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»االمام احلسني)عليه السالم(«

ثالثة من مكارم الدنيا 
و اآلخرة أن تعفو عمن ظلمك و تصل من قطعك 

و حتلم إذا جهل عليك 

ص3رئاستا الوزراء والربملان حتذران من »إضعاف الدولة« وإحداث »رشوخ« يف العملية السياسية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4ترامب يف السعودية حلصد »الوالء« واملليارات

السلطـات الرتكيـة تصـدر مذكـرات توقيـف بحق مسؤوليـن فـي صحيفـة »سوزجـو« 

رئيس اجلمهورية يف منتدى البحر امليت: العراق منفتح أمام املستثمرين إلعامره

القوات األمنية »تشل« حركة »داعش«
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن رئي�س جهاز مكافحة اإلرهاب 
الفري�ق الرك�ن طالب ش�غاتي »إكمال 
وإتمام« محور الجهاز يف الساحل األيمن 
ملدين�ة املوص�ل، فيم�ا أعلن�ت الرشطة 
االتحادي�ة عن تطه�ر حي�ن بالكامل 
لرتتف�ع عدد االه�داف التي اس�تعادتها 
إىل 80 منذ بدء الحملة العس�كرية، فيما 
س�يطرت القوات األمني�ة عىل منظومة 
اتصاالت »داعش« لتشل التنظيم بشكل 
كام�ل. وق�ال رئي�س جه�از مكافح�ة 
اإلرهاب الفريق الركن طالب ش�غاتي يف 

بيان ملكتبه تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه تم »إكمال وإتمام محور 
الجه�از يف الس�احل األيم�ن«. ب�دوره، 
ق�ال قائد ق�وات الرشط�ة االتحادية إن 
قوات�ه طهرت حي�ن بالكام�ل لرتتفع 
ع�دد االه�داف الت�ي اس�تعادتها إىل 80 
من�ذ بدء الحملة العس�كرية الس�تعادة 
الساحل األيمن بمدينة املوصل يف شباط 
امل�ايض. وأوض�ح الفري�ق رائد ش�اكر 
جودت جودت يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »قطع�ات 
الرشط�ة االتحادي�ة اس�تكملت تحرير 
وتطهر مناطق االقتصادين و17 تموز 

املتاري�س والحواجز  بالكامل ونصب�ت 
باتجاه النجار والشفاء«.

و ضاف أن »عملية التطهر اسفرت 
عن قت�ل 66 ارهابيا وتدم�ر 13 عجلة 
مفخخ�ة 9دراج�ات ناري�ة ومضافات 

ومواضع للرشاشات االحادية«.
كما أفاد جودت بأن قواته »استعادت 
الس�يطرة ع�ىل 80 هدفا مرس�وما لها 
وقتلت 172 قناص�ا ودمرت 373 عجلة 
مفخخة بينها 5 جرافات و321  دراجة 
نارية ملغم�ة« منذ ب�دء الحملة بأيمن 

املوصل.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�ّيعت مدينة الس�ليمانية ف�ي إقليم 
كردس�تان العراق، أمس السبت، القيادي 
مصطف�ى  نوش�يروان  الب�ارز  الك�ردي 
أمين زعيم حركة التغيير الكردية وس�ط 
حضور سياسي وجماهيري واسع حيث 
أعل�ن الح�داد لمدة ثالثة أي�ام لوفاته الى 

جانب إنزال أعالم حركة التغيير.
وانطلق موكب الجنازة وس�ط مدينة 
السليمانية وإس�تغرق وصوله الى المقر 
الرئيس لحركة التغيير في تل زركته أكثر 

من ثالث ساعات.
وأشاد المش�يعون باألدوار والمواقف 
كان  ال�ذي  الفقي�د  وبحنك�ة  البطولي�ة 
أنموذج�ا ف�ي س�لوكه القي�ادي الرفيع 

كقائ�د ومربي يمتل�ك روح المس�ؤولية 
وكان يحرص على تنفيذ المهام الوطنية 
والقومية لمكافحة الفساد وتثبيت أسس 
حكومة المواطنة والنظام المؤسس�اتي 
بكف�اءة وب�روح معنوي�ة عالية.وحضر 
األح�زاب  ممثل�و  َالتش�ييع  م���راس�م 

الكردستانية وقادة عراقيون.
التفاصيل ص3

اجلامعات السورية 
املسلحة تنسحب من »آخر 

املواقع« بحمص

»الـحـزم« 
خيـار كنـدا ملواجهـة 

تعنت واشنطن

األمن الربملانية تطالب 
بالسيطرة عىل األنرتنت للحد 

من اخلروقات األمنية 

عبطان يلتقي حمافظ البرصة 
ويناقش تأمني مجيع االحتياجات 

ملباراة العراق واالردن

السليامنية تشيع »املناضل الصلب« نوشريوان مصطفى
 إىل مثواه األخري

االحتادية تستعيد »80« هدفا.. ومكافحة اإلرهاب ينجز مهامه.. والسيطرة على منظومة اتصاالت التنظيم
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لبنان يقبض عىل عراقي يتواصل مع إرسائيل يف بريوت وشقيقه يمنح معلومات للموساد يف بغدادالناتو يتوقع املشـاركـة بقتـال »داعـش« يف العراق وسوريا
وزيـر الداخليـة يتخـذ قـرارا برفـع صـور القـادة العسكـرييـن مـن السيطـرات الـحـكـيـم مـخـاطـبـا الـكـرد: لـيـس لـنــا اال بـعـضـنـا

ارتفاع حصيلة تفجريات بغداد والبرصة 
إىل »80 شهيد وجريح« 

احلاممي بعد اطالعه عىل اعامل مطار النجف االرشف: 
سريفد املحافظة بـ »20« مليون دوالر

روحاين رئيسًا إليران جمددًا: انتخايب خطوة باجتاه التنمية
        بغداد / المستقبل العراقي

ع�ّد الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، أمس 
السبت، أن مشاركة 41 مليونا من أبناء الشعب 
ف�ي االنتخابات خط�وة باتجاه »تنمي�ة إيران 
وش�موخها«، مؤكدا أن الش�عب اإليراني اختار 

طريق »التوافق مع العالم«.
وق�ال روحاني في كلم�ة متلفزة بعد فوزه 
ف�ي االنتخابات الرئاس�ية، إن »مش�اركة أكثر 

م�ن 40 ملي�ون ف�ي االنتخابات خط�وة كبرى 
على طريق الثقة والمصالح الوطنية وش�موخ 
إيران«.وأض�اف روحاني، أن »هذه المش�اركة 
في االنتخابات، أخرجت البالد من حالة التوقف 
اس�تمرار  درب  عل�ى  ووضعته�ا  والش�كوك، 
التنمي�ة والرق�ي«، مش�ددا عل�ى أن »الش�عب 

اإليراني اختار طريق التوافق مع العالم«. 
االنتخاب�ات  ف�ي  المش�اركين  ع�دد  وكان 
اإليراني�ة 41 مليون�ا و 220 ألف�ا و 131 م�ن 

إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 
وهو 56 مليونا و 410 آالف و 234 ش�خصا أي 

أن نسبة المشاركة بلغت 73 بالمائة. 
وحس�ب النتائج التي أعلنه�ا وزير الداخلية 
اإليران�ي بع�د ظه�ر اليوم الس�بت فق�د حصل 
روحان�ي عل�ى 23 مليون�ا و 549 الف�ا و 616 
صوتا اي بنسبة 57 بالمائة، فيما حصل رئيسي 
على 15 مليونا و 786 الفا و 449 صوتا بنسبة 

38 بالمائة.
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ختطيط البرصة: 48% من خرجيي الكليات واملعاهد بال وظائف حكومية
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة التخطي�ط واملتابع�ة يف مجل�س 
محافظ�ة الب�رة، أم�س الس�بت، اعداد دراس�ة 
أظه�رت نتائجه�ا أن 52% م�ن خريج�ي املعاه�د 
والكليات يف املحافظة تم تعيينهم يف دوائر حكومية 
من�ذ عام 2003، وان 48% من الخريجني لم يفلحوا 

بالحصول عىل وظائف حكومية.
إن  املنص�وري  نش�أت  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
»الدراس�ة التي أعدتها اللجنة حول واقع التش�غيل 
لخريجي الكليات واملعاه�د يف البرة خالل الفرتة 
املمت�دة من ع�ام 2003 اىل ع�ام 2014 أظهرت أن 
الع�دد الكيل للخريجني بل�غ 62025، فيما بلغ عدد 
الذي�ن ش�غلوا منهم وظائ�ف حكومي�ة 33865«، 
مبيناً أن »ع�دد املتخرجني من الكليات بلغ 48287 
ينقس�مون اىل 25368 م�ن الذك�ور، و22919 من 
اإلناث، وق�د تعني منه�م 25549 خريجاً ما يعادل 
نسبة 52%، ولم يتعني منهم 22738، أي ما يقارب 

نسبة %48«.
ولف�ت املنص�وري اىل أن »ع�دد خريجي املعاهد 

التقني�ة يف املحافظة بل�غ 13738 خريج�اً، بواقع 
10997 من الذك�ور، و2741 من اإلناث، وبلغ عدد 
الذين تعينوا منهم 8316 بنسبة 60,53% من العدد 
الكيل«، مضيفاً أن »الدراس�ة أظه�رت نتائجها أن 
2005 هو العام األكثر من ناحية تعيني الخريجني، 
حيث تم تعيني 5296 خريجاً يف ذلك العام، يليه عام 
2006 ال�ذي تم خالله تعي�ني 4293 خريجاً، بينما 
س�جل عام 2014 أقل نسبة تعيني، حيث تم خالله 
تعي�ني 465 خريجاً يمثلون نس�بة 1,2% من العدد 

الكيل لألعوام العرشة التي تغطيها الدراسة«.
وأش�ار املنص�وري اىل أن »وزارة الرتبي�ة حل�ت 
باملرتب�ة األوىل يف تعي�ني خريج�ي الكلي�ات، حيث 
قامت بتعيني 13306 خريجاً، هو ما يعادل نس�بة 
52% م�ن العدد الكيل لخريجي الكليات املعينني، ثم 
حلت وزارة النفط باملرتب�ة الثانية لتعيينها 4918 
خريج�اً بنس�بة 19,2%، وج�اءت وزارة الصح�ة 
باملرتب�ة الثالث�ة لتعيينه�ا 1214 خريج�اً بنس�بة 
4،7%، وم�ن بعده�ا يف املرتب�ة الرابعة ح�ل ديوان 
محافظ�ة الب�رة لتعيين�ه 968 خريج�اً تش�كل 
نس�بتهم 3,8%«، موضحاً أن »بالنسبة اىل خريجي 

املعاه�د التقنية يف البرة ف�إن وزارة النفط حلت 
باملرتبة األوىل لتعيينها 2583 منهم بنسبة %31,4، 
وباملرتب�ة الثاني�ة ج�اءت وزارة الصح�ة لتعيينها 
1177 خريجاً، ويف املركز الثالث حلت وزارة الرتبية 
لتعيينها 1057 خريجاً، ومن بعدها وزارة الكهرباء 

بواقع 913 خريجاً«.
وأكد املنص�وري أن »عند تحليل معطيات نتائج 
خريج�ي الكليات حققت كلي�ة اآلداب املرتبة األوىل 
من حيث ع�دد الخريجني، حيث تخرج منها 8735 
خ�الل الف�رتة الت�ي تغطيه�ا الدراس�ة، وباملرتبة 
الثاني�ة حلت كلي�ة اإلدارة واالقتص�اد بعدد 7614 
خريج�اً، وم�ن بعدها كلية الهندس�ة بواقع 5369 
خريجاً، ومن ثم كلية الرتبية للعلوم االنسانية بعدد 
5369 خريجاً«، مضيفاً أن »من ناحية التعيني فإن 
كلية العل�وم حلت باملرتبة األوىل م�ن ناحية تعيني 
املتخرج�ني منها الذي�ن بلغ عدده�م 4114، تليها 
كلي�ة اآلداب باملرتب�ة الثاني�ة بع�دد 3979، تليه�ا 
كلي�ة الرتبية للعلوم االنس�انية بع�دد 3883، ومن 
ثم كلي�ة اإلدارة واالقتص�اد بع�دد 3534، وبعدها 
كلية الهندسة بعدد 3287«.وخلصت الدراسة التي 

اس�تغرق اعدادها ستة أشهر بحسب املنصوري اىل 
أن »عدد الباحثني عن عمل خالل مدة الدراس�ة من 
خريجي املعاهد والكلي�ات يف البرة يبلغ 28160 
خريج�اً«، معت�راً أن »م�ن أه�م أس�باب تك�دس 
الخريج�ني هو عدم تناس�ق أع�داد الخريجني مع 
احتياج�ات الوزارات وس�وق العمل، وم�ا يزيد من 
تفاقم املشكلة عند الخريجني هو تفضيلهم العمل 
يف القط�اع الحكومي ع�ىل القطاع الخ�اص لتوفر 

األمان الوظيفي وسهولة ورسعة الرتقية«.
يذك�ر أن الب�رة الت�ي ت�م تتويجه�ا رس�مياً 
عاصم�ة اقتصادي�ة للع�راق يعان�ي اآلالف فيه�ا 
من مش�كلة البطالة بالرغم من النش�اط التجاري 
املتصاع�د يف املحافظ�ة الت�ي تحتوي عىل أس�واق 
ومنافذ حدودية برية وبحرية نشطة، كما انها تعد 
من أهم املدن النفطية يف العالم، وفيها تعمل العديد 
من الرشكات النفطية األجنبية الكرى مثل )رويال 
دات�ش ش�ل( و)برتش برتولي�وم( و )ل�وك أويل(، 
وي�رى اقتصاديون أن ضعف التخطيط االقتصادي 
وعدم التزام الحكومات املتعاقبة بتحس�ني أوضاع 

املحافظة من أبرز أسباب عدم تطورها اقتصادياً.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم، 
أم�س الس�بت، أن الع�راق منفت�ح أمام كل 
املستثمرين الراغبني بعملية البناء واالعمار.

وجاء ذلك يف كلمته التي ألقاها يف افتتاح 
فعالي�ات املنت�دى االقتص�ادي العاملي حول 
الرشق األوس�ط وش�مال إفريقي�ا، الذي بدأ 
أعمال�ه الس�بت، يف منطق�ة البح�ر امليت يف 
األردن، بحض�ور مل�وك ورؤس�اء ع�دد من 
ال�دول وأكثر من 1100 ش�خصية من رجال 

األعمال والسياسيني من أكثر من 50 دولة.
وقال معصوم »بفضِل َمش�يئة الله وقوِة 
إرادِة العراقي�ني ووحدته�م الوطني�ة ودعم 
الدول الصديقة، حقق العراق انتصارا مرماً 
عىل االرهاب، نطمح ان يتكلل يف االيام املقبلة 
بإس�تكمال تحرير املوصل، وآخر معاقله يف 

نينوى«.
وأضاف »نأم�ُل أن نطوي صفحَة داعش 
بالكامل خالل هذا العام، فإن عىل العراقيني 
العم�ل الحثي�ث والواثق م�ن اآلن، لألنتصار 
يف معرك�ة البن�اء واالعم�ار، وه�ي معركة 
ال تق�ل صعوب�ًة وتعقي�داً م�ن الح�رب عىل 
األره�اب، وال ش�ّك، ف�ان اولوي�ًة س�ُتعطى 
إلع�ادة النازحني وإعم�ار املناط�ق املحررة 
التي تعرضت مظاه�ر الحياة فيها اىل تدمرٍي 

شامٍل أحياناً«.
وأش�ار معص�وم اىل ان »بالدنا َتضع اآلن 
خططاً طموحًة وش�املًة العادة االس�تقرار 
والخدم�ات وتمت�ني البن�ى التحتي�ة يف تلك 
املناطق بمساعدة االصدقاء يف املجتمع الدويل 

الذين قدموا لنا الكثري من الدعم العس�كري 
واالنساني يف الحرب ضد االرهاب«.

وتابع »يف ما ننظر بتقديٍر ملوقف اصدقائنا 
من ال�دول املانحة والهيئ�ات الدولية املؤازر 
للع�راق ويف مقدمتها البن�ك الدويل وصندوق 

الدولي�ة،  املنظم�ات  ال�دويل وباق�ي  النق�د 
نؤك�د عىل الحاجة لدعمه�ا من اجل ترسيع 
انج�از مش�اريع الع�راق الخاص�ة بإع�ادة 
االقتص�ادي واالداري،  والتطوي�ر  االعم�ار، 
وتعزي�ز  املجتمعي�ة،  املصالح�ة  وخط�ط 

النظام الديمقراطي م�ع ما تقتضيه أولوية 
خدمة املواطن من رف�ٍع للمعوقات، واصداٍر 
للترشيعات الضامنة، وتبس�يٍط لإلجراءات، 
ومكافحٍة للفساد، وتسهيٍل آلليات استقدام 
التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز سبل الرشاكة 

م�ع القط�اع الخ�اص وتطوي�ره كاهداف 
اساس�ية بذاتها«. واكد رئي�س الجمهورية 
املس�تثمرين  كل  أم�ام  منفت�ح  »بلدن�ا  ان 
الراغب�ني باملش�اركة يف عملية بن�اء واعمار 
العراق حي�ث ان قانون االس�تثمار العراقي 
واالنظمة والتعليمات الخاصة به تقدم كافة 
الضمانات واالمتيازات للمستثمرين من كل 
العالم باالضاف�ة اىل توقيعنا عىل االتفاقيات 

الدولية الضامنة لحقوق املستثمرين«.
وتابع أن »العراُق حريٌص عىل مش�اركة 
دول العالم بس�عيه الثاب�ت لتحقيق التنمية 
املس�تويات  تحس�ني  بم�وازاة  املس�تدامة 
االقتصادية والصحي�ة والتعليمية، وضمان 
بيئ�ة مناس�بة وداعم�ة للحري�ات وحقوق 
االنسان واملساواة واملشاركة الفاعلة للمرأة 

يف الدولة واملجتمع«.
ولف�ت »من هن�ا تأتي األهمي�ة الخاصة 
التي نوليها لحضور هذا »املنتدى االقتصادي 
وش�مال  األوس�ط  ال�رشق  ح�ول  العامل�ي 
أفريقيا«، واالس�تفادة مما س�يطرح خالله 
م�ن افكاٍر طموحِة، واس�رتاتيجياٍت واقعيٍة 
وفعال�ة يف امليادين االقتصادية والسياس�ية 

واالجتماعية والثقافية«.
وبني معص�وم ان »الع�راق الذي يخطط 
لتنفي�ذ برام�ج اس�رتاتيجية لتنمي�ة املوارد 
البرشية ال س�يما بالنسبة للش�باب واملرأة، 
بحاجٍة ماس�ٍة اىل االس�تفادة من كّل فرِص 

وسبِل التطور يف تلك امليادين«.
وأستطرد بالقول »كما ان شعار }تمكني 
األجيال نحو املس�تقبل{، ال�ذي يعقد يف ظله 
هذا املنتدى االقتصادي العاملي، شعار يلّخص 

بذات�ه الهّم االكر لبالدنا اليوم، الس�يما بما 
ينط�وي علي�ه م�ن مقتضيات اكث�ر فأكثر 
تعقيدا وتحدي�ات متنامية وطني�ا واقليميا 
ودولي�ا للنج�اح فعال يف تمكني الش�باب من 
صن�ع مس�تقبلهم، وتحفيز ودع�م طاقات 
النم�و الش�امل ل�كل الفئ�ات االجتماعي�ة، 
وخاص�ة االجيال الجدي�دة اىل جانب ضمان 
مواكب�ٍة حيوي�ة ودؤوب�ة آلخ�ر تط�ورات 
االقتصاد العاملي بما فيه مجاله التكنولوجي 

واملعلوماتي«.
وأختتم كلمته بالقول »يسعدني ان اشكر 
جالل�ة املل�ك عبد الل�ه الثاني ع�ىل اهتمامه 
الخ�اص بمش�اركة بالدن�ا يف ه�ذا املنت�دى 
كم�ا احيي جهودك�م، وأتمنى له�ذا املنتدى 
الطموح كل النجاح، سائال املوىل عّز وجّل أن 
يوفقنا جميعا، وأن يسدد خطانا ملا فيه خري 

شعوبنا«.
ويش�ارك وف�د عراق�ي برئاس�ة رئي�س 
الجمهورية فؤاد معصوم يف القمة اإلسالمية 
- األمريكي�ة املزم�ع عقدها الي�وم األحد يف 

العاصمة السعودية الرياض.
وذك�ر بيان ص�ادر عن املكت�ب اإلعالمي 
لنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن 
»العراق سيشارك يف مؤتمر القمة اإلسالمية 
األمريكي�ة الذي س�يعقد يف الرياض عاصمة 
اململكة العربية السعودية يوم األحد 21 أيار 

.»2017
وأوض�ح أن الوف�د العراقي يرأس�ه فؤاد 
معص�وم رئيس الجمهورية، ويضم أس�امة 
عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية، 

وعددا من املسؤولني واملستشارين.

ترأس وفدًا حلضور القمة اإلسالمية – األمريكية يف السعودية

رئيس اجلمهورية يف منتدى البحر امليت: العراق منفتح أمام املستثمرين إلعامره

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن األمني العام لحلف شمال األطليس )الناتو( 
ينس س�تولتنرغ، أن الحلف يبحث قضية املشاركة 
بمحاربة تنظيم »داعش« يف سوريا والعراق، متوقعا 

اتخاذ قرار بذلك يف وقت »قريب جدا«.
وق�ال األم�ني العام للحل�ف لوكال�ة »بلومرج« 
بحسب »سبوتنيك«، »لقد قدم حلف شمال األطليس 
الدع�م للتحالف ال�دويل بمحاربة تنظي�م »داعش«. 
الناتو يس�اعد من خالل تقديم طائرات االس�تطالع 

ومن خالل تدريب القوات العراقية.
وأضاف، أن »مس�ألة هل يس�تطيع حلف الناتو 
املس�اعدة بأكثر م�ن ذلك، وكذلك ه�ل هناك حاجة 
النضمام حل�ف الناتو للتحالف ال�دويل، وأن يصبح 
عضواً رس�ميا؟.. يتم بحث ه�ذه القضية يف الوقت 
الحايل، أتوقع أنه س�يتم اتخاذ القرار يف وقت قريب 

جدا«.
وأشار ستولتنرغ إىل أن املؤيدين للفكرة يؤكدون 
أن، »هذا س�وف يوفر دعما سياسيا أقوى، ويمكننا 
زي�ادة التنس�يق م�ع حلفائن�ا، الذين ه�م بالفعل 

أعضاء يف التحالف«.

الناتو يتوقع
 املشـاركـة بقتـال »داعـش« 

يف العراق وسوريا

       بغداد / المستقبل العراقي

افاد املتحدث باس�م قيادة عمليات بغداد العميد س�عد معن 
بمقت�ل واصاب�ة ما ال يقل عن 39 ش�خصا بينه�م عنارص من 
ق�وات الرشط�ة والجي�ش العراق�ي بانفجار عجل�ة مفخخة، 
والتصدي ملهاجمني انتحاريني يرتديان حزامني ناسفني جنوبي 

العاصمة.
وكان مع�ن قد قال يف بيان له انه »بع�د املعلومات واملتابعة 
االس�تخباراتية والشك بعجلتني يف س�يطرة مدخل »ابو دشري« 
الش�مايل وأثناء عملية التفتيش انفج�رت العجلتان اللتان تبني 

انهما مفخختان.
وقال معن ان الحصيلة بلغت وبحس�ب وزارة الصحة مقتل 
24 ش�خصا واصابة 15 اخر بانفج�ار العجلة األوىل عند دخول 

التفتيش.
وأوضح ان العجلة الثانية تبعد 30 مرتا عن االوىل بعد مالحظة 
تفجريها ترجل احد االنتحاري�ني وتصدى له احد عنارص اللواء 
الس�ابع الفوج الثالث بالجي�ش وتم قتله وانتح�اري اخر كان 

معه يف السيارة الثانية التي لم تنفجر.
وتابع العميد معن ان من بني الضحايا عنارص من املنتسبني 

يف القوات األمنية.
وبش�أن تفج�ريي البرة ق�ال العميد معن وه�و املتحدث 
الرس�مي باس�م وزارة الداخلية العراقي�ة، ان حصيلة تفجريي 

البرة قد بلغ 11 قتيال، واكثر من 30 جريحا.
وأضاف ان اغلب الجرحى قد غادروا املستشفى بعد تلقيهم 

العالج الالزم باستثناء سبعة الزالوا يرقدون باملستشفى.
واعل�ن رئي�س اللجنة األمني�ة يف محافظة الب�رة يف وقت 
س�ابق من اليوم عن احب�اط دخول عجلت�ني مفخختني حاول 
انتحاري�ان ادخالهم�ا اىل داخل املحافظة مما اس�فر عن مقتل 

واصابة عدد من القوات األمنية بينهم ضابطان.
وقال الس�اعدي لش�فق نيوز، انه بداللة احد امللقى القبض 
علي�ه م�ن املطلوب�ني وف�ق امل�ادة الرابع�ة إره�اب ال�ذي ادىل 
بمعلومات عن وج�ود محاولة مهاجم�ة املحافظة بمفخخات 

اتخذنا اإلجراءات األمنية الالزمة اليوم.
وأضاف انه بعد سلس�لة م�ن اإلجراءات تمكن�ا من احباط 
تفجريي�ن عند مدخلني يف املحافظة مما اس�فرا عن مقتل ثالثة 
عن�ارص من القوات املس�لحة واصابة عدد اخ�ر بجروح بينهم 

مدير استخبارات العمليات يف املحافظة وضابط اخر.
اىل ذل�ك قالت مصادر امنية لش�فق نيوز، ان الحصيلة االوىل 
ألنفجار الس�يارة املفخخة عند مدخل سيطرة الرميلة اسفرت 
عن سقوط 30 ش�خصا بني قتيل وجريح كونها انفجرت قرب 
حافلة نوع )منش�أة( يس�تقلها عدد من املدني�ني أمام العجلة 

املفخخة.

