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      المستقبل العراقي / خاص

»طفح الكي�ل«، هكذا يمك�ن فهم جميع 
اس�تفتاء  ض�د  وردت  الت�ي  الترصيح�ات 
انفصال إقليم كردس�تان الذي ينوي بارزاني 
اجرائ�ه يف 25 م�ن الش�هر الج�اري. »طفح 
الكيل« هي الجملة املس�ترتة يف البيانات التي 
صدرت من القوى املحلّية واإلقليمية والدولية 
فيم�ا بارزاني، الرئي�س املنتهية واليته إلقليم 
كردس�تان، يتم�ادى أكث�ر يف التح�دّي، بينما 
الحكومة االتحادي�ة إىل اآلن لم تتخذ خطوات 
جادة للج�م الديكتاتور الك�ردي الذي يحاول 
اس�تقطاع أراٍض يس�كنها ع�رب وتركم�ان 
ومس�يحيني، وضّمه�ا إىل »الدول�ة الكردية« 
التي يحاول إعالنها.الكرة اآلن يف ملعب رئيس 
مجلس الوزراء، القائد العام للقوات املسلحة، 
حيدر العبادي التخاذ إجراءات جريئة ورسيعة 

للحد من تج�اوزات بارزاني ومحافظ كركوك 
املقال ض�د اقتط�اع األرايض، وتدم�ر وحدة 
العراق، وتعري�ض األقليات للخطر والتهجر.

وعىل الصعي�د املحيل، فإن التحال�ف الوطني 
أجم�ع قادت�ه ع�ىل ع�دم االع�رتاف بنتائ�ج 
اس�تفتاء اس�تقالل اقليم كردس�تان ل�«عدم 
دس�توريته«، داع�ني بغ�داد التخ�اذ »كاف�ة 
الوس�ائل« لرتس�يخ وح�دة الع�راق، وهو ما 
يعني منح العب�ادي الضوء األخرض للترصف 
بما تقتضيه الرضورة.وجاء ذلك قبل أن يعلن 
النائ�ب الرتكماني جاس�م محم�د البياتي أن 
عصاب�ات محافظ كركوك املق�ال نجم الدين 
كريم قام�ت بمهاجم�ة املق�رات الرتكمانية 
وتهدي�د ش�خصيات تركماني�ة، وإث�ر ذل�ك، 
ناشد النائب عن محافظة نينوى حنني القدو 
العبادي »بإعالن حالة الطوارئ وتعيني حاكم 
عس�كري« يف محافظت�ي نين�وى وكرك�وك، 

فيما بني أن الوضع »مهدد باالنفجار« بسبب 
االستفتاء.ووصف رئيس كتلة كفاءات النائب 
هيثم الجبوري ما يحصل يف محافظة كركوك 
بأن�ه »عصي�ان س�يايس واحت�الل م�ن قبل 
عصابة خارجة عن القانون«، فيما شدد عىل 
رضورة قيام الحكوم�ة االتحادية بواجباتها 
الدستورية، بينما دعا النائب الرتكماني حسن 
توران العبادي إىل إرسال تعزيزات من الرشطة 
االتحادي�ة إىل محافظة كرك�وك لحفظ األمن 
فيه�ا، وفيما طال�ب بتقديم مرش�ح توافقي 
لش�غل منص�ب املحاف�ظ ب�دال م�ن املحافظ 
املقال، ه�دد ب�«خيارات« للدف�اع عن املكون 
الرتكماني.وه�ذا الدع�م الس�يايس والربملاني 
املقدم للعب�ادي من التحرّك، س�بقه تصويت 
داخل مجلس النواب برفض االستفتاء بشكل 

قاطع.
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القوات تشن عملية استعادة »عنه« يف االنبار.. و »الرحيانة« أوىل القرى املحررة
         بغداد / المستقبل العراقي

بدأت قوات األمنية، أمس الثالثاء، مدعومة بفصائل من 
الحشد العشائري عملية استعادة السيطرة عىل قضاء عنه 
يف محافظ�ة االنب�ار بغرب البالد، يف إطار عملية عس�كرية 
واسعة لطرد تنظيم »داعش« من آخر معاقله قرب الحدود 
مع سوريا، فيما حررت تلك القوات ناحية الريحانة رشقي 

عنة ورفعت العلم العراقي فوقها.
وأعلن قائ�د قيادة العمليات املش�ركة العراقية الفريق 
الرك�ن عب�د األم�ر يارالل�ه يف بي�ان »انطلق�ت جحاف�ل 
املنترصي�ن من قطع�ات عمليات الجزي�رة املتمثلة، بفرقة 
املش�اة السابعة ولواء املش�اة اآليل 30، وفرقة املشاة االلية 
الثامنة )جميعها قوات جيش( والحشد العشائري، بعملية 
واس�عه لتحرير منطق�ة الريحانه وقض�اء عنه من رجس 

عصابات داعش اإلرهابية«.
وتقع عنه التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« منذ العام 

2014، عىل مقربة من الحدود العراقية السورية.
وأك�د ضاب�ط برتبة عمي�د يف الجيش العراق�ي يف قوات 
األنبار لوكالة فرانس ب�رس »انطلقت عملية تحرير مدينة 
عنه م�ن تنظيم داع�ش«، موضح�ا أن »العملي�ة انطلقت 

م�ن ثالثة مح�اور )...( بدعم م�ن طران التحال�ف الدويل 
ومروحيات الجيش العراقي«.

بدوره، أكد رئيس مجلس قضاء عنه عبد الكريم العاني 
انطالق العملية التي تهدف لتحرير عنه واملدنيني، مشرا إىل 

أن »القوات األمنية فتحت ممرات آمنة )إلجالء( املدنيني«.
وح�ررت الق�وات االمنية ناحي�ة الريحان�ة رشقي عنة 

بمحافظة االنبار ورفعت العلم العراقي فوقها.
وق�ال رئيس مجل�س قضاء عنة عبد الكري�م العاني إن 
»ق�وات م�ن الجيش والرشطة والحش�د الش�عبي تمكنت، 
عرص اليوم، من تحرير ناحية الريحانة رشقي عنة ورفعت 

العلم العراقي فوقها«.
ويمث�ل قضاء عنه ومنطق�ة الريحان�ة التابعة له، أحد 
البلدات الرئيسية التي يتمركز فيها االرهابيون يف آخر معقل 
له�م يف العراق بع�د مدين�ة الحويجة الواقع�ة يف محافظة 

كركوك شمال بغداد.
وتمكن�ت الق�وات العراقي�ة من اس�تعادة اغل�ب مدن 
محافظة االنبار التي اس�توىل عليها التنظيم يف عام 2014 ، 
يف سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدويل، لكن 
االرهابيني ال يزالون يسيطرون عىل مدن قريبة من الحدود 

مع سوريا.

          المستقبل العراقي / حيدر زوير

بع�د أن كان القضاء جزءا من الس�لطة 
التنفيذي�ة عىل م�دى أربعة عقود، اس�تقل 
الس�لطة  وش�كل  املختلف�ة  بمؤسس�اته 
القضائية التي تناظر السلطتني الترشيعية 
والتنفيذي�ة ، إال أن ه�ذا الفص�ل بق�َي عىل 
مدى أكثر من عقد م�ن الزمان غر مكتمل 
بس�بب بقاء املعهد القضائي لدى الس�لطة 
التنفيذي�ة وتحدي�دا يف وزارة الع�دل إىل أن 
جاء قانون ضم املعهد القضائي إىل مجلس 
القضاء األعىل ذي الرقم )70( لسنة 2017.

ويعمل مجلس القضاء األعىل عىل تطوير 
املعه�د بعد التح�اق األخر ب�ه، وذلك بضخ 
مناهج جديدة وتطوير آليات الدراسة وفق 
خطة ش�املة صادق عليه�ا رئيس مجلس 

القضاء األعىل.
وق�ال املدي�ر الع�ام للمعه�د القضائ�ي 
القايض هاش�م الخفاج�ي إن »قانون ضّم 
املعه�د القضائي إىل مجل�س القضاء األعىل 
وض�ع املعه�د يف مكان�ه الصحي�ح وأنه�ى 
الحال�ة املرفوضة يف بقاء املعه�د بعيدا عن 

املكان املفرض له«.
 وم�ن أجل معرفة نبذة عن تأريخ املعهد 
القضائ�ي  »املعه�د  إن  الخفاج�ي  حدثن�ا 
تأس�س س�نة 1976 بعد أن كانت املحاكم 
ه�ي من تقوم برش�يح املؤهل�ني منها من 
أجل اإلعداد كقضاة، وشكل تأسيس املعهد 
مرحلة متقدمة يف بناء املؤسس�ة القضائية 

يف العراق«.
 وأضاف يف حديث إىل »القضاء« أن »املعهد 

منذ تأسيس�ه هو جزء من وزارة العدل كما 
كان القض�اء جزء من ه�ذه الوزارة، و بعد 
التغير الذي حصل يف العام 2003 واستقالل 
القض�اء بقي املعهد رغ�م أنه جزء مهم من 
مجل�س القضاء االعىل يف وزارة العدل إىل أن 
قام مجل�س النواب بالتصوي�ت عىل ضمه 
إىل مجل�س القض�اء األعىل مؤخ�را بالقرار 
رقم )70( لس�نة 2017«.وعن طبيعة عمل 
املعهد القضائي ذك�ر القايض الخفاجي أن 
»املعهد هو املؤسسة املعنّية بإعداد القضاة 
واملدع�ني العام�ني، ع�ر دورة تخصصي�ة 
يق�وم عليه�ا كب�ار القض�اة واألكاديميني 
القانوني�ني يف الع�راق، تعتمد ع�ىل مناهج 

رصينة ومتطورة ومتجددة«.
 وبش�أن خط�وة ضّم املعه�د إىل مجلس 
»مجل�س  أن  الخفاج�ي  أج�اب  القض�اء، 
القضاء األعىل هو املوقع الصحيح للمعهد، 
وكون�ه اآلن تابع�اً للمجل�س فه�و تح�ت 
إدارة الجه�ة األكث�ر إدراكا ألهمية وظيفته 
واألق�در ع�ىل جعله يف أفض�ل أوضاعه عىل 
املستويات كافة«.وعن خطة تطوير املعهد 
تحدث الخفاجي عن إجراءات عديدة نفذها 
املجل�س منها  »العمل ع�ىل تطوير املناهج 
الدراسية وتحديثها بما يتناسب ومتطلبات 
العم�ل القضائ�ي الح�ايل، وغر ه�ذا نحن 
نعم�ل عىل تأهيل بناية املعهد بما يتناس�ب 
وكونها مؤسسة أكاديمية ومعلم من معالم 
العاصمة بغداد«. م�ن جانبه، رأى القايض 
ضياء جعفر معاون مدير عام املعهد ومدير 
قس�م التدريس�ات أن انضم�ام املعه�د اىل 
مجلس القضاء »كان انسجاماً مع الدستور 

العراقي الذي أكد عىل فصل القضاء بش�كل 
كامل عن السلطات الترشيعية والتنفيذية، 
وهي خط�وة جب�ارة بذل مجل�س القضاء 
والس�لطة الترشيعي�ة جهود كب�رة القرار 
القانون لغرض التأكيد عىل ان العراق متجه 

نحو مبدأ استقاللية القضاء«.
وأضاف جعف�ر إىل »القضاء«: »كان من 
املفرض الحاق املعهد القضائي بالس�لطة 
القضائي�ة منذ وقت طويل لك�ن طيلة تلك 
الف�رة لم يك�ن املعه�د القضائ�ي مرتبطاً 

بش�كل كامل بوزارة الع�دل حرصاً، بل كان 
مجل�س القضاء االعىل يرشف عليه بش�كل 
مب�ارش باعتبار أن رئي�س مجلس القضاء 
األعىل هو أحد رؤساء السلطة القضائية وله 
إرشاف بش�كل مبارش عىل املعهد القضائي 

كونه معنيا بتخريج الكوادر القضائية«.
وعن التطلعات املس�تقبلية لعمل املعهد 
أك�د أن »هن�اك خط�ة ش�املة وكامل�ة تم 
إعداده�ا وإتمامها بناًء عىل توجيه الس�يد 
رئي�س مجل�س القض�اء األع�ىل باعتباره 

رئيس مجلس املعهد«.
وأك�د أن »الخط�ة س�يتم العم�ل به�ا 
للمرحل�ة الثاني�ة من ال�دورة )39( ونراها 
متكامل�ة للمرحل�ة املقبلة للمعه�د«. وعن 
التعاون م�ع وزارة التعليم الع�ايل واملعاهد 
النظرة يف العالم، أشار جعفر إىل »هذا األمر 
هو احد بنود الخطة املقدمة من قبل رئاسة 
مجلس القضاء األعىل، حيث سيتم التنسيق 
بش�كل مبارش وع�ر جلس�ات حوارية مع 
الس�ادة يف وزارة التعليم العايل للوقوف عىل 
املتطلبات الت�ي تفرضها ال�وزارة املذكورة 
ألجل وضع درج�ة علمية للس�ادة القضاة 

بعد تخرجهم من املعهد القضائي«.
أم�ا ما يخ�ص التع�اون الخارجي فأكد 
جعفر أن »هذا أيضاً من ضمن بنود الخطة 
املوضوع�ة من قبل الرئاس�ة، اض�ف اىل ان 
ملجلس القضاء تجربة س�ابقة يف العالقات 
الدولي�ة أثن�اء وجودن�ا يف معه�د التطوير 
القضائي وسنحاول توجيه تلك التجربة اىل 
املعهد القضائي حيث من وجهة نظر مجلس 
القضاء تحويل قسم من املواد الدراسية بما 
يتعلق مع االنس�جام مع التوجهات الدولية 
بشكل يتناس�ب مع عمل املسرة القضائية 
يف العراق، جراء حاجتنا يف بعض األحيان إىل 
االتفاقيات والتطبيقات الدولية لالس�تفادة 

منها لخدمة املجتمع بشكل عام«.

مسؤولوه أكدوا أن اجمللس أعّد خطة شاملة لتطويره

التحاق املعهد القضائي بمجلس القضاء األعىل ترسيخ لالستقاللية وتطبيق للدستور

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجل�س محافظة دياىل ع�ي الدايني، 
أمس الثالث�اء، ان التجاوزات تلته�م نحو 40 موقعا 
اس�تثماريا داخل املحافظة، فيما اشار اىل ان مجلس 
املحافظ�ة ج�اد يف رف�ع التج�اوزات. ونقل�ت وكالة 
»الس�ومرية نيوز« عن الدايني قول�ه ان »التجاوزات 
ع�ىل االمالك العامة تع�د من الظواهر الس�لبية التي 
برزت بش�كل الفت خالل السنوات املاضية يف مناطق 
ع�دة من دياىل«، مبينا ان »التجاوزات اخذت اش�كال 
متع�ددة خاص�ة ع�ىل االرايض«. واض�اف الداين�ي 
ان »التج�اوزات تلته�م نح�و 40 موقع�ا مخصص�ا 
لالغراض االس�تثمارية ومنها مقالع الحىص والرمل 
واالطي�ان باالضافة اىل مواقع اخرى«، مش�را اىل ان 
»بقاء االمور عىل حالها تعني خسارة موارد طبيعية 
يمك�ن ان تش�كل نقلة نوعي�ة يف دعم اي�رادات دياىل 
املالية«.وتاب�ع ان »مجلس دي�اىل جاد يف متابعة رفع 
التجاوزات وس�يكون له حضور فعال يف هذا املضمار 
بالتنسيق مع الدوائر ذات العالقة بالقريب العاجل«. 

جملس دياىل: التجاوزات تلتهم نحو 
)40( موقعًا استثامريًا يف املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ ذي قار يحي�ى الن�ارصي، أمس 
الثالثاء، عن مش�اركة 20 الف عن�رص امني، لتأمني 
مراس�يم شهر محرم يف املحافظة. وقال النارصي، يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »أكثر 
م�ن 20 الف عن�رص امني م�ن مختلف التش�كيالت 
واالجهزة الساندة لها، سيشاركون يف الخطة االمنية 
التي اعدتها اللجنة االمنية العليا لشهر محرم الحرام«. 
واضاف ان »الخطة تتضمن نرش دوريات الية وراجلة 
ومفارز لحماية املشاركني بإحياء طقوس عاشوراء 
م�ع تفعي�ل الجان�ب االس�تخباراتي واملعلوماتي يف 
ه�ذا املج�ال«. واوض�ح ان »تطبيق الخط�ة االمنية 
سيكون بالتنسيق مع املؤسسات والدوائر الحكومية 
وهيئة املواكب الحس�ينية ومنظمات املجتمع املدني 
باملحافظ�ة«. وبني أن »الخطة اخ�ذت بنظر االعتبار 
حركة مرور املواكب الحس�ينية يف الشوارع الرئيسية 
وحجم املش�اركني يف احياء مراس�يم مح�رم الحرام، 
وضمان الحماية الكاملة لها وبما يضمن انس�يابية 

حركة جميع املواكب«.

ذي قار ختصص )٢0( الف عنرص امني 
للمشاركة بتأمني مراسيم حمرم

        بغداد / المستقبل العراقي

رفعت رئاس�ة مجل�س النواب، أم�س الثالثاء، 
جلسة املجلس إىل االثنني املقبل وقررت تمديد عمل 

مفوضية االنتخابات ملدة شهر واحد.
ورفعت رئاس�ة مجل�س النواب، جلس�ة أمس 
الثالثاء إىل االثنني املقبل، بعد تمديد عمل مفوضية 

االنتخابات ملدة شهر واحد.

وج�اء التمديد بس�بب ع�دم اكتم�ال النصاب 
القانون�ي للجلس�ة، م�ا أدى إىل غل�ق التصوي�ت 
ع�ىل املقرحات التي قدمت بش�أن عمل مفوضية 

االنتخابات واختيار اعضاء مجلس املفوضني.
وب�دأت الجلس�ة بنص�اب 170 نائب�ا، وقبي�ل 
التصويت كان النصاب 139 نائبا فقط، ما أدى إىل 

الغاء التصويت وتمديد عمل املفوضية.
وش�هدت الجلس�ة مش�ادة كالمية بني النائب 

فائق الشيخ عي ورئاسة املجلس، بعد إدراج فقرة 
التصويت عىل تقرير لجنة الخراء بش�أن أس�ماء 
مجلس املفوضني، األمر الذي أدى إىل انس�حاب 60 

نائبا من الجلسة. 
وكان�ت رئاس�ة املجل�س اعتم�دت التصوي�ت 
وطرح�ت  املفوض�ني،  مجل�س  ح�ول  ال�ري، 
مقرح�ني، أولهم�ا اعتم�اد تعي�ني ل�ه أو القبول 

باألسماء التي قدمتها لجنة الخراء.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف ممثل الرمل�ان البلجيكي، 
أمس الثالثاء، عن دخول 500 مواطن 
بلجيكي اىل العراق للقتال مع تنظيم 
»داع�ش«، حاثا الحكوم�ة العراقية 
عىل عدم العفو عنه�م واعدامهم، يف 
حني اعتر أن »الوقت غر مناس�ب« 

الجراء االستفتاء يف اقليم كردستان. 
وقال رئيس وفد الرملان البلجيكي 
الذي يزور بغداد حاليا فيليب ديونر 
خالل مؤتمر صحفي مشرك عقده، 
مع عدد من النواب العراقيني، يف مبنى 
الرمل�ان العراق�ي إن »500 ش�خص 
جاءوا من بلجي�كا اىل العراق وقاتلوا 
م�ع داع�ش«، مش�را اىل أن »هناك 

اعداد كبرة منه�م جاءوا من اوروبا 
اىل العراق«.وق�دم ديون�ر، »اعتذاره 
اىل الش�عب العراقي بس�بب هؤالء«، 
مس�امحتهم  نش�جع  »ال  مش�ددا 
ودمجه�م باملجتم�ع م�ن جدي�د بل 
الحكوم�ة  م�ن  اعدامه�م  نش�جع 
العراقية«.وبش�أن االس�تفتاء املقرر 
يف  كردس�تان  اقلي�م  يف  اج�راؤه 

الخامس والعرشين من ايلول الحايل، 
ق�ال ديونر، إن »تقري�ر املصر حق 
م�رشوع للش�عوب«، مش�را اىل أنه 

»شأن داخي للعراق«.
ان  »نعتق�د  بالق�ول  واس�تدرك 
الج�راء  االن  مناس�ب  غ�ر  الوق�ت 
االس�تفتاء«، داعيا اىل »حل املش�اكل 

بالطرق الدبلوماسية والحوار«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة األمني�ة يف مجل�س محافظ�ة 
البرصة، أمس الثالثاء، رفع ُنصٍب للس�يدة العذراء 
م�ن حديق�ة عام�ة وس�ط املدين�ة قبل س�اعات 
م�ن افتتاحه بس�بب رفض األبرش�ية الكلدانية يف 

الجنوب إلقامته يف مكان عام.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« ع�ن رئيس 
اللجن�ة جبار الس�اعدي قوله، إن »تمثاالً للس�يدة 
مري�م الع�ذراء تم رفع�ه من قب�ل الرشطة بطلب 
من أبرشية البرصة والجنوب الكلدانية، حيث انها 
اعرضت عىل اقامة النص�ب يف مكان عام«، مبيناً 
أن »النص�ب كان من املقرر افتتاحه مس�اء اليوم، 

وتم وضع�ه يف ش�ارع الفراهيدي ضم�ن منطقة 
العباس�ية يف مرك�ز املدينة، ومن ثم ت�م رفعه من 

دون إلحاق أي أرضار به«.
وأك�د الس�اعدي أن »النصب قامت بتش�ييده 
منظمة أرمن البرصة لإلغاثة والتنمية، ولم تعرض 
رسمياً أي جهة غر مسيحية عىل اقامة النصب«.

وق�د حصلت الوكالة عىل نس�خة من كتاب موجه 
من أبرشية البرصة والجنوب الكلدانية اىل الحكومة 
املحلي�ة يف املحافظ�ة جاء في�ه »ن�ود أن نعلمكم 
رفضنا ملا يقوم به )أحد املواطنني املسيحيني( من 
محاولة اقامة نصب يدعي انه تمثال للسيدة مريم 
العذراء أم السيد املسيح يف إحدى ساحات البرصة، 
ولم يوافق أي مس�ؤول ديني مس�يحي عىل عمله 

ه�ذا، والعمل قد ي�ؤدي اىل ما ال يحمد عقباه، فإذا 
حاول شخص خبيث القيام بما يؤذي التمثال فإنه 
يؤدي اىل إيق�اع األذى بالعالقة بني مختلف أطياف 
ش�عب البرصة«، مضيفة أن »هذا العمل يمكن أن 
يتم داخل أس�وار كنيس�ة أو دير أو مقرة لغرض 
ضم�ان حمايته من أيدي العابثني بأمن البرصة أو 

ذوي النفوس الضعيفة«.
وأش�ارت الكنيس�ة يف كتابه�ا أن »م�ن أج�ل 
الحف�اظ عىل النس�يج البرصي يف هذه الس�نوات 
العصيب�ة، حي�ث نتعرض اىل هجمة داعش�ية من 
الخ�ارج والداخل، نرجو اتخ�اذ موقف بذلك، ومن 
املمك�ن تأجيل العمل اىل وق�ت آخر أفضل، أو عمل 

نصب يشمل كل الرموز الدينية يف البرصة معاً«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بارشت محافظة واسط، أمس الثالثاء، بنرش اجهزة الرادار 
مقي�اس الرعة س�ر املركب�ات وكش�ف املخالف�ني للرعة 
املقررة والتي حددتها املحافظة ب� }120كم/س{ ضمن الس�ر 

يف الطرق الخارجية.
وبحس�ب بيان للمحافظة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، »ارشف محافظ واس�ط محمود عبد الرضا مال طالل عىل 
اطالق عملية املراقب�ة لرعة املركبات ضمن الطرق الخارجية 
التي نفذتها مفارز مديرية مرور واس�ط عىل طريق كوت بغداد 
مقاب�ل منطقة )البتار( عر تش�غيل أول كامرا لرصد الرعة 
والتي تم تجهيز املديرية بها، وبحضور أعضاء مجلس املحافظة 
صاح�ب عوي�د الجليباوي وهاش�م العوادي وخال�د العيجاوي 

ومدير مرور واسط العقيد منعم هويدي«. 
وتابع مال طالل آلية العمل املتبعة ومسألة فرض الغرامة عىل 
املخالف�ني، فيما اكد خالل لقاءه بعدد من الس�ائقني املخالفني 
وغر املخالفني ان »ه�ذه التعليمات تتواكب مع مبادئ ضمان 
الحف�اظ عىل وس�المة ارواح املواطنني وال مج�ال التهاون مع 
املخالفني لحدود الرعة«، مشددا بمحاسبتهم من قبل املفارز 

املرورية وفرض الغرامة املعمول بها.
واوضح ان »هذا املرشوع قد س�عت املحافظة الجل تنفيذه 
من خالل تامني رشاء اجهزة املراقبة البالغة 20 جهازا، وضمن 
مبال�غ صندوق دعم واس�ط«، داعيا الجمي�ع للتعاون من اجل 
انجاح�ه وامليض ب�ه لتقليل من الحوادث واالس�هام يف س�المة 

املواطنني.

