املنجز مش�يدا 
بالجه�ود الكبرة الت�ي بذلت من اج�ل اعادة 
افتت�اح االج�واء العراقي�ة، داعي�ا اىل امليض يف 
تحقيق هكذا خطوات كبرة من ش�انها فائدة 

البلد«.
 وعرب العديد من الشخصيات عن اشادتهم بهذا 
املنجز من خالل تقديم كلمات االشادة والدعم 
او ارس�ال باقات الزهور تعب�را عن فرحتهم 

الكب�رة، حيث وصل�ت باقة م�ن الزهور من 
رئي�س التحالف الوطني الس�يد عمار الحكيم 
ووزير الشباب والرياضة عبد الحسني عبطان 
وكذلك الهيئة السياس�ية للتيار الصدري وعدد 
م�ن النواب منهم عي الع�الق، والنائبة صباح 
التميم�ي، والنائ�ب بيس�تون ع�ادل والنائب 
عبد الحس�ني االزيرج�اوي ونقيب الصحفيني 
الالم�ي  مؤي�د  الس�يد  والع�رب  العراقي�ني 

وغرهم.
م�ن جانب آخ�ر »تلق�ت وزارة النقل رس�الة 
م�ن املنظمة العاملية لالرص�اد الجوي يتضمن 
اش�عارا برف�ع الحظر املف�روض عىل عضوية 
العراق يف املنظمة , وبذلك استعاد العراق حقه 

بالرتشيح للمناصب العليا يف املنظمة ».
وقال وزي�ر النقل كاظم فنج�ان الحمامي ان 
»الهيئة تلقت رس�الة من خ�الل املمثل الدائم 
للع�راق يف املنظمة مع�اون مدير ع�ام الهيئة 
ثائر حس�ني تتضم�ن ق�رار اع�ادة العضوية 
الكامل�ة للع�راق ومن ضمنها ح�ق التصويت 
باالنتخابات والرتشيح لعضوية اللجان الفنية 
واملجل�س التنفيذي واالمانة العامة للمنظمة« 

.
واش�ار الحمامي اىل ان »ه�ذا االنجاز جاء بعد 
سلس�لة متابعات وجهود كبرة من قبل مدير 
عام الهيئة عي صاحب ومعاونه ثائر حسني , 
الفتا ان »االتصاالت املس�تمرة مع االمني العام 
م�ن اجل من�ح العراق فرص�ة ترتيب االوضاع 
املالي�ة لغ�رض تس�ديد الدي�ون املرتاكمة منذ 

عرش سنوات«.
 واشاد » بهذا االنجاز الكبر وعن خطوة كبرة 
نح�و التق�دم واالزدهار لهيئة االن�واء الجوية 
وموظفي الهيئة . داعيا لهم بالسداد والتوفيق 

يف عملهم خدمة للعراق العظيم .

وزير النقل يزف برشى استعادة هيئة االنواء اجلوية عضويتها يف املنظمة العاملية لألرصاد
رعى حفل إعادة افتتاح األجواء العراقية

    البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البرصة ماجد النرصاوي 
ع�ن تش�كيل لجن�ة مش�رتكة إلكم�ال 
مرشوع م�د س�كة الحديد ب�ني البرصة 
ومدين�ة املحمرة اإليرانية، مؤكدة عزمها 
إقام�ة امل�رشوع ملا ل�ه تأث�ر اقتصادي 

ايجابي عىل البلدين.
وق�ال محاف�ظ الب�رصة ، عق�ب لقائ�ه 
محافظ خوزس�تان اإليراني�ة غالم رضا 
رشيعتي، إن »وزارة النقل قامت بتشكيل 
لجنة برئاس�ة مدي�ر الس�كك وعضوية 
اللمس�ات  لوض�ع  الب�رصة  محافظ�ة 
األخرة للمرشوع وتقدي�م املقرتحات يف 

غضون شهر« .
وأكد املحافظ »اكتمال مسارات املرشوع 
ال�ذي يرتب�ط بمدين�ة املحم�رة رشق�ي 
الب�رصة ، فيم�ا يس�جل لتلك املس�ارات 

مش�اكل تخص األلغام سيتم العمل عىل 
معالجته�ا .ولف�ت اىل إن »إي�ران تربعت 
بإنشاء جرس لذلك املرشوع داخل البرصة 
بكلف�ة تتج�اوز ال� 12 ملي�ون دوالر، يف 
املقاب�ل جهزت الحكوم�ة العراقية كافة 
البرصة  املتطلبات«.كم�ا أعلن محاف�ظ 

ع�ن »تخصي�ص ارض تبلغ مس�احتها 
100 دونم الس�تغاللها كمنطقة تجارية 
ح�رة م�ع الجان�ب اإليراني، فيما أش�ار 
اىل إن »مس�تثمر عراقي س�يبارش العمل 

بتنفيذ تلك املنطقة يف غضون شهر.
وق�ال محافظ البرصة يف مؤتمر صحفي 

عقب لقائه محافظ خوزس�تان اإليرانية 
»محافظ�ة  إن  رشيعت�ي،  رض�ا  غ�الم 
البرصة وبجهود اس�تثنائية استحصلت 
تل�ك األرض الت�ي تق�ع مقاب�ل املنطقة 
الح�رة الت�ي أعدته�ا جمهوري�ة إي�ران 
اإلسالمية ، مبيناً إن األخرة جادة يف هذا 
االتجاه وبارشت بإكم�ال البنى التحتية 

للمنطقة«.
ولف�ت الن�رصاوي اىل أن مديري�ة املنافذ 
الح�رة العراقية وعدت بمب�ارشة العمل 
يف املنطق�ة الح�رة بالب�رصة وم�ن قبل 
مس�تثمر عراقي يف غضون ش�هر بعدما 

أكمل تعاقده مع املديرية .
وأكد أن الحكومة املحلية أكملت بدورها 
متطلبات إقامة املنطقة والتي من املؤمل 
إن تك�ون ذات ج�دوى اقتصادي�ة كبرة 
من خالل عمليات كبرة للتبادل التجاري 

بني البلدين .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املديري�ة العامة لتوزي�ع كهرباء 
الك�رخ انه�ا وبرعاي�ة وزي�ر الكهرب�اء 
قاسم الفهداوي أبرمت عقوداً جديدة مع 
الرشكات االستثمارية الحائزة عىل عقود 
الخدمة والجباية لعدد من مناطق الكرخ.

وزارة  باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
الكهرب�اء مصعب رسي امل�درس, يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » مدي�ر 
عام املديرية بهاء زيد خلف وقع العقد مع 
ممثي الرشكات اذ تم إضافة )5( محالت 

جديدة لرشكة به رزيار للمقاوالت شملت 
املح�الت ) 602- 618-614-606-604( 
لتخدم )7845( مشرتك, اىل جانب إضافة 
)24( محل�ة  جدي�دة لرشك�ة كرس�تال 
ش�ملت املحالت )617-615-613-611( 
يف منطقة الداوودي واملحالت )605-603-
607( يف منطق�ة ح�ي املتنب�ي واملحالت 
)201-203( يف  منطقة البيجية واملحالت 
)202-204-206-208( يف منطق�ة حي 
الكرام�ة واملح�الت )210-212-214( يف 
منطق�ة حي الطالئ�ع واملح�الت )216- 
218( يف منطق�ة ح�ي الخل�ود واملحل�ة 

واملح�الت  الصالحي�ة  منطق�ة   )220(
)222-224-228( منطق�ة ك�رادة مريم  
واملحل�ة )207( منت�زه ال�زوراء, اضافة 
اىل مطار بغ�داد الدويل لتخ�دم )25725( 
مش�رتك, وكذل�ك  إضاف�ة )7( مح�الت 
لرشك�ة دي�ار الغان�م للمقاوالت ش�ملت 
املنطقة الخرضاء واملحالت ) 217-215-
لتخ�دم   )232-230-228-226-219
)1301( مشرتك, فضالً عن اضافة )25( 
محل�ة لرشكة خرضاء القائ�م للمقاوالت 
ش�ملت املحالت )810-808-806-804-
-824-822-820-818-816-814-812

826-838-840-842( منطق�ة ال�دورة 
البي�اع  ) 817-819(منطق�ة  واملحلت�ني 
.واوض�ح  مش�رتك«   )35401( لتخ�دم 
ان »ه�ذه العق�ود من ضم�ن التوجهات 
ب�ارشاك  ال�وزارة  واهتم�ام  الحكومي�ة 
القط�اع الخ�اص يف ادارة توزي�ع الطاقة 
ك�ي ينع�م املواط�ن بالتي�ار الكهربائ�ي 
املستقر وتحقيق وفرة من الطاقة وتقليل 
التج�اوزات  ع�ىل  والقض�اء  الضائع�ات 
وضم�ان عدالة التوزيع, وان تعرفة اجور 
اس�تهالك الطاقة هي ذاته�ا املعمول بها 

من قبل وزارة الكهرباء.

   بغداد/ المستقبل العراقي

حدد مرصف الرافدين »اسعار الدفعة االوىل البالغة %10 
من قيمة الوحدة الس�كنية ملرشوع بس�ماية الس�كني 
التي تمنح للمواطنني واملوظفني. وقال املكتب االعالمي 
للم�رصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

من�ه، ان »املرصف حدد قيمة الدفعة االوىل البالغة 10 % 
من الوحدة السكنية يف بس�ماية حيث بلغ سعر الدفعة 
االوىل للوحدة الس�كنية التي تكون مس�احتها 100 مرت 
)7,560,000 ( س�بعة ماليني وخمس�مائة وستني الف 
دينار«. وأض�اف البيان، انه »س�يلغى تقديم الكفيل يف 
حال تم دفع 40 % من قيمة الوحدة السكنية«. واوضح 

أن »دفع االقس�اط الشهرية للوحدة السكنية تكون بعد 
شهر من تاريخ تنظيم العقد ملنح القرض«.

ويكون القسط الشهري للدفع كاالتي :
437,360  دينار للشقة بمساحة 100 مرت
 492,030 دينار للشقة بمساحة 120 مرت

 535,766 دينار للشقة بمساحة 140 مرت.
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الصحة تقيم املعرض واملؤمتر الدويل 
االول للرعاية الصحية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اقام�ت وزارة الصحة املع�رض واملؤتمر ال�دويل االول للرعاية الصحية الش�امل يف 
العراق«.

واف�اد بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، انه »برعاي�ة وزيرة الصحة 
عديلة حمود »اقامت وزارة الصحة والبيئة وبالتعاون مع الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية واملستلزمات الطبية املعرض واملؤتمر الدويل االول للرعاية الصحية الشامل 
يف العراق والذي يقام عىل ارض معرض بغداد الدويل /قاعة بغداد للفرتة )28-26( 

نيسان 2017 وذلك بمشاركة  العديد من الرشكات االجنبية واملصانع الوطنية«.
واضاف ان »املعرض يهدف لتلبية  الغاية املنش�ودة يف عرض املنتوج من الرشكات 

الرصينة يف بلدان العالم ملا لها من تعلق بصحة الفرد العراقي.

صحة الكرخ: استقبال »75« الف مراجع يف قطاع 
الدورة خالل الربع االول من العام احلايل

الزراعة تدعو اىل اختاذ اجراءات رادعة 
حلامية املنتج املحيل وتشجيع املزارعني

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل قطاع الدورة للرعاية الصحية االولية اكثر من )75000( الف مراجع خالل الربع 
االول من العام الحايل يف املراكز الصحية التابعة للقطاع. ذكر ذلك مدير قطاع الدورة للرعاية 
الصحي�ة االولي�ة طالب عودة عبد الله يف بيان لدائرة صحة بغداد الكرخ تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، اس�تقبلت املراكز الصحية التابعة لقطاع ال�دورة للرعاية الصحية االولية اكثر 
م�ن )75000( ال�ف مراجع خالل الربع االول من العام الح�ايل«.و بني عبد الله ان » قطاع 
ال�دورة يض�م )11( مركز صحي منه�ا )8( مراكز صحي�ة رئيس�ية و )2( مركز لصحة 
االرسة و مركز صحي فرعي واحد و تقدم هذه املراكز خدماتها الكثر من )356306( الف 
نسمة من الساكنني يف مدينة الدورة و مناطقها«.و اضاف عبد الله »تقوم املراكز الصحية 
بتقديم الخدمات الطبية والعالجية والوقائية للمواطنني والنازحني و الضيوف الس�اكنني 
يف منطقة الدورة حيث بلغ عدد املراجعني لربنامج )ICD( اكثر من )75314( الف مراجع 
و بل�غ عدد مراجعي وح�دة الرعاية املتكامل�ة لصحة الطف�ل )IMNCH( )21430( الف 
مراجع و )8649( مراجعة لوحدات رعاية االم و )9194( حامل ». وأوضح كما »استقبلت 
وحدات االسنان )13589( الف مراجع وقدمت لهم كافة الخدمات العالجية و الوقائية من 
ضمنها قلع االسنان و الحشوات الدائمية إضافة إىل تقديم خدمات العناية املنظمة لطلبة 
املدارس و بنس�بة 100 % و بلغ عدد املراجعني للفحوصات الس�اندة ) 6,739 ( مراجع و 
)32018( مراج�ع يف وحدات املختربات باإلضافة اىل املش�اركة الفعال�ة بمفارز )الزيارات 
الدينية ، حمالت لقاح شلل االطفال ، حمالت لقاح الكولرا ، األنفلونزا املوسمية( و اجراء 
اللقاحات غر الروتينية )لقاح داء الكلب ، السحايا السحائي ، التيفوئيد ، الخدمات الطبية 
والصحي�ة ملجمعات النازحني(«.و اك�د عبدالله أن »جميع الربامج تنفذ يف املراكز الصحية 
بضمنها التحصني و الزائر الصحي و برنامج الكشف املبكر للضغط والسكري و رسطان 
الثدي والرعاية األم و الرعاية املتكاملة لصحة الطفل و الربنامج التغذوي وخدمات تنظيم 

األرسة و الخدمات النفسية و خدمات املناطق النائية يف القرى و األرياف .

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الزراع�ة، اىل اتخ�اذ اجراءات رادع�ة لحماية املنتج املح�ي، مؤكدة انها 
تق�دم الخدمات للمزارع�ني يف مجال البذور واالس�مدة واملكافحة«.وقالت الوزارة يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انها »تثمن موافقة الربملان العراقي للتصويت عىل 
صيغة قرار بخصوص الزام الجهات املعنية بتطبيق حماية املنتج الزراعي الوطني«، 
ع�ادة ه�ذا الق�رار بأنه »خطوة متقدم�ة من اجل حماي�ة املنتج املح�ي والذي كان 
من اوىل مه�ام وتوجهات وزارة الزراعة«.واضافت انها »تق�دم الخدمات للمزارعني 
س�واء كان يف مج�ال الب�ذور او االس�مدة او املكافحة املتكاملة فضال ع�ن التقانات 
الحديث�ة للمحاصيل الزراعي�ة والتي افضت نتائجها  اىل زي�ادة االنتاج الزراعي كما 
ونوع�ا مم�ا يتطلب اص�دار قوانني هامة لحمايت�ه من املس�تورد االجنبي من خالل 
الزام املنافذ الحدودية بتطبيق القرارات الصادرة بهذا الش�أن  وتفعيل قانون الحجر 
الزراعي«.واوضحت انها »طالبت منذ فرتة ليس�ت بالقص�رة الجهات  ذات العالقة 
باصدار قوانني حازمة تضفي نتائجها حماية املنتج الزراعي املحي بش�قيه النباتي 
والحيواني«، معربة عن املها »بان يكتس�ب ه�ذا القرار املوافقة النهائية مع اصدار  
اجراءات رادعة لغرض تنفيذه من اجل حماية املنتج املحي وتش�جيع املزارعني عىل 

زيادة االنتاج الزراعي.

التجارة تناقش آليات الرشوع بإنتاج الطحني الصفر وطرحه باألسواق
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتصنيع الحب�وب يف وزارة 
التج�ارة ع�ن »مناقش�ة الي�ات ال�رشوع بانت�اج 
الطح�ني الصف�ر يف عدد من مطاحنه�ا الحكومية 
واالهلية املؤهلة« .واض�اف مدير عام الرشكة طه 
ياس�ني عباس يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »اجتماع�ا موس�عا عقد م�ع ال�كادر الفني يف 
الرشكة واملطاح�ن الحكومية اضاف�ة اىل عدد من 
اصحاب املطاح�ن االهلية املؤهل�ة النتاج الطحني 
الصف�ر ».مضيف�اً  ان »هن�اك موافق�ة اولية من 
الجهات ذات العالقة للرشوع بعملية انتاج الطحني 
الصفر محليا بواسطة املطاحن الحكومية واالهلية 

املؤهلة والراغبة باالنتاج وتم اعداد دراسة لالليات 
التي يمك�ن تطبيقها النتاج الطح�ني الصفر وفق 
املعاير املعتمدة يف الدول املنتجة للطحني الصفر«.

اىل  االس�تماع  تضم�ن  »االجتم�اع  ان  اىل  الفت�ا   
مقرتحات وطروحات اصح�اب املطاحن والكوادر 
الفني�ة يف الرشكة ومناقش�تها للوص�ول اىل اتفاق 
مبدئي للرشوع بعملية االنتاج ودعم املنتج املحي.

