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العثور عىل ثالث »مقابر مجاعية« خلفها »داعش« اإلرهايب يف االنبار
رئيس جملس البرصة يؤكد دعمه لوزير النقل: سنعمل بالضد من تعطيل اجراءات توزيع األرايض السكنية

احلشد الشعبي يسد األبواب عىل »داعش« يف سوريا
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

دش�ن الحش�د الش�عبي هجوم�اً لطرد 
تنظي�م »داع�ش« م�ن منطق�ة صحراوية 
قرب الحدود مع س�وريا، فيما صرح نائب 
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي اب�و مهدي 
القي�روان  تحري�ر  معرك�ة  ان  المهن�دس 
ه�ي الصفح�ة الثاني�ة من معرك�ة تحرير 
غل�ق  أن  عل�ى  مش�ددا  الموص�ل،  غ�رب 
الحدود مع س�وريا بوجه داعش هو هدف 
اس�تراتيجي.وقال كريم الن�وري، القيادي 
في الحش�د الش�عبي، إن هدف العملية هو 
منطقت�ا القي�روان وباع�ج عل�ى بعد نحو 

مئ�ة كيلومتر غربي الموص�ل حيث تتقدم 
القوات العراقية في حملتها لطرد »داعش« 
المدينة. وبعد س�بعة أشهر على بدء حملة 
الموص�ل تم طرد »داعش« من كل المناطق 
باس�تثناء بضعة أحياء في الش�طر الغربي 
من المدينة بما ف�ي ذلك الحي القديم حيث 
تس�تخدم الجماعة اإلرهابي�ة مئات اآلالف 
م�ن المدنيي�ن ك�دروع بش�رية. وس�يطر 
الحش�د الش�عبي على مس�احات شاس�عة 
غي�ر مأهولة تقريب�ا إلى الجن�وب الغربي 
ليقطع خطوط إمداد »داعش« إلى سوريا. 
ويخس�ر »داع�ش« األراض�ي الت�ي احتلها 
في العراق وس�وريا.وقال الجيش في بيان 

تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
القوة الجوية تدعم عملية الحشد الشعبي. 
وقال النوري إن س�يطرة الحش�د الش�عبي 
عل�ى الح�دود ستس�اعد ق�وات الحكومة 
الس�ورية عندما تتقدم صوب مدينة الرقة 
التي يس�يطر عليها التنظيم. وذكرت قوات 
س�وريا الديمقراطي�ة أن هجومه�ا عل�ى 
الرقة، أكبر معقل ل�«داعش«، س�يبدأ قريباً 
وأنها بانتظار أس�لحة بما في ذلك مركبات 
مدرعة من التحالف الذي تقوده واشنطن. 
إل�ى ذلك، ص�رح نائب رئيس هيئة الحش�د 

الشعبي ابو مهدي المهندس.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت دبلوماس�ية كورية ش�مالية كبير 
إن بيونغيانغ مس�تعدة لالجتم�اع مع إدارة 
ترام�ب للدخول في مفاوض�ات »إذا تحددت 

الشروط«.
وأدلت تشوي سون هي، وهي دبلوماسية 

كورية شمالية بارزة منوطة بملف العالقات 
م�ع الوالي�ات المتح�دة، بحدي�ث مقتض�ب 
للصحفيي�ن ف�ي بكي�ن أم�س الس�بت قب�ل 
عودتها إل�ى بيونغيانغ قادمة م�ن النرويج 
حيث قادت وفدا عقد اجتماعا غير رسمي مع 
خبراء أميركيين.ولم توضح تش�وي شروط 
بيونغيان�غ، إال أن تصريحاته�ا تثير احتمال 

عودة كوريا الشمالية والواليات المتحدة إلى 
طاول�ة المفاوض�ات للمرة األول�ى منذ عام 
2008 عندم�ا توقفت المحادثات السداس�ية 

حول برنامج األسلحة النووية.
وفت�ح الرئي�س األميركي دونال�د ترامب 
الباب هذا الش�هر أمام إج�راء محادثات مع 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

كوريا الشاملية تضع »رشوط« للتفاوض مع واشنطن

املهندس يكشف عن تنسيق مع حكومة دمشق ويؤكد على وجود دعم خليجي للتنظيم اإلرهابي
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وزيرة الصحة والبيئة تناقش تعزيز رصيد املؤسسات الصحية من االدوية الرسطانية و اللقاحات وغسالت الكىل 
       المستقبل العراقي / سعاد التميمي

 تبادلت السيدة وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة  
عديلة حمود حس�ني االفكار وال�رؤى مع الوكيلني 
الفن�ي د . حازم الجمييل واالداري د . زامل العريبي 
ح�ول س�بل االرتق�اء ب�اداء املؤسس�ات الصحية 
ومواجه�ة التحديات االمنية واملالي�ة املتمثلة بقلة 
التخصيص�ات املالي�ة لتنفي�ذ الربام�ج والخط�ط 
الرامي�ة اىل تطوي�ر الخدم�ات الوقائي�ة والطبي�ة 

والعالجية املقدمة للمواطنني .
 وتط�رق اللق�اء اىل االلي�ات الواج�ب اتباعه�ا 
لتوف�ر االدوية الرسطاني�ة اىل مراكز عالج االورام 

واالمراض الرسطانية يف عموم البالد .
 والتاكيد ع�ى متابعة اللقاحات لتجهيز مراكز 
الرعاي�ة الصحية االولية والس�يما اثن�اء الحمالت 
التلقيحية وتجديد العقود الخاصة بتوفر غس�الت 

الكى يف مراكز الكلية الصناعية .
وع�ى صعيد متصل تدارس�ت الدكت�ورة عديلة  
حم�ود م�ع املهن�دس ثائرجعفرمديرع�ام دائ�رة 
املش�اريع والخدمات الهندسية عقد اجتماع جديد 

م�ع ممث�يل ال�ركات الرتكي�ة واالملاني�ة املنفذة 
ملش�اريع مستش�فيات ٤٠٠ رسي�را يف محافظات 
الب�رة وميس�ان وذي ق�ار وكرب�الء املقدس�ة 
والنج�ف االرشف ومتابع�ة التط�ور الحاص�ل يف 
مس�تويات ونس�ب االنجاز لتلك املش�اريع وتذليل 
العقب�ات واملعوقات التي تع�رتض االرساع بانجاز 
تلك الروح الصحية العمالقة واسهامها يف تقديم 

الخدمة الكفؤة البناء شعبنا العزيز 
كما تط�رق اللق�اء اىل رضورة متابع�ه اعمار 
وتاهي�ل املؤسس�ات الصحية يف املناط�ق املحررة 
من خالل صندوق اعم�ار املناطق املحررة واملنحة 
الكويتي�ة وم�ن جانب اخ�ر اوعزت حم�ود خالل 
لقائه�ا الصيدالني احمد حمي�د مدير عام الركة 
العام�ة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة 
باالرساع بتجهيز مستشفى حماية االطفال التابع 
لدائرة مدينة الطب باالدوية واملس�تلزمات الطبية 

وجهاز انعاش خاص باالطفال حديثي الوالدة.
كم�ا جرى التوجيه خالل اللقاء بمتابعة تعزيز 
الرصيد الدوائي للدوائر الصحية وبما يؤمن تقديم 

الخدمات الصحية الكفوءة للمواطنني الكرام.

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت ٤ لج�ان برملانية، أمس الس�بت، 
تأجيل التصويت ع�ى مروع قانون حرية 
التعب�ر والتظاهر الس�لمي املزم�ع تمريره 
يف جلس�ة يوم غد األحد، بعد مناقش�ات مع 
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي املعرتض�ة ع�ى 
القانون.وقال�ت مص�ادر ان »لج�ان حقوق 
واإلع�الم  والثقاف�ة  والقانوني�ة  اإلنس�ان 
واالوق�اف الديني�ة النيابي�ة ق�رروا تأجي�ل 
التصويت ع�ى مروع قانون حرية التعبر 
والتظاهر الس�لمي املزمع تمريره يف جلسة 
األحد«. واضاف ان »القرار  جاء بعد نقاشات 
واجتماع�ات مطولة م�ع  منظمات املجتمع 
املدن�ي  املعرتض�ة عى القان�ون بصيغة هي 
املقدمة إىل هيئة رئاس�ة الربمل�ان املطروحة 

عى جدول أعمال الجلسة املقررة األحد«.
وب�ني ان »املنظمات املدني�ة قدموا جملة 
إشكاليات عى مسودة القانون املقدمة دون 
األخذ بنظر االعتب�ار التعديالت التي قدمتها 

يف وقت سابق من العام 2٠16«.
واش�ار اىل ان�ه »خ�الل االجتم�اع ال�ذي 
عق�د بني اللج�ان الربملاني�ة يف لجنة حقوق 
اإلنس�ان النيابية، أعضاء اللجنة تنصلوا عن 
مس�ؤوليتهم يف ادراج املس�ودة الحالية عى 
ج�دول أعمال الربملان،  وش�هد هذا االجتماع 
اعرتاض�ا م�ن قب�ل  ممث�ل لجن�ة الثقاف�ة 
واإلع�الم  النائب حيدر امل�وىل  الذي أكد أن كل 
التعدي�الت املقدم�ة واملقرتح�ات املرفوع�ة 
من قب�ل لجنته اىل لجنة حقوق اإلنس�ان لم 
تأخذ بنظر االعتبار«.ولفت اىل ان »املنظمات 

املدنية املعرتضة قدمت كتابا إىل هيئة رئاسة 
الربمل�ان موقعة من قبل ع�رات املنظمات 
تدع�و هيئ�ة الرئاس�ة إىل ع�دم  التصوي�ت 
ع�ى مس�ودة التعديالت الخاص�ة بالقانون 
معتربة أنها تمس الدستور العراقي الضامن 

للحريات املدنية«.
وتابع انه » وبعد هذه االجتماعات عقدة 
اللج�ان النيابي�ة املعنية بالقان�ون اجتماعا 
مفصلي�ة أكدت فيه قبوله�ا طلب املنظمات 
يف تأجي�ل التصويت عى مروع القانون اىل 

حني اعادة صياغته من جديد«.
يذك�ر ان تحال�ف امل�ادة 38 املك�ون من 
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي طال�ب رئاس�ة 
الربملان، بع�دم التصويت ع�ى قانون حرية 
التعبر والتظاهر السلمي، مبيناً أن مروع 
القانون تغر بكامله بعدما تم وضع نسخة 
جدي�دة منه تح�ت عنوان »حري�ة االجتماع 

والتظاهر السلمي«.
يش�ار إىل أن ناش�طي »جماعة مدنيون« 
طالب�وا يف وقت س�ابق م�ن اليوم الس�بت، 
رئي�س الجمهورية، فؤاد معصوم، ب�«منع« 
التصوي�ت ع�ى قان�ون حري�ة التعب�ر يف 
الربمل�ان، فيم�ا وجهوا دعوة ل�كل العراقيني 
لرف�ض القان�ون، محذرين من ان�ه يصادر 

الحقوق والحريات.
يف حني أكدت عضو لجنة حقوق االنسان 
النيابية، أش�واق الجاف ب�أن مجلس النواب 
م�ن املق�رر ان يص�وت ع�ى قان�ون حرية 
والتعب�ر يف جلس�ة االثن�ني املقب�ل، اال انها 
اتهمت الربملان بعدم الجدية يف التصويت عى 

القانون الذي مر عى وجوده 7 سنوات.

عشرات املنظمات رفضت بنود يف القانون وطالبت بتعديله

النقاش مع املجتمع املدين يقود »4« جلان برملانية إىل تأجيل التصويت عىل قانون حرية التعبري

       بغداد / المستقبل العراقي

عّد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس السبت 
تطبيق املصالحة املجتمعية »أساسا« ألي »تسوية« 

او اتفاقات سياسية قد تحدث مستقبالً يف العراق.
وكان زعي�م التحال�ف الوطني الش�يعي الحاكم 
بالع�راق عم�ار الحكيم ق�د طرح منذ م�دة مبادرة 
»تسوية« سياس�ية ملرحلة ما بعد داعش، والتي لم 
تحظ بمقبولية املرجعية العليا بالنجف املتمثلة بآية 
الله عيل السيستاني، بينما كان هناك تباين يف اآلراء 

حولها من باقي األطراف والجهات السياسية.
وقال معصوم يف كملة له خالل حضوره ملتقى 
للمصالح�ة الوطنية يف مدين�ة النجف، »اننا نرى ان 
املصالح�ة املجتمعية هي األس�اس املت�ني للنهوض 
بالع�راق اذ انه�ا تجعل من أي تس�وية او أي تقاف 
ناجح�اً و يف اصعب الظروف وتقط�ع الطريق امام 

الجماعات التكفرية يف البالد«.
وأضاف ان »املصالحة املجتمعية ليست ممارسة 
غريبة او جديدة فان الكثر من العراقيني س�بق ان 
مارسوها عى املستوى املحيل«، داعياً اىل االستفادة 

من تجارب دولية يف هذا املجال.

رئيس اجلمهورية يضع »أساس« 
إلنجاح »التسوية الوطنية«

       بغداد / المستقبل العراقي

انقذت قوات الحشد الشعبي, أمس السبت, اكثر 
من 1٠٠ عائل�ة نازحة جنوب ناحية القروان غرب 

مدينة املوصل.
وذك�ر إع�الم الحش�د الش�عبي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان “قوات الحشد 
تمكن�ت من انق�اذ اكثر من 1٠٠ عائل�ة نازحة من 
قرية }ت�ل الزنابر{ جنوب الق�روان بعد ان فتحت 

ممرات آمنة لخروجهم«.
واضاف ان “قوات الحش�د الشعبي أجلت جميع 
العوائل اىل مخيمات النازحني بعد توفر املس�اعدات 
الغذائي�ة والطبي�ة لهم«.يذكر ان الحش�د الش�عبي 
يواص�ل لليوم الثان�ي عمليات “محمد رس�ول الله 
الثاني�ة” لتحرير ناحية الق�روان والقرى املحيطة 
بها غرب املوصل حيث تمكن من تحرير مس�احات 

واسعة من سيطرة عصابات داعش االرهابية.

احلشد الشعبي ينقذ »100« عائلة نازحة 
جنوب القريوان

       ميسان / المستقبل العراقي

أكدت لجنة االقتصاد  واالس�تثمار، أمس السبت، محدودية 
تاث�ر انخفاض اس�عار النفط ع�ى االقتصاد العراقي بس�بب 
اعتم�اد املوازنة ع�ى الديون الخارجية يف س�د العجز, مش�رة 
اىل ان اعتم�اد البلد عى الديون الخارجي�ة دون النظر اىل تعزيز 
املوارد االقتصادية غر النفطية سيؤدي اىل كارثة مالية يف املدى 

الطويل.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن “تأثر انخفاض اسعار 
النف�ط العاليمة عى االقتص�اد العراقي محدود للغاية يف الوقت 
الح�ايل بس�بب اعتماد املوازن�ة عى الدي�ون الخارجية يف س�د 

العجز”.
وأضاف�ت، أن “الس�عر التقدي�ري للنف�ط يف موازن�ة العام 
الج�اري نحو ٤5 دوالرا يف حني ان الس�عر الحقيقي لم يتجاوز 

٤3 اي بزيادة عجز اضايف عى املوازنة”.
واش�ارت نجي�ب إىل أن “اعتماد البلد ع�ى الديون الخارجية 
دون النظر اىل تعزيز املوارد االقتصادية غر النفطية سيؤدي اىل 

كارثة مالية يف املدى الطويل” .

االقتصاد الربملانية حتذر من »كارثة 
مالية« يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائ�ب عن اتح�اد الق�وى العراقية رع�د الدهلكي، 
أمس السبت، أن مؤتمر انقرة الثاني سيعقد بعد القمة العربية 
األمركية املزمع اقامتها يف العاصمة الس�عودية الرياض خالل 
الشهر الحايل، مشرا إىل انه لم تتضح لغاية االن آليات وتفاصيل 
املؤتمر.وق�ال الدهلك�ي إن “مؤتمر انقرة الثان�ي مايزال قائما 
وس�يعقد بع�د اختت�ام اعم�ال القم�ة العربي�ة األمركي�ة يف 
الس�عودية”، مش�را إىل “وج�ود معلومات بش�أن عقد مؤتمر 
آخر يف بروكس�ل”.  وأضاف الدهلكي، أنه “لم تتضح لغاية االن 
تفاصيل مؤتمر انقرة الثاني وآلياته وتحت رعاية من سيعقد”.

وكان نائب رئي�س الجمهورية رئيس ائتالف متحدون أس�امة 
النجيفي كش�ف يف 21 نيس�ان املايض عن قرب عقد اجتماعني 

للقيادات والقوى السنية يف بغداد وانقرة.
يذكر ان قيادات س�نية عقدت يف شهر آذار املايض مؤتمرا يف 
العاصمة الرتكية انقرة، فيما كشفت مصادر مطلعة ان املؤتمر 

عقد برعاية تركية سعودية قطرية.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة االمني�ة يف مجل�س محافظة دي�اىل، أمس 
الس�بت، ان ما اس�متها اعالنات »داع�ش« يف والية دياىل يجري 

انتاجها يف احدى اهم معاقل التنظيم ب سوريا.
وقال رئي�س اللجنة االمني�ة باملجلس صادق الحس�يني ان 
»بيان�ات تنظيم داعش املصورة او الفيديوية ضمن ما يس�مى 
بوالي�ة دياىل والتي تنتر بني الحني واالخر عى مواقع التواصل 
االجتماع�ي، يجري انتاجها باالس�اس يف مكاتب اعالم التنظيم 
داخ�ل مدين�ة الرق�ة الس�ورية باعتباره�ا احدى اه�م معاقل 

التنظيم بالوقت الحايل«.
واض�اف الحس�يني، ان »داعش فق�د قدرة انت�اج البيانات 
واالفالم املصورة يف والية دياىل بعد تفكيك اغلب خالياه«، مبينا 
ان لجنت�ه »رص�د اعتماد التنظيم يف االش�هر االخرة عى صور 
مفربك�ة جرى التقاطها يف بادية املوص�ل او الحويجة وااليحاء 

بانها بدياىل يف محاولة لخداع الراي العام وتضليله«.
وتابع الحس�يني ان »والية دياىل يف داعش منتهية ولم يبقى 
من وجودها س�وى خاليا نائمة منترة يف بعض املناطق وهي 
رهن الرصد واملتابعة«، مؤكدا ان »انهاء وجود التنظيم بش�كل 

نهائي يحتاج بعض الوقت«.
ويعم�د تنظيم »داعش« اىل نر بياناته املصورة والفيديوية 
التي توثق اعمال العنف وهي بانتاج متقن عرب مواقع التواصل 

االجتماعي.

نائب عن القوى حيدد موعدًا ثانيًا ملؤمتر 
»كتل سنية« يف انقرة 

امنية دياىل تكشف مصدر اعالنات »داعش«: 
تنتج يف الرقة 

       بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزي�ر  نائ�ب  انتق�د 
االيراني ماجد تخت رفش�اني، أمس 
يف  االمريكي�ة  السياس�ة  الس�بت، 
املنطق�ة، مؤكدا أن واش�نطن تقدم 
دعما مبارشا وغر مبارش لإلرهابيني 

يف العراق وسوريا.ونقلت وكالة انباء 
فارس االيرانية عن رفشاني قوله إن 
“الوالي�ات املتحدة لم تتبن سياس�ة 
بناءة بش�أن القضية السورية حتى 
االن وقد رأين�ا يف بعض الحاالت انها 
قام�ت بتقدي�م الدع�م لالرهابيني يف 
الع�راق وس�وريا ودخل�ت اىل مكان 

االح�داث لصالحه�م بش�كل مبارش 
او غر مبارش”. واش�ار رفشاني اىل 
“الرضبة الصاروخية االمريكية عى 
قاعدة الش�عرات الجوية الس�ورية 
يف محافظ�ة حم�ص بانه�ا ي�رست 
االوضاع لالرهابيني الذين يقاتلون يف 
سوريا “، مؤكدا أن “الواليات املتحدة 

ق�د ترك�ت س�جال س�يئا يف الع�راق 
وس�وريا”. وكان نائب قائد الحرس 
الثوري للش�ؤون السياس�ية العميد 
رس�ول س�نائي ق�د انتق�د يف وق�ت 
س�ابق الدع�م االمريك�ي لالرهابيني 
 ” إن  قائ�ال  س�وريا  يف  التكفري�ني 

امريكا تحاول رفع معنوياتهم” .

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب ع�ن كتل�ة املواط�ن 
النيابي�ة ف�رات التميم�ي ان دم�اء 
الش�هداء لن تذهب س�دى وهي رس 

االنتصارات عى االرهابيني.
وذكر بي�ان العالم كتل�ة املواطن 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
الخط�وط  زار  »التميم�ي  ان  من�ه 
االمامي�ة لقواط�ع عمليات الحش�د 
الش�عبي يف قض�اء الح�رض جن�وب 

غ�رب املوصل وال�ذي يعت�رب موقعاً 
س�رتاتيجياً مهماً، حيث يشكل مثلثاً 
ب�ني ث�الث محافظ�ات ه�ي املوصل 
واالنبار«.واض�اف  الدي�ن  وص�الح 
»التقى خاللها مع املقاتلني االبطال، 
الحش�د  ب�دور وتضحي�ات  ُمش�يداً 
الشعبي يف قطع امداد ودعم الدواعش 
القادمة من س�وريا، وفرض حصار 
تام ع�ى الع�دو وتكبيدهم خس�ائر 
كب�رة يف االرواح واملع�دات ، معرب�ًا 
اعتزازه وافتخ�اره باملجاهدين  عن 

املرابط�ني يف خط املواجه�ة ومباركاً 
لهم االنتص�ارات الكبرة املتحققة يف 

امليدان«.
وأك�د النائ�ب التميمي، بحس�ب 
البي�ان، »انن�ا الي�وم نس�تمد الروح 
واملعنويات العالية التي اصبح يتمتع 
فباالضاف�ة   ، االبط�ال  ه�ؤالء  به�ا 
وتضحياته�م  استبس�الهم  اىل 
وانتصاراته�م فقد اظهروا انس�انية 
ارواح  ع�ى  محافظته�م  يف  عالي�ة 
املدنيني عندما استخدمهم الدواعش 

يعت�رب  وه�ذا  بري�ة،  ك�دروع 
انتص�ار اخر يض�اف اىل انتصاراتهم 
املتحققة«.من جانبه، التقى التميمي 
بالقي�ادات امليدانية واملتمثلة بكاظم 
عاش�وراء،  رساي�ا  قائ�د  الجاب�ري 
مطلعاً عى سر العمليات العسكرية 
مؤكدي�ن انها تس�ر وفق�اً للخطط 
املرس�ومة لها ، وان الن�ر النهائي 
اصبح وش�يكاً لتحري�ر كامل الرتاب 
الوطن�ي العراقي ولتع�ود املوصل اىل 

احضان الوطن.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس مجلس محافظة البرة  صباح 
البزون�ي ع�ن تح�ركات نيابي�ة تتمث�ل بتعطي�ل 
اج�راءات تملي�ك األرايض املخصص�ة مؤخ�راً اىل 
موظف�ي املوان�ئ باملحافظة من قب�ل وزير النقل 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي، وفيم�ا أك�د ب�ان تلك 
التح�ركات غ�ر قانونية وتعد اعت�داء عى حقوق 
املحافظة، ش�دد عى دعمه ومساندته لعمل وزير 

النقل.
وقال البزوني يف تريح�ات صحفية: أن عدداً 
م�ن ن�واب بع�ض املحافظ�ات تقدم�وا بمطالعة 
رس�مية اىل رئيس الوزراء وهيئ�ة النزاهة وديوان 
الرقاب�ة املالي�ة لغ�رض تعطي�ل إج�راءات تمليك 
األرايض التي خصصت من قبل وزارة النقل مؤخراً 
اىل منتس�بي رشكة املوان�ئ يف املحافظ�ة، مؤكداً: 

ان ذل�ك االجراء غ�ر قانوني واعت�داء عى حقوق 
محافظ�ة الب�رة التي يف�رتض ع�دم مقارنتها 

بمحافظة بأخرى.
واوض�ح البزون�ي :- إذا كان هن�اك مالحظات 
عى عم�ل وزير النقل خاص�ة يف تقديمه انجازات 
ملحافظت�ه الب�رة، فيج�ب أن تح�ل م�ن قب�ل 
الحكوم�ة االتحادي�ة، خاص�ة وان الوزي�ر لدي�ه 
انجازات عى مستوى العراق بشكل عام، مضيفا: 
اذا كان الغ�رض من ذلك هو اس�تهداف املحافظة، 
فه�ذا يعترب اعتداء عى البرة وعمل غر قانوني، 
مشددا: أي ش�خص يقف أمام استكمال اجراءات 
تملي�ك األرايض فس�يكون ال�رد بالض�د م�ن تلك 
االج�راءات من خ�الل رفع مخاطبات رس�مية اىل 
رئاس�ة الوزراء، سيما وان األرض التي وزعت هي 

تابعة اىل رشكة املوانئ.
واكد أن مجلس املحافظة داعم ومس�اند لوزير 

النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمام�ي، مطالب�اً جميع 
الوزارات الخدمية ان تحذو حذوه يف تكريم جهود 

منتسبيها بقطعة أرض خاصة لهم.
يذكر ان ال�وزارة قامت خالل الف�رتة املاضية، 
بتوزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية ع�ى منتس�بي 
الرك�ة العامة ملوانئ كما تخطط لتوزيع وجبات 
اخرى، فيما اكد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
يف 1 أي�ار 2٠17  بإن قط�ع االرض لن تقتر عى 
تش�كيالت معين�ة بل ستش�مل جميع تش�كيالت 
الوزارة ومنتس�بيها، مبين�اً: ان وزارة النقل تضم 
11 تش�كيالً وتعمل االن ع�ى تمليك قطع االرايض 
التابعة اىل موظفي النقل الجوي واملنش�أة العامة 
للط�ران املدن�ي يف بغ�داد ع�الوة ع�ى موظف�ي 
الخطوط الجوية العراقية وموظفي السكك، الفتا 
ان التوزيع سيشمل ايضاً موظفني وعمال ورشكة 

السكك.

