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ص4 إيـران: صـوارخيـنـا غـيـر قـابـلـة للـتـفـاوض

السـيـد الـحـكـيـم يـرفـض تـأجـيـل االنـتـخـابـات

اخلميس املقبل.. املرور تبدأ بتثبيت لوحات السيارات اخلصويص
البصـرة »خـالـيـة« مـن األمـوال وتـعـانـي »أزمـة خـانـقـة«

ص4 سناتور مجهوري:  ترامب يدفعنا إىل حرب عاملية ثالثة

احلكومة تالحق »أموال« هربت من مسؤولني أكراد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتخ�ذت الحكومة االتحادية، أمس االثنني، 
خطوات جديدة ضد س�لطات اقليم كردستان 
ع�ى خلفي�ة االس�تفتاء ال�ذي أج�ري نهاية 
الش�هر امل�ايض، فيما أش�ارت إىل أّنه�ا تتابع 
مص�ر اموال النفط التي تذهب إىل حس�ابات 
مس�ؤويل االقليم يف الخارج واسرتدادها. وقال 
بي�ان رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي عقب 
اجتم�اع للمجل�س ال�وزاري العراق�ي لألمن 
الوطني،  وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان الق�وات األمنية تقرتب م�ن »تحرير 
كام�ل االرايض العراقي�ة وس�حق عصاب�ات 

االولوي�ة  أّن  إىل  الفت�اً  االرهابي�ة«،  داع�ش 
مازال�ت للمعرك�ة وهزيمة االره�اب وتحرير 
االرايض وتأم�ني الحدود.وأش�ار البيان إىل أّنه 
»فيما يخص االس�تفتاء غر الرشعي يف اقليم 
كردس�تان فقد تابع املجل�س تنفيذ القرارات 
السابقة للمجلس الوزاري واالجراءات املتخذة 
واالس�تمرار به�ا اضاف�ة إىل اتخ�اذ اجراءات 
جدي�دة إلعادة الس�لطة االتحادي�ة يف االقليم 
واملناط�ق املتن�ازع عليها م�ع التأكيد عى أن 
ه�ذه االجراءات ليس�ت عقابية او بالضد من 
املواطن الك�ردي انما ه�ي ملصلحته«.وبحث 
املجل�س الدع�وى الت�ي رفعها االدع�اء العام 
ملالحق�ة موظف�ي الدول�ة ضم�ن االقليم من 

الذي�ن نف�ذوا اج�راءات االس�تفتاء املخالفة 
لق�رارات املحكمة االتحادية، مبين�ًا ان هناك 
قائمة من االسماء املتهمة تم إعدادها التخاذ 
االج�راءات القانونية بحقهم.وأش�ار املجلس 
إىل أّن�ه »تابع االجراءات الت�ي تم اتخاذها من 
قبل فريق اس�رتداد االم�وال العراقية بمتابعة 
حسابات اقليم كردستان وحسابات املسؤولني 
يف االقلي�م ممن تودع ام�وال تصدير النفط يف 
حساباتهم وعرض تقرير اللجنة املكلفة بهذا 
امللف والذي تضمن العدي�د من القرارات التي 
ستساهم باسرتداد االموال العراقية ومالحقة 

الفاسدين«.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

املكلف�ة  الفرنس�ية  الوزي�رة  أك�دت 
بالش�ؤون األوروبي�ة نت�ايل ل�وازو، أم�س 
االثن�ني، أن بالدها لن تع�رتف بكتالونيا يف 
حال إعالن اإلقليم اإلس�باني استقالله من 

جانب واحد.
وقال�ت ل�وازو إن�ه »حت�ى إذا افرتضنا 

حص�ول االعرتاف باس�تقالل املنطقة وهو 
أمر غر وارد فإن النتيجة الفورية ستكون 

أن كتالونيا خارج االتحاد األوروبي«.
وأضاف�ت أن »األزمة بحاج�ة لحل عرب 
الح�وار عى جميع املس�تويات السياس�ية 
اإلسبانية«، مشرة إىل أن اتخاذ قرار رسيع 
بشأن االعرتاف باالستقالل من جانب واحد 

سيكون بمثابة الهروب من املسؤوليات.

يذك�ر أن كتالونيا أجرت اس�تفتاء عى 
االنفص�ال ع�ن إس�بانيا وصفت�ه حكومة 
مدريد ب�«غ�ر القانون�ي«، فيما أوضحت 
النتائج األخرة التي نرشتها حكومة اإلقليم 
أن 43 يف املئة شاركوا يف االستفتاء أي 2.28 
مليون ش�خص ليفوز )نع�م( ب�90.18 يف 
املئة من األص�وات ويحصل )ال( عى 7.83 

يف املئة.

فرنسا: لن نعرتف بـ »دولة كاتالونيا«

أصدرت تعليمات بشأن شركات االتصال وأعدت قائمة باحملرضني واملشاركني باالستفتاء

جتار السعودية يشعرون بـ »اإلغراء« جتاه السوق العراقي ويودون االستثامر فيه

الوكيل االداري لوزارة النقل
 يبحث مع نواب يف الربملان املشاريع 

املستقبلية للوزارة

حمافظ البرصة يدعو رجال األعامل 
يف أملانيا إىل دخول السوق البرصي 

بمجال االستثامر
ص6ص6

»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عند تعـاقـب الشـدائـد تظهر 
فضائل اإلنسان

ص3مفوضية االنتخابات تتحدث عن »منعطف« وتدعو الربملان لإلرساع باختيار جملس هلا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 اجلزائر تتحرك لتنحية بوتفليقة من احلكم
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جنايات البرصة حتكم باإلعدام عىل متهم باقتحام مدرسة وقتل وإصابة معلمني بداخلها
         بغداد / المستقبل العراقي

محكم�ة  رئاس�ة  يف  اإلعالم�ي  املكت�ب  أعل�ن 
اس�تئناف الب�رة االتحادي�ة، أم�س االثن�ن، أن 
محكم�ة الجناي�ات يف املحافظ�ة أص�درت حكم�اً 
باإلع�دام بحق متهم باالش�راك يف جريمة س�طو 
مس�لح عىل مدرس�ة يف قضاء أبي الخصيب، مبينا 

انه قام بقتل وإصابة عدد من العاملن فيها.
وذكر املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه أن »محكم�ة الجناي�ات يف الب�رة 
أص�درت حكماً يق�ي باإلعدام ش�نقاً حتى املوت 
بحق متهم اس�تناداً ألحكام امل�ادة 406 من قانون 
العقوبات، وبداللة مواد االشراك 47 و48 و49 من 
نفس القانون، وبداللة األمر رقم 3 لس�نة 2004«، 
مبيناً أن »الحكم صدر بحق املتهم لقيامه باالتفاق 
واالشراك مع متهمن آخرين يف )29 تموز 2015( 
باقتحام مدرس�ة البهادرية يف قضاء أبي الخصيب 
بقصد رسق�ة رواتب املعلمن يف املدرس�ة، وإطالق 
النار عىل املعلمن، ما أدى اىل مرع اثنن وإصابة 

أربعة بجروح«.

ولفت املكتب اإلعالمي اىل أن »املحكمة سبق وأن 
أصدرت حكماً يق�ي باإلعدام بحق متهمن اثنن 
يف نفس القضية، وبع�د القبض عىل املتهم املذكور 
تمت احالته اىل محكمة الجنايات املختصة، مضيفاً 
أن »املحكم�ة احتفظت للمدعن بالحق الش�خيص 
واملصابن ح�ق مراجعة املحاك�م املدنية للمطالبة 

بالتعويض«.
يش�ار اىل أن مديرية الربية أعلنت يف )29 تموز 
2015( ع�ن مقت�ل معل�م وإصابة مدير مدرس�ة 
ومعاون�ه ومعلم آخ�ر وحارس بج�روح من جراء 
إط�الق عصابة للس�طو املس�لح الن�ار عليهم عند 
اقتحامها مدرس�ة البهادري�ة االبتدائية الواقعة يف 
قضاء أب�ي الخصيب يف أثن�اء توزي�ع الرواتب، ثم 
أعلنت نقابة املعلمن يف )30 تموز 2015( عن وفاة 
معاون مدي�ر املدرس�ة متأثراً بجروح�ه، ويف )31 
تم�وز 2015( أعلنت الق�وات األمنية القاء القبض 
ع�ىل متهمن بارت�كاب الجريمة، ويف )11 ش�باط 
2016( أعل�ن مصدر قضائي مخ�ول بأن محكمة 
الجنايات أصدرت حكماً باإلعدام ش�نقاً بحق عدد 

من املتهمن يف ارتكاب الجريمة.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة الرقاب�ة املالي�ة ومتابع�ة 
التخصيص�ات يف مجل�س محافظة البرة، 
أمس االثت�ن، أن املحافظة تعاني من »أزمة 
مالية خانقة« تس�ببت بتده�ور أداء الدوائر 
الحكوم�ة  داعي�ة  املحافظ�ة،  يف  الخدمي�ة 

املركزية اىل رصف أموال للمحافظة.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« عن 
رئيس اللجن�ة أحمد الس�ليطي إن »البرة 
تعاني م�ن أزمة مالي�ة خانقة ج�داً بعد أن 
قامت الحكومة االتحادية بإلغاء مخصصات 
الب�رودوالر وع�دم منح املحافظ�ة أي يشء 
م�ن الرس�وم والرضائ�ب وإي�رادات املنافذ 

الحدودية«.
وأشار الس�ليطي إىل أن »الدوائر املختلفة 
االداء  يف  الب�رة تواج�ه تراجع�اً ح�اداً  يف 
انعكس بش�كل خطري عىل جميع القطاعات 
الخدمية، وبخاصة قطاعات الصحة والربية 
والبلدي�ات، وذل�ك ألن الدوائ�ر ب�ال موازنات 
تش�غيلية، والحكوم�ة املحلية عاج�زة مالياً 

عن تقديم الدعم لها«.
الظل�م  »ه�ذا  أن  اىل  الس�ليطي  ولف�ت 
ال�ذي تواجه�ه الب�رة من أس�بابه ضعف 
املفاوض�ن م�ن املحافظ�ة م�ع الحكوم�ة 
االتحادي�ة«، مضيفاً أن »مجل�س املحافظة 
بص�دد عقد جلس�ة بع�د يومن س�وف يتم 
خالله�ا االتف�اق ع�ىل مطال�ب موجه�ة اىل 
الحكومة االتحادية، حيث أن املجلس يطمح 
اىل الضغ�ط ع�ىل الحكوم�ة االتحادي�ة ملنح 

البرة تخصيصاتها املالية«.

وأشار رئيس لجنة الرقابة املالية ومتابعة 
التخصيص�ات، اىل أن »الحكوم�ة االتحادية 
أعدت مس�ودة قانون املوازن�ة العامة للعام 
املقبل 2018 دون أن تأخذ رأي املحافظات«، 
معت�راً أن »الحكوم�ة االتحادي�ة إذا كان�ت 
تم�ارس الوصاي�ة به�ذه الطريق�ة بذريعة 
وجود فس�اد فعليها محاكمة الفاسدين بدل 

حرمان البرة من حقوقها املالية«.
يذك�ر أن محافظ�ة الب�رة تعان�ي منذ 
أواخ�ر ع�ام 2015 أزم�ة مالية ح�ادة وغري 
مس�بوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت 
العدي�د م�ن الدوائر الحكومية ش�به عاجزة 
ع�ن القيام بواجباتها، كم�ا توقفت عرشات 
املشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت 
الحكومة املحلية يف مناسبات عديدة الحكومة 
االتحادية برف مس�تحقات املحافظة عن 
األع�وام األربع�ة املاضية، ول�م تحصل منها 
إال ج�زء قليل بس�بب األزمة املالي�ة، وخالل 
األش�هر القليلة املاضية ب�رزت تداعيات تلك 
األزم�ة بش�كل أكث�ر وضوحاً وخط�ورة، إذ 
انعكس�ت عىل جميع األنش�طة والقطاعات 
الخدمية دون استثناء، ومن أخطر تداعياتها 
نقص األدوية املنقذة للحياة يف املستشفيات 
العامة، ومنها مستشفى الطفل التخصيص 
الذين يعاني املس�تفيدون من�ه من األطفال 
املصابن بالرسطان من عدم توفر العالجات 
واملستلزمات الطبية، األمر الذي اضطر أهايل 
املحافظ�ة اىل جم�ع ترع�ات، فيم�ا أعلنت 
مديري�ة الربية يف البرة قبل أيام قليلة عن 
افالسها، وحذرت من انهيار العملية الربوية 

بالكامل.

جملس احملافظة طالب احلكومة االحتادية بصرف ختصيصاتها

البرصة »خالية« من األموال وتعاين »أزمة خانقة«

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مرف الرافدين، أم�س االثنن، ان ارصدة 
الزبائن يف افرعه ب املوصل مضمونة، مشرية اىل انه تم 
تاهيل اربعة فروع يف املدينة. وقالت مديرة املرف 
خولة طالب جبار يف مؤتمر صحايف عقدته يف مبنى 
امل�رف ان »ارص�دة الزبائ�ن يف افرعن�ا باملوصل 
مضمونة وال خوف عليها«، مشرية اىل ان »املرف 
ال يتخىل عن زبائنه حتى ولو كانت الكلفة كبرية«. 
واضافت جبار ان »بعض الفروع التابعة للمرف 
عملت تحت س�يطرة داعش وتم تحريك حس�ابات 
ه�ذه املصارف وان معظ�م البيانات دمرت خاصة 
يف الجانب االيمن من املدينة اال ان الحسابات لهذه 
املص�ارف لدينا كاملة ومحفوظة«، مبينة انه »يتم 
االن تدقيق حس�اباتها وبش�كل متوازي مع االمور 
الهندس�ية واالدارية«. وتابعت جبار انه »تم تاهيل 
اربعة اف�رع يف املوصل ومنها فرع بجامعة املوصل 
والثان�ي يف برطلة والثال�ث يف الحمدانية والرابع يف 
تلكيف«، الفت�ة اىل ان »املصارف س�تبارش بعملها 
ونح�ن بصدد حصول موافق�ة البنك املركزي لهذه 
الف�روع«. واعلن البنك املرك�زي يف 17 ايار 2017، 
ان ع�دد ف�روع املص�ارف التي اس�تولت عصابات 
»داع�ش« عىل موجوداته�ا النقدية وغ�ري النقدية 
والواقع�ة ضم�ن املحافظات الت�ي احتلها التنظيم 
بلغ�ت 121 فرع�ا تابع�ة للمص�ارف الحكومي�ة 

بضمنها فرع البنك املركزي املوصل    .

مرصف حكومي: ارصدة الزبائن 
يف افرعنا باملوصل مضمونة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائب قائد عمليات نينوى كريم الشوييل، 
أم�س االثنن، ان وضع مناط�ق غربي املحافظة 
مس�تقر، وأن الجهات الخدمية ب�ارشت أعمالها 
إلعادة الحياة لها تدريجيا. وقال الش�وييل، خالل 
جول�ة له يف منطق�ة املهلبية بالق�رب من تلعفر 
غربي نينوى، إن »قاطع العمليات يف غرب تلعفر 
مستقر«. وأضاف أن »املنطقة خاضعة لسيطرة 
الجيش والرشطة والحشد الشعبي، وهي مؤمنة 
بشكل كامل«. وبن أن »الجهات الخدمية بارشت 
أعماله�ا يف تل�ك املنطق�ة إلعادة الحي�اة، بعد أن 

كانت معقال بارزا لعنارص داعش«.

عمليات نينوى: الوضع غريب املحافظة مستقر 
واجلهات اخلدمية بارشت أعامهلا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة امل�رور العامة، أم�س االثنن، 
ع�ن موع�د تثبيت لوح�ات الس�يارات الخصويص 
يف بغ�داد، فيم�ا اش�ارت اىل انه س�يتم االعالن عن 

لوحات سيارات االجرة يف وقت الحق.

وق�ال العمي�د عم�ار وليد م�ن اع�الم املديرية 
ان »ع�ىل اصحاب املركب�ات الخص�ويص يف بغداد 
مراجعة مواقع التس�جيل بالحس�ينية والتاجيات 
لتثبيت لوحات الخصويص ابتداء من يوم الخميس 
القادم«، مبينا ان »تثبيت اللوحات سيكون صباحا 

ومساء وحتى يومي الجمعة والسبت ايضا«.

واض�اف ولي�د ان »ذلك ج�اء بع�د االنتهاء من 
طبع اللوحات«، مش�ريا اىل انه »سيعلن عن موعد 

مراجعة اصحاب مركبات االجرة الحقا«.
وأعلن مدير املرور العامة اللواء عامر العزاوي، 
يف 2 ترشي�ن االول 2017، ع�ن املب�ارشة بطباع�ة 

لوحات املركبات يف بغداد واملحافظات.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن النائب عن محافظة نينوى 
احم�د الجرب�ا، أم�س االثن�ن، عىل 
الوزراء  اس�تحصال موافقة رئي�س 
بنق�ل النازحن العراقن يف س�وريا، 
الفت�ا اىل ان العائ�ق الوحيد يكمن يف 

توف�ري الحماي�ة للرتل.وق�ال الجربا 
يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف مبنى 
الرمل�ان »اس�تطعنا الحص�ول ع�ىل 
موافقة رئيس الوزراء بش�ان قضية 
نق�ل النازحن م�ن املع�ر الحدودي 
م�ع س�وريا ع�ن طري�ق قري�ة ام 
الذبيان ومرورا بناحية القحطانية«.

موكدا ع�ىل »اس�تكمال التحضريات 
لنق�ل النازحن العراقين يف س�وريا 
والعائ�ق الوحيد هو توف�ري الحماية 
لرت�ل النازحن النه س�تنطلق يوميا 
من مخيم الهول يف سوريا ما يقارب 
25 اىل 40 س�يارة وه�ي تحتاج رتل 
عس�كري ملرافقتهم وكذلك طائرات 

مروحي�ة وص�وال ملخيم�ات القيارة 
نطم�ن   « العليل«.وتاب�ع  وحم�ام 
ان  الس�ورية  االرايض  يف  نازحين�ا 
االس�تعدادات اكتملت لنقل النازحن 
عر املنفذ السوري من جهة قرية ام 
الذيبان وخالل االسبوع الحايل سيتم 

نقل اول وجبة ».

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم الحربي، أم�س االثنن، 
عن تدمري معس�كر صحراوي مم�وه ل�«داعش« 
بقصف جوي غرب�ي االنبار. وقالت الخلية يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »رصد 

معس�كر كبري لعصابات داع�ش االإرهابية مموه 
وعىل ش�كل ش�قوق تم حفرها يف الصحراء، فقام 
طريان الجيش بمهاجمة املعس�كر يف منطقة كيلو 
160 ويبعد عن الطريق الدويل 40 كم غربا ويف عمق 
صحراء االنب�ار«. وأضافت، »ت�م تدمري 15 عجلة 
و 3 مول�دات كهرب�اء كبرية وح�رق خيم بأحجام 

مختلف�ة وح�رق مجموعة كب�رية م�ن االطارات 
مغطاة بغطاء للتمويه، فضال عن حرق 10 براميل 
وقود«، مشرية اىل »وجود شقوق بأعماق كبرية يف 
الت�الل املج�اورة وبأعماق كبرية تح�وي حاويات 
كب�رية ت�م توجيه رتل م�ن قواتنا البطل�ة باتجاه 

املعسكر للسيطرة عليه«. 

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الق�وة الجوي�ة العراقية، 
أمس االثنن، ع�ن العثور عىل جثتي 
طيارين استش�هدا يف الحويجة العام 
املايض، فيما اش�ارت اىل أن »داعش« 

كان قد أخفى الجثتن.
وقال�ت الق�وة الجوي�ة يف بي�ان 

صحايف تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إنه »ت�م العث�ور عىل 
جثام�ن الش�هداء الطياري�ن الذين 
تحط�م طائرته�م  آث�ر  أستش�هدوا 
 208  Cessna Caravanن�وع م�ن 
بتاري�خ 2016/3/16 يف الحويجة«، 
موضح�ة أن�ه »تم تنفي�ذ واجب من 
قب�ل أبطال الق�وة الجوي�ة وطريان 

الن�اس  م�ع  وبالتع�اون  الجي�ش 
الرشفاء الذي�ن يعلمون باملكان الذي 
الجثم�ان  بإخف�اء  الدواع�ش  ق�ام 
أن  الجوي�ة،  الق�وة  فيه«.واضاف�ت 
»الشهداء هم الش�هيد البطل العميد 
الطي�ار عيل فلي�ح حس�ن العبودي، 
والش�هيد البطل الطيار الرائد محمد 
الش�يخيل«. رزوق�ي  الوه�اب  عب�د 

وكان تنظيم »داع�ش« زعم، يف )16 
اذار 2016(، بأن عنارصه أس�قطوا 
طائ�رة عس�كرية من نوع سيس�نا 
208 كاراف�ان تابع�ة لس�الح الج�و 
العراقي كانت تنفذ مهام اس�تطالع 
ومراقبة يف س�ماء قض�اء الحويجة 
جن�وب غرب�ي كرك�وك، م�ن خالل 
قصفها بقذائف من مدفع عيار 57.

         بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكم�ة تحقيق البرة الثالث�ة اعرافات متهمن 
احدهم موظف يف ميناء أم قر يقومون بإدخال الس�يارات إىل 

العراق عن طريق معامالت كمركية مزورة .
وقال املتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء األعىل القايض 
عبد الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه إن »قس�م مكافحة إجرام البلدة يف أم ق�ر ألقى القبض 
ع�ىل مته�م بحوزت�ه معامالت كمركي�ة مزورة تخ�ص إدخال 

سيارات إىل العراق«. 
وأوض�ح بريق�دار أن »االعرافات ق�ادت إىل متهمن آخرين 
أوضحوا كيفية إدخال الس�يارات اىل البالد بطرق غري رشعية«، 
الفتا إىل أن »املهربن كش�فوا عن قيامهم بإدخال السيارات عن 
طري�ق ميناء ام قر بالتعاون م�ع موظفي الرصيف 18 الذي 

تم إلقاء القبض عىل احد املوظفن املتهمن فيه«.
وفيما أش�ار اىل أنه »تم ضبط سيارة }كيا{ صالون ال تحمل 
مستمس�كات تخ�ص إدخاله�ا العراق«، أف�اد ب�أن »املحكمة 
ماضية يف إكمال إجراءات التحقيق وإحالة املتهمن إىل محكمة 

املوضوع«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية، أمس االثنن، عن وجود 6 منتس�بن 
»فضائين« يعملون ضمن حماية ديوان الوقف السني يف قاطع 
حماية منش�آت األعظمية، مؤكدة عزمها عىل مكافحة ظاهرة 

التسيب من الدوام والواجبات.
وقال�ت الداخلية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إنه »بن�اء عىل توجيه�ات املفت�ش العام لل�وزارة محمد 
مه�دي مصطفى، تمكنت املفارز التفتيش�ية يف مديرية حماية 
املنشآت والشخصيات التابعة ملديرية بغداد من اكتشاف وجود 
6 منتس�بن )فضائين( يعمل�ون ضمن فصي�ل حماية ديوان 

الوقف السني يف قاطع حماية منشآت األعظمية«.
واش�ار اىل ان »املديري�ة قام�ت بتدقيق س�جالت الواجبات 
وس�جل حرك�ة األس�لحة لعدد م�ن األش�هر الس�ابقة وإجراء 
التعداد عىل املنتس�بن املوجودين، حيث تأكد لها أن 6 منتسبن 

من فصيل الحماية مترسبن من الدوام )فضائين(«.
اىل ذل�ك قّدمت املف�رزة تقريراً بالقضي�ة اىل مديرية تفتيش 

بغداد التخاذ االجراءات القانونية واالدارية فيها.
يذكر أن املفتش العام لوزارة الداخلية وجه مديريتي تفتيش 
بغداد واملحافظات بمتابعة دوام العاملن ضمن مفاضل الوزارة 

لكشف املترسبن والفضائين منهم.