 داعيا اصحاب املطاح�ن املوهلة من حيث املعدات 
واملكائ�ن واالمكانات املادية النتاج الطحني الصفر 
لتقدي�م طلباته�م اىل الرشك�ة لغرض اس�تحصال 
موافق�ة مجل�س الوزراء واج�راء الكش�ف الفني 
للمطاح�ن الراغبة وامكانية الحص�ول عىل اجازة 
اس�ترادية لتوريد مادة الحنطة ومفاتحة الجهات 

املختص�ة للحصول عىل التس�هيالت الالزمة وابداء 
الرشك�ة للمس�اعدة يف مجال تس�ويق االنتاج من 

خ�الل حث اصح�اب املخاب�ز واالف�ران عىل رشاء 
الطحني الصفر املنتج محليا ، وبنفس الوقت تكون 
الرشكة ه�ي الجهة املرشفة عىل مواصفة الحبوب 
املطلوب�ة واص�دار ش�هادات الفحص .م�ن جانب 
اخر اش�ار ياس�ني اىل »مش�اركة 60 ش�احنة من 
اس�طول النقل التابع للرشكة بنق�ل مادة الحنطة 
من س�ايلو مخم�ور يف اربي�ل اىل س�ايلوات بغداد 
)ال�دورة والتاجي والرصافة وخان ضاري ( لتلبية 
حاجة املطاحن العاملة يف انتاج الطحني املخصص 
ملحافظة بغداد وحس�ب الخط�ة املركزية الصادرة 
من دائ�رة التخطيط واملتابع�ة ملناقلة الحبوب من 
املناطق الش�مالية اىل بغداد واملحافظات الجنوبية 

لسد النقص الحاصل فيها .



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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 تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية وكما مبني ادناه :

وبالرشوط التالية :
1- يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين( الفرع الرئييس رقم 

الحساب هو 90956.
2-يتلم فتلح العلروض الفنية والتجارية يف ان واحلد )يف اليوم الذي يي تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفلة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثلي الرشكات اىل مقر رشكتنا عند 

الساعة العارشة من اليوم الذي يي تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )28( ادناه  
3-يفضل تقديم االسعار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوسط وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .

4-يتم تقديم عرضني مغلقني )فني وتجاري( منفصلني مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسم الكامل وعليهما 
ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .

5-يجب تحديد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية يف كال العرضني ويجب ان ال تقل 
مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 

6-ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات 
7- عىل الرشكات الراغبة يف املشلاركة تقديم كافة املستمسلكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شهادة تاسيسية حديثة ونافذة ومصدقة  حسب االصول من السفارة او القنصلية  
العراقية يف بلد الرشكة ل براءة ذمة صادرة من الهيئة  العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي  ل املوقف املايل متمثل بحسلابات ختامية الخر سلنتني مالية ل الهوية التجارية النافذة( مع 

تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض الفني  املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا .
8-يتم تقديم تامينات اولية  وحسلب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن  اعاله من قبل املسلاهمني يف الرشكة وحسلب التعليمات وترفق مع العرض التجاري    )خطاب ضمان او صك 
مصدق او سفتجة( نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )مرصف الهدى ، البالد االسالمي لالستثمار والتمويل ،، املرصف العراقي للتجارة ، مرصف كوردستان الدويل لالستثمار 
والتنمية ، مرصف اربيل ، مرصف جيهان لالسلتثمار والتمويل ، الوطني االسلالمي ، املنصور لالسلتثمار ، االقليم التجاري لالسلتثمار والتمويل ، )امريالد سلابقا( مرصف بغداد ، مرصف 
الخليج التجاري ، سومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهي العراقي ، االستثمار العراقي ، اشور الدويل لالستثمار ، العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية ، التنمية الدويل لالستثمار والتمويل، 
التجلاري العراقلي، مرصف بيبلوس اللبناني، مرصف الرشق االوسلط العراقي  لالسلتثمار ، البحر املتوسلط( وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العلراق وترفق مع العرض التجاري 
وتطلق هذه التامينات  االولية ترفض التامينات االولية  الصادرة من) بنك اسيا الرتكي ، دار السالم لالستثمار ، مرصف الشمال ، مرصف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ومرصف الوركاء 
لالسلتثمار والتمويل  ومرصف البرصة الدولية واملرصف املتحد لالسلتثمار ومرصف االقتصاد لالسلتثمار والتمويل ومرصف االتحاد العراقي( ويجب ان تكون هذه  التامينات نافذة ملدة ال 

تقل عن )120( يوما 
9-تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من ل اىل(

10-رشوط الدفع / اعتماد مسلتندي غري مثبت وغري قابل للنقض او التحويل  تطلق املسلتحقات )100% ( بعد اسلتالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات يف مصفى الدورة ويمكن االتفاق 
عىل نسلب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة يتم احتسلاب اسلعار جميع العطاءات الغراض املفاضلة عىل اسس موحدة وبموجب  نرشة البنك املركزي العراقي يوم الفتح ويكون الدفع 

بالدينار العراقي فقط للرشكات العراقية ويتم احتساب االسعار عىل اساس نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اعداد العقد ويثبت املبلغ يف العقد.
11-تفرض غرامة تاخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

12-تقدم التامينات النهائية عىل شلكل خطاب ضمن  حسلن التنفيذ )حرصا( للعقد بنسلبة  )5%( خمسلة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد 
املصلارف اللواردة يف الفقلرة رقم 8 خالل مدة ال تتجاوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاخر ، تهملل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد 
او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان ، ويف حالة وجود )فرتة ضمان(تطلق كفالة حسلن االداء بعد اسلتالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز 

كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا .
13-سليتم اسلتقطاع نسلبة )2,7%( من قيمة العقد  كرضيبة وذلك بالنسلبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية فيتم حجز هذه 
النسلبة كأمانات رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وبخالفه سليتم احالة هذه االمانات  اىل الهيئة العامة للرضائب خالل مدة التزيد عن 
)30( يوم من تاريخ انجاز العمل وتكون النسبة 3% للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي واليتم  رصف الدفعة االخرية للمقاولني واملتعاقدين وعدم تسوية الحساب النهائي للمقاول اال 
بموافقة تحريرية من الهيئة العامة للرضائب او استقطاع مانسبه ) 10%( عرشة من املئة منها وارسالها اىل الهيئة العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد عىل 

دفعة واحدة ام عىل عدة دفعات .
14-تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع

15-يستقطع مبلغ )205000( دينار عراقي من مبلغ العقد عن قيمة اجازة االسترياد.
16-شهادة املنشأ يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.
17-سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب مايتم تحيدة من قبل وزارة البيئة .

18-ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
19-منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول

20- يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة –املدينة –الشارع –البناية –العنوان الربيد  والهاتف (و اسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي 
وبخالفه يهمل العرض.

 LIOYDS REGISTER _ BUREAU VERITAS _ INTERTEK GLOBAL _ TUV RHEINLAND _ DNV          ( : 21-تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية
22-تقديلم كتلاب  تخويلل ملن الرشكات املصنعلة مصدقة من وزارة الخارجيلة او السلفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشلا وحسلب التعليمات والطلبيلات )تجهيز املواد 

املتخصصة(
23- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )100دوالر(

24-تطبيلق القوانلني والتعليملات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعلات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضلاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون 
الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .

25-يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العروض الفنية والتجارية( وبخالفه سيتم اهمال العروض
26-عدم تعامل الرشكة املتعاقدمعها مع ارسائيل بأي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية.

27-يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء  الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم 
رشكتنا بتحديد تاريخ انعاقد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة .

28-تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2017/5/29.
29-كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات  تنفيذ العقود الحكومية  رقم ) 2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.
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بيان اكتتاب
إىل / السلادة الجمهلور الكريم ومسلاهمي رشكة مرصف القرطاس االسلالمي لالسلتثمار والتمويل مسلاهمة 

خاصة 
رأسمالها )100,000,000,000( مئة مليار دينار

اسلتناداً إىل قانون الرشكات رقم )21( لسلنة 1997 املعدل واسلتناداً إىل قرار اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ 
16/ 4/ 2017 واملتضمن زيادة رأسلمال رشكة مرصف القرطاس االسلالمي لالسلتثمار والتمويل  مسلاهمة – 
خاصة من )100,000,000,000( مئة مليار دينار عراقي إىل )250,000,000,000( مئتان وخمسون مليار دينار 
عراقلي أي بطرح اسلهم قدرها )150,000,000,000( مئة وخمسلون مليار دينار / سلهم لالكتتاب العام وفق 
أحلكام امللادة )55 /اوالً( من قانون الرشكات مع مراعلاة املادة )56( اوالً وثالثاً من قانلون الرشكات رقم )21( 
لسلنة 1997 املعدل لذا ندعو املساهمني والجمهور لالكتتاب باالسلهم املطروحة والبالغة )150,000,000,000( 

مئة وخمسون مليار دينار وفق أحكام املادة )55 / اوالً( من قانون الرشكات وفق التفاصيل التالية:-
اوالً: اسم الرشكة:

رشكة مرصف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة
ثانياً: مركز الرشكة:

1- الفرع الرئييس بغداد.
2- ولهلا الحلق يف فتح فروع داخل العراق وخارجه بموجب خطة سلنوية للرشكة بعد اسلتحصال موافقة البنك 
املركلزي العراقلي كذلك لها الحق يف نقل الفرع الرئييس أو أي من فروعها داخل العراق أو غلق أو دمج أي فرع بعد 

استحصال موافقة البنك املركزي العراقي.
ثالثاً: غرض الرشكة وطبيعة عملها ونشاطاتها :

يهدف املرصف إىل تقديم الخدمات املالية واملرصفية املتفقة مع احكام الرشيعة االسالمية لالسهام بتنمية االقتصاد 
الوطني قدر امكانيته املتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحسلابه او لحساب غريه يف داخل العراق وخارجه جميع 
اوجه النشلاط املرصيف املعروفة واملسلتحدثة وجميلع االعمال املرصفية واالسلتثمارية املختلفة االسلالمية وبما 
اليتعارض مع احكام الرشيعة االسلالمية واملعايري الدولية االسلالمية الرشعية واملحاسبية وقانوني البنك املركزي 

واملصارف االسالمية النافذين والتعليمات الصادرة بموجبها وله فيسبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية :
1 – استالم ودائع نقدية ) يف شكل ودائع تحت الطلب او ودائع الجل او ودائع مقيدة او غري مقيدة او انواع اخرى 
من الودائع ( او اي اموال اخرى مسلتحقة السلداد بدون فائدة ووفقا الحكام الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية 

االسالمية والرشعية وقانون املصارف االسالمية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع املودوعة لديه بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط 
او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح املتحقق عن عملية االسلتثمار يف حالة زيادته عن حد معني يذكر يف العقد 
مسلبقا وان يتم الرصف باموال املودعني حسبما متفق عليه عند االيداع وفقا الحكام الرشيعة االسالمية واملعايري 

الرشعية واملحاسبية االسالمية الدولية .
3 – تاسليس محافظ اسلتثمارية وصناديق اسلتثمارية واصدار صكوك مقارضة مشلرتكة او صكوك مقارضة 

مخصصة وفقا ملا يحدده البنك املركزي العراقي .
4 – انشاء صناديق التامني التباديل لصالح املرصف او املتعاملني معه يف مختلف املجاالت .

5 – قبلول االوراق التجارية واملالية لحفظها وتحصيل الحقلوق املرتتبة عليها الصحابها ودفع وتحصيل الصكوك 
واوامر واذونات الرصف مالم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام .

6 – تقديلم خدمات املقاصة والتسلوية والتحويل للنقلد واالوراق املالية واوامرالدفع واذونلات الدفع ) بما يف ذلك 
الصكوك وبطاقات االئتمان ( والخصم واملدفوعات االخرى والشليكات السياحية والحواالت املرصفية والتحويالت 
السلكية واملبالغ املدينة والدائنة املرخص بها سلفا وكذلك تقديم خدمات كمدير حافظ لالوراق او كمستشار مايل او 
كوكيل استشاري مايل مع مراعاة قانون البنك املركزي وقانون املصارف االسالمية ونظام الدفع االلكرتوني النافذة 

والتعليمات الصادرة بموجبها وبما اليخالف احكام الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية الرشعية واملحاسبية .
7 – حفلظ وادارة االشلياء الثمينلة بما فيها االوراق املاليلة وتقديم خدمات حفظ االمانلات وبما اليخالف احكام 

الرشيعة االسالمية واملعايري الرشعية الدولية وقانون املصارف االسالمية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه .
8 – ان يقوم بالبحوث والدراسات املتعلقة بانشاء املرشوعات ودراسات الجدوى االقتصادية وتوظيف اخرين لهذا 

النشاط كما يقوم بالدراسات الخاصة لحساب زبائنه وتقديم املعلومات واالستشارات لهم .
9 – ان يشارك املرصف يف اتحاد املصارف االسالمية وتبادل الخربة مع البنك االسالمي للتنمية واملصارف االسالمية 

يف كافة ارجاء املعمورة .
10 – تملك االموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها واستثمارها وتاجريها واستئجارها بما فيذلك استصالح االرايض 
اململوكة واملسلتاجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسلياحة واالسلكان بعد الحصول عىل موافقة البنك املركزي 

العراقي ونقل ملكية العقارات حال االنتهاء من الغرض الذي انشات من اجله .
11 – تاسليس الرشكات او املسلاهمة فيهلا يف مختلف املجاالت املكملة الوجه نشلاطها واملسلاهمة يف الرشكات 
القائمة ذات النشلاط غري املحرم رشعا بموافقة البنك املركزي العراقي وبما التزيد عىل النسبة التي يحددها البنك 

من راسمال املرصف واحتياطياته .
12 – املسلاهمة يف رؤوس اموال املصارف االسلالمية املجازة داخل العراق وخارجه بعد اسلتحصال موافقة البنك 

املركزي العراقي .
13 – اليجوز التعامل يف الفائدة املرصفية اخذا وعطاءا .

14 – اليجوز االستثمار او تمويل ايسلعة او مرشوع التبيحه الرشيعة االسالمية .
15 – اليجوز تمويل عمليات السمرسة باملشاريع العقارية .

16 – اليجلوز تعلدي قيملة املمتلكات الثابتة املعدة السلتعمال نسلبة 30 % ملن صايف امواله الخاصة االساسلية 
وال تتجلاوز نسلبة اسلتثماراته يف املمتللكات الثابتة بما فيها النسلبة املذكلورة اعاله 50 % ملن قيمة محفظته 

االستثمارية.
17 – عىل املرصف تعيني هيئة رشعية من قبل الهيئة العامة للمرصف بما اليقل عن ) 5 ( اعضاء من بينهم ) 3 ( 
من ذوي الخربة يف الفقه االسالمي واصوله واثنني منهم يف االقل من ذوي الخربة واالختصاص يف االعمال املرصفية 
والقانونية وال يجوز حل الهيئة الرشعية او اعفاء اي عضو فيها اال بقرار مسبب من مجلس ادارة املرصف باغلبية 

ثلثي االعضاء وموافقة الهيئة العامة للمرصف .
املادة الرابعة : راس مال الرشكة :

راس ملال الرشكلة ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مئلة مليار دينار مقسلم إىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مئة مليار 
سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

املادة الخامسة :
اوال : علدد اعضلاء مجللس االدارة االصليني ومثلهم االحتيلاط تنتخبهم الهيئة العامة للرشكلة ويكون عدد ) 5 ( 

اصليني و ) 5 ( احتياط .
ثانيا : مع مراعاة توفر الرشوط القانونية يف عضوية مجلس االدارة الواردة فيقانون الرشكات رقم ) 21 ( لسلنة 

1997 وقانون البنك املركزي العراقي .
عدد االسهم املطروحة ) 000 ، 000 ، 000 ، 150 ( مئة وخمسون مليار دينار / سهم .

3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .
4 – مكان االكتتاب : مرصف الرشق االوسط العراقي لالستثمار – الفرع الرئييس – بغداد عرصات الهندية .

- مرصف الرشق االوسط العراقي لالستثمار – فرع الزاهر – بغداد ساحة الواثق .
5 – مدة االكتتاب وبدايته 

- التقل عن ثالثني يوم والتزيد عن سلتني يوم وسلوف يتم غلق االكتتاب عند االكتتاب بكامل االسلهم بعد مرور ) 
30 ( يوم من تاريخ االكتتاب .

- تكون الخمسلة عرش يوم االوىل لالكتتاب للمسلاهمني والخمسلة عرش يوم الثانية للجمهور واملسلاهمني غري 
املكتتبني خالل الخمسة عرش يوم االوىل وفق احكام املادة 56 ثالثا من قانون الرشكات .

- تاريخ بدء االكتتاب 30 / 4 / 2017 
- يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات .