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة الجنايات املختص�ة بقضايا النزاهة حكما 
ع�ىل موظفني اثن�ني يف مديرية التس�جيل العقاري يف س�امراء 
بالس�جن سبع سنوات، إلحداثهما رضرا عمديا تجاوزت قيمته 

457 مليون دينار.
وقال املفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »املحكمة أصدرت 
حكمها عىل املوظف�ني املدانني )ع.ع.ز( و)ش.خ.خ( إلحداثهما 
رضرا عم�داً بأم�وال ومصالح الجه�ة التي يعمل�ون لديها من 
خالل عدم تثبيت اسم املالك الحقيقي وموقع العقار الذي جرى 
اس�تمالكه من قبل ديوان الوقف الشيعي، ودفع بدل االستمالك 
الذي بلغ 457 ملي�ون و600 الف دينار اىل غر مالكه الحقيقي 

وخالفاً للعقارات املشمولة باالستمالك.
وأض�اف العكي�ي ان املحكم�ة ادان�ت املوظفني وف�ق املادة 
)340( م�ن قانون العقوب�ات وتحديد عقوبتهم�ا بمقتضاها، 

فتم الحكم عليهم بالسجن ملدة سبع سنوات.
وكان�ت محكمة الجناي�ات املختصة بقضايا النزاهة س�بق 
ان أص�درت احكاما بحق أربعة موظفني يعملون يف ذات الدائرة 
لتالعبهم بمس�احات األرايض املشمولة باالس�تمالك، وحكمت 

عليهم بالحبس ورّد مبالغ الرضر املايل.

حمافظة واسط تبارش العمل بنظام 
»الرادار« ملراقبة رسعة املركبات عىل 

الطرق اخلارجية

اجلنايات تصدر حكاًم بالسجن سبع سنوات 
بحق موظفني يف عقاري سامراء

ممثل للحكومة البلجيكية حيث بغداد عىل اعدام »500« من مواطنيه 
قاتلوا مع »داعش« يف العراق

قبل افتتاحه بساعات.. األبرشية الكلدانية ترفض نصب للسيدة العذراء يف البرصة

الربملان يمدد عمل مفوضية االنتخابات لشهر ويرفع جلسته
 إىل االثنني املقبل
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     بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مرصف الرافدي�ن، الثالثاء، ايقاف س�لف موظف�ي دوائر الدول�ة، مؤكدا 
استماره يف منح السلف وفق ضوابط اعلن عنها مسبقا.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان له تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه ان 
»األنباء التي تحدثت عن إيقاف الس�لف ملوظف�ي دوائر الدولة هو كالم عار عن 

الصحة«.
واضاف ان »املرصف مس�تمر بمنح الس�لف ملوظفي وزارات ودوائر الدولة وفق 
ضواب�ط اعلن عنها مس�بقا«، داعيا »وس�ائل االعالم اىل الدق�ة يف نرش املعلومة 

الصحيحة واعتمادها رسميا من قبل اعالم املرصف حرصا«.
وب�ارش م�رصف الرافدين يف ع�ام 2016 بمنح س�لف للموظف�ن مقدارها 10 
مالي�ن دينار وب�رشوط وضوابط معينة منه�ا هو ان يكون مم�ن لديه بطاقة 

ذكية مفعلة.

الرافدين ينفي إيقاف سلف موظفي دوائر الدولة

      المستقبل العراقي / خاص

»طف�ح الكي�ل«، هك�ذا يمك�ن فه�م جميع 
الترصيح�ات الت�ي وردت ضد اس�تفتاء انفصال 
إقليم كردس�تان الذي ينوي بارزاني اجرائه يف 25 
من الش�هر الج�اري. »طفح الكي�ل« هي الجملة 
املس�ترتة يف البيان�ات الت�ي ص�درت م�ن القوى 
املحلّية واإلقليمية والدولية فيما بارزاني، الرئيس 
املنتهي�ة واليته إلقليم كردس�تان، يتم�ادى أكثر 
يف التح�ّدي، بينما الحكوم�ة االتحادية إىل اآلن لم 
تتخذ خطوات جادة للجم الديكتاتور الكردي الذي 
يحاول استقطاع أراٍض يس�كنها عرب وتركمان 
ومس�يحين، وضّمه�ا إىل »الدول�ة الكردية« التي 

يحاول إعالنها.
الك�رة اآلن يف ملع�ب رئيس مجل�س الوزراء، 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة، حي�در العبادي 
التخ�اذ إج�راءات جريئ�ة ورسيع�ة للح�د م�ن 
تج�اوزات بارزان�ي ومحافظ كرك�وك املقال ضد 
اقتط�اع األرايض، وتدمري وحدة العراق، وتعريض 

األقليات للخطر والتهجري.
وع�ى الصعيد املح�ي، فإن التحال�ف الوطني 
أجم�ع قادته عى عدم االعرتاف بنتائج اس�تفتاء 
اس�تقالل اقليم كردس�تان ل�«عدم دستوريته«، 
داع�ن بغ�داد التخاذ »كافة الوس�ائل« لرتس�يخ 
وح�دة العراق، وهو ما يعني منح العبادي الضوء 

األخرض للترصف بما تقتضيه الرضورة.
وج�اء ذلك قب�ل أن يعل�ن النائ�ب الرتكماني 
جاس�م محم�د البيات�ي أن عصاب�ات محاف�ظ 

كرك�وك املقال نجم الدين كري�م قامت بمهاجمة 
املقرات الرتكمانية وتهديد ش�خصيات تركمانية، 
وإثر ذلك، ناشد النائب عن محافظة نينوى حنن 
الق�دو العبادي »بإع�الن حالة الط�وارئ وتعين 
حاكم عس�كري« يف محافظت�ي نينوى وكركوك، 
فيما ب�ن أن الوض�ع »مهدد باالنفجار« بس�بب 

االستفتاء.
ووص�ف رئي�س كتلة كف�اءات النائ�ب هيثم 
الجب�وري م�ا يحص�ل يف محافظة كرك�وك بأنه 
»عصي�ان س�يايس واحت�الل م�ن قب�ل عصاب�ة 
خارج�ة عن القان�ون«، فيما ش�دد عى رضورة 
قيام الحكومة االتحادية بواجباتها الدس�تورية، 
بينما دعا النائب الرتكماني حسن توران العبادي 
إىل إرس�ال تعزي�زات م�ن الرشط�ة االتحادية إىل 
محافظة كركوك لحفظ األمن فيها، وفيما طالب 
بتقديم مرش�ح توافقي لش�غل منصب املحافظ 
بدال من املحافظ املقال، هدد ب�«خيارات« للدفاع 

عن املكون الرتكماني.
وهذا الدعم السيايس والربملاني املقدم للعبادي 
من التحرّك، س�بقه تصويت داخل مجلس النواب 
برفض االس�تفتاء بش�كل قاط�ع، ومنح مجلس 
النواب رئيس الحكومة الضوء التخاذ الطرق كاّفة 
لحف�ظ وحدة العراق، والس�يطرة ع�ى »املناطق 
املتنازع عليها« التي اس�تولت عليها البيش�مركة 
يف غفلة كانت الق�وات األمنية تحارب للدفاع عن 

العراقين، جميعاً، بكّل أطيافهم.
القائد العام للقوات املس�لحة لم يكفه كل هذا 
الدع�م، فطلب قراراً قضائياً، وس�ارعت املحكمة 

االتحادية العليا، أعى س�لطة قضائية يف البلد، إىل 
ق�ول كلمتها الفص�ل، وأمرت بإلغاء االس�تفتاء، 

وعّدته غري دستوري.
وحظ�ي رئيس الوزراء بدع�م لم يحصل عليه 
أّياً من أس�الفه. الخصوم واألحالف معه يف خندق 
واحد. اللحظة مصريية، العراق مهّدد بالتقس�يم، 
واألقليات تواجه خطراً وجودياً يف كركوك ونينوى 
وص�الح الدين ودياىل، غ�ري أن العب�ادي لم يتخذ 
الخط�وات الحقيقي�ة إىل اآلن إليق�اف تصعيدات 
العب�ادي  أن  املحللي�ن،  بع�ض  ق�ال  بارزان�ي. 
ربما يخ�ى الل�وم اإلقليمي واملح�ي، لكن هذه 
الحج�ة تب�ددت، إذ أب�دت دول االتح�اد األورب�ي 
رفضه�ا لالس�تفتاء، ودعت للحف�اظ عى وحدة 
الع�راق، وس�بقتها الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
وبريطانيا. عربي�اً أصدرت جامع�ة دول العربّية 
بياني رفض لالس�تفتاء، وأوفدت أمينها العام يف 
مس�عى دبلومايس لثني بارزاني، لكنه لم يحرتم 
كل الس�ياقات السياس�ية، وأخ�ذ يل�ّوح ب�«الدم 
والح�رب«. مواق�ف بارزان�ي وعنجهيت�ه، رّدت 
عليها إيران بالتهديد عى لسان أكثر من مسؤول 
يف الجمهورية اإلس�المية، وأكد وزي�ر الخارجية 
االيران�ي محم�د ج�واد ظريف معارض�ة طهران 
الجراء االس�تفتاء يف كردس�تان العراق ورضورة 
اح�رتام الس�يادة الوطني�ة والدس�تور ووح�دة 
االرايض العراقية، رد الظريف الدبلومايس، قابله، 
بحسب لعب األدوار املعروف بالسياسية اإليرانية، 
ترصيح أمن املجلس األعى لألمن القومي اإليراني 
األم�ريال ع�ي ش�مخاني ال�ذي ق�ال ان انفصال 

منطق�ة كردس�تان عن الع�راق سيش�كل نهاية 
لالتفاقات األمنية والعس�كرية مع هذه املنطقة؛ 
مشريا إىل أن اجراء االستفتاء يف كردستان العراق 
يعني إغالق جميع ممرات ومعابر إيران الحدودية 
مع منطقة كردس�تان. آية الل�ه جنتي كان أكثر 
رصاح�ة حن حذر من مخط�ط للواليات املتحدة 
االمريكية لتقسيم كردستان العراق وإخراج كيان 

منه عى شكل »ارسائيل« أخرى.
وإذا كان�ت إيران معروف�ة بمواقفها الداعمة 
للع�راق، والحلي�ف القدي�م منذ تأس�يس النظام 
الديمقراط�ي يف العراق، فإن تركيا، التي عارضت 
الحكومات العراقّية طوال األعوام املاضية، شعرت 
أيض�اً بأهمي�ة وح�دة الع�راق، وهو م�ا ترجمه 
الرئي�س الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان برفضه 
لتقس�يم العراق، والتمس�ك بوحدته. ورأى وزير 
الدف�اع الرتك�ي نور الدي�ن جاني�كي ان »انتهاك 
وح�دة أرايض الع�راق خط�ر كب�ري ع�ى تركيا«، 
مردفا بالق�ول انه »لن نس�مح بإقامة دولة عى 
أساس عرقي عى حدودنا الجنوبية«. واضاف ان 
»انتهاك وحدة أرايض العراق وس�وريا قد يش�عل 

رشارة رصاع عاملي«.
رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي لديه باإلضافة 
إىل كل ه�ذا الدعم املحي واإلقليم�ي والدويل، لديه 
الدعم األممي من قب�ل األمن العام لألمم املتحدة 
الذي رفض بقوة استفتاء كردستان، كما رفضت 
البعث�ة األممية ه�ذا االس�تفتاء، وعدته يش�تت 
الجهود الرامي�ة إىل إلحاق الهزيم�ة ب�«داعش«، 
عالوة عى مل�ف إعادة إعمار املناطق املحررة من 

تنظي�م »داعش«. وبناء عى ما تقدم، فإن القوى 
املحلّي�ة، بأطيافها كاّفة، ما زالت مس�تغربة من 
موق�ف رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي الفاتر. 
وت�رى أن تلويح�ه باس�تخدام الق�وة ل�م يكفي 
للج�م بارزان�ي، وال محافظ كركوك ال�ذي أقيل، 
بينما يم�ارس مهام�ه وتهجر عصابات�ه العرب 

والرتكمان من كركوك.
ونتيج�ة لع�دم اتخ�اذ خط�وات جدّي�ة، فإن 
مصادر سياس�ية وبرملانية، طالبت العبادي فوراً 
بمواقف أش�جع من الت�ي يتخذه�ا االن، واتخاذ 
س�بل أكثر نجاعة يف الحفاظ ع�ى وحدة العراق، 
وع�ى حي�اة األقلي�ات الت�ي عانت الوي�الت من 
»داع�ش« يف الس�نوات املاضي�ة، بينم�ا هي اآلن 
تواج�ه مصرياً مش�ابهاً عى يد عصاب�ات كردية 

مدعومة من سياسين.
متفرق�ة  ترصيح�ات  يف  املص�ادر،  وقال�ت 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن القضاء ق�ال كلمته 
ووقف موقفاً وطنياً يف الحفاظ عى وحدة العراق، 
بينم�ا من�ح الربملان الض�وء األخ�رض للترصف، 
وكذل�ك فعل�ت القوى السياس�ية، وح�ان الوقت 
للعب�ادي وحكومت�ه أن تثب�ت وجوده�ا يف هذه 
األزمة. وطالبت املصادر رئيس الوزراء بالسيطرة 
ع�ى حقول نف�ط كرك�وك كونها ث�روة وطنية، 
وكف يد القوات الكردية عن نهبها، وطالبت أيضاً 
بتطبيق قرارات مجلس النواب بخصوص محافظ 
كرك�وك نجم الدي�ن كريم، وإبع�اد املحافظة عن 
أالعيب بارزاني بالق�وة. ورأت رضورة إنزال علم 
إقليم كردس�تان من الدوائر الرس�مية يف كركوك، 

وإبع�اد املحافظ عن أي منص�ب حكومي، ورفع 
العلم العراقي وحده يف املحافظة الغنّية بالنفط.

وأش�ارت إىل رضورة توجي�ه الجيش إىل دياىل 
وصالح الدي�ن ونين�وى وكركوك للس�يطرة عى 
املق�ار األمني�ة واملدنّي�ة كاف�ة، وإبع�اد الق�وى 
الكردي�ة عنها، كما ش�ددت ع�ى رضورة تقديم 
العب�ادي طلب�اً رس�مياً إىل إيران وتركي�ا بإغالق 
الح�دود مع إقليم كردس�تان، ومنع البضائع من 

الوصول إىل اإلقليم.
وأك�دت املص�ادر أن م�ن صالحي�ات رئي�س 
ال�وزراء إصدار أم�ر بمنع هبوط الط�ريان املدني 
وتحليقه فوق كردستان إال بموافقة من الحكومة 
االتحادي�ة. وع�ى الصعي�د املح�ي البح�ت، رأت 
املصادر أن العب�ادي عليه إيقاف إرس�ال األموال 
إىل إقلي�م كردس�تان حّتى يت�م إلغاء االس�تفتاء 
عى االنفصال، وتس�وية قضّي�ة املناطق املتنازع 

عليها.
وأرّشت املص�ادر وج�ود ضغ�وط م�ن قب�ل 
الوالي�ات املتح�دة عى العب�ادي، وقال�ت أن عى 
رئيس ال�وزراء عدم االلتف�ات إىل هذه الضغوط، 
وتش�كيل جبهة وطنية موحدة حّتى مع الفرقاء، 
كون الع�راق يمر بمرحلة خط�رية تهدد وحدته، 
وتنبأ بإش�عال ح�رب داخلّي�ة وإقليمي�ة، وربما 

حّتى دولية، كما قال وزير الدفاع الرتكي.
العب�ادي  لجدّي�ة  امتح�ان  لحظ�ة  »ه�ي 
وحكومته«، كم�ا يقول العراقيون، وعى العبادي 
إثبات قّوته، والحفاظ عى العراق والخروج به إىل 
بر األمان يف الوقت الذي تبقى من عمر حكومته.

       بغداد / المستقبل العراقي

بع�د ث�الث س�نوات م�ن الح�رب ضد 
تنظيم الدولة اإلس�المية، بدأت السلطات 
العراقية حراكا ملكافحة الفساد مستهلة 
العمليات باعتقال محافظن ومس�ؤولن 
حكومي�ن تمك�ن بعضه�م م�ن الهروب 
خ�ارج البلد، يف م�ا أطلق علي�ه مراقبون 

اسم »موسم صيد الحيتان«.
إىل جانب محافظ صالح الدين، الواقعة 
إىل ش�مال بغداد، أوقفت السلطات مدراء 
عامون، ومس�ؤولون يف عدد من الوزرات 
ويج�ري التحقي�ق يف ملف�ات مس�ؤولن 
كبار. وبحس�ب تقرير الشفافية العاملي، 
يعت�رب الع�راق واحدا م�ن البل�دان األكثر 
فس�ادا يف العال�م، ويحتل املرك�ز 166 يف 

قائم�ة من 176 دولة بعالمة 17 من مئة.
وين�دد العراقي�ون منذ س�نوات باإلهمال 
امل�ايل الذي يدم�ر البالد ويف�كك هيكليته 
األساس�ية رغ�م االس�تثمارات بمليارات 

الدوالرات.
وخ�الل األش�هر األخ�رية، وفيم�ا لم 
يعد يس�يطر »داعش« سوى عى معقلن 
م�ن البالد، ول�م تعد املس�ألة األمنية رغم 
تواجدها الدائم، مس�يطرة عى املس�احة 
م�ن  العدي�د  أودع  الب�الد،  يف  السياس�ية 

املسؤولن السجن.
م�ن  األنب�ار  محاف�ظ  أقي�ل  ففيم�ا 
منصب�ه، ويواجه محافظ بغداد الس�ابق 
تهما بالفساد، وبعدما فر محافظ البرصة 
خ�ارج البالد، تمكن مدير عام التجهيزات 
الزراعية املتهم باختالس 26 مليون دوالر 

م�ن الفرار من س�جنه يف بغ�داد، قبل أن 
يع�اد القبض علي�ه يف منفذ ع�ى الحدود 

اإليرانية، بعد تواطؤ من نائب سابق.
ويتظاهر العراقيون أسبوعيا للمطالبة 
بإنهاء املحاصصة السياس�ية التي أقرها 
كبار قادة األحزاب الحاكمة للبالد منذ 13 
عاما، واختي�ار وزراء تكنوقراط، وتعديل 
قانون االنتخابات وفت�ح ملفات عمليات 

الفساد التي ارتكبتها أحزاب كربى.
يقول جاس�م الحلفي، وه�و من أبرز 
قي�ادات الح�راك املدن�ي ض�د الفس�اد يف 
الع�راق »تصاع�دت أخ�ريا وترية كش�ف 
ملف�ات بع�ض الفاس�دين ومحاكمتهم، 
رغم أنها تب�دو حتى اآلن وترية متواضعة 
ال ترتق�ي إىل الح�د األدنى م�ن الطموح، 
بعدما أصبح الفس�اد ظاهرة مسترشية، 

وترسخت أقدام الفاس�دين يف أهم مراكز 
الدولة ومؤسساتها«.

املالحق�ات  أن  »طبيع�ي  وأض�اف 
القانونية ما زالت تستثني حيتان الفساد، 
ويبق�ى كب�ار الفاس�دين وحلفاؤهم من 
التج�ار والس�مارسة ومنظمي الصفقات 
واملش�اريع الوهمية، بعيدين عن إطارها. 
ولكن إذا بقيت وترية املالحقة الحالية عى 
حالها فس�تلحق بالحيت�ان مهما حاولوا 

االلتفاف والتملص«.
ويؤك�د رئيس ال�وزراء العراقي حيدر 
العب�ادي »بدأنا حملة جدية ضد الفس�اد 
مش�ابهة للحمل�ة الت�ي أطلقناه�ا ض�د 

اإلرهاب«.
لكن م�ع ذلك، ف�إن حرب الش�فافية 
تعت�رب تحديا كبريا للعراق الذي يعاني من 

فس�اد ألقى بظالله ع�ى الخدمات وأنهك 
البن�ى التحتي�ة يف مقاب�ل ث�راء فاح�ش 
لبعض األحزاب التي تقاس�مت الس�لطة 

منذ 13 عاما.
ويش�ري خرباء إىل أن الفساد يف العراق 
ليس إال وس�يلة للمحافظة ع�ى التوازن 
يف تقاس�م الس�لطة وامللفات بن مختلف 
األح�زاب من�ذ الغ�زو األمريك�ي يف العام 

.2003
يقول املحلل السيايس إحسان الشمري 
إن »أكث�ر األح�زاب، تنظر إىل مؤسس�ات 
الدولة كمصدر لتمويل نشاطها السيايس، 
مش�ريا إىل أن »املحاصص�ة ه�ي من ثبت 
مفهوم التسويات السياس�ية التي كانت 

غطاء لحماية الفاسدين«.
ورصفت الحكومات العراقية السابقة 

نح�و 40 ملي�ار دوالر عى قط�اع الطاقة 
الكهربائي�ة خ�الل الس�نوات املاضية وال 
يزال البلد يعاني من نقص حاد فيها. كما 
رصفت الحكومة مئ�ات مالين الدوالرات 
عى أجهزة لكش�ف املتفجرات تبن الحقا 
أنه�ا ال تعم�ل، يف بل�د دمرت�ه الهجم�ات 
الدامية. نرش أحد الناش�طن عى وسائل 
لنخل�ة  ص�ورة  االجتماع�ي  التواص�ل 
يتسلقها عدد كبري من األشخاص، وكتب 
قائال »هكذا تس�لق ساسة الفساد إىل ثمر 
وخريات بلدي، فمنه�م من رسق وهرب؟ 
ومنه�م م�ن ال ي�زال ي�رق؟ ومنهم من 

ينتظر دوره بعد إشباع حيتان الفساد«.
تس�لم العب�ادي منصب�ه قب�ل ثالث�ة 
أع�وام، بعد س�قوط ثل�ث أرايض البالد يف 
أيدي تنظي�م »داعش« التي رافقها انهيار 

كبري يف أسعار النفط.
والخب�ري  الس�يايس  املحل�ل  يش�ري 
القانوني طارق املعموري إىل أن »العبادي 
تس�لم الس�لطة قب�ل ثالث س�نوات. جاء 
مع مجيء داعش وس�يطرتها عى البالد، 
ورضب الفاس�دين يف املس�توى الكبري يف 
تلك الفرتة كان ليؤدي إىل بلبلة ال يحتملها 
البل�د«. وبحس�ب مركز »إنج�اح للتنمية 
االقتصادية«، ف�إن األموال املنهوبة خالل 
13 س�نة املاضية بلغت 312 مليار دوالر، 
من موازنات الب�الد التي بلغت 800 مليار 

دوالر.
وأضاف املعم�وري »أعتقد أن العبادي 
ب�دء يف رضب رؤوس كب�رية ألن وض�ع 
الفس�اد وصل إىل ح�د ال يصدق وال يمكن 

احتماله«.

القوى السياسية تطالب رئيس الوزراء بالتحرك فورًا للحفاظ على وحدة العراق وجلم عنجهية الديكتاتور الكردي

بـغـداد لـبـارزانـي: طـفـح الكـيـل

توقعات حبملة اعتقاالت ضد متورطني بسرقة املال العام

شباك القضاء تصطاد »حيتان الفساد«: مسؤولون خلف القضبان بتهم االختالس

القضـاء قـال كلمة الفصل : ال لالستفتاء املزعوم.. والربملان فوض العبادي باستخدام القوة والترصف للردع الفوري
إنزال »العلم الكردي«والسيطـرة علـى حقـول النفـط يف كركـوك وتفويض اجليش بمسك كـافـة املقـرات االمنيـة
مطالبــة تـركـيــا وايــران بغلــق احلدود مـــع كــردستــان وايقــاف تصــديــر النفــط اال بــأمــر املـركــز
ــة ــي ــراق ــع ال ـــة  ـــوم ـــك احل بــمــوافــقــة  اال  ـــان  ـــت ـــردس ك أجــــــواء  فــــوق  ــــران  ــــط ال مــنــع 
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       بغداد / المستقبل العراقي

جددت منسقة السياس�ة الخارجية يف االتحاد 
االوروبي فيدريكا موغريني دعمها لالتفاق النووي 
بني ايران ومجموعة »5+1«، ولفتت اىل ان الوكالة 

الدولي�ة للطاقة الذرية اك�دت 7 مرات التزام ايران 
بتعهداتها يف اطار االتفاق النووي.

واك�دت موغريني يف ترصي�ح للصحفيني مرة 
اخرى ج�دوى االتفاق الن�ووي مع اي�ران والتزام 
طه�ران ب�ه، واضاف�ت، لقد قل�ت مرارا ب�ان هذا 

االتف�اق اتفاق فاع�ل ولقد اكدت الوكال�ة الدولية 
للطاقة الذرية 7 مرات التزام ايران بتعهداتها.

وح�ول احتمال انس�حاب امريكا م�ن االتفاق 
قال�ت ان مثل هذه االتفاق�ات لم تحصل مع دولة 

واحدة بل هي متعلقة باملجتمع الدويل.

