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»االمام احلسني)عليه السالم(«

اعلموا أن حوائج الناس
 إليكم من نعم اهلل عليكم فال متلوا النعم 

فتحور نقماً

ص3بارزاين يتحدث عن »خطة شاملة« وحوار جاد بشأن »االستقالل«.. والتغيري تشكك

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4واشنطن ترسم خرائط »الدولة الكردية« عىل ختوم تركيا

القوى الثورية البحرينية تتوعد بـ »تصعيد شديـد« ردا عىل انتهـاك حرمـات النسـاء

العمـال يتظـاهرون فـي عيـدهـم لتحسيـن واقعهـم املعيشـي

ثالثة أسابيع إلعالن املوصل حمررة بالكامل
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

توقع قائد أمني كبير، أمس االثنين، 
ط�رد تنظيم »داعش« م�ن الموصل في 
أي�ار رغم مقاومة المتش�ددين في حي 

المدينة القديمة المكتظ بالسكان.
وقال فريق أول ركن عثمان الغانمي 
رئي�س أركان الجي�ش العراقي قوله إن 
المعركة س�تنتهي »خالل ثالثة أسابيع 

كحد أقصى«.
ويوف�ر التحالف الدولي الذي تقوده 
الوالي�ات المتح�دة دعم�اً جوي�ا وبرياً 
للهجوم على الموصل كبرى مدن شمال 

العراق التي سقطت في أيدي اإلرهابيين 
في حزيران عام 2014.

وفق�د التنظي�م اإلرهابي س�يطرته 
عل�ى معظ�م أحي�اء المدين�ة من�ذ بدء 
الهج�وم ف�ي تش�رين األول الماض�ي 
وتحاص�ره الق�وات اآلن ف�ي األحي�اء 
الواقعة شمال غرب المدينة ومن بينها 

وسط حي المدينة القديمة التاريخي.
وت�رى األم�م المتح�دة أن م�ا يصل 
إلى نصف مليون ش�خص م�ا زالوا في 
المنطقة وأن من بينهم 400 ألف شخص 
ف�ي المدين�ة القديم�ة مع قل�ة موارد 
الغذاء والماء وعدم وجود مستشفيات. 

ويتحص�ن اإلرهابيون وس�ط المدنيين 
وينفذون عادة هجمات مضادة شديدة 
لمن�ع القوات من االقت�راب من الجامع 
الكبي�ر )جام�ع الن�وري( ف�ي المدينة 
القديم�ة الذي أعلن من�ه زعيم التنظيم 
أبو بكر البغدادي إقامة ما يسمى »دولة 
خالفة« في مناطق من العراق وسوريا. 
ويضطهد التنظيم اإلرهابي المس�لمين 
غير السنة كما يفرض عقوبات قاسية 
على السنة الذين ال يلتزمون بتفسيراته 

المتشددة لإلسالم.

التفاصيل ص3

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلنت بعثة االمم المتحدة في العراق 
»يونام�ي«، أمس االثنين، أن 720 مدنياً 
عراقياً سقطوا بين قتيل وجريح الشهر 
الماض�ي نتيجة أعمال اإلرهاب والعنف 
والنزاع المس�لح خالل نيسان الماضي، 
فيما اكد رئيس�ها أن وحش�ية التنظيم 

وارهاب�ه منّي�ا بالفش�ل ف�ي إضع�اف 
إرادة ووح�دة الش�عب العراق�ي، الذي 
ي�رى بوض�وح متزاي�د أن النص�ر على 
اإلرهابيين اوش�ك أن يتحق�ق .وأفادت 
األرقام التي س�جلتها البعثة، بمقتل ما 
مجموع�ه 317 مدني�اً عراقي�اً وإصابة 
403 آخرين جراء أعمال اإلرهاب والعنف 
والنزاع المسلح، التي وقعت في العراق 

خالل شهر ابريل الماضي2017.وقالت 
إن عدد القتلى المدنيين في نيس�ان بلغ 
309 أش�خاص »لي�س من بينه�م أفراد 
من الش�رطة«، فيما بلغ ع�دد الجرحى 
المدنيين 387 ش�خصاً لي�س من بينهم 

أفراد من الشرطة.

التفاصيل ص3

اجليش السوري
 يستعيد »نقاط اسرتاتيجية« 

بريف محص 

إرسائيل تفتح 
باب املفاوضات مع األرسى 

املرضبني عن الطعام

وزيرة الصحة والبيئة :
 الثالثاء القادم سيشهد تشغيل مستشفى 

الطفل والوالدة يف ميسان 

زيدان يعلق 
عـلـى رغبـة أتلتيـكـو 

مدريد يف اإلنتقام

األمم املتحدة متتدح »وحدة« الشعب العراقي
 أمام وحشية السيارات املفخخة

حترير املزيد من اإليزيديات املختطفات وتقدم جديد يف املدينة القدمية
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رئيس الربملان يعلن توقيع »وثيقة صلح« بني العشائر املتنازعة يف صالح الدينقائد عمليات الرافدين : انطالق عملية »وثبة االسد« يف ميسان ملالحقة اخلارجني عن القانون
اخلارجيـة االيرانيـة: ال مفاوضـات مع اميـركـا خـارج االتفـاق النـووي العصائب تتحدث عن »خمطط أمريكي« إلقامة قواعد يف صحراء نينوى

جتربة جديدة لرتشيد استهالك الطاقة الكهربائية  
وإيقاف التجاوزات وخـدمـة املـواطـن

 احلشد الشعبي ينفي فتح مقرات لـ »فيلق القدس« 
باملوصل ويطالب بمقاضاة صحيفة سعودية

مدير الرقابة اجلوية يكشف لـ »                                « تفاصيل رفع احلظر 
عن االجواء العراقية : انجاز وطني كبري

له مردودات اقتصادية وسيادية كربى .. لدينا اآلن 10 ممرات جوية

        المستقبل العراقي / خاص

كش�ف علي محس�ن، مدير الرقابة الجوية 
ف�ي وزارة النقل، ع�ن تفاصيل إنج�از وزارة 
النقل ف�ي رفع الحظ�ر الطيران ف�ي األجواء 
العراقّي�ة، وفيما أش�ار إلى أن ه�ذا األمر يعّد 
انتص�اراً للع�راق، أك�د ارتفاع ع�دد الطائرات 
العابرة م�ن االجواء العراقية م�ن 30 إلى 80 

طائرة في اليومين الماضيين وهناك تزايد في 
االعداد يوم بعد يوم.

وشرح علي محس�ن، مدير الرقابة الجوية 
ف�ي وزارة النق�ل، في حديث خّص ب�ه »أنباء 
المستقبل« تفاصيل وضع الحظر الجوي على 
العراق. وقال محسن أن سقوط مدينة الموصل 
في حزي�ران عام 2014 دفع س�لطة الطيران 
الفيدرالي االمريكي�ة )FAA( إلى إصدار بيان 

دعت فيه شركات الطيران االمريكية إلى عدم 
التحلي�ق فوق االج�واء العراقية وع�ّد العراق 
م�ن مناط�ق النزاع المسلح.وأش�ار محس�ن 
إلى أنه أثر ه�ذا القرار حدثت بين وزارة النقل 
سلطة الطيران الفيدرالي االمريكية مناقشات 

ورسائل رسمية مثبتة.

التفاصيل ص6
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االيام املقبلة ستشهد ارتفاع عدد الطائرات العابرة وسنرفد ميزانية الدولة بالعملة الصعبة
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وزيرة الصحة والبيئة: الثالثاء القادم سيشهد تشغيل مستشفى الطفل والوالدة يف ميسان 
       بغداد / سعاد التميمي

اعلنت الس�يدة وزيرة الصحة والبيئة 
اس�تكمال  حس�ن  حم�ود  عديل�ة   . د 
متطلب�ات تش�غيل مستش�فى الطف�ل 
والوالدة يف محافظة ميسان من االجهزة 
واملس�تلزمات الطبية وامل�اكات الطبية 
والصحية التي بارشت عملها اليوم االحد 
ليق�دم خدمات�ه الطبي�ة والعاجي�ة اىل 

املواطنن يوم الثاثاء القادم .
البن�اء  الوزي�رة  الس�يدة  وبارك�ت 
ميسان انجاز هذا الرصح الصحي بسعة 
رسيرية بلغت ) 2600 ( رسيرا باعتباره 
الحكوم�ة  اس�تطاعت  جدي�دا  منج�زا 
ووزارة الصح�ة انج�ازه يف ظل الظروف 
االس�تثنائية والتحدي�ات املالية واالمنية 

التي يمر بها عراقنا الحبيب . 
 الفت�ة اىل ان ال�وزارة ق�د ارتأت عدم 
املستش�فى  افتت�اح  احتفالي�ة  اج�راء 
لحف�ل  املخصص�ة  املبال�غ  واس�تثمار 

االفتتاح لتوفري املتطلبات الرضورية من 
االدوية املستلزمات الطبية 

 واختتم�ت الس�يدة الوزي�رة حديثها 

بالتاكي�د ع�ى ان ال�وزارة عازم�ة ع�ى 
مواجه�ة التحدي�ات وتعزي�ز الخدم�ات 
الصحي�ة البن�اء ش�عبنا العزي�ز وانجاز 

رصوح صحي�ة جدي�دة تق�دم خدماتها 
الكفوءة يف عموم الباد .

ج�اء ذلك خال زيارته�ا اىل محافظة 
ميس�ان لاط�اع امليدان�ي املب�ارش عى 
للمحافظة ومس�توى  الصح�ي  الواق�ع 
ابن�اء  اىل  املقدم�ة  الصحي�ة  الخدم�ات 
ميس�ان الكرام .وقامت  السيدة الوزيرة 
بلقاءات مع املس�ؤولن يف املحافظة من 
تنظيم�ات ووجه�اء عش�ائر ومنظمات 
مجتمع مدني اضافة اىل قيامها بزيارات 
تفقدية اىل املؤسسات الصحية واملشاريع 
قيد االنجاز من بينها مستش�فى الطفل 
والوالدة س�عة 260 رسيرا ومستش�فى 
يف  وكان  رسي�را   100 س�عة  الكح�اء 
اس�تقبال الس�يدة الوزيرة د. عيل العاق 

مدير عام دائرة صحة ميسان 
و تدارس�ت حم�ود حس�ن يف مق�ر 
اقامته�ا بمحافظة ميس�ان مع الدكتور 
زام�ل العريب�ي الوكي�ل االداري للوزارة 
س�بل االرتقاء باداء املؤسسات الصحية 

تقدي�م  م�ن  وتمكينه�ا  املحافظ�ة  يف 
خدمات وقائية وطبي�ة وعاجية كفوءة 
اىل ابن�اء ش�عبنا العزيز من خ�ال تلبية 
واالجه�زة  االدوي�ة  م�ن  احتياجاته�ا 
واملس�تلزمات الطبي�ة ورفدها باملاكات 
الس�يما  الكف�وءة  والصحي�ة  الطبي�ة 

باالختصاصات الشحيحة . 
نس�ب  اللق�اء  اس�تعرض  كم�ا   
ومس�تويات االنجاز يف عدد من املشاريع 
الصحية التي تقوم ال�وزارة بتنفيذها يف 
محافظة ميسان والتي من شأنها احداث 
نقلة فارقة يف مستوى ونوعية الخدمات 

الصحية املقدمة للمواطنن
وزي�رة الصح�ة والبيئ�ة تؤك�د م�ن 
ميس�ان الس�عي الجاد لخدم�ة املواطن 

وتلبية احتياجاته.
اكدت الس�يدة وزيرة الصحة والبيئة 
د. عديل�ة حم�ود حس�ن ان خدمة ابناء 
واج�ب  احتياجاته�م  وتلبي�ة  ش�عبنا 

ومسؤولية نعتز بحملها وادائها . 

         بغداد / المستقبل العراقي

انطلقت، أم�س االثنن، مس�رية للمئات 
من العمال يف بغداد، وس�ط دعوات بتحسن 
واقعه�م املعييش، وفيما هن�أ رئيس الوزراء 
ورئي�س الربملان العّمال يف عيدهم، دعا وزير 
العمل والش�ؤون االجتماعية االطراف كافة 
اىل ممارسٍة الحواِر العمايل والنقابي لتقريِب 
وجه�اِت النظ�ِر وص�والً إىل تواف�ٍق حقيقٍي 
ومصالح�ٍة مع�ززٍة بخطاٍب إعام�ٍي وطنٍي 

واضح.
وانطل�ق املئ�ات م�ن العم�ال يف مس�رية 
حاش�دة م�ن امل�رح الوطن�ي يف منطق�ة 
س�احة  باتج�اه  بغ�داد  وس�ط  الك�رادة 
الفردوس، مطالبن بانهم طالبوا بتحس�ن 

واقعهم املعييش.
ورف�ع العم�ال الفت�ات »االول م�ن ايار 
الص�وت التحري�ري للم�رأة العاملة يتصدى 
للرأسمالية وسياستها الرجعية«، و«الحقوق 
والحري�ات النقابية يف القطاع العام هو حق 

لنا«.
وهنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي العمال 
العراقين بعيدهم العاملي الذي يصادف األول 

من أيار من كل عام.
وقال العب�ادي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، »أتق�دم باس�مى 
التهاني والتربيكات للعمال يف العراق والعالم 
بمناس�بة عيد العم�ال العامل�ي يف األول من 
أيار«.وأض�اف »أثم�ن عالياً كف�اح ونضال 
العم�ال العراقين يف بناء وطنه�م واالرتقاء 
ب�ه«، متمني�اً له�م دوام املوفقي�ة يف ظل ما 

نتمت�ع به م�ن ديمقراطية اسس�ت للعدالة 
والف�رص املتكافئ�ة يف مرحل�ة اس�تثنائية 
تحق�ق فيه�ا النرص ع�ى اإلره�اب وامتزج 

معها العمل من اجل بناء بلدنا«.
وأشار العبادي اىل ان »دور العمال ال يقل 
ش�أناً عن دور من يقات�ل اإلرهاب فكاهما 
يعي�د الحي�اة، تحية مل�ن يعم�رون بلدانهم 
بسواعد ملؤها األمل، وكل عام وعمالنا بألف 

خري«.
بدوره، هنأ رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجبوري القوى العاملة يف العراق وكل بلدان 

العالم بمناسبة عيد العمال العاملي.
وذكر الجبوري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، »باسمى آيات االعتزاز 
والفخ�ر نتقدم اىل الق�وى العاملة يف العراق 
وكل بلدان العالم بمناس�بة عيدهم العاملي«، 
متمني�ا لهم التوفيق والع�زم وهم يناضلون 
م�ن اج�ل بن�اء رصح الحضارة االنس�انية، 
ويساهمون بش�كل فاعل يف ترس�يخ القيم 

النبيلة واملبادئ السامية.
وأض�اف »لعمال الع�راق املزيد من العزم 
والثبات، واالرصار عى مواكبة مسرية البناء 
واع�ادة اعمار ما دمره االرهاب بعد تحقيق 
النرص الناج�ز وتحرير كام�ل ارضنا -بإذن 
الل�ه- والنهوض بالع�راق ليك�ون أنموذجاً 
حضاري�اً يعك�س تاريخ�ه املجيد وس�فره 
الخال�د، وكل التقدي�ر والثناء ألبن�اء القوى 
العامل�ة، وامنياتن�ا له�م جميع�ا بالصحة 

واالمل«.
إىل ذل�ك، دع�ا وزي�ر العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية محمد شياع السوداني االطراف 

كافة اىل ممارس�ٍة الحواِر العم�ايل والنقابي 
لتقري�ِب وجه�اِت النظ�ِر وص�والً إىل توافٍق 
حقيقٍي ومصالحٍة مع�ززٍة بخطاٍب إعامٍي 

وطنٍي واضح .
والش�ؤون  العم�ل  لوزي�ر  بي�ان  ونق�ل 
االجتماعية محمد ش�ياع الس�وداني يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عن 

السوداني القول خال رعايته االحتفال بيوم 
العم�ال العامل�ي ال�ذي نظمه االتح�اد العام 
لنقاب�ات العم�ال يف العراق بفندق الرش�يد، 
بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ولجنة 
مؤسس�ات املجتمع املدني ورؤساء عدد من 
االتحادات والنقابات وممث�يل اتحاد العمال 
يف املحافظ�ات ان »الوضع النقابي الذي تأثر 

كثريا بالوضع الس�يايس وت�رك تدخل بعض 
االحزاب السياس�ية به اثارا س�لبية وتسبب 
بأضع�اف الحرك�ة العمالي�ة وخروجها عن 
اهدافها يتطلب م�ن االطراف كافة ممارس 
الحوار العمايل والنقابي�ة للوصول اىل توافق 

حقيقي بن جميع طبقات العمال.
ودعا السوداني اىل جعُل هذا العيِد األممي 
منطلق�اً وطني�اً لاحتفاِء ببطوالِت ش�عِبنا 
العراقِ�ي األصيل وانتصاراِت أبناِئِه يف القواِت 
املس�لحِة عى قوى الظام واالرهاب«، مثمنا 
املواقف البطولية التي س�طرها ابناء العراق 
يف تطه�ري ارايض الباد م�ن دنس العصابات 

االرهابية. 
واكد اهمية ان يرتقي اتحاد عمال العراق 
بمس�توى تمثيله للرشاك�ة االجتماعية الن 
املرحل�ة الت�ي تعقب هزيم�ة داعش تتطلب 
عما مش�ركا دؤوب�ا يف ما يتعل�ق بتطوير 
االداء االنتاجي ودعم القطاعات االقتصادية 

واستقرار سوق العمل العراقي.
وبن ان »وزارة العمل بذلت جهودا كبريا 
يف سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه حركة 
العمل يف البلد واعادت النظر يف برامجها ذات 
العاقة بتوفري الرشوط املوضوعية للوصول 
اىل تطبيق امث�ل لترشيعات العمل ولتكريس 
فعالية الحوار االجتماعي وفقاً ملعايري العمل 

الدولية والعربية«.
واوض�ح »وزير العم�ل ان الوزارة ارتقت 
بسياس�ات الضم�ان االجتماعي ورس�خت 
ركائ�ز ادارة مالي�ة ومهني�ة لانفت�اح عى 
بالضم�ان  عمالي�ة غ�ري مش�مولة  فئ�ات 
سابقا«، مشريا اىل »االلتزام بأهداف التنمية 

املس�تدامة مل�دة 2015 – 2030 خاصة فيما 
يتعل�ق بالعمل الائ�ق كونه هدف�ا جوهريا 
مل�ا يحمله من اهمية بالغ�ة يف تعزيز ادماج 
قوة العم�ل يف االقتصاد وتقديم الدعم الازم 
للعم�ل املنت�ج يف القط�اع الخ�اص«، مؤكدا 
الحاج�ة اىل الق�درات الوطنية املؤسس�ية يف 
امور اخرى تخص الصحة والسامة املهنية 
ووض�ع اس�راتيجية، ودليل له�ا يف القطاع 
الخ�اص والتي م�ن املؤمل انطاقه�ا قريبا. 
وب�ن الس�وداني ان ال�وزارة تعم�ل حالي�ا 
بالتع�اون م�ع ال�رشكاء االجتماعي�ن عى 
تحدي�ث سياس�ة التش�غيل الوطني�ة ونرش 
ثقاف�ة الري�ادة والتعرف عى عال�م االعمال 
وتقدي�م الخدمات الداعمة لألعمال بما فيها 
دراس�ات الجدوى إلنجاح املشاريع الصغرية 

وتأكيد دورها يف خدمة االقتصاد الوطني«.
ولف�ت اىل »رضورة توف�ري ف�رص العمل 
الائق وخفض معدالت البطالة التي تجاوزت 
اضعاف املع�دل العاملي خصوص�ا بعد تزايد 
عدد نفوس الش�باب العراقي يف س�ن العمل 

عى }40 %{ من السكان«.
واوضح السوداني ان »نسبة الفقر املدقع 
يف العراق ازدادت بش�كل مثري بسبب النزوح 
من املناطق التي تش�هد مع�ارك ضد داعش 
املجرم�ة وبالرغ�م م�ن االمكاني�ات املالية 
املح�دودة فان برنام�ج الحماية االجتماعية 
فيه من املرونة الس�تقبال من هم دون خط 
الفقر بعد تأكي�د تقرير الباحث االجتماعي، 
إذ بل�غ عدد االرس املش�مولة اكثر من مليون 
ونص�ف وبلغ�ت املبال�غ املرصوف�ة ملي�ار 

دينار«.

العبادي: شأنهم ال يقل عمن يقاتل اإلرهاب.. ووزير العمل يدعو إىل »توافق حقيقي« خيدمهم

العامل يتظاهرون يف عيدهم لتحسني واقعهم املعييش

       بغداد / المستقبل العراقي

ك�رم مكتب عضو هيأة رئاس�ة مجل�س النواب 
همام حمودي، أمس االثنن، عدداً من أبطال جرحى 
الحش�د الش�عبي ممن تعرضوا إلصاب�ات خطرية، 
وبحضور مس�ؤول حش�د بغداد اب�و ضياء الصغري 
وأمين�ة بغ�داد ذك�رى علوش.وذك�ر بي�ان ملكت�ب 
حم�ودي تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان«التكريم جاء خال حفل كبري وبمشاركة مميزة 
وحضور واس�ع قبيل اختتام اعمال مهرجان بغداد 
للزهور ومعرض سوق املرأة العراقية املنتجة والذي 
نظمه قبل ايام قس�م ش�ؤون املرأة بمكتب الش�يخ 
حمودي يف حديقة الزوراء«.ورأى ممثل حمودي عيل 
فاضل الدفاعي يف ترصيح صحفي ان »هناك اهمية 
يف إش�اعة ثقافة تخلي�د التضحيات ألبط�ال قدموا 
انموذج�ا رائع�ا للتاحم الوطني ومنح�وا االنتصار 
هوية وطنية عراقية س�تفتخر بها كل األجيال عى 
م�ر العص�ور«. واش�ار اىل ان »هذا التكري�م ما هو 
إال رس�الة حب وامتن�ان وتقدير يوجهها س�ماحة 
الش�يخ حمودي لكل أبطال الحشد عى ماسطروه 

من بطوالت وما قدموه من تضحيات«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف القيادي يف حش�د محافظة االنبار قطري 
العبيدي, أمس االثنن, عن قتل 100 نازح ومنتسب 
ع�ى ي�د مجامي�ع “داع�ش” اإلجرامي�ة و”ذئ�اب 

الصحراء” يف االنبار.
وقال العبيدي أن “أكثر من 100 نازح ومنتس�ب 
للق�وات األمني�ة اختفوا أثناء هروبه�م من مناطق 
عن�ه وراوه والقائم التي تس�يطر عليه�ا مجاميع 
داع�ش اإلجرامي�ة غربي محافظة االنب�ار، باتجاه 
املناطق الصحراوية”. وأض�اف أن “رعاة األغنام يف 
املناطق الصحراوية أك�دوا ان عنارص من عصابات 
داع�ش اإلجرامية اعدموا أعداداً كب�رية من املدنين 
واملنتسبن الهاربن من قبضتهم باتجاه القطعات 
م�ن  “ع�ددا  أن  العبي�دي,  وأوض�ح  العس�كرية”. 
الهارب�ن لق�وا مرصعهم بعد مهاجمته�م من قبل 

ذئاب الصحراء والحيوانات املفرسة”.

مكتب محودي يكرم عددًا 
من جرحى احلشد الشعبي

حشد األنبار: مائة نازح ومنتسب قتلوا 
عىل يد »ذئاب الصحراء«

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت حركة عصائب أهل الحق، أمس االثنن، عن مخطط 
أمريك�ي إلقامة قواعد عس�كرية يف صح�راء محافظة نينوى، 
مش�رية إىل أن واش�نطن تح�اول عرقل�ة تأم�ن قوات الحش�د 

الشعبي للرشيط الحدودي بن العراق وسوريا.
وقال الناطق باسم املكتب السيايس للحركة محمود الربيعي 
إن “اإلدارة األمريكية تخطط إلقامة قواعد عس�كرية يف املناطق 
الصحراوي�ة بمحافظة نينوى، لذلك تدفع باتجاه منع الحش�د 

الشعبي من الذهاب نحو الحدود وتأمينها”.
وأض�اف الربيعي، أن “الحش�د الش�عبي وفصائ�ل املقاومة 
اإلس�امية لن تس�مح بعودة الزم�ر املجرمة إىل امل�دن العراقية 
مرة اخرى بع�د تحرير املوصل ودحر داعش نهائيا من األرايض 
العراقي�ة”، الفتا إىل أن “فصائل الحش�د تم�ارس ضغوطا عى 

مختلف االطراف بهذا الصدد”.
وكان عض�و لجنة األمن والدفاع النيابية حس�ن س�الم دعا 
الحكومة العراقية إىل اتخاذ موقف “صارم” من اس�تمرار تزايد 
التواج�د العس�كري األمريكي يف العراق، مؤك�دا أن الحكومة لم 

تطلب مشاركة اي قوات برية اجنبية بعمليات التحرير.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد عملي�ات الرافدين اللواء عيل ابراهيم املكصويص، 
أم�س االثن�ن، عن إنط�اق عملي�ة »وثبة االس�د« يف محافظة 
ميسان السناد القانون وماحقة الخارجن عنه ونزع االسلحة 
وبس�ط االمن يف املحافظة.وقال املكص�ويص ، إن »عملية وثبة 
االس�د االمنية انطلقت بتنفيذ وارشاف قيادة عمليات الرافدين 
يف مركز واقضية ونواحي محافظة ميس�ان وبمشاركة فوجن 
من املش�اة العس�كري وصلت ي�وم امس من خ�ارج املحافظة 
ولواء مغاوير الرافدين واس�تخبارات العمليات واقسام رشطة 
املحافظة«.واضاف املكصويص، أن »العملية تهدف لدعم واسناد 
القان�ون وماحقة الخارج�ن عنه واملطلوب�ن للقضاء وتجار 
االس�لحة واملخدرات والقاء القبض عليهم وتس�ليمهم للعدالة 
ونزع االسلحة الثقيلة من املواطنن والسعي للحد من النزاعات 
العش�ائرية والقبض عى مثريي هذه النزاعات املسلحة واتخاذ 
االجراءات القانونية املناس�بة بحقهم وكذلك مطلقي العيارات 
الناري�ة وكل م�ن يحاول ان يعكر صفو االمن والس�ام يف هذه 
املحافظة«.وناش�د قائد العمليات، املواطنن من ابناء املحافظة 
ب�«التعاون الجاد مع القوات االمنية واملس�اهمة معها يف بسط 
االم�ن والقان�ون حفاظا ع�ى ميس�ان امنة مس�تقرة باهلها 
الخريين«.وأعلن محافظ ميسان عيل دواي، الثاثاء )25 نيسان 
2017( ع�ن اس�تحصال موافقة القائد العام للقوات املس�لحة 
رئي�س الوزراء حي�در العبادي عى اس�تقدام ق�وة من الجيش 
للمحافظة من أجل الحفاظ عى األمن والسيطرة عى النزاعات 
العش�ائرية، مؤكداً عى جاهزية الجهات األمنية واستعداداتها 
ويقظتها يف التصدي للظواهر املسلحة و«الخروق العشائرية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس الربملان سليم الجبوري، أمس االثنن، عن توقيع 
وثيق�ة صل�ح بن االط�راف العش�ائرية املتنازع�ة يف محافظة 

صاح الدين.
وذكر مكت�ب الجبوري يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »رئيس الربمل�ان عقد يف منزل�ه مؤتمر للصلح 
العش�ائري لعش�ائر ص�اح الدين«، مبين�ا أن »املؤتم�ر انتهى 

بتوقيع وثيقة صلح بن االطراف املتنازعة«.
واعترب املصدر، أن »تدخل مسؤول كبري بالدولة لحل مشكلة 
من هذا الن�وع حالة نادرة وغري مس�بوقة خصوصا وان حجم 

الخاف معقد«.

العصائب تتحدث عن »خمطط أمريكي« 
إلقامة قواعد يف صحراء نينوى

قائد عمليات الرافدين : انطالق عملية »وثبة االسد« 
يف ميسان ملالحقة اخلارجني عن القانون

رئيس الربملان يعلن توقيع »وثيقة صلح« 
بني العشائر املتنازعة يف صالح الدين

       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى القيادي بالحش�د الش�عبي 
كري�م الن�وري، أمس االثن�ن، وجود 
اي مق�رات لفيلق الق�دس االيراني يف 
مدينة املوصل، فيما دعا اىل رفع دعوى 
قضائية ضد صحيفة س�عودية تنرش 
اكاذيب متكررة عن العراق والحش�د 
الش�عبي.ونقلت وكال�ة »الس�ومرية 
نيوز« ع�ن النوري قوله إن »ما نقلته 
صحيفة الرشق االوسط السعودية عن 
فتح مقرات لفيلق القدس االيراني يف 
الس�احل االيمن من مدينة املوصل، ال 

تتعدى كونها اكاذيب واضحة وامتداد 
ان  مبين�ا  العدواني�ة«،  للسياس�ات 
»هذه الصحيفة لها سوابق باالعتداء 
ع�ى الش�عب العراق�ي وه�ي ممولة 
سعوديا ومواقفها معروفة«.واضاف 
النوري، ان »االحزاب الشيعية بالعراق 
لم تفك�ر بفتح مقرات له�ا باملوصل 
س�نية  اغلبي�ة  ذات  مدين�ة  كونه�ا 
واضح�ة، اضاف�ة اىل ان فيلق القدس 
لم يفك�ر بفتح مق�رات باملحافظات 
بالف�رات  الش�يعية  االغلبي�ة  ذات 
االوس�ط والجن�وب، بالت�ايل فكي�ف 
لفيلق القدس االيراني ان يفكر بفتح 

مق�رات يف املوصل«.وتاب�ع الن�وري، 
ان »تل�ك الترصف�ات الغ�رض منه�ا 
التقليل من انجازات الش�عب العراقي 
القوات  التي حققته�ا  واالنتص�ارات 
االمنية والحشد الشعبي والتضحيات 
التي تم تقديمها ونسبها اىل االيرانين 
وه�و كام خاط�ئ وغ�ري صحي�ح«.
»لاس�ف  ان�ه  اىل  الن�وري،  واش�ار 
الش�ديد ف�ان السياس�ة الس�عودية 
ورغم التق�ارب الظاهري مع العراق، 
فانه�ا مازال�ت مس�تمرة بالعدوان«، 
مش�ددة ع�ى »رضورة رفع ش�كوى 
قضائية ضد صحيفة الرشق االوسط 

التي اعتادت بث الس�موم واالكاذيب 
وعلينا ان ال نسمح بتكرارها«.وقالت 
صحيف�ة ال�رشق االوس�ط ان فيل�ق 
القدس االيراني التابع للحرس الثوري 
االيران�ي فت�ح العرشات م�ن املقرات 
العس�كرية والسياس�ية تحت غطاء 
الحش�د الشعبي يف الجانب االير من 
مدين�ة املوصل، مبينة ان االمن العام 
لحزب الدعوة االسامية نوري املالكي 
يت�وىل االرشاف ع�ى ه�ذه املق�رات 
ودعمه�ا باالم�وال لكس�ب ع�دد من 
رؤساء العش�ائر الس�نية واملواطنن 

داخل املدينة.

