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»االمام احلسني)عليه السالم(«

أوصيكم بتقوى اهلل 
فإن اهلل قد ضمن ملن اتقاه أن يحوله 

عما يكره إلى ما يحب

ص3القضاء يكشف تفاصيل احتيال عصابات عىل املواطنني بـ »التعيني«وبيع »لوحات السيارات«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4»حلـم قطـر«يدمـر املوزمبيـق

الـجـيـش الـيـمـنـي يـلـحـق »خـسائـر فـادحـة« بـالـقـوات الـسـعـوديـة 

سفراء ودبلوماسيون يشاركون بامراثون ببغداد تضامنا مع العراق يف حربه ضد »االرهاب«

القوات األمنية حتكم الطوق عىل »داعش«
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

واجه�ت الق�وات األمني�ة مقاوم�ة 
م�ن تنظي�م »داع�ش« في ش�مال غرب 
الموص�ل، أم�س األحد، بع�د فتح جبهة 
قت�ال جديدة ض�د اإلرهابيي�ن في إطار 
مس�عى الق�وات العراقي�ة لطردهم من 

المدينة بعد سبعة أشهر من القتال.
ويرد عناص�ر »داعش« ف�ي منطقة 
آخذة في التقلص على الهجوم بسلس�لة 
م�ن التفجي�رات االنتحارية للس�يارات 
الملغومة وبنيران قناصة يختبئون بين 
مئات اآلالف من المدنيين الذين ُيعتبرون 

فعلياً رهائن للمسلحين.
وبع�د أن أصب�ح للق�وات العراقي�ة 
موط�يء ق�دم ف�ي ضاحي�ة مش�يرفة 
تح�اول  الماض�ي  األس�بوع  الش�مالية 
التقدم نح�و األحي�اء القليل�ة المتبقية 
تح�ت س�يطرة »داع�ش« وم�ن بينه�ا 

المدينة القديمة.
وقال الجيش إنه اس�تعاد الس�يطرة 

بالكامل على ضاحية مشيرفة.
وق�ال عقي�د م�ن الوح�دة التاس�عة 
المدرعة التي تشارك في الهجوم إن قتال 
»داع�ش« في مش�يرفة بوج�ود الكثير 
م�ن العائ�ات فيه�ا قابعة ف�ي المنازل 

يعق�د المعركة. وبدأ فت�ح جبهة القتال 
الجدي�دة م�ن االتجاه الش�مالي الغربي 
األسبوع الماضي بعد أن توقفت جبهات 
القتال األخرى في أحياء المدينة األخرى 
حول المدين�ة القديمة التي تضم جامعا 
له قيم�ة رمزية بعد أن أعل�ن منه زعيم 
تنظيم »داعش« أبو بك�ر البغدادي دولة 

»خافة« المزعومة قبل ثاث سنوات.
الوالي�ات  تق�وده  تحال�ف  ويدع�م 
المتح�دة الق�وات العراقي�ة م�ن خ�ال 
ش�ن ضربات جوية وتقديم استشارات 

عسكرية على األرض.
التفاصيل ص3

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

ع�رض رئي�س البرلمان، أم�س األحد، 
غ�رب  تلعف�ر  قض�اء  لمش�اكل  حلي�ن 
الموص�ل متع�دد المكونات بع�د تخليصه 
الجب�وري،  س�ليم  وق�ال  داع�ش.  م�ن 
رئي�س البرلم�ان، ان اإلره�اب اراد خدش 
التاحم ف�ي تلعفر مح�اوالً تفكيك وحدة 

المجتم�ع العراقي من خال تأجيج الفتنة 
الطائفي�ة مذك�ًرا س�كانها بالق�ول »لقد 
ع�اش آباؤك�م واجدادك�م متآخي�ن ف�ي 
ه�ذه المدين�ة متضامني�ن متكاتفين في 
مواجهة األخطار والتحديات متش�اركين 
في األفراح واألت�راح وكأنهم عائلة وبيت 
واحد«.واض�اف خ�ال اجتماع�ه مع عدد 
من ش�يوخ ووجهاء عش�ائر قضاء تلعفر 

واس�تعراض  القض�اء  وض�ع  لمناقش�ة 
مش�اكله والس�بل الكفيلة اليجاد الحلول 
المناس�بة بعد تحريره من تنظيم داعش، 
»اننا  ندرك حراجة وحساسية ما جرى في 
تلعفر ونرى أن المبادرة منذ هذه اللحظة 
لل�م الش�مل والتفاه�م بين العش�ائر  في 

تلعفر أصبحت ضرورة الزمة.
التفاصيل ص3

داعـش 
يستهدف»شيعة الفلبني«

بانفجـاريـن 

خفر السواحل األمريكي: 
روسيـا حشـرتنـا بوضعيـة 

»كـش مـلـك«

قائد عمليات الرافدين:
وضعنا فوجًا دائميًا يف الكحالء 

ملتابعة بسط األمن

تـشـافـي
إفريقيا يدخل حسابات 

برشلونة

رئيس الربملان حيث شيوخ تلعفر عىل توقيع »وثيقة عهد« 
ويعرض مقرتحني حلل املشاكل

التنظيم اإلرهابي ينشر القناصة بني املدنيني لصد هجوم كاسح مشال املوصل
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عمليـات بغـداد تعتقـل شخـصا بحـوزته »28« قنبلـة يـدويـة يف الكـرخالسلطة القضائية تصدر توضيحا عن »فبكرة« حماكمة عىل قناة فضائية
الرافدين يعلن استمراره بمنح القروض والسلف والتسهيالت املالية للموظفني واملواطنني رئيس اجلمهورية يوجه الوزارات بتشغيل املصانع احلكوميـة

رشكة إيطالية تنجز »أضخم« جرس معلق يف البرصة 
مشابه جلرس »البوسفور« الرتكي

وزير النقل يوعز بتخفيض تذاكر السفر جلرحى 
احلشد الشعبي بنسبة 50 %

إرسائيل متنع التواصل مع األرسى الفلسطينيني 
املرضبني عن الطعام

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت اللجنة اإلعامية إلضراب المعتقلين 
إس�رائيل  إن  األح�د،  أم�س  الفلس�طينيين، 
مازال�ت تمنع كل أنواع التواصل مع األس�رى 
المضربي�ن ع�ن الطعام.وأضاف�ت اللجنة في 
بيان، أن مصلحة الس�جون تحرم األسرى من 
زي�ارة المحامي�ن منذ الي�وم األول لإلضراب، 
ول�م تتمكن مؤسس�ات األس�رى س�وى من 

زيارة عدد محدود من األسرى.
وأوضحت أن�ه بعد اليوم ال��20 لإلضراب 
أصب�ح الوضع الصح�ي لألس�رى المضربين 

أكث�ر خطورة، إذ زادت ح�االت فقدان االتزان 
وانخف�اض الضغط ونبض�ات القلب وضمور 
س�جون  ف�ي  األس�رى  العضات.ويواص�ل 
االحت�ال إضرابهم ع�ن الطعام للي�وم ال�21 
مطالبين بتحقيق عدد من المطالب اإلنسانية 
منها إنهاء سياسة العزل االنفرادي واالعتقال 
اإلداري وإنهاء سياس�ة منع زيارات العائات 

وعدم انتظامها وسياسة اإلهمال الطبي.
ودع�ت اللجن�ة الوطني�ة إلس�ناد إضراب 
المعتقلي�ن إل�ى تصعي�د الفعاليات الش�عبية 
التضامني�ة م�ع األس�رى األس�بوع الجاري، 
والب�دء بعصيان مدني واس�ع يت�م فيه إغاق 

الط�رق أم�ام جي�ش االحتال ومس�توطنيه، 
واالنطاق بمس�يرات نحو نق�اط التماس مع 

جيش االحتال الخميس المقبل.
وطالبت اللجنة في بيان أصدرته اليوم عقب 
اجتماعه�ا في رام الله الس�لطة الفلس�طينية 
باإلعان الفوري عن وقف كل أشكال التنسيق 
مع دول�ة االحتال وتعلي�ق انتخابات مجلس 
الهيئات المحلية المقررة في 13 مايو، وتركيز 

الجهود على دعم وإسناد المعتقلين.
ودع�ت إلى مقاطعة البضائع اإلس�رائيلية 
بشكل كامل ومنعها من األسواق الفلسطينية 

والتصدي المباشر لدخولها.
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رشكة إيطالية تنجز »أضخم« جرس معلق يف البرصة مشابه جلرس »البوسفور« الرتكي
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة )مي�ك( اإليطالي�ة للمقاوالت 
اإلنشائية، أمس األحد، إنجاز مرشوع بناء جرس 
معلق عىل ش�ط الع�رب يف محافظة البرصة يعد 
»أضخ�م« جرس يف الع�راق، الفت�ًة إىل أن الجرس 

مشابه يف تصميمه لجرس »البوسفور« الرتكي.
وق�ال مدي�ر ف�رع الرشك�ة يف الع�راق عمار 
مناح�ي إن »الرشكة أنج�زت مرشوع بناء جرس 
الش�هيد محمد باقر الصدر الذي يربط بني مركز 
مدين�ة البرصة وقضاء ش�ط الع�رب«، مبيناً أن 
»الج�رس الجديد يمتد فوق ش�ط الع�رب بطول 
1460 مرتاً، ويبلغ ارتفاعه 35 مرتاً فوق س�طح 
امل�اء، وبذلك يمك�ن للبواخر الكب�رة املرور من 
تحته بال معوقات«.ولفت مناحي إىل أن »الجرس 
يعد أضخم جرس معلق يف العراق، وس�يكون أحد 
أبرز معالم البرصة«، مضيفاً أن »الجرس يشبه يف 
تصميمه بعض الجسور الشهرة عاملياً، وأقربها 
إلي�ه من حيث الش�كل جرس البوس�فور الرتكي 
الذي يربط بني قارتي أوربا وآس�يا، وجرس ميلو 

الفرنيس الذي يعد أحد أعىل الجسور يف العالم«.
وتاب�ع، أن »امل�رشوع ت�م تنفي�ذه م�ن قبل 
كوادر إيطالية بنسبة 90%«، معترباً أن »الرشكة 
خاض�ت تجرب�ة مري�رة وقاس�ية خ�الل تنفيذ 
املرشوع بس�بب التعقيدات اإلداري�ة والتحديات 
األمني�ة، وكذلك الصعوب�ات املرتبطة بالحصول 
عىل س�مات الدخول )الفيزا( وتراخيص اإلقامة 
للعامل�ني يف امل�رشوع، بحي�ث أن م�دة التنفي�ذ 
الفعلية للمرشوع تبلغ 23 ش�هراً، لكن املرشوع 

استغرق إنجازه أربعة أعوام«.
محافظ�ة  يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  أن  يذك�ر 
الب�رصة تعاقدت يف عام 2012 مع رشكة )ميك( 
اإليطالي�ة إلنش�اء جرس »الش�هيد محم�د باقر 
الصدر« بكلف�ة تزيد عىل 70 مليون دوالر لربط 
ب�ني مركز املحافظة )مدين�ة البرصة( ومنطقة 
الصالحية يف قضاء ش�ط العرب، وهو واحد من 
أصل ثالثة أو أربعة مش�اريع اس�تمر العمل بها 
ولم تتوقف بس�بب الضائقة املالية التي تعصف 
باملحافظ�ة منذ عام�ني، فيما تم إيق�اف تنفيذ 

عرشات املشاريع غر املكتملة.

         بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزارة  نظم�ت 
ماراثونا »رمزيا« وس�ط بغداد 
يه�دف اىل اش�اعة الس�الم يف 
هذا البلد ال�ذي مزقته الحروب 
ويعد رسالة لتحدي »االرهاب« 

حسب القائمني عليه.
وزارة  س�فراء  وش�ارك 
م�ن  كب�ر  وع�دد  الخارجي�ة 
ع�دد  اىل  اضاف�ة  موظفيه�ا 
البعثات  مح�دود م�ن ممث�ي 
االجنبي�ة يف هذا الس�باق الذي 
احيط بإجراءات امنية مشددة 
ع�رب ن�رش ق�وات ع�ىل ط�ول 
مس�افة الس�باق الت�ي بلغ�ت 

خمسة كيلو مرتات .
وقال السفر برهان الجاف 
رئي�س دائرة اس�يا واس�رتاليا 
العراقي�ة  الخارجي�ة  يف وزارة 
»اله�دف  ان  ب�رس  لفران�س 
م�ن اقامة ه�ذا املاراث�ون هو 
التضام�ن م�ع قواتن�ا االمنية 
العامل�ة ع�ىل حماي�ة وراحة 

املواطن العراقي«.
واوض�ح »اردنا م�ن خالل 
املاراث�ون ال�ذي حم�ل صبغة 
ان  سياس�ية،  غ�ر  رياضي�ة 
نوصل اىل العالم رسالة تعكس 
والعراقي�ني  الع�راق  س�عي 
الس�الم  روح  اش�اعة  اىل 

والتسامح«.
م�ن  املاراث�ون  وانطل�ق 
م�رورا  الجادري�ة  منطق�ة 
بش�ارع ابي النؤاس الشهر يف 
قلب العاصمة وصوال اىل فندق 

بابل ذهابا وايابا.
ب�دوره، قال رئي�س دائرة 
التخطيط الس�يايس يف الوزارة 
»املب�ادرة  ان  ال�رباك  حي�در 
هي رس�الة لكل م�ن يحرض 
ان  واالره�اب  العن�ف  ع�ىل 
الش�عب العراقي محب للسالم 

ومناهض لالرهاب والعنف«.
اندونيس�يا  واعرب س�فر 
عن س�عادته باملشاركة، وقال 
»حاولن�ا ان نظه�ر من خالل 
مش�اركتنا دعمن�ا للحكوم�ة 
العراقي يف  العراقية والش�عب 

قتاله ضد االرهاب«.
واضاف »مشاركتنا فرصة 
للتع�رف عىل الش�عب العراقي 
عن قرب وبناء عالقات اقوى«، 
مشددا عىل انه »لم تساوره اي 

مخاوف امنية اثناء السباق«.
األمنية  الق�وات  وتخ�وض 
بدع�م التحالف ال�دويل معارك 
ضاري�ة ضد تنظي�م »داعش« 
يف املوص�ل ضمن اك�رب عملية 
ثان�ي  الس�تعادة  عس�كرية 
اكرب مدن العراق من س�يطرة 

»داعش«.

من اجلادرية مرورًا بشارع ابي نواس وصواًل اىل فندق بابل

سفراء ودبلوماسيون يشاركون بامراثون ببغداد تضامنا مع العراق يف حربه ضد »االرهاب«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات الرافدين اللواء عي املكصويص، 
أمس األحد، أن فوجاً من الجيش سيتواجد داخل قضاء 
الكحالء جنوب محافظة ميس�ان خ�الل األيام املقبلة 
ملتابعة بسط األمن وتنفيذ القانون، مشراً إىل أن تواجد 
الفوج يف القضاء سيكون بصورة دائمية.وقالت قيادة 
العملي�ات يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »قائد عمليات الرافدين اللواء عي املكصويص 
تفق�د الواجبات األمنية يف قضاء الكحالء والتقى مدير 
وضباط رشط�ة القضاء ورئيس املجل�س البلدي فيه 
وممث�ل القائممقامي�ة وبحث معهم الس�بل الكفيلة 
بديموم�ة األم�ن وجع�ل القضاء آمن�ا مس�تقراً عىل 
الدوام«.وأكد املكصويص، وفق�ًا للبيان، أن »فوجاً من 
الجيش من ضمن تشكيالت قوات وثبة األسد سيكون 
متواجداً داخل قضاء الكحالء جنوب محافظة ميسان 
خالل األيام القليلة املقبلة ملتابعة بس�ط األمن وتنفيذ 
القانون، وس�تكون واجبات الف�وج املذكور وتواجده 
بصورة دائمية«.وكان املكصويص أعلن، االثنني )1 أيار 
2017(، عن انطالق عملية »وثبة األس�د« يف محافظة 
ميسان إلسناد القانون ومالحقة الخارجني عنه ونزع 

األسلحة وبسط األمن يف املحافظة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عملي�ات بغداد، أم�س األحد، عن 
اعتقال ش�خص بحوزته 28 قنبلة يدوية كان ينوي 

بيعها يف جانب الكرخ من العاصمة.
وقال املتحدث باس�م القيادة العميد س�عد معن 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»مفارز مديرية مكافح�ة الجريمة املنظمة العاملة 
ضم�ن وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية 
ألقت القبض ع�ىل متهم بحوزت�ه 28 رمانة يدوية 

متفجرة مع الصواعق يف جانب الكرخ ببغداد«.
وأضاف معن أن املعتقل »كان يحاول بيعها وتم 
القبض عليه بالجرم املش�هود بع�د ورود معلومات 
استخبارية ومتابعة ميدانية للمتاجرين باألسلحة«، 
مبين�ا أنه »تم ضبط املواد أصوليا واتخاذ اإلجراءات 

القانونية«.

قائد عمليات الرافدين: وضعنا فوجًا 
دائميًا يف الكحالء ملتابعة بسط األمن

عمليات بغداد تعتقل شخصًا بحوزته 
»28« قنبلة يدوية يف الكرخ

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جه�از املخاب�رات الوطن�ي، أمس االح�د، القبض عىل 
عصابة لتزييف العملة وتهريب املخدرات، مشرا اىل ان العصابة 
املكون�ة م�ن 28 ف�رداً يواجه�ون العدال�ة اآلن ج�راء اعمالهم 
»االجرامي�ة«. وقال الجه�از يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »وبالتنسيق مع مجلس القضاء االعىل تم القاء 
القبض عىل ش�بكة اجرامية متكونة من 28 ش�خصا تنشط يف 
مدينة بغداد واملحافظات«، مبينا أن »هذه الشبكة تقوم بتزييف 
وترويج العمالت املحلي�ة واالجنبية واالتجار باملخدرات، اضافة 
اىل بيع وتهريب االثار«. وأضاف انه »تم ضبط مع الش�بكة التي 
كانت منترشة يف مناطق مختلفة من العاصمة بغداد كميات من 
امل�ربزات الجرمية م�ن مطبعة وعمالت مزيفة ووثائق رس�مية 
مع�دة للتزوي�ر وكمية م�ن املواد املخ�درة وقط�ع اثارية معدة 
للتهريب«.واشار الجهاز اىل ان »جزء من هذه الشبكة االجرامية 
كان�ت تقوم بتزوير العمل�ة العراقية من فئة 25 الف دينار و50 
الف دينار«، مؤكدا »ضبط بحوزتهم مليار و400 مليون عراقي 

باالضافة للمطبعة واجهزة الطباعة«.
واش�ار اىل ان »املجموع�ة االخ�رى تخصص�ت بانت�اج املواد 
املخدرة عىل حس�اب ارواح الش�باب«، مبينا أن »ج�زأًً من هذه 
الش�بكة قام�ت باالتج�ار باالث�ار والحص�ول ع�ىل ام�وال ملن 
يدف�ع اكثر وقد تم اع�ادة جميع هذه االثار الت�ي كانت بحوزة 

العصابة«. 
وبني أن »الجزء االخر من العصابة كانت تقوم بتزوير االوراق 
الرس�مية من جوازات ولوحات الس�يارات«، الفتا اىل أنها »تقدم 
التس�هيالت لالرهابي�ني خصوصا ولكل الخارج�ني عن القانون 
عموما«. واضاف الجهاز انه »تتبع خيوط الش�بكة واستطاعت 
م�ن ايقاع بالعصاب�ة كامل�ة يف مناطق متفرقة م�ن العاصمة 
بغداد وبس�اعة واحدة«، مؤكدا ان »العصابة تواجه العدالة االن 

جراء اعمالهم االجرامية«.

املخابرات يلقي القبض
 عىل عصابة من 28 فردًا خمتصة بتزييف 

العملة وهتريب املخدرات

       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مجلس القضاء األعىل أمس االحد ان تكون ما عرضته 
احدى القن�وات الفضائية يف حلقة تلفزيونية محاكمة حقيقة، 

محذرة تلك القنوات بتوخي الدقة والحذر من بث هكذا أمور.
وق�ال املتحدث باس�م املجلس عبد الس�تار برق�دار يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه إشارة إىل ما عرضته 
إح�دى القن�وات التلفزيونية قب�ل أيام يف حلقة لها من مش�هد 

يتضمن قاعة للمحكمة وحضور.
وأض�اف انه ن�وّد أن نوضح االت�ي: إن ما ت�م عرضه يف تلك 
القناة ال يمت للقضاء بصلة، إنما هو برنامج تلفزيوني، منوها 
اىل أن الش�خص ال�ذي ظهر وهو يوجه األس�ئلة مقدم لربنامج 

ليس قاضياً كما تداولته بعض مواقع التواصل االجتماعي«.
واردف برق�دار أن التفاصي�ل التي عرضت ليس�ت مرافعة، 
إنما هي جزء من سيناريو وإعداد الربنامج املسؤولة عنه القناة 

التلفزيونية، وكذلك الجالسني عىل املنصة ليسوا قضاة.
ودع�ا املتحدث باس�م القضاء القن�وات الفضائية إىل توخي 
الدق�ة يف ع�رض الربامج من ه�ذا النوع، مش�ددا عىل رضورة 
توضي�ح أن ما ت�م عرضه ليس محاكمة، انما مجرد س�يناريو 

من اعداد مقدم الربنامج.

السلطة القضائية تصدر توضيحًا عن »فبكرة« 
حماكمة عىل قناة فضائية

       بغداد / المستقبل العراقي

قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  اجتم�ع 
االعرجي أمس االحد مع والد الش�اب 
املتويف )حس�ني مازن( وأحد الش�هود 
لالطالع املبارش عىل مالبسات الحادث، 
بحس�ب م�ا اعلن�ه املكت�ب اإلعالمي 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  للوزي�ر 
العراقي« نس�خة منه؟ وخلص تقرير 
الط�ب الع�ديل يف محافظ�ة كربالء إىل 
عدم وجود دليل لتعرض الشاب حسني 
م�ازن إىل التعذيب، بعدم�ا اثر الكثر 
من الجدل حوله واتهمت ارسته افراد 
الرشطة بتعذيبه حتى املوت. وجاء يف 
وثيقة صادرة من الطب العديل بكربالء 

أنه »لم يش�اهد يف جثة املتوىف حسني 
مازن نارص اي دليل لحصول ش�دة او 
عنف او رضب عدا »الزرق الوريدي يف 
املرفق االيرس« املذكور يف اس�تمارتكم 
املرفقة املرقمة 2110 يف 2017/5/2 
العائ�دة للمومأ اليه اعاله حس�ب ما 
ثبت يف مس�ودة التقري�ر الترشيعي«. 
ول�م يوضح الكت�اب طبيع�ة »الزرق 
وكان  األي�رس«.  املرف�ق  يف  الوري�دي 
وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرج�ي قد 
أمر الجمع�ة بتوقيف أف�راد الرشطة 
الذي�ن أوقفوا الش�اب قب�ل يومني يف 
كربالء ومن ثم فارق الحياة يف ظروف 

غامضة. 
ووف�ق رواية رشطة كرب�الء، فأن 

الش�اب حس�ني م�ازن م�ن س�كنة 
الديوانية تعرض إىل وعكة صحية أثناء 
احتجازه يف مقر للرشطة وجرى نقله 

إىل مستشفى الهندية لغرض معالجته 
إال أن�ه ف�ارق الحي�اة اثن�اء محاولة 
الطبي�ب معالجت�ه. وج�رى اعتق�ال 
الش�اب م�ع مجموع�ة من الش�بان 
قالت الرشطة انهم كانوا يتس�كعون 
يف منطق�ة الجمعي�ة يف الهندية، دون 
توضيح التهمة املوجه�ة اليهم والتي 
اس�تدعت توقيفه�م ونقله�م إىل مقر 
الرشطة.وذك�رت رشط�ة كرب�الء أن 
خ�رباء األدل�ة الجنائي�ة كش�فوا عىل 
الجثة وثبت عدم تعرض الشاب إىل أي 
كدم�ات أو آثار لل�رب أو التعذيب. 
لك�ن ذوي الش�اب طالب�وا بترشي�ح 
الجث�ة ل�دى الط�ب الع�ديل يف بغ�داد 

لضمان حيادية التحقيق.

       بغداد / المستقبل العراقي

يف  والنواح�ي  األقضي�ة  أعل�ن مدي�ر رشط�ة 
محافظ�ة كركوك العميد رسحد قادر، أمس األحد، 
نجاة مدٍع عام من هجوم مس�لح استهدفه جنوب 

املحافظة.وق�ال ق�ادر إن »املدعي الع�ام القايض 
عم�اد عب�د الفل�ك كريم نج�ا من هجوم مس�لح 
اس�تهدفه نفذه مجهولون ع�ىل طريق بغداد تازة 

جنوب كركوك«.
وأش�ار قادر إىل »حدوث أرضار يف عجلة املدعي 

الع�ام نتيجة الهجوم«.يذك�ر أن محافظة كركوك 
)255 كم ش�مال بغداد(، تش�هد بني فرتة وأخرى 
أعماال مس�لحة تس�تهدف مدنيني وعنارص أمنية 
ويف غالبيته�ا تن�درج يف إط�ار الجريم�ة املنظم�ة 

والجنائية أو لدوافع مالية.

       بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم، أمس 
األح�د، وزارات الدولة بالعمل ع�ىل إعادة املصانع 
إنتاجي�ة  بطاق�ات  للعم�ل  املعطل�ة  الحكومي�ة 
عالي�ة وحماي�ة املنت�ج الوطن�ي، فيم�ا دع�ا إىل 
زيادة مخصص�ات الكوادر الهندس�ية يف املجاالت 
اإلنتاجي�ة وإص�دار القوانني الكفيل�ة بحمايتهم.

وقال معصوم يف بيان صدر عىل هامش لقائه وفدا 
من نقابة املهندس�ني، وتلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إنه وج�ه »كاف�ة ال�وزارات املعنية 
برتكيز العمل م�ن أجل إعادة املصان�ع الحكومية 

املعطل�ة للعم�ل بطاقات إنتاجية عالية«، مش�ددا 
عىل »ل�زوم االهتمام بالكوادر الهندس�ية يف كافة 
املج�االت اإلنتاجية وزي�ادة مخصصاتهم وإصدار 
املهندس�ني«.وأكد  بحماي�ة  الكفيل�ة  القوان�ني 
معصوم »األهمية القصوى لحماية املنتج العراقي 
الصناع�ي والزراعي والحد من ظاهرة االس�تراد 
العشوائي بما يسمح باالكتفاء الذاتي والتوجه إىل 
التصدير«، داعي�ا إىل »وضع خطط فعالة وإصدار 
األط�ر القانونية الكفيل�ة بدعم وتطوي�ر القطاع 
الخاص«.وأشار إىل »رضورة رفع املستوى العلمي 
للجامع�ات العراقي�ة وف�رض رقابة مش�ددة عىل 
مستوى الجامعات األهلية«، مشددا عىل »رضورة 

ب�ذل كل جهد لتعزي�ز مكانة وس�معة الجامعات 
والدويل«.وج�دد  الوطن�ي  النطاق�ني  يف  العراقي�ة 
معص�وم الدع�وة إىل »رعاي�ة أفضل للمهندس�ني 
العراقي�ني يف كاف�ة املج�االت«، معربا ع�ن دعمه 
»ملطالبهم ومقرتحاتهم الهادفة إىل تفعيل دورهم 
يف تطوي�ر االقتص�اد الوطن�ي ومس�اندتهم فيما 
يتعلق بتحس�ني ظروف حياتهم وتش�جيعهم عىل 
القي�ام بواجباتهم عىل أكم�ل وجه«.وكان مجلس 
النواب صوت، يف )25 نيس�ان 2017(، عىل صيغة 
قرار يلزم الجه�ات املعنية بتطبي�ق حماية املنتج 
الزراع�ي الوطني، فيم�ا هدد باس�تدعاء الجهات 

املعنية ملساءلتها يف حال عدم تنفيذ القرار.

