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»االمام احلسني)عليه السالم(«

من نفس كربة مؤمن فرج اهلل 
عنه كرب الدنيا واآلخرة ومن أحسن أحسن 

اهلل إليه واهلل يحب احملسنني

ص3منظمة دوليةتوثق هتجري للرتكامن من كركوك عىل يد األمن الكردي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4أردوغـان غيـر مرحـب بـه فـي أوربـا

البـرملـان يـؤجـل منـاقـشـة وإقـرار عدة قوانيـن ويمـرر تشغـيـل اخلرجييـن االوائـل
حـشـود عـسكـريـة أردنـيـة عـلـى الـحـدود الـسـوريـة ودمـشـق تـعــدهـا »إعـالن حـرب«

»15« رضبة جوية تطيح بـ »100« داعيش عىل احلدود
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

واصلت القوات األمنية توغلها في الجانب الغربي لمدينة 
الموصل من المحور الشمالي واستعادت منذ الهجوم الجديد 
ع�دة احياء من س�يطرة تنظيم »داع�ش«. وتخوض القوات 
العراقي�ة من�ذ كان�ون الثاني، مع�ارك متواصلة الس�تعادة 
الس�يطرة عل�ى الجانب الغرب�ي من ثاني م�دن البالد. وقال 
الفري�ق الركن عب�د االمير يارالل�ه، قائد عملي�ات »قادمون 
يانين�وى« في بي�ان ان »قطعات الش�رطة االتحادي�ة )...( 
والل�واء الم�درع 34 الفرق�ة المدرعة التاس�عة حررت حي 
الهرمات االولى في الساحل االيمن في الموصل وترفع العلم 

العراقي فوق المباني«.
التفاصيل ص3

إفشال عملية للتسلل إىل بغداد.. والتوغل يف حيني جديدين وسط املوصل
إطالق »محلـة عسكـريـة« لتـأميـن احلـدود مـع سوريـا واألردن

نائب حيذر من الدخول يف »نفق مظلم« اذا تم تأجيل االنتخابات الربملانية

الرافدين يعلن منح تسهيالت مالية للمواطنني تصل إىل 40 مليون دينار

ص2

ص2

ص3

وزيـر الـنـقـل يـوعـز 
بتشكيل جلنـة عليـا 

لتقييم رشكات الشحن 
يف املوانئ ومراجعـة 

عقود التشغيل

الـقـضـاء يــكــشــف
 عن مقابر مجاعية 

لرفـات سائقـي أجـرة 
اختطفوا ببغداد منذ 

مخسة اعوام ص2ص6

ص3

ص4

استناداً  الى قانون  بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  المعدل 
تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل  عن اجراء المزايدة العلنية 
وذلك أليجار بناية مكتب حجز محافظة البصرة التابع لش�ركتنا حيث ان مس�احة البناية تبلغ )2310( 
متر مربع ومس�احة البن�اء )300م( متر مربع وتتكون من طابقيين تتضمن محالت ومكاتب وش�قق 

تجارية ومطعم وتصلح ان تكون مستشفى اهلي. 
فعلى الراغبين باالشتراك بالمزايدة الحضور في الزمان والمكان المعينين مستصحبين معهم التأمينات 
القانونية بمبلغ مقطوع قدره )1.000.000(  مليون دينار عراقي او صك مصدق لحساب الشركة بالمبلغ 
اع�اله وك�ذلك جل�ب المستمس�ك�ات ) هوي�ة االحوال المدني�ة ، بط�اقت�ي الس�ك�ن والتم�ويني�ة ( 

ويتح�م�ل من ترس��و ع�ل�ي�ه الم�زاي�دة اج�ور نش�ر االع�الن واج�ور الدالل�ي�ة ال�ب�ال�غ�ة )2(.
ع�ل�م�اً ان م�وع�د اجراء المزايدة يك�ون بعد شهر من ت�اريخ نش�ر االعالن 

على ان يتم نشره في )3( صحف رسمية.

اعــالن

المهندس 
سامر كريم عبد كبه
المدير العام / وكالة
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القضاء يكشف عن مقابر مجاعية لرفات سائقي أجرة اختطفوا ببغداد منذ مخسة اعوام
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطة القضائية، أمس الثالثاء، 
املركزي�ة  التحقي�ق  أن إج�راءات محكم�ة 
املتخصصة بنظر جرائم اإلرهاب توصلت إىل 
عدد م�ن املقابر الجماعية يف العاصمة تضم 
رفات ضحايا من س�ائقي األج�رة تعرضوا 

للخطف والقتل.
وق�ال املتح�دث باس�م مجل�س القضاء 
األعىل القايض عبد الس�تار بريقدار، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»محكم�ة التحقيق املركزي�ة تمكنت خالل 
تحقيقاتها من الوص�ول إىل مقابر جماعية 
يف بغ�داد تضم رفات عدد من الضحايا الذين 
جرى قتلهم بعد تعرضهم لعمليات خطف«.
م�ن  »مجموع�ة  أن  بريق�دار،  وأض�اف 
املتهم�ن أك�دوا انتمائه�م إىل تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي، واعرتفوا بعدد كبري من العمليات 
اإلجرامية وبأس�اليب متعددة أحدها خطف 
وقتل س�ائقي س�يارات األج�رة«، مبينا أن 

»املتهمن اعرتفوا بتأجري منازل يف العاصمة 
خ�الل عام�ي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ لغرض خطف 
سائقي األجرة ثم قتلهم ودفنهم يف الحدائق 

املنزلية للدور املستأجرة«.
ون�وه إىل أن »املتهمن قال�وا أنهم باعوا 
سيارات الضحايا بنصف السعر إىل متعاون 
معهم خ�ارج العاصمة، وأنهم اس�تخدموا 
الثم�ن كجزء م�ن مص�ادر تموي�ل تنظيم 

القاعدة اإلرهابي يف وقتها«.
ولف�ت بريق�دار إىل أن »املحكم�ة دع�ت 
ذوي املفقودي�ن يف بغداد خالل عامي ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ من أصحاب سيارات األجرة ممن لم 
يعرف مصريهم حتى اآلن إىل مراجعتها لكي 
يتم التعرف إىل مفقوديهم بعد انجاز فحص 

الحمض النووي«.
يذك�ر أن الس�لطة القضائي�ة تعلن بن 
الحن واآلخر عن كش�ف غموض العديد من 
الجرائم اإلرهابية وتوضح مصري ضحاياها 
الذين لم يتم العثور عىل جثثهم منذ سنوات 

طويلة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، بدء 
حمل�ة عس�كرية خاص�ة لتحري�ر الصحراء 
الغربية وتأمن الحدود مع سوريا، الفتا إىل أن 
الحدود من جهة س�وريا تحت سيطرة تنظيم 

»داعش«.
وذكر مصدر عس�كري أن حكوم�ة بغداد 
دفع�ت بتعزيزات عس�كرية لتأم�ن الطريق 
الرسي�ع الدويل الذي يربط العراق مع س�وريا 

واألردن.
وتحدث�ت مص�ادر إعالمي�ة ع�ن وص�ول 
تعزي�زات عس�كرية م�ن الق�وات العراقي�ة 
والحش�د العش�ائري لألنبار إىل الطريق الدويل 
الرسي�ع، الذي يربط الرطب�ة املحاذية لألردن 
وملس�افة 5٠٠ كلم غ�رب بغداد، للمس�اهمة 
يف عملي�ات نوعية ملنع تس�لل عنارص تنظيم 
»داعش«، ولسد بعض الثغرات التي تستغلها 
عن�ارص التنظي�م ع�ىل الطريق الدويل، لش�ن 

هجماته عىل القوات العراقية قرب الرطبة.
ومن القرر حسب تقارير عراقية أن تسند 
الحكومة العراقية مهمة تأمن الطريق الدويل 
املمت�د م�ن الح�دود األردنية حت�ى العاصمة 

بغداد، إىل رشكة أمنية أمريكية.
وستس�تخدم الرشك�ة أجه�زة متط�ورة 
لكش�ف املتفجرات، وتنص�ب كامريات دقيقة 
ملراقب�ة الطريق. والرشكة كانت ضمن خمس 

رشكات قد تنافست عىل حماية الطريق.
وكان نائب رئيس مجلس محافظة األنبار 
فالح العيس�اوي، أكد يف ترصيحات سابقة أن 
القوات املسلحة العراقية فقدت السيطرة عىل 

مس�احات واس�عة من الطريق الدويل الرابط 
بن بغداد وعمان.

تنظي�م  أن  العراق�ي  املس�ؤول  وأوض�ح 
»داعش«يمل�ك زمام املب�ادرة يف تلك املناطق، 
فينفذ عملياته ضد القوات العراقية والثكنات 
املوجودة عىل الطريق، والرجوع إىل معسكراته 

مرة أخرى.
إعالمي�ة  مص�ادر  ذك�رت  األثن�اء،  ويف 
س�ورية أن هناك تحركات عسكرية أمريكية 
وبريطاني�ة وأردني�ة ضخم�ة ع�ىل الح�دود 
الجنوبية ملحافظتي السويداء ودرعا متأهبة 
لب�دء مواجه�ات عىل الح�دود الس�ورية مع 

األردن.
وتزامنت ه�ذه التحركات عىل الحدود مع 
تب�ادل الترصيح�ات ب�ن الجانبن الس�وري 
واألردني حول عملية التدخل العسكري داخل 

األرايض السورية. 
وق�ال الناط�ق باس�م الحكوم�ة األردنية 
محمد املومن�ي التي قال فيه�ا إن بالده »لن 
ت�رتدد بالدف�اع ع�ن حدوده�ا حتى ل�و كان 

بالعمق السوري«.
ورد وزي�ر الخارجية الس�وري وليد املعلم 
بقوله أن بالده ستعترب أي قوات أردنية تدخل 
األرايض الس�ورية دون تنس�يق مع دمش�ق 
»معادية«، مؤكدا بالوق�ت ذاته أن »املواجهة 

مع األردن ليست واردة«.
ومن�ذ تم�وز م�ن الع�ام ٢٠١5، توقف�ت 
عمليات التبادل التج�اري بن األردن والعراق 
بش�كل كامل جراء س�يطرة تنظيم »داعش« 
ع�ىل تل�ك الطرقات، مم�ا أعاق تدف�ق حركة 

التبادل بن البلدين.

مبشاركة القوات األمنية واحلشد العشائري

إطالق »محلة عسكرية« لتأمني احلدود مع سوريا واألردن

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت النائبة عن ائتالف دول�ة القانون عواطف 
نعمة، أمس الثالثاء، رئاسة مجلس النواب بتشكيل 
مجل�س تحقيق ملحاس�بة من قام�وا بتعليق الفتة 
تعزي�ة يف الربملان لعدن�ان الدليم�ي، واصفة االخري 

ب�«الطائفي«.
وقال�ت نعمة يف مؤتمر صحف�ي عقدته يف مبنى 
الربملان، »الحظنا وضع الفتة تعزية للطائفي عدنان 
الدليمي يف مبنى مجلس النواب«، مبينة ان »الدليمي 

هو الذي زرع البذرة االوىل للطائفية«.
واضاف�ت نعم�ة ان »البع�ض يري�د ان يك�ون 
مجل�س النواب من�رب لدعاة الطائفية«، مش�رية اىل 

انها »تمكنت من تمزيق الالفتة«.
وطال�ب نعم�ة هيئ�ة رئاس�ة مجل�س الن�واب 
ب�«تش�كيل مجل�س تحقي�ق ملحاس�بة ومعاقب�ة 
الذين قام�وا بتعليق الالفتة يف قبة الربملان ومن هي 

الجهات التي تقف خلفها«.
يذكر ان الس�يايس العراق�ي عدنان الدليمي تويف 
يف ٣ اي�ار ٢٠١7، بمحافظ�ة اربيل، وج�اء ذلك بعد 

رصاعه مع املرض.

       بغداد / المستقبل العراقي

يش�ارك الع�راق باجتم�اع التحالف ال�دويل الذي 
تق�وده الواليات املتحدة، الذي س�يعقد يف العاصمة 
مابع�د  مرحل�ة  لبح�ث  كوبنهاج�ن،  الدنماركي�ة 

داعش.
والعراق يشارك بوفد يرتأسه وزير الدفاع عرفان 
محم�ود الحي�ايل، الذي وصل كوبنهاج�ن أول أمس 
األح�د لحضور مؤتمر وزراء الدف�اع للتحالف الدويل 

ضد داعش يف العراق وسوريا.
ويركز هذا االجتماع عىل تحديث معلومات الدول 
املتحالفة ضد التنظيمات اإلرهابية والتحديات التي 
تنت�ج عن العمليات العس�كرية واملهام املس�تعجلة 
الت�ي يجب تلبيتها ملرحلة ما بعد النرص العس�كري 

يف مدينة املوصل.

نائبة تدعو ملحاسبة من رفعوا الفتة 
تعزية »عدنان الدليمي« يف الربملان

العراق يشارك
 باجتامع التحالف الدويل ضد »داعش« 

يف كوبنهاجن

       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س مجلس الن�واب س�ليم الجب�وري، الحكومة 
الرومانية بتس�هيل منح تأش�ريات الدخول واإلقامة للعراقين 
وخاص�ة الط�الب منهم. جاء ذلك خ�الل لقائه وزير الش�ؤون 
الخارجية الروماني تيودور فيوريلميليشكانو، بحسب ما اعلنه 
املكتب اإلعالمي للجبوري. ونق�ل البيان عن الجبوري قوله، ان 
»الع�راق يتطلع اىل عالقات متميزة مع روماني�ا ملا للبلدين من 
تاري�خ حضاري كبري يس�هم يف تعزيز ه�ذه العالقات«، مؤكدا 
»الرغبة يف وجود تسهيالت اكرب ملنح تاشريات الدخول للعراقين 

السيما الطلبة وتسهيل منح االقامات لهم«.

اجلبوري يطالب رومانيا بتسهيل منح 
»الفيزا« واإلقامة للعراقيني

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط الجزائرية، أمس الثالثاء، أن وزيرها نور 
الدين بوطرفة، س�يزور بغ�داد، االربعاء، إلج�راء مباحثات مع 

مسؤويل العراق بشأن تمديد اتفاق أوبك.
وقال�ت وزارة النف�ط الجزائرية إن »وزي�ر النفط نور الدين 
بوطرفة، س�يزور بغداد يف العارش والحادي عرش من أيار الحايل 
إلج�راء محادثات مع نظريه العراق�ي بخصوص قضايا تتعلق 
بأوب�ك يف الوق�ت الذي يدرس في�ه منتجو النف�ط تمديد اتفاق 
عامل�ي لخفض اإلنت�اج«. من جهة أخرى، ق�ال مصدر يف وزارة 
الطاق�ة الجزائرية، إن »بالده تؤيد جه�ود تمديد اتفاق خفض 
اإلنتاج املربم بن أوبك والدول غري األعضاء يف املنظمة ملدة تسعة 

أشهر أو أكثر للمساعدة يف دعم أسعار النفط العاملية«.
وأضاف »كل زيادة ولو بدوالر واحد تصب يف مصلحة الجزائر 
لذا س�نميض يف الس�عي نحو دفع األس�عار لالرتفاع«، وفق ما 
نقلت عن�ه رويرتز. واتفق�ت منظمة البلدان املص�درة للبرتول 
)أوبك( وروس�يا ومنتجون آخرون الع�ام املايض عىل تخفيض 
اإلنتاج ١.8 مليون برميل يوميا ملدة ستة أشهر اعتبارا من األول 

من كانون الثاني.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة النزاه�ة، أمس الثالثاء، الحكم بالس�جن بحق 
زبوني مرصف حكومي رسقا قرابة ٢٢ مليار دينار، فيما تقرر 

الحجز عىل أموالهما املنقولة وغري املنقولة.
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
ة بقضاي�ا النزاهة يف بغداد  من�ه ان »محكمة الجنايات املُختصَّ
اصدرت حكمن غيابيَّن بالسجن عىل زبونن من زبائن مرصف 
الرافدين لرسقة مبلٍغ مايلٍّ ق�دُره ٢١ مليار و865 مليون دينار 

ي املبلغ املسحوب«. من املرصف دون رصيٍد ُيغطِّ
واضاف�ت الهيئ�ة ان »القضيَّ�تن اللتن تع�ود وقائعهما إىل 
ع�ام ٢٠١٣، بين�ت ان »املُتَّهم�ن قاما باالتِّفاق واالش�رتاك مع 
فن يف مرصف الرافدين، بسحب عرشة صكوٍك باملبلٍغ عىل  ُموظَّ
حس�اب أحد املصارف األهليَّة ملصلحة أح�د املُتَّ�همن الذي قام 
بإيداعه يف حس�ابه يف مرصف الرافدين/ فرع التآخي، وس�حب 
في املرصف بإرس�ال إش�عاٍر إىل املرصف  املبل�غ دون قيام ُموظَّ
ي  ��ق من وجود رصيٍد يف حس�اب الس�احب ُيغطِّ األه�يِّ للتحقُّ
مبلغ الصكوك إلجراء املقاصة«. واشارت الهيئة اىل ان »الوقائع 
يف القضيَّت�ن ت�م تاييده�ا بأق�وال املُمثِّ��ل القانون�يِّ ملرصف 
الرافدي�ن، والتحقي�ق اإلداريِّ الجاري يف مكت�ب املُفتِّ�ش العامِّ 
لوزارة املاليَّة ومرصف الرافدين، وأصل الصكوك، وقرينة هروب 
املُتَّ�همن«، مشرية اىل ان »املحكمة قررت إدانتهما وفقاً ألحكام 
امل�ادَّة 444/ رابعاً وحادي عرش من قانون العقوبات«. وتابعت 
الهيئ�ة ان »قرارا الحك�م الصادران بح�قِّ املُدانن تضمن أمري 
هما، مع تأييد الحجز ع�ىل أموالهما املنقولة  قب�ٍض وتح�ٍر بحقِّ
رة مرصف  وغ�ري املنقولة، إضافًة إىل إعطاء الحقِّ للجهة املُترضِّ
الرافدي�ن بطل�ب التعويض أم�ام املحاكم املدنيَّة بعد اكتس�اب 

قراري الحكم الدرجة القطعيَّة«.

اليوم.. وزير النفط اجلزائري يزور بغداد 
ملناقشة متديد اتفاق »أوبك« 

النزاهة تعلن احلكم عىل زبوين مرصف بالسجن 
لرسقتهام 22 مليار دينار

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د س�وق العراق ل�الوراق املالية ان�ه يضم يف 
الوق�ت الحايل 45 رشكة وس�اطة مبينا انه يطمح 
ان يمن�ح ترخي�ص لفت�ح رشكات يف املحافظات 
العراقي�ة .وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد 
عب�د الس�الم خ�الل حديث�ة يف نقاش�ات مؤتم�ر 
تطبيق�ات وحل�ول تكنولوجي�ا التداول ب�االوراق 
املالية املنعقد للي�وم الثاني يف بريوت أنه يوجد 45 

رشك�ة وس�اطة يف الس�وق ولكن نطم�ح ان نمح 
ترخي�ص لفت�ح رشكات وس�اطة يف املحافظ�ات 

العراقية.
وأكد عبد السالم ان السوق أوقف منذ فرتة منح 
اج�ازات لرشكات وس�اطة يف بغداد وهو يس�تعد 
للبدء بمرحلته الثانية وه�ي املحافظات العراقية، 
الفتاً انه اىل جانب رشكات الوس�اطة فأنه يوجد يف 
الوقت الحايل 99 رشكة مدرجة يف الس�وق وهنالك 
تنس�يق عايل املس�توى ب�ن البنك املرك�زي وهيئة 

االوراق املالي�ة ع�ىل اس�تكمال متطلبات الس�وق 
الخاص�ة بأدراج عدد من ال�رشكات ضمن القطاع 
املرصيف يف الس�وق.وتابع عبد السالم أن هنالك ١7 
رشكة تقدمة لطرح اس�همها يف السوق وأن هيئة 
االوراق وافقت عىل 6 رشكات إلدراجها يف الس�وق 
ويع�د هذا م�ؤرش ايجابي عىل عمل الس�وق الذي 
يطم�ح ان يك�ون رافدا اساس�ياً لدع�م االقتصاد 
العراقي بمختلف القطاعات التي تش�ارك وبشكل 

فعال ومحرك يف تداوالت السوق.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مديري�ة رشطة دياىل ع�ن ضبط وثائق 
رسية لعصابات داعش االرهابية خالل مشاركتها 

بعملية تحرير منطقة مطيبيجة التابعة ملحافظة 
صالح الدين.وذكر بيان للرشطة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »الوثائق عبارة عن دفاتر 
وكتاب باالضافة اىل اوراق وتحتوي عىل معلومات 

مهمة ع�ن داعش واالس�لحة والتجهيزات وذاكرة 
موباي�ل تحت�وي اوراق رسي�ة ومقاط�ع فيدي�و 
لألرهابي�ن وصوره�م واس�مائهم خ�الل عملية 

تحرير املنطقة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رعد الحي�دري عض�و كتلة 
األع�ىل  للمجل�س  التابع�ة  املواط�ن 
بزعامة عمار الحكيم، أمس الثالثاء، 
إن ائتالفه سيس�ري ع�ىل خطى كتلة 
الص�دري  للتي�ار  التابع�ة  األح�رار 

ويطالب بإقالة مفوضية االنتخابات 
يف ح�ال ع�دم جدية اللج�ان النيابية 

بتغيري املفوضية يف الوقت املحدد.
وأوضح الحيدري، »اذا ملسنا عدم 
الجدية يف تغيري مفوضية االنتخابات 
م�ن قبل اللجنة الربملانية املختصة يف 
الوقت املحدد ، فسوف نقف اىل جانب 

االخ�وة يف كتل�ة االح�رار باملطالب�ة 
باقالتها«.

ومنذ أشهر يطالب التيار الصدري 
بزعامة مقتدى الصدر بتغيري أعضاء 
مجلس املفوضن يف املفوضية العليا 
لالنتخاب�ات وكذل�ك تعدي�ل قان�ون 
االنتخابات لضم�ان إجراء انتخابات 

»نزيهة يف البلد«.
وقاد الصدر بنفس�ه احتجاجات 
ان أعض�اء  بغ�داد، ويق�ول  وس�ط 
مجل�س املفوضية ينتم�ون لالحزاب 
الناف�ذة ل�ذا ال يمك�ن يف ظل مجلس 
املفوضي�ة الح�ايل اج�راء انتخابات 

نزيهة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة 
القانون جاس�م محمد جعفر، أمس 
الثالث�اء، ان ع�دم اج�راء انتخاب�ات 
الربمل�ان بموعده�ا املق�رر س�يدخل 
الع�راق ب�«نفق مظل�م«، فيما حذر 
م�ن ايج�اد بلبل�ة او القض�اء ع�ىل 

الدستور.
وق�ال جعف�ر ان »دول�ة القانون 

اعلنت ولعدة م�رات عن تخوفها من 
حل مفوضية االنتخابات يقابلها عدم 
القدرة عىل تش�كيل مفوضية جديدة 
مم�ا ي�ؤدي اىل تأجي�ل االنتخابات«، 
مبينا ان »تأجيل االنتخابات النيابية 
مابعد ش�هر نيسان او ايار من العام 
املقبل سيجعل العراق يدخل بمأزق«.

واضاف جعفر ان »هنالك تخوف من 
وجود رغبات داخلي�ة ودولية تذهب 
بأتجاه تأجي�ل االنتخابات والذهاب 

ان  ع�ىل  مش�ددا  العش�وائية«،  اىل 
»تأجي�ل االنتخاب�ات معناه حكومة 
طوارئ او انقاذ بحس�ب ما نس�مع 

من هنا وهناك«.
»هنال�ك  ان  اىل  جعف�ر،  ولف�ت 
خش�ية من تحويل التظاه�رات بعد 
شهر ايار من العام املقبل اىل ظاهرة 
غ�ري طبيعي�ة يف ح�ال ع�دم اج�راء 
االنتخاب�ات«، مح�ذرا م�ن »ذه�اب 
الع�راق اىل نف�ق مظلم يف ح�ال عدم 

تش�كيل مجلس نواب جدي�د باملوعد 
املح�دد قانونيا، وقد نش�اهد جهات 
تتفق مع جهات داخلية اليجاد بلبلة 
او القض�اء عىل الدس�تور وتش�كيل 
حالة جديدة او عمل جديد بالعراق«.

يذك�ر ان مجل�س الن�واب صوت 
الثالث�اء،  عق�دت  الت�ي  بجلس�ته 
ع�دم  ع�ىل   ،)٢٠١7 نيس�ان   ٢5  (
القناعة باجوبة املفوضية املس�تقلة 

لالنتخابات.

االوراق املالية: لدينا 45 رشكة وساطة ونطمح ان نمنح تراخيص يف املحافظات 

رشطة دياىل تضبط وثائق رسية مهمة لـ »داعش«

نائب حيذر من الدخول يف »نفق مظلم« اذا تم تأجيل االنتخابات الربملانية

املواطن تطالب بتغيري مفوضية االنتخابات يف الوقت املحدد
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، عن منحه تسهيالت مالية للمواطنني يف املحافظات 
الجنوبية من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة تصل اىل 40 مليون دينار.

وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف ان »املرصف قرر منح تس�هيالت مالي�ة للمواطنني يف 
املحافظات الجنوبية من أصحاب املش�اريع الصغرية واملتوسطة بمبلغ 20 مليون دينار، 
اضاف�ة اىل منح 40 ملي�ون دينار وبضمان ره�ن عقار من الدرجة األوىل ويتم تقس�يمه 

حسب قناعة مندوبي اإلدارة العامة وبكفاءة الزبون املالية«.
واضاف ان »املرصف اعطى صالحي�ات ملندوبي املحافظات بمنح القروض لألطباء لغاية 
60 ملي�ون دينار وم�ا زاد عنها يتابع من قب�ل االدارة العامة للمرصف للوصول لس�قف 

القرض املمنوح والذي يقدر بنحو 75 مليون دينار«.
يذك�ر ان م�رصف الرافدي�ن بارش خ�الل ع�ام 2016 بمنح ق�روض وس�لف للموظفني 

واملواطنني واملهن الطبية وبمبالغ ترتاوح بني 10 ماليني اىل 75 مليون دينار.

الرافدين يعلن منح تسهيالت مالية للمواطنني تصل إىل 40 مليون دينار

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

واصلت القوات األمني�ة توغلها في الجانب الغربي 
لمدينة الموصل من المحور الش�مالي واستعادت منذ 
الهجوم الجديد عدة احياء من سيطرة تنظيم »داعش«. 
وتخ�وض القوات العراقية منذ كان�ون الثاني، معارك 
متواصلة الس�تعادة السيطرة على الجانب الغربي من 

ثاني مدن البالد.
وقال الفريق الركن عبد االمير يارالله، قائد عمليات 
»قادم�ون يانين�وى« في بي�ان ان »قطعات الش�رطة 
االتحادي�ة )...( والل�واء المدرع 34 الفرق�ة المدرعة 
التاسعة حررت حي الهرمات االولى في الساحل االيمن 

في الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني«.
وق�د اعلنت الق�وات العراقية اس�تعادة الس�يطرة 
على حي مش�يرفة المج�اور الواقع في ش�مال غرب 

الموصل.
ويات�ي فتح ه�ذه الجبهة الجديدة بع�د ان تباطأت 
العملي�ات من المح�ور الجنوبي لدى وص�ول القوات 
العراقي�ة الى المدين�ة القديمة حيث الش�وارع ضيقة 
ج�دا والمبان�ي متالصقة ال يمكن لالليات العس�كرية 

المرور عبرها.
وأم�س الثالثاء، اعلن�ت خلية االع�الم الحربي عن 
مقت�ل 100 ارهابي بضربات جوية للطي�ران العراقي 

على مواقع »داعش« قرب الحدود مع سوريا.
وذك�ر بي�ان للخلي�ة تلق�ت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان خلية الصقور االستخبارية بالتنسيق 
مع قيادة العمليات المش�تركة نفذت 11 ضربة جوية 

في قضاء عنه، واربع اخرى في قضاء القائم.
واضاف ان الضربات اس�فرت عن قت�ل 47 ارهابيا 

في عنه، و53 ارهابيا في القائم.
وبي�ن ان هذه الضربات اس�تهدفت خالي�ا لتنظيم 
»داعش« تعمل باتج�اه بغداد، وتم ايضا تدمير مواقع 
تصنيع القناب�ل والصواريخ ومعامل تفخيخ العجالت 

ومكان�ا مخصص�ا للطائ�رات المس�يرة وما يس�مى 
بمضافات االنغماسيين واالنتحاريين.

كما تمكنت القوات األمنية من اس�تعادة حي جديد 
ف�ي الجبهة الش�مالية الغربية في الموصل، وش�قت 
الطريق ص�وب حيين جديدين في اطار معركة تحرير 

ثاني اكبر المدن العراقية من قبضة »داعش«.
وق�ال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن 
عب�د االمير رش�يد ي�ار ان قطع�ات الفرق�ة المدرعة 
التاس�عة تحرر حي 30 تموز وتدي�م التماس مع حي 
17تموز وحي الهرمات الثالثة في الساحل االيمن من 

مدينة الموصل.
وبعد 205 أيام على انطالق عملية استعادة الموصل 
من تنظيم »داعش« اإلرهابي، تواصل القوات العراقية 
تضيي�ق الخناق على مس�لحي التنظيم في »الس�احل 

األيمن« من المدينة )غربي الموصل(.
وتوغل�ت الق�وات العراقي�ة االثني�ن ف�ي الجانب 
الغرب�ي لمدينة الموصل، ثاني مدن البالد، من المحور 
الش�مالي واستعادت عدة أحياء من س�يطرة التنظيم 

منذ الهجوم الجديد.
وق�ال قائ�د عمليات »قادم�ون يا نين�وى« الفريق 
الركن عبد األمير يارالله، في بيان إن »قطعات الشرطة 
االتحادية واللواء المدرع 34 الفرقة المدرعة التاسعة 
ح�ررت حي الهرم�ات األولى في الس�احل األيمن في 

الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني.
وكانت العمليات العس�كرية م�ن المحور الجنوبي 
تباطأت ل�دى وص�ول الق�وات العراقية إل�ى المدينة 
القديمة حيث الشوارع ضيقة جدا والمباني متالصقة 

ال يمكن لآلليات العسكرية المرور عبرها.
يشار إلى أن القوات العراقية، وبمساندة من قوات 
التحالف الدولي الذي تق�وده الواليات المتحدة، بدأت 
في منتصف أكتوبر الماضي عملية عس�كرية واسعة 
النط�اق الس�تعادة كامل مدين�ة الموصل، آخ�ر أكبر 

معاقل داعش في العراق.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اتهم�ت منظم�ة حقوقي�ة دولية 
االم�ن الك�ردي ف�ي مدين�ة كركوك 
العراقية الش�مالية بإرغام التركمان 
السنة النازحين على مغادرة المدينة، 
ودعت�ه الى التوقف ع�ن مضايقتهم 

ومصادرة وثائقهم واحتجازهم.
واشارت منظمة »هيومن رايتس 
س�لطات  أن  تقري�ر  ف�ي  ووت�ش« 
حكوم�ة اقليم كردس�تان في مدينة 
كركوك )255 كم شمال شرق بغداد( 
ُتجبر التركمان السنة النازحين على 

مغادرة المدينة.
المتض�ررون إن  وق�ال الس�كان 
التابع�ة  ق�وات األس�ايش »االم�ن« 
للحكومة اإلقليمية صادرت بطاقات 
التمويني�ة  والبطاق�ات  هويته�م 
وأس�اءت له�م بني�ة إجباره�م على 

العودة.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم 
الش�رق األوس�ط في هيومن رايتس 
ووتش: »يحق لكل العراقيين العيش 
بأمان، كما أن إجبار األسر التركمانية 
النازحة م�ن ديارها على الذهاب إلى 
أج�زاء خطرة من الب�الد أمر خاطئ، 
وعلى قوات إقليم كردس�تان التوقف 
ع�ن مضايق�ة التركم�ان وإجبارهم 

على مغادرة كركوك«.
وفي رد مكتوب على تحقيق أجرته 
هيومن رايتس ووتش، نفى متحدث 
باسم حكومة إقليم كردستان إعطاء 
المهجري�ن مهل�ة نهائي�ة لمغ�ادرة 
كرك�وك، وهي مدينة رئيس�ية، فيما 
يسمى »األراضي المتنازع عنها« بين 
الحكومة العراقية في بغداد وحكومة 
إقليم كردس�تان في اربيل. كما نفى 
تعّرض أي جماعات دينية أو عرقية، 
بما فيها التركمان، إلى التمييز. لكنه 
قال إنه بناء على قرار من الس�لطات 
المحلية فإنه تتم »مساعدة الالجئين 
الذي�ن تحررت مناطقه�م من داعش 
قبل أش�هر أو ع�ام على الع�ودة إلى 

مناطق إقامتهم األصلية«.
رايت�س  هيوم�ان  واوضح�ت 

ووتش انه ف�ي أعقاب هجوم داعش 
على كركوك، ف�ي 21 أكتوبر 2016، 
إقلي�م  حكوم�ة  س�لطات  أجب�رت 
كردس�تان مئ�ات العائ�الت العربية 
السنية النازحة على مغادرة المدينة، 
فيم�ا لم تح�دد المنظم�ة أي حاالت 
أُجبر فيه�ا نازحون أكراد أو ش�يعة 

عل�ى مغ�ادرة كرك�وك. وفيش�باط 
2017، قابلت هيومن رايتس ووتش 
14 تركماني�اً، منهم 3 نس�اء، كانوا 
يعيشون في كركوك منذ عام 2014، 
بسبب انعدام األمن في أماكن أخرى 
م�ن الع�راق، وجميعه�م مس�جلون 
لدى السلطات المحلية، كما يقتضي 

القان�ون. في بعض الحاالت، فصادر 
ضباط األسايش وثائقهم األساسية 

وطلبوا منهم مغادرة المدينة.
وقال األش�خاص، الذي�ن قابلتهم 
رايتس ووتش، إن ضباط األس�ايش 
الذي�ن ص�ادروا وثائقه�م أخبروهم 
عندم�ا  سيس�ترجعونها  بأنه�م 

يغ�ادرون المدينة أو عن�د وصولهم 
إل�ى حاج�ز داق�وق، 30 ك�م جنوب 
كركوك عل�ى حدود المحافظة. واكد 
عدة تركمان أن األس�ايش اعتقلوهم 
بش�كل تعسفي لعدة س�اعات، وفي 
ح�االت ضربوه�م إلرغامه�م عل�ى 

مغادرة المدينة.

وبينت هيوم�ن رايتس ووتش أن 
مص�ادرة وثائ�ق األس�ر التركمانية 
تزي�د من تهمي�ش ه�ذه المجموعة 
والبطاقت�ان  أص�اًل،  المس�تضعفة 
اللت�ان تتم مصادرتهم�ا هي من بين 
4 وثائ�ق هوية ُيطلب من المواطنين 
العراقيين تقديمها بانتظام عند زيارة 

المكاتب أو المؤسس�ات الحكومية. 
وق�د يؤدي عدم تقديم بطاقة الهوية 
عن�د طلبه�ا ف�ي نقطة تفتي�ش إلى 
االحتج�از. كم�ا ال يس�تطيع األفراد 
م�ن دونهما الحصول عل�ى معونات 
أو مناف�ع أخ�رى، وال يس�تطيعون 
ش�راء الممتل�كات، أو التصويت في 

االنتخابات المحلية أو الوطنية.
وقال رجل تركمان�ي إن ابنه كان 
محتج�ًزا بالقرب م�ن مدينة تكريت 
»لكنني ال أس�تطيع الذه�اب لزيارته 
لعدم امتالكي بطاقة هوية للس�فر«. 
وقال جميع الذين قابلتهم المنظمة، 
إنه�م يعان�ون إلعالة أس�رهم لعدم 
عل�ى  الحص�ول  عل�ى  قدرته�م 
المساعدات الغذائية دون بطاقاتهم.

الدولي لحقوق  القان�ون  ويحظر 
اإلنس�ان والقانون اإلنساني الدولي 
التش�ريد القس�ري بس�بب الدي�ن أو 
الع�رق، حي�ث تن�ص »مب�ادئ األمم 
المتحدة التوجيهية بش�أن التش�ريد 
الداخل�ي« على حق جمي�ع النازحين 
في حرية التنقل وحرية اختيار محل 
إقامته�م .. كما تن�ص على الحق في 
التماس الس�المة في ج�زء آخر من 
البلد، والحماية من العودة القس�رية 
إلى أي مكان يتعرضون فيه للخطر، 
كما ينبغي تقديم جميع المس�اعدات 

اإلنسانية دون تمييز.
وش�ددت هيومن رايت�س ووتش 
على ضرورة التزام سلطات حكومة 
إقليم كردستان علًنا بالتوقف الفوري 
عن عمليات التهجير القس�ري وغير 
القانون�ي وإع�ادة جمي�ع بطاق�ات 
التمويني�ة  والبطاق�ات  الهوي�ة 
الُمصادرة بش�كل غير مشروع. على 
الس�لطات تقدي�م تعويض�ات، مث�ل 
الس�كن وباقي أش�كال المس�اعدة، 
االنتق�ال  م�ن  المتض�ررة  لألس�ر 
القس�ري إلى خارج كركوك. واكدت 
فقي�ه »تمل�ك العائ�الت التركماني�ة 
مثله�ا مث�ل باق�ي العراقيي�ن الحق 
ف�ي العي�ش في كرك�وك دون خوف 
م�ن مص�ادرة الوثائ�ق أو الترحي�ل 

القسري«.

إفشال عملية للتسلل إىل بغداد.. والتوغل يف حيني جديدين وسط املوصل

»15« رضبة جوية تطيح بـ »100« داعيش عىل احلدود

اإلقليم صادر هوياتهم والبطاقات التموينية وأساءهلم

منظمة دولية توثق هتجري للرتكامن من كركوك عىل يد األمن الكردي
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صوت مجلس النواب في جلسته االعتيادية 
الثاني�ة والثالثي�ن الت�ي عقدت برئاس�ة همام 
حمودي عضو هيأة رئاس�ة المجلس وبحضور 
176 نائب�ا، أم�س الثالثاء، على قانون تش�غيل 
الخريجي�ن االوائ�ل وانه�ى ق�راءة مش�روعي 
قانونين فيما اس�تضاف رئيس دي�وان الرقابة 

المالية االتحادي لالجابة على اسئلة شفهية.
وأرج�أ المجل�س اس�تكمال التصويت على 
مش�روع قان�ون اص�الح الن�زالء والمودعي�ن 
والمقدم من لجان العمل والشؤون االجتماعية 
والقانوني�ة واالمن والدفاع وحقوق االنس�ان 
ال�ى ي�وم االثني�ن المقبل بن�اء عل�ى طلب من 
اللجنة المختصة. وصوت المجلس على مقترح 
قانون تش�غيل الخريجين االوائ�ل والمقدم من 
لجان التعليم العالي والمالية والقانونية والذي 
ج�اء تكريم�ا للجهد االس�تثنائي المب�ذول من 
قب�ل الطلبة االوائل ودعم�ا للحركة العلمية في 

العراق وكسبيل لألرتقاء بالوظيفة العامة.
وقررت هيأة الرئاسة تأجيل عرض توصيات 
لجن�ة التربية بخصوص االبنية المدرس�ية الى 

بداية الفصل التشريعي المقبل.
وانهى المجلس تقرير ومناقش�ة مش�روع 
قان�ون منح الموظ�ف اجازة اعتيادي�ة طويلة 
ومعالج�ة اوض�اع المتعاقدي�ن والمق�دم من 

اللجنتين المالية والقانونية.
وفي مداخ�الت النواب اش�ارت النائبة نورا 
البجاري الى احتمال قيام الموظف الذي سيعمل 

بع�د حصوله على االجازة ف�ي القطاع الخاص 
عل�ى نس�ج عالق�ات عامة ق�د يتم اس�تغاللها 

الغراض خاصة في حال عودته الى الوظيفة.
ولفت النائب رائد اس�حاق ال�ى اهمية منح 
مجل�س ال�وزراء صالحي�ة اس�تثناء الكفاءات 
من القانون وفس�ح المجال امام امكانية قطع 
االج�ازة خصوص�ا ب�ان الحكمة م�ن القانون 

ترتبط بالظرف االقتصادي الصعب.
واوضحت النائبة عالية نصيف بان مشروع 
القان�ون يحمل اضرارا للموظ�ف خصوصا انه 
لم يعالج رغبة الموظف باكمال دراس�ته العليا 

وموقف المؤسسة من حصوله على الشهادة.
وش�دد النائب ارش�د الصالحي عل�ى اهمية 
وض�ع ضواب�ط تمن�ع الموظف من اس�تغالل 

وظيفته في حال عمله بالقطاع الخاص.
ون�وه النائ�ب عدن�ان االس�دي ال�ى اهمية 
ان تك�ون االجازة من 5 س�نوات فم�ا فوق مع 
احتس�ابها الغراض الخدمة والتقاعد لتشجيع 
الموظف على التقديم لالجازة ومعالجة الترهل 

وزيادة اعداد الموظفين في الوزارات.
ودعا النائب عباس البياتي الى تحديد نس�بة 
لعدد الموظفين الراغبين بالحصول على اجازة 
مع عدم ش�مول م�ن قضى 15 س�نة فما فوق 

باالجازة.
م�ن جهت�ه اقت�رح النائ�ب ف�رات التميمي 
اس�تثناء كاف�ة عناص�ر االجه�زة االمني�ة من 

الحصول على االجازة.
وطالب�ت النائب�ة بي�روان خيالن�ي بتفعيل 
اج�راء تقيي�م س�نوي للموظفي�ن ف�ي دوائر 

الدول�ة، داعية ال�ى زيادة االج�ازة االمومة من 
سنة الى خمسة سنوات.

ودعا النائب عمار طعمة الى تقييد صالحيات 
الوزي�ر بمنح الموافقة عل�ى االجازة من خالل 
ربطها بطلب م�ن الموظف لمواجهة احتماالت 

تسريح الموظفين.
واشار النائب عواد العوادي الى اهمية اعادة 
النظر بمش�روع القانون لوجود مخالفات عدة 

من بينها اسباب منح االجازة.
وف�ي رده�ا على المداخ�الت اك�دت اللجنة 
المالي�ة االخذ بنظر االعتب�ار بمقترحات واراء 
النواب مش�يرة الى عدم وجود تداخل تشريعي 
بين مش�روع القان�ون وقان�ون الموازنة الذي 
يقتص�ر على س�نة واح�دة فقط، منوه�ة الى 
ان اللجنة س�تقوم بعقد ورش�ة عمل لمناقشة 
مش�روع القانون بش�كل اوس�ع للوصول الى 
راي. واس�تضاف المجلس ص�الح نوري خلف 
رئيس ديوان الرقاب�ة المالية االتحادي لالجابة 
على س�ؤال ش�فهي مقدم من النائب مش�عان 

الجبوري.
واستفس�ر مقدم الس�ؤال الش�فهي النائب 
مش�عان الجب�وري عن حج�م الهدر والفس�اد 
المال�ي بالموازنات المالية التي تم تدقيقها من 

2008 ولغاية 2016 .
وف�ي رده عل�ى الس�ؤال اكد رئي�س ديوان 
الرقاب�ة المالية االتحادية احالة 513 قضية الى 
هيئ�ة النزاهة لغرض التحقي�ق فيها منذ 2008 
ولغاي�ة 2016، موضح�ا ب�ان مجل�س القضاء 
االعل�ى ح�دد المفتش الع�ام او هيئ�ة النزاهة 

للتحقيق ف�ي المخالفات المالي�ة واحالتها الى 
المحاك�م، مبين�ا باحال�ة مئ�ات القضاي�ا الى 
القض�اء االداري او المحاك�م وم�ن بينها ملف 
استرداد االموال حيث اجابت هيئة النزاهة على 

386 قضية جزائية بعضها تم اغالقها .
وتس�اءل النائ�ب الجب�وري ع�ن الدع�اوى 
المدني�ة الت�ي اقامه�ا دي�وان الرقاب�ة المالية 

السترداد اموال للدولة.
وفي مع�رض اجابته ش�دد رئي�س الديوان 
عل�ى ان دي�وان الرقاب�ة المالية اح�ال في عام 
2016 مل�ف واح�د يض�م نح�و 50 قضي�ة الى 
االدعاء العام فضال ع�ن احالة الديوان للقضايا 

الى هيئة النزاهة.
وطال�ب النائب مش�عان الجب�وري بمعرفة 
ع�دد االخب�ارات الت�ي قام به�ا دي�وان الرقابة 
المالي�ة ال�ى االدع�اء الع�ام او هيئ�ة النزاه�ة 
وش�كلت جرائم بما يتعلق بتدقيق الميزانية من 

2008 ولغاية 2016.
ولفت رئي�س ديوان الرقاب�ة المالية الى ان 
الديوان يحيل القضايا التي فيها ش�بهات فساد 
ال�ى المفتش الع�ام في ال�وزارة المعني�ة ليتم 

بعدها احالتها الى هيئة النزاهة.
م�ن جانبه وجه همام حم�ودي عضو هيأة 
مجلس النواب اللجنة المالية بتقييم عمل ديوان 

الرقابة المالية واجراءاتها .
وانه�ى المجل�س ق�راءة تقرير ومناقش�ة 
مش�روع قان�ون اقام�ة االجان�ب والمقدم من 
لجنتي االمن والدف�اع والقانونية. بعدها تقرر 

رفع الجلسة الى اليوم االربعاء.

ناقش فوائد وأضرار اإلجازة الطويلة.. واستضاف رئيس ديوان الرقابة املالية

الربملان يؤجل مناقشة وإقرار عدة قوانني ويمرر تشغيل اخلرجيني االوائل
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مازال�ت بقاي�ا التوت�ر األخ�ر ال�ذي ش�هدته العالقات 
األوروبي�ة الرتكي�ة يلق�ي بظالله ع�ى بعض الق�رارات أو 
الترصيح�ات من ه�ذا الجانب أو ذاك وخاص�ة من الجانب 
األوروبي الذي زاد اس�تياؤه من أنقرة ومن أردوغان بشكل 
خاص تنظيم االستفتاء الذي عزز صالحيات الرئيس الرتكي 
وعبد الطريق نحو دكتاتورية جديدة أبعدت تركيا كثرا عن 

االنضمام لالتحاد األوروبي.
ورغ�م دعواته�ا املتتالية لع�دم إبعاد تركيا ع�ن االتحاد 
األوروب�ي، أعلنت أملانيا رفضها الس�ماح بتنظيم حملة عى 
أراضيها من اجل اس�تفتاء تركي حول إعادة العمل بعقوبة 
اإلع�دام، بالتزام�ن مع تخيل س�ويرا عن مالحق�ة منظمي 
تظاه�رة رفع�ت خالله�ا الفت�ة تدع�و إىل »قت�ل« الرئيس 

الرتكي.
واس�تبعدت املستش�ارة األملاني�ة انغي�ال مركل بش�كل 
»قاط�ع« تنظيم حملة عى أراضيها قبل اس�تفتاء من اجل 

إعادة العمل بعقوبة اإلعدام يف تركيا.
ورصحت مركل يف مقابلة مع اذاعة »دبليو دي آر« بثت 
»عقوب�ة اإلعدام موضوع نرفضه بش�كل قاطع وعليه ملاذا 
سنعطي ترصيحا بتنظيم حملة ما دما لسنا مضطرين. لن 

نقوم بذلك«.
وكانت الحكومة األملانية أش�ارت إىل انه ويف حال نظمت 
تركي�ا اس�تفتاء حول إع�ادة العم�ل بعقوبة اإلع�دام، فلن 
تس�مح أملانيا بإجراء االس�تفتاء عى أراضيها حيث تعيش 

جالية تركية من 1.4 ماليني نسمة.
وقال املتحدث باس�م الحكومة شتيفنسايربت »سياسيا 
من غر املعقول أن نجيز لحملة كهذه حول إجراء يتعارض 

بشكل واضح مع دستورنا والقيم األوروبية«.
وكانت الحملة يف أملانيا لصالح االس�تفتاء الذي اجري يف 
نيس�ان املايض حول تعزيز صالحيات الرئيس الرتكي رجب 

طيب اردوغان أدت إىل تأزم العالقات بني تركيا وأملانيا.
واتهم اردوغان الحكومة األملانية بممارس�ات نازية بعد 
من�ع وزراء من حكومته من املش�اركة يف تجمعات للحملة 

عى أرايض أملانيا.
وبعد فوز مؤيدي ال�«نعم« يف االستفتاء، أعرب اردوغان 
عن نيته تنظيم اس�تفتاء جديد حول إع�ادة تطبيق عقوبة 

اإلعدام.
وح�ذر وزي�ر الخارجية األملان�ي س�يغمار غابريال من 

أن إج�راء كهذا س�يكون »معن�اه نهاية الحل�م األوروبي« 
بالنسبة إىل تركيا.

ويف األثناء تخلت الس�لطات الس�ويرسية ع�ن مالحقة 
منظم�ي تظاه�رة رفع�ت خالله�ا الفت�ة تدع�و إىل »قتل« 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغ�ان وأثارت غضب أنقرة، 

كما ذكرت وكالة األنباء السويرسية.
وقال�ت الوكالة أن الس�لطات القضائي�ة يف كانتون برن 
فتح�ت تحقيقا يف قضية دعوة عامة إىل الجريمة أو العنف. 
إال أن بلدي�ة برن رأت أن منظمي ه�ذه التظاهرة يف آذار لم 

يخالفوا القواعد املطبقة.
وكانت مجموعة من االنفصاليني اليساريني رفعت الالفتة 
التي يظهر فيها اردوغان وهو يحمل مسدس�ا وكتب عليها 

»اقتلوا اردوغان بأسلحته« )كيل اردوغانويذهيزويبونز(.
وبينما كانت الحملة التي س�بقت االستفتاء عى تعزيز 
صالحيات الرئي�س الرتكي يف أوجها، دعت منظمات كردية 
والحزب االش�رتاكي ودعاة حماية البيئة الس�ويرسيون إىل 
التظاهر للمطالبة بمزيد من الحرية والديمقراطية واحرتام 
دولة القانون يف تركيا. ورأت أنقرة أن مضمون الالفتة »غر 

مقبول« واستدعت السفر السويرسي لالحتجاج.
ويقول مراقبون أن تركيا ابتعدت عمليا بعد االس�تفتاء 
الذي عزز صالحيات الرئيس اردوغان، عن االتحاد األوروبي 
وأصبحت إمكانية انضمامها مس�تحيلة يف ظل ما أس�موه 
بالدكتاتورية الجديدة التي عززتها االعتقاالت املتتالية التي 
طالت املعارضني والصحافة ومن تزعم أنقرة أنهم من أتباع 

غولن الذي تتهمه بتدبر االنقالب الفاشل.
ويبدو أن تركي�ا تعي جيدا هذه الحقيق�ة ولكن ونظرا 
الرتباطات اقتصادية هام�ة مع أوروبا لم تجرؤ عى تنفيذ 
وعيدها بالتخيل عن اتفاق الهج�رة الذي أبرمته مع أوروبا 
وال�ذي مكن م�ن وقف تدف�ق الالجئني عرب م�ن تركيا عرب 

اليونان.
وحذر اردوغان يف الثاني من أيار االتحاد األوروبي من أن 
تركيا س�تغلق ملف ترش�يحها إىل صفوفه يف حال لم يفتح 

فصول مفاوضات جديدة معها.
وعملي�ة انضم�ام تركي�ا إىل االتح�اد األوروب�ي تراوح 
مكانه�ا منذ عدة س�نوات، ومن غر املرج�ح تحقيق تقدم 

فيها عى ما يبدو.
ومنذ بدء مفاوضات االنضمام رس�ميا ع�ام 2005، تم 
فت�ح 16 فصال فقط م�ن أصل 35 كان آخره�ا يف حزيران 

2016 ويتعلق بمسائل مالية وأخرى تخص املوازنة.