ارتفاع حصيلة تفجريات بغداد والبرصة 
إىل »80 شهيد وجريح«

       بغداد / المستقبل العراقي

أمر وزير الداخلية قاس�م األعرجي، أمس الس�بت، قطعات 
وتش�كيالت الوزارة كافة يف بغ�داد واملحافظات بالرفع الفوري 
لصور قيادات الوزارة العسكرية من كافة السيطرات والوحدات 
كافة واإلبقاء فقط عىل صور »شهداء« الوزارة تكريما وتخليدا 
الداخلي�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل  لذكراهم.وقال�ت وزارة 
العراقي« نس�خة من�ه، إن ق�رار الوزير يأتي يف »إط�ار املهنية 
والتج�رد من كل الوالءات التي يجب أن يتحىل بها رجل الرشطة 

ويكون والؤه األول واألخري  للعراق«.

وزير الداخلية يتخذ قرارًا برفع صور القادة 
العسكريني من السيطرات

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب عضو لجنة األمن والدفاع النيابية موفق 
الربيعي، أمس السبت، ب�«السيطرة« عىل االنرتنت 
وأجه�زة االتص�ال للح�د م�ن الخروق�ات األمنية 
املتكررة يف العاصمة بغداد، وفيما دعا اىل تقس�يم 
العاصمة لقطاعات يكون كل قطاع مس�ؤول من 
قائ�د أمني، اعت�ر ان تلك الخط�ة نجحت بعامي 
2007 و2008. وق�ال الربيعي إن »ضعف االجهزة 
االس�تخبارية كان الس�بب االس�اس يف إس�تمرار 
الخروقات االمني�ة بالعاصم�ة، وينبغي ان يكون 
اكث�ر فاعلي�ة الجه�اض العملي�ات االرهابية قبل 

حصوله�ا«، الفتا اىل أن »اللجنة األمنية س�تناقش 
تل�ك الخروق�ات يف أول اجتماع له�ا تعقده خالل 
االسبوع الحايل«. وأضاف الربيعي، أن »لجنة األمن 
والدف�اع النيابية س�بق لها وان ش�خصت مواطن 
الخل�ل ووضع�ت املعالج�ات له�ا اال أن اس�تمرار 
الخروقات ينبغي االجابة عليه من قبل القائد العام 
للقوات املس�لحة«، مؤك�داً أن »املواطن اليمكن أن 
يبقى يتحمل تلك الخروقات واالجهزة االمنية عليها 
تطوير عملها باملصادر البرشية وتقنية املعلومات 

والسيطرة عىل االنرتنت وأجهزة اإلتصال«.
وتاب�ع الربيع�ي أن »الحكوم�ة س�بق لها وان 
بتقس�يم   2008  -2007 بعام�ي  خط�ة  طبق�ت 

العاصم�ة اىل عرشة قطاعات وه�ي خطة نجحت 
بوقتها وتم السيطرة عىل الوضع االمني«، مضيفاً 
أنه »س�يحاول إع�ادة طرح هذه الفك�رة وان يتم 
اىل قطاع�ات وان تك�ون كل  العاصم�ة  تقس�يم 
محلة يف بغداد مس�ؤولة من قائد امني بصالحيات 
القائ�د العام للق�وات املس�لحة يف محلته ويتحمل 
املس�ؤولية الكاملة يف ح�ال حصول اي خرق امني 
ضمن قاطعه«. وش�هدت العاصم�ة بغداد انفجار 
س�يارتني مفخختني يف منطقة ابو دش�ري التابعة 
ملنطقة الدورة جنوبي بغداد، اسفرتا عن مقتل 13 
شخصا واصابة 15 اخرين بحسب ما اعلنت قيادة 

عمليات بغداد.

األمن الربملانية تطالب بالسيطرة عىل األنرتنت للحد من اخلروقات األمنية 

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س التحال�ف الوطني العراق�ي عمار 
الحكيم، أمس الس�بت، اىل الحوار بني بغداد واقليم 

كردستان ومعالجة املشاكل بينهما.
وقال الس�يد عمار الحكيم خ�الل كلمة القاها 
يف مراس�يم تش�ييع جثمان املنس�ق العام لحركة 
التغيري، نوش�ريوان مصطفى يف مدينة السليمانية 
»لي�س لنا اال بعضنا وعلين�ا أن نجلس عىل طاولة 

الح�وار ونعالج املش�اكل ب�ني كردس�تان وبغداد 
لنعود موحدين متماس�كني وتعالج مشاكل شعب 

كردستان«.
وأضاف »لنجعل وفاة املناضل الكبري نوشريوان 
مصطف�ى بداي�ة لصفح�ة جدي�دة م�ن الوئ�ام 
والتعايش بني العراقيني« مشريا اىل ان الراحل »لديه 

تاريخ كبري من العطاء والتضحية والنضال«.
وتابع عمار الحكيم »حضورنا اليوم هو لتقديم 
العزاء لشعب كردستان بهذه املصاب الكبري، نحن 

نحمل تعازي ومواس�اة جميع االطراف السياسية 
يف بغ�داد اىل عائل�ة ورف�اق وذوي املناض�ل الكبري 
نوش�ريوان مصطف�ى« داعي�ا حرك�ة التغي�ري إىل 

تعويض رحيل زعيمها«.
وأك�د ان »وفاة نوش�ريوان مصطفى خس�ارة 
كبرية لشعب كردس�تان والعراق، والفقيد الراحل 
كان من الشخصيات املؤثرة عىل الساحة العراقية، 
ونضاله املستمر كان من اجل ترسيخ الديمقراطية 

يف العراق«.

احلكيم خماطبًا الكرد: ليس لنا اال بعضنا 

       بغداد / المستقبل العراقي

أوقفت الس�لطات اللبنانية، أمس 
السبت، ش�خصاً عراقياً ل�«تواصله« 
معلوم�ات  وجم�ع  إرسائي�ل  م�ع 
لصالحها، واعرتف املوقوف بتجنيده 
يف جه�از إرسائي�يل ينش�ط يف مجال 
العملي�ات الخارجي�ة يف دول عربي�ة 
وتنفيذ االغتي�االت وتدريب املقاتلني، 
اللبناني�ة  األنب�اء  وكال�ة  بحس�ب 

الرس�مية.وذكرت »الوكالة الوطنية« 
الرسمية اللبنانية، أن »املديرية العامة 
لألم�ن الع�ام أوقف العراق�ي )م.ي( 
بج�رم التواصل مع العدو اإلرسائييل، 
وجم�ع املعلومات لصالح�ه، بنتيجة 
وبن�اء  واملكثف�ة  الدقيق�ة  املتابع�ة 
العام�ة املختص�ة،  النياب�ة  إلش�ارة 
ويف إط�ار متابعة عملي�ات مكافحة 
التجس�س لصالح الع�دو اإلرسائييل، 
وتفكيك الشبكات التابعة له يف الداخل 

اللبناني«.وأضافت، »وبالتحقيق معه 
)املوق�وف(، إع�رتف بما نس�ب إليه، 
وبأنه تم تجنيده من قبل احد ضباط 
جه�از TASA ELITE التاب�ع لوزارة 
ح�رب الع�دو، الذي ينش�ط يف مجال 
العمليات الخارجية يف الدول العربية، 
وتنفيذ االغتياالت، وتدريب املقاتلني، 
وطل�ب منه تزويده بمعلومات أمنية 
ع�ن الجي�ش اللبناني، وش�خصيات 
يف لبن�ان، إىل جان�ب محاول�ة تجنيد 

ش�بكة  لتألي�ف  اخري�ن  اش�خاص 
تخريبية يف الداخل اللبناني«.وتابعت، 
»كم�ا أق�دم )املوق�وف( ع�ىل رب�ط 
له اإلرسائييل بش�قيقه املوجود  مشغِّ
يف العراق به�دف جمع معلومات عن 
نش�اط الس�لطات العراقية«، مؤكدًة 
أن�ه »بع�د إنته�اء التحقي�ق مع�ه، 
أحي�ل إىل القض�اء املخت�ص، والعمل 
جار لتوقي�ف باقي اعضاء الش�بكة 

وسوقهم إىل العدالة«.

لبنان يقبض عىل عراقي يتواصل مع إرسائيل يف بريوت وشقيقه
 يمنح معلومات للموساد يف بغداد
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرش�يد، أمس الس�بت، انه س�يقدم س�لف 
للمتقاعدين تصل اىل 3 ماليني دينار، مش�ددا عىل رضورة ان 

يكون يمتلك املقرتض بطاقة ذكية من املرف حرا.
وقال معاون مدير املرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »امل�رف م�ا زال مس�تمر بمن�ح س�لف 
للمتقاعدين وفق راتبه التقاعدي وبمبالغ ترتاوح بني املليون 

و500 الف دينار واملليونني دينار والثالثة ماليني دينار«.
واض�اف  ان »الفائدة عىل هذه الس�لف تص�ل اىل 7% وبمدة 
تس�ديد تبلغ خم�س س�نوات<، مش�ددا ع�ىل ان >املتقاعد 
يش�رتط ان يك�ون لديه البطاقة الذكية من مرف الرش�يد 

حرا.

مرصف الرشيد يقدم سلف للمتقاعدين تصل اىل ثالثة ماليني دينار

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن رئي�س جه�از مكافح�ة اإلرهاب 
»إكم�ال  ش�غاتي  طال�ب  الرك�ن  الفري�ق 
وإتمام« مح�ور الجهاز يف الس�احل األيمن 
الرشط�ة  أعلن�ت  فيم�ا  املوص�ل،  ملدين�ة 
االتحادية عن تطهري حيني بالكامل لرتتفع 
عدد االهداف التي استعادتها إىل 80 منذ بدء 
الحملة العس�كرية، فيما س�يطرت القوات 
األمني�ة عىل منظوم�ة اتص�االت »داعش« 

لتشل التنظيم بشكل كامل.
وق�ال رئي�س جه�از مكافح�ة اإلرهاب 
الفريق الركن طالب ش�غاتي يف بيان ملكتبه 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
تم »إكمال وإتمام محور الجهاز يف الساحل 
األيم�ن«. ب�دوره، قال قائد ق�وات الرشطة 
االتحادي�ة إن قواته طه�رت حيني بالكامل 
لرتتفع عدد االهداف التي استعادتها إىل 80 
منذ بدء الحملة العسكرية الستعادة الساحل 
األيم�ن بمدين�ة املوص�ل يف ش�باط املايض. 
وأوضح الفريق رائد شاكر جودت جودت يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »قطع�ات الرشطة االتحادية اس�تكملت 
تحري�ر وتطهري مناط�ق االقتصاديني و17 
تموز بالكام�ل ونصبت املتاريس والحواجز 

باتجاه النجار والشفاء«.
و ضاف أن »عملية التطهري اسفرت عن 
قتل 66 ارهابي�ا وتدمري 13 عجلة مفخخة 
ومواض�ع  ومضاف�ات  ناري�ة  9دراج�ات 

للرشاشات االحادية«.
كما أفاد ج�ودت بأن قواته »اس�تعادت 
السيطرة عىل 80 هدفا مرسوما لها وقتلت 
172 قناص�ا ودم�رت 373 عجل�ة مفخخة 
ناري�ة  دراج�ة  و321   جراف�ات   5 بينه�ا 

ملغمة« منذ بدء الحملة بأيمن املوصل.
وبش�أن املدنيني، ق�ال »أجلين�ا 40 الف 
عائلة نازحة واعدن�ا 10الف عائلة اىل محل 
س�كناها وقدمنا 55 الف س�لة غذائية منذ 

انطالق معركة ايمن املوصل«.
وقد استطاعت القوات األمنية من مسك 
خط صّد قوي باتجاه منطقة الزنجييل بعد 
تحرير حي الورش�ان. كما تمت الس�يطرة 
عىل الجزء الش�مايل من 17 تم�وز وتحديدا 
مح�ور الرد الرسي�ع. وال ت�زال عازمة عىل 
اكمال الس�يطرة عىل ساحل املوصل االيمن 
بأرسع وقت ممكن.  وقد استطاعت القوات 
االمني�ة من ضب�ط أجهزة اتص�االت مهمة 
ج�دا ل�«داعش« والس�يطرة عليها بالكامل 
يف ايم�ن املوصل. عىل صعيد إنس�اني، وجه 
وزير الرتبية محمد إقبال بفتح 47 مدرس�ة 
يف الجانب األيمن من مدينة املوصل، مش�ريا 
إىل أن وزارته تواصل جهودها لتأهيل املباني 
املدرسية. وقال إقبال يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه وجه »بفتح 47 
مدرس�ة يف الجان�ب األيمن املح�رر«، مبينا 
أن »ال�وزارة متواصلة يف جهد تأهيل املباني 
املدرس�ية لتكون جاهزة الحتضان تالميذنا 
األع�زاء«. وأض�اف أن »انتص�ار مقاتلين�ا 
البواس�ل الذي ي�زداد يوما بعد آخ�ر يقابله 
جهد الجنود املجهولني ممن يواصلون الليل 
بالنهار إلعمار ما دمره اإلرهاب ، ومواصلة 
مس�رية العلم واملعرفة التي كان املوصليون 

ركنا أساسيا فيها ضمن عراقنا العزيز«.
وتخوض القوات األمنية منذ نحو سبعة 
أش�هر معارك رشس�ة يف محافظ�ة نينوى 
لتحريره�ا من تنظي�م »داعش« الذي قيض 
عليه يف الساحل األيرس بينما ما زال موجودا 

يف بعض مناطق الساحل األيمن.

       بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي  الس�ليمانية  مدين�ة  ش�ّيعت 
إقليم كردس�تان العراق، أمس السبت، 
البارز نوش�يروان  الك�ردي  القي�ادي 
مصطف�ى أمي�ن زعيم حرك�ة التغيير 
سياس�ي  حض�ور  وس�ط  الكردي�ة 
وجماهيري واس�ع حيث أعلن الحداد 
لمدة ثالثة أيام لوفاته الى جانب إنزال 

أعالم حركة التغيير.
وانطل�ق موك�ب الجن�ازة وس�ط 
السليمانية وإس�تغرق وصوله  مدينة 
الى المقر الرئي�س لحركة التغيير في 

تل زركته أكثر من ثالث ساعات.
ب�األدوار  المش�يعون  وأش�اد 
والمواق�ف البطولي�ة وبحنكة الفقيد 
الذي كان أنموذجا في سلوكه القيادي 
الرفي�ع كقائ�د ومرب�ي يمتل�ك روح 
المس�ؤولية وكان يحرص على تنفيذ 
المه�ام الوطنية والقومي�ة لمكافحة 
حكوم�ة  أس�س  وتثبي�ت  الفس�اد 
المؤسس�اتي  والنظ�ام  المواطن�ة 

بكفاءة وبروح معنوية عالية.
َالتش�ييع ممثلو  وحض�ر مراس�م 
وق�ادة  الك���ردس�تانية  األح�زاب 

عراقيون.
وبعث قادة عراقيون برقيات تعزية 
ال�ى حرك�ة التغيي�ر عب�روا فيها عن 
حزنه�م لوف�اة نوش�يروان مصطفى 
خس�ارة  يمث�ل  رحيل�ه  أن  مؤكدي�ن 

لألكراد والعراقيين على حد سواء.
وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
في برقية تعزية إن الش�عبين الكردي 
والعراق�ي خس�را برحيل نوش�يروان 
مصطف�ى، واصف�ا إي�اه بالمناض�ل 

الصلب.
وأش�ار رئي�س ال�وزراء العراق�ي 
حي�در العب�ادي ف�ي بي�ان أن الراحل 
قارع الظل�م والديكتاتوري�ة مع بقية 
أبناء الش�عب العراقي وح�اول جاهدا 
جمع كلمة العراقيي�ن لبناء عراق حر 

وديمقراطي.
س�ليم  البرلم�ان  رئي�س  وق�ال 
إن  تعزي�ة  برقي�ة  ف�ي  الجب�وري 
مث�اال  »كان  مصطف�ى  نوش�يروان 

للمثاب�رة واإلخ�الص والج�د من اجل 
خدم�ة الوط�ن وان وفات�ه خس�ارة 

للساحة السياسية في البالد.
وأكد االتحاد الوطني الكردس�تاني 
أن نوش�يروان مصطف�ى كان رم�زا 
اإلحت�كار  مواجه�ة  ف�ي  وطني�ا 

والفساد.
وقال حاكم قادر، المتحدث الرسمي 
باسم اإلتحاد الوطني الكردستاني في 
كلم�ة له أثن�اء المراس�م إن مصطفى 
ف�ي  ب�ه  ُيحت�ذى  رفيع�ا  مث�اال  كان 
تحقيق العدالة اإلجتماعية وإس�ترداد 
حق�وق المواطني�ن، مش�يرا ال�ى أن 
اإلتح�اد الوطن�ي يأم�ل ف�ي التوحيد 

م�ع حرك�ة التغيير لمواصلة مش�وار 
نوش�يروان مصطفى وذل�ك بناء على 
اإلتفاق المبرم بين الجانبين في العام 

الماضي.
من جانبه، أعل�ن مجلس محافظة 
السليمانية في بيان الحداد لمدة ثالثة 
أيام، اعتبارا من السبت، في مؤسسات 
ودوائر محافظ�ة الس�ليمانية، لوفاة 
نوش�يروان  التغيي�ر  حرك�ة  زعي�م 

مصطفى.
مصطف�ى  نوش�يروان  وتوف�ي 
الثالث�ة  يناه�ر  عم�ر  ع�ن  الجمع�ة 
والس�بعين بعد صراع مرير مع مرض 

عضال.

وكان نوشيروان مصطفى سياسيا 
كردي�ا ومؤس�س حرك�ة التغيير في 
مش�واره  ب�دأ  الع�راق،  كردس�تان 
السياسي مبكرا وقاتل النظام العراقي 

السابق.
ولد عام 1944 بالسليمانية شمالي 
اإلبتدائي�ة  مراح�ل  ودرس  الع�راق 
وأكم�ل  الس�ليمانية  ف�ي  والثانوي�ة 

العلوم السياسية بجامعة بغداد.
)التحرير(  وأصدر مجل�ة رزكاري 
بداية الس�بعينيات، فحكمت السلطات 
العراقية عليه باإلع�دام، مما اضطره 
للهرب إلى النمس�ا، والتح�ق بجامعة 

فينا.

ع�اد إل�ى كردس�تان الع�راق بع�د 
التوقي�ع عل�ى اتفاقي�ة الجزائ�ر بين 
شاه إيران وصدام حسين عام 1975، 
وتراج�ع الحراك الك�ردي نتيجة قطع 
ع�ن  العس�كرية  اإلم�دادات  الش�اه 
األكراد، وس�اهم في تأس�يس االتحاد 
الوطني الكردس�تاني ع�ام 1975 في 

سوريا.
شغل منصب نائب سكرتير اإلتحاد 
الوطن�ي، ويعتب�ر م�ن أب�رز قي�ادات 
الح�زب الذي�ن عارض�وا ووقفوا ضد 
سياس�ات الغريم الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بقيادة مسعود برزاني.
وخ�اض نوش�يروان مصطفى في 

1984 مفاوض�ات صعبة وش�اقة مع 
الحكوم�ة العراقية لتحقي�ق الحقوق 

القومية للشعب الكردستاني.
المدبِّ�ر  العق�ل  يعتب�ر  أن�ه  كم�ا 
لالنتفاض�ة الش�عبية ف�ي كردس�تان 
الع�راق 1991 الت�ي إندلعت ش�رارتها 
في الس�ليمانية لتنتهي بتثبيت الحكم 

الذاتي في إقليم كردستان.
ص�دام  نظ�ام  س�قوط  وعق�ب 
وانخراط االتحاد الوطني الكردستاني 
ورئاس�ة  السياس�ية  العملي�ة  ف�ي 
طالبان�ي مجل�س الحك�م االنتقال�ي، 
تبّن�ى مصطفى توجها إصالحيا داخل 
الحزب ليطالب بالش�فافية ومكافحة 

الفس�اد، وإع�ادة هيكل�ة مؤسس�ات 
الح�زب، لكنه ل�م يتمكن م�ن تحقيق 
مطالب�ه اإلصالحية، فاس�تقال أواخر 
الوطن�ي  االتح�اد  م�ن   2006 الع�ام 
الكردس�تاني، وإختار مغادرة اإلتحاد 
الوطني حيث أسس شركة متخصصة 
في مجال الثقاف�ة واإلعالم، ثم أصدر 
موقع�ا  وأنش�أ  أس�بوعية  صحيف�ة 
إلكترونيا كرديا وأطل�ق قناة فضائية 
ه�ذه  واتخ�ذت  بالكردي�ة،  ناطق�ة 
المناب�ر موقفا معارضا من س�لطات 
اإلقليم وانتقدت طرفي الحكم برزاني 

وطالباني.
وفي أواس�ط ع�ام 2009، أس�س 
مصطفى حرك�ة التغيي�ر التي قدمت 
نفسها بديال سياسيا، يتبّنى مشروعا 
إصالحيا يقوم على فصل سلطة العائلة 
عن الحزب، وفصل س�لطة الحزب عن 
مؤسسات اإلقليم الخدمية والسياسية 
واالقتصادي�ة والتعليمي�ة والتربوية، 
وفصل س�لطة اإلقليم عن مؤسس�ات 
المجتمع المدني، واستقالل السلطات 
القضائية وإبعادها عن تأثير األحزاب 

وتدخالتها فيها.
حلت حركة التغيير المرتبة الثانية 
م�ن حي�ث األص�وات ف�ي انتخاب�ات 
ع�ام 2014، وش�اركت في التش�كيلة 
الحكومي�ة بن�اء على إتفاق سياس�ي 
يسمى إتفاق الهدوء ألربع سنوات مع 
الديمقراطي الكردس�تاني، إال  الحزب 
أن حركة التغيير إستمرت في أسلوبها 
الناق�د للحكوم�ة مم�ا دف�ع الح�زب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني ال�ى إلغاء 
اإلتفاق وطرد الفريق الوزاري لحركة 
التغيي�ر م�ن الحكوم�ة ومن�ع رئيس 
البرلم�ان يوس�ف محمد ال�ذي ينتمي 
الى الحركة م�ن دخول مبنى البرلمان 
ف�ي الثاني عش�ر أكتوبر ع�ام 2015، 
مم�ا أدى ال�ى تعطيل البرلمان وش�ل 
المؤسس�ات التش�ريعية و الحكومية 

في إقليم كردستان.
الخالفات مع الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني برزت وتعمق�ت بعد أن 
عارض�ت حرك�ة التغيي�ر الس�تمرار 

برزاني في رئاسة اإلقليم.

االحتادية تستعيد »80« هدفًا.. ومكافحة اإلرهاب ينجز مهامه.. والسيطرة على منظومة اتصاالت التنظيم

القوات األمنية »تشل« حركة »داعش«

احملافظة أعلنت احلداد لثالثة أيام وتلقت التعازي من القادة العراقيني

السليامنية تشيع »املناضل الصلب« نوشريوان مصطفى إىل مثواه األخري

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعل�ن رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، أمس 
الس�بت، رفض�ه الس�ماح لم�ن يري�د إضعاف 
الدولة، متس�ائال ه�ل ان محارب�ة الدكتاتورية 
كان من أجل حكم العصابات، فيما  حذر رئيس 
البرلمان س�ليم الجبوري من إحداث »ش�روخ« 
في العملية السياس�ية عبر »مش�اريع خارجية 

مسلحة« وأخرى »مغلفة بالسلمية«.
وهاج�م العب�ادي عصابات لم يس�مها تريد 
خط�ف الب�الد وحمل بش�دة عل�ى جماعات لم 
يعرف اس�ماءها ق�ال انه�ا »تح�اول االحتيال 
علي�ه بحجة المذهب«، مذكرا بأن تنظيم داعش 
أقنع »أبناء الس�نة بأن عليهم الدفاع عن دينهم 

وعقيدتهم«.
وجاء حديث العبادي خالل مؤتمر »تيديكس 
بغداد«، الذي ب�دأ أعماله في بغداد، وفيه اكد أن 
التقييمات الدولية ألداء حكومته، تؤكد أن بغداد 
تجاوزت كل التحديات التي واجهتها، داعيا إلى 
مقارنة ما كانت تقوله وس�ائل اإلعالم الغربية 

عن العراق سابقا، بما تقوله اآلن.
وأبدى العبادي استغرابه من التهويل لمرحلة 
ما بعد تنظيم »داعش« في العراق، مش�ددا على 

أنها »ستكون أفضل بكثير«.
وانتقد جماعات لم يعرفها صراحة باالس�م 
لكن�ه ق�ال انها »تح�اول االحتي�ال عليه بحجة 
المذه�ب«، وقرن بينه�ا وبين »داع�ش« وذكر 
قائال »تنظيم داعش اقنع أبناء السنة بأن عليهم 

الدفاع عن دينهم وعقيدتهم«.
وابدى اس�تغرابه من البع�ض الذي »يحاول 
ادخال االحباط في نفوس العراقيين وان ينصب 
الع�زاء ويخ�وف المواطن م�ن ما بع�د تحرير 
الموص�ل ونق�ول له�م الوضع س�يكون افضل 

بكثير الن البلد اجتاز اصعب االزمات«.
وأض�اف أن »البعض يطعن بالقوات األمنية 

وأدائها في الموصل وفي ساحات القتال«.
واكد انه »بوحدة العراقيين تحررت االراضي 
وبارادتن�ا وبتصميمنا صنعن�ا المعجزات التي 
هي وس�ام ش�رف على صدر كل عراقي، حيث 
كانت بغداد مه�ددة قبل عامين وحررنا االرض 
من جرف الصخر الى ديالى والرمادي والفلوجة 
وبيج�ي والقي�ارة ومخم�ور وايس�ر الموصل 

واالن في الجزء االخير اليمن الموصل«.
وتاب�ع ان »االرهاب يريد بن�ا الفتنة وهناك 
من يس�انده وهؤالء متهيئون للطعن بالجميع 

مع حصول اي اعتداء إرهابي«.

