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»االمام احلسني)عليه السالم(«

إياك وظلم 
من ال يجد عليك ناصراً 

إال اهلل جل وعز

ص3بارزاين يضع »مكافحة الفساد« يف اإلقليم بسلة »االستقالل«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4الـعـالـم يـواجـه »حـرب« الـمـنـاخ

طهران لرئيس األركان السوري: سنستخـدم كـل اإلمكانـات من أجـل انتصـار املقاومـة

يف يوم حرية الصحافة.. معصوم يدعو إىل »استقاللية اإلعالم« واحلكيم يشدد عىل توفري »احلقوق الكاملة«

هل تقف رشكة أمريكية وراء خروقات االنبار؟
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

والدف�اع ف�ي  األم�ن  لجن�ة  تش�هد 
البرلمان انقساماً واضحاً بشأن األحداث 
التي تج�ري في االنبار، والت�ي أدت إلى 
مقت�ل جنود عراقيي�ن، إذ يتّم ربط هذه 
األمني�ة  الش�ركات  بقضّي�ة  األح�داث 
الخاصة التي ستتسلّم زمام المبادرة في 

حماية الطريق الدولي في االنبار.
وكش�فت رئيس لجنة االمن والدفاع 
حاكم الزامليعن وجود قواعد عس�كرية 
تابع�ة ل�«داع�ش« في صح�راء االنبار، 
ع�اّداً تك�رار عمليات اس�تهداف الجنود 

المجازي�ن في تل�ك المناطق يع�ود الى 
مس�اع لزيادة مبلغ عقد حماية الطريق 

الدولي الذي اوكل الى شركة امريكي�ة.
وذك�ر رئي�س اللجنة حاكم الزاملي، 
ان »هناك قواعد عسكرية تابعة لداعش 
ف�ي صحراء االنبار، يج�ري فيها تدريب 
مقاتليه�م وتجمع فلوله�م االرهابية”، 
مش�يرا الى ان “طي�ران التحالف الدولي 
لدي�ه احصائي�ة كاملة عن تل�ك القواعد 
اال انه�ا تغض النظر ع�ن توجيه ضربة 

جوية لها”.
واوض�ح ان »ه�ذه القواع�د تتوزع 
في مناطق وادي حوران ووادي القذف، 

وه�ي تح�وي تجمع�ات لالرهابيين مع 
عدتهم وذخيرتهم وارتالهم االرهابية«.

واضاف ان »عمليات استهداف الجنود 
المجازي�ن وعناصر الش�رطة االتحادية 
وح�رس الح�دود ف�ي مناط�ق االنب�ار 
تنطل�ق م�ن تل�ك القواع�د االرهابية“، 
مبين�ا ان »التحال�ف الدولي لم يوجه اية 
ضربة الى تلك القواعد، وكذلك الطائرات 
االمريكية رص�دت التجمعات االرهابية 
هن�اك م�ن دون اس�تهدافها«. ويختلف 
محم�د الكربولي، عض�و اللجنة األمنية 

ذاتها مع هذا الطرح.
التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

باش�رت قي�ادة عمليات بغ�داد، أمس 
االربع�اء، برفع 30 س�يطرة م�ن جانب 
الك�رخ في العاصمة، فيم�ا اكدت ان ذلك 
جاء للتقليل من االزدحامات، وفي الوقت 
ال�ذي أك�د في�ه قائ�د عس�كري أن فتح 
الش�وارع يهدف الى تحقيق االنس�يابية 

واالم�ن بالعاصمة، أش�ار عضو مجلس 
محافظ�ة إل�ى عملي�ة رفع الس�يطرات 
خطوة تأتي لتمكين العنصر االستخباري 
العاصمة.وذك�ر  أم�ن  عل�ى  بالحف�اظ 
قائ�د عمليات بغداد الفري�ق الركن جليل 
الربيع�ي ف�ي حدي�ث لع�دد من وس�ائل 
االعالم انه »تقرر رفع 30 سيطرة امنية 
و150 مرابط�ة ف�ي قاط�ع الك�رخ م�ن 

العاصم�ة«، مبينا ان »ذل�ك جاء بأمر من 
رئيس ال�وزراء حي�در العبادي«.واضاف 
برف�ع  المباش�رة  »تم�ت  ان�ه  الربيع�ي 
الس�يطرة الموجودة على سريع الشعلة 
ش�مالي العاصمة«، مش�يرا الى ان »رفع 
هذه الس�يطرات ستقلل من االزدحامات 

في جانب الكرخ«.
التفاصيل ص3

كـلـيـنـتـون: 
كنت رئيسة أمريكا لوال تدخل دولة 

ومؤسسة ومسؤول

احلكومة الفلسطينية 
تستنجد بالصليب األمحر: جيب نرصة 

األرسى املرضبني

وزارة الصحة تشارك يف اجتامع 
جمموعة العمل الفنية املختصة بنظام االنذار 

العريب الرسيع للغذاء يف االردن

إنييستا يعود 
لتدريبـات بـرشلونـة 

قبل موقعة فياريال

كـرخ بـغـداد يـودع »30« سـيـطـرة امـنـيـة 
و »150« مـرابـطـة

خالف داخل األمن الربملانية بشأن »خصخصة األمن«.. واتفاق على مسؤولية التحالف الدولي بإهمال قواعد »داعش«

ص4 ص10ص4 ص2

ص4

ص2

ص2

ص2

ص3

ص2

االعمـار تعلـن شمـول »االجـراء اليومييـن« بالتعييـن علـى املـالك الدائـممعصوم ومحودي يبحثان االرساع بإصدار قانوين انتخابات الربملان وجمالس املحافظات
اردوغان: سنودع االحتاد االوريب ما لـم يفتح فصوال جديدة باملفاوضات القضاء: ضبط خمطوطة توراة »ال تقدر بثمن« استحوذت عليها امرأة مقابل »أثاث«

وزير النقل يفتتح ملتقى املطارات املدنية املحلية ورشكات 
الشحن اجلوي والسياحة  يف السليامنية

حمافظ البرصة: جتهيز الكهرباء خالل الصيف 
سيكون دون الـ »20« ساعة

االحتاد األوريب يطالب بريطانيا بـ »مليارات« قبل الطالق الرسمي
        بغداد / المستقبل العراقي

قال كبير المفاوضين األوروبيين ميش�ال 
بارنيي�ه، أم�س األربع�اء، إن�ه ينبغ�ي عل�ى 
بريطانيا تسديد مليارات الدوالرات قبل إتمام 
انس�حابها من االتحاد »بريكست«، مؤكدا أن 

»األمر ليس عقابا«.
وج�اءت تصريحات بارنيي�ه خالل مؤتمر 
صحفي عقده في برس�كل لعرض طروحاته 
للمفاوضات المقبلة، التي اقترحتها المفوضية 
األوروبي�ة بش�أن انس�حاب بريطاني�ا، وفق 

»فرانس برس«.
وأض�اف بارنييه: »عل�ى بريطانيا أن تفي 
بكافة تعهداتها بموجب تسوية مالية واحدة. 

األمر ليس عقابا وال ضريبة خروج«.
وأوض�ح المفاوض الفرنس�ي »أن البعض 
وجد أوهاما مفادها بأنه لن يكون لبريكس�ت 
أي آث�ار مادية على حياتن�ا أو أن المفاوضات 

يمكن أن تجرى بسرعة«.
ويطل�ب االتح�اد م�ن بريطاني�ا أن تدف�ع 
»فات�ورة« تق�در قيمته�ا بي�ن -40 60 مليار 
يورو )43-63( مليار دوالر، لكن البريطانيين 

ال يعتبرون أنفسهم ملزمين به.
وإضافة إلى ه�ذا المبلغ، فإن المفاوضات 
بي�ن الجانبين تش�مل لرعايا ووض�ع الحدود 
بين أيرلندا الش�مالية وأيرلندا، ويقول االتحاد 
إنه يجب تسوية هذه الملفات قبل مناقشة أي 

اتفاق تجاري مستقبلي بين الطرفين.
ويأمل بارنييه في إنه�اء المفاوضات بين 
الجانبي�ن بحل�ول تش�رين األول 2018، حتى 
يتمكن االتحاد من التصويت على االتفاق الذي 
يفت�رض التوصل إليه قبل انس�حاب بريطانيا 

من االتحاد في مارس 2019.
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وزارة الصحة تشارك يف اجتامع جمموعة العمل الفنية املختصة بنظام االنذار العريب الرسيع للغذاء يف االردن
       بغداد / سعاد التميمي

حم�ود  عديل�ة  الدكت�ورة  برعاي�ة 
حس�ن وزي�رة الصح�ة والبيئة ش�اركت 
وزارة الصح�ة - دائ�رة الصح�ة العامة يف 
اجتم�اع ورش�ة العم�ل ملجموع�ة العمل 
الفني�ة املختص�ة بنظ�ام االن�ذار العربي 
الرسي�ع وتبادل الخ�رات يف مجال انظمة 
االن�ذار الرسي�ع للغ�ذاء واالع�اف للفرتة 
م�ن 1-2017/5/2 يف العاصم�ة االردنية 
عمان.وق�ال الس�يد صال�ح مه�دي احمد 
ممثل قس�م الرقابة الصحية وعضو الوفد 
العراق�ي املش�ارك ان الورش�ة الفنية لها 
اهمية كبرية النها تؤسس اىل نظام لانذار 
املبكر والرسيع بن البل�دان العربية والول 
م�رة , موضحا افتتحت الورش�ة يف يومها 
االول بكلم�ة ترحيبي�ة بالوفود املش�اركة 
ثم كلمات ملنظمي ومس�ؤويل الورشة التي 
تم فيها اس�تعراض املبادرة العربية لنظام 
االن�ذار العربي الرسي�ع والنتائج املتوقعة 

ومات�م انج�ازه , مبينا انه تم االش�ارة اىل 
التجرب�ة الخليجي�ة لنظام االن�ذار املبكر 
للغ�ذاء واالعاف وامل�واد املامس�ة يف هذا 

املجال.وتاب�ع احم�د والقي�ت يف الورش�ة 
م�ن  بل�رتان  انري�ك  للدكت�ور  مح�ارضة 
الصحي�ة  للحماي�ة  االوربي�ة  املفوضي�ة 

وسامة االغذية والذي عرض فيها وبشكل 
مفصل التجرب�ة االوربية لان�ذار الرسيع 
لاغذي�ة واالع�اف , مضيف�ا وتط�رق يف 

محارضة اخ�رى الدكتور هيل�دي كروس 
مس�ؤول جودة وسامة االغذية يف منظمة 
االغذي�ة والزراع�ة )الف�او( وتح�دث عن 
الشبكة الدولية )انفوسان(ونظام الوقاية 
من الط�واريء املتصل�ة بس�امة الغذاء , 
وكذل�ك قدمت الدكت�ورة االن ري�ي ممثل 
هيئة انفوسان اس�تعراضا للمزاوجة بن 
التجربتن االوربية والخليجية وكيفية عمل 
برنامج عربي يشمل جميع البلدان العربية 
, ث�م ق�دم الدكتور نعز س�ناء م�ن الهيئة 
الفرنسية لسامة االغذية عن اهمية نظم 
االنذار الرسيع واستخدامه من قبل هيئات 
تقييم مخاطر س�امة االغذي�ة والتجربة 
الفرنس�ية. ث�م ج�رت مناقش�ة مفتوحة 
للمش�اركن م�ع املتحدثن وكان�ت مليئة 
باملواضي�ع ذات الصلة بعرض ومناقش�ة 
الدليل عم�ل نظام االن�ذار العربي الرسيع 
للغذاء واالعاف ويذكر ان الدول املش�اركة 
اىل جان�ب الع�راق كل م�ن املغ�رب وليبيا 

والجزائر وتونس وقطر والسعودية.

         بغداد / المستقبل العراقي

بمناس�بة حل�ول الي�وم العامل�ي لحرية 
الصحاف�ة تلّقى الصحفي�ون التهاني، فيما 
دعا املسؤولون إىل تحسن واقعهم وتحقيق 

االستقالية وتوفري الدعم الكامل لعملهم.
رئاس�ة  يف  االعام�ي  املكت�ب  وهن�أ 
الجمهورية الصحفين بمناسبة حلول اليوم 

العاملي لحرية الصحافة.
وذكر بي�ان للمكت�ب االعام�ي الرئايس 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه 
»يتقدم اعاميو رئاس�ة الجمهورية بأجمل 
التهان�ي إىل االرسة الصحفي�ة يف العراق وإىل 
كاف�ة الزم�اء والزمي�ات بمناس�بة اليوم 

العاملي لحرية الصحافة«.
وأضاف البي�ان أن »االيمان بقيم الحرية 
يف العمل الصحف�ي وتوفري املناخات املائمة 
لفك�ر اعامي حر ومس�ؤول، مهم�ة نبيلة 
تتطل�ب تظافر جه�ود الجمي�ع للوصول إىل 
صناع�ة خط�اب اعام�ي ق�ادر ع�ى خلق 
واقع ثقايف وتنويري يخدم املجتمع، ويؤرش 

مكامن الخلل ويعمل عى اصاحها«.
الجمهوري�ة  »رئي�س  ان  اىل  وأش�ار 
ف�ؤاد معص�وم وج�ه يف أكث�ر من مناس�بة 
ب�رورة التعام�ل بإيجابية وش�فافية مع 
ما يطرحه الزماء والزمي�ات )الصحفيون 
الكافية  الحري�ة  والصحفي�ات(، ومنحه�م 
واي�اء  وافكاره�م،  ارائه�م  ع�ن  للتعب�ري 
أهمي�ة خاصة ملا يطرح عر وس�ائل االعام 
م�ع املتابع�ة املس�تمرة مما يخل�ق جوا من 
التواص�ل والتعاون بن رئاس�ة الجمهورية 

والصحفين كافة«.
وأكد ان »رئاس�ة الجمهورية تدعو دائما 
إىل اس�تقالية االعام وابعاده عن التأثريات 
ليم�ارس دوره بص�ورة مهني�ة صحيح�ة، 
كما تش�دد عى حق االعام�ي يف الوصول إىل 
املعلومات والبيانات الكافية لتادية رسالته، 
فضا عن سعيها إلقرار القوانن التي تحمي 

حملة االقام الوطنية«.
واختت�م البي�ان بالقول »بفخ�ر واعتزاز 
نستذكر اليوم شهداء الصحافة الذين طرزوا 
بدمائهم وأقامهم صورة مرشفة يف التصدي 
لقوى االرهاب، املن م�ن جميع االعامين 
االقت�داء بمس�ريتهم ونهجه�م يف ترس�يخ 
الكلم�ة الهادف�ة لتعزي�ز النس�يج واللحمة 
الوطنية بن أبناء ش�عبنا، وكل عام واألرسة 

الصحفية بخري وأمان وحرية وسام«.
كم�ا ثمن رئيس التحال�ف الوطني عمار 
الحكي�م دور الصحافة العراقي�ة يف صناعة 
رأي عام »ضاغط« وتش�كيل املشهد الراهن 

منذ 2003.
وق�ال الحكي�م يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه »يف اليوم العاملي 
للحريات الصحفية، ال يسعنا إال أن نشري اىل 
ال�دور الكبري الذي تلعبه الصحافة كس�لطة 
رابع�ة يف صناعة رأي ع�ام ضاغط ملصلحة 
الشعب وتطلعاته وكوسيلة لتبيان الحقائق 
كم�ا ه�ي دون تزوي�ر او تحريف«، مش�يداً 
»بدور الصحافة العراقية يف تش�كيل املشهد 

الراهن منذ 2003«.
تم�ارس  أن  اىل  نتطل�ع  »إنن�ا  واض�اف 
الصحافة دوره�ا دون عراقيل أومضايقات 

ووفقا للدس�تور والقوانن املرعية«، مشرياً 
قدمه�ا  الت�ي  التضحي�ات  اىل  »بافتخ�ار 
الصحفي�ون وقوافل الش�هداء منه�م َتمثل 
أمامن�ا وهم يغطون األحداث يف طول الوطن 

وعرضه«. 
ودعا رئيس التحال�ف الوطني اىل »توفري 
الضمانات الكاملة لكي يمارس الصحفيون 
بالق�ول  بيان�ه  وخت�م  الخ�اق«،  دوره�م 
»تحي�ة اىل الصحفين العراقين يف هذا اليوم 

املجيد«.
إىل ذلك، أعلن نقيب الصحفين العراقين 
مؤي�د الامي ع�ن إع�داد تقرير لرفع اس�م 
الع�راق من التسلس�ات املرتدي�ة من ناحية 

حرية التعبري عى مستوى العالم.
وقال الامي يف كلمة أثناء احتفالية »اليوم 
العاملي للحريات الصحفية« أنه »وجدنا 169 
حالة قتل صحفين سنسلمها اىل اليونسكو 
م�ن اجل رفع اس�م العراق من التسلس�ات 
الواطئة م�ن ناحية حرية التعبري«، مبينا أن 
»بلدان�ا أخرى كش�فت خمس ح�االت لقتل 
الصحفين مثل باكستان، وتغري مكانها من 

األسفل اىل األعى«. 
وأضاف الامي أن »80% من قتل الصحفين 
يتم عى أيدي املنظمات اإلرهابية«، موضحا 
أن »العال�م يتكل�م عن اإلفات م�ن العقاب 
لقتل الصحفين يف الع�راق، لكنه يرى الرقم 

كاما، وكأن الصحفي يقتل عى أيدي أسماء 
أو حكومة أو جهات أو أفراد، لكن اآلن ثبتنا 
الرقم بأن 80% م�ن الصحفين املقتولن تم 
عى ي�د املنظم�ات اإلرهابي�ة واالنفجارات، 
وليس هناك دخل ال للحرية واىل للبيئة اآلمنة 

الخاصة بالصحفين«. 
وتاب�ع الام�ي، أن »20 % م�ن ش�هداء 
الصحاف�ة، هو الرق�م الذي يج�ب أن يكون 
ح�ارضا أم�ام الحكومة واليونس�كو وليس 
100%«، مش�ريا اىل أن »منظم�ة اليونس�كو 
عندم�ا تتع�اط مع الرق�م الجديد س�يكون 
وضع العراق مختلفا تماما، ألننا سنعطيهم 
الحقيقة كاملة باألسماء واألرقام واألماكن 
التي استشهد فيها الصحفين، وهذه نقطة 

جوهرية بغاية األهمية«. 
ودع�ا رئيس اتح�اد الصحفي�ن العرب، 
التقري�ر  »تس�ليم  اىل  العراقي�ة  الحكوم�ة 
بنفس�ها لليونس�كو ألنها منظم�ة تتعامل 
الحكوم�ة«،  وم�ع  عراقي�ة  وزارات  م�ع 
مش�دداً بالقول »نريد رفع اس�م العراق من 
التسلس�ات املتأخ�رة يف حري�ة الصحاف�ة 
واإلف�ات من العقاب ألن الع�راق فيه حرية 

حقيقية أفضل من دول عديدة«. 
وأكد الامي، أن »العراق ليس فيه معتقل 
بقضية رأي من الصحفين وغري الصحفين، 
الصحفي�ن  مج�اورة  دول  عك�س  وه�ذا 
يودع�ون فيها بالس�جون ع�ى قضايا رأي 
أو ن�رش«، مبينا أن »الع�راق منذ عام 2008 
لغاي�ة اآلن لي�س فيه صحفي واح�د اعتقل 
ع�ى قضي�ة رأي، ورغ�م وج�ود قضاي�ا يف 
املحاكم، لكن القضاة كان�وا متعاطفن مع 

الصحفي�ن ألنه�م يعرف�ون طبيع�ة العمل 
الصحفي والجهد الذي يبذلونه«. 

وأش�اد الام�ي بالقض�اء العراقي وعده 
»ع�ادال ومس�تقا وقريب م�ن الصحافة«، 
مبين�ا أن »املنظم�ات الدولي�ة فق�ط تكتب 
التقاري�ر وتدع�م من الخ�ارج دون أن تأتي 
وتحر املناسبات التي يقيمها الصحفيون 
خصوصا تلك التي تشري اىل ضحايا الصحافة 

العراقية«. 
واق�رتح الامي ع�ى منظمة اليونس�كو 
واملنظم�ات الدولية األخ�رى »إقامة احتفال 
عاملي يف العام القادم أو نهاية العام الجاري 
للتضامن مع ش�هداء الصحافة وعوائلهم«، 
بالقضاي�ا  س�يتكفل  »الع�راق  أن  مؤك�دا 
اللوجستية الستقبال هذه املجاميع بما فيها 

منظمات حقوق اإلنسان وحرية الرأي«. 
وقال، أن »عوائل شهداء الصحافة مضت 
عليهم فرتات من الظلم والفقر والجوع وتم 
مغ�ادرة هذه القضية«، الفت�ا اىل أن »رعاية 
عوائل الشهداء لن تتوقف عند حد ألطفالهم 
وعوائلهم يف الصحة والتعليم وتأمن السكن 
أماك�ن يوظف�ون فيه�ا،  الائ�ق واختي�ار 
خصوصا أولئ�ك الذين أكملوا دراس�اتهم يف 

الكليات واملعاهد«. 
وأع�رب الام�ي ع�ن »تضامن�ه مع كل 
الصحفي�ن يف العالم خصوص�ا املعتقلن«، 
متعه�دا ب�«العم�ل ع�ى إط�اق رساح كل 

الصحفين الذين اعتقلوا يف بلدانهم«.
وخاط�ب الام�ي الصحفي�ن العراقين 
بالقول، »العراق أمانة يف أعناقكم ال تسمحوا 
ألي شخص كان أن يفكر بتقسيم العراق«.

