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»االمام احلسني)عليه السالم(«

ال ينبغى لنفس
 مؤمنة ترى من يعصي اهلل

 فال تنكر

ص3العراق حيذر املنطقة من تغيري اخلارطة اجليوسياسية يف بلداهنا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4السعودية تشرتي رضا ترامب بـ »املليارات«

بـوتـيـن يـحـث الـعــالــم عـلــى »الـتـخـلــي« عـن الــخـطــاب الـمـتــشــدد

االعرجي يتوعد عصابات اخلطف ويوجه بالشكوى عىل منفذي »الكوامه« ضد القوات االمنية

عملية لتحرير »األحياء األخرية« يف املوصل القديمة
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت القوات األمني�ة، أمس األحد، 
عن انطالق عملية عس�كرية فجر اليوم 
لتحري�ر االحي�اء االخي�رة م�ن المدينة 
القديم�ة ف�ي أيم�ن الموص�ل حيث تم 
تدمي�ر دفاع�ات تنظيم داع�ش وتحرير 
أح�د ه�ذه االحياء.وقال قائ�د عمليات 
قادم�ون يانين�وى الفري�ق الرك�ن عبد 
االمير يارالله، في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان عملية تحرير 
احي�اء العريب�ي والرفاع�ي و17 تم�وز 
واالقتصاديين بالس�احل االيمن لمدينة 

الموصل قد انطلقت حيث شرعت قوات 
مكافحة االرهاب باقتحام حيي العريبي 
والرفاعي واستطاعت تدمير تحصينات 
تنظي�م داعش الدفاعي�ة مؤكدا ان تقدم 
القوات هناك مس�تمر.واضاف ان قوات 
الرد الس�ريع مع اللواء الرابع والثالثين 
من الفرقة المدرعة التاس�عة قد شرعت 
ايضا »باقتحام حي االقتصاديين والجزء 
الجنوبي من حي 17 تموز واس�تطاعت 
من تدمير وعبور خطوط دفاعات العدو 
وتقدمها مس�تمر حيث اكملت في وقت 
الح�ق تحرير ح�ي االقتصاديي�ن ورفع 

العلم العراقي على مبانيه«.

وأش�ار يارالله إلى أّن ق�وات الفرقة 
المدرع�ة التاس�عة ق�د اقتحم�ت الجزء 
الشمالي لحي 17 تموز ودمرت خطوط 
دفاعه وتقدمها مس�تمر نح�و اهدافها 
لتحرير ه�ذه المناطق من التنظيم الذي 
س�يطر عل�ى المدين�ة ف�ي يوني�و عام 
2014.ب�دوره، عّد وزي�ر الدفاع عرفان 
الحيال�ي ان الق�وات العراقية تمثل خط 
المواجه�ة األول ض�د اإلرهابيين نيابة 
ع�ن العالم، وقال خ�الل تفقده قطعات 

الفرقة المدرعة التاسعة.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ص�وت مجل�س الن�واب في جلس�ته 
االعتيادية الرابع�ة والثالثين التي عقدت 
برئاس�ة س�ليم الجبوري وبحضور 166 
نائب�ا، أم�س االحد، عل�ى قان�ون وقرار 
نيابي فيما وجه اس�ئلة شفهية لعدد من 

السادة الوزراء ورئيس هيئة االستثمار.

وصوت المجلس على مشروع قانون 
التعدي�ل الثاني لقانون الح�راس الليليين 
رق�م ) 8( لس�نة 2000 لغ�رض تحدي�د 
الجه�ة الت�ي تس�توفي منه�ا مكاف�ات 

الحراس الليليين من الصنف الثاني.
وات�م المجل�س التصويت عل�ى قرار 
نيابي مق�دم من اللجن�ة القانونية ينص 
بان على الحكومة التحرك السريع اليقاف 

التجاوزات على األه�وار في المحافظات 
التحك�م  وع�دم  والجنوبي�ة  الوس�طى 
بمصادر المي�اه وتحويلها ال�ى بحيرات 
خاصة والتدخل الف�وري والعاجل إلنقاذ 
هور الصليبات الذي يتسبب بهالك كميات 

هائلة من الثروة السمكية.

التفاصيل ص3

الريـجـانـي:
املشاركة يف االنتخابات تبعد 

التهديدات عن البالد

الكهرباء تصدرتوضيحًا 
بشأن انقطاعات التيار يف بغداد 

واملحـافـظـات

»زين العراق« 
رشيكًا اسرتاتيجيًا ملؤمتر سوق 

العراق لألوراق املالية

يـد الـعـراق 
حتصد برونزية التضامن 

اإلسـالمـي

الربملان يدعو احلكومة بالتدخل الفوري  إليقاف التجاوزات 
عىل األهوار  ويقر تعديل قانون احلراس الليليني

تدمري دفاعات »داعش« ومكافحة اإلرهاب »رأس حربة« يف التوغل
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السلطات السعودية حتارص »مساجد العوامية« بالدبابات والنرياناحلكيم يؤكد متسكه بالكرد: مكون أصيل واملشاكل قابلة للحل
السيد الصدر يدعـو أوروبا لالنفتاح وحيذرهـا مـن معـاداة اإلسـالم رئيس اجلمهورية يشدد عىل أمهية »متتني« النسيج االجتامعي

حمافظ البرصة يلتقي جلنة مكافحة املخدرات 
ويصف ظاهرة انتشارها »باملؤامرة«

الرئيس الفرنيس اجلديد ايامنويل ماكرون 
يتوىل مهامه رسمـيـًا

احلاممي هينئ أول فتاة عراقية تقود طائرة بوينغ من النوع الكبري 
يف اخلطوط اجلوية العراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، عن 
أول فت�اة عراقية ت����قود طائرة بوين���غ من 

طراز ٧٣٧-٨٠٠.
وق�ال الحمامي ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »اول فتاة عراقية بدأت 
تق�ود طائ�رة بوينغ م�ن ط�راز 737 - 800 من 

الحج�م الكبير بعدما تبنتها ال�وزارة وهيئت لها 
مستلزمات النجاح والتفوق في ارقى المعاهد«.

وأض�اف أن الكابت�ن هذه المرة هي اآلنس�ة 
ورت�ي بابكر علي، م�ن مدينة الس�ليمانية ومن 

مواليد ١٩٩١«.
وقد هيأت الوزارة لورتي مستلزمات النجاح 

والتفوق في ارقى المعاهد العالمية. 
وعل�ي صعيد متص�ل هنأ وزير النقل الس�يد 

كاظ�م فنج�ان الحمام�ي، الي�وم األح�د، قائدة 
الطائرة العراقية اآلنسة ورتي بابكر علي بمناسبة 
نجاحه�ا وحصولها عل�ى رخصة قي�ادة طائرة 
 بوين�غ من ط�راز 800-737 من الحج�م الكبير. 
وقال س�يادته في برقية تهنئة »ان الوزارة تبنت 
كافة مس�تلزمات النج�اح والتف�وق وفي أرقى 

المعاهد وعلى نفقتها.
التفاصيل ص12
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السيد الصدر يدعو أوروبا لالنفتاح وحيذرها من معاداة اإلسالم
        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا زعيم التيار الصدري مقت�دى الصدر، أمس 
االح�د، ال�دول األوروب�ي إىل االنفت�اح عىل االس�ام 
املعتدل، محذرا من معاداة االس�ام من شأنه تنامي 

قوى التطرف.
وقال الصدر يف ترصيح صحفي »بعد ان سيطرت 
قوى الرش وبعض املتطرفني عىل دول اوروبية كثرية، 
الهداف خاصة وسياس�ات يظن�ون انها لصالحهم، 
اليوم بانت بوادر انحس�ار هذا امل�د املتطرف حينما 
ف�ازت الق�وى املعتدلة يف فرنس�ا، وهي م�ن الدول 

املهمة يف اوروبا«.
وأض�اف أن »اهم ما س�ينتج من ذل�ك هو ابعاد 
كل املتطرف�ني ال املنتم�ني اىل نف�س الدول�ة ب�ل كل 
الجالي�ات التي جعلت م�ن االرايض االوروبية منفى 
ومقراً لها ولخطاباتها وسياس�اتها، حتى ان الكثري 
م�ن دول اوروبا وقعت ضحي�ة املفخخات واالعمال 
االرهابي�ة، مضاف�اً اىل ام�ر مه�م آخر ه�و انفتاح 
االعت�دال الفرنيس بل االوروبي عىل االس�ام املنفتح 
واملعتدل وبالتايل عدم التضييق عىل املسلمني وحرية 

دينهم ومنها الحجاب وغريها من الشعائر التي ال تمت 
اىل العنف يف يشء«.

وتاب�ع الصدر بالق�ول، »نحن وكمس�لمني نميل اىل 
االعتدال وننبذ التطرف، ونشد عىل يدل الدولة الفرنسية 
لاخذ بيد شعبها نحو االمان والسام وعدم التعاون مع 
ق�وى الظ�ام واالحتال والتي تعادي االس�ام من دون 

التفريق بني االرهابي واملعتدل«.
وق�ال أيض�ا، »نح�ن ايض�اً مس�تعدون اىل الح�وار 
االنس�اني الديني الحضاري معهم، ال الجل يشء سوى 
ان يك�ون ذلك باب�اً النهاء الهيمن�ة االرهابية عىل دولنا 
ودوله�م، ليعيش العال�م بعيداً عن االحت�ال واالرهاب 
والح�روب واملجاعات التي تعصف ب�دول العالم الثالث 

والتي بانت بوادرها يف الدول االوروبية ايضاً«.
وحذر الصدر بالقول، »واما يف حال استمرار االنعزال 
عن االسام ومعاداته فان ذلك لم ينتج لفنرسا ولغريها 
اال تنامياً لقوى التطرف الس�تغالها التباعد باس�اليب 
ق�ذرة ال تم�ت اىل االس�ام االصيل وس�يكون ذلك بداية 
لتوسع االرهاب –السمح الله- يف كل الدول االوروبية«.

وختم الصدر حديث�ه بالقول، »هذه دعوة مني لهم 
باالنفتاح عىل قوى االسام املعتدل قبل فوات االوان«.

         بغداد / المستقبل العراقي

يف اطار حرص س�يادته عىل انفاذ القانون وتطبيق فقراته 
بكل مهنية دون ممارسة أي ضغوط قد تؤدي اىل احراف العمل 
االمني عن مس�اره الطبيع�ي املتمثل باحق�اق الحق ورفض 
الباطل دون النظر اىل أي يشء اخر.ونظراً لربوز ظاهرة التنازع 
العشائري مع رجال الرشطة نتيجة قيامهم بالواجبات املكلفني 
به�ا قانونا وبما ان ذلك س�يؤدي اىل حالة من ال�ردد والتلكؤ 
 عن�د رجال الرشط�ة اثناء تنفيذه�م للواجب�ات املناطة بهم .

اص�در الس�يد وزير الداخلية االس�تاذ قاس�م االعرجي امر اىل 
كاف�ة تش�كيات وزارة الداخلي�ة بتبليغ منس�وبيهم بحقهم 
القانون�ي باقامة الش�كوى ض�د كل من يطالبه�م بالقضايا 
العش�ائرية نتيج�ة قيامه�م بواجباته�م الرس�مية  مش�رياً 
العقابي�ة  القوان�ني والق�رارات  اىل  التعمي�م  بام�ر  س�يادته 
الناف�ذة التي اقرها الدس�تور العراقي يف ه�ذا االطار وعالجها 
بالق�رار امل�رشع رق�م )24( لس�نة 1997 ال�ذي ال زال ناف�ذا 
اذ ن�ص عل����������ى )) يعاق�ب بالحبس م�دة ال تقل عن 
ث�اث س�نوات كل من ادع�ى بمطالبة عش�ائرية ضد من قام 
بفع�ل تنفي�ذا لقان�ون او المر ص�ادر اليه من جه�ة اعىل(( 
فض�ًا ع�ن ان مجلس القض�اء االعىل قد اش�عرت رئاس�ات 
املحاك�م كافة بالعم�ل بموجب اح�كام القرار اع�اه وقبول 
 الش�كوى به�ذا الصدد اوتخاذ االج�راءات القانونية بش�أنها.

عيل صعيد متص�ل دعت لجنة األمن والدف�اع الربملانية، أمس 
األحد، إىل منع اس�تخدام مب�دأ »الكوامة« م�ع القوات األمنية 
ومحاس�بة أي عش�رية تخالف ذل�ك، مؤك�دة رضورة تقوية 
الس�يطرات الخارجي�ة وتقلي�ل الداخلي�ة، فيم�ا توع�د وزير 
الداخلي�ة قاس�م األعرج�ي بمعاقبة عصاب�ات الخطف وعدم 
الته�اون معها. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاميل خال مؤتمر 
صحفي مش�رك م�ع أعضاء اللجن�ة ووزير الداخلية قاس�م 
االعرج�ي عقده بمبنى الربمل�ان، إن »هن�اك رضورة ملاحقة 
العصاب�ات بق�وة وح�زم من أجل القض�اء عليه�ا«، مبينا أن 

»هناك تهدي�دا لألجهزة األمنية وفق ما يس�مى 
بالكوام�ة من قب�ل العش�ائر وهو أم�ر يتطلب 
تقوي�ة ه�ذه األجه�زة ومحاس�بة أي عش�رية 

تستخدم هذا املبدأ«.
ودعا الزاميل إىل »تقوية السيطرات الخارجية 
وتقلي�ل الس�يطرات الداخلي�ة، بس�بب معاناة 
املواط�ن فيه�ا«، مش�ريا إىل »وج�ود س�يطرات 
تحتوي عىل العديد من الجهات وهو أمر يتطلب 
توحي�د الس�يطرات، فضا عن مناقش�ة تقوية 
حرس الحدود باألسلحة واملعدات وما يحتاجون 
إليه الن اس�تقرار األمن يس�تدعي السيطرة عىل 

هذه املنافذ«.
قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  أك�د  م�ن جانب�ه، 
االعرج�ي خ�ال املؤتمر أن »هن�اك تعاونا كبريا 
ب�ني لجن�ة األم�ن والدف�اع وال�وزارة م�ا خلق 
حالة من االنس�جام وتنس�يق عىل مدى واس�ع 
بني الجانب�ني«. وأضاف األعرج�ي أن »األجهزة 
األمنية تق�وم بواجبها يف القض�اء عىل اإلرهاب 
من خال التعاون بينها وبني املواطن«، مبينا أن 
»موضوع الخطف جريمة يعاقب عليها القانون 
ب�كل أش�كالها س�واء لابت�زاز أم املس�اومة أم 
ألغراض عش�ائرية، وأن غايتنا األوىل هي تحرير 
املختطف ومن ثم التعامل مع الخاطفني«. وتابع 
االعرج�ي، أن »الوزارة لن تتهاون يف التعامل مع 
الخاطفني وآخرها كان�ت عملية تكريت«، الفتا 
إىل أن »القض�اء يق�وم بإجراءات�ه يف هذا الصدد 
وان ال�وزارة س�تقوم بنفس اإلج�راءات مع كل 
من يقوم بالخطف وفق سلسلة من اإلجراءات«. 
وكانت لجنة األمن والدفاع الربملانية اس�تضافت 
وزير الداخلية قاس�م األعرجي ملناقش�ة قضايا 

الخطف واالبتزاز والتعيينات يف الوزارة.

اتفاق بني البيت التشريعي والوزارة على تقوية السيطرات اخلارجية وتقليلها يف املدن

االعرجي يتوعد عصابات اخلطف ويوجه بالشكوى عىل منفذي »الكوامه« ضد القوات االمنية

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف قائممقام قضاء املسيب بمحافظة بابل 
قاس�م املعم�وري، أم�س األح�د، عن وج�ود 4000 
مذك�رة اعتقال بح�ق مطلوبني بتهم�ة اإلرهاب يف 

جرف النرص شمايل املحافظة.
وقال املعم�وري إن “هناك ما يق�رب من 4000 
مذك�رة اعتقال ص�ادرة من القض�اء العراقي بحق 
مطلوبني بتهم�ة اإلرهاب من س�كان ناحية جرف 
الن�رص ش�مايل املحافظة”، مح�ذرا م�ن أن “عودة 
هؤالء اىل الناحية س�تهدد أمن واس�تقرار املحافظة 

بشكل عام”.
وأضاف املعموري أن “قضاء املس�يب باالضافة 
إىل عدد من مناطق ومدن محافظة بابل تعرضت إىل 
إبادة جماعية نتيجة العملي�ات اإلرهابية التي كان 

مصدرها الجرف”.
احم�د  باب�ل  محافظ�ة  مجل�س  عض�و  وكان 
الغريب�اوي حذر من عودة نش�اط تنظيم “داعش” 
اإلجرام�ي إىل ناحية جرف النرص ش�مايل املحافظة 
واملناطق املحيطة بها يف حال ارجاع النازحني لبعض 

مناطق الجرف.

قائممقام املسيب: هناك 4 آالف مذكـرة 
اعتقال بحق مطلوبني يف جرف النرص

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن السفري العراقي يف مرص حبيب الصدر، أمس 
األح�د، عن زي�ارة مرتقبة لرئيس ال�وزراء املرصي 
اسماعيل رشيف إىل بغداد خال شهر حزيران املقبل 
لتوقيع عدد من االتفاقيات مع رئيس الوزراء حيدر 

العبادي.
ونقلت صحيفة “الصباح” الرس�مية عن الصدر 
قوله، إن “هناك تطورا كبريا س�يحدث خال الشهر 
املقبل، اذ ستعقد اللجنة العراقية املرصية بعد توقف 
منذ العام 2002 وانتقالها من املس�توى الوزاري اىل 
الرئايس لتوقي�ع عدد من االتفاقيات من قبل رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي ونظ�ريه امل�رصي رشيف 

اسماعيل يف بغداد”.
واشار الس�فري الصدر اىل وجود “توافق سيايس 
القضاي�ا  عراق�ي م�رصي يف م�ا يخ�ص جمي�ع 

العربية”.

رئيس الوزراء املرصي يزور بغداد 
الشهر املقبل

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تضافت لجنة النزاهة النيابي�ة، أمس األحد، مفتش عام 
وزارة الربي�ة ومدير معهد إعداد املفضوي�ن يف وزارة الداخلية 

لحل »إشكاليات« احتساب الشهادة ملفوضية الرشطة.
وق�ال رئيس اللجنة ط�ال الزوبعي إن »اللجنة اس�تضافت 

مفتش عام الربية ومدير معهد إعداد املفوضني«.
وأش�ار الزوبع�ي إىل أن االس�تضافة تأت�ي م�ن أج�ل »حل 

إشكاليات احتساب الشهادة ملفويض الرشطة«.

النزاهة الربملانية تستضيف 
مسؤولني حلل »إشكاليات« احتساب الشهادة 

ملفويض الرشطة

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در مح�يل يف محافظة دي�اىل، أم�س االحد، عن 
العثور عىل مقربة جماعية اغلبها افرادها من النساء يف منطقة 

نائية قرب الحدود العراقية –االيرانية.
وقال املصدر ان »املفارز االمنية وبناء عىل باغ من احد رعاة 
الغن�م عث�رت يف منطقة ش�عنون )20كم رشق ناحي�ة قزانية، 
120كم شمال رشق بعقوبة(، عىل مقربة جماعية تضم 8 جثث 

خمسة منها لنساء مجهولة الهوية«.
واض�اف املص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه، ان 
»املقربة قريبة جدا من الحدود العراقية – االيرانية«، الفتا اىل ان 

»الجثث بدت عليها عامات التفسخ وكان مربوطة االيادي«.
وتابع ان »فريقا امنيا بدء العمل عىل انتشال الجثث، ويواصل 
البحث تحسبا لوجود جثث اخرى«، مشريا اىل ان »هذه الحادثة 

هي االوىل من نوعها التي تشهدها قزانية«.
وتعد قزاني�ة من النواحي الحدودي يف دي�اىل، وهي مرامية 
االط�راف، وله�ا ح�دود مش�ركة م�ع اي�ران تمت�د لع�رشات 

الكليومرات.

       بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قوات الحشد الشعبي، أمس االحد، عىل مخبأ لاسلحة 
ومصنع للعبوات الناسفة شمال القريوان.

وذكر بيان إلعام الحشد الشعبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن “ألوي�ة الحش�د الش�عبي عث�رت ع�ىل مخبأ 
لألس�لحة ومصنع للعبوات الناس�فة عىل مشارف القريوان من 
الجهة الشمالية”. وكانت قوات الحشد الشعبي عثرت عند عزل 
سلس�لة جبال سنجار عن ناحية القريوان ضمن املحور الغربي 

ملدينة املوصل.

       بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمني، أم�س األح�د، بتنفي�ذ الق�وات األمنية 
حمل�ة دهم وتفتيش يف قضاء ابو غري�ب غربي بغداد بحثا عن 

مطلوبني.
وق�ال املصدر إن »القوات األمنية نفذت حملة دهم وتفتيش 

كبرية يف قضاء ابو غريب )غربي بغداد(، بحثا عن مطلوبني«.
املركب�ات  ع�ىل  حظ�را  فرض�ت  »الق�وات  أن  وأض�اف، 

والدراجات«.

العثور عىل مقربة مجاعية قرب احلدود 
العراقية االيرانية

احلشد الشعبي يعثر عىل خمبأ لألسلحة 
ومصنع للعبوات شامل القريوان

القوات األمنية تنفذ
 محلة دهم وتفتيش يف ابو غريب بحثًا 

عن مطلوبني

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الربية، أم�س االحد، عن وجود 
عصابات متخصصة ببيع وس�ائل الغش للتاميذ، 
فيم�ا حذرت م�ن تدم�ري التعلي�م يف العراق.وقال 
اقب�ال يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »هناك عصابات متخصصة ببيع وس�ائل 
الغ�ش وتحاول نرشها بني التاميذ وبش�كل علني 
وسابقة خطرية لم يشهدها بلدنا من قبل«، مبينا 

ان »ال�وزارة رصدت عدداً من هذه العصابات التي 
تحاول اس�تمالة التاميذ وتبتزهم وبمبالغ كبرية، 
وس�تعمل عىل ماحقتها وبالتنس�يق مع الجهات 
األمنية«.ودع�ا اقب�ال »الط�اب اىل مواجهة هذه 
الحمات باملزيد م�ن االجتهاد والنجاح والتفوق«، 
مح�ذرا من »جهات منظمة تح�اول تدمري التعليم 
يف العراق«.وتابع إقبال إن »إش�اعة وس�ائل الغش 
املختلف�ة إنم�ا ه�ي جزء م�ن مخط�ط إلضعاف 
العراق علمياً، ودفع األجيال للمزيد من اإلخفاقات 

ونرش الجهل بني أوس�اط مجتمعنا«، مش�دداً عىل 
واملراقب�ني  واملرشف�ني  واملدرس�ني  »املعلم�ني  ان 
س�يتعاملون م�ع ه�ذه الح�االت بالح�زم وعدم 
التهاون، كون ذلك يمثل واجب وطني ومسؤولية ال 
تهاون فيها«.يشار اىل أن وزارة الربية استخدمت 
خ�ال الف�رة األخ�رية أجه�زة توض�ع يف قاعات 
االمتحانات للصف�وف املنتهية، ملنع حدوث حاالت 
الغش، فض�ا عن قطع ش�بكة الهواتف املحمولة 

أثناء االمتحانات.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د التحال�ف الوطني، تمس�كه 
بالك�رد كمكون أصي�ل، مبديا دعمه 
املش�اكل  لح�ل  الدس�تور  العتم�اد 

العالقة بني بغداد واربيل.
تلق�ت  للتحال�ف،  بي�ان  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ان »التحالف الوطني برئاس�ة عمار 

الحكي�م وبمكتبه يف بغداد اس�تقبل 
الديمقراط�ي  الح�زب  كتل�ة  وف�د 
الكردس�تاني النيابية السبت وبحث 
مع�ه مس�تجدات األوض�اع األمني�ة 
والسياس�ية«، مبين�ا ان »املجتمعني 
تناولوا مس�تجدات األوض�اع األمنية 

والسياسية بالتفصيل«.
وأضاف ان »التحالف الوطني أبدى 
دعمه العتماد الدستور مرجعية لحل 

املش�اكل العالقة بني بغداد واربيل«، 
الوطن�ي  التحال�ف  »تمس�ك  مبين�ا 
بالك�رد كمكون أصيل وان املش�اكل 
قابلة للحل عرب الحوار ومبدأ التنازل 
»املجتمعني بحثوا  ان  للعراق«.وتابع 
أيضا التطورات األمنية واالنتصارات 
الباهرة التي تحققها القوات األمنية 
يف املوصل وقرب الحسم العسكري«، 
اىل  الوطن�ي  التحال�ف  دع�ا  فيم�ا 

»التمسك بالوحدة التي كرست ظهر 
اإلرهاب وباتت مح�ط اعتزاز وفخر 
العالم«.يذك�ر ان خاف�ات حادة بني 
رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم 
ورئي�س اقلي�م كردس�تان مس�عود 
بارزان�ي اثريت يف االون�ة االخري، بعد 
ترصيحات للحكيم بعدم وجود رغبة 
دولي�ة لاع�راف بدول�ة كردس�تان 

سوى التي تبديها ارسائيل.