وزير الداخلية جيتمع بوالد الشاب »املتوىف بطريقة غامضة« وأحد الشهود

رئيس اجلمهورية يوجه الوزارات بتشغيل املصانع احلكومية 
ومحاية املنتج الوطني

نجاة مدع عام من هجوم مسلح استهدفه جنوب كركوك
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين يوم عن استمرار فروعه يف بغداد واملحافظات 
بمنح القروض والسلف والتسهيالت املالية للموظفني واملواطنني .

وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه،ان املرصف مس�تمر بمنح القروض امليرسة و قروض 
االطباء فضال عن قروض اخرى و سلف موظفي الدولة وتسهيالت 

مالية والخدمات املرصفية االخرى.
وأش�ار البيان اىل ان »بعض فروع املرصف ومن بينها )فرع الجرس 
بالحل�ة وفرع عني التمر يف كربالء املقدس�ة وفرع س�وق الش�يوخ 
والفجر بالنارصية وفرع الس�كك ببغداد( حققت انجازات مالية يف 
منح القروض والسلف للمواطنني واملوظفني وبفرتة قياسية امتدت 

من 2017/1/1 اىل 2017/3/31.

الرافدين يعلن استمراره بمنح القروض والسلف والتسهيالت املالية للموظفني واملواطنني

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

واجه�ت القوات األمني�ة مقاومة من 
تنظيم »داعش« في شمال غرب الموصل، 
أم�س األحد، بعد فت�ح جبهة قتال جديدة 
ضد اإلرهابيين في إطار مس�عى القوات 
العراقية لطردهم من المدينة بعد س�بعة 

أشهر من القتال.
وي�رد عناص�ر »داعش« ف�ي منطقة 
آخذة في التقلص على الهجوم بسلس�لة 
م�ن التفجي�رات االنتحاري�ة للس�يارات 
الملغومة وبنيران قناص�ة يختبئون بين 
مئات اآلالف من المدنيين الذين ُيعتبرون 

فعلياً رهائن للمسلحين.
العراقي�ة  للق�وات  أصب�ح  أن  وبع�د 
موط�يء ق�دم ف�ي ضاحي�ة مش�يرفة 
تح�اول  الماض�ي  األس�بوع  الش�مالية 
التقدم نحو األحياء القليلة المتبقية تحت 
س�يطرة »داع�ش« وم�ن بينه�ا المدينة 

القديمة.
وق�ال الجيش إنه اس�تعاد الس�يطرة 

بالكامل على ضاحية مشيرفة.
وق�ال عقي�د م�ن الوح�دة التاس�عة 
المدرعة التي تشارك في الهجوم إن قتال 
»داعش« في مش�يرفة بوجود الكثير من 
العائ�الت فيه�ا قابعة في المن�ازل يعقد 
المعرك�ة. وبدأ فتح جبهة القتال الجديدة 
م�ن االتجاه الش�مالي الغربي األس�بوع 
الماض�ي بع�د أن توقفت جبه�ات القتال 
األخرى في أحي�اء المدينة األخرى حول 
المدين�ة القديم�ة الت�ي تض�م جامعا له 
قيمة رمزية بعد أن أعلن منه زعيم تنظيم 
»داعش« أبو بكر البغدادي دولة »خالفة« 

المزعومة قبل ثالث سنوات.
الوالي�ات  تق�وده  تحال�ف  ويدع�م 
المتح�دة الق�وات العراقي�ة م�ن خ�الل 
ش�ن ضربات جوية وتقديم استش�ارات 

عسكرية على األرض.
وقال ضب�اط في الجي�ش العراقي إن 
تعزيزات إضافية من قوات الرد الس�ريع 
وصلت إلى ش�مال غ�رب الموصل األحد 
للمس�اعدة في تطهير مناطق على ضفة 

نهر دجلة الذي يقسم المدينة.

وق�ال ضابط من وحدة الرد الس�ريع 
طلب عدم ذكر اسمه إن وحدته ستشارك 
ف�ي معرك�ة اس�تعادة الس�يطرة عل�ى 
وستس�اعد  الكنيس�ة  ح�اوي  منطق�ة 
الوح�دة التاس�عة م�ن الجي�ش لتصعيد 

الضغط على عناصر »داعش«.
وأم�س األحد، واصلت القوات االمنية 
عملي�ات تحري�ر ش�قق الهرم�ات ف�ي 

الموصل.
وقال قائد الش�رطة االتحادية الفريق 
رائ�د ش�اكر ج�ودت ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
“ق�وات ال�رد الس�ريع والفرق�ة االلي�ة 
تخوض معارك عنيفة مع عناصر داعش 
خ�الل تطهي�ر ش�قق الهرم�ات وس�ط 
الموص�ل”, الفتا ال�ى ان “قواتنا تمكنت 
الدواع�ش وتدمي�ر  م�ن قت�ل عش�رات 

عجالتهم”.
واض�اف ج�ودت ان�ه »ت�م تدمي�ر 9 
عجالت مس�لحة و5 دراج�ات ملغمة و3 
مقاومة طائرات ومستودع للذخيرة تابع 
للع�دو«, الفتا الى ان »قواتنا وبمس�اندة 
الجهد الهندس�ي تمكنوا من تفكيك اكثر 
50 عبوة ناسفة وتدفع باآلليات المدرعة 
واالس�لحة الس�اندة باتج�اه الهرم�ات 
الثاني�ة وتقت�رب م�ن مناط�ق الجس�ر 

الخامس«.
ونش�رت وزارة الدف�اع فيديو لضرب 
أن�ه ضم�ن  »داع�ش«، وقال�ت  معاق�ل 
عملي�ات الدعم الجوي للقطع�ات البرية 
المح�ررة نفذ صقور الج�و االبطال عدد 
م�ن الطلعات الجوية ف�ي قاطع عمليات 
تحرير نينوى بواس�طة طائرة )الس�زنا 
كرف�ان( واوقع�ت ف�ي صف�وف الع�دو 

خسائر فادحة في االرواح والمعدات.
وقال�ت أن هذه الضرب�ات تأتي هذه 
دقيق�ة  اس�تخباراتية  معلوم�ات  وف�ق 
شخصت اماكن العدو وتجمعاته السيما 
وان الجه�د الجوي للق�وة الجوية يعتمد 
اعتماداً كبيراً على الجهد االس�تخباراتي 
بعد ان تقلص نفوذ العدو وخس�ر الكثير 
م�ن المناطق التي كانت تحت س�يطرته 

في محافظة نينوى.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف المرك�ز االعالم�ي لمجلس 
القض�اء االعل�ى، أم�س األح�د، ع�ن 
إج�راءات قضائي�ة طال�ت عصاب�ات 
احتي�ال مختلفة انتش�ر نش�اطها في 
منطقة الشعب ش�مالي بغداد مؤخراً، 
الفتا إل�ى أن قس�ماً م�ن المدانين هم 
اشخاص »يبطش�ون« بمواطنين بغية 
الحص�ول عل�ى مبال�غ مالي�ة بحج�ة 
منحه�م لوحات تس�جيل س�يارات أو 

التعيين في دوائر الدولة.
ونقلت صحيفة »القضاء« الصادرة 
عن المركز االعالم�ي لمجلس القضاء 
االعلى، ع�ن قاضي الجنح في محكمة 
الشعب بتول جاسم القول، إن »منطقة 
الش�عب ش�مالي بغداد تش�هد تسجيل 
العديد م�ن الدعاوى بملف�ات مختلفة 
منها السرقة واالحتيال فضالً عّما بات 
يع�رف في االوس�اط المحلي�ة )الدَكة 
القضايا«،  العش�ائرية(، وغيرها م�ن 
مبينة أن »الرقعة الجغرافية للمحكمة 
تتمي�ز ب�أن الجريم�ة فيه�ا معقدة ما 
يؤدي ال�ى صعوب�ة في إتم�ام عملية 
الصلح مقارنة بباق�ي أحياء العاصمة 

بغداد«.
واضافت أن »ابرز مميزات المجتمع 
في الشعب هو تركيبته العشائرية ومن 
طبق�ات مختلف�ة«، مؤش�رة »تراجعاً 
في دع�اوى الجن�ح المعروضة أمامنا 
بس�بب قان�ون العفو، حي�ث لم يتخط 
عددها 20 دعوى خالل االش�هر الثالث 
االول�ى من هذه الس�نة، بينما وصلت 
خ�الل الع�ام الماضي بجميع أش�هره 

الى 500 دعوى«.

وش�ددت جاس�م عل�ى أن�ه »ف�ي 
2016 س�جلت المحكم�ة أعلى نس�بة 
الت�ي  بالماض�ي،  مقارن�ة  للدع�اوى 
كان�ت ال تتجاوز 90 دعوى في الس�نة 
الواح�دة«، الفت�ة إل�ى »كث�رة قضايا 
الس�رقات في المناط�ق التجارية التي 

تكثر فيها المحالت وع�رض البضائع 
حيث الكثافة كبيرة للمشترين«.

»انتش�ار  ال�ى  جاس�م  واش�ارت 
سرقات الحقائب النسائية في االسواق 
تنفذه�ا  والت�ي  للمدين�ة  الش�عبية 
أفراده�ا  يس�تقل  بس�يطة  عصاب�ات 

دراج�ات نارية«، موضحة أن »س�رقة 
الحقائ�ب النس�ائية تع�د م�ن الجرائم 
الخطي�رة، لم�ا تلحقه م�ن اذى يطال 
الضحية سواء على الصعيد الجسماني 

أو النفسي«.
كم�ا كش�فت قاض�ي الجن�ح ع�ن 

»القب�ض عل�ى عصابات تحت�ال على 
المواطنين بحج�ة تعيينهم، كما هناك 
دعاوى تخص بيع لوحات الس�يارات، 
يقوم المتهم�ون بها بأخ�ذ اموال من 

المواطنين ومن ثم يفرون«.
ولفت�ت ال�ى »جرائم النص�ب التي 

تكثر في منطقة الشعب، حيث يحترف 
المتهم�ون االحتي�ال عل�ى المواطنين 
بط�رق مختلف�ة«، داعي�ة »منظم�ات 
المجتمع المدني والجهات ذات العالقة 
لتثقي�ف المواطني�ن بمخاط�ر )الدكة 
العش�ائرية( الت�ي تنتش�ر بكث�رة في 

منطقة الش�عب مقارن�ة بباقي ارجاء 
العاصمة بغداد«.

وبينت قاض�ي الجنح أن »المواطن 
حقوق�ه  بأن�ه  حقيق�ة  ادراك  علي�ه 
يحصل عليها عب�ر القانون والمحاكم 
المختصة، وأن اللجوء إلى االعراف قد 
يشكل مخاطر على المجتمع«، مؤكدة 
أن »مناطق العشوائيات المتواجدة في 
الش�عب واطرافها تكثر فيه�ا الجرائم 
س�واء على صعيد الجن�ح أو الجنايات 

وبعضها جرائم خطيرة«.
م�ن جانبه�ا، افادت نائ�ب المدعي 
العام نضال الماجدي بأن »دور االدعاء 
في محكمة الجنح ضروري جداً كونه 

ضامنا الستكمال الدعوى«.
وأضاف�ت الماج�دي، أن »الدعاوى 
تتطل�ب تدقيق�اً، م�ا يؤث�ر في حس�م 
الدعوى وقد يغير في مساراتها بحسب 

ما نتوصل إليه من حقائق«.
ولفتت إلى أن »محكمة جنح الشعب 
تش�هد تكامالً في العم�ل بين القاضي 
ونائ�ب المدع�ي الع�ام«، موضحة أن 
»هذا التكامل س�هل حس�م العديد من 
الدعاوى ف�ي قرارات صحيحة وخالية 

من المشكالت القانونية«.
واشارت إلى أن »نائب المدعي العام 
ف�ي الجنح متواجد ف�ي جميع مراحل 
بالطري�ق  دوره  ويم�ارس  الدع�وى، 
ال�ذي رس�مه القانون ول�ه العديد من 

الصالحيات منها مناقشة الشهود«.
ولفت�ت الماجدي الى أن »الش�عب 
تش�هد تعقي�داً ف�ي المنطق�ة كونه�ا 
خليطا بين مجتمع ش�عبي وعشائري 
ومدن�ي وذلك اثر في نوعي�ة الدعاوى 

المعروضة امامنا«.

التنظيم اإلرهابي ينشر القناصة بني املدنيني لصد هجوم كاسح مشال املوصل

القوات األمنية حتكم الطوق عىل »داعش«

اكد انتشار سرقات احلقائب النسائية يف االسواق الشعبية

القضاء يكشف تفاصيل احتيال عصابات عىل املواطنني بـ »التعيني«وبيع »لوحات السيارات«

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

عرض رئيس البرلمان، أمس األحد، حلين 
لمش�اكل قضاء تلعفر غ�رب الموصل متعدد 

المكونات بعد تخليصه من داعش.
وقال س�ليم الجب�وري، رئي�س البرلمان، 
ان اإلره�اب اراد خ�دش التالحم ف�ي تلعفر 
محاوالً تفكيك وح�دة المجتمع العراقي من 
خالل تأجيج الفتنة الطائفية مذكًرا س�كانها 
بالقول »لقد عاش آباؤكم واجدادكم متآخين 
في ه�ذه المدينة متضامني�ن متكاتفين في 
مواجهة األخطار والتحديات متشاركين في 
األفراح واألتراح وكأنهم عائلة وبيت واحد«.
واض�اف خالل اجتماعه مع عدد من ش�يوخ 
ووجهاء عشائر قضاء تلعفر لمناقشة وضع 
القضاء واستعراض مشاكله والسبل الكفيلة 
اليج�اد الحلول المناس�بة بع�د تحريره من 
تنظيم داعش، »اننا  ندرك حراجة وحساسية 
ما جرى في تلعفر ونرى أن المبادرة منذ هذه 
اللحظة للم الشمل والتفاهم بين العشائر  في 

تلعفر أصبحت ضرورة الزمة، ومن المهم أن 
نمضي الى صيغة تحفظ عيش المكونات في 

هذه المدينة التي تنعم بالتعدد«.
وش�دد الجب�وري عل�ى ض�رورة تفويت 
الفرصة على اإلرهاب كي ال يجد مالًذا جديًدا 
للع�ودة ولذل�ك صار م�ن الالزم أن تس�تعيد 
تلعفر عافيتها بحضور جميع مكوناتها، وأن 
يتم حسم ملفات المشكالت االجتماعية التي 
حصلت أثناء دخول داعش الى هذه المدينة.

واش�ار الى ان الحل في تلعفر ينقسم إلى 
قس�مين:  األول عن طريق الحلول العشائرية 
واالجتماعية من خالل التفاهمات التي يقوم 
بها زعم�اء العش�ائر، والثاني ه�و احالة ما 
اس�تعصى م�ن هذه المش�اكل إل�ى القضاء 

للبت فيه.
وقال »أعتقد أن هذا الحل  سيوفر األجواء 
الطيب�ة لعودة  األوض�اع الى م�ا كانت عليه 
قبل أحداث داعش االرهابي، وأن يتم كل ذلك 
ضمن وثيق�ة عهد أخوية قابلة للتنفيذ توقع 
عليها جميع عش�ائر تلعفر  تتضمن إجراءات 

لحماية هذه العالقة من الخرق والعبث«.
وأمس، اعلن الحش�د الشعبي ان لواء علي 
االكب�ر التاب�ع له ق�د احبط هجوًم�ا لتنظيم 
داعش اثناء محاولته فك حصار الحش�د عن 
تلعفر، واكد قتل اكثر من 40 داعشًيا وتدمير 

4 سيارات مفخخة لهم.
وكان�ت األمان�ة العامة لمجل�س الوزراء 
نفت وجود رسالة أميركية للحكومة العراقية 
تتعلق بض�رورة تأجيل تحري�ر قضاء تلعفر 
غ�رب مدين�ة الموص�ل، وذلك بع�د ان قالت 
وكال�ة األنباء اإليراني�ة الرس�مية »إرنا« إن 
الحكومة العراقية تلقت رس�الة من الواليات 
المتحدة عبر س�فارتها في بغداد طلبت فيها 
إيقاف عمليات تحرير القضاء بذريعة تعرض 
الق�وات العراقي�ة إلى قصف ترك�ي في حال 

دخولها إليه.
ويعتبر قضاء تلعفر من المدن التركمانية 
الش�يعية العريقة ويقع عل�ى بعد حوالي 70 
كم ش�مال غرب�ي الموصل، وه�ي من كبرى 
المدن في محافظة نينوى ويبلغ عدد سكانها 

حوالي نصف مليون نس�مة ومس�احتها 28 
كيلومت�ًرا مربع�اً وتبعد عن غ�رب الموصل 
حوال�ي 45 كيلومت�ًرا وع�ن جن�وب الحدود 
العراقية التركية بحوال�ي 55 كيلومتًرا وعن 
ش�رق الحدود العراقية السورية بحوالي 60 

كيلومتًرا.
يتبع قض�اء تلعفر 3 ن�واٍح، وهي: ناحية 
ربيعة وتسكنها عش�يرة شمر وناحية زمار 
وتتكون م�ن 78 قرية 49 قري�ة عربية و29 
قري�ة كردية، وناحي�ة العياضية ويس�كنها 
خليط من العرب والتركمان واقلية من االكراد.

وكان�ت المدينة جزء من والية الموصل التي 
كانت احدى والي�ات الدولة العثمانية، وفيها 
قلعة بني�ت كقاعدة عس�كرية ويمكن اليوم 
مش�اهدة آثارها وبعد انس�حاب العثمانيين 
أقيم�ت حامي�ة في تل�ك القلعة وكان�وا أول 

مقيمي المدينة التي تجاور القلعة.
وتاري�خ تلعفر يرجع إل�ى عصر الحجري 
وه�ي م�ن الع���صور م�ا قب�ل التاريخ أي 

)6000 ق. م(.

احلشد الشعيب حيكم احلصار على القضاء ويصد هجومًا حاول فتح ثغرة

رئيس الربملان حيث شيوخ تلعفر عىل توقيع »وثيقة عهد« ويعرض مقرتحني حلل املشاكل
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قب�ل س�بعة أع�وام، كان�ت بامل�ا تحلم 
ب�ان تصبح »قط�ر« افريقي�ا ورمزا مرشقا 
لالقتص�اد يف موزمبي�ق، لك�ن تحقيق حلم 
قرية صيادي الس�مك هذه تأخ�ر اىل درجة 

انه بات أشبه بوهم.
يف 2010، اكتشف مهندسون عند مصب 
نه�ر روفوم�ا عىل طول الس�احل الش�مايل 
للبالد، احتياطات تقدر بخمس�ة تريليونات 
مرت مكعب من الغاز الطبيعي، يف ما عد أكرب 

اكتشاف يف العالم منذ فرتة طويلة.
واث�ار حجم ه�ذه االحتياط�ات اهتمام 
املجموعات العمالق�ة يف هذا القطاع والحلم 
ب�ان تصب�ح موزمبي�ق، إح�دى أفق�ر دول 
القارة االفريقية، الثالثة عامليا يف انتاج الغاز 

الطبيعي املسال.
وبدأ سكان باملا البلدة الهادئة التي تضم 
ثالث�ة آالف نس�مة بني م�زارع ج�وز الهند 

والشاطئ، يحلمون بمستقبل أفضل.
وق�ال بيدروابودونش�امو ممثل صيادي 
الس�مك يف البل�دة »بفض�ل ه�ذا امل�رشوع 
س�نحصل عىل وظائف. هن�ا ال عمل. عندما 
يب�دأ املرشوع اعتق�د ان الكثري من ش�بابنا 

سيجدون وظائف«.
بع�د االكتش�اف، غ�زت البل�دة اآللي�ات 

الثقيلة التي غريت وجهها اىل حد كبري.
وت�م تزوي�د القري�ة بالتي�ار الكهربائي 
وفتح طريق معبد اليه�ا. كما فتحت وكالة 
بنكية وفندق أربع نجوم ومطاعم وأصبحت 
مس�تعدة الس�تقبال اليد العامل�ة االجنبية 
الت�ي يتوق�ع وصوله�ا م�ع بدء اس�تغالل 

االحتياطات.
واملش�كلة ه�ي ان ب�دء امل�رشوع يؤجل 
باستمرار بسبب انخفاض اسعار املحروقات 
منذ 2014. واعلن عن بدء االشغال يف 2016 

ثم ارجئت اىل 2022 او 2023.
ه�ذا التأخري كل�ف البالد مبال�غ طائلة. 
فمع اس�تباقها العائ�دات الغازية املتوقعة، 

راكم�ت مابوت�و ديونا كب�رية. ويف مخالفة 
للدس�تور، اس�تدانت الحكومة رسا ملياري 

دوالر لتعزيز الدفاع عن سواحلها.
واث�ار الكش�ف ع�ن ه�ذه »الق�روض 
الخفي�ة« أزمة م�ع صن�دوق النق�د الدويل 
علق�ت  الت�ي  املانح�ة  الجه�ات  ومعظ�م 

مساعداتها املالية.
وأدت هذه القضية ايضا اىل تعقيد موقف 
الرشكة الوطنية للمحروقات املساهمة ماليا 
يف املرشوع�ني الكبريي�ن الس�تغالل املوقع. 
فهي تمل�ك 15 باملئة من مرشوع األمريكية 
»انادارك�و« وع�رشة باملئ�ة م�ن م�رشوع 

االيطالي�ة »ايني« وعليها بذلك دفع مليارات 
الدوالرات للتمويل.

واالخط�ر ه�و ان هذا االق�رتاض ادى اىل 
سلس�لة من الصدم�ات أرضت بكل اقتصاد 

البالد الذي يواجه صعوبات أصال.
وبس�بب انخفاض أس�عار املواد االولية، 

تراجعت االس�تثمارات االجنبية التي حفزت 
نم�و الب�الد حت�ى 2014 )نس�بة النمو +7 
باملئ�ة لعرشي�ن عاما(. وهذه الس�نة ايضا 
يتوقع اال يتجاوز نمو اجمايل الناتج الداخيل 

3 باملئة.
وق�ال بيرت فابريس�يوس املحلل يف معهد 

الدراس�ات ح�ول االم�ن يف بريتوري�ا »انها 
كارثة حقيقية«. وأضاف ان االمر »يكش�ف 
تقص�ريا كب�ريا يف مجال الحوكم�ة ويطرح 
الس�ؤال حول ما اذا كانت هذه الثروة نعمة 

ام نقمة«.
وبعد مشاورات طويلة أجرتها السلطات 
وال�رشكات، أصبح�ت 500 عائل�ة يف بامل�ا 
مستعدة ملغادرة بيوتها املبنية يف املوقع الذي 

سيتم انشاء مركز تجميع الغاز فيه.
لك�ن تأجي�ل املرشوع م�رات ع�دة يثري 
حفيظة هذه العائ�الت. وبعضها قلق أصال 
م�ن تأث�ري ه�ذا املرشوع ع�ىل البيئ�ة وعىل 

نشاطها االقتصادي.
وقال ممثل الصيادين ان »الذين يقومون 
بالصي�د هنا ل�ن يس�تطيعوا االس�تمرار يف 

عملهم. مع كل هذا سيزول السمك«.
يف  يش�ككون  ب�دأوا  الس�كان  وبع�ض 
امكانية ان يستفيدوا يوما من هذه الثروة.

وق�ال احد أعي�ان القرية ام�ادي موىس 
»انه�م يطلقون الوع�ود منذ ف�رتة طويلة. 
قال�وا لن�ا انن�ا س�نحصل عىل عم�ل عندما 
تصل الرشكات لك�ن ال يشء من هذا يحدث 

وشكاوى الناس تتزايد«.
واكد امليكانيكي عبد الرحمن )27 عاما( 
ال�ذي قدم من اقليم نامب�وال املجاور »جئت 
بحث�ا ع�ن عم�ل، لك�ن حت�ى اآلن ل�م أجد 

شيئا«.
اما س�لطات موزمبيق فتؤكد باستمرار 
الس�كان  مصلح�ة  س�يخدم  امل�رشوع  ان 
ويراعي البيئة الطبيعية. وقال وزير االرض 
سيلسو كوريا ان »اولويتنا هي اخراج هذه 
املجتمع�ات من الفقر. إن�ه واحد من اجمل 

املواقع الطبيعية يف العالم«.
لكن هذه الوعود ال تطمنئ بورجيسنامري 
من املنظمة غري الحكومي�ة »مركز النزاهة 
العام�ة«. وق�ال »س�نحتاج اىل وقت طويل 
قب�ل ان ينعم الس�كان بعائدات اس�تخراج 
الغاز. س�يكون عىل الحكومة اوال استخدام 

العائدات لتسديد ديونها«.

الديون أغرقت البالد والغاز يظل يف عمق األرض

»حـلـم قـطـر«يـدمـر الـمـوزمـبـيـق

خفر السواحل األمريكي: روسيا حرشتنا بوضعية »كش ملك«
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قالت الرئاس�ة يف نيجرييا إن جماعة بوكو حرام أطلقت 
رساح 82 تلميذة من مجموعة تضم ما يزيد عىل 200 فتاة، 
كانت اختطفتهم من بلدة تش�يبوك بش�مال رشق البالد يف 

أبريل نيسان 2014، مقابل اإلفراج عن سجناء.
وقالت الرئاس�ة يف حسابها عىل موقع تويرت إن نيجرييا 
تشكر سويرسا واللجنة الدولية للصليب األحمر للمساعدة 

يف إطالق رساح الفتيات من خالل »مفاوضات مطولة«.
وأضافت أن الرئيس محمد بخاري سيس�تقبل الفتيات 
يف العاصمة أبوجا دون الكش�ف عن عدد املشتبه بهم الذين 

تسلمتهم بوكو حرام أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وق�ال مصدر عس�كري إن الفتيات موج�ودات حاليا يف 
منطق�ة بانكي القريبة م�ن الحدود م�ع الكامريون حيث 
يخضع�ن لفحوص طبي�ة قبل نقلهن ج�وا إىل مايدوغوري 
عاصم�ة والية بورنو. وس�يتم نقل الفتي�ات من هناك جوا 

إىل العاصمة أبوجا.
وكان خطف الفتيات حدثا كبريا خالل تمرد بوكو حرام 
ال�ذي دخل عام�ه الثام�ن دون أن تلوح يف األف�ق أي بادرة 
ع�ىل انتهائ�ه. وج�رى خطف نح�و 220 طالبة م�ن داخل 

مدرستهن.
وأطل�ق رساح أكثر من 20 فتاة يف ترشين األول يف اتفاق 
برعاي�ة اللجنة الدولية للصليب األحم�ر. وفرت أخريات أو 
ج�رى إنقاذه�ن يف حني يعتق�د بأن 195 ك�ن يف األرس قبل 

إطالق الرساح الذي أعلن يوم السبت.
وقال بخاري الشهر املايض إن الحكومة تتفاوض لتأمني 

إطالق رساح باقي الفتيات.
ويعطي إطالق رساح الفتيات دفعة للحاكم العس�كري 
الس�ابق ال�ذي جعل من س�حق تم�رد بوكو ح�رام قضية 

رئيسية يف حملته االنتخابية عام 2015.
ول�م يظهر تقريبا الرئيس علنا منذ عودته من بريطانيا 

يف آذار للعالج من مرض لم يكشف عنه.

