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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا رأيَت مظلوماً فأِعْنُه 

على الّظالم

ص3القوات األمنية تقاتل يف العياضية »آخر ناحية« بتلعفر

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 
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ص6 بحضور وزير النقل..  املؤانى تفتتح عطاءات بناء املرحلة االوىل مليناء الفاو الكبري 

ص3

ص2

ص6

ص2

ص2

ص4 الشعب الرتكي يستأنف »مسرية العدالة« ضد استبداد أردوغان

تيار احلكمة يدعو العبادي اىل تطبيق »اجراءات حازمة« لفرض االمن يف البرصة
حمافظ بغداد يفتح آفاق تعاون جديد مع احلكومة الفرنسية لتمويل وتطوير حمطات تصفية املاء 
رئيس اجلمهورية يدين تفجريات بغداد ويؤكد: لن متر بال »قصاص عادل«
الدفاع الربملانية: حمافظ كركوك فشل يف احلفاظ عىل أمن املواطنني

»خطط جديدة« ملسك احلدود مع سوريا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ناقش املجل�س الوزاري لألم�ن الوطني 
برئاس�ة رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي 
الخطط املوضوعة لتأم�ن الحدود العراقية 
الس�ورية يف االنبار، وفيما ص�ادق القضاء 
ع�ى إقال�ة صهي�ب ال�رواوي م�ن منصب 
املحاف�ظ، يجتمع مجل�س محافظة االنبار 

اليوم الختيار محافظ جديد.
وبح�ث املجلس الوزاري لألم�ن الوطني 
برئاس�ة رئيس الوزراء حيدر العبادي سري 
عملية تحرير تلعفر والتقدم الكبري للقوات 
بتحرير الجزء األكرب من القضاء، إضافة إىل 

االستعدادات لتحرير بقية املناطق،
كم�ا بح�ث املجلس، وف�ق بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، الخطط 
املوضوعة لتأمن الحدود العراقية السورية، 
واتخ�ذ مجموع�ة م�ن التوجيه�ات يف م�ا 
يخص إعادة النازحن إىل املناطق املحررة يف 
محافظة نينوى، ووافق املجلس عى توقيع 
مذكرة تفاهم يف مجال التعاون العس�كري 

بن وزارتي الدفاع العراقية والكرواتية.
وج�اءت االس�تعدادات العراقي�ة ه�ذه 
لتأم�ن الحدود مع س�وريا إثر إعالن حزب 
الل�ه اللبنان�ي أن قافل�ة عن�ارص تنظي�م 
»داع�ش« وعائالته�م س�ّتتجه إىل مدين�ة 

البوكم�ال يف ري�ف دي�ر الزور، وف�ق ما تّم 
اإلتفاق عليه. 

والبوكمال مدينة س�ورية حدودية تقع 
ع�ى الضفة اليمن�ى لنهر الف�رات يف رشق 
سوريا عى مسافة 8 كيلومرتات من الحدود 

السورية العراقية. 
وكش�ف الحزب أن قافلة عنارص داعش 
ستنسحب من الحدود اللبنانية السورية إىل 
مدينة البوكمال الس�ورية يف ريف دير الزور 
الرشق�ي عرب اتف�اق بن الطرف�ن، وافقت 

عليه دمشق. 

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

نش�ر  االثني�ن،  أم�س  روس�يا،  اعلن�ت 
غواصتي�ن جديدتي�ن في البحر المتوس�ط 
الذي عادت اليه بقوة في السنوات االخيرة، 
وحيث تستخدم قاعدة بحرية في طرطوس، 

شمال غرب سوريا التي تشهد نزاعا داميا.
واعل�ن االس�طول الروس�ي ف�ي البحر 
االس�ود الذي تنتم�ي الي�ه الغواصتان، في 
بي�ان، ان الغواصتي�ن كولبين�و وفيليك�ي 

نوفغورود »وصلتا الى البحر المتوسط«.
واض�اف البي�ان ان هاتي�ن الغواصتي�ن 
اللتي�ن تس�يران بالدي�زل، وهما نس�ختان 

محدثت�ان من غواصات فئة »كيلو« حس�ب 
مصطلح حلف ش�مال االطلسي، قد وضعتا 
ال�ى  وتنضم�ان   2016 ف�ي  الخدم�ة  ف�ي 
»المجموعة الدائمة لألس�طول الروسي في 
المتوس�ط«. ومن�ذ بداية تدخله العس�كري 
في س�وريا، نشر الجيش الروسي غواصات 
وسفنا حربية، وحاملته الوحيدة للطائرات، 
طوال اشهر في البحر المتوسط، باالضافة 
الى عش�رات الطائرات المقاتلة والقاذفات 
الت�ي تنطلق م�ن قاع�دة حميمي�م القريبة 
من الالذقية. وف�ي اواخر كانون األول، امر 
الرئي�س الروس�ي فالديمير بوتي�ن بتكبير 
المنش�آت الروسية في مرفأ طرطوس التي 

يفت�رض ان تصب�ح قاعدة بحرية روس�ية 
دائم�ة. واعلن�ت وزارة الدفاع الروس�ية ان 
موس�كو ودمش�ق وقعتا في كانون الثاني، 
اتفاق�ا ين�ص على ان في االمكان نش�ر 11 
سفينة عسكرية بما فيها السفن التي تعمل 
بالدف�ع الن�ووي، ف�ي طرطوس ف�ي وقت 
واح�د.  والس�فن الروس�ية قبالة س�واحل 
س�وريا تحم�ل منظوم�ات صواري�خ اس-

باس�تيون  ومنظوم�ات  واس300-   400
للدفاع الس�احلي الموج�ودة على االراضي 
الس�ورية. وتفيد ارقام رسمية للعام 2016 
ان حوالى 4300 عسكري روسي ينتشرون 

في سوريا.

روسيا تنرش غواصتني يف البحر املتوسط

القضاء يصادق على إقالة الراوي.. واليوم جملس احملافظة جيتمع الختيار حمافظ جديد لالنبار

الربملان يعد بتشكيل مفوضية انتخابات جديدة قريبا.. ويشدد عىل »حتسني« دخل الفرد

ارسائيل و »داعش«
 أبرز اخلارسين يف احلرب 

الـسـوريـة

حمافظ البرصة اجلديد  
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حمافظ كربالء يبحث مع الداخلية تنصيب منظومة كامريات مراقبة متطورة
         بغداد / المستقبل العراقي

بحث محافظ كربالء عقيل الطريحي 
مع مدي�ر عام اتص�االت وزارة الداخلية 
ومدير اإلتص�االت والنظ�م واملعلوماتية 
لرطة كربالء م�روع الوزارة الخاص 
بتنصي�ب منظوم�ة كام�رات مراقب�ة 
عم�وم  يف  الج�ودة  وعالي�ة  متط�ورة 

املحافظة .
الرس�مي  للمتح�دث  بي�ان  وذك�ر 
ملديرية رشطة محافظة كربالء املقدسة 
واملنش�آت تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه ان »رئيس اللجن�ة األمنية 

العليا محافظ كربالء املقدسة استقبل 
واس�تقبل يف ديوان مبن�ى املحافظة 
الداخلي�ة  وزارة  اتص�االت  ع�ام  مدي�ر 
ومدير اإلتص�االت والنظ�م واملعلوماتية 
لرط�ة كرب�الء حي�ث ت�داول الحديث 
بعد اإلس�تقبال والضيافة حول مناقشة 
التطور الحاصل يف منظومات االتصاالت 

االمنية ودراسة مروع الوزارة الخاص 
بتنصي�ب منظوم�ة كام�رات مراقب�ة 
عم�وم  يف  الج�ودة  وعالي�ة  متط�ورة 
املحافظة ألهميتها االمنية كونها محط 
رحال ملالي�ن الزائرين م�ن كافة أنحاء 
العالم ، وهذا ما يتطلب من الجميع بذل 
جهود استثنائية وكبرة الستتباب االمن 
والنظام يف مدينة س�يد الش�هداء اإلمام 

الحسن عليه السالم، 
وبحس�ب البيان اش�اد املحافظ من 
جانبه ب�« الجه�ود املتميزة التي تبذلها 
قوات الرطة يف بس�ط االم�ن«، مثمناً 
يف الوق�ت ذات�ه » الجهود الكب�رة ملدير 
اتصاالت رشطة كربالء، العقيد املهندس 
عامر داخل سلمان العامري ملا قدمه من 
تحس�ن وتطوير ملنظوم�ات االتصاالت 
السلكية والالسلكية والعمل عىل شبكات 
تب�ادل املعلوم�ات املؤمنة التي تس�اعد 
عىل ديمومة االمن واالستقرار يف املدينة 

املقدسة وربوع ارض الوطن الغايل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�ّد املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق االنس�ان ان خطف 
النساء النازحات من مخيمات كركوك وقتلهن »انتهاك 
خطر«، مبينة ان ذلك يعيد لالذهان ما اقرتفه »داعش« 
بح�ق األزيديات، فيما هاجم عضو لجنة أمنية محافظ 
كرك�وك نجم الدي�ن كريم، متهما إياه بالفش�ل بإدارة 

شؤون املحافظة.
وقال�ت مف�وض مفوضية حق�وق االنس�ان وحدة 
الجمي�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »عملية خطف النس�اء النازحات من املخيمات 
وقتله�ن ورميه�ن والتي ج�رت مؤخ�را يف كركوك هو 
انته�اك خطر ومؤس�ف ومخج�ل تتعرض ل�ه كرامة 
وحرم�ة امل�رأة العراقية«، مبين�ة ان »ذلك ال يتناس�ب 
وعظمة امل�رأة العراقية وحرمتها التي صانتها الرائع 

السماوية وحفظها الدستور والقوانن واالعراف«.
كرك�وك  يف  املحلي�ة  »االدارة  الجمي�ي  وحمل�ت 
مس�ؤولية اي خرق أنس�اني تتعرض ل�ه العراقيات«، 
داعية اىل »حماية مواطني كركوك وخاصة النس�اء من 
االعتداءات«. وتابعت ان »ه�ذا الحدث يعيد لالذهان ما 
اقرتف�ه داعش املجرم بح�ق بناتنا األزيدي�ات، وان من 
أقرتف هذا االنتهاك االنس�اني بحق نس�اء املخيمات ال 
يقل خط�ورة عن أجرام داعش االس�ود«، مبدية قلقها 
»ع�ىل م�ؤرش حق�وق االنس�ان يف العراق وال�ذي يجب 
حمايته م�ن الرتاجع من خالل تبن�ي الحكومة حماية 
العراقي�ن كافة«. بدوره، هاجم عض�و اللجنة األمنية 
يف الربمل�ان محمد الكربويل محاف�ظ كركوك نجم الدين 

كريم، متهما إياه بالفشل بإدارة شؤون املحافظة.
وق�ال الكربويل يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »عىل محافظ كركوك وهو رئيس اللجنة 
االمنية للمحافظة مراجعة املوقف االمني ليوم الخميس 

24 اب 2017 املرسل من مديرية مكافحة اجرام كركوك 
/ ش�عبة الخطف والتي ثبتت واقعة االخبار التي قامت 
به�ا املواطن�ة )غ. ع. ا / تول�د 1983/ س�كنة كركوك 
- حي الن�داء ( للتبليغ عن قيام عصابة مس�لحة فجر 
يوم 23 آب 2017 مكونة من ثالثة اشخاص باختطاف 
املدعوت�ن ) ف . ح . ا / تول�د 1961 و ع. ا. ك / تول�د 
1970( والس�اكنتن محافظ�ة كرك�وك - ح�ي النداء، 
واقتياده�م اىل جه�ة مجهولة، وهما نف�س الضحيتن 
الت�ي وج�دت جثثهما فيم�ا بعد وهو يف صل�ب مهامه 

كمحافظ ومؤتمن عىل ارواح مواطني محافظته«.
وأض�اف بالق�ول، »نس�تغرب م�ن ث�ورة محاف�ظ 
كركوك وتوزي�ع اتهاماته بالخيانة والفس�اد بالجملة 
عىل ش�خصيات وكتل سياس�ية ونواب برمل�ان يمثلون 
الش�عب العراق�ي ب�كل محافظات�ه، دون ان ي�درك ان 
عملي�ات الخطف والحرق والتهج�ر والقتل التي تقوم 
بها عصابات مسلحة محسوبهة لجهات سياسية ضد 
العوائ�ل والق�رى العربي�ة، دون ان يكون ل�ه ردة فعل 
ملموسة او حتى الكشف عن هذه العصابات االجرامية 

رغم تكرار جرائمها«.
وأكد الكربويل، أن »مس�ؤولية املحافظة الدستورية 
والقانوني�ة تف�رض علية ان يحاف�ظ ويصون ويراعي 
النازحن واملهجرين من ابن�اء محافظته وضيوفه من 

املحافظات االخرى - من دون منه او فضل«.
ودع�ا عضو لجنة االمن والدف�اع الربملانية، محافظ 
كرك�وك نجم الدين كريم اىل »مراجعة مواقفه وقراراته 
واجراءاته والتي يف اغلبها مخالفة للقانون والدس�تور 
ومح�ط اع�رتاض واش�كال ال�كل، وتس�عى اىل تعزيز 
دكتاتوريته وفرض مظل�����ته الحزبية والسياس�ية 
مكوناته�م  ب�كل  كرك�وك  محافظ�ة  مواطن�ي  ع�ىل 
واطيافه�م، قبل اتهام الغر بعقد الصفقات والدعايات 

االنتخابية املبكرة«.

بعد تأكيد مفوضية حقوق االنسان على »خطف« النساء النازحات وقتلهن 

الدفاع الربملانية: حمافظ كركوك فشل يف احلفاظ عىل أمن املواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عملي�ات بغداد، أم�س االثنن، 
اعتق�ال مس�ئول االغتي�االت بتنظي�م »داعش« 
اإلرهابى ش�ماىل بغداد. وقالت القيادة- ىف بيان، 
إن ق�وة م�ن مقر الل�واء 22 تمكن�ت، اليوم، من 
إلق�اء القب�ض ع�ىل إرهاب�ى يش�غل منصب ما 
يس�مى معاون آمر مفرزة االغتياالت ىف عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة، ىف قض�اء الطارمي�ة ش�ماىل 
بغ�داد«.. مضيف�ا أن عملية االعتق�ال تمت بناء 

عىل معلومات استخبارية .

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مستش�ار رئيس إقليم كردس�تان هيمن 
هورامي، أمس االثنن، ان الدول املجاورة لإلقليم 
لن تغلق حدودها يف حال االستقالل ملا تجنيه تلك 
الدول من أرباح س�نوية من التبادل التجاري مع 
كردستان. وقال هورامي يف ندوة عن خارطة دولة 
كردس�تان انعق�دت يف أربيل، »صحي�ح ان تركيا 
وايران قد اعلنتا عن موقفهما بشأن االستفتاء«، 
مبين�ا »هنا اريد ان أوضح ان كردس�تان ليس�ت 
كم�ا كان�ت م�ن قب�ل، فه�ي االن صاحب�ة قرار 

سيايس واقتصادي وامني يف املنطقة«.
وتاب�ع ان »4% م�ن النتاج اإلجمايل الس�نوي 
امل�ايل لرتكي�ا، و15 باملئة من ص�ادرات ايران من 
كردس�تان«، مردف�ا بالقول من »يغل�ق حدوده 
بوجهنا نحن أيضا سوف نغلق حدودنا بوجهه«.

ولف�ت اىل ان »الوف�د الذي زار بغ�داد كان من 
اج�ل التف�اوض عىل االس�تقالل بعد االس�تفتاء 

وكيف نكون دولتن جارين«.
فيم�ا وص�ف القي�ادي يف االتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني عدن�ان املفت�ي خ�الل مش�اركته 
بالندوة،االس�تفتاء املزم�ع اجراؤه ي�وم 25 من 
ش�هر أيلول املقبل بانه »فرصة ال تتكرر«، داعيا 
الك�رد اىل »ع�دم تضييع تلك الفرص�ة من أيدهم 

النها سوف ال تتكرر لهم مرة أخرى«.
وقال املفتي، ان »االستفتاء فرصة اسرتاتيجية 
وق�د حانت لنا يجب أال نضيعها م�ن أيدينا النها 

سوف ال تتكرر مرة أخرى«.

إقليم كردستان هيدد بغلق احلدود
 مع ايران وتركيا 

إعتقال مسئول االغتياالت بداعش 
شاميل بغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد حصيل�ة ضحايا 
انفج�ار العجل�ة املفخخة يف عل�وة جميلة رشقي 
العاصمة.وق�ال املتح�دث باس�م عملي�ات بغ�داد 
العميد سعد معن يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »االعت�داء االره����اب�ي يف علوة 
جميلة الذي كان بواس�طة عجلة مفخخة اس�فر 
عن استش�هاد 4 اشخاص وإص��ابة 8 اخري���ن 

بين���هم عنرصان من القوات االمنية«.
ورسع�ان م�ا أدان رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد 
معص�وم التفجرات التي وقعت يف العاصمة بغداد 
مؤخ�را، فيما أكد أنها لن تم�ر من دون »قصاص 
عادل«.وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن معص�وم 
»يدين بش�دة التفجرات اإلرهابية التي استهدفت 
بعجالت ملغومة أمس وصباح اليوم، علوة جميلة 
ومنطقت�ي الرط�ة الرابع�ة وأبو دش�ر ببغداد، 
وأس�فرت عن استش�هاد وجرح مدني�ن عزل من 

املارة واملتبضعن وأصحاب املتاجر«.
أن »ه�ذه  البي�ان،  وأك�د معص�وم، بحس�ب 
االعت�داءات اإلرهابي�ة النك�راء تزيد ش�عبنا عزما 
ع�ىل تكثي�ف الجه�ود للقض�اء التام ع�ىل رشاذم 
اإلرهابي�ن يف كل مكان، فضال عن إنها لن تمر بال 
قصاص ع�ادل ورسيع«، داعيا الس�لطات األمنية 
إىل »إج�راءات عاجل�ة وحازم�ة ملن�ع وق�وع مثل 
هذه الهجمات اإلجرامي�ة مجددا واإلرساع بنجدة 

ومعالجة الجرحى«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد االمن الع�ام لتيار الحكمة يف 
محافظ�ة البرصة ج�واد البزوني ان 
املحافظة تحتاج اىل تطبيق اجراءات 
حازم�ة لفرض االم�ن يف البرصة من 
قب�ل الحكوم�ة اإلتحادي�ة، لبس�ط 
االمن واالس�تقرار فيها، فيما طالب 
املحاف�ظ الجدي�د اس�عد العيدان�ي، 

التعامل بحزم مع املظاهر املسلحة.
تلق�ت  بي�ان  يف  البزون�ي  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»من اولويات املحافظ الجديد اس�عد 
العيدان�ي هي بس�ط االم�ن وفرض 
القان�ون ع�ىل الجمي�ع فم�ا تعانيه 
املحافظ�ة به�ذا الجان�ب يحتم عىل 
املحافظ التعام�ل وبحزم مع جميع 
الظواهر املس�لحة«. وأكد ان »انتهاء 
عملية تحرير املوصل سيعيد القوات 
االمنية البرصية املكلفة بمهام خارج 
املحافظة مثل ل�واء البرصة والفرقة 
الرابع�ة ع�ر يف الجي�ش العراق�ي 
واف�واج م�ن االتحادية والط�وارئ. 

وعند عودتها للمحافظة فان الوضع 
االمني سيتحسن كثرا«.

وتاب�ع ان«املحافظ الجديد يتمتع 
بمقبولية كبرة لدى الكتل السياسية 
ودليل ذلك االجماع عىل انتخابه وهذا 
يؤرش اىل وجود قوة سياسية سيستند 
عليها عن�د عمله وس�يكون مدعوم 
م�ن مجل�س املحافظ�ة وس�تنتهي 
القطيع�ة الت�ي كانت موج�ودة بن 
املحاف�ظ واملجلس وس�ينعكس هذا 
ايجاباً عىل العالقة مع املركز ملعالجة 
الب�رصة«. وكان محاف�ظ  مش�اكل 
الب�رصة اس�عد العيداني ق�د أكد ان 
اهم نقطتن أساس�يتن الستقطاب 
املس�تثمرين هو االستقرار األمني يف 
املحافظة وش�فافية خ�روج األموال 
ودخولها اىل الع�راق، ونامل ونتمنى 
باالش�هر القليل�ة املتاح�ة لدين�ا ان 
نجع�ل البرصة قبلة للمس�تثمرين«، 
مبينا انه » بالني�ة والصدق يف العمل 
س�نوفق للنج�اح يف العم�ل وبوق�ت 
قي�ايس، وبالتع�اون ماب�ن جمي�ع 
البرصين«، داعيا« جميع املستثمرين 

اىل الوص�ول اىل البرصة«. وأكمل انه« 
تمت مناقش�ة امللف األمني مع قائد 
رشط�ة الب�رصة ولدينا حل�ول لذلك 
منها تكنلوجية للحفاظ عىل االمن يف 
نقاط وس�يطرات ومناطق الساخنة 
يف املحافظة بالتعاون مع املرجعيات 
الدينية وش�يوخ العش�ائر والوجهاء 

واملثقفن وجميع رجاالت البرصة«.
وانتخب مجلس محافظة البرصة 

امس املرشح املستقل اسعد العيداني 
محافظ�ا للب�رصة خلف�ا للمحافظ 

املستقيل ماجد النرصاوي.
وحص�ل العيداني ع�ىل 24 صوتا 
ح�ارضا  عض�وا   27 مجم�وع  م�ن 
حص�ل  فيم�ا  التصوي�ت،  لجلس�ة 
املرش�حان االخران ري�اض العيداني 
وكريم الش�واك عىل صوت واحد لكل 

منهما، وورقة فارغة واحدة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة محكمة اس�تئناف الب�رصة االتحادية، أمس 
االثنن، أن محكمة الجنايات املتخصصة بقضايا النزاهة قررت 
تأجيل محاكمة رئيس مجلس املحافظة صباح البزوني، بعد أن 

كان من املقرر عقدها اليوم.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة املحكمة يف بي�ان مخترص 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن »محكمة الجنايات 
املتخصص�ة بقضاي�ا النزاه�ة ق�ررت تأجيل محاكم�ة رئيس 

مجلس محافظة البرصة صباح حسن البزوني«.
واض�اف املكتب أن »املحاكمة ت�م تأجيلها اىل يوم )13 أيلول 

2017( للنظر يف طلب نقل الدعوى اىل مجلس القضاء األعىل«.
وكان القيادي يف كتلة ائتالف دولة القانون يف البرصة ورئيس 
مجل�س املحافظة صباح البزوني توج�ه يف )5 تموز 2017( اىل 
محكم�ة النزاهة يف ضوء أمر منها باس�تقدامه، ثم قرر قايض 
التحقيق توقيف�ه عىل ذمة التحقيق، ويف )14 آب 2017( أصدر 
مجل�س القض�اء األعىل بياناً أش�ار في�ه اىل أن »رئيس مجلس 
املحافظ�ة صب�اح البزوني مطل�وب عن ثالث قضاي�ا، القضية 
األوىل املوق�وف عنه�ا اآلن تتعل�ق بته�م تخص تقايض رش�وة 
م�ن تاجر لبناني، واكتمل التحقيق فيه�ا، وهي معروضة أمام 
محكم�ة الجناي�ات لغرض محاكمت�ه عنها، والقضي�ة الثانية 
تتعلق باس�تيفاء رسوم عن بضائع داخلة اىل محافظة البرصة 
والترصف مبالغ هذه الرسوم خالفاً للقانون، والقضية الثالثة 
تخص رصف مبالغ لحس�ابه الخاص بعن�وان )واجب فاتحة( 

من أجل تغطية نفقات سفره اىل ماليزيا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س مجلس قضاء هي�ت بمحافظ�ة االنبار محمد 
املحم�دي، أم�س االثنن، ع�ن اعادة افتت�اح دائ�رة كاتب عدل 
يف القض�اء بعد ثالث س�نوات م�ن اغالقها. وق�ال املحمدي إن 
»الحكومة املحلية يف هيت )70كم غرب الرمادي(، تش�كر وزير 
العدل عىل ارس�اله وفدا م�ن الوزارة اىل القض�اء وافتتاح دائرة 
كاتب العدل يف هيت«. وأضاف املحمدي، أن »افتتاح دائرة كاتب 
الع�دل يف هيت سيس�اهم يف تخفيف العبء ع�ن كاهل املواطن 
وإنجاز ال�وكاالت العام�ة والخاصة واملعام�الت االخرى ألهايل 

هيت«. 
يذك�ر ان دائ�رة كاتب ع�دل هيت أغلقت بع�د منتصف عام 
2014، بع�د س�يط�����رة تن���ظي�م »داعش« ع�ىل املدينة، 
فيما اعي�د افتتاح معظم الدوائر باملدينة بع�د تحريرها وعودة 

النازحن اليها.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة األن�واء الجوي�ة والرص�د الزل�زايل يف إقليم 
كردس�تان، أمس االثنن، أن ثالث ه�زات أرضية رضبت مناطق 
تابع�ة ملحافظت�ي الس�ليمانية واربي�ل »دون وقوع خس�ائر«.

