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»االمام احلسني)عليه السالم(«

أيها الناس 
مــن جــاد سـاد ومـــن 

بخل رذل

ص3مكافحة اإلرهاب حيرر »49« حي بأيمن املوصل ويقرتب من اإلجهاز عىل »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4حرب دول اخلليج تتصاعد.. إعالميا

عميـد األسـرى الفلسطينييـن يرفـض تعليـق »اإلضـراب« فـي السجـون اإلرسائيليـة

املحكمة االحتادية تؤجل البت بطعن املوازنة وترد طعنا باستجواب وزير

احلشد الشعبي يغلق احلدود عىل »داعش«
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تعادت ق�وات الحش�د الش�عبي، 
أم�س االثنني، بعض القرى غربي املوصل 
م�ن تنظي�م »داع�ش« لتح�رز مزيدا من 
التقدم صوب الحدود مع سوريا.وتشمل 
القرى التي س�يطرت عليها قوات الحشد 
الش�عبي قري�ة كوج�و حي�ث اختط�ف 
عن�ارص »داع�ش« يف ع�ام 2014 مئ�ات 
النس�اء االيزيدي�ات وبينهن نادي�ة مراد 
وملياء حجي بش�ار الحائزتان عىل جائزة 
س�اخاروف لحري�ة الفكر الت�ي يمنحها 
االتحاد األوروبي.وقال أبو مهدي املهندس 

القي�ادي بالحش�د الش�عبي للتلفزي�ون 
األخ�رى  والق�رى  كوج�و  إن  العراق�ي 
بمنطقة جبل سنجار ستعود إىل الطائفة 
اليزيدية.وع�ر أمس االثنني، اعلن امني 
ع�ام منظمة ب�در ه�ادي العام�ري عن 
وصول قوات الحشد الش�عبي اىل الحدود 
العراقي�ة الس�ورية، فيما اكد انه س�يتم 
الب�دء بعملية عس�كرية لتطهري الحدود.

وقال العامري ان »قوات الحش�د الشعبي 
وصل�ت اىل الح�دود العراقية الس�ورية«، 
مبين�ا ان »هذه الق�وات تمركزت بقرية 
ام جري�ص الواقعة عىل الحدود«.واضاف 
املنطق�ة خاضع�ة  العام�ري ان »ه�ذه 

ضمن مسؤولية الحشد الشعبي من ابناء 
شمر والتي هي من مسؤولية النائب عبد 
الرحيم الشمري«، مشريا اىل »اننا واقفني 
االن يف ه�ذه املنطق�ة الت�ي تعت�ر املنفذ 
الحدودي باتجاه س�وريا«.واكد العامري 
»س�نبدأ بعملية تطهري الح�دود العراقية 
الس�ورية انطالقا من ام جريص باتجاه 
الناط�ق  ق�ال  القائم«.ب�دوره،  قض�اء 
باسم الحشد الش�عبي أحمد األسدي، أن 
»جحافل املقاتل�ني أكملت مهمة التماس 

مع الحدود العراقية السورية.

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

الكوابيس تالحق رئيس إقليم كردستان 
المنتهي�ة واليت�ه مس�عود بارزان�ي، في 
الوقت الذي كش�ف فيه نائب عن تحذيرات 
م�ن نتائ�ج »ال تحم�د عقباه�ا« وجهه�ا 
األمي�ن الع�ام للجامعة العربي�ة أحمد أبو 
الغي�ط للك�رد في ح�ال إجراء االس�تفتاء 

واالنفصال دون رضا بغداد،  كش�ف باحث 
أن القي�ادي الب�ارز بحرك�ة التغيي�ر قادر 
الح�اج علي هو االق�رب لرئاس�ة الحركة 
بع�د رحيل زعيمها نوش�يروان مصطفى.

وق�ال النائب ع�ن كتل�ة االتح�اد الوطني 
الكردستاني بختيار شاويس إن »وفدا من 
أعضاء مجلس الن�واب ضم بثلث أعضاؤه 
ممثلي�ن ك�رد س�نة وش�يعة زار الجامعة 

العربية بالقاهرة األسبوع الماضي، إضافة 
ال�ى زي�ارة مجل�س الش�عب )البرلم�ان( 
المص�ري«، مبين�ا أن »اللق�اءات تعلق�ت 
بش�ؤون لجنة الصح�ة والبيئة وتش�كيل 
لجنة مشتركة بين الجانبين، بهدف توقيع 
اتفاق�ات وبروتوك�والت هام�ة ف�ي هذا 

المجال مستقبال«.
التفاصيل ص3

مرص تشن »محلـة 
منظمة« عىل »مواقع االرهاب« 

يف االنـتـرنـت

السلطات البحرينية
 تشن محلة ضد نشطاء حقوقيني 

إلجبارهم عىل الصمت 

عمليات الرافدين 
تستنفر قواهتا حتسبًا لوقوع 

هجامت ارهابية

الـنـشـامـى 
يستعدون ألسود الرافدين 

بـ 19 العـبـًا

سيقود عملية لتطهري الشريط احلدودي من غرب املوصل إىل مدينة القائم يف االنبار
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اهلميم يعلن عـن »هـدر مليـارات الدنـانيـر« يف احتفـاالت الوقـف السنـياملهندس يرد عىل خرب اصابته: الشهـادة واجلرح طريقنا
وزير الدفاع األمريكي: ال مفر من سقوط ضحايا يف غاراتنا عىل العراق وسوريا اخلارجية : ايران لـم تتدخل بشؤوننا وال توجد قطعة عسكرية منها عىل اراضينا

حمافظ البرصة يعلن انجاز مرشوع البنى التحتية 
ملنطقة البكر واألحرار خالل 3 اشهر

وزير النقل يبحث مع السفري االذربيجاين زيادة 
الرحالت اجلوية بني بغداد وباكو

ماكرون يستقبل بوتني بـ »فريساي« حلل أزمة سوريا وأوكرانيا
        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل الرئيس الفرنس�ي الجديد إيمانويل 
ماك�رون نظيره الروس�ي فالديمير بوتين في 
قصر فيرساي. وزيارة بوتين هذه، سوف تختم 
ماراتون�ا دبلوماس�يا قاده ماك�رون، بدءا من 
قمة حلف شمال األطلسي في بروكسل، مرورا 
بقمة مجموعة الس�بع ف�ي تاورمينا )ايطاليا( 
نهاية األس�بوع حيث صافح الرئيس األميركي 

بقوة، ما جّر إليه األنظار بشكل كبير.
وكان ماك�رون ق�د ص�رح لصحيف�ة »ل�و 
ترام�ب  »دونال�د  أن  ديمان�ش«  دو  جورن�ال 

والرئي�س الترك�ي )رج�ب طيب أردوغ�ان( أو 
الرئيس الروسي يعتمدون جميعا منطق القوة 

وهذا أمر ال يزعجني«.
يؤم�ن  ال  عام�ا(   39( ماك�رون  كان  وإن 
ب�«الق�دح العلن�ي« إال ان�ه ال ين�وي »تفوي�ت 
أي ش�يء« ف�ي محادثاته مع كبار ه�ذا العالم. 
فق�د وعد ب�«حوار ثاب�ت دون أي تنازالت« مع 
نظيره الروسي الذي بات يقيم عالقات متوترة 

مع األوروبيين في السنوات األخيرة.
ومناس�بة ه�ذا اللق�اء افتت�اح معرض عن 
الزي�ارة التاريخية التي قام بها القيصر بطرس 
األكب�ر لفرنس�ا ف�ي 1717 قب�ل ثالثمائة عام 

تماما والتي دش�نت العالقات الدبلوماسية بين 
البلدين. كما سيزور بوتين لكن بمفرده المركز 
الروسي الروحي والثقافي األرثوذكسي الجديد 

في قلب باريس.
ويتصدر الملف الس�وري واألوكراني جدول 
المباحث�ات. وكان ماك�رون، ق�د ش�دد قب�ل 
أس�بوعين عل�ى ض�رورة مواصلة الح�وار مع 
روسيا لمواجهة عدد من النزاعات الدولية. غير 
أن�ه تابع ف�ي ذات الوقت أن العالقات يش�وبها 
انع�دام الثق�ة ج�راء دع�م باري�س وموس�كو 
ألط�راف مختلفة في الحرب األهلية الس�ورية 

وبسبب الصراع أيضا في أوكرانيا.
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كوابيس بارزاين تزداد: حتذير من اجلامعة العربية
 و»خصم عنيد« لرئاسة »التغيري«
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عمليات الرافدين تستنفر قواهتا حتسبًا لوقوع هجامت ارهابية
وردت معلومات استخبارية عن سعي »داعش« خللخلة األمن يف رمضان

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قيادة عملي�ات الرافدين عن 
معلوم�ات اس�تخبارية قال�ت انها تفيد 
ب�أن ل�دى مجامي�ع داع�ش االرهابي�ة 
نواي�ا باس�تهداف املحافظ�ات الجنوبية 
بعجالت مفخخة واحزمة ناس�فة خالل 
ش�هر رمضان الكريم.وذكر بيان لقيادة 
العملي�ات تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه، ان قائ�د العملي�ات اللواء 
ع�ي ابراهي�م املكص�ويص اش�ار اىل ان 
»املعلوم�ات االس�تخبارية املتوفرة تفيد 
يف  االرهابي�ة  داع�ش  مجامي�ع  بنواي�ا 
اس�تهداف املحافظات الجنوبي�ة ومنها 
املحافظات الواقعة ضمن قاطع عملياتنا 
وهي محافظات واسط وذي قار واملثنى 
واحزم�ة  بعج�الت مفخخ�ة  وميس�ان 
ناس�فة خالل ش�هر رمض�ان الكريم يف 

محاوالت بائس�ة للتغطية عىل هزائمهم 
يف معارك النرص والتحرير لذلك استنفرنا 
كل جه�ود قواتن�ا العس�كرية واالمني�ة 
لتفويت الفرص�ة عىل االرهابيني يف النيل 
م�ن املواطنني االبري�اء وافش�ال جميع 

مخططاتهم االرهابية«.
واضاف البيان ان »املكصويص ترأس 
مؤتم�را امني�ا موس�عا عق�ده يف مق�ر 
قيادة رشطة محافظة ميس�ان حرضه 
قائ�د  الس�اعدي  موه�ي  ن�زار  العمي�د 
رشط�ة املحافظة ومدراء االس�تخبارات 
واملخابرات واالمن الوطني ومدراء اقسام 
الرشط�ة والقوى الس�اندة وآمرو افواج 
الطوارئ وضباط رك�ن قيادة العمليات، 
حي�ث تن�اول املؤتم�ر مف�ردات الخطة 
االمنية الخاصة بش�هر رمض�ان الكريم 
وتوزيع الواجبات بني االقسام االمنية يف 
مركز املحافظة ويف االقضية والنواحي«.

وتاب�ع ان »قائد العملي�ات أكد خالل 
ع�رض توصياته يف املؤتمر ع�ىل متابعة 
عم�ل الس�يطرات الخارجي�ة وان يكون 
االنذار فيها بحالته القصوى طيلة الشهر 
الفضي�ل وخصوص�ا يف وق�ت الفط�ور 

والس�حور الن االرهابيني يستغلون هذه 
االوق�ات ظن�ا منه�م بانش�غال الجميع 
بمائ�دة االفط�ار، كم�ا أك�د ع�ىل أجراء 
الكراج�ات  لكاف�ة  اليوم�ي  التفتي�ش 
والش�وارع الرئيس�ة بواس�طة ال�كالب 
البوليس�ية والتعامل بحزم مع س�ائقي 
امل�رور  لتعليم�ات  املخالف�ني  العج�الت 
واملفارز االمنية فضال ع�ن متابعة عمل 
املقاه�ي وااللت�زام بموع�د غلقها وهو 
الس�اعة 12 ليال ومحاس�بة املخالف من 
اصحابها والتأكيد عىل اجازتها الرسمية 
وعىل عدم الس�ماح بدخول من هم دون 

سن 18 سنة«.
واض�اف ان »قائد العمليات اش�ار اىل 
وجوب نصب الكمائن وتس�يري الدوريات 
املفاجئ�ة يف االماك�ن املزدحم�ة والقيام 
بعمليات استباقية اسبوعية يف كل قضاء 
وناحي�ة الحتم�ال وجود خالي�ا ارهابية 

نائمة وانتش�ار عن�ارص االس�تخبارات 
واالمن الوطني واملخابرات يف السيطرات 
لتعزيز الجهد االمني فيه�ا والتأكيد عىل 
بدق�ة  االس�تخبارية  املعلوم�ة  متابع�ة 
والتعام�ل معها بصورة جدية واس�تباق 
الح�دث ملنع وقوع الجريمة والس�عي اىل 
حماية املواط�ن وتوفري االج�واء االمنية 

املالئمة له يف هذا الشهر الفضيل«.
كما لف�ت البي�ان اىل ان »املكصويص 
أك�د خ�الل مناقش�ته القضاي�ا املنجزة 
وأوامر القبض املنفذة عىل ان تقييم وزير 
الداخلي�ة لضب�اط الرشط�ة وكفاءتهم 
س�يكون وفق تفاعلهم م�ع تنفيذ اوامر 
القب�ض بح�ق املطلوبني للقض�اء ودون 
تأخري او ته�اون وان يكون هناك موقف 
دوري بهذا الخصوص والضابط املتهاون 
يف هذا الجانب سيحال اىل التقاعد بسبب 

عدم الكفاءة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

االتحادي�ة  املحكم�ة  عق�دت 
العلي�ا، أم�س االثن�ني، جلس�تها، 
وفيم�ا ق�ررت انتخ�اب خ�راء يف 
دعوى الطعن ببعض مواد وفقرات 
املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام 2017، 
كم�ا ردت دعوي�ني للطعن بصحة 
استجواب وزيري التجارة بالوكالة 

والتخطيط }سلمان الجميي{
وذكر بيان ص�در عن املحكمة 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
االتحادي�ة  »املحكم�ة  إن  من�ه، 
العلي�ا عق�دت جلس�تها برئاس�ة 
القايض مدح�ت املحمود وحضور 
جمي�ع اعضائه�ا ونظ�رت ع�ددا 
م�ن الدعاوى املدرج�ة عىل جدول 

أعمالها«.
وتابع البيان أن »الدعوى األوىل 
تعلق�ت بالطعن بثالث�ة وعرشون 
م�ادة من قان�ون املوازن�ة العامة 
للع�ام 2017 وق�دم الطع�ن م�ن 
رئي�س مجلس ال�وزراء اضافة إىل 
وظيفته ضد رئيس مجلس النواب 
اضاف�ة لوظيفت�ه حي�ث ق�ررت 
املحكم�ة انتخ�اب ثالث�ة خراء يف 
مجال املوازن�ات لتقديم تقريرهم 

بخصوص الجوانب املالية«.
وأش�ار إىل أن »تقري�ر الخراء 
س�يتضمن تش�خيص املناقل�ة أو 
االضاف�ات، وه�ل اضاف�ة اعب�اء 

مالي�ة ع�ىل املوازنة غ�ري ظاهرة 
يف بنوده�ا ولكنه�ا س�تظهر بعد 
التطبيق«، منوه�اً إىل أن »التقرير 
سيجيب ايضاً عن امكانية انقاص 
تل�ك التعدي�الت أو االضاف�ات من 
م�وارد املوازن�ة، وه�ل أن املدع�ي 
علي�ه اضافة لوظيفت�ه قد تجاوز 

صالحياته الدستورية؟«.
وزاد البي�ان أن »الخ�راء م�ن 
مهامهم بيان كل مناقلة أو اضافة 
وتأث�ري ذلك عىل س�قف املوازنة«، 
متابعاً ان »الجلسة تم تأجيلها إىل 
الخامس من الشهر املقبل لغرض 

تقديم الخراء تقريرهم«.
ردت  »املحكم�ة  ان  وأوض�ح 
دعويني للطعن باس�تجواب وزير 
التجارة بالوكالة ووزير التخطيط 
كون اجراءات االستجواب الشكلية 
الدستورية،  لرشوطها  مس�توفية 
م�ن  فه�و  الوقائ�ع  تقيي�م  أم�ا 

اختصاص مجلس النواب«.
ولفت البي�ان إىل »تأجيل النظر 
يف دعوى اس�تجواب وزير الزراعة 
حت�ى الخامس من الش�هر املقبل 
لتمكني وكيل املدع�ي عليه رئيس 
مجل�س النواب اضافة إىل وظيفته 
الزراع�ة  وزي�ر  املدع�ي  لتبلي�غ 
بمس�تندات االس�تجواب وف�ق ما 
افتت ب�ه املحكمة االتحادية العليا 
بوج�وب تبليغ الوزير املس�تجوب 

باسئلة االستجواب واسانيدها«.

قررت انتخاب خرباء للنظر يف دعوى ضد قانون

املحكمة االحتادية تؤجل البت بطعن املوازنة وترد طعنًا باستجواب وزير

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائ�د عمليات بغ�داد الفري�ق الركن جليل 
الربيعي، أمس االثنني، عن فتح 7 ممرات يف سيطرة 

بغداد واسط لتخفيف االزدحام.
وقال الربيعي إن »تم التنسيق بني عمليات بغداد 
ومحافظ�ة بغداد وفتح 7 ممرات يف س�يطرة بغداد 
واس�ط لتخفيف االزدحام يف ش�هر رمضان«، مبينا 
أن »الشارع سيتن أكسائه من اجل ضمان انسيابية 

الحركة«. 
األوىل،  الس�يطرة  »ه�ذه  الربيع�ي،  وأض�اف 
وسنبارش بس�يطرة الشعب ش�مايل بغداد لتخفيف 

من االزدحام«. 
يذك�ر أن قي�ادة عملي�ات بغداد رفع�ت عدد من 
الس�يطرات األمني�ة من ش�وارع العاصم�ة بهدف 
تخفيف حدة االختناقات املرورية، وتسهيل انسيابية 

حركة سري املركبات.

       بغداد / المستقبل العراقي

افاد مص�در يف رشطة قضاء حديث�ة بمحافظة 
االنب�ار، أمس االثنني، بأن الحش�د الش�عبي احبط 

هجوما لتنظيم »داعش« شمال غرب املحافظة.
وقال املصدر إن »قوة من الحشد الشعبي تمكنت 
من ص�د هج�وم لداعش ع�ىل نقاطها ع�ىل طريق 

بيجي-حديثة شمال غرب األنبار«.
وأض�اف املص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »القوة تمكنت من صد الهجوم بعد تكبد 
داعش خسائر مادية وبرشية كبرية واالستيالء عىل 

آليات أيضا«.
يذكر أن تنظيم »داعش« يهاجم بني فرتة وأخرى 
املق�رات العس�كرية واألمني�ة املتمرك�ز عىل طريق 
بيجي - حديثة ش�مال األنبار وغالبا ما يتم صد تلك 

الهجمات وايقاع خسائر بصفوف التنظيم.

عمليات بغداد
 تفتح »7« ممرات لتخفيف االزدحام 

يف سيطرة واسط

احـبـاط هـجـوم لـ«داعــش« 
عىل احلشد الشعبي يف األنبار

       بغداد / المستقبل العراقي

قدم املركز االعالمي يف هيئة النزاهة، اعتذاره عن ما س�ماه 
»س�هو ناجم عن خطأ مطبعي« خ�الل بيان اصدره امس ذكر 

فيه اسم عضو يف مجلس القضاء االعىل ضمن شبكة مدانني. 
وج�اء يف كتاب رس�مي ص�ادر ع�ن املركز االعالم�ي لهيئة 
النزاهة، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »املركز يود 
االعتذار من س�هو ناج�م عن خطأ مطبع�ي يف الخر املعنون - 
ضبط ش�بكة اجرامي�ة تمارس عملي�ات تالع�ب وتزوير لنقل 
ملكي�ة عق�ارات عائدة للدول�ة يف ذي قار – املنش�ور يوم امس 
االح�د املوافق 28 ايار 2017«، مش�ريا اىل أن الخر ورد يف متنه 
عب�ارة أن »الش�بكة تتأل�ف م�ن مجموع�ة موظف�ني يف دائرة 
التس�جيل العق�اري يف املحافظة وأحد اعض�اء مجلس القضاء 
االعىل فيها«. واكد اعالم هيئة النزاهة أن »الصحيح أن الش�بكة 
تتأل�ف من مجموع�ة موظف�ني يف دائرة التس�جيل العقاري يف 
املحافظة وعضو يف املجلس البلدي لقضاء النارصية، االمر الذي 
اقتىض التنويه«.واعلنت هيئة النزاهة، امس االحد، عن ضبطها 
فني ُمتلبِّس�ني بنقل ملكيَّة عدٍد كبرٍي من العقارات  ش�بكة ُموظَّ
العائدة للدولة إىل أشخاٍص آخرين مقابل مبالغ ماليٍَّة يف ذي قار، 
مبين�ة ان ذلك يتم عن طريق التالعب والتزوير باملستمس�كات 

الرسميَّة.

       المستقبل العراقي/علي ابراهيم

اعل�ن قائد رشطة محافظ�ة كربالء املقدس�ة اللواء احمد 
عي زويني ، عن »تمكن مفارز  مكافحة إجرام كربالء كشف 
جريم�ة قتل غامضة والق�اء القبض عىل الجن�اة خالل فرتة 

زمنية قصرية من تنفيذ جريمتهم«. 
وبني قائ�د الرشطة، يف حديث ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
»بع�د تلق�ي اتصال هاتفي م�ن قبل غرفة عملي�ات الرشطة 
بوج�ود حادث قتل يف منطقة حي النرص غربي املحافظة عىل 
الفور تم تش�كيل فريق عمل برئاس�ة مدير مكافحة اإلجرام 
وثل�ة من الضب�اط املحقق�ني املتخصصني   بكش�ف الجرائم 
الجنائية. للتحري عن الجن�اة للقبض عليهم ونيلهم جزائهم 
الع�ادل. حيث أثمرت جهود فري�ق العمل بعد جمع املعلومات 
االس�تخباراتية الكافية وخالل فرتة زمنية قصرية الوصول اىل 
ثالثة من الجناة الذين نف�ذوا جريمة القتل وتم القاء القبض 

عليهم.   
 واضاف الزويني ان »جريمة القتل كانت غامضة ومعقدة 
وغائب�ة االدل�ة والثبوت�ات ، ولك�ن بفضل الله وخ�رة فريق 
العمل املش�كل من مكافح�ة االجرام تم التوص�ل للجناة بعد 
فرتة قياسية.واش�ار اىل ان »الجناة اعرتف�وا  رصاحة بعملية 
قت�ل املجني علي�ه يف داره ،ودونت اعرتافاته�م اصوليا وتمت 

احالتهم اىل القضاء لينالوا جزائهم العادل.

اعالم النزاهة يعتذر عن ورود اسم عضو بمجلس 
القضاء »سهوًا« يف شبكة مدانني

مكافحة إجرام كربالء تكشف جريمة قتل غامضة 
وتلقي القبض عىل اجلناة 

       بغداد / المستقبل العراقي

نفى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي املهندس، 
تعرض�ه للجروح اثناء املعارك القامة بجبهة نينوى ضد تنظيم 

داعش.
وقال املهندس خالل تس�جيل مصور بثت�ه الدائرة اإلعالمية 
للحش�د »الش�هادة والجرح هو طريقنا، وأن�ا حقيقة لم أصب 
الحش�د  وبمش�اركة  العراقي�ة  الق�وات  ان  بجروح«.وتاب�ع 
الش�عبي يخوض عمليات قاسية وتمكنت من استعادة مناطق 
ومساحات كبرية من االرايض واستطاعت اخراج تنظيم داعش 
م�ن تلك املناطق .وبني ان القوات العراقية يف تقدم كبري ملالحقة 
عن�ارص تنظيم داعش نح�و الحدود الس�ورية، بحيث اصبحت 
ه�ذه الق�وات عىل بع�د أقل م�ن 20 -25 كيلومرت م�ن الحدود 
املش�رتكة بني الع�راق وس�وريا، مؤكدا قرب اس�تعادة املناطق 

املتبقية تحت سيطرة داعش.

املهندس يرد عىل خرب اصابته: 
الشهادة واجلرح طريقنا

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف 
الهمي�م عن هدر بملي�ارات الدنانري كان يقوم بها 

الوقف خالل احتفالية املولد النبوي.
ان  الفضائي�ة  الف�رات  لقن�اة  الهمي�م  وق�ال 
»االحتف�االت التي كان يقيمها الوقف يف رئاس�اته 

السابقة تقام بارقام كبرية جداً وغري متوقعة«.
وب�ني ان »احتفالي�ة العال�م املايض رغ�م اننا 

وسعنا بها باالضافة اىل االحتفالية املركزية بجامع 
االمام ابو حنيفة كانت هناك احتفاالت بمخيمات 
النازح�ني وكله�ا لم تكل�ف أكثر م�ن 525 مليون 
دين�ار يف حني ان االحتفاليات الس�ابقة وجدنا أقل 
قائم�ة فيها ملياري دين�ار وهنالك قوائم تصل اىل 
6 ملي�ارات دينار«.ونفى الهمي�م ان »يكون هناك 
محاب�اة او تباين بني مخيم�ات النازحني« مؤكدا 
ان »جميع املخيمات لدينا سواس�ية وال نسأل من 

يكون فيها وال نميز بني مخيم واخر«.