نقابة الصحفيني تتعهد بـ »توظيف« أبناء شهداء الصحافة

يف يوم حرية الصحافة.. معصوم يدعو إىل »استقاللية اإلعالم« واحلكيم يشدد عىل توفري »احلقوق الكاملة«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشك�ة العامة لنقل املس�افرين والوفود، 
ام�س األربع�اء، ان حاف�ات الرشك�ة قام�ت بنق�ل 
1442826 ن�ازح من�ذ انط�اق عملي�ات )قادم�ون 
يانينوى( يف ترشي�ن االول العام املايض ولغاية نهاية 
نيس�ان الحايل وعى كاف�ة املح�اور املخصصة لنقل 
النازحن. وقال مدير عام الرشكة العامة للمسافرين 
والوف�ود عبد الل�ه لعيبي: ان م�اكات الرشكة نقلت 
اكث�ر من 2800 نازح من خط�وط النار ضمن واجب 
اس�تثنائي يف املناطق التي تش�هد عمليات عسكرية. 
وأضاف لعيب�ي: أننا ومن�ذ اللحظ�ات االوىل ألنطاق 
العملي�ات العس�كرية لتحري�ر مدين�ة املوصل ومن 
احساسنا باملسؤولية وواجبنا االنساني ضمن اللجنة 
العليا ألغاثة وايواء العوائل النازحة رشعنا بتس�خري 
كافة الجه�ود وااللي�ات واالمكاني�ات لتقديم افضل 
خدمة للمواطنن النازحن ونقلهم عر جميع املحاور 

اىل املخيمات ومعسكرات االيواء املخصصة لهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت كتل�ة حركة التغي�ري الكردي�ة يف مجلس 
محافظة الس�ليمانية عن اس�باب اس�تقالة رسدار 
الس�ليمانية  ال�ذي ش�غل منص�ب محاف�ظ  ق�ادر 
بالنياب�ة، مش�رية اىل اي�رادات الس�ليمانية ال تذهب 
للمحافظة.وج�اء يف بيان للكتلة تضمن س�بع نقاط 
ان اس�تقالة ق�ادر لها عاق�ة بانعدام الش�فافية يف 
ايرادات املحافظة.وكان عضو يف برملان كوردس�تان 
ع�ن حركة التغيري قد رصح بان ايرادات املحافظة ال 
تذهب اىل خزينة الحكومة، الفتا اىل ان االيرادات التقل 
عن 40 مليون دوالر شهريا.كما يشار اىل ان اكثر من 
1100 مرشوعا خدميا متوقف ولم يتم رصف املبالغ 
لها، االمر الذي يتس�بب بتدمري تلك املش�اريع حسب 
م�ا تقول�ه الكتلة.واش�ارت اىل ع�دم توزي�ع حصة 
املحافظة من الوقود السنوي للمواطنن وكذلك سوء 
ونقص الخدمات الصحية والرتبوية هي من االسباب 
االخرى لاس�تقالة.كما وجهت الكتل�ة عتابها اىل ان 
نظام الامركزية لم يطبق وتم تهميش املحافظة من 

قبل مجلس وزراء االقليم.

املسافرين والوفود تعلن نقل مليون 
ونصف املليون نازح من نينوى 

التغيري تضع عدة »اسباب«الستقالة 
حمافظ السليامنية

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد السفري الريطاني يف بغداد، فرانك بيكر، لوزير الداخلية، 
قاسم االعرجي، أمس االربعاء، حرص باده عى أمن واستقرار 
الع�راق، فيما عر الوزير عن أمل�ه يف زيادة التعاون بن البلدين 

يف مختلف املجاالت.
وذك�رت وزارة الداخلية يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان “وزير الداخلية قاسم االعرجي، استقبل سفري 
بريطاني�ا يف بغداد، فران�ك بيكر، وبحث مع�ه مجمل العاقات 
الثنائي�ة بن البلدين الصديقن وخاصة يف املجاالت األمنية وبما 

يحقق مصالح الشعبن”.
وأثن�ى االعرج�ي، بحس�ب البيان، ع�ى “جه�ود األصدقاء 
ودعمهم اللوجس�تي لعمل القوات األمنية العراقية”، معربا عن 

“أمله يف فتح آفاق أوسع للتعاون عى مختلف األصعدة”.
م�ن جهته، أكد الس�فري “حرص باده عى أمن واس�تقرار 
وازده�ار الع�راق وان هذا اللقاء ج�اء لتعزيز واكمال مس�رية 
التع�اون والتفاه�م ب�ن الع�راق وبريطاني�ا ملا في�ه مصلحة 

مشرتكة للبلدين”.

       بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت قيادة عملي�ات الفرات األوس�ط يف محافظة كرباء 
املقدس�ة مؤتمرا موسعا ملناقشة خطة زيارة النصف من شهر 

شعبان املبارك ذكرى والدة االمام املهدي }عج{.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان » قيادة عمليات الفرات األوس�ط عق�دت صباح ،اليوم 
األربع�اء، يف قاع�ه اإلدارة املحلي�ة بمحافظه كرباء املقدس�ة، 
مؤتم�راً امنيا موس�عاً ملن�����اقش�ة ألخطة الخاص�ة بزيارة 
النصف من شعبان لسنة 1438 هجرية، برئاسة قائد العمليات 
اللواء الركن قيس خلف رحيمة، وبحضور رئيس اللجنة االمنية 
يف املحافظة وقائد رشطه املحافظة وآمري التشكيات والوحدات 
وم�دراء االجه�زة االمني�ة كاف�ة وآم�ري املح�اور والقواط�ع 

املشرتكن بالخطة وعدد من ضباط هيئه ركن القيادة«.
واض�اف »واب�دى قائ�د العملي�ات خ�ال املؤتمر ع�ددا من 
التوجيه�ات لكافة املش�رتكن يف تنفيذ خطة الزي�ارة، لضمان 
س�ري الزي�ارة بانس�يابي�����ة وملن�ع ح�دوث أي خ����رق 
امن�ي خاص�ة وان املحافظة تتوقع أن تس�تقبل عددا كبريا من 
الزائرين من مختل���ف املحافظات العراقي���ة والدول العربية 

واالسامية«.
وتاب�ع البي�ان » كم�ا ناقش املؤتم�رون عدداً م�ن املعاضل 
الخاص�ة بتنفي�ذ الخط�ة ووضع الحل�ول املناس�بة لها يف ظل 
الظ�روف الراهنة التي يمر بها بلدن�ا العزيز وهو يقوم بتحرير 
املناط�ق املغتصبة من قب�ل عصابات داع�ش االرهابية عى يد 

أبناء قواتنا املسلحة الباسلة ومتطوعي الحشد الشعبي«.

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهورية مع عض�و هيأة رئاس�ة مجلس 
الن�واب الش�يخ همام حمودي أهمي�ة االرساع بإصدار عدد من 
القوانن املعروضة عى السلطة الترشيعية ويف مقدمتها قانوني 

انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس املحافظات.
وذكر بيان رئايس تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان 
»رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل يف قرص السام ببغداد  

عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي«.
واضاف »جرى خال اللقاء بحث أهمية االرساع باصدار عدد 
م�ن القوانن املعروضة عى الس�لطة الترشيعي�ة ويف مقدمتها 
قان�ون انتخاب�ات مجلس الن�واب وقانون انتخاب�ات مجالس 
املحافظات والقوانن ذات العاقة بالس�لطة القضائية وغريها 

من القوانن التي تعزز عمل مؤسسات الدولة«.

وزير الداخلية يأمل بتعاون عىل خمتلف 
األصعدة مع السفري الربيطاين

كربالء تعقد مؤمترًا أمنيًا ملناقشة خطة 
الزيارة الشعبانية املباركة

معصوم ومحودي يبحثان االرساع بإصدار قانوين 
انتخابات الربملان وجمالس املحافظات

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت إحصائي�ة حكومي�ة، أن 
44% م�ن نس�ب ح�االت الط�اق بن 
األزواج يف الع�راق كان�ت بس�بب أزمة 
الس�كن.وقال وزير العمل والش�ؤون 
األجتماعية محمد ش�ياع السوداني يف 
بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »وزارة العمل أعدت 
دراس�ة حول هذه الظاهرة وتبن من 
خالها بأن نس�بة ت�رتواح بن 35 اىل 

اكثر من 44 % من نسب الطاق كانت 
بس�بب ازم�ة الس�كن،« مش�ددا عى 
رضورة االنتباه اىل مش�اكل املوظفن 
ويف مقدمتها مش�كلة الس�كن كونها 
ح�ق طبيع�ي وللموازن�ة ب�ن حقوق 
املوظ�ف والواجب�ات الت�ي تق�ع عى 
الت�ي يتوىل  عاتقه«.وأك�د الس�وداني 
وزارة الصناعة واملع�ادن وكالة خال 
ملناقش�ة  موس�عا  اجتماع�ا  ترأس�ه 
ومتابعة اجراءات ومعوقات تخصيص 
قط�ع ارايض وبن�اء وحدات س�كنية 

ملوظف�ي ال�رشكات العام�ة للصناعة 
ان »تخصيص قط�ع ارايض ووحدات 
سكنية للموظفن يعتر من املواضيع 
باالولوي�ة يف  والت�ي تحظ�ى  املهم�ة 
عمل الحكومة الحالية«.وأش�ار اىل ان 
»الحكومتن السابقة والحالية اتخذت 
عدد م�ن الق�رارات انطاقا م�ن مبدأ 
حل أزمة الس�كن كواحدة من املشاكل 
التي تواجهها والتي س�ببت الكثري من 
العراقية«.ووجه  العائل�ة  املش�اكل يف 
السوداني بوضع خطة منهجية تهدف 

اىل متابع�ة س�ري االج�راءات وايج�اد 
العالقة  الحل�ول املناس�بة للمش�اكل 
ب�ن ال�رشكات ودوائر الدول�ة املعنية 
باملوض�وع لغرض التعجي�ل يف توزيع 
س�كنية  مجمع�ات  بن�اء  او  االرايض 
للموظفن وهي واحدة من التوجهات 
التي تدعمها الحكومة«.كما وجه بأن 
يعقد ه�ذا االجتم�اع ش�هريا الهمية 
املوضوع وادراجه ضمن جدول اعمال 
اجتماع�ات هيئ�ة ال�رأي يف ال�وزارة 

للمتابعة مع املدراء العامن.

       بغداد / المستقبل العراقي

ابدت النائبة عن االتحاد الوطني الكردس�تاني 
ريزان ش�يخ دل�ري، أمس األربعاء، اس�تغرابها من 
“الصم�ت املطب�ق” ل�ادارة األمريكي�ة والتحالف 
الدويل ازاء التجاوزات الرتكية عى االرايض العراقية 
والتدخل بش�ؤونه، ع�ادة امراً مريب�اً ويضع ذلك 

ضمن دائرة االستفهام.
وق�ال ش�يخ دل�ري يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن “قصف امل�دن العراقية 

االمنة بالطائرات الرتكية وارتكاب الجرائم البشعة 
بح�ق مواطنيه�ا تتش�ابه م�ع افع�ال عصاب�ات 
“داعش”االرهابي  بحق املواطنن االبرياء”، معربًة 
عن خشيتها من ان “يكون صمت االدارة االمريكية 
والتحالف الدويل ع�ن ما تفعله تركيا تجاه العراق 
ش�بيه بالصمت الذي استمرت عليه طوال 35 عام 
ع�ى جرائ�م الرئيس املخلوع صدام حس�ن تجاه 

شعبه وجريانه”.
وأضافت ش�يخ دل�ري، أنه “ال يوج�د مرر لهذا 
الرتاج�ع باملوق�ف  تج�اه ماتق�وم ب�ه تركيا من 

اعت�داءات وجرائ�م  بحج�ة رضب فصي�ل كردي 
معارض قاتل )داعش(طوال سنتن او الخطابات 
والحش�د  والش�عب  الحكوم�ة  ع�ى  الهجومي�ة 
الشعبي”.واستغربت شيخ دلري من “اكتفاء وزارة 
الخارجية العراقية باالستنكار ولم يصدر منها اي 
موق�ف حازم ازاء تلك االعتداءات عى ارض العراق 
وس�يادته”، مبينًة ان “هذا الصمت يفرس عى انه 
مجاملة لبعض الكتل السياس�ية املقربة من تركيا 
لكي التت�رر مصالحها مس�تقباً خصوصاً مع 

اقرتاب موسم الدعايات االنتخابية”.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطة القضائية، أم�س األربعاء، عن 
تصدي�ق اعرتافات متهمة بحي�ازة اثار، مؤكدة أن 
املتهمة أقرت بالحص�ول عى مخطوطة للتوراة ال 

تقدر بثمن لقاء »طقم أثاث« يف عام 1991. 
تلق�ت  بي�ان  يف  القضائي�ة  الس�لطة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »محكمة 
التحقيق املركزية يف بغداد صدت اعرتافات متهمة 
بحي�ازة آث�ار«، مبين�ة أن »املتهم�ة أق�رت بأنها 
حصل�ت يف عام 1991 ع�ى مخطوط�ة للتوراة ال 

تقدر بثمن لقاء طقم أثاث«.
وأوردت الس�لطة القضائي�ة اعرتافات املتهمة 
التي جرى القبض عليها يف بغداد األسبوع الحالن 
موضحة بالقول »كان لدين�ا محل انتيكات أديره 
مع زوجي يف ش�ارع الس�عدون، يحمل اسم )أيام 

زمان( لكننا أغلقناه بس�بب األوضاع االقتصادية 
عام 1994«.

وتابعت املتهمة، أن »رجان جاءا اىل املتجر عام 
1991، ومعهم�ا مخطوط�ة وادعي�ا أنهما حصا 
عليها م�ن محافظة الب�رصة وعرضاه�ا للبيع«، 
مبين�ة »أنن�ا ابلغنا البائع�ن بعدم وج�ود أموال، 
وعرضن�ا عليهما اس�تبدالها ب�أي يشء موجود يف 

املتجر«.
واوضح�ت أن »ط�ول املخطوطة يبلغ س�بعة 
أمت�ار، ومقس�مة ع�ى 13 ج�زء، ووق�ع اختيار 
البائع�ن ع�ى طقم أثاث مط�ي بالفض�ة كنا قد 
عرضن�اه بمبل�غ 6000 دوالر يف حينه�ا لك�ن لم 

يشرتيه أحد«.
ولفت�ت إىل أن »ش�كوكاً راودتن�ا طيل�ة امل�دة 
املاضي�ة ب�أن املخطوطة قديم�ة، وأردن�ا مؤخراً 
معرف�ة حقيقتها«، مبين�ة أن »اتصاالً حصل لدي 

مع إح�دى الصديقات التي طلب�ت منها أن تدلني 
عى ش�خص يقدر قيمة املخطوطة، وبعد االتفاق 
مع احد املقيمن داهمتنا قوة أمنية وجرى القبض 

علينا«.
م�ن جانبه�ا، ذك�رت مص�ادر تحقيقي�ة، أن 
»املؤرشات األولية تدل عى أن املخطوطة املضبوطة 
بح�وزة املتهمة ال تق�در بثمن، وأنه�ا تمثل العهد 
القدي�م للتوراة مكتوبة بالخط العري األش�وري، 
وأنها م�ن مقتنيات اليهود املهاجري�ن من العراق 

منتصف القرن املايض«.
وأضاف�ت أن »املتهم�ة الق�ي القب�ض عليه�ا 
بموجب مذك�رة قبض أصدره�ا القايض املختص 
عثرت بحوزتها أيضا مسكوكات قديمة أثرية فضة 
وبرون�ز«، مبين�ة أن »محكمة التحقي�ق املركزية 
قامت بتصديق أق�وال املتهمة قضائياً عن جريمة 

حيازة قطع أثرية وعدم تسليمها إىل الدولة«.

العمل: 44% من حاالت الطالق بسبب أزمة السكن

القضاء: ضبط خمطوطة توراة »ال تقدر بثمن« استحوذت عليها امرأة مقابل »أثاث«

نائبة كردية تصف »صمت واشنطن« عىل االعتداءات الرتكية بـ »األمر املريب«
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة آن نافع اويس، أمس األربعاء، 
ان مجلس الوزراء صوت اثناء جلس�ته االعتيادية باملوافقة عىل الطلب الذي 
تقدمت به الوزارة لش�مول االجراء اليوميني يف الدوائر الخدمية بالتعيني عىل 

املالك الدائم. 
وقالت وزيرة االعمار بحس�ب بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »االج�راء اليومي�ني يف مديري�ات املاء واملج�اري والبلديات س�يتم 
ش�مولهم بالتعيني وحسب الدرجات الشاغرة أسوة بأصحاب العقود وسيتم 
تعيينهم حس�ب الضوابط التي أعدتها اللجنة املشكلة لهذا الغرض كسنوات 

الخدمة والحاجة اىل التخصص وغريها«.
واضاف�ت ان »ه�ذا التصوي�ت يعد نجاحاً لس�عينا ال�دؤوب يف انصاف هذه 

الرشيحة التي خدمت الوزارة بأصعب الظروف«.

االعامر تعلن شمول »االجراء اليوميني« بالتعيني عىل املالك الدائم

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�هد لجنة األمن والدفاع في البرلمان 
انقس�اماً واضحاً بشأن األحداث التي تجري 
ف�ي االنب�ار، والت�ي أدت إل�ى مقت�ل جنود 
عراقيين، إذ يت�ّم ربط هذه األحداث بقضّية 
الش�ركات األمني�ة الخاصة التي ستتس�لّم 
زم�ام المبادرة ف�ي حماية الطري�ق الدولي 

في االنبار.
وكش�فت رئي�س لجن�ة االم�ن والدفاع 
حاك�م الزامليع�ن وج�ود قواعد عس�كرية 
تابع�ة ل�«داعش« في صح�راء االنبار، عاّداً 
تك�رار عمليات اس�تهداف الجنود المجازين 
ف�ي تل�ك المناطق يع�ود الى مس�اع لزيادة 
مبلغ عقد حماية الطريق الدولي الذي اوكل 

الى شركة امريكي�ة.
وذك��ر رئيس اللجنة حاك�م الزاملي، ان 
»هن�اك قواعد عس�كرية تابع�ة لداعش في 
صحراء االنبار، يجري فيها تدريب مقاتليهم 
وتجم�ع فلولهم االرهابية”، مش�يرا الى ان 
“طي�ران التحال�ف الدول�ي لدي�ه احصائية 
كامل�ة عن تلك القواع�د اال انها تغض النظر 

عن توجيه ضربة جوية لها”.
واوض�ح ان »ه�ذه القواعد تت�وزع في 
مناط�ق وادي ح�وران ووادي القذف، وهي 
تح�وي تجمع�ات لالرهابيي�ن م�ع عدتهم 

وذخيرتهم وارتالهم االرهابية«.
واض�اف ان »عمليات اس�تهداف الجنود 
االتحادي�ة  الش�رطة  وعناص�ر  المجازي�ن 
وحرس الح�دود في مناطق االنب�ار تنطلق 
ان  االرهابي�ة“، مبين�ا  القواع�د  تل�ك  م�ن 
»التحال�ف الدولي ل�م يوجه اي�ة ضربة الى 
تل�ك القواعد، وكذل�ك الطائ�رات االمريكية 
رصدت التجمع�ات االرهابية هناك من دون 
اس�تهدافها«. ويختل�ف محم�د الكربول�ي، 
عض�و اللجنة األمنية ذاته�ا مع هذا الطرح، 
إذ اك�د ان معركة تحرير ما تبقى من االنبار 
ل�ن تبدأ قبل االنتهاء من تحرير نينوى، فيما 
اشار الى ان الشركة االمنية تعهدت بإكساء 
الطريق الدولي وحمايته من قبل ابناء االنبار 
حص�را. وقال الكربول�ي ان »هنالك احاديث 
يت�م تداولها عن وجود قوات امريكية تقاتل 
في االنبار، وهذه االحاديث اليوجد ما يثبتها 
وه�ي التتع�دى كونه�ا دعاي�ات«، مبينا ان 
»ماموجود فعليا مجرد مستشارين وخبراء 
عس�كريين ومدربي�ن بقاع�دة االس�د ف�ي 
المحافظ�ة«. واضاف الكربول�ي ان »هنالك 
خروقات امنية تحصل بالمحافظة من خالل 
قي�ام تنظيمات داع�ش االرهابية بمهاجمة 
نقاط عسكرية ثابتة، وهي تقع ضمن فضاء 

واس�ع وتبعد الواحدة عن االخرى ما يقرب 
من خمس�ة كيلومت�رات«، الفتا الى ان »تلك 
النق�اط التوجد بينه�ا اتص�االت وال تمتلك 
نواظي�ر ليلي�ة، اضاف�ة الى عناص�ر داعش 
تستخدم س�يارات رباعية الدفع بالتالي فال 
العس�كرية مطاردتها  العج�الت  تس�تطيع 

بالمناط�ق الصحرواي�ة، فض�ال ع�ن غياب 
الغطاء الجوي من التحالف وطيران الجيش 

النشغاله بمعارك تحرير نينوى«.
واكد النائب عن االنبار ان »معارك تحرير 
مناط�ق عان�ة وراوة والقائ�م والمناط�ق 
الصحراوي�ة بالمحافظ�ة، ل�ن تنطل�ق قبل 

االنتهاء من تحرير نينوى والس�احل االيمن 
من مدين�ة الموصل، نتيجة النش�غال اغلب 
الجي�ش  وطي�ران  العس�كرية  الصن�وف 
والتحالف الدول�ي بمعارك نينوى«، نافيا ان 
»تك�ون هنالك اي اس�باب سياس�ية لتأخير 

عمليات تحرير مناطق االنبار«.