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت الرشط�ة الفيليبينية االح�د ان االنفجارين اللذين 
اس�فرا عن س�قوط قتيل�ني يف مانيال كانا يس�تهدفان عىل 
االرجح اماما شيعيا، ورفضت اعالن تنظيم داعش الوحيش 

مسؤوليته عن الهجوم.
واسفر االنفجاران اللذان هزا مكتب االمام نارص ابينال 

عن سقوط ستة جرحى ايضا.
وقال قائد رشطة العاصمة اوس�كار البايالدي ان نارص 
ابينال الذي يش�غل ايضا منصب مفت�ش الرضائب ملنطقة 

مانيال، كان الهدف عىل االرجح.
واض�اف ان�ه لم يع�رف م�ا اذا كان الدافع ش�خيص او 

مرتبطا بعمله او ديانته.
ولم يكن يف مكتبه عند وقوع االنفجارين. وقال البايالدي 
لوكالة فرانس برس “لقد اعرتف بانه تلقى تهديدات بالقتل 

يف املايض” عند االدالء بافادته للرشطة.
ووضعت قنبلة اوىل يف طرد س�لمه ش�خص اىل مس�اعد 

لالمام قبل انفجارها. وقد ادى االنفجار اىل مقتلهما معا.
وكان رج�ال الرشطة يقومون بعملي�ات بحث يف املكان 
يف ح�ي كيابو يف ماني�ال عندما وقع انفجار ث�ان قد يكون 
نجم عن قنبلة وضعت يف املكان يف وقت س�ابق، كما افادت 

املعلومات االولية للتحقيق.
وتبن�ى تنظي�م داع�ش الوح�يش االنفجاري�ن مؤكدا يف 
بيان نرشته وكال�ة “أعماق” التابعة له انهما اديا اىل مقتل 

خمسة من الشيعة.
لكن البايالدي اكد ان التنظيم اإلرهابي الذي هاجم شيعة 
يف دول اخ�رى، يس�ارع اىل تبني هذا النوع م�ن التفجريات 

عادة.
وكان وق�ع انفجار آخ�ر قبل أكثر من أس�بوع يف الحي 
نفس�ه يف وق�ت كان قادة بل�دان رابط�ة دول جنوب رشق 
آس�يا يعقدون قمتهم. وأدى حينها إىل إصابة 14 ش�خصا 

بجروح.

نيجريا: مبادلة 82 من »سبايا«تشيبوك 
بسجناء لبوكوحرام

داعش يستهدف »شيعة الفلبني«
بانفجارين 

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مسؤول حكومي مرصي، إن بالده تعتزم 
إقام�ة منطقة لوجس�تية بمنطقة الس�لوم، عىل 
الحدود الشمالية الغربية للبالد، لتلبية احتياجات 

اإلعمار يف ليبيا.
جاء ذلك يف ترصيحات أوردتها جريدة األهرام 
)حكومي�ة(، نقال عن فؤاد عثم�ان، رئيس هيئة 

املوانئ الربية املرصية.
وأضاف عثمان، أن املنطقة اللوجستية ستقام 
عىل مس�احة 30 فدانا )الف�دان يعادل 4200 مرت 
مربع(، وس�تكون نافذة للتبادل التجاري والسلع 

والبضائع بني مرص وليبيا.
وتابع أنه »سيتم طرح املرشوع يف مزايدة أمام 
املس�تثمرين وال�رشكات محليا وعاملي�ا، الختيار 
أفض�ل الع�روض الت�ي تحق�ق املصلح�ة العامة 

للبالد«. دون اإلشارة إىل مزيد من التفاصيل.
وأش�ار عثم�ان إىل أن »املنطق�ة اللوجس�تية 
ستشمل ساحات، ومخازن، ومعارض ملواد البناء 

واإلعم�ار، إضاف�ة إىل مراك�ز للخدم�ات املالي�ة، 
والبن�وك، واملطاعم، ومحطات الوقود، والصيانة، 
املس�توردين  احتياج�ات  لتلبي�ة  والجم�ارك 

واملصدرين«.
وأك�د رئي�س هيئ�ة املوان�ئ الربي�ة املرصية 
إقام�ة  يف  ستس�اهم  اللوجس�تية  »املنطق�ة  أن 
مجتمع�ات عمراني�ة جديدة يف محي�ط املرشوع 

)غربي مرص(.
وعق�د مؤتم�ر ح�ول مس�تقبل إعم�ار ليبيا 
)جنوب�ي العاصم�ة املرصي�ة( يف آذار بحض�ور 
مس�ؤولني مرصيني ورموز قبائل ليبية ملناقش�ة 
مرشوع�ات البني�ة التحتي�ة والتنمي�ة العقارية 
واالستثمار العقاري والس�ياحي والعمالة الفنية 
والتنمي�ة الصحية ومرشوع�ات الطاقة املتجددة 

وإعادة تدوير املخلفات.
ويأتي اإلعالن عن املنطق�ة بعد أيام قليلة من 
إج�راء رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز 
الرساج واملش�ري خليفة حفرت قائد قوات الجيش 
الليبي يف أبوظبي مباحثات يف مس�عى للتوصل إىل 

أرضية لتس�وية األزمة الليبي�ة، وما رافقها ردود 
فعل مرحبة بالخطوة.

وعقب س�قوط نظام معمر القذايف عام 2011 
إث�ر ث�ورة ش�عبية، دخل�ت ليبي�ا يف مرحل�ة من 
االنقسام السيايس تمخض عنها وجود حكومتني 
وبرملانيني وجيش�ني متنافس�ني يف طرابلس غرًبا 

ومدينتي طربق والبيضاء رشقاً.
ورغم مس�اٍع أممية إلنهاء هذا االنقسام، عرب 
ح�وار ليبي، ج�رى يف مدينة الصخ�ريات املغربية 
وتمخ�ض عن�ه توقي�ع اتف�اق يف 17 ديس�مرب/
كان�ون أول 2015، انبثق�ت عن�ه حكومة وحدة 
وطنية )حكومة الوفاق الوطني( بارشت مهامها 
م�ن العاصمة طرابلس أواخر آذار املايض، إال أنها 
ال تزال تواجه رفضاً من الحكومة والربملان اللذين 

يعمالن رشقي البالد.
وإىل جان�ب الرصاع ع�ىل الحكم، تش�هد ليبيا 
منذ اإلطاحة بنظام القذايف، فوىض أمنية بس�بب 
احتفاظ جماعات مس�لحة قاتلت النظام السابق 

بأسلحتها.

        بغداد / المستقبل العراقي

العس�كريني  م�ن  ع�دد  لق�ي 
السعوديني ومرتزقتهم، أمس األحد، 
مصارعهم وج�رح آخرون إثر كرس 

محاولة زحف لهم يف نجران.
وأفاد مرصد عس�كري »املسرية 

ن�ت« ب�أن ق�وات الجي�ش واللجان 
الش�عبية تمكن�ت من ك�رس زحف 
كبري للجيش الس�عودي ومرتزقتهم 
باتج�اه جب�ال علي�ب قبال�ة منفذ 

الخرضاء بنجران.
وج�رح  م�رصع  املص�در  وأك�د 
عسكريني س�عوديني ومرتزقة أثناء 

التصدي ملحاولة زحفهم.
وأوض�ح املص�در أن زحف قوى 
العدوان باتجاه جبال عليب اس�تمر 
لس�اعات ث�م انك�رس - بع�ون الله 
- بع�د تكبيده�م خس�ائر برشي�ة 
ومادي�ة كبرية.وكانت قوة اإلس�ناد 
الصاروخي للجيش واللجان الشعبية 

قصفت تجمعات الجيش الس�عودي 
يف موق�ع ظلم، كما قصفت املدفعية 
تجمًعا للجنود الس�عوديني يف موقع 
اله�رم يف الطلعة، واش�تعلت النريان 
بموق�ع س�الطح ومرتزقت�ه قبالة 
منفذ الخرضاء عقب قصف مدفعي 

للجيش واللجان الشعبية.

مرص ختطط إلقامة »منطقة لوجستية« عىل حدود ليبيا

الـجـيـش الـيـمـنـي يـلـحـق »خـسائـر فـادحـة« 
بـالـقـوات الـسـعـوديـة 

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ّذر قائد خفر الس�واحل األمريكية األمريال 
ب�ول تش�وكونفت، ب�الده م�ن خط�ر فق�دان 
نفوذها يف القطب الش�مايل، بسبب تعزيز روسيا 
حضورها العس�كري هن�اك وزي�ادة إمكاناتها 
صحيف�ة  املنطقة.وقال�ت  ه�ذه  يف  الصناعي�ة 
“بولبيتيك�و” إن األم�ريال تش�وكونفت لف�ت يف 
مؤتمر بمركز الدراس�ات االسرتاتيجية والدولية 
إىل  تفتق�ر  واش�نطن  أن  إىل حقيق�ة  االنتب�اه، 
القدرة التقنية لتطوير مناطق القطب الش�مايل. 
وأعلن أنه إذا كانت لدى روسيا 40 كاسحة جليد 
يمكنها اخرتاق ه�ذه املنطقة يف أي وقت وتحت 
أي ظ�روف مناخي�ة، ف�إن الوالي�ات املتح�دة ال 
تمتل�ك س�وى اثتنني منها فقط، واح�دة منها ال 
غ�ري قادرة عىل اإلبحار يف مياه القطب الش�مايل 

حسب ما افادت روسیاالیوم .
ووفقا لألمريال تش�وكونفت، فإن عىل الدول 
الت�ي له�ا مصال�ح يف القط�ب الش�مايل، العمل 
لف�رتة طويلة ج�دا من أجل اللح�اق بما حققته 
روس�يا هناك. ومع ذلك، ش�دد عىل أن موس�كو 
تعزز حضورها يف القطب الش�مايل ليس ملحاربة 

“خصومه�ا الجيوسياس�ني”، بل “ألن النش�اط 
الرويس املحم�وم يف هذه املنطقة له مربراته من 
الناحية االقتصادية، حيث أن اس�تغالل الثروات 
القطبية يش�ّكل مج�اال هاما لتعزي�ز االقتصاد 
الرئييس يف البالد.” حس�ب قائد خفر الس�واحل 
األمريكي.واعت�رب األم�ريال األمريك�ي أن ذوبان 
الجلي�د يف القط�ب الش�مايل يفتح مج�اال كبريا 
للنش�اط االقتصادي هناك. وأوال وقبل كل يشء 
نح�ن نتحدث ع�ن التعدين واس�تخراج املعادن. 
وق�ال يف إش�ارة إىل روس�يا: “اآلن لديه�م ع�ىل 
رقعة الش�طرنج كل البي�ادق وجميعها جاهزة 
ومتحف�زة، ولكن نحن ليس لدينا إال مجرد بيدق 
أو قلع�ة واحدة، وإذا نظرنا إىل القطب الش�مايل 
كلعبة الش�طرنج، فعلينا أن نفهم أنهم حرشونا 
يف وضعي�ة كش ملك من�ذ بداية اللعب�ة”، هكذا 
لخص تش�وكونفت تناس�ب القوى من منطقة 
القطب الش�مايل.وكان األمريال تش�وكونفت قد 
قال يف وقت س�ابق، إن الوالي�ات املتحدة تخلفت 
عن روس�يا كثريا يف مجال استكشاف وجهوزية 
تنمي�ة منطق�ة القطب الش�مايل. وباإلضافة إىل 
ذلك، طالب السلطات األمريكية بإلحاح استئناف 

برنامج بناء كاسحات الجليد الثقيلة.
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1018 / ش / 2017

التاريخ 7 / 5 / 2017
اعالن

املدعية / حنان جعفر محمود
املدعى عليه / حسني رضا عبد الحسني

اصدرت محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً 
غيابياً بحقك بالرقم 1018/ش/2017 الذي يقيض تأدية 
نفق�ة وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بالنرش يف 
صحيفت�ني محليتني وع�دم اعرتاضك عىل الق�رار الصادر 
بحقك ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون يوم اعتباراً من 
تاريخ النرش فس�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية مع 

التقدير .
القايض / فارس شبيب الزم

1- يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية )االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني من الرشكات لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص  )ملناقصة نقل املواد الغذائية من مخازن الرشكة اىل محالت الوكالء يف ) محافظة واسط ( .

2- تتوف�ر لدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات )نقل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة ( .

3- بأمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل )مدير 
القس�م القانوني / الطابق الثاتي / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور – ش�ارع النقابات – مجاور 
وزارة الكهرباء ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )500.000( خمسمائة الف دينار ، بأمكان 

مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله .
4- تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات ( قبل الساعة 
)12( الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )االحد ( املصادف 2017/5/28 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح 
يف ي�وم )االح�د(  املص�ادف 2017/5/28  ) بعد الس�اعة 12:30 الثانية عرش والنصف ظه�را ( يجب ان تتضمن 
العط�اءات ضم�ان العطاء ) خطاب ضم�ان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد م�ن البنك املركزي( بمبلغ 
)150.000.000( مائ�ة وخمس�ون مليون دينار عراق�ي  نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تس�عون يوم من تاريخ 

الغلق كتأمينات اولية. .
اسعار الكلفة التخميني����ة

اجور النقل داخل حدود البلدية )5500( خمسة االف وخمسمائة دينار / لكل طن
اجور النقل خارج حدود البلدية )600( ستمائة دينار لكل طن / كم 

المجموع / 6100 ستة االف ومائة دينار ال غير

وترفق الوثائق التالية
1- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة

2- كتاب عد ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2017
3- هوية اتحاد الناقلني ووثائق الرشكة مقدمة العطاء 

4- حسابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني االخريتني 
5- الكف�اءة املالي�ة للرشك�ة وذل�ك من خ�الل تحديد راس امل�ال والس�يولة النقدي�ة املعتمدة  مع تأيي�د الجهة 

املختصة.
6- االعمال املماثلة املنجزة خالل السنتني االخريتني.

7- خمسة سنويات لسيارات حمل عائدة للرشكة مقدمة العطاء.
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بيان اكتتاب
الرشكة العراقية للكفاالت املرصفية /مسامهة خاصة

اس�تناداً اىل قانون الرشكات رقم 21لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة  العامة بجلستها 
املنعقدة  بتاريخ 2016/12/24 واملتضمن  زيادة راس مال الرشكة وفق احكام  املادة 
55/اوال م�ن  قان�ون الرشكات ليصب�ح راس مال الرشك�ة )14.000.000.000دينار 
عراق�ي ( )اربعة عرش مليار دين�ار( بدال من )7.877.141.000 دينار عراقي( س�بع 
مليارات وثمانمائة وس�بع وس�بعون مليون ومائة وواحد واربعون الف دينارعراقي( 
أي باضافة اس�هم  جديدة مقداره�ا )6.122.859.000دينارعراقي( )س�تة مليارات 

ومائة واثنان وعرشون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف دينار عراقي( 
لذا يرس مجلس االدارة دعوة املساهمني  والجمهور الكرام لالكتتاب باالسهم املطروحة 
البالغة  ستة مليارات ومائة واثنان وعرشون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف 

سهم وفق التفاصيل التالية :- 
عقد التأسيس

الرشكة العراقية للكفاالت املرصفية /مساهمة خاصة
اوالً: اسم الرشكة :

الرشك�ة العراقي�ة للكفاالت املرصفي�ة /املس�اهمة الخاصة وهي رشك�ة مالية غري 
مرصفية تخضع لقانون وتعليمات البنك املركزي العراقي والقوانني النافذة االخرى 

ثانيا: مقر الرشكة :
يكون مقر الرشكة الرئييس يف بغداد , وتفتح الرشكة فروع لها داخل العراق 

ثالثا: غرض الرشكة وطبيعة العمل  :
•تعزي�ز حصول املش�اريع املتوس�طة والصغرية واملؤسس�ات الجزئي�ة يف العراق عىل  

القروض من املصارف الخاصة 
•دعم اس�تخدام  املمارس�ات  الحديث�ة يف االئتمان واملعايري املرصفي�ة الجيدة  يف منح 

القروض اىل املشاريع املتوسطة والصغرية  
وتدعم هذه االهداف  الهدف  االسايس املتمثل يف املساهمة  يف النمو االقتصادي املستدام 

يف  العراق بالخصوص  دعم تطور القطاع الخاص 
أ -توفري الضمانات الالزمة  لتغطية جزئية ملخاطر القروض املمنوحة من قبل املصارف 
للمش�اريع املتوس�طة والصغ�رية ويجب  ان تك�ون هذه القروض موجهة لتاس�يس 
املش�اريع  االقتصادية املجدية اوتوس�يع املش�اريع القائمة بهدف زيادة ربحيتها عن 
طريق  تعزيز طاقتها االنتاجية وكفاءتها  التسويقية كذلك ستخلق مثل هذه املشاريع  

فرص عمل جديدة يف العراق 
ب -توفري الضمانات الالزمة للتغطية الجزئية للمخاطراملتعلقة باملشاريع االقتصادية  
املجدي�ة لقطاع�ات  تش�مل من ضمن قطاع�ات اخرى منه�ا قطاع�ات : الصناعات 
التحويلية و الزراعية والسياحة والحرف التقليدية والتكنلوجيا املتطورة  وبما يتماىش 

مع اهداف  الرشكة 
ج-  القي�ام باعمال اعادة الضمان والحصول عىل الضم�ان مقابل الجميع او الي من 
املخاط�ر املتعلق�ة  بالقروض التي تق�وم الرشكة  بضمان  تغطيته�ا برشط ان تكون  
اع�ادة الضمان  املذكور معتمدة عىل افضل  املمارس�ات ورشوط ومعايري مربرة تقنيا 

وماليا 
د- تطوي�ر االدوات والوس�ائل والنم�اذج  املتعلقة بعمل الرشك�ة  وتدريب الكادر  عىل 

استخدامها يف كافة  املجاالت
ولها يف سبيل تحقيق نشاطها  داخل العراق القيام باالعمال التالية:

1-امت�الك االموال املنقولة وغري  املنقولة والداخلة ضمن نش�اط الرشكة وتس�جيلها 
باس�مها  يف الدوائ�ر املختصة واج�راء الترصف�ات القانونية عليها كالره�ن وااليجار 

وبيعها او استهالكها  وبمايحقق نشاط الرشكة  واسكان منتسبيها وعمالها 
2-الدخ�ول يف رشاكات او اتح�ادات داخ�ل العراق رشيطة ان تس�عى ه�ذه الرشكات 
اىل  تعزي�ز  اه�داف  الرشكة وتس�تجيب اىل املتطلب�ات  املوضوعة  من قبل الس�لطات 

التنظيمية  املختصة ووفقا الحكام القانون النافذ
3-ان تج�ري جميع املعامالت وتعقد مختلف انواع العقود كما لها ان تدخل يف مختلف  
التعه�دات بمافيها املناقصات واملزاي�دات مع الدوائرالحكومي�ة  والقطاعني  املختلط 

والخاص لتحقيق اغراضها 
4-االستثمار يف االوراق املالية ) بضمنها االسهم والسندات ..... الخ( للرشكات االخرى 
و االش�رتاك يف تاس�يس الرشكات املش�ابهة  من حيث  النش�اط  مع مراعاة القوانني 

والتعليمات  النافذة وافضل  املمارسات الدولية 
5-القيام  بفتح الحسابات  املرصفية  لدى املصارف ومنها الحسابات الجارية والتوفري 
و الودائ�ع وطل�ب  اص�دار االعتم�ادات  وخطاب�ات  الضم�ان  وغريها م�ن املعامالت  

املرصفية  التي تتطلبها  اعمال الرشكة  مع مراعاة  القوانني املختصة 
6-للرشكة الحق يف مزاولة أي عمل  اونشاط يؤدي اىل االرساع يف تنفيذ مهامها رشيطة  
ان تمارس مثل  هذه االنشطة  بموجب  القوانني  النافذة  وافضل  املمارسات الدولية 

رابعا: رأس مال الرشكة :
رأس املال للرشكة هو)7.877.141.000( سبعة مليارات وثمانمائة وسبعة وسبعون 
ملي�ون ومائة وواح�د واربعون ال�ف دينار  مقس�مة  اىل )7.877.141.000( س�بعة 
مليارات وثمانمائة وس�بعة وس�بعون مليون ومائة وواحد واربعون الف س�هم قيمة 

السهم الواحد دينار واحد 
خامسا: مجلس االدارة :

يتالف مجلس االدارة من خمس�ة اعضاء اصليني وخمس�ة اعض�اء احتياط تنتخبهم 
الهيئة العامة 

1-عدد االس�هم املطروحة لالكتتاب )6.122.859.000( )س�تة مليارات ومائة واثنان 
وعرشون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف سهم(

2-قيمة السهم الواحد دينارواحد 
3-مكان االكتتاب –مرصف االستثمار العراقي 

بغداد-الكرادة-حي الوحدة-محلة )902( زقاق )2( مبنى )27( 
املرصف االهيل العراقي 

بغداد-شارع السعدون –قرب ساحة الفردوس 
4-مدة االكتتاب  30يوم والتزيد عن60يوم اعتباراً من2017/5/11ويغلق االكتتاب يف 

حالة تم االكتتاب بكامل االسهم خالل 30 يوم 
5-تكون الخمسة عرش يوم االوىل من االكتتاب للمساهمني والخمسة عرش يوم الثانية  

للجمهور واملساهمني الغري املكتتبني يف الخمسة عرش يوم االوىل 
6-يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام 41من قانون الرشكات 

رئيس جملس االدارة

تنويه
اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور يف صحيف�ة 
املس�تقبل العراقي العدد 1432 يف 3 / 5 / 
2017 ورد يف اع�الن تنفي�ذ بعقوبة املرقم 
1607 الحضوريوم 10 / 5 / 2017 خطأ 

والصحيح هو 15 / 5 / 2017 .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة 
العدد 12 / ب / 2017 

م / اعالن
عطف�ا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن محكمة 
بداءة الس�ماوة بالدعوى املرقمة 12 / ب 
2 / 2017 واملكتس�ب  / 2017 يف 26 / 
الدرج�ة القطعي�ة املتضمن ازالة ش�يوع 
املركب�ة املرقمة 65857 بغ�داد حمل نوع 
مارس�يدس لوري قالب موديل 1980 ذات 
لون اصفر ملدة ثالثني يوما من اليوم التايل 
لن�رش االعالن وس�تجري املزاي�دة يف هذه 
املحكمة الس�اعة الثانية عرش ظهرا وعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10 % من القيمة املقدرة البالغة ) 
ثمانية عرش ملي�ون دينار( بصك مصدق 
الم�ر هذه املحكمة م�ن مرصف حكومي 
واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 
فس�تجري املزايدة يف الي�وم الذي يليه من 

الدوام الرسمي.
القايض

فليح حسن جاسم 
االوصاف :

لوري ق�الب موديل 1980 واملرقم 65857 
بغ�داد حم�ل ن�وع مارس�يدس ذات لون 
اصف�ر محركها متوس�ط الج�ودة جميع 
اطاراته�ا غريصالح�ة للعم�ل توجد فيها 
بعض االرضار يف زجاج السيارة االمامي .

تنويه
نرش يف صحيفة ال�رشق يف 25/ 4/ 2017 
بالعدد 2529 و صحيفة املستقبل العراقي 

يف 25 / 4 / 2017 بالعدد 1427
اش�ارة اىل االع�الن الخاص بدع�وة الهيئة 
العامة لرشكة الرابطة املالية للتحويل املايل 
م.خ فقد س�قط س�هواً عبارة ) واملصادف 
ي�وم االح�د 2017/5/21 ( و تض�اف يف 
نهايت�ه االع�الن لتحدي�د موع�د االجتماع 

املؤجل ...
مع التقدير 

رئيس مجلس االدارة 
عبد اللطيف عيل

جمهورية العراق
وزارة العدل

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة 507 / 2017 
إىل املدين / اياد مجيد حميد 

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من كتاب مركز 
رشطة القناة املرقم 493 يف 6 / 4 / 2017 
وكت�اب مديري�ة تنفي�ذ مدين�ة الصدرانك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ السماوة خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ص�ك املرق�م  0000011 م�رصف اي�الف 
االسالمي 22 / 11 / 2012 بمبلغ 00000 
825 اثن�ان وثمان�ون مليون وخمس�مائة 
الف دينار والصك صادر من مرصف ايالف 

االسالمي للدائن احمد عباس مهدي .

اعالن
اىل الرشيكة هيفاء عبد اللة 

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الس�تخراج اجازة بن�اء للعق�ار املرقم 

13125سبع البور.
 الرشيكة 
فاتن طه كريم

اخطار
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل / 

املنطقة الثانية
اىل / املتهم الهارب ) ش . م . جعفرصادق 

سلطان حميد ( 
الساكن / مجهول االقامة 

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
خ�الل مدة ) 30 ( يوما من تاريخ نرشه 
اذا كنت داخل العراق او خارجه لالجابة 
ع�ن الجريمة املس�ندة اليك وف�ق املادة 
) 5 ق . ع . د ( وبعكس�ه س�وف تتخ�ذ 
االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك 
احكام املادة 69 ق . أ . د املتضمنة ماييل 

:
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطنني باالخب�ار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة.
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الثانية 

اخطار
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل / 

املنطقة الثانية
اىل / املته�م اله�ارب ) ش . م . امج�د 

قاسم زبيدي ( 
الساكن / مجهول االقامة 

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
خ�الل م�دة ) 30 ( يوم�ا م�ن تاري�خ 
ن�رشه اذا كنت داخل الع�راق او خارجه 
لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق 
امل�ادة ) 5 ق . ع . د ( وبعكس�ه س�وف 
تتخ�ذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة 69 ق . أ . د املتضمنة 

ماييل:
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطنني باالخب�ار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة 
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الثانية 

إىل / دائرة ش�ؤون االحزاب والتنظيمات 
السياسية 

املوضوع / عقد مؤتمر تأسييس 
تحية طيبة ...