موغريني: الوكالة الذرية اكدت »7« مرات 
التزام ايران بتعهداهتا  

الشيوخ األمريكي يقر ميزانية ضخمة لإلنفاق العسكري 
تقدر بـ »700« مليار دوالر

         بغداد / المستقبل العراقي

يكث�ف اليم�ني القوم�ي األملان�ي حملته 
ضد الهجرة واإلس�الم مع ارتفاع شعبيته يف 
اس�تطالعات الرأي ما يؤدي إىل ضغوط عىل 
حزب املستش�ارة أنغيال مريكل، قبل أيام من 

االنتخابات الترشيعية.
ويعق�د الثنائي ال�ذي يدي�ر حملة حزب 
»البديل ألملانيا« ألكسندر غوالند وأليس ويدل 
مؤتمراً صحافياً بعنوان »الهجرة اإلس�المية 
والجريمة« وهو املوض�وع املفضل لدى هذا 
الحزب الذي يكتس�ب زخماً كبرياً منذ اتخاذ 
مريكل ق�رار فتح الحدود أم�ام نحو مليون 

من طالبي اللجوء عام 2015.
املرحل�ة  يف  ال�رأي  اس�تطالعات  وتب�ني 
األخرية قبل االنتخاب�ات املقررة يف 24 أيلول 
أن ح�زب »البدي�ل ألملاني�ا« يحق�ق تقدم�ا 
طفيفا مع نس�بة تأييد ت�راوح بني 12-10 

باملئة مقابل 8-10 باملئة قبل 15 يوما.
وتتخلل حملته االنتخابية شعارات مثرية 
للجدل، بدءاً من امللصقات التي تظهر نس�اء 
عىل ش�اطئ البح�ر وكتب عليه�ا »الربقع؟ 
نفض�ل البيكيني«، وص�وال إىل صورة ملركب 
يحمل مهاجرين مع كلمات »منكوبون؟ بل 

موجة اإلجرام القادمة«.
ويس�تهدف الحزب أيضا مريكل، املتهمة 
بالخيانة وبتعريض البالد للخطر كما يتبني، 
بالنس�بة إىل الح�زب، م�ن اعت�داء برل�ني يف 
كان�ون األول 2016 حني دهس طالب لجوء 
متطرف بواسطة ش�احنة حشداً من الناس 

يف سوق مزدحم لعيد امليالد.
ويدف�ع الحزب منارصيه بطريقة ش�به 
منتظمة إىل إطالق الهتافات والصفري ضدها 

خالل اجتماعات تعقدها.
املس�يحيون  الديمقراطي�ون  ويتق�دم 
الديمقراط�ي واالتحاد  )االتح�اد املس�يحي 
املسيحي االجتماعي، تحالف مريكل( بشكل 
كبري ع�ىل الح�زب االش�راكي الديمقراطي 
يف اس�تطالعات ال�رأي والزعيم�ة املحافظة 

موع�ودة بتويل والي�ة رابع�ة، إال أن احتمال 
الفوز الواسع مستبعد.

تأيي�د  نس�بة  أن  اإلحص�اءات  وتظه�ر 
معس�كر م�ريكل اس�تقرت عن�د 36 باملئة، 
بحيث أنها المس�ت النس�بة األدنى املسجلة 
وص�ول  عن�د  باملئ�ة(،   35(  1998 ع�ام 

االش�راكي الديمقراطي غريهارد رشودر إىل 
املستشارية.

وتحاول األحزاب الكبرية تش�ويه صورة 
»البدي�ل ألملانيا« للحّد م�ن تقدمه، معتربين 
تمن�ع وص�ول  أن  يج�ب  النازي�ة  ب�الد  أن 
اليمني املتطرف إىل الربملان. ووصف املرش�ح 

االش�راكي الديمقراطي ملنصب املستشارية 
مارتن ش�ولتز »البدي�ل ألملاني�ا« ب�«اليمني 
املتطرف« وهي تس�مية تطل�ق عىل النازيني 
الجدد كما اعترب أن هذا الحزب »عار لألمة«. 
ول�م تتوق�ف م�ريكل ع�ن التندي�د بمن »ال 

يعرفون إال الرصاخ وإطالق الصفري«.

لك�ن حت�ى اآلن، لم يتمك�ن الجدل حول 
حزب »البدي�ل ألملانيا« من وضع حّد الرتفاع 
نس�بة تأيي�ده، حت�ى عندم�ا أش�اد غوالند 
بجيش الرايخ الثالث وهو أمر ال يمكن تخيله 
خ�الل الفرة األخرية يف بل�د ترتكز هويته يف 
مرحلة ما بعد الحرب بش�كل كبري عىل الندم 

والتوبة.
و«البدي�ل ألملانيا«، الذي س�يكون دخوله 
إىل مجلس النواب س�ابقة تاريخية منذ عام 
1945 بالنس�بة إىل ح�زب م�ن ه�ذا النوع، 
ي�رى نفس�ه يف املرتبة الثالث�ة يف االنتخابات 
الترشيعية، قبل الحزب الليربايل الديمقراطي 

والحزب اليسار املتطرف والخرض.
وت�رى وي�دل أن اله�دف ه�و التموقع يف 
24 أيل�ول للف�وز بمنصب املستش�ارية عام 

.2021
وقالت لصحيفة »فرانكفورتر روندشاو« 
إن »ه�دف أي ح�زب س�يايس بالتأكيد ليس 
أن  يج�ب  نوابن�ا  جمي�ع  أن  إذ  املعارض�ة 
يكتس�بوا قدرات مهنية برسع�ة كي نصبح 

قادرين عىل الحكم اعتبارا من عام 2021«.
ويبدو أن »البديل ألملانيا« نجح يف حش�د 
جزء كبري من املس�تائني من السنوات ال�12 
لحكم مريكل سواء كانوا من الذين تجاوزهم 
النم�و االقتص�ادي أو محافظني م�ن النواة 

الصلبة الغاصبني من سياستها الوسطية.
معه�د  رئي�س  س�بغل،  نيك�و  وأش�ار 
اس�تطالعات ال�رأي »انفراتيس�ت ديماب«، 
إىل أن »البدي�ل ألملاني�ا« لي�س لدي�ه ناخبني 

منظمني«.
وتاب�ع إن »مؤيديه هم م�ن الرجال أكثر 
من النس�اء ويف الرشق أكثر م�ن الغرب. أما 
بالنس�بة لدخلهم، ف�ال يمكن تحدي�د ما إذا 

كانوا من األكثر غنى أم من األكثر فقرا«.
أي�ن  م�ن  معرف�ة  أردن�ا  »إذا  وأض�اف 
ه�م، يمك�ن الق�ول م�ن االتحاد املس�يحي 
الديمقراطي واالتحاد املس�يحي االجتماعي 
ع�ىل حد س�واء والحزب اليس�اري املتطرف 

والخرض ومن الليرباليني أيضا«.
وتلخص ويدل التنوع والتناقضات داخل 
الح�زب. فهي موظفة س�ابقة لدى مرصف 
غولدمان ساكس ومثلية الجنس تعيش مع 
ام�رأة رسيالنكية، وت�رأس حملة مناهضة 
للنخ�ب كم�ا انه�ا تقليدي�ة ع�ىل املس�توى 

املجتمع وتعارض املهاجرين بشدة.

يسعى للحكم عام 2021

اليمني األملاين »يأكل« حظوظ االحزاب الراسخة

مصادر: مقتل وجرح أعداد كبرية من اجليش السعودي والسوادين بجيزان

       بغداد / المستقبل العراقي

يف  موظف�ا   31 إس�طنبول  يف  الس�لطات  حاكم�ت 
صحيف�ة »زم�ان«، الت�ي أغلقته�ا الس�لطات الركي�ة 
لصالتها بالداعية فتح الله غولن، املسؤول بحسب أنقرة 

عن محاولة االنقالب يف تموز عام 2016.
ووضع�ت الس�لطات الركي�ة يده�ا ع�ىل »زم�ان« 
ونس�ختها اإلنكليزية »توديز زمان«، يف آذار عام 2016، 
قبل إغالقهما يف تم�وز من العام ذاته يف أعقاب محاولة 

االنقالب.
ويخضع 31 صحافيا وإداريا يف الصحيفة للمقاضاة 
يف املحاكمة التي بدأت االثنني يف قاعة جلس�ات محاذية 

لسجن »سيليفري« يف ضاحية إسطنبول.
وأبق�ت الس�لطات 22 م�ن املتهمني قي�د االعتقال، 
فيما يتوزع التس�عة اآلخرون بني مستفيدين من إفراج 

مرشوط وفارين، بحسب وسائل اإلعالم الرسمية.
واته�م هؤالء بمحاول�ة قلب الحكوم�ة واالنتماء إىل 
منظمة إرهابية، ويواجهون عقوبات متعددة بالس�جن 

مدى الحياة يف حال إدانتهم.
وم�ن أب�رز املتهمني املوقوف�ني كاتبان رئيس�يان يف 

الصحيفة هما ممتازر توركوني وشاهني الباي.
وه�ذه املحاكم�ة هي األخرية يف سلس�لة محاكمات 
تتعل�ق بصحافيني يف تركي�ا، أبرزها تلك الت�ي افتتحت 
يف أواخ�ر يوليو/تم�وز ض�د 17 موظف�ا يف صحيف�ة 

»جمهورييت« املعارضة.
هذا وأفاد موقع »ب�ي24« املعني بحرية الصحافية، 
أن نح�و 170 صحافي�ا موقوفون حالي�ا يف تركيا، التي 
بات�ت يف املرتب�ة 155 من أص�ل 180 يف تصنيف منظمة 

»مراسلون بال حدود« لحرية الصحافة للعام 2017.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت رئيس�ة وزراء بنغالديش الش�يخة حس�ينة 
»إنها تحدثت مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن 
تدفق مس�لمي الروهينغا عىل بالدها من ميانمار لكنها 
ال تتوقع أن تحصل منه عىل أي مس�اعدة بعد أن أوضح 

موقفه بشأن الالجئني«.
وقال�ت الش�يخة حس�ينة »إنه�ا اس�توقفت ترامب 
لبض�ع دقائ�ق ل�دى مغادرته لق�اء اس�تضافه يف األمم 

املتحدة بشأن إصالح املنظمة الدولية«.
وقالت »س�أل فقط كيف األحوال يف بنغالديش؟ قلت 
إن األوضاع جيدة للغاية لكن املشكلة الوحيدة التي لدينا 
ه�ي الالجئني القادمني م�ن ميانم�ار)...( لكنه لم يدل 

بأي تعليق عن الالجئني«.
وأدت حمل�ة عس�كرية مليانم�ار رداً ع�ىل هجم�ات 
ملسلحني الش�هر املايض يف والية راخني إىل فرار أكثر من 
410 آالف من مس�لمي الروهينغا إىل بنغالدش املجاورة 
للنجاة بأنفس�هم مما وصفتها األم�م املتحدة بتصفية 
عرقية.وتق�ول حكومة ميانمار »إن نحو 400 ش�خص 
قتلوا يف القتال«.وقالت حس�ينة التي من املقرر أن تلقي 
كلمة أمام التجمع الس�نوي لزعم�اء العالم يف الجمعية 
العامة التابعة لألمم املتحدة الخميس »إن موقف ترامب 
من الالجئ�ني واضح لذا فإنه لن يجدي طلب املس�اعدة 

منه يف مشكلة الالجئني الروهينغا املسلمني«.
وقال�ت »أمري�كا أعلن�ت بالفع�ل إنه�ا ل�ن تس�مح 
)باس�تقبال( أي الجئني)...( ما ال�ذي يمكن أن أتوقعه 
منهم خاصة الرئيس، لقد ح�دد بالفعل موقفه)...( لذا 

ما الذي يجعلني أطلب )املساعدة منه(؟«.
وأضافت »بنغالديش ليست دولة غنية)...( ولكن إذا 
كان بوس�عنا إطعام 160 مليون شخص فإننا نستطيع 

إطعام 500 أو 700 ألف آخرين«.

السلطات الرتكية 
حتاكم »31« موظفًا يف صحيفة »زمان« 

بتهمة الصلة بغولن

رئيسة وزراء بنغالديش: ترامب 
لن يساعد الروهينغا

         بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
ش�خص وج�رح 5 آخرين بغارات جوي�ة للتحالف 
الس�عودي، أمس الثالثاء، استهدفت محطة للوقود يف 
منطقة بني الس�عيد يف مديري�ة كرش بمحافظة حجة 

غرب اليمن.
وتأتي هذه الغارات الجوية يف ظل استمرار املعارك 
العنيفة بني قوات الجيش واللجان الش�عبية من جهة 
وق�وات الرئي�س عبدرب�ه منص�ور ه�ادي والتحالف 
الس�عودي بمش�اركة قوات س�ودانية من جهة أخرى 

عىل امتداد الرشيط الحدودي مع السعودية.
كم�ا أفاد مصدر عس�كري للميادين بمقتل وجرح 
أع�داد كب�رية يف صفوف الجي�ش الس�عودي والقوات 
الس�ودانية وقوات هادي وتدمري آليات عس�كرية لهم 
خالل تصدي الجيش واللجان ملحاولة زحفهم باتجاه 

منطقة الحثرية بجيزان السعودية.
وأض�اف املصدر نفس�ه أن قوات ه�ادي إىل جانب 
قوات إماراتية وسعودية وس�ودانية فشلت يف الزحف 
باتجاه منطقة الحثرية الواقعة تحت سيطرة الجيش 

واللجان الشعبية.
للق�وات  آلي�ات عس�كرية  كم�ا ج�رى تدم�ري 3 

السعودية والسودانية إثر اس�تهداف الجيش واللجان 
لهم بصاروخي زلزال 1 وعدد من صواريخ الكاتيوش�ا 

وقذائف املدفعية.
ويف ه�ذا اإلطار، ق�ال املص�در للميادي�ن إّن زحف 
الق�وات الس�ودانية وقوات هادي أس�ندت ب�88 غارة 
جوية لطائرات الحربية واألباتش�بي خالل الس�اعات 

املاضية.
كم�ا أفاد مصدر عس�كري امليادي�ن بمقتل جندي 
س�عودي برص�اص قناصة الجيش واللج�ان يف موقع 

الكرس.
يأتي ذل�ك تزامناً م�ع قصف صاروخي اس�تهدف 
مراب�ض مدفعية الجيش الس�عودي يف موق�ع العقبة 
بجي�زان الس�عودية، كم�ا قصف�ت مدفعي�ة الجيش 
واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديني يف رقابة 
الس�ديس بعد س�اعات من تدم�ري دبابة س�عودية يف 
قيادة موقع الفواز العسكري بنجران السعودية، وفق 

ما ذكر مصدر عسكري للميادين.
ويف تعز جنوبي اليمن، س�قط عدد من املدنيني بني 
ش�هيد وجريح معظمه�م أطفال إثر س�قوط قذائف 
مدفعي�ة عىل منطق�ة الجحملي�ة رشق�ي مدينة تعز 

جنوب اليمن.
يأت�ي ذلك م�ع احتدام املع�ارك بني ق�وات الجيش 

واللج�ان الش�عبية من جه�ة وقوات هادي املس�نودة 
بالتحالف م�ن جهة أخرى يف املناط�ق الرشقية ملدينة 
تعز، بعد ساعات من مقتل وجرح 9 عنارص من قوات 
هادي وتدمري مخزن أسلحة لهم بقصف مدفعي خالل 
إحباط الجي�ش واللجان محاولتي تق�دم لهم باتجاه 
شبكة الصيار والتلة السوداء يف مديرية الصلو جنوبي 

املحافظة جنوب اليمن.
وشّنت مقاتالت التحالف السعودي سلسلة غارات 
جوية عىل منطقة مسورة يف مديرية نهم شمايل رشق 
صنعاء، كما ش�هدت العاصمة صنع�اء تحليقاً مكثفاً 
ومتواصالً لطائرات العدوان الس�عودي منذ مساء يوم 

أمس وحتى ساعات الصباح األوىل.
كم�ا قتل جنديني م�ن قوات هادي وج�رح آخرين 
بهجوم مس�لح لعنارص القاعدة عىل نقطة عس�كرية 
يف مديري�ة ش�بام بمحافظة حرضم�وت جنوب رشق 

اليمن.
ويف ش�بوة رشق اليمن أفاد مصدر عس�كري يمني 
بقص�ف مدفعي�ة الجي�ش مواق�ع وتجمع�ات قوات 
ه�ادي يف أط�راف منطقة الس�اق ب�مديرية عس�يالن 
باملحافظة، بعد صد الجيش واللجان الشعبية محاولة 
تسلل لقوات هادي نحو منطقة الساق باملديرية ذاتها 

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

أق�ر مجل�س الش�يوخ األمريكي 
باإلجماع قانونا يجيز إنفاقا عسكريا 
بقيم�ة 700 ملي�ار دوالر، وه�و م�ا 
يمث�ل زيادة كب�رية مقارنة بميزانية 
ع�ام 2017 وتقريبا أكث�ر ب�5 باملئة 

مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.
ويس�مح قانون ميزاني�ة الدفاع 
الوطن�ي لعام 2018 بزي�ادة اإلنفاق 
والس�فن  اف-35  مقات�الت  ع�ىل 
الحربية ودباب�ات ابرامز، كما ويزيد 
باملئ�ة،   2.1 العس�كريني  روات�ب 
ويخصص 5 ملي�ارات دوالر للقوات 
األمنية األفغاني�ة بما يف ذلك برنامج 

الدف�اع  ق�وات  يف  النس�اء  إلدم�اج 
الوطني.

كم�ا ت�م إق�رار 8.5 ملي�ار دوالر 
لتعزيز نظام الدفاع الجوي األمريكي، 
أي أكثر ب�630 مليون دوالر من الحد 
األدن�ى الذي وضع�ه ترامب، يف وقت 
يتصاع�د في�ه التوت�ر إزاء برنام�ج 

كوريا الشمالية الصاروخي.
وتؤم�ن امليزاني�ة 60 مليار دوالر 
لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارئ 
م�ا وراء البح�ار، أي الح�روب الت�ي 
املتح�دة خارج  الوالي�ات  تخوضه�ا 
أراضيها.وأق�رت امليزانية بغالبية 89 
مقابل 8 أصوات، وه�ذا القانون هو 
حج�ر األس�اس للتع�اون الترشيعي 

بني الحزبني عىل مدى عقود.
وكان مجلس النواب أقر نس�خته 
تم�وز/ يف  القان�ون  م�ن  الخاص�ة 

يوليو املايض، ويحتاج املجلسان اآلن 
للتوصل إىل قانون تسوية.

الق�وات  لجن�ة  رئي�س  وق�ال 
املسلحة يف مجلس الشيوخ السناتور 
الجمهوري جون ماكني عن القانون 
الذي قام ب�اإلرشاف عليه »هذا يعزز 
اإليم�ان بنف�وس رجالن�ا ونس�ائنا 

الذين يرتدون البزة العسكرية«.
وكان ماكني رسيعا يف اإلشارة إىل 
ازدي�اد عدد الحوادث خ�الل التدريب 
غي�اب  إن  وق�ال  الجي�ش،  داخ�ل 
الجاهزي�ة ه�و نتيج�ة للميزاني�ات 

الت�ي اس�تنزفت الجيش  املتقش�فة 
والبحرية وباقي القطاعات.

وأضاف ماكني »أصدقائي، العديد 
من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية 
يقتل�ون خ�الل التدري�ب يف حوادث 
يمك�ن تجنبها ويف مهم�ات روتينية 
أكثر من الذين يقتلون عىل يد أعدائنا 

خالل املواجهات«.
وميزاني�ة الدفاع الت�ي تبلغ 700 
مليار دوالر هي أعىل بقيمة 91 مليار 
دوالر م�ن الس�قف املح�دد لإلنف�اق 
امليزاني�ة  بموج�ب قان�ون مراقب�ة 
الصادر عام 2011، والذي يطالب ب 
»ضبط« اإلنفاق العس�كري من اجل 

كبح التكاليف الفدرالية.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1522( االربعاء  20  أيلول  2017 اعالنات5
اعالن

تعل�ن غرف�ة تج�ارة البرصة ع�ن اجراء 
مزايدة علنية عن بيع 

1-مولدة نوع بريكنز kv 250 مستعمل
2-مولد نوع جوندير  kv 100 مستعمل

3-براميل مختلف االحجام عدد )33(
4-حديد سكراب سقيفه

فع�ى الراغبني بال�راء مراجعة الغرفة 
الب�داء رغبتهم ودفع تامين�ات مقدارها 
1000000 فقط مليون دينار الغري قابلة 
لالسرتجاع وستجري املزايدة العلنية بعد 
يوم من تاريخ اعالن املزايدة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نر االعالن 

جلنة البيع 
غرفة جتارة البرصة

يرس )وزارة الدفاع/ املديرية العامة للعقود واملبيعات( بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاته�م لتجهيز )تجهيزات عس�كرية( مع 

مالحظة ماياتي:
1-ع�ى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية 
االتص�ال )وزارة الدف�اع /املديرية العامة للعقود واملبيعات  )من الس�اعة 900 
اىل 1500( عى االيميل Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org  او املوبايل 

)07902783136(وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
2-متطلبات التاهيل املطلوبة : )  تجهيز  تجهيزات عسكرية(

3-بام�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني براء  وثائ�ق العطاء بع�د تقديم طلب 
تحري�ري ) كتاب رس�مي ( معن�ون اىل وزارة الدف�اع /املديري�ة العامة للعقود 

واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100.000 مائة الف دينار ( 
4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة الدفاع / )املنطقة الدولية (( يف 
املوعد املحدد ) لغاية الس�اعة 1400 من يوم االربعاء املصادف 2017/10/11( 
العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغب�ني  بالحض�ور يف العنوان االت�ي ) وزارة الدف�اع / )املنطقة 

الدولية (  يف الساعة 1400 من يوم االربعاء املصادف 2017/10/11(
5-اعالن املناقصة للفرتة من يوم الثالثاء املصادف 2017/9/19 ولغاية الساعة 

)1400( من يوم االرباء املصادف 2017/10/11
6-تبلغ الكلفة الكلية )999.882$( تس�عمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة 

واثنان وثمانون دوالر امريكي
)UK( 7-املنشا : اململكة املتحدة

8-فرتة التجهيز : 90 يوم
8-تقدم التامينات النهائية عى ش�كل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة 
)5%( م�ن قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحال�ة وقبل توقيع العقد وان اليكون 
خط�اب الضمان م�روط ويدفع ح�ني الطلب صادر من م�رصف حكومي او 
مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي  بالنسبة للركات العراقية والركات 
االجنبي�ة الت�ي لديها تمثي�ل يف العراق وم�رصف معتمد لدى امل�رصف العراقي 

للتجارة )TBI( بالنسبة للركات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق
10-ان يقدم الطرف الثاني كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر 
م�ن الهيئة العامة للرضائب لل�ركات املحلية وال�ركات االجنبية التي لديها 
تمثي�ل يف العراق ع�ى ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع م�ع تاييد منحه الهوية 

الرضيبية والرقم الرضيبي .
11-تقديم ب�راءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للركات 

العراقية والركات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق
12-يتم اس�تيفاء  رس�م الطابع بنس�بة ) 0.003( ثالثة باالف من قيمة العقد 
وبعملة العقد وفق قانون رس�م الطابع رقم )71( لس�نة 2017 ووفقا لالصول 
والرس�م العديل البالغ )0.001( واحد ب�االف من قيمة العقد عى ان اليزيد عن ) 
10.000( عرة االف دينار وحس�ب قانون الرس�وم العدلية الرقم )11(لس�نة 

.2015
13-تقدم الركات العراقية واالجنبية البيانات املالية لها الخر سنتني كحد ادنى 
وتلت�زم الركات العراقية والركات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب 
كتاب من نقابة املحاس�بني واملدققني او جمعية املحاسبني  يؤيد سالمة املوقف 
القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الركات الخر 

سنتني مالية
14-يعول عى الس�عر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما كما 

يع�ول عى س�عر الوحدة يف حالة ع�دم صحة مبلغ الفق�رة  ويف حالة االختالف 
يعول عى السعر املدون يف النسخة العربية 

15-معايري التاهيل : 
أ- عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز

ب-رسعة التجهيز .
ج-دقة املواصفات وكفاءة االنتاج

د -االسعار التنافسية
16- تلت�زم الركة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات 

التعاقد املعنية.
17-يف حالة تحقق ديون  بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون 

بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977.
18- العقد خاضع  لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم 

)113( لسنة 1982 وتعديالته  وتعليماته
19- يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة  اج�ور النر واالعالن الخ�ر اعالن عن 

املناقصة.
20- اليج�وز ملقدم العطاء ش�طب او ح�ك اي بند من بنود وثائ�ق  املناقصة او 

اجراء اي تعديل عليها.
21- تدوين اس�عار فقرات استمارات العطاء )القسم الرابع والقسم السادس( 

باملداد 
22- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك لتنفي�ذه عى ان يقدم عقد املش�اركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
23- يف حال�ة الغ�اء املناقص�ة فس�وف يتم اعادة ثم�ن رشاء الوثائ�ق الخاصة 

باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
24- اليج�وز ملدي�ر مف�وض الكثر من رشك�ة تقدي�م اكثر من عط�اء واحد يف 

املناقصة الواحدة
25- يكون موعد انعقاد املؤتمر  لالجابة عى استفسارات املشاركني  يف املناقصة 

الساعة 1300 من يوم الثالثاء املصادف 2017/10/3
26- ان الدائ�رة غ�ري ملزم�ة بقب�ول اوط�ا العط�اءات

27- يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي 
ييل العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي

28- صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل الدوام الرس�مي )من 
الساعة 900 ولغاية الساعة 1400(

29- يف حال�ة ع�دم الت�زام مقدمي العط�اءات بما تتطلب�ه الوثائق القياس�ية 
للمناقصة بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء

30-تق�وم الركة باالطالع عى الوثائق القياس�ية املرفق�ة مع املناقصة )97(  
وثيق�ة باللغ�ة العربية مع ترجمته�ا باللغ�ة االنكليزية  بموجب كت�اب وزارة 
التخطيط العدد 27131 يف 2016/12/22 مع قرص )CD( الغراض توضيحية

31-للمزيد من املعلومات يمكن زيارة  املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع :
WWW.mod.mil.iq

لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عى الريد االلكرتوني:
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org

مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg

املديرية العامة للعقود واملبيعات

اعالن 
إىل الريكه ختام عبدالحسني سعيد 

التاج�ي  بلدي�ه  إىل  حض�ورك  اقت�ى 
الستخراج اجازه بناء للعقار 3485 سبع 

البور الريكه نغم حميد عبد الحسني .