       بغداد / المستقبل العراقي

رفض االتحاد الوطني الكردستاني، 
أم�س األح�د، االتهامات الت�ي وجهها 
رئيس الوزراء العراق�ي حيدر العبادي، 
بت�ورط أفراد م�ن رشطة الس�ليمانية 
غ�از  رشك�ة  رئي�س  نائ�ب  باغتي�ال 

الش�مال.واقدم مسلحون مجهولون يف 
2 من الش�هر الجاري، عىل اغتيال نائب 
رئيس رشكة غاز الشمال محمد يونس 
وس�ائقه بالق�رب م�ن س�يطره واحد 
حزيران جنوبي كركوك اثناء توجهه اىل 
عمله يف مق�ر الرشكة.ويونس عضو يف 
الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقالت 

رئيسة كتلة االتحاد يف الربملان العراقية 
آال طالبان�ي، ان رئيس الوزراء العبادي 
تعج�ل باتهام�ه لرشطة الس�ليمانية� 
ترصيح�ه قد يخلق فتنة ب�ني املكونات 
العراقي�ة يف كركوك.ودع�ت طالباني يف 
حديث متلفز� العبادي الوقوف بمسافة 
واحدة من جميع القوى الكردس�تانية 

»العبادي يقف مع طرف سيايس كردي 
دون االخرين«.وكان العبادي قد قال، يف 
حديث للصحفيني االس�بوع املايض انه 
اس�تنادا لتقرير لجنة تحقيقية تبني أن 
عن�ارص يف رشطة الس�ليمانية هم من 
نف�ذوا عملية اغتيال املس�ؤول برشكة 

غاز الشمال.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معص�وم اهمية 
ال�دور املهم لتعاون العش�ائر والنخ�ب الوطنية يف 
دع�م عملية املصالحة املجتمعية وتمتني النس�يج 
االجتماع�ي يف الباد.وذك�ر بي�ان رئ�ايس تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان »معصوم 

اس�تقبل يف قرص الس�ام ببغ�داد، وفدا م�ن كبار 
شيوخ العشائر العراقية املشاركة يف امللتقى الوطني 
للمصالح�ة املجتمعي�ة ال�ذي عقد أم�س بناحية 
الحيدرية التابعة ملحافظة النجف االرشف«.وفيما 
أعرب معصوم عن » ارتياحه لنتائج امللتقى وأشاد 
بالجه�ود التي بذلت يف التحضري ل�ه، جدد تأكيده 
عىل الدور املهم لتعاون العش�ائر والنخب الوطنية 

يف دع�م عملية املصالحة املجتمعي�ة يف العراق ويف 
تمتني النسيج االجتماعي يف الباد«.

م�ن جانبهم عرب أعض�اء الوفد ع�ن امتنانهم 
امللتق�ى،  »حض�وره  ع�ىل  الجمهوري�ة  لرئي�س 
مؤكدي�ن عزمه�م ع�ىل مواصل�ة عق�د ملتقيات 
مماثل�ة يف مناطق أخرى من الباد بهدف ترس�يخ 

وحدة الصف بني أبناء الشعب بكافة مكوناته«.

احلكيم يؤكد متسكه بالكرد: مكون أصيل واملشاكل قابلة للحل

رئيس اجلمهورية يشدد عىل أمهية »متتني« النسيج االجتامعي يف العراق

الرتبية تتحدث عن »عصابات« متخصصة ببيع وسائل الغش وحتذر من تدمري التعليم

االحتاد الوطني غاضب من العبادي ويتهمه بصناعة »فتنة«
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     بغداد / المستقبل العراقي

كشف مرصف الرافدين، أمس األحد، عن تفعيل خدمة حكومة املواطن االلكرتونية 
الخاصة بشيكاوى املواطنني، مشيرا اىل ان هذه الخطوة تأتي استنادا لتوجيهات 

االمانة العامة ل مجلس الوزراء.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»املرصف بارش بتفعيل حكومة املواطن االلكرتونية الخاصة بشكاوي املواطنني<، 
مشيرا اىل ان >هيذه الخطيوة تأتي اسيتنادا لتوجيهيات االمانية العامة ل مجلس 

الوزراء«.
وأضياف املكتب أن »اسيتمارة الشيكاوى سيتتيح للمواطن سيهولة التواصل مع 
املرصف من خالل الربيد االلكرتوني الخاص باسيتقبال هذه الشيكاوي، مبينا أن 
»الشيكاوى سيتم ارسالها اىل االقسيام املعنية واالجابة عليها بسقف زمني محدد 

ومن ثم ارسالها اىل املواطن عن طريق بريده االلكرتوني او رقم هاتفه.

الرافدين يفعل خدمة حكومة املواطن االلكرتونية اخلاصة بشكاوى املواطنني

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنيت القوات األمنية، أمس األحد، عن انطالق 
عملية عسكرية فجر اليوم لتحرير االحياء االخيرة 
مين المدينة القديمية في أيمن الموصيل حيث تم 
تدميير دفاعات تنظييم داعش وتحريير أحد هذه 
االحياء.وقيال قائيد عملييات قادميون يانينيوى 
الفرييق الركن عبيد االمير يارالله، فيي بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، ان عملية تحرير 
احياء العريبي والرفاعي و17 تموز واالقتصاديين 
بالساحل االيمن لمدينة الموصل قد انطلقت حيث 
شيرعت قيوات مكافحية االرهاب باقتحيام حيي 
العريبيي والرفاعي واسيتطاعت تدمير تحصينات 
تنظييم داعيش الدفاعية مؤكيدا ان تقيدم القوات 
هناك مسيتمر.واضاف ان قوات الرد السيريع مع 
اللواء الرابع والثالثين من الفرقة المدرعة التاسعة 
قيد شيرعت ايضيا »باقتحيام حيي االقتصاديين 
والجيزء الجنوبي مين حي 17 تموز واسيتطاعت 
مين تدمير وعبور خطوط دفاعات العدو وتقدمها 
مسيتمر حيث اكمليت في وقت الحيق تحرير حي 

االقتصاديين ورفع العلم العراقي على مبانيه«.
وأشيار يارالله إليى أّن قوات الفرقية المدرعة 
التاسعة قد اقتحمت الجزء الشمالي لحي 17 تموز 
ودميرت خطيوط دفاعيه وتقدمها مسيتمر نحو 
اهدافها لتحريير هذه المناطق مين التنظيم الذي 

سيطر على المدينة في يونيو عام 2014.
بيدوره، عيّد وزير الدفياع عرفيان الحيالي ان 
القيوات العراقيية تمثل خط المواجهية األول ضد 
اإلرهابييين نيابة عين العالم، وقيال خالل تفقده 
قطعات الفرقة المدرعة التاسعة في قاطع عمليات 
تحرير نينيوى برفقة قائد علمييات تحرير نينوى 
الفريق الركن يار الله ان النصر الذي تحققه قوات 

بالده على تنظيم داعش هو نصر لكل العالم.

واسيتمع الوزيير إلى إيجياز قدمه نائيب قائد 
الفرقية عين التقدم الكبيير الذي تحققيه قطعات 
الفرقة فيي محور المسيؤولية وتحريرها إلحياء 
المشييرفة األوليى والثانيية و30 تميوز في ايمن 
الموصيل مشيددا على ضيرورة تقدييم الخدمات 
الطبيية للنازحين مين األهالي الذين تسيتهدفهم 

عناصر داعش عند توجههم إلى القوات العراقية.
ونقيل فرييق إعيالم وزارة الدفياع عين امرأة 
موصليية ممارسيات داعيش داخيل األحيياء غير 
المحيررة مين الموصيل، وقاليت الميرأة الكبيرة 
في السين انه وبعيد هروبها مع عائلتهيا »اقتحم 
الدواعش منزلهم بالقيوة و ادخلوا عناصر أجانب 
فيها ليتم اسيتهداف القطعات العسكرية من هذه 
المناطيق السيكنية مسيتخدمين األبريياء دروعا 
بشيرية حتيى ال يتم اسيتهدافهم من قبيل طيران 

الجيش العراقي«.
وأكدت أن المدنيين يعانون من جرائم اإلرهاب 
والجيوع الشيديد لكيون الدواعيش صيادروا ميا 
تبقيى مين الميواد الغذائية مين السيوق واجبروا 
األهاليي على إدخال عناصرهم إلى المنازل بالقوة 
مسيتهدفين كل من يرفض االنصياع إلى أوامرهم 

وتصرفاتهم.
يذكير أن القيوات العراقية المشيتركة تخوض 
عمليات عسيكرية واسيعة النطياق لتحرير مدينة 
الموصل من سييطرة تنظيم داعيش حيث تمكنت 
فيي 24 مين ينايير الماضيي مين تحريير الجانب 
االيسير الغربي مين المدينة فيميا اطلقت في 19 
شيباط صفحية جديدة مين العمليات العسيكرية 
لتحريير الجانيب األيمين الشيرقي للمدينية الذي 
تحرر معظمه ولم تتبيق منه غير االحياء القديمة 
المكتظة بالسكان والذي تتقدم فيه القوات ببطء 
حالييا حفاظا عليى ارواح المدنييين المتبقين في 

آخر أحياء المدينة القديمة.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

صيوت مجلس النواب في جلسيته 
التيي  والثالثيين  الرابعية  االعتياديية 
الجبيوري  سيليم  برئاسية  عقيدت 
وبحضيور 166 نائبيا، أميس االحيد، 
عليى قانون وقيرار نيابيي فيما وجه 
اسئلة شفهية لعدد من السادة الوزراء 

ورئيس هيئة االستثمار.
وصيوت المجليس عليى مشيروع 
قانون التعديل الثاني لقانون الحراس 
الليليين رقم ) 8( لسينة 2000 لغرض 
تحدييد الجهية التيي تسيتوفي منهيا 
مكافات الحيراس الليليين من الصنف 

الثاني.
واتم المجليس التصويت على قرار 
نيابي مقدم من اللجنة القانونية ينص 
بان عليى الحكومية التحرك السيريع 
اليقاف التجياوزات عليى األهوار في 
المحافظات الوسطى والجنوبية وعدم 
التحكيم بمصيادر الميياه وتحويلهيا 
الى بحيرات خاصية والتدخل الفوري 
والعاجيل إلنقاذ هيور الصليبات الذي 
يتسبب بهالك كميات هائلة من الثروة 

السمكية.
واعلن رئييس مجلس النيواب عن 
تشيكيل لجنة لتدقيق غيابيات النواب 
سييتم عرضهيا فيي جلسية االثنين، 
المجليس  رئاسية  ان  عليى  مؤكيدا 
سيتعرض على المجلس طلبات برفع 
الحصانية عن عدد من النيواب التخاذ 

موقف بشأنها.
وبيين الرئييس الجبيوري انيه تم 
تقدييم طليب مين 75 نائيب لسيحب 
الثقة عن مفوضية االنتخابات سييتم 
عرضيه على المجلس ييوم الثالثاء او 
الخميس من االسيبوع المقبل، منوها 
بان هيئة الرئاسية اسيتلمت اسيانيد 
تخص 6 وزراء مين قبل مقدمي طلب 
االستجواب حيث تم مخاطبة الوزراء 
إلعيالم رئاسية المجليس بحضورهم 

وتحديد يوم االستجواب.
تاجييل  الرئاسية  هيئية  وقيررت 
التصويت على مشيروع قانون تنظيم 

عمل المستشارين اللجنة القانونية.
سيامي  المجليس  واسيتضاف 

الوطنيية  الهيئية  رئييس  االعرجيي 
لالستثمار لالجابة على سؤال شفهي 

موجه من النائب زينب ثابت.
النائبية زينيب عين  واستفسيرت 
السند القانوني لمنح احدى الشركات 
اسيتثماري  مشيروع  لمنيح  اجيازة 
فيي محافظية بابيل رغم عيدم اكمال 
اجراءات االجازة واالصرار على اعادة 
االجيازة االسيتثمارية للشيركة رغم 

عدم التزامها.
وفيي معيرض اجابته، اكيد رئيس 
الهيئية  ان  عليى  االسيتثمار  هيئية 
الوطنية لالسيتثمار ليم تمنح االجازة 
للشيركة المعنية وانميا تم منحها من 
قبل هيئة اسيتثمار بابل وبعد سحبها 
قدم رئيس الشركة تظلما للهيئة وبعد 
المراجعة ظهر ان االمور الشيكلية لم 
يتم االنتهاء منها خصوصا ان الشركة 
لم تنفيذ االعمال، موضحا بان مجلس 
محافظية بابل ابدى تاييده لمشيروع 
المجمع السكني وتم الطلب من هيئة 

اسيتثمار المحافظة اعادة االجازة له 
مع تقديم مهلة التتجاوز سينة واحدة 

الكمال المشروع.
وطالبت النائبة زينب ثابت بمعرفة 
الميادة القانونية التي اسيتندت عليها 
هيئة االسيتثمار لمنح الشركة اجازة 
لالسيتثمار مؤكيدة ان االجازة منحت 

قبل استكمال االجراءات القانونية.
واشيار رئييس هيئية االسيتثمار 
الوطنية الى ان المستثمر قدم شكوى 
للهيئة باالستناد على الية في القانون 
اثبتت عدم استكماله الشكلية القانونية 
المشيروع  اسيتمرار  اليراي  وكان 
وفقيا لمطالب رسيمية وليه حق في 
المضيي بانجياز المشيروع خصوصا 
ان سحب االجازة غير قانوني ومنحه 
فرصة النجاز المشيروع بعد سلسيلة 

اجتماعات بهذا الصدد.
قاسيم  المجليس  واسيتضاف 
الفهيداوي، وزيير الكهربياء، لالجابة 
على سيؤال شيفهي موجه من النائبة 

حنان الفتالوي والنائب هاشم راضي 
جبيار والنائب عبد القهار السيامرائي 

والنائب عالية نصيف.
ورحيب الجبوري بوزيير الكهرباء 
لالجابية عليى اسيئلة شيفهية ضمن 

الدور الرقابي لمجلس النواب.
واستفسير النائيب هاشيم راضي 
جبار عن اسباب عدم تنفيذ االلتزامات 
الخاصة بعقيد تزويد محطيات توليد 
الطاقية الكهربائية بالوقيود وقيمته 

وتاريخ انجازه.
وفيي معيرض اجابته شيدد وزير 
الكهربياء عليى ان عيام 2015 شيهد 
مشيكلة بالوقود وصدر قرار بشيراء 
دفعة طارئية ضمين صالحياتها وتم 
اعالن مناقصية تتضمن تثبيت القيمة 
العيرض  زاد  واذا  للشيراء  التقديريية 
عين قيمة العقيد%20 يسيتبعد العقد 
وتيم احالة العقيد على شيركتين مما 
اثار هجمة كبيرة لمن يتمسيك بسيعر 
140 دوالر ووجدنا ان نسيبة الكبريت 

في الوقيود اكثر من المسيموح وبعد 
مفاتحية وزارة النفيط بهيذا الشيان 
اكدت اليوزارة احتسياب خصيم بهذا 
الخصيوص، الفتيا اليى ان العقيد تيم 
ابرامه وحقيق فوائد للوزارة ولم يكن 

فيه اي مخالفة.
واوضح النائب مقدم طلب السؤال 
بيان الوزارة قدمت دعوة لشيراء 140 
الف طين مين زيت الغياز وبعيد فتح 
العطياءات تم تقليص عدد الشيركات 
حتى تم احالته الى شركة قدمت عرضا 
زائد 110 دوالر فضال عن تقديم دعوة 
جديدة للشركات بعد معرفة العروض 
المقدمة مين خالل مخاطبية مجلس 

الوزراء.
بدوره، اكد الفهداوي عدم استالمه 
السيؤال من ضمن االسيئلة الشفهية 
والشيركات المتقدمة للتجهيز كسرت 
االسيعار ولم تتوقيع اليوزارة ان يتم 

تقديم عطاءات اقل من 140 دوالر.
من جهتهيا، تسيألت النائبة عالية 

نصيف عن اسيباب التضييق على عمل 
المفتش العام في الوزارة.

بيدوره اكيد الوزيير عيدم وجيود 
تضيييق ألي موظيف، منوهيا الى أن 
المفتش العام تجياوز على االجراءات 
القانونية ومنها اسيتالمه مواد بدون 

ذمة.
وتسألت النائبة حنان الفتالوي عن 
اسيباب زيادة اجور الكهرباء وتحميل 
المواطن اعبياء رغم تيردي الكهرباء 

وطبيعة السند القانوني للزيادة.
اجيور  أن رفيع  الوزيير  وأوضيح 
الكهربياء بدأ منيذ مطلع عيام 2016 
حيث تم اعتماد نسيبة جباية متدرجة 
لم تميس المواطن محيدود الدخل بل 
شيملت الفئات التي تسرف باستخدام 
الكهرباء، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء 
اطلعيت عليى تجربية اييران مقاربة 
لالجيواء العراقيية مين اجيل معالجة 
اسباب هدر الطاقة الكهربائية، منوها 
اليى ان كلفية االنتياج الحاليية يمكن 

خفضها مين خالل تكامل الخصخصة 
والجباية.

وفي سياق اخر استضاف المجلس 
ان نافيع وزييرة البلدييات واألعميار 
واألسيكان لالجابة على سؤال شفهي 
موجيه من كل النائب ابتسيام هاشيم 
النائيب عواد العيوادي والنائيب انغام 

حوشي والنائب زينب ثابت.
وتساءلت النائبة ابتسام هاشم عن 
االسباب التي ادت الى تاخر المصادقة 
على قرارات تقدير االمالك والعقارات، 
منوهة الى ان اغلب التقديرات لالمالك 

في المحافظات عالية الثمن.
وفي اجابتها على السؤال الشفهي، 
اكيدت وزييرة البلدييات واالعميار ان 
الكثيير من اميالك البلدييات المؤجرة 
اليوجد لهيا جدوى اقتصادية حيث تم 
تشكيل لجان العطاء القيمة الحقيقية 
لاليجيارات واالميالك وتيم عليى هذا 
االساس وضع قاعدة معلومات لغرض 
تحديد قيمة االيجار الفعلية، موضحة 
بان المحافظيين مخولين بالمصادقة 

على تقدير بعض االمالك.
مين جانبه استفسير النائيب عواد 
العيوادي عن اليية تطبيق الميادة 25 
ثالثيا مين قانون 21 لعيام 2013 على 
المتجاوزين المسيتحقين من اصحاب 
الدخل المحدود عليى القطع االراضي 
لكين تيم توجيه انيذارات عليى بعض 
المتجاوزيين للغيرض المذكور فضال 
عن تطبييق القانون فيه اجحاف بحق 

المتجاوزين.
واوضحيت الوزيرة بيان الية البيع 
تتيم وفيق القانيون من خيالل تقديم 
طليب عين طرييق البلدييات للوزيير 
بشان شيراء القطعة المعروضة للبيع 
ويتيم تدقيقها بعد اكتمال الية التقدير 
وارسيالها الى الوزير كميا اليمنع ان 
يتيم تقدييم طلب مباشير للوزيير اما 
بخصيوص المتجاوزين فيان الوزارة 
التجبرهم على شيراء االمالك لكن في 
حيال تقديم المتجياوز طلب للشيراء 
فيعاميل معاملية اي مواطين اخر من 
اجل حل مشكلة التجاوز في المناطق 
السيكنية حصرا.وتقرر رفع الجلسية 

الى اليوم االثنين.

تدمري دفاعات »داعش« ومكافحة اإلرهاب »رأس حربة« يف التوغل

عملية لتحرير »األحياء األخرية« يف املوصل القديمة

أّجل مترير مشروع قانون تنظيم عمل املستشارين ووجه أسئلة شفهية لوزيرين ورئيس هيئة

الربملان يدعو احلكومة بالتدخل الفوري  إليقاف التجاوزات عىل األهوار  ويقر تعديل قانون احلراس الليليني
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دعا العيراق دول الجيوار، أميس األحد، إلى 
موقيف جماعيي لمواجهية االرهياب وتأجيل 
الخالفيات الفكريية والسياسيية، محيذراً من 
محاوالت نسف الخارطة الجيوسياسية الحالية 
لها. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن العيراق يتطلع إلى مزيد مين النمو والتطور 
والرسيوخ لعالقتيه االيجابية ميع دول الجوار 
على اسياس احتيرام السييادة الوطنيية وعدم 
التدخل في الشيؤون الداخلية وتبادل المصالح 
المشتركة والخبرات في كل مجاالت الحياة بما 

يعود بالنفع العام على الجميع.
جاء ذليك خالل ترؤسيه اجتماعا تشياوريا 
للجنة العالقات الخارجية البرلمانية مع رؤساء 

البعثات الدبلوماسيية لدول الجوار السيعودية 
وتركيا واالردن وسوريا والكويت وإيران حول 
الخطاب الرسيمي ليدول المنطقية ومعطيات 

المرحلة الحالية.
وأوضيح أن المنطقة تمر بمرحلة من اشيد 
مراحل تاريخها وحاضرهيا خطورة وتحديات 
الخارطية  بنسيف  تهيدد  وخارجيية  داخليية 
الجيوسياسيية الحاليية ووضع شيعوبها على 
حافات خارطة جيوسياسيية اخيرى قد تحمل 
فيي داخلهيا عناصر دميار اخطر وفناء أشيمل 
واذى ال تحمد عواقبه على الشعوب واالنسانية 
اجميع، وان المسيؤولية التاريخيية تحتم عدم 
االنجرار إلى معيارك ثانوية تلهينا عن المعركة 
االهيم وهي انهياء االرهاب والتطيرف بصرف 

النظر عن اسمه وعنوانه وتوجهاته وأدواته.
الخالفيات  تأجييل  ضيرورة  عليى  وشيدد 

الفكريية والسياسيية ومنهيج التعاطيي ميع 
القضايا ذات االهتمام المشيترك لدول المنطقة 
وان تتدبير موقفيا جماعييا واحيدا لمواجهية 
االرهياب وتخليص شيعوبها من شيروره في 
اي ميكان قد تتوفر فيه حاضنيات مثالية لنمو 
فايروسياته التدميرية.وأكد على أهمية سيعي 
الجميع نحو لجم الصراعات الداخلية في اي من 
بليدان المنطقة بالحكمة والتدبر وطول النفس 
واحتيواء االخر قبيل تحوله إلى سيالح مضاد، 
وكذلك العمل على »اخماد فوهات النار الداخلية 
ما اسيتطعنا إلى ذلك سيبيال عبير المصالحات 
والحقيد  الفتنية  المجتمعيية وغليق صنابيير 
والتربص والتربص المضاد ومنع االصابع التي 

تريد بنا السوء والشر من ان تمتد الينا.
إليى ذلك، وصفت لجنية العالقات الخارجية 
النيابية االجتماع التشاوري مع رؤساء البعثات 

الدبلوماسية لدول الجوار بالناجح.
وذكيرت مقيرر اللجنية النائيب عين كتلية 
المواطين احيالم الحسييني فيي بييان تلقيت 
»المسيتقبل العراقي« نسخة منه ان »االجتماع 
الخارجيية ميع  العالقيات  للجنية  التشياوري 
رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول جوار العراق 
الذي عقيد اليوم معهم كان ناجحيا بمضامينه 
ولمسينا تفاعال كبيرا من قبل السيفراء مع ما 

تم طرحه«. 
واكيدت فيي ان »الهيدف من هيذا االجتماع 
التشاوري هو من اجل توحيد الخطاب الرسمي 

لدول المنطقة ومعطيات المرحلة الحالية«.
واشيارت اليى ان »االجتمياع كان فرصية 
اليصال رسالة الى دول الجوار بان العراق ينشد 
السيالم وسييعمل عليه فيي المنطقة، ورسيم 

مالمح المنطقة بعد داعش«.