يترشف حزبنا بدعوتكم لحضور مؤتمرنا 
التاس�ييس املقرر عقده يف اربيل – فندق 
كرستال – شارع / 100 يف تمام الساعة 
السادسة مساءا من يوم االربعاء املوافق 
10 / 5 / 2017 ويف حال�ة ع�دم تحقق 
النصاب يصار إىل تاجيل انعقاده إىل يوم 
الجمعة املوافق 12 / 5 / 2017 الساعة 

العارشة صباحا ويف ذات املكان .
للتفضل باالط�الع واتخاذ مايلزم ... مع 

التقدير
املمثل املخول وعضو الهيئة التاسيسية 
عيل رجب محمد الربيعي 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الرصاف�ة 
االوىل 
اعالن

طلب تسجيل عقار اثبات عائدية 
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 4 / 5 / 2017 لتس�جيل العقار 
36 / 1 جوب�ه بأس�م / فليح�ه حس�ن 
منص�ور مج�ددا باعتب�اره حائ�زا ل�ه 
بصف�ة املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق اح�كام قانون التس�جيل العقاري 
رق�م 43 لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا 
الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار تقديم 
عائدي�ة م�ن بيانات اىل ه�ذه خالل مدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وكذل�ك الحض�ور يف موقع 
العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من 
اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة / 1 

مديرية تنفيذ الزبري
العدد: 2017/18 

التاريخ: 2017/4/26
إعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الزبري العقار تسلسل 
38/814 الرش�يدية الواق�ع يف الزب�ري/

املرب�د القدي�م/ األم�الك وبم�ا يعادل�ه 
الربع من�ه العائد للمدي�ن كاظم محمد 
جابر املحجوز لقاء طل�ب الدائن نعمان 
جب�ار عبدالله البالغ 36580450 س�تة 
وثالثون ملي�ون وخمس�مائة وثمانون 
أل�ف واربعمائة وخمس�ون دينار. فعىل 
الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالثني يوم�ًا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات 
املائ�ة  البالغ�ة ع�رشة م�ن  القانوني�ة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي.
املواصفات:

1-موقعه ورقمه: 38/814 الرشيدية – 
املربد القديم األمالك. 

2-جنسه ونوعه: دار سكنية.
يف  مب�ني  كم�ا  واوصاف�ه:  3-ح�دوده 

الخارطة.
4-مش�تمالته: دار س�كنية تتك�ون من 
أربع�ة أج�زاء منقس�مة داخ�ل العقار 
الج�زء األول والثان�ي من البن�اء القديم 

مبني من   
الطابوق ومسقف بالكونكريت واالرضية 
مبلطة باالس�مت والجزء الثالث والرابع 

البناء حديث مبني 
بالكونكري�ت  ومس�قف  البل�وك  م�ن 
واالرضي�ة مبلط�ة بال�كايش وان جميع 

العقار مزود باملاء والكهرباء. 
5-مس�احته: 381.27 ثالثمائ�ة وواحد 
وثمان�ون م�رت مربع وس�بعة وعرشون 

سم.
6-درج�ة العمران: الج�زء االول والثاني 
البناء قديم والجزء الثالث والرابع البناء 

حديث.
7-الش�اغل: املدي�ن كاظ�م محمد جابر 

والرشكاء. 
القيم�ة املق�درة: )29025000( تس�عة 
وعرشون مليون وخمسة وعرشون ألف 

دينار 
املنف�ذ الع�دل يف الزب�ري/ ق�ي محمود 
عبدالخرض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 
العدد 6477 

إىل املفقود / رائد محمد عبد الله 
قدم�ت زوجتك ) انتصار عيل س�ليمان( 
طلب�ا ت�روم في�ه اص�دار حج�ة حج�ر 
وقيموم�ة له لك�ي يدير ش�ؤونك خالل 
ف�رتة فقدان�ك – علي�ه ق�ررت املحكمة 
االع�الن عن فقدان�ك بجريدتني يوميتني 
رس�ميتني ويف حالة وص�ول التبليغ اليك 
علي�ك ان تراج�ع محكمتن�ا لالعالن عن 
حالت�ك وبخالف�ه س�تصدر الحجة وفق 

القانون .
القايض
وائل داغر ياسني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الحسينية 
رقم االضبارة 15 / خ / 2017 

التاريخ 3 / 5 / 2017 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الحس�ينية العقار 
تسلس�ل 4 / 15 م17 بدعة اسود الواقع 
يف بدع�ة اس�ود العائ�د للمدي�ن حارث�ه 
ش�اكر عب�د العزيز املحج�وز لقاء طلب 
الدائن احمد س�لمان صاحب البالغ 500 
/ 545 / 92 / 11 دين�ار فع�ىل الراغ�ب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

املواصفات :
1 – موقع�ه ورقم�ه : يق�ع ع�ىل طريق 
الحج ال�ربي قرب معام�ل الطابوق 4 / 

15 م17 بدعة اسود .
2 – جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة / 

مملوكة للدولة .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا مؤرش يف 

الخريطة .
4 – مشتمالته : فيه بناء قديم ) خربة ( 
خالية وفيها بعض املغروسات املمتازة .

5 – مساحته : 70 دونم .
6 – درجة العمران : ...... 

7 – الشاغل : اليوجد .
8 – القيم�ة املقدرة : 000 / 500 / 347 
/ 1 ملي�ار وثلثمائ�ة وس�بعة واربعون 

مليون وخمسمائة دينار الغري 

مجلس القضاء االعىل
 / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد بال 
اعالن

قدم�ت املدع�وة فليحة حس�ن منصور 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة بنصبه قيما عىل 
زوجها بش�ري داخل حري�ز لفقدانه منذ 
12 / 11 / 2006 ولح�د االن اليع�رف 
مص�ريه حي�ا كان ام ميت�ا فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض الحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
م�ن اليوم التايل للن�رش لتقديم اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفه س�وف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون .
القايض
صالح حبيب حسني 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ 

االتحادية 
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السالسل 
العدد 1674 / 2017 

م / اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا / زين�ة عب�د الزهرة 

جبار 
اقام�ت املدعية س�عدية جوي�د عبد نور 
الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة 
تطالب�ك فيه�ا اس�قاط حج�ة الوصاية 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس املحيل لذا 
قرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
ي�وم املرافعة املص�ادف 15 / 5 / 2017 
حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

ووفق االصول .
القايض عماد موىس ماهود 

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
رقم االضبارة: 2017/114

التاريخ: 2017/4/30
اىل املنفذ عليه / عمر إبراهيم سلمان  

لقد تحق�ق لهذه املديرية حس�ب كتاب 
الس�بيليات الرشقي�ة  مخت�ار منطق�ة 
وكت�اب   2017/4/24 يف   121 بالع�دد 
مركز رشطة اب�ي الخصيب بالعدد 424 
مح�ل  مجه�ول  إن�ك   2017/4/10 يف 
اإلقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار، يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه، 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ، 
تق�رر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية 
تنفيذ ابي الخصيب خالل خمس�ة عرش 
يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
املنفذ العدل
احمد فالح حمودي

اوصاف املحرر:
بالع�دد 40/ش/2017 يف  ق�رار حك�م 
2017/1/29 الخ�اص بالنفقة املاضية 
والصادر من محكمة األحوال الشخصية 

يف ابي الخصيب.

اعالن
قدم املواطن )عباس كريم عمران ( طلبأ 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )االيدامي( 
بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 
24 م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 
لس�نه 2016 املع�دل ولغ�رض نرش هذا 
االع�الن يف الجريدة الرس�ميه فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
 أق�ام املدع�ي ) لطي�ف جب�ار كاظ�م ( 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله 
)االيدامي( بدال من )الش�يبه( فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة 2017/707
التاريخ 2017/5/3

اىل املنفذ عليه
اىل املدين كريم عباس خضري

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من كتاب مركز 
رشطة الح�ي الجمهوري املرق�م 1233 يف 
2017/5/3  وش�عار مختار املنطقة  انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ السماوة خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

اوصاف املحرر :
الزامك بالتس�ديد مبلغ خمسمائة واربعة 
وس�بعون ال�ف دين�ار للدائ�ن هان�ي عيل 
مايش  م�ع اتعاب محاماة البالغة س�بعة 
وخمس�ون ال�ف واربعمائة دينار حس�ب 
قرار محكمة بداءة الس�ماوة املرقم 328/

ب/2017 يف 2017/3/31

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 2801
التاريخ : 2015/5/7

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بناءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2016/12/14 بتاري�خ 
الرش�ادية  محل�ة   1711 املرق�م  العق�ار 
يف الكوف�ة اىل طالب�ة التس�جيل املج�دد ) 
ازه�ار عب�د الحس�ن مس�لم( لتس�جيله 
مجددا باس�مه بصفته املالك الحائز للمدة 
القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
لها تمهيدا للتس�جيل وفق اح�كام قانون 
 1971 لس�نة   )43 العق�اري)  التس�جيل 
قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا 
العق�ار تقديم مالديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم التايل النرش ه�ذا االعالن  وكذلك 
الس�اعة  يف  العق�ار  موق�ع  اىل  الحض�ور 
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء 
م�دة ه�ذا االع�الن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
املدير
ء/عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2893/ش2017/2

اىل /نزار فائز جواد
اعالن

اقامت املدعي�ة زهراء مهدي فالح الدعوى 
املرقم�ة 2893/ش2017/2 ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة تطلب فيها تاييد حضانة كل من 
)فاطم�ة ومريم ( وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
املجل�س البل�دي يف اب�و دترش /بغ�داد لذا 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميتني محليتني رسميتني وعليك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة  ي�وم 2017/5/16 يف 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1200 / ش / 2017 

التاريخ 7 / 5 / 2017 
اعالن

اىل / املدعى عليه / عيل عبد الرزاق توفيق
اقامت املدعية جورجي جواد مهدي الدعوى املرقمة اعاله 
والت�ي تطالب�ك فيه�ا نفقة ماضي�ة ومس�تمرة للمدعية 
ومس�تمرة لالطف�ال رق�ت و صال�ح و م�وىس و زين�ب 
وملجهول�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ قرر 
تبليغ�ك يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور امام 
املحكم�ة يف ي�وم 14 / 5 / 2017 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غياباً وعلناً 

وفق القانون
القايض  / فارس شبيب الزم

مجهورية العراق / وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك

م / مناقصة رقم ))2017/11((
االعــالن املرقم )) 13 / 2017( 

للمرة )) االولــى ((

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

العدد : 12958
التاريخ :2017/5/2

رقم التبويب : جـ /3342



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  أوع�ز 
الحمامي، أمس األحد، بتخفيض تذاكر 
السفر لجرحى الحشد الشعبي بنسبة 

.»% 50
 وقال الحمامي ان »التضحيات الكبرية 
التي يقدمها ابناءنا من الحشد الشعبي 
يف املشاركة مع قواتنا املسلحة من اجل 
تحري�ر املناطق الت�ي اغتصبها داعش 
االرهابية تس�تحق االش�ادة والتكريم 
ملا يقدم�وه من دم�اء طاه�رة صونا 

لحرمات ومقدسات«. 
العملي�ة  »الخط�وات  ان  واض�اف 
والتنس�يقية لهذا التخفيض س�تكون 
م�ع هيئ�ة الحش�د الش�عبي ومكاتب 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة من اجل 
تنظي�م حجز التذاك�ر لجرحى املعارك 

مع مرافق واحد لكل جريح«. 
يذك�ر ان »وزارة النق�ل قام�ت بع�دة 
تخفيضات عىل متن طائراتها بنس�بة 
50% عىل رشائح متع�ددة من املجتمع 
العراقي ». من جهة اخرى إلتقى الوكيل 
الفن�ي ل�وزارة النقل عب�اس عمران , 
الس�كرتري االول لس�فارة جمهوري�ة 
كوريا الجنوبية جايمن كيم وبحضور 
مدير عام املوانئ رياض شمخي ملتابعة 
العم�ل يف كارس االمواج الغربي«. وقال 
أن�ه »تم�ت  البي�ان  عم�ران بحس�ب 
مناقشة تمويل مرشوع كارس االمواج 
الغربي يف املوانئ العراقية مع الرشكات 
الكورية , مش�رياً اىل أن »الوزارة تدعو 

السفارة الكورية للتعاون معها للتأثري 
املس�تثمرة  الكوري�ة  ال�رشكات  ع�ىل 
يف  اعماله�ا  إلس�تمرار  الب�اد  داخ�ل 
املوان�ئ العراقية«. وأك�د الوكيل الفني 
أن »الظروف التي يم�ر بها العراق من 

حروب ضد العصابات االرهابية وعجز 
يف تمويل املش�اريع االس�تثمارية دعا 
اىل تنفيذ املش�اريع بطريقة التش�غيل 
املش�رك , مبين�ًا ان االنته�اء من بناء 
كارس االمواج الغربي سيعود بالفائدة 

املالية عىل الجانبني الكوري والعراقي« 
. م�ن جان�ب آخ�ر عقد مجل�س ادارة 
الرشكة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل 
برئاس�ة مدي�ر ع�ام الرشكة اس�امة 
الصدر اجتماعا خاصا ملناقشة اآلليات 

املناس�بة التي سيتم من خالها توزيع 
قط�ع االرايض ع�ىل موظف�ي الرشكة 
وفقا للسياقات القانونية واالستحقاق 

الوظيفي املعمول به لكل موظف«.
وبني مدير عام الرشكة ان »الهدف من 

االجتماع جاء من اجل تنفيذ قرار السيد 
الوزير كاظم فنجان الحمامي يف توزيع 
توزي�ع  يف  واالرساع  االرايض  القط�ع 
قط�ع االرايض ع�ىل منتس�بي الرشكة 
من خال اس�تضافة اللجنة املش�كلة 
يف الرشك�ة واالس�تماع لها ومناقش�ة 
اآلليات املمكنة لهذا الغرض«. واضاف 
االدارة  مجل�س  »اجتم�اع  ان  الص�در 
ناق�ش اهم الوس�ائل والخطط املتبعة 
الت�ي ستس�هم يف االرساع لتوزيع تلك 
قط�ع االرايض عىل موظف�ي الرشكة، 
وان توجيهات الس�يد الوزير تؤكد عىل 

شمول الجميع دون استثناء.
يذكر ان الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع 
النق�ل اح�دى تش�كيات وزارة النق�ل 
والت�ي تملك خ�رات هندس�ية وفنية 

وعملي�ة تنف�ذ العدي�د م�ن املش�اريع 
واالعم�ال لصال�ح ال�وزارة والجه�ات 

الحكومية والقطاع الخاص«.
وع�ىل صعيد منفصل »أكد ممثل وزارة 
النقل يف شبكة املركز املشرك للتنسيق 
والرص�د التابعة لألمانة العامة ملجلس 
ال�وزارء ومع�اون مدي�ر ع�ام الدائرة 
االدارية واملالية الس�يد احمد شنون أن 
وزارة النق�ل تواص�ل جهوده�ا يف نقل 
وعودة النازحني وايصال املواد الغذائية 
اىل  االخ�رى  االغاثي�ة  واملس�تلزمات 
مخيمات االي�واء املخصصة اىل العوائل 
النازح�ة. وأضاف ش�نون أن »الرشكة 
العام�ة لنقل املس�افرين والوفود تبذل 
جهوداً استثنائية يف تسخري امكانياتها 
يف  يف  واملقاتل�ني  النازح�ني  لخدم�ة 
الخطوط االمامية للمعارك , مشرياً اىل 
ان حاف�ات الرشكة تق�وم بنقل افراد 
الحشد الش�عبي من مناطق سكناهم 
واىل جبهات القتال منذ انطاق عمليات 

قادمون يانينوى واىل االن .
وب�ني أن ال�وزارة نقل�ت النازحني عر 
ع�دة مح�اور وأخ�ذت ع�ىل عاتقه�ا 
تحمل مس�ؤولية ايص�ال النازحني اىل 
معسكرات االيواء , مضيفاً ان حافات 
الرشكة قامت بواجبات استثنائية بنقل 

نازحني من خطوط النار واملعارك.
وذكر ش�نون أن ال�وزارة منحت بعض 
اىل  )الس�كراب(  املش�طوبة  العج�ات 
الهيئة العامة للحش�د الش�عبي ألعادة 
تصنيعه�ا وصيانتها واس�تخدامها يف 

إدامة زخم املعركة.

وزير النقل يوعز بتخفيض تذاكر السفر جلرحى احلشد الشعبي بنسبة 50 %
الوكيل الفين تابع اعمال كاسر االمواج الغربي مع السفارة الكورية

www.almustakbalpaper.net العدد )1435( االثنين  8  آيار  2017 حمليات6

بابل حتدد املنافذ التسويقية 
الستالم حمصول احلنطة

من املزارعني

كهرباء الرصافة تربم عقدًا ثانيًا للخدمة واجلباية والتشغيل مع رشكة النور الثاقب يف زيونة

املركزي يمدد بيع السندات الوطنية إىل منتصف الشهر احلايل

الصناعة توجه بإكامل تدقيق اجراءات توزيع قطع األرايض ملنتسبي مصنع العز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراع�ة مديري�ة زراعة بابل عن 
»تحدي�د املنافذ التس�ويقية الس�تام محصول 
الحنطة من املزارعني للموسم الزراعي 2016-

2017.وذكر قس�م العاقات واالعام والتعاون 
الدويل يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»رئيس قس�م التخطي�ط واملتابع�ة يف مديرية 
زراعة بابل اعلن ان املنافذ التس�ويقية الستام 
محص�ول الحنط�ة لهذ املوس�م ضمت س�ايلو 
الحيدري واملدحتية والحلة القديم والحلة الجديد 
واملرادي�ة . مؤك�دا ان »هذه املنافذ ستس�تقبل 
400 س�يارة يوميا طيلة ايام االسبوع بضمنها 
يومي الجمعة والس�بت كما وتم تسمية ممثل 
م�ن كل ش�عبة زراعي�ة لتنظيم عملي�ة دخول 
الس�يارات املحملة بالحنطة لضمان انس�يابية 
»تخصي�ص  اىل  واش�ار   .« التس�ويق  عملي�ة 
الحيدري�ة ملزارع�ي ش�عبة امل�رشوع  س�ايلو 
وعىل مدار االس�بوع بواقع 75 س�يارة يوميا ، 
فيما س�يتكفل س�ايلو الحلة القديم بأستقبال 
مس�وقي ش�عب املس�يب والس�ده واملحاويل 
وبواقع 50 س�يارة يوميا فيما خصص س�ايلو 
الحله الجديد الس�تقبال مس�وقي ش�عب النيل 
واالس�كندرية واالمام بواقع 125 سيارة يوميا 
بينما سيقوم سايلو املراديه بأستقبال مسوقي 
ش�عب القاس�م والطليع�ة وابي غ�رق واملركز 
والكف�ل وبواقع 75 س�ياره يوميا وتخصيص 
يومي الجمعه والس�بت من كل اسبوع الستام 
محص�ول الحنط�ة م�ن املس�تثمرين التابعني 
لش�عبتي النيل واالمام فيما ح�دد يوم الجمعه 
م�ن كل اس�بوع ملس�تثمري ش�عبتي الكف�ل 
والش�وميل مبينا ان اس�عار محص�ول الحنطة 
للموس�م الحايل قد حدد ب 560000 الف دينار 
للط�ن الواح�د للدرج�ة االوىل و 480000 ال�ف 
دينار للطن الواحد للدرج�ة الثانية و 420000 
الف دين�ار للدرجة الثالثة ».من جانب اخر »تم 
تخصيص س�ايلو ابي غرق لتس�ويق محصول 
الش�عري لكاف�ة مزارعي املحافظ�ة اعتبارا من 
2017/5/1 . فيم�ا ت�م تحدي�د الخامس عرش 
م�ن الش�هر الج�اري موع�دا للب�دء بأس�تام 
محصول الحنط�ة من املزارعني واملس�تثمرين 
».م�ن جهة اخ�رى وضمن نش�اطات املديرية 
ت�م التعاون مع الرنامج الوطني لتنمية زراعة 
الحنط�ة يف العراق القامه ي�وم الحقل ملحصول 
القمح يف اح�دى امل�زارع النموذجية وبحضور 
مدير ش�عبة زراعة الحمزة وع�دد من املعنيني 
بالناحيةكما قامت وحدة الوقاية بشعبة زراعة 
الطليع�ة يف املحافظ�ة ذاته�ا بنص�ب عدد من 
املصائد الفرمونية ملكافحة حرشة حفار اوراق 

الطماطة التي تصيب العائلة الباذنجانية .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء ع�ن توقيع املديرية 
العام�ة لتوزيع كهرباء الرصافة عقداً ثانياً 
للخدمة والجباية والتشغيل مع رشكة النور 
الثاق�ب يف زيونة«.وذكر بيان لل�وزارة ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »بعد النجاح الذي 
تحقق بمش�اركة القطاع الخ�اص بتقديم 
خدم�ات التش�غيل والجباي�ة والصيانة يف 
قطاع التوزيع يف املحات )714,712,710( 
بمنطق�ة زيون�ة، ابرم�ت املديري�ة العامة 
لتوزيع كهرب�اء الرصافة عقدا ثانيا مكما 
للعقد االول مع رشكة النور الثاقب الحائزة 

ع�ىل عق�د الخدم�ة والجباي�ة والتش�غيل 
ملحلت�ي )718,716( بمنطق�ة زيون�ة  يف 
محافظ�ة بغداد«.واضاف »حيث س�تقوم 
الرشكة بموجب هذا العقد بتاهيل الش�بكة 
الكهربائية القديمة اىل شبكة ارضية حديثة 
وبم�دة التتج�اوز س�نة،ومن املخط�ط ان 
يدخ�ل العقد حيز التنفي�ذ وتقديم خدماته 
للمش�ركني لفرة التزيد عن ثاثة اشهر«.

واش�ار اىل انه »وقع العقد مدير عام توزيع 
كهرب�اء الرصاف�ة خلي�ل ابراهي�م محم�د 
صالح واملدير املفوض لرشكة النور الثاقب 
صاح فاض�ل املكصويص،و ح�ر توقيع 
العقد مدراء املديريات واالقسام يف املديرية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املرك�زي، عن تمدي�د فرة بيع الس�ندات 
الوطنية ضمن اإلصدارية الثانية إىل منتصف شهر ايار 
الحايل.وق�ال البنك يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه ق�ام ب�”تمدي�د فرة بيع الس�ندات 
الوطني�ة ضم�ن اإلصدارية الثاني�ة نيابة ع�ن وزارة 

املالية”.وأوضح، أن “التمديد س�يكون لغاية منتصف 
الش�هر الح�ايل وبواق�ع 13 يوم�ا بع�د ان كان مقررا 
إيقافه�ا يف الثاني من الش�هر الحايل”. وأص�در البنك 
املركزي، يف 2 نيس�ان 2017، سندات وطنية نيابة عن 
وزارة املالي�ة مقداره�ا ترليون دينار م�ن أجل تمويل 
العجز يف موازنة العراق العامة نتيجة انخفاض أسعار 

النفط عامليا.

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني اللجنة 
املش�كلة من مكتب املفتش العام ودوائ�ر الرقابه والقانونيه 
باكم�ال تدقي�ق اج�راءات توزي�ع قط�ع األرايض الخاص�ة 
بمنتس�بي مصنع الع�ز التابع إىل الرشك�ة العامة للصناعات 
الكهربائية واإللكرونية خال هذا األسبوع« .وقال السوداني 

يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، بأن�ه ق�د ت�م دراس�ة 
ومتابعة اإلجراءات املتخذة بخصوص موضوع قطع األرايض 
الخاصة بموظفي مصنع العز خال االجتماع املوسع الذي تم 
عقده يف مقر الوزارة يوم االربعاء املايض والتوجيه بالتعجيل 
يف إكم�ال باقي اإلج�راءات وايج�اد الحلول املناس�بة لبعض 
املشاكل والتدخل الشخيص لحسم بعض القضايا العالقة مع 
الدوائ�ر املعني�ة ، الفتا إىل أن »هذا املوض�وع يحىض باهتمام 

خ�اص من قبل�ه ومتابعته الج�ادة والحثيثة ليش�مل جميع 
موظف�ي رشكات الوزارة س�واء كان بتوزيع قطع أرايض أو 
بناء وحدات س�كنية باعتبار هذا املوضوع من أولويات عمل 
ال�وزارة واحد أهم التوجهات التي تدعمها الحكومة الحالية« 
.وأك�د الس�وداني »عزمه وحرص�ه الجاد للم�ي بالخطط 
والرؤى السليمة التي تبنتها الوزارة للنهوض بواقع رشكاتها 

الصناعية ولتحسني املستوى املعييش ملوظفيها .

املثنى تبحث مع معهد اآلثار االملاين انشاء مشاريع يف اوروك
   المثنى/ المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ املثنى فال�ح الزيادي مع خ�راء وادارة 
املعه�د االملاني لآلث�ار التابع ل�وزارة الخارجية االملانية 
خط�ة االدارة املحلية بعد انضمام اث�ار اوروك اىل الئحة 
الراث العاملي, وس�بل انشاء مشاريع خدمية وعمرانية 
يف املدينة االثرية وفق خطط علمية الس�تقطاب السياح 
وتنمية املحافظ�ة اقتصاديا« .وذكر مص�در اعامي يف 

املحافظ�ة ان » املحاف�ظ بني » بحثنا مع مس�ؤولني يف 
وزارة الخارجي�ة االملاني�ة وإدارة املعه�د االملاني لآلثار 
س�بل دعم جهود املحافظ�ة للنهوض بالواق�ع االثاري 
فيها، مش�رياً اىل »مناقشة متطلبات تنفيذ خطة االدارة 
من قبل الحكومتني املحلية واملركزية والتي تضمن بقاء 
اثار اوروك ضمن الئحة ال�راث العاملي، مبيناً بان هذه 
املتطلبات تشمل بناء متحف ومركز الستقبال الزائرين 
ومد طرق داخ�ل املدينة االثرية ووض�ع لوحات للداللة 

وإنشاء مجسمات للمواقع االثرية«.
واضاف الزيادي ان » الجانب االخر تضمن تنفيذ خطط 
خاصة لصيانة االثار والحفاظ عليها من تأثريات املناخ 
عىل يد مختصني، موضحاً بان املس�ؤولني األملان وعدوا 
بدراس�ة طلبات الحكومة املحلية والنظ�ر يف اعتمادها 

وتنفيذها خال الفرة املقبلة » .
واكد الزيادي انه » قدم دعوة رس�مية للرشكات االملانية 

للعمل داخل املحافظة، واالستثمار فيها .