واوض�ح العب�ادي ان »االنجاز لي�س بكثرة 
انم�ا  السياس�ية  الوج�وه  بكث�رة  وال  الم�ال 
م�ا حققت�ه  أن  معتب�را  واالرادة«،  بالصم�ود 

القوات العراقية دليل على تلك اإلنجازات«
وخل�ص ال�ى الق�ول » ب�االرادة الصحيحة 
س�نصمد وس�نكون اقوى والبعض هيأ نفسه 
الفش�ال وعرقلة كل ش�يء نقوم به ولكننا لن 
نس�مح لهم وسنس�تمر » مش�ددا » كما اننا لن 
نس�مح لمن يري�د اضع�اف الدول�ة والمجتمع 

ويقوم بالخطف لمجرد ان تخالفه بالرأي«.
ابطالن�ا  قت�ال  ان  »ه�ل  متس�ائال  وخت�م 
ومحاربة الدكتاتوري�ة هي من اجل ان تحكمنا 

عصابات؟«.
بدوره، حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري 
من إحداث »شروخ« في العملية السياسية عبر 
»مش�اريع خارجية مس�لحة« وأخرى »مغلفة 

بالسلمية«.
وق�ال خ�الل كلمة له ف�ي مؤتم�ر )العراق: 
شباب وتعايش( الذي تقيمه بعثة االمم المتحدة 
في الع�راق بالتعاون مع جمعية االمل العراقية 
الخارجي�ة  المش�اريع  م�ن  الكثي�ر  »مازال�ت 
المسلحة منها أحيانا والمغلفة بالسلمية أحيانا 
أخرى تس�عى للوصول إل�ى أهدافها في إحداث 

ش�روخ في العملية السياسية وزعزعة أركانها 
تحت ش�عارات زائف�ة وكاذب�ة ومضللة تدعي 

االلتزام بالدستور ولكنها تلتف عليه«.
وأض�اف »هي تؤمن ببعض�ه وتكفر ببعض 
وتنتقي ما يعجبها وتدير ظهرها لما ال ينسجم 
م�ع أفكاره�ا المس�توردة أو بش�كل أدق م�ع 
مصالح الجهات الممول�ة والداعمة والمحّركة 
له�ا«. وتاب�ع الجب�وري أن »العراقيي�ن غي�ر 
مس�تعدين لحمل الس�الح على بعضهم البعض 
فه�م لم يفعلوا ذلك مطلقا فيما مضى وما كان 
م�ن احتراب في أيام التصعيد الطائفي كان بين 
جماعات كان�ت ُتمارس اس�تهداف المواطنين 
من هذا الطرف أو ذاك محاولة تعبئة وتحش�يد 
الشارع لصالح أجنداتها وأفكارها وطموحاتها 
اإلرهابي�ة والسياس�ية، بل نس�عى إلى تحقيق 
التعايش الذي يعني التقبل والتفاهم واالندماج 
وحب التنوع الذي ينتج إيمان باآلخر ووجوده 

وتقبل لفكرته«.
وتابع الجبوري »لقد كثر الحديث في اآلونة 
األخي�رة عن مش�روع المصالح�ة الوطنية في 
العراق وما زلنا نالحظ أن المشروع يحتاج إلى 
أن يتق�دم أكثر في المج�ال الميداني التطبيقي 

بشكل فعال وحقيقي«.

العبادي يصدر تطمينات عن مرحلة ما بعد »داعش«.. واجلبوري يتحدث عن »مشاريع خارجية«

رئاستا الوزراء والربملان حتذران من »إضعاف الدولة« وإحداث »رشوخ« يف العملية السياسية
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الس�عودية،  عاصم�ة  الري�اض  ب�دأت 
باس�تقبال الوفود املش�اركة يف ث�اث قمم 
هي األبرز يف املنطق�ة، ضمن زيارة الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترامب، يوم�ي 20 و21 
من أيار الجاري، حيث سيعقد امللك سلمان 
ب�ن عبد العزيز معه قم�ة ثنائية تليها قمة 
تجم�ع ترامب بق�ادة دول الخليج العربية، 
ثم قمة إسامية – أمريكية، وسط توقعات 
بأن ُتش�كل تلك اللقاءات خريطة سياس�ية 

مقبلة للمنطقة.
وتعد زي�ارة ترامب للمملكة أوىل جوالته 
الخارجي�ة، والذي اخت�ار الرياض أن تكون 
املنص�ة والحاضنة لهذه القمة، إذ يس�عى 
م�ن خ�ال زيارت�ه املق�ررة الرتكي�ز ع�ى 
حص�د املليارات من اململك�ة النفطية ودول 
الخليج، وس�بل تقوية اقتصادات الرشكات 

األمريكية.
القم�ة  اجتم�اع  ع�ن  أعل�ن  أن  ومن�ذ 
السعودية األمريكية اشتعلت وسائل اإلعام 
ومواق�ع التواصل االجتماع�ي بترصيحات 
مس�ؤولني وتحلياته�م، واإلدالء بتوقعات 
إيجابية مسبوقة، مشيدين بقدرة اململكة يف 
إدارة هذا الح�دث الضخم واألول من نوعه، 
وذل�ك تزامن�اً مع تدش�ني اململك�ة ملنصات 

إلكرتونية للقمة.
وق�د وص�ل الرئي�س األمريك�ي، أم�س 

السبت، إىل الرياض.
وحط�ت طائرة الرئاس�ة يف مط�ار امللك 
خال�د عند الس�اعة 09,50 بالتوقيت املحيل 
)06,50 ت غ( وتوقفت أمام سجادة حمراء 
فرشت الستقبال ترامب. وكان امللك سلمان 
بن عبد العزيز يف مقدمة مس�تقبيل الرئيس 
األمريكي الذي ن�زل من الطائرة مع زوجته 
ميانيا التي ارتدت رسواال اس�ود فضفاضا 

مع قميص أسود.
الس�عودية  العربي�ة  اململك�ة  وتظه�ر 
حماسة كبرية الستقبال الرئيس األمريكي، 

دونالد ترام�ب، وذلك من األع�ام والصور. 
وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة 
بصف�وف طويل�ة م�ن األع�ام الس�عودية 
الت�ي  الضخم�ة  وباللوح�ات  واألمريكي�ة، 
جمع�ت صورت�ي العاه�ل الس�عودي امللك 
سلمان وترامب واىل جانبهما شعار الزيارة 

»العزم يجمعنا«.

وع�ى الواجه�ة الضخمة ملبن�ى الفندق 
الذي سيقيم فيه ترامب، يعكس عرض من 
األضواء ص�ورة البيت األبيض ع�ى املبنى، 
قب�ل أن يتح�ول إىل معال�م من الس�عودية، 
ثم يعكس صورتني كبريتني للملك لس�لمان 

ولرتامب وبينهما يدان تتصافحان.
وانكبت الصحف السعودية عى الرتحيب 

بالزي�ارة وتأكي�د أهميته�ا »التاريخي�ة«، 
وكذلك وكالة األنباء الرسمية، بينما سمحت 
الس�لطات يف خط�وة اس�تثنائية بحض�ور 
مئات اإلعاميني األجانب إىل الرياض ملواكبة 
الزي�ارة ومنح�ت بعضهم تأش�ريات يف أقل 
م�ن ي�وم. كما خصص�ت القناة الرس�مية 
معظ�م فرتات بثها للزيارة وللتذكري بتاريخ 

العاقات ب�ني الحليفني التي بدأت رس�مياً 
ع�ى مت�ن ط�راد يف الع�ام 1945. وأطلقت 
اململك�ة موقع�ا الكرتونيا للزي�ارة وضعت 
يف صدره عداً تنازلي�ًا لوصول ترامب، الذي 
اختار الس�عودية كأول بل�د أجنبي لزيارته 
من�ذ وصوله إىل الرئاس�ة يف كان�ون الثاني. 
كما دع�ت مغني كان�رتي أمريك�ي إلحياء 

حفل استثنائي يف الرياض.
وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس 
األمريك�ي والوفد املرافق له يف قرص اليمامة 

يف الرياض.
وقد أعلنت السعودية أن رشكة الصناعات 
العسكرية السعودية التي تأسست مؤخراً، 
س�توقع أرب�ع صفق�ات ضخم�ة يف مجال 
الصناع�ات العس�كرية والتقنيات املرتبطة 
به�ا، خال زيارة الرئي�س األمريكي دونالد 

ترامب.
ج�اء اإلع�ان عى لس�ان وزي�ر الطاقة 
الس�عودي، خال�د الفال�ح، خ�ال فعاليات 
التنفيذي�ن«  »الرؤس�اء  منت�دى  أعم�ال 
الس�عودي األمريكي يف الري�اض، ولم يحدد 

قيمة تلك الصفقات املزمع توقيعها.
م�ن  »نري�د  الس�عودي  الوزي�ر  وق�ال 
ال�رشكات األجنبية أن تنظر إىل الس�عودية 

كمنصة للتصدير إىل األسواق األخرى«.
»الرؤس�اء  منت�دى  أعم�ال  وانطلق�ت 
تح�ت  األمريك�ي  الس�عودي  التنفيذي�ن« 
عن�وان »رشاك�ة لألجي�ال«، بحض�ور عدٍد 
من أصحاب الوزراء واملس�ؤولني يف البلدين، 
وأكثر من 50 رشك�ة أمريكية، و40 رشكة 
سعودية، وتسع رشكات من أسواق عاملية، 

بحسب وكالة األناضول.
وكان صن�دوق االس�تثمارات العام�ة يف 
السعودية، إنشاء رشكة صناعات عسكرية 
الرشك�ة  اس�م  تحم�ل  جدي�دة،  وطني�ة 
م�ن  العس�كرية،  للصناع�ات  الس�عودية 
املستهدف أن تكون ضمن أكرب 25 رشكة يف 

العالم بحلول 2030.
وتحاول اململكة العربية السعودية تنويع 
اقتصادها لتوزيع مصادر الدخل، بعيداً عن 
النفط الخام الذي يشكل يف الوقت الحايل ما 

نسبته أكثر من 75% من إيراداتها.
ويتزام�ن املنت�دى م�ع جول�ة للرئي�س 
األمريكي دونالد ترامب يف الرشق األوس�ط، 
بدأها بالس�عودية يف أوىل زيارته الخارجية، 

منذ توليه الحكم يف كانون ثاني املايض.

الرئيس األمريكي يسعى إىل رسم »خارطة جديدة« للمنطقة من الرياض

ترامب يف السعودية حلصد »الوالء« واملليارات

»احلزم« خيار كندا ملواجهة تعنت واشنطن
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ق�ال املرص�د الس�وري لحق�وق 
اإلنس�ان ووس�ائل إعام رسمية إن 
مقات�يل معارض�ة س�وريني ب�دؤوا 
يخرج�ون م�ن آخر ح�ي واقع تحت 
س�يطرة املعارض�ة يف مدينة حمص 
الس�بت وفق�ا التفاق إجاء س�يعيد 
الس�يطرة ع�ى املنطق�ة إىل حكومة 

الرئيس بشار األسد.
ع�ى  واح�دة  حافل�ة  وغ�ادرت 
األقل تق�ل مقاتيل املعارض�ة وأفراد 
عائاتهم حي الوعر يف وقت مبكر من 
صباح الس�بت ومن املتوقع أن يليهم 
ع�رشات آخرون ليخ�رج نحو 2500 
ش�خص من الح�ي ال�ذي تحارصه 
الق�وات الحكومي�ة وحلفاؤه�ا منذ 

وقت طويل.
واالتفاق عى إخاء حي الوعر هو 
األكرب من نوعه بعد سلسلة اتفاقات 
مماثل�ة يف الش�هور القليل�ة املاضية 
جعل�ت مناطق كثرية بغرب س�وريا 
تحت س�يطرة األسد بعد أن سيطرت 
عليها املعارضة وحارصتها الحكومة 

والقوى املتحالفة معها.
وبدأ تنفي�ذ اتفاق الوعر يف مارس 
آذار. ويقول املرصد السوري لحقوق 
اإلنس�ان إن االتف�اق س�يؤدي عن�د 
اس�تكماله إىل خروج ما يصل إىل 20 

ألف شخص من الحي.
وت�م يف ال��13 م�ن آذار م�ارس 
التوص�ل التف�اق املصالح�ة يف ح�ي 
الوع�ر وال�ذي يمتد ملدة ت�رتاوح بني 
س�تة وثمانية أس�ابيع يك�ون الحي 

يف نهايتها خالي�ا من جميع املظاهر 
املس�لحني  خ�روج  بع�د  املس�لحة 
الرافض�ني لاتف�اق م�ع عائاته�م 
وتس�وية أوض�اع املس�لحني الباقني 
وفق�ا ملرس�وم العفو رق�م 15 لعام 

.2016
وس�يتوجه الكث�ري م�ن مقات�يل 
املعارضة إىل محافظة إدلب الخاضعة 
لس�يطرة املعارض�ة يف ش�مال غرب 
الب�اد وإىل بلدة جرابلس عى الحدود 
الشمالية لسوريا مع تركيا. وسيظل 
وسيس�لمون  الوع�ر  يف  بعضه�م 

أسلحتهم.
ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة 
حمص الذي تنترش في�ه مجموعات 

إخ�راج  ت�م  أن  وس�بق  مس�لحة 
مدين�ة  م�ن  املس�لحة  املجموع�ات 

حمص القديمة يف آذار عام 2014.
وتشيد الحكومة الس�ورية دائما 
باتفاقات املصالحة التي عادة ما تأتي 
بعد تصعيد عسكري وتنتهي بخروج 
الراغب�ني م�ن املقاتل�ني املعارض�ني 
م�ن مناط�ق يس�يطرون عليها قبل 
أن يدخلها الجيش الس�وري، خاصة 

قرب دمشق.
وانتق�دت األمم املتح�دة عمليات 
املعارض�ة  تعتربه�ا  الت�ي  اإلج�اء 
الس�ورية »تهج�رياً قرسي�اً«، وتتهم 
الحكومة السورية بالسعي إىل إحداث 

»تغيري ديموغرايف« يف الباد.

اجلامعات السورية املسلحة تنسحب من »آخر املواقع« بحمص
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أصدر القضاء الرتكي مذكرات توقيف بحق مالك 
صحيفة »س�وزجو« املعارضة وثاثة من موظفيها، 
بحس�ب االعام الرسمي، وذلك وس�ط تكثيف حملة 

القمع يف اوساط وسائل االعام املعارضة.
ويتهم ب�راق أكب�اي وثاث�ة آخ�رون يعملون يف 
الصحيف�ة بينه�م املس�ؤولة عن املوق�ع االلكرتوني 
مديحة أولغون بإقامة عاقات مع حركة الداعية فتح 
الله غولن املقيم يف الواليات املتحدة الذي تطالب أنقرة 
بتسليمه النها تتهمه بالوقوف وراء محاولة االنقاب 
يف تم�وز 2016، بحس�ب وكال�ة االناض�ول لانباء.

وتعت�رب صحيف�ة »س�وزجو« املناهض�ة للحكومة 
واملنادي�ة بالعلمانية ويعني اس�مها »املتحدث«، من 
أكثر الصحف الرتكية مبيعا. وش�عارها »اذا صمتت 

سوزجو، فإن تركيا ستصمت«.
وأص�درت النياب�ة العامة يف اس�طنبول املذكرات 
بحق االربعة وبينهم املراسل غوكمني اولو واملسؤول 
امل�ايل يون�كا كالييل، بحس�ب تلفزي�ون »يس ان ان-

ترك«.
واكدت وكال�ة االناض�ول اعتقال اولغ�ون بينما 
يتواج�د أكباي خ�ارج الباد. واش�ارت »يس ان ان-

ترك« اىل وجوده يف لندن.
اال ان اس�ماعيل يلم�از محام�ي الصحيفة نفى 

صدور مذكرات اعتقال، وقال لوكالة دوغان الخاصة 
وتفتي�ش  ملص�ادرة  ص�درت  مذك�رات  ان  لانب�اء 

متعلقات املسؤولني يف الصحيفة.
وأك�د يلماز أن اولغ�ون قيد االحتج�از إال أن ذلك 
يمكن أن يك�ون له عاقة بتحقيق آخر، بحس�ب ما 

نقلت عنه دوغان.
ورغ�م نف�ي يلم�از إال ان مدعي عام اس�طنبول 
عرفان فيدان اكد العملية ضد »مدراء سوزجو« وقال 

»هناك مذكرات اعتقال، وكذلك اعتقاالت«.
اال ان في�دان لم يكش�ف ع�ن تفاصي�ل واكتفى 
بالترصيح لوكالة دوغان ان »مالك الصحيفة وبعض 

العاملني فيها« يخضعون للتحقيق.
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الفنزويلي�ة  املعارض�ة  وع�دت 
ب�ان تنظم الس�بت »اكرب اس�تعراض 
لقوتها« منذ بداية موجة االحتجاجات 
مطلع نيسان/ابريل، للمطالبة برحيل 

الرئيس االشرتاكي نيكوالس مادورو.
وتش�هد فنزوي�ا من�ذ األول م�ن 
نيس�ان/ابريل موجة م�ن التظاهرات 
وأعم�ال العن�ف. وتفيد آخ�ر حصيلة 
نرشته�ا النياب�ة العام�ة الجمع�ة أن 
االحتجاجات أس�فرت عن سقوط 47 

قتيا.
وتجاوزت هذه الحصيلة عدد القتى 

الذين س�قطوا يف موج�ة االحتجاجات 
الس�ابقة التي أسفرت عن سقوط 43 
قتيا ب�ني ش�باط/فرباير وأيار/مايو 

.2014
وتشهد التظاهرات يف اغلب األحيان 
مواجه�ات م�ع ق�وات حف�ظ النظام 
يرش�ق خالها املتظاه�رون الحجارة 
والزجاجات الحارقة بينما ترد الرشطة 
بالغ�از املس�يل للدم�وع والرص�اص 

املطاطي وخراطيم املياه.
لكن قوات األمن تس�تخدم يف بعض 
األحيان الرصاص الحقيقي الذي سبب 
س�قوط عدد م�ن القت�ى ال��47 وتم 
توقيف موظفني يف إطار هذه القضية. 

إىل ذلك تض�اف عمليات النهب وأعمال 
العن�ف الت�ي تق�وم به�ا مجموع�ات 
مدنية س�لحتها الحكوم�ة، كما تقول 

املعارضة.
وين�وي معارضو الرئيس االحتفال 
ب�دء  ع�ى  يوم�ا  خمس�ني  بم�رور 
التظاهرات يف األول من نيسان/ابريل. 
وقال خوان اندريس ميخيا احد النواب 
الش�باب الذي�ن يق�ودون التظاهرات 
»ليوم املقاومة الخمسني، سننظم اكرب 

استعراض للقوة يف هذه الفرتة«.
وأضاف يف مؤتمر صحايف أن الهدف 
ه�و أن »نظه�ر للذين يعتق�دون أنهم 
س�يدفعوننا إىل الرتاجع أننا نشيطون 

الي�وم أكث�ر م�ن أي وقت م�ى وان 
اج�ل  ت�زداد م�ن  الش�عب  مش�اركة 

التغيري«.
بين�ال«  »ف�ورو  منظم�ة  وتق�ول 
غ�ري الحكومي�ة إن حصيل�ة الضحايا 
تش�مل مئات الجرحى واعتقال 2200 
شخص. وتش�ري إىل أن 159 مدينا عى 
األقل حوكموا وسجنوا من قبل محاكم 

عسكرية.
ويتح�دث املعارضون مل�ادورو عن 
»قم�ع وح�ي« م�ن قب�ل الحكوم�ة 
الس�لطة  تته�م  بينم�ا  االش�رتاكية 
املعارضة ب«اإلرهاب« من اجل القيام 

بانقاب تدعمه الواليات املتحدة.

السلطات الرتكية تصدر مذكرات توقيف بحق مسؤولني
 يف صحيفة »سوزجو« 

املعارضة الفنزويلية تنظم »أكرب استعراض للقوة«

         بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د رئيس ال�وزراء الكندي جاس�تن ت�رودو الجمعة أن 
حكومته س�تكون حازمة يف دفاعها عن املصالح الكندية إزاء 

اإلجراءات العقابية التجارية التي تفرضها واشنطن.
ورصح ترودو يف لقاء صحايف يف فانكوفر »سنواصل العمل 
بحزم ش�ديد من أجل الدفاع عن مصالح كندا إزاء الطابع غري 

العادل لإلجراءات العقابية التي تتخذها واشنطن«.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب ف�رض يف أواخر 
نيس�ان/ابريل رضائب عى خش�ب البناء املس�تورد من كندا 

وهدد بإجراءات مماثلة عى منتجات الحليب.
الخميس، فتح�ت وزارة الخارجية األمريكية تحقيقا حول 
ش�كوى من رشكة »بوينغ« تتهم فيها رشك�ة »بومباردييه« 
الكندي�ة ببي�ع طائراتها بأس�عار زهيدة إىل الوالي�ات املتحدة 

مستفيدة من الدعم الحكومي الذي تحصل عليه.
وأضاف ترودو أن باده ستكون »حازمة ومصممة دائما« 
يف دفاعها ع�ن املصالح الكندية عى صعي�د كل هذه امللفات. 
وتاب�ع »يف ما يتعلق بصناع�ات الطائرات س�ندافع دائما عن 

املؤسسات والعمال الكنديني«.
والجمعة، هددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فرياند 
املكلفة أيضا امللف التجاري مع الواليات املتحدة بفسخ العقود 

بني الحكومة الكندية وبوينغ.

وكانت الحكومة األمريكية أعلنت الخميس رس�ميا إطاق 
عملي�ة إعادة التف�اوض يف اتفاقية التبادل الح�ر لدول أمريكا 
الش�مالية )نافتا(، التي ن�دد بها ترامب م�رارا بأنها مخالفة 

للمصالح األمريكية.
ومن املفرتض أن تبدأ هذه املفاوضات رسميا بني املكسيك 

وكندا والواليات املتحدة يف أواسط آب/أغسطس.
ويعود هذا التوتر غري املعهود بني البلدين الجارين يف أمريكا 
الش�مالية، إىل ق�رار اتخذت�ه الواليات املتح�دة مؤخرا بفرض 
رضائب عى الواردات من فئات معينة من األخش�اب الكندية، 
وتهدي�دات أطلقها ترامب بالرد عى أي تداب�ري كندية قد تحد 

من واردات بعض منتجات األلبان األمريكية.
ويرجع نزاع األخش�اب ب�ني الواليات املتح�دة وكندا إىل أن 
معظم األخش�اب الكندية يتم حصاده�ا عى األرايض اململوكة 
للحكوم�ة بينما يأتي الخش�ب األمريكي أساس�ا من األرايض 
ذات امللكي�ة الخاصة، لذلك، اتهم لوبي الخش�ب األمريكي منذ 
وقت طويل ويف كثري من املناسبات الحكومات املحلية الكندية 
بالس�ماح للرشكات بأن تقطع الخش�ب بسعر أقل من أسعار 

السوق، والتي يرى أنها عملية غري عادلة.
والعاق�ات بني ترودو وترامب جيدة حتى اآلن، لكن ترامب 
يبقى وفياً للوعود التي أطلقها خال حملته االنتخابية، فشن 
هجوم�ا عى االتفاق�ات التجارية التي يعت�رب أنها ال تصب يف 

مصلحة األمريكيني.
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لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل
تعل�ن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبي�ع العقارات البالغ عددها )30( ثالثون  
عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لش�اغليها بصورة اصولية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
وخالل  ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا يف ش�عبة 
الخدمات الس�كنية فعىل الراغبني  االش�راك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل شعبة الخدمات السكنية بهذه الرشكة واالطالع عىل 
رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية ) مصورة ( شهادة الجنسية ) مصورة ( بطاقة السكن 
مصورة ودفع تامينات بنس�بة 5% خمس�ة باملائ�ة من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشك�ة العامة ملوانئ العراق او نقدا 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2 .

مسامهي رشكة مرصف املوصل للتنمية واالستثامر / م . خ 
م / دعوة اهليئة العامة 

تحية طيبة ...
اس�تنادا الحكام املادة ) 87 / ثانيا وثالثا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 / املعدل 

وبناءا عىل طلب حملة اكثر من ) 10 % ( من راسمال املرصف ....
يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة ) مرصف املوصل للتنمية واالس�تثمار / م 
. خ ( ال�ذي س�ينعقد يف مقر الفرع الرئييس للمرصف يف بغداد / ش�ارع النض�ال / مجاور مطعم 
البهو يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املصادف 6 / 6 / 2017 وذلك ملناقشة جدول 

االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2015 

واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة  تقري�ر مراقب الحس�ابات للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2015 واملصادقة 

عليه.
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2015 واملصادقة عليها .

4 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2015 واملصادقة عليه .
5 – تعيني مراقبي حسابات للرشكة لسنة 2016 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس املهنة .

6 – مناقشة اقالة مجلس االدارة الحايل للمرصف وانتخاب مجلس ادارة جديد يف حال تم التصويت 
لصالح االقالة .

7 – مناقش�ة نق�ل املركز الرئيبيس للرشكة م�ن محافظة اربيل اىل محافظة بغ�داد وتعديل املادة 
الثانية من عقد التاسيس .