وبشأن الوضع السيايس قال ان »الديمقراطية 
تعني ان الحكم لالغلبية السياسية وهي التي تقود 
البل�د لكن ظرفنا يف العراق يختلف، وبنفس الوقت 
ف�ان خيار الذه�اب لدول�ة مكون�ات ال اعتقد انه 
ناجح ويحت�اج اىل تقييم«.وأضاف ان »الفيدرالية 
نظام أق�ره الدس�تور العراق�ي ولك�ن اذا أقيمت 
عىل أس�س طائفي لن يبقى هن�اك بلد« مؤكدا ان 
»الطائفية هي املش�كلة االساس�ية للعراق وسبب 

الفساد والتدخل الخارجي«.

اهلميم يعلن عن »هدر مليارات الدنانري« يف احتفاالت الوقف السني باملولد النبوي

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، 
أمس االثنني، ان ايران لم تتدخل بالشؤون العراقية 
منذ 2003 ولغاية االن، فيما اش�ار اىل انه ال توجد 
اي قطعة عسكرية منها عىل االرايض العراقية وال 

ارهابيني.
مكتب�ه  نقل�ه  ترصي�ح  يف  الجعف�ري  وق�ال 
االعالم�ي ان »موقف العراق ثاب�ت يف بناء عالقاته 
م�ع دول العالم كاف�ة، وااللتزام بع�دم الدخول يف 
سياس�ة املحاور، والرصاعات، ويرفض كلَّ ما من 
شأنه تعكري صفو، واس�تقرار املنطقة«، مبينا ان 
»الع�راق يتطلع إىل وق�وف ال�دول الصديقة كافة 

لدعم اس�تقرار األوضاع يف املنطق�ة، ونرش أجواء 
الوئام، واألخوَّة، واملَحبَّة«.

واضاف الجعفري »نحن بأمسِّ الحاجة إليجاد 
العالقات الطيِّبة مع كلِّ الدول بعيداً عن التدخ�ُّالت 
األجنبيَّ�ة«، مش�ريا اىل ان »إيران بع�د عام 2003، 
ولحدِّ اآلن لم تتدخ�َّل يف ُش�ُؤونا، وال تُ�وَجد قطعة 
عسكريَّة إيرانيَّة عىل أراضينا، وال ُيوَجد إرهابيُّون 
ج�اؤوا م�ن إي�ران، وقام�وا بعمل�يَّ�ات إرهابيَّ�ة 
يف العراق«.وتاب�ع الجعف�ري ان »إي�ران وقف�ت، 
وس�اعدت العراق، وعملت دائم�اً عىل التقاُرب مع 
الدول اإلقليميَّة، والدول�يَّة، وهي ال تش�كل خطراً 
ع�ىل أح�د«، الفت�ا اىل ان »إي�ران جزء م�ن الرشق 
األوسط، ونتطلع لتنقية األجواء، وإيجاد التقاُرب، 

واالبتعاد عن سياس�ة املحاور التي تُ�عك�ِّر صفو 
املنطقة«.واك�د الجعف�ري ان »م�ا س�معته م�ن 
خطاب ُمتشن�ِّج يستهدف إيران أعتقد أنه صفقة 
خارسة، وانص�ح إخواني وأش�قائي أن ال ُيراِهنوا 
عىل هذه األمور املُفتَعلة التي ال تُ�وِصل إىل نتيجة، 
وس�تذهب مع الزم�ن، وتبق�ى الدول بُش�ُعوبها، 
ة ُمصطف�َّة مع  وحكومتها، وتبقى قويَّة، وُمرتاصَّ
بعضه�ا«، الفت�ا اىل ان »الخوف م�ن إيران ليس له 
ُمرِّر«.وأعل�ن وزير الخارجي�ة إبراهيم الجعفري، 
يف 27 ايار الحايل، أن العراق لن ينضم إىل السياس�ة 
الت�ي تتبناها واش�نطن ضد إي�ران، فيما اعتر أن 
الع�راق دول�ة متح�رضة ال تتبع سياس�ة األبيض 

واألسود وترفض السياسات املعادية ل طهران.

اخلارجية : ايران لـم تتدخل بشؤوننا وال توجد قطعة 
عسكرية منها عىل اراضينا

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الدف�اع األمريكي جيم 
ماتيس أنه ال مفر من سقوط ضحايا 
مدني�ني يف الحرب ع�ىل اإلرهابيني يف 
العراق وس�وريا« موضح�ا أن بالده 
»تب�ذل كل م�ا يف وس�عها إنس�انيا« 

لتفادي ذلك.

وقال ماتيس لقناة »يس بي إس« 
إن ه�ؤالء الضحاي�ا »واق�ع يف ه�ذا 

النوع من األوضاع«.
وأك�د أن الوالي�ات املتحدة »تفعل 
الناحي�ة  م�ن  وس�عها  يف  م�ا  كل 
االعتب�ار  يف  أخ�ذ  م�ع  اإلنس�انية 
الرضورات العس�كرية« لت����فادي 

سقوط ضحايا مدنيني.

ولفت ماتي�س إىل أنه »لم نغري يف 
قواعد ش�ن« الغ�ارات الجوي�ة التي 
تحدد اإلج�راءات االحرتازية الواجب 
اتخاذه�ا لتف�ادي س�قوط ضحاي�ا 

مدنيني.
وأض�اف »ال ته�اون يف إرادتن�ا يف 

حماية األبرياء«.
وكان الجي�ش االمريك�ي ق�د أقر 

الخمي�س امل�ايض بمقت�ل أكث�ر من 
مائ�ة ش�خص يف منطق�ة املوص�ل 
الجدي�دة بالجانب األيم�ن للمدينة يف 
اذار املايض، إثر غارة ش�نها التحالف 
الدويل، وقالت البنتاغون يف التحقيق، 
إن متفج�رات داخ�ل املبن�ى امل�يء 
باملدني�ني أدت إىل انهياره وس�قوط 

عرشات الضحايا.

وزير الدفاع األمريكي: ال مفر من سقوط ضحايا يف غاراتنا 
عىل العراق وسوريا



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1451 )  May  30  Tue 2017    العدد ) 1451 ( 30 آيار 2017          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

     بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة العمل، أمس االثنني، يوم الخميس املقبل موعدا لرصف رواتب العمال املضمونني لشهري أيار 
وحزيران يف بغداد واملحافظات.

وق�ال مدي�ر عام دائرة التقاع�د والضمان االجتماعي للعم�ال، عيل جعفر الحلو، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان »الدائرة حددت األول من حزيران املقب�ل موعدا لرصف رواتب العمال املضمونني 
لفئت�ي )ال�رصف اليدوي، وحام�يل البطاقة الذكية( البالغ عددهم 16406 ش�خص، بعد اس�تكمال جميع 

اإلجراءات الالزمة لتوزيع الرواتب بالتنسيق مع اإلدارة العامة ملرصف الرافدين«.
وأضاف ان »املتقاعد املضمون الذي لديه خدمة 30 سنة فأكثر يستلم مبلغا قدره 600 الف دينار لشهرين 

فقط، فيما يستلم املتقاعد الذي لديه خدمة اقل من 30 سنة مبلغا قدره 540 ألف دينار«.
وبني ان »عائلة املتوىف التي لديها أكثر من ثالثة مس�تحقني تس�تلم راتبا قدره 500 ألف دينار، فيما تستلم 
العائل�ة التي لديها مس�تحقان راتبا مقداره 480 ألف دينار، أما عائلة املتقاعد املتوىف التي لديها مس�تحق 

واحد فتستلم راتبا مقداره 460 ألف دينار«.

العمل تعلن موعد رصف رواتب »العامل املضمونني« لشهري آيار وحزيران

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

استعادت قوات الحشد الشعبي، أمس 
االثن�ني، بعض القرى غرب�ي املوصل من 
تنظي�م »داعش« لتحرز مزيدا من التقدم 

صوب الحدود مع سوريا.
وتش�مل القرى التي س�يطرت عليها 
قوات الحش�د الشعبي قرية كوجو حيث 
اختطف عنارص »داع�ش« يف عام 2014 
مئات النس�اء االيزيدي�ات وبينهن نادية 
مراد وملي�اء حجي بش�ار الحائزتان عىل 
جائ�زة س�اخاروف لحري�ة الفك�ر التي 

يمنحها االتحاد األوروبي.
وق�ال أب�و مه�دي املهن�دس القيادي 
بالحشد الش�عبي للتلفزيون العراقي إن 
كوج�و والق�رى األخ�رى بمنطق�ة جبل 

سنجار ستعود إىل الطائفة اليزيدية.
وع�رص أمس االثن�ني، اعلن امني عام 
منظم�ة بدر هادي العام�ري عن وصول 
قوات الحشد الشعبي اىل الحدود العراقية 
السورية، فيما اكد انه سيتم البدء بعملية 

عسكرية لتطهري الحدود.
العام�ري ان »ق�وات الحش�د  وق�ال 
العراقي�ة  الح�دود  اىل  الش�عبي وصل�ت 
الق�وات  »ه�ذه  ان  مبين�ا  الس�ورية«، 
تمرك�زت بقرية ام جري�ص الواقعة عىل 

الحدود«.
واض�اف العامري ان »ه�ذه املنطقة 
خاضعة ضمن مسؤولية الحشد الشعبي 
من ابناء ش�مر والتي هي من مسؤولية 
النائب عبد الرحيم الش�مري«، مشريا اىل 
»اننا واقف�ني االن يف ه�ذه املنطقة التي 

تعترب املنفذ الحدودي باتجاه سوريا«.
واكد العامري »س�نبدأ بعملية تطهري 
الحدود العراقية الس�ورية انطالقا من ام 

جريص باتجاه قضاء القائم«.
ب�دوره، ق�ال الناطق باس�م الحش�د 
الش�عبي أحم�د األس�دي، أن »جحاف�ل 
املقاتل�ني أكمل�ت مهم�ة التم�اس م�ع 
الحدود العراقية الس�ورية وبات الرشيط 
الراب�ي املش�رك امن�ا مس�تقرا«، الفتاً 
اهازي�ج  داع�ش ع�ىل وق�ع  إىل تح�ول 
البواس�ل واناشيدهم الثورية العراقية اىل 
»اضحوك�ة« وجثث قتاله�ا اىل درس ملن 

تسول له نفسه عبور الحدود!

وعّد األسدي الوصول إىل الحدود »نرص 
تاريخ�ي مبني يس�جله اب�اة الضيم عىل 
الراب الوطني مؤكدين انهم مس�تمرون 
النهائ�ي  الن�رص  اىل  وص�وال  املهم�ة  يف 
بتحرير اخر شرب من ارض العراق.. تراب 

االنبياء والشهداء واملقدسات«.
وخاط�ب األس�دي املقاتل�ني بالق�ول 
»بوصولك�م اىل اخ�ر نقطة م�ن الحدود 
كما اظهرت ذلك وس�ائل االعالم العربية 
واالجنبي�ة تكون�ون قد فتحت�م صفحة 
تحري�ر الحدود وس�يكون ه�ذا الوصول 
اوىل الخط�ى نحو اع�الن التحرير الكامل 
لحدودنا الوطنية العزيزة مثلما س�يكون 
ه�ذا النرص حافزا مهم�ا للجيش العربي 
الس�وري به�دف تام�ني كام�ل الرشيط 

الحدودي من الجهة السورية«.
وتش�ارك ق�وات الحش�د الش�عبي يف 
الحمل�ة العراقي�ة لهزيم�ة »داع�ش« يف 

املوصل ومحافظة نينوى املحيطة بها. 
العراقي�ة  الحكوم�ة  وتس�تهدف 
الس�يطرة ع�ىل املنطق�ة الحدودي�ة مع 

سوريا بالتنسيق مع الجيش السوري.
الرئي�س  الجانب�ني  رب�ط  وس�يمنح 
السوري بشار األسد ميزة كبرية يف حربه 
املس�تمرة منذ أكثر من ست سنوات عىل 

الجماعات املسلحة السورية.
واملنطق�ة ع�ىل الجان�ب العراقي من 
س�يطرة  تح�ت  إم�ا  مب�ارشة  الح�دود 
»داع�ش« أو القوات الكردية. ويس�يطر 

أيضا »داعش« عىل مناطق يف سوريا.
العراقي�ة  األمني�ة  الق�وات  وترك�ز 
جهودها ع�ىل طرد »داع�ش« من مدينة 
املوصل املعقل الرئييس للتنظيم اإلرهابي 
يف العراق.ومن�ذ بداي�ة الحملة يف ترشين 
األول خ�ر »داع�ش« معظ�م مناط�ق 
املدينة باس�تثناء جيب عىل طول الضفة 

الغربية لنهر دجلة.
عملي�ة  العراقي�ة  الق�وات  وش�نت 
للس�يطرة عىل الجيب الذي يشمل وسط 
املدين�ة القديم�ة كثيف الس�كان وثالثة 

أحياء مجاورة.
ويعني س�قوط املدينة نهاية الش�طر 
العراق�ي لداع�ش ال�ذي أعلنه�ا زعيمها 
أبو بك�ر البغدادي م�ن املوصل قبل ثالث 

سنوات.
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اعل�ن المكت�ب االعالم�ي لرئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي وصوله الى 
القطع�ات  لتفق�د  الموص�ل  مدين�ة 
العس�كرية، ف�ي الوقت ال�ذي تقاتل 
في�ه القوات األمنية قت�االً ضارياً من 
أجل بس�ط األمن في الموصل، وطرد 
»داع�ش« نهائي�اً م�ن المدين�ة التي 
سيطر عليها في حزيران عام 2014.

وق�ال مكت�ب العب�ادي ف�ي بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وص�ل ال�ى مدين�ة الموص�ل«، الفتاً 
إل�ى أن »العبادي س�يتفقد القطعات 
بتحري�ر  تق�وم  الت�ي  العس�كرية 

المدينة«.
بالتزام�ن، أعلن قائ�د قوات جهاز 
مكافحة اإلره�اب الفريق الركن عبد 
الغني االس�دي ان قوات�ه حررت 49 
حياً س�كنيا في ايمن الموصل ضمن 

المهام الموكلة اليها.
وقال االس�دي إن »عمليات قوات 
مكافح�ة اإلره�اب دخل�ت المرحلة 
األخي�رة بعد انه�اء المرحل�ة األولى 
بتحري�ر 49 حيا في الس�احل األيمن 
م�ن الموصل«، مبينا ان »قواتنا بدأت 
أمس بتحري�ر حي الصحة حيث حرر 

منها أكثر من 50 % منه«.
واضاف االس�دي ان »حي الصحة 
متراب�ط مع حي الزنجيل�ي الذي هو 
من مهمة قوات الرد السريع مهمتها 
تحرير الزنجيلي وقواتنا مهمة تحرير 
ح�ي الصح�ة األول�ى«، مش�يرا الى 

»وجود تنس�يق بين جمي�ع المحاور 
المتقدمة«.

وتابع االسدي أن »المعارك شديدة 
ولكننا قتلنا في اليوم األول 51 عنصرا 
من داع�ش و)االثني�ن( 68 اخرين«، 
الفتا ال�ى ان »جميع م�ن يقاتل االن 

هم م�ن عناصر داع�ش األجانب وال 
يوجد بينهم عنصر محلي«.

واكد االسدي »س�جلنا نزوحا من 
الموصل القديم�ة اتجاه حي الصحة 
الص�د  بخط�وط  س�يارات  ووفرن�ا 
وفتحن�ا ممرات آمن�ة لنقلهم«، الفتا 

الى ان »التنظيم يس�تهدف النازحين 
بشكل مباشر«.

من�ذ  األمني�ة  الق�وات  وأطلق�ت 
أكثر من سبعة أش�هر عملية واسعة 
الس�تعادة الموصل ثاني مدن العراق 

وأخر اكبر معاقل »داعش«.

رس�ول  يحي�ى  العمي�د  وق�ال 
العملي�ات  قي�ادة  باس�م  المتح�دث 
المش�تركة إن »قطعاتنا مستمرة في 
التق�دم وتوغل�ت في أحي�اء الصحة 
األولى والزنجلي والشفاء و)منطقة( 
مستشفى الجمهوري« وجميعها في 

غرب الموصل.
القديم�ة  »المدين�ة  أن  وأك�د 
فت�رة طويل�ة م�ن  من�ذ  محاص�رة 
الجنوب بش�كل كامل، واآلن قطعاتنا 
تتواجد من الشمال والغرب«، مشيرا 
إلى انه »عند تحرير هذه األحياء، يتم 

تطوي�ق المدينة القديم�ة من جميع 
الجهات«.

يتعل�ق بطبيع�ة مقاومة  وفيم�ا 
»داعش«، ق�ال العميد أن »األس�لوب 
ذات�ه، العج�الت المفخخ�ة وقناصة 

وانتحاريين«.
ق�ال  المدنيي�ن،  إخ�الء  وبش�أن 
المتح�دث أن »م�ا يهمنا ه�و تحرير 
المواطنين بشكل كامل من خالل فتح 
مم�رات آمنة ووض�ع أدالء وعجالت 
لنقلهم والتعامل اإلنساني معهم من 

قبل قواتنا«.
على الصعيد ذاته، أعلن بيان لخلية 
اإلع�الم الحربي أن طائ�رات القوات 
الجوي�ة ألق�ت آالف المنش�ورات ليل 
األحد االثنين، عل�ى مناطق الموصل 
القديمة والزنجيلي والشفاء والصحة 
تحث المواطنين على الخروج باتجاه 
قواتن�ا األمني�ة م�ن خ�الل الممرات 

اآلمنة من اجل سالمتهم.
ون�زح مئ�ات اآلالف م�ن س�كان 
الموص�ل ومناط�ق حوله�ا، خ�الل 
األش�هر الماضية، كم�ا يتوقع تزايد 
أع�داد النازحي�ن م�ع تق�دم القوات 
العراقية الستعادة آخر مناطق مدينة 

الموصل من قبضة الجهاديين.
العراقي�ة  الق�وات  وتخ�وض 
المش�تركة منذ نحو س�بعة أش�هر، 
عملي�ة »قادمون يا نين�وى« الهادفة 
إل�ى اس�تعادة مدين�ة الموص�ل من 
قبضة تنظيم »داعش« الذي تم دحره 
من الجانب األيسر للمدينة في أواخر 
كان�ون الثان�ي. وتقاتل منذ ش�باط 

الماضي النتزاع الجانب الغربي.

سيقود عملية لتطهري الشريط احلدودي من غرب املوصل إىل مدينة القائم يف االنبار

احلشد الشعبي يغلق احلدود عىل »داعش«

رئيس الوزراء وصل إىل نينوى لتفقد القطعات العسكرية وترتيب إعالن النصر

مكافحة اإلرهاب حيرر »49« حي بأيمن املوصل ويقرتب من اإلجهاز عىل »داعش«
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الكوابي�س تالحق رئيس إقليم كردس�تان 
المنتهية واليته مس�عود بارزاني، في الوقت 
ال�ذي كش�ف في�ه نائ�ب ع�ن تحذي�رات من 
نتائ�ج »ال تحم�د عقباه�ا« وجهه�ا األمي�ن 
الع�ام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للكرد 
ف�ي حال إج�راء االس�تفتاء واالنفصال دون 
رضا بغداد،  كش�ف باح�ث أن القيادي البارز 
بحرك�ة التغيير قادر الح�اج علي هو االقرب 
لرئاسة الحركة بعد رحيل زعيمها نوشيروان 
مصطفى.وق�ال النائ�ب ع�ن كتل�ة االتح�اد 
الوطني الكردستاني بختيار شاويس إن »وفدا 
من أعضاء مجلس النواب ضم بثلث أعضاؤه 
ممثلين كرد سنة وشيعة زار الجامعة العربية 
بالقاهرة األسبوع الماضي، إضافة الى زيارة 
مجلس الش�عب )البرلمان( المصري«، مبينا 
أن »اللق�اءات تعلق�ت بش�ؤون لجنة الصحة 
والبيئة وتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، 

به�دف توقيع اتفاق�ات وبروتوكوالت هامة 
في هذا المجال مستقبال«.

وأض�اف ش�اويس أن »المحط�ة الهام�ة 
في زيارتنا كانت لق�اء األمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، وقد غلبت على اللقاء 
والمحادث�ات األجواء السياس�ية العس�كرية 
والدبلوماس�ية، كما لم تخُل الخطوط العامة 
لهذه المسائل من الحديث عن إقليم كردستان 
والعالقة بين حكوم�ة اإلقليم وبغداد«، الفتا 
ال�ى »إث�ارة موضوع االس�تفتاء واس�تقالل 
كردس�تان، ال�ذي تش�تد إلي�ه األنظ�ار اآلن 
أكث�ر من أي وقت مضى في داخل كردس�تان 
والع�راق والمنطق�ة وق�د أش�ار أب�و الغيط 
بصراح�ة ال�ى أن أي خطوة نحو االس�تفتاء 
من قبل الق�ادة الكرد ينبغي أن تكون بالرضا 
والتفاهم المش�ترك مع بغ�داد، وبخالف ذلك 

ستكون النتائج سيئة وال تحمد عقباها«.
واكد شاويس، أن »الجامعة العربية تعيش 
اآلن في ضعف وتعاني الضبابية في خطابها 

والتشتت في صفوفها، ويبدو أن العراق الذي 
هو عضو مؤس�س للمنظمة، ال يكترث كثيرا 
به�ذا الوضع، حت�ى أن رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي غير مس�تعد لدفع االشتراك السنوي 
البالغ 7 ماليين دوالر، الى الهيئة العليا إلدارة 
الجامع�ة، وق�د وجهوا لنا ه�ذا العتاب خالل 

اللقاء«.
بدوره، كشف الباحث بالشان الكردي علي 
ناجي ع�ن أن القيادي الب�ارز بحركة التغيير 
قادر الحاج علي هو االقرب لرئاس�ة الحركة 
بعد رحيل زعيمها نوشيروان مصطفى، مبينا 
أن الح�اج علي يع�د من ابرز خص�وم رئيس 
اقلي�م كردس�تان المنتهي�ة واليته مس�عود 

البارزاني وحزبه.
وق�ال ناج�ي  إن�ه “بع�د م�وت المنس�ق 
العام للحرك�ة نوش�يروان مصطفى، اصبح 
امام الحرك�ة خيارين لش�غل او ملئ منصب 
زعيمه�م، وهي اختيار رئيس جديد ويس�تلم 
الصالحي�ات الت�ي كان�ت ممنوحة للمنس�ق 

الع�ام”، موضح�اً أنه “ف�ي حال ت�م االتفاق 
داخ�ل الحركة عل�ى هذا االمر س�يكون قادر 

الحاج علي هو االكثر حظاً لشغله”.
واضاف “اما الخيار االخر وهو االكثر قبوال 
داخل الحركة تش�كيل لجنة رئاسية مشتركة 
اعداده�ا قليلة حت�ى ال تتش�ى المواقف وقد 
تتالف من ثالث او خمس شخصيات”، مؤكدا 
أن�ه “قد تك�ون ه�ذه اللجنة تض�م القيادات 
البارزة ومنهم عثم�ان حاجي محمود وعمر 
س�يد عل�ي ومصطف�ى س�يد ق�ادر وعثمان 
الحاج عل�ي، واالخير لديه الحظ�وظ العالية 

لرئاستها”.
ولفت ناجي الى أن “هذا القيادي البارز من 
مؤسس�ي حركة التغيير ويع�د الرجل الثاني 
بالحرك�ة، كم�ا انه مؤس�س الجه�از االمني 
المخابرات�ي لالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
عندم�ا كان عض�واً فيه ورئيس�اً ل�ه”، الفتا 
إلى أنه “من اش�د خص�وم البارزاني والحزب 

الديمقراطي الكردستاني”.