التجارة: اعادة تأهيل املخازن التابعة ملطحنة 
االنبار احلكومية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتصنيع الحبوب يف وزارة التج�ارة، عن قيام املاكات الفنية 
لف�رع الرشك�ة يف محافظة االنبار باع�ادة تاهيل املخ�ازن التابع�ة ملطحنة االنبار 
الحكومية«.وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه عن مدير عام 
الرشكة طه ياسني عباس قوله لقد »تم اعادة تأهيل مخزنني تابعني ملطحنة االنبار 
الحكومي�ة من قبل ماكات املطحنة لغرض تفكي�ك وخزن هيكل املطحنة املترر 
نتيجة االعمال العس�كرية التي ش�هدتها املحافظة قبل املب�ارشة والرشوع باعادة 
اعمارها«.م�ن جانب اخر اجرى فرع تصني�ع الحبوب يف كركوك مزايدة علنية لبيع 
مادة النخالة املنتجة بمطحنة كركوك الحكومية حيث جرت املزايدة بشفافية عالية 

وبحضور ممثلني عن مكتب املفتش العام ودائرة الرقابة التجارية باملحافظة.

العمل تطلق الدفعة الثانية من إعانة احلامية 
االجتامعية لعام 2017

الرشيد ينفي وجود موافقات خاصة 
لسلفة الـ»10« رواتب للموظفني

   بغداد / المستقبل العراقي

اطلق�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة الدفع�ة الثاني�ة م�ن اعان�ة الحماية 
االجتماعية للعام 2017 الكثر من مليون ارسة يف بغداد واملحافظات«. وقال املتحدث 
باس�م وزارة العمل وهيئة الحماية االجتماعية عمار منعم يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »مدير عام تكنولوجيا املعلومات يف الهيئة املهندس جمال بال ذكر ان 
ال�وزارة اطلقت الدفع�ة الثانية لعام 2017 الكثر من مليون ارسة للمس�تفيدين من 
النس�اء والرجال، الفتا اىل ان »الدفعة تش�مل املعرضني واملبحوثني، والذين لم تظهر 
نتائجه�م من وزارة التخطيط فضا عن الش�مول الجديد، مبينا ان مبلغ الدفعة بلغ 
اكث�ر من )310( ملي�ارات دينار«. واضاف بال ان »توزي�ع االعانات يف هذه الدفعة 
س�يتم عىل شكل سلمني القديم والجديد، وان املس�تفيدين املبحوثن والذين لم تصل 
نتائجهم من وزارة التخطيط وكذلك الذين لم يزرهم الباحث االجتماعي سيستلمون 
وفقا للسلم القديم، فيما سيس�تلم الذين ظهرت نتائجهم واملعرضون الذي اطلقت 
اعاناتهم بقرار قاض وفقا للسلم الجديد لاعانة«. واشار بال اىل »توقيف رواتب نحو 
63 الف مستفيدة و25 الف مستفيد ضمن هذه الدفعة احرازيا ليبلغ عدد املتوقفة 
رواتبهم نحو 88 الف مس�تفيد لعدة اس�باب منها عدم تمكن الباحثني االجتماعيني 
م�ن الوصول اليهم لوجود خطأ يف العنوان )عنوان مغاير( او يف رقم الهاتف، او عدم 
تحدي�ث البيانات، داعيا الذين س�تتوقف اعاناتهم اىل مراجعة منافذ الوزارة لتحديث 
بياناتهم من اجل اطاقها«. وكان املتحدث باس�م هيئة الحماية االجتماعية التابعة 
لل�وزارة عمار منعم قد ذكر ان الهيئة ش�ملت ما يق�ارب 326 الف ارسة جديدة بعد 
ورود نتائج التخطيط من الوجبتني االوىل والثانية وستشمل وجبة اخرى مطلع عام 
2018 املقبل بعد تخصيص اموال اضافية ضمن املوازنة الس�نوية، مشريا اىل اصدار 

البطاقة الذكية )كي كارد( الكثر من )260( الف مستفيد من مجموع الوجبتني.

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد مرصف الرش�يد، عىل »عدم وجود موافقات خاصة لس�لفة 10 رواتب اسمية 
الخاص�ة بموظفي الدوائ�ر الحكومية«.وق�ال املرصف يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إنه >ليس هناك موافقات خاصة لس�لفة 10 رواتب اس�مية الخاصة 
بموظفي الدوائر الحكومية<، مش�ريا اىل >عدم مس�ؤوليته عن اي معاملة تروج 
خ�ارج املرصف وخ�اف الضوابط والتعليم�ات التي اعلن عنها س�ابقاً«.وأضاف 
املرصف أن »السلفة تضمنت ان تقوم كل دائرة بتسمية مخول لها وترفع طلبات 
املوظف�ني بقوائ�م مختومة من رئيس الدائرة ح�رصاً<، مبينة أنه >منح صاحية 
لفروعه من اجل ترويج الطلبات وفق الجدول لخاص بتقسيم الوزارات والدوائر.

اختتام املؤمتر العلمي الدويل األول لتطبيقات »النانوتكنولوجي« يف صناعة النفط والغاز املنعقدة بني رشكة توزيع املنتجات النفطية واجلامعة التكنولوجية
    بغداد / المستقبل العراقي

إختتم�ت يف بغداد أعمال املؤتمر العلمي 
ال�دويل األول لبح�وث النانوتكنولوج�ي 
وال�ذي ج�رى برعاي�ة وزي�ري النف�ط 
والتعليم العايل والبحث العلمي واملشرك 
بني رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
بمش�اركة  التكنولوجي�ة  والجامع�ة 
جمهوري�ة  م�ن  الباحث�ني  م�ن  ع�دد 
اي�ران االس�امية وم�رص واثن�ى عرش 
وزارة عراقي�ة وبحض�ور الفت من قبل 
شخصيات برملانية وسياسية و أساتذة 
الجامعات. املؤتمر خرج بعدة توصيات 

مهمة منها رضورة االستمرار يف التعاون 
العلم�ي املش�رك وتوحي�د الجهود بني 

الجامع�ة التكنولوجي�ة وتحديدا مركز 
بح�وث النانو ورشكة توزي�ع املنتجات 

النفطي�ة وتوقيع مذك�رة تفاهم للعمل 
االستشاري اليجاد حلول للمشاكل التي 
تواجه الخزن واالنتاج والنقل والتوزيع 
للمنتجات النفطي�ة ، فضا عن إعتماد 
مناه�ج النان�و يف املناه�ج العلمي�ة يف 
الجامع�ات العراقي�ة. إحتفالية  الختام 
ش�هدت توزيع شهادات تقديرية للجنة 
العلمية واالعامية  التحضريية واللجنة 
والفعاليات املس�اهمة يف اتم�ام العمل  
املش�رك حيث ب�ني معاون مدي�ر عام 
رشكة توزيع املنتجات النفطية االستاذ 
وس�ام الجزائري ان املؤتمر كان مثاليا 
يف ط�رح البح�وث التي تعالج مش�اكل 

القطاع النفطي ، مؤكدا اهمية التعاون 
ب�ني الجامعات واملؤسس�ات الحكومية 
لتفادي املش�اكل بط�رق علمية تحفظ 
بالج�دوى  وتحظ�ى  والجه�د  الوق�ت 
االقتصادي�ة املطلوبة. يذكر إن فعاليات 
املؤتم�ر العلمي ال�دويل األول لتطبيقات 
يف  املتقدم�ة  وامل�واد  النانوتكنولوج�ي 
صناع�ة النفط والغ�از ق�د إنطلقت يف 
الثال�ث من ش�هر آي�ار الج�اري والذي 
إستمر ملدة يومني وشهد تغطية واسعة 
م�ن قب�ل وس�ائل اإلع�ام الت�ي وثقت 
بدورها ه�ذا الح�دث العلم�ي والعاملي 

املهم .
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اس�تنادا اىل كت�اب قس�م التخطي�ط واملتابع�ة يف محافظ�ة الب�رة املرق�م )1222 يف 
.)2017/4/30

تدع�و )محافظ�ة البرة / العقود الحكومية ( إىل عط�اءات مغلقة من مقدمي عطاءات 
ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع )انشاء دار مشاهدة لألطفال يف محافظة البرة(

 الكلف�ة التخمينية )233,470,000(  مائتان وثالثة وثالثون مليون واربعمائة وس�بعون 
الف دينار عراقي ضمن برنامج منحة املوانئ لعام 2017 

- مدة التنفيذ )330 يوم ( .
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنف / انشائية  و ) بعرض فني(.

أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها 
تعليم�ات تنفي�ذ    العق�ود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والص�ادرة من وزارة 

التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلوم�ات إضافية من 
)العقود الحكومية  / التعاقدات / االعالن( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا 

اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما 

ييل :
1- القدرة املالية:

 عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ - الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 

قانوني معتمد.
1- معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر خمس سنوات يجب ان ال يقل عن )382,041,000( 
ثالثمائة واثنان وثمانون مليون وواحد واربعون  الف دينار عراقي محس�وبا من الدفعات 
الكلية املس�تلمة عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املس�تمرة خالل الس�نوات )5( 

الخربة والقدرة الفنية:
أ - متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالي�ة وتوفري املوارد 
املالية كالس�يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )77,823,000( س�بعة وس�بعون مليون 

وثمانمائة وثالثة وعرشون الف دينار عراقي. 
ب - ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة    أدناه:
املش�اركة بصف�ة مقاول , أو ادارة عق�ود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 5( 
الخمسة السابقة   وبمبلغ اليقل عن ) 140,082,000( مائة واربعون مليون واثنان وثمانون 
ال�ف دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال ه�ذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. 

و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار 
اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(

ج- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث 
وثيقة االشغال( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب�ني يف  العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مس�رتد  )100,000( مائة الف دينار 

عراقي اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2017/5/8  .
خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2017/5/28 الساعة 
2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح 
بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 

عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرة .

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2017/5/28.
العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرفق بجمي�ع العطاءات ض���م���ان العط�����اء بقيم��ة 
)2,334,700 ( اثنان مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف وسبعمائة دينار عراقي 
عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ مل�دة 28 يوم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات.
سابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
تاسعاً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل   
 يوم العطلة .

ع�ارشاً- للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحله�ا وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة  

  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي 
تعويض جراء ذلك 

احدى عرش-  العنوان املش�ار إليه أعاله*: لجنة بيع التنادر / التعاقدات / العقود 
الحكومية /   ديوان محافظة البرة / محافظة البرة / جمهورية العراق.

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء دار مشاهدة لألطفال يف حمافظة البرصة  (

مناقصة )1/ حماكم  2017 (

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد: 2114
التاريخ: 7 /2017/5

وزارةالزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 80 لسنة  2017
تعلن مديري�ة الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة 
املبين�ة اوصافه�ا ادن�اه باملزاي�دة العلني�ة  وفق قان�ون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 
لس�نة 1983  يف الي�وم الثالث�ني من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
يف الصحيف�ة او يوم العمل الذي يلي�ه  يف حال مصادفة املوعد 
عطلة رس�مية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف 
مقر  ش�عبة زراع�ة الكرخ املرك�ز ... للتفاصيل مراجعة مقر 
مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة 
ودفع التامينات القانوني�ة البالغة 20% من القيمة التقديرية 
من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة اجور 

نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

وزارةالزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 74 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة عن تاجري املس�احات 
املبين�ة اوصافها ادن�اه باملزايدة العلنية  وف�ق قانون بيع 
وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 
35 لسنة 1983  يف اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد 
عطلة رسمية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
يف مق�ر  ش�عبة زراع�ة الطارمي�ة ... للتفاصي�ل مراجعة 
مق�ر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات 
املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التقديري�ة من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  

املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

وزارةالزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 36 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجري االرايض الزراعية 
باملزاي�دة العلني�ة عن اع�الن تاجري املس�احة املبين�ة اوصافها ادن�اه يف قضاء 
االس�تقالل/  ناحية الراش�دية   باملزايدة العلنية  وفق قان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والقانون 35 لسنة 1983 والقرار 103 لسنة 1997 
والقرار 88 لس�نة 2003 يف اليوم الواحد والثالث�ني اعتبارا   من اليوم التايل لنرش 
االع�الن عنها يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة االستقالل ، 
وللتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتنا الكائن قرب س�احة الف�ردوس لالطالع عىل 
الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودف�ع التامينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدم ويضاف اليها مبلغ )15000( خمسة 
عرش الف دينار عن بدل االيجار الس�نوي للمغروس�ات  ويتحمل من ترسو عليه  

املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد/701/ب/2016
التاريخ 2017/5/7

اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املرق�م 2336/3 مقاطع�ة 37 ارايض 
امليناء الخالية  وهو عبارة عن دار س�كن  تقع 
يف منطقة االبلة خلف مراب املعقل وعىل شارع 
فرع�ي مبل�ط يف منطق�ة س�كنية  متكامل�ة 
البن�اء ويتال�ف م�ن طاب�ق واحد مقس�م اىل 
ث�الث اجزاء مش�غولة جميعها م�ن قبل بقية 
ال�رشكاء يحت�وي الج�زء االول ع�ىل غرفت�ي 
نوم وه�ول ومطب�خ وحم�ام و مرفق صحي 
مشرتك االرضية مبلطة بالسرياميك باالضافة 
اىل وج�ود مرافق و حمام مش�يدة عىل رصيف 
الش�ارع تجاوز اما الج�زء الثاني فيتكون من 

غرفة واحدة و هول مطيل بالدهان ومس�قف 
بالجينك�و ويوج�د حم�ام  ومرف�ق صح�ي 
تج�اوز عىل رصيف الش�ارع واالرضية مبلطة 
باالسمنت اما الجزء الثالث فيحتوي عىل غرفة 
نوم واحدة ومرفق صح�ي تجاوز عىل رصيف 
الش�ارع ايض�ا وان عم�وم الدار مش�يدة من 
الطابوق ومسقفة بالش�يلمان )عكادة ( وان 
درجة العمران متوس�طة وان الدار مش�غولة 
م�ن قبل ال�رشكاء وعوائله�م  والذين يرغبون 
بالبق�اء بالعقار بصيغة مس�تاجرين فمن له 
رغبة بالرشاء الحض�ور امام هذه املحكمة يف 
بناي�ة ق�ر العدال�ة يف تمام الس�اعة 12 من 
ظه�ر الي�وم الخامس ع�رش  الت�ايل لنرش هذا 
االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% من قيمة العق�ار املقدرة البالغة 
)167.425.000( مائة وسبعة وستون مليون 

واربعمائة وخمسة وعرشون الف دينار
القايض

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

رقم االضبارة / 284/ت/2016
التاريخ 2017/5/3

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املشخاب سهام من  العقار 
تسلس�ل 74و75و76م48 املشخاب  الواقع يف        
العائد للمدين   )رس�مية كاظم عبد الحس�ني 
الدائ�ن  طل�ب  لق�اء  املحج�وز  وجماعته�ا( 
منصور حم�زة وايل   البالغ 6000.000 دينار  
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والنرش 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
75و  و   74 :املش�خاب  ورقم�ه  1-موقع�ه 

76م48
2-جنسه ونوعه : بستان يسقا سيحا

3-ح�دوده واوصافه :بس�تان ي�زرع حنطة 
وفيه اشجار نخيل

4-القيمة املقدرة : ستة ماليني دينار عراقي فقط

مجلس القضاء االعىل
 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 510/ب2017/3
التاريخ: 2017/5/3

اىل املدعى عليها ) عالهن حسني جعبول (
اق�ام علي�ك املدع�ي ) الس�يد مدي�ر بلدي�ة 
النج�ف اضافة لوظيفت�ه ( الدعوى البدائية 
يطل�ب  وال�ذي  510/ب2017/3  املرقم�ة 
فيه�ا الحكم بتعويض دائرته مبلغا مقداره 
)100000000 مائة مليون عن عدم التزامك 
بتسليم املاجور  العقار املرقم 3/3711 حي 
العسكري وعن عدم قيامك باملحافظة عليه 
والحاق�ك  ارضار به ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي ثامر 
موىس عباس واش�عار مخت�ار حي الريموك 
/6 املدعو هاتف محمد العذاري عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني  
يوميت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2017/5/17 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 304/ب/2017
التاريخ 2017/5/3

اعالن
تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية حق الترف يف القطعة املرقمة 1/18  
م/16 الح�رية فعىل الراغبني بالرشاء الحض�ور اىل هذه املحكمة خالل مدة 
ثالث�ون يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور االعالن 

والداللية
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

االوصاف :
 القطع�ة عبارة عن بس�تان يقع عىل الش�ارع العام حريه صنني وتس�قى 
م�ن نه�ر البديري�ة يوج�د فيه�ا ) 75( نخل�ة واالرض مزروع�ة بمحصول 
الش�عري وقس�م منها مزروعة بالخرضوات ومساحتها ) 10 دونم و 1 اولك 
و 75م2( وقيم�ة النخي�ل ) 11.250.000 ملي�ون دين�ار ( وقيم�ة االرض 
) 120.840.000ملي�ون ( والقيم�ة الكلي�ة لالرض والنخي�ل )مائة واثنان 

وثالثون مليون وتسعون الف دينار(

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/1001
التاريخ 2017/5/2

اىل املنفذ عليه /هدى جابر فاضل
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن  خ�الل رشح املبلغ 
القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار حي االمري يف 
النجف محمد الربع( انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة ) 27( م�ن قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية التنفي�ذ النجف 
االرشف خ�الل  عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت  التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك  س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف النج�ف  املرقم 
468/ش2017/3 يف 2017/2/28 واملتضم�ن ازامك 
بتمكني الدائن حيدر ابراهيم حسني من اخذ بناته كل 
م�ن رقية واديان وبراق من دارك�م صباح اليوم االول 
والخامس عرش من كل ش�هر من الس�اعة التاس�عة 
صباحا واعادتهن  الس�اعة السادس�ة مساءا عىل ان 

التبيت املحضونات املذكورات اال عند والدتهن املدينة

رقم 
القطعة

رقم 
املقاطعة

املساحة 
بالدومن

املواصفات
املشيدات  
واملغروسات

بدل االيجار السنوي 
املقدر للدومن الواحد /

دينار عراقي

9/ام 7/15
العصافير

زرعية غير -/-/9
مستصلحة

نخيل عدد 
5500 دينار16 نخلة

رقم 
القطعة

رقم 
املقاطعة

املساحة 
بالدومن

املواصفات
املشيدات  
واملغروسات

بدل االيجار السنوي 
املقدر للدومن الواحد /

دينار عراقي

3/البوتاج 2/39
الدين

غير 2/16/37
مستصلحة

9000 دينارخالية

المساحة/المقاطعةرقم القطعة
المحدثات المواصفاتدونم

والمغروسات
بدل االيجار/

دونم

القطع 
المرقمة 

:1/107و 
1/108 و 

1/109

/21
مستصلحة 14كميرة

كليا

فيها مغروسات :

-زيتون عدد 8

-عرموط عدد 20

-تفاح عدد 10

-رمان عدد 8

8000
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         بقلم د/ محمد عباس محمد عرابي
         )عضو اتحاد كتاب مصر(

 
   اس�تخدم  الش�اعر س�امي أبوب�در  في 
دي�وان )س�اعة من لي�ل( األلف�اظ الدالة 
عل�ى الزمن في س�ياقات وتراكيب داللية 
تحمل حب�ه لوطنه، وحزن�ه وتألمه على 
محنه وآالمه، وتبش�ر بغ�د أفضل، وهكذا 
يكون الشاعر الحقيقي على إدراك ووعي 
بهموم وطن�ه ومجتمع�ه، ومتفاعال مع 

آالم الناس وآمالهم.
وفيما يلي عرض موجز ألبرز الس�ياقات 
والتراكيب الداللية أللفاظ الزمن وعالقتها 
بحب الوطن في ديوانه )ساعة من ليل(.  

الوط�ن  ح�ب  مش�اعر  س�يطرت  لق�د 
واالنش�غال بقضاي�اه وهموم�ه وآالم�ه 
عل�ى أبوبدر في كل أوقات�ه وأيامه، وليله 
ونهاره وصباحه ومس�ائه، ظهر ذلك في 
استخدام أبوبدر  األلفاظ الدالة على الزمن 
في س�ياقات وتراكيب داللي�ة تحمل حبه 
لوطنه، وحزنه وتألمه على محنه وآالمه، 

ومن أبرز هذه األلفاظ ما يلي:
الزمان:

ففي ظل حب الش�اعر لوطنه ومشاركته 
آلالمه يبين أن زم�ان المحن ليس كزمان 
اليس�ر والس�المة، فيق�ول ف�ي قصي�دة 
)أنين(: )ال تستغيثي/ واكتمي اآلالم/ إني 
عاجز/ أنا ال أجيد سوى البكاء/ هذا زماٌن 
ال يق�ارن بالزم�ان/ وال تعاتب�ه الجراح/ 
وحلمن�ا الوردي ب�ات مهلهال/ في زحمة 
األشواك واآلهات/ والدرب الذي غامرت/ 
ف�ي أرجائه معك ابتهاجا بالصبا/ هجرته 

أحالمي/ التي كانت تحلق في الفضاء(.
وقوله في قصيدة )ساعة من ليل(:

والدهر صوب سهمه  متعمًدا/ قلبي، ولما 
قد ضعف�ت رماني/ من كل ل�ون للجراح 

يذيقني / وبكل كأس للهموم سقاني
األيام:

وأبوبدر يستخدم التراكيب الداللية أللفاظ 
الزم�ن )األيام - الصبح - الليل( ويوظفها 
إلظه�ار م�دى حب�ه لوطنه ومش�اركته 
آلالم�ه؛ يقول ف�ي قصيدة )ري�ح عقيم(: 
“أمضي�َت األي�ام األولى تنش�دها طرًبا/ 
فنش�يدك ب�ات مؤام�رة/ وم�زاج الصبح 
اس�تعذب ما نع�ق الغرب�ان/    ولدي.../  
اللي�ل أق�ام ب�ال س�فر/ وتراق�ص ف�وق 
رف�ات الصبح/ وراح يغن�ي أغنية الوجع 
األبدي../ يطاردنا/ فاخلد للنوم.. وس�لم 

أمرك للنسيان( 
اليوم: وظف أبوبدر لفظة اليوم في سياق 
دالل�ي معبر عن أحاسيس�ه ب�آالم الوطن 
ومحنه يقول  في قصي�دة )أنين(: )اليوم 
اآلن  القن�اع.../  قس�اوتك  ع�ن  يس�قط 
تعصف ب�ي حقيقتك الت�ي/ باتت تجاهر 

بالشقاق/ وبالجفاء(. 
الغروب - المساء - الليل:

اس�تخدم أبوبدر لفظة )الغروب - المساء 
-اللي�ل( ليعب�ر به�ا ع�ن تراك�م األحزان 
والشدائد على فؤاده حزًنا على آالم الوطن 
ومحن�ه، ويمك�ن بي�ان ذلك عل�ى النحو 

التالي :
الغروب:

يق�ول ف�ي قصي�دة )عاصفة(: )م�ا عاد 
ينفع�ك النحي�ب/ على رف�ات الذكريات/ 
فل�ن تعي�ش إل�ى الغ�روب طيوفه�ا/ لو 
تقرئي�ن مالمحي...(. وقول�ه في قصيدة 
)أني�ن(: ) يمتطي ظهر الغ�روب مهاجرا 
في موكب.../ لم يبكه عند الفراق مودع(

المساء: 
يق�ول ف�ي قصي�دة )أني�ن(: ي�ا ذكريات 
طفولتي وبراءتي/ أمسيت في األعماق/  

ُجرًحا غائًرا/ وغدوت في األحشاء داء(
وقول�ه في قصيدة )تراني�م(: )عندما حل 
المس�اء/ وضمنا حل�م يحاص�ر حلمنا/ 
حي�ن احتس�ينا/ جرع�ة الم�وت المقنع 
بالحي�اة/ وحينها س�الت دموعك/ تنبت 

اآلالم في أرجاء قلبي/ تحرق اآلمال فْي(
وقوله في قصي�دة )الوعد(: وأبكى نهرنا 
ج�رٌح/ فأمس�ى النه�ر مهموًم�ا يغال�ب 
دمع�ه القان�ي/ غ�دوت أس�ائل الماضي: 
أكنت حقيقة؟ أم أن�ك الوهم/ الذي كتبت 

أنامله نهاياتي؟(
وقول�ه ف�ي قصي�دة )رحي�ل(: وتصب�ح 
نفس�ك ف�ي روعة/  وتمس�ي وق�د نالها 
نائل. وقوله: فأمس�ى س�بيَّ النوازل لو/  
ت�راه كأن الردى ن�ازُل. وقوله في قصيدة 

)ساعة من ليل(:
ورأيتن�ي أمس�ي ي�ؤرق مضجع�ي/ َه�مُّ 

ينوء بحمل�ه الثقالن/ لما رأي�ت حبيبتي 
مكلومة/ والكون يبكيها بدمع قاني 

الليل: 
وها ه�ي بلده تخاطبه ف�ي قصيدة )ريح 
عقيم(: )قالت وس�كون اللي�ل يحاورني: 
قم مزق ما س�طرت بص�درك/ ها هو في 
الس�احات ي�داس بأحذية ويه�ان/ الريح 
عقي�م يا ولدي/ لن ترح�م قلبا من ورق/ 

لن تغني عقال من طين (.
وقوله في قصيدة )س�تار من حجر(: )ثم 
ينزع بيننا الش�يطان/ في خلواتنا/ يبدو 
كناصح قومه/ في ليلة دمس الظالم على 

القلوب/ وبات كلٌّ في خطر(.
ويق�ول في قصي�دة )حني�ن(: )عروس/ 
وف�ي ليلة الع�رس قالت وداًع�ا/ وراحت 
تلمل�م حاجاته�ا/ واصطب�ار مرير يمزق 
فيها السكون/ الذي قد رأته ضياًعا/ وفي 
مقلتيها كالم/ يش�تت قص�د الدموع التي 
ال تج�ف/ ُيهامس�ها المنتهى أن أفيضي/ 
ويحيا ابتس�ام على ثغرها/ يستبي اللفظ 

في خندق الغيظ(.
وقوله في قصيدة )ساعة من ليل(:

واللي�ل يعجز ع�ن بلوغ نه�اره/ فالصبح 
أبع�د م�ن من�اٍل دان/ وظ�الم ه�ذا الليل 

يحجب رؤيتي/ فكأنه سجن بال قضبان
وقوله في قصيدة)غرس(:

األوج�اع  عل�ى  تغل�ي/  ث�ورة  بقلب�ي 
والبؤس/ على ليل يخادعني/ يدس السم 

في الكأس
الفجر:

كعادة الشعراء سلك أبوبدر توظيف لفظة 
)الفج�ر( لتعبر عن األمل ف�ي زوال محن 

الوطن وآالمه. 
يقول في قصيدة )ترانيم(: )آمنِت بالفجر 
المبي�ن/ فقل�ِت: ال تح�زن /وه�ون من 
بكائ�ك  يا بن�ي/ الفجر ق�د ثقلت به رحم 
الظالم/  وراح ليلك يكتس�ي منه/ ترانيم 
الرحي�ل/ وغ�اب في جو الس�ماء /نعيب 