         بغداد / المستقبل العراقي

أنق�ذ حارس أمن�ي طالبة من املوت بع�د اصابتها بطلق نار 
عشوائي يف النجف االرشف.

وأفاد بيان لوزارة الربية، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان »مديري�ة تربي�ة النجف األرشف كش�فت ع�ن تعرض 
اح�دى طالبات مدرس�ة بيت النب�وة إلطالق نار عش�وائي من 
قبل احد س�اكني حي الجزيرة، مما أسفر عن اصابتها بجروح 

خطرية«.
وأشار اىل ان« تفاني الحارس االمني الخاص باملدرسة والذي 

كان متواجداً ساعتها كان له دور كبري يف انقاذها«.
الكب�ري  لش�عوره  وتأكي�داً  »الح�ارس  إن  البي�ان  وتاب�ع 
باملس�ؤولية، قام بنقل الطالبة بالرسعة املمكنة اىل مستش�فى 

الحكيم وتم اجراء العملية لها وهي اآلن بصحة جيدة«.
واك�د ان »وزي�ر الربية محمد اقب�ال ثمن ال�روح الوطنية 
العالية والشعور الكبري باملس�ؤولية الذي يحمله هذا الحارس، 

والذي كان له دور كبري يف انقاذ الطالبة«.

تصديق اعرتافات مهريب سيارات
 عرب ميناء أم قرص

الداخلية تكشف عن »فضائيني« 
يف محاية الوقف السني

النجف: حارس أمني ينقذ طالبة
 من »موت حمقق«

نائب استحصال موافقة رئيس الوزراء عىل نقل النازحني
 العراقيني من سوريا

اإلعالم احلريب تعلن تدمري معسكر صحراوي لـ »داعش« بقصف جوي يف االنبار

القوة اجلوية تعلن العثور عىل جثتي طيارين استشهدا يف احلوجية العام املايض

اخلميس املقبل.. املرور تبدأ بتثبيت لوحات السيارات اخلصويص 
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدين، أم�س االثنني، عن ق�رب اطالق 
س�لف للمتقاعدين، مبينا ل�ن مقدار الس�لفة تبلع ثالثة 

ماليني وبفائدة %7.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« عن مدي�رة املرف 
خول�ة طالب جب�ار انه »س�يتم قريبا جدا اطالق س�لف 
اىل املتقاعدي�ن تبلغ ثالثة ماليني دينار ملدة ثالثة س�نوات 

وبفائدة %7«.
واضاف�ت ان »ذل�ك جاء بع�د الحصول ع�ى املوافقة من 
الجهات املعنية«، مش�را اىل ان »هذه نس�بة الفائدة هي 
اقل كلف�ة ممكن ان يأخذها امل�رف، وممكن تنخفض 

مستقبال«.

مرصف الرافدين يعلن عن قرب اطالق سلف للمتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتخذت الحكومة االتحادية، أمس االثنني، 
خطوات جديدة ضد سلطات اقليم كردستان 
ع�ى خلفي�ة االس�تفتاء الذي أج�ري نهاية 
الش�هر املايض، فيم�ا أش�ارت إىل أّنها تتابع 
مصر اموال النفط التي تذهب إىل حس�ابات 

مسؤويل االقليم يف الخارج واسرتدادها.
وقال بيان رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
عق�ب اجتم�اع للمجل�س ال�وزاري العراقي 
لألمن الوطني،  وتلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان القوات األمني�ة تقرتب من 
»تحري�ر كام�ل االرايض العراقي�ة وس�حق 
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة«، الفت�اً إىل أّن 
االولوية مازالت للمعرك�ة وهزيمة االرهاب 
الحدود.وأش�ار  وتأم�ني  االرايض  وتحري�ر 
البي�ان إىل أّن�ه »فيما يخص االس�تفتاء غر 
الرشعي يف اقليم كردستان فقد تابع املجلس 
تنفي�ذ القرارات الس�ابقة للمجلس الوزاري 
واالج�راءات املتخذة واالس�تمرار بها اضافة 
إىل اتخ�اذ اج�راءات جديدة إلعادة الس�لطة 
االتحادي�ة يف االقليم واملناطق املتنازع عليها 
م�ع التأكيد ع�ى أن هذه االجراءات ليس�ت 
عقابية او بالضد من املواطن الكردي انما هي 
ملصلحته«.وبحث املجلس الدعوى التي رفعها 
االدعاء الع�ام ملالحقة موظفي الدولة ضمن 
االقليم من الذين نفذوا اجراءات االس�تفتاء 
املخالفة لقرارات املحكم�ة االتحادية، مبيناً 
ان هن�اك قائم�ة م�ن االس�ماء املتهم�ة تم 
إعدادها التخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

وأش�ار املجلس إىل أّنه »تابع االجراءات التي 
ت�م اتخاذها من قبل فريق اس�رتداد االموال 
العراقية بمتابعة حس�ابات اقليم كردستان 
وحس�ابات املس�ؤولني يف االقليم ممن تودع 
ام�وال تصدير النفط يف حس�اباتهم وعرض 
تقرير اللجنة املكلفة بهذا امللف والذي تضمن 
العديد من القرارات التي ستساهم باسرتداد 

االموال العراقية ومالحقة الفاسدين«.
ومن جهة اخرى، اصدر املجلس الوزاري 
لألم�ن الوطن�ي ق�رارا ب�ان تكون ش�بكات 
االتص�االت للهوات�ف النقالة تحت الس�لطة 
االتحادية ونقلها إىل بغداد من اقليم كردستان 

الذي تم�ر عرب اراضيه.وناقش املجلس طلب 
الحكومة رس�مياً من اي�ران وتركيا التعامل 
م�ع الحكوم�ة االتحادية حراً بم�ا يتعلق 
باملنافذ الحدودية لهما مع اقليم كردس�تان 
وغلق جميع املنافذ مع هاتني الدولتني لحني 

تس�لم ادارتها من قبل الحكوم�ة االتحادية 
اضاف�ة إىل ايق�اف كل التعام�الت التجارية 
وبالخص�وص الت�ي تتعلق بتصدي�ر النفط 
وبيعه مع اقليم كردس�تان، وان يتم التعامل 
يف هذا امللف مع الحكومة العراقية االتحادية 

ح�را كما اصدر املجلس قرارات واجراءات 
اخرى يف هذا الصدد.

وج�اءت ق�رارات مجلس االم�ن الوطني 
بمثابة بع�د يوم واحد م�ن محاولة بارزاني 
تمري�ر االس�تفتاء وذل�ك من خ�الل لقاءه 

نائبي رئيس الجمهورية اياد عالوي واسامة 
النجيف�ي اضاف�ة إىل رئي�س الربملان س�ليم 
الجبوري.وخالل جلسة الربملان أنس االثنني، 
وج�ه الن�واب استفس�ارات للجب�وري ع�ن 
دواف�ع واهداف لقائه م�ع بارزاني يف اربيل، 
فعل�ل األخر األم�ر بالقول أّن ذل�ك جاء من 
اجل تطويق األزمة السياسية وإيجاد فرص 

الحل وإطالق الحوار البناء بني املكونات. 
وأكد الجب�وري ان مباحثاته مع بارزاني 
كش�فت عن »فرصة مهمة للحل واالستعداد 
للتفاه�م وتهيئ�ة االرضّية املناس�بة إلطالق 
الح�وار الواس�ع واملفتوح بدال من سياس�ة 
الحواجز الصلبة التي قد تدفع احد الطرفني 
او كلهما للذه�اب إىل خيارات صعبة تقطف 
طريق الوص�ول إىل طاولة الح�وار والتداول 
الداخيل ألهل البي�ت الواحد« لكنه لم يوضح 
ابع�اد ه�ذه الفرص�ة للحل.وح�ذر م�ن ان 
العراق يمر بمنعطف صعب وخطر وتعقيد 
األمور ل�ن يخدم البالد.. واوض�ح ان زيارته 
ألربيل جاءت ايضا للكش�ف عن فرص للحل 
وإطالق الحوار املفتوح بني جميع األطراف.. 
مش�ددا ع�ى ان�ه المن�اص م�ن الع�ودة إىل 
الدس�تور لألزمة بني األقلي�م واملركز مؤكدا 

انه ال مساومة أبدا عى وحدة العراق.
واضاف ان األزم�ة تحركت باتجاه جعل 
للتدخ�ل  العراقي�ة س�احة ممكن�ة  االرض 
الخارج�ي بغ�ض النظ�ر ع�ن ك�ون ه�ذه 
األط�راف الدولية تقف معن�ا يف وجهة النظر 
أو تخالفنا.. وخاط�ب النواب قائال »اريدكم 
ان تطمئن�وا ان ال مس�اومة مطلق�ا ع�ى 
وح�دة الع�راق مهم�ا ح�دث وأق�در قلقكم 
عى ذلك ولكننا س�نحصد نتائج هذا الحوار 
عم�ا قريب بع�ون الله بطريق�ة تجنبنا من 
االحرتاب الداخ�يل وتضعنا عى ج�ادة الحل 
الناج�ز بعون الله واعتقد ان هذا ما تتمنونه 
وتسعون اليه ولكل منا أسلوبه وطريقته يف 

الوصول إىل النتيجة الواحدة«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

طال�ب رئي�س املفوضي�ة العلي�ا 
املستقلة لالنتخابات الربملان باالرساع 
لالع�داد  جدي�د  مجل�س  بانتخ�اب 
لالنتخاب�ات العام�ة املقبل�ة، وفيم�ا 
تأجي�ل  الحكي�م  الس�يد عم�ار  ع�ّد 
االنتخاب�ات »امر مرف�وض وطنيا«، 
ش�دد زعي�م التي�ار الصدري الس�يد 
انتخ�اب  رضورة  الص�در  مقت�دى 
مجل�س جدي�د ملفوضي�ة االنتخابات 
من مس�تقلني أكف�اء. وطالب رئيس 
مجلس املفوضني رسبست مصطفى 
رش�يد الربملان اىل اإلرساع بالتصويت 
عى املرش�حني اىل مجل�س املفوضني 
الجدي�د الذين تم اختياره�م من قبل 

لجنة الخرباء النيابية.
تلق�ت  بي�ان  يف  رش�يد،  واش�ار 
من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
ملجل�س  القانوني�ة  »امل�دة  إن  اىل 
املفوض�ني الحايل انته�ت بتاريخ )23 
اس�تعدادات  وهن�اك   )2017 أيل�ول 
لالستحقاقات االنتخابية املقبلة حيث 
تقت�ي الحاج�ة اىل وج�ود مجل�س 
مفوضني يتخذ القرارات الكفيلة بتلك 
االس�تعدادات. ودعا أعض�اء الربملان 
اىل االرساع بالتصويت عى مرش�حي 

مجلس املفوضية الجديد.
واك�د رش�يد أن »املجل�س الح�ايل 
اس�تكمل جميع اإلج�راءات الخاصة 
بتس�لم امله�ام الجدي�دة اىل املجل�س 
الذي م�ن املؤم�ل التصوي�ت عليه يف 
مجل�س النواب«، منوه�ا اىل أن »البلد 
يم�ر بمنعط�ف مه�م وحي�وي وهو 
إجراء انتخاب�ات مجالس املحافظات 

ومجلس النواب املقبلني«.
وتواج�ه عملية ترش�يح وانتخاب 
مجل�س جدي�د ملفوضي�ة االنتخابات 
خالف�ات ح�ادة داخل الربمل�ان حيث 
رش�حت لجنة م�ن الخ�رباء الختيار 
املجل�س اعض�اء وفق�ا للمحاصصة 
السياس�ية، لكن بع�ض القوى داخل 

الربملان رفض�ت ذلك مادف�ع الربملان 
اىل التصوي�ت يف يف الثالث من الش�هر 
الح�ايل عى رف�ض مق�رتح اختيار 7 

قض�اة ب�دال م�ن مجل�س املفوضني 
إلدارة مفوضية االنتخابات.

بدوره، وأثر تصاعد الخالف بشأن 

املفوضّي�ة وت�ردد أنب�اء ع�ن تأجيل 
التحال�ف  رئي�س  ق�ال  االنتخاب�ات، 
ان  الحكي�م  عم�ار  الس�يد  الوطن�ي 

تأجي�ل االنتخاب�ات امر غ�ر ممكن 
ومرفوض دولي�ا ووطنيا.من جانبه، 
دعا الس�يد مقتدى الصدر إىل االرساع 

بتغي�ر أعضاء مفوضي�ة االنتخابات 
واس�ناد املهمة ملس�تقلني أكف�اء.إىل 
ذلك، كشف النائب عن التحالف املدني 

الديمقراط�ي فائ�ق الش�يخ عيل عن 
رد بعث�ة األمم املتح�دة يف العراق عى 
سؤال وجهته النائبة رشوق العبايجي 
بشأن دعم البعثة مفوضية انتخابات 

»متحزبة« من عدمه. 
وقال الشيخ عيل يف مؤتمر صحايف 
مش�رتك مع النائبة رشوق العبايجي 
عق�ده يف مبن�ى الربمل�ان، إن »لجن�ة 
الخ�رباء ال تتع�دى كونه�ا تس�ويقاً 
لقضي�ة املحاصص�ة لوج�ود إرصار 
منقط�ع  بش�كل  املحاصص�ة  ع�ى 
النظ�ر وكل ط�رف وكل كتل�ة لديها 
ممث�ل داخ�ل اللجن�ة«، موضح�اً أن 
»النائ�ب األول لرئي�س املجلس طرح 
يف مناسبة س�ابقة بأن املفوضيات يف 
أغلب دول العالم تتكون من متحزبني 
وان األحزاب تش�ارك يف اإلرشاف عى 

االنتخابات«.
وأضاف أن »النواب املدنيني تصدوا 
له�ذه األف�كار واملحاصص�ة ألكث�ر 
من م�رة، ومنها ما قام�ت به النائبة 
رشوق البايج�ي من إرس�ال طلب إىل 
ممث�ل األم�م املتح�دة موق�ع من 55 
نائب�اً وتعتب فيها ع�ى األمم املتحدة 
وتس�ألها ه�ل تؤي�د األم�م املتح�دة 
مفوضي�ة متحزب�ة«، مبين�اً أن »كل 
ما ج�رى يف جلس�ة الربملان )جلس�ة 
19 أيلول( كتب يف هذه الرس�الة وقد 
أخذت الرسالة مدى لدى األمم املتحدة 
أم�س وكان  وحص�ل اجتم�اع ي�وم 

الحديث حول جواب هذه الرسالة«.
وتابع، أن »رد االم�م املتحدة أنهم 
تس�لموا رس�الة النائب�ة يف 19 أيلول 
2017 والت�ي أبديته�م فيه�ا بع�ض 
املخ�اوف وباس�م املمثل الع�ام لألمم 
املتح�دة وضم�ن صالحيات�ه كرئيس 
لفريق املس�اعدة االنتخابي من األمم 
املتح�دة بما يتعلق ب مجلس املفوضني 
أود أن أب�ني أن بعث�ة األم�م املتح�دة 
مساعدة العراق أبدا لم تويص باختيار 
أش�خاص ذوي انتم�اءات أو ص�الت 

حزبية يف مفوضية االنتخابات«.

أصدرت تعليمات بشأن شركات االتصال وأعدت قائمة باحملرضني واملشاركني باالستفتاء

احلكومة تالحق »أموال« هربت من مسؤولني أكراد

السيد احلكيم يرفض تأجيل االنتخابات.. ونائب يكشف عن رسالة من بعثة األمم املتحدة بشأن املفوضني

مفوضية االنتخابات تتحدث عن »منعطف« وتدعو الربملان لإلرساع باختيار جملس هلا

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ترأس وزير التجارة وكالة س�لمان الجمييل 
ب�ني  التنس�يقي  للمجل�س  االول  االجتم�اع 
جمهورية العراق واململكة العربية الس�عودية 
بحض�ور االمني الع�ام ملجلس ال�وزراء مهدي 
الع�الق ووكالء الوزارات وممث�يل الجهات غر 
املرتبطة بوزارة وممثيل القطاع الخاص، فضال 
عن املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء كاظم 

الحسني.
 واكد الجمييل، ال�ذي يرتأس املجلس  خالل 
االجتم�اع، ان املكانة الدولي�ة التي يحظى بها 
العراق فتحت افاقا واس�عة للتعاون مع الدول 
االخرى السيما دول املنطقة ومنها دول الخليج 
العرب�ي والس�عودية عى وجه التحدي�د، الفتاً 
إىل ان العالقات العراقية – الس�عودية ش�هدت 
تح�والً كبراً ج�داً تكلل بزيارة رئي�س الوزراء 
إىل الري�اض وما تب�ع تلك الزيارة م�ن زيارات 
متبادل�ة بني الجانب�ني تمثلت بزي�ارة وزيري 
الخارجي�ة والتجارة الس�عوديني لبغداد والول 
م�رة بعد قطيع�ة دام�ت اكثر من رب�ع قرن، 
اك�دت وج�ود ارادة لتفعيل وتطوي�ر العالقات 

بني البلدين.
وقال الجمييل ان مث�ل هذه العالقات تمثل 
اهمي�ة كبر للعراق يف ظل رصاع دويل واقليمي 
محت�دم، وق�ال أيضاً ان وج�ود منظمومة من 
العالقات مدعومة بمصالح مش�رتكة فان ذلك 
ينعكس ايجابيا عى اس�تقرار البلد واس�تقرار 

املنطقة عموما. 
واضاف الجمييل، »بعد زيارة رئيس الوزراء 

إىل الري�اض كان هن�اك قرار بتش�كيل مجلس 
تنسيقي بني العراق والس�عودية، فتم تشكيل 
املجلس التنس�يقي من الجان�ب العراقي ومن 
الجانب الس�عودي تش�كل املجلس التنس�يقي 
برئاسة ماجد القصيبي وزير التجارة وعضوية 
البيئ�ة واملي�اه والزراع�ة والخارجي�ة  وزراء 
والطاقة والصناعة والثقافة واالعالم ومساعد 
وزي�ر الدفاع ونائب وزير الداخلية ونائب وزير 
الدولة لش�ؤون الخليج، مما يعطينا فكرة عى 
مدى االهتمام الس�عودي بتطوير العالقات مع 

العراق يف جميع امجاالت«.
ودعا الجمييل إىل وضع رؤية عراقية لجميع 
القطاعات التنموية يف مس�الة التعاون وبيان 
الفرص املتاحة لالس�تثمار وتعزيز العالقة بما 

يحقق مصلحة البلد.
ب�دوره، جانبه اش�ار االمني الع�ام ملجلس 
ال�وزراء مهدي الع�الق إىل ان تش�كيل مجلس 
التنس�يق العراقي الس�عودي وبهذا املس�توى 
والع�دد م�ن التمثيل الع�ايل انما يعك�س ارادة 
الحكوم�ة واهتمامها عى تطوي�ر العالقة مع 
اململك�ة العربية الس�عودية، داعي�ا إىل تحديد 
املس�ؤوليات ووض�ع االولوي�ات وف�ق جدول 
زمن�ي محدد، مبين�ا تقديم الكث�ر من الرؤى 
واملقرتح�ات من قبل الجهات العراقية لتطوير 
العالقات وفتح املزيد من الفرص االستثمارية 

يف البلدين.
 وأوض�ح الع�الق ان االس�تعدادات تتواصل 
من قبل العديد من العراقية لعقد املؤتمر الدويل 
للمانحني الذي ابدت دولة الكويت اس�تعدادها 
الس�تضافته برعاية مش�رتكة من قبل رئيس 

الوزراء حيدر العبادي وامر دولة الكويت.. وان 
من مرتك�زات املؤتمر الحث عى اعادة االعمار 
والحص�ول عى املنح الدولي�ة، واملرتكز الثاني 
الس�عي نح�و تحقي�ق املصالح�ة االجتماعية 
والجوان�ب االنس�انية ، فيما س�يكون املرتكز 

الثالث هو االستثمار. 
من جانب�ه، تحدث وكي�ل وزارة الخارجية 
نزار الخر الله وأش�ار إىل وج�ود اهتمام كبر 
من قب�ل الجانب الس�عودي الش�قيق لتطوير 
العالق�ات الثنائي�ة م�ع العراق ووج�ود جدية 
كب�رة ل�دى االش�قاء يف الس�عودية لالنفتاح 
باتج�اه العراق الس�باب كثرة منه�ا ادراكهم 
العراق�ي، مبين�ا ان تش�كيل  حج�م الس�وق 
به�دف  ج�اء  املش�رتك   التنس�يقي  املجل�س 
الخروج من االطر التقليدية يف التعاون الثنائي 
وان تكون الية اتخاذ القرار اس�هل ،.. مش�را 
إىل ان  الس�عودية تمتل�ك امكان�ات جي�دة يف 
ع�دد من املجاالت يمكن اس�تثمارها يف تطوير 
بيئ�ة العمل العراقية الس�يما يف مجال الزراعة 
والرتبي�ة الحيواني�ة وتحلية املي�اه ، لذلك فان 
العالق�ات الثنائية ستش�هد وت�رة متصاعدة 
خ�الل املرحل�ة املقبل�ة ، .داعي�ا إىل مراجع�ة 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة املوقعة 
ب�ني البلدين لالف�ادة منها يف املرحل�ة الجديدة 
.. مؤك�دا وج�ود رغب�ة كبرة جدا ل�دى رجال 
االعمال الس�عوديني لالس�تثمار يف العراق مما 
يتطل�ب وجود بيئة مناس�بة الس�يما يف مجال 
اعادة االعمار واالستثمارات الزراعية خصوصا 
وان العراق لديه مس�احات واسعة من االرض 
باالمكان اس�تثمارها ، كاشفا عن وجود رغبة 

ل�دى الجانبني يف تأهي�ل املنفذي�ن الحدوديني 
)جميمة وعرعر( وقد ابدى الجانب الس�عودي 
اس�تعداده بتأهيل البنية التحتية للمنافذ وفق 

اليات يتم االتفاق عليها بني الجانبني.
م�ن جان�ب اخ�ر اب�دى اعض�اء املجل�س 
التنس�يقي العراق�ي – الس�عودي ع�ددا م�ن 
املالحظ�ات وال�رؤى املهم�ة التي من ش�أنها 
تفعيل وزي�ادة التعاون ب�ني البلدين، فقد دعا 
وكي�ل وزارة التج�ارة وليد الحلو إىل اس�تثمار 
انعق�اد دورة معرض بغداد الدويل يف نهاية هذا 
الش�هر وستكون املش�اركة الس�عودية كبرة 
ج�دا اذ ستش�ارك اكث�ر من 60 رشك�ة كبرة 

تمثل  مختلف قطاعات االعمال يف اململكة. 
فيم�ا اك�د املستش�ار ااقتص�ادي لرئي�س 
الوزراء كاظم الحس�ني عى رضورة ان تكون 
املصال�ح املش�رتكة ب�ني البلدي�ن ه�ي معيار 

التعاون وطبيعة االستثمار. 
ام�ام وكي�ل وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي الدكت�ور محمد الرساج فقد اش�ار إىل 
تش�كيل وفد يمثل الجامعات العراقية سيقوم 
بزي�ارة اململك�ة الس�عودية لتعزي�ز التع�اون 
وتبادل الخربات االكاديمية واالطالع عى تجربة 
جامعة امللك سعود املتخصصة  يف النفط والغاز 
فهي من الجامعات املهمة يف العالم، كما سيتم 
عق�د مؤتمرات مش�رتكة   والعمل عى تطوير 

املكتبات االلكرتونية. 
وتح�دث كل م�ن رئي�س مجل�س االعمال 
العراق�ي داود زاي�ر ورئيس اتح�اد الصناعات 
العراقية عيل صبيح ، فضال عن وكالء عدد من 

الوزارات وممثليها.

