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»االمام احلسني)عليه السالم(«

من لم يجعل اهلل
 له من نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس

 لن تغني عنه شيئاً

ص3احلشد الشعبي يستعيد »الرسالة السكني« ويستقبل النازحني من »الصكار«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4الرشكات األمريكية ضد ترامب: نريد اتفاق باريس

روســيـا تتـوعــد واشــنــطــن بـ »رد« عــلـى »الـعــقــوبــات الــجــديــدة«

حتقيقات أمنية: مؤسسة بكردستان يديرها ضباط إرسائيليون لتنفيذ عمليات يف الدول العربية

»اهلجوم األخري« عىل أيمن املوصل
      بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد القوات األمنية الستعادة آخر 
أحي�اء املوصل من تنظي�م »داعش« بعد 
أن تمكنت م�ن إحراز تقدم ميداني غرب 
املنطق�ة، بعد أش�هر من املع�ارك ورغم 
تحدي�ات التواج�د الس�كاني الكثي�ف يف 
ه�ذه األحياء.وتمكن�ت الق�وات األمنية 
م�ن الس�يطرة عىل حي يف غ�رب املوصل 
وأح�رزت تقدم�ا يف آخر، يف إط�ار عملية 
امل�ايض  األس�بوع  بدأته�ا  عس�كرية 
الستعادة ما تبقى من األحياء التي ما زال 
يس�يطر عليها تنظيم »داعش«، بحسب 

م�ا أفاد عس�كريون. ويعد ه�ذا الهجوم 
األخ�ر يف املعرك�ة املس�تمرة من�ذ أكث�ر 
من سبعة أش�هر الس�تعادة املوصل من 
تنظي�م »داعش« الذي أعل�ن منها إقامة 
دول�ة »الخالف�ة« املزعومة ع�ىل مناطق 
يف الع�راق وس�وريا. ومن�ذ أش�هر عدة، 
تحارص الق�وات العراقية املدينة القديمة 
حيث املبان�ي لصيقة والش�وارع ضيقة 
من الجهة الجنوبية، لكنها لم تتمكن من 
التوغل بسبب صعوبة دخول اآلليات هذه 
األزق�ة. وأعلن قائ�د عملي�ات »قادمون 
ي�ا نين�وى« الفري�ق الرك�ن عب�د األمر 
رش�يد يار الله يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، أن قوات مكافحة 
اإلره�اب »حررت ح�ي الصح�ة األوىل يف 
الس�احل األيم�ن م�ن مدين�ة املوصل«.

ب�دوره، أعلن قائ�د الرشط�ة االتحادية 
الفري�ق رائد ش�اكر ج�ودت يف بيان عن 
االتحادي�ة  الرشط�ة  ق�وات  »مواصل�ة 
التقدم بحذر، وفرض س�يطرتها عىل 40 
يف املئة من حي الزنجييل«.وسبق للقوات 
األمنية أن أعلنت هذين الحيني من ضمن 
األحياء الثالث�ة التي تش�كل هدفا حاليا 
لها، إىل جانب حي الشفاء، شمال املدينة 

القديمة.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

زارت س�فيرة االمم المتحدة للنوايا 
الحس�نة الش�ابة اإلزيدي�ة الناجية من 
قبض�ة تنظي�م »داع�ش«، نادي�ة مراد، 
المن�زل ال�ذي كان�ت تقي�م في�ه بقرية 
كوج�و التابع�ة لقض�اء س�نجار قب�ل 
اجتياح التنظيم للمنطقة في آب 2014، 

مطالبة بمحاكمة من بايعوا »داعش«.
وعادت نادية م�راد إلى ما تبقى من 
منزلها الذي طال الدمار أجزاء كبيرة منه 
بصحبة شقيقتها في مشهد مؤثر كانت 
الدم�وع والحني�ن أليام كان�ت أصوات 
بقية أفراد أس�رتها الكبيرة – الذين قتل 
داعش ع�دداً منهم فيما اليزال اآلخرون 
بيد داع�ش ومصيرهم مجه�وال- تملئ 

المكان.وقال�ت م�راد لوس�ائل ال »ل�م 
يبق في المنزل أي من مقتنيات والدتها 
ألحملها معي ولم أجد س�وى هذا الرداء 
األب  مثاب�ة  كان  ال�ذي  األكب�ر  ألخ�ي 
بالنس�بة لنا«، مضيفة »أصبحت ضحية 
ويتيمة والجئة ورسالتي للعالم هي أن 

يلتفتوا إلينا«.
التفاصيل ص3

حمافظ بغداد يوجه بحملة 
لرفع التجاوزات عىل شبكات املاء 

يف املحمودية وابو غريب

أردوغـان
مـاض فـي سـيــاســة 

ترهيب خصومه

الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت
 )Bot( وزارة النقل تعلن عن مناقصة تشغيل مشرتك 

ملحطة احلاويات A يف ميناء الفاو الكبري 

بـوفـون:
 لـن أفـوز بـالـكـرة

الـذهـبـيـة

»داعش« حيتجز »200« ألف مدني كـ »دروع بشرية« يف حيني.. والقوات األمنية تتقدم إلنقاذهم
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هكر خيرتق »تويرت« وزير اخلارجية البحريني وينرش عليه جرائم النظامالتحالـف الوطني يناقش خروقـات بغداد: أمـن العاصمـة خـط امحـر
خبيـر قانـونـي: عقـوبـة القـرصنـة االلكتـرونيـة قد تصـل إىل االعـدام معصوم واحلكيم يشددان عىل رضورة إجراء االنتخابات بموعدها

حمافظ البرصة يعلن وضع اللمسات االخرية 
ملقرتبات اجلرس املعلق 

احلاممي يبحث مع طهران تطوير قطاعات النقل يف العراق 
ويعلن إعادة العمل بمرشوع سكة الساموة

فصيل كردي يطلق »عملية كربى« الستعادة الرقة من »داعش«
        بغداد / المستقبل العراقي

قال نوري محمود، المتحدث باس�م وحدات 
حماية الشعب الكردية السورية، أمس السبت، 
إن عملي�ة للق�وات الس�ورية المدعوم�ة م�ن 
الوالي�ات المتحدة الس�تعادة الرق�ة من تنظيم 
»داعش« س�تبدأ في األيام القليل�ة القادمة بعد 

التقدم إلى مشارف المدينة.
وتشن الهجوم قوات »سوريا الديمقراطية«، 
وه�ي تحال�ف يضم ق�وات كردية ومس�لحين 
عرب�اً يتلق�ى دعماً م�ن التحالف الدول�ي الذي 
تقوده الوالي�ات المتحدة ضد تنظيم »داعش«. 

وق�ال محمود: »الق�وات وصلت إلى مش�ارف 
المدين�ة والعملية الكبرى س�وف تب�دأ خالل... 
األيام القليلة القادمة«.من جهتها، أكدت قوات 
»سوريا الديمقراطية« سيطرتها على أكثر من 
75 في المائة من بلدة المنصورة في ريف الرقة 

الغربي شمال سوريا.
 وق�ال قائ�د عس�كري ف�ي قوات »س�وريا 
الديمقراطية« لوكالة األنباء األلمانية: »سيطرت 
قواتنا على أكثر من 75 في المائة من مس�احة 
بلدة المنصورة. ال يزال هناك حيان شمال شرق 
المدين�ة متاخمي�ن لنهر الفرات تحت س�يطرة 
تنظي�م »داع�ش« ال�ذي غ�ادرت أغل�ب قواته 

المدينة باتجاه البادية ومدينة الرقة«. وأضاف 
القائد العس�كري: »المع�ارك توقفت منذ أمس 
وتقوم ق�وات س�وريا الديمقراطية بتمش�يط 
المدين�ة وتفكي�ك األلغ�ام الموج�ودة بداخلها 
وإخراج المدنيين العالقين هناك وإرسالهم الى 
بل�دة الصفصاف�ة على بعد عش�رة كيلومترات 

غرب بلدة المنصورة ». 
ودخل مقاتلو قوات »س�وريا الديمقراطية« 
بلدة المنص�ورة، الواقعة على بعد 35 كيلومتراً 
غرب مدينة الرقة، صباح الجمعة بعد اتفاق مع 
مس�لحي »داعش« يضمن خروجهم من بلدتي 

المنصورة وهنيدة وسد البعث.
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نادية تقف عىل أطالل منزهلا يف »كوجو« وتطالب بمحاكمة 
من بايعوا »داعش«
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معصوم واحلكيم يشددان عىل رضورة إجراء االنتخابات بموعدها
        بغداد / المستقبل العراقي

الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
فؤاد معصوم وزعيم التحالف 
الوطن�ي عم�ار الحكي�م عىل 
االنتخاب�ات  إج�راء  رضورة 

املحلية يف موعدها املحدد.
زي�ارة  خ�ال  ذل�ك  ج�اء 
معصوم للحكي�م. وذكر بيان 
تلق�ت  الجمهوري�ة  لرئاس�ة 
العراقي« نس�خة  »املس�تقبل 
بحث�ا  الجانب�ن  أن  من�ه، 
»آخر املس�تجدات السياس�ية 
واألمني�ة، فضا عن اإلش�ادة 
بانتص�ارات قواتن�ا املس�لحة 
بكاف�ة تش�كياتها يف معركة 
تحري�ر مدين�ة املوص�ل م�ن 
اإلرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات 
حيث أن شعبنا يقاتل اإلرهاب 
نياب�ة ع�ن العال�م أجمع ويف 

ظروف اقتصادية عصيبة«.
وش�دد معص�وم والحكيم 
عىل »رضورة تنشيط التواصل 
واملشاورات بن جميع األطراف 
لتهيئة مناخات سياسية وبيئة 
ايجابية م�ن أجل تنفيذ املهام 
العلي�ا ويف مقدمته�ا تحقي�ق 
الن�ر النهائي ع�ىل اإلرهاب 
وإجراء االنتخابات يف موعدها 
الدس�توري فضاً ع�ن انجاز 
املصالح�ة املجتمعية والتغلب 

عىل الصعوبات االقتصادية«.
وتطرق اللقاء، وفق البيان، 
إىل »أهمية إي�اء اهتمام كبري 
بتوس�يع عاقات الع�راق مع 
وال�دويل  اإلقليم�ي  محيط�ه 
واس�تثمار دوره ومكانت�ه يف 
الوق�ت الحارض وه�و يحظى 
املجتم�ع  وتقدي�ر  باح�رام 

الدويل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

خلصت تحقيق�ات األمن الع�ام اللبناني 
الت�ي أجراها مع املش�تبه ب�ه مارفن بن ي. 
ي.، م�ن محافظ�ة ده�وك بش�مال الع�راق 
ويس�كن منطقة الس�بتية رشق ب�ريوت، إىل 
أن هذا التوقيف تعدى مسألة االشتباه وادى 
إىل الكش�ف عن مؤسسة أمنية �� عسكرية، 

تحمل اسم »تاسا ايليت«. 
وبحس�ب موقع س�بوتنك، فإن املؤسسة 
يديرها ضباط إرسائيلي�ون وتتّخذ من إقليم 
كردس�تان منطلق�اً لتنفي�ذ عملي�ات أمنية 
يف ال�دول العربي�ة، الس�يما س�وريا والعراق 
ولبن�ان، تحت ذريع�ة »مكافح�ة اإلرهاب« 
و«الدول الداعمة لإلره�اب«، وفق ما ذكرته 

قناة »الجديد« اللبنانية.
علم�اً أن توقي�ف املش�تبه به ج�رى قبل 
حوايل شهر ونصف من اآلن، وخال التحقيق 
معه، تبّن أنه ناشط منذ عام 2011 يف قّوات 
البيش�مركة الكردي�ة، الت�ي تقي�م عاقات 
إرسائي�ل،  م�ع  وعس�كرية  أمني�ة  تع�اون 
وتس�تضيف مستش�ارين أمنين إرسائيلين 

علناً بذريعة محاربة تنظيم »داعش«.
وأك�د املوق�وف بحس�ب »الجدي�د« أمام 
املحّققن أنه لم يقاتل يف صفوف البيشمركة، 
وأق�ر ب�أن تجني�ده ت�ّم خال وج�وده عىل 
األرايض اللبناني�ة، بع�د دخوله م�ع أقربائه 
إىل لبن�ان بطريق�ة رشعّي�ة يف 27 ترشي�ن 
الثان�ي 2014. وقب�ل ح�وايل س�تة أش�هر، 
تلق�ى مارفن طلب صداقة عىل حس�ابه عىل 
»فيس�بوك« من حس�اب يحمل اس�م »إيان 

ناس�يم«، وبعدم�ا توّطدت العاق�ة بينهما، 
أرّس ناس�يم أنه ضابط يف الجيش اإلرسائييل، 
وأن�ه طل�ب صداق�ة مارفن بس�بب مواقفه 
عىل »فيس�بوك«، والتي يعّب فيها عن كرهه 

للعرب واملسلمن.
عىل الفور، عرض ناسيم عىل مارفن جمع 
معلومات عن ح�زب الله والجي�ش اللبناني 
والس�لطات الس�ورية، وتجنيد أش�خاص يف 

لبنان والعراق.
واعرف املوقوف أنه ترّدد خشية انكشاف 
أم�ره، إاّل أن الضاب�ط اإلرسائي�يل نج�ح يف 
إقناع�ه، مؤّكداً له بأن أمره لن ُيكش�ف وأن 
أح�داً ل�ن يتع�رّض له، وع�ىل الف�ور اعرف 
مارفن بأنه تم تكليفه باستطاع أماكن قبل 
أن يطل�ب منه مش�غله قبل نحو أس�بوعن 
من اعتقاله جمع معلومات عن مكان رفات 

الطيار اإلرسائييل رون آراد.
بعد ذلك تبّن لألمن العام أن ناس�يم يدير 
»تاس�ا ايليت« التي تعرّف عن نفس�ها بأنها 
»جهاز من ضب�اط النخبة يف أكثر من جيش 
عاملي« هدفه »مكافحة اإلرهاب واس�تعادة 
مدني�ن تعرّضوا للخطف م�ن قبل إرهابين 
أو دول داعم�ة لإلره�اب«، إاّل أن أرش�يفها 
يؤّكد أن ضّباط ه�ذا »الجيش« هم من عديد 
الجيش اإلرسائييل.كما تبن أن ناس�يم، وهو 
من مواليد القدس املحتلّة عام 1966، وسبق 
له أن نّفذ عمليات ميدانية يف س�وريا ولبنان 
والعراق واليمن وأفغانس�تان وأماكن أخرى. 
ومؤّخراً، ظهر ناسيم يف كردستان العراق عىل 
خطوط التّماس إىل جانب قوات البيش�مركة 

العراقية.

تستهدف العراق وسوريا ولبنان وجتند الشبان من خالل الفيسبوك

حتقيقات أمنية: مؤسسة بكردستان يديرها ضباط إرسائيليون لتنفيذ عمليات يف الدول العربية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، مقتل 
4 انتحارين، شمال غربي العاصمة.

وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »قواتنا األمني�ة تمكنت من إحباط 
محاول�ة إرهابية ألربعة انتحاري�ن يرتدون أحزمة 
ناس�فة بالتعرض عىل مقر فوج للحشد العشائري 

يف منطقة الحابسة شمال غربي بغداد«.
وأضافت، انه »تم قتل ثاثة منهم من قبل قواتنا 
األمني�ة يف الل�واء /59 فيما فجر الرابع نفس�ه بعد 

محارصته«.
وأف�اد مصدر امني يف بغداد ب�ان القوات االمنية 
تمكن�ت من تفكيك س�يارة مروك�ة يف منطقة ابو 

دشري ببغداد.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس مجلس محافظة دياىل عيل الدايني، 
أمس الس�بت، عن ضب�ط اغرب س�جون عصابات 
الخطف داخل املحافظة، فيما اكد ان القوى االمنية 
اقرب�ت من اع�ان نهاية نش�اط عصابات الخطف 

بعد تفكيك واعتقال العديد منها.
وق�ال الداين�ي ان »فريق�ا امني�ا مختصا ضبط 
مؤخ�را يف بس�تان زراع�ي ق�رب قض�اء املقدادي�ة 
)35كم شمال رشق ب عقوبة( سجن رسي لعصابات 
الخطف عبارة عن قفص حديدي كبري تم وضعها يف 
حفر تحت االرض بعمق 3م وجرى اخفاؤه بش�كل 
احرايف ملنع كشفه«، مبينا ان »ما ضبط هو االغرب 
حت�ى االن«.واضاف الدايني ان »الس�جن الرسي تم 
تزويده بانابيب باس�تيكية لتامن الهواء والطعام 
للمتخطفن«، الفتا اىل ان »الس�جن كان يس�تخدم 
م�ن قبل عصابة خط�رية للخطف وقع يف ش�باكها 

العديد من االبرياء«.
واك�د الداين�ي ان »االجه�زة االمنية رغ�م كثرة 
التحدي�ات يف مش�هد دياىل حققت نتائ�ج مميزة يف 
محارب�ة عصابات الخطف وه�ي اقربت كثريا من 
اعان نهاية نش�اط تلك العصاب�ات االجرامية التي 
التق�ل خطورة عن فعل االره�اب بل كاهما يمثان 

خطرا عىل املجتمع واستقراره وامنه«.

عمليات بغداد تعلن قتل اربعة انتحاريني 
شامل غريب العاصمة

ضبط »اغرب« سجون »عصابات 
اخلطف« يف دياىل

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، أمس السبت، أن جولة 
رئيس البملان سليم الجبوري اإلقليمية التي بدأها امس بزيارة 

الكويت “غري رسمية”، مشريا إىل أنه سمع بها من اإلعام.
وقال يوخنا إن “زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
إىل الكوي�ت والجول�ة اإلقليمية الت�ي يعتزم القيام بها ليس�ت 

رسمية”، مؤكدا أنها “زيارات وجوالت سياسية”.
ولدى س�ؤاله بش�أن ابرز امللفات التي س�يبحثها الجبوري 
خ�ال ه�ذه الجولة أك�د يوخنا أنه “س�مع بالزي�ارة والجولة 
اإلقليمي�ة م�ن وس�ائل اإلع�ام”، الفت�ا إىل أن�ه “الجب�وري لم 

يصطحب أي نائب”.
وكان الجب�وري وص�ل إىل الكوي�ت يف تس�تمر مل�دة يوم�ن 
يلتقي خالها كبار املسؤولن الكويتين، وذلك يف مستهل جولة 

إقليمية له.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة تعرض موقعه�ا األلكروني ألكثر 
من 23 ألف محاولة اخراق قرصنة ألكرونية خال 24 س�اعة 
املاضية. وقال املتحدث الرس�مي باس�م الخارجية احمد جمال 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »تعرض املوقع 
االلكرون�ي ل�وزارة الخارجي�ة العراقي�ة اىل هجم�ة الكرونية 
مركزة حيث تم تسجيل اكثر من 23 الف محاولة اخراق خال 
االربع والعرشين س�اعة املاضية«. وعد جمال، بحس�ب البيان، 
»هذه الهجم�ة دليل عىل وجود جهد منّظ�م لهذا الغرض تقف 
خلف�ه بعض الجهات املجهولة«، مؤكدا »عدم تحقيق اي نجاح 

باخراق املوقع«.
ويأتي اعان وزارة الخارجية بعد ساعات من تعرض مواقع 

حكومية لقرصنة ألكرونية هاكر مشابه.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الربي�ة، أم�س الس�بت، أن 390 أل�ف طالب 
وطالب�ة موزعون عىل 3779 مركزاً امتحانياً س�يتوجهون يوم 
األح�د ألداء االمتحان�ات النهائية الوزارية للمرحلة املتوس�طة، 
مش�ريًة اىل أنها أكملت كافة اس�تعداداتها الفنية واللوجس�تية 

إلنجاح العملية االمتحانية لهم.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »ع�دد الطلب�ة الذين س�يتوجهون يوم األح�د املوافق 
للمرحل�ة  الوزاري�ة  النهائي�ة  االمتحان�ات  ألداء   2017/6/4
املتوس�طة الصف الثالث متوس�ط للعام الدرايس 2017-2016 
يبلغ 390 ألف طالب وطالبة موزعن عىل 3779 مركزاً امتحانياً 

يف عموم العراق«.
وأضاف�ت الوزارة أنه�ا »أكملت كاف�ة اس�تعداداتها الفنية 
واللوجس�تية إلنجاح العملي�ة االمتحانية للمرحلة املتوس�طة 
عن طري�ق طباع�ة االس�ئلة وتوف�ري املس�تلزمات االمتحانية 
للطلبة وإصدار التوجيهات والتعليمات االمتحانية الس�نوية إىل 
املديريات العامة للربية يف بغ�داد واملحافظات كافة والتي عىل 

ضوئها شكلت اللجان الفرعية«.
وتابع�ت، أنه »تم التنس�يق م�ع الجهات األمني�ة املختصة 
لتوف�ري الحماية للمراكز االمتحانية خ�ال مدة االمتحان، وهو 
س�ياق يت�م العم�ل به س�نوياً، فضا عن التنس�يق م�ع وزارة 
الكهرب�اء لتوف�ري التي�ار الكهربائ�ي خ�ال ف�رة االمتحان«، 
موضح�ًة أن »االمتح�ان يبدأ الس�اعة الثامنة صباح�اً بتوقيت 
بغداد بالنسبة لداخل العراق، أما خارج العراق فيكون االمتحان 

الساعة الحادية عرش صباحاً بتوقيت بغداد ايضاً«.
وكانت وزارة الربية ح�ددت االمتحانات النهائية للصفوف 
املنتهية من املرحلة املتوسطة للدور األول، مبينًة أن االمتحانات 

تبدأ 2017/6/4 وتنتهي 2017/6/22.

مقرر الربملان: سمعنا بجولة »اجلبوري 
اإلقليمية« من اإلعالم

موقع وزارة اخلارجية االلكرتوين تعرض 
لـ »23« ألف حماولة اخرتاق 

الرتبية: 390 الف طالب وطالبة سيتوجهون 
اليوم ألداء االمتحانات الوزارية 

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة النزاهة النيابي�ة عن وجود اكثر 
م�ن 6 ملي�ارات دوالر أم�وال عراقي�ة مهرب�ة إىل 
الخ�ارج يف زم�ن النظ�ام البائد، مؤك�دة ان هناك 
مش�اكل كثرية امام اس�ردادها، فيما أعلن البنك 
املرك�زي ع�ن انج�از التقيي�م ال�دوري للمصارف 
العامل�ة بالبل�د من حيث م�دى التزامه�ا بقانون 
مكافحة غسل األموال وقواعد وتعليمات التحويل 
الخارجي والت�ي اعتمدها البنك من�ذ مطلع العام 

الج�اري وفقاً ملعايري تم وضعها باالستش�ارة مع 
مكتب تدقيق دويل.

وق�ال عضو لجن�ة النزاهة جمع�ة البهاديل إن 
»هناك لجنة مش�كلة م�ن لجنة النزاه�ة النيابية 
وهيئ�ة النزاهة ووزارة الخارجي�ة واالمن الوطني 
واملخاب�رات، فض�ا عن مفت�ي ع�ام الخارجية 
واملخاب�رات«، موضح�ا »مهمتها متابع�ة االموال 

العراقية املهربة بعهد النظام السابق«.
واضاف، ان »هناك ما يقارب 6 مليارات ونصف 
امللي�ار دوالر، ام�وال عراقية مهرب�ة إىل الخارج يف 

زمن النظام البائد«.
واشار البهاديل اىل، ان »اللجنة رفعت تقريرا إىل 
هيئة رئاس�ة البملان السنة املاضية، وهي بدورها 
اس�تضافت ممثل�ن ع�ن الخارجي�ة واملخاب�رات 
واملالية«، مبينا ان »اللجنة املكلفة بمتابعة األموال 
املهربة إىل الخارج استكملت واجبها ورفعت الكتب 

إىل الجهات املختصة«.
وبن ان »هن�اك بعض الدول العربية واألجنبية 
تمانع اسرداد االموال للعراق، ألن بعضها مسجلة 

بأسماء مستعارة يف زمن النظام السابق«.

النزاهة الربملانية تتحدث عن »6« مليارات دوالر مهربة 
حتول »مشاكل« دون اسرتدادها

       بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت الهي�أة السياس�ية للتحال�ف الوطن�ي 
اجتماع�ا طارئ�ا برئاس�ة عم�ار الحكي�م رئيس 
التحالف وبحض�ور رئيس مجلس ال�وزراء القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة ورئي�س جه�از االم�ن 
الوطني ومحافظ بغداد واللجنة االمنية يف مجلس 
محافظته�ا والقي�ادات االمنية اضاف�ة اىل اللجنة 
الس�يد  الوطن�ي يف مكت�ب  التحال�ف  يف  االمني�ة 

الحكيم.
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة التحالف الوطن�ي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »املجتمعن 
ناقش�وا امن العاصمة بغداد بع�د الخروقات التي 

حدثت بتفجري الكرادة والشواكة وخرج املجتمعون 
بع�دة توصيات منها اعتبار امن بغداد خطا احمرا 
بعي�دا ع�ن التناف�س الس�يايس، ودع�م االجه�زة 
االمنية، بعد االشادة بالجهود املبذولة لبسط االمن 

يف العاصمة بغداد«.
بالتان�ي  الهي�أة  اوص�ت  ح�ن  يف  واض�اف« 
االعام�ي ودعم االجه�زة االمنية، واخ�ذ املعلومة 
من مصادرها الرس�مية، وتدوير القيادات االمنية 
وتقييمه�ا بش�كل دوري، فض����ا عن دراس�ة 
تس�ليم قواطع من بغداد اىل اح�د االجهزة االمنية 
و تحميله املس�ؤولية األمني�ة الكاملة ضمن االمن 
املناطق�ي واالهت������مام بالخدمات والتنمية يف 
ح�زام بغداد وتطوير مداخل العاصمة بما يس�هل 

عملية املراقبة االمنية ومرور السيارات«.
واوىص املجتمعون بحس�ب البيان ب�«االهتمام 
بمنطقة الكرادة لاعتبارات االجتماعية والسياسية 
ولكونه�ا مرك�زا اقتصاديا مهما«، فيم�ا دعوا اىل 
»تزوي�د االجه�زة االس�تخبارية باملع�دات التقنية 
الازم�ة والتخصيصات املالي�ة املطلوبة والتعامل 
بحزم مع القيادات األمنية والعسكرية املقرة او 
املتهاون�ة مع الركيز عىل املهمة الوطنية يف حفظ 

االمن«.
يش�ار اىل ان العاصم�ة بغ�داد ش�هدت خ�ال 
االس�بوع املاضي�ة تفج�ريات ارهابي�ة بعج�ات 
ش�هيد  ب�ن  الع�رشات  ضحيته�ا  راح  مفخخ�ة 

وجريح.