وتاب�ع ان »الخروق�ات الحاصلة باالنبار 
ال عالقة او ربط بينها وبين الشركة االمنية 
التي من المفترض ان تس�تلم تأمين الطريق 
الدولي الرابط بين العراق واالردن«، موضحا 
ان »العراق مفلس اقتصاديا وهذه الش�ركة 
تعهدت بتبليط وتوفير جميع الخدمات على 

الطريق واعمار الجسور والمحطات الواقعة 
عل�ى جانبي�ه، اضاف�ة ال�ى نش�ر حمايات 
لتأمين�ه وان تكون تلك الحماي�ات من ابناء 
المحافظة حصرا، ما س�يوفر عمل البناءها 
ويضمن مس�ك االرض من اه�ل المحافظة 

االعرف بها«.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

ذكرت حكومة إقليم كردس�تان أن 
رئي�س هيئ�ة النزاهة ف�ي اإلقليم قدم 
خ�الل اجتم�اع حكومي تقري�راً حول 
اإلستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد 
في إقليم كردس�تان، والتي تم إعدادها 
م�ن قبل لجنة وزاري�ة، تعّد األولى من 
نوعه�ا، وتهدف إلى مواجهة الفس�اد 
كمشروع وطني مشترك على مستوى 
البرلمان الكردستاني ومجلس القضاء 
واإلدع�اء العام وهيئة النزاهة وديوان 
ال�وزراء  ومجل�س  المالي�ة  الرقاب�ة 
بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني 
وتحت إش�راف منظمة ويستمينستير 
وه�ي  للديمقراطي�ة،  البريطاني�ة 
منظم�ة دولية تعمل م�ن أجل القضاء 
على الفس�اد في العالم، بحس�ب بيان 

لحكومة إقليم كردستان.
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء 
وافق على تلك اإلستراتيجية، حيث أكد 
نيجرفان بارزاني رئيس الحكومة على 

التزامه في تنفيذها وإنجاحها.
 ووص�ف رئي�س حكوم�ة اإلقلي�م 
مراح�ل تنفي�ذ وتقييم تط�ورات هذه 
 الس�تراتيجية بالمهم�ة، وأش�ار إل�ى 
أن  ه�ذه االس�تراتيجية وحدت جميع 
المشاريع الس�ابقة حول الوقوف في 

وجه الفساد بحسب البيان.
و ت�م وضع آليات مواجهة الفس�اد 
على أربعة مس�تويات رئيس�ة، والتي 
الفس�اد  م�ن  م�ن  الوقاي�ة  تتك�ون 

والوق�وف في وجهه، س�يادة القانون 
 والتوعية والتدريب المستمر والتنسيق 
والتع�اون بين الجه�ات المختصة من 
جهة، وم�ع المجتمع المدني  من جهة 

أخرى.  وتأتي االس�تراتيجية في وقت 
يعاني إقليم كردستان العراق من أزمة 
مالي�ة طاحن�ة، ج�راء هبوط أس�عار 
النفط في األس�واق العالمية، وحجب 

حصة اإلقليم م�ن الموازنة االتحادية، 
تض�اف إل�ى ذلك الح�رب ض�د تنظيم 
داعش.  في المقابل أكد يوس�ف محمد 
رئيس البرلمان الكردستاني الذي عزل 

من قبل رئيس إقليم كردستان المنتهية 
واليته مسعود بارزاني أن اإلصالحات 
الحقيقي�ة تكم�ن ف�ي تخلي مس�عود 
بارزاني عن منصب الرئاسة، موضًحا 

أن�ه »ل�و أراد بارزان�ي إلتزاماآلحرين 
بالقان�ون، فم�ن األج�در أن يقوم هو 
بذل�ك ع�ن طري�ق امتثاله إل�ى قانون 
رئاسة إقليم كردستان، والذي كان في 
األصل مقترًحا من الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني، وتم تشريعه في الدورة 
الثاني�ة للبرلم�ان الكردس�تاني، بن�اء 
عل�ى رغب�ة ذاك الحزب ال�ذي يتزعمه 

بارزاني«.
وبشأن اإلتفتاء الشعبي لإلستقالل، 
ق�ال يوس�ف محم�د، ال�ذي يم�ارس 
مهامه التش�ريعية في السليمانية، إن 
هناك جهات سياسية تستخدم مسألة 
اإلس�تفتاء الش�عبي ألهداف سياسية 
فقط، في وقت يستمر إغالق البرلمان 
مضيًف�ا  التش�ريعية،  والمؤسس�ات 
أن %95 م�ن المواطني�ن ف�ي إقلي�م 
كردس�تان كانوا قد صّوت�وا لمصلحة 
تقري�ر المصير ف�ي ع�ام 2005، لكن 

نتائج ذلك اإلستفتاء لم تر النور.
وكان مسعود بارزاني رئيس إقليم 
كردستان العراق جدد تأكيده ثانية أنه 
ح�ان الوق�ت إلعالن إس�تقالل اإلقليم 
عن العراق، من خالل إس�تفتاء شعبي، 
وبطريقة إيجابية وس�لمية، في وقت 
تعارض كل من طهران وأنقرة وبغداد 
تنظيم اإلس�تفتاء الش�عبي ف�ي إقليم 

كردستان لإلستقالل.

خالف داخل األمن الربملانية بشأن »خصخصة األمن«.. واتفاق على مسؤولية التحالف الدولي بإهمال قواعد »داعش«

هل تقف رشكة أمريكية وراء خروقات االنبار؟

رئيس الربملان الكردي يدعو إىل »احرتام القانون« قبل الذهاب إىل االستفتاء

بارزاين يضع »مكافحة الفساد« يف اإلقليم بسلة »االستقالل«

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  بغ�داد،  عملي�ات  قي�ادة  باش�رت 
االربعاء، برفع 30 س�يطرة من جانب الكرخ 
في العاصمة، فيما اكدت ان ذلك جاء للتقليل 
من االزدحام�ات، وفي الوقت ال�ذي أكد فيه 
قائد عس�كري أن فت�ح الش�وارع يهدف الى 
تحقيق االنس�يابية واالمن بالعاصمة، أشار 
عض�و مجل�س محافظ�ة إل�ى عملي�ة رفع 
الس�يطرات خط�وة تأت�ي لتمكي�ن العنصر 

االستخباري بالحفاظ على أمن العاصمة.
وذكر قائ�د عمليات بغ�داد الفريق الركن 
جلي�ل الربيعي ف�ي حديث لعدد من وس�ائل 
االعالم انه »تقرر رفع 30 سيطرة امنية و150 
مرابط�ة ف�ي قاطع الك�رخ م�ن العاصمة«، 

مبين�ا ان »ذلك جاء بأمر م�ن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي«.

واض�اف الربيع�ي ان�ه »تمت المباش�رة 
برفع السيطرة الموجودة على سريع الشعلة 
شمالي العاصمة«، مشيرا الى ان »رفع هذه 
السيطرات ستقلل من االزدحامات في جانب 

الكرخ«.
والس�يطرات التي تم رفعها هي »سيطرة 
س�ريع الش�علة، وس�يطرة حي الحسين في 
منطقة البياع، وس�يطرة الحسام االقعة في 
مدخل منطقة حي العامل، وسيطرة الواقعة 
قرب مدخل الس�يدية )الخيزران(، وسيطرة 
حي الجامعة باتجاه نفق الشرطة، وسيطرة 
جامع براثا في منطقة العطيفية، وس�يطرة 
الدعم اللوجستي بين ساحة النسور ومنطقة 

الحارثي�ة، اضافةى الى عدد من الس�يطرات 
االخرى في منطقة ابو غريب«.

كما ت�م اعادة افتتاح الش�ارع الرابط بين 
المنص�ور والداوودي.ولفت قائد  منطقت�ي 
عمليات بغ�داد الفريق الرك�ن جليل الربيعي 
ال�ى ان »رف�ع نق�اط التفتيش والس�يطرات 
وفتح الشوارع يهدف الى تحقيق االنسيابية 
واالمن بالعاصمة«، مشيرا الى ان » المستوى 
االمني تحس�ن كثيرا بس�بب الجهود االمنية 
المس�تمرة ف�ي بس�ط االس�تقرار، كم�ا ان 
عمليات بغداد تعمل وفق الخطط المدروس�ة 

لتحقيق االمن واالستقرار«.
وأف�اد الربيع�ي ان »رفع الس�يطرات في 
العاصمة لم يؤثر على الوضع االمني، ونعمل 
على تس�هيل االمور التي تس�اعد المواطن«، 

مش�ّددا على ان »الس�يطرات ليست سببا في 
الزخم الم�روري، فاعداد الس�يارات الكبيرة 
واالبق�اء عل�ى ذات منظوم�ة الط�رق اه�م 
اس�باب الزخم المروري بالعاصمة«، مضيفا 
انه »تم رفع س�يطرة الخط السريع لمنطقة 
الشعلة الرئيس�ية«.وأثنت اللجنة األمنية في 
مجلس محافظة بغداد على رفع السيطرات، 
وقالت ان عملية رفع السيطرات خطوة تأتي 
لتمكين العنصر االس�تخباري بالحفاظ على 
أمن العاصمة.وقال نائب رئيس اللجنة محمد 
الربيعي�إن »عمليات بغداد باش�رت برفع 32 
س�يطرة في جانب الك�رخ«، معلن�اً أن »تلك 
الخط�وة تأتي لتمكين اجهزة االس�تخبارات 
والمخاب�رات بالحفاظ والس�يطرة على أمن 

العاصمة«.

العمليات تؤكد أن رفعها سيؤدي إىل »االنسيابية«.. واألمنية: سنعتمد على اجلهد االستخباري

كرخ بغداد يودع »30« سيطرة امنية و »150« مرابطة
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         بغداد / المستقبل العراقي

تزداد املخاطر املحدقة باملدن التي ينبغي 
لها أن تعزز قدراتها عىل مواجهة التحديات 
بحس�ب  الس�كانية،  والطف�رة  املناخي�ة 
خالصات علماء وخ�راء مجتمعني يف فيينا 

يف إطار مؤتمر علوم األرض.
ففي أصقاع االرض كاف�ة تبدو املناطق 
الكب�رة املأهول�ة ضعيف�ة بش�كل خ�اص 
يف وج�ه الك�وارث الطبيعي�ة وغره�ا م�ن 

التهديدات املناخية.
غ�ازات  انبعاث�ات  اس�تمرت  ح�ال  ويف 
الدفيئ�ة عىل ه�ذا املنوال، ستش�تد موجات 
الح�ر يف كل الدول االوروبي�ة، وفق األبحاث 
الت�ي عرض�ت يف مؤتم�ر االتح�اد االوروبي 

لعلوم االرض.
ويف املدن البلجيكي�ة قد تتخطى الحرارة 
بالصيف املستويات القصوى بعرش درجات 
مئوية، وذلك خالل 25 يوما بحس�ب أبحاث 

اخرى حول نفس املوضوع.
ويرتق�ب ح�دوث مزيد م�ن الفيضانات 

نتيجة عواصف أكثر قوة.
ويفاق�م النم�و الح�ري م�ن خطورة 
الوض�ع، فبحلول 2050 س�يعيش 80 باملئة 
من سكان البلدان املتقدمة يف املدن، بمقابل 
60 يف املئة يف البلدان الناش�ئة، علما بأنه تم 
تخطي عتبة 50 باملئة عىل صعيد العالم عام 
2007، وتعني هذه االرقام مليون ش�خص 
إض�ايف يف املدن كل اس�بوع خالل الس�نوات 

االربعني املقبلة.
وتس�تهلك امل�دن الت�ي ترتك�ز يف بق�ع 
صغرة نس�بيا من االرايض، أصال 80 باملئة 
م�ن الطاق�ة وتص�در أكث�ر م�ن 60 باملئة 
م�ن انبعاثات غ�ازات الدفيئة ع�ىل الصعيد 

العاملي.
وقد ش�دد عال�م املناخ الفرن�ي ايرفيه 
ت�روت ع�ىل رضورة تخفي�ض االنبعاثات، 
مؤكدا أن�ه ال بد م�ن االس�تعداد للتداعيات 

»منذ اآلن«.

مرحل�ة  يف  الدخ�ول  »نوش�ك  ورصح 
يس�تحيل فيها إبقاء االح�رتار دون درجتني 
مئويتني«، وهو الهدف الذي حدده املجتمع 
الدويل يف اتفاقية باريس حول املناخ، مشددا 

ع�ىل ان »بعض التداعيات باتت تتجىل راهنا 
وينبغي اتخاذ تدابر بنيوية تسمح بالتكيف 
معه�ا عىل وج�ه الرسع�ة يف مج�االت مثل 

النقل والبناء«.

واعت�ر عال�م االرصاد املائي�ة يف جامعة 
»إكول دي بون باريس تيك« يف فرنسا دانييل 
شرتزير ان »الطريقة التي أسست بها املدن 
لم تعد مناسبة اليوم«، وجزء كبر من البنى 

التحتية الحرية بات معرضا للخطر.
ومن أب�رز التهديدات التي تواجه باريس 

خطر فيضان كذلك الذي حدث عام 1930.
وقال املسؤول يف بلدية باريس سيباستيان 

م�ر »م�ن املؤك�د أن األم�ر س�يحدث يوما 
ما«، ال س�يما يف ظل ازدي�اد احتمال هبوب 
عواصف يف ظل االحرتار املناخي، مش�را إىل 
أن هذا الفيضان »سيؤدي إىل أرضار قيمتها 
100 ملي�ار ي�ورو وإىل خس�ارة 400 ال�ف 
وظيفة وسيس�تغرق االمر 5 إىل 10 سنوات 
لرتمي�م ش�بكة قط�ارات االنف�اق بحس�ب 
تقديرات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي«.
وأوضح مر »ليس لدينا اليوم الوس�ائل 
الت�ي تس�مح لنا يف اعم�ار باري�س يف حال 
وقعت كارث�ة من هذا القبي�ل، لكننا حددنا 
التداب�ر الت�ي يج�ب اتخاذها تحس�با لهذا 

اليوم«.
تعزي�ز  فك�رة  انت�رشت  م�ا  ورسع�ان 
ق�درات املدن ع�ىل مواجه�ة الك�وارث وقد 
اسس�ت ش�بكة دولي�ة تض�م مئ�ة مدينة 
م�ن انحاء العال�م اجمع له�ذا الغرض، ويف 
طليع�ة املجموع�ة نيوي�ورك وني�و اورلينز 
وم�دن نيوزيلندية وهولندية اعتمدت تدابر 

ملواجهة الفيضانات.
ويف خ�الل بض�ع س�نوات، بات�ت ق�درة 
»ق�درة املدن عىل مواجه�ة الكوارث« محط 

أبحاث متعددة.
وقد اس�تعرض باح�ث يف فيين�ا أبحاثه 
ح�ول موس�كو التي تع�د األكث�ر اكتظاظا 
بالس�كان يف اوروب�ا )17 مليون ش�خص( 
حيث تنترش املباني عىل حس�اب املساحات 
الخراء م�ا يؤدي إىل موج�ات حر ناجمة 

عن غياب النبات.
وتعم�ل جامع�ة نانيان�غ يف س�نغافورة 
عىل انج�از دليل ل�«م�ؤرشات الخطر« ملدن 
جنوب رشق آسيا حيث من املتوقع أن تزداد 
املتساقطات بنسبة 20 باملئة يف خالل القرن 

الحايل.
ويف بع�ض االحيان يع�اد العمل بتقنيات 
قديم�ة وبس�يطة مث�ل تقني�ة يابانية من 
القرن الس�ابع عرش تقيض باحتباس مياه 

االمطار لري املزروعات.

مدن تتحصن باخلطط حتسبًا هلياج الطبيعة

العالـم يواجه »حرب« املناخ

احلكومة الفلسطينية تستنجد بالصليب األمحر: جيب نرصة األرسى املرضبني

        بغداد / المستقبل العراقي

ن�دد مفت�ي ع�ام الس�عودية عبدالعزيز ب�ن عبدالله آل 
الش�يخ بلق�اء بابا الفاتيكان بش�يخ األزهر. وق�ال املفتي 
الس�عوديإن »لقاء ش�يخ األزه�ر بالبابا الفاتي�كان يعتر 
انته�اكا للعالم االس�المي والحضارة االس�المية«، عىل حد 
تعب�ره. وأض�اف آل الش�يخ أن »األزه�ر ال يمثل اإلس�الم 
الحقيقي من يشء وترصفات زعمائه خيانة للمس�لمني«، 
عىل حد تعبره. واعتر مفتي النظام الس�عودي إن »خطة 
بن�اء األزهر خطة نرصانية يهودية ته�دف إىل تدمر هوية 
االسالم الحقيقي وتغيرها إىل القراءات الضالة والباطلة«، 
مضيفا ان »األزهر واملرصيني فش�لوا عىل مر التاريخ أمام 

الصعوبات واملنعطفات الخطرة«، عىل حد قوله.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس الرتك�ي رجب طي�ب اردوغ�ان ان تركيا 
»س�تودع« االتحاد االوروبي يف ح�ال لم يفتح فصوال جديدا 

من املفاوضات معها حول انضمامها اىل التكتل.
وق�ال اردوغان يف خطاب ألق�اه يف أنقرة »ليس أمامكم 
من خيار سوى فتح الفصول التي لم تفتحوها بعد« مضيفا 
»اذا فتحت�م )الفصول(، فه�و أمر جيد جدا، ام�ا يف الحالة 
املعاكس�ة فوداعا«. وتدهورت العالقات بني أنقرة واالتحاد 
االوروبي، املتوترة أساس�ا منذ محاولة االنقالب يف منتصف 
تموز/يوليو، خالل حملة االستفتاء حول توسيع صالحيات 
اردوغ�ان والذي نظم يف 16 نيس�ان بس�بب الغاء تجمعات 
مؤي�دة للرئيس الرتكي يف اوروبا. وعملية انضمام تركيا اىل 
االتحاد االوروبي تراوح مكانها منذ عدة س�نوات، ومن غر 
املرجح تحقيق تقدم فيها كم�ا يبدو. ومنذ بدء مفاوضات 
انضم�ام تركيا اىل االتحاد االوروبي رس�ميا عام 2005، تم 
فت�ح 16 فصال فقط م�ن اصل 35 كان آخره�ا يف حزيران 
2016 ويتعلق بمسائل مالية وأخرى تتعلق باملوازنة. ورغم 
التوتر، تبقى تركيا رشيكا مهما لالتحاد االوروبي ال س�يما 

يف حملة مكافحة االرهاب ويف ملف الهجرة. 
وابرم�ت انقرة وبروكس�ل الس�نة املاضي�ة اتفاقا اتاح 
خف�ض عدد املهاجرين غر الرشعي�ني الوافدين اىل اليونان 
من الس�واحل الرتكية بش�كل كبر. ويعتزم رئيس املجلس 
االوروبي دونالد توسك اجراء محادثات مع الرئيس الرتكي 
خالل قمة حلف ش�مال االطل�ي التي تعق�د يف 25 ايار يف 
بروكس�ل كم�ا اعلن�ت املستش�ارة االملانية انغي�ال مركل 
السبت. وقال اردوغان »اوال، عليكم معالجة هذه الفصول، 
عليكم الوفاء بوعودكم. وبعد ذلك س�نجلس اىل الطاولة. يف 

الحالة املعاكسة لن يعود هناك أي يشء نبحثه معكم«.
وتط�رق الرئيس الرتكي ع�دة م�رات اىل احتمال تنظيم 
استفتاء شعبي التخاذ قرار حول مواصلة عملية االنضمام 

اىل االتحاد االوروبي ام ال.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف ابراهيم غندور وزير الخارجية  السوداني عن ان 
التعامل مع القاهرة الفرتة القادمة سوف يكون باملثل وإذا 
تم إرجاع أي مواطن س�وداني س�يتم مقابله إبعاد مواطن 
مرصي. وأض�اف، لدى تقديم بي�ان وزارته أم�ام الرملان: 
»اتفقنا مع وزي�ر الخارجية املرصي عند زيارته للبالد عىل 
عدد من االتفاق�ات، ولكن إرجاع الصحافي�ني كاد يرجعنا 
للمربع األول«. وكانت الس�لطات املرصية طردت اثنني من 
الصحافيني الس�ودانيني من مط�ار القاهرة، وهما الطاهر 
س�اتي الكات�ب يف صحيف�ة »االنتباه�ة«، وإيم�ان كم�ال 
الدي�ن، الصحافي�ة يف صحيفة »الس�وداني«. ونفى الوزير 
علمه ب�«وجود قائمة بأس�ماء صحافيني سودانيني يحظر 

دخولهم األرايض املرصية«.

مفتي السعودية يشن هجومًا عىل األزهر 
ويصف علامءه بـ »اخلونة«

اردوغان: سنودع االحتاد االوريب ما لـم 
يفتح فصوالً جديدة باملفاوضات

اخلارجية السودانية هتدد مصـر:
 ابعاد مرصي مقابل كل سوداين 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�الري كلينت�ون أنها كانت س�تفوز 
باالنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكي�ة ل�وال تدخالت 
روس�يا وويكيليكس ومدي�ر »إف بي آي« جيمس 
كوم�ي، خ�الل األس�ابيع األخ�رة م�ن الحمل�ة 
االنتخابية.وقالت كلينتون رداً عىل س�ؤال صحايف 
خالل مشاركتها يف فعالية للدفاع عن حقوق املرأة 
»كنت ع�ىل طري�ق الف�وز عندما صدرت رس�الة 
جيم�س كوم�ي يف ال�� 28 م�ن ترشي�ن األول، ثم 
ويكيليك�س لزرع الش�ك يف قناعات الن�اس الذين 
كانوا يميل�ون لتأييدي، إال أنه�م يف النهاية أذعنوا 
للخوف«.وتابع�ت، »ل�و أن االنتخابات جرت يف ال� 

27 من ترشين األول لكنت اليوم رئيستكم«.
ويف ال� 7 من ترشين األول قبل ش�هر من موعد 
االنتخاب�ات نرش موقع ويكيليكس رس�ائل لجون 

بودس�تا رئيس حملته�ا االنتخابية، بع�د أقل من 
ساعة من قيام الصحافة بنرش رشيط فيديو يعود 
إىل العام 2005 ويظهر فيه دونالد ترامب وهو يديل 

بتعابر مسيئة جداً للنساء.
وتابعت كلينتون ساخرة »يا للصدف!« يف إشارة 
بالنس�بة إليها إىل أن األمر تم بتنسيق بني موسكو 
وموقع ويكيليكس للتخفيف من التأثرات السلبية 
لرشي�ط الفيدي�و ع�ن ترام�ب، بحس�ب »فرانس 
ب�رس«.ويف ال� 28 من ترشي�ن األول/أكتوبر أعلن 
مدي�ر »إف بي آي« جيمس كومي أمام الكونغرس 
أن محققي�ه عثروا عىل رس�ائل جديدة ترر إعادة 
فت�ح التحقيقات التي كان�ت أغلقت يف تموز حول 
رس�ائل إلكرتوني�ة لكلينت�ون، م�ا أدى إىل إع�ادة 
تحري�ك ه�ذه القضية.وق�ام كومي يف ال�� 8 من 
ترشين الثاني أي قبل يومني من موعد االنتخابات 
بإغالق امللف مجدداً، معتراً أنه لم يجد شيئاً يدين 

كلينتون.وتابعت كلينتون »هل ارتكبت أخطاء؟ يا 
إلهي نعم!« واع�دة ب�«االعرتاف وطلب املغفرة« يف 

كتاب جديد لها يصدر يف الخريف املقبل.
وأضافت »إال أن سبب هزيمتها يعود إىل أحداث 
األي�ام الع�رشة األخرة« م�ن الحمل�ة، مؤكدة أن 

استطالعات الرأي كانت تؤكد فوزها.
وتابع�ت كلينت�ون »لق�د نل�ت 3 ماليني صوت 
أكث�ر م�ن خصمي«.وختمت »أنا مج�دداً مواطنة 
ناش�طة عضو يف املقاومة« يف إشارة إىل انضمامها 
إىل املعارضني لسياس�ة ترامب.والجدير بالذكر، أن 
االس�تخبارات األمريكية كانت ق�د وجهت يف وقت 
س�ابق اتهامات إىل روس�يا بالتدخل يف االنتخابات 
الرئاس�ية األمريكية األخرة، التي جرت يف ترشين 
الثاني/نوفم�ر امل�ايض. ورفض�ت روس�يا تل�ك 
االتهامات أكثر من مرة، مش�رة إىل أنه ال أس�اس 

لها من الصحة.