أبو الغيط وجه حتذيرات للكرد بسبب االستفتاء وحتدث عن نتائج »ال حتمد عقباها«

كوابيس بارزاين تزداد: حتذير من اجلامعة العربية و »خصم عنيد« لرئاسة »التغيري«
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رغ�م أّن الدوح�ة اتخ�ذت يف الحملة التي 
ُتشّن عليها خليجياً، منذ نحو أسبوع تقريباً، 
موقعاً دفاعي�اً، يبدو أنه�ا انتقلت إىل موقع 
الهج�وم وإن بصورٍة غري رس�مية عرب نرش 
فيل�م مجهول املصدر ُيهاج�م دولة اإلمارات 

ودورها عىل املستوى اإلقليمي.
الت�ي  واإلعالمي�ة  السياس�ية  والحمل�ة 
تقودها الرياض وبعض حلفائها عىل الدوحة 
لن تخمد قريباً. ويش�ري اس�تمرار التصعيد 
الترصيح�ات  أن  إىل  الس�عودي ض�د قط�ر 
النارية الت�ي بدأت قبل أيام، ل�م تكن مجرّد 
»زلّ�ة« أو حادث�ة عرضي�ة تنضم إىل س�جّل 
التشّنج الذي يسم العالقة بني الدولتني والذي 
ش�هد صعوداً ون�زوالً يف الس�نوات األخرية. 
ف�»الحرب« الكالمية مس�تمرّة يف السعودية 
ضّد »الحليفة اللدودة« التي يبدو أنها قررت 
الرّد وإن بصورٍة غري رسمية، عرب فيلٍم ُنرش 
إلكرتوني�ًا، يهاجم دولة اإلمارات من دون أن 

يحمل توقيعاً.
وآخ�ر فصول الهج�وم الس�عودي، بيان 
صادر ع�ن آل الش�يخ يف الس�عودية نرشته 
صحيفة »عكاظ«، والذي »يتربّأ« من مسجد 
محمد بن عب�د الوهاب ال�ذي افتتحته قطر 
ع�ام 2011، ألن ه�ذا املس�جد »ال عالقة له 
بدعوة مؤس�س املذهب الوهابي«، إىل جانب 
إجم�اع الصح�ف الس�عودية ع�ىل تس�خري 
صفحاتها األوىل للهج�وم عىل قطر وأمريها 
و»اتهام�ه« بالتواص�ل م�ع طه�ران. وقال 
البي�ان ال�ذي نرشت�ه إن »200 م�ن أحف�اد 
محمد بن عبد الوهاب طالبوا بإعادة تسمية 
املس�جد )أهّمهم مفتي الس�عودية ورئيس 
الش�ورى ووزير الشؤون اإلس�المية(«، وأن 
»أمري إح�دى الدول الخليجية الذي قام ببناء 
مسجد باسم الش�يخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته الس�لفية يف بلده، مدعي�اً أنه جّده 
برغ�م أن م�ن يتولون اإلمام�ة والخطابة يف 
املس�جد ال يمّتون بصلة لنهج الشيخ محمد 

بن عبد الوهاب ودعوته السلفية«.
صحيفت�ا  س�ارت  املن�وال،  ه�ذا  وع�ىل 
»الجزي�رة« و»ع�كاظ« وق�د وصل�ت بهما 
األمور إىل صفحاتهما الرياضية التي تضّمنت 
تحقيقاً بعنوان »منتخبات املرتزقة... ازدراء 
يف املحاف�ل الدولية« عن املنتخبات الرياضية 
القطري�ة املؤلف�ة بمعظمه�ا م�ن العب�ني 
أجان�ب. وبالطبع، إن الصحافة الس�عودية 

لم تكتش�ف أمر هذه املنتخب�ات، لكن يبدو 
أنه�ا »تجّند« كل ما من ش�أنه تقريع الدولة 
الخليجية ضمن الحملة التي ليست واضحة 

نتائجها بعد وال عىل ماذا سوف ترسو.
وب�دأت ه�ذه الحمل�ة الثالث�اء امل�ايض، 
بعدم�ا بث�ت قن�وات تلفزيوني�ة س�عودية 
وإماراتي�ة ترصيحات ُنس�بت إىل أمري قطر 
تمي�م بن حمد، خالل مراس�م تخريج دفعة 

من املجندين، ق�ال فيها إن من غري الحكمة 
معاداة إي�ران ورفض تصعيد الخالف معها. 
وقيل كذلك إن تميم أدان يف هذه الترصيحات 
وضع حزب الل�ه وحركة حماس عىل قائمة 
اإلرهاب باعتبارهما حركتي مقاومة، واتهم 
الس�عودية واإلم�ارات والبحري�ن  كالً م�ن 
بالتحري�ض ع�ىل قط�ر واتهامه�ا برعاي�ة 
اإلرهاب.وع�ىل الرغم من نف�ي وكالة األنباء 

القطرية صحة هذه الترصيحات، وتأكيدها 
أن موقعه�ا تع�رّض للقرصن�ة، اس�تمرت 
وس�ائل اإلع�الم الس�عودية يف هجومها عىل 

األساس نفسه.
وعنون�ت صحيف�ة »ع�كاظ« صفحتها 
األوىل عىل الش�كل اآلتي: »أم�ري قطر يتصل 
التع�اون  م�ن  بمزي�د  ويع�ده  بروحان�ي 
وتعزي�ز العالق�ات... وانفضح�ت لعبة نفي 

الترصيح�ات... الدوحة تواصل اس�تعطاف 
ماليل طهران«.

يف املقاب�ل، نرشت صفحة ع�ىل »تويرت« 
تحمل اس�م »األيادي السوداء« فيلماً بعنوان 
»األي�ادي الس�وداء... وثائقي�اً ع�ن املؤامرة 
الت�ي يقودها محمد ب�ن زاي�د وعصابة أبو 
ظبي«، يتناول ما سماه »األطماع التوسعية 
لإلم�ارات«. الفيلم الذي نال انتش�اراً كبرياً، 
وفاق عدد مشاهداته خالل ساعات األربعني 
ألف�اً، ع�رض تاري�خ الدول�ة اإلماراتية منذ 
انس�حاب بريطانيا م�ن الخلي�ج، وظهر يف 
الفيلم األمني الع�ام لحزب »األمة« اإلماراتي 
وراوي�اً  الدق�ي، معلق�اً  املحظ�ور، حس�ن 
تفاصيل يف الفيلم، باإلضافة إىل ش�خصيات 
ع�دة أخرى. ورصد الفيلم الذي يبدو أنه ُنّفذ 
باحرتافية، دور األمري محمد بن زايد يف الدول 
العربية و»تشويه صورة اإلخوان املسلمني«، 
ودور أبو ظبي يف »الثورات املضادة« وانقالب 
الرئي�س عب�د الفت�اح الس�ييس ع�ىل حكم 
محمد مريس، وكذلك دورها يف ليبيا واليمن، 
املنطق�ة  اإلم�ارات يف  ومخطط�ات ح�كام 

العربية.
وتناول الفيل�م دور اإلمارات يف س�وريا، 
وخصوصاً ما س�ماه »دعم اإلمارات لنظام 
)الرئي�س( بش�ار األس�د اقتصادي�اً ب�� 10 
مليارات دوالر« وفق ما أورده، باإلضافة إىل 
»مطامع إماراتية يف جنوب اليمن«. وأضاف 
أن أبو ظبي »زودت النظام السوري بتقنيات 
اتص�االت حديث�ة وصواري�خ، وقدم�ت ل�ه 
تس�جيالت لرصد معارضني«. وتحدث أيضاً 
عما س�ّماه »زنازي�ن الرعب« يف الس�جون 
اإلماراتي�ة، وم�ا يج�ري فيها م�ن »تحقيق 

محفوف بالتعذيب والتنكيل«.
تجدر اإلشارة إىل أن السعودية واإلمارات 
وم�رص كانت قد حجب�ت يف معرض الحملة 
نفس�ها ع�دداً م�ن املواق�ع القطري�ة، من 
بينه�ا مواق�ع »الجزي�رة« ووكال�ة األنب�اء 
القطرية، إضافة إىل حج�ب قناة »الجزيرة« 

يف اإلمارات.

السعودية واإلمارات وقطر تنشر »الغسيل الوسخ« يف مواقع التواصل االجتماعي

حرب دول اخلليج تتصاعد.. إعالميًا

عميد األرسى الفلسطينيني يرفض تعليق »اإلرضاب« يف السجون اإلرسائيلية

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تدعى جه�از األم�ن الوطن�ي للنظ�ام يف البحري�ن 
مجموعة واس�عة من النش�طاء املعارضني والحقوقيني يف 
املجم�ع األمن�ي بمدينة املح�رق يف محاول�ة إلجبارهم عىل 

التخيل عن أنشطتهم السلمية وفقا لقناة اللؤلؤة.
وقالت مصادر خاصة إن العديد من النشطاء مثلوا أمام 
عنارص من جهاز األم�ن الوطني بعضهم تم التحقيق معه 
وآخري�ن تم تهديدهم بالتعرض ألرسه�م يف حال لم يتخلوا 
عن أنش�طتهم سواء السياس�ية أو الحقوقية أو حتى عرب 

إبداء آرائهم عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وتزامن�ت حمل�ة جه�از األم�ن الوطن�ي م�ع الهج�وم 
الوحيش عىل س�احة الفداء قرب منزل أعىل مرجعية دينية 
يف البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيىس قاسم يف 

منطقة الدراز غرب العاصمة املنامة.
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قال شاهد إن طائرات حربية نفذت ثالث رضبات جوية 
عىل مدينة درنة الليبية، أمس االثنني، بعد أيام من شن مرص 
غارات عىل معسكرات للجماعات املسلحة يف املدينة ضد من 

تقول إنهم مسؤولون عن قتل مسيحيني مرصيني.
ول�م ي�رد أي تأكي�د عس�كري للرضب�ات الجوي�ة من 
مسؤولني يف ليبيا أو مرص كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عنها.
لك�ن العقيد أحم�د املس�ماري املتحدث باس�م الجيش 
الوطني الليبي قال للصحفيني يف بنغازي يف وقت متأخر من 
مساء األحد إن الجيش ينسق مع نظريه املرصي الرضبات 
الجوي�ة. واس�تهدفت الغ�ارات يف مطلع األس�بوع مخازن 

الذخرية ومعسكرات العمليات.
وقال الش�اهد إن هجوم�ا أصاب املدخ�ل الغربي لدرنة 

وأصابت غارتان أخريان منطقة الظهر الحمر يف الجنوب.
وكان�ت مقاتالت مرصية نفذت رضب�ات عىل درنة يوم 
الجمعة بعد س�اعات من فتح متش�ددين ملثمني النار عىل 
حافالت يف طريقها إىل دير من مسافة قريبة قبل أن يصعدوا 
عىل متنها ويواصلوا هجومهم يف محافظة املنيا مما أسقط 
29 قتيال و24 مصابا.وأعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته عن 
الهجوم يف مرص وهو األحدث الذي يستهدف مسيحيني بعد 
تفجريين يف كنيستني الش�هر املايض أسفرا عن مقتل أكثر 

من 45 شخصا وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عنهما.
ونف�ذت مرص، الت�ي هاجمت درنة ثانية الس�بت، عددا 
من الرضب�ات الجوية عىل ليبيا من�ذ أن غرقت يف قتال بني 
الفصائ�ل يف الس�نوات التالية للحرب األهلي�ة التي أطاحت 
بمعم�ر الق�ذايف ع�ام 2011.وحقق�ت جماعات إس�المية 
متش�ددة بينها تنظيم »داعش« مكاسب عىل األرض خالل 
الفوىض.وتدعم مرص الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة 
حفرت الذي يقاتل جماعات إس�المية متش�ددة ومس�لحني 

آخرين يف بنغازي ودرنة منذ أكثر من عامني.

السلطات البحرينية
 تشن محلة ضد نشطاء وحقوقيني 

إلجبارهم عىل الصمت 

مقاتالت »غري معروفة« تقصف مواقع 
اجلامعات املسلحة يف ليبيا        بغداد / المستقبل العراقي

قالت رشكة بزنس نيوز مالكة جريدة البورصة 
إن الس�لطات املرصي�ة حجب�ت موق�ع الصحيفة 
االقتصادي�ة الب�ارزة عىل االنرتنت، موس�عة بذلك 
حملتها التي بدأت األس�بوع املايض لحجب املواقع 
الت�ي تق�ول إنه�ا تدع�م اإلره�اب أو تب�ث أخبارا 
مفربكة. وحجبت مرص عددا من املواقع اإلخبارية 
بم�ا يف ذلك مواق�ع الجزيرة وهافينجتون بوس�ت 
بالعرب�ي ي�وم األربع�اء عقب إج�راءات مماثلة يف 

السعودية واإلمارات.
ويش�ري حج�ب موق�ع صحيف�ة البورصة إىل 
محاولة أكثر توس�عا للسيطرة عىل وسائل اإلعالم 
الخاصة.  وصحيف�ة البورصة هي صحيفة مالية 
مقروءة عىل نطاق واس�ع وبعيدة بشكل عام عن 
السياس�ة وتعكس وجهات نظ�ر مجتمع األعمال 

املؤيد للدولة بشكل كبري. وقال بيان لرشكة بزنس 
ني�وز إن الس�لطات حجبت أيض�ا موقع صحيفة 
)دي�يل ني�وز إيجيبت( ش�قيقة جري�دة البورصة 
باللغ�ة اإلنجليزية. وجاء يف البي�ان أن »دييل نيوز 
إيجيبت والبورصة تس�تنكران استمرار اإلجراءات 

التعسفية وحجب موقعي الصحيفتني«.
وأعلن�ت م�رص الش�هر امل�ايض ف�رض حال�ة 
الطوارئ يف جميع أنحاء البالد ملدة ثالثة أشهر بعد 
مقتل 45 ش�خصا يف تفجريين انتحاريني استهدفا 
كنيس�تني لألقباط األرثوذكس. ويف كلمته لإلعالن 
عن حال�ة الطوارئ بعد س�اعات م�ن الهجومني، 
حذر الرئيس عبد الفتاح الس�ييس اإلعالم من عدم 

توخي الحذر يف تغطيته لألحداث يف مرص.
وقالت مصادر أمنية لرويرتز األس�بوع املايض 
إن م�رص حجبت 21 موقع�ا إلكرتوني�ا النتمائها 
لجماع�ة اإلخوان املس�لمني املحظ�ورة أو لتمويل 

قط�ر لها. وقالت بزنس نيوز إنها لم ُتخطر من أي 
جهة بق�رار حجب موقعي الصحيفتني اململوكتني 
لها ودوافعه، مضيفة أن املوقعني »لم يرد اسميهما 

ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا«.
وت�م التحف�ظ عىل أم�وال الرشكة يف ديس�مرب 
كان�ون األول بس�بب ص�الت مزعوم�ة بجماع�ة 
اإلخوان املسلمني. وتنفي الرشكة هذه االتهامات.

وقال�ت الرشك�ة يف بيانه�ا الصادر ي�وم األحد 
»إزاء ه�ذه االنته�اكات املتتالي�ة والت�ي ال نعرف 
متى س�تتوقف نح�ن مضطرون للتذك�ري بأن كل 
املعلوم�ات ع�ن الرشك�ة ومس�اهميها وقوائمها 
املالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية 
املعني�ة وفق�ا للقان�ون«. وتعرض�ت مواقع مثل 
)م�دى مرص(، ال�ذي يصف نفس�ه بأن�ه تقدمي 
وال صلة له باإلس�الميني أو بقط�ر، للحجب أيضا 

األسبوع املايض.
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الربيطاني�ة  الرشط�ة  قام�ت 
بمداهم�ات جدي�دة ادت اىل اعتق�ال 
اط�ار  يف  االش�خاص  م�ن  املزي�د 

التحقيقات باعتداء مانشسرت.
وبعد ستة أيام عىل تفجري سلمان 
العبيدي نفسه مساء االثنني يف ختام 
حفلة موس�يقية ما ادى اىل س�قوط 
قتي�ال و116 جريح�ا، رجح�ت   22
وزيرة بريطاني�ة ان يكون أعضاء يف 

شبكة االنتحاري ال يزالون طلقاء.
مداهم�ات  الرشط�ة  ونف�ذت 
جديدة يف عدة مواقع يف ش�مال غرب 
مانشسرت أسفرت عن توقيف شابني 

احدهما عم�ره 25 عاما والثاني 19 
عاما، ما يرفع عدد املوقوفني يف هذه 

القضية حتى اآلن اىل 13 شخصا.
وردا عىل س�ؤال من هيئة االذاعة 
الربيطاني�ة »بي بي يس« حول ما اذا 
كان بعض أعضاء ش�بكة العبيدي ال 
يزال�ون طلقاء، أجاب�ت وزيرة األمن 

الداخيل آمرب رود »يحتمل ذلك«.
واضاف�ت »يف الحقيقة العملية ال 
ت�زال يف أوجها، لذا حت�ى انتهائها ال 

يمكننا التأكد باملطلق انها أغلقت«.
وكش�فت الرشطة ع�ن تفاصيل 
متعلقة بكيفي�ة إجراء التحقيق منذ 
االثن�ني. وأوضح�ت أنه ت�م التعرف 
إىل منف�ذ االعتداء خالل »س�اعتني« 

وبعده�ا قام�ت بجم�ع »معلومات 
العبي�دي  ح�ول  لالهتم�ام  مث�رية 
وأوس�اطه واألمور املالية املتعلقة به 
واألماكن التي زاره�ا وطريقة صنع 
العب�وة الناس�فة واملؤامرة األوس�ع 
نطاقا«.وت�م اعتق�ال وال�د العبيدي 
وأحد اخوته يف ليبيا. وكان والده من 
عنارص الجماعة املتطرفة املقاتلة يف 
ليبيا التي كانت ناش�طة بشكل كبري 
يف تسعينات القرن املايض واملعارضة 
للزعي�م الليب�ي معم�ر الق�ذايف الذي 
اطي�ح ب�ه الع�ام 2011، كم�ا ق�ال 
مس�ؤول امني يف طرابل�س لفرانس 
التكف�ريي  داع�ش  برس.وتبن�ى 
االعت�داء ال�ذي يأتي بينم�ا يضاعف 

التكفريي�ون هجماته�م يف اوروب�ا، 
ويف وق�ت يخ�رون مناط�ق تح�ت 

سيطرتهم يف سوريا والعراق.
ونرشت الرشطة مس�اء الس�بت 
ص�ورا التقطته�ا كام�ريات املراقبة 
للعبيدي يرتدي سرتة سوداء ورسوال 
جينز وينتعل ح�ذاء رياضيا ويحمل 
حقيب�ة ظه�ر، ووجهت ن�داء إىل اي 
ش�هود محتمل�ني ملحاول�ة معرف�ة 
س�بقت  الت�ي  األي�ام  يف  تحركات�ه 
االعتداء.وقال بي�ان الرشطة ان احد 
آخ�ر األماك�ن التي توج�ه اليها قبل 
تنفي�ذ هجومه كان ش�قة يف وس�ط 
املدين�ة، حيث يعتقد ان�ه أنهى هناك 

تجهيز العبوة.

مرص تشن »محلة منظمة« عىل »مواقع االرهاب« يف االنرتنت

الرشطة الربيطانية تعتقل املزيد من املشتبه هبم بتفجري مانشسرت
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قال�ت هيئ�ة األرسى واملحرري�ن الفلس�طينية ونادي األس�ري 
الفلسطيني إن عضو اللجنة املركزية لحركة فتح املعتقل يف إرسائيل 
مروان الربغوثي رفض تعليق إرضابه عن الطعام املتواصل منذ 42 

يوما حتى تحقيق عدة مطالب.
وعل�ق مئ�ات املعتقلني الفلس�طينيني يف الس�جون االرسائيلية 
ارضاب�ا عن الطعام الس�بت بدأ يف 17 نيس�ان بع�د حصولهم عىل 

مطالب بتحسني اوضاعهم الحياتية داخل هذه السجون.
وأوضح�ت الهيئة ونادي األس�ري يف بيان مش�رتك ان الربغوثي 
رف�ض تعلي�ق إرضابه حت�ى عودت�ه إىل س�جن هداريم )ش�مايل 
إرسائي�ل( حيث كان يقبع قب�ل بدء اإلرضاب وذل�ك لالجتماع مع 
اللجنة املمثلة ملعتقيل الفصائل الفلسطينية لبحث تعليق اإلرضاب 

معهم.
وذكر البيان أن رفض الربغوثي املوجود حاليا يف س�جن الجلمة 
)ش�مال( تعليق إرضابه جاء »لضمان عودة األرسى إىل س�جونهم 
الت�ي كان�وا فيه�ا قب�ل ب�دء اإلرضاب وعدم ف�رض أي�ة عقوبات 

بحقهم«.
ومنذ إعالن املعتقلني الفلس�طينيني دخولهم يف إرضاب مفتوح 
ع�ن الطع�ام يف 17 نيس�ان املايض نف�ذت الس�لطات اإلرسائيلية 
إج�راءات عقابية بحق املعتقل�ني املرضبني ومنها نق�ل عدد كبري 
منهم إىل سجون أخرى.ولم تعرف عىل نحو دقيق تفاصيل االتفاق 

ح�ول انه�اء االرضاب. وق�ال املس�ؤول ع�ن األرسى يف الس�لطة 
الفلسطينية عيىس قراقع السبت انه سيتم االعالن عنها »قريبا«.

وقالت متحدثة باسم س�لطات السجون االرسائيلية السبت ان 
االتف�اق ينص عىل الس�ماح للمعتقلني بزيارتني يف الش�هر مقابل 
زيارة واحدة من قبل. وكان هذا احد املطالب الرئيس�ية للمرضبني 

عن الطعام.
يف املقابل لم يحصل املرضبون عن الطعام عىل امكانية الحصول 
عىل هواتف عامة يف الس�جون كما كانوا يطالبون، حسب املتحدثة 

نفسها.
خ�اض معتقل�ون االرضاب بدعوة م�ن الربغوث�ي وانضم اليه 
االم�ني العام للجبهة الش�عبية احمد س�عدات وكري�م يونس الذي 

يعترب من اقدم املعتقلني الفلسطينيني.
ويق�در عدد املعتقل�ني الفلس�طينيني يف الس�جون االرسائيلية 
بنح�و 6500 معتقل بينهم عرشات النس�اء واالطفال، وبينهم 29 
معتقال منذ ما قبل اتفاق اوس�لو للس�الم ال�ذي وقع بني الجانبني 

الفلسطيني واالرسائييل يف 1993.
وق�ام االرسى بارضابه�م ع�ن الطع�ام للفت النظ�ر اىل تردي 
اوضاعه�م وادان�ة النظ�ام القضائ�ي االرسائي�يل املطب�ق ع�ىل 

الفلسطينيني يف االرايض املحتلة.
وق�اد الربغوث�ي اإلرضاب املفت�وح ع�ن الطع�ام يف الس�جون 
اإلرسائيلي�ة بمش�اركة نحو ألف معتق�ل ألربعني يوم�ا للمطالبة 

بتحسني ظروفهم املعيشية.
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اس�تناداً لق�رار مجلس الوزراء املرقم )210( لس�نة 2016 وكتاب قس�م 
التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1464 يف 2017/5/25 (.

تدع�و )محافظة البرصة / العق�ود الحكومية( إىل عط�اءات مغلقة من 
مقدم�ي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مرشوع )الربط الكهربائي 

لألبنية الجديدة يف املستشفى الجمهوري العام لوجود شبكة كهربائية(
- الكلف�ة التخميني�ة )410.000.000( أربعمائ�ة وع�رشة مليون دينار 

عراقي ضمن برنامج البرتو دوالر لعام 2017 
- مدة التنفيذ )60 يوم ( .

- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / الع�ارشة   والصنف / كهرباء – 
ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف هذا املجال / تبويب املرشوع 

)88,2,10,2,16,43,3( ) بعرض فني (  .
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية العامة رقم )2( لعام 2014 

، والصادر من وزارة التخطيط ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثاني�اً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافية من )مديرية العقود الحكومية  /قسم التعاقدات / شعبة االعالن( 
يف العن�وان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة .
ثالث�اً- تش�مل متطلب�ات التأهيل ) ع�ىل إن تكون العطاءات مس�تجيبة 

ملتطلبات املشرتي (  ما ييل :
1- القدرة املالية:

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

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

2- معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبعة سنوات يجب ان ال يقل عن 
)3.690.000.000(  ثالثة مليار وس�تمائة وتسعون مليون دينار عراقي  
محسوبة من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة 

او تلك املستمرة خالل السنوات ) 7 (
الخربة والقدرة الفنية:

أ - متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مق�دم العط�اء توضي�ح املقدرة 
املالي�ة وتوف�ر امل�وارد املالية كالس�يولة النقدية ال يقل ع�ن مبلغ قدره 
)136.666.000 ( مائة وس�تة وثالثون مليون وس�تمائة وستة وستون 

الف دينار عراقي
ب-عىل مق�دم العطاء أن يقدم دلي�اًل موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية 

متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عق�ود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 

وللسنوات ) 5( الخمسة السابقة وبمبلغ ال يقل عن  )  246.000.000( 
مائتان وس�تة واربع�ون  مليون دينار عراقي لتنفي�ذ عقود مماثله 
ألعم�ال هذا العقد و تم انجازها بنج�اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  
حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنلوجيا املس�تخدمة املشار 

اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
ج- توفر الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معاير التأهيل 

)القسم الثالث وثيقة اإلشغال (
 رابعاً- يمكن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية 
من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رسم غر مسرتد  
)100.000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 

. 2017/5/31
 خامس�اً- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل ي�وم الثالثاء املصادف  
6/13  /2017 الس�اعة 2:00 ظهرا حس�ب التوقي�ت املحيل ملدينة 
البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة 
س�يتم رفضها. س�يتم فتح العط�اءات فعليا  وبوج�ود ممثلني عن 

املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2017/6/13.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرفق بجمي�ع العطاءات ضم�ان العطاء بقيمة 
)4.100.000( اربعة مليون ومائة الف  دينار عراقي عىل شكل صك 
مصدق او س�فتجة او خط�اب ضمان نافذ ملدة 28 ي�وم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات
س�ابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.
تاس�عاً- اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم العطلة .
ع�ارشاً- للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقب�ل االحال�ة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضي�ات املصلحة 
العام�ة وال يحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

ذلك .
إحدى عرش-  العنوان املش�ار إليه أعاله*: لجنة بيع التنادر / قسم 
التعاقدات / مديرية العقود الحكومية /   ديوان محافظة البرصة / 

محافظة البرصة / جمهورية العراق.

