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»االمام احلسني)عليه السالم(«

أوصيكم بتقوى اهلل
 فإن اهلل قد ضمن ملن اتقاه أن يحوله

 عما يكره إلى ما يحب

ص3العراق وسوريا يتقدمان عسكريا إىل احلدود لطرد »داعش« من البادية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4واشنطن عىل أبواب جملس األمن ملحاولة ردع كوريا الشاملية

الـسـعـوديــة تــهـدد قـنـاة تـلـفـزيـونـيـة بـعـد نـشـر جـرائـم الـعـوامـيــة

اجتامع حلكومة كردستان يقر مرشوع »توحيد« البيشمركة ويضع هلا مستقبال

خطة للقضاء عىل »داعش« قبل حلول رمضان الكريم
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

تقدمت القوات األمنية أحياء يسيطر 
عليه�ا تنظي�م »داع�ش« ف�ي الموصل، 
أم�س االثنين، في إطار س�عيها إلخراج 
العناصر اإلرهابية المتمركزة في جامع 
رئيس�ي قبل ش�هر رمضان.وبعد سبعة 
أشهر من بدء الحملة الستعادة الموصل 
تحاص�ر الق�وات األمني�ة »داعش« في 
الركن الشمالي الغربي من المدينة حيث 
تقع المدين�ة القديمة التاريخية وجامع 
الن�وري الكبي�ر ال�ذي يرف�ع التنظي�م 
اإلرهابي رايته عليه منذ حزيران 2014.

وق�ال المالزم أول نوفل الضاري لوكالة 
»رويت�رز« في من�زل تحول إل�ى قاعدة 
مؤقتة في حي اإلصالح الزراعي الغربي 
ال�ذي اس�تعادته الق�وات العراقي�ة قبل 
ثالثة أي�ام »لو اس�تمرينا بالتقدم بهذه 
الس�رعة فإننا نس�تطيع أن ننهي األمر 
خ�الل أيام«.وأض�اف »ه�ذه أنفاس�هم 
األخيرة إنهم محاصرون بشكل كامل«. 
وق�ال إن ق�وة الدف�ع بيد ق�وات جهاز 
مكافح�ة اإلرهاب رغ�م المقاومة التي 
يبديها عناصر التنظيم اإلرهابي في آخر 
معاقلهم في العراق. وتابع »لو حاصرت 
قط�ة داخ�ل غرف�ة فإنها ستخدش�ك«. 

ويقول قادة عسكريون ومسؤولون من 
المخاب�رات إنهم يس�تهدفون اس�تعادة 
الجامع قبل شهر رمضان الذي يبدأ قرب 
نهاي�ة ش�هر أيار حت�ى إذا بقيت جيوب 

تحت سيطرة التنظيم اإلرهابي. 
وقال الفري�ق الركن عثمان الغانمي، 
رئيس أركان الجيش في تسجيل مصور 
وزعت�ه وزارة الدف�اع، »تقدمنا بجبهة 
واسعة أذهل العدو وإن شاء الله سننتصر 
قب�ل رمض�ان ونعل�ن تحري�ر الموصل 

وأهل الموصل من دنس داعش«.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / سحر حسين

تتلقى المحاكم العراقية باستمرار العديد 
م�ن دعاوى التهدي�د واالبت�زاز االلكتروني، 
أن  إل�ى  القضائي�ة  الوقائ�ع  تش�ير  فيم�ا 
اغلب الضحاي�ا فتيات ج�رى الحصول على 
صورهن الشخصية باستدراجهن أو اختراق 
حساباتهن على مواقع التواصل االجتماعي، 

ويضع المش�رع العراقي عقوبات لمرتكبي 
ه�ذه الجرائ�م مع دع�وات لتش�ديدها عبر 
المنافذ التشريعية لتكون أكثر ردعاً.ويقول 
قاض�ي التحقيق محمد س�لمان إن »حاالت 
االبت�زاز االلكتروني في تصاعد وبدأت تأخذ 
معدالت ليس�ت بالقليلة ودوافعها بحس�ب 
ما مع�روض أم�ام القضاء العراق�ي عديدة 
منها يحمل أسبابا مادية واخرى عاطفية«.

وأضاف أن »الجاني وهو في الغالب متمكن 
م�ن الجوان�ب االلكتروني�ة يق�وم بإك�راه 
ضحيت�ه على دف�ع مبال�غ مالي�ة أو تقديم 
تنازالت معنوية لقاء عدم نشر معلومات أو 
صور تحصل عليها باستخدام إمكانياته في 
اختراق المواقع االلكترونية والحصول على 

معلومات الحسابات«.
التفاصيل ص3

مدير االستخبارات
األمريكية السابق: ترامب 

هيدد أمريكا 

إرسائيل يف حالة
»هلع« من هجـوم أخطر 

من الصواريخ

عمليات البرصة تنفذ 
محلة تفتيش جديدة عن األسلحة 

الثقيلة واملتوسطة

شـتـيـجـن
ينتظـر معجـزة للفـوز 

بجائزة زامورا

القضاء: أغلب ضحايا االبتزاز االلكرتوين »فتيات«
 واجلناة غرضهم »األموال«

استعادة ثالثة أحياء يف املوصل القدمية وحماصرة العناصر اإلرهابية يف الركن الغربي
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الداخلية: متهل عراقيني يأوون »أجانب خمالفني« ثالثة اشهر لتسوية موقفهم القانوينتواصل العمل بمرشوع مطار كربالء.. احلاممي يعده األهم يف العراق
أكثـر مـن 56 مليـون إيـرانـي سيصـوتـون فـي االنتخـابـات الرئـاسيـة التحالف الوطني يشدد عىل وضع حد جلرائم اخلطف املنظم

حمافظ البرصة يعلن قرب إعداد خطة لتفعيل 
قانون عاصمة العراق االقتصادية

جلنة برملانية تشيد بموقف وزير النقل 
الـداعـم لـلـمـرأة

مريكل حتذر تركيا.. وهتدد بنقل »إنجرليك« إىل األردن
        بغداد / المستقبل العراقي

هددت المستش�ارة األلمانية أنغيال ميركل، 
أمس االثنين، بس�حب الجنود األلمان من تركيا 
في حال لم توافق الحكومة التركية لنواب ألمان 
م�ن لجنة الدف�اع البرلمانية لزي�ارة قوات من 
الجيش األلمان�ي متمركزة في قاعدة إنجيرليك 

الجوية التركية.
وأضافت مي�ركل، في مؤتم�ر صحفي، أّنه 
م�ن الضروري أن يتمكن النواب من زيارة أكثر 

من 250 جندي�اً يخدمون في قاع�دة إنجرليك، 
حيث يش�اركون في مهمة لقوات حلف ش�مال 
األطلس�ي تس�تهدف قت�ال تنظي�م داع�ش في 

سوريا.
قائل�ة  األلماني�ة  المستش�ارة  وأردف�ت 
»سنستمر في التحاور مع تركيا ولكن بموازاة 
ذل�ك علين�ا البح�ث عن وس�ائل أخ�رى للوفاء 
بالتزاماتنا«، مضيفة »ه�ذا يتضمن البحث عن 
بدائ�ل إلنجرليك وأح�د البدائ�ل المطروحة هو 
األردن«.وكان مس�ؤولون قال�وا إن مجموع�ة 

من المشرعين األلمان منعت من زيارة القوات 
األلماني�ة في إنجيرليك، في خطوة من ش�أنها 
إشعال الخالف مجددا بين البلدين العضوين في 
حلف األطلس�ي بش�أن حرية الدخ�ول للقاعدة 

الجوية.
وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية 
إن  التفاصي�ل،  ف�ي  الخ�وض  دون  لرويت�رز، 
المش�رعين ل�م يحصلوا عل�ى موافق�ة لزيارة 
القاعدة، العتبارها زيارة غير مناس�بة في هذا 

التوقيت.
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عمليات البرصة تنفذ محلة تفتيش جديدة عن األسلحة الثقيلة واملتوسطة
        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در يف قيادة عملي�ات البرصة، أمس 
االثن�ن، بأن قوات من الجي�ش والرشطة بارشت 
بتنفي�ذ حملة أمنية تفتيش جديدة عن األس�لحة 
الثقيلة واملتوس�طة انطالقاً من منطقة س�كنية 

تقع ضمن مركز املحافظة.
وق�ال املص�در إن »ق�وات من الرشط�ة ولواء 
مغاوي�ر قي�ادة العملي�ات ب�ارشت اعتب�اراً من 
الساعة السادسة من فجر )االثنن( بتنفيذ حملة 
تفتيش ع�ن األس�لحة الثقيل�ة واملتوس�طة بعد 
انتهاء مهلة حددتها القيادة لتسليم تلك األسلحة 
بش�كل طوعي«، مبيناً أن »الحملة كانت اليوم يف 
منطقة الجمعيات الواقعة ضمن مركز املحافظة، 
وأس�فرت ع�ن القب�ض عىل ع�دد م�ن املطلوبن 

وضبط عدد من األسلحة املتوسطة«.
ولف�ت املصدر الذي ارتأى عدم نرش اس�مه اىل 
أن »الحمل�ة س�وف تتواصل خالل األي�ام املقبلة 
لتش�مل مناطق أخرى من املحافظة«، مضيفاً أن 
»اله�دف منها نزع األس�لحة الثقيلة واملتوس�طة 

التي تستخدم أحياناً يف النزاعات العشائرية«.
وم�ن املالح�ظ أن الحمل�ة ب�دأت يف منطق�ة 
سكنية نادراً ما تشهد حدوث نزاعات عشائرية أو 
انتهاكات أمنية خطرية، وكان يتوقع املراقبون أن 
ترتكز الحملة يف مناطق معروفة لقيادة العمليات 

بكثرة النزاعات العشائرية العنيفة.
ويف س�ياق متصل، ق�ال مصدر أمن�ي آخر يف 
حدي�ث ل� الس�ومرية ني�وز، إن »الرشطة عثرت 
يف ناحي�ة الثغر الواقعة ضم�ن قضاء القرنة عىل 
17 قذيف�ة ه�اون وأرب�ع قذائ�ف مدفعي�ة و73 
كي�س بارود مرتوك�ة يف منطقة زراعي�ة«، مبيناً 
أن »القذائ�ف وأكياس البارود ه�ي من املخلفات 
الحربي�ة القديمة، وتم رفعها من قبل مفرزة من 

قسم مكافحة املتفجرات«.
األمن�ي  وضعه�ا  يتمي�ز  الب�رصة  أن  يذك�ر 
باالستقرار النسبي مع انها شهدت خالل األشهر 
القليل�ة املاضي�ة ح�دوث العدي�د م�ن النزاعات 
العشائرية املسلحة، فضالً عن استهداف عدد من 
ال�دور يف مناطق متفرقة بعب�وات صوتية كنوع 

من التهديد.

         بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت حكوم�ة اقلي�م كردس�تان اجتماعاً 
بإرشاف نيجريفان بارزاني وبحضور نائبه قوباد 

طالباني.
واش�ار بيان لرئاس�ة حكومة االقلي�م تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، اىل ان الفقرة 
االوىل يف االجتماع كان تقريرا بشأن اعادة تنظيم 
ومراجع�ة وزارة ش�ؤون البيش�مركة يف حكومة 
االقليم تحت عنوان )البيشمركة يف املستقبل( تم 
اعداده من قبل وزارة البيش�مركة واملستشارين 
العسكرين االمريكين والربيطانين واالملان الفتا 
اىل انه تم تقديم التقرير من قبل وزير البيشمركة 

بالوكالة كريم سنجاري.
وق�ال البي�ان ان س�نجاري تح�دث يف البداية 
عن امل�رشوع ال�ذي يتضم�ن 35 نقط�ة وتؤمن 
س�رتاتيجية مهمة جدا للوزارة بش�أن خلق قوة 

عرصية.
واض�اف البي�ان ان لجنة تابعة لل�وزارة تمت 
دعوتها لالجتماع قامت بطرح تفاصيل املرشوع 
ومضمونه فيما يتعلق بنقاطه  املهمة عن الوزارة 
وتوحيد البيشمركة واعادة تنظيمها تحت مظلة 

واحدة.
ون�وه البيان اىل ان بارزاني اش�ار اىل رضورة 
تعري�ف الس�رتاتيجية االمنية القليم كردس�تان 
ليتكون الجهات املعني�ة ودول التحالف عىل بينة 

منها.
كما اش�ار البيان اىل ان نائب رئيس الحكومة 
قوباد طالباني من جهته اشاد بوزارة البيشمركة 
والجه�ات املعني�ة املع�دة للم�رشوع، واك�د عىل 
رضورة وض�ع الي�ة لتنفيذ امل�رشوع وان يكون 

التنفي�ذ من قبل »ب�ورد« خاص ل�الرشاف عليه 
وتقييم خطواته. 

وبعد التحاور بشأن املوضوع من قبل الوزراء 
وط�رح االراء واملالحظات صادق مجلس الوزراء 
ع�ىل املرشوع الخ�اص بتوحي�د واع�ادة تنظيم 

وزارة البيشمركة، حسب البيان.
واشار البيان اىل ان الفقرة الثانية يف االجتماع 
كان ط�رح خط�ة الثالث س�نوات الس�رتاتيجية 
لنظام ادارة الكوارث واالزمات يف اقليم كردستان 
من قبل وزير الداخلية والتي تم اعدادها من قبل 
املركز املش�رتك لتنس�يق االزمات التاب�ع للوزارة 
بالتعاون مع برنامج التنمية التابع لالمم املتحدة 
ومفوضة االغاث�ة املدنية الس�ويدية واملفوضية 

الفدرالية للتعاون والتكنيك االملانية.
ويف هذا االجتماع ايض�ا عرض الوزراء العديد 
من االسئلة و املالحظات حول هذه الخطة املقدمة 
م�ن قبل وزير الداخلية  وتم ال�رد عليها من قبله 
 وبعد  االنتهاء من املالحظات والردود عليها اشاد 
مجلس الوزراء بوزير الداخلية لهذا املرشوع الذي 
قدمه من قبلهم  كما اشاد باالطراف التي شاركت 
يف اعداد هذه الس�رتاتيجية، حسب البيان.وافاد 
البي�ان بانه يف ختام االجتماع عرض نائب رئيس 
الوزراء ملخصا حول جمي�ع الخطوات واملراحل 
املتعلقة بم�رشوع نظام التس�جيل البايومرتي، 
مش�رياً اىل أن اكثر من 99% من املوظفن املدنين 
سجلوا اس�ماءهم يف هذا النظام وقارب تسجيل 
اف�راد وموظفي القطاع العس�كري عىل االنتهاء 

التسجيل ضمن هذا املرشوع.
واض�اف ان بارزان�ي اش�اد بطاق�م العمل يف 
تنفي�ذ هذا النظام،  مؤكدا ع�ىل رضورة املراجعة 

الكاملة لنظام رواتب املوظفن.

املشروع تضمن 35 نقطة يؤمن سرتاتيجية خللق »قوة عصرية«

اجتامع حلكومة كردستان يقر مرشوع »توحيد« البيشمركة ويضع هلا مستقباًل

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت السفارة االيرانية لدي العراق عن تخصيص 
6 مراك�ز اق�رتاع للرعايا والزوار والس�ياح االيرانين 
مراك�ز  اىل  اضاف�ة  بغ�داد؛  العراقي�ة  العاصم�ة  يف 
تصوي�ت اخ�رى يف إقلي�م كوردس�تان ومحافظات 
النج�ف وكرب�الء والب�رصة. وق�ال رئي�س القس�م 
القنصيل بسفارة ايران يف بغداد مجيد دانش ان قرار 
تخصي�ص مراكز االقرتاع الس�تة يف بغ�داد تمخض 
ع�ن االجتماع الذي عقده الس�فري االيراني يف العراق 
ايرج مس�جدي بمشاركة مسؤويل السفارة والخرباء 
والجه�ات املعني�ة بم�ا فيه�ا املؤسس�ات الثقافي�ة 
االيرانية؛ مضيفا ان الهدف من هذه الخطوة يأتي يف 
سياق اجراء انتخابات »عظيمة« يتسنى من خاللها 
لكاف�ة الرعايا االيراني�ن املتواجدين يف العراق االدالء 
بأصواتهم. من جهتها قالت وكالة »ايرنا« الرس�مية 
اإليرانية انه تشري التقارير ذات الصلة ايضا، اىل تحديد 
مراك�ز اقرتاع يف املستش�فيات باالضافة ايل صناديق 
متنقل�ة يف بع�ض املناطق ل�دى العاصم�ة العراقية، 
وذلك خصيصا للرعاي�ا االيرانين الذين يعجزون عن 

التوجه ايل مراكز التصويت )الستة( يف بغداد.

ايران ختصص مراكز اقرتاع لناخبيها 
يف اربع حمافظات عراقية 

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا قائممق�ام قضاء عنه باألنبار س�عد عواد، 
أمس االثنن، طريان التحالف الدويل اىل توخي الدقة 
يف الرضب�ات الجوي�ة ع�ىل القضاء، الفت�ا اىل مقتل 

مدني وإصابة ثالثة آخرين بقصف جوي أمس.
وقال عواد إن »مدنيا قت�ل وأصيب ثالثة آخرون 
م�ن املدني�ن بقصف لط�ريان التحالف ال�دويل عىل 
من�ازل تابع�ة له�م يف مدين�ة عن�ه )210 كم غرب 

الرمادي(«، مبينا أن »القصف وقع األحد«.
ودع�ا عواد ط�ريان التحال�ف ال�دويل اىل »توخي 
الدق�ة بالرضبات الجوية عىل مدينة عنه الن داعش 

متداخل مع املدنين هناك«.
وكان قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاس�م 
املحم�دي أعل�ن، أمس األحد، عن مقت�ل 20 إرهابيا 
م�ن »داعش« بقص�ف لط�ريان التحال�ف الدويل يف 

مدينة عنه.

قائممقام عنه يدعو التحالف الدويل اىل »توخي 
الدقة« بالرضبات اجلوية عىل القضاء

       كربالء / المستقبل العراقي

قال وزي�ر النقل كاظم فنجان الحمام�ي ان مطار كربالء 
الدويل الذي تنف���ذه العتبة الحسينية سيكون األكرب واألهم 

من بن مطارات العراق.
ونقل بيان العالم العتبة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، عن الوزير قوله ان »مطار كربالء الدويل س�يكون األكرب 
وااله�م يف العراق بس�بب موقع�ه االس�رتاتجي كجرس يربط 

العالم القديم بقاراته الثالث أسيا وإفريقيا وأوربا.
وأض�اف ان »مطار )عون( س�يكون مط�ار محيل خدمي 

للطائرات املروحية والطائرات الصغرية«.
وعن مش�اريع ال�وزارة يف كربالء, قال وزي�ر النقل »نحن 
االن ن�درس م�رشوع القطار املعل�ق بن كرب�الء والنجف, اال 
انه بس�بب إجراءات الجهات الرقابية تكون الخطوات بطيئة 

جدا«.
وعىل صعي�د متصل، اك�دت امل�الكات الهندس�ية والفنية 
العامل�����ة يف مطار كربالء الدويل انه�ا ملتزمة بالتوقيتات 
الزمنية التي وضعتها النجاز املطار يف وق����ته املقرر متحدية 
بذل�ك جميع الصعوب�ات واملعوقات الت�ي تواجهها، موضحة 
ان العمل يس�ري وفق الخط�����ة املع�دة له به����بوط أول 

طائرة باملطار بعد 24 شهرا من تاريخ وضع حجر األساس.

تواصل العمل بمرشوع مطار كربالء
واحلاممي يعده األهم يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات البرصة بتاريخ، أمس االثنن، حكما 
يق�ي باالعدام ش�نقا حت�ى املوت بح�ق متهم باالره�اب لقتل 
مواطنن ورسق س�ياراتهم وارس�الها اىل نين�وى لتمويل عمليات 
ارهابية.وابلغ مصدر مخول يف رئاس�ة محكمة استئناف البرصة 
االتحادية ان املتهم وباالشرتاك مع متهمن اخرين مفرقة قضاياهم 
قام بأس�تئجار املجنى عليه ) ج م ج ( الذي كان يقود سيارة نوع 
كورال بيضاء موديل 2008 يف منطقة الجزائر يف محافظة البرصة 
ثم قاموا بقتله ورسقة سيارته وبيعها يف محافظة نينوى لتمويل 
العمليات االرهابية.واضاف املصدر ان املحكمة حكمت عىل املتهم 
نفس�ه باالعدام ش�نقا حتى املوت وفق امل�ادة الرابعة/ 1 وبداللة 
امل�ادة الثانية الفقرتن 1 و2 من قانون مكافحة االرهاب رقم 13 
لس�نة 2005 لقيامه بتاريخ 19 / 7 / 2010 وباالشرتاك واالتفاق 
م�ع متهمن اخرين بأس�تئجار املجنى عليه ) ف ح ح ( الذي كان 
يقود س�يارته الخاصه وعند وصولهم اىل منطقة الجزائر تم قتله 
باط�الق النار علي�ه ورسقة س�يارته وبيعه�ا يف محافظة نينوى 
لغ�رض تمويل العملي�ات االرهابية. واضاف املص�در ان املحكمة 
ق�ررت ان تنفيذ العقوبة االوىل يح�ول دون تنفيذ العقوبة الثانية. 
كم�ا قررت اعط�اء الحق لورثة املجنى عليهم�ا بمراجعة املحاكم 
املدني�ة للمطالبة بالتعويض وافهام املحك�وم ان اضبارة الدعوى 

الجزائية سرتسل تلقائيا اىل محكمة التمييز االتحادية.

       بغداد / المستقبل العراقي

 
أعلن قائ�د عمليات الجزي�رة اللواء الركن قاس�م املحمدي، 
أمس االثنن، عن تدمري أكداس لألسلحة وتفجري عبوات ناسفة 

لتنظيم »داعش« يف صحراء الثرثار شمايل محافظة األنبار.
وقال املحمدي إن »قوة مش�رتكة من قيادتي عمليات األنبار 
وعمليات الجزيرة نفذت واجبا مشرتكا يف صحراء الثرثار شمال 

الرمادي«.
وأض�اف املحمدي، أن »الق�وة تمكنت م�ن تفتيش وتطهري 
أج�زاء كبري من الصح�راء، فضال ع�ن تدمري اك�داس وتفجري 

عبوات ناسفة لتنظيم داعش يف صحراء الثرثار«.
يذك�ر أن تنظي�م »داعش« غالبا م�ا يس�تخدم الصحراء يف 
محافظة األنبار مخابئ ومقرات ومعس�كرات له، وذلك إلعادة 

نشاطاته والتخطيط لهجمات ضد القوات األمنية واملدنين.

جنايات البرصة حتكم باالعدام »مرتني« لشخص 
قتل ورسق لتمويل عمليات ارهابية 

االنبار: القوات األمنية تدمر أكداسًا وتفجر 
عبوات ناسفة يف صحراء الثرثار

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد التحالف الوطني يف أجتماع هيأته العامة 
وبحض�ور رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، عىل 

رضورة انهاء حاالت الخطف املنظم.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س التحال�ف تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه »عق�دت الهيئة 
العام�ة للتحال�ف الوطن�ي اجتماعه�ا االعتيادي 
وبحضور رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي، وناقش 
املجتمع�ون امللف�ات املدرج�ة ع�ىل ج�دول أعمال 

الهيئ�ة، حي�ث ت�م اس�تعراض االنتص�ارات التي 
تحققها قواتنا األمني�ة البطلة يف املوصل الحدباء، 
وكذل�ك الوض�ع األمن�ي يف عموم الب�الد وعمليات 
الخطف املنظم التي تقوم بها العصابات اإلجرامية 
مشددة عىل رضورة وضع حد لهذه العمليات وان 

يشعر املواطن العراقي باألمن واالستقرار«.
كما أك�د املجتمع�ون ع�ىل »ق�رارات التحالف 
الوطني السابقة بش�أن اإلرساع يف اختيار أعضاء 
جدد ملفوضية االنتخابات مبني عىل أساس الكفاءة 
والخ�ربة ضم�ن الس�قف الزمن�ي املح�دد، وجدد 

التحال�ف الوطن�ي رفض�ه تمديد عم�ل املفوضية 
الحالية«.

ويف الش�أن االنتخابي أيضا اس�تعرضت الهيئة 
قانوني االنتخابات الخاصن بمجالس املحافظات 
ومجل�س النواب مؤك�دة ع�ىل رضورة اإلرساع يف 
االتف�اق عىل صيغة تح�رتم رأي الناخ�ب العراقي 

والتصويت عليهما يف مجلس النواب.
أعماله�ا  للتحال�ف  العام�ة  الهيئ�ة  وختم�ت 
باالس�تماع اىل تقري�ر لعم�ل وزارة التعلي�م العايل 

قدمه الوزير عبد الرزاق العيىس.

       بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت مديرية اإلقام�ة التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة أم�س االثنن فرتة 
سماح للعراقين الذين يأوون اجانب 
مخالفن لقانونها املرقم 118 لس�نة 
1978 ملراجعته�ا وتس�وية موقفهم 
القانون�ي ابت�داء م�ن ي�وم العارش 
من ش�هر ايار الحايل ولغاية العارش 

م�ن ش�هر اب. وق�ال مدير ش�ؤون 
االقام�ة اللواء هيثم فاضل الغرباوي 
يف ترصيح نرش عىل املوقع الرس�مي 
لل�وزارة، انه تم اس�تحصال موافقة 
الس�يد وزير الداخلية االستاذ قاسم 
االعرج�ي عىل اعط�اء فرتة س�ماح 
ثالث اش�هر لجمي�ع العراقين الذين 
يأوون اجانب مترسبن . واضاف  ان 
هن�اك الكثري من االجان�ب املخالفن 

لقان�ون االقام�ة يعمل�ون يف املحال 
التجارية واملطاع�م واملوالت وغريها 
االجان�ب  ه�ؤالء  ي�أوي  م�ن  ف�كل 
سيتعرض اىل املسائلة القانونية وفق 
املادة العارشة من قانون االقامة رقم 
118 لسنة 1978 وسيعاقب بالحبس 
م�دة ال تقل ع�ن س�نة وال تزيد عن 
ثالث س�نوات او تفرض عليه غرامة 
مادي�ة اذا تج�اوزت ف�رتة الس�ماح 

ولم يراجع مديرية االقامة ويس�وي 
موقف�ه القانوني اما م�ن يراجعون 
خالل هذه الفرتة س�يعفون قانونيا 
وتفرض عليهم غرامة ويبعد االجنبي 
املترسب املوجود عندهم. وأشار مدير 
االقامة اىل انه س�يتم تشكيل مفارز 
من قس�م االبعاد واإلخراج يف مديرية 
االقام�ة لتنبي�ه وإرش�اد املواطن�ن 

لتسوية موقفهم القانوني .

الداخلية: متهل عراقيني يأوون »أجانب خمالفني« ثالثة اشهر
 لتسوية موقفهم القانوين

التحالف الوطني يشدد عىل وضع حد جلرائم اخلطف املنظم

       بغداد / المستقبل العراقي

املرأة  اش�ادت عض�و لجن�ة 
النيابي�ة ري�زان دل�ري باهتم�ام 
فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر 
الحمامي باملرأة وتهنئته لآلنسة 
بمناس�بة  ع�يل  بابك�ر  ورت�ي 
حصوله�ا ع�ىل رخص�ة قي�ادة 
طائرة بوينغ من الحجم الكبري.