أثناء لقاء مع البعثات الدبلوماسية لدول اجلوار

العراق حيذر املنطقة من تغيري اخلارطة اجليوسياسية يف بلداهنا
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تستعد السعودية لتدعيم عالقاتها مع الواليات 
املتح�دة، معتمدة مختل�ف الس�بل يف محاولتها 
للتماه�ي والتقرّب من توّجه�ات الرئيس دونالد 
ترام�ب. واس�تباقاً لزي�ارة هذا األخ�ر الرياض 
يف 19 أي�ار الجاري، أفاد موق�ع »بلومربغ« بأن 
اململكة التزمت القيام باستثمارات غر مسبوقة 

يف الواليات املتحدة.
وأشار املوقع إىل أّن من املقرر أن يعلن صندوق 
الث�روة الس�يادي يف الس�عودية وض�ع خط�ط 
الس�تثمار نحو 40 ملي�ار دوالر يف تطوير البنى 
التحتية األمركية، وفقاً ألشخاص مّطلعني عىل 
املس�ألة. وذكر املوقع أنه قد يجري الكش�ف عن 
االستثمار، يف وقت قريب بخالل األسبوع املقبل، 

ليتقاطع هذا اإلعالن مع زيارة ترامب للمملكة.
م�ع ذلك، لف�ت »بلوم�ربغ« إىل أنه ل�م ُيتََّخذ 
ق�رار نهائي بهذا الش�أن، يف وقت أف�اد فيه بأّن 
إعالن ه�ذا املرشوع قد يتأخر. وأكد مس�ؤول يف 
البيت األبيض أّن العمل عىل هذه الخطط ال يزال 
قائماً، موضحاً أّن صهر ترامب، جارد كوش�نر، 

لعب دوراً أساسياً يف املحادثات.
ب�دوره، قال مس�ؤول كبر بالبي�ت األبيض 
إن الواليات املتحدة عىل وش�ك استكمال سلسلة 
من صفقات األس�لحة للس�عودية تزي�د قيمتها 
ع�ن 100 ملي�ار دوالر وذل�ك قب�ل أس�بوع من 
زي�ارة يعتزم الرئي�س دونالد ترام�ب القيام بها 

للرياض.
وأضاف املسؤول الذي تحدث لرويرتز رشيطة 
عدم نرش اسمه إن هذه الحزمة قد تزيد يف نهاية 
األمر ع�ن 300 مليار دوالر خالل عرش س�نوات 
ملس�اعدة السعودية عىل تعزيز قدراتها الدفاعية 
يف الوق�ت الذي تواص�ل فيه الحف�اظ لحليفتها 
إرسائي�ل ع�ىل تفوقه�ا العس�كري النوعي عىل 

جرانها.
وذكرت رويرتز يف األسبوع املايض أن واشنطن 
تعمل عىل إجازة صفقات أسلحة للسعودية تبلغ 
قيمته�ا عرشات املليارات من ال�دوالرات بعضها 
جدي�د والبع�ض اآلخ�ر قي�د البحث قب�ل زيارة 

ترامب.
وتع�د الواليات املتحدة امل�ورد الرئييس ملعظم 
احتياج�ات الس�عودية من طائ�رات مقاتلة من 
ط�راز إف-15 إىل أنظمة قيادة وتحكم تس�اوي 
ع�رشات امللي�ارات م�ن ال�دوالرات يف الس�نوات 
االقتص�اد  بتحفي�ز  ترام�ب  وتعه�د  األخ�رة. 
األمريك�ي م�ن خالل زي�ادة الوظائ�ف يف مجال 

التصنيع.
وقال املس�ؤول »إنن�ا يف املراح�ل األخرة من 
سلس�لة صفقات«. هذه الحزمة يجري ترتيبها 
كي تتزامن مع زيارة ترامب للسعودية. ويتوجه 
ترامب إىل الس�عودية يف 19 أيار يف أول محطة له 

يف أوىل جوالته الدولية .
وق�ال املس�ؤول إن الحزمة تش�مل أس�لحة 
الج�وي  والدف�اع  وس�فنا  وصيان�ة  أمريكي�ة 

الصاروخي واألمن البحري.
وأض�اف »س�نرى التزام�ا كبرا ج�دا.. وهو 
يه�دف بط�رق كث�رة إىل بن�اء قدرات م�ن أجل 

التهديدات التي يواجهونها«.
وق�ال »إنه أم�ر طي�ب لالقتص�اد األمريكي 
ولكن�ه أمر طيب أيضا فيم�ا يتعلق ببناء قدرات 
تتناس�ب مع تحديات املنطقة. س�تظل إرسائيل 

تحتفظ بتفوق«.
وأضاف املس�ؤول إن ترامب س�يحرض خالل 
وج�وده يف الرياض ثالث مناس�بات كبرة وهي 
سلس�لة اجتماعات مع املس�ؤولني الس�عوديني 
دول مجل�س  وجلس�ة منفصل�ة م�ع زعم�اء 
التعاون الخليجي الس�ت وغداء مع زعماء عرب 
ومسلمني تم توجيه دعوة لستة وخمسني منهم 
لبحث مكافحة التطرف وشن حملة عىل التمويل 

غر القانوني.
وس�يخصص جزء كب�ر م�ن املباحثات مع 
زعم�اء الخليج للحرب األهلية الس�ورية وس�ط 
دعوات إىل إقامة »مناط�ق تخفيف التصعيد« يف 

سوريا لتوفر مالذ آمن للنازحني السوريني.
وباإلضاف�ة إىل الس�عودية س�تتضمن جولة 
ترامب أيضا زيارة إرسائيل والفاتيكان وبروكسل 
لحض�ور اجتم�اع قم�ة لحلف ش�مال األطليس 
وصقلية لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع.

آل سعود يبتاعون سالح بـ »300« مليار دوالر من واشنطن

السعودية تشرتي رضا ترامب بـ »املليارات«

الرجياين: املشاركة يف االنتخابات تبعد التهديدات عن البالد

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكال�ة »يونه�اب« الكورية الجنوبي�ة نقال عن 
عس�كريني يف الب�الد، ب�أن كوريا الش�مالية أج�رت تجربة 
بقذيف�ة صاروخية لم تح�دد طبيعتها بالق�رب من مدينة 

كوسون عىل الساحل الغربي من البالد.
العس�كرية  املص�ادر  للوكال�ة، فق�د رجح�ت  ووفق�ا 
»الجنوبية« أن تكون القذيفة صاروخا باليس�تيا، مش�رة 
يف الوق�ت نفس�ه إىل أن الص�اروخ حلق نح�و 700 كم قبل 

سقوطه يف البحر. 
من جانبه، أعلن رئي�س كوريا الجنوبية، مون جيه إن، 
أن ب�الده تدعو مجل�س األمن لعق�د جلس�ة طارئة عقب 

تجربة كوريا الشمالية الصاروخية األخرة.
ونقلت وكالة »نوفوس�تي« الروس�ية، ع�ن األمني العام 
للحكومة اليابانية، يوش�يهيدي س�وغا قول�ه: »الصاروخ 
الكوري الش�مايل حلق ملدة 30 دقيقة قبل أن يسقط يف بحر 

اليابان دون أن يدخل املياه اإلقليمية اليابانية«.
وأك�د س�وغا أن اليابان تعت�رب تجربة كوريا الش�مالية 
خرق�ا واضحا لقرارات مجلس األمن الدويل، معربا عن إدانة 

طوكيو لها.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا الرئي�س ال�رويس فالديمر بوت�ني، خ�الل افتتاح 
منتدى »حزام واح�د - طريق واحد« يف بكني، العالم للتخيل 
عن الخطاب املتش�دد، مؤك�داً أنه من خ�الل منطق النهج 

القديم ال يمكن حل أي مشكلة حديثة.
وق�ال الرئيس ال�رويس يف كلم�ة االفتتاح الي�وم األحد: 
» ل�ن ننىس تلك التهدي�دات التي تهب بمناط�ق الرصاعات 
اإلقليمي�ة، مناطق التناقضات القديمة، موجود يف كثر من 
األماكن يف أوراس�يا، لحل هذه العقد، يجب أوالً التخيل عن 
الخطاب املتش�دد واالتهامات املتبادل�ة، التي ال تؤدي إال إىل 

تفاقم الوضع«.
وأض�اف الرئيس الرويس: » بش�كل ع�ام، ال يمكن حل 
أي مش�كلة حديثة من خ�الل النهج القدي�م، هناك حاجة 

]لنهج[ جديد، بعيد عن األفكار النمطية«.
وأش�ار بوتني إىل أنه لدية قناعة بأن أوراسيا قادرة عىل 
تطوي�ر وتقدي�م برنامج عمل هادف، بم�ا يف ذلك ما يتعلق 
بالقضاي�ا األمنية، وتطوي�ر العالقات بني ال�دول، وتنظيم 
االقتصاد، والخدمات االجتماعية، وأنظمة التحكم، والبحث 

عن محركات نمو جديدة.

بوتني حيث العالـم عىل »التخيل« 
عن اخلطاب املتشدد

كوريا الشاملية تطلق صاروخًا بالستيًا 
واليابان تدين        بغداد / المستقبل العراقي

تعرضت مساجد منطقة العوامية املحارصة إىل 
طلق ن�اري مبارش من اآلليات املدرعة الس�عودية 
الت�ي تواصل ف�رض حص�اراً أمني�اً مش�دداً عىل 

املنطقة الواقعة يف محافظة القطيف رشق البالد.
وكان�ت الق�وات الس�عودية حص�اراً مش�دداً 

ع�ىل منطق�ة العوامي�ة بمحافظ�ة القطيف قبل 
مبارشته�ا بعملي�ات ده�م وه�دم ملن�ازل يف حي 

املسورة التاريخي منذ 9 أيار الجاري.
وعزل�ت الق�وات املنطق�ة ع�ن باق�ي املناطق 
بالحواجز اإلس�منية ونق�اط التفتيش حيث يمنع 
التنقل والحركة مع تواج�د كثيف لآلليات املدرعة 
التي تق�وم بإط�الق الرصاص العش�وائي ما أدى 

لوقع ش�هداء وجرحى. وقال�ت قناة نبأ إن القوات 
السعودية عمدت إىل قصف مسجد “الشيخ محمد” 
وس�ط الح�ي املح�ارص كم�ا قامت الي�وم بجرف 
الس�احة األمامية ومرافق خدمية ملس�جد املسألة 
وس�ط القطيف. وال يزال هجوم القوات السعودية 
للمسّورة يشّل الحركة العامة، وسط إغالق املحال 

التجارية واملستوصفات واملدارس.

        بغداد / المستقبل العراقي

املعارض�ة  م�ن  مقاتل�ون  ق�ال 
ووس�ائل اإلعالم الرسمية إن الجيش 
وش�ك  ع�ىل  وحلف�اءه  الس�وري 
الس�يطرة بش�كل كامل عىل منطقة 
القاب�ون الت�ي تس�يطر عليها قوات 
العاصم�ة  أط�راف  املعارض�ة ع�ىل 
يف أعق�اب غ�ارات جوي�ة وقص�ف 
مدفعي بش�كل عني�ف. ولكن قوات 
املعارضة قالت إنها مازالت تس�يطر 
ع�ىل جيب صغ�ر داخل الح�ي الذي 
يقع يف الطرف الش�مايل الرشقي من 
العاصم�ة وال�ذي تح�ول يف معظمه 
إىل أنق�اض بع�د تعرض�ه ملئ�ات من 

الجوي�ة والصاروخية عىل  الغ�ارات 
م�دى 80 يوما تقريبا. افادت رویرتز 
؛ وكان الجي�ش قد اس�تأنف قصفه 
العني�ف عىل الحي ي�وم األربعاء بعد 
إن�ذار ليوم واحد وجه�ه للمعارضني 
املسلحني من املنطقة بشكل أسايس 
لالستس�الم واملوافق�ة ع�ىل الرحيل 
إىل مناط�ق تس�يطر عليه�ا ق�وات 
املعارض�ة يف ش�مال س�وريا. وق�ال 
عبد الله القابوني من املجلس املحيل 
للمنطق�ة إن النظ�ام الس�وري هدد 
بتدمر ما تبقى يف القابون ولن يقبل 
أي ش�ئ س�وى ح�ل عس�كري. وتم 
إج�الء مئات م�ن مقات�يل املعارضة 
وأرسهم األسبوع املايض من منطقة 

ب�رزة املج�اورة بعد أن ق�رر مقاتلو 
أس�لحتهم  إلق�اء  املعارض�ة هن�اك 
والرحي�ل إىل محافظ�ة إدل�ب الت�ي 
تس�يطر عليها املعارض�ة. وكان من 

بينهم البعض من القابون.
وكانت هن�اك تقارير غر مؤكدة 
من مصدر محيل يف املنطقة بالتوصل 
إىل اتف�اق إلج�الء مقات�يل املعارضة 
من القابون ي�وم األحد. وهناك نحو 
1500 مقات�ل وأرسه�م محارصون 
اآلن يف منطق�ة مس�احتها كيلومرت 
مرب�ع تقريبا.وكان�ت تل�ك املنطقة 
تعج بالحرك�ة فيما مىض كما كانت 
ت�ؤوي آالف النازح�ني م�ن مناط�ق 
أخرى بس�وريا خالل الحرب وقد فر 

معظم سكانها يف الشهرين األخرين 
م�ع تصاع�د القصف.ويمث�ل فق�د 
القابون بعد برزة رضبة قوية أخرى 
لقوات املعارضة التي تقاتل من أجل 
الحف�اظ ع�ىل تواج�د يف العاصم�ة 
وتواجه الق�وات الحكومية املدعومة 
بقوة جوية روسية وفصائل تدعمها 
إيران.وهي تقع عند البوابة الرشقية 
للعاصم�ة وش�هدت تل�ك املناطق يف 
م�ارس آذار معارك مثل�ت أول توغل 
داخ�ل العاصم�ة بمثل ه�ذا النطاق 
الواس�ع منذ أكثر من أربع س�نوات. 
وتمك�ن الجي�ش م�ن ص�د الهجوم 
بع�د قصف جوي عنيف أجرب مقاتيل 

املعارضة عىل الرتاجع.

        بغداد / المستقبل العراقي

توىل اصغر رؤس�اء فرنس�ا املنتخبني س�نا، 
الوسطي ايمانويل ماكرون، امس األحد، مهامه 
الرئاس�ية رس�ميا بعد اس�بوع من ف�وزه عىل 

منافسته زعيمة اليمني املتطرف مارين لوبن.

وي�درك رئي�س الدول�ة الجدي�د ال�ذي وع�د 
باص�الح »الحي�اة السياس�ية )الفرنس�ية( يف 
العم�ق«، التحديات الكربى الت�ي تنتظره يف بلد 
منقس�م جدا، ويعاني من بطال�ة مرتفعة )10 

باملئة( ويواجه خطر التهديدات األمنية.
وكان ماكرون رصح يوم انتخابه يف الس�ابع 

من اي�ار ان »املهمة هائلة! )...( س�اخدمكم«. 
لذلك يحتاج املرصيف الس�ابق والوزير الس�ابق، 
اللي�ربايل يف االقتص�اد كم�ا يف قضاي�ا املجتمع، 
اىل ان تخ�رج حركت�ه »اىل االم�ام!« باغلبي�ة يف 
االنتخابات الترشيعية التي ستجرى يف 11 و18 

حزيران.

السلطات السعودية حتارص »مساجد العوامية« بالدبابات والنريان

اجليش السوري يستعيد منطقة عىل حافة دمشق من املسلحني

الرئيس الفرنيس اجلديد ايامنويل ماكرون يتوىل مهامه رسميًا

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ث رئي�س مجل�س الش�ورى االس�المي عيل 
يف  الواس�عة  الش�عب  مش�اركة  ع�ىل  الريجان�ي 
االنتخابات املرتقبة، مؤكدا بان هذه املشاركة تبعد 

االخطار والتهديدات عن البالد.
ويف ترصي�ح ادىل ب�ه للصحفيني الي�وم االحد اثر 
اجتماع�ه بم�دراء ناحي�ة س�لفجكان التابعة لقم، 
اكد الريجاني اهمية مشاركة الشعب يف االنتخابات 
وقال، هنالك كثرون اليوم يس�عون الفتعال قضايا 
الي�ران ل�ذا فمن الواض�ح تمام�ا اهمية مش�اركة 

الشعب يف االنتخابات.
واش�ار الريجان�ي اىل ترصيحات س�ماحة قائد 
الثورة حول اهمية االنتخابات واضاف، انه بناء عىل 
الترصيح�ات املهمة لقائ�د الثورة ف�ان االنتخابات 
متعلق�ة بامننا القومي وان جمي�ع االجراءات التي 
تق�وم به�ا الب�الد يف املنطقة وع�ىل الصعي�د الدويل 
بحاجة اىل مش�اركة الش�عب يف االنتخابات والدعم 

الجاد منه.
واعترب مش�اركة ودعم الش�عب الجراءات البالد 
درعا دفاعيا امام االع�داء واضاف، انه وبهذا الدعم 
الجاد سيشعر العدو بان هنالك درعا دفاعيا قويا يف 

البالد وان هذا الدرع هو مش�اركة الشعب.واكد بان 
مشاركة الشعب تبعد الكثر من االخطار والتهديدات 
ع�ن ايران وق�ال، انه م�ن جانب اخر يمك�ن القول 
بان مش�اركة الش�عب يف االنتخابات تش�كل فرصة 
لالس�تثمار ونمو الب�الد وتطوي�ر الصناعة وتوفر 

فرص العمل وغر ذلك.
وش�دد م�رة اخرى ع�ىل املش�اركة الحماس�ية 
والفاعلة للشعب يف س�احة االنتخابات يوم 19 ايار 
الجاري واضاف، ان اي صوت للشعب يف االنتخابات 
يمكن�ه ترس�يخ عزتن�ا الوطني�ة وان يش�كل درعا 
امني�ا للبالد.ويف الرد عىل بعض االنب�اء الواردة التي 
ذكرت بانه يدعم مرش�حا بعين�ه يف االنتخابات قال 
الريجان�ي، ان ه�ذه االنتخابات متعلقة بالس�لطة 
التنفيذي�ة واملجال�س البلدية االس�المية وال س�بب 
يدعو الن يبدي رئيس الس�لطة الترشيعية رايه بهذا 

الصدد او دعم مرشح ما بعينه.
واكد الريجاني بان مجلس الش�ورى االس�المي 
يراق�ب اداء الس�لطات االخ�رى واض�اف، ان�ه لهذا 
الس�بب ال ارى رضورة الب�داء وجه�ة نظ�ر ح�ول 
االنتخاب�ات ل�ذا فانني ل�م اع����لن رايي س�لبا او 
ايجاب�ا ازاء املرش�حني وانف�ي م�ا قيل ع�ن دعمي 

ملرشح ما بعينه.
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1363 
يف  11 / 5 /2017(.

 تدعو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي 
عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ 

مرشوع )تجهيز وفحص وتنفيذ مواد لغرض ايصال التيار الكهربائي  للمدينة 
الكرفانية يف الربجس�ية باس�تخدام حلقة 33 ك . ف من خط ) برجس�ية / 

مرشف 1 ( 33 ك . ف ونصب محوالت 0.4 / 33 ك . ف(
الكلفة التخمينية )191,530,000( مائة وواحد وتسعون  مليون وخمسمائة  
وثالثون الف دينار عراقي ضمن تخصيصات الخطة املمولة من رشكة العامة  

للموانئ  العراقية لعام 2017.
- مدة التجهيز )25 يوم( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة   والصنف /كهرباء – ميكانيك 
– كيمياوي و )بعرض فني ( .

 أوالً -  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 

والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
 ثاني�اً - يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافي�ة م�ن )العقود  الحكومي�ة  / التعاقدات / االع�الن( يف العنوان أدناه 
وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً - تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

املشرتي( ما ييل:
1-القدرة املالية :

ع�ىل مقدم العطاء أن يق�دم أدلة موثقة تثبت قدرته ع�ىل القيام باملتطلبات 
املالية اآلتية:

أ-الحس�ابات الختامية معدل ربح الخر س�نتني متتاليتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد.

ب - مع�دل االيراد الس�نوي :  عىل مدى اخر س�بع س�نوات يج�ب ان ال يقل 
ع�ن )3,447,540,000( ثالث�ة مليار وأربعمائة وس�بعة وأربع�ون  مليون 
وخمسمائة وأربعون الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة 

عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )7( 
2-الخربة والقدرة الفنية:

أ -متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري 
املوارد املالية كالس�يولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )63,843,000( ثالثة 

وستون مليون  وثمانمائة وثالثة وأربعون  الف دينار عراقي 
ب -عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 
الخ�ربة الفني�ة املدرجة أدناه : املش�اركة بصفة مق�اول , أو ادارة عقود, او 

كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 5( الخمسة السابقة وبمبلغ ال يقل 
ع�ن )114,918,000( مائ�ة وأربعة عرش  مليون وتس�عمائة وثمانية عرش 
الف  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  
بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، االس�اليب والتكنلوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
ج - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم 

الثالث وثيقة االشغال( 
رابع�اً - يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقص�ني الراغب�ني يف العنوان أدناه ودفع رس�م غري مس�رتد  )100,000( 

مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2017/5/15  .
  خامساً - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2017/5/29 
الس�اعة 2:00 ظه�را   حس�ب التوقي�ت املحيل ملدين�ة الب�رصة . العطاءات 
اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح 
العط�اءات فعلي�ا  وبوج�ود ممثلني عن املناقص�ني الذين اخت�اروا الحضور 

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

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2017/5/29.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادساً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )1,915,300( 
مليون  وتسعمائة وخمسة عرش الف وثالثمائة   دينار عراقي عىل شكل صك 
مص�دق او س�فتجة او خطاب ضمان ناف�ذ ملدة 28 يوم بع�د تاريخ نفاذية 

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

ثامناً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
تاس�عاً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف 

يوم الدوام الرسمي الذي ييل   
 يوم العطلة .

عارشاً - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك .

اح�دى ع�رش -  العنوان املش�ار إليه أع�اله : جمهورية الع�راق / محافظة 
الب�رصة / ديوان محافظة الب�رصة / العقود الحكومية / التعاقدات / لجنة 

بيع التنادر .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
) جتهيز وفحص وتنفيذ مواد لغرض ايصال التيار الكهربائي  للمدينة الكرفانية يف الربجسية باستخدام حلقة 33 ك . ف من خط ) برجسية / مرشف 1 ( 33 ك . ف ونصب حموالت 0.4 / 33 ك . ف (

مناقصة )1 / كهرباء توزيع / ش  2017 (

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد : 2244
التاريخ : 14 /2017/5

اعالن
ق�دم املواطن )عام�ر عبدالكاظم لفت�ه ( طلبأ 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )الحسني( بدال 
م�ن الفراغ واس�تنادأ اىل احكام امل�اده 24 من 
قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغ�رض نرش ه�ذا االع�الن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 

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

 
                                      اعالن

قدم املواط�ن )لطيف عبدالكاظ�م لفته ( طلبأ 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )الحسني( بدال 
م�ن الفراغ واس�تنادأ اىل احكام امل�اده 24 من 
قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغ�رض نرش ه�ذا االع�الن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 

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

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

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 306/ش/2017
التاريخ 2017/5/14

املدعى عليه /جار الله جاسم خميس
اعالن

اقام�ت املدعية مي�الد فاضل حم�ودي ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 306/ش/2017ام�ام هذه 

املحكمة والتي يطلب فيها التفريق للهجر
ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
وعن�د  عدم حضورك  يف ي�وم املرافعة املصادف 
2017/5/25 او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 1067 / 2017 

إىل / املنف�ذ عليه – س�عدي ذاري ع�ايص – مجهول 
محل االقامة

لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن رشح القائم بالتبليغ 
يف ه�ذه املديرية وحس�ب تاييد املجل�س املحيل لحي 
العام�ل انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او موقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
– واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية التنفي�ذ البياع 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

اخالص عبد الرزاق 
اوصاف املحرر :

نف�ذت وكيلة الدائنة بيداء ش�اكر ب�در الوكيلة وداد 
نزيه عبد الكاظ�م عقد الزواج املرقم 257 يف 25 / 9 
/ 2008 واملتضمن الزام املدين س�عدي ذاري عايص 
بتاديت�ه امله�ر املؤج�ل والبال�غ 2060000 مليونني 
وستون الف دينار بضمنها رسم التحصيل إىل الدائنة 

بيداء شاكر بدر .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3278/ب2016/1

التاريخ 2017/5/14
اىل املدعى عليه /تحسني عباس محمد

اقام عليك املدعي )الس�يد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله و الذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك بدف�ع مبل�غ الدي�ن 
البال�غ ثالثة ماليني واربعمائ�ة واربعة وثمانني الف 
واربعمائة وثمان وستون دينار وذلك عن بدل ايجار 
مخبز املس�تاجر م�ن قبلك ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي ثامر موىس 
عباس بتاري�خ 2017/4/16 و اش�عار مختار حي 
الغ�ري علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2017/5/17 وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من املعهد/ املعهد 
الطب�ي التقن�ي /بغداد القس�م/ االش�عه رقم 
الهويه /15161-3411-11441 محل وتاريخ 
الوالده/النجف-1997/4/28 العنوان الدائم/

النجف/الحويش/م206ز43د بأسم / مرتىض 
محمد حسن فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت مني هوية جامعية بأسم / ضياء عوده 
كاظم كلية بغداد للعلوم األقتصادية فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

محكمة جنح البرصة
العدد: 1341/ج2 /2015

التاريخ: 2017/5/8
إعالن حكم غيابي 

إىل املتهم املحكوم / حسني سكتان عليوي 
أص�درت محكم�ة جنح الب�رصة قرارها املرقم 
1341/ج2 /2015 املتضمن الحكم عىل املجرم 
)حسني سكتان عليوي( املذكور أعاله. استنادا 
ألحكام امل�ادة )292/298 عقوبات( رقم 111 
لسنة 1969 بالحبس الش�ديد ملدة سنتني وفق 
احكام املادة املذكورة مع احتس�اب موقوفيته 
للف�رتة من 2014/6/6 ولغاي�ة 2014/6/17 
تن�زل م�ن م�دة محكوميت�ه، إعط�اء الح�ق 
للمش�تكي )بثين�ه كاظ�م مه�دي/ م�رصف 
الرافدين فرع الب�رصة(، تقدير اتعاب محاماة 
للمحامي املنتدب )س�الم سلمان رشي( مبلغا 
ق�دره ثالثون الف دين�ار تدفع له م�ن خزينة 
الدولة بعد اكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية، 
إصدار امر قبض بحق املجرم املذكور وإش�عار 
مديري�ة رشط�ة الب�رصة - مكت�ب التس�جيل 
الجنائ�ي لتعميم ه�ذا القرار اس�تنادا ألحكام 
امل�واد ) 182/أ ، 143 ، 243 ( من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية وافهم علناً يف 2017/5/8 
لك حق االع�رتاض عىل هذا الق�رار بعد تبليغك 
ب�ه عن طريق اإلع�الن والن�رش، ويف حالة عدم 
االعرتاض يعترب الحكم بمثابة الحكم الوجاهي 

بعد مرور ثالثة أشهر من نرش اإلعالن.
القايض / آيات عباس لفته

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

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4975
التاريخ 2017/5/11

اعالن
قدم املس�تدعي )مطر لطيف س�الم  ( طلب 
اىل ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه اص�دار حجر 
وقيموم�ة البنه املفقود ) هذال لطيف س�الم 
( وال�ذي فق�د 2014/9/20 عليه واس�تنادا 
لقان�ون رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكمة 
نرشه بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت 

من حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رشيد

محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد
العدد 2319

التاريخ 2017/5/3
اىل املفق�ود ماج�د ه�ادي خل�ف /مجه�ول 

االقامة
اعالن

قدمت زوجت�ك املدعوة )ع�دال احمد خلف ( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب نصبها قيمة 
علي�ك وع�ىل اوالد القارصين الدارة ش�ؤونك 
ولثبوت ذلك باالوراق التحقيقية املس�جلة يف 
)مرك�ز رشطة س�ويد ( والبينة الش�خصية 
املس�تمعة من قبل هذا املحكمة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني وعن�د عدم 
حض�ورك او اعرتاضك خ�الل 15 يوم تصدر 

حجة الحجر والقيمومة حسب االصول
القايض
منذر خالد خضري

اعالن
فقد مني س�ند العقار املرق�م 2/6243 حي 
االنصار بأس�م العراقية فرح�ه جابر حمزة 
فع�ىل م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 461/ن/2017
التاريخ 2017/4/27

اىل املنفذ عليه 
اىل املدين /محمد حسن سلمان
العنوان/مجهول محل االقامة

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب تنفيذ الكرخ 
املبل�غ  ورشح   2015/4/13 يف   354 املرق�م 
القضائي  يف وحدة التبليغات القضائية يف رئاسة 
محكمة اس�تئناف بغ�داد /الكرخ  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك  
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف عدم 
حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة الكوفة
املرقم 1200/ب2016/1 يف 2017/12/18

املنفذ العدل 
عقيل فضل عباس

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد90/ش/2017
التاريخ 2017/5/8

اعالن
اىل املدعى عليه /جميل مايد مهلهل

اقام�ت املدعي�ه /زينب نارص مهله�ل الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله الت�ي تطل�ب فيه�ا 
التفريق للهجر ولذا تبليغك موجب كتاب مركز 
رشط�ة الزب�ري بالع�دد 4837 يف 2017/4/22 
تبني انك مرتحل اىل جه�ة مجهولة عليه قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة يوم 2017/5/24 الس�اعة 
العارشة صباحا ويف حال عدم الحضور ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا 
القايض  سعد نجم عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث 895/بحث/2017
التاريخ 2017/5/9

اعالن
اىل املدعى عليه /حسن صالح مصطفى 

اقام�ت املدعي�ة )ضمي�اء احمد عب�د الله ( 
الدع�وى املرقمة 895/بح�ث /2017 ضدك 
تطلب فيها الحكم بتاييد حضانة وقد لوحظ 
من الرشح الواردة من املجلس البلدي ملنطقة 
االصمعي  انك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري 
معلومة عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
الباح�ث  مكت�ب  ام�ام   2017/5/18 ي�وم 
االجتماع�ي وعند عدم حضورك او من يمثلك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني

محكمة بداءة بعقوبة
العدد /478/ب2017/2

التاريخ 2017/5/14
اعالن

اىل املدعى عليها /هيفاء ثامر ضاري
/478 وبع�دد   2017/3/27 بتاري�خ 

ب2017/2 اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكما 
غيابيا بحقك يقيض برد دعوى املدعي شاكر 
محم�ود س�لمان املقام�ة ض�دك وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 
مركز رشطة التحرير واش�عار املختار قررت 
هذه املحكمة تبليغك بالحكم اعاله بواسطة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حال تبلغك 
وع�دم االع�رتاض وم�يض امل�دة القانوني�ة 
املقررة لذلك  يكون الحكم الغيابي قد اكتسب 

الدرجة القطعية
القايض
مهدي قدوري كريم



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

قرر وزير النقل توزيع قطع أرايض عىل 
موظفي الوزارة، الفت�ًا إىل أن هذا العام 
س�يحمل فرحة، فيما أعلن وزير النقل 
كاظ�م فنجان الحمام�ي، من أن مطار 
النج�ف االرشف ال�دويل ينض�وي تحت 

سلطة الطريان املدني العراقي. 
وقال عدد م�ن العاملني يف وزارة النقل، 
أنه خالل ش�هر رمضان س�يوزع وزير 
النقل قطع أرايض عىل املوظفني يف شهر 
رمض�ان ليحمل هذا العام الفرحة لهم، 
فيما سيش�مل توزيع األرايض موظفي 
والخط�وط  الحدي�د  وس�كك  املوان�ئ 
الجوية وسلطة الطريان املدني والرقابة 

الجوية.
من جانب آخ�ر، عقد الوزي�ر اجتماعاً 
موس�عاً مع مجلس إدارة املطار تداول 

فيه سبل تطوير املطار. 
واش�ار الحمامي بعد جول�ة أجراها يف 
مراف�ق املط�ار وصاالت�ه اىل أن مط�ار 
النج�ف ال�دويل م�ن املط�ارات الكبرية 
وخاض�ع للجنة التنس�يقية العليا التي 

تضم مطارات العراق املحلية. 
وبني أن هناك اجتماعا مرتقبا سريعاه 
س�يادته يضم محاف�ظ النجف ورئيس 
مجلس�ها ورئيس مجل�س إدارة املطار 
لدراس�ة س�بل تقدي�م الدعم ملش�اريع 

املطار. 
وبني الحمامي ان مطار النجف االرشف 
الدويل ق�ام بتعزي�ز صندوق ال�واردات 
يف محافظ�ة النجف ب�ب9 مليون دوالر 
يف الع�ام املايض وكذل�ك مليون ونصف 

امللي�ون دوالر لنادي النج�ف فضال عن 
دعم املط�ار املتواصل لقطاع الصحة يف 

املحافظة. 
وأعل�ن الحمام�ي أن جزء م�ن واردات 
املطار سيتم تخصيصها لتطوير مرافق 

مدينة أمري املؤمنني »عليه السالم«. 

 وش�دد الحمامي أن »أعمال التطوير يف 
املطار تجري وفقا للقياس�ات الدولية، 
مبين�ا: ان العمل يتم عىل مدار الس�اعة 
ليستوعب املطار اعداد الزائرين املتزايدة 

عاما بعد آخر. 
واستدرك الحمامي أن »واردات مطاري 

بغداد والبرصة تذهب مبارشة إىل وزارة 
املالية وليس لوزارة النقل املسؤولة عن 

املطارات«.
كما تفقد وزير النقل، املرآب الشمايل يف 

محافظة النجف االرشف. 
وشدد الحمامي خالل لقاءه باملسؤولني 

ع�ىل عمل امل�رآب عىل رضورة تس�خري 
جميع االمكانات للمشاريع الخدمية. 

كما واستمع الحمامي لبعض مطالبات 
ومعاناة سائقي املركبات املتواجدين يف 
املرآب لتوف�ري مس�لتزمات الراحة لهم 
وللمسافرين. وأكد الحمامي ان الوزارة 

ماضي�ة يف تطوي�ر جمي�ع منش�آتها 
الخدمي�ة، مبين�ا: ان�ه س�يجري ع�دة 
جوالت ميدانية للوقوف عىل الخروقات 
الغري مقبولة يف العمل. وبخصوص هذا 
املرآب فإن هناك حاجة ماس�ة إلنش�اء 
مس�قفات لالنتظار وراحة املس�افرين 
خصوص�ا وأن مدين�ة النج�ف االرشف 
يقصده�ا العديد من محب�ي أهل البيت 

»عليهم السالم«.
من جه�ة اخرى كش�ف رئيس مجلس 
البزون�ي  صب�اح  الب�رصة  محافظ�ة 
ع�ن تح�ركات نيابي�ة تتمث�ل بتعطيل 
املخصص�ة  األرايض  تملي�ك  اج�راءات 
مؤخ�راً اىل موظفي املوان�ئ باملحافظة 
م�ن قب�ل وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمامي، وفيما أكد بان تلك التحركات 
غري قانوني�ة وتعد اعت�داء عىل حقوق 
املحافظة، ش�دد عىل دعمه ومس�اندته 

لعمل وزير النقل.
وق�ال البزون�ي يف ترصيح�ات تلقته�ا 
»املستقبل العراقي«، أن »عدداً من نواب 
بع�ض املحافظ�ات تقدم�وا بمطالع�ة 
رسمية اىل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة 
ودي�وان الرقابة املالية لغ�رض تعطيل 
إج�راءات تمليك األرايض التي خصصت 
من قبل وزارة النقل مؤخراً اىل منتسبي 
رشك�ة املوانئ يف املحافظ�ة، مؤكداً: ان 
ذلك االج�راء غري قانون�ي واعتداء عىل 
حقوق محافظ�ة البرصة التي يفرتض 

عدم مقارنتها بمحافظة بأخرى«.
هن�اك  كان  »إذا  البزون�ي  واوض�ح 
مالحظات عىل عمل وزير النقل خاصة 
يف تقديمه انج�ازات ملحافظته البرصة، 

فيج�ب أن تح�ل م�ن قب�ل الحكوم�ة 
االتحادي�ة، خاص�ة وان الوزي�ر لدي�ه 
انج�ازات عىل مس�توى العراق بش�كل 
عام، مضيف�ا اذا »كان الغرض من ذلك 
ه�و اس�تهداف املحافظة، فه�ذا يعترب 
اعتداء ع�ىل البرصة وعمل غري قانوني، 
مشددا: أي شخص يقف أمام استكمال 
اجراءات تمليك األرايض فس�يكون الرد 
بالضد من تلك االجراءات من خالل رفع 
مخاطبات رس�مية اىل رئاس�ة الوزراء، 
سيما وان األرض التي وزعت هي تابعة 

اىل رشكة املوانئ.
وأكد أن مجلس املحافظة داعم ومساند 
لوزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي، 
مطالب�اً جمي�ع ال�وزارات الخدمية ان 
تحذو حذوه يف تكريم جهود منتسبيها 

بقطعة أرض خاصة لهم.
يذك�ر ان ال�وزارة قام�ت خ�الل الفرتة 
املاضية، بتوزيع قطع االرايض السكنية 
عىل منتسبي الرشكة العامة ملوانئ كما 
تخطط لتوزيع وجبات اخرى، فيما اكد 
وزير النقل كاظم فنجان الحمامي يف 1 
أيار 2017 بإن قطع االرض لن تقترص 
عىل تشكيالت معينة بل ستشمل جميع 
تشكيالت الوزارة ومنتسبيها، مبيناً: ان 
وزارة النق�ل تضم 11 تش�كيالً وتعمل 
االن ع�ىل تمليك قط�ع االرايض التابعة 
اىل موظف�ي النق�ل الج�وي واملنش�أة 
العامة للط�ريان املدني يف بغ�داد عالوة 
عىل موظفي الخطوط الجوية العراقية 
وموظف�ي الس�كك، الفت�ا ان التوزي�ع 
سيشمل ايضاً موظفني وعمال ورشكة 

السكك.

وزير النقل حيمل »الفرحة« ملوظفيه: ستوزع قطع األرايض للعاملني يف مخس مؤسسات
سيخصص جزء من إيرادات مطار النجف لتطوير مدينة أمري املؤمنني »عليه السالم«
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الكهرباء تصدر توضيحا
بشأن انقطاعات التيار
يف بغداد واملحافظات

حمافظ البرصة يلتقي جلنة مكافحة املخدرات ويصف ظاهرة انتشارها »باملؤامرة«

حمافظ واسط يوزع »1063« قطعة أرض سكنية يف مدينة الكوت

امانة بغداد تفرز »3400« قطعة ارض وتدعو املواطنني الستالمها

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الكهرباء بيانا أوضحت 
فيه أس�باب توقف إم�دادات الكهرباء 
مبين�ة انها تتعرض اىل  حرب من قبل 
االرهاب واعوانه، بهدف ايذاء املواطنني 
 « تابعت�ه  بي�ان  ال�وزارة يف  .وقال�ت 
املس�تقبل العراقي«، انه » ال يكاد يمر 
ي�وم اال ويتم اس�تهداف خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية، وخاصة الطاقات 

املنقولة اىل العاصمة بغداد«.
واش�ارت اىل ان » االره�اب اس�تهدف 
 ،219( اب�راج  ثالث�ة  الس�بت  الي�وم 
220، 221(، م�ن خ�ط نق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة الضغط الفائ�ق )دياىل - 
منصورية(، ما أدى اىل انفصال الخط 
وخروج�ه ع�ن الخدمة، وال�ذي ينقل 
اىل العاصم�ة بغ�داد ومحافظة دياىل، 

قرابة )700( ميكاواط«.
واكدت الوزارة بان« هذه االستهدافات 
اإلرهابي�ة املس�تمرة، يراد به�ا زيادة 
نقمة املواطن وايذائه، وزيادة معاناته 
يف أش�هر الصي�ف«، موضح�ة انها » 
تس�تنزف ق�درات وامكاني�ات وزارة 

الكهرباء«.
جمي�ع  الكهرب�اء  وزارة  وناش�دة 
للدف�اع ع�ن  منتس�بيها واملواطن�ني 
مكتس�بات ال�وزارة والب�الد ودعمها، 
ودعتهم اىل » ابالغ األجهزة األمنية عن 
اي حالة سلبية وترصفات مشكوك بها 
قرب خطوط نقل الطاقة الكهربائية، 

للوصول اىل الجناة االرهابيني.

    البصرة / المستقبل العراقي

التقى محافظ البرصة ماجد مهدي النرصاوي، بمكتبه 
الرس�مي يف دي�وان املحافظ�ة، اللجنة الخاص�ة بكافة 
املخدرات والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة خاد 

حنتوش«.
وافاد بيان ملكتبه االعالمي تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان » الن�رصاوي ويف مس�تهل لقائه م�ع اللجنة قال إن 
»موض�وع املخ�درات وظاهرة انتش�ارها أصبح أمرا يف 
غاية الخطورة، ويهدد مس�تقبل أجي�ال بأكملها، والبد 
م�ن تضاف�ر جميع الجه�ود واس�تنفار الطاق�ات من 
أجل وضع ح�د لها«. وأوضح محافظ البرصة بحس�ب 
البي�ان ان »الش�باب البرصي مهدد ه�و اآلخر من هذه 
اآلف�ة االجتماعية الخطرية، وهناك أي�ادي خفية تعمل 

ع�ىل ترويجها وبتواطئ م�ن قبل بعض الجه�ات، وأنا 
شخصيا ال استبعد بأن هناك مؤامرة تحاك ضد البرصة 

وش�بابها، ولكنن�ا لن نقف مكت�ويف األي�دي أمام هذه 
التيارات املنحرفة، والبد من وضع الحلول الناجعة بهذا 
الصدد«.ون�وه إىل ان »موضوع املخ�درات هو »اتحادي 
»ولي�س محيل،  فالبد من ترشيعات خاصة جديدة لردع 
وكبح جماح تجارها ومروجيها ومتعاطيها، فمصلحة 
الوط�ن فوق كل اعتبار، وخت�م محافظ البرصة حديثه 
بالق�ول: » بعد القضاء عىل عصاب�ات داعش اإلرهابية 
البد من حرب عىل املخدرات لنضمن س�المة ومس�تقبل 
ش�بابنا«.من جانبه أعرب الدكتور خالد حنتوش رئيس 
اللجن�ة ع�ن أهمية ه�ذه الزي�ارة، قائال لق�د جئنا إىل 
البرصة لتقييم الوضع بصورة عامة، والتعرف عن كثب 
عن ظاهرة انتش�ار املخدرات، وإيجاد الحلول الرسيعة 
لها، من خالل التعاون املشرتك بني الحكومتني املركزية 

واملحلية.

   المستقبل العراقي/ الغانم

حرض محافظ واس�ط مالك خلف وادي 
أراٍض  قط�ع  توزي�ع  حف�ل  الدريع�ي 
س�كنية، ع�ىل الرشائ�ح املش�مولة، يف 

مدينة الكوت، عىل قاعة االدارة املحلية.
واف�اد مص�در يف مكتب�ه االعالم�ي ان 
الدريعي أوضح ان مديرية بلدية الكوت 
أنجزت فرز )1063( قطعة أرض سكنية، 
لتوزيعها عىل الرشائح املشمولة، وهي: 

الش�عبي،  والحش�د  االره�اب  جرح�ى 
واملش�مولني  السياس�يني،  والس�جناء 
بامل�ادة )140( م�ن الدس�تور، وال�رواد 

الرياضيني يف قضاء الكوت.
واش�ار اىل انه » حرض حفل التوزيع كل 

من: مهدي يونس عيال ومريم الجيزاني 
عضوا مجلس محافظة واس�ط، وسيف 
الك�وت،  بلدي�ة  مدي�ر  العتاب�ي  درع 
وجمع غفري م�ن املواطنني املش�مولني 

بالتوزيع.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن إكمال اعمال إفراز 
3400 قطع�ة أرض س�كنية يف مقاطعة 
10/2 ضمن قاطع بلدية الرشيد ، داعية 
املواطنني اىل تسلمها من دائرة التسجيل 
العالق�ات  مديري�ة  العقاري.وذك�رت 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  واإلع�الم 

العراقي«، ان »أمينة بغداد ذكرى علوش 
رفقة وكيل امانة بغداد للش�ؤون البلدية 
املهن�دس )كري�م البخات�ي( إطلع�ا عىل 
أعمال مس�ح وفرز )3400( قطعة أرض 
سكنية يف مقاطعة 10/2 ضمن التسلسل 
) 8085- 11298( وكذل�ك اعم�ال ف�رز 
)4000( قطع�ة اخرى ضم�ن املقاطعة 
)10/3( جرى تسليمها لدائرة التسجيل 

العقاري إلنجاز اإلجراءات اإلدارية لها و 
تسليمها اىل أصحابها«.

وأضاف�ت أن »عملية اإلف�راز تمت بجهد 
اس�تثنائي من قبل دوائر )بلدية الرش�يد 
والبيئة(  الصلبة  والتصاميم واملخلف�ات 
بع�د تهيئ�ة جميع امل�الكات املتخصصة 
الت�ي  االخ�رى  واملس�تلزمات  واآللي�ات 
تتطلبه�ا عملي�ات الف�رز يف مقاطعت�ي 

اللت�ني تضم�ان )23(  )10/2 و10/3( 
ال�ف قطعة أرض س�كنية عىل مس�احة 

)550( دونماً«. 
واش�ارت اىل ان » امان�ة بغ�داد وجه�ت 
دعوة للمواطنني اصحاب القطع املفرزة 
اىل تس�لم اراضيه�م من دائرة التس�جيل 
العق�اري بعد إكم�ال جمي�ع االجراءات 

االدارية وتثبيت الحدود.

صحة الكرخ تطبق الربنامج الودي لكبار السن
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قطاع الكرخ للرعاية الصحية االولية عن »ش�مول مركزي الس�الم لطب 
االرسة و ش�هداء العطيفي�ة الثانية بربنامج ودي لكبار الس�ن حس�ب الخطة 
املوضوعة من دائرة صحة بغداد الكرخ قس�م الصحة العامة ش�عبة االمراض 
غري االنتقالية لعام )2017( من اجل ش�مول اكرب عدد من كبار السن بربنامج 
الرعاية الصحية«.وذكرت مديرة قطاع الكرخ للرعاية الصحية االولية )فيفيان 
كري�م( يف بيان للدائهرة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »الربنامج الودي لكبار 
الس�ن يعت�رب م�ن الربامج املهم�ة املقدم�ة لرعاية كبار الس�ن مم�ن تتجاوز 
اعماره�م ال�� )60( ع�ام و يهدف ه�ذا الربنام�ج اىل تقديم خدم�ات الرعاية 
الصحية االولية لرشيحة واس�عة من املجتمع مم�ن تتجاوز اعمارهم فوق ال� 
)60( عام و توفري أدوية االمراض املزمنة و امراض املفاصل وهشاشة العظام 
و منحه�م االولوي�ة يف الفحوصات و العالج و التحالي�ل املختربية باالضافة اىل 
تهيئ�ة االرضية املريحة الغ�ري زلقة وتوفري املقابض الجدارية للمس�اعدة عىل 
امل�ي و توفري ك�رايس متحركة و ثابتة مخصصة لهم لضم�ان الراحة التامة 
وتف�ادي الحوادث املحتملة التى تؤدي اىل الوف�اة او العوق الدائمي او املؤقت«.