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

)مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول(
مرشوع )الربط الكهربائي لألبنية اجلديدة يف مستشفى اجلمهوري العام لوجود شبكة كهربائية(

مناقصة )4/ كهرباء توزيع ج /2017 (

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية

العدد:ب/  2484
التاريخ: 29 /2017/5

اعالن
القطع�ه املرقم�ه 1884طاب�و رصف 
ورشكائه�ا كل من عيل ماجد محس�ن 
وس�كينه مزهركاظ�م. وع�يل جب�ار 
يف  االم�ام  ح�ي  يف  الواقع�ه  جلع�وط 
وأنه�م مس�افرون  الغرب�ي  الحم�زه 

خارج البلد

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
مكت�ب البح�ث االجتماعي يف املس�يب                     

العدد/373/بحث/2017
اعالن

اىل املدعى عليه/ عالء عباس اسماعيل
لق�د اقام�ت املدعي�ة )انتص�ار يارس 
محان( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
والت�ي تطلب فيه�ا الحك�م بالتفريق 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل  القضائ�ي 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
عالء اسد عبد الحسني ومختار منطقة 
املس�يب ح�ي املوظفني املدع�و كاظم 
كري�م مه�دي علي�ه ق�ررت املحكم�ة 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذة املحكمة صباح يوم 
املرافعه املصادف 2017/6/4ويف حالة 
ع�دم الحضور س�وف تج�ري املرافعه 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
امر موىس حميد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 471 / ش / 2016 

اعالن
اىل املدعى عليه / سامي حسون محمد – مجهول محل االقامة 

اقامت املدعية مروه سعيد شامل الدعوى املرقمة 471 / ش / 2016 
والت�ي تطلب فيها التفري�ق للهجر بينها وبين�ك وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك قررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني محليتني وقد 
تم تحديد يوم 5 / 6 / 2017 موعدا للمرافعة بالدعوى اعاله وعليك 
الحض�ور باملوع�د اعاله ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد 176 / ب / 2017 

اعالن
املدعي / شاكر محمود حسن 

املدعى عليهما / 1 – ايوب صالح مهدي .
2 – ايمان عبد الجبار حسني .

اق�ام املدعي الدع�وى املرقم�ة 176 / ب / 2017 عليكما امام هذه 
املحكمة يطلب فيها عدم نفاذ ترصف املدعى عليه االول ببيع العقار 
املرقم 1 / 448 مقاطعة 6 اىل املدعى عليها الثانية بحقه وقد اعيدت 
ورقة التبليغ من قبل القائم بالتبليغ مرشوحا عليها مجهولية محل 
اقامتكم�ا – عليه تقرر تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني محليتني بيوم 
املرافعة املصادف 6 / 6 / 2017 الساعة التاسعة صباحا بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة ويف حالة عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب 

عنكما قانونا ستجري املرافعة بحقكما غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
عدنان حسني عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد 43 / ب / 2017 

اعالن
املدعي / كوان طه ويل 

املدعى عليهما / 1 – احمد حسني محمد .
2 – عالء حسني محمد 

اقام�ت املدع�ي الدع�وى املرقم�ة 43 / ب 
/ 2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة ادع�ى فيها 
انك�م رشكاء مع�ه يف محطة الوس�يل لبيع 
املنتج�ات النفطي�ة الواقع�ة يف الخال�ص – 
ناحية العظيم واملش�يدة عىل االرض 2 / 55 
مقاطع�ة 31 أم الكرام�ي وان حصت�ه من 
االرباح 56 % ويطلب اس�تحقاقه للفرتة من 
21 / 1 / 2010 لغاي�ة 31 / 12 / 2011 
وقدر استحقاقه 000 ، 000 ، 450 اربعمائة 
وخمس�ون مليون دين�ار وطل�ب الزامكما 
بالتضامن وقد اعيدت ورقة التبليغ من قبل 
القائ�م بالتبليغ مرشوحا عليه�ا مجهولية 
محل اقامتكم�ا عليه تق�رر تبليغكم اعالنا 
بصحيفتني محليتني بيوم املرافعة املصادف 
13 / 6 / 2017 الس�اعة التاس�عة صباحا 
بالحضور امام هذه املحكمة ويف حالة عدم 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا 
س�تجري املرافعة بحقكما غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض
عدنان حسني عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد 368 / ب / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه / مهند عمران موىس 

م / تبليغ 
اق�ام املدعي ) راش�د عايد راش�د ( الدعوى البدائي�ة املرقمة 368 / ب 
/ 2017 وطل�ب فيه�ا ازالة ش�يوع العقار املرقم 97 / 2 – الحس�ينية 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم يف الوق�ت الحارض قررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني اس�تنادا لن�ص امل�ادة 21 م�ن قانون 
املرافع�ات املدنية والحضور امام هذه املحكم�ة يوم املرافعة املصادف 
4 / 6 / 2017 وبخالف�ه س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفق 

القانون.
القايض عيل غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد 367 / ب / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه / مهند عمران موىس 

م / تبليغ 
اق�ام املدعي ) مصطفى عايد راش�د ( الدع�وى البدائية املرقمة 367 / 
ب / 2017 وطلب فيها ازالة ش�يوع العقار املرقم 97 / 1 – الحسينية 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم يف الوق�ت الحارض قررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني اس�تنادا لن�ص امل�ادة 21 م�ن قانون 
املرافع�ات املدنية والحضور امام هذه املحكم�ة يوم املرافعة املصادف 
4 / 6 / 2017 وبخالف�ه س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفق 

القانون.
القايض عيل غافل وايل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 342 / 2017 

اىل / املنفذ عليه / مروان خضر محمود 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او موقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الصويرة خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار الحك�م املرق�م 146 / ش / 2017 يف 14 / 3 / 2017 والصادر 

من محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 447 / ش / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه / حسني كاظم مجيد 

اقامت املدعية / زهراء سعود مجيد الدعوى املرقمة اعاله امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيه�ا تصحيح قرار ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ املفوض عباس عبد الحسني معيزل لذا 
تقرر تبلغ�ك بالنرش يف صحيفتني يوميت�ني محليتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف جلس�ة املرافع�ة املواف�ق 4 / 6 / 2017 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون .
القايض عيل غافل وايل
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  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بح�ث وزير النقل كاظم فنج�ان الحمامي مع، 
السفري االذربيجاني زيادة عدد الرحالت الجوية 

بني بغداد وباكو«.
واف�اد اعالم ال�وزارة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »الحمامي التقى سفري جمهورية 
أذربيجان رامز غفاروف، وبحث معه زيادة عدد 

الرحالت الجوية بني بغداد وباكو«.
وبني الحمامي بحسب البيان ان »الوزارة تتطلع 
ملزيد من التواصل والتعاون مع الرشكات العاملية 
التي لديها تجارب عدي�دة ويمكن ان يكون لها 

دورا واضحا يف مشاريع الوزارة املختلفة«.
م�ن جانبه أب�دى غف�اروف تعاون ب�الده مع 
الع�راق لتطوي�ر قط�اع النق�ل يف الع�راق عرب 
توظيف جميع امكانات الرشكات االذربيجانية 
وجعله�ا يف خدمة مش�اريع وزارة النقل وكذلك 

زيادة عدد الرحالت بني البلدين.
يذكر خط الطريان الجوي بني العراق وأذربيجان 
يش�هد أقب�اال كبريا من املس�افرين مل�ا فيه من 

رحالت ترفيهية ودينية.
العام�ة  الرشك�ة  ب�ارشت  اخ�رى  م�ن جه�ة 
للمس�افرين والوفود، باع�ادة العوائل النازحة 
اىل مدينة املوصل اس�تنادا إىل توجيهات الس�يد 
الوزير كاظ�م فنجان الحمام�ي وضمن جهود 
وزارة النق�ل يف اللجن�ة العلي�ا ألغاث�ة واي�واء 
النازح�ني .وق�ال مدير ع�ام الرشكة عب�د الله 
لعيبي: انه بالتعاون مع وزارة الهجرة والجهات 
املعنية تم وضع خطة ألعادة العوائل املوصلية يف 
املحافظات الجنوبية اىل مناطقهم األصلية التي 
تم تحريرها يف محافظة نينوى.واوضح ان »تم 
انط�الق عدد من حافالت الرشك�ة اىل محافظة 
النارصي�ة كمرحل�ة اوىل ث�م بقي�ة املحافظات 

االخ�رى اىل ان يتم إع�ادة كل العوائ�ل النازحة 
يف جمي�ع املحافظ�ات العراقي�ة اىل منازله�م.

وأش�ار اىل ان »الرشك�ة حريص�ة ع�ى خدم�ة 
املواط�ن العراق�ي يف كافة املناس�بات واملناطق 
العراقي�ة كونها اح�دى تش�كيالت وزارة النقل 
ومن مؤسس�ات الدولة الخدمية املعنية بتقديم 
الخدم�ة للمواط�ن العراقي.يذك�ر ان »الرشكة 
العامة لنقل املس�افرين والوفود تواصل عملها 
من�ذ انطالق عملي�ات قادمون ي�ا نينوى وعى 
مرحلتني وفق انس�يابية عالي�ا االول هو اجالء 
العوائل النازحة من املناطق التي تشهد عمليات 
عسكرية اىل مناطق االيواء الخاصة ثم اعادتهم 
بعد تحريره�ا اىل مناطقهم األصلية.كما اعلنت 
الرشك�ة العام�ة لنقل املس�افرين والوفود، عن 
تواصل عملها لنقل النازحني ضمن جهود وزارة 
النقل يف اللجن�ة العليا الغاثة وايواء النازحني يف 
كافة املحاور التي خصصت لعملية النقل.وقال 
لعيب�ي: ان حاف�الت الرشك�ة نقل�ت اكثر من ) 
1688818 ( نازح منذ بداية عمليات قادمون يا 
نينوى يف 16/10/2016 ولغاية 27/5/2017.

وأوضح: ان مالكات الرشكة مس�تمرة يف عملية 
النق�ل ليال ونه�ارا بالتزام�ن مع تق�دم قواتنا 
االمني�ة وتحقي�ق االنتص�ارات ع�ى عصابات 
داع�ش االرهابي باالضاف�ة اىل املبارشة بعملية 
نقل واعادة العوائل من املحافظات الجنوبية اىل 
مناطقه�م التي تم تحريره�ا يف مدينة املوصل.

وأك�د املدي�ر الع�ام: ان توصيات الس�يد الوزير 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي ومتابعته املس�تمرة 
باالضاف�ة اىل تظاف�ر جهود جمي�ع العاملني يف 
الرشك�ة والعمل كفريق واحد ه�ي التي اثمرت 
عى ضمان انس�يابية عملية النقل منذ انطالق 
العمليات اىل يومنا هذا دون حصول اي تأخري يف 

هذا العمل االنساني.

وزير النقل يبحث مع السفري االذربيجاين زيادة الرحالت اجلوية بني بغداد وباكو
املسافرين والوفود تباشر بإعادة العوائل النازحة إىل املوصل
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العراق يستأنف مفاوضاته 
مع صندوق النقد الدويل 

االربعاء املقبل يف عامن

حمافظ البرصة يعلن انجاز مرشوع البنى التحتية ملنطقة البكر واألحرار خالل »3« اشهر

الرتبية تعلن اسامء املرشحني لإلرشاف الرتبوي وتدعوهم للمراجعة

التجارة: الكميات املسوقة من حمصول احلنطة املحلية جتاوزت املليون طن

الداخلية  تضبط مزورًا وثالثة معقبني يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در مس�ؤول يف الحكوم�ة 
سيس�تأنف  الع�راق  ب�أن  العراقي�ة، 
مفاوضات�ه مع صن�دوق النقد الدويل 
االربعاء املقب�ل يف العاصم�ة االردنية 
عمان لبحث اتفاق التعاون االئتماني 

الذي وقعه يف العام 2015.
وقال املصدر الذي فضل عدم الكش�ف 
عن أس�مه ، إن »وفد عراقي برئاس�ة 
وزي�ر املالية وكالة عبد الرزاق العيىس 
، سيس�تأنف االربعاء املقبل مباحثاته 
م�ع صن�دوق النق�د والبن�ك الدوليني 
بش�أن اتفاق التعاون االئتماني الذي 
وقع�ه العراق يف العام 2015 للحصول 
عى قرض 3 ملي�ارات دوالر بفائدة ال 

تتجاوز ٪2«.
العراق�ي يض�م  »الوف�د  أن  وأض�اف 
محاف�ظ البن�ك املركزي ع�ي العالق ، 
ومستش�ار رئي�س الوزراء للش�ؤون 
 ، صال�ح  محم�د  مظه�ر  املالي�ة 
ومس�ؤولني يف وزارات النف�ط واملالية 

والتخطيط«.
واختت�م الوفد العراقي يف 26 نيس�ان 
2017 مباحثات�ه م�ع صن�دوق النقد 
والبن�ك الدولي�ني ضم�ن اجتماع�ات 
الربيع الت�ي دامت أيام�اً يف العاصمة 

األمريكية واشنطن.
وكان املستش�ار امل�ايل لرئيس مجلس 
الوزراء، مظه�ر محمد صالح، وصف 
يف24 نيسان 2017، املباحثات العراقية 
م�ع صندوق النقد ال�دويل باإليجابية، 
مؤكداً أن االحتياطيات الدولية للعراق 
مازالت ضمن مس�توى األمن، مشريا 
إىل أن البن�ك الدويل وع�د بدعم الربامج 
التمويلي�ة للنهوض بالبني�ة التحتية 

وإعادة االعمار.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة ماجد النرصاوي إن مرشوع أعمال 
البنى التحتية يف منطقة البكر واألحرار وسط املحافظة 
س�ينجز خ�الل االش�هر الثالث�ة املقبلة، فيم�ا وجهت 

الرشكة املنفذة للمرشوع باإلرساع بإنجاز أعمالها.
وقال النرصاوي خالل جولة لالطالع عى املش�اريع التي 
قي�د االنجاز يف ع�دد من مناطق البرصة، ش�ملت البكر 
واألحرار والش�ارع التجاري واملعقل، ان »نس�بة انجاز 
م�رشوع مجاري منطق�ة البكر وصل�ت اىل 80٪، فيما 
س�ينجز مرشوع املياه خالل اي�ام«. واوضح ان »هذه 
املنطقة ستش�مل بشبكة مياه لإلس�الة وكذلك شبكة 

للرصف الصحي التي س�يتم فصلها عن ش�بكات مياه 
األمطار وكذلك تبليط ش�وارعها باإلس�فلت وأرصفتها 

بالطابوق املقرنص« .كما اعلن محافظ البرصة املبارشة 
بتنفي�ذ الخط�وط الناقلة للمي�اه الثقيل�ة واألمطار يف 
منطق�ة املعقل والش�ارع التج�اري وس�ط املحافظة، 
وفيم�ا اعترب املرشوع بأنه ينف�ذ ألول مرة يف املحافظة، 
لف�ت املحاف�ظ اىل انجاز العمل بالخط الناقل يف ش�ارع 
الرتبية باملعقل خالل ثالثة أيام« .وقال النرصاوي خالل 
جولة لالطالع عى املشاريع التي قيد االنجاز يف عدد من 
مناط�ق الب�رصة، ان »هذه الخطوط س�تخدم املنطقة 
خ�الل فصل الش�تاء لترصي�ف املياه، كما س�تخدمها 
خ�الل فصل الصيف من خالل س�حب املياه الجوفية يف 
املنطقة« .واش�ار اىل انه »وجه املنفذين لهذه املشاريع 

بعدم قلع األرصفة أثناء العمل إال إذا كانت مترضرة.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلنت وزارة الرتبية، اس�ماء املرش�حني 
اىل  اياه�م  داعي�ة  الرتب�وي،  ل�إلرشاف 
مراجع�ة املديري�ات العام�ة التابعة لها 

لغرض االطالع عى اسمائهم.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة، تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إن »املديري�ة العامة لإلرشاف 
الرتبوي أعلنت اسماء املرشحني لإلرشاف 
الرتب�وي ال�واردة عن طريق االس�تمارة 

ان  الخاصة«.واض�اف،  االلكرتوني�ة 
»الوزارة ارسلت قائمة بأسماء املرشحني 
ل�إلرشاف الرتب�وي اىل املديري�ات العامة 
للرتبي�ات يف بغ�داد واملحافظات، لغرض 
تدقيق االضابري الش�خصية للمرش�حني 

وملء االستمارات الرتشيحية للمستوفني 
منهم ال�رشوط والضوابط«.واش�ار اىل، 
ان »ال�وزارة دع�ت املتقدم�ني لإلرشاف 
الرتبوي مراجعة املديريات العامة التابعة 

لها، لغرض االطالع عى اسمائهم.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة ، ان 
الكميات املسوقة من الفالحني واملزارعني ملحصول الحنطة 
املحلي�ة للموس�م التس�ويقي الح�ايل بلغ�ت )1137861 
( ط�ن .وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة هيثم الخش�ايل يف بيان 
تلقته«املستقبل العراقي« ان الكميات املسوقة من الحنطة 
املحلي�ة درج�ة اوىل بلغت )993772( ط�ن ودرجة ثانية ) 
131995( طن ودرجة ثالث�ة )12094( طن حيث توزعت 
تلك الكميات عى محافظة واسط  التي احتلت املرتبى االوىل 

بكمية بلغ�ت (433781( ط�ن وجاءت باب�ل ثانيا بكمية 
)125690( ط�ن و الديواني�ة  ثالثا بكمية )108438( طن 
فيما احتلت النجف رابعا بكمية  )101715(  طن .من جانبه 
اكد مع�اون مدير عام الرشكة لش�وؤن االس�ترياد رياض 
مهدي املوس�وي ،ع�ى رضورة  التخطيط االمثل  يف عملية 
اس�تالم الحب�وب يف املواقع دون تأخري دخول الش�احانات 
،مشريا اىل استمرارقسم النقل والورشة يف  الرشكة بعملية 
مناقل�ة الحنطة من املواقع التي ش�هدت امت�الء طاقاتها 
الخزنية باالضافة اىل الكميات املتوقع مناقلتها خالل االيام 

املقبلة وبالتنسيق مع قسم التسويق.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

ضبطت وزارة الداخلية, مزوراً وثالثة 
معقب�ني يف موقعي تس�جيل املرور يف 
الحس�ينية والتاجيات, فيما أش�ارت 
وس�نويات  معام�الت  ضبط�ت  إىل 

مزورةكانت بحوزتهم.
وذكر تقرير ملكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلي�ة, اطلع�ت علي�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »مف�ارز مكتب تفتيش 
املرور التابع ملديري�ة تفتيش بغداد يف 

مكت�ب املفتش العام ل�وزارة الداخلية 
املزوري�ن  أح�د  القب�ض ع�ى  ألق�ت 
وضبط�ت بحوزته 3 س�نويات أصلية 
م�ع )بليت�ات( رق�م ش�ايص مركب�ة 
أصلي�ة غ�ري مس�قطة، وم�ن خ�الل 
تدقيق رقم ش�ايص املركب�ة مع أصل 
السنوية الحظت املفرزة وجود تالعب 
يف رقم الشايص«، مشرياً إىل أن »املفرزة 
نظم�ت محرض ضبط اص�ويل ودونت 
اق�وال املزور املخالف وتم تس�ليمه اىل 
مكت�ب مكافحه إج�رام الزهور بغية 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.
وأضاف التقرير, أن »ممفارز تفتيش 
املرور تمكنت أيض�ًا من إلقاء القبض 
عى ثالث�ة معقبني يف موقع تس�جيل 
التاجي�ات وضبط�ت بح�وزة  م�رور 
احدهما اس�تمارات تس�جيل مركبات 
ع�دد 4 فض�اًل ع�ن وكاالت خاص�ة 
وس�نويات مصورة ال تع�ود له بصلة 
قانوني�ة، وضبط�ت م�ع الثان�ي عدد 
م�ن الس�نويات األصلي�ة ووص�والت 
محاسبة 68 واس�تمارات نقل ملكية 

م�ع لوح�ات أصلي�ة ع�دد)2(، فيما 
ضبطت مع املعقب الثالث 4 معامالت 
ومستمس�كات  جباي�ة  ووص�والت 
مص�ورة ال تعود له بصل�ة قانونية«, 
الفت�ًا إىل أن »املعقب�ني الثالث�ة كان�وا 
يرومون ترويج املعامالت داخل موقع 

مرور التاجيات«.
وتاب�ع, أن »املفرزة التفتيش�ية دونت 
افادات املخالفني وس�لمتهم اىل مركز 
رشط�ة ش�اطئ التاجي بغي�ة اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.

كهرباء اجلنوب تصادق عىل »150« مرشوعًا لفك 
االختناقات يف شبكة توزيع املحافظات اجلنوبية

النفط ينخفض مع زيادة منصات احلفر االمريكية

   بغداد/ المستقبل العراقي

ص�ادق مدير عام توزيع كهرباء الجنوب محمد عبد األمري الحلفي عى )150( 
مرشوع�ًا لفك اإلختناق�ات الحاصلة يف ش�بكة التوزيع ملحافظ�ات الجنوب ) 
البرصة ، ذي قار ، ميسان ، املثنى(«.وقال الحلفي  خالل االجتماع الذي عقده 
يف مق�ر املديري�ة العام�ة لتوزيع كهرباء الجن�وب مع مدي�ري توزيع املنطقة 
الجنوبية يف بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، بانه »صادق عى )150 
( مرشوعاً لفك االختناقات وحس�ب األولوية و األهمية اس�تناداً لتوجيه رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي لوزارة املالي�ة باطالق دفع�ة من املبالغ ع�ى الخطة 
االس�تثمارية لتنفي�ذ املش�اريع الكهربائي�ة الطارئة والرضوري�ة لصيف عام 
2017 ، وحسب توجيه الس�يد وزير الكهرباء املهندس قاسم محمد الفهداوي  
يف رضورة االرساع بتنفيذ تلك املشاريع وبمتابعة مبارشة من الوزارة ».واوضح 
بان »تلك املش�اريع ج�اءت وفق خطة املديرية املعدة مس�بقاً لدخول موس�م 
الصي�ف، وش�ملت محافظات ) الب�رصة ، ذي قار ، ميس�ان ، املثنى( وهدفها 
ف�ك االختناقات الحاصلة يف تلك املحافظات ».واش�ار البيان »كما ناقش وضع 
الش�بكة الح�ايل لكل محافظة و أعم�ال الصيانة اإلس�تباقية مع دخول فصل 
الصي�ف وارتفاع درج�ات الح�رارة, فضال عن املش�اكل الت�ي تواجههم بغية 
تذليله�ا وإيجاد الحلول املناس�بة لحلها، مع منحه�م كل الصالحيات الالزمة, 
ومشدداً عى رضورة العمل بأعى وترية ممكنة من أجل تقديم أفضل الخدمات 

للمواطنني سيما يف شهر رمضان املبارك

   بغداد / المستقبل العراقي

تراجعت أس�عار النفط، ام�س االثنني، بعد أن قوضت الزيادة املس�تمرة يف عدد 
منص�ات الحفر بالواليات املتح�دة حملة تقودها »أوبك« للحد من املعروض من 
النفط«.وانخفضت أسعار التعاقدات اآلجلة لخام برنت 5 سنتات عن آخر إغالق 
لها إىل 52.10 دوالر للربميل يف الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، وفق »رويرتز«.