راج�ني حضوركم اصال�ة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكي�ل الغري بموجب 
وكال�ة مصدقة ع�ن كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( م�ن قانون الرشكات رقم ) 21 ( 
لس�نة 1997 / املعدل مستصحبني معكم شهادة االسهم ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني 
يؤج�ل االجتماع اىل يوم الثالثاء املصادف 13 / 6 / 2017 يف نفس الزمان واملكان املعينني ..... مع 

التقدير

فقدان
فقدت من�ي هوية الطالب )حس�ني 
صف�اء ع�ي( الص�ادرة م�ن كلي�ة 
الط�ب جامع�ة الكوفة رق�م الهوية 
االص�دار  تاري�خ    MED170060
2016/11/1 الرجاء من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اخطار
م�ن محكمة ق�وى االم�ن الداخي / 

املنطقة الثانية
اىل / املتهم الهارب ) ن . ع ميثم نجم 

عبد الكريم عباس ( الساكن / بلد .
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكمة 
خ�الل م�دة ) 30 ( يوما م�ن تاريخ 
نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه 
لالجاب�ة ع�ن الجريمة املس�ندة اليك 
وف�ق املادة ) 5 ق . ع . د ( وبعكس�ه 
س�وف تتخ�ذ االج�راءات القانوني�ة 
ض�دك وتطبق بحقك اح�كام املادة ) 

69 ( ق . أ . د املتضمنة مايي :
1 – الحك�م عليك بالعقوب�ة املقررة 

لجريمتك .
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   –  2
صالحي�ة الق�اء القبض علي�ك اينما 

وجدت .
3 – الزام املواطنني باالخبار عن محل 

اختفائك .
4 – حج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ري 

املنقولة .
اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي

املنطقة الثانية 

اخطار
من محكمة ق�وى االمن الداخي / املنطقة 

الثانية
اىل / املته�م اله�ارب )ش . م مهن�د ع�ادل 
محمد حس�ني ( الس�اكن / صالح الدين / 

قضاء الدجيل / حي الوحدة .
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكمة خالل 
م�دة ) 30 ( يوم�ا م�ن تاري�خ ن�رشه اذا 
كن�ت داخل العراق او خارج�ه لالجابة عن 
الجريم�ة املس�ندة اليك وفق امل�ادة ) 5 ق . 
ع . د ( وبعكس�ه س�وف تتخ�ذ االجراءات 
القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام املادة 

) 69 ( ق . أ . د املتضمنة مايي :
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

.
2 – اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن مح�ل 

اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي

املنطقة الثانية 

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 1983 / 2016 

اعالن
إىل / املنف�ذ عليه / أوس محمود صاحب / 

مجهول محل االقامة .
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة ان خالل رشح 
القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس املحي لحي 
الحرض ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
لدي�ك موطن دائ�م او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه – ل�ذا تقرر تبليغك عن طريق 
الصح�ف املحلية خالل م�دة ثالثة ايام تبدأ 
من اليوم التايل للن�رش لغرض تقديم كفيل 
ضام�ن عن دين االضبارة وبخالفه س�وف 
يتم منع سفرك استنادا الحكام املادة )30( 

من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل

اخالص عبد الرزاق احمد 

اخطار
م�ن محكمة ق�وى االم�ن الداخي / 

املنطقة الثانية
اىل / املته�م الهارب )ع فاضل صادق 

عبد الصاحب عي ( الساكن / بلد .
اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة 
خ�الل م�دة ) 30 ( يوم�ا م�ن تاريخ 
او  الع�راق  داخ�ل  كن�ت  اذا  ن�رشه 
خارجه لالجابة عن الجريمة املسندة 
الي�ك وف�ق امل�ادة ) 5 ، 35 ق . ع . د 
( وبعكس�ه س�وف تتخذ االج�راءات 
القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام 
املادة ) 69 ( ق . أ . د املتضمنة مايي:

1 – الحك�م عليك بالعقوب�ة املقررة 
لجريمتك .

العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   –  2
صالحي�ة الق�اء القبض علي�ك اينما 

وجدت .
3 – الزام املواطنني باالخبار عن محل 

اختفائك .
4 – حج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ري 

املنقولة .
اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي

املنطقة الثانية 

تنويه
اشاره اىل االعالن املنشور يف صحيفة 
املس�تقبل العراق�ي الع�دد 1439 يف 
املقاطع�ه  رق�م  ورد   2017/5/14
1625/14 م5 رشقي ش�فته خطاء 
والصحيح هو 1625/14 م5 رشقي 
بعقوب�ة يف اع�الن صندوق اس�كان 

دياىل .

محكمة بداءة البرصة 
العدد:499/ب/2017 
التاريخ: 2017/5/17

اعالن 
اىل املدعى عليه / قاس�م عاجل غياض 

الفريجاوي
أص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحكم 
املرقم 499/ب/2017 يف 2017/4/26 
غيابي�اً ضدك�م بتأديتك�م للمدع�ي / 
املدير الع�ام لرشكة التأمني الوطنية /

إضاف�ة لوظيفته مبلغاً وق�دره أربعة 
ماليني وستمائة ألف دينار، وعن مبلغ 
التعوي�ض ورث�ة املت�ويف عي حس�ني 
اقامتك�م  مح�ل  وملجهولي�ة  عطي�ة، 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة ح�ي القائد 
املنتظ�ر قض�اء الزبري. تق�رر تبليغكم 
اعالن�ًا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ولك�م ح�ق االع�راض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القايض / علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املشخاب
العدد /183/ش/2017
التاريخ 2017/5/16

اعالن
اىل املدعى عليه /انور قيس محمد

اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحكم 
املرقم 183/ش/2017 يف 2017/4/23 
الخلع�ي   الط�الق  تصدي�ق  املتضم�ن 
الواقع بينك وب�ني املدعية انغام محمد 
عل�وان بتاريخ 201/8/15 وملجهولية 
مح�ل اقامتك لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني بقرار 
الحك�م اعاله ويف حال ع�دم اعراضك 
عىل القرار اع�اله خالل املدة القانونية 
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

بحقك وفق القانون
القايض
عي لفتة جادر

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد3388/ش2017/2
التاريخ 2017/5/18

اىل املدعى عليه /مصطفى ناظم جبار
اقامت املدعية ) هبه كاظم عي ( عليك  
3388/ش2017/2  بالع�دد  الدع�وى 
ام�ام هذه املحكمة تطل�ب فيها نفقة 
مس�تمره لولده�ا )عي تول�د 2011( 
وحي�ث انك ارتحل�ت اىل جهة مجهولة 
وغ�ري معروف�ة حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ  واش�عار مختار منطقة حي 
الن�داء /النج�ف وبالنظ�ر ملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك قررت املحكم�ة تبليغك 
املرافعة  الدع�وى وبموع�د  بخصوص 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعلي�ك الحضور ام�ام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
ي�وم 2017/5/28 اس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات

قسم الرشكات املحدودة 
واالشخاص

قرار تحول عقد رشكة تضامنية 
قدم�ت الين�ا رشك�ة مهن�د س�تار 
حسني ورشيكه للتخليص واالخراج 
الكمركي /تضامنية قرارها املؤرخ 
تح�ول  املتضم�ن   2017/4/17 يف 
الرشك�ة م�ن رشك�ة تضامني�ة اىل 
رشكة محدودة وبذلك يكون منطوق 

املادة االوىل وهي :
امل�ادة االوىل : اس�م الرشكة /الوفاء 
/ الكمرك�ي  للتخلي�ص واالخ�راج 

املحدودة
اني مس�جل ال�رشكات صدقت عىل 
الق�رار اع�اله ع�ىل ان ين�رش م�ع 
العق�د املعدل طبقا الح�كام املواد ) 
155و206( م�ن قان�ون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل
كت�ب ببغداد يف اليوم التاس�ع عرش 

من شهر شعبان لسنة 1438 ه�
املواف�ق للي�وم الس�ادس عرش من 

شهر ايار لسنة 2017 م�
عبد العزيز جبار عبد العزيز
مسجل الرشكات /وكالة

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

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/157/ب/2016
التاريخ 2016/5/17

اعالن
اىل املدعى عليه /زيد حميد عبيد

اق�ام املدع�ي رض�وان جب�ار نجم 
157/ب/2017  املرقم�ة  الدع�وى 
ض�دك ام�ام ه�ذه املحكم�ة طالبا 
مبل�غ  بتاديت�ك   بالزام�ك  الحك�م 
واربعمائ�ة  )ملي�ون   1.450.000
وخمس�ون الف دين�ار ( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب ماجاء  برشح 
منطق�ة  مخت�ار  واش�عار  املبل�غ 
املجيهلية لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
الس�اعة  للحض�ور  رس�ميتني 
الثامن�ة من يوم املرافع�ة املصادف 
2017/5/25 او م�ن ين�وب عن�ك 
قانون�ا وبخالفه س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض عي جبار الخزعي

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 35/20

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 33/
الحرية

الجنس : دار  ذو طابقني
النوع : ملك رصف 

املس�احة:اولك و 41/2 مر
حصة الراهن :150م مربع

املشتمالت: 1-الطابق االول استقبال 
وصالة وغرفة نوم شيلمان

2-الطابق الثاني صالة وغرفتني نوم 
وحمام ومرافق صحية شيلمان 

3-الطاب�ق االريض غرف�ة وحم�ام 
وصالة ومطبخ ومرافق صحية 

الشاغل : مالك 
مقدار املبيع : تمام العقار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري 
يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف  اعاله العائد للراهن صادق 
نعم�ان جاب�ر   لق�اء طل�ب الدائن 
الرافدين/ف�رع  م�رصف  املرته�ن 
املش�خاب  البالغ )12.164.5000( 
اثنى ع�رش ملي�ون ومائ�ة واربعة 
وس�تون ال�ف وخمس�مائة دين�ار 
عراق�ي  فع�ىل الراغب يف االش�راك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 30 
يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفية التقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة 70.000.000  
س�بعون ملي�ون دين�ار عراقي وان 
املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد 347/ب/2017
التاريخ 2017/5/17

اىل /املدع�ى علي�ه /غي�ث مزه�ر عليوي 
/يس�كن الرميث�ة حي الش�هداء س�ابقا 

مجهول محل االقامة حاليا 
اعالن

بتاري�خ 2017/5/7 اق�ام املدعي محمد 
/347 املرقم�ة  الدع�وى  نعم�ة  جاس�م 

ب/2017 يطالبك بالزامك بتس�ديد املبلغ 
املرتب بذمتك  والبالغ مائة وعرشة ماليني 
دينار بموج�ب الصك املرق�م 217788 يف 
2015/6/1 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م 
حسب اش�عار املختار كريم عبد الحسني 
جاس�ن وكتاب مرك�ز رشط�ة الجوادين 
بالع�دد 3927 يف 2017/5/15 ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك ع�ن طري�ق الن�رش بصحيفت�ني 
الس�اعة  وتحدي�د  يوميت�ني  محليت�ني 
التاس�عة من صب�اح ي�وم 2017/5/31 
موع�دا للمرافع�ة وبعك�س ذل�ك س�وف 
تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 
االص�ول القانوني�ة عىل ان يتم ذكر اس�م 

القايض يف  االعالن
القايض
محمد عبد الباقي امليايل

عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات / وكالة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

العدد/14138/39/5/1
التاريخ 2017/5/18

نرش اعالن مزايدة رقم 2017/13

المقاطعةالمساحةالقطعةت
39كوت االفرنكي200م11595/12
39كوت االفرنكي200م21628/12
39كوت االفرنكي200م31629/12
39كوت االفرنكي200م41627/12
39كوت االفرنكي200م51624/12
39كوت االفرنكي200م61623/12
39كوت االفرنكي200م71620/12
39كوت االفرنكي200م81621/12
39كوت االفرنكي200م91619/12
39كوت االفرنكي200م101616/12
39كوت االفرنكي200م111614/12
39كوت االفرنكي200م121615/12
39كوت االفرنكي200م131613/12
39كوت االفرنكي200م141722/12
39كوت االفرنكي200م151723/12

المقاطعةالمساحةالقطعةت
39كوت االفرنكي200م161724/12
39كوت االفرنكي200م171725/12
39كوت االفرنكي200م181726/12
39كوت االفرنكي200م191729/12
39كوت االفرنكي200م201731/12
39كوت االفرنكي200م211734/12
39كوت االفرنكي200م221735/12
39كوت االفرنكي198/66م231736/12
39كوت االفرنكي198/66م241737/12
39كوت االفرنكي198/66م251702/12
39كوت االفرنكي200م261704/12
39كوت االفرنكي200م271705/12
39كوت االفرنكي200م281706/12
39كوت االفرنكي200م291707/12
39كوت االفرنكي200م301708/12



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اطلع وزير النقل كاظم فنجان الحمامي برفقة 
وف�د من لجن�ة الخدم�ات الربملاني�ة وبحضور 
مدير عام الطريان املدني حسني محسن ومدير 
عام الرشكة العامة للخط�وط الجوية العراقية 

سامر كبة وعددا من املعنيني يف وزارة النقل«. 
وأج�رى الحمام�ي »جولة عىل منش�آت املطار 
والتوس�عة يف مرافقه االساسية التي من املؤمل 
انجازه�ا حس�ب املواصف�ات الدولي�ة ووفق�ا 

للتوقتيات الزمنية املحددة لها.« 
وأوضح الحمامي خالل مؤتمر صحايف مش�رك 
مع الوفد الربملان�ي ان »الهدف من هذه الزيارة 
النج�ف  ملط�ار  واالس�تطالعية  االس�تقصائية 
الدويل تأتي للوقوف ميدانيا عىل طبيعة األعمال 
املنجزة ملش�اريع البنى التحتية والعمرانية التي 
أنج�زت، كم�ا س�يوفر املط�ار واردات تقدر ب 
٢٠ ملي�ون دوالر للمحافظ�ة، والتي تعد إحدى 

املقومات األساسية لديمومة عمل املشاريع«. 
وأش�اد الوزي�ر »بالتق�دم الحاص�ل يف معظ�م 
مشاريع التوسعة من صاالت مسافرين جديدة 
ومدرج لهبوط الطائرات باإلضافة إىل الخدمات 

الجيدة املقدمة للمسافرين«. 
واك�د ان »القط�اع الخ�اص يلع�ب دورا مكمالً 
يف املس�اهمة يف التطوي�ر والحداث�ة الت�ي لحق 
باملط�ار ومرافقه، وما يوفره م�ن فرص عمل 
البناء املحافظة ومس�اهمة تلك االيرادات املالية 
يف تطوير مدينة أمري املؤمنني عيل بن ابي طالب 

)عليه السالم(«.
م�ن جانبها، بين�ت النائب عن لجن�ة الخدمات 
الربملانية صباح التميم�ي ان »زيارتنا اىل مطار 
النج�ف االرشف ج�اءت للوق�وف ميداني�ا عىل 
طبيع�ة عمله واالي�رادات املالية الت�ي يحقهها 

بعد ورود عدة شكاوى من جهات عديدة بهدف 
التحقق منها.« 

واضافت التميمي »هناك تقدم ملحوظ بِنَس�ب 
االنجاز ملعظم مشاريع املطار املستحدثة والتي 

تع�د قف�زة نوعي�ة للنه�وض بواق�ع الخدمات 
املقدمة للمسافرين«.

وكان وزي�ر النق�ل ق�د اعلن يف وقت س�ابق أن 
مط�ار النج�ف االرشف ال�دويل ينض�وي تحت 

سلطة الطريان املدني العراقي«.
وعقد الوزير اجتماعا موس�عا مع مجلس إدارة 

املطار تداول فيه سبل تطوير املطار.«
واش�ار  الحمام�ي بعد جولة أجراه�ا يف مرافق 

املطار وصاالت�ه اىل أن »مطار النجف الدويل من 
املط�ارات الكبرية وخاض�ع للجنة التنس�يقية 

العليا التي تضم مطارات العراق املحلية.«
وبني أن »هناك اجتماعا مرتقبا س�ريعاه يضم 

محاف�ظ النج�ف ورئي�س مجلس�ها ورئي�س 
مجلس إدارة املطار لدراس�ة سبل تقديم الدعم 

ملشاريع املطار.
وبني الحمامي ان مط�ار النجف االرشف الدويل 
ق�ام بتعزي�ز صن�دوق ال�واردات يف محافظ�ة 
النج�ف ب9 مليون دوالر يف العام املايض وكذلك 
مليون ونصف املليون دوالر لنادي النجف فضال 
ع�ن دع�م املط�ار املتواص�ل لقط�اع الصحة يف 
املحافظة.وأعلن الحمام�ي أن جزء من واردات 
املطار س�يتم تخصيصها لتطوير مرافق مدينة 

أمري املؤمنني »عليه السالم«.
وش�دد الحمامي أن »أعم�ال التطوير يف املطار 
تجري وفقا للقياسات الدولية، مبينا: ان العمل 
يت�م عىل مدار الس�اعة ليس�توعب املطار اعداد 

الزائرين املتزايدة عاما بعد آخر«.
 واس�تدرك الحمامي أن »واردات مطاري بغداد 
والبرصة تذهب مب�ارشة إىل وزارة املالية وليس 

لوزارة النقل املسؤولة عن املطارات«.
من جانب آخر التق�ى مدير عام الطريان املدني 
حسني محسن كاظم، سفري جمهورية ارمينيا 
الرح�الت  تس�يري  لبح�ث   Karen Grigorian

الجوية بني العراق وارمينيا«.
وابدى الس�فري االرميني »رغبة ب�الده يف اعادة 
تس�يري الرح�الت الجوية مع الع�راق بما يخدم 

مصلحة البلدين الصديقني« .
م�ن جانبه اك�د املدير العام ان »العراق يس�عى 
لالنفت�اح ع�ىل دول العالم املختلف�ة بعد إعادة 
مكانته الدولية ملا حققه من انتصارات وتحرير 

اراضيه من عصابات داعش االجرامية .
يذكر إن »هناك مح�ر اجتماع تم توقيعه مع 
جمهورية ارمينيا يف عام ٢٠13 لتس�يري س�بع 
رحالت جوية للمسافرين واربع رحالت للشحن 

لكل طرف .

احلاممي بعد إطالعه عىل أعامل مطار النجف االرشف: سريفد املحافظة بـ »20« مليون دوالر
برفقة اعضاء جلنة اخلدمات الربملانية
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الزراعة تطلق مستحقات 
مسوقي الذرة والعلف

يف ثالث مناطق

املياه اجلوفية تنجز »25« بئرًا خالل نيسان

الرافدين: بعض الدوائر متلكئة يف تطبيق االجراءات والضوابط املطلوبة ملنح السلف ملوظفيها

حمافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات املتسببة بتأخر إيصال اخلدمات إىل املواطن

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة ومن خالل رشكة ما 
ب�ني النهرين العامة للب�ذور عن تواصلها 
للفالح�ني  املالي�ة  املس�تحقات  رصف 
واملزارع�ني مم�ن س�وقوا محصولهم إىل 
مراكز اس�تالم معمل ال�ذرة الصفراء يف ) 
أبي غريب وت�ازة ( التابعة للرشكة، فيما 
واصلت دفع مستحقات محصول الشعري 

العلفي يف املثنى.
و ذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل 
أطلق�ت  الزراع�ة  »وزارة  أن  العراق�ي«، 
مس�تحقات الفالح�ني واملزارع�ني مم�ن 
س�وقوا محصوله�م إىل معام�ل ومواقع 
االس�تالم لرشكة ما بني النهري�ن العامة 
للب�ذور بع�د انج�از معامالته�م من قبل 
ديوان الرقابة املالية االتحادي ، مضيفاً إىل 
تطابق كشوفات الرشكة مع نتائج دائرة 
تدقيق نش�اط الزراع�ة والتعمري يف ديوان 

الرقابة املالية« .
الفالح�ني  مس�تحقات  »رصف  وب�ني 
الصف�راء  ال�ذرة  ملحص�ول  واملزارع�ني 
وممن س�وقوا محصولهم إىل معمل الذرة 
الصفراء للموس�م الزراعي ٢٠17 يف ) أبي 
غري�ب بواق�ع ) 8 ( ثمان معامل�ة ، تازة 
بواق�ع ) 39 ( تس�ع وثالث�ني معاملة ( ، 
فيما أطلقت مستحقات محصول الشعري 
العلفي ملركز اس�تالم املثنى لس�نة ٢٠16 
بعدد ) 953 ( تس�عمائة وثالث وخمسني 

معاملة« .
واش�ار إىل »دع�وة رشكة ماب�ني النهرين 
العام�ة للب�ذور الفالح�ني واملزارع�ني إىل 
مراجعة مراكز ومواقع الرشكة الس�تالم 
مس�تحقاتهم املالية البالغة نسبة 1٠٠ % 

.«
الفت�ًا إىل »رب�ط قوائم بأس�ماء املزارعني 
أكمل�ت  والت�ي  محصوله�م  املس�وقني 

معامالتهم .

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

 استطاعت الهيأة العامة للمياه الجوفية 
م�ن »انجاز )٢5( ب�ر موزعة عىل اغلب 
محافظات العراق خالل شهر نيسان من 
العام الحايل س�عياً منها لسد احتياجات 
املواطنني من املياه وتوفريه واستخدامه 
يف مجاالت الحي�اة املختلفة باالضافة اىل 
فحص )31( بر ونصب)5( طواقم ضخ 

وصيانة طاقم ضخ واحد« .
الهي�أة  يف  اعالم�ي  مص�در  واض�اف 
العراق�ي«، »كما يس�تمر  ل�«املس�تقبل 
كادر فرع بغداد التابع للهيأة باس�تنفار 
كاف�ة جه�وده حيث تم انج�از )6( ابار 
وفح�ص )٢5( ب�ر يف ق�رى متعددة من 
العاصم�ة س�عياً منه�ا يف توف�ري املياه 
النازحني  للمواطن�ني وكذل�ك ملخيم�ات 

والتقليل من معاناتهم« .
واوض�ح ان�ه »نظ�راً للظ�روف املناخية 
الت�ي تتع�رض له�ا مناط�ق  املختلف�ة 
واس�عة من محافظة كربالء املقدسة تم 

انج�از )7( ابار ونص�ب )4( طاقم ضخ 
للمس�اهمة يف زيادة الرقعة الخراء يف 
املحافظ�ة باالضاف�ة اىل تثبي�ت الكثبان 
الرملي�ة« .وب�ني »كم�ا نجاز حف�ر )3( 
اب�ار يف محافظة البرصة لتوفري املياه اىل 
مناطق وقرى متعددة للمس�اهمة يف سد 
االحتياجات اآلني�ة للمواطنني من املياه 
و )4( اب�ار منج�زة يف محافظ�ة املثن�ى 

خالل ش�هر نيس�ان يف مناط�ق مختلفة 
االغ�راض  يف  االب�ار  مي�اه  الس�تخدام 
البرشي�ة والزراعي�ة باالضاف�ة اىل ارواء 

الحيوانات« .
وتاب�ع »باالضافة اىل انج�از بر واحد يف 
محافظة النجف االرشف وهو بر السيد 
)هادي صبار ( وبعم�ق )15٠(م وكذلك 
حف�ر بر واحد يف محافظة واس�ط وبر 

واح�د يف محافظة ص�الح الدين وهو بر 
)الحم�رة /4( بعم�ق )1٠٢(م وكذل�ك 
صيانة طاق�م ضخ واحد م�ن محافظة 
كرك�وك ام�ا يف محافظ�ة ميس�ان فقد 
ت�م انج�از )٢( ب�ر ».وأكد املص�در  بان 
»الهيئة  مستمرة يف دراساتها وتحرياتها 
ويف ادخ�ال املعلوم�ات الهيدروجيولجية 
والهيدروكيمائي�ة ملحافظ�ة كرب�الء اىل 
قاع�دة البيان�ات لالبار املحف�ورة للعام 
املن�رصم وت�م تزوي�د بع�ض الجه�ات 
املاجستري والدكتوراه  الحكومية وطلبة 
باملعلومات لالبار املحفورة ضمن املناطق 

املراد دراستها .
بيان�ات  قاع�دة  تحدي�ث  اىل  باالضاف�ة 
محافظ�ة املثنى وتزويد معلومات لطلبة 
الدراس�ات العليا ع�دد/ 4 لغرض اعطاء 
الهيدروجيولوجي�ة ملواق�ع  املواصف�ات 
)النجف،املثن�ى(  محافظ�ة  يف  مخت�ارة 
وكذل�ك املتابع�ة الدوري�ة واملس�تمرة يف 
تحديث قراءات التذب�ذب البار املراقبة يف 

عموم العراق ماعدا اقليم كردستان .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

وجه م�رصف الرافدي�ن  »اتهاما لبعض 
الدوائ�ر الحكومي�ة بالتلك�ؤ يف تطبي�ق 

إجراءات منح السلف للموظفني«.
تلق�ت  امل�رصف  الع�الم  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 

»ماجاء من ترصيح�ات لبعض الجهات 
ض�د امل�رصف فيه غب�ن لعم�ل املرصف 
للموظفني  الت�ي يقدمه�ا  والتس�هيالت 
واملواطنني اضافة ملا فيه من تشويه غري 
مقب�ول لس�معة املرصف ال�ذي يحتفظ 
بحقه القانوني لحماية سمعته ومصالح 
زبائنه«.واوض�ح ان »امل�رصف لم يوقف 

منح السلف ملوظفي الدولة ولم يخفضها 
بحس�ب ما تداولته بعض وسائل االعالم 
وانم�ا اص�در توضيحات جديدة بش�أن 
املنح«.وأشار البيان اىل ان »بعض الدوائر 
متلكئة يف تطبيق االج�راءات والضوابط 
املطلوبة ملنح الس�لف ملوظفيها، مش�ريا 
اىل ان »امل�رصف من حقه فرض ضوابط 

قانوني�ة لضمان التزام املس�تلفني بآلية 
التسديد«. 