التحالف الوطني يناقش خروقات بغداد: أمن العاصمة خط امحر

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد الخبري القانوني طارق حرب، 
أم�س الس�بت، أن عقوب�ة قرصن�ة 
إىل  تص�ل  ق�د  االلكروني�ة  املواق�ع 
االع�دام إذا تعلق�ت بالتجس�س عىل 
مصالح الدولة لصال�ح دولة اخرى، 
داعي�ا إىل االرساع يف إكمال االجراءات 

القانونية بحق الش�اب الذي اعتقله 
جه�از األم�ن الوطن�ي بع�د اخراق 
موقع الجهاز.وقال حرب إن »ارتكاب 
جريم�ة القرصن�ة االلكرونية بعيداً 
ع�ن التجس�س لصالح دول�ة عدوة 
قص�د  وب�دون  باالم�وال  واالرضار 
آخ�ر فان مرتك�ب الجريم�ة يعاقب 
عىل وفق احكام الفق�رة الرابعة من 

امل�ادة )197( من قان�ون العقوبات 
رقم )111( لس�نة 1969 حيث تصل 

عقوبته اىل السجن ملدة 15 سنة«.
وأض�اف ح�رب، أن�ه “إذا توفرت 
لصال�ح  كالتجس�س  الجريم�ة  يف 
دول�ة اخ�رى واالرضار بامل�ال العام 
والحصول ع�ىل معلومات رسية فقد 
تصل العقوبة إىل االعدام او الس�جن 

إىل “االرساع يف  املؤبد”.ودع�ا ح�رب 
م�ع  املطلوب�ة  التحقيق�ات  اكم�ال 
الش�اب الذي اعتقله األم�ن الوطني 
الس�تفحل هذه الجريم�ة وتفاقمها 
االرساع  يوج�ب  مم�ا  واش�تدادها 
والحك�م  واملحاكم�ة  التحقي�ق  يف 
والعقوب�ة اليق�اف ه�ذه الجرائم او 

محاددتها عىل اقل يشء”.

خبري قانوين: عقوبة القرصنة االلكرتونية قد تصل إىل االعدام
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مبرف الرشبيد دفع رواتبب املتقاعدين عبر فروعه 
ومنافذ البطاقة الذكية.

وقال املرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »بارش بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني لوجبة آيار 2017، 
بعبد ان رفع رواتبهم عبر فروعه ومنافبذ البطاقة الذكية«، 
موضحاً أن »ذلك يشبمل حاميل البطاقبة الذكية )كي كارد(  

ومتقاعدي الرف اليدوي«.
ويقوم مرف الرشيد والرافدين بتوزيع الرواتب للمتقاعدين 
العسبكريني كل شبهرين يف االشبهر الفرديبة، يف حني تقوم 
بتوزيبع الرواتبب للمتقاعدين املدنيني كل شبهرين لالشبهر 

الزوجية.

مرصف الرشيد يبدأ برصف رواتب املتقاعدين املدنيني

      بغداد / المستقبل العراقي

تسبتعد القبوات األمنيبة السبتعادة آخر 
أحيباء املوصل مبن تنظيم »داعبش« بعد أن 
تمكنت من إحراز تقدم ميداني غرب املنطقة، 
بعد أشهر من املعارك ورغم تحديات التواجد 

السكاني الكثيف يف هذه األحياء.
وتمكنت القوات األمنية من السيطرة عىل 
حي يف غرب املوصل وأحرزت تقدما يف آخر، يف 
إطار عملية عسكرية بدأتها األسبوع املايض 
السبتعادة ما تبقى من األحيباء التي ما زال 
يسبيطر عليها تنظيم »داعش«، بحسبب ما 

أفاد عسكريون.
ويعبد هبذا الهجبوم األخبر يف املعركبة 
املستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر الستعادة 
املوصل من تنظيم »داعش« الذي أعلن منها 
إقامبة دولة »الخالفة« املزعومة عىل مناطق 
يف العراق وسوريا. ومنذ أشهر عدة، تحارص 
القبوات العراقيبة املدينبة القديمبة حيبث 
املباني لصيقة والشبوارع ضيقة من الجهة 
الجنوبية، لكنها لم تتمكن من التوغل بسبب 
صعوبة دخبول اآلليات هبذه األزقة. وأعلن 
قائبد عمليبات »قادمون يا نينبوى« الفريق 
الركن عبد األمر رشيد يار الله يف بيان تلقت 
»املسبتقبل العراقي« نسبخة منه، أن قوات 
مكافحة اإلرهاب »حررت حي الصحة األوىل 

يف الساحل األيمن من مدينة املوصل«.
ببدوره، أعلبن قائبد الرشطبة االتحادية 
الفريبق رائبد شباكر جبودت يف بيبان عبن 
»مواصلة قبوات الرشطبة االتحادية التقدم 
بحذر، وفرض سبيطرتها عىل 40 يف املئة من 

حي الزنجييل«.
وسببق للقبوات األمنيبة أن أعلنت هذين 
الحيني من ضمن األحياء الثالثة التي تشكل 
هدفا حاليا لها، إىل جانب حي الشفاء، شمال 

املدينة القديمة.
وأوضبح معاون قائبد العمليات الخاصة 
األوىل لقبوات مكافحبة اإلرهباب يف املوصل 
العميبد الركبن حيبدر العبيدي أنه »بسببب 
ضيبق املنطقبة وتواجد العديد من السبكان 
وأرضار  إصاببات  وقبوع  مبن  والخشبية 
خصوصا ببني املدنيني وللمباني، تحاشبينا 
الدخبول يف الوقت الحارض«. وشبدد عىل أن 
اسبتمرار »وجود املدنيني بأعبداد كبرة كان 
العائبق األكر« أمام سبر العمليات. وكانت 
األمم املتحدة حذرت األسببوع املايض من أن 

نحو 200 ألف مدنبي معرضون لخطر كبر 
يف املراحبل األخبرة مبن املعبارك يف املوصل، 
خصوصبا مبع وجبود تقارير ببأن عنارص 

»داعش« يستخدمونهم كدروع برشية.
إىل ذلك، أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب عن 

مقتبل 120 ارهابيا من تنظيم داعش يف حي 
الصحة بالجانب األيمن من املوصل.

وقبال املتحبدث باسبم جهباز مكافحبة 
اإلرهباب العميد صباح النعمبان يف تريح 
صحايف، إن »التنظيم خرس 120 من مسلحيه 

خالل املعارك يف حي الصحة يف الجانب األيمن 
من املوصل خالل األيام القليلة املاضية«.

مكافحبة  جهباز  »قبوات  أن  وأضباف 
اإلرهاب ترتقب االلتقاء مع قطعات الرشطة 
االتحاديبة وقبوات البرد الرسيبع والجيبش 

العراقبي من الناحية الشبمالية السبتكمال 
إطباق الحصار عىل املدينة القديمة«.

وأشار إىل أن املساحة التي يسيطر عليها 
داعبش ال تتعدى ثالثة أو أربعبة كيلومرتات 
مربعبة، دون تحديبد سبقف زمنبي إلنتهاء 

العمليات العسكرية. 
ومع اسبتعادة حي »الصحبة األوىل«، لم 
يتببق لتنظيبم »داعبش«، وجبود يف الجانب 
الغرببي للموصل سبوى يف حيي »الشبفاء« 

و«الزنجييل« وأجزاء من املوصل القديمة.

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

أمبس  الشبعبي،  الحشبد  أعلبن 
السببت، عن تحرير مجمع الرسبالة 
السبكني جنبوب قضباء البعباج من 

سيطرة تنظيم »داعش«.
وقال إعالم الحشد في بيان تلقت 
»المسبتقبل العراقبي« نسبخة منه، 
إن »اللواء 11 واللواء 41 في الحشبد 
الشبعبي تمكنبوا من تحريبر مجمع 
الرسالة السكني بالكامل من سيطرة 
وأضباف  البعباج«.  جنبوب  داعبش 
أن »الجهبد الهندسبي التابع للحشبد 
الشبعبي شبرع بتفكيبك ومعالجبة 
العبوات الناسفة واأللغام التي زرعها 
عناصر داعش في المجمع المذكور«. 
ببدوره، أعلبن القيبادي في الحشبد 
الشعبي جبار المعموري مقتل ثالثة 
عناصر من تنظيم »داعش« باشتباك 
مع عشبائر في أطراف قضاء البعاج 
غرببي نينبوى. وقال المعمبوري إن 
»عشبائر عربية تسبكن قرى أطراف 
قضاء البعاج غربي نينوى اشبتبكت 
مع مسبلحي تنظيم داعبش بعد قيام 
التنظيبم بإعبدام أحبد المدنيين رميا 
بالرصاص لرفضه الخروج من منزله 

تنفيذاً ألوامرهم«.
وأضاف المعموري، أن »ثالثة من 
مسلحي داعش ُقتلوا فيما كانت هناك 
إصابات في صفوف أبناء العشبائر«، 
حاليبا  متوتبر  »الوضبع  أن  مؤكبداً 

والتنظيم يحاصر بعض القرى«.
وأوضبح المعمبوري، أن »داعش 

قبام بتهجيبر عشبرات األسبر مبن 
القرى المحيطبة بالبعاج ونقلها إلى 
مركبز القضاء فبي محاولة بائسبة 
السبتخدامهم كبدروع بشبرية أمام 
تقبدم قبوات الحشبد الشبعبي التي 
نجحت فبي تجباوز أغلبب خطوطه 
اصبدرت  جانبهبا،  مبن  الدفاعيبة«. 
خلية اإلعبالم الحربي التابعة للقوات 
المسبلحة العراقية قائمبة باالهداف 

التبي تبم قصفهبا وتدميرهبا خالل 
ضربة نفذها سالح الجو العراقي على 

عدة مناطق في محافظة نينوى.
خليبة  لمعلومبات  واسبتنادا 
اسبتخبارات قيادة عمليات »قادمون 
العامبة  المديريبة  نينبوى«،  يبا 
لألستخبارات واالمن، طائرات اف 16 
العراقيبة توجه ضربة جوية تسبفر 

عن ما يلي:

1. تدمير مقر للشرطة ال اسالمية 
في قضاء البعاج

2. تدمير سباحة لوقوف العجالت 
المفخخة في قضاء البعاج

٣. تدميبر مقبر تجمبع لعناصبر 
داعش في ناحية المحلبية

4. تدميبر مقبر تجمبع لعناصبر 
داعش في قضاء البعاج

٥. تدميبر معمل لصناعة االحزمة 

الناسبفة في قرية الكونسية بناحية 
المحلبية

٦. تدميبر مخزن اسبلحة واعتدة 
في ناحية المحلبية، قرية الكونسية

7. تدمير مقر للحسببة في قضاء 
تلعفر، حي الطليعة

٨. تدميبر مقر في قضباء تلعفر، 
حي العروبة

وقبد واصلبت مديريبة الهندسبة 

العسبكرية التابعة للحشبد الشبعبي 
عمليبات تحصيبن الحبدود العراقية 

السورية.
ان  بيبان  فبي  المديريبة  وذكبر 
“الهندسة العسبكرية ال تزال تواصل 
اعمالها في تحصين الحدود العراقية 
السورية وذلك بحفر الخنادق وانشاء 
سبواتر ترابيبة عاليبة«، مضيفة  ان 
»عمليبات التحصين مسبتمرة بخط 

التقدم للحشبد الشبعبي علبى طول 
الشريط الحدودي مع سوريا«.

وعلى الصعيد اإلنسباني، واصلت 
اسبتقبال  الشبعبي  الحشبد  قبوات 
العوائبل النازحة مبن مجمع الصكار 

السكني المحررة جنوب البعاج.
وقال موفد اعالم الحشبد الشعبي 
انبه “لليبوم الثالبث يواصبل اللبواء 
11 واللبواء 41 في الحشبد الشبعبي 
اسبتقبال العوائل النازحة من مجمع 
الصبكار السبكني المحبررة جنبوب 
البعباج”, الفتا البى ان “قواتنا اجلت 
جميع العوائل النازحة الى اماكن اكثر 
امنه لحين تحرير قضاء قضاء البعاج 

بالكامل وتأمينها من داعش”.
يذكر ان الحشبد الشعبي اعلن في 
الراببع والعشبرين من ايبار إنطالق 
الصفحة الثانيبة من عمليات )محمد 
رسبول الله الثانية( لتحرير ما تبقى 
مبن مناطق غرب القيبروان والبعاج 
العراقيبة-  الحبدود  إلبى  وصبوال 
السبورية. كما حررت قوات الحشبد 
الشبعبي مئبات العوائل من سبطوة 
تنظيبم داعش االجرامبي في مجمع 

الرسالة السكني جنوب البعاج.
وقال موفد اعالم الحشبد الشعبي 
ان “قواتنبا تمكنت مبن تحرير مئات 
العوائل اتخذهم داعش دروعا بشرية 
في مجمع الرسبالة السكني المحرر 

جنوب البعاج”.
واضاف الموفبد ان “قواتنا نقلت 
جميبع العوائبل الى اماكبن آمنة بعد 

تقديم االحتياجات الضرورية لهم”.

»داعش« حيتجز »200« ألف مدني كـ »دروع بشرية« يف حيني.. والقوات األمنية تتقدم إلنقاذهم

»اهلجوم األخري« عىل أيمن املوصل

مثان ضربات جوية على البعاج تدمر مراكز »داعش« وخمازن السالح وتصنع املفخخات

احلشد الشعبي يستعيد »الرسالة السكني« ويستقبل النازحني من »الصكار«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

زارت سفيرة االمم المتحدة للنوايا الحسنة 
الشبابة اإلزيديبة الناجية من قبضبة تنظيم 
»داعبش«، ناديبة مبراد، المنزل البذي كانت 
تقيم فيه بقرية كوجو التابعة لقضاء سنجار 
قبل اجتياح التنظيبم للمنطقة في آب 2014، 

مطالبة بمحاكمة من بايعوا »داعش«.
وعادت نادية مراد إلى ما تبقى من منزلها 
البذي طال الدمبار أجزاء كبيبرة منه بصحبة 
شبقيقتها فبي مشبهد مؤثبر كانبت الدموع 
والحنيبن أليبام كانبت أصبوات بقيبة أفراد 
أسرتها الكبيرة – الذين قتل داعش عدداً منهم 
فيما اليبزال اآلخرون بيبد داعش ومصيرهم 
مجهوال- تملئ المكان.وقالت مراد لوسبائل 

ال »لم يبق في المنزل أي من مقتنيات والدتها 
ألحملها معي ولم أجد سوى هذا الرداء ألخي 
األكببر البذي كان مثاببة األب بالنسببة لنا«، 
مضيفبة »أصبحت ضحيبة ويتيمبة والجئة 
ورسالتي للعالم هي أن يلتفتوا إلينا«.وتابعت 
»أطلب من المجتمع اإلسبالمي بصورة عامة 
وطلببت ذلك من شبيخ األزهر ومبن الجميع 
أن ال يرحموا من فعبل بنا هذا وعلى الجهات 
القضائيبة العراقيبة أن توافبق علبى افتتاح 
محكمبة السبترداد حقوقنبا مبن الدواعش، 
ألن اآلالف مثلي لم تبق لديهم سبوى مالبس 
إخوانهم وآبائهم وأمهاتهم«، بعد اختطافهم 

وقتلهم على يد »داعش«.
العسبكرية  القبوات  »أطالبب  وتابعبت 
والحشبد الشبعبي ببأن ال يفلبت )المتيوتبه 

والخواتنبه والكيجلبة( وجميبع مبن بايعوا 
داعبش ورحببوا بهم مبن العقاب«، مشبيرة 
إلبى أن هؤالء »جاءونا ملثميبن بعد أن كانت 
امهاتنبا تخبز لهم وقاموا بتكفيرنا«.وتابعت 
أن »الجميع في العراق وكردسبتان يشهدون 
على عبدم اقدام اي شبخص ازيبدي بتفجير 
نفسبه أو االعتداء على اآلخريبن«، الفتة إلى 
أن »اليوم هو يوم االنتقام من أعدائنا واطلب 
من العببادي والحكومة العراقية مسباعدتنا 
في تحقيق العدالة فبالعدالة والثقة نستطيع 
الرجبوع إلبى بيوتنا«.نادية مبراد التي ولدت 
عام 1993، هي إحبدى ضحايا تنظيم داعش 
الذي قام باختطافها بعد أن تمكن من احتالل 
منطقتهبا وقتبل أهلها في القريبة من بينهم 
أمها و سبتة مبن أخوانها، واسبتطاعت نقل 

معاناتها لمجلس األمن بجلسة خاصة عقدت 
في 16-9-2015 وروت فيها قصتها كشبابة 
كرديبة إزيدية كانبت محتجزة لبدى داعش، 
قببل أن تتبوج فبي 16 أيلول 2016، سبفيرة 
األمم المتحبدة للنوايا الحسبنة، كما حصلت 
في 13 /12 /2016 على جائزة »ساخاروف« 
مبن قبل البرلمان األوروبي مع لمياء بشبار، 
اضافبة البى اختيارهبا مبن قبل مجلبة تايم 
كواحدة من الشخصيات الب 100 األكثر تأثيراً 

في عام 2016.
وعقدت الشبابة الكرديبة اإلزيدية، خالل 
الفتبرة الماضيبة العديبد مبن اللقباءات مع 
عدد كبير من الرؤسباء ورؤسباء الوزراء في 
العالبم، وتحدثت معهم عن االببادة الجماعة 

للكرد االزيديين على يد داعش.

طالبت احلشد الشعيب بالقصاص من ثالثة »دواعش« دخلوا ملثمني إىل القرية

نادية تقف عىل أطالل منزهلا يف »كوجو« وتطالب بمحاكمة من بايعوا »داعش«
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         بغداد / المستقبل العراقي

من الصناعة النفطية إىل قطاع السيارات 
متع�ددة  أمريكي�ة  رشكات  ع�دة  أعرب�ت 
الجنس�يات عن خيب�ة أملها بعد انس�حاب 
الواليات املتح�دة من اتف�اق باريس وأكدت 
عزمه�ا مواصلة الجهود للح�د من انبعاثات 

ثنائي أكسيد الكربون.
ل�م ينتظ�ر رئي�س مجموع�ة »تيس�ا« 
للس�يارات الكهربائية الفاخرة إيلون ماسك 
طوي�ا قب�ل أن يق�ول يف تغري�دة أن ق�رار 
الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب »ليس جيدا 

للواليات املتحدة أو لسائر دول العالم«.
بع�د دقائق ع�ى إع�ان ترامب، س�ارع 
ماس�ك امللياردي�ر امللت�زم يف مج�ال الطاقة 
الشمسية إىل القول انه ينسحب من مختلف 
املجموعات االستش�ارية للرئيس والتي كان 

مشاركا فيها.
م�ن جهته�ا، أعلن�ت مجموع�ة »جنرال 
موت�ورز« العم�اق األمريكي للس�يارات أن 
موقفه�ا من التغريات املناخي�ة »لم يتغري«. 
وقال متحدث باس�م املجموع�ة »ندافع علنا 

عن العمل من اجل املناخ«.
أم�ا رئيس مجموع�ة »جن�رال الكرتيك« 
الصناعي�ة جي�ف ايمل�ت فع�ر أيض�ا عن 
اس�تيائه عى تويرت وحث أوساط األعمال إىل 
قيادة الحملة من أج�ل البيئة للتعويض عن 

غياب السلطات.
يف املقاب�ل، امتنع�ت مجموع�ة »بيزنس 
راون�د تيبل« التي تض�م كبار أرب�اب العمل 
األمريكي�ن عن انتق�اد الرئيس علن�ا لكنها 
ش�ددت عى أن تبع�ات التغي�ريات املناخية 

»خطرية وشاملة إىل حد كبري عى األرجح«.
حتى كري�ات رشكات النف�ط األمريكية 
والتي يفرتض أن تك�ون الخارس األكر عند 
االنتقال إىل وس�ائل طاقة مستديمة، أعربت 
عن ع�دم موافقته�ا وأكدت دعمه�ا التفاق 
باري�س ال�ذي يه�دف إىل احت�واء االح�رتار 
املناخي. وواصلت »اكس�ون موبيل« الدفاع 

عن االتف�اق املوقع يف الع�ام 2015 من قبل 
195 والذي يش�كل »خط�وة مهمة ملواجهة 
التحدي الدويل القائم عى خفض االنبعاثات«. 
واعت�رت الرشكة الت�ي تحت�ل املرتبة األوىل 
يف القط�اع يف الوالي�ات املتح�دة أن االتف�اق 
بمثابة تس�وية »حاس�مة« ألنه يشمل دوال 

ناش�ئة كرى مثل الصن أو الهند. والتزمت 
منافستها »شيفرون« املوقف نفسه، وأكدت 
أيض�ا دعمه�ا لاتفاق الذي يش�كل »خطوة 
أوىل نح�و إط�ار دويل« لخف�ض االنبعاثات، 
بحسب متحدثة باسم الرشكة تدعى ميليسا 
انتق�دت مؤسس�ات قط�اع  ريت�ي. كم�ا 

التكنولوجي�ا امللتزمة تقليدي�ا حماية البيئة 
ق�رار ترام�ب مؤكدة انه »يش�كل انتكاس�ة 
للري�ادة األمريكي�ة يف العالم بحس�ب مركز 
»انفورميش�ن تكنولوجي سنرت« الذي يضم 

خصوصا آبل وغوغل وإيباي.
حت�ى قط�اع املال ل�م يظل ع�ى الحياد، 

فقد اس�تخدم رئيس مجل�س إدارة مرصف 
»غولدمان س�اكس« لوي�ك بانكفاين للمرة 
األوىل م�ن حس�ابه ع�ى تويرت الذي أنش�أه 
يف الع�ام 2011 للتأكيد ع�ى أن »قرار اليوم 
انتكاس�ة للبيئة ولل�دور القي�ادي للواليات 
املتح�دة يف العال�م«. يش�ار إىل أن العديد من 

املسؤولن الس�ابقن يف املرصف باتوا ضمن 
الفريق االقتصادي لرتامب.

وبع�د الخاف حول الهجرة، يش�كل هذا 
اإلجم�اع ش�به املطل�ق يف معارض�ة موقف 
ترامب عقبة جديدة تلقي بظاله عى أجواء 
التواف�ق ب�ن ترامب وأوس�اط األعمال التي 
جذبته�ا الوع�ود الرئاس�ية بخف�ض كثيف 

للرضائب وبرفع القيود عن األسواق املالية.
لك�ن األمر ليس مس�تغربا فعليا. فكرى 
إىل  روي�دا  انضم�ت  األمريكي�ة  املؤسس�ات 
املعرك�ة م�ن أج�ل البيئ�ة بع�د أن عرقل�ت 
املفاوض�ات حول االحرتار لس�نوات طويلة، 
ولو أن التغيري م�رده الحفاظ عى صورتها 

أكثر منه السعي وراء عائدات إضافية.
وعليه فان املعطي�ات االقتصادية تغريت 
بشكل جذري. وباتت االستثمارات الضخمة 
تبتعد عن مص�ادر الطاقة األحفورية، بينما 
تواج�ه ال�رشكات ضغوطا م�ن كل الجهات 
حتى تع�دل نموذجها للنم�و بحيث يتماىش 

مع عالم خال من الكربون.
وأك�د كيفن م�وس من منظم�ة »وورلد 
أن  لللبيئ�ة  انس�تيتيوت«  ريسورس�يز 
»الرشكات أكثر التزاما من أجل البيئة بغض 
النظر ع�ن قرار )ترام�ب( الن ذلك يتيح لها 
توفري املال وخف�ض املخاطر وخصوصا الن 

ذلك يفتح أمامها مجاالت هائلة«.
إال أن اإلجم�اع لي�س مطلق�ا. فقد تبنى 
لوبي أرباب العمل يف غرفة التجارة األمريكية 
املعارض بشدة للقوانن املتعلقة بالبيئة إبان 
إدارة باراك أوباما الس�ابقة لهجة تصالحية 

بعد إعان ترامب.
وقال متحدث باس�م مجموع�ة الضغط 
هذه الت�ي تمث�ل ثاثة ماين م�ن كريات 
املؤسس�ات وم�ن املؤسس�ات الصغ�رية إىل 
املتوسطة »نكاد ال نطيق االنتظار للعمل مع 
الرئيس والكونغرس وكل الجهات املس�تعدة 
لتوفري التقنيات املبتكرة التي من ش�أنها أن 
تتيح للواليات املتحدة الوفاء بالتزاماتها من 

أجل البيئة«.

الدول تسعى إىل إنقاذ الكوكب من االحتباس احلراري والبيت األبيض يقف بالضد

الرشكات األمريكية ضد ترامب: نريد اتفاق باريس

ليبيا: الغارات املرصية املكثفة تقود قوات حفرت إىل السيطرة عىل مدن اسرتاتيجية 

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب محتج�ون الجمعة باس�تقالة حكوم�ة الرئيس 
األفغان�ي أرشف عب�د الغني بع�د هجوم بش�احنة ملغومة 
يف كاب�ول ه�ذا األس�بوع، ودارت اش�تباكات م�ع الرشطة 
أس�فرت عن س�قوط أربعة قتى ع�ى األق�ل. وتجمع أكثر 
م�ن 1000 محتج ق�رب موقع انفجار األربعاء الذي أس�فر 
ع�ن مقتل 80 ش�خصا عى األق�ل وإصابة أكث�ر من 460، 
ورف�ع بعضهم ص�ورا لضحايا التفجري وحمل�وا عبد الغني 
والرئي�س التنفي�ذي للب�اد عب�د الله عب�د الله املس�ؤولية. 
وقال�ت نيلوفار نيلج�ون وهي واحدة من عدد كبري نس�بيا 
من النس�اء ش�اركن يف االحتجاج »يجب أن يضغط املجتمع 
الدويل عليهما ويجرهما عى االستقالة ال يستطيعان قيادة 
البلد«. واس�تخدمت قوات األمن مدفع املياه والغاز املس�يل 
للدموع ملنع املحتجن، الذين قذف كثري منهم الحجارة، من 
الوصول للطريق املؤدي إىل قرص الرئاس�ة كما أطلقت أعرية 
ناري�ة يف اله�واء. ومع اس�تمرار املواجه�ة ازدادت األحداث 
توترا وانطلقت األعرية النارية بن الحن واآلخر مع محاولة 
الرشطة إجبار الحشود عى الرتاجع عن املنطقة القريبة من 
القرص. وكان هجوم األربعاء واحدا من أسوأ الهجمات التي 
تش�هدها كابول من�ذ الحملة التي قادته�ا الواليات املتحدة 
لإلطاحة بطالبان عام 2001، وسلط الضوء عى تزايد العنف 
يف معظ�م أنحاء الباد. وذكرت تقارير إعامية أن بن القتى 
ابن س�يايس بارز. وطالب بعض املحتجن الحكومة بإعدام 
س�جناء من ش�بكة حقاني وهي جماعة متشددة مرتبطة 
بحركة طالب�ان يلقي مس�ؤولو املخاب�رات بالائمة عليها 
يف الهج�وم. وق�ال محتج يدعى أس�د الله »ل�ن يكون هناك 
س�ام إىل أن نفعل ذلك. الس�بيل الوحي�د لتحقيق األمن هو 
القصاص«. لكن بدا أن معظم الغضب منصب عى الحكومة 
املدعومة من الغرب مما يس�لط الضوء عى نفاد الصر من 
تقاع�س الحكومة عن تحقيق األمن بع�د قرابة ثاثة أعوام 

من انسحاب معظم القوات األجنبية من أفغانستان.