وظلت أس�عار التعاقدات اآلجلة لخام غرب تكس�اس األمريكي الوسيط أقل من 
50 دوالرا للربميل، هابطة 8 سنتات إىل 49.72 دوالر.وكانت دول منظمة الدول 
املنتج للنفط أوبك وبعض املنتجني املس�تقلني قد اتفقوا يف األسبوع املايض عى 
تمدي�د تعه�د بخفض اإلنت�اج نحو 1.8ملي�ون برميل يوميا حت�ى نهاية الربع 
األول من 2018، لكن هذا القرار لم يذهب إىل املدى الذي كان يأمله مس�تثمرون 
كث�ريون.وكان اتفاق مبدئي س�ار منذ يناير س�ينتهي يف يونيو م�ن هذا العام، 
وع�ى الرغ�م من التخفيضات املتواصلة لم ترتفع أس�عار النف�ط كثريا عن 50 
دوالرا للربميل.وس�يعتمد كثري م�ن نجاح أوبك عى اإلنت�اج يف الواليات املتحدة 
الت�ي ال تش�ارك يف التخفيضات، حيث ارتف�ع اإلنتاج 10 يف املئ�ة منذ منتصف 
2016 ألكث�ر من 9.3 مليون برميل يوميا مقرتبا من مس�تويات إنتاج روس�يا 
والسعودية أكرب املنتجني للنفط.وقالت رشكة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة إن 
رشكات التنقيب زادت من عدد منصات الحفر لألس�بوع 19 عى التوايل إىل 722 
منص�ة وهو أعى عدد منذ أبري�ل 2015.ويقول محللون إن الحل لوقف التخمة 

املستمرة يف املعروض هو خفض املخزون العاملي الضخم من الوقود.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تقرر متديد أوقات عمل حمطات الوقود خالل الشهر الفضيل
    بغداد / المستقبل العراقي

قررت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
تمدي�د أوق�ات عم�ل محط�ات الوقود 
يف محافظ�ة بغ�داد بجانبيه�ا الك�رخ 
والرصاف�ة اىل س�اعات إضافي�ة خالل 
ش�هر رمض�ان املب�ارك وذل�ك حرص�اً 
منه�ا عى تلبي�ة احتياج�ات املواطنني 
الك�رام ومنحهم أوقات�اً إضافية للتزود 

بالوق�ود تالفياً لح�دوث أي زخم ممكن 
أن يح�دث م�ن قبلهم نتيج�ة توافدهم 

عى املحطات.
رصح بذل�ك مدي�ر عام رشك�ة التوزيع 
املهندس عي عبد الكريم املوسوي مؤكداً 
حرص الرشكة بإدارتها ومنتسبيها عى 
توف�ري أفضل الخدم�ات للمواطنني من 
خ�الل توف�ري احتياجاتهم م�ن الوقود 
الالزم بما يحقق راحتهم وخاصة خالل 

الشهر الفضيل الذي تكثر فيه الزيارات 
بني العوائل العراقية وتزايد حجم الطلب 

عى املشتقات النفطية.
املوس�وي ب�ني إن تمدي�د أوق�ات عمل 
مجموع�ة  ش�مل  التعبئ�ة  محط�ات 
محط�ات يف بغ�داد موزعة ع�ى جانبي 
)الريم�وك،  وه�ي  والرصاف�ة  الك�رخ 
الرسالة، حي العامل الجوادين، املنطقة 
والبي�اع / تعمل لغاية الس�اعة 12.00 

ليالً ومحطات الدورة، النرسيان وغربي 
بغ�داد /تعم�ل لغاي�ة 11.00 لي�اًل( يف 
جان�ب الكرخ، أم�ا يف جان�ب الرصافة 
)الحري�ة،  محط�ات  تخصي�ص  فت�م 
القناة، املس�تنرصية، امليثاق، موىس بن 
نصري،فلس�طني واملثن�ى / تعمل لغاية 
12.00 لي�اًل ( مؤكداً إن تمديد عمل تلك 
املحط�ات سيس�تمر طيل�ة أيام ش�هر 

رمضان املبارك.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1451( الثالثاء  30  آيار  2017 اعالنات7

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 مناقصةأعالن ال

 
   بدرة حقل وإنتاج  تطوير ذ لعقد المنف المقاول،في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ قومت

 
 869 رقم مناقصة عالنباعادة ا 

 تقديم خدمات الرحالت الجوية الخاصة
 

 مماثلة بطبيعتها، كما يحق لهم أداء األعمال فيالالمناقصة لكل شركة عراقية وأجنبية وتمتلك الخبرة في أداء المشاريع  يمكن المشاركة في هذه 
 التشريعات القانونية النافذة في جمهورية العراق و / أو  بلد تسجيل  الشركة.حسب  جمهورية العراق

 
 

 التالية:الشروط أن تتوفر لديها  بالمناقصةفي االشتراك الراغبة    يجب على كافة الشركات
 

 قبل الشركة.المقدم من (بما في ذلك شروط المدفوعات)  عقدالمشروع الموافقة المؤكدة على الشروط واألحكام  -
 على تنفيذ نطاق العمل بالكامل ةقدرالتأكيد  -
 ذات مدة الصالحية نافذة ، راكبا 120-90و  50 لنقل التأكد من توافر طائرتين -
في االتحاد الروسي وجمهورية حسب القوانين النافذة الطائرات  يجارخدمات التفديم  لالزمةتوافر التراخيص والتصاريح ا  -

 العراق
 4000ال يقل من  ) تجربة الطيراننافذة( ATPL: توافر رخصة النقل الجوي / االولالطيارين : الطيار  تاكيد تأهيل  -

 ؛ إدارة الطاقمساعة  1000 (نافذة) تجربة الطيران ال يقل من ATPL؛ الطيار الثاني: توافر رخصة النقل الجوي / ساعة
CRM  ؛ مطابقة بواسطة االجهزة أداة الهبوط في   2أو  1الفئة  حسب الطاقم و تاهيل سنوات)؛ تم تدريب  2(كل

العبارات باللغة اإلنجليزية تدريب  R / T؛ ICAO4 ل عن مستوىاللغة اإلنجليزية ال يق معرفةالطيارين والطاقم مع شرط 
 سنوات)؛ 3(مرة واحدة كل 

  االقتراب من )  كشف2إجراءات االستجابة لإلشارات التحذيرية ؛ ( ACAS/TCAS) 1تدريب مؤكد للطيارين في: ( -
) شهادة 4؛ و (  RNPاو     RVSM,MNPS ) شهادة طيران الدولي 3؛ (  TAWS/GPWS األرضي، بما في ذلك

 داة هبوط أل 2أو  1من الفئة 
 على تمويل المشاريع؛ تاكيد االستقرار المالي و القدرة  -
 فينفت بدرة بي  ازبرومغ جراءات االمنية حسب متطلبات ادارة االمن لشركةاالتقديم خطة  -

 
 
 

المذكورة أعاله  على مجموعة كاملة من وثائق المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات في المشاركة بالمناقصة  تحصل الشركات الراغبة 
كامل ، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الموقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة  ،كافية لتأكيد  المعايير المبينة أعاله 

يات قسم المشتر - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى الفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بري
 مساءا 5  الساعة اقصاه موعد في تستلموالتي  badra.com-@gazpromneftservices-tendersعن طريق البريد اإللكتروني إلى 

. وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية 2017 عام   حزيران   5 ) في3:00+ توقيت غرينيتش(بالتوقيت العالمي / 
 ر بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.خيتأالفقدان أو المسؤولية عن 

 
 ).3:00(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش + PM 03:00 الساعة:  ،2017  حزيران 20  هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 

 
 

 إدارة العقود والمشتريات \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ
 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

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

 
Re-Tender # 869  

Aircraft Charter Services 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature to 
the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their 
country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification criteria: 
 

- Confirmed acceptance of key terms and conditions (including payments) as set forth in the draft contract 
by Company; 

- Confirmed capability to perform the full scope of work; 
- Confirmed availability of two aircraft for <50 and 90-120 pax, each having a valid (not expired) Report on 

International Air Transport Association (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) confirming airworthiness of 
the aircraft; 

- Availability of licenses and permits authorizing to conduct air charter services including the ones that are 
required in the Russian Federation and the Republic of Iraq; 

- Confirmed pilots’ qualification: Pilot in command: Airline Transport Pilot License/ATPL (valid) and Total 
flight experience in hours - >4,000; Second pilot: Commercial Pilot License/CPL (valid) and Total flight 
experience in hours - >1,000; Crew resource management, CRM (every 2 years); The crew is trained and 
certified in category 1 or 2 instrument approach landing; Conformance of the pilots and crew with English 
language proficiency requirement no less than ICAO Level 4; R/T phraseology in English (passed once 
every 3 years)); 

- Confirmed training for pilots in: (1) ACAS/TCAS warning signals response actions; (2) Ground proximity 
detection methods, including TAWS/GPWS; (3) International airspace flight certification per RVSM,MNPS 
or RNP; and (4) Certification of category 1 or 2 instrument approach landing; 

- Bidder is financially stable and capable to finance the Project; 
- Security plan generally complies with the requirements of GPNB Security Department 

 
 Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation after 
submission of a written application together with sufficient information confirming that the company meets the 
minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and containing full 
name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail address. 
Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to 
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on June 05, 2017. The 
Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of 
a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is June 20, 2017, 3 PM (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد 355 / ب / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليهم  ) عيل عبد الرضا حسان 

ومحمد عبد الرضا حسان ( 
م / تبليغ

اقام�ت املدعي�ة ) اش�واق حمي�د طاه�ر ( 
الدع�وى البدائية املرقمة 355 / ب / 2017 
وطلب�ت فيها رد ثمن املنش�ات املقامة عىل 
العق�ار املرق�م 3 / 7224 م 26 الحس�ينية 
وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض 
قررت املحكمة تبليغكم بواسطة صحيفتني 
محليتني اس�تنادا لنص املادة 21 من قانون 
املرافع�ات املدني�ة والحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة ي�وم املرافع�ة املص�ادف 4 / 6 / 
2017 وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض

عبيد صالح محيميد 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 146 / ش / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / مروان خضري محمود 

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 146 
 2017  /  3  /  14 بتاري�خ   2017  / ش   /
واملتضم�ن الزامك بتادي�ة للمدعية ) برشى 
فوزي ع�يل ( نفقة ماضية مبلغ�ا مقداره 
مائة الف دينار ش�هريا منذ 1 / 6 / 2016 
ولغاي�ة تاريخ اقامة ه�ذه الدعوى يف 26 / 
1 / 2017 والزام�ك بتادية نفقة مس�تمرة 
للمدعي�ة مبلغ�ا مق�داره مائ�ة وخمس�ة 
وس�بعون الف دين�ار ش�هريا واعتبارا من 
تاري�خ اقام�ة ه�ذه الدع�وى يف 26 / 1 / 
وملجهولي�ة  اس�بابها  زوال  ولح�ني   2017
محل اقامتك كما جاء يف كتاب مركز رشطة 
الش�هيد الرائد حامد فارس واشعار املختار 
عب�د الله عادل حمد مخت�ار قرية الديوانية 
– الش�مالية قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني  يوميتني ولك 
حق االع�راض والتمييز لقرار الحكم اعاله 
ضمن املدة القانونية املحدد قانونا وبعكسه 
سيكتس�ب القرار الحك�م الدرجة القطعية 

وفق االصول .
القايض
عيل غافل وايل

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفية املحامية رغد سعد ياسني 

لرشكة القوس الف�ي للمقاوالت العامة 
املحدودة ادعو كل من له احق او دين عىل 
الرشك�ة اعىل مراجعتي عىل العنوان التايل 

بغداد الدورة م ٨22 ز 12 د ٨ 
املصفية املحامية 
رغد سعيد ياسني

اب�ي  يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الخصيب

العدد: 1972
التاريخ: 2017/5/2٨

اعالن 
اىل / عدنان عبدالجليل تعبان

قدمت طالبة الحجة )حوراء عدنان عيل( 
طلباً له�ذه املحكم�ة تطلب في�ه اصدار 
حج�ة اذن بالحص�ول ع�ىل جواز س�فر 
واالذن لها بالسفر بأبنتها القارصة )رقية 
عدن�ان عبدالجلي�ل( وحيث إن�ك مجهول 
القائ�م  رشح  وحس�ب  االقام�ة  مح�ل 
بالتبليغ مركز رشطة ابي الخصيب وتأييد 
املجلس البلدي لقضاء ابي الخصيب. عليه 
تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني 
محليتني يوميتني ويتوجب عليك الحضور 
خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ التبليغ ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تتخذ املحكمة 

اإلجراءات القانونية.
القايض/ وسام عبدالحسن عيل 

 
محكمة جنح البرصة 
العدد: 246/ج2017/2

تنويه 
نرش يف جريدة الرشق العدد 2540 وجريدة 
املستقبل العدد 143٨ يف 2017/5/11 اىل 
املتهم اله�ارب طالب عبدال�رزاق صعيرب 
ونرش التاريخ 2017/5/3 خطأ والصحيح 

2017/5/٨، لذا اقتىض التنويه.

محكمة جنح املعقل 
العدد: 575/ج/2016

تنويه 
نرش يف جريدة الرشق العدد 2539 وجريدة 
املستقبل العدد 1437 يف 2017/5/10 اىل 
املتهم الهارب نعيم يايل عبد البزوني خطأ 
والصحي�ح اىل املته�م اله�ارب نعي�م يايل 

غازي عبد البزوني، لذا اقتىض التنويه.

مديرية تنفيذ املقدادية
العدد 314/ت/2014
التاريخ 2017/5/25

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ املقدادية س�هام املدينني 
عب�د ال�رزاق وه�اب محمود خمي�س واملدين 
عيل وهاب محمود خميس يف القطعة املرقمة 
306٨/23م27 ال�ركاع  التي تؤول اليهما من 
والدهما املتويف وهاب محمود خميس والواقعة 
يف قض�اء املقدادية /حي الق�دس واملحجوزة 
لقاء طلب الدائنني  مؤيد عدنان محمد وضياء 
عدن�ان محم�د وعيل عدن�ان محم�د وصفاء 
عدن�ان محم�د وكريم�ة عبد حس�ني اصالة 
عن نفسها وحس�ب وصايتها عن القارصين  
اف�راح ومحم�د وميع�اد اوالد عدن�ان محمد 
وفاطم�ة عدن�ان محمد وندى عدن�ان محمد 
وزه�راء عدنان محمد وزكي�ة محمود عباس 
واربع�ة  ثالثمائ�ة   314257000010 البال�غ 
عرش مليون ومائتان وس�بعة وخمسون الف 
وعرشة دينار بضمنها اتعاب املحاماة ورس�م 
التحصي�ل فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغ�ة عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 
ايمان ياسني حسن

-موقعه ورقمه : س�هام املدين�ني عبد الرزاق 
محم�ود خمي�س واملدين عيل وه�اب محمود 
خمي�س يف القطع�ة املرقم�ة 306٨/23 م27 
ال�ركاع  التي تؤول اليهم�ا من والدهما املتويف 

وهاب محمود خميس 
-جنسه ونوعه : ملك رصف ونوعه : سهام يف 

قطعة ارض سكنية
-حدوده واوصافه : سهام املدينني عبد الرزاق 
محم�ود خمي�س واملدين عيل وه�اب محمود 
خمي�س يف القطع�ة املرقم�ة 306٨/23 م27 
وحدوده : كما مثبت يف صورة القيد والخارطة 

وتحيط بها دور سكنية
-مشتمالته : التوجد 

-مس�احته : املساحة الكلية لعموم القطعة 3 
اولك و 50م2 ويملك  املدينني عبد الرزاق وهاب 
محمود وعيل وهاب محمود س�هاما فيها مع 
بقية الرشكاء وهم هوية داود س�لمان وعمر 

وحسني وكاظم ونوال اوالد وهاب محمود
-الشاغل : التوجد اي شواغل 

-القيم�ة املقدرة : لعم�وم القطعة اعاله هي 
40.000.000 اربع�ون ملي�ون دين�ار عراقي 
والقيمة املقدرة  لس�هام كل واحد من املدينني 
اع�اله هي 6363636 س�تة ماليني وثالثمائة 
وثالثة وستون الف وس�تمائة وستة وثالثون 

دينار عراقي
مالحظ�ة : اذا ص�ادف ي�وم املزاي�دة عطل�ة 

رسمية فيكون اليوم التايل موعد للمزايدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الصويرة
رقم الدعوى 912 / ج / 2016 

قرار الحكم بالعقوبة
تش�كلت محكم�ة جنح الصوي�رة بتاريخ 29 
/ 12 / 2016 م�ن قاضيه�ا الس�يد عيل عبد 
الغفور احمد املأذون بالقضاء باس�م الشعب 

واصدرت قرارها االتي :
املشتكية / سعدية عبد الله عذافة 

املجرمة / سليمة عبد الواحد عبادة / وكيلها 
املحامي املنتدب احمد محسن .

القرار :
1 – حكمت املحكمة عىل املجرمة س�ليمة عبد 
الواح�د عب�ادة بالحبس البس�يط مل�دة اربعة 
اش�هر اس�تنادا الح�كام امل�ادة 456 / 1 / أ 
من قان�ون العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 

املعدل.
2 – اعطاء الحق للمشتكية بمراجعة املحاكم 
املدني�ة للمطالب�ة بالتعوي�ض ام�ام املحاكم 
املدنية بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعية 

ان كان لذلك مقتىض .
3 – ن�رش ق�رار الحكم بصحيفت�ني محليتني 

يوميتني .
4 – اص�دار امر قبض وتح�ري بحق املجرمة 

اعاله بغية تنفيذ العقوبة بحقها .
5 – احتس�اب اتعاب محاماة املحامي املنتدب 
مبلغ قدره خمسة عرش الف دينار ترصف له 
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية .
وص�در الحكم غيابيا اس�تنادا الح�كام املادة 
1٨2 / أ من قانون اصول املحاكمات الجزائية 
رقم 23 لس�نة 1971 املع�دل قابال لالعراض 

والتمييز وافهم علنا يف 29 / 12 / 2016 م .
القايض

عيل عبد الغفور 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد 365 / ب / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه ) مهند عمران موىس ( 

م / تبليغ
اق�ام املدعي�ان) عباس ي�ارس مصحب وليث 
صالح مصحب  ( الدعوى البدائية املرقمة 365 
/ ب / 2017 وطلب فيها ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 17 / 7 الحس�ينية وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك�م يف الوق�ت الحارض ق�ررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني استنادا 
لن�ص املادة 21 م�ن قانون املرافع�ات املدنية 
والحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة 
املصادف 4 / 6 / 2017 وبخالفه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض

عيل غافل وايل 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

اىل / املفقود / حيدركريم موىس   
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     

طالب حجة الحجر والقيمومة والدته )سعيدة 
مطري المي ( 

املطلوب الحجر عليه / واعالن فقدانه ) حيدر 
كريم موىس (

بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب الحجر 
والقيموم�ة املدعوه ) س�عيدة مط�ري المي ( 
والتي تطلب االعالن عن فقدان املدعو ) حيدر 
كري�م م�وىس ( والذي فقد بتاري�خ 29 / 7 / 
2014  وال تع�رف عنه اي خرب يدل عن حياته 
او ممات�ه  تقرر  تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني ويف حال�ة ع�دم حض�ورك اواعالم 
ه�ذه املحكمة ع�ن حياتك خالل ع�رشة ايام 
من تاريخ النرش سيتم اعالن فقدانك والحجر 
علي�ك ونصب املدعوه والدته ) س�عيدة مطري 
المي ( قيم�ا عليك الدارة اموال�ك وفق قانون 

رعاية القارصين رقم 7٨ لسنة 19٨0 
مالحظة 

ع�ىل من يملك اي معلومات عىل املفقود اعاله 
يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض 
عبد العزيز عطا الله محمد

فقدان
فقد مني وصل االمان�ات من محل رقم )34( 
بمبل�غ   2016/4/27 يف   )577٨10( املرق�م 
)711( الف دينار باس�م ) عيل س�عود كاظم( 
اص�دار بلدية الس�ماوة ع�ىل من يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

محافظة املثنى
مديرية بلدية السماوة

شعبة تنظيم املدن
العدد /٨292

التاريخ 2017/5/2٨
اعالن

اس�تنادا اىل كتاب مديرية التخطيط العمراني 
يف املثن�ى املرق�م 649 يف 2017/5/25 تعل�ن 
مديرية بلدية السماوة عن التصميم القطاعي 
املرق�م 699 الخ�اص بافراز القطع�ة املرقمة 
1131/22 م5 ام التل�ول  والعائ�دة اىل وزارة 
املالية ملدة 30 ثالثون يوما بموجب املادة )43. 
44( من قانون ادارة البلديات املرقم 65 لسنة 
1964 املع�دل فع�ىل كاف�ة الدوائر الرس�مية 
وش�به الرس�مية والقطاع الخ�اص واملختلط 
تقدي�م اعراضهم خ�الل مدة االع�الن اعاله 
وس�تتم مصادقة التصميم اع�اله بعد انتهاء 

الفقرة املذكورة
ر.مهندسني 
احمد رزاق احمد
مدير بلدية السماوة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 503/ب2017/3
التاريخ 2017/5/2٨

اىل املدع�ى علي�ه ) عب�د الل�ه كاظم عب�د الله 
الكيشوان (

اق�ام علي�ك املدعي ) خضري مط�رود محمد ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 503/ب2017/3 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا  الزام�ك حكم�ا بمبل�غ 
مق�داره 1٨500 دوالر امريكي وذلك عن بدل 
رشاء ل�وازم وادوات تاثي�ث املطاع�م ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي الغدير 1 املدعو 
ع�يل عبد الحس�ني الدعمي علي�ه قررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2017/6/5 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3707/ش2017/5

التاريخ 2017/5/29
اعالن

اىل املدعى عليه /سعد احمد عباس 
اقام�ت املدعية ) احالم حس�ني هادي ( عليك 
الدعوى بالعدد 3707/ش2017/5 امام هذه 
املحكمة تطلب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة 
للمدعية ومس�تمرة الوالده�ا كل من )زيتون 
واملنتظ�ر ويوس�ف ( وحي�ث ان�ك ارتحلت اىل 
جه�ة مجهول�ة وغ�ري معروفة حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة حي 
الوفاء النجف وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخص�وص الدعوى 
وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميت�ني وعليك  الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 
التاس�عة صباح�ا ويف  الس�اعة   2017/6/4
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
عباس طعمة الحار
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اعالن
غلق اكتتاب

مرصف القرطاس االسالمي لالستثامر
 والتمويل مسامهة خاصة

تعلن ادارة مرصف الرشق االوسط العراقي لالستثمار – 
الفرع الرئييس – بغداد عرصات الهندية وفرع الزاهر – 
بغداد – ساحة الواثق عن غلق اكتتاب مرصف القرطاس 
االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة باالسهم 
املطــــروحة للمساهمـــني والجمهــور والبـــالغة 
) 000 ، 000 ، 000 ، 150 ( مئة وخمسون مليار دينار / 
سهم يف يوم االثنني املوافق 29 / 5 / 2017 نهاية الدوام 
الرسمي وذلك لبيع كامل االسهم املطروحة للمساهمني 
والجمهـور والبالغــة ) 000 ، 000 ، 000 ، 150 ( مئة 
وخمسون مليار دينار / سهم خالل مدة ثالثني يوم وان 
االكتتاب بدأ فيبداية الدوام الرسـمي ليوم االحد املوافق 

30 / 4 / 2017 مع التقدير .
ادارة مـرصف الـرشق االوسـط العراقي لالسـتثمار – 

الفرع الرئييس 0 بغداد – عرصات الهندية .
ادارة مرصف الرشق االوسط العراقي لالستثمار / فرع 

الزاهر / بغداد / ساحة الواثق .