اعالن
قلدم املواطن )مصطفى حسلن عبلاس( طلبأ يروم 
فيه تسلجيل لقبه وجعله )الكاريض( بدال من الفراغ 
واسلتنادأ اىل احلكام امللاده 24 من قانلون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لسلنه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا 
االعالن يف الجريدة الرسلميه فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعلة هذه املديريلة خالل عرشة ايلام من تاريخ 

النرش.
 اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

اعالن
 قلدم املواطن)علي حسلن عبلاس( طلبأ يلروم فيه 
تسلجيل لقبله وجعلله )اللكاريض( بدال ملن الفراغ 
واسلتنادأ اىل احلكام امللاده 24 من قانلون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لسلنه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا 
االعالن يف الجريدة الرسلميه فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعلة هذه املديريلة خالل عرشة ايلام من تاريخ 

النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

تنويه 
نرش يف صحيفه املستقبل العراقي  رقم القرار 80/ب2 
/ 2017 دون ذكلر تاريخ القلرار وهو 12/3/2017 

لذا اقتىض التنويه

فقدان
فقد مني سلند العقار املرقم 7666/1 حي قادسليه 
صدام باسم حسني نعمه محمد فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

اعالن
قدم املواطن)صدام حسني بدر( طلبا اىل هذه املديرية 
يطللب فيه تبديل االسلم وجعله )عبلد الله( بدال من 
)صلدام ( وعملال باحلكام امللادة )22( ملن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطللب باحدى الصحلف املحلية فملن لديه اعرتاض  
مراجعلة هلذه املديرية خلالل فرتة علرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكسله سلوف ننظر يف الطلب حسب 

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

فقدان
فقلدت مني املستمسلكات جنسلية االحلوال املدنية 
وشهادة الجنسلية وبطاقة السلكن بأسم عبد الحق 
جاسلم لفتة فعىل من يعثر عليها االتصال عىل الرقم 

07709670606

فقدان 
يف   11 بالعلدد   24598 املرقملة  الوثيقلة  فقلد 
2011/1/30 والصلادرة من املديريلة العامة لرتبية 
يف النجف بأسلم املواطن )كريم منصور محمد( فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقلدت مني الوثيقلة املدرسلية املرقمة العلدد 95 ) 
991297( يف 2016/12/14 الصلادرة من مدرسلة 
الشلهيد سلليم الحي االبتدائية املعنونة اىل ) مديرية 
رشطة املثنى ( بأسم ) احمد معجون عبد الله ( فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد مني سلند العقلار االصي املرقلم 1710/2 حي 
الحسلني يف النجف واملسلجل بأسلم العراقلي نعمة 
جلواد خرض  فعىل من يعثر عليها تسلليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة عفك
العدد 175/ب/2017
التاريخ 2017/4/25

اىل املدعلى عليهلم 1- احملد منديل محملد 2- ميثم 
منديلل محمد 3- وفاء جرب حسلاب 4- ضمياء جرب 

حساب 5- عادل عي محروس 
اعالن

اقلام املدعي ) اسلعد محي كاظلم ( الدعوى املرقمة 
)175/ب/2017( واملتضمنلة ازاللة شليوع العقار 
املرقلم 59 الزويلة وملجهوليلة محل اقامتكلم تقرر 
تبليغكم بواسلطة صحيفتلني يوميتني محليتني  من 
الصحف واسعة االنتشار للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعلد املرافعة املوافلق 2017/5/3 ويف حال عدم 
حضوركم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض ناظم عبد خنجر

تعللن الرشكلة العاملة الدارة النقلل الخلاص علن اجراء 
مزايدة علنية لتأجري الخطوط و املشيدات املدرجة ادناه يف 
محافظلة )بابل( يف اليوم )الخامس عرش( تبدأ اعتبارا من 
اليوم التلايل لنرش االعالن وفقا لقانلون بيع وايجار اموال 
الدوللة املرقلم )21( لسلنة 2013 واللرشوط التي يمكن 
الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( 

دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف السلاعة الحادية عرش يف قسلم 
الرشكلة يف محافظة )بابل( عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد 
براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة 
النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشلهادة الجنسلية 
او ) البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السلكن )النسلخ 
االصلية( وبدفع التأمينات القانونية البالغة 20 % مرضوبا 
يف عدد سلنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور خدمة بنسلبة 2 % وكذلك يتحمل الناكل فرق 
البدلني يف عدد سنني العقد ويف حالة مصادفه موعد املزايدة 

عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة 
مالحظة /يلتزم من ترسو عليه املزايدة الصيانة الدورية

رئيس جملس االدارة
امحد يونس اسامعيل

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

) رشكة عامة(

زيد كاظم رشيف
املدير العام/وكالة

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات

املهندس
ميثاق طالب اسامعيل العلياوي

املدير العام وكالة

اعالن رقم )10039(
بالنظر لعدم حصول راغب

العدد: 10039 
التاريخ: 2017/4/18

اعالن رقم )ط 17( لسنة 2017
BID BONDADVERTISMENT NO.QTYDESCRIPTIONREQ.NO.

7500$ONCE9ITEMSGENERAL ACCESSORIES FILTERS1208/2017
5600$TWICE40000 KGSLARD OIL1607/2017
10000$ONCE2ITEMSLAB EQUIPMENT3522/2017
2700$TWICE6000KGSDRY CHEMICAL POWDER (MONNEX)1616/2017
9000$TWICE90000KGSDEMULSIFIERS FOR CRUDE DISTILLATION UNITS DESALTERS1620/2017

مالحظاتالتأميناتاسم العقارت
20.666.300 خطوط مراب الداخل /17 خط1

سنة واحدةمليون دينار

15.950.500 خطوط مراب الصوب الصغير/12 خط2
سنة واحدةمليون دينار

13.543.900 خطوط مراب جبلة/17 خط3
سنة واحدةمليون دينار

6.119.900 مليون خطوط مراب الشوملي /5 خطوط4
سنة واحدةدينار

1.595.050 مليون خطوط مراب الهاشمية/3خط5
سنة واحدةدينار

7697.850 مليون خطوط ساحة الطهمازية/9 خطوط6
سنة واحدةدينار

10.600.000 خطوط مراب الجامعة/8خطوط7
سنة واحدةمليون دينار

سنتان242.000 الف دينار محل رقم 2 في مراب الحلة الموحد8
سنتان561.000 الف دينار محل رقم 31 في مراب الحلة الموحد9

سنتان423.500 الف دينارمحل رقم 32 في مراب الحلة الموحد10
سنتان462.000 الف ديناركشك حديدي رقم 12 في مراب الحلة الموحد11
سنتان752.400 الف دينارمحل رقم 13 في مراب بغداد القديم12
=296.000 الف دينارمحل رقم 8 في مراب بغداد القديم13
=551.700 الف دينارمحل رقم 14 في مراب الحلة الموحد14
=301.500 الف دينارمحل رقم 18 في مراب الحلة الموحد15
=861.300 الف دينارمحل رقم 20 في مراب الحلة الموحد16
=255.600 الف دينارمحل رقم 22 في مراب الحلة الموحد17
=554.400 الف ديناركشك رقم 5 في مراب الحلة الموحد18
1.166.200مليون دورتي مياه رقم 2/1 في مراب الحلة الموحد19

=دينار
=223.740 الف دينارمحل رقم 2 في مراب بغداد القديم20
=379.800 الف دينارمحل رقم 9 في مراب بغداد القديم21
=737.500 الف دينارمحل رقم 7 في مراب المحاويل22



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1429(  الخميس 27 نيسان 2017

           صّديق الحلو  /  السودان 

 أح�داث كثيرة ومتطورة في رواية س�رديات 
نخلة ل صالح خلفاوي وسامية عبدالرحمن. 
سرديات نخلة رغم انها مقسمة الي محطات 
وفص�ول اال ان هناك وح�دة تربطها باكتمال 
األحداث. في سرديات نخلة أحداث صغيرة تثير 
االهتمام لبها الحرب وأوجاعها.رواية جعلتنا 
مبه�وري األنف�اس ونحن نالح�ق تطورها. 
زمن�ان متوازيان ل�ن يلتقيان أبدا. س�رديات 
نخلة رواية عميقة ناقش�ت معاناة اإلنس�ان 
م�ن جوانب متع�ددة .كثي�ر م�ن المراوغات 
عاشتها سامية عبدالرحمن وصالح خلفاوي. 
يق�ول صالح خلفاوي اقلب حصي األزقة عن 
أثار قدميها. الحبيب�ة النخلة الحبيبة الوطن.

هذه المحطات كأنما هي رسائل متبادلة بين 
س�امية وصالح.فيها م�ن الحميمي�ة الكثير 
ويأت�ي الحنين ال�ي الماضي كعادة إنس�انية 
مش�تهاة .م�ن يرج�ع الماضي لتب�دو طالبة 
جامعي�ة يهواه�ا الجميع. والماض�ي ابدا لن 
يع�ود. محاول�ة القب�ض علي تالبي�ب لحظة 
ماضية ذابت في ثنايا الزمن. اس�تطاع صالح 
خلف�اوي اس�تنباط األحداث الصغيرة لس�بر 

غور عزلة اإلنسان في مواجهة الكون.
وعالق�ات اإلنس�ان الناقص�ة م�ع اآلخري�ن 
وعجز اإلنس�ان األزلي عن التالحم مع اآلخر 
او حتي التواص�ل معه ولو عن طريق الروي. 
حكم الحي�اة الباهرة تتخل�ل النص.من مهام 
الخري�ف إس�قاط أوراق الش�جر. بي�ن البحر 

والب�ر س�احل رطب يخفي عطش�ا اليرتوي. 
لي�س س�وي الب�رد الناع�م يالمس خش�ونة 
المش�اعر حين تحف. تشابكت عناصر الروي 
عند س�امية وصال�ح لتأتي النهاي�ة باكتمال 
الرواي�ة في معناه�ا الكلي فه�ي ضد الحرب 
ومع ارتباط اإلنس�ان عضوي�ا بالحرية التي 
تحقق ش�خصية اإلنس�ان وتجعل لها معني.
هذه المعاني النبيلة منحت الرواية س�ردينها 
وأبعدتها من التاريخ. لقد جسم لنا هنا الراوي 
والرواي�ة موضع اإلنس�ان العرب�ي المقهور 
بواسطة األنظمة الوطنية المتعاقبة. تضافر 
الجهد هنا بحيث التحس بأيهما كتب المحطة 
األولي او األخيرة والس�رد في سرديات نخلة 
محك�م والحب�كات الفنية مش�دودة األحكام 
ومصنوع�ة بإجادة في ش�عرية ملحمية من 

سمات الرواية الحديثة.
االحتف�اء باألل�وان الل�ون األبي�ض ودالالته 
.األبيض يعني عدم النضج .األس�ود اش�تمل 
جين�ات راقي�ة اليمكن حس�ابها. األمل يعني 
الس�واد ألنه يؤجج بتأجج العوامل. العش�ق 
عالم�ان إحداهم�ا م�ن صخ�ر واآلخ�ر م�ن 
دخ�ان. مزج الحس�ي بالمعن�وي مما أعطي 
متع�ة إضافي�ة للن�ص. وس�رديات نخلة في 
اكتماله�ا نحس بمنطقها المب�رر كان كاتبها 
واحد. وح�دة الدالالت تنمو في اتجاه األزمة.
انبث�اق الصراع�ات نتيج�ة اخت�الف الرؤي. 
واستعمال المتضادات يخلق جماليات بديعة.
عند التحوالت تاتي الس�عادة اوالش�قاء .مهد 
صالح خلفاوي للرواية كبداية وتلته س�امية 

عبدالرحم�ن كوس�ط وش�اركا ف�ي النهاي�ة 
معا.البذرة المتحركة في جوفها تثير أس�ئلة 
التنته�ي.. وكذل�ك س�رديات نخل�ة. توظيف 
الطبيعة لمج�اراة الحدث.. طير فاخته يصدر 
هدي�ال موجعا كو كوتي وي�ن أختي؟ ملحمة 
ش�خوصها  بمجموع�ات  نخل�ة  س�رديات 
المغم�ورة والت�ي م�ورس عليها قه�را عاليا 
ط�ال الروح.ناقش�ا في�ه الماض�ي والحاضر 
الخصي�ب.  واله�الل  الش�ام  ارض  وح�روب 
اكتس�بت الرواي�ة فنيته�ا من هذا التماس�ك 
والبناء المتسق.والتش�ويق والمفارقة وهي 
هنا مكمل�ة للطبيعة في فورانه�ا ودورانها. 
رف�ض صال�ح خلف�اوي هن�ا ح�دود الوعي 
ونف�ذ ال�ي الالوع�ي والالمح�دود . لحاياهم 
أقنع�ة الزي�ف. س�امية عب�د الرحم�ن 1003 

المحطة س�امية عب�د الرحمن تكت�ب الجمل 
الس�ردي.ولديها  الن�ص  لتخ�دم  والتعابي�ر 
وح�دة نغ�م قوي�ة وباه�رة ولعمله�ا تأثي�ر 
بي�ن. الص�راع هن�ا جوهر م�ادة الحي�اة .ان 
كان داخلي�ا او خارجيا . لقد اس�تطاع صالح 
وسامية تنس�يق خطتهما الروائية كأنما هي 
رس�ائل متبادلة ف�ي حبكة مالي بالمش�اعر 
النفس�ية ومركزة عل�ي التفاصيل والمواقف 
والص�ور المش�تركة المركزة علي المش�اعر 
اإلنسانية .في حاالت الفرح والغضب واألمل.
في س�رديات نخلة عند الوهل�ة االولي تحس 
بالت�وازي بين ماخطتة س�امية عبد الرحمن 
او م�ا كتب�ه صال�ح خلف�اوي ولك�ن يصبح 
التداخ�ل واالندم�اج عندم�ا ت�دور األحداث. 
س�رديات تخلة إضافة قيم�ة للرواية العربية 

بما تمتاز به من ث�راء معرفي وغموض فتح 
أفاقا للتأويل واالس�تنتاج والرؤي المختلفة. 
وهنا نجد عدة محاور الحب والحرب وأحداث 
معاص�رة تفض�ي الزمن�ة مختلف�ة والزمن 

يتراوح بسيولة تلقائية. .
وياتي التداعي وبوح الشخصيات بهواجسها 
وأحالمه�ا أماله�ا وصراعاتها. ف�ي مجتمع 
ذك�وري غارق ف�ي وهم تفوقه .غطرس�ته. 
وامتي�ازه. الم�رأة اذا خان�ت زوجه�ا ت�داس 
باألرج�ل! تعمق اإليه�ام بحقيق�ة مايروي. 
هن�اك إش�ارات كثي�رة تفت�ح فج�وات ف�ي 
الخطاب الس�ردي تعين المتلقي إلكمال مالم 
يقل�ه النص. والرواية منح�ازة لقضايا األمة 
العربي�ة يق�ول صالح خلفاوي:ف�ي المحطة 
1021 ال اح�د يفك�ر بالح�ب ف�ي وط�ن فقد 
مقومات التواصل. وفي المحطة 2310 تقول 
س�امية عبد الرحمن.رجل سار خلف قراراته 
الطائشة مخلفا وراءة زوجة حامال وطفلين. 
رقصت حتي كاد يغمي عليها. البوح .الصدق. 
والحميمية في سرد س�امية اعترافات الذات 
لل�ذات والمناج�اة الداخلية. امت�زاج الماضي 
بالحاضر بالمستقبل والتنقل عبرها بأريحية 
كقط�ع الش�طرنج. الزمن النفس�ي الداخلي 
للش�خصية لذلك لم تخض�ع األحداث للترتيب 
تنظي�م  إع�ادة  المتلق�ي  مهم�ة  المنطق�ي. 
األحداث وترتيبه�ا. ابدأ لم تختلف طبيعة لغة 
الس�رد من س�امية لصالح كانني امام سارد 
واحد جيش�ان العاطف�ة هو ه�و والفيضان 
الداخلي للش�خوص. األثر والحكم.واألمثال..

في رؤية ذاتيه تمثل وجهة نظر الراوي .قرانا 
رواية موضوعية بامتياز. بها اشياء هائلة قد 
حدثت. صال�ح خلفاوي المحط�ة 1041 بعد 
االنكفاء من الكويت عدنا الي الوطن بال أمل. 
ال أم�ل نحو التغيي�ر فم�ا زال المذياع يصدح 
بح�ب القائ�د. تجمع�ت األح�داث والوقائ�ع 
وقادتنا الي اكتش�اف كنه الحب والعالقة بين 
الوسادة والحب. والحياة هنا تنطوي علي ما 
الحد له من األحداث. معاناة االنس�ان تصور 
في مفردات قوية التأثير وباذخة. يقول صالح 
خلف�اوي في الفص�ل الثال�ث المحطة 1045 
أيتها النجمة التي طوتها يد الس�ماء الترحلي 
نح�و تخوم بال بصي�ص. كون خلف�اوي من 
العابر والجزئي والقصير س�مفونيه للعش�ق 
والح�ب وص�ور لحظات االنكس�ار والضعف 
البشري اعتمادا علي تجميع الصور من البداية 
للنهاية في حياة كاملة . رواية مسايرة لروح 
العص�ر ذات اإليقاع الس�ريع وم�ا يصطخب 
فيها من تعقيد وتشابك. الحب نوع من أنواع 
الخ�الص؛ تركيز وتكثي�ف العب�ارة والتقاط 
الص�ور النفس�ية والدقة في انتق�اء األلفاظ 
وتحليل المش�اعر. حياة كاملة ومحتش�دة . 
تقول سامية عبد الرحمن؛ في المحطة 1047 
من لم يكن العدل من ش�يمه. لن ينصف يوما 
غي�ره. س�رديات نخلة رواية غي�رت دواخلنا 
بما فيها من حيوات خصبة وغنية وجماليات 
الس�رد المتف�ردة .وتلك ال�روح المتقدة التي 
التنطفئ شعلتها بحضورها الفتي ... الحاضر 

بانكساراته يمزقنا قطع متناثرة.