        بغداد / المستقبل العراقي

توعدت موسكو بالرد عى العقوبات األمريكية املفروضة 
عى كوريا الشمالية والتي طالت رشكات روسية ومسؤول 
رويس.وق�ال س�ريغي ريابك�وف، نائ�ب وزي�ر الخارجية 
الرويس، إن موس�كو بارشت يف وضع إجراءات جوابية عى 
العقوبات الجديدة لواش�نطن ضد كوريا الش�مالية، والتي 
تطال مصالح موسكو وأكد ريابكوف رفض روسيا لذريعة 
خنق كوري�ا الش�مالية اقتصاديا التي تطرحها واش�نطن 
لتري�ر عقوباتها الجديدة، مضيف�ا »لقد قلنا أكثر من مرة 
إن آلي�ات العقوبات يف حال اس�تخدامها م�ن جانب واحد، 
تعد أسلوبا غري قانوني وهداما من وجهة النظر السياسية 
ألنه ال يحقق األهداف السياس�ية املطروحة«. قال دميرتي 
بيس�كوف، الناط�ق الصحفي باس�م الرئيس ال�رويس، إن 
موسكو تعتر العقوبات األمريكية الجديدة استمرارا للخط 
السابق، الذي سلكته اإلدارة األمريكية السابقة. وأكد أن هذا 
العامل مازال يؤثر س�لبا عى العاقات الروسية األمريكية. 
ووصف ترصف واش�نطن ب�«املؤس�ف«. وأعلن�ت الواليات 
املتحدة سلس�لة جديدة من العقوب�ات ضد مزودي برنامج 
التس�لح الك�وري الش�مايل من بينه�م رشكتان روس�يتان 
ومس�ؤول رويس. وكانت وزارة الخزانة األمريكية قد أعلنت 
يف بيان، فرض عقوبات عى س�ت رشكات وثاثة أشخاص 
ردا عى تطوير كوريا الشمالية الجاري ألسلحة دمار شامل 

وانتهاكها املستمر لقرارات مجلس األمن الدويل.
وش�ملت العقوب�ات رشكة أردي�س بريينغز الروس�ية، 
ومديره�ا إيغ�ور ميتش�ورين وهي ت�زود رشك�ة تانغون 
الكورية الشمالية الخاضعة لعقوبات منذ 2009 ملشاركتها 
يف برامج تس�لح بيونغ يانغ. كما تم إدراج رشكة برتوليوم 
كومباني الروس�ية النفطية املس�تقلة، التي سلمت النفط 
ومش�تقات نفطية بقيمة مليون دوالر إىل كوريا الش�مالية 
ورشكة أو-إن إن ك�ي - بريمورنفتروداكت املتفرعة عنها 

عى قائمة الكيانات املستهدفة بالعقوبات.

أربعة قتىل يف احتجاجات مناهضة 
للحكومة األفغانية بكابول

روسيا تتوعد واشنطن بـ »رد«
 عىل »العقوبات اجلديدة«

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت محط�ة يس.إن.إن ت�رك أن الس�لطات 
الرتكي�ة اعتقلت الجمع�ة لفرتة وجي�زة املتحدث 
باس�م حزب الش�عوب الديمقراطي املؤيد لألكراد 
بتهمة إهانة الرشطة يف أحدث تضييق عى سيايس 

بارز من املعارضة املؤيدة لألكراد.
وكان عثمان بايدمري )46 عاما( يشغل منصب 
رئيس بلدية ديار بكر، أكر مدينة تس�كنها غالبية 
كردي�ة يف تركيا ملدة عرش س�نوات قب�ل انضمامه 

للرملان يف 2014.
وسجن أكثر من عرشة من نواب حزب الشعوب 
الديمقراطي معظمهم بس�بب مزاعم عن صاتهم 
بحزب العمال الكردس�تاني الذي يش�ن تمردا ضد 
الدولة الرتكي�ة منذ أكثر من ثاث�ة عقود. وينفي 
حزب الش�عوب أن تكون له صات مبارشة بحزب 

العمال.
ويرى الحزب املؤيد لألكراد وثالث قوة يف الرملان 
الرتك�ي قبل حمل�ة االعتق�االت، أن س�جن نوابه 
عملية ممنهج�ة إلقصاء خص�وم الرئيس الرتكي 

رجب طيب أردوغان وإضعاف معارضيه.

ويف ترشي�ن الثان�ي 2016 اعتقلت الس�لطات 
الرتكية صاح الدي�����ن دمريطاش وفيغ����ان 
يوكسك داغ، الرئيس�ن املشاركن لحزب الشعوب 
الديمقراط�ي املع�ارض وع����دد م�ن ن����واب 

الحزب املؤيد لألكراد.
واعتق�ل دمريطاش بقرار م�ن االدعاء العام يف 
منزله بمنطقة دياربكر يف إطار تحقيقات متعلقة 

بمكافحة اإلرهاب.
وقب�ض عى زميلت�ه داغ يف منزلها يف العاصمة 
الرتكية أنقرة عى ذمة التحقيقات نفس�ها وبأمر 

من املدعي العام يف ديار بكر.
وقالت تقارير إن اعتقال الزعيمن السياس�ين 
الكردين جاء يف إطار حملة مداهمات للقبض عى 

قيادات بحزب الشعوب الديمقراطي.
أن  الرتكي�ة حينه�ا  الداخلي�ة  وأك�د ت وزارة 
الرشطة قبضت عى 11 نائبا عن الحزب يف الرملان 
الرتك�ي، تمهي�دا إلحالته�م إىل القض�اء يف إط�ار 

التحقيقات املتعلقة بمكافحة اإلرهاب.
وسبق أن ادانت دول أوروبية حملة االعتقاالت، 
أنق�رة  أهدافه�ا سياس�ية وطالب�ت  أن  معت�رة 
بمراجع�ة قان�ون االره�اب باعتبار أن�ه يتضمن 
تعريفا فضفاضا لإلرهاب ويس�تخدم عى األرجح 

يف ازاحة الخصوم السياسين.
لك�ن الرئيس الرتكي رد بعنف ع�ى االنتقادات 
األوروبية واتهم أوروبا بتوفري ماذ آمن لإلرهاب.  

        بغداد / المستقبل العراقي

تمك�ن قراصن�ة )هاك�رز( م�ن 
اخ�رتاق الحس�اب الرس�مي لوزي�ر 
الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن 
أحمد آل خليف�ة، عى موقع »تويرت« 

للتواصل االجتماعي.
ونرش املخرتقون تحت اسم »وحدة 

التابعة لرسايا  االخرتاق والتجس�س 
املختار«، عى حساب الوزير الرسمي، 
تهدي�دات طال�ت األرس الحاكم�ة يف 
البحري�ن والس�عودية، كم�ا وضعوا 
مجموعة م�ن الفيديوهات والصور، 
تضمنت مش�اهد من مواجهات مع 
ق�وات األم�ن يف البحرين، ومش�اهد 
من خطاب�ات للمعارض الس�عودي 

أعدمت�ه  ال�ذي  النم�ر،  باق�ر  نم�ر 
السعودية، بداية العام 2016.وقالت 
»وحدة االخرتاق والتجسس« التابعة 
تغري�دات  يف  املع�ارض،  للتنظي�م 
نرشتها عى حساب الوزير البحريني 
خال�د ب�ن أحمد، إنها ستكش�ف عن 
معلوم�ات هامة اس�تحوذت عليها.

وج�اء يف تغري�دة كتبت بخ�ط اليد، 

موقعة باس�م »أبو اس�حاق القيادي 
يف رساي�ا املخت�ار«: »قريبا س�نضع 
جماجمك�م حصون�ا لنا«.ويتزام�ن 
اخرتاق الصفحة الش�خصية للوزير 
البحريني، عى »توي�رت« مع اخرتاق 
الريد اإللكرتوني لس�فري اإلمارات يف 
واش�نطن، يوس�ف العتيبة، وفقا ملا 

نرشته وسائل إعام أمريكية.

أردوغان ماض يف سياسة ترهيب خصومه

هكر خيرتق »تويرت« وزير اخلارجية البحريني وينرش عليه جرائم النظام

         بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت قوات تابع�ة للجيش الوطني الليب�ي، املتمركز يف رشق 
الب�اد، من الس�يطرة عى م�دن اس�رتاتيجية، يف منطق�ة الجفرة 
الصحراوي�ة واش�تبكت مع فصائل مناوئة بعد ش�ن غارات جوية 

مكثفة يف املنطقة.
ويس�عى الجي�ش الوطني الليبي إىل توس�يع مناطق س�يطرته 
وس�ط ليبي�ا وجنوبها، حي�ث يتناف�س عليها مع ق�وات مرتبطة 
بالحكومة املدعومة من األمم املتحدة يف طرابلس وخصوم آخرين.

وقد دارت اش�تباكات بن القوات املوالية للجيش الوطني الليبي 
ورساي�ا الدف�اع عن بنغازي، وه�ي قوة تضم تكفريي�ن ومقاتلن 
آخرين، تراجعوا أمام تق�دم الجيش الوطني الليبي العام املايض يف 

مدينة بنغازي رشقي الباد.
وقال املتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد املسماري، إن 

12 مقاتا، من الطرفن، القوا حتفهم. 
وأض�اف أن الجي�ش الوطني الليبي بس�ط س�يطرته عى مدن 
»ودان« و«هون« و«س�وكنة«، ولم يسيطر بعد عى قاعدة الجفرة 

الجوية إىل الغرب من »ودان«.
وأظهرت لقطات فيدو م�ن »ودان«، التي دخلتها كتيبة الزاوية 
التابعة للجيش الوطني الليبي، س�يارات تحرتق عى جانب الطريق 

وعددا من الجثث ملقاة عى األرض.
وج�اء التق�دم بعد أن قال مس�ؤولون عس�كريون وس�كان إن 

طائرات مقاتلة تابعة لقوات الجيش الوطني ش�نت رضبات جوية 
مكثفة، ليل الخميس، عى الجفرة.

وش�نت مرص أيضا، خال األس�بوع املايض، غ�ارات جوية عى 
الجفرة باإلضافة إىل مدينة درنة رشق ليبيا. 

وقال�ت مرص إن هذه الغ�ارات اس�تهدفت تكفريين لهم صلة 
بهج�وم عى مس�يحين يف محافظة املنيا بم�رص، رغم أن محللن 
قال�وا إن هذه الغارات كانت تهدف فيما يبدو إىل مس�اعدة خليفة 

حفرت قائد الجيش الوطني الليبي.
وق�ال املس�ماري، أمس الجمعة، إنهم توصل�وا إىل أن تكفريين 
مرصي�ن اثنن بارزين يعم�ان يف درنة وأن مكامل�ات هاتفية عر 

األقمار الصناعية أجريت بن املنيا ودرنة قبل الهجوم.
وتق�ع الجفرة عى بعد ما يزيد ع�ن 500 كيلومرت جنوب غربي 

بنغازي، وعى بعد املسافة نفسها جنوب رشقي طرابلس. 
وقال املسماري إن الجيش الوطني سيتحرك بعد ذلك صوب بني 

وليد وهي مدينة واقعة شمال غربي الجفرة.
وق�ال املس�ماري إن ق�وات الجي�ش الوطني بمج�رد أن تحكم 
الس�يطرة عى قاعدة الجفرة العسكرية ستنتقل غربا إىل بني وليد 

بالتدريج، نظرا للخطورة الشديدة التي تشكلها املنطقة.
وج�اء التصعيد األخ�ري يف أعمال العن�ف يف املناطق الصحراوية 
وس�ط ليبيا، بعد مقت�ل عرشات املقاتلن املوال�ن للجيش الوطني 
الش�هر املايض يف هجوم عى قاعدة »براك الش�اطئ« الجوية قرب 

سبها جنوب غربي الجفرة.
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اعالن
ذب�ان  املدع�ى علي�ه/ ماج�د  اىل 

عبيس
املحكم�ة  ه�ذة  اص�درت  لق�د 
الهاش�مية  ب�داءة  )محكم�ة 
يف  اع�اله  املرق�م  قراره�ا   )
الحكم  2016/11/24واملتضم�ن 
بالزام�ك بتاديتك للمدعي )باس�م 
عبد االمري نعيم�ة ( مبلغ مقداره 
ع�رون ملي�ون دين�ار عراق�ي 
واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميل�ك 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني رسميتني ولك 
حق االع�راض عىل الق�رار خالل 
املدة القانونية او ارسال من ينوب 
عنك قانون�ا وبخالف ذلك س�وف 
يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية 

وفق القانون
القايض
هاتف عبيد عبود

ديوان الوقف الشيعي
االمانة العامة للمزارات الشيعية

االمانة الخاصة لالم�ام بكر عليه 
السالم
اعالن

تعل�ن االمان�ة العام�ة للم�زارات 
الشيعية الريفة /االمانة العامة 
ملزار بكر عليه  الس�الم عن مزايدة 
ايجار مس�احة وقوف الس�يارات 
العائدة للم�زار الريف وذلك يوم 
 2017/7/4 2017/6/4ولغاي�ة 
فع�ىل الراغبني االش�راك باملزايدة 
تقديم تامين�ات مقدارها 20%من 
القيم�ة التقديري�ة ويتحم�ل من 

ترسوا عليه املزايدة اجور االعالن

يرس قس�م العقود العامة يف وزارة التجارة  دعوة ال�ركات املؤهلة من الركات ذات الخربة واالختصاص يف مجال 
تجهي�ز ال�رز ولديها اعمال مماثل�ة لتجهيز مادة الرز بكمي��������ة )30000( الف ط�ن )ثالثون  ألف طن ( %5± 
كحد أدنى من مادة الرز من كافة املناش�ئ وحس�ب املواصفات املعتمدة ل��دى الرك�ة العام���ة لتجارة الحبوب 
والكمية النهائية س�تكون حس�ب خيار املش��ري وان يكون الدف�ع بطريق��ة )اعتماد مس�تندي ( مع مالحظ�ة 

ماياتي :- 
- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفسار عرب الربيد االلكروني لوزارة 
high_mot@yahoo.com & g.contracts@  ( التجارة /مكتب الوزير/ قس�م العق�ود العامة عىل العنوانني التالي�ني

mot.gov.iq  (  خالل فرة االعالن من الس�اعة  8:30 صباحا« بتوقيت العراق/ بغداد ولغاية الس�اعة 12:30 ظهرا« 
بتوقيت العراق/ بغداد . 

- متطلبات التأهيل املطلوبة :-
تقديم تأمينات أولية بموجب خطاب ضمان Bid Bond  أو صك مصدق او سفتجة  )عىل أن يرد الصك او السفتجة  
ط�ي كتاب رس�مي من الركة مقدمة العط�اء ويرفق مع العطاء ويذك�ر فيه إن الصك او الس�فتجة هو تأمينات 
أولية تخص املناقصة( لصالح الركة العامة لتجارة الحبوب صادرة من أي مرصف عراقي داخل بغداد معتمد من 
البنك املركزي العراقي بنس�بة 1%من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم و رقم املناقصة يف التأمينات املقدمة عىل أن تكون 

التأمينات األولية ناف�ذة ملدة )35( ي�وم ابتدأ« من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات
 يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

 أوال : بالنسبة للركات العراقية /
- يقدم العطاء موقع ومختوم )النسخة األصلية( .
- إرفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة األصلية (.

- ذك�ر العن�وان الكام�ل للركة ) رقم الهات�ف , الربيد االلكروني , النقاط الدالة لس�كن املدي�ر املفوض للركة ( 
الغراض املراس�الت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط املناقصة عىل أن يتم إش�عار جه�ة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل 

عنوان الركة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله.
- هوية األحوال املدنية .

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-  بطاقة سكن .

- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .
-  ش�هادة تأس�يس الركة  /عقد تأس�يس/ النظام الداخيل للركة /  مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تس�جيل 

الركات يف وزارة التجارة .
-  الحس�ابات الختامية للركة مصدقة من قبل محاس�ب قانوني و مختومة من قبل نقابة املحاس�بني واملدققني 

العراقيني للسنتني األخريتني  .
-  قائمة باإلعمال التجارية املماثلة مثل بوليصة شحن ,اعتمادات مرصفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد 

املعنية  .
- ثانياً : بالنسبة للركات العربية واألجنبية :

- يقدم العطاء موقع ومختوم ) النسخة األصلية( .
- إرفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة األصلية (.

- ذك�ر العن�وان الكام�ل للركة ) رقم الهات�ف , الربيد االلكروني , النقاط الدالة لس�كن املدي�ر املفوض للركة ( 
الغراض املراس�الت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط املناقصة عىل أن يتم إش�عار جه�ة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل 

عنوان الركة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله.
-   ش�هادة تأس�يس الركة/مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأس�يس مع نسخة مرجمة 
باللغ�ة العربية لش�هادة تأس�يس الركات من مكتب اوجه�ة معتمدة ومختصة  /عقد تأس�يس/ النظام الداخيل 

للركة /مصدقة قانون���������اً   
- الحسابات الختامية للركة للسنتني األخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني .

- قائمة باإلعمال التجارية املماثلة مثل بوليصة ش�حن ,اعتمادات مرصفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد 
املعنية  

- ثالثاً : رشوط عامة 
- يجب أن يقدم ممثل الركة تخويل رس�مي باملراجعة ) موقع ومختوم بختم الركة ( و مصدق رس�ميا من قبل 

السفارة العراقية يف بلد الركة بالنسبة ملمثيل الركات األجنبية.
- تقدم الركة ما يثبت بان لديها تعامل باس�ترياد وتصدير الرز وتكون مس�تمرة بنش�اطها التخصيص للس�نتني 

األخريتني.
-تتحمل الركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نر اإلعالن .

- بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء رشوط املناقصة  تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة  
بعد دفع قيمة الروط البالغة )500000( دينار )خمسمائة ألف دينار( غري قابل للرد 

 - يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )مكتب السيد الوزير قسم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف املنصور 
/ قرب بناية معرض بغداد الدويل /  قاطع مبنى السيد الوزير (يف موعد اقصاه ))الساعة:00 10 )صباحا«( بتوقيت 

بغداد من يوم االحد  املص�ادف 11 /  6 /2017  وتكون الع�روض ن�افذة لل�رد  لغ�اي�ة  15 / 6 /2017
  ويق�دم العط�اء يف ظرف مغلق موقع ومختوم مثبت عليه اس�م ورقم املناقصة ويت�م وضعه يف صندوق العطاءات 
يف مقر الوزارة / قس�م العقود العامة  .علما« ان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) مكتب الوزير /قس�م العق�ود العامة يف مقر 
ال�وزارة الكائ�ن يف املنص�ور / قرب بناية معرض بغ�داد الدويل ليوم االحد املصادف 11 / 6 /2017 الس�اعة:00 10 

)صباحا«(
-    وسوف يستبعد أي عطاء غري مستويف للروط أعاله وان الوزارة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
-   إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق, فيعترب اليوم التايل موعدا« لغلق املناقص����ة.

 www.mot.gov.iq  و          www.iraqitic.com: املوقع االلكروني

Iraqi Ministry Of Trade) MOT (, General Contracts, Department, is pleased to invite the qualified and experienced 
companies who have experience in supplying rice and have similar trading deals to participating in a tender for 
purchasing the quantity of )30,000( mt ±5% in minimum of rice from all origins according to the specifications 
adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . .Payment will be effected 
by LC. 
The following should be noted :
-The qualified companies who want to obtain additional information should contact )General Contracts, Department( 
via it>s official e-mails ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ( during the  official working days from 
08:30 am/BLT -12:30  bm /BLT 
-The requisite qualification requirements:
• Offers must be accompanied by a bid bond  or a certified check or bill of exchange provided that check or bill of 
exchange should be submitted attached to an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. 
This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the said tender( issued 
through any Iraqi bank ) inside Baghdad ( depended by central bank of Iraq  that mention the name & number of  
the above tender  at the rate of  1% of the bid>s value issued by the bidder only in favor of Grain Board Of Iraq. Bid 
bond  must be valid for )35 days( starting from offers validities> expiry date .
Document Required From Iraqi Companies
- offer should be  signed & stamped ) original copy (  .
- purchase bill of tender ) original copy (  .
- mention the full details of the company address  ) phone no . e-    mail address – indicative points of the home 
address for the  company>s commissioner director provided that the company should notify the contracting party  
of any change in it>s address within 7 days of the date of change.    
- Id .
- Habitation  Card .
- A letter of no objection from the  state authority of taxes.
- Valid Trade Chamber ID .
- Incorporation Certificate/ Foundation Contract / The Company>s Internal System,  Certified   Recently By 
Companies Recorder Directorate In Ministry Of Trade . 
- Final  financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi accountants 
and auditors union.
-  List of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  supported by confirmation  of  the concerned 
contracting parties .
Document Required From Arabic And Foreign Companies  
- Offer should be  signed & stamped ) original copy (  . 
- Purchase bill of tender ) original copy (  .
- Mention the full details of the company address  ) phone no . –      e-mail address – indicative points of the home 
address for the  company>s commissioner director  ( provided that the company should notify the contracting party  
change in it>s address within 7 days of the date of change.   
-  incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in 
addition with a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section  / 
foundation contract / the company>s internal system , legally certified
- final financial statement for the last two years certified by an      
auditor .
- list of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  
supported by confirmation of  the concerned contracting parties .
General conditions : 
- representative of a company  should  present officially  certified authorization  for their representation) signed and 
stamped by the company>s stamp( and regarding the representative of foreign companies , it should be officially  
certified   authorization by Iraqi embassy in the country of the company  .
- the bidders has to submit  a proof  of its previous  dealing with export & import rice and is continuing its specialized 
activity for the last two years.
- the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs . 
-bidders who are willing to participate  in this tender , they have to visit the General Contracts Department in the 
head quarter of Ministry Of Trade/ located in Baghdad , Al-Mansour – near Baghdad International Fair, and submit 
an official letter to obtain this tender>s conditions against  nonrefundable  amount of 500 000  Iraqi diners.
-The bids to be delivered to the following address )General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / 
Minister>s Office section in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair ( at the specified date )10:00 am 
BLT ON  11/06/2017 (.and offers valid to reply up to  15/06/2017
 Bidder to submit full detailed offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company>s’name, and marked 
with the tender no.& name. These offers must be put in the tenders  box  in the head quarter of MOT/ General 
Contracts Department  
Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or their official representatives who 
are willing to attend this process  at the following address )General Contracts, Department at the Ministry Of Trade 
/ Minister>s Office section in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair ( at the specified date )10:00 
AM ON  11/06/2017 (.
Note :
- Any offers received without one of the above mentioned terms and conditions will be  neglected, ministry  of trade 
is un obliged to accept the lower prices.
- If  the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be  on 
the next day .
Website :   WWW.IRAQITIC.COM  &  WWW.MOT.GOV.IQ

محكمة بداءة املحاويل
العدد/187/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ حيدر مراد عبد فارس

بتاري�خ 2017/5/18اق�ام املدعي حس�ني نور 
عب�د الحس�ني الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله 
ض�دك والتي موضوعها الحكم بالزامك بتس�ديد 
كام�ل املبالغ املالي�ة املدفوعه م�ن قبله ملرصف 
الرافدي�ن فرع القاس�م وتحميلك كافة الرس�وم 
واملصاريف وملجهولية مح�ل اقامتك حس رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي ربيعه قضاء 
املحاوي�ل وارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة ل�ذا قرر 
تبليغك صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني 
لغ�رض الحض�ور يف موع�د املرافع�ه املص�ادف 
2017/6/11الس�اعه التاسعه صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املحاكم�ة بحقك غيابيا وحس�ب 

االصول
القايض
كاظم ابراهيم البدراني

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2
اعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة  

اىل الراهن/ احمد وصفي غالب 
ن�وع التبلي�غ / اول ، التسلس�ل او رقم القطعة 
:641/2311 ، املحل�ة او رق�م واس�م املقاطعة : 
الرباط الكب�ري، الجنس : ارض الدار مع ابنيتها ، 
مقدار الدين : 60000000 س�تون مليون دينار، 
اس�م الدائن املرتهن : مرصف التعاون اإلسالمي 
، تاري�خ االس�تحقاق : مس�تحق األداء ، وص�ف 
سجل التأمينات العينية : 3/ت 3/2011 ، سجل 
اإلقام�ة املب�ني يف العقد: البرصة – ح�ي الجهاد. 
بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني أع�اله وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعق�د وان لي�س لك محل إقام�ة معلوم 
غ�ريه فتعترب بذلك مجهول مح�ل اإلقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دفع لدين وتوابعه خالل 15 
يوم�اً اعتب�اًر من الي�وم التايل لن�ر اإلعالن واال 
فس�يباع عقارك املوصوف أع�اله باملزايدة وفقا 

للقانون.
احمد غازي احمد 
مدير التسجيل العقاري يف البرصة/2

جمهورية العراق 
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 370 / 2017 
إىل / املنف�ذ علي�ه  / ج�الل 

جليل ابراهيم
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية 
من االشعار الوارد من مركز 
رشط�ة باب الش�يخ بالعدد 
 2017  /  5  /  7 يف   4579
وتايي�د مختار محل�ة 123 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او 
مؤقت او مختاريمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تقرر 
بالحض�ور  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يف مديري�ة تنفي�ذ الرصافة 
خ�الل خمس�ة ع�ر يوما 
تب�دا من اليوم الت�ايل للنر 
التنفيذية  املعامالت  ملبارشة 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
ه�ذه  س�تبارش  حض�ورك 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

صفا عبد املنعم محمد 
اوصاف املحرر :

تبليغك بتقديم كفيل ضامن 
وبعكس�ه س�يتم منعك من 
املادة  السفر اس�تنادا لنص 
30 من قانون التنفيذ النافذ 

. 1980 / 45

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبيدية 

رقم االضبارة 429 /2016  
إعالن

تبيع مديرية تنفي�ذ الزبيدية العقار 
الطوي�ل  165/7م11  تسلس�ل 
االوس�ط  الواق�ع يف الزبيدي�ة العائد 
للمدي�ن ريم رايض راه�ي  املحجوز 
لقاء طلب الدائن كريم عبيس مديح 
البالغ خمسون  مليون دينار عراقي 
مراجع�ة  بال�راء  الراغ�ب  فع�ىل 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة ثالثون  
يوم�ا تبدءا م�ن اليوم الت�ايل للنر 
مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  165/7 م 11 
الطوي�ل االوس�ط الواق�ع يف ناحية 

الزبيدية 
2- جنس�ة ونوعه / دار س�كن غري 

صالحة للسكن يف الوقت الحارض  
العق�ار   / واوصاف�ه  ح�دوده   -3
مناصف�ه حصه املدي�ن فيها نصف 

العقار  
4- مشتمالته / يحتوي عىل طابقني 
الطاب�ق االول غرفت�ني ن�وم وصاله 
وكل�دور  واس�تقيبال  وصحي�ات 
وحديق�ة بمس�احة 45م والطاب�ق 
الثان�ي يحت�وي نفس بن�اء الطابق 

االول ودرجة العمران جيدة 
5- الشاغل غري مشغول   

6- القيم�ة التقديرية لعموم العقار 
ملي�ون  /)100,000,000(مائ�ة  

دينار 
املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 228 /2017  
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار 
الواق�ع  ال�رساي  374م82  تسلس�ل 
يف ال�رساي العائ�د للمدين ب�در هادي 
غضي�ب املحجوز لق�اء طل�ب الدائن 
فاي�ق عزيز حس�ني البال�غ مئة واحد 
ع�ر ملي�ون دين�ار عراق�ي فع�ىل 
الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالث�ون  يوما تب�دءا من 
الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة عرة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه  ك�وت / املروع 
رقم العقار 374م الرساي 

2- جنس�ة ونوع�ه / ارض ال�دار مع 
بنائها 

/ مجموع�ة  واوصاف�ه  3- ح�دوده 
محالت تجاريه + شقق سكنية 

4- مش�تمالته / عم�ارة تحتوي عىل 
ث�الث طواب�ق يحت�وي الطاب�ق االول 
عىل ث�الث مح�الت تجاري�ه والطابق 
الثاني عىل ش�قتني االوىل تحتوي عىل 
غرفه نوم وصال�ه ومطبخ وصحيات 
والثانية مواصفات الش�قة االوىل وكل 
ش�قة مزوده بمنظومه كهرباء واملاء 
وترصيف املياه وتقع عىل شارع عام 

تجاري   
للمح�الت  املس�تاجرين  الش�اغل   -5

واملحامي شاغل الطابق االريض  
6- القيمة املقدرة /)750,000,000(

سبعمائة وخمسون مليون دينار 
املنفذ العدل
حمدالله كاظم حسني

محكمة جنح املعقل
العدد: 564/ج /2016
التاريخ: 2017/5/29

إعالن حكم غيابي 
إىل املته�م املحك�وم / جمع�ة خض�ري 

حمود جاسم 
أص�درت محكمة جنح املعق�ل قرارها 
املتضم�ن   2016/ 564/ج  املرق�م 
الحكم عىل املدان )جمعة خضري حمود 
جاسم( املذكور أعاله. استناداً ألحكام 
ق�رار مجل�س قي�ادة الث�ورة املنح�ل 
املرق�م )154( لس�نة 2001 بالحب�س 
البس�يط ملدة س�نة واحدة وفق احكام 
الق�رار املذكورة ، تقدير اتعاب محاماة 
للمحامي املنتدب )سالم سلمان رشي( 
مبلغاً ق�دره ثالثون الف دينار تدفع له 
م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعية، وإص�دار امر قبض 
بح�ق املدان املذك�ور وإش�عار مديرية 
رشط�ة الب�رصة - مكت�ب التس�جيل 
الجنائ�ي لتعميم ه�ذا القرار اس�تناداً 
ألحكام امل�واد ) 182/أ ، واملادتني 143 
، 243 (  م�ن قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية، وافه�م علناً يف 2017/5/29 
ولك حق االع�راض عىل هذا القرار بعد 
تبليغ�ك به عن طريق اإلع�الن والنر، 
ويف حالة عدم االع�راض يعترب الحكم 
بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة 

أشهر من نر اإلعالن.
القايض / اسيل صالح معتوق

فقدان
فقد الوص�ل املرقم 291200 يف 21 / 6 
/ 2016 والص�ادرة م�ن مديرية بلدية 
الدجيل بأس�م / لطي�ف درويش هادي 
ع�ن امان�ات مزاي�دة مح�ل الرقم 30 
ومبلغ 000 / 450 اربعمائة وخمسون 

الف دينار .