اجمللس التنسيقي بني بغداد والرياض ناقش اجملاالت االقتصادية وتبادل التعليم وفتح احلدود

جتار السعودية يشعرون بـ  »اإلغراء« جتاه السوق العراقي ويودون االستثامر فيه
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طالبت النيابة العامة الرتكية بعقوبة الس�جن 
حت�ى 15 عام�ا ل��11 ناش�طا حقوقي�ا، أوقفوا 
بغالبيتهم يف مداهمة لدورة تدريبية ملنظمة العفو 
الدولية واتهموا بدعم »منظمة ارهابية«، بحس�ب 

ما أفادت وكالة دوغان الرتكية لالنباء.
وب�ني املتهمني مديرة منظم�ة العفو الدولية يف 
تركي�ا أديل إي�ر ومواطن أملاني وآخر س�ويدي. 
وأشارت الوكالة اىل أن الناشطني، من بينهم ثمانية 
موقوفون، يالحقون بتهمة دعم »منظمة إرهابية 

مسلحة« ومساعدتها.
وطلبت النيابة عقوبة الس�جن من 7 س�نوات 

ونصف س�نة إىل 15 س�نة، بحس�ب م�ا أوضحت 
وكال�ة دوغ�ان، ب�دون تحدي�د العقوب�ة املطلوبة 
ل�كل متهم عىل ح�دة. ووفق قرار االته�ام، يواجه 
النش�طاء اتهامات بمحاولة التسبب ب«فوىض يف 
املجتمع« مماثلة للتظاه�رات املناهضة للحكومة 
الت�ي حصلت يف صيف العام 2013. واعتقل عرشة 
نش�طاء يف الخامس من تموز يف مداهمة للرشطة 
ل�دورة تدريبي�ة عىل االم�ن املعلومات�ي يف جزيرة 

بوكويادا قبالة اسطنبول.
واثار توقيفهم انتقادات دولية وصعد املخاوف 
م�ن تراج�ع حرية التعب�ر يف عه�د الرئيس رجب 
طيب ارودغان. وقبل ش�هر من توقيف النش�طاء 
الع�رشة، اوق�ف رئيس منظم�ة العف�و الدولية يف 

تركيا تانر كيليش بته�م ارتباطه بحركة الداعية 
فتح الل�ه غولن الذي تعتربه انق�رة مدّبر محاولة 
االنق�الب يف تموز/يولي�و2016، وه�ي تهم تعترب 
املنظم�ة الحقوقي�ة ان »ال أس�اس له�ا«. وضمت 
قضي�ة كيلي�ش اآلن إىل قضية النش�طاء العرشة، 
لكنه يواجه تهما أكثر خطورة تتعلق ب«عضوية« 

جماعة ارهابية مسلحة.
واثن�ان من املوقوفني الثمانية هما األملاني بيرت 
ستودنر والس�ويدي عيل غرايف، اللذان كانا يديران 
دورة االم�ن املعلوماتي. وتث�ر هذه القضية توترا 
وخصوص�ا مع برلني التي تده�ورت عالقاتها مع 
أنق�رة بع�د انتقادها للقمع الواس�ع ال�ذي اعقب 

محاولة االنقالب يف 2016.

تركيا: نشطاء حقوقيون مهددون بالسجن ملدة تصل إىل »15« 

إيـران: صـوارخينـا غـيـر قـابـلـة للتفـاوض
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طالبت ث�الث ش�خصيات جزائرية بينها 
احمد طالب االبراهيمي بعدم ترشح الرئيس 
الجزائ�ري عبدالعزيز بوتفليق�ة، البالغ من 
العم�ر 80 عاما وال�ذي يعاني من مش�اكل 
صحية، لوالية خامس�ة يف 2019، من خالل 
»جبهة مشرتكة« للتغير وبمساعدة الجيش 

او بحياده، كما جاء يف بيان.
طال�ب  احم�د  م�ن  كل  البي�ان  ووق�ع 
االبراهيمي وزير سابق ومرشح لالنتخابات 
الرئاس�ية يف 1999، قب�ل ان ينس�حب منها 
ويف�وز بها بوتفليق�ة، واملحامي عيل يحيى 
عبدالنور )96 سنة( الذي يعترب أقدم مناضل 
حقوق�ي بالجزائ�ر ووزير س�ابق والجنرال 
املتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية 

سابقا.
وج�اء يف البي�ان ال�ذي ع�رض الوض�ع 
االقتصادي الذي تمر به البالد »إن املسؤولني 
ع�ن هذا اإلف�الس، وقد اطمأن�وا إىل اإلفالت 
م�ن العق�اب )...( يتم�ادون يف كربيائه�م 
واحتقارهم للمواطن�ني إىل حّد اإلعداد لفتح 
طريق لعهدة رئاس�ية خامسة لشيخ عاجز 
ع�ن الحرك�ة، وغ�ر قادر ع�ىل التعب�ر...« 

مضيفا »لقد طفح الكيل«.
املعروف�ة  الث�الث  الش�خصيات  ودع�ت 
بمعارضتها للرئي�س بوتفليقة منذ وصوله 
اىل الحكم قبل 18 س�نة، اىل »طرح خالفاتنا 
الثقافية واللغوية والسياس�ية جانبا لنحتج 
مع�ا بأع�ىل صوت: »كف�ى« و »بن�اء جبهة 
مش�رتكة لتغي�ر مي�زان الق�وى م�ن أجل 
تس�هيل ت�وّل كف�اءات وطنية جدي�دة من 

الرجال والنساء مقاليد الحكم«.
ودع�ا البي�ان الجي�ش »بم�ا ان�ه يظ�ل 
املؤسسة األقل انتقادا« إىل املشاركة يف التغير 
السلمي »واملشاركة يف بناء جمهورية تكون 

بحق ديمقراطية« او البقاء عىل الحياد.
وأض�اف املوقع�ون ع�ىل البي�ان انه عىل 
بنفس�ها  تن�أى  »أن  العس�كرية  املؤسس�ة 

بوض�وح ال يقبل الش�ّك ع�ن املجموعة التي 
اس�تولت ع�ىل الس�لطة بغ�ر ح�ّق، وتريد 
التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى 

بدعم املؤسسة العسكرية«.

وس�بق أن طالبت مجموعة من األحزاب 
السياس�ية وم�ن ش�خصيات ب�ارزة بينهم 
رفقاء س�ابقون لبوتفليقة بمقابلة الرئيس 
واتهمت دائرة مقربة من الرئاسة بمصادرة 

اختام الجمهورية وباتخ�اذ قرارات ربما لم 
يطلع عليها الرئيس.

وعرفت املجموعة اعالميا باسم مجموعة 
ال�19 قبل أن تتوس�ع الحقا لتش�مل العديد 

من الش�خصيات وأح�زاب سياس�ية أخرى 
ش�ككت يف قدرة بوتفليقة عىل ادارة شؤون 
الب�الد. واعت�ربت أن رف�ض مطلبه�ا بلقاء 
الرئيس يعزز شكوكها حول عجز بوتفليقة 

عن ادارة البالد.
كم�ا طالبت أح�زاب املعارض�ة يف الفرتة 
األخ�رة بتفعي�ل امل�ادة 102 من الدس�تور 
الجزائري وهي املادة املتعلقة بشغور منصب 
رئاس�ة الجمهورية بس�بب عجز الرئيس أو 

وفاته.
وقاد حزب جبهة التحرير الوطني الحزب 
الحاكم منذ االستقالل وأحزاب املواالة حملة 

ممنهجة ردا عىل طلب تفعيل املادة 102.
ق�درة  يف  التش�كيك  رفضه�ا  وأعلن�ت 
بوتفليق�ة عىل ادارة ش�ؤون الحكم، مؤكدة 
أنه يتمت�ع بصحة جيدة، واصف�ة املطالبني 
بتفعي�ل امل�ادة 102 بمحاول�ة القف�ز ع�ىل 
الرشعية وموضحة ان بوتفليقة منتخب من 
الش�عب وأنه س�يواصل مهمته حتى انتهاء 

واليته يف 2019.
وتراجعت صحة بوتفليقة منذ 2013 اثر 
جلط�ة دماغية اثرت ع�ىل قدرته عىل التنقل 
والنطق. ورغم ان ظهوره العلني قليل، فان 
احتمال ترشحه لوالية خامسة يف 2019 يثار 

داخل معسكره.
م�ن  اص�وات  تعال�ت  اس�ابيع  وقب�ل 
ش�خصيات معارضة تطال�ب بتطبيق املادة 
102 من الدستور واعالن »عجز الرئيس عن 
ممارس�ة مهامه« لكنها منعت من التظاهر 
واقت�ر تواجده�ا ع�ىل مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي. وبحس�ب املوقعني ع�ىل البيان 
ف�ان »امل�ادة 102 م�ن الدس�تور، ال يمك�ن 
تطبيقها مادامت املؤسسات املخولة بالتنفيذ 
خاضعة إلرادة الذين يمسكون عمليا بزمام 
السلطة، ونعني بذلك املحيط العائيل لرئيس 
الجمهوري�ة و مجموعة مس�تغلّة من كبار 
أصحاب املال«. وينص دس�تور الجزائر الذي 
ت�م تعديل�ه يف 2016 ع�ىل تحدي�د الواليات 
الرئاس�ية باثنت�ني فقط، ما يعن�ي انه يحق 

للرئيس الحال الرتشح مرة اخرى.
وكان ت�م تعدي�ل الدس�تور الجزائري يف 
2008 ما مكن بوتفليقة من الرتش�ح لوالية 

ثالثة يف 2009 ثم رابعة يف 2014.

بعد تراجع صحته منذ 2013 إثر جلطة دماغية

اجلزائر تتحرك لتنحية بوتفليقة من احلكم

سناتور مجهوري:  ترامب يدفعنا إىل حرب عاملية ثالثة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث الصحف�ي باس�م الرئي�س الرويس، 
دميرتي بيسكوف، أن التعاون بني موسكو والرياض غر 
موجه ضد دول ثالثة، مش�را إىل أن هذا التعاون ال يجب 
أن يث�ر قلقا لدى أي أحد. وقال بيس�كوف للصحفيني: 
بشكل عام، فإن التعاون بني موسكو والرياض، خاصة 
يف املج�ال العس�كري — التقني، يعت�رب تعاونا مكتفيا 
ذاتي�ا وغر موجه ضد دول ثالثة، س�واء يف تلك املنطقة 
أو مناطق أخرى من العالم، ولذلك فإننا متأكدين من أن 
ه�ذا التعاون لن يثر مخاوف أحد. وأكد املتحدث باس�م 
الكرمل�ني، أن نتائ�ج االتصاالت بني موس�كو والرياض 
األولية حول تصدير منظوم�ات الدفاع الجوي »إس — 
400« جيدة. وقال: االتصاالت بشأن تنفيذ هذه الصفقة 

تجري بشكل إيجابي، والنتائج األولية جيدة جدا.
وكان امللك الس�عودي قد بدأ زيارة إىل موس�كو، يف 4 
أكتوبر/ ترشين األول الج�اري، عقد خاللها اجتماعات 
رفيعة املس�توى، م�ع الرئيس ال�رويس فالديمر بوتني 
ورئيس الوزراء دميرتي ميدفيدف ووزير الدفاع سرغي 

شويغو.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر حس�اب معتق�يل البحرين عىل موق�ع التواصل 
االجتماعي تويرت إن س�جينة الرأي روان صنقور تعاني 
م�ن حالة صحية متدهورة فيما يتم التضييق عليها من 

قبل إدارة سجن النساء بمدينة عيىس.
وذك�ر الحس�اب الحقوقي املهتم بش�ؤون املعتقلني 
السياس�يني إن صنق�ور معزول�ة ع�ن بقية س�جينات 
ال�رأي. وكانت روان صنقور قد اعتقلت يف 22 س�بتمرب 
امل�ايض من مق�ر عملها عىل خلفية نش�اطها يف مواقع 

التواصل اإلجتماعي.
وأفاد مركز البحرين حينها بأن النيابة العامة أمرت 
بإيقاف روان صنقور 30 يوماً عىل ذمة التحقيق بعد أن 

وجهت لها تهمة التواصل مع منظمات أجنبية.
وكان�ت صنق�ور قد تواصل�ت مع منظم�ة الصليب 
األحمر الدول للمس�اعدة يف ضم�ان عالج أخيها املعتقل 
ع�يل صنق�ور املحك�وم بالس�جن 48 يف قضاي�ا تتعلق 
بحرية التعبر والرأي حيث يعاني من كس�ور يف منطقة 
الحوض منذ 2015 بعدما هاجمت قوات خاصة السجن 

ولم تمكنه السلطات من العالج.

املتحدث باسم بوتني: التعاون بني موسكو 
والرياض غري موجه ضد أحد 

البحرين: تدهور صحة سجينة الرأي 
روان صنقور مع استمرار عزهلا

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر الس�ناتور الجمهوري ب�وب كوركر من أن تهدي�دات الرئيس 
األمرك�ي دونالد ترامب املندفعة للدول األخ�رى تضع الواليات املتحدة 
»عىل مس�ار ح�رب عاملية ثالثة«، وذل�ك يف آخر تعليق يف اطار س�جال 
علن�ي وعدائي بش�كل غر معت�اد بني الرجل�ني عىل مواق�ع التواصل 

االجتماعي.
وانتق�د ب�وب كوركر رئي�س لجنة الش�ؤون الخارجي�ة يف مجلس 
الش�يوخ الرئي�س األمركي إلدارته ش�ؤون مكتبه وكأنه�ا »عرض يف 
تلفزي�ون الواق�ع« يف هجوم ضد رئيس ينتمي اىل الحزب نفس�ه، وهو 

امر غر معهود حتى بمعاير إدارة ترامب املتقلبة.
وقد يقوض الرتاش�ق الكالمي بني الحليفني السابقني اجندة ترامب 
الترشيعي�ة، اذ يع�د صوت كورك�ر يف غاية األهمي�ة لتمرير إصالحات 

رضيبية ومصر االتفاق النووي مع ايران.
وق�ال كوركر لصحيفة »نيويورك تايمز« عن ترامب »إنه يقلقني«. 

واضاف »يجب أن يقلق أي شخص يهتم بأمتنا«.
وبدأ الس�جال عندما كتب ترامب عرب »توي�رت« أن كوركر قرر عدم 
الرتش�ح النتخابات مجلس الشيوخ مجددا النه يفتقد اىل »الشجاعة«. 
ورد الس�ناتور أن البيت األبيض تحول إىل »مركز لرعاية كبار الس�ن يف 

النهار«، يف تراشق كالمي لم تتضح دوافعه.
والس�ناتور كوركر جمه�وري معتدل كان من داعم�ي ترامب قبل 
ان يتح�ول اىل أح�د أبرز منتقديه، وأعلن مؤخ�را ان وجود الجنراالت يف 

دائ�رة الرئيس الضيق�ة هو وحده ما منع البي�ت االبيض من الغرق يف 
»الفوىض«.

ويف سلس�له من التغريدات كتب ترامب ان »الس�ناتور بوب كوركر 
توس�ل الَّ لدعم إع�ادة انتخاب�ه يف تينييس. قلت ال، وهو انس�حب من 
االنتخاب�ات )ق�ال انه ال يمك�ن ان يفوز بدون دعم�ي(. واراد ايضا ان 

يكون وزيرا للخارجية، قلت ال، شكراً«.
إال أن كورك�ر نفى ذلك. وقال لنيوي�ورك تايمز »ال أعرف ملاذا يكتب 

الرئيس عىل تويرت أمورا غر حقيقية«.
ويف تغري�دة الحق�ة، كت�ب ترام�ب »بوب كورك�ر أعطان�ا االتفاق 
االيران�ي وكان هذا كل يشء. نحن نحتاج إىل )قانون( الرعاية الصحية 
ونحتاج إىل خفض وإصالح الرضائب، ونحتاج إىل أش�خاص بإمكانهم 

االنجاز«.
ورغم ان العداء بني ترامب وكوركر تطلب وقتا طويال ليستحكم، اال 
انه انفجر االس�بوع املايض بعد ان بدا ان ترامب يحاول سحب البساط 
م�ن تح�ت قدمي وزي�ر خارجيته ريكس تيلرس�ون. وكان تيلرس�ون 
يحاول فتح حوار مع كوريا الشمالية قبل ان يعلن ترامب بأنه »يضّيع 

وقته يف محاولته التفاوض«.
وقال كوركر الذي بدا محبطا بش�كل واضح للصحافيني األربعاء ان 
تيلرسون ال يحصل عىل الدعم الذي يحتاجه من األعىل. واضاف »اعتقد 
ان الوزير تيلرس�ون ووزير )الدفاع جيمس( ماتيس وكبر املوظفني يف 
البي�ت األبيض )جون( كييل هم هؤالء الذين يس�اعدون يف ابعاد بالدنا 

من الفوىض وأنا أؤيدهم بقوة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  باس�م  املتح�دث  أك�د 
االس�المية  الجمهوري�ة  خارجي�ة 
ان  االثن�ني،  أم�س  االيراني�ة، 
قدراتن�ا الصاروخي�ة هي جزء من 
اس�رتاتيجيتنا الدفاعي�ة وهي غر 

قابلة للتفاوض.
الصحف�ي  مؤتم�ره  وخ�الل 
االس�بوعي، وردا ع�ىل س�ؤال عن 
م�دى صحة تغير موق�ف ايران يف 
املفاوضات النووي�ة واقرتاح ايران 
للتفاوض حول موضوع الصواريخ، 
قال بهرام قاس�مي: لم يحصل اي 
تغير يف املواقف.. فمواقفنا شفافة 

وواضح�ة ودقيق�ة بش�أن قضايا 
االتفاق النووي وهي مستمرة.

القضاي�ا  بش�أن  ورصح: 
م�رارا  قل�ت  لق�د  الصاروخي�ة، 
وتك�رارا وأك�رر أيض�ا ان موضوع 
الصواريخ هو جزء من السياسات 
الدفاعية الت�ي تعتمدها ايران، وال 
تتعارض مطلقا مع القرار األممي 
رق�م 2231، وإن ه�ذه السياس�ة 
يف  كم�ا  تام�ة  بجدي�ة  ستس�تمر 
السابق، وإن الجمهورية االسالمية 
االيراني�ة هي من يتخ�ذ القرار اوال 
واخرا بشأن قضايا الدفاعية، ولن 
تسمح لس�ائر الدول بالتدخل بهذا 

الخصوص.
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يرس )وزارة الدفاع/ املديرية العامة للعقود واملبيعات( بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )زيوت وش�حوم ومنظفات ( 

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

)07902783136(وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
2-متطلبات التاهيل املطلوبة : )  تجهيز  زيوت وشحوم ومنظفات(

3-بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني ب�راء  وثائق العطاء بع�د تقديم طلب 
تحري�ري ) كتاب رس�مي ( معن�ون اىل وزارة الدفاع /املديري�ة العامة للعقود 

واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100.000 مائة الف دينار ( 
4-يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة الدفاع / )املنطقة الدولية (( 
يف املوعد املحدد ) لغاية الس�اعة 1400 من يوم االحد املصادف 2017/10/29( 
العط�اءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور مقدمي 
العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني  بالحضور يف العنوان االت�ي ) وزارة الدفاع / 

)املنطقة الدولية (  يف الساعة 1400 من يوم االحد املصادف 2017/10/29(
5-اعالن املناقصة للفرتة من يوم االثنني املصادف 2017/10/9 ولغاية الساعة 

)1400( من يوم االحد املصادف 2017/10/29
6-تبل�غ الكلف�ة الكلي�ة )998.597.73$( تس�عمائة وثمانية وتس�عون الف 

وخمسمائة وسبعة وتسعون دوالر وثالثة وسبعون سنتا
7-املنشأ : امريكا /املانيا/فرنسا /روسيا

8-فرتة التجهيز : 90 يوم
8-تقدم التامينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة 
)5%( من قيمة العق�د بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان اليكون 
خط�اب الضم�ان م�روط ويدفع ح�ني الطلب ص�ادر من م�رف حكومي 
او م�رف معتم�د لدى البن�ك املركزي العراقي  بالنس�بة لل�ركات العراقية 
وال�ركات االجنبية التي لديها تمثيل يف الع�راق ومرف معتمد لدى املرف 
العراق�ي للتجارة )TBI( بالنس�بة لل�ركات االجنبية التي لي�س لها تمثيل يف 

العراق
10-تقديم  كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة 
للرضائب للركات العراقية  والركات العربية و االجنبية التي لديها تمثيل يف 
العراق عىل ان يك�ون معنون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبية 

والرقم الرضيبي .
11-تقديم براءة ذمة صادر من دائ�رة التقاعد والضمان االجتماعي للركات 

العراقي�ة وال�ركات العربي�ة واالجنبي�ة الت�ي لديه�ا تمثي�ل يف الع�راق
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( لسنة 2012 ووفقا لالصول 
والرس�م الع�ديل البالغ )0.001( واحد باالف من قيم�ة العقد عىل ان اليزيد عن 
) 10.000( عرة االف دينار وحس�ب قانون الرسوم العدلية الرقم )11(لسنة 

.2015
13-تق�دم الركات العراقي�ة واالجنبية البيانات املالية لها الخر س�نتني كحد 
ادن�ى وتلتزم الركات العراقية والركات العربية و االجنبية التي لديها تمثيل 
يف العراق بجلب كتاب من نقابة املحاسبني واملدققني او جمعية املحاسبني  يؤيد 
سالمة املوقف القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق 

الركات الخر س�نتني مالية
14-يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة  اختالفه عن السعر املدون رقما كما 

يعول عىل س�عر الوح�دة يف حالة عدم صحة مبلغ الفق�رة  ويف حالة االختالف 
يعول عىل السعر املدون يف النسخة العربية 

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

ب-توفر خدمات مابعد البيع واملواد االحتياطية للمعدات املقدمة يف العطاء 
ج-رسعة التجهيز .

د-دق�ة املواصف�ات وكف�اءة االنت�اج
ه� -االسعار التنافسية

16- تلتزم 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 املناقص�ة  اجور النر واالع�الن الخر اعالن عن 
املناقصة.

20- اليج�وز ملق�دم العطاء ش�طب او حك اي بند من بن�ود وثائق  املناقصة او 
اجراء اي تعديل عليها.