وقالت املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»ث�الث هزات أرضية رضبت، الي�وم، يف مناطق تابعة ملحافظتي 
الس�ليمانية وأربيل بإقليم كردس�تان«، مبين�ة أن »الهزة األوىل 
وقعت يف الس�اعة الرابع�ة والنصف فجرا يف منطق�ة قلعة دزة، 
ش�مال رشق الس�ليمانية، بقوة 3 درجات عىل مقياس ريخرت«. 
وأضافت املديرية أنه »يف الساعة السابعة و16 دقيقة من صباح 
اليوم وقعت هزة الثانية أيضا يف منطقة قلعة دزة بقوة 2.5 عىل 
مقياس ريخرت وبعمق 10 كم«، الفتا يف الوقت نفسه إىل أن »هزة 
أخرى وقعت بقوة 3 درجات وبعمق 7 كم يف منطقة كويسنجق 
التابعة ملحافظة أربيل«. من جانبهم أكد س�كان تلك املناطق ل� 
الس�ومرية نيوز، بأنهم شعروا بوقوع الهزات األرضية لكنها لم 

تسفر عن خسائر برية أو أرضار مادية. 

اجلنايات تؤجل حماكمة رئيس جملس 
البرصة مرة أخرى

اعادة افتتاح دائرة كاتب عدل هيت 
بعد ثالث سنوات من اغالقها

مناطق يف السليامنية وأربيل تتعرض 
إىل ثالث هزات أرضية 

رئيس اجلمهورية يدين تفجريات بغداد ويؤكد: 
لن متر بال »قصاص عادل«

تيار احلكمة يدعو العبادي اىل تطبيق »اجراءات حازمة« لفرض االمن يف البرصة
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل، أمس االثنني، ع�ن افتتاح عطاءات املرحلة األوىل لبناء مين�اء الفاو الكبري بحضور ثالث 
رشكات عاملي�ة كربى.  وقالت ال�وزارة يف بيان  إن »الرشكة العامة للموانئ العراقية افتتحت، اليوم، عطاءات 
املرحلة األوىل لبناء ميناء الفاو الكبري، بحضور وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ومدير عام الرشكة رياض 
س�وادي ش�مخي وجمع من مسؤويل األقس�ام والش�عب يف الرشكة«.ونقل البيان عن مدير عام الرشة قوله، 
إن�ه »تم افتتاح العطاءات بحض�ور ثالث رشكات كربى وهي رشكات دايوو وائت�الف رشكات الحفر الدولية 
وائتالف رشكات Cscec«.من جانبه شدد وزير النقل، بحسب البيان، عىل رضورة »اعتماد الشفافية والنزاهة 
يف النظ�ر بالع�روض املتقدمة من قبل الرشكات العاملية الكربى التي تود العمل بميناء الفاو الكبري«، مبينا ان 
»الرشكات التي حرضت العطاءات ذات رصانة عالية وكفاءة كبرية بمجال املش�اريع االسرتاتيجية العمالقة 
ولها خربة واس�عة عامليا«. وأش�ار وزير النقل اىل ان »العمل مس�تمر عىل قدم وس�اق الكمال إنجاز املراحل 
االساسية للميناء«، مؤكدا ان »هذا املرشوع يعترب نقلة كبرية لألقتصاد العراقي ويرفع من اإلمكانيات املالية 

للدولة ويستقطب الرشكات العاملية لنقل بضائعها وسلعها عرب هذا امليناء«.

افتتاح عطاءات بناء املرحلة االوىل مليناء الفاو الكبري ووزير النقل يشدد عىل أمهية النزاهة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ناقش املجل�س الوزاري لألم�ن الوطني 
برئاس�ة رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي 
الخطط املوضوعة لتأم�ني الحدود العراقية 
الس�ورية يف االنبار، وفيما ص�ادق القضاء 
ع�ىل إقال�ة صهي�ب ال�رواوي م�ن منصب 
املحاف�ظ، يجتمع مجل�س محافظة االنبار 

اليوم الختيار محافظ جديد.
وبحث املجل�س الوزاري لألم�ن الوطني 
برئاس�ة رئيس الوزراء حيدر العبادي س�ري 
عملية تحرير تلعفر والتقدم الكبري للقوات 
بتحرير الجزء األكرب من القضاء، إضافة إىل 

االستعدادات لتحرير بقية املناطق،
كم�ا بح�ث املجل�س، وف�ق بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، الخطط 
املوضوعة لتأمني الحدود العراقية السورية، 
واتخ�ذ مجموع�ة م�ن التوجيه�ات يف م�ا 
يخص إعادة النازحني إىل املناطق املحررة يف 
محافظة نينوى، ووافق املجلس عىل توقيع 
مذكرة تفاهم يف مجال التعاون العس�كري 

بني وزارتي الدفاع العراقية والكرواتية.
وج�اءت االس�تعدادات العراقي�ة ه�ذه 
لتأم�ني الحدود مع س�وريا إثر إعالن حزب 
الل�ه اللبنان�ي أن قافل�ة عن�ارص تنظي�م 
إىل مدين�ة  »داع�ش« وعائالته�م س�ّتتجه 
البوكم�ال يف ري�ف دير ال�زور، وف�ق ما تّم 

اإلتفاق عليه. 
والبوكمال مدينة س�ورية حدودية تقع 
ع�ىل الضفة اليمن�ى لنهر الف�رات يف رشق 
سوريا عىل مسافة 8 كيلومرتات من الحدود 
السورية العراقية. وكشف الحزب أن قافلة 
عن�ارص داع�ش ستنس�حب م�ن الح�دود 
البوكم�ال  مدين�ة  إىل  الس�ورية  اللبناني�ة 
الس�ورية يف ريف دي�ر ال�زور الرشقي عرب 

اتفاق بني الطرفني، وافقت عليه دمشق. 
وأش�ار إىل أن 17 حافل�ة و10 س�يارات 
للهالل األحمر الس�وري وصل�ت إىل منطقة 
قارة يف القلمون الغربي لنقل عنارص داعش 

وعائالتهم إىل البوكمال.
الس�وري،  النظ�ام  ق�وات  وأطلق�ت 
بالتع�اون مع ح�زب الله حمل�ة يف املناطق 
الجه�ة  م�ن  اللبناني�ة  للح�دود  املحاذي�ة 
السورية، يف حني عمد الجيش اللبناني أيًضا 
إىل ش�ن حملة ضد التنظيم وجبهة النرصة 
من الجانب اللبناني، الس�يما يف رأس بعلبك 
والقاع وغريهما، لتطهري منطقة الجرود، يف 
عملية قال إنها ال تجري بالتنسيق مع أحد، 

ال حزب الله وال قوات األسد.

سياس�ياً، اعل�ن رئي�س مجل�س قضاء 
القائ�م بمحافظة األنب�ار ناظم الربدان عن 
اس�تقالة قائممق�ام القضاء م�ن منصبه، 

عازيا ذلك السباب صحية.
وقال الربدان إن »قائممقام قضاء القائم 
فرح�ان فتيخان قدم طلب�ا ملجلس القضاء 
)350ك�م غ�رب الرمادي(، باس�تقالته من 

منصبه السباب صحية«.

وأضاف الربدان، أن »مجلس القائم وافق 
ع�ىل طلب فتيخ�ان«، الفت�ا اىل أن »املجلس 
افتتح باب الرتشيح ملنصب القائممقام من 

أبناء القضاء«.
وأشاد الربدان، »بجهود قائممقام القائم 
فرح�ان فتيخان ملا قدم�ه اىل أهايل القضاء 

منذ استالمه املنصب«.
بدورها، اصدرت محكمة القضاء االداري  

ق�رارا ب�رد دع�وى محافظ االنب�ار صهيب 
الراوي بش�أن قرار اقالته من منصبه، فيما 
حملت�ه كافة الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 

املحاماة.
واعل�ن عض�و مجلس محافظ�ة االنبار 
حمي�د احم�د اله������اش�م أن محكم�ة 
القضاء اإلداري صادقت عىل اقالة املحافظ 

صهيب الراوي.

وقال الهاش�م  »محكمة القضاء اإلداري 
صادق�ت عىل قرار مجل�س األنبار املتضمن 
اقالة املحافظ صهيب الراوي من منصبه«. 
وأضاف الهاش�م، أن »املصادقة جاءت بعد 
أن ادانت املحكمة الراوي بقضايا فساد مايل 

واداي بحقه«.
وأش�ار الهاش�م، االثنني إىل عقد جلس�ة 
ملجلس املحافظة )الي�وم الثالثاء( النتخاب 

محافظ جديد لالنبار.
وق�ال »مجل�س محافظة األنبار س�وف 
يعقد الثالثاء جلسة، النتخاب محافظ جديد 

بدال من صهيب الراوي الذي تمت اقالته«.
وأض�اف الهاش�م، ان »هن�اك خمس�ة 
اش�خاص من أبناء األنبار قدموا أنفس�هم 
كمرش�حني ملنص�ب املحاف�ظ وس�وف يتم 

اختيار واحد منهم«.

         المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف الي�وم التاس�ع ملعرك�ة تحري�ر 
يف  الش�مايل  العراق�ي  تلعف�ر  قض�اء 
غرب املوصل هاجم�ت القوات األمنية 
عنارص »داع�ش« يف ناحية العياضية 

آخر معاقل التنظيم هناك.
وبارشت الق�وات األمنية هجومها 
النت�زاع ناحي�ة العياضي�ة يف ش�مال 
غ�رب مدينة تلعف�ر، مرك�ز القضاء، 
م�ن س�يطرة داع�ش، بعدم�ا أكملت 
تطويقها من جميع الجهات، وحررت 

القرى حولها. 
وأعلن قائ�د عملي�ات »قادمون يا 
تلعفر« الفريق قوات خاصة الركن عبد 
األمري رش�يد يارالله عن تحرير جميع 
أحياء مدينة تلعفر مركز القضاء، ولم 

تتبَق سوى ناحية العياضية.
وأض�اف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه،أن »قطعات 
فرقة املشاة السادس�ة عرشة أنجزت 
تحرير قرى العلولية وخويتله وكصري 
والهاروني�ة والفقة وقب�ك، فضاًل عن 
حقول الدواجن والصاجعة والتمارات 
ومعسكر الكسك وتل محمد والوائلية 
إن  إىل  الفت�اً  تلعف�ر«،  غ�از  ومعم�ل 
»قطع�ات الفرقة ح�ررت كذلك قلعة 
الحدود ومعمل جص تلعفر والبش�ار 
والنخوة رشق العياضية، فيما تمكنت 

باتج�اه  الكس�ك  طري�ق  فت�ح  م�ن 
تلعفر«.

وج�اء ذل�ك، بع�د تأكي�د الق�وات 
األمني�ة تحريرها ملدين�ة تلعفر مركز 

القض�اء بالكامل، ولم تتب�َق فيه غري 
ناحية العياض����ية والقرى املحيطة 
به�ا بيد داع�ش، حيث تتق�دم القوات 
حالًي�ا إلنج�از تحريرها، وأش�ارت إىل 

قتل 253 داعشًيا.
وكان القائد العام للقوات املسلحة 
حي�در العب�ادي ق�د أعل�ن فج�ر يوم 
العرشي�ن من الش�هر الح�ايل إنطالق 

عمليات تح����رير قضاء تلعفر الذي 
يبع�د 80 كيلومرتًا عن غ�رب املوصل، 
مؤك�ًدا أن موعد النرص س�يتح���قق 
س�تعود  تلعف�ر  مدين�ة  وأن  قريًب�ا، 

لتلتحق بركب التحرير.
وتزامن�اً م�ع النرص الرسي�ع الذي 
تحّق�ق يف تلعفر، وجه وزي�ر الداخلية 
قاس�م االعرج�ي بفتح جمي�ع مراكز 

الرشط�ة ومديري�ات الدف�اع املدني يف 
تلعفر.

بي�ان  يف  الداخلي�ة  وزارة  وقال�ت 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه ان »الوزير قاس�م االعرجي وجه 
جميع املراكز ودوائ�ر الدفاع املدني يف 
مدينة تلعف�ر املحررة وكاف�ة الدوائر 
الخدمية باملب�ارشة باعمالها وخاصة 
تلك املتعلق�ة برفع العبوات الناس�فة 
املفخخة  السيارات  وااللغام ومعالجة 
وغريه�ا م�ن وس�ائل اج�رام داع�ش 

االرهابي«.
وزي�ر  من�ح  منفص�ل،  بي�ان  ويف 
الداخلية قاسم االعرجي قدما ملدة ستة 
اش�هر للضباط وس�نتني للمنتسبني، 
مبين�ا ان ذل�ك ج�اء تثمين�ا وتقدي�را 

لتضحياتهم وانجازهم لواجبهم.
وقالت ال�وزارة ان »وزير الداخلية 
قاس�م االعرجي واث�ر زي�ارة لقضاء 
تلعف�ر قطع�ات الرشط�ة االتحادي�ة 
املشاركة بعمليات التحرير منح قدما 
مل�دة س�تة اش�هر للضباط وس�نتني 

للمنتسبني«.
واضاف�ت ال�وزارة ان »ذل�ك ج�اء 
تثمينا وتقديرا م�ن الوزير لتضحيات 
االبط�ال وانجازه�م لواجبه�م باع�ىل 
درجات املهنية العس�كرية التي تجلت 
بتحقيق الن�رص املؤزر يف مدينة تلعفر 

املحررة«.

القضاء يصادق على إقالة الراوي.. واليوم جملس احملافظة جيتمع الختيار حمافظ جديد لالنبار

»خطط جديدة« ملسك احلدود مع سوريا

وزير الداخلية مينح »قدمًا« ستة أشهر للضباط وسنتني للمنتسبني ويوجه بفتح مراكز الشرطة ومديريات الدفاع املدني

القوات األمنية تقاتل يف العياضية »آخر ناحية« بتلعفر

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

س�ليم  الن�واب  مجل�س  رئي�س  اش�اد 
يف  باالنتص�ارات  االثن�ني،  أم�س  الجب�وري، 
قض�اء تلعف�ر ووصفه�ا باالنج�از الكب�ري، 
وفيم�ا أدان الخروقات التي تحصل يف كركوك 
بح�ق النازحني، لف�ت إىل أن عم�ل مفوضية 
االنتخابات س�ينتهي الش�هر املقبل وس�يتم 
تش�كيل مفوضية جديدة، وبينما أكد حرص 
الربمل�ان ع�ىل تحس�ني دخ�ل الف�رد العراقي 
وحق�وق املتقاعدي�ن والكف�اءات م�ع دع�م 
القط�اع الخ�اص وتوفري الضمان�ات الالزمة 
لذلك، أكد إحالة جميع امللفات والقضايا التي 
تم الحديث عنها يف وسائل االعالم اىل الجهات 

القضائية املختصة للنظر فيها.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 

يف مؤتم�ر صحفي موس�ع عق�ده ببغداد ان 
»العراق استعاد مكانته يف صناعة القرار عىل 
املس�تويني العربي واالقليم�ي، وان عصابات 
داع�ش االرهابي�ة انكرس جناحه�ا يف العراق 
وفقدت قوتها وما تحقق يف تلعفر انجاز كبري 
تقر به العني«، معلنا »انجاز ترشيعات هامة 
بقيت يف ادراج مجلس النواب لثمان سنني«. 

الس�ماح  »ينبغ�ي ع�دم  ان�ه  اىل  واش�ار 
للعصابات االجرامية بخلط االوراق يف كركوك 
عرب اس�تهداف االبري�اء او اختطاف النس�اء 
او اجبار العوائل ع�ىل النزوح«، مبينا ان »اي 
قرار يصدر من اي جهة بعدم السماح بعودة 
النازحني هو غري دس�توري ومجايف للمنطق 
او االخ�الق، وال يوجد اي مربر لعدم الس�ماح 
بعودة عوائ�ل نازحة مىض عىل تحرير مدنها 

اكثر من سنتني«.

وأكد الجبوري بالق�ول »نعتقد ان التنازع 
الس�يايس يف اي محافظ�ة س�يكون منف�ذاً 
لالضط�راب واالنف�الت االمن�ي وه�و م�ا لن 
نس�مح ب�ه »، داعي�ا » العق�الء والحكماء يف 
دي�اىل للحوار من اجل الحفاظ عىل اس�تقرار 

املحافظة ».
وتاب�ع بالقول ان »اي�اً كان انتماء وتوجه 
االذرع املس�لحة والعصاب�ات االجرامية فهي 
تش�كل خطراً عىل امن واستقرار الدولة والبد 

من مواجهتها ومحاربتها«.
وتط�رق الجب�وري اىل ان »عمل مفوضية 
االنتخابات س�ينتهي الش�هر املقبل وس�يتم 
تش�كيل مفوضي�ة جدي�دة«، فيم�ا أك�د ان 
»كرك�وك ترتب�ط امني�اً واداري�اً بالحكوم�ة 

االتحادية«.
واس�تطرد قائال »حريصون عىل تحس�ني 

دخ�ل الف�رد العراق�ي وحق�وق املتقاعدي�ن 
والكفاءات مع دعم القط�اع الخاص وتوفري 

الضمانات الالزمة لذلك«.
وش�دد الجب�وري أحلن�ا جمي�ع امللف�ات 
والقضاي�ا التي ت�م الحديث عنها يف وس�ائل 
االع�الم اىل الجهات القضائية املختصة للنظر 

فيها. 
وأردف بالقول ان »الع�راق تجاوز مرحلة 
ال�رصاع الطائفي واملجتمعي«، مش�ريا اىل ان 
»توف�ري االمن واالس�تقرار واع�ادة النازحني 
اجراءات رضوري�ة والزمة الجراء االنتخابات 

ونجاحها«.
ولف�ت رئي�س مجل�س الن�واب يف خت�ام 
املؤتمر بش�أن ديون الع�راق وتأثرياتها اىل ان 
»تش�جيع القطاع الخاص ال يعني استقطاع 

رواتب املتقاعدين«.

كشف عن إجراءات لـ »دعم« القطاع اخلاص.. ورسم خطط ملستقبل ما بعد »داعش«

الربملان يعد بتشكيل مفوضية انتخابات جديدة قريبًا.. ويشدد عىل »حتسني« دخل الفرد
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        أبو تراب كرار العاملي

اِستوقفتنا ُفكاَهٌة ُمضِحكة لرئيس حزب القوات 
اللبنانية املدعو »س�مري جعجع« سبق وأوردها يف 
كالم ل�ه لصحيف�ة الحياة، فج�اء يف بعض إجابته 
رّداً عىل سؤال: »الس�يد حسن نرص الله إذا أراد أن 
يهدي اللبنانيني« ش�غلة بتحرز»، ليهد س�الحه إىل 
الجيش اللبناني وينرصف للعمل الس�يايس، مثلما 
فعلنا كلنا. أصالً هذه الخطوة متأخرة 27 س�نة«. 
، هل ستكون  فالسؤال الذي يطرح نفس�ه يف الَبنينْ
هذه الهدي�ة اىل اللبنانيني أو اىل العدو الصهيوني؟ 
وبتوس�يع آخ�ر، هل س�تكون الهدية اىل الش�عب 
اللبنان�ي أو اىل الواليات املتحدة األمريكية وأدواتها 

ر املدعو أعاله أن هذا السالح جلَب  يف املنطقة؟ ُنَذكِّ
العزة اىل لبنان وحرَّر أرضه وألحق باملحتل الغاشم 
ي�ة يصدع  خس�ائر فادح�ة وأن�زل به هزائ�م ُمَدوِّ
صوتها عرب أجياله املتعاقبة، وأجربه عىل الخروج 
َجونِْجم املكانة  رغماً ع�ن أنفه مذلوالً ُمتصاغراً ُمحنْ
ترهقه الذلة من ب�ني يديه ومن خلفه وعن جميع 
ام األمان لكل  ل صمَّ جهاته، وأن هذا الس�الح ُيَشكِّ
اللبناني�ني، عىل اخت�الف طوائفه�م وانتماءاتهم، 
ومعركة الجرود األخرية خري ش�اهد عىل ذلك، وأنه 
سلب النوم من أعني العدو وجعله يعيش يف دوامة 
ب َح�ِذر واضطراب مخيف، وأنه  قلٍق متصلة وَترَقُّ
الضمانة الذهبية لكل رشيف يهمه العيش بكرامة 
وعز ويف وطن ذي س�يادة وثقٍل اس�تقاليل، بل انَُّه 

َغدا معادلة إقليمية دولية ُيلِفت املراقبني وُيدِهش 
املتابعني وبات َمَحطَّ إعجاب كل ُحرٍّ وأَِبّي. وعليه، 
إذا كان كالم املدعو أعاله نابعاً عن قناعة حقيقية 
يعتق�د ه�و - وأمثال�ه - بأحقيته�ا وصوابيته�ا، 
فنقرتح علي�ه أن ُيب�ِدَل هديَته الس�اقطة بأخرى 
ثمين�ة تتمثل بأن يتوقف ع�ن التفكري والتخطيط 
ورس�م املسارات، ألننا ش�عٌب نريد العيش بكرامة 
ورشف، وإذا كان م�ا قاله نابعاً عن حقٍد وضغينة 
لأليادي الرشيفة املُؤَتَمنة عىل هذا الس�الح العزيز 
والكنز الثمني، وتنفيذاً ألجندات خارجية وإمالءات 
آتية م�ن خلف املحيطات، فنق�ول »وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سالما«. »ولقد كتبنا يف الزبور من 

بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون«.