تنويه
نر يف صحيفه املستقبل 1427يف 
25/4/2017حي�ث ذك�ر ان عدد 
االس�هم 135س�هم هادي خضري 
محمد و 72س�هم اىل فالح حس�ن 
كاظ�م س�هوا والصحي�ح ه�ادي 
خض�ري محم�د 67س�هم وف�الح 
حسن كاظم 33سهم اعالن كاتب 

عدل النجف العدد 99

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل

 رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد 
الكرخ االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
املحمودية 

العدد 772 / 2017
التاريخ 31 /5 / 2017

تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن فقدان 
املدع�و طالب دروي�ش حمد الذي 
خ�رج م�ن داره بتاريخ 23 / 7 / 
2014 ول�م يعد لحد ن�ر االعالن 
فعىل من تتوقر لديه اي معلومات 
ع�ن املفق�ود مراجع�ة املحكم�ة 
خالل ثالثة أيام م�ن تاريخ النر 
وبعكس�ه س�وف تتخذ اإلجراءات 

القانونية و فق األصول. 
القايض قحطان خليف احمد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الدجيل

العدد 278/ش/2017
التاريخ 2017/5/25

املدعى عليه /رباح نوري حسن
اعالن

اق�ام املدعية )ن�ورس فواز محمد 
( ضدك�م الدع�وى املرقمة 278/

ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
والتي يطلب فيها )التفريق للهجر 
( ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامت�ك  
اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
بواسطة صحيفتني محليتني وعند 
ع�دم حض�ورك يف ي�وم املرافع�ة 
املص�ادف 2017/6/8 او ارس�ال 
من ين�وب عن�ك قانونا س�تجري 
املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض
جاسم محمد داود

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الدجيل
العدد 306/ش/2017

التاريخ2017/6/1
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه جار الله جاس�م 
محمد

تبليغ بقرار الحكم الغيابي 
ق�ررت املحكمة الحك�م بالتفريق 
للهج�ر بين�ك وبني زوجت�ك ميالد 

فاضل حمودي
وصدر ق�رار غيابي ض�دك ولعدم 
ق�ررت  اقامت�ك  مح�ل  معرف�ة 
املحكم�ة تبليغ�ك نرا بواس�طة 
صحيفت�ني وعن�د ع�دم اعراضك 
عىل القرار يعترب القرار مكتس�ب 

الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
وليد احمد كردي

محكمة بداءة السماوة
العدد 765/ب/2017
التاريخ 2017/5/29

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /عكي�ب ماي�ح 

فياض 
لقد اصدرت هذه املحكمة قرارها 
765/ب/2017  بالع�دد  غيابي�ا 
يف 2017/5/7 املتضم�ن الحك�م 
بالزام�ك بتاديت�ك للمدع�ي ك�رار 
محي�ل حاج�م الس�يارة املرقم�ة 
خص�ويص  ق�ار  ذي  )36228أ( 
احم�ر  الل�ون  س�وناتا  هون�داي 
الش�ايص  ذات   2013 مودي�ل 
 )5npeb4ac2dh509130( املرقم 
واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميل�ك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
التبليغات القضائي  كتاب مديرية 
بالع�دد 765/ب/2017 ومرفق�ة 
اش�عار مخت�ار منطقة ح�ي اور 
يف الس�ماوة علي�ه تق�رر تبليغ�ك 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن بالقرار 
ضمن امل�دة القانوني�ة واعراضك 
ع�ىل ق�رار الحك�م اع�اله خ�الل 
الت�ايل  الي�وم  م�ن  اي�ام  ع�رة 
لتبليغك يكتس�ب احكام�ه درجة 
البتات وبعكس�ه يس�قط حقك يف 

االعراض
القايض

مدير قسم العقود العامة 
يف وزارة التجارة

Acting for Manager  Of  General Contracts Department
Ministry Of Trad

وزارة التجارة 
قسم العقود العامة

 MINISITRY  OF TRADE
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT

TENDER NO:- MOT /RICE/3/2017
CLASSIFICATION NO. : 33  CURRENT BUDGET
DATE: 04 / 06  /2017

ADVERTISEMENT اعالن
 MOT /RICE/3/2017/   /رقم املناقصة

رقم التبويب   : 33 املوازنة اجلارية    
تاريخ اإلعالن:    4/  6  / 2017



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

وصل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
اىل العاصم�ة اإليرانية طه�ران يف زيارة 
رس�مية، واس�تقبله نظريه وزير النقل 
وإعم�ار امل�دن عب�اس اخون�دي، وعقد 
الوزي�ران اجتماعا حرضه وكيل الوزير 
االيران�ي لش�ؤون النقل ووكي�ل الوزير 
لش�ؤون س�لطة الطريان املدني االيراني 
راج�ح  طه�ران  يف  العراق�ي  والس�فري 
املوسوي، باإلضافة إىل مدير عام السكك 
الحديد العراقية سالم جرب، وجرى بحث 
موضوع املالحة يف شط العرب ومشاريع 

الربط السككي بني البلدين«.
وقال الحمامي انه »جرى أيضا مناقشة 
تطوير نقل الزائري�ن عرب إيران، كما تم 
التطرق اىل س�بل تطوي�ر قطاع الطريان 

واملطارات والخطوط الجوية«.
م�ن جانبه أش�ار الوزي�ر اإليراني اىل أن 
»ال�ركات اإليراني�ة مس�تعدة لتقديم 
خرباتها كاف�ة من أجل تطوير قطاعات 
النقل يف العراق ملا يخدم مصالح البلدين، 
مضيف�ا ان »املس�اعي تتج�ه نحو ربط 
ايران والعراق عرب خط س�ككي لتسهيل 

نقل البضائع واألشخاص«.
وأعل�ن الحمامي، من العاصمة اإليرانية 
طه�ران، إع�ادة العم�ل بم�روع خط 
س�كة الس�ماوة البالغ طوله 17 كم مع 

ثالثة جسور ومقرتباتها.« 
 وق�ال الحمام�ي » بعد توق�ف دام أكثر 
م�ن عام�ني وبع�د مفاوض�ات طويلة 
مع رشك�ة )بلند باي�ه( اإليرانية، تمكنا 
من حلحل�ة االش�كاالت املتعلق�ة كافة 

خصوصا املالية منها وإقناعها بمعاودة 
عملها الستكمال املروع. 

ولف�ت الحمام�ي اىل أن »امل�روع الذي 
توقف يف 20155 بس�بب األزم�ة املالية، 

س�يعاد العمل به من قب�ل ذات الركة 
وب�ه يتم الرب�ط الس�ككي ب�ني العراق 
وإي�ران. م�ن جان�ب آخربح�ث الوكيل 
الفني لوزارة النق�ل عباس عمران ، مع 

رشك�ة bp بحض�ور اعضاءه�ا واملدير 
اإلقليم�ي له�ا يف العراق ، اف�اق التعاون 
بي�ان  واض�اف  املش�رتك«.  والتنس�يق 
للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه 

»تم خ�الل االجتماع التباح�ث يف كيفية 
توس�يع العمل الثنائي والسعي لتطوير 
املوان�ئ العراقي�ة م�ن خالل التش�غيل 
املشرتك والعمل عىل اس�تحداث ارصفة 

جدي�دة يف املوانئ وكذلك صيانة وتطوير 
االرصفة القديمة«.

وقال عمران بحس�ب البيان ان »الوزارة 
تتطل�ع دوما اىل رضورة االس�تفادة من 

خ�ربات وامكان�ات ال�ركات األجنبية 
واالس�تفادة منه�ا يف اعمال ومش�اريع 

الوزارة االسرتاتيجية املتعددة«.
فيم�ا اب�دت رشك�ة pb الربيطانية عن 
اس�تعدادها للتعاون م�ع وزارة النقل يف 
تطوي�ر املج�ال املائي ع�رب تطوير عمل 

االرصفة وفق املواصفات املعمول بها.
ويعد هذا االجتماع استعدادا الجتماعات 
أخ�رى من أج�ل امل�ي قدم�ا لالرتقاء 
بواقع الركة العام�ة للموانئ العراقية 

.
كم�ا ترأس الوكيل الفن�ي ، اجتماعا مع 
رئيس مجلس أدارة رشكة العش�ار لنقل 
ال�ركاب والبضائع ورئيس مجلس ادارة 
رشكة بغداد العراق للنقل العام وذلك من 
أجل مناقش�ة املقرتحات التي تساهم يف 
تحس�ني واقع عمل ه�ذه الركات مع 
الوزارة.وقال عمران أن »الدولة العراقية 
تس�عى لتفعي�ل دور القط�اع املختل�ط 
ويف نيته�ا خصخص�ة القط�اع الع�ام، 
ومزاوجة القطاع العام بالقطاع الخاص 
وعدم االعتماد عىل واردات النفط بشكل 
رئي�ي بس�بب انخف�اض اس�عاره يف 
االونة االخرية وال يمك�ن تغطية نفقات 
املش�اريع الكربى بس�بب العجز املايل«. 
وأضاف ان »هناك مس�تقبل كبري ينتظر 
الع�راق  يف  املختل�ط  القط�اع  رشكات 
ال س�يما وأن ت�اليف االزم�ة املالي�ة التي 
تعيشها البالد نتيجة الحروب واالوضاع 
االمنية املرتدية والعجز يف تمويل املشارع 
الكربى سيكون بأستثمار هذه املشاريع 
بطريقة التش�غيل املش�رتك واللجوء اىل 

الركات االستثمارية الرصينة.

احلاممي يبحث مع طهران تطوير قطاعات النقل يف العراق ويعلن إعادة العمل بمرشوع سكة الساموة
الوكيل الفين حبث مع شركة )BP( الربيطانية آفاق التعاون والتنسيق املشرتك
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التجارة: تسجيل »193« رشكة 
وطنية و22 فرع رشكة اجنبية 

خالل الثلث االول من العام احلايل

النفط تعلن ارتفاع الكميات املصدرة لشهر آيار املايض

حمافظ واسط يرشف عىل أعامل صيانة مطار الكوت املدين

مشاريع النقل تعلن اعادة انجاز االبراج املترضرة من مرشوع خط ربط حمطتي »املنصورية الغازية – دياىل 400«

حمافظ بغداد يوجه بحملة لرفع التجاوزات عىل شبكات املاء يف املحمودية وابو غريب

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة تس�جيل ال�ركات يف وزارة 
التجارة عن »تس�جيل 193 رشكة وطنية 
و22 ف�رع رشك�ة اجنبي�ة و29 مكت�ب 
تمثيل الركة االجنبية وذلك خالل االشهر 

االربعة االوىل من عام 2017«.
واض�اف مدير ع�ام الدائ�رة عب�د العزيز 
جبار يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »دائرت�ه تعمل عىل تبس�يط االجراءات 
وفق الربنامج االكرتوني والذي رشعت به 
اواخر عام 2015 وبارشاف االمانة العامة 
ملجلس ال�وزارء ومن خ�الل اللجنة العليا 
لتبسيط االجراءت الحكومية حيث ساهم 
هذا النظام بتجاوز حلقات الروتني والذي 
وفرالكث�ري من الجه�د والوق�ت والتقليل 
من املراجع�ات التي تقوم به�ا الركات 
االجنبي�ة  ال�ركات  الوطني�ة ومكات�ب 
ويبس�ط االج�راءات التي تخ�دم الصالح 

العام ».
الفتا اىل ان »الوثائق التي تتطلبها تسجيل 
رشكات اجنبي�ة ه�ي نس�خة م�ن عق�د 
التاس�يس والنظام االس�اس للركة األم 
وش�هادة تاس�يس نافذة صادرة من البلد 
الذي انشأت به ونسخة من اخر الحسابات 
الختامي�ة للرك�ة م�ع تقري�ر مجل�س 
االدارة امللحق بهذه الحس�ابات باالضافة 
اىل تقديم وثيقة مدققة من جهة مختصة 
ومستقلة يبني بها املركز املايل للركة او 
املؤسس�ة االقتصادية االجنبية اذا ماوجد 
مانع قانوني يحول دون تقديم الحسابات 
القانونية وغريها من الوثائق االخرى التي 
تس�تطيع الركات متابعته�ا عىل موقع 
الويب س�ات للدائرة اما الركات املحلية 
يتطلب ملئ استمارة التاسيس عن طريق 
املوق�ع االكرتوني مرفق به�ا كتاب حجز 
االسم  التجاري من اتحاد الغرف التجارية 
العراقي�ة وفق�ا لنظ�ام اس�ماء التجارة 
وس�جل التج�ارة وكتاب م�ن اي مرصف 
معتم�د يف العراق بايداع راس مال الركة 
مع ارفاق وصل القبض وكشف الحساب 
ونس�خة من عقد الركة واملستمسكات 
الش�خصية وشهادة الجنس�ية للمؤسس 
التمويني�ة  والبطاق�ة  الس�كن  وبطاق�ة 
لغ�رض الحج�ب وهوية نقاب�ة املحامني 
للقائم�ني ع�ىل التاس�يس باالضاف�ة اىل 

الوثائق االخرى املطلوبة  .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، ع�ن »ارتفاع الكميات املصدرة من 
النف�ط الخام لش�هر ايار امل�ايض، بحس�ب االحصائية 
االولي�ة الص�ادرة عن رشكة تس�ويق  النف�ط العراقية 
»س�ومو«.وقال املتحدث باس�م الوزارة عاصم جهاد يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه، إن »معدل 
الصادرات وااليرادات املتحققة لشهر ايار املايض ارتفعت 

مقارنة بش�هر نيس�ان املايض«، مبينة »وذلك بحس�ب 
االحصائية االولي�ة الصادرة عن رشكة تس�ويق النفط 
العراقية س�ومو«.وأضاف جه�اد، أن »كمية الصادرات 
م�ن النفط الخام بلغت اكثر من 101 مليون و134 الف 
و586 برميل )مائة وواحد مليون ومائة واربعة وثالثني 
الف وخمسمائة وستة وثمانون برميل(، بايرادات بلغت 
اكثر من 4 مليارات و663  مليون دوالر )اربعة مليارات 

وستمائة وثالثة وستون مليون دوالر(«.

وب�ني، أن »مجموع الكميات املص�درة من النفط الخام 
لشهر ايار املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
الع�راق  بلغ�ت )100( مليون و )455( ال�ف برميل، يف 
ح�ني كان مجموع الصادرات من نف�ط كركوك )679( 
ال�ف و)580( برميل«.واش�ار املتحدث الرس�مي، اىل أن 
»املع�دل اليوم�ي للص�ادرات بل�غ 3 مالي�ني و262 الف 
برمي�ل«، مبين�ا أن »مع�دل س�عر الربمي�ل الواحد بلغ 

)46,108( دوالر.

    المستقبل العراقي/ الغانم

زار محاف�ظ واس�ط مال�ك خل�ف وادي 
»موق�ع العم�ل يف مطار الك�وت املدني، 
واطلع ع�ىل املراحل املنجزة منه، موصيا 

برضورة االرساع يف انجاز ما تبقى«.وافاد 
مصدر اعالمي يف املحافظة ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »ال�وادي أوضح ان »العمل 
كله يجري بك�وادر وآليات مديرية بلدية 
الك�وت، وكوادر وآلي�ات الجهد الهنديس 

التابع لدي�وان املحافظة«.وأكد املحافظ 
عىل أن�ه »ش�خصيا والحكوم�ة املحلية 
والدوائ�ر املختصة، يبذلون ما بوس�عهم 
من جهد«. وأضاف ان »الكوادر الهندسية 
ومختلف انواع اآلليات والعجالت التابعة 

اىل مديرية بلدية الكوت والجهد الهنديس 
يف دي�وان محافظة واس�ط، تقوم بمهام 
انج�از صيان�ة وتطوي�ر مط�ار الكوت 
املدني، ملا لهذا املطار من اهمية بالنسبة 

ألبناء املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

 اعلنت املديرية العامة مشاريع نقل الطاقة الكهربائية 
ع�ن »انجاز االب�راج املت�رضرة من م�روع خط ربط 
محطتي ) املنصورية الغازية – دياىل 400 ( بعد تعرضها 

لعمل ارهابي«.
وافاد بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »بأرشاف 
مب�ارش ومتابع�ة ميدانية م�ن قبل مدير ع�ام املديرية 
العامة مش�اريع نقل الطاق�ة الكهربائية صباح كاظم 
عك�رب »تمكنت امل�الكات الهندس�ية والفني�ة التابعة 
اىل قس�م مش�اريع الخطوط من أعادة انجاز القس��م 
املت�رضر من مش�����روع خط رب�ط محطت�����ي ) 

املنصورية الغازية – دياىل k.v ) 400  يف محافظ��ة دياىل 
بعد تعرضه إىل عمل إرهابي أدى إىل س�قوط )3( أبراج« 
.وأكد قسم مشاريع الخطوط جاسم محمد سالم مدير 
يف ترصيح تلقته »املس�تقبل العراقي«، عىل إعادة انجاز 
  k.v 400 خط ربط محطت�ي املنصورية الغازية – دياىل
بوقت  قيايس اس�تمر ثالثة أيام بعد سقوط ثالث أبراج 

جراء عمل إرهابي تعرض له الخط ».
واوضح آن »العمل تم بأجراء نصب أبراج K.v 400 نوع 
) XA( بدل األبراج املترضرة الفتا يف الوقت ذاته إىل انجاز 
املروع ال�ذي يربط املحطتني املذك�ورة بطول 110كم 
بواق�ع 281 ب�رج ليس�هم يف رفد املنظوم�ة الكهربائية 

بالطاقة املنتجة للمحطة الغازية .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

وج�ه محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي مديري�ة ماء 
محافظ�ة بغداد بتنفيذ حملة واس�عة لرف�ع التجاوزات 
عىل ش�بكات املاء يف قضائي املحمودية وابو غريب.وقال 
العطواني يف بيان له تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة 
منه، ان »أحد االسباب الجوهرية التي ادت اىل تصاعد ازمة 
ش�ح املاء يف االقضية والنواحي هو االستخدام العشوائي 
وغ�ري امل�ربر لبع�ض املتجاوزي�ن ع�ىل ش�بكات املاء«.

وأكد ان »البع�ض يقوم بالتجاوز عىل الش�بكات الناقلة 
للم�اء ويتم اس�تخدام املاء الصالح للرب واالس�تهالك 

البري يف أمور أخرى السيما غسل السيارات العشوائي 
وكذلك اس�تخدامه للس�قي مما ادى اىل تفاق�م االزمة«.

وأوض�ح العطوان�ي، ان »ش�بكات املاء الناقل�ة تتعرض 
ملئ�ات التجاوزات اذ س�تقوم تلك الفرق الفني�ة بأزالتها 
ورف�ع دع�اوى قضائية بحق املخالف�ني وكل من يحاول 
التجاوز عىل حقوق االخرين وحق املال العام« مش�ريا اىل 
انه »تم توجي�ه مديرية ماء محافظة بغداد بتهيئة كافة 
املس�تلزمات الواجب توافرها للبدء بهذه الحملة«.يشار 
اىل ان »مديري�ة ماء محافظة بغداد قامت بحملة مماثلة 
خالل االسابيع املاضية الزالة التجاوزات عىل شبكات املاء 

يف قضاء املدائن وناحية الجرس والوحدة ويف النهروان.

حمافظ البرصة يعلن وضع اللمسات 
االخرية ملقرتبات اجلرس املعلق

العمل تطلق االعانة ألكثر من »13« الف 
مستفيدة ممن حدثن بياناهتن

   البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ البرصة ماجد النرصاوي، عن وضع اللمس�ات االخرية ملقرتبات 
الجرس املعلق )جرس الشهيد محمد باقر الصدر( والذي يربط املركز بقضاء شط 
العرب واملنفذ من قبل رشكة ميغ اإليطالية، فيما اش�ار املحافظ اىل ان افتتاح 
الجرس سيتم خالل االسابيع املقبلة«.وقال النرصاوي يف ترصيح صحفي عقب 
جولة اجراها ملوقع الجرس، إن »العمل مستمر باستكمال املقرتبات خاصة من 
جهة املركز، ويجري وضع اللمس�ات االخ�رية ملداخل ومخارج وصعود الجرس 
من شارع االستقالل ووصوالً اىل الجرس، مؤكداً انه وجه الدوائر املعنية يف املرور 
والبلدية الستكمال املتطلبات يف شارع االستقالل بغية حل االختناقات املرورية 
املتعلق به.«وأكد ان »الجرس سيتم افتتاحه خالل االسابيع املقبلة بحلة جديدة 
وضم�ن املواصفات املطلوبة خاصة وان الجرس بحد ذاته انجز بنس�بة %100، 
ومايجري من عمل حالياً يرتكز عىل املقرتبات فحس�ب، الفتاً اىل تواصل العمل 

ايضاً من الجانب االخر للجرس )من جهة الصالحية( النجاز متعلقاته.

   بغداد / المستقبل العراقي

اطلقت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، الجمعة، مبالغ االعانة االجتماعية 
ل�)13395( الف مستفيدة ضمن امللحق الرابع للدفعة الثانية من عام 2017 .