21- تدوي�ن اس�عار فق�رات اس�تمارات العط�اءات )القس�م الرابع والقس�م 
السادس( باملداد 

22- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفي�ذه عىل ان يقدم عقد املش�اركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
23 يف حال�ة الغ�اء املناقصة فس�وف يت�م اعادة ثم�ن رشاء الوثائ�ق الخاصة 

باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
24- اليج�وز ملدي�ر مفوض الكث�ر من رشكة تقدي�م عطاء واح�د يف املناقصة 

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

الساعة 1300 من يوم االربعاء املصادف 2017/10/18
26- ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

27- يف حال�ة مصادقة تاريخ الغلق عطلة رس�مية فيك�ون 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 عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق املناقصة بكافة 
اقسامها فسيتم استبعاد العطاء

30-تق�وم الركة باالطالع ع�ىل الوثائق املرفقة مع املناقص�ة )105(  وثيقة 
باللغ�ة العربية مع ترجمتها باللغ�ة االنكليزية  بموجب كتاب وزارة التخطيط 

الع�دد 27131 يف 2016/12/22 م�ع ق�رص )CD( الغ�راض توضيحي�ة
31-للمزيد من املعلومات يمكن زيارة  املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع :

WWW.mod.mil.iq
لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:

Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg
املديرية العامة للعقود واملبيعات

فقدان
فقدت مني اجازة حقل دواجن لحم باس�م عثمان 
حمد محمدوالركاء شامل مال الله محمد واحمد 
مال الله محمد وع�يل عامر مال الله رقم  الرخصه 
451 ص�الح الدي�ن  بتاريخ 5/6/2002 تسلس�ل 
حاسبه 1011 عىل من يعثر عليها يسلمها إىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطالب�ة املرقم�ة 17589 يف 
2014/10/1 باس�م ) لقاء عيل حسني ( الصادرة 
من كلية الرتبية املفتوحة املثنى عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3737/ش2017/5

التاريخ 2017/10/8
اعالن

اىل / الشخص الثالث / غالب عبد الحسني موىس
املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت   2017/9/14 بتاري�خ 
قراره�ا بالع�دد 3737/ش2017/5 والذي يقيض 
بابط�ال حجة الوق�ف املرقمة 3/وق�ف/1995 يف 
1995/7/25 الص�ادره م�ن هذه املحكم�ة قرارا 
غيابيا بحقك وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الغدير / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض
عامر طعمة الجابر

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1465/ج/2017
التاريخ 2017/10/5

اعالن
اىل  املتهم الهارب / مهدي صالح يوسف

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 1465/ج/2017 
والخاصة باملش�تكي احمد عب�د الحميد نعمة وفق 
املادة 1/459 من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موع�د املحاكم�ة املصادف ي�وم 2017/11/19 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 2077/ش/2017
التاريخ 2017/10/8

اعالن
اىل / املدعى عليه رزاق حميد رزاق

اقامت املدعية سارة عيل كاظم
الدعوى املرقمة 2077/ش/2017

امام ه�ذه املحكم�ة طلب فيه�ا الحكم له�ا بنفقة 
ماضي�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
مختار منطقة حي الزهراء وكتاب مديرية التبليغات 
القضائي�ة املرق�م 668 يف 2017/8/29 ل�ذا ق�ررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 
2017/10/17 وبعكس�ه س�وف تج�ري املحاكم�ة 

غيابية بحقك وفق القانون
القايض حسن عبد الكاظم مايع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 2078/ش/2017
التاريخ 2017/10/8

اعالن
اىل / املدعى عليه رزاق حميد رزاق

اقامت املدعية سارة عيل كاظم
الدعوى املرقمة 2078/ش/2017

ام�ام هذه املحكمة طلب فيها الحكم لها بالتعويض 
عن الطالق التعسفي   وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار مختار منطقة حي الزه�راء وكتاب مديرية 
التبليغ�ات القضائي�ة املرق�م 669 يف 2017/8/29 
لذا قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2017/10/17 وبعكسه سوف تجري املحاكمة 

غيابية بحقك وفق القانون
القايض حسن عبد الكاظم مايع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1493/ش /2017

التاريخ 2017/10/8
اعالن

اىل / املدعى عليه / اثري ابراهيم وهيب
اقامت املدعية )اس�يل جاس�م محمد ع�يل( الدعوى 
املرقمة اع�اله امام هذه املحكمة تطل�ب فيها تأييد 
حضان�ة الطفل�ة )جنات اث�ري ابراهي�م( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك فقد تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2017/10/18الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�الك من 
ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مروعة فسوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : حجر وقيمومة / 2017 
اعالن

قدم�ت املدعوة ) س�عاد كام�ل محم�ود ( طلبا اىل 
هذه املحكمة تطل�ب فيه نصبها قيمة عىل زوجها 
) عبد الله س�لمان صايل ( لفقدانه بتاريخ 9 / 11 
/ 2014 ولح�د االن اليع�رف مص�ريه حي�ا كان ام 
ميتا فم�ن لديه اعرتاض او معلوم�ات تفيد حياته 
او مماته الحضور امام هذه املحكمة يف اليوم التايل 
للن�ر لتقدي�م اعرتاضه واعالمنا وبخالفه س�وف 

تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 
فائق مشعل صالح 

دعوة دائنني
اني املحامي خالد حاجم سلطان ...املصفي لركة 
قلب الع�راق للخدمات العامه .. ادع�و كافه دائني 
الركه وكل مدع بحق عليها مراجعتي عىل العنوان 
التايل .. العراق - بغداد- العامريه- م 640 / ز 36 / 
د 111 ) هاتف 07806083801 ( خالل مدة عرة 

اّيام من تاريخ النر 
 املصفي املحامي 
خالد حاجم سلطان

فقدان 
فق�دت من�ي  هوية موظف�ي الدوله الص�ادرة من 
وزارة النف�ط/ الرك�ة العامة  لتوزي�ع املنتجات 
النفطية/ف�رع دياىل/املرقم�ة /20028/ باس�م/ 

مصطفى عبد املنعم  تركي0

تنويه
اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور يف  صحيفة املس�تقبل 
العدد1531  يف 2017/10/8 ورد أسم املدعى عليه  
مؤي�د عماد هادي خط�اء والصحيح هو مؤيد عاد 

هادي
يف اعالن احوال املنصورية 292/ش/2017

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : بال / 2017 
اعالن

قدمت املس�تدعية ) ش�يماء محمد صال�ح ( طلبا 
اىل محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الدجيل تطلب 
فيه نصبه�ا قيمة عىل زوجها املفقود رزاق فرحان 
كاظ�م وذلك كونه ق�د فقد بتاريخ 12 / 9 / 2015 
وانقطع�ت اخب�اره فعىل م�ن لديه اع�رتاض عىل 
ص�دور الحجة تقديم اعرتاضه خ�الل ثالثون يوما 

من تاريخ االعالن .
القايض معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الخالدية 
العدد 82 / ب / 2017 

اىل / املستانف عليه / يوسف عايد سمري 
م / تبليغ موعد استئناف 

اصدرت ه�ذه املحكمة حكمها بالدع�وى املرقمة 82 
/ ب / 2017 واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي مدي�ر بلدية 
الحباني�ة اضافة لوظيفته والص�ادر فيها قرار غيابي 
بتاري�خ 22 / 5 / 2017 واملتضم�ن رد دعوى املدعي 
وملجهولي�ة محل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني بالحضور يف موعد االس�تئناف 
املصادف 5 / 11 / 2017 يف محكمة اس�تئناف االنبار 
االتحادي�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 

املرافعة بحقك وفقا للقانون .
القايض محمد جميل الفياض 

رئاسة محكمة جنايات البرة الهيئة االوىل
العدد: 1003/ج /2015
التاريخ: 2017/9/11
إعالن الحكم غيابي 

حم�ادي  حس�ن  عبدالف�الح   / املحك�وم  املته�م  إىل 
السوداني اسم والدته فاطمة كاظم. 

أصدرت محكم�ة جنايات البرة الهيئة األوىل قرارها 
املرق�م 1003 /ج ه�� 1 /2015 املتضمن الحكم عىل 

املدان )عبدالفالح حسن حمادي السوداني(. 
1.حكمت املحكمة غيابياً عىل املدان عبدالفالح حس�ن 
حمادي الس�وداني بالحبس ملدة سبع سنوات استناداً 
ألحكام املادة 340 م�ن قانون العقوبات وبداللة مواد 
االش�رتاك 47، 48، 49 منه ألحداث�ه عمداً مع متهمني 
آخرين مفرقة قضاياهم رضراً بأموال الركة العامة 
لتج�ارة املواد الغذائية مبلغاً وقدره س�تة وخمس�ون 
مليون وتس�عمائة وثمانية آالف وخمس�مائة واثنان 
وس�بعون دوالر امريكي من خالل عدم قيامه بتاريخ 
2008/12/2 بإصدار االمر الوزاري الخاص بإس�تالم 
م�ادة زي�ت الطعام م�ن رشكة طي�ب النخي�ل والتي 
تكدست يف ميناء ام قر مما أدى اىل تلفها كونه كان 

يشغل منصب وزيراً للتجارة حينها.  
2.االحتف�اظ للرك�ة العام�ة لتجارة امل�واد الغذائية 
للمطالبة بالتعويض امام املحاكم املدنية بعد اكتساب 

القرار الدرجة القطعية.
3.إصدار امر القبض والتحري بحق املحكوم عبدالفالح 
حس�ن حمادي السوداني اس�تناداً ألحكام املادة 340 
من قانون العقوبات واشعار مديرية الجوازات العامة 
ومديرية املنافذ الحدودية بذلك مع تزويدهم بنس�خة 

من مذكرة امر القبض.
4. حج�ز امل�وال املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة للمحك�وم 

عبدالفالح حسن حمادي السوداني 
ص�در القرار غيابي�اً وباالتفاق اس�تناداً ألحكام املادة 
182/أ م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية قابالً 
لالع�رتاض والتميي�ز وافه�م علن�اً يف 19/ذو الحج�ة 

/1438ه� املوافق 2017/9/11م.   
ولك ح�ق االعرتاض عىل هذا القرار بع�د تبلغك به عن 
طريق اإلع�الن والنر، ويف حالة عدم االعرتاض يعترب 
الحكم   بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور ستة أشهر 

من نر اإلعالن.
القايض / جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرة ه�1

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 803 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه ) قاسم محمد عيل ( 
م / تبليغ بالحضور 

بناءا عىل الدعوى املرقمة 803 / ش / 2017 واملقامة 
يف محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الخالدي�ة من قبل 
املدعي�ة ) ن�ريان رزاق محمد ( واملدعى عليه ) قاس�م 
محم�د ع�يل ( وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بواس�طة النر بصحيفتني محليتني لغرض الحضور 
بموع�د املرافعة املص�ادف 24 / 10 / 2017 ويف حالة 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

ووفق االصول .
القايض محمد مطلب عبد 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة بدرة
العدد 49/ ب/2009 

اعالن
تنفيذا لقرار الحكم الص�ادر من هذه املحكمة بالعدد 
49/ب/2009 يف 2009/12/30 املتضمن ازالة شيوع 
العق�ار 3/33 م3 نهري وقرياوي فق�د تقرر اعالن عن 
بيع�ه باملزاي�دة العلنية خالل مدة خمس�ة عر يوما 
تب�دءا م�ن اليوم الت�ايل للنر وعىل الراغب�ني بالراء 
مراجعة هذه املحكمة  مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة عرة من املائ�ة من القيمة املق�درة مالم 
يكون�وا من الركاء وس�وف تجري املزاي�دة يف اليوم 
االخري واذا صادف اليوم االخري عطلة رس�مية فاليوم 
الذي يليه موعد املزايدة وعىل من ترس�وا عليه املزايدة 

يتحمل اجور النر واملناداة 
القايض ياسني خضري الدريعي  

املواصفات
1- جنسة العقار / ارض زراعية تسقى سيحا 

2- نوع العقار / مملوكة للدولة 
3- املساحه / 91,83 م و90 اولك 1063 دونم

 4- القيم�ة التقديري�ة / س�تمائة وثماني�ة وثالثون 
مليون وثمانية وثالثون الف ومائة واربعة دينار

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 3337/ ش /2017 

اىل املدعى عليه / عادل محمد كاظم   
أقامت املدعية س�ندس رحيم عل�وان الدعوى املرقمة 
أع�اله والت�ي  تطلب فيه�ا دعوتك للمرافع�ة والحكم 
بتفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب 
إش�عار مخت�ار منطق�ة الزه�راء العس�كري الثالثة  
واملرف�ق بكتاب مرك�ز رشطة الخل�ود بالعدد 14097 
يف 2017/10/7  علي�ه تق�رر تبليغك اعالنا  بالصحف 
املحلية ع�ىل موعد املرافعة املص�ادف  2017/10/24 
وعن�د ع�دم حضورك أوم�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب القانون  
القايض مرتىض كاظم ال شغيدل

فقدان
فقدت رخص�ة التجوال املرقمة 1389 والصادرة 
م�ن كم�رك املنطق�ة الجنوبي�ة بأس�م رشك�ة 
برتوجاينا الصينية عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان وثيقة
فق�دت الوثيقة الص�ادرة من مدرس�ة االزدهار 
يف   174229 واملرقم�ة  املس�ائية  االبتدائي�ة 
2015/10/19 معن�ون اىل ثانوية الهادي االمني 
بأسم )حس�ن جابع بردان (عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 79797 يف حي 
العروبة بأس�م )هاش�م كاظم حمادي (الصادر 
من مديرية التسجيل العقاري يف النجف الشمايل 

عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الركاء س�مية حسن هجوج وسلوى حسن 
هجوج ونهلة جواد كاظم تقرر حضوركم تقرر 
حضورك�م اىل بلدي�ة النج�ف االرشف  الكم�ال 
املعامل�ة الخاصة باجازة البناء الخاصة بالعقار 
املرق�م 28717 حي الجامعة وخالف ذلك س�يتم 

اصدار االجازة لعدم حضوركم .

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة من جامعة الكوفة /كلية 
الطب بأس�م الطالب )عباس فاضل اس�ماعيل( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة من جامعة الكوفة /كلية 
الطب باس�م الطالب )احمد حس�ن قاسم (عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة من 

مدرسة االنصار االبتدائية للبنني واملعنونة اىل 
يف   249960 املرقم�ة  النج�ف  مط�ار   �  1

 2015/3/27
2 � الرط�ة االتحادي�ة املرقم�ة / 569490 يف 

2014/10/15
بأس�م )ع�يل عبد الكاظ�م جواد( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

م / اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري ...

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط وللمرة الثانية عن تاجري 
االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 ( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف 
املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديري�ة بلدية الزبيدية خالل الفرتة ) 15 ( خمس�ة 
عر يوما تبدأ من اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة ) 30 % ( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف 
مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة ) العارشة صباحا ( ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة اجور النر واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب 
هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية وااللتزام بكاف�ة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد .

م / اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ...

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط وللمرة الثانية عن تاجري 
االم�الك املدرجة اوصافها يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية الش�حيمية 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 ( لسنة 2013 فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الشحيمية خالل الفرتة 
) 15 ( خمس�ة عر يوما تبدأ من اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية 
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية البالغ�ة ) 30 % ( م�ن القيمة 
التقديري�ة بصك مص�دق او نقدا ولكام�ل مدة االيجار وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم االخ�ري من م�دة االعالن يف مق�ر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة ) 
العارشة صباحا ( ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النر واالعالن 
وكاف�ة املصاري�ف االخ�رى وعىل املس�تأجر جل�ب هوية االح�وال املدنية 
مصورة واصلية وااللتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الرصافة 
العدد 114/استمالك /2014

التاريخ 2017/9/20
اعالن

اىل املستملك منه )مدحت عبد الرحمن محمد سعيد (
اص�درت هذه املحكم�ة ويف الدع�وى االس�تمالكية املرقمة 
114/استمالك /2014 يف 2017/8/23 قرارا غيابيا بحقك 
يقيض بنزع ملكية مساحة 609 مرت مربع من العقار املرقم 
123/1 مقاطعة 12 هورة الكرسة وعطش العائد اليك وبقية 
الركاء وتس�جيلها ملكا رصفا بأسم دائرة املستملك امانة 
بغداد واس�تنادا الحكام املادة 14 من قانون االستمالك  رقم 
12 لس�نة 1981 فق�د اقتىض تبليغك به�ذا القرار بصحيفة 

محلية واحدة 
القايض

نوع ت
الملك

رقم 
الموقعمدة االيجارمساحة الملكالملك

السوق العصريثالث سنوات6م892كشك1
قرب ناحية الزبيديةثالث سنوات6م992كشك2

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقعمدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملكت
مركز الناحيةسنة واحدة27م222حانوت1

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

العدد:2545
التاريخ :2017/10/16 اعالن مناقصة دولية رقم )10( لسنة 2017

جتهيز زيوت وشحوم ومنظفات
اىل :السادة

م/ مناقصة دولية رقم )10( لسنة 2017 جتهيز زيوت وشحوم ومنظفات



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التق�ى الوكي�ل االداري ل�وزارة 
النق�ل احم�د كريم عب�د ايوب، 
النائبني عيل ش�ويليه ومناضل 
املش�اريع  لبح�ث  املوس�وي 
النق�ل  ل�وزارة  املس�تقبلية 
واالط�اع ع�ى االنج�ازات التي 
اقدم�ت عليه�ا ال�وزارة مؤخراً 
للخط�وط  العام�ة  الرشك�ة  يف 

الجوية العراقية« .
عرض�ا  »قدمن�ا  اي�وب  وق�ال 
مفصا للنائب�ني عن االنجازات 
الت�ي تحقق�ت مؤخ�را وكذلك 
الخط�وات التي تعت�زم الوزارة 
القي�ام به�ا، مؤك�دا ان »وزارة 
النقل تس�عى ألنش�اء مطارات 
يف اغل�ب املحافظ�ات العراقي�ة 
ونحن بصدد االنتهاء من وضع 
ألس�تثمار  النهائي�ة  الخط�ة 
وأنش�اء مط�ار عون ال�دويل يف 
مدينة كرباء املقدس�ة بطريقة 

التشغيل املشرتك«.
وأض�اف ان »الرشك�ة العام�ة 
للنقل البحري سرتفد اسطولها 
بباخ�رات جدي�دة م�ن أفض�ل 
املناش�ئ العاملي�ة، وذل�ك بع�د 
اللجن�ة  موافق�ة  اس�تحصال 
االقتصادي�ة يف مجل�س النواب 

العراقي .
النائب�ان  اش�اد  جانبه�م  م�ن 
قب�ل  م�ن  املبذول�ة  بالجه�ود 
املس�ؤولني يف وزارة النقل وعى 
رأسهم وزير النقل كاظم فنجان 
الحمامي وسعيهم الحثيث عى 
االرتقاء بواق�ع النقل يف العراق 

بم�ا يائ�م مكانت�ه االقليمي�ة 
والعاملية« .

الوكي�ل  زار  آخ�ر  م�ن جان�ب 
النق�ل الرشكة  االداري ل�وزارة 

الجوي�ة  للخط�وط  العام�ة 
العراقي�ة، واطل�ع ع�ى طبيعة 

عمل الرشكة، وإجرى اجتماعاً 
موسعا بحضور مستشار وزير 

النقل عماد االسدي ومدير عام 
الرشكة مريان فريد ومدير عام 
س�لطة الطريان املدني حس�ني 
االجتم�اع  وتضم�ن  محس�ن، 
مناقشة مختلف امللفات املتعلقة 
بطبيع�ة الخدمات التي يقدمها 
للمس�افرين  الوطن�ي  الناق�ل 
الكرام ودقة التوقيتات للرحات 
واهمية االهتمام بها ملا لها من 
اهمي�ة يف زي�ادة نس�ب امتاء 
الطائرات والذي سينعكس عى 
زيادة االي�رادات املالية للرشكة 
الخدم�ات  مناقش�ة  وكذل�ك 
بس�احات  واملتمثل�ة  االرضي�ة 
الجوي  الش�حن  املط�ار وقرية 

اضافة اىل خدمات مركز صيانة 
اعتم�اد  ورضورة  الطائ�رات 
املعايري واملواصفات املعمول بها 
يف س�لطات الط�ريان العاملية يف 
صيانة وادامة طائرات الرشكة 
الط�ريان  رشكات  وطائ�رات 

االخرى املحلية واالجنبية« .
اىل  االجتم�اع  وتط�رق  كم�ا 
لرشك�ة  الجدي�دة  الخدم�ات 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط 
النق�ل  وزارة  اطلقته�ا  والت�ي 
العدي�د  واملتضمن�ة  مؤخ�راً 
للمس�افرين  التس�هيات  م�ن 
وتطبيقه�ا يف جمي�ع مكات�ب 

الرشكة يف الداخل والخارج.

الوكيل االداري لوزارة النقل يبحث مع نواب يف الربملان املشاريع املستقبلية للوزارة
قام بزيارة ميدانية للخطوط اجلوية وأجرى لقاء موسعًا مع كوادرها
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التجارة: ارسال قافلة حمملة 
بكمية »400« كيس طحني

اىل املناطق املحررة يف احلوجية
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحبوب يف 
وزارة التج�ارة ع�ن »ارس�ال قافل�ة محمل�ة 
بكمي�ة )400( كي�س طح�ني تمث�ل الوجب�ة 
االوىل من امل�واد الغذائي�ة اىل العوائل املتواجدة 
يف املناط�ق املحررة بقض�اء الحويجة والقرى 
التابع�ة لها«.اك�د ذلك مدير ع�ام الرشكة طه 
ياسني عباس وأضاف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان وزارة التجارة تعد 
م�ن اوىل ال�وزارات الس�اندة الت�ي تواج�دت 
بماكاته�ا برفق�ة اس�طول م�ن الش�احنات 
املحملة بمفردات البطاقة التموينية«.مضيفاً 
ب�ان »الكمي�ة املجهزة م�ن م�ادة الطحني تم 
انتاجه�ا بواس�طة مطحنة البش�ائر يف صاح 
الدي�ن وج�رى توزيع امل�واد الغذائي�ة يف قرى 
الخان واملصنعة ش�مان من خال وكاء املواد 
الغذائية والطحني بحضور ممثيل خلية االزمة 
والنائ�ب محم�د تمي�م عضو مجل�س النواب 
ع�ن محافظة كركوك« .من جانب اخر اش�ار 
ياسني اىل »تنفيذ اللجان الرقابية املشرتكة من 
قسمي الرقابًة والس�يطرة النوعية يف الرشكة 
زيارات تفتيش�ية يومية عى املطاحن ووكاء 
الطحني فض�ا عن متابعة الناقل�ني بالتزامن 
م�ع عملي�ة االنت�اج والتوزيع«.واش�ار اىل ان 
»عمل اللج�ان خال النصف الثاني من ش�هر 
ايلول اس�فر عن رص�د 34 مخالفة من خال 
123 زيارة تفتيش�ية جرى فيها س�حب 294 
نموذج للحبوب املستخدمة بالطحن والطحني 
املنت�ج ، فيما نفذت لج�ان رقابة الوكاء 276 
زي�ارة ل�وكاء الطحني س�حب خاله�ا 202 
نموذج تمخضت عن رصد 50 مخالفة ، فضا 
ع�ن تأش�ري 12 مخاافة للناقل�ني خال نفس 
الفرتة واحليت املخالفات اىل االقس�ام واللجان 
املختص�ة لتطبيق ال�رشوط الجزائي�ة بحقها 

حسب بنود العقد املربم بني الطرفني .

املسافرين والوفود تنفذ واجبني استثنائيني 
بتسيري »34« حافلة لنقل النازحني

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود عن تنفيذها واجبني استثنائيني 
بتسيري 34 حافلة من اربيل اىل كركوك ومن الفلوجة اىل الخالدية«. 

مدي�ر عام الرشكة عبد الله لعيبي بني يف بيان العام الوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »تم اخراج 14 حافلة بواجب اس�تثنائي العادة عدد من العوائل 
النازح�ة من مخيم الفلوج�ة اىل مخيم الكيلو 18 ومن ثم اىل الخالدية، وتزامنا 
مع تقدم قواتنا االمنية يف الحويجة ايضا تم اخراج 20 حافلة بواجب اخر من 

محور اربيل اىل كركوك العادة العوائل النازحة اىل مناطق سكناهم«. 
واض�اف ان »الرشكة مس�تعدة لتنفي�ذ كل الواجبات التي ت�وكل اليها لخدمة 

املواطن يف كل امللفات واملحافظات العراقية كافة« .
يذكر ان الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود تواصل جهودها يف عملية نقل 

النازحني ضمن جهود وزارة النقل يف اللجنة العاليا الغاثة وايواء النازحني .