الـفـكـاهـة الـجـعـجـعـيـة

         بغداد / المستقبل العراقي

نح�و  تتج�ه  الس�ورية  الح�رب 
نهايته�ا. وصارت خطوط االش�تباك 
الس�يايس واضحة املعالم؛ منترصون 
بع�ض  اس�تطاعت  ومهزوم�ون. 
األط�راف املهزومة م�ن التعايش مع 
نتيجة الحرب الرئيس�ية، أي الفش�ل 
يف إس�قاط الرئي�س الس�وري بش�ار 
النتيج�ة  وه�ي  عس�كرياً،  األس�د، 
الح�رب:  أه�داف  الت�ي تخت�رص كل 
هوية الدول�ة السياس�ية وتمحورها 
وتمسكها بثوابتها إىل جانب حلفائها. 
أط�راف  م�ن  لع�دد  مت�اح  ونظري�اً 
الجه�ات الخ�ارسة، تقلي�ص جزئ�ي 
لتبع�ات الح�رب ونتائجها الس�لبية، 
لك�ن دون التغي�ري الفع�ي يف النتيجة 
النهائية لها: انتصار الدولة الس�ورية 
وحلفائه�ا. إرسائيل، م�ن جديد، هي 
م�ن ضمن الخارسين يف الحرب، وهي 
ال تري�د أن تس�لّم بالنتيج�ة، وأيض�اً 
تس�عى لتغيريها ولقل�ب الواقع الذي 
يتج�ه فعلي�اً نح�و الرتس�خ. وه�ي 
تري�د للمنترصي�ن أن يتلق�وا نتيج�ة 
يتلق�وا  أن  الخارسي�ن، وللخارسي�ن 
نتيجة املنترصين. وال مبالغة يف القول 
إن خسارة إرسائيل يف الحرب، تأتي يف 
الدرجة الثانية من بني الخارسين بعد 
تنظيم »داعش«، ال�ذي يفقد وجوده 
العسكري يف سوريا. خسارة إرسائيل 
تتعزز أكث�ر، يف مرحلة اليوم الذي يي 
الس�ورية وحلفائها،  الدول�ة  انتصار 
وما يمكن أن ُيبنى عىل هذا االنتصار.

الواضح أيضاً أن إرسائيل، تحديداً، 
تكثر م�ن رصاخها، وه�و تعبري أكثر 
وضوحاً عىل مس�توى الخسارة ربطاً 
األس�د  س�وريا  املنت�رصة:  بالجه�ة 
وإي�ران وحزب الله، وه�ؤالء أعداؤها 
األنظمة  الرئيس�يون بعدما اصطفت 

العربية »املعتدل�ة« إىل جانبها. رصاخ 
ت�ل ابيب تعب�ري واضح عن مس�توى 
وتع�زز  تمرك�ز  وتحدي�داً  الخس�ارة 
التهدي�د يف مواجهته�ا، وبما ال يقاس 
بتهدي�د س�وريا وحلفائه�ا يف مرحلة 
م�ا قبل الحرب. كان ع�ىل إرسائيل أن 
تدرك مس�بقاً، أن االتفاق األمريكي �� 
الرويس، الذي أقرّت بموجبه بانتصار 

الدول�ة الس�ورية وحلفائه�ا ميدانياً، 
لم ي�أت دون مقارعة أمريكية وتعنت 
ومكاب�رة وإرصار عىل تغيري النتيجة، 
لكن دون طائل. توصلت واش�نطن إىل 
قراره�ا هذا، بعدما تع�ذر عليها قلب 
املعادالت ميدانياً، إال يف حال قررت أن 
تتدخل عسكرياً وتزج بجنودها بقتال 
مب�ارش ال تريده وال تقوى عىل تحمل 

تبعات�ه. مطال�ب  إرسائي�ل يف »طرد« 
إي�ران وحزب الل�ه وتقليص س�يادة 
الدولة الس�ورية، ه�و مطلب أمريكي 
قب�ل أن يكون إرسائيلي�اً لكنها تخلت 
عن�ه للتع�ذر، م�ا يعن�ي أن اإلرصار 
اإلرسائيي وال�رصاخ حوله، ال يفيد يف 
تغي�ري املوق�ف األمريك�ي. كذلك األمر 
م�ن ناحية موس�كو. الجانب الرويس 

ي�درك أن االنتصار يف الح�رب، وكذلك 
ترس�خ هذا االنتص�ار، وكذلك إمكان 
بقائه، مرتبط بش�كل رئييس )إضافة 
إىل روسيا( بالدولة السورية، وتحديداً 
بشخص الرئيس السوري بشار األسد، 
وبحليفيه: إيران وحزب الله. كان عىل 
إرسائي�ل أن ت�درك ه�ذا الواقع وتبني 
علي�ه تقديراتها حول املوقف الرويس. 

تخلف أو إبعاد أي من الجهات الثالث: 
الرئيس األسد وإيران وحزب الله، من 
شأنه إعادة عقارب الساعة إىل الوراء، 
وهو ما ال تريد موسكو وال تقوى عىل 
تبعات�ه. عىل ه�ذه األس�س، التوافق 
تواف�ق  اإليران�ي  الس�وري  ال�رويس 
اس�رتاتيجي، ونتائجه كما منطلقاته 
اس�رتاتيجية، وفق�دان أي طرف فيه 

اس�رتاتيجي  إرضار  ه�و  وإبع�اده، 
باألط�راف الثالث�ة مجتمع�ة، ما من 
التمس�ك  إىل  جميع�اً  دفعه�ا  ش�أنه 
بالتواف�ق والحلف فيم�ا بينها، وليس 
ع�ىل امل�دى القص�ري واملتوس�ط، ب�ل 
وأيض�اً عىل املديات األبع�د. خيبة أمل 
إرسائيل كان يمكن توقعها، س�واء يف 
واش�نطن أو يف موس�كو، وال عن�رص 
مفاج�أة فيم�ا حصل. ه�ذه النتيجة 
انعكس�ت يف ترصيح�ات وترسيب�ات 
وتقارير اإلعالم العربي يف األيام القليلة 
املاضية. وهي إن كانت تكشف وضع 
إرسائيل وقلقها وإقرارها بالخس�ارة 
يف س�وريا ومحدودي�ة الق�درة لديها 
عىل تغيري نتيجة الحرب، إال أنها تلقي 
أضواء عىل املوقف األمريكي والرويس، 
بما يرتبط بمجمل الس�احة السورية 

والخاتمة املتوقعة للحرب فيها. 
يف تقرير للقن�اة »الثانية« العربية 
تعليق�اً ع�ىل فش�ل زي�ارة نتنياه�و 
بش�كل  القن�اة  تش�ري  موس�كو،  إىل 
واضح ج�داً إىل الخس�ارة اإلرسائيلية 
أس�بابها:  إىل  وأيض�اً  وتداعياته�ا، 
»إرسائي�ل منيت بالهزيم�ة يف الحرب 
الس�ورية. وهي أب�رز الخارسين. لقد 
تأخ�رت يف فه�م م�ا يجري هن�اك،«، 
أما س�بب الخس�ارة الرئييس، فيشري 
التقرير إىل »الخش�ية اإلرسائيلية من 
كلف�ة وأثم�ان تدخلها العس�كري يف 
سوريا«. صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أشارت إىل أن مساعي نتنياهو لتغيري 
نتيجة الحرب السورية ضاعت هباء، 
وتشري إىل أنه أرس�ل وفداً أمنياً رفيعاً 
إىل واش�نطن، لكنه عاد فقط بصورة 
جميل�ة ع�ن اللق�اء، وه�ذا كل يشء. 
توجه هو نفس�ه إىل موس�كو والتقى 
بوتني يف سوتيش، لكنه استحصل منه 
أيضاً عىل صورة تذكارية، وأيضاً عىل 

منرب إلطالق املواقف، وليس أكثر.

مساعي نتنياهو لتغيري »نتيجة األزمة« ضاعت

ارسائيل و »داعش« أبرز اخلارسين يف احلرب السورية

الشعب الرتكي يستأنف »مسرية العدالة« ضد استبداد أردوغان

          بغداد / المستقبل العراقي

رف�ض ريكس تيلرس�ون وزي�ر الخارجي�ة األمريكي يف 
مقابل�ة م�ع قناة »فوك�س نيوز« التش�كيك بقيم الش�عب 
األمريك�ي الرافضة للعنرصي�ة، راًدا بذلك ع�ىل تحذير األمم 
املتحدة من »انتشار جرائم الكراهية والعنرصية يف الواليات 
املتح�دة«. وحينم�ا س�ئل تلريس�ون عّم�ا إذا كان يرف�ض 
التش�كيك بقيم ترمب )األخالقي�ة( خصوًصا مع رفض هذا 
األخ�ري تحميل النازي�ني الجدد واملتعصب�ني البيض وحدهم 
مس�ؤولية العن�ف الذي ش�هدته تشارلوتس�فيل، ق�ال »إن 
الرئيس يتحدث عن نفس�ه«. تأتي ه�ذه التعليقات يف وقت 
قالت مجل�ة »فورين بولي�يس« إن اثنني من كبار مس�ؤويل 
وزارة الخارجية سيس�تقيالن من منصبيهما بحلول ش�هر 
تش�ني االول املقبل، وهما ترايس جاكوبس�ون املس�ؤولة يف 
الوزارة عن اإلرشاف عىل بعثات الواليات املتحدة يف املنظمات 
الدولية، ومس�اعد وزير الخارجية وليام براونفيلد. وتعاني 
الخارجية األمريكية من صعوبات ألداء وظيفتها، بس�بب أن 
غالبية الوظائف العليا فيها مازالت شاغرة، بسبب استقاالت 
جماعية، أعقبت وصول ترمب إىل البيت األبيض يف العرشين 
م�ن كانون الثان�ي املايض. وتقول وس�ائل إع�الم أمريكية، 
بينه�ا صحيفة »واش�نطن بوس�ت« إن الخالفات تصاعدت 
ب�ني ترمب ووزي�ر خارجيت�ه، وكان األخري أفص�ح ملقربني 
منه أنه ينوي االس�تقالة قبل نهاي�ة العام الجاري. وقوبلت 
ترصيح�ات ترمب بش�أن أحداث تشارلوتس�فيل بانتقادات 
كبرية، حتى بني أعضاء حزبه، ودفعت ببعض الديمقراطيني 
إىل تجدي�د مطالبتهم بعزله من منصبه، اس�تناًدا إىل التعديل 
السادس والعرشين يف الدس�تور، الذي يجيز ملجلس الوزراء 

إقالة الرئيس من منصبه إذا كان عاجزًا عن أداء وظيفته.

       بغداد / المستقبل العراقي

دعت املرجعيات الدينية يف القدس املحتلة يف بيان أبناء 
الش�عب الفلس�طيني للنفري إىل القدس، الي�وم الثالثاء، 
للتص�دّي ملحاوالت اقتحام األقىص، من قبل نواب اليمني 

اإلرسائيي.
واعتربت املرجعيات الديني�ة يف القدس، يف بيانها، أّن 
القرار اإلرسائيي بالس�ماح تدريجياً ألعضاء الكنيس�ت 
اقتحام املس�جد األقىص »اس�تفزازي وغري رشعي وغري 
قانوني صادر عن س�لطة ال تملك الصالحية ألّن األقىص 

للمسلمني وحدهم«.
وتش�هد مدين�ة الق�دس املحتل�ة، توتراً ش�ديداً، مع 
إع�الن رشط�ة االحت�الل اإلرسائي�����ي، وضابط أمن 
الكنيس�ت، أّنه تق�ّرر الس�ماح تدريجي�اً ألعض�����اء 
الكنيس�ت اقتحام املس�جد األق�ىص، يف خ����طة أُعلن 
أّنه�ا تجريبي�ة، وذل�ك نزوالً عن�د ض����غ�وط أعضاء 
الكن��يس�ت من اليمني اإلرسائيي، من حزبي »الليكود« 

و«البيت اليهودي«. 
وأعلن عضو الكنيست يهودا فيلك )الليكود(، املعروف 
بنش�اطه املتواصل يف اقتحام املس�جد األقىص حتى قبل 
انتخاب�ه للكنيس�ت، والنائبة عن البيت اليهودي ش�وال 
رفائي�ل معلم، عن عزمهما الدخول إىل املس�جد األقىص، 
اليوم الثالثاء، بعد الحصول عىل إذن خاص من الرشطة 

اإلرسائيلية.
ويأتي قرار االحتالل، برفع الحظر عن اقتحام املسجد 
األق�ىص، بع�د أن تم تأجي�ل تطبيق الخط�ة التجريبية، 
يف تم�وز املايض، بفع�ل أزمة البواب�ات اإللكرتونية التي 

اضطر االحتالل يف نهاية املطاف إىل إزالتها.

تشارلوتسفيل األمريكية تشعل احلرب 
بني ترامب وتيلرسون

استنفار فلسطيني واستفزاز 
ارسائييل يف القدس

مريكل تدعم »السواحل الليبية« لوقف تدفق الالجئني

         بغداد / المستقبل العراقي

بعد »مس�رية العدالة« الت�ي ُنظمت يف بداية 
الصي�ف الج�اري، يتابع زعيم »حزب الش�عب 
الجمهوري« املعارض يف تركيا، كمال كيليتشدار 
أوغل�و، تحدي�ه للرئيس رجب طي�ب أردوغان، 
وذل�ك عرب إطالقه أعمال »مؤتمر العدالة« الذي 
يستمر حتى غد االربعاء، والذي افتتحه بعبارة 

أّن الشعب الرتكي »متعطش للعدالة«.
منطق�ة  الجمه�وري«  »الش�عب  واخت�ار 
جان�اكايل ذات الرمزية الك�ربى لعقد الحلقات 
إنه�ا ش�هدت معرك�ة  إذ  للمؤتم�ر،  اليومي�ة 
غاليب�ويل التي ص�د خاللها الجي�ش العثماني 
الق�وات املتحالف�ة أثناء الح�رب العاملية األوىل، 
وباتت هذه املعركة رمزاً للمقاومة التي أدت إىل 
تأس�يس مصطفى كمال أتاتورك، الجمهورية 

الرتكية الحديثة عام 1923.
وبعدم�ا اته�م كيليتش�دار أوغل�و الرئيس 
الرتكي ب�»االس�تبداد« يف الحكم، قال إنه »ليس 
هناك حق أو قانون أو عدالة يف هذا البلد«، أمام 
نحو 10 آالف ش�خص تجمعوا يف الهواء الطلق 
الفتتاح املؤتمر غري املس�بوق. وأشار إىل وجود 
»80 ملي�ون ش�خص متعطش�ني للعدال�ة« يف 

البالد، يف إشارة إىل عدد سكان تركيا.
وتاب�ع املع�ارض الرتك�ي أم�ام الحش�ود، 
بالق�ول: »م�ن واجب�ي أن أس�عى إىل تحقي�ق 
العدالة. وواجبي أن أق�����ف إىل جانب األبرياء 

ويف وجه املستبدين«.
ووس�ط أجواء احتفالية، نصب املشاركون 
الخي�م التي س�يبيتون فيها أثناء أي�ام املؤتمر 
ال�ذي تتخلله جلس�ات يومي�ة تناقش مختلف 
االنتهاكات التي تتهم املعارضة الرئيس الرتكي 
بارتكابه�ا. ويف اليوم الثاني، رك�ز املؤتمر عىل 
حقوق املرأة ودورها يف العمل السيايس، إذ دعا 
كيليتش�دار أوغلو النس�اء إىل االنخراط أكثر يف 
السياسية. و شارك زعيم »الشعب الجمهوري« 
يف مس�رية ذكرى االنتصار يف معركة غاليبويل، 
املوض�وع األس�ايس  إن  والت�ي ق�ال خالله�ا 
للمؤتم�ر ه�و العي�ش مع�اً يف س�الم وعدالة، 
وضمان مس�تقبل جي�د ألوالدنا. تلك املس�رية 
أزعجت بش�دة أردوغان، فيما رأى كيليتش�دار 
أوغل�و أنها أقيم�ت »من أجل العدال�ة، وفاقت 
املعت�اد... )وقد( لقيت دعماً م�ن الجماهري لم 
أك�ن أنا نف�يس أتوقعه ألن ه�ذا البلد متعطش 

للعدالة«.
تزامناً مع ذلك، عق�د أردوغان تجمعاً كبرياً 
يف ماالزغرد، إحياًء »لذك�رى املعركة التي هزم 
فيه�ا جي�ش س�لطان س�لجوقي البيزنطيني 
يف ع�ام 1071«، ش�دد خالل�ه ع�ىل أن ب�الده 
ماضية يف إجراءاتها لتعزيز نهوضها والتصدي 
للمح�اوالت الرامي�ة لثنيه�ا ع�ن ذل�ك. وذّكر 
الرئيس الرتكي بأن أه�داف تركيا لعام 2023، 
ه�ي »مفتاح خالص هذه املنطق�ة الجغرافية 

بأرسها وليس تركيا فقط«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املستش�ارة األملانية أنجيال 
مريكل الحاجة إىل دعم خفر السواحل 
الليبيني يف إطار الجهود املبذولة لوقف 
تواف�د املهاجري�ن إىل أوروب�ا، لكنها 
حذرت من أنه لن يتم السكوت عن أي 
انتهاكات محتملة لحقوق اإلنس�ان. 
وش�ددت مريكل عش�ية قم�ة حول 
أزمة الهجرة يف باريس، عىل رضورة 
اكتس�اب الجهاز الليب�ي القدرة عىل 

مراقبة مياهه وعىل رضورة إعطائه 
»التجهي�زات الالزمة لي�ؤدي عمله«.

وأضاف�ت مريكل، »يف الوقت نفس�ه، 
ن�ويل بالطبع أهمية قص�وى اللتزام 
خف�ر الس�واحل الليبي�ني بالقانون 
الدويل، سواء يف تعاملهم مع الالجئني 
واملهاجري�ن أو م�ع الجمعي�ات غري 
الحكومي�ة«. وتابع�ت »يف حال إثارة 
أي ش�كوك بهذا الش�أن، فس�نحقق 
الحكوم�ة  وأث�ارت  املعلوم�ات«.  يف 
الليبية جدالً يف الشهر الجاري عندما 

منع�ت س�فناً أجنبي�ة م�ن القي�ام 
بدوري�ات يف املياه اإلقليمي�ة الليبية 
إلنقاذ مهاجرين، معتربة أنها تسّهل 
الهج�رة غ�ري الرشعي�ة. وفيما لقي 
القرار ترحي�ب إيطاليا التي تش�كل 
للمهاجرين  الرئي�س  الوصول  ميناء 
املنطلقني من ش�مال أفريقيا، أعلنت 
منظمات غ�ري حكومية عديدة وقف 
عملياته�ا البحري�ة، متهم�ة خف�ر 
الليبيني بتوجيه تهديدات  الس�واحل 
وإقام�ة من�اخ عدائي يف املتوس�ط. 

وانطل�ق أكثر من 100 أل�ف مهاجر 
حت�ى اآلن من الس�واحل الليبية منذ 
مطلع العام الجاري حس�ب املنظمة 
الدولي�ة للهجرة، فيم�ا يريد االتحاد 
األوروب�ي من ليبي�ا اإلرساع يف وقف 
تدف�ق الالجئ�ني. وق�ى أكث�ر من 
2300 مهاجر خ�الل العبور الخطري 
للبح�ر املتوس�ط يف اتج�اه أوروب�ا. 
وقالت م�ريكل »ال يمكن أن نس�مح 
بعمل مهرب�ي البرش الذين يتحملون 

مسؤولية مرصع الكثريين«.
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بناء عىل ماجاء بكتابي مديرية بلديات ميسان /لجنة تقدير املرقمني )240 يف 
2017/8/23 و241 يف 2017/8/23 ( تاجلر االملاك املدرجة مواصفاتها يف 
القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )2( ملك استنادا  لقانون بيع وايجار اموال 
الدوللة املرقم )21( لسلنة 2013. فعىل من يرغب االشلراك باملزايلدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتر اللجنة وخال )30(ثاثون يوم تبدأ 
من اليوم التايل لصدور االعان مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 50 
% من القيمة املقدرة وسلتجري املزايدة خال الدوام الرسلمي من اليوم االخر 
من مدة االعان ويكلون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكميت ويتحمل 

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

لعلدم حصلول راغلب والحاقا  باعاننا )160 يف 2017/5/5 ( تعللن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسلان عن تأجر االماك املدرجة 
مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )64( ملك استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب 
االشلراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسلان – سلكرتر اللجنة وخال )15(يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعان مستصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري 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.

قائمة تقدير اماك بلدية قضاء عيل الغربي وفق قانون )21( من قانون بيع وايجار اموال الدولة لعام 2013

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعة صاح الدين عن تاجر املسلاحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام 
القانون 35 لسلنة 1983 وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسلنة 2013 املعدل فعىل 
الراغبلني  بالتاجلر الحضلور اىل مقر املديرية الكائلن يف صاح الدين /تكريت السلاعة 10 
صباحا مستصحبني  معهم التامينات  القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية  ويتحمل 
من ترسلو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وسلتجري املزايدة يلوم الثاثني اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعان يف الصحيفة الرسمية.