        بغداد / المستقبل العراقي

شدد وزير الدفاع االيراني حسني 
دهقان ع�ىل أن أي »خطوة عدائية« 
ضد س�وريا س�وف ت�ؤدي إىل تفاقم 
الح�رب  نط�اق  وتوس�يع  األزم�ة 

والعنف.
رئي�س  اس�تقباله  ل�دى  وأش�ار 
األركان الس�وري ع�ي أي�وب، ال�ذي 

يزور طهران عىل رأس وفد عسكري 
رفيع املستوى، إىل »رضورة الحفاظ 
عىل وحدة الرتاب الس�وري واحرتامه 
من قب�ل جميع الدول«. وش�دد عىل 
أن »الش�عب اإليراني ل�ن يمتنع عن 
تقديم أي جهد ودعم من أجل إرساء 

السالم واالستقرار« يف سوريا.
و نقل�ت املنار ، م�ن جانبه، أبدى 
أي�وب تقديره لدعم إي�ران، موضحاً 

أن ب�الده »س�تواصل حربه�ا ض�د 
اإلرهابيني حتى تحرير كامل األرايض 
مس�اعد  أكد  الس�ورية«.وبالتوازي، 
قائد الحرس الثوري اإليراني لشؤون 
التنسيق جمال الدين آبرومند، خالل 
لقائ�ه رئي�س األركان الس�وري، أن 
بالده »ستستخدم جميع امكانياتها 
م�ن أج�ل انتص�ار جبه�ة املقاومة 
يف س�وريا«. كذل�ك، أكد قائ�د القوة 

الرية يف حرس الثورة اإليراني محمد 
باكب�ور، يف مقابل�ة نرشته�ا وكالة 
أنب�اء »فارس« اإليراني�ة، أن طهران 
إىل  إرس�ال مستش�اريها  س�تواصل 
»الخ�ط  رضب  لتف�ادي  س�وريا، 
األمام�ي لجبهة املقاوم�ة«. وأضاف 
أن املستشارين »موجودون حالياً )يف 
سوريا( وسننرش املزيد طاملا الحاجة 

قائمة للمشورة«.

كلينتون: كنت رئيسة أمريكا لوال تدخل دولة 
ومؤسسة ومسؤول

طهران لرئيس األركان السوري: سنستخدم كل اإلمكانات من أجل انتصار املقاومة

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة الفلس�طينية التي يرتأس�ها رامي 
الحمد الل�ه أنها كلفت وزير خارجيتها ريايض املالكي 
التوجه إىل جني�ف للقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحم�ر وحض املنظمة عىل »التدخ�ل الفوري« لتلبية 

مطالب املعتقلني الفلسطينيني املربني عن الطعام.
وقالت الحكومة يف بيان اثر جلستها األسبوعية »يف 
إطار جهود القيادة والحكومة الفلسطينية، وبتعليمات 
م�ن س�يادة الرئيس، ق�رر املجل�س تكلي�ف الدكتور 
رياض املالكي وزير الش�ؤون الخارجية بالسفر فوراً 
إىل جني�ف للقاء رئيس منظم�ة الصليب األحمر الدويل 
لحث املنظمة ع�ىل االضطالع بمس�ؤولياتها والتدخل 
الف�وري إلنقاذ حي�اة أرسانا األبطال وإل�زام إرسائيل 
باالس�تجابة ملطالبهم العادل�ة، وباملواثيق واملعاهدات 

الدولية تجاههم«.
ويواص�ل أكث�ر من أل�ف معتق�ل فلس�طيني لدى 
إرسائي�ل إرضابهم ع�ن الطعام لليوم الس�ادس عرش 
عىل التوايل، وسط معلومات عن تدهور الحالة الصحية 
لبعضهم.وأك�دت الحكوم�ة الفلس�طينية وقوفها إىل 
جانب املعتقلني الفلسطينيني وقالت »لن نتخىل عنكم 
أرسان�ا األبطال، ول�ن يخذلكم ش�عبنا العظيم، فأنتم 

تس�تحقون وفاء ش�عبكم، وصوتكم األع�ىل وصل إىل 
العالم بأرسه، بهمتكم وبهمة شعبكم وقيادتكم«.

وتعق�د املحكمة اإلرسائيلية العليا األربعاء جلس�ة 
للنظر يف التماس قدمته مؤسسات فلسطينية للسماح 
للمحام�ني بزيارة املعتقلني، بحس�ب ما أفادت اللجنة 

الفلسطينية الداعمة لإلرضاب يف بيان الثالثاء.
الس�جون  مصلح�ة  »إدارة  أن  اللجن�ة  وقال�ت 
اإلرسائيلية تواصل منعها ملحامي املؤسسات الحقوقية 

من زيارة األرسى املربني يف غالبية السجون«.
وتسود األرايض الفلسطينية تظاهرات واعتصامات 
تأييدا للمعتقلني. ومن املتوقع أن يشهد األربعاء مزيدا 
من األنش�طة التضامني�ة بدعوة من اللجن�ة املنظمة 
لفعاليات التضامن والتي تضم مؤسس�ات تدافع عن 

حقوق املعتقلني.
وكان وزي�ر إرسائيي أعلن االثن�ني أن 300 معتقل 
علقوا اإلرضاب، غر أن مس�ؤولني فلس�طينيني أكدوا 
الثالثاء أن »عددا إضافيا من املعتقلني س�ينضمون إىل 

اإلرضاب الخميس«.
ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس األربعاء 
الرئيس األمركي دونالد ترامب ألول مرة منذ انتخابه. 
ومن املتوقع أن يطرح موضوع املعتقلني الفلسطينيني 

املربني عن الطعام خالل اللقاء.
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اس�تناداً اىل كت�اب مكتب مستش�ار الصحة ذي الع�دد 1085/ص يف 
2017/4/30

 اوال: املوض�وع: طلب بيان اهتمام لل�رشكات الراغبة بتنفيذ مرشوع 
)استقدام الكوادر االجنبية ))كسور واملفاصل(( 

ثانيا :  الغرض:   فتح املجال امام  اكرب عدد ممكن من الرشكات العراقية   
واالجنبية للمنافس�ة يف تقدي�م افضل العطاءات لتنفي�ذ املرشوع بعد 
ان تتأك�د  محافظة البرصة  من توفر املعاي�ر واملتطلبات املطلوبة يف 
الرشكات املتنافسة ليتسنى للمحافظة توجيه الدعوات املبارشة وفقا 

للصالحيات املخولة والضوابط القانونية املعتمدة 
لذا تدعو محافظة البرصة  كافة الرشكات العراقية واالجنبية من  ذوي  
الخربة واالختصاص يف الخدمات الطبية لتقديم  بياناتهم املوثقة اصوليا 
وتس�ليمها اىل – قسم العقود الحكومية – مكتب مدير العقود  بموعد 

اقصاه يوم الثالثاء الساعة الثانية ظهرا املوافق 2017/5/23.
ثالثا: املواصفات املطلوبة

1-التقل الخربة السابقة للرشكة املتقدمة عن 
)5 سنة( يف تقديم الخدمات الطبية .

 2- تقديم حجم القدرات املالية املناسبة للمرشوع وذلك بتقديم كشف 
مايل ثبوت�ي )Financial Audited Statement( الخر خمس س�نوات 

من تاريخ التقديم .  
3- االسم والسرة الكاملة للرشكة

4- مجال األختصاص الدقيق
5- وثائق التسجيل واألعتماد

6- وصف الخربة السابقة يف الخدمات الطبية للمشاريع املماثلة
7- بي�ان تفصييل للخربة يف الخدم�ات الطبية يف جمهورية العراق )ان 

وجدت( او التي نفذت يف دول اخرى 
 8- بي�ان تفصييل لل�كادر االختصاص الفني مع الس�رة  الذاتية لكل 

فرد منهم 
رابعا :

عىل الرشكات التي تبدي اهتمامها للمرشوع مراجعة ديوان محافظة 
الب�رصة/ العقود الحكومية /لجنة بيع التنادر للحصول عىل الرشوط 

واملواصفات وااللتزامات مقابل مبلغ قدرة
) 150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غر قابل للرد  

خامسا : مكان التسليم 
يجب تقديم بيانات االهتمام اىل العنوان االتي :

العنوان : جمهورية العراق – ديوان محافظة البرصة –العقود الحكومية 
– مكتب مدير العقود 

 او عىل الربيد االلكرتوني :
contracts@basra.gov.iq

basra.gov.iq
مالحظات/ عىل الرشكات االلتزام بما ييل:

1-تلتزم الرشكة بتثبيت عنوانها ورقم هاتف املخول عىل العطاء 
2-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد 
تك�ون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلي�ة برشط تقديم عقد مش�اركة 

مصادق علية اصوليا مع العطاء 
3-لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة

4-يخضع هذا العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والقوانني العراقية النافذة .

According to letter of health advisor  bureau numbered S/1085 on 
30/4/2017
 First :Subject
expression of interest to implement the project of ) contracting with 
foreign stuff ))fractures & joints((. 
 Second : the purpose 
 presenting as much as possible Iraqi & foreign  companies to compete by  
presenting the best bids to implement the project , Basra governorate 
have to  make sure  that the  required requirements and standards are 
found   in competing companies to be announced  via direct invitation 
according to authorized permissions & accredited   legal instructions 
Basra governorate invites all )Iraqi , foreign( specialized and 
experienced  companies  in )medical services (  to submit their 
documented  information and receipting it to department  of 
government contracts- contracts director bureau    knowing , the last 
day to submit the bid is on  Tuesday  23/5/2017  at 2:00pm        
 Third : The required  specifications 
1-The submitting company should have no less than  a )5( years in 
submit medical services .
2-Submitting the suitable  financial abilities for the project via 
presenting financial audited statement for last ) 5( years of submitting 
date . 
3-The company full name and CV.
4-The field of exact specialization
5-The documents of registration and accreditation.
6-Description of previous experience in medical services  of similar 
projects .
7-detailed report of Experience in medical services in republic of 
Iraq )if any( or that implemented in other countries  .
8- detailed report of The specialist technical staff   and  CV for 
everyone. 
Forth :
The companies that interested to implement the project should attend 
to Basra Governorate Office – directorate of government contracts 
- Tenders sale commission for having conditions ,specifications and 
commitments with none refundable cost  )150,000( IDQ.
 Fifth  :Submitting place 
The interest requirement should be presented for the following address 
: Republic of Iraq-Basra Governorate Office –government contracts 
–   contracts director bureau.
Or on website :
contracts@basra.gov.iq
basra.gov.iq
Notes / the company should committed the following :
1-The company should committed to write it address and phone 
number 
2-In case of  sharing of more than one bidder in presenting one bid to 
implement the contract )project(, both parties should be responsible 
to implement it on the condition that the joint venture contract be 
presented assured with the bid.
3-Contracting party have  right to cancel the tender before award 
letter issued    
4-This contract is subjected to the instructions of contracts 
implementation No. )2( for 2014 and Iraqi valid laws .

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement

طلب بيان االهتامم
Expression of interest

العدد: 2064
التاريخ: 3 /2017/5

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية

Jurist
Jaffr .J.Hadi

Director of government contract
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فحص وتوزيع رواتب 
املعني املتفرغ لـ »1713« 
مستفيدا يف »4« حمافظات

حمافظ البرصة: جتهيز الكهرباء خالل الصيف سيكون دون الـ »20« ساعة
بسبب خروج 600 ميكا واط عن اخلدمة

الكهرباء: مالكات توزيع الشامل تواصل إعامهلا لصيانة الشبكة الكهربائية يف نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

االعاق�ة  ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  اعلن�ت 
واالحتياج�ات الخاصة يف وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة ع�ن »قيامها 
بالفحص الطبي وتوزيع رواتب املعني

املتف�رغ ل��)1713( مس�تفيدا خالل 
االس�بوع امل�ايض توزع�وا ع�ى اربع 
محافظات ه�ي )نين�وى ، وذي قار ، 
وميس�ان ، والب�رة( ضم�ن الدفعة 
املق�ررة لغاية ش�هر ايلول م�ن العام 

املنرم«.
ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  رئي�س  وق�ال   
االعاقة واالحتياج�ات الخاصة اصغر 
عبد ال�رزاق املوس�وي يف بي�ان تلقته 
»الهيئ�ة  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
وضعت جدوال زمني�ا لتوزيع الرواتب 
للمش�مولني  املحافظ�ات  جمي�ع  يف 
برات�ب املعني املتفرغ ولغاية ايلول من 
العام املنرم وفق آلية رصف اعتمدت 
الفحص واملعاينة للجنة املختصة التي 
ش�كلتها الهيئة لبيان احقية املستفيد 
م�ن املع�ني او عدم�ه برشط اس�ايس 
يقت�ي حض�ور املعني واملع�اق بغية 
اس�تالم مس�تحقاتهم وم�ن ث�م تتم 
املراجع�ة عن طريق املع�ني فقط ملدة 
س�نة كاملة دون الحاج�ة اىل حضور 

املعاق خالل تلك السنة«.
 وبني رئيس الهيئة ان »االسبوع املايض 
شهد توزيع رواتب املعني املتفرغ الربع 
محافظات توزعت بني شمال وجنوب 
الع�راق ، إذ ت�م توزي�ع حص�ة نينوى 
البالغ�ة 494 مس�تفيدا يف محافظ�ة 
كركوك وذلك لعدم توفر املكان املناسب 
للتوزي�ع ، فضال عن وق�وع املحافظة 
بالقرب من محافظات اقليم كردستان 
الت�ي توزع فيها النازحون واملهجرون 
من محافظة نين�وى ، فيما تم توزيع 
املحافظات الجنوبية البرة وميسان 
وذي ق�ار ضمن نفس امل�دة ويف نفس 

مركز كل محافظة.

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

افتت�ح وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
الحمام�ي، أم�س األربع�اء، اعمال 
ملتق�ى املط�ارات املدني�ة املحلي�ة 
ورشكات الشحن الجوي والسياحة 
يف مدينة السليمانية بحضور وزير 
النق�ل يف حكومة اقليم كردس�تان 
مولود باوه م�راد وعدد من النواب 
ومدراء املطارات املحلية، ومشاركة 
محلي�ة  رشك�ة   60 م�ن  أكث�ر 

وأجنبية. 
وقال الحمامي يف كلمته االفتتاحية:، 
نب�ارك الجهود الحثيث�ة التي بذلت 
إلقام�ة ه�ذا امللتق�ى، مبين�ا: ان�ه 
س�يدعم خطوات الوزارة يف افتتاح 

مطار مدني يف كل محافظة. 
وأع�رب الحمام�ي ع�ن »س�عادته 
بحجم املشاركة الواسعة، مؤكداً أن 
هذا امللتقى سيسهم بتطوير النقل 
الجوي يف جميع املطارات العراقية. 
واش�ار الحمام�ي اىل أن »امللتق�ى 
سيسلط الضوء عى فرص األعمال 
ملش�اريع البني�ة التحتي�ة للطريان 
يف الع�راق والتق�دم الذي تش�هده 
مط�ارات  يف  الجاري�ة  املش�اريع 
العراق، وتوس�عة وإنشاء محطات 
جديدة، إضافة إىل أفضل املمارسات 
واألم�ن  الجوي�ة  املالح�ة  إدارة  يف 
واألم�ان ودع�م تقني�ة املعلوم�ات 
والصيان�ة والعملي�ات والخدم�ات 

األرضية. 
يذكر ان امللتقى سيستضيف خرباء 
الط�ريان  يف  وعاملي�ون  محلي�ون 
ملناقشة مختلف اتجاهات الصناعة 
التي ستشكل صورة املالحة الجوية 

العراقية خالل السنوات املقبلة.
م�ن جان�ب آخ�ر عق�د مدي�ر عام 
الط�ريان املدن�ي حس�ني محس�ن 
الدولي�ة  املنظم�ة  م�ع  اجتماع�ا 
للطريان )اي�كاو( والوكالة األوربية 
للطريان )االياسا(، يف عمان، بهدف 
االستفادة من خرباتها وأعمالها يف 
تطوي�ر مس�توى االداء لواقع عمل 

املنشاة العامة للطريان املدني«.
»توجيه�ات  ان  محس�ن   وق�ال 
وزي�ر النق�ل والدع�م املتواصل من 
قبل س�يادته باالنفت�اح والتواصل 
العاملي�ة  الط�ريان  منظم�ات  م�ع 
لالس�تفادة منها يف مفاصل العمل 

الرئيسة للطريان املدني«.
»ه�ذه  أن  محس�ن  واض�اف 
االجتماعات ستظل متواصلة حتى 
الح�ايل لالط�الع  األس�بوع  نهاي�ة 
وقوان�ني  أج�راءات  أح�دث  ع�ى 
املتخصصت�ني  املنظمت�ني  هات�ني 
مما سيس�هم يف تحدي�ث إجراءات 
الس�المة الجوية والنق�ل الجوي يف 

املنشأة.
ورافق املدير العام يف جولته لعمان 
مدير قس�م الس�المة الجوية احمد 

طعمة .

وزير النقل يفتتح ملتقى املطارات املدنية املحلية ورشكات الشحن اجلوي والسياحة يف السليامنية
الطريان املدني يعقد اجتماعات مكثفة مع منظميت االيكاو واالياسا

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ الب�رة ماج�د الن�راوي ان »واقع 
الكهرب�اء لصي�ف ه�ذا الع�ام »س�يكون غ�ري جيداً« 
والتجهيز س�يكون دون ال�20 س�اعة، مرجعاً ذلك اىل 
خ�روج نح�و 600 مي�كا واط عن الخدم�ة، فضال عن 
ع�دم مصادق�ة مجلس املحافظ�ة عى خط�ة الطاقة 
املقدم�ة من دي�وان املحافظة، جاء ذلك خ�الل مؤتمر 
صحف�ي عق�ده يف مبنى دي�وان املحافظة م�ع نائبيه 
الفن�ي واالداري ومستش�اره لش�ؤون الطاقة ».وقال 
الن�راوي انه »بعد أن نجحت حكومة البرة املحلية 
بمل�ف الكهرباء خالل الس�نوات الث�الث املنرمة من 
خالل وضع الخطط الصحيحة ملش�اريع النقل وتوزيع 
الطاق�ة الكهربائي�ة ، حيث اش�ركت بوض�ع الخطط 
جميع دوائر الكهرباء ، فكان تجهيز الطاقة الكهربائية 

خ�الل الصي�ف املايض قد وص�ل بمعدل ) 20-22 س�اعة / 
ي�وم ( واىل جميع مناطق الب�رة« .واضاف »والنتهاء عقد 
البارج�ات الركي�ة املربم م�ع وزارة الكهرب�اء والتي كانت 
تجهزن�ا ب� ) 350 ميكا واط ( ، وكذل�ك انتهاء عقد محطة 
الهارث�ة االس�تثمارية والتي كانت تجهز الب�رة ب�) 100 
ميكا واط( ، اضافة اىل مشاريع التأهيل والصيانة يف محطة 
الهارث�ة الحرارية ومحطة الخور م�ن قبل وزارة الكهرباء ، 
فقد بلغ النقص بالتولي�د اكثر من) 600ميكا واط («.وبني 

ان�ه »نحن كحكوم�ة محلية وضعنا خطتن�ا يف هذا الصيف 
ع�ى ضوء النق�ص الحاص�ل يف تولي�د الطاق�ة الكهربائية 
حيث طالبت الحكومة التنفيذية مجلس املحافظة ورئاس�ة 
ال�وزراء باملوافقة ع�ى الخطة املوضوعة م�ن قبل حكومة 
الب�رة التنفيذي�ة باالش�راك م�ع الدوائ�ر ذات العالقة ) 
¬التوزي�ع والنقل واالنتاج ( والتي من ش�أنها حل مش�كلة 
النق�ص الحاص�ل يف تجهي�ز الكهرب�اء يف ه�ذا الصيف وتم 
ارس�ال الخطة وحس�ب كتابنا املرق�م 309يف 2017-1-29 
اىل مجل�س محافظة البرة لغرض املصادقة عليها ، حيث 

ابدى مجلس محافظ�ة البرة بعض املالحظات حول 
الخطة املرس�لة ، وت�م توجيه اللجن�ة الفنية املختصة 
بإع�ادة النظر بال�رأي الفني وفق املالحظات املرس�لة 
حي�ث اك�دت اللجن�ة رأيها الفني الس�ابق وت�م اعادة 
ارس�ال الخط�ة بكتابنا املرق�م 1953 يف 2-28- 2017 
ولم يص�وت عليها مجلس محافظ�ة البرة ، وكانت 
الخطة من ش�أنها تجهيز كافة مناط�ق البرة ومن 
ضمنها ش�مال الب�رة وجنوبه�ا بمعدل 20 س�اعة 
بالي�وم« .واوض�ح ان�ه »بتاري�خ 2017/4/28 رصح 
وزي�ر الكهرباء حول تجهيز املحافظ�ة بحمل مقداره 
3000 ميكا واط ،عليه سنوكل ملف الطاقة الكهربائية 
اىل وزارة الكهرب�اء بناءاً عى ما وعد به الوزير علما ان 
هذه الزيادة املقدرة ب� 3000ميكا واط ال تحل مشكلة 
مناطق ش�مال الب�رة وجنوبه�ا خصوص�اً منطقة 
س�فوان ».واكد »نحن كحكومة تنفيذي�ة نؤكد لوزارة 
الكهرباء واه�ايل برتنا العزيزة ان تجهي�ز البرة يف هذا 
الصي�ف س�وف ال يلبي الحاج�ة الفعلية ، حيث من ش�أننا 
كحكومة تنفيذية تحمل مسؤولية توزيع ونقل الطاقة وفق 
املشاريع الناجحة التي نفذتها محافظة البرة وكحكومة 
تنفيذية سنقف مع وزارة الكهرباء يف نجاح تجهيز محافظة 
الب�رة بالطاق�ة الكهربائي�ة واننا غري مس�ؤولني عن اي 
فش�ل يح�دث او اخالل بالوعود م�ن قب�ل وزارة الكهرباء ، 