نائب عن املواطن: دماء الشهداء لن تذهب سدى 

رئيس جملس البرصة يؤكد دعمه لوزير النقل: سنعمل بالضد من تعطيل 
اجراءات توزيع األرايض السكنية 

اخلارجية اإليرانية تتهم امريكا بدعم االرهابيني يف العراق
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، أمس الس�بت، إن مف�ردات البطاقة التموينية 
لش�هر رمضان املبارك س�تقترص عىل الطحني والرز والس�كر وزيت 

الطعام.
وقال مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف الوزارة قاس�م 
حم�ود منصور يف ترصي�ح ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »األزمة 
املالية ألقت بضاللها عىل عمل وزارة التجارة ما ادى إىل صعوبة توفري 
م�واد غذائية إضافية ضمن الحصة التموينية لش�هر رمضان املبارك 

حيث اقترصت عىل مواد الطحني والرز والسكر وزيت الطعام«.
واش�ار منص�ور اىل ان »ال�وزارة جادة بتوفري تلك املواد خالل الش�هر 
الفضي�ل لقط�ع الطريق أم�ام بعض التج�ار الذين يس�تثمرون ذلك 

الشهر لرفع أسعار بضاعتهم الثقال كاهل املواطن.

التجارة جتهز املواطنني بأربع مواد غذائية خالل شهر رمضان املبارك

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

دش�ن الحشد الشعبي هجوماً لطرد 
تنظيم »داعش« من منطقة صحراوية 
قرب الح�دود مع س�وريا، فيما صرح 
نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ابو 
مه�دي المهن�دس ان معرك�ة تحري�ر 
القي�روان ه�ي الصفح�ة الثاني�ة من 
معرك�ة تحرير غرب الموصل، مش�ددا 
على أن غلق الحدود مع س�وريا بوجه 

داعش هو هدف استراتيجي.
وق�ال كريم الن�وري، القي�ادي في 
الحش�د الش�عبي، إن هدف العملية هو 
منطقت�ا القي�روان وباع�ج عل�ى بعد 
نحو مئة كيلومتر غربي الموصل حيث 
تتق�دم الق�وات العراقي�ة ف�ي حملتها 

لطرد »داعش« المدينة.
وبعد س�بعة أش�هر على بدء حملة 
الموص�ل ت�م ط�رد »داع�ش« م�ن كل 
المناط�ق باس�تثناء بضع�ة أحياء في 
الش�طر الغربي من المدينة بما في ذلك 
الح�ي القديم حيث تس�تخدم الجماعة 
اإلرهابي�ة مئ�ات اآلالف م�ن المدنيين 

كدروع بشرية.
عل�ى  الش�عبي  الحش�د  وس�يطر 
مس�احات شاسعة غير مأهولة تقريبا 
إل�ى الجن�وب الغربي ليقط�ع خطوط 

إمداد »داعش« إلى سوريا.
التي  األراض�ي  ويخس�ر »داع�ش« 

احتلها في العراق وسوريا.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الجي�ش  وق�ال 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
الق�وة الجوي�ة تدع�م عملي�ة الحش�د 
الش�عبي. وق�ال الن�وري إن س�يطرة 
الحشد الش�عبي على الحدود ستساعد 
قوات الحكومة الس�ورية عندما تتقدم 
يس�يطر  الت�ي  الرق�ة  مدين�ة  ص�وب 
عليه�ا التنظيم. وذكرت قوات س�وريا 
الديمقراطي�ة أن هجومه�ا على الرقة، 
أكب�ر معق�ل ل�«داعش«، س�يبدأ قريباً 
وأنه�ا بانتظ�ار أس�لحة بم�ا ف�ي ذلك 
مركب�ات مدرع�ة م�ن التحال�ف الذي 
تقوده واش�نطن. إلى ذلك، صرح نائب 
رئيس هيئة الحش�د الشعبي ابو مهدي 
المهندس، ان معرك�ة تحرير القيروان 
هي الصفحة الثانية من معركة تحرير 
غ�رب الموصل، مش�ددا عل�ى أن غلق 

الح�دود مع س�وريا بوج�ه داعش هو 
هدف استراتيجي.

وقال المهن�دس أن »معركة تحرير 
القي�روان م�ن س�يطرة داع�ش ه�ي 
الصفح�ة الثانية م�ن معرك�ة تحرير 
غ�رب الموصل«، مش�دداً على أن »أحد 
أهداف تحرير القيروان هو الس�يطرة 
على الحدود مع سوريا وإغالقها بوجه 

إرهابيي داعش«.
وش�دد المهن�دس عل�ى أن »غل�ق 
ه�دف  ه�و  داع�ش  بوج�ه  الح�دود 
اس�تراتيجي عراقي، وال�ذي يصب في 
خدمة الهدف العراقي األساسي والذي 
هو تدمير داعش، أما ما يتعلق بسوريا 

فهذا أمر يناقش في وقت الحق«.
ل�ن  الحش�د  »ق�وات  أن  وأوض�ح 
تدخل األراضي الس�ورية إال بالتفاهم 
بي�ن القيادتي�ن الس�ورية والعراقية، 
لكنه كش�ف عن وجود قنوات رسمية 
قائمة مع الحكومة الس�ورية في حال 
االضط�رار للتح�رك باتج�اه األراضي 
الس�ورية«. وع�ن األنباء الت�ي راجت 
مؤخ�راً ح�ول تدخل أردن�ي غربي في 
س�وريا عب�ر حدوده�ا الجنوبية علق 
المهن�دس بالق�ول »أي تح�رك داخ�ل 
األراض�ي الس�ورية م�ن دون موافقة 
الحكوم�ة ف�ي س�وريا يعتب�ر غ�زواً 
وعدواناً«، مؤكداً أن »أي غزو مباش�ر 
لسوريا سيفش�ل كما فشل الغزو غير 

المباشر عبر الجماعات اإلرهابية«.
وأكد أن »الحش�د الش�عبي سيعمل 
على إفشال أي مخططات لتقسيم دوٍل 
في المنطقة«، وقال »نعمل على كس�ر 
إرادة دول اإلرهاب والدول الداعمة له.. 
ونتقدم لكس�ر التآمر وإسقاط سوريا 
»الحش�د  أن  ال�ى  ولف�ت  والع�راق«. 
الش�عبي س�يالحق داع�ش م�ن حيث 
يتح�رك ضد األم�ن القوم�ي العراقي، 
ولكنه ش�دد ف�ي الوقت ذات�ه على أن 
العمل يتم كمنظومة أمنية وعس�كرية 
واحدة في الع�راق تحت قي�ادة القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة«. وعن الدعم 
ال�ذي يتلقاه داعش بي�ن، أن »التنظيم 
ال زال يحص�ل على إم�دادات من داخل 
س�وريا، وأن لديه دعماً واضحاً وكان 
يحصل على دعم تركي سابقاً وخليجي 

باألموال واألسلحة«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكد قائد عمليات قادمون يانينوى 
الفريق الركن عبد األمير رشيد يارالله، 
أمس الس�بت، باس�تعادة الس�يطرة 
على منطقة بالكامل تتكون من ثالثة 

احياء من قبضة تنظيم داعش.
وق�ال الفري�ق الرك�ن يارالله في 
بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه، ان »قطعات الش�رطة 
ال�رد  بفرق�ة  المتمثل�ة  االتحادي�ة 
الس�ريع وقطعات الجي�ش المتمثلة 
بالل�واء المدرع ٣٤ الفرق�ة المدرعة 
التاس�عة والل�واء المش�اة ٧٣ فرقة 
المش�اة الخامسة عش�ر تمكنت من 
تحري�ر ح�ي الهرمات الثالث�ة وتديم 

التماس مع حي 17 تموز«.
وأوض�ح يارالله انه به�ذا »تكون 
الق�وات ق�د اكمل�ت تحري�ر منطقة 
الهرمات بالكامل في الساحل االيمن 

من مدينة الموصل«.
وق�د افاد مص�در أمني مس�ؤول 
ان ق�وات العمليات الخاصة ش�رعت 
بتطهي�ر حي مح�رر م�ن المخلفات 
الحربي�ة لتنظيم داعش ف�ي الجانب 

األيمن.
وق�ال المص�در ان ف�رق الجه�د 
الهندس�ي التابع�ة لجه�از مكافح�ة 
اإلرهاب باشرت بحملة تطهير واسعة 
ف�ي حي اإلص�الح الزراع�ي من اجل 
رفع مخلفات تنظيم داعش اإلرهابي 
منه ك� »العبوات الناس�فة والبراميل 

المفخخ�ة«.  والعج�الت  المتفج�رة 
كما ت�م إعالن تحرير منطقة »حاوي 
الكنيسة« من قبضة تنظيم »داعش« 

والس�يطرة عل�ى الضفتي�ن الغربية 
والجنوبي�ة ل نه�ر دجلة ف�ي الجانب 
األيم�ن م�ن مدين�ة الموص�ل. وقال 

قائ�د العملي�ات الفري�ق الرك�ن عبد 
األمير رش�يد يار الله ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 

»قطعات فرقة المش�اة ال�16 حررت 
حاوي الكنيسة بالكامل«.

وأضاف أن تلك القطعات »سيطرت 

عل�ى الضفتي�ن الغربي�ة والجنوبية 
لنهر دجلة في الساحل األيمن لمدينة 
الموصل«.في الغضون، كشف مصدر 

أمن�ي ع�ن ص�د هجومي�ن لتنظي�م 
»داع�ش« عل�ى ق�وات عراقي�ة ف�ي 
ناحيتي القي�ارة والقروان بمحافظة 
نينوى.وأوضح المصدر ان »طائرات 
التحالف الدولي دمرت عربة مفخخة 
يس�تقلها انتحاري في تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي ح�اول اس�تهداف ق�وات 
الحشد الشعبي غربي ناحية القيروان 

غرب الموصل.
وأضاف أن »الحش�د الش�عبي صد 
تعرض�ا بأحادية وقناص�ة من قرية 
الش�يالة الت�ي ال تزال تحت س�يطرة 
داع�ش باتجاه قرية الش�بالي ضمن 
ناحي�ة القي�ارة جن�وب الموصل في 
محاول�ة لتس�لل بع�ض م�ن عناصر 

التنظيم«.
وأم�س الس�بت، تعرض�ت طائرة 
العراق�ي  الجي�ش  لطي�ران  تابع�ة 
ال�ى اط�الق ن�ار كثيف مم�ا ادى الى 
اصابتها جنوب ش�رق مدينة سنجار 

في محافظة نينوى.
وذكر بي�ان لخلية اإلعالم الحربي 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، أنه »اثناء العمليات العس�كرية 
في قرية تل البنات حيث قدم فرسان 
طيران الجيش أسنادا كبيرا لقطاعات 
الحشد الشعبي من خالل تدمير قدرات 

العدو، اصيبت احدى الطائرات«.
 واض�اف ان »قائ�د الطائرة أبدى 
ش�جاعة وق�درة عالي�ة ف�ي تنفي�ذ 
مهامه والع�ودة بالطائ�رة المصابة 

والهبوط بسالم«.

املهندس يكشف عن تنسيق مع حكومة دمشق ويؤكد على وجود دعم خليجي للتنظيم اإلرهابي

احلشد الشعبي يسد األبواب عىل »داعش« يف سوريا

حترير مناطق جديدة وصد عدة تعرضات للتنظيم

القوات األمنية تديم التامس مع »داعش« يف أيمن املوصل

       بغداد / المستقبل العراقي 

عثرت الس�لطات العراقي�ة على ثالث مقابر 
جماعي�ة تض�م رف�ات مدنيي�ن وعس�كريين 
اعدمه�م تنظيم »داعش« خالل س�يطرته العام 
2015 على اجزاء واس�عة م�ن محافظة االنبار 
الواقعة غرب بغداد، بحسب ما افاد مسؤول في 

الشرطة.
وقال مقدم في الشرطة رفض كشف اسمه 
لفران�س برس ان »المقب�رة األولى في منطقة 
ازركي�ة الصقالوية ش�مال الفلوجة، والمقبرة 
الثانية ف�ي جزيرة الكرمة ش�رق الفلوجة، اما 
المقبرة الثالثة فخلف المكتبة المركزية وس�ط 

الرمادي«.
واخ�ذت الس�لطات عين�ات م�ن كل مقبرة 
واشارت التقارير االولية الى ان رفات الضحايا 
تعود لمدنيين وعس�كريين يقدرون بالعشرات 

اعدمهم داعش.
واوض�ح الضابط أن »قوة من الجيش تقوم 

بحراسة المقابر الثالث«.

واكد مدير مؤسس�ة الش�هداء ف�رع األنبار 
التابعة لرئاس�ة الوزراء، عم�ار نوري الدليمي، 
ه�ذه المعلومات، وق�ال لوكال�ة فرانس برس 
أن »فريق�ا فني�ا متخصص�ا في مج�ال البحث 
والتنقيب عن المقابر يتبع لدائرة شؤون حماية 
المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء التابعة 

لمجلس الوزراء، وصل الى محافظة األنبار«.
وأضاف أن »الهدف اجراء كشف على المقابر 

الجماعية«.
واوض�ح أن »المقبرة االولى في الصقالوية 
تش�ير الى ان عصابات داع�ش اإلرهابية قامت 
بجل�ب مجموع�ة من الجث�ث تم قتلها مس�بقا 
ومن ثم دفنها ضمن منطقة االزركية في شمال 

غرب الفلوجة«.
وتاب�ع »المقبرة الثانية ف�ي جزيرة الكرمة 
)53 كلم ش�رق الرم�ادي( وتضم رفات مدنيين 
وعسكريين اعدمهم تنظيم داعش، اما المقبرة 
الثالث�ة فه�ي في وس�ط الرمادي، خل�ف بناية 
المكتب�ة المركزية التي ه�ي االن بناية مجلس 

محافظة االنبار«.

ورج�ح الدليم�ي أن »يك�ون تنظي�م داعش 
اإلرهابي اعدم المدنيين والعس�كريين في عام 

.»2015
وس�يعمل فري�ق الط�ب العدل�ي عل�ى فتح 
تل�ك المقابر لمعرفة الع�دد الحقيقي للضحايا، 

بحسب الدليمي.
وس�يطر تنظي�م »داع�ش« عل�ى مدينت�ي 
الكرم�ة والفلوجة مطل�ع 2014، واعدم خالل 
تل�ك الفت�رة عش�رات م�ن المدنيي�ن وعناصر 

الجيش والشرطة.
واس�تولى »داعش« على الرم�ادي منتصف 
2015 حي�ث اعدم�وا أيض�ا مدنيي�ن وعناص�ر 
امنيين قبل ان تستعيد القوات العراقية السيطرة 

على كل مدن االنبار عام 2016.
إلى ذلك، نفذ الجيش بمساندة قوات من أبناء 
العش�ائر عملية اس�تباقية لتمش�يط وتفتيش 
المناطق الصحراوية غرب محافظة األنبار من 

عدة محاور.
وش�ّن الجيش عمليته االستباقية على عمق 
مئ�ة كيلومتر م�ن الصحراء غ�رب األنبار، وتم 

خاللها قتل العشرات من العناصر اإلرهابية، أما 
في الموصل فتواصل الق�وات العراقية تقدمها 

باتجاه المدينة القديمة.
وكان قائ�د عملي�ات الجزي�رة ف�ي الجيش 
العراقي اللواء الركن، قاسم المحمدي، قد أعلن 
األس�بوع الماضي أن األجه�زة األمنية ضبطت 
عجل�ة مفخخة بالقرب من س�يطرة المحمدي 

وتقوم بتفجيرها.
وأعل�ن المحمدي أن ق�وات الجيش العراقي 
فج�رت عجلة مفخخ�ة، وهي تق�وم بعمليات 

استباقية تحضيراً للمعارك القادمة.
إضع�اف  هدفه�ا  االس�تباقية  والعملي�ات 
قدرات تنظيم داعش وتوجيه ضربات جوية من 
قبل التحالف الدولي وطي�ران الجيش العراقي، 
تحضي�راً لعملي�ات تحري�ر راوة وعن�ة وبقية 

مناطق غرب األنبار.
االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت  ذل�ك،  إل�ى 
العس�كرية إحب�اط هج�وم انتح�اري، من قبل 
اثني�ن م�ن عناص�ر داعش، ف�ي معبر ال�رزازة 

باألنبار.

استمرار عملية تطهري الصحراء الغربية بالتوغل حلوالي 100 كم

العثور عىل ثالث »مقابر مجاعية« خلفها »داعش« اإلرهايب يف االنبار
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         بغداد / المستقبل العراقي

قلال رئيلس وزراء تركيلا بلن علي 
يلدريلم إن اجتملاع الرئيلس األمريكي 
دوناللد تراملب والرئيلس الرتكي رجب 
طيب إردوغان األسلبوع املقبل سيكون 
فرصلة »لتصحيلح الخطلأ« املتمثل يف 
قرار واشلنطن تسلليح وحدات حماية 

الشعب الكردية التي تقاتل يف سوريا.
وتدعلم واشلنطن وحلدات حمايلة 
الشعب لطرد مسلحي تنظيم »داعش« 
من شلمال سلوريا لكن أنقلرة تخىش 
أن يكلون من شلأن ذلك تغذيلة التمرد 
الكلردي يف تركيا.وتعتلر أنقرة وحدات 
حمايلة الشلعب وذراعهلا السياسلية 
امتلدادا  الديمقراطلي  االتحلاد  حلزب 
لحلزب العملال الكردسلتاني املحظور 
اللذي أعلنته الواليات املتحلدة واالتحاد 

األوروبي وتركيا منظمة إرهابية.
وقلال يلدريلم اللذي كان يتحدث إىل 
الصحفيني أثناء زيارة إىل لندن »اقرتحنا 
حللوال أخرى. آملل أن يتغري هلذا األمر 
إىل مسلار إيجابي أثناء اجتماع رئيسنا 
األسلبوع القلادم ملع الرئيلس دونالد 

ترامب«.
املنطقلة  يف  النلاس  أن  وأضلاف 
سليعانون إذا لم يحدث ذلك وقارن بني 
الوضع الحايل واألخطلاء التي حدثت يف 
رصاعي العراق وأفغانستان. وقال »هذا 
الخطأ سليجري إدراكله عاجال أو آجال 

وتصحيحه«.
وأقلر يلدريم بلأن الخطلة الخاصة 
بالعملل ملع وحلدات حماية الشلعب 
الكرديلة وضعلت وقلت إدارة الرئيلس 
األمريكي السابق باراك أوباما وقال إنه 
يأملل يف قيلام عالقة أفضل بلني تركيا 

وإدارة ترامب.
وأضلاف أن وزيلر الدفلاع األمريكي 
جيلم ماتيلس أكد لله أثنلاء محادثات 

الخميلس أن وزارة الخزانلة األمريكية 
سلتبدأ بتعقب التدفقلات املالية لحزب 

العمال الكردستاني.
وقال »مع اإلدارة األمريكية الجديدة 
نعتقلد أنهم جادون يف إصلالح العالقة 
ملع تركيا لكن هذا سليظهر فقط مع 

مرور الوقت«.
زيلادة  إىل  يسلعى  أنله  إىل  وأشلار 
تضاملن تركيا ملع بريطانيلا يف ضوء 
قرارها االنسحاب من االتحاد األوروبي، 
قائال »بعد الخروج من االتحاد سنجهز 
اتفاقا للتجارة الحرة وسنوقعه بأرسع 

ما يمكن بني اململكة املتحدة وتركيا«.
وانتقلد االتحاد األوروبي أيضا قائال 
إنه تحول إىل كيان بريوقراطي ويحتاج 
يحتلاج  موقفله.  تقييلم  »إعلادة  إىل 
االتحلاد إىل أن يتخذ قرارا بشلأن رؤيته 
للمستقبل وهي رؤية ستشمل تركيا أو 
ال تشملها، لكن عليه أن يناقش هذا مع 

تركيا برصاحة ووضوح«.
وزاد قلق أملانيا ودول أوروبية أخرى 
بشلأن اعتقلاالت وإقلاالت جماعية يف 
الجيش والقضلاء واألجهزة الحكومية 
بعد محاولة االنقالب الفاشللة يف تموز 
2016.وحلدث املزيلد ملن التدهلور يف 
العالقات بني تركيلا واالتحاد األوروبي 
أثنلاء الدعايلة املصاحبلة لالسلتفتاء 
على تعديلل الدسلتور الرتكلي بعد أن 
منعلت بضلع دول أوروبية سياسليني 
ومسلؤولني أتلراكا من عقلد تجمعات 

للمواطنني األتراك فيها.
وهلددت تركيا ملرارا أيضلا بإلغاء 
اتفاق للهجرة مع االتحاد يقيض بالحد 
من أعداد املهاجريلن يف مقابل حصول 
أنقرة عى ستة مليارات دوالر ووجهت 
انتقادات شديدة لروكسل متهمة إياها 
بعدم الوفاء بالتزاماتها يف االتفاق ومنها 
السماح للمواطنني األتراك بالدخول إىل 

دول االتحاد بدون تأشرية.

الدخول يف مساومات بشأن تسليح األكراد

أنقرة وواشنطن.. الفرصة األخرية لـ »تصحيح اخلطـأ«

األمم املتحدة للبحرين: أوقفوا التعذيب واحلبس االنفرادي

        بغداد / المستقبل العراقي

رحلت السلطات املاليزية ثالثة مواطنني أتراك مطلوبني 
لدى سلطات بالدهم عى خلفية صالتهم املفرتضة بالداعية 
فتلح الله غولن الذي تتهمه أنقلرة بتدبري محاولة االنقالب 

الفاشلة يف يوليو 2016.
وقلال قائد الرشطلة الوطنية، خالد أبلو بكر، يف تغريدة 
عر موقع »تويرت«: »تم ترحيلهم إىل أنقرة ليل الخميس 11 
مايلو، رغم القلق الذي عرت عنه املنظمات الحقوقية التي 

تخىش من أن ماليزيا ترضخ لضغوط من تركيا«.
وكانلت السللطات املاليزيلة اعتقللت كال من إحسلان 
أصالن وتورغاي كرامان األسلبوع امللايض بناء عى قانون 
أمني يسلمح بتوقيف املشلتبه بهلم دون محاكمة ملدة 28 
يوملا، وبعد يوملني، تم اعتقال األكاديملي الرتكي عصمت 
اوزتشلليك ألسلباب أفلادت كواالملبلور أنها تتعللق باألمن 
القومي.ويف بيان منفصل، أشلار املسلؤول األمني املاليزي 
إىل أن »التحقيقلات أظهرت تورطهم يف نشلاطات منظمة 

)فيتو(، وهم مطلوبون من قبل الجانب الرتكي«.
وتتهم السلطات الرتكية فتح الله غولن ومجموعته التي 
تسلميها »منظمة فتلح الله« أو »فيتلو«، بالتدبري ملحاولة 

االنقالب الفاشلة التي هزت تركيا العام املايض.
وأفاد خالد أن أنقرة ألغت وثائق سلفر املطلوبني الثالثة 
فبلات ينظلر إليهم على أنهلم مهاجرون غلري رشعيني يف 

ماليزيا.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكلد مدير قسلم عدم االنتشلار والرقابة عى األسللحة 
بلوزارة الخارجية الروسلية، ميخائيل أوليانلوف أن الدول 
الغربيلة تخىش من إجراء تحقيق موضوعي يف أحداث خان 

شيخون وتعرقله بكل وسيلة.
وتابع أوليانوف يف ترصيح: »باإلضافة إىل ذلك، السارين 
مادة ليست مستقرة جدا، ومن الصعب للغاية اكتشافها يف 

وقت قصري جدا من حيث املبدأ«.
وأضلاف أن اللدول الغربيلة تعلارض إجلراء تحقيلق 
موضوعلي ألنهلا ال تؤملن كثلريا بمسلؤولية دمشلق عن 
الهجلوم الكيميائلي، وهلي ال تريلد أن يتلم إثبلات وقوع 
مسلؤولية الهجوم عى عاتق اإلرهابيني من جبهة النرصة، 

وغريها من املنظمات اإلرهابية.
يذكلر أن دمشلق تنفي، بصلورة قطعيلة، أي صلة لها 
باألحلداث يف بللدة خان شليخون بريلف إدللب يف 4 أبريل 
املايض، فيما ترص املعارضة السورية عى كون مأساة خان 
شليخون ناجمة عن قصف كيميائلي نفذته طائرة حربية 
سلورية أقلعت من قاعدة الشعريات يف ريف حمص وأسفر 

عن مقتل 80 شخصا، وإصابة حوايل 200.  
وكانلت منظمة حظر األسللحة الكيميائيلة أكدت أنها 
للم تتمكن بعد ملن تحديد الجهة املسلؤولة علن األحداث 
املأسلاوية يف خان شليخون، والتي يعتر أنهلا ناجمة عن 

استخدام سالح كيميائي.