مديرية تنفيذ النارصية
العدد:2200 /2015

إعان
تبيع مديرية تنفيذ النارصية السيارة 
املرقملة 15377 ذي قار اجرة موديل 
2011 اللون برتقايل العائدة  اىل املدين 
عيل رحيلم صكر لقاء طللب الدائنة 
رابحة كاظم خدام  البالغ  3898000 
ثاثلة مايلني وثمانمائلة وثمانيلة 
وتسلعون اللف دينار  فعلىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال 
10 أيلام تبلدأ من اليلوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية 
10% ملن القيملة املقلدرة وشلهادة 
الجنسية العراقية وان رسم التحصيل 

والداللية عىل املشري .
منفلذ علدل النارصية/عليل ملران 

بطاح الطائي
املواصفات

-------------
سليارة سلمند صالون موديل 2011 
برتقايل الللون اجرة/ بالرقم 15377 

ذي قار 
 AC.KB.BF 680815  رقم الشايص
 7000000 التقديريلة  القيملة 
سلبعة مايني دينار فقلط – املركبة 
موجلودة حاليا يف معرض الحسلنني 

يف الشموخ.
وضع املركبلة يوجد فيهلا صعجات 
خفيفلة ملن البلاب الخلفلي االيمن 
والخلفيلة  االماميلة  والدعاميلات 
الصبلغ  لكثلرة  متهاللك  الباسلتك 
واالطارات مستهلكة جميعها –مكان 
وجود العجلة يف معرض الحسلنني يف 

حي الشموخ لبيع السيارات 

يف  الشلخصية  األحلوال  محكملة 
النارصية

العدد: 4078/ش/2017   
 إىل/املدعلى عليه / سلعدي شلاكر 

شخر
م/ تبليغ 

أقامت املدعية جلوان صبحي ظاهر  
الدعوى الرشعية املرقمة أعاه والتي 
تطللب فيهلا الحكم بنفقلة ماضية 
ومسلتمرة  وبالنظلر ملجهولية محل 
إقامتك حسلب رشح القائم بالتبليغ 
لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة  
صبلاح يلوم املرافعلة 2017/8/31 
السلاعة التاسلعة صباحا وعند عدم 
حضلورك أو إرسلال من ينلوب عنك 
قانونا سلوف تجلرى املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض/ أنمار عبد العزيز محمد

محكمة االحوال الشلخصية يف سوق 
الشيوخ  العدد: 1626/ش/2017

م/اعان
اىل/املدعى عليه/ أحمد حسن نارص- 
السلاكن يف سلوق الشليوخ –الحلي 
العسلكري –مجهلول محلل االقامة 

حاليا 
بتاريلخ 2017/8/21 اصدرت هذه 
املحكمة حكما غيابيا يف الدعوى اعاه 
يقيض بتأييد حضانة املدعية شيماء 
خميس نارص ألوالدها القارصين كل 
من: عليل وزهراء وحوراء ابناء احمد 
حسن نارص وملجهولية محل اقامتك 
بصحيفتلني  اعانلا  تبليغلك  تقلرر 
محليتلني وعند علدم مراجعتك طرق 
الطعلن القانونيلة سلوف يكتسلب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض/مهند حسن عبد الله

تنويه
ورد يف اعان مديرية تنفيذ النارصية 
يف  املنشلور   2014/781 بالعلدد: 
جريلدة املسلتقبل العراقلي بتاريلخ 
البناء 1800  2017/8/27 مسلاحة 
م2 – خطلأ – والصحيلح  180 م2 – 

لذا اقتىض التنويه .

محكمة االحوال الشلخصية يف سوق 
الشيوخ  العدد: 1628/ش/2017

م/اعان
اىل/املدعى عليه/ أحمد حسن نارص- 
السلاكن يف سلوق الشليوخ –الحلي 
العسلكري –مجهلول محلل االقامة 

حاليا 
بتاريلخ 2017/8/23 اصدرت هذه 
املحكملة حكملا غيابيلا يف الدعلوى 
اعاه يقيض بالتزامك بنفقة ماضية 
للمدعية شيماء خميس نارص ونفقة 
مستمرة لها ونفقة مستمرة ألوالدها 
القارصيلن كل ملن: عليل وزهلراء 
وحلوراء  وملجهوليلة محلل اقامتلك 
بصحيفتلني  اعانلا  تبليغلك  تقلرر 
محليتلني وعند علدم مراجعتك طرق 
الطعلن القانونيلة سلوف يكتسلب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض/مهند حسن عبد الله

تنويه
ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي 
العلدد 1509 بتاريلخ 2017/8/27  
للرشكله   2017/2/11 للمزايلده 
العامه ملوانى العلراق للعقار رقم 10 
املسلاحه 435/5 ملر مربلع خطلأ  
والصحيح 300 ملر مربع  من اصل 

م/435 مر مربع

محكمة بداءة املحاويل
العدد/205/ب/2017

اعان
املدعي/ لفته شهيب علوان وجماعته 

/ وكيله املحامي ضياء الطالبي
املدعى عليله/ فرحان راتب شلهيب 
وجماعتله /وكيلله املحاملي محمد 

الطالبي
تنفيلذا لقلرار هذة املحكملة الصادر 
بيلع  واملتضملن  اعلاه  بالدعلوى 
السليارة املرقملة 5372نجلف حمل 
موديلل  للوري  مارسليدس  نلوع 
1974واملكتسب الدرجة القطعية لذا 
تعلن هذة املحكمة عن بيع السليارة 
املرقمة اعلاه بيعا باملزايلدة العلنية 
فعىل الراغبني باللرشاء مراجعة هذة 
املحكمة خال ثاثون يوما من اليوم 
معهلم  مسلتصحبني  للنلرش  التلايل 
التامينات القانونيلة البالغة 10%من 
القيمة البالغة )6/250/000( سلتة 
مايني ومائتان وخمسون الف دينار 
بصلك مصلدق وسلتجري املزايدة يف 
السلاعه الثانية عرش من اليوم التايل 
ليلوم النرش ويتحمل املشلري اجور 

املناداة ورسم التسجيل
القايض

كاظم ابراهيم البدراني 
االوصاف

1/ نوع السيارة / مرسيدس لوري 
2/رقم السيارة/ 5372نجف حمل

يف  نقلص  او  ارضار  3/التوجلد 
السيارة

محكمة االحوال الشخصية يف الكفل
العدد/322/ش/2017

اعان
جبلار  يلرى  عليهلا/  املدعلى  اىل 

رسحان
اصدرت محكمة االحوال الشلخصية 
يف الكفل حكملا غيابيا بحقك بالعدد 
اعلاه يف 2017/8/16اللذي يقيض 
بقطلع النفقلة املسلتمرة املفروضه 
عىل املدعي ماجد حاتم عباس الوالده 
)محمد وعيل وحسني ( والثابتة بقرار 
الحكم بالعدد 952/ش/2014الصادر 
ملن محكملة االحوال الشلخصية يف 
2014/11/19وملجهولية  يف  القرنله 
محلل اقامتك تقلرر تبليغلك بالنرش 
يف صحيفتلني محليتلني يوميتني ولك 
حق االعلراض والتمييز علىل القرار 
الصادر بحقك ضمن امللدة القانونية 
البالغة ثاثون يوما اعتبارا من تاريخ 
النرش وبعكسه سوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية
القايض
جاسم حرير حميد

مجلس القضاء االعىل 
النجف  اسلتئناف  رئاسلة محكمة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 781/ب2017/1
التاريخ 2017/8/23

اعان
بنلاءا عىل القرار الصلادر من هذه 
العقلار  شليوع  بازاللة  املحكملة 
جديلدة( )6670/بلراق  تسلسلل 

يف النجلف تعلن هلذه املحكمة  عن 
بيع العقلار املذكور اعلاه واملبينة 
فعلىل  ادنلاه  وقيمتله  اوصافله 
الراغبلني باللرشاء مراجعلة هلذه 
املحكملة خال 15 يوملا  من اليوم 
الثاني لنرش االعان مستصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة بلداءة النجف وصادر 
ملن ملرف الرافدين رقلم )7( يف 
النجف وسلتجري املزايدة واالحالة 
يف السلاعة الثانية عرش ملن اليوم 
االخر ملن االعان يف املحكمة وعىل 
املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض 
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقلار املرقم 6670/بلراق جديدة 
يف النجلف عبارة علن دار يقع عىل 
شلارع 12  ملر وبواجهلة 5 ملر  
ونلزال 14.25 ملر ويحتلوي علىل 
مدخل صغر واسلتقبال بمسلاحة 
3×4 ملر ومملر يؤدي اىل سلاحة 
وسلطية  مفتوحة تطل عىل مطبخ 
بمسلاحة 1.5×1.5 مر ومجموعة 
صحية وسللم داخليل مغلق وغرفة 
نوم بمسلاحة 4×5 ملر يف الطابق 
االريض املا يف الطابلق العلوي  عىل 
بيتونة مفتوحلة عىل مخزن صغر 
وبلاب يلؤدي اىل السلطح  وان بناء 
ومسلقف  الطابلوق  ملن  العقلار 
بالشيلمان وان درجة  عمرانه دون 
الوسلط ومجهز  بامللاء والكهرباء 
ومشلغول من قبل املدعى عليه /2 
محمد عبد الحسني مع افراد عائلته 
وهو يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة 
مستاجر وان عموم مساحة العقار 
املقلدرة   القيملة  وان  71.25م2 
للعقار مبللغ 108.687.500 مائة 
وثمانية مايني وسلتمائة وسلبعة 
وثمانلون اللف وخمسلمائة دينار 

فقط الغرها

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

اعالن

اعالن

العدد: 329 
التاريخ: 2017/8/27

العدد: 313 
التاريخ: 2017/8/21

القيمة التقديرية رقمهامساحتهنوع الملكت
مدة االيجارللمتر المربع

مشتل 1
3 سنوات 750661/26250000م2الزهور

3 سنوات800616/262300000م2معمل ثلج2

سعر الشراء نوع الملكت
سعر البيع بعد العددالسابق )الكلي(

االستهالك
البدل الكلي 

الجديد

200000412505000مروحة عمودية1

كرسي ذو مسند 2
2800007200014000دوار

60000041000040000مدفئة نفطية3

35000012500025000ثالجة جنرال 2 طن4

3150000650000300000مكيف هواء 2 طن5

330000120002000طابعة ميكانيكية6

5000011000010000مكنسة كهربائية7

مبردة برفاب 8
25000011000010000ايرانية

50000021000020000مبردة هواء برفاب 9

6000012000020000مدفئة نفطية10

160000220004000كرسي دوار11

1600004300012000كرسي مسند12

22500031000030000كندة امريكية13

1600004500020000سرير منام 14

40000420008000دوشك منام15

10000011500015000لوكر حديد16

42000610006000كرسي بالستك17

150005000طخم500000قنفات وزاري طخم18

20000022500050000طبلة ماليزي طخم19

ميز تلفزيون ذو 20
10000012000020000قاعدة دوارة

معرض ميالمين 21
15000015000050000ذو بابين

ميز ادارة  ذو 22
45000013000030000مالحق

مبردة هواء هندية 23
72500051500075000الصنع

مبردة هواء هندية 24
43500031500045000الصنع

ميز مكتبي رئاسي 25
42500012500025000)2م(

16000012000020000ميز مكتبي26

كرسي دوار 27
12500011200012000دبل يدة

مسطبة ثالثية 28
12500011300013000ستيل

 ديالب حديد 29
15000011000010000)2باب(

 فايل كابينة 4 30
14000012700027000مجرات

كرسي دوار 31
8000011000010000دبل يدة

650000150005000ستول دوار ستيل32

سعر الشراء نوع الملكت
سعر البيع بعد العددالسابق )الكلي(

االستهالك
البدل الكلي 

الجديد

60000150005000كرسي ستيل ثابت33

25000011500015000مكتبة 2 باب نقش34

48000081000080000سرير حديد خشب35

800008200016000مندر اسفنج36

45000033000090000براد ماء دنكة37

88000810008000كراسي بالستك38

ميز مكتبي مع 39
51000031500045000ملحقاته

ميز مكتبي مع 40
25000011500015000ملحقاته

150000130003000كامرة41

15000012500025000براد ماء42

125000015000050000جهاز استنساخ43

3600006400024000كرسي دوار44

سيت طبالت 45
11000010000طخم200000زجاجية

56000810008000كرسي بالستك46

15000001015000150000ديالب حديد47

25000015000050000سجادة ايراني48

1000004500020000بطانية49

حاسبة مع 50
5500001100000100000ملحقاتها

25000015000050000دنفص شفل صيني 51

10000012500025000عنبار هينو 52

2500010000طخم100000دسكات مونيكا53

15000015000050000سلف حادلة حديد54

فراش سيارة 55
11000010000طخم40000ارضي

30000150005000كاك3 انج56

صوندة هيدروليك 57
5800011000010000ضغط عالي

160000210002000جوزة حماوة58

3300002600012000كمبريسر تبريد59

شوتة هواء فلتر 60
15000110001000ساحة عنتر

بوشة تاروسة 61
50000120002000هينو8طن

صالصنه مع 62
25000012500025000البطيخة

محرك نيسان 63
42500001150000150000كابسة نفايات

22500001125000125000محرك كيا فونتيرا64



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   البصرة / المستقبل العراقي

ع�زا محاف�ظ الب�رة الجدي�د اس�عد 
محافظ�ا  اختي�اره  س�بب  العيدان�ي 
للب�رة اىل عالقاته املتوازن�ة مع الكتل 
السياس�ية وأهايل املحافظة، كاشفا عن 
رؤيت�ه لحفظ أم�ن املحافظ�ة وجعلها 

قبلة للمستثمرين .
وق�ال العيداني يف برنام�ج )بجرأة( مع 
االعالم�ي اي�اد فاضل ال�ذي تبث�ه قناة 
الف�رات الفضائي�ة » انن�ي االب�ن البكر 
لش�يخ عشرية العيدان يف البرة أكملت 
الهندس�ة 1992 ش�اركت يف االنتفاضة 
الش�عبانية ع�ام 91، وع�ى ض�وء ذلك 
ذهبت اىل ايران ثم عدت للعمل الجهادي 
م�ع بع�ض االخ�وة، واعتقلن�ا وحك�م 
عليه�م باالع�دام وانا بالس�جن املؤبد يف 

عهد النظام البائد«.
االح�كام  قس�م  يف  قضي�ت  وأض�اف« 
الخاص�ة تقريب�ا 8 س�نوات م�ن بداية 
1995 اىل نهاي�ة 2002، وبعده�ا اصدر 
ام�را من قبل النظ�ام البائ�د بالعفو ثم 
س�قط النظام، فعملت يف هيئة اجتثاث 
البعث 3 س�نوات، بعد ذلك اخرتت عضوا 
ملحافظ�ة الب�رة مل�دة س�نة يف دورته 
األوىل، واالن اخرتت من قبل تيار الحكمة 
الوطني للتصدي ملنصب محافظ البرة 

وبتوافق جميع الكتل السياسية«.
وتابع« ان�ا قريب عى الجميع وعالقاتي 
مع الجميع متوازنة والكتل السياس�ية 
تعتربني دائما مياال اىل حلحلة املش�اكل 
مليئ�ة  الب�رة  ان  يع�رف  والجمي�ع 
باألزمات وتم اختياري لهذا السبب، وانا 

ق�ادر عى قيادة هذا املنصب بامتياز الن 
الجميع يعرف تاريخي الجهادي«، مؤكدا 
ان�ه« قريب م�ن جميع أعض�اء مجلس 
املحافظ�ة وقراري مس�تقل لخدمة اهل 

البرة«.
وحول مرشح رئاس�ة مجلس محافظة 
الب�رة ق�ال العيداني« انا غ�ري معني 
برئي�س مجل�س املحافظ�ة الجديد واىل 

االن صب�اح البزوني عن�دي بريئ وامللف 
مرتوك للقضاء للبت فيه«.

وأوض�ح العيداني ان« من اه�م امللفات 
التي س�يبدأ العمل بها ه�و امللف األمني 

املحافظ�ة جاذب�ة لالس�تثمار  لتك�ون 
الع�رب  للمس�تثمرين  قبل�ة  لتك�ون 
واألجانب مل�ا تملكه من ث�روات نفطية 
وزراعية وس�ياحية باإلضافة اىل كونها 

نقطة اتصال بني الرشق والغرب«.
أساس�يتني  نقطت�ني  اه�م  ان«  وذك�ر 
الس�تقطاب املس�تثمرين هو االستقرار 
األمن�ي يف املحافظ�ة وش�فافية خروج 
الع�راق، ونام�ل  اىل  األم�وال ودخوله�ا 
ونتمنى باالش�هر القليل�ة املتاحة لدينا 
ان نجع�ل البرة قبلة للمس�تثمرين«، 
مبين�ا ان�ه » بالني�ة والص�دق يف العمل 
سنوفق للنجاح يف العمل وبوقت قيايس، 
وبالتع�اون ماب�ني جمي�ع البريني«، 
داعيا« جميع املستثمرين اىل الوصول اىل 

البرة«.
وأكم�ل انه« تمت مناقش�ة امللف األمني 
م�ع قائد رشط�ة البرة ولدين�ا حلول 
لذلك منها تكنلوجية للحفاظ عى االمن 
يف نقاط وس�يطرات ومناطق الس�اخنة 
يف املحافظ�ة بالتع�اون م�ع املرجعيات 
العش�ائر والوجه�اء  الديني�ة وش�يوخ 

واملثقفني وجميع رجاالت البرة«.
وأع�رب ع�ن« ش�كره وامتنان�ه لدع�م 
رئي�س التحال�ف الوطني الس�يد عمار 
الحكيم وتيار الحكمة الوطني وتصويت 
جميع الكتل السياسية لشخصه«، مبينا 
ان« هذا الدعم والتصويت س�يعطي قوة 
للق�رار«، الفت�ا اىل ان« أه�ايل الب�رة 
الي�وم  املحافظ�ة  م�ن خ�الل مجل�س 
باس�تطاعتها ان تتغلب عى مشاكلها«، 
امال ان« تقابل بغداد برسالة إيجابية من 
خالل إطالق األموال املرتتبة الس�تكمال 

ملفات املشاريع املتوقفة وحلحلتها«. 
الدارة  حكومي�ة  لجن�ة  تش�كيل  وع�ن 
ش�ؤون البرة واقتص�ار دور املحافظ 
الجديد عى املتابع�ة فقط افاد العيداني 

» انن�ي احم�ل الحكوم�ة املركزي�ة عى 
محمل حسن، وان ال تتجاوز عى قانون 
21 للمحافظات، وتلتزم بالدس�تور عى 
الرغم من عدم اطالعي عى اللجان التي 
بعثت م�ن بغ�داد لكن يف حس�اباتي ان 
جميع اللجان تلتزم بما اماله الدس�تور 

علينا جميعا«.
وحول مل�ف النزاعات العش�ائرية كيف 
س�يتم معالجت�ه اك�د محاف�ظ البرة 
ان« كل ش�يوخ عش�ائرنا كرم�اء وهم 
جميعا أبدوا اس�تعدادهم التام للتعاون 
وناقش�ت هذا االم�ر مع قائ�د الرشطة 
وسأناقش�ه مع قائ�د العمليات للقضاء 
ع�ى جمي�ع املش�اكل العالق�ة للقضاء 
عى املش�اكل األمنية والعشارية«، داعيا 
جميع البري�ني اىل » التعاون للحفاظ 

عى امن البرة«.
وعن االطالع عى س�ري العم�ل يف املوانئ 
ملحاف�ظ  ان«  العيدان�ي  اك�د  العراقي�ة 
البرة كاف�ة الصالحيات ع�ى متابعة 
سري العمل يف املوانئ وسيكون لنا دورا يف 
القضاء عى الفس�اد يف املوانئ بالتعاون 

مع الجهات األمنية والقضاء ».
الب�رة  محافظ�ة  مجل�س  وانتخ�ب 
املرشح املستقل اسعد العيداني محافظا 
للبرة خلفا للمحافظ املس�تقيل ماجد 

النراوي.
و حص�ل العيدان�ي ع�ى 24 صوت�ا من 
مجم�وع 27 عض�وا ح�ارضا لجلس�ة 
املرش�حان  حص�ل  فيم�ا  التصوي�ت، 
االخران رياض العيداني وكريم الش�واك 
ع�ى ص�وت واحد ل�كل منهم�ا، وورقة 

فارغة واحدة.

حمافظ البرصة اجلديد  يقدم رؤية لـ »حفظ أمن املحافظة« وجعلها قبلة للمستثمرين
عزا اختياره اىل عالقاته املتوازنة مع الكتل السياسية وأهالي الفيحاء
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كهرباء الصدر تتمكن 
من تشغيل قطاع »12« 
ضمن الشبكة اجلديدة

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشاف مبارش من قب�ل مدير عام توزيع 
كهرباء الص�در ويف محمد املياحي, تمكنت  
املالكات الهندسية والفنية يف املديرية العامة 
املذك�ورة من تش�غيل قط�اع )12(  ضمن 
الش�بكة الجدي�دة« .واعل�ن ذل�ك املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب رسي 
املدرس يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »االعم�ال تضمنت تش�غيل القطاع عى 
مغ�ذي 2 فالح, وم�د قابل�و 240 مرتاً بدال 
من املغذيات السابقة من اجل القضاء عى 
حاالت التجاوز وتبادل التغذية واالستفادة 
م�ن املغذيات بتخفيف الحم�ل عن مناطق 
اخرى ورفع ح�االت التج�اوز فيها«.وعى 
صعيد متص�ل, تمكنت امل�الكات ذاتها من 
إكمال وتجهيز نقوصات كافة الكيوسكات 
ورفع فيدرات 40 كيوسكات وتثبيت 1150 
صندوق ومقي�اس وكذلك تثبيت) 18.200 
م�رتاً ( م�ن قابل�و الخدمة وم�ازال العمل 
جاري يف تش�غيل باقي القطاعات«.كما تم 
نصب محولة عدد )2( )400ك .ف( ملحلة) 
321 ( والتي عطبت بس�بب التجاوزات من 
قب�ل املواطنيني وتبادل التغذي�ة, اىل جانب  
نص�ب)3( مح�والت س�عة ) 250 ك .ف (

ضم�ن املح�الت) 738 و 743(, اضاف�ة اىل 
نص�ب محولة س�عة ) 400 ك .ف ( ضمن 
قط�اع 9/2/55, فضالً ع�ن نصب محولة 
سعة 250 ك.ف ومد اس�الك املنيوم بطول 
100 م�رت يف منطقة جميلة محلة 524 عى 
مغ�ذي )1(ثورة,ومد قابلو م�ربوم بطول 
250 مرت واسالك املنيوم بطول 180 مرتاً يف 

قطاع 20 عى مغذي )1( جميلة .