محكمة بداءة منديل
العدد/147/ب/2017

اعالن
اىل/ املدعى عليه حبيب قاسم ظاهر

اق�ام املدعي ج�واد داود س�لمان الدعوى 
املرقمة اع�اله امام ه�ذه املحكمة طالبا 
أزالة ش�يوع العقار تسلس�ل/564 قلعة 
جميل بيك ونظ�را  ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مخت�ار قلعة جمي�ل بيك 
صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك  0تق�رر 
محليت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
املصادف 2017/9/26ويف  املرافعه  موعد 
حال�ة عدم حض�ورك اوارس�ال من ينوب 

عنك تجري املرافعه بحقك غيابيا وعلنا0
القايض
عدي  نجم جمعه

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 3547 
اعالن 

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) 
علوان  عبد الل�ه مطر ( يطلب تغيري لقب 
م�ن ) العب�د ( اىل ) الظف�ريي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا 15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 3547 
اعالن 

بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي ) عالء عبد الل�ه مطر ( يطلب 
تغيري لقب من ) العبد ( اىل ) الظفريي 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاه�ا 15يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام 

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 471 / ش / 2016 
اعالن 

اىل املدعى عليه – سامي حسون عيل – 
مجهول محل االقامة 

للدعوى املقامة من قبل املدعية مروه 
سعيد شامل فقد اصدرت هذه املحكمة 
بتاري�خ 29 / 8 / 2017 حكما يقيض 
بالتفري�ق للهج�ر بينك وب�ني املدعية 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
محليتني لغرض تبليغ�ك بقرار الحكم 
ول�ك الح�ق بالحضور لالع�رتاض عى 
الق�رار املذكور وتمييزه ويف حالة عدم 
حض�ورك خالل املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 
احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعى
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 748 / ش / 2017 
اعالن 

اىل املدعى عليه / دريد عبد الحسن درويش 
– يسكن واسط – الصويرة – حي الزهراء 
– مجه�ول محل االقام�ة . اقامت املدعية 
االء محم�د عمران الدعوى املرقمة 748 / 
ش / 2017 امام هذه املحكمة تطلب فيها 
التفري�ق القضائي منك ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
املف�وض عب�اس عب�د الحس�ني ومختار 
منطقة الصويرة ح�ي االحرار محمد عبد 
الحس�ن زغري لذا تقرر تبليغ�ك بالنر يف 
صحيفت�ني يوميتني محليت�ني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف جلس�ة املرافعة 
املصادف 24 / 9 / 2017 الساعة الثامنة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 
عيل غافل وايل 

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 400 / ش / 2017 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / احم�د محم�ود عيل – 
مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعية ناديه حس�ن عبد الدعوى 
املرقم�ة 400 / ش / 2017 والت�ي تطلب 
فيها التفريق للهجر بينها وبينك وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني وقد تم تحديد 
ي�وم 27 / 9 / 2017 موع�دا للمرافع�ة 
بالدعوى اع�اله وعليك الحض�ور باملوعد 
اعاله ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

وفق االصول .
القايض احمد حميد حسان

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 189 / 2016 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ البياع العقار تسلسل 7855 
/ 6 مقاطعة 2 أبو دش�ري الواقع يف ابو دش�ري 
العائ�د للمدينة زينب عجيل حس�ني املحجوز 
لقاء طلب الدائنني اكرم حميد رايض وجماعته 
البالغ ) 000 / 000 / 618 ( ستمائة وثمانية 
ع�ر ملي�ون دين�ار فع�ى الراغ�ب بالراء 
مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رة م�ن املائ�ة  من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : او دش�ري محل�ة 856 
ورقمه 7855 مقاطعة 2 أبو دشري .

2 – جنسه ونوعه ى: بناية طابق واحد .
3 – ح�دوده واوصافه : كم�ا مثبت يف صورة 

القيد والخارطة .
4 – مشتمالته : بناية تتكون من ثالث محالت 
ومخ�زن مش�يدة م�ن الطاب�وق والس�قوف 
كونكري�ت مس�لح – االب�واب س�اليد حدي�د 
والس�طح  بالخرس�انة  مبلط�ة  االرضي�ة   –

شتايكر.
5 – مساحته : 250 مرت مربع .

6 – درجة العمران : وسط . 
7 – الش�اغل : عدد من املستاجرين ويرغبون 

بالبقاء بعد البيع .
8 – القيم�ة املق�درة : ) 000 / 000 / 200 ( 
مائتا مليون دينار لعموم العقار ارضا وبناء . 
9 – الوارد السنوي : ) 000 / 200 / 7 ( سبعة 

ماليني ومائتا الف دينار .
املنفذ العدل 
حنان فاضل حسني

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد 411 / 2017 
م / نر فقدان 

قدمت املدع�وة ) رضيه ابراهيم غريب ( طلب 
نصبها قيما عى زوجها املفقود ) عيل حس�ني 
ع�يل خليفه ( الذي فقد بتاريخ 6 / 6 / 2015  
يف ناحية االس�حاقي ولم يت�م العثور عليه لذا 
تقرر نره فيصحيفتني محليتني رس�ميتني 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف يت�م نصب 

زوجتك قيما عليك وحسب االصول .
القايض عبد املجيد حسن لطيف

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

العدد 462 / ش / 2017 
اعالن 

املدعية / مها عمار عبد الله 
املدعى عليه / مازن فؤاد محسن املوسوي 

اقام�ت املدعية مها عمار عب�د الله الدعوى 
الرعية املرقمة 462 / ش / 2017 موضوع 
الدع�وى تبليغ وعند ارس�ال ورق�ة التبليغ 
لغرض تبلي�غ املدعى عليه بموع�د املرافعة 
اعي�دت الين�ا ورق�ة التبليغ بموج�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الوفاء بالع�دد 8022 يف 12 / 
6 / 2017 واملرفق�ة ورقة التبليغ واش�عار 
مخت�ار املنطق�ة املرف�ق يف التبلي�غ املختار 
ناظ�م الزم كظام�ي مختار منطق�ة االمام 
ع�يل / محافظ�ة كربالء املقدس�ة / قضاء 
املرك�ز ارتحالك اىل جهة مجهولة وملجهولية 
مح�ل اقامته حس�ب اش�عار املخت�ار تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
املصادف 26 / 9 / 2017 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عيل منشد خلف

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
اعالن

اىل املدعى عليها /تحرير حنش مخلف
تبليغ

اق�ام املدع�ي  محم�د عب�د ن�ارص  ضدكم 
الدعوى املرقمة 534/ش/2017 امام هذه 
املحكم�ة واملتضمنة تصديق ط�الق  ولعدم 
معرفة مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
اع�الن بواس�طة صحيفت�ني محليتني وعند 
ع�دم حض�ورك يف ي�وم املرافع�ة املصادف 
2017/9/24 او ارس�ال م�ن ين�وب  عن�ك 
قانون�ا تجري املرافعة  بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون 
القايض معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 361/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليه /مشتاق فارس خلف

تبليغ
اقام�ت املدعية  دني�ا عبد غضبان  ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 361/ش/2017 ام�ام 
هذه املحكم�ة واملتضمن�ة تفريق للهجر  
ولعدم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغك اعالن بواسطة صحيفتني محليتني 
وعن�د ع�دم حض�ورك يف ي�وم املرافع�ة 
ارس�ال م�ن  او  املص�ادف 2017/9/25 
ينوب  عنك قانونا تج�ري املرافعة  بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
معد نجم عبيد

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد/626/ش/2017
التاريخ 2017/9/14

اىل املدعي عليه /مصطفى عيل سوادي
اقام�ت املدعي�ة غفران حس�ني س�وادي 
دع�وى تفريق للهج�ر ول�دى تبليغك عند 
مرك�ز رشط�ة ث�ورة العرين تب�ني انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة وحس�ب كت�اب 
تايي�د  وكذل�ك  اع�اله  الرط�ة  مرك�ز 
املجل�س املحيل وكتاب مكتب املعلومات يف 
الرميثة وكتاب قائمقامية قضاء الرميثة 
علي�ه تقرر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني يف موعد املرافعة املوافق 
2017/9/24 ويف حال�ة عدم حضورك او 
ارسال معذرة مروعة فان املحكمة سوف 

تسري باملرافعة غيابيا وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

مجهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 847 / 2016 
التاريخ 19 / 9 / 2017  

اىل املنفذ عليه / رعد عزيز عبد الواحد يسكن احلرية الثانية 
حملة 428 زقاق 20 دار 3 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الحرية املرقم 
2018 يف 17 / 9 / 2017 ورشح املبلغ القضائي وتأييد املجلس 
املحيل لحي الحرية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً 
للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عر يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجري وفق القانون
املنفذ العدل / وائل سعدي حمموداوصاف املحرر :-

ق������رار محكم�ة االح�������وال الش�خصية ف��ي ذات 
السالس�ل امل�رق�م 1195 / ش / 2016 يف 18 / 4 / 2016 
واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة مبل�غ 125,000 مائة وخمس�ة 
وعرون الف كنفقة ماضية ومبلغ 175,000 مائة وخمسة 
وس�بعون الف دينار كنفقة مس�تمرة للمدعية ياس�مني طه 
محم�ود ومبلغ 150,000 مائة وخمس�ون الف دينار كنفقة 

مستمرة للطفل فهد

وزارة الدفاع
اعالن مناقصة دولية رقم )9( لسنة 2017املديرية العامة للعقود واملبيعات

جتهيز جتهيزات عسكرية
اىل :السادة

مناقصة دولية رقم )9( لسنة 2017 جتهيز جتهيزات عسكرية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  زار 
الحمام�ي، مقر الس�فارة العراقية يف 
العراقي  بالس�فري  موس�كو والتق�ى 
الس�يد حيدر العذارى، فيما عقد معه 
عدة مباحثات معمقة بهدف تنس�يق 
ب�ن  املش�ركة  واملس�اعي  الجه�ود 

السفارة والوزارة«. 
وقال الحمامي ان »الهدف من الزيارة 
لتوف�ري  والس�عي  التنس�يق  لزي�ادة 
الخدمات للمسافرين العراقين، الفتا 
اىل انه »سيكون هناك رحلتن جويتن 
اسبوعيتن من مطاري بغداد والبرصة 
للجالية العراقية يف روس�يا عرب تقديم 
جميع التس�هيالت لهم وكذلك لخدمة 
فئات عدي�دة من العراقي�ن الراغبن 

لزيارة موسكو يف عدة مجامالت«. 
واعل�ن ع�ن »تخفيض تذاكر الس�فر 
يدرس�ون  الذي�ن  العراقي�ن  للطلب�ة 
يف الجامع�ات الروس�ية بنس�بة ٪25  
ولعوائله�م بنس�بة 15٪  ع�ى ان يتم 
تأيي�د ذلك من قبل الس�فارة العراقية 

هناك«. 
وعقد الوزير مؤتمرا صحافيا مشركا 
موس�كو  يف  العراق�ي  الس�فري  م�ع 
وتحدث عن أهمي�ة افتتاح هذا الخط 
الذي سيفتح اآلفاق ملزيد من التعاون 
الفعال خصوصا وأن هناك العديد من 
الطلب�ة العراقين وكذل�ك هناك قرابة 
9000 عام�ل يف ال�ركات الروس�ية 

النفطية العاملة يف العراق«.
من جانبه ع�رب الس�فري العراقي عن 

س�عادته بافتتاح هذا الخط مبينا أنه 
خط�وة مهم�ة وله�ا أبعاد سياس�ية 

واقتصادية كبرية«. 
كم�ا القت زيارة وزي�ر النقل العراقي 
اىل موسكو وافتتاح الخط الجوي بن 
البلدين باهتمام اعالمي كبري من قبل 
وس�ائل االع�الم العراقية والروس�ية 

والعاملية«. 
وبعدهت قام الحمامي بجولة يف اروقة 

السفارة والتقى بالعاملن فيها«.
م�ن جانب آخ�ر التقى الوكي�ل الفني 
ل�وزارة النقل عباس عم�ران، اعضاء 
لجن�ة تغيري العناوين يف الهيئة العامة 
للطريان املدني لغرض معالجة اسباب 
تأخر ترفيع عناوين املراقبن الجوين 
وعالوتهم وتثبيت أصحاب العقود عى 

املالك الدائم«. 
وق�ال عم�ران بحس�ب بي�ان إلع�الم 
ال�وزارة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »ه�ذا اللق�اء ج�اء 
تنفي�ذاً لتوجيهات وزي�ر النقل كاظم 
فنجان الحمامي وذلك ايفاءاً بالعهود 
عق�ود  موظف�ي  بتثبي�ت  الس�ابقة 
املراقبن الجوين ومتابعة معامالتهم 
اىل زج  »ال�وزارة تس�عى  ان  , مبين�اً 
م�ن  املتخرج�ن  الجوي�ن  املراقب�ن 
ال�دورات التدريبي�ة يف العمل لكي تتم 

االستفادة من خرباتهم بهذا املجال«.
م�ن جانبه�م أكد أعض�اء اللجنة عى 
ان أس�باب التأخري هو عدم احتساب 
العق�ود لعام 2014 ألغ�راض الرفيع 
وإنما فق�ط للتقاعد مما حصل إرباك 

يف عمل ترفيعات املراقبن الجوين.

وزير النقل يزور مقر السفارة العراقية يف موسكو ويعلن ختفيض تذاكر السفر للطلبة وعوائلهم
الوكيل الفين يلتقي اعضاء جلنة تغيري العناوين يف الطريان املدني
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التجارة: ضبط 149 خمالفة 
للوكالء واملطاحن احلكومية 

واالهلية خالل آب املايض
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة الرقاب�ة التجاري�ة واملالية يف 
وزارة التجارة عن »ضبط عدد من املخالفات 
لوكالء ومطاح�ن اهلية وحكومية حيث تم 
تس�جيل)126( مخالف�ة  ل�وكالء التموين  
الحكومي�ة  للمطاح�ن  مخالف�ة  و)23( 
واالهلي�ة وذل�ك خ�الل ش�هر اب املايض«.

واضاف مدي�ر عام الدائرة حس�ن فرحان 
يف بيان حصلت عليه »املس�تقبل العراقي«،  
ان الفرق الرقابية يف الدائرة كثفت جوالتها 
امليدانية يف بغداد واملحافظات حيث حققت  
)615(  زي�ارة ل�وكالء التموي�ن  و)230( 
زي�ارة للمطاح�ن االهلي�ة والحكومي�ة  و 
)216( زي�ارة ملرك�ز تموي�ن و)56( زيارة 
زي�ارة    )226( وكذل�ك  محلي�ة  لس�وق 
واالنش�ائية  الغذائي�ة  املخ�ازن  ملجمع�ات 
باالضافة اىل )37( زيارة لالسواق املركزية و 
) 244( زيارة لس�ايلوات الحبوب باالضافة 
اىل اس�تقبال  100   ش�كوى م�ن املواطنن 
ت�م خاللها رصد 13 مخالف�ة وتم مفاتحة 
قسم الش�كوى يف الوزارة التخاذ االجراءات 
الالزمة بحقه�ا  .مضيفا ان قس�م الرقابة 
املالية قام باجراء تدقيق الس�لف عدد)13( 
وتدقي�ق )12( عق�ود وتدقيق )3( محارض 
لجان فت�ح العطاءات وتدقيق )3( محارض 
لجان املراجعة واملصادقة وتدقيق تضامن 
عدد)65( وتدقيق مديونية عدد )8( وتدقيق 
)168( كتب الديوان وتدقيق )16( محارض 
الش�طب وتدقيق )5( معاملة جباية مراكز 
تمويني�ة وتدقي�ق )6( حواف�ز املس�اندين 
وتدقي�ق محارض لج�ان تحلي�ل العطاءات 
)3( وتدقي�ق ايف�ادات )25( وتدقي�ق جرد 
الصندوق )15( .مش�دداً ان الدائرة فاتحت 
الجهات املعنية يف الركات والدوائر لغرض 
اتخ�اذ االج�راءات الالزم�ة املتبع�ة بح�ق 
املخالفات التي رصدت خالل تلك الزيارات .

    بغداد/ المستقبل العراقي

تفق�د املهندس ويف محمد املياحي مدير عام توزيع كهرباء الصدر فرع كهرباء 
الصدر الجنوبي. واطلع املياحي عى س�ري العمل واه�م املعوقات   وناقش مع 
للمهندس) طالب ريحان(  مدير فرع كهرباء الصدر الجنوبي. . ومالكات الفرع 
وقسم التخطيط والتطوير تنامي األحمال ودراسة فك االختناقات عن املغذيات 
واس�تحداث محط�ات جديدة خدمة الهلنا يف رشق القن�اة ومتابعة تنفيذ عقد 
الخدم�ة والجباية للركات املس�تفيدة ضمن قطاع البلدي�ات  والتثقيف حول 
االس�تثمار يف قط�اع التوزيع واهم فوائ�د مروع الخدم�ة والجباية من اجل 
توفري 24 س�اعة تجهيز خدمة للمواطن والقضاء عى التجاوزات والضائعات 
ويف ختام اللقاء أثنى  املياحي عى جهود كافة العاملن املديرية  وبفرع الصدر 

الجنوبي خدمة للصالح العام.وحثهم عى تقديم افضل الخدمات للمواطنن.

مديرعام توزيع كهرباء الصدر يطلع عىل سري 
العمل يف فرع كهرباء الصدر اجلنويب

حمافظ واسط: مافيات الفساد تقف خلف إعدام الطيور يف املحافظة
    المستقبل العراقي/ الغانم

اج�زم محافظ واس�ط محمود عبد الرض�ا بوجود مافيات 
فساد تقف خلف اعدام الطيور يف املحافظة لقتل االستثمار 
العراقي«.وقال عبد الرضا لوكالة )الفرات نيوز(، ان »اعدام 
الطي�ور يف املحافظ�ة أمر مفتعل، من اج�ل ان تكون هناك 
مافيات االسترياد وإخراج العملة للخارج باإلضافة اىل قتل 
االستثمار العراقي«.وأضاف ان« قرار مجلس الوزراء املرقم 
252 للع�ام 2016 القايض بتعوي�ض املترضرين تم اعالنه 
ع�ن طريق وزير الزراعة، حيث اس�تكملت كافة اإلجراءات 
واملحارض عى خلفية اعدام الطيور، وبدء عملية التعويض«، 
مش�ريا اىل ان« الطام�ة الك�ربى أوقفت ه�ذه التعويضات 
وبالتايل كان�ت مصيبة كربى لالقتص�اد العراقي«.وأوضح 
عبد الرضا »معلوم لدى الجميع ان االس�ترياد لبيض املائدة 
يص�ل اىل 192 مليون دوالر أي مايعادل اكثر من 210 مليار 
دينار عراقي، مع وجود مايكفي لس�د الحاجة اذا ماعوض 
هذا املبلغ للمنتجن يف محافظة واسط - قضاء الحفرية او 

تاج الدين، حيث كان�ت اربعة رشكات عاملة تصل انتاجها 
املح�ي م�ن 1800 اىل 2000 كارتونة بي�ض يف اليوم«.وعد 
محاف�ظ واس�ط هذا االج�راء« قتال لالس�تثمار واالقتصاد 
العراق�ي وقت�ل للعوائل الت�ي تعمل يف ه�ذا املروع«.وعن 
توزيع األرايض عى املستحقن يف املحافظة اكد عبد الرضا« 
كان هن�اك روتينا قاتال يف قضية توزيع األرايض الس�كنية 

عى املس�تحقن اال اننا قضينا عليه وبدأنا بتوزيع األرايض 
يف قض�اء الصوي�رة بح�دود 950 قطعة س�كنية كمرحلة 
أوىل«.ولف�ت اىل ان« يوم الخميس املقبل س�يكون يف قضاء 
النعماني�ة وبعدها يف مركز املحافظة بمدينة الكوت بحدود 
6 االف وح�دة س�كنية باإلضاف�ة اىل وج�ود ارايض«، داعيا 
املس�تثمرين اىل« اس�تثمار مش�اريعهم يف املحافظة«.وعن 
الوض�ع األمن�ي يف املحافظة أوضح محافظ واس�ط« لدينا 
س�بعة حدود م�ع ايران ودي�اىل وبغ�داد وباب�ل والديوانية 
وذي قار وميس�ان كلها تلقي بضالل امنية يجب مراعاتها 
وبالت�ايل هناك خط�ة امنية أعدها قائ�د الرطة باإلضافة 
اىل رئي�س اللجنة األمنية يف املحافظة واالفواج والقطعات«.

وحول اس�تحصال الفي�زا ل�زوار اربعينية االمام الحس�ن 
)عليه الس�الم( اكد عبد الرضا انه« تم تشكيل لجنة لغرض 
توس�ع املنفذ الحدودي وتطوير التجارة فيه وتطوير املنفذ 
الس�تقبال زوار األربعن«، منوه�ا اىل ان« العمل جاري عى 
التوس�عة للتس�هيل عملية دخول وخروج الزائرين بصورة 

صحيحة وفق الضوابط والقوانن.

الصناعات املطاطية تعلن استعدادها لتجهيز دوائر الدولة املختلفة بمنتجاهتا

النجف تعلن رد املحاكم الكويتية لدعوى رشكة العقيلة بخصوص مطارها الدويل

    بغداد / المستقبل العراقي 

للصناع�ات  العام�ة  الرك�ة  اعلن�ت 
رشكات  اح�دى  واالط�ارات  املطاطي�ة 
وزارة الصناعة واملعادن عن »استعدادها 
لتجهيز دوائر ومؤسسات الدولة املختلفة 
واملنتج�ات  االط�ارات  م�ن  بمنتجاته�ا 
املطاطي�ة االخ�رى ».وق�ال مدي�ر ع�ام 
الرك�ة رياض عبد االم�ري جابر يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الركة 

ويف اطار س�عيها اىل تفعي�ل املادة ) 36( 
م�ن املوازن�ه االتحادي�ة املتعلق�ة بألزام 
مؤسس�ات الدولة وكافة الوزارات براء 
منتجات رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
فق�د قام�ت بمفاتحة محافظ�ات بغداد 
والنج�ف والب�رصة والديوانية وميس�ان 
واملثن�ى وكركوك ودياىل وذي قار وكربالء 
وواس�ط وبابل بخص�وص توفر اطارات 
الس�يارات بأنواع واحجام مختلفة فضال 
عن املنتجات املطاطية االخرى«.واشار اىل 

ان »الركة تمكنت من تس�ويق كميات 
من االط�ارات واملنتجات املطاطية لدوائر 
الدولة والوكالء واملواطنن خالل شهر اب 
املايض حيث جرى تسويق اكثر من اربعة 
اطنان من مادة مفروم الركليم شيتات و 
8 ط�ن من مطحون املط�اط و902 أطار 
بابل و99 اط�ار ديوانية لالحجام الكبرية 
 47 وتس�ويق   24/1200  ,  20/1200
س�فيفة اطار حج�م 20/1200 و1256 
مختلف�ة  مطاطي�ة  منتج�ات  قطع�ة 

الط�ارات الديوانية« .واض�اف البيان انه 
اقام�ت  التدريبي�ة  ال�دورات  »يف مج�ال 
الركة خ�الل ش�هر اب دورات تدريبية 
مختلف�ة منه�ا دورة الدع�اوى الجزائية 
واملدني�ة ام�ام املحاك�م العراقية وعالقة 
القس�م القانوني من اجل تقديم املشورة 
القانونية وفق قان�ون الركات رقم 22 
لس�نة 1997 ودورة سالمة اللغة العربية 
التط�ور  ملواكب�ة  الحاس�بات  يف  ودورة 

الحاص يف استخدامات الحاسوب .

    النجف / المستقبل العراقي

اعلن محافظ النج�ف االرشف  لؤي اليارسي عن »رد 
املحاكم الكويتية الدع�وى املقامة من رشكة العقيلة 
بخصوص مطار النجف االرشف الدويل وبن املحافظ 

ان »هذا القرار سيصب يف مصلحة املحافظة ومطارها 
الدويل وسبل النهوض به«.

وأوض�ح اليارسي ان »هذا القرار جاء نتيجة متابعتنا 
الحثيث�ة له�ذا امللف وخصوص�ا بعد الزي�ارة األخرية 
لدولة الكويت الش�قيقة واجراء اللقاءات املكثفة مع 

كبار املسؤولن يف الدولة لحسم هذه القضية«.
وتاب�ع اليارسي كما ندع�و رشكة العقيل�ة الكويتية 
بتقدي�م ما تم رصفه من قبله�م عى املروع بوثائق 
رس�مية ليت�م مناقش�تها وانه�اء هذا امللف بش�كل 

كامل.

صحة الكرخ تنفذ محلة كربى ملكافحة 
القوارض بمشاركة »55« فرقة صحية

وزير النفط: العراق حيتاج لتخفيض 
جديد بانتاج أوبك

   المستقبل العراقي / ميالد مؤيد

وج�ه مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ  جاس�ب لطي�ف الحجامي وخالل 
تراسه اجتماع مع مدير قسم الصحة العامة ومدراء قطاعات الرعاية الصحية 
االولية برضورة تنفيذ حملة كربى ملكافحة القوارض ،حيث ش�كلت 55 فرقة 
صحية من قطاعات الرعاية الصحية االولية ومركز الدائرة لغرض تغطية اكرب 
عدد ممكن من املناطق من اجل مكافحة القوارض والتي ستنطلق يوم السبت 
يف منطقة الش�علة وكاف�ة املناطق يف جانب الكرخ ملدة عرة ايام باس�تخدام 
م�ادة مبي�د س�روم وترايكن�ك موضح�اً ان »اهمي�ة اقام�ة دورات تثقيفية 
وتوعوية ع�ى اهمية االهتمام بالصحة العامة«. واك�د الحجامي عى »اهمية 
مكافح�ة القوارض وتعفري الجحور يف املناطق ذات الكثافة الس�كانية العالية 
ومناطق مخيمات النازحن ومناطق السكن العشوائي واملناطق الزراعية وذلك 
ملا تس�ببه هذه النواقل لعدد كبري م�ن االمراض وخصوصا االمراض االنتقالية 
.يذكر ان »ش�عبة االمراض االنتقالية تواصل بتنفي�ذ فعالياتها ملكافحة نواقل 
االمراض والس�يطرة عليها من خالل فعاليات التضبيب املسائي بنوعيه الحار 

والبارد ومكافحة القوارض وتعفري الجحور يف جانب الكرخ.