وقالت دل�ري يف ترصيح صحفي 
نشكر وزير النقل كاظم فنجان 
بامل�رأة  إلهتمام�ه  الحمام�ي 

العراقي�ة وتعامل�ه معه�ا ب�كل 
حفاوة وإعت�زاز. وأضافت دلري: 
ان املرأة العراقية بحاجة إىل دعم 
بموق�ف  الجمي�ع، مستش�هدة 
الحمام�ي الذي أن دل فإنما يدل 
ع�ىل اإليم�ان بدوره�ا الكبري يف 

قطاعات العمل املختلفة. 
هذا وكان الس�يد وزير النقل 
ق�د هنأ ورتي كأول فتاة عراقية 
تحص�ل ع�ىل ترخي�ص قي�ادة 
طائرة من النوع الكبري بعد عام 

.2003

جلنة برملانية تشيد بموقف وزير النقل الداعم للمرأة
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصفا الرافدين والرش�يد، أم�س االثنني، عن توفر الس�يولة املالية الكافية 
لدف�ع مس�تحقات الفالحني يف كاف�ة فروعهم�ا ببغ�داد واملحافظ�ات، فيما دعا 

الفالحني لتسلم مستحقاتهم.
وقال مرصف الرافدين يف بيان له تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »ما تردد 
من انباء حول عدم توفر االموال لدفع مس�تحقات الفالحني هي اخبار عارية عن 
الصحة وهدفها تش�ويه سمعة املرصف«، مشريا اىل »توفر السيولة املالية الكافية 

لدفع مستحقات الفالحني يف كافة فروعه ببغداد واملحافظات«.
م�ن جانبه قال م�رصف الرش�يد يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
»مس�تمر بدفع مس�تحقات الفالحني اس�تنادا لتوجيهات رئيس ال�وزراء«، داعيا 
»جميع الفالحني واملزارعني اىل مراجعة فروعه يف كافة املحافظات لغرض اس�تالم 

مستحقاتهم من املحاصيل الزراعية«.

الرافدين والرشيد يعلنان توفر سيولة مالية ويدعوان الفالحني لتسلم مستحقاهتم

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

تقدمت القوات األمنية أحياء يسيطر عليها تنظيم 
»داعش« في الموصل، أمس االثنين، في إطار س�عيها 
إلخ�راج العناص�ر اإلرهابي�ة المتمركزة ف�ي جامع 

رئيسي قبل شهر رمضان.
وبع�د س�بعة أش�هر م�ن ب�دء الحملة الس�تعادة 
الموص�ل تحاصر القوات األمني�ة »داعش« في الركن 
الش�مالي الغرب�ي م�ن المدين�ة حي�ث تق�ع المدينة 
القديمة التاريخية وجام�ع النوري الكبير الذي يرفع 

التنظيم اإلرهابي رايته عليه منذ حزيران 2014.
وقال المالزم أول نوفل الضاري لوكالة »رويترز« 
في منزل تح�ول إلى قاعدة مؤقت�ة في حي اإلصالح 
الزراعي الغربي الذي اس�تعادته القوات العراقية قبل 
ثالثة أيام »لو اس�تمرينا بالتقدم بهذه الس�رعة فإننا 

نستطيع أن ننهي األمر خالل أيام«.
وأضاف »هذه أنفاس�هم األخيرة إنهم محاصرون 
بش�كل كامل«. وقال إن ق�وة الدفع بيد ق�وات جهاز 
مكافحة اإلرهاب رغ�م المقاومة التي يبديها عناصر 
التنظيم اإلرهابي في آخر معاقلهم في العراق. وتابع 

»لو حاصرت قطة داخل غرفة فإنها ستخدشك«.
ويقول قادة عسكريون ومسؤولون من المخابرات 
إنهم يستهدفون اس�تعادة الجامع قبل شهر رمضان 
الذي يبدأ قرب نهاية ش�هر أيار حتى إذا بقيت جيوب 

تحت سيطرة التنظيم اإلرهابي.
وقال الفري�ق الركن عثمان الغانمي، رئيس أركان 
الجيش ف�ي تس�جيل مص�ور وزعت�ه وزارة الدفاع، 
»تقدمن�ا بجبهة واس�عة أذه�ل العدو وإن ش�اء الله 
س�ننتصر قبل رمضان ونعلن تحري�ر الموصل وأهل 

الموصل من دنس داعش«.
وكان يتحدث خالل زيارة لخطوط القتال في غرب 
الموص�ل. ويقول المس�ؤولون إن الجامع الذي أعلن 
أبو بكر البغدادي زعي�م تنظيم »داعش« منه الخالفة 
المزعوم�ة على أراض في س�وريا والع�راق له قيمة 
رمزية واس�تراتيجية. وقال الجندي فارس صالل في 
منزل آخر في حي اإلصالح الزراعي حيث يتردد صدى 
إطالق ني�ران مدفعي�ة متقطع »كلم�ا ازداد الحصار 
حوله�م كلما أصبحوا يقاتلون بض�راوة. ليس لديهم 

مكان يلجأون اليه«.

وف�ي ح�ي العريب�ي القريب ال�ذي تس�يطر عليه 
القوات األمنية رأى مراسل رويترز جثمان قناص من 
أعضاء التنظيم في غرفة أطفال بالطابق العلوي ألحد 
المنازل. وقالت القوات العراقية التي تستخدم المنزل 
كموقع خارجي لها إن القناص كان يستهدف القوات 

المتقدمة.
إلى ذلك، افاد قائد الش�رطة االتحادية الفريق رائد 
ش�اكر جودت ان القوات العراقية فرضت س�يطرتها 
على ق�رى ومناطق س�كنية، وعل�ى %50 من حيين 
م�ن قبضة تنظيم داعش في الجانب األيمن من مدينة 

الموصل.
وق�ال الفريق ج�ودت في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان قطعات الشرطة االتحادية 
استعادة س�يطرتها على 15كم2 من مساحة المحور 
ش�مال غرب الموصل وحررت قرى حس�ونة ودجلة 
ومعمل غاز الموصل وشقق الهرمات والهرمات االولى 
والهرمات الثانية والهرمات الثالثة والهرمات الرابعة. 
وأضاف ان القطعات استعادت %50 من االقتصاديين 
و17تم�وز وتتقدم وف�ق تكتيكات عس�كرية تضمن 
تحرير االرض والمدنيين وفق السقف الزمني المحدد 
باتجاه مناطق العريبي والرفاعي والزنجيلي ش�مال 

المدينة القديمة.
وتابع الفريق جودت ان قوات الرد السريع شرطة 
اتحادية سيطرت على اكبر معمل لتصنيع المتفجرات 
الكيمياوية وتفككك عش�رات العب�وات المصنعة في 
منطق�ة 17 تم�وز. كما قال قائد عملي�ات قادمون يا 
نين�وى إن الق�وات العراقي�ة انتزعت حي�ا جديدا من 
قبض�ة تنظي�م »داعش« في الس�احل األيم�ن لمدينة 
الموص�ل. وأوض�ح الفري�ق الركن عبداالمير رش�يد 
يارالل�ه في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »قوات مكافحة االرهاب حررت حي العريبي 

في الساحل االيمن من الموصل«.
وكان�ت الق�وات العراقية قد بدأت أم�س باقتحام 
أحياء »العريبي« و«الرفاع�ي« و«االقتصادين« و«17 
تم�وز« وتوغلت فيها بع�د اختراق صف�وف دفاعات 
»داع�ش«. وتقت�رب الق�وات العراقي�ة م�ن تضيي�ق 
الخناق على مس�لحي التنظيم ف�ي المنطقة القديمة، 
حي�ث من المرجح أنها س�تكون المحطة األخيرة في 

معركة الموصل.

       المستقبل العراقي / سحر حسين

تتلقى المحاكم العراقية باستمرار 
العدي�د من دع�اوى التهدي�د واالبتزاز 
الوقائ�ع  تش�ير  فيم�ا  االلكترون�ي، 
الضحاي�ا  اغل�ب  أن  إل�ى  القضائي�ة 
فتي�ات جرى الحص�ول على صورهن 
الش�خصية باس�تدراجهن أو اخت�راق 
التواص�ل  مواق�ع  عل�ى  حس�اباتهن 
العراقي  االجتماعي، ويضع المش�رع 
الجرائ�م  ه�ذه  لمرتكب�ي  عقوب�ات 
م�ع دع�وات لتش�ديدها عب�ر المنافذ 

التشريعية لتكون أكثر ردعاً.
ويق�ول قاض�ي التحقي�ق محم�د 
سلمان إن »حاالت االبتزاز االلكتروني 
في تصاعد وبدأت تأخذ معدالت ليست 
بالقليلة ودوافعها بحسب ما معروض 
أم�ام القض�اء العراق�ي عدي�دة منها 
يحمل أسبابا مادية واخرى عاطفية«.

وأضاف أن »الجاني وهو في الغالب 
متمكن من الجوانب االلكترونية يقوم 
بإك�راه ضحيته على دفع مبالغ مالية 
أو تقديم تن�ازالت معنوي�ة لقاء عدم 
نش�ر معلومات أو صور تحصل عليها 
اخت�راق  ف�ي  إمكانيات�ه  باس�تخدام 
المواق�ع االلكتروني�ة والحصول على 

معلومات الحسابات«.
وأش�ار س�لمان إل�ى أن »الجمي�ع 
بات يع�رف بإمكانية اخت�راق مواقع 
الهواتف  االجتماع�ي وكذلك  التواصل 
البيان�ات  إل�ى  والوص�ول  الذكي�ة 
والمقاط�ع  كالص�ور  الش�خصية 

الفيديوية«.
يس�تدرج  »البع�ض  ان  وأورد 
الضحي�ة للحصول على تل�ك البيانات 
م�ن خالل عالق�ات عاطفي�ة ومن ثم 
تبدأ عملية االبت�زاز«. وأكد أن »قانون 
العقوب�ات العراقي رقم )111( لس�نة 
التش�هير«،  لجرائ�م  عقوب�ة   1969
لكنه دعا إلى »تش�ديدها كونها أخذت 

نطاقاً أوسع من خالل استغالل مواقع 
التواصل االجتماعي«.

لم�ا  وفق�اً  »الجن�اة  أن  ويؤّك�د 
معروض أمام القضاء العراقي ليس�وا 
محليين من الداخل فحس�ب، بل هناك 
آخ�رون م�ن جنس�يات أخ�رى وم�ن 
دول مختلف�ة«. ونّوه قاضي التحقيق 
إل�ى أن »بعض حاالت االبت�زاز طالت 
شخصيات عامة على مختلف األصعدة، 
من خالل تهديدهم بكش�ف أس�رارهم 
الش�خصية الموجودة على حس�ابات 
االلكترونية أو أجهزة اتصاالتهم بغية 

الحصول على منافع مالية«.

وش�دد س�لمان عل�ى أن »التهدي�د 
جريم�ة يعاق�ب عليها القان�ون، وأن 
اإلج�راءات تتخ�ذ بح�ق الجاني بغض 

النظر عن تحقق ما هدد به ضحيته«.
بدورها، ترى باحث�ة اجتماعية أن 
»ظاه�رة جرائ�م االبتزاز عب�ر مواقع 
االنترن�ت بدأت تأخذ منح�ى خطيرا«، 
وح�ذرت م�ن »تهدي�د تل�ك الجرائ�م 
للنس�يج األس�ري ف�ي نط�اق العائلة 

الواحدة أو المجتمع بكامله«.
وتقول الباحث�ة وئام مصطفى ان 
»اغلب الجرائم ومن خالل ما معروض 
أمامنا تطال النس�اء بالدرجة األساس 

وينتج عنها انفصال بين األزواج امام 
محاكم األحوال الشخصية«.

وأضاف�ت أن »العديد م�ن الفتيات 
وم�ن خ�الل عملن�ا يتبي�ن أن لديه�ن 
خشية من تقديم شكوى لدى المحاكم 
عن جريم�ة االبتزاز خوف�اً من نظرة 

المجتمع إليها«.
ولفت�ت الباحثة إلى »ازدياد مواقع 
التواص�ل االجتماعي وغي�اب الرقابة 
العائلية عن سلوكيات بعض الشباب«. 
ودعت مصطفى »الجهات ذات العالقة 
الس�يما الجهات المسؤولة عن الوعي 
الثقاف�ي والترب�وي لش�رح خط�ورة 

ه�ذه الح�االت وأن يحص�ن الجمي�ع 
نفسه على مختلف األصعدة من جميع 

أشكال الخروق االلكترونية«.
يش�ار إلى أن القضاء قد كشف في 
وقت س�ابق عن إصدار مذكرات قبض 
بحق متهمين عراقيين ومن جنسيات 
أخرى يبت�زون فتيات لق�اء الحصول 

على مبالغ مالية.
م�ن جانب�ه أك�د قاض�ي التحقيق 
حسين مبدر حداوي أن »موقع الفيس 
بوك أحد أكثر وس�ائل التواصل شعبية 
ف�ي البالد ما جعله في طليعة البرامج 
التي ترتكب بواسطتها جرائم التهديد 

أمثل�ة  ح�داوي  وأورد  واالبت�زاز«. 
كثي�رة لصور االبت�زاز عب�ر التواصل 
االلكترون�ي. ويضي�ف أن »م�ن صور 
هذه الجرائم انتحال شخصية بحساب 
مزي�ف أو عب�ر )تهكير( حس�اب آخر 
والدخ�ول إلى قائم�ة أصدقائه وطلب 
مبال�غ مالية وأرص�دة هواتف، وهذه 
جريمة يحاس�ب عليها القانون بتهمة 

االستحواذ على مال الغير«.
وتاب�ع ح�داوي أن »الجرائ�م التي 
ترتكب عبر مواقع التواصل إما تكون 
احتيالية أو عب�ر باب التهديد أو تكيف 
على التشهير وتشويه السمعة«، الفتا 

إلى أن »الطمع في كس�ب األموال في 
مقدمة الدوافع لهذه الجرائم«.

وأفاد قاضي التحقيق أن »الفتيات 
في الغالب يقع ضحي�ة لهذه الجرائم 
الس�يما ممن كانت لهن عالقة تواصل 
الكترون�ي م�ع ش�بان«، وأش�ار إل�ى 
»ح�االت عدي�دة وقعت فيه�ا الفتيات 
ف�ي ورطة بع�د انته�اء عالقاتهن مع 
الش�خصية  صوره�ن  ألن  الش�بان 
أصبحت مهددة بالنشر، فتضطر أغلب 
الفتي�ات إلى التنازل عن أش�ياء كثيرة 

خشية من الفضيحة«.
وأوضح حداوي أن »قليال من هذه 
الدع�اوى تصل الى القضاء على الرغم 
م�ن كثرته�ا وش�يوعها في الش�ارع 
العراقي، ألنها مس�ائل تتعلق بالشرف 
والس�معة الس�يما إذا ما تعل�ق األمر 
بنس�اء، إذ تضط�ر أغل�ب النس�اء أو 
ذووهن إلى حل الخالف خارج أس�وار 

المحاكم وبسرية تامة«.
وتطال جرائ�م االبتزاز االلكتروني 
والش�خصيات  المترفي�ن  أيض�اً 
المعروف�ة بداف�ع التحصي�ل المال�ي، 
وعن ذلك يقول حداوي إن »المحتالين 
غالبا يستخدمون هنا برنامج التعديل 
الصوري أو ما يس�مى بالفوتوش�وب 
لغ�رض تركيب وج�وه الضحايا على 

مشاهد فاضحة«.
وعن إج�راءات المحاكم ووس�ائل 
إثب�ات ه�ذه الجرائ�م، أش�ار قاض�ي 
التحقي�ق إل�ى أن »المحكمة تنظر إلى 
كل واقعة بحس�ب وصفه�ا القانوني 
فقد تكون الجريم�ة االلكترونية التي 
ارتكب�ت جريمة نص�ب واحتيال او قد 
تك�ون جريمة تهديد أو تش�هير، وكل 
م�ن الجرائ�م له�ا عقوبته�ا بحس�ب 
قانون العقوبات العراقي النافذ«، لكنه 
أقر ب�«صعوبة تكتنف إثبات الجريمة 
بس�بب س�هولة عمل حس�اب الفيس 

بوك وإمكانية عمل حساب وهمي«.

استعادة ثالثة أحياء يف املوصل القدمية وحماصرة العناصر اإلرهابية يف الركن الغربي

خطة للقضاء عىل »داعش« قبل حلول رمضان الكريم

املشرع العراقي وضع عقوبات ملرتكيب هذه اجلرائم مع دعوات لتشديدها

القضاء: أغلب ضحايا االبتزاز االلكرتوين »فتيات«.. واجلناة غرضهم »األموال«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تابعت قوات الجيش السوري وحلفائه تعزيز 
مواقعه�ا والتقدم ف�ي عمق البادية الس�ورية، 
مرّكزة ضغطها العس�كري عل�ى امتداد طريق 

دمشق �� بغداد.
وانطلق�ت المع�ارك عق�ب »اتفاق أس�تانا« 
األخير، وه�ي تهدف إلى إعادة حضور دمش�ق 
وحلفائه�ا في الش�رق الس�وري، بع�د غيابهم 
لس�نوات عن وادي الفرات والمناطق الحدودية 
م�ع الع�راق، ع�دا أجزاء م�ن مدينة دي�ر الزور 

ومحيطها.
وبعد تقدم الجيش لمس�افة تصل إلى قرابة 
65 كيلومت�راً على طول الطري�ق باتجاه بغداد 
ف�ي خالل األي�ام القليل�ة الماضي�ة، تمّكن من 
السيطرة على مفترق الطرق بين دمشق وبغداد 
وتدمر، وتجاوزه نحو تالل صبيحية إلى الشرق 
من�ه. ويطرح التقدم األخير، الذي يضع الجيش 

على مس�افة تق�ارب 100 كم ع�ن معبر التنف 
الحدودي، تساؤالت عن رد فعل قوات »التحالف 
الدول�ي« المحتم�ل إزاءه، لك�ون وح�دات من 
الفصائل التي تدعمها تنتش�ر في تلك المنطقة، 
من جهة، ولحساسية واش�نطن وحلفائها من 

إتمام أي اتصال بري بين دمشق وبغداد.
وم�ن الجان�ب العراق�ي، انطلق�ت عمليات 
يقوده�ا »الحش�د الش�عبي« باتج�اه منطق�ة 
القيروان، جنوب غرب تلّعفر، في مرحلة ثانية 
لعملية »محمد رس�ول الله«، تهدف إلى تطهير 
المناط�ق باتجاه البعاج، ومنه�ا نحو المناطق 
الحدودي�ة م�ع س�وريا. وتمّكنت الق�وات بعد 
س�اعات عل�ى إط�الق العمليات، من اس�تعادة 
8 ق�رى، أبرزه�ا أبو لح�اف ش�مال القيروان، 
وس�دخان وس�بايا حروش ش�رقها. وتقّدمت 
الق�وات من خالل 3 مح�اور أساس�ية تفّرعت 
الحقاً إلى س�تة، وس�ط غطاء جّوي من سالح 
الج�و العراقي.وأوقع�ت االش�تباكات عدداً من 

اإلصابات في صفوف قوات الحشد الشعبي، إثر 
اس�تخدام »داعش« لصواري�خ موّجهة مضادة 
المش�اة.  لل�دروع، لوق�ف تق�دم مجموع�ات 
وبالت�وازي، أدت الغ�ارات الجّوية إلى مقتل 27 
مس�لحاً، وتدمي�ر 3 آلي�ات مفخخ�ة للتنظيم. 
وتمكن�ت القوات في الس�اعات األولى للعملية 
م�ن محاصرة البلدة من ثالثة محاور، وهي في 

طور االستعداد القتحامها.
وبع�د يوم على إعالن قي�ادة عمليات األنبار 
عل�ى إطالق عملية عس�كرية لتطهير الصحراء 
الجنوبي�ة لمنطقة الرطبة، لم تش�هد الجبهات 
الت�ي تعم�ل ضمنها عملي�ات األنب�ار تحركات 
عسكرية واسعة، باس�تثناء اشتباكات متفرقة 
جنوب المدينة. وينتظر تحّرك القوات العراقية 
في المحافظة نحو مناطقها الغربية الحدودية 
مع س�وريا، بع�د إع�الن رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، بدء هذه المع�ارك، خاصة بعد لقائه 
أول م�ع قائد القي�ادة المركزي�ة األميركية في 

الشرق األوسط، جوزيف فوتيل.
إل�ى ذلك، أعلن قائد »عملي�ات الجزيرة« في 
محافظ�ة األنبار اللواء الركن قاس�م المحمدي 
مقت�ل أربع�ة انتحاريي�ن من »داعش« تس�للوا 
إل�ى مدينة حديث�ة غربي المحافظ�ة 180 كلم 
غ�رب بغداد.ونق�ل موق�ع »الس�ومرية نيوز« 
ع�ن المحمدي القول إن »أربع�ة انتحاريين من 
داعش تس�للوا إلى مدينة حديث�ة وتمكنت قوة 
م�ن الجيش والش�رطة ومقاتلي العش�ائر من 

قتلهم بعد محاصرتهم«.
يذك�ر أن حديث�ة تخض�ع لس�يطرة القوات 
األمنية والعشائر، وتصد تلك القوات بين الحين 

واآلخر هجمات لتنظيم داعش.
وتش�هد صح�راء األنبار عمليات عس�كرية 
لمالحق�ة عناصر داع�ش الفارين من محافظة 
المناط�ق  ف�ي  حالي�اً  والمتمركزي�ن  األنب�ار 
الصحراوية ويش�كلون تهديداً للقوات العراقية 

في المناطق المحررة.

احلشد الشعيب حياصر اإلرهاب يف املوصل واالنبار.. والقوات السورية تضغط على طريق بغداد - دمشق

العراق وسوريا يتقدمان عسكريا إىل احلدود لطرد »داعش« من البادية
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         بغداد / المستقبل العراقي

طلبت الوالي�ات املتحدة اجتماع�ًا طارئاً 
ملجل�س األمن الدويل وتش�ديد العقوبات عىل 
كوري�ا الش�مالية بعدم�ا اطلق�ت صاروخاً 
بالستيا جديداً يف تحد لرئيس كوريا الجنوبية 

الجديد.
وه�ي ثان�ي تجرب�ة صاروخي�ة لكوريا 
الشمالية يف 15 يوماً واالوىل منذ تويل الرئيس 

مون جاي-ان مهامه.
واطلق الصاروخ من قاعدة كوس�ونغ يف 
مقاطعة بيونغان الش�مالية )ش�مال غرب( 
قرابة الس�اعة 05,30 )20,30 ت غ السبت( 
واجت�از ح�واىل 700 كلم قبل ان يس�قط يف 

بحر اليابان.
وكتب�ت الس�فرية االمريكي�ة ل�دى االمم 
املتحدة نيكي هاييل ع�ىل تويرت »ليس هناك 
اي عذر ي�رر ما تقوم به كوريا الش�مالية. 
)الص�اروخ س�قط( قرب روس�يا. الصني ال 

يمكنها ان تعول عىل حوار. التهديد فعيل«.
وطلبت واشنطن وطوكيو اجتماعاً طارئاً 
ملجلس االمن الذي قد يلتئم بعد ظهر الثالثاء 
يف نيويورك بحسب ما اعلن وفد االوروغواي 

التي ترتاس املجلس يف ايار.
ورصح�ت هاي�يل لقن�اة »اي�ه ب�ي يس« 
ان الوالي�ات املتح�دة »س�تواصل ممارس�ة 
الضغوط« ع�ىل بيونغ يانغ الفتة اىل احتمال 

فرض »عقوبات« جديدة.
وق�ال البي�ت االبي�ض ان »ه�ذا العم�ل 
كل  يدع�و  ان  يج�ب  االخ�ري  االس�تفزازي 
االم�م اىل ف�رض عقوبات أقوى ع�ىل كوريا 
الش�مالية«، فيم�ا اوضح�ت وزارة الخزانة 
االمريكي�ة انها تدرس »كل الس�بل املتوافرة 
لديها« لقطع مصادر التمويل الدويل للنظام 

الكوري الشمايل.
ودعت بك�ني، اك�ر حليف لبيون�غ يانغ 
م�ن  مس�تمرة  لضغ�وط  تتع�رض  والت�ي 
واشنطن، »جميع االطراف املعنيني إىل التزام 
ضبط النف�س واالمتناع ع�ن تصعيد التوتر 

يف املنطقة«. م�ن جهتها، قالت وزارة الدفاع 
الروس�ية ان الصاروخ الذي س�قط عىل بعد 
500 كل�م من حدودها لم يش�كل »أي خطر 
عىل روسيا االتحادية«. واعلن املتحدث باسم 
الرئاس�ة الروس�ية ديم�رتي بيس�كوف ان 
الرئيس�ني الرويس فالديمري بوتني والصيني 

يش جينبينغ تطرقا اىل امللف الكوري الشمايل 
خالل لقائهما يف بكني و«اعرب الجانبان عن 

قلقهما حيال تصاعد التوتر«.
ورأى رئي�س ال�وزراء اليابان�ي ش�ينزو 
ابي ان اط�الق الصاروخ »مرف�وض تماما« 

ويشكل »تهديدا خطريا« لطوكيو.

واعتر االتحاد االوروبي ان االمر »يشكل 
تهديدا للس�الم واالمن الدوليني« من دون ان 
يش�ري اىل عقوب�ات، فيم�ا ندد حلف ش�مال 
االطل�ي ب«انته�اك جديد صارخ لسلس�لة 
ق�رارات مجل�س االم�ن ال�دويل«. ول�م تثن 
العقوب�ات املتك�ررة كوري�ا الش�مالية عن 

عزمه�ا عىل الت�زود بصواريخ بالس�تية من 
ش�انها ان توصل الخطر النووي اىل االرايض 

االمريكية.
من جانبه، ندد الرئيس الكوري الجنوبي 
الجديد بما اعتره »استفزازا غري مسؤول«، 

وفق املتحدث باسمه يون يونغ-شان.