رشكة التوزيع جتهز عوائل االنبار وصالح  الدين بـ »100« لرت من النفط األبيض اعتبارًا من األول من أيلول
    بغداد / المستقبل العراقي

قررت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
تجهي�ز عوائ�ل محافظ�ة االنب�ار ب�� 
)100( لرت من مادة النفط األبيض بدل 
)50( لرت واعتبارا م�ن األول من أيلول 

القادم وبالسعر الرسمي املدعوم.
مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية املهندس كاظم مس�ري ياسني 
ب�ني يف تري�ح صحف�ي ان رشك�ة 
التوزي�ع ت�ويل مل�ف النف�ط األبي�ض 
أولوي�ة تام�ة لتوفري خزين م�ن املادة 
التدفئ�ة  املواط�ن يف  الت�ي يحتاجه�ا 

 ، الق�ادم  الش�تاء  والطب�خ يف فص�ل 
مؤك�دا ان الكميات تم زيادتها يف أيلول 
م�ن )50( ل�رت اىل )00( لرت وبالس�عر 

الرسمي املدعوم.
ش�دد ع�ى  مس�ري  كاظ�م  املهن�دس 
رضورة التع�اون بني فروع الرشكة يف 
الحكومات  املذكورة م�ع  املحافظ�ات 
لتوزي�ع  املحلي�ة  واملجال�س  املحلي�ة 
املنتج املذكور وايصاله اىل مس�تحقيه 
م�ن العوائل العراقية، الفت�ا اىل أهمية 
التكام�ل يف األداء ب�ني جميع األطراف 
املعني�ة ألنه يفيض بالدرجة األس�اس 
اىل خدمة املواط�ن العراقي، معلنا عن 

امت�الك الرشكة خطة طموحة لتوزيع 
م�ادة النف�ط األبي�ض ع�ى العوائ�ل 

املستقرة والعوائل النازحة.
املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  ان  يذك�ر 
النفطي�ة س�جلت نجاح�ا ملحوظا يف 
الع�ام امل�ايض يف توف�ري م�ادة النفط 
األبي�ض للعوائ�ل املس�تقرة والنازحة 
من خالل حضوره�ا وادوارها الفاعلة 
يف اللجنة العليا إلغاثة وايواء النازحني 
وح�ازت جهودها عى تقيي�م وتثمني 
وش�كر عدة وزارات وحكومات محلية 
ومنه�ا وزارة النف�ط ووزارة الهج�رة 

واملهجرين .

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني عن »تحقيق حكومته اتفاق يقيض بقيام 
الحكوم�ة الفرنس�ية بتمويل وتطوي�ر محطات تصفية امل�اء الصالح للرشب 
ج�اء ذالك خالل اس�تقباله ممثل رشكة ) س�ويرز( الفرنس�ية«.وذكر مكتبه 
االعالم�ي ان »املحافظ خ�الل اللقاء بني اهمية تقديم مث�ل هكذا دعم يختص 
به�ذه املش�اريع وخصوصا يف املناطق الت�ي تعاني من ش�حة يف املاء الصالح 
للرشب كالحس�ينية والنهروان وناحية الج�ر وغريها.مؤكدا عى اجراء لقاء 
اخ�ر مع الرشكة لتفعي�ل ووضع الية تنفيذ هذه املش�اريع الحيوية«.واضاف 
ان »العطواني اوعز اىل مدير ماء بغداد باختيار عدد من املشاريع وتقديمها اىل 
الرشكة لدراس�تها بغية تمويلها وتنفيذها عى حس�اب الحكومة الفرنسية«.

يذكر ان »محافظة بغداد تعاني من نقص كبري يف مش�اريع تصفية املاء وعدم 
ق�درة املحافظة عى س�د هذا النق�ص يف الوقت الحارض بس�بب األزمة املالية 

وعدم رصف التخصيصات املالية للمحافظة.

حمافظ بغداد يفتح آفاق تعاون جديد مع احلكومة 
الفرنسية لتمويل وتطوير حمطات تصفية املاء

بحضور وزير النقل.. املؤانى العراقية تفتتح عطاءات بناء املرحلة االوىل مليناء الفاو الكبري
   بغداد/ المستقبل العراقي

افتتحت الرشكة العامة للموانئ العراقية، امس االثنني، 
عطاءات املرحلة األوىل لبناء ميناء الفاو الكبري، بحضور 
وزير النق�ل كاظم فنجان الحمامي ومدير عام الرشكة 
الس�يد ري�اض س�وادي ش�مخي وجمع من مس�ؤويل 

األقسام والشعب يف الرشكة«.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي« ، ان�ه »تم افتت�اح العطاءات بحض�ور ثالثة 
رشكات ك�ربى وهي ) رشكات داي�وو وائتالف رشكات 
الحف�ر الدولي�ة وائت�الف رشكات Cscec ( ».من جانبه 

ش�دد وزي�ر النقل عى »اعتم�اد الش�فافية والنزاهة يف 
النظ�ر بالعروض املتقدم�ة من قبل ال�رشكات العاملية 
الكربى التي ت�ود العمل بميناء الف�او الكبري، مبينا: ان 
ال�رشكات التي ح�رت العط�اءات ذات رصانة عالية 
وكفاءة كبرية بمجال املش�اريع االسرتاتيجية العمالقة 
ولها خربة واسعة عامليا«.وأشار الحمامي اىل ان »العمل 
مستمر عى قدم وساق الكمال إنجاز املراحل االساسية 
للمين�اء. مؤك�دا: ان ه�ذا امل�رشوع يعترب نقل�ة كبرية 
لألقتصاد العراقي ويرفع م�ن اإلمكانيات املالية للدولة 
ويس�تقطب الرشكات العاملية لنقل بضائعها وس�لعها 

عرب هذا امليناء.

اخلطوط اجلوية العراقية تنهي رحالهتا للديار املقدسة بنقل اكثر من »27« الف حاج
املسافرين نقلت حنو مليوني نازح.. والطريان املدني استكمل التدقيق اخلارجي للحصول على شهادة األيزو

    بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة ميداني�ة وارشاف مبارش من قبل وزير 
النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمام�ي انه�ت رشكة 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة رحالته�ا للدي�ار 
املقدس�ة وتمكن�ت الرشك�ة خالل ه�ذه الفرتة 
م�ن نق�ل 27306 حاج م�ن مختل�ف املطارات 
ال�دويل  بغ���داد   ( العراقي�ة وه�ي مط�ارات: 
والب�رة والنج�ف والس�ليمانية واربي�ل ( اىل 
مطاري جدة واملدينة املن�ورة يف اململكة العربية 
الس�عودية بش�كل مبارش حيث تم نقل 21628 
ح�اج اىل مط�ار املدينة املنورة يف ح�ني بلغ عدد 
الحجيج الواصل�ني اىل مطار جدة 5354 حاج«. 
وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقي مريان 
فري�د أن »الرشك�ة اس�همت بتقدي�م خدم�ات 
متميزة لضيوف الرحمن خ�الل فرتة تفويجهم 
اىل الديار املقدسة ومنها تخصيص صالة كربالء 
الستقبالهم وتقديم جميع التسهيالت والخدمات 
له�م ، وبع�د حصول هيئ�ة الح�ج والعمرة عى 
مقاعد اضافية باالتفاق مع الجانب الس�عودي 
والبالغ عدده�ا 2813 خصصت الرشكة رحالت 

اضافي�ة لريتف�ع ع�دد الحج�اج الذين ت�م نقلهم عى 
متن الطائر االخ�ر 30119 حاج«.وبني ان »مالكات 
الرشك�ة تعم�ل حاليا ع�ى اكم�ال جميع االج�راءات 
لغ�رض تأمني ع�ودة الحجاج من الديار املقدس�ة بعد 
ادائهم مناس�ك الحج«.من جهة اخرى اعلنت الرشكة 
العام�ة لنق�ل املس�افرين والوف�ود، ع�ن احصائيات 
عملي�ات نق�ل النازحني ضم�ن جه�ود وزارة النقل يف 
اللجن�ة العليا الغاثة وايواء النازحني«. وافاد س�كرتري 
اللجنة الفرعية يف الرشكة الس�يد ماهر عبد الستار  ان 
»م�الكات الرشك�ة ومنذ انطالق عملي�ات )قادمون يا 

نينوى( نقلت اكثر من )2110950 ( نازح بعدد نقالت 
بل�غ اكثر م�ن ) 44707 ( نقلة ».واوض�ح ان »عملية 
النق�ل اصبحت بعد تحرير مدين�ة املوصل من مناطق 
العمليات يف تلعفر اىل املخيمات االمنة باالضافة اىل نقل 
العوائ�ل من املخيم�ات اىل مناطقهم املح�ررة يف احياء 
مدين�ة املوص�ل«. وأضاف عبد الس�تار  ان »توجيهات 
الوزي�ر املس�تمرة مللف نق�ل النازح�ني ورضورة ايالء 
اهمي�ة كبرية له�ذا امللف وارشاف الس�يد املدي�ر العام 
املب�ارش ع�ى كافة مح�اور نق�ل النازح�ني، وتضافر 
جه�ود العامل�ني يف الرشك�ة وروح التفان�ي بالعم�ل 
والتنس�يق العايل م�ع الجهات املعني�ة ) وزارة الهجرة 

واملهجري�ن >القوات االمني�ة والجهات االخرى 
( اثم�رت عى نجاح عملية النق�ل وعدم حدوث 
اي تاخي�ري او تلكؤ يف اجالء العوائل منذ انطالق 
العمليات العس�كرية«. يذكر ان الرشكة العامة 
لنقل املس�افرين والوفود احدى تشكيالت وزارة 
النق�ل اس�تنفرت كل الجه�ود والطاقات حيث 
خصصت اكثر م�ن 175 حافلة النق�اذ العوائل 
النازحة منذ اوىل موج�ات النزوح«.وعى صعيد 
منفصل اعلنت املنش�أة العام�ة للطريان املدني 
ع�ن »اس�تكمالها التدقيق الخارج�ي للحصول 
ع�ى ش�هادة األيزو«.وذكر بيان الع�الم الوزارة 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«،  ان�ه »بتوجيه من 
وزي�ر النقل كاظ�م فنجان الحمام�ي ومتابعة 
مدير عام الطريان املدني حسني محسن عقدت 
املنشأة العامة للطريان املدني العراقي ، اجتماعاً 
موس�عا م�ع رشك�ة فكس�ل العاملي�ة بحضور 
السادة مدير مطار بغداد الدويل ومدراء االقسام 
والش�عب واملدققني الداخل�ني يف الطريان املدني 
من اجل اس�تكمال التدقيق الخارجي للحصول 
عى شهادة األيزو iso 9001-2005«. وقال مدير 
قس�م ادارة الجودة الشاملة والتطوير املؤسيس 
يف ال�وزارة ناظ�م حمد ان »رشكة فكس�ل األس�رتالية 
قامت بإجراء املطابقة للنظام وس�يتم قريبا الحصول 
ع�ى الش�هادة الدولية يف ه�ذا املجال أس�وة برشكات 
الدولي�ة واإلقليمي�ة«. فيم�ا أش�ار مدير ش�عبة ادارة 
الجودة يف املنش�اة العام�ة للطريان املدني عيل ش�اكر 
اىل انه تم »عقد اجتماع موس�ع مع االقس�ام والشعب 
الرئيس�ة يف الطريان املدني به�دف التدقيق عى وثائق 
ادارة الجودة التي تخص عمل اقسام املنشاة والتي من 
املؤم�ل يف القريب العاجل حصولها عى ش�هادة األيزو 

بعد اكمال جميع االجراءات لذلك .

واسط تبحث االستحضارات املبكرة 
للزيارة االربعينية

الزراعة ختفض اسعار االسمدة وتقسط 
ديون املزارعني عىل مدى مخس سنوات 

    المستقبل العراقي / الغانم

بح�ث محافظ واس�ط محمود عب�د الرضا مال طالل مع مدي�ر منفذ زرباطية 
االس�تحضارات املبك�رة للزي�ارة االربعينية«.واف�اد مصدر اعالم�ي يف مكتبه 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »املحافظ التقى مدير ع�ام منفذ زرباطي بحضور 
قائد الرشطة وعضو املجلس عبد االله الشمري« .واضاف انه »تم خالل اللقاء 
بحث االس�تعدادات املبكرة للزيارة االربعيني�ة وكيفة وضع آلية لتنظيم دخول 
ال�زوار االيرانيني وفق الضواب�ط واالنظمة املعمول بها من دون أن تكون هناك 
أي�ة ارباكات كما حص�ل يف العامني املاضي�ني« .مؤكداً أنه س�يزور املنفذ كما 

سيتم تدارس املوضوع مع الجانب االيراني يف محافظة ايالم .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة عن »تخفيض اس�عار االس�مدة وتقسط ديون املزارعني عى 
مدى خمس�ة س�نوات«.وافاد بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان » هيئة 
الرأي يف وزارة الزراعة اجتمعت برئاسة وزير الزراعة فالح حسن الزيدان وبحضور 
الس�ادة الوكالء وامل�دراء العامني يف الوزارة  وتم مناقش�ة كافة القضايا املطروحة 
ضم�ن  ج�دول االعمال وأتخ�اذ القرارات املناس�بة  بش�أنها« .واض�اف البيان ان 
»م�ن ابرز ماتم اقراره يف الجلس�ة هو عملية تخفيض اسعاراالس�مدة التي توزع  
للمزارع�ني والفالحني ضمن الخطة الزراعية  من س�مادي  اليوري�ا والداب، حيث 
اصبح س�عر الطن الواحد  لس�ماد اليوري�ا280 الف دينار بع�د ان كان 300 الف ، 
مبينا »فيما اصبح  سعر الطن من سماد الداب 480 الف دينار بعد ان كان525 الف 
دينار ويأتي ذلك دعما للمزارعني والفالحني من اجل دفع عجلة االنتاج الزراعي اىل 
االمام«.واوضح انه »من جانب اخر قررت  هيئة الرأي  وباالجماع  تقس�يط ديون 

الفالحني  واملزارعني عى  مدى خمسة سنوات من اجل تشجيعهم عى الزراعة.
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إعادة إعــــالن
)) مزایدة بيع  معدات ومواد نجارة ((

وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتسویق األدویة واملستلزمات الطبية
تعلن وزارة الصحة / البیئة / الرشكة العامة لتسویق األدویة واملستلزمات الطبیة / كیمادیا عن اعادة إجراء مزایدة علنیة لبیع مواد نجارة وكما 
مبین يف الجدول أدناه وحسب قانون بیع وإیجار أموال الدولة املرقم ) ٢١ ( لسنة ٢٠١٣ يف الساعةالحادية عرش من صباح یوم ) األربعاء ( املوافق 
) ٢٠١٧/٩/١٣ (العائدة  اىل )قسم هندسة وصيانة االجهزة الطبية والخدمية /الدباش( علما ان مدة االعالن يف الصحف املحلية تبلغ )١5( يوم من 
تاريخ النرش يف ٢٠١٧/8/٢٩ فعىل الراغبین باملش�اركة الحضور اىل مقر الرشكة يف باب املعظم الطابق الخامس عىل ان یودع كل منھم التأمینات 
القانونیة البالغة )4١١٠5٩٣٧٩٧( اربعة ماليني ومائة وعرشة الف وخمس�مائة وثالثة وتس�عون وسبعمائة وسبعة وتسعون دينار عراقي والتي 
تمث�ل ٢٠% من القيمة التقدیریة ویتحمل من ترس�و علی�ه  املزایدة أجور النرش واإلعالن والداللیة البالغة ٢ %من مبلغ اإلحالة وعىل املش�ري رفع 
املواد خالل ١5 یوم من تاریخ اإلحالة القطعیة ويف حالة عدم نقل املال املنقول بعد انتھاء املدة املحددة او مدة االمھال تستوىف منه اجور خزن ١ /٢ 

%نصف من املئة من بدل البیع عن كل یوم تاخیر وملدة ٣٠ ثالثون یوما فان انتھت ھذه املدة ولم یقم املشري بنقل املال جاز للدائرة االعالن عن
بیع�ه  ثانی�ة وفق احكام قانون ببیع وایجار اموال الدولة رقم ٢١ لس�نة ٢٠١٣ وملزید من االطالع زیارة موق�ع رشكتنا عىل االنرنیت ، عىل املوقع 

 ) www.moh.gov.iq ( واملوقع الخاص بوزارة الصحة www.kimadia.com الخاص بالرشكة
املستمسكات املطلوبة :-

١ -ھویة األحوال املدنیة ) أصل وصورة ( .
٢ -شھادة الجنسیة العراقیة ) أصل وصورة ( .

٣ -بطاقة السكن ) أصل وصورة ( او تأیید سكن يف حال عدم توفر بطاقة سكن .
4 -البطاقة التموینیة ) أصل وصورة ( .

5 -وصل التأمینات القانونیة .
٦ -كتاب عدم املمانعة باالشراك يف املزایدة العلنیة من الھیئة العامة للرضائب لعام ٢٠١٧.

رشوط اإلشراك باملزایدة :-
١-أن یكون املتقدم للمزایدة عراقي الجنسیة .

٢- الیجوز ملنتس�بي وزارة الصحة الذین اتخذوا قرارا  ببیع او ایجار املال املش�مولة بھذه االعالن وكذلك اعضاء لجنتي التقدیر والبیع الذي كلفوا 
بتقدیرھا وبیعھا رشاء او استئجار ھذه االموال بطریقة املزایدة العلنیة ویرسي ذلك عىل ازواجھم واقاربھم حتى الدرجة الرابعة واالقارب واالصھار 
من الدرجة املذكورة ھم ) االبوان واالجداد مھما علوا ، االوالد واالحفاد مھما نزلوا ، االخوة واالخوات واوالدھم ، االعمام واالخوال واوالدھم ، الزوج 

والزوجة واقاربھم بنفس الرتیب املذكور (
٣- ال یحق لغیر العراقي االشراك يف املزایدة العلنیة لرشاء او ایجار املال املشمول بھذا االعالن مع مراعاة احكام قانون االستثمار رقم )١٣ ( لسنة 

٢٠٠٦) املعدل( .
4- ال یسمح بدخول املزایدة من كان مدینآ للوزارة عن تعاقد سابق معه ولم یوف بالتزاماته تجاه رشكتنا والوزارة .

5- یجوز الضم عىل بدل املزایدة االخیر خالل5 ایام من تاریخ االحالة عىل ان ال تقل عن١5 %من البدل االخیر وال یعد طلب الضم مقبوال  ما لم یدفع 
طال�ب الض�م التامینات القانونیة البالغة٢٠ %من البدل ال�ذي عرضه وحینئذ یعلن عن فتح مزایدة جدیدة ویجوز الضم ألي ش�خص بالنیابة عن 

شخص آخر إذا كان مخوآل بوكالة قانونیة .
٦- اذا نكل املزاید االخیر الذي رس�ت علیه  املزایدة عن دفع بدل املبیع وكامل املصاریف خالل س�بعة ایام من تاریخ االحالة القطعیة فیعرض املال 
عىل املزاید االخیر الذي كف یده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق عىل اخذه ودفع التامینات القانونیة بنسبة ٢٠ %من البدل یضمن 

الناكل بقرار من لجنة البیع واالیجار الفرق بین البدلین .
٧- یتم تس�لیم املال املبیع بعد دفع بدل البیع واملصاریف ویعد البیع قطعیا ویلزم املش�ري بنقله خالل مدة ١5 یوم من تاریخ االحالة القطعیة ويف 
حالة عدم نقل املال املنقول بعد انتھاء املدة املحددة او مدة االمھال تستوىف منه اجور خزن ١ / ٢ %نصف من املئة من بدل البیع عن كل یوم تاخیر 
ومل�دة ٣٠ ثالثون یوما فان انتھت ھذه املدة ولم یقم املش�ري بنقل املال ج�از للدائرة االعالن عن بیعھ ثانیة وفق احكام قانون ببیع وایجار اموال 

الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣.
8- إذا وافق الیوم األخیر املحدد للمزایدة عطلة رسمیة فیمدد اىل الیوم الذي یلیه من الدوام الرسمي .