وقالت مدير عام دائرة حماية املرأة يف الوزارة عطور حس�ني املوسوي، يف بيان، 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان »الوزارة اطلقت مبالغ االعانة ل�)8707( مستفيدة 
ممن تم قفل بطاقاتهن وتوقفت رواتبهن يف بغداد واملحافظات لغرض التحديث 
وبع�د اكمال تحدي�ث بياناتهن واجراء املس�ح امليداني لهن وادخ�ال معلومات 
اس�تمارة البحث امليداني )pmt(  يف واجهة الربنامج« .واضافت املوس�وي، انه 
»تم اط�الق مبالغ االعانة ل�)4688( الف مس�تفيدة من اص�ل )15( الف ممن 
ظه�رت لهن يف رشيط الراتب عبارة )فوق خط الفقر( وقدمن اعرتاض«.ودعت 
مدير عام دائرة حماية املرأة، بحسب البيان، »جميع املستفيدات ممن لم يحدثن 
بياناتهن لإلرساع يف تحديثها الن آخر موعد للتحديث س�يكون يف 2017/6/15 
وبعدها سيس�قط ح�ق املطالبة باإلعانة وس�تقطع نهائياً«.بش�أن بخصوص 
تقدي�م االعرتاض عند ظه�ور عبارة )فوق خط الفقر( اوضحت املوس�وي، انه 
»وحس�ب القانون يتم تقديم االعرتاض خالل ش�هر من تاري�خ ظهور العبارة 
او التبليغ« .من جانبه قال املتحدث باس�م هيئ�ة الحماية االجتماعية يف وزارة 
العم�ل عمار منعم  ان الوزارة وحرصا منها عىل ايص�ال مبالغ االعانة للفقراء 
وخاصة خالل ايام ش�هر رمضان الفضيل عملت ع�ىل تكثيف الجهود من اجل 
انجاز عمليات تحديث البيانات واس�تقبال االعرتاضات كي يتم اطالق االعانات 
عىل شكل مالحق ولغاية يوم 6/1/ 2017 تم اطالق اربعة مالحق ضمن الدفعة 
الثانية لعام 2017 ، حيث سبق وان تم اطالق ثالثة مالحق بمجموع )19097( 
الف ملس�تفيدة ومستفيد وبذلك يصبح مجموع املطلق مبالغ االعانة لهم ضمن 

االربع مالحق )32492( الف مستفيدة ومستفيد.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تواصل جهودها بتأهيل حمطات تعبئة الوقود يف نينوى
    بغداد / المستقبل العراقي

تواصل رشك�ة توزيع املنتجات النفطية 
جهودها الحثيثة بإعادة تأهيل محطات 
تعبئ�ة الوق�ود يف محافظة نين�وى بعد 
العملي�ات  نتيج�ة  ألرضار  تعرضه�ا 
العس�كرية يف املحافظ�ة وذل�ك لغرض 
إعادتها للخدمة لتقوم بتجهيز املواطنني 
باملش�تقات النفطي�ة بعد تحري�ر املدن 
من عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة . حيث 

إفتتح�ت الرك�ة خ�الل األي�ام القليلة 
املاضي�ة محط�ة تعبئة وق�ود الهارون 
مالكاته�ا  قام�ت  أن  بع�د  الحكومي�ة 
بجه�ود كبرية إلع�ادة تأهيلها وبارشت 
ف�ورا بتجهيزه�ا بكمي�ات م�ن الوقود 
الالزم لتقدم خدماتها للمواطنني الكرام 
.مدير ع�ام رشكة التوزيع املهندس عيل 
عبد الكريم املوس�وي بني إن�ه تم تزويد 
محط�ة اله�ارون بكمي�ات م�ن الوقود 
منذ إفتتاحها يف الس�ابع والعرين من 

ش�هر آيار املايض ولغاية نهاية الش�هر 
بلغت مايقارب )12( ألف لرت من منتوج 
البنزين مؤكدا يف الوقت ذاته عىل إستمرار 
تجهيز باقي املحطات التي تم إفتتاحها 
يف وقت س�ابق يف املحافظة بعد تأهيلها 
بإحتياجاته�ا م�ن املش�تقات النفطية 
كمحطة املأمون الحكومية يف الس�احل 
األيم�ن التي ت�م تجهيزها خالل ش�هر 
آيار بكميات )248( ألف لرت من البنزين 
، و)6( أالف ل�رت م�ن النف�ط األبيض و 

)235( ألف لرت م�ن زيت الغاز .وأوضح 
املوس�وي بأن وزارة النف�ط ومن خالل 
رشك�ة التوزي�ع ماضي�ة قدم�ا بإنجاز 
وتأهيل كافة محطات التعبئة وتجهيزها 
بالوقود ألنها تعترب من أساسيات إعادة 
الحي�اة للمدن بع�د تحريره�ا .يذكر إن 
رشكة توزيع املنتجات النفطية قد قامت 
من�ذ فرتة قليلة بإفتت�اح محطتي وقود 
الهاردن  والقيارة الحكوميتني يف نينوى 
بع�د إع�ادة تأهيلهما ج�راء تعرضهما 

ألعمال تخريب أبان فرتة إحتالل  داعش 
اإلرهابي وتم تجهيزهم�ا بأنواع الوقود 
وبارشت�ا بتجهي�ز املواطن�ني ، وتأت�ي 
هذه الجهود س�عيا م�ن الركة إلعادة 
تجهي�ز املواطنني باملنتجات النفطية  يف 
املناطق املحررة عالوة عىل تأهيل الكثري 
م�ن املناف�ذ التوزيعي�ة الحكومية منها 
واألهلي�ة متوزعة ع�ىل مناطق مختلفة 
م�ن محافظ�ة نين�وى خ�الل األش�هر 

املنرصمة.
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اعالن
غلق اكتتاب بأسهم رشكة املتحدة للتحويل املايل – مسامهة خاصة

يعلن مرصف العراقي االسالمي – الفرع الرئييس – بغداد 
– املنصور شارع 14 رمضان ومرصف االستثمار العراقي 
0 ف�رع الرئي�يس – بغداد – الك�رادة مجاور مستش�فى 
العلوية االهلية عن غلق االكتتاب لرشكة مرصف املتحدة 
للتحويل املايل – مساهمة خاصة بكافة االسهم املطروحة 
للجمه�ور والبالغ�ة ) 000، 000 ، 000 ، 55 ( خمس�ة 
وخمس�ون مليار دينار / س�هم يف نهاية الدوام الرسمي 
ليوم الخميس املصادف 1 / 6 / 2017 لبيع كامل االسهم 

املطروحة . 
علما بأن االكتتاب كان يف بداية الدوام الرس�مي ليوم 3 / 

 . 2017 / 4
مع التقدير

املدير املفوض ملرصف االستثامر العراقي

الخاصة بمديرية توزيع كهرباء ميسان
تعل�ن املديري�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب إحدى تش�كيالت وزارة الكهرب�اء املناقصة أعاله 
لالس�تثمار يف مجال إدارة خدمات التوزيع والجباية وتأهيل الش�بكة الكهربائية ملناطق محافظة 
ميس�ان كافة وبرس�م خدمة ال يزيد عىل 12.9 من مبلغ الجباية املتحققة وبفرتة استثمار ملدة 5 
س�نوات. وبموجب قانون االس�تثمار رقم )13( لعام 2006 – املادة )33- ب( وحسب قرار لجنة 
ش�ؤون الطاقة يف رئاسة الوزراء املرقم 6 يف 2015/10/26 وكتاب الهيئة الوطنية لالستثمار ذي 

العدد ق/1386 يف 2016/8/14.
 فعىل الراغبني من أصحاب الرشكات املختصة يف مجال االس�تثمار والحائزين عىل هوية تصنيف 
املقاولني مراجعة ش�عبة قطع  املناقصات يف مقر املديرية العامة يف محافظة البرصة ش�ارع  14 
تم�وز مقابل مستش�فى ابن غزوان يف البرصة للحصول عىل وثائ�ق املناقصة )RFP( واملعلومات 
الخاص�ة باملناقصة والرشوط املعدة لذلك وطلب معلومات ال� )RFI( بالنس�بة للرشكات التي لم 
تقدم معلومات )RFI( سابقاً وعىل ان يقدم عرض ال� )RFI( اىل املديرية بعد ملئه وبظرف مغلق 
يحت�وي عىل جميع املعلومات املطلوبة باإلضافة اىل تقديم العطاءات يف ظرفني مغلقني مختومني 
احدهم�ا ع�رض فني يحتوي عىل املعلومات الفنية واملستمس�كات املطلوب�ة  يف رشوط املناقصة 
واآلخر عرض تجاري يحتوي عىل مقدار رس�م الخدمة ورس�م التأهيل للشبكة الكهربائية بنسبة 
مئوي�ة من مبلغ الجباي�ة املتحققة ويكتب عليها رقم املناقصة وتاريخ الغلق  وتوضع يف صندوق 
العط�اءات يف مق�ر املديرية العامة وبعكس�ه ال يتم اس�تالم العطاء ، علماً إن آخر موعد الس�تالم 
العطاء هو الس�اعة الواحدة ظهراً لي�وم  الثالثاء املصادف 2017/6/20 وعندما يكون يوم الغلق 
عطلة رس�مية يكون تاريخ الغلق يف اليوم الذي يليه عىل أن يتم الفتح يف الس�اعة العارشة صباحاً 
م�ن الي�وم التايل لغلق املناقص�ة وبحضور ممثيل أصح�اب العطاءات مع لجنة الفت�ح ، علما انه 
س�يعقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم الثالثاء املصادف 2017/6/13 
الس�اعة الواحدة ظهراً وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط القانونية أو يرد بعد موعد الغلق 

واملديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات... مع التقدير.
E-mail: sedist@moelc.gov.iq   –    Web: www.sedist.moelc.gov.iq

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل

العدد 2140 / 2017 
التاريخ 1 / 6 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / سعد حليم كامل

اقام�ت املدعي�ة ميع�اد عب�اس موي�ح الدعوى 
املرقم�ة اعاله امام هذه املحكم�ة تطالبك فيها 
بالتفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحيل وعمالً 
باحكام املادة 21 مرافعات مدنية لذا قرر تبليغك 
اعالناً بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 11 / 6 
/ 2017 الس�اعة التاسعة صباحاً ويف حالة عدم 
حضورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

ووفق االصول  
القايض / عيل خليل سلوم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 1563/ ش / 2017 
التاريخ 1 / 6 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / عدي عامر داود

اقامت املدعية عبري منذر داود الدعوى املرقمة 
اع�اله تطالبك فيها بالتفريق الختالف الدين  
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف ي�وم 15 / 6 / 2017 ويف حال�ة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف 

تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / صهيب اديب مرجان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1242/ب2017/4
التاريخ 2017/5/31

اىل املدع�ى عليهم�ا ) خولة عدنان 
حبيب وبتول عدنان حبيب (

اقام عليكم املدعون )ايمن حس�ام 
حبيب وجماعته ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1242/ب2017/4 والذي 
يطلبون فيها الحكم بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 2/1721 حي الحسني 
وتوزيع ص�ايف الثمن  عىل الرشكاء 
ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتكما 
القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب 
واش�عار مخت�ار ح�ي االنصار /4 
كامل عبد الحس�ني عب�د عيل عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم�ا 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2017/6/11 وعن�د ع�دم 
حضوركم�ا او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكما قانونا سوف تجري املرافعة 
بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2016/2008
التاريخ 2017/6/1

اىل املنف�ذ علي�ه /حس�ن حس�ني 
حسن

اضاف�ة اىل ترك�ة مورثت�ه حمزية 
كاظم عبد الزهرة

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن   
خالل اشعار مختار الجديدة /3 ب 
يف النجف س�تار اب�و غنيم و رشح 
املبلغ القضائي ملديرية انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة ) 27( 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
النجف االرشف خ�الل  عرشة ايام 
تبدا من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت  التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك  ستبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

فوق القانون
املنفذ العدل

محم�د عبد الحس�ني عب�د الزهرة 
العيساوي

اوصاف املحرر :
بالنظر لالحالة القطعية لسهامكم 
يف العق�ار املرق�م )84( الغرب�ي يف 
الرميث�ة العائ�د لكم عىل املش�رتي 
حيدر فاضل نارص وبمبلغ اربعون 
 )40.000.000  ( دين�ار  ملي�ون 
الدائ�ن  وتطبيق�ا  تس�ديدا لدي�ن 
الحكام املادة )97( ثالثا من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة 
وبتسديد الدين البالغ 39.666.667 
مليون خ�الل عرشة اي�ام تبدا من 
اليوم الت�ايل للتبليغ بهذا االش�عار 
وعند عدم التس�ديد ستسجل هذه 
الس�هام يف العقار بأس�م املشرتي 

وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1531/ب2017/5
التاريخ 2017/5/23

اىل املدع�ى علي�ه ) ع�يل محيس�ن 
جاسم(

)حس�ام  املدع�ي  علي�ك  اق�ام 
حياوي حس�ن ( الدع�وى البدائية 
املرقمة اع�اله وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م بالزامك بدف�ع مبلغ قدره 
وثمانمائ�ة  ملي�ون   )1840000(
واربعون الف دينار وذلكعن اجراء 
عم�ل هن�ديس ) س�قوف ثانوية ( 
لدار املدعى عليه ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار منطقة 
الحس�ني  )عب�د  الص�در  الش�هيد 
صاحب العبودي ( عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
املرافعة  محليتني يوميت�ني بموعد 
 2017/6/11 ي�وم  يف  املص�ادف 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية
محكمة البداءة يف الكوت
العدد 1071/ب/2017
التاريخ 2017/5/25

اىل املدعى عليه /بشار بنور رايض
اعالن

اقام املدعي السيد املدير العام لرشكة 
التام�ني الوطني�ة اضاف�ة لوظيفته 
عليك الدع�وى البدائية بالعدد اعاله 
يطلب فيه�ا الزامك بمبلغ التعويض 
مالي�ني  ثالث�ة   )3.050.000(
وتحميل�ك  دين�ار  ال�ف  وخمس�ون 
وملجهولي�ة  واملصاري�ف  الرس�وم 
محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
ح�ي الجوادي�ن يف الك�وت واملرف�ق 
بكتاب مركز رشطة الفالحية املرقم 
)8883 (يف 2017/5/8 علي�ه تقرر 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
لحضورك او م�ن يمثلك قانونا امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
الس�اعة   2017/6/11 املص�ادف 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او م�ن ين�وب عن�ك س�وف تج�ري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض
فالح كريم ال جحيش

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 2313/ش2017/2

التاريخ 2017/5/30
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ رعد راهي يارس
اقام�ت املدعية )زينب عبد الحس�ني 
كاظم ( عليك الدعوى بالعدد 2313/

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش2017/2 
تطلب فيه�ا تصديق الطالق الرجعي 
وحيث انك ارتحلت اىل جهة مجهولة 
وغ�ري معروفة حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي 
الكرام�ة /النج�ف واش�عار مختار 
منطق�ة الرباكية /الكوف�ة وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
 2017/6/8 ي�وم  املواف�ق  الق�ادم 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1458/ب2017/3
التاريخ 2017/5/3

اىل املدع�ى علي�ه ) ص�الح فيح�ان 
راهي(

اق�ام علي�ك املدع�ي )عبد الس�جاد 
حمزة حس�وني ( الدع�وى البدائية 
والذي  1458/ب2017/3  املرقم�ة 
يطلب فيها الزامك حكما  )بتاديتك 
ل�ه مبلغا مق�داره خمس�ة ماليني 
دين�ار وهو مبلغ مش�اركته لك عن 
فتح اسواق يف حي ميسان بموجب 
االتفاقي�ة املربم�ة بينك�م بتاري�خ 
2016/12/22 ( ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكم�ة بداءة الكوفة 
ميس�ان/ ح�ي  مخت�ار  واش�عار 

عزي�ز  ابراهي�م  املدع�و  الرشي�ط 
العيايش   عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف 
يف ي�وم 2017/6/12 وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 450/ب2016/2
التاريخ 2017/6/1

اعالن
اىل املدعى عليه /زي�اد طارق عبود 
املدير املفوض لرشكة برايت ديماس 
للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته 

اق�ام املدع�ي املدير الع�ام للرشكة 
العامة للس�منت الجنوبية /اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائية املرقمة 
450/ب2016/2 ضدك والتي يطلب 
فيها الزامك بتاديتك مبلغا مقداره) 
945.000.000(  تسعمائة وخمسة 
واربعون ملي�ون دينار الغريها عن 
رشاء كمي�ة ع�رش االف ط�ن م�ن 
السمنت  املكيس وبسعر )94500( 
اربع�ة وتس�عون الف وخمس�مائة 
دين�ار للطن الواحد وحس�ب العقد 
املرقم 6073 يف 2015/7/15 املربم 
ب�ني الطرف�ني ) عق�د بيع س�منت 
باالج�ل ( ونظ�را لثب�وت مجهولية 
محل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ صالح رزاق حس�ني وتاييد 
املجلس املحيل لحي الس�يدية محلة 
بتاري�خ   40 دار   14 زق�اق   825
تبليغ�ك  تق�رر  ل�ذا   2017/5/25
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/6/18 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا 
فسوف تجري املرافعة غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

تنويه
ورد س�هوا يف اعالن بلدية السماوة 
 2017/5/28 يف   87 الع�دد  ذي 
املنشور يف جريدة املستقبل العراقي 
 2017/5/29 يف   1450 بالع�دد 
الفقرة رقم 9 عىل املس�تاجر تشييد 
املحالت وف�ق مخطط معد من قبل 

البلدية اضيفت الفقرة سهوا 
لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد 1179/ج/2016
التاريخ 2016

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /احم�د ع�ادل 

كامل املشايخ 
اسم االم /زهرة حسن

تاريخ التولد /1982
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
وتع�ذر تنفيذ ام�ر القبض الصادر 
بحق�ك وفقا الح�كام املادة )456( 
عقوبات يف القضي�ة املقامة ضدك 
م�ن قبل املش�تكي )ذلف�اء محمد 
هاد( قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
للحض�ور  محليت�ني  بصحيفت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
التاس�عة  الس�اعة   2017/5/25
صباح�ا  وبخالف�ه س�يتم اج�راء 

محاكمتك  غيابيا وفق القانون
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الديوانية

رقم االضبارة : 2017/862
التاريخ 2017/5/30

اىل املنفذ عليه 
املدينة /مروة مرحب عبد االمري

لق�د تحقق لهذه املديرية وحس�ب 
اش�عار املجل�س املحيل ال�وارد من 
محافظة النجف انك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الديوانية خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدا من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد

اوصاف املحرر :
االح�وال  محكم�ة  ق�رار  حس�ب 
الشخصية  العدد 3240/ش/2016 
يف 2016/8/28 املتضم�ن الق�رار 

)مطاوعة (

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد 441/ش/2017
التاريخ 2017/5/29

اعالن
اىل املدع�ى عليه/طاهر يحيى عبد 

جربان 
اقام�ت املدعي�ة ش�هد حميد مري 
الدع�وى املرقمة اع�اله امام هذه 
التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب  املحكم�ة 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك فقد قرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
ه�ذه  ام�ام  للحض�ور  يوميت�ني 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2017/6/11
صباح�ا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانونا فس�وف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 2751/ش2017/6

التاريخ 2017/5/31
اعالن

باس�م  /احم�د  علي�ه  املدع�ى  اىل 
حمزة

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها يف 
الدعوى املرقمة 2751/ش2017/6 
يف 2017/5/21 واملتضم�ن الحكم 
بنفقة ماضية ومس�تمرة للمدعية 
) س�ارة عيل حس�ني ( ومس�تمرة 
البنه�ا ) مصطف�ى احم�د باس�م 
الق�رار  يف  مامب�ني  وحس�ب     )
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
القضائ�ي واش�عار  املبل�غ  رشح  
مخت�ار ح�ي الس�هله /الكوفة لذا 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليتني بالحك�م اعاله 
ول�ك حق االع�رتاض او م�ن ينوب 
عن�ك عىل القرار املذكور خالل املدة 
القانونية وبعكسه  سوف يكتسب 
وف�ق  القطعي�ة  الدرج�ة  الق�رار 

االصول قانونا امام هذه املحكمة
القايض
عمار هادي املوسوي

حممد عبداالمري حسني
املدير العام وكالة

وزارة الكهرباء
إعالن املناقصةاملديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

رقم 1/استثامر/2017
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         قاسم ماضي / ديترويت

ليس غريبا ً على الشاعر والقاص “ المصيفي 
الركاب�ي “ أن يش�تغل عل�ى أرضي�ة مختلفة 
ع�ن بقي�ة زمالئه الذي�ن عاصروه ف�ي فترة 
الس�تينيات والس�بعينيات ،وذل�ك ألنه يحمل 
ذاك�رة قوية ، حية ، نابض�ة متوارثة ، تؤمن 
ب�كل ماه�و جديد أو مس�تجد ، ولك�ي يحدد 
بوصلت�ه التي بح�ث عنها في منج�م تجاربه 
االدبية ،وهو يش�تغل عبر مس�ارات مختلفة 

لتأكيد ذاته التي إنطلق منها .
و لك�ي يحاف�ظ على وج�وده الف�ردي وفي 
نطاق�ه اإلجتماع�ي ، وه�و بالتال�ي يرض�ي 
رغبت�ه االبداعية وس�المته ويضمن عيش�ه 
منطلق�اً م�ن تحقيق ال�ذات التي كش�فت له 
مآسي الواقع المعاش ، ولكي يحول تطلعاته 
التي حلم به�ا ، وهو يواجه الحي�اة بما فطر 
عليه من قواه الذهنية والحس�ية ، والنفسية 
بكل ما تتضمنه من ق�درات عقلية وعاطفية 

وخيالية وغريزية .
وهذه الق�درات الت�ي إعتمد عليها ش�عورية 
، وغي�ر ش�عورية تمكن�ه من إتخ�اذ مواقف 
عدي�دة ك�ي يب�رر وج�وده ف�ي ه�ذه الحياة 
الش�ائكة ، فكانت مفرداته التي س�طرها في 
“ جري�دة “ الراصد “ العراقي�ة في بغداد هي 
نقطة البداية في مش�واره األدبي ، حتى ظلت 
كلمات�ه تتراقص ضد كل األس�اليب الس�ائدة 
باحثا ً عن أس�لوبه الذي يستجيب لخصائص 
نتاج�ه االدب�ي ف�ي التعبير ع�ن موضوعات 

االنس�اني  مجتمعن�ا  تش�ل  بات�ت  متنوع�ة 
المعاصر بأنشطتها الوحشية مثل العنصرية 

والدكتاتورية والعنف 
وهي تمثل حاالت رفض للكثير من المش�اهد 
الحياتي�ة فظل�ت حبيس�ة جدار غرفت�ه التي 
يقطنه�ا حت�ى فجرها في غربته القس�رية ، 
وبعد تجاوزه سن الستين من عمره ، فأصدر 
ف�ي غربته العديد من الكت�ب المهمة ، ومنها 
“ بين الحقيق�ة والخيال “ خواطر وتأمالت ، 
نيازك في مجاالت األدب المختلفة وقد بنى “ 
المصيفي “ تقس�يمه على اس�اس الموضوع 
، وطريقة استعمال اللغة وأساليبها وصيغها 
ووظائفه�ا ، بعد ما ق�رأ أجناَس األدب برمته 
وأختط لنفس�ه نمطاً يس�ير عليه حتى يقال 
عن�ه أنه أول م�ن كتب ش�عر “ الهايكو “ في 
الوط�ن العرب�ي ،فهو ق�اص وش�اعر ، وهو 
يتنق�ل بي�ن كتاب�ة القص�ة القصي�رة ج�دا 
وقصي�دة “ الهايك�و “ ونح�ن بص�دد ديوانه 
الجديد “ أطيار المواسم األربعة “ الصادر عن 
دار “ بيت الثقافة “ ديترويت – ميشيغن وهو 
من القطع المتوسط ويقع في 125 صفحة .

“بين إحراق الرضيع 
والمسجد األقصى 

يضيع الوطن “ ص53
وال�ذي يتاب�ع هذا الن�وع من الش�عر يجد أنه 
يركز عل�ى تفاصيل البيئ�ة المحيطة ، بحالة 
األنس�ان ، وله�ذا كان الديوان ال�ذي بين يدي 
ه�و دع�وة صادق�ة لتش�خيص الكثي�ر م�ن 
الحاالت االنس�انية وغير االنسانية التي تدور 

في مش�هدنا الع�ام والتي يح�اول المصيفي 
أن يقتنصها ضمن قالب ) الهايكو الش�عري( 
ال�ذي أراد م�ن خالل�ه التجريب ف�ي مضمار 
أس�لوبي يختلف عما هو س�ائد ف�ي االنماط 
الش�عرية كالش�عر العم�ودي والش�عر الحر 

بتنوعات�ه ، حيث يش�عر أن ه�ذا النمط يتيح 
له االس�تغراق في خانة التأمل الروحي وهو 
ينتق�ل بي�ن ص�ورة وأخ�رى وهو إحس�اس 
تحليل�ه  أو  لحكم�ة  توظي�ف  دون  الش�اعر 
الش�خصي كما يق�ول منظرو هذا الش�عر أو 

ه�ي اإلختبار األمثل عندما ال تلحظ تجربة أو 
جماال يستحق ان ينقل لألخرين . 

“ كالنيازك 
تتهاوى المصائب 

على أمتي “ ص36 

والمصيف�ي ال�ذي أدخ�ل نفس�ه وروحه في 
هذا العالم الخاص حتى يتفس أوراق كتاباته 
التي ينش�رها بين المجالت والجرائد لعالم “ 
الميدي�ا “ الي�وم والتي حصل�ت كتاباته على 
العدي�د م�ن الجوائ�ز المهمة لم�ا يقدمه في 
مختبره القصصي القصير وش�عر “ الهايكو 
“ فجاء بناء قصيدته المعتمد على التنقل بين 
مس�ارين مما أح�دث تجاور ، وه�ذا التجاور 
يعط�ي معن�ًى مجازياً أعمق ل�و كانت وصفاً 
بس�يطاً آح�ادي المس�توى وه�ذا م�ا يؤك�د 
علي�ه الذين إختطوا نه�ج قصيدة “ الهايكو “ 

وبنائنها
“ يغط في النوم والحاكم العربي 

صدى صوته 
بين الشخير والطحير “ ص91 

يقول الكاتب “ حميد عقبي “ الهايكو فصيدة 
اللحظة تجد فيها كل شيء ، لكنك تجد روحك 
أوالً ، وإن�ه لس�حر عظي�م يش�في م�ن مس 
جنون الس�طحية ، وبات يأخ�ذ مكانته بقوة 
بع�د أن تبنت�ه اس�ماء ألمعة عل�ى صفحات 
التواص�ل االجتماعي ، وبإعتق�ادي أحدهم “ 
المصيفي “ الذي اصدر ديوانين في هذا النوع 
من الش�عر وهما “ هواجس ثملة “ و “ أطيار 
المواسم األربعة “ ويؤكد الكاتب “ المصيفي 
“ علين�ا أن نغترف من لغتنا وتراثنا وتقاليدنا 

األصلية . 
“ يرقص تودداً ألنثاه 

طائر الماركيز 
كأنه المجنون “ ص5

ديوان »أطيار املواسم األربعة« شعر اهلايكو »للمصيفي الركايب«

           سنان صفاء الخطيب 

)الغرور(

أّيها اإلنساَن إّياَك الغرور

اذكْر اللَه وكْن عبداً شكوْر

أيها المغروُر ُكْن مهما َتكوْن 

أنَت ملعوٌن سُتفنى بالقبوْر

ودواِم الحاِل فينا لْم يدوْم

هكذا الُدنيا على الناِس تدوْر

قالها اصدُق كلِّ القائلين

ال يغرّنكَّ باللِه الغروْر

---------------

أيُّ إعجاٍب َوفخٍر َترَتضون

هَو ذلٌّ َوَغباٌء تصنعوْن

إنما المغروُر ال عقل لُه

َومصاٌب هَو فِي داِء الِجنوْن

َيخسُف الله بِه األرض كما

هو عند الناِس ملعوناً يكوْن

إنَّ فرعوَن طغى ال مانجى

عبرًة للناس لْو ُهْم َيْعلَموْن

           أمل عايد البابلي 

أي ابتالل هذا ابتلع العالم في مخيلة الوقت 

عل�ى ضفاف ج�داول الماضي المعت�ق،  كقنينة 

خمٍر اكل الزمن عليها وشرب .

أي خواٍء استوطن أماكن الجوف قبل البيوت في 

بطوِن أمهاتهم .

م�ا عدت أرى س�وى وجهك األس�مر حيث أكلته 

الشمس أواخر الشهر .

فتعل�ق،  وتعل�ق ، أي صوت ينخر ال�رأس كنحر 

الذبيحة في مسلٍخ ! 

قلما يسمع همساً،  أظنها خمس قرفصاء .

تكتف�ي بأبتالِع وجوه الصغار عند بوابة األحالم 

البائسة 

حت�ى أصبحت صح�راء تنثر رماله�ا أكف الريح 

على ورق البؤس 

وال�كل بأنتظار .. يصرخ ، اوووه كل ش�يء تغير 

عند كرسي ارجله مكسورة

مازلت ابلل الحلم ، 

مازلت ابتلع الكالم ،

مازلت .. فما بعدها ...