حمافظ واسط يبحث مع الرشكة الصينية اكامل املشاريع املتوقفة يف قضاء احلي

العمل تسرتد اكثر من »30« مليار دينار من املتجاوزين عىل رواتب اعانات احلامية االجتامعية

حمافظ البرصة يدعو رجال األعامل يف أملانيا إىل دخول السوق البرصي بمجال االستثامر

    المستقبل العراقي/ الغانم

التقى محافظ واسط محمود عبد 
الرضا م�ا طال »بوف�د الرشكة 
الصينية املكلف�ة بأعمال التبليط 
وامل�اء واملجاري يف قض�اء الحي، 

بحض�ور قائمق�ام الح�ي ومدير 
بلدي�ات واس�ط ومدي�ر املجاري 
واملهندس املقيم؛ للتباحث بش�أن 

اكمال املشاريع املتوقفة«.
وق�ال مص�در اعام�ي يف مكتبه 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » ما 

طال استمع اىل رئيس الوفد وهو 
الرشكة،  احتياج�ات  يس�تعرض 
ووجه بتع�اون الدوائر الحكومية 
ذات العاق�ة، مؤك�دا للوف�د ان�ه 
اتص�ل ش�خصيا ب�وزارة املالي�ة 
املالي�ة  الس�لفة  من�ح  لتس�هيل 

للرشكة«.
وأضاف املحافظ بحس�ب املصدر 
ان »ابواب�ه مفتوحة امام الرشكة 
والدوائ�ر املعنية، البق�اء االتصال 
مستمرا؛ من أجل االرساع يف انجاز 

واكمال املرشوع يف أرسع وقت.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�رتدت هيئ�ة الحماية االجتماعي�ة يف وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية اكثر من )30( مليار دينار من 
املتجاوزي�ن ضمن املس�تفيدين من روات�ب الحماية 
االجتماعي�ة للم�دة م�ن ع�ام 2014 ولغاي�ة نهاية 
ش�هر ايلول 2017 ووفق نظام االسرتداد بالتقسيط 

وحسب االنظمة والضوابط«.
وذك�رت مدي�ر ع�ام صن�دوق الحماي�ة االجتماعية 
يف ال�وزارة جاكلني صلي�وا يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »املبال�غ توزعت بني االع�وام )2014-

2017( وكان مجم�وع املبال�غ املس�رتة يبل�غ اكث�ر 
م�ن س�تة ملي�ارات و800 ملي�ون دين�ار، موضحة 

انه »ويف عام 2015 تم اس�رتداد اكث�ر ثاثة مليارات 
و800 مليون دينار ، مش�رية اىل ان عام 2016 ش�هد 
اس�رتجاع اكث�ر م�ن تس�عة ملي�ارات و100 مليون 
دين�ار ، مبين�ة ان »عام 2017 ش�هد نقل�ة كبرية يف 
عملية االس�رتداد نتيج�ة تكثيف املتابع�ة واجراءات 
ال�وزارة التي قامت به�ا وبتوجيه مب�ارش من وزير 
العمل والشؤون االجتماعية محمد شياع السوداني ، 
مؤكدة اسرتداد »اكثر من عرشة مليارات دينار لغاية 
نهاية ش�هر ايلول واملبلغ قابل للزيادة خال االشهر 

الثاثة املقبلة«.
 ودع�ت مدير عام الصن�دوق املتجاوزين كافة الذين 
اوقف�ت رواتب اعاناتهم اىل مراجعة الوزارة لتس�وية 
الديون من اجل اعادة اطاق رواتب اعاناتهم ، مشددة 

ع�ى ان »االم�وال املس�رتدة يع�اد تدويره�ا ومنحها 
للمستفيدين من اجل ديمومة انتظام اطاق الدفعات 
يف موعده�ا رغم االزم�ة املالية التي تم�ر بها الباد ، 
وايضا تأتي ضمن جهود الوزارة يف الحد من هدر املال 
العام ومكافحة الفساد وذلك خدمة للصالح العام«.

 يذكر ان مجلس الوزراء صوت خال جلسته االخرية 
عى اطاق مبل�غ )135( مليار دين�ار ضمن املوازنة 
التكميلي�ة لتعزي�ز رصي�د ال�وزارة من اج�ل االيفاء 
باملتطلب�ات املالية للدفعة الخامس�ة التي من املؤمل 
ان تطلق بداية الش�هر املقبل. وتت�وىل هيئة الحماية 
االجتماعي�ة يف وزارة العم�ل رصف روات�ب االعانات 
ألكث�ر من مليون عائلة وفق الس�لم الجديد وحس�ب 

قانون رقم 11 لسنة 2014 النافذ.

   البصرة / المستقبل العراقي

التقى محافظ البرصة أس�عد عبد األمري العيداني، 
وفدا يمث�ل االتحاد الديمقراطي املس�يحي األملاني 
والذي ترتأسه املستشارة األملانية »أنجيا مريكل«.

وذك�ر بيان لدي�وان املحافظ�ة ان »العيداني رحب 
بالوف�د الضيف متمني�ا لهم طيب اإلقام�ة، قائا: 
نحن سعداء بوجودكم بيننا ونأمل من هذه الزيارة 
تفتح آفاق جديدة من التعاون املثمر وعى مختلف 
املس�تويات، ويف مقدمته�ا مل�ف تعزي�ز االقتصاد 
وتفعيل الجانب االستثماري وتدريب وتأهيل املوارد 
البرشية، ويف هذا الس�ياق، أدع�وا رجال األعمال يف 
أملانيا إىل دخول السوق البرصي يف مجال االستثمار، 

كون البرصة تتمتع باس�تقرار أمني ملحوظ األمر 
ال�ذي يؤهله�ا لتكون بيئ�ة خصبة يف ه�ذا املجال، 
والحكوم�ة املحلية وبالتعاون م�ع الجهات املعنية 
عى أتم االستعداد لضمان هذا الجانب«.من جانبه 
ع�رب رئي�س الوف�د األملان�ي » نيلس فريم�ر«، عن 
شكره وتقديره لحفاوة االستقبال من قبل رئيس 
الحكومة التنفيذية يف البرصة، معتربا هذه الزيارة 
بمثابة بداية لتعاون مستقبيل مع حكومة البرصة 
يف مختلف القطاعات، وبني » فريمر«، تأتي زيارتنا 
إىل البرصة ألجراء مس�ح ش�امل ملجمل األوضاع يف 
املحافظة، وس�تتبعها زيارات عى مس�تويات أعى 
يف املس�تقبل القري�ب لتعزي�ز أوج�ه التع�اون بني 

الجانبني.

املنتوجات الغذائية تعلن اعداد دراسات 
لتطوير االلبان يف مصانع ايب غريب

وزير النفط يوعز برعاية االطفال املصابني 
باالمراض الرسطانية يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة للمنتوجات الغذائي�ة احدى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن عن 
»اعداد دراسات واجراء تجارب لتطوير منتجاتها يف مصانع ألبان ابو غريب« .وافاد مصدر 
مخول يف الرشكة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »ادارة مصانع االلبان يف ابي غريب 
بارشت بأعداد دراسة مفصلة عن حاجة السوق املحلية اىل انتاج انواع جديدة من منتوجات 
االلب�ان وخاصة الجبن املطب�وخ وبالتايل الحاجة اىل تطوير خط�وط االنتاج وذلك بأدخال 
مكائ�ن جدي�دة وحديثة ».واضاف »حيث تس�عى الرشكة اىل رشاء ماكن�ة الجبن املطبوخ 
ملصنع دجلة لالبان اعتمادا عى ايرادات املصنع الذاتية واملوازنه التش�غيلية لغرض انتاج 
عبوات جديدة من الجبن املطبوخ ».وبني »فيما تم تهيئة دراس�ة اخرى وضمن خطة عام 
2018 الضاف�ة م�ادة عاجية اىل الجبن الطري لتحس�ني نوعيته واطال�ة عمره التخزيني 
اضافة اىل نكهة مقبولة جدا لدى املستهلك وذلك ضمن سعي الرشكة لتطوير عملية االنتاج 
يف مصانعها املختلفة ».وعى صعيد ذي صلة كش�ف املصدر عن »نجاح التجارب املختربية 
الخاص�ة بتقليل حموضة اللب�ن وخاصة عند ارتفاع درجات الح�رارة والحصول عى مدة 
صاحية تصل اىل اسبوعني فيما تواصل الرشكة جهودها للحصول عى مدة صاحية اطول 
تصل اىل ثاثة اس�ابيع ». الفتا اىل انه »س�بق وان تم اس�تحصال املوافق�ات االصولية من 
الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية وبالتعاون مع الس�يطرة النوعية يف املصانع 

لتطوير نوعية االنتاج والحصول عى مدة صاحية لفرتات طويلة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اوع�ز وزير النفط جبار ع�يل اللعيبي اىل »مدير عام رشكة نفط البرصة بزيارة 
مستش�فى االطفال التخص�ي  يف املحافظة للوقوف ع�ى احتياجات املرىض 
واملستش�فى من مس�تلزمات وادوية واجهزة طبية ، وتقدي�م الرعاية الطبية 
الازم�ة لاطف�ال املصابني باالم�راض الرسطانية«.وذكر بيان لل�وزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان »اللعيبي زار املستش�فى ملرات عديدة  ، 
ووجه  بتقديم الدعم املايل للمستش�فى ،  فضا عن توزيع الهدايا واملساعدات 
املالية لاطفال ولعوائلهم للتخفيف من معاناتهم« .واضاف البيان ان »الوزارة 
وم�ن خال توجيهات الوزير عى تواصل مس�تمر مع ادارة املستش�فى لتفقد 
حالة املرىض وتلبية احتياجاتهم ، وان هذا املوضوع يحظى باهتمام املسؤولني 
وحرصه�م عى تقديم م�ا يمكن تقديمه لاطفال املصاب�ني ، باالضافة اىل ذلك 
تق�وم ال�وزارة من خال تش�كياتها بتقدي�م الخدمات االخ�رى للمواطنني يف 
محافظة البرصة والعمل عى االرتقاء بمس�توى تل�ك الخدمات من خال دعم 
وتنفيذ عدد من املش�اريع الخدمية منها مرشوع تطوير نهر العشار ومرشوع 

انشاء مدينة سياحية يف املفتية وانشاء وتاهيل املدارس .

كهرباء الصدر تضع احلجر االساس لتشييد حمطة الرئاسة الثانوية 
   بغداد / المستقبل العراقي

بحضور محافظ بغداد عطوان العطواني, واعضاء 
مجل�س املحافظ�ة, و معاون�ي مدير ع�ام توزيع 
كهرب�اء الص�در, ومدير وماكات نتفيذ املش�اريع 
ولجنة املتابعة, ومدير ف�رع توزيع كهرباء الصدر 
الجنوبي, وضع مدير عام املديرية العامة املذكورة  
ويف محمد املياحي, حجر األس�اس لتشييد محطة 
كهرب�اء الرئاس�ة الثانوي�ة 33/11/ك.ف س�عة 
M.V.A 3 *31.5 وتسليمها للرشكة املنفذة, حيث 
ت�م توقيع محرض اس�تام من قب�ل مدير الرشكة 
املنف�ذة لغ�رض املب�ارشه ببناء املحط�ة, وان هذا 
املوقع الثالث الذي تسلمه املديرية العامة للرشكات 
املنفذة«.وافاد بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
» محاف�ظ بغ�داد عرب ع�ن س�عادته لوضع حجر 
االساس النشاء محطة الرئاسة الثانوية كون هذه 
املنطقة بحاجة كبرية لهذه املحطة كما هو الحال 

يف املناطق االخ�رى, حيث انها تق�دم خدمة كبرية 
االه�ايل مدينة الصدر, وان املديرية العامة رغم قلة 

االمكاني�ات والجهود الذاتية الت�ي تعمل بها وصل 
ع�دد املحطات اىل تقريبا 50 محطة, حيث ان هذه 

املدين�ة بحاج�ة اىل 70 محط�ة لتحقي�ق االكتفاء 
الذاتي, وان حضورنا اليوم هو دعم واس�ناد لعمل 

املديرية ».
واضاف »من هنا نناش�د وزير الكهرباء باالهتمام 
بقطاع التوزيع كما هو الحال يف قطاع االنتاج كون 
وزارة الكهرب�اء تصب اهتمامه�ا يف قطاع االنتاج 
ولك�ن يج�ب ان يلتفت وزي�ر الكهرب�اء اىل قطاع 
التوزي�ع ماه�ي الفائدة م�ن ان نص�ل باالنتاج اىل 
الكتف�اء الذاتي وال توجد لدينا ش�بكات ومحطات 
توزيع تفي بذالك«.وتابع »اعرب ش�كري وامتناني 
لوزير الكهرباء قاس�م محمد الفه�داوي, و املدير 
الع�ام وكاف�ة امل�اكات مل�ا يقدموه م�ن خدمات 
للمواط�ن العراقي«.م�ن جهته ش�كر املدير العام 
املحافظ واعضاء مجلس املحافظة عى حضورهم 
وجهوده�م املبذولة وتنس�يقهم الع�ايل بخصوص  
تخصي�ص قطع االريض لبناء املحطة خدمة الهايل 

مدينة الصدر.
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تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك 
املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )العباس�ية( وملدة )حس�ب مام�ؤرش ازاءها(وفقا الحكام 
قان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر 
فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )العباس�ية( أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  
باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل 
عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون 
أنف�ا  وكت�اب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة 

الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد 

بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم 
أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة 

عىل األمالك التي تؤجر لهم.

تعلن دائرة صحة ميس�ان / شعبة العقود عن اعالن املناقصة املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه  ضم�ن تخصيص�ات املوازنة الجارية لس�نة 2017 
فع�ىل الراغب�ني من الذين تتوف�ر فيهم الرشوط مراجع�ة دائرة صحة 
ميسان شعبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مستندات 
املناقص�ة لقاء مبلغ قدره )100000مائة الف دينار عراقي ال غريها(

غ�ري قابل�ة للرد يس�لم اىل امان�ة الصندوق ع�ىل ان يق�دم العطاء مع 
املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف مغل�ق ومختوم ومؤرش عليه رقم 
املناقص�ة وموعد الغلق مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء وان اخر 
موعد لغلق املناقصة هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم املذكور 
يف الجدول ادناه وان الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل 
من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن  وسيتم اجراء محارضة 
يف الس�اعة العارشة صباحا قي اليوم املذك�ور يف الجدول ادناه لغرض 

توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفسارات 
مالحظ�ة � يف حالة ع�دم التزام مقدم�ي العطاء بما تتطلب�ه الوثيقة 
القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه سيتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية 
العمارة خالل فرة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة ان ال تقل عن )100 %( من القيم�ة التقديرية وينادى للمزايدة يف 
الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديري�ة بلدي�ة العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعده�ا اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدي�ة العمارة خالل فرة )10( 
عرشة اي�ام من تاريخ املصادفة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل وبخالف�ه يتحمل االجراءات 

القانونية.

رشوط التاجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فقرة التاجرياو عند انتهاء العقد املطالبة بالتعويض 

او اللجوء اىل املحاكم املختصة

اعالن 
كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد 

اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم 
) 21 ( لس�نة 2013 تعلن كلي�ة التقنيات الصحية 
والطبي�ة ع�ىل املزاي�دة العلنية عىل موق�ع الخاص 
مكت�ب التصوير املوجود داخل الكلية ويكون موعد 
املزايدة يوم االحد املوافق 15 / 10 / 2017 واذا وافق 
عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد املزايدة وعىل 
الراغبني بالتاجري مراجعة الش�عبة املالية يف الكلية 
من اجل اخذ ال�رشوط واملواصفات مقابل ) 150 ( 
الف دينار غري قابلة للرد ودفع تامينات بنسبة ) 20 
% ( املق�درة من قيمة االيجار ويتحمل اجور االعالن 

مع التقدير .
العميد

حمافظة ميسان 
دائرة صحة ميسان 
مكتب املدير العام 

شعبة العقود

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 180

التاريخ 2017/9/19

 عيل حممود العالق 
املدير العام

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن
العدد: 39266

التاريخ 2017/10/9

اعالن مناقصة رقم )5( 
لسنة 2017

اسم 
تاريخ تاريخ الغلق رقمها المناقصة 

المحاضرة 
الهوية 

المطلوبة 
التأمينات 
المالحظات االولية 

مناقصة 
تجهيز 
ونصب 
وتشغيل 
مولدات 
كهربائية 
عدد )3( 

االحد المصادف )5(
2017/10/22

االحد المصادف 
2017/10/15

هوية غرفة 
تجارة صنف 
اول تجارة 
عامة /هوية 
مقاوالت 
ميكانيكية 
كهربائية 

قيمة 
التأمينات 

االولية تبلغ 
2235000
ملونين 
ومائتان 
وخمسة 

وثالثون الف 
دينار والبالغة 
2%من القيمة 

التقديرية 

اعالن 
للمرة 
االولى 

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
سنة واحدةالسوق العصري/خلف كراج النقل الداخلي18م11/162حانوت1
ثالث سنواتشارع كوفة-عباسية7×40م525/16م32ساحة2
ثالث سنواتشارع كوفة-عباسية /من المنطقة الخضراء18×41م3/29م31ساحة3
سنة واحدةخلف مصرف الرافدين14م14/142حانوت4
سنة واحدةالسوق العصري/مقابل كراج الشرمان19م11/112-11/12حوانيت5
سنة واحدةالسوق العصري /الشارع العام10م13/302حانوت6

مجاور المجلس البلدي السابق/مقابل محالت 3×3.5م12/132كشك7
سنة واحدةالبلدية

على جزء من القطعة الرقمة 121/12م33 200م2بالساحة ملعب8
سنة واحدةعربيات السادة

ساحة وقوف 9
على جزء من القطعة المرقمة 3/29م31 بداية 1058م2بالومبيت السيارات

سنة واحدةحي الرسالة /مقابل معرض الصادق

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

1
حانوت رقم 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 41. 42. 
 .12 .11 .10 .9 .7 .6 5. 2 .48 .47 .46 .45 .44 .43

25 .24 .22 .21 .20 .19 .18 .17 .16 .14 .13

سوق حي 
9م2سعد

350000 ثالثمائة 
وخمسون الف 

دينار 
3 سنوات
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حنني اىل مرافئ احللم
المستقبل العراقي/ عزيز البزوني 

عن دار االتحاد للنش�ر والتوزيع )اتحاد الكتاب التونس�يين )صدر للشاعرة التونسية العامرية 
سعد الله الجباهي مجموعة شعرية بعنوان حنين الى مرافئ الحلم 

 »هو وثمرة تجربة في الحياة هو حنين ش�اعرة الى مرفأ للس�ام مرفأ يسع النار التي تضترم 
ف�ي كيانها كإنس�ان يعيش في زمن مهزوز. راحت تبحث في عالمها عن صورة مش�رقة فإن 
لم تجدها س�عت لخلقها بخيالها فكان« حنين إلى مرافئ الحلم »وهو مسيرة شاعرة ومسيرة 
تط�ّور وإبداع وتجاوز لمرحلة البداي�ات ومامح نضج مطمئن في خطوات الش�اعرة..قلم ال 
يتوق�ف حيث وصل بل يس�عى إلى تجاوز المرحلة منبئا بعط�اء واعد » المجموعة امتدت على 
130 صفحة من الحجم المتوسط تضم 44قصيدة نثرية موزعة بين النثري والتفعيلة والموقع 
لوحة الغاف للرس�ام التشكيلي الفلس�طيني خالد النصار وقد قدم المجموعة األستاذ الهادي 
العثماني ش�اعر وناقد تونس�ي . وقد ضمت نصوصا تختلف في حجمها ونمط كتابتها فمنها 
الومض�ة والقصيد النثري والقصيد الحر الذي يعتمد التفعيل�ة والقصيد الموقع .وقد توجهت 

الشاعرة فيه لإلنسان في مختلف حاالته الوجدانية والحياتية .

عن دار همس�ه للنش�ر ص�در للش�اعرة اللبنانية هويدا 
ناصيف ديوانها السادس بعنوان أنثى القصيد الذي يقع 
في تس�عة عش�ر قصيدة حيث أعطت للدي�وان مقدمة 
رائعة وهي عبارة عن إهداء بدأت بها قائلة  إلى قصيدتي 
..... دوماً ...... إلى سطور حملت أوجاعي ببطوالت من 
حنين ..... الى رجل أحامي العاش�ق بين ش�كوك الليل 
ورغب�ة اليقي�ن .... إلى دي�وان يحملن�ا دون هوادة الى 
أجنح�ة المجد نح�و آفاق الخالدين ..... إلى قدر تش�بث 
بأحامنا وعبر بها آالم العاش�قين ..... إليك أيها الرجل 
..... يا كأس خمري وماذي األمين ..من الجدير بالذكر 
بان هويدا ناصيف ش�اعرة وإعامي�ة صدر لها دواوين 
ع�دة منها)-لذي�ذ الغ�رام -اش�تهاءات أنث�ى  -عذابات 

المطر  -طفل لم يولد بعد(.

أنثى القصيد

          فؤاد كاظم العبودي

تحاورن�ي ج�دران غرفت�ي بلغة عجيب�ة تفرش 
امام�ي دروبا ل�م اقطعه�ا وتقدم لي ج�ردا بكل 
مافعلته خلفها...عش�ت مثل س�جين يرزح تحت 
وط�أة اع�وام مليئة بالخ�وف والوح�دة وضياع 

االمال
ليس هناك س�وى تعاقب الليل....كل ماحولي في 

غرفتي ليل
يمر النهار في الروزنامة با ش�كل ولم اجده بين 

االربعة جدران التي تحيط بي....
اغلق�ت نافذتي...ب�ل اص�ا ليس�ت هن�اك نافذة 
واقول ناف�ذة اعني بها روح�ي...اذ لم تعد عندي 
روح...حتى يمكنن�ي التفاعل مع مايحيط بي....

لقد شعرت ان روحي غادرتني ولم يبق منها
س�وى مس�ارب من ظال تمت�د من االعل�ى الى 

االسفل..

انهض قليا اوزع نفس�ي عل�ى اركان الغرفة....
عين�اي تطوفان ف�ي ارجائها ب�ا تعيين...وتمتد 

ذراعي تتلمس الحيطان...
هنا اش�عر انني موجود....اتلم�س وجهي واعيد 

الكرة مرات
واهمس ف�ي اذن الصم�ت المطبق ه�ل يعقل ان 
أتحدث مع الاشئ.....ويأتيني صدى صوتي رغم 

همسه الذاوي في
الفراغ...اجل�س وس�ط الغرف�ة ألعي�د ترتيب ما 

ضاع مني
اح�ام بحج�م الك�ون تضاءلت ش�يئا فش�يئا...

وتبخرت مثل دخان
منها فش�ل زواجي من عفيفة..بن�ت الجيران.... 

وفشلي بالحصول على وظيفة....
اليرحم.....انقط�اع  كقات�ل  الهم�وم  طاردتن�ي 

وصول الرسائل
التي كانت تردني م�ن عفيفة وهي الوحيدة التي 

كانت تشعرني اني على قيد الحياة....
غرفت�ي ه�ذه هي س�جني ....فق�ط وحدها امي 
كانت حريصة على اس�ماعي نبض الشارع..تنقل 
ل�ي كما نش�رة األخبار ماي�دور في الخ�ارج.....

البأس يابني ستقوم وتتعافى من أزمتك 
كل من كان ابتعد عني....االصدقاء ....االقارب.....

حتى عفيفة
الت�ي كان�ت ج�زءا م�ن كياني ل�م تعد تس�أل....

غابت وانش�غلت عني بحياتها الجديدة.....تأتيني 
أخبارها عن طريق امي

قلت ألمي يوما :
- ليس لحالتي اي عاقة بعفيفة.....وهي معذورة 
فلم�اذا تصرين على انني بس�ببها وصلت الى هذا 
الحال.....تصمت امي لحظة.....ثم تقول....اذا لم 

تكن عفيفة سبب حالتك
لم التعود الى صحبك وحياتك

اضحك بألم.....وارد عليها......واي حياة تلك التي 

تريدينني اعود اليها.....هااااااااا
اطرقت ام�ي رأس�ها بحزن....وغادرتني باتجاه 

الباب...
وبقيت انا اجتر ذكرياتي واعيد على نفسي كاما 

سبق ان قلته
الم�ي......) ان عفيفة هي اس�م على مس�مى...

وانق�ى م�ن عرف�ت م�ن النس�اء(...التقيتها في 
لحظة مشبوبة بحب جنوني

وغادرتني في لحظة تصورت ان السماء ستنشق 
حي�ث اعتقدت ان الحب يبدأ من ش�فتيها وينتهي 

عندهما........اما قلبها فهو
مدينة العواطف الت�ي التنضب...عواطف عفيفة 
مزيج من االمومة والمراهقة....لتنتج حواء ذات 

انوثة قل نظيرها
روحي..وفع�ا  النافذة......اقص�د  الفت�ح  قل�ت 
ابتس�مت في ظام غرفتي واش�رقت ابتس�امتي 

بحجم حبي لعفيفة.