املواد :املعدات:

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد ١٧١١/ش/٢٠١٧
التاريخ ٢8/8/٢٠١٧

اعالن
اىل املدعى عليه /ابرار رسن حاتم

اق�ام املدعي عيل حس�ن نعم�ة  الدعوى 
املرقمة اعاله ام�ام هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا اس�قاط حضانة الطف�ل )حيدر (  
وملجهولية محل اقامتك فقد قرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املوافق ٢٠١٧/٩/١١ الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حورك او من 
ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان

اعالن
اىل املتهم الهارب )١-سليم جرب خزيعل 
٢-خالد كاني جاس�م ٣- عزال صالح 

سماري 4- تحرير فضالة حمزة (
احالك قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
االحال�ة املرق�م 54٠ يف ١٧/8/٢٠١٧ 
غيابيا الج�راء محاكمتك بدعوى غري 
موج�زة وفق احكام املادة )4 أرهاب( 
من قانون العقوبات ولعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك عن 
طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد 
يوم ٢٠١٧/١٠/٢٣ موعدا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء 
وحس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك 

االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
الش�يعي يف  الوق�ف  تعل�ن مديري�ة 
املثن�ى ع�ن اج�راء مزاي�دة علني�ة 
لتأج�ري القطعة الزراعي�ة املرقمة ٦ 
مقاطع�ة ١5 الغش�يم والواقع�ة يف 
قضاء الرميث�ة منطقة الجرف فعىل 
الراغبني  االشراك باملزايدة الحضور 
اىل مق�ر مديرتنا الكائن يف الس�ماوة 
املدخ�ل الجنوب�ي ق�رب االذاعة بعد 
عرشة اي�ام تاريخ ن�رشه بالجريدة 
معه�م  مس�تصحبني  الرس�مية 
التأمينات القانونية البالغة ٢٠% من 
بدل التقدير ويتحمل  من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واالعالن 
مديرية الوقف الشيعي يف املثنى

مديرية التسجيل العقاري يف غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد ١٦٠٧/مجدد/٢٠١٧

التاريخ ٢٢/8/٢٠١٧
قرار تثبيت ملكية

اس�تنادا اىل مح�رض تثبي�ت امللكي�ة 
املنظ�م   ٢٠١٧/8/٢٢ يف  امل�ؤرخ 
ِبش�ان العقار املرق�م ١٦٠٧/الغرب 
ونتائج التحقيق واملس�تندات املطلع 
عليها واستنادا اىل الصالحية املخولة 
امل�ادة 48 م�ن قان�ون  يل بموج�ب 
التس�جيل العقاري املرقم 4٣ لس�نة 
املس�تعمة  للبين�ة  ونتيج�ة   ١٩٧١
يف موق�ع الكش�ف واملخت�ار وتوف�ر 
ال�رشوط القانونية املتمثل�ة بوجود 
حي�ازة هادئة ملدة اكثر من خمس�ة 
عرش س�نة ودون معارض�ة  من اي 
ش�خص قررت تثبي�ت ملكية العقار 
املرقم�ة ١٦٠٧ الغ�رب بأس�م طالب 
التس�جيل املجدد محمود حسني عيل 
وع�ىل ان يتم اعالن ه�ذه القرار ملدة 
ثالث�ون يوما وفقا للقان�ون ويكون 
الق�رار خاضع�ا للتمييز خ�الل مدة 

االعالن وافهم علنا يف ٢٢/8/٢٠١٧ 
القايض
عيل نعمان جبار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ/البرصة

العدد ٢٠١٦/٦٣٣
التاريخ ٧/8/٢٠١٧

اىل املنف�ذ علي�ه /عب�د الل�ه عي�ى 
محمد

لق�د تحق�ق ل�دى ه�ذه املديرية من 
خالل كت�اب املجلس البل�دي ملنطقة 
الخربطلي�ة /دور الضباط رقم 4٩8 
يف ٢٠١٧/8/٦ ان�ك مجهول�ة مح�ل 
االقام�ة ولي�س لدي�ك موط�ن دائم 
يمكن اج�راء التبليغ  عليه اس�تنادا 
الحكام املادة ٢٧ م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  بالحض�ور يف 
مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم الت�ايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت  التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
املديرية باج�راءات  س�تبارش ه�ذه 
التنفي�ذ الجربي وف�ق القانون علما 
انك مدين  بمبلغ قدره) ١58٦٣٠٠٠( 

لصالح الدائن عودة حميد عيى 
املنفذ العدل 
فردوس حسني الشاوي

اوصاف املحرر:
ق�رار محكمة بداءة الب�رصة بالعدد 

١٩٧٠/ب/٢٠١5 يف ١٢/٢8/٢٠١5

مجلس القضاء االعىل
البرصة  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املعقل
العدد ٢٧8٦/ش/٢٠١٧
التاريخ ٢٧/8/٢٠١٧

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ) ميث�اق ش�اهر 

حميد(
اقامت املدعية )رويده رحيم كريم( 
الدع�وى الرشعي�ة  املرقمة ٢٧8٦/

املحكم�ة  ه�ذه  ل�دى  ش/٢٠١٧  
تطالب�ك فيه�ا )الحك�م بالتفري�ق 
القضائ�ي للهج�ر( وق�د ع�ني يوم 
للمرافع�ة  موع�دا   ٢٠١٧/٩/٢5
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
مرك�ز  يف  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  
رشطة السالم/رشطة يثرب   وتاييد 
املجلس البل�دي ملنطقة البو مغري /

ص�الح الدين /يثرب وحس�ب كتاب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب  
 ٢٠١٧/8/٦ يف   ٢٠١٧/5٢٠ الع�دد 
انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ويف 
حالة عدم حضورك اىل املرافعة فانه 
س�وف يت�م اج�راء املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق القانون 
القايض
شاكر محمود حمود

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة /٢٠١٦/١٩٣٦
التاريخ ١/8/٢٠١٧

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ البرصة العقار 
4١٧5/٢٣١١/الرب�اط  تسلس�ل 
الكب�ري  الرب�اط  يف  الواق�ع  الكب�ري 
العائ�د للمدي�ن )س�لمان اجوين�ي 
كحيط ( املحج�وز لقاء طلب الدائن 
)ل�ؤي عبد الس�ادة ع�داي ( البالغ) 
وثماني�ة  مائت�ني   )٢٣8٣٣٦55٠
وثالث�ون ملي�ون وثالثمائة وس�تة 
وثالثون الف وخمسمائة وخمسون 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة ثالث�ني 
يوم�ا تبدا م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وان  العراقي�ة  الجنس�ية  وش�هادة 
رسم التسجيل والنرش والداللية عىل 

املشري 
املنفذ العدل
ضاري صباح حسني

املواصفات :
/4١٧5/٢٣١١: ورقم�ه  ١-موقعه 

الرباط الكبري
 ٢-جنس�ه ونوع�ه : ارض الدار مع 

ابنيتها ملك رصف
٣-ح�دوده واوصافه :كما مؤرش يف 

صورة السجل
ك�راج وطارم�ة واس�تقبال وغرفة 
ومرف�ق  وحم�ام  ومطب�خ  وه�ول 
صحي تحتان�ي واربع غرف وحمام 

ومرفق صحي فوقاني
4-مساحته :٢ اولك

اجوين�ي  س�لمان   : 5-الش�اغل 
كحي�ط/ يرغ�ب  بالبقاء ش�اغال يف 

العقار كمستاجر
 ١٧٠٠٠٠٠٠٠ : املق�درة  ٦-القيم�ة 

مائة وسبعون مليون دينار

اعالن
اىل املتهم الهارب )محمد فالح جبري(

احال�ك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 5٣4 يف ٢٠١٧/8/١٦ غيابي�ا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )4٠5( م�ن قانون العقوب�ات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك 
عن طريق صحيفت�ني محليتني وتحديد يوم 
٢٠١٧/١٠/٢٣ موع�دا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

فقدان
يف   ١١٣٠٣ املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
٢٠١٣/١٢/٢٩ بأس�م ) محمد حسني جرب( 
وبمبل�غ قدره ٧4٠.٠٠٠ ال�ف دينار الصادر 
من مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف 
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
اىل املتهم الهارب )١-رعد جفات رسن 
٢- رائد جفات رسن ٣- عدنان جاسم 

رهيف (
تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
الس�ماوة اىل محكمة جناي�ات املثنى 
بموجب ق�رار االحالة املرق�م ٢٦4 يف 
٢٠١٧/٧/٢٧ غيابيا الجراء محاكمتك 
بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة 
)٢8٩( م�ن قانون العقوب�ات ولعدم 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر  حض�ورك 
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د ي�وم ٢٠١٧/١٠/8 موع�دا 
للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

العددالموادت
1واحدمعاكس صاج 4*8*5 ملم1
2اثنانمعاكس عادي 4*8*4 ملم2
36ستة وثالثونخشب صاج 1*4*6 قدم3
1واحدخشب صاج اندونيسي 1*6*6 قدم4
12اثنا عشرخشب صاج 4*6*6 قدم5
335ثالثمائة وخمسة وثالثونخشب جام 4.85*4*1 متر6
322 ثالثمائة واثنان وعشرونخشب جام تركي 5*4*1 متر مربع7
3 ثالثةخشب جام 3.25*4*3 متر مربع8
18ثمانية عشرمقاعد كراسي 35*35 سم9

24 اربعة وعشرونهيكل كراسي10
64 اربعة وستونالواح معاكس مستعمل11
652 ستمائة واثنان وخمسونلوح خشبي12
3 ثالثةربطات خشبية13
3 ثالثةربطة خشبية صغيرة14
3ثالثةربطة خشبية15
2اثنانصندوق ضاغط16
4اربعةرف خشبي17
60ستونلوح مضغوط 1*1 ملم18
15 خمسة عشرقاعدة خشب صالحة19

العددالمعداتت
1 واحدمزرف عامودي1
3 ثالثةمنشار كهربائي2
4اربعةدريل كهربائي3
1 واحدماكنة رندة يدوية كهربائية4
3ثالثةمجموعة  نجارية5
1 واحدماكنة كمبريسر6
1 واحدحدادة حجرية7
2اثنانكاوية منشار8
1 واحدماكنة فريزة9

1 واحدماكنة خباطة10
10 عشرةمنشار صينية قرص11
1 واحدمنشار صغير12
6 ستةسكنجة نجارية13
1 واحدكتر كهربائي14
1 واحدبلور15
48 ثمانية واربعونفخات نجارية16
6 ستةمنكنة نجارية17
2اثنانمنكنة حدادية18
1 واحدكوسرة19
2اثنانرجاجة تنعيم20
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ضياع األلوان يف لوحات من األلـم

ياحارسًا نبض اإلنسانية

          محمد شاكر الخطاط

1 

لْم نكن نحن البشر

إالَّ ..

ألواناً نرسمها في لوحاٍت وحشية ْ ..

2

أجمُع من رماد أوراق شعرْي

سواداً يرسمُه الظالم في الليل

3

مدينتي يرسمها ُمسيلمة

بألوان كهرمانة

التي ينشُب من أظافيرها مخالب

ُحبٍّ من عار ..

لساٌن من شيطان ..

شفتان من االحمرار

قيثارة غناٍء من الساهرين

4

في نهاية صداقتي مع “ ُمسيلمة “

علمني كيف أرسم مشاهد األفالم

بألوان النساء

بال ملٍل

وال كٍف يزيح العار

5

علمني كيف أن أرسم 

النجوَم بألوان الرومانسية

فرسمُت نجمة ًواحدة

تومض وتخبي

ضجة ًفي السماء

جعلتها حلم األلوان

عاودُت أن أرسمها

فوجدتها ..

في نزهٍة مع “ ُمسيلمة “

كّفيِن عاشٍق بعشيقة

تنظُر إلى فرشاة يداي

من الفرار

فانعكست لوحات األلوان إلى سواٍد

من العار

مرام عطية

ياحارساً نبَض اإلنسانيَِّة

و حامياً ورَد الطفولَة 

أينما ُكنَت ....أدعوَك 

في الشرِق أو في الغرِب 

فالحاً ، فناناً ، جندياً ، معلما...

فقيراً أو ثريا 
تعاَل نسرْج خيوَل الحزِن سريعاً

اِت  و نطلْق عناَن المسرَّ

نقتلْع من األفئدِة ثالوَث الحرِب :

عوسَج البغضاِء

هالوَك الجهِل 

فتاوى القتِل 

ونزرْع قمَح التالقي 

و بذوَر المحبِة 

في حقوِل الفكِر 

عسى نطعُم الزَّمَن أسماَك الحبوِر

و نسقيِه حليَب األحالِم

لتحتسي عصافيُر الطفولِة 

معتََّق األفراِح 

من دناِن الحبِّ

و تصدَح بأناشيِد الجماِل 

هذا نهري الهادُر فأيَن جدولَك 

ألَُضمَّ عذوبتُه إليَّ ؟؟!

         محمد حياوي 

ارتبط االستشراق، في الغالب، بالدراسات 
الفكرية والفلسفية للمجتمعات العربية 
واإلس�المية كمجتمع�ات مغلق�ة عل�ى 
ذاته�ا تمارس طقوس�اً غريب�ة ومعقدة 
الغرب�ي،  العق�ل  عل�ى  الفه�م  عصي�ة 
باإلضافة طبع�ًا إلى البعد االس�تعماري 
وحاج�ة الغرب إلى مزيد من الدراس�ات 
عقلي�ة  لفه�م  الالزم�ة  والتحلي�الت 
العربي والمس�لم وآلية تفكيره ليس�هل 
التعام�ل مع�ه، أو بعبارة أخرى ليس�هل 
خداع�ه والهيمنة على مقّدراته وس�لب 
ثروات�ه، ه�ذا المفهوم البدائ�ي لوظيفة 
االستشراق لن يحول دون طرح التساؤل 
الخ�اص باقتصار الجهد الغربي على تلك 
النواحي ومكّمالتها التي فرضها الواقع، 
حي�ن لم يك�ن ف�ن التصوير متاح�اً في 
الق�رن الثامن عش�ر على س�بيل المثال، 

فاس�تعاض المستش�رقون بجي�ش من 
الرس�امين الواقعيين لتجسيد تفصيالت 
األم�راء  قص�ور  ف�ي  اليومي�ة  الحي�اة 
العبي�د  وتج�ارة  الش�عبية  واألس�واق 
والج�واري، وهو م�ا س�ينتج الحقاً ما 
بات ُيعرف بفن المستش�رقين -اآلس�ر� 
والمحاي�د. لق�د أدت التراجعات والرّدات 
ف�ي  العربي�ة  والفكري�ة  المجتمعي�ة 
العص�ر الحدي�ث إلى تدهور الش�خصية 
العربي�ة -الت�ي كان�ت خاضع�ة لمجهر 
االستش�راق بجمي�ع معطيات�ه- لتنت�ج 
لن�ا ش�عوراً مريعاً بالدوني�ة، ليس بإزاء 
األعمال الفنية للمستشرقين وحسب، بل 
وبالش�خصيات االستعمارية نفسها تلك 
الت�ي أتت على محّفة االستش�راق لتمهد 
للمطامح السياسية والنهم االستعماري 
الحق�ًا، من أمثال توماس إدوارد لورنس 
المعروف ب�”لورنس العرب” وغيرترود 
بي�ل أو المس بيل وغيرهما، هؤالء الذين 

بات العربي يقّدمهم في مذكراته وأفالمه 
نزيهة  التاريخية كشخصيات  وتدويناته 
تنزع للخير وتحترم التقاليد وذات سلوك 
أرس�تقراطي يقّدر قيمة الفنون والتراث 

والفولكلور المحلي. 
لك�ن على الرغ�م من ذلك ن�أى ما يمكن 
تس�ميته اصطالحاً باالستش�راق األدبي 
عن مخطط�ات الهيمن�ة والمطامع إلى 
حد م�ا، ف�كان األق�رب لتش�ّرب الواقع 
لينت�ج  تركيبت�ه،  واس�تلهام  الش�رقي 
لن�ا بع�ض الكّت�اب الغربيي�ن المتأثرين 
بالش�رق الكثي�ر م�ن التج�ارب األدبي�ة 
الراقي�ة، الت�ي ظل�ت لس�بٍب أو آلخ�ر، 
بعيدة ع�ن التناول أو الدراس�ات النّقدّية 
والترجم�ة إاّل في نطاق مح�دود للغاية. 
وفي الوقت الذي أُلف�ت مئات الكتب عن 
االستش�راق بمفهومه الواس�ع، بقي ما 
يمكن أن نطلق عليه تجارب االستش�راق 
األدبي بعي�داً عن اهتمام تلك الدراس�ات 

والنّقاد ومراكز األبحاث الفكرية، وظلت 
أعمال أدبية مهمة لكّتاب غربيين تناولوا 
الواق�ع العربي واإلس�المي، من منطلق 
أّن الحض�ارة ال تق�اس بالتق�ّدم الماّدي 
والعلم�ّي فق�ط، ب�ل إّن الحكم�ة وم�ا 
تنط�وي عليه م�ن أبعاد فلس�فية وفهم 
فطري عميق للحياة والعالقة بين البشر، 

هي من مرتكزات الحضارة أيضاً.
 لق�د تقادم�ت مع الزمن تج�ارب هؤالء 
الكّت�اب الغربيي�ن ول�م يع�د باإلم�كان 
تل�ك  المهم�ة  أعماله�م  عل�ى  العث�ور 
وترجمته�ا وتقديمها لألجي�ال الجديدة 
م�ن الق�ّراء العرب، أعم�ال لكّت�اب مثل 
الفرنس�ي جالك غوييه واأللماني ألياس 
كانيت�ي واإلنكليزي إيدمون�د بوزوورث 
واإليطالي جيوفاني بوكاش�يو وغيرهم 
الكثي�ر، مم�ن وج�دوا آن�ذاك مرّكب�ات 
حكائّية وثراًء معرفياً وغنًى فلسفياً في 
الم�وروث العرب�ي ليتأثروا به�ا إلى هذا 

الحّد ويستلهمونها بأعمال أدبية عميقة، 
مثل رواية “أصوات مراكش” و”حكايات 
كانتر ب�ري” و”دي كامي�رون” وغيرها 
الكثير من األعمال األدبية التي لم يسلّط 
عليه�ا الض�وء بع�د أن ك�ّف ه�ؤالء عن 
استلهام الواقع العربي المفّرغ من البعد 
الحكائ�ي والميثولوج�ي نتيجة لطغيان 
مفاهي�م العنف والتطّرف وتب�ّدد الحياة 
المدنية. كما أّن انع�دام االهتمام باألدب 
العربي في الغ�رب خالل العقود األخيرة 
يعود إل�ى ابتعاد هذا األدب ع�ن محلّيته 
وفشله في تأصيل هّوية محلّية يمكن أن 
تبهر الغربيين وتضيف لتجاربهم اختالفاً 
وتلوناً، كما أن إص�رار الكثير من األدباء 
الع�رب عل�ى تقلي�د النظري�ات األدبي�ة 
الغربية والتأثر األعم�ى بتجارب الكّتاب 
الغربيين قد دفع بالمثقف الغربي للنظر 
إل�ى أدبنا كما ل�و كان ينظر إلى نس�خة 

باهتة أو زائفة ألدبه الُمقلد نفسه.

االسـتـشـراق األدبـي

إيليا أبو مايض تذكار املايض
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاس�ة الدكتور هيثم 
الحاج عل�ي، كتابا جدي�دا حول الش�اعر اللبنان�ي الراحل إيليا 
أب�و ماضي بعنوان “إيليا أبو ماض�ي.. تذكار الماضي”، عرض 
وتحليل ش�عبان محمد البنا. إيليا أب�و ماضي )1889 – 1957( 
يعتبر من أبرز وأهم ش�عراء المهجر في أوائل القرن العشرين. 
عالق�ة أب�و ماضي بمص�ر كانت من�ذ 1902 حيث ذه�ب إليها 
بنية التجارة، وفيها نش�ر له أول ديوان شعري بعنوان “تذكار 
الماض�ي”، وقد صدر في ع�ام 1911 عن المطبع�ة المصرية، 
وكان أب�و ماض�ي إذ ذاك يبلغ من العمر اثنين وعش�رين عاما.

واضطر الش�اعر إل�ى الهجرة إلى الوالي�ات المتحدة األميركية 
ع�ام 1912 بع�د نظم�ه العدي�د م�ن القصائد ف�ي موضوعات 
وطنية وسياس�ية تطرق الكتاب الجديد ح�ول إيليا أبو ماضي 
إلى تجربة الش�اعر قبل أن يتصل بحركة التجديد، مس�تحضرا 
ديوانه “تذكار الماضي” الذي لم يستطع دارسوه العثور عليه، 

وقد أحدث ذلك الديوان ضجيجا واسع النطاق.

استرشاف للدراسات املستقبلية
يس�تأنف كتاب »استش�راف للدراسات المستقبلية« الس�نوي الثاني الصادر 
حديث�اً عن المركز العربي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات، مش�روَع مواصلة 
الجهد الذي راكمه البحث المس�تقبلي العربي خ�الل العقود الماضية، بهدف 
المساهمة في بناء مساحٍة نقاشية نقدية حوارية وتفاعلية لدرس إشكاليات 
التخطي�ط التنموي العربي وتحليلها، وتحديد الخيارات التنموية وأولوياتها، 
وبناء السياسات واإلس�تراتيجيات والرؤى االستش�رافية الوطنية، وتعزيز 
األخذ بمنهج االستش�راف لدى صانعي السياسات ومختلف الجهات الفاعلة 
في المجتمع.  يضّم الكتاب مساهمات مهّمة تتعلق بقضايا وضعية ومعيارية 
متع�ددة، ب�دًءا بمحور مس�تقبل العالق�ات الدولية، عرًض�ا وتحلياًل، »عصر 
التح�والت الكبرى« من خالل قراءٍة في تقري�ر »اتجاهات عالمية: مفارقات 
التقدم اإلنس�اني«، والذي يصدره مجلس االستخبارات الوطني األميركي كّل 
أربع سنوات، والصادر في نسخته األخيرة بداية عام 2017. ويعرض شمس 
الدين الكيالني »مس�تقبل العالم في عالقاته الحضارية - الدولية«، ويجترح 
عبد الهادي عياد مقاربًة أصيلًة للواقع الراهن للمنطقة العربية ومس�تقبلها 
في ضوء قراءٍة متجّددة للكتاب المرجعي »صدمة المستقبل« آللفين توفلر 
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بالنظر لعدم حصول راغب 
تعل�ن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات 
املدرج�ة  ادناه يف محافظة )بغداد( يف اليوم )الخام�س عرش( تبدأ اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 
وال�رشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لق�اء مبلغ )5000( 

دينار غري قابلة للرد.
فع�ى الراغبني الحضور يف الس�اعة العارشة يف مقر الرشك�ة  اعاله وان يقدم املزايد 
كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( 
وهوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية) او البطاقة الوطني�ة املوحدة( وبطاقة 
الس�كن )النس�خ االصلية( ودفع التأمينات القانونية البالغ�ة 20 % مرضوبا يف عدد 
س�نني العقد بصك مص�دق ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور خدمة بنس�بة 
2%مرضوبا يف عدد س�نني العقد  و كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني 

العقد علما اذا  صادف موعد املزايدة عطلة رسميه  تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان  ...يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/صالح الدين

متديد اعالن مناقصة 
)F5 املناقصة رقم 2017/1 بناء ورشة للوحدات(

ي�ر املديري�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية /صالح الدين دعوة   مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقيم عطاءاتهم 
للعمل الخاص )بناء ورشة للوحدات F5 ملحطة كهرباء مال عبد الله الغازية ( مع مالحظة ماياتي :

1-ع�ى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال )املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
/صالح الدين /قس�م التجارية /baiji_elee_tijaryia@yahoo.com ( خالل س�اعات الدوام الرسمي وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات
2- متطلبات العمل املطلوبة ) حسب تندر املواصفات واملخططات املرفق طبا (

3-بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة )اللغة العربية ( بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليمات  ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق  البالغة )150.000( مائة وخمسون الف دينار عراقي

4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل ) املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية صالح الدين /محافظة كركوك /ناحية مال 
عبد الله( يف املوعد املحدد علما ان اخر موعد للغلق  هو نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املوافق 2017/9/4 العطاءات املتاخرة 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )املديرية  العامة 

النتاج الطاقة الكهربائية صالح الدين موقع كركوك /ناحية مال عبد الله ( يف الزمان والتاريخ يوم الثالثاء املوافق 2017/9/5
5-السعر التخميني 245.000.000 فقط مائتان وخمسة واربعون مليون دينار عراقي 

6-عى اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني  بصورة رس�مية الراغبني باملشاركة تقديم عطاءاتهم عى ان يكون 
العط�اء يف ظرف�ني  منفصلني مختومني وم�ؤرش عليها رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكام�ل مع ذكر الربيد 

االلكرتوني عى ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد 
7-يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق معها التامينات االولية املطلوبة اعاله ولم يستلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن واملديرية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويكون العطاء بظرفني مغلفني 
-الظرف االول يتضمن العرض التجاري شامال السعر فقط مع التامينات االولية عى شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر 

من مرصف عراقي  معتمد بمبلغ 2.450.000 مليونان واربعمائة وخمسون دينار عراقي
-الظرف الثاني يتضمن العرض الفني والذي يتضمن املواصفات الفنية املطلوبة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة 
او املكتب وتوقيع املدير املفوض مع مستمسكات الرشكة )شهادة تاسيس الرشكة مصدقة ونافذة ، براءة الذمة رضيبية نافذة 
مع وصل رشاء وثائق املناقصة مع الحس�ابات الختامية للرشكة مع وثائق تس�جيل املكتب بالنس�بة للمكاتب  وتقديم ش�هادة 

باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة
8-عى مقدم العطاء ان يقدم نسخة اصلية واحدة مميزة ومؤرش عليها كلمة اصلية من وثائق املناقصة كما هو مذكور يف املادة 
)11( من التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات كما يجب عى املتقدم ان يسلم عدد من النسخ الغري اصلية املميزة بكلمة نسخة 

)نسخة واحدة ( ويف حال وجود اي اختالف بني النسخة واالصل يتم اعتماد النسخة االصلية

KVA 400 سعة KV 11/0.4 صيانة وتأهيل محوالت التوزيع املعطوبة
ي�ر املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاته��م للع���مل الخاص��ة 

) KVA 400( سعة KV 11/0.4 ب� )صيانة وتأهيل محوالت التوزيع املعطوبة
تتوف�ر ل�دى املديرية العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب التخصيصات املالي�ة ضمن املوازنة االتحادية وتنوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ 

خدمات )صيانة وتأهيل محوالت التوزيع املعطوبة(.  
بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري 
اىل املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )250000( مئتان وخمس�ون ألف دينار 

عراقي، بإمكان مقدمي العطاءات الراغني يف الحصول عى املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني ادناه.
تس�لم العطاءات يف العنوان اآلتي )املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/ الش�ؤون التجارية( ش�ارع 14 تموز مقابل مستشفى بن 

غزوان للوالدة والطفل.
املدينة: محافظة البرصة. 