       المستقبل العراقي/ خاص 

أكد الناطق الرس�مي ل�وزارة الكهرباء د. مصعب 
املدرس اعتماد إسراتيجية جديدة  لتطوير أداء الوزارة 
بم�ا يؤمن تقديم خدمات أفضل وأجود  للمواطنن يف 
قط�اع الطاقة الكهربائية عى م�دار اليوم  وذلك عرب 
عقود املش�اركة مع القط�اع الخاص وهي عقود ملدة 
خمس س�نوات ج�رى إبرامه�ا م�ع رشكات عراقية 
وعربية وأجنبي�ة قابلة للتمديد وقابلة للمراجعة عى 

ضوء األداء.
وأوض�ح  ان األس�باب املوجب�ة له�ذا التوجه هو 
مواجه�ة املش�اكل والتحدي�ات التي تواج�ه صناعة 
الطاق�ة يف الباد ومنها التحدي األمن�ي واملايل والهدر 
وقضاي�ا الوقود والتج�اوزات عى منظومة الش�بكة 
وغريه�ا ..وق�ال ان التجرب�ة م�ع القط�اع الخ�اص 
تم�ارس االن يف مناط�ق الحارثية والريم�وك وزيونه 
وثم�ة ارتي�اح كبريم�ن املواطن�ن  له�ا وس�يجري 
أعمامه�ا عى بقية املناط�ق . وأضاف املدرس يف لقاء 

صحفي مع رؤساء تحرير الصحف  أمس األول االحد 
حرضته » املس�تقبل العراقي » ان اس�تهاك الطاقة 
من املواطن غري منطقي وغري معقول فمعدل الحصة 
تفوق معدالت اس�تهاك الطاقة يف دول الجوار ولذلك 
نعاني من االنقطاع بس�بب اله�در وايضا التجاوزات 
باس�تهاك الطاقة بدون مقاييس ،وكذلك  ثمة ديون 
بلغ�ت ملياري�ن وس�بعمائة ملي�ون دوالر لم تس�دد 
وفضا عن ذلك فانه بس�بب التح�دي األمني توقفت 
الكثري من املشاريع ومنها محطة املنصورية ، صاح 
الدي�ن الحراري�ة ، ببج�ي الجديدة ، محط�ة عكاز يف 

االنبار .
وب�ن امل�درس ان صناع�ة الطاق�ة مهم�ة ج�دا 
والحف�اظ عليها من ديمومة الحياة لذلك يجب وضع 
حد للهدر وللتج�اوزات والس�تغال املواطن باعتماد 
تس�عرية ميرة مقارن�ة بما يس�دده اآلن ألصحاب 

املولدات .
وكش�ف  باألرقام أن هناك يف الباد )18700( إلف 
مول�د ة أهلي�ه و)8( آالف مول�د حكوم�ي و)1700( 

مولدة للقطاع الصناعي  تأخذ شهريا مادة الكازولن 
بما يس�اوي )58( ألف مر مكع�ب  للمولدات األهلية 
و)16( إل�ف م�ر مكعب للمول�دات الحكومية و) 6( 
آالف م�ر مكع�ب للقط�اع الصناع�ي مدعوم�ة من 
املنتج�ات النفطية وان) 70%(م�ن هذا الوقود يرب 

للسوق السوداء ؟!.
ويف إحصائي�ة تبن ان هناك )4( مليون مش�رك 
نظامي و)59( اىل مليون مشرك غري نظامي يسددون 
س�نويا ألصحاب املول�دات )10(مليار دوالر س�نويا.

ول�و أخذن�ا )30%( من هذا ال�وارد ل�وزارة الكهرباء 
لوجدنا كهرباء عى مدار24 ساعة والنحتاج إي دعم 

حكومي.
وملزيد من التوضيح بش�ان الرشاك�ة مع القطاع 
الخ�اص ق�ال :ان اعتم�اد املقاييس الذكية س�تنفي 
االعتماد عى املولدات وهذا يحس�ن البيئة من التلوث 
وأيضا سيوقف الهدر باالس�تهاك ويمنع التجاوزات 
وينظ�م الجباية  وأيضا يوقف اس�تغال املواطن من 

فرض أسعار االمبريات .

اسرتاتيجية عقود الشراكة مع القطاع اخلاص

التجربة مع القطاع اخلاص متارس أالن يف مناطق احلارثية والريموك وزيونه ومثة ارتياح كبري 
من املواطنني  هلا وسيجري أعمامها على بقية املناطق

جتربة جديدة لرتشيد االستهالك وإيقاف التجاوزات وخدمة املواطن

 احلشد الشعبي ينفي فتح مقرات لـ »فيلق القدس« باملوصل 
ويطالب بمقاضاة صحيفة سعودية
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن تحديد اماكن انش�اء املجمعات السكنية التي 
يستطيع املواطن رشائها من خالل منحه القروض.

وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»امل�رصف يمن�ح الق�روض للمواطنني واملوظفني لرشاء وحدات س�كنية يف املش�اريع 
التي بلغت نس�بة االنج�از فيها اىل 60 باملئة«، مبينا ان »تل�ك املجمعات تكون يف بغداد 

واملحافظات«.
وابدى املرصف استعداده ل�«التعاون مع الرشكات االستثمارية لغرض إنشاء مجمعات 

سكنية جديدة يف البالد للمساهمة يف حل أزمة السكن«.
وقرر مرصف الرافدين يف 19 اذار املايض، منح قروض مالية لدعم املوظفني واملواطنني 
ل�رشاء وح�دات س�كنية يف املش�اريع االس�تثمارية التي يت�م انجازها م�ن قبل هيئة 

االستثمار الوطني والهيئات االستثمارية االخرى ببغداد واملحافظات االخرى.

الرافدين حيدد املجمعات السكنية التي يمكن للمواطن الرشاء فيها

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

توق�ع قائ�د أمن�ي كبير، أم�س االثنين، 
طرد تنظيم »داع�ش« من الموصل في أيار 
رغم مقاومة المتش�ددين ف�ي حي المدينة 

القديمة المكتظ بالسكان.
وق�ال فري�ق أول ركن عثم�ان الغانمي 
رئي�س أركان الجي�ش العراق�ي قول�ه إن 
المعركة ستنتهي »خالل ثالثة أسابيع كحد 

أقصى«.
ويوف�ر التحال�ف الدول�ي ال�ذي تقوده 
الواليات المتحدة دعماً جويا وبرياً للهجوم 
على الموصل كبرى مدن شمال العراق التي 
س�قطت في أيدي اإلرهابيي�ن في حزيران 

عام 2014.
وفق�د التنظيم اإلرهابي س�يطرته على 
معظ�م أحياء المدينة منذ ب�دء الهجوم في 
تش�رين األول الماض�ي وتحاصره القوات 
اآلن ف�ي األحي�اء الواقع�ة ش�مال غ�رب 
المدين�ة وم�ن بينه�ا وس�ط ح�ي المدينة 

القديمة التاريخي.
وت�رى األم�م المتح�دة أن م�ا يصل إلى 
نصف مليون ش�خص ما زالوا في المنطقة 
وأن من بينهم 400 ألف شخص في المدينة 
القديم�ة مع قلة موارد الغذاء والماء وعدم 

وجود مستشفيات.
ويتحص�ن اإلرهابيون وس�ط المدنيين 
وينف�ذون ع�ادة هجم�ات مضادة ش�ديدة 
لمنع القوات من االقتراب من الجامع الكبير 
)جامع النوري( ف�ي المدينة القديمة الذي 
أعلن من�ه زعيم التنظيم أب�و بكر البغدادي 
إقامة ما يس�مى »دولة خالفة« في مناطق 

من العراق وسوريا.
ويضطهد التنظيم اإلرهابي المس�لمين 
غي�ر الس�نة كما يف�رض عقوبات قاس�ية 
على الس�نة الذي�ن ال يلتزمون بتفس�يراته 

المتشددة لإلسالم.
وقالت األمم المتحدة إن مجموعة تضم 
36 يزيدي�ة تم إنقاذهن بعد ثالثة أعوام من 

»االسترقاق« تحت حكم »داعش«.
وقالت ليز جراند، منسقة األمم المتحدة 
للش�ؤون اإلنسانية في العراق في بيان، إن 
نساء وفتيات هذه المجموعة حصلن على 

مأوى ومالبس ومس�اعدات طبية ونفسية 
في مدينة دهوك الكردية ش�مالي الموصل 

منذ يوم الجمعة.
وكان اليزيديون، ال�ذي تجمع عقيدتهم 
عناص�ر من عدة أديان بالش�رق األوس�ط، 
األقلية األكثر اضطهادا تحت حكم »داعش« 

التي تعتبرهم من عبدة الشيطان.
وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن ما 
يصل إلى 1500 امرأة وفتاة يزيدية ما زالت 

في قبضة التنظيم وتتعرضن النتهاكات.
وتشير تقديرات القوات العراقية إلى أن 
عدد عناصر »داعش« الذين ال يزالون داخل 
الموص�ل يصل إلى ما بي�ن 200 و300 فرد 
غالبيتهم أجان�ب انخفاضا من نحو 6 آالف 
مقات�ل وقت ب�دء الهجوم. لكنه�م ما زالوا 
قادري�ن على تنفيذ هجم�ات مضادة قوية 
ضد عشرات األلوف من الجنود والمقاتلين 

المحتشدين لقتالهم.
وقالت مصادر عس�كرية إن قائد وحدة 
بالشرطة االتحادية و18 من القوات التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة قتل�وا في هجم�ات على 

موقعين على مشارف المدينة القديمة.
وقالت الش�رطة االتحادي�ة إنها عززت 
منذ ذل�ك الحين التحصينات ح�ول المدينة 
القديم�ة بكت�ل خرس�انية للحيلول�ة دون 

وقوع هجمات انتحارية تستهدف قواتها.
ويق�ود الهج�وم داخل الموص�ل جهاز 
مكافح�ة اإلره�اب ال�ذي دربت�ه الواليات 

المتحدة والشرطة االتحادية.
وتش�ارك وح�دات الجي�ش العراقي في 
المع�ارك خارج المدينة جنب�ا إلى جنبا مع 

هيئة الحشد الشعبي والعشائر السنية.
للق�وات  اإلجمال�ي  الع�دد  ويتج�اوز 
المش�اركة في القتال ض�د تنظيم »داعش« 

في الموصل 100 ألف فرد.
ويقت�رب الع�دد الكل�ي للنازحي�ن م�ن 
الموص�ل منذ تش�رين األول م�ن 400 ألف 
شخص أي نحو خمس سكان الموصل قبل 

استيالء التنظيم على عليها.
وحت�ى إذا مني�ت »داع�ش« بالهزيم�ة 
ف�ي الموص�ل فإنها ال ت�زال تس�يطر على 
مساحات شاسعة من األرضي في المنطقة 

الحدودية مع سوريا.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

دع�ا مس�ؤول ك�ردي إل�ى وضع 
مش�اكل  لمواجه�ة  ش�املة  خط�ة 
مرحل�ة م�ا بع�د تنظي�م »داع�ش«، 
مش�يرا إل�ى أن إقليم كردس�تان جاد 
تقب�ل  بش�أن  بغ�داد  مح�اورة  ف�ي 
ذهاب س�كان اإلقليم إلى المش�اركة 
باستفتاء لتقرير المصير، فيما عدت 
كتل�ة التغيير  مطالبة بعض األطراف 
الكردية باالس�تقالل بأنها مقصودة 
لإليحاء بان كردستان محتلة من قبل 

الحكومة المركزية.
وقال رئيس مجلس وزراء حكومة 
إقلي�م كردس�تان الع�راق نيجرف�ان 
بارزان�ي، ف�ي كلمة ألقاها بمراس�م 
افتتاح مش�روع استثماري جديد، إن 
»الحرب عل�ى إرهابيي داعش تقترب 
م�ن النهاية، ومن الض�روري وجود 
خطة شاملة للتصدي لمشاكل مرحلة 
ما بع�د الحرب، ألن تأثيراتها ليس�ت 
عسكرية فقط، بل متعددة الجوانب، 

وبينها الجانب اإليديولوجي«.
وجدد بارزاني تمسك سلطات إقليم 
كردس�تان بإج�راء اس�تفتاء لتقرير 
مصير المنطقة باالنفصال عن العراق 
أو االس�تمرار ضمن الدولة العراقية.

وقال أيضاً أن »التحديات الكبيرة التي 
واجهه�ا إقليم كردس�تان، من قطع 
ميزانيت�ه المالي�ة، وح�رب داع�ش، 
وإي�واء أكث�ر م�ن 1.8 ملي�ون نازح 
عراقي والج�ئ س�وري، وانخفاض 
أس�عار النفط، كان�ت تجارب صعبة، 
إال أن وج�ود رؤي�ة سياس�ية، وعدم 
وبدع�م  المس�ؤولية،  م�ن  الته�رب 
ش�عبي، ت�م تج�اوز األزم�ة والب�دء 

بخطوات إصالحية«.وعّد بارزاني أنه 
»من حق مواطني اإلقليم أن يتمتعوا 
باألمن والس�الم واس�تقرار سياسي 
أكثر،  وأمني واقتص�ادي واجتماعي 

بأنفس�هم،  مصيره�م  يق�رروا  وأن 
ويكون�وا ه�م أصح�اب الق�رار فيه، 
ومن أجل ذلك س�يبدأ إقليم كردستان 
مناقش�ات جدي�ة مع بغداد«.وش�دد 

نيجرفان بارزاني على أن »االستفتاء 
حق مشروع، ونرى من الضروري أن 
يت�م التوصل إلى حل له�ذا الموضوع 
ع�ن طري�ق الح�وار والتفاه�م، ألن 

اإلقلي�م يعتبر بغداد ش�ريكاً له، ومن 
الممكن أن يلعب دوراً ويكون مرتكزاً 
»بدأن�ا  مؤك�داً  الع�راق«،  الزده�ار 
حواراً جدياً مع بغداد بش�أن مس�ألة 

االس�تفتاء وحق تقرير المصير«.من 
جهٍة أخرى، عّبر رئيس مجلس وزراء 
إقليم كردس�تان ع�ن ارتياحه لعودة 
االس�تثمارات إلى اإلقليم،  قائالً »في 

الوقت الذي ما زلنا في بدايات مرحلة 
م�ا بعد داع�ش، فإن مج�يء وعودة 
رؤوس األموال واالس�تثمار األجنبي 
لكردستان خطوة تبعث على السعادة 
مهم�ة،  معان�ي  وتحم�ل  الغام�رة، 
وتؤش�ر إلى أن اإلقليم ينال من جديد 
ثق�ة المس�تثمرين وأصحاب رؤوس 

األموال، ويخطو نحو األمام«.
وكان�ت مدين�ة أربيل قد ش�هدت 
افتتاح فندق جديد باس�تثمار لبناني 
بقيم�ة 40 ملي�ون دوالر، وه�و أول 
مش�روع اس�تثماري في المدينة منذ 
بدء الحرب ضد »داعش« نهاية 2014.

إلى ذل�ك، عدت كتل�ة التغيير مطالبة 
بعض األطراف الكردية باالس�تقالل 
بأنها مقصودة لإليحاء بان كردستان 
محتلة من قبل الحكوم�ة المركزية، 
فيما وصف�ت حكومة االقلي�م بأنها 

التمتلك مؤهالت دولة.
وقال�ت النائب ع�ن كتل�ة التغيير 
تافكة احم�د ان »هناك جهات كردية 
تروج لالس�تقالل ب�دل االنفصال وال 
يعل�م االخري�ن ع�ن ف�رق االنفصال 
ع�ن االس�تقالل«.وأضافت احم�د ان 
»االس�تقالل  بحاج�ة ال�ى موافقات 
دولي�ة وتعن�ي ض�م اك�راد س�وريا 
كردس�تان  لدول�ة  واي�ران  وتركي�ا 
وتعطي مفهوم دولي بان كردس�تان 
محتلة م�ن قبل الحكوم�ة المركزية 

وهذا امر خاطئ«.
وأش�ارت الى ان »الوق�ت الحالي 
غير مناس�ب لالستقالل او االنفصال 
ك�ون  كردس�تان التمل�ك مؤه�الت 
دول�ة وس�ط الس�يطرة الحالية على 
مفاصل اإلقلي�م ومخاوف من تزوير 

االنتخابات التي ستجري فيها«.

حترير املزيد من اإليزيديات املختطفات وتقدم جديد يف املدينة القدمية

ثالثة أسابيع إلعالن املوصل حمررة بالكامل

حكومته تبحث عن االستثمارات لسد العجز املالي

بارزاين يتحدث عن »خطة شاملة« وحوار جاد بشأن »االستقالل«.. والتغيري تشكك

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلن�ت بعث�ة االم�م المتحدة ف�ي العراق 
720 مدني�اً  أن  االثني�ن،  »يونام�ي«، أم�س 
عراقي�اً س�قطوا بي�ن قتيل وجريح الش�هر 
الماض�ي نتيج�ة أعم�ال اإلره�اب والعن�ف 
والنزاع المس�لح خالل نيسان الماضي، فيما 
اكد رئيسها أن وحشية التنظيم وارهابه منّيا 
بالفش�ل في إضع�اف إرادة ووحدة الش�عب 
العراقي، الذي يرى بوضوح متزايد أن النصر 

على اإلرهابيين اوشك أن يتحقق .
وأفادت األرقام التي سجلتها البعثة، بمقتل 
م�ا مجموعه 317 مدنياً عراقياً وإصابة 403 
آخرين جراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع 
المس�لح، التي وقعت في العراق خالل ش�هر 

ابريل الماضي2017.
المدنيي�ن ف�ي  القتل�ى  إن ع�دد  وقال�ت 
نيس�ان بلغ 309 أش�خاص »ليس من بينهم 
أفراد من الش�رطة«، فيما بل�غ عدد الجرحى 
المدنيين 387 ش�خصاً لي�س من بينهم أفراد 
م�ن الش�رطة.ووفقاً لألرقام ال�واردة كانت 
محافظة نينوى التي تش�هد مع�ارك ضارية 
بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش 

منذ 17 تش�رين الثان�ي 2016 لطرد التنظيم 
من المحافظة وعاصمتها الموصل هي األكثر 
تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 
276 شخصاً )153 قتيالً 123 جريحاً(، تلتها 
محافظ�ة بغ�داد التي س�قط فيه�ا 55 قتيالً 
و179 جريح�اً، ث�م محافظ�ة ص�الح الدين 
ش�مال غرب بغداد التي لقي فيها 15 شخصاً 

مصرعهم، وأصيب 43 آخرون.
وبحس�ب المعلومات الت�ي حصلت عليها 
البعثة من مديرية صحة محافظة األنبار غرب 
بغداد، فقد بلغت حصيل�ة الضحايا المدنيين 
74 ش�خصاً )39 قتيالً 35 جريح�اً(، وقد تم 
تحدي�ث إحصائي�ة األنب�ار لتش�مل الضحايا 

الذين سقطوا حتى تاريخ 27 نيسان.
وقال الُممثل الخ�اص لألمين العام لألمم 
المتح�دة في الع�راق يان كوبي�ش، »ال يزال 
المدني�ون يدفع�ون ثمن�اً باهظ�اً م�ن جراء 
الص�راع، وخصوص�اً في محافظ�ة نينوى، 
حي�ث تواج�ه ق�وات األم�ن العراقي�ة فلول 
داعش في حرب ش�وارع صعبة داخل مدينة 
الموصل«.واضاف قائ�اًل: »لقد فّجر إرهابيو 
داع�ش س�يارات ملغم�ة داخل االحي�اء في 
الموصل، وهاجموا المدنيين الذين يحاولون 

بش�دة الف�رار من مناط�ق القتال م�ع تقدم 
ق�وات األم�ن لتحري�ر المزيد م�ن األراضي 
م�ن قبضة اإلرهابيين. بي�د أن الفظائع التي 
ارتكبها داعش لم تقتصر على مناطق القتال 
ولم يس�لم منها أحد. فقد قاموا بهجمات في 
المناطق المحررة، حيث يحاول الناس إعادة 
بن�اء حياتهم، واس�تخدموا االنتحاريين كما 
هو الح�ال في االعت�داء على مدين�ة تكريت 
في قلب المناطق السنية في محافظة صالح 
الدي�ن في مطلع ش�هر ابريل، كم�ا هاجموا 
أيض�اً بتفجي�ر انتح�اري ح�ي الك�رادة في 
العاصم�ة بغداد خالل عطلة نهاية األس�بوع 
الماضية.«واك�د كوبي�ش قائ�اًل »إن حمل�ة 
داعش الوحش�ية من اإلرهاب منيت بالفشل 
في إضع�اف إرادة ووحدة الش�عب العراقي، 
ال�ذي ي�رى بوض�وح متزاي�د أن النصر على 

اإلرهابيين اوشك أن يتحقق«.
واوضحت البعثة انها واجهت عراقيل في 
التحقق، على نحٍو فع�ال، من أعداد الضحايا 
ف�ي مناطق الصراع، حيث ت�م الحصول على 
أرق�ام الضحاي�ا ف�ي محافظ�ة األنب�ار من 
مديري�ة صح�ة األنب�ار. واوضح�ت قائلة » 
ق�د ال تعك�س اع�داد الضحايا الت�ي وفرتها 

مديري�ة صحة األنبار بش�كل كام�ل األعداد 
الحقيقي�ة للضحايا في تلك المناطق بس�بب 
تزايد هشاش�ة األوضاع األمني�ة على أرض 
الواق�ع وانقط�اع الخدم�ات، كم�ا أن هناك 
بعض الحاالت التي لم تتمكن فيها البعثة من 
التحق�ق إال بش�كل جزئي فقط م�ن حوادث 

معينة«.
واضافت يونامي في ختام تقريرها قائلة 
إنه�ا »تلق�ت أيض�اً م�ن دون أن تتمك�ن من 
التحقق من صحة ذلك، تقارير أفادت بوقوع 
أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير 
معروف�ة من األش�خاص الذين قض�وا جراء 
اآلثار الجانبي�ة ألعمال العنف، بع�د أن فّروا 
م�ن ديارهم، فلقوا حتفهم بس�بب تعرضهم 
لظروف شتى كانعدام الماء والغذاء واألدوية 
والرعاي�ة الصحي�ة«.. اضاف�ة ال�ى تلقيه�ا 
منذ انطالق العمليات العس�كرية الس�تعادة 
الموص�ل ومناطق أخرى ف�ي نينوى تقارير 
عدي�دة تتعلق بحوادث تتضمن وقوع ضحايا 
في صفوف المدنيين، والتي لم يتس�نَّ للبعثة 
التحق�ق م�ن صحته�ا ف�ي بع�ض األوقات، 
ولهذه األسباب دعت العتبار األرقام الواردة 

في التقرير بمثابة الحد األدنى المطلق.

أعلنت جرح واستشهاد 720 مدنيا عراقيًا يف نيسان املاضي

األمم املتحدة متتدح »وحدة« الشعب العراقي أمام وحشية السيارات املفخخة
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         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س الرتك�ي رجب 
طي�ب إردوغ�ان إن�ه سيس�أل 
نظريه األمريك�ي دونالد ترامب 
ع�ن لقط�ات الفيدي�و والصور 
أظه�رت  الت�ي  الفوتوغرافي�ة 
رايات وح�دات حماية الش�عب 
الكردي�ة مرفوع�ة ع�ى قافل�ة 
أمريكية يف شمال سوريا، معرباً 
ع�ن حزن�ه ملش�اهدة عرب�ات 
أمريكية وعن�ارص من الوحدات 
الكردي�ة تق�وم بدوري�ات عى 

الحدود الرتكية السورية.
فيدي�و  لقط�ات  وأظه�رت 
مواق�ع  ع�ى  ن�رت  وص�ور 
ق�وات  االجتماع�ي  التواص�ل 
أمريكي�ة تع�زز وجوده�ا ع�ى 
الح�دود الرتكي�ة الس�ورية بعد 
تصاع�د التوت�رات ب�ن القوات 
الرتكية ووحدات حماية الشعب 

الكردية قرب الحدود السورية.
هجماته�ا  تركي�ا  وكثف�ت 
ضد حزب العمال الكردس�تاني 
يف ش�مال العراق وض�د وحدات 
ش�مال  يف  الش�عب  حماي�ة 

سوريا.
العم�ال  ح�زب  ويش�ن 
الكردس�تاني تم�ردا يف جن�وب 
تركي�ا من�ذ ثالث�ة عق�ود ض�د 
الدول�ة الرتكية. وتعترب الواليات 
املتحدة وتركي�ا الحزب منظمة 
خالل  إردوغ�ان  إرهابية.وق�ال 
مؤتمر صحفي يف اس�طنبول إن 

الوالي�ات املتح�دة ينبغي أن توق�ف تعاونها 
مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وأض�اف أن�ه »حزي�ن« لرؤي�ة عرب�ات 
عس�كرية أمريكية تقوم بأعم�ال الدوريات 
قرب الحدود الرتكية الس�ورية مع مقاتلن 

أك�راد م�ن وح�دات حماي�ة الش�عب التي 
تصفها أنقرة بأنها تنظيم إرهابي.

ووح�دات حماي�ة الش�عب الكردية هي 
املكون الرئييس لقوات س�وريا الديمقراطية 
وكردي�ة  عربي�ة  لفصائ�ل  تحال�ف  وه�ي 
تقاتل مس�لحي تنظيم »داع�ش« بدعم من 

واشنطن.وش�نت تركيا غارات هذا األسبوع 
ع�ى مقر قيادة الوحدات الكردية يف ش�مال 
رشق سوريا ما أوقع 28 قتيال. كما سجلت 
اش�تباكات بن الجي�ش الرتك�ي واملقاتلن 
األكراد عى طول الحدود.وأرس�لت الواليات 
املتح�دة عرب�ات عس�كرية ترف�ع أعالم�ا 

أمريكي�ة إىل الجان�ب الس�وري م�ن الحدود 
للقيام بدوريات م�ع مقاتيل وحدات حماية 

الشعب وملنع أي اشتباكات جديدة.
وق�ال إردوغ�ان قب�ل توجه�ه إىل الهن�د 
»لألس�ف إن وج�ود علم أمريك�ي إىل جانب 
منظم�ة إرهابي�ة اس�مها وح�دات حماية 

الش�عب يف قافلة، أمر يحزننا بش�دة«.وأدى 
اخت�الف املوقف من مقات�يل وحدات حماية 
الش�عب إىل ن�وع م�ن الفت�ور يف العالق�ات 
األمريكي�ة الرتكي�ة ويري�د إردوغ�ان ال�ذي 
س�يلتقي دونال�د ترامب يف اي�ار يف الواليات 

املتحدة تغيري موقف واشنطن بهذا الصدد.

وأضاف »سنتحدث يف األمر 
حن نلتق�ي يف 16 ايار«، مبديا 
أس�فه الس�تمرار التعاون بن 
ووح�دات  االمريكي�ة  الق�وات 

حماية الشعب الكردية.
وش�دد ع�ى أن »ه�ذا األمر 
وإال  ف�ورا  يتوق�ف  أن  يج�ب 
فإن ه�ذه املعضلة ستس�تمر 

بالنسبة للمنطقة ولنا«.
األمريك�ي  الجي�ش  ون�ر 
عرب�ات مدرع�ة تابعة ملش�اة 
البحرية ع�ى الح�دود الرتكية 
القامش�يل  بل�دة  يف  الس�ورية 
بشمال سوريا لتقديم تعزيزات 
تب�ادل  بع�د  املوق�ف  ملراقب�ة 
إطالق النار بن الجيش الرتكي 
الش�عب  حماي�ة  ووح�دات 
األس�بوع  الس�ورية  الكردي�ة 

املايض.
وقال قائد يف وحدات حماية 
الش�عب الكردية بعد االجتماع 
يف  أمريكي�ن  مس�ؤولن  م�ع 
دربس�ية قرب الحدود الرتكية، 
إن ه�ذه الق�وات الت�ي نرت 
املالكي�ة  يب�ن  املس�افة  ع�ى 
وكوباني )عن العرب( س�وف 
ترف�ع تقاري�ر لكب�ار الق�ادة 

العسكرين األمريكين.
وقام املس�ؤولون بجولة يف 
دربسية التي رضبتها املدفعية 

الرتكية يف وقت سابق.
الجن�ود  مئ�ات  وينت�ر 
يف  األرض  ع�ى  األمريكي�ن 
س�وريا لدع�م ق�وات س�وريا 
الديمقراطي�ة وه�ي تحالف م�ن جماعات 
عربي�ة وكردي�ة يقات�ل تنظي�م »داع�ش« 
وتراه�ن عليه واش�نطن يف عملي�ة مرتقبة 
الستعادة السيطرة عى الرقة معقل التنظيم 

املتطرف الرئييس يف األرايض السورية.

السلطان »حزين« من التعاون بني الفصائل الكردية واإلدارة األمريكية

واشنطن ترسم خرائط »الدولة الكردية« عىل ختوم تركيا

تونس تقتل إرهابيني خططا لتنفيذ تفجريات خالل رمضان الفضيل

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت الرطة الس�ويدية أمس اإلثنن، أنها تش�تبه يف 
أن الحريق الذي نش�ب ليال وأدى إىل تدمري مس�جد ش�يعي 

بالقرب من العاصمة، ستوكهولم، هو حريق متعمد.
وقال مركز اإلمام عيل اإلسالمي يف بلدية جارفاال الواقعة 
ش�مال غرب س�توكهولم، يف منش�ور عى موق�ع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، إن حوايل ربع املبنى قد تم تدمريه.

وذكرت الرطة التي بدأت تحقيقا بشأن واقعة الحريق 
املتعم�د، أن أحدا لم يصب يف الحريق الذي بدا أنه بدأ بإحدى 

الجدران الخارجية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد املتحدث باس�م الخارجية بهرام قاس�مي عى عدم 
صحة ما تم تداوله اخريا بش�ان اجراء محادثات بن ايران 
و امريكا خارج اطار خطة العمل املشرتك الشاملة )االتفاق 
النووي( وقال: ليس هناك برنامج لذلك.وجاءت ترصيحات 
قاس�مي أم�س االثن�ن خالل مؤتم�ره الصحف�ي ردا عيل 
االخب�ار التي تم تداولها حول اجراء مفاوضات بن ايران و 
امريكا عى هامش اجتماع اللجنَة املشرتكة لالتفاق النووي 
يف فيينا، موكدا انه العلم له بعقد اجتماع بن ايران وامريكا 

او اجراء اي مفاوضات خارج االطار بينهما.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت اللجنة اإلعالمية إلرضاب املعتقلن الفلسطينين 
يف السجون اإلرسائيليةإن بوادر بدأت لفتح باب املفاوضات 

بن إدارة السجون واملعتقلن.
وأضاف�ت اللجن�ة يف بي�ان صحف�ي إن إدارة الس�جون 
تشرتط إتمام عملية املفاوضات بدون قائد اإلرضاب، عضو 

اللجنة املركزية لحركة »فتح« مروان الربغوثي.
وأوضحت اللجن�ة أن مصلحة الس�جون تواصل عملية 

النقل بحق قيادة اإلرضاب.
ب�دوره قال رئيس ن�ادي األس�ري الفلس�طيني، قدورة 
فارس، يف ذات البيان: »إن عى السلطات اإلرسائيلية التعامل 
مبارشة مع قائ�د اإلرضاب مروان الربغوثي، لتنخرط بقية 
اللج�ان يف عملي�ة التف�اوض حتى بلورة صيغة تس�تند إىل 

اإلقرار بحقوق األرسى املُعلن عنها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت وح�دات من الجي�ش الس�وري من اس�تعادة 
السيطرة عى عدد من القرى والتالل والنقاط االسرتاتيجية 
وآبار النفط بريف حمص الرقي وتحريرها من املسلحن 
وتنظي�م داعش.ونقلت وكالة س�انا عن مصدر عس�كري 
أن »الجيش تمكن من  اس�تعادة الس�يطرة عى قرى رجم 
الق�رص والرج�م العايل ورج�م درغام والس�يطرة عى تالل 
املدراجة واإلعالم الغربية والرتكس ومحطة اتصاالت شاعر 
ومعمل ش�اعر وق�ارة الباك وجبل ثنيات ال�رز وآبار النفط 
والغاز 103، 108، 110، 112 ووصل إىل مس�افة قريبة من 
البرئ األسايس لحقل الشاعر 105«.وأشار املصدر العسكري 
إىل أن العمليات العس�كرية أس�فرت عن القضاء عى أعداد 
كبرية من ارهابيي تنظيم داعش وتدمري العديد من آلياتهم 

وعتادهم.