بعد حتوله إىل ديكتاتور متعطش لدماء خصومه

أردوغان غري مرحب به يف أوربا

حشود عسكرية أردنية عىل احلدود السورية ودمشق تعدها »إعالن حرب«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير االمن االيراني الس�يد محم�ود علوي ضبط 
عب�وات ناس�فة مصنع�ة يدوي�ا م�ن خلي�ة مخرب�ة كان 
تس�تهدف االخالل باالنتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 

19 ايار / مايو الجاري.
وق�ال عل�وي يف ترصي�ح ادىل ب�ه للقن�اة السادس�ة يف 
التلفزيون االيراني )قناة خرب( مساء االثنني انه تم قبل عدة 
اي�ام ولله الحم�د ضبط عدة عبوات ناس�فة مصنعة يدويا 
وبع�ض االش�ياء االخرى يف من�زل اتخذته عن�ارص مخربة 
وك�را له�ا يف محافظة الربز غ�رب طهران للقي�ام باعمال 
مخل�ة خالل اي�ام االنتخب�ات. واضاف، لق�د ضبطنا كذلك 
فانالت )تي ش�رت( مكت�وب عليها ش�عارات مثل »وداعا 
حكوم�ة فالن« او »نحن ال نصّوت لف�الن« وكانت خطتهم 
ان يقوم�وا بتوزي�ع االالف من هذه الفانالت عى الش�باب 
للحض�ور يف الش�وارع وم�ن ثم يوع�زون لش�باب اخرين 
للهج�وم عى ه�ؤالء، ليقولوا م�ن ثم بان مؤيدي املرش�ح 
الفالني قد هاجموا معارضيهم، وكانوا قد اعدوا الكامرات 
واالمكاني�ات الالزم�ة لتصوير ه�ذه االم�ور. واعترب وزير 
االم�ن مثل ه�ذه املمارس�ات بانها مرفوض�ة واضاف، ان 
توصيتنا االخوية واملشفقة للذين يريدون القيام بمثل هذه 
املمارس�ات ان يتخلوا عنه�ا ويدعوها جانب�ا. واكد القول 
باننا س�ننجز االنتخابات كرصيد اجتماعي كبر باقل كلفة 

ممكنة واكرب مكسب ممكن ان شاء الله تعاىل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دار نرش يف الواليات املتحدة أن الرئيس األمريكي 
السابق بيل كلينتون يعتزم نرش رواية عن البيت األبيض.

 The ( »ويكتب كلينت�ون روايته األوىل، »الرئيس مفقود
President is Missing(، باالش�رتاك مع جيمس باترسون، 

الذي ألف بعض الكتب األكثر مبيعا عى مستوى العالم.
وقالت دار النرش إن الرواية سوف »تحتوي عى تفاصيل 

ال يمكن ألي شخص سوى الرئيس األمريكي معرفتها.«
وتن�رش الرواي�ة األوىل لبي�ل كلينت�ون دار ألفري�د أي�ه 

نوبفآندهاشيت للنرش يف حزيران 2018. 
وق�ال كلينت�ون »العمل ع�ى كتاب يحك�ي كيف يكون 
الرجل رئيس�ا، وكتاب�ة التفاصي�ل التي أعرفه�ا عن هذه 
الوظيف�ة، وعن كيفي�ة عمل اإلدارة يف واش�نطن، كان أمرا 
ممتع�اً«. وأضاف »كان العمل مع جيم رائعا، لقد كنت أحد 

معجبيه منذ وقت طويل«.
ولم تنرش تفاصي�ل عن الرواية حتى اآلن، لكن كلينتون 
وباترس�ون أعلنا عزمهما تنظيم جول�ة يف الواليات املتحدة 
للرتويج لها. وألف جيمس باترس�يون 130 كتابا. وليس�ت 
ه�ذه هي امل�رة األوىل التي يخ�وض فيها كلينت�ون تجربة 
الكتاب�ة، إذ ألف أكثر من كتاب، لكنها املرة األوىل التي يؤلف 

فيها رواية.
وتتضمن أعمال بيل كلينتون كتب »حياتي«، و«العطاء«، 

و«العودة إىل العمل«.

الداخلية االيرانية تعلن اعتقال »خلية خمربة« 
تريد »االخالل« باالنتخابات

بيل كلينتون يكتب رواية 
بشأن البيت األبيض

       بغداد / المستقبل العراقي

أق�ام أقارب أرسة فلس�طينية قتل�ت يف هجوم 
إرضام ن�ار متعم�د بالضفة الغربية ع�ام 2015، 
دع�وى قضائي�ة مطالبني ب�3 ملي�ون دوالر، ضد 
حكوم�ة اإلحت�الل، الت�ي اتهموها بأنه�ا تتحمل 
مس�ؤولية هذا الهجوم املتطرف.وجاء يف الدعوى، 
التي تم تقديمها يف مدينة النارصة االثنني بحس�ب 

القدس العربي، أن حكومة االحتالل مس�ؤولة عن 
مقت�ل ثالث�ة أف�راد من بينه�م رضي�ع يدعى عى 
)18 ش�هرا( لقوا حتفهم عندما هاجم متطرفون 
الرضي�ع ج�راء  العائلة.وق�د ت�وىف وال�دا  من�زل 
إصابتهما بحروق خط�رة أثناء محاولتهما إنقاذ 
عى وش�قيقه أحمد )4 أع�وام(، بعد هجوم نفذه 
متطرفون يهود يف قرية دوما جنوب مدينة نابلس 
يف شمال الضفة الغربية.وتأتي هذه الدعوى بعدما 

قال�ت وزارة الح�رب اإلرسائيلية األس�بوع املايض 
إن الحكوم�ة لن تعطي أحم�د، الناجي الوحيد من 

الهجوم، التعويض املخصص لضحايا اإلرهاب.
وأشارت قناة تش�انل 2 نيوز اإلرسائيلية أن إىل 

الطفل مازال يخضع لعالج مكثف.
وكان ق�د تم اتهام اثنني م�ن املتطرفني اليهود 
الع�ام املايض بارت�كاب الهجوم، ال�ذي أثار غضبا 

دوليا. ومازالت محاكمتهما مستمرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

العامة باملحكمة  حذرت املدعي�ة 
الدولي�ة، فات�و بنس�ودا،  الجنائي�ة 
م�ن أن ليبيا أصبحت س�وقا لإلتجار 

بالبرش.
مجل�س  أم�ام  بنس�ودا  وقال�ت 
األم�ن ال�دويل إن فريقها جم�ع أدلة 
بش�أن جرائم محتمل�ة ارتكبت ضد 

مهاجرين يف ليبيا.
وتنظر املحكمة الجنائية الدولية يف 

إمكانية فتح تحقيق يف هذه الجرائم.
وأضاف�ت أن »اآلالف م�ن املهاجرين 
محتجزون يف سجون يف جميع أنحاء 
ليبي�ا حيث ترتك�ب بحقه�م جرائم 
قتل واغتص�اب وتعذي�ب ُيزعم أنها 
أصبحت ممارسات معتادة يف أماكن 

االحتجاز«.
تت�وىل  الت�ي  بنس�ودا،  وأعرب�ت 
منص�ب املدعي الع�ام للمحكمة منذ 
2012، ع�ن صدمته�ا إزاء رواي�ات 
تش�ر إىل أن ليبي�ا تحولت إىل س�وق 

لإلتج�ار يف البرش.وأكدت أنها تبحث 
يف الوقت الراهن »جدوى فتح تحقيق 
يف الجرائ�م ذات الصلة باملهاجرين يف 
ليبي�ا حال مثول ه�ذه الحاالت أمام 
القضاء.«وتعان�ي ليبي�ا م�ن فوىض 
سياسية وأمنية منذ اإلطاحة بنظام 
الزعي�م معمر الق�ذايف يف عام 2011. 
وأك�دت أن مكتبه�ا يتاب�ع عن كثب 
االعت�داءات الت�ي تمارس�ها القوات 
املوالي�ة لخليفة حفرت يف بنغازي منذ 
ظه�ور فيدي�و يظهر بع�ض الجنود 

ُيزعم أنهم من الجيش الوطني الليبي 
أثناء ارتكاب جرائم خطر، من بينها 

قتل محتجزين دون محاكمة.
وحثت بنسودا الس�لطات الليبية 
عى رسعة إلق�اء القبض عى رئيس 
الرشط�ة الس�ابق التهام�ي محم�د 
خالد الذي رجحت أنه يقيم يف ليبيا يف 
الوقت الراهن، وأنه مطلوب للتحقيق 
يف جرائم حرب لدى املحكمة الجنائية 
الدولية التي أص�درت مذكرة اعتقال 

يف حقه يف نيسان املايض.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكر ق�اض إن محكمة إندونيس�ية أدانت الحاكم 
املسيحي لجاكرتا باسوكيتجاهاجابورناما بالتجديف 
ض�د اإلس�الم وحكمت علي�ه بالس�جن عامني.وقال 

رئي�س املحكم�ة دويارس�و ب�ودي س�انتياروتو إن 
“بورناما ق�ام بعمل التجديف ال�ذي يجرمه القانون 
ولهذا أصدرن�ا عليه حكماً بالس�جن عامني«.وينظر 
للمحاكمة عى نطاق واسع عى أنها اختبار للتسامح 
الديني يف أكرب دولة يف العالم من حيث عدد املس�لمني.

وخرس بورناما محاولته للفوز بفرتة جديدة يف جولة 
اإلع�ادة التي أجريت يف نيس�ان بف�ارق كبر لصالح 
منافس�ه املس�لم أنيس باس�ويدان يف أكثر انتخابات 
تثر انقس�اماً وتتسم بطابع ديني يف البالد، وسيسلم 

بورناما السلطة إىل باسويدان يف أكتوبر املقبل.

فلسطينيون يقاضون االحتالل الصهيوين عىل خلفية اهلجوم عىل منزل دوابشة

ليبيا حتولت سوق لإلجتار بالبرش

إندونيسيا تسجن حاكم جاكرتا »املسيحي« بتهمة التجديف

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت خلية اإلعالم الحربي املركزي الس�ورية بياناً علقت 
في�ه عى املن�اورات الحربي�ة التي تجريه�ا الق�وات األمريكية 
وحلفاؤها يف األردن، والتي رصدت عى إثرها حش�ود عس�كرية 

كبرة عى الحدود األردنية – السورية.
ونقلت الخلية الحربي�ة يف البيان، عن مصدر مطلع قوله إن 
»سوريا وجميع حلفائها يتابعون عن كثب ما تسعى إليه أمريكا 
من تواجدها عند الحدود األردنية السورية، وتراقب تحركاتها يف 
تلك املنطقة، حيث تم رصد تحركات لقوات أمريكية وبريطانية 

وأردنية بإتجاه االرايض السورية«.
وأضاف املصدر املطلع يف البيان »إن املناورة التي تجري حالياً 
عند الحدود األردنية السورية مشبوهة، يراد منها التغطية عى 
مرشوع الجتياح واحتالل أراض سورية، تحت عناوين محاربة 

»داعش«، التي ليس لها أي تواجد فعيل عند تلك الحدود«.
وتاب�ع البيان »هذه املن�اورة غطاء لتجميع ق�وات متنوعة 
م�ن أمريكي�ني وغربيني وعرب، يف معس�كر الزرق�ا، حيث يبلغ 
ع�دد املس�لحني أكثر من 4500 مس�لح، تم تدريبه�م منذ فرتة 
وإعداده�م لتلك العملي�ة، باإلضافة للق�وات األجنبية، لتحقيق 
مرشوع الح�زام األمني كاألحزم�ة األمنية حول س�وريا والتي 
ال تعد كونها مش�اريع احتالل«.وأكد املص�در املطلع، يف البيان، 
عى أن س�وريا ش�عباً ودولًة وكل من يحالفه�ا، ال يقبلون بأي 

احتالل مهما كان نوع�ه أو عنوانه، مضيفا »ليعلم األمريكيون 
وحلفائهم أنهم سيدفعون الثمن غالياً، وسيكونون أهدافاً جراء 

استباحتهم األرض السورية«.
وش�دد البيان عى أن الجيش العربي السوري له القدرة عى 
تحرير األرض من أولئك التكفريني، الذين يحتمون بأسيادهم، 
الذين صنع�وا تلك الجماع�ات اإلرهابية، والت�ي تتحرك بأوامر 
اس�تخبارية لتنفيذ مش�اريع تتناس�ب ومخططات تلك القوى 

الظالمية.
من جانب�ه، قال مصدر يف خلية اإلع�الم الحربي، يف ترصيح 
خ�اص ل�«س�بوتنيك«، الي�وم الثالث�اء، إن البي�ان الصادر عن 
اإلعالم املركزي بالجيش، هو الرد األنسب عى التحركات املثرة 
للجدل عى الحدود الس�ورية األردنية، والتي يتضح ألي مراقب 

حالياً أنها مشبوهة وغر بريئة املظهر واملقصد.
وأوضح املصدر أن هناك ش�كوك كب�رة يف أن ما يجري اآلن 
ع�ى األرض مقدم�ة لعملي�ة احت�الل تتطلب خط�وات وردود 
حاس�مة من قوات الجيش السوري، الذي أقسم منذ البداية أنه 
لن يفرط ولن يتخى عن أي ش�رب من األرايض العربية السورية، 

ومستعد للتضحية بأخر جندي مقابل حرية األرض.
واعت�رب املص�در، الذي تحفظ ع�ى ذكر اس�مه، أن إقدام أي 
جن�دي من الحش�ود الواقفة عى الحدود الس�ورية عى تخطي 
الحدود، سيكون بمثابة إعالن حرب عى سوريا، وسيتم مقابلته 

بما يستحق أي غازي أو محتل لألرض.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area, announces  

 
Re-Tender # 839  

PERSONNEL TRANSPORTATION SERVICES 
 

Companies, Iraqi and foreign (with official representation in Iraq), possessing experience in implementation of 
similar projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of 
registration, to provide services in the Republic of Iraq may participate in the Tender. 
 
The purpose of the tender is to award the contract to a specialized transportation or construction contractor with 
the most appropriate technical capabilities and experience in the region. The scope of the contract to be awarded 
by means of the Tender includes the following:  
  
• Transportation of GPNB personnel with light vehicles and buses;  
• Provision of specialized vehicles (cranes, front loaders, telescopic loaders, vacuum trucks, etc.); 
• Provision of machinery and personnel for Waste Management services at GPNB Polygon; 
• Supply of materials (sand, gravel, subbase and other basic construction materials). 
 
To be eligible to participate, the Bidders must meet the following threshold criteria: 
 

- Bidder is ready to accept the key conditions of the draft contract issued to participants; 
- Bidder must provide Bid Bond in the amount of $ 100,000 (one hundred thousand) USD; 
- Bidder is capable to perform the scope as set out in the draft contract; 
- Bidder has the required fleet of transportation vehicles complying with the Operator’s requirements; 
- Bidder is capable to deploy its camp and supporting facilities as required in the draft contract; 
- Bidder is capable to deploy its camp and mobilize 100% of required vehicles, equipment and personnel 

within 1 (one) month; 
- Bidder meets the Tender requirements in terms of their HSE system and procedures 
- Bidder is financially stable and capable to finance the Project. 

 
Bids must conform to the requirements as set forth in the Bid documents. The Operator reserves the right to accept 
or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of contract, without 
incurring any liability towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any bidder or bidders of the grounds 
for such actions. 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation after 
submission of a written application (submitted on the applicant’s letterhead signed by an authorized person) 
containing the full and exact name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact 
person and his e-mail address. Such applications must be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and 
Procurement Department by email to tenders@gazpromneft-badra.com and received by 4 PM (UTC/GMT+3:00) 
on May 17, 2017. The Tender Documentation will be sent, in response to a received application as described above, 
by e-mail without any responsibility for loss or late arrival. 
 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is May 30, 2017, 3PM (UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الص�ادرة من كلي�ة الرافدين 
الجامعة قس�م هندس�ة تقنيات الحاسوب املرحلة 
الثالث�ة بأس�م / محمد حس�ن عيل رق�م املوبايل 
07711393028 فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة بداءة مدينة الصدر
 العدد / 1 / ب / 2017 

اعالن
املدعية / خميسة محمود سلمان 

حاف�ظ  عب�ادي  حاف�ظ   –  1  / عليه�م  املدع�ى 
وجماعته.

تنفي�ذا لقرار هذه املحكم�ة املرقم 1 / ب / 2017 
القطعي�ة  الدرج�ة  يف 5 / 2 / 2017 واملكتس�ب 
تق�رر االعالن للم�رة الثانية عن بي�ع العقار املرقم 
4 / 61649 م4 وزيري�ة باملزاي�دة العلني�ة ومل�دة 
خمس�ة عرش يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل للنرش 
فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
مس�تصحبن معهم التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10 % م�ن القيمة املق�درة للعق�ار والبالغة ) مائة 
وعرشون مليون ومائة وخمسون الف دينار ( بصك 
مص�دق ان ل�م يكن رشي�كا والبطاقة الش�خصية 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وس�تجري املزايدة يف 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن اليوم االخري للمدة 
املحددة يف االعالن واذا صادف عطلة رسمية فاليوم 

الذي يليه يكون موعدا لذلك .
القايض االول 
امري زين العابدين البياتي 

االوصاف :
1 – العقار / عبارة عن دار س�كن مس�احته 126 

م2 .
2 – املش�تمالت / العق�ار عب�ارة عن عقار س�كن 
يتك�ون م�ن طاب�ق واح�د يف مقدمة الدار س�احة 
مكشوفة مغطات بالش�تايكر وبناء العقار عكادة 
ومك�ون من غرف نوم ع�دد 2 يف نهاية الدار وهول 
كبري وحمام وتواليت ومطبخ ويوجد موزع صغري 
2 × 4 ب�ن الغ�رف واملطب�خ وارضية ال�دار كايش 
ملون قديم ودرج من الصبابة يؤدي اىل سطح الدار 
والس�طح مغطى بالشتايكر القديم وتقع يف شارع 

فرعي يف قطاع 76 .
3 – الشواغل / خايل من الشواغل .
4 – درجة العمران / دون الوسط 

محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

اىل/ السيد سالم سلمان احمد/ مدير قسم املوارد 
البرشية /يسكن  بعقوبه /حي املصطفى/ 

اسم املختار عبد الواحد سلمان حسن
م/ حضور

 بن�اء عىل ما ج�اء باالم�ر االداري املرقم11911يف 
2016/9/6 / تحقيقية 0

اقتىض حضورك  اىل ديوان املحافظة/ قسم الشؤون 
القانوني�ة  خالل عرشة ايام م�ن اليوم التايل  لنرش 
االعالن يف الصحف   وس�يتم  اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية بحقكم يف حالة عدم الحضور0
مثنى عيل مهدي التميمي
محافظ دياىل

مديرية تنفيذ الكوت  
رقم االضبارة / 2039 / 2016

إعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 368م 
س�يد حس�ن الواقع يف سيد حس�ن العائد للمدين 
طلبة عبدالحس�ن املحجوز لقاء طلب الدائن زينب 
طهران عباس البال�غ 23640000 ثالثة وعرشون 
مليون وستمائة واربعون الف دينار. فعىل الراغبن 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثن 
يوم�اً تبدأ من الي�وم التايل للنرش مس�تصحباً معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة عرشة م�ن املائة من 
القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي.                                                             
املنفذ العدل 
حمدالله كاظم حسن

املواصفات:
1-موقع�ه ورقم�ه / العقار العائ�د للمدين 368م 

سيد حسن 
2-جنس�ه ونوعه / قطعة ارض مش�يد عليها بناء 

متهالك وقديم جدا وساقط عىل االرض 
3-مساحته / 57/ 118 م2

4-  القيمة املقدرة / 53300000  ثالثة وخمسون 
مليون وثالثمائة الف دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

دار القضاء يف الطارمية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي 

العدد 412 / ش / 2017 
املدعية / شاهه مطلب حمادي 

املدعى عليها / افراح عباس نايه 
املوضوع / نرش

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املقامة امام 
ه�ذه املحكمة بالع�دد 412 / ش / 2017 من قبل 
املدعية ش�اهه مطلب حم�ادي وال�ذي تطلب فيه 
اسقاط الوصاية ونصبها وصية عىل اوالد شقيقتها 
القارصين كل من س�ناء وسمية وعز الدين ونظرا 
ملجهولية محل اقام�ة املدعى عليها ) افراح عباس 
نايه ( تقرر تبليغك يف صحيفتن محليتن يوميتن 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة يوم 
14 / 5 / 2017 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد عبد الرزاق جاسم

محكمة جنح البرصة 
العدد: 24/ج2 /2017
التاريخ:2017/5/3

إعالن 
اىل املته�م اله�ارب/ ع�يل مندي�ل عبدالعباس عيل 

الحريشاوي 
حي�ث تبن إنك مجه�ول اإلقامة والعن�وان وكونك 
مطل�وب أمام ه�ذه املحكمة يف القضي�ة الجزائية 
املرقمة 24/ج2 /2017 وفق أحكام املادة )446 من 
قانون العقوبات(. فقد اقت�ىض تبلغك بصحيفتن 
محليتن وبالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم 
املحاكم�ة املوافق 2017/6/12 لتجيب عن التهمة 
املوجه�ة إلي�ك وبخالفه س�وف تج�رى محاكمتك 

غياباً وفقاً للقانون.
القايض / آيات عباس لفته

محكمة جنح املعقل 
العدد:575/ج/2016
التاريخ: 2017/5/7

اعالن 
اىل املته�م اله�ارب / نعيم يايل عب�د البزوني – 
الس�اكن محافظة البرصة – ح�ي الجهاد  دور 

الرشطة
بن�اءاً ع�ىل الدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة 575/

فيه�ا  واملش�تكي  ض�دك  واملقام�ة  ج/2016 
)الرشكة العامة ملوانئ العراق( وفق املادة 145 
لس�نة 2001 ق.ع، وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب كتاب مركز رشطة ميناء املعقل بالعدد 
1596 يف 2017/4/8 وكذل�ك محارض التحري 
املؤرخة يف 2017/4/6 واملتضمن ان املتهم غري 
متواج�د يف داره كون ال�دار مقفلة من الخارج 
وال يوجد احد فيه�ا، عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالناً يف صحيفتن يوميتن رس�ميتن 
بالحض�ور صب�اح ي�وم املحاكم�ة املص�ادف 
2017/5/18 وبعكسه سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابياً. 
القايض/اسيل صالح معتوق

محكمة جنح املعقل 
العدد:566/ج/2016
التاريخ: 2017/5/7

اعالن 
اىل املتهم الهارب / رحيم يايل غازي – الس�اكن 
االم�ام  ش�ارع  املعق�ل   – الب�رصة  محافظ�ة 

عيل)ع(
بن�اءاً ع�ىل الدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة 566/

فيه�ا  واملش�تكي  ض�دك  واملقام�ة  ج/2016 
)الرشكة العامة ملوانئ العراق( وفق املادة 145 
لس�نة 2001 ق.ع، وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب كتاب مركز رشطة ميناء املعقل بالعدد 
1887 يف 2017/4/25 وكذلك محارض التحري 
املؤرخ�ة يف 2017/4/24 واملتضم�ن ان املتهم 
غ�ري متواج�د يف داره ك�ون ال�دار مقفل�ة من 
الخ�ارج وال يوجد احد فيه�ا، عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك اعالن�ًا يف صحيفتن يوميتن 
رس�ميتن بالحض�ور صب�اح ي�وم املحاكم�ة 
املصادف 2017/5/28 وبعكس�ه سوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابياً. 
القايض/اسيل صالح معتوق

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد 375 
م / نرشفقدان

قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) عيىس 
نج�دي مفل�ح ( ال�ذي فق�د يف محافظة صالح 
الدين بتاريخ 9 / 9 / 2014 ولم يعرف يشء عن 
مصريه لح�د االن وعىل من يعث�ر عليه وتتوفر 
لديه معلوم�ات عنه االتصال بذويه الس�اكنن 
يف ناحية االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي 

خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض حردان خليفة جاسم

فقدان
 22041816 املرقم�ة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
والص�ادرة من كلية الرافدين – طب االس�نان 
بأس�م / عيل ناظ�م خضري فمن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

وزارة العدل
مديرية تنفيذ بدرة

العدد: 7 /انابة/2017
إعالن 

تبيع مديرية تنفيذ بدرة محطة الوقود املشيدة 
عىل قطعة املرقم�ة 1/1 مقاطعة 14 العبارة 
والجنكة الواقعة يف قضاء بدرة للمدين محمد 
رايض رحيم واملحجوزة لقاء طلب الدائن عمار 
محمد عيل خلف ومقدرة قيمتها البالغ ستون 
مليون دين�ار. فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة خمس�ة ع�رش يوماً 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبن معهم 
التأمين�ات القانونية البالغ�ة عرشة من املائة 
من القيمة وش�هادة الجنس�ية العراقية علما 
ان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي .                                                                                                                             
القايض
ياسن خضري الدريعي
املنفذ العدل يف بدرة