الجه�ة الت�ي تس�تلم العط�اء: التجهيز الداخيل / ش�عبة املناقص�ات/ الطاب�ق الثان�ي. هات�ف )07801411051 و07801469727 
و07801393678( 

 sedist@moelc.gov.iq :الربيد االلكرتوني
 علماً إن آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم االثنني املصادف 2017/9/18 وعندما يصادف يوم الغلق عطلة 
رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عى أن يتم فتح العطاءات الساعة 900 صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وبحضور 
ممثيل أصحاب العطاءات مع لجنة الفتح، علماً انه س�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عى استفس�ارات املش�اركني يوم االثنني 

املصادف 2017/9/11 
الكلفة التخمينية )1035000000( مليار وخمسة وثالثون مليون دينار عراقي فقط وعى حساب امليزانية / تبويب 2313. 

يج�ب ان تتضم�ن العط�اءات تأمين�ات أولية )خط�اب ضمان مرصيف او ص�ك مصدق صادر من مص�ارف عراقية معتم�دة( وبمبلغ 
)10350000( عرشة مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي.

 عى الراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم املستمسكات التالية مجددة لعام 2017.
املستمسكات املطلوبة:

ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من مس�جل الرشكات – عقد تأس�يس الرشكة ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل – هوية غرفة 
التجارة. 

هوية تصنيف املقاولني فيما يخص رشكات املقاولة – إجازة ممارسة املهنة.
املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة )شهادة الجنسية – جنسية – بطاقة سكن – او تأييد سكن مصدق اصولياً( عقد ايجار 

او سند طابو للداللة عى عنوان الرشكة.
كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب.

تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات األمانة العامة ملجلس الوزراء.
يقدم املشرتك حسابات ختامية لبيان موقفه املايل مصادق عليها اصولياً من محاسب قانوني ملعرفة كفاءته املالية للسنتني األخريتني 

عى األقل.
يقدم املشرتك ما يؤيد وجود اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة.

يلتزم املش�رتك بتثبيت املوقع االلكرتوني والربيد االلكرتوني والعنوان الكامل واس�م الش�خص املس�ؤول عن متابعة االستفس�ارات يف 
العطاء العتماده يف املراسالت وعليه اشعار املديرية بأي تغيري يطرأ عى العنوان وخالل سبعة أيام عى األقل من حصول التغيري.

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه سيتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك 
عند التقديم.    

املرفقات 
  26-D املواصفات الفنية للمحوالت

قرص)CD( يتضمن الوثائق القياسية

اعالن
كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد 

اس�تنادا لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم 21 
لس�نة 2013 تعلن كلية التقنيات الصحية والطبية / 
بغداد الكائنة يف ب�اب املعظم عن اجراء مزايدة علنية 
لتأج�ري املواق�ع املبينة ادناه من صب�اح يوم الثالثني 
م�ن اليوم الثاني للنرش واذا وافق ي�وم املزايدة عطلة 

رسمية بعد اول يوم ييل العطلة موعد للمزايدة .
1 – النادي الطالبي .

2 – كشك التصوير الفوتغرايف .
فع�ى الراغب�ني بالتاج�ري مراجعة الش�عبة املالية يف 
الكلي�ة لغرض الحص�ول عى ال�رشوط واملواصفات 
مقاب�ل )50000 ( خمس�ون ال�ف دين�ار غ�ري قابلة 
لل�رد مع دفع التامينات البالغ�ة ) 20 % ( من القيمة 
املقدرة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 

واالعالن.
العميد

مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد/الكرخ
اعالن

بالنظر الستكمال اجراءات التدقيق الفني  والقانوني للقرار املرقم )1( واملؤرخ 
يف 2016/10/13 والصادر عن لجنة االرايض واالستيالء الثالثة يف مديرية زراعة 
محافظة بغ�داد /الكرخ والخ�اص بقطع املقاطع�ة 15/الرضوانية الرشقية 
وف�ق احكام القانون 42 لس�نة 1987 والتعليمات  الص�ادرة بموجبه عى من 
لديه اعرتاض تقديمه اىل اللجنة اعاله يف مديريتنا وخالل فرتة 30 ثالثون يوما 

من تاريخ نرش االعالن 
االسم الثالثي-العنوان – 15/الرضوانية الرشقية

1-محمد محس�ن كس�ار 2- يونس محمد محسن 3- جاس�م محمد محسن 
4- فرحان محمد محس�ن 5- خالد محمد محس�ن 6- حس�ني اس�ماعيل عيل 
7- ع�يل نارص حس�ني 8- حميد جس�ام محمد 9- احمد محمد محس�ن 10- 
عبطه زيدان فرحان 11- صيته طابور عجيل 12- رفعة صفوك 13- عواش�ة 
صف�وك فيصل 14- فطي�م صفوك فيصل 15- درة صف�وك فيصل 16- كمرة 
صفوك فيصل 17-ش�الل نده بندر 18- عادي نده بندر 19- حافظ نده بندر 
20- محس�ن عيل محيميد 21- حس�ني عيل محيميد 22- حسن عيل محيميد 

23- عيل محيميد 24- محي مرهون احمد 25- فيصل غازي جواد 

فارس منعم جاسم 
مدير زراعة حمافظة بغداد/الكرخ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ/البرصة

العدد 2016/634
التاريخ 2017/8/7

اىل املنفذ عليه /عبد الله عيىس محمد
لق�د تحقق لدى ه�ذه املديرية من خالل كتاب املجلس البل�دي ملنطقة الخربطلية /دور 
الضب�اط رق�م 498 يف 2017/8/6 ان�ك مجهولة محل االقامة ولي�س لديك موطن دائم 
يمكن اجراء التبليغ  عليه استنادا الحكام املادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا  
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت  التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون علما انك مدين  بمبلغ قدره 11437500 لصالح 

الدائنني عودة حميد عيىس و جمعة وجر بنيان  
املنفذ العدل 
فردوس حسني الشاوي

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة البرصة بالعدد 1998/ب/2015 يف 2015/12/29

محكمة بداءة البرصة
العدد 1539/ب/2017
التاريخ 2017/8/28

اعالن
املدعي /شاكر وخديجة وانتصار اوالد عاشور جاسم

املدعى عليها /شكرية عاشور جاسم 
تبيع محكم�ة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 278/2071 الرباط  
الكب�ري ومس�احته 224.15م2 وهو عب�ارة عن دار س�كن تقع يف 
منطقة الجمعيات  قرب مدرسة الفارس ركن عى شارعني مبلطني 
وان الدار مؤلفة من كراج وهول واستقبال  وغرفتني منام ومطبخ 
وحمام البناء من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح االرضية 
مبلط�ة من الكايش وان درجة عمران�ه قديمة من له رغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مع دفع التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغة مئتان واثنان وخمس�ون مليون وتس�عمائة 
الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر اليوم 

الثالثون ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل  املشرتي اجور املناداة
القايض

وزارة النقل
الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات

املهندس
قيس سلامن هاشم امليايل

املدير العام وكالة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

حممد عبداالمري حسني
املدير العام وكالة

إعالن املناقصة رقم 3/د/2017

املهندس
سعد ابراهيم محودي

املدير العام وكالة

اعالن رقم )16201(
العدد: 16201

التاريخ: 2017/8/22

مدة االيجارالتأميناتاسم العقارت
لكل محل 122.800 الف دينار محالت رقم ) 35/30/28/27( داخلي مراب ابي غريب1
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       المستقبل العراقي / متابعة

تعث�ر ري�ال مدري�د، ع�ى ملعب�ه أم�ام 
فالنس�يا، بعد التعادل 2-2، يف مباراة لم 
يق�دم فيه�ا العبو املريينجي مس�تواهم 

املعهود.
ولكن كان لكريم بنزيمة النصيب األعظم 
من االنتقادات يف اللقاء، بعد إضاعته ل�9 
فرص محققة، واحدة منهم كانت كفيلة 
بضمان الث�اث نقاط، يف أول مباراة عى 
سانتياجو برنابيو يف الليجا هذا املوسم.

قب�ل بداي�ة املوس�م، أث�ريت العدي�د من 
الهجومي�ة  الق�درات  ح�ول  الش�كوك 
للفري�ق امللك�ي، خاصًة بع�د التخيل عن 
خدم�ات موراتا وماريانو دي�از، وعودة 
الش�اب بورخ�ا ماي�ورال م�ن اإلع�ارة، 
طالب حينها البع�ض بالتعاقد مع رأس 
حرب�ة، يتبادل األدوار م�ع بنزيمة، نظرًا 

لكثرة املباريات.
ش�خصية بنزيم�ة يف املب�اراة، ظه�رت 
ضعيف�ة للغاية، ول�م تعد تج�دي معها 
أش�د  يف  الفري�ق  أن  خاص�ًة  امل�ررات، 
الحاجة ملجه�ودات املهاجم الفرنيس، يف 

ظل غياب رونالدو. 
بعيًدا عن ال�دور التكتيكي الذي يقوم به 
الاع�ب، إذا قارن�ا أرق�ام بنزيمة بأرقام 
أب�رز مهاجمي أوروبا يف آخر موس�مني، 

فسنجد مسافة كبرية.
عى سبيل املثال، اش�رك لويس سواريز 
يف 114 هدًف�ا ما بني صناعة وتس�جيل، 
خ�ال املوس�مني األخريين، كما ش�ارك 
روبريت ليفاندوفسكي يف 86 هدًفا، فيما 
يأتي املهاجم الفرنيس ب�56 هدًفا فقط.

ويتعلق األم�ر بعقلية زي�دان يف التعامل 
مع هذه املشكلة، يبدو أن قدرات بنزيمة 
تخدم الطريقة الت�ي ينفذها املدرب عى 
أرض امللع�ب، لك�ن ريال مدري�د يحتاج 
للمهاجم الذي يحرز األهداف من أنصاف 

الفرص.
وق�د اس�تطاع مورات�ا إنق�اذ الفريق يف 
ع�دة مباري�ات معق�دة، كمواجهة دور 
املجموع�ات ب�دوري أبط�ال أوروبا أمام 
سبورتينج لشبونة، وكذلك ماريانو الذي 
أح�رز هدف التع�ادل أم�ام الديبور، من 
وضعية صعب�ة، وفاز الفري�ق امللكي يف 

النهاية.
يحاول زيدان تجن�ب الصداع الذي الزمه 
يف املوس�م املايض، بس�بب عدم مشاركة 
العبني مثل موراتا وخاميس رودريجيز.

وظهر ذلك بش�دة يف املؤتم�ر الصحفي، 
قب�ل املباراة عندما تح�دث عن مهاجمه 
مايورال، قائًا: »ال أريد مهاجًما آخر، أنا 
أحظ�ى بمايورال وس�أعتمد عليه طوال 
الع�ام، ألن�ه الع�ب بإمكانه مس�اعدتنا 
مت�ى احتجناه، ه�ذا العام س�يفيده يف 
التعلم، ليكون جاه�زًا للعب عندما تتاح 

الفرصة«. 
مباراة فالنس�يا أوضحت أن ريال مدريد 
يف حاجة ماسة ملهاجم جديد، ألن املوسم 
، ومن الصعب االعتماد عى  ال زال طوي�اً
مهاجم واحد فقط وسط تحديات كرى 

قادمة.
لكن الس�ؤال األهم، يف ح�ال التعاقد مع 
مهاج�م جديد، هل س�يضمن املش�اركة 
عكس من سبقوه، أم أن سيطرة بنزيمة 

عى هذا املركز ستستمر؟.

بعد التخلي عن خدمات موراتا وماريانو دياز

أهداف بنزيمة الضائعة تدق ناقوس اخلطر قبل هناية املريكاتو

الشباب والرياضة تتفاوض مع رشكة بريطانية ألعامر مجيع ارضيات مالعب كرة القدم
              بغداد/ المستقبل العراقي

دخل�ت وزارة الش�باب والرياض�ة في جولة 
م�ن المفاوضات م�ع ش�ركة sis البريطانية 
المتخصص�ة بصيان�ة وزراع�ة ماعب كرة 
الق�دم من اج�ل صيان�ة جميع ماع�ب كرة 

القدم في العراق.
وقال وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبط�ان خ�ال اجتماع له مع ممثل الش�ركة 

بحضور الكادر المتقدم للوزارة بحسب بيان 
تلقت�ه “المس�تقبل العراق�ي”، ان “ال�وزارة 
تسعى ووفق خطط مدروسة لجعل ارضيات 
ماعب كرة القدم في العراق هي األفضل بين 
ماعب ك�رة القدم في المنطق�ة وان العراق 
يمتلك كافة المؤهات لذلك من التربة الجيدة 
وتوفر مص�ادر المي�اه بجمي�ع المحافظات 
لذل�ك ش�رعت ال�وزارة ف�ي مفاوض�ات مع 
الش�ركة البريطانية لصيان�ة جميع ارضيات 

ماع�ب ال�وزارة خاصة وان الش�ركة س�بق 
لها وان تعاونت م�ع الوزارة من خال تأهيل 
ارضية ملعب ميسان االولمبي التي تعتبر من 

افضل االرضيات في العراق” .
واض�اف الوزي�ر ان “الوزارة تس�عى ليكون 
هناك فرع للش�ركة داخل العراق وتتم زراعة 
الثيل الطبيعي الخاص بارضيات ماعب كرة 
القدم على مساحات شاسعة تحددها الوزارة 
الحق�ا لتكون راف�دا كبيرا لصيان�ة ارضيات 

ماعب ال�وزارة اضافة ال�ى صيانة ارضيات 
االندي�ة اذا اب�دت رغبتها بذل�ك وايضا يمكن 
االس�تفادة منها للبلديات والقط�اع الخاص 
ب�دال من اس�تيرادها م�ن الخ�ارج ، مبينا ان 

الش�ركة س�يطلع عل�ى  ممث�ل 
ليتم  ال�وزارة  ارضيات ماع�ب 

المتطلبات لكي  تحديد كاف�ة 
يت�م العم�ل بصيانته�ا بع�د 

االتفاق النهائي.

مجاهري برشلونة تستغل ديمبيل للمطالبة برحيل بارتوميو

مييس يلتحق بمعسكر األرجنتني استعدادًا لتصفيات املونديال
            المستقبل العراقي / متابعة

األول  األرجنتين�ي  المنتخ�ب  بدأ 
االثني�ن،  ام�س  الق�دم،  لك�رة 
استعداداته لمباراتيه المرتقبتين 
وفنزوي�ا،  أوروج�واي  أم�ام 
ف�ي الجولتي�ن ال�� 15 و ال�� 16 
م�ن تصفي�ات أمري�كا الجنوبية 
العال�م  لبطول�ة كأس  المؤهل�ة 

2018 بروسيا.
خورخ�ي  الم�درب  ويق�ود 
الفني مران  سامباولي، وجهازه 
األول  األرجنتين�ي  المنتخ�ب 
لك�رة القدم، اس�تعدادا لمواجهة 
أوروجواي خ�ارج الديار في 31 

أغسطس الجاري.

المرك��ز  األرجنتي�ن  وتحت�ل 
الخامس ف�ي التصفيات المؤهلة 
نقط�ة،   22 برصي�د  للموندي�ال 

بفارق نقطة واحدة عن منتخبي 
وبف�ارق  وأوروج�واي  تش�يلي 

نقطتين عن كولومبيا.

المنت���خ�ب  البرازي�ل  وتع�د 
تأهل�ه  حس�م  ال�ذي  الوحي�د 
لموندي�ال روس�يا 2018، بعد 
التصفي�ات األمريكية  تصدره 

الجنوبية برصيد 33 نقطة.
ف�ي  س�امباولي  وس�يحظى 
تدريب�ات  م�ن  األول  الي�وم 
منتخب ب�اده بوج�ود معظم 
الاعبي�ن وعل�ى رأس�هم قائد 
الفري�ق ليوني�ل ميس�ي، الذي 
التح�ق بمعس�كر الفري�ق بعد 

أن قاد برش�لونة للفوز بهدفين 
نطفيين، سجلهما بمرمى أالفيس 
أول أمس الس�بت، ف�ي المرحلة 
الثانية من الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.

           المستقبل العراقي / متابعة

شهد اليوم األول للفرنسي عثمان ديمبلي داخل برشلونة، تجمعا 
جماهيري�ا غاضبا من المش�جعين الذين حض�روا تقديم الاعب 

الواعد في ملعب كامب نو، والذين بلغ عددهم قرابة 18 ألفا.
وهتفت الجماهير ضد رئيس النادي اإلس�باني، جوس�يب ماريا 
بارتوميو، وذلك بس�بب التأخر في عقد الصفقات الجديدة، األمر 

الذي وصل للمطالبة باستقالته من منصبه.
وكان إنه�اء صفق�ة ديمبل�ي، وه�ي األغلى في تاري�خ النادي 

الكتالون�ي، حت�ى اللحظ�ة حيث بلغ�ت 105 مايي�ن يورو 
باإلضاف�ة ل�40 أخ�رى كمتغي�رات، تعطل كثيرا بس�بب 

مش�كات الاعب مع بوروس�يا دورتمون�د، األمر الذي 
دف�ع الجماهير التي حضرت إل�ى الكامب نو لمهاجمة 

بارتوميو.
وهتف�ت الجماهير م�ن مدرجات الملع�ب الكتالوني 
مطالبة ب�”اس�تقالة بارتوميو” باإلضافة لصافرات 
االس�تهجان ورف�ع المناديل البيضاء قب�ل قليل من 
دخ�ول ديمبل�ي إل�ى أرض الملعب ضم�ن تقديمه 

الرسمي .
وعل�ى الرغم م�ن ذل�ك، حظي الاعب نفس�ه 

بتحية كبيرة من جماهير البارس�ا التي تأمل 
أن يك�ون ديمبلي إضافة قوية لخط هجوم 
برش�لونة الذي تأثر كثيرا برحيل البرازيلي 
نيمار إلى باريس س�ان جيرمان الفرنسي 

هذا الصيف.

الزوراء هيدي فوزه بكأس العراق 
لوزير النقل

             بغداد/ المستقبل العراقي

اه�دى ن�ادي ال�زوراء الرياضي الفائ�ز بكأس 
الع�راق ف�وزه لوزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمام�ي، جاء ذلك خال زيارة وفدا برئاس�ة 
الكابتن فاح حس�ن واعضاء الهيئ�ة االدارية 

للنادي لمكتب لوزير في مقر الوزارة”.
وق�ال الحمام�ي بحس�ب بي�ان لمكتب�ه تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة من�ه، “ ان الوزارة 
ستستمر في دعم مسيرة النادي الكروية من خال 
توفير جميع المس�تلزمات االساسية له سيما 
المالي�ة منه�ا م�ن اج�ل الحفاظ عل�ى أداء 
العبي�ه وتمكين إدارته م�ن اضافة طاقات 
ومواه�ب جدي�دة.”، مؤك�دا ان “ الوزارة 
ترعى عددا م�ن األندية الرياضية مما تقع 

عل�ى عاتقها مهم�ة تأمين متطلباته�ا دعما للكرة 
العراقية”. 

واوع�ز إلى “ الش�ركة العامة للنق�ل البري بصرف 
مكاف�أة مالي�ة مجزية لجمي�ع الاعبي�ن والهيئة 
االدارية والفنية لن�ادي الزوراء تثمينا لفوزهم في 

بطولة كأس العراق”. 
من جانبه قدم رئيس الهيئة االدارية لنادي الزوراء 
الكابتن فاح حسن الش�كر واالمتنان لوزير النقل 
ومس�اعيه الكبي�رة الت�ي بذلها من اج�ل تقديم ما 
بوس�عه للحف�اظ على س�معة الفري�ق الكروية”، 
مبين�ا ان “النتائج التي تحققت اليوم جاءت بفضل 
المتابع�ة واالهتمام الكبيرين للحفاظ على المنجز 

الذي حققه النوارس . 
يذكر ان نادي ال�زوراء الرياضي حصل على بطولة 

كأس العراق للمرة }15{ في تاريخه الكروي.

مانشسرت يونايتد يقدم عرضًا 
مغريا لضم نجم بيل

الفيفا يزيد من عدد الفرق املشاركة 
يف كأس العالـم لألندية

           المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر إخبارية أن نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجلي�زي قّدم عرًضا 
مغرًيا لضم نجم ريال مدريد، قبل نهاية فترة االنتقاالت الصيفية الحالية

وأش�ارت صحيفة “ديلي س�تار” إلى أن مان يونايتد، الذي يدربه البرتغالي جوزيه 
موريني�و، ي�ود التعاقد مع الويلزي جاريث بيل مقابل 105 مايين يورو، خال موس�م 

االنتقاالت الصيفية الحالي الذي أوشك على االنتهاء.
وقالت صحيفة “أس” اإلس�بانية على موقعها اإللكتروني اليوم إن تألق ماركو أسينسيو حاليا مع 

الملكي واالنتقادات الموجهة ألداء بيل قد تؤدي إلى تسهيل انتقال الويلزي إلى البريمييرليج.
وكان مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، قد أكد أمس أنه ال يزال يضع بيل ضمن خططه.