ون�وه اىل ان »جميع التوضيحات متاحة 
للموظف�ني كاف�ة وبامكانه�م االط�الع 
عليه�ا عرب املوق�ع االلكرون�ي الخاص 
بامل�رصف وكذلك عرب فروع�ه املوزعة يف 

أنحاء البلد.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

وجه محافظ بغداد عطوان العطواني الوحدات االدارية 
التابع�ة ملحافظة بغداد بازالة التجاوزات عىل املمتلكات 

العامة وبالطرق القانونية والحد منها.
وذك�ر بي�ان للمحافظ�ة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان »العطواني خالل ترأس�ه اجتماعا موس�عا برؤس�اء 
الوح�دات االداري�ة بحض�ور رئيس مجل�س املحافظة 
ري�اض العض�اض ان »االجتماع تضمن مناقش�ة عدد 
م�ن القضايا املتعلقة بالتجاوزات عىل املمتلكات العامة 
ووضع الية بالتنس�يق مع باقي الدوائ�ر املعنية وقيادة 
العملي�ات للخ�روج بلجان ميداني�ة الزال�ة التجاوزات 
ع�ىل االرايض واملمتل�كات العامة وش�بكات املاء وكذلك 

مناقشة التخصيصات املالية وقلة املوظفني ».
واوضح العطواني » ان من املشاكل التي نعاني منها هو 
االنقطاع املس�تمر للتيار الكهربائي وكان لهذا الس�بب 
الدور الكبري يف تفاقم ازمة ش�ح املاء النقطاع الكهرباء 
عن محطات التصفية واملضخات ، مؤكدا عزم املحافظة 
عىل تقديم كل مابوس�عها من دعم اىل الوحدات االدارية 
لتوس�عة مس�احة تقديم الخدم�ات يف مناطق االطراف 
ح�ال توفر التخصيصات التش�غيلة ».واضاف« نأمل يف 
الف�رة القليلة املقبلة ان يتم اط�الق تخصيصات مالية 
اىل املحافظة للعمل بسراتيجية وخطة خدمية ستسهم 
بتغي�ري الواق�ع الخدم�ي يف مناطق اط�راف العاصمة ، 
مش�ريا اىل عزم املحافظة اىل زيادة ع�دد اليات الوحدات 

االدارية للقيام بحمالت بلدية يف مناطق.

النجف األرشف تناقش استعدادات موسم 
زراعة الشلب

   النجف / المستقبل العراقي

ناق�ش محافظ النجف لؤي اليارسي مع املختصني »االس�تعداد ملوس�م زراعة 
الش�لب«.وافاد مص�در اعالمي يف مكتبه ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »اليارسي 
عقد اجتماع مهما ملناقشة استعدادات املحافظة ملوسم زراعة الشلب بحضور 
رئيس لجنة الزراعة بمجلس املحافظة هاشم الكرعاوي«.واضاف ان »اليارسي 
اكد ع�ىل »املجتمعني رضورة تذليل كافة العقبات الت�ي تواجه الفالح النجفي 
وكذل�ك يج�ب تكاتف كافة الجهود م�ن اجل انجاح املوس�وم الزراعي الخاص 
بالش�لب، مؤكدا ان »الحكومة املحلية داعمة وبشكل مبارش للمنتوج الوطني 
واملح�يل وخصوصا زراعة العنرب كون مدينة النجف تش�تهر بزراعته«.وطالب 
الي�ارسي الحكومة االتحادي�ة ووزارة املوارد املائية والكهرب�اء بزيادة الحصة 
املائية والكهربائية للمحافظة من اجل خلق اجواء مناسبة لنجاح هذا املوسوم 
».واش�ار املصدر اىل ان »االجتماع حره رئي�س الجمعيات الفالحية و مدراء 

النواحي واالقضية باملحافظة.

واسط تبحث مع )TBI( اصداره بطاقة 
»فيزا كارد« لرصف رواتب املوظفني

 ذي قار: غلق رشكات السياحة والسفر غري املجازة

   المستقبل العراقي/ الغانم

ق�ال مص�در اعالم�ي يف محاف�ظ واس�ط ان » محاف�ظ واس�ط مال�ك خلف 
وادي بح�ث م�ع ممثل م�رصف tbi مدير املرصف قاس�م ع�يل رايض امكانية 
مس�اهمت املرصف يف رصف رواتب موظفي دي�وان املحافظة بموجب بطاقة 
الفي�زا كارت«.واض�اف املصدر ل�«املس�تقبل العراقي«،ب�دوره مدير املرصف 
»استعرض ابرز التسهيالت التي يقدمها املرصف لزبائنه من املوظفني وغريهم 
م�ن الرشائح الراغب�ة يف التعامل مع هذ املرصف العاملي ال�ذي يتمتع بحضور 
عىل مس�توى العالم ولدي�ه ضمانات داخل العراق وتتم االس�تعانه به من قبل 
العديد من املؤسس�ات الرسمية وغري الرس�مية ، وسيتم نصب ) ٢( رصاف ايل 
يف ديوان املحافظة لرصف الرواتب للموظفني وفق بطاقة الفيزا كارت.وبني ان 
»محافظ واسط رحب بهذا الطرح وابدى التعاون بني الطرفني وتسهيل االمور 

امام املرصف الجل امكانية خدمة رشائح واسط .

   ذي قار / المستقبل العراقي

وجه النائب األول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل »بغلق جميع رشكات السياحة 
والس�فر غري املج�ازة واملخالفة للضواب�ط والتعليمات يف املحافظ�ة، مبيناً أن 
الق�رار يأت�ي يف إط�ار متابعة ال�رشكات غري املج�ازة والوهمية ومحاس�بتها 
قانونياً.وذكر مصدر اعالجمي يف مكتبه ل�«املستقبل العراقي«، ان الدخييل قال 
إن »توجيهات ص�درت لألجهزة األمنية املختصة بالتع�اون مع مكتب املفتش 
الع�ام لوزارة النقل يف ذي قار واملش�اور القانوني للنق�ل الخاص تقيض بغلق 
جميع رشكات الس�ياحة والسفر غري املجازة والتي تعمل بصورة غري قانونية 
وإيقافها من مزاولة عملها املخالف للتعليمات » .مشدداً عىل » رضورة التنسيق 
املش�رك بني رشكات الس�فر والس�ياحة والحكومة املحلية واملساهمة يف دعم 
حركة الس�ياحة واالستثمار يف املحافظة من خالل تنظيم عمل الرشكات ونقل 
املسافرين واإلجراءات االحرازات األمنية ملتابعة ومراقبة عمل تلك الرشكات«.

وح�ذر نائب محافظ ذي قار من »اس�تغالل تلك الرشكات يف اعمال مش�بوهة 
والحفاظ عىل امن وسالمة املواطنني من ابناء املحافظة«.

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية يطمئن املواطنني بتوفر »الكاز« للمولدات االهلية
    بغداد / المستقبل العراقي

طمأن مدير عام رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة املهن�دس ع�يل عب�د الكري�م 
املوس�وي املواطنني من توفر مادة زيت 
الغاز )الكاز( اىل املولدات االهلية ، مبينا 
ان رشك�ة التوزيع تمتل�ك خزينا كافيا 
لتزوي�د املول�دات ب�ه يف ش�هر رمضان 
املب�ارك بناء عىل توجيه�ات معايل وزير 

النفط  املهندس جبار اللعيبي .املوسوي 
يف ترصي�ح صحفي ذكر ب�أن  » رشكة 
التوزي�ع لديها خطط مدروس�ة لتوفري 
الكهرب�اء من خ�الل تجهيزه�ا للوقود 
ال�الزم حرص�ا منها عىل تقدي�م أفضل 
الخدم�ات للمواطن�ني الكرام  تماش�يا 
م�ع فص�ل الصي�ف  والش�هر الفضيل 
ال�ذي تزامن مع الصيف منذ س�نوات«، 
موضح�ا ان حصص املول�دات من زيت 

الغ�از ارتفع�ت اىل ٢٠ ل�ر ل�كل Kv يف 
بغ�داد و 15 لرا لكل Kv يف املحافظات ، 
فيما تساوت حصص محافظات صالح 
الدي�ن واملوص�ل م�ع حص�ة محافظة 
بغداد  بس�بب كثرة القطوعات يف التيار 
الكهرب�اء يف املناط�ق املح�ررة ، وفصل 
املوس�وي بالقول » لدينا خمس�ة عرش 
ألف مولدة يف عموم العراق ويصل معدل 
التجهيز اىل خمسة وخمسني مليون لر 

ش�هريا« بعد ان كان خمس�ة وعرشين 
مليون لر ش�هريا .وعن آلي�ة التجهيز 
أكد املوس�وي ان الرشكة تقوم بتجهيز 
الجه�ات الطالبة بعد تأيي�د الحكومات 
املحلي�ة وهن�اك لج�ان للمتابع�ة ام�ا 
فيم�ا يتعل�ق بإناطة املس�الة بمجالس 
املحافظ�ات دون املجال�س البلدية كما 
يف الس�نوات الس�ابقة بني املدي�ر العام 
ب�أن هذا إج�راء إداري خ�اص بمجلس 

املحافظة م�ع العرض بأن تم من خالل 
الجوالت التفتيشية رصد وجود مولدات 
وهمية لكن حصتها مصادق عليها من 
بعض املجالس البلدية ، مش�ددا عىل ان 
الحصص جاهزة وبانتظار االشعار من 
الحكومات املحلية، الفتا اىل ان اصحاب 
الحص�ة  تكفيه�م  ال  الذي�ن  املول�دات 
بامكانهم ان يش�روا من الرشكة الكاز 

التجاري ب7٠٠ دنيار للر الواحد.
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تعل�ن )محافظ�ة النج�ف األرشف / هيئة األعم�ار( عن إج�راء املناقصة العامة املحلي�ة والخاصة  
)تأهيل وتش�غيل ج�زء من مخترب الرقاب�ة الدوائي�ة يف محافظة النج�ف االرشف( واملدرجة ضمن 
تخصيص�ات )املوازنة االس�تثمارية لصندوق املوارد املحلية حس�ب قرار مجل�س محافظة النجف 
االرشف املرقم)40لس�نة 2016(( وبكلفة تخمينية  مقدارها )600.000.000 ستمائة مليون دينار 
عراقي( وبمدة تنفيذ التتجاوز )100مائة يوما(. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات 
واملقاول�ني املصنفني العراقيني من ذوي الخربة واالختصاص تقدي�م عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 

الرسمي إىل العنوان التايل.
)محافظ�ة النجف االرشف – هيئة األعم�ار- لجنة فتح العطاءات( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل 
ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه  االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1- التأمينات األولية والبالغة )10.000.000 فقط عرشة ماليني دينار عراقي( بش�كل صك مصدق 

أو سفتجة أو خطاب ضمان نافذ لغاية )120/ يوم من تاريخ غلق املناقصة(.
2- براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.

3- شهادة تأسيس الرشكة.
4- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني )إنشائية عارشة فما فوق(.

5- وص�ل رشاء وثائق املناقصة )50.000 دينارعراقي()فقط خمس�ون الف دينار ( غري قابل للرد.
إن تاري�خ ب�دأ بيع العطاءات  هو ي�وم )االثنني املصادف 2017/5/22( وان اخ�ر موعد لبيع وثائق 
املناقصة سيكون يوم) االثنني 2017/6/12( وان يوم )االثنني /الساعة الثانية عرش ظهراً( املصادف 
)2017/6/12(هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام  
من يرغب بالحضور من مقدمي  العطاءات  واذا صادف يوم فتح العطاءات  عطلة رسمية فيؤجل إىل 
اليوم الذي يليه وسوف يهمل  اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة يتحمل من ترسو عليه 
املناقصة اجور النرش واإلعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سيتم عقد مؤتمر 
خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني  يف املناقصة عند الساعة )الحادية عرش ظهراً( يف يوم 
)األح�د( املصادف)2017/6/4( يف)محافظة النج�ف االرشف /هيئة األعمار – قاعة  االجتماعات( 

وللمزيد من املعلومات اتصل بنا عرب الربيد االلكرتوني
  WWW.najafproject.com اوزيارة موقعنا  عىل االنرتنيت ) Contrats_Section@yahoo.com( 

مع مراعاة أن يكون مقدم العطاء مستوفياً للمعايري املدرجة يف أدناه:
1- حجم اإليرادات السنوية )للسنوات الخمسة السابقة(.

2- حجم اإلرباح السنوية املتحققة للمشاريع )للسنوات الخمسة السابقة(.
3- الكفاءة املالية للمناقصني )رأس املال ، السيولة النقدية – كشف حساب(.

4- وثائق مؤهالت الكادر الفني واالداري.
5- وثائق الخربات الخاصة ملقدمي العطاء )االعمال املماثلة(.

لؤي جواد حسني اليارسي6- وثائق االليات واملعدات التخصصية املطلوبة.
حمافظ النجف األرشف

إعالن )3(

حمافظة النجف األرشف
هيئة األعامر
قسم العقود

العدد: 1957
التاريخ: 17/ 5/ 2017
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         شريف الشافعى 
  

في وق�ت تتأرجح في�ه األرض بفعل قذائف 
الحرب، تختل الموازين كلها، وتنعدم الرؤية، 
والرؤي�ا، إال إذا كانت�ا بعين ثالث�ة، لم ُتخلق 

بعد.
هكذا تكون الكتابة، تحت ضغط الش�عر، وال 
شيء غيره يس�تحق، إذ مرت الريح، وتركت 
التاري�خ ب�ال أرض، واألرض بال تاريخ، وفي 
مثل هذا الوجود؛ كل الحدود من ألم، والفجر 

ضباب يوصي بضباب.
في مجموعتها الش�عرية “م�ن قلب العالم.. 
من عالم بال قلب” )القاهرة، الهيئة المصرية 
العام�ة للكت�اب، سلس�لة اإلب�داع العرب�ي، 
2017(، ترصد الشاعرة السورية لينا شدود، 
لحظة نادرة من اختالل العالم، إذ ال تفس�ير 
لشيء في ش�بكة التساؤالت المعقدة، بينما 
اإلجابة الوحيدة الس�هلة ه�ي الحرب. القتل 
مجاني للجميع، رغ�م أن تكلفته باهظة من 
األس�لحة والنفقات. وحده الزم�ن هو الذي 
يط�ل عل�ى الحرائق، بحري�ق أوس�ع، يلمع 

بشراسة أكبر. تقول الشاعرة:
“في اللحظة التي اختّل فيها العالم،

وعلى أرٍض رّملَها الضباب فيما مضى،
قدح الزمن معجزته..
كانت تلمع بضراوة،
رأيتها بعيني الثالثة”

 ثم�ة وجود آخر، ربما، عل�ى حافة الوجود. 
هن�اك أنه�ار أخ�رى ف�ي موضع م�ا، ربما، 
لكنها تظل على الئح�ة االنتظار، فهي أنهار 
“لم تعد أس�يرة عاداتها، أنه�ار ال تعرف أنها 
أنه�ار”. م�اذا على الش�اعر إال أن يخطو في 
أرض سالبة، منتظًرا معجزة لن تأتي؟ وماذا 

عل�ى الرائي إال أن “يش�هد للمغيب أنه نهاية 
تتعّثر”؟ إنه�ا “دوامة الب�وح” العبثية، التي 
ح�رك دوائرها ف�ي الماء حجٌر ثقيٌل اس�مه 

الحقيقة القاسية. تقول:
“من هنا مرت الريح، 

وتركت التاريخ بال أرض.
ماذا بقي منك أيتها الحقيقة؟

أنت اآلن عارية.. عارية”
ف�ي رحلتها، المنفتحة دائًما على الهاوية، ال 
تلتفت الذات الشاعرة إلى الوراء، شأنها شأن 
األم�واج المندفعة، التي ربما تهدئ من روع 
الجب�ال، فيما يخطفها ذلك العالم الجديد إلى 
وضعيات جديدة ال يمك�ن وصفها في أغلب 
األحوال. في مثل هذا الطقس من االضطراب 
الكامل، تبعث الذات الش�اعرة رس�ائلها من 
قل�ب العالم، معترفة من�ذ الكلمة األولى بأن 
العالم بال قلب، لكنها تتمسك حتى آخر لحظة 
بقدر م�ن الش�غف، وبالصاعق�ة المنقضة، 

تقول:
“لن تنطفئ عظمة حيرتَك،

وأنت تصطُك شغًفا.
هل تنتظر انقضاض الصاعقة،

كي تتخلّص من مشّقة هذا البقاء؟
وحدها األنهار ال تلتفت إلى الوراء،

وحدها األنهار في جريانها المندفع،
تهّدئ من روع الجبال”

وبم�ا تحمله الذات م�ن بقايا رغب�ة جارفة 
في التمرد، بوصفها اإلنس�اني الطاغي على 
كينونته�ا األنثوية، تمضي الذات في رحلتها 
دون توقف، على الرغم من توقف كل ش�يء 
عدا الموت الذي يتحرك في االتجاهات كلها، 

حاصًدا كل ما في طريقه. 
ه�ي تعلم عل�م اليقين أن الرحل�ة “إلى قارة 

ن�ادرة” ه�ي رحل�ة إل�ى المس�تحيل، لك�ن 
التحرك بحد ذاته قيمة تس�تحق التجريب، أو 
بمعنى أدق “التضحية”. ال معنى للنوافذ وال 
لألب�واب في هذه التجربة س�وى “الخروج” 
األه�وج، غي�ر اآلمن بالض�رورة، وعلى غير 
ه�دى، ال�ذي ق�د يليه س�قوط إثر س�قوط، 
وارتط�ام عنيف قاس، لكن�ه قد يكون أهون 
من الم�وت االنف�رادي في المحب�س الكبير 

الذي كان اسمه الوطن:
“أيتها النوافذ
أيتها األبواب 

ما أجمل الخروج منِك..

ما أجمل الخروج عليِك..
لن أفّسر لهم..

لن أفس�ر لَك ارتطام الني�ازك لصالح النبوءة 
القديمة.

الرهان على قاّرة نادرة،
يشبه طمع الغابة بخضرة أكثر حنكة.
أنا وأنَت تأّخرنا في الخروج من الجلد،

لن نعرف كيف نعود”
في توقيت فارق دائًما تتحدث الذات الشاعرة، 
وتأت�ي بأفعاله�ا االرتجالي�ة حي�ث يغي�ب 
التعقل. ه�ذا التوقيت هو “تمام الدهش�ة”، 
إذا ج�از التعبي�ر، حيث تش�ك الش�اعرة في 

كل ش�يء، وحيث األصوات ف�ي العالم تصل 
عادة متأخرة، بعد ف�وات األوان، فيما رمال 
تتح�ّرك، لتعتق�ل فرحة النج�وم، وتتمحور 
اللغ�ة ح�ول األل�م القري�ب المقي�م، وحول 

األوجاع المطقطقة على الجدران:
“ثمة غراب ينعق في مكان ما..

في مكان ما، ثمة غراب ينعق،
أذنَك العاجزة لن تسمعه.
احفري ههنا أيتها اللغة..

األلم قريب/..
من بّدل جهة الريح،

وخلط األصوات؟
طقطقة األلم على الجدران صارت أعلى” 

تتري�ض الش�اعرة، ف�ي مث�ل ه�ذا الوجود 
الخ�رب، بكتاب�ة قصائده�ا المنهك�ة تحت 
األش�جار المحترق�ة، كأنم�ا يمارس ش�بح 
تمرينات الرعب ف�ي ليل ال صباح له. وبينما 
أوراق الخريف تمأل األرض، تبقى طيور على 
القمم العالية، تنتظر. للكون قلب بارد دائًما، 
ال يكت�رث بأحد، وال حتى بمعجزة الش�فق، 

ك فيها أصاًل: المتشكَّ
“كم كانت أشباحنا معذورة في تمريننا على 

الرعب..
هكذا كانت الخطة 

أن نسمم الوقت بضحكاتنا المقّيدة،
وأن نسجن الذاكرة التي تواطأت على مصادر 

األلم.
ماذا بقي لنا  في األنساغ؟

طيور القمم العالية..
تنتظر”

 ف�ي الفص�ل األول، في الخ�وف األول، كان 
“الس�قوط في البئر”. المسافة الفاصلة عن 
القاع ال تكفي للتفكير. إنه األلم غير العادي، 

المش�ي إلى الخل�ف، ال�ذي يمن�ع دائًما من 
“تهجئ�ة األرواح العالية”. من قل�ب العالم، 
م�ن عالم بال قلب، مّرت الري�ح ولم تر أحًدا، 
فلم تك�ن رؤية األش�ياء ممكن�ة، وال مجال 
“االنس�حاب بضوئه�ا  إال  الش�اعرة  لل�ذات 
الش�حيح، إلى ليل آخر، يفصلها عن ليلهم”. 
هكذا يبقى الوقت مراوًغا، وتفرط الش�مس 
في تمّنعها، وفي إرسال ألوان باردة، تشحن 

الغيظ، ويتساوى الصعود والهبوط:
أحدثك اآلن..

من قلب العالم، من عالم بال قلب،
كل الحدود اآلن من ألم،
والفجر ضباب يوصي 

بضباب.
ال فرق بين صعود وهبوط.
كخياالت عائمة في األفق،

نفتش عن كنز اللحظة الفارغة..
عن لغة تمتص شرر اصطدامنا

بهواء قديم...
هل علي أن أختار؟!

سأختار الهجرة من زمن ال يمضي،
زمن احتجز خلفه كل األلق،

وغرس صخوره الغامضة 
عند كل منعطف
عند كل خوف”

 في تجربة لينا ش�دود، يغف�و العالم تماًما، 
عل�ى طول الخط، متناس�ًيا كل من فيه، وما 
في�ه، فيما تدرك طيور الليل وحدها أن الذات 
الش�اعرة اختارت “الناصي�ة الالمعة”، على 
أمل في أن يصحو العالم الميت..،ولن يصحو! 
وفي اللحظة الخافقة، القاطعة، ربما “تدور 
دّفة ما، لتضغط على الجحيم، لُيفرج الموت 

عن موت أرحم”!

لينا شدود.. اهلجرة بقارب الشعر إىل قارة نادرة

لحص�ول كرس قرار والحاقا باعالننا )105 يف 2017/3/27 ( تعلن 
لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري االمالك 
املدرج�ة مواصفاتها ادن�اه والعائدة اىل مديري�ة بلدية عيل الغربي 
وملدة س�نة واحدة وباملزايدة العلنية اس�تنادا   لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة 
وخالل مدة سبعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانونية ال تقل ع�ن 20 % من القيم�ة املقدرة لبدل 
االيج�ار لكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من 
الي�وم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدي�ة ع�يل الغربي ويتحمل من ترس�وا عليه املزاي�دة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

القيمة التقديرية لمدة سنة واحدةالمساحةرقمه وموقعهنوع العقارت

600000 ستمائة الف دينار9م2ت3كشك1

المهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
العدد: 166 اعالنجلنة البيع واالجيار

التاريخ: 2017/5/10

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد:6751/ش2017/4

التاريخ 2017/5/18
اعالن

اىل /مصطفى رعد مهدي
اقامت املدعية خلود رضا شاكر عليك الدعوى 6751/

تصديق  فيها  تطلب  املحكمة  هذه  امام  ش2017/4 
الطالق الرجعي تبني انك ارتحلت اىل جهة غري معروفة 
منطقة  مختار  واشعار  بالتبليغ  القائم  رشح  حسب 
حي الجامعة النجف وبالنظر ملجهولية  محل اقامتك 
وبموعد  الدعوى  بخصوص  تبليغك  املحكمة  قررت  
يوميتني  محليتني  صحيفتني  بواسطة  اعالنا  املرافعة 
املرافعة  املحكمة يف موعد  امام هذه  الحضور  وعليك 
التاسعة  الساعة   2017/5/23 يوم  املوافق  القادم 
ينوب  من  ارسال  او  حضورك  عدم  حالة  ويف  صباحا 
وفق  وعلنا  غيابيا  بحقك  املرافعة  تجري  سوف  عنك 

االصول
القايض
حسني عباس سمني

 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2015/2426

التاريخ 2017/5/18
اعالن 

طلب  عىل  وبناءا  التنفيذ  قانون   71 للمادة  استنادا 
اثنان   22180608 البالغة  نعمة  جبار  نجالء  الدائن 
وستمائة  الف  وثمانون  ومائة  مليون  وعرشون 
السيارة  النجف  تنفيذ  مديرية  تبيع  دينار  وثمانية 
املرقمة 69403أ بابل خصويص نيسان صني املدرجة 
اوصافها ادناه العائد للمدين سعد يحيى حميد فعىل 
املذكرين  والزمان  املكان  يف  الحضور  بالرشاء  الراغب 
ادناه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف 
البالغة  القانونية  التامينات  الصحف مستصحبا معه 
القيمة املقدرة بصك مع هوية  10% عرشة باملئة من 
عىل  والداللية  التسجيل  رسوم  وان  املدنية  االحوال 

املشري  
املنفذ العدل
حسنني عبد الزهرة

املواصفات :
نيسان  خصويص  بابل  أ   69403  : السيارة  1-نوع 

صني طراز 2001 بيضاء اللون
السيارة ذات هيكل خارجي مستهلك   : 2-املواصفات 
والتوجد  الصنع  سنة  مع  يتالئم  الطبيعي  االستهالك 
فيها ارضار والغرفة الداخلية للسيارة بحالة متوسطة  
الهواء  ومكيف  االرضار  من  وخايل  جيد  الزجاج  اما 
اليرسى التعمل  ويوجد كرس يف  الجهة  وانارة  عاطل 
واالطارات  عاطلة  والبطاريات  الخلفية  البكاليتات 
فيهه  اليمنى  اما  صالح  غري  كالهما  اليرسى  الجهة 
الحركة  وناقل  شغال  واملحرك  املتوسطة  دون  بحالة 