         حسن الوزاني 

خالل عقود عديدة، كان على الثقافة 
العربي�ة أن تبني نفس�ها وأن تش�يد 
بنياتها في الوقت الذي انش�غلت فيه 
الدول ببناء مؤسساتها. وكانت لهذا 
المس�ار المحفوف بعزلت�ه ضريبُته 
أيض�ا. فقد خاض العدي�دون حروب 
مواقع وهمية، وتنازع البعُض حقال 
رمزي�ا كان من المفروض أن يس�ع 
الجميع. وفتح ذلك الباَب إلحس�اس 
مف�رط باإلقص�اء، تزاي�د م�ع تزايد 
عدد المثقفين ومن شابههم، وأيضا 
ألحاسيس تأخذ طعَم األوهام حينما 

تصير مشترَكة وجماعية.
الكتابة األدبية ومش�هدها  وتش�كل 

صورة بليغة عن ذلك. وأجد شخصيا 
من الطري�ف أن يتحدث كاتٌب ما عن 
ك�ون ِكتاب�ه لم يح�ظ باإلقبال فقط 
لكون�ه لم ي�وزع جي�دا. ولعله يقف 
عن�د وج�ه المش�كلة الذي يناس�به. 
فالتوزيع يشكل فعال إكراها حقيقيا 
أمام الكت�اب العربي، ولعل�ه الحلقة 
األضعف في مس�ار صناع�ة الكتاب 

بالعالم العربي.
ولكن يبدو مخالف�ا للصواب اختزال 
أسباب عدم رواج عمل ما في التوزيع 
فقط. وقد يحت�اج الكثير من الكتاب 
أن يكون�وا صريحي�ن م�ع أنفس�هم 
قبل أن يكون�وا صريحين مع القراء. 
فتسعون في المئة )وال عالقة للنسبة 
بأرق�ام وزارات الداخلي�ة وإن كانت 

ص�ادرة ع�ن انطب�اع( م�ن دواوين 
القصصية،  المجامي�ع  الش�عر ومن 
على سبيل المثال، لن يفوق متوسط 
مبيعاتها مئة نس�خة من كل عنوان، 
حت�ى ل�و ُعرض�ت ف�ي كل مكتبات 

البيع.
أما ع�دد العناوي�ن التي وص�ل إليها 
الُكت�اب  لجمي�ع  الس�نوي  اإلنت�اج 
المغارب�ة، عل�ى س�بيل المث�ال، في 
مختلف صن�وف المعرفة واألجناس 
الفرنس�يون  األدبي�ة، فقد تج�اوزه 
ثالثة ق�رون بالتم�ام والكم�ال قبل 
1700، ف�ي  ذل�ك، وبالضب�ط س�نة 
الوق�ت ال�ذي كان عل�ى المغاربة أن 
ينتظروا أكثر من قرن ونصف القرن 
جدي�دة  تكنولوجي�ا  عل�ى  للتع�رف 

اس�مها الطباع�ة، مع م�ا رافق ذلك 
من دهش�ة ترجمها بإخ�الص عالم 
مراكش�ي اس�مه محمد ب�ن إبراهيم 
الس�باعي الذي حس�م المش�كلة من 
خ�الل رس�الته »ف�ي الح�ضِّ عل�ى 
االعتناء بالتآلي�ف الخطية والتحذير 
م�ن الكت�ب المطبوع�ة وبي�ان أنها 
س�بب في تقليل الِهَم�م وعدِم حفظ 

العلم ونسيانه« )هكذا!(.
وال ترتب�ط محدودي�ة اإلنت�اج فقط 
بم�ا ُيفت�رض أن�ه أزمة ق�راء. وذلك 
وهم آخر. فإذا كانت هناك أزمة فمن 
يق�رأ ما نس�تورده م�ن أوروبا ومن 
المش�رق وم�ن لبن�ان أساس�ا الذي 
تتجاوز إيراداتنا منه، على مس�توى 
م�ا  م�رة  بأربعي�ن  المطبوع�ات، 

نصدره إليه.الكتابة مشتل يجمع كل 
المتناقض�ات، حيث يتآل�ف التواضع 
واألن�ا  الجماعي�ة  األن�ا  والغ�رور، 
المفرط�ة ف�ي التمركز ح�ول ذاتها. 
الكتابة وهاجُس  الوعي بمس�ؤولية 
الس�رعة بحثا عن نجومية ما. وحده 
الكات�ب الحقيق�ي من يس�تطيع أن 
يدب�ر كل ذلك.ال أض�ع كل الكرات في 
ملع�ب الكات�ب، وذلك تجنب�ا إلعادة 
اختزال المشكلة من جديد. فالمشكلة 
أكبر من ذل�ك. وعلينا جميع�ا، كتابا 
ومؤسسات، أن نختار إن كنا نريد أن 
نمضي في القرن الحادي والعشرين 
ببني�ة ثقافية قد تصي�ر معها بلداننا 
أش�به بمشتل شماعات بدل أن تكون 

حديقة أفكار.

           عبد الرحمن عناد وناس 
  

لم يس�بقه أدي�ب ترك�ي باالعتراف 
بمجازر األرم�ن واألك�راد وإدانتها 
، لوح�ق قضائي�ا وه�دد باالغتي�ال 
 ، المتح�دة  الوالي�ات  ال�ى  ، ه�رب 
األدب  روائي�ي  كب�ار  اح�د  يعتب�ر 
الترك�ي ، حي�ث تناول ف�ي رواياته 
قضاي�ا المجتمع والتعص�ب الديني 
موضوع�ه  وكان   ، بل�ده  وتاري�خ 
األثي�ر ه�و العال�م اإلس�المي بي�ن 
التقليد والحداثة ، تطور أسلوبه من 
الترميز  ال�ى  الواقعية إلكالس�يكية 

والفنتازيا . 
أورهان باموق ١٩٥٢ -

روائ�ي ، كات�ب س�يناريو ، صحفي 
تركي 

ولد في إس�طنبول ألسرة برجوازية 
تتكلم الفرنسية 

 ، المعماري�ة  الهندس�ة  درس 
وانصرف عنها الى األدب ، كما درس 

الصحافة 
اته�م بأهانته لألم�ة التركية ، وهي 
جريم�ة عقوبته�ا الس�جن لث�الث 

سنوات 
صدر أم�ر قضائ�ي في اح�د أقاليم 

تركيا بأحراق كتبه ولم ينفذ 
العال�م اإلس�المي  اول كات�ب ف�ي 
عارض فت�وى قتل الكاتب س�لمان 

رشدي 
رف�ض قبول لق�ب ) فن�ان الدولة ( 

الذي منحته له الحكومة 
حصل على جائزة نوبل عام ٢٠٠٦ 

ترجم�ت أعماله الى أكث�ر من ) ٣٤ 

( لغة ، وتق�رأ مؤلفاته في ) ١٠٠ ( 
دولة 

نال ع�دة جوائز أدبية خ�ارج تركيا 
، بينه�ا جائزة الس�الم لدور النش�ر 
األلمانية ، كما منحته أيرلندا جائزة 

أيمباك االدبية الدولية 
حاضر في عدة بلدان أوربية ، وكانت 

التذاكر تنفد قبلها بفترة 
اعتبر بعض النقاد ان روايته ) اسمي 
احمر ( هي تقليد إس�المي لرواية ) 
اس�م ال�وردة ( إلمبرتو ايك�و ، وقد 

استغرقت كتابتها منه ستة أعوام 
المتعددة  العاطفي�ة  عرف بعالقاته 

داخل وخارج تركيا 
اختي�ر كعض�و ف�ي لجن�ة تحكي�م 

مهرجان كان السينمائي 
تأث�ر بع�دة كت�اب منه�م بورخيس 

وفوكنر 
كتب س�يرته ف�ي رواي�ة عنوانها ) 

إسطنبول ( 
م�ن مؤلفاته : جودت ب�ك وأبناؤه ، 
المن�زل اله�ادئ ، القلع�ة البيضاء ، 
الكتاب األس�ود ، ورد في دمش�ق ، 
الحياة الجديدة ، اس�مي احمر ، ثلج 
، متحف الب�راءة ، غرابة في عقلي ، 

البيت الصامت .
من أقواله :إذا حاولتم قمع الذاكرة ، 
فال مفر من ان يعود ش�يئ منها الى 

السطح ، وأنا هو من يعود . 
ان مفهوم�ي الش�رق والغ�رب غير 
موجودي�ن حق�اً ، بل هم�ا وجهان 

للحضارة نفسها 
ذات ي�وم ق�رأت كتاب�ا ، ومن�ذ ذلك 

الوقت تغيرت حياتي كلها .

أوهـام الـكـاتـب

أورهـــان بــامــوق ١٩٥٢ 
ادباء يف الذاكرة

رواية رسديات نخلة ..احلارض بانكساراته يمزقنا قطعًا متناثرة

»الجالس�ون في الش�رفة حتى تجيء زينب« – نهى محمود – 
دار بتانة

المجموع�ة القصصي�ة األول�ى للروائي�ة نه�ى محم�ود، هنا 
نج�د قصًص�ا يبرز فيه�ا تعدد األص�وات واالنتقال إل�ى عوالم 
مختلف�ة تحمله�ا كل قصة عل�ى حدة، حتى لو تش�ابه الراوي 
ف�ي قصٍة أو قصتي�ن، إال أن ثم������ّة تماي�ًزا واضًحا في كل 
قصة واخت�الف، حيث نجد الراقصة، واألرمل�ة، والبلطج��ي، 
والمرضى، والبس�طاء الذي�ن ال يجدون كف�اف يومهم، والتي 
تدور بينهم جميًعا قصص تلك المجموعة في لقطات ومشاهد 
عاب�رة ومؤث�رة، وهن�اك ثم������ة حض�ور واض�ح لعوالم 
القت�ل والخيانة والجرائم بأش�كاٍل وطرٍق مختلف�ة، بالتوازي 
مع األمان�ي الطيبة والبريئة بالحب والحي�اة الوردية والزواج 

وغيرها من أفكار.

اجلالسون يف الرشفة حتى جتيء زينب
»كل هذا الهراء« – عز الدين شكري فشير – دار الكرمة

يع�ود الكات�ب وأس�تاذ العل�وم السياس�ية إل�ى الكتاب�ة 
الروائي�ة بعد روايت�ه األخيرة »باب الخ�روج« التي كانت 
قد أثارت جدالً واس�ًعا كونها تنبأت باالنقالب العس�كري 
الراه�ن، يع�ود إل�ى »أم�ل وعمر ف�ي الفراش« ف�ي هذه 
الرواية المزلزلة، التي يحكي فيها عن أمل التي تس�تيقظ 
ف�ي الفراش مع عمر، الذي بالكاد تعرفه. وفي الس�اعات 
المتبقي�ة حت�ى موعد طائ�رة أمل مس�اء الي�وم التالي، 
نكتش�ف من خاللهما جوانب من مص�ر األخرى، القابعة 
تحت السطح في خليط من اليأس واألمل ال ندري إن كان 
سيدفعها لالنفجار أم يقتلها كمًدا. رواية مثيرة، ستجعلنا 
نعيد التفكير في كثير من المسلَّمات.الجذرية التي ستغير 

حياة كل منهم إلى األبد.

كل هذا اهلراء

           اسراء اسماعيل 
 

إنِّي أْراني ِمرآَة السماِء 
ُتلوُح لي َشظايا َوْجهي 

وعلى كتفِي أجِنحُة اإلحتضاِر 
تَتدلى مْنها عناقيُد الضجِر 

أْصابعي ُحبلى بغيماِت اإلنكساِر 
ولي بيَن الُشموِس جسٌد من شْفِق 

يا ُترى هل تردَد الغْسُق؟! 
هل أرَتدى ِخلخاَل الجنوِن 

وسرَق الغناَء من محاجِر القمِر 
ُيّسبُح في يدي كنقِش العصفوِر 

صوتُه ُيَبْعِثُرني وأنا أهزُّ الصمَت بلمِح البصِر 
الذي على فمِه موعٌد ال يبوْح 
ُيرْسلَني على ُقرنفلٍة َخجولْة 

نافذٌة يتيمْة 
نقطٌة تبدو كرأِس اإلبرِة في الهواِء 

أُنثى بيضاَء تحمُل في بطنها ُذنوَب السريِر 
قاُع المحيِط صعَد على سطِح الماِء وانتحْر

عراٌء َرِغَب برداِء الحياِة 
آلهٌة فّظٌة تنازْع على قتلِها حشوُد التمرِد المهّمِش 

أطراٌف تدحرجْت بلحظٍة ثِملْة
عطٌش يحلُب السراَب 

قطرٌة تلْقُمها أفواُه الشوارِع 
وأجُد ظلي بيَن الزوايا يهروْل 

ال شيْء هناك سوى أنَت 
وأقداُم العابرين خلفَك 

تركُض المَسافات بيَن حقائبي 
وأنا واقفٌة على رصيِف األمِل أُْمطْر ....!!!!!!

           سنان صفاء الخطيب 

سالماً طيباً مني
              اِلأغلى الناس في عمري

فما أحاله من جمع
                     وماأحاله من شعِر

سجال رائع هذا 
                  والينسى مدى الدهِر

فال ننسى تجمعنا
                  كنقٍش صار بالحجِر

كأني كنت أعرفكم 
                ومن زمٍن من الصغر

وأدعو الله يحفظنا 
                   بال ضر والضرِر

وفي امٍن وعافيٍة 
                   وبالتوفيق  والخيِر

تواصلَنا كااخوان 
                   بال حزن بال كدِر

لنشدو مايروق لنا 
                نصوغ القول بالعبِر

بوصٍف كله حكم 
                 بليغاً صار كالدرِر

سجال اليوم أسعدنا 
              وطال الليل ال ندري 

فأنتم خير إخوان 
                   أعزاء بال فخِر

فال للنوم يأتينا 
             سريعاً وقتنا يجري

نظمت بدون تّكلفة 
           والأحّسست بالضجِر

سجالي جاء مرتجالً 
         جميالً صار في نظري

سأبقى صادحا معكم 
             وحتى موعد الفجر

  رصيف األمل...! 

سجال مجيل
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دالل عبد العزيز:أنا وسمري غانم لسنا سببا يف نجاح دنيا وإيمي
خ�رة فنية كبري ال ُيس�تهان بها ولها أكثر 
من أربعني عاماً بمجال الفن قدمت خاللها 
أعمال فنية م�ا بني الس�ينما والتليفزيون 
واملرسح بعطاء فني كب�ري من أهمها »برئ 
الخيانة« و »يارب ولد« و »النوم يف العسل« 
و »الهارب�ة إىل الجحي�م« و »للعدالة وجوه 
كث�رية » و »دم�وع صاحب�ة الجالل�ة« و 
»ليايل الحلمية« و »حديث الصباح واملساء« 
وغريها من األعمال التي س�اهمت يف صنع 
إس�مها الفني، وما زالت ُمس�تمرة إىل اآلن 
بُمش�اركة الشباب أعمالهم الفنية وبنفس 
رونقه�ا وقيمتها الفنية.. هي النجمة دالل 
عب�د العزي�ز التي تتح�دث عن مش�وارها 
الفن�ي وأعماله�ا الجدي�دة وابنتيه�ا دني�ا 
ويمي س�مري غان�م ورؤيته�ا لنجاحهما، 
وهل صحيح أنه�ا كانت تخاف عليهما من 
دخول التمثيل وعن الكثري من األشياء كان 

لنا معها اللقاء اآلتي:
• يف البداي�ة.. م�ا ال�ذي دفعك للُمش�اركة 
بمسلس�ل »سبع صنايع« كضيفة رشف يف 

رمضان املقبل؟
ظه�وري يف ه�ذا العم�ل م�ن خ�الل حلقة 
واحدة فقط كضيفة رشف وأُقدم شخصية 
إمرأة ُتدعى »كوكب« وتعمل »خياطة« وهو 
دور ُمختل�ف وجدي�د، كما أنني لس�ت ضد 
الظهور كضيف�ة رشف يف األعم�ال الفنية 
بخاصة إذا كانت األعمال لنجوم شباب، فال 
بد من تش�جيعهم ومس�اندتهم، كما أنني 
ش�اركت كضيفة رشف من قبل يف أكثر من 

عمل فني وليست هذه املرة األوىل.
• وم�اذا عن املش�اركة يف مسلس�ل »نقطة 
وم�ن أول الس�طر«.. م�ا الذي جذب�ك لهذا 

العمل؟
م�ا جذبني له�ذا العم�ل القص�ة املختلفة 
وال�دور جديد عيل، ورغم أنني أُجس�د دور 
والدة عمرو يوسف يف هذا العمل وأنا قدمت 
دور األم م�ن قبل ألكثر من مرة إال أن هناك 
خيوطاً إنسانية كثرية يف هذا العمل تختلف 
عم�ا قدمته م�ن قبل، فأنا أقرأ الس�يناريو 
وأُح�دد موقفي منه بناء ع�ى إختالفه مع 
ما قدمت�ه من قبل وهذا م�ا وجدته يف هذا 

العمل.
• ُتش�اركني أيض�اً يف بطول�ة عم�ل درامي 
طوي�ل خ�ارج الس�باق الرمضان�ي وه�و 
بعن�وان »س�ابع جار«.. فما الذي حمس�ك 

لتجربة األعمال الدرامية الطويلة؟
قب�ويل ألي عمل فني جدي�د يكون بناء عى 
ق�راءة الس�يناريو وإخت�الف ال�دور كم�ا 
ذك�رت لك بغ�ض النظر ع�ن إن كان عمالً 
درامي�اً طويالً مكوناً م�ن 60 حلقة أو من 
30 حلق�ة أو حتى الظه�ور كضيفة رشف 
كما فعلت بمسلس�ل »سبع صنايع«، ومن 

ناحية أخرى تجربة املشاركة يف عمل خارج 
الس�باق الرمضاني تحمس�ت لها بخاصة 
أن جمهوره�ا يختلف عن جمهور رمضان 
ويف النهاي�ة كله تنوع وإختالف ملش�واري 

الفني.
التع�اون م�ع ث�الث  أال تعتري�ن  لك�ن   •

ُمخرجات يف هذا العمل تشتتاً؟
ال أعتر األمر تش�تتاً بل إن�ه تجربة جديدة 
يف الدراما املرصية وملخرجات ش�ابات ومن 
ال�روري تش�جيع الش�باب لخل�ق جيل 
جديد من املخرجني يف الوسط الفني وكذلك 

املؤلف�ني والفنانني وأنا أش�جع ه�ذا األمر، 
وافضل الحك�م عى العمل بعد ُمش�اهدته 
ولي�س يف الوقت الح�ايل بخاص�ة أن ُهناك 
تنس�يقاً بني الث�الث ُمخرجات يف املش�اهد 
التي يصورنها وكل واحدة عليها مسؤولية 