املواصفات:
1-موقعه / قضاء بدرة 
2-نوعه / محطة الوقود

3-ح�دوده واوصافه: كما م�ؤرش يف خارطة 
االفراز املرقمة 566 مجلد / 3

4-مش�تمالته/ اربعة ب�وزرات لتزويد الوقود 
وغرف�ة جباي�ة صغ�رية ومحط�ة اس�رتاحة 

ومطعم وجامع وصحيات  
5-مساحته / 2دونم من اصل القطعة املرقمة 
1/1 مقاطع�ة 14 العب�ارة والجنك�ة والبالغ 

مساحتها 2172 دونم 8 اولك 78 مرت       
6-درجة العمرن / جيدة 

7-الشاغل حاليا / املدين محمد رايض رحيم
8-القيمة املقدرة / ستون مليون عراقي

محكمة جنح البرصة 
العدد:6/ج2 /2017
التاريخ: 2017/5/9

إعالن 
اىل املتهم الهارب/ مسلم جبار مزهر

حي�ث تب�ن إن�ك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان 
وكونك مطلوب أمام هذه املحكمة يف القضية 
الجزائية املرقم�ة 6/ج2 /2017 وفق أحكام 
املادة )446 من قانون العقوبات(. فقد اقتىض 
تبلغك بصحيفتن محليت�ن وبالحضور أمام 
ه�ذه املحكمة صب�اح يوم املحاكم�ة املوافق 
2017/6/20 لتجيب عن التهمة املوجهة إليك 
وبخالفه س�وف تجرى محاكمتك غياباً وفقاً 

للقانون.
القايض / آيات عباس لفته

محكمة جنح البرصة 
العدد: 59/ج2 /2017
التاريخ:2017/5/3

إعالن 
اىل املتهم الهارب/ محمد عبدالخالق ميس�تار 

حسن / بنغالديش الجنسية 
حي�ث تبن إن�ك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان، 
وكونك مطلوب أمام هذه املحكمة يف القضية 
الجزائية املرقمة 59/ج2 /2017 وفق أحكام 
املادة )2/24 من قانون االقامة(. فقد اقتىض 
تبلغك بصحيفتن محليت�ن وبالحضور أمام 
ه�ذه املحكمة صب�اح يوم املحاكم�ة املوافق 
2017/6/12 لتجيب عن التهمة املوجهة إليك 
وبخالفه س�وف تجرى محاكمتك غياباً وفقاً 

للقانون.
القايض / آيات عباس لفته 

محكمة جنح البرصة 
العدد: 246/ج2 /2017

التاريخ:2017/5/3
إعالن 

اىل املتهم الهارب/ طالب عبدالرزاق صعري 
حي�ث تبن إن�ك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان، 
وكونك مطلوب أمام هذه املحكمة يف القضية 
وف�ق   2017/ 236/ج2  املرقم�ة  الجزائي�ة 
أح�كام املادة )457 م�ن قان�ون العقوبات(. 
فق�د اقت�ىض تبلغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن 
وبالحض�ور أمام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 
املحاكم�ة املواف�ق 2017/6/20 لتجي�ب عن 
التهمة املوجه�ة إليك وبخالفه س�وف تجرى 

محاكمتك غياباً وفقاً للقانون.
القايض / آيات عباس لفته 

محكمة جنح املعقل 
العدد:614/ج/2016
التاريخ: 2017/5/7

اعالن 
اىل املته�م الهارب / قتيبة جاس�ب عبدالجليل 
– الس�اكن محافظة البرصة – املعقل ش�ارع 

االمام عيل)ع(
بن�اءاً ع�ىل الدع�وى الجزائية املرقم�ة 614/
ج/2016 واملقام�ة ض�دك واملش�تكي فيه�ا 
)الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق( وف�ق املادة 
مح�ل  وملجهولي�ة  ق.ع،   2001 لس�نة   145
اقامتك حسب كتاب مركز رشطة ميناء املعقل 
بالعدد 1887 يف 2017/4/25 وكذلك محارض 
التحري املؤرخة يف 2017/4/24 واملتضمن ان 
املته�م غري متواج�د يف داره كون الدار مقفلة 
من الخ�ارج وال يوجد احد فيه�ا، عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفتن 
يوميت�ن رس�ميتن بالحض�ور صب�اح ي�وم 
املص�ادف 2017/5/18 وبعكس�ه  املحاكمة 

سوف تجري املحاكمة بحقك غيابياً. 
القايض/اسيل صالح معتوق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة 370 / 2017 

إىل / املنفذ عليه  / جالل جليل ابراهيم 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من االش�عار الوارد من 
مركز   رشطة  باب الش�يخ بموجب كتابهم بالعدد 
4579 يف 7 / 5 / 2017 ان�ك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ الرصافة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا من 
الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

صفا عبد املنعم محمد 
اوصاف املحرر :

عقد الزواج الصادر من محكمة االحوال الشخصية 
يف الرصاف�ة رقم الس�جل 358 العدد 87 يف 7 / 3 / 
2016 وعليه يلزم بتسديد املهر املؤجل دين االضبارة 
اعاله البالغ 000 / 000 / 15 خمسة عرش مليون 

دينار عراقي إىل الدائنة زهراء بهاءعيل .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 375 

م / نرش فقدان
ق�ررت هذه املحكم�ة نرشفقدان املدعو ) ش�هاب 
احم�د مطلك ( الذيفق�د يف محافظة ص�الح الدين 
بتاريخ 7 / 5 / 2015 ولم يعرف يشء عن مصريه 
لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات 
عنه االتصال بذويه الس�اكنن يف ناحية االسحاقي 
او مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم 

التايل لنرش االعالن .
القايض

حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص 
العدد 17 / ب / 2017 

م / اعالن
املدعي / احمد صادق حسن وجماعته 

املدعى عليهم / 1 – انتصار عبد الجبار صادق .
2 – عامرة عبد الجبار صادق .

3 – هناء عبد الجبار صادق .
اقام�ت املدعي�ة ) احمد صادق حس�ن وجماعته ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 17 / ب / 2017 والتي 
العق�ار 5 / 12  ازال�ة ش�يوع  طلب�وا بموجبه�ا 
عليبات وق�د اعيدت تباليغكم حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة الخالص بالع�دد 2397 يف 19 / 2 / 2017 
واش�عار املختار امل�ؤرخ 28 / 3 / 2017 مرشوحا 
عليه�ا مجهولية محل اقامتكم عليه تقرر تبليغكم 
بواس�طة صحيفت�ن رس�ميتن محليت�ن اعالن�ا 
بموعد املرافعة املصادف 24 / 5 / 2017 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حال عدم حضوركم او ارسال 
من ينوب عنك�م قانونا س�تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض عدنان حسن عيل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اوع�ز وزير النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمامي، وخالل ترأسه هيئة رأي 
الوزارة بتش�كيل لجنة عليا إلعادة 
تقيي�م مؤه�الت رشكات الش�حن 
والتفري�غ، والتأكد م�ن مطابقتها 
والتزامه�ا بالضواب�ط والقوان�ن 
الدولية واملحلي�ة النافذة ومعالجة 
األخطاء واملمارسات السلبية التي 

تمارس من بعض الرشكات«.
وق�ال الحمام�ي أن »اللجن�ة التي 
س�تكون برئاس�ة املفت�ش الع�ام 
أحم�د  قي�ر  الس�يد  لل�وزارة 
وعضوية ع�دد من املدراء العامن، 
ستضع املقرتحات والحلول العملية 
التي من ش�أنها ضب�ط ترفات 
تلك الرشكات وإص�دار التوصيات 
التي توحد ال�رشوط العامة لقبول 

الرشكات من عدمها.
وأكد انه »عىل اللجنة انحاز أعمالها 
بم�دة ال تزيد عن ش�هر واحد غري 
قابل للتمدي�د، الفتا اىل أن »التغيري 
س�يكون عىل الفقرة ٥ من أحكام 
املادة ٩ من قانون املوانئ ٢١ لسنة 
١٩٩٥ والت�ي تمن�ح املوان�ئ ح�ق 
اختيار العامل�ن يف مجال التفريغ 
الش�حن  رشكات  يف  والش�حن 
والتفري�غ أو من خ�الل الرشكات 
بصيغ�ة  املوان�ئ  م�ع  املتعاق�دة 

التشغيل املشرتك«.
خ�الل  النق�ل  وزي�ر  اوع�ز  كم�ا 
علي�ا  لجن�ة  بتش�كيل  االجتم�اع 

برئاس�ة املفت�ش الع�ام لل�وزارة 
قي�ر أحم�د وعضوية ع�دد من 
املدراء العامن، وقال س�يادته: أن 
اللجنة تأخذ ع�ىل عاتقها مراجعة 
عقود التش�غيل املشرتك يف الرشكة 
العام�ة للموان�ئ العراقية يف ضوء 
ومراجعتها  والسياقات  التعليمات 
ومعمق�ة  مس�تفيضة  مراجع�ة 
الض�ارة  الفق�رات  ومعالج�ة 

باملصلحة الوطنية«. 
وأكد الحمامي أن »اللجنة س�رتفع 
توصياته�ا النهائي�ة إىل هيئة رأي 

الوزارة للمصادقة عليها«.
وكان وزير النقل قد ترأس اجتماع 
هيئة رأي الوزارة، بحضور الوكيل 
والوكي�ل  الفن�ي عب�اس عم�ران 
االداري احم�د كري�م عب�د اي�وب 
واملفتش العام قير احمد و املدراء 

العامن يف الوزارة وتشكيالتها«. 
 وأك�د الحمام�ي خ�الل االجتماع 
ع�ىل »أهمّي�ة اإلعتم�اد ع�ىل مبدأ 
التخطيط يف العمل لجميع مشاريع 
وأعمال الوزارة وتشكيالتها بهدف 
الس�ياقات  ضم�ن  به�ا  االرتق�اء 
الطبيعية والسعي إلتمامها و التي 
تضم�ن س�ريها وف�ق االج�راءات 
وضع�ت  الت�ي  والدراس�ات  ع 

بصددها.« 
 ووجه الحمام�ي برضورة بذل ما 
بوس�عهم من جهود لتقديم أفضل 
واالعتم�اد  للمواطن�ن  الخدم�ات 
ع�ىل النظ�م واالس�اليب الحديث�ة 
للوصول اىل مرحلة النضج االداري 

والتنظيمي لعمل الوزارة.« 
 وناقشت هيئة الرأي عدة مواضيع 
أخ�رى ع�ىل ج�دول اعماله�ا وتم 
التصوي�ت خ�الل االجتم�اع ع�ىل 
ق�رار تش�كيل لجنة علي�ا ملراجعة 
عقود التش�غيل املشرتك يف الرشكة 
العام�ة ملؤان�ى العراقي�ة وكذل�ك 
تشكيل لجنة عليا تتوىل اعادة تقيم 
مؤهالت رشكات الشحن والتفريغ 

يف املوانئ«.
من جهة اخرى وجه الوكيل االداري 
لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب 
، قس�م املحاس�بة يف مركز الوزارة 
بتس�هيل جمي�ع االج�راءات امام 
موظفي الوزارة من اجل الحصول 

عىل سلفة العرش رواتب.
قس�م  يف  املعني�ن  »ع�ىل  وق�ال 
املحاس�بة اعداد قوائ�م باملوظفن 
الراغب�ن بالحص�ول عىل الس�لفة 
املخصصة  للمص�ارف  وإرس�الها 

للوزارة.
واض�اف اي�وب ان »تل�ك الس�لفة 
املالية تأتي لتمك�ن املوظفن من 
االس�تفادة منه�ا بش�تى االم�ور 
اج�راءات مبس�طة  وكذل�ك ع�ر 
تك�ون كفيل�ة امام املوظ�ف الذي 

يرغب بها.
واك�د ب�إن توجيهات وزي�ر النقل 
تأت�ي  الحمام�ي  فنج�ان  كاظ�م 
يف اهمي�ة إي�الء جمي�ع املوظفن 
م�ن اس�تحقاقاتهم ومتطلباته�م 
الوظيفة س�يما املالية والتي تكفل 

لهم العيش والحياة الكريمة.

وزير النقل يوعز بتشكيل جلنة عليا لتقييم رشكات الشحن يف املوانئ ومراجعة عقود التشغيل
أكد على االعتماد على مبدأ التخطيط يف العمل جلميع مشاريع وأعمال الوزارة
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حمافظة بغداد تتعهد بتقديم 
تسهيالت للرشكات الكويتية 

للعمل يف العاصمة

كهرباء الصدر تربم عقدها االول مع القطاع اخلاص يف مجيلة

التجارة تبحث مع امللحق التجاري االيراين سبل تعزيز العالقات للقطاع اخلاص بني البلدين

التنمية الصناعية متنح »18« إجازة تأسيس ملشاريع جديدة يف نيسان

    بغداد / المستقبل العراقي

قال السفري الكويتي لدى العراق سالم 
غصاب الزمان�ان، الي�وم الثالثاء، ان 
الحكومة املحلية يف العاصمة العراقية 
بغداد تعهدت بتقديم كل التس�هيالت 
املطلوب�ة لل�رشكات الكويتية الراغبة 

بالعمل واالستثمار فيها.
جاء ذلك اثناء لقاء الس�فري بمحافظ 
العاصمة بغداد عطوان العطواني ، يف 
مكتب االخري بحضور عدد من اعضاء 

مجلس العاصمة.
واوض�ح غصاب يف تريح، بحس�ب 
م�ا نقلت عنه وكالة االنب�اء الكويتية 
»كون�ا«، ان�ه وخ�الل لق�اء ل�ه م�ع 
محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي، 
ابدى املحافظ حرصه عىل زيادة حجم 
التعاون االقتصادي واالستثماري بن 
البدي�ن وتذلي�ل العقبات الت�ي تحول 
دون دخول االس�تثمارات الكويتية اىل 

بغداد.
واض�اف، ان املحاف�ظ ق�دم عروض�ا 
دول�ة  اىل  بنقله�ا  جدي�رة  واف�كارا 
الكوي�ت، للنظ�ر فيه�ا، موضح�ا انه 
ناقش مع املحافظ ايضا سبل تطوير 

وتمتن العالقات بن البلدين.
وق�ال محافظ بغ�داد م�ن جهته، ان 
الع�راق مقبل عىل مرحل�ة من العمل 
واعادة البناء واالس�تثمار بعد النر 
ع�ىل تنظيم داعش، وان بالده بحاجة 
ماسة اىل مساهمة الرشكات الكويتية 

يف حملة االعمار املرتقبة.

    بغداد / المستقبل العراقي

الص�در  كهرب�اء  لتوزي�ع  العام�ة  املديري�ة  اعلن�ت 
عقده�ا االول م�ع القط�اع الخ�اص لعق�ود الخدمة 
والصيان�ة والجباي�ة يف منطقة جميل�ة«. وافاد بيان 
ل�وزارة الكهرباء تلقته »املس�تقبل العراقي« انه »بعد 
النج�اح الذي تحق�ق بمش�اركة القط�اع الخاص يف 
عق�ود الخدم�ة والصيانة والجباية يف قط�اع التوزيع 
بمناط�ق الك�رخ والرصاف�ة, ابرمت املديري�ة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الصدرالعق�د االول م�ع رشك�ة دار 
الكنوز الحائزة عىل عق�د الخدمة والصيانة والجباية 
ملح�الت) ٥١٢,٥١4,٥١6,٥١8 ( يف منطق�ة جميل�ة 
بمحافظ�ة بغداد ،ومن املخط�ط ان يدخل العقد حيز 
التنفي�ذ وتقديم خدمات�ه للمش�رتكن البالغ عددهم 

)6٢7٥( مشرتكاً لفرتة ال تزيد عن ثالثة اشهر وهي فرتة 
التحضريات«.واضاف ان » مدير عام توزيع كهرباءالصدر 
ويف محم�د املياحي وقع العقد, مع املدير املفوض لرشكة 
دار الكنوز اكرم عبد غركان، وحرض توقيع العقد معاوني 

املدير العام مديري االقسام يف املديرية وتم مناقشة كافة 
التفاصي�ل من واجبات ومهام الت�ي تقع عىل الطرفن«.
وأش�ار املدير العام بحس�ب البيان اىل »أهمية األستثمار 
واألستفادة من الضائعات يف منظومة الطاقة الكهربائية 
من خالل توضيح ألية األستثمار ورشوط العقد واألسعار 

املناس�بة للمواط�ن, فيما ش�دد املياحي ع�ىل أهمية 
العم�ل بروح الفري�ق الواحد لتج�اوز التحديات التي 
تواجه قطاع الكهرباء خالل املرحلة الراهنة وخاصة 
يف ظ�ل الظروف االس�تثنائية التي يمر به�ا العراق«. 
واوض�ح البيان انه »يف نهاي�ة اللقاء اكد عىل رضورة 
رف�ع التج�اوزات وااللتزام بإج�راء الصيانة الوقائية 
ع�ىل الش�بكة الكهربائية للنه�وض بواق�ع الجباية 
والقض�اء عىل الضائعات يف الطاقة وإيجاد معالجات 
حقيقي�ة لهذه لظاه�ر, و رضورة تثقيف املواطن يف 
عملية الرتش�يد وملا لها أهمية يف أس�تقرار منظومة 
الطاقة الكهربائية«.كم�ا طالب من الرشكة رضورة 
االرساع بوض�ع االعالن�ات ضمن الرقع�ة الجغرافية 
لعمل الرشكة,  لتوضيح بعض االرشادات الرضورية 
التي تخص التس�عرية الجديدة وعرض مجموعة من 
االجه�زة التي تس�تهلك كمية كبرية م�ن الطاقة, وطرق 
كفاءتها وتوظيفها بالشكل الصحيح والذي ينسجم مع 
واقع املنظومة الكهربائية يف الوقت الحارض والوصول اىل 

االكتفاء الذاتي لالستهالك وضمان عدم االرساف.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث مدي�ر عام دائ�رة تطوي�ر القطاع 
الخ�اص يف وزارة التج�ارة م�ع امللح�ق 
التج�اري االيراني يف العراق ابراهيم رضا 

زادة س�بل تعزي�ز العالقات ب�ن القطاع 
الخ�اص  والقط�اع  العراق�ي  الخ�اص 

االيراني«.
واضاف مدير عام دائ�رة تطوير القطاع 
الخاص عيل عب�د الزهرة يف بيان للوزارة 

تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، بان�ه »تم 
وتطوي�ر  تعزي�ز  بح�ث  اللق�اء  خ�الل 
العالقات بن البلدي�ن يف القطاع الخاص 
واستعداد الجمهورية اإليرانية اإلسالمية 
للتع�اون مع الع�راق يف جمي�ع املجاالت 

االقتصادية«.
وبن انه »تم كذلك دراسة إمكانية إيجاد 
رج�ال أعم�ال عراقين م�ن الصناعين 
الذي�ن لديه�م الرغب�ة باملش�اركة م�ع 

نظرائهم من اإليرانين.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املديرية العام�ة للتنمية الصناعية التابعة 
ل�وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن »من�ح ) ١8 ( 
أجازة تأس�يس ملش�اريع صناعي�ة جديدة خالل 
نيس�ان ش�باط املايض« .وأكد مدير عام املديرية 
س�الم س�عيد احمد  يف تريح ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ب�أن محافظة بغداد ق�د حصلت عىل 

الج�زء االكرم�ن ه�ذه االج�ازات و بواق�ع )٥( 
اج�ازات ن مضيف�ا بأن�ه ت�م تخصي�ص )١١( 
قطعة ارض لتأس�يس املش�اريع الصناعية فيما 
منح�ت املديري�ة اضافة اىل ذلك  ش�هادات اكمال 
تأس�يس للمش�اريع الصناعية الت�ي تتوفر فيها 
ال�رشوط املطلوبة بواقع )١( ش�هادة تخصصت 
بالصناعات االنشائية وبرأسمال قدره) ١,١٢٩(  
ملي�ار دين�ار وع�دد العم�ال ١8 عامل«.وأوضح 

أحمد بأن »كوادر املديري�ة تواصل عملها بأجراء 
الكش�وفات الدوري�ة ع�ىل املش�اريع الصناعية 
للتأكد من سالمة سري العمل فيها ومعرفة حجم 
االرضار والصعوب�ات يف ح�ال وجوده�ا لوض�ع 
الحلول املناسبة لها حيث بلغ عدد الكشوفات ١4 
كشف خالل االس�بوع املايض ولكافة املحافظات 
». واش�ار اىل ان�ه » ت�م من�ح هوي�ات جدي�دة 
ملش�اريع صناعية حيث بلغ�ت )٥3( هوية مبينا 

ب�ان املديرية منحت ع�دد من التأيي�دات بتقدير 
حاجة املشاريع من احتياجاتهم من املواد االولية 
واملحروق�ات اىل الجهات ذات العالق�ة وبعدد 6٩ 
كت�اب أضافة اىل تأييدات تم من خاللها مخاطبة 
الجهات الحكومية لغرض االعفاء من رسم املهنة 
او ايصال التي�ار الكهربائي وغريها وبواقع ٢٥6 
تأييد وأعمال اخرى اختصت بها املديرية لتسهيل 

االجراءات وسري العمل يف املشاريع الصناعية.

وزير النفط يستقبل وفد رشكة املانية ويبحث تعزيز التعاون املشرتك
   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النف�ط جب�ار ع�يل 
اللعيب�ي م�ع ، وفد رشك�ة املانية 

ويبحث تعزيز التعاون املشرتك«.
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، ان »اللعيبي اس�تقبل ، وفد 

رشكة RUHRPUMPEN االملانية 
برئاس�ة خافي�ري كارزا ، وج�رى 
خ�الل اللق�اء بح�ث س�بل تعزيز 
التعاون املشرتك يف تنفيذ املشاريع 
املهم�ة  للقطاع النفطي يف البالد« 

.
واك�د الوزي�ر بحس�ب البيان عىل 
»اهمية تعزيز العالقات وتطويرها 

مع الرشكات العاملية  ، الفتا اىل ان 
الوزارة تحرص ع�ىل تهيئة البيئة 
املالئمة لعمل ال�رشكات االجنبية 
يف الب�الد ». من جانب�ه اكد رئيس 
الوف�د س�عي رشكت�ه اىل تطوي�ر 
العمل املش�رتك م�ع وزارة النفط 
بالقط�اع  االرتق�اء  يحق�ق  بم�ا 

النفطي يف العراق.

حمافظ واسط يفتتح حمطة ماء »منطقة حواسة« 
يف العزيزية

    المستقبل العراقي/ الغانم

افتتح محافظ واس�ط مالك خلف وادي الدريعي »محطة معالجة مياه منطقة 
الحواس�ة يف قضاء العزيزية ،وبرفقة رئيس لجنة الخدمات يف مجلس املحافظة 
مهدي يونس عيال وقائم مقام القضاء مدير ماء واسط« .وقال مصدر اعالمي يف 
املحافظة ل�«املس�تقبل العراقي«، ان الدريعي اكد ان » هذه املحطة التي انجزت 
الي�وم بكلف�ة بلغت اكثر م�ن 8٢ مليون دين�ار وبس�عة ١00م3، تأتي كخطوة 
ألنهاء ش�حة مياه ال�رشب الحاصلة يف منطقة الحواس�ة«.واضاف املصدر كما 
»اجري املحافظ جول�ة تفقدية اىل موقع محطة ماء )منطقة برينيج( يف قضاء 
العزيزية ، وبرفقة رئيس لجنة الخدمات يف مجلس املحافظة مهدي يونس عيال 
وقائ�م مقام القضاء عيل هليل ومدير ماء واس�ط واطلع عىل مراحل العمل فيه 
».وشدد الدريعي بحسب املصدر عىل »رضورة اإلرساع بانجاز هذه املحطة التي 
س�تعمل بسعة) ٢00 م3( يف حال إتمامها ، والتي تتطلب السعي الحثيث إلتمام 

بقية مراحل العمل فيها كي تسهم بتوفري مياه الرشب للمواطنن .

إطالق ) 5 ( ماليني من اصبعيات األسامك 
يف أهوار ذي قار

ضبط و اتالف كميات من املواد الغذائية 
واغالق حمالت قصابة يف ايب غريب

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس اللجن�ة الزراعية يف محافظة ذي قار ع�ادل الدخييل عن »إطالق )٥( 
مالي�ن من اصبعيات األس�ماك يف إه�وار ذي قار بهدف تعزيز املخزون الس�مكي 
وضمان اس�تدامته يف أهوار املحافظة« .وقال النائ�ب األول ملحافظ عادل الدخييل  
إن »مديرية زراعة ذي قار بالتعاون مع اللجنة الزراعية العليا يف املحافظة أطلقت 
نحو ) ٥( مالين أصبعية اسماك يف أهوار الجبايش ، مؤكداً زيادة حجم اإلطالقات 
يف اه�وار املحافظ�ة لهذا العام ليصل اىل )٢١( مليون س�مكة »،وأوضح الدخييل » 
أن اللجنة الزراعية العليا أعدت برنامج تنس�يقي م�ع مديرية الزراعة باملحافظة 
إلط�الق اإلصبعيات الس�مكية ومتابعة نموه�ا وتكاثرها يف مي�اه االهوار بهدف 

تنمية الثروة السمكية وإحداث زيادة تصاعدية يف اعدادها خالل العام الحايل » .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صحة بغداد الكرخ ع�ن » ضبط و اتالف كميات م�ن املواد الغذائية 
و اغالق مح�الت قصابة يف قضاء ابي غريب منطق�ة الزيدان«.وذكر بيان للدائرة 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان » فرق الرقابة الصحية يف قطاع ابي غريب للرعاية 
الصحية االولية و من خالل الحمالت التفتيشية املستمرة و بالتعاون مع الرشطة 
املحلي�ة و االم�ن الوطني تمكنت من ضب�ط كميات من امل�واد الغذائية والعصائر 
و الحلوي�ات املنتهي�ة الصالحي�ة و اغ�الق محلن قصاب�ة يف منطق�ة الزيدان«.