ماليزيا ترحل أتراك عىل صلة
 حمتملة بغولن

روسيا تكشف عن خشية الغرب من »حتقيق 
موضوعي« يف هجوم خان شيخون        بغداد / المستقبل العراقي

بوريلس  الريطانلي  الخارجيلة  وزيلر  قلال 
جونسلون إن هنلاك »احتماال واقعيلا« أن تحاول 
روسيا التدخل يف االنتخابات العامة ببالده الشهر 
املقبل.وأضاف يف مقابلة ملع صحيفة ذا تليغراف 
أن الرئيلس اللرويس فالديملري بوتلني »سيشلعر 
بالسلعادة« إذا فلاز جرييمي كوربلني زعيم حزب 
العمال يف االنتخابلات الريطانية املقررة يف الثامن 

من يونيو حزيران.
وقلال جونسلون وهو من حلزب املحافظني يف 
إشلارة إىل بوتني »نعتقد أن هلذا ما فعله يف أمريكا 
كما أنه من الواضح بشلكل صارخ أن ذلك ما فعله 
يف فرنسا )عندما جرى التسلل إىل الريد اإللكرتوني 
الخلاص بالرئيلس الفرنلي املنتخلب إيمانويلل 

ماكرون( ومن ثم علينا الحذر«.
يف  الثقلة  »تقويلض  يريلد  بوتلني  إن  وقلال 

الديمقراطية تماما وتشويه العملية الديمقراطية 
بأكملهلا«. وكان نظام الصحة يف بريطانيا تعرض 

الجمعة إىل هجوم إلكرتوني كبري.
وحاوللت إدارة »ان اتش اس« طمأنة السلكان 
بالقلول »يف هذه املرحلة ليس لدينا عنارص توحي 

بأنه تم الوصول إىل بيانات املرىض«.
علرشات  يف  بلبللة  أحدثلت  الهجملات  أن  إال 
املستشفيات التي اضطرت إىل إلغاء إجراءات طبية 

وإرسال سيارات إسعاف إىل مستشفيات أخرى.
االلكرتونلي  لألملن  الوطنلي  املركلز  وأعللن 
الريطانلي »نحلن مدركلون بان هلذه الهجمات 
عى خدملات الطوارئ لها تأثلري كبري عى املرىض 
وأرسهلم ونقوم بكل الجهود من أجل إعادة العمل 

يف هذه األجهزة الحيوية«.
وتناقللت شلبكات التواصلل االجتماعي صور 
لشاشلات كمبيوتر تابعة لخدملة الصحة العامة 
عليهلا مطالب بدفلع 300 دوالر فديلة عى هيئة 

بيتكوينز مع عبارة »لقد تم تشفري ملفاتكم«.
ويطالب القراصنة بدفع الفدية يف غضون ثالثة 
أيلام وإال فان املبلغ سليزداد إىل الضعف أما إذا لم 

يتم الدفع بعد سبعة أيام فسيتم محو امللفات.
وقاللت وزيرة الداخليلة الريطانية أمر راد إن 
الحكومة الريطانية للم تعرف بعد من يقف وراء 
الهجوم اإللكرتوني الدويل الذي وقع الجمعة وعطل 

النظام الصحي يف اململكة املتحدة.
وقاللت راد لهيئلة اإلذاعلة الريطانيلة )بلي.

بلي.يس( »ليلس بمقدورنلا إبالغكلم بملن وراء 
الهجوم. ال يزال هذا العمل جاريا«.

وأضافلت أن املركلز الوطنلي الريطاني لألمن 
اإللكرتوني يعمل مع هيئة الصحة يف البالد لضمان 
احتلواء الهجلوم بينملا تعملل الوكاللة الوطنية 
ملكافحلة الجريملة معهملا ملعرفلة من أيلن جاء 
الهجلوم. وذكرت راد أن الحكوملة ال تعرف ما إذا 

كان الهجوم بتوجيه من حكومة أجنبية.

        بغداد / المستقبل العراقي

تشهد بروكسل حدثا وصف بالنادر 
حيلث تجلري محاكمة 8 أملريات من 
أبلو ظبي هن أم وبناتها غيابيا بتهمة 
معامللة عامالت لديهن بشلكل »غري 
إنسلاني ومهني« ومصلادرة جوازات 
أجورهلن. تسلديد  وعلدم  سلفرهن 

ورسد موقع ”دويتشه فيله” يف تقرير 
مسهب تفاصيل هذه الواقعة وربطها 
بأحداث مشلابهة، الفتا إىل أن القضية 
ملدار الحديلث، وقعت علام 2008 يف 
فندق كونراد الفاخر يف بروكسلل، وأن 

األمريات املعنيات هن الشليخة حمدة 
آل نهيان وبناتها السلبع.التقرير أفاد 
بلأن األملريات الثماني حجلزن قبل 9 
سلنوات طابقا بأكمله يف الفندق لهن 
ولخادماتهلن املرافقات وعددهن 20، 
مضيفا أن عى األمريات اآلن املثول أمام 
املحكمة بتهمتي االتجار بالبرش وخرق 
قانلون العمل.ونقل املوقع األملاني عن 
باتريسيا لوكوك من  منظمة “مرييا” 
الحقوقيلة البلجيكية التي تشلارك يف 
املحاكملة إىل جانلب االدعلاء، قولها: 
“الخادمات لم يتلقني أي أجر واشتغلن 
ليل نهار، وكن مجرات عى النوم فوق 

األرض أمام غرف األملريات وتعرضن 
للشلتم باسلتمرار”.وأوضح التقريلر 
أن السللطات البلجيكيلة علملت بما 
تعرضت لله الخادمات بعد أن “هربت 
إحداهن  من الفنلدق وأبلغت الرشطة 
بملا يحصلل. وانتقللت قلوى األملن 
للتحقق وكشفت بالفعل أن الخادمات 
تعرضن ملعاملة غري إنسانية. وبدأ عى 
إثرها تحقيق شامل، لتصل القضية إىل 
املحكمة”.وعزا التقرير الوقت الطويل 
الذي اسلتغرقته القضية قبل وصولها 
إىل املحكملة إىل “مشلاكل قانونيلة”، 
وملن ذلك أن وسلائل إعلالم بلجيكية 

ذكلرت أن “محاملي العائللة امللكيلة 
أكلد دوما أن التفتيش اللذي قامت به 
الرشطة لم يكن قانونيا وهو ما تسبب 

يف متاهة قانونية”.
وادعى التقرير أن األمريات الثماني 
“علللن دوملا أن طريقلة معاملتهلن 
للخادملات كانلت شليئا عاديلا وهي 
مألوفة يف بلدهن”، مشلريا أيضا إىل أن 
األمريات يواجهن تهمة إضافية تتمثل 
يف تهريلب الخادمات إىل بلجيكا، وذلك 
لعلدم اسلتخراج رخلص عملل لهن، 
“وبما أن هذا غري متوفر، فإن القضية 

مرتبطة أيضا بتهريب برش”.

بريطانيا تعلن خماوفها من التدخل الرويس يف االنتخابات

امريات من ابوظبي متهامت بـ »االجتار بالبرش« يف بروكسل

         بغداد / المستقبل العراقي

حثلت لجنلة مناهضلة التعذيلب التابعلة لألملم املتحدة 
البحرين عى إخراج الناشط نبيل رجب من الحبس االنفرادي، 

والتحقيق يف سوء معاملة املحتجزين وتعذيبهم.
وتشلن الحكومة، منذ العام املايض، حملة عى املعارضة، 
كملا حلت “جمعية الوفاق”، التي تمثل املعارضة الرئيسلية، 
وألقلت القبض عى رجب وأسلقطت الجنسلية علن آية الله 

الشيخ عيىس قاسم.
وأجلرت لجنلة مناهضة التعذيلب املؤلفة ملن 10 خراء 
مسلتقلني أول مراجعة منذ خمس سنوات لسجل البحرين يف 

مجال حقوق اإلنسان.
وقلال عبد الله فيصل الدورسي مسلاعد وزيلر الخارجية 
البحريني، الذي رأس وفلد البحرين: “اململكة تواجه تحديات 
تتعللق باألملن الوطنلي لكنها تنظلر يف شلكاوى التعذيب”، 
وأضاف أن السللطات أحالت حتلى اآلن 52 قضية إىل املحاكم 

الجنائية أدين فيها 101 شخص بالتعذيب.
وطالب خراء اللجنة السلطات البحرينية، بل”وضع نهاية 
للحبس االنفرادي للناشلط البحريني رجب وضمان حصوله 

عى مساعدة طبية وتعويض مناسبني”.
وأكد الخراء، عى أن تقارير تشري إىل أن الحبس االنفرادي 
لرجلب “تجلاوز 9 أشلهر لم يتللق خاللها الرعايلة الصحية 

وعديلدة  مسلتمرة  “مزاعلم  إىل  اللجنلة  الكافية”.ونوهلت 
ومتكلررة بحلدوث تعذيلب واسلع النطاق وإسلاءة معاملة 
أشخاص فقدوا حريتهم يف كل أماكن االحتجاز” يف البحرين، 
معلرة عن قلقها ملن تقارير انتزاع اعرتافلات قرسية تحت 
وطلأة التعذيب.ومن تلك األدلة، تقارير عن 3 رجال أعدمتهم 
البحريلن يف ينايلر املايض، واثنلني يواجهان عقوبلة اإلعدام 
هما محمد رمضان وحسلني عي موىس، الذي طالبت اللجنة 

بإعادة محاكمته.
كما طالبت اللجنة البحريلن بعرض املعتقلني يف اتهامات 
جنائيلة، بمن فيهم املقبوض عليهم بموجب قانون اإلرهاب، 

عى قاض خالل 48 ساعة.
وحثت اللجنة السلطات عى النظر يف إلغاء أحكام قانونية 
تسلمح بمحاكمة املدنيني أمام محاكم عسلكرية وتحسلني 
ظلروف السلجون بما فيها سلجن )جو( الذي شلهد أحداث 

شغب يف يناير كانون الثاني.
ملن جهتهلا، نقلت منظملة “هيومن رايتلس ووتش” يف 
بيان، عن أقارب 12 من نشطاء املعارضة محتجزين يف سجن 
)جلو( قولهلم: “إنهم ال يغادرون زنازينهلم إال مكبلني حتى 
خالل زيارة الطبيب”.وذكر البيان أيضا، “يمكن للسلطات أن 
تتخذ إجلراءات معقولة ملنع هروب )السلجناء(، لكن تكبيل 
امللرىض الواهنني وكثري منهلم من ضحايلا التعذيب يتجاوز 

بوضوح أي اعتبارات أمنية”.
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فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزارة الصحة 
– دائ�رة بغداد الرصافة – مستش�فى الش�يخ 
زايد بأس�م / رغ�ده عباس جاس�م فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

اعالن
اىل الرشكاء / امل عبد الحسني جعفر / قيص 

عباده محمد 
اقت�ى حضورك�م اىل بلدي�ة التاج�ي لغرض 
استخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 13532 

/ 1 سبع البور .
الرشيكة 
سميعه بحر فياض 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 1619 / ب5 / 2017 

اىل / املدعى عليه / حيدر يوسف جواد 
حلبوص 

اقام عليك املدعي ) باسم حسن نارص ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 1619 / ب5 / 2017 والذي 
يطلب فيها الحكم بتاديته مبلغا مقداره ) ستة 
وتسعون مليون دينار ( عن بيعك العقار املرقم 
30309 / 4 ح�ي الجامع�ة بموج�ب مقاول�ة 
البي�ع الخارجي�ة املؤرخ�ة يف 31 / 5 / 2015 
ولم نقم بتس�جيله باسم املدعي اعاله ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يارس جبار محس�ن واش�عار مختار 
حي الجامعة / 3 س�عد حمي�د املياحي – عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 18 / 
5 / 2017 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عيل عبد الرضا 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة 2478 / 2015 

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام من العقار 
تسلس�ل 1 / 917 م3 ح�ي الزه�راء الواقع يف 
النجف العائد للمدين داود س�لمان جرب البالغة 
26 س�هم من اصل 312 س�هم املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائن محمد ج�واد ضياء مح�ي البالغ 
000 / 500 / 6 س�تة مالي�ني وخمس�مائة 
ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهره العيساوي 

املواصفات :
1 – موقع�ه ورقم�ه / النجف حي الزهراء 1 / 

917 م3 .
2 – جنس�ه ونوع�ه / كت�ب الس�ند املرف�ق يف 

االضبارة عرصه.
3 – حدوده واوصافه / بلدية النجف .

4 – مشتمالته / العقار يقع عىل شارع عرضه 
10م مقابل س�احة ويتكون م�ن عرصه ودار 

مفرزة بصورة غري رسمية .
العرص�ة : التحتوي عىل بناء وتحيط بها الدور 

والبناء من ثالث جهات .
الدار : وتتكون من ساحة امامية مبلطة باملرمر 
وتحتوي عىل مرافق صحية وجميع واجهة الدار 
مغلفة بالسرياميك ومطبخ وصالة ) كليدور ( 
واس�تقبال له مدخل صغري يؤدي اىل الس�احة 
االمامي�ة وغرفت�ني ن�وم ومدخل صغ�ري امام 
الغرفت�ني وتوجد مكش�وفة خلف اح�د الغرف 
وصحيات مشرتكة وارضية الطابق االريض من 
املرمر والجدران مغلفة بالسرياميك عىل ارتفاع 
) 50 / 1 م و 15 س�م ( فسفوري فيض وباقي 
الج�دران من البورك والس�قف من الكونكريت 
املس�لح اما جدران املطب�خ والصحيات فكانت 
من السرياميك مع وجود سقف ثانوي يف املطبخ 
والصحي�ات وس�لم كونكري�ت مس�لح مغلف 
باملرم�ر ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول وكان الطابق 
االول يحتوي ع�ىل بلكونة امامية وغرفتي نوم 
وصالة ومدخ�ل صغري وارضي�ة الطابق االول 
من املرمر عدا الصحيات االرضية والجدران من 
السرياميك مع وجود سقف ثانوي يف الصحيات 
وس�لم كونكريت مس�لح مغلف باملرمر يؤدي 
اىل البيتونة والس�طح وارضية السطح مبلطة 
بالشتايكر وسقف الطابق االول من الكونكريت 

املسلح .
5 – مس�احته / كتب السند املرفق يف االضبارة 

63 / 416 م2 .
6 – درجة العمران / الجزء االول عرصه الجزء 

الثاني جيد .
7 – الش�اغل / الج�زء االول / اليوج�د الج�زء 
الثان�ي امني منعم ام�ني ويرغ�ب بالبقاء بعد 

البيع بصفة مستاجر .
8 – القيم�ة املق�درة / القيم�ة الكلي�ة للعقار 
000 / 304 / 429 اربعمائة وتسعة وعرشون 
مليون وثالثمائة واربع الف دينار فقط . قيمة 
سهام املدين 333 / 775 / 35 خمسة وثالثون 
ملي�ون وس�بعمائة وخمس�ة وس�بعون ال�ف 

وثالثمائة وثالث وثالثون دينار فقط .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف هيت 
العدد 1468 

م / اعالن
بن�اء عىل الطلب املق�دم من قبل املس�تدعية ) 
احالم غف�ري عواد ( والتي تطل�ب نصبها قيما 
عىل زوجها املفقود ) عدي عيل حس�ني ( والذي 
ثب�ت فقدانه يف االوراق التحقيقية املؤرخة يف 6 
/ 5 / 2017 مكتب التحقيق القضائي يف هيت 
– علي�ه ق�ررت املحكمة االع�الن يف صحيفتني 
محليتني فم�ن لديه معلومات عن�ه او عنوانه 
مراجعة هذه املحكمة وبعكس�ه ستمنح هذه 
املحكم�ة حجة الحج�ر والقيموم�ة وتنصيب 
املس�تدعية اع�اله قيمة عليه حس�ب االصول 

وفق القانون .
القايض
عيل انور دلف 

دائرة كاتب عدل بعقوبه
العدد العمومي/14533

السجل/73
املراد تبلغه/  االسم/ يارس سعدون محمد /

العنوان/ دياىل / الخالص/  رساجق
اعالن تبليغ بالصحف ملجهولية محل السكن

بواسطة السيد كاتب عدل بعقوبه املحرتم
تبني من رشح القائم بالتبليغ وحس�ب اشعار 
مخت�ار) فاض�ل عب�اس ف�ارس الزه�ريي( 
بان�ك ارتحلت اىل جهه مجهولة وذلك حس�ب 
كت�اب مركز رشط�ة رساجقاملرق�م 2219 يف 
2017/4/19 0 علي�ة تق�رر تبلغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني باالنذار املس�ري من قبل 
الس�يدة ) اف�راح فه�د رش�يد(وعزل وكي�ل( 

صالح(الذي جاء فيه 
االنذار 

س�بق وان وكلتك�م وكال�ة مصدق�ة من قبل 
بالعددعمومي18719بتاري�خ  ع�دل  كات�ب 
2014/8/11 س�جل 66 والنتفاء الحاجه من 
الوكال�ة عليه ق�ررت عزلك وعدم اس�تعمالها 

اعتبارا
من تاريخ تبلغك بهذا االنذار0

املنذر
افراح فهد رشيد

احوال املنصورية/ 317687
يف 2015/3/25

محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

  اىل/ السيد سالم سلمان احمد 
   م/ انذار

 بناء عىل ما جاء باالمر االداري املرقم11911يف 
2016/9/6 / تحقيقية 0 واملتضمن الزامكم  
بتأدية مبل�غ قدره )50000000( خمس�ون 
مليون  دينار لصالح ديوان املحافظةوبالنظر 
اقت�ى  0فق�د  اقامتك�م  مح�ل  ملجهولي�ة 
حضورك�م  اىل دي�وان محافظة دياىل/ قس�م 
الحسابات لغرض تسديد املبلغ اعاله و خالل  
مدة عرشة اي�ام من تاريخ ا النرش يف الجريدة  
وس�وف يتم  اتخاذ كافة االجراءات القانونية 

بحقكم يف حالة عدم الحضور0
مثنى عيل مهدي التميمي
محافظ دياىل

محكمة بداءة الحلة
العدد/699/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ عيل محمد حسني مهدي

بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذة  اص�درت 
2017/4/18الق�رار املرق�م اع�اله املتضمن 
الحكم بالزامك بتاديتك للمدعي )احمد صاحب 
جاس�م( مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون 
دين�ار عراقي ولك�ون القرار قد ص�در غيابيا 
بحق�ك وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ املبلغ القضائي حمزة مغري يف 
2017/4/17واشعار مختار حي شرب فارس 
خضري جاس�م املؤرخ 2017/4/27عليه قرر 
تبليغك بمضمون القرار اعاله بواسطة االعالن 
يف صحيفت�ني محليت�ني ول�ك ح�ق االعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز خالل الف�رتة القانونية 
املقررة وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية بحقك وفقا لالصول
القايض
قاسم فخري الربيعي

مديرية تنفيذ املدحتية
رقم االضبارة/140/ت/2017

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املدحتية س�هام املدينة 
تسلس�ل  العق�ار  مخيل�ف  س�عود  جن�ان 
1083/1م7الع�الك الواق�ع يف املدحتية العائد 
للمدين�ة /جن�ان س�عود مخيل�ف /املحجوز 
لقاء طلب الدائنة /زه�رة كاظم جرب/ البالغ 
فع�ىل  الرس�وم  ع�دا  12/605/025(دين�ار 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذة املديرية خالل 
مدة ثالث�ون يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10%م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل
صايف حمزة رمضان الفتالوي

املواصفات
ورقمه/املدحتي�ة  1/موقع�ه     

1083/1م7العالك
2/جنسه ونوعه/دار سكن

3/ح�دوده واوصافه/الطاب�ق االول يحتوي 
غرف�ة نوم واح�دة وبيتون�ه والطابق االريض 
يحت�وي عىل هول واس�تقبال ومطبخ وغرفة 

نوم واحدة
4/مس�احته/200م2                 5/درج�ة 

العمران/ متوسطة
6/الشاغل/ زهرة كاظم جرب 

7/القيمة املقدرة)50/000/000( خمس�ون 
مليون دينار

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/1570/ش/2016

اعالن
اىل املدعى عليه/سالم صالح رحيم

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
االس�كندرية قرار الحكم الغيابي املرقم اعاله 
اوال  الحك�م  يق�يض  2016/12/4وال�ذي  يف 
تصديق ال�زواج الخارجي الواق�ع بني املدعية 
)ايات ياس خضري(وبينك )سالم صالح رحيم 
( الواق�ع بتاري�خ 2013/11/13ع�ىل مه�ر 
معجله خمس�ة عرش مليون دين�ار مقبوض 
نق�دا ومؤجل�ه خمس�ة ع�رش ملي�ون دينار 
عراقي يس�تحق عن�د املطالبة واملي�رة ثانيا 
اثبات نس�ب الطفلة )تبارك( من والدها سالم 
صالح رحي�م ووالدتها ايات ياس خضري تولد 
2014/11/27الجن�س انثى الديانة مس�لمة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجل�س املحيل باعتبارة جهة 
رس�مية علية ق�ررت ه�ذة املحكم�ة تبليغك 
ح�ق  ول�ك  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
االع�رتاض وخالل عرشة ايام م�ن اليوم التايل 
للن�رش ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب 

عنك قانونا يسقط حقك يف االعرتاض
القايض
عامر نارص جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 364 
م / نرش فقدان

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان املدعو ) 
قحط�ان ردام محم�د ( الذي فق�د يف محافظة 
صالح الدين بتاريخ 14 / 8 / 2015 ولم يعرف 
يشء ع�ن مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه 
وتتوف�ر لدي�ه معلوم�ات عنه االتص�ال بذويه 
الس�اكنني يف ناحية االسحاقي او مركز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر من الي�وم التايل لنرش 

االعالن .
القايض
حردان خليفة جاسم

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة  
رقم اإلضبارة 2016/1476

التاريخ. 2017/5/10
اىل/املنفذ عليه / 

  يارس ياسني جاسم
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من إش�عار القائم 
بالتبليغ وإشعار املجلس املحيل لحي االعظمية 
ان�ك مجه�ول مح�ل اإلقامة وليس ل�ك موطن 
دائم  أو مؤق�ت أو مختار، يمكن اجراء التبليغ 
عليه، واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الرصاف�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من 
الَْيوَْم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويفيِ حال�ة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون:  
املنفذ العدل
أحمد صداع محمد

أوصاف املحرر:
اس�تالم املواد حس�ب محرض التخلي�ة للمحل 
املرق�م 17/ ء /14 / القطع�ة  13 / 30 م16  
هيبة خاتون وبعكس�ه س�وف يتم االس�تمرار 

باإلجراءات وفق احكام قانون التنفيذ .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

 

اعالن
قدم�ت زوجت�ك فاطم�ه ع�يل جاس�م طلبها 
املتضم�ن نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجه�ا املفقود 
مرت�ى عبيد ه�الل املفقود حالي�ا وامللصقة 
صورت�ه اع�اله وق�د تق�رر ن�رش فقدان�ه يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعىل م�ن لديه 
اعرتاض او معلومات عن املفقود مراجعة هذه 
املحكمة خالل مدة سبعة ايام من تاريخ النرش 

والذي فقد بتاريخ 26 / 6 / 2006 .
القايض
عباس محسن مشجل 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 1407 / 2017 

اىل املنفذ عليه / والء عيل عبود / مجهول 
محل االقامة

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس املحيل لحي الحرية انك 
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
او موق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ البياع 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
اخالص عبد الرزاق احمد 
اوصاف املحرر : قرار محكمة االحوال الشخصية 
يف البي�اع بالع�دد 3915 / ش / 2017 يف 30 / 
4 / 2017 واملتضمن الزام املدعى عليه ) املدين 
( والء ع�يل عب�ود بتادي�ة للمدعي�ة ) الدائنة ( 
اخالص ش�اكر مصح�ب نفقة ماضي�ة بواقع 
ثمانون الف دينار ش�هريا م�ن تاريخ التحرك 
يف 15 / 11 / 2016 ولغاي�ة تاري�خ املطالب�ة 
القضائية يف 28 / 3 / 2017 ونفقة مس�تمرة 
للمدعية مبل�غ قدره مائة وعرشون الف دينار 
ونفقة مس�تمرة للطفل رامي مبلغ قدره مائة 
الف دينار ش�هريا واعتبارا من تاريخ املطالبة 

القضائية يف 28 / 3 / 2017 .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
رقم الدعوى 3915 / ش / 2017 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / والء ع�يل عب�ود – مجهول 

محل االقامة 
اقامت املدعية / اخالص شاكر مصحب - امام 
هذه املحكمة دعوى رشعية طالبة فيها الحكم 
نفقة واصدرت املحكمة قرارها املرقم 3915 / 
ش / 2017 وال�ذي يق�يض الحكم الزام املدعى 
علي�ه / والء عيل عب�ود بتادي�ة للمدعي نفقة 
ماضي�ة ونفقة مس�تمرة وبالنظ�ر ملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويحق لك االع�رتاض او التمييز خالل 
م�دة اقصاه�ا ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
التايل للنرش وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية ونرش وفق القانون .
القايض

ي�ر )الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعلن )للم�رة الثانية( عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكيي�س وتنضيد ورزم وخياطة مواد 
الرشكة داخل مطحنة الفراهيدي .