   بغداد/ المستقبل العراقي

قال وزير النفط جبار عي حس�ن اللعيبي إن »من الس�ابق ألوانه حاليا اتخاذ 
قرار بش�أن ما يتعن عى أوبك واملنتجن من خارجها القيام به بعد آذار 2018 
موع�د انتهاء أج�ل اتفاق خف�ض اإلنت�اج الحايل«.وقال الوزير خ�الل مؤتمر 
للطاقة يف اإلمارات »من الس�ابق ألوانه التوصل إىل استنتاج أو قرار قبل سبعة 
أش�هر من آذار، هن�اك محادثات وحوارات وتب�ادل للرؤى«.واضاف إن »بعض 
منتج�ي النفط يعتق�دون أن االتفاق يجب أن ُيمدد لعدة أش�هر بعد آذار، فيما 
يرغ�ب آخرون يف تمديد االتفاق حتى نهاي�ة 2018 بينما يعتقد البعض، بما يف 

ذلك العراق، بأنه يجب أن تكون هناك جولة أخرى من تخفيضات اإلنتاج.

مؤرش سوق العراق لالوراق املالية يسجل ارتفاعًا مميزًا االسبوع املايض
   بغداد / المستقبل العراقي

سجل مؤرش سوق العراق لالوراق املالية 
ارتفاعا مميزا خالل االس�بوع املايض يف 
ع�دد وقيمة االس�هم املتداول�ة محققا 

ادراج ملرصف واحد يف جلسات السوق.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد 
عبد الس�الم يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن س�وق الع�راق ل�الوراق 
املالي�ة نظم خ�الل االس�بوع املنتهي يف 
الراب�ع ع�ر م�ن ايلول الح�ايل خمس 
جلس�ات للتداول يف الس�وق النظامي و 
)5( جلس�ات للتداول يف السوق الثانوي 
فيم�ا بل�غ ع�دد ال�ركات املدرج�ة يف 
الس�وق )101( رشكة مساهمة ، منها 
)72( رشكة مدرجة يف السوق النظامي 
و)29( رشكة مدرجة يف السوق الثاني.

وبن عبد السالم إن عدد االسهم املتداولة 
لالسبوع املايض بلغت )43( مليار سهم 

مقابل )1(  مليار س�هم لالسبوع الذي 
قبله مرتفعا بنسبة وصلت اىل 3654.4 
٪ فيم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم املتداولة 
لالس�بوع امل�ايض )31( ملي�ار دين�ار 
مقاب�ل )881( ملي�ون دينار لالس�بوع 
ال�ذي قبله مرتفعة هي االخرى بنس�بة 
 ISX الس�وق  3457 ٪ وأقف�ل م�ؤرش 
60  يف أخر جلس�ة من االس�بوع املايض 
ب�� )583.61( نقط�ة مرتفعة بنس�بة 
)1.2٪(عن اغالقه لالس�بوع الذي قبله 

عندما اغلق عى )576.71( نقطة.
وعن م�ؤرشات تداول املس�تثمرين غري 
العراقين يف سوق العراق لالوراق املالية 
بن عبد السالم ان عدد االسهم املشراة 
من املستثمرين غري العراقين لالسبوع 
املايض بلغ )104( مليون سهم مرتفعة 
بنس�بة )6,1٪( قياس�ا باالسبوع الذي 
قبله، فيما كانت قيمتها )423( مليون 
دينار لرفع القيمة هي االخرى بنس�بة 

)462,5٪( قياس�ا باالسبوع الذي قبله 
وه�ذه نف�ذت ع�رب )239( صفقه عى 

اسهم )10( رشكات.
اما عدد االس�هم املباعة من املستثمرين 
غري العراقين بل�غ فبلغت )44( مليون 

سهم منخفضة بنسبة )74,3٪( قياسا 
باالسبوع الذي قبله وبقيمة بلغت )32( 
مليون دينار التي هي االخرى انخفضت 
بنس�بة )67,2٪( من خالل تنفيذ )16( 

صفقة عى اسهم رشكتن.

اىل ذل�ك اش�ار عبد الس�الم أن الس�وق 
تداول خالل جلس�ات االس�بوع املايض 
اس�هم )41( رشكة يف السوق النظامي 
و)4( رشكات يف الس�وق الثاني ليصبح 
ع�دد ال�ركات املتوقف�ة ع�ن التداول 
لعدم التزامها بتقديم االفصاح السنوي 
والفص�ي للهيئة والس�وق )24( رشكة 
بعد ق�رار هيئ�ة االوراق املالي�ة ايقاف 
الت�داول ع�ى ال�ركات التي ل�م تقدم 

البيانات املالية السنوية لعام 2016 .
وكش�ف عبد الس�الم ان الس�وق سجل 
ادراج وتس�جيل واي�داع اس�هم رشك�ة 
م�رصف االقلي�م التج�اري يف الس�وق 
الثاني اعتبارا من جلسة 2017/9/14 
مبين�ا انه س�يتم اط�الق الت�داول عى 
اس�هم الركة بعد تفعيل نس�بة )٪5( 
م�ن االس�هم او م�رور )21( يوم�ا من 
تأريخ بدء االيداع اي اعتبارا من جلس�ة 
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تعلن املديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر احد تشكيالت وزارة الكهرباء عن إعالن املناقصة 
املحلية 

د ص/ 2017/10 واملبين�ة تفاصيلها يف أدناه ضمن املوازنة االس�تثمارية . فعىل الراغبني 
من الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�مياً داخل العراق تقديم عطاءاتهم وحس�ب الرشوط  
التي يمكن الحصول عليها من قس�م الش�ؤون التجارية يف مقر املديرية الكائن يف البلديات 
عمارة السيد قرب مركز الصدرين للدراسات والبحوث اإلسالمية إذاعة العهد  للفرتة 24 / 
2017/9 لغاية  17/ 10 /2017وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط أو يرد بعد موعد 
الغلق واملديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور 

نرش اإلعالن .
التفاصي����ل:

1- رقم املناقصة : د ص /2017/10.
2- التبويب : محطات التوزيع وشبكات اإليصال 

3- وص�ف املناقص�ة: تجهيز قابلو جه�د 33 ك.ف حجم )3×150(مل�م2 وبكمية )7(كم  
ومن مناشئ معروفة وفق املواصفات املعتمدة لدى وزارة الكهرباء.

4- م�دة اإلعالن:أخ�ر موعد لقبول العطاءات هو الس�اعة الواحدة ظهراً م�ن يوم الثالثاء 
املواف�ق  17/ 2017/10 ويك�ون هو موع�د فتح العطاءات )إذا صادف ي�وم الغلق عطلة 

رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه(
5- فرتة نفاذية العطاء:ال تقل عن أربعة أشهر . 

6- مكان وموعد بيع مستندات املناقصة :قسم الشؤون التجارية
7- التأمينات األولية : )2%( من مبلغ العطاء املقدم . 

8- ثم�ن الوثائ�ق : مبلغ رشاء وثائ�ق املناقصة قدره )100,000( مائ�ة ألف دينار عراقي 
فق�ط غري قابل للرد تس�لم  بص�ك مصدق أو نق�داً إىل أمانة الصن�دوق مقابل وصل رشاء 

الوثائق ويرفق مع العطاء.
9- الكلف�ة التخمينية : )490,000,000( أربعمائة وتس�عون مليون دينار عراقي فقط ال 

غري .
   Email :c_alsadder @yahoo.com   :لالستفسار االتصال عىل الربيد

Email : sdr.dis.dg @moec.gov.iq

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
العدد 831/ت/2017
التاريخ 2017/9/18

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل سهام املدين 
ع�الء فاض�ل ج�ودة البالغ�ة س�همان من اص�ل عرشة 
اس�هم العق�ار 440/19 مقاطع�ة 18 عل�وة الفح�ل يف 
الكوفة العائ�د للمدين عالء فاضل ج�ودة املحجوز لقاء 
طلب الدائن  فراس عبد االم�ري عيل البالغ 59.500.000 
تس�عة وخمسون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي 
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والنرش 

والداللية عىل املشرتي 
التامينات /صك مصدق 

املزايدة يف موق�ع محكمة بداءة الكوفة الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه :الكوفة 440/19 مقاطعة 18 الكوفة 
علوة الفحل

 2-جنسه ونوعه : دار ملك رصف
3-حدوده واوصافه :بلدية الكوفة 

4-مشتمالته : ساحة مكشوفة واستقبال وصالة وغرفة 
نوم ومطبخ وحمام وغرفة نوم فوقاني

5-مساحته : 345م
6-درجة العمران : متوسط

7-الشاغل : بهاء فاضل جودة
8-القيم�ة املقدرة : 36.750.000 س�تة وثالثون مليون 

وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2017/2057
التاريخ 2017/9/19

اىل املنفذ عليه /نارص محمد ناجي 
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح  املبلغ القضائي لهذه 
املديري�ة ومختار منطقة الس�الم/2  ان�ك مجهول محل 
االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف 
االرشف خالل خمسة عرش ايام يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكناني

اوصاف املحرر :
قرار محكمة استئناف النجف االتحادية واملرقم 1907/

ب2017/1 يف 2017/7/20 وحس�ب الفقرة واملتضمنة 
ال�زام املدعى عليه بتس�ليم الس�يارة املرقم�ة 103680 
بغداد وقدر تعلق االمر بمقاولة البيع الخاصة بالس�يارة 
املذكورة واملؤرخة يف 2005/11/14 وتس�ليمه اىل الدائن 
حس�ن صيهود شنته وتحميل املدعى عليه كافة الرسوم 

واملصاريف واتعاب املحاماة

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2017/791
التاريخ: 2017/9/19

اعالن 
نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزايدة ل�رشاء تم�ام العقار  
تسلس�ل 3/71207 ح�ي الن�ر الواق�ع  يف النج�ف  
العائد للمدين )ندى عيل محمد حسن  ( البالغة )      (  
لق�اء طلب الدائن جنان محمد حس�ون وس�الم وعيل 
اوالد رائد عبد الهادي حميدي  البالغ )س�بع واربعون 
مليون واربعمائة وتس�ع وتس�عون الف وتس�عمائة 
وخمس�ة وتس�عون دينار 47.499.995 مليون دينار 
(80% م�ن القيمة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب 
يف ال�رشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل املدة املذكورة  
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10%  من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسوم 
التس�جيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 

98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف- حي  النر 3/71207

2-جنسه ونوعه : عرصة  
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته :  العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 10م 
وهو مفرز اىل دار وعرصة  العرصة تحتوي عىل اساس 

كونكريتي مسلح واليحتوي  عىل اي يشء اخر 
ال�دار : ويتالف  من س�احة امامية مبلط�ة بالكايش 
املوزائي�ك املتهال�ك ومدخ�ل صغري بضمن�ه صحيات 
مشرتكة جدران املدخل والصحيات  سرياميك وارضية 
الصحيات سرياميك اما ارضية املدخل كايش موزاييك 
وصال�ة مفتوح�ة عىل الكلي�دور ومطب�خ وصحيات 
داخلية مش�رتكة ويوجد ب�اب من الكلي�دور اىل املمر 
وتوجد مكشوفة خلف املطبخ والحمام جدران املطبخ 
والصحي�ات س�رياميك  وارضي�ة التوالي�ت والحمام 
املشرتكة سرياميك وارضية باقي الدار كايش  موزاييك 
وهزاره علو 1 مرت س�رياميك والباقي بورك الس�قف 
من الكونكريت  املس�لح وملبوخ بالبورك وقس�م غري 
ملب�وخ ويوج�د مصن�ف  مطب�خ حار داخ�ل املطبخ 
الرئي�ي وه�ذا الطابق مجه�ز ماء وكهرب�اء ويوجد 
س�لم موزاييك معل�ق ي�ؤدي اىل الطاب�ق  االول يوجد 
هزاره لعلو الس�لم س�رياميك ويتال�ف  الطابق االول 
من غرفة نوم واحدة وصالة صغرية وس�طح السقف 
من الطابوق والشيلمان مع السقف  مع وهذا الطابق 
مجه�ز فقط كهرباء وس�لم كونكريت مس�لح يؤدي 
اىل البيتونة والس�طح وس�قف البيتونة م�ن الطابوق 

والشيلمان والسطح  مبلط بالطابوق الفريش
5-مساحته : 200م2

6-درجة العمران : متوسط 
7-الش�اغل : جنان محمد حسون الترغب بالبقاء بعد 

البيع
8-القيمة املقدرة : 144.000.000 مليون مائة واربعة 

واربعون مليون دينار
9-بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالرشاء

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد 1617/ب/2015
التاريخ 2017/9/18

اعالن
م�ن  الص�ادر  الحك�م   ع�ىل  عطف�ا 
بالع�دد  الس�ماوة  ب�داءة  محكم�ة 
 2015/12/20 يف  1617/ب/2015 
املتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 86 
مقاطعة 7 بس�اتني السماوة الرشقية 
املوصوف ادناه بيع�ا باملزايدة العلنية  
مل�دة ثالث�ني يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش واذا ص�ادف اليوم االخري 
عطله رس�مية فتك�ون املزايدة باليوم 
التايل الذي يليه يف تمام الساعة الثانية 
ع�رش ظهرا  فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الساعة 
الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم 
التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
البالغة )25.000.000  املقدرة  القيمة 
( خمسة وعرشون مليون دينار بصك 
مصدق مع تقديم هوية االحوال املدنية 
وشهادة الجنسية العراقية ان لم يكن 

من الرشكاء .
القايض

فليح حسن جاسم 
االوصاف

بالواس�طة  تس�قى  زراعي�ة  ارض 
ملوك�ة للدولة وحق الترف للرشكاء 
مس�احتها 114 م2 ش�يد عليها جزء 
من دار س�كن بمساحة 80م2 يتكون 
م�ن جزء م�ن غرفة وجزء م�ن الهول 
والدرج وجزء من املطبخ والجزء االخر 
م�ن الدار ش�يد تج�اوزا ع�ىل القطعة 
 7 مقاطع�ة   68 املرقم�ة  املج�اورة 

بساتني السماوة الرشقية

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
بالعدد 1517 يف 2017/9/13 االعالن 
النج�ف  تنفي�ذ  بمديري�ة  الخ�اص 
ح�ي   3/44307 بالعق�ار  والخ�اص 
امليالد ورد يف حق ش�اغر ج�زء الثاني 
هاشم محمد عيل ويرغب بالبقاء بعد 
البيع بداللة مستأجر خطا والصحيح 

بصفة مستأجر لذا اقتىض التنويه

فقدان
فقدت من�ي الهوية املرقم�ة )4307( 
الص�ادرة م�ن وزارة الع�دل / دائ�رة 
االصالح العراقية باس�م ) معتز حامد 
سلمان ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي : 23398

السجل 117
اعالنالتاريخ 2017/9/10

ادناه االنذار املسري من قبل دائرتنا بواسطة دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم 
بالع�دد 21578 يف 2017/8/16 واملوجه اىل )رشك�ة تارماش الرتكية للمقاوالت العامة 

املحدودة /مديرها املفوض السيد )اوزلم سفلمش /اضافة اىل وظيفته (
العن�وان : بغداد /الكرادة /حي الوحدة – محل�ة 904/ زقاق 42/ مبنى /15,ملجهولية 

محل االقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة االنذار :

نظرا النتهاء الفرتة  املمنوحة لرشكتكم املنفذة لعقد تنفيذ ملعبي كرة قدم سعة )5000( 
متفرج جانبي الكرخ والرصافة والتي انتهت بتاريخ 2017/8/7 دون التزامكم بجدول 

تقدم العمل املتفق عليه بموجب العقد اعاله
ل�ذا تقرر انذارك�م بااللتزام بجدول تق�دم العمل خالل مدة اقصاه�ا 14 يوم من تاريخ 

تبلغكم بهذا االنذار وبخالفه سوف تتخذ كافة االجراءات القانونية بحقكم 
املنذر /امني بغداد/اضافة لوظيفته
وكيله املحامية /ايات منهج عبد الحميد
بموجب الوكالة املرقمة ق/10548/8
يف 2017/8/16
الصادرة من امانة بغداد
14327x واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد /ساحة الخالني

تعل�ن رشكة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عام�ة ( عن اجراء مزايدة بيع املواد 
املدرجة  تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 ملدة )15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن يف الصحف 
املحلي�ة وس�يكون مكان اج�راء املزايدة  واس�تالم املواد املباع�ة يف موقع  مخازن 
الحصوة ويف تمام الساعة العارشة صباحا واذا صادف يوم املزايدة املذكورة عطلة 

رسمية يعترب اول يوم مابعد ذلك موعد الجراء املزايدة 
فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة االطالع عىل اوصاف امل�واد املدرجة يف الجدول 
ادن�اه اوال ث�م الحضور يف الزمان وامل�كان املعينني مس�تصحبني معهم التامينات 
البالغ�ة 20% من القيمة املقدرة بموجب صك مص�دق المر رشكة توزيع املنتجات  
النفطي�ة واليس�مح بدخ�ول موقع املزاي�دة اال للمزايدي�ن الذين يحمل�ون معهم 

التامينات القانونية الكاملة واملستمسكات الثبوتية :
)بطاقة السكن حديثة +هوية االحوال املدنية(

وسوف يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن ويجري تسليم املال املباع 
بعد دفع بدل البيع واملصاريف ويعد البيع قطعيا ويقوم املشرتي بنقل املواد املباعة 
خ�الل مدة 15 خمس�ة عرش يوم من تاري�خ االحالة القطعية وبخالفه س�يتحمل 
املش�رتي اج�ور خزن بنس�بة )2/1%( نصف م�ن املئة من بدل البي�ع عن كل يوم 
تاخ�ري وملدة 30 يوما وبانتهائها ولم يقم املش�رتي بنقل املواد جاز للدائرة االعالن 

عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )حس�ن عيل حي�در ( الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )الفياض ( اىل )الشمري ( من لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 49/ب/2017

التاريخ 2017/9/13
اعالن

اىل املدع�ى عليهم / 1-دالل صالح ال ابراهيم 2-صالح صالح 
ال ابراهي�م 3-يوس�ف مصطفى يوس�ف 4-ميثة يوس�ف ال 
ابراهيم 5-احمد مشاري احمد 6- عبد الله يعقوب يوسف 7- 

مريم يعقوب يوسف 8- طيبة عبد الوهاب ال ابراهيم
اقام املدعي )عبد االمري جوير عباس( الدعوى البدائية بالعدد 
49/ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه�ا تثبيت حق 
املغارس�ة  يف العقار التسلس�ل 7/511م9 القطعة وملجهولية 
مح�ل اقامتكم يف الوقت الحارض حس�ب كت�اب مركز رشطة 
الس�يبة بالع�دد 5891 يف 2017/8/23 ورشح املجلس املحيل 
لناحية الس�يبة عليه تقرر تبليغكم نرشا بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام  ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة صباح يوم 2017/9/27 ويف حالة عدم حضوركم او 
ارس�ال من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض
احمد سعيد طعمة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ شط العرب
رقم االضبارة /2017/63

التاريخ 2017/8/13
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ ش�ط الع�رب العقار تسلس�ل 
137م20 جزي�رة الصكر/4 الواقع يف الفيحاء والعائد 
للمدين محمد منصور س�ليمان املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن هادي رحمة عيل البال�غ 206.000.515 دينار 
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل االقدم 
فائزة صادق خليل 

املواصفات :
1-موقع�ه ورقمه : ش�ط الع�رب الفيح�اء 137م20 

جزيرة الصكر/4
2-جنسه ونوعه : بستان /ملك رصف 

3-حدوده واوصافه : بستان يسقى سيحا بمياه املد
4-مش�تمالته :يحت�وي ع�ىل مجموع�ة من اش�جار 
النخيل والنباتات  الطبيعية واربعة دور س�كنية تعود 

لفالحني
5-مساحته : 10 دونم و22 اولك و50م2

6-درجة العمران : متوسطة
7-الشاغل : فالحني

8-القيم�ة املق�درة : 206.492.000 مئت�ان وس�تة 
مالي�ني واربعمائ�ة واثنان وتس�عون ال�ف دينار عن 

حصة املدين

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر

قسم الشؤون التجارية

املهندس
ويف حممد املياحي

املدير العام

كاظم مسري  ياسني
املدير العام 

رئيس جملس ادارة الرشكة

وزارة النفط
اعالن للمرة االوىلرشكة توزيع املنتجات النفطية

م/ اعالن املناقصة املحلية د ص/ 10/ 2017

مبلغ التامينات المطلوبةالقيمة التقديرية الكليةالكميةالمواصفاتت

1
اطارات مستهلكة+مواد 
حاسبات واثاث مستهلكة 

+كرفان مستهلك

 975
فقرة

2543500 مليون وخمسمائة 
وثالثة واربعون الف 

وخمسمائة دينار

310000 ثالثمائة وعشرة 
االف دينار
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»امرأة بمظلة وشاعر بقبعة« لدلدار فلمز
صدرت للتش�كيلي والشاعر الس�وري  دلدارفلمز مجموعته الشعرية الثانية بعنوان« 
امرأة بمظلة وش�اعر بقبعة« في 60 صفحة عن دار«الرائدية« في الرياض، وذلك بعد 
مجموعته األولى«عاش باكراً--دمشق2003«. تتضمن المجموعة سبع قصائد تنتمي 
إلى عالم الحب وإن كان المتلقي س�يالحظ أن ثمة ظالالً للحرب تظهرتترى، بين حين 
وآخر، تعكر صفو هذا العالم األثير الذي يرصده الشاعر. قصائد المجموعة كتبت بلغة 
شفافة، سلس�له تدور في فضاءات أطوار العالقة بين الش�اعر وأنثاه، لتكون بالتالي 
س�يرة حبه، وفرحه، وانكس�اره. إذ اليفتأ يقدم اعترافاته بين يديها، على نحو آس�ر، 
كجندي متعب جريح خاض ألف حرب خاس�رة من قبل، ما يجعله يس�تذكر س�يرته. 
س�يرة حب�ه، فإذا بها تن�وس ما بين الحلم واالنكس�ار لتكون األنث�ى محور  لحظته، 
محور ذاكرنه محور حياته، محور الحياة برمتها: والجديربالذكرأن الشاعر فلمز الذي 
يقيم حالياً في سويس�را له إصدارات في مجال النقد التشكيلي، إلى جانب مشاركاته 
الفنية في مجال الدراما والس�ينما، باإلضاف�ة إلى أنه عمل في مجال اإلعالم وكان له 

برنامج  حواري تلفزيوني يلقي خالله الضوء على األدب والفن الكرديين

صدر حديثا عن سلس�لة “إبداع عربي” الت�ي تصدرها الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، ديوان “س�رديات مضيئة” للش�اعر 
األردني جميل أبوصبيح. “سرديات مضيئة” مجموعة شعرية 
تض�ّم قصائد نثر عربية، بلغة ش�عرية جديدة، مس�تفيدة من 
تقنيات الفنون البصرية والفن التشكيلي خاصة، ومن القصة 
من خالل المشهدية والصور الشعرية المتتابعة التي ينظمها 
الس�رد، التي تكون في مجموعها ش�ريًطا فني�ا بصريا بلغة 
ش�عرية، معتمدة أس�اليب الفن الش�عري الحدي�ث، من حيث 
اللغ�ة والص�ورة واإليجاز، وأيض�ا تكثيف الرم�وز والدالالت 
التي تش�كل مش�غل القصيدة العربية الحديثة. يذكر أن جميل 
أبوصبي�ح ش�اعر أردني، صدرت له تس�عة دواوين ش�عرية، 
منه�ا ث�الث قصائد طويلة، ص�درت جميعها عن مؤسس�ات 

عربية معتمدة في خارطة الثقافة العربية المعاصرة.