واضاف  »حيث بلغت املواد الغذائية املنتهية الصالحية التي تم اتالفها )١0٥( كغم 
و )4٥00( ل�رت م�ن املواد الس�ائلة )عصائر و مرشوبات غازي�ة و مياه معدنية( 
باالظافة اىل ضبط و اتالف )٥3( كارتون من الحلويات املنتهية الصالحية و اغالق 
محلن قصابة غري مطابقة للرشوط الصحية يس�تخدمها بعض القصابن للذبح 
العشوائي للماشية ». واشار البيان اىل ان » فرق الرقابة يف قطاع ابي غريب للرعاية 
الصحية االولية تقوم بزيارات تفتيشية مفاجئة طيلة ايام االسبوع بالتعاون مع 
االجهزة االمنية و االمن الوطني حيث سبق ان قامت فرق التفتيش بزيارة مناطق 
)حي الرس�الة ، الش�هداء ، ابي غريب ، خان ضاري ، منطقة النر و الس�الم( و 

يتم اتالف املواد الغذائية حسب القوانن و بحضور صاحب العالقة .

رشكة التوزيع تزيد حصص حمافظتي كربالء املقدسة والنجف االرشف من املنتجات النفطية بمناسبة الزيارة الشعبانية
    بغداد / المستقبل العراقي

زادت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة حص�ص 
محافظت�ي كرب�الء املقدس�ة والنج�ف االرشف من 
املنتجات النفطية بمناسبة الزيارة الشعبانية لتلبية 
الطلب املتصاعد عىل الوقود يف الزيارات املليونية .مدر 
عام رشكة توزيع املنتجات النفطية املهندس عيل عبد 
الكريم املوسوي بن ان الزيادة شملت اغلب املنتجات 

النفطي�ة من البنزي�ن  وزيت الغ�از والنفط االبيض 
والغاز الس�ائل مش�ريا اىل ان املنتجات س�تؤمن من 
مس�تودع النجف الجديد لدعم املحافظات املستهدفة 
بالزيادة مفصال الزيادة بالقول: تماشيا  مع متطلبات 
الزي�ارة باتت حص�ة املحافظات املس�تهدفة اكثر ٥ 
ملي�ون و 660 الف لرت من مادة البنزين و ١7 مليون 
ونصف مليون ل�رت من النفط االبيض و 3٢ مليون و 
7٢٢ ال�ف لرت من مادة زي�ت الغاز فيما رفعت حصة 

كربالء من الغاز السائل اىل 400 طن يوميا. املوسوي 
اوضح ان للرشكة خطة طوارئ للتعامل مع الزيارات 
املليونية وانجاحها ولي�س خافيا ان حركة املنتجات 
بالتوازي مع مس�توى الطلب م�ن اهم عوامل نجاح 
الزيارة مش�ريا اىل تفصيالت يف خطط الطوارئ منها 
منح بعض الصالحيات يف التجهيز للمواكب والهيئات 
الحسينية والنفط االبيض لالفران واملخابر وبالسعر 
الرسمي وحسب الحاجة فضال عن منح الصالحيات 

لبيع اس�طوانات الغ�از الفارغة للمواك�ب والهيئات 
خ�الل فرتة الزيارة. يذكر ان رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطي�ة تجه�ز املواطن�ن باملنتج�ات النفطية عر 
املنتجات التي تس�تلمها من املص�ايف العراقية فضال 
عن املنتجات املس�توردة بعد خس�ارة مصفاة بيجي 
بفع�ل االرهاب فضال ع�ن توفري املش�تقات للقوات 
االمنية والحشد  الشعبي والنازحن يف عموم مناطق 

العمليات.
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تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع / ميسان عن تمديد بيع املواد املدرجة 
ادن�اه يف املزايدة العلنية )للمرة الثانية( وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 يف الساعة العارشة من صباح يوم )الخامس عرش( التايل 

لنرش االعالن 
فع�ى الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات املبين�ة ادن�اه بصك مصدق المر الرشكة وباس�م املش�ري حرصاً 
والبطاقة التموينية او بطاقة الس�كن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة  اجور خزن بنس�بة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع 
عن كل يوم تاخري وملدة )30(  ثالثون يوم  عى ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واالعالن واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
 علم�ا ان البي�ع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمس�ة اي�ام اعتبارا من تاريخ 

االحالة.

تعل�ن الرشكة العامة للس�كك الحدي�د العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل  عن 
اج�راء املزايدة العلنية  وفق قانون بيع وتاجري اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
النافذ لتاجري العقار املدرج  تفاصيله ادناه والعائد لرشكتنا  والتي ستجري املزايدة 
عليه�ا يف محط�ة بغداد املركزية يف اليوم )الس�ابع(من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية 
فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعى الراغبني باالش�راك يف 
املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 35%  من القيمة املقدرة بصك مصدق معنون المر الرشكة العامة للس�كك 
الحديد او نقدا عى ان تس�تكمل باقي التامينات  بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة 
وعى املزايد اس�تقدام براءة ذمتة الرضيبية جلب املستمس�كات املطلوبة ) هوية 
االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية وبطاقة الس�كن والبطاقة التموينية االصلية 
واملص�ورة ( ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور االعالن والخدم�ة البالغة %2 
م�ن قيمة االيجار الس�نوي ويتم تس�ديد بدل االيجار الس�نوي دفع�ة واحدة عند 
االحال�ة القطعية ويمكن االط�الع عى العقار قبل موعد املزايدة  وعى من ترس�و 
علي�ه املزايدة تس�ديد بدل االيجار خ�الل )30( يوم من تاريخ املصادقة وبعكس�ه 
يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتبة عليه وعى من ترسو عليه 
املزايدة مراجعة ش�عبة االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض تبليغه باالحالة 

القطعية.

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد/242/ش/2017

التاريخ 2017/5/9
اىل املدعى  عليها –سحر صالح كاظم

مزه�ر  ماج�د   ( املدع�ي  زوج�ك  اق�ام 
حمودي ( دع�وى تصديق الطالق الغيابي 
يف  املحكم�ة  خ�ارج  الواق�ع   الخارج�ي 
2017/1/10 ول�دى تبليغ�ك تب�ني بان�ك 
مجهول�ة مح�ل االقام�ة حس�ب كت�اب 
مركز رشطة االس�كان وكتاب قائمقامية 
قض�اء الديوانية واملجل�س املحيل ولكونك 
مجهولة محل االقام�ة عليه تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة املوافق يوم 2017/5/18 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال معذرة 
رشعية فان املحكمة سوف تسري بالدعوى 

وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

اعالن
اله�ارب ) س�لطان شنش�ول  املته�م  اىل 

جياد(
احال�ك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جنايات املثن�ى بموجب قرار 
االحالة املرقم 239 يف 2017/4/24 غيابيا 
الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غ�ري موجزة 
وف�ق اح�كام امل�ادة )14 مخ�درات ( من 
قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني 
محليت�ني وتحديد يوم 2017/7/3 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم 
اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) باسم شاكر مهدي(

احال�ك قايض محكمة مكت�ب التحقيق 
القضائي يف الرميثة اىل محكمة جنايات 
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 85 يف 
2017/4/17 غيابي�ا الجراء محاكمتك 
بدع�وى غري موجزة وفق اح�كام املادة 
)14 مخ�درات ( م�ن قان�ون العقوبات 
ولعدم حض�ورك اىل هذه املحكمة تقرر 
تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني 
موع�دا   2017/7/3 ي�وم  وتحدي�د 
للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�يتم اج�راء محاكمتك غيابي�ا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) قاسم شاكر مهدي(

احال�ك قايض محكمة مكت�ب التحقيق 
القضائي يف الرميثة اىل محكمة جنايات 
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 84 يف 
2017/4/17 غيابي�ا الجراء محاكمتك 
بدع�وى غري موجزة وفق اح�كام املادة 
)14 مخ�درات ( م�ن قان�ون العقوبات 
ولعدم حض�ورك اىل هذه املحكمة تقرر 
تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني 
موع�دا   2017/7/3 ي�وم  وتحدي�د 
للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�يتم اج�راء محاكمتك غيابي�ا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املته�م الهارب ) 1-احمد جبار جياد 

2- باسم عجه جياد(
احالك قايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
 2017/4/13 يف   216 املرق�م  االحال�ة 
غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدعوى غري 
موجزة وف�ق احكام امل�ادة )443( من 
حض�ورك  ولع�دم  العقوب�ات  قان�ون 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك ع�ن 
طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحدي�د 
ي�وم 2017/6/25 موع�دا للمحاكم�ة 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�يتم اجراء 
محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول

الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
ط�ارش  بن�در   ( اله�ارب  املته�م  اىل 

درعان(
احالك قايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
 2017/4/24 يف   240 املرق�م  االحال�ة 
غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدعوى غري 
موجزة وفق احكام املادة )14 مخدرات 
( م�ن قانون العقوبات ولعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك ع�ن 
طريق صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2017/7/3 موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

فقدان هوية
فقدت مني الهوية املرقمة 4681 يف 
2017/2/23 بأس�م ) حيدر كاظم 
نعمة ( الصادرة من وزارة التخطيط 
/الجه�از املرك�زي لالحص�اء فعى 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/1071
ن�وري  /محم�د  علي�ه  املنف�ذ  اىل 

جاسم
لقد تحقق لهذه املديرية من  خالل 
رشح املبلغ القضائي لهذه املديرية 
ح�ي  )منطق�ة  مخت�ار  واش�عار 
الزهراء ( انك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة ) 27( من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف 
االرشف خ�الل  ع�رش يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت  
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 
حض�ورك  س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي ف�وق 

القانون
املنفذ العدل
حسنني عبد الزهرة

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الشخصية يف 
النجف  املرق�م 4966/ش2015/7 
وامل�ؤرخ يف 2017/3/19 املتضمن 
تسليم االثاث الزوجية للدائنة سارة 

كاظم مراد 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/1070
ن�وري  /محم�د  علي�ه  املنف�ذ  اىل 

جاسم
لقد تحقق لهذه املديرية من  خالل 
رشح املبلغ القضائي لهذه املديرية 
ح�ي  )منطق�ة  مخت�ار  واش�عار 
الزهراء ( انك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة ) 27( من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف 
االرشف خ�الل  ع�رش يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت  
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 
حض�ورك  س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي ف�وق 

القانون
املنفذ العدل
حسنني عبد الزهرة

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الشخصية يف 
النجف  املرق�م 6261/ش2016/3 
املتضم�ن تصديق الط�الق الرجعي 
وحجة الزواج املرقم 2013/149 يف 
2013/2/17 الصادرة من محكمة 
االح�وال الش�خصية يف النجف عن 
مه�ر مؤج�ل مقداره اح�دى عرش 

مليون دينار

لحص�ول نك�ول والحاقا باعالناتنا املرقمة املثبتة يف القائمة املرفقة طيا تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان 
عن تاجري االمالك املدرجة مواصفتها يف القائمة املرفقة البالغ عددها )26(ملك العائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري واستنادا 
لقان�ون  بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. وملدة ثالث س�نوات فعى من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته بموجب صك مصدق وس�تجري املزايدة 
خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من 
ترس�وا علي�ه املزايدة اجور الن�رش واجور اللجنة اضافة اىل اجور الخدم�ة البالغة 2% من مبلغ االحال�ة  والداللية واية اجور 

قانونية اخرى.

التأمينات مدة الرفع موقع المزايدة الكمية المادة ت

 1.260.000 مليون ومائتان
وستون الف دينار ال غير 15 يوم فرع ميسان  20.260 طن عشرون

طن ومائتان وستون كغم
 دكة رز
ياسمين 1

 5.550.000 خمسة مليون
 وخمسمائة وخمسون الف دينار

ال غير
15 يوم فرع ميسان

 81.540 واحد وثمانون
 طن وخمسمائة واربعون

كغم
سحالة 2

المجموع 6.810.000  ستة مليون وثمنمائة وعشرة االف دينار ال غيرها

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

القسم القانوين

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

جلنة البيع والتاجري املركزية

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

اعالن
اعالن مزايدةمتديد مزايدة

القيمة التقديرية كتابامساحتهموقعه ورقمه نوع العقارت
350000ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6155/112 المبروكةمحل ادوات احتياطية1
350000ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6211/112 المبروكةمحل تصليح سيارات2
350000ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6295/112 المبروكةمحل ادوات احتياطية3
700000 سبعمائة الف دينار200م6038/112 المبروكةورشة عمل4
700000 سبعمائة الف دينار200م6032/112 المبروكةورشة عمل5
700000 سبعمائة الف دينار200م5997/112 المبروكةورشة عمل6
700000 سبعمائة الف دينار200م6037/112 المبروكةورشة عمل7
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6336/112 المبروكةمحل تصليح سيارات8
600000 ستمائة الف دينار175م6113/112 المبروكةمحل مواد انشائية9

600000 ستمائة الف دينار175م6115/112 المبروكةمحل مواد انشائية10
600000 ستمائة الف دينار175م6117/112 المبروكةمحل مواد انشائية11
700000سبعمائة الف دينار200م6031/112 المبروكةورشة عمل12
700000سبعمائة الف دينار200م6004/112 المبروكةورشة عمل13
700000سبعمائة الف دينار200م6043/112 المبروكةورشة عمل14
700000سبعمائة الف دينار200م6026/112 المبروكةورشة عمل15
700000سبعمائة الف دينار200م6039/112 المبروكةورشة عمل16
700000سبعمائة الف دينار200م6027/112 المبروكةورشة عمل17
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6356/112 المبروكةمحل تصليح سيارات18
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6419/112 المبروكةمحل تصليح سيارات19
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6169/112 المبروكةمحل مواد احتياطية20
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6162/112 المبروكةمحل تصليح سيارات21
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6085/112 المبروكةمحل مواد احتياطية22
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6276/112 المبروكةمحل مواد احتياطية23
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6157/112 المبروكةمحل مواد احتياطية24
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6059/112 المبروكةمحل مواد احتياطية25
350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار50م6052/112 المبروكةمحل مواد احتياطية26

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 147 
التاريخ: 2017/4/25 
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         ورقة نقدية أحمد المالكي

العمل األدبي اندماج خاص بين التفكير 
التأملي، والتفكير  التنقيبي، والتفكي�ر 
األخالق�ي ، وهذا االندماج المعرفي هو 
الذي يتناس�ب ويرتق�ي بالمنجز مهما 

كان نوعه.
نعم ال ش�ك أن كل فن يفترض ويفرض 
فلس�فته المس�بقة. والمتناس�قة م�ع 
خط�وط الفك�ر والفكرة. لهذا الس�بب 
اكتش�اف اللغة باللغ�ة يحتاج. إن نرش 

الكثير من عطور الدهشة 
حت�ى نش�م تج�ارب المعرف�ة. بنكهة 
عفوية ذاتي�ة الواعي غير قابلة للتكرار 
وال تتبخر بس�رعة النش�ر الذي يتشبث 
بذهني�ة المتلق�ي يحت�اج ق�ارورة الال 
معقول وس�ائل الفرضيات التي تكشف 
الجديد. وتصنع بصمة من حديد التفرد 
ف�ي الموج�ات الت�ي تحمل اش�رعة ال 
بياض فيها س�وى نقل النقل، في زمن 
لم تعد فيه االعم�ال االدبية ذات رمزية 
وفلسفة فحس�ب بل تعدت مرحلة نقل 
الواقع ب�ال واقع . االعم�ال التي عبرت 
الال معقول في الوجود المتهم والمتخم 

باألحداث . بات واقع ال مفر منه .
هكذا نج�د تفرد ونف�راد بعض األقالم 

الضوئية التي تشهدها 
العتم�ة األدبية والس�واد الثقافي الذي 

اطاله مد الال وضوح.
خالد ش�اطي مثال القاص الذي يرس�م 
ش�خوصة بكل حرفي�ة المعن�ى وقوة 
الخبرة والتجربة المعرفة . نراه يش�كل 
تكويناته األدبية الس�ردية وكأنه يضع 
لمس�اته الخاصة وألوانه التي ال تش�ير 
إال إليه. خالد ش�اطي الفنان التشكيلي 

والقاص الذي اتخذ من السرد تناقضات 
لعوالم السرد الحديث والقصة القصيرة 
نراه قد اس�س نظاما ومطلقا وخطاب 

يتحدث به عبر مكبرات 
اللغة الحديثة التي تحمل المنهج األكثر 

دهشة .
الج�ذب م�ن خ�الل التف�رد باألس�لوب 

وصناعة الال متوقع هو الذي 
ينقل المتلق�ي الذي تع�ود أن يردد الله 
. الل�ه حين يس�مع نص ش�عري ... إلى 
التمس�ك بصراخ تكرار القراءة وش�ده 
باألس�لوب والتكنيك اللغوي الذي يجيد 
تشكيله القاص والرسام. العراقي خالد 
شاطي ثورة من ثورات األدب بحد ذاته 
. وث�روة فكري�ة وثقافي�ة وفنية أفخر 
به�ا ان�ا كمتلقي يق�رأ ويتاب�ع ويكتب 
عن مث�ل هكذا نماذج ترتقي بالمش�هد 
األدبي. والس�رد القصصي على س�بيل 
الخصوص�ي ال�ى مرات�ب النس�ق الفذ 

والدهشة
العالية الخيال.

نموذج اس�تعادة السرد الحديث للقاص 
العراقي 

خالد الشاطي.
) جثة بال رأس (

- اآلباء –
في الب�زِل الُمهمِل ش�ماَل الحي ؛ عثرنا 

على جثٍة بال رأس .
 . يتراكض�وَن مذعوري�َن  األوالُد  ج�اء 
كانوا يلعبوَن الكرَة في األرِض السبخِة 
المحاذي�ِة للبزِل . فِهمن�ا من تمتماتهم 
أنهم ش�اهدوا جثَة رجٍل في البزِل حين 
أرادوا إخراَج كرتهم التي سقطْت هناك 
.هرعنا إلى البزل فيما إنش�غلْت النساء 

بإجراِء الرقي والتعازيم على األوالد .
كان الجس�ُد مستلقياً على منحدِر البزل 

. إح�دى يدي�ِه ممدودٍة بجان�ِب جذعِه . 
األخرى تس�تريُح على بطنِه المستوية 
وكان�ت رجله اليمنى منثني�ًة قليالً . بدا 
كش�خٍص يتش�مُس على رمِل شاطىٍء 

الوجوَد ل�ه ، ولو كان ال�رأُس موجوداً 
لكان�ت العين�اِن مغمضتين والش�فتاِن 
مس�ترخيتان . لك�ن ال�رأَس ل�م يك�ْن 
موج�وداً . بحثنا عنه بين أعواِد القصِب 

الكثيف ؛ في المياِه الضحلِة اآلسنة ؛ في 
رمِل البزل الهش ، فلم نعثر إالّ على كرِة 

األوالد .
قبل أن تأتي الش�رطة ، صنعنا من طيِن 

الب�زِل الط�ري رأس�اً مناس�باً وضعناه 
مكان ال�رأس المفقود . أخ�ذ كل واحد 

منا صورًة مع الجثة .
- األوالد –

س�حبناُه م�ن المي�اِه الس�وداِء القذرِة 
ووضعن�اُه عل�ى منحدِر الب�زِل . نظفنا 
مالبس�ه م�ن األوس�اِخ . ولّما ل�م نجْد 
ال�رأَس ف�ي أيِّ م�كان . وضعن�ا الكرة 
م�كاَن ال�رأِس وبعنايٍة رس�منا بالطيِن 
اآلس�ِن األنَف والعينيِن والشفتيِن . لكن 
الفك�رة لم ت�رْق لنا . قلبن�اُه على جنبِه 
األيس�ِر وحفرن�ا بأيدين�ا س�اقيًة على 
طولِه في المكان ال�ذي كان ُمضطجعاً 
في�ِه . تناوبنا على التمدِد في الس�اقيِة 
وإعادة الجثِة إلى وضعها السابق بحيث 
يكوُن رأس�نا مكاَن الرأِس المفقوِد في 
كل م�رة . حصل كلُّ واح�ٍد على صورة 
وه�و بذل�ك الوض�ِع . ردمن�ا الحف�رَة 
وأعدن�ا الجث�َة إل�ى وضعها الس�ابق . 
رتبنا وضعية أطرافِه عدة مراٍت دون أن 

نستقَر على واحدة .
إتفقنا على أن نصطن�َع الذعَر والتلعثَم 
أم�ام أهالي الح�ي وأن نتمالَك أنفس�نا 
حين تغطين�ا أمهاتنا بالبخوِر واألدعيِة 
على األقل حت�ى ُيذاُع الخبُر في نش�رِة 

المساء .
رمين�ا الكرَة وس�َط القصِب وش�رعنا 

نتسابُق نحو مقهى الحي .
- اآلباء –

في المس�اء تجّمعنا ف�ي مقهى الحي . 
أصّر األوالُد على الحضور . عندما ظهر 
الخبر توقفنا ع�ن التنفس ، وحين ُذكر 
إسم حينا لم نتمالك أنفسنا من الصياح 
والهياج . نظرنا ناحية األوالد فأصابتنا 
الحي�رة . كان�وا يتبادلون النظ�رات ... 

ويبتسمون.

 الح�ب، هذه الثيم�ة التي ظلت مح�ور الكثير من 
األعم�ال اإلبداعي�ة من�ذ فجر وعي اإلنس�ان، هذا 
الذي ش�غل الش�عراء العرب القدام�ى والمحدثين 
والمعاصرين وحتى الالحقين، ثيمة ال تنفد مهما 
اغت�رف منه�ا المبدع�ون عل�ى اخت�الف األزمان 
واألمكن�ة، ال تتوقف عن التج�دد والتواجد ما دام 
هناك إنسان على سطح البسيطة، بكل ما تحتويه 
م�ن نار العواط�ف والقصص المتش�عبة المؤلمة 

والمثيرة.
ثيم�ة الح�ب كان�ت مح�ور المجموعة الش�عرية 
الجديدة للشاعر والروائي األردني إبراهيم نصرالله 
“الحب ش�رير”. والمجموعة تحمل عنوانا فرعيا 
هو »طوق الذئبة في األلفة واالس�تذآب«، ويتألف 
الكتاب م�ن أربعة أجزاء هي: الحب ش�رير، أوبرا 

الذئاب، ظالل الذئبة، اشتعاالت.
يح�اول نصرالله إعادة األلق لش�عر الحب العربي، 
ال م�ن حي�ث هو ش�عر غ�زل، ب�ل من حي�ث هو 

ش�عر حياة ومش�اعر جارفة، في أجواء ملحمية، 
أوبرالي�ة، يبدو فيها الجم�وح روح هذا الحب كما 
ه�و روح للمكان الذي يتحرك فيه، وروح الطبيعة 
م�ن حوله أيض�ا، وروح ذلك المكب�وت الذي يصرُّ 

البشر على دفنه في داخلهم.
يس�تعير نصرالل�ه مج�از الذئب�ة والذئ�ب، وهما 
بطال ه�ذا العمل، ف�ي قصائد تش�كل حكاية حب 
يتقاطع فيها جمال الحب مع عنفه، ونسائمه مع 
عواصف�ه، ورغب�ة الكائن للوقوع في أس�ر الحب 
مع توقه إلى الحرية بعيًدا عنه، ويغدو الميالد في 
الحب أعل�ى مراتب االنبعاث والوج�ود، فتتقاطع 
بذلك أسئلة المصير الكبرى التي ُتقلق الكائن حين 
يكتش�ف العالم ما إن يكتش�ف نفس�ه أم�ام هذه 

الريح.
وُكت�ب على الغ�الف األخير للمجموع�ة الصادرة 
عن الدار العربية للعلوم ناش�رون ببيروت أن هذا 
الكتاب الشعري »واحد من األعمال األدبية النادرة 

التي ال يمك�ن للمرء أن يقرأه�ا ويخرج منها كما 
كان، ثم�ة بح�ر، هن�ا، ال ب�ّد للم�رء م�ن أن يبتّل 
بأمواجه، وحنين مختلف، ال يقّل عن لحظة اللقاء 
والذوبان، قوًة وعذوبًة. جنون يبلغ أقصاه؛ فبقدر 
�ي، هو روحان�ي وصوفي  ما ه�و ملموس وحسِّ

أيضا«.
ونطلق صفة كتاب ش�عري على ه�ذه المجموعة 
نظ�را إل�ى وح�دة الثيم�ة الت�ي جمع�ت مختلف 
المقاطع الش�عرية، والنصوص في س�ياق واحد، 
حت�ى كأننا نجد أنفس�نا أمام نص ش�عري واحد 
متدف�ق ومتشعب.وبحس�ب ما ج�اء على الغالف 
أيضا: »هي تجربة، تكم�ن طزاجتها، في تعبيرها 
عن منطقة عميقة، حميمة، في الروح البش�رية، 
بلغة برية طليق�ة، تمنح القصي�دة العربية مذاًقا 
ح�اًرا جريًئا، وتثبت أن الش�عر م�ا زال قادًرا على 
تقدي�م الُمدهش األّخ�اذ الذي يس�تولي على روح 

قارئه ويفتح أبواًبا جديدة له”.