اوتماتيك وبلد املنشا كوريا الجنوبية
معارض  الزيتون  غصن  معرض  املزايدة  3-مكان 

النجف الجديدة
اليوم  من  عرصا  الرابعة   الساعة  املزايدة  4-موعد 

االخري لالعالن يف الصحف 
ماليني  خمسة   5625000 للسيارة  املقدرة  5-القيمة 

وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار
6-تقدم التامينات القانونية بصك مصدق

تريس  التي  القيمة  من   %3 التحصيل  رسم  7-تسديد 
عليها املزايدة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/1179
التاريخ 2017/5/16
اىل املنفذ عليه /مصطفى ناظم جبار

بالتبليغ   القائم  رشح  من   املديرية  لهذه  تحقق  لقد 
املبلغ القضائي يف مديريتنا واشعار  مختار حي النداء 
االوىل مختار عباس سهران الشمري انك مجهول محل 
مختار  او  مؤقت  او  دائم  موطن  لك  وليس  االقامة 
للمادة ) 27( من  التبليغ عليه واستنادا  يمكن اجراء 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ النجف االرشف خالل  عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت  التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك  ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر :
بالعدد  النجف  يف  الشخصية  االحوال  محكمة  قرار 
الزامك  واملتضمن   2017/3/12 يف  184/ش2017/2 

بتاديته للمدعية هبه كاظم عيل االثاث الزوجية لها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 42/ش/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املدعى عليها ) كريمة سالم حمادي 

)مغربية الجنسية (
اقام�ت املدعي�ة جميل�ة كاظ�م ب�داح 
/42 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

ش/2017 لدى هذه املحكمة تطالبكم 
فيه�ا ) بنف�ي نس�ب القارصي�ن كل 
م�ن محمد ع�يل وفاطمة ابناء حس�ن 
رحيم م�ن املدعية جميل�ة كاظم بداح 
والحاق نس�بهم باملدعى عليها كريمة 
س�الم حمادي وق�د اصدر فيه�ا قرارا 
غيابي�ا بحقكم بتاري�خ 2017/4/12 
بنفي نس�ب القارصي�ن كل من محمد 
ع�يل وفاطمة ابن�اء حس�ن رحيم من 
املدعي�ة جميل�ة كاظ�م ب�داح والحاق 
نس�بهم باملدع�ى عليها كريمة س�الم 
حمادي وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ يف هذه املحكمة 
املبل�غ القضائ�ي كاظم حس�ن محمد 
وتاييد املجلس البل�دي ملنطقة الكزيزة 
اىل  والنتقال�ك   2017/5/16 بتاري�خ 
جهة مجهول�ة قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني ويف حال عدم تقديمك 
طعنا بالقرار خالل املدة القانونية فان 
القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد 113/ب/2017
التاريخ 2017/5/16

اعالن
تبيع هذه املحكم�ة العقار املرقم 50/4م1 
املش�خاب وامل�زال ش�يوعه بيع�ا  بموجب 
قرار الحك�م املرقم 113/ب/2017 الصادر 
بتاري�خ 2017/3/30 واملكتس�ب الدرج�ة 
القطعية  فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل 
ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة الس�اعة 
الثانية ظهرا يف اليوم الثالثني من اليوم التايل 
للنرش يف صحيفتني  محليتني مس�تصحبني  
معهم املستمس�كات والتامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة للعقار 
واملستمس�كات القانوني�ة واج�ور االعالن 
للعق�ار  املق�درة  القيم�ة  وان  والداللي�ة 
خمس�ون ملي�ون دين�ار وان املدعي يرغب 
بالبقاء بصفة مستاجر يف حال بيع العقار 

املواصفات :
1-العق�ار يتك�ون م�ن طابق�ني الطاب�ق 
 2 ع�دد  ن�وم  غ�رف  م�ن  مؤل�ف  االريض 
واس�تقبال وصالة ومطبخ وحمام ومرافق 
صحي�ة وان�ه مبني من الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت واالرضي�ة كايش م�ع وج�ود 
حزام  سرياميك لالستقبال والصالة وسقف 
ثانوي لالس�تقبال فقط واملطب�خ والحمام 

مغلفات بالسرياميك 
2-الطابق العلوي  مؤلف من غرفة نوم عدد 
) 2( وانه مبني من الثرمستون ومسقف من 
الشيلمان واالرضية مبلطة بمادة االسمنت 

)صب ( ودرجة العمران للدار جيدة
القايض عيل جبار الخزعيل

تنويه 
ال�رشق  صحيف�ه  يف  ن�رش 
2541وصحيف�ه املس�تقبل بالع�دد 
1439 اعالن تنفي�ذ النجف الخاص 
الزه�راء ذكر  بالعق�ار 917/1حي 
كتب السند املرفق يف االضباره خطأ 
والصحي�ح حس�ب ص�وره القي�د 
الص�ادره م�ن التس�جيل العقاري 

عرضه ودار

تنويه 
ن�رش يف صحيف�ه املس�تقبل بالعدد 
1442 وال�رشق بالعدد 2544 اعالن 
بيع الس�ياره املرقمه13747 نجف 
ذكر بيع عق�ار خطأ والصحيح بيع 

مركبه

فقدان
فقدت مني هوية غرفة تجارة بأسم 
)س�الم لفته جاب�ر ( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطالب�ة )نور 
س�امي عب�د الكري�م ( م�ن املعهد 
التقني الطبي برصة –قسم الصيدلة 
فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1479/ب/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املدعى عليهم )سمري وجوزيف وجاسم وموفق ( اوالد 
روفويل حنا الشيخ و ) احمد وناظم وعادل وشوقي ( اوالد 
اوالد   ) وصباح  وشكري  )اكرم  و  الشيخ  حنا  ميخائيل 

جبوري حنا الشيخ
اقام املدعيات ) نضال ونرسين وسهام ( اوالد جبوري حنا 
امام  1479/ب/2017  املرقمة  البدائية  الدعوى  الشيخ 
بتعديل  فيها  الحكم  يطلبون  والذي  ضدكم  املحكمة  هذه 
 1966 ايلول   6 املرقم  الكزارة   1/2 تسلسل  العقار  قيد 
الشيخ ( اضافة  وجعلهن يف عداد مورثهن ) جبوري حنا 
اوالد جبوري  واكرم  كل من صباح وشكري  اشقائهن  اىل 
حنا الشيح وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم 
عليه  الزهور  حي  ملنطقة  البلدي  املجلس  وتاييد  بالتبليغ 
امام  بالحضور  يوميتني  بصحيفتني  اعالنا  تبليغكم  تقرر 
 2017/5/30 املوافق  املرافعة  يوم  صباح  املحكمة  هذه 
قانونا  عنكم  ينوب  من  ارسال  او  حضوركم  عدم  وعند 

ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
مؤيد شمخي الشاوي

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة / 2016/81

التاريخ /2017/5/15
اىل املنفذ عليه 

املدين /عمر عزيز حسني
 لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار منطقة بعقوبة الجديدة 

وختم املجلس املحيل لقضاء بعقوبة  يف 2016/2/2
 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
 27 للمادة  واستنادا  عليه  التبليغ  اجراء  يمكن  مختار  او 
من قانون التنفيذ  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ بعقوبة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 
جاسم محمد سلطان

اوصاف املحرر :
مذكرة االخبار بالتنفيذ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1480/ب/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املدعى عليهم )سمري وجوزيف وجاسم وموفق ( اوالد 
روفويل حنا الشيخ و ) احمد وناظم وعادل وشوقي ( اوالد 
اوالد   ) وصباح  وشكري  )اكرم  و  الشيخ  حنا  ميخائيل 

جبوري حنا الشيخ
اقام املدعيات ) نضال ونرسين وسهام ( اوالد جبوري حنا 
امام  1478/ب/2017  املرقمة  البدائية  الدعوى  الشيخ 
بتعديل  فيها  الحكم  يطلبون  والذي  ضدكم  املحكمة  هذه 
قيد العقار تسلسل 14/52 الكزارة املرقم 14 ايلول 1965 
الشيخ ( اضافة  وجعلهن يف عداد مورثهن ) جبوري حنا 
اوالد جبوري  واكرم  كل من صباح وشكري  اشقائهن  اىل 
حنا الشيح وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم 
عليه  الزهور  حي  ملنطقة  البلدي  املجلس  وتاييد  بالتبليغ 
امام  بالحضور  يوميتني  بصحيفتني  اعالنا  تبليغكم  تقرر 
 2017/5/30 املوافق  املرافعة  يوم  صباح  املحكمة  هذه 
قانونا  عنكم  ينوب  من  ارسال  او  حضوركم  عدم  وعند 

ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
مؤيد شمخي الشاوي

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 263/ش/2017
التاريخ 2017/5/15

اىل املدعى عليه /عقيل صبار عبد الله 
اعالن بالحكم

بتاريخ  املحكمة  هذه  عن  الصادر  الحكم  عىل  بناء 
حضانة  بتاييد  غيابيا  حكما  واملتضمن   2017/4/30
املدعية فرح هاتف بربش البنتها تكتم عىل ان التسافر بها 
اقامتك  والدها وملجهولية محل  بموافقة  اال  القطر  خارج 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بالحكم بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعراض والتمييز ضمن املادة القانونية 
حسب  القطعية  الدرجة  مكتسب  القرار  يعترب  وبعكسه 

االصول
القايض 
عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1478/ب/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املدعى عليهم )سمري وجوزيف وجاسم وموفق ( اوالد روفويل 
حنا الشيخ و ) احمد وناظم وعادل وشوقي ( اوالد ميخائيل حنا 

الشيخ و )اكرم وشكري وصباح ( اوالد جبوري حنا الشيخ
اقام املدعيات ) نضال ونرسين وسهام ( اوالد جبوري حنا الشيخ 
املحكمة  هذه  امام  1478/ب/2017  املرقمة  البدائية  الدعوى 
تسلسل  العقار  قيد  بتعديل  فيها  الحكم  يطلبون  والذي  ضدكم 
52/2150 مقام عيل املرقم 85  يف 1966/3/30 وجعلهن يف عداد 
مورثهن ) جبوري حنا الشيخ ( اضافة اىل اشقائهن كل من صباح 
وشكري واكرم اوالد جبوري حنا الشيح وملجهولية محل اقامتكم 
حي  ملنطقة  البلدي  املجلس  وتاييد  بالتبليغ  القائم  رشح  وحسب 
الزهور عليه تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني يوميتني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2017/5/30 وعند 
عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض مؤيد شمخي الشاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكم االحوال الشخصية يف تكريت
العدد 589/ش/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املدعي عليه /حسني عايد سكران 

الدعوى  املحكمة  هذه  امام  احمد  هيثم  نرسين  املدعية  اقامت 
للهجر  بالتفريق  الحكم  فيها  تطلب  589/ش/2017  املرقمة 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املختار 
 2017/6/4 املوافق  املرافعة  بموعد  تبليغك  املحكمة  قررت  لذا 
او  يوميتني ويف حالة عدم حضورك  بالنرش بصحيفتني محليتني 
وعلنا  غيابا  بحقك  املرافعة  تجري  فسوف  قانونا  عنك  ينوب  من 

وفق القانون
القايض خري الله خليل كلش
قايض محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكم االحوال الشخصية يف تكريت
العدد 515/ش/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املدعي عليه /حسني عيل حمد

يف  الشخصية  االحوال  محكمة  اصدرت   2017/5/18 بتاريخ 
بتاريخ  الواقع   بالتفريق  يقيض  غيابيا  حكما  بحقك  تكريت 
لذا  عبد  نوري  فاطمة  املدعية  زوجتك  وبني  بينك   2017/5/18
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني ويف حالة عدم حضورك اىل هذه 
املحكمة او ارسال من ينوب عنك قانونا لالعراض او التمييز خالل 
مدة اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النرش يف الصحف يعترب قرار 

الحكم نافذا بحقك ومكتسبا درجة البتات
القايض خري الله خليل كلش

قايض محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة القادسية 
العدد 1087/ب/2017
التاريخ 2017/5/17

تبليغ
املدعية /سناء عبد الجليل نعمة 

اىل املدعى عليه /احمد عبد ظاهر حسني
تطلب  1087/ب/2017  املرقمة  الدعوى  اعاله  املدعية  اقامت 
الفضل  ابو  م23   10369/2 املرقم  العقار  بتخلية  الزامك  فيها 
حسب  اقامتك  محل  وملجهولية  الشواغل  من  خاليا  وتسليمه  
رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة االمام الحسني )ع( واشعار 
بواسطة  اعالنا  تبليغك  تقرر  الفرات  حي  ملنطقة  املحيل  املجلس 
صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يوم 2017/5/25 الساعة الثامنة صباحا وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

االصول
القايض مهدي صالح خضري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1498/ب2017/2

التاريخ 2017/5/18
اعالن

اىل املدعى عليه )حسني كاظم خادم الشافعي(
املفوض  حسن/املدير  محمد  فالح  حيدر   ( املدعي  عليك  اقام 
لرشكة العراقية للتحويل املايل اضافة لوظيفته ( الدعوى البدائية 
املرقمة 1498/ب2017/2 ضدك والذي يطلب فيها الزامك حكما 
بمبلغ مقداره مائتان وخمسون الف دوالر والتي يعادلها بالدينار 
له  بذمتك  دينار عما  العراقي مبلغ مقداره 318000000 مليون 
الكمبيال املؤرخني 2013/5/1واملستحقني االداء   بموجب سندي 
القضائي  املبلغ  رشح  حسب  اقامتك  محل  مجهولية  ولثبوت 
لذا  االبراهيمي  املهدي  عبد  فاهم  الرشطة  حي  مختار  واشعار 
تقرر  تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 2017/5/30 الساعة التاسعة 
تجري  سوف  وبعكسه  قانونا  عنك  ينوب  من  حضور  او  صباحا 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
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 تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبية االستريادية)باملدة االصغرية( وكما مبني ادناه :

وبالرشوط التالية :
1- يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين( الفرع الرئييس 

رقم الحساب هو 90956.
2-يتم فتح العروض الفنية والتجارية يف ان واحد )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند 

الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )28( ادناه  
3-يفضل تقديم االسعار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوسط وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .

4-يت�م تقدي�م عرض�ني مغلقني )فني وتجاري( منفصلني مثبت عليهما رقم املناقص�ة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االس�م الكامل 
وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترس�ل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد 

االلكرتوني .
5-يج�ب تحدي�د فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيته�ا عىل الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية يف كال العرضني ويجب ان 

ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 
6-ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات 

7- عىل الرشكات الراغبة يف املش�اركة تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )ش�هادة تاسيس�ية حديثة ونافذة ومصدقة  حس�ب االصول من الس�فارة او 
القنصلية  العراقية يف بلد الرشكة � براءة ذمة صادرة من الهيئة  العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي  � املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية الخر سنتني مالية � الهوية التجارية 

النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض الفني  املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا .
8-يتم تقديم تامينات اولية  وحس�ب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن  اعاله من قبل املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العرض التجاري    )خطاب ضمان او 
صك مصدق او س�فتجة( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )مرصف الهدى ، البالد االس�المي لالستثمار والتمويل ، املرصف العراقي للتجارة ، مرصف كوردستان الدويل 
لالستثمار والتنمية ، مرصف اربيل ، مرصف جيهان لالستثمار والتمويل ، الوطني االسالمي ، املنصور لالستثمار ، االقليم التجاري لالستثمار والتمويل ، )امريالد سابقا( مرصف بغداد 
، مرصف الخليج التجاري ، س�ومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ، االس�تثمار العراقي ، اش�ور الدويل لالس�تثمار ، العراقي االسالمي لالس�تثمار والتنمية ، التنمية الدويل 
لالستثمار والتمويل، التجاري العراقي، مرصف بيبلوس اللبناني، مرصف الرشق االوسط العراقي  لالستثمار ، البحر املتوسط( وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق 
مع العرض التجاري وتطلق هذه التامينات  االولية ترفض التامينات االولية  الصادرة من) بنك اس�يا الرتكي ، دار الس�الم لالس�تثمار ، مرصف الشمال ، مرصف دجلة والفرات للتنمية 
واالستثمار ومرصف الوركاء لالستثمار والتمويل  ومرصف البرصة الدويل واملرصف املتحد لالستثمار ومرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل ومرصف االتحاد العراقي( ويجب ان تكون 

هذه  التامينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما 
9-تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من � اىل(

10-رشوط الدف�ع / اعتم�اد مس�تندي غري مثبت وغري قابل للنقض او التحويل  تطلق املس�تحقات )100% ( بعد اس�تالم املواد كاملة ومطابقة للمواصف�ات يف مصفى الدورة ويمكن 
االتفاق عىل نس�ب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة يتم احتس�اب اس�عار جميع العطاءات الغراض املفاضلة عىل اس�س موحدة وبموجب  نرشة البنك املركزي العراقي يوم الفتح 

ويكون الدفع بالدينار العراقي فقط للرشكات العراقية ويتم احتساب االسعار عىل اساس نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اعداد العقد ويثبت املبلغ يف العقد.
11-تفرض غرامة تاخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

12-تقدم التامينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمن  حس�ن التنفيذ )حرصا( للعقد بنس�بة  )5%( خمس�ة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن 
اح�د املص�ارف ال�واردة يف الفقرة رقم 8 خالل م�دة ال تتجاوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاخر ، تهمل االحالة ويح�ال املجهز اىل لجنة الناكلني وتبقى الكفالة نافذة 
ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان ، ويف حالة وجود )فرتة ضمان(تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد 

انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا .
13-سيتم استقطاع نسبة )2,7%( من قيمة العقد  كرضيبة وذلك بالنسبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية فيتم حجز هذه 
النس�بة كأمانات رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وبخالفه س�يتم احالة هذه االمانات  اىل الهيئة العامة للرضائب خالل مدة التزيد 
عن )30( يوم من تاريخ انجاز العمل وتكون النس�بة 3% للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي واليتم  رصف الدفعة االخرية للمقاولني واملتعاقدين وعدم تس�وية الحس�اب النهائي 
للمقاول اال بموافقة تحريرية من الهيئة العامة للرضائب او استقطاع مانسبه ) 10%( عرشة من املئة منها وارسالها اىل الهيئة العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان 

تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة ام عىل عدة دفعات .
14-تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع

15-يستقطع مبلغ )205000( دينار عراقي من مبلغ العقد عن قيمة اجازة االسترياد.
16-شهادة املنشأ يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.
17-سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب مايتم تحيدة من قبل وزارة البيئة .

18-ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
19-منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول

20- يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة –املدينة –الش�ارع –البناية –العنوان الربيد  والهاتف (و اس�م املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراس�الت وبشكل واضح 
ورسمي وبخالفه يهمل العرض.

 LIOYDS REGISTER _ BUREAU VERITAS _ INTERTEK GLOBAL _ TUV RHEINLAND _ DNV( : 21-تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية
22-تقدي�م كتاب  تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنش�ا وحس�ب التعليم�ات والطلبيات )تجهيز املواد 

املتخصصة(
23- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )150دوالر(

24-تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون 
الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .

25-يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العروض الفنية والتجارية( وبخالفه سيتم اهمال العروض
26-عدم تعامل الرشكة املتعاقد معها مع ارسائيل بأي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية.

27-يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء  الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ الغلق 
وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعاقد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة .

28-تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2017/5/30.
29-كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات  تنفيذ العقود الحكومية  رقم ) 2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.

       www.oil.gov.iq -:مالحظة يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
 www.mrc.oil.gov.iq

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة التقدير املرقم 6 يف 2017/4/24  تاجري االمالك 
املدرج�ة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا والبال�غ عددها )195( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية 
بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم 
االخ�ري م�ن مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

قائمة اعادة تقدير امالك البلدية وفق القرار املرقم )21( لسنة 2013

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 40/ش/2017
التاريخ 2017/5/16

اعالن
اىل املدعي عليه ) شاكر لطيف فاضل(

اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم بالعدد 
)40/ش/2017( يف 2017/3/27 املتضمن 
الحكم بتصديق الط�الق الخلعي بينك وبني 
املدعي�ة )زين�ب جلي�ل ه�الل ( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب محكمة االحوال 
الشخصية يف الخرض املرقم 129 واملؤرخ يف 
2017/5/9 ومرفقة اشعار مختار منطقة 
)الص�وب الصغري ( لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني  يوميت�ني 
لغ�رض اعرتاض�ك خ�الل امل�دة القانوني�ة 
وبعكس�ه  س�وف يكتس�ب ق�رار الدرج�ة 

القطعية
القايض حسني حبيب

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/3/16  لتسجيل تمام العقار تسلسل 
402  محلة غربي بأسم حسني هداد  حسني 
مجددا باعتب�ار حائزا له بصفة املالك  للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة 
له�ا تمهي�دا للتس�جيل وفق اح�كام قانون 
التس�جيل العقاري ) 43( لسنة 1971 قررنا 
اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مالديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا من الي�وم التايل النتهاء 
مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا 
يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض 
ء.مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

تعلن الرشكة العامة للنقل البحري الكائنة يف محافظة البرصة /تقاطع التجاري عن رغبتها بانشاء وتشغيل محطات 
ومرايس للتاكيس النهري عدد )6( يف محافظة كربالء واملبينة مواقعها ادناه وباس�لوب املش�اركة اس�تنادا اىل ضوابط 

املشاركة النافذة
فع�ىل الرشكات العراقية والعربي�ة واالجنبية ذات االختصاص تقديم عروضهم بعد االطالع عىل رشوط املش�اركة التي 
يمكن الحصول عليها من القسم املايل يف مقر الرشكة او الشعبة املالية يف فرع الرشكة بغداد لقاء مبلغ قدره )100.000 
دين�ار ( فق�ط مائة الف دينار عراقي الغريها غري قابل للرد وخالل م�دة )30 يوما( تبدأ من اليوم التايل من تاريخ نرش 
االعالن يف الجريدة الرس�مية ويتحمل من ترس�و عليه املش�اركة اجور نرش االعالن عىل ان تقدم العروض بظرف مغلق 
تس�لم اىل لجنة فتح العطاءات يف مقر الرشكة او لجنة اس�تالم  العطاءات املخولة يف فرع الرشكة بغداد يرفق به ماييل :

1-شهادة تاسيس الرشكة او اية وثائق تثبت تسجيل الرشكة بشكل قانوني والرشكات العربية واالجنبية مصدقة من 
قبل الجهات املختصة

2-ان يشتمل العرض ) العرض الفني والتجاري معزز باملخططات واملرتسمات (
3-براءة ذمة من الرضيبة للرشكات العراقية

4-املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة
5-االعمال املماثلة وما يثبت القدرة املالية للرشكة

6-وصل رشاء رشوط املشاركة 
املواقع /

1-الكفل الجرس القديم لناحية الكفل
2-قضاء الهندية مقابل املوارد املائية الجانب االيرس

3-منطقة الطمبي  الجانب االيرس
4-قرب فوج الطوائ قرب جرس الهندية الجديد

5-مقابل دائرة مرور الهندية الجانب االيمن
6-مقابل علوة االسماك الجانب االيمن 

للمزيد من املعلومات واالستفسار االتصال عىل االرقام التالية : 07710883444/ 07801018877

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 

االرشف الثانية
مجه�ول  مدي�ن  تبلي�غ  اع�الن 

االقامة
اىل الراه�ن /ف�راس ومحمد وعيل 
ورواء  وش�يماء  وع�ال  ون�ادي 
وسناريا وسمارة اوالد عبد املناف 

عبد الصاحب
نوع التبليغ /نهائي

التسلسل او رقم القطعة : 66
املحلة او رقم او اس�م املقاطعة : 

مرشاق
الجنس : خان مرتوك 

الدي�ن /1.200.000.000  مقدار 
دينار

اس�م الدائ�ن املرته�ن : م�رصف 
التعاون االسالمي لالستثمار
تاريخ االستحقاق : مستحق

وصف س�جل التامينات العينية : 
12 ك1/ 2009 مجلد 21 مداينة

 : بالعق�د  املب�ني  االقام�ة  مح�ل 
السعد

بنتيج�ة املزاي�دة الجارية  بتاريخ 
العق�ار  احي�ل   2017/4/30
املوص�وف  اع�اله قطعي�ا بب�دل 
بعه�دة  دين�ار   1.385.000.000
نوري جاس�م امان وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه 
ليس لك محل اقامة معلوم فتعترب 
بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغ�ك بلزوم دف�ع الدين 
وتوابع�ه  خالل 15 يوم�ا اعتبارا 
من الي�وم الثاني لتاريخ نرش هذا 
االع�الن واال فس�يجري تس�جيله 

بأسم املزايدة االخري
مدير دائرة التس�جيل العقاري يف 
النجف الثانية

وزارة النقل
الرشكة العامة للنقل البحري

املدير العام 
ورئيس جملس االدارة

اعالن مشاركة رقم ) 9( لسنة 2017

BID BOND
ADVERTISMENT

NO.
QTYDESCRIPTIONREQ.NO.