سجاني الشقي(
وقول�ه ف�ي قصي�دة )حني�ن(: )وتخطو 
بع�زم/ يب�دد ظلم�ة ليل طويل/ ليش�رق 

فجر الرجال الهزيل(. 
وقول�ه: وتزح�زح اللي�ل الكئي�ب وأقبلت   

نسمات فجر مؤنس بأذان    
وقوله في قصيدة )شروق(:

ستش�رق شمس�ها من غير ش�ك/ ليعرى 
كل بهت�ان وإفك/ ت�راءى الفجر يبزغ من 
بعي�د/ يش�د رحاله ش�وًقا إلي�ك/ ليرحل 
عنك يا س�مراء ليل / بما غش�اك من قهر 

وضنك.
وفي قصيدة )سأحيا أغني( حيث يقول: “ 
س�أحيا أغني/ ألني../ أرى الفجر يشرق 
من جوف ليل/ يمل سباًتا عميًقا/ ليرسم 
درًبا/ ُتشد إليه خطا أمنيات الكبار/ ليبعث 
في الكون غيث السحائب في المرسالت/ 
ويسرج للخير/ خير الركائب والعاديات/ 

سأحيا أغني(
الصبح والصباح:

)الصب�ح  لفظت�ي  أبوب�در  وظ�ف  لق�د 
والصباح( لتحقيق أمنياته في زوال محن 
الوطن التي قد تش�تد ف�ي الليل؛ ظهر ذلك 
في عدة قصائد في ديوان )ساعة من ليل( 

منها:
قول�ه  ف�ي قصي�دة )ترانيم(: )والش�وق 
يس�تبق الحنين/ وينهب األرض اعتذارا/ 
نح�و وج�ه الصبح يلت�اث األمان�ي/ عند 
أحالم الصبي/ قم طارد الصمت المهين/ 
وقاوم العب�رات/ إن هي أقبلت ليال تعانق 

مقلتيك/ وش�تت الحس�رات/ من أعماق 
قلب مزقته اآله  يوًما(

وفي قصيدة )نشيد النهر( بين أن الصباح 
كان موعًدا الش�تداد مآس�ي أبناء الوطن 
يقول: وحين تجلى ضياء الصباح/ تجلت 
ألعيننا مس�رحية/ يوزع أدوارها مخرج 
طامح/جانح/ في م�دار الخيال /ليكتب 

فينا نهايتنا/ مبدعا في صنوف الردى(
وقول�ه ف�ي قصي�دة )تراتي�ل(: )وكي�ف 
أن الصب�ح أش�رق/ من حط�ام الذكريات 
بالس�ر  النه�ر/  يب�وح  وغ�دا  الخالي�ة/ 
ال�ذي أدمى ف�ؤادك يا أمي�رة/ ليس يمنع 
فضفضات الروح من�ه/ ناعب يجثو على 
ص�در الخواط�ر/ بعدما أضح�ى يحررها 
الربيع من السكوت/ ليرحل الخوف الذي 
س�كن الجوان�ح/ واس�تقر عل�ى وج�وه 

البائسين...(. 
وقوله ف�ي قصي�دة )أني�ن(: )يفتش في 
دهاليز الظالم عن الصباح/ وقد بدا متعثر 
الخطوات/ في ليل طويل موحش/   يا أيها 
الصبح الكسيح/  ألم يحن أن تستفيق من 

السبات/ فتبعث األمل المعفر بالرجاء(.
و يق�ول ف�ي قصي�دة )حني�ن(: )ويزداد 
وج�ه الصب�ح اتس�اًعا/ وتمس�ك أطراف 
ثوب الزفاف/ مالئكة الحب/ والمهرجان 
تداعت ل�ه/ الس�ابقات بأرواحهن مهوًرا 
إل�ى الخلد/ حين ت�راءت /ولح�ن الوفاء 

يغني(.
وقوله في قصيدة )ساعة من ليل(:

وم�ع الصب�اح تراهم يس�عون ف�ي/ أمل 
يس�ابق س�رعة الركبان/ هم ثلة عشقوا 
إل�ى  ومركبه�م  س�بب  ألنه�ا/  الحي�اة 

الرحمان 
وقوله ف�ي قصيدة)غ�رس(: دلي�ل النور 
في دربي/ يبث العزم في نفس�ي/ )غدا( 

أمضي أسطره/ وأغزله من )األمس(
وأجم�ل ب� )أبوب�در ( وهو يش�نف آذاننا 
عش�ق  ف�ي  الذهبي�ة  وحكمت�ه  بدرت�ه 
الوطن:م�ن للب�الد يق�وده عش�ق لها؟/ 
والعش�ق يس�مو في هوى األوطان/ إني 
نهلت العش�ق لألوطان  من/ هدي الكتاب 

وسيرة العدنان.
لقد أبدع أبو بدر في توظيف األلفاظ الدالة 
على الزمن في س�ياقات وتراكيب داللية؛ 
ليعب�ر بمه�ارة واقت�دار وفنية ع�ن حبه 
لوطنه، وحزنه وتألمه على محنه وآالمه، 
باعثا األمل في نفس القارئ في غد أفضل، 

ومبشرا بأننا على مشارف فجر جديد.

ثنائية الزمن والوطن يف ديوان »ساعة من ليل« للشاعر سامي أبوبدر

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 245/18

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3 املالحة
الجنس : دار 

النوع : ملك رصف
املساحة :197.80م2

املش�تمالت : اس�تقبال وغرفتني وحمام 
ومطب�خ ومراف�ق صحي�ة مبني�ة م�ن 

الشيلمان 
الشاغل : 

مقدار املبيع:30000000 ثالثون مليون 
دينار

 س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
الحمزة باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراهن عب�اس دايل  لقاء 
طل�ب الدائ�ن م�رف الرافدي�ن  البالغ 
15.000.000  دين�ار فع�ى الراغ�ب يف 
االش�راك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائرة 
خالل )30( يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ ن�ر ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرفي�ة التق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبيع البال�غ )        ( دينار وان 
املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري للمزايدة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1866

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الحمزة 
الصوب الكبري

الجنس : فرن صمون ومعجنات 
النوع : ملك رصف
املساحة :79.35م2

املشتمالت : 
الشاغل : 

خمس�ة  املبي�ع:25000000  مق�دار 
وعرون مليون دينار

 س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
الحمزة باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاله العائد للراهن حميد محسن جابر  
لق�اء طل�ب الدائ�ن م�رف الرافدي�ن  
البالغ 18.000.000  دينار فعى الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل )30( يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ ن�ر ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرفي�ة التق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبيع البال�غ )        ( دينار وان 
املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري للمزايدة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 381/9

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الش�وفة
الجنس : ارض الدار مع بنائها واستقبال 
وهول وغرفتني وحمام ومطبخ ومرافق 

صحي 
النوع : ملك رصف
املساحة :200م2

املشتمالت : 
الشاغل : 

مق�دار املبي�ع:40000000 اربعون مليون 
دينار

 ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله 
العائد للراهن نس�يمه عب�اس رحيم  لقاء 
طل�ب الدائ�ن م�رف الرافدي�ن  البال�غ 
يف  الراغ�ب  فع�ى  دين�ار    18.000.000
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ 
نر هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية التقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغ )        
( دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 

ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 159/14

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3بساتني 
بليجة الغربية

الجنس : عرصة مشيد عليها غرفة واحدة 
النوع : ملك رصف

املساحة :200م
واردات املبيع السنوية : 600000 ستمائة 

الف دينار
املبيع:26000000 س�تة وعرون  مقدار 

مليون دينار
 ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله 
العائ�د للراه�ن جبار نزال مح�روس  لقاء 
طل�ب الدائن مرف الرافدي�ن فرع املثنى  
البال�غ 12.000.000  اثن�ى ع�ر مليون  
دينار فعى الراغب يف االشراك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل )15( يوم�ا اعتب�ارا 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نر ه�ذا االعالن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفالة مرفية التقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغ )26000000( دينار 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري للمزايدة
دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 157/14

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3بساتني بليجة 
الغربية

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف
املساحة :100م2

املشتمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام 
مرافق صحية تحتاني وثالثة غرف ومطبخ 

ومرافق فوقاني
ملي�ون   1800000  : الس�نوية  املبي�ع  واردات 

وثمانمائة الف دينار 
الشاغل : امللك

مق�دار املبي�ع:66000000 س�تة وس�تون مليون 
دينار

 ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن جبار 
ن�زال محروس  لقاء طل�ب الدائن مرف الرافدين 
ف�رع املثنى  البالغ 12.000.000  اثنى عر مليون  
دينار فعى الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )15( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ نر هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرفي�ة التقل عن %10 
من القيم�ة املق�درة للمبيع البال�غ )66000000( 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري للمزايدة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن عن بيع عقار
ستقوم  مديرية التسجيل العقاري يف املثنى بيع 

سهام املدين شهيد مطرود البالغة 280 سهم من 
اصل االعتبار 400 سهم

التسلسل او رقم القطعة : 64/5 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 5 ام التلول 

والجالجة
الجنس : دارين مفرزة بصورة غري رسمية

النوع : ملك رصف
املساحة :400م2

املشتمالت : 1-غرفة وهول ومطبخ وحمام ومرافق 
صحية ومشغول من الريك عمار  تركي

2-هول واستقبال وكلدور وحمام  ومرافق صحية 
ومطبخ تحتاني وغرفتان فوقاني

درجة العمران : جيدة
االيج�ار الس�نوي او الواردات الس�نوية : 900000 

حصة املدين 6300000
مق�دار املبيع:211400 مائتان واحدى عر مليون 
واربعمائة الف دينار فقط عى سهام املدين )شهيد 

مطرود(
 ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى باملزايدة 
العلني�ة العق�ار 64/5 باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوص�وف اع�اله العائد الريك ) ش�هيد مطرود ( 
للمدين مرف الرافدين  لقاء طلب الدائن مرف 
الرافدي�ن ف�رع املثن�ى  البال�غ 33600000 ثالث�ة 
وثالثون مليون وس�تمائة الف دين�ار فعى الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تامينات قانوني�ة التقل عن %10 
من القيم�ة املق�درة للمبيع البال�غ )21140000( 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري 
رعد حسني زغري 
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة / 2015/1575
التاريخ 2017/5/4

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل  
حص�ة املدي�ن يف العق�ار املرق�م 49/99 
الرقي�ة  الواق�ع يف     الك�وت   العائ�د 
للمدي�ن   )ع�دي محم�د نعم�ة( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن صال�ح عب�ود عج�د   
البال�غ 46000000 س�تة واربعون مليون 
دين�ار  فع�ى الراغ�ب بال�راء مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
م�ن الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والنر والداللية عى 

املشري 
املنفذ العدل

املواصفات :
:كوت/الرقي�ة  ورقم�ه  1-موقع�ه 

–الجمعية رقمه 49/99 الرقية
2-جنس�ه ونوعه : دار سكن مشيد عليها 
دارين ذات طابقني مسلح يشتمل الطابق 
االول ع�ى غرف�ة ن�وم وهول واس�تقبال 
ومطب�خ وصحي�ات واس�تقبال ومطب�خ 
وصحيات والطابق العلوي مش�تمل عى 2 
غرفة نوم وصحي�ات وارضية الدار كايش 
والس�قف مس�لح وال�دار مجه�زة بامل�اء 
والكهرباء  وحس�ب التخ�ارج املرقم 84/

تخارج/2013 يف 2013/11/2
3-مساحته : 253م2

4-الشاغل : املدين واخوانه 
5-القيم�ة املقدرة : القيم�ة املقدرة الكلية 
للعق�ار ) 300.000.000( ثالثمائ�ة ال�ف 
دين�ار وحصت�ه املدي�ن 190م2 وبمبل�غ 

قدره) 161.141.304(

فقدان
فقدت الهوية ) عظ�م عاج ( الصادرة من 
رشك�ة توزي�ع املنتجات النفطي�ة /هياه 
توزيع بغداد بأس�م املوظف )عب�د الودود 
عب�د الكريم داود ( وهوي�ة االحوال املدنية 
لولدي�ه )وارث عبد ال�ودود( و ) غدير عبد 
الودود( من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

تنويه 
ورد س�هوا يف صحيفة املس�تقبل العراقي 
بالعدد 1433 يف 2017/5/4  اعالن املديرية 
العامة النتاج الطاقة الكهربائية /املنطقة 
الوس�طى حيث ورد املبلغ التخميني كتابة 
)ثالث�ة ملي�ارات ومائة وتس�عة وس�بعة 
مليون وخمس�مائة واثن�ان وثمانون الف 
وثمانمائ�ة واربعة وس�بعون( دينار خطا 
والصحي�ح )ثالثة مليارات ومائة وتس�عة 
واثن�ان  وخمس�مائة  ملي�ون  وس�بعون 
وثمانون الف وثمانمائة واربعة وسبعون( 

دينار لذا اقتىض التنويه

          بقلم / مريم خليل الربيعي

ق�ال تعال�ى }والذين ه�م  ألماناتهم وعهدهم 
راعون{  سورة المؤمنون ﴿8 ﴾

صدق الله العلي العظيم
يش�مل المال العام  )األم�وال التي في خزينة 
والم�وارد  والمصان�ع  واألراض�ي  الدول�ة 
الطبيعي�ة والمقتنيات األثري�ة واألدوات وما 
الى ذل�ك ...( وهذا حق لكل مواطن بالحصول 
عليه بشكل عادل ومن واجب الدولة استغالله 

بالشكل األنسب .
حفظ المال العام

حفظ المال العام ش�يء أساس�ي ومهم لرقي 
الش�عب وأزده�ار البلد , والحف�اظ عليه يقع 
على عاتق الشخص المؤتمن عليه والمستفيد 
من�ه. وأن م�ن الس�لبيات الت�ي يتع�رض لها 

مجمتمعنا اليوم هو التفريط بالمال العام 
فأن هذا الش�ارع أو اثاث المدرسة أو الجامعة 
أو أي دائرة حكومية ه�و تابع لخزينة الدولة 
ونح�ن الي�وم ن�رى تخريب�ات واضح�ة ف�ي 
ش�وارعنا وبش�كل متعمد منه�ا الكتابة على 
الجدران أو تخريب وأقتالع أش�جار الزينة في 
الش�وارع العامة فهذة االفع�ال جميعها تعني 
التبذير واألفراط بنقود الدولة وتدل على عدم 
الشعور بالمسؤولية وقلة الثقافة فهو واجب 
اخالقي أكثر منه واجباً قانونياً يحاس�ب علية 
القان�ون , وفي وقتنا الحاض�ر يتعرض المال 

الع�ام للس�رقة بش�كل س�يء حتى م�ن قبل 
ضعيفي النفوس من سياس�ي الدولة بأشكال 
متع�دده من�ه االخالس والتش�وية والفس�اد 
المستشري بحجة انهم جزء من اجهزة الدولة 

و السلطه العليا .
)م�ن الحلول األساس�ية للحفاظ عل�ى المال 

العام من الضياع والتبذير (
1 - من واجب الدولة والمؤسسات المجتمعية 
نش�ر التوعي�ة لتوضيح أهمي�ة الحفاظ على 
الممتل�كات العامة بدأً من نش�ر األعالنات في 
الطرقات العامة وفي وس�ائل األع�الم نهايتاً 
ف�ي الم�دارس خاص�ة ف�ي المراح�ل األولى 

والجامعات و في دوائر الدولة .
2 -تش�ديد العقوب�ات على كل من تس�ول له 
نفس�ة بالتعدي على الم�ال العام والممتلكات 
التابع�ة للدول�ة أي ش�خص كان س�واء كان 
مواطن عادي او مسؤول حكومي فكل الناس 
سواس�ية وذل�ك من خ�الل ف�رض الغرامات 

المالية أو حتى عقوبة السجن .
-3على علماء الدين تنبية الناس وتوعيتهم من 
خ�الل الخطب الدينيه التوعوي�ة  للتأكيد على 
ض�رورة األمر , ل�زرع المس�ؤولية في داخل 
نفوس المواطنين فالله س�بحانة وتعالى قال 
} يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا الله و الرس�ول 
وتخونوا أماناتك�م وأنتم تعلمون { صدق الله 

العلي العظيم
طالبة كلية اللغات / جامعة الكوفة

          ساهرة الكرد

التعبي�ر المج�ازي, احيانا يكون 
أبلغ م�ن الكالم الصري�ح, عندما 
نتحدث ب�ه للمقابل ويراه اليصب 
في مصلحت�ه الخاصة، إن نطقت 
بجملة فيها ألف معنى، فستكون 
كمطرق�ة, للعقل والقلب, تضرب 

على لباب الحقيقة التي يتجاهلها 
الكثيرون.

ف�ي ظ�ل ع�راق جدي�د, وفي ظ�ل أس�ر وافراد, 
يتاث�رون وفق عولمة س�ريعة تأثيرها الس�لبي 
واأليجابي اصبح واض�ح للعيان,نرى الكثير من 
األمور ونس�مع ونتأمل خي�ر من البعض واالخر 

الخير حتى في نواياهم.
ي�روى عند اح�د الحكماء قوله أن المس�افة بين 
الح�ق والباط�ل تبلغ مس�افة االصاب�ع األربعة 
,لكنن�ا قد النعلم بها ، فكم منا إس�تلهم الحقيقة 
ونش�ر معالمه�ا؟ وكم منا إتبع الباطل وآنس�اق 

وفق معطياته؟
 دل�ت األصابع األربعة, للمس�افة القصيرة التي, 
تفصل بين, من يرى ومن يسمع, وبين من يعي.. 
فمهما كبرت او قصرت المسافة, تبقى الحقيقة 
واضح�ة , إلصح�اب العق�ول الني�رة، والباط�ل 

مخف�ي ومزين, لم�ن  ران على 
قلوبهم.

بتجاه�ل  العل�ة،  تكم�ن  فه�ل 
الحقي���ق�ة وعمى األبصارعن 
الباط�ل, واصبحنا أس�ارى لمن 
لصالحه�م!  األم�ور  يزيف�ون 
والشفاء لهذه العل����ة, متوفر 
األغلب�����ي�ة, لك�ن ق�د  عن�د 
يك�ون بطيئ�ا, وفق ما يناس�ب 

مالك الدواء نفسه؟.
هل س�يكون للعراق من ينكرذات�ه, ويعلن والئه 
المطلق للبلد ويفتح قلبه وعقله للحقيقة وللعمل 

الجاد ويأثر على نفسه من أجل االخرين؟
س�نوات عديدة مرت ونف�س الوجوه بمالمحها, 
التي أصبحت معروفة, لدينا كمالمح صورة بالية 
,وهاه�ي الكرة م�ن جديد في ملعبنا, يتقاس�مه 
فريقي�ن الصال�ح والطالح , فمن س�يرميها في 
ش�باك األخ�ر؟ ومن س�ينقذ ماتبقى م�ن عراق 
أنهكته الح�روب والويالت؟من سيمس�ح دمعة 
اليتيم ومن س�يفرح قلب ام فق�دت أعز ماتملك؟ 
هل س�تنتهي اآله�ات واآلالم أم س�نبقى نولول 

على إيام الراحة والسعادة؟
 س�تحط االعم�ال واألفع�ال إوزارها بعد أش�هر 

قليلة ..وسعيد من أوفى بما وعد.

حفظ املال العام مسؤولية كل مواطن

احلق والباطل واألصابع األربعة .. 
وأيفاء العهود

كتابات شابة
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اعالن
تعلن ادارة وقف )حسينية الحاج مذبوب( عن اجراء املزايدة 
العلنية )للمحالت( املدرجة اوصافه يف ادناه فعىل الراغبني 
يف االشرتاك  باملزايدة مراجعة ادارة الوقف الكائنة يف )نفس 
الحس�ينية ( يف النج�ف االرشف للدف�ع التامين�ات البالغة 
20% من بدل التقدي�ر وخالل ) 10 عرشة ايام ( من تاريخ 
النرش وس�تجري املزايدة يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف 
النجف االرشف الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم االخري 
م�ن النرش واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم 
ال�ذي يليه موع�دا  للمزايدة وعىل املزايدة جل�ب براءة ذمة 
م�ن الرضيب�ة وهوية االح�وال املدنية + بطاقة الس�كن ) 
مصورات +اصليات ( واليج�وز ملوظفي االوقاف واقاربهم 
حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة  ويتحمل من ترسو 
علي�ه  االحالة اجور الن�رش والداللي�ة واملصاريف االخرى 
علما ان تس�ديد بدل االيجار صفق�ة واحدة وخالل ثالثون 

يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

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

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام من  العقار تسلس�ل 
3/16020 م4 دور االدارة املحلي�ة  الواقع يف النجف العائد 
للمدي�ن   هش�ام كاظم صالح البالغة 70 س�هم من اصل 
288 س�هم املحجوز لقاء طلب الدائن قاسم نارص حسني  
البال�غ 40.000.000 مليون دينار  فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والنرش والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
املحلي�ة  االدارة   دور  :نج�ف  ورقم�ه  1-موقع�ه 

3/16020م4
2-جنس�ه ونوعه : حسب الس�ند املرفق يف االضبارة ارض 

الدار مع بنائها
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته : العقار عىل شارع فرعي 10 م ويتالف من 
جزئني وشقه بصورة غري رسمية 

الج�زء االول : ويتالف  من س�احة امامية مبلط بالكايش 
املوزائي�ك املتهالك بضمنها  حديق�ة وصالة وغرفتني نوم 
ومطبخ وتواليت وحمام الس�قف من الكونكريت مس�لح 
الج�دران مصبوغ�ة  بوي�ة االرضي�ة كايش موزائي�ك اما 
الصحيات االرضية س�رياميك الجدران سرياميك  الجدران 
الس�طح  اىل  ي�ؤدي  فرف�وري وس�لم  س�رياميك وكايش 
والبيتونة والس�طح مبلط بالطاب�وق الفريش وهذا الجزء 

مجهز ماء وكهرباء.
الج�زء الثان�ي :ويتال�ف من غرفة ن�وم واحدة وس�احة 
امامي�ة وتواليت وحمام مش�رتك االرضي�ة الغرفة كايش 
والباقي س�منت صب الس�قف كونكريت مس�لح ومجهز 

ماء وكهرباء.
الج�زء الثال�ث ) ش�قة ( : وكان�ت مغلقة اثناء الكش�ف 
وهي تتالف عىل لس�ان ش�اغل الجزء االول من غرفة نوم 
واحدة وصالة السقف من الطابوق  وشيلمان والصحيات 

مشرتكة االرضية كايش موزائيك ومجهز ماء وكهرباء.
5-مساحته : حيث السند املرفق يف االضبارة 244م2

6-درجة العمران : متوسط
7-الش�اغل : الج�زء االول ماه�ر كاظ�م وصديقه كاظم 
حس�ن والج�زء الثاني املس�تاجر س�يد رضغ�ام والجزء 
الثالث مغلق اثناء الكش�ف  يرغ�ب بالبقاء يف الدار بصفة 

مستاجر
8-القيمة املقدرة : القيم�ة الكلية للعقار 329.400.000 

مليون قيمة 80.062.500 مليون

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 3817

التاريخ 2017/5/7
اعالن

اىل املفقود )احمد فرحان كريم (
قدم�ت )ناه�دة كاظ�م صوي�ن ( طلبا اىل 
هذه املحكمة ترغب فيه باستصدار حجة 
حج�ر وقيمومة عىل املفقود املذكور اعاله 
لذا اقتىض  حضور املفقود ومن يعلم  عنه 
اي اخبار خالل ثالثة ايام من تاريخ النرش 
واالعالم وبعكسه س�وف تستمر املحكمة 

يف اجراءات حجة الحجر والقيمومة
القايض حسني حبيب 

دائرة التسجيل العقاري املناذرة
العدد 2083

التاريخ 2017/5/4
اعالن

اىل/عبد الرضا عزي�ر عبد الله وعالء عزير 
عب�د الله  وتحس�ني عزي�ر عبد الل�ه واالء 

عزير عبد الله ونرسين عزير عبد الله
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وذلك 
حس�ب رشح املبلغ صباح مه�دي بتاريخ 
2017/4/29 وتايي�د املختار فالح حس�ن 
الرماح�ي ق�ررت الدائ�رة بتبليغك�م ع�ن 
طريق الن�رش يف الصحف املحلية اس�تنادا 
للمادة 167 من قانون التس�جيل العقاري 
رق�م 43 لس�نة 1971 وذلك ببي�ع العقار 
املرق�م 31/54 ال�رساي واملرهون لصالح 
م�رف الرافدين وبناء ع�ىل طلب االخري 
ويف حالة عدم دف�ع املبلغ لصالح املرف 
وتوابعه خ�الل ثالثة ايام م�ن اليوم التايل 
للنرش فان العقار املرقم اعاله سوف يباع 

وفق القانون
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري املناذرة

اعالن جريدة
اىل /الرشيك   مهند عادل عباس

اقتىض... حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
اش�ور  رشك�ة  ق�رب  الكائ�ن  العراق�ي 
للمقاوالت /ش�ارع خريسان وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد 
)سالم حسني عليوي ( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )159/315( 
مقاطع�ة )54 قره تبه(  لغرض تس�ليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد 193/ش/2017
التاريخ 2017/5/3

اعالن
اىل املدع�ى عليه –جاس�م محم�د هدلوش 

–مجهول محل االقامة
بن�اء عىل الدعوى الرشعي�ة املرقمة 193/

ش/2017 واملقامة م�ن قبل املدعية بيداء 
عب�ود هدل�وش والت�ي تطلب فيه�ا اثبات 
حضانتها الطفاله�ا كل من ) منى وزينب 
وهدى وس�جا (وق�د ح�ددت املحكمة يوم 
2017/5/15 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
موع�دا للمرافع�ة ونظ�را ملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغك باملوعد اعاله بواسطة 
صحيفت�ني محليتني وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف 
تس�تكمل املحكم�ة اجراءاته�ا القانوني�ة 

بحقك وفقا للقانون
القايض رنا فخري عيل

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية 
الص�ادرة من مدرس�ة املحمدية 
 2017/5/6 بتاري�خ  االبتدائي�ة 
رق�م الوثيقة  124856 واملعنونة 
)ولي�د   بأس�م  الدف�اع  وزارة  اىل 
هاش�م محم�د عب�د ( فعىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من 
نقاب�ة االطب�اء العراقي�ني ف�رع 
النجف بأسم الدكتورة )رغد عبد 
الله فتحي (  فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

ملحافظة املثنى /قس�م ش�ؤون االحوال 
املدنية
اعالن

ق�دم املواطن)نعيث�ل علي�وي ش�بوط( 
طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل 
اللق�ب يف قي�دة وجعل�ه )الحس�يني ( 
وعم�ال باحكام امل�ادة ) 24( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 
املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف 
املحلي�ة فم�ن لدي�ه اع�رتاض  مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة/وكالة