          قراءة : أشرف قاسم 

حينم�ا يحف�ر الفقداُن جرحاً عميقاً في الروح ، وترس�م 
أحزاُن الفقِد مالمحها القاس�ية عل�ى لوحِة العمر ، كيف 
اً إنس�انياً بعيداً عن  نخرج من ربقِة هذا األْس�ِر لنكتَب نصَّ

األحزان ؟
كي�ف نرس�م عالماً مختلف�اً ع�ن واقعنا ، ربم�ا أمالً في 
الخالص من وطأِة ه�ذا الواقِع الجائر ؟ كيف ُنعيُد زراعِة 
َحْت�ه الري�ِح ؟ كل هذه التس�اؤالت  ال�روِض بع�د أن َصوَّ
وغيرها هي التي دارت في رأسي وأنا أطالع عنوان ديوان 
الش�اعرة هدى عبدالغني الجديد “ بعي�داً عن األحزان “ . 
هدى عبدالغني تل�ك المرأة القوية التي عكفت على تربية 
طفلي�ن رحل عنهم�ا األُب بعد ثالث س�نوات ونصف من 
ال�زواج ، واس�تطاعت أن تصل بهما إلى ب�ر األمان ، وأن 
تضرب مثالً رائعاً للمرأة الجادة “ المناكفة “ المشاكس�ة 

التي تتغلب على أقسى الظروف .
وبالت�وازي مع تجربة الحياة س�ارت تجربتها الش�عرية 
لتصدر عدة أعمال بالعامية وضعتها على خارطة الش�عر 

بجدارة .
وهاهي تفاجُئ القراَء بديوان من ش�عر الفصحى تتجلى 
في�ه روح األنث�ى بش�فافيتها ورقته�ا وعذوبته�ا دون 
إضاف�ات مصطنعة ، األنثى التي عرك�ت الحياة وعرفتها 
حق المعرف�ة ولكنها لم تستس�لم لقس�وتها وجبروتها 
وظل�ت تقاوم حتى نفذت بإرادتها وقوة ش�خصيتها من 

عنق الزجاجة وأن تمسك بزمام الحياة :

ويدعوني
نداُء الشوِق في عينيَك للسفِر

وتدعوني
مواسُم حبَِّك الدَّافي

إلى موعْد
فتحملني إليك مواسُم الفرحة ! ص 38

هذا التس�امح والُحُنّو الذي يغل�ف تلك الروح هو ما يدفع 
هدى عبدالغني دائماً إل�ى البحِث عن منازل النور في تلك 
�اً تلقائياً يتقاطع  الروح لتضيئ عتم�ة الحياة وتنتج نصَّ

مع مالمح تلك الحياة ولكنه ال ينهزم أمام قسوتها :
ورغم انهماِر الدموِع بقلبي

أراني أعانق فجراً رقيقاً
يزفُّ األماني
يقول الغداَة

يكون اللقاء ! ص 58
ه�ذا األم�ل الذي تبثه الش�اعرة ف�ي ثناي�ا نصوصها هو 
شعلُة الضوء التي تعينها على مواصلة الرحل�����ة على 
هدًى من إيمانها بالله و بأن القادم أجمل .. وأجمل أيامنا 

لم يأِت بعد :
ْر إلهَك سبِّْح بحمدْه تذكَّ

فمهما يطول الظالم البغيض
وتأتي الرياُح بما ال تريْد

فحتماً سيشرُق فجٌر جديْد ! ص 60
كم�ا يتضح البناء الس�ردي في نصوص ه�دى عبدالغني 
بشكل الفت إلى جانب توظيف الدراما والحوار في بعض 

النص�وص في لغٍة حيَّ�ة رقيقٍة واضح�ة الداللة مرتبطة 
بالواق�ع المعي�ش وعالق�ة اإلنس�ان بالحياة في ش�تى 

أوجهها وتناقضاتها:
تطلب مني أْن أصمد

وبرغم الجرِح ورغم القهر
أْن أصعَد فوق األزمات

أن أهدأ
تطلب مني أن أصمد كيف ؟

وأنا في طرقات الليِل وحيدة !! ص 83
كم�ا تم�زج الش�اعرة كثي�راً بين الحل�م والواق�ع مزجاً 
مدهش�اً ف�ي حالة من التأم�ل للواقع والمأم�ول في آن ، 
وكأنه�ا تحاول أن تصن�ع حالة من اأُللفة بين الش�اعرة 

واإلنسان :
يا حلمي البعيد

سؤالك البرئ
يلوح في عيونك الحزينة

وقلبك الذي يئنُّ في ممالِك الوَهْن
وخطوَك العنيد في متاهِة األلْم

حبيبتي
متى يضمُّ حبَّنا

ُعشٌّ صغيْر ؟ ص 61
إن نصوص هدى عبدالغني نصوص بسيطة سهلة التناول 
، ال ت�راوغ المتلقي بلغتها الحميمة وصورها المدهش�ة 
ببساطتها و صدقها العميق وتشكيلها الفني الباذخ ، وما 

زال لديها األجمل ونحن بانتظار جديدها.

جمموعة شعرية جديدة تصور احلب ذئبًا

»بعيدًا عن األحزان«هدى عبدالغني والبحث عن منازل النور

اخللق األديب ومنظوراته الال هنائية يف اسلوب القاص والتشكييل العراقي خالد شاطي

انتكاس التمرد العريب 
 ف�ي “أعراض مرضية”، يعالج الباحث اللبناني جلبير أش�قر، 
األس�تاذ المحاضر بمعهد الدراسات الش�رقية واألفريقية في 
لندن، تعطل المس�ار الثوري الذي انطلق في 2011، والصدمة 
المضادة في سوريا أوال حيث تحولت االنتفاضة الشعبية إلى 
كارث�ة تلقى تبعاتها عل�ى حلفاء النظام وواش�نطن، ما أّدى 
إل�ى تصاعد الجهادي�ة القتالية، وتعزيز النظ�ام الحاكم بدعم 
من إي�ران وروس�يا، وتضييق مج�ال المطالب الش�عبية حّد 
االختن�اق، فبدا المش�هد مجرد مواجهة بي�ن بربريتين. وفي 
مصر ثانيا بإزاحة السيس�ي لإلخوان بعد فش�لهم في تسيير 
البالد، وعودة المؤسسة العسكرية إلى الحكم، مع ما تبع ذلك 
من خنق للحريات وتبرئة لرموز النظام البائد، والنتيجة عودة 
إلى عبادة الش�خصية، ونيوليبرالية جش�عة. ويتناول الكتاب 
أيض�ا ما حاق بالثورة في اليمن وليبيا، وكالهما يش�هد حربا 
مدمرة، والتجربة التونسية التي تحاول أن ترسي دعائم دولة 

مدنية حديثة، رغم مشاركة إخوان النهضة في الحكم.

م�اذا يفعل الرجال من دون النس�اء؟ س�ؤال يطرحه 
الكات�ب الياباني الكبير هاروكي موراكامي من خالل 
مجموعة قصص موسومة ب�”رجال بال نساء” )وهو 
عنوان مستمد من إحدى قصص إرنست همنغواي(، 
ليعالج مس�ألة الوحدة وتبعاتها الوجدانية في س�بع 
قصص مؤثرة تصور رجاال من ش�تى األعمار تخلت 
عنهم زوجاتهم أو هّن بصدد هجرهم. سبع حكايات 
تغل�ب عليها الكآبة وتثير الش�جن ف�ي نفوس القراء 
لنبرة الصدق فيها ومعالجتها بشكل يوهم بأنها سرد 
لحيوات حقيقية، عاشر الكاتب أصحابها أو خالطهم 
عن ق�رب. لماذا اخت�ار الكاتب هذا العنوان؟ “لس�ت 
أدري، يقول. لقد اس�تقر هذا العن�وان في ذهني مثل 
حّب�ة ألقته�ا الريح في حقل مصادف�ة”. هي قصص 
ذات وحدة مضمونية تميل أحيانا إلى الفنتازيا، النوع 

الذي طبع أعمال موراكامي الروائية إلى حّد كبير.

رجال بال نساء

          شعر : محمد الشحات

كنت أبحث فى زمنى
قبل أن أترجل من رحلتى

أو أعود
كما عاد يونس 

من ظلمة الحوت
والبحر

وظلمة الظلمة
أو قد أهاجر 

كى أتخلص من سقمى
أو أفر 

من الخوف للخوف
فألقي بنفسى 
لجوف السفينة
فى ظلمه البحر

أسلمت نفسى بنفسى
لعلى أطهرها

فكيف سأنجو
وكيف أنقى السرائر

والقلب ما عاد يفصح 
عما يغط به 

كان يسكن فى جلده
والعظم يوشك

أن يتكلس
والصدر 

ما عد به 
فسحة للمواجع

فانفض فؤادك من غله 
وأغتسل 

ربما تتطهر
ولو كنت تعرف كيف ستبرأ

فأمض معى 
لعلك تنجو من الغم

وأعرض كما يعرضون
وجاهد بصبرك

حتى تغادر

           رانيا دندن الجوري

ولما حضر صدى الصوت والظل
لم يكن بوسع أحالمي اللؤلؤية 

إال ان تفرط ذاتها على غطائي الورقي
لتستيقظ ألف ورقة 

من تحت ركام الخيال
وتأكل حرف من من حروف اسمك

حينما سطرت اسمك 
شبت النار من حولي على ألف ورقة

حضر حينها الحب القديم كالمطر
وأنقذ حياتي
لماذا حضر؟

كنت أود ان احبك وان احترق بحبك 
ال ان احضر هذا الصباح

وانا مرتدية هدوئي بكل أناقة
القول لك صباحك لوز وسكر

يا ألف ألف قصيدة آتية
أيها االسم القادم النعاش قلبي وحروفي 

اتركني أتدفق بك بسالم
وابني على صخرة قصائدي
بيت يتسع السمك واسمي 

وأسماء العاشقين.

النجاة بالنفس

ليلة األمس
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صفاء سلطان: سوريا صنعت نجوميتي يف الشاشتني
دمش�ق - رغ�م انطالقته�ا التلفزيوني�ة املبك�رة ل�م 
يغ�ب الطموح الس�ينمائي يوم�ا ع�ن الفنانة صفاء 
س�لطان، وق�د تحقق له�ا ذلك من خ�الل فيلم “درب 
الس�ما” للمخرج جود سعيد، كما ش�اركت يف الدورة 
الرابعة من مهرجان س�ينما الشباب لألفالم القصرية 
بالعاصمة الس�ورية دمشق كعضو يف لجنة التحكيم، 

التقينا صفاء فكان هذا الحوار.
صف�اء س�لطان، الصبي�ة الت�ي ول�دت يف األردن، ألم 
س�ورية وأب من األردن، ش�غفت بالف�ن منذ الصغر، 
�ص يف دراس�ة الط�ب، لك�ن القدر غريرّ  وكادت تتخصرّ
وجهتها نحو املهنة التي تعشق، فدخلت املجال الفني 
من أوسع أبوابه، حني بدأت العمل مع الفنان السوري 
الش�هري يارس العظمة يف سلسلة “مرايا” سنة 2003. 
ث�م انطلق�ت يف العمل لرتس�م يف رصيده�ا العديد من 
املش�اركات الخاص�ة، والتي كان معظمه�ا يف الدراما 
السورية إىل جانب مشاركات مرصية ولبنانية وأخرى 

أردنية.
وتقول صفاء سلطان عن مفارقة كونها فنانة أردنية 
لكنها عرفت ش�هرتها يف س�وريا، “أنا فنانة س�ورية 
يف الفن، ومن صنعوا صفاء س�لطان فنيا هم س�وريا 
وأهلها وفنها، أعتز كثريا بجنس�يتي األردنية التي هي 

األصل، ولكنني فنيا ابنة سوريا بالتأكيد”.
وعن مش�اركتها حديثا يف مهرجان س�ينما الش�باب 
لألف�الم القص�رية الراب�ع بأوب�را دمش�ق كعض�و يف 
لجن�ة التحكيم، تقول “س�عادتي كبرية بمش�اركتي 
يف هذا املهرجان، فس�وريا يليق بها الفرح والس�عادة 
وحضنه�ا يض�م الجميع، أن�ا ممتنة لوج�ودي ضمن 
هذا الجمع الكبري، حيث ش�عرت بأرواح الجميع حية. 
وجودي ضم�ن لجنة التحكيم إىل جان�ب قامات فنية 
كبرية مثل سهري عبدالقادر من مرص وباسل الخطيب 
ونادي�ن ورن�ا ش�ميس واآلخرين، كان مهم�ا جدا، إذ 
أنن�ي أنتم�ي إىل جيل يختل�ف عن جيل باق�ي أعضاء 

لجنة التحكيم”.
وعن رأيه�ا يف األفالم التي قدمتها طاقات س�ينمائية 
ش�ابة، قال�ت “من خالل مش�اهدتي لألف�الم تكونت 
ل�دي انطباع�ات مختلف�ة، فبعض األف�الم تمنيت لو 
أُتيحت فرصة إخراجه�ا آلخرين غري الذين أخرجوها، 
بينم�ا جذبتني بعض األفالم بصورة كبرية س�واء من 
حيث التصوير أو املوس�يقى أو اإلضاءة أو النصوص، 
وأتمن�ى أن يتوفر املزيد م�ن الجوائز، ألن هناك العديد 

من األفالم التي تستحق االهتمام”.
وتوج فيلم “زين”، إخراج س�ها حسن وسوزان زكي، 

بالجائ�زة الذهبي�ة ملهرجان س�ينما الش�باب لألفالم 
القص�رية ال�ذي اختتمت فعالي�ات دورت�ه الرابعة يف 
الس�ادس والعرشين من أبريل امل�ايض، يف حني حصد 
فيلم “راجعني” ملحمد السماك الجائزة الفضية، وآلت 

الجائزة الربونزية إىل فيلم “برتا” لحسام رشاباتي.
وش�اركت صفاء سلطان حديثا يف أول أعمالها الفنية 
السينمائية بسوريا من خالل فيلم “درب السما” الذي 
أنتجته املؤسسة العامة للسينما بسوريا وأخرجه جود 
س�عيد، حيث لعبت فيه دور البطولة أمام النجم أيمن 
زي�دان، عن قصة تحاول أن ترس�م مالمح مس�تقبل 

أكثر تفاؤال يف زمن رديء.
وتؤدي سلطان يف العمل أحد أدوار البطولة بشخصية 

مري�م، وه�ي أرملة لرجل استش�هد خ�الل الحرب يف 
س�وريا، لت�ؤدي دوره أيض�ا بعد غياب�ه، كما تتحمل 
مس�ؤولية أمها املقعدة وشقيقتها الصغرية، وتضطر 
الحق�ا إىل ت�رك قريتها متجهة إىل منطق�ة أكثر أمانا، 
فتج�د نفس�ها يف م�كان ال يح�وي إال نس�اء وعجزة 
وأطف�ال. إال أن الح�رب لم تتمكن م�ن إحباط عزيمة 
مري�م بل حولته�ا إىل ش�خص إيجابي، فتب�دأ بإدارة 
مدرس�ة تحوي مس�توصفا ودوائ�ر حكومية وفريقا 
املناط�ق  بع�ض  إىل  وإيصاله�ا  األطعم�ة  لتهري�ب 
املح�ارصة، إىل أن تلتق�ي بزياد )أيمن زيدان( وتنش�أ 
بينهما قصة حب تجري أحداثها ضمن إطار مشوق.

وع�ن التجربة، تق�ول “رسرت جدا به�ذا العمل، نريد 

املزيد من األفالم، نريد شباك تذاكر سوريرّا، نريد أعماال 
متزايدة، نس�عى للمزيد من األفالم التي تنرش الفرح، 
فنحن نستحق الس�عادة وال نقلرّ أهمية عن غرينا من 

الدول الصانعة للسينما”.
وتظهر صفاء سلطان خالل العام الجاري بالعديد من 
األعمال يف الدراما السورية واملرصية، منها مسلسالت 
“السلطان والشاه”، و”آخر محل ورد”، و”شبابيك”، 
و”بقعة ضوء” و”جنون الش�هرة”، كما تصور حاليا 
مسلسل “فوىض” يف دمشق تحت إدارة املخرج سمري 
حس�ني عن نص كتبه الكاتب حس�ن س�امي يوسف 
صاح�ب مسلس�ل “الن�دم” الذي حقق أع�ى معدالت 

مشاهدة يف موسم الدراما السورية ملوسم 2016.
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العدد 1373 / ش / 2017 

التاريخ 9 / 5 / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليها / رهام قاسم محسن تسكن 

الجوادين محلة 450 زقاق 3 دار 76
اق�ام املدعي عيل عبد الس�تار ابراهي�م الدعوى 
املرقمة اعاله والتي يطالبك فيها اسقاط النفقة 
وملجهول�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك يف صحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني للحضور امام املحكمة يف يوم 21 / 5 / 
2017 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تج�ري املرافعة غياب�اً وعلناً وفق 

القانون
القايض  / حممد عبد الرضا حطاب

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 1097/ب2017/3

التاريخ 2017/5/8
اعالن

اىل املدعى عليه ) احمد مهدي جواد حبيب (
اق�ام علي�ك املدع�ي )مه�دي ج�واد حبيب( 
/1097 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
ب2017/3والذي يطلب فيها الحكم بابطال 
القي�ود والخاصة بالعق�ار املرقم 3/45767 
حي الفرات واملس�جلة باسماء املدعى عليهم 
االخري�ن بالتعاق�ب وه�م كل م�ن )ص�ادق 
محم�د ش�اكر ورائد محم�د ش�اكر وحامد 
جهاد حسن وكاظم محمد جواد ابو القاسم 
وحيدر محمد جواد ابو القاسم (واعتبار قيد 
املدعي اعاله ثابت الحكم ولثبوت  مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ  القضائي 
واش�عار مختار ح�ي الوفاء  ) ح�ي الجزائر  
(املدع�و )نارص عيل ال عريع�ر( عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2017/5/17 وعند حضورك او ارس�ال 
من  ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعى
الدي�ن  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4783
التاريخ 2017/5/7

اعالن
قدمت املس�تدعية )مهدية حس�ني محمد  ( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكمة يطلب فيه�ا اصدار 
حج�ر وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود ) عيىس 
خليل ابراهيم ( والذي فقد 2015/3/5 عليه 
واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين قررت 
املحكمة ن�رشه بصحيفتني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد :2017/453
التاريخ 2017/5/9

اعالن
اىل املفقود /هيثم وعد حسني 

قدم�ت املس�تدعية ) مهدي�ة صالح عيل 
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة بطل�ب في�ه 
اص�دار حج�ة الحج�ر والقيمومة بحقك 
وذل�ك لفقدانك من تاري�خ 2016/12/3 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني ويف 
حال تبليغك وعدم حضورك سيتم اصدار 
حج�ة الحج�ر والقيموم�ة بحق�ك وفق 

االصول
القايض
خري الله خليل كلش

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية 

العدد :2017/454
التاريخ 2017/5/9

اعالن
اىل املفقود /وعد حسني عبد احمد 

قدم�ت املس�تدعية ) مهدي�ة صالح عيل 
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة بطل�ب في�ه 
اص�دار حج�ة الحج�ر والقيمومة بحقك 
وذل�ك لفقدانك من تاري�خ 2016/12/3 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني ويف 
حال تبليغك وعدم حضورك سيتم اصدار 
حج�ة الحج�ر والقيموم�ة بحق�ك وفق 

االصول
القايض
خري الله خليل كلش

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية
العدد 208/ب/2017
التاريخ 2017/5/9

اىل املدعى عليه يوس�ف عبد الكريم حسني 
كان يس�كن سابقا حي الحسني /مجهول 

محل االقامة حاليا
نعلم�ك ب�ان ه�ذه املحكم�ة ق�د اصدرت 
بتاري�خ  208/ب/2017  املرق�م  قراره�ا 
2017/4/30 غيابيا بحقك يقيض بالزامك 
بتاديت�ك مبلغا قدره ع�رشة ماليني دينار 
للمدعي )رحيم غازي عباس ( عن بدل بيع 
الس�يارة املرقمة 7862 كربالء نوع سمند 
مودي�ل 2011 بيض�اء الل�ون وملجهولي�ة 
محل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني  يوميتني رس�ميتني 
ول�ك ح�ق االعرتاض وخ�الل ثالث�ني يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض غني كاظم املؤمن

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البياع
العدد 2016/115

التاريخ 2017/5/3
اىل املنف�ذ علي�ه /ص�الح زي�دان كري�م /

مجهول محل اقامة
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س املح�يل 
لناحية الرش�يد انك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه لذا تق�رر تبليغك عن 
طري�ق  الصح�ف  املحلي�ة خ�الل مدة 60 
س�تون يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
لغرض تس�ديد النفقة الش�هرية واملرتاكم 
وبعكس�ه س�وف تقوم الدائنة فادية عيل 
فارس باقامة دعوى التفريق امام املحاكم 
املختصة وفق�ا الحكام امل�ادة 43 فقرة 9 

من قانون االحوال الشخصية
املنفذ العدل
اخالص عبد الرزاق احمد

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بيجي

العدد : 147/ش/2017
التاريخ 2017/4/30

اعالن
اىل املدعى عليه /عيىس بدر منفي

بتاري�خ 2017/4/30 اص�درت محكم�ة 
قراره�ا  بيج�ي  يف  الش�خصية   االح�وال 
 2017/4/30 يف  147/ش/2017  املرق�م 
واملتضمن )التفري�ق القضائي( لدى هذه 
املحكم�ة وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر 
تبليغك بصحيفتني رسميتني ويف حال عدم 
حضورك لدى هذه املحكمة او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�يتم اتخ�اذ االجراءات 

بحقك 
القايض
مهند عيل عبد الله

محكمة بداءة املقدادية
العدد 120/ب/2017
التاريخ 2017/5/7

اعالن
اىل املدعى عليه/صدام سعيد حسن

اق�ام املدعي ع�يل طالب كري�م امام هذه 
املحكمة الدع�وى املرقمة 120/ب/2017 
والت�ي يطلب فيها بتخلية الدار وتس�ليمه 
خاليا من الشواغل وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مخت�ار منطق�ة االحم�ر 
ورشح القائم بالتبليغ وكتاب مركز رشطة 
 2017/4/23 يف   2531 املرق�م  الب�ازول 
ق�ررت تبليغك ن�رشا بصحيفتني محليتني 
املرافع�ة  موع�د  يف  بالحض�ور  يوميت�ني 
املواف�ق 2017/5/16 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حض�ورك  او من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض
عيل يوسف رايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) احمد عدنان رشيد(
بتاري�خ 2017/4/30 قدمت )والدتك( 
املدع�وة )نعيمة حس�ني ع�يل  ( تطلب 
في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2016/6/17ولم تعد لحد االن 
ل�ذا تق�رر  تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة 
ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة 
عرش ي�وم من اليوم التايل لتاريخ النرش 
س�وف تنصب والدتك قيمة عليك الدارة 

شؤونك 
القايض
غازي جليل عبد

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

االتحادية 
جهة االصدار

العدد 222/ش/2017
التاريخ 2017/5/2

اعالن
اىل املدعى عليه )اياد اخرس عبد(

اقام�ت املدعي�ة )كوثر توفي�ق نتيش( 
/222 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
ش/2017 لدى ه�ذه ملحكمة تطالبكم 
فيها )بتايي�د حضانتها البنتها س�ماء 
( وق�د اصدر فيها ق�رارا غيابيا بحقكم 
بتايي�د  بتاري�خ 2017/3/30 يق�يض 
حضانتها البنتها سماء وملجهلية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 
مركز رشطة العروبة يف محافظة كركوك 
وتايي�د مختار منطقة ح�ي االنتفاضة 
محافظة كركوك بتاريخ 2017/4/17 
والنتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حال 
ع�دم تقديمك طعنا بالق�رار خالل املدة 
القانوني�ة فان القرار س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية
القايض

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل بالعدد 1434 
يف 2017/5/7 اع�الن مديري�ة تنفي�ذ  
النارصي�ة اىل املنف�ذ علي�ه خال�د عب�د 
دي�ان ذك�ر رق�م االضب�ارة 517/983 
خطا والصحيح 2017/981 لذا اقتىض 

التنويه

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد :4909

التاريخ 2017/5/8
اعالن

ق�دم املس�تدعي ضياء محيب�س مالح 
يتضم�ن  املحكم�ة  ه�ذه  اىل  طل�ب 
املوافق�ة ع�ى نصب�ه قيم�ا مؤقتا عى 
ابنت�ه الق�ارصة زينب ضي�اء محيبس 
االرهاب�ي  التفج�ري  يف  فق�دت  الت�ي 
لش�ارع عبد الله بن ع�يل وبعد االطالع 
الص�ادرة  التحقيقي�ة  االوراق  ع�ى 
م�ن محكم�ة تحقي�ق الب�رصة الثالثة 
بالع�دد 1519 يف 2017/4/27 ق�ررت 
املحكم�ة االع�الن عن فق�دان القارصة 
زينب بتاري�خ 2010/10/8 يف التفجري 
االرهابي لش�ارع عبد الله بن عيل فمن 
له اي معلومات تخص القارصة ومكان 
تواجدها ومعرفة مصريها وحياتها من 
مماته�ا تقدي�م هذه املعلوم�ات خالل 
خمس�ة عرش يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن وبعده�ا س�يتم تنظي�م حجة 

فقدان بذلك
القايض

اعالن جريدة
اىل /الرشيك   صالح مدحت حميد

اقتىض... حضورك اىل صندوق االسكان 
العراق�ي الكائ�ن ق�رب رشك�ة اش�ور 
للمق�اوالت /ش�ارع خريس�ان وذل�ك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ى قي�ام 
رشي�كك الس�يد )احمد مجي�د حميد ( 
بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )65/29( مقاطع�ة )42 ح�د 
مكرس(  لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاري�خ ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف 