900$THIRD10000 KGSOIL DISPERSANT FOR INDUSTRIAL COOLING WATER1608/2017

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

) رشكة عامة(

زيد كاظم رشيف
املدير العام/وكالة

اعالن رقم )ط- 21( لسنة 2017
مديرية بلديات ميسان

العدد: 146 اعالنجلنة البيع واالجيار
التاريخ: 2017/4/15

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

رقم القطعة البلديةت
القيمة التقديرية السنوية القيمة التقديرية السنوية القديمةنوع الملكالمساحةوالمقاطعة

الجديدة
225000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6311/112المجر الكبير1
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6316/112المجر الكبير2
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6317/112المجر الكبير3
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6320/112المجر الكبير4
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م3623/112المجر الكبير5
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6324/112المجر الكبير6
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6326/112المجر الكبير7
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6327/112المجر الكبير8
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6330/112المجر الكبير9
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6331/112المجر الكبير10
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6332/112المجر الكبير11
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6337/112المجر الكبير12
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6338/112المجر الكبير13
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6339/112المجر الكبير14
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6342/112المجر الكبير15
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6344/112المجر الكبير16
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6346/112المجر الكبير17
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6347/112المجر الكبير18
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6348/112المجر الكبير19
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6350/112المجر الكبير20
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6352/112المجر الكبير21
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6358/112المجر الكبير22
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6384/112المجر الكبير23
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6386/112المجر الكبير24
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6387/112المجر الكبير25
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م5993/112المجر الكبير26
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م5994/112المجر الكبير27
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م5995/112المجر الكبير28
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م6022/112المجر الكبير29
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م6023/112المجر الكبير30
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م6024/112المجر الكبير31
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م6025/112المجر الكبير32
675000 الف دينار700000سبعمائة الف دينارورش عمل200م6035/112المجر الكبير33
325000 الف دينار250000مئتان وخمسون الف دينارتصليح سيارات25م6391/112المجر الكبير34
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارتصليح سيارات50م6400/112المجر الكبير35
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6094/112المجر الكبير36
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6096/112المجر الكبير37
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6028/112المجر الكبير38
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6200/112المجر الكبير39
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6204/112المجر الكبير40
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6205/112المجر الكبير41
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6209/112المجر الكبير42
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6126/112المجر الكبير43
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6227/112المجر الكبير44
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6230/112المجر الكبير45
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6131/112المجر الكبير46
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6132/112المجر الكبير47
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6133/112المجر الكبير48
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6135/112المجر الكبير49
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6136/112المجر الكبير50
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6137/112المجر الكبير51
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6138/112المجر الكبير52
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6132/112المجر الكبير53
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6152/112المجر الكبير54
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6142/112المجر الكبير55
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6143/112المجر الكبير56
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6145/112المجر الكبير57
575000 الف دينار600000ستمائة الف دينارمحالت مواد انشائية175م6164/112المجر الكبير58
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6042/112المجر الكبير59
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6065/112المجر الكبير60
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6066/112المجر الكبير61
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6067/112المجر الكبير62
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6068/112المجر الكبير63
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6072/112المجر الكبير64
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6081/112المجر الكبير65
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6083/112المجر الكبير66
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6086/112المجر الكبير67
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6087/112المجر الكبير68
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية25م6122/112المجر الكبير69
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية25م6123/112المجر الكبير70
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية25م6124/112المجر الكبير71
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6125/112المجر الكبير72
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6154/112المجر الكبير73
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6156/112المجر الكبير74
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6159/112المجر الكبير75
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6160/112المجر الكبير76
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6161/112المجر الكبير77
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6163/112المجر الكبير78
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6164/112المجر الكبير79
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6165/112المجر الكبير80
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6166/112المجر الكبير81
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6168/112المجر الكبير82
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6170/112المجر الكبير83
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6171/112المجر الكبير84
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6172/112المجر الكبير85
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6173/112المجر الكبير86
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6176/112المجر الكبير87
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6177/112المجر الكبير88
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6187/112المجر الكبير89
325000 الف دينار350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارمحل مواد احتياطية50م6179/112المجر الكبير90
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عبطان يلتقي حمافظ البرصة ويناقش تأمني مجيع االحتياجات ملباراة العراق واالردن
       بغداد/ المستقبل العراقي

 التقى وزير الشباب والرياضة عبد الحسين 
عبط�ان، بمحافظ البصرة ماجد النصراوي في 
دي�وان المحافظة، خالل زيارت�ه الى محافظة 
البص�رة لغرض االطالع عل�ى اخر التحضيرات 
الجارية حاليا في المدينة الرياضية الستضافة 
منتخب االردن الش�قيق ف�ي باكورة المباريات 
التجريبية بعد رفع الحظر رس�ميا عن المالعب 
العراقي�ة للمباري�ات الودية في م�دن البصرة 

وكربالء المقدسة واربيل. 
وبح�ث عبط�ان خ�الل اللق�اء جمل�ة م�ن 
القضايا التي تخص نجاح الحدث الرياضي الذي 
يترقب�ه االالف في ملعب البصرة الدولي ومنها 
تامي�ن الملع�ب والجمه�ور والط�رق المؤدية 
اليه وحضور كبار الش�خصيات التي نتوقع ان 
تتواف�د الى البص�رة من داخل وخ�ارج العراق 
وتامي�ن طباعة الباجات الخاص�ة بالمدعويين 
واللجان، والية االسناد من الدوائر الخدمية في 
البصرة لتكون المدينة بابهى حلة والس�يما ان 
انظار العالم س�تتوجه الينا في التجربة االولى 

المطبقة على االرض بعد رفع الحظر”.
 واس�تمع الوزير لشروحات مفصلة قدمها 
المحاف�ظ ع�ن الحم�الت االعالني�ة الس�اندة 
بنق�ل  الخاص�ة  واالخ�رى  االمني�ة  والخط�ة 

الجمهور من والى الملعب. 
 وف�ي خت�ام اللقاء قدم عبطان ش�كره الى 
جميع العاملين في هذا الملف من داخل البصرة 
وخارجه�ا والى جمي�ع الجهود التي اس�همت 
ف�ي رفع الحظ�ر ع�ن مالعبن�ا لتك�ون مدننا 
الثالث�ة منطلقا لرفع الحظر ع�ن بقية مناطق 
العراق والس�يما ان المنشات الرياضية الكبيرة 
المنجزة واالخرى على طريق االنجاز س�تكون 

جاهزة خالل الفترة المقبلة”.
كم�ا ح�ث عبط�ان، الجماهي�ر الرياضي�ة 
ورواب�ط  مش�جعي اندية البص�رة على انجاح 
مب�اراة رفع الحظر بين الع�راق واالردن مطلع 

شهر حزيران المقبل في ملعب البصرة الدولي. 
واكد خالل اللقاء الذي جرى في مدينة البصرة، 
عل�ى وجوب الحف�اظ على الممتل�كات العامة 
والس�يما مدينة البص�رة الرياضي�ة، والتركيز 
على التثقي�ف والتوعية في المرحل�ة الحالية، 
وااللت�زام بمحط�ات انتق�ال الجماهي�ر الت�ي 

ستتوافد بعشرا اآلالف الى ملعب المباراة.
الرياضي�ة عل�ى رف�ع  الجماهي�ر   وح�ث 
بالضي�وف  الترحيبي�ة  واللوح�ات  الالفت�ات 

واالشقاء والسيما ان البصرة ستكون العدسة 
التي س�تنقل الصورة االيجابية من خاللهم الى 

العراق والبصرة الفيحاء.
للوزي�ر عل�ى  الضي�وف ش�كرهم   وق�دم 
جه�وده الكبي�رة ف�ي انج�اح متطلب�ات رفع 
الحظر وعودة المباريات الى المالعب العراقية، 
مؤكدي�ن اس�تعدادهم لتقديم الدعم واالس�ناد 
ال�ى المؤسس�ات الرياضي�ة وعك�س الصورة 
االيجابي�ة ع�ن مدين�ة البص�رة التي س�تكون 

بوابة رفع الحظر الكلي”.وثمن وزير الش�باب 
والرياضة عبد الحس�ين عبطان تعاون االسرة 
الرياضية عموما والجماهير واالعالم الرياضي 
في دعم ملف رفع الحظر الذي انجز منه الشيء 
اليسير وما بعد هذا الملف من جهد كبير بحاجة 
ال�ى تعاون ونك�ران ذات اكبر واش�مل لتكتمل 
الفرحة الشعبية العراقية من الوسط الرياضي 
برفع الحظر نهائيا عن المالعب في عموم مدن 
العراق.ونق�ل بيان لوزارة الش�باب عن عبطان 

الق�ول ان “ الحدي�ث عن مس�ميات ش�خصية 
وتجيي�ر انجاز رف�ع الحظر لجه�ة دون اخرى 
هو الغبن بعينه للجهود العراقية المخلصة من 
جميع االطراف التي وقفت واثرت في المجتمع 
الدول�ي واولهم بل واصح�اب الفضل االول هم 
ابطال قواتنا االمنية والحش�د الشعبي ورجال 
العشائر وقوات البيشمركة الوطنية، كل هؤالء 
رسموا صورة االمن والس�لم في مدننا وكانت 
رس�ائلهم ال�ى العالم بليغة ومؤث�رة وادت الى 

تفاعلهم مع قضايانا المصيرية”.
واض�اف ان “ الجه�ود والمس�اهمين كث�ر 
وعم�ل كل منهم من موقع�ه المؤثر الطلبة في 
الجامع�ات ووقفاته�م في س�وح العل�م وهم 
يطالبون فيف�ا برفع الحظر عن المالعب كانت 
ص�ورة حضاري�ة مش�رقة وراقي�ة، واعالمنا 
الرياضي المهني هو االخر كان صاحب الس�بق 
في التعريف وايصال صوت جماهيرنا الرياضية 
المتالقة، وايضا االس�رة الرياضي�ة في اللجنة 
االولمبي�ة والبارالمبية واتح�اد الكرة المجتهد 
ب�كل م�ا عمل�ه بصم�ت او معلن يض�اف لهم 
اخوتكم من منتس�بي وزارة الشباب والرياضة 
ولجان الرياضة والش�باب في المحافظات كل 
ه�ؤالء اس�هموا بص�ورة فاعلة الغب�ار عليها 
بج�د واجته�اد لتحقيق مطالبنا المش�روعة”. 
وتابع عبطان ان “ اية ش�خصنة للموضوع هو 
نيل واضح ي�اكل من جرف العمل الجاد المثابر 
الذي نبتغي ان يكون من اجل وطننا العراق اوال 
واخيرا والس�يما نحن مقبلون على ما هو اهم 
واش�مل برف�ع الحظر تمام�ا وتنظيم بطوالت 
دولية واس�تضافات رس�مية لمختلف االلعاب 
وه�ذا هو المه�م” ، منوه�ا الى ان “ الس�احة 
تس�توعب جمي�ع االف�راد والمؤسس�ات التي 
تريد ان تس�هم وتعمل بهذا االتجاه وهي محط 
اهتمام وترحيب حتى من يشعر انه على خالف 
مع هذه المؤسس�ة او تلك الن العراق وقضاياه 
الوطني�ة المؤث�رة ليس�ت محف�ال الي خالف 
وت�ذوب فيه�ا جميع الف�وارق ولس�نا بجميع 
الظروف واالحوال بمقارنه ولو بسيطة مع من 
يقاتل العدوان الداعش�ي الكاف�ر ويقدم الدماء 
الزكي�ة بنكران ذات وش�هامة اليحدوه س�وى 
االمن واالمان الهلنا وشعبنا العظيم”. واختتم 
حديثه بالقول ان “ الجميع مدعوون للمساهمة 
باي نشاط او فعالية مهما كان حجمها بسيطا 
فهي مباركة وذا تاثير كبير سنلمس�ه يوم رفع 
الحظ�ر وانجاز منش�اتنا الرياضية الكبرى قيد 

االنشاء.

حث روابط مشجعي البصرة على إجناح مباراة رفع احلظر

              المستقبل العراقي/ متابعة

�د دييج�و س�يميوني، م�درب أتلتيك�و مدري�د، أن�ه  أكَّ
س�يتحدث غ�دا اإلثنين، م�ع المدي�ر التنفي�ذي للنادي، 
ميجي�ل أنخي�ل خيل ماري�ن، حول م�ا يمك�ن أن يكون 
بانتظارنا في المس�تقبل، رًدا على سؤال حول مستقبله 

مع الروخيبالنكوس.
وق�ال س�يميوني، ف�ي مؤتمر صحف�ي، عش�ية مباراة 
فريق�ه، أمام أتلتي�ك بيلباو، ، بآخر ج�والت الليجا: 
“س�نجتمع للتحدث م�ع ميجي�ل، وأندريا بيرتا، 
المدير الرياضي للنادي، حول ما يمكن أن يكون 

وبالتأكي�د  بالمس�تقبل،  بانتظارن�ا 
سنبحث دائًما عما هو أفضل للنادي 
وللجميع”. وأضاف “س�نتحدث مع 

ميجيل، ومع أندريا، الشخصان األكثر 
أهمية.. األسس موجودة وثابتة. إنها 6 
سنوات من التنافس بشكل استثنائي”.

وختم: “تغيير الملعب سيتطلب منا المزيد، 
وس�يجبرنا على تقديم أداء مبهر على مس�توى 

هذا اإلستاد، والجميع يرغب في اتخاذ خطوة لالقتراب 
من هذا الملعب الرائع، الذي سيس�تقبلنا في سبتمبر/

أيلول المقبل”.

العراق يغادر إىل العني ملواجهة كوريا اجلنوبية وديا
              بغداد/ المستقبل العراقي

يغ�ادر المنتخ�ب العراق�ي إل�ى مدين�ة العين 
اإلماراتي�ة ف�ي الراب�ع م�ن ش�هر يوني�و / 
المقب�ل  حزي�ران 
اللقاء  لخوض 

الجنوبي�ة  أم�ام منتخ�ب كوري�ا  التجريب�ي 
اس�تعداًدا لمواجه�ة المنتخ�ب اليابان�ي في 

تصفيات كأس العالم.
وقال المدير اإلداري للمنتخب باسل كوركيس 
ف�ي تصريح�ات لموق�ع ك�ورة الرياضي، إن 
المنتخب الوطني سيغادر إلى اإلمارات تحديًدا 

إلى مدينة العين في الرابع من الش�هر المقبل 
لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في السابع 
م�ن ذات الش�هر اس�تعداًدا لمواجه�ة اليابان 
ف�ي تصفي�ات كأس العالم.وأوضح أن جميع 
الالعبي�ن المحترفي�ن س�يلتحقون بالمباراة 
باستثناء الالعب جستن ميرام الذي اعتذر في 

وقت سابق عن خوض المباريات التي ستقام 
ف�ي اي�ران ، وبالتال�ي وج�وده ف�ي المباراة 
التجريبية تك�ون دون فائدة للمدرب وبالتالي 
س�يغيب عن تل�ك المباراة.يذك�ر أن المنتخب 
العراقي يحت�ل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، 

في ترتيب المجموعة الثانية.

برشلونة خيوض مرانه األخري
وينتظر حتقيق املعجزة

سيميوين: ملعب أتلتيكو مدريد اجلديد 
جيربنا عىل التحدي

جوارديوال يتوجه بطلب لالحتاد اإلنجليزي
              المستقبل العراقي/ متابعة

جواردي�وال،  بي�ب  اإلس�باني  طل�ب 
مدرب مانشس�تر سيتي، من االتحاد 
الق�دم، االهتمام  اإلنجليزي لك�رة 
بإدخال تكنولوجي�ا فيديو الحكم 
المساعد، بداًل من تطبيق عقوبات 

على من يدعي العرقلة.
لك�رة  اإلنجلي�زي  االتح�اد  كان 

القدم، أعلن مراقبة الالعبين الذين يقومون 
بالتمثيل في المباريات؛ لمعاقبتهم باإليقاف 

لمباراتين.
وق�ال جواردي�وال، ف�ي تصريح�ات نقلتها 
مجلة “فور فور تو “ال أرى مش�كلة التمثيل 
بالمالعب أهم شيء. لكن هناك أمور أخرى 
يج�ب االهتم�ام به�ا بص�ورة أكب�ر. ه�ذه 
الطريقة س�لطة عل�ى الحك�م، وتمنعه من 

ممارسة دوره بالصورة المناسبة”.

وتابع: “لذل�ك أطالب بوج�ود التكنولوجيا 
التي تعي�ن الحكم؛ ألن ك�رة القدم أصبحت 
اآلن أسرع، والكرة تسبق الحكام دون شك؛ 
لذل�ك نحت�اج للتقنية، التي تيس�ر مس�ألة 
التحكي�م، أما مراقب�ة التمثيل، فه�و أمر ال 

طائل منه”.
وأتم: “األخطاء التي تقع ليس�ت ألن الحكم 
أصبح س�يًئا، لك�ن ألن الالعبين الذين كانوا 

يركضون ل�6 كيلو مترات في السابق.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�درَّب األرجنتيني خافيير ماس�كيرانو، على هامش 
الم�ران الجماعي األخير لبرش�لونة، قبل اس�تقبال 
إيبار في الجولة األخيرة من الدوري اإلس�باني لكرة 

القدم.
ج�اء تدري�ب ماس�كيرانو، عل�ى هام�ش الم�ران؛ نظ�ًرا 
لمواصل�ة تعافيه من آالم عضلية في الس�اق اليمنى، قد 

تحول دون مشاركته أمام إيبار.
وشارك جميع الالعبين المتاحين، في المران باستثناء 

ألكانت�ارا  أليك�س في�دال، وجيريم�ي ماثي�و، ورافيني�ا 
لإلصابة.

ويحتاج برشلونة للفوز ، وانتظار هزيمة ريال مدريد أمام 
ماالجا للتتويج بالليجا.

ويحتل برش�لونة، وصافة الليجا ب��87 نقطة، 
مبتع�ًدا ب��3 نق�اط خل�ف ري�ال مدريد 

الكتالون�ي  الفري�ق  أن  إال  المتص�در، 
يتف�وق على الملكي، ف�ي المواجهات 
المباش�رة، وهزيم�ة الريال، س�تعني 

حفاظه على اللقب.

 DNA زيدان يتسلح بـ
اخلاص بريال مدريد

يوفنتوس ينتظر اهلدايا للتتويج مبكرًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال زي�ن الدين زي�دان، م�درب ري�ال مدري�د، إّن 
فريق�ه، س�يخوض مبارات�ه أم�ام ماالج�ا، عل�ى 
ملعب “روس�اليدا”، بالجول�ة األخيرة، من الدوري 

اإلسباني هذا الموسم، بهدف تحقيق الفوز.
ويتصدر ريال مدريد، الليج�ا ب�90 نقطة، ويحتاج 
إلى نقط�ة واحدة من مباراته أم�ام ماالجا، ليتوج 
باللق�ب األول له منذ ع�ام 2012، بغض النظر عن 
نتيج�ة مب�اراة برش�لونة، الوصيف ب��87 نقطة، 

وإيبار.
وق�ال زي�دان، ف�ي المؤتم�ر الصحف�ي التقديمي 
“م�اركا”  صحيف�ة  نقلت�ه  وال�ذي  للمب�اراة، 
اإلسبانية”الدوري لم ُيحسم بعد، لكنَّ الخبر الجيد، 

أننا نعتمد على أنفسنا”.
وأكد “نحن في كام�ل جاهزيتنا البدنية، والذهنية، 
ونح�اول أن نؤكد أننا الفريق الذي يس�تحق الفوز 

بالبطولة”.
وتاب�ع: “غبن�ا 5  س�نوات عن تحقي�ق اللقب؛ ألن 
البطول�ة صعب�ة م�ن 38 أس�بوًعا، لكنن�ا األقرب 
لتحقيقه�ا م�ن أي وقت مض�ى. لن ندخ�ل مباراة 
ماالجا بعقلية التعادل. بل لن نسمح سوى بتحقيق 

الفوز”.
وأض�اف: “عقلية الفوز جزء م�ن ال�DNA الخاص 
بريال مدريد، لكنني ال أفكر سوى في مباراة ماالجا 
دون النظر للخسائر السابقة، أو الجدل حول مباراة 

سيلتا فيجو”.
وأش�ار “بعد االنتهاء من لقاء ماالجا، سيكون لديَّ 
الوق�ت الكاف�ي للتفكير في نهائ�ي دوري األبطال 

أمام يوفنتوس”.
واختتم: “كريس�تيانو رونالدو، هداف ريال مدريد 
التاريخي، لع�ب دوًرا كبيًرا فيما وصلنا له اآلن هو 
وكل الالعبي�ن، لكننا ل�ن نحتفل س�وى بعد الفوز 

بالبطولة. نحن لم نحقق أي شيء بعد”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بالرغ�م من خ�وض يوفنتوس 
لقائه ف�ي الجولة قب�ل األخيرة 
من الكالتشيو أمام كروتوني اليوم 
االحد إال أعين الجميع في 
اإليطال�ي  الن�ادي 
س��ت�توج����ه 
إل����ى ملعب�ي 
ي  د بينتج����و

فيرونا  بمدين�ة 
وس�ان باولو بمدينة نابولي مساء الس�بت إلمكانية تتويج السيدة 

العجوز رسمياً باللقب دون االنتظار لنتيجة لقاء كروتوني غًدا.
ف�وز يوفنت�وس عل�ى كروتون�ي س�يكون كافي�اً لمن�ح الفري�ق 
البيانكونيري اللقب السادس على التوالي رسمًيا واستحالة اللحاق 
ب�ه من قبل روما صاحب المركز الثاني أو نابولي صاحب المركز 

الثالث إال أن ذلك ليس السيناريو الوحيد للتتويج.
س�قوط فريقي روما ونابولي في مواجهتيهما اليوم وعدم 
الف�وز س�يكون كافياً لتتوي�ج يوفنتوس بغ�ض النظر عن 
نتيج�ة لقاء كروتوني وهو ما قد يجعل االحتفاالت تبدأ في 

تورينو مبكراً عن الموعد المحدد مسبقاً.
ويتصدر يوفنتوس البطولة برصيد 85 نقطة فيما يحتل روما 
المرك�ز الثاني برصيد 81 نقطة ويأتي نابولي ثالثاً برصيد 80 

نقطة وذلك قبل جولتين فقط من النهاية.
وبالرغ�م من أن تتوي�ج يوفنتوس باللقب يبدو مس�ألة وقت في ظل تبقي 
جولتين فقط على نهاية المس�ابقة، إال أن ص�راع المركز الثاني بين روما 
ونابولي سيظل مش�تعالً حتى النهاية في حالة الفوز األخير بلقائه اليوم 
وهو المركز الذي يس�عى الفريقان لتحقيقه كونه يؤهل مباشرة لدوري 

األبطال دون خوض أي تصفيات تمهيدية.



www.almustakbalpaper.net

العدد )1444( االحد  21  آيار  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم:أن أعدى أعداء اإلنسان هي الحية 

هل تعلم:قنفذ البحر يميش عىل نهايات أسنانه 
هل تعلم:بعض العناك�ب يمكث 520 يوماً بدون 

أكل 
هل تعلم:ارسع الحيوانات املائية ) االسماك ( هو 

سمك القرش 
ه�ل تعلم:«الرشيد« هو نوع م�ن القوارض تأكل 

ما يفوق ثلثي وزنه 
هل تعلم:لتمس�اح هو من أطول الحيوانات عمراً 

إذ انه يعيش 250سنة 
هل تعلم:الذباب يكره يف األلوان : األزرق ، األصفر 

، االحمر ، األبيض ، األخرض 
هل تعلم:الضف�دع ال رقبة له لذلك فهو غري قادر 

عىل تدوير رأسه وال ثنيه باتجاه األرض .
ه�ل تعلم:أنثى البعوض تقف�ز يف العام ما يقارب 

150.000.000 قفزة 
خي�وط  يس�تخدمون  مدغش�قر  تعل�م:يف  ه�ل 

العنكبوت يف حياكة األقمشة

للي�وم  حظ�ك  الحم�ل  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:قد تقع اليوم يف الكثري من املشاكل 
وال تع�رف كيف تخرج منه�ا عاطفياً:ال 

تعاتب الحبيب كثرياً وتفهم لوضعه.

أصح�اب برج الثور حظك لليوم مهنياً:ال 
تتوهم أمور س�يئة بل تفائل باملس�تقبل 
عاطفياً:اح�ذر م�ن كث�رة خالفاتك مع 

الحبيب فقد تؤدي اىل طريق مسدود.

أصح�اب ب�رج الج�وزاء حظ�ك للي�وم 
مهنياً:ال تتخ�ذ قراراتك لوح�دك بالعمل 
بل ش�ارك الزمالء بها عاطفي�اً:ال تطلق 
أح�كام ع�ىل الحبي�ب قب�ل أن تتأكد من 

صحة األقاويل التى تسمعها.

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك لليوم 
مهني�اً:ال تغض�ب م�ن أبس�ط األش�ياء 
ب�ل يج�ب أن تتحىل بالص�ر فالنجاح يف 
طريق�ه الي�ك عاطفياً:تفك�ر يف الحبيب 

وتهتم بمصالحه خالل هذه الفرتة .

للي�وم  حظ�ك  األس�د  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تناق�ش اليوم الكثري م�ن القضايا 
العالق�ة يف العم�ل وتح�اول أن تج�د له�ا 
تس�تهرت  عاطفي�اً:ال  املناس�بة  الحل�ول 
بنصائح الحبيب وحاول أن تستفيد منها.

للي�وم  حظ�ك  الع�ذراء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:ك�ن ح�ذراً من بعض األش�خاص 
كله�ا  ثقت�ك  ب�ك وال تض�ع  املحيط�ن 
بشخص واحد عاطفياً:تشعر أن الحبيب 

يقسو عليك خالل هذه الفرتة.

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:ال 
تقم بأعمالك بطريقة عش�وائية قبل أن 
تدرس املش�اريع املحيطة بك عاطفياً:ال 
تطل فرتة غيابك ع�ن الحبيب بل تواصل 

معه.

أصح�اب ب�رج العق�رب حظ�ك للي�وم 
مهنياً:ال تفقد األم�ل فالنجاح يف طريقه 

اليك
عاطفي�اً:كالم الحبيب يريحك ويش�عرك 

باألمان.

للي�وم  حظ�ك  الق�وس  ب�رج  أصح�اب 
بنفس�ك  أعمال�ك  الي�وم  مهنياً:تتاب�ع 
م�ن  للكث�ري  حل�ول  تج�د  أن  وتح�اول 
القضايا عاطفياً:ال تخجل بل أظهر حبك 

للحبيب.

