
Issue No  ( 1436 )  May 9 Tue 2017    العدد ) 1436( 9 آيار 2017           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

»االمام احلسني)عليه السالم(«

ال ينبغى 
لنفس مؤمنة ترى من يعصي اهلل

 فال تنكر

ص3انقسام داخل الربملان بشأن تأجيل االنتخابات املحلية أو دجمها مع الربملانية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4الرئيس الفرنيس الشاب يدخل إىل السياسة الدولية املضطربة

روسيـا تدعـو جملـس األمـن إلـى تبنـي مشـروع مناطـق وقـف التصعيـد بسوريـا

السيد السيستاين جيتمع بمنظمة دولية وحيثها عىل االهتامم بمخيامت النزوح

احلشد الشعبي حيرر »44« قرية ويقتل »725« داعشيا خالل شهر
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

اوجزت هيئة الحشد الشعبي عملياتها 
خالل ش�هر واحد وابرز ماتضمنته صد 
تعرضات لعصاب�ات »داعش« االرهابية 
وتحري�ر44 قري�ة وقتل 725 داعش�ياً، 
فيما قال قائد عمليات قادمون يانينوى 
إن الق�وات األمنية ح�ررت حي�اً جديداً 
من قبضة تنظيم »داعش« في الس�احل 

األيمن من الموصل.
وقال الناطق باس�م الحش�د الشعبي 
أحمد االس�دي في مؤتم�ر صحفي عقد 
ف�ي بغداد »ت�م التصدي لع�دة تعرضات 

ف�ي محافظة صالح الدي�ن في خطوط 
الص�د قاط�ع الصيني�ة حديث�ة وجبال 
مكحول والمناطق القريبة منها وقاطع 

غرب نينوى«.
واض�اف »كم�ا ت�م تحري�ر 44 قرية 
ف�ي قضاء الحض�ر جنوب غ�رب مدينة 
الموص�ل، أما خس�ائر عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة ف�ي المحور الغرب�ي لنينوى 
خ�الل ال� 30 يوم�اً الماضية فهي مقتل 
725 داعش�ياً بينه�م 136 انتحاري�ا و8 
من قادة داع�ش الب���ارزين، ومعالجة 
235 عبوة ناسفة وتفكي���ك 12 منزال 
ناس�فا  حزام����ا  و30  مفخخ�����ا 

واسقاط 5 طائرات مسيرة«. 
وأضاف االس�دي »تم ايضا تدمير 51 
آلية وصهريج مفخخ وتفجير 61 عجلة 
مفخخة وتدمير مخزنين اثنين للس�الح 
وب�رج للرص�د والمراقب�ة وتدمي�ر 11 
مضافة لداع�ش وتدمير خم�س مفارز 

الطالق قنابر الهاون«.
واش�ار الى انه »تمت الس�يطرة على 
11 نفقاً تس�تخدمه داع�ش للتنقل بين 
مق�رات القي�ادة والس�يطرة لديه�ا في 

الخطوط المتقدمة«.

التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

يبدو أن أكراد العراق سيكونون األكثر 
اس�تفادة من الحرب ضد تنظيم »داعش« 
إذ يس�تعد قادته�م إلجراء اس�تفتاٍء على 
عة لتنظيم  االس�تقالل بعد الهزيمة الُمتوقَّ

)داعش(.
ب�ارزون  أك�راد  مس�ؤولون  وق�ال 

أنَّه�م  البريطاني�ة  التايم�ز  لصحيف�ة 
سُيعلنون قريباً موعداً لالستفتاء من أجل 
متابعة قضيتهم باالس�تقالل ع�ن بغداد، 
وفي حوزتهم مساحة كبيرة من األراضي 
الت�ي يس�يطرون عليه�ا بعد اس�تعادتها 
م�ن داع�ش. وق�ال هوش�يار زيب�اري، 
وزير الخارجية والمالية الس�ابق، والذي 
ُعِزل م�ن الحكومة الع�ام الماضي 2016 

للصحيف�ة البريطانية :«فقدن�ا األمل في 
العراق الجديد«.

وأضاف زيباري إنَّ االستفتاء سيكون 
ع  عل�ى األرجح ف�ي الخريف، حي�ث ُيتوقَّ
أن تكون عمليات اس�تعادة الموصل، التي 
تلعب فيها قوات البيشمركة الكردية دوراً 

رئيسياً، قد اكتملت.
التفاصيل ص3

أطباء بال حدود
 حتذر من حتول الكولريا 

يف اليمن إىل »وباء«

نتنياهو يرمي 
وثيقة محاس يف سلة مهمالت: 

هتدف لـ »خداع العالـم«

الرافدين يضع رشوطًا 
جديدة ملنح سلف املوظفني ويعلن 

ختفيضها إىل »5« ماليني 

كـافـانـي
يلمـح إلـى وجـهـتـه 

الـمـقـبـلـة

طريق استقالل كردستان يمر بـ »قضم« القرى العربية 
املحاذية لإلقليم

القوات األمنية استعادت أحياء سكنية وسط الساحل األمين بعمليات نوعية
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كـوريـا الشمـالـيـة تـعـتـقـل ثـانـي أمـيـركـي خـالل اسبـوعـيـنالرتكامن يتحدثون عن »فتنة« ويعلنون رفضهم لرفع علم الـPKK بكركوك
نائبة تتحدث عن اندالع نزاعني عشائريني هيددان بقطع رزق العوائل يف دياىل نائب يدعو رئاسة الربملان اىل رفع احلصانة عنه ليتعرض ملحاكمة

النرصاوي: نجحت احلكومة التنفيذية يف البرصة ومن خالل 
خطط مدروسة بالتغلب عىل الصالحيات املمنوحة

اخلطوط اجلوية ترشح بالتفاصيل عملية تزويد 
طائراهتا بالوقود داخليًا وخارجيًا

سوريا حتذر: أي قوات أردنية تدخل أراضينا 
نعتربها معادية

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجية الس�وري ولي�د المعلم 
إن بالده س�تعتبر أي قوات أردنية تدخل سوريا 
»معادي�ة«، لكن�ه أش�ار إل�ى أن »المواجهة مع 

األردن ليست واردة«.
وأض�اف المعل�م ف�ي مؤتم�ر صحف�ي، أن 
الحكوم�ة أيدت مذكرة إقام�ة 4 مناطق مخففة 
التوت�ر ف�ي س�وريا، الت�ي ص�درت في أس�تانة 
»انطالقا من حرصها على حقن دماء الس�وريين 

وتحسين مستوى معيشتهم، أمال بأن يتم االلتزام 
من قبل األطراف المسلحة بما جاء فيها«.

وشدد الوزير على أنه »لن يكون هناك تواجد 
لقواع�د دولي�ة تح�ت إش�راف األم�م المتحدة، 
والضام�ن الروس�ي أوض�ح أن�ه س�يتم نش�ر 
لقوات ش�رطة عس�كرية ومراك�ز مراقبة لهذه 

المناطق«.
وأوض�ح أن دمش�ق س�تلتزم باتف�اق وقف 

التهدئة »في حالة التزام المعارضة بها«.
وتابع: »نحن س�نلتزم لكن إذا جرى خرق من 

قبل أي مجموعة فس�يكون ال�رد حازما. نتطلع 
أن تحق�ق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات 
المعارض�ة التي وقعت على اتف�اق وقف إطالق 
النار في 30 ديسمبر الماضي وبين جبهة النصرة 

والمجموعات المتحالفة معها وكذلك داعش«.
واعتب�ر المعل�م أن محادثات جنيف للس�الم 
»ال تحرز أي تقدم«، وأن »البديل الذي نس�ير في 
نهجه ه�و المصالح�ات الوطنية، وس�وريا تمد 
أيديها لكل من يرغب بتس�وية وضعه بمن فيهم 

من حمل السالح«.
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نائب يدعو رئاسة الربملان اىل رفع احلصانة عنه ليتعرض ملحاكمة
       بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائ�ب عن كتلة التغيري هوش�يار عبد الله، 
أمس االثنني، رئاسة مجلس النواب اىل رفع الحصانة 
عنه، عازيا السبب اىل تمكني محكمة السليمانية من 

النظر يف الدعاوى القضائية املرفوعة ضده.
وقال عبد الله يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه »مرة اخرى عاودت محكمة السليمانية 
إرس�ال طل�ب اىل رئاس�ة مجل�س الن�واب العراقي 
برف�ع الحصانة عني للمثول أمامها بس�بب دعاوى 
قضائي�ة تم رفعه�ا ضدي منذ أن كن�ت مديرا لقناة 
فضائي�ة«، مبين�ا ان »هذه الدع�اوى تندرج ضمن 

قانون الصحافة«.
واض�اف ان »م�ن ح�ق املحكمة أن تنظ�ر يف أية 
دعوى يتم رفعها ضد أي شخص مهما كان منصبه 
أو مرك�زه االجتماع�ي«، مش�ريا اىل ان »محكم�ة 
الس�ليمانية لم تس�تخدم الس�ياقات القانونية التي 
تخص طل�ب رف�ع الحصان�ة ألنها وجه�ت الطلب 
مبارشة اىل رئاس�ة مجلس الن�واب الذي رفضه منذ 
عدة ش�هور، إذ يج�ب أن تقوم املحكم�ة بمخاطبة 

مجلس القض�اء األعىل وهو ال�ذي يخاطب مجلس 
النواب العراقي بهذا الشأن«.

وتاب�ع ان »جمي�ع الدع�اوى هي فخ�ر يل النها 
تخص محاربة الفس�اد وفضح الفاسدين من خالل 
عميل السابق يف مجال اإلعالم«، داعيا رئيس مجلس 
النواب العراقي اىل »رفع الحصانة عني ملا تبقى من 

عمر الدورة الربملانية لغرض املثول أمام املحكمة«.
واوضح »إذا لم تمانع محكمة السليمانية يف مثويل 
أمامها بأرسع وقت ممكن دون رفع الحصانة عني، 
فأنا مستعد للمثول أمامها يف أي وقت وسأتخىل عن 
حقي الدس�توري ال�وارد يف املادة 63 الفق�رة ثانيا، 
واملادة 20 من النظام الداخيل ملجلس النواب العراقي 
الفقرتني ثانيا وثالثا«، مطالبا »الس�لطة القضائية 
الت�ي حرصت طيلة الفرتة املاضية ولغاية اليوم عىل 
مث�ويل أمامه�ا يف قضاي�ا تخص قان�ون الصحافة، 
ب�أن يكون لديها ذات الحرص عىل اس�تدعاء القتلة 
امللطخة أيديهم بدماء األبرياء يف مظاهرات الس�ابع 
عرش من ش�باط ومن نهبوا أموال الش�عب وثرواته 
النفطي�ة وغ�ري النفطي�ة وحرم�وا املوظف�ني م�ن 

رواتبهم ومن أبسط حقوقهم«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشك�ة العامة للخط�وط الجوي�ة العراقية 
خ�الل مؤتمر صحفي حج�م املبالغ الحقيقي�ة لتزويدها 
طائراته�ا بالوقود داخليا وخارجيا من خالل الكش�وفات 

واملستندات الرسمية للرصف. 
واكد مدي�ر عام الخط�وط الجوية العراقي�ة املهندس 
س�امر كبة ان »الرشكة تعتمد مبدأ الش�فافية والوضوح 
يف جمي�ع تعامالتها ال س�يما مع مكت�ب املفتش العام يف 
الوزارة ولجن�ة الخدمات الربملانية«، الفت�ًا إىل ان »افتتاح 
اية محطة خارجية يتم بتش�كيل لجنة خاصة مكونة من 
القانوني�ة واملالي�ة والتدقيق والتجارية وبرئاس�ة مكتب 

املفتش العام«.
وق�ال كب�ة ان »تعاقد الخط�وط الجوي�ة  يتم بصورة 

مبارشة مع رشكات رصينة وبال وسطاء يف التعامل«. 
بدوره، قال مدير القسم املايل للرشكة باسم الساعدي 
أن »كش�وفات ش�هر آذار من ه�ذا العام بين�ت أن مبالغ 
الت�زود بالوقود بلغت ثالثة ملي�ارات دينار عراقي لجميع 
رصف الوقود يف املحطات الداخلية )بغداد، البرصة، اربيل( 
وكذلك املحط�ات الخارجية باالضافة اىل وقود الس�يارات 

واملعدات االرضية جمعيها«.
وأش�ار الس�اعدي إىل أن »ما اثري من ترصيحات بهدر 
الخطوط الجوية بمبالغ مالية تقدر بمليون دوالر شهرياً 
غري منطقي كون املبلغ الكيل للرصف يف املحطات الخارجية 
ال يتعدى املليون دوالر فكيف يتم هدره«، مش�ددا عىل أن 
كشوفات ومس�تندات الرصف املايل والتي تذهب جمعيها 
اىل مكت�ب املفتش العام ومكتب الوزي�ر والدوائر الرقابية 

االخرى موجودة وبإمكان عرضها عىل الجميع.
وأض�اف الس�اعدي »من�ذ الي�وم االول إلق�رار قانون 
املوازنة ص�درت توجيهات م�ن قبل الس�يد الوزير كاظم 

فنجان الحمامي بتقليل النفقات وزيادة اإليرادات«.

فيم�ا اعترب مدير قس�م وق�ود الطائرات الس�يد احمد 
جمع�ة »ان جمي�ع عمليات الت�زود بالوق�ود يف املحطات 
الداخلي�ة والخارجي�ة م�ع رشكات رصينة مث�ل بريتش 

برتوليوم وشيل.
وكان�ت رشكة الخطوط الجوي�ة العراقية قدردت عىل 
ترصيح للنائب ناظم الساعدي تحدث عن وجود »فساد« 
بعق�ود تزويد الطائ�رات العراقية يف املحط�ات الخارجية 

يزيد عىل مليون دوالر شهريا.
وق�ال املدي�ر العام للرشكة س�امر كب�ة يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »النائب ناظم الساعدي 
أصدر بيانا يتضمن العديد من املغالطات واملبالغات املثرية 
للجدل، وإيماناً منا بمبدأ الشفافية ومن أجل اطالع الرأي 
العام عىل الحقائق الكامل�ة لتكون الصورة واضحة أمام 
الجميع نتس�اءل كيف يصل اله�در إىل مبلغ مليون دوالر 
ش�هريا لعقود تزويد الطائ�رات باملحط�ات الخارجية يف 
ح�ني أن كل املبالغ األصلية للتزوي�د الطائرات بالوقود يف 
الداخ�ل والخارج ال تصل إىل ه�ذا الرقم الكبري!«، مبينا أن 

»هذا مثبت وباألرقام لدى الخطوط الجوية العراقية«.
وأض�اف كبة أن »البيان أش�ار إىل أن توجيهات الوزير 
ع�ىل التعاقد املبارش مع ال�رشكات العاملية الرصينة دون 
وس�طاء، والرشك�ة ماضي�ة بذلك وأرس�لت ثالث�ة كتب 
رس�مية للمفتش العام ح�ول التعاقد املبارش مع رشكات 
عاملي�ة رصين�ة ولم تردن�ا اإلجاب�ة إىل اآلن، وهنا البد من 
التوضي�ح أن دور مكت�ب املفت�ش العام ه�و دور رقابي 
ال تنفي�ذي والرشك�ة ملتزمة باإلجابة عىل كل تس�اؤالت 
املفت�ش الع�ام يف وزارة النق�ل وكل ه�ذا مثب�ت باألوراق 

والكتب الرسمية«.
وكان النائب ناظم الساعدي كشف، أمس الجمعة، عن 
وجود فس�اد بعقود تزويد الطائ�رات العراقية باملحطات 
الخارجية يزيد عىل مليون دوالر ش�هريا، فيما أشار إىل أن 

هدر هذا املبلغ »ال يستهان« به.

عقدت مؤمترًا وعرضت وثائق إليضاح حجم املبالغ احلقيقية املنفقة

اخلطوط اجلوية ترشح بالتفاصيل عملية تزويد طائراهتا بالوقود داخليًا وخارجيًا

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع، أم�س االثنني، ان املحكمة 
االتحادي�ة ردت الطع�ون املقدمة م�ن رئيس هيئة 
االع�الم واالتصاالت املقال صفاء الدين ربيع بش�أن 

اقالته.
وقال املصدر ان »املحكمة االتحادية ردت الطعون 
املقدمة م�ن قبل رئي�س هيئة االع�الم واالتصاالت 
املق�ال صفاء الدين ربيع بش�أن ق�رار اعفاءه من 

منصبه«.
واض�اف املص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، ان »املحكمة اعتربت ان اس�باب الدعوى ال 

تستند إىل الدستور«.
وصوت مجلس النواب، يف 11 نيسان 2017، عىل 
اعفاء رئيس هيئ�ة االعالم واالتصاالت صفاء الدين 

ربيع من منصبه.

       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت قي�ادة عملي�ات الرافدين، أم�س االثنني، 
أنباء تحدثت عن هروب س�جني من س�جن الحوت، 

موضحة مالبسات ما حصل مع سجني مريض.
وق�ال قائد عمليات الرافدي�ن اللواء عيل إبراهيم 
املكص�ويص، إن »م�ا تناقلته بعض وس�ائل اإلعالم 
ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ع�ن ه�روب اح�د 
الس�جناء من سجن الحوت يف محافظة ذي قار هو 

خرب ال صحة له«.
وأض�اف املكص�ويص، أن »ما حدث هو إرس�ال 
س�جني مريض بتاري�خ الس�ابع من آي�ار الجاري 
اىل املستش�فى الع�ام يف النارصية لغ�رض الفحص 
والعالج، حاول الس�جني املذكور فك قيوده والهرب 
لكنه لم يستطع تنفيذ محاولة هروبه حيث تمكنت 
القوة املكلفة بنقلة من الس�يطرة عليه وإعادته اىل 

السجن«. 
يذك�ر أن »س�جن الح�وت« ه�و ذات�ه س�جن 
النارصية املركزي يف محافظة ذي قار، وهو محاط 
بإجراءات أمنية مشددة ويتميز بتحصيناته العالية 
وكرب مس�احته، وفيه مئات النزالء الخطرين العديد 

منهم محكومون بتهم إرهاب، وبينهم عرب.

املحكمة االحتادية ترد طعون 
صفاء الدين ربيع بشأن اقالته

قائد عمليات الرافدين ينفي هروب 
سجني من سجن احلوت

       بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
كش�فت عضو مجل�س النواب ع�ن محافظة دي�اىل النائبة 
غي�داء كمب�ش، أمس االثنني، ع�ن اندالع نزاعني عش�ائريني يف 
رشق وجنوب غرب بعقوبة يه�ددات بقطع مصادر رزق مئات 
العوائ�ل، فيما ح�ذرت من خط�ورة الحلول املس�لحة لنزاعات 
العش�ائر. وقال�ت كمب�ش ان »ري�ف ناحية بني س�عد) 15كم 
جن�وب غ�رب بعقوب�ة( ومرك�ز ناحي�ة كنع�ان )20كم رشق 
بعقوبة( ش�هدا نزاعني عش�ائريني لم تس�لط االضواء عليهما 
خ�الل االيام املاضية«. واضافت كمبش انه »رغم االختالفات يف 
اسباب كال النزاعني يف بني سعد وكنعان لكنهما يهددان بقطع 
مصادر رزق مئات العوائل خاصة يف ريف بني سعد«، مشريا اىل 

ان »النزاعات تمنع تسويق املحاصيل الزراعية للفالحني«.
وح�ذرت كمبش »من خط�ورة الحل�ول املس�لحة لنزاعات 
العشائر يف دياىل وقطع مصادر رزق العوائل«، مؤكدا ان »حمى 
النزاع�ات ت�زداد يف املحافظ�ة وس�ط غي�اب حقيق�ي للحلول 

الجذرية ملعالجتها«.
وتاب�ت كمب�ش ان »العش�رية ركيزة مجتمعي�ة مهمة لكن 
اللجوء اىل الس�الح والتهديد والوعيد وقطع الطرق امام مصادر 
رزق العوائ�ل امر غري صحيح«، مش�ددا ع�ىل رضورة »التحرك 
الحكومي تجاه املظاهر املس�لحة من اجل منع انزالق االوضاع 
اىل م�ا اليحمد عقب�اه«. وعانت دي�اىل يف االش�هر املاضية، من 
تكرار النزاعات العشائرية يف بعض مناطقها بعضها كان قاس 

جدا تسبب يف سقوط ضحايا يف صفوف املدنيني.

نائبة تتحدث عن اندالع نزاعني عشائريني 
هيددان بقطع رزق العوائل يف دياىل

       بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت القي�ادة املش�رتكة لالتح�اد الوطني الكردس�تاني 
وحرك�ة التغيري اجتماعا يف املقر الرئييس لحركة التغيري بمدينة 

السليمانية.
وتأل�ف وفد االتحاد الوطني الكردس�تاني من هريو ابراهيم 
أحم�د وقادر حمه ج�ان وعماد أحمد ورفعت عبدالله وش�االو 
كورست رس�ول، ووف�د حركة التغيري من محم�د توفيق رحيم 
وعم�ر س�يد عيل واس�ماعيل نامق وس�امال عبدالل�ه وعثمان 

حاجي محمود.
ويبحث االجتماع العديد من امللفات املهمة املعتلقةباالوضاع 
الراهن�ة يف اقلي�م كردس�تان ومنها ط�رح موضوع اس�تفتاء 

استقالل االقليم.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، أمس االثنني، 
عن تسلم العراق دعوة رس�مية لحضور اجتماع القمة العربية 

اإلسالمية-األمريكية يف العاصمة السعودية الرياض.
وقال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن الجعفري »اس�تقبل القائم بأعمال س�فارة اململكة العربية 
الس�عودية يف بغداد عبد العزيز الش�مري، وج�رى خالل اللقاء 
اس�تعراض س�ري العالقات الثنائية بني بغداد والرياض، وسبل 

تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبني الشقيقني«.
وأضاف البيان أن »الجعفري تسلم دعوة رسمية من اململكة 
العربي�ة الس�عودية للس�يد رئي�س الجمهورية الدكت�ور فؤاد 
معص�وم؛ لتمثيل الع�راق يف اجتماع القمة العربية اإلس�المية-

األمريكية املزمع عقدها يف الرياض أواخر الشهر الجاري«.
يذك�ر أن الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب أعل�ن من البيت 
األبي�ض عن نيت�ه زي�ارة الس�عودية، يف 23 أيار الح�ايل، وقال 
»س�نعقد قمة تاريخية يف الس�عودية بحضور قادة من مختلف 

أنحاء العالم اإلسالمي«.

الوطني الكردستاين وحركة التغيري
 يبحثان استفتاء االستقالل

العراق يتلقى دعوة رسمية حلضور القمة العربية 
اإلسالمية-األمريكية يف السعودية

       بغداد / المستقبل العراقي

رفضت الجبهة الرتكمانية العراقية، رفع حزب 
العمال الكردس�تاني املناه�ض للحكومة الرتكية، 
علم�ه يف مدينة كركوك. واق�دم عنارص من حزب 
العمال عىل رفع علم الحزب بجانب رفع عليم اقليم 

كردستان بمنطقة رحيم آوا يف مدينة كركوك.
وتصن�ف تركي�ا ح�زب العم�ال الكردس�تاني 

منظم�ة ارهابي�ة. وذكر بي�ان للجبه�ة أن »هذه 
االعم�ال االس�تفزازية ماه�ي اال أعم�ال خارجة 
ع�ن القانون والتي يحرضها الدس�تور العراقي يف 
ممارس�ة نش�اطات القوى االرهابية والتنظيمات 
املس�لحة يف داخل االرايض العراقي�ة«. واضاف أن 
»أية فتنة تقع يف كركوك تتحمل نتيجتها الحكومة 

االتحادية ومحافظ كركوك«. 
وب�دأ الحزب املناهض لرتكي�ا اعتباراً من العام 

امل�ايض، بفت�ح مق�رات ل�ه وممارس�ة أنش�طة 
سياس�ية وعس�كرية يف العديد من املناطق شمال 
بغ�داد، بينه�ا ط�وز خورمات�و التابع�ة ملحافظة 
ص�الح الدي�ن، إضاف�ة إىل مدينة كرك�وك. ويؤكد 
مسؤولون أن مسؤولني عراقيني متنفذين يقفون 
وراء توس�ع حزب العمال الكردس�تاني، يف افتتاح 
املق�رات وزي�ادة النش�اطات وبش�كل علن�ي، يف 

مناطق مختلفة بوسط وشمال العراق.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس االثنني، القبض 
عىل عصابة لتهريب اآلثار وضبط قطع أثرية بحوزتها 
غرب�ي بغداد.وقالت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، إن »قوة م�ن الفوج الثالث يف 
الل�واء 54 تمكنت من إلقاء القبض عىل عصابة تقوم 
بتهريب اآلثار يف املنص�ور غربي بغداد«.وأضافت، أن 
»العملي�ة تمت وف�ق معلومات اس�تخباري ومتابعة 
وأس�فرت عن ضب�ط تماثيل وقطع أثري�ة متنوعة«. 

يذكر أن عمليات تهريب اآلثار العراقية نشطت بشكل 
الف�ت لالنتباه بعد نيس�ان 2003 اثر تع�رض العديد 
م�ن املتاحف العراقية اىل عمليات الس�لب والنهب مع 
تعرض املواقع األثرية يف عموم البالد اىل عمليات نبش 

عشوائي ورسقة يف ظل غياب الحراسة عليها.