تدمري مسجد شيعي يف السويد 
بـ »حريق متعمد«

اخلارجية االيرانية: ال مفاوضات 
مع امريكا خارج االتفاق النووي

إرسائيل تفتح باب املفاوضــات 
مع األرسى املرضبني عن الطعام

اجليش السوري يستعيد »نقاط 
اسرتاتيجية« بريف محص 

       بغداد / المستقبل العراقي

حذرت الق�وى الثوري�ة املعارض�ة يف البحرين 
النظ�اَم الخليف�ي م�ن تماديه يف انته�اك حرمات 
النس�اء البحراني�ات، وأك�دت ع�ى أنها س�تتخذ 
“مواقف تصعيدية وشديدة” ضده حتى إسقاطه، 
بحس�ب ما جاء يف بي�ان القوى.وأش�ار البيان إىل 
»االبت�زاز الرخي�ص« ال�ذي تعرض�ت ل�ه املعتقلة 
البحراني�ة نجاح أحم�د، من بلدة نوي�درات، أثناء 
التحقي�ق معها األس�بوع امل�ايض يف مركز رشطة 
املح�رق، حي�ث م�ورس عليه�ا الضغط م�ن أجل 
العم�ل لصال�ح األجه�زة الخليفي�ة والتخابر ضد 

املواطن�ن وأهل بلدته�ا، يف وقت داهم�ت القوات 
الخليفية منزل الشيخ عبد الزهراء الكربابادي يوم 
الجمع�ة املايض، واعتقلته مع زوجته وش�قيقته، 
حيث اختطفوا إىل جهة مجهولة، قبل أن ُيفرج عن 
السيدتن “بعد تعريضهما ألبشع أساليب االعتقال 
الوحيش”، بحس�ب ما ج�اء يف البيان.وتوجه بيان 
القوى إىل الشعب البحراني بالتأكيد عى أن النظام 
الخليفي “أحرق إمكانية القب�ول” به “والتعايش 
معه، وأنه�ى إمكانية الصلح معه دون رجعة وإىل 
األبد”، مش�ددا عى عدم إم�كان مصافحة النظام 
“القاتل” من جانب “أي رشيف وكريم” يف الشعب، 
مج�ددا التذكري ب�أن ثورة 1٤ فرباي�ر انطلقت من 

أج�ل “إنهاء الحكم الخليفي األس�ود. وانتزاع حق 
ش�عبنا يف تقرير املصري، وتش�كيل نظام س�يايس 
جديد”.ودع�ا البياُن املواطن�ن “إىل رص الصفوف 
واالصطف�اف جبه�ة موحدة ملقاومة ه�ذا الكيان 
الفاس�د ومجابهة ظلمه وعدوانه وفساده”، كما 
دع�ا إىل “االحتجاج امليدان�ي الغاضب عى تصاعد 
االنتهاكات التي تجاوزت كل الحدود )..( وس�حق 

الغزاة املعتدين” وقطع أيديهم.
ووقع ع�ى البي�ان كّل من: ائتالف ش�باب 1٤ 
فرباير، تيار الوفاء اإلسالمي، تيار العمل اإلسالمي، 
حركة الحريات والديمقراطية )حق(، حركة أحرار 

البحرين اإلسالمية، حركة خالص.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع األمريكي�ة 
)البنتاغون( يف بي�ان عن مقتل 352 
مدني�ا عى األقل ج�راء قصف نفذته 
الواليات املتحدة ضد تنظيم » داعش« 

يف العراق وسوريا منذ 201٤.
وق�ال بي�ان البنتاغون: »نأس�ف 
ألرواح  املتعم�دة  غ�ري  للخس�ائر 
خال�ص  ع�ن  ونع�رب  املدني�ن… 
تعاطفن�ا مع العائ�الت واملترضرين 

اآلخرين ج�راء هذه الرضبات«.  من 
جانبه�ا أفادت قوة املهام املش�رتكة 
يف تقييمه�ا الش�هري للقتى املدنين 
ال�دويل  التحال�ف  عملي�ات  بس�بب 
بقي�ادة الواليات املتح�دة ضد تنظيم 
»داع�ش« اإلرهابي املتش�دد بأنها ال 
تزال تعكف عى تقييم ٤2 تقريرا عن 
س�قوط قتى مدنين، مش�رية إىل أن 
٤5 مدنيا قتلوا يف الفرتة بن نوفمرب/

تري�ن الثاني 2016 وم�ارس/آذار 
2017.كما وذكرت أن 80 قتيال مدنيا 

س�قطوا يف الفرتة من أغسطس/آب  
201٤ إىل اآلن ول�م يتم اإلعالن عنهم 
من قب�ل، فضال عن ش�مول التقرير 
عى 26 قتي�ال يف 3 رضبات منفصلة 

وقعت يف مارس/آذار املايض.
يذكر أن املئات من مدنيي املوصل 
قتلوا يف مارس املايض بس�بب قصف 
طائ�رات التحال�ف ال�دويل للمدين�ة 
العراقية.وأق�ر التحال�ف ال�دويل ضد 
»داع�ش« آن�ذاك بتوجيه�ه رضب�ة 
جوي�ة إىل منطق�ة س�كنية يف »حي 

املوص�ل الجدي�دة« يف املدين�ة، حيث 
تحدث�ت مصادر عديدة عن س�قوط 
مئ�ات القت�ى بتل�ك الغارة.وكان�ت 
مصادر عسكرية وسياسية وإدارية 
يف الع�راق، إضاف�ة إىل ش�هود عيان 
متعددي�ن، أف�ادوا بوق�وع مج�زرة 
جماعية س�قط فيها أكث�ر من 260 
مدنيا، غالبيتهم من األطفال والنساء، 
جراء رضبات جوية نفذها التحالف 
الدويل بقي�ادة الواليات املتحدة يف 17 

مارس/آذار عى املنطقة.

القوى الثورية البحرينية تتوعد بـ »تصعيد شديد« 
ردًا عىل انتهاك حرمات النساء

البنتاغون يعرتف بقتل 352 مدنيًا بالغارات األمريكية 
عىل العراق وسوريا

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس الحكومة التونس�ية يوس�ف الش�اهد 
م�ن ثكنة الح�رس الوطني )ال�درك( بب�رئ بورقبة يف 
محافظ�ة ناب�ل القض�اء ع�ى إرهابي�ن خطريين يف 

مواجهة مسلحة بمدينة سيدي بوزيد )وسط(.
وأوض�ح الش�اهد ال�ذي كان يتابع س�ري العملية 
األمنية م�ن قاعة العمليات أن أح�د اإلرهابين يحمل 
جنس�ية أجنبي�ة، مؤكدا إلقاء القب�ض عى مجموعة 

إرهابية أخرى.
وكشف أن اإلرهابين الذين قتال يف العملية األمنية 
األحد ن�زل من الجبال إىل مدينة س�يدي بوزيد وأنهما 

كان يخططان لتنفيذ تفجريات يف شهر رمضان.
وق�ال إن مكافحة اإلره�اب هي أولوية بالنس�بة 
لحكومته، مثنيا عى جه�ود ويقظة قوات األمن التي 
رص�دت تح�ركات العنرصي�ن اإلرهابي�ن والقض�اء 
عليهما بعد محارصة منزل كانا يتحصنان به ويرجح 
انتماءهم�ا لكتيب�ة عقب�ة ب�ن ناف�ع امل�وايل لتنظيم 

القاعدة.
وكان املتح�دث باس�م الح�رس الوطن�ي )الدرك( 
خليف�ة الش�يباني ق�د ق�ال »قضينا ع�ى اثنن« من 
اإلرهابين يف عملية مداهمة ضد مجموعة إرهابية«.

وطوق�ت قوات األمن بعد ظه�ر األحد منزال يف حي 
أوالد ش�لبي بمنطقة سيدي بوزيد وكان صوت إطالق 
النار مس�موعا بش�كل متقطع، فيم�ا ذكرت مصادر 
أن واح�دا من املجموعة اإلرهابية فجر نفس�ه بحزام 
ناس�ف م�ن دون أن يصاب أف�راد األمن ح�ول املنزل 

املحارص.
وهذه أول اشتباكات مبارشة مع مجموعة إرهابية 
منذ نحو ع�ام عى هجمات إرهابية متزامنة ش�نتها 
مجموع�ات عى مدين�ة بن قردان بالجن�وب التونيس 
ع�ى الحدود مع ليبيا فجر الس�ابع م�ن مارس/اذار 
2016 وهي من أخط�ر العمليات التي واجهتها قوات 
األمن والجيش التونيس بنجاح، حيث أحبطت مخططا 
للدول�ة اإلس�المية إلقامة إم�ارة بالجن�وب التونيس 

وعزلها عن تونس العاصمة.
وقتل يف عملية بن قردان أكثر من 50 إرهابيا و13 

من عنارص األمن والجيش وسبعة مدنين.
ورغم الهدوء األمني الذي تش�هده تونس منذ أكثر 

من عام، التزال تخىش من وقوع اعتداءات إرهابية.
ودفعت الس�لطات التونس�ية بتعزيزات أمنية عى 
الحدود مع ليبيا، بينما تنتر الوحدات األمنية بكثافة 
وس�ط العاصمة خاصة يف ش�ارع الحبي�ب بورقيبة ، 
حيث مقر وزارة الداخلية والس�فارة الفرنسية والذي 

شهد نهاية النظام الس�ابق يف 1٤ يناير/كانون األول 
.2011

وتطوق قوات من الجيش مقر السفارة الفرنسية 
يف العاصمة التونسية منذ 2011 ويتم تعزيز عدد تلك 
القوات بن الحن واآلخر، ما يش�ري إىل حالة تأهب أو 

ربما انذارات بهجوم محتمل.
ومنذ االنتفاضة الش�عبية يف الع�ام 2011، تواجه 
تونس صعودا للتيارات الجهادية املس�ؤولة عن مقتل 
عرات م�ن الجنود ورجال الرطة والس�ياح فضال 

عن املدنين.
وتؤكد الس�لطات أنها حققت »خطوات مهمة جدا 
يف الحرب عى اإلرهاب«، لكنها ال تزال تدعو إىل اليقظة 

وتعلن بشكل متكرر عن تفكيك خاليا جهادية.
وبحس�ب مس�ؤول أمني فإن عملية األحد ال تزال 

متواصلة بعد مقتل اثنن من اإلرهابين.
وفيم�ا تحدث املص�در عن إرهاب�ي ثالث محارص 
وس�ط تبادل إلطالق النار، تتحدث بعض املصادر عن 

مجموعة.
وأش�ارت مصادر حكومي�ة إىل أن رئي�س الوزراء 
يوس�ف الشاهد يتابع س�ري العملية األمنية املتواصلة 
من مقر املدرس�ة الوطنية للحرس الوطني والحماية 

املدنية بمنطقة برئ بورقبة بمحافظة نابل.
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تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدون ادناه والعائد ملديرية بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق 
تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية اعاله خالل 
15ي�وم وتبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 20% من القيمة 
املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنش�ور ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور 

نرش االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط :
1-مدة العقد سنة واحدة

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

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

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

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

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

محكمة بداءة الحلة
العدد/1043/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/قاسم حميد موىس

اقام�ت املدعي�ة /علياء حس�ن حس�ني(الدعوى املرقمة 
اع�اله للمطالب�ة بتمليكه�ا الس�هام يف العق�ار املرق�م 
1/41وردية اس�تنادا لق�رار مجلس قي�ادة الثورة املنحل 
رقم 1198لس�نة 1977وبعد ان اشرتتها من منك بتاريخ 
2013/10/18بب�دل بي�ع اجم�ايل مقداره س�بعة عرش 
مليون دينار واصل وقامت بانش�اء مش�يدات عليها دون 
معارض�ة من�ك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي لهذة املحكم�ة املدعو حمزة مغري بتاريخ 
2017/4/12وحس�ب اش�عار املخت�ار منطق�ة عب�اس 
طاهر محمد مختار قرية الس�فري /لبك�ريل قضاء مركز 
الحل�ة ل�ذا تق�رر تبليغك�م بصحفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذة املحكم�ة بموعد املرافع�ه املصادف 
2017/5/10الس�اعه التاس�عه صباح�ا وف حال�ة عدم 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري 

املرافعه بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حيدر عودة كاظم

مديرية تنفيذ املحاويل
رقم االضبارة /131/ت/2017

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ املحاويل الس�يارة املرقمة )32869أ(
نجف خصويص نوع كيا اوبتما صالون موديل 2000لون 
رص�ايص املحج�وزة لق�اء طل�ب الدائ�ن )س�عد راش�د 
س�عيد( العائ�دة للمدين )حس�ام نعمة محس�ن ( البالغ 
الراغ�ب  دين�ار فع�ىل  )5/000/000( خمس�ة مالي�ني 
بال�رشاء مراجعة هذة املديرية خالل ع�رشة ايام تبدا من 
الي�وم الت�ايل للنرش اس�تنادا للم�ادة 71ثانيا م�ن قانون 
التنفي�ذ ومس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10%من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
ختام رشيف محمد الربيعي

االوصاف
1/ن�وع الس�يارة /كي�ا اوبتماخص�ويص صال�ون رق�م 

السيارة 32869أ
2/لون الس�يارة/ رصايص               2/موديل الس�يارة/ 

2000
3/القيمة املقدرة/ )2/500/000(مليونني وخمس�مائة 

الف دينار
4/مكان بيع السيارة/معرض طارق الكريعي

6/حال�ة الس�يارة / توجد فيه�ا ارضار وانها بحالة دون 
الوسط

محكمة بداءة املدحتية
العدد/620/ب/2014

اعالن
املدعي/مهدي هادي كاظم

املدعى عليه/حسني هادي كاظم
تنفيذا لقرار هذة املحكم�ة بالدعوى اعاله املتضمن ازالة 
ش�يوع العقار املرقم 619مدحتية بيعا واملكتسب الدرجة 
القطعي�ة ل�ذا تعلن هذة املحكم�ة عن بي�ع العقار اعاله 
باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجعة هذة 
املحكم�ة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 10%من 
مائ�ة   )150/000/000( البالغ�ة  التقديري�ة  القيم�ة 
وخمسون مليون دينار بصك مصدق وستجري املزايدة يف 
الس�اعه الثانية عرش ظهر اليوم االخ�ري التايل ليوم النرش 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة ورسم التسجيل 
القايض
وسام عبد زيد عبد السادة

االوصاف
1/العقار عبارة عن /دار س�كن ملك رصف مش�يدة من 
الطابوق ومبلط�ة بالكايش مكونة م�ن غرفة نوم وهول 
واس�تقبال ومطبخ وكليدور وحم�ام وصحيات والطابق 

الثاني مكون من غرفتني 
2/املساحة العمومية/2اولك و 98م2

3/الش�اغل/ميثم هادي كاظم يرغب بالبقاء كمستاجر 
بعد ازالة الشيوع

4/املشتمالت/الوجد

مديرية تنفيذ االسكندرية
العدد/560/ت/2016
التاريخ/2017/4/24

اعالن
نظ�را لوج�ود ض�م عىل ب�دل املزاي�دة االخ�ري البالغ 
)12/000/000( اثن�ا ع�رش ملي�ون دينار لس�هام 
املدين )عماد عبيد سعود(من العقار املرقم 572/8م 
9 هور الخان لقاء طلب الدائن )محمد حميد ش�كر (
البالغ )164/800/000(مائة واربعة وستون مليون 
وثمانمائ�ة ال�ف دينار علي�ه تقرر فت�ح املزايدة ملدة 
ثالثة ايام ابتداءا من الي�وم التايل للنرش فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذة املديري�ة مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 5%من القيمة املقدرة وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
مهند عبداله مكطوف

االوصاف
1/موقع العقار ورقمه/منطقة االسكان العسكري 
مجاور مستشفى االس�كندرية العام 572/8م 9هو 

الخان
2/جنسه ونوعه/بستان

3/حدودة واوصافه/بس�تان مشيد عليه دار سكنية 
م�ع اربعة عرش مح�ل لبيع مختل�ف املبيعات وكذلك 

يحتوي عىل اشجار النخيل املثمرة
4/مساحته/5/1295دونم

5/القيمة املق�درة /)15/000/000(خمس�ة عرش 
مليون دينار

ع�رش  الضم/)12/600/000(اثن�ا  بع�د  6/الب�دل 
مليون دينار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف االنبار 

قسم شؤون احوال االنبار 
العدد / 382 

التاريخ 24 / 4 / 2017
م / نرش

اعالن / تبديل لقب
ق�دم املدعي ) كري�م حميد خنيف�ر ( دعوى قضائية 
لتس�جيل لقب�ه ) العبيدي ( بدال من ف�راغ فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجع�ة مقر ه�ذه املديري�ة خالل 
عرشة ايام وبعكسه سيتم النظر يف طلبه وفق احكام 
امل�ادة 24 من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2016
العقيد 
سعد فايز حمود 
مدير شؤون االحوال املدنية يف االنبار 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
العدد 1350/ش/ 2017

التاريخ 2017/4/24
محكمة االحوال الشخصية باملعقل 

إعالن 
اىل املدعى عليه / كاروز خالد احمد عيل 

أقام�ت املدعية )آجر محمد ذنون ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة )1350/ش/2017 ( ل�دى ه�ذه املحكم�ة 
تطالبك فيها )تصديق الطالق الرجعي الواقع بينكما 
أمام رجل الدين بتاريخ 2016/4/25 ( وقد عني يوم 
2017/5/8 موعدا للمرافعة وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني ويف 
حالة عدم حضورك اىل املرافعة فأنه سوف يتم اجراء 

املرافعة بحقك غيابا وفق القانون 
القايض 
نوري قادر حنون املالكي 

محكمة االحوال الشخصية يف الهاشمية
العدد/34/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليه /حازم صالح  عباس

اصدرت هذة املحكمة بتاريخ  2017/3/22حكماغيابيا 
بحقك يقيض بزي�ادة نفقة الطفل )عيل حازم صالح(

مبلغ قدره خمس�ون الف دين�ار ليصبح مبلغ اجمايل 
النفق�ة املفروضة له قدرها مائتي الف دينار ش�هريا 
وال�زام املدعى عليه بتاديتهما للمدعية )قس�مة كريم 
عبيد( اعتبارا من تاريخ االدعاء يف 2017/3/1عىل ان 
ترصفه�ا املدعية ع�ىل الطفل )ع�يل( بالوجة الرشعي 
والقانوني وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح املبلغ 
واشعار املختار تقرر تبليغك اعالنا بصحفتني محليتني 
يوميتني بق�رار الحكم الغيابي الصادر بحقك ولك حق 
االع�رتاض ع�ىل الحكم الص�ادر خالل امل�دة القانونية 
املح�دده وعن�د عدم اعرتاضك س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
ليث عبود مهدي

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
مكتب البحث االجتماعي 
العدد/314/بحث /2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ عباس منديل عبيد

ق�د اقامت املدعية )منى عبد محم�د( الدعوى املرقمة 
314/بحث/2017والت�ي تطلب فيها الحكم بالتفريق 
القضائ�ي لعدم االنف�اق والتي يص�ادف موعد البحث 
فيه�ا ي�وم 2017/5/11الس�اعه الثامن�ة والنص�ف 
صباحا وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار املختار 
ورشح القائ�م بالتبلي�غ اقت�ى تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني ويف حالة عدم حضورك س�وف يت�م البحث 

االجتماعي بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عباس حميد كريم

محكمة بداءة االسكندرية
العدد/29/ب/2017

اعالن
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذة املحكمة بالعدد 
اعاله واملؤرخ يف 2017/2/28واملتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 146/8م 10مويلحه بيع�ا عليه تقرر 
االع�الن عن بي�ع العقار اع�اله وبصحيفتني محليتني 
فع�ىل من ل�ه الرغبة بال�رشاء مراجعة ه�ذة املحكمة 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 10%من 
القيم�ة التقديري�ة عن�د وض�ع الي�د والبال�غ قدرها 
)65/000/000( خمسة وستون مليون دينار عراقي 
وبص�ك مص�دق ان ل�م يكن م�ن الرشكاء وس�تجري 
املزاي�دة يف اليوم الثالثني اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش 
يف الصحيفتني ويف تمام الس�اعه الثانية عرش ظهرا يف 
بناي�ة هذة املحكم�ة واذا صادف موع�د املزايدة عطلة 

رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

االوصاف
1/ جن�س العق�ار/ دار س�كن 2/ن�وع العقار/ملك 

رصف
3/مساحة العقار/340م2

/القري�ة  االس�كندرية  ناحي�ة  يف  يق�ع  4/العق�ار 
العرصية

قائم�ة  واملش�يدات  التقديرية/للعق�ار  5/القيم�ة 
)65/000/000( خمسة وستون مليون دينار

6/مش�تمالت العقار/يتكون من طابقني ومشيد من 
الطابوق ومش�يد من الطابوق ومس�قف بالكونكريت 
وان الطابق االريض يحتوي ع�ىل غرفتي نوم وكليدور 
وهول واس�تقبال ومطب�خ وصحي�ات والطابق االول 
يحت�وي ع�ىل غرفتي نوم وصاله وس�طية ومس�احة 
البناء 200م وارضيته مبلطة بالكايش وموصولة باملاء 

والكهرباء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
السجل / 802 

م / نرش مفقود 
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم م�ن قبل املس�تدعية ) 
سهاد مهيدي صالح ( والتي تطلب فيها املوافقة 
نصبها قيم�ا عىل زوجها املفق�ود ) عبد صالح 
س�عود ( ال�ذي فق�د بتاري�خ 16 / 4 / 2016 
ق�ررت هذه املحكم�ة مفاتحتك�م لغرض نرش 
املفق�ود اع�اله يف جريدتني محليت�ني واعالمنا 

تاريخ النرش .
القايض
محمد مطلب عبد 

محكمة جنح البرصة 
العدد: 795/ج1 /2016
التاريخ: 2017/4/27

إعالن 
إىل املته�م اله�ارب / باس�م فيصل ش�اهد عيل 

الغانم
حيث تب�ني إنك مجهول اإلقامة والعنوان، كونك 
مطل�وب أمام املحكمة اعاله يف القضية املرقمة 
 459( امل�ادة  أح�كام  وف�ق   2016/ 795/ج1 
عقوبات(. فق�د اقتى تبلغ�ك بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكم�ة املوافق 
املوجه�ة  التهم�ة  ع�ن  لتجي�ب   2017/6/8
إلي�ك وفق املادة أع�اله وبخالفه س�وف تجرى 

محاكمتك غيابياً وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار   

محكمة جنح البرصة 
العدد: 240/ج2 /2017
التاريخ: 2017/4/23

إعالن 
إىل املتهم الهارب / محمد عبدالخالق قاسم

حي�ث تب�ني إن�ك مجه�ول اإلقام�ة والعن�وان، 
وكون�ك مطلوب أمام ه�ذه املحكمة يف القضية 
الجزائية املرقم�ة 240/ج2017/2 وفق أحكام 
امل�ادة )457 من قانون العقوبات(. فقد اقتى 
تبلغ�ك بصحيفت�ني محليتني وبالحض�ور أمام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكم�ة املوافق 
2017/6/1 لتجي�ب عن التهم�ة املوجهة إليك 
وبخالفه س�وف تج�رى محاكمتك غياب�اً وفقاً 

للقانون.
القايض / آيات عباس لفته   

محكمة جنح البرصة 
العدد: 1426/ج1 /2016

التاريخ: 2017/4/23
إعالن 

إىل املتهم الهارب / حامد محمود شاكر
حيث تبني إنك مجهول اإلقامة والعنوان وكونك 
مطلوب أمام هذه املحكم�ة يف القضية املرقمة 
1426/ج1 /2016 وفق أحكام املادة )456 من 
قانون العقوبات(. فقد اقتى تبلغك بصحيفتني 
محليت�ني وبالحضور أمام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املحاكمة املوافق 2017/5/24 لتجيب عن 
التهم�ة املوجه�ة إلي�ك وبخالفه س�وف تجرى 

محاكمتك غياباً وفقاً للقانون.
القايض / اسيل صالح معتوق    

محكمة االحوال الشخصية يف املحاويل
العدد/ حجة وقيمومة /2017

التاريخ/2017/4/27
                                    اعالن

اىل املفقود/ جمعه كربول حسني
قدمت زوجتك املدعوة )ش�يماء جودة كاظم( بتاريخ 
2017/4/16طلبا اىل هذة املحكمة تروم فيه نصبها 
قيمة عليك وذلك لفقدانك بتاريخ 2014/5/13وثبوت 
ذلك باالوراق التحقيقية وش�هادة الشهود لذا اقتى 
حض�ورك اىل ه�ذة املحكم�ة خالل مدة ثالث�ون يوما 
م�ن تاريخ تبليغك وبعكس�ه تق�وم املحكمة باكمال 

االجراءات القانونية بحقك واصدار الحجة
القايض
تركي هادي جعفر

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ بال

التاريخ/2017/4/6
اعالن

فقد الش�خص املدعو )باس�م محمود مطلب (املبينة 
صورت�ه اع�اله بتاري�خ 2014/8/12بع�د مغادرته 
داره الكائنه يف منطقة املسيب /جرف النرص ولم يعد 
لحد االن وكان يرتدي قميص ازرق وبنطلون سمائي 
وهو طويل القامة واسمر البرشة وخايل من العالمات 
الفارقة فع�ىل من يعثر عليه مراجع�ة هذة املحكمة 
خ�الل م�دة ثالثون يوم�ا تبدا م�ن ثاني ي�وم النرش 
بالصحف املحلية ويف حالة العكس س�وف تقوم هذة 
املحكمة بتنصيب والدت�ه املدعوة عجمية محمد عبد 

قيمة عليه لغرض ادارة شوؤنه واملحافظة عليها
القايض
امري موىس حميد

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ بال

التاريخ/2017/4/24
اعالن

فق�د الش�خص املدعو )نهاد حس�ن في�اض (املبينة 
صورت�ه اعاله بتاري�خ 2014/7/18بعد خطفه من 
قبل جماعة مس�لحة ولم يعد لح�د االن وكان يرتدي 
دشداش�ه صح�راوي وهو متوس�ط القامة واس�مر 
الب�رشة وخايل م�ن العالمات الفارقة فع�ىل من يعثر 
علي�ه مراجعة هذة املحكمة خالل م�دة ثالثون يوما 
تب�دا من ثاني يوم النرش بالصح�ف املحلية ويف حالة 
العكس س�وف تقوم هذة املحكم�ة بتنصيب زوجته 
املدعوة ابتسام محمد فياض قيمة عليه لغرض ادارة 

شوؤنه واملحافظة عليهاوعىل ولده القارص عيل
القايض
امري موىس حميد

اعالن
اىل الرشيك / مشتاق حسن عيل 

اقتى حض�ورك اىل بلدية التاجي الس�تخراج اجازة 
بناء للعقار املرقم 12501 .

الرشيك 
عثمان ماجد جواد

محكمة جنح البرصة 
العدد: 207/ج1 /2016
التاريخ: 2017/4/19

إعالن 
إىل املتهم الهارب / رائد حاتم منصور

حيث تبني إنك مجهول اإلقامة والعنوان وكونك 
مطلوب أمام هذه املحكم�ة يف القضية املرقمة 
207/ج1 /2016 وفق أح�كام املادة )456 من 
قانون العقوبات(. فقد اقتى تبلغك بصحيفتني 
محليت�ني وبالحضور أمام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املحاكمة املوافق 2017/5/29 لتجيب عن 
التهم�ة املوجه�ة إلي�ك وبخالفه س�وف تجرى 

محاكمتك غياباً وفقاً للقانون.
القايض / فيصل سلمان عطار    

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت
العدد 233 / ب/ 2017 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعون )الدائن(/ 1- افتخار جبار نور 2- رؤى 

عبد الهادي قادر 3- هدى عبد الهادي قادر  
املدع�ى عليه�م )املدين�ون(/ 1- توفي�ق ق�ادر 
عب�اس 2- س�لمى جاس�م محم�د 3- س�لوى 

جاسم محمد 
4- ايمان جاسم محمد 5- وجدان جاسم محمد 

6- ميعاد جاسم محمد 
7- نصيف جاسم محمد 8- عيل جاسم محمد   
تنفي�ذا لقرار الحكم الص�ادر من هذه املحكمة 
 2017/2/  28 يف  233/ب/2017  بالع�دد 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 158/2م39 
اله�ورة وتوزي�ع ص�ايف ثمنه بني ال�رشكاء كال 
حس�ب س�هامة فق�د تق�رر االعالن ع�ن بيعه 
باملزايدة العلني�ة خالل ثالثون يوما اعتبارا  من 
الي�وم التايل للن�رش يف الصحف   فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة ه�ذة املحكمة مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة 10% م�ن القيمة 
التقديري�ة للعق�ار بص�ك مص�دق معن�ون اىل 
محكمة ب�داءة الكوت وس�وف تج�ري املزايدة 
يف الي�وم االخري الس�اعة الثانية عرش ظهرا واذا 
صادف اليوم االخري عطله رسميه فيكون اليوم 
التايل موعداً للمزايده ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايده اجور االعالن واملناداة.......                                                                                              

مواصفات العقار 
جنس العقار / دار سكنية 

اوصاف�ه / يتكون م�ن كراج وطارم�ة امامية 
واس�تقبال 6x4م2 وهول داخيل  5x4م2 وهول 
ثان�ي  4x4م2 وغرفتني ن�وم كل واحدة 5x4م2 
ومطب�خ  5x4م2 ومغاس�ل صحي�ه وبيتون�ه 
2x3م2 وال�دار مبني�ة من الطابوق واالس�منت 
ومس�قفة بالحديد املس�لح والدار مجهزة باملاء 

والكهرباء 
املساحة / 362مرت و50 سم 

العقار مش�غول من قبل املدعي�ه افتخار جبار 
نور 

القيم�ة التقديري�ة للعق�ار / ثالثمائ�ة وواحد 
وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار   

القايض
فالح كريم وناس  

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية 
لتأج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )العباس�ية( وملدة )س�نة 
واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من 
يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )العباسية( 
أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التأمينات  القانوني�ة  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يق�ل ع�ن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة 
)7( ايام يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاري�خ تصديق قرار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 يف 
2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة وكالة

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن اعادة اعالن
العدد : 73

التاريخ 2017/4/24

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

الشارع الفرعي /مجاور كراج ال بدير18م14/422حانوت1

مخزن مواد انشائية 2
جزء من القطعة 82/1م33 عربيات السادة /750م2بال)نكول(

مجاور خزان الماء

غرض االستعمالمبلغ االيجارالموقع اسم العقارت

960.000 تسعمائة وستون الحي الصناعيكشك رقم 176
تجاريالف دينار

640.000 ستمائة واربعون حي الشهداء الثانيكشك رقم 217
تجاريالف دينار

960.000 تسعمائة وستون مجاور منتزه حي المعلمينكشك3
تجاريالف دينار

على ضفة نهر الصوب  الصغير الواقع بين جسر المشاة مشتل4
والجسر الكونكريتي

3.840.000 ثالثة ماليين 
مشتلوثمانمائة واربعون الف دينار

تجاري600.000 ستمائة الف دينارمقابل اسواق الحريةكشك5

1606000 مليون وستمائة العمارات السكنية مقابل مصرف الرشيدمحل رقم 615
تجاريوستة الف دينار 

1386000 مليون وثالثمائة مقابل الزراعةمحل رقم 76
تجاريوستة وثمانون الف دينار

576000 خمسمائة وستة خلف مديرية االتصاالت والبريدمحالت رقم 25. 826
تجاريوسبعون الف دينار

تجاري800000 ثمانمائة الف دينار خلف مديرية االتصاالت والبريدمحل رقم 910



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي / خاص

كشف عيل محس�ن، مدير الرقابة الجوية 
يف وزارة النق�ل، ع�ن تفاصيل إنجاز وزارة 
النق�ل يف رف�ع الحظر الط�ران يف األجواء 
العراقّية، وفيما أش�ار إىل أن هذا األمر يعّد 
انتص�اراً للعراق، أكد ارتفاع عدد الطائرات 
العابرة من االجواء العراقية من 30 إىل 80 
طائ�رة يف اليومني املاضيني وهناك تزايد يف 

االعداد يوم بعد يوم.
ورشح عيل محسن، مدير الرقابة الجوية يف 
وزارة النقل، يف حديث خّص به »املستقبل 
العراق�ي« تفاصيل وضع الحظ�ر الجوي 

عىل العراق.
وقال محسن أن س�قوط مدينة املوصل يف 
حزيران ع�ام 2014 دفع س�لطة الطران 
الفيدرايل االمريكية )FAA( إىل إصدار بيان 
دعت في�ه رشكات الط�ران االمريكية إىل 
عدم التحلي�ق فوق االج�واء العراقية وعّد 

العراق من مناطق النزاع املسلح.
وأشار محسن إىل أنه أثر هذا القرار حدثت 
بني وزارة النقل س�لطة الطران الفيدرايل 
االمريكي�ة مناقش�ات ورس�ائل رس�مية 
مثبت�ة. ووفقاً ملحس�ن، ف�إن وزارة النقل 
أبلغت الجان�ب األمركي بأن العراق عضو 
يف منظم�ة الطران الدولي�ة ونحن ال نتبع 
االعالن االمريكي الخاص برشكات الطران 
االمريكي�ة، لك�ن )FAA( رّدت ببيان آخر 
دعت فيه ال�رشكات االمريكية والرشكات 
الط�ران  رشكات  وكل  معه�ا  املتعاق�دة 

بتجنب الطران فوق االرايض العراقية.
ومما فقام األمر، والحديث ملحس�ن، نرش 
البي�ان ع�ر منظم�ة الط�ران الدولي�ة.