وبخالف س�لفه، يؤيد م�ون اجراء حوار 
مع كوريا الش�مالية لتهدئة التوتر يف ش�به 
الجزي�رة. لكن�ه ح�ذر م�ن ان ح�وارا كهذا 
س�يكون ممكن�ا »فق�ط اذا غ�ري الش�مال 

موقفه«.
وكان الوضع توتر يف شبه الجزيرة بسبب 
تسارع وترية الرنامجني البالستي والنووي 
لكوري�ا الش�مالية الت�ي اج�رت من�ذ بداية 
2016 تجربت�ني نوويت�ني واطلقت عرشات 

الصواريخ.
وتصاع�د التوتر يف االش�هر االخرية جراء 
ح�رب كالمي�ة م�ع ادارة ترامب ال�ذي ابدى 
اس�تعداده الن يحل بمفرده االزمة الكورية 

الشمالية وبالقوة اذا احتاج االمر.
لك�ن املفارق�ة ان ترامب ع�اد واعلن انه 
»س�يترشف« بلقاء الزعيم الكوري الشمايل 

كيم جونغ اون.
واب�دت بيونغ يان�غ انفتاحا عىل لس�ان 
رئيس�ة دائرة امريكا الش�مالية يف الخارجية 

الكورية الشمالية.
ورصحت هذه الدبلوماس�ية شو سون-

ه�وي للصحافيني يف بك�ني ان بالدها يمكن 
»ان تج�ري ح�وارا اذا تأمن�ت الظروف« مع 

الحكومة االمريكية.
لكن هاييل ردت ان »اطالق صاروخ ليس 

وسيلة للجلوس مع الرئيس« ترامب.
وعلق يانغ مو-جني الروفسور يف جامعة 
الدراس�ات الكورية الش�مالية يف س�يول ان 
»الشمال يسعى عىل ما يبدو اىل اختبار مون 
ورؤية الش�كل الذي س�تتخذه سياسته من 
كوريا الشمالية اضافة اىل التنسيق السيايس 

بني الشمال والواليات املتحدة«.
واعتر ان التجرب�ة الصاروخية الجديدة 
تهدف اىل الوصول »بالتأثري السيايس للشمال 
اىل حده االق�ى« تمهيداً إلجراء مفاوضات 

محتملة مع الواليات املتحدة.
واض�اف »يس�عى الش�مال اىل ان يظهر، 
قبل اج�راء مفاوضات، انه ل�ن يتخىل بهذه 

السهولة عن أسلحته القوية والثمينة«.

بعد جترية صاروخية ناجحة استفزت العامل

واشنطن عىل أبواب جملس األمن ملحاولة ردع كوريا الشاملية

إرسائيل يف حالة »هلع« من هجوم أخطر من الصواريخ

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال املدير الس�ابق لالس�تخبارات األمريكي�ة، جيمس 
كالبر، أن املؤسس�ات األمريكية مهددة خارجياً من روسيا 

وداخلياً من الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وأش�ار كالب�ر، يف مقابلة م�ع قن�اة »يس.إن.إن« اىل أنه 
يجهل ما إذا كان ترامب يس�جل رسا محادثات، مش�ريا اىل 
وجود ما أس�ماها قوى خارجية تسعى إلضعاف الحكومة 
األمريكي�ة، كما أن املؤسس�ات األمريكي�ة تتعرض لهجوم 
من الداخل أيضاً، مش�ريا اىل أن الرئيس دونالد ترامب يقوم 
بإضعاف مؤسس�ات الدولة، وذلك بع�د أيام من إقالة مدير 

مكتب التحقيقات الفيدرايل جيمس كومي.
وق�ال كالب�ر يف مع�رض رده عىل س�ؤال ح�ول إن كان 
التهديد من الداخل هو الرئي�س ترامب، »بالضبط، وأعتقد 
أن مؤس�ي الدولة وضعوا نظاماً تس�ري علي�ه قائم عىل 3 
أعمدة مشرتكة، ومبنية عىل الفحص والتوازن، لكنى أشعر 

بأن تلك املؤسسات تتعرض لهجوم ويتآكل دورها.
اىل ذل�ك طالب ن�واب يف الكونغ�رس الرئي�س األمريكي 
بتسليم »تسجيالته« املحتملة  مع مدير مكتب التحقيقات 

الفدرايل )اف بي آي( املقال جيمس كومي.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس لجنة االنتخابات يف الجمهورية االسالمية 
االيرانية، أنه يوجد 56 مليونا و410 آالف ناخب يف ايران.

وخالل ملتقى مفتيش ومندوبي قائممقاميات محافظة 
طهران، قال عيل اصغر احمدي أن هناك 56 مليونا و410 
آالف ناخب يف البالد، متوقعا ان تبلغ نس�بة املشاركة بني 

الناخبني 57 باملائة.
وأضاف: بغض النظر عن من يتم انتخابه، فمن املهم 
ان تزداد نسبة املش�اركة، وهذا املوضوع يؤدي اىل زيادة 

امننا القومي يف مواجهة املؤامرات.
وتابع: البد من تنفيذ القانون بدقة.. وقد بلغت نسبة 
الشكاوى من املجموعات واالشخاص تقريبا ثلث املرحلة 
الس�ابقة، وبالطب�ع فإننا لن نتجاوز ع�ن مخالفات اي 

كان، والجميع مكلفون بمواجهة املخالفات.
وأردف: ان قوى االمن الداخيل تتوىل مس�ؤولية توفري 
ام�ن االنتخاب�ات ومراك�ز التصوي�ت، وأينما اس�تدعت 
الحاج�ة تتم االس�تفادة م�ن القوات االخرى بالتنس�يق 
مع هيئة االركان العامة للقوات املس�لحة من اجل توفري 

االمن.

أكثر من 56 مليون إيراين سيصوتون 
يف االنتخابات الرئاسية

مدير االستخبارات األمريكية السابق: 
ترامب هيدد أمريكا         بغداد / المستقبل العراقي

أث�ارت تغطي�ات قن�اة نب�أ الخاص�ة للهجوم 
الدامي االرهابي عىل العوامي�ة وحصار البلدة من 
قبل القوات الس�عودية، غضب الداخلية السعودية 
الت�ي أرس�لت مرتزقتها لتهديد القن�اة عىل الهواء 

مبارشة، ميدانياً.
وقال�ت قن�اة »نب�أ« الس�عودية املعارضة تبث 
م�ن العاصم�ة اللبناني�ة ب�ريوت: ان »آل س�عود 
هزموا يف العوامية.. إعالمياً، فش�لوا يف التكتم عىل 

جرائمهم«.
وأضاف�ت وق�د »نجح�ت قن�اة نبأ، م�ن خالل 
تغطياتها الخاصة، يف كشف إجرام آل سعود بحق 

حي املسورة ومحافظة القطيف بأكملها..
وقالت القناة ان الداخلية السعودية جن جنونها 
فبادرت بإرسال مرتزقتها، للنطق زورا باسم أهايل 
املنطقة الرشقي�ة، الذين صوردت أصواتهم ألناس 
م�ن خ�ارج املنطقة أص�ال«. ال بل وجه�وا تهديدا 

مبارشا بتفجري القناة ومن فيها«.
وم�ا أن انهت أم محم�د املزعومة كلمتها حتى 
ظهر وس�م عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت، 

تحت عنوان »أم محمد تقصف إعالم املاليل«.
وعىل هذا الوس�م، يمكن الق�ول انه عند انعدام 

الحجة والرهان، ُتستحرض السفاهة.
الجي�ش االلكرتوني ل�وزارة الداخلي�ة لم يرتك 

كلمة نابية إال وكتبها.

أما إعالم آل سعود.. فاعتر ذلك نجازا وانتصارا 
وخص�ص مقاال كاملة حول املوضوع، وهو أقى 
م�ا يمكنهم فعله بع�د فيض اإلش�اعات واألخبار 
الكاذب�ة الذي يحاول�ون من خالله�ا تضليل فهم 
الرأي العام لحقيقة م�ا يحدث يف القطيف والظلم 
الذي تمارس�ه الس�لطة بحق من يحملون الهوية 

السعودية، يف املنطقة الرشقية.
وكان�ت قوات س�عودية ش�نت هجوم�ا دمويا 
عىل مواطنني آمنني يف منطقة سكنية كان سكنها 
الشهيد الشيخ باقر النمر، الذي أعدمته السلطات.

وأسفر الهجوم االرهابي عىل الحي، عن استشهاد 
أربع�ة بينهم طف�ل ال تجاوز الثان�ي والنصف من 

عمره وجرح عدد آخر.

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
التي يديره�ا الحوثي�ون إن الكولريا 
أودت بحياة 115 ش�خصا عىل األقل 
يف العاصم�ة صنع�اء وذل�ك بع�د أن 
أعلن�ت الس�لطات االنقالبي�ة حال�ة 
الط�وارئ وطلبت املس�اعدة الدولية 

لتجنب وقوع كارثة.
وتس�يطر حركة الحوثي املسلحة 
املوالي�ة إلي�ران عىل صنع�اء وتقاتل 
التحالف العس�كري العرب�ي بقيادة 
الس�عودية وال�ذي يس�تهدف اعادة 
الحكومة الرشعية اىل جميع مناطق 
اليمن.وقالت األم�م املتحدة إن بضع 
منش�آت طبي�ة فق�ط هي الت�ي ما 

زال�ت تعم�ل وأش�ارت إىل أن ثلث�ي 
السكان ليس لديهم مصدر آمن ملياه 

الرشب.
ونقلت س�بأ عن محمد سالم بن 
حفيظ »وزي�ر الصح�ة« يف حكومة 
الحوثي�ني قوله إن »م�ا يحدث اليوم 
يتج�اوز ق�درات أي نظ�ام صح�ي 
متع�اف فم�ا بالك�م ونح�ن يف ه�ذا 

األوضاع الصعبة واملعقدة«.
ودعت وزارة الصحة بعد اجتماع 
م�ع ممث�ل األم�م املتحدة للش�ؤون 
اإلنسانية يف اليمن جيمي ماجولدريك 
ومسؤولني دوليني آخرين، منظمات 
أخ�رى  مانح�ة  وجه�ات  اإلغاث�ة 
للوب�اء  التص�دي  يف  مس�اعدتها  إىل 
والحيلول�ة دون وق�وع »كارث�ة غري 

مسبوقة.
وذك�رت س�بأ أن ال�وزارة أعلنت 

حالة طوارئ صحية يف العاصمة.
وأضاف�ت أن »ح�االت االش�تباه 
يف  حال�ة   8595 بلغ�ت  بالكول�ريا 
صنعاء ومحافظة أخ�رى« يف الفرتة 
م�ن 27 أبريل/نيس�ان إىل 12 أي�ار 
بينما أكدت الفح�وص املعملية 231 

حالة إصابة.
وقال�ت الوكالة إن ع�دد الوفيات 

باملرض بلغ 115.
وذك�رت منظمة الصح�ة العاملية 
يف وقت س�ابق أن املرض أودى بحياة 
51 ش�خصا. وأضاف�ت املنظم�ة أن 
7.6 مليون يمني يعيشون يف مناطق 
ع�دوى  انتش�ار  لخط�ر  معرض�ة 

يف  وبائ�ي  تف�ش  الكولريا.وانح�ر 
أواخ�ر العام املايض إال أن بؤرا تظهر 
بش�كل متك�رر وتس�بب يف زيادتها 
الطبي�ة وال�رف  ت�ردي األوض�اع 

الصحي والنظافة العامة.
وتظه�ر بيانات منظم�ة الصحة 
العاملية أن العاصمة صنعاء ش�هدت 
أكر عدد م�ن حاالت اإلصاب�ة تلتها 
املحافظة التي تقع فيها. كما ظهرت 
حاالت يف مدن يمنية كرى أخرى هي 

الحديدة وحجة وإب وتعز وعدن.
وتقول األمم املتح�دة إن نحو 17 
مليون�اً من بني س�كان الب�الد البالغ 
عددهم 26 مليونا يواجهون نقصا يف 
الغذاء ويعاني ثالثة ماليني طفل عىل 

األقل من سوء التغذية خطري.

السعودية هتدد قناة تلفزيونية بعد نرش جرائم العوامية

الكولريا ترضب صنعاء ومقتل 115 شخصًا

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الدفاع اإلرسائيلية عما وصفته بأنه يخيفها 
أكثر من أي هجمات صاروخية يمكن أن تستهدفها.

وأش�ار مس�ؤول كب�ري يف الجي�ش اإلرسائي�يل لصحيف�ة 
»جريوزالي�م بوس�ت« اإلرسائيلي�ة إىل أن الهج�وم الس�رياني 
العامل�ي األخري، ربما يكون أخطر ع�ىل تل أبيب من أي هجمات 
صاروخية.ويخ�ى الجيش اإلرسائييل من اس�تغالل القراصنة 
للهجوم اإللكرتوني الواس�ع النطاق، للتجس�س عىل عدد كبري 
م�ن الخوادم التابعة له، مثل ما ح�دث مع وكالة األمن القومي 

األمريكية.
وأث�ر الهجوم اإللكرتوني، الذي عرف باس�م فريوس الفدية، 
ع�ىل نحو 200 أل�ف خادم وين�دوز يف أكثر من 200 مؤسس�ة 

عاملية بأكثر من 100 دولة حول العالم.
ورجح املوظف الس�ابق يف وكالة األم�ن القومي األمريكية، 
إدوارد س�نودن، أن يكون القراصنة الذين ش�نوا هجوما رشسا 
ع�ىل األنظمة اإللكرتونية يف أنحاء العال�م، يوم الجمعة املايض، 

استخدموا فريوسياً ُصنع يف وكالة األمن القومي األمريكية.
ال�دول  Ransom_virus# ي�رضب كاف�ة  الفدي�ة  ف�ريوس 

وتريحات من املنظمات و الحكومة باتخاذ كافة.
ونقلت الصحيفة اإلرسائيلية عن املس�ؤول العسكري، قوله 
»ال أعتق�د أن الش�بكة العس�كرية للجي�ش اإلرسائي�يل تأثرت 

بصورة كبرية، إال أن ذلك ال يقلل من قلقنا من احتمالية حدوث 
خلل يف منظومة تشغيلنا«.

وتاب�ع قائ�ال »ما حدث يجع�ل هن�اك رضورة لتعزيز األمن 
الس�يراني العاملي، ألن األس�لحة االفرتاضي�ة أكثر خطورة من 

األسلحة التقليدية«.
وم�ى بقوله »مثال فإن ش�ل البني�ة التحتي�ة اإلرسائيلية 
ع�ن طري�ق اس�تخدام الهجمات الس�يرانية، يمك�ن أن يكون 
أش�د خطورة من اس�تخدام هجمات صاروخية واسعة النطاق 

ملهاجمة محطات توليد الكهرباء«.
وأردف بقوله »أي هجوم صاروخي أو عن طريق إلقاء قنابل، 
سيتس�بب يف انقطاع الكهرباء لبضع ساعات وسيمكن عالجه 
رسيع�ا، كما أنه يمكن وقفه أصال قبل أن يحدث، عالوة عىل أن 

عالج آثاره املادية سيكون سهال، بعكس الهجوم السيراني«.
ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤول يف حماية الشبكة الداخلية 
للجيش اإلرسائييل، قوله: »من املعروف أن الشبكات املدنية أكثر 
عرضة للهجوم السيراني اإللكرتوني من أي شبكات عسكرية، 
التي تكون أقوى بكثري من أي ش�بكة مدنية، فال توجد ش�بكة 
مدنية محمي�ة بالطريقة التي يتم حماية ش�بكات الجيوش«.

وأشارت »جريوزاليم بوست« إىل أن مسؤويل الجيش اإلرسائييل، 
بعد هجوم »ف�ريوس الفدية« أطلقوا »حال�ة طوارئ« لفحص 
»كافة ش�بكات الخوادم العس�كرية ووضعها تح�ت الصيانة، 

حتى الساعات األوىل من صباح االثنني 15 أيار«.
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اس�تنادا إىل كتاب األمانة العامة ملجلس الوزراء /دائرة ش�ؤون مجلس الوزراء 
واللج�ان ذي الع�دد ش.ز.ل/034830/15/1/10 يف 2016/12/18 وكت�اب 

التخطيط واملتابعة ذي العدد 1082 يف 2017/4/16 .
تدع�و )محافظة البرصة / العق�ود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي 
عط�اءات ذوي أهلي�ة ومؤهلني لتنفيذ مرشوع ))اإلعم�ال غري املنجزة ملرشوع 

منطقة القبلة املتكامل ) مجاري ، إمطار ، ثقيلة وبلدية (( 
- الكلف�ة التخميني�ة )343,555,213,458(  ثالثمائ�ة وثالث�ة واربعون مليار 
وخمس�مائة وخمس�ة وخمس�ون مليون ومائتان وثالثة عرش إلف وأربعمائة 

وثمانية وخمسون  دينار عراقي ضمن برنامج البرتو دوالر لعام 2017 
- مدة التنفيذ )900يوم( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة ) ممتازة ( التصنيف ) إنش�ائية ( وتبويب 
املرشوع )19،4،3،4،16،43،3( وبعرض فني 

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 
حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة 

من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
 ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية 
من )مديرية العقود  الحكومية  /قس�م التعاقدات / ش�عبة االعالن( يف العنوان 
أدن�اه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباح�ا إىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
  ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل إن تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات 

املش�رتي ( ما ييل :
1- الق�درة املالي�ة:

عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

أ - الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من 
قبل محاسب قانوني معتمد.

2- مع�دل اإلي�راد الس�نوي ع�ىل م�دى أخ�ر س�بع س�نوات يج�ب إن ال يق�ل 
ع�ن)206,133,128,000( مائتان وس�تة مليار ومائة وثالث�ة وثالثون مليون 
ومائة وثمانية وعرشون إلف  دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكليه املستلمة 

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

أ - متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري 
املوارد املالية كالس�يولة النقدية ال يقل عن مبل�غ قدره )114,518,404,000(  
مائ�ة وأربعة عرش مليار وخمس�مائة وثمانية عرش  ملي�ون وأربعمائة وأربعة 

إلف دينار عراقي 
 ب - عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو إدارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات 

)5( الخمسة السابقة وبمبلغ ال يقل عن

)206,133,128,000( مائتان وس�تة  مليار ومائة وثالثة وثالثون  مليون  
ومائ�ة وثماني�ة وعرشون إلف دين�ار عراقي لتنفيذ عق�ود مماثله ألعمال 
ه�ذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس 

)متطلبات صاحب العمل(
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقص�ني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مس�رتد )30,000( 
ثالثمائة وخمس�ون ألف دين�ار عراقي.  اعتبارا من ي�وم الثالثاء املصادف 

.  2017/5/16
خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2017/6/26 
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. سيتم فتح 
العط�اءات فعلي�ا  وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الذين إخت�اروا الحضور 

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

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2017/6/26.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادسا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
سابعا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.

ثامن�ا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يك�ون  موعد الغلق يف 
يوم الدوام الرسمي الذي ييل   

 يوم العطلة .
تاس�عا - للدائ�رة الحق يف إلغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل 

اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  

بأي تعويض جراء ذلك.
عارشا- سيتم دراسة العطاءات الفنية من قبل لجنة مختصة لغرض اختيار 
العطاءات املناس�بة وفقا ملعايري التأهيل الفني وامل�ايل والقانوني واالعمال 
املماثل�ة ، ولجه�ة التعاقد تحدي�د التصاميم األولي�ة و املواصفات الفنية و 

املتطلبات األخرى وفقا للعطاءات الفنية املقدمة 
إحدى عرش – يف حال تقديم عىل العطاء من قبل رشكتني تكون مسؤوليتهم 

تكافلية تضامنية  
اثني عرش –  يتم استبعاد العطاءات غري املستجيبة للرشوط أعاله . 

ثالث�ة عرش -  العنوان املش�ار إليه أع�اله*: جمهورية الع�راق/ محافظة 
البرصة / دي�وان محافظة البرصة/العقود الحكومي�ة/ التعاقدات/ لجنة 

بيع التنادر0

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

) املناقصة املرحلتني – املرحلة األوىل )دعوة عامة(
))اإلعامل غري املنجزة ملرشوع منطقة القبلة املتكامل ) جماري ، إمطار ، ثقيلة وبلدية ((

مناقصة )10/ جماري 2017 (

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد : 2262
التاريخ : 15 /2017/5

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد 60 / ش / 2016 
اىل / محمد اسود مصلح 

م / قرار حكم غيابي 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالع�دد اعاله 
يف 21 / 6 / 2016 املتضم�ن الحك�م بالتفريق 
القضائي للرضر بني املدعية ) صابرين ابراهيم 
ع�واد ( واملدعى عليه ) محمد اس�ود مصلح ( 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة 
الن�رش بصحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض 
والتمي�ز خالل امل�دة القانوني�ة البالغة ثالثون 
يوم�ا وبخالفه يكتس�ب القرار بحق�ك الدرجة 

القطعية 
املرفقات :

الصادر
اضبارة الدعوى

القايض
محمد جميل الفياض

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 445/ش/2017

اعالن تنويه
ن�رش يف جري�دة ال�رشق الع�دد 2534 وجريدة 
املس�تقبل الع�دد 1432 يف 2017/5/3 اع�الن 
اىل املدع�ى عليه / جاس�م محمد جاس�م خطأ 
والصحي�ح اىل املدع�ى علي�ه / جاس�م احم�د 

جاسم، لذا اقتىض التنويه.

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة 429 /2016 

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقوله 
اىل املدين ريم رايض راهي 

عنوانه مجهول محل االقامة 
نخربك�م بان�ه تقررحجز االم�وال املنقوله والغري 
منقول�ه عىل العق�ار املرق�م 165/7م11 الطويل 
االوسط العائد لكم لقاء طلب الدائن كريم عبيس 
مديح البالغ خمس�ون مليون دينار فيجب عليكم 
اداء املبل�غ املذك�ور ادناه خالل م�دة عرشة ايام 
م�ن اليوم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا االخبار واال 
فان االموال املحجوزة بموجب  هذا القرار س�تباع 
وفقا للقانون وذلك اس�تنادا للمادة 87من قانون 

التنفيذ 
املنفذ العدل 
سعود كامل عاشور

اعالن
اىل الرشيك قاسم الطيف نصيف 

أقتىض حضورك اىل صندوق األس�كان العراقي / 
مكتب بلد والدجيل والكائ�ن يف قائمقامية قضاء 
بل�د وذل�ك لتثبي�ت أق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام 
رشيكك السيد عالء جعفر عبد بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطعة املرقم�ة 16 / 30 مقاطعة 4 
الحضرية لغرض تسليفه قرض اال سكان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش داخل العراق وش�هر 
خ�ارج العراق م�ن تأريخ نرش األعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حق األعرتاض مستقبآل .

محكمة جنح البرصة
العدد: 170/ج2 /2017

التاريخ: 2017/5/2
إعالن حكم غيابي 

إىل املتهم املحكوم / طالب عبدالرزاق صعيرب الخفاجي 
أص�درت محكم�ة جنح الب�رصة قرارها املرق�م 170/ج2 
/2017 املتضم�ن الحك�م عىل املج�رم )طال�ب عبدالرزاق 

صعيرب( املذكور أعاله. 
1.حكمت املحكمة عىل املج�رم )طالب عبدالرزاق صعيرب( 
بالحبس الش�ديد ملدة س�نتني وفق احكام املادة )1/459( 
عقوب�ات رقم )111( لس�نة 1969 املع�دل وذلك عن الصك 

املرقم )0000007(. 
2. حكم�ت املحكمة عىل املجرم )طالب عبدالرزاق صعيرب( 
بالحب�س البس�يط مل�دة س�نة واحدة وف�ق اح�كام املادة 
)1/459( عقوب�ات رقم )111( لس�نة 1969 املعدل وذلك 

عن الصك املرقم )0000006(.
3.حكمت املحكمة عىل املج�رم )طالب عبدالرزاق صعيرب( 
بالحب�س البس�يط مل�دة س�تة أش�هر وف�ق اح�كام املادة 
)1/459( عقوب�ات رقم )111( لس�نة 1969 املعدل وذلك 

عن الصك املرقم )0000005(.
4.تنفذ بحق املجرم املذكور أعاله العقوبات يف الفقرة 1 و2 
و3 من هذا القرار بالتعاقب استناداً ألحكام املادة 143 من 

قانون العقوبات.
5. عدم إعطاء الحق للمشتكني كال من )فالح حسن جارح 
وكري�م منور مه�اوي وعيل مكط�وف مذك�ور( باملطالبة 

بالتعويض لتنازلهم عن الشكوى والتعويض.
6.تقدي�ر اتعاب محام�اة للمحامي املنت�دب )كاظم حاتم 
محم�د( مبلغا قدره ثالثون أل�ف دينار تدفع له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
7.إصدار امر قبض بحق املج�رم املذكور وفق احكام املادة 
459 من قانون العقوبات وإش�عار مديرية رشطة البرصة 
-مكتب التسجيل الجنائي لتعميم هذا القرار استناداً ألحكام 
املواد )143، 243( منه واملادة 182/أ األصولية حكماً قابالً 

لالعرتاض والتمييز وافهم علناً يف 2017/5/2.
ل�ك حق االعرتاض عىل هذا القرار بعد تبليغك به عن طريق 
اإلع�الن والن�رش، ويف حال�ة ع�دم االعرتاض يعت�رب الحكم 
بمثاب�ة الحك�م الوجاهي بع�د مرور ثالثة أش�هر من نرش 

اإلعالن.