وال تس�تبعد )أس( أن يواصل نادي “الش�ياطين الحمر” مس�اعيه لضم بيل وأن يحاول مسؤولوه 
لقاء رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إلتمام الصفقة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعتم�د االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” زيادة عدد الفرق المش�اركة في بطولة كأس 
العالم لألندية.

وقرر االتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد الفرق لتصبح 24 فريقاً اعتباراً من نس�خة 
2021، وذلك وفقاً لصحيفتي “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، و”الجازيتا ديللو سبورت” 

اإليطالية.
وتقس�م األندية المش�اركة فى كأس العالم لألندية بواقع 12 نادياً من قارة أوروبا، و5 
م�ن أمريكا الجنوبي�ة، باإلضافة إلى فريقين ل�كل من القارات الثاث “أفريقيا، آس�يا، 

أمريكا الشمالية”، بجانب فريق ممثل للبلد المستضيف للبطولة.
يذكر أنه من المقرر أن تنطلق النسخة 14 من كأس العالم لألندية، فى اإلمارات 

خال الفترة من 6 حتى 16 ديسمبر ايلول المقبل.
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تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة 
العلني�ة لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( 
وملدة )سنة واحدة(وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة 
مراجع�ة بلدي�ة  )الكوف�ة( أو اللجنة خ�الل )30( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  
البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما 
ج�اء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة 
)15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جل�ب صورة )هوية األح�وال املدنية + بطاقة الس�كن أو 

مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تصديق 

قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية لتنظي�م عقد اإليجار خ�الل املدة املقررة 

قانونا.
4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الح�رف والصناعات بجل�ب  الهوية النقابية 
وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة ع�ىل األمالك التي تؤجر 

لهم.

ي�ر املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصي�ة بدعوة مقدمي  املعطاءت املؤهلني وذوي 
الخ�رة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز صمامات ماء النهر )قي�اس 1600 ملم الخاص باملكثفات وقياس 
800 مل�م الخاص باملبادالت الحرارية ( مع املحرك الكهربائ�ي ملحطة كهرباء النارصية البخارية مع 

مالحظة ماياتي :
1-بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني ب�رشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد يف 

ورقة بيان العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200000( مائتا الف دينار عراقي
2-يتم تس�ليم املعطاءات اىل العنوان االتي )مقر املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية 
/قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة ذي قار قرب محطة محطة كهرباء النارصية البخارية (

يف موعد اقصاه يوم االحد املصادف 2017/9/24 قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا املعطاءات املتأخرة 
س�وف ترفض  وس�يتم فتح املعطاءات بحضور مقدمي املعطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 

مقر املديرية قسم الشؤون التجارية شعبة املناقصات وبنفس يوم تاريخ الغلق 
3-الس�عر التخميني للمناقصة هو ) 464000( اربعمائة واربعة وس�تون  الف دوالر امريكي للمنشأ 

االوكراني
4-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )املديرية العامة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية قس�م الشؤون التجارية () خالل ايام وساعات الدوام الرسمي 

)
5-عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية  املس�جلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة تقديم 
عطائه�م عىل ان يك�ون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها 
واس�م الرشك�ة والعنوان الكامل م�ع ذكر الريد االلكرون�ي عىل ان يكتب محتوي�ات كل عرض عىل 

االغلفة 
الظرف االول : يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة 

مؤيدة بختم الرشكة مع مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظ�رف الثاني : يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد م�ع التأمينات االولية عىل ش�كل صك 
مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنسبة 2% من قيمة املبلغ التخميني عىل ان 

تستبدل اىل 5% عند االحالة وقبل توقيع العقد 
وسوف يهمل العطاء الغري مستوف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد وقت غلق املناقصة املحدد 
اعاله ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا 

العطاءات وملعرفة التفاصيل يمكنكم  زيارة موقع الوزارة .
it.dep.mgr@moelc.gov.iq_52 :e-mail

e-mail:nass_comm@yahoo.com
*يكون دفع املستحقات بموجب فتح  اعتماد مستندي غري قابل للنقض وغري قابل للتحويل 

مالحظة:
*مديريتن�ا غري ملزم�ة بالدخول ب�أي التزامات تعاقدية اال بع�د تامني التخصيص�ات املالية الالزمة 

للتعاقد
املرفقات :

*تندر فني .
*ق�رص DVD  يتضم�ن الوثائ�ق القياس�ية للمناقصة التي يتم الحصول عليها من قس�م الش�ؤون 
التجاري�ة يف مق�ر املديرية لغرض  االط�الع عليه وملئ االس�تمارات الخاصة بمقدم�ي العطاء وقبل 

التقديم اىل املناقصة

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 2592 / ش / 2017 
التاريخ 28 / 8 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / عمر محمود سلمان

اقام�ت املدعي�ة طيبه ري�اض عب�د الرحيم 
الدعوى املرقمة اعاله تطالب فيها بالتفريق 
القضائ�ي للهج�ر وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  يف  اعالن�ًا 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 12 / 9 
/ 2017 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانوناً س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 2518 / ش / 2017 
التاريخ 28 / 8 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / عمر محمود سلمان

اقامت املدعية طيبة رياض عبد الرحيم الدعوى 
مرقمة اع�اله تطالبك فيها بالنفقة املاضية لها 
والنفق�ة املس�تمرة له�ا ولالطف�ال روان وليان 
وملجهولية مح���ل اقامتك حس�ب ش�����رح 
اعالن�ا يف  تبليغ�ك  بالتبلي�غ ق�����رر  القائ�م 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام 
ه���ذه املحكم�ة يف ي�وم 12 / 9 / 2017 ويف 
حالة ع�دم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون

القايض / حممد عبد رضا حطاب

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة 
العدد 2017/1238

التاريخ 2017/8/20
اىل املنفذ عليه /املدين حسنني عبد الجبار موزان

لق�د تحق�ق لدى ه�ذه املديرية من خ�الل كتاب املجل�س البلدي ملنطق�ة الجنينة 
واالندلس  ان�ك مجهولة محل االقامة وليس لديك موطن دائم يمكن اجراء التبليغ  
عليه اس�تنادا الحكام املادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا  بالحضور يف 
مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت  التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإج�راءات التنفي�ذ الج�ري وفق القانون علم�ا انك مدي�ن   اىل الدائن معن كاظم 
جواد بمبلغ 7.29.245.000 س�بعمائة وتسعة وعرشون مليون ومائتان وخمسة 

واربعون الف دينار فقط
املنفذ العدل 
ضاري صباح حسني

اوصاف املحرر:
ق�رار الحك�م املرق�م 805/ب/2016 يف 2016/7/4 والصادر م�ن محكمة بداءة 

البرصة

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم املقتبس 
2015/890

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي بشري عودة جخيم حسن  /مديرية رشطة 

محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/791

تاريخ ارتكاب الجريمة :2010/11/21
تاريخ الحكم : /2015

املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة  عىل املدان الغائب )الرشطي بش�ري 
عودة جخيم حسن  (باسم الشعب بما ييل :-

1-بالحبس البسيط ملدة ) ستة اشهر ( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
وبداللة املادتني 61/اوال  و  69/اوال من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2010/11/21 ولحد االن .
2- اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 

الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 

69/ثالثا من ق.أ.د
4- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  
5-اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

6- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ماجد ه�ادي جخي�م   مبلغ قدره 
عرشون  الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 61/ اوال من ق.أ.د قابال 
لالعراض وافهم علنا

مقتبس الحكم الغيابي
اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 

بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي خالد عبد الكريم 

حرجان هالل  /مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/388

تاريخ ارتكاب الجريمة :2005/5/27
تاريخ الحكم : 2015/4/26

املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة  عىل املدان 
الغائب )الرشطي خالد عبد الكريم حرجان هالل  (باسم 

الشعب بما ييل :-
1-بالحبس البس�يط ملدة ) ستة اش�هر ( وفق املادة 5/ 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادتني 61/اوال  و  
69/اوال من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2005/5/27 ولحد االن .
2- اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل اختف�اء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د
4- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د  
5-اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42/ثانيا من 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
6- تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي 
جخي�م   مبلغ قدره عرشون  ال�ف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 

61/ اوال من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم علنا 

فقدان
فق�دت مني هوية غرفة تجارة بأس�م )هيثم احمد  عبد 
ع�يل البط�اط /املدي�ر املفوض لرشك�ة ام�واج الفرات 
للمق�اوالت العام�ة واالستش�ارات الهندس�ية فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 168

التاريخ 2017/8/27
وزارة الكهرباء 

املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية

الشؤون التجارية

املهندس
مجال غالم عيل 

املدير العام وكالة

ختصيصات اخلطة االستثامرية /مرشوع تأهيل حمطات انتاج الطاقة الكهربائية /تبويب 12/6/10
اىل :السادة

)2017/1M( اعادة اعالن املناقصة االستريادية
)جتهيز صاممات ماء النهر )قياس 1600 ملم اخلاص باملكثفات وقياس 800 ملم اخلاص باملبادالت احلرارية ( مع املحرك الكهربائي ملحطة كهرباء النارصية البخارية(
 Supplying )gate valve 1600 m m and  butterfly valve 800mm( with  electrical drive with gear box and locally handle drive for  nassiriyah steam  power  station

Email:nass_comm@yahoo.com

الرقم /8185
التاريخ / 2017/8/28

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
حي ميثم التمار )رض(3×4م3كشك1
قرب مدرسة المختارية3×4مبالكشك2
شارع الكورنيش3×4مبالكازينو3
شارع الكورنيش3×4م1أ-7أ-1أاكشاك4



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1511
  الثالثاء 29 آب 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

حكم اهلوىالتعليم إذ يرتدى

فاطمة عمارة عدلي صادق

يتردى التعليم الجامعي العربي في العلوم اإلنسانية ال سيما في 
المشرق. فقد تحّول البحث األكاديمي إلى فهلوة يتواطأ فيها الطالب 
مع أس�تاذه المشرف. وكان التردي قد نشأ أصال بسبب عوامل عدة 
من بينها ضعف مس�توى األس�اتذة الجامعيين في معظمهم، وهذا 
ضعف تراكم منذ نحو أربعين س�نة، كأحد انعكاسات عصر األوهام 
وما يسّمى االنفتاح و“اللبرلة” التي يتولى أمرها جاهلون بمعناها. 
فف�ي حقل م�ا يس�ّمى “الدراس�ات العلي�ا” انفتحت األب�واب على 
مصاريعها ألطروحات س�طحية أعدت في مناخ�ات غير أكاديمية. 
وزادت األمر ترّديا محركات البحث في الشبكة العنكبوتية الناشئة، 
فس�ّهلت االنتحال. وكان�ت الجامعات الرصينة ق�د أودعت تدابيرها 
الحمائي�ة، قب�ل أن تصب�ح ه�ذه الش�بكة في متن�اول الدارس�ين، 
فأع�دت برامج كمبيوت�ر معقدة وخاصة، تض�ع البحث الذي يتقدم 
ب�ه الطالب ف�ي المختبر الرقمي ال�ذي يتعّرف من خالله الُمش�رف 
على كل مواضع االنتحال ومش�روعية االقتب�اس وأصوله البحثية، 
وعلى عالقة الطالب بنش�أة الفكرة وغير ذلك من وس�ائل القياس. 
وبهذه الوس�يلة، وقبل الس�ماح للطال�ب بالمناقش�ة، ُيقاس مدى 
إس�هامه ف�ي المعرفة المتعلق�ة بموضوع البحث. ف�ي مصر، كان 
الراح�ل وعالم االجتم�اع د. رؤوف عباس، قلق�ا للغاية من ظاهرة 
تردي التعليم وتفاقمه، وقد جعل هذه القضية شغله الشاغل، حتى 
الرم�ق األخير من حياته ف�ي العام 2008.كان الرجل قد أس�هم في 
تكوين باحثين وأس�اتذة في التاريخ االجتماع�ي، في مراكز علمية 
وجامعات كبرى على اتس�اع العالم من طوكيو إلى واشنطن. وظل 
يحلم بارتقاء مس�توى التعليم في بالدنا العربية، التي هي أحوج ما 
تك�ون إلى مختصين يدرس�ون الظواهر المعيق�ة للتنمية والتطور 
والسلم األهلي واإلنتاج. وس�معناه يستذكر بكل التأسي المستوى 
الرفي�ع ال�ذي كان علي�ه البحث في العل�وم االجتماعي�ة قبل نصف 
الق�رن، وُيقلقه المس�توى الهابط. وبدا الفت�ا أن الكثيرين يطلقون 
على أنفس�هم اللقب العلمي بعد ساعة من التسجيل، على اعتبار أن 
إجازة اللقب باتت مضمونة ومسألة وقت. لكن طالب الدكتوراه في 
الجامعات األجنبية المرموقة يصطدم بمتطلبات عمل شاق، وآليات 
ُمحكم�ة للقب�ول بمقت�رح البحث وبمحط�ات عس�يرة، تتابع على 
امت�داد الفصول. وكان ذلك معموال به في الجامعات العربية القليلة 
قبل نحو قرن وكان س�ائدا منذ الربع األول من القرن العش�رين.أما 
الي�وم، فقد أصبحت الجامعات الفاقدة للقدرة على تعيين الش�روط 
األكاديمية للبحوث مقصدا لمجاميع غفيرة من الطالب العرب، علما 
وأن بعض هؤالء من الطامحين ومن ذوي المستوى الجيد، ُيلزمون 

أنفسهم بأنفسهم بآليات البحث المعمق فُيبهرون أساتذتهم!

ي�زرع الله المحبة داخ�ل القلوب ال دخل لمخل�وق فيها .. 
وعلى الرغم من هذا نهانا أن نحكم عليهم بأهوائنا )َفال َتتَِّبُعوا 
الَْه�َوى( فى س�ورة النس�اء وخصه�ا للحكم الع�ادل موجهاً 
الخطاب لنبى الله داُود علية السالم )َيا َداُوُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة 
ِف�ي اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّ�اِس ِبالَْحقِّ َوال َتتَِّبِع الَْهَوى َفُيِضلََّك 
َعْن َس�ِبيِل اللَِّه(. فال ينبغى أن يكون حب أو كره الشخص أثر 

فى حكمنا عليه ولكن ما يحدث منا خالف هذا. .
فنجد ش�خص أصابة الله بمرض أو ابتالء وله فى القلوب 
م�ا يعلمه الله فيحكم من حوله أن هذا ابت�الء لينقيه الله من 
الذنوب واآلثام ويرفعه درجات ويقربه منه ، ونجد من يحكم 
عل�ى نفس الش�خص أن م�ا فيه ما ه�و إال عقوبة ج�زاًء لما 
اقترف من أعمال، وما بين كفة )طيب وغلبان( و كفة ) ظالم 
مفت�رى( ن�وزع أحكامنا على هوى كل من�ا .. وأصبح تجريد 
القلب مما فيه من ميل فطرى ُزرع فيه بالحب أو الكره عملة 
ن�ادرة فى زمنن�ا هذا بل وأصبح من الع�ادى توزيع أقدار الله 

على هواى المتحدث.
والس�بب فى هذا أن كل منا يشغل قلبه بما أصابه من خير 
أو أذى مم�ن حول�ه فيتأثر الحكم .. والحل بس�يط نغفل عنه 
وه�و أن ننزع م�ن قلوبنا آثار الهوى قبل تقويم الش�خص أو 
عمل�ه ، وبتكرار محاولتن�ا نصل إلى القل�ب النقى طاهر من 
ش�وائب األهواء محب للخير لكل الن�اس ال يميز بينهم فالكل 

فيه سواسية ، أمين فى نصحه عادل فى حكمه.
يق�ول أمين معلوف » إن نظرتنا هي التي غالباً ما تس�جن 
اآلخرين داخ�ل انتماءاتهم الضيقة ، ونظرتن�ا كذلك هي التي 
تحررهم » ويقع هذا عندما نضعهم فى أطار الحكم من النظرة 
األول�ى أو من خ�الل موقف معي�ن ونتجاهل التغي�رات التى 
تح�دث خالل تعاملنا معهم .. وهناك من يحكم على من حوله 
بمب�دأ » المصلح�ة« فهو قريب من القل�ب .. مميز فى عمله.. 
لم يقابل له مثيل، إلى أن تنتهى مصلحته فيعلن عن اكتش�افه 
سوء خلقه وفساده وظلمه لمن حوله ..تغير الخطاب بانتهاء 
المصلحة .كل هذا يعيدينا إلى البداية نزع الهوى من معاملتنا 

.. فعندها ننجح فى تحقيق العدل االجتماعي.
التحدى الحقيقى فى الحياة هو تحدى النفس ومواجهتها 
بعيوبها .. فكلنا حاملون للعيوب وال يراها اآلخرين لستر الله 
لنا .. فعن�د اإلقرار بها والعمل على تقويمه�ا يمكننا أن نعلن 
ع�ن انتص�ار حقيقى كخطوة جادة فى س�بيل تنقي�ة قلوبنا 

وتجريد النفس من الهوى.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

موقع يرتجم األصوات البرشية
تتلمس لين�ا طريقها بيديها وقدميها وهي معصوبة  إىل لغة الفيلة

العيني�ن. وف�ي البداي�ة تش�ق طريقه�ا إل�ى األعلى 
بصعوبة، ولكنها تكتس�ب المزي�د من الثقة تدريجيا 
حي�ث تتش�بث بالصخرة تلو األخ�رى حتى تصل إلى 
قمة حائط التس�لق، وتقول إنها لم يسبق لها خوض 

مثل هذه التجربة من قبل.
وتعان�ي لين�ا -وه�ي فت�اة في 
الرابعة والعش�رين من عمرها- 
من االكتئاب، وقد اكتسبت المزيد 
من الثق�ة بالنف�س مقارنة بما 
كانت عليه من قبل، وهي تشارك 
في دراس�ة يجريها مستش�فى 
األلماني�ة  إيرالنغ�ن  جامع�ة 
بش�أن ما إذا كانت رياضة تسلق 
الصخ�ور في األماك�ن المغلقة، 
ارتفاع�ات  إل�ى  والوص�ول 
متوسطة دون حبال على جدران 
ُثّبتت عليها كتل صلبة كالصخور 
بأحجام وأشكال مختلفة، يمكن 
أن تس�اعد ف�ي ع�الج االكتئاب. 
وحتى اآلن تبدو نتائج الدراس�ة 

واعدة.
وتقول كاترينا لوتنبرغر -وهي 

طبيب�ة علم نفس تش�ارك في هذه الدراس�ة الرائدة 
بش�أن اس�تخدام رياض�ة تس�لق الصخ�ور لع�الج 
االكتئ�اب- “لق�د تعلمنا أن ح�دة االكتئاب تتحس�ن 
بدرجة واحدة في المتوس�ط، وأن هذا التأثير يستمر 

أربعة أشهر على األقل”.

تتج�ه غواصات المس�تقبل إلى اكتس�اب تصميمات 
فريدة يش�به بعضها مخلوق�ات البحر، وفق ما نقلت 

»سكاي نيوز«.
وش�ارك علماء ومهندس�ون من المنت�دى البريطاني 
لعل�م الهندس�ة البحري�ة والتكنولوجيا، ف�ي مبادرة 
لتصمي�م غواص�ات »ثوري�ة« يمك�ن تصنيعه�ا في 

المس�تقبل القريب..وأوضح متحدث باس�م البحرية 
البريطانية، أن الهدف من المبادرة تخيل الشكل الذي 
س�تبدو عليه الغواصات، وكيفي�ة عملها على حماية 
البالد خالل العقود المقبلة..وأبدع المصممون أشكاال 
فري�دة مقتبس�ة م�ن مخلوق�ات بحرية م�ا يعكس 
إمكاني�ات ممي�زة في المن�اورة، وق�درة كبيرة على 
االستشعار تتيح لها أن تتوارى عن 

أنظار العدو تحت الماء.
بيت�ر  البحري�ة  ضاب�ط  وأوض�ح 
بيبكي�ن أن تغطي�ة المي�اه ل��70 
في المئ�ة من كوكب األرض يجعل 
المحيط�ات ذات إمكانيات هائلة..

وأضاف »خالل األعوام الخمس�ين 
المقبل�ة، س�تكون ثم�ة منافس�ة 
أكثر شدة بين األمم للعيش والعمل 
ف�ي البحر أو تحته، ولهذا الس�بب، 
تأخذ البحرية البريطانية المس�ألة 
بعين االعتب�ار وتنظر إل�ى دورها 
المس�تقبلي«..وقال إن�ه ف�ي حال 
تحول�ت 10 ف�ي المئ�ة فق�ط من 
األفكار التي تم إبداؤها في المبادرة 
إل�ى واقع، فإن البالد س�تكون في 
وضع متقدم على مستوى الدفاع.

نجح�ت منظم�ة “ديفيد ش�يلدريد وايل�د اليف تراس�ت” )ديفيد 
ش�يلدريك للحياة البرية( في تطوير موق�ع إنترنت يقوم بترجمة 
األصوات البشرية إلى لغة الفيلة، بهدف تسهيل التواصل مع هذه 
الحيوانات. يمكن لموقع “هاللو إن إيليفنت” على اإلنترنت ترجمة 
الكلمات البس�يطة مثل “هاللو” )مرحبا( أو “ليتس بارتي” )دعنا 
نحتف�ل( إلى أص�وات تفهمها الفيل�ة. ويذكر أن منظم�ة “ديفيد 
شيلريد وايلد اليف تراست” تعمل في مجال المحافظة على الفيلة 
ف�ي كينيا، وهي معروفة ببرنامجه�ا إلنقاذ وإعادة تأهيل الفيلة، 
والذي نجح في رعاي�ة 150 فيال صغيرا.ويعتمد هذا الموقع على 
أصوات الفيلة التي تم جمعها من خالل المشروع المعروف باسم 
“إيليفنت فويس�ز” )أصوات الفيلة( لدراس�ة وسائل االتصال بين 

الفيلة وجمعها والمحافظة عليها في قاعدة بيانات.

تسلق الصخور من أنجع عالجات االكتئاب غواصات الغد »خملوقات بحرية«

قادمون يا تلعفرحتقق انتصارات باهرة عىل »داعش« االجرامي