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /لجنة اعادة 
التقدي�ر ذي الع�دد 5 يف 2016/4/16   تعل�ن لجن�ة البي�ع 
وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري االمالك املدرجة 
مواصفاتها ادناه والبالغ عددها )3( ملك استنادا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب 
االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – 
س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من 
القيمة املق�درة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من 
الي�وم االخري من م�دة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر 
مديري�ة بلدية ع�يل الرشقي ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

بالنظر لعدم حصول راغب
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تأجري 
االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية ش�يخ 
س�عد وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية 
ش�يخ سعد خالل فرتة )15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة )50 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل 
مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة اجور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت

دار سكن مع 1
شيخ سعدسنة واحدة495م2342ثالث مشتمالت

شيخ سعدسنة واحدة200م62مطعم العرفان2

ساحة لوقوف 3
شيخ سعدسنة واحدة1319.59م122السيارات

شيخ سعدسنة واحدة330م112كازينو4

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

ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون االحوال 
املدنية
اعالن

قدم املواطن)كاظم حس�ن محمود( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب في�ه تبديل اللقب 
وجعل�ه )الع�وادي ( ب�دال من )حس�ون ( 
وعم�ال باح�كام امل�ادة ) 22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل 
تقرر نرش الطل�ب باحدى الصحف املحلية 
فم�ن لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية 
خ�الل فرتة ع�رشة ايام م�ن تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حس�ب 

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

محكمة جنح سومر
2017/5/3

اىل /اوال /املش�تكية /هناء قاس�م ياسني 
خرض الحمداوي

ثانيا/الش�اهدة /بن�ني نج�م اب�و الكون 
حميدي الخضريي

اعالن
لتعذر تبليغكن للحضور امام محكمتنا يف 
الدع�وى املقامة من قبل املش�تكية  اعاله 
حي�ث وردت ورقة التبلي�غ غري مبلغة من 
قبلكن وحسب كتاب مركز رشطة النجف 
االول )االدارة ( املرقم 3977 يف 2017/3/6 
واملع�زز باش�عار املخت�ار كاظ�م خ�ادم 
الخالدي  املؤرخ يف 2017/3/6 كونكن غري 
مس�جالت يف س�جالت املختار ومجهولتي 
محل االقامة عليه قررت املحكمة تبليغكن 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني للحضور 
صباح يوم 2017/5/15 الساعة التاسعة 
وبعكسه سوف تجري املحكمة اجراءاتها 

بحقكن وفق القانون
القايض حازم محمد حسني

اعالن
اىل الرشي�ك )قي�س رش�يد يون�س حس�ن ( 
اقت�ىض حض�ورك صن�دوق  االس�كان فرع 
النجف /ش�ارع الغدير وذلك لتثبيت  اقرارك 
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيك ) فجري حس�ن 
عبد الله محمد ( بابناء عىل حصته املش�اعه 
يف القطع�ة املرقم�ة 3/5804 مقاطع�ة/4 
جزيرة النج�ف حي النداء عرصة ملك رصف  
مناصفة مس�احتها 100م لغرض تسليفها 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
م�ن تاري�خ ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن /قاسم شهيد عليوي 

نوع التبليغ /نهائي
التسلس�ل او رقم القطع�ة : 10205/3 حي 

صدام
املحلة او رقم واس�م املقاطعة : حي صدام 4 

جزيرة النجف
الجنس : ثالث دور وهيكل مسقف

مق�دار الدي�ن : 30.000.000 دين�ار ثالثون 
مليون دينار

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

وصف محل التامينات العينية : 23/ نيسان 
/2016 مجلد 6 

محل االقامة املبني بالعقد : نفس الدار
بنتيجة املزايدة الجارية بتاريخ 2017/4/24  
احي�ل العقار املوص�وف اع�اله قطعيا ببدل 
30.000.000 ثالث�ون مليون دين�ار  بعهدة 
املرتهن زم�ان  صربي ش�نني وبالنظر لعدم 
اقامت�ك يف املحل املبني بالعق�د وانه ليس لك 
محل اقامة معلوم فعترب بذلك مجهول محل 
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين 
وتوابع�ه خ�الل 15 يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن واال فس�يجري 

تسجيله بأسم املزايد االخري 
مدي�ر دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل

فقدان 
فقد مني وصوالت االمانة الصادرة من بلدية الرميثة وحسب كتاب مكتب التحقيق القضائي 

يف الرميثة املرقم 14853 يف 2017/4/30 من يعثر عليه تسليمه اىل مصدره

اعالن
اىل الرشيك )ضياء هادي مهدي ( اقتىض حضورك صندوق  االس�كان فرع النجف /ش�ارع الغدير وذلك 
لتثبي�ت  اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام رشيك ) رافد حميد عبد الحس�ني ( بابناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطعة املرقمة 19/2282 مقاطعة 18 علوة الفحل /حي املتنبي عرصة ملك رصف مناصفة مساحتها 
100م لغرض تسليفها قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 

العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

بلدية الرميثة4487322015/4/27221000عباس بريهي عبود1
بلدية الرميثة4487332015/4/27135000عباس بريهي عبود2
بلدية الرميثة4487342015/4/27134000عباس بريهي عبود3

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن اعالن
العدد: 1248 

التاريخ:   /2017/5
العدد: 145 

التاريخ: 2017/4/25

بدل التقديرالمساحةرقم المحل
257.500.000م12-جزء من 9/3554
93.300.000م22-جزء من 9/3554
93.300.000م32-جزء من 9/3554
93.300.000م42-جزء من 9/3554
93.300.000م52-جزء من 9/3554
355.500.000م62-جزء من 9/3554

القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمهنوع الملك
ساحة بيع 
184000 مائة واربعة وثمانون 2×2م26متجولين

الف دينار
ساحة بيع 
184000 مائة واربعة وثمانون 0.50×2×294متجولين

الف دينار
ساحة بيع 
184000 مائة واربعة وثمانون 2.40×322.4متجولين

الف دينار
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يد العراق تقص رشيط منافساتنا يف التضامن اإلسالمي
      المستقبل العراقي/باكو – مؤنس عبد الله

يس�تهل منتخ�ب العراق الوطن�ي بكرة اليد 
مشواره في منافسات دورة التضامن اإلسالمي 
التي س�تقام ف�ي العاصم�ة االذربيجانية باكو 
خ�الل الم�دة م�ن الثاني عش�ر ولغاي�ة الثاني 
والعشرين من شهر ايار الحالي وبمشاركة 57 
دول�ة، يوم )الثالثاء( في تمام الس�اعة الثامنة  
والنص�ف مس�اء )الس�ابعة والنصف مس�اء( 
بتوقيت العاصمة بغداد عندما يواجه المنتخب 
االردني في قاعة س�ارهجي الت�ي تم افتتاحها 
عام 2009 وتتسع ل� 1500 شخص وذلك ضمن 
منافس�ات المجموعة الثانية الت�ي تضم كذلك 
منتخبي المغرب وتركيا بينما تتألف المجموعة 
االول�ى م�ن منتخب�ات اذربيج�ان وباكس�تان 
والس�عودية والجزائر ويتأهل منتخبان من كل 
مجموعة لدور نصف النهائي للمسابقة وصوال 
الى تتويج المنتخب�ات الفائزة بالمراكز الثالثة 

االولى باألوسمة الملونة.
مدرب المنتخب الوطن�ي ظافر صاحب اكد 
ان مب�اراة يوم الثالثاء س�تكون بمثابة مفتاح 
العب�ور والتأهل ال�ى الدور نص�ف النهائي في 
ح�ال نجحن�ا بتج�اوز المنتخب الش�قيق الذي 
نمتل�ك عنه معلومات بس�يطة كونه لم يكن له 
حضور بارز في البطوالت االخيرة ولكن كانت 
لدينا مش�اهدات لألندية االردنية في البطوالت 
العربي�ة والقاري�ة الماضي�ة، لك�ن وبرغم كل 
ش�يء نحت�رم المنتخب المنافس ال�ذي يقوده 
مدرب تونس�ي الجنسية وس�بق لي ان اشرفت 
عل�ى تدريب ع�دد م�ن العبي�ه الحاليين خالل 
عملي مع ناديي االهلي والس�لط االردنيين قبل 
س�نوات مش�يرا الى ان المجموعة الثانية التي 
يلع�ب فيها العراق اق�وى بكثير من المجموعة 
االولى، إذ يعد المنتخب المغربي من المنتخبات 
الجي�دة عل�ى الصعيدي�ن االفريق�ي والعرب�ي 
وبالنس�بة للمنتخ�ب الترك�ي فه�و غن�ي عن 
التعريف واالندية التركية تشارك باستمرار في 

منافسات البطوالت االوربية لكرة اليد.
واوضح صاحب ان المنتخب العراقي خسر 
في اخ�ر مبارياته التجريبية بفارق هدف واحد 
امام راب�ع ترتيب ال�دوري االوكراني وبنتيجة 

31-32 هدف�ا، حي�ث ق�دم المنتخ�ب الوطني 
مس�توى اكثر من جيد خ�الل المباراة وبالتالي 
كانت االس�تفادة كبيرة من خالل الوقوف على 
اخطاء المنتخب وتصحيحها بالشكل المطلوب 
ودع�م الجوانب االيجابية التي ظهرت على اداء 
الالعبين تحضيرا للمواجهة المهمة يوم الثالثاء 
امام منتخب االردن، وفي سياق متصل يشارك 
الحكم�ان الدوليان خالد ش�اكر وفاضل كاظم 
في قيادة منافس�ات مباري�ات فعالية كرة اليد 
اثر تلقيهما دعوة رس�مية م�ن االتحاد الدولي 
للعبة وس�بق لهما قي�ادة العديد م�ن مباريات 

البطوالت المهمة عل�ى مختلف الصعد العربية 
واالسيوية وحتى الدولية.

 م�ن جهة اخرى اكدت ادارة البعثة العراقية 
ان العب�ة منتخب الرماية فاطم�ة عباس  التي 
وصل�ت الى اذربيجان يوم اول امس )الس�بت( 
بدأت تدريباتها مع منتخ�ب العاب القوى الذي 
يواص�ل تحضيرات�ه ف�ي العاصمة باك�و وذلك 
للمحافظ�ة على لياقتها البدنية وحس�ب طلب 
مدربته�ا الدكت�ورة كريم�ة في�اض بإنتظ�ار 
وص�ول بقي�ة اعض�اء منتخ�ب الرماي�ة الذي 
يواص�ل معس�كره التدريب�ي في مدين�ة جبلة 

الت�ي تبعد ما يقارب ال�� 360 كم عن العاصمة 
باكو، وتواصل منتخبات الجمناستك والسباحة 
والمصارعة معسكراتها التدريبية في العاصمة 
باكو فيما يتدرب حاليا منتخب رفع االثقال في 
مدينة منكي فشر التي تبعد عن العاصمة باكو 
ما يق�ارب ال�� 300 كم حيث تج�ري الوحدات 
التدريبي�ة للمنتخ�ب الوطن�ي برف�ع االثق�ال 
ف�ي قاع�ة متكامل�ة وذات مواصف�ات حديثة 
ف�ي المدينة المذك�ورة، فيما س�يصل منتخب 
المالكم�ة ال�ى العاصمة باكو يوم التاس�ع من 
الشهر الحالي وسيكون منتخب الزور خانة اخر 

المنتخبات الواصلة حيث 
ت�م تحدي�د يوم الس�ابع 
عش�ر م�ن ه�ذا الش�هر 
المنتخب  لوصول  موعدا 
قادم�ا م�ن اي�ران حيث 
ينتظم هناك في معسكر 
تدريب�ي تحضي�را لدورة 

التضامن االسالمي.
 ادارة البعثة العراقية 
ان منتخب كرة  اوضحت 
الي�د كان اول المنتخبات 

الوطني�ة التي س�كنت القري�ة االولمبية وذلك 
بس�بب بدء منافس�ات كرة اليد يوم التاسع من 
الش�هر الحال�ي وتنتهي ف�ي الرابع عش�ر منه 
فيم�ا س�تصل المنتخب�ات االخرى ال�ى القرية 
االولمبي�ة تباع�ا، فمنتخب المالكمة س�يدخل 
القرية يوم التاس�ع من الشهر الحالي وستقام 
منافس�ات اللعبة ما بين الثاني عش�ر والثامن 
عشر من الشهر الحالي، فيما ستصل منتخبات 
الجمناس�تك والرماية ورفع االثقال الى القرية 
االولمبية يوم العاش�ر من هذا الش�هر، وستبدأ 
منافس�ات فعالية الجمناستك يوم الثالث عشر 
وتنتهي في الخامس عشر، وستنطلق منافسات 
فعالي�ة الرماية ي�وم الثالث عش�ر وتنتهي في 
السابع عشر منه وهي ذات الفترة التي ستقام 

عليها منافسات فعالية رفع االثقال.

مبواجهة املنتخب االردني

رئيس جلنة املنتخبات يكشف تطورات املفاوضات مع كالديرون
              بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د رئي�س لجن�ة المنتخب�ات باالتح�اد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، فال�ح موس�ى أن 
االتح�اد ل�م يف�اوض أي م�درب س�وى 
األرجنتيني كالديرون ، وأنه تم إغالق باب 
التفاوض معه ألسباب مالية، قبل أن تعود 
من جدي�د بعد تجاوب األخي�ر ومراجعته 

لمطالبه المالية.
وق�ال موس�ى ف�ي تصريح�ات خاص�ة 
ل�موق�ع ك�ورة الرياض�ي : “االتح�اد لم 

يفاوض س�وى المدرب األرجنتيني ، وما 
يشاع عن أسماء أخرى إشاعات يروج لها 
البعض في وسائل التواصل االجتماعي”.

وأوض�ح أن�ه بعد غل�ق المفاوض�ات مع 
المدرب األرجنتيني الرتفاع سقف مطالبه 
المالية التي بلغت مليوني دوالر أمريكي ، 
عرض االتح�اد عليه مبلغ ملي�ون و 250 
ألف دوالر ، لكن�ه طلب ملوين و 500 ألف 

دوالر .
وتابع: “أبلغناه أن العرض واضح وحددنا 
له وقت للرد عليه ، وإذا وافق على العرض 

سيحدد له موعد للقدوم إلى العراق إلنهاء 
المفاوضات”.

وأش�ار إلى أن لجنة المنتخبات مع بعض 
أعض�اء لجنة الخبراء س�يجتمعون اليوم، 
الذاتي�ة  الس�ير  لدراس�ة مجموع�ة م�ن 
الجديدة وفي حال تم االتفاق على س�يرة 
ذاتية لم�درب من الممك�ن أن تجرى معه 
مفاوض�ات ف�ي ح�ال رف�ض كالديرون 

العرض.

ريال مدريد يقرتب من خطف موهبة 
فالمنجو قبل برشلونة

أرسنال يقدم »3« وعود للفوز بصفقة الطفل املعجزة

أسطورة بايرن ميونيخ
يرحب باملنصب »املنبوذ«

              المستقبل العراقي/ متابعة

اقترب نادي ريال مدريد اإلسباني، من االنتصار على 
منافسه التقليدي برش�لونة في سباق التوقيع مع 

فينيسيوس جونيور، العب فالمنجو البرازيلي.
واختير فينيسيوس مؤخًرا أفضل العب في بطولة 
أمري�كا الجنوبية تحت 17 عاًم�ا، بقميص منتخب 
البرازي�ل، كم�ا تصفه الصح�ف البرازيلي�ة بنيمار 

الجديد.
وذك�رت صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية أّن ري�ال 
مدريد تفوق على برش�لونة في سباق ضم الالعب 
بتقديم عرض بلغ 40 مليون يورو متجاوًزا عرض 

البلوجرانا المقدر ب� 30 مليون يورو.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن الالع�ب ق�رر االنضمام 
لريال مدريد مفضاًل ع�دم خوض تجربة نيمار مع 

البلوجرانا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية ع�ن خطط نادي أرس�نال 
اإلنجلي�زي للفوز بصفق�ة من العي�ار الثقيل لتدعيم 
هجومه خالل فترة االنتق�االت الصيفية عقب نهاية 
الموس�م الجاري.وأش�ارت صحيف�ة “ديل�ي مي�ل” 
البريطانية إلى أن إدارة النادي اللندني أبدت رغبة قوية 
ف�ي ضم كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنس�ي، 
والملقب بالطفل المعجزة، لتألقه الش�ديد هذا 
الموس�م ف�ي دوري األبط�ال ببلوغه 18 
عاًما فقط.وقالت الصحيفة إن 
مس�ؤولي أرسنال جهزوا 3 

وع�ود للفوز بهذه الصفقة، أولها االس�تجابة للمبلغ 
ال�ذي حددت�ه إدارة موناك�و لبيع مباب�ي مقابل 85 
مليون جنيه إسترليني )100 مليون يورو(.وأضافت 
أن النادي اللندني س�يؤكد لالعب الفرنس�ي الش�اب 
أنه سيكون أساس�ًيا في كل المباريات، وكذلك اللعب 
في مركز رأس الحرب�ة الصريح، وهي أمور ال يمكن 
أن يضمنه�ا بصفوف األندي�ة األخرى التي ترغب في 
ضمه س�واء ري�ال مدري�د أو مانشس�تر يونايتد، أو 
يوفنتوس.ولفتت أيًضا إلى أن آرس�ين فينجر أكد في 
وق�ت س�ابق أنه كان على وش�ك التعاقد م�ع كيليان 
مبابي صيف العام الماضي 2016، إال أن الالعب فضل 

تجديد تعاقده مع موناكو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رحب ستيفان إيفنبرج، أسطورة بايرن ميونيخ السابق، 
بتول�ي منص�ب المدي�ر الرياض�ي للن�ادي البافاري، 
والشاغر منذ رحيل ماتياس زامر، في أبريل/نيسان 
2016، ألسباب صحية.ولعب إيفنبرج، في صفوف 
بايرن ميونيخ في فترتين من 1990 حتى 1992، 
ومن 1998 حتى 2002، وت�وج خاللهما بألقاب 
كثي�رة، أبرزه�ا دوري أبطال أوروب�ا في 2001، 
حي�ث كان قائًدا للفري�ق الباف�اري وقتها.وقال 
إيفنبرج، في تصريحات لقناة سبورت1  “ماتياس 
زام�ر، ش�غل منص�ب المدي�ر الرياضي ف�ي بايرن 
ميونيخ باقتدار”.وأضاف مدرب بادربورن السابق “اآلن 
وبع�د رحيل زامر، يجب أن يترك هذا المنصب ش�اغًرا، اليزال 
يمكن�ك أن ت�رى أن بايرن ال يمكن�ه الحصول على كل م�ا يريد”، في 
إش�ارة إلى رفض ماكس إيب�رل وفيليب الم تولي هذا المنصب.وبس�ؤاله عن 
رغبته في تولي هذا المنصب، أجاب إيفنبرج: “بشكل شخصي، أنا مهتم بشيء من هذا 
القبي�ل؛ النني على اتصال ببايرن ميونيخ”.وأتم: “لك�ن ال ينبغي أن يتحول هذا الحوار إلى 

مقابلة عمل، كارل هاينز رومينيجه يعرف أين أعيش، ويمكنه االتصال بي في أي وقت.

تشايف إفريقيا يدخل حسابات برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعدت صحيف�ة “ليكي�ب” الفرنس�ية تقريًرا 
مط�والً عن ج�ان س�يري العب وس�ط نيس 
الفرنسي الذي يعد إحدى الصفقات المطلوبة 
نادي برش�لونة اإلسباني إلبرامها خالل فترة 
االنتق�االت الصيفي�ة عق�ب نهاي�ة الموس�م 

الجاري.
وقالت الصحيفة الفرنس�ية، إن إدارة البارسا 
وضع�ت ج�ان س�يري الع�ب ني�س ، ضم�ن 
المرش�حين لتدعيم وس�ط الفريق الكتالوني 

في حالة تعثر المفاوضات مع ماركو فيراتي 
نجم باريس سان جيرمان.

وأش�ارت “ليكي�ب” إل�ى أن اإليف�واري جان 
س�يري لفت األنظار بقوة هذا الموسم، حيث 
ساهم في صناعة 10 أهداف لزمالئه، كما هز 
ش�باك المنافسين بس�تة أهداف، ولديه كافة 
القدرات التي تمنحه صالحية اللعب بصفوف 
الفري�ق الكتالون�ي خاصة أن�ه صاحب أعلى 
معدل تمريرات صحيحة بالدوري الفرنس�ي، 
إضاف�ة إلى تمي�زه بقصر القام�ة )أقصر من 
170 س�م(، إلى جان�ب إجادت�ه اللعب في كل 

مراكز خط الوسط.
الالع�ب  الفرنس�ية  الصحيف�ة  ووصف�ت 
اإليفواري بأنه النسخة اإلفريقية من تشافي 
هرناندي�ز، ال�ذي يعتب�ره ج�ان س�يري مثله 
األعل�ى في كرة القدم، وذلك في حوار س�ابق 
أشار خالله إلى أنه يحلم يوًما ما باالنتقال إلى 

برشلونة.
ولفتت إلى أن جان ميش�يل سيري )25 عاًما( 
انتق�ل إل�ى صف�وف ني�س في صي�ف 2015 
مقابل 700 ألف يورو قادما من نادي باكوس 

فيريرا البرتغالي.

أسود الرافدين يتألقون يف بطولة العالـم للمواي تاي
              مينسك/ بيالروسيا/ حيدر العتابي

بالتوفيق من الله وبجهود الكادر التدريبي ، 
تمكن البطل أكرم حسن مناحي من تحقيق 
فوز كبير على نظيره الس�لوفيني وبنتيجة 
٣/صفر بعد تقديمه اداء رائع اشاد به أمين 
عام األتحاد الدولي س�تيفن فوكس وكذلك 
رئيس الجمعية المغربية األستاذ عبد الكريم 
الهاللي وس�ط صيح�ات جماهي�ر الجالية 
العراقي�ة في مدينة مينس�ك البيالروس�ية 
م�كان الحدث العالم�ي، وقد تمك�ن البطل 

ايض�ا  العراق�ي 
مصطف�ى رع�د من 
تحقيق ف�وزه األول 
اللبناني  نظيره  على 
يوس�ف عبودي بعد 
ان اوقعته�م القرعة 
معا ليواج�ه ابطالنا 
العب  حس�ن  اك�رم 
فيم�ا  روس�يا  م�ن 
مصطفى  س�يواجه 
م�ن  نظي�ره  رع�د 

الصين.

* ظلم تحكيمي
الى ذل�ك تعرض العبنا الدولي أمير ابراهيم 
الى ظلم تحكيمي واضح اداء الى خس�ارته 
بنتيجة  ٢٨/٢٩ وس�ط أعت�راض كبير من 

الوفد العراقي لكن دون جدوى تذكر.
هذا وم�ن المؤم�ل ان يلعب األثني�ن بطلنا 
الدولي علي صدام ام�ام نظيره التركي في 

اولى لقائته.
*أصابة طفيفة

تعرض العبنا الدولي أكرم حسن الى أصابة 
ليس�ت بالخطرة )في الساق األيسر( وذلك 

بس�بب ق�وة نزاله م�ع بط�ل أوروبا 
عرض�ه  وت�م  س�ازو  الس�لوفيني 

ال�ى دكت�ور البطول�ة ال�ذي أكده 
عل�ى ض�رورة منح�ه راحة 

لم�دة يومي�ن، فيم�ا م�ن 
المتوق�ع ان يلعب مناحي 
ي�وم األثني�ن م�ع نظيره 

الروسي!
*أحتفال الجماهير

وأهازي�ج  صيح�ات  وس�ط 
الجالية العراقية في مينسك، 
أحتفل�ت جماهيرنا )القليلة( 
الت�ي تعن�ت عناء الس�فر من 
بالعبين�ا  األماك�ن  جمي�ع 
أك�رم حس�ن ومصطف�ى رعد 

وألتقطوا معهم ص�ور تذكارية 
واعدي�ن بأنهم س�وف يأتون بعدد 

أكبر في النزاالت المقبلة.
*تفوق تحكيمي

تف�وق حكامنا الث�الث الذين حض�روا الى 
البطولة )أثنان منهم( على نفقتهم الخاصة 
وهم حي�در حميد ومحمود هاش�م ، حيث 
ق�ادوا أكثر من ن�زال في البطولة ال س�يما 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن ىف تايالن�د يتعاملون مع الفي�ل األبيض كونة 

حيوان مقدس .
ه�ل تعلم أن اإلب�ن أو اإلبنة البكر ) املول�ود أوالً ( ىف العائلة 

يكون غالباً أكثر ذكاءاً بني إخوتة .
هل علم أن رسعة العطسة تبلغ 160 كيلو مرت ىف الساعة.

هل تعلم أن الحرب�اء يمكنها أن تغري لونها ىف مدة تبلغ 20 
ثانية فقط .

ه�ل تعلم أن الثل�ج الجاف ال يزي�د وإنما يتح�ول اىل بخار 
بشكل مبارش .

هل تعلم أن الكاتش�ب كان يستخدم ىف القرن الثامن عرش 
كدواء .

ه�ل تعلم أن�ه إن تمت إحاط�ة العقرب بالنار فإنه يلس�ع 
نفسه حتى يموت .

ه�ل تعلم أنك ىف الصباح تكون أط�ول بمقدار نصف بوصة 
عنك ىف املساء .

هل تعلم أنه يلزم لصنع إناء عس�ل بحجم متوس�ط إنتقال 
النحل بني 5 ماليني زهرة مختلفة .

هل تعلم أن حيوان الكواال يظل مس�تيقظاً ملدة 4 س�اعات 
فقط طوال اليوم .

ه�ل تعلم أن اإلنس�ان طوال س�نوات عمرة يميش مس�افة 
تبلغ حوايل 128 كيلو مرت، أى اكثر من الدوران حول االرض 

بالكامل 3 مرات .

تدخل يف مرحلة أكثر وعداً عىل الصعيد املهني، 
ويف الج�و تغي�ري وتحس�ني وترتي�ب لبعض 
األمور. قد تهتم لش�أن منزيل وتشرتي بعض 
الحاجات وتضيع موازنتك يف هذا الوقت. كن 
صاحب إرادة صلبة أمام املغريات التي تؤذي 

صحتك، وال تضعف أمام اآلخرين.

إن جوبيرت يش�كل طالعاً ممتازاً مع الشمس 
يف ه�ذه االثن�اء، ق�د يعن�ي تقدم�اً تحققه 
أو ربح�اً تحص�ل عليه أو فرصة اس�تثنائية 
تدفئ قلب�ك. يف الجّو اتفاقات وعملية بيع او 
رشاء مهمة تلمس�ها. تمارس جاذبية وسط 

مجموعة كبرية

قد يط�رح عليك صديق قدي�م بعض األفكار 
املمي�زة، لك�ن ال تت�رع يف قرارات�ك قب�ل 
االطالع عىل كل التفاصيل. محاوالت الرشيك 
للس�يطرة علي�ك متواصلة، لكّن�ك لن تكون 
مقتنع�اً بما س�يقّدمه من اقرتاح�ات. فكن 

حذراً.