حيث نبهنا بذلك منذ بداية الصيف .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء عن »تواصل املالكات 
الهندسية والفنية يف مديرية توزيع كهرباء 
نين�وى التابع�ة للمديري�ة العام�ة لتوزيع 
كهرباء الش�مال اعمالها لصيانة الش�بكة 
الكهربائية ضمن رقعتها الجغرافية« .وقال 
املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الكهرب�اء 
تلقت�ه  بي�ان  يف  امل�درس  رسي  مصع�ب 
»املس�تقبل العراق�ي«, مبين�اً, ان »االعمال 
تضمنت فحص كيبالت اعمدة االن����ارة يف 
ش�ارع الجامع���ة, اىل جانب سحب قابلو 
معلق حج�م 4×25 ملم بدالً م�ن الكيبالت 
االرضيه وبط�ول 200 م�ر ، وحفر قواعد 
اعمدة االنارة ، ومد قابلوا معلق 4×25 ملم 
عى أعمدة االنارة للشارع من تقاطع جامع 
النبي يونس عليه السالم وإىل دورة الحمام, 

اضافة اىل مد قابلوا معلق من الكيوسك واىل 
تايم�ات اعمدة االن�ارة بدالً م�ن القابلوات 
الس�ويس«. بدال�ة  تقاط�ع  يف  املت�ررة 

واض�اف »كذلك مد قابل�وات الضغط العايل 
و رب�ط كيبل 11ك.ف من مغذي 9 املحروق 
التاب�ع ملحط�ة االربجي�ة, فضالً ع�ن ربط 
الحمدان�ي  كيب�ل 11ك.ف مغ�ذي مكت�ب 
التاب�ع ملحط�ة االربجية ايض�ا بالقرب من 
جام�ع النعيمي, وكذلك فحص كيبل مغذي 
2 مستش�فى اب�ن االث�ري من غرف�ة املعهد 
الفني 426 باتجاه غرفة املستش�فى 430 
وتب�ني العطل عى مس�افة 450 مراً خلف 
املنصة كيوس�ك املنصة س�ابقا, وكذلك تم 
فحص مغذي 12 التلفزيون من قبل شعبة 
فحص القابلوات /املركز من غرفة املخازن 
باتجاه االذاع�ة والتلفزي�ون وتبني العطل 
ع�ى مس�افة 1950 م بلتصعي�دة داخ�ل 

االذاعة ».واوضح »كما تم اس�تبدال قطعة 
كيب�ل 3*150 بط�ول )8( م�ر تقريب�ا يف 
مبنى االذاعة والتلفزي�ون, واصالح وادامة 
تراكي�ب اعمدة االنارة داخل مجمع مخازن 
الكرام�ة, واكم�ال نقص براكيت�ات اعمدة 
االنارة لش�ارع املجموع�ة الثقافية, وكذلك 
اكمال نقص براكيتات اعمدة االنارة لشارع 
املجموعة الثقافي�ة و العمل عى مغذي 11 
عم�ارة الهن�دي م�ن محط�ة املجموعة, و 
س�حب اس�الك ضغط عايل ع�ى مغذي 10 
االمني ونصب اعمدة ضغط واطئ و ضغط 
عايل ومعالجة اس�الك متررة, اضافة اىل 
اس�تبدال تراكيب اعمدة االنارة املتررة يف 
دورة املحروق مع اصالح االسالك املقطوعة 
و س�حب قابلو معلق لتغذية تايمات إلنارة 
الش�ارع الرئييس من بدالة الزهور باتجاه 
ت�م  »كم�ا  الجرار«.وب�ني  حامل�ة  دورة 

اس�تبدال محول�ة س�عة 200 ك.ف باخرى 
حج�م 1600 ك.ف وتم تبديل محولة حجم 
1000 ك.ف باخرى حجم 1600 يف مرشوع 
ماء الكبه, واس�تبدال مع�دات ض.ع دهني 
باخ�رى مع�دات ض.ع R.M.6يف م�رشوع 
م�اء االي�ر, وكذل�ك ربط كيب�ل حجم 95 
ملم بطول 60 م�ع ثمبل عدد 20 يف محطة 
ابراهيم يونس يف الزهور,واس�تبدال فاصل 
ض.ع يف محط�ة دجله س�تي رقم 1339,و 
نصب معدات ض.ع تغذيه حلقيه R.m.6يف 
محط�ة ابراهيم يونس رق�م 655, و نصب 
محط�ة  يف  ض.ع  فاص�ل  ض.ع  مع�دات 
الزه�ور 33ك.ف, وكذلك ربط كيبالت حجم 
95 مل�م بطول 80 مر م�ع ثنبل حجم 95 
عدد30 يف محطة عليه سلطان رقم الغرفة 
1365, واص�الح مع�دات ض.ع يف محط�ة 

معهد التكنولوجيا )1( رقم املحطة 426.
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التعليم تعيد فتح التقديم لـ »100« بعثة 
لدراسة الدكتوراه يف االختصاصات النادرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن »اع�ادة  فتح التقديم  عى برنامج 
ال�� )100( بعث�ة للحصول ع�ى الدكت�وراه  يف االختصاصات الن�ادرة اىل غاية يوم 
2017/5/15«.وقال مدير عام دائرة البعثات الدكتور صالح الفتالوي يف بيان للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »ال�وزارة ق�ررت اعادة فتح التقدي�م  عى البعثات 
والبالغة 100 بعثة لدراس�ة الدكتوراه يف االختصاصات النادرة  اىل 15 /2017/5«.

وأضاف أن »الجامعات املش�مولة هي جامعة تكنولوجيا املعلومات وجامعة الكرخ 
للعلوم وجامعة ابن سينا، وجامعة البرة للنفط والغاز، وجامعتا سومر وذي قار 
وجامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية وجامعة القاسم الخراء، وجامعة سامراء 
وجامعة واس�ط وجامعة الفلوجة وجامعة ميس�ان وجامعة القادسية«.وأشار اىل 
أن »هذه البعثات تأتي ضمن برنامج خاص لحملة ش�هادة البكالوريوس والسيما 
الع�رشة األوائ�ل منه�م للحصول عى ش�هادة الدكت�وراه من دون امل�رور بمرحلة 

املاجستري يف االختصاصات النادرة من جامعات عاملية رصينة.

امانة بغداد تعلن اختاذ »االجراءات«
لتأمني املاء الصايف ملدينة الصدر 

التجارة: اوىل كميات احلنطة املحلية املسوقة 
بلغت »55« الف طن

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد عن اتخاذ االجراءات الكفيل�ة بتامني املاء الصايف اىل مدينة 
الصدر واملناط�ق االطراف املحيطة بها خالل فصل الصيف الحايل.وقالت امانة 
بغداد يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه،  ان » دائرة بلدية الصدر 
االوىل بالتع�اون م�ع دائرة م�اء بغداد اتخ�ذت االجراءات الكفيل�ة بتامني املاء 
الص�ايف اىل مدين�ة الص�در واالحياء البعيدة عن مش�اريع االنت�اج خالل فصل 
الصي�ف الح�ايل بضغوط عالية ومنع حصول اي ش�حة ».وب�ني ان » اجراءات 
الدائرة ش�ملت ادامة مجمعات املاء الصايف  بما يضمن  قدر عال من الضغوط 
يف االنابيب الناقلة التي تجهز املناطق البعيدة عن مش�اريع االنتاج ومجمعات 
التصفية الس�يما تل�ك الواقعة يف اط�راف مدينة الصدر  » .واوض�ح البيان ان 
» الدائ�رة قام�ت برفع التجاوزات ع�ى منظومة املاء الص�ايف واتخاذ اجراءات 
مش�ددة بحق املخالفني الذين يتس�ببون بهدر كميات كب�رية من املاء  حرمان 
عدد  من املناطق واالحياء السكنية السيما تلك الواقعة يف االطراف من حصتها 

املقررة واحتياجها من املاء الصالح للرشب.

   بغداد / المستقبل العراقي

بارشت املراكز التسويقية يف محافظات البرة و ميسان و بابل اضافة اىل سايلو 
الرصافة ببغداد باستالم اوىل كميات الحنطة املحلية املسوقة ملواقعها« .واضاف 
مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب رئيس اللجنة املركزية العليا للتس�ويق 
هيثم جميل الخش�ايل يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »املراكز التسويقية 
يف محافظات البرة و ميسان و بابل اضافة اىل سايلو الرصافة ببغداد بارشت 
باس�تالم اوىل الكميات املس�وقة من الحنطة والتي بلغت ) 55( الف طن حنطة 
بانواعها .«واشار الخش�ايل اىل ان »الكميات املسوقة لغاية اليوم توزعت كاالتي 
محافظة واس�ط ) 27621(الف طن وهي يف املقدمة للموسم الرابع عى التوايل، 
ام�ا محافظ�ة ذي قار والرفاعي فقد بل�غ ماتم تس�ويقه )10956( الف طن و 
الديوانية سوقت ) 4649 ( الف طن وميسان سوقت ) 8026( الف طن واملثنى ) 

3163( الف طن والنجف )589( طن اضافة اىل بابل التي سوقت )90( طن.

    بغداد / المستقبل العراقي

  برعاي�ة وزير النفط االس�تاذ جب�ار عيل اللعيبي 
ووزي�ر التعليم العايل الدكتور عب�د الرزاق العيىس 
وبتع�اون حثي�ث ب�ني رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية ومركز بحوث النانوتكنولوجي يف الجامعة 
التكنلوجية انطلقت اعم�ال املؤتمر العلمي الدويل 
االول لتطبيق�ات النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة 
يف صناع�ة النف�ط والغ�از كاول مؤتم�ر يناق�ش 
صناع�ة  يف  النانوتكنولوج�ي  تطبيق�ات  ادخ�ال 
النف�ط والغاز للفرة من 3-4- ايار الجاري. مدير 
ع�ام رشكة توزيع املنتجات النفطية املهندس عيل 
عبد الكريم املوس�وي بني ان املؤتمر يأتي انطالقا 
من س�عي الرشكة ملواكبة التط�ورات العلمية عى 
مس�توى االنتاج والتجهيز والنقل والخزن، مشريا 
اىل ان التقنيات الحديثة تس�اهم يف اختصار الوقت 
وذات مردود اقتصادي كبري ملا تساهم به من تقليل 

الصيانة واطالة اعمار الخزانات واملواد الداخلة يف 
صناع�ة النفط والغاز ، مش�يدا باملراك�ز البحثية 
العراقي�ة يف هذا املجال ومنها مركز الناتكنولوجي 
يف الجامع�ة التكنولوجي�ة، يف ح�ني اك�د اهمي�ة 
التع�اون بني املؤسس�ات الحكومي�ة والجامعات 
العراقي�ة لرس�م خارط�ة طريق علمي�ة ملواجهة 
التحديات ومعالجة االس�س والخزان�ات الداخلية 
والخارجية ومضخات التجهيز التي تطلب صيانة 
دورية مكثفة، الفت�ا اىل ان النانوتكتولوجي باتت 
م�ن التقني�ات الح�ارضة يف قطاع�ات مختلف�ة 
كالط�ب والصناعة  وان املؤتمر إس�تقبل اكثر من 
خمس�ني بحث�ا يف املج�ال املذكور . املوس�وي اكد 
ان رشكة التوزيع خط�ت خطوات كبرية يف مجال 
التكنلوجيا الحديثة ، مستشهدا باالنظمة الرقابية 
التي دخلت الخدمة والتي ساهمت يف حد كبري من 
ايصال املمنتجات بسهولة للمواطن والقضاء عى 
الطواب�ري الطويلة التي ارقت املواطن ، موضحا ان 

الرشك�ة يف طور ادخال خدمة التطبيق االلكروني 
ملعرف�ة منافذ التوزي�ع واالقرب  منه�ا للمواطن. 
وزي�ر التعليم العايل والبحث العلم�ي الدكتور عبد 
ال�رزاق العيىس ثم�ن خطوة التع�اون التي بادرت 
بها رشكة توزيع املنتجات النفطية يف تعاونها مع 
الجامع�ة التكنولوجية ، عادا املؤتمر س�بق علمي 
تخص�ي عندم�ا يتن�اول هك�ذا تقني�ة، واصفا 
ارتب�اط املؤسس�ات بالجامعات بالخط�وة املهمة 
للتع�اون العلم�ي ، يف ح�ني اك�د ان دخ�ول هذه 
التقنية للعراق يف مج�ال النفط والغاز يعد اضافة 
للقطاع النفطي واملؤسس�ات النفطية. من جهته 
ب�ني ممثل وزير النفط يف املؤتمر املستش�ار ضياء 
املوس�وي دعم ال�وزارة لهك�ذا مؤتمرات مش�يدا 
بخطوة رشكة التوزيع والجامعة التكنلولوجية يف 
اع�داد هذا املؤتم�ر ، معربا عن امل�ه بتعاون اكرب 
بني وزارة النفط ووزارة التعليم العايل وجامعاتها 
الرصين�ة. عض�و لجن�ة الطاق�ة النيابي�ة ووزير 

النفط االس�بق الدكتورابراهيم بح�ر العلوم اتفق 
م�ع املتحدثني عن اهمية التعاون بني املؤسس�ات 
الحكومي�ة والجامع�ات ، مش�يدا ايض�ا برشك�ة 
التوزي�ع ومركز بح�وث النانوتكنولج�ي النضاج 
ه�ذا املؤتم�ر، مقرح�ا يف ورقت�ه الت�ي قدمه�ا 
للمؤتمر انش�اء صندوق العراق لبحوث تكنلوجيا 
الطاق�ة ع�ى ان يمول م�ن ال�رشكات العاملة يف 
النفط�ي  القط�اع  الراخي�ص ورشكات  ج�والت 
وال�دول الصديقة والحكوم�ة االتحادية ، داعيا اىل 
االستفادة من دول الجوار املتقدمة يف هذه التقنية 
كجمهورية ايران االس�المية ، متعهدا بالعمل عى 
اص�دار ترشيع يكف�ل انضاج الفك�رة وخروجها 
للن�ور. املؤتمر يف يومه االول ش�هد افتتاح معرض 
للصور الفوتغرافية ومؤتمرا صحفيا مشركا بني 
وزير التعليم العايل وممثل وزير النفط ومدير عام 
رشكة توزيع املنتج�ات النفطية ورئيس الجامعة 

التكنولوجية الدكتور امني دواي ثامر.

بتعاون بني شركة توزيع املنتجات النفطية واجلامعة التكنولوجية..

انطالق اعامل املؤمتر الدويل االول لتطبيقات النانوتكنولوجي  واملواد املتقدمة يف صناعة النفط والغاز

ً
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اس�تناداً اىل كت�اب مكتب مستش�ار الصحة ذي الع�دد 1083/ص يف 
2017/4/27

اوال: املوض�وع: طلب بيان اهتمام لل�رشكات الراغبة بتنفيذ مرشوع 
)استقدام االطباء والكوادر التمريضية  (  ثانيا :  الغرض:   فتح املجال 
ام�ام  اكرب عدد ممكن م�ن الرشكات العراقية   واالجنبية للمنافس�ة 
يف تقدي�م افض�ل العطاءات لتنفي�ذ املرشوع بع�د ان تتأكد  محافظة 
البرصة  من توفر املعايري واملتطلبات املطلوبة يف الرشكات املتنافس�ة 
ليتسنى للمحافظة توجيه الدعوات املبارشة وفقا للصالحيات املخولة 

والضوابط القانونية املعتمدة 
لذا تدعو محافظة البرصة  كافة الرشكات العراقية واالجنبية من  ذوي  
الخربة واالختص�اص يف )الخدمات الطبية (  لتقديم  بياناتهم املوثقة 
اصوليا وتس�ليمها اىل – قسم العقود الحكومية – مكتب مدير العقود 
الحكومي�ة    بموعد اقصاه يوم الثالثاء الس�اعة الثانية ظهرا املوافق 

. 2017/5/23
ثالثا: املواصفات املطلوبة

1-التقل الخربة السابقة للرشكة املتقدمة عن 
)5 سنة( يف تقديم الخدمات الطبية .

 2- تقدي�م حجم القدرات املالية املناس�بة للمرشوع من حيث القدرة 
 Financial Audited( املالي�ة  وذل�ك بتقدي�م كش�ف م�ايل ثبوت�ي

Statement( الخر خمس سنوات من تاريخ التقديم .  
3- االس�م والس�رية الكاملة للرشكة

4- مجال األختصاص الدقيق
5- وثائق التسجيل واألعتماد

6- وصف الخربة السابقة يف الخدمات الطبية للمشاريع املماثلة
7- بيان تفصييل للخ�ربة يف الخدمات الطبية يف جمهورية العراق )ان 

وج�دت( او الت�ي نف�ذت يف دول اخ�رى 
 8- بي�ان تفصييل للكادر االختصاص الفني مع الس�رية  الذاتية لكل 

فرد منهم 
رابع�ا :

عىل الرشكات التي تبدي اهتمامها للمرشوع مراجعة ديوان محافظة 
البرصة/ العقود الحكومية /لجنة بيع التنادر  للحصول عىل الرشوط 

واملواصف�ات وااللتزام�ات مقاب�ل مبل�غ ق�درة
) 150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد 

خامسا : مكان التسليم 
يجب تقديم بيانات االهتمام اىل العنوان االتي :

العن�وان : جمهورية العراق – ديوان محافظة البرصة –قس�م العقود 
الحكومية – مكتب مدير العقود

 او عىل الربيد االلكرتوني :
contracts@basra.gov.iq

basra.gov.iq
مالحظات/ عىل الرشكات االلتزام بما ييل:

1-تلتزم الرشكة بتثبيت عنوانها ورقم هاتف املخول عىل العطاء 
2-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد 
تك�ون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية برشط تقديم عقد مش�اركة 

مصادق علية اصوليا مع العطاء 
3-لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة

4-يخضع هذا العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والقوانني العراقية النافذة  .

According to letter of health advisor  bureau numbered S/1083 on 
27/4/2017  
First :Subject
expression of interest to implement the project of  ) contracting with 
the doctors & nursing stuff (. 
 Second : the purpose 
 presenting as much as possible Iraqi & foreign  companies to compete by  
presenting the best bids to implement the project , Basra governorate 
have to  make sure  that the  required requirements and standards are 
found   in competing companies to be announced  via direct invitation 
according to authorized permissions & accredited   legal instructions 
Basra governorate invites all )Iraqi , foreign( specialized and 
experienced  companies in  )medical services( to submit their 
documented  information and receipting it to department of 
government contracts-contracts director bureau    knowing , the last 
day to submit the bid is on  Tuesday  23/5/2017  at 2:00pm        
Third : The required  specifications 
1-The submitting company should have no less than  a )5( years in 
submit medical services .
2-Submitting the suitable  financial abilities for the project via 
presenting financial audited statement for last ) 5( years of submitting 
date. 
3-The company full name and CV.
4-The field of exact specialization
5-The documents of registration and accreditation.
6-Description of previous experience in medical services  of similar 
projects .
7-detailed report of Experience in medical services in republic of 
Iraq )if any( or that implemented in other countries  .
8- detailed report of The specialist technical staff   and  CV for 
everyone . 
Forth :
The companies that interested to implement the project should attend 
to Basra Governorate Office – directorate of government contracts 
– Tenders sale commission for having conditions ,specifications and 
commitments with none refundable cost  )150,000( IDQ.       
 Fifth  :Submitting place 
The interest requirement should be presented for the following 
address : Republic of Iraq-Basra Governorate Office – department  of 
government contracts – contracts director bureau    Or on website :
contracts@basra.gov.iq
basra.gov.iq
Notes / the company should committed the following :
1-The company should committed to write it address and phone 
number 
2-In case of  sharing of more than one bidder in presenting one bid to 
implement the contract )project(, both parties should be responsible 
to implement it on the condition that the joint venture contract be 
presented assured with the bid.
3-Contracting party  have right to cancel the tender before award 
letter  issued  
4-This contract is subjected to the instructions of contracts 
implementation No. )2( for 2014 and Iraqi valid laws .