       بغداد / المستقبل العراقي

التقى املرج�ع الدين�ي األعىل آية 
الله الس�يد ع�يل السيس�تاني، أمس 
االثن�ني،  بابلو مارك�و بالنكو مدير 
برنام�ج الرشق االوس�ط يف منظمة 
اطباء بال حدود و سيلفيان غرولكس 
رئي�س بعثة العراق يف املنظمة وعدداً 

من العاملني فيها.
واس�تمع الس�يد السيس�تاني اىل 
رشح قّدم�ه الوف�د ع�ن نش�اطات 
املنظمة يف العراق وبعض آخر من دول 
املنطقة التي تش�هد نزاعات مسلحة 
وما تواجهها من تحديات وعراقيل يف 

القيام بخدماتها اإلنسانية.
وحث الس�يد السيستاني املنظمة 
عىل بذل مزيدا من االهتمام باملرشدين 
يف مخيم�ات الن�زوح وباملواطنني يف 

االماكن املحررة.

الرتكامن يتحدثون عن »فتنة« ويعلنون رفضهم لرفع علم الـPKK بكركوك

السيد السيستاين جيتمع بمنظمة دولية وحيثها عىل االهتامم 
بمخيامت النزوح

عمليات بغداد تلقي القبض عىل عصابة هتريب آثار غريب العاصمة
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة املركزية لتعويض املترضرين جراء العمليات الحربية واالخطاء العس�كرية 
والعمليات االرهابية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، ش�مول املمتلكات املترضرة املشيدة 
خ�ارج املدن والقصب�ات التي ال يمتلك أصحابها س�ندات ملكية بالتعوي�ض. وذكر بيان 
لالمانة انه »وبناء عىل توصيات اللجنة املركزية لتعويض املترضرين، أصدرت وزارة املالية 
أس�س املطالبة بالتعويضات وكيفيتها، والتي بينت من خاللها بعض األسس الخاصة يف 
عملية التعويض«. وأش�ار اىل ان »أهم ما جاء فيها ش�مول املمتلكات املشيدة خارج املدن 
والقصبات، التي ال يملك أصحابها سندات ملكية بالتعويض، من خالل تقديم تعهد يرفع 
من قب�ل مختار املنطقة او القرية ويصدق من قائممقامي�ة القضاء املختص او املجلس 
البل�دي، باإلضافة اىل بع�ض اإلجراءات األخرى التي تثبت عائدي�ة هذه املمتلكات لطالب 
التعوي�ض«. ولفت البيان اىل ان »اللجن�ة املركزية لتعويض املترضرين أصدرت اعماما اىل 

جميع اللجان الفرعية يف بغداد واملحافظات للعمل بالقرار املذكور«.

احلكومة توسع شمول تعويض املترضرين من العمليات االرهابية

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

اوجزت هيئة الحشد الشعبي عملياتها 
خالل ش�هر واحد وابرز ماتضمنته صد 
تعرضات لعصاب�ات »داعش« االرهابية 
وتحري�ر44 قري�ة وقتل 725 داعش�ياً، 
فيم�ا قال قائد عمليات قادمون يانينوى 
إن الق�وات األمني�ة ح�ررت حي�اً جديداً 
من قبضة تنظيم »داعش« في الس�احل 

األيمن من الموصل.
وقال الناطق باس�م الحش�د الشعبي 
أحمد االس�دي في مؤتم�ر صحفي عقد 
في بغداد »تم التصدي لعدة تعرضات في 
محافظ�ة صالح الدين في خطوط الصد 
قاط�ع الصينية حديثة وجب�ال مكحول 
والمناط�ق القريب�ة منه�ا وقاطع غرب 

نينوى«.
واض�اف »كم�ا ت�م تحري�ر 44 قرية 
ف�ي قضاء الحض�ر جنوب غ�رب مدينة 
الموص�ل، أما خس�ائر عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة ف�ي المحور الغرب�ي لنينوى 
خ�الل ال� 30 يوماً الماضي�ة فهي مقتل 
725 داعش�ياً بينه�م 136 انتحاري�ا و8 
من قادة داعش البارزين، ومعالجة 235 
عبوة ناس�فة وتفكيك 12 منزال مفخخا 
و30 حزاما ناس�فا واس�قاط 5 طائرات 

مسيرة«. 
وأضاف االس�دي »تم ايضا تدمير 51 
آلية وصهريج مفخخ وتفجير 61 عجلة 
مفخخة وتدمير مخزنين اثنين للس�الح 
وب�رج للرص�د والمراقب�ة وتدمي�ر 11 
مضافة لداع�ش وتدمير خم�س مفارز 

الطالق قنابر الهاون«.
واش�ار الى انه »تمت الس�يطرة على 
11 نفق�اً تس�تخدمه داع�ش للتنقل بين 
مق�رات القي�ادة والس�يطرة لديه�ا في 

الخطوط المتقدمة«.
وفق�اً لألس�دي، فإنه »تم الس�يطرة 
وتفكيكه�ا  مفخخ�ة  عجل�ة   13 عل�ى 

واس�تخدامها م�ن قب�ل ق�وات الحش�د 
الش�عبي، والعث�ور عل�ى ث�الث مخازن 
لالعتدة واالحزمة الناسفة والعثور على 

اربع معامل للتفخيخ«.
ب�دوره، ق�ال قائد عملي�ات قادمون 
يانين�وى إن القوات األمنية حررت أمس 
االثني�ن حي�ا جديدا م�ن قبض�ة تنظيم 

داعش في الساحل األيمن من الموصل.
وأوضح الفريق الركن رش�يد يار الله 
ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« 
الش�رطة  »قطع�ات  أن  من�ه،  نس�خة 
االتحادية المتمثلة بقوات الرد الس�ريع 
ول�واء الم�درع  34 والفرق�ة المدرع�ة 
التاسعة حررت حي الهرمات االولى في 
الس�احل االيمن لمدينة الموصل وترفع 

العلم العراقي فوق المباني«.
ويأتي هذا التقدم ضمن اطار الجبهة 
الجديدة الت�ي فتحتها الق�وات العراقية 
شمالي الساحل األيمن منذ يوم الخميس 
حي�ث فتح�ت الق�وات العراقي�ة جبهة 
جديدة في مس�عى لتضييق الخناق على 

داعش في المنطقة القديمة.
واستعادت القوات العراقية حتى اآلن 
أحياء المشيرفة األولى والثانية والثالثة 
ميخائي�ل،  ودي�ر  الكنيس�ة  ومنطق�ة 
وقريت�ي حس�ونة ودجل�ة ومعمل غاز 

نينوى.
إلى ذلك، اعلن قائد الشرطة االتحادية 
رائ�د ش�اكر ج�ودت، عن تحرير ش�قق 

الهرمات شمال غربي الموصل.
وقال جودت ان الشرطة االتحادية في 
المحور الش�مالي تحرر ش�قق الهرمات 
بالكام�ل وتتوغ�ل في الهرم�ات الثانية 
وتقت�رب مئ�ات االمت�ار م�ن 17تم�وز 

واالقتصاديين.
واض�اف ان ه�ذه المع�ارك انته�ت 
بمقت�ل 16 ارهابي�ا وتدمر 4 مس�قفات 
ومضافتين للدواع�ش و3ثكنات للرصد 

ومفرزة للرشاشات الثقيلة.

      بغداد / المستقبل العراقي

يب�دو أن أك�راد العراق س�يكونون 
األكثر اس�تفادة من الحرب ضد تنظيم 
»داع�ش« إذ يس�تعد قادته�م إلج�راء 
استفتاٍء على االس�تقالل بعد الهزيمة 

عة لتنظيم )داعش(. الُمتوقَّ
وق�ال مس�ؤولون أك�راد ب�ارزون 
أنَّه�م  البريطاني�ة  التايم�ز  لصحيف�ة 
س�ُيعلنون قريباً موعداً لالستفتاء من 
أجل متابعة قضيتهم باالس�تقالل عن 
بغداد، وف�ي حوزتهم مس�احة كبيرة 
من األراضي التي يسيطرون عليها بعد 

استعادتها من داعش.
وزي�ر  زيب�اري،  هوش�يار  وق�ال 
الخارجي�ة والمالي�ة الس�ابق، وال�ذي 
ُع�ِزل م�ن الحكوم�ة الع�ام الماض�ي 
2016 للصحيف�ة البريطاني�ة :«فقدنا 

األمل في العراق الجديد«.
االس�تفتاء  إنَّ  زيب�اري  وأض�اف 
س�يكون عل�ى األرج�ح ف�ي الخريف، 
ع أن تكون عمليات استعادة  حيث ُيتوقَّ
ق�وات  فيه�ا  تلع�ب  الت�ي  الموص�ل، 
البيش�مركة الكردية دوراً رئيس�ياً، قد 

اكتملت.
وق�ال هيمن هورامي، المستش�ار 
البارز لرئيس إقليم كردستان المنتهية 
واليته مس�عود بارزاني، إنَّ االستفتاء 
سيمتد إلى مناطق خارج منطقة الحكم 
الذات�ي الكردي�ة الُمعَت�َرف به�ا لكنَّها 
تخضع ف�ي الوقت نفس�ه للس�يطرة 
الكردية، بما في ذلك المحافظة الغنية 

بالنفط كركوك.
للدس�تور العراق�ي الصادر  ووفقاً 
2005، كان يجب أن يجري االس�تفتاء 
ح�ول بقاء كرك�وك جزءاً م�ن العراق 
أو أن تصب�ح جزءاً م�ن منطقة الحكم 
الذات�ي الكردي�ة قبل عقٍد م�ن الزمن. 
لكنَّ�ه ل�م ُيج�ر ق�ط. وأش�ارت نتائج 

اس�تفتاٍء غير رس�مي في العام نفسه 
إلى رغبة نسبة %98.8 في االستقالل 

عن العراق.
واآلن، يمك�ن أن تصب�ح كرك�وك، 
وإيراداته�ا النفطي�ة المهمة، أساس�اً 
منطقي�اً لمحاول�ٍة اقتصادي�ة قابل�ة 

للتطبيق من أجل تحقيق االستقالل.
 ،2017 الماضي، نيس�ان  والش�هر 
ُرِف�ع العلم الكردي للم�رة األولى فوق 
كرك�وك، فيما يبدو أنَّ�ه بالون اختبار. 
وأثار هذا رد فعٍل غاِضب من الحكومة 
ف�ي بغ�داد، فضالً ع�ن تركي�ا وإيران، 
وطالبت بإنزاله. إالاّ أنَّ األكراد رفضوا، 
الرئيس  العل�م مرفوعاً.وح�ذَّر  وظ�لَّ 

الترك�ي رج�ب طي�ب أردوغ�ان أكراد 
العراق من أنَّ عالقاتهما الدافئة سابقاً 
س�تكون في خطر حال اس�تمروا في 
مطالباتهم بالمدين�ة. وقال: »ال تبدأوا 
في الزعم بأنَّ كرك�وك تعود لكم، وإالاّ 

سيكون الثمن باهظاً«.
ومع ذلك، ُيصر المسؤولون األكراد 
عل�ى أنَّ دورهم الحاِس�م في المعركة 
ضد داعش قد أكسب قضيتهم تعاطفاً 
خارجياً. فقال زيب�اري: »إنَّنا جادون، 
ويأخذنا الجميع على محمل الجد هذه 
المرة. وقد طلبنا: إذا كنتم ال تدعموننا، 

فمن فضلكم ال ُتعارضونا«.
وقال هورامي إنَّ القضية »ُنوِقشت 

بجدي�ة« حينم�ا التقى بارزان�ي نائب 
الرئي�س األميرك�ي، ماي�ك بينس، في 
مدين�ة ميون�خ األلمانية هذه الس�نة، 
2017. وأُجري�ت مناقش�اٌت مع وزارة 

الخارجية البريطانية كذلك.
ل�ن  التصوي�ت  إنَّ  زيب�اري  وق�ال 
يتبعه أي إعالٍن فوري لالس�تقالل، بل 
مفاوضاٌت مع بغداد بش�أن مس�تقبل 
ل  عالقاتهما، ُمثيراً بذلك إمكانية التوصُّ

إلى تسوية.
وأشار مسؤولون أكراد إلى أنَّ ذلك 
�ن التخلاّي س�لمياً لبغداد عن  قد يتضمَّ
أراٍض ذات غالبية عربية تخضع حالياً 
لس�يطرة األك�راد، مقاب�ل االعت�راف 

بنتائج االس�تفتاء.ومع ذل�ك، فإنَّ أي 
استفتاٍء س�يعتريه التعقيد بسبب بأنَّ 
�رت، وبص�ورٍة  الق�وات الكردي�ة طهَّ
ُمَمنَهجة، الُقرى التي س�يطرت عليها 
انها العرب، في محاولٍة لقلب  من ُس�كَّ
لصالحه�م.  الديموغرافي�ة  التركيب�ة 
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش 
الق�وات الكردي�ة باس�تغالل المعارك 
ض�د داعش لالس�تيالء عل�ى األراضي 
في المناط�ق الُمختلطة ِعرقي�اً، قائلًة 
�د للُقرى العربية قد  إنَّ التدمير الُمتعمَّ

يرقى إلى جريمة حرب.
وال ت�زال إمس�ره، الت�ي ف�رَّت من 
مدين�ة زم�ار، بالق�رب م�ن س�نجار، 

حينم�ا تق�دَّم داعش ف�ي 2014، ُتقيم 
مع عائلتها في ُمخيٍِّم للنازحين، بعدما 
رت القوات الكردي�ة منزلهم، األمر  دمَّ

الذي يمنعهم من العودة.
وال  إرهابي�ون،  »داع�ش  وقال�ت: 
روا منازلنا،  نحبهم. لكنَّ البيشمركة دمَّ
إنَّه�م ال يرغبون في عودتن�ا. إنَّهم ُهم 

روا حياتنا«. من دمَّ
غير أنَّ البعض اآلخر أكثر تشكيكاً، 
ويرون الحدي�ث عن االس�تقالل إلهاًء 
عن المش�كالت األخرى التي يواجهها 
إقلي�م كردس�تان، بم�ا في ذل�ك الخلل 
السياس�ي، واألزمة المالية، والصراع 
الطائفي.ويمثل األك�راد حوالي 15 أو 

20 ف�ي المئة من الس�كان العراقيين. 
العراقيي�ن  لألك�راد  كان  وتاريخي�اً، 
باألك�راد  مقارن�ة  مدني�ة  امتي�ازات 

المقيمين في الدول المجاورة.
وثار األكراد في ش�مال العراق ضد 
الحك�م البريطاني في فت�رة االنتداب، 
 ،1946 ع�ام  وف�ي  قمع�وا.  لكنه�م 
أس�س المال مصطفى بارزاني الحزب 
كوس�يلة  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
سياس�ية للنضال من أجل االس�تقالل 

في إقليم كردستان العراق.
وبع�د ث�ورة ع�ام 1958، اعت�رف 
الدس�تور الجدي�د بالقومي�ة الكردية، 
لك�ن الحكومة المركزية رفضت خطة 
بارزاني للحك�م الذات�ي، فأعلن حزبه 

القتال المسلح عام 1961.
وفي عام 1970، عرضت الحكومة 
اتفاق�اً عل�ى األك�راد بإنه�اء القت�ال 
ومنحه�م منطق�ة حك�م ذات�ي. لك�ن 
االتف�اق انهار واس�تئونف القتال عام 
1974.وبع�د هزيمة الع�راق في حرب 
الخليج عام 1991، اش�تعلت انتفاضة 
واس�عة ف�ي مناط�ق الع�راق ومنه�ا 
كردس�تان ولش�دة قمع الدول�ة لهذه 
االنتفاضة، فرض�ت الواليات المتحدة 
وحلفاؤه�ا منطق�ة حظر ج�وي على 
ش�مال الع�راق، مم�ا س�مح لألك�راد 
بالتمت�ع بحكم ذاتي. واتف�ق الحزبان 
الكردي�ان على تقاس�م الس�لطة، لكن 
الصراع�ات احتدمت، واش�تعل صراع 

داخلي عام 1994، دام ألربع سنوات.
وتع�اون الحزبان مع ق�وات الغزو 
األميرك�ي للع�راق ع�ام 2003، الت�ي 
أطاحت بصدام حس�ين، وش�اركا في 
كل الحكوم�ات الت�ي ش�كلت منذ ذلك 
التاريخ. كما شاركا في التحالف الحاكم 
في الحكومة اإلقليمية الكردس�تانية، 
التي ش�كلت عام 2005 إلدارة مناطق 

دهوك وأربيل والسليمانية.

القوات األمنية استعادت أحياء سكنية وسط الساحل األمين بعمليات نوعية

احلشد الشعبي حيرر »44« قرية ويقتل »725« داعشيا خالل شهر

حتديد موعد االستفتاء يف اخلريف وسط مباركة أمريكية

طريق استقالل كردستان يمر بـ »قضم« القرى العربية املحاذية لإلقليم
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كش�فت مص�ادر سياس�ية عراقي�ة، أم�س 
االثني�ن، ع�ن وج�ود ح�راك برلمان�ي لتأجيل 
ف�ي   إجراؤه�ا  المق�رر  المحلي�ة  االنتخاب�ات 
أيل�ول المقبل، فيما رج�ح برلمانيون أن تدمج 
انتخابات مجالس المحافظ�ات مع االنتخابات 

البرلمانية مطلع 2018.
وأك�د مصدر سياس�ي عراقي وج�ود حراك 
برلماني واس�ع يس�عى لحش�د التأييد إلصدار 
قرار برلماني يقضي بتأجيل انتخابات مجالس 
الجاهزي�ة  المحافظ�ات، وذل�ك بس�بب ع�دم 
إلجرائه�ا في موعده�ا، موضح�ا أن البرلمان 
ش�به منقسم بهذا الش�أن، لكن الكفة تميل إلى 

المعسكر المطالب بالتأجيل.
وأضاف »قدم المطالبون بتأجيل االنتخابات 

مبررات شبه مقبولة، أبرزها عدم تحرير جميع 
المدن والمناطق من س�يطرة داعش، واحتمال 
إقال�ة مفوضية االنتخاب�ات أو تغييرها«، مبينا 
أن ق�رار إج�راء االنتخاب�ات م�ن عدم�ه يعود 

للسلطة التشريعية.
وق�د أكدت عضو البرلمان ع�ن كتلة التغيير 
الكردية، س�روة عبد الواحد، وجود رغبة داخل 
البرلمان لتأجي�ل االنتخابات المحلية، موضحة 
أن أغلب الكتل السياس�ية متوجهة نحو تأجيل 
انتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات ودمجها مع 

االنتخابات البرلمانية.
وأش�ارت إلى أن المطالبة بالتأجيل تنسجم 
مع تطلعات ومصالح بعض القوى السياس�ية، 
الفتة إلى عدة أسباب تدعو للتأجيل، منها اللغط 
الدائر حول مفوضية االنتخابات، وعدم اكتمال 
مل�ف النازحين، فض�ال عن عدم وج�ود قانون 

لالنتخابات.وف�ي س�ياق متص�ل، دع�ا عض�و 
مجل�س محافظ�ة األنبارفرح�ان محم�د، إلى 
تأجي�ل إجراء االنتخابات المحلية المقبلة لحين 
اس�تعادة مناطق غربي المحافظة من سيطرة 
تنظيم )داعش(، موضحا خالل حديث متلفز أن 
االنتخابات يج�ب أال تجري قبل عودة النازحين 
إلى مناطقهم، وضمان االس�تقرار الشامل في 

األنبار.
وأضاف أن »الظروف التي تمر بها محافظة 
األنب�ار، ومنه�ا ع�دم الق�درة عل�ى اس�تعادة 
المناط�ق التي م�ا ت�زال تحت س�يطرة تنظيم 
داع�ش، ووجود ع�دد كبير من األس�ر النازحة 
التي ما تزال في مناطق نزوحها في المخيمات 
وبغداد والمحافظات الجنوبية والشمالية، أمور 
تتطلب تأجي�ل االنتخابات«، مرجحا أال تش�هد 
االنتخاب�ات المحلي�ة، إن أجريت ف�ي موعدها، 

إقباال من قبل الناخبين.
وأش�ار إلى أن تأجيل االنتخابات إلى ما بعد 
اس�تعادة المناطق من سيطرة تنظيم »داعش« 
س�يؤدي إلى ضمان فت�ح مراك�ز انتخابية في 
بل�دات القائ�م وراوة وعانة بع�د تحريرها من 
التنظي�م، الفتا إلى وج�ود كثافة س�كانية في 
هذه المناطق التي تمت�د حتى الحدود العراقية 

مع سورية.
وعل�ى الرغ�م م�ن إع�الن الق�وات األمنية 
العام الماضي تحرير م�دن مهمة في محافظة 
األنب�ار، كالفلوجة والرم�ادي وهيت والرطبة، 
إال أن تنظي�م )داع�ش( م�ا يزال يس�يطر على 
بلدات صغيرة مثل القائ�م وراوة وعانة، غربي 
المحافظ�ة، األمر الذي يجع�ل إمكانية الحديث 
عن إجراء انتخابات ف�ي هذه المناطق بالوقت 

الحاضر غير ممكن.

املدن احملررة تشكك مبشاركة السكان وحتذر من خروقات أمنية

انقسام داخل الربملان بشأن تأجيل االنتخابات املحلية أو دجمها مع الربملانية
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الش�اب  الفرن�ي  الرئي�س  يدخ�ل 
املنتخ�ب ن�ادي الكبار ويخط�و خطواته 
األوىل يف الس�احة الدولي�ة الت�ي تش�هد 

نزاعات وتوترات.
وم�ع وصول�ه إىل ق�ر االليزيه بعد 
صعود س�يايس قيايس، أصب�ح ماكرون 
يف عم�ر التاس�عة والثالث�ن أح�د أصغر 
أي خ�رة دولي�ة  الرؤس�اء. وم�ن دون 
حقيقية، س�يكون علي�ه أن يواجه فورا 
امللف�ات األكث�ر س�خونة من بريكس�ت 
إىل أزم�ة الهج�رة مرورا بأزمت�ي كل من 

سوريا واوكرانيا.
وستفرض االجندة الدولية نفسها فور 
تنصي�ب الرئيس الجديد، م�ع قمة حلف 
ش�مال االطل�ي يف 25 ايار يف بروكس�ل، 
تليها قمة الدول السبع يف إيطاليا والقمة 
الش�هرية األوروبي�ة يف حزي�ران وقم�ة 

الدول العرشين يف تموز يف أملانيا.
ويلق�ى ماك�رون تعاطفا كب�را من 
ق�ادة االتح�اد األوروب�ي الذي�ن ارتاحوا 
إلزاحة مرشحة اليمن املتطرف املناهضة 
لالتح�اد مارين لوبن ويش�عرون بالرضا 
ع�ن وصول ش�خصية مؤي�دة ألوروبا يف 
وق�ت بدأت في�ه مفاوض�ات صعبة جدا 

حول خروج بريطانيا من االتحاد.
وماك�رون ال�ذي يريد »فرنس�ا قوية 
داخ�ل أوروبا التي تؤم�ن الحماية« القى 
تأييدا من املستشارة األملانية انغيال مركل 
التي التقاها خالل حملته االنتخابية ومن 
رئي�س املفوضي�ة األوروبية ج�ان كلود 

يونكر.
وحت�ى وزير امل�ال اليوناني الس�ابق 
اليس�ار  يانيس�فاروفاكيس أحد مراجع 
الراديكايل يف أوروبا ساند ماكرون معترا 
اياه »الوحيد« الذي حاول مس�اعدة أثينا 

خالل مواجهتها أزمة الديون. ويمكن للرئيس 
الفرن�ي الجديد أيضا التباهي بالدعم الرمزي 

الذي قدمه له الرئيس األمركي الس�ابق باراك 
أوبام�ا قبل ال�دورة الثانية. ولكن إذا اس�ُتقبل 
والعواص�م  بروكس�ل  يف  بح�رارة  ماك�رون 

األوروبية، فكيف ستكون عالقاته مع الرئيس 
الرويس فالديمر بوتن؟

وردا عىل سؤال حول هذا املوضوع يف اوائل 

نيس�ان، أجاب ماكرون برودة »أنا لس�ت من 
بن املفتون�ن بالقوة. لس�ت مفتونا ببوتن«، 
قب�ل أن يعد ب�«ح�وار متطلّب« مع موس�كو 

وخصوصا يف شأن امللفن األوكراني والسوري. 
وق�ال برتران�د بدي�ع املتخص�ص يف العالقات 
الدولية واألستاذ يف معهد الدراسات السياسية 

يف باريس »السياس�ة الدولية هي بمثابة 
ناد، وعندما يك�ون املرء جديدا يف النادي، 

يقومون باختباره«.
كثري�ن  أن  يف  ش�ك  »ال  وأض�اف 
سيقولون إنه ش�اب، إنه جديد، ويمكننا 
خداعه، لكن هناك دائما مفاجآت وأمور 

غر متوقعة«.
والرئيس االش�راكي فرنس�وا هوالند 
الذي وصل إىل االليزيه بدون خرة دولية، 
أدخل بالده بال تردد يف تدخالت عسكرية 
يف مايل وجمهورية أفريقيا الوس�طى ويف 
التحالف ال�دويل ضد »داع�ش« يف العراق 

وسوريا.
ووعد ماك�رون بأن مكافحة اإلرهاب 
مبدي�اً  عمل�ه،  أولوي�ات  م�ن  س�تكون 
تصميمه عىل أن يقيم »رشاكة قوية« مع 
واش�نطن، رغم أن الرئيس دونالد ترامب 

من النوع الذي ال يمكن توقع قراراته.
ووفقا للجنرال جان باولبالومروس، 
رئي�س األركان الس�ابق للق�وات الجوية 
الذي قّدم النصح للمرش�ح ماكرون، فإّن 
االنخراط العس�كري الفرني يف منطقة 
أن  يج�ب  األوس�ط  وال�رشق  الس�احل 

يتواصل »بشكله الحايل«.
ويش�ارك 6500 عن�ر يف عملي�ات 
خارجي�ة ال س�يما يف منطق�ة الس�احل 
)عملية برخان( ويف الرشق األوس�ط ضد 

تنظيم »داعش«.
لكن ماكرون وزير االقتصاد الفرني 
الس�ابق لم يقّدم يف الواقع أي مقرحات 

جديدة يف الشأن الدويل.
يف  األم�ور  بزم�ام  يمس�ك  إذ  وه�و 
املل�ف األوروب�ي، إال أن�ه مبتدئ نس�بيا 
يف املواضي�ع األخ�رى، فمواقف�ه بش�أن 
القضايا الرئيسية هي استمرار للسياسة 

الخارجية التي اعتمدها سلفه. 
فم�ن خالل اعالن�ه »مواصل�ة العمل 
يف التحالف�ات« لم ُيق�دم عىل أي تحول كبر يف 

الدبلوماسية الفرنسية.