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املحاويل

العدد/193/ش/2017
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه/ يعك�وب يوس�ف 
مشجل

اصدرت ه�ذة بالعدد اع�اله وبتاريخ 
بحق�ك  غيابي�ا  2017/4/17ق�رارا 
يقيض الحكم بتاديت�ك نفقة ماضية 
لزوجت�ك املدعية )ريمة حس�ني عيل 
وس�بعون  خمس�ة   )75( البالغ�ة   )
الف دينار ش�هريا واعتبارا ملدة س�نة 
س�ابقة للتاري�خ اقام�ة الدع�وى يف 
2017/3/9ونفق�ة مس�تمرة بواقع 
ش�هريا  دين�ار  ال�ف  مائ�ة   )100(
واعتبارا من تاري�خ اقامة الدعوى يف 
2017/3/9وللمستقبل ثانيا/الحكم 
بتاديت�ك نفق�ة مس�تمرة للطفلت�ك 
)تبارك(بواقع )100( مائة الف دينار 
واعتبارا من تاري�خ اقامة الدعوى يف 
2017/3/9وللمس�تقبل وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك وحس�ب كت�اب مركز 
رشطة املحاوي�ل بالعدد5822بتاريخ 
2017/5/7ومرفق�ة اش�عار مختار 
قري�ة  املحاوي�ل  قض�اء  منطق�ة 
السعيدية املدعو جاسم محمد هندي 
قررت هذة املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني ويف حال�ة عدم 
اعرتاض�ك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
تركي هادي جعفر

وزارة العدل
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: 45 /خ /2017
اىل املنفذ عليه / سجاد عبدالهادي سلطان/ املدير 

املفوض لرشكة امجاد الكوفة للمقاوالت
لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات االختصاص 
إن�ك مجهول محل اإلقامة ولي�س لك موطن دائم 
او موق�ت اومخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
، واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفي�ذ، 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور اىل مديرية تنفيذ 
الك�وت خالل 15 يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
بمب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باإلجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

اوصاف املحرر /
 قرار الحكم بالعدد 1232 / ب / 2017 يف 2 / 5 / 
2017 الصادر من محكمة بداءة النجف واملتضمن 
بتأديتك مبلغ 94500000 اربعة وتسعون مليون 

وخمسمائة اف دينار

محكمة األحوال الشخصية يف يثرب
العدد / 1 / ش / 2017 

يف 14/ 5 / 2017
م / نرش أعالن

تق�رر ن�رش األع�الن املرف�ق يف كتابن�ا واملتضمن 
تصديق الط�الق الخارجي بني املدعي حقي كامل 
ع�زاوي واملدعى عليه�ا أحالم ديل ش�كر للتفضل 

بالنرش مع التقدير 
القايض عامر رشيد حمادي

محكمة بداءة الحلة
العدد/1388/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ حيدر صالح صكب

اقام املدع�ي )حميد مهدي حميد( الدعوى املرقمة اعاله للمطالبة 
بالدي�ن الذي بذمت�ك والبالغ اربعة ماليني وخمس�مائة وخمس�ة 
وس�بعون الف دينار عراقي والمتناعك عن التس�ديد رغم املطالبة 
املس�تمرة وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
العري�ف محمد قيس فرحان بتاريخ 2017/5/2وحس�ب اش�عار 
املخت�ار منطقة بزايز الفندية قض�اء املحاويل فاضل عبيد عمران 
لذا تقرر تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذة 
املحكمة بموعد املرافعه املصادف 2017/5/21الس�اعه التاس�عه 
صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا 

سوف تجري املرافعه بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض حيدر عودة كاظم

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة /536/ت/2016

اعالن
اىل املنفذ عليه/ فاروق فريح خلف

لق�د تحق�ق لهذة املديرية من كت�اب مركز رشطة الحري�ة بالعدد 1989يف 
2017/5/12ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املس�يب خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذة املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل
مهند عبداله مكطوف

اوصاف املحرر
باقي الدين املرتت�ب بذمتك والبالغ 9/850/000تس�عة ماليني وثمانمائة 
وخمس�ون ال�ف دين�ار يف مه�ر الدائن�ة املؤج�ل يف عق�د ال�زواج 456يف 
2011/8/16محكمة االحوال الش�خصية يف السدة ويف حالة عدم حضورك 
امام هذة املديرية ضمن املدة املذكورة اعاله تعد ممتنعا عن التنفيذ وسوف 

يتم بيع حصتك من العقار املرقم 41م 35طوي وفق القانون



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ الب�رصة ماجد مه�دي النرصاوي 
ع�ن »اع�داد خط�ة متكامل�ة بخص�وص العمل 
الج�اد لتفعيل م�روع قانون الب�رصة عاصمة 
الع�راق االقتصادي�ة«.و قال الن�رصاوي يف بيان 
ملكتب�ه االعالمي تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه 
»ت�م تش�كيل لجن�ة عليا تتك�ون م�ن الحكومة 
املحلي�ة بش�قيها التنفي�ذي و التريعي لغرض 
تفيل هذا الق�رار«.و اضاف النرصاوي ان »هناك 
عدد م�ن املش�اريع  و الق�رارات املنضوية تحت 
ه�ذا امل�روع منها  فتح س�وق ل�أوراق املالية 
و اعط�اء فرص اوس�ع لأس�تثمار باالضافة اىل 
توس�ع الصالحيات باملناذ الحدودية«.من جانب 
آخر أعل�ن محافظ الب�رصة  أن »إعمال مروع 
البنى التحتي�ة يف منطقة املراق الجديد وس�ط 
املدينة ، ستنجز يف منتصف شهر رمضان املبارك 
املقبل«.وقال محافظ البرصة يف ترصيح صحفي 
عق�ب جولة أجراها يف املنطق�ة إن جميع املنازل 
ت�م ربطه�ا باملجاري فيم�ا تم املب�ارشة بأعمال 
أكساء الش�وارع ، مبيناً إن اإلعمال وصلت نسبة 
االنج�از فيه�ا نح�و 80% ، الفتاً اىل أن األس�بوع 
املقبل سيش�هد املبارشة بأعمال البنى التحتية يف 
منطقة التميمية .«كما ااعلن ن امس االثنني، عن 
»مروع القبلة املتكامل، بعد استحصال موافقة 
وزارة التخطي�ط إلعالن امل�روع أمام الركات 
الراغب�ة بالتنفي�ذ، فيم�ا دع�ا املحاف�ظ كاف�ة 
ال�ركات األجنبية املتخصصة بتنفيذ مش�اريع 
مماثل�ة إىل التقديم للمروع.وقال النرصاوي ان 
حكومة البرصة أعدت جدوالً لإلعالن يحتوي عىل 
املواصف�ات املطلوب تنفيذها م�ن قبل الركات 
املتقدم�ة، فيم�ا اش�رطت الحكوم�ة إن تك�ون 
الركة املتقدم�ة للتنفيذ أجنبية«.وأش�ار إىل إن 

»من ب�ني الروط التي وضعت يف جدول اإلعالن، 
إن يك�ون العم�ل خالل 24 س�اعة بثالث وجبات 

عم�ل، مبيناً ان م�دة اإلعالن حددت ب�� 30 يوماً 
وستكون هناك دعوات ترسل اىل جميع السفارات 

والقنصلي�ات األجنبي�ة يف بغ�داد لغ�رض تقديم 
رشكاته�ا الرصين�ة.وكان الن�رصاوي ق�د اعلن 

سابقا ،عن املبارشة بتنفيذ اكساء شوارع منطقة 
»ح�ي الحس�ني ) وس�ط املحافظ�ة («.واوضح 

محاف�ظ الب�رصة يف جول�ة ميداني�ة ارشف من 
خاللها عىل اكس�اء املنطق�ة الثالثة ضمن احياء 
)حي الحس�ن(، ان »ه�ذه املنطقة عانت عىل مر 
العق�ود املاضية من قلة الخدم�ات املقدمة اليها، 
االم�ر ال�ذي عمدنا م�ن خالله ع�ىل تنفيذ خطة 
تتضمن تش�ييد البن�ى التحتية للمنطق�ة الثالثة 
وحي املستطيل التي شارفت اىل االكتمال من املاء 
واملجاري واكس�اء الش�وارع وربط الدور بشكل 
كامل«.واكد النرصاوي، عن »البدء بعملية تبليط 
الش�وارع بعد اكم�ال املقرن�ص، اذ اطلعنا اليوم 
عىل العمل وهو يس�ري بوترية رسيعة ودقة عالية 
وس�نعمل عىل اكمال منطقة حي الحسني بشكل 
كامل من البنى التحية قبل عيد رمضان القادم«، 
مبيناً ان »شارع القائم ستبارش به رشكة النفط، 
عىل ان يربط مبارشة مع منطقة حي املستطيل، 
اما ش�ارع التأميم مازال العمل به قائماً عىل امل 

ان ينجز خالل شهر من االن«.
وكش�ف عن وج�ود مش�اكل يف )حي الش�علة(، 
بس�بب الرك�ة املنف�ذة الت�ي تلكئ�ت يف تنفيذ 
املروع، وبالتايل سيتم احالة املروع اىل رشكة 
اخ�رى تك�ون رصين�ة وذات مواصف�ات فني�ة 
عالية.ب�دوره ق�ال مدير املروع طاه�ر جبار، 
ان »منطق�ة املس�تطيل كان�ت مس�تعصية عىل 
الركات السابقة ملا فيها من معوقات عمل منها 
مياه املجاري«، مشرياً اىل ان »الركة استطاعت 
ان تتخلص من املياه السطحية وتبليط اكثر من 
25% من الش�وارع خالل فرة خمس�ة ايام، ومن 
املؤم�ل ان تنج�ز كافة اعمال ش�ارع املس�تطيل 
يوم 2017/5/15«، موضحاً ان »طول الش�ارع 
يصل اىل حوايل 130مر اما عدد الشوارع يصل اىل 
67 ش�ارع، بكلفة اجمالية ملروع البنى التحية 
وتبليط ش�وارع )حي الحس�ني( تجاوزت ال� 50 

مليار دينار.

حمافظ البرصة يعلن قرب إعداد خطة لتفعيل قانون عاصمة العراق االقتصادية
أشار إىل اجناز البنى التحتية ملنطقة املشراق وإعالن مشروع القبلة املتكامل
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السمنت تفتتح حمطة توليد 
الطاقة الكهربائية يف الساموة

االعامر اهلنديس تتعاقد مع من رشكة )TQCSI( االسرتالية للحصول عىل شهادة اجلودة الدولية

النفط يرتفع إىل »52« دوالرًا للربميل

التجارة: انجاز طبع اكثر من مليون بطاقة متوينية للعوائل يف جانب الرصافة

ذي قار تعلن اكامل متطلبات التشغيل الدويل وتدشن مطار النارصية برحلة إىل طهران

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت الرك�ة العام�ة للس�منت العراقية 
محط�ة تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة يف معمل 
جهوده�ا  ع�ىل  مؤك�دة  الس�ماوة،  س�منت 
وس�عيها الدائم للنه�وض بصناعة الس�منت 
يف العراق.وذك�ر بي�ان ل�وزارة الصناع�ة ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »برعاي�ة وزير 
الصناع�ة واملع�ادن محمد ش�ياع الس�وداني 
افتتح�ت الرك�ة العام�ة للس�منت العراقية 
محط�ة تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة يف معمل 
سمنت السماوة التي تتكون من ثالثة وحدات 
توليدية بطاقة إجمالي�ة تبلغ )12( ميكاواط 
بواقع )4( ميكاواط ل�كل وحدة وتحتوي عىل 
منظومة تزامن وسيطرة مع الشبكة الوطنية 
واملحطة تعد أحد مشاريع الخطة االستثمارية 
لع�ام 20111 الت�ي ت�م التعاق�د م�ع الركة 
العام�ة للصناع�ات الكهربائي�ة وااللكرونية 
دين�ار  ملي�ار   )19( بكلف�ة  تنفيذه�ا  ع�ىل 
ومن من�اىشء أملانية وفرنس�ية. وق�د أقيمت 
احتفالي�ة خاص�ة به�ذه املناس�بة حرضها 
رئيس وأعضاء مجلس محافظة املثنى ومدراء 
الدوائ�ر يف املحافظ�ة وعدد من املس�ؤولني يف 
ال�وزارة والركة«.واض�اف البي�ان ان »مدير 
عام الركة العامة للس�منت العراقية  نارص 
ادريس املدن�ي يف الكلمة الت�ي ألقاها يف حفل 
االفتتاح ممثال عن الوزير أش�اد باالنتصارات 
الباه�رة الت�ي يحققها أبناء القوات املس�لحة 
بكل صنوفها والحش�د الش�عبي والعش�ائري 
عىل أعداء اإلنس�انية تنظيم داعش اإلرهابي ، 
قائال ان »موعد تحقيق النرص الناجز وتحرير 
كامل أرايض الوطن ب�ات قريبا ، مثمنا جهود 
كل م�ن س�اهم بتحقي�ق هذا اإلنج�از معتربا 
اي�اه دليل واضح عىل حرص وتعاون وتعاضد 
جمي�ع العاملني يف الركة وش�عورهم الكبري 
باملسؤولية الحقيقية تجاه الوزارة والحكومة 
، مؤك�دا ع�ىل أن ه�ذا امل�روع سيس�هم يف 
تغذي�ة معم�ل س�منت الس�ماوة ومحافظ�ة 
املثنى بالطاقة الكهربائية ماس�يكون له األثر 
اإليجاب�ي ع�ىل املعم�ل واملحافظ�ة واملواطن 
الس�ماوي« .ولفت املدني إىل التحديات الكبرية 
التي واجهت قطاع الصناعة يف العراق بعد عام 
2003 نتيجة األحداث السياسية واألمنية التي 
م�رت بالبلد ، مش�ريا يف الوقت ذات�ه إىل توجه 
الحكومة نحو دع�م الصناعة الوطنية واملنتج 
املح�ي من خالل إص�دار العديد م�ن القرارات 
املنتج�ات  حماي�ة  قوان�ني  وتفعي�ل  املهم�ة 
العراقي�ة والتعرفة الكمركي�ة لغرض تطوير 
الركات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية 
ملنتجاتها وبالتايل إع�ادة الصناعة العراقية إىل 
س�ابق عهده�ا يف رفد ميزاني�ة الدولة وتعزيز 
االقتص�اد الوطني ».ودع�ا املدني إىل »رضورة 
تضافر جه�ود الحكومة املركزي�ة وحكومات 
املحافظات بغية تحقي�ق املزيد من االنجازات 
الدخ�ل  مص�ادر  لتنوي�ع  واملثم�رة  املتمي�زة 

واإلسهام يف التنمية االقتصادية للبلد.

   المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

أعلن�ت دائرة االعم�ار الهنديس احدى تش�كيالت وزارة 
االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة ع�ن »تعاقدها 
مع رشكة )TQCSI( االس�رالية لغ�رض حصولها عىل 

شهادة الجودة الدولية ضمن املواصفات العاملية
.»)ISO 9001 : 2008(

وقال�ت مديرة عام دائرة االعم�ار الهنديس وكالة أحالم 
سعيد جواد يف حديث ل�«املستقبل العراقي«، ان »الدائرة 
تعت�زم الحص�ول ع�ىل ش�هادة الج�ودة الدولية ضمن 
املواصفات العاملية)ISO 9001 : 2008( يف مجال تقديم 
التصاميم واالستش�ارات الهندس�ية من خالل تعاقدنا 
املانح�ة للش�هادة  م�ع رشك�ة )TQCSI( االس�رالية 

الدولي�ة ،مبين�ة ان »ه�ذا التعاق�د س�يحقق سياس�ة 
وأه�داف الجودة للدائرة وس�يكون له التأث�ري االيجابي 
عىل ج�ودة التصامي�م وفاعلية تش�غيلها واالداء العايل 
عىل كس�ب ثقة ورض�ا زبائنها مع االلتزام بالتحس�ني 
املستمر لجودة تصاميمها مما يؤدي اىل تحقيق النجاح 
واالزدهار للدائرة باالضافة اىل زيادة قدرتها التنافس�ية 

مع الركات االخرى«.
وأضاف�ت مديرة عام الدائ�رة ان »الفريق االستش�اري 
للركة املانحة االسرالية )TQCSI(أنجز مرحلة دراسة 
وثائ�ق نظام أدارة الجودة واالنتق�ال اىل مرحلة التدقيق 
امليداني وأس�تكمال عملية التدقي�ق الخارجي التي قام 
بها وتقييم حس�ن أداء الدائرة ودرجة نضج نظام ادارة 
الجودة فيها وكفاءة الدائرة يف تلبية متطلبات الحصول 

.»)ISO 9001:2008( عىل شهادة
واشارت اىل ان »الدائرة مستمرة بالتطوير الفعال لرفع 
كفاءة مس�توى اداء نظ�ام ادارة الجودة ، منوهة اىل ان 
»الدائرة تمتلك الخربات الكفؤءه يف تقديم االستش�ارات 
الهندس�ية واعداد التصاميم  اضافة ان الدائرة كرس�ت 
كاف�ة جهودها لتحس�ني وتطوي�ر قدراتها التنافس�ية 
يف املج�االت الت�ي تدخل الجودة اس�اس عملها من اجل 
تحقي�ق املواصف�ات املطلوب�ة بش�كل يف�وق توقعات 

الزبون«.
وأكدت ان »الهدف من الحصول عىل شهادة

)ISO 9001:2008( ه�و يه�دف اىل مواكب�ة التط�ور 
العلمي يف العالم وهذا سينعكس تطبيقة ايجابا بالعراق 

لالرتقاء اىل اعىل املستويات .

   بغداد / المستقبل العراقي

قفزت أسعار النفط أكثر من اثنني باملئة 
ام�س االثن�ني إىل 52 دوالرا بع�د أن قال 
وزيرا الطاقة يف الس�عودية وروس�يا إن 
ثم�ة رضورة لتمدي�د تخفيضات اإلنتاج 

لتستمر يف عام 2018«.
وق�ال وزي�ر الطاق�ة الس�عودي خال�د 
الفالح ونظريه الرويس ألكس�ندر نوفاك 
الي�وم االثن�ني يف بك�ني إن التخفيضات 

ينبغي أن تمدد ملدة تس�عة أش�هر أخرى 
حتى مارس آذار 2018.وهي فرة أطول 
من خي�ار تمديد التخفيضات ملدة س�تة 
أشهر الوارد يف اتفاق بني أوبك واملنتجني 
م�ن خارجها.وبلغ س�عر خ�ام القياس 
العامل�ي برن�ت يف العقود اآلجل�ة 52.04 
دوالر للربميل بارتفاع 1.20 دوالر بحلول 
الساعة 0847 بتوقيت جرينتش وسجل 
خ�الل تعامالت الي�وم 52.26 دوالر وهو 

األعىل منذ 26 أبريل نيسان.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة التخطيط واملتابع�ة يف وزارة التجارة عن 
انجاز طبع اكثر من )1050444( بطاقة تموينية وذلك 
بادخ�ال البيانات الخاص�ه باالفراد والعوائ�ل للبطاقة 

التمويني�ة .اك�دت ذلك ابتهال هاش�م صابط مدير عام 
الدائرة واضاف�ت بان املالكات الفني�ة لدائرة التخطيط 
واملتابع�ه تواصل العم�ل بادخال البيان�ات معلنة بذلك 
االنتهاء من طبع البطاق�ات التموينيه لجانب الرصافه 
م�ن بغداد واملبارشة بجانب الك�رخ ومن ثم املحافظات 

تباعا .واش�ارت صاب�ط بان توزيع تل�ك البطاقات عىل 
املواطنني سيكون حال االنتهاء من كل محافظة وبمبلغ 
1000 دينار للبطاق�ه الواحده يذكر ان البطاقه طبعت 
يف مطاب�ع حكوميه وبمواصفات عاليه يصعب التالعب 

فيها ولعامي 2017- 2018.

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن النائ�ب األول ملحافظ ذي قار ع�ادل الدخيي »إنهاء 
كافة االستعدادات الخاصة بالتشغيل الدويل ملطار النارصية 
واالس�تعداد لتدش�ني أوىل الرح�الت الدولي�ة املب�ارشة إىل 
العاصمة اإليرانية طهران يوم األحد املقبل« .وافاد مصدر 
اعالمي يف مكتبه ل�«املستقبل العراقي«، ان » الدخيي قال 
» إن التجهيزات واالس�تعدادات الالزمة ملتطلبات التشغيل 
ال�دويل للرحالت الدولية املغ�ادرة والقادمة م�ن املطارات 
الدولي�ة لل�دول املج�اورة اكتمل�ت بعد تجهي�ز منظومة 
تحقيق هوية املسافرين ) البايسز ( وتزويده باإلمكانات 

التقني�ة والبري�ة لبدء الرح�الت املنتظم�ة واملبارشة إىل 
مطار النارصية الدويل » .وأكد الدخيي » تس�يري أوىل رحلة 
دولي�ة تابعة للخط�وط الجوية العراقي�ة لتحط يف مطار 

طه�ران ال�دويل يوم األح�د املقب�ل يف خطوة جدي�دة لبدء 
تش�غيل مطار النارصي�ة كمطار دويل يص�ل اىل املطارات 
الدولية بالدول املجاورة ويستقبل الرحالت الدولية بصورة 
منتظمة وتحقيق رغبة أهايل ذي قار بالسفر مبارشة من 
مط�ار املحافظة الذي يعمل بواقع ثالث رحالت أس�بوعيا 
يف الوق�ت الح�ارض » .واش�ار نائب محاف�ظ ذي قار إىل » 
تحدي الظ�روف واملنغصات التي تحاول التأثري عىل س�ري 
عمل املطار وتجاوزها » ، مش�يداً » بالجهود الجارية التي 
يبذله�ا وزير النقل واهتمامه بتطوي�ر العمل نحو مديات 
أوس�ع » .وش�دد عىل » حرصه لتحقيق التطلعات وُحسن 
استقبال املس�افرين وإنهاء اجراءاتهم بكل يرس وسهولة 

متمنياً التوفيق للجميع .

هيئة القرض الياباين يف املوانئ العراقية تفتح عطاءات 
أربع رشكات لتأهيل ميناء خور الزبري

    البصرة / المستقبل العراقي

افتتحت هيئة القرض الياباني يف املوانئ العراقية عطاءات أربعة رشكات لتأهيل 
ميناء خور الزبري.وافاد بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »بحضور مفتش 
ع�ام وزارة النق�ل قيرص احمد ومعاونه صادق فالح ورئيس املهندس�ني مدير 
عام املوانئ العراقية رياض س�وادي ش�مخي ومفتش ع�ام املنطقة الجنوبية 
يرس عب�اس ومدير هيئ�ة القرض الياباني رئيس املهندس�ني طال�ب عبد الله 
»افتتح�ت رشكة املوانئ العراقية، صباح اليوم االح�د، عطاءات أربعة رشكات 
متقدم�ة لبناء وتوريد وحدات بحرية لتأهيل مين�اء خور الزبري ضمن املرحلة 
الثانية لهيئة القرض الياباني، وقد حرض فتح العطاءات رئيس اللجنة املشكلة 
لفتح العطاءات رئيس املهندس�ني عبد الواحد قاس�م واعضاء لجنته«.واش�ار 
البي�ان اىل ان »اربعة رشكات تنافس�ت للف�وز باملروع وه�ي رشكة كاردام 
االس�بانية ورشكة تويوتا اليابانية ورشكة جوار الخليج االمارتية ورشكة نان 
تونك الصينية حيث ستنتفع من املروع دوائر الشؤون البحرية وقسم الحفر 
البحري وتش�مل املرحلة الثانية لتأهيل ميناء خ�ور الزبري بناء وتوريد وحدات 
بحرية )package3A ( ساحبات بحرية قدرة 35 طن عدد 2 وزورق ربط طول 
15م�ر ع�دد 4 وزورق ربط طول 11 مر عدد 4 وزورق عمل عدد 1 وس�احبة 

متعددة.

الزراعة: انتاج العراق من احلنطة
بلغ أكثر من »3« ماليني طن

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، عن انتاج العراق من محصول القمح لهذا العام، مش�ريا 
إىل أن�ه بلغ أكث�ر من 3 ماليني طن.وق�ال الوكيل الفني ل�وزارة الزراعة مهدي 
ضمد القييس يف بيان تلقته«املس�تقبل العراقي«، إن »القطاع الزراعي س�يوفر 
80% م�ن احتياج محصول الحنطة حيث يقدر انتاج الحنطة لهذا العام بحدود 
3 مالي�ني و650 ألف طن، وقد توس�ع انتاج الحنطة ضم�ن الربنامج الوطني 
لتنمي�ة زراعة الحنط�ة يف العراق«.وأض�اف القييس، أن »الك�وادر املختصة يف 
الربنام�ج الوطني لتنمية زراعة الحنطة يف العراق اس�تنبطت اصناف متحملة 
للملوح�ة وذات ج�ودة عالي�ة وهم�ا صنف�ي الف�رات و دجل�ة«، الفت�ا اىل ان 
»املس�احات املزروعة تحت مظل�ة هذا الربنامج بلغت ح�وايل 3 ماليني دونم«.

وأوضح، »كما تم تنفيذ برنامج موازي وس�اند للربنامج الوطني وهو برنامج 
إكثار ب�ذور الرتب العليا للحنطة والذي س�يعزز من زي�ادة االنتاج واالنتاجية 
ملحص�ول الحنطة ويرسع من الوص�ول اىل االكتفاء الذاتي م�ن هذا املحصول 
الس�راتيجي«.وبني، أن »تحقي�ق االم�ن الغذائ�ي للف�رد العراقي ه�و الهدف 
االس�اس الذي التي تس�عى الوزارة لتحقيقه«.وأش�ار القييس، إىل أن »الكوادر 
املختصة تعمل لتنفيذ الربامج ضمن خطط زراعية قصرية ومتوس�طة وبعيدة 

االمد، ونفذت العديد منها يف القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.

رشكة توزيع املنتجات النفطية جتهز حمطة وقود البياع بالبنزين املمتاز
    بغداد / المستقبل العراقي

رشع�ت رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة بتجهيز 
محطة وقود البياع بالبنزي�ن عايل االوكتني لتزويد 
املواطن�ني به�ذا النوع م�ن الوقود بص�ورة يومية 
وبطاق�ة خزني�ة تق�در ب 224000 وبمع�دل  26 
مضخة. مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية 
املهن�دس عي عبد الكريم املوس�وي بني ان افتتاح 

محطة لتجهي�ز املواطنني بالبنزي�ن عايل األوكتني 
يف قاط�ع الك�رخ جاء بع�د زيادة الطل�ب عىل هذا 
الن�وع من الوقود خاصة م�ع قدوم فصل الصيف، 
فض�ال عن كونه م�ن أنواع الوق�ود صديقة البيئة، 
الفت�ا اىل ان منفذ البياع يس�تهدف املس�تهلكني يف 
مناطق الجنوب الغربي لبغداد وتضاف اىل محطات 
عدي�دة يف بغ�داد تجه�ز ه�ذا النوع م�ن الوقود يف 
جانبي الكرخ والرصافة . املوس�وي أشار أيضا اىل 

ان افتتاح محطات خاصة بالبنزين املمتاز ال يأتي 
عىل حساب البنزين العادي انما مكملة له وحسب 
نوعية الطلب بالنسبة للمواطن العراقي، مؤكدا ان 
افتتاح محط�ة البياع جاء بع�د اخضاعها لعملية 
تأهيل ش�املة، يف حني بني ان الركة لديها الكثري 
من الخط�ط الطموحة لالرتقاء بالواقع التجهيزي 
يف بغداد وعموم محافظات العراق. يذكر ان رشكة 
توزيع املنتجات النفطية تجهز املواطنني بالبنزين 

املحس�ن والبنزين املمتاز ع�ايل االوكتني عرب منافذ 
محددة م�ن العاصمة بغداد حي�ث بلغت املحطات 
الت�ي تجهز البنزي�ن املمتاز ما يق�ارب 9 محطات 
عالوة عىل  ان فروع الركة يف املحافظات العراقية 
ايضا حرصت عىل توف�ري محطات خاصة لتجهيز 
هذا النوع م�ن البنزين لخدمة املواطنني كما أهلت 
الكث�ري من منافذ التجهي�ز لالرتقاء بها اىل مصاف 

محطات الوقود يف دول املنطقة والعالم.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1441( الثالثاء  16  آيار  2017 اعالنات7

إلحاقـا بكتابنـا ذي العــدد ب/2244 
فــ ي 2017/5/14 والخاص بإعــالن 
أول للمناقصـــــة 1/ كهربـــــاء 

توزيـــع /ش /2017 مشــروع 
)تجهيـز وفحص وتنفيـذ مواد لغرض 
لإليصـال التيـار الكهربائـي للمدينـة 
باسـتخدام  الربجسـية  يف  الكرفانيـة 

حلــقة 33 ك .ف مـــن خـــط 
) برجسية /مرشف 1( 33 ك .ف ونصب 

محوالت 33/0,44 ك.ف(  
نـــود إن ننـــوه إىل تغري مدة تجهيز 
املرشوع لتكون )مـدة التنفيذ 25 يوم  

بدالً من مدة التجهيز 25 يوم(.