 )ICAO(
لك�ن وزارة النق�ل، والرقاب�ة الجوي�ة، لم 
تركنا إىل قرارات س�لطة الطران الفيدرايل 
االمريكية: »كان لنا بني اصدارهم لإلعالن 
االول والثان�ي مناقش�ات مس�تمرة ع�ر 

وأبلغناه�م  الدبلوماس�ية  القن�وات 
انه لدينا اج�راءات احرتازية وجعلنا 
الطران عىل مس�افات عالية بعيدة 

عن مناطق النزاع املسلح«.
وتابع محسن »بعد اصدارهم للبيان 
الثاني اتبعت رشكات الطران البيان 
وتوقف�ت من التحليق ف�وق االجواء 

العراقية«.
ل�م تدف�ع ه�ذه الق�رارات األحادية 
م�ن الجان�ب األمرك�ي وزارة النقل 
إىل الي�أس والرضا به�ذا الحال، قال 
محسن »نحن يف قسم الرقابة الجوية 
واملختص�ني م�ن املراقب�ني الجويني 
ح�راً عملن�ا ع�ىل تهيئ�ة ممرات 
جوي�ة جدي�دة بعي�دة ع�ن مناطق 
او كم�ا يس�مونها  املس�لح  الن�زاع 

املناطق العمليات العسكرية«.
ع�ىل  يخف�ى  »ال  محس�ن  وق�ال 
املختص�ني يف مجال الطران ان هذه 
اىل  والس�ياقات تحت�اج  االج�راءات 
وق�ت إلقرارها«، مس�تدركاً بالقول 
»بعد عدة اجتماعات ومشاورات مع 
املختص�ني يف منظمة النق�ل الدولية 
)اياتا( والتي مقرها يف االردن وكذلك 
املختص�ني يف عالم الطران يف املكتب 

االقليمي ملنظمة الط�ران الدويل يف الرشق 
االوسط والتي مقرها يف مر ومشاورات 
جانبية مع الجان�ب الرتكي لتحديد نقطة 
دخول اضافية لألجواء العراقية مع الجارة 
تركي�ا وه�ذه االجتماع�ات واملش�اورات 
ذهب�ت بها لجان مختصني وضعوا أس�س 
وس�ياقات للمم�رات االضافي�ة الجدي�دة 
وبالفعل تم تحدي�د نقطة دخول وتم فتح 
ممري�ن جديدي�ن لدخول الطائ�رات بعيدا 
عن مناطق العمليات العس�كرية«، مشراً 
إىل أن ه�ذه »ممرات عامة ل�كل الطائرات 
س�واء عب�ور او هبوط وه�ذه املمرات تم 
االعالن عنها رسمياً وفق السياقات الدولية 

ولجميع رشكات الطران يف العالم«. أردف 
محس�ن بالقول »اصبحت املمرات الجوية 
العراقي�ة م�ن  االج�واء  الحالي�ة تغط�ي 
الش�مال اىل الجنوب وبالعكس ومن الغرب 
اىل الرشق وبالعك�س وحالياً هذه املمرات 

تغطي االجواء العراقية بالكامل«.
وتعم�ل وزارة النق�ل، والرقاب�ة الجوي�ة 
اآلن ع�ىل طمأن�ة رشكات العاملي�ة، ق�ال 
محسن »بدأت الرشكات االن تبعث رسائل 
املم�رات واس�تخدامها  اىل ه�ذه  للع�ودة 
وب�دأت بالعب�ور بش�كل رس�مي«، مبيناً 
أن »ال�رشكات الرتكية تعر م�ن املطارات 
الرتكي�ة اىل الخليج وهنال�ك ايضاً طائرات 
ش�حن وطائ�رات مختلف�ة وارتف�ع عدد 

الطائ�رات العاب�رة م�ن االج�واء العراقية 
م�ن 30 اىل 80 طائ�رة يف اليومني املاضيني 

وهناك تزايد يف االعداد يوم بعد يوم«. 
ووفق�اً ملدي�ر الرقابة الجوية، ف�إن »أكثر 
ال�رشكات العاملية تناقش مع مس�ؤوليها 
العب�ور عر االج�واء العراقي�ة وما يوفره 

لهم من جدوى اقتصادية كبرة«.
وعد محس�ن رفع الحظ�ر »انج�ازاً كبراً 
لوزارة النقل والطران املدني واملختصني يف 
الرقاب�ة الجوية«، الفت�اً إىل أن وزارة النقل 
ومؤسس�اتها »عمل�ت بش�كل كب�ر عىل 
تهيئة بدائل« بس�بب الوض�ع األمني الذي 
خلف�ه احتالل داع�ش ملدن عراقي�ة. وأكد 
مدير الرقابة الجوي�ة »حاليا هذه البدائل 

اع�رتف به�ا م�ن قب�ل املنظم�ات الدولية 
كمنظمة )اياتا( واملكتب االقليمي للطران 
الدويل يف الرشق االوس�ط وباقي الرشكات 
ايض�اً اعرتف�ت به�ذه املم�رات واالن هي 
تنوي العبور قريبا من هذا املمرات«. وعن 
املمرات الس�ابقة، قال محسن »نحن كان 
عندن�ا كمم�رات دولي�ة رس�مية، وهناك 
مم�رات عابرة لالج�واء للهب�وط والعبور 
وهناك ممرات داخلية يعني كممر الخليج 
اىل بغ�داد مب�ارش وهن�اك خم�س ممرات 
دولية عابرة تغطي من الشمال اىل الجنوب 
»االن  الغ�رب ».مردف�اً  اىل  ال�رشق  وم�ن 
لدين�ا عرشة  ممرات جوي�ة تعمل داخلية 
وخارجية«. وبحس�ب محسن، فإن »عمل 

الرقابة الجوية يدخل يف عدة جوانب 
االقتصادي�ة حيث  اساس�ية منه�ا 
س�يوفر للدول�ة عب�ور كل طائ�رة 
لالج�واء العراقي 375 دوالر رس�وم 
مرور وتعتر االجواء العراقية ارخص 
املم�رات قياس�ا بال�دول املجاورة«، 
الفتا الجانب االمني للرقابة الجوية 
»حيث ان املراقب الجوي هو الوحيد 
الذي يعرف ان�واع الطائرات العابرة 
والش�حن  واملس�افرين   )VIP(��ال
وهو املس�ؤول عن توجيهه�ا بعيداً 
عن مناط�ق العمليات او توفر ممر 
اق�ر«.  أما الجانب الثالث االهم يف 
الرقابة الجوية، يرشح محسن، هو 
الجانب الس�يادي، إذ قال ان »اغلب 
ال�دول تعتمد عىل العمال�ة االجنبية 
يف املراقب�ة الجوي�ة ونح�ن عندن�ا 
فري�ق عم�ل عراق�ي باالضاف�ة اىل 
رشكة تس�اعد يف التدريب والتأهيل 
ونعم�ل عىل املنظومة الفرنس�ية يف 
عملن�ا وهي منظومة حديثة نصبت 
للعمل عليها إلدارة حركة الطائرات 
يف الفضاء الج�وي العراقي بعاملني 
عراقي�ني ويس�اعدونا عليها قس�م 
سالمة الطران يف الصيانة او حدوث 
عطل فري�ق عراق�ي كامل يعم�ل نطالب 
دع�م هذا الفري�ق وبالنيابة ع�ن املراقبني 
الجوي�ني بالرقابة الجوية والطران املدني 
نش�كر لكم تفهمكم  ووقوفكم اىل جانبنا 

يف تبيني الحقيقة للشارع العراقي«.
وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
قد رعى  الثالثاء املايض، حفل اعادة افتتاح 
املمرات الجوية العراقية بعد توقفها الكثر 

من ثالثة سنوات...
الحف�ل اقيم بحضور رس�مي ملمثل رئيس 
ال�وزراء الدكتور حيدر العبادي املستش�ار 
كاظم الحس�ني واعضاء لجن�ة الخدمات 
الرملاني�ة ومدي�ر ع�ام رشك�ة الخطوط 

الجوي�ة العراقي�ة املهن�دس س�امر كب�ة 
والعديد من الشخصيات االخرى.

واك�د الس�يد الوزي�ر يف كلمة باملناس�بة: 
اننا س�عداء الي�وم باعادة افتت�اح املمرات 
الجوي�ة ملا لها من فائدة كب�رة يف انعاش 
حركة املالحة الجوية فوق العراق، وش�دد 
الحمام�ي: ان االنتصارات املتحققة بايدي 
قواتن�ا االمني�ة والحش�د الش�عبي تعتر 

باكورة جهد العراقيني يف تقديم املزيد. 
واشاد الحمامي بالجهود التي بذلها قسم 
الرقابة الجوية يف الطران املدني والحركة 
الدؤوب�ة ع�ر االجتماع�ات واملناقش�ات 
مع ممث�يل االتحاد العامل�ي للنقل الجوي، 

واملنظمة الدولية للطران املدني.
وانج�ازات  اعم�ال  واس�تعرض س�يادته 
ال�وزارة بكافة تش�كيالتها خ�الل الفرتة 
املاضية، معترا: ان ال�وزارة مصممة عىل 
تقدي�م نقل�ة نوعي�ة يف طبيع�ة الخدمات 

املقدمة. 
م�ن جانبه عر مستش�ار رئي�س الوزراء 
الحس�ني ع�ن س�عادة  الدكت�ور كاظ�م 
املنج�ز مش�يدا  به�ذا  العب�ادي  الدكت�ور 
بالجهود الكبرة التي بذلت من اجل اعادة 
افتتاح االج�واء العراقي�ة، داعيا اىل امليض 
يف تحقيق هكذا خطوات كبرة من ش�انها 

فائدة البلد.
وعر العديد من الشخصيات اشادتهم بهذا 
املنج�ز من خ�الل تقديم كلمات االش�ادة 
والدع�م او ارس�ال باق�ات الزه�ور تعبرا 
عن فرحته�م الكبرة، حي�ث وصلت باقة 
م�ن الزهور م�ن رئيس التحال�ف الوطني 
س�ماحة الس�يد عم�ار الحكي�م ووزي�ر 
الش�باب والرياض�ة الس�يد عبد الحس�ني 
عبط�ان وكذلك الهيئ�ة السياس�ية للتيار 
الصدري وعدد من النواب منهم السيد عيل 
العالق، والنائبة صب�اح التميمي، والنائب 
بيس�تون ع�ادل والنائ�ب عب�د الحس�ني 

االزيرجاوي.

الرقابة اجلوية يف وزارة النقل: ارتفاع عدد الطائرات العابرة لألجواء العراقية إىل »80« طائرة
مديرها شرح لـ»                  « تفاصيل املفاوضات املطولة مع السلطات الدولية لرفع احلظر
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التعليم تعلن رشوط الزماالت 
اخلاصة وضوابطها

رشكة تنفيذ املشاريع حتقق نسب انجاز متقدمة للمرحلة الثانية للمدينة الصناعية يف ذي قار

الزراعة: تسويق 700 ألف دجاجة وإنتاج 11 مليون بيضة خالل نيسان يف كربالء

مستشفى الكفيل يف كربالء يطلق التأمني الصحي الشامل للعوائل

    بغداد / المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلمي ،عن رشوط وضوابط التقديم عىل 
الزماالت الخاصة، مبينة أن هذه الرشوط 
س�يتم تنفيذها بدءاً من الس�نة الدراسية 

.2019/2018
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة 
حيدر العب�ودي يف بيان تلقته«املس�تقبل 
االّ  »اش�رتطت  الضواب�ط  إن  العراق�ي«، 
الدراس�ات  يف  منتس�با  املتق�دم  يك�ون 
العلي�ا داخل الع�راق، واالّ يقل معدله عن 
60% ويت�م جر املعدالت الت�ي ال تقل عن 
59,5% لنيل ش�هادة املاجس�تر، واالّ تقل 
خدمة املتقدم عن سنتني بعد آخر شهادة 
باس�تثناء املش�مولني بالقرار 518 لسنة 
1986 مشفوعا بكتاب تأييد من الجامعة 
املتخ�رج فيه�ا )س�نة فعلي�ة بع�د آخ�ر 

شهادة(«.
وأض�اف ان »ضواب�ط الزم�االت الخاصة 
تضمنت االّ يزيد عمر املتقدم عىل 45 سنة 
للحص�ول عىل ش�هادة املاجس�تر، و50 
س�نة للحصول ع�ىل ش�هادة الدكتوراه، 
وعدم تروي�ج معامالت الزماالت الخاصة 
باس�تثناء  اإلنس�انية  االختصاص�ات  يف 
اختص�ايص القان�ون واللغ�ة االنكليزي�ة 
لدراس�ة الدكتوراه فقط، مبينا انه يجب 
اعتم�اد املن�ح املقدم�ة م�ن الجامع�ات 
الزمال�ة  ألغ�راض  فق�ط  الرصين�ة 

الخاصة«.
وأشار العبودي إىل أن »الضوابط اشرتطت 
للمتقدم الحاصل عىل ش�هادة املاجستر 
لنيل ش�هادة الدكتوراه ان يكون قد نرش 
بحث�ا ع�ن كل س�نة بع�د تخرج�ه، وان 
يك�ون قد س�اهم يف إعداد دراس�ة ضمن 

تخصصه«.
وأوض�ح، أن »التعليم�ات تضمن�ت جلب 
لدراس�ة  أس�اتذة  م�ن  توصي�ة  رس�الة 
البكالوري�وس او املاجس�تر، وان يك�ون 
املتقدم حاصال عىل ش�هادتي الحاس�وب 
واللغ�ة االنكليزي�ة، واالّ يك�ون ق�د م�دد 
دراسة املاجس�تر، وتقديم سرته الذاتية 
باللغت�ني العربي�ة واالنكليزية، فضال عن 
ال�رشوط الت�ي يضعه�ا الجان�ب املان�ح 
بالنس�بة للزماالت الحكومي�ة،« مبينا ان 
»هذه الضوابط والرشوط سيتم تنفيذها 

بدءا من السنة الدراسية 2019/2018.

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  الرشك�ة  م�الكات  حقق�ت 
اح�دى  املش�اريع  وتنفي�ذ  للتصمي�م 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن نسب 
انجاز عالية تص�ل اىل 83% من املرحلة 
الثاني�ة مل�رشوع  املدين�ة الصناعية يف 
ذي قار.وقال مدير عام الرشكة عصام 
كاظم جبارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »مالكات الرشكة  العاملة 
يف ه�ذا املرشوع انج�زت بالكامل كافة 
االعم�ال املح�ددة يف املرحل�ة االوىل وتم 

استالمها استالم اويل ونهائي وتتضمن 
االعم�ال املنف�ذة انش�اء بناي�ة لإلدارة 
بطابقني بمس�احة 920م2 لكل طابق 
مع انشاء بناية البوابة الرئيسة للمدينة 
الخارجي�ة  األس�تعالمات  بناي�ة  م�ع 
بمس�احة 119م2 مع انشاء مقسمات 
صناعي�ة بع�دد 105  مقس�م جاه�ز 
لالس�تثمار حيث تبلغ مساحة املقسم 
الواحد 1250م2  وكذلك تنفيذ الس�ياج 
بطول 3 كم مع الطرق الداخلية وسياج 
ح�ول   B.R.C م�ن  2500م.  بط�ول 
املنطق�ة املهياة لالس�تثمار وش�بكات 

التغذية الكهربائية والهاتف وش�بكات 
ومي�اه  واملج�اري  )امل�اء  االنابي�ب 
االمط�ار والحري�ق وخزان امل�اء العايل 
واالعم�ال املدنية ملحط�ة الضخ ( ، كما 
يش�مل العمل كافة االعمال الكهربائية 
واالنه�اءات  وامليكانيكي�ة  والصحي�ة 
واعم�ال الكونكريت والبناء.مش�را اىل 
ان  »كوادر الرشكة تنفذ العمل بش�كل 
دؤوب ومتواصل من اجل انجاز املرحلة 
الثاني�ة، والت�ي تش�مل انش�اء وح�دة 
تصفية مياه بطاقة 1000م3/س�اعة 
وكذلك انشاء طرق وابنية خدمية تضم 

بناية م�رف ومطعم وبناي�ة للدفاع 
املدني وبناية ورشة النقليات مع انشاء 
شبكات املاء واملجاري واالمطار وكذلك 
ش�بكات التغذي�ة الكهربائي�ة واإلنارة 
والهوات�ف وكذل�ك محط�ة لضخ مياه 
االمطار وح�دة ملعالجة املي�اه الثقيلة 
س�عة 220م3/يوم وخزان للماء الخام 
والنهائ�ي س�عة 5000م3 ل�كل واح�د 
ووصل العمل يف املرحة الثانية اىل نسبة 
انجاز 83% وتم اكمال متطلبات استالم 
جزئ�ي للمرحلة بمجموع 9 فقرات من 

مجموع 15 فقره.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة / مديري�ة زراعة كربالء 
املقدس�ة عن »عدد الدجاج املس�وق إىل األسواق 
املحلي�ة البال�غ ع�دده ) 600,828 ( س�تمائة 
أل�ف وثم�ان مائ�ة وثم�ان وعرشي�ن دجاجة ، 
فيم�ا أنتج�ت أكث�ر م�ن ) 11000000 ( أحدى 
عرش مليون بيضة ملش�اريع الدواجن العاملة يف 

املحافظة« .
 وذكر قس�م العالقات واإلع�الم والتعاون الدويل 
يف الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن 
مديرية زراعة كربالء املقدسة بينت أن مشاريع 

الدواج�ن ومنها حقول فروج اللحم العاملة والبالغ 

عدده�ا ) 33 ( مرشوع�اً ، ق�د أنتجت خالل ش�هر 
نيس�ان الجاري )600 ( ألف و )828 ( دجاجة حية 

بأوزانه�ا الكلية البالغة )1051 ( طناً و ) 449 ( 
كغم التي سوقت لالسواق املحلية . »

 واضاف أن »هذه املش�اريع ت�م منحها قروضاً 
للحكوم�ة  الزراعي�ة  املب�ادرة  ق�روض  ضم�ن 
العراقي�ة باإلضافة إىل توفر األعالف واللقاحات 

من قبل وزارة الزراعة .
 مش�راً إىل املديري�ة ذاتها قد أكدت أن مش�اريع 
بيض املائدة العاملة يف محافظة كربالء املقدسة 
والبال�غ عدده�ا ) 5 ( ، أنتجت ) 11 ( مليون و ) 
114 ( ألف و )910 ( بيضة خالل ش�هر نيس�ان 

الجاري والتي سوقت إىل األسواق املحلية . 
 موضحاً أن هذه املش�اريع تعمل بنظام الرتبية 

باألقفاص وضمن قروض املبادرة الزراعية .

   كربالء / المستقبل العراقي

أطلقت مستش�فى الكفي�ل التخصيص 
التابع�ة للعتب�ة العباس�ية بمحافظ�ة 
كرب�الء، بالتعاون مع رشك�ة »الرهام« 
التأمني الصحي الش�امل للعوائل والذي 
يسمح لكافة العوائل العراقية باالشرتاك 
به.وق�ال مدير عام مستش�فى الكفيل 
الدكت�ور حي�در البهاديل يف بي�ان للعتبة 
حصلت »املستقبل العراقي« عىل نسخة 
منه، أن »تم اليوم إطالق التأمني الصحي 
الش�امل للعوائ�ل« مبين�اً ان »التأم�ني 
س�يكون مل�دة س�نة واح�دة ويش�مل 

العوائ�ل وبس�عر650 ألف دين�ار لكافة 
العائل�ة ويغط�ي س�بعة مالي�ني دينار 
كخدم�ات طبية وعالجي�ة توزع مليون 
للفحوص�ات واملعاينات والعالج وس�تة 
مالي�ني دينار رصيد إلج�راء العمليات«. 
وأوض�ح البهاديل أن »الرشكة تس�تقبل 
العوائ�ل يف مكتبه�ا داخ�ل مستش�فى 
العوائ�ل  كاف�ة  التخص�يص  الكفي�ل 
العراقية وبدون إس�تثناء« مشراً اىل أنه 
»يس�توجب اصطح�اب املستمس�كات 
الرس�مية للعائلة«.وأض�اف أن تأم�ني 
العوائ�ل يضم�ن لكاف�ة أف�راد العائل�ة 
الع�الج بالبطاق�ة ولن تك�ون فردية«.

يذك�ر ان مستش�فى الكفي�ل كانت قد 
أطلقت التأمني الصحي بخطوة أوىل منذ 

ع�ام محققاً نجاحاً من خالل تس�جيل 
املؤسسات ألفرادها.

الرتبية تؤجل امتحانات الثالث املتوسط 
والسادس االعدادي للنازحني حديثًا من نينوى

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، ع�ن تأجي�ل امتحان�ات طلبة الثالث املتوس�ط والس�ادس 
االع�دادي للنازحني حديثاً من نينوى اىل 18 تموز املقبل.وقالت الوزارة يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، إن “وزير الرتبية محمد إقبال وجه بتأجيل امتحانات الطلبة 
النازح�ني حديثاً من نينوى للصفوف الثالث املتوس�ط والس�ادس االعدادي عىل ان 
يكون موعدها يف 2017/7/18 ويكون بمثابة دور االول لهم، وسيتم تحديد موعد 
امتحانات الدور الثاني يف وقت الحق”.وأكد البيان “شمول خريجي الثالث املتوسط 
للع�ام ال�درايس )2013 / 2014( بمعالجات الطلبة النازح�ني حديثا من نينوى”، 
موضحاً أن الوزير “س�يرشف بنفسه عىل اداء العملية االمتحانية، ومتابعة اوضاع 
الطلبة النازحني وبالش�كل ال�ذي يحافظ عىل رصانة االمتحان�ات العامة”.وكانت 
وزارة الرتبية نفت، قبل أيام، تاجيل امتحانات محافظة نينوى العام الجاري، فيما 

اكدت ان االمتحانات ستجري يف املحافظة.

امانة بغداد تعيد افتتاح شارع بمدينة الصدر
بعد »4« أعوام عىل إغالقه

املعدات اهلندسية الثقيلة تنجز عددًا
من املشاريع والعقود التصنيعية

   بغداد / المستقبل العراقي

أعادت أمانة بغداد افتتاح الجزء املغلق من ش���ارع الداخل )سوق عريبة( يف مدينة 
الصدر بعد مدة اغالق دامت اكثر من )4( اعوام بالتنس�يق مع قيادة عمليات بغداد.

وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » بلدية 
الصدر االوىل نفذت حملة كرى الزالة تجاوزات سوق عريبة يف شارع الداخل واعادة 
افتتاح الش�ارع امام حركة الس�ر واملرور بالتعاون مع مديرية الحراس�ات واالمن 
ورشطة امانة بغداد وبالتنس�يق مع قيادة عمليات بغداد التي س�تحدد مفارز امنية 
ثابتة ملتابعة ومنع عودة املتجاوزين مرة اخرى » . واضافت ان » افتتاح هذا الشارع 
سيس�هم يف تخفي�ف الزخم امل�روري الكبر الذي تش�هده املدينة ، مش�رة اىل قيام 
مالكات البلدية بتنفيذ حملة خدمية لتأهيل الشارع قبل افتتاحه شملت ازالة جميع 
التجاوزات واكش�اك الباعة الجوالني  ثم القيام بتنظيفه وغسله ورفع كميات كبرة 

من النفايات واألنقاض وتنظيف مشبكات تريف مياه املجاري واألمطار .

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت رشكة املع�دات الهندس�ية الثقيلة عىل انجازه�ا عددأ من املش�اريع والعقود 
التصنيعي�ة لصال�ح رشكات القطاع النفط�ي منها انجاز معدات ع�دد من املبادالت 
الحراري�ة وثالث�ة خزانات مختلفة الس�عة واب�راج التقطر ونصب خ�زان حامض 
الكريتيك وتاهيل خزان س�عة )1000m3  ) وتاهيل شبكات االنابيب لصالح رشكة 
مصايف الوس�ط. واش�ار مدير عام الرشكة وكالة انمار عيل يف بيان تلقت »املستقبل 
 ) L.P.G( العراقي« نس�خة منه، اىل »قيام الرشكة بانجاز خمس�ة عرش خ�زان غاز
مختلفة الس�عات لصالح رشكة تعبئة الغاز« .واض�اف انه »تم تاهيل ثالث مبادالت 
حراري�ة وتاهيل س�بع معدات ملنظومة الحقن الكيمي�اوي )SKIDS( لصالح رشكة 
مصايف الجنوب / مصفى ميس�ان .واوضح املدير الع�ام ان »الرشكة قامت بتصنيع 
مائتا خزان س�عة )55M3( لصالح رشكة توزيع املنتجات النفطية ، وتصنيع ثمان 
خزانات بس�عات مختلفة لصالح رشكة نفط الجن�وب ، وتاهيل عدد من مقطورات 
الغ�از ووقود الطائرات واجراء فحوصات الس�يطرة النوعية لجه�ات متعددة .وتعد 
رشك�ة املع�دات الهندس�ية اح�دى رشكات القطاع النفط�ي التي تخت�ض بتصنيع 

الخزانات واالليات واملعدات التي تدخل يف الصناعة النفطية وغرها .

التجارة تبحث ايصال الشاحنات املحملة باملفردات الغذائية اىل املناطق املحررة
    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مدي�ر عام الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة ،مع مدراء رشكات الغ�ذاء يف محافظة 
نينوى موضوع ايصال شاحنات وزارة التجارة املحملة 
باملواد الغذائية للمناط�ق املحرره من نينوى ورضورة 
التنس�يق العايل مع الجهات االمني�ة يف املحافظة« .اكد 
ذل�ك مدير ع�ام رشكة تج�ارة الحبوب هيثم الخش�ايل 
واض�اف يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، بانه تم 
كذلك مناقش�ة امكانية تام�ني مناقلة الحنطة من من 
س�ايلو بازواي�ا باتجاه املناطق الت�ي تحتاجها اضافة 
اىل تجهي�ز مجموعه من املطاح�ن يف املحافظة لغرض 
التش�غيل التجريبي النت�اج الطحني ».م�ن جانب اخر 

تفقد الخشايل فرع الرشكة يف كركوك لالطالع عىل سر 
عملية مناقل�ة الحنطة املحلية ملواق�ع الرشكة اضافة 

اىل تجهي�ز مطاح�ن املحافظ�ة بحصة الش�هر لتامني 
تجهي�ز الطح�ني للمواطنيني وتم خالل الزي�ارة اللقاء 
بمدراء اقس�ام التسويق و الهنديس و الرقابة والتدقيق 
واالستماع اىل رشح عن العمل ومعوقات العمل .واشار 
الخش�ايل بانه تم توجيه متعه�د املوقع برضورة ادامة 
االغطي�ة البالس�تيكية ) الج�وادر( لتامينه�ا قبل بدء 
املوس�م التس�ويقي و لتكون جاهزة لالس�تخدام .من 
جه�ة اخرى اعلنت وزارة التجارة عن »املبارشة بعملية 
التش�غيل التجريبي لس�بعة مطاح�ن يف مدينة املوصل 
باملناط�ق املح�ررة النتاج م�ادة الطح�ني لتوزيعه عىل 
العوائ�ل يف املناط�ق املحررة  ومخيم�ات النزوح ضمن 
مفردات الحص�ة التموينية.واضاف مدير عام الرشكة 
العامة لتصنيع الحبوب طه ياس�ني عب�اس مدير عام 

الرشك�ة ب�ان »رشكت�ه ب�ارشت بالتش�غيل التجريبي 
للمطاحن املحررة يف جانبي املوصل الحامد والبش�اره 
والرابي�ه والن�وار والفهد والهيث�م وام الربيعني لغرض 
انت�اج الطحني.مضيفاً بانه تم تجهيز املطاحن  بكمية 
10 اطنان من الحنطة املحلية عن طريق س�ايلو اربيل 
لغرض التش�غيل التجريبي .الفتا اىل ان تنس�يقا جرى 
ب�ني رشكتي تج�ارة وتصنيع الحب�وب لتوفر الحبوب 
الالزمة لتشغيل تلك املطاحن وارسال فريق فني الجراء 
الفحص االش�عاعي و ان فحص النماذج س�يتم بفرع 
تصنيع الحبوب يف اربيل عىل ان تتم املبارشة بالتش�غيل 
ودخول االنتاج الفعيل بعد ظهور نتائج الفحص , مبينا 
بان تش�غيل هذه املطاحن س�يوفر الكث�ر من الجهد 

واملال اضافة اىل ترسيع انسيابية التجهيز .
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استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة 
يف ادنتاه والعائتدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف 
املزايدة مراجعة ستكرتري اللجنتة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )30( 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات 
القانونيتة البالغتة ان ال تقل عن )25 %( من القيمتة التقديرية وينادى 
للمزايدة يف الستاعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة 
اعاله متن تاريخ النرش وعىل قاعتة مديرية بلدية العمتارة واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رستمية يكون موعدها اليتوم الذي يليه ويتحمل من 
ترستو عليه املزايتدة اجور النرش وكافة املصاريتف املرتبة عىل ذلك مع 
جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية 
بلديتة العمارة خالل فرة )10( عرشة ايتام من تاريخ املصادفة الكمال 

اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التاجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فقرة التاجي راو عند انتهاء 

العقد املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي 11543

السجل : 58
التاريخ 

اعالن
ادناه االنذار املسري من قبل دائرتنا  بواسطة دائرة لكاتب العدل يف الباب 
الرشقتي املحرم بالعتدد 9485 يف 2017/4/2 واملوجته اىل مكتب تيار 
الوستط /النائب موفتق الربيعي عنوانه بغداد/شتارع حيفا / م216/ 
زقتاق 21/ دار )2.1( ملجهوليتة محتل االقامة قرر نترشه يف الصحف 

املحلية
جهة االنذار

نظترا الشتغالكم الدارين الراثيتني املرقمني ) 2.1( زقتاق 21 الكائن يف 
شارع حيفا 216 بدون موافقات اصولية

لذا ننذركم برضورة اخالء  الدار وخالل مدة ) 14( يوم من تاريخ تبلغكم 
باالنذار اعاله وبخالفه ستيتم اتخاذ االجتراءات القانونية بحقكم ومن 

ضمنها اقامة دعوى قضائية
املنذر /امني بغداد/اضافة لوظيفته
وكيله  املحامي /احمد مظهر بادي
بموجب  الوكالة املرقمة 4239/8/5
يف 2017/3/30
والصادرة من امانة بغداد
H25216/ واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد/ساحة الخالني

بنتاءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميستان / شتعبة االمالك ذي العتدد 6865 يف 2017/3/27 تعلن 
لجنتة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميستان عن تاجري االمالك املدرجتة  مواصفاتها يف القائمة املرفقة 
طيا والعائدة اىل مديرية بلدية عيل الرشقي والبالغ عددها )9( ملك والتي تبدء بالتسلسل رقم )1( )فندق( 
وتنتهي بالتسلسل رقم )9( )حريف 10(  استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. 
فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميستان – ستكرتري اللجنة وخالل مدة 
ثالثتون يومتا تبدأ من اليتوم التايل لصدور االعالن مستتصحبا معه تأمينات قانونيتة ال تقل عن 25 % من 
القيمتة املقدرة وستتجري املزايدة خالل الدوام الرستمي من اليتوم االخري من مدة االعتالن ويكون مكان 
اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية 

اجور قانونية اخرى.