ومازال العالم كئيبا ، مرميا على الطرقات يبتغي 

لقمة النسيان في عقله.

 حكمة الغرور

مشاهد من ثقب إبرة 

          منصورة عز الدين 
 

ما لنا والقصص؟ لنتركها للُكتَّاب المش�غولين 
بالحكاي�ات ذات المغ�زى، ولننغم�س نحن في 
ألع�اب تعيننا عل�ى تمضي�ة الوق�ت أو تجاهل 

قبضته الغليظة على أعناقنا”.
به�ذا المفتتح تب�دأ الّرواية التي أكتبه�ا حالًيا؛ 
بتمجي�د اللعب وقطيعة مش�تهاة مع القصص 
والحكايات ذات المغزى. هل يضمر المفتتح أيًضا 

قطيعة مع الواقع الّسياسي واالجتماعي؟
ما أعرف�ه أن ما بدأ الهًي�ا هادًفا لالنغماس في 
ألع�اب فني�ة وجمالي�ة بحت�ة، صار مس�كوًنا 
كلّم�ا  يحاصرن�ا،  ال�ذي  األرض�ي،  بالجحي�م 
توغل�ت ف�ي الكتابة، ليس بطريقة مباش�رة أو 
حت�ى واضحة. فالّرواية ال تقت�رب من األهوال 
الجاري�ة حولن�ا، لك�ن المذبح�ة مضم�رة بين 
سطورها، والقسوة والغرق وهشاشة الوجود 
مف�ردات مفتاحي�ة فيها. أس�ئلة وانش�غاالت 
روايتي الس�ابقة “جب�ل الزم�رد” كانت – هي 
األخ�رى – وليدة أه�وال المنطقة م�ن دون أن 

تتناولها بش�كل مباش�ر. كانت كتابتها تميمتي 
ضد النس�يان والتحري�ف، ومحاولتي المرتبكة 

لإليمان بإمكانية البعث من رماد االحتراق.

أج�ازف بالقول إنه من المس�تحيل إدارة الظهر 
للواق�ع، مهما ُخيِّ�ل لنا أن ما نكتب�ه مغرق في 
الخيال والفانتازيا. فالكتابة الحقيقية ال يمكنها 
االنفصال ع�ن الواقع والهرب من�ه، فحتى في 
أقص�ى درج�ات قطيعتها معه، نجده�ا تفّككه 
وتعيد تركيبه مجدًدا بغية القبض على جوهره، 
نجدها تقدم مجاًزا للعالم ال صورة فوتوغرافية 
جّل طموحها أن تكون نسخة باهتة منه، مجاًزا 

للمذبحة ال مجرد رصد لها.
من�ذ 2011 وأن�ا غارق�ة بي�ن مئ�ات الص�ور 
والمشاهد القاتمة، مختنقة بالركام واألنقاض 
وغبار الهدم، ومسكونة بمدن تتحول إلى قبور 
ألهله�ا، وجغرافي�ا مفخخ�ة أق�رب للورطات 
منها لألوطان. أس�أل نفس�ي عن معنى الكتابة 
اإلبداعي�ة وس�ط كل هذا القتل، ب�ل عن جدوى 
الكتاب�ة طالم�ا تعجز ع�ن إنقاذ حياة إنس�ان. 
أراني أترنح بين الكفر التام بها واإليمان بقوتها 

وقدرتها على مواجهة العدم.
ال أزع�م أنني توصلت إل�ى أجوبة أرت�اح إليها؛ 
ال ت�زال الحي�رة والتس�اؤالت واالرتباكات هي 

المسيطرة، ليست حيرة بشأن موقفي اإلنساني 
والشخصي بطبيعة الحال، ما يحّيرني هو الفن: 
أس�ئلته ومتطلباته وحساسيته تجاه المباشرة 
والضجيج. أعرف، بش�كل غامض، أني س�وف 
أكتب، يوًما ما، عّما يحدث اآلن. ربما عندما أجد 
حلواًل فنية ألسئلتي المؤّرقة. أصبِّر نفسي بأن 
أهم الكتابات التي ُكِتبت عن التحوالت التاريخية، 
واألهوال المرعبة، احتاجت وقًتا كي تنضج، بل 
وأحياًنا كتبها من لم يعايش�وها. أتكلم هنا عن 
الفن ال الوثيقة أو الشهادة أو محاوالت الرصد. 
أقصد هن�ا الكتابة بصوت الضحاي�ا وعنهم، ال 
المتاجرة بأوجاعهم والتسلق على عظامهم من 

أجل مجد أدبّي متوهم.
أس�أل نفس�ي ف�ي النهاي�ة: ه�ل م�ن الت�رف 
االنش�غال بالش�رط الجمالي في زمن المذبحة 
وأنه�ار الّدم؟! وأجيب كم�ن يفّكر بصوت عاٍل: 
ربم�ا، لكن ما س�بق وتعلمناه، م�ن تجارب من 
سبقونا، أن الرداءة الفنية لن تضيف جديًدا، وأن 
رت  البروباغندا س�تظل بروباغندا حتى لو ُس�خِّ

لصالح قضية عادلة.

           عبده وازن

ل�م يع�د ال�كالم مغري�اً عل�ى قصي�دة 
النث�ر بحس�ب ش�روطها أو معاييرها 
»المعممة« نظرياً. هذه الش�روط التي 
كانت الناقدة الفرنس�ية س�وزان برنار 
اس�تخلصتها ع�ام 1959 ف�ي كتابه�ا 
»قصيدة النثر م�ن بودلير الى عصرنا« 
أوقع�ت ه�ذه القصي�دة ف�ي ح�ال من 
االنغ�الق وأربك�ت ش�عريتها العالي�ة 
وكادت تهدم قاعدتها الوحيدة: الحرية 
الخالقة. مضى عل�ى صدور كتاب برنا 
أكث�ر من نصف ق�رن، وه�و كان فعالً 
الكتاب الرائد والس�ّباق في هذا الحقل، 
ولم تنافس�ه منذ ذاك الحين سوى كتب 
قليل�ة جداً ومنها كتب الناقد والش�اعر 
هن�ري ميش�ونيك. أم�ا المعايي�ر التي 
اس�تنبطتها الناق�دة وأضح�ت بمثابة 
»مس�لمات« نهائية وجاهزة، ال س�يما 
ف�ي النق�د العربي، فهي ل�م تعد قمينة 
ب�أداء غايتها الش�عرية بصفتها ركائز 
قصيدة النث�ر. منذ نهاية الخمس�ينات 
الت�ي حّدت به�ا برنار كتابها، ش�هدت 
قصيدة النثر في فرنس�ا والعالم وحتى 
ف�ي العال�م العربي تح�والت جوهرية 
بدت شروط برنار عاجزة عن احتوائها 
ب�ل مقّص�رة حيالها. ظل�ت المقاييس 

هي نفس�ها لك�ّن قصيدة النث�ر لم تبق 
ه�ي نفس�ها. فاألجي�ال الت�ي أعقبت 
جيل الحداثة األولى كان لها دورها في 
تطوير قصيدة النثر وتوس�يع فضائها 
وتحريرها م�ن »الجاه�ز« أو«الثابت« 
ال�ذي لي�س ه�و أص�اًل م�ن صميمها. 
أضحت قصيدة النث�ر قصائد نثر يمكن 
إدراجه�ا في خانة »ش�عر النثر«، وهو 
الشعر الذي يضم نماذج شعرية تختلف 
بعضاً عن بعض، في الشكل واالسلوب 
أضح�ت  والرؤي�ة...  والبني�ة  واللغ�ة 
معايير برن�ار تماثل معايي�ر القصيدة 
الموزونة والمقفاة التي تحصر الشعر 
في سياق وأطر ال ينبغي الخروج عنها. 
وهذا م�ا يناقض طبيعة قصي�دة النثر 
القائم�ة عل�ى لحظتين: لحظ�ة الهدم 
ولحظ�ة البناء، م�ا يعني انه�ا قصيدة 
الاليقي�ن والالطمأنينة والالإس�تقرار، 
تماماً مثل ش�عر النثر أو الش�عر الحر، 
المتح�رر م�ن ال�وزن والقافية.ولع�ل 
الع�ودة النقدية اليوم الى هذه المعايير 
ومقاربتها في ضوء الشعريات الجديدة 
التي توالت منذ الخمس�ينات تكش�فان 
تراجعه�ا أو انكفاءها عن اداء معانيها 
»االصلية« المستخلصة من قصائد النثر 
وغير الس�ابقة لها. والمعايير هذه بات 
يحفظها الشعراء والنقاد غيباً: اإليجاز، 

الكثاف�ة والمجاني�ة. ُت�رى ه�ل يمكن 
حصر هذه الش�روط في قصي�دة النثر 
وحدها؟ أليست هذه الشروط متوافرة 
في معظ�م االنواع الش�عرية، القديمة 
والحديث�ة؟ ه�ل تكف�ي ه�ذه المعايير 
التي ش�ّكك فيه�ا أصالً، ش�عراء ونقاد 
فرنسيون، لصنع قصيدة نثر حقيقية؟ 
ف�ي كتاب »األش�كال اإليجازي�ة« )دار 
هاشيت( يكش�ف الناقد الفرنسي االن 
مونتان�دون في فصل عنوانه »الش�عر 
واإليج�از« أش�كال اإليج�از الش�عري 
وأنواع�ه عب�ر العصور فتب�دو قصيدة 
النثرهي االقل التزاماً بااليجاز، ما يعني 

ان هذا الش�رط ليس من خصائص هذه 
القصي�دة وحدها ب�ل هو االق�ل تجلياً 
فيها. أما الكثاف�ة فهي مقولة »مرنة« 
و«مفتوحة« وليس�ت قصراً البتة على 
قصيدة النثر ويصفها على سبيل المثل 
»معج�م االداب« الفرنس�ي ف�ي كونها 
»درجة عالية م�ن القوة التعبيرية التي 
ُتكتس�ب بطرائ�ق عدة«. ولع�ل مقولة 
المجانية هي االشد اشكاالً كما يعترف 
الناق�د ميش�ال س�اندراس ف�ي كتابه 
»ق�راءة قصي�دة النثر«، فه�ي تفترض 
أن على قصي�دة النثر أال تض�ّم إحاالت 
ال�ى ظ�روف خارجية وال ال�ى عناصر 
بيوغرافي�ة. عل�ى قصي�دة النث�ر ف�ي 
هذا الص�دد االّ تعن�ى اال بذاتها وهي ال 
غاي�ة لها خارج ذاتها هذه. اال أن الناقد 
اي�ف ف�اده في كتاب�ه البدي�ع »قصيدة 
الذي  النثر«)منش�ورات بيلين س�وب( 
يع�د م�ن أه�م المراج�ع الجدي�دة في 
هذا الميدان، يوس�ع أف�ق قصيدة النثر 
وتخوم شعريتها ويركز على تقاطعها 
م�ع »االش�كال االيجازي�ة« والعناصر 
الس�ردية والطرفة والقص�ة القصيرة 
والحكاية الخرافية والوصف... وأتذكر 
هن�ا ما قال�ه الش�اعر لوي�س اراغون 
وكأنه يسخر من شروط قصيدة النثر: 
»هل م�ن قاع�دة تس�مح ف�ي التمييز 

بي�ن مقطوع�ة نثرمنفصل�ة وقصيدة 
عبدالق�ادر  الش�اعر  أنج�ز  نث�ر...؟«. 
الجناب�ي انطولوجي�ا عالمي�ة ضخمة 
لقصي�دة النثر واختار له�ا عنواناً الفتاً 
ه�و »ديوان ال�ى االب�د« )دار التنوير(، 
وأحكم ذائقت�ه النقدية ف�ي اختيار ما 
اختار من قصائد نث�ر عالمية وعربية. 
هذه االنطولوجيا فريدة عالميا، ال سيما 
في ش�موليتها وحمل�ت مقدمة وضع 
فيه�ا الجناب�ي خالصة عمل�ه الطويل 
والحثي�ث في حقل قصيدة النثر. وعلى 
ع�ادة االنطولوجيات حضرت اس�ماء 
وغابت أسماء بعضها مهم ومهم جداً. 
ولع�ل أول الغائبين هو الش�اعر محمد 
الماغ�وط و«جريمت�ه« ان�ه ل�م يكتب 
قصي�دة نثر بحس�ب ش�روط س�وزان 
برنار والمعايي�ر »المعممة« على غرار 
وااليديولوجي�ة.  الحزبي�ة  البيان�ات 
انكرت هذه المعايير ش�عرية الماغوط 
النثرية، لكنها ال تس�تطيع البتة ال هي 
وال س�وزان برنار، ان تنكر شعرية هذا 
الشاعر الكبير الذي كان وال يزال، واحداً 
من رواد قصيدة النثر العربية، شاء من 
شاء وأبى من أبى. باتت شروط قصيدة 
النثر أش�به بقضب�ان س�جن تاريخي. 
ت�رى ألم يحن األوان لهدم هذا الس�جن 

والخروج الى هواء شعر النثر الطلق؟

اخلروج من الرماد

سجن قصيدة النثر

حكايا  عىل ورق من  زجاج
ما ش�عوُر المرء لو كانت جمجمته من زجاج، وأفكاره مكتوبة على 
صفح�ة ذلك الزجاج؟ ماذا لو كان قفص�ه الصدري أيضا من زجاج، 
وكان�ت نبض�ات قلبه مكتوبة على تلك المس�احة الش�فافة؟هذا ما 
تطرح�ه الكاتبة األردنية هدي�ل الرحامنة في مجموعتها القصصية 
“حكايا على ورق من زجاج” الصادرة مؤخًرا عن دار “اآلن ناشرون 
وموزع�ون” في عّمان.الش�خصيات النس�وية في ه�ذه المجموعة 
ت�روي حكاياته�ا، فتكتبها القاّصة على ورقها الش�فاف، لتكش�ف 
للق�ارئ ما خفي م�ن الحكاي�ة، ولتق�ول لش�خصياتها “ال تخفين 
وراء ُحجب”.تتمح�ور  االختب�اء  تحتم�ل  ال  فالحي�اة  حكاياتك�ن، 
موضوع�ات القصص حول ثالثية المدينة والفصول والجس�د، التي 
ل ال�روح لتصي�ر الحكاية  تصن�ع الذاك�رة، وتختلق الواقع، وتش�كِّ
كامل�ة. إنه�ا الثالثية الت�ي “ال يمكن إقص�اء أيٍّ م�ن مكوناتها عن 
وجودنا واس�تمرارنا” كم�ا تق�ول الكاتبة.الحكايات الت�ي تقدمها 
الرحامنة ليس�ت ثرثرة امرأة، بل هي قصص فنية مكتملة العناصر. 

هي حكايات تستهدف القارئ المتغّير بفعل الزمن والواقع.

يعتبر العراقيون والعرب األكاديمي مس�ارع الراوي، واحد من رواد 
التنوي�ر المعاصر في الع�راق والوطن العربي، وه�و صاحب فكرة 
“الكلية الجامعة” س�نة 1963، ومؤس�س الجامعة المس�تنصرية، 
وهي المؤسس�ة األكاديمية الثانية، التي أعقبت في نشأتها جامعة 
بغداد، وأصبحت صرحاً رئيس�ياً في البناء العلمي في العراق، ولكن 
أح�داً لم يس�لط الض�وء على س�يرته وإنجازات�ه العلمي�ة الكبيرة.

وإنصاف�اً للرج�ل، ص�در في عم�ان، مؤخ�راً، كتاب يحم�ل عنوان 
“م�ن رواد التنوير ف�ي العراق والوط�ن العربي.. األس�تاذ الدكتور 
مسارع حس�ن الراوي”، للباحث عبدالستار الراوي، أستاذ الفلسفة 
ومباحثها، الذي كان يش�غل منصب س�فير بغداد ف�ي طهران، قبل 
االحتالل األميركي للعراق س�نة 2003.ويعتب�ر الراوي مؤلفه ليس 
“أكث�ر من محاولة أولية لتوثيق جوانب من س�يرة علم معاصر من 
أعالم الع�راق والوطن العربي، وهو أقل بكثير مما يس�تحقه مقام 
الدكتور مس�ارع الراوي، الذي حاز على معرفة موس�وعية شملت 
ميادين: الفلسفة، علم النفس، العربية وآدابها والتربية وعلومها”.

من رواد التنوير املعارص يف العراق والوطن العريب
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تعلمت يف رمضان
مشعل بن عبدالعزيز الفالحي

)1( عظمة الفرص
 الحملد للله رب العاملني ، والصاة والسلام عىل 

أرشف األنبياء واملرسلني ، وبعد
فلإن شلهر اللله تعاىل رمضلان مدرسلة بكامل 
فصولها ، يتعلم اإلنسلان يف شهر واحد ما يمكن 
أن تقدمه املدرسلة النظاميلة وتعمقه يف نفوس 
طابها يف سنوات ، وها أنا واحد من أولئك الطاب 
ملا زلت ملن سلنوات أكتلب بعضاً ملن فصول 
ومهارات وآثار تلك املدرسة إىل اليوم ولم أنته بعد 
! بلل أجدني يف كل عام أتيت عىل ما أريد أن أكتب 
فيه ، وما أن تفتح يل هذه املدرسلة فصولها من 
أول يلوم إال وتتداخل يف فكري كثلر من األفكار 
واملهارات واآلثلار الجديدة التي أحتاج إىل تعلمها 
ودراستها واالسلتفادة منها ، وها أنذا تحت هذا 
العنلوان أكتب بعضاً مما علمتني هذه املدرسلة 
من مفاهيم كربى يف حياة اإلنسلان ليس يف ذات 
الشلهر فحسلب ، وإنما يف عالم الحياة ورحلتها 

الكربى يف األرض : 
ملن هذه املفاهيم التلي تعلمتها من خال هذه 
املدرسلة : عظملة الفرصلة يف حيلاة اإلنسلان ، 
وأن الفلرص تقلدم لإلنسلان أرقى ملا ينتظره 
من خر وأوسلع ما يريلده من بركة يف لحظة أو 
لحظلات من الزمن .. وأن اإلنسلان حني يسلتعد 
السلتقبال هذه الفلرص ويدرك آثارهلا ، ويرّتب 
حياتله السلتثمارها سليكون يف علداد الكبار يف 
لحظة من لحظات الزمن ، ومدرسة رمضان تثر 
فرصلاً كربى يف حياة اإلنسلان وليسلت فرصة ، 
وتجعله يف خال شلهر واحلد صفحة بيضاء من 
الخطيئة ، وورقة مثمرة من الحسلنات ، وتكتب 
علىل كل خطواته السلابقة مهما كانلت أوذارها 
رحللة جديلدة وحيلاة كبلرة ، ترى هلذا يف قول 
النبي صىل الله عليه وسللم \« من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه \« ويف 
قوله صىل الله عليه وسللم \« ملن قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه \« ويف 

قوله عليه الصاة والسلام \« من قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه \« إنك 
حلني تتأمل يف مدرسلة الحياة كلها قلد ال تظفر 
فيهلا أحيانلاً إال ببضع فلرص مهملا امتدت بك 
الحيلاة وطال بك الزمن ، وتلرى مفهوم الفرصة 
يف رمضان يلبس أوسلع صلوره ، ويخرج بهيجاً 
يتلقى اإلنسان يف كل طريق ويهبه روحه ومعناه 
وأثلر ه .. وللم أر مفهوماً يلبس ثوبلاً فضفاضاً 
كبراً يف فرتة وجيزة كما أرى هذا املفهوم يف فرتة 
قصرة من حياة اإلنسان. . لكن مشكلتنا الكربى 
أننا ال نحسلن قراءة هلذا املفهوم يف أحيان كثرة 
قراءة املتتبع للفرص ، املستثمر لها ، املشمر إليها 
، الناظلر لها بلروح اإلعجاب واالنتظلار فتفوتنا 

ألجلل ذللك ، وتذهب من حياتنلا ونحن لم نحتف 
بهلا احتفاء املحبني ، وتغادرنا دون أن نتلّفت لها 
، أو حتى نستشلعر رحيلها ملن حياتنا . علمني 
رمضلان أن أقلرأ هذه الفرص بعني عكاشلة بن 
محصلن وبروحه ومبادرته حني دفعه اسلتثمار 
هلذا املفهلوم لعنلاق الجنلة يلوم القياملة دون 
حساب وال عقاب ، وقام غره يود اللحاق ويلهث 
من أجل الوصول فما وجد إال عوارض الطريق . . 
إنني أدرك أن مشلكلة الفرصة أنها تأتي يف لحاف 
العملل ، وتحاول أن تقدم عليلك وهي متدثرة به 
متعثلرة يف أعطافله ، فتأتيك هنلا يف حديث نبيك 
صىل الله عليه وسللم \« من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً \« وتطلب منك دقة اإلخاص لله تعاىل 

، وروائلع تلذذه ، ورؤيته أثناء الجوع والعطش ، 
وكثلراً ما يغيب هذا املعنى ويكون تذّكره مكلفاً 
علىل أصحابله وهم يذوقلون ذات الجلوع وذات 
العطلش ، وهذا هلو لحافهلا هنا وتلراه لحاف 
يحتلاج إىل جهلاد وتعب وتذّكلر يف كل وقت حتى 
ينسلخ من عىل الجسد فتكون الفرصة يف لحظته 
عاريلة ويحني وقت اللقاء .. وتأتيك يف ذات الثوب 
يف قلول نبيلك صىل اللله عليه وسللم \« من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً \« وثوب هذه الفرصة 
أن تقوم مع اإلمام كل ليلة من حني ما يبدأ إىل أن 
ينرصف ، وفلوات يشء من صاة اإلمام محفوف 
بفوات الفرصلة كلها لعموم قول النبي صىل الله 
عليه وسللم \« من قلام مع اإلمام حتى ينرصف 

كتب له قيام ليللة \« ومحصلة قيام هذه الليايل 
كلها هلي الفرصة التي أخرب بهلا نبيك صىل الله 
عليه وسللم . لو لم أتعلم من رمضان سلوى هذا 
املفهوم لكان كبر املعالم يف حياتي ، عظيم اآلثار 
فيهلا ، فكيلف إذا قلت لك هو أول ما تعلمت ، ويف 

حياتي غر ذلك ستأتيك تباعاً بإذن الله تعاىل .

)2( تعظيم شعائر الله تعاىل
إن تعظيم شعائر الله تعاىل يف حياة كل إنسان هي 
أثر من آثار التقوى يف قلبه ، وهي بعض ما تعلمه 
هلذه املدرسلة الكلربى يف حياة كل إنسلان .  إن 
األصل يف رشعيلة رمضان كله هو هذه الحقيقة 
\« التقلوى \« قلال تعاىل \« يا أيهلا الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب عىل الذين من قبلكم 
لعلكلم تتقون \« فألجل التقوى رشع صيام هذا 
الشهر .. وحني تجد صائماً لم تعمر قلبه التقوى 
، ولم يجد لها أثراً يف حياته ، ولم ترتب نفسه عىل 
تعظيم شلعائر الله تعاىل وحرماتله تدرك حينها 
أنه لم يكن له نصيب من آثار هذه املدرسلة ، ولم 
يتوفلق للنجاح فيها ، ولم يجد أثراً حقيقياً لتعبه 
وجهلده يف رحلتله كلهلا ، ويكفي ذلك خسلارة 
وضياعاً يف حياة إنسلان .  إن رمضان جاء يهّذب 
النفوس ويرتبها ويعيد بناءها وترتيبها من جديد 
وهذا أعظم درس يتعلمه اإلنسان يف رمضان . إن 
حياة اإلنسان خال عام كامل يصيبها من الوهن 
والضعلف وتعرتيهلا األمراض وتكدهلا املعايص 
فتذهلب ببعض معانيها ، ويشلوبها ما يشلوب 
كل رحللة من النقلص والضعلف ، ومهمة هذه 
املدرسلة أن تعيلد بناء هذه النفلوس من جديد ، 
وتحلاول جاهلدة خال ثاثلني يوملاً يف أن تعيد 

الربيق الذاهب من حياة اإلنسان .  
وعلينا أن ندرك أن هلذا البناء \« تحقيق التقوى 
\« يف حياة كل إنسان لن يتعلمه اإلنسان يف هذه 
الفرتة حتى يكون مثاالً للعبودية الحقة أمام كل 
أملر ونهلي يف رشيعة اللله تعاىل ، وملا لم يعانق 
هلذه الحقيقلة ويقف علىل النجاح فيهلا مراراً 
خال مدة هذه املدرسلة لن يظفلر بالحياة التي 

يطلبها واملعاني التي يركض يف سلبيل تحصيلها 
، ويكفلي دليلًا علىل ذلك قلول النبي صلىل الله 
عليه وسللم : \« ملن لم يدع قول اللزور والعمل 
بله فليس لله حاجلة يف أن يلدع طعامه ورشابه 
\«  إن هلذه املدرسلة ال تعللم يف فصولهلا ومن 
خال مناهجها تحصيل التقوى من خال الجوع 
والعطش ، وإنما تعلمه من خال تعظيم شلعائر 
الله تعاىل والوقوف عند حدوده ، وإجال أمر الله 
تعلاىل ونهيه ، وترك الطعلام والرشاب بعض ذلك 
وليس كلله \« من لم يدع قول اللزور والعمل به 
فليلس لله حاجلة يف أن يدع طعامله ورشابه \« 
وهلذه حقيقة تغيب علن كثر ملن الصائمني ، 
وتفلوت عىل مفاهيم كثر ملن العباد ويعتقدون 
حني تميس بطونهم خماصلًا أنهم نالوا كل يشء 
، وقلد تكون النتيجلة بخاف ما يعتقلدون .  إن 
شلهر رمضان جاء ليعيد بنلاء النفوس ولم يأت 
لتشلويهها ، وحرص غاية الصيام يف ترك الطعام 
والرشاب فحسب تشويه لصورة اإلنسان ، وعناية 
بجسده عىل حساب قلبه وروحه ..  ومسألة بناء 
النفوس وإعادة ترتيبها وبنائها من جديد مسألة 
ضخمة من حقها لعظمتها أن تأخذ شهراً كاماً 
تتعلم فيه إعادة بناء اإلنسان كإنسان .  إن علينا 
أن نلدرك أنله حلني يتحقلق يف حياة كل إنسلان 
إجال شعائر الله تعاىل والقيام بحقه ، والوقوف 
عنلد حدوده فتلك اللحظة هلي اللحظة التي من 
حق ذلك اإلنسان أن يأخذ شهادة بتخرجه ناجحاً 
متميزاً من تلك املدرسلة ، وحني يتلفت اإلنسلان 
يف حياته كلها فيجد ضعفاً يف نفسله أمام شعائر 
الله تعاىل وحدوده سلواء كانلت أوامر أو نواهي 
فليعلم يقيناً تلك اللحظة أنه من جملة الراسلبني 
الذين لم يكن لهلم رشف النجاح يف نهاية فصول 
هذه املدرسلة .. إنني لست متقوالً عىل رشع الله 
تعاىل لكنني ال أفهم سلوى ذلك من قول نبي الله 
صلىل الله عليه وسللم \« من لم يلدع قول الزور 
والعملل بله فليس للله حاجة يف أن يلدع طعامه 
ورشابه \« والله املسلؤول أن يتجلاوز وأن يغفر 

لكل مذنب ، إنه ويل ذلك والقادر عليه .