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

كاتب العدل يف املقدادية
العدد/282

التاريخ 2017/5/4
اعالن

اىل السيدة مائدة هاشم فرهود
لق�د ت�م توجي�ه االن�ذار املرق�م 2328 
واملؤرخ يف 2017/4/11 بواسطة كاتب 
الع�دل باملقدادي�ة بص�دد اع�ادة املبلغ 
املتبقي بذمتك عن اعادة بدل بيع العقار 
املرق�م 111/14 م36 كص�ب والبال�غ 
9000000 تس�عة ماليني دين�ار باقية 
بذمت�ك وكذلك اس�تالمك العق�ار اعاله 
خالل مدة س�بعة ايام  من تاريخ النرش 
املس�ؤولية  وبخالف�ه س�وف تتحملني 
القانوني�ة وق�د وردت ورق�ة التبلي�غ 
املرس�لة عى عنوانك يف بغ�داد الجديدة 
مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ 
ومؤي�دة م�ن مرك�ز الرشط�ة بغ�داد 
الجديدة انك مرتحل�ة اىل جهة مجهولة 
علي�ه نبلغك بهذا االن�ذار املذكور اعاله 
بوج�وب تس�ديد املبلغ اعاله واس�تالم 
العقار وس�وف نلج�ا اىل القان�ون وقد 

اعذر من انذر

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد :4908

التاريخ 2017/5/8
اعالن

ق�دم املس�تدعي ضياء محيب�س مالح 
يتضم�ن  املحكم�ة  ه�ذه  اىل  طل�ب 
املوافق�ة ع�ى نصب�ه قيم�ا مؤقتا عى 
ابنت�ه القارصة س�ارة ضي�اء محيبس 
االرهاب�ي  التفج�ري  يف  فق�دت  الت�ي 
لش�ارع عبد الله بن ع�يل وبعد االطالع 
ع�ى االوراق التحقيقي�ة الص�ادرة من 
محكمة تحقيق الب�رصة الثالثة بالعدد 
1519 يف 2017/4/27 ق�ررت املحكمة 
االع�الن ع�ن فق�دان الق�ارصة س�ارة 
التفج�ري  يف   2010/10/8 بتاري�خ 
االرهابي لش�ارع عبد الله بن عيل فمن 
له اي معلومات تخص القارصة ومكان 
تواجدها ومعرفة مصريها وحياتها من 
مماته�ا تقدي�م هذه املعلوم�ات خالل 
خمس�ة عرش يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن وبعده�ا س�يتم تنظي�م حجة 

فقدان بذلك
القايض

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة نقابة املهندس�ني 
العراقيني بأسم )جميلة محمد سعيد ( 
فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

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

االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد 146/ب/2017
التاريخ 2017/5/8

اعالن
اىل املدع�ى عليه حيدر عبد االمري محمد 
من س�كنه محافظة الب�رصة بناءا عى 
الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي قيرص 
فيصل غ�ازي وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د 
املجل�س البلدي ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة 
املص�ادف ي�وم 2017/5/25 ويف حالة 
عدم حضوركم او من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة نقابة املهندس�ني 
العراقي�ني بأس�م )يارس محم�د عيل ( 
فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

مجلس القضاء االعى
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الخالص

العدد 92/ب/2017
التاريخ 2017/5/9

اعالن
بتاري�خ 2017/4/2 وبموجب الدعوى 
اص�درت  92/ب/2017  املرقم�ة 
محكمة ب�داءة الخال�ص حكما يقيض 
/133 املرق�م  العق�ار  ش�يوع  بازال�ة 

نف�س الخالص تقرر االع�الن عن بيعه 
يف الصح�ف املحلي�ة مل�دة ثالث�ون يوما 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش وتكون 
املزاي�دة يف ه�ذه املحكمة الس�اعة 12 
ظه�را ويف حال�ة مصادفة ي�وم املزايدة 
عطل�ة رس�مية يك�ون املوع�د يف اليوم 
الت�ايل للنرش وعى الراغب بالرشاء ايداع 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 

بدل البيع اذا لم يكن رشيكا
القايض
عدنان حسني عيل

االوصاف :
1-نوع املحج�وز ورقمه /133/ نفس 

الخالص )ملك رصف(
واح�دة  ن�وم  غرف�ة   / 2-املش�تمالت 
ومطب وحمام ومرافق صحية وطارمة 
خارجية واس�تقبال و هول ومس�قفة 

بالشيلمان ومبني من الطابوق 
3-املساحة / 118 مرت مربع

4-الوارد السنوي / اليوجد
5- القيمة التقديرية /خمسة وعرشون 

مليون دينار الغريها

اعالن
إىل الرشي�ك عب�د الل�ه ه�ادي مط�رود 
توجب عليك الحض�ور اىل بلديه النجف 
لغ�رض اص�دار إج�ازة البن�اء للعق�ار 
املرق�م 69014/3حي امليالد خالل مده 

أقصاها عرشه ايام

اعالن
إىل الرشيك ازهر عبد الحي عبد الحسني 
توجب عليك الحض�ور اىل بلديه النجف 
لغ�رض اص�دار إج�ازة البن�اء للعق�ار 
املرق�م 55933/3حي النداء خالل مده 

أقصاها عرشه ايام

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد 2463 / ش / 2017 

التاريخ 9 / 5 / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه / مجدي محمد عبد الجواد

اقامت املدعية ) وداد حميد شايع ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله ضد املدع�ى عليه مج�دي محمد عبد 
الج�واد والتي تطالبك فيها بتصدي�ق الطالق الخلعي 
الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاري�خ 28 / 1 / 2016 
وملجهولة محل اقامتك حس�ب ما ج�اء برشح املبلغ 
القضائي واملؤيد من املجلس املحيل لحي الحرية تقرر 
تبليغك بموعد املرافعة بصحيفتني يوميتني واس�عتي 
االنتش�ار ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانون�اً موعد املرافعة املوافق 16 / 5 / 2017 س�وف 

تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون

القايض / سعد حممد عبد الكريم

بن�اءا عى ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /لجنة التقدير 
املرق�م 88 يف 2017/4/13  تاجري االم�الك املدرجة مواصفاتها 
يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )23( ملك اس�تنادا لقانون 
بي�ع وايجار ام�وال الدولة املرق�م )21( لس�نة 2013. فعى من 
يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان 
– سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور 
االع�الن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 25 % من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم 
االخري م�ن مدة االعالن ويك�ون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية 
بلدي�ة امليمونة ويتحم�ل من ترس�وا عليه املزاي�دة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

نوع ت
الملك

رقمه 
وموقعه

مساحته 
القيمة مدة االيجارم2

القيمة التقديرية كتاباالتقديرية رقما

اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15الميمونةكشك1
خمسمائة الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت2
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت3
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت4
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت5
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15الميمونةكشك6
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت7
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت8
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت9

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت10
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت11
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت12
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت13
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت14
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت15
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت16
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت17
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت18
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت19
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت20
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت21
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت22
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت23

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 135 

التاريخ: 2017/4/19
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نجوم الرياضة واالعالم الريايض يباركون اخلطوة ويدعون مجاهرينا اىل وقفات تبهر العالـم
رفع احلظر سيعمم اىل املحافظات االخرى ومنتخباتنا الوطنية ستجني ثامر االرض واجلمهور

       بغداد/ المستقبل العراقي

مع اق�رار مجلس اإلتحاد الدول�ي لكرة القدم 
اقام�ة اجتماع كونغرس الفيفا ي�وم 11 أيار عام 
2017 ف�ي العاصم�ة البحرينية المنام�ة، تعيش 
البلدان االس�يوية حالة من االستبشار لحسم عدة 
قضايا عالقة ومنها رف�ع الحظر المفروض على 

المالعب العراقية .
كل تلك االشارات مع ما وصل الينا يجعلنا نحث 
الخط�ى باتجاه ق�رار رفع الحظر ي�وم الخميس 
المقبل ونحن نمني النف�س بحقبة زمنية جديدة 
نكون على موعد معها في تضييف الفرق العالمية 
الوافدة الينا، وقد استطلعنا اراء المختصين بشان 

الخطوة المرتقبة وخرجنا بالحصيلة التالية:

لالعالم كلمة
في مقدمة من تحدثوا معنا احد ابرز الداعمين 
لمل�ف العراق في التضيي�ف للبطوالت على ارضه 

هو امين ع�ام االتحاد العربي للصحافة الرياضية 
عون�ي فري�ح مبين�ا، ان ع�ودة الع�راق للري�ادة 
واحتضان البطوالت يعد خطوة مهمة جدا لبلدان 
المنطق�ة عموم�ا ولي�س الع�راق فحس�ب، فبلد 
بامكانات العراق وحجم�ه الطبيعي يعني النجاح 
بذاته، مضيفا ان التقاري�ر الكثيرة التي تردنا من 
الزم�الء هناك تؤك�د ان البنى التحتي�ة الرياضية 
مقبل�ة عل�ى ث�ورة عظيمة س�يكون الع�راق من 
خاللها احد البلدان التي يشار اليها في هذا المجال 
ومنها المالعب التي تبنى على احدث المواصفات. 
واكد فري�ح ان اللق�اء االول الذي س�يعلن انتهاء 
الحظر س�يكون يوم�ا لالعالم الرياض�ي العربي 

وتواجده على ارض الرافدين المعطاء.

جهود مؤثرة
وامت�دح رئيس االتح�اد االس�يوي للصحافة 
الرياضي�ة محم�د قاس�م الجه�ود الت�ي قادته�ا 
وزارة الش�باب والرياضة العراقية والمؤسس�ات 

االخرى والتواصل الموضوعي مع البلدان االخرى 
واالتح�ادات الدولي�ة ومنه�ا )فيف�ا( واالتح�اد 
االسيوي القناعه بحق العراق وجماهيره بمتابعة 
فرقها الوطنية تلعب على اديم ارضها، مشيرا الى 
ان�ه حق طبيعي ين�ال رضا ومبارك�ة جميع دول 
العال�م المنصفة حي�ث لم تعد هن�اك اية مبررات 

تذكر الستمرار فرض الحظر.

خطوة اخرى
الق�وى  بألع�اب  الس�ابقة  الدولي�ة  الالعب�ة 
والناش�طة الرياضي�ة الدكت�ورة ايم�ان صبي�ح 
عبرت بالقول، نتمنى ان يستمر االتحاد اآلسيوي 
بتفاعل�ه االيجاب�ي تج�اه الع�راق وم�ن حقنا ان 
نس�عى لتحقيقه بمج�االت اخرى متع�ددة منها 
اناط�ة تنظيم بطوالت كبرى ف�ي العراق وتعميم 
رف�ع الحظ�ر ليش�مل العاصم�ة بغ�داد، منوهة 
بالجه�ود المش�تركة الجبارة الت�ي قادتها وزارة 
الشباب والرياضة والمؤسسات الرياضية االخرى 

ونال�ت دعم الحكومة المركزية بصورة مباش�رة 
والجماهير الرياضية ودول العالم من حولنا.

وحثت صبيح الجميع وفي مقدمتهم الجماهير 
المج�ال  ف�ي  والعاملي�ن  واإلع�الم  الرياضي�ة 
الرياضي بالتكاتف من أجل رفع الحظر تماما بعد 
نجاح الخطوة االولى وعدم إبراز الملفات العالقة 
عبر وس�ائل اإلعالم واللجوء إل�ى الحوار وتقديم 
افض�ل م�ا موج�ود لدينا وبم�ا يعزز م�ن مكانة 
الرياض�ة العراقية عموما لدى الش�ارع الرياضي 
وهنا س�يكون العالمن�ا كلمة كبي�رة مؤثرة في 
تس�يير دفة االحداث والتثقيف باتجاه التش�جيع 
النموذجي الحض�اري. واكدت، اننا قد ابتعدنا عن 
العالم في الفترة الزمنية االخيرة بس�بب س�ريان 
منع المباريات عل�ى ارضنا لعقود خلت كذلك من 
حي�ث توافر البني�ة التحتية من مالع�ب وغيرها 
ول�م نلحق بالركب العالمي وايضا في مجال ادارة 
المنش�ات الرياضي�ة، وقد اختلفت االم�ور اليوم 
بص�ورة كبيرة وب�دات البنى التحتي�ة من مالعب 

وقاعات وغيرها تظه�ر تتابعا ما يجعلنا واثقون 
من قدرتنا على االدارة والتنظيم.

في متناول اليد
الالعب الدولي الس�ابق ومدرب حراس مرمى 
المنتخ�ب الوطن�ي الكابت�ن صالح حمي�د تحدث 
قائ�ال، اعتق�د ان مل�ف رف�ع الحظرع�ن مالعبنا 
بص�ورة تام�ة اصبح بمتن�اول اليد بفض�ل ارادة 
وصبر وتفاني العراقيين وس�عيهم الكبير النجاح 
هذا المس�عى المعقد وكذلك بسبب حنكة وتفاني 
المنظوم�ة الرياضي�ة العراقي�ة في العم�ل الجاد 
وتوحي�د الص�ف م�ع اس�ناد الجماهي�ر لهم وقد 
نجحن�ا ف�ي اقن�اع العال�م ومنظمات�ه العامل�ة، 
والقضي�ة الي�وم اصبحت تتعدى الوع�ود بل هي 
التزامات اخالقي�ة ومهنية على االرض ومعها قد 
نجحنا دبلوماسيا باقناع عدد من الدول الشقيقة 
والصديقة في اللعب على مالعبنا حال رفع الحظر 
وهي جهود سخية مشكورة تبادلتها المؤسسات 

الرياضي�ة بدعم حكوم�ي. واضاف حمي�د ان ما 
بعد هذا االجراء الذي سيتخذ االسبوع الحالي في 
المنام�ة بعون الله، اجد ان االعالم الرياضي يقف 
ام�ام مس�ؤولية التثقيف بش�حذ هم�م الجمهور 
وايص�ال رس�الة ان العراق يس�ير بش�كل يجعل 
جمي�ع المتابعي�ن من ش�باب العال�م ورياضييه 
فخورين بما انجزه رغم انه تعرض البشع هجمة 
بربري�ة عب�ر التاري�خ. وبي�ن حمي�د ان المهم�ة 
صعب�ة وال تتركز برفع الحظر فق�ط بل الحفاظ 
على ما تحقق ايض�ا ونحتاج لبرامج توعية تاخذ 
المؤسس�ات الحكومية على عاتقها تلك الخطوة 
النه�ا مهمة جدا وتؤس�س الس�تمرار المكس�ب 
والتوس�ع به الى المحافظات االخرى التي البد ان 
تش�ملها اجراءات رفع الحظر اجال ام عاجال. واذا 
م�ا نجحنا باظهار الصورة الحقيقية للعراق فاننا 
سننجح بالرفع الكامل وانهاء هذا الملف الى االبد 
ومعه س�تتغير صورة ونتائج منتخباتنا الوطنية 

وهي تلعب على ارضها وبين جماهيرها.

بعد قرار رفع احلظر عن املالعب العراقية

االحتاد الكوري اجلنويب يوافق بشكل رسمي 
عىل اللعب يف كربالء

              بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن رئي�س اتح�اد الك�رة العراقي عبد 
الخل�ق مس�عود ع�ن موافق�ة االتح�اد 

الكوري على اللعب في مافظة كربالء”.
وقال مسعود في بيان تلقته “المستقبل 

العراق�ي”، ان االتحاد الك�وري الجنوبي 
يواف�ق بش�كل رس�مي عل�ى اللع�ب في 
محافظة كربالء المقدس�ة ، بعد اجتماع 
الخال�ق مس�عود  رئي�س االتح�اد عب�د 

بنظيره الكوري الجنوبي في المنامة.
وم�ن المقرر ان يص�وت مجلس االتحاد 

اآلس�يوي لكرة القدم بتأيي�د من االتحاد 
الدول�ي للعب�ة )فيفا( يوم غ�د الخميس 
عل�ى رف�ع الحظ�ر ع�ن مالع�ب العراق 
المفروض بعد 2003، وذلك بعد ان وافق 
مبدئي�اً على إقامة مباري�ات دولية ودية 

فيها.

االحتاد اآلسيوي يؤكد دعمه لرفع احلظر
عن املالعب العراقية

عبطان يدعو اىل االستعداد ملرحلة أصعب بعد رفع احلظر

تواصل العمل بوترية متصاعدة النجاز ملعب 
ميسان االوملبي

              بغداد/ المستقبل العراقي

أكد رئيس االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم سلمان بن 
ابراهيم دعمه لرفع الحظر عن المالعب العراقية .

وذكر ف�ي تصريح تابعت�ه “المس�تقبل العراقي”، 
الي�وم  قادم�ة  البش�رى  ان” 

للعراقيين“.
وكان وزي�ر الش�باب والرياضة 
عبد الحسين عبطان، قد دعا الى 
االستعداد لمرحلة “أصعب” بعد 
رفع الحظ�ر الدولي عن مالعب 

العراق.
وقال عبط�ان في بيان مقتضب 
له الى الجماهي�ر “أفرحوا اآلن 
ولكن دعونا نس�تعد لمابعد الغد 

الن مهمتنا ستكون أصعب”.
ومن المق�رر ان يصوت مجلس 

االتح�اد اآلس�يوي لكرة الق�دم بتأييد م�ن االتحاد 
الدول�ي للعبة )فيفا( ي�وم غد الخمي�س على رفع 
الحظر عن مالع�ب العراق المف�روض بعد 2003، 
وذلك بعد ان وافق مبدئياً على إقامة مباريات دولية 

ودية فيها.

              بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الش�باب والرياضة 
ال�ى  عبط�ان،  الحس�ين  عب�د 
االستعداد لمرحلة “أصعب” بعد 
رفع الحظ�ر الدولي عن مالعب 

العراق.
وق�ال عبط�ان في بي�ان له الى 
الجماهي�ر “أفرح�وا اآلن ولكن 

دعونا نس�تعد لمابع�د الغد الن 
مهمتنا ستكون أصعب”.

ومن المق�رر ان يصوت مجلس 
االتح�اد اآلس�يوي لك�رة القدم 
بتأييد من االتح�اد الدولي للعبة 
)فيف�ا( بع�د غد الخمي�س على 
رفع الحظر ع�ن مالعب العراق 
2003، وذل�ك  المف�روض بع�د 
بعد ان وافق مبدئي�اً على إقامة 

مباريات دولية ودية فيها.
ووص�ل عبط�ان، ألثالث�اء ال�ى 
العاصم�ة البحريني�ة المنام�ة، 
وعق�د اجتماع�ات مكثف�ة مع 
الجانب العراق�ي لتنظيم عملية 
التنس�يق الرس�مي داخل اروقة 
االتحادي�ن الدول�ي واآلس�يوي 
لدعم ملف رفع الحظر عن الكرة 

العراقية.

              بغداد/ المستقبل العراقي

 تواصل كوادر وزارة الشباب والرياضة ودائرة المهندس 
المقي�م والش�ركة المنفذة اعمالها في مش�روع ملعب 
ميسان االولمبي”.واشار بيان للوزارة تلقته “المستقبل 
العراقي”، انه “تم الش�روع باعمال ادامة الثيل للساحة 
مع قرب اكتمال أعمال ص�ب االرصفة وتطبيق وفرش 

وح�دل الحصى الخاب�ط وصب بالندك بح�دود 10 متر 
مكعب وتش�ميع الجدار الس�اند مع استمرار العمل في 
ربط قابلوات المحوالت الكهربائية والبوردات الرئيسية 
مع اكمال نواقصها ومتابعة االعمال الكهربائية لبناية 
الضيافة والمباش�رة باعمال الطالء لالب�واب الحديدية 
لغرف المح�والت ومالحظة منظوم�ة الماء للمجاميع 

الصحية المخصصة للجمهور.

جذع النخلة يستقبل أول مباراة ودية
بني العراق واالردن

              بغداد/ المستقبل العراقي

توصل االتح�اد العراقي بكرة القدم الى اتفاقا 
مع نظي�ره االردني القامة مباراة ودية تجمع 

المنتخبين على ملعب البصرة الدولي.

وق�ال رئي�س االتح�اد العراق�ي، عب�د الخالق 
مس�عود،في تصريح اطلعت عليه “المستقبل 
العراقي”، إن “ موقف األمير علي بن الحسين 
المبادري�ن  أول  كان  ألن�ه  للغاي�ة،  ُمش�رف 
بالموافق�ة على اللعب في العراق، بعد أن أعلن 

رسميا موافقته على نقل المباراة”.
االتح�ادات  “مواق�ف  أن  مس�عود،  وأوض�ح 
العربي�ة الش�قيقة وال�دول الصديق�ة تج�اه 
العراق، من ش�أنها أن تساعد أس�ود الرافدين 
ف�ي رفع الحظ�ر الجزئي خالل األي�ام القليلة 

المقبلة”.
وتترق�ب الجماهير العراقي�ة موافقة االتحاد 
الدولي خ�الل اجتماعه في الحادي عش�ر من 
الش�هر الجاري في المنامة عل�ى رفع الحظر 

الجزئي عن المالعب العراقية.

عبد القادر: جهود الوزارة حتققت بعودة املباريات اىل العراق

الشباب والرياضة هتيء كوادرها ألدارة املالعب املشمولة برفع احلظر
              بغداد/ المستقبل العراقي

اكد مدي�ر عام دائ�رة التربية البدني�ة والرياضة 
ف�ي وزارة الش�باب والرياضة عالء عب�د القادر 
ان “جهود ال�وزارة بملف رفع الحظر قد حققت 
اهدافه�ا من خالل الق�رار المرتقب برفع الحظر 
بش�كل جزئي كخطوة اولى لقط�ف ثمارها في 
المس�تقبل القري�ب بع�ودة المباري�ات الدولي�ة 
لمالعبنا بعد معاناة طويل�ة لمنتخباتنا وانديتنا 
باللعب خارج ارضنا، وهذا الجهد يحس�ب لوزير 
الش�باب والرياضة عبد الحسين عبطان وجميع 
دوائر وكوادر الوزارة واليمكن ان نغفل التعاون 
الكبي�ر لمجال�س المحافظ�ات ف�ي محافظت�ي 
البصرة وكربالء المقدس�ة م�ن خالل توفيرهما 
جمي�ع المس�تلزمات الضروري�ة عن�د الزي�ارة 
التفقدية لوفد االتحاد الدول�ي لكرة القد )فيفا( 
واطالع�ه على ملعب�ي البصرة وكرب�الء واقناع 
الوفد الزائر بقدرة العراق على تضييف المباريات 
الدولية على ارضه”.واضاف عبد القادر ان “رفع 
الحظر بشكل جزئي يمثل اختبارا وتحديا للعراق 

وه�و ما س�يدفع الوزارة للعم�ل بجهد مضاعف 
ووتي�رة متصاع�دة م�ن خ�الل تأهي�ل الكوادر 
االدارية والفنية واالمنية للوزارة وزجهم بدورات 
تحت اش�راف خبراء ومحاضري�ن معتمدين من 
االتحاد االس�يوي لكرة الق�دم، ليكونوا على قدر 

المس�ؤولية بأدارة المالعب التي ستش�مل برفع 
الحظر، خصوصا ان الفيفا سيراقب كيفية ادارة 
المالعب لفترة ثالثة اشهر تحت التجربة تمهيدا 
ألتخ�اذ ق�رارات ايجابي�ة تنته�ي برف�ع الحظر 
بصورة اكبر ليش�مل المباريات الدولية الرسمية 

ولجمي�ع المالع�ب ومنه�ا العاصمة بغ�داد في 
المس�تقبل، داعيا اتح�اد كرة الق�دم ان يضطلع 
بمس�ؤوليته من خالل االلتزام بتعليمات االتحاد 
الدولي خصوصا بما يتعلق بالجمهور والتشجيع 
النظي�ف م�ن اج�ل ايص�ال رس�الة ب�أن العراق 
يس�تحق، وبالتالي ضرورة رف�ع الظلم والحيف 
الذي تع�رض له خالل الس�نوات الماضية، االمر 
الذي اثر س�لبا على المنتخبات واالندية العراقية 
وبالتالي فأن عودتها للعب على مالعبها سيعود 
بالنفع لكرتن�ا لتحقق النتائج المرجوة، واهمها 
التواج�د في الموندي�ال العالمي بعد المش�اركة 
ف�ي كأس العال�م ف�ي المكس�يك ع�ام 1986”.
وعن اقامة مباراتي ال�زوراء والقوة الجوية في 
نص�ف نهائي غرب اس�يا لبطول�ة كأس االتحاد 
االس�يوي 2017 في العراق، اوض�ح عبد القادر 
بصفت�ي حكما دوليا س�ابقا، ف�ان المباراة على 
اديم البصرة او كربالء س�تكون لها واقعية اكبر 
الن المالع�ب تعد واحدة م�ن اجمل المالعب في 
اس�يا، وهناك واقعية لكون الفريقين من بغداد، 
واالولى ان تكون المباراة في كربالء او البصرة.



www.almustakbalpaper.net

العدد )1437( االربعاء  10  آيار  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
البص�ل الحل�و، كان الفاكه�ة املفضل�ة عن�د قدماء 

الرومان
الزيت واملاء يمكن أن يختلطا..اذا وضعت قطعة من 

الصابون معهما
عن�ق الزرافة يحتوي عىل عدد من الفقرات يس�اوي 

العدد املوجود يف عنق االنسان
مجموع ماتضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها 

أكثر من 500 بيضة
أل�ف س�مكة من س�مك الفان�وس ت�زن كيلوجراماً 

واحداً
ارتف�اع نس�بة امللوحة يف البحار يس�تطيع االنس�ان 

العوم بدون خشية ان يغرق
التمر يزيل االمس�اك، بينم�ا البلح غريالناضج يوقف 

االسهال
نحلة العسل..اذا لسعتك تموت هي عىل الفور

أول األص�وات الت�ي يس�تطيع الطف�ل تمييزها، هو 
صوت األم

مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل الس�مع..أكرب من 
مقدرة االنسان، وهي تستطيع تحريك آذانها اللتقاط 

أضعف األصوات

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

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

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيريات إيجابية 
وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير معارفك 
العلمية.عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك 
بش�تى الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام 

الكايف، وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

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

الرأي.