اعالن
تعلـن ادارة وقف ) هادي محمـود الجوبي ( عن 
اجراء املزايدة العلنية عن االمالك املدرجة اوصافها 
ادناه فعىل الراغبني يف االشـراك باملزايدة العلنية 
مراجعـة ادارة الوقف يف النجـف االرشف وخالل  
مدة 10 ايام من تاريخ النرش وسـتجري املزايدة 
يف تمام الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري 
واذا صـادف يـوم املزايدة عطلة رسـمية فاليوم 
الذي يليه موعدا للمزايدة وعىل املزايد جلب براءة 
ذمة من الرضيبة وهوية االحوال املدنية +بطاقة 
السـكن مصورات+اصليـات واليجـوز ملوظفـي 
االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول 
املزايـدة ويتحمل من ترسـو عليـه االحالة اجور 
النـرش والدالليـة  واملصاريـف االخـرى علما ان 
تسـديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثون 

يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال 

بدل الضمالمساحة رقم القطعة

قطعة 109
مقاطعة 25  

البو حداري

13اولك  14 
دونم

 600.000
ستمائة الف 

دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 257/ش/2017
التاريخ 2017/5/7

اىل املدعى عليه /عيل خلف مرير 
اعالن

قدمت املدعية صربية محمد عبد الدعوى املرقمة 
تثبيـت  فيهـا  تطالـب  ضـدك  257/ش/2017 
الطالق الخارجي وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليـغ ومختار واختيارية الدوزر 
/ابو دلف فقد قررت املحكمة بتبليغك بواسـطة 
صحيفتني يوميتـني محليتني برضورة حضورك 
موعـد املرافعـة املوافق 2017/6/14 وبعكسـه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2017/5394

التاريخ 2017/5/29
اعالن

قدمت املسـتدعية )درسن اسـماعيل ذياب   ( 
طلب اىل هذه املحكمة يطلب فيه اصدار حجر 
وقيمومة لزوجها  املفقود ) محمد عواد يونس  
( والـذي فقـد 2014/10/10 عليه واسـتنادا 
لقانـون رعايـة القارصيـن قـررت املحكمـة 
نرشه بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من 

حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2017/5381

التاريخ 2017/5/29
اعالن

قدمـت املسـتدعية )ورود صبحـي جمعـة   ( 
طلب اىل هذه املحكمة يطلب فيه اصدار حجر 
وقيمومـة لزوجهـا  املفقـود ) محمـد احمـد 
خميـس  ( والـذي فقـد 2016/2/14 عليـه 
واسـتنادا لقانـون رعايـة القارصيـن قررت 
املحكمة نـرشه بصحيفتـني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد :2017/5388
التاريخ 2017/5/29

اعالن
قدمت املسـتدعية )وجيهه حمد محمود   ( طلب 
اىل هذه املحكمة يطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
لزوجها  املفقود ) الطيف صالح محمود  ( والذي 
فقد 2015/3/11 عليه واسـتنادا لقانون رعاية 
القارصيـن قـررت املحكمـة نـرشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :5382

التاريخ 2017/5/29
اعالن

قدمت املستدعية )ترفة جسام محمد   ( طلب اىل 
هذه املحكمة يطلب فيها اصدار حجر وقيمومة 
لزوجهـا  املفقود ) حاتم مهـدي محمد  ( والذي 
فقـد 2015/4/5 عليه واسـتنادا لقانون رعاية 
القارصيـن قـررت املحكمـة نـرشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مديرية زراعة محافظة النجف االرشف
انذار

اىل املستاجرين املدرجة اسمائهم ادناه املتعاقدين 
وفق احـكام القانون 35 لسـنة 1983 بالقطعة 

املرقمة 3 مقاطعة 4/جزيرة النجف
وبالنظر لعدم استغاللكم املساحة املتعاقد عليها 
انفـا وترككم االرض املتعاقـد عليها بدون زراعة 
وجعلها  عرضة للتجاوزات ومخالفتكم  بالرشوط 
التعاقديـة والقانونيـة ملجهولية محـل اقامتكم 
لـذا ننذركم بوجـوب التقيد بما اوجبـه القانون 
وزراعـة االرض  املذكورة ومراجعة دائرتنا خالل 
90 يوم تسعون يوما من تاريخ التبليغ وبعكسه 

سنقوم بالغاء العقد وفق االصول

اسم ت
المتعاقد

رقم 
المساحةتاريخهالعقد

1
اياد 

ابراهيم 
عيسى

31552011/11/31500

2

فاضل 
عبد 

الحسين 
شركة 
االمير

27872009/12/213000

3

محمد 
عدنان 
عبد 
الغني

27622009/10/1450

4
كريمة 
ابراهيم 
سوادي

22022006/6/750

5
عامر 
حسين 
كاظم

6
بشرى 
تركي 
برهان

7
محمد 
صادق 
جبار

26632009/4/2850

ازهر 8
26762009/5/1450صادق

9
عامر 
حسين 
كاظم

10

هادي 
عبد 

الحمزة 
هادي

37042012/12/2550

11
محمد 
سعيد 
صادق

مجيد جاسم جياد
مدير زراعة النجف االرشف 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد 121/ب/2017
التاريخ 2017/5/28

اىل املدعى عليه زيد صبحي محمد 
ابراهيم  محمود  الكريم  عبد  املدعي  اقام 
/121 املرقمة  الدعوى  املحكمة  هذه  امام 

شيوع  ازالة  فيها  يطلب  والتي  ب/2017 
عرابيد  ابو  2135/9م16  املرقم  العقار 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار 
بالتبليغ  القائم  ورشح  خرنابات  منطقة 
بالعدد  خرنابات  رشطة  مركز  وكتاب 
نرشا  تبليغك  قررت   2017/4/20 يف   656
يف  بالحضور  يوميتني  محليتني  بصحيفتني 
الساعة   2017/6/4 املوافق  املرافعة  موعد 
حضورك  عدم  حالة  ويف  صباحا  التاسعة 
املرافعة  ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من  او 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عيل يوسف رايض

اخطار 
محكمة قوى االمن الداخيل /املنطقة 

الثانية
اىل /املتهم الهارب)املفوض  بهاء عبد 

اللطيف خلف محمد (
الساكن/مجهول االقامة

املحكمة  هــذه  ــام  ام حضورك  اقتىض 
اذا  نرشه  تاريخ  من  يوما   30 مدة  خالل 
عن  لالجابة  خارجه  او  العراق  داخل  كنت 
الجريمة املسندة اليك وفق املادة 37 ق.ع.د 
القانونية  االجراءات  تتخذ  سوف  وبعكسه 
ضدك وتطبق بحقك احكام املادة 69 ق.أ.د 

املتضمنة ماييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

صالحية  العموميني  املوظفني  2-اعطاء 
القاء القبض عليك اينما وجدت

محل  عن  باالخبار  املواطنني  ــزام  3-ال
اختفائك 

4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الثانية 

اخطار 
محكمة قوى االمن الداخيل /املنطقة 

الثانية
اىل /املتهم الهارب)ش1 ابراهيم عيل محمد 

)
الساكن صالح الدين /قضاء الرشقاط /

العيثة
املحكمة  هــذه  ــام  ام حضورك  اقتىض 
اذا  نرشه  تاريخ  من  يوما   30 مدة  خالل 
عن  لالجابة  خارجه  او  العراق  داخل  كنت 
املادة 4/ارهاب  اليك وفق  املسندة  الجريمة 
القانونية  االجراءات  تتخذ  سوف  وبعكسه 
ضدك وتطبق بحقك احكام املادة 69 ق.أ.د 

املتضمنة ماييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

صالحية  العموميني  املوظفني  2-اعطاء 
القاء القبض عليك اينما وجدت

محل  عن  باالخبار  املواطنني  ــزام  3-ال
اختفائك 

4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الثانية 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 92/ب2016/1
التاريخ 2017/5/22

اعالن
بالنظر لحصول الضم عـىل املزايدة املؤرخة يف 
2017/5/14 والتي بموجبها تم احالة العقار 
املرقـم 3/20368 حي النرص يف النجف بعهدة 
املشـري صـالح عبـاس شـعالن ببـدل قدره 
156.000.000 مائة وسـتة وخمسون مليون 
دينـار تعلـن هـذه املحكمة عـن بيـع العقار 
املذكـور اعاله واملبينة اوصافـه وقيمته ادناه 
فعىل الراغبني بالـرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خالل ثالثـة ايام من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مسـتصحبا معه التامينـات القانونية البالغة 
10% مـن القيمـة الكليـة بعد الضـم والبالغة 
163.800.000 مائـة وثالثـة وسـتون مليون 
وثمانمائـة الـف دينار  بموجـب صك مصدق 
المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافديـن رقـم 7 يف النجف وسـتجري املزايدة 
واالحالـة يف السـاعة الثانيـة عرش مـن اليوم 
التايل لالعالن وعىل املشري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
يف  النـرص  حـي   3/20368 املرقـم  العقـار 
النجـف عبارة عن عرصة تقع عىل شـارع 30 
مر الشـارع الفاصل بني حـي النرص –امليالد 
وشـارع فرعي 10 مر ركن ومفرزة اىل جزئني 
بصورة غري رسـمية الجـزء االول يحتوي عىل 
ثـالث محـالت تطل عىل الشـارع العـام املحل 
االول متخذ لبيع املواد الغذائية وتشغل من قبل 
املسـتاجر امري حسـني العبودي واملحل الثاني 
متخذ لبيع الفواكة ومشغل من قبل املستاجر  
فاضل هـادي عبد الله اما املحـل الثالث متخذ 
لبيع الدجاج ومشـغل من قبل املستاجر حيدر 
هادي عبد الحسني اما واجهة العقار من جهة 
الشـارع الفرعـي يوجد فيه محـل واحد فقط 
لبيع املواد الغذائية ومشـغل من قبل املستاجر 
امري حسـني علـوان اما الجـزء الثانـي عبارة 
عـن عرصة خالية مـن البناء واملشـيدات وان 
مساحة العقار الكلية 206.68م2 وان القيمة 
مائـة  للعقـار مبلـغ 187.933.000  الكليـة 
وسـبعة وثمانون مليـون وتسـعمائة وثالثة 
وثالثون الـف دينار علما ان بـدل البيع االخري 
مبلـغ 156000000 مائة وسـتة وخمسـون 
مليون دينـار وان قيمة الضـم البالغة 5% من 
البـدل االخري عليه يكون املبلـغ 163800000 
مائـة وثالثة وسـتون مليـون وثمانمائة الف 

دينار فقط الغريها 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3276/ب2016/3

التاريخ 2017/5/28
اىل املدعى عليه ) قيس محمد صالح (

اقـام عليك املدعي ) السـيد مدير بلدية النجف 
اضافـة لوظيفتـه ( الدعوى البدائيـة املرقمة 
3276/ب2016/3والذي يطلـب فيها  الزامك 
بتعويـض دائـرة املدعـي اعـاله عـن كلفـة 
املشـيدات ومااصابهـا مـن رضر ومافاته من 
منفعـة  مبلغـا مقـداره مليار دينـار عراقي 
نتيجـة اخاللك بعقد املسـاطحة عـىل القطعة 
ولثبـوت   النـرص  حـي   3/81988 املرقمـة 
مجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح املبلغ 
القضائـي واشـعار مختار حي السـالم حيدر 
محسـن الشـمري  عليه قررت هـذه املحكمة 
تبليغـك اعالنـا بصحيفتـني يوميتـني بموعد 
املرافعـة املصـادف يف يـوم 2017/6/4 وعند 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا 
سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
خالد جابر عبيد

اخطار 
محكمة قوى االمن الداخيل /املنطقة الثانية

اىل /املتهم الهارب)العريف محمد صالح 
مخلف(

الساكن صالح الدين /قضاء الرشقاط /
اجميلة ساحل االيمن

اقتـىض حضـورك امام هـذه املحكمة خالل 
مـدة 30 يوما من تاريخ نرشه اذا كنت داخل 
العـراق او خارجـه لالجابـة عـن الجريمـة 
املسـندة اليك وفق املادة 4/ارهاب وبعكسـه 
سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة 69 ق.أ.د املتضمنة ماييل 

:
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

2-اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء 
القبض عليك اينما وجدت

محـل  عـن  باالخبـار  املواطنـني  3-الـزام 
اختفائك 

4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد 515/ب2016/2
التاريخ 2017/5/29

اعالن
اىل املدعى عليه /حسن حسني شاهر

اقام املدعي السيد مدير عام مرصف الرافدين 
اضافـة لوظيفتـه الدعـوى املرقمـة 515/

ب2016/2 ضدك امام هـذه املحكمة طالبا 
الحكم بالزامك بتاديتك مبلغ مليون وسبعمائة 
وثالثة وخمسون الف دينار وملجهولية محل 
اقامتك حسـب ماجاء برشح املبلغ واشـعار 
مختار حـي الريموك قضـاء النجف االرشف 
لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني رسـميتني للحضور الساعة الثامنة 
من يوم املرافعة املصادف 2017/6/8 او من 
ينوب عنك قانونا وبخالفه سـتجري املرافعة 

بحقـك غيابيـا وعلنـا وفـق القانـون
القايض
عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 1451/ب2016/1

التاريخ 2017/5/28
اعالن  تبليغ بالحكم الغيابي

اىل املدعى عليه نعمة كاظم حمد
املـؤرخ   قرارهـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرت 
2016/12/29 يف الدعـوى البدائيـة املرقمة 
بتاديتـك  الزامـك  1451/ب2016/1 قـىض 
للمدعي مبلغ مقداره مليون دينار والذي تم 
تسديد ه ملرصف االستثمار العراقي عن دين 
املقرض وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائـم بالتبليغ واشـعار مختـار واختيارية 
منطقة قضاء الكوفة حي العسـكري املدعو 
كاظم حميـدي الذبحاوي فقـد تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتـني محليتـني يوميتني بقرار 
الحكم الغيابي ولك ح االعراض واالستئناف 
والتمييـز خـالل املـدة القانونيـة وبعكسـه 
سوف يكتسـب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

1- يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية )االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني من الرشكات لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص  )ملناقصة تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة كركوك ( .
2- تتوفر لدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )تحميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة ( .

3- بأمـكان مقدمـي العطـاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل )مدير القسـم القانوني / الطابق الثاتي / الرشكـة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور – 
شارع النقابات – مجاور وزارة الكهرباء ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة البالغة )500.000( خمسمائة الف دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل 

العنوان املبني اعاله .
4- تسـليم العطاءات اىل العنوان االتي )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االسـتعالمات ( قبل السـاعة )12( الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )االثنبن ( املصادف 2017/6/19 وسـوف 
ترفـض العطـاءات املتأخرة وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم )االثنني(  املصادف 2017/6/19  ) بعد السـاعة 12:30 
الثانية عرش والنصف ظهرا ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء ) خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي( بمبلغ )50.000.000( خمسـون مليون دينار عراقي 

كتأمينات اولية نافذة ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .
اسعار الكلفة التخمينيــــــــــــــــة

وترفق الوثائق التالية
1- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة

2- كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2017
3- هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل الرشكة 

4- حسابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني االخريتني 
5- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد راس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة.

6- االعمال املماثلة املنجزة ومبالغها ومستوى تنفيذها خالل السنتني االخريتني مؤيدة من الجهات التعاقدية.
العنوان:-جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –شارع النقابات
Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor 
Web site: www. liraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com

يـرس ) وزارة الصناعـة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمـي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخـربة لتقديـم عطاءاتهم لتجهيز )50000 خمسـون الف سـيت S.K.D  ملقياس 

ميكانيكي ثالثة اطوار ( مع مالحظة ماياتي:
1-عـىل مقدمي العطـاء املؤهلني والراغبـني يف الحصول عىل معلومـات اضافية االتصال 
)رشكـة دياىل العامة ( وعرب الربيد االلكرونـي ) www.dialacompany.com( وخالل ايام 
الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة 
الثانيـة بعـد الظهر مسـاءا وكما موضحـة بالتعليمـات ملقدمي العطـاءات مع مالحظة 

ماييل:
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 1350000( دوالر )مليون وثالثمائة وخمسـون الف 

دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 
ب-مقـدار مبلـغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 27000( دوالر )سـبعة وعرشون الف 

دوالر فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سـعر بيع مسـتندات للمناقصة هـو ) 200000( دينار عراقـي ) فقط مائتان الف 
دينـار الغريها( غري قابل للـرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبـل رشكتنا حيث تعاد ثمن 

الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع ) نماذج 
العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل 

كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظـة : تعفـى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسـمي او 

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

3-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد 
–قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسـليم العطاء سـيكون الساعة الثانية ظهرا من 
تاريـخ غلق املناقصة يف 2017/7/3 وان العطاءات  املتاخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح 
العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبـني بالحضور يف العنوان  االتي ) 
مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف السـاعة التاسـعة صباحا ليوم 2017/7/4 
ويف حالـة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يكـون اليوم التايل للدوام الرسـمي هو اخر 

موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

اعادة اعالن
مناقصة استريادية

اطوار  ثالثة  ميكانيكي  ملقياس    S.K.D 2017/5 م/د جتهيز 50000 مخسون الف سيت
)معلنة للمرة الثانية (

تاريخ الغلق ) 2017/7/3(

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

مجهورية العراق / وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
م / مناقصة رقم ))2017/15((

االعــــــالن املرقم )) 18 / 2017( 
للمرة ))االولــــــــــــــــى((

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

العدد : 10599
التاريخ :2017/5/23

رقم التبويب : جـ /3342

اجور التفريغ والتوظيب داخل 
المخازن

اجور التحميل والتوظيب على ظهر 
واسطة النقل

اجور التوظيب داخل المخازن او عزل 
المواد او فتح االكداس

اجور الوزن واكمال 
مبلغ التنظيف المقطوع اصناف البضائع واوزانهاالوزن

شهريا

)135( مائة وخمسة وثالثون )115( مائة وخمسة عشر دينار
كيس زنة 5 كغم فما فوق//دينار

)400.000(
اربعمائة الف دينار

صندوق او كارتون او برميل او صفيحة زنة 3 //)200( مائتان دينار)90( تسعون دينار
كغم فما فوق

المجموع / 540 خمسمائة واربعون دينار
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تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  
املزاي�دة العلني�ة لتأجري االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادن�اه والعائدة إىل 
بلدي�ة )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا إلح�كام قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة 
مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة  )الكوفة( أو اللجنة 
خ�الل )15( يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرش اإلع�الن يف إحدى الصحف 
املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة 
املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول 
إىل املزاي�دة يح�ق لهم دف�ع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيم�ة  املقدرة  
بموج�ب ص�ك مصدق  لحس�اب البلدية املذك�ورة  اس�تنادا إىل ما جاء 
بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن 
البالغة )15( يوم يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف 

املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن 

أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدي�ة خالل مدة )30( يوم�ا من تاريخ 

تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة 

قانونا.
4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  
10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية 
النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك 

التي تؤجر لهم.

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 93 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري االرايض الزراعية 
باملزاي�دة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة املبينة اوصافه�ا ادناه يف قضاء 
املدائن /ناحية الوحدة  باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 لس�نة 1983 والقرار 103 لس�نة 
1997يف اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة او يوم العمل 
الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية وستكون املزايدة يف الساعة 
العارشة صباحا يف مقر  ش�عبة زراعة ابي غريب ... للتفاصيل مراجعة مقر 
مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل 

من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 89 لسنة  2017
تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظة بغ�داد الرصافة / لجن�ة تاجري االرايض 
الزراعي�ة باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة املبين�ة اوصافها ادناه 
باملزاي�دة العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
املع�دل والقانون 35 لس�نة 1983 والقرار 103 لس�نة 1997يف اليوم الثالثني 
م�ن الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة او يوم العمل ال�ذي يليه  يف حال 
مصادفة املوعد عطلة رس�مية وس�تكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
يف مقر  شعبة زراعة ابي غريب ... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع 
عىل الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 
20% م�ن القيم�ة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  

املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية / 1

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
18 / 4 / 2017 لتسجيل تمام العقار تسلسل 
600 مقاطعة التل بإسم االمانة العامة للعتبة 
الكاظمية املقدس�ة مجدداً باعتب�ار حائزاً له 
بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيداً للتسجيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم ) 43 ( لس�نة 
1971 قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا 
العقار تقديم ما لديه من بينات اىل هذه الدائرة 
خالل م�دة ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لن�رش هذا االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع 
العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحاً من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات 
حقوقه موقعياً يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية / 1

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
18 / 4 / 2017 لتسجيل تمام العقار تسلسل 
575 مقاطع�ة قطانة بإس�م االمان�ة العامة 
للعتب�ة الكاظمي�ة املقدس�ة مج�دداً باعتبار 
حائزاً له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيداً للتس�جيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم ) 43 
( لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل 
كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة 
عىل ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من بينات اىل 
هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوماً اعتباراً من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحاً 
م�ن الي�وم الت�ايل النته�اء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعياً يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية

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

دار العدالة يف الطارمية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية و التاجي

العدد 5777
التاريخ 29 / 5 / 2017

املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 
اىل املدعو / اثري جاسم حممد عبود

قدم�ت والدتك زكيه س�ليمان داود طلب 
اىل ه�ذه املحكمة بطل�ب يف نصبها قيمة 
علي�ك الدارة ش�ؤونك باعتب�ارك مفقود 
بتاريخ 13 / 7 / 2007 عليه تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني لغ�رض حضورك 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة او من ين�وب عنك 
قانون�اً ويف امل�دة القانونية خ�الل ) 15 ( 
يوم اذا كنت داخل العراق و ) 30 ( يوم اذا 
كنت خارج العراق ويف حالة عدم حضورك 
س�تقوم املحكمة بتنصي�ب والدتك قيمة 

عليك ووفق االصول  
القايض / عيل عبد الغفور امحد

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 286/ب/2004
التاريخ 2017/5/25

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة الخاص بازالة شيوع العقار 
تسلس�ل 2/11491 حي االس�كان يف 
النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة عن 
بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
30 يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
املق�درة  القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة 
بموج�ب ص�ك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النج�ف وص�ادر م�ن مرصف 
الرافدي�ن رقم 7 يف النجف وس�تجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري م�ن االعالن يف 
املحكم�ة وعىل املش�ري جل�ب هوية 
االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العقار املرقم 2/11491 حي االسكان  
يف النج�ف االرشف عبارة عن دار يقع 
عىل ش�ارع 6 مر وبواج�ه ونزال 18 
مر واملساحة الكلية 162م2 ويحتوي 
عىل مدخل بمساحة 4×3م واستقبال 
بمس�احة 3×4 مر وصالة بمساحة 
4×5م مر وغرفة نوم بمساحة  3×3 
مر ومطبخ صغري ومجموعة صحية 
وساحة وسطية مفتوحة غري مسقفة 
بمساحة 7×6م مر ويطل عىل غرفة 
مهدم�ة التحتوي عىل س�قف وغرفة 
اخ�رى مروك�ة مس�احة كل غرف�ة 
منه�م 4×4م�ر وان بن�اء العقار من 
الطابوق ومسقف بلشيلمان ومجهز 
بامل�اء والكهرباء وان درج�ة عمرانه 
دون الوسط ومشغول من قبل املدعى 
علي�ه االول ) حس�ني مراد جاس�م ( 
وه�و يرغب يف البقاء يف العقار بصفة 
مس�تاجر وان القيمة املق�درة للعقار 
بمبلغ 259.200.000 مائتان وتسعة 
وخمس�ون مليون ومائتان الف دينار 

فقط

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1053/ب2017/1
التاريخ 2017/5/25

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة الخاص بازالة شيوع العقار 
تسلس�ل 2/5654 ح�ي االنص�ار يف 
النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة عن 
بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
30 يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
املق�درة  القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة 
بموج�ب ص�ك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النج�ف  وصادر م�ن مرصف 
الرافدي�ن رقم 7 يف النجف وس�تجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري م�ن االعالن يف 
املحكم�ة وعىل املش�ري جل�ب هوية 
االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العقار املرقم 2/5654 حي االنصار  يف 
النجف عبارة عن دار يقع عىل ش�ارع 
15 م�ر وبواجه�ة 8 م�ر  يتضم�ن 
صحي�ة  ومراف�ق  امامي�ة  طارم�ة 
خارجي�ة يحت�وي ع�ىل ث�الث غ�رف 
ن�وم وصحي�ات يف كل غرف�ة بنظام 
الس�ويت وصالة بني الغرف  وسطح 
ال�دار يف الطاب�ق الثان�ي وان درج�ة 
عمران العقار جيدة ومبني بالطابوق 
الجمه�وري ومس�قف بالكونكري�ت 
املسلح وانه مش�غول من قبل املدعي 
مع افراد عائلته وهو يرغب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مستاجر  وان 
مس�احة العقار الكلية خ�ي 120م2 
للعق�ار مبل�غ  املق�درة  القيم�ة  وان 
90.000.000  تس�عون مليون دينار  

فقط الغريها 

مديرية التنفيذ الدجيل
رقم االضبارة: 192/ت/2017

التاريخ 2017/5/28
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الدجي�ل العقار 
تسلس�ل 594/182م9 ت�ل مس�كني 
الواق�ع  يف الدجيل العائد للمدين  وليد 
وفاض�ل وع�ي وضياء وايم�ان وامل 
اوالد جاس�م عبيد املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن غان�م محم�د حس�ني  البالغ 
200.000.000 مئت�ان ملي�ون دينار  
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري
املنفذ العدل
حميد دليل حبر

املواصفات/
1-موقع�ه ورقم�ه : الدجي�ل /ح�ي 

الزهراء / 594/182م9 تل مسكني
2-جنس�ه ونوع�ه: ارض ال�دار م�ع 

البناء
3-ح�دوده واوصاف�ه : 591/182/   

593/182 طريق عام
4-مساحته : 3.39.65

5-الشاغل : فاضل وعي ورثة فوزية 
كاظم جواد 

6-القيم�ة املق�درة : 525.000.000 
خمس�مائة وخمسة وعرشون مليون 

دينار عراقي الغري

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 80إعالن
التاريخ 2017/5/11

جنس جنس الملكت
الموقعالمساحةالملك

شارع الكورنيش 186م2بالكافتريا وحوانيت عدد/12

عمارة البلدية)1×2(م1/67حانوت2

عمارة البلدية)3×12(م9شقة3

المساحة رقم المقاطعةرقم القطعة
بدل االيجار السنوي المقدر للدونم المشيدات المواصفاتبالدونم

الواحد 

زراعية مستصلحة 95/11/4/بيالة27/17
4500 دينار عراقي يدفع منفعة 20 نخلة مثمرةكليا

المحدثات سنويا

51/13=6=
دار سكن 

طابوق والسقف 
كونكريت

7200 دينار يدفع منفعة المحدثات 
سنويا

رقم رقم القطعة
المقاطعة

المساحة 
المشيدات  المواصفاتبالدونم

والمغروسات
بدل االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينار عراقي

16/هكتريا 4/2331
زراعية 5والشعار

7200خاليةمستصلحة كليا
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النشامى يستعدون ألسود الرافدين بـ »19« العبًا
        بغداد/ المستقبل العراقي

صّع�د املنتخ�ب األردن�ي لك�رة القدم 
تحضريات�ه الفنية والبدنية اس�تعداداً 
ملواجهة نظريه العراقي ودياً الخميس 
املقب�ل، بمدينة البرصة، ويأتي يف اطار 
اإلس�تعدادات ملواجه�ة فيتنام يوم 13 
حزيران/ يونيو املقبل بتصفيات الدور 

الثالث واملؤهل لنهائيات آسيا.
وأكتمل�ت صف�وف املنتخ�ب األردن�ي 
جزئياً قبيل لقاء الع�راق، مع انضمام 

عدي الصيفي وصالح راتب بالتجمع.
وأك�د اإلماراتي عبدالله املس�فر املدير 
أهمي�ة  ع�ى  األردن  ملنتخ�ب  الفن�ي 
الخروج بنتيج�ة ايجابية أمام العراق، 
مشرياً اىل رضورة تقديم مستوى يليق 

بكرة القدم األردنية يف لقاء البرصة.
وأضاف يف ترصيحات صحفية للموقع 
الرس�مي لالتح�اد األردن�ي: »نت�درب 
الي�وم بغي�اب 6 العبني، لكنن�ا نثق يف 
كافة األس�ماء الحارضة، وندرك تماماً 
قدرتها عى تثميل النش�امى عى أكمل 
وجه.. لقاء العراق يأخذ طابع احتفايل، 
لكنن�ا يف الجهاز الفن�ي نركز عى كرة 
القدم فقط وتحقيق الفائدة املطلوبة، 
ومن هنا يتوجب علينا ان نقدم افضل 
مس�توياتنا للعودة اىل العاصمة عمان 

بنتيجة ايجابية«.
وش�دد املس�فر عى الجانب التكتيكي، 
مؤك�داً أهمي�ة تطبيق اف�كار الجهاز 
الفني خ�الل التدريب�ات ويف املباريات 

الرسمية.
بدوره، اثنى مدير الفريق اسامة طالل 
عى انضباط الالعبني والتزامهم بكافة 
التعليمات، مشيداً بالروح االرسية التي 

تغلف اجواء التجمع منذ اليوم االول.