تتوفر لدى الرشكة العامة لتصنيع الحبوب التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 
تحمي�ل وتفري�غ وتكيي�س وتنضي�د ورزم وخياط�ة م�واد الرشك�ة داخ�ل مطحن�ة )الفراهي�دي( .

بام�كان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
/ القس�م القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة 1000000 مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف 

الحكومية، بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله
تسلم العطاءات اىل العنوان االتي )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / ساحة عدن /مدخل 
مدين�ة الحري�ة ( يف املوعد املحدد ) اقصاه الس�اعة العارشة صباحاً من يوم 2017/6/5 حس�ب توقيت مدينة بغداد( وس�وف ترفض 
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان .

))ت�ري كاف�ة النصوص ال�واردة يف التعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 يف كل مالم يرد به ن�ص يف هذا االعالن او 
يتعارض معها يف املضمون ((.

يجب ان يرفق مع العطاءات ما ييل :
شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.

التأمين�ات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبل�غ 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة 
من قبل املناقص حرصاً او من يخوله قانوناً  عىل ان ال تقل نفاذيته )35( يوم تاريخ انتهاء نفاذية العطاء .

كت�اب ع�دم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئ�ة العامة للرضائب لعام 2017 ومعنون اىل الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب حرصاً 
)عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته (

وصل رشاء رشوط املناقصة.
تقديم اعمال مماثلة.

يف حالة تقديم وثائق مصورة )مستنسخة( يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمسكات 
الثبوتية )هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن وغريها (تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة 

يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحاً حسب توقيت بغداد من 
يوم 2017/5/29 يف مقر الرشكة / القسم القانوني .

املرفقات : جدول

المهندس
طه ياسين عباس
المدير العام وكالة

http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

السعر/ دينار/ طنالفقرة ت

تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام 1
4000 اربعة آالف دينارالناقل وتنضيدها داخل السيارة.

تعبئة وخياطة اكياس النخالة والشوائب باالوزان المقررة وتحميلها 2
4000 اربعة آالف ديناربالسيارة وتفريغها داخل المخزن.

تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن االخرى 3
1000 الف دينارفي الشركة وتنضيدها داخل المخزن.

1000 الف دينارتحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة .4

5
تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات بالسيارات غير 
القالبة وتنظيف الساحة المحيطة بعين االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال 

من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءاً.
600 ستمائة دينار

6

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن والمسقفات والساحات من 
الطحين والنواتج المتناثرة والنفايات ورفع الحشائش واالدغال وبأي 
واسطة تؤدي الغرض الى المكان الذي يحدده الطرف االول داخل او 

خارج المطحنة )شهرياً(

3000000 ثالثة ماليين دينار 
شهرياً

الرشكة العامة لتصنيع احلبوب 
اعالن رقم ) 18 / 2017 (

م/ حتميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة )الفراهيدي(

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

استنادا الحكام الفقرة )ثالثا ( من املادة  الثانية من قانون اعادة تنظيم 

امللكية الزراعية يف مش�اريع االستصالح رقم 42 لسنة 1987 والحكام 

الفقرة )1( من املادة الرابعة من التعليمات رقم )119( لسنة 1987

تقرر ش�مول القط�ع املوصوف�ة ادن�اه والداخلة ضمن م�رشوع ري 

اليوسفية  يف محافظة بغداد باحكام القانون انف الذكر وتعترب مستوىل 

عليه�ا من تاريخ اول نرش لهذا البيان يف الجريدة اليومية عمال باحكام 

املادة الرابعة من القانون املذكور.

املهندس 
فالح حسن زيدان

وزير الزراعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

1

14/ابو 
حصوة

18/13

14/ابو 
حصوة

25/18

14/ابو 
حصوة

25/58

14/ابو 
حصوة

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

4/2219/225/2625/74
18/420/125/2725/79
18/520/225/2825/81
18/621/125/2925/83
18/721/325/4625/88
18/821/425/4725/89
18/922/325/5018

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

محكمة االحوال الشخصية 
يف املسيب
العدد/بال

اعالن

فقد الشخص املدعو )مروان 
جمال حامد ( املبينة صورته 
 /  10  / بتاري�خ26  اع�اله 
الق�وات  دخ�ول  2014بع�د 
االمنية اىل ج�رف النرص ولم 
يع�د لح�د االن وكان يرت�دي 
وبجام�ة  ابي�ض  قمي�ص 
متوس�ط   وه�و   س�وداء  
القامة و اسمر البرشة وخايل 
م�ن العالم�ات الفارقة فعىل 
من يعث�ر عليه مراجعة هذة 
املحكم�ة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا من ثان�ي ي�وم النرش 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة 
العك�س س�وف تق�وم هذة 
والدت�ه  بتنصي�ب  املحكم�ة 
محم�ود  املدعوة)فطي�م 
هت�ي�م�ي(      قيم�ا لغرض 
واملحافظ�ة  ش�وؤنه  ادارة 

عليها 
القايض
امري موىس حميد

محكمة االحوال الشخصية 
يف املسيب
العدد/بال

اعالن

فقد الشخص املدعو )صديق 
مؤيد محسن( املبينة صورته 
 /  10  /26 بتاري�خ  اع�اله 
الق�وات  دخ�ول  2014بع�د 
االمنية اىل ج�رف النرص ولم 
يع�د لح�د االن وكان يرت�دي 
قميص اخرض وبنطلون نييل 
وه�و  طويل القامة وحنطي 
العالمات  البرشة وخايل م�ن 
الفارق�ة فعىل من يعثر عليه 
مراجع�ة هذة املحكمة خالل 
مدة ثالث�ون يوما م�ن ثاني 
يوم الن�رش بالصحف املحلية 
س�وف  العك�س  حال�ة  ويف 
تقوم هذة املحكمة بتنصيب 
والدت�ه املدع�وة ن�داء جواد 
ادارة  لغ�رض  قيم�ا  كاظ�م 

شوؤنه واملحافظة عليها 
القايض
امري موىس حميد

محكمة االحوال الشخصية يف املرشوع
العدد/230/ش/2017

اعالن
املدعية /ايمان عزيز كامل /ربة بيت/تسكن املرشوع/

الحيدري
اىل املدعى عليه/شاكر برهان شعالن

اقام�ت املدعية /ايم�ان عزيز كامل الدع�وى املرقمة اعاله امام 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف امل�رشوع لغرض اثب�ات الزواج 
من ونس�ب االوالد املولدين من فراش الزوجية كل من مصطفى 
ومحم�د وبره�ان وضحى وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت هذة 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني للحضور 
بموع�د املرافعه املوافق 2017/5/18التاس�عه صباحا ويف حالة 
عدم حضورك س�وف تجري املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

االصول
القايض
خالد عبيد عيل املعموري

مديرية   احوال بابل
اعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل 
املدعي )محمد عيل معيدي ( الذي 
يطلب تس�جيل لقب�ه من )فراغ( 
اىل )املرشدي( فمن لدية اعرتاض 
مراجعة هذة املديرية خالل مده 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذة املديري�ة يف 
الدعوى وفق احكام املادة 24من 
قانون البطاقة الوطنية رقم) 3(

لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

زار وزي�ر النقل كاظم فنجان الحمامي، 
املرجع الديني يف النجف االرشف سماحة 
واس�تعرض  النجف�ي  بش�ر  الش�يخ 
خطوات ال�وزارة يف تمليك قطع االرايض 

السكنية للموظفني«. 
 وب�ني الوزير أن »ال�وزارة تواجه العديد 
م�ن املعوق�ات والتحدي�ات الت�ي تقف 
حائال أمام تقدي�م أفضل الخدمات أمام 

املواطنني.« 
واضاف أن »للوزارة العديد من املشاريع 
التي تتمثل يف افتت�اح مطارين جديدين 
كرب�الء  يف  املقدس�ة  العتب�ات  لزائ�ري 
وإقام�ة خط�وط املونوري�ل فضال عن 
افتتاح األجواء العراقي�ة أمام الطائرات 

العابرة وغرها.« 
م�ن جهت�ه أثن�ى الش�يخ النجفي عىل 
»تفاني الحمام�ي يف عمله واعتربه من 
الوزراء الناجحني والبعيدين عن الفساد، 
موضح�ا ان »وزارة النقل م�ن الوزارات 
الخدمي�ة األوىل ولها مواق�ف مرشفة يف 
خدم�ة زائري مراقد أه�ل البيت »عليهم 
الس�الم«، داعي�ا إىل تخلي�ص العمل من 
بتس�هيل  وال�رشوع  اإلداري  الروت�ني 

امتالك املواطنني للسكن املناسب.« 
كما اطل�ع وزير النقل س�ماحة املرجع 
الديني الش�يخ محمد إس�حاق الفياض 
ع�ىل جهود ال�وزارة يف تقدي�م خدماتها 

للزائرين واملواطنني.« 
وق�ال الحمامي خالل لقائه بالش�يخ يف 
مكتبه: أن »وزارة النقل تس�عى لتطوير 
مرافقها املختلفة وإبعاد الفاس�دين عن 

العم�ل لتتمك�ن من اإليف�اء بالتزاماتها 
امام املواطنني«.

وأش�اد املرجع الفياض »بكافة خطوات 

الوزارة التنظيمية والتي من شأنها رفع 
مس�توى األداء وتغير الصورة الس�لبية 
ع�ن الدوائ�ر الخدمية يف ذه�ن املواطن، 

داعي�ا إىل مزي�د م�ن العط�اء وتس�هيل 
جميع اإلجراءات والقضاء عىل الفساد. 

واعترب الشيخ الفياض أن خطوة الوزارة 

يف تملي�ك األرايض الس�كنية للمواطنني 
خط�وة كبرة ويف االتجاه الصحيح وانه 
ال ب�د من عدم وضع العراقيل أمام هكذا 

خطوات كبرة«.
وبني الحمام�ي، ان الوزارة تقدم جهودا 
وأعم�اال كبرة يف عدة مجاالت ال س�يما 

الزيارات املليونية.« 
جاء ذلك خالل لقاءه بس�ماحة الس�يد 
صدر الدين القبانجي يف مكتبه يف النجف 
االرشف، وأك�د الحمام�ي: ان »ال�وزارة 
تق�دم خدم�ات كب�رة س�يما يف عملية 
اغاث�ة ونق�ل نازح�ي محافظ�ة نينوى 
وكذل�ك جه�د تش�كيالتها املتواص�ل يف 
عملي�ة نق�ل الزائري�ن بمناس�بة زيارة 
النص�ف م�ن الش�عبانية والت�ي تكللت 
بالنج�اح الواضح وهن�اك اعمال وادوار 
اساسية تطلع بها الوزارة من اجل إدامة 

خدماتها بصورة مستمرة«.
ولف�ت إىل انن�ا »تمكنا م�ن توزيع عدة 
وجبات من القطع االرايض السكنية عىل 
املوظفني عىل الرغم من حجم التحديات 
لكننا ماضيني يف ذلك املش�وار الس�كني 
الخدم�ي الكب�ر وال�ذي يعط�ي اضافة 
مكمل�ة للخدمات التي تقدمه�ا الوزارة 

للمواطنني واملوظفني«. 
من جانبه أشار سماحة السيد القبانجي 
بدور وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
واالداء الناج�ح وال�ذي يق�وم به يف عدة 
مس�تويات مم�ا يتطل�ب االس�تمرارية 
يف ذل�ك النش�اط الواض�ح م�ن الدع�م 
واملس�اندة من قبل الخرين من ابناءها 

البلد لتحقيق افضل الخدمات.« 
محافظ�ة  زار  النق�ل  وزي�ر  ان  يذك�ر 
النج�ف االرشف مس�اء ي�وم الخمي�س 
املايض ضمن برنامج عميل التقى خالله 
باملرجعيات الديني�ة يف املحافظة وكذلك 
متابعة اعمال وجهد تش�كيالت الوزارة 
وزيارة تفقدية الهم املشاريع املستحدثة 

يف مطار النجف االرشف .

احلاممي يزور النجف االرشف ويلتقي املرجعيات الدينية ويتابع عمل تشكيالت النقل
شرح جهود الوزارة يف كافة اجملاالت
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سوق االوراق املالية يتداول 20 
مليار سهم خالل االسبوع املايض

النفط تبحث سبل تعزيز العالقات الثنائية مع اجلزائر

KV 400 مالكات مشاريع النقل تنجز مرشوع حتوير خطوط ربط حمطتي املسيب الغازية –رشيد

حمافظ واسط يزور املركز التسويقي للحبوب يف الصويرة ويوزع صكوك مستحقات الفالحني

امانة بغداد متهل اطباء مدينة الصدر اسبوعًا واحدًا لتسديد ما بذمتهم من رسوم

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�داول يف س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة 
اس�هم بحجم مليار سهم وبقيمة وصلت 
اىل 25 مليار س�هم محقق�ة زيادة يف عدد 
ال�رشكات املتداولة«.وقال املدير التنفيذي 
للس�وق ط�ه أحمد عب�د الس�الم يف بيان 
صحفي تلقت »املستقبل العراقي«نسخة 
منه اليوم أن » سوق العراق لأوراق املالية 
نظم خالل االسبوع املايض يف الحادي عرش 
من ايار الحايل خمس جلس�ات للتداول يف 
السوق النظامي و جلسة واحدة يف السوق 
الثاني«، مبينا ان »عدد الرشكات املدرجة 
يف الس�وق بلغ�ت )99( رشكة مس�اهمة 
بعد اكتمال اجراءات ادراج اسهم مرصف 
العالم االسالمي لالستثمار والتمويل منها 
)71( رشك�ة مدرجة يف الس�وق النظامي 
و)28( رشكة مدرجة يف السوق الثاني« .

واك�د عبد الس�الم انه » وخالل جلس�ات 
االس�بوع امل�ايض تداول�ت اس�هم )52( 
رشكة يف الس�وق النظامي و)4( رشكات 
يف الس�وق الثاني ليصبح ع�دد الرشكات 
التزامه�ا  لع�دم  الت�داول  املتوقف�ة ع�ن 
بتقديم االفصاح السنوي والفصيل للهيئة 
والس�وق )14( رشكة.وتابع عبد الس�الم 
ان »عدد االسهم املتداولة لأسبوع املايض 
بلغ�ت )20( ملي�ار س�هم مقاب�ل )25( 
مليار سهم لأسبوع الذي قبله لينخفض 
بنس�بة )19.03%( قياسا باألسبوع الذي 
قبله، فيم�ا بلغت قيمة االس�هم املتداولة 
دين�ار  ملي�ار   )14( امل�ايض  لأس�بوع 
مقاب�ل )24( مليار دينار لأس�بوع الذي 
قبله لتنخفض بنس�بة )41.07%( قياسا 
ان »ع�دد  ال�ذي قبله«.وب�ني  باألس�بوع 
الصفق�ات املنفذة االس�بوع امل�ايض بلغ 
)1745( صفق�ة مقاب�ل )1523( صفقة 
لأس�بوع ال�ذي قبل�ه لينخف�ض مؤرش 
الس�وقISX 60 بنس�بة )1.54%( خ�الل 
االسبوع املايض عن اغالقه لأسبوع الذي 

قبله عندما اغلق عىل )629.47( نقطة.

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النفط جب�ار ع�يل اللعيبي مع 
نظ�ره الجزائ�ري » س�بل تعزي�ز العالقات 
الثنائي�ة بني البلدين الش�قيقني«.وذكر بيان 
للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »وزير 
النفط اش�اد بالعالق�ات التاريخي�ة املتميزة 

الت�ي ترب�ط  الش�عبني  الش�قيقني العراقي 
والجزائري ».وق�ال اللعيبي لدى  اس�تقباله 
وزي�ر الطاق�ة الجزائري نورالدي�ن بوطرفة 
بحس�ب البي�ان ان�ه »س�يبحث م�ن نظره 
الجزائ�ري س�بل تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة 
وزي�ادة  حجم التعاون املش�رك  بني البلدين   
يف مجال ألنفط ، فضال عن التش�اور وتبادل 

النفطي�ة  الس�وق  تط�ورات  بش�أن  االّراء  
العاملية والتنس�يق املطلوب  بني املنتجني من 
داخل وخارج »اوب�ك« بهدف اتخاذ القرارات 
الصائبة التي تسهم يف دعم واستقرار السوق 
النفطية العاملية  ».من جانبه اكد وزير الطاقة 
الجزائ�ري نورالدي�ن بوطرفة ع�ىل » حرص 
بالده عىل تعزيز العالقات والتعاون املشرك 

بني البلدين الش�قيقني ». واضاف بوطرفة : 
انه سيبحث مع اللعيبي واملسؤولني يف وزارة 
النفط اوضاع الس�وق النفطية وتبادل االّراء 
ح�ول الخطوات القادمة التي يمكن اتخاذها 
م�ن قب�ل املنتج�ني يف داخ�ل منظم�ة الدول 
املصدرة للنفط »اوبك » او من خارجها لدعم 

اسعار النفط يف االسواق العاملية.

   المستقبل العراقي/حسن مهند 

اعلنت املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية 
ع�ن »انجاز م�رشوع تحوير خط�وط ربط محطتي 
املس�يب الغازي�ة –رش�يد KV 400 ».وق�ال مصدر 
اعالم�ي يف املديري�ة انه »ب�ارشاف مب�ارش ومتابعة 
ميدانية من مدير عام املديرية العامة ملش�اريع نقل 
الطاق�ة الكهربائي�ة صب�اح كاظ�م عك�رب انجزت 
املالكات الهندسية والفنية التابعة اىل قسم مشاريع 
خطوط النقل مرشوع تحوير خطوط ربط محطتي 
املسيب الغازية –الرشيد KV 400 الذي سيسهم برفد 
املنظوم�ة الكهربائية يف محافظة بغداد ب400 ميكا 

واط اضافة اىل معالجة مش�كلة اختناقات الش�بكة 
الوطنية وزيادة وثوقيتها .وذكر مدير قسم مشاريع 
الخطوط جاس�م محمد سالم انه »تم انجاز وادخال 

مرشوع تحوير خطوط ربط محطة املسيب الغازية 
–رش�يد KV 400 بجه�ود الفرق الهندس�ية والفنية 
باوقات قياس�ية مؤك�دا عىل اهمي�ة تنفيذ املرشوع 
كونه يعد من املش�اريع االسراتيجية واملهمة والذي 
نفذ الجل تعزيز املنظومة الكهربائية ملحافظة بغداد 
بطاق�ة انتاجية قدرته�ا 400 مي�كا واط اضافة اىل 
رفع مس�توى الش�بكة الوطني�ة وزي�ادة وثوقيتها 
».واوضح سالم ان »الخط يتالف من 105 كم بواقع 
234 ب�رج معربا ع�ن ارتياحه يف الوق�ت ذاته للدعم 
املقدم للم�رشوع من قبل الجه�ات املعنية باملديرية 
والتع�اون مع قي�ادة عمليات بغداد لتس�هيل مرور 
االليات املخصصة لتنفيذ الخط الجل ادخاله الخدمة 

بالوقت املحدد رغم التحديات الجمة .

   المستقبل العراقي/ الغانم

اجرى محافظ واسط مالك خلف وادي 
الدريعي جول�ة تفقدية زار من خاللها 
املرك�ز التس�ويقي للحب�وب يف قض�اء 
الصوي�رة، واطل�ع ع�ىل آليات اس�تالم 

محص�ول الحنط�ة فيه م�ن الفالحني 
اللجن�ة  رئي�س  ،وبرفق�ة  واملزارع�ني 
الزراعي�ة يف مجل�س املحافظة هاش�م 

العوادي. 
املحافظ�ة  يف  اعالم�ي  مص�در  واف�اد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »املحافظ 

تعرف خالل جولته للمركز التس�ويقي 
كميات الحنطة املس�وقة في�ه ومنافذ 
االس�تالم الت�ي تجري بصورة سلس�ة 
وبواقع 150-180 سيارة حمل يوميا« 
.واض�اف ان »املحاف�ظ ق�ام بتوزي�ع 
صكوك مبالغ مستحقات الفالحني عن 

قيمة  التسويق ضمن املبالغ املخصصة 
للقض�اء والت�ي بلغ�ت نح�و 49 مليار 
دينار ،فيما حث الجمي�ع عىل التعاون 
وتس�هيل عملية حملة تسويق الحنطة 
خالل هذا املوس�م وانجاحه�ا دون اية 

معوقات .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امان�ة بغداد، انها امهل�ت االطباء وذوي املهن 
الصحية يف مدينة الصدر اس�بوعا واحدا فقط لتسديد 
ما بذمتهم من رسوم املهنة واالعالن والنظافة.وقالت 
االمانة يف بيان »تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 

ان »دائ�رة بلدية الص�در االوىل رصدت قي�ام الغالبية 
العظمى من االطباء وذوي املهن الصحية بالتهرب من 
تسديد ما بذمتهم من رسوم املهنة والنظافة واالعالن 
والت�ي التتجاوز )250( الف دينار س�نويا«.واضافت 
ان »دائرة البلدية امهلت عيادات االطباء والصيدليات 
ومخت�ربات التحلي�الت املرضي�ة ومذاخ�ر االدوية يف 

مدينة الصدر اس�بوعا واحدا فقط لتسديد ما بذمتهم 
من هذه الرس�وم«، مهددة ب�«اغالق لعيادات الطبية 
وفق القوان�ني واالنظم�ة البلدية املعم�ول بها خالفا 
لذلك«.ودعت االمانة الجميع اىل »التعاون مع مالكاتها 
و االلتزام بتسديد الرسوم عىل وفق التوقيتات الزمنية 

املحددة تجنباً للمساءلة القانونية«.

حمافظ البرصة يفتتح مدرستني وسط املحافظة 
ويعلن قرب افتتاح اكثر من مخسني اخرى

    البصرة / المستقبل العراقي

افتتح محافظ البرصة ماجد النرصاوي ، بنايتي مدرستني ) وسط املحافظة ( ، 
بعد ان انجزت حكومته إكمال ) 260 ( مدرسة خالل األربع سنوات املنرصمة».

وأع�رب محافظ البرصة عن »أمله يف أن تس�هم هذه البنايات الجديدة التي تم 
بناؤه�ا ضمن مش�اريع تنمي�ة األقاليم الت�ي تنفذها الحكوم�ة املحلية يف فك 
إزدواج املدارس«.واك�د النرصاوي عىل »س�عي املحافظة لدعم القطاع الربوي 
باملزي�د من األبنية املدرس�ية باألضافة اىل إس�تالم املدارس التي وصلت نس�ب 
البناء فيها اىل نس�ب متقدمة ، والتي يفوق عددها الخمس�ني مدرس�ة .وبهذا 

يصل عدد املدارس الكيل يف محافظة البرصة ) 1780 ( مدرسة .