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

طابعاً مختلفاً جمياً ومميزاً.
عاطفياً: انقاب ملصلحتك

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

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

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

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

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

إعجاب الرشيك.

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

معه يف الحفات الحلوة .

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

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

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

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

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

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

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

وقد تقع يف شباكه بجنون .

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

تتبادلون اآلراء واألفكار عن الخري لجميعكم .

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

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

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
عجينة باف باسرتي - 3 ملعقة كبرية زيت زيتون - 1 
2/1 كوب بصل مقطع - 4 كوب بطاطس مهروس�ة 

- 3 بيضات -
2 كوب جبن موزاريا مبش�ور - 1 كوب ساور كريم 
- 4/1 كوب شبت مقطع - 2/1 ملعقة صغرية فلفل 

اسود مطحون
طريقة التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قومي بفرد العجينة عىل س�طح به القليل من الدقيق 

ثم ضعيها يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
س�خني 1 ملعقة كبرية من الزيت ثم ضعي البصل و 

قلبي حتى يصبح طري ثم ارفعيه من املقاة.
ضعي باقي كمية الزيت يف املقاة ثم ضعي البطاطس 

و قلبي ملدة 10 دقائق.
اخفقي البيض و الجبن و الس�اور كريم و الش�بت و 
الفلفل األسود يف بولة كبرية الحجم ثم اضيفي البصل 

و البطاطس و قلبي جيدا حتى تمام اإلختاط.
ضعي مزيج البطاطس فوق عجينة الباف باسرتي و 

افرديه يف الصينية بالكامل.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 40 دقيقة.

قدمي فطرية البطاطس املهروسة بالساور كريم مع 
التوست املحمص.

الرضاعة الطبيعية واثرها  عىل األطفال اخلدج
كش�فت دراس�ة أمريكية حديثة، عن فائدة جدي�دة للرضاعة الطبيعية، 
حي�ث أظهرت أن حليب األم يس�اعد األطفال الُخدج ع�ىل اكتمال نمو أد 
مغتهم..أجرى الدراس�ة باحثون بمخترب أبح�اث الدماغ، يف مركز النظام 
الصحي الوطني لألطفال يف واشنطن، ونرشوا نتائجها يف املجلة األمريكية 

لتقّدم العلوم.
واألطفال الُخدج مصطلح يطلق عىل كل طفل يولد قبل األسبوع ال�37 من 
الحمل، )األطفال “املبترسون”(، وهم األطفال الذين يعانون من مشاكل 
صحية، بس�بب عدم إتاحة الوقت الكايف لتخلُّق أعضائهم، ويحتاجون إىل 
رعاي�ة طبية خاصة، حتى تتمك�ن أعضاؤهم من العمل دون مس�اعدة 
خارجية.والختبار فاعلية الرضاعة الطبيعية، أجرى الباحثون دراستهم 

عىل مجموعة من األطفال الذين ولدوا ىف األسبوع ال�32 من الحمل.
وكانت دراس�ات سابقة كش�فت أن تغذية األطفال الُخدج عىل الرضاعة 
الطبيعية تس�اعد ع�ىل تحفيز واكتمال نم�و قلوبهم وأدمغتهم بش�كل 
صحي�ح. ووجدت دراس�ة أخ�رى أن التغذية التي تعتمد ع�ىل حليب األم 
وحده تسهم يف تطور الدماغ أكثر مما تسهم فيه التغذية التي تمزج بني 

حليب األم وبدائل حليب األم.

القرفة تذيب الدهون الضارة
أفادت دراس�ة حديثة بأن إدراج القرفة ضمن النظ�ام الغذائي اليومي يمكن 
أن يس�اعد يف التقلي�ل من أثر الدهون عىل صحة اإلنس�ان، ويقي من أمراض 
القلب والسكري.الدراس�ة أجراها باحثون أمريكيون متخصصون يف التغذية 
العاجية، وعرضوا نتائجها ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية األمريكية ألمراض 
القل�ب، الذي عقد يف مدين�ة منيابولس بوالية مينيس�وتا األمريكية..والختبار 
فاعلي�ة القرف�ة ىف التخلص من الده�ون الضارة، أجرى الباحثون دراس�تهم 
ع�ىل مجموعة م�ن الفرئان.والحظ الباحث�ون أن الفرئان الت�ي اتبعت نظاًما 
غذائًي�ا غني بالدهون باإلضافة إىل تناولهم ملكمات القرفة ملدة 12 أس�بوًعا، 
اكتسبت وزًنا أقل من غريها، وكانت مستويات السكر لديها أفضل، باملقارنة 
م�ع فرئان لم تتناول مكمات القرفة.وأوضح فريق البحث أن النظام الغذائي 
الغني بالدهون مرتبط بارتفاع خط�ر اإلصابة بالعديد من األمراض الصحية 
مثل أمراض القلب والس�كري والسمنة، ولكن إدراج القرفة ضمن هذا النظام 
قد يس�اعد يف التقلي�ل من األثر الس�لبي الناتج عن هذه الده�ون، ويحد من 
مستويات الكولسرتول يف الدم..وعن السبب ىف ذلك، قال الباحثون إنه يعود إىل 
احتواء القرفة عىل مس�تويات مرتفعة مادة البوليفينول )Polyphenol( التي 

تتمتع بخصائص مضادة لالتهاب واألكسدة.

طيور تبني أعشاشها بحقن املخدرات
وج�دت رشطة والية فانكوف�ر الكندية، عش�ا مبنيا من حقن 
املخ�درات املس�تعملة، وذلك خ�ال مداهمة للس�لطات لفندق 
مهج�ور يف ح�ي “داونتون ايتس�ايد” ذي الس�معة الس�يئة يف 
مدين�ة فانكوف�ر الكندي�ة.يف تغري�دة عىل موق�ع تويرت، كتب 
موظ�ف رشطة الوالي�ة تعليقاً ج�اء فيه “لقد الح�ظ البعض 
من األش�خاص أن الطيور أخذت تبني أعشاش�ها باس�تعمال 
إب�ر داخل غرفة مهج�ورة”. وأرفق موظف الرشط�ة التغريدة 

بصورة ظهر فيها عش الطائر وثاث بيضات.
ون�رشت الرشط�ة العدي�د م�ن الصور ع�ىل وس�ائل التواصل 
اإلجتماعي وعللت س�بب النرش بإطار كش�ف حقيقة انتش�ار 
املخدرات باس�تعمال الحق�ن يف هذه املنطق�ة، التي تعترب من 

أخطر املناطق واألكثر إجراما يف كندا.
وقال�ت الرشط�ة “نحن نهدف م�ن خال ما نرشن�اه إىل حث 
كل من املراقبني واألخصائي�ني يف مجال الصحة عىل إيجاد حل 

مشرتك ألزمة املواد األفيونية املنترشة داخل املنطقة”.
م�ن جانبه، ذكر مكتب الطبيب الرشع�ي يف والية فانكوفر، أن 
حوايل 120 ش�خصاً لقوا حتفهم نتيجة تعاطيهم لجرعة زائدة 
من املخدرات، خال ش�هر مارس امل�ايض، بمعنى وجود حوايل 
أربع حاالت وفاة يومياً، مقابل تسجيل 130 حالة وفاة يف شهر 

أبريل، بسبب الجرعات الزائدة أيضا.

الحباي�ب  س�ت   o قديم�ة  كنعاني�ة  1مدين�ة 
2عاصمة توغو االفريقية o أول فدائية يف االسام 
)معكوس�ة( 3أصب�ح لين�ا o مصائ�ب 4جرس 
 o مرك�ز التحكم 5دول�ة أوربية رشقية o الهوة
برد 6متشابهان o وحدة قياس متناهية الصغر 
7قاطن�ات o ظ�ل )معكوس�ة( 8صاحب قصة 
البؤساء )أو البائس�ون( 9يف السيارة لتحريكها 
يف االتجاهات o تشد به الخيمة 10لعبة منضدية 
بلغ ع�دد الكتب املؤلف�ة حولها نح�و 330 ألف 

كتاب o حيوان ولود

1حارضة العرب االنباط o أثاث 2متش�ابهان 
 o )علقم )معكوس�ة o ق�دك 3حزن ش�ديد o
نظرت بانتباه 4االسم األول من شاعر عربي 

تونيس o يرقى إليه اليقني
5ولد o مراعي 6يتألم بصوت o قدم هدية

7ثلثا تاج o الشاعر صاحب الكوميديا اإللهية 
8متشابهات o مكان منخفض

9صاحب نظرية وقانون الجاذبية
10شجرة تعيش يف مياه البحر املالحة o ينام 

فصل الشتاء

عموديافـقـي

بدون تعليق

فطرية البطاطا املهروسة
بالساور كريم

ق اليوم..
حتدي الوحلطب

خاض بريطانيون ع�ىل مدار يومني 
تحديا صعب�ا، إذ كان عليهم اجتياز 
مس�افة طويلة يف األوحال، تتخللها 
عقب�ات عدة، بهدف جم�ع تربعات.
وامت�د الس�باق لنح�و 19 كيلو مرتا  

وتضمن 20 حاجزا
ق�درة  الس�باق  يخت�رب  حي�ث   
اإلنس�ان البدني�ة وتحمل�ه وتركيزه 

باردة  املرور بمياه  الذهني،ويش�مل 
جدا وأنفاق مظلمة..هذا وقد ش�ارك  
يف الس�باق ال�ذي اقي�م يف منطق�ة 
بغرب لن�دن املئ�ات يف التحدي وقال 
املنظمون الس�باق يحفز عىل العمل 

الجماعي
 وان املعان�اة  وكل الصعوب�ات م�ن 

أجل جمع التربعات ألهداف خريية

هاتف بحجم جيب العملة

تتح�ول الهواتف الذكي�ة يوما بعد 
ي�وم اىل شاش�ات ع�رض كب�رية 
يصع�ب التعام�ل معه�ا كأجهزة 
جي�ب، االم�ر ال�ذي اع�اد الهوس 
اىل  املحمول  بتصغ�ري تكنولوجي�ا 

السطح.
وعك�س تي�ار كب�ار املصنعني من 
سامس�ونغ اىل ابل الذي�ن يصعب 
منافستهم، كشفت رشكة صينية 
ناش�ئة ع�ن ما قال�ت ان�ه اصغر 
هاتف محم�ول يدعم تقنية الجيل 

الرابع يف العالم.
وتس�عى رشكة يونيهرتز لحش�د 
تمويل ملرشوعها عن طريق منصة 
التموي�ل الجماعي كيك س�تارتر.

ويدع�م الجه�از ال�ذي يأتي تحت 
اس�م »جي�ي« نظ�ام أندرويد 7.0 
نوغ�ا ويأتي بش�كل يتناس�ب مع 

حج�م جي�ب العمل�ة املعدني�ة يف 
الهاتف  ابعاد  البنطال.وال تتخطى 
92.3×43×13.3 ميليمرت.وتحت�ل 
شاش�ة بقي�اس 2.45 إنش ودقة 
432×240 بيكس�ا وكثاف�ة 201 
بيكس�ل باإلن�ش واجه�ة الهاتف.

وبداخل�ه ينب�ض معال�ج رباع�ي 
غيغاهريت�ز،   1.1 ب�رتدد  األنوي�ة 
م�ع خياري�ن م�ن ناحي�ة ذاكرة 
ومس�احة  العش�وائي  الوص�ول 
التخزين الداخلية.ويمكن توس�يع 
مس�احة التخزين الداخلية إىل 32 
غيغابايت عن طريق فتحة بطاقة 
»ميك�رو اس دي«.ورغ�م حجمه 
املصنع�ون يف  االس�تثنائي، وج�د 
»ج�ايل« مكانا لكامريت�ني، خلفية 
بدقة 8 ميغابيكس�ا مع وامامية 

بدقة 2 ميغابيكسا.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1437
  االربعاء 10 آيار 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

أسامء وإبداعكوكب ثاين 
حسين صالح فاطمة عمارة

كم�ن يقلب في ألبوم ذكرياته أرس�ل موقع التواصل الش�هير “ فيس 
بوك” منش�ور كتبته منذ عامين عن أغنية ذات ش�هرة ألبناء جيلي .أغنية 
فازت بالمركز الثاني لمهرجان تركيا العالمي لألغنية أو كما ُتسمى الجائزة 
البرتقالية كتب كلماتها مدحت الجمال ولحنها س�امي الحفناوى ووزعها 
عماد الش�اروني والذي قاد االوركسترا على المسرح التركي خلف الفنان 
مدحت صالح .. وكانت “ كوكب ثاني” .ورغم عدم اس�تيعابي وأصدقائي 
للمعان�ي العميق�ة لكلمات األغنية إال إنها كانت ش�عار لمرحلة من عمرنا 
نردده�ا دائماً. قررت بعد رؤية المنش�ور أن أطرح تس�اؤلي فيه هنا .. ال 
أعرف لَِم اعتقدت أن هذا التساؤل يدور بخلد غيري .. إذا كان مدحت صالح 
وفري�ق العمل ف�ي الثمانينات من القرن الماضي يرغ�ب فى ترك الكوكب 
كله وليس البلد فقط ،ونحن اآلن مازلنا نرغب في نفس أمنيته فأين “أيام 
زمان “ التي نتش�دق بالس�ؤال عنها والرغبة في عودتها ؟ كلمات األغنية 
تح�دد بوضوح أس�باب رفض ) الزمان والمكان واألوان ( وأول األس�باب 
اختفاء اإلنس�انية .. فالمصالح هي التي تربط إنس�ان بآخر وليس روابط 
المحب�ة والرحمة وتعاطف .. ثم يتأتى الس�بب الثان�ي وهو فقدان الهوية 
) األص�ل وال�ذات ( توقفت هنا قليال لق�د تاه معنى الحي�اة منذ ربع قرن 
تقريباً ولم ينتبه أحد ! ومازلنا تائهون وس�ط تيار الحياة وما تلقيه علينا 
م�ن متغيرات خارجية أصبح تيارها أش�د من قدرتن�ا على الصمود أمامه 
والمحافظ�ة على البقية الباقية التي نغرس�ها ف�ى أبنائنا للمحافظة على 
المجتمع بشتى الطرق.. ولألسف هناك من استسلم للتيار وترك نفسه معه 
يقذف�ه مرة إلى اليمين وأخرى إلى اليس�ار. انفصال الحاضر عن الماضي 
كان الس�بب الثال�ث .. وم�ا أكثر انطباق هذا الس�بب اآلن ع�ن وقت كتابة 
األغنية .. فبالرغم من وجود فجوة دائمة بين األجيال إال إننا نس�تطيع أن 
نج�زم تحولها إلى هوة ، فاألولى كانت ُتس�د بالحوار والتفاهم والتقريب 
الثقاف�ي بي�ن الجيلي�ن وحالياً وس�ط عالم مفت�وح يقفز قف�زات تطور 
س�ريعة نلهث ورائ�ه للتقرب ألبنائنا وننجح في النذر اليس�ير .. نقف في 
بعض األحيان أمام تساؤالت كنا فى نفس عمرهم نعتبرها من المسلمات 
ال نس�تطيع إيجاد المبررات المنطقية لش�رحها لهم . واخر االسباب كان 
ضي�اع االح�الم وتحطم االفكار وصراع اآلمال داخله واحساس�ه وس�ط 
كل ه�ذا إن�ه يعيش فى الزمن الخاطئ وإنه للمس�تقبل ولي�س الحاضر .. 
كم من الش�باب االن تنطبق عليه نف�س احباطات مدحت صالح .. تحولت 
عقوله�م إلى صناديق ممل�ؤة باألحالم واألفكار لم يغلقوه�ا أبدا حاولوا 
وجاهدوا للوصول إليه�ا وتحقيقها وتحطم أغلبها على صخرة الواقع بل 
هناك من لم يس�تطع تحقيق األحالم العادية المش�روعة لمن في س�نه . 
أغني�ة تنطبق على كل وقت .. فوس�ط زحمة الحياة تتوه المبادئ وتضيع 
أحالم ، قد نفقد بعض من أنفسنا ولكن علينا أن نتشبث بأخالقيتنا وُمثلنا 
فهي كالمرساة التي تشدنا للعودة إلى أصلنا .. والخالصة األخيرة أن علينا 
أن نرضى بما نحياة من زمن اآلن بكل ما فيه من مش�اكل وعيوب بالطبع 
نسعى لحل ما نقدر عليه منها فال ننسى أن هناك وقت سيأتي فيه أوالدنا 
ويقول�وا نفس جملتنا الدائمة “ زى زمان “ وس�تكون عل�ى زمننا هذا .. 

فتمتعوا بالحياة اآلن صادقوها تسعدكم.

هناك ناس ال تؤتيهم فرصة أن يكون لهم أثر في ما حولهم. 
يمض�ون عمره�م دون أن يكتبوا قصيدة أو يرس�موا لوحة أو 
يصمموا بناية أو ينش�روا مقاال أو يتخذوا قرارا ولو كان إداريا 
بس�يطا يؤثر في أحد. هكذا يولدون ويرحلون دون أثر. لكن ال 
ي�أس مع الحياة. هؤالء تتاح لهم في الع�ادة فرصة أن يطلقوا 
أسماء على أطفالهم. لدى إطالق االسم، والمولود يصرخ ويركل 
الهواء بقدميه ساخطا على من أخرجه من مكانه المريح ونّكد 
عليه عيش�ته، تتدفق عبقري�ة األب وتطفو كل ذائقته وأحالمه 

وأمنياته ويعبر عنها جميعا بكلمة واحدة هي االسم.
الغريب أن األسماء الشائعة جدا ال تبدو حقيقية. ال بد لالسم 
م�ن أن يكون فيه غرابة وإال بدا مزيفا. أنا ش�خصيا أعاني من 
شكوك المسؤولين في المطارات ألن اسمي حسين صالح. وقد 

نبهني أحد الزمالء إلى أن هذا االسم يبدو مفتعال وملفقا.
ربم�ا لهذا يض�ع ديكنز ألبطاله أس�ماء غريب�ة ألن روايته 
واقعية ولكي يكون األش�خاص فيها واقعيين يمنحهم أس�ماء 
غريبة مثل مس�تر بمبل في “أوليفر تويست” ويورايا هيب في 
“ديفيد كوبرفيلد”. وأعتق�د أن نجيب محفوظ أدرك هذا أيضا. 
في رواياته هناك أش�خاص يحملون أس�ماء من قبيل “الشيخ 
تغلب الصناديقي” وهناك “شطا الحجري” ورجل اسمه “طباع 
الدي�ك” وأيض�ا “قرة عين�ي” و”صنعان الجمال�ي”. بل إنه في 
“السكرية” يسخر من اسم أحد أبطاله ويصف اسمه بأنه “اسم 

ال طعم له” ألن االسم عادي جدا وهو “إسماعيل لطيف”.
اإلنكليز عندهم جون سميث اسم زائف. والعاشق المتخفي 
مع عش�يقته في فندق يسجل نفسه باسم جون سميث. وأذكر 
مرة أن الش�رطة اكتشفت أن إرهابيا مطلوبا في لندن قد سجل 
نفس�ه في نزل باس�م محمد علي. وقالت الصحافة اإلنكليزية 
حين أوردت الخبر أن اس�م محمد علي هو النظير العربي لجون 
س�ميث. لكن هناك من اسمهم محمد علي وجون سميث فعال. 

وستظل تطاردهم الشكوك والريبة.
وهناك طبعا أس�ماء غريبة ال يبررها سوى أنها مستلة من 
نص مقدس مثل س�ندس واس�تبرق وطه عندنا.الغربيون كان 
عنده�م طب�ع مماثل. اعلم أن في إنكلترا القرن الس�ابع عش�ر 
أس�ماء غريبة يختارها األبوان بفتح اإلنجيل وتس�مية الطفل 
بأول كلمة تصادفهما. هذا كالم جاد: هناك من اس�مه “ولهذا” 

إذ رأى األبوان كلمة Therefore لدى فتح العهد القديم.
أسماء األمنيات جميلة وخصوصا لدى الفقراء وفي البلدات 
الصغيرة. من أس�ماء األطفال تفهم أحالم األبوين. كان حارس 
مدرس�تنا فقيرا يقيم في كوخ عند حائط المدرس�ة. كان عنده 

ثالث بنات، أسماؤهن: ألمانيا وبيروت والصغرى طيارة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

قدم�ت مدينة إيطالية خوفا من تحولها إلى مدينة 
أشباح، عرضا من نوع خاص الستقطاب السكان 
الج�دد، في ظ�ل تناقص أع�داد من يعيش�ون في 

أرجائها.
وع�رض رئيس بلدية مدينة بورميدا الجبلية، التي 

تقطنه�ا 394 نس�مة، مبل�غ 
ش�خص  ألي  ي�ورو   2000
يق�وم باالنتقال إل�ى المدينة 
للعي�ش فيه�ا، ف�ي محاولة 
لكب�ح جم�اح تناق�ص أعداد 
الس�كان في المدينة الواقعة 
ف�ي إقلي�م ليغوري�ا ش�مال 
غربي إيطالي�ا، والتي ترتفع 
420 مت�را عن س�طح البحر.

وأقدم عم�دة المدينة دانييلي 
غاليان�و على ه�ذه الخطوة 
بعد أن تركها معظم ش�بابها 
للبح�ث ع�ن عمل ف�ي المدن 

الكبيرة.
أن  المدين�ة  بلدي�ة  وذك�رت 
 2000 المقت�رح وهو  المبلغ 
يورو سيتم تقديمه للشخص 
ال�ذي س�ينتقل إل�ى المدينة 

الجبلية، أو عند اس�تئجاره ألي مقر س�كني بها. 
وس�بق للمس�ؤولين في بلدي�ة بورمي�دا وبلدات 
إيطالي�ة أخ�رى تعاني م�ن تناقص الس�كان، أن 
قاموا بخطوات شبيهة لتشجيع اإليطاليين وحتى 

األجانب على االنتقال للعيش في بلدتهم.

يح�رص أولي�اء األم�ور على ح�ث أبنائه�م على 
مراجع�ة موادهم الدراس�ية في الصب�اح الباكر، 
لالس�تفادة من حال�ة اليقظة ومس�توى التركيز 
العال�ي اللذي�ن يكون عليهم�ا العق�ل، إال أنه على 
خ�الف ذلك أش�ارت دراس�ة أجراه�ا باحثون من 

جامع�ة نيف�ادا األميركي�ة إلى أن الصب�اح الباكر 
ليس الوقت المناس�ب لمراجعة أو تحصيل المواد 

الدراسية.
وقالت الدراسة إن أنسب األوقات للمراجعة، بداية 
من الس�اعة الحادية عش�رة صباحا، حيث يكون 
العقل خالل تل�ك الفترة أكثر 
نشاطا، كما يتحسن مستوى 
الذاك�رة.  وحال�ة  التركي�ز 
وأثبتت هذه النتيجة من خالل 
أنجزت  التي  التج�ارب  بعض 
على عينة م�ن الطالب، حيث 
قامت باستطالع رأي الطالب 
الجامعيي�ن، ح�ول إمكاني�ة 
خالل  للمعلومات  استيعابهم 
الفترتي�ن، وتبي�ن أن غالبية 
ه�ؤالء ال يفضل�ون تحصيل 
المواد الدراس�ية في الصباح 
ذلك  الباك�ر ويفضلون فع�ل 
خ�الل فترتي�ن منفصلتي�ن، 
والظهي�رة،  المس�اء  هم�ا 
حيث يجدون قدرة أعلى على 
استيعاب ما يس�تقبلونه من 

معلومات دراسية.

مدينة إيطالية تشرتي سكانًا امرأة تبتلع 9 آالف دوالر لتحرم طليقهااحذروا مراجعة الدروس صباحًا!

 ابتلع�ت امرأة كولومبية مبلغ 9 آالف دوالر على ش�كل أوراق نقدية 
قيم�ة كل منه�ا 100 دوالر، نقل�ت على إثرها إلى المستش�فى وهي 
تعان�ي من آالم ش�ديدة، ويعود س�بب ابتالعها له�ذا المبلغ لحرمان 
زوجها الس�ابق م�ن الحصول عل�ى نص�ف المبلغ..وكانت س�اندرا 
ميلينا ألميدا قد وصلت إلى مستش�فى س�انتدنر الجامعي في مدينة 
بواكارامانغ�ا، وه�ي تش�كو من آالم ف�ي البطن، وس�رعان ما أدرك 
األطباء أنها تعاني من انسداد في المعدة ونقلت على الفور إلى غرفة 
العملي�ة، وكان�ت المفاجأة عندم�ا وجدت كمية كبي�رة من العمالت 
النقدية داخل معدتها.وتم اس�تدعاء الش�رطة إلى المستش�فى، ألن 
العث�ور على مبلغ من المال داخل مع�دة مريض ليس باألمر المعتاد، 
وبعد اس�تجواب الم�رأة، اعترفت أنها كانت تجم�ع المال مع زوجها 
السابق لالنتقال إلى بنما، لكنهما انفصال، وراح الزوج يطالب بنصف 

المال الذي جمعاه.