وأشاد طالل يف حديثه مع الالعبني عى 
التزامهم بمواعيد التدريبات ووصولهم 
دائم�اً يف وق�ت مبكر رغ�م خصوصية 

الشهر الفضيل. وكانت التدريبات بدأت 
بتماري�ن االحم�اء مع م�درب اللياقة 
الروماني كريم مال�وش، قبل ان يقود 

املدرب الع�ام جمال اب�و عابد واملدرب 
عبدالل�ه ابو زمع تدريب�اً تكتيكياً ركز 
عى االحتف�اظ بالكرة ورسع�ة نقلها 

مع الضغط عى حاملها.
ال�دردور  حم�زة  واص�ل  املقاب�ل،  يف 
تدريبات�ه البدني�ة ب�ارشاف الطبي�ب 

للتخل�ص  ش�عور  منت�رص  التون�ي 
من اث�ار االصابة، فيم�ا ارشف مدرب 
الح�راس العراق�ي س�مري ش�اكر عى 

تمارين معتز ياسني ويزيد ابو ليى«.
من جانبه قال املدير اإلداري للمنتخب 
العراقي، باس�ل كوركي�س، إن الالعب 
املنضم�ني  أول  كان  إبراهي�م  أحم�د 
لتواج�ده  نظ�رًا  الوطن�ي،  للفري�ق 
بالع�راق من�ذ أس�بوعني، بع�د انتهاء 
ال�دوري اإلماراتي، فيما س�يصل بقية 

الالعبني تباًعا.
ويستعد املنتخب العراقي ملالقاة نظريه 
األردني ودًيا يف الب�رصة، قبل مواجهة 

اليابان يف تصفيات كأس العالم.
وأضاف كوركيس، يف ترصيحات ملوقع 
ك�ورة الري�ايض تابعته�ا »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن الالعب س�عد عبد األمري 
س�يصل يوم األربعاء إىل البرصة، فيما 
س�يصل غًدا أحمد ياس�ني يف التاسعة 
والنصف صباًحا، بينما سيغيب كل من 
بروا نوري، وريبني سوالقا، الرتباطهما 
بال�دوري، م�ع تع�ذر التحاق جس�تن 

مريام ألسباب إدارية تتعلق بالالعب.
وأوض�ح أن ثنائي ريزا س�بور الرتكي، 
رضغ�ام إس�ماعيل، وع�ي فائ�ز، لن 
الرتب�اط  أيًض�ا  باملنتخ�ب  يلتحق�ا 
فريقهما ببطول�ة الكأس، ومن املؤمل 
أن ينضما للفريق الوطني يف اإلمارات.

وتاب�ع كوركي�س: »أم�ا الالعب يارس 
قاس�م، فقد تواصل معنا، وننتظر منه 
جواًبا نهائًيا ألنه مش�غول بالتفاوض 
مع أندية إنجليزية قدمت له عروًضا«.

وأش�ار إىل أن امل�درب باس�م قاس�م، 
والعبي املنتخ�ب، ضمن صفوف القوة 
الجوية والزوراء، سيصلون إىل البرصة 
بعد انته�اء مباراة إي�اب نصف نهائي 
كأس االتح�اد اآلس�يوي، ليكتمل عقد 
الخي�س  ي�وم  األر  ملواجه�ة  الفري�ق 

املقبل.

كوركيس يكشف موقف الالعبني من لقاء األردن

عبطان يبحث مع مدير أمن املالعب االستعدادات ملباراة العراق واألردن
              بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الش�باب الرياضة عبد الحس�ين 
عبط�ان، م�ع مديرية أمن المالع�ب الرياضية 
االس�تعدادات االخيرة لمباراة العراق واألردن 
الودية التي س�تقام يوم الخميس المقبل على 

ملعب البصرة الدولي .
ونقل بيان لمكتبه تلقت “المستقبل العراقي” 

نسخة منه ، عن عبطان القول خالل استقباله 
ف�ي مكتبه مدير مديرية ام�ن المالعب العقيد 
مرتض�ى محمد ان “ الوزارة مس�تعدة لتوفير 
كل االمور اللوجس�تية واالدارية النجاح عمل 
ق�وة حماي�ة المالع�ب خ�الل المب�اراة الت�ي 
تع�د محط�ة مهمة في مس�اعي ال�وزارة مع 
المؤسسات االخرى لرفع الحظر عن المالعب 
العراقي�ة”، مضيفاً ان “حماي�ة امن المالعب 

سيكون لهم دور اساسي في انجاح المباريات 
الدولية”.ودعا عبطان، الى “التعاون المشترك 
بين الجماهير الرياضية وحماية امن المالعب 

من اجل انجاح المباراة بين العراق واألردن”.
يشار إلى أن، المنتخب الوطني سيالقي مطلع 
ش�هر حزيران المقبل، نظيره االردني “ودياً” 
في محافظ�ة البصرة، وكوري�ا الجنوبية في 
اإلم�ارات، قبل أن يغادر إلى طهران اس�تعدادا 

لمواجه�ة المنتخ�ب اليابان�ي ف�ي تصفي�ات 
كأس العال�م.وكان عض�و اتحاد الك�رة كامل 
زغي�ر، قد اكد في تصريح صحفي س�ابق ، أن 
جميع الترتيبات الس�تضافة المنتخب األردني 

الشقيق في األول من حزيران 
المقبل في ملعب البصرة 

الدولي باتت جاهزة.

داين ألفيس ينصح إنريكي بعد رحيله عن برشلونة

خزائن ويلز تنتظر »53« مليون يورو 
من هنائي دوري األبطال

صخرة أياكس تغازل البلوجرانا 
وتتجاهل تشيليس وبايرن ميونيخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

ن�ادي  ألفي�س، الع�ب  دان�ي  البرازيل�ي  انض�م 
المودعي�ن  قائم�ة  إل�ى  اإليطال�ي،  يوفنت�وس 
للمدرب لويس إنريكي، الذي س�يرحل عن جدران 
برشلونة، نهاية الموسم الجاري، ووجه له رسالة 
ش�كر عبر مواق�ع التواص�ل االجتماعي.ونش�ر 

دان�ي ألفيس، عبر حس�ابه الرس�مي على موقع 
التواصل االجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه 
م�ع لويس إنريكي معلًقا عليه�ا بقوله “كان من 
دواعي سروري العمل تحت قيادتك”.وأضاف “ال 
تفق�د يوًما حيويتك وحبك لك�رة القدم، أعلم أنك 
ستحقق النجاح في مكان آخر ألنك تحب ما تقوم 
به”.وتاب�ع ألفي�س “نحن ال ننش�غل بم�ا يقوله 

األخ�رون، ولك�ن نتح�دث فقط عم�ا نقوم به، 
أتمنى لك الس�عادة وأرسل لك أحضاًنا كبيرة 

على م�ا قدمته”.ولعب ألفيس، موس�مي 
تح�ت  و2015-2016،   ،2014-2015

قي�ادة لوي�س إنريكي في برش�لونة، 
قبل الرحي�ل في صفق�ة انتقال حر 

إلى يوفنتوس اإليطالي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تتوق����ع مدينة كارديف، عاصمة 
نهائ�ي  يجل�ب  أن  ويل�ز، 

دوري أبط�ال أوروب�ا 
الذي  الق�دم،  لك�رة 

ستس�تضيفه 
من  الثال�ث  ف�ي 
يونيو/حزي�ران 

المقب�ل، بين ريال مدريد اإلس�باني 
 53 نح�و  اإليطال�ي،  ويوفنت�وس 
)45 ملي�ون جني�ه  ي�ورو  ملي�ون 

إسترليني(.
وتبني مدينة كارديف توقعاتها على 
النتائ�ج الت�ي تحقق�ت في النس�خ 
الرياض�ي  الح�دث  م�ن  الس�ابقة 
الرئيس�ي لالتح�اد األوروبي لكرة 
الق�دم )يويف�ا(، وفق�ا لم�ا قالته 

إدارة الس�ياحة بالمدين�ة ف�ي بيان 
اليوم.

ستس�تضيف  كاردي�ف  أن  كم�ا 
نهائي دوري األبطال للس�يدات يوم 
الخمي�س المقب�ل، باإلضاف�ة إل�ى 
التش�امبيونز  مهرج�ان  فعالي�ات 
لي�ج، وهو ما سيس�اهم ف�ي زيادة 
ع�دد زوار المدين�ة ويع�ود بمنافع 

اقتصادية عليها.

وينتظ�ر أن يحض�ر نح�و 
200 ألف شخص، فعاليات 

مهرج�ان التش�امبيونز لي�ج الذي 
ينظمه يويفا. وتستعد كافة وسائل 
النق�ل بكارديف للعمل بطاقة زائدة 
خ�الل األي�ام المقبل�ة، نظ�را لهذه 
المناس�بة الت�ي س�تجعل الويل�زي 
جاريث بيل، العب ريال مدريد، يعود 

إلى مسقط رأسه مجددا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرب قلب الدفاع الكولومبي بفريق آياكس أمستردام 
الهولندي، ديفنس�ون سانشيز، عن رغبته في اللعب 

بصفوف نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم.
وبعد مش�اركته في نهائي الدوري األوروبي أمام 
مانشس�تر س�يتي في س�توكهولم، ال�ذي انتهى 
بف�وز الفريق اإلنجلي�زي بثنائية نظيفة، كش�ف 
الالعب الكولومبي الصاع�د )20 عاما( عن حلمه 
في اللع�ب بصفوف الفري�ق الكتالون�ي، وفقا لما 
ذكرته صحيفة )س�بورت( على موقعها االلكتروني 

اليوم.
ووصل سانش�يز إل�ى آياكس في يونيو/حزي�ران الماضي، 

قادما من أتلتيكو ناس�يونال، حيث لفت أدائه 
الجيد أنظار عدد من األندية له منها برشلونة.

واآلن تتجه أنظار سانش�يز نفس�ه إلى البرسا، 
مثلم�ا أوضح ف�ي تصريحاته التي أدل�ى بها عقب 

نهائ�ي ال�دوري األوروب�ي إلذاع�ة )كادين�ا س�ير( 
اإلسبانية.

وقال سانش�يز “بالطبع يروق لي اللعب في برشلونة. يا 
ل�ه من فخر أن يهت�م الفريق الكتالوني ب�ك. من الالعب 
الذي ال يرغب في اللعب ببرشلونة؟ أي العب يروق له أن 
يكون جزءا من فريق مثل برش�لونة، هو واحد من فرق 

النخبة العالمية”.
يش�ار إلى أن فريقي تشيلس�ي وبايرن ميونيخ يسعيان 

للحصول على خدمات سانشيز.

احتاد الكرة يوقف الدوري 40 يومًا

شنيشل: رفضت »3« عروض عربية

الفخر يغمر الم بعد مكافأة
بايرن ميونيخ

              بغداد/ المستقبل العراقي

أوقف االتحاد العراقي لكرة القدم مسابقة الدوري 
الممت�از لم�دة 40 يوًما، م�ن أجل إتاح�ة الفرصة 
للمنتخ�ب الوطني لخ�وض مباراتي�ن تجريبيتين، 
قبل مب�اراة اليابان في تصفي�ات كأس العالم، في 
13 يونيو/حزي�ران المقب�ل، بالعاصم�ة اإليرانية 

طهران.
وقال رئيس لجنة المسابقات باالتحاد، علي جبار، 
في تصريح اطلعت عليه “المس�تقبل العراقي”، إن 
ق�رار اللجنة ج�اء أيًضا من أجل االس�تعداد األمثل 
للمباريات المتبقية في تصفيات كأس العالم، على 

أن ُتستأنف المسابقة في الخامس من يوليو/تموز 
المقبل”.

وأوض�ح أن “ اللجن�ة س�تبدأ بإقام�ة المباري�ات 
المؤجل�ة أواًل بع�د اس�تئناف ال�دوري، ألن بع�ض 
األندي�ة أب�دت اعتراضها عل�ى اس�تمرار التأجيل، 
خاص�ًة أن�ه م�ن المفت�رض حس�م البطول�ة في 

الجوالت المقبلة.
وس�يخوض المنتخب الوطن�ي ، الخميس المقبل، 
مباراة ودية أمام األردن في البصرة، على أن يالقي 
كوري�ا الجنوبي�ة ف�ي 7 يونيو/حزي�ران المقب�ل 
بمدينة العين اإلماراتي�ة، قبل أن يغادر إلى طهران 

لمواجهة اليابان، ضمن تصفيات كأس العالم.

              بغداد/ المستقبل العراقي

رفض مدرب المنتخب العراقي الس�ابق، راضي شنيش�ل، 3 عروض م�ن أندية عربية، مفضاًل 
الركون إلى راحة بسيطة، ولملمة أوراقه قبل خوض تجربة جديدة، على حد قوله.

وق�ال شنيش�ل، في تصريح�ات، لموقع كورة”ُقدمت ل�ي 3 عروض احترافي�ة، منها عرض 
إمارات�ي وآخر من ناد أردني، باإلضافة إلى عرض من أحد أندية الدرجة الثانية في قطر، إال 

أنني أفضل الراحة ألستعيد جاهزيتي لخوض تحدي تدريبي جديد”.
وأكد المدرب أنه غير متس�رع في استئناف العمل، خصوًصا أنه أكمل المشاركة في الدورة 
التدريبي�ة للمحترفين )pro( مؤخ�ًرا، معتبًرا أن التعجل دائًما ما يق�ود المدرب إلى اختيار 

خاطئ.
وكان شنيشل قد توج بالدوري مع الزوراء، وقاد فريق قطر القطري، قبل قيادة المنتخب 
الوطني إلى المركز الرابع في بطولة آسيا بأستراليا، لكنه أُقيل من منصبه خالل تصفيات 

كأس العالم.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى فيلي�ب الم، نجم باي�رن ميوني�خ المعتزل حديًثا، س�عادته لمنح�ه نجمة بقاعة مش�اهير النادي 
البافاري، بعد مسيرته الحافلة مع العمالق األلماني.

وأعلن الم، 33 عاًما، اعتزاله بنهاية الموس�م المنصرم، قبل نهاية عقده مع بايرن ميونيخ بموس�م واحد، 
ليسدل الستار على مسيرة حافلة سواء مع ناديه، أو المنتخب األلماني.

وقال الم، عبر حس�ابه الش�خصي على موق�ع التواصل االجتماع�ي “تويتر”: “أش�عر بالفخر إلعطائي 
نجمة في قاعة مش�اهير باي�رن ميونيخ بجوار 

األساطير العظيمة األخرى”.
ووض�ع الم حًدا لمس�يرته الت�ي امتدت ل�14 
عاًم�ا، وف�از خالله�ا ب��21 لقًبا م�ع ناديه، 
باإلضاف�ة لتتويجه بكأس العال�م عام 2014 
مع المنتخ�ب األلماني.وانض�م الم في قاعة 
المشاهير للعديد من أساطير الفريق البافاري 
مث�ل فران�ز بيكنب�اور وجي�رد 
هويني�س  وأول�ي  مول�ر 
ولوث�ار ماتي�����وس 
ومحمد ش�ول وكارل 
هاين����ز رومينيجه 
وأوليف����ر كان آخر 
للقائمة  المنضم��ي�ن 

عام 2008 قبل الم.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن أول م�ن م�ى يف الفض�اء الخارج�ي هو ال�رويس ) أل**ي 

ليونوف ( يف يونيو 1965م.
أن أول م�ن وض�ع قدمه عىل س�طح القمر ه�و األمريكي ) نيل 

أرمسرتونخ ( يف يوليو 1969م.
أن أول فت�اة صعدت إىل الفضاء هي ) فالنتينا تريش�كوفا ( عىل 

متن املركبة ) فوستك � 6 (.
أن ) الرأرأة ( تعني تحريك العينني و إدارتهما لتسديد النظر عىل 

الهدف.
أن أول من اكتش�ف الدورة الدموية الصغرى يف اإلنس�ان هو ابن 

النفيس.
أن أول م�ن ق�ال بقابلية األعض�اء الصلبة يف الجس�م كالعظام 

لاللتهاب و التضخم و األورام هو ابن سينا.
أن أضخ�م كت�ل من الذهب الخام تم العثور عليها يف أس�رتاليا و 

الربازيل.
أن األنث�ى من الس�باع إذا وضعت و لدها ترفع�ه يف الهواء أياماً 
ته�رب به من الذر و النم�ل ألنها تضعه كقطع�ة من لحم فهي 
تخ�اف عليه من ال�ذر و النمل فال تزال ترفعه و تضعه و تحركه 

من مكان إىل مكان حتى يشتد.
أن التمس�اح األمريك�ي و التمس�اح اإلفريق�ي و ف�رس البحر 
تقيض فرتات نومها يف الوقت الذي تطفوا فيه عىل املاء خصوصاً 
عندما يكون املاء دافئاً و هي تحب أن تس�ند رؤوسها إىل ظهور 

زمالئها.
أن القط�ة األم تل�د ث�الث مرات يف الس�نة و تنجب م�ن 15 : 20 

هرة.

أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الحمل مهنياً:تحتاجي اليوم عىل الرتكيز 
بش�كل أك�رب عىل ع�دد م�ن األم�ور الهامة 
عاطفياً:قويل برصاحة ما تش�عرين به تجاه 

الحبيب دون أن تجرحيه.

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك لليوم:امل�رأة من 
ب�رج الث�ور مهنياً:لدي�ك الي�وم الكث�ري من 
الطاقة اإليجابية الت�ى تدفعك إلنجاز الكثري 
م�ن األعم�ال عاطفي�اً:ال تكون�ي متحكمة 
بترصف�ات الحبي�ب واعطي�ه مس�احة من 

الحرية.

أصحاب برج الج�وزاء حظك لليوم:املرأة من 
برج الجوزاء مهنياً:عربي عن آرائك برصاحة 
دون الحاجة اىل أن تفريض رأيك عىل اآلخرين 
عاطفي�اً:ال تكون�ي لحوح�ه وإال تهرب منك 

الحبيب.

أصح�اب برج الرسط�ان حظ�ك لليوم:املرأة 
من ب�رج الرسطان مهنياً:أن�ت مبدعه اليوم 
وتطرح�ي الكث�ري من األف�كار الت�ى تالقي 

اإلعجاب و القبول
عاطفياً:إميض يف حياتك العاطفية وال تهتمي 

آلراء اآلخرين.

أصحاب برج األسد حظك لليوم:املرأة من برج 
األس�د مهنياً:لي�س هذا هو الوقت املناس�ب 

لتقومي بأية مغامرات كوني حذره
عاطفياً:تش�عرين بال�رىض يف عالقت�ك م�ع 

الحبيب وتسود األجواء الهادئة بينكما.

أصح�اب برج العذراء حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الع�ذراء مهنياً:قد تح�دث اليوم بعض 
املشاكل التى تعيقك عن تنفيذ مهامك بشكل 
كام�ل عاطفياً:عليك�ي أن تش�عري الحبيب 

باملزيد من اإلهتمام و الحب.

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج امليزان مهنياً:الكثري من الفرص الذهبية 
الت�ى تت�اح لك الي�وم عليك�ي أن تعريف كيف 
تستفيدي منها عاطفياً:ال تكربي املشكلة مع 

الحبيب عليكي أن تحيل الخالفات برسعة.

أصح�اب ب�رج العق�رب حظ�ك لليوم:املرأة 
ع�ايل  مهنياً:تركي�زك  العق�رب  ب�رج  م�ن 
الي�وم وتطرحي الكث�ري من األف�كار البناءة 
عاطفياً:قد يحدث خالف مع الحبيب بس�بب 

بعض املسائل املادية.

أصح�اب ب�رج الق�وس حظ�ك لليوم:امل�رأة 
م�ن ب�رج الق�وس مهنياً:تس�تخدم الي�وم 
أق�ى طاقات�ك مما يدفع�ك إلنج�از الكثري 
عاطفياً:األوق�ات الجميل�ة ال تع�وض لذل�ك 

حاويل أن تستمتعي بوقتك مع الحبيب.

أصحاب ب�رج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الج�دي مهنياً:تحتاجي اىل عق�د املزيد 
م�ن الصفقات لتس�ري أم�ورك كم�ا تريدين 
إلحتياج�ات  تهتم�ي  أن  عاطفياً:عليك�ي 

الحبيب وأن ال تهمليه.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:املرأة من برج 
الدلو

مهنياً:راجع�ي حس�اباتك جي�داً تفادياً ألية 
أخطاء قد تحدث اليوم

عاطفياً:عليكي أن تعريف كيف تكس�بي قلب 
الحبيب و تدعيه يقف اىل جانبك.

أصحاب ب�رج الحوت حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الحوت

مهنياً:عليك�ي أن تع�ريف كيف تس�تخدمي و 
توظفي موارد العمل بطريقة صحيحة

عاطفياً:تبحث�ني ع�ن اإلس�تقرار و لكن�ك ال 
تشعري أن الحبيب يفكر باملثل.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
روبي�ان مق�ر - بقس�ماط مطح�ون - 4/1 
ملعق�ة صغ�رية كاري – ش�طة - 1 بيض�ة - 1 

كوب جوز هند محمص
طريقة التحضري:

س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 200 درجة 
مئوية.

يف طب�ق متوس�ط الحج�م ضعي ج�وز الهند و 
البقسماط و الشطة و الكاري و قلبي جيدا.