يحم�ل اليك ه�ذا اليوم أجواء س�احرة ولقاءات 
مش�وقة ومصالحات. إنه يوم جيد تكثر خالله 
االتص�االت واللقاءات الناجح�ة. تظهر للحبيب 
اهتمام�ك الص�ادق رافض�اً املواقف املتش�ددة. 
تنج�ح يف إنع�اش العالق�ات العاطفية. خذ عىل 

عاتقك االهتمام بصحتك وبصحة املحيطني بك

ي�وم واع�د رشط التحرك باتجاه التس�وية. 
تأك�د من أوضاعك املالي�ة، إدفع ما عليك وال 
تتأخ�ر، إذ قد تجد نفس�ك يف نزاع بني األرقام 
والتقاري�ر التي يجب أن تقدمه�ا. تصبو إىل 
املشاركة يف مناسبات كبرية، أو الدعوة إليها 

وتنظيمها

الشفافية املطلوبة حالياً قد ال تكون األنسب 
يف ه�ذا الي�وم، لذلك ح�اول أن تنافس بهدوء 
لئ�ال تخ�ر كل يشء. العالق�ات العابرة لن 
تفيدك لتكوين مس�تقبل أفضل، فس�ارع إىل 
البحث عن بدائل أكثر جدّية. ال ترهق نفس�ك 

بالعمل والتفكري والجهود

تش�تد الضغ�وط وقد تواج�ه خصم�اً قوياً، 
وربما تفش�ل املفاوضات بس�بب مناقش�ة 
رشس�ة. حافظ عىل هدوئ�ك وال توقع عقداً 
وال تبدأ مرشوعاً. تأكد من حجزك فقد تصاب 
بخيب�ة أم�ل. ال تنتظ�ر جواباً. يوم مناس�ب 

للقيام برحلة ترفيهية مع العائل

خطوات مهمة عىل كل الصعد، بعد أن تمكنت 
م�ن ف�رض نفس�ك يف املقدمة ب�ني زمالئك. 
كثرة التذّمر من ترصفات الرشيك ستؤدي اىل 
بع�ض االنزعاج، لكن املعالج�ة تحّتم القيام 
بخط�وات رسيع�ة. حرّك الطاقة يف جس�مك 

وفجرها بخطوات تمهيدية

أخب�ار س�اّرة تعي�د إلي�ك األمل يف اس�تعادة 
موقع�ك الطبيع�ي يف العم�ل، لك�ن عليك أن 
تتخ�ذ قرارات مصريية حاس�مة. التس�امح 
مع الرشيك ليس ضعفاً، بل عامل يس�اعدك 
عىل تذليل العقبات التي تفرض نفس�ها عىل 

العالقة بينكما.

تم�ر بتجربة جديدة تتعل�ق بنفوذ أو برصاع 
عىل السلطة، وقد تجد نفسك امام استحقاق 
مه�م. تمالك أعصابك وال تش�ّوه س�معتك. 
راجع حساباتك وال تجازف. تذهب يف أحالمك 
العاطفي�ة بعيداً، وق�د تعود إىل ال�وراء لكي 

تتذكر ما كان

ال تورط نفس�ك يف م�آزق وتجّنب الرصاعات 
وال تقدم عىل عملي�ة رشاء من دون موافقة 
الرشيك يف العمل. قد تسمع ما ال تحّبه أو قد 
يقع الالمنتظر. حاذر حتى ال تصاب بجروح 
أو تع�رف ح�وادث مؤمل�ة. ض�ع صحت�ك يف 

أولوية اهتماماتك

تعيد طرح بعض املس�ائل عىل بساط البحث، 
امل�ايض وتح�اول كش�ف بع�ض  تس�رتجع 
الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجساً لك. حاذر 
انفع�االت ش�ديدة ق�د تولّد اإلره�اق والتعب 
النف�ي وُكن هادئاً، منفتحاً عىل النقاش�ات 

واملفاوضات.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
  2 أف�وكادو -  8 أصاب�ع كابوري�ا - 1 مانجو - 1 
خ�س -  3  خي�ار - لتحضري الصلص�ة - قطرتان 
زيت سمس�م - 4/1 كوب عصري ليمون حامض - 
4/1 كوب مايونيز -  ملعقتان كبريتان زيت نباتى 

-  رشة  ملح - رشة  فلفل أسود
طريقة التحضري:

سلطة بحرية لذيذة و رائعة و غنية بالفواكه  إليكى 
سيدتى سلطة الكابوريا باملانجو و األفوكادو ذات 

املذاق اللذيذ الرائع و إليكى الطريقة  .
تحضري سلطة الكابوريا باملانجو:

فّتتي أصاب�ع الكابوريا جيداً للحصول عىل رشائح 
طويلة و رقيقة  .

قطع�ي الخي�ار إىل رشائ�ح طويلة و س�ميكة ثم 
قطعي األيس�رغ بيديك إىل قطع متوسطة الحجم 
ثم ضعيها يف قعر صح�ن التقديم ثم ضعي فوقها 

الكابوريا و الخيار  .
ق�رّشي املانج�و و قّطعي�ه إىل رشائ�ح رفيع�ة و 
قرّشي األفوكادو و قّطعية إىل رشائح متوسطة ثم 
ضعي املانجو و األف�وكادو يف صحن التقديم فوق 

املكونات األخرى  .
لتحض�ري الصلص�ة إخلط�ي كّل املكون�ات جي�داً 
يف برطم�ان ث�م إس�كبي الصلصة فوق الس�لطة 

وتقدم.

هاتف »املوز« الذكي.. بطارية مميزة!
س�لّط موق�ع »ماش�ابل« األمريك�ي الض�وء ع�ىل ظه�ور هاتف 
بتصمي�م يع�د األغ�رب يف العال�م بموق�ع »إنديغوغ�و« للتمويل 
الجماع�ي، إذ يأتي ه�ذا الهاتف الجديد عىل ش�كل ثمرة املوز، يف 
محاولة لالبتعاد عن التصميم�ات التقليدية للهواتف الذكية التي 

مّل منها املستخدمون.
يعمل هذا الهاتف الجدي�د بطريقة مختلفة عن الهواتف العادية، 
إذ يحت�اج إىل االتصال بالهاتف األس�ايس للمس�تخدم عر تقنية 
البلوت�وث، ليتي�ح له إج�راء واس�تقبال املكاملات، مم�ا يعني أن 
املس�تخدم لن يمكن�ه االعتماد عليه بش�كل كامل، بل س�يحتاج 
دائما إىل هاتفه الذكي األسايس.وس�يتوفر الهاتف الجديد بس�عر 
40 دوالرا، وس�يتميز ببطارية قوية تتيح للمستخدم 10 ساعات 
م�ن وقت الكالم، فضال عن عدد قلي�ل من األزرار للرد عىل املكاملة 

وإغالقها بعد االنتهاء منها.
ووفًقا ملط�وري الهاتف، فالغرض منه هو وضع االبتس�امة عىل 
وج�وه مس�تخدميه، كما س�تذهب 1 يف املئة من أرب�اح مبيعات 
الهاتف إىل منظمة غري ربحية الهدف منها الحفاظ عىل الغوريال.

بيكاسو يعود إىل مسقط رأسه
يرق�د نموذج بالحج�م الطبيعي لجثمان بابلو بيكاس�و 
عىل قاعدة يف ملقا مس�قط رأس�ه وهو مغمض العينني 

ومكتوف اليدين.
ويرتدي الفنان العاملي قميصه الشهري املخطط باللونني 
األزرق واألبيض وحذاء أس�ود برباط..والتمثال املصنوع 
م�ن الس�يليكون واأللي�اف الزجاجي�ة وم�ادة الراتينج 
الصمغي�ة قام بنحت�ه الفنان االس�باني أوجينيو مرينو 
املشهور بصنع نماذج مطابقة للواقع لحكام مستبدين 

ومنهم االسباني فرانسيسكو فرانكو.
وتمثال بيكاس�و موضوع يف غرفة صغ�رية بفرع معهد 
أليان�س فرانس�يس الثقايف يف ملقا وه�ي آخر محطة يف 

جولة تشمل أهم املعالم يف حياة الفنان الشهري.
ومرت الجولة بالكنيس�ة التي جرى فيها تعميد بيكاسو 
ومدرس�ته وحلقة مصارعة الثريان قبل االنتهاء يف قره 
املكت�وب علي�ه بح�روف من ذه�ب »هنا يرق�د صديقنا 

الطيب بابلو بيكاسو )1973-1881(«.

فينيسيا اإليطالية حتظر الكباب
انضمت مدينة فينيس�يا »البندقية« شمايل إيطاليا، إىل 
مدن أخرى يف البالد، يف حظر عدد من مطاعم الوجبات 
الريع�ة، بما فيه�ا مطاعم الكب�اب، وكذلك مطاعم 
البيت�زا، الت�ي تبيع ه�ذه األكل�ة اإليطالية الش�هرية 

بالقطعة.
وتقول الس�لطات يف مدينة فينسيا السياحية، إن هذه 
الخط�وة رضوري�ة م�ن أج�ل »الحفاظ ع�ىل التقاليد 
اإليطالية واملنظر العام للمدينة«، بعد أن غزت مطاعم 
الوجبات الريعة شوارعها وكادت أن تطمس معاملها.
وستبقي السلطات البلدية يف املدينة عىل محالت اآليس 
كريم التقليدية مفتوحة أمام الس�ياح بش�كل مقنن، 
وذل�ك مع دخول ق�رار الحظ�ر حيز التنفي�ذ بدءا من 
الخمي�س املايض، وفق ما أعلن عمدة فينس�يا لويجي 
برونارو.وقال مدير الس�ياحة يف مدينة البندقية، باوال 
م�ار: »نريد أن نض�ع الضوابط من أج�ل تنظيم أنواع 
األنشطة التي ال تتوافق مع الحفاظ عىل الرتاث الثقايف 
يف البندقي�ة، وتطويره�ا مس�تقبال«..وحظرت مدينة 
فريون�ا الع�ام امل�ايض افتتاح مح�الت كب�اب جديدة، 
يف حني تس�عى مدين�ة فلورنس�ا إىل تقلي�ص »الغذاء 
األجنب�ي«، وذل�ك يف بلد يفخر أهل�ه بالوجبات املحلية 

التقليدية.

1م�ادة طبيعية عطرة الرائحة o كتاب رشح 
الكلمات )جمع( 2عاصمة الرتغال

3موسيقى جزائرية مغاربية o خراب
4املادة يف النبات تصنع الغذاء

5آلة موس�يقية وترية تركي�ة o حمام ينقل 
الرسائل قديما 6أداة نصب يف اللغة

 o ظ�ل 8منتجع س�ياحي مرصي o 7يرك�ب
متحج�رات ملون�ة يف البحر 9فل�وس o أنس 
 o وتسلية مع االهل واالصدقاء 10نبات جف

ممثل سوري جسد شخصية ملك مرصي

1مخرتع الراديو o طرق 
2للتعريف o نثر املاء

3ملكة مرصية قديمة
4تقويم سنوي )فارسية األصل(

5برقوق )مبعثرة( o اكتمل )معكوسة(
6متشابهان

يرس�م  في�ه   o الجنوبي�ة  أم�ريكا  يف  7جب�ال 
الرسامون

8زبالة o هاج وعىص
9خّيال كريم الخلق

10اضخم ما بناه إنسان يف التاريخ

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..سلطة الكابوريا باملانجو
أماكن للصالة بـ »65« لغة بمطار شتوتغارتطب

يمك�ن اآلن للمس�افرين م�ن مط�ار أملان�ي 
الحصول عىل تهدئة نفس�ية من خالل دخول 
م�كان مخصص لالس�تماع إىل صل�وات من 

اختيارك قبل أن تستقل طائرتك.
يق�دم مكان الص�الة يف الصالة رقم 3 بمطار 
ش�توتغارت 300 ص�الة من أدي�ان مختلفة 
ب65 لغة..وقد صمم امل�كان الفنان الرليني 

أوليفر ش�تورم. ويض�م عددا م�ن الصلوات 
واليهودي�ة  املس�يحية  املختلف�ة،  واألدعي�ة 
واإلس�المية، وكذل�ك الهندوس�ية وغريه�ا.

وقالت ناطقة باس�م املطار اليوم الجمعة إن 
مكان الصالة الذي صممه ش�تورم يف 2008، 
ت�م تركيب�ه يوم الخمي�س، ويق�دم خدماته 

مجانا.

تويرت يتخىل عن »البيضة«

أعل�ن موقع التواص�ل االجتماعي 
تخلي�ه ع�ن  الجمع�ة،  »توي�رت«، 
كان�ت  الت�ي  البيض�ة  ص�ورة 
تظهر بش�كل اف�رتايض يف الصور 
املستخدمني  لحسابات  الشخصية 

الجدد.
وقال تويرت إن الحس�ابات املسيئة 
غالبا ما تس�تخدم صورة البيضة 
ب�دال من تحمي�ل ص�ور مختلفة، 
مضيف�ة: »أن بعض املس�تخدمني 
بالبيضة ألنهم يجدونها  احتفظوا 
موقع  وجذابة«.وأوض�ح  ممتع�ة 
التواص�ل االجتماع�ي أن »بع�ض 
حس�ابات  ينش�ئون  األش�خاص 
ملضايق�ة اآلخري�ن لي�س إال، ويف 
كثري من األحيان هؤالء األشخاص 
ال يخصص�ون القلي�ل م�ن الوقت 

لتغيري صورتهم الشخصية«.
وتاب�ع بي�ان الرشكة: »ه�ذا ليس 
ع�دال، ال يمكن وضع األش�خاص 
املسيئني واألشخاص الجدد يف كفة 
واحدة، له�ذا الس�بب قررنا تغيري 

الصورة االفرتاضية«.
واعتم�د »توي�رت« الل�ون الرمادي 
افرتاضية مؤقتة  ليظهر كص�ورة 
تحت�اج إىل التغي�ري، معوضا بذلك 
الت�ي  البيض�اء  البيض�ة  ص�ورة 

استمرت منذ عام 2010.
الرم�ادي ع�ىل  الل�ون  وس�يظهر 
للذك�ور  الجدي�دة  الحس�ابات 
والفتي�ات، ووصف تويرت الرمادي 
ب�«اللون املحايد«، قائال: »نأمل أن 
يساهم هذا األمر يف تشجيع الناس 

عىل تغيري صور حساباتهم«.
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املجتمع و الطالقاملجتمع واجلامعة
علي احمد الفرطوسيماجد الحسناوي

المجتم�ع يطلب م�ن الجامعة تحضي�ر اجيال متعاقبة تواصل الس�ير 
وتط�ور الحي�اة والجامع�ة نقطة دم�ج تعاون�ي وهي مجتم�ع اكاديمي 
انشأت القتفاء المعرفة وانجازاتها بسبب تطور العالم وانها مجموعة من 
االختصاصيي�ن المدربين تدريباً عالياً يعملون بمهارة واخالص وأن طالب 
الجامعة احس�ن الس�لوك في المدرس�ة ولديه اإلمكانية لاللتحاق بالكلية 
الن حي�اة االدراك ب�دأت بالظهور وهو ط�رف في الكلي�ة ويحترم دورها 
ف�ي الهداية واإلرش�اد وان العالقة الدقيق�ة بين المجتم�ع والجامعة في 
جو مش�حون بالخوف والش�ك من جهة والتبعية الجريئة إلى التحدي من 
جه�ة أخرى وكيف يمكن لهيئة التدريس ان توضح مس�ؤوليتها للمجتمع 
ولطالبه�ا حينما تكون س�ائرة في مواصلة الس�عي وراء المعرفة كهدف 
بحد ذاته فترى مطالب طالبها ش�يئاً ثانوي�اً ومزعجاً وكيف يمكن للطلبة 
ف�ي هذا الج�و التنافس إلظه�ار مكانتهم وحقه�م واإلعراب ع�ن آرائهم 
وأن يول�وا اهتمامه�م بامور وقضايا غير قضاياه�م ويندفعون لمهاجمة 
العالم الفاس�د البالي ومطالبين بإصالحه والمدافعين عن ابناء بلدهم وقد 
تنقصهم الخبرة وتس�بب في انقسام الرأي وأن حرم الجامعة لن يكتشف 
المجتم�ع إال بقبول المجتمع لوجهة نظ�ر تفرضها مجموعة الطالب وأن 
الكلية اليوم تحت ضغط مطالب الطالب المضلل مش�بعة بضغوط جماعة 
الط�الب الموجهين بااليديولوجية واإلدارات اعتادت التعامل مع الضغوط 
واالهتمام البالغ بالطلبة واش�تراط رابطة الطالب بالمناقش�ات س�يعمل 
عل�ى التوازن عل�ى االقل والكلية هي مكان للتعلي�م والطلبة يختلفون من 
حي�ث النم�و الفك�ري والعاطفي والجس�ماني وبعضهم ناضجي�ن تماماً 
وحثهم عل�ى الثقافة والعق�ول ال تتحرر وتركها وش�أنها وكذلك الطالب 
وهن�اك مفهومين للحرية واحد حس�ن واآلخر س�يئ واحد س�هل واآلخر 
معقد والحرية المس�تحبة هي غياب القس�ر واإلك�راه فالحواجز تحد من 
حريتن�ا والتهديدات والعقوبات تقيدنا وكلما قل�ت الحواجز زادت الحرية 
والحري�ة ال تصح لألحمق وإنه�ا جيدة للحكيم ويج�ب العمل على تهذيب 
العقول وهي ذات صلة بالتربية وأن قدرة الجامعة على فهم المجتمع الذي 
يمدها باسباب البقاء هي المحك االساسي لحيوية المجتمع والديمقراطية 
ليست فوضى سياس�ية وأنها طريقة منتظمة وتفرض تنمية حالة العقل 
وتحت�اج ال�ى تنش�ئة مدروس�ة وااللت�زام بالديمقراطية وج�وب اعطاء 
المدرسة والكلية تفويضاً خاصاً وكذلك الحرية أن تنشأ بطريقة مدروسة 
وترتك�ز على النظام وليس الن�زوة وعلى التفهم ول�س الرغبة والجامعة 
ال يمك�ن أن تترك عقل الطال�ب لرغباته الخاصة ويج�ب حث الطالب على 
التفه�م والمعرفة للعل�وم والفنون االجتماعية والسياس�ية واالقتصادية 
والقانوني�ة التي اوصلت االمم من حولنا الى تل�ك القمم العالية من الرقي 
والتق�دم واالزدهار والجامعة هي مرتع مولد له�ذه اآلفاق لرفد المجتمع 

بهذه الطاقات مما ينعكس على نمو البلدان وتقدمها والنهوض فيها. 

تشكل ظاهرة الطالق في أي مجتمع خطرآ يهدد استقراره 
وتقدم�ه ، وأن القضي�ة أس�تفحل أمرها بش�كل كبيرمؤخرآ 
وأصبحت قصص مختلفة تداول ف�ي المجتمع وماترتب من 
أثار على س�ايكلوجيه المجتمع والف�رد ناهيك على الكوارث 
األس�رية وم�ا يح�دث من تف�كك أس�ري حيث أش�ارت أخر 
التحصي�الت ف�ي محاكم بغداد الى أكثر م�ن ثالثة أالف حالة 
ط�الق وه�ذا تقدير عال�ي جدآ مم�ا يعكس أثار س�لبيه على 
المجتمع ، ناهيك عن الصور الس�لبيه التي يتركها في النفس 
أو التكوين لألشخاص الغير متزوجين مما يبعث عدم اإلقبال 
وعدم المسؤولية تجاه الزواج ، ومن أكثر األسباب رواجآ في 
المجتمع : بعض العوامل النفس�ية والذاتية المتعلقة بالزوج 
والزوج�ة كاضطراب�ات النفس�ية وع�دم النض�وج العمري 
وعدم االلتزام بالجانب الترويحي والترفيهي لألس�رة  ، ومن 
األس�باب ألحديثه التي ظهرت في هذا الصدد مواقع التواصل 
االجتماعي واالستعمال السيء ، وبعض العوامل أالقتصاديه 
واالجتماعية كضعف الدخل وعدم أس�تطاعة تحمل المعيشة 
وعدم القدرة على تأمين السكن والوفاء بمستلزمات االسرة 
وع�دم التوافق في الفكر والمس�توى الثقاف�ي والنظرة الى 
الحياة وع�دم احترام الش�روط المتفق عليه�ا بين األطراف 
وكذل�ك طبيعة التصرفات التي يفرضه�ا الرجل على الزوجة 
وم�ا تبعثه تلك التصرفات بطبيعتها وبس�بب ضغوط الحياة 
االجتماعي�ة الى االتجاه المعاكس للتصرف�ات التي يفرضها 
ال�زوج ، وغيره�ا من المس�ببات له�ذا الصدد الت�ي ال يمكن 
حصره�ا النها ف�ي تطور مس�تمر ف�ي المجتم�ع ، وال أجد 
ش�يئا قد أضر بالمجتمع العراق�ي عموما وقذف به الى مهاٍو 
س�حيقة األ وأفة الطالق ، الذي بدوره ولد س�رطان أس�مه “  
التف�كك االجتماعي “ وأن الطالق م�ن أبغض الحالل عند الله 
ع�ز وجل وأنه�ا لحكمه يدركه�ا بعلمه ذو الج�الل واالكرام 
، ولمعالج�ه تل�ك آالفه يج�ب تفعي�ل دور الثقاف�ة الزوجية 
وإش�اعتها وتوفير ف�رص عمل للمتزوجين يض�اف الى ذلك 
أم�ور على قض�اة محاكم األحوال الش�خصية أش�اعتها في 
الع�راق عمومآ في دع�وى التفريق القضائ�ي ، ويضاف الى 
االش�اده بدور منظم�ات المجتمع المدني وحقوق اإلنس�ان 
أن تحد بطريقه مباش�ره أال وهي التوعية الزوجية من خالل 
ورشات تقام بهذا الغرض ، وربط هذه الظاهرة برجال الدين 
وأصح�اب المنابر للتوعية بخطورة ه�ذه الظاهرة والتركيز 

على وضع الحلول الناجحه لها .

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

يعتبر المال من أس�وأ المكافآت التي يقدمها اآلباء 
ألبنائه�م ألنه قد يتحول إل�ى ابتزاز من قبل الطفل، 
وتتح�ول الطاع�ة إل�ى مقايض�ة دائم�ة، وال يقبل 
األطفال ما يمليه عليهم والداهم إال بالحصول على 
مقابل مادي، ويعتاد بذلك الطفل على عدم تقديم أّي 
خدمة أو مساعدة إال بالحصول على النقود، ويؤثر 
ه�ذا األس�لوب عل�ى ش�خصية الطفل وينت�ج عنه 

شخص مادي في المستقبل.
وق�د اش�ار متخصصون في 
س�يكولوجية الطف�ل إلى أن 
هناك الكثير من السلبيات التي 
ق�د تنتج عن مكاف�أة الطفل 
تتمثل  بالم�ال والتي  الدائمة 
ف�ي إنش�اء طفل اس�تغاللي 
يصع�ب  دائم�ا  متطل�ب 
إرض�اؤه ب�أّي ش�يء، ومن 
بينه�ا حب الطف�ل للحصول 
على مقابل على أعماله وهو 
م�ا يولّد لدي�ه ح�ب “األنا”، 
في  المقايض�ة  واستس�هال 
والت�ي  الرغب�ات،  تحقي�ق 
تكب�ر عن�د الطف�ل وتتنامى 
عب�ر الس�نوات، كم�ا ُيصاب 

الطفل بالعناد والتس�لط ف�ي الرأي من أجل تحقيق 
ما يريده.وأكدت دراس�ة أميركي�ة أن إفراط اآلباء 
واألمهات في مكافأة الطفل بالهدايا له تأثير سلبي 
على مراحل نموه النفسي، ، ويكبر وهو غير مهتم 
بالجانب األسرى والعاطفي وال يقدم على مساعدة 
اآلخري�ن قب�ل تأكده م�ن الحصول عل�ى الثمن أو 

المكافأة.

نيوكاس�ل  الباحثي�ن بجامع�ة  ط�ّور فري�ق م�ن 
البريطانية يدا صناعية مثبت�ة فيها كاميرا يمكنها 
أن تلتق�ط ص�ورا لألش�ياء الموج�ودة أمامها وأن 
تق�وم بتقييم حجمها وش�كلها من أجل أن تمس�ك 

بها بشكل تلقائي.
ويقول كينوش نزاربور األس�تاذ بقس�م الهندس�ة 
الطبي�ة والحيوية بجامعة نيوكاس�ل إن “األطراف 
الصناعية ش�هدت تغييرات طفيفة خالل الس�نوات 

المئ�ة األخيرة، فقد أصب�ح التصميم أفضل والوزن 
أخ�ف، كما صارت األطراف أكثر قدرة على التحمل، 
ولكنها مازالت تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها 

منذ سنوات طويلة”.
ونقل الموقع اإللكتروني ساينس ديلي المتخصص 
في األبحاث العلمية والتكنولوجيا عن نزاربور قوله 
“عن طريق منظومة للرؤية اإللكترونية، طّورنا يدا 

صناعية تمكنها االستجابة بشكل تلقائي.

مكافأة الطفل باملال ابتزاز ! عـشــق مـديـنـةمنظومة للرؤية اإللكرتونية

عل�ي الطائي فن�ان بعقوبي بالفط�رة ممزوجة باالكاديمية يعش�ق 
مدينت�ه بعقوبه الت�ي انطلق منها عبر مس�يرة فنية تص�ل الى اكثر 
من خمس�ين عام وه�و يداعب بفرش�اته لينقل لنا اللوح�ة الجميلة 
ما بين الف�ن االنطباعي الذي اعتدنا علية عبر مراحل فنية باس�لوب 
واقعي لنقل ما يش�اهده من ماذان وقباب مرتفع هو بويتاتودرابين 

وحواري وبساتين قد عاشها يوما ما عبر لوحات  جميلة خالده .
لكن في معرضه الش�خصي لعام2017 والذي اقيم على قاعة الشهيد 
خليل المعاضيدي في اتحاد ادباء ديالى وقد افتتح من قبل االس�اتذه 
عب�د الكري�م الكش�في) مدير ع�ام تربية ديالى الس�ابق( واالس�تاذ 
ع�الء ش�اكر محمود عميد كلي�ة الفنون الجميله   ينتق�ل  بنا الفنان 
عل�ي الطائ�ي  وقد تجاوز مرحل�ة االنطباعية لينق�ل  لنا لوحات من 
المدرس�هالواقعيه والحداثة الفنية عبر  فن المدارسة الحديثة باكثر 
م�ن  اربعين لوحة مختلفة نالت استحس�ان ورضا الحضور واش�اد 
و  بتجرب�ة الفنان الكبيرة كونه من رواد الفن التش�كيلي القالئل من 
واصل  مسيرته الفنية رغم كل المعوقات . تحية للفنان علي الطائي 
عل�ى تواصلةوتحية لكل من دعم الفن�ان بالكلمة والحضور من اجل 

بعقوبة جميلة.