مهس األمكنة...

غياب املرسحي العراقي فاضل خليل خسارة فادحة للثقافة العربية
           عواد علي

فاض�ل خلي�ل رم�ز آخ�ر م�ن رم�وز اإلبداع 
الثقافي العربي يغيبه ألموت في واقع عراقي 
ش�ديد الم�رارة والقتامة، ين�زوي فيه الكثير 
م�ن مبدعيه اليوم مهملين منس�يين تتآكلهم 

األمراض وتندثر أحامهم.
لقد ترك رحيل فاض�ل خليل حزنا موجعا في 
نفوس أصدقائه الفناني�ن العراقيين والعرب 
ومحبيه وجمهوره ال�ذي لم يغب عن ذاكرته 
والجي�ران”  “النخل�ة  مس�رحية  ف�ي  دوره 
)1968( الت�ي أعدها وأخرجها قاس�م محمد 
ع�ن رواي�ة بنف�س العن�وان لغائ�ب طعم�ة 
فرمان، وأعاد التلفزي�ون العراقي بثها كثيرا 

في السبعينات والثمانينات.
يوم أدى فاضل خليل دور الشاب حسين “ابن 
الخبازة” في تلك المسرحية كان ال يزال طالبا 
في قسم الفنون المسرحية بأكاديمة الفنون، 
فلم�ع نجمه ممث�ا موهوبا إل�ى جانب كبار 
أعضاء فرقة المس�رح الفني الحديث العريقة 
مث�ل خليل ش�وقي وزين�ب وناه�دة الرماح 

وكريم عواد ومقداد عبدالرضا.
ولم يقف طموحه عند الحصول على ش�هادة 
الباكالوريوس فقط، بل واصل دراس�ته حتى 
ش�هادة الدبلوم العالي عام 1979، ثم شهادة 
الدكتوراه في اإلخراج المس�رحي من المعهد 
العال�ي للعل�وم المس�رحية ف�ي بلغاريا عام 
1985 عن أطروحته “المشاكل المعاصرة في 

اإلخراج ألمسرحي
وواصل بعد عودته إلى بغداد تدريس المسرح 
ف�ي أكاديمي�ة الفن�ون، وأصب�ح بع�د بضع 
سنوات رئيس�ا لقس�م الفنون ألمسرحية ثم 
عميدا لألكاديمي�ة. وكان له خال تلك الفترة 
حض�ور كبير ممثل في المس�رح والتلفزيون 

والسينما.
العدي�د م�ن  وب�رز مخرج�ا مس�رحيا ف�ي 
المسرحيات، منها ألشريعة و”الملك هو ألملك 
و”اللعب�ة” و”قمٌر من دم” عن مأس�اة ملجأ 
العامرية و”مئة عام من ألمحبة و”في أَعالي 
ألحب و”سيدرا” و”هيروسترات” و”مواويل 
باب األغا”.واس�تطاع خليل أن يخط لنفس�ه 
أس�لوبا متميزا في مقارباته اإلخراجية لتلك 

المس�رحيات، وقد حصد ع�ن بعضها جوائز 
محلي�ة وعربية، وحظيت بصدى واس�ع في 
وكت�ب  العربي�ة،  المس�رحية  المهرجان�ات 
عنه�ا العديد م�ن النقاد المس�رحيين العرب، 
وتناولتها دراس�ات وأبح�اث أكاديمية داخل 

العراق وخارجه.
ونش�ط ألراحل إلى جانب اإلخ�راج والتمثيل 
ف�ي كتاب�ة الدراس�ات واألبحاث الت�ي تناول 
فيه�ا قضاي�ا مس�رحية مختلف�ة كالتألي�ف 
والنقد والتمثيل ش�كلت مراجع مهمة لطلبة 
الدراسات ألعليا كونها متأتية من عقل يجمع 
بي�ن الجان�ب األكاديم�ي والتجرب�ة العملية 
الطويلة في المس�رح.كان فاضل خليل فنانا 
ومثقف�ا وأس�تاذا مخلصا وملتزما برس�الة 
ألفن وإنسانا في غاية ألدماثة لطيف المعشر، 
واسع أألفق متسامحا، عاشقا للحياة لذا أحبه 
الجمي�ع إلى أبعد ألحدود وصاحب جماهيرية 
قل نظيرها بين أبناء جيله من الفنانين. غياب 
الفن�ان العراق�ي المميز فاضل خلي�ل مبدعا 
وصديق�ا أم�ر مؤلم وخس�ارة فادح�ة للفن 

المسرحي العراقي.

لست حلاًم ألحد

لتنتهي كل االزمنة..

            رضا أبو طاهر

أكثر ما يجعلَك َفِرحاً

هو اّنَك لسَت حلماً ألحد

ال احد يتمناك

ال احد ينتبه لغيابك
مزاجَك المتغّيُر ال يعني احداً

انَت الورقُة المرميُة في النهر

انت السبورُة المتروكُة عبٌث

في صٍف للمكفوفين

لسَت افعى وال تملك من السمِّ 

سوى طيبة قلٍب مفرطة

لكنَك تشبهها ألّنك دائم االنطواء على نفسك

كم تختلق اعذاراً للذين ال يغريهم حضورك

ايها الا مغري كم هو مغٍر غيابك

انت النسمُة التي ال تشتهيها حتى الرئات المختنقة

ايها الا ُمنتَظر

والا ُمبَتغى

أّياَك ان تبتغيهم

فلو تكرموا عليك و اعطوَك دوراً في حياتهم

لقالوا لك أشتعل شمعًة

وهم يتنعمون بشمِس الضحى

             جورجيت طباخ
 

لتنتهي كل االزمنة..

وتنتحر كل العصور..

يركض دمي نحوك ..

ال اعود ادري ..

إن كنت ستراني ..

او كنت ساراك ...

ايها الزمن الجائر ..

بدل لغة الكون بجسدي ..

وزع نثاري أشواق ..

وشيع قلبي ..

الى بوابة السماء ...

تبا لقلبي ...وأحامي ..

التي تبكي ..على رصيف الحقيقة ..

وتراهن على الحب ..وتخسر ..

اليوم هنا...وغدًا يف امللف
           أبو تراب كرار العاملي

 ف�ي أج�واء المراس�م العاش�ورائية، 
ذهب أحُدهم مع الش�خص المعنّي في 
إحدى األماكن الت�ي تقام بها مجالس 
�ر  الع�زاء الحس�ينية، إلخراج ما َتَيسَّ
من الس�جادات الت�ي يتطلَّبها الوضع 
اللوجس�تي خال مجالس العزاء، وإذ 
ِبَبَص�ِرِه يق�ع عل�ى ش�يٍء كان ملفتاً 
بالنسبة له، وهو ملف يبدو أنه يحتوي 
على أسماء ألشخاص سبقونا بالرحيل 
عن ه�ذه الدني�ا، حي�ث توّفاه�م اللُه 
تعالى في سنواٍت َخلَت وأعواٍم َمَضت.

 

نع�م أيه�ا األحب�ة، باألم�س - قريبه 
والي�وم  بينن�ا  كان�وا   - وبعي�ده 
أس�ماؤهم ترق�د ف�ي الملف�ات، إن�ه 
الم�وت الذي يتربَّص بنا في كل آٍن من 
لحظ�ات حياتنا ُمنتِظ�راً األمر اإللهي 
لانقضاض، إنَّه »ه�ادُم اللَّّذات« الذي 
ال ُبدَّ ف�ي آخر المط�اف أن َيِحلَّ ضيفاً 
عل�ى كل واح�ٍد مّن�ا، وال مه�رب من 
أن َيُم�رَّ عل�ى كلِّ عابٍر في ه�ذه الدنيا 
الفانية، إال أنَّه ضيٌف مختلٌف عن باقي 
الضي�وف، وعابٌر لي�س كباقي عابري 
الس�بيل، ولكن يتفق معهم على عامٍل 
�لب«  مش�ترك وه�و »األَخ�ذ« أو »السَّ
أو م�ا ِش�ْئَت َفَعبِّر في ه�ذا المضمار.

 

فالضي�ف التقليدي االعتيادي قد يأخذ 
بع�ض األم�ور المتع�ارف عليه�ا في 
محاف�ل الضيافة، من طعام وش�راب 
ليتناول األول ويش�رب الثاني، وعابر 
الس�بيل قد يحتاج أن يأخذ ماالً - على 
س�بيل المث�ال - ليكم�ل مس�يره الى 
أرض الوط�ن. أم�ا صاحبن�ا - ه�ادم 

الل�ذات - الذي ل�م نمتحن بعد صحبته 
ومرافقته، فيأتي ليس�لب منا أغلى ما 
نمل�ك وأثمن ما يمك�ن ألحدنا تقديمه 
َجَنباِتن�ا. بي�ن  الت�ي  األرواح  وه�ي 

 

وإجم�االً، يمتاز ه�ذا الضي�ف الفريد 
ع�ن باق�ي الضيوف بمي�زة مهمة، بل 
ِة  في غاية األهمي�ة، والمتعلق�ة ِبِخفَّ
ي�ف وِثْقلِه. فالضيف اإلنس�ّي  َدِم الضَّ
الطبيع�ّي هو الذي يح�دد، ومن خال 
تصرفات�ه وطريق�ة تعامل�ه، إذا كان 
ضيف�اً ذا دٍم خفي�ف أو ثقي�ل، حي�ث 
ُيرَغ�ب ب�ه ف�ي الحال�ة األول�ى دون 
ف�ي  للمضي�ف  عاق�ة  وال  األخ�رى، 
ذلك. أما في حال�ة صاحبنا »الموت«، 
فالمعادل�ة معكوس�ة، ألن تصرف�ات 
المضيف وس�لوكياته ف�ي مرحلة ما 
قبل االستضافة - والتي تختلف فترتها 
بين ش�خص وآخر - والمتمثلة بفترة 
حياته في هذه الحياة الفانية، هي التي 
ي�ف النَّْوعّي« من  تح�دد وضعية »الضَّ
ة َدِم�ِه أو عدمها، وبالنتيجة  جهة ِخفَّ
�ٌب ب�ه أو خ�اف ذلك.  ه�ل ه�و ُمَرحَّ

 

يف الُمَميَّز«   ومن مفارقات ه�ذا »الضَّ
�م الُمضيَف الى ثاثة أقس�ام:  أنه ُيَقسِّ
اس�ٌم ف�ي الملف، جس�ٌد تح�ت الثرى 
وروٌح عن�د بارئها. َفإِذا تجاهلنا األول 
عل�ى أنَّه أمٌر تنظيم�يٌّ ُدْنَيِوّي، نجد أنَّ 
الحاك�م في هذا المش�هد، أو ُقل »نجم 
الشاش�ة« في ه�ذه التركيب�ة العابرة 
للعوالم، هو حصيلة ما َصَدَر من عمٍل 
�م قب�ل تقس�يمه القهري  م�ن الُمَقسَّ
َزة  الغي�ر إرادي، فتك�ون ال�روح ُمَعزَّ
ُمَكرََّم�ة عند خالقها أو ُمهاَنة َمذلولة، 
ويكون قبر الجس�د روضة من رياض 

 الجن�ة أو حف�رة م�ن حف�ر الني�ران.
إِذاً أيها األع�زة، نحن أمام »َضْيف« قد 
َش�َرَع بالتوج�ه نحونا من�ذ أن ُولِْدنا، 
وه�و يتاب�ع المس�ير دون توّقف، وال 
ش�يء يردعه عن ذل�ك، وَمآُله الحتمّي 
- ف�ي نهاية األمر - ه�و الوصول، وال 
خي�ار لنا ف�ي تغيي�ر مس�اره، إال أننا 
نملك خياراً مهم�اً، وهو تحديد كيفية 
وتصوي�ب  ْي�ف«،  »الضَّ ه�ذا  وص�ول 
الوص�ول،  حي�ن  َوْضِعيَِّت�ه  ماِهيَّ�ة 
لحس�ن  المؤمن�ون  أيه�ا  َفلَْنْجَتِه�د 
استقبال هذا »الواِفد«، َولُْنْحِسن الَبْذَل 
لتوفير أفض�ل مناخ ممكن لذاك اللقاء 
الق�ادم، َولَْنعَتِب�ر م�ن ق�ول أميرن�ا، 
أمي�ر المؤمني�ن)ع(، َس�يُِّد الفصاحة 
وأمي�ُر الباغ�ة، فقد جاء ف�ي الخبر: 

 

{ المفي�د: قي�ل ألمي�ر المؤمنين علي 
)عليه الس�ام( كيف أصبح�ت ياأمير 
الس�ام(:  )علي�ه  ق�ال  المؤمني�ن؟ 
أصبح�ت آكل رزق�ي وانتظ�ر أجل�ي، 
قي�ل ل�ه: فم�ا تقول ف�ي الدني�ا؟ قال 
)علي�ه الس�ام(: فم�ا أق�ول ف�ي دار 
أولها غم وآخرها الموت، من استغنى 
فيه�ا افتق�ر وم�ن افتقر فيه�ا حزن، 
ف�ي حاله�ا حس�اب وف�ي حرامه�ا 
الن�ار، قي�ل: فم�ن أغبط الن�اس؟ قال 
)عليه الس�ام(: جس�د تح�ت التراب 
ق�د أمن من العقاب ويرج�و الثواب. { 
] المصادر: »االختص�اص«، »البحار« 
و »جام�ع األخب�ار« [. ويختم »خادُم 
أمي�ِرِه« بالق�ول: اِح�ذروا ي�ا إخوتي، 
فنحن »الي�وم هنا...وغداً في الملف«.

 

{َوُق�ِل اْعَمُل�وا َفَس�َيَرى اللَّ�ُه َعَملَُك�ْم 
َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن{.

»الرقص بأطراف مستعارة« خلالد بن صالح: 
صوت الشاعر

           راسم المدهون /  الجزء االول

يحتف�ل الش�اعر الجزائري خال�د بن صالح 
بالحي�اة بالتوغ�ل ف�ي ش�قوقها المعتم�ة 
ومنحنياته�ا الضيق�ة. هو يذه�ب نحو ذلك 
الحي�ز المربك والمرتبك مع�ا ليقرأ صور ما 
يحفره في الروح وال نراه بالعين قدر رؤيتنا 

له بالحس.
خال�د بن صال�ح ف�ي مجموعته الش�عرية 
“الرقص بأطراف مس�تعارة” )منش�ورات 
المتوس�ط - ميان�و – 2016(، يكت�ب م�ن 
لحظة يقظة تس�تلهم وجعا ثقيا يشيع في 
الس�طور والقصائ�د بأناة وتمه�ل يحيان 
الوجع إلى ما يش�به ذاك�رة مثقلة بأحزانها 
وتجتهد ك�ي تجعل من تل�ك األحزان جماال 

وفنا.
ف�ي “الرق�ص بأطراف مس�تعارة” ش�جن 
يس�تلهم حميمية الحي�اة اليومية من خال 
س�وادها الذي يشيع في روح الشاعر ونراه 
هنا يشيع في الس�طور والكلمات. ثمة لغة 
مباش�رة تؤسس فضاءها من صور شعرية 
فيه�ا الكثير من انتب�اه لما ف�ي العيش من 
قسوة وما في القسوة ذاتها من ولع الروح 
بذاته�ا وحياتها واحتماالته�ا كلها. قصائد 
هذه المجموعة تكتب نفس�ها بهدوء ولكن 
أيض�ا بيقظ�ة عالي�ة خصوص�ا باغتنائه�ا 
بالتفاصي�ل الصغيرة والجزئي�ات التي تبدو 

عادة عابرة وثانوية:
“مختلف إيقاع اليوم

رقصنا،
كدمى تمسكها خيوط من السقف”.

واقع معاش
في مجموعة خالد بن صالح يأخذ “الَسرد” 
مكان�ة مركزية، إذ نحن أم�ام رغبة عارمة 
في “القول” و”اإلباغ”، فهناك دوما صوت 
الش�اعر، المباش�ر، واآلتي م�ن الذاكرة كي 
يحدثن�ا وك�ي يأخذن�ا معه في س�ردية لها 
حكائياتها الت�ي تنتقي وتنتخ�ب مروياتها 
وقد أعادت صياغتها في بنية شعرية ناعمة 
اإليق�اع وتحم�ل الكثير من ظ�ال الصورة 

كما من ظال المعاني.
رسم الكلمات

تغتن�ي قصائد المجموعة بالح�زن ويغتني 
به�ا، ه�ي تجرب�ة ش�عرية تنتس�ب للوجد 
ف�ي حال�ة خاص�ة حي�ث التعبي�ر يتنك�ب 
ع�ن “الفجائ�ي” والفاج�ع ف�ا يس�تخدم 
مفرداتهم�ا، ولكنه بدال م�ن ذلك يتوجه إلى 
الرس�م ال�ذي تؤسس�ه الكلم�ات بخطوط 
المخيلة وحبرها. الش�عر هنا عيش في تلك 
المس�احة الضيقة – الواس�عة الت�ي تلتقي 

فيه�ا ال�روح الفردي�ة بآالمه�ا الذاتي�ة مع 
الرغب�ة الش�فيفة في التعبير بلغة بس�يطة 
وإن تكن بالغة الغنى وتحمل تنوعها وتعدد 

أساليبها في مقاربة عوالمها وعناوينها:
“كممثل فاشل في فيلم طويل، أمضي مقلبا 
الصور في رأس�ي غير آبه بنزيف الذكريات. 
أفكر ف�ي صدي�ق يتدلّى من ش�رفة ال تطل 

على شيء”.
هي لعبة الشعر حين ينتبه لعاقاته بالمحيط 
اإلنس�اني كله�ا: ش�غف الش�اعر بالحي�اة 
كما لوع�ة الحياة ذاتها في زم�ن يطل على 
“الاشيء” بل هو يتدلى عليه في مشهد من 
لقطة واحدة وحيدة. الش�عر حرقة تمتحن 
ذاتها في الكتابة المحتش�دة فتؤلف من ذلك 
االمتحان بهاءها ورونقها وتمنحهما لقارئ 
أصاب�ه الضج�ر أو يكاد م�ن تك�رار الكام 
الرتي�ب الذي تلفظ�ه المطابع ف�ي اتجاهه 
ويس�ميه أصحاب�ه ش�عرا. خالد ب�ن صالح 
يخرج عن تلك الرتابة، بل هو يكتب نقيضها 
بحيوية تعيد الشعر إلى مكانه الصحيح لغة 
منكس�رة بأحزانه�ا وتتدرب عل�ى الرقص 
كي تك�ون الحي�اة جميل�ة أو أقل بش�اعة.

يبدو عنوان المجموعة رمزيا بامتياز ولكنه 
حين نتج�اوز دالالت�ه المباش�رة والقريبة 
ن�رى إش�اراته إلى ما ف�ي الحي�اة الواقعية 
من قي�ود وموانع تجعل رمزي�ة الَرقص إذ 
تتجاور مع األقدام المستعارة عنوانا لحالة 
من ارتباك األش�ياء كلها: يشير الرقص إلى 
طاقة الحركة وحريتها، فيما تشير األقدام 
المستعارة إلى مش�يئة أخرى، غريبة وغير 

مألوفة تأخذنا حيث تريد هي.
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البعد املضمر يف النهضة احلسينية
وليد كريم الناصري

موضوع�ة  تخت�زل  زال�ت  وال  س�نة،   )1378(
“نهضة الحس�ن” تحت أطر النقاش املنضوي، 
حول الخالف يف آليات تداول السلطة أو قيادتها! 
أو يف منح�ى األحقي�ة يف خالفة املس�لمن، أو يف 
س�رة األولياء واألئمة والصالح�ن، من منظار 
إنقاذ األمة من شبح الحكومة املتسلطة، أو من 
حيث املقارنة بن مزايا الحسن اإللهية املالئكية 
النبوية، قبالة تعاظم إنحطاط يزيد وتسافله يف 
املجتمع واألمة اإلسالمية، ومن عىل منرب خالفة 

رسول الله..!
الهدف من النهضة الحس�ينية أوسع بكثر من 
موضوعتها التأريخية، الذي يختزل حكومة يزيد 
كطرف أسايس يف املعادلة، ويصور ثورة الحسن 
بأنها ج�اءت لتقوي�ض حكم يزيد، ال�ذي تراه 
العب أسايس يف إنحراف مسار املجتمع، وهذا ما 
يجعل الجانب الرئييس ذو االولوية القصوى من 
النهض�ة ُيضمر ويتالىش، تحت رسعة إنتش�ار 
تلك األفكار املغلوطة، والقراءة الخاطئة للنهضة 
الفريدة والنوعية، عرب مر األجيال املتعاقبة، وما 
س�بقها من األزمنة والعصور.ل�م تكن حكومة 
يزي�د وع�ىل الرغ�م م�ن تهاونه�ا بحي�اة األمة 
اإلس�المية، إال دالة أو طرف ثانوي! فتح املسار 
والطريق ام�ام الطرف الرئي�يس األول، وهو ما 
يس�مى ) القداسة الس�لبية أو وهم القداسة (، 
والذي تختزل�ه “عامة الجماع�ة” وتؤمن به يف 
طاعة الخليفة طاعة ت�رى فيها حتى الجريمة 
ع�ىل يديه م�ربرة ومرشوعة اس�الميا! من باب 
يش�غله،  ال�ذي  املنص�ب  أو  املوض�ع  تقدي�س 
بأس�تجالب بعض التفاس�ر الركيكة واملحرفة 
واملوضوعة، م�ن روح النصوص القرآنية، وهذا 
ما يقودنا اىل قداس�ة مفتعلة للخليفة! أنتجتها 
سذاجة وجهل وتغرير وتضليل الناس، من حيث 
وج�ود الخليفة عىل املنرب ال من حيث أفعاله, أو 
ترصفات�ه, او أخالق�ه, أو قربه م�ن الله تعاىل, 

أو الرس�ول, أو القرآن.أذن م�ن هذا القدر نفهم 
بأن الثورة االحس�ينية؛ هي حرب )إس�المية – 
إسالمية( وعىل فرق التزييف والحقيقة، بمعنى 
إن نهض�ة الحس�ن ج�اءت لتس�تأنف وج�ود 
األس�الم الحقيقي، الذي أتى به الرسول محمد، 

بعد توق�ف أو تعطي�ل أو ما نس�ميه األنحراف 
بالدي�ن عن جادة الطريق! من قبل عامة الحكم 
األموي، وهذا ما يجعلنا أما سؤال بديهي يقول: 
ملاذا يزيد وليس معاوية تمثل بالطرف الثانوي؟ 
الذي يكشف ويوصل اىل هذا الجانب، وقد تكون 

اإلجاب�ة ع�ىل هك�ذا تس�اؤل، تكم�ن يف الوقت 
والش�خصيات الت�ي تحق�ق اله�دف، أي أنه يف 
زمن يزيد س�تعطي نتائج أفضل، فيما لو كانت 
يف زم�ن آخر أو مع ط�رف آخر.نصل اىل حقيقة 
نلخص بها ما س�بق م�ن كالم فنق�ول: هنالك 

هدف رئييس قاب�ع، وراء الهدف من الثورة ضد 
حكوم�ة يزيد، يتمثل ويتح�دد ذلك الهدف بأهم 

أمرين هما:
• إس�تئناف وإعادة العمل باإلس�الم الحقيقي! 
بع�د إس�تبعاده ع�ن طاول�ة الت�داول يف حكم 

األمة.• القضاء عىل يشء إسمه “وهم القداسة” 
وال�ذي ُيلزم عام�ة الناس بإطاع�ة الخليفة أو 
األم�ر أو الحاكم! طاعة تفوق مس�احة الظلم 
والتهاون والتالعب يف حياة األمة! وهذا ما ينتج 
ثقاف�ة مزدوج�ة ببعدين متداخل�ن عند عامة 
الناس.إذن الثورة الحسينية كان مقدرا لها بأن 
تقوض اإلسالم املزيف أوالً، وتستأنفه باإلسالم 
الحقيقي، فوجدت يزيد ه�و طرف الحبل الذي 
س�يصل به�ا اىل الغاية الرئيس�ية واملرجوة من 
الثورة، من باب آخر حاربت املفاهيم الخاطئة يف 
تقديس الخليفة بفحوى الخالفة، ألن الحس�ن 
ي�رى وج�ود اإلس�الم األم�وي س�يعرض االمة 
للهالك واإلس�الم للضياع، ووجد تلك القداس�ة 
س�تنتج مجتم�ع وجماه�ر تمته�ن اإلرهاب 
والقتل وسفك الدماء، بأسم الدين أو املذهب أو 
تلك املسميات، كما يربر اليوم عامة أهل السنة، 
جريم�ة قت�ل الحس�ن، بأنه خرج ع�ىل حرب 
الخليفة املطاع! متناس�ن من أن الحس�ن هو 
أبن رس�ول الله وخليفته الحقيقي، ومايزيد إال 
فاجر فاسق عىل حد قول الحسن.وهذا ما بدى 
واضح�ا اليوم بإنتاج عصابات داعش، وفكرها 
اإلجرام�ي يف املجتم�ع، والت�ي تس�تمد فحوى 
جرائمها، من فتاوى الخليفة أو األمر يف بعض 
ال�دول العربية التي تؤمن بذلك الفكر اإلرهابي، 
إذ ومازال�ت واىل الي�وم ) أبن�اء تل�ك الجماع�ة 
العام�ة( يرون ع�دم طاعة الخليف�ة أو العالم 
عنده�م يف ارت�كاب جريم�ة ما، تعت�رب جريمة 
بح�د ذاتها بفحوى الخروج عىل ويل اآلمر وعدم 
طاعت�ه، فأنتج مجتمع�ات ومجاميع منحرفة 
ع�ن جوهر اإلس�الم واملذهب الحقيق�ي، تقتل 
وتهج�ر وتعذب وتنتهك األعراض بأس�م الدين، 
فكانت وما زالت نهضة الحسن تدعو للقضاء 
عىل تلك األفكار، لتبن للعالم واإلنسانية إجرام 
األسالم الصوري واإلرهابي، الذي يتدين به يزيد 
وإباءه وأبناءه وحزبه وس�لفه، إمتدادا اىل هذا 

العرص.