سيواجه »بريكست« وأزمة اهلجرة وأوضاع سوريا واوكرانيا

الرئيس الفرنيس الشاب يدخل إىل السياسة الدولية املضطربة

روسيا تدعو جملس األمن إىل تبني مرشوع مناطق وقف التصعيد بسوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت السلطات يف كوريا الشمالية انها اعتقلت مواطنا 
أمركي�ا بتهمة ارت�كاب »أعم�ال عدائي�ة«، يف خطوة هي 
الثاني�ة م�ن نوعها يف أس�بوعن يف ظل تصاع�د التوتر بن 

واشنطن وبيونغ يانغ.
وتوقي�ف كي�م ه�اك س�ونغ يش�ر اىل أن هن�اك حاليا 
أربع�ة مواطن�ن أمركي�ن معتقل�ن يف كوريا الش�مالية، 
يف وق�ت يش�هد البل�دان خالف�ات بينهما ح�ول طموحات 
بيونغ يان�غ الصاروخي�ة والنووية. وذك�رت وكالة االنباء 
الكورية الشمالية الرس�مية ان كيم اعتقل السبت مضيفة 
ان »مؤسس�ة ذات صل�ة تج�ري اآلن تحقيق�ا مفص�ال يف 
جرائم�ه«. وأضاف�ت أن كيم عم�ل يف جامع�ة بيونغ يانغ 
للعلوم والتكنولوجيا التي أسسها مسيحيون انجيليون من 
الخ�ارج وافتتحت عام 2010 وتضم عددا من أعضاء هيئة 
التدري�س األمركين. أما طالبها، فهم عادة أبناء النخبة يف 

كوريا الشمالية.
واعلن مسؤول يف وزارة الخارجية االمركية يف واشنطن 
االح�د »نحن عىل علم بان مواطنا امركي�ا اعتقل يف كوريا 
الشمالية«. وقال ان »أمن مواطنينا هو أحدى أهم أولويات 
وزارة الخارجي�ة. ح�ن يعتق�ل مواطن امرك�ي يف كوريا 
الشمالية، نعمل مع السفارة السويرسية يف بيونغ يانغ التي 

تتوىل رعاية مصالح الواليات املتحدة يف كوريا الشمالية«.
وأضاف ان ليس لديه اي تعليق اضايف »بسبب اعتبارات 
خاصة«. وكيم هو ثان�ي موظف يف الجامعة تعتقله كوريا 
الش�مالية. ولم يعط البيان املقتضب تفاصيل أخرى بشأن 

توقيفه.
وأكدت كوريا الش�مالية األربعاء املايض اعتقالها استاذ 
املحاس�بة كيم س�انغ-دوك، واملعروف كذلك باس�م طوني 
كيم، يف 22 نيس�ان بتهمة محاولة »قلب« النظام، حيث تم 
احتجازه يف مطار العاصم�ة أثناء محاولته املغادرة بعدما 

درس ألسابيع عدة يف الجامعة.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا قائد القوات املسلحة األملانية إىل تفتيش جميع ثكنات 
الجيش بعد أن اكتشف محققون تذكارات تعود لفرة حكم 
الن�ازي يف إحدى الثكنات مما يوس�ع نطاق فضيحة تتعلق 

بانتشار التطرف اليميني بن أفراد الجيش.
وجاء اكتش�اف التذكارات يف ثكنة يف مدينة دوناوشنغن 
بجن�وب غ�رب أملاني�ا يف إطار تحقي�ق بدأ بع�د العثور عىل 
متعلق�ات مماثل�ة ترج�ع للعه�د الن�ازي يف ثكن�ة ضابط 
بالجي�ش ألقي القبض عليه لالش�تباه يف تخطيطه لهجوم 
بدواف�ع عنرية. ونتيجة لذلك أمر املفت�ش العام للجيش 
األملان�ي فولكر فيكر بتفتيش أوس�ع نطاقا للثكنات. وقال 
متحدث باسم وزارة الدفاع »املفتش العام أصدر توجيهات 
بتفتي�ش جميع املقار ملعرفة م�ا إذا كانت القواعد املتعلقة 
بالتعام�ل مع ت�راث الفرماخت )القوات املس�لحة يف عهد 

النازي( واالشراكية القومية )النازية( متبعة«.
وقالت وزيرة الدفاع أورس�وال فون دي�ر الين يف مقابلة 
صحفية إن ع�ىل الجيش اجتثات ج�ذور التطرف اليميني. 
وقال�ت إلذاعة )إيه.آر.دي( مس�اء األحد »يج�ب علينا اآلن 
التحقي�ق بكل رصامة وبكل رصاحة يف القوات املس�لحة... 
العملي�ة تبدأ اآلن وس�يظهر الكثر بالتأكيد. نحن لس�نا يف 
األسوأ اآلن«. وكانت فون دير الين قد قالت األسبوع املايض 
إنه�ا لن تتهاون م�ع توقر الفرماخ�ت يف الجيش األملاني 
حاليا. وقالت إن هدف املش�تبه ب�ه كان عىل األرجح تنفيذ 
هج�وم ثم إلقاء اللوم ع�ىل املهاجرين. وأضافت الوزيرة أن 
الجي�ش لم يأخذ تهديد التط�رف اليميني بجدية بما يكفي 
لكنه كان مش�غوال يف التعامل مع قضايا أخرى مثل صعود 
تنظيم »الدولة اإلس�المية« والتهديدات العسكرية املتزايدة 
من روس�يا. وأشارت إىل فصل 18 فردا من القوات املسلحة 
بسبب وجهات نظرهم املؤيدة للتطرف اليميني منذ 2012. 
وم�ن املقرر ص�دور تقرير أويل عن تفتي�ش ثكنات الجيش 

يوم الثالثاء والتقرير النهائي يوم 16 مايو أيار.

كوريا الشاملية تعتقل ثاين أمريكي 
خالل اسبوعني

اجليش األملاين يفتش يف الثكنـات 
بعد العثور عىل »تذكارات نازية«

       بغداد / المستقبل العراقي

ألقى رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامن نتنياهو 
بش�كل رم�زي وثيق�ة نرشته�ا حرك�ة حم�اس 
األسبوع املايض تش�ر عىل ما يبدو إىل تخفيف يف 

موقفها تجاه إرسائيل يف سلة مهمالت.
وقالت حماس يف وثيقة نرشتها إنها تخلت عن 
دعوتها منذ فرة طويل�ة لتدمر إرسائيل ولكنها 
قالت إنه�ا مازالت ترفض االعراف بحق إرسائيل 

يف الوجود وتدعم »املقاومة املسلحة«.
وقالت الحكوم�ة اإلرسائيلية إن هذه الوثيقة 
تهدف إىل »خداع العالم« بأن حماس أصبحت أكثر 
اعتداال. وقال نتنياهو يف رشيط مصور اس�تغرق 
97 ثانية وُبث عىل وسائل التواصل االجتماعي إن 

وسائل اإلعالم ُخدعت بهذه »األنباء املزيفة«.
وأضاف نتنياهو الذي كان جالسا إىل مكتبه يف 

الوقت الذي كانت فيه موس�يقى صاخبة تدور يف 
الخلفية إن حم�اس يف »وثيقة الكراهية« »تكذب 
عىل العالم«. ثم س�حب س�لة مهمالت وقام بطي 

الوثيقة عىل شكل كرة وألقى بها.
وقال »وثيقة حماس الجديدة تقول إن إرسائيل 
لي�س لها ح�ق يف الوجود وتقول إن كل ش�ر من 
أرضن�ا يع�ود للفلس�طينين وتقول إن�ه ال يوجد 
حل مقبول س�وى إزال�ة إرسائيل. إنه�م يريدون 

استخدام دولتهم لتدمر دولتنا«.
واختت�م نتنياهو رشيطه بقول�ه إن »حماس 
تقت�ل النس�اء واألطف�ال وتطلق ع�رشات اآلالف 
م�ن الصواريخ عىل منازلن�ا. إنها تقوم بغس�يل 
مخ لألطفال الفلس�طينين يف معس�كرات رياض 

أطفال انتحارية«.
وقال سامي أبو زهري املتحدث باسم الحركة 
يف تغري�دة ع�ر حس�ابه بموق�ع توي�ر »تمزيق 

نتنياه�و وثيق�ة حم�اس فع�ل الضعف�اء ودليل 
تأثرها وقوتها«. ودعا الرأي العام العاملي للتوقف 

عند سلوك نتنياهو »العنري«.
واالثن�ن امل�ايض أعل�ن خال�د مش�عل رئيس 
املكتب الس�يايس لحركة حماس آن�ذاك يف مؤتمر 
صحفي عقده يف الدوحة وثيقة سياس�ية جديدة 
للحركة حملت عنوان »وثيقة املبادئ والسياسات 

العامة«.
وضم�ت الوثيق�ة 42 بن�ًدا وج�اءت تحت 12 
مح�وًرا وهي »تعري�ف الحركة وأرض فلس�طن 
وش�عب فلسطن واإلس�الم وفلس�طن والقدس 
والالجئ�ون وح�ق الع�ودة وامل�رشوع الصهيوني 
السياس�ية  والتس�وية  االحت�الل  واملوق�ف م�ن 
واملقاومة والتحرير والنظام السيايس الفلسطيني 
واألم�ة العربي�ة واإلس�المية والجانب اإلنس�اني 

والدويل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت منظمة “أطباء بال حدود” 
ومسؤولون بوزارة الصحة يف صنعاء 
االش�تباه بإصابة مئات األش�خاص 
بالكول�را يف اليمن الذي يش�هد أزمة 
صحي�ة وغذائي�ة كرى ع�ىل خلفية 

النزاع املسلح املستمر هناك.
وق�ال ممث�ل “أطباء ب�ال حدود” 
يف اليم�ن غس�ان أب�و ش�عر لوكالة 

الع�الج  برس”،“قدمن�ا  “فران�س 
ألكث�ر م�ن 570 حال�ة ع�ىل األقل يف 
األس�ابيع الثالثة املاضية، يش�تبه يف 
إصابتهم بالكول�را” يف مناطق عدة 
من البل�د”. وذك�ر أن املناط�ق التي 
تدي�ر فيها املنظم�ة مراك�ز صحية 
ه�ي إب والضال�ع وعم�ران وحج�ة 
واملحاويط، مش�ددا ع�ىل أن “حاالت 
اإلصابة بالكولرا ازدادت بشكل كبر 

يف األسبوع املايض”.

ويف صنعاء التي تش�هد منذ نحو 
النظاف�ة،  لعم�ال  إرضاب�ا  أس�بوع 
عىل خلفي�ة ع�دم تلقيه�م رواتبهم 
منذ أش�هر، قال مس�ؤولون يف وزارة 
الصح�ة إن ال�وزارة س�جلت إصابة 
أكث�ر من ألف ش�خص بالكولرا منذ 

27 أبريل/نيسان املايض.
وش�هد اليمن العام املايض موجة 
م�ن الكولرا أس�فرت ع�ن وفاة 16 
ش�خصا. وق�ال أب�و ش�عر إن هناك 

“تخوفا من إمكانية تحول املرض إىل 
وب�اء، إذ أنه بعد س�نتن من الحرب 
ودم�رت  الصح�ي،  النظ�ام  انه�ار 
مستشفيات كثرة، ورواتب موظفي 
وزارة الصحة لم تدفع منذ أش�هر”، 
وتاب�ع “يتنق�ل املرىض م�ن منطقة 
إىل أخ�رى بحثا ع�ن مراكز صحية ال 
تزال تعمل، وينقل�ون معهم املرض، 
ما يس�اعد عىل انتش�اره يف مناطق 

أخرى”.

نتنياهو يرمي وثيقة محاس يف سلة مهمالت: 
هتدف لـ »خداع العالـم«

أطباء بال حدود حتذر من حتول الكولريا يف اليمن إىل »وباء«

         بغداد / المستقبل العراقي

اقرحت روس�يا عىل مجلس األمن الدويل تبني قرار 
يدعم إنش�اء مناطق وقف التصعيد يف س�وريا التي تم 
التوصل إليه يف ختام مفاوضات أس�تانا األخرة بشأن 
األزمة السورية وحظي بموافقة الدول الضامنة روسيا 

وتركيا وإيران فضال عن تأييد األمم املتحدة.
وقال مصدر يف البعثة الروس�ية ل�دى األمم املتحدة 
أن روس�يا اقرحت عىل مجلس األمن الدويل تبني قرار 

دعما إلنشاء مناطق تخفيف التصعيد يف سوريا.
وأش�ار املص�در إىل أنه تم تقديم م�رشوع القرار إىل 
مجل�س األم�ن. وأضاف أن امل�رشوع يرح�ب باملذكرة 
الت�ي تم توقيعها يف أس�تانا يف خت�ام املفاوضات حول 
التس�وية الس�ورية، ويدعو جميع األطراف إىل االلتزام 
بنظ�ام وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه يف أواخر 

العام 2016.
كم�ا يدعو م�رشوع الق�رار الدول املعني�ة كافة إىل 
املس�اهمة يف تنفي�ذ املذكرة حول إنش�اء مناطق وقف 

التصعيد يف سوريا.
واعتمدت روس�يا وإيران، حلفاء الرئيس الس�وري 
بشار األسد وتركيا التي تدعم املعارضة، يف كازاخستان 
الخميس خطة روس�ية إلقامة أرب�ع مناطق آمنة وبدأ 

رسيانها اعتبارا من منتصف ليل الجمعة املايض.
ويجب عىل الدول الثالث الضامنة رس�م حدود أربع 
»مناطق تخفي�ف التصعيد« بحلول الرابع من حزيران 
يف ثمان من أصل 14 محافظة س�ورية، وذلك ملدة ستة 

أشهر.
ولن يدخ�ل االتفاق حيز التنفيذ فعلي�ا إال يف الرابع 

من حزيران، عندما يتم تحديد هذه املناطق بدقة.
وكان�ت الخارجية الروس�ية نرشت مذكرة إنش�اء 
مناط�ق تخفيف التصعي�د، التي أبرمت أثن�اء الجولة 

األخرة من محادثات أستانا حول الوضع يف سوريا.
وينص االتفاق أيضا عىل تحس�ن الوضع اإلنساني 
وخلق »الظروف للميض قدما يف العملية السياس�ية«، 
إلنه�اء الحرب التي أودت بأكثر من 320 ألف ش�خص 

خالل ست سنوات.
وعىل ط�ول ح�دود »مناط�ق تخفي�ف التصعيد«، 
سيتم إنشاء »مناطق أمنية« تتضمن حواجز ومناطق 
مراقب�ة الهدف منه�ا تفادي أي ح�وادث أو مواجهات 

بن األطراف املتنازعة.
وم�ن املفرض، وف�ق املذكرة، أن تؤم�ن قوات من 
ال�دول الضامن�ة الحواج�ز ومراك�ز املراقب�ة وإدارة 
»املناطق األمنية«. كما من املمكن أن يتم »نرش أطراف 

أخرى يف حال الرضورة«.
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) اعادة دراسة وتعديل التصاميم املعدة وتنفيذ شبكات ومحطات مجاري مياه 
االمطشار والثقيلة مع الخطوط الناقلة  مع انششاء مشروع معالجة للمجاري 
الثقيلة وفق املعايري العاملية املعتمدة يف قطاع املجاري مع تبليط واكساء واعمال 

القالب الجانبي واالرصفة للشوارع الداخلة يف التصميم االسايس يف الهارثة(
مناقصة )2/ بلديات 2017 ( .

اسشتنادا اىل كتاب وزارة التخطيط املرقشم 4263/6/4 يف 2016/2/25 وكتاب 
قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1302يف  7 / 5 /2017(.

تدعشو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي 
عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مروع )اعادة دراسة وتعديل التصاميم 
املعدة وتنفيذ ششبكات ومحطات مجاري مياه االمطار والثقيلة مع الخطوط 
الناقلشة  مع انششاء مشروع معالجة للمجشاري الثقيلة وفق املعايشري العاملية 
املعتمدة يف قطاع املجاري مع تبليط واكساء واعمال القانب الجانبي واالرصفة 

للشوارع الداخلة يف التصميم االسايس يف الهارثة(
الكلفة التخمينية )48,639,627,500( ثمانية واربعون مليار وستمائة وتسعة 
وثالثون مليون وسشتمائة وسشبعة  وعشرون  الف وخمسشمائة دينار عراقي 

ضمن برنامج البرتو دوالر لعام 2017 
- مدة التنفيذ )1080 يوم( .

- الدرجشة والصنف املطلوبة : الدرجة / ممتازة  والصنف /انششائية / تبويب 
املروع )2,5,5,4,16,43,3(

) بعرض فني ( .
 أوالً-  سشيتم تنفيشذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسشية الوطنية 
التشي حددتها تعليمشات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسشنة 2014 

والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
 ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية 
مشن )العقود  الحكوميشة  / التعاقشدات / االعالن( يف العنشوان أدناه وذلك من  

الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تششمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مسشتجيبة 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 الخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من 
قبل محاسب قانوني معتمد.

ب- معشدل االيراد السشنوي:  عىل مدى اخر خمس سشنوات يجب ان ال يقل عن 
)24,319,813,000( اربعشة وعرون  مليار وثالثمائة وتسشعة عر  مليون 
وثمانمائة وثالثة عر  الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكليه املستلمة 

عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )5( 
2- الخربة والقدرة الفنية:

أ - متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري 
املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )16,213,209,000( ستة 

عر مليار ومائتان وثالثة عر مليون  ومائتان وتسعة الف دينار عراقي 

ب - عشىل مقدم العطاء أن يقشدم دليالً موثقاً يوضشح إمكانيته عىل تلبية 
متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: املششاركة بصفة مقاول , أو ادارة 
عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسشنوات) 5( الخمسشة السابقة 
وبمبلشغ ال يقل عن )29,183,776,000( تسشعة وعشرون مليار ومائة 
وثالثة وثمانون مليون وسشبعمائة وستة وسشبعون دينار عراقي لتنفيذ 
عقشود مماثلشه ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجشاح  بالكامل. و يعنى 
باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار 

اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
ج- توفشري الكوادر واملعدات وحسشب مشا مطلوب ضمن معايشري التأهيل 

)القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  )350,000( 
ثالثمائة وخمسشون الف دينشار عراقي اعتبارا من يشوم الثالثاء املصادف 

.  2017/5/9
خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2017/6/5 
السشاعة 2:00 ظهشرا   حسشب التوقيت املحيل ملدينة البشرصة . العطاءات 
اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 
العطشاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصشني الذين إختاروا الحضور 

شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريشخ : يشوم االثنشني املصشادف 2017/6/5.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادسشاً- يجشب أن يرفشق بجميشع العطشاءات ضمشان العطشاء بقيمشة 
)486,396,275( اربعمائشة وسشتة وثمانشون مليشون  ثالثمائشة وسشتة 
وتسشعون  الف ومائتان وخمسة وسشبعون  دينار عراقي عىل شكل صك 
مصدق او سشفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يوم الدوام الرسمي الذي ييل
 يوم العطلة .

عشارشاً- للدائشرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلشة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمركني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك .

احدى عر-  العنوان املششار إليه أعشاله*: جمهورية العراق/ محافظة 
البرصة / ديوان محافظة البرصة / العقود الحكومية / التعاقدات/ لجنة 

بيع التنادر.

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
مناقصة )2/ بلديات 2017 (

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد: 2157
التاريخ: 8 /2017/5

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 585 / ش / 2017 

التاريخ 4 / 5 / 2017
اعالن

املدعية / سليمه هادي داود 
املدعى عليها / كريمه سعيد لفته

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل حكماً غيابياً بتاريخ 2017/4/13 يقيض بفقرته 
الحكمية الشخص الثالث 1- ستار جبار سالم 2- سالم جبار سالم 3- زينب جبار سالم 4- انوار جبار 

سالم 5- ازهار جبار سالم 6- جنان جبار سالم 
قشررت املحكمة الحكشم اوالً :- تصديق الطالق الخلعي الواقع خارج املحكمشة بتاريخ 2012/6/8 بني 
املدعية سشليمه هادي داود وابن املدعى عليها املتويف كرار جبار جاسشم لقاء بذل املدعية كافة حقوقها 
الرعيشة والقانونية واعتبشاره طالقاً بائناً بينونة صغرى واقعاً للمشرة االوىل بعد الدخول ال يحق لهما 
العشودة مجدداً اىل الحياة الزوجية اال بعقد ومهشر جديدين وعىل املدعية االلتزام بالعدة الرعية البالغة 
ثالثشة قشروء واعتبارا من تاريخ ايقشاع الطالق الخلعي يف 2012/6/8 زعشدم تزوجها برجل آخر اال بعد 
انقضاء عدتها عىل الوجه الرعي والقانوني ثانياً / تصديق الرجعة الحاصلة بني املدعية سليمه هادي 
داود وابن املدعى عليها املتويف كرار جبار جاسشم بتاريخ 2012/6/15 بعد روجعها وتنازلها عن البذل 
خالل فرتة العدة الرعية ثالثاً / تصديق الطالق الرجعي الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2014/4/6 من 
ابن املدعى عليها املتويف كرار جبار جاسشم عىل املدعية سليمه هادي داود واعتباره طالقاً رجعياً واقعاً 
للمشرة الثانية بعد الدخول يحق فيه للمتويف كرار جبار جاسشم اعادة مطلقتشه املدعية اىل عصمته قوالً 
او فعشاًل وخالل فرتة العشدة الرعية وعىل املدعية االلتزام بالعدة الرعيشة البالغة ثالثة قروء واعتباراً 
من تاريخ ايقاع الطالق يف 2014/4/6 وحتى انقضائها عىل الوجه الرعي والقانوني رابعاً / تصديق 
الرجعشة الحاصلة بني املدعية سشليمه هشادي داود وابن املدعى عليها املتويف كرار جبار جاسشم بتاريخ 
2012/6/17 خشالل فشرتة العدة الرعيشة والعدة وفاة عشىل املدعية النتهائها وملجهولية محل سشكن 
املدعى عليها كريمه سشعيد لفته والششخص الثالث 1- ستار جبار سالم 2- سالم جبار سالم 3- زينب 
جبار سشالم 4- انوار جبار سشالم 5- ازهار جبار سشالم 6- جنان جبار سشالم وتأييد الجهة املسشؤولة 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني وعند تبليغك وعدم اعرتاضك باملدة القانونية املحددة سيكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول  
القايض / عباس محسن مشجل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1138 / ش / 2017 

التاريخ 8 / 5 / 2017
اعالن

اىل املدعى عليه / مروان عدنان هاشم
اقامت املدعية ) سارة محمد صالح ( الدعوى املرقمة 
اعاله تطالبك فيها نفقة ماضية ومستمرة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعالنشًا بصحيفتني محليتني يوميتشني للحضور امام 
هشذه املحكمشة يف يشوم 18 / 5 / 2017 ويف حالشة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سشوف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون
القايض / فارس شبيب الزم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الخالص 
رقم االضبارة 269 / 2017 

لقشد تحقشق لهذه املديرية مشن ان املدين صشالح الدين 
ايوب صالح انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائشم او مؤقشت  او مختشار  يمكن اجشراء التبليغ عليه  
واسشتنادا للمادة 27 مشن قانون التنفيذ تقشرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الخالص خالل خمسة 
عر يوما تبدا من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت 
التنفيذيشة بحضورك ويف حالة عدم حضورك سشتبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

جواد كاظم حسن 
اوصاف املحرر :

وصل امانة بمبلشغ 21000000 واحد وعرون مليون 
دينار عراقي لصالح الدائن مهدي صالح فتحي .