املثنى تناقش االسرتاتيجية الوطنية إلزالة األلغام

مرصف الرافدين حيدد رشطني للراغبني 
بقروض رشاء السيارات

   المثنى / المستقبل العراقي

برئاس�ة محاف�ظ عق�دت الحكوم�ة املحلية يف املثن�ى برئاس�ة املحافظ فالح 
الزي�ادي » اجتماع�ا موس�عا مع الفريق امل�رشف عىل االس�راتيجية الوطنية 
إلزال�ة األلغام التابع ل�وزارة الصحة والبيئ�ة )2017 - 2022( بحضور دوائر 
االس�تثمار والزراع�ة والصح�ة والبيئة والدف�اع املدني ومكافح�ة املتفجرات 
والرعاي�ة االجتماعية، فيما بني الفريق ان املس�احة امللوثة باأللغام واملخلفات 
الحربية تصل إىل الفني كيلو مر مربع أغلبها يف محافظات الوسط والجنوب«.

وافاد مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » املحافظ قال ان » 
االجتماع ناقش تنفيذ االس�راتيجية الوطني�ة يف املحافظة التي يوجد بها أكرب 
حقل لألغام يف واملخلفات الحربية يف البادية بس�بب سياسات وحروب النظام 
املباد و مس�احتها الواس�عة ، مبينا أن املحافظة س�جلت 2700 ضحية نتيجة 
املخلف�ات الحربية منذ عام 1991«.وأضاف الزي�ادي بأن » الفريق قدم رشحا 
مفصال عن االسراتيجية التي تشرك بها عدة جهات كوزارتي الدفاع والداخلية 
ومستش�ارية األم�ن الوطني إضاف�ة للدوائ�ر التابعة لوزارة الصح�ة والبيئة، 
مضيف�ا أن إحدى فقرات االس�راتيجية تتضمن وضع آلية مناس�بة لتعويض 
الضحاي�ا مادي�ا ومعنويا فضال ع�ن ش�مولهم بخدمات األط�راف الصناعية 
بالتنس�يق مع الحكومة املحلية« .وبني املحافظ ان » الهدف من مناقشة هذه 
االس�راتيجية هو ارشاك املحافظ�ة يف اعداد هذه االس�راتيجية لرفع االلغام 
واملخلف�ات الحربية وتطهر بادية املحافظة منها ، مطالبا الحكومة االتحادية 

بان تكون االولوية للمحافظة يف هذه االسراتيجية.

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا م�رصف الرافدي�ن، املواطن�ني الراغبني بالحص�ول عىل الق�روض لرشاء 
السيارات من فروعه يف بغداد واملحافظات مراجعة الرشكات املجهزة للسيارات 
واملتعاقدة مع املرصف«.وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »املواطنني الراغبني بالحصول ع�ىل القروض لرشاء 
الس�يارات م�ن فروعنا يف بغداد واملحافظات عليه�م مراجعة الرشكات املجهزة 
للس�يارات واملتعاق�دة مع املرصف يف ح�ال وجود اختالف يف ن�وع ومواصفات 
السيارة املتعاقد عليها«.واضاف البيان، أن »عىل فروع املرصف التي تقوم بمنح 
قروض الس�يارات يف بغداد واملحافظات أن تتسلم االستمارة الخاصة بالرشكة 
واملتضمنة إجراءات الرشكة مع نسخة مصورة من املنفيست الخاص بالسيارة 

من املعتمدين املخولني رسميا من قبل الرشكة حرصا.

أدوية سامراء SDI تعلن عن برناجمها االنتاجي
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشك�ة العام�ة لصناعة 
يف  الطبي�ة  واملس�تلزمات  االدوي�ة 
»برنامجه�ا  ع�ن   SDI س�امراء 
االنتاج�ي لش�هر نيس�ان لتصنيع 
الحبوب واملض�ادات الحياتية وعدة 
الرشاب�ات والقط�رات  ان�واع م�ن 
واملراه�م بقيم�ة انتاجي�ة تصل اىل 

4,034مليار دينار«.
وأوض�ح مدي�ر عام الرشك�ة فالح 
حس�ن صال�ح يف ترصي�ح تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، بأن�ه »وبعد 
وص�ول امل�واد االولي�ة للرشك�ة تم 
اتخ�اذ كافة التدابر الالزمة وأجراء 
الفحوص�ات املختربي�ة له�ا حيث 

ب�ارشت الرشك�ة بوض�ع برنام�ج 
انتاجي وصلت قيمته اىل  )4,034( 
ملي�ار دين�ار عراقي س�يتم خالله 
بمختل�ف  الصح�ة  وزارة  تجهي�ز 
املتعاق�د  الطبي�ة  املس�تحرضات  
عليه�ا أضاف�ة اىل تجهي�ز الس�وق 
املحلية وفق�ا ملتطلباته من االدوية 
واملس�تلزمات الطبي�ة التي تنتجها 
الرشك�ة ذات االش�كال الصيدالنية 

املختلفة«.
»وضم�ن  بان�ه  صال�ح  واك�د 
التوجيه�ات الوزارية ف�أن الرشكة 
تح�رص دائم�ا ع�ىل املحافظة عىل 
مستوى انتاجها النوعي الذي يمتاز 
بجودت�ه وكفاءته وفاعليته العالية  
والذي ت�م تصنيعه وفق الدس�اتر 

العاملية الربيطانية واألمريكية ».
ولف�ت إىل أن  »توفر امل�واد االولية 
العاملي�ة الرصين�ة  م�ن مناش�ئها 
يواجه يف بع�ض االحيان صعوبة يف 
وصولها مما يؤثر س�لبا عىل س�ر 
العملي�ة االنتاجية معرب�ا عن امله 
يف ايج�اد الية جدي�دة  لتوفر هذه 
املواد وذل�ك بتخفيف االجراءات من 
قبل الجهات الرس�مية ذات العالقة 
لغ�رض تس�هيل  وتأم�ني وصولها 
العملي�ة  توق�ف  دون  وللحيلول�ة 
االنتاجي�ة مثمن�ا يف الوقت نفس�ه 
الكبر والجهود االس�تثنائية  الدور 
التي يقوم بها السيد الوزير يف دعم 
الصناع�ة املحلي�ة عام�ة وصناعة 

االدوية بصورة خاصة.
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مديرية تنفيذ القاسم
العدد/485/تم2014

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ القاس�م الس�يارة املرقمة 
)11830(باب�ل ن�وع هونداي توس�ان موديل 
2011املودعه يف معرض باقر الش�مري العائدة 

للمدين ابراهيم محمد رضا ابراهيم الس�عربي 
املحج�وزة لق�اء طل�ب الدائنة )غف�ران حامد 
)18470990(ثماني�ة ع�ر  البال�غ  كاظ�م( 
ملي�ون واربعمائة وس�بعون الف وتس�عمائة 
وتس�عون دينار(فعىل الراغب بالراء مراجعة 
ه�ذة املديري�ة خالل عرة ايام تب�دا من اليوم 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  للن�ر  الت�ايل 
القانوني�ة البالغ�ة 10%م�ن القيم�ة املق�درة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
عدي حاتم عبد الواحد

املواصفات
1/نوع السيارة/ هونداي توسان ستيشن
2/رقم السيارة/ 11830بابل رقم  ورقي

KMHJT81BBBU276932/3/رقم الشايص
5/مودي�ل  الس�يارة/تعمل          4/حال�ة 

السيارة/2011
1QVR02294750/6/رقم السنوية

7/لون الس�يارة/ابيض غري محداد             8/ 
حجم القمارة/قمارة مفردة

9/القيمة املقدرة/ )15/000/000( خمس�ة 
عر مليون    دينار

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 545/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م37 ارايض 
امليناء 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها
الن�وع : مل�ك رصف

املساحة : م2 اولك 2
املشتمالت : العقار مفرز اىل دارين بصورة غري 
رس�مية 1- استقبال وغرفتان ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي 2- اس�تقبال وغرفتان ومطبخ 

وحمام ومرفق صحي
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائرة التس�جيل العق�اري يف البرصة 
/2 باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاله 
العائد للراه�ن وعد عبد الصاحب حس�ن لقاء 
طل�ب الدائن املرته�ن مرصف الرافدي�ن البالغ 
ملي�ون  وتس�عون  اثن�ان   )92.400.000(
واربعمائة الف دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل 30 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة التقل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 95.000.000( خمسه 
وتس�عون ملي�ون دين�ار فق�ط وان املزاي�دة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة/2

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 1138/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م37 ارايض 
امليناء 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها
الن�وع : مل�ك رصف

املساحة : 70.75م2 اولك /1
املشتمالت : العقار مفرز اىل دارين بصورة غري 
رسمية 1- اس�تقبال وغرفتني ومطبخ وحمام 
ومرف�ق صح�ي 2- غرفت�ني ومطب�خ وحمام 

ومرفق صحي
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2 
باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن لفتة لعيبي حس�ن لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين البالغ )30.000.000( 
ثالث�ون مليون دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل 30 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة التقل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 80.000.000( ثمانون 
ملي�ون دين�ار فق�ط وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة/2

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 204/11

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م44 املعقل 
ومنطقة السكك 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها

الن�وع : مل�ك رصف
املساحة : 02.00 م2 اولك/1

املشتمالت : اس�تقبال وهول وغرفتني ومطبخ 
وحم�ام ومرفق صحي تحتان�ي وغرفة واحدة 

فوقاني
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2 
باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن ضي�اء داود كاظ�م لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين البالغ )32.400.000( 
اثنان وثالثون مليون واربعمائة الف دينار فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل 30 يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
نر ه�ذا االع�الن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة التقل عن 
10% م�ن القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 
60.000.000( س�تون مليون دينار فقط وان 
املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة/2

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الكلية الرتبوية 
املفتوحة  بأسم )انوار محسن نعيم ( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة 
العدد 946/ب/2017
التاريخ 2017/5/10

اعالن
اىل املدعى عليه –ضياء حسني نعمه – املدير 
املفوض لركة س�يف املرتىض للمقاوالت 

العامة /اضافة لوظيفته
اقام املدعي حس�ني شيال كطامي الدعوى 
م�ام  946/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
هذه املحكم�ة ضدك وال�ذي يطلب الحكم 
فيه�ا بالزام�ك بدف�ع  مبل�غ ق�دره مائة 
وخمسة وعرون مليون دينار مع الفائدة 
القانوني�ة عن الصك املحرر من قبلك املرقم 
136577 يف 2017/2/6 وملجهولي�ة محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة عبد الي�ان عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
املرافع�ة املواف�ق 2017/5/22 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 555/2071
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرباط 

الكبري 
الجنس : االرض املفرز منها ش�قق بصورة 

غري رسمية
النوع : ملك رصف

املساحة : 16.00 م2 اولك 4
املش�تمالت : بناي�ة تتك�ون م�ن طابق�ني 
تحتوي عىل تسعة شقق وكل شقة تحتوي 
ع�ىل غرفت�ان ومطب�خ وحم�ام ومرف�ق 

صحي 
الشاغل : املستاجرين

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 
املوص�وف  العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة   2/
اعاله العائد للراهن كاظم ش�اكر عبد الله 
لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
البال�غ )24.000.000( اربع�ة وع�رون 
مليون دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا 
من الي�وم الت�ايل لتاريخ نر ه�ذا االعالن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية التقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 45.000.000( 
اربعمائة وخمسون مليون دينار فقط وان 
املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف 
البرصة/2

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 4429/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م37 ارايض 
امليناء 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها
النوع : ملك رصف

املساحة : 94.90م2
: اس�تقبال وه�ول وغرفت�ني  املش�تمالت 

ومطبخ وحمام ومرفق صحي 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 
/2 باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراه�ن حمي�د فالح ش�طيف لقاء 
طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ 
)18.000.000( ثمانية عر مليون  دينار 
فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ ن�ر هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
التق�ل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 65.000.000(خمس�ة و س�تون 
مليون دينار فقط وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف 
البرصة/2

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 954/2092
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرباط 

الكبري 
الجن�س : ارض ال�دار م�ع ابنيته�ا

النوع : ملك رصف
املساحة : 74.00 م2 اولك/1

املشتمالت : اس�تقبال وهول وغرفتني ومطبخ 
وحم�ام ومرف�ق صحي تحتان�ي  واربعة غرف 

فوقاني
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2 
باملزايدة العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد 
للراهن صالح عيل بدن لقاء طلب الدائن املرتهن 
مرصف الرافدين البال�غ )21.600.000( واحد 
وع�رون ملي�ون وس�تمائة  الف دين�ار فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة 
خالل 30 يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�ر ه�ذا االع�الن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة التقل عن 
10% م�ن القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 
75.000.000( خمس�ة وسبعون  مليون دينار 
فقط وان املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف 
البرصة/2

اعالن جريدة
اىل /الريك  مصطفى مجيد حميد 

اقت�ىض... حضورك اىل صندوق االس�كان 
اش�ور  رشك�ة  ق�رب  الكائ�ن  العراق�ي 
للمقاوالت /شارع خريسان وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد 
) بلس�م عب�د الوه�اب غضب�ان ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
)1625/14( مقاطعة )5رشقي ش�فته(  
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�ر ي�وم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
نر االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

تنويه
الخمي�س  العراق�ي  املس�تقبل  يف  ن�ر 
2017/5/11 الع�دد 1438 اعالن مديرية 
تنفي�ذ الب�رصة 2017/875 محمد ماجد 
عبد االمري سقط سهوا يف االعالن اوصاف 
املحرر ق�رار محكمة بداءة البرصة بالعدد 
ل�ذا   2016/11/27 يف  1448/ب/2016 

اقتىض التنويه

مديرية التس�جيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 2338/3
املحلة او رقم واسم املقاطعة : م38 

خمسة ميل 
الجنس : ارض   الدار مع ابنيتها

النوع : ملك رصف
املساحة : 15.00 م2 اولك/1

املش�تمالت : اس�تقبال وغرفتان ومطبخ 
وحم�ام ومرافق صح�ي تحتان�ي وهول 
وغرفتان ومطب�خ وحمام ومرافق صحي 

فوقاني 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 
/2 باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراه�ن فاطمة جال�س فرطوس 
لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
البالغ )30.000.00( ثالثون مليون دينار 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة 
ه�ذه الدائرة خ�الل 30 يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ ن�ر ه�ذا االع�الن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية التقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 75.000.000( 
خمسة وس�بعون مليون دينار فقط  وان 
املزايدة ستجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف 
البرصة/2

مديرية التس�جيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التس�جيل او رقم القطعة : 288/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م38 
خمسة ميل 

الجنس : ارض     العمارة مع ابنيتها
النوع : ملك رصف
املساحة : 25.00 م2 اولك/1

املش�تمالت : اس�تقبال وه�ول وغرفت�ني 
ومطبخ وحمام موفق

الشاغل : املالك
مقدار املبيع : تمام العقار

ستبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 
/2 باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اعاله العائ�د للراهن كام�ل صايف مهبش 
لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
وع�رون  واح�د   )21.600.00( البال�غ 
مليون وس�تمائة الف دين�ار فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل 30 يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نر هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
التقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 75.000.000( خمسة وسبعون 
مليون  دينار فقط وان املزايدة ستجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف 
البرصة/2

مديرية التس�جيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 1371/3
املحلة او رقم واسم املقاطعة : م37 

ارايض املين�اء 
الجنس : ارض الدار مع  ابنيتها

النوع : ملك رصف
املساحة : 25.3 م2 اولك/1

املش�تمالت : اس�تقبال وه�ول و3غ�رف 
ومطب�خ وحم�ام ومرفق صح�ي وهيكل 

يحتوي عىل ثالث غرف فوقاني
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع  دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 
/2 باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اعاله العائد للراهن عيل محسن عيل لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرته�ن م�رصف الرافدين 
وثالث�ون  اثن�ان   )32.400.000( البال�غ 
ملي�ون واربعمائة الف دينار فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل 30 يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نر هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
التقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 75.000.000( خمسة وسبعون 
مليون دينار فقط وان املزايدة ستجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف 
البرصة/2

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 1932/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م38 خمسة ميل 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها

النوع : ملك رصف
املساحة : 03.65 م2 اولك/1

املش�تمالت : اس�تقبال  وغرفتان ومطبخ وحمام 
ومرفق صح�ي تحتاني وه�ول وغرفتان ومطبخ 

وحمام ومرفق صحي فوقاني 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائرة التس�جيل العق�اري يف البرصة /2 
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراهن ضياء داود كاظم لقاء طلب الدائن املرتهن 
م�رصف الرافدي�ن البال�غ )32.400.000( اثنان 
وثالثون مليون واربعمائة الف دينار فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 30 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاري�خ نر هذا 
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية التقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة ) 75.000.000( خمسة وسبعون 
مليون دينار فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة 

12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة/2

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/5/7 لتسجيل تمام العقار تسلسل 2273 
محلة الجمهورية  بأسم مهند قاسم نارص مجددا 
باعتب�ار حائز له بصيغ�ة املالك للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم 43 
لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كم من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق  معين�ة عىل هذا 
العق�ار تقدي�م مالديه من بينات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل م�دة ثالث�ني يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لنر هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
مدة ه�ذا االع�الن وذلك الثب�ات حقوق�ه موقعيا 
من الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا 

الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 553/2071

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرباط الكبري  
الجنس : ارض العمارة مع ابنيتها

النوع : ملك رصف
املساحة : 16.00 م2 اولك/4

املش�تمالت : بناي�ة تتك�ون من طابق�ني تحتوي 
عىل تس�عة شقق وكل ش�قة تحتوي عىل غرفتان 

ومطبخ وحمام ومرفق صحي  
الشاغل : املستاجرين

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائرة التس�جيل العق�اري يف البرصة /2 
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراهن كاظم ش�اكر عب�د الله لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين البال�غ )48.000.000( 
ثماني�ة واربع�ون مليون دين�ار فع�ىل الراغب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاريخ ن�ر هذا االعالن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفية التقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة ) 450.000.000( اربعمائ�ة وخمس�ون 
مليون دينار فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة 

12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة/2

البرصة عن  الكهربائية يف  الطاقة  العامة النتاج  املديرية  تعلن 
تاجري قطعة ارض فارغة بمساحة )4(م2 داخل مقر املديرية 
نصب  لغرض  الحجاج   /كوت  الطويسة  تقاطع  يف  الواقع 
قانون  وفق  العلنية  املزايدة  طريق  عن  اعالنات  عرض  شاشة 
فعىل  املعدل   2013 لسنة   )21( رقم  الدولة  اموال  وايجار  بيع 
الشؤون  قسم  مراجعة  العلنية  باملزايدة  باملشاركة  الراغبني 
التجارية لالطالع  عىل التفاصيل وايداع مبلغ التامينات البالغة 
20% من بدل االيجار املقدر واملستمسكات القانونية وسيكون 
موعد املزايدة يف الساعة العارشة صباحا بعد مرور مدة 30 يوما 
تبدا من اليوم الذي ييل نر االعالن يف الصحيفة واذا صادف يوم 

عطلة رسمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه مبارشة
المهندس
تحسين زكي سالم
المدير العام وكالة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 

اعالن)قسم الشؤون القانونية (

وزارة النقل 
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

جلنة البيع والتاجري املركزية
تنويه

للسكك  العامة   الركة  اعالن  يف  سهوا  ورد 
بالعدد 1438 يف 2017/5/11  العراقية  الحديد 
كلمة )املدرج تفاصيله ادناه مساطحة والعائد 
ادناه  تفاصيله  )املدرج  والصحيح   ) لركتنا 

والعائد لركتنا ( لذا اقتىض التنويه
الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

اعالن
مناقصة استريادية

2017/3 م/د جتهيز  ورق عازل مفرنش بالرقم الرمزي B/R129 -بكمية )40طن( املرقمة )ملعمل حموالت التوزيع (
)معلنة للمرة الثانية (

تاريخ الغلق ) 2017/5/31(
ي�ر ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشك�ة دياىل العام�ة( بدعوة مقدم�ي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )ورق عازل مفرنش بالرقم الرمزي 

R129/B( مع مالحظة ماياتي:
1-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال 
)رشك�ة دياىل العامة ( وعرب الربيد االلكرتوني ) www.dialacompany.com( وخالل 
اي�ام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة الس�ابعة والنصف صباحا 
وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مساءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

مع مالحظة ماييل :
أ-الكلف�ة التخمينية للمناقصة هي ) 152000( دوالر ) مائة واثنان وخمس�ون الف 

دوالر فقط ( واصل مخازن الركة 
ب-مق�دار مبل�غ التامينات  االولي�ة للمناقصة ه�و ) 4560( دوالر )فقط مائة الف 

دينار الغريها( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مستندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف 
دين�ار الغريه�ا( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقص�ة من قبل رشكتنا حيث تعاد 

ثم�ن الوثائ�ق  فق�ط دون تعوي�ض ملقدم�ي العط�اءات 
د-ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) 
نم�اذج العط�اء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن 

تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الركات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي 

او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة 
الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية 
ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2017/5/31 وان العطاءات  املتاخرة سوف ترفض 
وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور 
يف العن�وان  االت�ي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا لي�وم 2017/6/1 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم 

التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

المدير العام/ورئيس مجلس االدارة

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2

اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة : 1288/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م37 ارايض امليناء 
الخالية 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها
النوع : ملك رصف

املس�احة : 25.00 م2 اولك/1
املشتمالت : استقبال  وهول واربعة غرف ومطبخ وحمام 

ومرفق صحي 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة /2 باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن كاظم معن 
عودة لق�اء طلب الدائن املرتهن م�رصف الرافدين البالغ 
)13.200.000( ثالث�ة ع�ر مليون ومائت�ان الف دينار 
فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل 30 يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نر هذا 
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفية التقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 75.000.000( خمسة وسبعون مليون دينار فقط وان 

املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة/2
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         حوار /قاسم وداي الربيعي 

 الشاعر طالب حسن ولد في مدينة 
الكاظمية عام 1951 دخل الكتاتيب 
وحفظ القرآن  هو تجربة ش�عرية 
رائع�ة له�ا تاريخها الطوي�ل فهو 
ليس وليد صدفة أو ش�اعر صنعته 
صفح�ات التواص�ل االجتماعي بل 
كان ل�ه تاريخ حافل باإلب�داع منذ 
صب�اه كتب الش�عر والقصة نش�ر 
في الصح�ف منذ ثمانين�ات القرن 
الماضي  صدرت له تسعة مجاميع 
شعرية ومجموعة قصصية واحدة 
. حدثني على رحلته وما يش�عر به 
وما يهم المش�هد الثقافي العراقي 
فكان�ت بدايتي معه ح�ول البدايات 

وكيف نشأ الشعر معه
_ مت�ى كان�ت بدايت�ك م�ع الش�عر 

والقراءة
 البداي�ة كانت مث�ل أي بداية أخرى 
لش�اب في طور التفتح والتكوين. 
واستقبال الحياة واألشياء بعفوية 
طاغي�ة وحم�اس تش�وبه البراءة 
وتسكنه الدهشة. .قراءات بسيطة 
في كتب شعبية مصورة. ..المقداد 
.الزير س�الم. .حس�ن  والمياس�ة. 
رأس الغول وألف ليلة وليلة. ..ومن 
.لتش�مل  الذائق�ة.  توس�عت  ث�م. 
جب�ران خلي�ل جب�ران ومصطفى 
.ونجي�ب  المنفلوط�ي.  لطف�ي 
محف�وظ وإحس�ان عب�د القدوس 
ومحمد عبد الحليم عبد الله وغائب 
خضي�ر  ومحم�د  فرم�ان  طعم�ه 
ومن الش�عراء الجواهري وشوقي 
وم�ا  والبيات�ي  ون�ازك  والس�ياب 
متوفر من شعر عالمي مترجم. .....
أما بالنس�بة للمرجعيات التي أثرت 

ب�ي عالميا رامب�و وب�ود لير وري 
تس�وس. .وعربيا أدونيس ومحمد 

الماغوط وحسين مردان. ..
_ ما الذي منحه الشعر لطالب حسن 

وأنت تجربة لها مساحتها 
 منحن�ي الش�عر الكثي�ر. .منحن�ي 
للوط�ن.  باالنتم�اء  اإلحس�اس 
.واألرض والناس الفقراء ..منحني 
الح�ب الحقيقي لكل ام�رأة عراقية 
باسلة تشجر تنور محبتها وتنتظر 
ع�ودة الغائب. .منحني الهواء الذي 
أتنف�س والت�راب ال�ذي أحتض�ن. 
.منحني عشق الحرية وحب التأمل 
والتطلع للمستقبل بعيون مفتوحة 
على اتس�اعها. .منحن�ي كل ما هو 
مده�ش وعميق. .منحن�ي كل هذا 
ولم أمنحه سوى الوالء والتبتل في 

محرابه. .
الثقاف�ي  المش�هد  تق�رأ  كي�ف   _
العراق�ي ه�ذه األي�ام بع�د مرحلة 

حرية النشر
 أرى أن مش�هدنا الثقاف�ي م�ازال 
م�ن  الكثي�ر  وج�ود  رغ�م  بخي�ر 
المالحظات والسلبيات التي تعتريه 
وتعكر صف�و مس�يرته ولعل أكبر 
هذه الس�لبيات وأش�د ها إيذاء هو 
هذا المديح المجاني واالستس�هال 
ف�ي الكتابة لمج�رد م�لء الفراغ. 
.وبخاصة من بعض الش�باب الذين 
يتعجلون الش�هرة واالنتش�ار على 
حس�اب اإلبداع والكتابات الرصينة 

النافعة
_ أن�ت ته�رب بعي�دا ع�ن الضج�ة 

وتكتب كما يحلو لك
 اله�روب إل�ى أي�ن؟ إن كان هن�اك 
حق�ا ثمة هروب فه�و الهروب إلى 
وبخاص�ة  الش�عراء  .كل  األم�ام. 