تعلتن رشكتة مابني النهرين العامة للبذور احدى رشكات وزارة الزراعة عتن اعادة اعالن  طلب متعهد تحميل وتفريغ 
وازاحة ملحصول الشعري العلفي يف املراكز التابعة للرشكة يف املحافظات املبينة يف بغداد ) ابو غريب ( ومحافظة املثنى  
ومحافظتة صتالح الدين ) العوينات (   وكال حستب محافظته وفقتا للرشوط املذكورة ادناه فعتىل املكاتب املختصة 
واصحاب االليات ممن يرغب بالتعامل مع الرشكة مراجعة مراكز االستالم املذكورة اعاله لالطالع عىل التفاصيل عىل 
ان تقدم العروض اىل مركز االستتالم الشتعري علما ا ن اخر وعد تقديم العروض الستاعة الثانية عرش من يوم الثالثاء 
املوافتق 2017/5/9  وعتىل متن يتم احالة املوضتوع بعهدته جلب هوية االحتوال املدنية وبطاقة الستكن او البطاقة 

الوطنية املوحدة ) اصلية ومصورة (
1- ان يكون التقديم اىل املراكز ولكل مركز استتالم عىل حده ) يقدم عرض مستتقل لكل مركز يف حالة الرغبة التقديم 

الكثر من مركز (
2-يكون العرض املقدم مسعر عىل اساس سعر الطن الواحد للتفريغ والتحميل عىل ان يكون العرض  متضمنا االزاحة 
والتكييس والتنظيف وتغطية محصول الشعري بالجادر  وسوف تستبعد العروض غري املستوفية بذلك  وتكون املفاضلة 

يف حالة تساوي االسعار تكون املفاضلة مروكة للرشكة .
3-ان يمتلك  صاحب العرض االليات والعمال واالمكانية لتنفيذ العمل ويتحمل  املسؤولية االمنية ) مع ارفاق مايثبت 

ذلك (
4-توفري عدد العمال املناسب بما يحقق انسيابية بالعمل وبتاييد مدير املركز عىل ان اليقل عن ثالثة عمال قابل للزيادة 

وحسب متطلبات العمل
5-توفتري مترشف عتىل العمل يف املركتز واليحق لته مطالبة الرشكة بمبلتغ التحميتل والتفريق واالزاحتة وانما تحدد 

التزاماتهم املالية باملتعهد مبارشة ويكون خضوعهم الفني للرشكة.
6-تغطية الشعري بواسطة الجوادر املتوفرة وتكييسه باالكياس املجهزة من قبل املركز  ورفع االكياس املمزقة  وتحديد 

السواتر وضمان عدم االرضار بالحاصل من تاثريات الظروف الجوية.
7-يكون دفع مستتحقات املتعهد بموجب كشتوفات امليزان وتاييدها من قبل املركز يف نهاية كل شتهر بعد خضوعها  

للمطابقة والتدقيق من قبل مدقق املركز وقسم الرقابة وحسب الوزن الصايف
8-يلتزم املتعهد باستتيفاء اجتور التحميل والتفريغ والتجهيز من الرشكة حرصا واليتتم مطالبة الفالحني واملزارعني 

واملربني عند التفريغ والتحميل بأية مبلغ ويف حالة كون السيارات املحملة قالب يتم استبعاد اجور التفريغ فقط 
9-يقدم املتعهد تامينات حسن التنفيذ البالغة 5% من قيمة العقد عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة 

يف حالة رسو العرض عليه وتحتسب عىل اساس خطة استالم العام املايض باالضافة اىل معدل نمو بنسبة %10
10-يتحمل املتعهد اجور خدمة تحميل وتفريغ والبالغة )2.5%( من قيمة العقد)تعظيم موارد الوزارة (

11-يتم تحميل وتفريغ املحصول يف املراكز الذي يتم مناقلته بني مراكز الرشكة وكذلك داخل املركز وبستعر اقل %25 
من سعر العرض مع الزامه بتنفيذ توجيهات مسؤول املركز

12-الرشكة غري ملزمة باحالة العروض واالمر مروك لجهة التعاقد
ادناه جدول يوضح املتوقع استالمه من محصول الشعري العلفي

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 76 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري االرايض 
الزراعية باملزايدة العلنية عن تاجري املساحة املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل والقانون 35 لستنة 1983  يف اليوم الثالثني من اليوم 
التتايل لنترش االعالن يف الصحيفتة او يوم العمل التذي يليه  يف حال 
مصادفة املوعد عطلة رسمية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة 
صباحا يف مقر زراعة الكاظمية ... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا 
لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات 
القانونيتة البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر 

ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

جملس القضاء األعىل
إعالن املناقصة )2017/1(

تعلن رئاستة محكمة استتئناف )دياىل ( االتحادية للمرة الثانية  عن اجراء 
مناقصتة تنظيف  بناية مقر رئاستة محكمة االستتئناف واملحاكم  التابعة 
لهتا )محكمتة  االحوال الشتخصية  ومحكمتة االحداث  والجنتح( وبكلفة  
تخمينية  )18.090.500 (دينار شتهرياً  عىل املوازنة  الجارية  لعام  2017 
فعىل الراغبني  باالشراك  يف هذه  املناقصة  يف)بعقوبة /شارع  املحافظة(  
للحصتول  عىل املواصفات  والرشوط  لقاء  مبلتغ وقدرة )100.000(دينار  
غري قابل  للرد وتقديم عطاءات علماً  ان مدة  تقديم  العطاءات هو)7( ايام 
تبتدأ متن  اليوم التايل لنترش  االعالن ويف حال  مصادفتة اليوم االخري  عطلة  
رسمية فيكون اليوم  الذي يليه  هو  اليوم االخري  وان يتم تقديم  العطاءات  
بظرف  مغلق  ومختوم  ومثبت  عليه  استم مقدم  العطاء وعنوانه  واستم 

ورقم  املناقصة  ومستصحبني  معهم  البيانات االتية:-
1-تقديم براءة ذمة من الهئية العامة للرضائب  لسنة 2017  نافذه ومعنونة 

اىل رئاسة  استئناف ) دياىل(  االتحادية مع صورة  الهوية  الرضيبية 
2-تقديتم تأمينتات  اولية بمبلغ)4.346.760( دينتار بصورة  صك مصدق  

اوخطاب  ضمان نافذه  ملدة )3( اشهر المر  مجلس  القضاء االعىل 
3-عقد تأسيس  الرشكة  مع شهادة  التاسيس والنظام  الداخيل للرشكة 

4-وصل رشاء  للرشوط واملواصفات 
5-قائمتة  باالعمتال  املنفتذه من قبتل  الرشكة  ومصادق عليهتا  من قبل  

الجهة  املستفيدة 
6-هويتة غرفتة  التجارة واجتازة  ممارستة املهنة  وكافة  املستمستكات 

الصادرة  من الجهات  الرسمية  بالنسبة للمكاتب 
7-ان رئاستة  محكمة استئناف )دياىل( االتحادية  غري ملزمة  بقبول  اوطأ 
العطتاءات  وان هتذه  املناقصة  تخضع  اىل تعليمات تنفيذ  العقود رقم)2( 
لستنة2014 املعدلتة وجميع  القوانتني  والتعليمات  النافتذة  ويتحمل  من 

ترسو عليه  املناقصة اجورنرش االعالن 
مالحظة:-

-لغرض أي استفستار عن املناقصة  مراجعة  قستم) الحسابات /الشعبة 
الهندسية( 

-املوقع االلكروني  لرئاسة محكمة االستئناف
  e- e-mail:hj.dac2008@yahoo.com

اعالن
تعلن ادارة وقف )وصية شتهيد حستون الحمامي( عن اجراء  
املزايتدة العلنيتة )للفندقتة( املدرجتة اوصافته يف ادناه فعىل 
الراغبتني  يف االشتراك  باملزايدة مراجعتة ادارة الوقف الكائنة 
يف )نفس الفنتدق ( يف النجف االرشف للدفع التامينات  البالغة 
20% متن بدل التقدير وخالل 10 عرشة ايتام من تاريخ النرش 
وستتجري املزايتدة يف مقر مديريتة الوقف الشتيعي يف النجف 
االرشف الستاعة العتارشة صباحا من اليتوم االخري من النرش 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رستمية فاليوم الذي يليه موعدا 
للمزايتدة وعىل املزايدة جلتب براءة ذمة متن الرضيبة وهوية 
االحوال املدنية +بطاقة السكن ) مصورات +اصليات ( واليجوز 
ملوظفتي االوقتاف واقاربهم حتتى الدرجة الرابعتة من دخول 
املزايدة ويتحمل من ترستو عليه االحالة  اجور النرش والداللية 
واملصاريف االخرى  علما ان تستديد بدل االيجار صفقة واحدة 

وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال

املناقصة املرقمة )2017/6( 
تعلتن رشكتة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عامة( عتن مناقصة )تطوير محطة بلد الحكومية( بمبلتغ تخميني قدره )1626647500( 
مليار  وستمائة وستة وعرشون مليون وستمائة وسبعة واربعون الف وخمسمائة دينار ضمن )ح/112 مباني وانشاءات ( لالعمال املدنية 
والكهربائية وامليكانيكية واالدامة وحسب الرشوط العامة واملواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهياة املالية لقاء مبلغ قدره 500.000 

خمسمائة الف دينار غري قابلة للرد
فعىل الرشكات املتخصصة  واملقاولني واملصنفني من ذوي الخربة واالختصاص من الدرجة )السابعة –انشائية –فاعىل( و الراغبني باالشراك 
باملناقصة واملجددة هوياتهم وممن ستبق لهم القيام باالعمال املماثلتة مراجعة مقر الرشكة ) الهياة املالية /الصندوق ( وتقديم العطاءات 
وان يكون رأس مال الرشكة ان اليقل عن )2( مليار دينار وتعترب الرشوط العامة للمقاوالت العمال الهندستة املدنية جزءا اليتجزا من العقد 

وسيتم اعتماد النسب الرجيحية املرفقة طي وثائق املناقصة...
املستمسكات املطلوبة:

1-تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم مقدم العطاء وعنوانه ويف )3( ثالثة ظروف ) ظرف 
يحتوي عىل املستمسكات االصولية ، ظرف يحتوي عىل العرض الفني ومنهاج تقدم العمل ، ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة (

2-ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة ) النسخة االصلية(
3-تقديتم خطتاب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبلغ مقطوع قدره 24399700 اربعة وعرشون مليون وثالثمائة وتستعة 
وتستعون التف وستبعمائة دينار فقط مقتدم المر رشكة توزيتع املنتجات النفطية /رشكتة عامة صادر من مترصف معتمدة مع رضورة 
مراجعة )مقر الرشكة /الهياة املالية ( لغرض تزويدكم باستماء املصارف املعتمدة واملجازة والرصينة لدى البنك املركزي ( ويوضع يف ظرف 
منفصل  ومغلق موقع ومختوم ومستجال عليه استم املناقصة ورقمها رشط ان تكون الصكوك وخطابات الضمان بأسم مقدمي العطاءات 

حرصا وان تكون نافذة ملدة 3 ثالثة اشهر بعكسه يهمل العطاء
4-ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول )املوقع ، رقم املحلة والزقاق ، رقم الدار او الشتقة ، رقم الهاتف ، الربيد االلكروني ، النقاط 

الدالة لسكن املدير املفوض(
5-كتاب الهيئة العامة للرضائب )عدم املمانعة ( لعام نرش املناقصة معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية /رشكة عامة

6-شهادة تاسيس  الرشكة صادرة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة مصدقة قانونا
7-الحسابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني والخر سنتني

8-قائمة باالعمال املماثلة  الخر سنتني ويكون مبلغها بنسبة 75% من الكلفة التخمينية للمرشوع واملتعلقة بطبيعة املناقصة معززة بتاييد 
من جهات التعاقد املعنية  مع تضمينها مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة املطلوب تنفيذها

9-تقديم قائمة باسماء الكوادر البرشية لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية وكذلك االليات واملعدات واالجهزة املتوفرة لديهم. والدائرة غري ملزمة 
بقبول اوطا العطاءات وستيتم انعاقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفستارات املشتاركني يف التقديم عىل املناقصة يف مقر الهياة الهندسية 

وبتاريخ 2017/5/23
علما ا ن اخر موعد لتقديم العطاء يكون الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2017/5/30 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور النرش واالعالن 
 عنوان الربيد االلكروني لرشكة توزيع املنتجات النفطية

e-mail:opdc_dura2010@yahoo.com  

تاريخ انتهاء المساحةرقم الملكنوع الملكالبلديةت
العقد

بدل التقدير 
السابق

بدل التقدير الحالي
المالحظات

كتابةرقما

مائتان الف دينار 375.602017/4/13153500200000م154/42فندق)1(علي الشرقي1
الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 

21 لسنة 2013

ثالثمائة  وعشرون 122017/4/13253500320000م154/42حانوت)3(علي الشرقي2
الف دينار الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 

21 لسنة 2013

مائتان وخمسون الف 122017/4/13153750250000م766/42حانوت)12(علي الشرقي3
دينار الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 

21 لسنة 2013

ثالثمائة الف دينار122017/4/13203500300000م155/42حانوت)13(علي الشرقي4
تاجير لمدة ثالث 

سنوات حسب قانون 
21 لسنة 2013

ثالثمائة الف دينار 92017/4/13183000400000م810/42كشك)5(علي الشرقي5
الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 

21 لسنة 2013

مائتان وعشرون 92017/4/13138750220000م810/42كشك)16(علي الشرقي6
الف دينار الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 

21 لسنة 2013

مائتان وعشرون 62017/4/13103750120000م810/42كشك)18(علي الشرقي7
الف دينار الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 

21 لسنة 2013

مئتان وعشرون الف 92017/6/22180330220000م810/42كشك)21(علي الشرقي8
دينار الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 

21 لسنة 2013

مائتان وخمسون الف 250000 92015/4/81150000م810/42حرفي )10(علي الشرقي9
دينار الغيرها

تاجير لمدة ثالث 
سنوات حسب قانون 
21 لسنة 2013 

حصلت موافقة على 
ضليل بدل االيجار 
السابق حسب كتاب 

مديرية بلديات ميسان /
االمالك المرقم 361 

في 2017/1/4 
المعطوف  على 

كتاب الوزارة ذي 
العدد ب/52733 
في 2016/12/11 
المرفقة نسخة منه طيا

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

 ) رشكة عامة (

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام /وكالة

رئيس جملس ادارة الرشكة

وزارة الزراعة
رشكة مابني النهرين العامة للبذور

شعبة العقود العامة

املدير العام/وكالة 
ورئيس جملس االدارة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن

اعالن )للمرة االوىل(اعالن

اعادة اعالن رقم )1(
العدد: 117 

التاريخ: 2017/3/30

العدد: 18374
التاريخ 2017/4/24

مركز استالم الشعيرت
الكميات المستلمة للموسم 
الماضي/طن قابلة للزيادة 

والنقصان
الكميات المتوقعة 
استالمها لهذا العام

سعر التحميل 
والتنظيف 
دينار /طن

سعر التفريغ يتضمن 
ازاحة وتكيس 

وتغطية دينار/طن
مركز استالم الشعير في صالح 1

22502250---3848.670الدين/العوينات

مركز استالم الشعير في بغداد/2
300020002500---ابو غريب 

18001800---13922.200مركز استالم الشعير في المثنى3

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

ساحة وقوف 1
السيارات

مغربة حي الجهاد 
جزء من العقار المرقم 

3264/13 مغربه
1250م2

4500.000 اربع 
ماليين وخمسمائة 

الف دينار
ثالث سنوات

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات  المواصفاتبالدونم

والمغروسات
بدل االيجار السنوي المقدر 

للدونم الواحد /دينار 
عراقي

23/اركية 2
زراعية غير 3وفاضل

بدل التقديرالمساحةرقم العقار4000 دينارخاليةمستصلحة

17500.000 سبعة عشر 50.50م2/1302 شرافه
مليون وخمسمائة الف دينار
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لألسف ال يزال النقد بعيدًا عن عمله  األكادميي

          حوار/ قاسم وداي الربيعي 

سندس سالمي ..ش�اعرة وقاصة جزائرية 
م�ن موالي�د االس�تقالل  تح�اول أن تخل�د 
بش�اعرة  لقب�ت   .. كتابته�ا  ف�ي  الوط�ن 
الوط�ن والح�ب ..كرمت في ع�دة محافل 
وفي مناس�بات شتى لها مساهمات كثيرة 
ف�ي الجرائ�د الورقي�ة وااللكترونية ،وكذا 
ورد   . والتلفزيوني�ة  اإلذاعي�ة  البرام�ج 
اسمها ضمن الكاتبات الجزائريات  للكاتب 
الدكتور يوسف وغليسي  كذلك ورد اسمها 
ضمن معجم خاص بالش�خصيات النسوية 
الجزائري�ة الفاعلة  للكاتب والباحث محمد 
كواتي حائ�زة على دبلوم في كتابة المقال 
الصحف�ي   عن مؤسس�ة القب�س الدولية 
للصحافة  تحدثت للمستقبل العراقي حول 
تجربتها والواقع الش�عري في الجزائر ....

وكانت بدايتي معها 
_ البداية مع الش�عر ...مت�ى وأين كما تراه 

سندس سالمي 
ما أجمل آن نس�تذكر البداي�ات األولى التي 
عش�ناها في مرحل�ة من عمرن�ا وخاصة 
حينم�ا كانت  الطفولة.تزخر باالكتش�اف. 
والبحث في براءة الحس  فكانت المدرس�ة 
العامل األساس�ي في توفي ه�ذه األجواء ’ 
يومه�ا كن�ت محظوظ�ة حينم�ا كنت عند 
المعلمة  السيدة  باتول حمالت علمتنا كيف 
نعش�ق  القراءة ومطالعة القصص حسب 
س�ننا كانت تحضره�م  لنا وبع�د قراءتها 
نلخ�ص م�ا فهمناه م�ن القصة  والش�يء 
الجميل هو أن أرى ما قمت  بكتابته   يكتب 
عل�ى الصب�ورة والكل يخطه على كراس�ه  
، روي�دا رويدا توس�عت المطالع�ة وازداد 
االهتم�ام به�ا إلى درج�ة اله�وس ومنها 
كان�ت الكت�ب ال تفارقن�ي وخاص�ة أي�ام 
العط�ل  ، فمن حين إلى آخ�ر كنت أخربش 
على كراس   خاص بخواطر أش�به بالشعر 
بين مرحلة المتوس�ط والثان�وي ولم ا كن 
اعل�م إني امتل�ك ملكة الش�عر والكتابة  إال 
حينما ش�اركت برس�الة كتبتها إلى العراق 
أي�ام الغزو األمريكي نش�رتها ف�ي جريدة 
الس�الم  يومه�ا لم تس�عني الفرح�ة   ، ثم 
تلته�ا  خاطرة عنوانها  حنين نش�رتها في 

جريدة الحقيقة ، إل�ى أن تفجرت القريحة 
بكامله�ا  ي�وم عاش�ت الجزائر العش�رية 
الس�وداء فكانت  القريحة أشبه بالمجاهد 
والمناض�ل   عل�ى جبهات القت�ال ،  كان ال 
يمر يوم إال ويكون نصا مكتوبا في دفتري  
ومنش�ور في الجرائد الوطنية وكنت أتابع 
ال�ردود  التي توجه   ل�ي باهتمام كبير من 
طرف األساتذة المشرفون على الصفحات 
األدبية   لتلك الجرائد الن تلك الردود بمثابة 
دروس�ا في صق�ل الموهبة  والس�ير نحو 
النه�ج الس�ليم لعملية اإلب�داع  ..  وبعدها 
دخل�ت  ف�ي الكتاب�ة على عمود أس�بوعي  
تحت عنوان رس�ائل قلب  في جريدة النور 

الجديد .
_ كيف ترى س�ندس س�المي واقع الحركة 

الثقافية في الجزائر
رغ�م أنن�ا نمتل�ك م�ن األس�ماء الجدي�رة 
والكبيرة في سماء اإلبداع وكذا  الجمعيات 
الثقافي�ة الت�ي ال تع�د وال تحص�ى إال أننا 
نفتقر إلى الحراك الواس�ع الذي يجمع  كل 
الفيئ�ات المترامي�ة هنا وهن�اك  وخاصة 
والجزائر ق�ارة في حد ذاته�ا غير آن حين 
تق�ام المهرجان�ات والملتقي�ات ال نجد إال 
نقس األسماء وكان الجزائر لم تلد  غيرهم 
؟؟ والله لحد اآلن  نجهل كيف  تتم الدعوات 

.؟!
.. ومش�كل آخ�ر ه�و وحت�ى حي�ن تق�ام 
األمس�يات  الش�عرية من طرف الجمعيات  
تكون في نفس اليوم ونفس الوقت  مساء 
االثني�ن   بع�د  الظه�ر ويك�ون طبعا وقت 
العمل   أو مس�اء الثالثاء  والحضور يكون 
محتش�ما الن اإلع�الم غائب  ل�م يروج لها  
سواء المرئي أو المسموع وحتى المكتوب  
لك�ن يبقى المش�هد ال�ذي تق�ف عنده هو 
معرض الكت�اب الدولي ال�ذي يقام في كل 
س�نة  نرى اإلقبال  الكبي�ر في عملية البيع 
بالتوقي�ع  والمش�هد جمي�ل حي�ن يلتقي 
المبدع مع قرائه فهذا العمل  يحدث ش�يء 

جميل  في النفس المبدع والقارئ معا.
 __ م�ا ه�ي المعوق�ات الت�ي يعان�ي منها 

المثقف الجزائري _
م�ا قلناه عن  الحراك الثقافي أكيد  ال نبتعد 
كثير عنه  المعوقات  الكثيرة التي باتت تعكر 

صف�و المبدع س�واء على الصعي�د المادي 
أو المعن�وي  وخاصة النش�ر واإلصدارات  
– المعان�اة تبق�ى  قائمة ، التهميش س�يد 
الموقف من طرف المس�ئولين عن الثقافة 
واألدب والشيء الذي يحز في النفس ...هي 
المحاباة ...والمحس�وبية ))المعرفة(( انه 
مرض اس�تفحل على جميع األصعدة ..هل 

سنشفى من هذا الداء الذي نخرنا ا ؟سؤال 
اطرحه دائما على نفسي وأمام المأل..لماذا 
ه�ذا التهمي�ش ...؟؟ وأم�ا إن تحدثن�ا عن 
الطباعة  فحدث وال حرج ..يلزمك دهرا من 
اجل طباعة كتاب واح�د والله اعرف كتاب 
وشعراء بلغوا من العمر عتيا لم يصدر لهم 
منج�زا لحد اآلن   وف�ي حوزتهم 5 إلى 06  

مخطوطات ’ 
. ومن خالل هذا الحوار دعني امرر رس�الة 
ش�كر وعرفان بالجمي�ل إلى الس�يد مهند 
جهماني صاحب دار الكتاب العربي للنش�ر 
التوزي�ع الذي اخذ بأيدي العديد من الكتاب 

الشباب  وقام بنشر كتبهم األدبية .
 الثقاف�ة العربي�ة وخصوص�ا الش�عر هل 
يعي�ش مرحلة اإلب�داع أم هن�اك كالم أخر 

لسندس سالمي 
أكي�د اإلبداع ال يتوق�ف .. الثقافة واس�عة 
وشاس�عة  منذ نشأة اإلنس�ان األول وهي 
في صي�رورة دءوبة ج�دا  فن�رى التجديد 
على أصعدة مختلف�ة وخاصة تلك القطفة 
الت�ي بداخ�ل الروح  أال هو  “ الش�عر” فقد 

ساير عصور شتى  فها نحن نعيش معه  
..فالش�عر يا صديقي  ال يمكن االس�تغناء 
عن�ه هو األكس�جين الذي نتنف�س .. الرئة 
األخ�رى التي حباها الله ف�ي صدورنا  ....    
هو ذاك  الش�اب المش�اغب  فينا يِصرًّ على  
أن يجدد عنفوانه دائما بأش�ياء تطرب لها 
النف�س  .وتغن�ي معه�ا ال�روح .  فال يقبل 
أن  يش�يخ أبدا لذلك ينبض كما القلب ، فقد 
كان وال ي�زال الصورة المش�عة دائما على 
صفح�ات الحياة التي نأمل  أن يكون أعذب 

و اجمل في الروح
__ في الع�راق يجتمع المثقفون كل جمعة 
ف�ي ش�ارع المتنبي ه�ل هن�اك ملتقى في 

الجزائر _
س�بق وان ذك�رت األي�ام الت�ي تق�ام به�ا 
مق�ر  ف�ي  عندن�ا  الش�عرية  األمس�يات 
الجاحظي�ة  يكون  مرة في الش�هر أو أكثر 
من ش�هر من يوم الس�بت  ، أما مؤسس�ة 
فنون وثقافة  يكون يوم االثنين أو  أربعاء  
الوطن�ي   الدي�وان  ا و أمس�يات  الكلم�ة   
للثقاف�ة واإلع�الم من كل ش�هر في والية 

تيبازة الساحلية 
..اي�ن المقاه�ي والن�وادي الثقافية؟ وأين 
مؤسس�ة اتحاد الكت�اب  ؟؟؟ المقر مازال  

يرمم 
 كيف ترى س�ندس س�المي النق�د والنقاد 
وهل الناق�د يمثل حالة صحية أم هو إرباك 

بعنوان النقد 
ج – أكي�د إذا كان النق�د بن�اًء كان اإلب�داع 

.هناك نقد وهناك تكسير للقدرات  و لألسف 
ال ي�زال النقد بعي�دا عن عمل�ه  األكاديمي 
والذي من خالله يتم تتويج النص سواء في 

الشعر او الرواية او كذا لوحة فنية ،.   .
- كي�ف تري�ن الواق�ع الثقاف�ي العراق�ي 
خصوصا وانه يش�هد الي�وم حرية التعبير 

وحرية النشر __
الحقيق�ة إذا قلنا العراق ...قلنا  الحضارات 
التي تعاقبت  عليه .. .قلنا فحول الش�عراء 
من المتنبي إلى الجواهري  إلى السياب إلى 
البياتي إلى نازك إلى عالء  حامد إلى  قاسم 

وداي الربيعي 
أم�ا المش�هد اآلن فاني معجبة ب�ه الى حد 
كبير وح�د األمنية ان�ي أزوره يوما  واقف 
بي�ن أروق�ة المتنب�ي وعلى ضف�اف دجلة  
أسير كما العشاق واهمس بحروف  تنبض 
ل�ه س�را وجه�را . أكي�د آه�ل مك�ة أدرى 
بشعابها  فانتم من موقعكم تعرفون كيف 

كان وكيف أصبح المشهد .
- قصي�دة النث�ر العربي�ة هي ف�ي الطريق 
الصحيح أم أنه�ا عرجاء تمضي كما يعتقد 

البعض 
_قصي�دة النث�ر ه�ي البح�ر ال�ذي ال يحده 
ميناء.. وهذه التي  أس�الت حبر الكثير  وال 
ي�زال   في كل م�رة ينعتونه�ا ويصفونها 
بشتى األسماء وكأنها اجتثت من العدم هم 
يجهل�ون المصدر و يتعم�دوا في تجاهلها 
..ه�ي مس�يرة طويل�ة  لمن س�بقونا من 
مبدعي�ن الزال�ت قصائدهم تثي�ر فينا ذاك 
اإلحس�اس الجمي�ل والعم�ق ف�ي اإلبحار 
نحوه�ا ربما في المش�رق العربي  فرضت 
نفس�ها بي�ن األجن�اس األدبي�ة  .لكن في 
الجزائ�ر األم�ر يختلف .. مس�يرتنا ال زالت 
تنتظ�ر جهدا اكبر ا وأطول  الن نضع عكاز 
الع�رج على جن�ب ونس�ير نحو اإلش�هار 
به�ا  ..وخير دليل على ما أق�ول عن جمال 
القصي�دة النثري�ة  اآلن  ه�ي قصائ�د التي 
نقراها من منجز األخ عالء الحامد أو قاسم 
وداي ربيعي  فهي أبدا ما كانت عرجاء ولن 
تك�ون كذلك  فالزمن س�ينصفها ويعطيها 
حقه�ا  الن اإلبداع  الحقيق�ي يؤرخ للزمن 
الق�ادم مث�ل م�ا أرخ األوائ�ل   أعماله�م  

سيكون القادم لها أجمل صدقني .