بين�ت كريم »اصبح االن يف قطاع الك�رخ للرعاية الصحية اربعة مراكز صحية 
تطبق الربنامج الودي لكبار الس�ن حيث كان س�ابقا يطبق الربنامج يف مركز 
صحي املنصور النموذجي لصحة االرسة و مركز صحي الريموك لطب االرسة.

الرشيد يقسم الوزارات والدوائر عىل فروعه 
يف بغداد واملحافظات لسلفة الـ »10« رواتب

برعاية مباشرة من العتبة احلسينية املقدسة

انعقاد امللتقى الثاين ملدريس الرياضيات 
يف العراق

   بغداد / المستقبل العراقي

نرش مرصف الرشيد عىل موقعة الرسمي جدوال خاصا بتقسيم الوزارات والدوائر 
ع�ىل فروع امل�رصف يف بغ�داد واملحافظات لس�لفة )10( رواتب اسمية.يش�اراىل 
مرصف الرشيد فتح سلف 10 رواتب ملوظفي الدولة الشهر املايض واكد استعداده 
الس�تقبال طلبات الراغبني بالحصول عىل السلفة .ودعا املرصف يف بيان له تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، الدوائر الراغبة بالتس�ليف اىل االرساع بتسمية 
مخوليه�ا الغراض املراجعة واس�تالم االس�تمارات الخاصة بالتقدي�م ».واوضح 
البيان ، ان« املرصف وضمن تعليماته ان تقوم كل وزارة ودائرة بتسمية مخول لها 
بكتاب رس�مي موقع من رئيس الدائرة مب�ارشة تمنحه صالحية ترويج ومتابعة 

طلبات السلف ملوظفي تلك الدوائر ملنع حاالت االبتزاز من قبل ضعاف النفوس.

   بغداد / المستقبل العراقي

تح�ت ش�عار ) الجل�ك ياوطن نلتق�ي لنرتقي الن�ك الع�راق ( وبرعاية 
مبارشة من العتبة الحس�ينية املقدس�ة تم عقد امللتق�ى الثاني ملدريس 
الرياضي�ات يف العراق ملناقش�ة منه�ج الرياضيات ملرحلتي املتوس�طة 

واالعدادية وتطويره ».
وتناول امللتقى عدة محاور اهمها الدورات التدريبية الالزمة واهمية دور 
املرشف يف هذه املرحلة تناولت الحلقة النقاش�ية املش�اكل التي ظهرت 
بع�د تغيري منهج الرياضيات لعدة مراحل وبعد االس�تماع الراء عدد من 
املرشفني واملدرس�ني خرج امللتقى بتوصيات ومقرتحات لتقديمها امام 

انظار وزير الرتبية .
وعقد امللتقى بحضور كل من السيد محمد جواد املوسوي مستشار وزير 
الرتبية ومدير قس�م االرشاف الرتبوي االس�تاذ حس�ني هندي والدكتور 
ام�ري عبد املجيد جاس�م مدير قس�م العلوم الرصف�ة يف املديرية العامة 
للمناه�ج وثلة من املرشفني االختصاصيني وكل من الدكتورة االء حميد 
علوان واالستاذ سلمان الشمري وعضو لجنة الرتبية يف محافظة بغداد 
الست نوال االعرجي وممثل عن نقابة املعلمني يف كربالء والدكتور نوري 
فرح�ان املياحي والدكتور رياض دلف من جامعة القادس�ية واالس�تاذ 
يوس�ف رشيف املعمار ضمن لجن�ة تأليف الكت�ب املنهجية ومجموعة 
اخرى من اساتذة كلية الرتبية جامعة بغداد قسم الرياضيات وجمع من 
مدريس مادة الرياضيات واملرشفني االختصاص من مختلف محافظات 

القطر .

»زين العراق« رشيكًا اسرتاتيجيًا ملؤمتر سوق العراق لألوراق املالية
حتت عنوان تطبيقات وحلول تكنولوجيا التداول باالوراق املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة زين العراق إحدى رشكات 
خدم�ات  يف  الرائ�دة  زي�ن  مجموع�ة 
االتص�االت والبيانات املتنقلة يف منطقة 
افريقي�ا  وش�مال  االوس�ط  ال�رشق 
واملدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية 
تحت مظل�ة رشكة الخات�م لالتصاالت 
عن رعايتها االسرتاتيجية ملؤتمر العراق 
»تطبيق�ات  بعن�وان  املالي�ة  ل�ألوراق 
وحل�ول تكنولوجي�ا الت�داول ب�األوراق 
املالي�ة« والذي انعقد يف بريوت مؤخرا يف 

الفرتة من8- 9 ايار الجاري.
وذك�رت الرشك�ة يف بي�ان صحف�ي أن 
فعاليات املؤتمر شهدت حضور أكثر من 
200 ش�خصية من القي�ادات والخرباء، 
حي�ث تق�دم الحضور عدد م�ن أعضاء 
س�وق الع�راق ل�ألوراق املالي�ة، منهم: 
ممثلني عن هيئة االوراق املالية العراقية، 
مستشار البنك املركزي العراقي، رئيس 
س�وق ب�ريوت ل�ألوراق املالي�ة والبن�ك 
املرك�زي اللبناني، باإلضاف�ة اىل ممثيل 
الرشكات املدرجة يف الس�وق، وعدد من 

املستثمرين العرب واالجانب، باإلضافة 
اىل عدد من رشكات الوس�اطة يف س�وق 

العراق لألوراق املالية.
وأف�ادت الرشك�ة أن جلس�ات املؤتم�ر 
ناقش�ت آليات التطبيقات التكنولوجية 
للت�داول يف الس�وق، ورضورة مواكب�ة 
س�وق العراق لألوراق املالية لها تماشيا 

الس�وق  يش�هده  ال�ذي  التط�ور  م�ع 
واملنطقة يف هذا املجال لتسهيل عمليات 
الت�داول ولتحقيق االس�تفادة القصوى 
من قطاع التكنولوجيا وتقنية املعلومات 

واالتصاالت يف العراق. 
وأوضحت زي�ن أن رعايتها لهذا املؤتمر 
كرشي�ك اس�رتاتيجي ج�اءت إليمانه�ا 
بالدور املهم الذي تلعبه يف دعم وتحريك 
االقتص�اد العراق�ي كونه�ا أكرب رشكة 
عراقية مدرجة يف س�وق العراق لألوراق 
املالي�ة ب�رأس مال مدفوع وق�دره 1.9 

تريليون دينار عراقي.
الخات�م  رشك�ة  أن  بالذك�ر  الجدي�ر 
 2013 الع�ام  يف  تأسس�ت  لالتص�االت 
كرشك�ة عراقي�ة مالك�ة لزي�ن العراق 
كخطوة أساس�ية إلدراج زين العراق يف 
س�وق العراق لألوراق املالي�ة، والذي تم 
يف منتص�ف الع�ام 2015 التزام�اَ منها 
بإكم�ال متطلب�ات الرتخي�ص لتصبح 
أك�رب رشك�ة عراقي�ة مدرجة يف س�وق 

العراق لألوراق املايل.
وقال الرئي�س التنفيذي لس�وق العراق 
ل�ألوراق املالية ط�ه احمد عبد الس�الم 

خ�الل  املؤتم�ر »فعاليات ه�ذا املؤتمر 
تس�عى إىل تحقي�ق األه�داف الت�ي لها 
عالق�ة يف جلب االس�تثمارات وتصويب 
وتصحيح االتجاهات التي تعتمد عليها 
االس�واق املالي�ة، والخط�ط خصوص�ا 
عالقته�ا مع املؤسس�ات املالية، وايضا 
مع عنارص الس�وق املتمثلة بالرشكات 
املس�اهمة ورشكات الوساطة وتحديدا 
تحري�ك  اداة  ه�م  ال�ذي  املس�تثمرين 

السوق«.
الرئي�س  اس�تعرض  ناحيت�ه  وم�ن 
التنفيذي لرشكة زين العراق عيل الزاهد 
الحض�ور وحج�م  أم�ام  اداء الرشك�ة 
استثماراتها يف العراق، وبني بقوله »زين 
الع�راق من أك�رب الرشكات املس�تثمرة 
يف الس�وق العراقية،  ويأتي انعقاد هذا 
املؤتمر كخطوة مهمة للنهوض بقطاع 
االقتص�اد يف الع�راق، وذل�ك م�ن خالل 
إنش�اء مش�اريع اس�تثمارية ناجحة، 
وتذليل الصعوبات ومعوقات االستثمار 

يف السوق امام املستثمرين.«
وأض�اف الزاه�د قائ�ال إن »رشكة زين 
اس�تثمرت قراب�ة ال� 5 ملي�ارات دوالر 

الع�راق، كم�ا  من�ذ ب�دء عملياته�ا يف 
خلق�ت الرشكة اكثر م�ن 2500 فرصه 
عمل مب�ارشة و 30 الف غ�ري مبارشة، 
باإلضافة إىل التأثري االيجابي يف االقتصاد 
املحيل العراقي من خالل الخدمات التي 

تقدمها ملشرتكيها.« 
 ه�ذا وتأت�ي أهمية توجه الع�راق نحو 
التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة يف هذا 
املجال لتحقيق التطور املنشود، وتعتمد 
رشك�ة زي�ن الع�راق املدرجة يف س�وق 
العراق لألوراق املالية مبادئ الشفافية، 
اإلفصاح�ات  بسياس�ة  تلت�زم  حي�ث 
واإليضاحات إلبقاء السوق واملستثمرين 
ع�ىل علم بكل تطور حاص�ل، باإلضافة 
اىل وج�ود إدارة متخصص�ة يف مجاالت 
عالقات املس�تثمرين لضمان انس�يابية 
الغاي�ات واأله�داف  العم�ل، وتحقي�ق 
املرج�وة لكل األطراف، والذي أش�اد بها 
جميع املشاركني يف املؤتمر، وعىل جانب 
آخ�ر تم ع�رض االنج�ازات واإلجراءات 
الت�ي قامت بها الرشك�ة، كمثال ناجح 
لل�رشكات التي تنته�ج معايري دولية يف 

عملياتها يف العراق.
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )  1362  
يف  11 / 5 /2017 ( .

 تدعو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي 
عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ 

مرشوع )تأهيل لوبات ومثلث مجرس االنتفاضة الشعبانية(
الكلفة التخميني�ة )1,988,970,000( مليار وتس�عمائة وثمانية وثمانون 
مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار عراقي ضمن الخطة املمولة من رشكة 

العامة  للموانئ  العراقية .
- مدة التنفيذ )90 يوم( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة   والصنف انشائية و ) بعرض 
فني ( .

 أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 

والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
 ثاني�اً- يمكن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل�وا عىل معلومات 
إضافي�ة م�ن )العقود  الحكومي�ة  / التعاقدات / االع�الن( يف العنوان أدناه 
وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

املشرتي ( ما ييل :
1-القدرة املالية :

ع�ىل مقدم العطاء أن يق�دم أدلة موثقة تثبت قدرته ع�ىل القيام باملتطلبات 
املالية اآلتية:

أ-الحس�ابات الختامية معدل ربح الخر س�نتني متتاليتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد.

ب- معدل االيراد الس�نوي:  عىل مدى اخرس�بع س�نوات يجب ان ال يقل عن 
)11,933,820,000( اح�د ع�رش مليار وتس�عمائة وثالث�ة وثالثون  مليون 
وثمانمائة وعرشون  الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة 

عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )7( 
2-الخربة والقدرة الفنية:

أ -متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري 
امل�وارد املالية كالس�يولة النقدية ال يق�ل عن مبلغ ق�دره )662,990,000( 

ستمائة واثنان وستون  مليون  وتسعمائة وتسعون  الف دينار عراقي 
ب -عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 
الخ�ربة الفنية املدرجة أدناه : املش�اركة بصفة مق�اول , أو ادارة عقود , او 
كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس�نوات) 5( الخمسة السابقة وبمبلغ ال يقل 
ع�ن )1,193,382,000( ملي�ار ومائة وثالثة وتس�عون  ملي�ون وثالثمائة 

واثن�ان وثمانون الف  دينار عراق�ي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 
و ت�م أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات 

صاحب العمل(
ج- توف�ري الكوادر واملعدات وحس�ب م�ا مطلوب ضمن معاي�ري التأهيل ) 

القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مسرتد  )150,000( 
مائ�ة  وخمس�ون ال�ف دين�ار عراقي اعتب�ارا من ي�وم االثن�ني املصادف 

.2017/5/15
خامساً - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2017/5/29 
الس�اعة 2:00 ظه�را   حس�ب التوقيت املح�يل ملدينة الب�رصة . العطاءات 
اإللكرتونية )ال يس�مح بها( . العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 
العط�اءات فعليا  وبوجود ممثل�ني عن املناقصني الذي�ن إختاروا الحضور 

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

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2017/5/29.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً - يج�ب أن يرف�ق بجمي�ع العط�اءات ضم�ان العط�اء بقيم�ة 
)19,889,700( تس�عة ع�رش ملي�ون  وثمانمائ�ة وتس�عة وثمانون الف 
وس�بعمائة   دين�ار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب 

ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
سابعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

ثامناً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش و االعالن.
تاس�عاً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف 

يوم الدوام الرسمي الذي ييل   
 يوم العطلة .

ع�ارشاً - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك .

احدى عرش -  العنوان املش�ار إليه أع�اله* : جمهورية العراق / محافظة 
البرصة / ديوان محافظة البرصة / العقود الحكومية / التعاقدات / لجنة 

بيع التنادر .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
) تأهيل لوبات ومثلث جمرس االنتفاضة الشعبانية (

 مناقصة )3 / بلدية 2017 ( 

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد : 2243
التاريخ : 14 /2017/5

1-ي�رس )وزارة النقل /الرشكة العام�ة ملوانئ العراق ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص

2-تتوف�ر ل�دى )وزارة النقل /الرشكة العامة ملوانئ الع�راق ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة 
التش�غيلية لتنفيذ الخدمات املناقصة )1/خارجية /2017( تدريب عدد )6( اش�خاص من كادر 
الرشك�ة العام�ة ملوانئ العراق عىل ادارة املوانئ وفق منهاج حدي�ث ومتكامل ( وبكلفة تخمينية 

قدرها )209000 دوالر ( مائتان وتسعة االف دوالر امريكي 
3-بام�كان مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف رشاء وثائ�ق املناقص�ة باللغت�ني )العربية 
واالنكليزي�ة ( تقدي�م طلب تحري�ري اىل ) الرشكة العام�ة ملوانئ العراق –قس�م العقود –مقابل 
حدائ�ق االندلس ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة والبالغ�ة )100000( دينار )مائة 
الف دينار عراقي( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن بامكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني املبني يف ادناه .
4-تس�لم العط�اءات اىل العنوان االتي )الع�راق –البرصة –املعقل –الرشكة العام�ة ملوانئ العراق 
–قس�م العقود –ش�ارع دينار –مقابل حدائق االندلس –الطابق االريض صن�دوق العطاءات ( يف 
املوع�د املحدد )قبل الس�اعة 12:00 ظه�را –يوم االثنني املصادف 2017/6/19(وس�وف ترفض 
العط�اءات املتاخ�رة وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليه�م الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي )العراق –الرصة –املعقل –الرشكة العامة ملوانئ العراق –قسم العقود 
–ش�ارع دين�ار –مقابل حدائ�ق االندلس-الطابق االريض قاع�ة التفاوض ( يف الزم�ان والتاريخ 

)الساعة 12:00 ظهرا –يوم االثنني املصادف 2017/6/19(
ويف حالة مصادفة هذا اليوم عطلة رس�مية او تعطيل الدوام الي س�بب كان يكون موعد الغلق يف 
الي�وم الذي يليه يجب ان تتضم�ن العطاءات ضمان للعطاء )التامينات االولية بخطاب ضمان او 
صك مصدق صادر من احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي داخل العراق ( وبمبلغ )3000 

دوالر امريكي ( او مايعادله بالدينار العراقي حسب نرشة البنك املركزي يف يوم غلق املناقصة
تق�دم العط�اءات داخل ظروف مغلق�ة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العط�اءات وعنوانه 

االلكرتوني ورقم الهاتف واسم املناقصة ورقمها عىل ان ترفق البيانات االتية :
1-تقديم ش�هادة تاسيس الرشكة والعقد التاسييس وكافة الوثائق التاسيسية محدثة ومصدقة 

وفق القانون بالنس�بة للرشكات املحلية وفيما يخص الرشكات االجنبية تقديم ش�هادة تاسيس 
الرشكة مصدقة من السفارة او القنصلية العراقية يف بلد التاسيس

2-وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخة اصلية
3-تقديم الس�رية الذاتية يب�ني فيها عدد الدورات التي اقامها املركز م�ع االختصاصات والكوادر 
الت�ي ق�ام بتدريبها والجهات املحلي�ة والخارجية الت�ي تعامل معها وان التقل ع�ن ثالث اعمال 

مؤيدة من الجهات املختصة رسميا 
4-مدة نفاذية العطاء )3( اشهر من تاريخ غلق املناقصة

5-اليقبل اي تحفظ يقدم من قبل املقاول 
6-تقدي�م براءة الذم�ة من الهيئة العامة للرضائ�ب نافذة لنهاي�ة 2017 )فيما يخص الرشكات 

املحلية والرشكات االجنبية املسجلة يف العراق(
ف�رتة رشاءة وثائ�ق املناقصة : تبدا من تاري�خ االعالن يف املوقع االلكرتوني الرس�مي للرشكة او 

الصحف الرسمية ولغاية الساعة 12 الثانية عرشة ظهرا يوم االحد املصادف 2017/5/21
م�كان بي�ع وثائق املناقصة : العراق /الرشكة العامة ملوانئ العراق /قس�م العقود /بناية قس�م 

العقود شارع دينار –مقابل حدائق االندلس 
مكان تقديم العطاءات : العراق /الرشكة العامة ملوانئ العراق /قسم العقود /صندوق العطاءات 

/العراق /البرصة /املعقل /مقابل حدائق االندلس
موعد املؤتمر الفني : سيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل االستفسارات الفنية يف تمام الساعة العارشة 
صباحا من يوم االحد املوافق 2017/6/11 الرشكة العامة ملوانئ العراق /قسم العقود /البرصة 

املعقل /مقابل حدائق االندلس وملزيد من املعلومات يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :
contracts@scp.gov.iq

ports_contracts@yahoo.com

مجهورية العراق
وزارة النقل

اعالنالرشكة العامة ملوانئ العراق

رياض سوادي شمخي 
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن املعهد 
التقني البرصة بأس�م )حيدر عبد عيل جبار 
( فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1386/ب/2017
التاريخ 2017/5/14

اعالن
اىل املدعى عليه االول /احمد حسني جاسم

اقام املدعي مدير م�رصف الرافدين اضافة 
لوظيفته ضدك والذي يطلب فيها بالتكافل 
والتضام�ن بتاديته للمدعي مبل�غ قدره ) 
60000000 ( س�تون ملي�ون دينار مليون 
وثالثمائة  وواحد وتس�عون الف وس�تمائة 
وواح�د وس�بعون دينار وال�ذي يمثل املبلغ 
املتبقي من اصل مبل�غ القرض مع الفوائد 
التاخريي�ة اعتبارا م�ن 2017/4/4 ولحني 
التادية الفعلية ولتعذر تبليغك حسب رشح 
مبلغ رشطة الهارثة واملجلس البلدي ملنطقة 
ح�ي االنتص�ار عليه تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2017/5/25 وعن�د عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة غرف�ة تج�ارة بأس�م 
)زياد خلف س�لمان ( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

الن�وع : مل�ك رصف
املساحة : 03.65م2 اولك /1

املش�تمالت : اس�تقبال وغرفت�ان ومطب�خ وحم�ام 
ومرف�ق صح�ي تحتاني وه�ول وغرفت�ان ومطبخ 

وحمام ومرفق صحي فوقاني 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع  دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة /2 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
عويد كاظم خلف لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف 
وثالث�ون  اثن�ان   )32.400.000( البال�غ  الرافدي�ن 
مليون واربعمائة  الف دينار فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل 30 يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفال�ة مرصفية 
التقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة ) 
75.000.000( خمسه وس�بعون مليون دينار فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة/2

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد 349/ش/2017
التاريخ 2017/5/11

اعالن
اىل املدعى عليه /فؤاد عثمان جلوب

اص�درت ه�ذه املحكمة بحق�ك قرار الحك�م بالعدد 
ب�رد  املتضم�ن   2017/3/28 يف  349/ش/2017 
الدعوى املدعية )ريا هادي قاس�م ( التي تطلب فيها 
الزامك باملوافقة عىل س�فر ابنت�ك القارصة )مالك (  
معه�ا لغرض اداء مناس�ك العمرة والس�ياحة ولدى 
تبليغ�ك تب�ني انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة حس�ب 
كت�اب مرك�ز رشط�ة اب�ي صخ�ري الع�دد 3043 يف 
2017/5/9 ل�ذا قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني ويف حال عدم اعرتاضك عىل الحكم الغيابي 

سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض فاضل حسني خضري
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تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة 
العلني�ة لبي�ع العق�ارات البالغ عدده�ا )11( عق�ار واملبينة ارقامه�ا واوصافها 
ادناه لش�اغليها بصورة اصولي�ة وفقا لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 املعدل وخالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا يف شعبة الخدمات 
الس�كنية فع�ى الراغبني  االش�راك يف املزايدة العلني�ة تقديم طلباتهم اىل ش�عبة 
الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عى رشوط املزايدة مستصحبني معهم 
املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية ) مصورة ( شهادة الجنسية ) مصورة ( 
بطاقة السكن مصورة ودفع تامينات بنسبة 5% خمسة باملائة من القيمة املقدرة 
للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2 .

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

القسم القانوين
اعالن متديد مزايدة

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب / صومعة الرصافة عن تمديد بيع املواد املدرجة 
ادناه يف املزايدة العلنية  للمرة ) الثانية ( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 

لسنة 2013 يف الساعة العارشة من صباح يوم )الخامس عرش( التايل لنرش االعالن .
فعى الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
املبينة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وباس�م املشري حرصاً والبطاقة التموينية او 
بطاقة السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور خزن 
بنس�بة )2/1%( نص�ف من املئة من بدل البيع عن كل ي�وم تاخري وملدة )30(  ثالثون 
يوم  عى ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واية مصاريف اخرى 

ورفع املواد خالل املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

بناءا عى ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة التقدير املرقم 86 يف 2017/4/13  تاجري 
االم�الك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )37( ملك اس�تنادا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعى من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية 
مراجع�ة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تب�دأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري 
املزاي�دة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االع�الن ويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور 

قانونية اخرى.