رسديات شعرية

          عدنان النجم

كنت موهوبا للغاية ..  كل يوم اعود للمنزل محمال 
باالش�ادات والتكريم .. اوقف�ت جداالت المعلمين 
حول مقدرتي العقلية وفاجأت الكثيرين بنباهتي 
..كان أبي يلقي مجرفته وس�ط الحقل ويش�طف 
قدمي�ه بم�اء الس�اقية ويغ�ادره متجه�ا ص�وب 
المدرس�ة ليس�تلم المدي�ح والثناء م�ن المعلمين 
والمعلم�ات ..ويقهقه�ون بمرح أمام�ه يهنئونه 
بمس�تقبلي الالمع وانه س�وف لم يعد ذلك الفالح 
البائ�س صاح�ب القدمين الموحلتي�ن .. فال حقل 
وال س�اقية حينئذ .. أحد المعلمين يعقف س�بابته 
ويط�رق عل�ى صدغي قائال : أي عق�ل تحمله ايها 
الصبي ؟ احس بحرقته وحس�ده ورأس�ي يرتطم 
بصدره .. فانتش�ي وتالمس انفي اصابعه واش�م 
رائح�ة عطره الممزوجة بدخان س�يجارته .. أبي 
يزيد م�ن المكوث ف�ي ادارة المدرس�ة طمعا في 
المديح ورغبة في س�ماع التوقعات المس�تقبلية 
البن�ه الذك�ي الموه�وب .. ) كل الموهوبي�ن ل�ن 
يمكثوا طويال ف�ي البالد .. س�يغادرون نحو بالد 
الغ�رب (.. قال المدير مس�تغربا .. تغيرت مالمح 
أبي .. لمحت رأس�ه ينوء بب�طء وهو يغطس بين 
كتفي�ه ..  يتأمل في وج�وه الحاضرين عن جواب 

.. المعل�م صاح�ب العط�ر .. ب�ّرر االم�ر بإهمال 
الحكوم�ة .. وآخ�ر غبطني متحس�را ) ليتني مثل 
ذكائ�ه لغادرُت ه�ذا البؤس !! ( رمق�ه ابي بنظرة 
اس�تعالم وتعجب ..ولكّنه التفت نح�و معلم آخر 
وهو يس�رد تفاصيل مغ�ادرة ابن ج�اره نحو بلد 
أورب�ي .. بلع أب�ي ريقه بعن�اء وتفحصني طويال 
.. ل�م اعهد في عينيه مثل تل�ك الحيرة .. ومازالت 
اذنيه تنصت للحوار الدائر في االدارة .. مكث وهو 
يراقب حراك الش�فاه وتلويح االي�ادي المعبرة .. 
اختف�ت االصوات وب�دا الحاض�رون امامه مجرد 
اشباح وسرح كانه يؤرشف الحوار الدائر في رأسه 
.. هز رأس�ه اس�تجابة لوحي صامت في صدره .. 
ونهض ب�ال اس�تئذان .. وقف المعلم�ون يريدون 
توديعه رفع يده  بصمت ملوحا بالشكر والتوديع 
.. تبع�ه مدي�ر المدرس�ة قائ�ال : ) دي�ر بالك على 
عالوي تره المس�تقبل كدامه .. ( هز رأسه مجيبا 
.. وقبض على كفي الصغير وغادر المدرس�ة.في 
المن�زل ادرك�ت بفطنتي أن أبي يقل�ب في صمته 
صفح�ات مرة م�ن الحيرة وهو يل�وذ متكورا في 
اقصى زاوية من زوايا مضيف القصب المتهالك .. 
بينما أمي عزت االمر ربما لتدن مفاجئ في ذكائي 
وموهبتي .. وسألتني .. فقلت  ( ال يا أمي .. فأبي 
م�ازال يقرأ تنبؤات المعلمي�ن ( .. هزت يدها هي 

االخرى هازئة دون ان تعي سبب اعتكاف أبي هذه 
الليل�ة من غير ان يروي لنا تفاصيل يومه كالعادة 
.. في الصباح كان كل ش�يء مختلف�ا للغاية رغم 
حضوره المبكر فقد بدا متوثبا التخاذ امر حاس�م 
.. وجه�ه المتصلب وعيان�اه الحادتان فيهما عزم 
مختل�ف .. نع�م هو يبتس�م كأنما انتص�ر على ما 
بداخل�ه من هواج�س .. وقبل ان اتن�اول حقيبتي 

ذاهب�ا الى المدرس�ة ، ص�اح بلهجة آم�رة ملؤها 
االص�رار : ) علي�وي .. خذ المعول واس�بقني الى 
الحق�ل ..( .. وضع�ت الحقيبة جانب�ا وفي لحظة 
قرأُت كل التفاصيل .. وأمي قبل أن تنطق ش�يئا .. 
م�د ابي يده من بعيد يأمرها بالس�كوت .. مضيُت 
س�ائرا اعد خط�اي القصيرة المتثاقل�ة .. لم تكن 
المس�افة الت�ي قطعته�ا باتج�اه الحق�ل طويلة 
كي يلحقن�ي أبي بخطاه الواس�عة وهو يجتازني 
بس�يره لفظ جمل�ة واحدة فقط قائ�ال : ) اللي ما 
ينفع بعقله اهله وناس�ه وكاعه .. ال خير بذكاءه 
( وابتع�د عني عازما بس�يره .. ايق�ظ بي عزيمة 
اللح�اق ب�ه .. ركضت خلف�ه حتى وصلن�ا الحقل 
.. وبي�دي المع�ول .. حرثن�ا الحقل وكل ش�يء .. 
حت�ى امنياتي .. وامنيات المعلمين .. تعلمت كيف 
اش�طف قدم�اي الموحلتين بالنه�ر الصغير الذي 
يش�طر الحقل .. هذا النهر الذي صار اليوم شارعا 
معبدا يقسم أرضنا الى حيين كبيرين .. الحي االول 
اقتطعت�ه البلدي�ة لتوزعه مس�اكن للموظفين  .. 
والحي اآلخر والذي كنا نزرع فيه الجت والبرسيم 
وزعته البلدية ايضا ليصبح مس�اكن للمس�ؤولين 
ف�ي الحكومة .. لم يمنحوني مس�كنا ألني لس�ت 
موظفا وال مسؤوال .. فقط مجرد كاسب .. بترت 

ساقه في احدى معارك االرهاب .. 

قصة قصرية.. معول أيب

العلامء كشخصيات روائية وممرسحة
           هيثم حسين 

ق�د يّتخ�ذ الروائ�ّي أو المس�رحّي من 
ش�خصّية  وإنج�ازات  وأف�كار  حي�اة 
علمّي�ة أو فكري�ة أو فلس�فية ميدان�اً 
لعمل�ه، بحي�ث يجعله وس�يلة لتقديم 
تصّوراته المعاصرة، أو ما يفترض أّنه 
كان ليؤم�ن ب�ه أو يناضل في س�بيله، 
ل�و قّيض ل�ه االنبع�اث أو الوجود في 
زمن الروائّي الذي يكون زمناً معاصراً 

عادة، أو مستدرجاً إلى عصره.
يتّم تحيين الزمن بالنسبة إلى الشخص 
المبتعث في العمل األدبّي، بغية إضفاء 
تجدي�د عل�ى صورت�ه، أو للحاجة إلى 
إع�ادة تفعيل آرائه وأف�كاره وما أثاره 

في زمن�ه، يكون محّط�ة للكاتب الذي 
يقوم بتوظيف اسمه وحياته وأفكاره 

في عمله الجديد.
ق�د  يال�وم  د.  إرفي�ن  األميرك�ي  كان 
اّتكأ ف�ي روايته “عندما بكى نيتش�ه” 
عل�ى محّط�ات من حي�اة الفيلس�وف 
األلمان�ّي فريدري�ك نيتش�ه )1844 – 
1890(، موّظف�اً جوان�ب م�ن أفكاره 
ف�ي  المفترض�ة  مش�اعره  ومتخّي�اًل 
مواق�ف يضعه فيها، وهن�اك روائّيون 
وّظفوا ش�خصّيات مفّكرين وفالسفة 
آخرين كفرويد وس�ارتر وغيرهما في 
أعماله�م باحثين ع�ن تجديد خطابهم 

من خاللهم.
رّبما تكون ش�خصية العالم الفيزيائي 

ألب�رت أينش�تاين )1879 –  األلمان�ي 
1955( الحاصل عل�ى جائزة نوبل في 
الفيزياء س�نة 1921، من الشخصيات 
الب�ارزة الحاضرة في األدب، وقد احتّل 
دور البطول�ة في أكثر م�ن عمل أدبي، 
من ذلك مثالً “أحالم أينشتاين” للروائي 
والفيزيائي األميركي آالن اليتمان الذي 
تخيل أينش�تاين في مرحلة شبابه، في 
الشهور السابقة إلتمامه اشتغاله على 

نظريته النسبية.
هناك الفرنس�ي إيريك إيمانويل شميث 
اختار أينشتاين ليكون بطل مسرحيته 
“خيان�ة أينش�تاين” الت�ي يق�دم فيها 
تصّوراته التي يلّبس�ها ألينش�تاين، أو 
تصّورات أينش�تاين الت�ي يوّظفها في 

خدم�ة عمله، لتقديم رؤاه عن الس�الم 
السامية  اإلنس�انية  والتسامح والقيم 
في زمن الحرب والتدمير والعنف، وذلك 
من خ�الل التذكي�ر بآرائ�ه المناهضة 
للحرب ونزوعه إلى الدفاع عن الس�الم 

العالمي الذي كان ينشده.
يشير شميث في عمله إلى دور العلماء 
ف�ي تنبي�ه الساس�ة إل�ى خط�ورة ما 
يقدم�ون عليه في الح�روب، ووجوب 
إب�داء موق�ف ص�ارم تج�اه النزاعات 
والعنف، وتس�خير التق�دم العلمي في 
خدمة اإلنس�انية وتطويرها، وتحقيق 
رفاهية اإلنس�ان، ال التنكيل به وتدمير 
الكوك�ب األرضي وجعل العلم وس�يلة 

للدمار ال للبناء والتقدم.

ال يمك�ن القب�ض على غاي�ات الكاتب 
أو  علمي�ة  بش�خصيات  المس�تعين 
فلسفية أو تاريخّية في عمله بالضبط، 
لكن من الممكن اإلش�ارة إلى أّنه رّبما 
ال يس�عى إلى تجديد خطاب الشخصّية 
المبتعثة التي يوّظفها في عمله فقط، 
ب�ل يّتخذه�ا وخطابها كوس�ائل أدبّية 
وتقني�ات مش�روعة إلرس�ال خطاب 
جديد باس�مها، وم�ن خالله�ا، ورّبما 
يبقيه�ا عتب�ة عل�ى س�لّم البح�ث عن 
الشهرة التي يحلم بها من خالل االّتكاء 
على ش�هرة سابقة لش�خصية حّققت 
إنجازات الفتة وتمّتعت بش�هرة ذائعة 

عابرة لألزمنة واألمكنة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد 113/ب/2013
التاريخ 2017/9/11

اعالن
اىل املدعى عليهم /1-خلف عذافة 
2- حس�ن عثم�ان 3- محم�ود 
ح�اج  زم�زم   -4 محم�د  ح�اج 
محمد 5- لولوه حاج محمد 6- 

عبد الرزاق شعبان رجب
سبق وان اقام املدعي اسعد عبد 
الرحمن صالح الذكري وجماعته 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة 113/

ب/2013 ام�ام محكم�ة بداءة 
ابي الخصي�ب  والتي طلب فيها 
الحك�م بازال�ة ش�يوع العق�ار 
ب�اب   6 مقطع�ة   13 تسلس�ل 
العري�ض وقد اص�درت املحكمة 
 2017/1/17 امل�ؤرخ  قراره�ا 
والذي قىض ب�رد دعوى املدعون 
الواقع  التمييزي  للطعن  ونتيجة 
عىل القرار املذكور من قبل املدعن 
فقد اصدرت محكمة اس�تئناف 
التمييزي�ة   بصفته�ا  الب�رصة 
قرارها بالعدد 82/ت/ب/2017 
وال�ذي   2017/3/26 بتاري�خ 
تضمن نقض قرار هذه املحكمة 
واتباع�ا  للق�رار التميي�زي فقد 
دعت املحكمة الطرفن للمرافعة 
مج�ددا ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتكم تقرر تبليغكم بالحضور 
موع�د  يف  املحكم�ة  ه�ذه  اىل 
املرافع�ة املواف�ق 2017/10/3 
الس�اعة التاس�عة صباحا نرشا 
يف صحيفت�ن يوميتن ويف حالة 
ع�دم حضورك�م او حضور من 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق 
القانون ويف حالة مصادفة موعد 
املرافع�ة عطل�ة رس�مية يؤجل 

املوعد لليوم الذي يليه 
القايض اياد احمد سعيد

����������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 53/ب/2017

التاريخ 2017/9/12
اعالن

اىل املدعى عليهم / 1-دالل صالح 
ال ابراهي�م 2-صال�ح صالح ال 
مصطف�ى  3-يوس�ف  ابراهي�م 
ال  يوس�ف  4-ميث�ة  يوس�ف 
ابراهيم 5-احمد مش�اري احمد 
6- عب�د الله يعقوب يوس�ف 7- 
مري�م يعقوب يوس�ف 8- طيبة 

عبد الوهاب ال ابراهيم
اقام املدعي )عب�د الخالق غازي 
حس�ن( الدعوى البدائية بالعدد 
ه�ذه  ام�ام  53/ب/2017 
املحكمة يطل�ب فيها تثبيت حق 
املغارس�ة  يف العق�ار التسلس�ل 
7/511م9 القطع�ة وملجهولي�ة 
الوق�ت  يف  اقامتك�م  مح�ل 
الح�ارض حس�ب كت�اب مرك�ز 
رشطة الس�يبة بالع�دد 5893 يف 
املجل�س  ورشح   2017/8/23
املحيل لناحية السيبة عليه تقرر 
بصحيفت�ن  اعالن�ا   تبليغك�م 
محليتن يوميتن للحضور امام  
هذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
ويف   2017/9/25 ي�وم  صب�اح 
حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنكم قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقك�م غيابا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

احمد سعيد طعمة
����������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة الفاو
العدد 52/ب/2017

التاريخ 2017/9/12
اعالن

اىل املدعى عليهم / 1-دالل صالح 
ال ابراهي�م 2-صال�ح صالح ال 
مصطف�ى  3-يوس�ف  ابراهي�م 
ال  يوس�ف  4-ميث�ة  يوس�ف 
ابراهيم 5-احمد مش�اري احمد 
6- عب�د الله يعقوب يوس�ف 7- 
مري�م يعقوب يوس�ف 8- طيبة 

عبد الوهاب ال ابراهيم
اق�ام املدعي )يوس�ف عبد النبي 
عب�ود( الدعوى البدائي�ة بالعدد 
ه�ذه  ام�ام  52/ب/2017 
املحكمة يطل�ب فيها تثبيت حق 
املغارس�ة  يف العق�ار التسلس�ل 
7/511م9 القطع�ة وملجهولي�ة 
الوق�ت  يف  اقامتك�م  مح�ل 
الح�ارض حس�ب كت�اب مرك�ز 
رشطة الس�يبة بالع�دد 5888 يف 
املجل�س  ورشح   2017/8/23
املحيل لناحية السيبة عليه تقرر 
بصحيفت�ن  اعالن�ا   تبليغك�م 
محليتن يوميتن للحضور امام  
هذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
ويف   2017/9/25 ي�وم  صب�اح 
حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنكم قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقك�م غيابا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

احمد سعيد طعمة

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة الفاو
العدد 46/ب/2017

التاريخ 2017/9/12
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م / 1-دالل 
صال�ح ال ابراهي�م 2-صالح 
صالح ال ابراهيم 3-يوس�ف 
مصطف�ى يوس�ف 4-ميث�ة 
يوس�ف ال ابراهي�م 5-احمد 
مش�اري احم�د 6- عب�د الله 
مري�م   -7 يوس�ف  يعق�وب 
يعقوب يوس�ف 8- طيبة عبد 

الوهاب ال ابراهيم
اقام املدعي )احمد عبد االمام 
عويد( الدعوى البدائية بالعدد 
ه�ذه  ام�ام  46/ب/2017 
املحكم�ة يطلب فيه�ا تثبيت 
العق�ار  يف  املغارس�ة   ح�ق 
القطعة  7/511م9  التسلسل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم يف 
الوقت الحارض حس�ب كتاب 
بالعدد  الس�يبة  مركز رشطة 
5887 يف 2017/8/23 ورشح 
املجلس املحيل لناحية السيبة 
علي�ه تق�رر تبليغك�م اعالنا  
بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحض�ور امام  هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة صباح يوم 
2017/9/25 ويف حال�ة عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب 
عنك�م قانون�ا س�وف تجري 
املرافعة بحقك�م غيابا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

احمد سعيد طعمة
����������������������

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة الفاو
العدد 50/ب/2017

التاريخ 2017/9/13
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م / 1-دالل 
صال�ح ال ابراهي�م 2-صالح 
صالح ال ابراهيم 3-يوس�ف 
مصطف�ى يوس�ف 4-ميث�ة 
يوس�ف ال ابراهي�م 5-احمد 
مش�اري احم�د 6- عب�د الله 
مري�م   -7 يوس�ف  يعق�وب 
يعقوب يوس�ف 8- طيبة عبد 

الوهاب ال ابراهيم
اق�ام املدع�ي )ب�در حس�ن 
البدائي�ة  الدع�وى  حم�زة( 
ام�ام  بالع�دد 50/ب/2017 
ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيها 
تثبيت حق املغارسة  يف العقار 
القطعة  7/511م9  التسلسل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم يف 
الوقت الحارض حس�ب كتاب 
بالعدد  الس�يبة  مركز رشطة 
5892 يف 2017/8/23 ورشح 
املجلس املحيل لناحية السيبة 
علي�ه تق�رر تبليغك�م اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحض�ور امام  هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة صباح يوم 
2017/9/27 ويف حال�ة عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب 
عنك�م قانون�ا س�وف تجري 
املرافعة بحقك�م غيابا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

احمد سعيد طعمة
����������������������

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة الفاو
العدد 48/ب/2017

التاريخ 2017/9/13
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م / 1-دالل 
صال�ح ال ابراهي�م 2-صالح 
صالح ال ابراهيم 3-يوس�ف 
مصطف�ى يوس�ف 4-ميث�ة 
يوس�ف ال ابراهي�م 5-احمد 
مش�اري احم�د 6- عب�د الله 
مري�م   -7 يوس�ف  يعق�وب 
يعقوب يوس�ف 8- طيبة عبد 

الوهاب ال ابراهيم
اق�ام املدعي )س�الم يوس�ف 
مكي( الدعوى البدائية بالعدد 
ه�ذه  ام�ام  48/ب/2017 
املحكم�ة يطلب فيه�ا تثبيت 
العق�ار  يف  املغارس�ة   ح�ق 
القطعة  7/511م9  التسلسل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم يف 
الوقت الحارض حس�ب كتاب 
بالعدد  الس�يبة  مركز رشطة 
5889 يف 2017/8/23 ورشح 
املجلس املحيل لناحية السيبة 
علي�ه تق�رر تبليغك�م اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحض�ور امام  هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة صباح يوم 
2017/9/27 ويف حال�ة عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب 
عنك�م قانون�ا س�وف تجري 
املرافعة بحقك�م غيابا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

احمد سعيد طعمة

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة

العدد 6307
التاري�خ : 2017/9/19

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/9/17  لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م 
718 محلة الجمهورية بأس�م /ناظم س�لطان 
زهراو مج�ددا باعتب�ار حائزا له بصف�ة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العق�اري) 43( لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم مالديه من 
بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن  وكذلك 
الحض�ور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة

���������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف املقدادية

العدد 735/ش/2017
التاريخ 2017/9/19

اىل املدع�ى عليه/غ�ازي عب�د الل�ه احم�د
قدمت الس�يدة نجله خالد رش�يد طلبا اىل هذه 
املحكمة بالدعوى املرقم�ة اعاله والتي تطالبك 
بالتفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك وحسب 
ماجاء باشعار مختار حي النضال التابع لقضاء 
املقدادي�ة واملرفق بكتاب مركز رشطة املقدادية 
501 يف 2017/9/17 تق�رر تبليغك بصحيفتن  
محليت�ن يوميت�ن ويف حالة ع�دم حضورك او 
م�ن ينوب عنك قانونا يف موع�د املرافعة املوافق 
2017/10/17 س�وف تج�ري املرافع�ة  بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض

عيل يوسف رايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1904/ب/2017

التاريخ 2017/9/17
اعالن

اىل املدعى عليه /وس�ام نوري عواد جمعة س�لطان
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1904/ب/2017 
وامل�ؤرخ 2017/8/13 حكما غيابي�ا يقيض الحكم 
بازالة شيوع العقار تسلسل 791/826 )القبلة ( بيعا 
وتوزيع صايف الثمن بن الرشكاء كل حس�ب حصته  
ولتع�ذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مبلغ ه�ذه املحكمة واملجلس البل�دي ملنطقة القبلة 
عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن ولك وح�ق االع�راض والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرج�ة  القطعي�ة وف�ق القان�ون
القايض

علوان بربوت البزوني
���������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة من 
ثانوي�ة ابن الهيثم للبن�ات واملعنونة اىل املديرية 
العامة لربية محافظة النجف االرشف /قس�م 
 250-00169262/110 الع�دد  االمتحان�ات 
بتاري�خ  2016/10/12 بأس�م الطالبة /هدى 
جابر كاظ�م فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فقدت من�ي هوية املوظف الص�ادرة من وزارة 
الب�رصة  كهرب�اء  توزي�ع  مديري�ة  الكهرب�اء 
الجنوبية بأسم ) عمار عبد الرضا جاسم ( فعىل 

من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فقدت من�ي هوية الطالب الص�ادرة من املعهد 
التقن�ي /برصة قس�م االلكرون بأس�م ) رؤى 
ريس�ان عب�د الزه�رة( فعىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته : الرشطي منص�ور عباس فارس 

نارص/مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2014/405

تاريخ ارتكاب الجريمة :2011/5/28
تاريخ الحكم : 2014/4/3

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

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة  عىل املدان الغائب 
)الرشطي/ منصور عباس فارس نارص(باس�م الشعب بما ييل 

-:
1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اش�هر ( وفق املادة 5/ ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادت�ن 61/اوال  و  69/اوال من 
ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2011/5/28 ولحد االن .
2- اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثانيا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- ال�زام املواطن�ن االخب�ار عن مح�ل اختفاء املحك�وم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د
4- حج�ز امواله املنقول�ة وغري املنقولة  اس�تنادا 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- تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ماجد هادي جخيم     
مبل�غ قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 61/ اوال 

من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم علنا 
������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي هوية الطالب بأس�م ) محمد حس�ن عب�د الله ( 
الص�ادرة م�ن كلية الهندس�ة جامعة الكوفة  قس�م املنش�ات 
واملوارد املائية  يف 2017/9/4 فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
������������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من غرفة التجارة بأسم )ازهر رزاق 
ش�عبان (و ) ابراهيم اسماعيل ابراهيم ( املدير املفوض لرشكة 
ن�ور البرصة للحج والعم�رة فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
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وزارة الصحة/مكتب الوزير/مستشفى ابن سينا
اعالن املناقصة العامة رقم )1(2017

جتهيز وجبات غذائية ملستشفى ابن سينا التدريبي 
تعلن مستش�فى ابن س�ينا التدريبي عن وجود مناقصة تجهيز وجبات غذائية للمستش�فى فعىل الراغبني 
باالش�راك يف املناقصة من مكاتب ورشكات من ذوي االختصاص واملس�جلني  رسميا  داخل العراق مراجعة 
وحدة الحس�ابات يف املستش�فى لغرض رشاء وثائق املناقصة ) التندر ( لقاء مبلغ قدره 50000 خمس�ون 
الف دينار غري قابلة للرد عىل ان تقدم العروض داخل ظرف  مغلق ومختوم يدون عليه العنوان الكامل واسم 
املناقصة ورقمها بش�كل واضح وتسلم للوحدة القانونية يف املستش�فى مع تقديم التأمينات االولية البالغة 
1% م�ن قيمة العط�اء وبموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة ثالثة اش�هر اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تستكمل  التامينات اىل 5% يف حالة رسو املناقصة علما ان 
الكلفة التخمينية للمناقصة هي )305000000 (ثالثمائة وخمسة مليون دينار عراقي فقط وان مدة العقد 
سنة واحدة من تاريخ التوقيع عىل العقد  وان اخر يوم لقبول العطاءات سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم 
2017/10/1 وسيتم اهمال العطاءات التي تقدم بعد هذا الوقت والتاريخ ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور النرش واالعالن 
ترفق مع العطاءات املستمسكات التالية :

1-هوية غرفة تجارة بغداد نافذة لعام 2017 اختصاص تجهيزات غذائية
2-شهادة تاسيس الرشكة وشهادة تسجيلها

3-التامينات القانونية بنسبة 1% من قيمة العطاء
4-براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2017 معنونة اىل مستشفى ابن سينا

5-وصل رشاء رشوط املناقصة )التندر (
6- قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة ان وجدت

7-تقديم منهاج العمل املطلوب
8-الحسابات الختامية للرشكة للسنتني املاليتني االخريتني صادرة من محاسب قانوني

10-كتاب حجب البطاقة التموينية
مالحظات هامة :

1-املستشفى غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
2-سيهمل اي عطاء غري مستويف للمستمسكات املطلوبة

3-املناقصة خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( سنة 2014
4-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن

ملزيد  من املعلومات االتصال عىل الهواتف ادناه خالل اوقات الدوام الرس�مي من الس�اعة التاس�عة صباحا 
وحتى الثانية ظهرا او مراجعة املستشفى 

07901908669
07708289090

ادارة مستشفى ابن سينا التدريبي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية يف الرصافة
العدد 205/ب/2017
التاريخ 2017/9/18

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه : ) رشكة اند س�ريد للمقاوالت العام�ة املحدودة/

املدير املفوض )عمار جالل برجس (/ اضافة لوظيفته (
اق�ام املدع�ي ) املديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة /الفرات 
االوس�ط /املدي�ر الع�ام محم�د حس�ن نس�وم اضاف�ة لوظيفته ( 
الدع�وى املرقمة 205/ب/2017 لدى ه�ذه املحكمة يطالبك فيها ) 
بالزام�ك  للحضور للمرافعة وتاديتك مبلغ 4.500.000 اربعة ماليني 
وخمس�مائة  الف دينار وذلك عن ف�رق البدلني كون العقد تم احالته 
اىل رشك�ة ثانية ومصادرة التامينات االولية وتحميلك كافة الرس�وم 
واملصاري�ف ( وملجهولية  محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وانتقالك  اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة يوم 2017/9/28 الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض
غانم عبد اهلل زناد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد 3275/ش2017/3
التاريخ 2017/9/13

اعالن
اىل املدعى عليها /هيفاء جاس�م ام�ني اضافة اىل 

تركة املتويف حسن محمد حسني
اقام�ت املدعي�ة بريه�ان حس�ن محم�د الدعوى 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة وموضوعها  
يف   847 املرق�م  الرشع�ي  القس�ام  تصحي�ح 
2009/5/6 الخ�اص باملت�ويف اع�اله لع�دم ذكر 
ابنته بريهان حس�ن محمد واشقائها وشقيقاتها 
من زوجته االوىل املطلقة منه ) س�ميعة مصطفى 
عبد القادر( ولكون�ك مجهولة محل االقامة تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليت�ني عىل موعد 
املرافعة املوافق 2017/9/27 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول
القايض صباح حبيب حسني 