اعالن
غلق اكتتاب رشكة مرصف الراجح االس�المي لالس�تثمار 

والتمويل مساهمة خاصة 
يعلن م�رصف املتحد لالس�تثمار الفرع الرئي�يس يف بغداد 
س�احة الواثق ومرصف بابل الفرع الرئييس يف بغداد كرادة 
خارج عن غلق االكتتاب لرشكة مرصف الراجح االس�المي 
لالستثمار والتمويل مس�اهمة خاصة باالسهم املطروحة 
للمساهمن والجمهور والبالغة ) 000 ، 000 ، 000 ، 150 
( مئة وخمس�ون مليار دينار / سهم يف يوم االثنن املوافق 
9 / 10 / 2017 نهاي�ة الدوام الرس�مي وذل�ك لبيع كامل 
االسهم املطروحة خالل مدة الثالثن يوم علما ان االكتتاب 
ب�دء يف بداية الدوام الرس�مي ليوم االح�د املوافق 10 / 9 / 

2017 مع التقدير .
ادارة مرصف املتحد لالستثمار / الفرع الرئييس – بغداد – 

ساحة الواثق 
ادارة مرصف بابل / الفرع الرئييس – بغداد الكرادة خارج

حمافظة البرصة /مديرية شباب ورياضة البرصة
اعالن

اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 تعل�ن محافظ�ة البرصة /مديرية ش�باب ورياضة 
البرصة عن ايجار مشيدات ) املسبح الواقع يف قضاء القرنة 
/الرشش /الصويلح( عىل العقار املرقم 175/605 منتدى 
شباب القرنة علما ان املزايدة تجري يف يوم 2017/11/10 
يف مقر مديرية ش�باب ورياضة البرصة الس�اعة العارشة 
صباحا عىل الراغبن  باالشرتاك يف املزايدة العلنية الحضور 
يف الزمان واملكان املعينن مس�تصحبن معه�م التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وعىل ش�كل صك 
مصدق معنون اىل مديرية شباب ورياضة البرصة وبقيمة 
قدرها 3000000 فقط ثالثة مالين  دينار عراقي ويتحمل 
من ترس�و  عليه املزايدة اجور الن�رش واالعالن البالغة %2 

من قيمة العقد

مناقصة استرادية
2017/25  م/د تجهي�ز ملف�ات ملحوالت التوزيع حس�ب االرقام الرمزية والكمي�ات املثبتة يف املواصفات 

الفنية 
 )معلنة للمرة االوىل (

تاريخ الغلق ) 2017/11/26(
ي�ر ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشك�ة دياىل العامة( بدع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية مع مالحظة ماياتي :
1 -عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل العامة( 
وعرب الربي�د االلكرتوني ) www.dialacompany.com( وخالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس 
من الس�اعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مساءا وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 865000( دوالر )ثمانمائة وخمسة وستون  الف دوالر فقط ( واصل 

مخازن الرشكة
ب-مق�دار مبل�غ التامين�ات  االولي�ة للمناقصة هو )25950 ( دوالر )خمس�ة وعرشون الف وتس�عمائة 

وخمسون دوالر فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ) 200000( دينار عراقي ) فقط مائتان  الف دينار الغرها( غر 
قاب�ل للرد اال يف ح�ال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثم�ن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي 

العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج العطاء ( ويجب ان 
يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغير يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة
و-يتم ارسال موفدين متخصصن من رشكة دياىل لغرض  فحص نماذج ملفات مجمعة يف موقع الرشكة 
املصنعة قبل اجراء عملية الش�حن وان ترس�ل تلك النماذج الحقا اىل رشك�ة دياىل وعىل ان تتحمل الرشكة 

املصنعة جميع التكاليف )السفر ، الفيزة ، االقامة ( 
*مالحظ�ة : تعف�ى ال�رشكات االجنبية الرصينة  التي لي�س لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري 

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

3 -يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) رشك�ة دياىل العامة /طري�ق بغداد بعقوب�ة الجديد –قرب 
تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 
2017/11/26 وان العطاءات  املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغبن بالحض�ور يف العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة 
التاسعة صباحا ليوم 2017/11/27 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 2017/1673 

التاريخ 2017/9/25
اىل / املنفذ عليه 

املدين / حنن رحيم عيل كعب
لقد تحقق له�ذه املديرية من خ�الل كتاب املجلس 
البل�دي ملنطق�ة الخليلية الثانية ان�ك مجهول محل 
االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي  وفق القانون 
علما انك مدينة بمبل�غ 10,305,000 عرشة مالين 

وثالثمائة وخمسة الف دينار 
اىل الدائن عرفان جميل مكي

املنفذ العدل 
فردوس حسن شاوي

اوصاف املحرر : 
قرار محكمة بداءة املعقل 

املرقم 680/ب/2017 
يف 2017/7/26

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 47/ب/2017
التاريخ 2017/10/9

اعالن
املدعي/جواد عبود ورشكاءه

املدعى عليها / سليمه داود عبود ورشكاءها 
تبي�ع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزاي�دة العلنية 
العق�ار تسلس�ل 7/147 التنوم�ة العائ�د مل�ورث 
املتداعي�ن املرح�وم داود عب�ود درف�ن مس�احته 
)182,40م2( ملك رصف وهو دار سكن ذات طابق 
واحد مس�توى بناءه قديم جدا مش�يد م�ن البلوك 
واللبن والثرمس�تون ومس�قف قس�م منه بالجندل 
واالخر بالش�يلمان ويحتوي عىل غرفتن نوم وهول 
وغرفتن صغرتن مس�تغلتان كمخزن ويوجد فيه 
غرفتن حديثتي البناء ملحقتن بالدار ومش�يدتن 
بالش�يلمان  ومس�قفتن  والبل�وك  بالثرمس�تون 
ومرفق صحي وحمام درجة العمران دون الوس�ط 
فم�ن لديه الرغبة بالرشاء مراجع�ة ديوان املحكمة 
يف اليوم الثالثن التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التامينات القانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة 
للعق�ار البالغ�ة 85,710,000 خمس�ة وثمان�ون 
مليون وس�بعمائة وعرشة االف واجور املناداة عىل 

املشرتي
القايض
واثق عبد الكاظم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 2017/8728
التاريخ 2017/10/9

اعالن
قدم�ت املس�تدعية س�ليمة داود س�لمان طل�ب اىل 
هذه املحكم�ة يطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود محمد مصل�ح حمد وال�ذي فقد 
رعاي�ة  لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2014/12/11
املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ن  القارصي�ن ق�ررت 

محليتن لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

محكمة بداءة البرصة 
العدد:  2428/ب/2017 

التاريخ: 2017/10/5

اعالن 
اىل املدعى عليه / وحيد عبدالسادة عريبي

اق�ام املدعي مدير بلدي�ة البرصة إضافة لوظيفت�ه الدعوى البدائية 
املرقمة 2428/ب/2017 ضدك والذي يطلب فيها فسخ العقد املربم 
بين�ك وبن املدع�ى إضافة لوظيفته، ح�ول تأجر العقار تسلس�ل 
4719/137 )الرب�اط الكبر( لغرض انش�اء عمارة تجارية بخمس 
طواب�ق للف�رتة م�ن 2013/6/4 ولغاي�ة 2028/6/3 وان االج�ر 
الس�نوي بالعقد )16500000( س�تة عرش مليون وخمسمائة ألف 
دينار. ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح مبلغ هذه 
املحكم�ة واملجلس البلدي ملنطقة حي الحس�ن. علي�ه تقرر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفتن محليتن يوميتن بالحض�ور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2017/10/17 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانوناً وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوين

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

اعالن
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       حسين الذكر/ كلكتا / الهند

يف اوىل مبارياته ضمن مشواره املونديايل 
العامل�ي ، تعادل منتخبنا للناش�ئني امام 
نظريه املكسيكي القوي بهدف لكل منهم 
، بع�د ان تق�دم منتخبنا بالش�وط االول 
وانهاء متقدما بهدف ، وقدموا مس�توى 
جي�د واداء جمي�ل ، كان�وا في�ه االق�رب 
لتس�جيل اكثر من هدف،  ل�و ال اضاعت 
بعض الفرص السهلة ، التي شهدت فيها 
بداية الشوط الثاني اضاعت فرصة اسهل 
، كانت كفيل بقتل املباراة وانهيار الفريق 
املنافس ، مما اتاح للفريق املكس�يكي ان 
يعيد ترتيب اوراق�ه ويعود للمباراة ، بعد 
ان س�جل هدف التعادل من خطا املدافع 
العراقي بتش�تيت غري صحيح لم يكن يف 
الحسبان ، س�جل فيه املكسيكيون ليس 
التعادل فحس�ب ، ب�ل زادوا من الضغط 
واعطاه�م الثقة وام�ل التواص�ل ، الذي 
كان ل�ه مدافعون�ا وحارس�نا املبدع عيل 
عب�ادي يف املرص�اد ، وم�ع ان الحي�ازة 
كان�ت لصالحه�م وهجماته�م اكثر عىل 
مرمان�ا ، اال ان مهاجمن�ا املب�دع محمد 
داود ش�كل مصدر ازع�اج دائم وخطورة 
مس�تمرة ع�ىل املرم�ى املكس�يكي وكاد 
يس�جل الهدف الثاني باكثر من محاولة 
، بالرغ�م كون�ه لع�ب وحي�دا يف منطقة 
ج�زاء املنافس ، خاصو بالش�وط الثاني 
، بع�د ان ام�ن املنتخ�ب العراقي خطوط 
دفاعاته الخلفية ، جراء خطورة ونشاط 
مهاجمي املكسيك،  الس�يما الالعب رقم 
19 )ديغ�و الينز ( الذي يتوقع له وفقا ملا 
قدمه ام�ام منتخبنا من مه�ارات عالية 
، ان يك�ون اب�رز العب�ي البطول�ة وم�ن 
فرس�انها املرتقبني . فيما اظهر املنتخب 
العراق�ي محم�د داود كالع�ب متمك�ن 

قوي ونش�يط ومه�اري ورسي�ع يمتلك 
مقومات ازعاج الفرق التي جعلت الدفاع 
املكسيكي يلتحم ويتعمد رضبه اكثر من 
م�رة اليقافه ، حص�ل بموجبه�ا املدافع 
عىل انذار ، كم�ا ذاد الحارس عىل عبادي 
عن مرماه ببس�الة وظهر انيقا متمكنا 
ولو الخطا دفاعي،  لم يسجلوا يف شباكه 
، كم�ا تحم�ل العبو خ�ط الدف�اع الثقل 
االكرب بايق�اف وصد الهجم�ات املتكررة 
للمنافس�ني التي كان فيها دفاعنا رجال 
املهمة .. هذا وسيواجه منتخبنا عىل بركة 
الله يوم غ�د االربعاء عىل ملعب بهارتا يف 
كلكتا الساعة الخامس والنصف بتوقيت 
بغداد ، نظريه التش�ييل مثخ�ن الجراح ، 

بعد خسارته الثقيلة امام انكلرتا برباعية 
نظيف�ة ، اثر طرد ح�ارس مرماه ، وزج 
اح�د العبي�ه كح�ارس بدي�ل الس�تنفاد 
تبديالت�ه ، مما كان له اثر نفس�يا س�يئا 
س�اهم بلخبطت وتش�تيت جهد وتنظيم 
الفري�ق ، ال�ذي ب�دى يف الش�وط االول ، 
بشكل افضل وكان ندا للفريق االنكليزي 
، ولم يتوقع له الخسارة بهذه الغزارة من 
االه�داف والفارق ، اال ان�ه بصورة عامة 
، ل�م يكن افض�ل من منتخب املكس�يك ، 
وس�تكون مباراتنا معه غدا - باذن الله - 
فاتحة خري للفوز وكسب النقاط وضمان 
التاه�ل اىل دور ال16 ال�ذي يعد الطموح 

االوىل للوفد العراقي .

) فريقن�ا قدم مباراة كب�رية وكنا نطمح 
وقريبني من الثالث نقاط ( ، هكذا افتتح 
الكابتن قحطان جثري مؤتمره الصحفي 
بعد مباراتنا امام املكس�يك ، حيث اجاب 
واالعالمي�ني  الصحفي�ني  اس�لئة  ع�ىل 
املتواجدين بكثاف�ة ، وقد اضاف : ) باننا 
قدم�ا ش�وطا اول مثايل وكب�ري ، كنا فيه 
اق�رب لتس�جل اكث�ر من هدف وحس�م 
املب�اراة ، لك�ن الح�ظ لم يحالفن�ا  ، مع 
ذلك اس�تطعنا ان نثبت العبينا يف الشوط 
الثان�ي ، برغ�م اصاب�ات الش�د العضيل 
الذي عانينها ، جراء ضعف االعداد وعدم 
لعب اي مباراة قوي�ة تليق بهكذا بطولة 
، اذ كنت اتمنى خوض معس�كرا يف اوربا 

وخ�وض ع�دد م�ن املباري�ات القوي�ة ، 
املناسبة للحدث وقوة املنافسني العاملني،  
لكن الظروف حالت دون ذلك ، مما جعلنا 
نش�هد اصاب�ات واجه�اد متوق�ع، لكن  
الحمد لله تعاملنا معه باحرتافية وغلقنا 
املناف�ذ برتاجع قلي�ال اىل الخلف ، كاجراء 
ينسجم مع ضغط الفريق املنافس ، الذي 
يمتل�ك العبني كبار يتوقع لهم مس�تقبل 
باه�ر بكرة القدم العاملي�ة ، مضيفا بانه 
فخور بم�ا قدمه العبيه وانه�م تجاوزوا 
رهبة املب�اراة االوىل وامللع�ب والجماهري 
والقادم افضل ان ش�اء الله ، برغم كون 
الفريق التش�ييل قوي�ا ومنظم�ا دفاعيا 
، بش�كل جيد وخس�ارته باالربع�ة امام 

انكل�رتا ال تقل�ل م�ن ش�انه والتجعلن�ا 
نته�اون بالنظر اليه ، ل�ذا فاني اتعاطى 
مع املوقف بموضوعية ، حسب كل مباراة 
وقرائتنا للمنافس�ني بها ، وان ش�اء الله 

نحقق النتيجة املرجوة لنضمن التاهل .
ويف رده لسؤال احد الصحفيني  عن عدم 
مشاركة الكابتن سيف خالد ، قال جثري: 
) لكلك مباراة ظروفها وقرائتنا لها ، وانا 
ال انظر اىل العبينا عىل تصنيف اساس�ني 
واحتياط ، بقدر ما امتلك العبني جاهزين 
للواحبات حس�ب الظروف ، وس�يف  من 
العبين�ا الذين اع�ول عليه�م واحتاجهم 
وينتظرهم دور ومس�تقبل كبري ان شاء 

الله ( .

بعد التعادل مع منتخب املكسيك القوي

منتخبنا يستعد لالنقضاض عىل منتخب تشييل لضامن التأهل لدور  الـ »16«
جثري : عربنا حمطة وكنا قريبني من فوز تارخيي وتشييل منتخب منظم

              المستقبل العراقي / متابعة

يواجه الكولومبي خاميس رودريجيز، العب بايرن ميونيخ األلماني، مستقبال ضبابيا 
في أليانز أرينا، بعد رحيل المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي وقدوم يوب هاينكس.

وذكرت صحيفة “ديفينس س�نترال”، أن هاينكس ال يرغب في اس�تمرار خاميس، حيث 
أنه لن يتمكن من المشاركة أساسيا في المواجهات المقبلة.

وأش�ارت الصحيف�ة إلى أن الالع�ب قد يع�ود لريال مدريد اإلس�باني بنهاية الموس�م 
الج�اري، رغم أنه معار لمدة موس�مين، وذلك حال تولي ناجلزم�ان مدرب هوفنهايم 

الحالي، تدريب البافاري خلفا لهاينكس.
وأوضحت الصحيفة أن الس�بب وراء ذلك، ه�و عدم اقتناع ناجلزمان بطريقة لعب 
خامي�س رودريجيز، وي�راه تقليدًيا ولن يتوافق مع فلس�فته.وأكدت الصحيفة أن 
األزمة الحقيقية هي أن الفرنس�ي زين الدين زيدان مدرب الملكي، ال يرى خاميس 
ضم�ن خطته المس�تقبلية، ولذلك قد يعود النجم الكولومب�ي لصفوف موناكو أو 
ينض�م إلى إنت�ر ميالن.ولم يش�ارك رودريجيز الموس�م الماضي س�وى في 13 
مب�اراة فقط أساس�ًيا ف�ي الدوري اإلس�باني، كما أن زيدان أخرج�ه من قائمة 

نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس اإليطالي.

مستقبل ضبايب
يف انتظار خاميس

بعد صدمة هاينكس
         المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت مجل�ة “فرانس فوتب�ول”، ع�ن الدفع�ة الثانية من 
المرش�حين للكرة الذهبي�ة لعام 2017، من بي�ن قائمة اعلنت 

مساء امس اإلثنين، مكونة من 30 العبا.
وأعلن�ت الصحيف�ة ترش�يح لويس س�واريز مهاجم برش�لونة، 
وس�يرجيو رام�وس مدافع ريال مدري�د، وفيلي�ب كوتينيو العب 
ليفرب�ول، ويان أوبالك ح�ارس أتلتيكو مدري�د، ودرايس ميرتينز 
مهاجم نابولي.وكانت المجلة، قد أعلنت ترشيح البرازيلي نيمار دا 
سيلفا )باريس سان جيرمان(، ومواطنه مارسيلو )ريال مدريد( 
وزميله في الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، واألرجنتيني باولو 

ديباال )يوفنتوس(، والفرنسي نجولو كانتي )تشيلسي(.
وس�وف يعلن عن اس�م الفائز بالجائزة بنهاية الع�ام الجاري، 
والتي تختلف عن جائزة “أفضل العب في العالم”، المقدمة من 

االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وترشح لجائزة )فيفا(، األرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة(، 
والبرتغالي كريس�تيانو رونالدو )ريال مدريد(، باإلضافة إلى 
نيم�ار، وس�يقام حفل إع�الن الفائز بالجائزة نهاية الش�هر 

الجاري.

عبطان : ملعب الشعب الدويل بوابة مهمة لرفع احلظر عن بغداد
              بغداد/ المستقبل العراقي

تفقد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبط�ان، ملعب الش�عب الدول�ي واطلع على 

اعمال الصيانة”.
وق�ال عبطان خالل جولته التفقدية بحس�ب 
بيان لل�وزارة تلق�ت “المس�تقبل العراقي”، 
نسخة منه ، ان ملعب الشعب الدولي سيكون 

بوابة مهمة لرفع الحظر عن العاصمة بغداد، 
مضيف�اً ان الوزارة س�تبذل جهودا كبيرة في 
اظهار ملعب الش�عب الدول�ي بأجمل صورة 

وضمن المواصفات الدولية”.

وبين ان “الملعب س�يظهر بش�كل مغاير عن 
الس�ابق ونس�عى ألقامة عدداً من المباريات 
مب�اراة  ابرزه�ا  الكبي�رة  والكرنف�االت 

االساطير.

          المستقبل العراقي / متابعة

وضع نادي برش�لونة، عينه على ضم البرازيلي فيليب 
كوتينيو، المحترف بصفوف ليفربول اإلنجليزي، لكن 
إدارة الفري�ق الكتالون�ي وضع�ت البدي�ل األمثل، حال 

فشل إتمام صفقة نجم الريدز.
وكش�فت صحيف�ة )س�بورت(، أن اإلدارة الفنية للنادي 
اإلس�باني، تعتبر ديل�ي آلي نجم توتنهام، مناس�با للغاية 
الرت�داء قمي�ص البلوجران�ا، إذا ل�م تت�م صفقة 

كوتينيو في نهاية األمر.
وأوضحت الصحيف�ة أنه مع اهتمام 
ري�ال مدري�د أيض�ا بديل�ي آل�ي، 
ال�ذي اختير الموس�م الماضي 
ف�ي  صاع�د  الع�ب  أفض�ل 

البريمييرلي�ج، يس�عى “الس�بيرز” لتوقي�ع عقد جديد 
لالعب سيحصل بموجبه على ضعف 

راتبه الحال�ي تقريب�ا، والذي يصل 
إلى 55 ألف يورو في األسبوع.

ونقلت عن )تيليجراف( أن العرض 
المقدم لالع�ب يتضمن راتبا يصل 
إلى 90 ألف يورو أسبوعًيا، ليصبح 
وقته�ا ثاني أفض�ل الالعبين أجرا 
بالفريق، خلف الهداف هاري كين.

وأضاف�ت أن قيمة صفق�ة بيع ديلي 
آل�ي ق�د تصل إل�ى 150 ملي�ون يورو، 

لتعد أق�ل من تل�ك التي يطلبه�ا ليفربول 
لالس�تغناء ع�ن كوتيني�و )200 ملي�ون 

يورو(.