         عبدالله علي غني

كما قال درويش : ال تستحق قصيدة حتى 
ولو مسروقة ... ال تستحق قصيدة بعدما 
احرقت جميع ما ُكتب من اجلها ... بعد ما 
جعلت من تلك الكلم�ات التي كتبت بروح 

اآللهة ودماء االجداد وسحر المالئكة في 
مهب ريح الخريف ... ال تس�تحق قصيدة 
بع�د ما تركت تلك الحروف التي ُكتبت من 

اجلها ترتجف على حافة الهاوية ... 
بع�د ان خذل�ت ذل�ك ال�ورق ال�ذي س�هر 
م�ن اجلها ... ال تس�تحق قصي�دة بعد ان 

حطم�ت تمث�ال االلم�اس ال�ذي بنته من 
اجلها عشتروت ...  ال تستحق قصيدة بعد 
ان خذلت اقالمي ... واخذت كلماتي معها 
حيث رحلت  ...ال تس�تحق قصيدة بعد ان 
تركتن�ي وحي�داً ف�ي وادي الم�وت ارعى 
نجوم الليل ... بعد أن قتلت إحساسي  ...ال 

تستحق قصيدة  بعد ما جعلتني أهجر كل 
ش�يء ... ال تس�تحق قصيدة الن الش�عر 
روح علوي�ة تهبط على اش�خاص ُفضلوا 
عل�ى الجمي�ع وق�د ارخصت تل�ك الروح 
...رغ�م ابقاء ريت�ا ذات العيون العس�لية  
التي تش�بهك ِ كثيراً على رس�ائل درويش 

.. كت�ب عنها  ال تس�تحق قصيدة فما بال 
من احرقت الرسائل...  ال تستحق قصيدة 
وال تستحق روح ذلك الشاعر الذي جعلها 

ملهمته 
هي بكل بساطة ال

 تستحق كل هذا الحب

».. آنذاك تعذبت، ومازلت أتعذب«
المقدم�ة  ق�راءة  بع�د  س�تعرف 
القصي�رة في رواية »ق�وة الضحك 
عميق�اً  ألم�اً  هن�اك  أن  أورا«  ف�ي 
س�تحمله ل�ك الصفح�ات القادمة، 
ذل�ك أن ذك�رى صغي�رة لطف�ل في 
الس�ابعة م�ن عم�ره ال يمك�ن أن 
تبق�ى محفورة في ذاكرة اإلنس�ان 
إال لتكبر معه، وُتعاد كتابتها الحقاً 
عل�ى هيئ�ة ع�ذاب وافر، كم�ا فعل 
الروائي العراقي حسن مطلك، الذي 
أُعدم ف�ي العام ١٩٩٠ إث�ر محاولة 
لم تنجح لالنقالب على نظام صدام 

حسين.
رواي�ة غريب�ة نوع�ا ما ف�ي بنائها 
وحكايته�ا، وحت�ى العوال�م الت�ي 
تش�به  ال  فيه�ا،  أبطاله�ا  يعي�ش 
المألوف من الس�رد العربي، لها في 
ق�راءة األلم رؤية قلم�ا يصادفك أن 
تستش�ف مثله�ا، وللتفاصيل فيها 
زاوية تلتقطها عين غريبة، تشعرك 
بأن النص صورة باألسود واألبيض، 
تكاد تستشعر الوجع التاريخي الذي 
ينس�اب منه�ا، كما لو أن�ه اختصر 
أوجاع اإلنس�انية كلها، وكأنه كان 
ي�درك أنه ل�ن يعيش طوي�اًل، فأراد 
تكثي�ف الح�زن ف�ي روايت�ه هذه، 
إضاف�ة إلى رواي�ة أخ�رى »دابادا« 
اللتين تمثالن األثر الذي بقي للكاتب 

ضئيل الشهرة والحظ.
تحك�ي الرواي�ة زمن�اً لي�س بعيداً، 
وتختل�ط فيه ذاكرة الحاكي بما قرأ 
وسمع، وبما تسرب إليه عبر التاريخ 
م�ن حكاي�ات غاب�رة، موغل�ة في 
التعامل مع الحاضر باعتباره نتيجة 
حتمي�ة للماضي ال�ذي ال مفر منه، 
وهو يتمثل به ليؤكد أن أي انس�الخ 
عما ف�ات من تاريخ اإلنس�ان، إنما 
ه�و كذبة ال محل له�ا، ويؤكد أيضاً 
أنن�ا أبناء الزم�ن، الذين يتش�كلون 
عب�ر معطي�ات األم�س، تتحكم بنا 
س�وداوية ال س�بيل للخ�الص منها 
إال بفهمه�ا، وتج�ّرع مرارته�ا، ثم 
التعاي�ش معه�ا كما لو أنه�ا قدرنا 
الوحيد، وأسطورتنا الخالدة، ونحن 
ولدن�ا لنعيش�ها فق�ط، ال لنعي�ش 

اختياراتنا، أو نبتكر رغباتنا.
ومما يؤس�ف له أن عمالً استثنائياً 
كهذا لم يحَظ بفرصة جيدة لالطالع 
علي�ه، أو قراءته كم�ا ينبغي، ربما 
بس�بب الزم�ن الفاصل بينن�ا وبين 
زمن وف�اة الروائي، وربما بس�بب 
رداءة المشهد التجاري لألدب، الذي 
تتحك�م في�ه مافيا النش�ر، وتروج 
للبضاع�ة الرديئ�ة التي تبي�ع أكثر، 
تحت تأثير التابوهات التقليدية التي 
مازال�ت تتحكم في ذهني�ة القارئ 

العربي.

ال تـسـتـحـق قـصـيـدة
نصوص

قوة الضحك يف أورا.. عمل استثنائي

الشاعرة والقاصة اجلزائرية سندس ساملي: الشعر هو ذلك الشاب املشاغب فينا

ع�ن دار فض�اءات ف�ي عّمان ص�درت للق�اص والروائي محم�ود الريماوي 
مجموعة قصصية جديدة بعنوان “ضيف على العالم”، تحتوي على 28 قصة، 
تبرز فيها ثيمة الس�فر والتج�وال، وتتخذ مدنا مختلفة ف�ي العالم فضاءات 
ألحداثه�ا، مثل روما والش�ارقة وبوغ�اس البلغارية وال�دار البيضاء وأريحا 
وعّمان. وتمتزج األحداث في القصص بفس�حة تأملية تنبثق من ثنايا السرد 
الفط�ن في فه�م تحوالت ومصائ�ر مخّضب�ة بالحنين. وبينم�ا تنحو بعض 
القص�ص نحو ف�ن األقصوصة، الذي كتب فيه المؤل�ف باكرا منذ مجموعته 
القصصي�ة األولى “الع�ري في صحراء ليلية” قب�ل 45 عاما، مثل أقاصيص: 
عادة حليمة، عين، مجرد تخيل، حافة السرير، فإن قصصا أخرى تمتاز بنسق 
روائي مثل قصة “حفيدة آنا كارنينا”، وقصة “ضيف على العالم” التي تحمل 
المجموع�ة عنوانه�ا، فيما تنزع العديد م�ن القصص إلى التق�اط مفارقات 
ساخرة، مثل قصة “قوس من نعاس” وقصة “حدث غدا” وغيرهما..تنطوي 

قصص هذه المجموعة على عمق يختفي تحت سطحها الخارجي. 

ضيف عىل العالـم
رواية للمؤلف: أحمد س�مير سعدالكتاب 136 صفحة من القطع الصغير  

من سلسلة إبداعات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة 2016
لغ�ة الكاتب هن�ا تعكس ف�ي مجمله�ا توتر الش�خصية الرئيس�ية في 
الرواي�ة، وهو األمر الذي س�اعد كثيًرا نظًرا لخلوصها للس�رد الواصف 
مع مس�احات الح�وار المح�دودة نوًعا ما، ف�ي مونول�وج داخلي يبرز 
عمق الشخصية السردية الرئيس�ية بتناقضاتها وصراعاتها مع األفكار 
واألحداث، من خالل المتخيل السردّي في الرواية، لتبحث تلك الشخصية 

في الواقع عن وجودها الحقيقي.
المؤلف: - من مواليد المطرية، 26 سبتمبر 1983.

- عضو اتحاد كتاب مصر.- صدر له/
• ِسفر األراجوز – رواية، الطبعة األولى عن دار فكرة للنشر- 2009.

• تسبيحة دستورية، عن دار أكتب للنشر والتوزيع – 2014.
• الضئيل صاحب غّية الحمام، عن دار أكتب 2014 – مجموعة قصصية

»املزين«

           د.علي لعيبي 

أَحفُر ُعمَق ذاِكرٍة راِسخٍة ...
ماِء لُحٍب َجديٍد وأَناِدي َمالئَكَة السَّ
اآلَن.. َسأصرُخ ِمثَل ِطفٍل َيتيٍم ...

وأْهُجر تَفاصيَل َولَِعي ...
َعلى اَطراِف اََصاِبِعي ...

َة َبرٌد... ثمَّ
َوإيَماَءٌة َحاذَقٌة ...

تَغلغلَْت َحدَّ الَعْظِم ...
ايُّها الرَّبُّ ...

إْمنْح َفمي إْبتساَمًة خِفيَة...
ُتغِري ِبلذٍَّة َدافَئٍة َذلَك النَّْهد ...

الِذي يغُفو َعلى َمساَحِة دٍم يلْعُب ...
إِقتِربي .. اِخِف ِذرَوَة أُنوَثِتِك ...

َجميلٌة أَنِت ...
َتشتهيِك اناِملِي ...

َتْمنُحِك ناراً َتتِقُد ...
فَيندهُش أُفقي ...

ِعنَدها .. تَتَفتَُّح للَْحَظِة ُمجوٍن .. اَْسراُرِك الُملَتهَبِة .

           عالء الدين الحمداني

ال أعلم
لَِم ... تزور غرفتي العصافير

حين أفتح الشبابيك
ال ... ُفتاَت هنا

أو شجرة .. مغروسة
في أرضية من القرميد

ال بقايا من رغيف األمس
لعلها تبحث عن خباء أمين

أختارت تلك العصفورة الرمادية
أن تبيض على الوسادة

فوق دوالبي الخشبي
طويت لحافي

جعلته وسادتي
ال أريد أن أُثير

هدأة االنثى
اتعبها طول الرقود

كم أُِحب العصافير .

عىل جبينك...

هدأة أنثى
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سريينا الشامي: عمل فؤاد ال يؤثر عيل واملمثل »بينفضح« عىل املرسح
ممثل�ة لبناني�ة ش�ابة، خريج�ة معه�د 
ب�رزت  اللبناني�ة.  الجامع�ة  يف  الفن�ون 
موهبتها بش�كل الالفت ع�ى املرسح من 
خالل مجموعة من األعمال التي شاركت 
فيها ك� »الخدم«، »رسالة حب«، »بستان 
الكرز« وغريها. كما لفتت األنظار درامياً 
م�ن خ�الل أدواره�ا يف مسلس�ل »أبرياء 
ولك�ن«، »أحم�د وكريس�تينا« وأخ�رياً يف 
املمثلة سريينا  »الش�قيقتان«.  مسلس�ل 
الش�امي تتح�دث ع�ن اطالالته�ا الفنية 
األخرية عى املرسح والتلفزيون والسينما 

يف هذا اللقاء املميز:
• بع�د املسلس�الت الت�ي قدمته�ا أخرياً، 
ه�ل تعتربي�ن ان التلفزي�ون ه�و نقطة 

انطالقت�ك ؟
األعم�ال التلفزيون هي م�ن تتوجه نحو 
الجمه�ور الذي�ن يكون جالس�اً يف منزله 
وبالتايل يمكن اعتباره نقطة انطالق نحو 
شهرة أوس�ع وجمهور أكرب. ولألسف أن 
املمثل عليه أن يشتهر لكي يتلقى عروض 
أكثر. ولك�ن بالنس�بة يل التلفزيون ليس 
نقط�ة انطالق يف املس�رية الفني�ة ألن كل 
عمل أش�ارك فيه يزيدن�ي معرفة وخربة 
أو يف  الس�ينما  أم يف  امل�رسح  أكان ع�ى 

التلفزيون.
• نالحظ ان املمثل الذي يربع عى خش�بة 
امل�رسح ينجح عى الشاش�ة أيضاً، بينما 
األعم�ال  يف  أول«  »ص�ف  نج�وم  هن�اك 

الدرامية ال يجيدون العمل يف املرسح.
أس�اس التمثيل أكان عى املرسح او أمام 
الكام�ريا هو الص�دق يف اداء الش�خصية 
املكتوب�ة. ولكن املرسح بحاجة إىل عنرص 
اض�ايف وه�و حس�ن اس�تخدام الجس�م 
والص�وت. فاملمث�ل »بينفض�ح« عندم�ا 
يصع�د إىل خش�بة املرسح ويكتش�ف أن 
جس�مه يش�كل حمال ثقيالً اذا لم يحسن 

استخدامه.
• م�ا ه�ي أص�داء مرسحية »كي�ف كان 

العشا ؟«
انه�ا تجربة رائع�ة وتعلمت منه�ا كثرياً. 
كن�ت محظوظ�ة بان�ه ع�رض ع�ي هذا 
الدور ألن الفرص يف لبنان قليلة. ليس من 
السهل أن يعرض عليك نص بهذا الجمال 

وان يخ�رج من�ه ش�خصيات جميلة جداً 
لتؤديها.

• الدور يحمل يف طياته انفعاالت متنوعة 
وتقب�الت تط�ال حتى املظه�ر الخارجي. 
هل كرست سريينا بعض الحواجز يف هذه 

الشخصية ؟
الجمه�ور قد يعتق�د أنها حواج�ز وأنني 
اكتشفت جزءا جديداً من شخصيتي ولكن 
يف الحقيق�ة هذه االنفع�االت موجودة يف 
داخل كل انس�ان واألس�لوب املكتوب فيه 
النص يفرض عليك ان تضع نفسك بهذه 
الحال�ة، ومن خالل هذه االنفعاالت يقوم 
املمثل باحياء الكلم�ات والعبارات وطبعاً 
بالتنس�يق مع املخرج يجي�دان الطريقة 
األمثل ليصل النص بشكل جيد للجمهور.

• ه�ذا ليس التع�اون األول م�ع كارلوس 
شاهني.

س�بق وتعاون�ت مع�ه يف بس�تان الكرز. 
وكنت أيضاً مس�اعدة مخرج يف مرسحية 
»مج�زرة«. باالضاف�ة إىل مرسحي�ة م�ع 
جميعة »كليس« تس�اعد األطف�ال الذين 
لديه�م صعوب�ات تعلمي�ة، م�ن اخ�راج 

كارلوس ونجول فيها عى املدارس.
يف  زمالئ�ك  م�ع  التع�اون  كان  كي�ف   •

املرسحي�ة أالن س�عادة وس�حر عس�اف 
وجوزف زيتوني.

يف امل�رسح ال يمكن�ك ان تخ�دع الن�اس 
وتكذب. نحن االربعة كنا نستمع لبعضنا 
كث�رياً وكان هناك كيمياء بيننا وقد علمنا 
عى ان تكون العالقة بيننا جيدة وهذا بدا 

واضحا عى خش�بة املرسح.
تزامن�اً مع ع�رض املرسحية   •
كن�ا نش�اهدك ع�ى الشاش�ة بمسلس�ل 
الش�خصية  م�رت  لق�د  »الش�قيقتان«. 
بمراح�ل كثرية هل ملس�ت تعاطف الناس 

مع »حنان« ؟
انا كنت اسمع اصداء مختلفة من الناس. 
ه�م يتعلق�ون دائم�اً ب »بطل�ة« العمل 
ويدخل�ون يف أج�واء القص�ة لدرجة انهم 
يفضل�ون أن تكون مع البط�ل. وانا كنت 
أح�د العن�ارص الت�ي كانت تعي�ق عالقة 
»رشيف« و »ضح�ى«. صحيح ان الناس 
كان�ت تعتربن�ي عائق�اً ولك�ن يف الوقت 

نفسه كانوا يتعاطفون معي.
• كي�ف كان التع�اون مع املخرج س�مري 

حبيش ؟
ه�ذا لي�س العم�ل األول مع س�مري فقد 
وكريس�تينا«  »أحم�د  يف  مع�ه  تعاون�ت 

و«أبرياء ولكن«. واعرفه شخصيا وأحب 
كثرياً عى الصعيد الش�خيص واملهني. هو 
مخ�رج يعمل جاهداً ع�ى وضع املمثل يف 
املن�اخ الذي يريحه ويث�ق باملمثلني الذين 
يعم�ل معه وه�ذا يجعل�ك كممثل تعطي 

من قلبك.
وكيف كان التعاون مع املمثلني ؟

األجواء كانت جميلة خالل فرتة التصوير 
واالهم انها كانت مريحة ألن الجميع كان 
ايجابي خالل التصوير وكنا ندعم بعضنا 

وه�ذا أم�ر مري�ح.
• هل تكررين التجربة ؟

األمر مرتبط بما يعرض عي. انا ش�اركت 
كان  املخ�رج  ألن  الس�ابقة  األعم�ال  يف 
س�مري حبيش وأنا أثق به كث�رياً. وبالتايل 
ان�ا بحاجة إىل أن فريق عم�ل اثق به وإىل 
نص أثق به أيضاً وبشخصية أكون أرغب 
بتجس�يدها. ليس لدي رشوط انما هناك 
ح�د أدنى من األمور الت�ي يجب أن تتوفر 

بالعمل ألشارك فيه.
• هل يعني لك التواجد بعمل درامي خالل 
املوسم الرمضاني كبعض املمثالت اللواتي 

يهمهم جداً هذا األمر ؟
رصاح�ة ال أح�رص ع�ى التواج�د يف هذا 
املوسم وال أحسب األمور بهذه الطريقة. 
ع�رض ع�ي أدوار ضم�ن مسلس�الت يف 
رمض�ان ولكنن�ي اعت�ذرت ألنن�ي كن�ت 
مرتبط�ة باملرسحي�ة. ان�ا اهت�م لنوعبة 
العم�ل أكث�ر م�ن ف�رتة عرض�ه أكان يف 
رمضان أم خ�ارج املوس�م. باالضافة إىل 
أنني ش�خصياً ال أحب هذه املنافسة التي 

تحصل يف رمضان بني املسلسالت.
• كيف هي أصداء الفيلم ؟

أن�ا كنت متأك�دة من ردة فع�ل الجمهور 
ع�ى فيل�م »محب�س« ألنه عمل بس�يط 
ولكن عميق. وقدمناه للجمهور بطريقة 
طبيعي�ة ال يوجد يف ادع�اء. اضافة إىل ان 
العمل مكتوب بطريقة جيدة الشخصيات 
محبوك�ة بذكاء وطبعاً اخراج صويف كلها 
عن�ارص س�اهمت يف نجاح العم�ل. ليس 
مهماً من هو الفيلم األول أو الثاني، املهم 
أن ص�االت عرض محبس دائم�اً مكتظة 

بالناس الراغبني بمشاهدة الفيلم.

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 1411 /ش/2017

اىل املدعى عليه / عبد العال عي حمد  
أقام�ت املدعية ح�وراء طالب طاهر الدع�وى املرقمة 
أع�اله والت�ي تطل�ب فيها دعوت�ك للمرافع�ة والحكم 
بالتفريق   وملجهولية محل إقامتك حسب إشعار مختار 
محلة العمارات الس�كنية واملرفق بكتاب مركز رشطة 
البل�دة بالع�دد 6071 يف  26 / 4  /2017 تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني للحضور إم�ام 
ه�ذه املحكمة بتاريخ7 /5 /2017 الس�اعة تاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حض�ورك أومن ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول  
القايض 
رائد كامل اليارسي

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة املواد الشخصية يف الكوت
العدد 1 /مواد شخصية/2017

 اىل املدعى عليه / وسام رعد جيل 
أقامت املدعية ديانا موىس ذياب الدعوى املرقمة أعاله 
والت�ي تطلب فيها دعوتك للمرافع�ة والحكم بالتفريق 
للهجر   وملجهولية محل إقامتك حس�ب إشعار مختار 
محلة الكف�اءات واملرفق بكتاب مرك��ز رشطة البلدة 
بالعدد 5521 يف  23 / 4  /2017 تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليتني رس�ميتني للحض�ور إم�ام هذه 
املحكمة بتاريخ7 /5 /2017 الس�اعة تاسعة صباحا 
وعن�د عدم حض�ورك أومن ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول  
القايض 
عمار حسن عبد عي 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/158
التاريخ 2017/4/30

اىل املنف�ذ علي�ه /رنا كري�م خرض احمد – ن�ور كريم 
خ�رض احمد – رؤى كريم خرض احم�د – رومى كريم 

خرض احمد
لقد تحقق لهذه املديرية من  خالل رشح مبلغ  مديرية 
تنفيذ الكفل واشعار مختار حي الغدير يف ناحية الكفل 
جعف�ر عي انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة ) 27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ النجف االرشف 
خ�الل  عرش يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت  التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك  
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق 

القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر :
نخربكم بانه تقرر حجز االموال غري املنقولة سهامكم 
يف العق�ار تسلس�ل 7/270 نجيبه باش�ا  لق�اء طلب 
الدائ�ن كل من صايف واس�ماعيل  ونض�ال اوالد وبنات 
خ�رض احمد البال�غ مائتان مليون فيج�ب عليكم اداء 
املبل�غ املذكور خالل عرشة ايام  اعتبارا من اليوم التايل 
لتبليغكم بواالخبار بالصحف واالفان االموال املحجوزة 
بموجب هذا القرار س�تباع وفقا للقانون وذلك استنادا 

للمادة 87 من قانون التنفيذ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : بال حجة اذن واستصدار جواز سفر

التاريخ :2017/4/25
اعالن

اىل املدعى عليه /فؤاد رشيد حميد
بن�اءا عى الطلب املقدم من قب�ل املدعوه )ازهار جابر 
ياس�ني ( امام ه�ذه املحكمة واملتضمن�ة طلب اصدار 
ج�واز س�فر الوالدك القارصي�ن كل م�ن محمد وبنني 
وجم�ان اوالد ف�ؤاد رش�يد وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار الكوفة 
حي العس�كري لذا تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميتني محليتني رسميتني فعليك الحضور امام هذه 
املحكم�ة بع�د تبلغك بثالث�ة ايام وعند ع�دم حضورك 

سوف يتم السري باجراءات الحجة وفق القانون
القايض عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد 367 / ش / 2017 

املوضوع / تبليغ بالحضور 
بن�اءا عى الدع�وى املرقم�ة 367 / ش / 2017 املقامة يف 
محكمة االحوال الشخصية من قبل املدعية ) زهراء حسني 
محم�د ( واملدعى عليه ) عمار خليل حس�ني ( الذي تطلب 
فيها التفريق القضائي للرضر – عليه قررت هذه املحكمة 
مفاتحتك�م لغ�رض ن�رشه يف جريدتني رس�ميتني لغرض 
تبليغ�ه بالحض�ور امام هذه املحكمة صب�اح يوم 10 / 5 
/ 2017 وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقه غيابيا .. مع 

التقدير
القايض محمد مطلب عبد

اعالن
اىل/الرشيكة اشواق عدنان محسن 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي /فرع 
النج�ف االرشف /خل�ف مديرية ماء النج�ف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عى قيام رشيكك الس�يد /اس�امة فاضل 

محسن هادي 
بالبن�اء ع�ى حصته املش�اعة يف القطعة املرق�م 4207/1 
مقاطع�ة )3( الحصور /عرصة مل�ك رصف /مناصفة /
مساحتها )100ك( لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 
الع�راق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف  يس�قط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد /143/س/2016
التاريخ 2017/4/27

اعالن
اىل االش�خاص الثالث�ة  / 1- س�مرية اس�ماعيل 2- جواد 
محمد عباس 3- عبد الحسني فرج عباس 4- راهي فاضل 
عب�د زي�د 5- محمد جبار عب�د زيد 6- عي جب�ار عبد زيد 
7- حميدة عبد الحس�ني ش�الش 8- جبار حسني هالل 9- 
غثيث حسني هالل 10- عي عويز حسني 11- مطر كاظم 
حس�ني 12- نعم�ة جواد غ�ايل 13- عالء رحي�م عي 14- 
عادل هاشم مهاوش 15- احمد جاسم عزوز 16- عجيمة 
موىس  عبد الله 17- حامد عبد حسني شالش 18- عي عبد 
حسني شالش 19-  اسيا عبد حسني شالش 20- زينب عبد 
حس�ني شالش 21- سمرية عبد حسني شالش 22- صادق 

اسماعيل احمد 23-ندى محمد خليل
بناء عى الق�رار املتخذ من الهيئة االس�تئنافية يف محكمة 
اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة يف الدع�وى املرقم�ة  143/
س/2016 واملتضم�ن  ادخالكم ثالث�ة يف الدعوى املذكورة 
وملجهولي�ة محل اقامتكم تقرر تبليغكم بالحور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2017/5/8 بواس�طة صحيفت�ني 
يوميت�ني محليت�ني ويف حال�ة عدم الحضور س�وف تجري 

املرافعة بحقكم وفق القانون
القايض
رحيم نومان هاشم
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2081/س2017/4

التاريخ 2017/4/30
اىل /رائد سهر حمود

اعالن
اقامت املدعية )امل حسني كريم ( الدعوى املرقمة 2081/
ش2017/4 امام هذه املحكمة تطلب فيها التفريق للهجر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح  املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار حي الن�رص /النجف لذا ق�ررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني محليتني رس�ميتني 
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2017/5/9 يف الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض احمد عبد االمري هليل

اعالن
اىل املته�م اله�ارب ) 1-س�لطان شنش�ول جي�اد 2- جبار 

تركي دان(
احالك قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحالة املرق�م 214 يف 2017/4/13 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام 
امل�ادة )443( م�ن قان�ون العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحديد يوم 2017/6/19 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) حليم بشري عطيه(

احالك قايض محكمة تحقي�ق الخرض اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرق�م 62 يف 2017/3/20 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام 
املادة )4 أرهاب( م�ن قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحديد يوم 2017/6/5 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املته�م اله�ارب ) 1-احمد جب�ار جياد 2- باس�م عجه 

جياد(
احالك قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحالة املرق�م 217 يف 2017/4/13 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام 
امل�ادة )443( م�ن قان�ون العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحديد يوم 2017/6/19 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املته�م الهارب )1-عقيل حس�ن حس�ني 2- عقيل عبد 

عي واوي(
احالك قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحالة املرق�م 213 يف 2017/4/13 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام 
املادة )4 أرهاب( م�ن قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحديد يوم 2017/6/19 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) نور هاشم محسن(

احالك قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحالة املرق�م 208 يف 2017/4/11 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام 
امل�ادة )443( م�ن قان�ون العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحديد يوم 2017/6/19 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) فراس ماجد فارس(

احالك قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرق�م 177 يف 2017/4/2 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام 
امل�ادة )31/421( من قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحديد يوم 2017/6/11 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) فالح ريسان فرحان(

احالك قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرق�م 176 يف 2017/4/2 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام 
امل�ادة )14 مخدرات( من قانون العقوبات ولعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك ع�ن طري�ق صحيفتني 
محليتني وتحديد ي�وم 2017/6/11 موعدا للمحاكمة ويف 
حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

تنويه
ن�رش يف صحيف�ه ال�رشق بالع�دد 2531 وصحيفة املس�تقبل 
بالعدد 1429 مديريه تنفيذ الرميثه ذكر املبلغ تس�عه وثالثون 
مليون وس�تمائة وسته وستون الف وس�تمائة ألف وستمائة 
وس�بعه وس�تون دينار خط�أ والصحيح هو تس�عه وثالثون 
مليون وس�تمائة وسته وستون الف وستمائة وسبعه وستون 

دينار

فقدان
فق�د مني الهوية الوظيفية املرقم�ة 17352 والصادرة بتاريخ 
2016/12/25 العائ�دة  للس�يد )ط�ارق عب�اس خمي�س ( 
والصادرة من رشك�ة توزيع املنتجات النفطي�ة /هيأة توزيع  
الفرات االوس�ط /فرع املثنى الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل مصدرها

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني بأس�م منذر شاكر محمد فعى 

من يعثر عليه تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية الص�ادرة من اعدادية ش�هداء 
االنتفاض�ة الصناعية بأس�م ) حيدر ش�ويل مطلك ( فعى من 

يعثر عليه تسليمها اىل جهة االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1863

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه : الرشطي احمد جاس�م داخل 

جنزي السعدي/مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2010/1747
تاريخ ارتكاب الجريمة :2013/10/5

تاريخ الحكم : 2015/12/27
املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة باس�م الش�عب 
عى املدان الغائب )الرشطياحمد جاسم داخل جنزي السعدي( 

باسم الشعب بما يي :-
1-بالحب�س البس�يط ملدة ) س�نة واحدة ( وفق احكام الش�ق 
االخري من املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادتني 
69/اوال  من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله 

من تاريخ 2013/10/5 ولحد االن .
2-ايق�اف االج�راءات القانونية بحق املته�م اعاله عن جريمة 
غياب�ه عن مقر عمله من تاريخ 2012/5/19 ولغايه التحاقه 
2012/10/13 تنفي�ذا لق�رار القائ�د العام للقوات املس�لحة 
وكتاب وزارة الداخلية /املديرية العامة للدائرة القانونية املرقم 
16636 يف 2013/9/15 واس�تنادا  الحكام املادة 200/ ب من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1973 املعدل
3- اخراجه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42/ثانيا ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008.
4- اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القب�ض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
5- ال�زام املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختف�اء املحكوم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د
6- حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق.أ.د 
7-تحدي�د اتعاب املحام�اة للمحامي املنتدب جب�ار عاتي جرب  
مبلغ قدره خمسة وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) محمد عبد الله محسن(
بتاري�خ 2017/4/30 قدمت )زوجتك( املدعو )ش�ذرة مجول 
خلي�ل  ( تطلب فيه�ا نصبه قيما عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 
2016/8/4 ول�م تع�د لح�د االن لذا تق�رر  تبليغ�ك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة ع�رش يوم من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ النرش س�وف تنصب زوجت�ك قيمة عليك 

الدارة شؤونك 
القايض
غازي جليل عبد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/465/ب/2017
التاريخ 2017/4/30

اعالن
اىل املدعى عليه /محمد جاسم االمري

اقام املدعي س�عد جمال الدين الفحام الدعوى البدائية املرقمة 
465/ب/2017 ام�ام هذه املحكمة ضدك والذي يطلب الحكم 
فيه�ا بمنع معارضتك ل�ه بمنفع�ة العقار العائد له تسلس�ل 
17/1 وتس�ليمه خاليا من الش�واغل وملجهولية  محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة 
بريهة والكزارة  علي�ه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه  املحكمة صب�اح يوم املرافع�ة املوافق 
2017/5/14 وعن�د  عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب

العدد 1601/ش
التاريخ 2017/4/27

اعالن
بتاري�خ 2014/2/23 فقد املدعو مه�دي ذنون الياس بعد خروجه 
م�ن داره الواقعة يف قضاء تلعفر ويف حدود الس�اعة الحادية عرش 
صباح�ا وكان يرتدي يف حينها تيش�ريت رصايص اللون تولد 1975 
طويل القامة اش�قر البرشة ولم يعرف مصريه لحد االن عليه فمن 