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

م/ تنويه

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد: /  2263
التاريخ: 15 /2017/5 

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية
ذات  يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

السالسل
العدد 1888 / 2017

التاريخ 15 / 5 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / عامر تركي موىس

اقامت املدعية ارساء حسن عيىس الدعوى 
املرقمة اعاله امـام هذه املحكمة تطالبك 
فيها نفقة اطفال وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
املحيل لذا قـرر تبليغك اعالنـًا بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني للحضـور امـام هذه 
املحكمة يوم املرافعـة املصادف 28 / 5 / 
2017 الساعة التاسـعة صباحاً ويف حالة 
عدم حضـورك او مـن ينوب عنـك قانوناً 
ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

االصول  
القايض / عباس حمسن مشجل

مجلس القضاء االعىل
االنبـار  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة الرمادي

العدد 1331 / ب / 2013 
إىل املدعى عليه / ياسني طه فارس

م / اعالن
 2013  / ب   /  1221 املرقمـة  للدعـوى 
واملقامـة من قبـل املدعي ) السـيد مدير 
بلدية الرمادي / اضافة لوظيفته ( والذي 
يطلب فيها ابطال واعادة تسجيل القطعة 
املرقمـة 61 / م 81 الصوفيـة الجنوبية 
باسم دائرة املدعي – قررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور يوم 
املرافعة املوافق 4 / 6 / 2017 او ارسـال 
من ينوب عنك قانونا وبعكسـه ستجري 
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية

العدد اليومي 12110
السجل 61

التاريخ 7 / 5 / 2017   

انذار
بواسطة السيد الكاتب العدل يف االعظمية املحرتم   

اىل املشـرتي ثامر سـتار جبار عنوانه بغداد حي صدام السكني م 
س 1808 ز 34 د ش 1  

جهة االنذار / 
بالنظـر ملـي فرتة طويلـة باالتفـاق عـىل رشاء العقـار املرقم 
7259/3 مقاطعـة 19 العامرية بتاريـخ 2003/5/30 وبالرغم 
من توجيه االنذارات الشـفهية لكم واملطالبة الشخصية املتكررة 
للحضـور اىل مديرية التسـجيل العقاري الكـرخ الثانية اال انك لم 
تلبـي الطلب ولم تحرض علماً بأن العقـار اعاله قد حجز لصالح 
وحـدة الجرائـم املنضمة بموجـب كتابهم املرقـم 4245 يف 17 / 
12 / 2004 بنـاءاً عىل قيامك باعمـال مخالفة بالقانون بالعقار 
اعاله لذا ننذرك بوجوب الحضور يف املديرية اعاله وقيامكم برفع 
الحجز العقار العائد لنا خالل عرشة ايام وبعكسـه سـوف يعترب 
عقـد البيـع الواقع يف مـا بيننا الغيـاً وليس لك الحـق يف املطالبة 
بأي مبلغ وملجهولية محـل اقامتك تقرر نرش االعالن يف جريدتني 

رسميتني     
املنذر 

االسم الكامل : صالح مهدي شنشول الفرهود الوكيل عن سهامه 
عبـد فليح بموجـب الوكالة الصـادرة من كاتب عـدل االعظمية 
بالعـدد 11445 س 58 يف 2017/4/30 رقم الهوية الصادرة من 
نقابـة املحامـني 67090 يف 1976/1/2 العنـوان مجمع محاكم 

الرصافة 

الكاتب العدل

تدعو وزارة النقـل / الرشكة العامة ملوانئ 
العـراق / هيئـة القـرض اليابانـي .كافة 
الرشكات اليابانيـة حرصا للعاملة يف داخل 
العراق وخارجه . ،ذات االختصاص بأعمال 
بنـاء وتوريـد قطـع بحريـة متنوعـة  ،اىل 
املشـاركة ضمـن مـرشوع PKG 3B احـد 
مشـاريع املرحلة الثانية من اعـادة تأهيل 
قطاع املوانئ العراقية / اعادة تأهيل ميناء 
خـور الزبـري )IQ-P20(،املمـول مـن قبل 
الوكالـة اليابانية للتعاون الـدويل )جايكا( 
ولغـرض االطـالع عـىل رشوط املناقصـة 
وتفاصيلهـا يرجى زيارة املوقع االلكرتوني 
 )www.motrans.gov.iq( النقـل  بوزارة  الخاص 

او املوقع االلكرتوني الخاص بالرشكة
)www.scp.gov.iq(

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسـان /لجنة التقدير املرقم 80 
يف 2017/4/13  تاجـري االمـالك املدرجة مواصفاتهـا يف القائمة املرفقة 
طيا والبالغ عددها )40( ملك اسـتنادا لقانون بيـع وايجار اموال الدولة 
املرقـم )21( لسـنة 2013. فعىل مـن يرغب االشـرتاك باملزايـدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميسـان – سـكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل 
عن 25 % من القيمة املقدرة وسـتجري املزايدة خالل الدوام الرسـمي من 
اليـوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية 
امليمونة ويتحمل من ترسـوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية 

اجور قانونية اخرى.

دائرة التنفيذ السماوة
العدد 2016/828

التاريخ 2017/5/9
اعالن

اىل املدين جعفر طالب هادي
اصدرت هذه املديريـة تبليغ باالحالة القطعية مدة 
عرشة ايـام تبدا املدة مـن اليوم الثانـي لتبليغ عىل 
املديـن جعفر طالب هـادي ببيع سـهامك بالعقار 
املرقـم 39/1م5 ام التلـول والجالجـة بمبلـغ بيع 
ثمانيـة وعرشون مليون دينار ورد جواب من مركز 
رشطة الحي الجمهورية املرقم 3252 يف 2017/5/4 
واشعار مختار املنطقة بانك مجهولة محل االقامة 
عليه تقرر تبليغك بالصحف املحلية مدة عرشة ايام 
فقط املدة التبليغ من اليـوم الثاني لنرش بالصحف 
ويف حالـة عـدم الحضور اىل املديرية وتسـديد مبلغ 
مائة مليـون دينار للدائن عادل وارد رايض حسـب 
قرار محكمة بداءة السماوة املرقم 252/ب/2016 
يف 2016/3/7 سـتقوم املديرية تسـجيل سـهامك 
بالعقار املرقم 39/1م5 ام التلول والجالجة بأسـم 
الدائن املشـرتي عادل وارد رايض بمبلغ بيع ثمانية 
وعـرشون مليـون دينـار لـدى مديريـة التسـجيل 

العقاري املثنى وفق قانون التنفيذ
املنفذ العدل االول
جعفر حسني ال شرب

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء 
العدد 2013/2247
التاريخ 2017/5/8

تنويه
الحاقـا باالعالن املنشـور يف جريـدة البينة الجديدة 
بالعـدد )2703( يف 2017/5/3 وجريدة املسـتقبل 
نبـني  ان  نـود   2017/5/3 يف   )  1432( بالعـدد 
47940000000( سـبعة   ( املقـدرة  القيمـة  انـه 
واربعون مليار وتسـعمائة واربعـون مليون دينار 
وهي القيمة العمومية للعقار وقيمة سـهام املدين 
)4301694657( اربعة مليـارات وثالثمائة وواحد 
مليون وسـتمائة واربعة وتسـعون الف وسـتمائة 
وسـبعة وخمسون دينار وان سهام املدين مقدارها 
)89400896320( سـهم مـن اصـل االعتبار الكيل 
البالـغ )996323382000( سـهم وان اسـم املنفذ 
العدل هو السـيد رسول كريم املسلماوي لذا اقتىض 

التنويه 
املنفذ العدل االقدم
رسول كريم املسلماوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 

الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب

رقم الدعوى /55/ش/2017
التاريخ 2017/5/14

تبليغ
املدعية /رفل محمد ياسني

املدعـى عليـه /قسـور عبـد العزيز 
ياسني

اقامـت املدعيـة رفل محمد ياسـني 
/55 املرقمـة  الرشعيـة  الدعـوى 

املحكمـة  هـذه  امـام  ش/2017 
والتـي تطلـب فيها الحكـم بتصديق 
الطـالق الخارجـي الواقـع بتاريـخ 
محـل  وملجهوليـة   2014/11/3
اقامتك  حسـب ماجاء بورقة التبليغ 
الـواردة بكتـاب مركز رشطـة يثرب 
بالعدد أ/16 /1027 يف 2017/5/11 
وحسـب تاييـد املختار كامـل هادي 
مجهوليـة  ولثبـوت  عليـه  حسـني 
محل اقامتك قـررت املحكمة تبليغك 
يوميتـني  محليتـني  بصحيفتـني  
وتحديـد يـوم 2017/5/22 موعـدا 
للمرافعـة وعليـك الحضـور بموعـد 
عـدم  حالـة  وي  املحـدد  املرافعـة 
حضورك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

تنويه
ورد سـهوا يف نرش اعالن املزايدة رقم 
)13( لسنة 2017 الخاصة بالرشكة 
العامـة للنقـل البحـري بالتسلسـل 
)27( فيمـا يخـص املسـاحة علمـا 
ان املسـاحة الصحيحـة هي ) 250( 

وليس )300( لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
الدجيل

العدد /306/ش/2017
التاريخ 2017/5/14

اللـه جاسـم  املدعـى عليـه /جـار 
خميس 

اعالن
اقامت املدعية )ميالد فاضل حمودي 
/306 املرقمـة  الدعـوى  ضدكـم   )

ش/2017 امام هذه املحكمة والتي 
يطلب فيهـا التفريق للهجـر  ولعدم 
معرفة محل اقامتـك قررت املحكمة 
تبليغـك اعالنـا بواسـطة صحيفتني 
محليتـني  وعنـد عـدم حضـورك يف 
يـوم املرافعة املصادف 2017/5/25 
او ارسـال مـن ينوب عنك سـتجري 
املرافعـة بحقـك غيابيـا وعلنـا وفق 

القانون
القايض

اعالن 
بنـاء  عىل الطلـب املقدم من السـيد 
ظاهـر محسـن حميـد الـذي يطلب 
تسـجيل  لقبه وجعله )تويج ( فمن 
لديه اعـرتاض مراجعة هذه املديرية 
خـالل مـدة اقصاهـا عـرشة ايـام 
وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 24/ثانيا 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
تعلـن مديرية الوقـف الشـيعي يف املثنى عـن اجراء 
مزايـدة علنية لتاجري القطع املدرجـة ادناه واواقعة 
يف السـماوة  منطقة القشلة واملتخذة ساحة لوقوف 
ومبيت السـيارات فعـىل الراغبني االشـرتاك باملزايدة 
الحضور اىل مقر مديريتنا الكائن يف السماوة –املدخل 
الجنوبـي –قرب االذاعة بعد عرشة ايام تاريخ نرشه 
بالجريدة الرسـمية مسـتصحبني معهـم التامينات 
القانونية البالغة 20% من بـدل التقدير ويتحمل من 

ترسـو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن

حكمة بداءة بعقوبة
العدد 70/ب2017/2

التاريخ /2017/5/14
اعالن

تنفيـذا للقرار الصـادر من هذه املحكمـة يف الدعوى 
اعاله والقايض بازالة شـيوع العقار املوصوف ادناه 
بيعـا والعائد للسـيد ) رائد لطيف مهـدي ( ورشكائه 
والكتسـاب القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن 
بيعه يف الصحف املحلية )ملدة ثالثون يوما ( اعتبارا من 
اليـوم التايل للنرش فعىل من لـه الرغبة مراجعة  هذه 
املحكمة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% مـن القيمة املقـدرة له البالغـة ) 60.000.000 
سـتون مليون  دينـار ( بصك مصدق لحسـاب هذه 
املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية 
بعهدة الراغب االخري بعد السـاعة الثانية عرش ظهرا 
مـن يوم املزايدة وان الداللية ورسـوم التسـجيل عىل 

املشرتي
القايض
يارس لطيف كاظم

االوصـاف : 
1-ان العقـار  املرقـم 1144/2 مقاطعة 27 كاطون 
مسـاحته )200 مـرت ( يقـع يف بعقوبـة املفرق عىل 
شـارع فرعي بالقرب من مدرسـة الرسالة املحمدية 
االبتدائية عبارة عن دار سكن يتكون من طابق واحد 
يحتوي عىل مدخل وطارمة واسـتقبال وهول داخيل 
وصالة ودرج ومطبخ وغرفتي نوم احدهما محرتقة 
وان البناء من الطابوق والسـقف عـكادة وبيتونة يف 
الطابـق الثاني واالرضية مبلطة بالكايش القديم وان 

الدار غري مشغولة وقت الكشف 
خمسـة   )45.000.000  ( ارضـا  العقـار  2-قيمـة 

واربعون  مليون دينار 
3-قيمة العقار بناءا ) 15.000.000( خمسـة عرش 

مليون دينار
4-القيمة الكلية للعقار ارضا وبناءا ) 60.000.000( 

ستون مليون دينار

القايض
مازن وسمي فليح

رقم واسم المقاطعةرقم القطعةت
295قشلةقطعة -1-17
295قشلةقطعة -2-18
295قشلةقطعة -3-19

نوع ت
الملك

رقمه 
وموقعه

مساحته 
القيمة التقديرية مدة االيجارم2

رقما
القيمة التقديرية كتابا

سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت1
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت2
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت3
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت4
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت5
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت6
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت7
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت8
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت9
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت10
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت11
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت12
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت13
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت14
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت15
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت16
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت17
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت18
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت19
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت20
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت21
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت22
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت23
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات30الميمونةحانوت24
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت25
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات70الميمونةفندق26
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت27
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت28
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت29
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت30
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت31
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت32
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت33
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت34
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات30الميمونةحانوت35
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات30الميمونةحانوت36
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات50الميمونةحانوت37
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات50الميمونةحانوت38
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات50الميمونةحانوت39
مليون وثمانمائة الف دينار1800000ثالث سنوات30الميمونةمطعم40

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 136 

التاريخ: 2017/4/19 وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

أعالن

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة
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         فاخر الداغري

أربع واربعون قصيدة شدا بها فكر 
الش�اعر قي�س الحس�يني ضمتها 
تحت هذا االسم “ قادم من الضباب” 
فهي تحمل عنوان القصيدة الثانية 

في هذه المجموعة .
وحبذا لو اس�ماها “ قيث�ارة الحب 
أو معشوقة الفجر أوعاشقة الورد 
كونها احس�اس بالجم�ال المطلق 
الذي يكتن�ف الش�اعر إذ إن معظم 
التوج�ه  تعال�ج  غزلي�ة  القصائ�د 
الشبابي عند الشاعر فهو يهديها “ 
الى كل شيء جميل تحاوره عيناها 
فيزه�وا اخض�راراً ويس�موا عل�ى 
مبس�م االمنيات اغاري�د عصفورة 

تناجي هذاراً” .
إنها تعبير يقطع الشك باليقين من 
إن الش�اعر الحسيني يخاطب لياله 

فيقول لها على ص118 
لعاشقة الورد التي تستفزني 

بحرف من الشعر المموسق قاتل
يسيل من النجوى يمور مشاعراً

تفيض حناناً كالغيوم الهواطل
ويقطع الش�اعر عهداً على نفس�ه 
بأن�ه يعي�ش هواجس�اً ومش�اعراً 
وجداني�ة حظي�ت به�ا ص119 و 

ص120 .
لعاشقة الود التي صار حبها 

أكاليل ريحان يغطي سواحلي 
سأبقى على العهد الذي قد كتبته 

بدمع القوافي عاشقاُ غير راحِل
وحسناً فعل وجميالً صنع الحسيني 
يوم جع�ل قصي�دة “ بغ�داد أنِت “ 
أولى قصائده اعترافاً منه بالمكانة 
األدبية التي عليه�ا عاصمة العراق 
االشم متواصالً مع الشاعر الراحل 
الس�يد مصطفى جم�ال الدين يوم 
ناجى بغ�داد بقصي�دة عصماء قّل 

نظيرها 
بغ�داد ما اش�تبكت علي�ك االعصر       

إالّ ذوت ووريق غصنك أخضر 
ووس�ط هذا الخض�م األدبي يقول 
لنا الشاعر الحسيني على ص7 من 

هذه لمجموعة الشعرية :
بغداد انِت وفيِك الشعر يكتمل 
لوالك أم بالدي النتهى الغزل 

لوالك ما المس االحساس قافيتي 
وال تراقص قلب او بكت مقل 
وال تنفس صبح الحب في أفٍق

وال نما في فؤادي العاشق األمل 
ملهم�ة  ص�وت  يص�دح  وهن�ا 
االحس�اس بقيم�ة الوط�ن فيروز 
حين ق�ال ونظم االخ�وان رحباني 

قصيدة :
بغداد والشعراء والصور 

ذهب الزمان وضوؤه العطر 
يا الف ليلة يا مكملة االعراس 

ويغسل وجهك القمر
ويرد الشاعر الحسيني مبتهجاً :

آمنُت بالشعر إذ بغداد قبلته 
وإذ قواف�ي ف�ي اله�وى بالش�وق 

تبتهل 
وتأتي هذه المجموع�ة نتاجاً أدبياً 
نوعي�اً تح�ت عن�وان “ ق�ادم م�ن 
الش�اعر  فيه�ا  يناج�ي  الضب�اب” 
معش�وقته بغداد لتتصف�ح دفاتره 
وتمس�ح عل�ى خ�ده فه�و حزي�ن 
حين يفارقها متوسالً بها ان تبقى 
انشودة الحب التي طرّزها بأنامله:

آت اليك تصفحي دفاتري 
فأنا اليك وهبت كل مشاعري 

آٍت اليك تهزني انشودة 
طرز لحنها بجواهر 

يجتاحني وجد تقاطر في دمي 
حتى نسيت مدائني وحواضري 

وينتقل شاعرنا مرحباً بكل جوارحه 
بانعق�اد مؤتمر التأبين في س�وق 

الش�يوخ لفقد الراح�ل جمال الدين 
وهو يكفكف دمع�اً فيقدم قصيدة 
مآلى بالمشاعر اإلنسانية يهدر بها 
تحت س�ماء مدينة القوافي فيقول 

:مرحباً يا بناة فكٍر عتيد 
في ديار لشاعر غريد

مرحباً يا شداة لحن مقفى 
ونمت عزمه سوافي البيد 

وتأتي هذه القصيدة مش�اركة من 
الش�اعر الحس�يني بمهرجان ادبي 
اقامه أدباء سوق الشيوخ حزناً على 
رحي�ل جمال الدين الى الدار اآلخرة 
إذ يبقى الوفاء مالزماً لهذه المدينة 
التي حيرت الشاعر المصري صالح 
رمضان الصاوي الذي كان مدرس�اً 
ل�الدب العربي في ثانوية الناصرية 
في مطل�ع الخمس�ينيات ، ويدعى 
الى مناسبات كانت تقيمها االسرة 
االدبي�ة فيه�ا فقال ق�والً نعت فيه 
مدين�ة القوافي بث�الث صفات في 

تساؤل مشروع تكتنفه الحيرة 
ع�كاٌض أن�ت ي�ا س�وق القواف�ي           

أكندة أم تميٌم أم مناف ؟
ويهب الش�اعر الحسيني مستذكراً 
االدب الج�م ال�ذي كان عليه الفقيد 
الش�يخ جمي�ل حي�در ال�ذي وافته 
المني�ة بع�د ان صلى ص�الة الفجر 
حيث ارقت مش�اعره هذه المأساة 
فبات مهموماً مواس�ياً نجله السيد 

وميض حيدر .
ذكرتك فاعترى جسمي نحوًل

فكيف أبث نجوى ... ما أقول ؟؟؟
تملكني الهام فجدت دمعاً

وايقظني الفراق وذا يطول 
وفي ذكراك تلتهب الحنايا 

وجمر بات في قلبي يصول 
وبعد تعداد مآث�ر الفقيد يقف على 
اعتاب مدينته س�وق الشيوخ ناعتاً 
إياها بأن فيها بيوتات للمجد ترعى 

العال�م واألدب م�ن آل حي�در فهم 
اس�رة المرجعي�ة الديني�ة في هذه 

المدينة .
وفي سوق الشيوخ بيوت مجد

نمت وترعرعت فيها العقول 
وانبتت الشموخ بدار غٍر

كما نبتت على االرض الحقول 
وتأتي قصيدة “ الى الش�هيد “على 
م�ن  تكري�م  ف�ي  عنوان�اً  ص63 
ضحى بنفس�ه ف�ي س�بيل الوطن 
فآثر االستش�هاد دفاع�اً عنه ليبق 
العراق عزيزاً مصاناً بدماء الشهداء 
الذي�ن دافعوا ع�ن القيم الحضارية 
ع�ن  دفاع�اً  الوطني�ة  والمواق�ف 

وطنهم العراق .
أودع في كل يوم قمراً

ونجمة حب سناها يغور 
اودع كحل جفون المطر 
وارشف دمعاً وابني قبور

ويظ�ل الغزل مهيمناً على الش�اعر 
فيتالش�ى عش�قاً وي�ذوب صبابة 
ويظ�ل هيمان�اً ف�ي لح�ن الح�ب ، 
واله�وى العذري وتظل معش�وقة 

القمر لياله التي ارقته 
اليِك وحدِك يا معشوقة القمر 
ابث اشواق قلبي ساعة السحر

اط�وف هيم�ان لحن الحب يس�كن 
بي

وزهو قيثارتي يسمو على الوتر 
وتبق�ى “ نخلة البرح�ي “ نموذجاً 
حياً لباسقات نخيل سوق الشيوخ 

سرى فيه حزن الناي لحناً مؤنثاً
فرنمه شوقاً على نغمٍة حيرى
إلى نخلة البرحي ينثال صادحاً
بأشواقه شدواً فقالت له عذراً

وختاماً تبقى سوق الشيوخ مدينة 
القوافي ف�ي المهرجان�ات االدبية 
تلقى فيها القصائد بعفوية واقتدار 

نوعي 

           عبد الرحمن عناد وناس 

عان�ت في حياتها م�ن العزلة والمرض 
والحرمان العاطف�ي ، لكن ذلك لم يحل 
بينها واإلبداع االدبي ، وإتقان تسع لغات 
. نش�رت كتاباته�ا األول�ى وهي صبية 
وبأس�م مس�تعار ، وكان له�ا صال�ون 
أدب�ي تعق�ده كل ي�وم ثالث�اء ، عرف�ت 
بس�عة األف�ق ورق�ة الش�عور وجمال 
اللغ�ة ، جمعت بي�ن االدب والصحافة ، 
وانتهت حياتها وهي تعاني من الوحدة 

والمرض وجحود األقربين إليها .
مي زيادة ١٨٨٦ - ١٩٤١ 

روائية ، ش�اعرة ، مترجم�ة ، صحفية 
فلسطينية 

ولدت في الناصرة بفلسطين الب لبناني 
وأم فلسطينية 

تلقت دراس�تها االبتدائية ف�ي الناصرة 
والثانوية في لبنان 

انتقل�ت عام ١٩٠٧مع أس�رتها لإلقامة 
في القاهرة 

درست في كلية اآلداب ، وأتقنت اللغات 
اإليطالي�ة   ، اإلنكليزي�ة   ، الفرنس�ية 
 ، الالتيني�ة   ، اإلس�بانية   ، األلماني�ة   ،

اليونانية ، السريانية 
الفرنس�ية  اللغتي�ن  بتدري�س  عمل�ت 
واإلنكليزية ، وانش�غلت بأتقان العربية 
، وتجوي�د التعبي�ر بها .تابعت دراس�ة 
االدب العرب�ي والتاريخ اإلس�المي في 

جامعة القاهرة 
نش�رت بحوثه�ا ومقاالتها في اش�هر 
الصح�ف والمجالت المصري�ة حينذاك 
 ، ،الزه�ور  ،األه�رام  المقط�م   : مث�ل 

المحروسة ، الهالل ، المقتطف 
نش�رت اول ديوان لها باللغة الفرنسية 
عام ١٩١١ بعنوان ) أزاهير حلم (، باسم 

مستعار هو ) إيزيس كوبيا ( . 
عرف�ت بميولها ال�ى مزاول�ة التصوير 

وعزف الموسيقى 
ارتبط�ت بعالقة حب مع جب�ران خليل 
جب�ران ، رغم انهما ل�م يلتقيا ولو مرة 
واحدة ، وظال يتراس�الن لعشرين عاما 
من�ذ عام ١٩١١، حتى وف�اة جبران في 
نيو يورك عام ١٩٣١ ، ودخلت مستشفى 

األمراض النفسية بعد وفاته .

لم تتزوج رغم كثرة من عش�قها وطلب 
يده�ا  زادت آالمه�ا بع�د وف�اة والدها 
ووالدتها في س�نوات متقاربة ، وعادت 
ال�ى لبنان ، لك�ن أقاربه�ا ادخلوها الى 
لتس�عة  العقلية  األم�راض  مستش�فى 
اش�هر وحج�روا عليه�ا ، وآث�ار ذل�ك 

األوساط االدبية واإلعالمية .
أقام�ت بع�د خروجها من المستش�فى 
لفترة عند األديب امين الريحاني ،وعادت 
بعدها الى مصر ..عانت الوحدة والفراغ 
ال�ذي تركه فقدان أحبته�ا ،وحاولت ان 

تعوض ذلك بالكتابة دون جدوى .
س�افرت ال�ى بريطاني�ا ف�ي محاول�ة 
للتغيي�ر وتخفيف آالمه�ا ، لكنها عادت 
الى مصر ، ومن ثم س�افرت الى إيطاليا 

وعادت الى مصر 
ف�ي أقامته�ا األخيرة في مص�ر أعلنت 
هزيمتها النفس�ية وطلب�ت معونة من 
تعرفه�م  توفيت في القاه�رة ، وابنتها 

هدى ش�عراوي قائلة : كانت مي المثل 
األعلى للفتاة الش�رقية الراقية المثقفة 
. كم�ا رثاها امي�ن الريحاني وغيره من 

الكتاب 
الف عنها د. خالد غ�ازي كتابا عنوانه : 
) مي زيادة . . حياتها وس�يرتها وآدبها 

وأوراق لم تنشر ( 
م�ن مؤلفاتها : باحث�ة البادية ، كلمات 
وإش�ارات ، المساواة ، ظلمات وأشعة ، 
الصحائ�ف ، بين المد والجزر ، س�وانح 
فت�اة ، وردة اليازجي ، عائش�ة تيمور ، 
الحب في العذاب ، ابتس�امات ودموع ، 
موت كناري ، نعم ديوان الحب ، رجوع 
الموج�ة .  من أقوالها : انا امرأة قضيت 
حيات�ي بي�ن قلم�ي وأوراق�ي وكتب�ي 
ودراساتي ، وقد انصرفت بكل تفكيري 
الى المثل األعلى ، وهذه الحياة المثالية 
التي عش�تها جعلتني اجه�ل ما في هذا 

البشر من دسائس.

أدباء يف الذاكرة .. مي زيادة ١٨٨٦ - ١٩٤١ 

احلسيني قادم من الضباب

           عمر لوريكي

الَ َتْسأَلِيِه..
َفالّدَياُر َغاَدَرْت ِبَرْحلَِها

َوالّرْكُب ِمْن َعَطاِئِه أَْسَقَمُه
أَْوَطاُنُه أَْشَعاُرُه

..
الَ َتْسأَلِي

َفاللّْيُل أَْدَمى ُروَحُه
أََعاَدُه لَِغْيِبِه

أّولِِه
َحْيُث الّصَدى أَْوَجَدُه
َكأَّنُه َبْحٌر ِمَن ااْلاَلَِم

ُيْبِدي لَْحَدُه
..

الَ َتْسأَلِي
َفالَْقلُْب )أَْيضاً( َخاَنُه

كّدره َواْغَتالَُه
َوُحّبُه )اََخَرُه( َقْد َخاَنُه

..
َشَعاِئِرْي الَ َتْقَنِطي
َفِفي الِْغَياِب ِقّصِتي

َشَعاِئِري ُكوِني َحِبيَبِتي
َخلِيلَِتي وطيفي

ُكوِنَها
َفالَ ِنَهاَيًة لُِروِحي ُدوَن اََخِري

َوَما َعاَتْبُتَها
..

َوالَ َحَياَة حّيًة
ال َحّيًة ُتْحِييِنَها

ِبَقْبرها
..