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / االماك ذي العدد )11159 يف 2017/5/18( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية 
بلديلات ميسلان عن تاجر االماك املدرجلة مواصفاتها ادناه والعائلدة اىل مديرية بلدية املجر الكبر وملدة )25( سلنة وباملزايدة 
العلنية اسلتنادا   لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسلنة 2013.وقرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 1521 لسلنة 
1981  فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتر اللجنة وخال )30(ثاثون يوم تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعان مسلتصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وسلتجري 
املزايدة خال الدوام الرسمي من اليوم االخر من مدة االعان ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي ويتحمل من 

ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

الرشوط :
1-يتحمل من ترسلو عليه املزايدة رسلوم التصاميم واملخططات للسلوق خال مدة )30( يوم من تاريخ املصادقة وبخافه يعترب 

ناكل
2-يتحمل من ترسلو عليه املزايدة تسلديد قيمة امللواد الناتجة عن الهدم خال مدة )30(يوم ملن تاريخ املصادقة وبخافه يعترب 

ناكل
3-يلتزم املستاجر بالتشييد وفق املخططات والتصاميم واملعدة من قبل املكتسب الهنديس املتعاقد مع البلدية ويف حال رغبته عىل 
احداث تعديل التصميم  يجب ان يقدم طلب للبلدية عىل ان اليكون تعديا جوهريا يف التصميم واليؤثر عىل مبلغ التقدير للبناء وعىل 

ان يكون التعديل بعد استشارة املكتب الهنديس 
4-يمنح املسلتاجر فنرة  تشلييد بالغة سنة ونصف والتحتسلب من مبلغ االيجار عىل ان يقدم كفالة ضامنة للتشييد تعادل مبلغ 

املساطحة
5-تؤول كافة املشيدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة

6-اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العاقة تعد رشطا من رشوط العقد
7-يسلم امللك اىل البلدية  عند الحاجة اليه دون املطالبة بالتعويض ودون اللجوء اىل املحاكم املختصة

8-عىل املستاجر ان يطلع عىل املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية
9-يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية 

10-يلتلزم املسلتاجر بدفلع مبلغ قلدره 1000000 مليلون دينلار اىل مديريلة التخطيط العمراني يف ميسلان حسلب الضوابط 
والتعليمات

مجلس القضاء االعىل
البلرصة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة الحوال الشخصية يف املعقل

العدد 1927/ش/2017
التاريخ 2017/5/28

اعان
اىل املدعى عليه )اياد سلمان داود (

اقامت املدعية )لبنى عيل موىس ( الدعوى 
الرشعية املرقمة اعاه لدى هذه املحكمة 
تطللب فيهلا )تاييلد حضانتهلا البنهلا 
عباس ( وملجهولية محل اقامتك حسلب 
رشح القائلم بالتبليلغ يف مركلز رشطة 
الجمهورية وحسب كتابهم بالعدد 4557 
البليلد  املجللس  وتاييلد   2017/5/4 يف 
ملنطقتلي الجمهوريلة وحلي الرافديلن 
واملؤرخ يف 2017/5/4 والنتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتلني للحضلور امام هلذه املحكمة 
يوم املرافعة املصادف يوم 2017/6/14 
السلاعة العارشة صباحلا ويف حالة عدم 
حضورك سلوف تجلري املرافعلة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
جاسم محمد محمود املوسوي

فقدان
فقلدت مني هويلة الطالبلة )هند عودة 
بسلتان ( ملن الكلية الرتبويلة املفتوحة 
–بلرصة قسلم االدارة الرتبوية فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقلدت منلي الهويلة الصلادرة ملن رشكة 
الروبلن للتجارة العاملة والخدمات النفطية 
بأسلم )املديلر املفلوض -عامر عبلد الواحد 
شلايع ( فعىل من يعثلر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت وثيقة املرشوع الصادرة من قسم عمل 
البرصة املرقمة 1699 يف 2002/6/11 بأسم 
) كاظم محمد عبد الحسلني ( فعىل من يعثر 
عليها تسلليمها اىل جهة االصدار او االتصال 

باملوبايل 07715949635

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية منديل
العدد /709

التاريخ 2017/5/31
اعان

قدمت املسلتدعية ) نسليبة فيصل عبعوب( 
طلبا اىل هذه املحكمة تطلب فيه تصبها قيما 
علىل املفقود زوجهلا ) جمال جلاري حمد ( 
الذي فقد بتاريخ 2017/5/17 اثناء خروجه 
ملن داره الواقعة يف منطقلة الجرس التابعة 
لناحية منديل ولم يعد لحد االن ولم يعرف عنه 
ايله اخبلار فعىل من لديله اي معلومات  عن 
املفقود او لديه اعرتاض عىل نصب املستدعية 
قيمة علىل املفقود الحضور اىل هذه املحكمة 
خلال ملدة خمسلة علرش يوما ملن تاريخ 
النرش يف هذه الجريدة وبخافه سلوف نقوم 
بتنصيب املسلتدعية قيمة عىل املفقود وفقا 

للقانون
القايض
عدي نجم جمعة

مجلس القضاء االعىل
البلرصة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبر

العدد 1101/ش/2017
التاريخ 2017/5/30

اعان
اىل املدعى عليه /عاء عدنان معتوق

اقاملت املدعيلة منتهلى عبد اللله  عيىس 
الدعلوى الرشعيلة املرمقلة اعلاه التلي 
املفروضلة   النفقلة  زيلادة  فيهلا  تطللب 
للقلارصة )تبلارك ( بموجب اعلام الحكم  
545/ش/2009 يف 2009/4/12 الصلادر 
ملن هذه املحكملة ولدى تبليغلك بموجب  
كتاب مركز رشطلة الزبر بالعدد 5666 يف 
2017/5/15 تبلني انلك  مرتحلل اىل جهة 
مجهوللة عليله قلررت املحكملة تبليغلك  
بصحيفتلني محليتني للحضلور امام هذه 
السلاعة   2017/6/14 يلوم  املحكملة 
العلارشة صباحلا ويف حال علدم الحضور 

ستجري  املرافعة بحقك غيابيا 
القايض
فاضل حسني خضر

فقدان
فقلدت مني شلهادة تكييل للسليارة نوع 
مرسليدس املرقمة )105067( اربيل حمل 
بأسلم )امنه حسن صادق ( والصادرة من 
رشكة توزيلع املنتوجلات النفطيلة هيئة 
الجنوب فعىل من يعثر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار

دائرة كاتب العدل يف البرصة الصباحي
العدد/13054

التاريخ 2017/5/18
اعان

اىل السيد /قحطان عدنان سلطان
قدم املحامي /يوسف سامي يوسف الوكيل 
عن حسلن جايلد قنطار بموجلب الوكالة 
االنلذار  املرقملة 12365 يف 2017/5/10 
 2017/5/11 يف  سلجل   12436 املرقلم 
يتضملن تسلديد بلدل االيجار عن الشلقة 
رقم 4 ضمن العقار 12530/2071 الرباط 
الكبلر لشلهر ايلار لسلنة 2017 والبالغة 
550000 خمسمائة وخمسون الف دينار 

ولدى ارسلال نسلخة االنلذار ملع ورقتي 
التبليغ بواسلطة املبللغ  القضائي لدائرتنا 
اتضلح انله كان يسلكن املنطقلة وارتحل 
اىل جهلة مجهوللة وحسلب رشح املجلس  
البللدي ملنطقة الخليج العربلي املثبتة عىل 
ورقتله التبليلغ وبنلاء علىل الطللب تقرر 
تبليغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا 
اىل قانلون التبليغلات القضائيلة والعدلية 

وعليه زود بهذا االعان
الكاتب العدل االول
محمد جاسم عبود

فقدان
فقلدت مني  الهويلة عظم علاج الصادرة 
من رشكة توزيع املنتجات النفطية –هيئة 
توزيع بغلداد الخاصلة باملوظلف )محمد 
عبلد الكاظم رايض ( فعلىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة البرصة
العدد 1487/ب/2015
التاريخ 2017/5/31

اعان
املدعي /معد فاضل خضر 

املدعى عليهم :-
1-عصلام فاضلل خضلر 2-ايلاد فاضل 
خضلر 3- نهللة فاضل خضلر 4- ايمان 

خالد شندي 
العقلار  البلرصة  بلداءة  محكملة  تبيلع 
تسلسلل 7/166 الرباط الصغر مساحته 
325م2 وهلي عبلارة دار سلكنية تقلع يف 
منطقلة الطويسلة  قرب الجلوازات  وعىل 
شلارع فرعي مؤلفلة من طارملة امامية 
وحديقلة امامية وجانبيلة ومرفق صحي 
خارجلي ويحتلوي علىل غرفلة اسلتقبال 
وهلول  وغرفتني منام ومطبلخ وحمام يف 
الطابلق االريض والطابق االول يحتوي عىل 
غرفتلي منام ومطبلخ وحملام البناء من 
الطابلوق ومسلقف بالكونكريت املسللح 
واالرضيلة مبلطة باللكايش القديم ودرجة 
عمرانه قديم والدار وانه مشلغول من قبل 
عصلام فاضل خضر الذي يرغلب بالبقاء 
كمستاجر  بعد لبيع فمن له الرغبة بالرشاء 
مراجعة هلذه املحكمة مع دفع التامينات 
القانونيلة البالغة 10% ملن القيمة املقدرة 
والبالغة ثاثمائة وتسلعة وتسعون مليون 
وخمسلمائة الف دينار وسلتجري املزايدة 
السلاعة الثانيلة علرش ملن ظهلر اليلوم 
الخاملس عرش لليلوم التايل لنلرش االعان 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف البلرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 2120/ش/2017
التاريخ 2017/6/1

اعان
اىل املدعلى عليه )احملد محمد احمد 

هريدي(
اقاملت زوجتك املدعية )شليماء داود 
سللمان  ( الدعوى الرشعيلة املرقمة 
اعاه تطلب فيها التفريق منك للهجر 
وملجهولية محل اقامتك حسلب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املختار واملجلس 
البلدي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعانا بصحيفتلني محليتني يوميتني 
للحضور  امام هلذه املحكمة صباح 
يلوم  املرافعة املصادف 2017/6/21 
ويف حالة عدم حضلورك او من ينوب 
عنلك قانونلا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون 
القايض
شاكر محمود حمود

اعان جريدة
اىل /الرشيك تركي حسني مشحوت

صنلدوق  اىل  حضلورك  اقتلى... 
االسلكان العراقي الكائن قرب رشكة 
اشلور للمقاوالت /شلارع خريسان 
وذللك لتثبيلت اقلرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك السليد ) جاسلب حسن 
عبودي ( بالبناء عىل حصته املشلاعة 
 )3395/2( املرقملة  القطعلة  يف 
لغلرض  شلاعورة(    5( مقاطعلة 
تسلليفه قرض االسلكان وخال مدة 
اقصاهلا خمسلة علرش يلوم داخلل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعان وبعكسله سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبا 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة : 2017/963
التاريخ 2017/6/1

اىل /املنفذ عليه 
املدين قتيبة محمود رمضان

لقلد تحقق لهلذه املديريلة من خال 
الخليليلة  ملنطقلة  البللدي  املجللس 
الثانيلة انلك مجهلول محلل االقامة 
وليلس لك موطلن دائلم او مؤقت او 
مختلار يمكلن اجلراء التبليلغ عليه 
واسلتنادا للملادة )27( ملن قانلون 
التنفيلذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ البرصة خال خمسة 
عرش يوما تبلدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديريلة باجلراءات التنفيلذ الجربي 

وفق القانون:
بخصوص دين وقدرة )4.500.000( 
اربعلة مايني وخمسلمائة الف دينار 
دينلار فقلط للدائلن /عليل جاسلب 

حنظل
املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة البرصة

فلللي  352/ب/2017  بلاللعلللدد 
2017/3/15

لعدم حصول راغب والحاقا باعاننا 118 يف 2017/3/10 تعلن لجنة 
البيلع وااليجار يف مديرية بلديات ميسلان عن تاجر االماك املدرجة 
مواصفاتها ادناه والبالغ عددها )1( ملك استنادا   لقانون بيع وايجار 
املوال الدولة املرقلم )21( لسلنة 2013. فعىل من يرغب االشلرتاك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسلان – سلكرتر اللجنة 
وخال مدة 15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا معه 
تأمينلات قانونية ال تقلل عن 25 % من القيمة املقلدرة لبدل االيجار 
لكامل مدته وسلتجري املزايدة خال الدوام الرسمي من اليوم االخر 
ملن مدة االعلان ويكون مكان اجراءها يف مقلر مديرية بلدية املجر 
الكبر ويتحمل من ترسلوا عليه املزايدة اجلور النرش واجور اللجنة 

واية اجور قانونية اخرى.

القيمة التقديرية لمدة سنة واحدةالمساحةرقمه وموقعهنوع العقارت
70000000 سبعون مليون دينار1817.30م17042 السرايسوق تجاري1

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد: 184 

التاريخ: 2017/5/23 
العدد: 188 

التاريخ: 2017/5/28 

القيمة التقديرية سنويامساحتهرقمه وموقعهنوع الملكت

4800000 اربعة ماليين 5271/22م369/192 االعيميكازينو1
وثمانمائة الف دينار 
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عبطان: نأمل من رئيس االحتاد اآلسيوي حضور مباراة رفع احلظر يف ملعب كربالء
        بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير الشباب والرياضة عبدالحسني 
للعراقييني  مباركتيه  خيال  عبطيان، 
نجياح لقياء املنتخب الوطنيي ونظريه 
االردنيي يف البيرة اميس، عىل رضورة 
التفكري باكمال مرشوع رفع الحظر عن 

املاعب«.
وقيال عبطان، يف بيان تلقت »املسيتقبل 
العراقيي«  نسيخة منيه »منيذ الصباح 
الباكير افكير يف رضورة تقديم الشيكر 
والثناء لكل من سياهم يف انجاح املباراة 
يف البيرة الفيحياء، ولكين براحية 
سوف لن اكون موفقا يف ذلك الن اسباب 
النجاح واملشياركني فيه كثريين جدا بل 
ومين دون مجاملة اقول اغلب الشيعب 

العراقي شارك يف هذا العمل الوطني«.
واضياف، »اعزائي دعونا نطوي صفحة 
الكبيرية  باملهيام  أميس، ونفكير  ليلية 
االخيرى التيي تنتظرنا سيواء يف اكمال 
مرشوع رفع الحظر أو اكمال املنشيآت 
الرياضيية وكذلك تحقييق االنجازات يف 

كافة املحافل«.
وتابع عبطان، »علينا التخطيط للوصول 

اىل القمة فأنتم لها«.
واحتضنيت محافظة البرة ، اول لقاء 
بيني املنتخيب الوطني ونظيريه األردني 
بعيد قيرار الفيفا القيايض برفع الحظر 
الجزئي عين املاعب العراقيية، وانتهت 
املبياراة بفيوز املنتخب الوطنيي بهدف 

مقابل ال يشء للمنتخب األردني
كما اكد عبطان، عىل عمق العاقات التي 
تربط العراق مع االردن يف شتى املجاالت 

والسيما يف املجالني الشبابي والريايض.
 واضاف عبطان يف تريح له ان »زيارة 
ابن الحسني اىل العراق تبني اهمية تعزيز 
العاقات التي تجمع بني العراق واالردن، 
مثمنيا موقفيه الداعم للعيراق يف قضية 

رفيع الحظر عن كيرة القيدم العراقية، 
وتأكييده عىل خيوض املنتخيب األردني 

اللقياء اليودي مع العيراق ليكيون اول 
منتخيب يزور البرة بعيد قرار االتحاد 

اليدويل لكرة القدم )فيفيا( برفع الحظر 
الجزئي عن املاعب الرياضية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن أمله 
بزيارة رئيس االتحاد اآلسييوي الشييخ 

سلمان بن ابراهيم آل خليفة العراق.
وقال عبطيان ان »نجاح العيراق يف أول 

اختبيار رسيمي دويل لرفيع الحظر عن 
املاعيب الرياضية جياء بجهود وتظافر 
الجمييع والسييما بعيد قيرار االتحياد 
اليدويل لكرة القدم }فيفيا{ برفع الحظر 
الجزئيي عين ماعيب البيرة وكرباء 
واربيل، مثنيا عىل مواقف رئيس االتحاد 
االسييوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن 
ابراهيم تجاه العراق وشيعبه ورياضيه 

ودعمه الكبري مللف رفع الحظر«.
وأضياف »اننيا نأمل من رئييس االتحاد 
االسييوي لكيرة القيدم زييارة العيراق 
وحضور املبياراة املقبلة يف ملعب كرباء 
اليدويل يف اطيار مسياعي العيراق لرفع 

الحظر الكيل عن املاعب الرياضية«.
وأكد عبطيان »أنه كان واثقيا من قدرة 
العيراق عيىل اجتيياز االختبيار االول يف 
ملعب البرة والذي سييزيد من همتنا 
وطموحاتنا للميض قدما يف اقامة املباراة 
املقبلية يف ملعيب كرباء اليدويل ومن ثم 
املطالبية برفيع الحظر اليكيل وتضييف 

البطوالت واملباريات الدولية يف العراق«.
وحرض املبياراة التي أقيميت عىل ملعب 
جذع النخلية، أكثر مين 60 ألف متفرج 

بتنظيم إداري وجماهريي عاٍل ومبهر.
مين جانب آخير طالبت وزارة الشيباب 
والرياضة، الحكومة املحلية يف محافظة 
كرباء بتأهيل املناطيق املحيطة بملعب 

كرباء الدويل.
والرياضية  الشيباب  وزيير  وقيال 
عبدالحسيني عبطان، نطالب »الحكومة 
الشيوارع  بتأهييل  كربياء  يف  املحليية 
واملنطقة املحيطة بملعب كرباء الدويل، 
قبيل اقامة مباراة وديية عىل هذا امللعب 
الجمييل«. واشيار اىل ان »اتحياد كيرة 
القدم العراقي مستمر باالتصال لتحديد 
املنتخب الضيف الذي سييخوض مباراة 
وديية ميع منتخبنيا الوطنيي يف ملعب 

كرباء املقدسة«.

أكد على ضرورة التفكري مبهام رفع احلظر واكمال املنشآت الرياضية

اليوم .. منتخب العراق يطري لإلمارات ملواجهة كوريا
              بغداد/ المستقبل العراقي

يغيادر صبياح الييوم، المنتخيب الوطني 
العراقيي، متوجهيا إليى دولية اإلميارات 
المبياراة  لخيوض  المتحيدة،  العربيية 
التجريبيية الثانية أمام كورييا الجنوبية، 

في السيابع من الشهر الجاري، في مدينة 
العين.

إن  وقيال مصيدر مقيرب مين االتحياد، 
المدرب باسم قاسم، سيبعد 3 العبين من 
التشكيلة التي خاضت مباراة األردن، التي 
انتهت لمصلحة المنتخيب العراقي بهدف 

عياء عبد الزهيرة، كون الفريق سييغادر 
بتشكيلة تضم 23 العبا فقط.

اثنيين  العبيين  أن  المصيدر  وأوضيح 
سينضمان إلى بعثة المنتخب في اإلمارات، 
هما ريبين سيوالقا العب نيادي إيفليروم 
النرويجيي، وبيروا نيوري المحتيرف في 

نادي أوسترسود السويدي، وسيشتركان 
ميع المنتخب في مبياراة كوريا الجنوبية 
العيراق  منتخيب  ويسيتعد  التجريبيية. 
للقاء اليابان، في الثالث عشير من الشهر 
الجياري، في إييران، في إطيار تصفيات 

كأس العالم 2018.

إسدال الستار عىل مسرية إبرامهيوفيتش بمرسح األحالم

جريو يكرر رقاًم مميزًا عمره 17 عامًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد لن 
يجدد تعاقد مهاجمه السيويدي زالتان إبراهيموفيتش، 

لموسم آخر.
وانضيم زالتيان، 35 عاًميا، إلى مسيرح األحيام “أولد 
ترافيورد”، فيي صييف 2016 قادًميا من باريس سيان 

جيرميان فيي صفقية انتقال حير، بعقد يمتد لموسيم 
واحد، مع خيار التمديد لعام آخر.

وقيال مصدر مقيرب مين البرتغالي جوزييه مورينيو، 
مدرب الفريق لصحيفة “ديلي سيتار”، إّن اإلصابة التي 
تعرض لها زالتان بقطع في الرباط الصليبي، هي السبب 
فيي اسيتبعاد خييار تمديد عقيده مع الفريق، لموسيم 
إضافي. وتعرض )إبرا( لإلصابة في مباراة الشيياطين 

الحمير، أميام أندرلخيت البلجيكيي بإيياب ربيع نهائي 
اليدوري األوروبيي، والتي سيتغيبه عين الماعب فترة 
طويلية. ويضع مانشسيتر يونايتيد، البلجيكي روميلو 

لوكاكيو، مهاجم إيفرتون، خياًرا رئيسيًيا لتعويض 
رحيل إبراهيموفيتيش، باإلضافة للثنائي ألفارو 

موراتيا، العب رييال مدريد، وأندرييا بيلوتي، 
مهاجم تورينو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

سلَّطت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الضوء على تألق 
أوليفيه جيرو، مهاجم أرسنال، في اللقاء الودي 
الذي انتهى بفوز كاسح لمنتخب فرنسا 

على بارجواي )5-0(، “.
وأشيارت الصحيفة الفرنسيية، إلى 
أن الثاثيية التيي سيجلها جييرو، 
جعلته أول العب بصفوف منتخب 
فرنسيا، يحقق هذا اإلنجاز سواء 
في مباراة ودية، أو رسيمية منذ 

17 عاًما.

وأضافيت أن “مهاجيم أرسينال، كيرر بهذا 
الهاترييك، ميا حققيه دافييد تريزيجيه نجم 

يوفنتوس، وموناكو السيابق، عندما سيجل 3 
أهيداف في مباراة ودية انتهت بفوز فرنسيا على 

نجوم العاليم في مباراة ودية أقيمت في أغسيطس 
2000، وشيارك بها العبون مثل الحيارس األلماني 
والنجيم  دونجيا،  والبرازيليي  كوبكيه،  أندريياس 

اإليطالي روبرتو باجيو
ولفتيت “ليكيب” إلى أن أوليفيه جيرو، واصل تألقه 
في المباريات الودية لمنتخب فرنسيا، حيث سجل 7 
من أصل آخر 13 هدًفا، كما سيجل 16 هدًفا في آخر 

16 مباراة سواء ودية، أو رسمية.

ريال مدريد ومانشسرت يونايتد 
خيططان للصفقة األضخم يف التاريخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

فتيح نيادي رييال مدرييد اإلسيباني، باب 
التفاوض مع مانشستر يونايتد اإلنجليزي، 
من أجل بييع الويلزي جارييث بيل، خال 

سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفية “إندبندنت” البريطانية 
أّن مصيادر لهيا فيي الناديين، أكيدت فتح 
باب المفاوضات حيول إمكانية ضم يونايتد 
لبيل، فيي الوقت الذي يرغيب فيه الملكي 
ملييون   100 عليى  بالحصيول 
إسترليني، للموافقة على بيعه، 
وذلك لكي يتمكن من التعاقد 
كيلييان  الفرنسيي  ميع 
مبابيي، مين موناكيو، أو 
البلجيكيي، إيدين هازارد، 
تشيلسيي  ألعاب  صانيع 

اإلنجليزي.
الصفقية،  تميت  وإذا 
بالمقابيل اليذي يطلبيه 
رييال مدرييد، فيإن بيل 
الصفييقية  سييصبح 
األغليى فيي التاريخ، 
متفوقيا عليى بيول 
بوجبيا، الذي ضمه 
نشسييييتر  ما

يونايتيد مين يوفنتيوس بحوالي 89 ملييون جنيه 
إسترليني.

 وانضم بيل لصفوف رييال مدريد في 2013 قادًما 
من توتنهام اإلنجليزي بمبلغ 86 مليون إسترليني، 
فيي الوقيت اليذي كان قريًبا فييه من مانشسيتر 
يونايتيد، ورغيم اقتنياع فلورنتينو بيرييز، رئيس 
الملكيي، بالاعيب، إال أّن كثيرة إصاباتيه قد تعجل 

برحيله.
وتعرض بيل إلصابة في نوفمبر/ تشييرين الثاني 
الماضيي، أبعدته عين الماعب 3 أشيهر، ليتعرض 
إلصابية أخرى أثناء مباراة باييرن ميونخ األلماني 
فيي ذهاب ربيع نهائيي دوري أبطيال أوروبا، قبل 
أن تتجيدد أمام برشيلونة في الكاسييكو أبريل / 
نيسيان الماضيي، ومازالت مشياركته فيي نهائي 
ضيد  السيبت،  الييوم،  مسياء  التشيامبيونزليج 

يوفنتوس اإليطالي، محل شك.
وأشارت الصحيفة إلى أّن بيل أخبر زماءه بإمكانية 
الرحيل لصفوف الشيياطين الحمير، وأنه ال يمانع 
فيي االنتقال إليهم بمبلغ أقل من ذلك، إال أّن الملكي 
يرغب في اسيتغاله إلجبار مانشستر يونايتد على 

بيع الحارس ديفيد دي خيا.
وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد 
مع مهاجم صريح، ويخطط للحصول على خدمات 
البلجيكيي روميلو لوكاكو مين إيفرتون بمبلغ 90 

مليون إسترليني.

بوفون: لن أفوز بالكرة الذهبية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يد جيانلويجي بوفون، أسيطورة يوفنتوس، أّنيه تعلم الكثير مين البرازيلي داني  أكَّ
ألفييس، ظهير الفريق األيمن، خال الموسيم الذي قضاه مع السييدة العجوز، بعد 

قدومه من برشلونة، الصيف الماضي.
وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة “سيبورت” اإلسبانية، “تعلمت من 
ألفيس التواضع”.وأوضح “رغم أّن ألفيس فاز بالعديد من البطوالت، خاصة 
القارية، إال أّنه مازال شيخًصا طيًبا يتعامل ميع زمائه بروح مرحة. أعتقد 

أن ميسي ورونالدو، متواضعان أيًضا رغم ألقابهم”.وتابع: “واجهت زين 
الديين زيدان، ميدرب ريال مدريد كاعيب. اآلن سيألعب أمامه كمدرب، 

لكني أعلم أّن عقليته لم تتغير؛ ألّنه دائًما يحب الفوز”.وتابع “في كرة 
القدم، ال يمكن أن تفوز دائًما. أتمنى أن تكون المرة التي يخسر فيها 

زييدان في األبطال أمامنا في النهائي”.وأضاف: “البعض يرشيحني 
للفيوز بالكيرة الذهبي، لكني ال أعتقيد أن هذه الجائزة سيتخرج بين 
الثنائي كريسيتيانو رونالدو، أو ليونيل ميسيي؛ ألنهما حالًيا األفضل في 

كرة القدم.