يعثر عليه اولديه معلومات عنه اخبار اقرب مركز رشطة 
القايض

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب بأس�م احم�د خليل حنون م�ن املعهد 
التقني اداري برصة قسم التقنيات انظمة الحاسوب فعى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي
رقم البحث /1004/بحث

التاريخ 2017/4/30
اعالن

اىل املدعى عليه /زين العابدين عي جاسم 
اقام�ت املدعي�ة جن�ان يون�س ناج�ي الدع�وى املرقم�ة 1004/
بح�ث/2017   ضدك تطلب فيها الحك�م تاييد حضانة  وقد لوحظ 
من ال�رشح الواردة من املجل�س البلدي ملنطقة قض�اء الكوفة انك 
مرتح�ل اىل جهة مجهولة وغ�ري معلومة عليه تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 
2017/5/9 امام مكتب الباحث االجتماعي وعند عدم حضورك او 

من يمثلك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 2339/ش

التاريخ 2017/4/25
اعالن

اىل املدعى عليه /عبد الحميد خضري صالح
اقامت املدعية زينب عي خريبط الدعوى 2339/ش  2017/4/25 
ض�دك تطلب فيها الحك�م بالتفريق للهجر وق�د لوحظ من الرشح 
الوارد من املجلس البلدي حي الش�عب انك مرتحل اىل جهة مجهولة 
وغ�ري معلوم�ة عليه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني  يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2017/5/8 وعند عدم 
حضورك او من يمثلك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني

اعالن
اىل املستملك منهم :

1-رشيدة مشري جبار 2- عبد الوهد محمد 3- حسني حسن حبيب 
4-س�لمان الصال�ح الحبي�ب 5- عب�اس خضري 6- محم�د كاظم 
الدليم�ي 7- عبد بكش خلف 8- عبد عطية رب�ع 9- صالح بعيوي 
الزبيدي 10- س�لمان عباس ادريس 11- حسن عباس ادريس 12- 
ج�واد ع�زوز الخفاجي 13- عب�د الرضا عطية مه�دي 14- حمزة 
كاظم حسون 15- كاظم بخيت 16- غضب كاظم فضل 17- جواد 
كاظم حاجم 18- دنكية منذور عبد الله 19- طارق مكي الشكري 
20- حمي�د غي�دان ف�رج 21- حم�ودي عبد الحس�ني 22- فيصل 

فرمان
ق�ررت هذه املحكمة دعوتكم ودعوة ورث�ة املتويف منكم للرتافع يف 
دع�وى االس�تمالك  املرقمة 1/اس�تمالك /2011 واملقامة من قبل 
طالب االس�تمالك مدير بلديةس�ومر /اضاف�ة لوظيفته عى جزء 
من القطعة املرقمة 7/96 مقاطعة 31 بس�اتني الجلعة وتعني يوم 
االثن�ني املواف�ق 2017/5/8 موعدا لذلك راج�ني حضوركم او من 

ينوب عنكم قانونا باملوعد املحدد اعاله
القايض
ناظم عبد خنجر

اعالن
تعلن رئاسة  محكمة استئناف البرصة االتحادية عن اجراء مناقصة تنظيف بناية مقر محكمة االستئناف واملحاكم واالقضية 
التابعة  لها الكلفة التخمينية قدرها 50.000.000 خمس�ون مليون دينار ش�هريا فعى الراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة 
من الرشكات واملكاتب مراجعة مقر رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية-قسم الحس�ابات الكائن يف العراق البرصة 
ش�ارع بغداد تقاطع دور النفط للحصول عى املواصفات والرشوط وتقديم العطاءات وعلما ان مدة تقديم العطاءات هو 10 
ايام تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حالة مصادفة اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو اليوم االخري وان 

يتم تقديم العطاءات بظرف  مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم مقدم العطاء وعنوانه واسم ورقة املناقصة
ومستصحبني معهم البيانات االتية :

1-تقدي�م براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب لس�نة نافذة ومعنونة اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف الب�رصة االتحادية مع 
صورة الهوية الرضيبية

2-تقديم تامينات بصورة صك او خطاب ضمان نافذ ملدة 3 اشهر المر مجلس القضاء االعى  
3-عقد تاسيس الرشكة مع شهادة التاسيس والنظام الداخي للرشكة

4-وصل رشاء للرشوط واملواصفات
5-قائمة باالعمال املماثلة املنفذة من قبل الرشكة ومصادق عليها من قبل الجهة املستفيدة 

6-هوية غرفة التجارة واجازة ممارسة املهنة وكافة املستمسكات الصادرة من الجهات الرسمية بالنسبة للمكاتب 
7-ان رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية غري ملزم بقبول اوطا العطاءات وان هذه  املناقصة تخضع تعليمات تنفيذ 

العقود رقم 2 لسنة 2014 املعدلة وجميع القوانني والتعليمات النافذة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
8-التقييد التام بتنفيذ جميع فقرات رشوط االعالن

مالحظة : لغرض اي استفسار عن املناقصة مراجعة قسم الحسابات  يف رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
املوقع االلكرتوني لقسم الحسابات يف رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

e-mai:basrahaccountment@yahoo.com

اعالن
اىل املفقود بجاي صالح كطف

قدم املستدعي يونس بجاي صالح
طالب�ا  اىل هذه املحكمة يروم في�ه اعتبارك مفقودا لذا اقتى 
حض�ورك امام هذه املحكمة واال نف�ذ االجراء بحقك وعى من 
لدي�ه اي معلوم�ات ع�ن مكان تواج�دة او عمل�ه او حياته او 
مماته مراجع�ة هذه املحكمة وتقديمها خ�الل ثالثة ايام من 

تاريخ النرش وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق االصول
القايض
حسن هادي شعالن

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 2386
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 2017/1/26 
لتس�جيل تمام العقار املرقم 1514 محلة الرش�ادية يف الكوفة 
اىل طالبي التس�جيل املج�دد ) ورثة املرحوم عبد الحس�ن عي 
داود بموجب القس�ام الرشعي املرقم 1487 يف 2012/9/2   ( 
لتسجيله مجددا باس�مه بصفته املالك الحائز للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري) 43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطلب فعى كل من يدع�ي بوجود عالقة او حقوق معينة عى 
هذا العقار تقديم مالديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل النرش هذا االعالن  وكذلك 
الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير
ء/عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/775
التاريخ 2017/4/24

اعالن
اس�تنادا اىل املادة 71 من قانون التنفيذ وبناءا عى طلب الدائن 
وائل حس�ن عبود تبيع مديرية تنفيذ النجف  الس�يارة املدرجة 
اوصافه�ا ادناه العائ�دة للمدن هذال عبد الرض�ا حميد   فعى 
الراغ�ب بالرشاء الحضور يف الزمان امل�كان املذكورين يف ادناه 
خ�الل 10 ايام اعتبارا من اليوم التايل  للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10%  من القيم�ة املقدرة بصك 
مص�دق وهوي�ة االح�وال املدنية وان رس�م التس�جيل والنرش 

والداللية عى املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-الس�يارة املرقم�ة 11900 اجرة تويوتا ك�راون طراز 2005 

اللون برتقايل مصفر 
2-اوصاف الس�يارة ذات ب�دن بحالة جيدة والغرف�ة الداخلية 
بحال�ة جيدة بضمنها الكش�نات واالطارات  بحالة متوس�طة 
الس�بري م�ن النوع الصغ�ري زجاج الس�يارة بحال�ة جيدة عدا 
الزجاج�ة االمامي�ة يوج�د فيها فط�ر ويوجد فط�ر صغري يف 
الدعامي�ة الخلفية من الجهة اليرسى وناقل الحركة من النوع 
االوتماتيك�ي ومصابيح الس�يارة بحالة جيدة واملحرك ش�غال 

ووصف السيارة من النوع الذي يوجد فيه قص يف القمارة
3-امل�كان : مع�رض نور الهدى لصاحبه س�يد احمد الزامي يف 

حي الجامعة مقابل قرص الثقايف 
4-الزمان : الساعة الرابعة عرصا

5-القيم�ة املقدرة : 12500000 اثنا عرش مليون وخمس�مائة 
الف دينار

املنفذ العدل 
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

وزارة النقل
الرشكة العامة للنقل البحري

اعالن مشاركة رقم ) 8( لسنة 2017
تعلن الرشكة العامة للنقل البحري الكائنة يف محافظة البرصة /تقاطع التجاري 
ع�ن رغبتها بانش�اء وتش�غيل محطات وم�رايس للتكايس النه�ري يف محافظة 
بابل  واملدرجة مواقعها ادناه وباس�لوب املش�اركة استنادا اىل ضوابط املشاركة 

النافذة
فع�ى الرشكات العراقي�ة والعربية واالجنبية ذات االختص�اص تقديم عروضهم 
بعد االطالع عى رشوط املش�اركة التي يمكن الحصول عليها من القس�م املايل يف 
مقر الرشكة او الشعبة املالية يف فرع الرشكة بغداد لقاء مبلغ قدره )100.000 
دينار( فقط مائة الف دينار عراقي الغريا غري قابل للرد وخالل مدة ) 30يوما( من 
تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرس�مية ويتحمل من ترسو عليه املشاركة اجور 
ن�رش االعالن عى ان تقدم العروض بظرف مغلق تس�لم اىل لجنة فتح العطاءات 
يف مقر الرشكة او لجنة استالم  العطاءات املخولة يف فرع الرشكة بغداد يرفق به 

مايي :
1-ش�هادة تاس�يس الرشكة او اية وثائق تثبت تس�جيل الرشكة بشكل قانوني 

والرشكات العربية واالجنبية مصدقة من قبل الجهات املختصة
باملخطط�ات  مع�زز  والتج�اري  الفن�ي  الع�رض   ( الع�رض  يش�تمل  2-ان 

واملرتسمات(
3-براءة ذمة من الرضيبة للرشكات العراقية

4-املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة
5-االعمال املماثلة وما يثبت القدرة املالية للرشكة

6-وصل رشاء رشوط املشاركة 
املواقع /

1-مرىس حي الصحة
2-مرىس فندق بابل السياحي

للمزيد من املعلومات واالستفسار االتصال عى االرقام التالية : 07710883444/ 
املدير العام 07801018877

ورئيس جملس االدارة

القايض
عادل عبد الرزاق عباس
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اليوم .. النوارس يلتقي األهيل األردين والصقور يواجه احلد البحريني
      بغداد/ المستقبل العراقي

يلتق�ي فريق ن�ادي الزوراء بك�رة القدم، 
الي�وم الثالث�اء، األهل�ي األردني عل�ى ملعب 
حمد الكبير في الدوحة، في منافسات الجولة 
السادس�ة واألخي�رة م�ن دور المجموع�ات 
لمنطقة غرب آسيا في كأس االتحاد اآلسيوي 

.”2017
كما يلتقي ف�ي المباراة الثانية ضمن ذات 
المجموعة غداً الجيش الس�وري مع السويق 

العماني على ملعب الخور في الدوحة”.
ويتصدر الزوراء ترتيب المجموعة برصيد 
11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط 

للجيش و5 لألهلي ونقطتين للسويق.
ووص�ل وف�د ال�زوراء ، ظهر األح�د، إلى 
العاصمة القطرية الدوحة، وخاض الالعبون 
مواصل�ة  عزمه�م  مؤكدي�ن  األول  مرانه�م 
النتائ�ج اإليجابي�ة ف�ي البطول�ة اآلس�يوية 
الس�يما أن الف�وز س�يمنح الفري�ق بطاق�ة 
التأه�ل ع�ن المجموع�ة وبالتالي س�يواجه 
أح�د الف�رق المتأهلة كأفضل ثان�ي، وهو ما 

سيسهل المهمة في الدور المقبل.
ويتأه�ل إلى ال�دور قبل النهائ�ي لمنطقة 
غ�رب آس�يا صاح�ب المرك�ز األول ف�ي كل 
مجموع�ة إلى جانب أفضل فريق يحصل على 

المركز الثاني”.
امتحاًن�ا  البحرين�ي  الح�د  يواج�ه  كم�ا 
صعًب�ا حي�ن يالق�ي الق�وة الجوية ، مس�اء 
الي�وم الثالثاء، في إطار الجول�ة األخيرة من 
منافس�ات المجموع�ة الثاني�ة لبطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وذلك في ملعب 

البحرين الوطني.
وس�تقام المباراة في الس�اعة السادس�ة 

مساًء بتوقيت بغداد.

ويتصدر الحد المجموعة الثانية برصيد 9 
نقاط، متس�اوًيا مع القوة الجوية الذي يحتل 
المركز الثاني، فيما يأتي الوحدة السوري في 
المرك�ز الثالث برصيد 8 نق�اط، وفي المركز 
األخير يقبع الصفاء بي�روت اللبناني بنقطة 

واحدة.
ويتمن�ى الفريقان الع�راق والبحريني أن 
يحق�ق الصف�اء بي�روت الفوز عل�ى الوحدة 
الس�وري، في اللق�اء الذي س�ينطلق بملعب 
المدين�ة الرياضي�ة ف�ي بي�روت، قب�ل ثالث 

ساعات من مباراة الحد والقوة الجوية.
وفي ح�ال فوز الصف�اء، س�يضمن الحد 
والقوة الجوية التأهل لدور ال�16 من البطولة 

دون أي حسابات.
وكان اللقاء األول بين الفريقين قد انتهى 
لصالح الق�وة الجوية بهدفي�ن مقابل هدف، 
وذلك في ملعب سعود بن عبد الرحمن بمدينة 

الوكرة القطرية.
وسيس�عى الحد للظف�ر بنق�اط المباراة 
لضم�ان تأهل�ه عل�ى رأس المجموعة، ومن 
المتوقع أال يكون القوة الجوية خصًما سهاًل، 
لم�ا يملك�ه م�ن العبي�ن مميزي�ن باإلضافة 

للتجانس بينهم.
ويعل�ق الح�د آماله عل�ى الفت�رة الرائعة 
التي يمر بها خط الهج�وم، بقيادة النيجيري 
أوتش�ي أوجب�ا، ال�ذي يناف�س عل�ى صدارة 
هداف�ي ال�دوري البحريني، ال�ذي يحتل الحد 

المركز الخامس فيه.
أما القوة الجوية فيعتمد بشكل كبير على 
قوة خط دفاعه، الذي استقبل 10 أهداف فقط 
في 21 مباراة م�ن الدوري العراقي، وهدفين 

في 5 مباريات بكأس االتحاد اآلسيوي.
وس�يفتقد الجوية نجمه، حم�ادي أحمد، 

في مواجهة الحد، بسبب اإلصابة.

يف إطار منافساتهما اآلسيوية

عبطان يوجه بتوفري الدعم املايل اىل نادي النارصية لتسهيل مهمة عودته اىل الدوري املمتاز
              بغداد/ المستقبل العراقي

 وجه وزير الشباب السيد عبد الحسين عبطان، 
بتوفير الدعم المالي الى فريق نادي الناصرية 
لتسهيل مهمة الفريق في الوصول الى الدوري 

الممتاز للموسم الجديد 2017-2018.
 وبي�ن عبطان في تصريح تلقته “المس�تقبل 
داعم�ة  س�تبقى  ال�وزارة  ان  العراق�ي”، 
فرقه�ا  مش�اركة  مهم�ة  لتس�هيل  لالندي�ة 
والمش�اركات  الداخلي�ة  االس�تحقاقات  ف�ي 

الخارجي�ة، رغ�م ع�دم توف�ر التخصيص�ات 
المالية”.

 واضاف ان “نادي الناصرية يس�تحق ان يمثل 
محافظة ذي قار في الدوري الممتاز، وسنقف 
ال�ى جانبه حتى يتمكن م�ن العودة الى دوري 

الكبار”.
واوضح اذ ان اتساع مشاركة فرق المحافظات 
ف�ي الدوري الممتاز يعد حال�ة ايجابية لزيادة 
المنافس�ة وارتفاع حظ�وظ جميع الفرق في 

الوقوف فوق منصات التتويج.

زيدان يعلق عىل رغبة أتلتيكو مدريد يف اإلنتقام

مورينيو يكشف عن 3 بدائل لتعويض بييل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يظ�ن زين الدين زي�دان، المدير الفني لفريق ريال 
مدريد اإلس�باني، أن منافس�ه أتلتيكو مدريد، 
يفكر في االنتقام، خ�الل مواجهتهما في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وسبق 
وأن أقصى ريال مدريد، منافسه األتلتي 
في النس�خ الثالثة الماضية حيث تغلب 
 ،2014( النهائ�ي  ف�ي  مرتي�ن  علي�ه 
و2016(، ومرة في ربع نهائي البطولة 
)2015(.وق�ال زي�دان، ف�ي المؤتمر 
الصحف�ي الخ�اص بالمب�اراة “نعلم 
أهمية المباراة األولى، يجب أن نفكر 
فقط في ه�ذه المب�اراة اآلن وليس 

في مباراة اإلياب”.وأضاف المدرب الفرنسي “نعلم 
أنه�ا مباراة نص�ف نهائي، ونعرف جي�ًدا ما يمكننا 
القي�ام به، ستش�كل الجماهي�ر الحاف�ز واإلضافة 
لنا”.وتاب�ع “ال أعتقد أن أتلتيك�و يفكر في الماضي 
لالنتقام، م�ا حدث قد حدث، هي مب�اراة جديدة لنا 
وله�م، وكل منا لدي�ه الحافز ليكون ف�ي النهائي”.

وواصل “كاسيميرو؟ لن أطلب منه أن يتغير. الفريق 
ال يتدرب على الطرد، ولكن يجب علينا أن نتأقلم مع 
أي ش�يء، حدث ذلك ضد برشلونة وبايرن ميونيخ، 
نعلم جيداً أهمية كاسيميرو إنه قوي بدنًيا”.وواصل: 
“نحن لسنا المفضلين، 50 بالمئة لكل فريق كما هو 
الحال دائًما، علينا أن نظهر أننا نبذل قصارى جهدنا 
للفوز بالمباراة وال ش�يء غير ذلك”.وتطرق زيدان 
للحديث ع�ن العبيه، قائ�اًل: “كيلور ناف�اس بحالة 

جي�دة، هو في وضعية مرتاحة ولديه كامل التركيز 
على عمله وأنا أنظر له بش�كل إيجابي”.واسترس�ل 
“ف�اران بحال�ة جي�دة وجاه�ز، أم�ا بيب�ي بحاجة 
لبعض الوقت، أنا س�عيد بما لدي اآلن؛ ألننا س�وف 
نستعيدهم في ختام الموسم، فنحن لدينا العديد من 
المباريات”.وأكمل: “خاميس رودريجيز لديه فرصة 
للعب ، لكني لن أقول لكم اآلن من س�وف يبدأ اللقاء 
“.واس�تطرد “اس�تقبال األهداف؟ ذلك ليس سهالً، 
الخص�وم تهاج�م بقوة ونحن ال نحاف�ظ جيًدا على 
ش�باكنا مثل الموس�م الماضي، نحن نحاول تجنب 
األهداف”.وبسؤاله عن اس�تمراره مدرًبا للريال في 
الموسم المقبل، أجاب: “لن أجيب على هذا السؤال، 

م�ا أركز علي�ه اآلن هو المب�اراة فقط وما 
سيحدث السبت ال يهمني اآلن”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إنه يفاضل بين 3 بدائل لتعويض النقص العددي في دفاع الفريق نتيجة 
اإلصابات، وذلك قبل مواجهة س�يلتا فيجو، يوم الخميس المقبل، ف�ي ذهاب قبل نهائي الدوري األوروبي.وأضاف 

موريني�و، عبر صحيفة “مي�رور” البريطانية، أنه يثق ف�ي إمكانية تعويض غياب إيري�ك بيلي، الذي تعرض 
إلصاب�ة بالتواء في الكاحل خالل مباراة س�وانزي س�يتي، مؤكًدا أن الالعب الش�اب، أكس�يل توانزابي، 

أو ماتي�و دارمي�ان، جاهزان لمواجهة س�يلتا فيجو.وألمح المدرب البرتغالي إلى أن�ه قد يلجأ أيًضا 
إلشراك مايكل كاريك في خط الدفاع، مشيًرا في الوقت ذاته إلى أن بول بوجبا ومروان فياليني 

جاه�زان للمباراة، ما يمنحه خي�ارات أكثر في ظل اإلصابات التي ضربت كل من ماركوس 
روخو، وكريس س�مولينج، وفيل جونز، ولوك شاو، وزالتان إبراهيموفيتش، وأخيًرا 

إيريك بيلي.وأكد مورينيو أن العبيه تعرضوا إلرهاق شديد، نظًرا لخوض 9 مباريات في 
شهر أبريل/نيسان الجاري، وهو أمر “غير آدمي”، على حد تعبيره، خاصًة أن القائمة 

ال تضم سوى 22 العًبا فقط، وتقلصت إلى 14 العًبا بسبب اإلصابات المختلفة.

فريايت يشيد باملوسم الكارثي 
لسان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

فج�ر ماركو فيراتي، العب وس�ط باريس س�ان 
جيرمان، مفاجأة بعد الخسارة التي تلقاها فريقه 
أم�ام نيس بنتيجة 3 �1 ،  ضمن منافس�ات الجولة 
35 من الدوري الفرنسي.وقال فيراتي عبر صحيفة 
“ليكي�ب”: “ق�د ال نحق�ق اله�دف ال�ذي حددناه في 
بداية الموس�م، وال نتوج بلقب الدوري، ولكن مستوى 
الفريق تطور كثيًرا، وأش�عر أنني أفضل هذا الموسم”.

وأض�اف الالعب اإليطالي: “خس�ارة األلقاب واردة في 
ك�رة القدم، وموناكو لديه فرص�ة قوية في حصد لقب 
الدوري، والفوز بكل مبارياته والوصول إلى 95 نقطة، 
مثلما فعلنا الموس�م الماضي”.وب�رر ماركو فيراتي 
الس�قوط أمام ني�س بثالثية، قائالً إن باريس س�ان 
جيرمان قدم أداًء قوًيا في الشوط الثاني، مضيًفا أن 
المنافس س�جل 3 أهداف رائعة من 3 تسديدات فقط 

على المرمى.وأش�ار الالعب الدولي الش�اب 
إلى أن ف�رص فريق�ه باتت ضعيف�ة للغاية 

ف�ي الف�وز بلقب ال�دوري، ولكنه سيتمس�ك 
باألمل للنهاية، وعليه الفوز بالمباريات الثالثة 
القادم�ة، أم�اًل ف�ي أي تعثر موناك�و، وكذلك 
لتفادي السقوط للمركز الثالث، حيث يفصله 
3 نق�اط فق�ط عن ني�س، مما ق�د يؤثر على 
معنوي�ات الالعبي�ن في نهائي كأس فرنس�ا 
أم�ام أنجيه.ويتصدر موناك�و جدول الدوري 
برصيد 83 نقطة، وله مباراة مؤجلة، متفوًقا 

عل�ى باريس س�ان جيرم�ان بف�ارق 3 نقاط، 
بينم�ا يحل ني�س بالمرك�ز الثال�ث برصيد 77 

نقطة.وعل�ى الصعي�د األوروبي، ف�إن العمالق 
الباريسي، ودع دوري أبطال أوروبا من دور ال�16 

بخسارة مهينة أمام برشلونة اإلسباني بنتيجة 6 � 
1 بملعب “كامب نو”.

منتخب كرة الطائرة يستعد للبطولة اآلسيوية بإندونيسيا

الربازيل ترقص »السامبا« عىل قمة تصنيف »فيفا«

العب برشلونة يفضل الدكة
عىل االنتقال لروما

              بغداد/ المستقبل العراقي

وّجه االتحاد العراقي للكرة الطائرة دعوة رس�مية 
للجه�از الفن�ي الجدي�د للمنتخ�ب الوطن�ي األول 

استعداًدا لالستحقاقات المقبلة.
وقال رئي�س االتحاد المركزي للعب�ة مناف فاضل 
ف�ي تصريح اطلع�ت علي�ه “لمس�تقبل العراقي”، 
إن “ االتح�اد ح�دد ي�وم الخمي�س المقب�ل موعًدا 
لتجم�ع الالعبي�ن م�ع الجه�از التدريبي ف�ي مقر 
االتحاد بقاعة الش�عب الدولية للدخول في معسكر 
تدريبي اس�تعداًدا لبطولة آس�يا التي س�تحتضنها 

اندونيسيا”.
وأض�اف أن “ القائمة ضم�ت كل من المدرب األول 

التونس�ي ن�زار اش�كيلي والم�درب الثان�ي محمد 
عوف�ي ومحم�د الفتحي ب�ن فتحي م�درب اللياقة 

البدنية والمعالج ضياء الدين هاشم”.
وضمت القائمة من الالعبين صفاء لفتة وحس�ين 
نمي�ر ش�امل وه�ادي عل�ي وعل�ي قاس�م دح�ام 
ومرتضى زهير وس�يف حس�ين ومصطفى حميد 
وحس�ام عبد الصمد واس�الم س�اجت ومصطفى 
غن�ي وعل�ي بركات وري�اض عزي�ز واصيل جميل 
وعمر علي ومحمد رشيد فليفل وايمن علي وسراج 

علي.
وأوض�ح أن صالة الش�عب الدولية ستش�هد إقامة 
معس�كر تدريبي للمنتخب س�يحدد موعده الجهاز 

الفني.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعاد المنتخب البرازيلي صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد 
غياب دام لمدة 7 سنوات.

وابتع�د المنتخب البرازيلي عن صدارة التصنيف منذ خس�ارته ف�ي كأس العالم 2010 أمام هولندا، 
ولكن، الفوز في المباراتين األخيرتين أمام أوروجواي وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2018 
ضم�ن للمنتخب البرازيلي الع�ودة للصدارة.واحتل المنتخب البرازيلي ص�دارة التصنيف برصيد 
1661 نقط�ة، فيم�ا حل المنتخب األرجنتيني ف�ي المركز الثاني برصي�د 1603، وجاء المنتخب 
األلماني ثالثا برصيد 1464 نقطة.واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي برصيد 1403 نقطة، 
وج�اء خلفه المنتخ�ب الكولومبي برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز الس�ادس المنتخب 
الفرنس�ي برصي�د 1294.وجاء في المركز الس�ابع المنتخ�ب البلجيكي برصي�د 1281، وفي 
المرك�ز الثامن البرتغال برصيد 1259، ثم منتخب سويس�را في المركز التاس�ع برصيد 1212، 
فيم�ا احت�ل المنتخب اإلس�باني المركز العاش�ر برصي�د 1204 نقطة.وكان االنتق�ال األكبر على 
الج�دول لمنتخب مقدونيا، ال�ذي تقدم 33 مركزا وصعد للمركز 133، كما حققت بعض المنتخبات 
ف�ي قائمة أفضل 50 مكاس�ب قوية أيضا، حيث تقدمت الس�ويد 11 مركزا، لتحت�ل المركز 34، فيما 
تقدمت أيرلندا الش�مالية 9 مراك�ز لتحتل المركز 26.مصر تحتفظ بالص�دارة اإلفريقية. ويتصدر 
منتخب مصر تصنيف قارة إفريقيا برصيد 910 نقاط، يليه منتخب السنغال في المركز الثاني 
برصي�د 805 نقاط، ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة، ثم بوركينا فاس�و 
ف�ي المركز الرابع برصيد 765 نقطة، ونيجيريا ف�ي المركز الخامس برصيد 726 نقطة.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 820 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية 
برصي�د 700 نقط�ة، ث�م اليابان برصيد 685 نقطة، ثم أس�تراليا برصي�د 661 نقطة، ثم 
الس�عودية في المرك�ز الخامس برصي�د 646 نقطة.وتصدر منتخب المكس�يك تصنيف 
أمريكا الش�مالية والوس�طى والكاريبي )كونكاكاف( برصي�د 1072 نقطة، يليه منتخب 
كوس�تاريكا برصيد 902 نقطة، ثم أمريكا برصيد 846 نقطة، ثم بنما برصيد 607 نقطة، 

ثم هايتي برصيد 537 نقطة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية إس�بانية أن دينيس س�واريز، العب فريق برشلونة، يفضل البقاء في صفوفه 
على االنتقال إلى روما اإليطالي بعد نهاية الموس�م الجاري.وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن 
على الرغم من التقارير الصحفية الواردة من إيطاليا، والتي تش�ير إلى اس�تعداد روما لتقديم عرض 
كبير من أجل ضم س�واريز، إال أن الالعب ال يحبذ ت�رك البلوجرانا هذا الصيف.وأضافت الصحيفة أن 
س�واريز يريد التطور والنمو في برش�لونة بين أفضل العبي العالم، على الرغم من قلة الدقائق التي 
يحصل عليها للعب، حيث شارك في 25 مباراة بالليجا هذا الموسم، وبدأ أساسًيا في 12 منها، وهو 
ما يقرب من نصف ما خاضه مع فياريال فريقه الس�ابق، في الموس�م الماضي، إال أنه لم يستسلم 
لليأس.وأكدت “س�بورت” أن ديني�س كان يعلم حجم الصعوبات التي س�يواجهها عند انتقاله إلى 
برشلونة، وكان يدرك أن االستمرارية في اللعب هناك ليست باألمر السهل، ومع ذلك، رفض سواريز 

العروض المهمة من الفرق األخرى، ليواجه التحدي األكبر في مسيرته، بحسب الصحيفة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن�ه عند وضع الهاتف عيل وض�ع الرنني بدالً من 
وض�ع الهزاز يزيد عمر البطارية بمقدار الضعف، وذلك آلن 
اهت�زاز الهاتف يس�تهلك البطارية أكثر من الرنني بش�كل 

كبري .
ه�ل تعلم أن أعيل رق�م قيايس حققتة دجاج�ة ىف الطريان 

حتي اآلن هو 13 ثانية فقط .
هل تعلم من هو أول طفل أنابيب ىف العالم : لويز براون .

ه�ل تعل�م أن أبو بكر ال�رازي أول طبيب ىف اإلس�ام يكتب 
الفرق بني مرض الحصبة ومرض الجدري .

ه�ل تعلم أن الك�ريس الكهربائي الذى يس�تخدم لإلعدام ىف 
بعض الدول هو من إخرتاع طبيب أسنان .

ه�ل تعل�م أن األن�ف واألذنان هم�ا العض�وان الوحيدان ىف 
جس�م اإلنس�ان الذان ال يتوقفان عن النمو أبداً طوال حياة 

الشخص .
ه�ل تعلم أن هن�اك أكثر من 2500 ش�خص أعرس ) يكتب 
ويس�تخدم يده الي�رسي بدالً من اليمن�ي ( يلقون حتفهم 
سنوياً بسبب حوادث إستخدام اآلت أو أجهزة تم تصميمها 

ملن يستخدمون أيديهم اليمني .
هل تعلم أن الفيل إذا مات وهو واقفاً يظل عيل نفس الوضع 

لبضعة ساعات قبل أن يسقط عيل األرض .
هل تعلم أنه ىف مرص الفرعونية قديماً كان اإلس�بوع يتألف 

من عرشة أيام وليس سبعة .

مهني�اً: تنهي عم�ًا جامعياً تن�ال عىل أثره 
عامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�اذك األخ�ري يف امللّم�ات 
واملصاع�ب. صحي�اً: علي�ك بمأبريلة بعض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�ريات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر 
النرص.عاطفي�ًا قد تتلق�ى دعماً من الحبيب 
أو تس�تفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرية 
ومميزاً.عاطفي�اً:  جمي�ًا  مختلف�اً  طابع�اً 

انقاب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قلياً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

 مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة 
وطاقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 

أوإرباك.
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال 
يخفي تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري 

إعجاب الرشيك.