لَِكّنِني، َكأَّنِني
َقْد ِمتُّ َقْبلََها
َولَْم أَْحَي لََها

..
أََنا اْبُن َنْفِسي

َنْفِسَي الِّتي ُتَواِسيِني
ُتَعاِتُب الِْغَياَب

َشْوَقُه..
اَِخَرُه

ُكْنُت َكَما ُكْنُت
َوَهْيَهاَت أَُعوُد

َحْيُث لَْو...

           رانيا دندن الجوري

اين انت ايها المخمور المتشرد
استحلفك بآلهة التملك

وحروب الغزو كلها
أال تخرج

أي نبض داخل أي وريد
تحت جلدي

شارة وجودك
انبض ودعني أكمل حياتي في أوردتي معك 

يحيل الحب دمي مطر من أجل قبلة حلمنا بها
وأني مجنونتك.

»ال تسأيل..«

أين جمنونتك

          فاضل عبد علي جواد 

رفع يده متضرعا الى خالقه :
_ الله�م أعني على ق�ول الحقيقة ,مهما كانت 

صعبة ,ومهما سببت لي من متاعب وآالم
,وأثارت ضدي من زوابع وعواصف .

) أوصد الباب من خلفه , ثم تربع فوق كرسيه 
, بعدها تناول قلمه :_ الخطة ..قبل كل

        ش�يء ؛ إنه�ا العم�ود الفق�ري لكل عمل 
نقوم به ..

أط�رق قلي�ال , ضغط عل�ى صدغي�ه , قبل أن 
يحرك يده ,ثم اضاف :_ لنقسم حياتنا الى 

ثالث�ة مراح�ل ,مرحل�ة الطفولة ,ث�م مرحلة 
الشباب ,ثم مرحلة الكهولة .

)كت�ب: كن�ت طف�ال مشاكس�ا من�ذ نعوم�ة 
أظف�اري , إن لم تخني الذاكرة ؛ أصفع هذا بال 
س�بب وأركل ذاك بال ذنب , وأحطم كل ش�يء 
يقع تح�ت يدي ب�ال اكت�راث .. ..وكان الزهو 
والغ�رور والكبرياء , يمأل نفس�ه , ويش�عره 

بالتفوق على كل أطفال العالم...إلخ.    
) أكم�ل المرحل�ة االول�ى من حيات�ه ,وقد بّر 

بوعده الذي قطعه على نفسه ,ودعا الله أن

يعينه على ذكرالبقية كاملة ,ثم أودع ما خطه 
في درج حديدي ,خشية أن يقع بيد أحد..

بعد أيام عاد ليواصل ما عقد العزم عليه ..

)كتب ,المرحلة الثانية :_ كنت ش�ابا طائش�ا 
ب�كل معن�ى الكلمة ؛ج�رب التدخي�ن في أول 
ش�بابه , ثم عاش�ر بن�ات الليل م�ن كل صنف 

ولون , ثم طرب وغنى للكأس , ثم جرب
المخدرا ...

) وأرتعش�ت ي�ده قب�ل أن يكمل العب�ارة ,ثم 
توق�ف , بعده�ا رفع رأس�ه متس�ائال : _ماذا 
أقول غ�دا للّذين س�يقرأّون ما أس�طره اليوم 

بيدي ,وباالخص الّذين يتخذونني قدوة 
لهم في الحياة .؟!.

وأس�تطرد : _  فطالم�ا أك�دت للجميع , وبكل 
مناسبة , باني لم أذق قطرة واحدة من الجنون 
,ولم أعش تجربة عاطفية واحدة طيلة عمري, 

قبل اختياري لشريكة حياتي . 
يجب ح�ذف مثل ه�ذه االس�رار قب�ل أن تثير 

زوبعة ضدي ال قبل لي بصدها .
)وقبل ان يهم بحذفها ,توقف ثم أطرق :_ولكن 

كيف وقد قطعت على نفسي وقرائي
عه�دا ,على ذك�ر الحقيقة كامل�ة ,مهما كنت 

مّرة  ... يجب الوفاء بالعهد , مهما كانت
النتائج قاسية ,وكان الثمن فادحا .. 

الكتاب�ة ,تذك�ر خيانت�ه  )وقب�ل أن يواص�ل 

الزوجية ,فأرتعش�ت يده ,ثم سقط القلم منه 
:

الفضائ�ح  ه�ذه  مث�ل  ذك�ر  مج�رد  إن   _
,س�يفجرقنبلة في كيان ألعائلة قبل المجتمع 
,وال  يقدم على ذكر مثل هذه الحماقات ,حتى 

الذي فقد عقله تماما .
) وتناهبت�ه االف�كار المقلق�ة م�ن كل حدب 

وصوب ,ثم إندلعت في أعماقه حرب مريرة
ل�م يعهدها من قبل ,حت�ى قررأخيرا إلغاء كل 
ماعق�د الع�زم عليه ,وح�رق كل ماخطته يده 
قبل أن يقع بي�د اآلخرين ,ويثير ضده حربا ال 

طاقة له بها ,وقبل أن ينفذ ما إستقر
علي�ه رأي�ه ,عدل عنه ف�ي الدقائ�ق االخيرة , 

فراح يحذف كل مخطته يده , من أسرار
وص�ور وأحداث ,يمكن أن تش�وه صورته في 

أعين ومسامع اآلخرين ,ويضيف من
عن�ده ,كل ما يطريه�ا ويجملها ف�ي نظرهم 

,تارة خوف من الفضيحة ,وأخرى زلفة
له�ؤالء ,وثالثة حرصا على س�معته وعائلته 

,وكل من له صلة به .. .بعدها نظر لما 
بقى بين يديه ,مما خطه قلمه ؛ فوجد نفس�ه 

)مالك مقدس (...

قصة قصرية.. املالك املقدس

»الكتابة وقوفا- تأمالت يف فن الرواية«
حسن ُمْطلَك، )دار مداد اإلماراتية(:

يحتوي ه�ذا الكتاب الذي قام بإع�داده وتقديمه 
الروائي العراقي محسن الرملي، شقيق المؤلف، 
عل�ى آراء وتأم�الت وتنظيرات الكات�ب العراقي 
الراحل حس�ن مطلك بما يتعلق بالف�ن الروائي، 
وعلى م�دى 180 صفحة يتناول بخصوصية في 
الرؤي�ة واألس�لوب أه�م عناصر البن�اء الروائي 
كالزمان والمكان والش�خصيات واللغة والراوي 
والواقع�ي والخيال�ي والتكنيك وغيره�ا، ويعيد 
فتح األس�ئلة المتعلقة باألدب عموما وبالرواية 
على وجه الخصوص: “ما ه�ي الكتابة النثرية؟ 
لماذا نكتب؟ َمن هو الكاتب الحقيقي؟ ما جدوى 
الكتابة األدبي�ة؟ كيف يمكن الربط اإلدراكي بين 
الحياة في النص والحي�اة كما هي؟ لمن نكُتب؟ 

َمن القارئ؟ ما القراءة؟”.

د. هالة فؤاد، )دار المدى(:
ج�����اءت هذه الدراس�ة نتاجا لمعايش�ة 
كامل�ة اس�تغرقت س�ي�����رة ونص�وص 
التوحي�دي، المركب�ة والمتداخلة، وما كتب 
عن�ه ألكث�ر م�ن 20 عام�ا، حت�ى خرج�ت 
د. هال�ة به�ذا الكت�������اب الضخ�م غير 
المس�بوق ع�ن أش�هر مثقف�ي الق����رن 
الرابع الهج�ري، أبو حيان الت����وحي�دي؛ 
ذل�ك المثق����ف الموس�وعي اإلش�كالي، 
مثق����ف مغترب تورط حت�ى النخاع في 
إجراء ح�وار )مع����رف�ي/   وج���ودي( 
مع قض����ايا عصره والتراث السابق عليه 
أيض�ا، كان ص����وف�ي الهوى واس�تخدم 
التقي���ة ف�ي عدد من المواق�ف التي كان 

يمر بها.

أبو حيان التوحيدي- الغفلة واالنتباه«
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الفنان زياد اهلاليل يف حوار عن » الدراما العراقية ..أين هي بالنسبة للدراما العربية«
حاوره : حسين علي عبد ساجت 

علي كاظم سلطان 

زي�اد الهاليل – فنان عراقي قام بالعديد 
والكوميدي�ة  الدارامي�ة  اإلعم�ال  م�ن 
املتمي�زة ونج�ح فيه�ا مث�ل مرسحية 
املرسح�ي  املس�توى  ع�ى  الس�ندباد 
وحص�ل فيها أفض�ل ممث�ل ألكثر من 
مرة ولديه العديد من االعمال املرسحية 
والتلفزيونية األخرى وحاصل ايضا عى 
ش�هادة االبداع كأفضل ممثل مرسحي 

شامل 
الفن�ان زياد الهاليل التقين�ا به واجرينا 

معه هذا الحوار 
س1 \ بطاقتك الشخصية

 زياد عبد الحس�ن اله�اليل مواليد بغداد 
1976 خري�ج معه�د الفن�ون الجميلة 
وكلية الفنون الجميلة وممثل يف الفرقة 

الوطنية للتمثيل 
س 2 \ أين كانت بداياتك الفنية ؟

البدايات كانت يف معهد الفنون الجميلة 
يف ب�ادئ األم�ر لكن قب�ل ذل�ك اي قبل 
ايام املعه�د كنت يف االحتفاالت الوطنية 
وكنت القي الشعر الشعبي يف املناسبات 
بطريق�ة  بالقائ�ه  واق�وم  الوطني�ة 
مرسحية ث�م دخلت عال�م التمثيل عن 
طري�ق معهد الفن�ون الجميلة ومنتدى 
امل�رسح ال�ذي ش�كل النواة األساس�ية 

لبداياتي 
س 3 \ ماهي اعمالك الجديدة ؟

يت�م التحظري ألكثر م�ن عمل مرسحي 
ولدي عم�ل عربي كب�ري التفاصيل غري 
معلنة حيث اقوم بدور فيه بالتمثيل ويف 

نفس الوقت مدير االنتاج 
س4 \ ماه�و العمل الذي قدمته ولديك 

اعتزاز فيه ؟
عى مستوى املرسح مرسحية السندباد 
حي�ث حصل�ت ع�ى اكث�ر م�ن جائزة 
وحصل�ت فيها افضل ممث�ل ألكثر من 
مرة وحصلت ايضا عى ش�هادة االبداع 
كأفض�ل ممث�ل مرسحي ش�امل لعام 

2000 ويف ع�ام 2009 تم�ت اعادته�ا 
وحصلت عى افض�ل ممثل يف مهرجان 
مس�توى  ع�ى  ام�ا  الح�ر  املرسح�ي 
التلفزيون الكثري من االعمال لكن واحد 
م�ن املهم�ة هو مسلس�ل بي�ت البنات 
اخ�راج جم�ال عب�د جاس�م ع�ى قناة 
البغدادية حيث مثلت دور فيه شخصية 

لبيب 
الع�رب  الفنان�ون  ه�م  م�ن  س5\ 
والعراقي�ن الذي كان ل�ه دور يف التأثري 

عى شخصيتك الفنية ؟
ع�ى املس�توى العرب�ي الفن�ان عبدلله 
غيث مل�ا كان مايتمتع به من امكانيات 
صوتي�ة وإمكاني�ات أدائي�ة يف فيل�م ) 
الرس�الة ( حي�ث يعت�ر مرج�ع لألداء 

السينمائي املرسحي 
اما عى مستوى الساحة الفنية العراقية 
الخال�ق  )عب�د  املرح�وم  الفن�ان  ه�و 

املختار( حيث قام بتدرييس ثم اصبحنا 
زم�الء فيم�ا بعد لف�رة طويل�ة وقمنا 
بالكثري م�ن االعمال وق�ام بالتأثريعيل 
عى مس�توى االلت�زام الفن�ي واختيار 
ال�دور واختيار الش�خصية املميزة التي 

تختلف عن الشخصيات االخرى 
س 6 \ أين أنت من الدراما العراقية ؟

الدراما العراقية ليس�ت ش�به متوقفة 
وانما متوقفة تماما حيث نحن نس�عى 
ونح�اول   جدي�دة  مسلس�الت  ألنت�اج 
ان نج�ذب القط�اع الخ�اص ك�ي ينتج 
مسلس�الت ممكن ان تكون تس�ويق يف 

املستقبل القريب 
س 7\ اذا اجرين�ا مقارنة ب�ن الدراما 
العراقي�ة والدرام�ا العربي�ة فأي�ن هي 

الدراما العراقية ؟
من الصعب املقارنة بن الدراما العراقية 
والعربية حيث هنالك مجموعة اسباب 

حيث كان�ت الدراما العراقي�ة يف املرتبة 
الدرام�ي  االنت�اج  قم�ة  يف  او  األوىل 
العربي لكنها ت�رددت يف الفرة االخرية 
ألس�باب انتاجية بحتة وايضا يف اختيار 
املواضيع والوضع السيايس املتقلب مما 
ادى تأث�ريه عى الدرام�ا حيث اصبحت 
مواضيع محلية م�ن الصعب ان تنترش 

عربيا 
اما الدرام�ا العربية ع�ى العكس حيث 
بدأت تأخذ منحى االنت�اج الفخم حيث 

يعتر الفن انتاج
 ف�أي عم�ل ب�دون انت�اج او تخطي�ط 
وبدون ان تكون مؤسسات كبرية فخمة 
هي تأسس هذا العمل أو تدعمه صعب 

ان تكون دراما .
حيث نأمل أن نصل اىل مس�توى الدراما 
العربي�ة قريبا جدا حيث يوجد تخطيط 
كبري لهذا املوضوع لكن يوجد غياب دعم 

حكومي أو مؤسساتي بشكل عام الذي 
يشكل سببا لفقر الدراما العراقية.

س 8 \ ه�ل هناك حالي�ا جودة يف النص 
الدرامي ؟

النص الدرامي العراقي نص مميز حيث 
يوجد لدينا كت�اب كبار ونصوص كبرية 
حي�ث اطلع�ت يف الف�رة االخ�رية ع�ى 
مجموع�ة نصوص مهمة ج�دا وتنافس 

النصوص العربية وكذالك العاملية 
الدع�م  غي�اب  تأث�ري  ماه�و   \  9 س 
الحكوم�ي للدرام�ا العراقي�ة وخاص�ة 

وزارة الثقافة  ؟
املوض�وع اليخ�ص وزارة الثقافة فقط 
وانم�ا ش�بكة االع�الم العراق�ي وبعض 
القن�وات متهاونة جدا لكن ليس�ت هية 
السبب وانما الس�بب الظرف العام للبلد 
واالس�باب االنتاجية وتهاون الحكومات 
يف عدم اعطائه�ا اهمية للدراما وللفنان 
العراقي مم�ا أدى تأثريه عى االنتاجات 

الدرامية 
وكذل�ك وزارة الثقاف�ة حي�ث ميزانيتها 
الضئيلة اثرت سلبا عى موضوع الدراما 
حي�ث يمكن القول أن س�بب التأثري هو 

موضوع مادي 
س 10 \ ماه�و رأيك بمس�توى املرسح 

العراقي اليوم 
 يف الحقيقة يوجد نوعان من املرسح :

•امل�رسح التج�اري ه�و م�رسح هابط 
حي�ث يكون حس�ب متطلبات الش�ارع 
الرخي�ص والذوق العام امل�ردي يف البلد 
ويكون عى شكل استجابة للذوق العام 
مم�ا يقدم عروض هابط�ة تجذب ناس 

بسيطة لهدف الربح 
•ام�ا املرسح الجاد )الحقيقي ( فالعراق 
متق�دم يف ه�ذا النوع من املس�ارح عى 
املس�توى العربي بل وحت�ى العاملي من 
خ�الل مش�اركاته املمي�زة ألكث�ر م�ن 
مهرج�ان ونتائج�ه املبه�رة والجوائ�ز 
املهم�ة التي حصل عليه�ا ويكاد هو ان 
يك�ون يف القم�ة ع�ى مس�توى الوطن 

العربي

صالح رضا تشكييل 
حياكي أساتذته

ه�و من تالم�ذة كب�ار الفنانين التش�كيلن العراقي�ن أمثال 
حاف�ظ الدروبي وفائق حسس�ن وكاظم حي�در ومحمد غني 
حكمت  ونزيهة سليم .. لكونه كان ينتمي للمدرسة البغدادية 
الت�ي اس�تنهضها الفنان الرائ�د الراحل جواد س�ليم .. ولكنه 
ل�م يكتف بذلك ب�ل راح ي�زاوج مابن العاملية كأس�لوب وبن 
املحلية كموضوع ..ومن خالل اس�تخدامه لأللوان املائية التي 
تحقق نفاوة وشفافية ..كما كان أساتذته يتعاملون مع الفن 
التش�كييل ..انه الفنان التش�كييل ) صالح رضا ( الذي ترعرع 
يف دي�اىل أوال وم�ن ثم بدا رحلت�ه من العاصمة بغ�داد وبالتايل 
نج�ده يعر الحدود ممتطيا )ريش�ته( وليحط يف أكثر من بلد 

مع لوحاته ذات النكهة العراقية كعراقته ..
وعندم�ا ش�د الرحال للع�ودة للوط�ن األم الع�راق كان برفقة 

مجموع�ة م�ن لوحات�ه الفني�ة 
واملس�توحاة موضوعاته�ا من ال�راث الش�عبي وليفتتح بها 
معرض�ا عنوانه )من وحي الطفولة ( والذي جس�د من خاللة 

عالم الطفولة امليلء بالجمال والحياة .
والحقيق�ة التي تقال ان الفنان صالح رضا بات يضاهي ومن 
خالل لوحاته كبار الفنانن عى مستوى الوطن العربي والدليل 

ان معرض�ه ) م�ن وح�ي الطفول�ة (
قد انطلق من حاجة الطفل  العراقي واحالمه اليومية املرشوعة 

والبعيدة عن القتل والعنف .
كم�ا علينا ان نذكر بان الفنان صال�ح رضا يمتلك من االفكار 
م�ا تؤهله االقراب م�ن املدرس�ة العاملية يف التن�اول والطرح 
..وملا تحتويه من مشاهدات ورموز واقعية تجعل من اللحظة 

الزمنية لحظة التعيد نفسها وال تتكرر.
بق�ي ان نذكر ان صالح رضا يحمل ش�هادة البكالوريوس من 

كلية الفنون الجميلة عام 1985.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

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

استنادا الحكام الفقرة )ثالثا ( من املادة  الثانية من قانون اعادة تنظيم امللكية 
الزراعية يف مش�اريع االستصالح رقم 42 لسنة 1987 والحكام الفقرة )1( من 

املادة الرابعة من التعليمات رقم )119( لسنة 1987
تقرر ش�مول القطع املوصوفة ادناه والداخلة ضمن مرشوع ري اليوسفية  يف 
محافظ�ة بغداد باح�كام القانون انف الذكر وتعتر مس�توىل عليها من تاريخ 
اول نرش لهذا البيان يف الجريدة اليومية عمال باحكام املادة الرابعة من القانون 

املذكور.

املهندس 
فالح حسن زيدان

وزير الزراعة

رقم رقم القطعة
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

1

14/ابو 
حصوة

18/13

14/ابو 
حصوة

25/18

14/ابو 
حصوة

25/58

14/ابو 
حصوة

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

4/2219/225/2625/74
18/420/125/2725/79
18/520/225/2825/81
18/621/125/2925/83
18/721/325/4625/88
18/821/425/4725/89
18/922/325/5028

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

محكمة االحوال الش�خصية يف جديدة 
الشط

العدد /521
التاريخ 2017/5/11

اىل املفقودة )سعدية لطيف هاشم (
اعالن

زوج�ك  ق�دم   2017/5/4 بتاري�خ 
)محمد خلف حمادي ( طلبا تروم فيه 
نصبها قيمة  عليك لخروجك من الدار 
بتاري�خ 2007/4/4 ولع�دم معرف�ة 
حياتك م�ن مماتك عليه قررت تبليغك 
املحلي�ة وخ�الل خمس�ة  بالصح�ف 
ع�رش يوما من اليوم التايل للنرش فمن 
لديه اعراض مراجع�ة هذه املحكمة 
وبعكسه سوف تقوم املحكمة بنصب 
املس�تدعية )محم�د خل�ف  حمادي ( 

قيمة عليك
القايض
ذاكر صالح حسن

ق�ايض محكم�ة االحوال الش�خصية 
جديدة الشط

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
السعدية

العدد/301
التاريخ 2017/5/10

اعالن
له�ذه  املق�دم  االخب�ار  ع�ى  بن�اءا 
املحكم�ة يف 2017/3/26 م�ن قب�ل 
املدعوة )صبيح�ة فرحان عيل ( حول 
فقدان ولدها املدعو  خالد عيل ياس�ن 
علي�ه ق�ررت  بتاري�خ 2017/3/26 
هذه املحكمة اعاله عن فقدان املدعو 
خالد ع�يل ياس�ن الذي فق�د بتاريخ 
2017/3/26 ول�م اعرف اخباره لحد 
االن  ون�رش يف صحيفت�ن محليت�ن 
وم�ن لديه اي معلوم�ة مراجعة هذه 

املحكمة او اقرب مركز رشطة
القايض سوسن عزت خليل

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

االتحادية
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد 176/ش/2017
التاريخ 2017/5/9

اعالن
اىل املدعى عليه –عبد الرحمن كريم عناد 

مجهول محل االقامة
بن�اء ع�ى الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 
قب�ل  م�ن  واملقام�ة  176/ش/2017 
املدعية نعيمه كامل كرجي والتي تطلب 
فيها الحكم بالتفريق للهجر وقد حددت 
الس�اعة  ي�وم 2017/5/21  املحكم�ة 
التاسعة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك 
صحيفت�ن  بواس�طة  اع�اله  باملوع�د 
محليتن وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تس�تكمل 
املحكم�ة اجراءاته�ا القانوني�ة  بحقك 

غيابيا وفقا للقانون
القايض رنا فخري عيل

محكمة االحوال الشخصية يف السعدية
العدد/300

التاريخ 2017/5/10
اعالن

بناءا عى االخبار املق�دم لهذه املحكمة 
املدع�وة  قب�ل  م�ن   2017/3/26 يف 
)خل�ودة محم�د ظاه�ر( ح�ول فقدان 
ولدها املدعو ) ثامر احمد خليل( بتاريخ 
2017/3/26 عليه قررت هذه املحكمة 
اعاله ع�ن فق�دان املدعو) ثام�ر احمد 
خليل (الذي فق�د بتاريخ 2017/3/26 
ول�م اع�رف اخب�اره لح�د االن  ون�رش 
يف صحيفت�ن محليت�ن وم�ن لديه اي 
معلومة مراجعة هذه املحكمة او اقرب 

مركز رشطة
القايض
سوسن عزت خليل

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

االتحادية
دار القضاء يف بلدروز 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
بلدروز

العدد 210/ش/2017
التاريخ 2017/5/15

اعالن
عب�د  –حس�ن  علي�ه  املدع�ى  اىل 

محمود- مجهول محل االقامة
بن�اء عى الدع�وى الرشعية املرقمة 
210/ش/2017 واملقام�ة من قبل 
املدعية هند عبد الله داود والتي تطلب 
فيها اثبات حضانته�ا الطفالها كل 
من ) مريم وادم وتمارض وهدى ( وقد 
حددت املحكمة ي�وم 2017/5/23 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا موع�دا 
للمرافع�ة ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك باملوعد اعاله 
بواس�طة صحيفتن محليتن وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تستكمل املحكمة 
اجراءاته�ا القانوني�ة  بحقك غيابيا 

وفقا للقانون
القايض
رنا فخري عيل

امانة بغداد
نرش تنويه

ل�م يرد س�هواً ذك�ر التأري�خ للعدد 
  /4  /  24 يف   )11543( العموم�ي 
2017 لالنذار املوجه اىل مكتب ) تيار 
الوس�ط / النائب موف�ق الربيعي ( 
املنشور يف جريدة املستقبل العراقي 
بالع�دد )1431( يف 2017/5/2 ل�ذا 

اقتىض التنويه .

فقدان
فقدت الهوية)عظ�م عاج(الصادرة 
من رشكة توزيع املنتجات النفطية/

هياة توزيع بغداد الخاصة باملوظف  
)كريم دخيل خشان(من يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها وشكراً .