مديرية تنفيد البياع
العدد235/ 2013 

اىل املدين/ داود سالم حسني / مجهول محل االقامة
لقشد تحقق لهده املديرية ومن الشرح القائم بالتبليغ 
من املركز وحسشب كتاب مركز رشطة السشيدية املرقم 

5240 يف 30 / 4 / 2017
وتايبد املجلس املحيل لحي السشيدية انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او موقت او مختار يمكن 
اجشراء التبليشغ عليه/ تقشرر تبليغك اعالنشا بالحضور 
ملديريشة تنفيذ البياع خالل مدة ثالثة ايام تبدا من اليوم 

االثاني للنر لغرض تسديد دين  االضبارة – 
املنفذ العدل 
شيماء فاضل حسني

فقدان باج
سشعدون  سشالم  باملوظشف  الخشاص  البشاج  فقشد 
احمشد والصشادر مشن دار الكتشب والوثائشق بتاريشخ 
)2017/4/5( الرجاء من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

اصداره .

فقدان باج 
فقد الباج الخشاص باملوظفة زهرة عبد األمري عثمان 
الكتشب  دار  مشن  والصشادر   )2017/2/5 بتاريشخ) 
والوثائشق الرجشاء مشن يعثشر عليه تسشليمه اىل جهة 

اصداره وشكرا.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة البياع
العدد 1287 / ب / 2017 

اعالن
إىل املدعى عليه / حيدر اكرم عفوري

اقام املدعي ) شوان مصطفى سعيد ( املدير املفوض 
لركة دلتشا لخدمات االتصشاالت / اضافة لوظيفته 
الدعوى اعاله بتادية املبلغ الذي بذمتك قدره ) 6500 
$ ( ستة االف وخمسشمائة دوالر امريكي وملجهولية 
محشل اقامتك حسشب رشح القائشم بالتبليشغ وتاييد 
املجلشس البلشدي بانتقالشك إىل جهشة مجهولشة تقرر 
تبليغشك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املوافشق 16 / 5 / 2017 السشاعة الثامنشة والنصشف 
صباحشا ويف حالة عدم حضورك او ارسشال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول .
القايض اياد مطر شالل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدين، أم�س االثنني، 
عن وض�ع رشوط وضوابط جديدة ملنح 
سلف ملوظفي الدولة، الفتا إىل تخفيضها 

لخمسة ماليني دينار.
وقال املكت�ب االعالمي للمرف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »امل�رف أعل�ن عن تعدي�ل رشوط 
منح الس�لف اىل خم�س ماليني ملوظفي 
دوائ�ر الدولة ويك�ون التقديم الكرتونيا 
وعن طريق موقع�ه االلكرتوني«، داعيا 
رشوط  ع�ى  »االط�الع  اىل  املوظف�ني 

وتعليمات منح تلك السلفة«.
وأض�اف البي�ان، أن�ه »يش�رتط بطالب 
الس�لفة للحصول عليه�ا ان تكون لديه 
خدمة التقل عن س�نة تم تثبيت تعيينه 
ويك�ون مبل�غ الس�لفة خم�س مليون 
دين�ار، ومدتها خمس س�نوات، تس�دد 

بأقساط متساوية شهرياً«.
وبني، أن »تكون نس�بة الفائدة للس�لف 
»9% س�نويا يت�م احتس�ابها بطريق�ة 
القسط املتناقص وتسدد بأقساط ثابتة 
مع اقساط السلفة بعد شهر من تاريخ 
املنح، وتس�تويف عمولة اداري�ة 2%، من 
مبلغ الس�لفة املمنوحة، ويش�رتط عدم 
تجاوز االس�تقطاعات الشهرية للسلفة 
م�ع االلتزام�ات االخرى بذمة املس�تلف 

عن 50% من راتبه الكيل«.
وتابع، أن »يقدم املس�تلف كفيل ضامن 
موظف مدن�ي من موظفي دوائر الدولة 
م�ن ضمنها املدنيني م�ن وزارتي الدفاع 
والداخلية م�ن الذين التقل خدمتهم عن 
سنة واحدة عى االقل وال تقبل الكفاالت 
املتقابل�ة ع�ى ان ال تتج�اوز مجم�وع 
االستقطاعات عن 50% من راتب الكفيل 

الكيل، ويتم التامني عى مبالغ 
الس�لف من خالل القسم املايل 

يتحمله املستفيد«.
وأش�ار إىل، انه »يف حالة وجود 
اج�راء  يت�م  س�ابقة  س�لفة 
التس�وية القيدي�ة او النقدية 
قب�ل رصف الس�لفة ويرف 

املبلغ املتبقي«.
»املستمس�كات  أن  وأوض�ح، 
ع�ى  للمتقدم�ني  املطلوب�ة 
الس�لفة، فهي: تقدم الهويات 
االح�وال  هوي�ة  التعريفي�ة 
الجنس�ية  ش�هادة   – املدني�ة 
العراقية – بطاقة السكن – او 

البطاقة الوطنية«.
»آلي�ة  أن  إىل  البي�ان،  ولف�ت 
العمل تكون بأن ُيعاد النظر يف 
املنح للوزارة التي سوف تتلكأ 
يف تسديد االقس�اط املستحقة 
ال�وزارات  وتق�وم  ملوظفيه�ا 
او الدوائ�ر املعني�ة املش�مولة 
ق�رص  بتقدي�م  بالس�لف 
روات�ب  نظ�ام  يتضم�ن   CD
وه�ذا  بالكام�ل  منتس�بيها 
الروات�ب  بتوط�ني  مايس�مى 
مرف�ق بكت�اب رس�مي موقع 

من قبل رئيس الدائرة تأييدا منه بصحة 
 CD البيان�ات املوج�ودة يف ق�رص ال�� 
ومعنون اىل قس�م تكنولوجيا املعلومات 
واالتص�االت«. وتابع كما » يقوم قس�م 
تكنولوجيا املعلوم�ات بتقاطع البيانات 
م�ع االس�تمارات االلكرتوني�ة التي يتم 
ملؤها من قبل طالب السلفة وعن طريق 
املوق�ع االلكرتوني للم�رف والخاصة 
وجب�ات  ش�كل  ع�ى  الدائ�رة  بنف�س 
وارس�الها اىل الفرع املعني الذي سيقوم 

باملنح والذي تم تحدي�ده من قبل املدير 
املايل او من يخوله للوزارة او الدائرة«.

وأضاف ان »قسم تكنولوجيا املعلومات 
واالتص�االت يق�وم بمفاتح�ة م�رف 
الرش�يد / قس�م الحاس�بة االلكرتونية 
للممنوح�ني  االس�ماء  تب�ادل  لغ�رض 
س�ابقا لغ�رض التقاطع وضم�ان عدم 
التك�رار، كم�ا يق�وم مراكز االس�ناد يف 
مكاتب السادة مندوبي املناطق بأرسال 
املوظفني املختصني لغرض التدريب عى 

عملي�ة توطني الرواتب ومن ثم يقومون 
بارس�ال البيان�ات بقرص CD اىل قس�م 

تكنولوجيا املعلومات«.
وأوضح ان�ه »عند قيام الفرع باس�تالم 
التقاري�ر االلكرتوني�ة م�ن قب�ل قس�م 
تكنولوجي�ا املعلومات يت�م تزويد املدير 
املايل او من يخوله باالس�تمارات املرفقة 
م�رف  وأش�ار  التعليم�ات«.  ط�ي 
الرافدي�ن اىل »ختم االس�تمارات املش�ار 
اليه�ا يف الفق�رة اع�اله بخت�م صح�ة 

املستمس�كات  يف  ال�واردة  املعلوم�ات 
الدائ�رة  مس�ؤول  قب�ل  م�ن  املطلوب�ة 
االدارية يف املديرية املعنية وترس�ل كافة 
املعلوم�ات بيد معتم�د املديري�ة املعنية 
عى ان يكون بدرجة مدير الحسابات او 
املالي�ة بعد تخويله بذل�ك بموجب كتاب 
رس�مي كما يتم تزويد الفروع باس�ماء 
املخولني بالتوقيع عى املعامالت ونماذج 

تواقيعهم واختامهم«.
وأكد ان »الدائرة تتحمل مسؤولية تكرار 

املنح ألي طالب سلفة، وتتعهد 
املس�تلف  دائ�رة  او  ال�وزارة 
الشهرية  االقس�اط  باستيفاء 
من راتبه وتحويلها اىل املرف 
وف�ق نم�وذج الطل�ب املرف�ق 
ط�ي تعليماتن�ا قب�ل 10 أيام 
م�ن تاري�خ رصف الراتب ويف 
حال�ة التاخري تحتس�ب فائدة 
تأخريية بنسبة 2%، بعدد أيام 
التاخري من تاريخ االستحقاق 
ولغاية تاريخ التس�ديد اضافة 
اىل الفائدة القانونية التعاقدية 
ويوقع النموذج من قبل الدائرة 
االداري�ة يف ال�وزارة او الدائرة 

املعنية«.
وم�ن ال�روط الت�ي حددها 

املرف هي:
1- تتحم�ل ال�وزارة او دائ�رة 
صح�ة  مس�ؤولية  املس�تلف 
م�ع  املرفق�ة  املستمس�كات 
الس�لفة  طل�ب  اس�تمارات 

والتأييد لنا بذلك.
بع�دم  املس�تلفني  2-اب�الغ 
مراجع�ة الف�روع املخصص�ة 
لغرض رصف الس�لفة اال بعد 
االتصال بممثله�م بالوزارة او 
الدائرة املعني�ة املدير املايل، او عن طريق 

الهاتف وذلك الغراض تنظيمية.
3- ينظ�م عق�د خ�اص بالتس�ليف بني 
املرف واملوظف ويتم اس�تيفاء رس�م 

الطابع بنسبة 2 بااللف.
4- تتوىل الفروع حفظ التعهدات والعقود 
بعد صدور قرار املنح وكما معمول به يف 

تعليمات املنح السابقة.
5- يت�م املنح وفق املخص�ص االئتماني 
للفرع ويراع�ى عدم تجاوزه يف اي حال 

من االحوال.
6- يت�م ترحي�ل منح الس�لف عى نظام 
الس�لف والق�روض الذي ت�م تنصيبه يف 
كافة، فروعن�ا العاملة ويت�م مطابقته 
مع االس�تاذ العام يوميا وارسال الخزن 
يف نهاية كل اس�بوع اىل قسم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
7- تزويد ش�عبة التسليفات بإحصائية 
ش�هرية حول تس�ديدات السلف لغرض 
االرشاف واملتابع�ة والتاك�د م�ن ع�دم 

تجاوز السقف املخصص للتسليف.
8- يشرتط استالم التسديدات من الدائرة 
املعنية بموجب ص�ك بيد املعتمد وخالل 
ع�رة اي�ام من تاري�خ اس�تالم الراتب 
وتتعه�د الدائ�رة املعني�ة بذلك اس�تنادا 
لنم�وذج التعه�د املرفق ط�ي التعليمات 
ويرفق مع الصك جدول تفصييل يتضمن 
اسماء املستلفني مع مبلغ التسديد لكل 

مستلف.
9- يصبح رصيد الس�لفة واجب السداد 
بالكامل عند انقطاع املوظف املستلف او 
استقالته او احالته عى التقاعد او منحه 
اجازة بدون راتب او الي سبب كان وفاة 
، فصل ، ترك عمل ..... الخ واليمنح براءة 
ذمة قبل تس�ديده لكامل رصيد السلفة 
او اذا تعهد الكفيل بقبول تقسيط املبلغ 

املتبقي من راتبه الشهري.
10- يف حال�ة ابالغك�م بنق�ل املوظ�ف 
املس�تلف م�ن دائرت�ه اىل جه�ة اخ�رى 
يس�تحصل تعهد دائرة طالب التس�ليف 

من الجهة املنقول اليها.
تاري�خ  قب�ل  التس�ديد  حال�ة  يف   -11
االس�تحقاق يتم احتس�اب الفائدة عى 
املبل�غ لغاية تاريخ التس�ديد بعد اضافة 
ش�هر واحد عن الفروقات يف احتس�اب 

الفائدة الثابتة.

الرافدين يضع رشوطًا جديدة ملنح سلف املوظفني ويعلن ختفيضها إىل »5« ماليني
التقديم عن طريق املوقع االلكرتوني حصرا
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امانة بغداد وهيئة اخلدمات 
تناقشان التجاوزات يف العاصمة

املركزي خيفض أسعار السبائك الذهبية

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية : أعدنا »46« حمطة للعمل يف عموم املوصل منذ إنطالق عمليات التحرير

توزيع الوسط تعلن انجاز تأهيل الشبكة الكهربائية ورفع التجاوزات يف حمافظتني

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت هيئ�ة خدم�ات بغ�داد اجتماع�ا 
مش�رتكا مع امانة بغداد ملناقشة مشكلة 

تفاقم التجاوزات يف العاصمة«.
وذك�رت مديرية العالقات واالعالم يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان« هيئ�ة 
خدم�ات بغ�داد اس�تضافت وكي�ل امانة 
بغ�داد للش�ؤون البلدي�ة  كري�م البخاتي 
ومدي�ر ع�ام مديري�ة الحراس�ات واالمن 
ومع�اون مدير ع�ام الدائ�رة القانونية يف 
امان�ة بغ�داد بحض�ور عدد م�ن اعضاء 
مجلس محافظة بغداد ورؤساء املجالس 
البلدية ملناقشة مشكلة تفاقم التجاوزات 

الحاصلة يف بغداد«.
واضاف�ت ان« الوكي�ل البلدي اس�تعرض 
جه�ود امان�ة بغ�داد إلزال�ة التج�اوزات 
الحاصلة عى الشوارع الرئيسة واالرايض 
الزراعي�ة ال�ذي يح�اول بع�ض ضع�اف 
النف�وس تجريفها وتحويله�ا اىل مناطق 
مراع�اة  ب�ال  االم�وال  لكس�ب  س�كنية 
للتداعي�ات الخطرية وتأثريها الس�لبي يف  
التصميم االس�اس ملدينة بغداد ويف البيئة 
ايض�اً اىل جانب عمل امانة بغ�داد إلعادة 
إفتتاح الش�وارع املغلق�ة ومن بينها جزء 
من ش�ارع الداخل )س�وق عريبة( ضمن 
قاطع بلدية الصدر االوىل«.واشارت اىل ان« 
الوكيل البلدي اكد خ�الل االجتماع حاجة 
امانة بغ�داد اىل تريعات نيابية وقرارات 
حكومية جديدة تل�زم الوزارات بالحفاظ 
عى امالكها عرب تسييجها بسياج محكم 
ملنع محاوالت االستيالء عليها وإلزام دائرة 
التس�جيل العق�اري بعدم إعط�اء صورة 
قيد لألمالك العامة والخاصة اال للمالكني 
ان« اعض�اء  الرس�ميني حرا«.وبين�ت 
مجل�س املحافظ�ة إتفق�وا عى تش�كيل 
لجنة مش�رتكة من املجلس ولجنتي األمن 
والدف�اع والخدم�ات واالعم�ار يف مجلس 
الن�واب ملتابع�ة توصية مجل�س الوزراء 
بش�أن تش�كيل ق�وة متخصص�ة إلزال�ة 
التجاوزات مكونة م�ن فوجني توزع عى 
جانبي الكرخ والرصافة تعمل بالتنس�يق 
م�ع امانة بغداد إلزالة التجاوزات وايقاف 
البناء العش�وائي الذي ألحق أرضاراً كبرية 

بمدينة بغداد .

    بغداد / المستقبل العراقي

ن�ر البنك املرك�زي العراق�ي، جدوال 
بأس�عار الس�بائك الذهبية لألس�بوع 
الح�ايل وخف�ض أس�عارها، فيما خال 

الجدول من املسكوكات الذهبية«.
وبني الجدول أن س�عر الس�بيكة عيار 
5 غم بلغت 245 إلف دينار بانخفاض 
بل�غ 8 آالف دين�ار، فيما بلغت س�عر 
الس�بيكة عيار 10 غم 483 ألف دينار 

وبانخف�اض بل�غ 14 آالف دين�ار، يف 
محني بلغ س�عر س�بيكة عيار 15 غم 
726 إل�ف دينار بانخف�اض قدره 22 

آالف دينار«.
وأوض�ح الج�دول، أن س�عر س�بيكة 

25 غ�م بلغ�ت 1.229 ملي�ون دين�ار 
وبانخف�اض بلغ 37 أل�ف دينار، فيما 
بلغ�ت س�عر س�بيكة 50 غ�م 2.462 
مليون دين�ار وبانخفاض بلغ 74 ألف 

دينار.

    بغداد / المستقبل العراقي

يف الوقت ال�ذي اكد تصميم رشكة توزيع 
املنتجات النفطية عى ان تكون من اوائل  
املؤسسات الحكومية التي تدخل املناطق 
املحررة بني مدي�ر عام الركة  املهندس 
ع�يل عبد الكريم املوس�وي انه�ا تمكنت 
من اعادة 46 منف�ذا توزيعيا اىل الخدمة 
يف عم�وم املوص�ل منذ انط�الق عمليات 
قادم�ون يانين�وى لتحري�ر املوصل من 

داعش االرهابي .
املوس�وي ويف تريح صحفي اش�ار اىل 
ان املنتج�ات املجهزة للمناط�ق املحررة 
ومناطق النازحني ومخيماتهم تاتي من 
املصايف العراقية واس�ترياد  البعض منها 
م�ن الخ�ارج الفت�ا اىل ان الرك�ة بدات 
باالستعداد لعمليات املوصل قبل انطالق  
العملي�ات م�ن خ�الل خ�زن املش�تقات 
النفطي�ة لل�روع بعملي�ة التجهيز مع 

االبط�ال  اول صول�ة ملقاتلين�ا  انط�الق 
موضح�ا ان املنتجات تاتي من محافظة 
الب�رة عن طري�ق االنابيب واس�طول 

الشاحنات
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية 

اوض�ح ان رشك�ة التوزي�ع بن�اء ع�ى 
توجيهات رئيس ال�وزراء  الدكتور حيدر 
العب�ادي ومع�ايل وزي�ر النفط االس�تاذ 
جبار اللعيبي حرضت عى سواتر القتال 
وواكبت عملي�ة التحريروالنزوح خطوة 

بخطوة مستشهدا بحجم اوسمة الرف 
التي نالها املنتسبون من خالل االصابات 
التي تعرض�وا لهم ومنهم م�ن فقد احد 
اطرافه مضيفا املنتجات النفطية تتحرك 
يف بيئ�ة قتال  وم�ن املمك�ن ان تتعرض 
لالستهداف من قبل العدو الداعيش مبديا 
تفهم�ه للق�راءات االمني�ة الت�ي تؤخر 
دخ�ول م�الكات الرك�ة وصهاريجه�ا  
اىل بع�ض املناط�ق بحكم بق�اء التهديد 
االمني او العبوات الناس�فة يف حني اشار 
اىل التعام�ل مع املناط�ق املحررة يف بادئ 
االمر كمخيمات النزوح لحني استقرارها 

واعادة الحياة لها
املوس�وي وص�ف دخول مصف�ى نينوى 
للعم�ل عن طري�ق االس�تثمار بالخطوة 
املهمة مشريا اىل ان املصفى يعمل بطاقة 
اربعني الف برميل يوميا وسهل من حركة 
وصول املنتج خاصة بعد خسارة مصفاة 
بيجي التي كانت توفر قرابة نصف حجة 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية توزيع كهرباء واسط 
التابع�ة للمديري�ة العام�ة لتوزيع 
كهرباء الوسط عن »انجاز املالكات 
الهندس�ية والفنية يف أعمال تأهيل 
الش�بكة الكهربائي�ة يف محافظ�ة 

واسط«.
وبني املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الكهرب�اء مصعب رسي املدرس, يف 
بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان »االعمال تضمنت نصب محولة 

س�عة )400(ك.ف يف منطقة 150 
بداموك, اىل جانب معالجة العارض 
الفني الذي تعرض له القابلو املغذي 
ملحط�ة الحي م�ن محط�ة جنوب 
الك�وت وت�م عم�ل جوي�ن وس�ط 
ع�دد )2( و فحص الخ�ط الرئييس 
واع�ادة اط�الق التي�ار الكهربائي 
للمحط�ة, اضاف�ة اىل تعديل )38( 
عم�ود تعرض�ت للس�قوط واعادة 
نص�ب )3( مح�والت م�ع الركائز, 
اس�الك بط�ول )500(م�رتاً  وم�د 
مع تغيري مس�ار الخ�ط ونقله من 

االرايض الزراعي�ة م�ع اضافة )3( 
اعمدة للخط املذك�ور من مناطق) 
والعلكاي�ة  والزوي�ة  الخورن�ق 
طري�ق  ع�ى  الس�كر(  وابراهي�م 
)الك�وت – بغ�داد(, فضالً عن رفع 
التج�اوزات الحاصلة عى الش�بكة 
الكهربائية وقطع التيار الكهربائي 
ع�ن اصح�اب املضخ�ات االروائية 
املتجاوزة وكذلك الكراجات واملحال 
التجاري�ة والصناعي�ة الت�ي باتت 
تش�كل عائقا امام تجهيز املناطق 

بالكهرباء«.

وم�ن جهة اخرى انج�زت املالكات 
الهندسية والفنية يف مديرية توزيع 
كهرب�اء دي�اىل التابع�ة للمديري�ة 
العام�ة ذاته�ا اعم�ال تنفي�ذ خط 
)11( ك.ف بطول )5ر3( كم لتغذية 
معام�ل الطابوق يف قض�اء بلدروز 
والبالغة عددها )19( معمالً, حيث 
تم نصب )75( عمود مع ملحقاتها 
واس�الك الضغط العايل نوع املنيوم 
حج�م )120(ملم بطول )11300( 
مرتاً وت�م اطالق التي�ار الكهربائي 

ضمن الشبكة الكهربائية .

النرصاوي: نجحت احلكومة التنفيذية يف البرصة
ومن خالل خطط مدروسة بالتغلب عىل الصالحيات املمنوحة

    البصرة/ المستقبل العراقي

التقى محافظ البرة ماجد النراوي بمكتبه الرس�مي، وفدا حكوميا محليا 
من محافظة دياىل، برئاس�ة النائب قاسم املعموري، ويضم الوفد الضيف عدد 
من أعض�اء مجلس املحافظة ومدراء األقس�ام يف ديوانها«.واف�اد بيان العالم 
املحافظ�ة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »الن�راوي رحب بالوف�د الزائر 
متمني�ا لهم طيب اإلقامة يف مدينته�م الثانية البرة وبني أبنائها، قائال: نحن 
س�عداء بهذه الزيارة التي تس�هم إىل حد بعيد يف تبادل وجهات النظر وتطابق 
ال�رؤى  ح�ول مختلف القضايا وامللف�ات التي تهم الجانبني، وأن نس�تفيد من 
الخ�ربات املوجودة يف كال الطرفني،  ونوه محاف�ظ البرة، إىل ان هناك العديد 
م�ن العوائق الت�ي تضعها بع�ض الجهات املركزي�ة تح�ول دون تنفيذ حزمة 
من املش�اريع الخدمي�ة، ولكنها ل�ن تثنينا عن أداء مس�ؤولياتنا الدس�تورية 
تج�اه أبناء مدينتن�ا«. وأضاف، »لقد نجح�ت الحكومة التنفيذي�ة يف البرة 
وم�ن خالل خطط مدروس�ة بالتغلب عى الصالحيات املمنوح�ة، ألنها ال تفي 
بالغرض املطلوب، فرس النجاح هو القضاء عى الفساد املايل واإلداري وتقليص 
اإلجراءات الروتينية يف مختلف املجاالت، وبفضل هذه السياسة نجحنا يف ادارة 
العديد من امللف�ات ويف مقدمتها ملف الكهرباء،«. وختم النراوي حديثه مع 
الوفد بقوله: » التعسف الذي تنتهجه بعض الجهات يف املركز يضعنا أمام اتخاذ 
إج�راءات جريئة«.بدوره »أعرب » املعموري » ونيابة عن الوفد املرافق له، عن 
ش�كره وتقديره ع�ى الحفاوة واالس�تقبال الكبريين اللذي�ن حظيا بهما من 
قب�ل الدكتور النراوي، واصفا التجرب�ة التي تقوم بها الحكومة التنفيذية يف 
البرة إلدارة امللفني الس�يايس والخدمي »بالناجحة والفريدة«، متمنيا تعاونا 

مثمرا بني الجانبني يف املستقبل القريب وعى مختلف املستويات.

بغداد تعلن احلصول عىل املوافقة الستكامل 
مرشوع اهناء أزمة شح املاء بالنهروان

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ بغ�داد عطوان العطوان�ي، عن حصول موافقة رئاس�ة الوزراء 
الستكمال مروع الحل الدائم للقضاء عى مشكلة شح املاء يف النهروان.وقال 
العطوان�ي يف بيان أورده مكتبه اإلعالمي تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة 
من�ه، إن »من أولويات املحافظ�ة االهتمام بإيصال املياه ألهايل الناحية وباقي 
مناطق اطراف العاصمة« ، مش�ريا اىل ان »احد أس�باب تفاقم أزمة ش�ح املاء 
يف النه�روان ومناطق األطراف هو التجاوزات العش�وائية عى ش�بكات املاء«.