مهني�اً: ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض 
األم�ور املهنية، ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن 
تف�رض هيمنت�ك ع�ىل اآلخرين، ك�ن عاقاً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفات الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة جداً.عاطفي�اً: يمنح�ك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهنياً: لن ترتّدد يف توجيه املاحظات الجارحة، تشتّد 
الضغوط ورّبما تضط�ر إىل إهمال عملك واالهتمام 
بأح�د أف�راد العائل�ة أوالقي�ام بورش�ة تصليحات 
مكلف�ة .عاطفي�اً: تركز عىل العاق�ات االجتماعية 
وخصوص�اً مع أش�خاص من املحيط نفس�ه حني 

تتبادلون اآلراء واألفكار عن الخري لجميعكم .

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 كوب بروكيل مقطع

1 ثمرة جزر مقطعة
4/1 كوب ماء

8 بيضات
4/1 كوب لبن

2 ملعقة صغرية مسرتدة
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1 ملعقة كبرية بصل أخرض مقطع
طريقة التحضري:

يف مقاة عىل نار متوسطة ضعي الربوكيل و الجزر 
و املاء مع اإلس�تمرار يف التقليب ملدة 10 دقائق ثم 

صفي املزيج من املاء.
يف بول�ة كب�رية الحج�م ضع�ي البي�ض و اللبن و 

املسرتدة و امللح و الفلفل و قلبي جيدا.
ضعي مزي�ج الربوكيل و الجب�ن و البصل األخرض 
عىل مزيج البيض و اللبن و قلبي جيدا ثم ضعيه يف 

املقاة عىل نار متوسطة.
قلب�ي مزيج البيض و اتركيه ملدة من 8-10 دقائق 
ث�م ارفعيها من عىل الن�ار و غطيها و اتركيها ملدة 

10 دقائق اخرى.
قطع�ي الفريتاتا و قدميه�ا كوجبة إفطار صحية 

متكاملة.

الدرج منشط فعال أنجع من القهوة
أظه�رت دراس�ة أمريكية حديث�ة أن صعود ال�درج وهبوطه ملدة 
ع�رش دقائق صباحا يكس�بانك يقظة ونش�اًطا أفضل من تناول 

فنجان من القهوة بما فيه من الكافيني.
وأجرى الدراس�ة باحث�ون بجامعة جورجيا األمريكية، وش�ملت 
18 طالًب�ا جامعًيا ت�رتاوح أعمارهم ب�ني 18 و23 عاًما، ونرشت 
يف دوري�ة “س�ايكولوجي أن�د بيهافيور”.وقال املش�اركون إنهم 
كانوا يعانون من قلة النوم -أي أنهم ينامون أقل من 6.5 س�اعة 
يوميا- ويلجأون إىل املنبهات ليبقوا يف حالة يقظة وانتباه. وُطلب 
من املش�اركني الخضوع الختبارات لتقييم الذاكرة واالنتباه، ورد 
الفعل ودوافع العمل واملزاج.وقبل إجراء االختبارات، تناول نصف 
املش�اركني كبسولة تحتوي عىل خمس�ني مليغراما من الكافيني، 
يف ح�ني تن�اول النصف اآلخ�ر دواء وهمي�ا. ويف ي�وم آخر أجرى 
املش�اركون االختبارات بعد أن س�اروا صعودا وهبوطا عىل الدرج 
بشكل منتظم ملدة عرش دقائق.وأفاد املشاركون بأنهم كانوا أكثر 
يقظة وطاقة ولديهم حافز أكرب للعمل بعد صعود وهبوط الدرج، 

مقارنة بحالتهم عقب تناول الكافيني.

احذروا بذور »عباد الشمس« !
أظهرت دراس�ة أمريكية حديثة، أن بذور عباد الش�مس 
ق�د تكون ىف كثري م�ن األحيان ملوثة بالس�موم العالقة 
يف القوال�ب أو األقراص التى ُتحفظ بها، لتش�كل أرضاراً 
صحي�ة بالغة عىل صحة اإلنس�ان يف العدي�د من البلدان 

املنخفضة الدخل.
الدراسة أجراها باحثون يف جامعة ميتشيغان األمريكية، 

ونرشوا نتائجها األحد، يف دورية علمية.
وكان الهدف من الدراس�ة اكتش�اف أثر التعرض املزمن 
لفطر »األفاتوكس�ني« يف الفول السوداني والذرة وبذور 
عباد الش�مس، الذي يتس�بب يف وفاة ما بني 25 إىل 155 

ألف شخص سنوياً.
وأوضح الباحثون أن دراس�تهم الجديدة، أظهرت تكاثر 
فط�ر »األفاتوكس�ني« يف ب�ذور عب�اد الش�مس، وه�و 
فطر يؤث�ر عادة عىل محاصيل الذرة، الفول الس�وداني، 
الفس�تق، واللوز، حي�ث يعد هذا الفطر واح�داً من أكثر 

الفطريات املسببة للمواد املرسطنة للكبد.

تفسري األحالم هوس يصيب أغلب النساء
ازداد اهتمام النس�اء بتفسري األحام خال السنوات األخرية 
ليتح�ول إىل هوس يصيب أغلبهن، وأصبحت مواقع التواصل 
االجتماعي تزخر بالكثري من الدجالني الذين يدعون قدرتهم 
عىل تفسري األحام.ويف دراسة أجراها املركز القومي للبحوث 
االجتماعية والجنائية يف العاصمة املرصية القاهرة، وجد أن 
النس�اء أكثر هوسا بتفسري الرؤى واألحام من الرجال، وقد 
يقوده�ن األمر إىل حد ارت�كاب الجريمة ونش�وب الخافات 
مع األفراد املحيطني بهن، والش�ك حتى يف أقرب األش�خاص 
إليه�ن، وه�و ما يؤثر عىل مس�ار حياتهن وي�ؤدي إىل تفكك 
العاقات األرسية.وكشف استطاع رأي سعودي أن 70 باملئة 
م�ن املواطنني يهتمون بالبحث وراء تفس�ري األحام والرؤى 
من خال مواقع التواصل االجتماعي، وحول أسباب انجراف 
املرأة وراء تفس�ري األحام تق�ول الدكتورة نعمة عوض الله، 
استشارية الس�لوكيات االجتماعية يف مرص “غالبية النساء 
يعتقدن أن مس�تقبلهن مرتبط بش�كل كبري بم�ا تتم رؤيته 
يف املن�ام، لذل�ك ينجرفن وراء تفس�ري أحامه�ن ملعرفة ماذا 
سيحدث لهن يف املس�تقبل، وهو األمر الذي يجعلهن فريسة 
للعديد من املشكات النفس�ية واالجتماعية وتهديد حياتهن 

األرسية”.

1لقبها الفني دلوعة االغنية العربية. 2احدى 
العربي�ة.  الس�ينما  يف  الفاتن�ات  الحم�وات 
3حصل عىل o ثلثا أبي 4لقب ماجدة الرومي 
الفن�ي »--- --- العرب�ي« )كلمت�ان( 5قرأ 
القرآن ق�راءة متأنية o ما يربط به الحصان 
لتوجيهه. 6تحس�س o طريقة تجمع اليشء 
ع�رب الوق�ت. 7انتق�ال وتق�دم ال�يشء مثل 
نقاش موضوع ما 8رشفة يف البناء o يابسة 
9لقبه�ا الفن�ي ص�وت الكريس�تال 10لقبه 

الفني العندليب األشقر )لبنان(

1أوش�ك عىل القي�ام باليشء o من ان�واع الزهور 
o ح�رف نف�ي. 2نهر يف الص�ني o نص�ف رباح. 
3جه�از ايق�اف الس�يارة o عق�د )كصفقة ما( 
4عىل وش�ك أن يحدث له�ا يشء o محاكاة 5ثلثا 
مرء o كانت عاصمة للسومريني عام 2100 ق.م 
o عكس راج 6له جائزة عاملية باس�مه )مبعثرة( 
 o مركبة ورحلة أمريكية للقمر. 7ضمري غائب o
أصابك بالغرور o اسم أحد الحروف )معكوسة(. 
8متش�ابهان o هب�ة خفيفة من اله�واء o حرف 

نفي. 9اسم علم بمعنى هني العيش o ظهر
10غري ناضج o تنور

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..فريتاتا الربوكيل بالبيض
عصارة الصبار تقوي آليات محاية البرشةطب

يفرتض أن مس�تخلصات صبار األلوفريا تقوي 
آليات حماية البرشة وتحس�ن ت�وازن الرطوبة 
وتؤكد الكث�ري من مس�تحرضات التجميل عىل 
وج�ود عصارته بني مكوناتها.غ�ري أنه غالبا ال 
يقال للمس�تهلك ما إذا كان الكري�م أو املرطب 
)لوش�ن( ال�ذي ابتاعه يحتوي ع�ىل عصارة أو 

مسحوق أعيد تشكيله أو عصارة مركزة.
ونادرا م�ا يذكر املصنعون أيضا نس�بة الصبار 
يف منتجاته�م، حس�بما وجد مرك�ز معلومات 
املس�تهلك يف دراسة مسحية ضمت 21 صيدلية 

ومنتج�ا تجميلي�ا. كم�ا وجد تحلي�ل املركز أن 
الكث�ري م�ن الكريم�ات وغس�ول االس�تحمام 
ومرطب الجلد تحتوي عىل نسبة صغرية للغاية 

من هذا املكون.
والحقيق�ة أن املصنع�ني ليس�وا ملزم�ني ع�ىل 
اإلط�اق بالكش�ف عن ه�ذه املعلوم�ات. وعىل 
عك�س امل�واد الغذائي�ة، ال تحت�اج الصيدليات 
ومنتجات التجميل تحديد نس�بة كل مكون من 
مكوناته�ا حت�ى إذا كان�ت مثل ه�ذه املكونات 

مصورة ومكتوبة عىل الغاف.

تناول 7 مترات عىل الريق.. وانتظر النتيجة

م�ن املع�روف ع�ن التم�ر تميزه 
بالعدي�د م�ن العن�ارص الغذائي�ة 
الهامة للجسم وينصح استشاريوا 
الت�داوي  وخ�رباء  البدي�ل  الط�ب 
باألعش�اب، بتن�اول 7 تمرات عىل 
الري�ق مل�دة ش�هر حت�ى يحص�ل 

الجسم عىل فوائد جمة.
ومن ه�ذه الفوائ�د: – يحمي من 
االصابة بمرض الزهايمر، ويقوي 

الذاكرة واإلدراك
– يس�هل عملي�ة الهض�م ويريح 
ويعال�ج  الهضم�ي  الجه�از 
م�ن  القل�ب  يحم�ي  اإلمس�اك– 
االصابة باألمراض، والرشايني من 

االنسداد
االصاب�ة  م�ن  العظ�ام  يمن�ع   –
بهشاشة العظام ويقوي العضات 

املفاص�ل–  التهاب�ات  ويعال�ج   ،
يحم�ي ويعال�ج من قرح�ة املعدة 

واإلثنى عرش
– يحارب الده�ون الثاثية ويبقي 
ع�ىل الده�ون األحادي�ة– يحم�ي 
الع�ني من االصاب�ة بمرض العىش 

اللييل مع التقدم يف العمر.
– يحت�وي التمر عىل نس�بة عالية 
من عنرص الحديد، مما يساعد عىل 
عاج والحماي�ة من االصابة بفقر 
ال�دم– يعالج التهاب�ات األعصاب، 
ويقوي الجه�از العصبي– يحتوي 
ع�ىل م�ادة الفلورايد الت�ي تحمي 
األسنان من التس�وس، كما يعالج 
التهابات اللثة،و نظرًا الحتوائه عىل 
نسبة عالية من مضادات األكسدة 

فهو يقي من مرض الرسطان.
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عقوبة	املراقبة	االلكرتونيةموقع	التكنولوجيا	يف	اسرتاتيجية	التنمية	
القاضي اياد محسن ضمدماجد الحسناوي

التطور التكنولوجي يعد ركيزة اساس�ية في عملية التنمية 
االقتصادي�ة ويتج�ه الى اس�تخدام ادوات مبتكرة ف�ي االنتاج 
وه�ذا التط�ور نابع م�ن الدولة ذاته�ا وتواجه الدول�ة النامية 
قضية حرجة في مجال التقدم التكنولوجي وتطلعها الى الدول 
المتقدم�ة التي تعلوها الس�تعارة االفكار والممارس�ات منها 
ويتطل�ب هذا التغيي�ر والتطويع الختيار اس�تراتيجية للتنمية 
يرسى بناؤها على مراحل ويجب ان تجمع بين القديم والحديث 
في وئام وتش�ابك واالهتمام بالعمل وتوسيع مجال االستثمار 
وتعميقها والعناية بأعداد العم�ال الغير مهرة وللحكومة دور 
كبير في النش�اط االقتصادي ورفع مستواه وال يكون استيراد 
التكنولوجي�ا مج�رد رغبة بل تكون مالئم�ة لحاجات وقدرات 
وامكاني�ات المجتم�ع ولي�س االعتم�اد على نقل واس�تخدام 
التكنولوجي�ا ب�ل ابتكارها محلي�ا والجهود الناجح�ة للتنمية 
وتتطلب االس�تثمار الواس�ع المجال في التطور واالس�تحداث 
التكنولوجي المالئم للظروف في تشغيل المشروعات القائمة 
ويج�ب العم�ل على اختي�ار واس�تيراد التكنولوجي�ا المالئمة 
للظ�روف واالحوال المحلية واختيار االن�واع لمجاالت االنتاج 
ونق�ل كيان كامل م�ن الخب�رة والمعرفة وتحدي�د القطاعات 
التي تحتاج الى مس�تويات مختلفة من التكنولوجيا ويجب ان 
تكون هناك لجنة وطنية للعلوم والتكنولوجيا مرتبطة بخطط 
التنمي�ة االقتصادي�ة والصناعي�ة لتنمية البحوث واس�تيعاب 
التكنولوجيا وعند اس�تخدامها لتحقيق االهداف التالية ومنها 
زي�ادة االنتاجي�ة وان ال تكون عونا لزي�ادة البطالة والحصول 
عل�ى التكنولوجيا بأقل تكلفة ومراع�اة تأثيرها على المجتمع 
واالقتص�اد واضاف�ة الى ذل�ك ان التطور الكبير والس�ريع في 
حجم وعدد المؤسسات االنتاجية واالستعمال الواسع للمكائن 
والمعدات االتوماتيكية والتي تتميز بسرعتها ودقتها وارتفاع 
ثمنها لكنها تس�رع في اس�تهالكها واندثاره�ا لذا يجب وضع 
برام�ج ناجحة للصيان�ة والمحافظ�ة على الطاق�ة االنتاجية 
ومنه�ا الصيان�ة الفجائي�ة أي بمعالج�ة العط�ل بع�د حدوثه 
والوقاية المعالجة قب�ل حدوث العطل وهناك صيانة مخططة 
يت�م بموجبها فح�ص دوري وتبدي�ل االجزاء التالف�ة وهناك 
الصيانة الس�نوية ويتوقف االنتاج لمدة شهر لتفكيك المكائن 
وصيانتها وتبديل االجزاء التالفة وهذا يساعد على اطالة عمر 
الماكنة والمعدات االنتاجية وخف�ض االعباء المالية والمادية 
وان التقنية الحديثة هي التي تتحكم وتسيطر على اقتصاديات 

االمم والشعوب.

ف�ي الس�جون مجتمعات قائم�ة بذاتها من حي�ث الثقافة 
والس�لوك، وثقافة السجن وحس�ب ما يسميها البعض ثقافة 
سفلية بس�بب الطبيعة الجرمية لألش�خاص المتواجدين في 
السجون واألفكار التي يحملونها، ألجل ذلك فان المؤسسات 
الس�جنية لم تعد قادرة على تحقي�ق اهدافها االصالحية التي 
وج�دت من اجلها والت�ي أبرزها إص�الح المحكومين واعادة 
تأهيلهم لتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع على انهم افراد 

صالحين.
فالواقع يثبت ان الس�جن احد العوام�ل التي تنمي الغرائز 
الجرمي�ة فهو من باب غي�ر قادر على ازال�ة الميول الجرمية 
المتأصلة ل�دى المجرمين المعتادين وفي الوقت ذاته يفس�د 
المجرمين المبتدئين من خالل اكتساب ثقافة السجن وثقافة 
الجريمة حتى ان بعض الدراس�ات اش�ارت ال�ى ان الكثير من 
مرتكبي جرائم الصدفة تحول�وا الى مجرمين محترفين فمن 
مرتكب لجنحة اخالقية الى مرتكب لجناية سرقة ومن متاجر 
بالحب�وب المخ�درة ال�ى مرتكب لجرائ�م قتل اضاف�ة الى ما 
يترتب على زيادة اعداد المسجونين والمحبوسين من نفقات 
باهظة تثقل ميزانيات ال�دول، ليزيد من عبئ العدالة الجنائية 
برمتها، والتي تعاني أصال من قلة الموارد المادية والبش�رية 

المؤهلة.
 وق�د اوردت صحيف�ة الدايل�ي تليغراف في اح�د أعدادها 
الص�ادر ف�ي الع�ام 1989 ان هولندا اس�تأجرت س�جنا لدى 
دولة بلجيكا لمعالجة مش�كلة اكتظاظ السجناء لديها ما زاد 
ف�ي إنفاقه�ا الع�ام وازاء كل ذلك فقد ذهب فقهاء السياس�ة 
العقابي�ة ال�ى إيج�اد بدائل للعقوب�ات الس�البة للحرية تالئم 
طبيعة المجرم وتسهل عملية إعادة ادماجه في المجتمع من 
جهة وتقلل التكاليف المالية على الدولة من جهة اخرى وبما 
يتالءم مع الهدف الجدي�د للعدالة الجنائية المعاصرة المتمثل 
بإع�ادة تأهيل المحكوم عليه دون س�لب حريته الس�يما وان 
اغل�ب العقوب�ات المحكوم بها هي عقوب�ات قصيرة المدة ال 
تتجاوز السنة الواحدة وهي لن تكفي إلصالح المحكوم عليه 
وم�ن بين ما توصل اليه الفقه الجنائ�ي الحديث من عقوبات 
بديل�ة هي عقوب�ة المراقب�ة االلكترونية وهي اج�راء تتخذه 
المحكم�ة بح�ق المجرم بعد إدانت�ه اذ تأمر بإطالق س�راحه 
تحت شروط محددة وتخضعه لرقابة هيئة او مؤسسة معينة 
وتأم�ر بمراقبت�ه الكتروني�ا و هي ن�وع من ان�واع المعاملة 
اإلصالحية خارج المؤسس�ة الس�جنية تهدف الى اعادة بناء 
ش�خصية المجرم بالغ�ا كان ام حدثا ومس�اعدته على اعادة 
تعديل مس�يرة حياته وهذه العقوبة البديلة تقوم على اساس 
فكرة الحبس المنزلي حيث يصار الى اطالق س�راحه وتحديد 
إقامت�ه وبما يتالءم وتوجهات السياس�ة الجنائية المعاصرة 
القائم�ة على التأهي�ل االجتماعي للمحكوم عليه دون س�لب 
الحري�ة وقد اخذت العديد م�ن الدول بهذه العقوبة كفرنس�ا 
واميركا.المراقب�ة االلكتروني�ة من بدائل عقوبة الس�جن او 
الحب�س حيث يت�م اطالق س�راح المدان بع�د محاكمته تحت 
ش�روط اهمها االقامة المقي�دة والتردد عل�ى اماكن محددة 
ع�ن طري�ق اس�تخدام الكومبيوتر ال�ذي يعمل عل�ى اختزان 
المعلومات واإلشارات التي يرسلها عن محل تواجد المحكوم 
ويت�م تفعيل هذا النظ�ام العقابي بوضع اس�وار على معصم 
المدان شبيه بالس�اعة يقوم بإرسال إشارات للجهة الرقابية 
اال ان تش�ريعات ال�دول التي أخ�ذت بهذه العقوبة اش�ترطت 
جملة ش�روط لتطبيقه�ا أهمها ان تك�ون الجريمة المرتكبة 
م�ن الجرائم الوس�طية األثر او البس�يطة وان يك�ون للمتهم 
محل س�كن معلوم وان يوافق من يش�ارك المتهم في السكن 
على خضوعه لهذه العقوبة ألنها بأي حال س�تنتهك حقه في 
الخصوصية كذلك من شروط تطبيقها ان يوافق المدان عليها 
فه�ي ال يمكن ان تف�رض دون إرادت�ه وموافقت�ه وإزاء هذا 
التطور في الفكر الجنائي العقابي الحديث فال بد من مراجعة 
السياس�ة العقابية ف�ي العراق الس�يما وان الدولة تعاني من 
ازمة مالية واكتظاظ في مؤسس�اتها السجنية بان يصار إلى 
اج�راء تعديل في قانون العقوبات للن�ص على مثل هذا النوع 
من العقوبات البديلة لس�لب الحرية ووضع اآلليات المناسبة 
لتطبيقه�ا وبم�ا يت�الءم وطبيعة وواق�ع المجتم�ع العراقي 

ونظامه القانوني.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

بحضور	دويل	كبري..	انطالق	فعاليات	مهرجان	ربيع	الشهادة	الثقايف	العاملي

تطل�ق مجل�ة »إيفول�و« س�نويا مس�ابقة ألفضل 
تصمي�م ناطحة س�حاب، وفاز هذا الع�ام تصميم 
»ماش�امباس«، وه�و مزرعة عمودية من ش�أنها 
إطع�ام مدين�ة كاملة جن�وب الصح�راء األفريقية 
الكبرى.وم�ن الممكن تفكيك المبنى ونقله بأكمله 

إل�ى مواق�ع أخ�رى بحس�ب 
الحاج�ة، وصمم�ت ناطح�ة 
الس�حاب من قبل المهندسين 
البولنديي�ن،  المعماريي�ن 
ب�اول ليبينس�كي، وماتيوس 

فرانكوسكي.
والمبن�ى عبارة ع�ن برج يتم 
زراع�ة طوابق�ه العلي�ا، أم�ا 
الطواب�ق األخ�رى فتخصص 
لألطف�ال  دراس�ية  ألقس�ام 
فض�ال  لألطب�اء،  ومكات�ب 
دون  للطائ�رات  مرف�أ  ع�ن 
طيار، التي من ش�أنها تسليم 
األغذية للمناطق التي يصعب 
الوص�ول إليها، بينما يش�مل 
الطاب�ق األرضي س�وقا يبيع 
األغذي�ة  المزارع�ون  فيه�ا 

والمحاصيل.

وقال المصممان إن »الهدف الرئيسي من المشروع 
هو تحقيق ثورة خضراء من أجل الشعوب الفقيرة، 
وزي�ادة الرقع�ة الزراعية، وإعط�اء فرصة لصغار 
المزارعي�ن إلنتاج أكبر قدر م�ن المحاصيل في كل 

فدان تماما، كما المزارع الحديثة الضخمة«.

إن خفض حرارة المنزل درجة واحدة فقط، يساعد 
على تحس�ين حالة المرضى الذي�ن يعانون من داء 

السكري من النوع 2.
وقد نشرت أبحاث مجموعة من الخبراء من جامعة 

ماستريخت في هولندا، تحت إشراف البروفيسور، 
 Building فوتير فان ماركن ليختينبيلت، في مجلة

.Research & Information
يق�ول ف�ان مارك�ن وزم�الؤه: »إن الخ�روج من 
دائ�رة درجة الح�رارة المثلى 
داخ�ل المباني )21-22 درجة 
مئوية(، مفي�د للذين يعانون 
واضطراب�ات  الس�منة  م�ن 
التمثي�ل الغذائي، ألنه يس�رع 
من عملي�ة التمثي�ل الغذائي، 

ويعزز استهالك الطاقة«.
وأظهرت التجارب أن »البرودة 
المنزل مفيدة  المعتدلة« ف�ي 
حي�ث  الس�كري،  لمرض�ى 
ح�رارة  درج�ة  تخفي�ض  أن 
الغرف�ة بمق�دار درجة مئوية 
واح�دة، عل�ى م�دى 10 أيام، 
يؤث�ر إيجابيا على اس�تقالب 

الغلوكوز.
أن  عل�ى  الباحث�ون  ويؤك�د 
هذه النتيج�ة قابلة للمقارنة 
مع تأثي�ر أكثر عقاقير مرض 

السكري فعالية.

المستقبل العراقي/متابعة 
للس�نة الثالثة عش�رة على التوالي ومن أرض القداسة 
والفداء كربالء المقّدس�ة من جوار ح�رم مرقد اإلمام 
الحس�ين)عليه الس�الم( واحتف�اًء بمول�ده المب�ارك، 
انطلق�ت عصر األح�د )3ش�عبان 1438ه��( الموافق 
ل�)30نيسان 2017م( فعالّيات مهرجان ربيع الشهادة 
الثقاف�ّي العالم�ّي ال�ذي أُقي�م تح�ت ش�عار: )اإلم�ام 
الحس�ين-عليه الس�الم- غيٌث منهمر وفيٌض مستمّر( 
وال�ذي تنّوع�ت المش�اركة فيه هذا العام، حيث ش�مل 
مش�اركًة وحضوراً م�ن )35( دول�ة عربّية إس�المّية 

وعالمّية ومن قومّيات وطوائف متعّددة.
حفل االفتتاح ش�هد حضور ش�خصّيات علمائّية دينّية 
وحوزوّية وثقافّية وأكاديمّية من داخل وخارج العراق، 
وممّثلين عن العتبات المقّدسة والمزارات الشريفة في 
العراق والعالم اإلسالمي فضالً عن ممّثلين عن الحكومة 
المحلّية في محافظة كربالء المقّدسة والنجف األشرف 
وجم�ٍع من الزائرين والمدعّوين باإلضافة الى وس�ائل 

إعالم محلّية ودولّية مرئّية ومسموعة ومقروءة.
خير مفتتٍح للحف�ل كانت تالوة آياٍت معّطرة من الذكر 
الحكيم تالها القارئ أسامة الكربالئّي ثّم قراءة سورة 
الفاتح�ة ترّحماً على أرواح ش�هداء الع�راق األبرار، ثّم 
تلته�ا كلم�ُة األمانتي�ن العاّمتي�ن للعتبتين الحس�ينّية 
والعّباس�ية المقّدس�تين ألقاها س�ماحة الس�يد أحمد 
الصاف�ي)دام ع�ّزه( وبّين فيها: »أّي�ام مباركة ومكان 

مبارك وحضور كريم في رحاب س�ّيد الش�هداء وأبيهم 
اإلمام الحس�ين)عليه الس�الم(، في لقاء ح�بٍّ وموّدة 
وفك�ر وأصالة تتعانق األرواح قبل األجس�اد، في ربيع 
دائم وبهجة دافئة ارتوت من دماء فّوارة وامتزجت من 
أدي�م أرض مّهدت آلدم)عليه الس�الم( رؤي�ة من رآهم 
يحلّقون حول عرش الله ثّم س�كنوا صلبه وانتقلوا من 

طاهٍر الى طاهر«. لمتابعة باقي الكلمة اضغط هنا 
بعد ذلك جاءت كلمة ديوان الوقف الش�يعّي التي ألقاها 
رئيُسه سماحة السيد عالء الموسوي والتي جاء فيها: 
»في هذه المناس�بة الكريمة نس�أل الله تبارك وتعالى 
أن يتّمها علينا بالنصر المؤّزر ألبطالنا الذين يجاهدون 
ف�ي جبه�ات القتال، ويقف�ون مواقف صعب�ة جّداً في 
مواجهة أعداء اإلنس�انّية أشرس األعداء الذين عرفتهم 
اإلنس�انّية، نواجهه�م الي�وم نيابًة عن جميع البش�ر، 
فالعراق يق�ف ويقاتل داعش اليوم نيابًة عن كّل الناس 
وعن كّل البش�ر وع�ن كّل األحرار وع�ن كّل من يعتقد 

بحقوق اإلنسان«. لمتابعة باقي الكلمة اضغط هنا 
ويس�تمّر ن�وُر ال�والدة لينث�ر ش�ذاها من خ�الل كلمة 
الس�فير البابوي للمهرجان س�عادة رئيس األس�اقفة 
ألبرتو أورتيغا مارتن التي استهلّها بنقل سالم وتحيات 
باب�ا الفاتي�كان للقائمي�ن عل�ى المهرج�ان داعي�اً له 
بالنجاح والموّفقية، من ثّم بّين قائالً: »يسّرني أن يأتي 
ه�ذا اللّقاء بعد ي�وٍم واحد من الزي�ارة الهاّمة التي قام 
بها قداس�ة البابا فرنس�يس لمصر زيارة رسول سالم، 

هذه هي عالمة واضح�ة ألهمّية الحوار والتعاون بين 
مؤمن�ي الديان�ات المختلفة، وبصفتي ممّثالً لقداس�ة 
البابا فرنس�يس ف�ي العراق يس�ّرني أن أذّكركم بقربه 
ومحّبته لهذا البلد والى الشرق األوسط بشكٍل عام، في 

مناسباٍت مختلفة تحّدث عن العراق ودعا دائماً للصالة 
م�ن أجل الس�الم في�ه وأهمّية الح�وار والتع�اون بين 
جميع مكّون�ات مجتمعه لبنائه«. لمتابعة باقي الكلمة 

اضغط هنا .

أعقبتها كلمٌة للمشاركين من قاّرة آسيا ألقاها بالنيابة 
عنهم عضو مجلس الن�ّواب األفغاني الذي أوضح فيها 
قائالً: »نش�كر الل�ه عّز وجّل لعنايت�ه الوافرة أن وّفقنا 
للوص�ول وأن تكتح�ل أعينن�ا م�ن ترب�ة أرض الكرب 
والب�الء التي أينع�ت بقطرات دماء س�ادات أهل الجّنة، 
وسّيد الشهداء وأهله هم سفينة الهداة والنجاة)عليهم 

ألف سالٍم وتحّية من الله(«. 
كما كانت للش�عر وقفٌة رس�مت والءها خارطة محّبٍة 
وربيَع وفاء، حيث أش�جى مس�امع الحضور الش�اعر 
محم�د الح�رزي بقصي�دة تغّن�ت بفضائل أه�ل البيت 
واإلمام الحسين)عليهم السالم( واختتمها بأبياٍت ألبي 

الفضل العّباس)عليه السالم(.
كذلك كانت هناك كلمٌة للمش�تركين في المهرجان من 
قاّرة أفريقيا ألقاها بالنيابة عنهم الش�يخ شعيب كيبي 
حيث بّي�ن فيها قائالً: »في ربيع الش�هادة وبمناس�بة 
مي�الد رمز الش�هادة والف�داء والبطولة ومي�الد أخيه 
أبي الفضل العّباس)عليهما الس�الم( نزّف تحّيات قاّرٍة 
بأكمله�ا هي الق�اّرة األفريقّي�ة التي تك�ّن كّل المحّبة 
والوالء لرس�ول الله)صلّى الله علي�ه وآله( وألهل بيته 

الطاهرين)عليهم السالم(«. 
لُيختت�م حفُل االفتتاح بعد ذلك بموّش�ٍح دينّي ثّم توّجه 
الحاض�رون بع�ده لزيارة مع�رض الكت�اب المنضوي 
ضمن فعالّيات المهرجان لالّطالع عليه وأخذ جولة في 

أروقته وأجنحته المشاركة فيه.

ناطحة	سحاب	زراعية	حلل	أزمة	املجاعة!	 عالج	السكري	بالربد!