يف زاوية ُمعينة.
• وما رأيك يف إبنتيِك دنيا وإيمي؟

ماذا أقول يف حق ابنتي فشهادتي مجروحه 
فيهم�ا، لك�ن كل م�ا أقول�ه إنن�ي أتمن�ى 
لهم�ا النجاح والتوفي�ق وكل واحدة منهما 
ناجحة ولها جمهورها وهذا يشء ُيسعدني 

للغاية.
• وهل تستش�ريك دنيا وإيمي يف أعمالهما 

الفنية؟
حري�ة اإلختي�ار لهم�ا وال أطل�ب منهم�ا 
اإلستش�ارة لكن لو طلبا من�ي رأيي أقوله 
بمنتهى املوضوعية سواء قبل أو بعد عرض 
أعمالهم�ا، وال أنكر أنني أث�ق يف إختيارات 

دنيا وإيمي دائما.
• وهل صحيح أن لك أنت ووالدهما الفنان 

سمري غانم دوراً يف نجاحهما؟
النج�اح يشء م�ن عن�د الل�ه وال يأت�ي إال 
بالقب�ول ول�و أن دني�ا وإيمي ل�م تحظيا 
بالقب�ول من الناس فلم�ا حققتا النجاح، 
فأن�ا ووالدهم�ا لس�نا س�بباً يف نجاحهما 
ب�ل إن املوهب�ة كما ذكرت ل�ك ومن قبلها 

التوفيق من الله سبحانه وتعاىل.
• وم�ا رأيك يف فكرة تقدي�م الواقع القبيح 

عى الشاشة؟
لس�ت ضد الواقع لك�ن الواق�ع ليس كله 
قبيح�اً ب�ل لدين�ا الكث�ري م�ن اإليجابيات 
واألشياء الجيدة يف مرص وليست موجودة 
ل�دى دول أخرى وال بد م�ن الرتكيز عليها، 
األعم�ال  م�ن  الكث�ري  هن�اك  والحقيق�ة 
الدرامي�ة والس�ينمائية ب�دأت ُترك�ز عى 
ُعن�رص الجم�ال س�واء يف إب�راز الح�ارة 

املرصية أو غريها من املناطق.
• وكيف ترين املنافس�ة الدرامية بموس�م 
رمضان كل عام، وهل هناك تطور بالفعل 
باالع�وام  ُمقارن�ة  االعم�ال  مس�توى  يف 

السابقة؟
رغ�م قل�ة الكثاف�ة اإلنتاجي�ة يف الدرام�ا 
ُمقارنة بأع�وام ماضية إال أن الرتكيز عى 
الج�ودة أصب�ح موج�وداً بق�وة يف الدراما 
املرصية وكل ع�ام نجد تطوراً ومس�توى 
عالي�اً م�ن األعمال الت�ي نراها، ال س�يما 
أن هن�اك تنوع�اً كب�رياً فيما يت�م تقديمه 
م�ن أعمال درامي�ة عى الشاش�ة، فهناك 
الكوميدي والتشويقي واإلجتماعي، وهذا 
كل�ه يف مصلح�ة الدراما املرصية بش�كل 
عام بخاصة أنها األكثر إنتش�اراً يف الوطن 

العربي كله.

آسيا كامل
ورضيبة الشهرة

يوما بعد يوم وإذا بها تفرض نفس�ها على الس�احة الفنية من 
خ�الل االعمال التي تنتقيها وتتأل�ق بأدائها حتى وجدناها عند 
العمل اإلداري في دائرة الس�ينما والمس�رح أكثر اقتدارا وكان 
المهام اإلداري�ة كانت تنتظرها منذ زم�ن ولتكون عند المكان 

المناسب لها..
وكل ذلك بالطبع ل�م يأت اعتباطا ..او عن طريق ) ضربة حظ( 
او) الصدفة (بل ان تاريخها الفني يش�هد لها بانها اعتلت س�لم 
النجومية والشهرة خطوة خطوة ..وكان عليها التأني في تتابع 

خطواتها وعلى طريق فرض تواجدها مابين عمل واخر .
وبمعنى اخرانها كانت بعيدة كل البعد الركض وراء الشهرة التي 
ت�ؤدي عند نهاية المط�اف الى الهاوي�ة..الن الصعود الى رأس 
الهرم اليعني التدحرج لألسفل مابين عمل وآخر ..وهكذا كانت 
الفنانة )آس�يا كمال (التي كانت والتزال تعتب�ر التعالي مقبرة 

للفنان ..ولهذا كانت عند تواضعها والذي اليعني الضعف .
وفضال عن ذلك فالفنانة )أس�يا كمال( تعتبر ان الطموح الفني 
الينته�ي عن�د الفنان ..وله�ذا يجد نفس�ه دائما واب�دأ في أول 

الطريق.
ولكن الجدير باإلش�ارة ان الفنانة آس�يا قد ابتعدت عن خش�بة 
المس�رح فترة ليس�ت بالقصي�رة حيث كانت عن�د أروقة فنية 
أخرى لتزيد تاريخها إبداعا على إبداع ..وحينما رجعت  لخشبة 
المس�رح لم تجد صعوبة ..رغم ان تلك الخشبة  لطالما ارعبتها 

..احتراما منها لتلك الخشبة ولقدسيتها .
اما عن جمهورها ..فتعتبره جمهورا راقيا لكونه يقدم إلبداعها 
االحت�رام ولهذا تحترمه وتبادله االحت�رام وتهابه ..ولهذا تجد 
نفس�ها دقيقة في اختياراته�ا له اذ كثيرا ما اعت�ذرت عن أداء 
العديد من األدوار والش�خصيات كي التكون صورتها مشوشة 
ام�ام جمهورها ولكي تمنحه الس�عادة التي يبتغيها بان تكون 
عليه�ا أمام�ه وتلك مهم�ة صعبة التحس�د عليه�ا ..وتلك هي 

ضريبة النجومية والشهرة .

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

بالنظر لعدم حص�ول راغب والحاقا باعالننا املرقم )5( يف 
2017/2/7

تعل�ن لجنة ع�ن ايجار العق�ارات  املدونة ادن�اه والعائدة 
للدائرة اعاله وذلك باملزاي�دة العلنية وفق تعليمات قانون 
21 لس�نة 2013 املعدل فعى الراغبني باالش�رتاك باملزايدة 
العلنية مراجعة الدائرة اعاله خالل 15 يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
20%  من القيمة  املقدرة وتجري املزايدة  الساعة العارشة 
صباح�ا من اليوم االخري من مدة االعالن يف قاعة الغدير يف 
الس�ماوة ويتحمل من ترس�و بعهدته املزايدة اجور النرش 

واالعالن واجور اللجان واملصاريف املرتبة عى ذلك
الرشوط :

1-مدة االيجار سنة واحدة
2-كافة اعمال الصيانة والرتميم يتحملها املستاجر

3-اليجوز ايجار العقار او جزء منه من الباطن وبعكس�ه  
يفسخ عقد االيجار دون سابق انذار
4-يسدد بدل االيجار صفقة واحدة

5-اليج�وز اش�رتاك الذي�ن بذمته�م مبال�غ او  الناكل�ني 
باملزايدة

6-اخ�الء العق�ار حني طل�ب الدائ�رة دون املطالب�ة بأية 
تعويضات
العقارات :

1-شقة 9 عمارة )2( كورنيش
2-شقة 11 عمارة )5( كورنيش

اعالنرئاسة جامعة املثنى
تعل�ن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليج�ار العقار املدرجة تفاصيلها 
بع�د الضم عى بدل الض�م الجديد   بموجب قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21 

لسنة 2013( وتدعو الراغبني:
1-بمراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*جل�ب وصل بعد ايداع تامينات قانونية يف قس�م الش�ؤون املالي�ة بصك من مرصف 
الرش�يد قيمته التقل عن )20%( من مبلغ التثمني ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب 

فرق التامينات.
*دفع اجور خدمة بنسبة )2%( غري قابلة للرد

*جلب املستمسكات التالية ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن 
، البطاقة التموينية او مايعادلهم (

*جلب براءة ذمة مالية من دائرة الريبة.
*جل�ب مايؤيد ع�دم محكوميته من مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب محافظته 

لدخوله املزايدة.
*جل�ب مايؤي�د خلوه من االمراض الس�ارية من دائرة الصحة كل حس�ب محافظته 

لدخوله املزايدة.
*تزويدنا  بتعهد من قسم الشؤون القانونية بجلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية 
يف بغداد يف حالة رسو املزايدة عليه وعند عدم التاييد يعتر ناكل ويتحمل  كافة التبعات 

املنصوص عليها يف القانون اعاله.
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.

*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )7(ايام تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
اليومية الرسمية وتؤجل املزايدة لليوم التايل يف حال وجود عطل رسمية

2-ويف حال رسو املزايدة :
*يتحمل اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*جلب اجازة صحية

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف غماس

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بناءا ع�ى الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 2014/8/24  لتس�جيل تم�ام 
العقار تسلسل 1375 محلة الرشق بأسم 
عيل حمي�د عطية مجددا باعتب�ار حائزا 
لها بصفة املالك  للمدة القانونية ولغرض 
تمهي�دا  له�ا  املذك�ورة  امللكي�ة  تثبي�ت 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري ) 43( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فع�ى كل من يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة ع�ى هذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
القايض عيل جبار نعمان

مجلس القضاء االعى
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة عفك

العدد 176/ب/2017
التاريخ 2017/4/25

اىل املدعى عليهم ) عالء احمد عبد الحسني 
كريم ومنار احمد عبد الحسني كريم (

اعالن
اق�ام املدع�ني كل م�ن ) جنس�ية عبي�د 
حم�ادي والتف�ات ثعبان مش�عان وعيل 
ومحم�د وفائزة وهي�ام وايمان اوالد عبد 
الحس�ني كريم وصفاء وفراس وش�يماء 
اوالد احمد عبد الحس�ني كريم ( الدعوى 
املرقمة 176/ب/2017 واملتضمنة  ازالة 
ام  1665/2م2  املرق�م  العق�ار  ش�يوع 
العظ�ام  وملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م بواس�طة صحيفت�ني  يوميتني 
محليتني من الصحف واس�عة االنتش�ار 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق  2017/5/3 ويف ح�ال 
ع�دم حضوركم س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض ناظم عبد خنجر

مديرية التسجيل العقاري يف غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد/1570/مجدد/2017

التاريخ 2017/3/26
قرار تثبيت ملكية

اس�تنادا اىل محر تثبيت امللكية املؤرخ 
يف 2017/3/26 املنظ�م بش�ان العق�ار 
املرق�م 1570/ الغ�رب ونتائ�ج التحقيق 
واملس�تندات املطل�ع عليها واس�تنادا اىل 
الصالحية املخول�ة يل بموجب املادة)43( 
من قانون التس�جيل العقاري املرقم) 43 
لسنة 1971( ونتيجة للبينة املستمعة  يف 
موقع الكش�ف واملخت�ار وتوفر الرشوط  
القانوني�ة املتمثلة بوجود حي�ازة هادئة 
مل�دة اكثر من خمس�ة عرش س�نة ودون 
معارض�ة من اي ش�خص ق�ررت تثبيت 
ملكية العقار املرقم 1570 الغرب بأس�م 
طال�ب التس�جيل املجدد) م�وىس عطيه 
عبيد ( وعى ان يتم اعالن هذه القرار ملدة 
ثالثون يوما وفقا للقانون ويكون القرار 
خاضعا للتمييز خالل مدة االعالن وافهم 

علنا يف 2017/3/26
القايض عيل نعمان جبار

مديرية زراعة محافظة النجف االرشف
انذار

اىل امل�وزع علي�ه ) لوت�ي رايض حرجان( 
املشمول بتوزيع املساحة البالغة 8 دونم 
ضمن الس�لف 1/5 مقاطعة 1 /املويهي 
بموج�ب ق�رار التوزي�ع املرق�م 307 يف 

1971/9/1
بالنظر الرتحالكم ع�ن املنطقة  وترككم 
املس�احة املوزع�ة علي�ك انف�ا بموج�ب 
ق�رار التوزيع املذكور ل�ذا ننذرك بوجوب 
التقي�د بما اوجب�ه القانون واس�تغاللك 
املساحة املذكورة ومراجعة قسم االرايض 
واملس�احة يف مديريتنا خ�الل عرشة ايام 
م�ن تاري�خ الن�رش يف الجري�دة وبخالفه 
س�نقوم بفس�خ املس�احة املوزعة عليك 

انفا وفق االصول
د.مجيد جاسم جياد
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف 

العدد:2017/775
التاريخ 2017/4/24

اعالن
اس�تنادا اىل املادة 71 من قان�ون التنفيذ 
وبناءا عى طلب الدائن وائل حس�ن عبود 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف الس�يارة 
املدرج�ة اوصافها ادن�اه العائدة للمدين 
هذال عب�د الرض�ا حميد فع�ى الراغبني 
الزم�ان  امل�كان  بال�رشاء  الحض�ور يف 
اي�ام   10 خ�الل  ادن�اه  يف  املذكوري�ن 
اعتب�ارا  من اليوم التايل للنرش يف الصحف 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة بصك 
مصدق وهوية االحوال املدنية وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املواصفات:

1-الس�يارة املرقمة 11900 اجرة تويوتا 
كراون طراز 2005 اللون برتقايل مصفر 

2-اوصاف السيارة ذات بدن بحالة جيدة 
والغرف�ة الداخلية بحال�ة جيدة بضمنها 
الكش�نات واالط�ارات بحالة متوس�طة 
الس�بري من النوع الصغري زجاج السيارة 
بحال�ة جي�دة  واملح�رك ش�غال ووصف 
الس�يارة  من النوع الذي يوجد فيه قص 

يف القمارة
3-امل�كان : معرض نور اله�دى لصاحبه 
سيد احمد الزاميل يف حي الجامعة مقابل 

قرص الثقاىف
4-الزمان : الساعة الرابعة عرصا

5-القيمة املقدرة : 12500000 اثنا عرش 
مليون وخمسمائة الف دينار 

املنفذ العدل

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 99/ب2017/2
التاريخ 2017/4/11

اعالن
اىل املدعى عليها)جنان محمد صليبي (

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2017/2/19 بتاري�خ  99/ب2017/2 
واملتضم�ن الحكم بال�زام املدع�ى عليها 
جنان محم�د صليبي بدفع مبلغ مقداره 
اربعة ع�رش مليون وس�تمائة الف دينار 
للمدع�ي قائ�د م�راد صب�ار وذل�ك ع�ن 
قيمة رهن العق�ار املرقم 3/70802 حي 
امليالد وملجهولي�ة  محل اقامتك كما جاء 
يف رشح املبل�غ القضائ�ي ثام�ر م�وىس 
عباس واش�عار مختار ح�ي امليالد  عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني  رس�ميتني يوميت�ني ول�ك حق 
االع�رتاض واالس�تئناف والتميي�ز ع�ى 
القرار اع�اله ضمن املدة املح�ددة قانونا 
الدرج�ة  الق�رار  سيكتس�ب  وبعكس�ه 

القطعية وفق االصول
القايض طالل سلمان مهدي

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

االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر
 الدعوى التجارية يف البرصة

العدد 67/ت/2017
التاريخ 2017/4/25

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /عماد محمد حس�ن /

املدير املف�وض لرشكة الحبوة للمقاوالت 
العامة اضافة لوظيفته

اقام املدعي رئيس جامعة البرصة اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقمة 67/ت/2017 
ضدك يطل�ب فيها الحك�م الزامك بتادية 
مبلغ قدره 211.990.989 مائتان واحدى 
عرش مليون  وتس�عمائة  وتس�عون الف 
وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار نتيجة  
اخاللك  بالعمل يف مرشوع انش�اء قس�م  
هندسة النفط ولكون ان عنوان رشكتكم 
وهميا عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ني  محليت�ني يوميتني 
للحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
املرافع�ة املوافق 2017/5/3 او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف 
تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض محمد قاسم عبود

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
دائ�رة  اع�الن   2017/4/19 االربع�اء 
الزب�ري طل�ب  يف  العق�اري  التس�جيل  
تس�جيل عق�ار مجددا للعقار تسلس�ل 
316 الش�مال بأس�م حمي�د صالح عبد 
الله خطا والصحيح حميد صالح محمد 

عبد الله لذا اقتىض التنويه

فقدان
فقدت مني هوي�ة غرفة تجارة البرصة 
بأسم )نعيمة حطاب جعفر ( فعى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
محكم�ة االح�وال  الش�خصية يف بن�ي 

سعد 
العدد 2172

التاريخ 2017/4/24
اىل املفق�ود فارس طالب نوار /مجهول 

االقامة
اعالن

قدمت زوجت�ك املدعوة قس�مة محمد 
خلي�ف طلبا اىل ه�ذه املحكم�ة  تطلب 
اوالدك  وع�ى  علي�ك  قيم�ة  نصبه�ا 
القارصين الدارة ش�ؤونكم ولثبوت ذلك 
ب�االوراق التحقيقية املس�جلة يف مركز 
رشطة بن�ي س�عد والبينة الش�خصية 
املس�تمعة م�ن قبل ه�ذا املحكمة تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
وعند ع�دم حضورك  او اعرتاضك خالل 
15 ي�وم تصدر حجة الحجر والقيمومة 

حسب االصول
القايض
منذر خالد خضري

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة / 2017/446

التاريخ 2017/4/24
اىل املنف�ذ علي�ه /محم�د عبد الحس�ني 

ضاحي
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من حس�ب 
كتاب مركز رشط�ة بهرز بالعدد 2899 