وأض�اف، أن  »املحافظ�ة قدمت تصامي�م وجدول كميات ودراس�ة كاملة عن 
مروع مجاري النهروان اىل رئاسة الوزراء بغية الحصول عى املوافقة لتنفيذه 
خالل هذا العام من خالل عدة طرق سيما طريقة الدفع باألجل او الدفع املسبق 
او عن طريق قروض مالية مقابل أرباح قليلة«.وأكد العطواني، أنه »تم اصدار 
توجي�ه يف ديوان املحافظة وباق�ي الدوائر الفرعية والوحدات اإلدارية بتس�لم 
كافة الش�كاوي الخاصة بمش�اكل املاء وإرس�الها بنفس الي�وم إىل املحافظة 
لضمان اإلرساع بإيجاد الحلول املناس�بة لتلك املش�اكل تزامنا مع حلول فصل 
الصيف وتزايد معاناة املواطن«.وأش�ار املحافظ، إىل أن »املحافظة ستعمل عى 
مفاتحة كهرباء الرصافة لالستثناء مشاريع املاء من القطع املربمج ألنه يؤثر 
عى عمل وتزويد املاء للمواطنني وكذلك متابعة املولدات الخاصة بمروع املاء 
وتوفري الوقود الالزم لتش�غيله يف حاالت الطوارئ وتجهيز املجمعات بالتعاون 

مع املجلس البلدي والجهات املعنية األخرى.

السكك احلديد تبحث إمكانية تنفيذ مشاريع استثامرية مع رشكة »هيل انرتناشيونال«
   بغداد / المستقبل العراقي

 بحث مدير عام الركة العامة للسكك حديد للعراق 
س�الم جرب، مع وفد رشكت�ي )هيل انرتناش�يونال( 
و)TCM( املتخصصتني يف مجال تنفيذ مش�اريع مد 
خط�وط الس�كك لتنفي�ذ األعمال بطريقة التش�غيل 
املشرتك«.وقال جرب يف بيان العالم وزارة النقل تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »ت�م عرض مرتس�مات 
ومخططات عدة مشاريع عى أعضاء الوفد، وأهمها 
م�روع )ب�رة- ش�المجة( ومروع )مس�يب- 
كربالء املقدس�ة - النجف األرشف- السماوة(، مبينا 
ان »هناك رغبة من أعضاء الركة ملناقشة مروع 

القطار املعلق بني كربالء املقدس�ة و النجف االرشف 
الذي هم وزير النقل الس�يد كاظ�م فنجان الحمامي 
بتنفي�ذه«. واض�اف أن »هن�اك تش�جيعا ومتابع�ة 
مس�تمرة من قبل س�يادته لإلرساع بخط�وات اعداد 
الدراس�ات واملخططات واملرتسمات التي تقدم فكرة 
كاملة للركات التي ترغ�ب بتنفيذ مروع القطار 
املعلق.«  وذكر جرب أن »القطار املعلق املزمع إنشاؤه 
يس�تقبل ماليني الزائري�ن يف أيام املناس�بات الدينية 
عى طول املسار بني )كربالء والنجف( الذي يبلغ 70 
كم، وتكون رسعته القصوى 160 كم/س�اعة وعدد 
محطات 5، وس�يتم تسديد أجور تكلفة املروع من 
إي�رادات املروع ذاته وأنه س�يكون خط�ا مزدوجا 

بحي�ث ان القطار ينطل�ق كل 15 دقيقة«.من جانب 
آخ�ر ان�ذرت لجن�ة التج�اوزات يف الرك�ة العام�ة 
لس�كك حديد العراق املتجاوزين عى حرم س�كتها يف 
املناطق القريبة من س�احة عدن ومنطقة الطوبجي 
وال�دورة مم�ا يتس�بب بمعوق�ات كبرية أثناء س�ري 
القط�ار يف تل�ك املناطق. وقال مدير ع�ام الركة أن 
لجن�ة التجاوزات يف الركة أخذت عى عاتقها تبليغ 
املتجاوزين عى حرم سكتها برضورة إزالة املشيدات 
وعدم رمي النفايات واالنقاض عى خطوط الس�كك 
مل�ا تش�كله تل�ك الظاه�رة م�ن تأخري لحركة س�ري 
القطار والحوادث املؤس�فة التي تحدث بس�بب ذلك.
واضاف ان »الس�كك الحديد قد وجهت يف وقت سابق 

بتاريخ 31/12/2016 عدة نداءات ودعوات للس�ادة 
املس�ؤولني وأعضاء مجلس الن�واب وقامت الركة 
يف حينها بعمل جولة ميدانية إلطالع املس�ؤولني عى 
حجم تلك التجاوزات لغرض معالجتها من قبل أمانة 
بغ�داد وقي�ادة عملياتها«.وكما تتأم�ل الركة من 
املتجاوزين عى محرماتها عى وجه الخصوص قرب 
جرس اإلس�كان ومنطقة الطوبجي والدورة وساحة 
ع�دن إىل التع�اون مع لجنة التج�اوزات بازالتها عى 
الفور وان يكون هناك ش�عور باملس�ؤولية الوطنية 
واألخالقية تجاه مؤسسات الدولة ال سيما الخدمية 
منه�ا، راجية من الجه�ات الحكومي�ة متابعة ملف 

التجاوزات ملا تشكله من قضية رأي عام.
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اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطي�ط واملتابعة يف محافظ�ة البرصة املرقم 
)1300يف  7 / 5 /2017 ( .

 تدع�و )محافظة البرصة / العقود الحكومي�ة ( إىل عطاءات مغلقة من 
مقدمي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ 

مرشوع ) تطوي��ر ش��ارع بغ���داد (
الكلفة التخمينية )2,781,200,500( ملياران وسبعمائة وواحد وثمانون 
مليون ومائتان الف وخمس�مائة دين�ار عراقي ضمن تخصيصات منحة 

املوانىء  
- مدة التنفيذ )90 يوم( .

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / السادس�ة   والصنف /كهرباء 
–ميكاني�ك –كيمي�اوي و ) بع�رض فن�ي ( .

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
الت�ي حددته�ا تعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 

2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
 ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافية من )العقود  الحكومية  / التعاقدات / االعالن( يف العنوان أدناه 
وذل�ك من  الس�اعة 8:00 صباح�ا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالث�اً- تش�مل متطلب�ات التأهيل )ع�ىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة 

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 الخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد.

ب- معدل االيراد السنوي:  عىل مدى اخر خمس سنوات يجب ان ال يقل عن 
)16,687,202,000( ستة عرش مليار وستمائة وسبعة وثمانون  مليون 
ومائتان واثنان الف دينار عراقي محس�وبا من الدفعات الكليه املستلمة 

عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )5( 
2- الخربة والقدرة الفنية:

أ - متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مق�دم العط�اء توضي�ح املقدرة 
املالي�ة وتوف�ر املوارد املالي�ة كالس�يولة النقدية اليقل ع�ن مبلغ قدره 
)927,066,000( تسعمائة وسبعة وعرشون مليون  وستة وستون  الف 

دينار عراقي 
ب - ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية 
متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة 
عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 5( الخمس�ة السابقة 

وبمبلغ ال يقل عن )1,668,720,000( مليار وس�تمائة وثمانية وستون  
مليون وسبعمائة وعرشون الف  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
ه�ذا العقد و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيدات�ه ، االس�اليب والتكنلوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل 

السادس )متطلبات صاحب العمل(
ج- توف�ر الك�وادر واملعدات وحس�ب ما مطلوب ضم�ن معاير التأهيل 

)القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموع�ة وثائ�ق العط�اء الكاملة باللغ�ة العربية 
م�ن قبل املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غر مس�رتد  
)150,000( مائة  وخمس�ون الف دينار عراق�ي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2017/5/9  .
خامس�اً- يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قب�ل ي�وم االثن�ني املص�ادف 
2017/5/22 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . 
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 البرصة .

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2017/5/22.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرف�ق بجمي�ع العط�اءات ضم�ان العط�اء بقيم�ة 
)27,812,005( س�بعة وع�رشون ملي�ون  وثمانمائ�ة واثن�ا عرش الف 
وخمس�ة   دين�ار عراقي عىل ش�كل ص�ك مصدق او س�فتجة او خطاب 

ضمان نافذ ملدة 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 الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

  وحس�ب مقتضي�ات املصلح�ة العام�ة واليحق للمرشك�ني يف املناقصة 
املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

احدى عرش-  العنوان املش�ار إليه أع�اله*: جمهورية العراق/ محافظة 
الب�رصة / دي�وان محافظة الب�رصة / العقود الحكومي�ة / التعاقدات/ 

لجنة بيع التنادر .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
) تطويــر شــارع بغـــداد (
)مناقصة )2/ بلدية 2017 (

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد: 2158
التاريخ: 8 /2017/5

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

اعالنمحكمة البداءة املتخصصة بالدعوى التجارية
اىل املدع�ى علي�ه  ) املدير املفوض لرشكة س�ما القاصد للتج�ارة واملقاوالت العامة /

اضافة لوظيفته(
اقام املدعي ) املدير العام للرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة /اضافة لوظيفته( 
الدع�وى املرقمة 53/ب/2016 لدى هذه املحكمة يطالب�ك فيها )بالزامك بالحضور 
للمرافع�ة والحكم عليك بتس�ديد مبلغ قدره )173.314.44( مائة وثالثة وس�بعون 
ال�ف وثالثمائ�ة واربع�ة ع�رش دوالر واربعة  واربعون س�نت عن قيمة ف�رق البدلني 
والتحمي�الت االدارية والغرامات التاخرية وذلك لعدم تنفيذ واخاللك وتلكؤك يف تنفيذ 
التزامت�ك العقدية املنصوص عليها يف العقد وتحميلك كافة الرس�وم واتعاب املحاماة 
( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وانتقال�ك اىل جهة مجهولة  
قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 2017/5/16 الس�اعة 
التاس�عة ويف حال�ة عدم حضورك او من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون

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

الرصافة االتحادية
الهيئة االستئنافية الثالثة 

العدد 671/س2017/3
التاريخ 2017/5/3

اىل املس�تانف علي�ه /خال�د جم�ال عيل 
مجيد

اعالن
قب�ل  م�ن  املق�دم  االس�تئنايف  للطع�ن 
املستانف /امني بغداد –اضافة لوظيفته 
ع�ىل قرار الحك�م الصادر م�ن محكمة 
بداءة الرصافة بالع�دد 645/ب/2016 
يف 2016/12/29 القايض بالزام املدعى 
علي�ه بتاديت�ه  للمدعي مبل�غ مقداره 
خمس�ة واربعون مليون دينار وتحميله 
الرس�وم واملصاري�ف وملجهولي�ة محل 
اقامتك�م تق�رر تبليغك�م بصحيفت�ني 
ام�ام  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
ه�ذه املحكمة يف ي�وم املرافع�ة املوافق 
2017/5/14 ويف ح�ال عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم سوف تجري 

املرافعة بحقكم وفقا الحكام القانون
القاضي

فقدان هويه 
فقدت الهويه العائدة للمواطن )عيل سلمان سالم(

توزي�ع  رشك�ة  النف�ط  وزارة  م�ن  والص�ادره 
املنتج�ات النفطية ش .ع / ميس�ان ع�ىل من يعثر 
عليها تس�ليمها اىل الدائ�ره أو االتص�ال عىل الرقم 

07805555236

اعالن
ق�دم املواطن )حيدر اليق هاش�م ( طلب�أ يروم فيه 
تسجيل لقبه وجعله )بهيه( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 

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

اعالن
 أق�ام املدعي ) احم�د عبد كاظم ( دع�وى قضائية 
لتبدي�ل لقبه وجعله )االيدامي( ب�دال من )العوادي( 
فم�ن لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من 

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

اعالن
اىل الرشي�ك عبد الله هادي مط�رود توجب عليك الحضور 
اىل بلديه النجف لغ�رض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم 

69014/3حي امليالد خالل مده أقصاها عرشه ايام

اعالن
إىل الرشي�ك ازه�ر عب�د الحي عبد الحس�ني توج�ب عليك 
الحض�ور اىل بلدي�ه النج�ف لغرض اص�دار إج�ازة البناء 
للعق�ار املرق�م 55933/3حي النداء خ�الل مده أقصاها 

عرشه ايام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 428 /ب2017/1

التاريخ 2017/5/4
اعالن

اىل /املدعى عليه )حيدر صرب كاظم (
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها  املرق�م 428/ب2017/1 
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 ميس�اء زيدان شاعرة سورية من مواليد 
مدين الالذقية ع�ام 1970م, دبلوم فنون 
تطبيقية  صدر لها ديوان )ال شريك لك في 
القلب /ش�عر 2015 ع�ن المركز الثقافي 
للطباعة و النشر بابل / دمشق / القاهرة 
و دي�وان اخ�ر بعن�وان / مه�را لحريتي 
ع�ن نف�س دار النش�ر, س�فيرة للش�عر 
العرب�ي ل�دى مكتب الديمقراطية للس�لم 
العالمي ,منحت ش�هادة دكتوراه فخرية 
لالب�داع االدبي و الفن�ي بالرقم /122في 
10/12/2016 م�ن الجامع�ة البريطانية 
العربية, كتب في نقد و دراسة نصوصها 
ع�دد كبير من النقاد الس�وريين و العرب 
ش�اركت في العديد م�ن المهرجانات في 

سورية .
ووعيه�ا  الش�عوب  نض�ج  يق�اس   *
بش�دة وع�ي الم�رأة الفكري�ة وحريتها 

المنضبطة؟
 - كما تعلم نظرة الشرق والعرب خصوصا 
للمرأة ، فهي الضلع األعوج، وهي ناقصة 
العق�ل والدين، والكثير م�ن التوصيفات، 
التي يكررها اآلباء الى األبناء، بل أصبحت 
ثقافة سائدة، وهذا مؤسف جدا، فشعوبنا 
تتط�ور تقني�اً لكنها لألس�ف ل�م تتطور 
نظرتها للمرأة فهي تظل المرأة التي تسير 
خلف الرجل، وأن تترك العلم والدراسة في 
س�بيل أوالدها وزوجها، وأن تظل تمشي 
خلفه وحرام أن تمش�ي ال�ى جانبه أو أن 
تصاف�ح أخ�اه أو أقارب�ه، وظل�ت المرأة 
عورة في عين مجتمعنا األعور لألس�ف.. 
الم�رأة العربي�ة ذكية وفطن�ة، ومتقدمة 
ف�ي مج�االت األدب والفن�ون والعل�وم، 
ونفتخر بأعالم عربيات ساهمن في تقدم 
العال�م، ولي مثل وش�اهد كبير من بلدكم 

الع�راق، المهندس�ة المعماري�ة الكبي�رة 
المرحومة زها حدي�د، واآلن المرأة دقت 
اب�واب المعرف�ة والعلوم، كم�ا انها نالت 
جوائز في مختلف المس�ابقات، والحرية 
بات�ت محدودة ف�ي ش�عوبنا بالرغم من 
االنفتاح على العالم بواسطة التكنولوجيا 
لكنن�ا نطم�ح أن يع�اد النظ�ر بالقوانين 
والتش�ريعات التي تكمم وتحد من نشاط 

المرأة لتأخذ دورها األكبر..
* الحركة األدبية والفكرية للمرأة العربية 
تبش�ر بخي�ر قادم ل�وال بع�ض االنفالت 

الحاصل؟
- أصبح حضور المرأة في الفترة األخيرة 
الفتاً في المهرجان�ات والمؤتمرات وهذا 

ل�ن يأتي من فراغ بل من وعي المرأة وما 
وصلت اليه بحوثها ودراس�تها ومنجزها 
ف�ي مختلف المجاالت، بحيث تم تس�ليط 
األض�واء عليه�ا. ولكن تظ�ل هناك نقاط 
مظلم�ة في ه�ذا الس�ياق، إذ ظلت بعض 
المؤتم�رات والمهرجان�ات حك�راً عل�ى 
البع�ض، وأق�ول بع�ض األس�ماء الت�ي 
تتكرر، حيث العالقات والمحسوبية، دون 
النظر الى المنجز، والى سيرة الشاعرة أو 
األديبة، ونش�اطها. كما أن بعض اللجان 
للش�أن  الداعم�ة  والجه�ات  المس�ؤولة 
الثقافي، تهادن وتجامل، ولم تضع معيار 
األصالة والمعرفة واألبداع في سياقاتها، 
نأم�ل م�ن العاملي�ن بالمش�هد الثقاف�ي 

االبتعاد عن المجامالت واعتماد المعايير 
الفني�ة واألدبي�ة الرصين�ة ف�ي اختي�ار 
األس�ماء الت�ي تش�ارك ف�ي المؤتم�رات 
عل�ى  الحص�ول  ف�ي  أو  والمهرجان�ات 

الجوائز.
*يالحظ انتش�ار الملتقي�ات والمنتديات 
ومن�ح  القصائ�د  بتقيي�م  تق�وم  الت�ي 
الشهادات واأللقاب الرنانة لمن هم ليسوا 
أهال لها هذا االس�تهزاء يجب ان يقف عند 
حد معين برأيك مالطرق الكفيلة إلفش�ال 

مخططهم وتفنيدهم ؟
الصفح�ات  لبع�ض  احترام�ي  م�ع   -
والكروب�ات، لك�ن األغل�ب األع�م، م�ن 
يدي�ر ه�ذه الملتقي�ات لي�س له�م عالقة 

ب�األدب، بل ال يميزون بين الضاد والظاء، 
ويمنح�ون البعض اآلخر مم�ن يدعي أنه 
والمتش�اعرات(  شاعر)المتش�اعرين، 
يمنحون ش�هادات الدكتوراه، وش�هادات 
تمي�ز، ل�م تك�ن هن�اك مقايي�س علمية 
صحيح�ة ولم تكن هناك جه�ات معتمدة 
تاريخه�ا  له�ا  وش�خصيات  وأس�ماء 
التس�ميات  ه�ذه  مث�ل  بمن�ح  تق�وم   ،
الرنان�ة والفضفاضة. أما كيفية افش�ال 
مخططاته�م، هو أن ينبري في الس�احة 
أهل األختص�اص واألكاديمييين والناس 
ه�ذه  وأن  كم�ا  األختص�اص،  أصح�اب 
الملتقي�ات أعماره�ا قصيرة س�رعان ما 
تنتهي وتنكش�ف حيث ال تنطلي أوهامها 

على الحاذقين.
* م�ن المع�روف أن أدب المرأة خجول... 
فلم تكن المرأة يوما في شعرها صريحة 
المش�اعر تبوح بم�ا يعتمل ف�ي صدرها 

بوحا صريحا مقدرة ؟ 
- نع�م مجتمعاتن�ا العربي�ة ، مجتمعات 
ذكورية ، في األعم األغلب، والمس�احات 
المتاح�ة للم�رأة قليل�ة وخجول�ة، فأنت 
ترى في معظ�م المهرجان�ات والصحف 
ووس�ائل األعالم المختلفة، أن نس�بة ما 
مس�موح للرج�ل أغلب م�ن %70 ، وهذا 
مما يجعل كل ألوان الفن واآلداب والعلوم 
ذكوري�اً، كذل�ك أن نظرة الرج�ل المثقف 
وأق�ول )المثق�ف( يكاد يك�ون أكثر حدًة 
في التعامل مع زوجت�ه لو كانت أديبة أو 
فنان�ة، فال يجعلها في طريق المنافس�ة، 

بل يكبلها بقيود التقاليد 
* لنتكل�م ع�ن مؤلفات�ك الش�عرية كيف 
ج�اءت فك�رة التألي�ف؟ وه�ل للعن�وان 
الش�عري اهمي�ة لديك وكيف يت�م اختيار 

العنوان ومالفكرة التي يحملها ؟ 
-كل شيء جاء بالصدفة، لم يكن مخطط 
ل�ه، وأجد أن الش�عر ه�و م�ْن اختارني، 
وتبناني، ومش�يت في درب�ه، وطاوعته، 
حملن�ي  وعش�ته،  عاش�ني،   .. وهك�ذا 
وحملت�ُه، وأنا م�ن المهتم�ات بالعنوان، 
فكم�ا أنت تهتم بتس�مية ابن�ك، فأنا أدلل 
أبن�ي )القصيدة( فأخت�ار العنوان للنص، 
بحي�ث ال يك�ون تقليدي�ا، ويك�ون م�ن 
رح�م الموض�وع، بل تجد بع�ض عناوين 
نصوصي، يش�كل نص�اً لذات�ه، وعناوين 
الدواوي�ن، تش�كل ل�ي هم�اً كبي�راً ك�ي 
أخت�ار وابتك�ر العن�وان له، ألنُه يش�كل 
تاريخي وقيمتي وتراثي وثقافتي.. وهو 
ال�ذي يفصح ف�ي األخير عن ش�خصيتي 

وانتمائي.

          لطيف الشمسي
 

بين س�عد المظفر الشاعر وسعد المظفر 
الناق�د خي�ط رفيع ج�دآآ لك�ن ال يقطع 
اب�دآ مهما تباعدت المس�افات بين النص 
والرؤية النقدية.متمسك بأبجدية الصورة 
الش�عرية بي�د وبالي�د األخرىينظ�ر ال�ى 
منجزه الشعري من رؤية نقدية مميزة..
ال ينحاز للنص على حس�اب النقد وربما 
العك�س أكث�ر أهمي�ة وضرورة ش�عرية 
له..الشاعر..إنسان قلق منشغل  بالنسبة 
بالمحي�ط ال�ذي يعي�ش في�ه .يبحث من 
خالل القصيدة ع�ن رؤياحالمة بمجتمع 
أكثر واقعية ورفاه..بعيد عن االزدواجية 
التي يعي�ش فيها الفرد ب�كل التناقضات 
الموجودةعلى الساحة...هاجسه الوطن 
وقلقه المش�روع الذي يتناس�ل بداخله..
يق�ول ف�ي نص)بك�م أش�تري وطن بال 

جماجم.. وحبيبة بطع�م الحب..وطن ال 
يس�يل دمه..وحبيب�ة يس�يل لها..المطر 
ال  المعض�ل  دخان..العال�م  والنه�ر...ال 
ينعش�ني القناب�ل ال تزنه�ا فقط..وطن 
بس�مة طفل..حبيبة أباهي بها العالم....
من فضل�ك ال تنس�ى القلب والش�فتين( 
يبح�ث ع�ن الجم�ال والس�الم واألم�ان 
ف�ي بلد الس�الم...فال يج�د أي منهما في 
قاموس الوطن..س�عد المظفر..الش�اعر 
ال�ذي رأى كل ش�يء بعي�ن حاذقة وقلب 
مره�ف وروح تحل�ق ال�ى أبع�د م�دى..
الوطن..السياسة..الدين..مهموم الى حد 
ن�زف القصيدة..هل رأيت�م قصيدة تنزف 
وجعآ..هل رأيتم ش�اعر ين�زف دما حين 
يكتب... وي�ذرف دموع بحجم نهر..حتى 
عندما يقرأ في األمسيات الشعرية عيناه 
ال تفارق الدمع..حين يترك المنصة ويقف 
أم�ام الجمه�ور ليمث�ل النص الش�عري 

بدهشة ويصدمك في آخر القصيد ..وهذا 
م�ا يقصده الش�اعر إليص�ال الفكرة الى 

المتلقي..
ن�ص  ف�ي  وقل�ق  حي�رة  ف�ي  يتس�اءل 
ال  أصمت....الصم�ت  أن  آخر)األس�هل 
يجل�ب وج�ع ال�رأس عش ب�ال أع�داء...

نقاد وش�عراء..أصمت كأن اللفظة تورم 

م�ن حولك..أجل�س ف�ي المقهى..حنش 
ش�اي..حنش ماء..حنش نافضة سجائر 
م�ن فضلك( وعندم�ا يكتب ع�ن الحبيبة 
ه�و الصوفي في أرقى تجلياته وعش�قه 
الروحي..يقول في نص)الحب لؤلؤة...يا 
بحر القصيد لها الموج والمحار تسكنه..

ألف أكثر من الرمل مشاغب..ومليارنجمة 
والمطر يس�قط وتس�طع..وحق ضمائر 
المرجان..راحته قمر..هو وحقك قمرك..

يخ�دع الطيرف�ي الماء فيلتق�ط وأضحك 
مملوء بشعري.....هي لؤلؤة(

متفرد..وه�ذا  الش�اعر..بصمة..ونص 
م�ا عمل عليه “س�عد المظف�ر..أن يكون 
له أس�لوبه المميزالخ�اص بكتابة النص 
الش�عري ينهل من كل أبداع موجود على 
الس�احة لكن يحلق بعي�دآ ويغرد بلحن ال 
يتقنه سواه..يقول الشاعر الكبير”سعدي 
يوسف”أس�ير م�ع الجمي�ع وخطوت�ي 

المظفر..خطوته  لوح�دي”. ه�ذا س�عد 
لوحده..في الشعر..والحب والجنون..

لنقرأ نش�يده الوطني)كلم�ا راية رفرفت 
نش�يدك  العراق..كلم�ا  العراق..يؤلمن�ي 
يصدح..يؤلمني العراق...العراق..العراق..
الف�راق الفراق..أري�د الحن�ان وال مكان 

للحنان..موطني موطني(
وأخي�را أود أن أق�ول ب�أن ه�ذا الش�اعر 
والناقد”س�عد المظفر..المغت�رب داخ�ل 
ب�كل  البصرة”الس�ياب”.  بالده..اب�ن 
الظروف الصعبة التي يعيشها في بغداد..
وحي�دآ حامل أوجاع�ه وآالم�ه..ال يملك 
سوى عالمه السحري.مكتبته التي شغلت 
غرفت�ه بأكملها..الغرفة المس�تأجرة في 
فندق درجة عاشرة...هذا منجزه التاسع 
الذي يطبع�ه على نفقت�ه الخاصة..بعيد 
ع�ن مؤسس�ات الدولة ولص�وص األدب 

وعرابي الثقافة..