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدي�ة النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعى الراغبني 
باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلدي�ة  النعمانية خالل فرة )30( ثالث�ون يوما تبدأ من 
الي�وم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة )50 %( من القيمة 
التقديري�ة بص�ك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن يف مقر 
البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت

قطعة ارض النشاء 1
شارع 13ثالث سنوات270م5192مركز تجاري

قرب حسينية قريشثالث سنوات36م65/22)أ(ارضية حانوت2
قرب حسينية قريشثالث سنوات19.5م65/22 )ب(ارضية حانوت3

الرشوط :
1-انشاء املركز والحوانيت من مواد غري ثابتة

2-تؤول املشيدات للبلدية بعد انتهاء العقد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

الهياة االستئنافية الثانية 
العدد 492/س/2017

التاريخ 2017/5/9
اعالن

اىل املستانف عليه /عدنان عواد صالح
بن�اء عى الطعن االس�تئنايف املقدم ضدك من قبل املس�تانف 
ام�ني بغداد /اضاف�ة لوظيفته وملجهولية  مح�ل اقامته لذا 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني واسعتي 
االنتش�ار لحض�ورك امام  ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
2017/5/17 الس�اعة الثامنة والنص�ف صباحا وعند عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد 306/ش/2017
التاريخ 2017/5/14

املدعى عليه /جار الله جاسم خميس
اعالن

اقامت املدعية ميالد فاضل حمودي ضدكم الدعوى املرقمة 306/ش/2017امام هذه املحكمة والتي يطلب فيها 
التفريق للهجر

ولع�دم معرفة مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني وعن�د  عدم حضورك  يف 
ي�وم املرافعة املصادف 2017/5/25 او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

ت�نويه
كن�ا قد نرشن�ا اعالنات  الخاص�ة بالرشكة العامة للنق�ل البحري يف صحيفة املس�تقبل العراقي حي�ث لم يرد يف 

االعالنات عبارة ) تبدأ من اليوم التايل ( وتكملة النص من نرش االعالن يف الصحيفة الرسمية .
للمزايدات 00  من مزايدة رقم )2( لسنة 2017 اىل مزايدة رقم )11( لسنة 2017   

لذا اقتىض التنويه

تنويه   
ورد سهوا يف نرش اعالن املشاركة رقم )8( لسنة 2017 للرشكة العامة للنقل البحري يف صحيفتكم املؤقرة يف العدد 

1431 يف 2017/5/2 بعدم ادراج الفقرة الثالثة واملتضمنه
3- مرىس منتجع بابل السياحي

لذا اقتىض التنويه

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدي�ة النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعى الراغبني 
باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلدي�ة  النعمانية خالل فرة )30( ثالث�ون يوما تبدأ من 
الي�وم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة )50 %( من القيمة 
التقديري�ة بص�ك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن يف مقر 
البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
الحي الصناعيسنة واحدة1725م9649/62م18 البغيلةاستعمال عام1
الحي الصناعيسنة واحدة1725م9648/62م18 البغيلةاستعمال عام2
الحي الصناعيسنة واحدة1725م9647/62م18 البغيلةاستعمال عام3
قرب العلوةسنة واحدة800م12تارتان4

التأمينات مدة الرفع موقع المزايدة الكمية المادة ت
2.500.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 50 طن  حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 1
5.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 100 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 2

12.500.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 250 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 3
25.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 500 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 4
50.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 1000 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 5
2.500.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 50 طن  حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 6
5.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 100 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 7

12.500.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 250 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 8
25.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 500 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 9
50.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 1000 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 10
2.500.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 50 طن  حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 11
5.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 100 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 12

12.500.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 250 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 13
25.000.000 مليون )15( يوم صومعة الرصافة 500 طن حنطة محلية متضررة بمياه االمطار 14

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

نرش اعالن مزايدة رقم 2017/2016/2/8  لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل

العدد/13437/39/5/1
التاريخ 2017/5/11

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

مساحةمقاطعةرقم العقارت
37143/68/اراضي الميناء الخالية13512/3
37143/68/اراضي الميناء الخالية23522/3
37143/68/اراضي الميناء الخالية33320/3
37143/68/اراضي الميناء الخالية43980/3
37145/75/اراضي الميناء الخالية53960/3
37145/75/اراضي الميناء الخالية63943/3
37143/68/اراضي الميناء الخالية73939/3
37143/48/اراضي الميناء الخالية82856/3
37145/75/اراضي الميناء الخالية93669/3

37186/اراضي الميناء الخالية102037/3
37143/68/اراضي الميناء الخالية112948/3

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع ت
الملك

رقمه 
وموقعه

مساحته 
القيمة التقديرية مدة االيجارم2

القيمة التقديرية كتابارقما

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت1
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت2
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت3
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت4
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت5
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت6
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت7
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت8
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت9
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت10
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت11
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت12
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت13
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت14
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت15
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت16
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت17
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت18
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت19
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت20
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت21
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت22
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت23
مليون وثمانمائة الف دينار1800000ثالث سنوات30الميمونةحانوت24
مليون دينار1000000ثالث سنوات15الميمونةحانوت25
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات70الميمونةحانوت26
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت27
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت28
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت29
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت30
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت31
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت32
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت33
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت34
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت35
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنواتالميمونةحانوت36
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنواتالميمونةحانوت37

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالناعالن

اعالن

العدد: 133 
التاريخ: 2017/4/19

العدد: 1262 
التاريخ:   2017/5/7

العدد: 1343 
التاريخ:   2017/5/9
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مجلس القضاء االعىل
البصرة  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

مكتب البحث االجتماعي
رقم البحث 943/بحث/2017

التاريخ 2017/5/10
اعالن

اىل املدعى عليه /غزوان فيصل حسني 
اقامصت املدعيصة )نصورا سصعد حمصادي ( 
 2017/ 943/بحصث  املرقمصة  الدعصوى 
ضصدك تطلب فيها الحكصم بتاييد حضانة 
وقد لوحظ من الرشح الواردة من املجلس 
البلصدي ملنطقصة االمصام عصي )ع(   انصك 
مرتحصل اىل جهة مجهولصة وغري معلومة 
عليصه تقصرر تبليغصك اعالنصا بصحيفتني 
يوميتصني بالحضصور امام هصذه املحكمة 
صبصاح يصوم 2017/5/21 امصام مكتب 
الباحصث االجتماعي وعنصد عدم حضورك 
او من يمثلك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض فالح حسن حصني

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد 1077

التاريخ 2017/2/19
اعالن

بنصاء عىل الطلصب املقدم من قبل السصيدة 
سصعاد عزيصز سصاجت حصول تنصيبهصا 
قيمصة مؤقتصة عصىل زوجصه املفقصود عبد 
الواحد  جوني شصناوي الصذي فقد بتاريخ 
2008/12/31 وملجهولية  اقامتك ولعدم 
معرفصة مصريك قصررت املحكمصة تبليغك 
بجريدتصني محليتني فان لصم تحرض امام 
هصذه املحكمصة خصالل ثالثصون يوما من 
تاريخ نرش االعالن فانه سوف يتم تنصيب 
زوجتك السيدة سعاد عزيز ساجت قيمة 

مؤقتة عليك 
القايض فاضل حسني خضري

فقدان 
فقصدت هويصة الطالب الصصادرة من املعهد 
التقنصي برة –قسصم ادارة املصواد ) حيدر 
عبد الحسصن شصر ( فعىل من يعثصر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني شصهادة تكييل العائدة للسيارة 
البصرة –حمصل مالكهصا )معصن   54418
كاظصم جصاود( الصادرة من رشكصة توزيع 
املنتوجات النفطية هيئة الجنوب فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة استئناف البرة 
بصفتها االصلية

العدد : 123/س/2017
التاريخ 2017/5/14

اعالن
تبليغ /املسصتانف عليه/عي كعيد كاظم /

املدير املفوض لرشكة شباب الثقة للتجارة 
املحدودة املسؤولية –اضافة لوظيفته

اسصتانف املدعصي ) املدير املفصوض لرشكة 
اكسصون موبيصل العصراق املحدوة-اضافصة 
لوظيفتصه  ( قصرار الحكصم الصصادر مصن 
محكمصة البصداءة املختصة بنظصر الدعاوى 
التجارية يف البصرة بالعدد 60/ت/2016 
بالدعوى االسصتئنافية املرقمة 2011/123 
لتعذر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة 
وملجهوليصة محصل اقامتصك تقصرر تبليغصك 
يوميتصني  محليتصني  بصحيفتصني  اعالنصا 
بالحضصور امام هذه املحكمصة صباح يوم 
2017/5/28 او مصن ينصوب عنك ويف حالة 
عدم حضورك سصوف تجري املرافعة بحقك 

حضورا وعلنا  وفق القانون
القايض

محسن جميل جريح 
رئيس الهيئة االستئنافية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد 1406/ب/2017
التاريخ 2017/5/14

اعالن
اىل املدعى عليه الثاني /حسني محسن عكار

اقصام املدعصي مدير مصرف الرافدين اضافة  
لوظيفتصه ضدك والذي يطلصب فيها بالتكافل 
والتضامصن بتاديتصه للمدعصي مبلصغ قصدره 
)19391671( تسصعة عرش مليون وثالثمائة 
وواحصد  وسصتمائة  الصف  وتسصعون  وواحصد 
وسصبعون دينار  والصذي يمثل املبلصغ املتبقي 
من اصصل مبلغ القرض مع الفوائد التاخريية 
لغايصة 2017/3/31 ولتعصذر تبليغصك  اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هصذه املحكمصة صباح يصوم املرافعصة املوافق 
2017/5/22 وعند عدم حضورك او ارسصال 
من ينوب عنك قانونا وبعكسصه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
مؤيد شمخي جر الشاوي

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري 
اعالن

اسصتنادا لقصرار لجنة تثبيت امللكيصة يف الزبري 
املصؤرخ يف 2017/4/24 والخصاص برفصض 
تثبيصت عائديصة تمصام العقار 682/الشصمال 
بأسصم وزارة املالية واسصتنادا  الحصكام املادة 
49 مصن قانصون 43 لسصنة 1981 فقصد تقرر 
اعصالن هصذا القرار مصدة ثالثني يومصا وىل من 
لديه اعرتاض عىل القصرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسصة محكمة االسصتئناف اعتبارا من 
اليصوم التصايل لنرش هصذا االعالن وعنصد انتهاء 
املدة املذكورة وعدم ورود اشصعار من رئاسصة 
االسصتئناف بوقوع الطعن عىل القصرار لديها 
خالل املدة اعاله سصتبادر مالحظي التسجيل 
العقصاري يف الزبصري باتخاذ مايلصزم وفق هذا 

القرار
القايض االول 
مصطفى شاكر عي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

دائرة التنفيذ السماوة
العدد 2016/828

التاريخ 2017/5/9
اعالن

اىل املدين جعفر طالب هادي
اصدرت هذه املديرية تبليغ باالحالة القطعية 
مصدة عصرشة ايام تبدا املصدة من اليصوم الثاني 
لتبليصغ عصىل املدين جعفر طالب هصادي ببيع 
سصهامك بالعقصار املرقصم 39/1م5 ام التلول 
والجالجة بمبلغ بيع ثمانية وعرشون مليون 
دينصار ورد جصواب مصن مركز رشطصة الحي 
 2017/5/4 يف   3252 املرقصم  الجمهوريصة 
واشصعار مختار املنطقة بانصك مجهولة محل 
االقامصة عليه تقرر تبليغصك بالصحف املحلية 
مصدة عرشة ايام فقط املصدة التبليغ من اليوم 
الثاني لنرش بالصحف ويف حالة عدم الحضور 
اىل املديرية وتسصديد مبلغ مائصة مليون دينار 
للدائن عادل وارد رايض حسصب قرار محكمة 
يف  252/ب/2016  املرقصم  السصماوة  بصداءة 
2016/3/7 ستقوم املديرية تسجيل سهامك 
بالعقار املرقصم 39/1م5 ام التلول والجالجة 
بأسم الدائن املشرتي عادل وارد رايض بمبلغ 
بيصع ثمانيصة وعصرشون مليصون دينصار لدى 
مديرية التسصجيل العقاري املثنى وفق قانون 

التنفيذ
املنفذ العدل االول
جعفر حسني ال شر

اعالن 
بناء  عىل الطلب املقدم من السيد ظاهر حميد 
الذي يطلب فيه تسصجيل  لقبه وجعله )تويج 
( فمصن لديه اعرتاض مراجعة هصذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظصر هصذه املديريصة يف الطلب وفصق احكام 
املصادة 24/ثانيا من قانصون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
إىل / مساهمي رشكة النبال العربية للتحويل املايل ) مساهمة 

خاصة (
دعوة اجتماع الهيئة العامة

اسصتنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 7 / 5 / 2017 .

يصر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سصيعقد يف 
السصاعة العارشة صباح يصوم الخميس 1 / 6 / 2017 يف مقر 
الرشكة الكائن يف بغداد – عرصات الهندية – محلة 929 زقاق 

25 مبنى 101 / 1 ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقشصة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف 31 / 12 

/ 2016 واملصادقة عليها .
2 – مناقشصة تقرير مراقب الحسصابات حول امليزانية للسنة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .
3 – مناقشصة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية 31 / 

12 / 2016 واملصادقة عليها .
4 – مناقشصة اطفصاء 25 % من االربصاح املتحققة لعام 2016 

الطفاء جزء من املبلغ املروق .
5 – تعيني مراقب حسابات لسنة 2017 وتحديد اجوره حسب 

ضوابط مجلس مراقبي املهنة .
6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة الرشكة .

7 – مناقشة اقامة الدعوى حول املبلغ املروق والبالغ ) 000 
، 000 ، 000 ، 1 ( دينار .

راجصني الحضور اصالة او انابة احد املسصاهمني بسصند انابة 
او توكيصل الغصري بموجب وكالة مصدقة مصن كاتب العدل مع 
مراعصاة احكام املصادة 91 مصن القانون اعصاله ويف حالة عدم 
حصصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع ليوم الخميس 7 / 

6 / 2017 يف ذلك الزمان واملكان اعاله مع التقدير .
رئيس جملس االدارة
امحد شوكت امحد

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشصكيالت وزارة النقل 
عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )4( عقار 
واملبينصة ارقامهصا واوصافها ادناه لشصاغليها بصصورة اصولية 
وفقصا لقانصون بيصع وايجار امصوال الدولة رقم 21 لسصنة 2013 
املعدل وخالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الجريصدة الرسصمية التي سصتجري يف تمام السصاعة العارشة 
صباحصا يف شصعبة الخدمات السصكنية فعىل الراغبني  االشصرتاك 
يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل شصعبة الخدمات السصكنية 
بهصذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مسصتصحبني معهم 
املستمسصكات التاليصة هوية االحوال املدنية )مصورة ( شصهادة 
الجنسصية ) مصصورة ( بطاقة السصكن مصورة ودفصع تامينات 
بنسبة 5% خمسة باملائة من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق 
المصر الرشكة العامة ملوانصئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسصو 

عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2 .

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

م/نرش اعالن مزايدة رقم 2017/2016/2/2  لبيع عقارات
واقعة يف منطقة اهلندية

العدد/13436/19/5/1
التاريخ 2017/5/11

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

مساحةمقاطعةرقم العقارت
159/6م392/كوت االفرنكي11025/1
159/6م392/كوت االفرنكي21143/1
159/6م392/كوت االفرنكي3913/1
159/6م392/كوت االفرنكي41095/1

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1414 / ش / 2017 

التاريخ 14 / 5 / 2017

اعالن
اىل املدعصى عليها / حوراء حسصني ابراهيم تسصكن 

بغداد – الدولعي محلة 430 زقاق 29 دار 32
اقصام املدعي يارس حامد سصلمان الدعصوى املرقمة 
اعصاله يطالبك فيها اسصقاط الحضانصة عن الطفل 
اجصود تولصد 2009 وملجهولية محل اقامتك حسصب 
رشح القائصم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني يوميتصني للحضور امام هصذه املحكمة يف 
يصوم 21 / 5 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق القانون

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 38 لسنة  2017
تعلصن مديريصة الزراعة يف محافظصة بغداد الرصافصة / لجنة تاجري 
االرايض الزراعيصة باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املسصاحة املبينة 
اوصافهصا ادناه يف قضصاء املدائن/ناحية الوحصدة   باملزايدة العلنية  
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسصنة 2013 والقانون 
35 لسنة 1983 يف اليوم الواحد والثالثني اعتبارا   من اليوم التايل لنرش 
االعالن عنهصا يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة 
املوعد عطلة  وسصتكون املزايدة يف السصاعة العارشة صباحا يف مقر 
شصعبة زراعة النهروان ، وللتفاصيصل مراجعة مقر مديريتنا الكائن 
قرب سصاحة الفردوس لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمسصكات 
املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية 
مصن بدل االيجار املقدم ويضاف اليها مبلغ )15000( خمسصة عرش 
الف دينار عن بدل االيجار السنوي للمغروسات  ويتحمل من ترسو 
عليه  املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن
م / غلق اكتتاب رشكة االسوار

للتحويل املايل
يعلن املرف الوطني االسالمي الفرع 
الرئيصي عصن غلصق االكتتصاب بزيادة 
راسمال رشكة االسوار للتحويل املايل 
/ مساهمة خاصة باالسهم املطروحة 
لالكتتاب وذلك نهاية الدوام الرسصمي 
ليوم االحد املصادف 14 / 5 / 2017. 

مع التقدير

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1379 / ش / 2017 

التاريخ 14 / 5 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليها / احالم صالح عبد تسصكن منطقة 

االعظمية محلة 312 زقاق 14 دار 48
اقام املدعي حسني نويف حميد الدعوى املرقمة اعاله 
يطالبك فيها اسصقاط حضانة عن االطفال شصيماء 
تولصد 2005 و امصري تولصد 2004 وملجهوليصة محل 
اقامتك حسصب رشح القائصم بالتبليغ قصرر تبليغك 
اعالناً بصحيفتصني محليتني يوميتني للحضور امام 
هصذه املحكمصة يف يصوم 21 / 5 / 2017 ويف حالصة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

املدير املفوض للمرصف
الوطني االسالمي

المساحة/المقاطعةرقم القطعة
المحدثات المواصفاتدونم

والمغروسات
بدل االيجار/

دونم

1/42785/3
مستصلحة 9النهروان

جزئيا
فيها دار مبنية من 

6600الطابوق بمساحة 100م2
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يد العراق حتصد برونزية التضامن اإلسالمي و العبا منتخب اجلمناستك اىل النهائيات
       المستقبل العراقي/باكو – مؤنس عبد الله

افتتح منتخبنا الوطني بكرة اليد رصيد العراق 
ج�دول االوس�مة الخاص بدورة الع�اب التضامن 
االسالمي المقامة حاليا في العاصمة االذربيجانية 
باكو وتس�تمر حتى الثاني والعش�رين من ش�هر 
ايار الحالي، وذلك بحصوله على الوسام النحاسي 
عقب فوزه المستحق  امس )االحد( على منافسه 
المنتخب الجزائري بفارق خمسة اهداف وبنتيجة 
22-27 هدفا بعد ان انتهى الش�وط االول لصالح 
منتخب�ا بفارق س�بعة اه�داف وبنتيج�ة 17-10 
اه�داف، وقاد المباراة التي حضرها رئيس اللجنة 
االولمبية السيد رعد حمودي واالمين العام للجنة 
االولمبية الس�يد حيدر حسين علي ورئيس البعثة 
العراقية بش�توان مجيد نادر، واقيمت على قاعة 
س�اهرجي الحكمان االذربيجيان ايريك اجاكيزي 
الوطن�ي  المنتخ�ب  وق�دم  اجاكي�زي،  وايمي�ل 
مب�اراة مثالي�ة خصوصا ف�ي النص�ف االول من 
خالل الهجوم الس�ريع والدف�اع القوي فضال عن 
تأل�ق الحارس المميز احمد مك�ي وبالتالي انتهى 
الشوط االول لصالح العراق بفارق سبعة اهداف، 
واستمر الحال في الش�وط الثاني رغم محاوالت 
المنتخب الجزائري للعودة من جديد الى اللقاء اال 
ان العبينا لم يمهلوا الجزائريين كثيرا واس�تمروا 
ف�ي هجومه�م الضاغط مس�تغلين االخطاء التي 
ارتكبت من الفريق المنافس لينتهي اللقاء بتفوق 
عراقي خالص بفارق خمسة اهداف وبنتيجة -27

22 هدف�ا وس�تجمع المباراة النهائية للمس�ابقة 
)االح�د( منتخب�ي  ام�س  الت�ي س�تقام مس�اء 

السعودية وتركيا.

حمودي: ما تحقق يعادل ذهباً
م�ن جانب�ه اب�دى رئي�س اللجن�ة االولمبي�ة 
الوطني�ة العراقية الس�يد رعد حمودي س�عادته 
البالغ�ة بف�وز منتخ�ب اليد بالوس�ام النحاس�ي 
وامتنانه الكبي�ر للجهاز الفن�ي والالعبين نتيجة 
المس�توى المتميز والص�ورة الطيب�ة التي ظهر 
به�ا منتخب العراق في مس�ابقة ك�رة اليد بدورة 

التضامن االسالمي.
وقال حمودي مخاطبا الجهاز الفني والالعبين 
عقب المب�اراة، ان االنجاز الذي حققتموه ووفقا 
للظروف التي نعيش�ها يعادل الذه�ب وانتم كنتم 
تستحقون التتويج بالذهب نظرا للمستوى الفني 
ال�ذي ابهر جمي�ع من حضر منافس�ات لعبة كرة 
اليد في دورة التضامن االس�المي واثبتم للجميع 
ان الع�راق بلد معطاء مش�يرا الى ان ما اس�عدني 
اكث�ر م�ن نتيج�ة الفوز بالوس�ام النحاس�ي هو 
الروحي�ة العالية التي رأيتها ف�ي كل العب منكم 
من اجل تحقيق الهدف المنش�ود فضال عن القوة 
وخ�وض المباريات جميعا ب�روح الفريق الواحد 
وال ننس�ى الحم�اس ال�ذي ش�اهده الجمي�ع في 
المباريات وعش�قكم الكبير لوطنكم مما جعلكم 
تتخط�ون كافة الصع�اب من اج�ل الصعود على 

منصات التتويج.
واوضح رئيس اللجنة االولمبية ان طموحكم 

يجب ان يكبر ش�يئا فش�يئا لديكم وذلك من خالل 
ب�ذل الجهود المطلوبة وتظافر جهود الجميع من 
اج�ل التأهل الى نهائي�ات كأس العالم وهذا الحلم 
يج�ب ان يتحق�ق ف�ي اقرب وق�ت، وم�ن جانبنا 
اللجن�ة االولمبي�ة مس�تعدة لدعم ه�ذا المنتخب 
وبقية المنتخبات االخ�رى في مختلف الرياضات 
والفعاليات لتحقيق ابرز النتائج في المش�اركات 

الخارجية المقبلة.
وق�دم رئيس اللجن�ة االولمبية ايض�ا امتنانه 
الكبي�ر للحكمي�ن الدوليي�ن الدكتور خالد ش�اكر 
وفاض�ل كاظ�م اللذين ق�ادا العديد م�ن اللقاءات 
المهمة في منافس�ات كرة اليد للرجال والنس�اء 
وهذا يعتبر مكس�با اخ�ر لرياضة العراق بش�كل 

خاص ورياضة كرة اليد بشكل عام.

كنا نستحق اكثر من النحاس
مدرب المنتخب الوطني باللعبة ظافر صاحب 
اك�د ان المنتخ�ب كان مصمم�ا من�ذ البداية على 
ض�رورة تحقي�ق انج�از ممي�ز ف�ي دورة العاب 
التضامن االس�المي رغم الش�كوك الت�ي راودت 
الكثيرين بش�أن صعوبة حصول منتخب اليد على 
احد االوسمة الثالثة، ولكن تمكنا من تجاوز كافة 

الصعوبات والفوز بالنحاس في نهاية االمر.
واض�اف صاح�ب ان المنتخب وص�ل لمرحلة 
النض�ج وتمكن م�ن تقديم مس�تويات رائعة في 
اغل�ب مباريات البطول�ة وحقيقة ه�ذا المنتخب 
كان يس�تحق الف�وز بوس�ام ذهب�ي او عل�ى اقل 
تقدي�ر فضي لكن الظروف الت�ي اعترضت طريق 
المنتخب في البطولة اس�همت ف�ي عدم وصوله 
للمب�اراة النهائي�ة للمس�ابقة واذك�ر بالتحدي�د 
االصابات الكثيرة التي ضربت اهم الالعبين امثال 

علي عدنان وحس�ين علي حمزة وجاسم غصاب 
وماج�د عبد الرض�ا واخرين فضال ع�ن االخطاء 
الفردية التي ارتكبت ف�ي بعض اللقاءات من قبل 
الالعبين اضافة الى اخطاء الحكام التي اس�همت 
بعض الش�يء في ع�دم تواجد الع�راق طرفا في 

المباراة النهائية.
وتاب�ع مدرب منتخبن�ا الوطن�ي ان المنتخب 
تنتظره العديد من المشاركات المهمة في المرحلة 
المقبلة ومن اهمها المشاركة في تصفيات القارة 
االس�يوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لذلك 
نحت�اج الى تضافر جميع الجهود من مس�ؤولين 

وجهاز فني والعبين لتحقيق الحلم المنشود.