أن  يس�تطيعون  الحداث�ة  ش�عراء 
أو  العمودي�ة  القصي�دة  يكتب�وا 
قصي�دة التفعيلة. .لكن كم ش�اعر 
عمودي يس�تطيع أن يكتب قصيدة 
نثر؟ ! ال أعتقد أن المقارنة ستكون 

في صالح من يري�د أن يراهن على 
ضم�ور أو م�وت قصي�دة النثر مع 
م�رور الزم�ن ألنها الزمن نفس�ه. 
.أقص�د أنه�ا ج�زءا ال يتج�زأ م�ن 

المستقبل المنظور. .

_ م�ا يقل�ق الش�اعر الي�وم النق�د 
والنق�اد ت�رى كيف ترى مش�هدنا 

النقدي
 زم�ن النق�اد الكب�ار غادرن�ا هذه 
هي الحقيقة رغ�م مرارتها. .ربيع 

النق�د ال�ذي كان يزه�و بأش�جاره 
الباس�قات. .د علي ج�واد الطاهر. 
..مدن�ي صالح. .عناد غزوان. جبرا 
اطيمش.  جبرا....محس�ن  إبراهيم 
.مالك ألمطلبي. .أمد الله في عمره. 
...النقد اآلن يعاني من آفة الكس�ل 
والمجام�الت.  الثقاف�ي  والفق�ر 
..نقادن�ا اليوم أغلبه�م ال يقرئون. 
.نعم هنالك اس�تثناءات لكنها قليلة 
ج�دا وبعضه�م ت�رك النق�د واتجه 

لكتابة الرواية أو الشعر. .؟؟!!
_ ع�رف عن�ك بش�اعر النص�وص 
القصيرة  علما انك كتبت النصوص 
الطويل�ة  نع�م أنا ش�اعر نصوص 
قصيرة ويش�رفني أن أكون كذلك. 
.قصي�دة النثر الحديثة ليس�ت ثوبا 
نفصل�ه حس�ب قياس�ات الط�ول 
والخص�ر.  واإلرداف  والع�رض 
..ه�ي ال تحتمل كل هذا )الحش�و ( 
الذي نراه عند بع�ض من يكتبونها 
اآلن. .ورغ�م أني كتب�ت الكثير من 
النص�وص الطويلة ف�ي مجاميعي 
الش�عرية األول�ى :تأبي�ن عائل�ي. 
.أتهجى حكمة التراب. .ثريات أور. 
.لم يعد الصمت ممكنا. ..لكني أرى 
أن الن�ص القصي�ر ومض�ة أرضية 
تض�يء عتم�ة المجه�ول وتكس�ر 
قاعدة المألوف. . _ هل هناك شاعر 
حقيق�ي أم ه�ي فوض�ى صديقي 
الطالب  من نافلة القول إن الشاعر 
الحقيقي هو الذي يدهشنا بقدرته 
الخالقة على النفاذ إلى جوهر النص 
الشعري وسبر غور بنيته واستكناه 
روحه بلغة رائقة وعميقة وبسيطة 
ف�ي آن واحد بعيدا ع�ن لغة التعالم 
والتعال�ي واإليه�ام. .عب�ر في�ض 
من الدالالت واإلش�ارات والدهشة 

المحببة التي تسمو بالنص وترتفع 
به نحو فضاء اإلب�داع والديمومة. 
.ما يؤلمني حقا هو فوضى النش�ر 
المجان�ي وه�ذا الك�م الهائ�ل من 

الالمعنى. ...
_ أراك تعشق الحزن بل أجدك تدمنه 

في تجربتك الشعرية 
 ل�كل ش�اعر مفرداته األثي�رة إلى 
الت�ي يغترفها  نفس�ه ومرجعياته 
من خزي�ن الذاك�رة ويحوله�ا إلى 
كلم�ات يعلقها في عن�ق القصائد. 
.وبم�ا إن الش�اعر اب�ن بيئته فهو 
يتكي�ف حس�ب المناخ الع�ام لهذه 
البيئ�ة. .ال أق�ول إن كل ش�يء في 
حيات�ي كان يلف�ه الح�زن والكآبة 
لك�ن الذي مررت به م�ن يتم مبكر 
وفق�ر وج�وع وس�جون وحروب 
عبثية جعلني أردد دائما مع نفسي 
الماغ�وط  الكبي�ر  الش�اعر  ق�ول 
)الفرح ليس مهنتي. ..(!! _ هل أنت 
مع حرية النش�ر أم تجد أن للرقابة 

دورها في أظهار الجميل
 نع�م أنا مع حرية النش�ر العقالني 
م�ع  ولي�س  المفي�د  وااليجاب�ي 
تس�وده  ال�ذي  المنفل�ت  النش�ر 
الفوضى وحمى التسابق للمتاجرة 
والجن�س.  والدي�ن  بالش�عارات 
.الرقاب�ة جيدة في بع�ض األحيان 
ش�رط أن يكون مصدرها القانون 
لغ�ة  م�ع  يتماه�ا  ال�ذي  الع�ادل 
العص�ر وحرك�ة التاري�خ والفه�م 
.ال  المجتم�ع.  لطبيع�ة  الصحي�ح 
نريد رقابة صارمة أقرب لالستبداد 
والدكتاتوري�ة. وال رقاب�ة س�ائبة 
تكون الس�بب في تعاظم الظواهر 
السلبية التي تؤثر في بناء اإلنسان 

وتطلعه نحو المستقبل. ...

           فاخر الداغري

حين يأت�ي االهداء رقيقاً ف�إن رقته هذه تعني 
رقة اإلحس�اس به حي�ث ان القاص فاهم وارد 
العفريت قد فقد والده وهو في مقتبل الش�باب 

إذ “ رحل دون ان يجني الثمار” 
فكانت مأس�اة ال يملك إزاءها غير الدموع التي 
أغدقه�ا االبن البار في معين اب�وة كانت ترعاه 
وتحنو عليه حني�ن االقحوانة حين تفقد بعضاً 
م�ن أوراقه�ا الت�ي تش�كل منه�ا وردة يف�وح 

عطرها في أركان حياة العفريت .
وأم�ام األم الحنون يقف مندهش�اً من طيبتها 
وإغ�داق حنانها ف�ي معين األموم�ة يوم صار 
المولود فرحاً غامراً اعتزت به األم بين قريباتها 

وصويحباتها .
وج�اء التقدي�م مقرون�اً بتنام�ي الغ�رس في 
بس�تان نخيل يأوي اليه الجائعون ويأكلون من 
ثماره بع�د ان يس�تظل بفيئ�ه المتعبون حيث 

أفص�ح األديب كمال الس�عدون فح�وى رفقته 
للديب العفريت ففاض إحساسا بأخوة صادقة 
وازده�ى وفاء لعالقة نوعية بصديق ذا حس�ب 

ونسب نوعيين ، وراح ان يقول :
اخوة في صالة القلب ثابتة

وما لقرابة اال دونها نسبا
وإزاء هذه القيم األخالقية العليا أقف مباركاً عن 
فح�وى قصة حملت عنوان )وقت( حوتها هذه 
المجوع�ة القصصي�ة للعفري�ت قوامها ثماني 
كلم�ات فق�ط ذات مضامي�ن بالغية مش�بعة 
بخيال معنوي : مس�ك بتالبي�ب الوقت فالتفت 

حول عنقه عقارب الساعة.
نص رائع جداً وتصرف ذكي جداً تجاه الزمن

وهذا إبداع في توظيف الزمن لصالح اإلنس�ان 
ك�ون الزم�ن أش�اد حض�ارة وادي الرافدي�ن 
في عص�ور ما قب�ل التاريخ ، وج�اءت ملحمة 
كلكامش نموذجاً نوعياً في رؤيا االديب الراحل 
ط�ه باقر حين وصفها بأنه�ا  “أقدم أدب عرفه 
العال�م القديم فهي اقدم ن�وع من ادب المالحم 

البطولي�ة في تاري�خ جميع الحض�ارات وإنها 
أكم�ل وأط�ول ملحم�ة اس�توعبتها حضارات 

العالم القديم.
ف�ي كتابات األدي�ب القاص العفريت اس�تلهام 
للخيال المطلق وبيادر يغترف منها متى يش�اء 

ساعة كتابته القصة القصيرة .
أنه�ا معايش�ة وجدانية م�ع واقع خي�ال أدبي 
يس�تقي منه القاص العفري�ت روائع فكره في 
تجسيد الحدث كون القصة حدث يعيشه القاص 

مع نفسه أوالً ثم يسطره على الورق ثانياً .
وعليه ...تش�كل “ أوراق عل�ى أبواب الخريف” 
مجموع�ة قصصي�ة اس�توعبت فك�ر الق�اص 
العفريت فه�ا هو يصف مش�هد توديع احدهم 
محموالً على آلة الحدباء ، ولعله ردد في س�ره 

قول الشاعر :
كل ابن انثى وان طالت سالمته

يوماً على آلة الحدباء محمول 
انه يس�تعير هذا الحدث ب�كل حذافيره ويصف 
مش�هد توديع جن�ازة أحده�م وكان م�ن بين 

المشيعين ش�اعر “ هز عقاله فرفرت كوفيات 
النشامى كالبيارق” 

انه تش�بيه رائ�ع ل�ه دالالت بالغي�ة مصحوباً 
بمورثات بيئية ذات عالقة بواقع الحال ينم عن 
ان المتواجدي�ن تح�ت البيارق أبطال ش�جعان 
تخف�ق ف�وق رؤوس�هم الراي�ات فه�م قوم ال 
ينام�ون عل�ى الضي�م انه�م اب�اة يدافعون عن 

الِعرض والمال .
تبق�ى “ اوراق على اب�واب الخريف “ فيض من 
البالغة في كتابة القصة القصيرة قوامها سبع 
عش�رة قصة كتبت في رفض الحصار والرغبة 
الصادقة في توفير مستقبل زاهر لوطن يعيش 
استشراقات حب الخير وتوفير السعادة لوطن 
التهم�ت داعش جزءاً منه فه�ب المدافعون عن 
وطنهم بضراوة الشجعان االبطال مدافعين عن 
كل القيم واألماني العذاب ويحدوهم قول بشار 

بن برد :
وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى

وبالشوك والخمطي حمر ثعالبه

العفريت يف »اوراق عىل ابواب اخلريف«

الشاعر طالب حسن : مشهدنا الثقايف بخري رغم املديح املجاين

محافظة املثنى
مديرية بلدية السماوة

شعبة تنظيم املدن
العدد 6863

التاريخ 2017/5/9
اعالن

اس�تنادا اىل كتاب مديرية التخطيط العمراني يف املثنى املرقم 392 يف 2017/4/12 تعلن مديرية 
بلدي�ة الس�ماوة ع�ن التصميم القطاعي املرق�م 700 الخ�اص بافراز القطع�ة املرقمة 181/7 
م6 اب�و مح�ار والعائدة اىل دائرة س�كك املثنى ملدة 30 ثالثون يوما بموج�ب املادة )43 ،44( من 
قانون ادارة البلديات املرقم 65 لسنة 1964 املعدل فعىل كافة الدوائر الرسمية والقطاع الخاص 
واملختلط تقديم اعرتاضهم خالل مدة االعالن اعاله وس�تتم مصادقة التصميم اعاله بعد انتهاء 

الفقرة املذكورة
ر.مهندسني 
احمد رزاق احمد
مدير بلدية السماوة

محكمة بداءة السماوة
العدد 491/ب/2015
التاريخ 2017/5/11

اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة الس�ماوة بالعدد 491/ب/2015 يف 2015/12/30 
واملكتس�ب الدرجة القطعية واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 1/53 مقاطعة 11 الجربوعية 
وال حاف�ظ بيعا واملوصوف ادناه مل�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة محكمة بداءة الس�ماوة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظه�را من يوم الثالثني 
من تاريخ نرش االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 10% من القيمة الكلية 
البالغة ثالثمائة وس�بعون ملي�ون وثمانمائة الف دينار ان لم يكونوا م�ن الرشكاء وعند انتهاء 
امل�دة املذك�ورة وس�تجري االحالة القطعية وفقا لالص�ول علما ان الدفع نق�دا وان الداللية عىل 

املشرتي واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيعترب اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض
فليح حسن جاسم

االوصاف:
ارض زراعي�ة خالي�ة من الزرع واملش�يدات تقع يف منطقة الجربوعية يف الس�ماوة قرب س�كة 

القطار القديمة مساحتها 8 دونم و 6 اولك جنسها زراعية تسقى بالواسطة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/311
التاريخ 2017/4/6

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف العق�ار تسلس�ل 3/20071 حي الن�ر  الواقع يف النج�ف العائد 
للمدين   عيل حسني عيل املحجوز لقاء طلب الدائن ورثة حسني عيل   البالغ 34.424.997 اربعة 
وثالثون مليون واربعمائة واربعة وعرشون الف وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار  فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والنرش والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف نجف حي النر 20071/3

2-جنسه ونوعه : عرصة خالية
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته : عب�ارة ع�ن عرصة خالية من الش�واغل عدا بعض االنق�اض  وتحيط بها الدور 
من ثالث جهات

5-مساحته : 200م2
6-درجة العمران : اليوجد

7-الشاغل : اليوجد
8-القيمة املقدرة : خمسة وثمانون مليون دينار 85.000.000

املديرية العامة لرشطة محافظة النجف االرشف
العدد 7379

التاريخ 2009/3/24
فقد الشخص املدعو )مصطفى سمري شهيد( يف 2009/2/18 البالغ من العمر سبعة عرش سنة  
خ�رج متوجه�ا اىل محافظة بغداد لغرض التس�وق وكان يرتدي قمصله جلد س�وداء وبنطلون 
كت�ان بيج�ي فعىل من يعث�ر عليه مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثون يوم�ا من ثاني يوم 

النرش بالصحف املحلية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد90/ش/2017
التاريخ 2017/5/8

اعالن
اىل املدعى عليه /جميل مايد مهلهل

اقام�ت املدعيه /زينب نارص مهله�ل الدعوى الرشعية املرقمة اعاله الت�ي تطلب فيها التفريق 
للهج�ر ولذا تبليغ�ك موجب كتاب مركز رشط�ة الزبري بالع�دد 4837 يف 2017/4/22 تبني انك 
مرتح�ل اىل جهة مجهولة عليه قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يوم 2017/5/24 الس�اعة العارشة صباحا ويف حال عدم الحضور س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا 
القايض
 سعد نجم عبد

فقدان هوية
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من كلية الطب جامعة الكوفة /املرحلة الخامس�ة بأس�م الطلبة 

)ظفر عيل عبد الصاحب فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة االسالمية قسم القانون /املرحلة االوىل بأسم الطالب ) 

مصطفى شاكر رزوقي جاسم( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /
لجن�ة التقدير املرق�م 84 يف 2017/4/13  تاجري 
االمالك املدرج�ة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة 
طيا والبالغ عددها )27( ملك استنادا لقانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخالل 
م�دة 30 يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % 
من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام 
الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون 
م�كان اجراءه�ا يف مق�ر مديرية بلدي�ة امليمونة 
ويتحم�ل من ترس�وا علي�ه املزايدة اج�ور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

المهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية مدة االيجارمساحته م2رقمه وموقعهنوع الملكت
القيمة التقديرية كتابارقما

مليونين وخمسمائة  الف2500000ثالث سنوات2400الميمونةحديقة1

علوة بيع 2
مليونين وخمسمائة  الف2500000ثالث سنوات15الميمونةاالسماك

علوة بيع 3
مليونين وخمسمائة  الف2500000ثالث سنوات400الميمونةالخضروات

علوة بيع 4
مليونين وخمسمائة  الف2500000ثالث سنوات400الميمونةالمواشي

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت5

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت6

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت7

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت8

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت9

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت10

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت11

ثالثمائة وخمسون دينار350000ثالث سنوات15الميمونةحانوت12

ثالثمائة وخمسون دينار350000ثالث سنوات15الميمونةحانوت13

ثالثمائة وخمسون دينار350000ثالث سنوات15الميمونةحانوت14

ثالثمائة وخمسون دينار350000ثالث سنوات15الميمونةحانوت15

ثالثمائة وخمسون دينار350000ثالث سنوات15الميمونةحانوت16

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت17

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت18

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت19

نصف كازينوا 20
مليون وخمسمائة دينار1500000ثالث سنوات1500الميمونةالطابق الثاني

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت21

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت22

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت23

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت24

اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15الميمونةكشك25

ثالثمائة وخمسون دينار350000ثالث سنوات15الميمونةحانوت26

ثالثمائة وخمسون دينار350000ثالث سنوات15الميمونةحانوت27

العدد: 132 
التاريخ: 2017/4/19
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العدد )1439( االحد  14  آيار  2017
اعالنات9

تعل�ن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية 
بلدي�ة الس�ماوة وذلك باملزاي�دة العلنية وف�ق تعليمات  قانون 
) 21(لس�نة 2013املع�دل فع�ى الراغب�ن االش�راك باملزايدة 
مراجع�ة املديري�ة اعاه خ�ال 30 يوما وتبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا 
من اليوم االخري من مدة االعان املنشور فعى الراغبن االشراك 
باملزاي�دة العلني�ة مراجعة البلدي�ة لدفع التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 20% من القيمة املقدرة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية  تؤج�ل املزاي�دة اىل اليوم التايل ع�ى ان يتحمل 
املس�تاجر اجور نرش االعان واجور اللجان واملصاريف االخرى 

املرتبة عى ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار
ر. مهندسين 
احمد رزاق احمد
مدير بلدية السماوة وكالة

الرشوط :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن
3-كل مايضاف للمنش�ا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه 

االضافة بموافقة البلدية
4-عى املستاجر اخاء العقار عن حاجة البلدية اليه

5-تسديد االيجار كاما خال شهر من تاريخ االحالة
6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته 

وتسليم املاجور بحالة جيدة
7-عى املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-يتحمل من يرسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان والداللية 
واجور لجنتي التقدير والتثمن والبيع وااليجار

ت
اسم 
العقار

مبلغ االيجاراملوقع 
غرض 

االستعمال

1
مكتب 
رقم )1(

داخل علوة 
الفواكه

3200000 ثالثة 
ماليني ومائتان الف 

دينار

مكتب لبيع 
الفواكه 
واخلضر

تعل�ن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية 
بلدي�ة الس�ماوة وذلك باملزاي�دة العلنية وف�ق تعليمات  قانون 
) 21(لس�نة 2013املع�دل فع�ى الراغب�ن االش�راك باملزايدة 
مراجع�ة املديري�ة اعاه خ�ال 15 يوما وتبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا 
من اليوم االخري من مدة االعان املنشور فعى الراغبن االشراك 
باملزاي�دة العلني�ة مراجعة البلدي�ة لدفع التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 20% من القيمة املقدرة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية  تؤج�ل املزاي�دة اىل اليوم التايل ع�ى ان يتحمل 
املس�تاجر اجور نرش االعان واجور اللجان واملصاريف االخرى 

املرتبة عى ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار
ر. مهندسين 
احمد رزاق احمد
مدير بلدية السماوة وكالة

الرشوط :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن
3-كل مايضاف للمنش�ا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه 

االضافة بموافقة البلدية
4-عى املستاجر اخاء العقار عن حاجة البلدية اليه

5-تسديد االيجار كاما خال شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة 
واحدة من تاريخ االحالة

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته 
وتسليم املاجور بحالة جيدة

7-عى املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة
8-يتحمل من يرسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان والداللية 

واجور لجنتي التقدير والتثمن والبيع وااليجار

مبلغ االيجاراملوقع اسم العقارت
غرض 

االستعمال

1
محالت ارقام 
)1و2و3و14و9(

ثانوية 
التحرير /

الغربي

725000)سبعمائة 
وخمسة وعشرون 

الف دينار(
جتاري

تعل�ن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيات وزارة النقل 
عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )34( اربعة 
وثاثون عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لشاغليها بصورة 
اصولي�ة وفق�ا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 املعدل وخال )30(ثاث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعان يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة 
صباحا يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعى الراغبن  االش�راك يف 
املزاي�دة العلني�ة تقدي�م طلباتهم اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية 
بهذه الرشك�ة واالطاع عى رشوط املزايدة مس�تصحبن معهم 
املستمس�كات التالية هوي�ة االحوال املدنية ) مصورة ( ش�هادة 
الجنس�ية ) مص�ورة ( بطاق�ة الس�كن مصورة ودف�ع تامينات 
بنسبة 5% خمسة باملائة من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق 
المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور نرش االعان %2 .

رياض سوادي شمخي
المدير العام /وكالة
للشركة العامة لموانئ العراق

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

م/نرش اعالن مزايدة رقم 2017/11 لبيع عقارات واقعة يف منطقة معمل االسفلتاعالن نكولاعالن

العدد /80
التاريخ 2017/5/11

العدد /81
التاريخ 2017/5/11

العدد/13402/39/5/1
التاريخ 2017/5/11

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االماك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة 
)حس�ب مام�ؤرش ازاءه�ا( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعى من يرغب باالش�راك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خال )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعان يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  
البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلن للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  
املق�درة  بموج�ب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنف�ا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعان البالغة )30( يوم يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة 

يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك.

الدكتور
حسن علي فاضل المحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع واإليجار الثانية

الرشوط املطلوبة:
1 � عى املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عى املستأجر  مراجعة البلدية خال مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خال املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد 
شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األماك التي تؤجر لهم.