          حميد الساعدي 

في س�بعينيات وثمانينيات الق�رن الماضي، 
رت لماهية  قرأنا كثيراً من الدراس�ات التي َنظَّ
الشعر الشبابي، انطالقاً من تسميات األجيال 
الش�عرية، مبتدأة بأجيال ما بع�د الريادة في 
الشعر العراقي، على وجه التحديد، بتسميات 
عقدي�ة، ف�كان الش�عر س�تينياً، وس�بعينياً 
وثمانينياً...ال�خ عل�ى اعتب�ار أن كل عقد من 
الزمن له جيله الشعري ، في محاوالت عديدة 
لتجييل الش�عر، ووضع الشعراء بما هم عليه 
من واقع كتاب�ّي، ضمن فت�رة زمنية محددة 
وس�ابقة لتقف عند آخر عقد فتس�ميه شعراً 
شبابياً.  وس�واًء اتفقنا أو اختلفنا، على هذه 
التس�ميات، فإنها اصبحت واقعاً ال محيد عنه 
ف�ي الدراس�ات األدبي�ة، التي ظه�رت والتي 
ربم�ا س�وف تظه�ر، وه�ي تقرن األس�ماء 
الش�عرية بزمنيتها.ونح�ن اآلن أم�ام وقف�ة 
مع الشعر الش�بابي، في وقتنا الحاضر، الذي 
هو في حقيقة األم�ر، يرمز للفترة الحاضرة 
بأسمائها التي طرحت تجاربها، وهي تجارب 
كثي�رة - والحمد لله - الب�د وأن تتمخض عن 
أسماء مهمة، تأخذ مساحتها ومداها، معبرة 
عن أن الش�عر بخي�ر، وان العراق بلد الش�عر 
وهو ولود دائماً بما يمكن أن يغطي مس�احة 

واسعة من خارطة الشعرية العربية.
الدم�اء الجديدة في الش�عر العراقي هي دماء 
ش�ابة تحمل عنفوان الكلمة، وعمق االلتحام 
م�ع معطيات الواقع ال�ذي نعيش، وتأخذ من 
هذه المعطيات ما يجعله�ا تبرز إلى الواجهة 
بق�وة، امت�داداً وترس�يخاً للتج�ارب الكبيرة 
في الش�عر العراق�ي، بما يتالئم م�ع حقائق 
الواقع، الذي تطمح به أن يس�ير قدماً ليحقق 
روح التجاوز للمأل�وف وخلق أدوات تعبيرية 
جدي�دة، في واقع وطن مأزوم، نتمنى جميعاً 
أن يتج�اوز أزمات�ه، ويحقق لمواطنيه س�بل 
العي�ش في مرات�ب معتدلة ، وليس�ت مثالية 
على كل حال.ال يمكن الجزم بأن كل ما يكتب 
ويروج له، ش�عرا، وال يمك�ن أن يكون كذلك 
نثراً صافياً ضمن قوالب نثرية محددة س�لفاً، 
فالجدل ش�ائك وعمي�ق قد ال يحس�م ويبقى 
دائراً إلى حين.  يب�دو للباحث في ماهية هذه 
التجارب، ارتباطها العميق بثيمة الحرب، فمن 
النادر أن تجد قصائد الغزل والعاطفة والحب 
ف�ي أكثر تجاربنا الش�بابية الحالي�ة ؛ ذلك أن 
حقائق الواق�ع الصادمة التي نش�أت بتكرار 
الح�روب، ووق�وع ه�ذا الجي�ل تح�ت أعنف 
مؤث�رات الح�رب بع�د ٢٠٠٣وماس�بقه وما 
تمخ�ض عنه م�ن حيثيات واضح�ة للجميع، 
وإن األكثرية من هؤالء الش�باب انطلقوا في 

الكتابة تحت تأثير هذه األجواء حين اخترقوا 
مرحلة الطفولة والصبا إلى الش�باب بأنفاس 
الحرب، وصور الموت اليومي وفقدان األحبة.
ِ أحمد  وتأت�ي مجموع�ة ) رصي�ٌف أعرج( ل��
وادي، ضمن هذا اإلطار، المش�بع بتشاؤمية 
الواق�ع، واق�ع مجتم�ع الح�رب وإفرازات�ه 
النفس�ية والش�عرية ،وهذا أيضاً ينطبق على 
مجايليه مم�ن يكتبون اآلن، ما يصطلح عليه 

ب� ) الشعر الشبابي( .

في إهدائه يقول أحمد :
)إلى أخي الشهيد

ال�ذي أطلقه الرغي�ف صوب ف�م الرصاصة( 
وه�ي جنبة ش�خصية أطلق فيه�ا رصاصته 
القاتلة على س�وداوية الحرب وكارثيتها منذ 

البدء : 
)يتساءل أخو الشهيد 

كيف لهم أن ينهوا إجراء شهادة وفاته
أخي الذي

لم تصدر له حتى اآلن شهادة جنسية( 
عل�ى مدى نص�وص المجموعة ك�رَّس احمد 
وادي كل مف�ردات وتعابي�ر الحرب فال يخلو 
ن�ص م�ن مف�ردة ) الرصاص�ة - االنفج�ار 
- الش�هيد - الش�ظية - الخ�وذة - األرمل�ة - 
عة - الخ  االعضاء المبتورة - األش�الء المقطَّ
م�ن هذه المفردات التي تلخ�ص واقعاً يومياً 
فجائعياً نتعامل معه باس�تمرار،ونعيش معه 
لوع�ة الفقد والح�زن القات�م بتن�وع الحالة 
والموقف، وحتى في نص موعد فإن الحبيب 
يلهج وهو يلفظ أنفاس�ه األخي�رة بمفردات 
تأت�ي من صميم عملية التم�زق بعد االنفجار 

الذي حال بينه وبين لقاء حبيبته :
) اتصلت به

أين أنت؟
فأجاب ...

أنا على بعد خمسين شهيداً
من موضع قدمي

ال تستائي
سأحمل الوردة بأطراف أسناني
ألن يدي ستقطع في الطريق( 

إن ما يدعو للتأمل حقاً أن تغيب عن النصوص 
مس�ألة التغن�ي بالح�ب والجم�ال والعاطفة 
والتغزل بالحبيبة في نصوص ش�اعر ش�اب 
الزال في ريعان الشباب، ليلقي بنا بهذا األتون 
المح�رق م�ن النص�وص التي نح�س بتطاير 
ش�ظاياها، ونعي�ش عبثي�ة انفجاراتها وتلك 
موضوع�ة مبررة- كما أس�لفنا- من حقيقة 
أن هذا ه�و الواقع بحقائقة الصادمة وندوبه 
التي تترك أثرها على القلب والتي يسجلها لنا 
الشاعر بومضات س�ريعة ونصوص مختزلة 

لكنها عالية في تعبيريتها.
) يا إلهي : أهناك هواء غير هذا؟

من كثرِة ما تنفسُت جثثاً
ستنمو داخلي مقبرة. (

ونتساءل هنا : 
ه�ل نس�تطيع أن ُنغ�رق الح�رب بدموعنا اذا 
اس�تمر الب�كاء كما يق�ول أحمد ف�ي خاتمة 

نصوصه: 
استمروا بالبكاء

حتى تموت الحرب غرقاً.

سعد املظفر..القلق الدائم ..الوطن ..الشعر..احلب..

الشعر الشبايب وموضوعة احلرب »رصيف أعرج« أنموذجًا

ميساء زيدان  : عناوين الدواوين تشكل يل مهًا كبريًا 

»مذكرات روح منحوسة«
واح�ة   – منحوس�ة«  روح  »مذك�رات 

الراهب – دار العين
والكاتب�ة  للمخرج�ة  األول�ى  الرواي�ة 
الس�ورية »واحة الراهب« التي أخرجت 
عدًدا من المسلسالت السورية المتميزة 
كان منه�م الفيلم التلفزيون�ي »الخرزة 
الزرق�اء« ال�ذي ن�ال الجائ�زة الفضي�ة 
في مهرج�ان القاهرة ع�ام 1997، كما 
أخرجت مسلسل »بيت العيلة« من إنتاج 
التلفزيون السوري عام 2001، لها العديد 
من المساهمات الس�ينمائية المختلفة، 
ج�اء في تصديرها له�ذه الرواية »إهداء 
إل�ى األرواح الت�ي فاضت ألنه�ا أبت أن 
تستس�يغ طغيان جالدها ونعي�م أمانه 

الوهمي«

»رسائل س�بتمبر« – أحمد عبد المنعم رمضان – دار 
توبقال

تطرح دار توبقال المغربي�ة، رواية ضمن إصداراتها 
الجديدة ف�ي معرض القاهرة المقب�ل للكتاب. تمزج 
رواية »رس�ائل س�بتمبر« الواقع بالخيال حيث تدور 
أحداثه�ا ف�ى القاهرة فى ش�هر س�بتمبر الحق على 
أعوام الثورة، حينما تنتشر فى المدينة بشكل مباغت 
رس�ائل غامضة تتس�بب فى اضطراب ولغط كبيرين 
بحي�اة القاهريي�ن اليومية وتدفع أه�ل المدينة نحو 
أس�ئلة مربك�ة ع�ن مس�ار حيواتهم. رواية رس�ائل 
س�بتمبر هي العمل الثالث لكاتبها بعد روايته األولى 
)رائحة موالنا( الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب في 
2012، والمجموع�ة القصصية )في مواجهة ش�ون 
كونري( الصادرة عن دار روافد للنش�ر والتوزيع في 

نهاية عام 2013.

»رسائل سبتمرب«

          فؤاد كاظم العبودي

القلب شطيرة احزان
متنوعة........

وضعها القدر في اعماقي
عيون الليل مسهدة في مقلتي

والحب قطع تذكرة سفر
الى المجهول.....

عنواني ضيعته اقدامي 
المصابة بالشلل

وأبي كان يذكرني
بميالدي في عام) التموين(

عمري غادرني في احدى
عربات القطار العتيق
الذي كان يمر بالقرب

من ) ست زبيدة ( في الكرخ
ونخلة ناظم الغزالي
تحتضنه ....بسعفها

الوارف الظالل
بقميصي االبيض
وسروالي االسود

اقطع ) دربونة( المال جواد
الى مدرستي 

أمي تالحقني حتى اخر
مقطع من الزقاق الى المشاهدة

أجمع أحزاني مذ كنت صغيرا
في كراس اللغة العربية

أقراني يلهون ويشترون
وأنا انتظر الفرصة االخيرة

كي اوفر شراء )طاسة ( اللبلبي
قطار المنصورية

يئن مثلي.....
زاحفا بعجالته على سكة السالمة

حتى ....صار الحزن
صديقي األزلي

           مؤيد عبد الزهرة

أنا رجٌل تطوقني األحالُم
ًمْن كلِّ الجهاِت 

ال استطيُع مغادرتها 
يأخذني الفرُح 

واِر في المعصِم  إذ تصبُح كالسِّ
عِب مفارقتها  من الصَّ

ليَس لجماليِة اإلبحاِر فيها 
إنما إلحساسي بقيمِة حضورها 

أحلُم بعصافيَر ملونة ْ 
َجَر  تمأل الشَّ

وشوارَع تزهُر بالبنفسِج 
وتالٌل وسهوٌل مترعٌة بالخضرْة 

***
أحُلىم بها وتحلُم بي 
لقاٌء يختزُل أشواَقَنا

شطرية احزان

رجل تطوقه األحالم 
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العدد )1436( الثالثاء  9  آيار  2017
اعالنات9

)اعادة اعالن مناقصة تنظيف مستشفى ابن اهليثم للعيون(
يلر ادارة مستشلفى ابلن الهيثم  التعليملي للعيون االعلان ملقدمي 
العطلاءات املؤهلني وذوي الخربة يف مجلال التنظيف لتقديم عطاءاتهم 
ضملن الوثائق القياسلية للعمل الخلاص بتنظيف املستشلفى وتتوفر 
لدى املستشلفى التخصيصات املالية ضمن املوازنة الجارية لعام 2017 
وبكلفلة تخمينية قدرهلا ) 111.482.000مائة واحلدى وعرش مليون 
واربعمائة واثنان وثمانون الف دينار فقط(وبامكان مقدمي العطاءات 
الراغبني يف رشاء وثائق العطاء وباللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري 
اىل السليد مدير املستشلفى وبعد دفع قيمة بيع  الوثائق غري مسلردة 
والبالغة ) 50.000 خمسون الف دينار ( رشاء وثائق العطاء اىل العنوان 
التايل ) مستشلفى ابن الهيثلم التعليمي  للعيون الطابلق االول الوحدة 
القانونية ( وبموعد اقصاه الساعة الثانية عرش من يوم االربعاء املصادف 
2017/5/17 وسليتم فتح العطلاءات بحضور مقدملي العطاءات او 
ممثليهلم الراغبلني بالحضور يف مقر املستشلفى  الطابق االول القاعة 
رقم واحد يف السلاعة الثانية عرش  والنصف ملن يوم االربعاء املصادف 
2017/5/17 وتكلون العطاءات نافذة لغايلة 90 يوم من تاريخ الغلق 
ويجلب ان يتضمن العطاءات بتامينات اولية عىل شلكل خطاب ضمان 
مرصيف او صك مصدق يقدر) 1.114.820 مليون ومائة واربعة عرش الف 

وثمانمائة وعرشون دينار ( نافذ لغاية )120( يوم من تاريخ الغلق 
ماحظة /

يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان

مديرية زراعة دياىل 
االرايض /التعاقد

انذار
اىل ورثة املتعاقد )حسلني لفتة 

مهدي (
بخصوص العقد الزراعي املرقم 
654 يف 1984/3/1 املربم وفق 
 1970 لسلنة   117 القانلون 
عمليلات  بسلبب  واملفسلوخ 
االسلتصاح راجلني حضوركم 
لغرض استكمال  اجراءات نقل 
حقلوق والتزاملات اىل الوريلث  
املستغل الفعيل للمساحة للعقد 
الزراعي اعاه وحسلب رشوط 
االفضليلة للمتعاقلد خال مدة 
) 90( يلوم ملن تاريلخ النرش 
اتخلاذ  يتلم  سلوف  وبخافله 

االجراءات القانونية بحقكم 
محمد نجيب محمد عيل غالب
مدير الزراعة يف محافظة ديلاىل

مجلس القضاء االعىل
اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد 607/ب/2017
التاريخ 2017/5/8

اعان
اىل املدعلى عليهلم /1-سلعاد 

محمد شاكر عبد الوهاب
2-عبلد الحافلظ عبلد الوهاب 

عيل
3- حكيمة عبد الوهاب عيل

اقاملو املدعلني كا ملن ) رعد 
واحملد وحامد ومنى واسلماء 
ومحمد امني وسعد ومصطفى 
ومحملود ( اوالد محمد شلاكر 
عبلد الوهلاب وطرفلة ابراهيم 
خللف الدعلوى البدائية املرقمة 
هلذه  املام  607/ب/2017 
املحكمة ضدكم والذين يطلبون 
الحكم فيها بازالة شيوع العقار 
بيعا العائد ملورثهم محمد شاكر 
عبد الوهاب عيل تسلسل 9/660 
القبلة وملجهولية محل اقامتكم 
وحسلب رشح القائلم بالتبليغ 
وتاييلد املجلس البللدي ملنطقة 
البكلر واالحرار ودور الشلؤون 
عليله تقلرر  تبليغكلم اعانلا 
بصحيفتلني يوميتني بالحضور 
امام هلذه املحكمة صباح يوم 
 2017/5/21 املوافلق  املرافعة 
وعند عدم حضوركم او ارسلال 
من ينوب عنكم قانونا ستجري 
املرافعلة بحقكم غيابيلا وعلنا 

وفق االصول

اعان جريدة
اىل /الرشيك   زمن ثائر عدنان

اقتىض... حضلورك اىل صندوق 
الكائن قرب  العراقي  االسلكان 
رشكة اشور للمقاوالت /شارع 
خريسلان وذللك لتثبيت اقرارك 
باملوافقلة علىل قيلام رشيلكك 
السليد )صاللح نجلم معروف 
( بالبنلاء عىل حصته املشلاعة 
يف القطعلة املرقملة )790/1( 
مقاطعلة )3 ابو غرب(  لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخال 
مدة اقصاها خمسلة عرش يوم 
داخلل العلراق وشلهر خلارج 
العراق من تاريلخ نرش االعان 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبا 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

اعان
اىل الرشيك )قيس رشيد يوسف 
حضلورك  اقتلىض   ) حسلن 
صندوق االسلكان فرع النجف 
لتثبيت  الغدير وذللك  /شلارع 
اقلرارك باملوافقلة علىل قيلام 
رشيلكك ) فجلري حسلن عبد 
الله محملد ( ببناء عىل حصته 
املرقملة  القطعلة  املشلاعة يف 
3/58040 مقاطعة /4 جزيرة 
النجف حي النلداء عرصة ملك 
مسلاحتها  مناصفلة  رصف 
100م لغرض تسلليفها قرض 
االسلكان وخال مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعان وبعكسله سلوف 
االعلراض  يف  حقلك  يسلقط 

مستقبا

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 563 /ب2017/5
التاريخ 2017/5/8

اعان
اىل /املدعى عليه )ميثاق فاضل عبد(

قرارهلا   املحكملة  هلذه  اصلدرت 
بتاريلخ   563/ب2017/5  املرقلم 
2017/3/15 واملتضمن الحكم بالزام 
املدعلى عليهملا عاء حافلظ كاظم 
وميثاق فاضل عبد بتاديتهما بالتكافل 
والتضامن فيما بينهما للمدعي املدير 
املفوض ملؤسسلة االسكان التعاونية 
اضافلة لوظيفتله مبلغا  قلدره الف 
وسبعمائة وخمسلون دوالر امريكي 
وهو مجموع املبالغ املرتبة بذمتهما 
للمدعي من مبلغ القرض والغرامات 
التاخرييلة بموجلب اتفاقية القرض 
  2015/11/23 بتاريلخ  املحلرر 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبللغ  القضائلي يف محكملة 
بداءة الكوت واشعار منطقة الزبيدية  
سلعيد جودة نارص الزبيدي  لذا تقرر 
تبليغلك بالقرار املذكلور بصحيفتني 
محليتلني يوميتلني ولك حلق الطعن 
عىل القرار املذكور خال املدة املقررة 
القانونيلة  الطعلن  طلرق  بكافلة  
وبعكسله سيكتسلب  املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 

املناذرة
العدد 273/ش/2017
التاريخ 2017/5/8

اىل املفقود )عبد مسلم عذاب حمزة (
اعان

اقلام وللدك املدعلي ) غسلان عبلد 
مسلم عذاب ( الدعوى املرقمة 273/
ش/2017 يطللب فيه الحكم بوفاتك  
كونلك مفقلود يف الحلرب العراقيلة 
االيرانية بتاريخ 1988/4/18 وعليك 
يف  املحكملة  هلذه  املام  الحضلور 
موعد املرافعلة املوافق 2017/5/14 
السلاعة التاسلعة صباحا ومن لديه 
الحضلور  املفقلود  علن  معلوملات 
اىل هلذه املحكملة يف موعلد املرافعة 
اعاه وبخافه سلوف تسري املحكمة 

باالجراءات وفق القانون
القايض

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 25073/3 
حي املياد بأسلم العراقية )سهام عبد 
حمزة ( فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار 

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة

ملحافظة املثنى /قسلم شؤون االحوال 
املدنية
اعان

قدم املواطن)نور عدنان هاشلم( طلبا 
اىل هلذه املديريلة يطللب فيله تبديلل 
االسلم وجعله )شلنايه نلور ( بدال من 
)نلور( وعما باحكام امللادة ) 22( من 
قانلون البطاقة الوطنية رقم 3 لسلنة 
2016 املعدل تقلرر نرش الطلب باحدى 
الصحلف املحلية فملن لديله اعراض  
مراجعة هذه املديرية خال فرة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسله سلوف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديلر 
واالقامة/وكالة

فقدان 
فقلدت هويلة املوظلف ) محملد زغري 
عبلاس كلهلام ( الصلادرة ملن وزارة 
املنتوجلات  توزيلع  –رشكلة  النفلط 
النفطية هيئة توزيع الجنوب –البرصة  
املرقملة )17210(فعىل ملن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
البلرصة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 17/كشف/2017
التاريخ 2017/5/8

اعان
اىل املطللوب الكشلف ضلده /رشكلة 
فالكلون للخدملات االمنيلة /مديرهلا 
املفوض محمد محسن محمد املوسوي 

اضافة لوظيفته
املسلتعجل  الكشلف  طالبلة  اقاملت 
عواطف جاسلم عطية الدعوى البدائية 
املرقمة 17/كشف/2017  ضدك والذي 
يطلب فيها قيملة االرضار الحاصلة يف 
اللدار املرقملة 662 تسلسلل 45/124 
)الفريس( بمبلغ قدره )50.000.000( 
خمسلون مليون دينلار ولتعذر تبليغك 
حسلب رشح املبللغ القضائلي لهلذه 
ملنطقلة  البللدي   واملجللس  املحكملة 
حلي عملان عليه تقلرر تبليغلك اعانا 
يوميتلني  محليتلني  بصحيفتلني 
بالحضلور املام هلذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2017/5/16 وعند 
عدم حضورك او ارسلال من ينوب عنك 
قانونا وبعكسه سلوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اعان
اىل الرشيلك /حضوة ردام عطوان 
صنلدوق  اىل  حضلورك  اقتلىض  
االسلكان العراقلي فلرع النجف 
خللف مديريلة ماء النجلف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك السليدة /لطيفة  خضري 
ثجيل بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعلة املرقملة 2847/116 
/خلان حماد مناصفة مسلاحته 
قلرض  تسلليفه  لغلرض  300م 
اقصاهلا  ملدة  خلال  االسلكان 
خمسلة عرش يوما داخلل العراق 
وشلهر خارج العراق ملن تاريخ 
النلرش االعان وبعكسله سلوف 

يسقط حقك يف االعراض

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف بابل 

االتحادية
محكمة بداءة الكفل

العدد : 1/استماك /2017
التاريخ 2017/5/8
اىل املستملك منهم 

ومللوملة  وحسلنية  حسلن    -1
وبدرية وشكرية اوالد وبنات عبد 

الزهرة حسن الصياح
2- ريمة عمران

3-علواد وفلؤاد وابراهيم وسلعد 
اوالد موىس عمران

4- جاسم ذرب
جانلب  اىل  الثاللث  الشلخص 

املستملك منهم /عبيلة عبد عيل
اعان

نظلرا القاملة الدعلوى املرقملة 
قبلل  ملن   2017/ 1/اسلتماك 
املستملك مدير عام رشكة مصايف 
الوسلط اضافلة  لوظيفته والذي 
يطللب فيله اسلتماك جلزء من 
القطعة املرقمة 5 مقاطعة 21 ام 
نعجلة وملجهولية محلل اقامتكم 
تقلرر تبليغكم علن طريق النرش 
رسلميتني  محليتني  بصحيفتلني 
للحضلور املام محكملة بلداءة 
الكفل يف تمام السلاعة التاسلعة 
 2017/5/16 يلوم  صبلاح  ملن 
وبعكسله سلوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وحسب االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد 1110/ب/2017
التاريخ 2017/5/8

اىل املدعى عليه/ ماجد علوان نجم
اعان

اىل املدعني فالح وايمن واميمة وزينب 
اوالد حسلن عبلد الرحملن الدعلوى 
1110/ب/2017  املرقملة  البدائيلة 
ضدك والذي يطلب فيها تخلية العقار 
تسلسلل 31/90)الكلزارة( بموجب 
العقد املؤرخ 2011/4/20 للفرة من 
2011/11/1 ولغاية 2011/12/31 
ببلدل ايجلار شلهري قلدره مائتان 
وخمسة وعرشون الف دينار ولتعذر 
تبليغك حسلب رشح املبلغ القضائي  
لهذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة 
بريهلة والكلزارة عليه تقلرر تبليغك 
اعانا بصحيفتلني محليتني يوميتني 
بالحضلور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعلة املوافلق 2017/5/15 
وعنلد عدم حضلورك او ارسلال من 
ينلوب عنك قانونا وبعكسله سلوف 
تجلري املرافعة بحقلك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

اعان جريدة
اىل /الرشيك  عيل حسني عيل – حسن 
حسلني عيل – ابتسلام  حسلني عيل 
–سهام حسني عيل –القارص حسني 

احمد حسني
صنلدوق  اىل  حضلورك  اقتلىض... 
االسلكان العراقي الكائن قرب رشكة 
اشلور للمقاوالت /شلارع خريسان 
وذللك لتثبيلت اقلرارك باملوافقة عىل 
قيلام رشيلكك السليد )ماجلد معلة 
مهدي ( بالبناء عىل حصته املشلاعة 
 )157/10( املرقملة  القطعلة  يف 
مقاطعة )22 غوال(  لغرض تسليفه 
قرض االسلكان وخال مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خلارج العراق من تاريخ نرش االعان 
وبعكسله سلوف يسلقط حقلك يف 

االعراض مستقبا 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
االطباء فرع النجف بأسم ) الدكتورة 
رغدة عبلد الله فتحي ( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة التقدير املرقم 90 
يف 2017/4/13  تاجلري االماك املدرجلة مواصفاتها يف القائمة املرفقة 
طيا والبالغ عددها )39( ملك اسلتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقلم )21( لسلنة 2013. فعىل من يرغب االشلراك باملزايلدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميسلان – سكرتري اللجنة وخال مدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل 
عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خال الدوام الرسمي من 
اليوم االخري من مدة االعان ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية 
امليمونة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية 

اجور قانونية اخرى.