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement

طلب بيان االهتامم
Expression of interest

العدد:2063
التاريخ: 3 /2017/5

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية

Jurist
Jaffr .J.Hadi

Director of government contract
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وبكلف�ة تخميني�ة ) 3.179.582.874( )ثالثة مليارات ومائة وتس�عة 
وس�بعة مليون وخمس�مائة واثنان وثمان�ون الف وثمانمائ�ة واربعة 
وس�بعون ( دين�ار عراق�ي ع�ى التبوي�ب حس�اب صيان����ة االالت 

ومع���دات ) 3313(/ لعام 2017 
تعل�ن املديرية العامة النتاج الطاقة  الكهربائية عن مناقصة ل�)صيانة 
كابس�ات  الغاز ن�وع اطلس كوبك�و للوحدات F-6B م�ع تجهيز مواد 
احتياطية  لهذه الكابس�ات وتشغيل الكابسات واعطاء موثوقية بعمل 

الكابسات( ملحطة كهرباء التاجي الغازية
فع�ى الراغب�ن من الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�ميا داخ�ل العراق 
وخارج�ه تقدي�م عطاءاتهم عى املناقص�ة املذكورة اع�اله التي يمكن 
الحص�ول ع�ى كمياته�ا ومواصفاته�ا ورشوطها  من قس�م العالقات 
واالعالم يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي ساحة غرناط��ة محلة 

) 109( شارع )19( بناية )15( ص.ب)1085(
لقاء مبلغ قدره ) 100000( مائة الف دينار فقط غري قابل للرد يس�لم 
اىل امان�ة الصن�دوق ع�ى ان يقدم العط�اء مع املستمس�كات املطلوبة 
املدرج�ة ادناه وتوضع داخ�ل ظرف مغلق ومختوم وم�ؤرش عليه رقم 
املناقصة وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات علما  ا ن اخر  موعد 
لغلق املناقصة س�يكون الس�اعة الثانية عرش ظهرا لي�وم االحد املوافق 

2017/5/28
وس�يهمل كل عط�اء غ�ري مس�توفيا للرشوط او ي�رد بع�د تاريخ غلق 

املناقصة

المدير العام

املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /املنطقة الوسطى
الموضوع/تمديد اعالن المناقصة المحلية المرقمة )L6G-011( للمرة االولى 

المدرجة ضمن الموازنة ) التشغيلية (

فقدان
فقدت من�ي الوثيقه املرقم�ه 57427 العدد 
18 الص�ادره م�ن مدرس�ة احم�د الوائ�ي 
األبتدائيه بتاري�خ 2017/4/30 املعنونه اىل 
وزارة الدفاع بأس�م ) عي مريي عتلو( فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكاظمية 
رقم االضبارة 1583 / 2014 

التاريخ 2 / 5 / 2017 
اعالن

نظرا لع�دم بلوغ بدل املزاي�دة لرشاء العقار 
الكائ�ن  عطيفي�ة  م   538  /  18 تسلس�ل 
الكاظمي�ة العائد للمدين عبد كريم خش�يت 
لق�اء طل�ب الدائن ي�ارس عبد الرض�ا كريم 
البال�غ 780 / 541 / 236 / 1 ملي�ار دينارا 
80 % م�ن القيمة املقدرة – ل�ذا تقرر تمديد 
املزاي�دة ملدة خمس�ة ع�رش يوما م�ن اليوم 
التايل للن�رش فعى الراغب يف الرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا 
معه التامين�ات القانونية البالغة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية عى 
املش�ري وذلك استنادا للمادة 98 من قانون 

التنفيذ .
املنفذ العدل 
مي زهري نوري

املواصفات :
1 – موقع�ه ورقم�ه / العطيفية 18 / 538 

م عطيفية .
2 – جنس�ه ونوع�ه / بناي�ة ق�رب محكمة 

االحوال الشخصية يف ذات السالسل .
3 – ح�دوده واوصافه / كما مبن يف صورة 

القيد والخارطة  .
4 – مش�تمالته / العق�ار عبارة ع�ن بناية 
مكون�ة من اربعة طواب�ق – الطابق االريض 
االول يحت�وي ع�ى قاعة كبرية بأس�م مول 
الك�وخ / ف�رع العطيفية خالي�ة باالضافة 
اىل عيادة طبية باس�م الدكت�ور يارس عامر 
عي�ى وصيدلية ريحان�ة املدين�ة والطابق 
الثاني يحتوي عى 11 شقة كل شقة مكونة 
م�ن غرفتن وحمام ومرافق صحية وتصلح 
كمكات�ب اثن�ان منه�ا مس�تاجرة احدهما 
مكت�ب محام�اة والثاني�ة عي�ادة طبية اما 
الطاب�ق الثالث فعبارة ع�ن قاعة كبرية عى 
عموم العقار خالية اما الطابق الرابع مازال 
قيد االنشاء . البناء للسقوف من الكونكريت 
املس�لح واالرضية مبلطة بالكايش املوزائيك 
وال�درج معل�ق م�ن الكراني�ت البناي�ة قيد 
التش�ييد ويف املراحل االخرية لوجود نقص يف 
بعض التش�طيبات وتقع عى الشارع العام 

واملوقع تجاري .
5 – مساحته / 468 م2 .

6 – درجة العمران / جيدة .
7 – الشاغل / عدد من املستاجرين ويرغبون 

بالبقاء بعد البيع .
8 – القيمة املقدرة لعموم العقار ارضا وبناءا  
00 0 / 000 / 808 / 2 ملي�ار ) ملي�اري 
وثمنمائة وثمانية مالين دينار باعتبار ستة 

مالين دينار للمر املربع الواحد .
9 – بدل املزايدة االخري / اليوجد .

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 938 / 2017 

اىل / املنفذ عليه / سامر صالح حسن 
جربي 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح 
القائ�م بالتبليغ يف ه�ذه املديرية وتاييد 
املجلس املحي لحي الرسالة انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مخت�ار يمكن اجراء التبلي�غ – عليه لذا 
تقرر تبليغك عن طريق الصحف املحلية 
خ�الل ثالث�ة ايام تب�دأ من الي�وم التايل 
للن�رش لغرض تقدي�م كفيل ضامن عن 
دين االضبارة وبخالفه س�وف يتم منع 
سفرك استنادا الحكام املادة ) 30 ( من 

قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 
ماجدة معيوف عاشور

محكمة بداءة الفاو 
العدد: 16/ب/2017 
التاريخ: 2017/4/25

اعالن 
اىل املدعى عليه / سالم شكاحي بداي 

اقام املدعي )جواد مصطفى داود( الدعوى 
البدائية بالع�دد 16/ب/2017 امام هذه 
املحكم�ة بأن ل�ه بذمت�ك مبلغ م�ن املال 
قدره )خمسون مليون دينار( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوقت الحارض حس�ب 
كت�اب مركز رشط�ة الغدي�ر يف محافظة 
النارصية بالع�دد 2997 يف 2017/4/12 
ورشح مخت�ار منطقة الصدر. عليه تقرر 
تبليغك نرشاً بواسطة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة صباح يوم 2017/5/9 ويف 
حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غياباً وعلناً وحسب االصول.
القايض / احمد سعيد طعمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد/2769/ش2017/5
التاريخ 2017/5/3

اعالن
اىل املدعى عليه/احمد خليل زيدان

اقامت املدعية فاتن حس�ن دهام الدعوى 
املرقم�ة 2769/ش2017/5 ام�ام ه�ذه 
الزوجي�ة  اث�اث  فيه�ا  تطل�ب  املحكم�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي 
االنص�ار النجف لذا قررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن يوميت�ن محليتن 
رس�ميتن وعلي�ك الحض�ور  ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق يوم 
2017/5/11 يف الساعة التاسعة صباحا 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا  

وعلنا وفق االصول
القايض عامر طعمه الحار

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد/2380

التاريخ /2017/4/19
اعالن

بناءا ع�ى الطلب املقدم من قبل الس�يدة 
) س�يناء فاض�ل وحيد ( ح�ول تنصيبها 
قيمة مؤقتة ع�ى زوجها املفقود )صائب 
اي�وب امل�اس (  وعى اوالده�ا القارصين 
من�ه ) امنه وغف�ران ورقية ( وان زوجها 
فقد بتاريخ 2016/3/24 وطلبت االعالن 
ع�ن فقدانه عى من يعرف يش عن حياته 
او ممات�ه او مص�ريه مراجع�ة املحكمة 
لالخب�ار خ�الل مدة خمس�ة ع�رش يوما 
م�ن تاريخ هذا االعالن وبعكس�ه س�وف 
يتم تنصيب زوجته الس�يدة سيناء فاضل 
وحي�د قيم�ة  مؤقت�ة عليه وع�ى اوالده 

القارصين اعاله
القايض
فاضل حسن خضري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

العدد/300/ش/2017
اىل املدعى عليه )رعد عبد عي سلمان (

مجهولة محل االقامة
اعالن

اقامت املدعية رشوق مهدي جبار الدعوى 
وموضوعه�ا  300/ش/2017  املرقم�ة 
املرافع�ة  موع�د  وان  حضان�ة  تمدي�د 
فيه�ا الس�اعة التاس�عة من صب�اح يوم 
2017/5/7 وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بصحيفتن محليتن رسميتن ويف 
حالة عدم حض�ورك او حضور من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفقا لالصول وافهم علنا 
القايض

تنويه
نرش يف صحيفة  املستقبل العراقي بالعدد 
1430 يف 2017/4/30 لالع�الن الخ�اص 
بمديرية تنفيذ النج�ف والخاص بالعقار  
اوص�اف  ذك�ر  الوف�اء  ح�ي   27087/3
الج�زء االول / مدخ�ل 2/1 2 ×9 ك خطا 
والصحي�ح  2/1 2 ×9 م�ر وذك�ر ج�زء 
اوصاف الجزء االول السقف الجاهز خطا 
والصحيح هو الجزء االول من السقف من 
االس�منت املس�لح الجاهز وذكر مساحة 
الكيل�دور يف الج�زء االول 5×1 ×5م خطا 
والصحي�ح 1.5×1 م وذكر درجة العمران 
دون  والصحي�ح  خط�ا  املتوس�ط  دوم 
املتوس�ط وذكر شاغل الجزء االول حوراء 
هادي بحصول خطا والصحيح هو حوراء 

هادي مجهول  لذا اقتىض التنويه

تنويه 
نرش يف صحيفه املستقبل العراقي بالعدد 
1429 وال�رشق بالعدد 2531 اعالن تنفيذ 
النج�ف لم يذكر اس�م املنف�ذ عليه جنان 

محمد صليبي لذا اقتىض التنويه

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرق�م 16565/3 
حي العروبه باسم سالم جبار رايض فعى 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشيك /حض�وة ردام عطوان اقتىض  
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي 
ف�رع النج�ف خل�ف مديرية م�اء النجف 
وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عى قيام 
رشي�كك الس�يدة /لطيفة  خض�ري ثجيل 
بالبن�اء عى حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 2847/6 /خان حم�اد مناصفة 
مس�احته 100م لغ�رض تس�ليفه قرض 
االسكان خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تاريخ النرش االعالن وبعكس�ه سوف 

يسقط حقك يف االعراض

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة 2017/707
التاريخ 2017/5/3

اىل املنفذ عليه
اىل املدين كريم عباس خضري 

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز 
رشط�ة الحي الجمه�وري املرقم 1233 يف 
2017/5/3  وش�عار مختار املنطقة  انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ السماوة خالل خمسة عرش 
يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسن ال شرب

اوصاف املحرر :
الزامك بالتس�ديد مبلغ خمسمائة واربعة 
وس�بعون  ال�ف دين�ار للدائن ص�ايف عي 
م�ايش مع اتع�اب محاماة البالغة  س�بع 
وخمس�ون ال�ف واربعمائة دينار حس�ب 
قرار محكمة بداءة السماوة املرقم 328/

ب/2017 يف 2017/3/31

فقدان
فقدت مني هوية غرفة تجارة  بأسم فالح 
حسب عبد الصاحب فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوية غرف�ة تجارة  بأس�م 
)كوث�ر نجم نم�ر (فعى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من 
الكلي�ة الربوي�ة املفتوح�ة ) نوري�ة عبد 
الوه�اب حس�ن ( فع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من 
الكلي�ة الربوية املفتوحة ) يارس عبد عي 
حنون( فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/4063

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخي الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه : املالزم  
عي/مديري�ة  محس�ن  س�امي  وس�ام 

رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/1022

تاريخ ارتكاب الجريمة :2012/8/1
تاريخ الحكم : 2016/6/8

املادة القانوني�ة : 5و35 من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخي 
الخامس�ة باس�م الش�عب ع�ى املجرم 

الغائب اعاله غيابيا بما يي :-
1-بالحبس ملدة ) خمس س�نوات ( وفق 
اح�كام امل�ادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة امل�ادة 69  من ق.أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 املع�دل لغيابه عن مقر 
عمل�ه م�ن تاري�خ 2012/8/1 ولح�د 
االن 2-بالس�جن مل�دة )س�بع س�نوات( 
وف�ق املادة 32/اوال م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل الختالس�ه املسدس 
الحكوم�ي املرق�م )swf957( نوك كلوك 
م�ع )45( اطالق�ة م�ن نوع�ه ومخازن 
عدد/2 مع مرود مسدس وفرشة تنظيف 
عدد/1 ومالية مخ�زن عدد/1 وحافظة 
مس�دس عدد/1 وكراب مس�دس  كلوك 
نس�يج عدد /1 وجعبة مخازن مسدس 
مزدوجة نسيج عدد /1  وتضمينه  مبلغ 
مالي�ن  س�تة   )6.125.000( مق�داره 
ومائ�ة وخمس�ة  وعرشون  ال�ف دينار 
عن قيم�ة امل�واد املوصوفة اع�اله التي 
اس�تصحبها املته�م عند غياب�ه بتاريخ 
2012/8/1 اس�تنادا للفق�رة ثانية من 
امل�ادة 32 من ق.ع.د عى ان يس�تحصل 

منه بالطرق التنفيذية 
3-تنف�ذ املحكوميت�ان اع�اله بالتعاقب 
 111 رق�م  143/ق.ع  للم�ادة  اس�تنادا 

لسنة 1969 املعدل.
4-اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة )2( 
مخل�ة بالرشف اس�تنادا للم�ادة 21/أ-

6ق.ع
5-ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن 
الداخي اس�تنادا الحكام املادة 38اوال/أ 
م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وعدم 
جواز اعادة اعادة تعيينه يف دوائر الدولة 
والقط�اع العام اس�تنادا لق�رار مجلس 

قيادة الثورة املنحل 18 لسنة 1992.
6- اعطاء املوظفن العمومين صالحية 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 

69/ثانيا من ق.أ.د .
7- ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن محل 
اختف�اء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق.أ.د.
8- حج�ز امواله املنقول�ة وغري املنقولة  
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/رابع�ا من 

ق.أ.د 
9- تحدي�د اتع�اب املحام�اة للمحام�ي 
املنت�دب جبار عات�ي جرب   مبل�غ قدره 
ثالثون الف دينار ترصف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعراض 
استنادا الحكام املادة 71/ثانيا من ق.أ.د 

رقم 17 لسنة 2008 وافهم علنا
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن /قاسم شهيد عليوي 

التسلسل او رقم القطعة : 10205/3 حي صدام
املحلة او رقم واسم املقاطعة : حي صدام 4 جزيرة 

النجف
الجنس : ثالث دور وهيكل مسقف

مقدار الدي�ن : 30.000.000 دين�ار ثالثون مليون 
دينار

اسم الدائن املرتهن : زمان صربي شنن
تاريخ االستحقار : 2016/10/18

وص�ف مح�ل التامين�ات العيني�ة : 23/ نيس�ان 
/2016 محلة 6 

محل االقامة املبن بالعقد : نفس الدار
بنتيجة املزايدة الجارية بتاريخ 2017/4/24  احيل 
العقار املوصوف اع�اله قطعيا ببدل 30.000.000 
ثالث�ون مليون دينار  بأس�م الدائ�ن املرتهن زمان  
صربي ش�نن وبانظر لعدم اقامت�ك يف املحل املبن 
بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم فعترب بذلك 
مجه�ول محل االقام�ة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم 
دف�ع الدي�ن وتوابع�ه خ�الل 15 يوما اعتب�ارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن واال فس�يجري 

تسجيله بأسم املزايد االخري 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2013/518

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي  حيدر كريم 
موىس داخل/مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها : 2016/457
تاريخ ارتكاب الجريمة :2013/10/3

تاريخ الحكم : 2016/3/6
املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي للمنطقة 
الخامس�ة عى املدان الغائب )الرشطي حيدر كريم 

موىس داخل( باسم الشعب بما يي :-
1-بالحبس البس�يط ملدة ) خمس�ة سنوات ( وفق 
احكام املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة 
امل�ادة 69/اوال  م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
لغياب�ه عن مق�ر عمله م�ن تاري�خ 2013/10/3 

ولحد االن .
2- ط�رده م�ن الخدمة اس�تنادا للم�ادة 41/ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
3- اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحية القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الص�ادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د
4- الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د
5- حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغري املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
6- تحدي�د اتعاب محام�اة للمحام�ي املنتدب عبد 
الرحم�ن عبد ع�ي   مبلغ قدره خمس�ة وعرشون 
الف دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71/ثاني�ا م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 

وافهم علنا يف 2016/3/6
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة

اعالن
رقم االخطار :   /2016

من/محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة 
بالبرصة

اىل /املتهم الهارب ) الرشطي محمد شهف جازع ( 
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة

مل�ا كنت متهما وف�ق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ 

2014/1/24 ولح�د االن
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ى ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخي الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب  
عن التهمة  املوجة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطلب من املوظف�ن العمومين 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وال�زام املواطنن الذي�ن يعملون 
بمح�ل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد /432/ب/2017

التاريخ 2017/5/2
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه )خالد محمود عب�د الله( 
اق�ام املدعي ماج�د كاظم عب�اس الدعوى 
ل�دى  432/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
هذه املحكمة يطالبك فيها )بتس�ديد مبلغ 
مق�داره ثالثة وس�تون ملي�ون واربعمائة  
ال�ف دين�ار بموجب الصك املرق�م 5093 يف 
2015/7/1 وق�د عن ي�وم 2017/5/11 
موع�دا للمرافعة وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي يف منطقة املص�ايف انتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن 
يوميتن رس�ميتن ويف حالة عدم حضورك 
اىل املرافعة  فانه سوف تجري بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1044/ب/2017

التاريخ 2017/5/2
اىل املدع�ى عليهم 1- محمد جاس�م طاهر 
2- احمد ش�نان علوان 3-عبد الحسن عبد 

الحميد عي
اق�ام املدعي مدير عام م�رصف الرافدين /
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة 
فيه�ا  يطل�ب  ضدك�م  1044/ب/2017 
والتكاف�ل  بالتضام�ن  بالزامك�م  الحك�م 
بتاديت�ه ل�ه املبلغ املدعى ب�ه والبالغ  ثالثة 
وثالثون مليون وس�بعمائة وواحد وستون 
الف وخمس�مائة وتس�عة واربع�ون دينار  
وال�ذي يمث�ل املبل�غ املتبق�ي م�ن القرض 
م�ع الفوائد الفصلي�ة  والتاخريية  املرتبة 
ع�ى مبل�غ الق�رض لغاي�ة 2017/2/14 
واملطالبة بالفوائ�د االتفاقية املرصفية من 
هذا التاريخ ولحن التادية الفعلية وبنسبة 
21% م�ع تحميلك�م  مصاري�ف الدع�وى 
والروم واتعاب املحاماة وكيل املدعي اضافة 
لوظيفته وملجهولية محل اقامتكم وحسب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة الجنينية واالندل�س ومنطقة حي 
املهلب ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
يف صحيفتن محليتن يوميتن للحضور يف 
موعد املرافع�ة املصادف يوم 2017/5/16 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا
القايض

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه 
والعائد للراهن خالد رياح عبد نور والكفيل 
)   ( لق�اء طل�ب الدائ�م املرته�ن للمرصف 
الزراع�ي التعاوني فرع اب�و صخري والبالغ 
ق�دره 3500.000 دينار ع�دا الفوائد فعى 
الراغبن باالش�راك مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل م�دة 30 يوم اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبن معهم 
تامين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
التق�ل عن 50% م�ن القيمة املق�درة للبيع 
البالغ�ة 220.000.000 دين�ار وان املزايدة 
س�تجري الثاني�ة ع�رش ظه�را م�ن اليوم 

االخري
املواصفات :

1-التسلسل او رقم القطعة: 3/7
2-املحلة ورقم واسم املقاطعة م/38

/تس�قى  زراعي�ة  ارض   : 3-الجن�س 
بالواسطة مزروعة بمحصول الحنطة

4-النوع : مملوكة للدولة
5-املساحة : 97 دونم

6- مقدار البيع : 220.000.000 
مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة 

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن نقابة 
املهندس�ن العراقي�ة ف�رع البرصة قس�م 
كهرباء بأس�م )احمد محمد حس�ن ( فعى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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اس�تناداً اىل كت�اب مكتب مستش�ار الصح�ة ذي الع�دد 1073/ص يف 
2017/4/26

اوال: املوض�وع: طلب بي�ان اهتمام للرشكات الراغب�ة بتنفيذ مرشوع 
)برنامج عالج املرىض داخل وخارج العراق ( 

ثانيا :  الغرض:   فتح املجال امام  اكرب عدد ممكن من الرشكات العراقية   
واالجنبي�ة للمنافس�ة يف تقديم افض�ل العطاءات لتنفي�ذ املرشوع بعد 
ان تتأك�د  محافظة الب�رة  من توفر املعاي�ر واملتطلبات املطلوبة يف 
الرشكات املتنافس�ة ليتسنى للمحافظة توجيه الدعوات املبارشة وفقا 

للصالحيات املخولة والضوابط القانونية املعتمدة 
لذا تدعو محافظة البرة  كافة الرشكات العراقية واالجنبية من  ذوي  
الخ�ربة واالختص�اص يف (الخدمات الطبية ( لتقدي�م  بياناتهم املوثقة 
اصوليا وتس�ليمها اىل – قس�م العقود الحكومية – مكتب مدير العقود  
بموعد اقصاه يوم الثالثاء الساعة الثانية ظهرا املوافق 2017/5/23.

ثالثا: املواصفات املطلوبة
التقل الخربة السابقة للرشكة املتقدمة عن 

)5 سنة( يف تقديم الخدمات الطبية .
2- تقديم حجم القدرات املالية املناس�بة للمرشوع وذلك بتقديم كشف 

مايل ثبوتي 
)Financial Audited Statement( الخ�ر خم�س س�نوات م�ن تاريخ 

التقديم .  
3- االسم والسرة الكاملة للرشكة

4- مجال األختصاص الدقيق
5- وثائق التسجيل واألعتماد

6- وصف الخربة السابقة يف الخدمات الطبية للمشاريع املماثلة
7- بي�ان تفصييل للخربة يف الخدمات الطبي�ة يف جمهورية العراق )ان 

وجدت( او التي نفذت يف دول اخرى 
 8- بيان تفصييل للكادر االختصاص الفني مع السرة  الذاتية لكل فرد 

منهم 
رابعا :

عىل ال�رشكات التي تبدي اهتمامها للمرشوع مراجعة ديوان محافظة 
الب�رة/ العقود الحكومية /لجنة بيع التنادر  للحصول عىل الرشوط 

واملواصفات وااللتزامات مقابل مبلغ قدرة
) 150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غر قابل للرد 

خامسا : مكان التسليم 
يجب تقديم بيانات االهتمام اىل العنوان االتي :

العن�وان : جمهورية العراق – ديوان محافظة البرة – قس�م العقود 
الحكومية – مكتب مدير العقود

او عىل الربيد االلكرتوني :
contracts@basra.gov.iq

basra.gov.iq
مالحظات/ عىل الرشكات االلتزام بما ييل:

1-تلتزم الرشكة بتثبيت عنوانها ورقم هاتف املخول عىل العطاء 
2-يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد 
تك�ون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية ب�رشط تقديم عقد مش�اركة 

مصادق علية اصوليا مع العطاء 
3-لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة

4-يخضع هذا العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 
2014 والقوانني العراقية النافذة .