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:ال 
تكن عنيداً يف قراراتك التى تتخذها واقبل 
عاطفياً:تش�عر  اآلخري�ن  م�ن  النص�ح 
باإلنجذاب تجاه أحد األش�خاص وتفكر 

يف مصارحته.

للي�وم  حظ�ك  الدل�و  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:الكثري من العروض املتاحة لك اليوم 
عليك أن تدرسها جيداً عاطفياً:تناقش مع 
الحبيب الكث�ري من القضاي�ا التى تتعلق 

بمستبل عالقتك معه.

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:ال 
تناق�ش أية أمور الي�وم قبل أن تتأكد من 

صحة أقاويلك
عاطفياً:قلبك يهتف للحب وال تس�تطيع 

أن تتخىل عن الحبيب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
4 بيضات

1 ملعقة كبرية زبدة
قطع طماطم

جبن ) حسب الرغبة (
فلفل اسود مطحون

طريقة التحضري:
سخني الزبدة يف مقالة عىل نار متوسطة.

اخفقي البيض و الجبن و الفلفل األسود جيدا يف 
بولة متوسطة الحجم.

ضع�ي مزب�ج البيض عىل الزب�دة ف ياملقالة ثم 
اتركيه حتى ينضج و اقلبيه عىل الوجه اآلخر.

ضعي قطع الطماطم عىل البيض واتركيه لثوان 
ثم ضعيه يف طبق التقديم.

قدمي األوملي�ت بالجبن و الطماطم مع العيش 
السوري.

العدس حيمي القلب
العدس بحس�ب خراء التغذية، من أفضل مص�ادر الروتن منخفضة 
الده�ون، وم�ن األطعم�ة الغني�ة باملع�ادن والفيتامين�ات ومضادات 
األكسدة واأللياف، وتناوله بشكل يومي يقوي الجسم ويحسن الصحة. 
والعدس س�هل الهضم ويمد الجسم بالنش�اط طوال اليوم عند تناوله 
بش�كل منتظم، ويوف�ر الحديد والروتينات اللذين يحتاجهما الجس�م 

بشكل يومي، ويمنع اإلصابة باألمراض املعدية املختلفة. 
ُيعت�ر العدس م�ن أفضل مصادر الروت�ن الخايل من الكوليس�تريول 
الض�ار املوج�ود باللح�وم الحم�راء، وم�ن ثم ُيقل�ل من خط�ر الوفاة 
الناتج�ة عن اإلصابة بأم�راض الرسطان والقلب. وه�و غني باأللياف 
التي تس�اعد عىل الهضم بشكل صحي وتمنع اإلمساك وتحد من خطر 
اإلصابة برسطان القولون. العدس يحمي القلب ألنه يحتوي عىل كمية 
كبرية من حمض الفوليك واملاغنس�يوم الذي يحافظ عىل صحة القلب، 
ويعم�ل عىل حماية الرشاين ويمنع اإلصابة بأمراض القلب وُيحّس�ن 
تدفق الدم يف الجس�م. كوب من ش�وربة العدس يومياً يمد الجسم بما 

يحتاجه من الحديد، ويقلل خطر اإلصابة بفقر الدم ونقص االنتباه.

فقدان الشهية القهري مرض وراثي
أكد أطباء من أوروبا والواليات املتحدة اكتشافهم ألسباب جديدة تقف وراء 
إصابة اإلنسان بما يسمى بفقدان الشهية العصابي..وقال العلماء يف تقرير 
عن الدراس�ة نرشته مجلة أمريكان جورنال أوف بس�يكياتري “حتى اليوم 
كنا نعتقد أن فقدان الش�هية العصابي أو القهري هو مرض نفيس يتسبب 
بفق�دان حاد للوزن عند املراهق�ن، وخصوصا من اإلناث، لكننا توصلنا إىل 
نتائ�ج تبن أن هن�اك عوامل وراثية تقف أحيان�ا وراء اإلصابة بأعراضه”.

وخ�الل األبحاث توصل العلماء إىل أن أحد أس�باب اإلصابة بهذا املرض، هو 
تش�وه جيني يطرأ عىل الحمض النووي لإلنسان، ويتسبب له يف العديد من 
األمراض كمرض الس�كري من الن�وع األول، واضطراب�ات املناعة الذاتية، 
فضال عن مش�اكل يف عملية األي�ض وفقدان الش�هية..وأوضح العلماء أن 
النتائج التي توصلوا إليها تبن أن أس�باب مرض فقدان الش�هية العصابي 
لها عالق�ة بالوراثة وبأم�راض نفس�ية كانفصام الش�خصية، األمر الذي 
يدح�ض نظري�ة أن املرض عصبي أو نفيس فقط. وقام الباحثون بدراس�ة 
ع�ىل حالة نح�و 14 ألف ش�خص، 3500 منهم مصابون بفقدان الش�هية 
العصاب�ي، حيث أظهرت النتائج أن العوام�ل الوراثية لها دور كبري أيضا يف 

تحديد كتلة الجسم وتنظيم معدالت الغلوكوز واإلنسولن يف الدم.

ال حاجة للعيص
يعمل باحثون عىل اس�تحداث هيكل خارجي من ش�أنه السماح لألشخاص املسنن 
بالحفاظ عىل توازنهم وتفادي الس�قوط، ليشكل بالتايل بديالً عن العيص التقليدية، 
عىل ما أظهرت دراس�ة حديثة نرشت نتائجها مجلة »نيترش ساينتيفيك ريبورتس«.

ويش�كل هذا امل�رشوع، بحس�ب املروجن له س�ابقة، ألن ه�ذا النوع م�ن الهياكل 
ُيس�تخدم عادة ملرافق�ة الحركة العادية أو تحس�ينها، ولي�س لتعويض حركة غري 
متوقعة كفقدان التوازن املسبب للسقوط.طورت هذا الهيكل الخارجي كلية »سكوال 
سانتاتا« يف إيطاليا ومدرسة البوليتكنيك الفيدرالية يف مدينة لوزان السويرسية، وهو 
ش�بيه بعدة التس�لق ويوضع عىل الخرص ومربوط بالفخذين بواس�طة ركائز قابلة 
للتحري�ك.ويف بادئ األم�ر، يحلل الهيكل الخارجي البالغ وزن�ه حوايل 5 كيلوغرامات 
خصائ�ص امليش لدى الش�خص الذي يحمله.وبعد إدخال البيان�ات يف ذاكرة الجهاز، 
يصب�ح الروبوت قادراً عىل رصد الحركات التي تختلف عن تلك املعتمدة خالل عملية 
امليش العادية، كما هو الحال مثالً عندما يتعثر الشخص ويكون عىل وشك السقوط.

عنده�ا تبدأ املحركات بالعمل، وهي تع�وض الحركة غري الطبيعية من خالل تحريك 
الفخذين عن طريق الركائز، كي يستعيد الشخص توازنه.
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1س�نة o مدينة اثرية س�ورية 2كلمة جوهر 
معكوس�ة o مح�ى ش�يئ ما 3من االس�ماء 

الخمسة o نعم باالجنبي
4اغنية لراشد املاجد o للسؤال باالجنبي

5من اخرتع املصباح الكهربائي
6للتمني o نصف روعة

7اقرص نهر يف العالم o كلمة اخرى للموبايل 
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9عمر o اسم زوجة فرعون
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عموديافـقـي

بدون تعليق

األومليت باجلبن
والطامطم

ق اليوم..
مكرب صوت يتيح اهلمس يف األذنطب

صمم طال�ب بجامعة بريس�تول الريطانية 
نموذج�ا فري�دا ومبتك�را ملكر ص�وت يتيح 
للمستخدمن الهمس يف أذن بعضهم البعض 
عىل بعد 30 مرتا دون أن يسمعهم املحيطون 
بهم.ووفق�ا ملوق�ع مجل�ة ني�و ساينتس�ت 
املتخصص�ة يف العل�وم والتكنولوجي�ا، ف�إن 
الطالب الريطاني أس�ري مارزو أش�ار إىل أن 
هذا املكر يعتر مثاليا للجنود العس�كرين يف 
التواصل يف ما بينهم دون مالحظة أي شخص 
بوجودهم.وأوض�ح أن مكر الص�وت يعتمد 
عىل املوج�ات ف�وق الصوتية، وبالت�ايل فهو 
مناسب أيضا لتواصل الغواصن مع بعضهم 
البعض تحت املاء وعىل مسافات بعيدة.وقال 
م�ارزو “إن مكر الص�وت يتمتع بصوت ذي 

جودة عالية، وال يؤثر البعد عىل نقاوته، فهو 
يعمل وكأن شخصا ما يهمس يف أذنك، لكن ال 
وجود لجسم بجوارك”.وعن كيفية استخدام 
املكر فرس أن املستخدم يثبت املكر عىل جبهة 

ال�رأس أو الصدر، ويضع 4 أقطاب إلكرتونية 
عىل الش�فاه أو الفك، وباستخدام تكنولوجيا 
تس�مى إلكرتوميوغرايف أو التخطيط العضيل 
الكهربائ�ي، تعتم�د ع�ىل تس�جيل التيارات 
الناتجة عن العضالت، تقوم األقطاب بالتقاط 
اإلش�ارات الكهربائي�ة الناتج�ة ع�ن تحريك 
املتحدث.وأضاف  الوج�ه للش�خص  عضالت 
م�ارزو أنه اس�تخدم آلة تعل�م الخوارزميات 
قادرة عىل التعرف عىل اإلش�ارات الكهربائية 
الناتج�ة عن عضالت الوج�ه، تدربت عىل 10 
كلم�ات من ضمنه�ا الخلف وق�ف ونعم وال، 
كاختب�ار أويل، وبالفعل أثبت املكر نجاحه يف 
التعرف عىل الكلمات بش�كل صحيح بنس�بة 

تجاوزت ال�80 باملئة.

منازل بال مكتبات كحقول بال ثامر

تفق�د املن�ازل يوما بعد آخ�ر ركنا 
مهما، أس�هم ع�ىل مدار ق�رون يف 
صناع�ة وعي وثقاف�ة األرسة، بعد 
باملكتب�ات  االهتم�ام  تراج�ع  أن 
األرس  غالبي�ة  وص�ارت  املنزلي�ة، 
ال  املتعلم�ة  فيه�ا  بم�ن  العربي�ة 
تع�ري اهتماما باملكتب�ة املنزلية وال 
ترفدها بالجدي�د من الكتب، فضال 
القديم�ة.. للكت�ب  إهماله�ا  ع�ن 

وكان�ت أغل�ب العائ�الت يف العال�م 
العربي تجتهد لتخصيص مس�احة 
يف املنزل للكتب لضمان تداولها بن 
األجي�ال، فيم�ا كان اآلباء يقدمون 
املغريات ألبنائهم من أجل املطالعة 
ويرش�دونهم للكت�ب املفي�دة.وإن 
ل�م يكن اآلب�اء م�ن املتعلمن، فإن 
أوالده�م ال غن�ى لهم ع�ن الذهاب 

إىل املكتب�ات املحلي�ة القريب�ة من 
مناطق سكناهم، غري أن مثل هذه 
املكتبات صارت نادرة يف أغلب املدن 
العربية.كما كان األصدقاء واألقارب 
يتبادل�ون الكتب يف م�ا بينهم، من 
وتح�دث  منه�ا،  االس�تفادة  أج�ل 
خالف�ات وخصوم�ات عن�د ع�دم 
إعادة الكتاب املستعار إىل صاحبه، 
إال أن هذه التقاليد تالش�ت تقريبا 
من طقوس املن�ازل، وباتت البيوت 
الت�ي تحتف�ظ بالكتب قليل�ة جدا.

وبالرغ�م من زخم الس�وق العربية 
بعناوي�ن جديدة وطبع�ات حديثة 
لكتب قديمة وتعدد املناسبات التي 
تحتف�ي بالكت�اب والكّت�اب، إال أن 
نسبة 30 باملئة من الناس يف العالم 

العربي ال يقرؤون أصال.
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قراءة يف قانون األسلحة
 رقم 51 لسنة 2017

تاثري تطور جماالت االتصاالت يف طلب 
تسليم واسرتداد املجرمني

فتحي الجواريالقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

)القسم االول(
اس�تقر فق�ه القانون الدولي على اعتبار تس�ليم المجرمين ش�كال من اش�كال 
التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والمجرمين ، وحماية المجتمعات من المخلين 
بامنها واس�تقرارها ، وحتى اليبقى  ه�ؤالء العابثين بمنأى عن العقاب يعيثون في 
االرض فس�ادا . ان هذا النوع من التع�اون الدولي هو نتيجة طبيعية للتطورات التي 
حدث�ت في المجاالت كافة ومنها مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ، حيث لم تعد 
الح�دود القائمة بين الدول تش�كل حاج�زا امام مرتكبي الجرائم ، كما ان نش�اطهم 
االجرام�ي لم يعد قاص�را على اقليم معين بل امتد الى اكثر م�ن اقليم  ، حيث اصبح 
المج�رم يش�رع في التحضي�ر لجريمته في بل�د ، وينفذها في بلد ث�ان ، ثم يفر الى 
بل�د ثالث . فالجريم�ة اصبح لها طابعا دوليا والمجرم نفس�ه اصب�ح مجرما دوليا 
. وه�ذا ينطبق عل�ى الجرائم المتعلقة باالنترنيت بش�كل خ�اص وبالجرائم العابرة 
للح�دود بش�كل عام . وحي�ث ان اجهزة انفاذ القانون التس�تطيع تج�اوز حدودها 
االقليمية لممارس�ة االعمال التنفيذية على المجرمي�ن الفارين ، كان البد من ايجاد 
آلي�ة معينة للتعاون مع الدول�ة التي ينبغي اتخاذ بعض تلك االعم�ال فوق اقليمها ، 
ولك�ي يتم ذلك ويكون هناك تعاون دول�ي ناجح في مجال تحقيق العدالة كان لزاما 
تنظي�م مجاالت هذا التعاون الدولي تش�ريعيا ، وقضائيا ، وتنفيذيا . فالدولة اذ هي 
م�ن اعضاء المجتم�ع الدولي البد لها من الوفاء بالتزاماته�ا المترتبة على عالقاتها 
الدولي�ة م�ن خالل المعاه�دات واالتفاقي�ات الدولي�ة والثنائية التي تتعلق بتس�ليم 
واسترداد المجرمين . ولو رجعنا لتلك االتفاقيات نجد ان الدولة التي يتواجد المتهم 
بارتكاب احدى الجرائ�م العابرة للحدود )ومن بينها الجرائ�م المتعلقة باالنترنيت( 
عل�ى اقليمها ملزمة بمحاكمته اذا كان تش�ريعها يتضمن تجري�م تلك االفعال ، واال 
فعليها تس�ليمه الى الدول�ة الطالبة لكي تقوم بمحاكمت�ه ، او تنفيذ العقوبة بحقه 
ان كان ق�د حوكم من قبلها على وفق احكام قانونها الوطني . فهذا التس�ليم يحقق 
مصالح الدولتين ، فالدولة الطالبة تضمن معاقبة من اخل بقوانينها وتش�ريعاتها ، 
اما الدولة المطلوب منها التسليم فان ذلك يساعدها على تطهير اقليمها من شخص 
خارج عن القانون وابعاده عن اقليمها مما يساعدها على ضمان امنها واستقرارها 
. ولذل�ك حرصت الدول عل�ى عقد االتفاقي�ات الثنائية ، واالقليمي�ة ، والدولية التي 
تنضم موضوع تس�ليم المجرمين . اضافة الى تضمين تش�ريعاتها الوطنية شروط 
وضوابط التس�ليم واالسترداد ومن هذه الدول كان العراق فقد تضمن قانون اصول 
المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971 في المواد من 352 الى 368 منه شروط 
وضوابط االنابة القضائية وتس�ليم المجرمين والتعاون الدولي في هذه المجاالت . 
كما ارتبط الع�راق باتفاقية الرياض للتعاون القضائ�ي العربي لعام 1983،  اضافة 
للعدي�د م�ن االتفاقي�ات الثنائي�ة ، والدولي�ة المتعلقة بتس�ليم المجرمي�ن ، ونقل 
المحكومين . ان تسليم المجرمين يعني قيام الدولة المطلوب منها التسليم ، بتسليم 
ش�خصا موجودا على اراضيه�ا الى دولة اخرى وهي الدولة طالبة التس�ليم لغرض 
محاكمته عن جريمة نس�ب اليه ارتكابها ، او لتنفيذ حكم صادر ضده من محاكمها 
. ففكرة نظام التس�ليم تقوم على وجود عالقة بين دولتين االولى تطالب بان يسلم 
له�ا مرتكب الجريمة لتتخ�ذ بحقه االجراءات الالزمة اليق�اع العقاب الالزم بحقه ، 
والثانية يوجه اليها طلب التسليم لتقرر بعد ذلك اما االستجابة للطلب اذا كان متفقا 

مع تشريعاتها النافذة ، او مع معاهدة ، او اتفاق يربط بينهما ، واما الرفض .
)يتبع(

لغ�رض وضع قانون يس�توعب التط�ورات التي ط�رأت ووضع ضوابط 
جدي�دة لحيازة وحمل الس�الح الناري وتأهي�ل المواطن فنيا لحمل الس�الح 
وتحدي�د عم�ر الش�خص المخول بحي�ازة  او حمل الس�الح و تنظي�م أيلولة 
الس�الح الذي تقرر المحكمة مصادرته ش�رع قانون االس�لحة رقم 51 لسنة 
2017 و الذي اعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  20 / 
3 / 2017 وحدد القانون انواع االس�لحة بالسالح الناري و السالح الحربي و 

العتاد الناري و الحربي.
 و حدد المش�رع العراقي انواع االجازات لحمل و حيازة الس�الح و لفتح 
محالت لتصليح االس�لحة  و س�لطة االصدار بوزير الداخلي�ة  وحدد القانون 
ش�روط حي�ازة وحم�ل الس�الح بان يكون الش�خص ق�د اكمل الخامس�ة و 
العش�رين من عمره وان يكون حسن السيرة والسلوك  وغير محكوم بجناية 
او جنحة مخلة بالش�رف و غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفس�ي  
يمنعانه من استعمال السالح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية، 
و ان يكون مؤهال فنيا لمل السالح او ممارسة مهنة البيع او االصالح بموجب 
اختبار تجريه  جهة االصدار  و نص المشرع العراقي على عقوبة السجن على 
كل من هرب اسلحة او اجزاءها او عتادها و االتجار بها بدون اجازة  و تكون 
العقوبة االعدام او الس�جن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة االرهاب 
او االخ�الل باألمن العام او دعم اي تمرد مس�لح ض�د الدولة  والحبس مدة ال 
تزيد على 3 سنوات  و بغرامة ال تقل عن مليون و ال تزيد على خمسة ماليين 
كل م�ن مجازا بحمل الس�الح الناري  و حمله اثناء اش�تراكه في تظاهرات و 
تجمعات ضد الحكومة و تكون العقوبة الس�جن اذا كان حمل الس�الح بدون 
اجازة  وبالحبس مدة ال تتزيد على س�نة واحدة كل من حمل او باع او اصلح 
اس�لحة ناري�ة او عتادها بدون اجازة من س�لطة االص�دار و يعاقب بالحبس 
وبغرامة ال تقل عن مئة الف دينار و ال تزيد على مئتين و خمس�ين الف دينار 
او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او 
البيان�ات الص�ادرة بموجبه في غير االحوال االخ�رى المنصوص عليها ويتم 
مصادرة الس�الح و عتاده وسائل النقل التي اس�تخدمت في ارتكاب الجريمة 

مع مراعاة حالة صاحب السيارة حس النية.
 واس�تثنى القان�ون رئي�س الجمهورية ونواب�ه ورئيس مجل�س النواب 
ونواب�ه و رئي�س مجل�س ال�وزراء و نواب�ه و القض�اة و االدع�اء العام من 
اجازة حيازة و حمل الس�الح و اجاز لرؤس�اء الوحدات االدارية  و المحققين 
القضائيي�ن و منفذي العدول و مدراء المصارف و الموظفين من درجة مدير 
عام فما فوق حيازة و حمل السالح بوثيقة صادرة من وزير الداخلية  ويجوز 
لالجنب�ي حمل الس�الح الناري و عتاده وفق  قاع�دة المقابلة بالمثل و لوزير  
الداخلية اعارة االس�لحة  الحكومية الى غي�ر الموظفين عند تحقق الضرورة 
و المصلحة العامة وتس�ترجع منهم عند زوال االس�باب المبررة لذلك و اجاز 
لضب�اط الجيش و قوى االمن الداخلي و منتس�بي جه�از مكافحة االرهاب و 
االمن الوطني و هيئة الحشد الشعبي و جهاز المخابرات و البيشمركة  حمل 

السالح بوثيقة من الجهة المختصة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

يس�تعد ق�ط تملك�ه س�يدة تعيش ف�ي أس�تراليا 
للدخول في موس�وعة غينيس لألرقام القياس�ية.

ورص�د فري�ق الموس�وعة الدولي�ة الق�ط عل�ى 
موقع إنس�تغرام، حيث نش�رت صورته ستيفاني 
هيرست وهي المرأة التي تملكه على أمل أن يدخل 

الموسوعة الدولية كأكبر قط 
هيرس�ت  العالم..وأفادت  في 
أن الق�ط يبلغ م�ن الوزن 14 
كل�غ وطوله 1.2 مت�ر بعد أن 
كان وزنه تسعة كيلوغرامات 
قب�ل عام تقريب�ا، مما يجعله 
ثالثة أضعاف حجم قط يعيش 

في منزل متوسط.
الت�ي  الق�ط  مالك�ة  وقال�ت 
تعي�ش ف�ي مدين�ة ملب�ورن 
إن�ه يأكل مثلما ي�أكل الكنغر، 
لكنه كسول وخامل وال يفعل 
ش�يئا أبدا..ويترقب أن يتوجه 
فري�ق من موس�وعة غينتس 
إلى منزل الس�يدة لوزن القط 
وقياس طول�ه من أجل التأكد 
من أن�ه بالفعل أكب�ر قط في 
مص�ادر  العالم..وبحس�ب 

إعالمي�ة، فإن أكب�ر قط في العال�م اآلن يعيش في 
نيوي�ورك م�ع صاحبه جوناث�ان زورب�ل، ويعتبر 
أضخم قط في العال�م بطول 1.2 متر، ووزن 12.7 
كيلوغرام..وق�ال صاحب الق�ط األميركي إّن قطه 
سامسون يمضي معظم وقته في اللعب كالكالب. 

ضمن قافلة المطبوعات االدبية الجديدة  
على طري�ق االبداع والص�ادرة بجهود 
ذاتي�ة م�ن مجموع�ة م�ن المثقفي�ن 
العراقيين ..صدر في االس�واق عن دار 
اراء للنشر العدد األول من مجلة اآلداب 
والفن�ون التي ي�راس تحريرها د. علي 
لعيب�ي وهي مطبوع أني�ق جديد ملون 
ثقافي,..ادبي,فني يصدر شهريا ب32 

صفحة توزع داخل العراق وخارجه.
وقد ضم العدد مجموعة من المواضيع 
المخ�رج  لقاء,م�ع  منه�ا  واللق�اءات 
االس�دي،ولقاء,مع  ج�واد  العراق�ي 
الممثل العراقي د.عبد المطلب الس�نيد 

..من امريكا.
الكات�ب  البيضان�ي  هش�ام  وكت�ب 
الساخر..سوالف..هش�ام البيضان�ي..

وهن�اك عمود لج�واد غيلوم ش�هرزاد 
الربيعي..مالحظات نقدية تشكيلية

يذك�ر ان نائب رئي�س التحرير د.جليل 
ب�راق  التحري�ر  ومدي�ر  البيضان�ي 

الجنابي.
م�ن  لمجموع�ه  ذات�ي  مجه�ود  ه�و 

المثقفين العراقين.

أكرب قط يف العالـم.. كسول ويقرتب من غينيس البكترييا تنهي أسطورة تيتانك! اهاًل ..جملة اآلداب والفنون

اكتش�ف باحثون ألمان أن البكتيريا تلتهم حطام سفينة تيتانك 
الغارق�ة عل�ى عمق 3800 متر في المحيط األطلس�ي قبل أكثر 
م�ن مئة ع�ام، متوقعين اختف�اء حطام الس�فينة بالكامل في 

غضون 15 أو 20 عاما.
وقال�ت أنتي�ه بوتي�وس، عالم�ة األحي�اء البحري�ة ف�ي معهد 
ألفريد فيجن�ر األلماني لألبحاث القطبي�ة والبحرية في مدينة 
بريمرهاف�ن ش�مالي ألماني�ا “الحطام مش�بع بتك�دس معقد 

للكائنات المجهرية والصدأ«.
وكان باحث�ون ق�د اكتش�فوا قب�ل بضع�ة أعوام عب�ر فحص 
رقائق صدأ من الس�فينة نوعا من البكتيريا أطلقوا عليها اس�م 
هالومون�اس تايتاني�كاي، والتي تتس�بب في ت�آكل الحطام..

وأضافت بوتيوس “هذه البكتيريا تجعل الحطام غير مس�تقر، 
ما س�يؤدي إلى انهياره في وقت م�ا”، موضحة “ولكن درجة 
الحرارة في مكان الحطام ال تزيد عن 4 درجات”. وهذا يعني أن 

بقايا السفينة محمية في األعماق على األرجح.

أتقدم بوافر الش�كر والتقدير الى ش�ركة الخيول وكيل العميدي والعطيش�ي للحج والعمرة والحاج ) حس�ين العطيشي( وكذلك 
الحاجة ) وئام حس�ان ( ، لما يقدموه من خدمة ممتازة وإدارة رائعة وترتيب مميز لضيوف الرحمن ، س�ائال المولى عز وجل ان 

يثبت خطاهم ويتقبل اعمالهم وخدمتهم للحجاج والمعتمرين، ودوام النجاح في عملهم.
سلمان الشرع

شكر وتقدير