ملحق البيان رقم )1( لسنة 1994 صادر عن وزير الزراعة
وفق احكام القانون رقم 42 لسنة 1987

اسلتنادا الحكام الفقرة )ثالثلا ( من املادة  
الثانيلة ملن قانون اعلادة تنظيلم امللكية 
الزراعية يف مشلاريع االسلتصاح رقم 42 
لسنة 1987 والحكام الفقرة )1( من املادة 
الرابعلة ملن التعليمات رقم )119( لسلنة 

1987
تقلرر شلمول القطلع املوصوفلة ادنلاه 
والداخللة ضمن مرشوع ري اليوسلفية  يف 
محافظة بغداد باحكام القانون انف الذكر 
وتعترب مسلتوىل عليها من تاريخ اول نرش 
لهذا البيان يف الجريدة اليومية عما باحكام 

املادة الرابعة من القانون املذكور.
رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

1

14/ابو 
حصوة

18/13

14/ابو 
حصوة

25/18

14/ابو 
حصوة

25/58

14/ابو 
حصوة

218/1425/2425/59
4/119/125/2525/70

4/2219/225/2625/74
18/420/125/2725/79
18/520/225/2825/81
18/621/125/2925/83
18/721/325/4625/88
18/81/425/4725/89
18/92/325/5028

18/102425/5131/1
18/1125/1625/5231/2
18/1225/1725/5732

املهندس 
فالح حسن زيدان

وزير الزراعة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 137 
التاريخ: 2017/4/19 

نوع ت
الملك

رقمه 
وموقعه

مساحته 
القيمة التقديرية مدة االيجارم2

القيمة التقديرية كتابارقما

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت1
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت2
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت3
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت4
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت5
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت6
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت7
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت8
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت9
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت10
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت11
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت12
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت13
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت14
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت15
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت16
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت17
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت18
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت19
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت20
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت21
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت22
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت23
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت24
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت25
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت26
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت27
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت28
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت29
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت30
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت31
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت32
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت33
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت34
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت35
مليون دينار 1000000ثالث سنوات50الميمونةحانوت36
مليون دينار 1000000ثالث سنوات50الميمونةحانوت37
مليون دينار 1000000ثالث سنوات50الميمونةحانوت38
مليون دينار 1000000ثالث سنوات50الميمونةحانوت39
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احتاد الكرة يقنع نظريه اآلسيوي باقامة مبارايت الزوراء واجلوية يف العراق
      بغداد/ المستقبل العراقي

نج�ح االتحاد العراق�ي لكرة الق�دم باقناع 
نظيره االسيوي باقامة مباراتي فريقي الزوراء 
والق�وة الجوية برس�م ال�دور نص�ف النهائي 
لبطول�ة كاس االتح�اد االس�يوي ع�ن منطقة 

غرب اسيا في العراق.
وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود 
ان االتحاد نجح في اقناع نظيره االس�يوي في 
اقام�ة مبارات�ي ال�دور نصف النهائ�ي لبطولة 

كاس االتحاد االسيوي في العراق .
ان  ق�رر  االس�يوي  االتح�اد  ان  واض�اف 
يكون ملعب فرانس�وا حريري في اربيل مكانا 
الحتض�ان المباراتين عل�ى اعتب�ار ان الملعب 
احتض�ن العدي�د م�ن المباريات الرس�مية في 
تصفيات كاس العالم واالولمبياد ونهائي كاس 

االتحاد االسيوي 
واضاف ان االتحاد يس�عى ب�كل جهده الن 
تك�ون الماعب االخ�رى في كرب�اء والبصرة 
تحت أنظار االتحاد االس�يوي م�ن اجل منحها 
الفرصة المناس�بة كما تم منحها لملعب اربيل 
فضا على اس�تيعاب ملعب كرباء العدد االكبر 
م�ن الجمه�ور المتعط�ش لرؤي�ة فرق�ه على 
ماعبه.مؤك�دا ان االتح�اد طل�ب م�ن االتحاد 
االس�يوي اقام�ة المباراتي�ن المحددتي�ن على 
ملع�ب كرب�اء لمن�ح الفرصة لملع�ب كرباء 
ليدخ�ل ضم�ن الخدم�ة االس�يوية ، مبين�ا ان 
االتح�اد تلق�ى تطمين�ات اس�يوية بخصوص 

الطلب العراقي .
وقدم مس�عود نياب�ة عن االس�رة الكروية 
شكره وتقديره لرئيس نادي القوة الجوية انور 
حم�ه لمواقفه الوطني�ة المتمي�زة وموافقته 

عل�ى اج�راء المباراتين ف�ي اي ملع�ب يحدده 
االتحاد االس�يوي اذ وضع السيد رئيس النادي 

فريق القوة تحت تصرف اتحاد الكرة “.
وك�د اتح�اد الك�رة، أنه ق�دم طلبا رس�ميا 
لاتحاد اآلسيوي بإقامة مباراة فريقي الزوراء 
والق�وة الجوي�ة ف�ي كاس االتحاد اآلس�يوي 
على ملعب كرب�اء بدال من اربيل، مبينا أن ذلك 
ياتي لس�عة الملعب وامكاني�ة حضور جمهور 
الفريقين.وق�ال مصدر من داخ�ل االتحاد ، إن 

‘االتحاد يثم�ن كثيرا خطوة االتحاد الىس�يوي 
بالموافق�ة عل�ى إقامة مباراة فريق�ي الزوراء 
والق�وة الجوية ضمن منافس�ات كاس االتحاد 
األس�يوي لكرة القدم في الع�راق وعلى ملعب 

فرانسوا حريري في اربيل’.
وأضاف المصدر أن ‘االتحاد قدم طلبا رسميا 
إلقمة المباراة على ملعب كرباء الدولي بدال من 
فرانس�وا حريري’، مبينا أن ‘االتحاد يعتز كثيرا 
بماعب اربيل والماعب األخرى وليس�ن هناك 

اي فوارق’.وتاب�ع المص�در أن ‘االتح�اد اختار 
ملع�ب كرب�اء الدوللي نظرا لس�عته وإمكانية 
حضور جمهور الفريقين، س�يما وهما يمثان 
قطبي الك�رة العراقية’.من جانب�ه وصل وزير 
الش�باب والرياضة عبد الحسين عبطان، امس 
االثنين، ال�ى عاصمة مملك�ة البحرين المنامة 
لبحث مس�الة رفع الحظر عن الك�رة العراقية 

مع االتحادين الدولي واالسيوي بكرة القدم.
 واك�د عبطان ف�ي بيان تلقت “المس�تقبل 

العراقي” نسخة منه، انه سيجتمع اليوم الثاثاء 
ف�ي المنام�ة م�ع االتح�اد الدولي واالس�يوي 
لمتابعة مش�روعية حق العراق في رفع الحظر 
ع�ن الماع�ب الرياضية، واقامة مب�اراة الدور 
نص�ف النهائي لبطولة كاس االتحاد االس�يوي 
2017 بي�ن ال�زوراء والقوة الجوي�ة في ملعب 

كرباء الدولي او في مدينة البصرة الرياضية.
 وطمأن عبطان، الجماهير الرياضية الى ان 
الوزارة س�تواصل جهودها الحثيثة التي بذلتها 

خ�ال المدة الماضية من اج�ل اصدار قرار من 
االتحادين الدولي واالس�يوي لكرة القدم خال 
اجتماعات المنامة، برف�ع الحظر عن الماعب 
العراقية.  ودعا عبطان الجماهير الرياضية الى 
التحلي بالصبر والتشجيع المثالي في مباريات 
الدوري الممتاز حتى نعطي رسالة ايجابية عن 
الخطوات المدروس�ة التي اتخذتها الوزارة من 
اج�ل تلبية متطلبات ملف رفع الحظر الذي بات 

على األبواب واالمر اصبح بايدينا.

عبطان يبحث مع انفاتينيو وسلمان آلية تنفيذ رفع احلظر عن املالعب العراقية

وديتان جتمعان املنتخب االوملبي بنظريه السوري الشهر املقبل
              بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن م�درب المنتخ�ب االولمبي عبد الغني ش�هد، ع�ن تأمين 
مباراتي�ن وديتي�ن م�ع المنتخب الس�وري في بي�روت مطلع 
الش�هر المقبل.وق�ال ش�هد، في تصري�ح تابعته “المس�تقبل 
العراقي” “هناك اتفاق جرى بين رئيس االتحاد الس�وري لكرة 
الق�دم ونظي�ره العراقي على هام�ش تواجدهما ف�ي اجتماع 
كونغ�رس الفيف�ا المنعق�د ف�ي البحري�ن، لتأمي�ن مباراتي�ن 
وديتين بي�ن المنتخبين ف�ي العاصمة اللبناني�ة بيروت مطلع 
الش�هر المقبل”.واضاف، انه “تلقى اتص�االً هاتفيا من رئيس 

االتح�اد عب�د الخال�ق مس�عود، المتواج�د حاليا ف�ي المنامة 
على هامش اجتم�اع الكونغرس، من أج�ل تثبيت موعد إقامة 
مباراتي�ن وديتين ف�ي بيروت”، موضحا ان “الموعد س�يكون 
مبدئيا أثناء تفرغ العبي المنتخب وأيام الفيفا”.واش�ار ش�هد 
ال�ى ان “االتحاد العراق�ي وبطلب من الجه�از الفني للمنتخب 
األولمبي خاطب اتحادات االمارات وس�لطنة عمان ولبنان من 
اج�ل تأمين مباراتين وديتي�ن في الفترة م�ن 5 وحتى 15 من 
ش�هر حزيران المقبل”.وبين “ولعدم تلقين�ا رد من االتحادات 
المذكورة تعد فرصة مواجهة المنتخب السوري جيدة”، ولفت 
ال�ى ان “الصعوب�ات التي تواجه المنتخ�ب األولمبي تكمن في 

صعوبة تجّمع الاعبين الس�تمرار الدوري المحلي، لذا علينا ان 
نستغل فترة توقف الدوري خال نهاية الشهر الجاري الرتباط 

المنتخ�ب الوطن�ي بتصفي�ات كأس العالم وكذلك 
أي�ام الفيفا لجم�ع الفريق حي�ث تنتظرنا 

تصفيات آسيا التي ستقام في السعودية 
ف�ي التاس�ع عش�ر م�ن ش�هر تم�وز 
المنتخب األولمبي  المقبل”.يذك�ر أن، 
س�يخوض التصفي�ات ف�ي مجموعة 
تضم منتخب�ات الس�عودية والبحرين 

وافغانستان.

سلة العراق باملجموعة الرابعة يف تصفيات 
آسيا املؤهلة لكأس العالـم 2019

حمامي مييس يفرس حيثيات 
رفع اإليقاف الدويل

مورينيو يستقر عىل بديل أملاين لروين

              بغداد/ المستقبل العراقي

أوقعت قرعة التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس 
العالم لكرة السلة )الصين 2019( ، التي جرت في 
مدينة غوانغج�و الصينية، العراق في المجموعة 

الرابعة الى جانب كازاخستان وقطر وإيران.
وج�رت في مدين�ة غوانغج�و الصيني�ة القرعة 
ارب�ع  عل�ى   16 ال��  الف�رق  ووزع�ت 

مجموعات على النحو التالي:
المجموع�ة االول�ى: الصين، 
كوري�ا  نيوزيلن�دا، 
الجنوبية، هونغ كونغ

الثانية:  المجموع�ة 
تايوان،  الياب�ان، 
 ، ليا است����را

الفلبي�ن. المجموعة الثالثة: س�وريا، لبنان، الهند، 
االردنالمجموع�ة الرابع�ة: الع�راق، كازاخس�تان، 

قطر، إيران.
ف�ي  م�رة  الول  ونيوزيلن�دا  اس�تراليا  وتش�ارك 
التصفيات اآلسيوية التي ستقام في النصف الثاني 

من العام الجاري 2017.
وستتأهل من كل مجموعة 3 منتخبات ليصبح عدد 
المتأهلين ١٢ منتخبا توزع على مجموعتين بحيث 
تتأهل 3 منتخبات م�ن كل مجموعة باإلضافة إلى 
أفض�ل فريق في المرك�ز الرابع، ف�ي المجموعات 
النهائي�ة .ويقام ال�دور النهائ�ي للتصفيات بنظام 

الذهاب اإلياب بين المنتخبات المشاركة.
يذكر ان س�بعة منتخبات من آس�يا ستش�ارك في 
نهائيات كأس العالم التي تقام في الصين في ايلول 

2019، بمشاركة 32 منتخبا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد المحامي اإلس�باني خوان دي ديوس كريس�بو، ال�ذي أدار قضية الطعن لرفع 
عقوب�ة إيقاف الاعب األرجنتيني ليونيل ميس�ي، أنه قد تبي�ن أن كلمات مهاجم 
برشلونة عقب مباراة منتخب باده أمام تشيلي بتصفيات مونديال روسيا 2018 

، لم “تحمل إهانة فادحة” كما لم تتوافر األسباب لمعاقبته.
وكان�ت لجن�ة االس�تئناف باالتحاد الدول�ي لكرة الق�دم )فيفا( قد قبل�ت الطعن 
المرف�وع من قب�ل اتحاد اللعب�ة األرجنتيني ووافق�ت على رفع عقوب�ة االيقاف 
التي فرضت على ميسي.يش�ار إل�ى أن اللجنة التأديبية التابع�ة للفيفا قد فرضت 
عقوب�ة إيقاف ألربع مباريات بحق ميس�ي لتوجيهه س�بابا لحكم مس�اعد خال 
مباراة األرجنتين أمام تش�يلي في 23 مارس/آذار الماضي ضمن تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.وأشار المحامي إلى أن كلمات ميسي لم 
تتضمن إهانة فادحة موضحا “إذا تم فهم كلماته على أنها س�بابا فقد كان البد أن 

يتصرف الحكم وقتها على أساس ذلك”.
وأوضح أن “هذا النوع من الس�باب استخدمه ميسي من قبل وأيضا التشيلي جاري 
ميديل، إنه نوع من التنفيس عن الحالة النفس�ية وليس س�بابا ألنه ليس موجها إلى 
أحد”.يذك�ر أن عقوب�ة اإليقاف ت�م تطبيقها على ميس�ي لمباراة واح�دة كانت أمام 
بوليفيا وخس�رها المنتخب األرجنتيني بهدفين دون رد، ليحل منتخب التانجو خامسا 
في ترتيب جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 22 

نقطة.
وتم قبول الطعن برفع العقوبة الخميس الماضي في مقر الفيفا بزيورخ.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تقر البرتغال�ي جوزيه موريني�و، المدير الفني 
لنادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي، على بديل واين 

روني، هداف منتخب إنجلترا التاريخي.
وأش�ارت تقارير صحفي�ة، إلى اقت�راب روني من 
الرحي�ل ع�ن مانشس�تر يونايت�د بنهاية الموس�م 
الحال�ي، واحتمالي�ة عودت�ه إل�ى نادي�ه الس�ابق 

إيفرتون، أو انتقاله للدوري الصيني.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أّن مورينيو 
اس�تقر على ض�م األلمان�ي ماركو روي�س، العب 
بوروس�يا دورتمون�د، ليك�ون خليف�ة رون�ي بعد 

رحيله، كما أن “سبيش�ال وان” تقدم إلدارة أس�ود 
الفيس�تيفال، بعرض لض�م الدول�ي األلماني الذي 

يرغب في اللعب بالدوري اإلنجليزي.
وأوضح�ت الصحيفة، أّن أتلتيك�و مدريد يرغب في 
ضم صاحب ال� 27 عاًما، في حال رحيل الفرنس�ي 
أنطوان جريزمان، الذي ارتبط اس�مه بمانشس�تر 

يونايتد اإلنجليزي.
ويواج�ه مورينيو أزمة في خط الهجوم للموس�م 
المقبل، فبعد إصابة السويدي زالتان إبراهيموفيتش 
وانتهاء عقده مع الش�ياطين الحم�ر، واالحتمالية 
الكبي�رة لرحيل رون�ي، يحتاج الم�درب البرتغالي 

لضم مهاجم لتعويض غياب الثنائي.

كافاين يلمح إىل وجهته املقبلة

ظهري أتلتيكو جيتاز الكشف الطبي يف ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

مهاج�م  كافان�ي،  ادينس�ون  ق�ال 
نادي باريس س�ان جيرم�ان، إنه قد 
يعود لفريقه الس�ابق نابولي، بعدما 
ينته�ي عقده مع حامل لقب الدوري 

الفرنسي لكرة القدم في 2020.
وج�دد مهاج�م أوروج�واي، ال�ذي 

خ�اض 91 مب�اراة م�ع 

منتخب باده، عقده مع باريس سان 
جيرمان في أبريل/نيسان الماضي.

وس�جل كافان�ي، 128 هدف�ا خال 
195 مب�اراة مع الفريق الفرنس�ي، 

وهو رقم قياسي.
ف�ي  عام�ا(،   30( كافان�ي  وق�ال 
تصريح�ات لس�كاي س�بورت “بعد 
باري�س س�ان جيرم�ان ال أعرف ما 
تغيي�ر  أردت  إذا  ولك�ن  س�يحدث، 

الفري�ق فربم�ا اخت�ار الع�ودة إل�ى 
نابولي ومنه إلى بلدي”.

نابول�ي  إل�ى  ع�دت  “إذا  وأض�اف 
أك�ون  أن  أرغ�ب  فإنن�ي  مس�تقبا 
وقته�ا ف�ي حالة جيدة. س�نرى في 
نهاية عقدي الحالي الذي ينتهي في 

.”2020
وانض�م كافان�ي إل�ى باريس س�ان 
قض�اء  بع�د   ،2013 ف�ي  جيرم�ان 

3 س�نوات ف�ي نابول�ي اإليطال�ي.
وق�ال كافان�ي “ال أريد الع�ودة إلى 
بل�دي عندما أك�ون متقدم�ا للغاية 
ف�ي الس�ن.. أود أن أترك ك�رة القدم 
االحترافية بمس�تو مرتف�ع.. أتمنى 

ذلك.
أود االعتزال بناء على قرار أتخذه 

وليس ألنن�ي لم أعد قادرا على 
تقديم أداء جيد”.

دومينيك: كريستيانو رونالدو أفضل بعيدًا
عن ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد المدير الفني الس�ابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم، ريمون 
دوميني�ك، أن البرتغال�ي كريس�تيانو رونالدو كان س�يصبح 
األفض�ل في العالم إذا لم يلعب في صفوف فريقه الحالي ريال 

مدريد.
وف�ي تصريح�ات لصحيف�ة “أو جوج�و” البرتغالي�ة، أبدى 
دوميني�ك إعجاب�ه الش�ديد بكريس�تيانو علي الرغ�م من أنه 
يشجع برش�لونة وال يمكنه إخفاء ضعفه حيال األرجنتيني 

ليونيل ميسي مهاجم الفريق الكتالوني.
وأكم�ل: “ينقس�م العالم اآلن بين مش�جعين لكريس�تيانو 
وآخرين لميس�ي، وبحكم تشجيعي لبرش�لونة أميل دائما 

لميسي”.
وتابع: “لكني اعترف بأنه عند مش�اهدتي لكريس�تيانو 
وهو يلع�ب أفكر فقط في كيفية ضم�ه لفريقي )في 
إش�ارة إلى البارس�ا(”، مضيف�ا “كريس�تيانو كان 
س�يصبح األفض�ل ف�ي العال�م إذا ل�م يلع�ب مع 

ري�ال مدريد”.وأش�اد دومينيك باالعب 
البرتغال�ي قائا: “حتي ف�ي المباريات 

دائما للفريق التي ال يك�ون فيها بكامل مس�تواه يضيف 
أشياء رائعة، هو لديه دوما الرغبة في الفوز وتسجيل األهداف”.
وواص�ل: “يمكنكم أن تقولوا عنه ما تش�اؤون ولكن أي مدرب 
يتمنى ضم العب بحجم كريس�تيانو لفريقه، ألن العب بقيمته 
يعرف كي�ف يدفع الفريق لألمام”.وعند س�ؤاله ع�ن إمكانية 
تتويج ص�اروخ ماديرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامس�ة 
ف�ي تاريخ�ه، رد دومينيك بأن فوز الاعب م�ع الملكي بثنائية 

الليجا ودوري األبطال األوروبي قد يسهل ذلك.
ويرى المدرب الس�ابق لمنتخب فرنسا أن المنافسة على جائزة 
الكرة الذهبية يجب أن يقتصر على كريس�تيانو وحارس المرمى 
اإليطال�ي المخض�رم جيانلويج�ي بوف�ون، فهم�ا المفض�ان 
بالنس�بة ل�ه لني�ل الجائزة.واختت�م: “بوفون ه�و الوحيد الذي 
يقدر علي منافس�ة كريس�تيانو من أج�ل الفوز بتل�ك الجائزة 
ألنه بطل إيطاليا وصانع المعجزات في حراس�ة مرمي فريقه 

يوفنتوس”.

المستقبل العراقي/ متابعة              

صحيف�ة  إن قال�ت  اإلس�بانية  “م�اركا” 
هيرناندي�ز،  الع�ب أتلتيك�و مدري�د، المعار ثي�و 

أالفي�س،  اجتاز الفحص الطبي بنادي ريال لديبورتيف�و 
مدري�د، ليصب�ح على بعد خط�وة من االنضم�ام له.وأكدت 
الصحيف�ة المدريدية أن النادي الملك�ي قطع الطريق على 
منافس�ه التاريخي، برش�لونة، ونجح في إقن�اع الظهير 
األيس�ر بالتوقي�ع لصالح�ه، رغ�م مفاوض�ات روبرت 
فيرنانديز، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، مع الاعب 

منذ أش�هر.وأضافت الصحيف�ة المقربة م�ن الميرينجي أن 
ثيو أجرى الفحص الطبي ف�ي العيادة الخاصة بريال مدريد، 

حيث لم ُتكتش�ف أي أمراض خطيرة تمنع قدوم الاعب لقلعة 
“س�انتياجو برنابيو”، مؤكدًة أن الريال يجهز 25 مليون يورو 

إلتمام الصفقة.وذكرت “ماركا” أن ريال مدريد لن يعلن رسمًيا 
عن التعاقد مع الاعب، س�وى بعد انتهاء آخر مباراة لديبورتيفو 
أالفي�س هذا الموس�م، أم�ام برش�لونة ي�وم 27 مايو/آيار، في 
نهائ�ي كأس مل�ك إس�بانيا.ويبلغ ثيو هيرنانديز م�ن العمر 19 
عاًما، ويلعب في مركز الظهير األيس�ر أو قلب الدفاع، وس�جل 

هدًفا واحًدا وصنع 4 آخرين مع أالفيس هذا الموسم.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن األن�ف واألذن م�ن األعض�اء الوحيدة يف جس�م 

اإلنسان التي ال تتوّقف عن الّنمو طوال فرتة الحياة.
هل تعلم أّن معدة اإلنس�ان تحتوي ع�ى ما يقارب 35 مليون 

غدة هضمّية.
ه�ل تعلم أّن الفي�ل يعّب عن حزنه بالبكاء، وهو بذلك يش�به 
اإلنس�ان يف الّتعبري عن رّدات فعله بالدم�وع فمن الّظاهر أّن 
الفيلة تبكي حني تحزن أو حني تفقد أحد صغارها، وتصاحب 
تل�ك الّدموع ترّصفات تش�به ترّصفات الب�ر؛ حيث تحتفظ 

بعظام صغارها بعد موتها من شّدة حزنها عليها.
هل تعلم أّن إسماعيل عليه السالم أّول من ركب الخيل.

هل تعلم أّن متوّسط عمر رمش العني الواحد يقارب 90 يوماً، 
علماً أّن رموش عني اإلنسان تتجّدد دائماً.

ه�ل تعلم أّن أّول من صنع الّصاروخ ه�ي أملانيا، وذلك يف عام 
.1942

هل تعلم أّن القدس تّم احتاللها عى مدى الّتاريخ 24 مرّة.
هل تعلم أّن طبيب أسنان قام باخرتاع الكريّس الكهربائّي الذي 
ُيس�تخدم يف اإلعدام، كما قام موظفون لدى توماس أديسون 

بوضع أّول تصميم فّعال له.
هل تعلم أّن دموع اإلنسان عند بكائه تحّفز الجسم عى إفراز 

مواد مسّكنة لأللم، حيث يتّم إفرازها من قبل املخ.
هل تعلم أّن أطول سلس�لة جبلّية هي سلس�لة جبال األنديز، 
ويبل�غ طوله�ا ح�وايل 7000 كم، حي�ث تقع يف ق�اّرة أمريكا 

الجنوبّية.

مهني�اً: تنهي عم�اًل جامعياً تن�ال عى أثره 
عالمة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالري�ك، فه�و م�الذك األخ�ري يف امللّم�ات 
واملصاعب.صحي�ًا: علي�ك بمأبريل�ة بع�ض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

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

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

وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

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

الرأي.