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

ساحة وقوف ومبيت 1
سنة واحدةخلف مدرسة العقيلة2950م2بالالسيارات

سنة واحدةحي المتنبي130م19/23662فرن صمون2

حي ميثم التمار)رض( قرب دور 200م2بالفرن صمون3
سنة واحدةمعمل السمنت

ثالث سنواتمنطقة الجمهورية1000م2بالمخزن4

ساحة وقوف ومبين 5
على جزء من القطعة في حي )19×45(م3/6038السيارات

سنة واحدةميسان/قرب البريد

حمافظة النجف االرشف
العدد : 79إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

التاريخ 2017/5/9
تعلن الرشكة العامة  للنقل البحري الواقعة يف املعقل تقاطع حي االندلس 
عن اجراء مزايدة علنية لبيع قطع االرايض العائدة لها الواقعة يف البرصة 
/اب�ي الخصي�ب /طاع الحم�زة /مقاطعة 61 امل�درج  يف الجدول ادناه 
)ارقامها ومس�احتها ( ملوظفيها وفقا لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والتي ستجري يف التاسعة صباحا بعد مرور 
ثاثن يوم تبدا من اليوم التايل من نرش االعان يف الصحيفة الرسمية فعى 
املوظفن الراغبن باالشراك يف املزايدة بالزمان واملكان املعن  مستصحبن 
معهم مستمس�كاتهم االصلية ) هوية االحوال املدنية –شهادة الجنسية 
–بطاقة  الس�كن ( مع نس�خة م�ن التعهد عدم االس�تفادة ووصل ايداع 
التامين�ات البالغة 5 % من القيم�ة املقدرة للقطعة والتعد االحالة قطعية 
اال بتصدي�ق الوزي�ر او من يخول ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة دفع 
اج�ور الخدمة بنس�بة 2% من بدل البيع بضمنه�ا مصاريف واجور نرش 

االعام  يف الصحف ووس�ائل االعام االخرى

املساحة/م2رقم القطعةت
13381250
22986250
33320250
43070250
53210250
63206250
72827250
83293250
92740250

102723250
113059250
123150250
133340250
143033250
152703250
162966250
173221250
182948250
193083250

الرشكة العامة للنقل البحري
اعالن مزايدة رقم )13(لسنة 2017 

203306250
212726250
222765250
232880250
243328250
253169250
262761250
272964300
282829250
293229250
302919250
312848250
322942250
333383250
343388250
353175250
363358250
372716250
383301250
392933250
403387250

المدير العام

39235/كوت االفرنكي181611/1

39200/كوت االفرنكي191609/1

39200/كوت االفرنكي201606/1

39200/كوت االفرنكي211607/1

39200/كوت االفرنكي221604/1

39200/كوت االفرنكي231605/1

39200/كوت االفرنكي241602/1

39200/كوت االفرنكي251603/1

39200/كوت االفرنكي261600/1

39200/كوت االفرنكي271601/1

39200/كوت االفرنكي281599/1

39200/كوت االفرنكي291596/1

39200/كوت االفرنكي301597/1

12، 03، 12/اجلبيلة31530/5

1200/اجلبيلة32479/5

1215/اجلبيلة33531/5

1200/اجلبيلة34502/5

مساحةمقاطعةرقم العقارت

39300/كوت االفرنكي11523/1

39300/كوت االفرنكي21527/1

392200/كوت االفرنكي31526/1

39300/كوت االفرنكي41529/1

39300/كوت االفرنكي51533/1

39200/كوت االفرنكي61536/1

39300/كوت االفرنكي71539/1

39200/كوت االفرنكي81538/1

39200/كوت االفرنكي91508/1

39200/كوت االفرنكي101511/1

39200/كوت االفرنكي111510/1

39200/كوت االفرنكي121512/1

39200/كوت االفرنكي131514/1

39200/كوت االفرنكي141517/1

39200/كوت االفرنكي151521/1

39200/كوت االفرنكي161520/1

39300/كوت االفرنكي171610/1
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عبطان: دعم مطالبنا برفع احلظر سيعجل حتضريات استضافة املباريات
       بغداد/ المستقبل العراقي

تفقيد وزيير الشيباب والرياضية عبيد الحسين 
عبطان ملعب النجف الدويل سيعة 30 الف متفرج 
بعيد وصوله ملحافظية النجيف االرشف قادما من 

العاصمة البحرينية املنامة«.
وذكير عبطيان يف بييان ليوزارة الشيباب تلقيت 
»املستقبل العراقي«، نسيخة منه ان » وفد العراق 
اليذي تواجد يف البحرين خالل اجتماعات كونغرس 
االتحاد الدويل لكرة القدم ملس بوضوح حجم الدعم 
واملساندة للعراق من مختلف دول العالم وحرصها 
عيى عودة العراق اىل املنظومية الدولية التي ترعى 
البطيوالت الكبرية ميا يجعلنا واثقيون جدا من ان 
املسيعى املقبل لرفيع الحظر تماما عين العراق يف 
املباريات الودية والرسيمية لجميع مناطق العراق 

هو بمتناول اليد«.
واضياف ان » هيذه الصورة نفخر بها ويسيتحق 
بلدنا ان نعمل بكل جهد وقوة كمؤسسات رياضية 
مجتمعة لتعزيز مطالبنا املرشوعة بعد ثالثة اشهر 
الكتمال حلقة النجاح وتقديم ملفاتنا السيتضافة 
ونحين  سييما  والتصفييات،  الدوليية  البطيوالت 
مقبليون عيى تكامل وافتتياح مشياريع رياضية 
كبرية نعد العدة إلنجازها خالل العام الحايل والذي 

يليه بعون الله«.
ونوه عبطيان اىل ان » الدعم الداخيل من الحكومة 
و باعى املسيتويات والربمليان والجماهري العراقية 
واعالمنا الريايض الفاعل ، سيكون حلقة متكاملة 
للنجاح املقبل، بمسؤولية مشرتكة لن تقبل تغييب 

اي عنرص او التنكر الي نجاح«.
وكان االتحياد االسييوي لكرة القيدم، وافق االحد 
امليايض، عيى اقامة كالسييكو العراق بين فريقا 
اليزوراء والقوة الجوية ضمن بطولة كأس االتحاد 
االسيوي، يف محافظة اربيل، من جانبه اعرب وزير 
الشيباب والرياضية عن تحفظه عيى محل اقامة 
املباراتن مطالبيا بإقامتهما يف محافظتي البرصة 

وكربالء.
يشار اىل ان، االتحاد الدويل لكرة القدم اعلن الثالثاء 
املايض، رسيمياً رفيع الحظر عن اقامية املباريات 
الودية بثالثة مدن عراقية وهي )كربالء، والبرصة، 

واربيل(«.كميا اكد وزيير الشيباب والرياضة عبد 
الحسين أن هنياك حاجية لعميل كبيري مين أجل 
إنجاح مباراة رفع الحظر،داعيا الحكومات املحلية 
يف اربييل وكربيالء والبيرصة لتوفيري بيئية صحية 

الستضافة املباريات الدولية.
وقال عبد الحسن عبطان »اننا نحتاج إىل عمل كبري 
من أجل إنجياح مباراة رفع الحظير عن املباريات 
الوديية يف مالعيب محافظيات كربيالء املقدسية 

والبيرصة واربييل، تمهيدا لرفع الحظير الكيل عن 
املبارييات الرسيمية يف جميع مالعيب محافظات 
سيتعقد  »اليوزارة  أن  عبطيان  العراق«.واضياف 
اجتماعات مطولة مع اتحاد الكرة وإدارات املالعب 

و املعنين، بغيية تنظيم وتقسييم العميل وتحديد 
الواجبات واملالعب التي ستضيف املباريات«، مبينا 
ان »املرحلية التيي يمير بهيا الجميع هيي مرحلة 
اختبار حقيقي وهم أمام مسؤولية كبرية لالسهام 

يف رسم الفرحة عى وجوه جماهرينا«.
وطالب عبطان »الحكومات املحلية باكمال جميع 
املتطلبيات ضمين حيدود املسيؤوليات امللقاة عى 
عاتقها من تهيئة الطرق وتكريس جهود الخدمات 
البلديية«، داعييا »الحكومات لتوفيري بيئة صحية 

مناسبة الستضافة املباريات الدولية«.
»الجماهيري  والرياضية  الشيباب  وزيير  وناشيد 
االسيتمرار بالجهيود التيي بذلت وعكيس الصور 
االيجابية عن التشيجيع الجميل واالهتمام بنظافة 
املنشيآت الرياضيية واملحافظية عليهيا والتثقيف 
عى حسين اسيتقبال املنتخبيات والفيرق العربية 

واالسيوية والدولية«.
مين جهة اخيرى اعلين مدير عيام دائرة شيؤون 
االقالييم واملحافظات يف وزارة الشيباب والرياضة 
طالب املوسوي ادخال املدينة الرياضية يف محافظة 
البرصة يف مرحلية الصيانة اعتبارا من الي200 من 
شيهر ايار الجياري اسيتعدادا ملباراة رفيع الحظر 
التي سيتجمع منتخبنا الوطني مع منتخب االردن 

الشقيق يف الثاني من شهر حزيران املقبل«.
 واضياف املوسيوي ان »هذا االجيراء ياتي اليصال 
املدينية الرياضية ومالعبهيا اىل الجاهزية املطلوبة 
من جميع الجوانب وهي تحتضن مباراة عى درجة 
كبيرية مين االهمية كونها سيتكون املدخيل لرفع 
الحظر الكيل عن املالعب العراقية التي ستسيتقبل 
حينهيا املباريات الرسيمية، موضحا ان االنشيطة 
الرياضيية سيتتوقف يف مدينية البيرصة الرياضة 

خالل مدة الصيانة وملا بعد مباراة االردن الودية.
 وبين املوسيوي ان »الجهود اسيتنفرت بناءا عى 
توجيهيات وزيير الشيباب والرياضية السييد عبد 
الحسين عبطان بوجوب تأمن جمييع متطلبات 
االتحادين الدويل واالسييوي بكرة القدم، مؤكدا ان 
تعياون املؤسسيات الرياضية مع مسياعي وزارة 
الشيباب سييضفي اىل نتائج ايجابيية النهاء ملف 
الحظير عن الكيرة العراقية والذي سييعود بفوائد 
كبرية سيواء عيى القطاعن الريايض او الشيبابي 
وايضيا يف جانب تحرييك عجلة االقتصياد وتوفري 
فيرص العمل لشيبابنا من خيالل خطيط الوزارة 
االسيرتاتيجية التيي تعتميد عيى اكميال املالعيب 

واملنشات الرياضية.

دعا احلكومات احمللية لتوفري بيئة صحية الستضافة املباريات

حسن عيل نارص يسقط خصمه االردين

المبارد حيذر تشيليس بعد التتويج

ريال مدريد يكافئ زيدان بعقد جديد

              المستقبل العراقي/باكو – مؤنس عبد الله

تمكين العيب منتخيب العيراق باملالكمة حسين 
عييل نيارص من اسيقاط منافسيه االردنيي عبد 
الليه الدراجمة يف منافسيات وزن 49 كغم لينهي 
النيزال لصالحيه بنتيجية 5-0 وليتأهيل بجدارة 
واسيتحقاق كبريين اىل منافسيات دور الثمانية 
عيى ان يواجيه خصميه القريغسيتاني افاتوف 

رخمانكيول يف اليدور املقبل الذي سييقام اليوم ، 
وحرض نزال بطلنا العراقي رئيس اللجنة االوملبية 
رعد حمودي واالمن العيام للجنة االوملبية حيدر 

حسن عيل ورئيس البعثة بشتوان مجيد نادر .
رئييس اللجنية االوملبية اثنى كثريا عى املسيتوى 
املتميز الذي ظهر به العبنا امام منافسه االردني، 
وبالتيايل كان الفيوز مسيتحقا نتيجة املسيتوى 
الطييب الذي ظهر بيه املالكم البطل حسين عيل 

نيارص والذي يؤهله ملواصلة مشيواره الناجح يف 
البطولة والتتويج بأحد االوسمة الثالثة امللونة.

وقال حميودي، خالل حديثه مع الجهاز 
املالكمية  ملنتخيب  الفنيي 

والالعبن: ان املسيتوى 
اليذي ظيييهير بيه 

حتى  الييالعبيون 
فينيا  ييزرع  االن 

جميعيا االمل والطميوح والرغبة برؤيية العبينا 
وهم يتوجون باألوسيمة امللونة وهيذا االمر تولد 
لدى الجميع عندما شياهدنا املسيتويات الكبرية 
املقدمية حتيى االن . مؤكيدا: ان اهيم ميا يمييز 
الرييايض العراقيي هيو ثقتيه الكبيرية بالنفس 
وقدرته عى تجاوز كل الصعاب يف سيبيل تحقيق 
اهدافه املنشيودة والصعود عى منصات التتويج 

يف مختلف االلعاب والفعاليات الرياضية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تواجيد النجيم اإلنجلييزي املعتيزل، فرانك المبيارد، مع 
فريقه السابق تشيليس، خالل مباراة البلوز أمام ويست 
بروميتيش ألبيون، والتي حسيم فيهيا األول فوزه بلقب 
اليدوري اإلنجلييزي بشيكل رسيمي، بهيدف نظيف من 
البدييل ميتيش باتشيواي.وحذر المبارد فريقه السيابق 
من »االختبار الصعب« الذي سييواجهه يف املوسيم املقبل 
للدفياع عين لقبه، يف ظيل ارتفاع حيدة املنافسية وقوة 
املنافسين عى اللقب.وقال المبارد، يف ترصيحات نقلها 
موقع »فور فور تو« الربيطاني: »سيكون اختباًرا صعًبا 
للحفاظ عى اللقب املوسيم املقبل، هذا هو املوسم الثاني 
والتشيكيلة لين تكيون مفاجئية، رأينا املوسيم املايض، 
الالعبيون لم يسيتطيعوا الحفاظ عيى اللقب«.وأضاف: 
»جميع الفيرق كانت مخيبة لآلمال باسيتثناء توتنهام، 
املوسم املقبل سييكونون أقوى بكل تأكيد«.وعن احتمال 

رحيل كونتي إلنرت ميالن يف املوسيم املقبل، قال: »لو كنت 
من مشجعي تشيليس سأتمنى أن يبقى يف الوقت الراهن، 

الطريقة التي قدم بها نفسيه هنا أتت بنتائج 
مختلفة«.

وأكمل المبارد حديثه 
قائاًل: »كانتي هو العب املوسيم، 
إيدين هازارد كان قريًبا، لكن رجل هذا 
املوسم هو أنطونيو كونتي، لقد قادهم من املركز العارش 
املوسيم املايض إىل أبطال هذا املوسيم«.وتابع: »أعتقد أن 
كونتي سيحصل عى الدعم يف الصيف، إنه يحتاج لبعض 
الدعم بالتأكيد، إنه يملك فريًقا رائًعا لكن ربما يحتاجون 
لشئ جديد.. من املهم أال تفقد أفضل الالعبن لديك أيًضا، 

ميع 
ضيم واحد 

دوري  عيى  للمنافسية  اثنين  أو 
األبطال«.وعن قائد الفريق، جون تريي، 

قال: »إذا كان يريد املغادرة فأعتقد أن هذا 
املوسيم مناسيب لذلك، لم يلعب دوًرا كبريًا يف 

امللعيب، لكين دوره كان كبريًا خليف الكواليس، 
الجميع يعلم أنه سيذهب ونحن نقدر ذلك«.واختتم 

بقوله: »يجب عى أحدهم اآلن أن يأخذ شارة القيادة، 
رحيل تريي رضبة كبرية بالنسيبة لهيم، جاري كاهيل 

رائع، لكن جون تريي مهم جًدا لهذا النادي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بيدأ ريال مدرييد اإلسيباني، مفاوضيات تجديد عقد 
الفرنييس زيين الدين زييدان، املدير الفنيي للملكي، 
لينتهيي عيام 2020 بعدميا نجيح يف قييادة فريقه 
للتأهيل لنهائي دوري أبطيال أوروبا للميرة الثانية 

عى التوايل.
وتأهل نيادي ريال مدريد اإلسيباني إىل نهائي دوري 

أبطال أوروبيا للمرة الثانية عى التيوايل ليواجه نادي 
يوفنتيوس اإليطيايل ييوم 3 يونيو/حزييران يف مدينية 

كاردييف الويلزيية. وأطاح رييال مدريد بجياره أتليتكو 
بالفيوز بنتيجية )4-2( يف مجميوع املباراتين فيما حجز 

يوفنتيوس مقعيده يف النهائي عى حسياب موناكو الفرنيس 
بتحقيق االنتصار بنتيجية )4-1( مجموع املواجهتن. وذكرت 

صحيفية »مياركا« اإلسيبانية أّن فلورنتينيو بريييز، رئيس ريال 
مدريد، يسيعى إلضافية عامن يف عقد زيدان لينتهيي يف 30 يونيو/

حزيران 2020 بداًل من 2018، وأّن النادي أعّد بالفعل تفاصيل التعاقد 
كافة يف انتظار موافقة زيزو والتوقيع.

وحصيل زييدان عيى بطولية دوري أبطيال أوروبا 
والسيوبر األوروبي وكأس العاليم لألندية العام 

امليايض كما ينافيس ريال مدريد عيى الدوري 
اإلسيباني باحتالليه الوصافية بالرصيد ذاته 
مع املتصدر، برشلونة، 84 نقطة إال أّن امللكي 
لدييه مبياراة مؤجلية أميام سييلتا فيجو قد 

تحسم اللقب لصالحه.

منتخب اليد خيرس امام السعودية

رودرجييز ينتظر قرار روين حلسم مصريه

صحيفة تكشف رس ابتعاد بيكيه
 عن تدريبات برشلونة

              بغداد/ المستقبل العراقي

فقيد منتخبنيا الوطني بكيرة اليد فرصية التأهل اىل 
املبياراة النهائية للمسيابقة ضمن منافسيات دورة 
العياب التضامن االسيالمي وذلك بعد خسيارته امام 
منافسيه السيعودي، امس )السيبت(، بفارق اربعة 
اهيداف وبنتيجة 28-24 هدفا والتي جرت عى قاعة 
سيارهجي، وانتهيى الشيوط االول لصاليح املنتخب 
السيعودي بفارق هدف واحد وبنتيجة 13-12 هدفا، 
وقدم املنتخب الوطني شيوطا اول ممييزا ووقف ندا 
قوييا للمنتخب السيعودي اليذي يعد املرشيح االبرز 
للفيوز بالوسيام الذهبي، ولكن الحيال تغري عما هو 

عليه يف الشيوط الثاني حييث تمكن املنتخب املنافس 
من اسيتغالل االخطاء الفرديية التي ارتكبت من قبل 
العبي منتخبنا ولينهي النتيجة لصالحه بفارق اربعة 

اهداف«.
 وسييخوض منتخبنا الوطني مباراة املركزين الثالث 
والرابيع ظهر الييوم )االحد( امام الفائيز من مباراة 
تركييا والجزائر التيي اقيمت عرص امس )السيبت(، 
واحتيل املنتخيب االذربيجانيي املركيز الخامس بعد 
فيوزه عى املغرب بيأدوار الرتضية فيميا كان املركز 
السيابع من نصيب منتخب باكستان الذي تفوق عى 
منتخيب االردن اليذي احتل املركز الثامين واالخري يف 

مسابقة كرة اليد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

صحفيية  تييقاريير  أشيارت 
كولومبيية، إىل وجود اتفاق 
مبدئي بن العب ريال 
خامييس  مدرييد 
وإدارة  رودريجيز، 
يونايتيد  مانشسيرت 

ن  ابتداًء بيييشأ لألخري  االنتقال 
املوسم املقبل.

وحسيب إذاعة »أر يس ان«، فإن رودريجيز أجرى 
مفاوضات مع مانشسيرت يونايتيد، لكن االتفاق 
النهائيي بين الطرفين مرتبيط بمسيتقبل قائد 

الفريق اإلنجليزي واين روني.
إىل  سيينتقل  رودريجييز  أن  اإلذاعية  وأضافيت 

مانشسيرت يونايتيد بمجيرد إعالن رحييل روني، 
وربميا يحصل عيى قميصه اليذي يحميل الرقم 
10، وذكيرت أيًضيا أن رئييس نادي رييال مدريد 
فلورينتينو برييز سييقرر قريًبا ميا إذا كان يريد 
االستغناء عن العبه الذي يحمل ثالث أغى صفقة 
يف تاريخ النادي امللكي بعدما انتقل للفريق صيف 
عيام 2014 قادًما من موناكيو مقابل 63 مليون 

جنيه إسرتليني.
وال يعتميد مدرب ريال مدريد، زيين الدين زيدان، 
كثيرًيا عيى الالعيب الكولومبي، وسييلعب التألق 
الكبري لنجم الوسيط إيسكو يف اآلونة األخرية دوًرا 
كبريًا يف إمكانيية مالزمته مقاعد البدالء يف الفرتة 

املقبلة.
وبيرز رودريجيز يف املباريات الثيالث األخرية التي 

شارك فيها بالدوري، وأحرز خاللها 3 أهداف.  

              المستقبل العراقي/ متابعة

دت تقارير صحفية، إصابة جريارد بيكيه، مدافع برشلونة،  أكَّ
وغيابه عن مواجهة الس باملاس، غًدا، األحد، يف الجولة الي37، 

قبل األخرية من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وغاب بيكيه، عن تدريبات برشلونة، األسبوع املايض؛ بسبب 
شيكواه من آالم يف املعدة؛ لينضيم إىل أليكس فيدال، وماثيو، 

ورافينيا، يف قائمة الغائبن عن اللقاء.
وقاليت صحيفية »سيبورت« اإلسيبانية، نقياًل عين »راديو 
كتالونيا« اليوم السبت، إّن بيكيه موجود حالًيا يف مستشفى 
Vall d>Hebron؛ إلجيراء الفحوصيات  فيال دي هوربيون 

الطبية.
وأشيارت إىل أّنه يعاني من فيريس يف املعدة فقط، وال يوجد 

أي إصابة عضلية.
ولم يظهر بيكيه للجمهور، خالل األسيبوع املايض سيوى 
يف مبياراة للتنيس، وظل بعيًدا عين اإلعيالم، أو الجمهور 

وتدريبات الفريق.
ويرغيب برشيلونة، يف الفيوز عيى الس باملياس لضميان 
اسيتمرار املنافسة عى لقب الليجا حتى النهائي، حيث يحتل 
الصيدارة، بي84 نقطة، بفارق األهداف عن ريال مدريد، الذي 

يملك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.



www.almustakbalpaper.net

العدد )1439( االحد  14  آيار  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل ت�عل�م ان ...أول برئ نفطية ُحفرت يف العالم كانت يف 

والية بنسلفانيا األمريكية عام 1859
ه�ل ت�علم ان ... أطول الحروب يف العالم هي حرب املائة 
عام بني فرنسا وبريطانيا، عام 1338م، واستمرت حتى 

عام 1453، أي دامت 115 عاماً
ه�ل ت�علم ان ... أول حديقة حيوان انش�ئت يف العالم . . 

كانت يف باريس عام 1793م
هل ت�علم ان ...تحتوي طبقة األيونس�فري وهي الطبقة 
العليا يف الغالف الجوي عىل جسيمات ذرية مشحونة لها 

أهمية بالغة يف االتصاالت، وانتقال موجات الراديو
ه�ل ت�عل�م ان ... أك�ر بيض�ة يف العال�م اآلن هي بيضة 
النعام�ة، وزنه�ا 2 كيلوج�رام تقريباً، ُوس�مك قرشتها 
فيبل�غ 5ر1 ميليم�ر تقريباً، ويمكن لش�خص وزنه 98 

ر126 كيلوجرام أن يقف عليها دون أن تتحطم
ه�ل ت�علم ان ...البعوضة . . لها أس�نان، وعدد أس�نانها 
47 س�نة ولألرنب . . 28 سناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 

34 وللكلب42
هل ت�علم ان ...تتجدد رموش عني االنس�ان باس�تمرار، 

ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوايل 150 يوما
ه�ل ت�عل�م ان ... كل الكائنات تحرك فكها الس�فيل عند 

األكل، عدا التمساح، الذي يحرك فكه العلوي

بره�ن للجميع أن�ك تملك الكف�اءة والخرة 
الالزم�ة وانطلق يف اس�تثماراتك بش�جاعة. 
عاطفي�اً: ناقش بعض املواضيع الحساس�ة 
والعالق�ة م�ع الحبي�ب وتوص�ال إىل حل�ول 

إيجابية.

اعم�ل بجه�د للوص�ول بعملك إىل املس�توى 
املطلوب وأثبت قدرتك أمام الزمالء. عاطفياً: 
تقرّب أكثر من الحبيب واعمل بش�تى الطرق 

إلسعاده، فهو ينتظر ذلك منك.

واجه الصعوبات واملشاكل بجرأة ألن الهروب 
يفاقم األمور ويزيدها سوءاً . عاطفياً: تنازل 
ع�ن بع�ض مواقفك للحف�اظ ع�ىل عالقتك 

بالحبيب وتحقيق التناغم بينكما.

تحلَّ بالصر، تحت�اج األمور إىل بعض الوقت 
لتتبلور وتأخذ مس�ارها الصحيح. عاطفياً: 
يحاول ش�خص م�ن الجنس اآلخ�ر التقرب 

منك والتعبري عن إعجابه بك.

لديك الفرصة للتقدم يف عملك أو حتى الحصول 
عىل ترقي�ة أو مكافأة مادية. عاطفياً: تفتح 
صفح�ات قديمة م�ع الحبيب م�ا يدفعه إىل 

التفوه بكالم قايس غري مقصود.

انتب�ه إىل مرصوف�ك وطريق�ة إرسافك للمال 
فوضعك املايل يف خط�ر. عاطفياً: يحاول أحد 
األش�خاص إحداث فتنة بين�ك وبني الحبيب 

ولكنه يفشل.

تعم�ل بجه�د لتتمك�ن م�ن تس�ديد ديون�ك 
له�ا.  تعرض�ت  الت�ي  الخس�ائر  وتعوي�ض 
عاطفي�اً: ال ت�دع العائل�ة تتدخ�ل يف عالقتك 

بالحبيب ألنها ستزيد األمور سوءاً بينكما.

اس�تعمل ذكاءك واعمل بجهد للتعويض عن 
الخس�ائر التي واجهتها أخرياً. عاطفياً: كن 
إىل جان�ب الحبي�ب خصوصاً يف ه�ذه الفرة 

وامنحه حبك وتعاطفك.

ال يمكنك الحصول عىل أي نتيجة إيجابية إذا 
تابعت االتكال عىل اآلخري�ن. عاطفياً: ابتعد 
عن العناد واس�تمع إىل ما يقوله الحبيب فقد 

يكون عىل صواب.

أعمال�ك  يدف�ع  عمل�ك  أس�لوب  يف  تحّس�ن 
التجاري�ة إىل االزده�ار والنج�اح. عاطفي�اً: 
يرضيك وضعك العاطفي وال تريد أن تغرّي أي 

يشء يف عالقتك بالحبيب.