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
السعدية

العدد/302
التاريخ 2017/5/10

اعالن
بن�اءا ع�ى االخب�ار املق�دم له�ذه 
املحكم�ة يف 2017/3/26 م�ن قبل 
املدع�و )ع�يل عب�د الله ع�يل( حول 
فقدان ولده�ا املدعو ) بكر عيل عبد 
 2017/3/26 بتاري�خ  ع�يل(  الل�ه 
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة اعاله 
عن فق�دان املدعو)بكر عيل عبد الله 
عيل(الذي فقد بتاريخ 2017/3/26 
ول�م اعرف اخباره لح�د االن  ونرش 
يف صحيفتن محليتن ومن لديه اي 
معلوم�ة مراجعة ه�ذه املحكمة او 

اقرب مركز رشطة
القايض سوسن عزت خليل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة /2017/806
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف العق�ار 
النج�ف  جزي�رة   3/94191 التسلس�ل 
الواق�ع يف مجم�ع بيتي  العائ�د للمدين  
س�عد جدوع املدي�ر املف�وض ملجموعة 
الشافعي للمقاوالت والتجارة الصناعية 
اضاف�ة لوظيفت�ه املحجوز لق�اء طلب 
الدائ�ن ش�اكر بره�ان عب�د الحس�ن  
البال�غ س�بعة وثالثون مليون وس�تون 
ال�ف دين�ار 37.060.000  فعى الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالث�ن يوما تب�دا من الي�وم التايل 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  للن�رش 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والن�رش والداللية عى 

املشري 
املنفذ العدل

الزه�رة  عب�د  الحس�ن  عب�د  محم�د 
العيساوي

املواصفات :
1-موقع�ه ورقمه :نج�ف مجمع بيتي 

السكني 3/94191
2-جنسه ونوعه : حيث السند املرفق يف 

االضبارة عرصة
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته : العقار يقع  عى شارع 
فرع�ي 10 مر واليوجد س�ياج خارجي 
ويتال�ف م�ن س�احة امامي�ة مملوئ�ه 
باالنقاض وطارمة امام املطبخ ومطبخ 
ومكش�وفة خلف املطبخ ومدخل صغري 
بجانبه مرافق صحية واستقبال وحمام 
وغرفة نوم واح�دة وكلدور يحتوي عى 
س�لم كونكريتي ي�ؤدي اىل الطابق االول 
ويحتوي الطابق االول عى غرفة واحدة 
اضاف�ة اىل البيتون�ة وبلكون�ة خارجية 
يف واجه�ة ال�دار والباقي س�طح جميع 
س�قوف العقار من الكونكريت املس�لح 
والجدران  مبنيه من الطابوق واالسمنت 
غ�ري ملبوخ ارضي�ة الطابق االريض من 
الرمل وارضي�ة الطابق االول من الصب 
التاب�ع لس�قف الطاب�ق االريض وتوجد 
تاسيس�ات بوري بالستك ماء وهو غري 
مجه�ز م�اء وكهرب�اء والس�قوف من 

الكونكريت املسلح 
5-مساحته : 200م2

6-درجة العمران : قيد االنشاء
7-الشاغل : اليوجد

8-القيمة املقدرة : 47.500.000 سبعة 
واربعون مليون وخمسمائة الف دينار

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسكندرية

العدد/444/ش/2017
اعالن

اىل املدعى عليه/ سيف سعد عيل
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف 
االس�كندرية قرار الحكم الغيابي املرقم 
اع�اله يف 2017/4/30 وال�ذي يق�ي 
الحكم بتايي�د حضانة املدعي�ة /هديل 
رحي�م محمود/لطفلها اس�امة س�يف 
س�عد عيل وذلك لغرض مراجعة الدوائر 
الرسمية وغري الرسمية وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ومخت�ار املنطقة علية ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
ولك ح�ق االعراض وخ�الل عرشة ايام 
من الي�وم الت�ايل للن�رش ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 

يسقط حقك يف االعراض
القايض
عباس حميد كريم

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 211/ب/2017

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )عقي�ل محم�ود 

شاكر (
اق�ام املدع�ي )امج�د ف�اروق عب�د 
الحس�ن الدع�وى البدائي�ة  املرقمة 
طلب�ه  املتضمن�ة  211/ب/2017 
بتاديت�ك مبل�غ 7.000.000 س�بعة 
وبالنظ�ر  عراق�ي  دين�ار  مالي�ن 
حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة  
رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد مختار 
املنطق�ة عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن واسعتي االنتشار  للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الس�اعة   2017/5/23 املص�ادف 
ع�دم  ح�ال  ويف  صباح�ا  الثامن�ة 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 226/ب/2016
التاريخ 2017/5/10

اعالن
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية 
فع�ى  الزوي�ة   91 املرق�م  العق�ار 
الراغبن بال�رشاء الحضور اىل هذه 
املحكم�ة خالل مدة ثالثون يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبن 
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحمل 

املشري اجور االعالن والداللية
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

االوصاف :
 جن�س العقار عبارة عن دار س�كن 
تق�ع يف الزوي�ة مف�رزة اىل داري�ن 
بص�ورة غري رس�مية ال�دار االوىل يف 
الطابق االريض وتحتوي عى غرفتي 
ن�وم وصال�ة مبن�ي م�ن الطاب�وق 
والشيلمان ودرجة العمران متوسط 
ويوج�د فيها صالة ومطبخ ومرافق 
صحية اما ال�دار الثاني�ة يف الطابق 
العل�وي تحت�وي ع�ى غرفت�ي نوم 
وصالة وحمام ومطب�خ ومبني من 
ومس�احته  والش�يلمان  الطاب�وق 
96.83م2 والداري�ن مش�غولن من 
قب�ل ال�رشكاء ويرغب�ون بالبق�اء 
البي�ع والقيمة  بع�د  كمس�تاجرين 
التقديري�ة للعق�ار ثالث�ون ملي�ون 

دينار

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة 42/خ/2017
التاريخ 2017/5/14

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ البرصة العقار تسلس�ل 
4442/826/القبل�ة الواق�ع يف القبلة العائد 
للمدين محمد مس�الم جمع�ة املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن احم�د خلي�ل ابراهي�م البال�غ 
65000000 خمس�ة  وس�تون ملي�ون دينار 
فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثن يوم�ا تبدا من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة 
رس�وم  وان  العراقي�ة  الجنس�ية  وش�هادة 

التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل
عبد االمري بناي العبادي

املواصفات 
1-موقعه ورقمه : 4442/826/القبلة

2-جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها 
3-حدوده واوصافه : يقع ركن عى بعد 100 
م�ر ع�ن الطريق  الع�ام ويتكون م�ن كراج 
وغرفة اس�تقبال وهول وم�وزع وثالث غرف 

نوم وغرفة وهول فوقاني
4-مساحته : )2( اولك و ) 10.31( م2

5-الشاغل : عيل هاشم نارص
6-القيم�ة املق�درة : )45000000( خمس�ة 

واربعون مليون دينار 

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 1593/ش/2017
التاريخ 2017/5/15

اعالن 
اىل املدعى عليه /شهاب احمد حامد 

اقام�ت املدعي�ة نهاي�ة عبد الحس�ن لطيف  
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد 1593/

ش/2017 ض�دك والت�ي تطلب فيه�ا الحكم 
بتصديق الطالق الرجعي وقد لوحظ  وربط يف 
اضبارة الدعوى م�ن خالل الرشح  الوارد من 
املجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الزهور يف بغداد 
ان�ك مرتحل اىل جهة مجهول�ة وغري معلومة 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2017/5/31 ام�ام محكم�ة االح�وال 
الش�خصية يف البرصة وعند عدم حضورك او 
من يمثلك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة /409/ت/2017

اعالن
اىل املنفذ عليه/ رافد عبد املنعم حميد

لقد تحقق لهذة املديرية من كتاب مركز رشطة 
10080يف2017/5/4ان�ك  بالع�دد  املس�يب  
مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة 27من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
املس�يب خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذة املديرية باج�راءات التنفيذ الجري وفق 
القانون
املنفذ العدل

مهند عبداله مكطوف
اوصاف املحرر

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�رار 
117/ش/2017يف  بالع�دد  املس�يب 
2017/2/22املتضمن نفقة الدائنة املستمرة 
بواق�ع 200/000مائت�ي الف دينار ش�هريا 
اعتبارا من 2017/5/2وكذلك املراكم البالغ 
2463000مليونن واربعمائة وثالثة وستون 

الف دينار

دائرة الكاتب العدل يف الزبري
العدد1350

التاريخ 2017/5/10
اىل /ق�ي جمي�ل م�رزوق /مجه�ول مح�ل 

االقامة
تبليغ انذار

س�بق وان ت�م توجي�ه اليك�م يحم�ل الع�دد 
بخص�وص   2017/5/7 يف   4947 العموم�ي 
اعالمك باالجابة عن االنذارين املرقمن 10363 
 2016/12/4 يف   19928 و   2016/10/16 يف 
وقد اعيد الينا االنذار غري مبلغ من قبل الرشطة 
حس�ب كتابه�م املرق�م 5605 يف 2017/5/9 
كونك غري مس�جل يف س�جالت  املجلس البلدي 
ملنطقة االصمعي الجديد العنوان املثبت لغرض 
تبليغ�ك املؤيد ب�رشح املجلس البل�دي املذكور 
املرق�م 17 يف 2017/5/9 علي�ه اقتىض تبليغك 

بهذا االنذار بالصحف املحلية للغرض املذكور 
الكاتب العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء عى الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/5/7 لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 
868 محل�ة الجمهوري�ة  بأس�م قاس�م نارص 
حس�ن  مجددا باعتبار حائز ل�ه بصيغة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري رقم 43 لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ى كم م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حقوق  معين�ة عى هذا العق�ار تقديم مالديه 
من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا من الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

فقدان
فقدت مني الهوية الص�ادرة من املعهد التقني 
يف البرصة بأس�م ) فاطمة عادل ادريس ( فعى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 70/ب2017/2

التاريخ /2017/5/14
اعالن

تنفي�ذا للق�رار الصادر م�ن ه�ذه املحكمة يف 
الدعوى اع�اله والقايض بازالة ش�يوع العقار 
املوص�وف ادن�اه بيع�ا والعائ�د للس�يد ) رائد 
لطي�ف مه�دي ( ورشكائ�ه والكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعي�ة تق�رر االعالن ع�ن بيعه يف 
الصحف املحلية )ملدة ثالثون يوما ( اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش فع�ى من له الرغبة مراجعة  
ه�ذه املحكم�ة مس�تصحبا مع�ه التامين�ات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة له 
البالغ�ة ) 60.000.000 س�تون ملي�ون  دينار 
( بص�ك مصدق لحس�اب ه�ذه املحكمة ان لم 
يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغ�ب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التسجيل 

عى املشري
القايض
يارس لطيف كاظم

االوصاف : 
1-ان العق�ار  املرق�م 1144/2 مقاطع�ة 27 
كاطون مس�احته )200 م�ر ( يقع يف بعقوبة 
املفرق عى ش�ارع فرعي بالقرب من مدرس�ة 
الرسالة املحمدية االبتدائية عبارة عن دار سكن 
يتك�ون م�ن طابق واح�د يحتوي ع�ى مدخل 
وطارمة واس�تقبال وهول داخيل وصالة ودرج 
ومطب�خ وغرفتي ن�وم احدهم�ا محرقة وان 
البناء من الطابوق والس�قف عكادة وبيتونة يف 
الطابق الثاني واالرضية مبلطة بالكايش القديم 

وان الدار غري مشغولة وقت الكشف 
2-قيمة العقار ارضا ) 45.000.000( خمس�ة 

واربعون  مليون دينار 
3-قيمة العقار بناءا ) 15.000.000( خمس�ة 

عرش مليون دينار
 ( وبن�اءا  ارض�ا  للعق�ار  الكلي�ة  4-القيم�ة 

60.000.000( س�تون مليون دينار
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وزير الشباب والرياضة يشدد عىل تعاون اجلميع لتحقيق الرفع الكامل للحظر
       بغداد/ المستقبل العراقي 

 شدد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين 
عبطان، االثنين، على ضرورة تعاون الجميع 
لتحقي�ق الرف�ع الكامل للحظر ع�ن المالعب 
العراقية”. وقال الوزير خالل ترأس�ه اجتماع 
هيئ�ة الرأي بحضور الكادر المتقدم بحس�ب 
بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه، 
ان الع�راق حص�ل على رف�ع جزئ�ي للحظر 
ع�ن المالعب بعد جهود كبي�رة بذلتها وزارة 
الش�باب والرياض�ة ولعدة اش�هر وبالتعاون 
مع عدد كبير من المؤسس�ات والش�خصيات 
الجمي�ع  وعل�ى  والحكومي�ة،  الرياضي�ة 
التعاون الكمال النواقص كافة ، في المالعب 
الرياضية حتى ولو كانت اش�ياء بسيطة الن 
علين�ا ان نثب�ت ان العراق اس�تحق وبجدارة 
رف�ع الحظر”.  واضاف عبط�ان ان “علينا ان 
نقدم مباريات متكاملة ومنظمة لنقل صورة 
واقعي�ة عن الوض�ع في العراق والس�يما ان 
المباريات س�تجري بداية من الشهر المقبل، 
وعلينا ان نقدم نموذج�ا يحتذى به بالتنظيم 
حتى نثبت جدارتنا لتحقيق الرفع الكامل عن 
مالعبن�ا الرياضي�ة كافة وع�ودة المنتخبات 
للع�ب ف�ي العاصم�ة بغ�داد، مبين�ا ان هناك 
مس�ؤوليات كبيرة علين�ا مواجهتها وهو ما 
يتطل�ب تع�اون الجمي�ع خاص�ة وان العراق 
يخوض ه�ذه التجربة بعد انقط�اع دام لعدة 
سنوات”. وفي س�ياق متصل، اكد عبطان ان 
“مش�روع تطبيق الذي اطلقته وزارة الشباب 
والرياضة جاء لخدمة طلبة الجامعات، حيث 
نظمت الوزارة العديد من س�فرات العمل الى 
المالعب الرياضية التي ما زالت قيد االنش�اء 
لالط�الع عن قرب على س�ير االعمال والبناء 
ولع�دة اختصاص�ات منه�ا كليات الهندس�ة 
والتربي�ة الرياضي�ة والزراعة وه�و ما يمثل 
تطبيق عملي حقيقي الختصاصهم, مش�يرا 
ال�ى ان “هن�اك العدي�د من الس�فرات س�يتم 

تنظيمه�ا خالل العطل�ة الصيفية وفي جميع 
المحافظات”.

 وفي خت�ام االجتماع قدم الوزير ش�كره 
وتقدي�ره للجهود التي بذلت من قبل موظفي 
ال�وزارة وان ه�ذا النج�اح ل�ن يتحق�ق لوال 
تكات�ف الجميع والعمل كفري�ق واحد، داعياً 
الى تقديم جهد اكبر لتحقيق باقي االنجازات 
الت�ي خطط�ت لها ال�وزارة منذ الي�وم االول 
ولع�ل اهمها تحقيق الرفع الكامل للحظر عن 

المالعب الرياضية”.
م�ن جان�ب آخ�ر ش�كلت وزارة الش�باب 
والرياض�ة واتح�اد الك�رة، لج�ان مش�تركة 
لالستعدادات إلقامة المباريات الدولية الودية 
التي ستنطلق شهر حزيران المقبل في ملعب 

الشعب الدولي بين العراق واالردن.
ونقل بيان للوزارة، عن الوزير عبدالحسين 
عبطان، القول تم “تشكيل لجان مشتركة من 
الوزارة واتحاد الكرة ستبدأ عملها اعتبارا من 
يوم غ�د االثنين للوقوف عل�ى ادق التفاصيل 
الدولي�ة  المباري�ات  واالس�تعدادات إلقام�ة 
الودي�ة والتي س�تنطلق في الثاني من ش�هر 
حزي�ران المقبل بلقاء المنتخ�ب العراقي مع 
ش�قيقه االردني على ملعب البصرة الدولي”. 
وذل�ك خ�الل ترأس�ه اجتماع�ا ض�م الكوادر 

المتقدمة في الوزارة.
واض�اف عبطان، ان “ال�وزارة تحتاج الى 
تع�اون ال�وزارات والمؤسس�ات الحكومي�ة 
االخ�رى إلنج�اح مباري�ات رف�ع الحظر عن 
المالع�ب العراقية التي من خاللها نس�تطيع 
نق�ل ص�ورة حقيقية ع�ن الوض�ع الداخلي 
المستقر للعراق”.وش�دد، “علينا ان نثبت ان 
العراق جاهز الس�تضافة المباري�ات الدولية 
وان�ه يس�تحق الرف�ع الكام�ل للحظ�ر ع�ن 
مالعبه”.يش�ار الى ان، االتح�اد الدولي لكرة 
الق�دم اعل�ن الثالث�اء الماضي، رس�مياً رفع 
الحظر عن اقامة المباريات الودية بثالثة مدن 

عراقية وهي )كربالء، والبصرة، واربيل(.

الشباب واحتاد الكرة يستعدان الستضافة العراق املباريات الدولية

العاب القوى تستعد لنيل االوسمة بدورة التضامن االسالمي
              المستقبل العراقي/ باكو_ مؤنس عبدالله

تب�دأ صباح اليوم )الثالثاء( منافس�ات ع�روس االلعاب بدورة 
التضام�ن االس�المي بنس�ختها الرابع�ة والمقام�ة حاليا في 
العاصمة االذربيجانية باكو وتس�تمر حتى الثاني والعش�رين 
من ش�هر ايار الحالي، اللجنة المنظم�ة للدورة حددت المدة ما 
بين الس�ادس عشر والعش�رين موعدا إلقامة منافسات العاب 
الق�وى، ويتألف الوفد العراقي المش�ارك في هذه المنافس�ات 
م�ن فاض�ل عب�اس والدكتور عل�ي ص�ادق وهاني عب�د وليد 

وكاروخ صالح مدربين والالعبين علي محس�ن ومحمد س�عد 
ومصطف�ى كاظم داغ�ر ومنتظر فالح وايهاب جبار وحس�ين 
ف�الح والالعب�ات دانه حس�ين وبجان خوش�في واالء حكمت 
ودلس�وز عبيد وش�مام صمد.اول المتس�ابقين سيكون العب 
منتخبن�ا الوطن�ي مصطف�ى كاظم داغ�ر الذي سيش�ارك في 
نهائيات سباق فعالية رمي القرص، وبعده ستشارك الالعبتان 
االء حكم�ت وبجان خوش�في في التصفيات الخاصة بس�باق 
100م رك�ض، على ان تقام النهائيات مس�اء الي�وم )الثالثاء( 
في حال تجاوزتا االء وبجان التصفيات الخاصة بالسباق.وقال 

الع�ب منتخب العراق برمي القرص مصطفى داغر انه يس�عى 
الى ان يص�ل الى الجاهزية المطلوبة قبل الش�روع في خوض 
المنافسات الخاصة برياضة ام االلعاب.واضاف داغر انه الزال 
يواظ�ب على اداء الوحدات التدريبي�ة دون كلل او ملل من اجل 

ني�ل احد االوس�مة المنوعة في منافس�ات دورة 
الع�اب التضام�ن االس�المي رغ�م صعوبة 

المهم�ة نتيجة مش�اركة العدي�د من ابرز 
واب�رع الالعبي�ن عل�ى مس�توى القارات 

الثالث اسيا وافريقيا واوربا.

فينجر حيذر تشيليس من املوسم املقبل

العراق واالردان ينهيان ترتيبات نقل مباراهتام الودية اىل البرصة

شتيجن ينتظر معجزة للفوز بجائزة زامورا

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال الفرنس�ي آرسين فينجر، المدير 
الفني آلرس�نال اإلنجليزي، إن جاره 
ف�ي  س�يعاني  تشيلس�ي  اللندن�ي 
الموس�م المقبل من أج�ل االحتفاظ 
بلقب البريميرليج، بسبب مشاركته 

أبط�ال  ف�ي دوري 
أوروبا.

نتص�ر  ا و
تشيلس�ي 

وست  على 
بروميت�ش 

بهدف نظي�ف، الجمعة الماضي، في 
الجول�ة 37 من ال�دوري اإلنجليزي، 
ليضمن رس�مًيا حصوله على اللقب 

قبل مباراتين من انتهاء البطولة.
تصريح�ات  ف�ي  فينج�ر،  وأض�اف 
نقلتها ش�بكة “سكاي س�بورتس” 
البريطانية: “تشيلس�ي قّدم موسًما 
كبيًرا، أود تهنئتهم على لقب الدوري.. 
هذه المرة الثانية عل�ى التوالي التي 
يفوز فيها فريق ال يشارك في دوري 
أبط�ال أوروبا بلق�ب البريميرليج، 
وأعتقد أنهم سيجدون صعوبة في 
الدفاع عن لقبهم الموس�م المقبل 

المباريات”.وتاب�ع:  بس�بب ضغ�ط 
“في إسبانيا، ريال مدريد ينتصر في 
بع�ض المباريات بأقل مس�توى له، 
وهذا ال يح�دث في إنجلت�را، وكذلك 
األمر مع باي�رن ميونيخ في ألمانيا، 
حي�ث يحس�م لقب ال�دوري المحلي 
ل�دوري  فق�ط  ويتف�رغ  بس�هولة 
األبطال”.وأردف المدرب الفرنس�ي: 
“مررنا بفترة عصيبة هذا الموس�م، 
لك�ن الالعبون أص�روا على أن نبقى 
كتل�ة واحدة، لذلك عدنا من سلس�لة 
الخس�ائر لننتص�ر عل�ى مانشس�تر 
يونايتد وس�اوثهامبتون ثم س�توك 

سيتي، وهي فرق س�ببت لنا متاعًبا 
م�ن قب�ل، وهذا يؤك�د أن ف�ي حال 
امت�الك الفريق الثق�ة الكافية فكل 

شيء ممكن”.
وأت�م حديث�ه بقول�ه: “أعتقد أن 
إنهاء الموس�م برصيد 75 نقطة 
بعد الفوز بالمباراتين المتبقيتين 
أرس�نال  عظيم”.ويواج�ه  أم�ر 
نظي�ره س�ندرالند ف�ي المباراة 
المؤجل�ة م�ن األس�بوع 34، غًدا 

الثالث�اء، عل�ى أن يواج�ه، األح�د 
المقب�ل، إيفرت�ون ف�ي الجولة 38 

واألخيرة من البطولة.

              بغداد/ المستقبل العراقي

أنهى االتح�اد األردني لكرة الق�دم ونظيره العراقي، 
ترتيبات نقل المب�اراة الودية بين المنتخبين، مطلع 
يونيو/حزي�ران المقب�ل، من العاصم�ة عمان إلى 
مدين�ة البصرة.وج�اء نق�ل المب�اراة على ضوء 
ق�رار االتح�اد الدولي “الفيفا” مؤخ�راً، برفع 
الحظر عن إقامة المباري�ات الدولية الودية 
على األراضي العراقية، األمر الذي قابله 
االتح�اد األردن�ي برئاس�ة األمير 
علي ب�ن الحس�ين، بالترحيب 

بنقل لقاء النشامى وأسود الرافدين من عمان إلى 
البصرة.تأتي المباراة في إطار اس�تعداد المنتخب 

األردني للتصفيات اآلس�يوية، حي�ث ينتظر أن يتوجه 
بع�د لقاء الع�راق، إلى هونج كون�ج لمواجهة أصحاب 
االرض ودياً في الس�ابع م�ن حزيران/ يوني�و المقبل، 
قبل أن يحل ضيفاً على فيتنام في 13 من نفس الش�هر، 
ضمن الجول�ة الثانية من التصفيات.ويتصدر النش�امى 
المجموع�ة الثالثة برصي�د 3 نقاط، من ف�وزه بالجولة 
األول�ى عل�ى كمبودي�ا 0-7.وينتظر المنتخ�ب العراقي 
مواجه�ة نظيره اليابان�ي، ضمن تصفي�ات كأس العالم 

2018، في 13 يونيو/حزيران المقبل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يحت�اج األلمان�ي م�ارك تير ش�تيجن، 
ح�ارس مرمى برش�لونة، لمعجزة من 
أج�ل التف�وق عل�ى الس�لوفيني ي�ان 
أوبالك، حارس مرمى أتليتكو مدريد، 
ف�ي س�باق المنافس�ة عل�ى جائزة 
“زامورا” ألفضل حارس في الدوري 

اإلسباني.
20 هدًف�ا ف�ي  واس�تقبل أوب�الك 
ال�دوري هذا الموس�م، خ�الل 29 

مباراة لعبه�ا مع الروخ�ي بالنكوس، 
المب�اراة  ف�ي  ه�دف   0.71 بمع�دل 
الواح�دة، فيما تلقى ش�تيجن 31 هدًفا 
في 35 مباراة، بمع�دل 0.89 هدف في 

المباراة.
وذكرت صحيف�ة “موندو ديبورتيفو” 
اإلس�بانية أنه يجب أن يستقبل أوبالك 
5 أه�داف ف�ي مباراة أتليت�ك بلباو، في 
الجول�ة 38 م�ن ال�دوري عل�ى ملعب 
“فيس�نتي كالدي�رون”، بينم�ا يحافظ 
ش�تيجن على نظافة شباكه أمام إيبار، 

ليتمك�ن األلمان�ي م�ن 
زامورا،  تحقيق جائ�زة 

وهو أمر صعب للغاية.
وكان التش�يلي كالوديو 

برافو، حارس مانشس�تر 
س�يتي اإلنجلي�زي الحالي، 
آخر من حص�ل على جائزة 
زامورا من برش�لونة، في 
موسم 2014/2015، فيما 

يقت�رب أوب�الك م�ن الحصول 
عليها للمرة الثانية على التوالي.

العراق يواجه البحرين بأوىل مباراته
يف كأس آسيا لكرة قدم الصاالت

ريال مدريد يبدأ االستعداد ملوقعة سيلتا فيجو

مانشسرت يونايتد يرصد »110« ماليني 
إسرتليني لثالثي توتنهام

              بغداد/ المستقبل العراقي

 يلعب منتخب ش�باب العراق لك�رة الصاالت، اليوم 
الثالث�اء، مباراته األولى ض�د نظيره البحريني، في 
الجول�ة األول�ى من بطولة كأس آس�يا لك�رة قدم 
الصاالت تحت 20 س�نة، والتي تستضيفها بانكوك 
عاصم�ة تايالند”.وأوقعت القرع�ة منتخب العراق 

ف�ي المجموع�ة األولى بجان�ب كل م�ن البحرين، 
وبروناي ، وأفغانستان، وماليزيا، وتايالند.

وس�يكون العب�ي البحرين في امتح�ان صعب في 
مالقاته�م للمنتخ�ب العراقي، وال�ذي أغلب العبيه 
باإلضاف�ة  تفوقه�م،  جس�مانية  بني�ة  يملك�ون 
للمباريات االستعدادية التي تغلب فيها على منتخب 

لبنان 2-5، وتعادل مع منتخب إيران 3-3.

              المستقبل العراقي/ متابعة

خاض العبو ريال مدريد، امس االثنين، مرانهم اس�تعدادا لمواجهة س�يلتا فيجو، المؤجلة 
م�ن الجول�ة ال�� 21 بالليجا، والتي س�تقام األربعاء المقبل، والتي س�تكون حاس�مة في 

مساعي الريال للتتويج بالدوري اإلسباني.
وغ�اب عن التدريبات ، كل من الكولومبي خاميس رودريجيز، وداني كارفاخال وجاريث 

بيل وكوينتراو، حيث أجروا مرانهم داخل منشآت النادي.
وش�ارك ف�ي هذا الم�ران، العبو ري�ال مدريد الرديف لينه�ارت ولين وكي�زادا ونيكوس 

وماريو.
وم�ن المق�رر أن يجري الملك�ي، تدريبات صباح اليوم، اس�تعدادا للمنعط�ف األخير من 
الليجا، قبل أن يتفرغ لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس على ملعب كارديف 

في 3 يونيو/حزيران المقبل.
ويحت�ل ريال مدريد وصافة الدوري اإلس�باني برصي�د 87 نقطة، بفارق األهداف خلف برش�لونة 

المتصدر، بينما يحل سيلتا فيجو في المركز ال� 13 برصيد 44 نقطة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ماليي�ن   110 يونايت�د  مانشس�تر  ن�ادي  رص�د 
جني�ه إس�ترليني، للتعاق�د م�ع ثالث�ي توتنه�ام 
“إيري�ك داير، وكيل�ي ووكر، ودان�ي روز” خالل 
االنتق�االت الصيفي�ة المقبل�ة، وفًق�ا لتقاري�ر 
“ديل�ي  صحيف�ة  إنجليزية.وذك�رت  صحفي�ة 
س�تار” البريطانية أن جوزي�ه مورينيو، المدير 
الفني للش�ياطين الحمر، يرغب في التعاقد مع 
الثالثي، ومضاعفة رواتبهم األس�بوعية من 50 
ألف إلى 100 ألف إسترليني.وأضافت الصحيفة 
أن األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتين�و، المدي�ر 
الفن�ي لتوتنهام، لن يتخلى ع�ن ووكر بأقل من 
40 ملي�ون إس�ترليني، ف�ي الوقت ال�ذي يرغب 
في�ه تشيلس�ي أيًضا في جل�ب الالع�ب، كما أّن 
مانشستر س�يتي يود التعاقد مع روز مقابل 30 
مليون إس�ترليني، فيما يوافق الس�بيرز على بيع 
داير ب�40 مليون إسترليني.وانتصر توتنهام على 
مانشستر يونايتد 1-2، أمس األحد، في الجولة 
37 م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي، في آخ�ر مباراة 

للسبيرز على ملعب “وايت هارت لين”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل ت�عل�م ان ... أول م�ن ع�رف القم�ح، ه�م املرصيون 

القدماء، عام 5400 قبل امليالد
هل ت�علم ان ... الحرب املستخدم يف ختم اللحوم، يصنع من 

قشور العنب األسود
ه�ل ت�علم ان ... أول مدينة زودت بش�بكة هاتفية . . هي 

باريس عام 1880م
ه�ل ت�عل�م ان ... أول ص�ورة فوتوغرافي�ة يف العال�م ت�م 

إلتقاطها، كانت يف فرنسا عام 1826م
ه�ل ت�عل�م ان ...عندم�ا يفق�د األخطبوط إح�دى أذرعه 

الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد
هل ت�علم ان ...اول عملي�ة لتغيري الجنس اجريت يف العام 
1950م وذل�ك عندما قام طبيب دانمارك�ي باجراء عملية 
جراحية لشخص امريكي حوله بموجبها من ذكر اىل انثى

هل ت�علم ان ...الفينيقيون كانو اول من استخدموا الرشاع 
لتوجيه مسار ابحار السفن والزوارق

هل ت�علم ان ...الفم يفرز نحو لرت من اللعاب يومياَ
ه�ل ت�عل�م ان ...ابن�اء قبيل�ة واتوس�يس البوروندية هم 
االطول قامة عىل مس�توى العالم حيث يبلغ متوسط طول 

الفرد نحو مرتين
هل ت�علم ان ...خالل الخمسة قرون املاضية وتحديدا منذ 
العام1495لم تمر فرتة20سنه بال حرب بني دول متنازعة

أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الحمل مهنياً:ال تؤجيل كافة مش�اريعك 
علي�ك ان تبدئ�ي ع�ىل األق�ل بتنفي�ذ أحدها 
عاطفياً:تعاميل به�دوء مع الحبيب وخففي 

من عصبيتك.