انجاز يستحق التقدير
وم�ن جهته ثمن االمين العام للجنة االولمبية 
السيد حيدر حسين علي الجهود الكبيرة التي بذلها 
الجهاز الفني والالعبين خالل منافسات مسابقة 
كرة اليد وتتويجهم بالمركز الثالث والحصول عل 

الوسام النحاسي.
واضاف االمين العام ان المنتخب العراقي نال 
اشادة واعجاب جميع من حضر المباريات نتيجة 
المستويات الكبيرة والصورة المتميزة التي ظهر 
عليها المنتخب في اغلب اللقاءات التي خاضها في 
المنافس�ات وكان من الممكن ان يكون منافس�ا 
قوي�ا وعنيدا على الوس�ام الذهبي ال�ذي ارى انه 
االحق ب�ه كونه كان االفضل مس�توى من جميع 
المنتخبات االخرى المش�اركة في مس�ابقة كرة 
الي�د موضحا في الوقت ذات�ه ان اللجنة االولمبية 
لم ولن تألوا جهدا في تقديم الدعم المناس�ب لهذا 
المنتخب من اجل تحقيق الحلم المنشود واالنجاز 
االب�رز المتمثل بالتأهل ال�ى نهائيات كأس العالم 

بنسختها المقبلة.

اشادة دولية
اشاد المش�رف على منافس�ات مسابقة كرة 
اليد ضمن دورة العاب التضامن االسالمي ماركو 
براندي االيطالي الجنسية بالمستوى المميز الذي 
ظهر عليه منتخب العراق في مباريات المس�ابقة 

وتتويجه بالوسام النحاسي في نهاية االمر.
وقال اثناء حديثه مع الجهاز الفني ان منتخب 
العراق ترك انطباعا ايجابيا لدى جميع المسؤولين 
والمتابعين الذي حضروا المباريات، حيث شاهدنا 
منتخبا يقدم مباريات كبيرة ومس�تويات متميزة 
واحرج المنتخبات االخرى وبالتالي هذا منتخبكم 
نال احترام الجميع مؤكدا ان هناك اكثر من العب 
ف�ي منتخ�ب الع�راق يس�تحق اللعب ف�ي افضل 
الدوريات االوربية وهذه حقيقة وليست مجاملة 
وبالتأكيد سيكون لمنتخبكم شأن كبير في القارة 

االسيوية خالل الفترة المقبلة.

 ياسر واحسان الى النهائيات
تأهل العب�ا منتخب الجمناس�تك الى نهائيات 

المسابقة التي ستقام مساء اليوم )االثنين(.
محم�ود  الوطن�ي  المنتخ�ب  م�درب  وق�ال 
صال�ح ان الالعب ياس�ر عامر س�كران تأهل الى 
نهائي�ات جهاز العقلة ضمن افضل ثمانية العبين 
س�يتبارون فيما بينهم مس�اء الي�وم، فيما تأهل 
الالعب احس�ان زياد الى نهائيات منافسات جهاز 
القف�ز بع�د ان نج�ح ف�ي ان يكون ضم�ن افضل 
ثمانية العبين سيتنافس�ون فيما بينهم للحصول 
على االوس�مة المنوعة في النهائيات التي ستقام 

يوم غد )االثنين(.

وتابع صالح ان حظوظن�ا قائمة في التتويج 
بأحد االوس�مة المنوعة رغم المنافس�ة الشديدة 
التي ستش�هدها النهائي�ات نتيجة تأه�ل العبين 
واندونيس�يا  والس�عودية  تركي�ا  م�ن  ابط�ال 

واذربيجان وايران.

هديل سالم خامسة
حصل�ت الرباع�ة هدي�ل س�الم عل�ى المركز 
الخام�س ف�ي منافس�ات وزن 53 كغ�م بع�د ان 
س�جلت رقم�ا ق�دره 153 كغ�م حي�ث رفعت 69 
كغم في منافس�ات الخطف ورفع�ت 84 كغم في 
منافسات النتر، وذهب الوسام الذهبي لالعبة من 
تركيا فيما حصلت على الوسام الفضي العبة من 
منتخب اندونيس�يا وكان الوس�ام النحاس�ي من 

نصيب العبة من منتخب اذربيجان.
رماتنا مستعدون

يبدأ العبو منتخب العراق بالرماية منافساتهم 
ضمن فعالي�ات دورة العاب التضامن االس�المي 

المقامة في اذربيجان صباح اليوم )االثنين(.
وقال مدرب منتخب العراق باللعبة للرجال ان 
الالعبين علي مالك وس�يف ع�الوي وزياد طارق 
سيش�اركون في منافسات سباق مسدس هوائي 
لمس�افة 50 م مش�يرا ال�ى ان الالعبي�ن اكمل�وا 
تحضيراته�م ووصول الى اتم الجاهزية من خالل 
الوح�دات التدريبي�ة اليومية الت�ي انتظموا فيها 
خالل االيام القليلة الماضية والتي سبقت انطالق 

منافسات المسابقة.

حسن على بعد خطوة من التتويج
تب�دو حظ�وظ مالكمن�ا البط�ل حس�ن علي 
ناص�ر كبيرة ف�ي الصعود على منص�ات التتويج 

والفوز بأحد االوس�مة الملونة عندما يلتقي ظهر 
الي�وم )االثنين( منافس�ه القيرغس�تاني افاتوف 
رخمانك�ول ضم�ن منافس�ات دور الثمانية وفي 
ح�ال اجتاز حس�ن لخصم�ه القيرغس�تاني فانه 

سيضمن الحصول على احد االوسمة الملونة.
وفي المنافسات ذاتها يخوض مالكمنا جعفر 
عب�د الرضا ظه�ر اليوم )االثنين( ن�زاال مهما في 
منافس�ات وزن 56 كغ�م عندما يواجه منافس�ه 
التركمانس�تاني يعقوب ميردوف، وفي حال فوز 
مالكمنا فأنه سيتأهل الى منافسات دور الثمانية 

التي من المؤمل ان تقام يوم غد الثالثاء .

اثقال العراق في مهمة صعبة
تنتظ�ر منتخ�ب العراق برفع االثق�ال للرجال 
والنس�اء الي�وم )االثني�ن( مهم�ة صعب�ة عندما 
يتبارى الرباعون محمد قدوري ومحمد رضا علي 
م�ع عدد م�ن ابطال العالم واس�يا في منافس�ات 
وزن 69 كغم والذي يش�ارك فيه14 العبا يمثلون 
دول الع�راق واندونيس�يا وطاجيكس�تان وايران 
والس�عودية  وتركي�ا  وباكس�تان  وافغانس�تان 
واوزبكس�تان، حي�ث تب�دو حظوظهم�ا صعب�ة 
في ظ�ل المنافس�ة القوي�ة التي س�تنحصر بين 
رباع�ي تركيا وايران واندونيس�يا واوزبكس�تان 
واي�ران والس�عودية على االوس�مة المنوعة في 
المنافس�ات المذك�ورة، فيم�ا س�تواجه الرباعة 
هدى سالم منافسة قوية من بطالت مصر وتركيا 
وتركمانس�تان والمغرب واوزبكس�تان للحصول 
عل�ى االوس�مة المخصصة ل�وزن 75 كغم، ومن 
المتوق�ع ان تناف�س الرباع�ة ه�دى س�الم على 
المركز الرابع وحسب رأي الجهاز الفني لمنتخب 

رفع االثقال.

افتتح جدول العراق باالومسة

فرق جمموعتنا جيدة والفهد جاء من أجل املنافسة بدوري األوىل
العب خط وسط الفهد وعد شاحوذ:

              حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

تحدَث الِعب خط وس�ط فريق ن�ادي “الفهد” بُكَرة 
القدم وعد لطيف شاحوذ عن رحلة فريقه الُمشارك 
بالمرحل�ة الثاني�ة ِم�ن دوري الدرج�ة األّولى َوعن 
مس�يرته الناديوية َوع�ن واقع اللعب�ة َوغيرها ِمن 
المواضي�ع ف�ي الح�وار الصحف�ي ال�ذي خ�ص به 
صحيفة )الُمستقبل العراقي( تطالعونه في السطور 

االتية. 
* كيف تصف لنا مجموعتك�م في هذه المرحلة ِمن 

دوري األّولى لهذا الموسم؟
- ف�رق مجموعتن�ا جّي�دة َوفريقن�ا جاء ِم�ن أجل 
الُمنافسة بالّرغم ِمن ان الُمَباَراة األّولى كانت صعبة 
َواثرت بش�كل سلبي علينا بعد ان ُكنا متقدمين َعلَى 
“قزاني�ة” بهدفين َواضعنا فرصة الفوز في الُمَباَراة 
الثانية أمام “األنبار”، لكننا صححنا المس�ار بالفوز 
َعلَ�ى “الَعلم” بهدفي�ن. َواعتمد نادي�ا “قزانية” ِمن 
ُمحافظ�ة ديالى َو“األنب�ار” َعلَى الِعبي�ن ِمن بغداد 

وبابل.
* َهل س�بب اإلعداد الُمتأخ�ر لفريقكم عدم الظهور 

بصورة أفضل في الُمباريات السابقة؟
- إع�داد فريقنا للمرحلة األّولى َوالثانية كان قصيراً 
جداً َول�م يكن الوقت كافي�اً الط�الع الُمدربين َعلَى 
األخطاء بش�كل كبير في الُمَباري�ات الودية. اإلعداد 
األّول لعبن�ا ُمَباراتي�ن ف�ي بغ�داد أم�ام “الس�كك” 
َو“الجي�ش” َوقبي�ل انط�الق ه�ذه المرحل�ة خاض 
فريقنا ث�الث ُمباريات أمام “الرم�ادي” فزنا بهدف 
َوتغلبن�ا َعلَ�ى “الحباني�ة” بأربع�ة أه�داف له�دف 
َوخس�رنا بُمَب�اَراة قوي�ة أم�ام “س�امراء” بهدف. 
الالِع�ب يس�تقر ِم�ن خ�الل خوض ع�دد كبي�ر ِمن 
الُمَباريات َوالوح�دات التدريبية ترفع اللياقة البدنية 
َوال تزي�د نفس الُمَباريات لديه َويقل االنس�جام بين 

الالِعبين. 
* نالحظ تغيير تش�كيلة فريقكم بنس�بة %70 عن 
المرحلة األّولى َه�ل يؤثر تغيير الالِعبين َعلَى نتائج 

الفريق؟
- نتمّن�ى ان يكون تبدي�ل بعض الالِعبي�ن َوالجهاز 
الفني نحو األفضل في هذه المرحلة. كانت تصفيات 
المرحل�ة األّولى ف�ي األنبار جّيدة، لكن ل�م ُيحالفنا 
الح�ظ للظفر بص�دارة المجموع�ة. الالِعبون الجدد 
إضاف�ة للفري�ق َوأعتم�د فريقنا َعلَ�ى الِعبين اثنين 

ِمن بغ�داد َووجودهم معنا في هذه المرحلة س�اعد 
الفريق في بعض المراكز.

* كيف ترى حظوظ “الفهد” في هذه المرحلة؟
- جّيدة َو“الفهد” س�يترك إنطباع�اً لدى الجميع في 

هذا الموسم. 
* م�ا أفضل نتيج�ة حققتها م�ع “الفه�د” في هذا 

الموسم؟
- التعاُدل م�ع “الرمادي” في ملعب�ه )1:1( َوالفوز 

عليه ودياً بهدف. 
* ما الُمَباَراة التي يعدها وعد لطيف األقرب بالنسبة 

له؟
- الُمَباَراة الِنهائية بين ناديي “الفهد” َو“االسحاقي” 

بدوري الدرجة الثانية.
* كيف تكّونت مسيرتك الناديوية؟

- بدأت باللعب مع ش�باب ن�ادي “الرمادي” َوبعدها 
مثلت ش�باب “الكرخ” َوع�دت لتمثي�ل “الرمادي”. 
انتقلت لتمثيل نادي “الفهد” موس�م 2011/2012. 
دافعت عن شعار نادي “مصافي الشمال” وعدت في 

هذا الموسم للعب مع “الفهد”.
* َمن هم الُمدربون الذين اشرفوا َعلَى وعد لطيف؟

- رع�د مصل�ح مع ش�باب “الرم�ادي” َوعلي زغير 
م�ع ش�باب “الك�رخ”. صالح حس�ن َوس�عد ناصر 
م�ع “الرم�ادي” وحيد عبود، محمد م�رزوك، عقيل 
كريم َوجمعة جديع مع “الفهد” َوالُمدّرب ذياب مع 

“مصافي الشمال”.
* َه�ل اخ�ذت فرصتك باللع�ب في ال�دوري في هذا 

الموسم؟
- منذ تمثيلي األّول “للفهد” بدأت اللعب أساسياً َومع 
بقي�ة األندية التي مثلتها لم أخ�ذ الفرصة الحقيقية 

باللعب.
* ما طموحك في الُمستقبل؟

- طموح�ي أُمّث�ل أحد األندية الجماهيري�ة َوتحديداً 
“الزوراء”.

* َم�ن ُه�و المثل األعلى بالنس�بة لك محلي�اً، عربياً 
َوعالمياً؟

- محلياً رش�يد أحمد حنوش َويونس محمود، عربياً 
المصري أحمد حسن َوعالمياً نيمار.

ف�ي  الرياضي�ة  الحرك�ة  واق�ع  ت�رى  كي�ف   *
ُمحافظتكم؟

- ب�دأت الحركة الرياضية ُتعاود نش�اطها منذ اليوم 
األّول لع�ودة النازحي�ن َوالمهجري�ن إل�ى الرمادي 
َوتحدي�داً الف�رق الش�عبية َوُبطوالتها. َوش�هد هذا 
الموس�م ع�ودة نش�اطات أغلبي�ة األندي�ة بألعاب 
ُك�َرة القدم، الُك�َرة الطائ�رة، ألعاب الق�وى َوالُكَرة 
الطائرة الش�اطئية. َوِم�ن المح�زن، ان األنبار أكبر 
ُمحافظة بالعراق َوتعادل مس�احتها دول َوال تمتلك 
ملعباً نظامي�اً َومالعبنا ترابية َومهدمة. َونتمّنى ان 
تعاود وزارة الشباب َوالرياضة العمل بملعب األنبار 
األولمب�ي. َويتحم�ل مس�ؤولو الرياض�ة األنباري�ة 
ف�ي مجلس الُمحافظ�ة َووزارة الش�باب َوالرياضة 
َوغيره�م تراجع الرياض�ة بالُمحافظ�ة َوافتقارها 

للمالعب َوالقاعات.

شهد يستدعي قائمة الالعبني االولية خلوض تصفيات أوملبياد طوكيو

اختيار زيدان كسفري مللف ترشيح باريس الستضافة أوملبياد 2024

املقبل برشلونة  مدرب  رأس  يف  صداع   MSN

              بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تدعى المدير الفن�ي للمنتخب األولمبي 
عبد الغني ش�هد، القائمة األولية لالعبين، 
المؤهل�ة  اآلس�يوية  التصفي�ات  لخ�وض 

لدورة طوكيو األولمبية 2020.
وضم�ت القائم�ة كل م�ن، ع�الء مه�اوي 
وحس�ين علي ووليد كري�م وصفاء هادي 
وعل�ي رحي�م من ال�زوراء، وأمج�د رحيم 
وأحم�د عب�د الرضا وبش�ار رس�ن وعماد 

محس�ن وهمام طارق ومحم�د جفال من 
القوة الجوية، ونياز محمد وأمجد عطوان 
وأمير صب�اح وفرح�ان ش�كور وإبراهيم 
باي�ش م�ن نف�ط الوسط.بحس�ب مواقع 

رياضية.
كم�ا اش�تملت القائم�ة، رعد فن�ر ومحمد 
داوود وبشار سعدون ومازن فياض وأيمن 
حس�ين م�ن النف�ط، واحمد باس�ل وعلي 
لطيف ومهدي كامل من الش�رطة، وحمزة 
عدنان وأحمد محس�ن أبو كريش�ة وأحمد 

محسن اوميكة من الميناء، وبرهان جمعة 
ومصطفى محمد من الطلبة، وحيدر محمد 
وعبد الله عبد األمير من أمانة بغداد، وعلي 
كاظ�م ون�وزاد عب�د الحمي�د م�ن النجف، 
وك�رار محمد من كربالء، وأحمد جالل من 

نفط الجنوب.
يش�ار إلى أن، العراق يخ�وض التصفيات، 
خ�الل المجموع�ة الت�ي تضم الس�عودية 
والبحري�ن  للمجموع�ة،  المس�تضيفة 

وأفغانستان.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اختير الفرنس�ي زين الدين زيدان المدي�ر الفني لنادي ريال مدريد 
س�فيرا جديدا لمل�ف ترش�يح باري�س الس�تضافة دورة األلعاب 

األولمبية والباراليمبية 2024.
وفي فيديو نش�ره ملف ترش�يح العاصمة الفرنس�ية خالل زيارة 
لجنة التقييم التابعة للجنة األولمبية الدولية لباريس، أعرب زيدان 

عن دعمه للمشروع بجانب كريم بنزيمة العب الميرينجي ولوران 
بالن المدرب السابق للمنتخب الفرنسي.

يذكر أن زيدان )44 عاما( خاض 108 مباراة مع المنتخب الفرنسي 
وساهم في الفوز بكأس العالم 1998 بفرنسا عبر تسجيله هدفين 

في النهائي أمام البرازيل والذي انتهى بفوز الديوك 3-0.
ويظهر في الفيديو أيضا توني استانجيه، أحد رئيسي ملف ترشيح 

باريس الستضافة دورة األلعاب األولمبية 2024.

              المستقبل العراقي/ متابعة

 ، المقب�ل  برش�لونة  م�درب  يواج�ه 
لخالف�ة لويس إنريكي، أزم�ة كبيرة في 
التعام�ل مع ثالث�ي هج�وم البلوجرانا، 
البرازيلي  األرجنتين�ي ليوني�ل ميس�ي، 
نيم�ار، واألورجوياني لويس س�واريز، 

.”MSN“ والمعروفون اختصاًرا باسم
وج�دّد برش�لونة عق�د نيمار من�ذ عام 
تقريًب�ا، كما اختت�م 2016 بتج�دد عقد 
س�واريز، في ظل استمرار مباحثات مع 

ميسي لتمديد عقده لينتهي عام 2022.
وبحس�ب صحيف�ة “ماركا” اإلس�بانية 
ف�إّن جوس�يب ماريا بارتومي�و، رئيس 
برش�لونة، نج�ح ف�ي انتخاب�ات 2015 
بفض�ل جه�ود الثالثي الهجوم�ي، الذي 

س�اهم في حصد البارسا للثالثية الثانية 
ف�ي تاريخ�ه، ولذلك يرغب ف�ي الحفاظ 

عليهم وتحسين عقودهم.
ورغ�م أّن برش�لونة بحاج�ة إل�ى ثورة 
جدي�دة، بعدم�ا وّدع البلوجران�ا دوري 
أبطال أوروبا، مرتي�ن متتاليين من ربع 
نهائ�ي البطول�ة، ف�إن الم�درب القادم 
ل�ن يس�تطيع الس�ير عل�ى خط�ى بيب 
جواردي�وال ف�ي 2008 ف�ي التعامل مع 
نجوم الفريق، فالفيلس�وف تخلى وقتها 
عن أفضل العبين في الفريق، رونالدينيو 
وديكو، وكاد أن يبيع صامويل إيتو لكّنه 
أجل هذا األمر لعام 2009، في الموس�م 
ال�ذي حصد في�ه برش�لونة السداس�ية 

التاريخية.
وأوضحت الصحيف�ة أّن المدرب الجديد 

أس�لوب  اتب�اع  ف�ي  صعوب�ة  س�يجد 
الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 
لريال مدريد، الذي اس�تبعد كريس�تيانو 
رونالدو، هداف الفري�ق، من 8 مباريات 
بالدوري اإلس�باني إلراحته حتى يكون 
جاهًزا ف�ي اللحظ�ات الحرج�ة بدوري 

أبطال أوروبا، وهو ما حدث بالفعل.
برش�لونة،  إنريك�ي ف�ي  لك�ن خليف�ة 
س�يواجه تحدًي�ا صعًب�ا ف�ي إراح�ة ال� 
عل�ى  الس�هلة،  المباري�ات  ف�ي   MSN
حساب مشاركة باكو ألكاسير أو فيتولو 
وجي�رارد دولوفيو إن نجح ف�ي التعاقد 
معهما. ولم يخرج الثالثي الهجومي من 
قائمة برش�لونة هذا الموس�م وال مرة، 
س�وى في مباراتي دور ال� 32 من كأس 

ملك إسبانيا أمام هيركوليس.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ان ... قل�ب الذبابة يخف�ق 1000 مرة يف الدقيقة 

الواحدة
ان  اك�ر مجموع�ة ج�زر يف العالم يبل�غ طولها 

5600 كيلومرت
هل ت�علم ان  أكر صحراء يف العالم هي الصحراء 

الكرى يف شمال أفريقيا
ه�ل ت�عل�م ان  أضخم أن�واع العناك�ب تعيش يف 

الرازيل، ويصل وزنها إىل 85 جراماً
ه�ل ت�علم ان أثق�ل حيوان يف العال�م هو الحوت 

األزرق
هل ت�علم ان أغلب األسماك التي يف أعماق عميقة 

جداً . . عمياء
ه�ل ت�عل�م ان الفرس يس�تطيع أن يظل ش�هراً 

كامالً واقفاً عىل أقدامه
هل ت�علم ان  أكثر الحيوانات حدة يف الس�مع هي 

الذئاب والحمري
ه�ل ت�علم ان  %40 من كلم�ات اللغة املالطية . . 

عربية األصل

تعمل جاداً عىل وضع أسس متينة ملشاريعك 
املهنية. 

عاطفي�اً: س�وء تفاه�م يع�رتض عالقت�ك 
بالرشيك بسبب اختالف يف وجهات النظر.

الظ�روف مناس�بة إلظهار براعت�ك يف ميدان 
عملك. 

عاطفياً: ال تترسع يف الحكم عىل الحبيب ألنه 
بحاجة إىل دعمك واهتمامك.

الذي�ن  األش�خاص  أح�د  ملواجه�ة  تس�تعد 
يشككون يف مصداقيتك يف العمل. 

عاطفياً: أس�لوبك الجذاب يؤدي دوراً كبرياً يف 
حياتك العاطفية.

علي�ك االبتع�اد بعد الوقت ع�ن ضغط العمل 
كي تتحرض للمرحلة املقبلة. 

عاطفياً: تقوم بمبادرة لطيفة تجاه الحبيب، 
ما يثري إعجابه.

الته�ّور يف أعمالك عدوك الل�دود، وأنت تملك 
القدرة عىل مكافحته. 

عاطفياً: تع�ود األمور إىل مجراه�ا الطبيعي 
بعد توتر شهدته عالقتك بالحبيب.

أنت دائم االتكال عىل نفس�ك، لذلك تتفوق يف 
معظم أعمالك. 

عاطفي�اً: ش�خصيتك املميزة تلف�ت البعض 
وتثري إعجابه.