تعيش فرة عادية، فليس هناك أي مفاجآت 
أو صعوبات تل�وح يف األفق. عاطفياً: تميض 
وقتاً طويالً م�ع الحبيب تنىس فيه املحيطني 

بك وترّكز عىل إرضائه.

تبدأ عمالً جديداً أو تتلقى فرصة عمل ذهبية 
تكون ب�ادرة خري علي�ك. عاطفي�اً: كن أكثر 
وداً م�ع الحبيب واطِو صفح�ات املايض التي 

سببت لك آالماً مرحة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 بيضات - 4/3 كوب س�كر - ررش�ة فانيليا - 
2/1 ك�وب زي�ت - 1 كوب زب�ادي - 2/1 كوب 
عص�ري برتقال - 1 ملعق�ة صغرية قرش برتقال 
مبش�ور - 3 ك�وب دقي�ق - 1 ملعق�ة صغ�رية 
بيكن�ج بودر - 3 ملعقة كبرية لوز مجروش - 2 

ملعقة كبرية كاكاو - عسل
طريقة التحضري:

س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 180 درجة 
مئوية.

ادهن�ي قالب الكيك القليل م�ن الزيت ثم بطنية 
بالدقيق.

اخفقي الس�كر و البي�ض و الفانيليا معا جيدا 
ثم اضيفي الزيت و الزبادي و عصري الرتقال و 
ق�رش الرتقال و اخفقي م�رة اخرى حتى تمام 

اإلختالط.
يف بول�ة كبرية ضعي الدقي�ق و البيكنج بودر و 

قلبي جيدا.
ضعي مزيج البي�ض تدريجيا عىل مزيج الدقيق 

مع التقليب بإستمرار حتى تمام اإلختالط.
ضع�ي نصف كمي�ة املزيج يف القال�ب ثم ضعي 
ال�كاكاو و اللوز و افردي�ه ثم باقي كمية مزيج 

الدقيق.
ضع�ي قالب الكيك يف الفرن ملدة 40 دقيقة حتى 

ينضج.
ضع�ي طبقة من العس�ل فوق الكي�ك و وزعيه 

برفق.
قدمي الكيك مع العصري لضيوفك.

أطباء حيذرون من تناول السويش
بعد أن حظيت أطباق السويش اليابانية عىل شهرة كبرية يف العالم، أكد أطباء 
برتغاليون أن تناول تلك األطعمة يؤدي النتش�ار عدوى طفيلية خطرية عىل 
صحة اإلنس�ان.ويف وصف إلحدى الح�االت الرسيرية الحرجة التي عاينوها، 
قال األطباء ملجلة BMJ Case Reports: »لجأ إىل املشفى رجل ثالثيني يعاني 
من الحمى واإلقياء وآالم ش�ديدة يف املعدة، يف البداية أظهرت تحاليل الدم أن 
املريض يعاني من التهابات حادة، وبعد معاينته وسؤاله عن وضعه الصحي 
واألطعمة التي تناولها قبل دخوله إىل املش�فى، أكد الرجل أن األعراض بدأت 
بالظهور بعد تناوله بعض وجبات الس�ويش عىل م�دار عدة أيام، األمر الذي 
دفعن�ا لالش�تباه بإصابته بطفيلي�ات Anisakidae الت�ي تنتقل عن طريق 
تناول لحوم األس�ماك النيئة«.وبعد معاينة معدة املريض بواس�طة املنظار، 
وج�د األطب�اء أن املنطقة امللتهبة يف ج�دار معدته تحتوي ع�ىل أربع يرقات 
ديدان طفيلية خيطية من ساللة ال� Anisakidae، وبعد إزالة تلك الطفيليات 
عاد وضع املريض للتحس�ن تدريجيا.وشدد األطباء عىل رضورة طهي لحوم 
األس�ماك جيدا قبل تناولها منعا النتقال تلك الطفيليات إىل جس�م اإلنسان، 

والتي قد تنتقل مع الدم لتهاجم مختلف األعضاء كالكبد وحتى العني.

األفالم خمدر فعال للعالج اإلشعاعي
أفادت دراسة بلجيكية بأن مشاهدة أفالم الفيديو يمكن أن تحل 
محل جرع�ة التخدير أثن�اء تلقي األطفال املصاب�ني بالرسطان 

لعالج إشعاعي باملستشفى.
أج�رى الدراس�ة باحثون بمستش�فى »س�انت ل�وك« الجامعي 
يف بلجي�كا، وعرض�وا نتائجه�ا أم�ام املؤتمر الس�نوي للجمعية 
األوروبي�ة ل�ألورام والع�الج اإلش�عاعي الذي نظ�م يف العاصمة 
النمس�اوية فيينا.وق�ال الباحثون إنه عىل الرغ�م من أن إصابة 
األطف�ال بالرسطان تبدو نادرة الحدوث، فإن هناك ما يقرب من 
215 ألف إصابة جديدة بالرسطان يف العالم تقع س�نوّيا عند من 
تقل أعمارهم عن 15 عاًما.وأضافوا أن الكثري من هؤالء األطفال 
يخضعون للعالج اإلش�عاعي، بم�ن يف ذلك أولئ�ك الذين يعانون 
من أورام املخ والعظام ورسطانات األنس�جة الرخوة والعضلية.

وقالت كاتيا أغواس، طبيبة العالج اإلش�عاعي وأحد املش�اركني 
يف الدراس�ة خالل املؤتمر، إن اس�تخدام الفيديو بدال من التخدير 
أقل صدمة لألطفال وأرسهم، فضال عن أنه يجعل العالج رسيعا 

وأقل من حيث التكلفة.

جتربة السكن يف منزل مضاد للكوارث
اش�رت أمريكي�ة تقطن يف ش�بة جزيرة لون�غ بيتش بوالية واش�نطن 
كبس�ولة اإلنق�اذ أو البق�اء عىل قيد الحي�اة املضادة ملختل�ف الكوارث 
الطبيعية، مثل موجات املد البحري تسونامي والزالزل والحرائق الشديدة 
وأي كارثة أخرى بس�عر 13.500 دوالر أمريكي، لتصبح أول شخص يف 
العال�م يقتني منزال يقي حياته من التقلب�ات الجوية الخطرية.وتعمل 
صاحبة الكبس�ولة الكروية الحمراء لدى رشكة مايكروسوفت وتدعى 
ج�ني جونس�ون، والتي قالت إنها س�تقوم باختبار الكبس�ولة بأرسع 
الطرق للتأكد من مواصفاتها، مشرية إىل أنه عىل الرغم من عدم حرصها 
عىل اقتناء كبسولة الحياة، إال أنها تظل أفضل الخيارات املتاحة.وقالت 
جونس�ون يف حواره�ا مع صحيفة س�ياتل تايمز األمريكية “اش�ريت 
الكبس�ولة لتمنحن�ي راح�ة البال ولكي أس�تطيع النوم يف املس�اء من 
دون قلق”، مضيفة “لكنها تبدو يل رهيبة ومخيفة”.وتعتر الكبس�ولة 
الخي�ار األفضل لألرس والعائالت التي تواجه يف بلدانها مخاطر الكوارث 
الطبيعية، لكن يظل س�عرها باهظا جدا، حيث يصل س�عر الكبس�ولة 
التي تكفي ش�خصني فقط 13.500 دوالر أمريكي، أما الكبس�ولة التي 

تستوعب أربعة أشخاص فيبلغ سعرها 17.500 دوالر أمريكي.
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عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..كيك الربتقال بالكاكاو و اللوز
مثلجات زرقاء بطعم الفياغراطب

روما – أضاف املطب�خ اإليطايل املتميز بتنوع 
وجباته ونكهاته واملشهور باملثلجات اللذيذة، 
مثلجات جديدة بنكهة فري�دة وغريبة لونها 
أزرق، وه�ي نكه�ة الفياغ�را أو م�ا يع�رف 
باملق�ّوي الجنيس.وظه�رت النكه�ة الجديدة 
باألس�واق اإليطالية، إىل جان�ب بقية األلوان 
والنكه�ات م�ن املثلج�ات. وع�ىل الرغم من 
تن�وع النكهات املتوف�رة يف املثلج�ات، إال أن 
اإليطاليني لم يكتفوا بذل�ك، بل قّرروا إضافة 
نكهة مش�وّقة ترمز إىل الحب�ة الزرقاء، ربما 
إلضف�اء املزيد من البهجة عىل حياتهم.وكان 
ظهور أول آيس كريم أسود مصنوع من جوز 

الهند مع الفحم أثار جدال واس�عا عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث طرح متجر ليتيل 

دامي�غ يف لوس أنجلوس اآلي�س كريم الفريد 
م�ن نوع�ه، بطعم�ه الغريب ومظه�ره غري 
املألوف، حيث تم تصنيعه من بقايا متفحمة 
م�ن غالف جوز الهن�د، مع رقائ�ق من جوز 
الهند وحليب جوز الهند.وحظي اآليس كريم 
باهتم�ام كب�ري من قب�ل مس�تخدمي موقع 
التواص�ل االجتماع�ي إنس�تغرام، حيث عر 
الكثريون ع�ن رغبتهم يف تذوقه، ووصف من 
تذوقه طعمه بأنه مزيج من الشوكوالتة مع 
الفحم.ويأتي اآليس كريم بلون أس�ود داكن، 
كما يتوفر بنكهات أخ�رى مع إضافة طبقة 

ملونة.

الفيتامني »دي« والكالسيوم يؤخران سن اليأس

توصل�ت دراس�ة بريطانية حديثة 
إىل أن رشب الحلي�ب يؤخ�ر ظهور 
أعراض س�ن الي�أس عند امل�رأة..

نرشته�ا  الت�ي  للدراس�ة  ووفق�ا 
تليغ�راف”  “دي�يل  صحيف�ة 
الريطاني�ة تبني أن تناول جرعات 
عالي�ة م�ن فيتام�ني “دي” يقلل 
من نس�بة أعراض سن اليأس لدى 
النس�اء بنح�و 17 باملئ�ة. وذكرت 
الدراس�ة إن “الحلي�ب يعت�ر من 
ع�ىل  للحص�ول  املص�ادر  أفض�ل 
الخ�روات  وكذل�ك  الكالس�يوم 
مثل ال�روكيل واألس�ماك الدهنية 
مث�ل الرسدين”..وأش�ارت نتائ�ج 
يعل�م  “الجمي�ع  إن  إىل  الدراس�ة 

أهمي�ة الحليب يف تقوي�ة العظام 
والعضالت وع�دم تكون الجلطات 
يف ال�دم، إال أنه�ا امل�رة األوىل التي 
رشب  ب�ني  دراس�ة  فيه�ا  ترب�ط 
الحلي�ب وتمدي�د ف�رة الخصوبة 
ه�ذه  املرأة”..واس�تغرقت  ل�دى 
الدراس�ة املش�ركة ب�ني جامعتي 
 30 وماساتشوس�تس  هارف�ارد 
عاما، وش�ملت 120 ألف سيدة ما 
ب�ني 25 عاما و49 عاما. وخلصت 
اللوات�ي  النس�اء  أن  إىل  الدراس�ة 
ك�ن يتناول�ن نظاما غذائي�ا غنيا 
بالكالس�يوم كان�ت لديهن فرصة 
تأخ�ري الدخول يف س�ن اليأس عند 

45 من العمر.
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كازانوفا العربأطواق املدن وفضاءاهتا
يمينة حمديد.صباح ناهي 

للم�دن في التخطيط الحضري واإلقليم�ي نطاقات وحافات تقوم 
عليها الحواضر وتدور المباني والفعاليات وُتش�ّيد البيوت واألس�واق 
والمبان�ي الحكومي�ة ودور العب�ادة والس�احات العام�ة والمالع�ب 
الرياضي�ة والمراك�ز الترفيهي�ة، وغالبا م�ا تكون مق�ار البلديات في 

مركز المدينة وكذلك المراكز الترفيهية واألسواق التجارية.
ولكل مدينة تقام تأريخ ومسوغ ومبررات لتشييدها في مقدمتها 
الض�رورة التي فرضتها والعقل المخط�ط الذي اختارها واإلرادة التي 
كانت وراءها، وتتوزع المس�وغات إلنش�اء المدن على سلسلة طويلة 

من الضرورات والمقومات من أهمها:
أن تك�ون واقعة على مص�در للمياه كمدن ح�وض دجلة والفرات 
والنيل وبردى، وأخرى تقام على حافات البحار والمحيطات والخلجان 
كمدن المغرب العربي المش�اطئة للبحر ومدن الخليج العربي، فللمياه 
الحص�ة األكبر في العالم تح�اّده المدن وتنهل من عطائه، وهناك مدن 
أقيمت على مراكز ورموز دينية، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
الت�ي يأتيه�ا الناس من كل ح�دب وص�وب، وأخرى تق�ام على طرق 
المواصالت والشوارع الموصلة بين مدينة وأخرى دعت الضرورة إلى 
قيامها، وثمة مدن قامت على المواقع األثرية، كبابل والحضر وسومر 
والوركاء واألهرامات ومدن أخرى قامت كمراكز تجارية وهي كثيرة، 
ه�ذه وس�واها كان�ت وراء بروز الم�دن وس�كن الن�اس وديمومتها 

واستمدت من كل تلك المسوغات والشواغل آنفة الذكر.
المه�م أن العالم تخطى عق�دة تمركز المدينة عل�ى مبرر تاريخي 
لقيامه�ا وراح ينّوع في خل�ق أو ابتكار مراكز أخرى ال تقل أهمية عن 
المدينة القديمة األساس، مس�تفيدا من العلوم والتخصصات الحديثة 
في توزيع الس�كان والش�واغل على العديد من نطاقات الحافات حول 
المرك�ز الرئي�س، ويخط�ط معماريوه�ا وخبراؤها لنق�ل الفعاليات 
وتوزيعها على أكثر من مسافة وأمكنة لكنهم ظلوا أمناء لخلق توافق 
بي�ن القديم والجدي�د، وكأن المدينة “لضمت” كخيط المس�بحة على 
النقي�ض من الكثير من مدننا العربية الت�ي تناثرت أحياؤها وتنافرت 
معالمها وفقدت التوزيع الهرموني المتناغم لعمائرها وكأنك في مدن 

شتى بمسّمى واحد.
يع�ود ذل�ك إلى أس�باب كثيرة م�ن دون ش�ك أهمها ع�دم احترام 
التصميم األس�اس للمدن نفس�ها، وتناقض العقول التي تتعاقب على 
األنظمة المختلفة التي تتداول السلطة التي في الغالب تتخطى القوانين 
والتصميم األس�اس وال تكترث لنظرة المعماريي�ن وقوانين البلديات 
تحت مب�ّرر الظرف السياس�ي واالجتماعي الضاغ�ط والقاهر أحيانا 
مثل بروز ظاهرة العش�وائيات في حواض�ر عربية تاريخية كالقاهرة 
وبغداد ودمش�ق والكوفة، والذي أحدث تخريبا للتصميم األساس كما 
حص�ل لمدينة بغداد بعْيد االحتالل وإلغاء مس�احاتها وفضاءاتها خير 

دليل على فوضى المدن العربية.

يتباه�ى الكثي�ر من الرجال ف�ي المجتمع�ات العربية بالجم�ع بين أكثر 
م�ن زوجة، من أجل إثب�ات النزعة الذكورية التي تغذيه�ا غريزة حب التملك 
الجنس�ي للم�رأة، وتكرس�ه القواني�ن االجتماعية الس�ائدة، بينم�ا المعلن 
خصوصا في المجتمعات الريفية هو زيادة النس�ل م�ن أجل العمل ألفالحي 
والتباه�ي أمام القبيلة بعدد األبناء! وفي عالمنا العربي واإلس�المي أصبحنا 
اليوم نس�مع الكثير من األصوات، حتى من النساء أنفسهن اللواتي يشجعن 
الرجال على الزواج بأكثر من امراة، ألنهن يرين في التعدد حال لعنوس�تهن، 
ول�و كن ف�ي النهاية س�يحظين برب�ع رجل! ولس�ت هنا لمناقش�ة ما حلل 
الش�رع أو حرم، ولكني أعتقد أن أهم شرط هو العدل بين الزوجات وتحقيق 
التراض�ي بي�ن جميع األطراف، ولكن ع�دم وجود اعت�راض أو مقاومة بين 
الزوجات ال يعني بالضرورة أن هناك تراض بين جميعهن، كما أن س�كوتهن 
ال يعني أيضا عالمة رضى، بل ألنهن في الغالب مغلوبات على أمرهن. أعتقد 
أن اإلق�دام على الزواج من رجل متزوج دون النظر إلى اإلش�ارات التحذيرية 
لعدم التكافؤ الثقافي واالتس�اق النفسي والتقارب العمري، يمثل أسوأ خطأ 
تقع فيه الكثير من النساء، ممن ينتظرن أن يمضي زواجهن على نحو بعينه، 
ولكنهن يفاجئن بعد االرتباط، بأن ال ش�يء مما رس�منه في خيالهن ينطبق 
عل�ى الواق�ع الذي يعش�نه. فعندما يكون الرج�ل متزوجا بأكث�ر من امرأة، 
فإن جميعهن س�يتوقعن الكثير من ال�زوج، وعلى رأس هذه التوقعات الحب 
والمعاشرة الزوجية والتضحية واإلخالص والدعم المعنوي والعاطفي، وقد 
تك�ون االنتظارات أكثر من ذلك بكثير، فيعجز الزوج عن تلبية جميع مطالب 
الزوج�ات، وبالتالي س�تكون خيباته�ن كبيرة وكثيرة. ولذل�ك فمهما كانت 
األس�باب التي تتكئ عليها البعض من النس�اء لتبرير رغبته�ن في االرتباط 
برجل متزوج، فإن الس�عادة التي يرمنها، لن تكون في الغالب سوى لحظات 
عابرة في حياتهن، فالمرأة التي تقبل على نفس�ها أن تكون ثانية أو ثالثة أو 
رابعة، س�تجعل من نفسها “سلعة” سهلة الش�راء واالستفادة منها والعبث 
بها وتعنيفها وتطليقها، أو تعيش في أفضل األحوال خادمة مطيعة لزوجها 
ولضرتها. األهم في العالقات الزوجية ليس تقاسم جدران المنزل والتشارك 
في الف�راش وإنجاب األطفال، ب�ل اإلحاطة النفس�ية واالحترام واإلخالص 
الدائ�م وحفظ الكرام�ة، ومثل هذه األم�ور يصعب على الرج�ل توفيرها إذا 
كان�ت في حيات�ه أكثر من زوج�ة. كما أن الرج�ال المتكالبين عل�ى التعدد، 
والذين يشعرون بأن لديهم أكثر من قلب مثل عاشق النساء الشهير كازانوفا، 
سينتابهم في البداية شعور باإلثارة واالغراء، إال أن ذلك اإلحساس سرعان ما 
سيخمد، ألن عالقاتهم الحميمية في ظل وجود أكثر من زوجة ستصبح آلية 
وخالية من المش�اعر الرومانسية، باإلضافة إلى تعدد المسؤوليات واألعباء 
المادية، ومش�اكل زوجاتهم التي قد تصبح خارجة عن الس�يطرة وتجعلهم 
عاجزين عن اإلحس�اس بجميع متع الحياة. ولألس�ف يكون أطفالهم الذين 
ينشأون وسط عالقات أسرية شديدة الصراع، أكثر فئة على األرجح ستعاني 
م�ن مش�كالت صحية وعقلية وجس�مانية، ناهي�ك ع�ن األداء الضعيف في 

المدارس، وقد ينتهي األمر بسلوك إجرامي معاد للمجتمع.
لذل�ك يب�دو الزواج من أكث�ر من امرأة ف�ي وقت واحد محن�ة اجتماعية 

لألسرة برمتها.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أظهرت دراس�ة علمية حديثة أن البش�ر يتمتعون 
بحاس�ة ش�م قوية تضاه�ي تلك الموج�ودة لدى 
أن�واع أخ�رى م�ن الثديي�ات المعروف�ة بالدرجة 
المتقدم�ة لهذه الحاس�ة لديها، بينه�ا خصوصا 
الجرذان والكالب.وأكد الباحثون أن ما يحكى عن 

تخلف البشر في مجال التمييز بين 
مروحة واس�عة من الروائح ليس 
س�وى معتقد خاطئ متوارث منذ 

القرن التاسع عشر.
وه�و  كاكغ�ان  ج�ون  وأوض�ح 
أستاذ مس�اعد في علم النفس في 
جامع�ة روتغ�رز ف�ي نيوجيرزي 
والمع�د الرئيس�ي للدراس�ة “ثمة 
معتق�د ثقاف�ي قدي�م يق�ول إن�ه 
ليكون الشخص منطقيا وعقالنيا 
ال يمك�ن أن يك�ون محكوم�ا في 
تحركاته بحاس�ة الشم التي ينظر 
إليه�ا على أنه�ا حيواني�ة بحتة”.

ولفت إلى أن “بصلة الشم البشرية 
الت�ي تنق�ل إش�ارات إل�ى مناطق 
أخ�رى في الدماغ للمس�اعدة على 
متط�ورة  ه�ي  الروائ�ح،  تحدي�د 
نس�بيا وتح�وي عددا م�ن الخاليا 

العصبي�ة ي�وازي ذل�ك الموج�ود ل�دى الثديي�ات 
األخرى”.وأض�اف “يمكننا تاليا مقارنة أنفس�نا 
لناحي�ة الق�درة عل�ى كش�ف الروائ�ح وتمييزها 
بال�كالب والجرذان التي تعتبر األفضل على صعيد 

قوة الشم في عالم الحيوان”.

تمثل مجموعة كبيرة من السحالي المهددة باالنقراض 
عقب�ة كبيرة ف�ي طريق مش�روع للس�كك الحديدية 
بألمانيا.وبحس�ب مص�ادر إعالمية، فإن المش�روع 
ضخم، إلنش�اء سكك حديد في جنوبي ألمانيا، يواجه 
عقب�ة غير معت�ادة أمام تنفيذه وه�ي وجود نوعين 

من السحالي المهددة باالنقراض في المنطقة.ووجد 
القائمون على مش�روع خط ش�توتغارت 21، اآلالف 
من س�حالي الرمال والحائط في الطريق الذي س�يتم 
شق السكك الحديدية فيه، وهو جزء من شبكة سكك 
حديدي�ة يبل�غ طوله�ا 56 كيلومترا.وقدرت ش�ركة 
دويت�ش بان للنق�ل تكلفة نقل 
الس�حالي م�ن منطق�ة العمل 
وإع�ادة توطينه�ا ف�ي منطقة 
أخرى بنحو 19.4 مليون دوالر، 
وقالت إن نقل السحلية الواحدة 
يتكلف ما بي�ن ألفين إلى أربعة 

آالف دوالر.
وتعد السحالي الرملية وسحالي 
الحائ�ط م�ن األن�واع المهددة 
باالنق�راض ف�ي أوروبا، وأدى 
اكتشافهما في مناطق اإلنشاء 
إلى ج�دال كبير بي�ن جماعات 
البيئة والشركات  الحفاظ على 
القائمة على المش�روع بش�أن 

كيفية التعامل معهما.
وت�م تأجي�ل العم�ل لم�دة 18 
شهرا بسبب السحالي، حسبما 

قال متحدث باسم المشروع.

قوة حاسة الشم عند البرش  سديم الرسطانالسحايل تعطل مرشوع سكك حديد 

التقطت أق�وى المراصد التي تمتلكها وكالة »ناس�ا« والوكالة 
الفضائي�ة األوروبي�ة، ص�ورا فوتوغرافي�ة جدي�دة لس�ديم 
الس�رطان المش�هور. وقالت الباحثة في جامعة بوينس آيرس 
األرجنتيني�ة، غلوري�ا دوبن�ر، إن »الص�ور الفوتوغرافية التي 
التقطت في مختلف مجاالت األشعة الكهرمغناطيسية سمحت 
لنا برفع الس�تار عن بعض األس�رار التي م�ا زال يحفظها هذا 
الكف�ن الغري�ب لنجم ميت«..يذكر أن س�ديم الس�رطان عبارة 
عن نقطة س�اطعة في كوكب�ة الثور ظهرت في س�ماء نصف 
الكرة األرضية الش�مالي عام 1054، بحس�ب ما سجله العلماء 
الصيني�ون وعلماء العصر الجديد في س�جالتهم الفلكية، دون 
أن يعّرف�وا ماهيت�ه وطبيعته..ام�ا علم�اء الفل�ك المعاصرون 
فتوصلوا فيما بعد إلى اس�تنتاج مفاده بأن س�ديم الس�رطان 
هو مصدر س�اطع ألشعة غاما واألش�عة السينية، يحيط بنجم 
الس�وبرنوفا الذي انفجر عام 1054. ويعد سديم السرطان من 
أكثر األجرام الفضائية من هذا النوع دراسة إلى حد اآلن لقربه 

من األرض وسطوعه الشديد.