يف 2017/4/20 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ  تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجري وفق القانون
املنفذ العدل 
وفاء جليل ادهم

اوصاف املحرر :
مذكرة االخبار لالموال غري املنقولة

فقدان
فق�دت مني اجازة فرن صمون الزهراء 
الصادرة م�ن الرشكة العام�ة لتصنيع 
الحبوب ف�رع الب�رصة واملرقمة 2290 
بأس�م خال�د ش�كون جاس�م فعى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن رق�م /2017/4 
يف  البح�ري  للنق�ل  العام�ة  الرشك�ة 
يف   1424 بالع�دد  املوق�رة  صحيفتك�م 
2017/4/17 خطا بالرقم 7- الصحيح 
ه�و 2977 فيما يخص الفق�رة الرابعة 
)املس�احة ( تصبح 300 ب�دال من 290 
،40 فيما يخص الفقرة 39 ) املس�احة 
( تصب�ح 290 ، 40 ب�دال من 250 للعلم 
ه�ذه الخطا يف املس�احة ليس من قبلك 
. كم�ا ورد س�هوا ايض�ا يف اع�الن رقم 
2017/5 الرشكة العامة للنقل البحري 
يف صحيفتك�م املوقرة  يف العدد 1425 يف 
2017/4/18 االرقام :11- الصحيح 12 
2894- الصحيح 26 3374 الصحيح 28  
2818 – الصحيح 2146  37- الصحيح 

2821  لذا اقتىض التنويه

اعادة اعالنرئاسة جامعة املثنى
تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه بموج�ب قان�ون بيع وايج�ار ام�وال الدول�ة رق�م )21 لس�نة 2013( وتدعو 

الراغبني:
1-بمراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*جل�ب وصل بعد ايداع تامينات قانونية يف قس�م الش�ؤون املالي�ة بصك من مرصف 
الرش�يد قيمته التقل عن )20%( من مبلغ التثمني ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب 

فرق التامينات.
*دفع اجور خدمة بنسبة )2%( غري قابلة للرد

*جلب املستمسكات التالية ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن 
، البطاقة التموينية او مايعادلهم (

*جلب براءة ذمة مالية من دائرة الريبة.
*جل�ب مايؤيد ع�دم محكوميته من مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب محافظته 

لدخوله املزايدة.
*جل�ب مايؤي�د خلوه من االمراض الس�ارية من دائرة الصحة كل حس�ب محافظته 

لدخوله املزايدة.
*تزويدنا  بتعهد من قسم الشؤون القانونية بجلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية 
يف بغداد يف حالة رسو املزايدة عليه وعند عدم التاييد يعتر ناكل ويتحمل  كافة التبعات 

املنصوص عليها يف القانون اعاله.
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.

*تع�د قائم�ة املزاي�دة مفتوحة مل�دة )15(يوما تبدا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف 
الصحيفة اليومية الرسمية وتؤجل املزايدة لليوم التايل يف حال وجود عطل رسمية

2-ويف حال رسو املزايدة :
*يتحمل اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*جلب اجازة صحية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية
العدد /384/س2017/2

التاريخ 2017/4/18
اىل املستانف عليهما 

1-بهاء فخري حسني 2- كريم نعم حسني
للطع�ن االس�تئنايف املقدم م�ن قبل املس�تانف /امني بغداد-اضاف�ة لوظيفته 
بالدع�وى املرقم�ة 384/س2017/2 عى القرار البدائ�ي الصادر من محكمة 
ب�داءة الك�رادة املرق�م 2374/ب/2014 يف 2016/12/25 وملجهولي�ة محل 
اقامته�ا تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني بالحض�ور  امام هذه 
املحكمة يف يوم املرافعة املوافق 2017/5/3 ويف حالة عدم حضورهما او ارسال 

من ينوب عنهما قانونا سوف تجري املرافعة بحقهم وفقا الحكام القانون
القايض

مبلغ التثمني املوقعالعقارت

نادي1
كلية التربية 

الرياضية
23.287.500 فقط ثالثة وعشرون مليون ومئتان 
وسبعة وثمانون وخمسمائة دينار عراقي الغير

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

حمافظة املثنى
االدارة العامة واملحلية

اعادة اعالنجلنة البيع واالجيار االوىل
العدد/9

التاريخ 2017/4/25

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

مبلغ التثمني املوقعالعقارت

كافتريا1
كلية الطب البيطري 

وطب االسنان
10.000.000 فقط عشرة مليون دينار عراقي 

الغير

سامي نعمة احلساين
نائب املحافظ االول

رئيس جلنة
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قواعد أكاديمية الماسيا حترم مييس من لوحة الرشف

      المستقبل العراقي/ متابعة

تيت�و  .. خ�اض   2012 25 نوفمب�ر  ف�ي 
فيالنوف�ا المدي�ر الفن�ي الراح�ل لبرش�لونة 
مباراة ليفانتي في الدوري بتشكيلة أساسية 
تض�م 11 العًبا بالكامل من خريجي مدرس�ة 
“ال ماسيا” الخاصة بقطاع الناشئين بالنادي 

الكتالوني.
وقته�ا لع�ب البارس�ا بتش�كيلة تض�م 5 
العبي�ن يش�كلون أح�د الركائ�ز األساس�ية 
للفري�ق ف�ي الموس�م الج�اري، بداي�ة م�ن 

ج�وردي ألبا وجيرار بيكيه، وثنائي الوس�ط 
س�يرجيو بوس�كيتس، مع النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي.
بينم�ا اس�تغنى الن�ادي الكتالوني عن كل 
م�ن فيكتور فالديز، مارتن مونتويا، تش�افي 
وبي�درو  فابريج�اس  سيس�ك  هرناندي�ز، 

رودريجيز، بينما اعتزل كارليس بويول.
األول  النج�م  ميس�ي  ليوني�ل  ويبق�ى 
ألكاديمية ال ماس�يا، حيث يع�د أيقونة الجيل 
الذهبي الذي قاد البارس�ا الحتكار البطوالت 
المحلي�ة واألوروبي�ة والعالمي�ة اعتباًرا من 

2008 / 2009، مم�ا جعل�ه يت�وج  موس�م 
بجائ�زة الك�رة الذهبي�ة ألفض�ل الع�ب في 
العال�م 5 مرات، وحل 3 مرات وصيًفا لغريمه 

كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.
ورغم الفضل الكبير لميس�ي في إنجازات 
البارس�ا خالل الفت�رة األخي�رة، إال أنه وفي 
الرياض�ي  ك�ورة  لموق�ع  كبي�رة  مفاج�أة 
أثن�اء زيارة الماس�يا ولكل عش�اق البرغوث 
االرجنتين�ي، فق�د تبين عدم وجود إس�م ليو 

على  لوحة الشرف ألكاديمية “ال ماسيا”.
وبس�ؤال ك�ورة ع�ن الس�بب فق�د أك�د 

مس�ؤولو الماسيا أن ذلك يعود إلى أن ميسي 
ل�م يك�ن يقي�م باألكاديمي�ة، وكان يقيم مع  
أسرته طوال فترة لعبه بقطاع الناشئين، وأن 
قواع�د األكاديمي�ة تقضي بأن�ه ال يتم وضع 
اس�م أي العب عل�ى لوحة الش�رف طالما لم 

يكن مقيما اقامة كاملة بها.
وكان  ق�د قام بزيارة لألكاديمية االش�هر 
ف�ي العالم على هامش توقيع ش�ركة جيليت 
العالمية الرائدة ف�ي عالم الحالقة واالهتمام 
بمس�تحضرات التجمي�ل الخاص�ة بالرج�ال 
،اتفاقي�ة لرعاي�ة نادي برش�لونة االس�باني 

لكرة القدم بحضور النجم البرازيلي نيمار .
ويتك�ون المق�ر الرئيس�ي ألكاديمي�ة ال 
ماس�يا من منزل ريفي قديم تم تأسيسه عام 
1702، ثم تم تطويره عام 1979، ليكون مقًرا 
لناش�ئي النادي الذين يأتون من خارج مدينة 
برش�لونة باقتراح من األس�طورة الهولندي 
الراحل يوهان كرويف، قبل أن يؤسس النادي 
غرف تتس�ع إل�ى 60 ناش�ًئا، منه�م 10 بهذا 
المبنى العريق، أما الباقين يتم تس�كينهم في 

غرف ملحقة بملعب التدريب.
وقررت إدارة برش�لونة أن تكون األولوية 

ف�ي اإلقامة بمقر “ال ماس�يا” لالعبين الذين 
تت�راوح أعمارهم من 6 إلى 8 س�نوات، حيث 
يتقدم س�نوًيا لخوض االختب�ارات ما يقرب 
من 1000 ناشًئا، يتم اختيار أفضل 200 العب 

بينهم.
ويخصص النادي الكتالوني نظاًما تعليمًيا 
كام�اًل للناش�ئين بعي�ًدا ع�ن ممارس�ة كرة 
القدم، ونظ�ًرا الرتفاع التكاليف، قررت إدارة 
برش�لونة افتت�اح ف�روع لألكاديمي�ة خارج 
ح�دود إس�بانيا، حي�ث ت�م إنش�اء 5 مدارس 

مماثلة في المكسيك وأخرى في مصر.

بسبب إقامته مع  أسرته أثناء لعبه بقطاع الناشئني

الغيابات تعصف بنفط الوسط قبل مواجهة اجلوية
              بغداد/ المستقبل العراقي

يغي�ب 4 العبي�ن م�ن صف�وف فري�ق نف�ط 
الوسط عن مباراة القوة الجوية، التي ستقام 
يوم الجمعة ، في ملعب األخير، والمؤجلة من 
الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز.

وقال مس�اعد مدرب الفريق، صادق سعدون، 
“المس�تقبل  علي�ه  اطلع�ت  تصري�ح  ف�ي 

العراق�ي”، إن الفري�ق س�يفتقد خدم�ات 4 
العبي�ن بداع�ي اإلصابة، وه�م كل من “نبيل 
صب�اح والمحت�رف الس�وري عالء الش�بلي 
وب�رزان ش�يرزاد وفارس حس�ون”، مش�يًر 
إل�ى أن ه�ؤالء الالعبون يعدون م�ن الركائز 
األساس�ية للفريق، إال أن الجه�از الفني يثق 

بقدرات جميع الالعبين.
واعتبر سعدون أن النقطة السلبية التي ستؤثر 

على المباراة، هي إص�رار القوة الجوية على 
خوضها في ملعب النادي، الفًتا إلى أن س�وء 
أرضيته س�يضعف الجانب الفني والمهاري، 
مبدًيا تعجبه من “ إقامة مباراة القوة الجوية 
الس�ابقة مع نفط الجنوب في ملعب الشعب 
الدول�ي، بينما يصر الق�وة الجوية هذه المرة 

على خوض المباراة في ملعبه.
وأض�اف قائ�اًل “هدفنا من المب�اراة الخروج 

بثالث نق�اط تقربنا م�ن المتصدرين، النفط 
والش�رطة، وتضعن�ا على بعد نقط�ة واحدة 
عن القم�ة، الجميع عازم عل�ى تقديم مباراة 
ممي�زة، فنفط الوس�ط بات رقًم�ا صعًبا في 

الدوري”.
ُيشار إلى أن نفط الوسط يحتل حالًيا المركز 

الثالث في ترتيب الدوري العراقي 
برصيد 53 نقطة.

جتديد عقد إيسكو يطيح بزميله
من ريال مدريد

رونالدينيو يف بريوت استعدادًا للكالسيكو

كاكا يواصل التفوق عىل بريلو وفيا يف الدوري األمريكي
             المستقبل العراقي/ متابعة

حاف�ظ ري�كاردو كاكا، العب خط وس�ط أورالندو 
س�يتي، على مكانته كأعلى العب أج�ًرا في الدوري 
االمريك�ي لكرة القدم، للع�ام الثالث عل�ى التوالي، 
بحصوله على أكثر من س�بعة ماليين دوالر سنوًيا، 
وفًقا ألرقام كشفها اتحاد العبي الدوري االمريكي،.
وس�يحصل العب وس�ط منتخب البرازيل الس�ابق، 
الذي لم يشارك في أي مباراة منذ إصابته في عضالت 
الفخذ الخلفية في مباراة أورالندو األولى بالموسم 

ف�ي  عل�ى الجدي�د  م�ارس/آذار، 

7.2 مليون دوالر في المجمل خالل 2017.
وجاء في المركز الثاني بالقائمة المهاجم االيطالي 
سيباس�تيان جيوفينك�و، الفائ�ز م�ن قب�ل بجائزة 
أفضل العب في ال�دوري، بحصوله على 7.1 مليون 
دوالر، يليه زميله ف�ي تورونتو مايكل برادلي، قائد 

المنتخب االمريكي، )6.5 مليون دوالر(.
ويأتي في المركز الرابع اإليطالي أندريا بيرلو، العب 
وسط نيويورك سيتي )5.9 مليون دوالر(، ثم زميله 

اإلسباني ديفيد فيا )5.6 مليون دوالر(.
واحت�ل جيوفان�ي دوس س�انتوس، مهاج�م لوس 
أنجل�وس جاالكس�ي )5.5 ملي�ون دوالر(، المركز 

الس�ادس بين أعلى الالعبين أجًرا في الدوري، بينما 
جاء باس�تيان شفاينش�تايجر، في عام�ه األول مع 

شيكاجو فاير، سابًعا )5.4 مليون دوالر(.
وأكمل قائمة األوائل ال��10 جوزي التيدور )4.9 

ملي�ون دوالر(، وكلينت ديمبس�ي )3.9 مليون 
 2.6( فالي�ري  دييج�و  واألرجنتين�ي  دوالر(، 

مليون دوالر(.
وال تكش�ف ف�رق ال�دوري األمريك�ي ع�ن 
بيان�ات تتعل�ق بالروات�ب عن�د اإلعالن عن 
عقود الالعبين، لك�ن االتحاد يؤكد األرقام 

مرتين كل عام.

          المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية 
أن تجديد الالعب فرانسيس�كو 
إيس�كو لعقده مع ريال مدريد، 
س�يعني رحيل زميله الكولومبي 
بنهاي�ة  رودريجي�ز  جيم�س 

الموسم.
وكانت تقارير س�ابقة قد أش�ارت 
إلى تقدي�م ريال مدري�د عقد جديد 
لنجم خط الوس�ط، إيسكو، يضمن 
بقاءه في النادي حتى سن الثالثين، 
م�ن أج�ل حمايته من أطم�اع األندية 

األخرى الراغبة في خدماته.
المدريدي�ة،  وأك�دت صحيف�ة “م�اركا” 
عب�ر موقعه�ا اإللكترون�ي، أن بق�اء إيس�كو س�يفتح الباب 
أم�ام انتقال رودريجي�ز إلى فريق آخر، في ظ�ل عدم تمكنه 

من الحص�ول على فرص كبيرة للمش�اركة 
في تش�كيلة الفريق األساسية.وقدم إيسكو 
مجموع�ة من الع�روض المبهرة ف�ي اآلونة 

األخي�رة، أهمها عندما ق�اد فريقه للفوز على 
س�بورتنج خيخ�ون )2-3( بتس�جيله هدفين.

وبحسب التقرير، فإن إيسكو سيحصل على عقد 
جديد مدته 5 أعوام، في وقت أثار فيه الالعب الشاب، 

ماركو أسينس�يو، إعجاب مدرب ريال مدريد، زين الدين 
زيدان.ويفضل المدرب الفرنس�ي االس�تعانة بإيس�كو، 
وأسينس�يو الذي س�جل هدًفا في مرمى باي�رن ميونيخ 
األلمان�ي، خالل إي�اب ربع نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا، 

وذلك رغم إشراكه لرودريجيز في الشوط الثاني من مباراة 
الكالس�يكو األخيرة أمام برش�لونة، حيث أحرز هدًفا. وتأتي 
هذه األنباء وس�ط رغبة عارمة من ريال مدريد في اس�تقدام 
نجم تشيلس�ي والمنتخب البلجيكي، إيدين هازارد، الموس�م 
المقب�ل، م�ا قد يجعل حي�اة رودريجيز صعبة ف�ي العاصمة 

اإلسبانية، ويطرح بقوة خيار انتقاله إلى فريق آخر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ل إل�ى بي�روت، قب�ل ظهر ام�س األربع�اء، نجم 
ك�رة الق�دم البرازيل�ي، رونالدينيو، للمش�اركة في 
“كالسيكو األس�اطير”، الذي سيجمع بين عدد من 
النج�وم القدامى لناديي برش�لونة وري�ال مدريد 
اإلس�بانيين، في الثامن والعش�رين م�ن أبريل/
نيسان الحالي، على ملعب مدينة كميل شمعون 

الرياضية.وكان في اس�تقبال الساحر البرازيلي في مطار 
بيروت الدولي، مدير عام ش�ركة LMS الُمنّظمة للمباراة، 
طارق الحاج، ورجل األعمال، س�مير ش�مخة، الذي ساهم 
بش�كل كبير في إنجاز الحدث الك�روي، إضافًة إلى ممثلين 
عن الش�ركات الراعية.وأبدى العب برشلونة السابق، الذي 
كان أول الواصلي�ن من النجوم العالميين، س�عادته لزيارة 
لبن�ان للم�رة الثانية،  وُيتوق�ع أن يصل بقي�ة النجوم إلى 

بيروت تباًعا خالل الساعات المقبلة.