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

انقالب ملصلحتك

مهني�اً: تب�ر األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 
الحض�ور وتس�تعيد ش�هّيتك ع�ى الحي�اة.
عاطفي�اً: يدعوك الري�ك إىل أن تتخى قليالً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

 مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة 
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 
أوإرباك.عاطفياً: أفكارك واضحة وأس�لوبك 
مس�الم ال يخف�ي تحديات وال اس�تفزازات، 
وهذا ما يث�ري إعجاب الريك.صحياً: معظم 

اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

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

معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 
واالصطدام بأحدهم .عاطفي�ًا: تنعم بنهاية 
يوم س�عيد بعدم�ا أمضي�ت أوقاتاً مس�لية 
برفقة األصدقاء والعائلة وأنس�تك مش�اغلك 

لبعض الوقت

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

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

ما يسبب إحراجاً للريك معظم األحيان .

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

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املالحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
تركز ع�ى العالقات االجتماعي�ة وخصوصاً 

مع أشخاص من املحيط نفسه

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

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

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
4 بيضات مخفوقة

3 ملعقة كبرية جبن فيتا مفتتة
2/1 ملعقة صغرية فلفل اسود مطحون

ملح
1 ملعقة صغرية لبن

1 ملعقة كبرية زيت نباتي
طريقة التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم اخفقي البيض و امللح 
و الفلفل جيدا.

يف بولة اخرى اخفقي الجبن و اللبن جيدا.
س�خني الزيت يف مق�الة عى نار متوس�طة ثم 
ضعي مزي�ج البي�ض و قومي بتحري�ك املقالة 

برفق حتى يتوزع البيض عى املقالة.
عن�دا ب�دا نضج البي�ض ضعي مزي�ج الجبن و 

اللبن يف املنتصف طوليا.
قومي بثني طرف األومليت عى اآلخر ثم ضعيه 

يف طبق التقديم و قدمية ساخنا.

اليوغا حتسن حياة املرضى !
خلصت دراس�ة حديثة إىل أن جلس�ات اليوغا األسبوعية قد تؤدي 
إىل تحس�ن جودة حياة م�رىض التهاب القول�ون التقرحي، وهو 
الته�اب معوي مزمن ق�د يتفاقم بفع�ل التوتر..ويص�اب هؤالء 
امل�رىض بالته�اب يف األمع�اء الغليظة مصحوب أحيان�ا بأعراض 

كاإلسهال وآالم يف البطن.
وفح�ص الباحث�ون 77 مريضا بالتهاب القول�ون التقرحي ممن 
قال�وا إنهم يعانون م�ن تراجع جودة الحياة بس�بب املرض حتى 

بعد اختفاء األعراض.
وكلف الباحثون املش�اركني عشوائيا إما بحضور 12 جلسة يوغا 
أس�بوعّيا وإما باتباع نصائح مكتوبة تتعلق بالرعاية الشخصية، 
وخلصوا إىل أن جودة حياة مجموعة اليوغا تحس�نت كثريا..وقال 
هولغ�ر كريمر كب�ري الباحثني يف الدراس�ة، وهو باح�ث بجامعة 
دويسبغ-إيس�ن يف أملانيا، “تبدو )اليوغا( آمنة وفعالة، لذلك ُتعد 
إضافتها إىل أس�اليب العالج أم�را مفيدا بالتأكي�د… يمكنها عى 
األقل تخفيف األلم. ويجب أال تكون عالجا بديال، إذ يقترص دورها 

عى كونها تدخال إضافّيا”.

مواقع التواصل االجتامعي تتحول إىل شاشات تلفزيونية
كش�فت بعض مواقع التواصل االجتماعي النقاب عن تحويلها 
منصاتها االفرتاضية لخدمات جديدة للبث التلفزيوني، مما يؤكد 
يوم�ا بعد يوم نهاية شاش�ات التلفزي�ون التقليدية. كما تعمل 
الش�بكات االجتماعية عى االس�تفادة من إقبال الشباب املتزايد 
عى منصاتها وشدهم أكثر عب حزمة من التطبيقات التي توفر 
مش�اهدة لبامجهم املفضل�ة بأجود التقني�ات. وبات كثري من 
أفراد جي�ل األلفية يلجأون إىل منصات مثل يوتيوب وفيس�بوك 
وس�ناب شات وتويرت ملش�اهدة البامج واملسلس�الت إىل درجة 
بات هذا اإلقبال يهّدد التلفزيون التقليدي حتى لو لم تتضح بعد 
معالم هذا القطاع الناش�ئ.وعملت مواقع التواصل االجتماعي، 
أمام اإلقبال املتزايد من الش�باب عى متابعة برامجهم املفضلة 

عب شبكة اإلنرتنت.
ووفقا لتقرير من وول س�رتيت جورنال، وقعت سناب صفقات 
مع العديد م�ن القنوات وهي “يس أن بي يس” و”فايس ميديا” 
و”ديس�كفري” وغريها من املنابر اإلعالمية األمريكية الشهرية، 

من أجل نقل بث البامج األصلية لتطبيق سناب شات.

مادة جتعل املالبس قابلة إلصالح التمزق ذاتيا
صمم العلماء مادة جدي�دة »مضادة للماء« قد تجعل املالبس قادرة 
عى إصالح نفس�ها يف ح�ال تعرضت للتمزق، وكل م�ا يجب القيام 
ب�ه هو س�كب املاء ع�ى املنطقة املمزق�ة فقط.ويتوق�ع الباحثون 
استخدام هذا االبتكار يف مجموعة من التطبيقات، بما يف ذلك املعدات 
املطري�ة، واألدوات الطبي�ة ونوافذ الس�يارات ذات التنظيف الذاتي.
وطور الباحثون يف جامع�ة فرايبورغ، هذه املادة الثورية، التي تعد 
ح�ال فعاال للكثري من املش�اكل، وجدوه يف الطبيع�ة وتحديدا يف جلد 
الثعابني والس�حايل.وبدأ الفري�ق بتنفيذ هذا املروع من خالل غمر 
رشي�ط )مضاد للم�اء( مصنوع من مادة الب�ويل )PFA(، وهو نوع 
من البوليمري القابل للذوبان يف املاء يف الوسط، وطبقة مضادة للبلل 

)سيليكون نانوغراس( عى الحواف.
وق�ام الباحثون بخدش وإغراق امل�ادة املكونة من 3 طبقات: الجزء 
العلوي املضاد للماء، والبوليمر والسيلكون، يف املاء، حيث ستنفصل 
الطبقة العليا وتطفو، ليصبح الجزء السفيل مكشوفا ومن ثم يصلح 
البوليم�ري م�كان الخدش.ويب�دو أن العدي�د من العلم�اء يتطلعون 
الستخدام املاء، يف مجال املساعدة لتطوير مواد تصلح نفسها ذاتيا، 

حيث كشف Penn State العام املايض عن ابتكار مماثل.

1هضبة سورية محتلة 
2دولة جارة لسوريا

3منطقة سياحية سورية o هزار ولعب
4شخص بالغ o سوف لن نرضخ

5جسم سماوي o بمعنى سوى )مبعثرة(
6ال�م يف األع�ى o ت�رأس 7نهر صغ�ري o نقلم 
 o القلم 8أرض س�بخة مليئة بامل�اء والنباتات

قرية سورية قرب الحدود اللبنانية
9للنفي o وحدة عملة اجنبية 10مدينة سورية 

جنوب جبال طوروس قرب الحدود الرتكية

o أه�ال  1س�احة الش�هداء وس�ط دمش�ق 
)بالعامية( 2ملل o موبايل

3األساس واملنبع
4الش�خص ال�ذي يت�وىل األم�ور o يف الس�لم 

املوسيقي 5ثياب o الالحرب
6حرف ناصب o صنف

7الكات�ب أو الخطاط املنم�ق لكتابته o نزيل 
الوسخ باملاء 8شاعر عربي سوري راحل

9مملك�ة س�ورية قديم�ة 10أه�م أس�واق 
سوريا

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..األومليت باجلبن الفيتا املرصي
مكتبة هندية تعري البرش عوض الكتبطب

ب�دأت مكتب�ة يف مدين�ة حيدر آب�اد مروعا 
مبتك�را تتلخ�ص فكرت�ه يف اس�تعارة البر 
بدال عن الكتب ضمن مفهوم قديم يقوم عى 
تقاسم املعرفة. وصار بإمكان سكان املدينة 
الذي�ن يرغب�ون يف قراءة الكت�ب لفهم بعض 
األف�كار أن يس�تبدلوا الكت�اب بالجل�وس إىل 

شخص متمكن وقادر عى رشحها لهم.
وانطلق س�كان حيدر آب�اد يف اقرتاض البر 
م�ن املكتبة بدال م�ن الكتب، منذ م�ا يقارب 
ش�هرين، وهي من بنات أفكار هارشاد فاد، 
طال�ب اإلع�الم واالتصال يف جامع�ة أنابورنا 

يف حي�در آباد.وقال ف�اد وفقا ملوقع روس�يا 
الي�وم إن “أول مكتبة برية يف الهند، أقيمت 
يف إن�دور عام 2016، يف معه�د إندور الهندي 
لإلدارة، وتعتب حي�در آباد ثاني مدينة تطلق 
هذا املروع ع�ى أمل تعميم�ه بكامل املدن 
الهندي�ة”.وكان مفهوم املكتب�ة البرية قد 
انطلق ألول مرة م�ن الدنمارك يف عام 2000، 
م�ن قب�ل روني أبرجي�ل وش�قيقه وزمالئه، 
الذين كانوا يش�كلون حركة تسمى “أوقفوا 
العن�ف”، وكان اله�دف آنذاك هو اس�تخدام 

الكتب البرية وخباتهم.

خطاط مرشح لدخول غينيس بأكرب مصحف يف العالـم

عكف خطاط م�رصي بعد أن ترك 
املدرس�ة يف س�ن مبكرة، ملدة ثالث 
س�نوات عى تعليم نفس�ه بنفسه 
كتاب�ة م�ا يأم�ل أن يك�ون أك�ب 

مصحف يف العالم.
ونس�خ الخط�اط امل�رصي س�عد 
محمد حامد حش�يش )58 عاما(، 
الذي تغطي جدران وأس�قف بيته 
يف بلقين�ا م�ن محافظ�ة الغربية 
، الزخ�ارف اإلس�المية املرس�ومة 
بالي�د، الق�رآن ع�ى لفاف�ة ورق 

طولها 700 مرت.
املخطوط�ة  حش�يش  وع�رض 
الت�ي تكس�وها زخ�ارف دقيق�ة 
ملون�ة يف صندوق خش�بي طويل 

م�ن  الصفح�ات  بتقلي�ب  وق�ام 
خالل أس�طوانتني يف أعى وأس�فل 
ه�ذا  “ط�ول  وق�ال  الصن�دوق. 
املصحف 700 مرت، وبالطبع هذه 
كمية كبرية من الورق.. أنفقت عى 
املروع م�ن مايل الخ�اص خالل 
الس�نوات الثالث املاضية، وليست 
عندي ممتلكات أو أي يشء”.يأمل 
موس�وعة  املخطوط�ة  تدخ�ل  أن 
غيني�س لألرق�ام القياس�ية، وقد 
أفادت هذه األخرية أنه بينما يوجد 
بالفع�ل رقم قيايس ألكب مصحف 
مطب�وع يف العالم فإنه ليس هناك 
من يحمل لقب صاحب أكب نسخة 

من املصحف مكتوبة باليد.
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املفهوم املتطور لفكرة حياد القايضاخلوف من الكتابة
القاضي جعفر كاظم المالكيهيثم حسين

للكتاب�ة غواية وإغراء، لها رهبة وهيب�ة، عالمها مثير، وباعث على 
الخ�وف ف�ي آن واحد، لكن أّي ن�وع من الخوف ذاك ال�ذي تثيره الكتابة 
في نف�س الكاتب؟ هل يقتص�ر الخوف من الكتابة عل�ى الكاتب فقط؟ 
هل يقتصر على كاتب مبتدئ ناش�ئ أم أّنه يالزم المخضرمين أيضاً؟ أال 
يكون الخوف م�ن الكتابة مالزماً للس�لطات الدكتاتورّية أيضاً؟ أي لغز 
تش�تمل عليه الكتاب�ة حّتى تكون مصدر خوف وترهيب للكاتب نفس�ه 

تارة وللقارئ تارة أخرى وللسلطات القامعة في أحيان كثيرة؟
يتأرجح حجم الخوف -إذا جاز النظر إليه ككتلة حجمّية- بين كاتب 
مغام�ر في تجربته األولى وآخر مكّرس خاض الكثير من التجارب، وقد 
يك�ون دافعاً أو محبطاً ف�ي مختلف األحوال، وما ينبغي اس�تثماره في 
مي�دان الخوف هو ضرورة جعله دافعاً لتطوير الذات وس�بيالً إلى بلورة 
النّص بالصيغة األنس�ب من وجهة نظر صاحبه، وإبقاء ش�علة التأّهب 

مستعرة في روحه من باب الحرص ال اإلحباط.
هنال�ك خوف ي�الزم الكاتب في مغامرت�ه الكتابّية، وال س�ّيما حين 
يقارب موضوعاً ش�ائكاً، إش�كالّياً، أو حين يبني عوالم نصوصه؛ سواء 
الش�عرية أو النثري�ة، وه�و خ�وف مح�ّرض، إيجابّي، مش�وب بالحذر 
والخش�ية من أاّل يرتقي نّصه إلى مس�توى حلمه به، لذل�ك يكون باعثاً 
عل�ى المزيد م�ن االجته�اد للوصول به إلى المس�توى ال�ذي يرنو إليه، 
وه�ذا الخوف يظّل صديق الكاتب، وأنيس�ه غالباً، في مختلف نصوصه، 
ويبقي�ه متأّهباً للتجديد والتجريب، يمنعه من االس�تكانة لآللّية التي قد 

يستسهلها.
خ�وف المكّرس م�ن الكتابة يختل�ف عن خوف الناش�ئ، هو خوف 
من عدم المحافظة على الس�وّية، خوف الباح�ث عن قمم جديدة يصبو 
إليها، ويحتاط من تقليد ذاته، أو الوقوع في فّخ التكرار الذي قد يوصف 
باجت�رار أدبّي ما، وق�د يضع صاحبه ف�ي خانة الش�يخوخة األدبّية أو 
نضوب الخيال وعدم القدرة على اإلتيان بجديد في مجال صنعته األدبّية، 
وهن�ا أيضاً ق�د يبقي الخ�وف صاحبه نزيل�ه وقد يدفعه إلى اكتش�اف 

وتجريب عوالم جديدة.
خوف الس�لطات القمعّية من الكتابة بدوره مختلف، فهي تخاف من 
زعزعة مكانتها عبر اإلشارة إلى جرائمها المقترفة أو فضح سياساتها 
وممارساتها االستبدادية، وتخش�ى دور الكتابة في تفتيح العيون على 
فسادها وقمعها وقدرتها على خلق جرأة لدى الصامتين الراضخين لها، 
وهنا تمارس الفتك واإليذاء بالكاتب الذي تستش�عر أّنه قد يشّكل خطراً 
عليها، وتمنع كتابته وتمارس التضييق عليه قدر ما تستطيع، وقد يصل 
األمر إلى تصفيته أحياناً، وهناك أمثلة على ذلك من تاريخ الدكتاتوريات 

هنا وهناك.
لعّل م�ن األهّمّية بمكان اس�تغالل الخوف وتجيي�ره لخدمة الكتابة 
واالرتقاء بها، وجعله طاقة خالقة لإلبداع ال وس�يلة إحباط قاتلة، كما 
أّن م�ن المهّم أن يكون وس�يلة لتجاوز المش�ّقات ال عام�اًل إضافّياً من 
عوامل تعطي�ل حياة َمن تس�توطن أرواحهم وأفكاره�م وتحّولهم إلى 

نزالء في دّوامة رملّية تغرقهم يوماً بيوم.

يقصد بفكرة حياد القاضي هو أن يقف موقفا سلبيا من كال الخصمين 
في ما يتعلق بإثبات الدعوى, فالقاضي ال يمكنه أن يؤس�س قناعته إال على 
عناصر اإلثبات الت�ي أدلى بها األطراف وال يمكنه التدخل تلقائيا في البحث 

عن الحقيقة من دون دليل قدم من قبلهما اثناء نظر الدعوى.
حي�ث نص�ت المادة 2 من قان�ون االثبات على ))ال�زام القاضي بتحري 
الوقائع الس�تكمال قناعته(( ألن س�ير الخصومة يخضع لضوابط وقواعد 
معينة تحدد س�لفا دور كل من القاضي واألطراف في إثارة وتسيير وإنهاء 
الخصوم�ة و يترك�ز النزاع المدني أساس�ا على حقوق الخص�وم وبالتالي 
وج�ب على هؤالء إثب�ات ادعاءاتهم بالطرق القانونية كم�ا يجب عليهم أن 
يوف�روا للقاضي مادة النزاع وخاصة في ما يتعلق بجوانبه المادية وهو ما 
يسمى مبدأ ))ملكية الدعوى للخصوم أو للمتقاضين(( فمبدأ ملكية الدعوى 
للمتقاضي�ن يفرض على القاضي أن يبت في الن�زاع في حدود اإلطار الذي 
حدده األطراف أي باالعتماد على الوقائع التي يس�تندون إليها في طلباتهم 

ودفوعهم وهو ما يقع تفسيره عادة من خالل مبدأ حياد القاضي.
 فالقاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما 
يتمس�كون به م�ن دفوع دون حاجة إل�ى البحث عن أدلة أخرى أو الس�عي 
إلتمام ما كان ناقصا منها مقتصرا على االكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى 
من عناصر تجس�يما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من 

المبادئ األساسية التي يرتكز عليها نظام اإلثبات في الدعوى المدنية.
لق�د حصل تغيير كبير ف�ي النظرة إلى دور القاضي ف�ي نطاق الدعوى 
المدني�ة ه�و أخرجه عن دوره الس�لبي الذي كان يرس�مه له فق�ه االثبات 
التقليدي، الى الدور االيجابي للقاضي في النزاع المدني أساسا في الحد من 
س�لطة األطراف على عناص�ر الدعوى المدنية خاصة ف�ي ما يتعلق بضبط 
الجوان�ب المادية للنزاع وجوانبه القانوني�ة وقد برز هذا االتجاه في المادة 
17/ أوال من قانون االثبات التي نصت ))للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها, 
او بن�اء على طل�ب الخصم, اتخ�اذ أي إجراء من إجراءات اإلثبات تراه الزماً 
لكش�ف الحقيقية(( والذي يمّكن المحكمة من الخروج من السلبية والقيام 
ب�دور مهم في البحث عن الحقيقة التي أصبح من أبرز اهتمامات المش�رع 
فلم يعد دور القاضي يقتصر على الحقائق النسبية التي يقدمها المتقاضين 

بل أصبح يبحث بنفسه عن الحقيقة الموضوعية.
 وهن�اك جملة من الوس�ائل المباش�رة وغير المباش�رة تمكن القاضي 
من الوق�وف على الحقيق�ة، والتي يمك�ن حصرها في الدور االس�تقرائي 
للقاض�ي ودوره في تحدي�د وقائع النزاع , فاألعمال االس�تقرائية كما تدل 
تسميتها تهدف أساسا إلى الكشف عن الحقيقة، و ليس للمحكمة أن تعتمد 
ف�ي قضائه�ا على واقعة ل�م تعرض عليها ول�م تتعهد بها ف�ي نطاق إطار 
النزاع الذي حدده األطراف إال أنه يوجد اس�تثناء لهذا المبدأ يتعلق بالوقائع 
الموج�ودة ضمن عناص�ر القضية المطروح�ة على المحكم�ة، فمثل هذه 
الوقائ�ع يمك�ن للمحكمة إثارتها واعتمادها رغم أن األطراف لم يتمس�كوا 
به�ا صراحة. وبالتال�ي فقد أصبح ال�دور الموكول للقاض�ي، يقتضي منه 
تحقيق المعادلة بين التزام الحياد بمفهومه اإليجابي واالجتهاد في س�بيل 

استجالء الحقيقة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

قال باحثون بريطانيون، إنهم ابتكروا أول ش�بكية 
صناعية للعي�ن، مصنوعة من مواد لّينة في العالم، 
تتش�ابه إلى حد كبير مع الشبكية الطبيعية، تعطي 
أمالً جديداً لمن يعانون من مشاكل اإلبصار.الشبكية 
طوره�ا باحث�ون ف�ي قس�م الكيمياء ف�ي جامعة 
أوكسفورد البريطانية ونش�روا نتائج بحثهم، في 
دوري�ة علمية األحد.وأوضح الباحث�ون أن »جميع 

أبح�اث تطوي�ر الش�بكية الصناعي�ة 
التي تجري حتى اآلن تعتمد على مواد 
صلب�ة، ولكن دراس�تهم الجديدة تغير 

هذه القاعدة«.
أول  يع�د  »بحثه�م  أن  وأضاف�وا 
م�واد  عل�ى  تعتم�د  ناجح�ة  دراس�ة 
حيوي�ة وصناعي�ة يت�م تطويرها في 
المختبرات وتس�تخدم تقنيات جديدة 
متطورة بمواد تش�به أنس�جة الجسم 
الطبيعية«.وأش�اروا إلى أن »الشبكية 
الجدي�دة تتش�ابه إل�ى ح�د كبي�ر مع 
م�ن  وتتك�ون  الطبيعي�ة،  الش�بكية 
طبقتي�ن وتحت�وي على قط�رات من 
المي�اه م�ادة الهيدروجي�ل، وغش�اء 
خلوي من مواد بروتينية«.وتم تصنيع 
الش�بكية الجديدة لتبدو مثل الكاميرا، 

وتق�وم الخاليا بمهمة النقاط الضوئية »البكس�ل« 
حيث تق�وم برصد الض�وء والتفاعل مع�ه لتعطي 
ف�ي النهاية ص�ورة رمادية.وحس�ب فريق البحث، 
فإن »الم�واد الصناعية التي تتكون منها الش�بكية 
الجدي�دة يمكنه�ا توليد إش�ارات كهربائي�ة تقوم 
بتحفي�ز الخاليا العصبي�ة التي توجد ف�ي مؤخرة 

العين، تماماً مثلما تفعل الشبكية الطبيعية«.

 ،)TUM( قام باحثون من جامع�ة ميونخ التقنية
بإنشاء صور ثالثية األبعاد لشكل مصلب مصنوع 
م�ن األلمني�وم، ع�ن طري�ق تعريض�ه إلش�عاع 
موج�ات الميكرووي�ف، من أجهزة إرس�ال »واي 
فاي« المنزلية، وقياس التش�وهات التي تعكسها 
الموجات.وقال فريدمان راينهارد، مدير مجموعة 

أبحاث إيمي نويثر ألجهزة االستش�عار الكمومية 
في معهد والتر شوتكي: »باستخدام هذه التقنية، 
يمكنن�ا خل�ق ص�ورة ثالثي�ة األبع�اد للمس�احة 

الموجودة حول جهاز اإلرسال واي فاي«.
ويعتق�د راينهارد أن هذا الن�وع من الصور ثالثية 
األبعاد، يمكن أن ُيس�تخدم ف�ي الصناعات اآللية، 
حيث ق�د يكون م�ن الصعب 
تتب�ع األدوات واألجزاء. كما 
أعرب عن أمله في أن تس�اعد 
ه�ذه التكنولوجي�ا يوما ما، 
عل�ى إنقاذ األش�خاص تحت 
المباني المنه�ارة، من خالل 
رسم خرائط شاملة لألمكنة 

تحت األنقاض.
الص�ور  إنت�اج  ويمك�ن 
المجس�مة لموج�ات أش�عة 
زهيدة  بتكلفة  الميكروويف، 
ألنها ال تس�تخدم تكنولوجيا 
الليزر باهظة الثمن. ولكن قد 
ت�ؤدي هذه التقني�ة الحديثة 
الج�دران،  تخت�رق  الت�ي 
اختراق  إل�ى رف�ع مخ�اوف 

الخصوصية.

شبكية صناعية للعني املطعم املقلوب لتجربة فريدة»واي فاي« لرسم خريطة منزلك

يعتب�ر المطعم المقلوب الذي يق�ع على أطراف العاصم�ة البولندية 
وارس�و األطرف واألغرب على اإلطالق، وهو ليس المطعم األول في 

العالم على هذا الشكل.
ويوح�ي الش�كل في الخ�ارج بأن كل ش�يء ف�ي المطع�م مقلوب، 
فاللوحات التي تزين المطعم، موضوعة بش�كل عكسي. كذلك الحال 
بالنسبة إلى الئحة الطعام التي تأتي بالمقلوب أيضا، وبعد أن تتناول 
أل�ذ المأك�والت تأتيك الفات�ورة بالمقلوب أيضا بأس�عار في متناول 
الجمي�ع. وفي العاصم�ة البلجيكية بروكس�ل يوجد أح�د من أغرب 
المطاعم ف�ي العالم وهو المطعم المعلق الذي تعتمد فكرته على أنك 
تتن�اول طعامك في مطعم يرتفع ع�ن األرض 50 مترا تحمله رافعة 
مربوطة بإحكام تقوم برفع الزبائن المربوطين في الكراسي، ويقدم 
ثالث�ة طباخين الطعام المتنوع كالسوش�ى والخض�روات واللحوم.

واكتسبت فكرة المطعم المحمول في الهواء شعبية في جميع أنحاء 
العال�م، حيث يتم افتتاحه اآلن في مختل�ف المدن حول العالم ومنها 

مونتريال في كندا.