مفاجأة مادية كبرية يف طريقها إليك فاستعد 
لها. 

عاطفياً: الحبيب يعّر لك عن أحاسيسه بكل 
صدق، فبادله باملثل.

غ�رّي طريقة تعاملك مع الزم�الء وإال فقدت 
ثقتهم. 

عاطفي�اً: لقاء مفاجئ يدفع�ك إىل بذل جهد 
إلحياء عالقة سابقة.

الي�وم إلظه�ار حنكت�ك  الفرص�ة س�انحة 
وبراعتك. 

عاطفي�اً: حاول أن تميض مزي�داً من الوقت 
مع الحبيب كي تبعد عنك شبح الوحدة.

ال تس�تعجل يف اتخاذ قرار قد يؤثر سلباً عىل 
مستقبلك املهني. 

عاطفياً: يع�ود الهدوء إىل حيات�ك العاطفية 
بعد عاصفة دامت طويالً.

مش�كلة معق�دة تواجه�ك يف العم�ل، لكن�ك 
تتغلب عليها يف النهاية. 

عاطفي�اً: تجد اإلجابة ل�كل ما تظنه غامضاً 
لدى الرشيك.

تواجه�ك انتق�ادات ع�دة بس�بب تهربك من 
مواجهة مسؤولياتك. 

عاطفياً: يسود التفاهم التام عالقتك بالحبيب 
راهناً.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير: 
1 ثم�رة خيار مقرشة و مقطعة - 1 ثمرة فلفل 
احمر مقطع - 2 ملعقة كبرية بصل مقطع - 1 
ملعق�ة صغرية خ�ل - 1 ملعقة صغرية صوص 
فلف�ل ح�ار - 1 4/3 كوب ش�وربة دج�اج - 4 

رشائح سمك
طريقة التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم ضعي الخيار و الفلفل 
األحمر و البصل.

اضيف�ي الخل و الصوص الحار اىل مزيج البصل 
و قلبي.

يف مق�الة ع�ىل ن�ار متوس�طة ضعي الش�وربة 
ضعي الشوربة تسخن.

ضع�ي قطع الس�مك يف الش�وربة ث�م اخفيض 
درجة الحرارة.

غطي املقالة و اتركيها ملدة 10 دقائق.
ضعي السمك الساخن يف اطباق التقديم.

قدم�ي الس�مك م�ع مزيج الص�وص الح�ار و 
الخيار.

إنجاز فريد.. حي بأكمله خال من التدخني
أعل�ن ح�ي يف العاصم�ة اإلندونيس�ية جاكرتا نفس�ه منطق�ة خالية 
م�ن التدخني مع اعتزام ط�الب تنظيم مزيد م�ن االحتجاجات ضد ما 
يعترون�ه محاول�ة متزايدة من جانب رشكات الس�جائر الس�تهداف 

الشبان.
وإندونيس�يا بها أحد أعىل معدالت التدخني، كم�ا أنها رابع أكر منتج 
للسجائر يف العالم ولكن الرملان اقرتح قانونا لزيادة إنتاج التبغ بشكل 
أكر.وتتصدي بضع جماعات اآلن لكريات رشكات إنتاج الس�جائر يف 
العالم يف إندونيس�يا، التي يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة وحيث 
يدخ�ن نحو ثلثي الرجال، ويمكن أن يبلغ ثمن علبة الس�جائر أقل من 
دوالري�ن.ويف رشق جاكرت�ا تم طالء صف ال يقل ع�ن 12 منزال يف حي 
بيناس�تانجول بألوان س�اطعة يف مارس، مع الفتة زرقاء معلقة قرب 

املدخل تعلن الحي منطقة خالية من التدخني..
وقال نوبي سيل أندي سوبو وهو طالب عمره 22 عاما نسق الرنامج 
مع جماعة مدنية إنه تم تشجيع سكان الحي عىل اإلقالع عن التدخني 

أو تجنبه« حتى ال يكون هذا الحي جميال فقط وإنما صحي أيضا«.

أول سفينة حاويات ذاتية القيادة 
بشكل كامل

كش�فت رشكة »يارا« النرويجية عن خططه�ا لتطوير أول 
سفينة حاويات كهربائية ذاتية القيادة، لإلبحار دون وجود 

إنسان واحد عىل متنها.
وم�ن املتوقع أن تعمل الس�فينة الكهربائية ع�ىل إزالة 747 
طن�ا، من غاز ثاني أكس�يد الكربون، املنبعث من ش�احنات 
الدي�زل، يف اله�واء ع�ىل كوكبنا، م�ع إطالق 40 أل�ف رحلة 

سنويا.
وتخط�ط الرشكة إط�الق »يارا بريكيالن�د« يف أول رحلة لها، 
ع�ام 2018، حي�ث س�تكون مأهول�ة يف بداية األم�ر، ولكن 
يقول فريق العمل إنها س�تكون ذاتية القيادة بش�كل كامل 
بحلول العام 2020. وتعاونت »يارا« مع رشكة التكنولوجيا 
البحري�ة »كونغس�رغ«، من أجل بناء م�ا اعترته »االبتكار 

الذي سيحمي كوكبنا«.

جثة ضخمة لكائن »غامض« تثري احلرية يف إندونيسيا
ه�ل هو ن�وع م�ن الحب�ار العم�الق؟ أم حوت ضخم؟ س�ؤال 
ح�ري املحقق�ني الذين يفحصون جث�ة هائلة طوله�ا 22 مرتا، 
ُوجدت عىل ضفاف هواموال يف إندونيس�يا.وجذبت هذه الجثة 
الغامضة هائلة الحجم حش�دا متحمس�ا ملعرفة أصلها، حيث 
بدت لهم ش�بيهة بالح�وت، أو بن�وع من الرخوي�ات البحرية 
الضخمة.وتمكن، باتاس�يوا كومبانغ أماالتو، من االقرتاب من 
الجثة الغريبة الشكل، للقيام بالتصوير، حيث نرش الصور عىل 
فيس�بوك، وعلق بالقول »إن بقاي�ا الذبيحة تعود لحوت ضخم 
عىل م�ا يبدو«.ونرش البعض اآلخر ص�ورا للجثة الضخمة عىل 
اإلنرتن�ت، مع اعتقادهم بأنه�ا نوع من الحبار، ولكن بس�بب 
تحلل الجثة جزئيا، فإن من الصعب تحديد أصلها.وقال نارصول 
التوالنيت، من مكتب إدارة املوارد البحرية والس�احلية: »سوف 
نأخذ عين�ات اللحوم من أجل فحصها يف املخت�ر، وذلك للتأكد 
من ن�وع الحيوان«.ويعتقد املحقق أن هذا املخلوق الضخم هو 
جث�ة حوت، قائ�ال إنه كبري ج�دا وال يمكن أن يك�ون نوع من 

الحبار، الذي قد يصل طوله إىل حوايل 5 أمتار.

1هضبة سورية محتلة 2دولة جارة لسوريا
3منطقة سياحية سورية o هزار ولعب

4شخص بالغ o سوف لن نرضخ
5جسم سماوي o بمعنى سوى )مبعثرة(

6ال�م يف األع�ىل o ت�رأس 7نهر صغ�ري o نقلم 
 o القلم 8أرض س�بخة مليئة بامل�اء والنباتات

قرية سورية قرب الحدود اللبنانية
9للنفي o وحدة عملة اجنبية

10مدينة س�ورية جنوب جبال طوروس قرب 
الحدود الرتكية

o أه�ال  1س�احة الش�هداء وس�ط دمش�ق 
)بالعامية( 2ملل o موبايل 3األساس واملنبع

4الش�خص ال�ذي يت�وىل األم�ور o يف الس�لم 
املوسيقي

5ثياب o الالحرب
6حرف ناصب o صنف

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

9مملكة سورية قديمة
10أهم أسواق سوريا

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..السمك بصوص الفلفل احلار
لقاح قد يقيض عىل رسطان الربوستاتطب

ط�ور العلماء لقاح�ا لرسطان الروس�تات، 
يق�وم بتحفي�ز الجهاز املناعي لقت�ل الخاليا 
الرسطانية..ووج�د الباحثون وس�يلة فعالة 
توقف انتش�ار األورام عن�د 77 % من مرىض 
الرسط�ان، م�ن خ�الل التجرب�ة الرسيرية، 
ه�ذا والحظوا انكماش ال�ورم عند 45 % من 

املرىض، بعد تلقي العالج.
وقال العلماء يف مستشفى راديوم النرويجي: 
“بع�د م�يض 9 أش�هر ع�ىل الدراس�ة، كانت 
الحالة مستقرة عند 17 مريضا”، حيث شارك 
22 رج�ال مصاب�ا برسطان غدة الروس�تاتا 
يف التجرب�ة الرسيرية ضمن املرحل�ة األوىل..

وتعت�ر املرحل�ة األوىل ذات أهمي�ة كب�رية يف 
تطوي�ر العالج الجديد، حيث تؤدي إىل معرفة 

م�دى فعالية العالج ومس�اهمته يف الحد من 
انتش�ار الرسطان، وفقا لبحوث الرسطان يف 
بريطانيا.ويعم�ل اللق�اح الجديد عىل تحفيز 
الجهاز املناعي يف الجسم، ملحاربة الرسطان، 
وذلك م�ن خالل “الع�الج املناعي”.ويعد هذا 
النوع من العالج فعاال، ألنه ال يؤدي إىل ظهور 
آثار جانبية مماثلة لتلك الناتجة عن العالجات 
التقليدية، مثل العالج الكيميائي واإلشعاعي.

ول�م ُيعرف بع�د متى س�يكون اللقاح متاحا 
للجميع، ولك�ن عادة ما يس�تغرق األمر بني 
10 و15 س�نة، وذلك لتخط�ي جميع مراحل 

التجارب الرسيرية.

كلب مسعور يلتهم مالكه حتى املوت

يف واقع�ة مروع�ة، أق�دم كلب من 
نوع »روت وايلر« عىل التهام مالكه 
حتى املوت، وقىض قرابة الس�اعة 
ينهش جثته، فيما حاولت الرشطة 
التدخ�ل لإلمس�اك به، لك�ن دون 
جدوى..وذكرت صحيفة »مريور« 
الريطاني�ة، الجمع�ة، أن الكل�ب، 
ال�ذي يطل�ق عليه اس�م »تايجر«، 
هاج�م مالكه وأحك�م فكيه حول 
جسده، وخنقه حتى املوت..وكان 
الضحية »ماني رام« قد قام برشاء 
الكل�ب ليحرس منزل�ه، وذات يوم 
عندم�ا ق�ام بفكه، أصب�ح األخري 
عنيفا وقام بمهاجمته حتى أودى 
بحياته؛ وتجدر اإلش�ارة إىل أن ذلك 

الح�ادث وق�ع يف مزرع�ة بمدينة 
»بانيبات« الهندية.

ووصلت الرشطة إىل موقع الحادث 
وحاول�ت إبع�اد الكل�ب ع�ن جثة 
الضحية؛ وأظهرت لقطات مصورة 
الريطاني�ة  الصحيف�ة  نرشته�ا 
مجموع�ة م�ن ضب�اط الرشط�ة 
وه�م يحاول�ون الوص�ول إىل جثة 
الضحية، لكن الكلب املسعور حال 
دون ذلك، حي�ث كان واقفا بجوار 
الجث�ة التي غطته�ا الدماء، وبدت 
العدوانية.وبع�د ذلك حاول  علي�ه 
مجموعة من األشخاص املسلحني 
بالعيص والحجارة إبعاد الكلب عن 

الضحية، حتى الذ بالفرار.
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ملاذا ال حيرتم اإلعالم العريب 
إرادة التغيري..شهر رمضان ؟

مؤيد عبد الزهرةد. مصطفى محمود

لماذا يتحول رمضان إلى شهر ترفيهي بدال من شهر روحاني 
؟ لس�ت ش�يخا وال داعية ، ولكني أفهم اآلن لم�اذا كانت والدتي 
تدير التلف�از ليواجه الحائط طوال ش�هر رمضان … كنت طفال 
صغيرا ناقما على أمي التي منعتني وإخوتي من مشاهدة فوازير 

بينما يتابعها كل أصدقائي .. 
المقتضب�ة “رمض�ان  ول�م يش�ف غليل�ي إجاب�ة والدت�ي 
ش�هر عب�ادة م�ش فوازي�ر!” ل�م أك�ن أفه�م منطق أم�ي الذي 
كن�ت كطف�ل أعتب�ره تش�ددا فى الدي�ن ال فائ�دة من�ه .. فكيف 
 س�يؤثر مش�اهدة طف�ل صغي�ر لفوازي�ر على ش�هر رمضان؟
 من منكم س�يدير جه�از التلف�از ليواجه الحائط ف�ي رمضان؟

مرت الس�نوات وأخذتني دوام�ة الحياة وغط�ى ضجيج معارك 
الدراس�ة والعمل على همس�ة س�ؤالي الطفولي حت�ى أراد الله 
أن تأتين�ي اإلجابة على هذا الس�ؤال من رجل مس�ن غير متعلم 
ف�ى الركن اآلخ�ر من الكرة األرضية ، كان ذل�ك الرجل هو عامل 
أمريك�ي ف�ي محطة بنزي�ن اعتدت دخولها لش�راء قه�وة أثناء 
ملء الس�يارة بالوق�ود فى طريق عملي وفي اليوم الذي يس�بق 
يوم الكريسماس دخلت لش�راء القهوة كعادتي فإذا بي أجد ذلك 
الرج�ل منهمكا ف�ي وضع أقفال عل�ى ثالجة الخم�ور ،وعندما 
عاد لل� )كاش�ير( لمحاس�بتي على القهوة س�ألته وكنت حديث 
عهد بقواني�ن أمريكا :”لماذا تضع أقفاال عل�ى هذه الثالجة؟؟” 
فأجابني: “هذه ثالجة الخمور وقوانين الوالية تمنع بيع الخمور 
ف�ي ليلة وي�وم الكريس�ماس يوم مي�الد المس�يح”نظرت إليه 
مندهشا قائال : أليست أمريكا دولة علمانية .. لماذا تتدخل الدولة 
فى ش�يء مثل ذل�ك؟ قال الرجل :”االحت�رام.. يجب على الجميع 
احت�رام ميالد المس�يح وعدم ش�رب الخمر في ذل�ك اليوم حتى 
 وإن لم تكن متدينا .. إذا فقد المجتمع االحترام فقدنا كل شيء”

االحت�رام … )االحت�رام( ظلت هذه الكلمة ت�دور فى عقلى أليام 
وأيام بعد هذه الليلة … فالخمر غير محرم عند كثير من المذاهب 

المسيحية فى أمريكا ..
 ولكن المس�ألة ليس�ت مس�ألة حالل أو حرام .. إنها مسألة 
احترام … فهم ينظرون للكريس�ماس كضيف يزورهم كل س�نة 
ليذكره�م بمي�الد المس�يح عليه الس�الم .. وليس م�ن االحترام 
الس�كر ف�ى معي�ة ذل�ك الضي�ف … فلتس�كر ولتعربد ف�ى يوم 
آخ�ر إذا كان ذل�ك أس�لوب حياتك … أن�ت حر … ولك�ن فى هذا 
 اليوم س�يحترم الجمي�ع هذا الضيف وس�تضع الدول�ة قانونا !

نش�اهد.  م�اذا  ونع�رف  الق�رأن.  ش�هر  نحت�رم  أن   أتمن�ى 
منه.)وم�ن  خي�ر  الل�ه  عوض�ه  لل�ه  ش�يئا  ت�رك  وم�ن 
القل�وب(... تق�وى  م�ن  فإنه�ا  الل�ه  ش�عائر   يعظ�م 
نحن على قناعة ان اعالمنا نزع مفردة االحترام من قاموسه ..

“ ان ل�م يعجبك مكانك ،غيره فأنت لس�ت ش�جرة”عنوان يخاطبنا 
ويرسم لنا معالم الحياة التي يمكن ان نكون عليها ،وهو يقول بإيجاز 
التتبرم والتتاسف والياخذك الضجر والتلعن سوء الطالع والتندم على 
ما أنت فيه من وضع قد اليس�ر وربما اليحقق ماتصبو اليه ، فما أنت 
فيه من ضيق مادي أومعنوي ، او ماتعيش�ه من منغصات في محيطك 
ربم�ا كنت الس�بب في�ه كونك بقيت ت�راوح مكانك ولم تحرك س�اكنا 
وعش�ت أشبه بالنبتة او الش�جرة التي تالزم موقعها وال تتحرك وهي 
مع مرور الس�نيين تش�يخ وتهرم والتطرح الثمر، وهكذا الوقوف في 
الم�كان وعدم البحث عن البدائل ذلك ان وجودك في هذا الموقع اوذاك 
اليعن�ي بداي�ة العالم او نهايت�ه الن العالم اكبر والحياة أوس�ع من ان 
يحجزه�ا حي�ز جغرافي هنا او هن�اك كما ان أحالم اإلنس�ان اكبر من 
ان تجم�د او توضع في قال�ب واحد وتعتمد نمط واح�د ففي ذلك قتل 

لإلبداع والتنوع .
ان السكون وإيهام النفس بالحفاظ على المكان برغم مساؤه يعود 
للذات ومثل هذه الذات سلبية محبطة تعوزها اإلرادة وينقصها اإليمان 
بقدراتها ولهذا فما يصيب الفرد أحيانا من تراجع على هذا المس�توى 
اوذاك إنما مرده أوال وأخيرا لغياب الدافع او الحافز ولهذا نقول ونكرر 
ان اإليم�ان بقدراتك هي الطريق األول لحض�ور اإلرادة وهذه األخيرة 
هي المفت�اح الذي يفتح كل األب�واب المغلقة أمام�ك لتنفذ إلى هدفك 
وتحقق أحالمك فالمهم انك تحركت واالهم انك حاولت واألكثر أهمية 
ان�ك بدأت تتلمس معالم التغيير من خالل الخروج من ش�رنقة القناعة 

الزائفة إلى ملعب الحياة األرحب واألوسع .
 وإذا م�ا طالعت حياة الناجحين الذين أبدعوا وتركوا بصماتهم في 
ميادين الفن والعلم والصناعة والفلس�فة ومختلف العلوم اإلنس�انية 
تجده�م من أوائ�ل المؤمني�ن بالتغيير ع�ن طريق البح�ث والتجريب 
والمحاول�ة تل�و األخرى ومث�ل هؤالء كان�وا األنموذج ال�ذي يرى ان 
الحي�اة حركة وهي مثل القطار تس�حق بعجالتها م�ن يتخلف وعليه 

نقول مجددا ان لم يعجبك مكانك غيره فأنت لست شجرة.
ففي عالم الي�وم، عالم التحدي والمنافس�ة والمخاطرة، والتغيير 
المس�تمر ، علينا زيادة الثقة بأنفس�نا ، فالثقة ه�ي القوة التي تجعل 
حياتن�ا تنم�و وتزده�ر وبدونها سنش�عر بالخ�وف من الفش�ل ومن 

المجهول.
والثقة كما يراها الفيلس�وف أرس�طو)روح البطولة( بينما يعدها 
روجرفريتس)جي�ش اليقهر(ويق�ول عنها ش�انون ميل�ر)ان لم تثق 
بنفس�ك فمن الذي سيثق بك (وتاكيداعلى قيمة الثقة بالنفس والسعي 
للتغيي�ر يق�ول نابليون بونابرت” أح�ب دائما ان يق�ول الناس لي انك 

التستطيع ان تفعل ذلك ألنهم كلما قالوا لي ذلك افعله بجدارة”.
اجل الثقة هي أيمان اإلنسان بقدراته وإمكاناته وأهدافه وقراراته 

أي اإليمان بذاته فهو أوال وأخيرا من يمتلك قرار التغيير بإرادته.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

وضع�ت نيوزيلن�دا خط�ة طموح�ة ج�دا تم�ت 
مقارنته�ا بإنج�از هب�وط اإلنس�ان عل�ى القمر، 
وه�ي خطة بيئية بحتة تهدف للقضاء على جميع 
الجرذان في الب�الد، على أمل تعزيز أعداد الطيور، 

بحسب موقع ديلي ميل.
تتمت�ع نيوزيلندا بوج�ود أنواع كثي�رة ومتنوعة 
من الطيور على أراضيه�ا، إال أن الثورة الصناعية 
المفترس�ة  الحيوان�ات  أع�داد  البش�رية وتزاي�د 

والقارضة أدى إلى تعرض الطيور 
لخطر االندثار والتقلص.

ودمرت اآلفات والقوارض الغابات 
الحرجية في البالد، وتوفي إثر ذلك 
40 نوعا م�ن الطيور، فيما ال يزال 
العدي�د من األن�واع األخرى مهددا 

باالنقراض.
ويتح�دث العلماء ع�ن المهمة من 
الناحية العسكرية، بحصر وتدمير 
اآلف�ات والق�وارض ف�ي الجزيرة 
بالخط�وط  النه�وض  ث�م  وم�ن 
األمامية بمصائد جديدة وأس�لحة 

وراثية.
وب�دأ الحدي�ث في موض�وع هذه 
الحرب منذ 5 سنوات، عندما ألقى 

العال�م البارز ب�ول كاالغان خطابا حماس�يا، قال 
فيه »الصين لديها الس�ور العظيم، وفرنس�ا تعتز 
بلوحات كهف الس�كو، فما ال�ذي يجعل نيوزيلندا 

فريدة من نوعها؟ ..إنها الطيور«.
كاالغان أضاف بكل حماسه »أريد أن أرى نيوزيلندا 
خالي�ة من القوارض، وجهود ذلك مس�توحاة من 
الوص�ول إلى القمر، إنقاذ الطيور يمكن أن يصبح 

برنامج أبولو نيوزيلندا«.

بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمام�ي، ع�ن أول فت�اة عراقي�ة 
ت����ق�ود طائ�رة بوين����غ م�ن 

طراز ٧٣٧-٨٠٠.
وق�ال الحمام�ي ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»اول فتاة عراقية بدأت تقود طائرة 
بوين�غ م�ن ط�راز 737 - 800 من 
الحج�م الكبير بعدما تبنتها الوزارة 
وهيئ�ت له�ا مس�تلزمات النج�اح 

والتفوق في ارقى المعاهد«.
وأض�اف أن الكابتن هذه المرة هي 
اآلنسة ورتي بابكر علي، من مدينة 

السليمانية ومن مواليد ١٩٩١«.
لورت�ي  ال�وزارة  هي�أت  وق�د 
مس�تلزمات النج�اح والتف�وق في 

ارقى المعاهد العالمية. 
وعلي صعيد متصل هنأ وزير النقل 

الحمام�ي،  الس�يد كاظ�م فنج�ان 
اليوم األحد، قائدة الطائرة العراقية 
اآلنس�ة ورتي بابكر علي بمناس�بة 
نجاحه�ا وحصوله�ا عل�ى رخصة 
قي�ادة طائ�رة بوين�غ م�ن ط�راز 
الكبي�ر.  الحج�م  م�ن   737-800 
وقال س�يادته في برقية تهنئة »ان 
ال�وزارة تبن�ت كاف�ة مس�تلزمات 
أرق�ى  وف�ي  والتف�وق  النج�اح 
المعاهد وعلى نفقتها، داعيا قائدة 
الطائ�رة إل�ى مزي�د م�ن التق�دم، 
واعتبر الحمام�ي أن حصول ورتي 
عل�ى الترخي�ص س�يفتح المج�ال 
للدخ�ول  النس�وي  العنص�ر  أم�ام 
إلى معت�رك قط�اع النق�ل الجوي، 
الفت�ا: انه�ا ستباش�ر بعمله�ا في 
العراقية.  الجوية   ش�ركة الخطوط 
يذكر ان ورتي من مواليد السليمانية 
عام 1991، وتعتبر اول فتاة عراقية 

تحصل على ترخيص قيادة طائرة.

خطة نيوزلندية تنافس اهلبوط عىل القمر احلمـامـي هينئ أول فتـاة عراقيـة تقـود طائـرة بوينـغ مـن النـوع الكبيـر
 يف اخلطوط اجلوية العراقية