جلنة املنتخبات ترشح »3« مدربني لالحتاد العراقي

برشلونة ينوي االستغناء عن مدافعه جمانًا

              بغداد/ المستقبل العراقي

بغداد/ المستقبل العراقي
قدمت لجنة المنتخبات 3 سير ذاتية ضمن توصياتها 
إلى اتحاد الكرة، وسط تكتم على األسماء المرشحة 

لقيادة منتخب العراق خلفا لراضي شنيشل.
وقال مصدر من داخل اللجنة لكورة “” إنهم درسوا 
س�ير ذاتية لما يق�ارب من 25 مدرب�ا تقدموا إلى 
االتح�اد بها عبر م�دراء أعمالهم ، الفت�ا إلى أن 
اللجنة ووفق دراس�ات واجتماعات مستفيضة 
اختارت 3 مدربين ومن مدارس كروية مختلفة. 

وبي�ن أن المعايير التي وضعته�ا اللجنة أفضت إلى 
اختيار تلك األس�ماء، وه�ي االنجازات التي حققها 
المدرب�ون وش�رط عمله�م ف�ي القارة اآلس�يوية 
ومنطق�ة الخليج، وكذل�ك عملهم م�ع المنتخبات 

األخرى وليس فقط مع األندية.
وأوضح أن المدرب اإليطالي زاكروني قدم اعتذاره 
لالتح�اد العراق�ي موضحا  أن�ه يتمتع ف�ي إجازة 
وراح�ة تامة واليري�د الدخول في تجرب�ة تدريبية 

بالوقت الحالي.
واف�اد مصدر اخ�ر ان اللجنة اخت�ارت االرجنتيني 

كالديرون لقيادة منتخبنا الوطني.

             المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية إس�بانية، أن نادي برشلونة ينوي االستغناء عن مدافعه جيريمي ماثيو، 
بعد نهاية الموسم الحالي، رغم تبقي عام آخر في عقده مع البالوجرانا.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “ماثيو لم يعد يلعب مباريات أكثر مع الفريق الكتالوني، 
وعل�ى الرغ�م من انتهاء عقده في 2018، إال أن النادي س�يتيح له حري�ة البحث عن ناٍد آخر هذا 

الصيف لينتقل إليه مجاًنا”.
وأضافت الصحيفة: “ماثيو على وش�ك بلوغ ال�34، وتاريخ إصاباته خالل فترته مع برش�لونة 

سيجعل من الصعب عليه إيجاد ناد آخر”.
وتابع�ت: “بالطب�ع ماثيو على قائمة الراحلين لدى برش�لونة، ليس فقط بس�بب عائق العمر، 

ولكن بسبب أدائه المخيب هذا الموسم مع الفريق الكتالوني”.
وأكملت: “ماثيو وقع على نهاية مس�يرته مع البارس�ا خالل مباراة يوفنتوس بدوري أبطال 
أوروب�ا، والت�ي خس�رها البالوجرانا بثالثة أه�داف دون مقابل، حيث أجب�ر لويس إنريكي، 

مدرب برشلونة على إخراجه من الملعب بعد نهاية الشوط األول”.
وواصل�ت: “بعي�ًدا عما ح�دث في غرفة خلع المالب�س وقتها، ولكن إنريكي قال إنه أس�وأ 
شوط شهده في مسيرته كمدرب، لقد كان يوجه حديثه لبعض الالعبين وخاصة ماثيو”.

وأتم�ت الصحيفة: “من�ذ هذه المباراة اختفى ماثيو من دخ�ول القائمة، وكذلك التدريبات 
بحجة انزعاجه بألم في وتر إكيليس”. 

             المستقبل العراقي/ متابعة

اتفق مس�ؤولو نادي يوفنت�وس والمدير الفني 
ماسيمليانو أليجري على تأجيل الحديث حول تمديد 
العقد حتى نهاية الموس�م الحالي في ظل منافسة 
الس�يدة العجوز على تحقيق الثالثية التاريخية هذا 
الموس�م وذلك حسبما أشارت شبكة “ميدياسيت” 

التلفزيونية.
وأصبح يوفنت�وس على بعد خط�وات من التتويج 
بلق�ب ال�دوري اإليطالي للموس�م الس�ادس على 
التوال�ي، كما أنه تأه�ل لنهائ�ي كأس إيطاليا، إلى 

جانب وصوله نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان الم�درب اإليطال�ي ق�د ص�رح ف�ي أكثر من 
مناس�بة أنه ال مشاكل في اس�تمراره مع النادي 
وتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموس�م 
المقبل ولكنه أش�ار إلى أنه في الوقت 
الحال�ي يركز فق�ط عل�ى المباريات 

المهمة المقبلة.
أليج�ري  يم�دد  أن  المتوق�ع  وم�ن 
تعاق�ده م�ع يوفنت�وس حت�ى صيف 
2020 الس�تكمال مش�روع النادي في 

ظ�ل النتائج الممي�زة التي يحققه�ا البيانكونيري 
تح�ت قيادته منذ توليه مهمة تدريب الفريق صيف 

.2014

حلم يوفنتوس يؤجل مفاوضات 
متديد عقد أليجري
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن قلب الجمربي يوجد ىف رأسة .

هل تعلم أن التفاح له تأثري ىف إيقاظ الش�خص حتى 
الصباح أكثر من الكافيني .

ه�ل تعلم أن الحرشات ال يمكنها تحريك رأس�ها أبداً 
ماعدا حرشة فرس النبي .

هل تعلم أن أحمر الش�فاة الخاص بالنس�اء يحتوي 
عيل بودر جماجم األسماك املطحونة .

ه�ل تعل�م أن القفص الص�دري لإلنس�ان يتحرك ىف 
السنة أكثر من 5 مليون مرة خالل عملية التنفس .

هل تعلم أنه تم صن�ع الوالعة من قبل صناعة أعواد 
الثقاب .

هل تعلم أنه من بني كل بليونني شخص هناك شخص 
واحد فقط يمكن أن يعمر إىل 116 سنة أو أكثر .

هل تعلم أن صيد الفرئان ممنوع ىف مدينة أوهايو إال 
برتخيص .

ه�ل تعلم أن النملة ال يمكنها أن تقلب إال عيل جنبها 
األيمن فقط .

هل تعلم أن عني النعامة أكرب من دماغها بالكامل .

مهنياً: يوم يبرش بالهدوء والحلول والظروف 
املناس�بة والصدف التي تخّفف من التش�ّنج 
عاطفي�اً: اذا اردت اقن�اع الرشي�ك بوجه�ة 
نظ�رك، فعلي�ك ان تك�ون أكث�ر جدّي�ة م�ن 
الس�ابق صحياً: ال بأس يف أخذ إجازة سنوية 

حتى قبل أوانها

قد يراودك ش�عور ب�رورة تقديم خدماتك 
والنيابة عن زميل لتحّمل مس�ؤوليات كبرية 
ودقيقة. ال تكرتث بأمور ال تس�تحق، وانظر 
إىل األم�ام عاطفي�ًا: تدخ�الت املقرب�ني تؤثر 
س�لباً أحياناً كثرية يف توت�ري العالقة، وهنا ال 

بد من بت األمور رسيعاً

مهنياً: تتلّقى إش�ارات واع�دة ورّبما تحّقق 
إنج�اًزا كب�رًيا. تتس�ارع االح�داث وتش�عر 
بس�عادة أو بارتياح. انه يوم ممتاز عاطفياً: 
اذهب اىل مكان تجده مريحاً برفقة الرشيك. 
إذا كان لدي�ك ش�ك يف الط�رف اآلخ�ر حاول 

التأكد من شكوكك

مهنياً: تش�عر بالتعب واإلرهاق بسبب كثرة 
األعم�ال الت�ي تنه�ال علي�ك. ح�اول تنظيم 
أعمال�ك عاطفي�اً: تحاول أن تعي�د األمور اىل 
مجاريه�ا بينك وبني الحبي�ب، لكنك قد تجد 
بع�ض الصعوب�ة صحي�اً: تن�اول األس�ماك 

املشوية ال يّر

مهني�اً: راق�ب ترصفات�ك، فق�د تفق�د ثقة 
اآلخرين بس�لوكك ه�ذا. ال تعرّض س�معتك 
واستقرارك للخطر. رّكز عىل شؤونك الخاصة 
ودْعَك من شؤون اآلخرين عاطفياً: قد يطلب 
منك الرشيك املس�اهمة يف مرشوع يفيدكما، 

وتكون نتائجه أكثر من املتوقع

مهني�اً: تح�والت مفاجئ�ة تدفع�ك إىل خلط 
األوراق مج�دداً، لك�ن ذلك قد يك�ون إيجابياً 
وحاسماً ملصلحتك عاطفياً: عراقيل يف طريق 
تصويب العالقة بالرشي�ك. اإلرادة موجودة، 
وهذا مهّم للمحاولة مجدداً صحياً: كن أقوى 

من كمية صغرية من الطعام

مهني�اً: ال تخَش اتخاذ توجهات جديدة، فّكر 
يف مش�اريع حديثة وال تقلق بش�أن األوضاع 
املادي�ة. قدرتك عىل التفاوض والنجاح كبرية 
ج�داً عاطفياً: أنت صاحب ش�عور حس�اس 
ومرهف، والرشي�ك يعرف ذلك، ويداري هذه 

املشاعر كما يجب

مهني�اً: بانتظار ع�دد من الع�روض املغرية 
لتغيري عملك، لكن ال تترسع يف اتخاذ قرارات 
عش�وائية، قبل توضيح األمور عاطفياً: إتبع 
حدسك ووحيك، القلب ميلء بجديد هذا اليوم 
ويمنحك قوة وش�عوراً بالنفوذ صحياً: إنتبه 

لصحتك وسالمة قلبك

مهنياً: ترشق قريباً ش�مس أحالمك، فيصبح 
املستقبل مثمراً، وهذا بفضل دعوات املقرّبني 
الراضني عليك وعىل ترصفاتك وتعاملك الجيد 
م�ع اآلخري�ن عاطفي�اً: ارشح وجهة نظرك 
للحبيب فقد يتقبل األمر. حافظ عىل أرساره 

وال تفشها

مهني�اً: ك�ن ح�ذراً يف تعاملك مع أش�خاص 
ق�د ال يكونون أهالً للثق�ة، وحتى ال تصدمك 
حقيقتهم الحق�ًا عاطفياً: س�تكون موضع 
ثناء يف الفرتة املقبلة، والس�بب يعود إىل الثقة 
املفرط�ة التي يمنحك إياه�ا الرشيك صحياً: 

تمهل يف كل ما تقوم به

مهني�اً: عليك أن تجد حل�والً عملية ورسيعة 
للمش�كالت التي قد تواجهها هذا االس�بوع، 
حاس�مة  مواق�ف  اتخ�اذ  إىل  تضط�ر  وق�د 
عاطفي�اً: ال تس�تغل نقط�ة ضع�ف الرشيك 
للوصول إىل غاياتك، فيجد نفسه مرغماً عىل 

تنفيذ طلباتك

مهني�اً: التواص�ل م�ع أش�خاص نافذي�ن يف 
العمل، يس�هم يف وصولك إىل تحقيق األهداف 
الت�ي حددته�ا لنفس�ك من�ذ ف�رتة طويل�ة 
عاطفي�اً: قد تجد نفس�ك قريب�اً مضطراً إىل 
تنفيذ الوع�ود التي قدمته�ا إىل الرشيك، وإن 

كان بعضها يسبب لك اإلحراج

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املكوّنات:
ثالث أكواب من األرز البسمتي.

نصف كيلو من اللحم املقطع مكعبات.
حبتا بصل مفروم ناعم.

نصف كيلو من الجزر املقطع مكعبات.
ملعقتان صغريتان من امللح.

ملعقة صغرية من الكمون.
ملعقة صغرية من الكركم.

ملعقة صغرية من الكزبرة الجافة.
ملعقة صغرية من الكاري.

ثالث مالعق كبرية من الزيت النباتي.
طريقة التحضري:

ننق�ع األرز يف املاء ملدة نصف س�اعة ث�م نصّفيه.
نغسل اللحم ثم نضعه يف قدر ماء عىل النار ونرتكه 
حتى ينضج تماماً ملدة ساعة إال ربع. نضع الجزر 
يف ق�در م�اء عىل النار ونرتكه م�دة عرش دقائق أو 
حت�ى ينضج. نضع الزيت النبات�ي يف قدر ونضعه 
عىل النار حتى يصبح ساخناً، ثم نضيف له البصل 
ونقلّب حت�ى يذبل ويصبح طري�اً. نضيف الجزر، 
واللح�م، واملل�ح، والبه�ارات، واألرز ونقل�ب مل�دة 
دقيقت�ني. نضيف مقدار كايف من امل�اء ونقلب، ثّم 
نغطي الق�در ونرتكه عىل ن�ار هادئة حتى ينضج 
األرز. نق�دم تاجين�ة الج�زر مب�ارشة م�ع أطباق 

السلطة والشوربة.

الصفح عن الذات رضوري
ينبغي أن يحمل األشخاص شيئا من التعاطف واملشاعر اإليجابية 
تج�اه اآلخرين، ليتس�نى لهم حمل ثقل الش�عور املري�ر بالذنب 
والخج�ل، بمعن�ى أن الدكتات�ور الذي يش�عر باملتع�ة يف تعذيب 
األبرياء من أبناء ش�عبه قلما يصّنف ضمن هذا اإلطار اإلنس�اني 
الش�فاف، أو أنه ال ينتمي أساسا لصنف )البرش( الذين يحملون 
الصفات واملشاعر اإلنسانية العادلة.وطاملا ابتعد األفراد عن إطار 
الدكتاتوري�ة الرهيب هذا، فإن أمر مس�امحة الذات بعد ارتكاب 
ذنب مقصود أو غري مقصود تجاه اآلخرين، يعد أمرا مرشوعا إن 

لم يكن رضوريا إلعادة توازنه النفيس واالنفعايل.
فبعض اآلباء الذين يتس�م سلوكهم بالعدوانية يلجأون إىل رضب 
أبنائهم وإيذائهم نفس�يا، وبعض األمهات ينش�غلن بوظيفتهن 
ويهملن صغارهن فيش�عرن بالفش�ل والتقصري، وكال الطرفني 
يش�عر بالذن�ب والخج�ل مب�ارشة بع�د ارتكابه القس�وة تجاه 
اآلخرين، لكن من النادر أن يبادر أحدهم فيسامح نفسه أو يغفر 
له�ا أو حت�ى يجد لها األعذار يف ذلك، فلماذا نعجز عن مس�امحة 

أنفسنا؟

»البرش اخلارقون«.. أهم مالمح الثورة الصناعية الرابعة
م�ع نهاي�ة الق�رن امل�ايض، ب�دأت الث�ورة الصناعي�ة الثالث�ة، حي�ث ظهرت 
اإللكرتوني�ات الدقيقة وقوة الكمبيوتر يف مج�ال التصنيع، وها قد بدأت الثورة 
الصناعي�ة الرابعة اآلن، حي�ث اتخذت الروبوتات عىل عاتقها املهام الجس�دية 
الصعبة والخطرية، من أجل الحفاظ عىل س�المة املصنع وراحة العمال وجودة 

املنتج.
أما املرحلة التالية من االبتكار يف العمل فسوف تتعدى األعمال الجسدية لتشمل 
املجال املعريف،.وبحلول الثورة الصناعية الرابعة فإن اآلالت التي تدعمها التقنيات 
الشائعة اآلن مثل املساعد الصوتي سريي وأليكسا، وأجهزة االستشعار القابلة 
لالرتداء مثل سوار فيتبيت والساعات الذكية، ستهتم بتفاصيل العمل الشاقة، 

ما سيجعل الروبوتات أكثر استخداما يف مجال التصنيع.
ويس�مى الجي�ل الجديد من العم�ال البرشيني املعززين بالتكنولوجيا س�واء يف 
املصان�ع أو املكات�ب »Operator 4.0«، وه�ذه التقنية تس�مح للعمال بارتداء 
هي�اكل خارجية روبوتية تعزز قوتهم.وتتمحور الثورة الصناعية الرابعة حول 
املصان�ع الذكية التي ت�دار باآلالت وترتبط بش�بكة اإلنرتن�ت، وبنظام يمكنه 
تمثي�ل مراح�ل عملية اإلنت�اج كلها، وق�ادر عىل اتخ�اذ الق�رارات بمعزل عن 

التدخالت الخارجية.