لجنة تثبيت امللكية يف ناحية السعدية/دياىل
العدد : 2/تسجيل مجدد /2017

التاريخ 2017/7/24
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار مجددا
بناء ع�ىل صدور قرار تثبيت عائدي�ة تمام العقار 
تسلس�ل 103 محل�ة جول�ك الس�عدية الق�ايض 
بتثبي�ت امللكي�ة بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدية 
الص�ادر ع�ن رئي�س اللجنة املش�ار اليه�ا اعاله 
التس�جيل  طال�ب  2017/8/20بأس�م  بتاري�خ 
املج�دد )جم�ال داود مجي�د الخال�دي ( والبالغ�ة 
مس�احته 64 اربعة وستون مر واستنادا الحكام 
امل�ادة 49 من قانون التس�جيل العق�اري رقم 43 
لس�نة 1971 املعدل والنافذ نعلن ه�ذا القرار مدة 
ثالثني يوما يف صحيفت�ني يوميتني محليتني وعىل 
م�ن لديه اعراض عىل الق�رار املذكور الطعن فيه 
ل�دى رئاس�ة محكمة اس�تئناف دي�اىل االتحادية 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وعند 
انتهاء املدة وعدم ورود اشعار من رئاسة محكمة 
اس�تئناف املنطقة بوقوع الطعن عىل القرار لديها 
خالل املدة املذكورة سيكتس�ب  القرار املشار اليه 
اعاله الدرجة القطعية وس�يتم تسجيل العقار يف 
مالحظية التسجيل العقاري املختصة بأسم طالب 

التسجيل املجدد اعاله وفق االصول
القايض سوسن عزت خليل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 43/ب/2017

التاريخ 2017/9/14
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م / 1-دالل صال�ح ال ابراهي�م 
2-صال�ح صالح ال ابراهيم 3-يوس�ف مصطفى 
يوسف 4-ميثة يوسف ال ابراهيم 5-احمد مشاري 
احمد 6- عبد الله يعقوب يوسف 7- مريم يعقوب 

يوسف 8- طيبة عبد الوهاب ال ابراهيم
اق�ام املدعي )عبد ال�رزاق خلف جب�ارة( الدعوى 
البدائي�ة بالعدد 43/ب/2017 امام هذه املحكمة 
يطلب فيها تثبيت حق املغارسة  يف العقار التسلسل 
7/511م9 القطع�ة وملجهولية مح�ل اقامتكم يف 
الوقت الحارض حس�ب كتاب مركز رشطة السيبة 
املجل�س  ورشح   2017/8/21 يف   5733 بالع�دد 
املحيل لناحية الس�يبة عليه تق�رر تبليغكم اعالنا  
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام  هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة صباح يوم 2017/9/25 
ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابا وعلنا 

وحسب االصول
القايض احمد سعيد طعمة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رقم القطعة : 488/3
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 31 ابو شورة

الجنس : دار
الن�وع: مل�ك رصف

املساحة :250م
املشتمالت :دار طابقني الطابق االول يحتوي 
عىل غرفتني نوم +اس�تقبال +مطبخ وصالة 
كبرية وصحيات ويحتوي عىل محالت عدد 2 
ام�ا الطابق الثاني غرفتني نوم وصالة كبرية 
وصحي�ات علم�ا ان البيت الطابقني س�قف 

شيلمان
الشاغل : محمد موىس فرهود 

مقدار املبيع : 50.000.000 خمسون مليون 
دينار الغريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن  محمد موىس فرهود لقاء طلب الدائن 
املرتهن امل�رصف الزراعي التعاوني يف النجف  
البال�غ 25.000.000  دين�ار فعىل الراغب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
15 ي�وم اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية التقل عن 10% من 
القيمة املق�درة للمبيع البالغة 50.000.000 
ودينارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 

ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رقم القطعة : 33/16
املحلة او رقم واس�م املقاطعة : 32 اراغا

الجنس : عرصة
الن�وع: مل�ك رصف

املساحة :300م
املشتمالت :

الشاغل : نعيمة عواد زغري
مقدار املبيع : 25.000.000 خمسة وعرشون 

مليون دينار الغريها 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن  نعيمة عواد زغري لق�اء طلب الدائن 
املرتهن امل�رصف الزراعي التعاوني يف النجف  
البال�غ 46.000.000  دين�ار فعىل الراغب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
15 ي�وم اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية التقل عن 10% من 
القيمة املق�درة للمبيع البالغة 25.000.000 
ودينارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 

ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 51/ب/2017

التاريخ 2017/9/12
اعالن

اىل املدعى عليهم / 1-دالل صالح ال ابراهيم 
ابراهي�م 3-يوس�ف  ال  2-صال�ح صال�ح 
مصطفى يوسف 4-ميثة يوسف ال ابراهيم 
5-احمد مش�اري احمد 6- عبد الله يعقوب 
يوس�ف 7- مريم يعقوب يوس�ف 8- طيبة 

عبد الوهاب ال ابراهيم
اقام املدعي )محمد خضري س�ويد( الدعوى 
البدائي�ة بالع�دد 51/ب/2017 امام هذه 
املحكم�ة يطلب فيها تثبيت حق املغارس�ة  
القطع�ة  7/511م9  التسلس�ل  العق�ار  يف 
وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض 
حس�ب كتاب مركز رشطة الس�يبة بالعدد 
املجل�س  ورشح   2017/8/23 يف   5890
املحيل لناحية الس�يبة عليه تق�رر تبليغكم 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا  
للحض�ور ام�ام  ه�ذه املحكم�ة يف موع�د 
املرافعة صباح يوم 2017/9/25 ويف حالة 
عدم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب عنكم 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وحسب االصول
القايض احمد سعيد طعمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 47/ب/2017

التاريخ 2017/9/12
اعالن

اىل املدعى عليهم / 1-دالل صالح ال ابراهيم 
ابراهي�م 3-يوس�ف  ال  2-صال�ح صال�ح 
مصطفى يوسف 4-ميثة يوسف ال ابراهيم 
5-احمد مش�اري احمد 6- عبد الله يعقوب 
يوس�ف 7- مريم يعقوب يوس�ف 8- طيبة 

عبد الوهاب ال ابراهيم
اقام املدعي )بندر خضري جاس�م( الدعوى 
البدائي�ة بالع�دد 47/ب/2017 امام هذه 
املحكم�ة يطلب فيها تثبيت حق املغارس�ة  
القطع�ة  7/511م9  التسلس�ل  العق�ار  يف 
وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض 
حس�ب كتاب مركز رشطة الس�يبة بالعدد 
املجل�س  ورشح   2017/8/23 يف   5886
املحيل لناحية الس�يبة عليه تق�رر تبليغكم 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
للحض�ور ام�ام  ه�ذه املحكم�ة يف موع�د 
املرافعة صباح يوم 2017/9/25 ويف حالة 
عدم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب عنكم 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وحسب االصول
القايض احمد سعيد طعمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية االوىل
العدد 881/س2017/3

التاريخ 2017/9/13
اىل املستأنف عليه /سلمان احمد سلمان

اعالن
للطعن االس�تئنايف املق�دم من قبل املس�تانف /امني 
بغداد-اضاف�ة لوظيفته عىل قرار الحكم الصادر من 
محكم�ة بداءة الك�رادة بالع�دد 3458/ب/2016 يف 
2017/3/27 وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف ي�وم املرافعة املواف�ق 2017/9/25 ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقكم وفقا الحكام القانون
القايض
شهاب امحد ياسني
رئيس اهليئة االستئنافية االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السماوة
العدد 2543/ش/2017
التاريخ 2017/9/19

اعالن
اىل املدعى عليه /عماد حربي عباس

اقام�ت املدعي�ة س�ارة هاش�م عبد 
الحس�ني الدع�وى املرقم�ة 2543/

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش/2017 
تطلب فيها نفقة ماضية ومستمرة 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مخت�ار منطقة الش�هداء/1وكتاب 
مديري�ة التبليغ�ات القضائي املرقم 
714 يف 2017/9/19 لذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2017/10/2 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املحاكمة 

غيابية بحقك وفق القانون
القايض
حسني حبيب سهر

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء 
عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن 
الحصول عليها من مقر املديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة 

/ تقاطع الطويسة
 فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة 
تقديم عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه 
رق�م املناقصة وعنوانها واس�م   الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر  الربي�د االلكروني عىل 
ان تكت�ب محتويات كل االغلف�ة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال 
التامينات االولية  عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد 
بمبلغ قدره )4.793.000( اربعة مليون وسبعمائة وثالثة وتسعون الف دينار عراقي   عىل 
ان تس�تكمل اىل )5%( عن�د االحال�ة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف 
للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل 
م�ن ترس�و عليه املناقص�ة اجور نرش االع�الن علما ب�ان املديرية غري ملزم�ة بقبول اوطا 

العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكروني لوزارة الكهرباء

  www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكروني

 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية

اعالن مناقصاتيف البرصة

اسم الموادرقم المناقصة ت
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

122/2017
تجهيز 

خطوط لنقل 
المنتسبين 
المناوبين

3/10/2017الهارثة

159.780.000

 مائة وتسعة 
وخمسون مليون 

وسبعمائة وثمانون 
الف دينار  الغيرها

اعالن جديد
75.000 خمسة 
وسبعون  الف 
عراقي الغيرها
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       المستقبل العراقي/ عمار شواي
تصوير - علي ناصر

تواص�ل م�اكات وزارة الش�باب والرياضة حمل�ة تاهيل 
وتطوي�ر ملعب الش�عب ال�دويل حس�ب توجيه�ات وزير 
الش�باب والرياضة الس�يد عبد الحس�ن عبطان برضورة 
تهيئة امللعب قبل انطاق املوس�م الك�روي الجديد 2017-

.2018
وقال مدير عام دائرة ش�ؤون االقالي�م واملحافظات طالب 
املوسوي ان »االعمال جارية عىل قدم وساق من اجل تاهيل 
ملعب الش�عب الدويل، وتم رفع الحواج�ز الكونكريتية من 
امام واجهة امللعب، فيما تم تشكيل لجان ملتابعة العمل مع 
وزارة الداخلية ودائرة املرور العامة من اجل رفع الحواجز 

الكونكريتية وكش�ك البي�ع، فضا عن تنس�يق العمل مع 
أمانة بغداد من اجل أعادة أكساء الطرق املؤدية اىل امللعب، 

ومع دائرة الكهرباء بخصوص انارة الشوارع«.
واضاف املوس�وي ان »هن�اك الكثري من فقرات عمل داخل 
امللعب م�ن أجل تطوير امللع�ب وتتضمن صيان�ة مرافقه 
املتنوعة واالرضية واملنازع والحمامات وصبغ الجدران من 

اجل ان يكون جاهزا الستقبال املباريات«.
م�ن جانبه اوضح مدير ملعب الش�عب ال�دويل مهدي عبد 
الصاحب أن »العمل مس�تمر منذ أنتهاء ال�دوري العراقي 
يف تأهي�ل وتطوير امللعب حس�ب توجيهات وزير الش�باب 
والرياضة من أجل ان يكون امللعب جاهزا للموسم الكروي 
الجديد«.واضاف عبد الصاح�ب ان »حملة تاهيل وتطوير 
ملعب الش�عب الدويل ش�هدت رفع الحواج�ز الكونكريتية 

للس�ياج الخارجي للملع�ب وايصال املي�اه واعادة تطوير 
س�واقي املي�اه وادامة غرف من�ازع الاعب�ن، فضا عن 
أنشاء ماعب ثانوية للتدريبات وتطوير البوابات الرئيسية 
للملعب وانش�اء ك�راج خاص لوق�وف الس�يارات وغرفة 
لألس�تعامات وتنظيف الخندق واملدرجات واعمال الصبغ 

وصيانة املولدات الكهربائية«.
و دع�ت وزارة الش�باب والرياضة، الحكوم�ات املحلية اىل 
تاهيل محيط وواجهات املاعب واملنش�ات الرياضية، كما 
ج�اء يف قرار مجل�س الوزراء«.وتأمل ال�وزارة ان يتم اياء 
هذه املس�الة اهتماما كبريا، والسيما ان العراق مقبل عىل 
رف�ع الحظر الكيل عن املاع�ب الرياضية، ونحتاج اىل دعم 
جميع الجهات الساندة الظهار ماعبنا بافضل صورة وهي 

تستقبل املباريات الدولية بحضور جماهرينا الرياضية.

رفع الكتل الكونكريتية من أمام واجهة الصرح الرياضي

وزارة الشباب تؤهل ملعب الشعب الدويل وتقيم مالعب ثانوية للتدريبات

يوفنتوس يتجه إىل الليجا لضم خليفة بوفون
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس، 
اتج�ه للدوري اإلس�باني، للتعاق�د مع حارس 
مرم�ى جديد، خ�ال الصيف المقب�ل، لخافة 

العماق جانلويجي بوفون.
وقالت صحيفة “توتو سبورت” اإليطالية، إن 
يوفنت�وس، ب�دأ اتصاالته مع ح�ارس أتلتيكو 
مدريد، يان أوباك، لمحاولة ضمه في الصيف 

المقبل.

ويسعى البيانكونيري لضم أوباك، رغم التعاقد 
مع الحارس البولندي فوش�تنيك تشيزني، من 
أرسنال مؤخًرا مقابل 15 مليون يورو، لخافة 

بوفون، الذي اقترب من االعتزال.
وص�رح أوباك م�ن قبل، حول مس�تقبله: “ال 

أحد يعلم، فاألمور تتغير بين يوم وآخر”.
ويرتب�ط أوباك م�ع الروخيبانك�وس بعقد 
حتى عام 2021، وال ين�وي تجديد تعاقده مع 
الفريق اإلس�باني، حيث يسعى لخوض تجربة 

جديدة.

              المستقبل العراقي / متابعة

الرئي�س  رومينجي�ه،  هاين�ز  كارل  كش�ف 
التنفيذي لنادي باي�رن ميونيخ األلماني، 
عن موعد عودة الح�ارس وقائد الفريق 
مانويل نوير، بعد اإلصابة التي تعرض 

لها في المران”.
وتجددت إصابة نوير في القدم، خال مش�اركته 
في المران االس�تعدادي لمواجهة شالكة وأجرى 
جراح�ة طبية صب�اح اليوم، وتق�رر غيابه حتى 

يناير المقبل”.
وق�ال رومينجي�ه، خ�ال تصريحات�ه للموق�ع 

عان�ى  نوي�ر  أن  “الحقيق�ة  للن�ادي:  الرس�مي 
م�ن اإلصاب�ة ُمج�دًدا، والعملي�ة الجراحية تمت 
بنجاح”.وأضاف: “نحن حالًيا نتطلع لعودة قائد 
الفريق ُمجدًدا، حيث س�يكون متاحا للمش�اركة 

مع الفريق في يناير المقبل.

              المستقبل العراقي / متابعة

ذكرت تقارير صحفية إس�بانية، أن برشلونة حاول ضم نجمي أتلتيكو مدريد خال فترة االنتقاالت 
الصيفية األخيرة.ووفًقا لمحطة “أوندا س�يرو” اإلس�بانية، فإن جوس�يب ماريا بارتوميو، رئيس 

نادي برشلونة، توصل إلى اتفاق مع ساؤول نيجويز، لضمه إلى برشلونة هذا الصيف.
وأضافت: “بارتوميو كان مستعًدا لدفع 80 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الاعب، إال أنه 
فوجئ بتجديد ساؤول لعقده مع األتلتي، ورفع قيمة الشرط الجزائي ل�150 مليون يورو”.وتابعت: 

“بارتوميو صرف النظر عن التعاقد مع ساؤول وتحول اهتمامه اتجاه أنطوان جريزمان، حيث كان 
عليه دفع 100 مليون يورو، وهو قيمة الش�رط الجزائي في عقده”.وأوضحت: “رئيس برشلونة 

اكتش�ف أيًضا تجديد الدولي الفرنس�ي لعقده مع أتلتيكو، ومضاعفة الشرط الجزائي إلى 200 
مليون يورو”.وأتمت: “بارتوميو قدم بعدها 140 مليون يورو، إلدارة الروخيبانكوس على 

              المستقبل العراقي / متابعة

اشاد إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي اإلنجليزي، بمدربه اإليطالي أنطونيو كونتي، مشيًرا إلى أنه 
لم يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يتطور تحت قيادته.وقال هازارد، في تصريحات نقلها موقع 
ف�ور فور ت�و “أعتقد أنني تطورت بعد 7 أي�ام فقط من قدوم الم�درب اإليطالي”.وأضاف الدولي 

البلجيك�ي “كونت�ي أظهر قدراته التدريبية ليس فقط في تشيلس�ي بل ف�ي يوفنتوس أيًضا، إنه 
مدرب جيد، وس�يكون أمامه بعض الس�نوات الرائعة”.وتابع هازارد “مع كونتي، هناك الكثير 
من األمور التكتيكية، وهذا قد ال يكون لطيًفا دائًما، ولكن على األقل في عطلة نهاية األسبوع، 
تع�رف تماًما ما عليك فعله، حيث يمكنك إغاق عيني�ك واللعب، وهذا أمر جيد”.وواصل “نحن 

نعمل كثيًرا، وهذا ليس سهاً دائًما في التمارين، هناك الكثير من ساعات التدريب، لكنه يؤتي 
ثم�اره عل�ى أرض الملعب”.وختم هازارد حديثه بقوله “نحن نلعب بش�كل جيد، لقد فزنا 

العام الماضي بالدوري اإلنجليزي، يمكنك أن ترى أن مفتاح النجاح، وهو العمل.

بايرن ميونيخ يعلن موعد عودة نوير

رقم قيايس جديد لكاسياس مع بورتو
             المستقبل العراقي / متابعة

عاد حارس المرمى اإلس�باني، إيكر كاس�ياس، لتحقيق األرقام القياس�ية، وهذه المرة مع فريقه بورتو 
البرتغالي.وذكرت صحيفة ريكورد، أن إيكر كاس�ياس حافظ على نظافة ش�باك فريقه بورتو، لمدة 530 
دقيقة متتالية.وحتى تاريخ اليوم، كان الرقم القياسي مسجا باسم الحارس زي بينتو في موسم -1983

1984، بواق�ع 512 دقيقة.وبهذا يس�جل كاس�ياس، الذي يقضي موس�مه الثالث عل�ى التوالي بصفوف 
بورتو، رقما جديدا في مس�يرته، وكان آخر رقم له في انطاقة الدوريات، بموس�م 2011-2010، بواقع 
332 دقيقة بدون اهتزاز ش�باك فريقه الس�ابق ريال مدريد.ويش�يد كاس�ياس، البالغ من العمر 36 عاما، 
دائما بالعمل الدفاعي للفريق للحفاظ على الشباك نظيفة.ويتصدر بورتو حاليا ترتيب الدوري البرتغالي، 

بفارق األهداف عن سبورتينج لشبونة.

املوسم الكروي احلايل سيكون موساًم مميزًا 
وسأبذل قصارى جهدي يف تقديم االفضل

وقفة مع حارس مرمى نادي احلسني الرياضي علي ناجي:

          حاوره/ ايهاب االسدي 

رصح ح�ارس مرمى نادي الحس�ن الريايض ) عيل 
ناجي ( ان املوس�م الكروي س�يكون موسما مميزا 
وس�أبذل فيه قصارى جهدي يف تقديم االفضل 
والجديد يف عالم الكرة العراقية حفاظا عىل 
ماحققته يف ه�ذا املجال ... جاء ذلك من 

خال لقائنا معه الذي تحدث لنا : 
•ماه�ي االندي�ة التي مثلته�ا خال 

مسريتك ؟ 
ابرزه�ا  ف�رق  ع�دة  -مثل�ت 
ال�زوراء والكهرب�اء والخطوط 

والحسن.
•مل�اذا اخرتت نادي الحس�ن 

الريايض ؟ 
-ج�اء اختي�اري بع�د عدة 
ع�روض مقدمة م�ن فرق 
ولك�ن  الع�راق  يف  املقدم�ة 
ن�ادي الحس�ن يمتل�ك ادارة 
نموذجية وايض�ا ماك تدريبي 
ممي�ز وم�درب ح�راس كابت�ن 

ساجد جمعه . 
•ماهو طموحك القادم ؟ 

-اكي�د الثب�ات مع فريق�ي يف ال�دوري وتقديم 
نتائ�ج كب�رية والع�ودة اىل املنتخب�ات الوطني�ة 

مجددا .
•هل قدمت اليك دعوة لتمثيل املنتخبات ؟

-نعم وجهت يل اكثر من مرة وان ش�اء الله اقدم 
مستوى كبري يف قادم املشاركات .

•بطاقتك الشخصية ؟ 
-عيل ناجي صايف الربيعي تولد بغداد 2001 .

الكشف عن حماولة فاشلة من برشلونة
لضم نجمي أتلتيكو مدريد

هازارد: العمل مع كونتي ليس سهاًل
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام .

هل تعلم أن الس�لحفاه والذبابة واالفعى ال تمتلك حاسة 
السمع .

ه�ل تعلم أن أقوى عضلة يف جس�م اإلنس�ان هي عضلة 
الفك.

ه�ل تعل�م أن الجس�م يحتمل ح�رارة حت�ى 128 درجة 
مئوية.

ه�ل تعل�م أن األذن الي�رى أضع�ف س�معاً م�ن األذن 
اليمنى.

تعترب قرنية العني يف جس�م اإلنسان، الجزء الوحيد الذي 
ال يصله الدم أبداً.

 كمي�ة الح�رارة املنبعث�ة من جس�م اإلنس�ان العادي يف 
اليوم الواحد، تكفي لتس�خني أربعني لرتاً من املاء لدرجة 

الغليان. 
بش�كٍل عام، تتميز األذن اليرى بأنه�ا األكثر قدرًة عىل 
الس�مع من األذن اليمنى. يقطع الدم يف جس�م اإلنسان، 
بما يعادل مس�افة تس�عة كيلومرتات يومياً يف الرشايني 

واألوردة. 
يوجد يف جسم اإلنسان حوايل خمسة وعرشين بليون كرة 

دموية.
 يس�تخدم اإلنس�ان أثناء الكالم ما بني س�بعني وثمانني 

عضلة.

اح�ذر من األوه�ام: اب�َق صام�داً يف قراراتك 
ومخلص�اً آلراء مجموعت�ك. س�تعاني م�ن 
بع�ض االضطراب�ات الصحي�ة ، و ستش�عر 
بالتع�ب برع�ة أكثر م�ن املعت�اد. ال تكثر 
من املناقش�ات التي تجده�ا غري مهمة ألنها 

تبعدك عن هدفك االسايس حب كبري

م�ن ناحي�ة العمل: ك�ن ح�ذراً يف الصفقات 
التجارية! ال تبال�غ باملغامرة باختطاف عقد 
أو توقي�ع. ومن الناحي�ة العاطفية :إذا كنت 
ما زلت وحيداً، سترتّدد كثرياً للبدء بالزواج. و 
من الناحية الصحية : ستكون عرضة لبعض 

األمراض الطبيعية

س�تواجه خطر الس�قوط أو الح�ادث الذين 
ق�د يكونا جدّي�ني. يجب أن تتحّمل مش�كلة 
جديدة أو تغريات يف عمل�ك. قد تواجه بعض 
الصعوب�ات يف ذلك لذا عليك ان تكون صلبا و 
جدي�ا يف تحمل املس�ؤوليات الجديدة ، الحب 

هو الغاية االسمى للحياة

س�تقوم بمحاول�ة لتق�ّوي محي�ط عائلتك؛ 
لعم�ل ذل�ك، ل�ن ت�رتّدد يف إث�ارة مناقش�ات 
حميم�ة ويف إعط�اء الكلم�ة إىل كّل ش�خص 
لكي يحّل بعض املش�اكل األساس�ية. امورك 
املالية تعاني بعض الصعوبات نتيجة حس�د 

و مضايقة من هم يف محيط عملك

اليوم هناك مي�ل إىل الخالفات الزوجية؛ فكر 
قبل أن تترّصف أو تتكلّم. س�تتمّتع بالطاقة 
الطبيعية املمتازة، وجسمك سيحارب بشكل 
فّعال ضّد الهجمات املكروبية والفريوس�ية؛ 
ع�ىل أية حال، يح�ذر من العصبي�ة وأخطار 

ضغط الدّم العايل.