هداف نابويل: رفضت برشلونة
بسبب مييس وسواريز ونيامر

         المستقبل العراقي/ متابعة

كشف البلجيكي درايس ميرتنز، العب نابولي اإليطالي، سبب رفضه االنضمام لنادي برشلونة اإلسباني، 
والرحيل عن فريق الجنوب اإليطالي، رغم إنهاء الموسم دون بطوالت.وساهم ميرتنز في وصول فريقه 

إليى المركيز الثالث فيي ترتيب جيدول الدوري 
اإليطالي، بعد تسيجيله 28 هدًفا هذا الموسيم، 
ليصبح ثاني هدافي المسيابقة، خلف البوسني 
إيديين دجيكيو، مهاجيم روما.وقيال ميرتنيز 
نقلتهيا صحيفية “سيبورت  فيي تصريحيات 
“اإلسيبانية: “أعليم أّن برشيلونة كان مهتًميا 
بضميي للفرييق، ولكني ليم أوافق عليى اللعب 
لصالح النادي الكتالوني، ألني أعرف أّن مكاني 
سييكون على دكة االحتياط، في ظل مشياركة 
ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار”.وأوضح 
ميرتنز، أن برشيلونة ليس الفريق الوحيد الذي 
رغيب بضميه، متابًعا: “تلقيت عرضيا آخر من 
تشيلسيي اإلنجليزي، ورغم حبيي للبريميرليج 
اليذي أراه اليدوري األفضل في أوروبيا، إال أني 
رفضيت الرحيل ألني سيعيد فيي نابولي، وأود 

االستمرار مع الفريق ألطول فترة ممكنة”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن الدم�وع تحت�وي عىل مواد كيميائية مس�كنة لأللم يفرزها املخ 

عندما يبكي اإلنسان.
أن الكب�د هو العضو الوحيد ال�ذي يمكنه أن يحول الربوتينات و ما 

تحويه من أحماض أمينية إىل مادة الجلوكوز أو السكر.
أن أهم وظيفة للطحال هي تهش�يم الك�رات الدموية الحمراء التي 

أصابها الهرم و العجز و يشاركه يف هذه املهمة الكبد.
أن تن�اول الفول املدم�س يمنع اإلصاب�ة باألزمات القلبي�ة .. فهو 
يق�ي عىل ارتفاع نس�بة الكولس�رول يف ال�دم .. و بذلك يخفض 
تن�اول الف�ول املدمس نس�بة واحد باملئ�ة من املواد الت�ي تؤدي إىل 

تصلب الرشايني.
* هل تعلم أن األذن اليرسى أضعف سمعاً من األذن اليمنى.

* هل تعلم أن أقوى عضلة يف جسم اإلنسان هي عضلة الفك.
* هل تعلم أن الجسم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية.

أن بع�ض الخرضوات مثل الخي�ار و الباذنجان يمكن أن يكون لها 
تأثري ضار عىل اإلنس�ان حي�ث أثبتت البحوث أن الخي�ار لو تحول 
لون�ه من االخرضار إىل االصفرار نتج عنه مواد لها تأثري س�ام عىل 
اإلنس�ان كما أثبتت أن الخيارة املرة ذات الش�كل املع�وج لها تأثري 
س�ام عىل اإلنس�ان .. و هذه املادة الس�امة توجد يف قل�ب الخيارة 
.. كم�ا أثبت�ت البح�وث أن أكل الباذنجان بكثرة يؤث�ر عىل الجهاز 

العصبي لإلنسان.
أن عص�ري الفاكه�ة و ح�ده أو مخلوط�ه يج�ب تناول�ه يف الحال 
فاالنتظ�ار عليه يع�رض فيتامينات�ه للهواء كما أن بع�ض األنواع 

تفسد برسعة و يف مقدمتها عصري الجزر
أن أغرب إحصائية عن السمنة أفادت أن مشاهدة التليفزيون امللون 

تؤدي إىل السمنة املفرطة.

أصحاب برج الحمل حظك لليوم:املرأة من برج 
الحمل مهنياً:ال تؤج�ي يف أعمالك بل عليكي 
أن تلتزم�ي بالعق�ود املربم�ه عاطفياً:تتجه 
حيات�ك العاطفية نح�و منعطف أكثر جدية.

الرجل من برج الحمل:مهنياً:ال تكن أنانياً

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك لليوم:امل�رأة من 
برج الثور مهنياً:عليكي أن تتعلمي أس�لوب 
املناقش�ة وأن تتجنب�ي فرض آرائ�ك بالقوة 
عاطفياً:تب�ذيل الكث�ري م�ن الجه�ود إلرضاء 

الحبيب ولكنه ال يبايل.

أصحاب برج الج�وزاء حظك لليوم:املرأة من 
برج الج�وزاء مهنياً:عليك�ي أن تكوني أكثر 
ثقة بقدراتك وأن تتويل املزيد من املسؤوليات 
عاطفياً:الحبي�ب متمس�ك بك فال تخيش من 

مستقبل عالقتك به.

أصح�اب برج الرسط�ان حظ�ك لليوم:املرأة 
من برج الرسطان مهنياً:أنت اليوم يف موقف 
ق�وي وتتحكمي باألمور لصالحك عاطفياً:ال 
تنخدع�ي بال�كالم املعس�ول و رك�زي ع�ىل 

الحقيقة.

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج األسد مهنياً:تس�تعدي اليوم للكثري من 
التغ�ريات الت�ى قد تح�دث يف مجال�ك املهني 
عاطفي�اً:ال تخف�ي األرسار ع�ن الحبيب بل 

صارحيه بما تشعري.

أصح�اب برج العذراء حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الع�ذراء مهنياً:تش�عري بالقل�ق حول 
املس�تقبلية  ملش�اريعك  املحتمل�ه  النتائ�ج 
عاطفي�اً:ال تطالبي الحبيب بأمور ال تلتزمي 
أنت بها.الرجل من برج العذراء:مهنياً:مزاجك 

ليس هادئ وتبدو حساس

أصحاب برج امليزان حظك لليوم:املرأة من برج 
امليزان مهنياً:عليكي أن تحس�ني إس�تخدام 
س�لطتك ال أن تس�تغليها عاطفياً:الحبي�ب 
بحاج�ه اىل فرصة جديده كي يثبت حبه فلم 

ال تعطيها له.

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج العقرب مهنياً:ال تعممي ثقتك عىل الكل 
وكوني حذره عاطفياً:إمنحي الحبيب الحب 
ال�ذى يحتاج�ه وال تبخ�ي علي�ه بعواطفك.

الرج�ل م�ن ب�رج العقرب:مهنياً:ق�د يحدث 
جدال

أصح�اب برج القوس حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الق�وس مهنياً:تبذيل الكث�ري من الجهد 
لتنقذي أوضاع الرشكة اليوم عاطفياً:الحبيب 
يقف اىل جانبك ويس�اعدك عىل حل الصعاب 

التى تواجهك.

أصح�اب برج الج�دي حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الج�دي مهنياً:البعض يحاول أن يش�وه 
صورتك عليكي أن تواجهيهم عاطفياً:الحبيب 
متشوق اىل عبارات الغزل منك فال تبخل عليه 
بها.الرجل من برج الجدي:مهنياً:تبدو نشيطاً 

اليوم و لديك حماس للعمل و اإلنجاز 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:املرأة من برج 
الدل�و مهنياً:تجمع�ي الكثري م�ن املعلومات 
ح�ول الكث�ري م�ن األم�ور التى كان�ت تبدو 
غامض�ة بالنس�بة ل�ك عاطفياً:كون�ي أكثر 
مرونة مع الحبيب فهو ال يستحق منك هذه 

املعاملة.

الجدي�ة املفرط�ة تره�ق االعص�اب عليك ان 
تتمت�ع ببع�ض امل�رح ، كّل ش�خص يحّبك ، 
لكن كّل ش�خص يحّب ما لدي�ك أيضاَ. ترّقب 
غ�رية ممن حولك. حان الوقت لبعض الجّدية 
اليوم ، برهن بأّن�ك يمكن أن تتغلّب عىل حب 

االمتالك. أبعد الغرية ودّقق توّقعاتك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
 كجم لحم س�تيك - فلفل أس�ود بحسب الرغبة -  
4 مالع�ق كبرية زيت - 2 ثوم مف�روم فرماً ناعماً 
- ملح بحس�ب الرغبة - ملعق�ة صغرية بابريكا -  
ملعقة صغرية كارى - 1 فليفلة حمراء مقطعة اىل 
رشائح - 1 طماطم مقطعة اىل مكعبات كبرية - 1 

جزر مقطع اىل رشائح
طريقة التحضري:

 يف وع�اء متوس�ط الحجم ضعي قطع الس�تيك و 
الثوم وملعقتني من الزيت.

البابري�كا  و  املل�ح  و  االس�ود  بالفلف�ل  نّكه�ي 
والكاري.

 إخلط�ي املكونات حت�ى تتداخل واتركيه�ا جانباً 
لحواىل ساعتني.

 يف مقالة سّخني ما تبقى من كمية الزيت عىل نار 
عالية وضعي قطع الستيك بالتدريج.

 قلّبيها بواسطة ملعقة حتى تتحّمر من الجهتني.
 إبع�دي القدر عن النار وصّفي الس�تيك يف صينية 

الفرن.
 أضيفي الفليفلة و الطماطم والجزر.

 إدخي الصينية إىل فرن محمى مس�بقاً عىل حرارة 
180 درجة مئوية حتى تنضج املكونات.

 إخرجي الس�تيك مع الخضار م�ن الفرن وقدميه 
ساخناً .

الرياضة حتمي الدماغ من السكتة
للوقاية من الس�كتة الدماغية، تنصح الجمعية األملانية ألطباء الس�كتة 
الدماغي�ة باملواظبة عىل ممارس�ة رياضات قوة التحمل، مثل الس�باحة 
أو الركض أو ركوب الدراجات، بمعدل 3 مرات يف األس�بوع؛ حيث يساعد 
ذل�ك ع�ىل تخفيف العبء ع�ن األوعي�ة الدموية وخفض خطر الس�كتة 
الدماغية.كما أن اتب�اع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخرضوات 
واللحوم الخالية من الدهون واألس�ماك واإلقالع عن التدخني يساعد عىل 
الوقاي�ة من الرس�بات الجريي�ة يف األوعية الدموية، وم�ن ثم يقل خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية.وحذرت الجمعية األملانية لطب األعصاب من 
أن الش�عور بالضعف يف جانب واحد من الجس�م أو الش�عور بالتنميل يف 
الذراع أو الس�اق قد يكون عالمة تنذر باإلصابة بالس�كتة الدماغية. كما 
أن اضطراب�ات الرؤية والكالم املفاجئة تندرج ضمن العالمات التحذيرية 
الدال�ة ع�ىل اإلصابة بس�كتة دماغي�ة، والتي تس�تلزم الع�الج الفوري.

وت�ويص الجمعية باس�تدعاء فرق النج�دة يف حال االش�تباه يف اإلصابة 
بس�كتة دماغية. كما ُتويص بنقل املصاب يف أرسع وقت ممكن إىل أقرب 
مستشفى إذا كانت الحالة سيئة للغاية، مثال يف حالة االضطراب الشديد 

يف الوعي أو إذا كان املصاب يحتاج إىل عملية التنفس االصطناعي.

املوز فاكهة املرأة !
العناية بالجس�م والبرشة من أبرز املش�اكل التي تعاني منها املرأة 
خاصة خالل فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وأفاد خرباء 
الجمال أن فاكهة املوز تساعد املرأة عىل العناية برشاقتها وجمالها.

أكدت دراس�ة بريطانية حديثة أجريت بكلية إمبرييال لندن أن املوز 
له الكثري من الفوائد الصحية والجمالية للمرأة، حيث يعطي للشعر 
نعوم�ة غري طبيعية ويزيد من رطوبته ويجعل�ه أكثر حيوية..كما 
يعمل عىل تقوية البصيالت ومنع تس�اقط الش�عر، ويمنحه كثافة 
وقوة، كذلك فهو يساعد الش�عر الجاف عىل التخلص من الجفاف، 
ويجعل�ه أكث�ر نعوم�ة ويحتفظ بش�كله فرة أط�ول، ويعمل عىل 
إصالح الشعر التالف، أيضا يحمي املوز البرشة من ظهور التجاعيد، 
ول�ه قدرة يف معالجة حب الشباب.وتش�ري الدكت�ورة ندى أبوالخري 
املتخصص�ة يف التغذي�ة العالجي�ة إىل أن للم�وز العديد م�ن الفوائد 
التجميلي�ة التي يجب اس�تغاللها واالس�تفادة منها ق�در اإلمكان، 
حيث يمكن اس�تخدام عجني املوز وحك فروة الرأس بواسطته مرة 
واحدة يف األس�بوع، مما يؤدي إىل تنش�يط ال�دورة الدموية وتفتيح 

املسام وعالج مشاكل تساقط الشعر.

»طني اجلامل«.. ينابيع الستعادة الشباب !
تجت�ذب حمام�ات الطني يف والي�ة موغال الركية، س�نويا، اآلالف من 
الس�اعني إىل الجمال واس�تعادة الش�باب، م�ن جميع أنح�اء العالم..

وتش�ري الوثائق التاريخي�ة إىل أن الحمامات وينابيع مياه س�لطانية 
املعدنية الحارة املجاورة لها كانت تستخدم لالستجمام منذ قبل امليالد 
بمئة عام.ويمكن الوصول بس�هولة إىل ينابيع مياه سلطانية الواقعة 
يف منطقة كوجغيز بوالية موغال جنوبي تركيا، وتحديدا عىل ش�واطئ 
بحرية كوجغيز، باس�تخدام القوارب من املناطق الس�ياحية املجاورة 
مث�ل مرمرامريس وفتحي�ة وبودروم وأنطاليا.وتوض�ح اإلحصائيات 
أن الحمام�ات الطينية تس�تقبل نح�و 150 ألف زائر س�نويا، ويصل 
عدد زائريه�ا إىل 3 آالف زائر محي وأجنبي يوميا خالل فصل الصيف.

ويعتقد املتوافدون عىل هذه الحمامات أن طينها يشفي من األمراض 
الجلدية، ويجعل الجلد أكثر نضارة وجماال، لذلك يطلقون عليه “طني 
الجمال”.وقال املس�ؤول عن ينابيع مياه سلطانية يف بلدية كوجغيز، 
إبراهيم يلدريم، إن درجة ح�رارة الحمامات الطينية وحمامات املياه 

املعدنية تراوح ما بني 39 و40 درجة مئوية طوال العام.

الحباي�ب  o س�ت  قديم�ة  كنعاني�ة  1مدين�ة 
2عاصم�ة توغ�و االفريقي�ة o أول فدائي�ة يف 
االس�الم )معكوس�ة( 3أصبح لين�ا o مصائب 
4ج�رس الهوة o مرك�ز التحكم 5دول�ة أوربية 
رشقي�ة o ب�رد 6متش�ابهان o وح�دة قي�اس 
متناهي�ة الصغر 7قاطنات o ظل )معكوس�ة( 
8صاح�ب قصة البؤس�اء )أو البائس�ون( 9يف 
الس�يارة لتحريكه�ا يف االتجاه�ات o تش�د به 
الخيمة 10لعبة منضدية بلغ عدد الكتب املؤلفة 

حولها نحو 330 ألف كتاب o حيوان ولود

1حارضة العرب االنباط o أثاث
2متش�ابهان o ق�دك 3حزن ش�ديد o علقم 
)معكوس�ة( o نظرت بانتباه 4االسم األول 
من ش�اعر عربي تونيس o يرقى إليه اليقني 
5ول�د o مراعي 6يتألم بص�وت o قدم هدية 
7ثلث�ا ت�اج o الش�اعر صاح�ب الكوميدي�ا 
اإللهي�ة 8متش�ابهات o م�كان منخف�ض 
9صاحب نظرية وقانون الجاذبية 10شجرة 
تعي�ش يف مي�اه البحر املالح�ة o ينام فصل 

الشتاء

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..ستيك بالكاري
تكنولوجيا اللمس تستهوي الدالفني حتت املاءطب

صّمم�ت مجموع�ة م�ن الباحث�ني يف والية 
ماريلن�د األمريكي�ة يف إط�ار بح�ث يهدف 
لدراس�ة س�لوك الدالف�ني، شاش�ة تعم�ل 
باللمس تحت املاء تسمح للدالفني بالتفاعل 

معها.
وقام الباحثون املرشفون عىل البحث بنرش 
تس�جيل مصور عىل موق�ع يوتيوب يظهر 
الدالفني وهي تلعب لعب�ة “واك أمول” عرب 

ملس أسماك موجودة عىل الشاشة.
وعم�ل باحثون من جامع�ة روكفلر وكلية 
هنر بمدينة بالتيمور معا لتصميم شاشة 
تعم�ل باللمس بلغ حجمها 8 أقدام الختبار 
مقدرة الدالفني عىل التفاعل مع ما حولها.

تطبيق�ات  باحتوائه�ا  الشاش�ة  وتتمي�ز 
صديق�ة للدالف�ني تس�مح له�ا بالتفاع�ل 
مع نظام س�لس يتعقب ح�ركات الدالفني 

برصيا.
وق�ال عال�م الفيزي�اء الحيوية مارس�يلو 
ماغناسكو “كان من الصعب إيجاد طريقة 
آمنة بش�كل تام لدراسة الس�لوك التفاعي 
للدالف�ني، إال أن ه�ذه الشاش�ة أتاح�ت لنا 
فرصة فريدة للقيام بهذه الدراسة”.ووفقا 
ملوقع “يو بي آي” اإللكروني، فإن العلماء 
قام�وا بإعداد جه�از تعقب متط�ور يتابع 
تس�جيل س�لوك الدالفني وطريقة تفاعلها 

مع التكنولوجيا الحديثة.
وكان�ت دراس�ة أمريكية س�ابقة أكدت أن 
الدالفني تتمت�ع بأقوى ذاكرة حتى اآلن بني 

األنواع غري البرشية مقارنة باألفيال.

أول وأضخم مصنع لتنقية الغالف اجلوي

الس�ويرسية  الرشك�ة  أطلق�ت 
»Climeworks« أول وأكرب مصنع 
يف العال�م، لتنقية الغ�الف الجوي 

لألرض من ثاني أكسيد الكربون.
ويعم�ل املصنع، الذي يقع بالقرب 
أو   DAC بتقني�ة  زيوري�خ،  م�ن 
م�ا يع�رف ب�� »التق�اط اله�واء 
مبارشة«. وتستخدم هذه التقنية 
م�واد تصفي�ة ليفي�ة مكونة من 
اإلس�فنج املش�بع بمواد كيميائية 
خاص�ة، حيث يتم تنظي�ف الهواء 
امل�ار من خالل هذا الفلر من ثاني 
تس�تخدم  الكربون.كم�ا  أكس�يد 
تقنية مش�ابهة يف محطة الفضاء 
الدولي�ة والغواصات. ومن املتوقع 

أن يجم�ع املصن�ع س�نويا قرابة 
900 طن من الغاز )البرش يخلفون 
س�نويا 40 مليار طن من الغازات 
الح�راري(،  لالحتب�اس  املس�ببة 
وهو م�ا يع�ادل انبعاث�ات غازية 
ع�ن 200 س�يارة. ثم م�ن املتوقع 
أن يتم بيعها للمزارعني، عىل وجه 
الخصوص، الس�تخدامها يف زراعة 
األكاديمي�ة  أن  الخرضوات.يذك�ر 
الوطنية للعلوم والهندس�ة والطب 
ق�د  كان�ت  املتح�دة،  الوالي�ات  يف 
أصدرت تقريرا أش�ارت فيه إىل أن 
أنشطة هذه الرشكات لن تؤدي إىل 
انخفاض انبعاث الغازات املس�ببة 

لالحتباس الحراري.
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العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

1- تدعو الرشكة العامة ملوانئ العراق )احدى تشتكيالت وزارة النقل( كافة الرشكات املختصة يف ادارة وتشتغيل موانئ الحاويات لالشتراك يف مناقصة التشغيل 
املشرك الت BOT لجزء من ميناء الفاو الكبري وتحديداً )Terminal-A( الذي سيقام يف شبه جزيرة الفاو عىل قناة خور عبدالله.

2- وزارة النقل قد كلفت الرشكة العامة ملوانئ العراق )احدى تشكيالت الوزارة( لتكون الجهة التنفيذية فيما يخص اجراءات املناقصة وتنفيذ املرشوع.
3- يمول املرشوع من عوائد تشغيل محطة الحاويات ويتم االتفاق الحقا بني الطرفني عىل حصة كل طرف من العوائد.

4- يتم االنشاء وفق رشوط فيديك - الكتاب االصفر.
5- يكون صاحب االمتياز مسؤول عن اعمال التشغيل والصيانة ملحطة الحاويات وتحت سيطرة املوانئ قبل عملية التحويل يف نهاية فرة االمتياز.

6- االعمال املطلوب تنفيذها هي:
- اعمال حفر بحري لحوض امليناء والقناة املالحية يف تربة طينية بحدود )35( مليون مر مكعب.

- الدفن بالبحر باستخدام املواد الناجمة عن الحفر البحري بعد املعالجة بحدود )11( مليون مر مكعب
- اعمال التكتيف بالحجر حوال )250000( مر مكعب.

- بناء منشآت االرصفة بطول )1750( مر تسمح بزيادة حفر االعماق مستقبال للوصول اىل غاطس 18 مر.
- توسعة الكارس الغربي من خالل دفن حوايل )1.5( مليون مر مكعب.

. Terminal - A انشاء طرق بطول 4 كم مع اعمال ترابية بحدود )0.5( مليون مر مكعب لربط الطريق مع محطة الحاويات -
- انشاء ساحة حاويات بأبعاد )1750( مر * )500( مر تتضمن اعمال التبليط، تجهيز املعدات، وانشاء االبنية.

- تأمني خدمات املاء والكهرباء والخدمات االخرى الالزمة لتشغيل امليناء.
- انشاء طريق الذي يربط ميناء الفاو بميناء ام قرص بطول )80( كم مع نفق خور الزبري بطول )2( كم مع املقربات.

- كذلك يأخذ صاحب االمتياز يف نظر االعتبار قيامه بتمويل كلفة الجزء املتبقي من كارس االمواج الغربي والذي يعادل )200( مليون يورو تقريبا«.
7- رشوط االمتياز )فرة االمتياز، العوائد، االجور، الخ..( تقدم من قبل املناقص ضمن الربنامج الذي سريفقه مع وثائق العطاء.

8- ان تكون الرشكات الراغبة قد صممت، وانشتأت عىل االقل منشتآت موانئ بمواصفات وابعاد مماثلة وبنفس البيئة والظروف، وان تكون، قد ادارت/ او تحت 
ادارتها حاليا« عىل االقل ميناء حاويات مماثل )مماثل يعني مقارب بالقياستات والحجم( خالل العرشين ستنة االخرية، وان يكون لديها حجم تداول خالل كل 

سنة من السنوات الثالثة االخرية )2012، 2013، 2014( 500 مليون يورو كحد ادنى.
9- عىل الرشكات الراغبة ان ترشك مستبقا« خالل مرحلة التأهيل املستبق مرصف او مصارف عاملية خاصة بحصة محددة يف ملف التأهيل املستبق لغرض دعم 
التدفتق النقتدي املايل املطلوب لتنفيذ املرشوع. كل رشكة يجب ان تقدم املرصف/ املصارف ضمن قواعد حرصية واملرصف او املصارف يجب ان تؤكد يف الخطوات 

الالحقة من املناقصة يف حال تأهلت الرشكة.
10- تكون االجراءات من خالل مناقصة تنافسية دولية عىل مرحلتني: املرحلة االوىل ستكون التأهيل املسبق، اما املرحلة الثانية فهي مرحلة تقديم العطاءات عىل 

أسس املقارنة من الناحيتني الفنية واملالية.
11- ملف املناقصة ملرحلة التأهيل املستبق ستيكون باللغة االنكليزية والذي يمكن الحصول عليه من قبل الرشكات الراغبة بعد تقديم طلب تستجيل تحريري اىل 

fawgport.pm@gmail.com  :عنوان الربيد االلكروني التايل
وذلك يف موعد اقصاه 15/ 6/ 2017 . يجب ان يتضمن الطلب املعلومات الخاصة بالرشكة صاحبة الطلب مثل: استم الرشكة، جنستيتها، عنوان الرشكة، عنوان 

الربيد االلكروني املعتمد، رقم التلفون، وصف موجز عن االعمال املماثلة، الخ..
عىل ان يوقع الطلب من قبل املدير املفوض للرشكة او الشخص املخول رسميا«.

12- سيتم التعامل فقط مع الرشكات/ التحالف التي تسجل وفق الفقرة )11( اعاله فيما يخص اجراءات التأهيل املسبق واصدار القائمة املخترصة
 )short- list(. ويتم اعتماد التحالف اذا كان مسجال« ككيان منفصل او ان جميع االعضاء الداخلني يف التحالف مسجلني.

13- وثائتق املناقصتة للمرحلة الثانية ستستلم فقط للترشكات/ التحالفات التتي دخلت ضمن القائمة املختترصة وذلك مقابل دفع مبلغ غتري قابل للرد قدره 
)15.000( خمستة عرش الف يورو. يف كل االحوال لن يتم ارستال الوثائق وانما يتم استتالمها من مقر الرشكة العامة ملوانئ العراق لغاية التاريخ الذي سيحدد يف 

ارشادات املناقصة الحقا«.
14- الرشكات التي تدخل ضمن القائمة املخترصة وتوجه لها الدعوة لتقديم عطاءاتها، يجب ان تقدم ضمن العرض النستخة االصلية من ضمان العطاء بمبلغ 

)5.000.000( خمسة مليون يورو صادرة من بنك رئييس كما سيبني يف وثائق املناقصة.
15- يؤخذ بنظر االعتبار املبالغ املرصوفة واملوجودات الخاصة باملرشوع والتي قامت الحكومة العراقية بتمويلها وتشمل:

- املبالغ املرصوفة عىل الخدمات االستشارية والهندسية للمرشوع سواء ألعداد التصاميم او االرشاف عىل التنفيذ والتي بلغت كلفتها حوايل )100( مليون يورو
- كلف تنفيذ كارس االمواج الرشقي وكارس االمواج الغربي والتي بلغت حوايل )600( مليون يورو

- استمالك االرايض املحاذية للميناء والتي تقدر مساحتها ب )100( كيلو مر مربع، باالضافة اىل مساحة حوض امليناء التي تقدر ب )50( كيلو مر مربع
- مصاريف اخرى متفرقة تتعلق بادارة املرشوع واالمور املالية املتعلقة بفتح االعتمادات املالية.

اعالن مناقصة تشغيل مشرتك )BOT( ملحطة احلاويات )A( يف ميناء الفاو الكبري
اعالن التأهيل املسبق - حزيران 2017 