According to letter of health advisor  bureau numbered S/1073 on 
26/4/2017
 First :Subject
expression of interest to implement the project of  ) program of 
patients treatment )) inside & outside (( Iraq
 Second : the purpose 
 presenting as much as possible Iraqi & foreign  companies to compete by  
presenting the best bids to implement the project , Basra governorate 
have to  make sure  that the  required requirements and standards are 
found   in competing companies to be announced  via direct invitation 
according to authorized permissions & accredited   legal instructions 
Basra governorate invites all )Iraqi , foreign( specialized and 
experienced  companies in  )medical services ( to submit their 
documented  information and receipting it to department  of 
government contracts- contracts director bureau knowing , the last 
day to submit the bid is on  Tuesday  23/5/2017  at 2:00pm        
 Third : The required  specifications 
1-The submitting company should have no less than  a )5( years in 
submit medical services .
2-Submitting the suitable  financial abilities for the project via 
presenting financial audited statement for last ) 5( years of submitting 
date . 
3-The company full name and CV.
4-The field of exact specialization
5-The documents of registration and accreditation.
6-Description of previous experience in medical services  of similar 
projects .
7-detailed report of Experience in medical services in republic of 
Iraq )if any( or that implemented in other countries  .
8- detailed report of The specialist technical staff   and  CV for 
everyone . 
Forth :
The companies that interested to implement the project should attend 
to Basra Governorate Office – directorate of government contracts 
– Tenders sale commission for having conditions ,specifications and 
commitments with none refundable cost )150,000( IDQ.       
 Fifth  :Submitting place 
The interest requirement should be presented for the following 
address : Republic of Iraq-Basra Governorate Office – department  
of government contracts – contract director bureau 
Or on website :
contracts@basra.gov.iq
basra.gov.iq
Notes / the company should committed the following :
1- The company should committed to write it address and phone 
number 
2-In case of  sharing of more than one bidder in presenting one bid to 
implement the contract )project(, both parties should be responsible 
to implement it on the condition that the joint venture contract be 
presented assured with the bid.
3-Contracting party  have  right to cancel the tender before award 
letter  issued  
4-This contract is subjected to the instructions of contracts 
implementation No. )2( for 2014 and Iraqi valid laws .

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement

طلب بيان االهتامم
Expression of interest

العدد:2062
التاريخ: 3 /2017/5

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية

Jurist
Jaffr .J.Hadi

Director of government contract
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نادي احلسينية الريايض يف كربالء ينفرد بلعبة »الكيوكشن كاي – كاراتيه«
      حاوره : ياسر الشمري 

تشهد مدينة كربالء المقدسة للمرة األولى 
في ناحية الحسينية إحدى نواحي المحافظة 
نادياً قوي�اً وفّعاالً بلعبة )الكيوكش�ن َكاي - 
كاراتي�ه( يهدف لبناء أس�س قوي�ة ورصينة 
لش�خصية الفرد ، والمعروف إن )الكيوكشن 
َكاي - كاراتي�ه( تحظى بمكانة محترمة بين 
الرياضات القتالية في العراق والوطن العربي 
“.ولمعرفة تأسيس ونشأة لعبة )الكيوكشن 
َكاي – كاراتيه( في نادي الحسينية الرياضي 
ق�ال عنها م�درب للعبة في الن�ادي )الدكتور 
صف�اء حس�ين لطي�ف( : إن اللعب�ة انطلقت 
ع�ام ) -2012 2013م( في نادي الحس�ينية 
الرياض�ي عب�ر مجامي�ع صغي�رة راغبة في 
التدريب داخل قاع�ة صغيرة ... لكن الطموح 
كان اكب�ر بكثير من المكان ... وتم تصنيفهم 
حس�ب الفئ�ات العمري�ة )براع�م وناش�ئين 
ومتقدمين وكبار في الس�ن( ، وكان مشواراً 
حافال بالق�وة والمش�اركات المحلية ، حيث 
يحص�ل الالعب عند ممارس�ته )الكيوكش�ن 
َكاي – كاراتيه( أوالً معرف�ة الفنون القتالية 
ف�ي مقدمته�ا )الصب�ر( الن ه�ذه الس�مة ال 
يمت�از بها أي عراقي ف�إذا تعلم كيفية الصبر 
ممك�ن أن يح�ل الكثير من المش�اكل , وثانياً 
القوة الجس�مانية إضافة إلى التكنيك القتالي 
يجعل منه ش�خصا مس�الماً في الشارع مئة 
بالمائ�ة أما الدف�اع عن النفس هو األس�اس 
الذي يتعلمه كل الالعبين في دول العالم ومن 
يتعلم خالف ذلك فهو ليس من العبي الفنون 
القتالي�ة وهي لعب�ة حالها كح�ال لعبة كرة 

القدم ولكن كل لعبة لها خصوصيتها” .

م��ا ه��ي اب��رز مش��اركاتكم ف��ي بط��والت لعبة 
)الكيوكش��ن َكاي – كاراتيه( عل��ى الصعيد المحلي 

والعربي والعالمي ؟  
حق�ق ن�ادي الحس�ينية الرياض�ي عل�ى 
مس�توى لعبة )الكيوكش�ن َكاي – كاراتيه( 
انجازات مميزة في أول بطولة لفئة الش�باب 
وحصل على المركز الثاني على العراق س�نة 
)2014م( ... وحصلن�ا عل�ى المراكز الفردية 

)األول والثان�ي والثال�ث( ف�ي بطولة العراق 
للمتقدمين عام )2015م( ، فيما أحرز النادي 
المرك�ز الثان�ي ف�ي بطولة الفرات األوس�ط 
التي أقيمت الس�نة الماضي�ة )2016م( على 
قاع�ة ن�ادي الحس�ينية الرياض�ي المغلق�ة 
بمش�اركة خمس�ة محافظات عراقية ... إما 
الس�نة الحالية )2017م( حصل العبي النادي 
)حيدر ج�واد كاظم( عن فئة )70( و)حذيفة 
غزوان عب�د الكريم ( عن فئة تحت ال�� )50( 
عل�ى المركز األول في بطول�ة أندية بغداد ... 
إم�ا عالميا ش�ارك النادي في بطولة الش�رق 
األوس�ط الت�ي أقيم�ت ف�ي مدين�ة چالوس 
)إي�ران( بمش�اركة )27( دول�ة حصلت على 

المركز الثالث العام الماضي )2016م(” . 
هل هن�اك ناد أخ�ر في كربالء ينافس�كم 

على لعبة )الكيوكشن َكاي – كاراتيه( ..؟  
نادي الحسينية الرياضي هو الوحيد الذي 
يم�ارس لعب�ة )الكيوكش�ن َكاي – كاراتيه( 
ف�ي  محافظة كرب�الء المقدس�ة ، وليس له 
منافس في كافية االقضية والنواحي التابعة 
للمحافظ�ة منه�ا )طويري�ج وناحي�ة الح�ر 
إضاف�ة إلى مرك�ز المحافظة( وأن�ا كمدرب 
للعب�ة المخ�ول الوحي�د م�ن قب�ل االتح�اد 
المرك�زي لتدريب اللعبة في كربالء وال توجد 
أي جهة أخرى لها صفة رسمية في ممارسة 

اللعبة بالمحافظة .

ما ه��ي طموحاتكم ومطالبكم كن��ادي لتطوير 
هذه اللعبة ؟

طموحاتنا كنادي نحصل على مراكز أولى 
محلي�اً إضافة إلى مش�اركات عالمية باس�م 
نادي الحسينية الرياضي , إما مطالبنا كثيرة 
أوالً دع�م األلع�اب  الفردي�ة محلي�اً من قبل 
القائمي�ن على الرياضة قاطب�ًة في محافظة 
كربالء بدون اس�تثناء لما للعب�ة الفردية من 
حض�ور عالمي إضافة إلى ك�رة القدم ونحن 
ف�ي االولمبي�اد هن�اك تنقي�ط عل�ى األلعاب 
الفردية أكثر وليس على األلعاب الجماهيرية 
ف��ك�رة الق�دم كلها ف�ي نقطة إم�ا األلعاب 
الفردي�ة الالع�ب يحص�ل على تنقي�ط واحد 

فإذا كان االهتمام باأللعاب الفردية إنا اعتقد 
العراق يرتقي بالرياضة لإلمام , الطلب الثاني 
القضاء عل�ى كل الدخالء عل�ى الرياضة ألنه 
اآلن دخالء كثيري�ن على الرياضة ال يحملون 
من الشهادات أو التراخيص الرياضية ويجب 
القض�اء عليه�م ألنه�م يعتب�رون س�رطان 
موج�ود في المجتمع , إما الدعم اللوجس�تي 
ه�و كل ما يق�دم يرتق�ي باللعبة إل�ى األمام 
وبادرة خي�ر الن القاعة الذي نش�غلها حالياً 
تجهيزه�ا على حس�ابنا الخ�اص وليس من 

نادي أو مركز الشباب سوى المكان .
اإلبطال المش�اركين ف�ي البطوالت داخل 
وخارج العراق من نادي الحس�ينية الرياضي 

للعبة )الكيوكشن َكاي – كاراتيه(
الالعب حيدر ج�واد كاظم : بدأت التدريب 
له�ذه اللعبة منذ أربع س�نوات وحصلت على 
الع�راق  ش�هداء  األول  المرك�ز   , بطولتي�ن 
, واألخ�رى برونزي�ة عل�ى بطول�ة الع�راق 
للمتقدمين التي أقيمت في ملعب الش�عب في 
بغداد , مطالبنا تتلخص في الدعم اللوجستي 
من ناحي�ة توفير القاعات المع�دة للتدريب , 
وانص�ح الش�باب لاللتحاق به�ذه اللعبة التي 
تضيف الكثير لشخصية الفرد كالثقة بالنفس 
ف�ي التغل�ب على ح�ل المش�اكل الخارجية . 
الالع�ب علي س�لمان خضير : ب�دأت التدريب 
لهذه اللعبة منذ سنتين شاركت ببطولة خارج 
العراق في إيران اإلسالمية بطولة غرب أسيا 
على الرغم من خسارتي في دور الثمانية لكن 
أنا متيم في هذه اللعبة وحققت انجاز يضاف 
لي للمش�اركة في بط�والت أخرى وتعويض 
الخس�ارة , مطالبن�ا الدع�م المتواص�ل لهذا 
الن�ادي على جميع المس�تويات ألن�ه النادي 
الوحيد في محافظة كربالء ويعمل على رفع 
اس�م المحافظ�ة بكثي�ر من البط�والت على 

المستوى المحلي والعالمي .

لمح��ة تاريخية وتعريف عن لعبة )الكيوكش��ن 
َكاي – كاراتيه( ؟

يذكر إن االتحاد العراقي )الكيوكشن َكاي 
– كاراتي�ه( أس�س ع�ام )1998م( ويش�غله 
حالي�اً رئيس االتح�اد العراقي عم�ار عدنان 
وهي�ب رئي�س االتح�اد األس�يوي , والعراق 
انجازات�ه عل�ى مس�توى الوط�ن العربي هو 
األول وثالث أس�يوياً , اللعب�ة عبارة عن قتال 
والتحام حقيقي مئة بالمائة جسم في جسم 
وتسمى باللهجة المحلية )لعبة القتال الحر( 
أي بدون واقيات وقفازات , وتعتمد المهارات 
 50% و  بالقت�ال  عالي�د   50%( والتكاني�ك 
عاالرج�ل( , اللعبة مش�هورة عالمي�اً دخلت 
الع�راق ع�ام )1980م( من�ذ دخوله�ا أخذت 
صفة التدريب العنيف تؤدي إلى حدوث كسور 
ومضاعفات ج�داً قوية في بع�ض األحيان , 
وتحت�اج إل�ى بنية قوية وتحم�ل وصبر على 

التدري.

الوحيد الذي ميتلك الصفة الرمسية يف ممارسة اللعبة باحملافظة

إنييستا يعود لتدريبات برشلونة
قبل موقعة فياريال

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد فري�ق برش�لونة، للتدريبات 
بعد يومين راحة، وشهدت عودة 
العب الوسط المخضرم إنييستا 
الذي غاب عن مباراة فريقه أمام 
إس�بانيول الس�بت الماضي، في 
الجولة ال�35 من الليجا، بس�بب 
الضامة  العضل�ة  مش�كالت في 
بالساق اليمنى.وبعودة إنييستا، 

والمدافع الفرنس�ي جيريم�ي ماثيو، الذي 
تعاف�ى م�ن مش�كالت عضلية ه�و اآلخر، 
ب�ات مدرب البرس�ا لوي�س إنريكي يحظى 
بخدمات كافة العبيه المتاحين في جلس�ة 
م�ران الي�وم التي ش�ارك بها أيض�ا العبي 

الرديف مارلون سانتوس وكارليس ألينيا.
وتعد هذه أول جلس�ة م�ران يجريها رجال 
إنريكي عقب فوز البرس�ا الس�بت الماضي 
على إسبانيول بثالثية نظيفة، ومن المقرر 
غ�دا  أخ�رى  م�رة  للتدريب�ات  يع�ودوا  أن 

الخميس وبعد غد الجمعة عش�ية مواجهة 
فياريال المهمة السبت على كامب نو.

ويحت�ل برش�لونة ص�دارة الليج�ا برصيد 
81 نقط�ة، وه�و نفس رصيد ري�ال مدريد 
الوصيف، إال أنه يتفوق عليه في المواجهات 
المباش�رة، علم�ا ب�أن الملك�ي ل�ه مباراة 
مؤجلة أمام سيلتا فيجو قد تمنحه الصدارة 

المطلقة حال الفوز بها.
أما فياريال، فيحتل المركز الخامس برصيد 

63 نقطة.

صحيفة بريطانية: »20« رقاًم قياسيًا صنعت أجماد كريستيانو رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

احتفل�ت صحيف�ة “مي�رور” البريطانية، 
بتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
مهاجم ري�ال مدري�د، بعد تس�جيله ثالثة 
أهداف في مرمى أتلتيكو مدريد، خالل لقاء 
الفريقين مس�اء الثالثاء، ف�ي ذهاب الدور 

قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ونش�رت الصحيف�ة، 20 رقًم�ا تاريخًي�ا، 
صنعوا مج�د رونالدو طوال مس�يرته مع 
ك�رة القدم س�واء م�ع ناديي ري�ال مدريد 
منتخ�ب  وكذل�ك  يونايت�د،  ومانشس�تر 

البرتغال، وذلك على النحو التالي.
1. أكث�ر الع�ب س�جل هاتريك ف�ي تاريخ 

الدوري اإلسباني 32 مرة.
2. الالع�ب الوحي�د ال�ذي س�جل في كأس 
و2014،  و2010   2006 أع�وام  العال�م 
وبطولة أمم أوروبا 2004 و2008 و2012 

و2016.
ف�ي  ه�دف   100 يس�جل  الع�ب  أول   .3

البطوالت األوروبية لألندية.
4. أس�رع الع�ب يس�جل 250 هدًف�ا ف�ي 

مشواره مع األندية.
5. اله�داف التاريخ�ي لمنتخ�ب البرتغ�ال 

برصيد 71 هدًفا.
6. أكث�ر الع�ب تمثي�اًل لمنتخ�ب البرتغال 

برصيد 138 مباراة رسمية وودية.
7. اله�داف التاريخ�ي لفريق ري�ال مدريد 

برصيد 399 هدًفا.
8. االنضمام للتش�كيلة المثالية ألفضل 11 

العبا في أوروبا 11 مرة.
9. أفضل رياضي في البرتغال خارج حدود 

بالده برصيد 8 مرات.
10. الالع�ب الوحي�د الذي ف�از بالبطوالت 
ودوري  وس�وبر  وكأس  دوري  المحلي�ة 
األبط�ال وكأس العال�م لألندي�ة، وأفض�ل 
العب في الدوري والح�ذاء الذهبي والكرة 

الذهبية مع فريقين مختلفين.
11. أكثر العب تس�جيالً لألهداف بضربات 
رأس في تاري�خ دوري األبطال برصيد 18 

هدًفا.
12. الالع�ب الوحيد الذي تخطى حاجز 50 
هدًفا ف�ي األدوار اإلقصائية لدوري أبطال 

أوروبا، بوصوله إلى 52 هدًفا.

13. الهداف التاريخي للبطوالت األوروبية 
الستة الكبرى برصيد 367 هدًفا.

14. أكثر العب تسجيالً لألهداف في نصف 
نهائ�ي دوري األبط�ال برصي�د 13 هدًف�ا، 

حيث كسر رقم دي ستيفانو 11 هدًفا.
15. الالعب الوحيد الذي تخطى حاجز 100 
هدف في دوري األبطال، بوصوله إلى 103 

هدف.
16. يتف�وق رونالدو بأهداف�ه ال� 103 في 
دوري األبط�ال عل�ى أندية أخ�رى عريقة 
مثل أتلتيكو مدري�د 100 هدف، بنفيكا 98 

هدًفا.
17. تس�جيل 20 هدًف�ا عل�ى األق�ل في 8 

مواسم متتالية مع ريال مدريد.
18. أكثر العب تسجيال لألهداف في مرمى 

ضيوفه بدوري األبطال برصيد 54 هدًفا.
19. أول الع�ب يس�جل ف�ي مرم�ى جميع 
األندية ال� 19 بالدوري اإلسباني في موسم 

واحد 2011 / 2012.
20. الهداف التاريخي لمسابقات المنتخبات 
األوروبي�ة بتس�جيل 23 هدًفا، س�واء في 

بطولة أوروبا أو التصفيات المؤهلة.

إزاحة الستار عن خطة بايرن ميونيخ 
يف مريكاتو الصيف

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية ألمانية، 
عن الصفق�ات التي يس�تهدف 
نادي باي�رن ميونيخ، التعاقد 
معه�ا خالل فت�رة االنتقاالت 
الصيفي�ة المقبل�ة، اس�تعداًدا 
صحيفة  الجديد.وقالت  للموسم 
س�بورت بيل�د “باي�رن ميونيخ 
االنتقاالت  س�يقصد س�وق 
بع�د الخ�روج م�ن دوري 
وكأس  أوروب�ا  أبط�ال 
ألماني�ا هذا الموس�م”.

الصحيف�ة  وأضاف�ت 
“باي�رن 

يس�تهدف خل�ق مزيج بي�ن الالعبين األلم�ان والنجوم 
العالميي�ن المبدعي�ن، لضم�ان المزيد م�ن النجاح في 

المستقبل مرة أخرى”.
وتابع�ت “معلوماتنا تقول ب�إن بايرن مهت�م بالتعاقد 
مع لي�ون جوريت�زكا )22 عاًما(، العب ش�الكه والذي 
ينته�ي عق�ده م�ع األزرق الملك�ي في صي�ف 2018”.

وأوضح�ت “في حال�ة عدم تجدي�د عقده مع ش�الكه، 
فإن األخير س�يبيعه هذا الصيف حتى ال يخسر خدماته 
مجاًن�ا الصيف المقبل، وفي ه�ذه الحالة يريد بايرن أن 
يكون متواجًدا في سباق التعاقد معه”.وأردفت: “إدارة 
النادي البافاري تواصلت بالفعل مع ألكس�يس سانشيز 
)28 عاًما(، نجم آرس�نال، وتبادلت المناقش�ات األولية 
مع�ه لمعرفة راتبه، إال أن بايرن قد ال يس�تطيع التعاقد 
مع�ه نظًرا لكثرة المهتمين بخدماته”.وأكملت: “أيًضا 
سيرجي جنابري )21 عاًما( جناح فيردر 
بريم�ن، ع�اد إل�ى مخطط�ات بايرن 
ميوني�خ حيث لم يقطع المدير التقني 
بالن�ادي الباف�اري التواص�ل م�ع وكالء 

الالعب الشاب”.
وأتم�ت: “جوليان بران�ت )20 عاًم�ا( نجم باير 
ليفركوزن الش�اب، كان بايرن ينوي التعاقد 
معه في صي�ف 2018، إال أن�ه قد ينضم 
ه�ذا  البوندس�ليجا  بط�ل  لصف�وف 

الصيف.

كالسيكو العراق.. سيكون آسيويًا هذه املرة
بغداد/ المستقبل العراقي              

تأه�ل فريقا ال�زوراء والق�وة الجوية، الى 
ال�دور االربع�ة م�ن بطول�ة كأس االتحاد 
االسيوي بعد خوضهما مباراتي مع االهلي 

االردني والحد البحريني.
وتع�ادل فري�ق ال�زوراء مع االهل�ي االردني 
بهدف ل�كل منهما، فيما اجتاز الق�وة الجوية الحد البحريني 

بهدف واحد مقابل ال شيء للحد.