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك لليوم:امل�رأة من 
برج الث�ور مهنياً:واجهي املش�اكل بقوة وال 
تت�رصيف بضعف عاطفياً:الحبيب يش�غل كل 
وقت�ك وتفك�ريك وتبذيل املس�تحيل إلرضائه.

الرج�ل من برج الثور:مهني�اً:ال تكن حاداً يف 
ترصفاتك مع اآلخرين

أصحاب برج الج�وزاء حظك لليوم:املرأة من 
ب�رج الج�وزاء مهني�اً:ال تقلقي من الفش�ل 
بل عليك املبادرة واألم�ور قد تكون لصالحك 
عاطفياً:مش�اغل كث�ريه تبع�د الحبيب عنك 

خالل هذه الفرتة.

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:املرأة من 
برج الرسطان 

مهنياً:م�رشوع جديد ال تعريف كيف تخططي 
له ومباحثته عاطفياً:ملاذا تنكري مش�اعرك 

وقلبك يفيض بالحب.

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج األس�د مهنياً:ال ترتك�ي الفرص الحالية 
بل عليكي أن تعريف كيف تستغليها عاطفياً:ال 
تش�عري باإلس�تقرار يف عالقتك مع الحبيب 

مما يسبب لك التوتر.

أصح�اب برج العذراء حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج العذراء مهنياً:ال تظهري غريتك من أحد 
زمالء العم�ل ووفري طاقت�ك بأمور مفيده 
عاطفياً:قلبك يهتف للش�خص الغري مناسب 

عليكي ان تدركي هذه الحقيقة .

أصح�اب ب�رج املي�زان حظ�ك لليوم:امل�رأة 
م�ن ب�رج املي�زان مهنياً:تحميل مس�ؤولية 
عملك فق�ط وال تتحميل مس�ؤولية اآلخرين 
عاطفياً:تفضيل الوح�ده عىل خوض تجربة 

جديدة.

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج العقرب مهنياً:عليك�ي اليوم أن تكوني 
رسيع�ة يف اتخ�اذ قرارات�ك وأن ال تؤجليه�ا 
عاطفياً:تتمي�زي الي�وم بجاذبي�ة كب�رية ال 

تقاوم.

أصح�اب برج القوس حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج القوس مهنياً:اهتمي بسمعتك يف العمل 
وال تتجاهيل نصائح اآلخرين عاطفياً:ترصيف 

بوعي وال تقويل كلمات طائشة للحبيب.

أصحاب ب�رج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الجدي مهنياً:تحاويل ان تنجزي مرشوعك 
الخاص بعد فرتة من العمل عاطفياً:ال تهميل 

الحبيب وحاويل ارضائه.

أصح�اب ب�رج الدلو حظ�ك لليوم:امل�رأة من 
ب�رج الدلو مهنياً:عليكي أن تتحركي برسعة 
عاطفياً:س�امحي  س�لبية  تبق�ي  ال  وأن 
الحبيب وأعطيه فرصة ثانية.الرجل من برج 
الدلو:مهنياً:تب�دو اليوم مس�يطراً عىل كافة 

األوضاع يف العمل

أصحاب ب�رج الحوت حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الحوت مهنياً:أن�ت تقدمي عىل مرشوع 
جديد س�يحقق ل�ك األرب�اح عاطفياً:جاميل 
اهتممات�ه وطموحاته. الحبي�ب وش�اركيه 

الرجل من ب�رج الحوت:مهنياً:تش�عر أن كل 
األيام متشابه.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 كوب شيكوالتة مذابة

3 كوب آيس كريم فانيليا
1 كوب لوز مجروش

3 ثمرة موز ، مقطعة حلقات
5 حبات فراولة ، رشائح

صوص شوكوالتة
سكر بودرة

رشائح كريب
طريقة التحضري:

قومي بتس�خني رشائح الكري�ب قليال يف مقالة 
عىل نار متوسطة.

قومي بدهن رشائح الكريب بالشيكوالتة املذابة 
ثم ضعي عليها قطع املوز و الفراولة.

ضع�ي اللوز ع�ىل مزي�ج الفاكهة ث�م ضعي 1 
ملعقة من اآليس كريم.

قوم�ي بل�ف الكري�ب فوق الحش�و ث�م ضعي 
الصوص الش�يكوالتة و السكر البودرة عليه ثم 

يقدم.

مركب غري سام يف الضفادع يقتل االنفلونزا
قال باحثون أمريكيون إنهم اكتش�فوا مركًبا طبيعًيا يف املادة املخاطية 
الت�ي تغطي ظه�ر أحد الضف�ادع، يس�تطيع قتل ف�ريوس االنفلونزا 
املوسمية، ما يمهد لتطوير لقاح شامل ضد الفريوس..الدراسة أجراها 
باحثون يف جامعة إيموري بوالية جورجيا األمريكية، ونرشوا نتائجها 
يف الع�دد األخري من دورية )cell( العلمية.وأوضح الباحثون أن املركب 
الجديد يطلق عليه اسم »يورومني« )Urumin( موجود ضمن اإلفرازات 
املخاطي�ة عىل ظه�ر ضفدع جن�وب هندي ُيدع�ى »قات�َل الجراثيم«، 
ويس�تطيع هذا املركب أن يفجر جسيمات فريوس االنفلونزا.وأضافوا 
أن مرك�ب »يورومني« قوي ودقيق، ويس�تطيع قت�ل صنف كامل من 
ف�ريوس االنفلون�زا دون أن يؤث�ر ع�ىل الخاليا والفريوس�ات األخرى.

وبخ�الف املركب�ات األخرى املش�تّقة م�ن الضفادع، ف�إن »يورومني« 
مركب غري س�ام ما يجعله اكتش�اًفا واعًدا، بحس�ب الدراسة.وتمّكن 
مرك�ب »يورومني« من قت�ل فريوس االنفلونزا يف ف�ران التجارب من 
خالل اس�تهداف بروت�ني الهيماجلوتينني )HA( الذي يربز من س�طح 

جسيمات الفريوس بشكٍل يشبُه حلوى املّصاص.

العزلة والعزوف عن االحتفال 
يدفعان لالنتحار

الع�زوف املتكرر ع�ن املش�اركة يف اللق�اءات واالحتفاالت واملناس�بات 
االجتماعية ينش�ئ لدى املرأة حاج�زا يفصل بينها وبني املجتمع. ويكرب 
هذا الحاجز ش�يئا فش�يئا، ويحارصها داخل قوقعة، فال ترى نفس�ها 
خارجه�ا وال تش�عر بالتوازن إال عندم�ا تكون لوحدها. وألن اإلنس�ان 
مدني بطبعه ال يمكن للوحدة أن تكون سلوكا سليما. فمع مرور الوقت 
تتح�ول العزل�ة إىل كابوس يقنع امل�رأة بعدم جدواه�ا يف الحياة، فتقرر 
إنهاء مأس�اتها باإلجهاز عىل نفس�ها.ووجدت مجموع�ة من الباحثني 
األمريكي�ني أن العزلة االجتماعية من ش�أنها أن تمثل خطرا قاتال يهدد 
ت�وازن اإلنس�ان وصحت�ه، واعتربوها لعنة ت�ؤدي يف النهاي�ة إىل املوت 
البطيء..وأثب�ت العلماء أن هناك عالقة وطيدة بني الوحدة واملرض، ألن 
العزلة االجتماعي�ة تغري الجينات البرشية بطرق عميقة وطويلة املدى، 
وتتس�اوى احتم�االت الرضر التي تنت�ج عن تلك التغ�ريات الجينية مع 

اآلثار السلبية الناتجة عن التدخني والسمنة ومرض السكر.

أحذروا سامعات األذن !
م�ع التط�ور الكب�ري يف عالم االتص�االت وأجه�زة تش�غيل امللفات 
الصوتية٬ بات الكثريون يستخدمون سماعات األذنني لوقت طويل٬ 
غري مدركني ملضارها، خاص�ة خالل فصل الصيف..ويقول الدكتور 
إيريك فويغت من جامعة نيويورك، إن »األصوات املرتفعة التي تنقلها 
الس�ماعات يمكن أن تتسبب بتلف خاليا األذن الداخلية٬ ويؤدي ذلك 

إىل الشعور بطنني األذنني أو حتى فقدان السمع بالكامل«.
ولتجن�ب مث�ل هذا األم�ر ينصح الدكت�ور فويغت بإبقاء مس�توى 
الصوت منخفضا٬ً عندما تضطر إىل االس�تعانة بس�ماعات األذنني٬ 
بحس�ب ما أوردت صحيفة »بيزنس إنسايدر« األمريكية.كما يحذر 
الدكت�ور فويغ�ت م�ن أن االس�تخدام املتكرر للس�ماعات يمكن أن 
يتس�بب برتاكم ش�مع األذنني، ما يؤدي إىل إغالق مجرى الس�مع يف 
النهاي�ة، ويصب�ح هناك حاجة للجوء إىل الطبي�ب املختص لتنظيف 

األذنني.
ويف فص�ل الصيف، تصبح األمور أكث�ر خطورة٬ حيث يتعرق الناس 
بش�كل أكرب خ�الل األجواء الح�اّرة٬ ما يس�اعد عىل نم�و الجراثيم 
داخل األذنني بش�كل أكرب٬ والتعرض لاللتهابات واألمراض الخطرية 
التي يمكن أن تؤدي إىل اإلصاب�ة بالصمم.ويف النهاية يقول الدكتور 
فويغت إن الس�ماعات الصغرية التي يتم وضعها داخل األذنني ربما 
تكون خطرية عىل الس�مع٬ ويفضل اس�تخدام الس�ماعات الكبرية 

التي توضع عىل صيوان األذن الخارجي.

1أعىل قمة يف أفريقيا 2يهتز o خيالء
 o 3جرس عىل ماء 4خصوم اليونانيني يف قربص

حرف عطف 5حسام o ضعف لدرجة املرض
6بحرية يف أمريكا الجنوبية األعىل يف العالم عن 
سطح البحر 7جدة )باللهجة املرصية( o جمع 
رسي�ر )معكوس�ة(. 8الذهب البني o أش�هر 

ملكة فرعونية امتاز عرصها باالستقرار
9يدهش o ارتفع يف السماء

10سلسلة قصص تجسس س�ينمائية كتبها 
إيان فلمنج

1اس�مها القديم بيزنطة 2يحلو فيها السمر 
o عمل�ة اليابان 3عكس حلو o تفنن o نصف 
أريج 4مات�ت الحيوانات o تق�ال للحبيبة أو 
 o )الحبيب 5الهاتف أصدر صوتا )معكوس�ة
تلقى االهتمام 6يملك األرض ومن عليها o ذو 

طباع حادة وغري محبوب
7ضعيف وغري مقبول 8من الدواجن o املعلم 

الخاص لالسكندر املقدوني
9دعاؤه جاء يف فيلم لقصة طه حسني

10عملة اوروبية o استعاد

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الكريب باأليس كريم
ثقب للبطارية حيّسن نقل الشحنة الكهربائيةطب

أظهرت دراس�ة أمريكية حديث�ة أن عمل 
ثق�وب يف بنيته�ا الكربونية ذات الُس�مك 
الذي ال يتجاوز ذرة كربون واحدة يحسن 
ق�درة البطاريات عىل التخزين، ويحس�ن 
نقل الشحنة الكهربية..ويجري الباحثون 
اختب�ارات منذ فرتة عىل أقط�اب كهربية 
تتج�اوز بضع�ة  ال  دقيق�ة  ذات مس�ام 
نانوم�رتات )النان�و يس�اوي واح�دا عىل 

مليون من امللّيمرت(. وتتميز هذه الهياكل 
بأنه�ا ذات مس�احة كب�رية ج�دا مقارنة 

بحجمها.
ولخص الباحث�ون نتائج أبحاثهم بالقول 
“توفر ش�بكة الغرافني ش�ديدة التش�عب 
يف بنيته�ا ثالثي�ة األبع�اد صف�ات نق�ل 
إلكرتونات ممتازة وتسهل بنيته املسامية 

الهرمية النقل الرسيع لأليونات”.

»3« بدائل لتطبيق واتس آب

يمك�ن للمس�تخدم االعتم�اد عىل 
بع�ض التطبيق�ات األخ�رى، التي 
توفر نف�س وظائف تطبيق واتس 
آب، بل ق�د تتفوق علي�ه يف بعض 
األحيان من حي�ث حجم الوظائف 
املتوف�رة ومس�توى الحف�اظ عىل 
الخصوصي�ة وحماي�ة البيان�ات، 
وم�ن ه�ذه التطبيق�ات تطبي�ق 
لألجه�زة  يتوف�ر  ال�ذي  س�ينيال 
الجوال�ة امل�زودة بنظ�ام تش�غيل 
أو  آي  وأب�ل  أندروي�د  غوغ�ل 
إس.وتطبي�ق تريما ال�ذي يتمكن 
املس�تخدم عن طريقه من إرسال 
الصور وملف�ات الصوت والفيديو 
وي�ر  وتطبي�ق  مش�فر.  بش�كل 
ال�ذي يعمل ع�ىل الهوات�ف الذكية 
والكمبيوت�رات، ويتي�ح إمكاني�ة 

اإلرسال املشفر للنصوص والصور 
والفيديو. من جهة ثانية تم تداول 
أخبار ع�ن تعاون ب�ني رشكة أبل 
ورشك�ة إل.ج�ي إنوتي�ك لتزوي�د 
الجي�ل املقب�ل من هوات�ف آيفون 
بكام�ريات متطورة غ�ري متوفرة 
يف أّي من أجهزة املنافس�ني حاليا.

وبحس�ب مصادر إعالمية فإن أبل 
تن�وي اس�تعمال كام�ريات قادرة 
عىل تمييز الوجوه بطريقة ثالثية 
األبع�اد، لتجعل م�ن عملية تأمني 
وفتح الجهاز عرب وجه مستخدمه 
أكث�ر أمانا وغ�ري قابل�ة للتحايل. 
وم�ن ش�أن ه�ذه الكام�ريات أن 
ترصد تأثري العمق يف الصور، وهو 
ما قد ُيصعب م�ن إمكانية حدوث 
تحايل عىل النظام األمني للهاتف.
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أحــالم جــوال  الكتاب املسموع واألذن القارئة

مؤيد عبد الزهرةهيثم حسين

م�ع تغّير أنماط الحياة المعاصرة في ظّل التس�ارع الذي نش�هده 
على مختلف المستويات، وال سّيما في المدن الكبرى التي تفرض على 
قاطنيها نمطاً معّيناً من العيش والتحّرك والس�فر، تشتّد الحاجة إلى 
تطوير س�بل القراءة لمواكبة هذا التغّير والتطوير، كي يتّم اس�تغالل 
الوق�ت المهدور في وس�ائل المواص�الت أو في انتظ�ار تأدية بعض 
األعمال والمهاّم، وهنا قد يعتبر الكتاب الصوتّي؛ المس�موع، من أبرز 

أدوات التغيير في العادات القرائية أو تجديدها وتوسيع مداها.
ال تقتص�ر فائ�دة الكتاب المس�موع عل�ى فئة بعينه�ا، وال تكون 
مجدي�ة لفاق�دي البصر، أو م�ن ذوي االحتياج�ات الخاّصة فقط، بل 
تّتس�ع لتش�مل مختلف ش�رائح المجتم�ع، وهنا ال تك�ون العين هي 
القارئ�ة، بل األذن، تكون القراءة عبر األذن، عبر االس�تماع، وس�يلة 
التف�اف على طريقة الق�راءة التقليدي�ة، ودرباً للوص�ول إلى المتعة 

والفائدة المرجّوتين.
تنتش�ر تطبيق�ات الكت�ب الصوتية واألعم�ال المنتج�ة بطريقة 
مسموعة في وسائل االّتصاالت، وصار باإلمكان االستعانة بها لملء 
الفراغ أو استغالل الوقت المهدور، وسّد ثغرة انعدام القراءة أو ندرتها 

عند كثيرين بذريعة أّنهم ال يملكون الوقت لها.
قد تس�تمع إلى رواية بطريق�ة صوتّية، بينما أنت تقود س�يارتك 
ف�ي رحلتك اليومية إلى العمل، أو بينما تس�ير بك الحافلة إلى أمكنتك 
المعتادة، س�واء كانت أمكنة دراسة أو عمل أو سياحة أو ترفيه، كما 
ق�د تضع الس�ّماعة وتغوص ف�ي عالم القراءة وتنس�ى الضجيج من 
حولك، أو يمكن أن يؤنس�ك صوت الق�ارئ أو القارئة بينما أنت تتهّيأ 
للن�وم.. أي هناك س�بل كثيرة الس�تغالل الوقت المه�دور بأمر مفيد 

وتجاوز عقبة الكتاب المطبوع وحمله والتنّقل به.
يتح�ّول الس�رد القصص�ّي أو الروائّي ف�ي الكتاب المس�موع إلى 
أغنية رقيقة تؤنس وحشة المستمع القارئ، وتبّدد عزلته التي تحيط 
به وس�ط جمع من الناس م�ن حوله، تلك العزلة التي تتبّدى كش�كل 
من أش�كال الحي�اة المعاصرة في الم�دن الكبرى؛ الم�دن التي يمكن 

توصيفها بمدن الغرباء.
ترح�ل أص�وات الق�ّراء بالقارئ المس�تمع إلى عوال�م الحكايات، 
يشعر معها بقيمة الوقت وال يعتبر المسافات بين األمكنة التي يتنّقل 
فيما بينها عبئاً يومّياً يجثم على صدره، بل ستتحّول عالقته معها إلى 
رابط�ة قراءة ومتعة، وس�تتحّول رحالته التي كانت تش�وبها الرتابة 

إلى عالم ثرّي منفتح على الجديد في األدب والفكر.
الكت�اب المس�موع يمكن أن يكون خ�اّلً معاصراً ب�دوره للقارئ، 
ويشّكل له موس�يقى س�ردّية خاّصة، تهّدئ إيقاع حياته المتسارع، 
وتخّف�ف وطأة الس�فر والترحال علي�ه، وتعقد مصالح�ة بينه وبين 
وسائل النقل، وس�اعات االنتظار، كما قد تعقد صالت صداقة جديدة 

مع األصوات واألدباء من ورائها.

1
ان�ا الجوال أعيش حياتي كما أريد الكما يريدون لي ،تارة اقطف نجوما واصنع شموس�ا 
وتارة اخرادحرج أقمارا واصنع من قطرة الماء محيطا أراقب أمواجه في صخبها وهدوؤها . 
وبين الحين والحين أتوسد الرمل أحدق في سماءبالغيوم فأرى فيما أرى  سرب إوزات بيضاء  
ترف�رف بأجنحتها وكأنها تدعوني الحلق معها. انا رجل تطوقني األحالم من كل الجهات وال 
اس�تطيع مغادرتها بل يأخذني الفرح اذ تصبح كالس�وار في المعص�م  من الصعب مفارقتها 

ليس لجماليه االبحارفيها  وانما إلحساسي بقيمة حضورها .
احلم بعصافير ملونة تمالءالشجر

وشوارع  تزهر  بالبنفسج 
وتالل وسهول مترعة بالخضرة

احلم باحالة اللصوص الى المحاكم وليس الى التقاعد
2

جل�ت صباحا ف�ي الكرادة ببغداد صافحني بائع الخضار وحياني ش�واء الس�مك النهري 
ودعان�ي عش�اب لوصف�ة تعيد الش�باب وضع�ت يدي عل�ى صدري احي�ي محبته�م وأبارك 
صباحاتهم الندية وواصلت مش�واري أطالع الواجه�ات الزجاجية اللماعة لمحال تبهر الناظر 

وتحزن الفقير . 
عبرت الى ضفة الش�ارع اآلخر تش�دني اليه رائحة الطرش�ي وتش�ريب الباقالء بالدهن 
لمطعم صغير تحلق حوله كل الناس البس�طاء من عمال بناء وباعة رصيف وس�ائقي تاكسي 
اجرة وعزمت ان افطر هناك وكان لي ما أردت وحين هممت بدفع وجبة اإلفطار كان صاحب 
المطع�م ي�ردد “ واص�ل ، واص�ل “ وحين التف�ت كان ثمة زمي�ل يلوح بيده ضاح�كا هال ابو 

وسام.
3

حين يسافر القطار وحيدا تبكي السكة حظها العاثر
قالت : انت حياتي وعمري وكل وجودي اتالقاك نسمة واتنفسك دم في شراييني 

لكني ال التقيك خوفا مواجهة عيني عيونك 
أخاف انهار كعصفورة صغيرة ترتعش في حضرتك فتغادرني 

لنبقى هكذا في البعيد حبيبي !!.
4

قال لها متى نلتقي 
قالت دعني ارتب وضعي 

سنوات كالبرق مرت ومازال وضعها معلقا
يالتعاستك صادقت خيبة وما دريت ،فتحولت لرماد ابتلعته الرياح

5
ماذا تمنحنا الوردة 

لونا ،شذى ،شوكا ،حسرة ،امل 
ماذا تعطينا المرأة 

تفاحة اغواءام سرالحياة؟!
6

تباغتني بباقة ورد وسلة أشواق ،أباغتها بالخصام .
تباغتني بالسالم ووجه ضحوك ، أباغتها بالصمت المريب. تفور غضبا وتزمجركاعصار 

،فادفن راسي خجال واهمس لها قائال :يا انتي احبك في كل حاالتك واغفري لي نذاالتي!!

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

اجبر قاضي بالمحكم�ة العليا في بريطانيا تاجرا 
سابقا بشركة نفط وغاز في لندن، على دفع 453 
مليون جنيه إس�ترليني )نح�و 580 مليار دوالر(، 
لتس�وية طالق�ه م�ن زوجته..والمبل�غ الممنوح 

للزوج�ة، البالغ�ة م�ن العمر 
44 عاما، يقدر بنس�بة 41.5 
في المئة من مجموع أصوله 
الزوجية..تبل�غ ث�روة الزوج 
)61 عام�ا( ما يف�وق المليار 
جني�ه إس�ترليني، تم جمعها 
تخلل�ه  طوي�ل  زواج  خ�الل 
»مس�اهمة عادلة ومتساوية 
ف�ي رفاه األس�رة« بحس�ب 
ما قالت�ه الزوجة.وفي بداية 
اعت�رض  الط�الق  إج�راءات 
الزوج على منحها ذلك المبلغ، 
بحجة أن�ه قام »بإس�هامات 
خاص�ة« ف�ي ثروة األس�رة، 
لكن قبل أسبوعين من جلسة 
المحكمة قرر »عدم مواصلة 
االعت�راض عل�ى اإلجراءات« 
وذلك ألس�باب لم تتضح على 
الفور.ويعتق�د أن ه�ذه أكبر 

تسوية طالق شهدتها المملكة المتحدة.
وف�ي ع�ام 2014 حصل�ت جيم�ي كوب�ر، زوجة 
الممول الس�ير كريس هوه�ن، على أكثر من 330 

مليون جنيه إسترليني عند طالقهما.

ذكرت مجلة إيلي األلمانية أن كمية الس�كر القصوى، 
التي يجوز للشخص البالغ تناولها هي 25 غراما فقط 

في اليوم، ما يعادل 5 إلى 6 مالعق شاي ممسوحة.
وأضافت المجل�ة في موقعه�ا اإللكتروني أنه يمكن 
االس�تدالل على تن�اول الكثي�ر من الس�كر من خالل 

العالمات التالية:

-اإلرهاق: السكر هو مصدر للطاقة، ولكن على المدى 
القصير. وبعد االرتفاع الس�ريع يب�دأ في الهبوط، ما 
يترتب عليه الش�عور بالتع�ب، وفي بعض األحيان قد 

يتسبب هذا في الشعور بالصداع.
-ع�دم التركيز: يتس�بب ارتفاع وانخفاض مس�توى 

السكر في الدم بسرعة في عدم القدرة على التركيز.
-الش�عور بالحاج�ة إل�ى الس�كر: كلما 
تناول المرء الس�كر، اعتاد جس�مه على 
المزيد من كميات الس�كر، ثم تزيد هذه 

الحاجة باّطراد.
-كثرة التعّرض لألمراض: يتسبب تناول 
السكر في إضعاف جهاز المناعة بشكل 
كبير، ويجعل الجس�م ُعرضة لألمراض، 

فضال عن أنه يضر باألسنان.
-مش�اكل جلدية: البثور وحب الش�باب 
وجف�اف الجل�د أو البش�رة الدهني�ة قد 
تك�ون جميعها نتائج تن�اول الكثير من 
الس�كر.وللحد من كمية الس�كر يوصي 
األطب�اء، عن�د الرغبة في تناول ش�يء 
حلو، بالشروع في شرب الماء ومحاولة 
االستغناء عن األطعمة المصنعة بنسبة 
90 بالمئ�ة، ويوص�ون أيض�ا باالعتماد 

على بدائل السكر الطبيعية مثل التمر.

طالق بنصف مليار دوالر نساء احلجارةاإلرهاق عالمة اإلفراط يف تناول السكر

في والية كس�ال شرقي الس�ودان، تواظب نساء على العمل في 
مهنة تكسير الصخور وتفتيها من أجل كسب الرزق رغم مشقة 
المهن�ة. وتعمل نحو 20 امرأة في جبل طارق بالوالية لنحو 12 

ساعة متواصلة في منطقة جبل طارق في الوالية.
وتتوج�ه النس�وة إلى الجبل عب�ر عربة صغي�رة، ويعملن على 
تكس�ير الحج�ارة ورفعه�ا في المركب�ة قبل بيعها في س�وق 
الحجارة لش�ركات المقاوالت والمواطنين مقابل أجر يقلن إنه 
زهي�د. وبدأت هذه المهنة في الظه�ور منتصف العقد الماضي 
بعدد قليل من النس�اء اللواتي يبحثن عن مصادر دخل تكفيهن 
شر الحاجة، والالفت في األمر أن هذه المهنة محتكرة من قبل 

النساء.