1مضيق يف الخليج العربي
2نظ�رن إليه بح�دة o فيضان م�ا بعد املطر 

مثال 3طباخ o مرجل
 o النهاي�ة الزم�ن – o 4واح�دة 5ثلث�ا يع�ي

انتفاخ مريض يف الجسم )مبعثرة(
6خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار
7احس بيدي o ألهي 8أعىل قمة يف أوروبا
9وضع السائل يف املاكنة بغرض صيانتها

10مرة االحساس باليد )معكوسة( o مخزن 
بذرة الحياة

1يف الطبيخ o عكس متماسك )معكوسة( 2حضن 
أو احتض�ن أو جم�ع o غ�ري صالح لالس�تعمال 
3يس�يل قطرات o مبدأ يف الفكر املاركيس باتحاد 
أم�م العال�م 4مم�ر مائي ب�ني البحري�ن األحمر 
واالبيض املتوسط 5ثالثة حروف متشابهة o ثلثا 
باب o ننهي 6وضع شيئا يف مكان ما خفية 7أخر 
النه�ار o جلس أرض�ا ووضع يديه ع�ىل ركبتيه 
 o متش�ابهان o عملة روس�يا o 8عصري الزيتون
أمة ذات حضارة ش�بيهة بحضارة الفراعنة لكن 
يف أمريكا الجنوبية 9نظرية داروين للتطور o قام 

من فراشه ومن سباته

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..تاجينة اجلزر
عشبة الشمر: فوائدها و استخداماهتاطب

الدكتور محم��د كاظم محس��ن/ رئيس أطباء 
اختصاص بورد طب مجتمع 

التج�ئ أكثر الن�اس يف اآلونة األخ�رية إىل العالج 
باإلعش�اب الطبي�ة مل�ا فيه�ا من ش�فاء ألكثر 
اإلمراض التي تصيب اإلنس�ان النها لن تس�جل 
اي مضاعفات تذك�ر , والجدير بالذكر إن اغلب 
العقاق�ري الطبي�ة مس�تخلصة م�ن النبات�ات 
العش�بية مث�ال ذلك عش�بة الُش�مر ه�و نبات 
عش�بي ثنائي الح�ول أو معم�ر )يعيش لفرتة 
 Foeniculum( اسمه العلمي ،)أطول من سنتني
vulgare(، وتنمو عش�بة الش�مر الرتفاع يصل 
إىل )100( س�م ولها رائحة عطرية قوية. ُيعترب 
املوطن األصيل لهذا النب�ات بالد منطقة حوض 
البح�ر األبي�ض املتوس�ط، ولكّن�ه انترش حتى 
وصل إىل إنجلرتا وأملانيا واألرجنتني وجنوب والية 

يف هذه األيام يف إيران و تريول، كم�ا أّنه ُيزرع 
الهن�د والصني، و 
يت���م استعمال 
كلٍّ م���ن ثمرة 

الش�مر وب�ذوره 
وزيته األسايس

هن�اك اس�م����اء 
للش�مر  عدي����دة 
منه��ا الش����مار 
والسنوت و الش�ومر 
و البس�ب�������اس 

حيث ت�م ذك�ره يف الحديث 
الرشي��ف ))عليك�م بالس�نا و 

الس�نوت فان فيهما شفاء من كل داء اال الّسام 
وه�و املوت (( ويس�تخدم الُش�مر يف العديد من 
املجاالت الطبية والصناعية والغذائية فهو يدخل 
يف صناع�ة العط�ور و الصاب�ون و الحلويات و 

كتوابل  يستعمل 
. باالضاف�ة اىل 
يس�تعمل  انه 
لزي�ادة الدورة 
عند  الش�هرية 
النساء و موازنة 
الهرمون����ات 
كم��ا  االنثوي�ة 
يس���تخدم  انه 
للبول  كم�������درر 
ولذلك ه����و عالج الرتفاع ضغط 
ال���دم , وه�و فع�ال لع�الج الس�منة وارتفاع 
الكولس�رتول الحتوائة عىل مركب )امليالتونني( 
, ومن استعماالته االخرى يعالج امراض الصدر 
والقصب�ات الهوائي�ة بع�د غلي�ه ويخل�ط مع 

العس�ل مرتان يف اليوم بعد الطعام ويس�تخدم 
كمقوي للبرص وامراض املفاصل والروماتيزم.

ان عش�بة الُش�مر لها اث�ار جانبي�ة ويجب ان 
يس�تعمل بحذر لبعض الحاالت منه�ا الحوامل 
و  االطفال وح�االت النزف النه يبطئ من تخثر 
الدم والنس�اء اللواتي يتناولن ادوية منع الحمل 
وال يستخدم مع حبوب السربودار النه يقلل من 
امتصاص�ه ،  يمكن أن يقلل تناول الش�مر من 
فعالّي�ة أدوية منع الحمل وأدوية اإلس�رتوجني 
وعقار التاموكسيفني )Tamoxifen( املستعمل 
يف الوقاي�ة والع�الج من أن�واع الرسط�ان التي 
يحّفزها اإلسرتوجني، كما أّنه يمكن أن ُيقلّل من 
 ،)Ciprofloxacin(  امتص�اص املضاد الحي�وي
ولذلك يجب تأخري تناوله ملدة س�اعة عىل األقل 

بعد تناول هذا الدواء .

زيادة نقاء مياه الرشب قد يرض بالصحة!

أكد علماء م�ن جامعة كاليفورنيا 
الربيطاني�ة أن هن�اك عالق�ة بني 
رشب املي�اه املعقمة وزيادة خطر 

اإلصابة بالربو عند األطفال.
ففي ح�ني تعت�رب املي�اه العنرص 
األه�م ومص�در الحي�اة الرئي�يس 
للحياة ع�ىل األرض، أكد العلماء يف 
دراس�تهم األخ�رية أن رشب املياه 
املعقم�ة باس�تمرار، ق�د يزيد من 
خط�ر اإلصابة بالرب�و وخصوصا 
عند األطفال.ويف تفسري لنظريتهم 
قالوا: »تعد املياه من أهم املصادر 
الت�ي يتلق�ى منها الجس�م العديد 
م�ن العنارص املفي�دة والرورية 
لعمل�ه، ولك�ن ويف نف�س الوق�ت 
املي�اه  ي�رشب  ح�ني  فاإلنس�ان 

يتلقى كميات معينة من الجراثيم 
والبكتريي�ا، األم�ر ال�ذي يس�اعد 
الجسم عىل خلق منظومة مناعية 
التعام�ل  ع�ىل  ق�ادرة  طبيعي�ة، 
م�ع الكثري م�ن مص�ادر العدوى، 
وحرم�ان الجس�م م�ن التع�رض 
ملسببات األمراض بكميات ضئيلة 
يؤدي إلضعاف املنظومة املناعية«..

وأك�دوا أن أحدث الدراس�ات التي 
قاموا به�ا أش�ارت إىل أن األطفال 
الذي�ن يرشب�ون املي�اه الش�ديدة 
التعقيم هم األكثر تعرضا لإلصابة 
بفطري�ات Pichia املس�ببة ملرض 
الرب�و، وذلك ألن أجس�امهم تحرم 
من البكترييا املفي�دة التي تحارب 

تلك الفطريات.

ُ
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كم يشبهني!.. وكم نختلف! عرص القرندل
ريم قيس كبة إبراهيم الجبين 

كان�ت تحدثني عن ذلك التش�ابه الرهيب بينها وبينه.. ولكنها اس�تدركْت 
فج�أة لتقول بعصبية “ولك�ن لماذا نختلف إلى هذا الح�د؟”.. فاُجيبها بأنني 
لس�ت طبيبة نفس�ية أو عالمة اجتماع اُلس�هب في تحليل أس�باب اإلختالف 
والتوافق ما بينهم�ا.. ولن أزعم معرفتي بقراءة الطالع أو أدعي أنني ضليعة 
باألبراج ومدى توافقها واختالفها بينهما.. لكنني أعلم ش�يئا واحدا بس�يطا 
قد يفس�ر ما يجري دون ش�رح كثير.. وهو أنه ال يوجد ف�ي هذه الدنيا اثنان 
متش�ابهان تماما.. فكما أن ال بصمة إبهام تش�به س�واها فال شخص يشبه 
س�واه حتى وإن كانا توأمين متماثلين.. فكي�ف برجل وامرأة يلتقيان عرضا 
ذات حب أو ذات صداقة؟نحن في الواقع نبحث عن تشابهات تجذبنا أو تقربنا 
من اآلخر لنفهمه أو ليفهمنا.. ونسعى دائما إلى تقريب وجهات النظر بدافع 
الحب.. أو من أجل تبرير الحب ربما.. فالعاطفة وحدها ال تكفي لتبني عالقة 
س�وية متوازنة بي�ن اثنين.. ألنها قد تخلص ألن تك�ون رغبة عابرة ال عالقة 
لها بمستوى التفكير وأسلوب الحياة.. وقد تنتهي عند أول خالف في وجهات 
النظر..ويح�دث أحيانا أن يكون اإلحس�اس بالتطابق هائال حين يجمع اثنين 
بعي�دا عن دائرة المجتمع والناس.. وما إن يظه�را معا في األماكن العامة أو 
يجمعهم�ا لقاء بآخرين.. حتى تظهر االختالفات على الس�طح.. وتبدأ الهوة 

بينهما تكشر عن أنياب اتساعها بطريقة قد تفاجئ الطرفين معا..
ولذل�ك الس�بب أيضا نج�د الكثير من العالق�ات في عالمن�ا العربي تبقى 
جميل�ة متألق�ة ال تش�وبها المعكرات حتى يحي�ن أوان االرتباط الرس�مي.. 
وعندئ�ذ تبدأ الصدم�ات والمفاجآت لترب�ك العالقة.. وقد يذه�ب البعض إلى 
تفس�ير األمر على أنه خرج من إطار الس�رية المثيرة ليدخ�ل في إطار العلن 
الممل.. لكن ذلك لن يكون بحال هو الس�بب األهم في بروز الخالفات.. وإنما 
اضطرار الش�ريكين إلى الخوض في غمار الواقع والتعامل اليومي بعيدا عن 
س�لطة العاطفة المح�ض وبعيدا عن تفاصي�ل الحب والرومانس�ية.. فتبدو 
ردود األفعال والتصرفات وطبيعة التعامل مع األحداث اليومية بشكل مغاير 
ربما عن التوقع.. فكال العاش�قان يرس�م صورة لنفس�ه ولآلخ�ر بطريقته 
الخاص�ة.. ومهم�ا كان الحديث بينهما فضفاضا تفصيلي�ا لن يعكس صورة 

الواقع الحقيقية لحياة كل منهما..
وهنا نستطيع أن ندرج أيضا فشل الكثير من العالقات التي نمت وتشّكلْت 
عبر شبكات التواصل.. فذلك العالم يبقى افتراضيا مهما بدت واقعيته ناصعة 
واضحة.. ونحن إزاءه أيضا نفترض أشياء ال وجود لها في اآلخر الذي نتمنى 
أن يكون ش�بيها لنا في آرائه وتصرفاته وأس�لوب حيات�ه والبيئة التي عاش 
وترب�ى فيها.. وننس�ى دائما أو نتناس�ى أنه مهما كانت المش�تركات دامغة 
واالهتمام�ات متوافقة ومهما كان أس�لوب التعامل واحدا إال أننا في النهاية 
مختلف�ون.. وال يمكنن�ا أن نفترض ف�ي اآلخر أو أن نفرض عليه ما نش�اء.. 

فاآلخر هو “آخر” وهو ليس “نحن” بحال!
بيد أن الفكرة األحلى هي أن مفهوم االختالف بحد ذاته قد يش�كل أحيانا 
عام�ال مهما في إذكاء العاطفة وكس�ر قوال�ب الملل الجاهزة وكليش�يهات 
التوق�ع! وق�د يكون الس�بب األهم ف�ي نجاح العالق�ة التي يدعمه�ا طرفان 

يحرصان على إيجاد المنطقة المحايدة التي تجمع األضداد..
صباحكم اختالف لذيذ..

ق�رأت أن مجموع�ة م�ن الناس ف�ي الماضي الس�حيق، لما 
رأت م�ا حّل بالعباد وبالبالد م�ن فوضى، قّررت أن تتخذ موقفا 
حاسما. فأقسم هؤالء على أال يعملوا في أي مهنة ما دام العمل 
يتس�بب بالحروب. وأن ال يستحموا، وأن يطيلوا شعر رؤوسهم 
ويحلقوا حواجبه�م، إلى أن يحلّها الله، ويخلّص الناس مما هم 
فيه. فعاشوا فترة من الزمن. لكن الله سبحان حكمته، لم يحلل 

شيئا، بل زاد األمور تعقيدا.
ولما طال صبرهم، ق�رروا أن يتفرغوا لفهم الحالة العجيبة 
الت�ي وضع�وا أنفس�هم فيه�ا. فس�ّماهم الن�اس “القلندرية”، 
وانتش�رت طريقتهم في المش�رق كله. إذ توج�د لهم في بغداد 
زاوي�ة، ذكره�ا الغياثي ف�ي تاريخه قائ�ال “وكان دار الش�فاء 
عل�ى جانب دجلة، فبنى الس�لطان أحمد الجالئ�ري في وجهها 
القلندرخانة”. أما في دمشق فقد أورد النعيمي أن الشيخ جمال 
الدين الس�اوي “حص�ل له زهد وف�راغ من الدني�ا، فأقام بباب 

الصغير، وهي الزاوية التي عرفت باسم القلندرية”.
وبرغم غضبه الش�ديد م�ن الق�در والواق�ع، كان القلندري 
مسكينا، يحمل وعاء يقال له “كشكول” يتدلى من يده بسلسلة 

طويلة، كي يضع له الناس ما يخرج من خواطرهم.
بعض الش�عوب حّرفت الكلمة، فبات�ت كلمة “قرندل” تطلق 
على من يتعب نفس�ه خدمة لآلخرين، دون نتيجة. ولذلك اختار 
الصحافي العراقي صادق األزدي لمجلته الساخرة اسم “قرندل”. 

وقد صدرت في العام 1947 وتوقفت بعد ثورة 1958.
ق�ال األزدي “كان قرن�دل ش�خصا غبيا يجوب أزق�ة بغداد، 
فتدعوه بعض ربات البيوت أحيانا ليساعدهن في طحن البرغل 
أو التّم�ن ليس�تخدمنه ف�ي صنع الكّب�ة. وبعد أن يق�وم قرندل 
به�ذا الواجب يتعب وينام. وعند نضج الطعام وحضور المائدة، 
يطل�ب رب البيت إيقاظ قرندل لتناول الطعام فتجيبه ربة البيت 
بأن�ه نائم ومرتاح. وعلى هذا فقد ش�اع مثل ببغ�داد: َوكْت دّك 
الكب�ة تعاْل قرندل. ووكْت األكل خطّي�ه نايم”.المصريون أيضا 
يعتب�رون أن كلمة “القرندلي”، أو “األرندلي” بالجيم المصرية، 
تعني المجنون المجذوب، ولذلك كان مسلس�ل يحيى الفخراني 
“ابن األرندلي”. وتقول الغارديان في مقال للخبير االستراتيجي 
روش�ير ش�ارما مؤلف كتاب “صعود وانهيار األم�م” إن العالم 
يستعد لعصر “ما بعد العولمة”، حيث أن فكرة السوق المفتوحة 
واالقتصاد الواحد تنهار يوميا. لذلك فإن معظم الناس في زمننا 
هذا، يش�عرون بأنهم قرندلي�ون بإرادتهم أو رغما عنهم يدرون 

أو ال يدرون.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

زينب جاسم

 ألن العم�ر رحلة يداورها الزم�ن على هدير 
الحي�اة ..وفض�وت نفس�ية يكفله�ا الق�در بما 
حمل الطائر في االعناق ..رحلة يأس�رها الوهن 
الس�اطع فيه�ا ..والنفس االمارة بالس�وء ,لوال 
الحش�مة الراحمة للذات ..وال�ود الناظم للروح 
,رحل�ة تقيمها ح�واء على ظن�ك الحاجة, وبالء 
الفقر ,وس�عير الفاقة الممت�د حد طبول البؤس 
الفاق�ع بال�روح , رحل�ة طقوس�ها الوج�س , 

ومدارها الخيفة من كل ش�يء ,صدى الحس�رة 
يطرق على صفحات القلب المفجوع بما ترك لها 
الزمن من اعباء يشتد وطيسها في الحين والحين 
, وهن�ا البد ان نق�ف عند النخلة ,التي اس�تودع 
الله فيها بعضا من س�ره المس�تتر, ففيها صبر 
يتعاظم ,وش�موخ ال ينحني للعاتيات من الزمن 
وال لصفع�ات الدهر , النخلة الت�ي يلوذ بتمرها 
الجائ�ع ,ومن تقطع�ت به الس�بل ,ومن اغترب 
ف�ي وجل الحياة او س�افر عل�ى نواصي االرض 
, ويستتر بس�عفها وجذعها الفقير بدار تحميه 
من لهيب الش�مس ,تلك النخلة الغائر جذرها في 
قاع االرض والدال على انها التي تمتد الى ش�ذو 
االصالة والتاريخ العبق  والتي يس�تظل بأفيائها 
الظامئين ,فكل ما ذكر بحق النخلة وهج سامي  
فكي�ف بك ايتها المرأة و أنت�ي أثمن جوهرة في 
الطبيع�ة ,ال تردي اإلس�اءة ,وال تنتظ�ري الثناء 
إلحس�انك ,واجعل�ي التق�وى ورضا الل�ه زادك 
,وتربعي اعال مرات�ب القلوب التي حولك ,كوني 
منبع�ا للحنان وادخلي الس�رور لمن يحتاج اليه 
,وال تجعلي البس�مة تفارق وجه�ك الحاني الى 
الطيبة ,فعطاؤك نبيل وقوامك ش�امخ ,والصبر 
س�بيلك ,كوني كالشمس التي يتدلى من وهجها 

النور وتبعث في النفس ابلغ معاني الحياة.

موكب اإلمامني موسى واجلواد ملنظمة بدر 
يف مدينة احلرية أثناء خدمة زوار اإلمام موسى بن جعقر عليه السالم 

»املرشف عىل املوكب املجاهد جسام األبيض«

للنخلة شموخ تستمده من املرأة
تتقدم جريدة ) المستقبل العراقي ( بوافر 
الش�كر والتقدير الى المسؤول اإلعالمي 
ف�ي ش�ركة خط�وط  األنابي�ب النفطية 
األس�تاذ ) قصي جمعة أي�وب ( وأعضاء 
لجن�ة اإلعالنات الس�ادة ) حي�در يادكار 
محمد وليث عامر عبد الكريم واحمد عبد 
الحس�ين مه�رج( ، لتواصلهم المس�تمر 
مع الجريدة في جلب اإلعالنات ومبالغها 
دون وس�يط م�ا يس�هل عل�ى الجري�دة 
التواصل مع الشركة عن طريقهم بشكل 
مباش�ر ،كما نتمنى له�م دوام الموفقية 
والنجاح في عملهم خدمة للعراق العزيز 

وبناءه .
رئيس مجلس اإلدارة 

علي الدراجي

شـكـر وتـقـديـر