أبعد كّل ما تش�ك بأنه ممرض؛ أجرب نفس�ك 
عىل االبتسام! املناخ العائيل غري مريح؛ حاول 
أن تكون أكثر تواجداً من أجل األقرب واألغىل 
عىل قلبك. ابتعد ع�ن ضغوط العمل حاليا او 
تجاهلها كي ال تقع فريس�ة الضغط النفيس 

و ينعكس ذلك سلبا عىل من هم حولك

للقي�ام  إللهام�ك  بج�ّد  تعم�ل  النج�وم  إّن 
بالتغي�ريات، فليس لديك مش�كلة. فإذا كان 
هناك شخص محظوظ اليوم ، فهو أنت. تابع 
نش�اطك بشكل معتاد و تقبل نقد اآلخرين و 

اقرتاحاتهم ثم قرر انت ما نجده مناسبا

أن�ت يف م�زاج مالئ�م لعم�ل ش�اّق ج�داً، لن 
تعرف الكس�ل. كن مطمئناً ب�أّن جهودك لن 
تذهب سدى ، و ستقطف قريباً ثمار أعمالك 
الجليل�ة . لذا ال تيأس م�ن عدم ظهور نتائج 
مب�ارشة و كن ايجابيا يف التعاطي مع كل ما 

هو مناسب لك و لعائلتك

ك�ن متأك�داً أن الحياة س�تأتي بما س�تأتي 
ب�ه ، مهم�ا فعلت لذا ال ترهق نفس�ك بطلب 
املس�تحيل و اعلم ان لكل شخص استطاعته 
الت�ي يمك�ن ان يق�در عليه�ا . م�ن الناحية 
العاطفية ، حب جديد ق�د يطرق باب قلبك ، 

فال توصد الباب اليوم

ليس من الرضوري أن تب�ذل جهداً كبرياً من 
أجل أي ش�خص ألنك قد تقع يف مشاكل انت 
بغن�ى عنها من اجل اش�خاص ليس�وا اهال 
لذلك ، كن مس�تعداً للتغي�ريات املفاجئة التي 
ق�د تطرأ ع�ىل حياتك العاطفية ق�د ال تكون 

التغيريات التي تريدها 

لدي�ك فرصة فريدة لحّل بعض قضايا املايض 
، قلّب املوضوع ع�ىل كافة األوجه قبل اتخاذ 
الق�رار . رك�ود عاطف�ي يجتاح�ك اليوم ، ال 
تقل�ق فلن يط�ول األمر حتى يع�اود الربكان 
ثورت�ه . الحب الق�ادم س�يكون جامحا فال 

تحاول تقييده

ال يمكنك إال االستس�الم مل�ا يمليه عليك قلبك 
و مشاعرك ستفرض نفسها عليك و عىل من 
حولك . حاول ان تستمتع بالحياة كما هي و 
لي�س كما تريدها انت .قد يمر العمل بمرحلة 
خم�ول ، لكنها لن تطول فال تكن مس�تعجال 

لقطف ثمار عملك .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
6 ثمرة بطاطس ، مس�لوقة - 6 بيضات مسلوقة ، 
مقطعة - 1 ثمرة بص�ل مقطعة - 1 كوب كرفس 
مقطع - 1 ملعقة صغرية ملح - 2/1 كوب س�كر 
ابيض - 1 ملعقة صغرية نشا - 2/1 كوب خل - 1 
علبة لبن مبخر - 1 ملعقة صغرية مسرتدة - 4/1 

كوب زبدة - 1 كوب مايونيز
طريقة التحضري:

قوم�ي بهرس البطاط�س يف بولة كبرية الحجم ثم 
ضع�ي عليه�ا البصل و الكرف�س و امللح و البيض 

و البيض.
يف اناء عىل نار متوس�طة ضعي الس�كر و النشا و 
امللح و الخل و اللبن و املس�رتدة و قلبي جيدا حتى 
تم�ام اإلخت�الط و حت�ى يصبح القوام س�ميك ثم 

ضعي الزبدة و قلبي حتى تذوب.
ضع�ي البطاط�س ع�ىل مزي�ج اللب�ن و البصل و 
الكرف�س و قلب�ي حتى تتجانس جمي�ع املكونات 

مع بعضها.
ضع�ي الس�لطة يف الثالج�ة مل�دة س�اعتني قب�ل 

التقديم.

الفاصولياء اخلرضاء النيئة »خطر« 
عىل صحة األطفال

حذر مركز حماية املس�تهلك بوالية بافاريا األملانية من أن الفاصولياء 
الخرضاء النيئة تشكل خطراً عىل صحة الطفل.

وع�زاء ذلك إىل أنها تحتوي عىل مركب س�ام ُيعرف باس�م “فاس�ني”، 
والذي قد يتسبب يف إصابة الطفل بالتسمم يف حال تناول 5 إىل 6 أعواد 

من الفاصولياء النيئة،بسبب قلة وزن جسم األطفال.
وتتمثل أعراض التس�مم يف ش�عور الطفل بالص�داع والغثيان والتقيؤ 
واإلس�هال. ويف حال تناول كمية أكرب من ذل�ك، فقد يصل األمر إىل حد 
وف�اة الطفل، وفقا ملا ذكر موق�ع »رجيم«ولتجنب هذا الخطر، ينبغي 
سلق الفاصولياء الخرضاء ملدة ال تقل عن 10 دقائق، فبذلك يتم تدمري 

مركب الفاسني السام إىل حد بعيد.
أم�ا الفاصولياء الخرضاء املطهوة فال تش�كل خطراً ع�ىل األطفال أو 

البالغني.

الواقع االفرتايض« أمل جديد بمواجهة األلـم
أشارت مراجعة بحثية جديدة إىل أن الواقع االفرتايض قد يساعد عىل تخفيف 
األل�م، ليس فقط من خالل رصف انتباه املش�اركني في�ه عن أوجاعهم بل 
وبإح�داث تغيريات يف الدم�اغ أيضا..وقالت املراجعة التي أعادت النظر يف 6 
دراس�ات مح�دودة إن رصف االنتباه قد يلع�ب دورا يف الحد من األلم، لكن 
تكنولوجيا الواقع االفرتايض قد تس�اهم يف تغي�ريات بالجهاز العصبي عند 

استخدامها يف إعادة برمجة استجابة املرء لأللم.
وقال�ت د.أنيت�ا غوبتا من كلية وودرو ويلس�ون للش�ؤون العامة والدولية 
يف جامع�ة برنس ت�اون األمريكية »هناك حاجة إلج�راء املزيد من األبحاث 
ملعرف�ة إن كان الواقع االفرتايض فعاال بحق، فامت�الك املزيد من الخيارات 

ملعالجة األلم يبعث عىل األمل«..
وأش�ارت نتائ�ج املراجعة إىل أن الواقع االفرتايض قد يس�اعد يف ش�كل من 
أش�كال العالج الس�لوكي يقوم عىل مس�اعدة املرىض يف تغيري استجابتهم 
لأللم عندما يش�عرون به..وكتب الباحث�ون يف دورية طب األلم يقولون إن 
األم�ر يتطلب إجراء املزيد من األبحاث وس�ط مجموع�ات أكرب من املرىض 
للتوصل إىل نتائج مؤكدة بش�أن كيف يمكن للواقع االفرتايض املس�اعدة يف 

تخفيف اآلالم.

نوبل »ساخرة«.. لعلامء خارجني عن املألوف
كرم�ت جوائ�ز آي.جي )نوب�ل الس�اخرة(، علم�اء فضلوا 
س�رب غور أس�ئلة عميقة تتعلق بما إذا كانت القطط سائل 
أم جم�اد، وكيف يمكن لحمل تمس�اح أن يحس�ن الحظ يف 
املقام�رة، وعم�ا إذا كان عزف آل�ة ديدجرييدو املوس�يقية 
يمكن أن يس�اعد يف الش�فاء من الش�خري..وال تهدف هذه 
الجوائز التي أسس�ها مارك إبراهام�ز، رئيس تحرير دورية 
)البح�وث بعي�دة االحتم�ال(، لتكري�م أفضل وأس�وأ ما يف 
األبحاث العلمية، لكن لتس�ليط الضوء عىل تش�جيع الناس 

عىل »التفكري خارج الصندوق«.
وق�ال إبراهامز يف مقابلة هاتفية »نأم�ل أن يعيد هذا األمر 
الن�اس إىل العادات التي ربما كانوا يمارس�ونها عندما كانوا 
أطفاال، وه�ي االنتباه إىل األم�ور الغريب�ة والتوقف عندها 
للحظ�ة ليق�رروا ما إذا كان�ت جيدة أو س�يئة فقط بعد أن 
يأخذوا فرصة للتفكري«..وس�لم الجوائز يف دورتها السابعة 
والعرشين علماء حصلوا بالفعل عىل جوائز نوبل يف احتفال 
يف جامع�ة هارف�ارد الخميس.وقال إبراهام�ز »إنها تظهر 

أسلوبا غري معتاد يف النظر إىل األمور.

بدون تعليق

سلطة
البطاطس بالبيض

ق اليوم..
طب

طريقة فعالة ملحاربة رسطان الثدي
أكد علماء من جامعة فرايبورغ األملانية أنهم 
توصل�وا إىل نتائج جديدة تس�اعد يف محاربة 
عدد م�ن األورام الخبيثة وخصوصا رسطان 

الثدي.
وح�ول ه�ذا االكتش�اف العلمي امله�م قالوا: 
“خالل أبحاثنا التي استمرت أعواما وشملت 
آالف م�رىض الرطان، تمكنا من اكتش�اف 
نوع من الخاليا الذي يبقى يف أجس�اد املرىض 
حت�ى بع�د خضوعه�م للع�الج الكيميائ�ي. 
ه�ذه الخاليا الت�ي يطلق عليها اس�م الخاليا 
الجذعي�ة الرطاني�ة، ق�ادرة ع�ىل التحول 

إىل خالي�ا رسطاني�ة يف أي لحظ�ة، ل�ذا فإن 
السيطرة عىل عملية تطورها تمكننا من منع 
ظه�ور األورام الخبيثة”..وأضاف العلماء أن 
“األبح�اث س�اعدتنا ع�ىل اكتش�اف بروتني 
جديد يدعى KDM4، الق�ادر عىل التأثري عىل 
الرتكيب الجيني للخاليا الجذعية الرطانية، 
ومن�ع تحوله�ا إىل خالي�ا رسطاني�ة كاملة. 
التجارب التي أجريناها يف املختربات أكدت أن 
اس�تخدام هذا الربوتني ق�ادر عىل منع تطور 
العديد م�ن أن�واع األورام الخبيثة وخصوصا 

رسطان الثدي”.

سانتوريني اليونانية لؤلؤة احلب والرومانسية

س�انتوريني  جزي�رة  تع�د 
اليوناني�ة بمثاب�ة أيقونة للحب 
والرومانس�ية مل�ا تزخ�ر به من 
تب�دو  مناظ�ر طبيعي�ة خالب�ة 

وكأنها مرسومة بريشة فنان..
وتع�د جزيرة س�انتوريني لؤلؤة 
يف منطقة كيكالدس بالش�واطئ 
الس�وداء والحمراء،  الرمال  ذات 
والعديد من حمامات السباحة..

عاصم�ة  ث�ريا  مدين�ة  وتعت�رب 
الجزيرة وتقع عىل حافة منحدرة 
بش�دة نح�و البحر ع�ىل ارتفاع 
300 م�رت، وقد تم تش�يد املنازل 
عىل الصخور فتبدو كما لو كانت 
جواهر تزين تاجا ملكيا، وتش�ّع 
الزاهية  املن�ازل بألوانه�ا  ه�ذه 

نهارا، ومع غروب الشمس تغرق 
املدينة يف ضوء هادئ لطيف.

وتبدو مدينة أويا أكثر سحرا من 
ثريا، وتقع هذه املدينة يف شمال 
الجزيرة وتعرف أيضا باسم فريا، 
وتوفر هذه املدينة أفضل منصة 
لالس�تمتاع باملناظ�ر الطبيعي�ة 
الخالب�ة، ومنه�ا أط�الل قلع�ة 

أرجريي.
وتحظى الجزيرة باهتمام علماء 
اآلثار بعد أن أس�فرت حفرياتهم 
عن اكتش�اف آث�ار لواح�دة من 
أقدم الحضارات.ويسعى العلماء 
للتحق�ق مما إذا كان�ت الجزيرة 
هي ذاتها املوقع الذي غرقت فيه 

قارة أطلنطس املفقودة.
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اختصاصات املحكمة الكمركية خصوصيات رقمية لإلجيار

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديطاهر علوان 

ع�رف االختصاص بأن�ة المعيار الذي يحدد نطاق الوالي�ة القضائية  وهي 
صالحية مباش�رة الوظيفة القضائية بصوره عامة و الجهات المختصة أصال 
للنظر بجرائم الجنايات و الجنح هي محكمتي الجنايات و الجنح التي يكون لها 
االختصاص األصيل وفقا إلح�كام المادة 137/أ من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل حيث جاء فيها:
 )المحاك�م الجزائي�ة هي محكمة الجن�ح و محكمة الجناي�ات و محكمة 
التميي�ز و تخت�ص ه�ذه المحاكم بالنظر ف�ي جميع الدع�اوي الجزائية إال ما 
اس�تثني بنص خ�اص (  إال إن هذا األصل يرد عليه اس�تثناء ب�ان يخرج بعض 
الجرائم ليحدد اختصاص النظر بها إلى محاكم أخرى بموجب نصوص قانونية 
صريحة تحدد ذلك االختصاص االس�تثنائي للنظر بنوع معين من الجرائم لجة 
قضائي�ة معين�ة  إذ جاء في الم�ادة 2/ أوال من قانون مكافح�ة تهريب النفط 
و مش�تقاته رقم 41 لس�نة 2008انه : ) يحال على المحكمة الكمركية س�ائق 
المركبة أو الزورق أو ربان الس�فينة و مس�تخدمو وسائل النقل األخرى  ومن 
اش�ترك معهم ف�ي ارتكابها (  و قد يبرر اتجاه المش�رع إل�ى ذلك بالتخصص 
الذي يحتاجه من يخول النظر بهذه الدعاوى رغبة منه الخروج على األساليب 
المألوف�ة من حيث الوس�يلة  المس�تخدمة في ارتكابها أو م�ن حيث مرتكبها 
لذا يعمد المش�رع إلى إنش�اء محاك�م مختصة للنظر بنوع معي�ن من الجرائم 
كالمحكم�ة الكم�ر كية  التي أنش�اها بموج�ب القانون رقم 23 لس�نة 1984 
المع�دل. وقد انعقد االختص�اص الوظيفي للنظر بالدع�اوى المتعلقة بجرائم 
تهري�ب النف�ط ومش�تقاته  للمحكم�ة الكمركي�ة باإلضافة إل�ى اختصاصها 
ال�وارد في المادة 246 من قانون الكمارك وه�و الفصل في الدعاوى المتعلقة 
بالتهريب  و الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل 
الرس�وم الكمر كي�ة و الضرائب و التكاليف األخ�رى  و النظر في االعتراضات 
على ق�رارات  التحصيل والتغريم عمال بإحكام المادة 240 من قانون الكمارك  
و النظر في قضايا وسائل النقل التي استعملت في التهريب و كانت محورة أو 
معدة أو مس�تأجرة لهذا الغرض  و التي تم�ت إحالتها إلى المحكمة الكمر كية 

من قبل المدير العام للكمارك أو من يخوله.
ويتح�دد عمل المحكم�ة الكمركية في حدود االختص�اص المكاني  لها إذ 
توجد أربع محاكم كمركية في البالد حاليا وهي )المحكمة الكمركية للمنطقة 
الوس�طى  والمحكم�ة الكمركي�ة للمنطقة الجنوبي�ة و المحكم�ة الكمركية  
للمنطقة الش�مالية والمحكمة الكمركية للمنطق�ة الغربية( كما إن المحكمة 
الكم�ر كية تختص بتأيي�د قرار حجز األموال المنقولة و غي�ر المقولة للمتهم 
اله�ارب ف�ي القضاي�ا الكمركي�ة  و ال يج�وز للمحاك�م األخ�رى أن تنظر في 

الدعاوى التي هي من اختصاص المحكمة الكمركية.
وقد أعطى المش�رع العراقي للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة 
الممنوح�ة لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ومع 
التط�ور الهائل في إدخال البضائ�ع نجد من الضروري تعديل قانون الكمارك و 
التوس�ع في اس�تحداث المحاكم الكمركية خصوصا إن اختصاصات المحكمة 
الكمر كية هي اختصاصات كثيرة و متشعبة نجدها في أكثر من قانون و  منها 
قانون األسلحة و قانون المخدرات و المؤثرات العقلية  و لمساهمة المحكمة 

الكمركية في القضاء على التهريب و جرائم التخريب االقتصادي.

ال ت�كاد تدخل موقعا أو منّصة للتواص�ل االجتماعي إال وتمّر من خالل 
م�ا ُيع�رف بتعليمات الخصوصي�ة وكيف أنهم يحافظ�ون عليها فضال عن 
تلك المواقع التي تتعهد بحفظ معلوماتك الش�خصية التي تسّجلها أونالين 
وأنه�م لن يس�محوا باختراقها أو بيعها أو تداولها.هنا يش�عر اإلنس�ان أن 
)س�ّره في بئر( وال أحد يعرف عنه ش�يئا وال أحد يتطّفل عليه أو يس�تخدم 
معلوماته الش�خصية. ف�ي المقابل وفي إطار سياس�ات الخصوصّية التي 
تتبعها مؤسسات من طبيعة عملها التعّرف على المعلومات الشخصية تلجأ 
إلى منح األشخاص رموزا وأكوادا لغرض تمييزهم عن سواهم ولكي تبقى 
ملفاتهم مقفلة. أما إذا انتقلنا إلى منّصات التواصل االجتماعي فاإلشكالّية 
أكبر وأعقد فبس�بب كثرة الخروقات التي شهدتها هذه المنّصات من قبيل 
استخدامها لترويج العنف والكراهية والعنصرية واإلرهاب واالتجار بالبشر 
ل�م يعد ممكنا التعامل مع مالكي حس�ابات ممّوهي�ن في تلك المنصات بل 
يج�ب أن يكون�وا معّرفين وبدق�ة: أعمارهم، مهنهم، أين يعيش�ون، أرقام 
هواتفه�م وغيرها من المعلومات. من المفارق�ات مثال وفي ذروة ازدهار 
عمل المتاجرين بالبش�ر عن طريق الش�واطئ التركي�ة لتهريب الناس من 
جميع األجن�اس إلى أوروبا صارت تنتش�ر إعالنات ف�ي منصات التواصل 
االجتماع�ي صادرة عن أولئك التّجار يعرضون خدماتهم علنا وكم هو ثمن 

تهريب الشخص الواحد ويمكن اختيار نوع القارب ونوع قمصان النجاة.
لكنن�ا الي�وم أم�ام ظاه�رة أخ�رى تتعلق بقضي�ة الخصوصي�ة وهي 
المتاجرة بأكثر الخصوصيات اإلنس�انية حساسية، كانت الفكرة منطلقها 
برنامج األخ األكبر الش�هير ال�ذي ظهر إلى الوجود قب�ل أكثر من 18 عاما 
عل�ى يد الهولندي جون دي مول ثم ُعملت منه عش�رات النس�خ األميركية 
واألوربي�ة والفكرة هي معايش�ة أناس في حياتهم اليومي�ة العادية داخل 
مس�اكنهم. القصة ما لبثت أن اّتس�عت أكثر حتى صارت الحياة الشخصية 
للن�اس معروضة لإليجار م�ن خالل منصات رقمية واش�تراكات يومية أو 
ش�هرية أو س�نوية، وس�يجد عّش�اق الفضول والتلصص على حياة الناس 
وخصوصّياته�م ضالته�م هن�اك، فالكاميرات الرقمية منتش�رة في أرجاء 
المنزل ترقب أناس�ا تحّولوا بس�بب بيع خصوصياتهم إلى ما يش�به فئران 
تج�ارب يراقبه�م مش�تركون من جمي�ع الق�ارات. الكامي�رات المخترقة 
للخصوصي�ة تقدم لشاش�ات المش�تركين يوميات أناس عاديي�ن، أزواجا 
أو أصدق�اء حت�ى وهم في غرف نومه�م فضال عن هواياته�م وما يأكلون 
ويش�ربون ويلبسون والعيون المتسلّلة التي اشترت خصوصيات الناس لن 
تتوّق�ف عند حد حتى أبعد م�ا يمكن تصّوره. ما بين أولئ�ك الذين يقلقون 
عل�ى بياناته�م ومعلوماتهم الش�خصية وبين ه�ؤالء الذي�ن يبيعون أكثر 
خصوصياته�م حساس�ية ثّمة مس�افة تكش�ف ما آل�ت إليه حي�اة الناس 
وخصوصياتهم التي يظنون حقا أنها محفوظة والسّر في بئر، بينما واقعيا 
صارت الحواجز التي تتعلق بالخصوصية والمعلومات الش�خصية تتضاءل 
بس�بب سهولة التوصل إلى تلك المعلومات والتداخل مع الحياة الشخصية، 
بل إن )الخوارزميات الصديقة( صارت لوحدها كافية لتعّقبك وتذكيرك بما 
ترغ�ب في خدمة مجانية في ش�كل إعالنات وتنويه�ات صغيرة، لكنها في 

الواقع عملية اختراق معلنة وواسعة النطاق للخصوصية.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

امرأة هندية لـم تأكل منذ 60 عامًا

أثبت�ت ام�رأة هندية أن ال أحد يموت من الجوع، حيث اس�تطاعت 
البقاء على قيد الحياة بعد ان فقدت شهيتها منذ 60 عاما. 

وقصة هذه المرأة، البالغة م�ن العمر 75 عاما بدأت بعد إصابتها 
بالتيفوئي�د ولم تع�د قادرة على إبقاء أي ش�يء ف�ي معدتها، ما 
دفعه�ا إل�ى فق�دان الش�هية. ووفق صحيف�ة »دايلي مي�ل« فإن 
ساراس�واتي باي، تعيش حياة عادية، وتتناول في االسبوع موزة 
واح�دة وتعي�ش على الماء والش�اي فق�ط. والتيفوئيد، يس�مى 
بالحم�ى التيفي�ة، وهو م�ن أقدم األم�راض التي الزم�ت وجود 
اإلنس�ان. وقد أثبت العلماء أن اإلنسان أصيب بالحمى التيفية منذ 
200,000 س�نة. ومن المهم معرفة أن العائل الوحيد لهذا المرض 
ه�و اإلنس�ان تماما كمرض ش�لل األطف�ال، لذلك فم�ن الممكن 
الس�يطرة عليه إال أن ظروف الفقر والفوضى التي تضرب معظم 
أنحاء العالم تحول دون ذلك كما أن هناك سببا آخر مهما وهو أنه 
يوج�د أكثر من ألف نوع من البكتيريا المس�ببة لهذا المرض لذلك 

فتطوير األمصال في هذا االتجاه عملية شاقة.

اخترع�ت ش�ركة »ش�فابي« الروس�ية نظام�ا آلي�ا 
أوتوماتيكي�ا من ش�أنه مراقبة وتش�خيص أمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموية..وتعتزم الش�ركة تطبيق 
هذا النظام ليشمل كافة مستشفيات روسيا ورابطة 

الدول المستقلة.
وقال ناطق باس�م ش�ركة »روس�تيخ« الروسية في 

حدي�ث صحف�ي أدلى ب�ه، يوم 
لوكال�ة  15 س�بتمبر،  الجمع�ة 
»ت�اس« عل�ى هام�ش مؤتم�ر 
للتكنولوجيات  مي�د«  »بيوتي�خ 
المذك�ور  النظ�ام  إن  الطبي�ة 
اآلل�ي«  ب�«الطبي�ب  المس�مى 
تش�خيصا  أوتوماتيكي�ا  يق�دم 
طبيا للم�رض بناء على مخطط 
نبض�ات القلب، ويقت�رح أفضل 
طريقة للع�الج. وأضاف أن تلك 
التكنولوجيا طبقت في 14 إقليما 
كازاخس�تان.. ودول�ة  روس�يا 

وأوضح الناط�ق أن نواة النظام 
تتكون من جهاز تخطيط القلب 
 12 ل�ه  الالس�لكي  الكهربائ�ي 
قناة، ولديه قدرة على فك شفرة 
نتائ�ج الفح�ص. وع�الوة على 

ذلك، تس�تخدم في نظام »الطبيب اآللي« تكنولوجيا 
ال�ذكاء االصطناعي الق�ادرة على القيام بالتفس�ير 

األوتوماتيكي لمخطط نبضات القلب.
ويمتلك النظ�ام 500 ألف نموذج لمختلف مخططات 
والتش�خيص  التحلي�ل  عليه�ا  يق�وم  الت�ي  القل�ب 

األوتوماتيكيْين وتقديم توصيات بأفضل عالج.

ق�ال الدكتور هلموت ليدر أس�تاذ علم النفس بجامعة 
فيين�ا: »إن جاذبي�ة الوج�ه تع�د واح�دة م�ن أه�م 
الخصائص الفيزيائية التي يمكن أن تؤثر على اختيار 
الشريك.. لذلك، أردنا أن نعرف كيف يمكن للموسيقى 

أن تغير تصور هذه الميزة«.
وأوضح الباحثون امتالك الموسيقى لجانب اجتماعي 

ق�وي، يجعل م�ن المرج�ح أن يكون االس�تماع إليها 
ل�ه تأثير على كيف نرى وج�وه اآلخرين وكيف ندرك 
جاذبيتهم. وقد أجريت الدراس�ة على 96 مشاركا من 
الجنس�ين، بواقع 64 ام�رأة و32 رجالً، وتم تقس�يم 
النس�اء إلى مجموعتي�ن؛ اعتماداً على م�ا إذا كن في 
مرحلة خصبة، أم ال.. وكان لكل من الرجال والنس�اء 
الموس�يقى،  ف�ي  مماثل�ة  أذواق 
مماث�ل،  الموس�يقي  والتدري�ب 

ونفس الحالة االجتماعية.
ويع�رض جمي�ع المش�اركين في 
الدراس�ة ألج�زاء م�ن مقطوعات 
للعاطف�ة  مثي�رة  موس�يقية 
بص�ورة مختلف�ة، وبع�د التعرض 
للموس�يقى، تم عرض صور لوجه 
عل�ى  محاي�دة  بتعبي�رات  رج�ال 
النس�اء المش�اركات في الدراسة، 
وطلب منه�ن تقييم م�دى جاذبية 
وجوه ه�ؤالء الرجال على مقياس 

من سبع نقاط..
وأش�ار الباحث�ون إل�ى أن النس�اء 
اللوات�ي اس�تمعن إلى الموس�يقى 
وج�دن مي�اًل إل�ى تقيي�م وج�وه 

الذكور على أنها أكثر جاذبية 

»الطبيب اآليل« يعالج أمراض القلب سامع املرأة للموسيقى جيعل الرجل أكثر جاذبية

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير عكاشات يف حمافظة االنبار