وفي دور نصف النهائي عن غرب آس�يا ف�ي مباراتان ذهاب 
واي�اب والس�ؤال هل س�يوافق االتح�اد اآلس�يوي على لعب 
المباراتان في العراق؟ واجراء مباراة الذهاب في 15 من ايار 
الجاري في ملعب الجوية، واالياب في 30 من ايار على ملعب 

الزوراء؟.
يش�ار الى ان الفرق المرش�حة هي: ال�زوراء اول المجموعة 
االول�ى، و القوة الجوي�ة اول المجموعة الثاني�ة، والوحدات 
اول المجموع�ة الثالث�ة ، والوحدة الس�وري افض�ل ثان من 

المجموعات الثالث.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

طرق جديدة لصناعة الطوب عىل سطح املريخ
تمك�ن علماء من جامعة كاليفورني�ا األمريكية من التوصل لطريقة 
ستساعد رواد الفضاء يف املستقبل عىل استخدام تربة املريخ لصناعة 

الطوب ومواد البناء.
بعد أن أعلنت وكالة ناس�ا منذ فرتة ع�ن خطتها لغزو املريخ وإقامة 
مس�تعمرات برشية جديدة عىل س�طحه خالل األع�وام القادمة، بدأ 
الكثري من العلماء بالتفكري بطرق جديدة ملس�اعدة الرواد األوائل عىل 
اس�تخدام موارده لبناء مستوطناتهم، للتمكن من العيش يف ظروف 

الكوكب الصعبة.
ويف واح�دة م�ن الدراس�ات تمك�ن العلم�اء يف جامع�ة كاليفورني�ا 
األمريكي�ة من التوصل لطريقة جديدة ملحاكاة ظروف البناء التي قد 
يس�تخدمها رواد الكوكب األوائ�ل، وعن تلك الطريقة ق�ال العالم يو 
تس�ياو: »تمكن�ا يف مخابر الجامعة، وباالعتماد ع�ىل املعلومات التي 
حصلنا عليها من وكالة ناسا الفضائية، من تصميم مكعبات، تشبه 
مكعبات طوب البناء، من مواد بركانية أرضية تشبه إىل حد كبري تربة 
كوكب املريخ، الطريقة لم تتطلب تس�خني تلك املواد أو مزجها بمواد 

أخرى، واملكعبات الناتجة كانت صلبة إىل حد يشبه الخرسانة«.

املقادير:
1 كوب دقيق متعدد األغراض

1 كوب ذرة مجروشة
3/2 كوب سكر أبيض
1 ملعقة صغرية ملح

3 2/1 ملعقة صغرية بيكنج بودر
1 بيضة

1 كوب لبن
3/1 كوب زيت نباتي

طريقة التحضري:
س�خني الف�رن ع�ىل درج�ة ح�رارة 200 درج�ة 

مئوية.
ضعي القليل من الزيت يف صينية مس�تديرة قابلة 

لإلستخدام يف الفرن.
يف بول�ة كب�رية الحج�م ضع�ي الدقيق و ال�ذرة و 

السكر و امللح و البيكنج بودر و قلبي.
اضيف�ي اللبن و البيض و الزيت تدريجيا اىل مزيج 
الدقيق و الذرة و قلبي جيدا حتى تمام اإلختالط ثم 

ضعي املزيج يف الصينية.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة من 20-25 دقيقة.

قدمي كيك الذرة باللبن والس�كر مع عصري املنجو 
باملكرسات.

هاتف »مضاد لالخرتاق« هناية 2017
يق�ع ما يق�ارب نص�ف أصح�اب الهواتف 
الذكي�ة يف الواليات املتح�دة ضحية لرسقة 
بياناتهم اإللكرتونية، س�نويا، لذلك يعتقد، 
جون م�كايف، الخبري يف األمن اإللكرتوني أن 
لدي�ه الحل..فقد كش�ف النقاب عن خطط 
لتطوي�ر م�ا يس�ميه »أول هات�ف ذكي يف 
العالم يحمي الخصوصية«.ويخطط مكايف 
إلطالق الهاتف يف وقت الحق من هذا العام، 
ع�ر رشكة »MGT« الت�ي يمتلكهاوقال إن 
الهاتف »يحتوي عىل مجموعة من الوصالت 
يف الخلف تس�مح للمس�تخدم ب�أن يفصل 
بحركة يدوية البطاري�ة والبلوتوث ومحدد 
املوقع الجغ�رايف، والكامريا واملايكروفون«، 
باإلضاف�ة إىل أنه س�يتيح إمكاني�ة البحث 

عر اإلنرتنت دون تحديد اس�م للمستخدم.
وس�وف يدخ�ل هات�ف م�كايف الجديد ألول 
مرة س�وق الهواتف الذكية مع نهاية العام 
الج�اري، بينم�ا س�تكون النس�خة الثانية 
من الجهاز جاهزة للتس�ويق يف صيف عام 

.2018
ووفق�ا لجون مكايف، فإن الهاتف س�يكون 
مح�ل اهتمام كب�ري باعتب�ار أن الكثري من 
املس�تخدمني يبحث�ون ع�ن الخصوصي�ة 
الذك�ي.  الجه�از  مواصف�ات  يف  واألم�ان 
وم�ن املنتظ�ر أن يدعم هاتف م�كايف نظام 
التش�غيل أندرويد، وتشري املعلومات األولية 
إىل أنه سيتم إنتاج 16 ألف جهاز يف النسخة 

األوىل منه.

ق اليوم..كيك الذرة باللبن والسكر
طب

رشب الكحول جرعة واحدة خطرعىل القلب
ق�د ي�ؤدي رشب بضع ل�رتات من الب�رية دفعة 
واح�دة إىل اإلصاب�ة بع�دد من أم�راض القلب.

توص�ل العلماء إىل ه�ذا االس�تنتاج بعد فحص 
بعض املشاركني يف مهرجان “أكتوبر فيست” يف 
ميوني�خ، وقالوا إن رشب لرتين من البرية دفعة 
واحدة قد ي�ؤدي إىل عواقب خطرية، إذ يزيد من 
خطر فش�ل عضل�ة القلب واإلصاب�ة بالنوبات 
القلبية.وأج�رى العلم�اء تلك الدراس�ة يف أثناء 
إقامة مهرجان “أكتوبر فيس�ت” عام 2015 يف 
 European“ ميونيخ، ونرشوا نتائجها يف مجلة
Heart Journal” األوروبية.ويتمي�ز املهرج�ان 

بوجود ع�دد من الخي�ام، حيث يع�رض صناع 
الب�رية يف ميوني�خ البرية الخاصة به�م لبيعها، 
وتحتوي عىل نس�بة كحول ت�رتاوح بني 5.8% 

و6.3%.
وأجرى العلماء تجرب�ة عىل 3026 متطوعا من 
املش�اركني يف املهرج�ان، والذين بلغ متوس�ط 

أعمارهم 34 عاما، %30 منهم من النساء.
وأظه�ر تحلي�ل املعلومات التي ت�م جمعها، أن 
خطر اإلصابة باضطراب نبضات القلب، ارتفع 
عن�د زي�ادة كمية الكح�ول ل�كل كيلوغرام من 

الدم.

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 

اعالن
ادناه االنذار املس�ري م�ن قبل دائرتنا  بواس�طة دائرة لكات�ب العدل يف 
الب�اب الرشق�ي املح�رتم بالع�دد 11230 يف 2017/4/17 واملوج�ه اىل 
)نعيم عبعوب مس�اعد الكعبي( عنوانه بغ�داد/م507 / زقاق 9 / دار 

14 ملجهولية محل االقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة االنذار

س�بق وان اس�تاجرت الدار املرقمة )38/7/7 الرصافية ( ضمن محلة 
118 زق�اق )1( دار )49( مل�دة خمس�ة وع�رشون س�نة للف�رتة م�ن 
2014/5/1 ولغاي�ة 2039/4/30 كون�ك كن�ت ش�اغال منصب وكيل 
بلدي يف امانة بغداد واس�تنادا اىل االم�ر االداري الصادر من مكتب امني 
بغ�داد وبناءا ع�ىل التوصيات الصادرة من اللجن�ة التحقيقية يف مكتب 
املفتش العام الفقرة ) 5( بالعدد م/328/3 يف 2016/1/21 واملتضمن 
فس�خ العقد املرم مابني دائرتنا وبينكم  لذا ننذركم برضورة الحضور 
اىل دائرة العقارات الجراء التس�وية الحسابية وتس�ليم املاجور وخالل 
م�دة 15 يوم م�ن تاريخ تبلغكم باالن�ذار اعاله وبخالفه س�يتم اتخاذ 
االج�راءات القانونية بحقكم وم�ن ضمنها اقامة دع�وى قضائية مع 

التعويض استنادا للمادة 177 مدني
املنذر /امني بغداد/اضافة لوظيفته
وكيله  املحامي /احمد مظهر بادي
والصادرة من امانة بغداد
H25216/ واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد/ساحة الخالني

لع�دم حص�ول راغ�ب والحاق�ا باعالنن�ا 65 يف 2017/3/8 تعلن 
لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري االمالك 
املدرج�ة مواصفاتها  يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها 1 ملك 
استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. 
فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات 
ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 25 % 
م�ن القيم�ة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من 
اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدي�ة قلعة صالح ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 81 لسنة  2017
تعل�ن مديري�ة الزراعة يف محافظ�ة بغداد الك�رخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املساحة املبينة 
اوصافه�ا ادناه باملزايدة العلنية  وفق قان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 لس�نة 1983  يف 
الي�وم الثالثني م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة او يوم 
العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية وستكون 
املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف مقر  شعبة زراعة الطارمية 
... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم 
املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  

املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1143 / ش / 2017 

التاريخ 3 / 5 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / مهند عدنان احمد

اقام�ت املدعية حنان حربي حس�ن الدعوى املرقمة 
اعاله تطالبك فيها باالثاث الزوجية وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 10 / 5 / 2017 ويف حال�ة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1152 / ش / 2017 

التاريخ 3 / 5 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / طه ياسني عبد عيل

اقامت املدعي�ة صابرين عبد الواح�د كاظم الدعوى 
املرقم�ة اع�اله تطالبك فيه�ا نفقة للطف�ل عصام 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 8 / 5 / 2017 ويف 
حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1151 / ش / 2017 

التاريخ 3 / 5 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / طه ياسني عبد عيل

اقامت املدعي�ة صابرين عبد الواح�د كاظم الدعوى 
املرقمة اعاله تطالبك فيها تأييد حضانة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف ي�وم 8 / 5 / 2017 ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أّن الحيوان الوحيد الذي ال يوجد 

صدى لصوته هو البط. 
ه�ل تعلم أّن ش�خص واحد يس�تطيع أن 
يعم�ر اىل عمر 116 س�نة أو أكثر من بني 

بليونني شخص. 
ه�ل تعل�م أّن الوالعة عرفت قب�ل معرفة 

عود الثقاب!.
 هل تعلم أّن سكان مدينة أوهايو املوجودة 
يف والي�ة كليفالن�د ال يس�تطيعون صي�د 

الفرئان إاّل برتخيص. 
هل تعلم أّن السمكة الذهبية تكمن ذاكرتها 

يف مدة تصل إىل ثالث ثواني فقط!. 
هل تعلم أّن النس�اء أقل عرضة من رضب 

الصواعق من الرجال. 
ه�ل تعلم أّن الحرشة الوحيدة التي تتمكن 
من تحريك رأسها هي حرشة فرس النبي. 
هل تعلم أّن التفاح له تأثري بشكل أكر من 
مادة الكافيني يف جعل الشخص مستيقظ 

حتى الصباح. 
ه�ل تعل�م أّن القفص الصدري لإلنس�ان 
يتحرك عند التنفس يف السنة الواحدة أكثر 

من خمسة ماليني مرة. 
ه�ل تعل�م أّن االجم�ري يوج�د قلب�ه يف 

رأسه.
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ملاذا زنا الزوج يف دار الزوجية؟حالة الرتدي العريب  
سالم مكيماجد الحسناوي

من أس�باب التردي العربي الزيف وخداع المنفردين بالسلطة 
أباحوا ألنفسهم الغدر والنفاق وخيانة األمانة وعرف التاريخ قديماً 
بع�ض الحكام قلبوا الحقائ�ق وزيفوا التاريخ تعظيماً ألنفس�هم 
وتحقي�راً لخصومه�م إلقناع الن�اس بأحقيته�م بالحكم وأصبح 
الح�كام العرب من زعماء وامراء ومل�وك في يديهم معاول الهدم 
للعبث بعقول اآلخرين ومنها وس�ائل اإلعالم التي تحاصر الطفل 
ومالحقة اإلنس�ان حتى في فراشه ولجوء األجهزة الحاكمة إلى 
الكذب وتزيي�ف الحقائق والحكام ينقل�ون أخبارهم وأرائهم إلى 
اآلذان والعي�ون والعقول والتحكم في التوجيه وسياس�ة تصديق 
الك�ذب عل�ى الناس حتى ل�و كان في القوة وانكش�ف المس�تور 
وخلق جواً من عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم وتزعزعت أركان 
المصداقي�ة وعرف�ت الس�احة العربية حكام�اً اس�تبدوا ورفعوا 
ش�عار الحرية والديمقراطية كذباً ونفاقاً ويصبح الحاكم العربي 
المش�رع والمنفذ والقاضي واالزرار يحركه باصبعه متى يش�اء 
واالتجاه لذي يختاره حس�ب مزاجه ورأيه يصنع االغالل والقيود 
وينص�ب المش�انق وينش�ر الرع�ب والخوف ف�ي قل�وب الناس 
لتكريس س�لطانه وهذه إساءة لنفسه وش�عبه وأصبحت الحرية 
للحاكم يعمل بالش�عب ما يش�اء دون رقيب وحس�يب مما فقدت 
األم�ة اس�تقرارها ورجالها م�ن علم�اء وكفاءات في س�راديب 
التنكي�ل والتعذيب وعملت االجهزة الحاكمة برلمانات وهمية من 
صنعه�م لخداع الناس وضوء الش�مس ال يمكن اخفاءه بالغرابيل 
م�ن نهب اجه�زة الحكم الثروات من حاش�ية واذناب وامتد خبث 
الس�لطة الحاكم�ة إلى عقيدة الن�اس الدينية لخدمة مش�اريعهم 
وتحوي�ل الن�اس ب�دل التعلق باالخ�الق ال�ى االنش�غال بمتابعة 
المطربين واالزياء الغير محتش�مة واصبحت الصالة ال تنهى عن 
الفحش�اء والمنكر وحين الفراغ منها يتعاطى المحرمات والغش 
التج�اري كيف نرد الظالم وننتصر للمظل�وم والذود عن األوطان 
ونصون األعراض ومعالجة حالة التردي أساس�ها المواطن الحر 
وبفض�ل الحاك�م العربي كرس الفرق�ة وم�زق المجتمع لغرض 
التسلط والبقاء وعلى الشعوب تحمل مسؤولياتهم والتخلص من 
ش�رور الحاكم الطاغي ورميه ف�ي مزبلة التاريخ ال يمكن اصالح 
الواقع العربي المتردي دون الخالص من الحاكم المارق وحاضنة 
اإلره�اب وتبذي�ر األموال كمل�وك الس�عودية الذين قتل�وا العباد 
ودمروا البلدان كما في س�وريا واليمن والعراق والش�عوب الحرة 
هي التي ترس�م المس�تقبل المش�رق والش�عوب الخاملة الراكدة 
تصن�ع الطغاة وتش�كو من جرائمهم وتخلق حياة س�وداء تحمل 

في طياتها الجور والدمار. 

الزن�ا فعل محرم ش�رعا، بغ�ض النظر عن الزم�ان والمكان. 
وسواء ارتكب من قبل شخص متزوج ام غير متزوج.

 ف�ي القانون العراقي، هناك اخت�الف في حاالت تجريم الزنا، 
باخت�الف مرتكبه. فالزاني�ة المتزوجة، تختلف حالتها بالنس�بة 
لغي�ر المتزوجة، وال�زوج الزاني، حي�ن يزني في بي�ت الزوجية 
يختلف عنه حين يزني في مكان آخر، بالغ سن الرشد يختلف عن 

الصبي او الفتى.
وكثيرا ما كنت اس�أل: لماذا لم يج�رم القانون ارتكاب الزوج 
فعل الزن�ا في مكان غير بيت الزوجية بينم�ا عاقب الزوجة بكل 
الح�االت. الم�ادة 377 ثانيا تنص: يعاقب ال�زوج بالحبس اذا زنا 
في منزل الزوجية. في حين تنص الفقرة االولى: تعاقب بالحبس 
الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية 

ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن بمقدوره بحال العلم بها.
 قب�ل اي�ام، اخبرني ش�خص في المحكم�ة انه ين�وي اقامة 
دعوى تفريق ضد زوج ابنته ألنه ضبطه متلبسا بالزنا داخل بيت 
الزوجية. وبّين أن األمر طبيعي لو شاهده في مكان آخر، ألنه اي 
المتحدث شخصيا لديه عالقات خارج إطار الزوجية، لكنه يحترم 
بيت الزوجية، وال يستخدمه ألغراض غير قانونية. عندها أدركت 

اإلجابة عن سؤالي اعاله.
 القان�ون بطبيعت�ه، يحاكي العقليات واالعتقادات، ويس�عى 
ال�ى احتوائه�ا في اط�ار قانون�ي. فالعرف الس�ائد، ه�و حرمة 
بي�ت الزوجية، وافت�راض انه مقدس وال يج�وز ان يدخله الفعل 
الفاح�ش، حتى لو كان الزوج يرتكبه خارج�ا، فاألمر هّين. لكن 
بمج�رد ان يدخ�ل البيت ذل�ك الفعل، فاألمر فيه جنب�ة كبيرة. ان 
معاقب�ة فعل الزن�ا المرتكب من قبل احد الزوجي�ن، هو محاولة 
لرد االعتبار للزوج المجنى عليه، حيث منحه القانون حق تحريك 
الش�كوى وخصه بهذا الحق لوحده، هو كي يرد له االعتبار، ويتم 
تعويضه معنويا، عبر معاقبة الزوج الذي خدش العالقة الزوجية 
بفعل شائن. والقانون، يفترض انه يعدل بين الناس، بغض النظر 
ع�ن الجنس، فم�ا يطبق على الرجل يطبق عل�ى المرأة. لكن هنا، 
القان�ون فرق بي�ن الزوج والزوج�ة، وحاكى العرف الس�ائد في 
المجتم�ع، في حين انه يفت�رض ان يحاكي العدل فقط. لو أخذنا 
الموض�وع م�ن زاوية ان ارت�كاب الزنا في من�زل الزوجية، اكثر 
فداحة واشد ضررا على المرأة من ارتكابه خارجه، لكن بالنهاية 
الفع�ل واح�د، ونتائجه واحدة، مع اختالف نس�بة تض�رر المرأة 
من�ه، لكن ه�ذا ال يعني إعفاء ال�زوج من العقاب لمج�رد انه زنا 

خارج منزل الزوجية!

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

عث�ر العلم�اء عل�ى جي�ن جدي�د، ل�دى البكتيري�ا 
الموج�ودة على جل�د األبقار، يس�اهم في مقاومة 

المضادات الحيوية.
الجراثي�م  الباحث�ون م�ن معه�د جامع�ة  ونش�ر 
البيطري�ة »ب�رن« بسويس�را، نتائج دراس�تهم في 

.Scientific Reports دورية
الض�ارة  غي�ر  البكتيري�ا  ع�ن  الحدي�ث  وي�دور 
موج�ودة  وه�ي   ،»Macrococcus caseolyticus«

في حليب البقر، باإلضافة إلى بعض مشتقاته مثل 
الجبن.

وق�د أظهرت التجارب أن ه�ذا الجين يوفر مقاومة 
لجميع الفئات الموجودة من المضادات الحيوية من 

نوع »بيتا الكتام«، بما في ذلك السيفالوسبورين.
م�ا يعن�ي أن ه�ذه الكائن�ات الحي�ة الدقيق�ة هي 
العامل الذي يصعب عالج األمراض المكتس�بة عبر 

العدوى.

يعم�ل باحثون بريطانيون من جامعة ميدلس�كس 
وجامع�ة بيدفوردش�ير بالتعاون م�ع متخصصين 
يابانيين على تطوي�ر أول روبوت يعمل كأخصائي 
اجتماعي.ويت�م تموي�ل البرنامج من قب�ل االتحاد 
األوروب�ي وحكومة اليابان، حي�ث تم تخصيص 2 
ملي�ون جنيه إس�ترليني للمش�روع، وم�ن المقرر 
أن تصب�ح أول ممرض�ة إلكترونية جاه�زة للعمل 
في غضون ثالث س�نوات.هذا وستقوم الروبوتات 

بمهام بس�يطة مثل نقل المرضى أو تقديم الطعام 
لهم.وبحس�ب جامعة ميدلس�كس، فإن الممرضة 
الروبوت تتميز بأنها أول روبوت في العالم، مصمم 
مع األخ�ذ بعين االعتبار الخصائ�ص واالحتياجات 

الخاصة بكبار السن.
وكم�ا كان مق�ررا م�ن قب�ل القائمين المش�روع، 
فإن الروبوت الجديد س�يبرمج على حسن األخالق 

واحترام ثقافة وتقاليد الشعوب األخرى.

احلليب هيدد البرشية! أول ممرضة روبوت!

يقضي بعض األش�خاص حياتهم في سلسلة مستمرة من القلق على 
أشياء قد تبدو دون قيمة، فيتكبدون في سبيل ذلك سيال من المشاعر 
الس�لبية المرافقة للقلق كاالكتئاب والحزن والخوف وغيرها الكثير. 
لك�ن القلق ليس بهذا الس�وء، كم�ا أثبتته نتائج دراس�ة حديثة، فقد 
يجعل من صاحبه أكثر اندفاع�ا وحرصا لتحقيق األفضل في حياته، 
وذلك م�ن خالل تروي�ض النفس لالس�تعداد الدائم ومواجهة أس�وأ 
الس�يناريوهات التي يمكن أن تحدث في ش�أن الموضوع الذي نقلق 
بخصوصه، وبهذا نوفر ألنفس�نا جدارا نفس�يا يحم�ي توقعاتنا من 
الخيب�ة واإلحباط ف�ي حال وق�وع المحظور.وت�رى الدكتورة كيت 
س�ويني باحث�ة في جامع�ة كاليفورني�ا األميركية أن القل�ق يمتلك 
س�معة سيئة في العادة، إال أنه ليس بالسوء الذين نعتقد؛ فليست كل 
أنواع القلق غير مجدية أو محطمة للصحة البدنية والنفس�ية، فهناك 
القل�ق الذي يمثل حافزا ودافعا لإلنجاز أو لتحقيق المزيد من اإلنجاز 
وإتقانه، أو لتالفي الفش�ل أو تكراره، وهناك القلق الذي يمثل جدارا 

واقيا يحمي من الهزات النفسية واالنهيارات العاطفية.

القلق جدار واق حيمي من االهنيارات العاطفية