اخفق�ي البيض يف بولة منفصل�ة ثم ضعي بها 
الروبي�ان واحدة تلو األخرى ثم ضعيها يف مزيج 
البقس�ماط و جوز الهن�د و قلبيها حتى تغطى 

بالكامل.
ضعي الروبي�ان يف صينية قابلة لإلس�تخدام يف 

الفرن.
الف�رن مل�دة م�ن 12-10  الصيني�ة يف  ضع�ي 

دقيقة.
قدم�ي الروبي�ان الح�ار بج�وز الهند م�ع األرز 

بالكاري و شوربة اليس فوود.

حبوب الذرة تستدرج السمنة
أصدرت جامعة هارفارد مؤخرا دراسة تشري بأصابع االتهام إىل 
تسبب حبوب الذرة عىل وجه الخصوص يف فقدان الخرص النحيل 
واالصابة بالس�منة.فالذرة، مثل البطاطا والبازالء، تحتوي عىل 
نشاء وسكريات، وهو ما يؤدي إىل طفرات حادة يف نسبة السكر 
يف ال�دم وزي�ادة الوزن م�ع الوقت.وتؤثر الذرة س�لبا عىل الوزن 
بس�بب نقلها للهيدروكربوهيدرات يف الدم نظرا لنس�بة الس�كر 
بها.ومع مرور الوقت، ومع عدم اس�تقرار مس�تويات السكر يف 
الدم تتزايد مخاطر اإلصابة بالس�منة والسكري.ويتم استهالك 
كمي�ات كب�رية من ال�ذرة يومي�ا بش�كل مبارش وغ�ري مبارش. 
ويظه�ر ذلك يف زيت ال�ذرة، رشاب الذرة )عايل الفركتوز(، نش�ا 
ال�ذرة ومش�تقاتها.ورغم ان ال�ذرة أصبحت عن�رصا يف نظامنا 
الغذائي، فإنه من الواضح باالستناد إىل نتائج البحث العلمي أنه 
يج�ب أن نكون أكثر يقظة بش�أن كمية الذرة التي نس�تهلكها.

وكانت دراس�ة س�ابقة اف�ادت ان حبوب الذرة تقل�ل إحتماالت 
االصابة بالبواس�ري ورسطان القولون، اذ انها تحتوي عىل كمية 

كبرية من األلياف.

حتديث واتس آب اجلديد 
بمزايا مقلدة

يزع�م تطبيق واتس آب للمراس�لة الفورية، بالتخطي�ط إلدراج مزايا جديدة يف 
التحدي�ث املقبل، وس�يحمل التحديث س�مات ب�ارزة موجودة أص�ال يف تطبيق 
فيس�بوك للدردرشة، وفقا ملوقع إكسربس الربيطاني.وسيضيف تحديث واتس 
آب ميزة امللصقات، التي تساعد املستخدم يف التعبري عن مشاعر ومواقف معينة 
برسومات مبهجة وبتصميم مختلف عن الرموز التعبريية.ميزة امللصقات التي 
س�يحملها تحديث واتس آب الجديد كانت متاحة بالفعل عىل تطبيق ماسنجر 
اململوك للركة األم فيسبوك عىل هواتف أندرويد وال� IOS منذ أبريل 2013، إذ 
أطلقت فيس�بوك تحديثا حمل تلك امليزة التي نالت ش�عبية كبرية واستخدمها 
املاليني حول العالم.وكانت فيس�بوك أدخلت عددا من التغيريات عىل ملصقاتها 
من�ذ أن أطلقت الصيغ�ة األوىل ألول مرة منذ نحو أربع س�نوات.ومن املقرر أن 
يحم�ل تحديث واتس آب مجموعة م�ن املزايا األخرى البس�يطة، باإلضافة إىل 
إصالح�ات األم�ان، وحت�ى اآلن لم يتم اإلع�الن بعد عن موعد إط�الق التحديث 

الجديد بشكل رسمي للمستخدمني حول العالم.

حذار.. اإلرساف يف تناول اللحوم احلمراء!
كش�فت دراس�ة أمريكي�ة حديث�ة، أن تن�اول الكثري م�ن اللحوم 
الحم�راء يزي�د خطر الوف�اة ج�راء ثمانية أمراض ش�ائعة؛ منها 
الرسط�ان والس�كري وأمراض القل�ب إىل جانب جميع املس�ببات 
األخرى للوفاة.وأجرى باحثون فحصا لبيانات نحو 537 ألف بالغ، 
تراوحت أعمارهم بني 50 و71 عاما، ووجدوا أن األشخاص الذين 
اس�تهلكوا لحوما حمراء بكمي�ات أكرب، زادت احتم�االت وفاتهم 
نتيجة مجموعة متنوعة من املس�ببات بنسبة 26 يف املئة، مقارنة 
بأولئ�ك الذين تناولوها بكميات أق�ل.ويف املقابل، أوضح الباحثون 
يف مجلة )ذا بي.إم.جيه( أن األش�خاص الذين تناولوا أكرب كميات 
م�ن اللحوم البيض�اء، بما يف ذل�ك الدواجن واألس�ماك، كانوا أقل 
عرض�ة للوف�اة نتيجة جميع املس�ببات بنس�بة 25 يف املئة، خالل 
فرتة الدراس�ة مقارنة باألشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وأش�ار كبري معدي الدراس�ة آراش اعتمادي، م�ن املعهد الوطني 
األمريكي للرسطان »تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط 
ب�ني اللحوم الحمراء والوفاة املبكرة، وه�ي أيضا كبرية بما يكفي 

إلبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة«.

1نصف النصف o أمانع 2مجموعة من محموعات 
متتالية o أعلو 3نصف منار o العب تنس أمريكي 
من أصول ايرانية 4متش�ابهة o كثري هطول املاء. 
 o تخط�ى مرحل�ة الطفولة o )5س�ال )مبعث�رة
ق�رأ 6أثار انتباهه o رم�ي الرماد يف العيون o نعم 
)مبعث�رة(. 7ذرة م�ن امل�ادة فقدت أو اكتس�بت 
الكرتون�ا o نص�ف مناص o حرف نص�ب. 8هدم 
وس�وى باألرض o تستحق الش�فقة. 9قارة o لم 
يعد يذكر. 10العب كرة سعودي سابق سجل ثالث 

أفضل هدف يف تاريخ كأس العالم ضد بلجيكا.

1نج�م التن�س االس�باني. 2اس�طورة التن�س 
االملان�ي. 3ازدحم o ماكنة بح�ث انرتنت عاملية 
o نص�ف واص�ل. 4بمعنى o ح�رف للتأكيد عىل 
صح�ة رأي. 5كون ش�يئا من املع�دن o اختلف 
عن البقية o س�ال 6العب تن�س أمريكي معتزل 
الري�ايض 7ده�ن  حق�ق 14 لقب�ا يف تاريخ�ه 
الطعام)معكوس�ة( o يعود ع�ن رأيه وال يحقق 
ما وعد )معكوسة(. 8العب تنس برازييل معتزل 
o س�هولة 9بطل�ة كأس العال�م يف ك�رة الق�دم 

1990. 10لقب املنتخب املرصي لكرة القدم.

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الروبيان احلار بجوز اهلند
ثالجة تسخن املاء!طب

اس�تطاع ثالث�ة ط�الب أت�راك ابت�كار آلي�ة 
إلنتاج املاء الس�اخن من الثالجات واملربدات.

وأطل�ق الطالب الثالثة الذي�ن تلّقوا دعماً من 
مؤسس�ة األبح�اث العلمي�ة والتكنولوجي�ة 
اس�م  مروعه�م  ع�ىل  الرتكية)توبيت�اك( 
“إنتاج املاء الس�اخن عرب استخدام الثالجة” 
وتمّكن�وا ع�رب اآللية م�ن رفع درج�ة حرارة 
امل�اء إىل مس�توى 53 درجة..وبفض�ل اآللية 
املبتك�رة الذي يتم توصيله�ا بمكّثف الثالجة 
م�ن الخلف، تمّك�ن الطالب من رف�ع حرارة 
املاء إىل 53 درجة، إضافة إىل توفري اس�تهالك 
الثالجة للطاقة الكهربائية بنس�بة 20 باملئة.

وتمّك�ن الط�الب اس�ماعيل ج�ان تومب�ول 
واغم�ن كولغيل وجنغي�ز دمريتاش، بإرشاف 

إنج�از  م�ن  إرتون�ا،  كورش�ات  مدرس�هم 
املروع خالل أسبوعني.وقال املدرس إرتونا، 
إّن مكّث�ف الثالج�ة يق�وم بتحوي�ل الغاز إىل 
س�ائل، مس�تفيداً من حرارة املحرك، وبالتايل 
يّولد الطاقة املطلوب�ة لعمل الثالجة.واضاف 
أّن اآللي�ة املبتك�رة تق�وم بتجمي�ع الحرارة 
املحتبس�ة يف شبكة املكّثف، وضخها إىل اإلناء 

الذي يحتوي عىل قرابة 10 ليرتات من املاء.
وأشار أّن عملية التسخني يتطلب مدة زمنية 
تقارب الس�اعتني، وأّنه يعت�زم تضخيم اآللة 
للحص�ول ع�ىل امل�اء الس�اخن بم�دة زمنية 

أقرص.

قريبًا..»الدرونز« يف خدمة رسائل »سناب تشات«

اس�تحوذت رشك�ة س�ناب التي 
تمل�ك خدم�ة الرتاس�ل بالفيدو 
سناب تشات عىل رشكة أمريكية 
ناش�ئة يف مجال الدرون�ز، األمر 
ال�ذي يؤكد ب�أن الرك�ة تعمل 
ع�ىل تطوي�ر طائ�رات الدرون�ز 
املسرية. ولفت موقع بزفيد نيوز 
ب�أن الركة قامت باالس�تحواذ 
أمريكي�ة صغ�رية  ع�ىل رشك�ة 
روبوتيك�س«  م�ي  »كون�رتول 
بقيم�ة وصلت إىل ملي�ون دوالر. 
وبحسب البوابة العربية لألخبار 
التقنية ف�إن العمل ع�ىل طائرة 
مس�رية مبن�ي بش�كل كبري عىل 

إط�الق نظارة شمس�ية مجهزة 
بكامريا لتس�جيل مقاطع فيديو 
قص�رية ومن ثم مش�اركتها مع 

سناب تشات.
الرك�ة م�ن خ�الل   وهدف�ت 
النظ�ارة إىل تحقي�ق عائ�دات يف 
خط�وة تمهيدية إلطالق أس�هم 
لها لالكتتاب العام يف وقت مبكر 

من هذا العام.
 وُيعتق�د أن لجوء س�ناب لهذه 
التقني�ة إلنتاجه�ا يف املس�تقبل 
س�وق  يف  منافس�ة  تح�اول 
التكنولوجيا مع عمالقي السوق 

فيسبوك وغوغل.
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غسل األموال املستنجد خليفة بغداد املقتول يف احلامم
القاضي علي كمالطارق حرب

لق�د ظهر الفس�اد ف�ي عالم االقتص�اد واخذ أش�كاال متعددة واس�اليب 
متنوعة من التزييف واالختاس والس�رقة والمتاجرة بالمخدرات والس�اح 
والزئب�ق األبيض والمتاجرة بالبغاء والرش�ى والغش التجاري وغير ذلك من 
الجرائم فكثرت األرصدة المشبوهة وهكذا بحيث يصعب إدخالها الى البنوك 
ووضعها في حس�ابات س�رية وباس�ماء نظيفة وهي تعني اس�تخدام حيل 
ووس�ائل واس�اليب للتصرف في اموال مكتبية بطرق غير مشروعة إلضفاء 
الش�رعية والقانونية عليها او بمعنى تزوير االموال الناتجة عن االعمال غير 
المشروعة في مجاالت وقنوات استثمار مشروعة إلخفاء المصدر الحقيقي 

لهذه االموال كما لو كانت قد ولدت من مصدر مشروع.
 ويمك�ن درج ظاهرة غس�ل األموال ضم�ن الظواهر الت�ي أقلقت العالم 
في اآلونة األخيرة لكونها جريمة دولية تفش�ت في عصر العولمة وهي من 
اخط�ر الجرائم التي ته�دد األمن العالمي فضا عن انعكاس�اتها االقتصادية 
واالجتماعي�ة المدمرة.  وتأتي أهمية ه�ذا الموضوع من ارتباط ما تقوم به 
جماع�ات اإلج�رام المنظم من أنش�طة مختلفة اخذت ت�ؤرق مختلف الدول 
والمنظمات والهيئات الدولية وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر العالمية التي 
ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين من التفاعل بين الدول وسهل انتقال 
رؤوس االم�وال بينهم�ا توافق ذلك م�ع تنافس حركة الجريم�ة االقتصادية 
المنظمة الذي اتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارس�ة انشطتها من خال 
جم�ع األم�وال بطرق غي�ر مش�روعة والعمل الحق�ا على تغيي�ر حقيقتها 
لتظه�ر وكأنه�ا متولدة من مصدر مش�روع ف�ي ظل ظ�روف ال يوجد فيها 
تنظيم قانوني موحد على المس�توى االقليمي والدولي لمعالجتها فاصبحت 
مشكلة غسل االموال ظاهرة متطورة وبشكل مترابط وفعال مع المشكات 
المث�ارة ف�ي الوقت الحاضر والت�ي تمس امن كافة الدول ويس�توي في هذا 
الدول المتقدمة او النامية.  لذا فان التوافق بين السياسة الجنائية والسياسة 
االقتصادية تعتبر مقدمة طبيعة لتحقيق نتائج ايجابية في مكافحة الجرائم 
ذات البعد االقتصادي.  وتعتبر ظاهرة غسل من الصور االجرامية المستحدثة 
الت�ي يجب ان يتص�دى لها التش�ريع االقتصادي والجنائي مع�ا حيث تتزايد 
خطورتها نظرا لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة حيث تتم بالطابع 

غير الوطني والذي يقتضي تعاونا دوليا فعاال.
 ونظ�را لاث�ار الس�لبية التي تترت�ب على عمليات غس�ل االم�وال على 
اعتب�ار انها ظاهرة تتجاوز في تأثيرها العام الح�دود الوطنية الخاصة التي 
تمارس فيها تتجاوز كافة الحدود من الماضي والحاضر وتمتد بتأثيرها الى 
المس�تقبل فهي لم تعد قاص�رة على االجرام المحلي ب�ل امتدت الى االجرام 
المنظ�م الدولي بحيث اصبحت ت�ؤرق مختلف دول العالم م�ا دفع المجتمع 
الدول�ي لمكافحة هذه الجريم�ة والحد من خطورتها وهن�ا البد من تعريف 
الجريم�ة االلكترونية )بانها الجريم�ة التي تلعب فيها البيانات الحاس�وبية 
والبرام�ج المعلوماتي�ة دورا رئيس�يا( وكذل�ك عرفته�ا منظم�ة التع�اون 
االقتصادي والتنمية )بانها كل س�لوك غير مش�روع او غي�ر اخاقي او غير 

مصرح به يتعلق بالمعالجة االلية للبيانات او نقلها(.
 وبات من الضروري وجود قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية يواكب 
التط�ور الحاصل وكذلك عدم اعطاء الفرصة لهذا النوع من الجرائم ان تكون 

بمنأى عن العقاب.

في سلسلة تراثيات بغدادية وفي باب حوادث بغدادية كانت لنا كلمات 
عن حادثة قتل الخليفة المس�تنجد بالله مخنوق�ا في الحمام خنقه اكابر 
دولت�ه وفي مقدمته�م عضد الدين الس�لجوقي الذي كان يش�غل منصب 
اس�تاذ الدار وهو اعلى منصب في الدولة بعد الخليفة حيث تم اس�تحداث 
ه�ذا المنصب بعد تدخل الس�اجقة في ش�ؤون الدولة العباس�ية لدرجة 
ان م�ا يصدر من هذا المنصب م�ن اوامر له االولوية عل�ى اوامر الخليفة 
مثال�ه ما كان يص�دره عضد الدولة هذا ذلك ان الخليفة المس�تنجد مرض 
فاس�تغل الس�اجقة هذه الحال�ة وطلبوا من طبيب الخليف�ة الخاص ابن 
صفي�ة ان يص�ف له دواء بما يس�رع في وفاته فوص�ف الطبيب للخليفة 
مازم�ة الحم�ام وعدم الخروج من�ه لكن الخليفة امتنع ع�ن ذلك فادخل 
الساجقة الخليفة الى الحمام بالقوة واالكراه واغلقوا عليه الحمام وهو 
يس�تغيث ولم يفتحوا باب الحمام اال بعد وفاته ولم يكتفوا بقتل الخليفة 
فقط وانما ارس�لوا الى وزي�ره ابن البلدي بحجة مبايع�ة الخليفة الجديد 
فلم�ا حض�ر ضربت عنقه ورمي عل�ى مزبلة قرب الباب الى ان تفس�خت 
أشاؤه فتم سحبه والقي في دجلة لكن الخليفة تم دفنه في رصافة بغداد 
وقبل مبايعة الخليفة الجديد المس�تضيء ابن الخليفة القتيل المس�تنجد 
اشترط عضد الدولة السلجوقي عليه شروطا عديدة قبل مبايعته منها ان 
يوافق على ان يكون السلجوقي وزيرا له وان يكون ولد السلجوقي استاذا 
لل�دار بدله وكذلك اجريت تعيينات اخرى ف�ي الدرجات الوظيفية االخرى 
فالت�زم الخليفة الجدي�د ونفذ كل ما طلب منه والخليفة المس�تنجد بالله 
هو الخليفة بالتسلس�ل )32( م�ن خلفاء بغداد العباس�يين تولى الخافة 
م�ن عام 555ه�� الى عام 566 ه� وكانت خافته بع�د وفاة ابيه الخليفة 
المقتف�ي الم�ر الله وكان�ت خافته زم�ن التدخل الس�لجوقي الكبير في 
الدولة العباسية لذا كانت نهايته ونهاية وزيره على ايديهم لكنه قام بعدة 
اجراءات في خافته وهو وان كان ش�هما عارفا باالمور حس�ن الس�يرة 
مع معيت�ه لكنه اتخذ اجراء اعادة االموال الخراجي�ة اي االراضي العائدة 
للدول�ة والتي كانت موزعة على الناس اعادها ال�ى الدولة اي اتخذ اجراء 
يش�به المصادرة ف�ي ايامنا هذه فش�ق ذلك على بعض المس�تفيدين من 
ه�ذه االراضي وخاصة في مدينة الكوفة وحصل�ت الفتنة بين وزيره ابن 
هبير وفقهاء المدرسة الكمالية في بغداد حتى توفي الكمال عام 556ه� 
وه�و حمزة بن علي بن طلحة الذي كان يش�غل وظيف�ة صاحب المخزن 
الذي بنى مدرس�ة ش�افعية كبي�رة كذلك توفي في زمان�ه قاضي الحريم 
حس�ين بن علي بن قاس�م الش�هرزوري عام 557ه� والشاعر والمحدث 
اب�ن الفاض�ل ع�ام 558ه� ابو القاس�م هبة الل�ه بن الفض�ل كذلك توفي 
كاتب االنش�اء اي ديوان الرس�ائل ابن االنباري وتوفي الطبيب المش�هور 
ابن صاعد وطبيب بغداد وفيلس�وفها الذي كان يلقب باوحد زمانه ووفاة 
الش�يخ عبد القادر الكياني دفين باب االزج )باب الش�يخ( شيخ الطريقة 
القادرية الصوفية عام 561ه� ووفاة المؤرخ المشهور السمعاني ووفاة 
الشيخ ابي النجيب الس�هروردي الصوفي المشهور وابي الحسن الواعظ 
الحنبلي الملقب بابن الدجاجي  وشهدت بغداد في وقته تنافسا شديدا بين 
المذهب الشافعي الذي كان سائدا والمذهب الحنبلي الذي دعا اليه الشيخ 

عبد القادر الكياني .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

عندما توّد تحضير كوٍب من الش�اي فأول ما يمكن 
أن يخط�ر ببال�ك أن تضي�ف إليه بعضاً م�ن أوراق 
النعن�اع والت�ي تضف�ي علي�ه نكهة ممّي�زة، فهل 

للنعناع فوائد أخرى إضافة إلى النكهة تلك؟
ُيع�د النعناع من النباتات المعمرة لما له من رائحة 
قوي�ة وجميلة، وُيس�تخدم إم�ا يابس�اً أو طازجاً، 

نضيف�ه إل�ى الس�لطات، وإل�ى 
المشروبات. ولهذه النبتة فوائد 
كثي�رة عل�ى صح�ة اإلنس�ان. 
تس�كين  ف�ي  ُيس�اعد  فه�و 
ُيعال�ج  كم�ا  العصبي�ة،  اآلالم 
وُيس�ّكن  المرارية  االضطرابات 
اآلم البطن والحيض، كما ُيهّدئ 
عضات الرح�م ويطرد الغازات 

المعوية.
ُيعتبر النعناع مضاداً لالتهابات 
االلته�اب  لم�رض  وط�ارداً 
الكب�دي، يعم�ل على ب�ث القوة 
والنشاط في الجسم، وُيستعمل 
المفاص�ل  التهاب�ات  ألم�راض 

والروماتيزم.
ش�رب النعناع بش�كل مس�تمر 
يعمل على تنشيط المخ والقلب 

وال�دورة الدموية. يقوي الكب�د والبنكرياس، يلّين 
األمع�اء، ويطرد الدي�دان والبكتيري�ا والطفيليات 

التي قد تصيب جسم اإلنسان.
كم�ا يعمل على إزالة روائح الفم الكريهة، ويخفف 
عند مضغه من آالم األس�نان واللثة، وعند الغرغرة 

بماء النعنع ُيعالج ذلك التهاب الحنجرة.

تنتش�ر بي�ن عام�ة الن�اس خرافات ح�ول العطش 
في ش�هر رمضان الكريم اختصاص�ي التغذية عمر 

الحميدان يوضح لنا حقيقة األمر.
- يقال إن شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور 
يجنِّبنا الش�عور بالعطش أثن�اء الصيام، وهذا األمر 
لي�س دقيقاً، ألن الجس�م يأخذ م�ا يحتاجه، ويطرد 

الباق�ي، واألفضل ش�رب الم�اء على فترات بش�كل 
منتظم، من وقت اإلفطار حتى السحور.

منة، وهذا  - يقال إن كثرة شرب الماء تؤدي إلى السُّ
أم�ر غير صحيح، ألن الماء ال يحتوي على س�عرات 

حرارية.
- يق�ال إن المش�روبات المحاة الت�ي تحتوي على 
نسبة عالية من السكر تسبِّب العطش، 
وهذا أمر صحيح، كما أنها تتسبب في 
زي�ادة الوزن، لذا يفضل اس�تبدالها ب� 
»س�موذي الفواكه« الذي يمد الجسم 
باألماح المعدنية والس�وائل الكافية، 
ويحاف�ظ عل�ى نس�بة الرطوب�ة في 

الجسم.
- يقال إن األطعم�ة المالحة والتوابل 
الكثي�رة تس�بب العطش، وه�ذا األمر 
تس�بب  المل�ح  كث�رة  ألن  صحي�ح، 
الجفاف، والس�بب يرجع إل�ى إخراج 
الجس�م أي�ون الصودي�وم الناتج عن 
تف�كك المل�ح في�ه، - يق�ال إن كث�رة 
تخف�ف  رمض�ان  ف�ي  االس�تحمام 
الشعور بالعطش، وهذا أمر غير دقيق، 
فاالس�تحمام طريق�ة جي�دة لتبري�د 

الجسم، لكنه ال يخفف العطش،.

النعناع األخرض: دواء طبيعي للجسم مهمة استثنائية لـ »ناسا« نحو الشمسخرافات عن العطش يف رمضان!

م�ن المقرر أن تعلن وكالة الفضاء األميركية »ناس�ا« تفاصيل 
جديدة عن مهمتها االس�تثنائية، المتمثلة في الطيران مباشرة 
نحو الشمس.ووفق ما ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
ف�إن الخط�ة التي يطل�ق عليها اس�م »س�والر ب�روب بلس«، 
ستش�هد إطاق مركبة فضائية في صيف 2018 لبلوغ س�طح 
الشمس الحارقة.ومن المنتظر أن يعلن العلماء المشاركون في 
ندوة صحفية ستعقد األربعاء المقبل، تفاصيل البرنامج، الذي 
من ش�أنه أن يجيب على العديد من األس�ئلة المتعلقة بالنجوم 
والظواهر الجوية الفضائية الكبرى.وستقطع المركبة مسافة 
4 مايين ميل انطاقا من األرض وصوال إلى س�طح الش�مس، 
للمس�اعدة في فهم النش�اط الشمس�ي الخطير الذي يمكن أن 
يهدد وجود البشرية.وذكرت »ديلي ميل« أن قطع هذه المسافة 
س�يجعل المركبة أقرب سبع مرات إلى س�طح الشمس من أي 

مركبة فضائية قامت بأمر مماثل في وقت سابق.