برشلونة يصارع ريال مدريد عىل صفقة جديدة

الرشوع بأعامل اهليكل احلديدي ملرشوع ملعب 
عمو بابا بسعة »30« الف متفرج هناية الشهر

            بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الش�باب والرياضة - الدائرة 
الهندسية والش�ؤون الفنية نهاية تشرين 
االول الحال�ي موع�دا للش�روع باعم�ال 
الهيكل الحديدي لملعب عمو بابا )الرصافة 

االولمبي( 30 الف متفرج.
وقال المهندس المشرف على المشروع 
المهن�دس ن�زار علي ف�ي بي�ان تلقته 
ان “االجتماعات  العراقي”،  “المستقبل 
مع مهندس�ي وكوادر ش�ركة تري ارينا 
االس�بانية المنفذة للمش�روع والمختصين 
بأعمال الهيكل الحديدي تمخضت عن تحديد 
نهاية الشهر الحالي موعدا للبدء بأعمال 

الهيكل الحديدي للملعب.
من جهته ذكر مدير قس�م المشاريع االستراتيجية 
ف�ي ال�وزارة المهندس ط�ارق قاس�م ان “الوزارة 
اس�تنفرت كل طاقاتها لمتابعة موضوع الس�ندات 
المالية وكاف�ة القضايا المتعلقة بها والس�يما ان 
الش�ركة مس�تمرة بالعمل في المش�روع وبجهود 
اس�تثنائية م�ن اج�ل اتمام العم�ل ف�ي التوقيتات 
المح�ددة له.يذك�ر ان “العم�ل في مش�روع ملعب 
عمو باب�ا توقف ف�ي الفترات الس�ابقة وتم اعادة 
العم�ل فيه بجهود ومتابعة من قبل وزير الش�باب 
والرياضة السيد عبد الحسين عبطان ليكون واحدا 
م�ن المالعب المهمة ف�ي العاصمة بغداد وليضاف 
الى مجموعة المش�اريع والمنشأت الرياضية التي 

انجزتها الوزارة.

راموس وسواريز 
وكوتينيو ينضمون 

ملرشحي الكرة الذهبية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن أّول من س�ّل سيفاً يف سبيل الله هو الزّبري 
ب�ن العّوام ريض الل�ه عنه. هل تعل�م أّن أّول من خاط 

الّثياب هو إدريس عليه الّسالم. 
ه�ل تعل�م أّن أّول م�ن بنى املس�جد الحرام واملس�جد 

األقىص هو إبراهيم عليه الّسالم. 
هل تعلم أّن أّول من وضع قواعد اللغة العربية يف الّنحو 

هو الّتابعي الجليل أبو األسود الدؤيل.
 هل تعلم أّن أّول من س�كن بابل نوح هو عليه الّسالم، 

وذلك بعد الطوفان. 
تعترب قرنية العني يف جسم اإلنسان، الجزء الوحيد الذي 

ال يصله الدم أبداً.
 كمي�ة الحرارة املنبعثة من جس�م اإلنس�ان العادي يف 
اليوم الواحد، تكفي لتسخني أربعني لرتاً من املاء لدرجة 

الغليان. 
بشكٍل عام، تتميز األذن اليرسى بأنها األكثر قدرًة عىل 
السمع من األذن اليمنى. يقطع الدم يف جسم اإلنسان، 
بما يعادل مس�افة تسعة كيلومرتات يومياً يف الرشايني 

واألوردة. 
يوجد يف جسم اإلنس�ان حوايل خمسة وعرشين بليون 

كرة دموية.

مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول 
أن توفق بني القديم والجديد لئال تقع ضحية 

الرتاكم يف العمل.
عاطفياً: ال ترتّدد يف تقديم املساعدة للرشيك، 
وال س�ّيما أّن ما يواجهه أخطر مّما تتصّور، 

فكن إىل جانبه.

مهني�اً: قد تواجه الكثري م�ن املعرتضني عىل 
خطط�ك يف العم�ل، فتحلَّ بالص�رب لتتوضح 

الصورة أكثر فأكثر.
عاطفي�اً: ال تتخذ قرارات�ك العاطفية فردياً، 
وللرشيك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك 

يف بعض األحيان.

مهني�اً: أجواء دقيقة ومربكة ه�ذا اليوم، إىل 
جانب بع�ض املصاعب يف العم�ل، إال أّن ذلك 

موقت، فال تقلق.
عاطفي�اً: تجّن�ب املواجه�ة غري امل�رّبرة مع 
الرشي�ك، وخصوصاً إذا كان موقفك ضعيفاً، 

وحاول إصالح األمور بينكما بروّية.

مهني�اً: النّيات املبّيتة عند بع�ض الزمالء لن 
تكون يف مصلحتك، فب�ادر اليوم قبل الغد إىل 

توضيح وجهة نظرك عرب رسائل صارمة.
عاطفي�اً: مبادرة من الرشي�ك تعيد تصحيح 
الوضع العاطفي، وتضع العالقة بينكما عىل 

السكة الصحيحة.

مهني�اً: علي�ك أن تك�ون أكثر ديبلوماس�ية 
يف العالق�ة بالزم�الء، وه�ذا يضم�ن النجاح 

للمجموعة عموماً.
عاطفياً: ل�ن تجد أفضل م�ن الرشيك لرشح 
الظ�روف الت�ي تعاكس�ك، وم�ن املؤك�د أنه 

سيساعدك عىل تخطيها كلها.

مهني�اً: نّفذ املطلوب منك يف العمل بنفس�ك، 
وال تتكل ع�ىل اآلخرين ألنك قد تدفع ثمن أي 

غلطة.
عاطفي�اً: ح�اول أن تم�ي وقت�اً أطول مع 
الرشيك، فخس�ارته قد ال تعوّض بعد كل هذا 

الوقت معاً.

مهنياً: تواج�ه الكثري من العقبات يف طريقك 
إىل النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة عىل تخطيها 

من دون أن تدفع الثمن.
عاطفياً: حني تفرض الغرية نفس�ها تفس�د 
العالق�ة، وعندها ال بد م�ن اإلرساع لتوضيح 

النقاط لئال يقع املحظور.

مهني�اً: تمي�زك بخربات�ك وبكفاءات�ك يفتح 
أمام�ك أبواباً متع�ددة، وقد تتلق�ى عروضاً 

بالجملة لتحسني وضعك املهني.
عاطفي�اً: الدعم املطلوب م�ن الرشيك يكون 
أكث�ر واقعي�ة  أن تك�ون  متواف�راً، وعلي�ك 

واعتماداً عىل نفسك.

مهني�اً: قرارات مصريية حازمة تجد نفس�ك 
محرباً ع�ىل اتخاذها يف ظروف صعبة، فترتك 

ارتدادات يف املحيط.
عاطفي�اً: عالقة قديمة تربز مجدداً بعد فراغ 
ملح�وظ، لكن يستحس�ن توضي�ح الصورة 

حتى ال تندم مجدداً.

مهنياً: ال تخَش ه�ذا اليوم الترصيح بوجهة 
نظ�رك ووّض�ح األم�ور لتنال حقوق�ك التي 

تطالب بها منذ مدة بعيدة.
عاطفياً: إيجابيات م�ن الرشيك تمنحك أمالً 
أكرب يف املستقبل، لكن االنتظار قليالً مطلوب 

الستيضاح بعض النقاط.

مهنياً: يجب أن تك�ون واعياً جداً يف تعاطيك 
خطوات�ك،  يراقب�ون  فه�م  الزم�الء،  م�ع 

ويتحينون الفرصة لالنقضاض عليك.
عاطفياً: االستقرار يف عالقتك بالرشيك جيد، 
وتعرف جي�داً طريق�ة املعاملة مع�ه لتبقى 

مرتاحاً.

مهنياً: يعدك هذا اليوم بنجاح كبري ومميز جداً 
إذا عملت من ضم�ن فريق متآلف ومتجانس 

يحمل األهداف نفسها تقريباً.
عاطفي�اً: امليزة املهمة والرئيس�ية يف العالقة 
بالرشي�ك، ه�ي الثقة الت�ي يج�ب أن تجمع 

بينكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
مكرونة مسلوقة

1 كوب جبن موزاريال مبشور
سوسيس ، رشائح

فلفل أسود مطحون
شطة

طريقة التحضري:
ضع�ي املوزاري�ال يف بول�ة قابلة لإلس�تخدام يف 
املايكروويف ثم ضعيها يف املايكروويف ملدة من 

1-2 دقيقة حتى تذوب.
أتركي املوزاريال حتى تربد و قلبي.

يف مقالة عىل نار متوس�طة ضعي السوسيس و 
قلبي حتى يتحمر.

ضعي املكرونة عىل السوسيس ثم ضعي الجبن 
و قلبي.

تبيل املكرونة بالفلفل و الشطة و قلبي.
قدمي املكرونة بالسوسيس و املوزاريال ساخنة 

مع السلطة.

اإلفراط يف ممارسة الرياضة يزيد الوزن
ش�ككت جملة من الدراسات، مؤخرا، يف القدرة املطلقة للرياضة 
ع�ىل إنق�اص الوزن وحّذر بع�ض خرباء التغذية م�ن أن اإلفراط 
يف ممارس�ة التدريبات قد يؤدي إىل عك�س النتائج املرجّوة ويزيد 

الوزن بدل العمل عىل تخفيضه.
وأوضحت خبرية التغذية األس�رتالية جيس�يكا س�يبل من خالل 
مدونته�ا اإللكرتوني�ة كيف أن ممارس�ة الرياضة بش�كل مبالغ 
فيه قد تمنع الشخص من فقدان وزنه، بحسب تقارير لصحيفة 
االندبندنت..وتق�ول س�يبيل “انطالق�اً من تجربتي الش�خصية، 
يمكنني أن أؤكد لكم أن اإلفراط يف ممارس�ة التمرينات الرياضية 
يمك�ن أن ي�ّر بحميت�ك الغذائي�ة ويراكم الده�ون أكثر من أن 
يتخل�ص منه�ا.. فلدّي عدد م�ن العمالء الذين لم يس�تفيدوا من 

الرياضة رغم أنهم يمارسونها مرتني يف اليوم وبانتظام”.
وتعطي س�يبيل تفس�رياً علمياً ع�ىل ذلك موضحة ب�أن “إجهاد 
الجس�م بالرياضة يتس�بب يف ارتف�اع مس�تويات الكورتيزول يف 

الجسم.

امليش ينشط وظائف احلواس والدماغ
أظهرت دراس�ة أمريكية أن ممارس�ة التمرينات الرياضية ال تحافظ عىل 
اللياق�ة فحس�ب وإنما تس�اعد أيضاً ع�ىل تحس�ني الرؤية..واتضح من 
النتائ�ج التي خلص إليها الباحثون أن النش�اط البدني الذي يتطلب قليال 
م�ن الجهد مثل امليش يعزز خاليا الدماغ املس�ؤولة عن معالجة املعلومات 
املرئية.وم�ا ب�دا مفاجئ�اً يف النتائ�ج التي خلص�ت إليها الدراس�ة هو أن 
أش�كال التمرينات الرياضية األكثر قوة مثل الركض وركوب الدراجات أو 
الس�باحة لم تُعد عىل األش�خاص بنفس الفوائد..وخلص الباحثون لذلك 
بعد فحصه�م الطريقة التي تؤثر بها التمرين�ات عىل الدماغ عرب توصيل 
أجهزة تعنى بمراقبة نبض القلب ل�18 ش�خصاً ش�اركوا يف تلك الدراسة، 
واتضح أن نوعية التمارين منخفضة الش�دة تساعد عىل تنشيط القرشة 
البرصي�ة التي تلعب دوراً كبرياً يف معالجة األش�ياء التي تراها العني.كما 
وجد الباحثون يف جامعة س�تانفورد أن رياضة امل�يش تعزز أيضا اإللهام 
واإلب�داع. ونرش املوقع ال�دويل “يوروماتيك” ملّخص�ا للبحث الذي تم فيه 
فحص مس�تويات اإلبداع بني الناس بامل�يش مقارنة بالجلوس. فأظهرت 
الدراس�ة أن النتيج�ة اإلبداعية للش�خص ترتف�ع بمع�دل 60 باملئة عند 

ممارسة امليش.

كائنات هتدد التوازن البيئي
تعت�رب الحيوان�ات والحرشات جزءا أساس�يا من النظ�ام البيئي، لكن 
تكاثر بعضها أو تواجدها يف مناطق غري بيئتها الطبيعة يشكل تهديدا 
حقيقيا عىل توازن هذا النظام..ومن أهم الكائنات التي بدأت تؤثر عىل 

التوازن البيئي يف القارة األوروبية وفقا للدراسات:
»املن�ك« أو اب�ن ع�رس األمريكي:حي�وان الح�م صغري تتمي�ز أنواعه 
املوجودة بأمريكا الشمالية بفروها الثمني. يعيش من 10 إىل 12 سنة، 
وبدأ باالنتشار بشكل واسع يف 20 بلدا أوروبيا تقريبا. وأدى تكاثره إىل 
انق�راض فرئان الحقل يف األماكن القريبة من املياه يف اململكة املتحدة، 
وفقدان املستعمرات املهمة من الطيور البحرية التي تستوطن ساحل 
اسكتلندا.وش�جرة صغ�رية أوراقها خراء وأزهاره�ا صفراء زاهية 
موطنها األصيل أس�رتاليا، وأدخل�ت إىل إيطاليا يف خمس�ينيات القرن 
املايض حيث انترشت بأعداد كبرية عىل ش�واطئ املتوس�ط حتى باتت 
تشكل تهديدا عىل أعداد النباتات األصلية للمنطقة.وهناك كائن هالمي 
يشبه قنديل البحر. غزا البحر األسود صدفة وانترش إىل البلطيق ورشق 
البحر األبيض املتوسط وكان لتكاثره آثار كارثية عىل الحياة البحرية 
هناك.ايض�ا ثمةس�مكة س�امة تقطن الش�عاب املرجاني�ة، موطنها 
األص�يل الهند وغرب املحي�ط الهادئ، بدأت بالظه�ور بأعداد كبرية يف 

مياه قربص لتشكل تهديدا حقيقيا عىل أعداد األسماك امللونة.

بدون تعليق

املكرونة بالسوسيس
واملوزاريال

ق اليوم..
طب

جهاز يتنبأ بعمر العالقات العاطفية
نجح باحثون أمريكيون يف تصميم جهاز 
قادر عىل التنبؤ بعمر العالقات العاطفية 
باس�تخدام ال�ذكاء االصطناع�ي م�ا قد 
يكون املفتاح إلنق�اذ الكثري من العالقات 
التجارب أن استخدام  الفاشلة..وأظهرت 
البيان�ات املجّمع�ة م�ن األزواج أصحاب 
العالقات املتعث�رة، وأن التنبؤات الناتجة 
ع�ن تحلي�ل ال�ذكاء االصطناع�ي قابل�ة 
للمقارن�ة أو قد تتفوق عىل تنبؤات البرش 

الت�ي تم التوص�ل إليها باس�تخدام رموز 
سلوكية معينة.

واملثري لالهتم�ام أن النتائ�ج التي توّصل 
إليه�ا البرش من خ�الل دراس�ة الكلمات 
املنطوق�ة ولغة الجس�د كان�ت صحيحة 
بدقة 75.6 باملئة من مجمل الحاالت التي 
تمت دراس�تها، بينما بلغ�ت دقة تنبؤات 
ال�ذكاء االصطناعي 79.3 باملئة اس�تنادا 

إىل الخصائص الصوتية فقط.

املياه الساخنة وراء ظهور احلياة

حديث�ة  علمي�ة  دراس�ة  أي�ّدت 
الفرضية التي تقول إن العنارص 
األوىل للحياة عىل األرض نش�أت 
بفعل س�قوط ني�ازك يف بحريات 
للمياه الساخنة.واستند العلماء 
معدو هذه الدراس�ة إىل »أبحاث 
معمق�ة وحس�ابات« فيزيائي�ة 
وكيميائية  وجيولوجي�ة،  فلكية 
وحيوية، بحسب ما جاء يف بيان 
صادر عن جامعة »ماكماس�رت« 
الكندية نرش يف مجلة األكاديمية 
عال�م  للعل�وم.وكان  األمريكي�ة 
األحياء الربيطاني الشهري تشارلز 
داروين، صاحب نظرية النش�وء 
واالرتق�اء، تحّدث يف العام 1871 
عن أن الحياة ظهرت أول األمر يف 
»بحريات صغرية ساخنة«..ومنذ 
ذلك الحني والعلماء يقّيمون هذه 

النظري�ة التي قابلته�ا نظريات 
أخ�رى تتحدث عن ظهور الحياة 
أول األمر يف نوافري مياه ساخنة 
املحيطات..وترّج�ح  أعم�اق  يف 
هذه الدراسة الفرضية االوىل ألن 
توايل الرطوبة والجفاف رضوري 

لظهور الجزيئات األوىل للحياة.
وعلّق توم�اس هينين�غ الباحث 
يف معه�د »ماكس بالن�ك« لعلوم 
الفل�ك يف أملاني�ا »لفه�م أص�ول 
الحي�اة علين�ا أن نفه�م األرض 
منذ مليارات الس�نوات«.وأضاف 
»تظه�ر دراس�تنا أن عل�م الفلك 
يق�ّدم ج�زءا مهما م�ن اإلجابة، 
فالطريق�ة الت�ي نش�أت فيه�ا 
املجموعة الشمسية كانت لديها 
آث�ار مب�ارشة عىل أص�ل الحياة 

عىل األرض«.
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اإلجراءات العملية يف الدعاوى التحقيقية أحرضي أيتها اإلجيابية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديفاطمة عمارة

حف�ظ النظام العام والس�كينة العامة م�ن أهم واجبات الدول�ة إن لم تكن 
أهمه�ا عل�ى اإلطالق اذ تحرص ال�دول على إقامة العدالة وم�ن أهم مقتضيات 

العدالة حماية المجتمع من الجريمة والجاني.
 وقب�ل أن يص�ل الفاعل إلى المحكم�ة إلجراء المحاكمة ع�ن فعله البد من 
إجراءات تبحث عن كيفية الس�ير بالتحقيق وفق األصول ومن خالل ذلك احتلت 
اإلجراءات الخاصة بالتحقيق االبتدائي مكان الصدارة باعتبارها أول اإلجراءات 
الجزائي�ة وإنها على تماس مباش�ر ودائم مع حقوق األش�خاص وحرياتهم ما 
حدا بالمش�رع إل�ى تنظيم هذه اإلج�راءات في نصوص قانوني�ة ضمن قانون 
أصول المحاكمات الجزائية.  وإن لمرحلة التحقيق االبتدائي تأثيرا واضحا على 
م�ا يليها م�ن مراحل الدعوى الجزائية وكلما اتس�مت هذه المرحلة بالس�رعة 
وااللتزام بتطبيق اإلجراءات الجزائية مبنية على أسباب معقولة وكافية، اقتربنا 
م�ن حقيق�ة الجرم المرتكب وص�وال إلى مرحلة إصدار حكم ع�ادل يفصل في 
الدعوى.  ولغرض حس�م الدعوى التحقيقية نجد من الضروري اتخاذ إجراءات 
فاعله لغرض تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ويجب تدوين أقوال المتهم خالل 
أربع وعش�رين س�اعة من حض�وره واتخاذ الق�رارات عل�ى المطالعة األولى 
المقدمة من قبل القائم بالتحقيق ألنها األساس الذي ُتبنى عليها كافة إجراءات 
الدعوى ومنها تدوين أقوال المدعين بالحق الش�خصي وتدوين أقوال الش�هود 
وإج�راء الكش�ف والمخطط على محل الحادث وربط س�وابق المتهم وس�رعة 
إرس�ال المبرزات الجرمي�ة إلى مديرية تحقيق األدل�ة الجنائية لغرض فحصها 
وبي�ان عالقتها بالحادث وربط التقارير الطبي�ة العدلية وأن تكون المخاطبات 
م�ع الجهات المختصة من قبل المحكمة لضمان س�رعة انجاز التحقيق ومنها 
معهد الطب العدلي بالنس�بة لربط التقرير الطبي التشريحي لجثة المجني علية 
للتع�رف على األس�باب الحقيقية للوفاة وربط التقاري�ر الطبية بفحص المواد 
المخ�درة وكذلك مفاتحة دوائر المرور ف�ي قضايا الدهس والحوادث المرورية 
والتأكي�د على إن تكون فترة تمدي�د الموقوفية قصيرة لضمان المتابعة الجدية 
ف�ي انج�از األوراق التحقيقي�ة، وذل�ك الن التوقي�ف لفت�رة طويلة ي�ؤدي إلى 
التأخي�ر في انجاز القرارات القضائية. وان يكون االطالع على القوائم الخاصة 
بانجاز األوراق التحقيقية أسبوعيا من قبل محاكم االستئناف لضمان المتابعة 
الجدية في س�رعة انجاز األوراق التحقيقيةال سيما األوراق التحقيقية الخاصة 

بالموقوفين.
ولضمان سرعة حسم الدعاوى في مرحلة المحاكمة ضرورة أن يكون صك 
الكفالة منظما بشكل دقيق يتضمن المعلومات الخاصة بالكفيل من حيث عمله 
ومحل س�كناه التفصيلي لضمان إحضار المته�م المكفل عند إجراء المحاكمة 
وكذلك التأكيد على عدم تس�فير المتهم في حالة وجود أكثر من دعوى مسجله 
بحقه او ان يكون مطلوبا في دعاوى أخرى مازالت رهن التحقيق وكذلك تفعيل 
دور االدعاء العام في زيارة المواقف والتس�فيرات ومراكز الشرطة للممارسة 
دوره في مراقبة المش�روعية وأن تكون هن�اك اجتماعات ولقاءات مع ضباط 
التحقيق لضمان س�رعة انج�از األوراق التحقيقية وضرورة التوس�ع في نقل 
التحقيق إلى مكاتب التحقيق القضائي الن الش�رطة دورها هو تنفيذ القرارات 
القضائي�ة في تنفيذ أوام�ر القبض والتأكيد على دور الجهات التي تس�اعد في 

انجاز التحقيق وهي مديرية تحقيق األدلة الجنائية ومعهد الطب العدلي.

يوج�د في حياة كل منا ش�خص أو مجموعة من األش�خاص 
ُيشعرونك أن الحياة تنهار وال أمل في إصالح أي شيء .. يحملون 
نظرة تش�اؤمية يمكن أن نصفهم بأنهم إحباط متنقل يتوقعون 
الس�يئ بل األسؤ دائماً ببس�اطة ال يرون غير النصف الفارغ من 

الكأس.
تتحول االبتس�امات إلى حزن وفي بعض األحيان هم وتفكير 
ف�ي حل لمش�كلة معضلة ال وج�ود لها بمج�رد مرورهم الكريم 
وإلقائه�م التحية عليك .. قد تكون قابلت هذا النوع من البش�ر أو 
تعيش مع واحد منهم وأصبحت تشعر بثقل روحك بسبب كلماته 

ذات اللون الواحد.
ترغب في كل مرة أن تمد يدك لتخلع عنه تلك النظارة السوداء 
الت�ى يرى بها الحياة ، فقد س�ئمت من قدرته الدائمة على كس�ر 
عزيمت�ك في ب�دء تجربة جديدة أو اس�تمرار تقدم�ك الحثيث في 
محاولة النجاح والحفاظ عليه .. س�لبيتهم تتغذى على إيجابيتك 
.. ال تفق�د األمل واس�تمر ف�ي المحاولة دون أن تفق�د ايجابيتك 
ببس�اطة تجاه�ل كلماته مع نق�ل بعض الكلم�ات اإليجابية لعل 

وعسي تتغير تلك النظرة .
نكتفي بهذا القدر من السلبية ونستدعى كل اإليجابية الممكنة 
.. ككل م�ا حولن�ا نحتاج إلى قوة تدفعنا إلى االس�تمرار رغم كل 
الصعوب�ات التى نقابلها ف�ي الحياة وهذه القوة ه�ى اإليجابية 

والنظرة المتفائلة والعزيمة القتالية .. 
نلتقي م�ع نماذج من البش�ر يصبح�وا لنا كش�واحن لقوتنا 
بمج�رد حديثهم المريح .. بعض كلمات الش�كر أو عبارات الثناء 
أوالتش�جيع البس�يط لتتجدد بعدها الرغبة ف�ي تحقيق ما نصبو 

إليه .. 
تس�تطيع التع�رف عليهم بس�هوله يقابلوك دائماً بابتس�امة 
حتى لو حملوا من الهم الكثير ومهما كانوا في مش�اكل جس�ام 
أنت تعلم بها تمام العلم ال يش�عرونك بما يحدث داخلهم ويش�غل 
بالهم ويطبقوا الس�نة » تبسمك في وجه أخيك صدقة« فينشروا 
م�ن حولهم الحب والمودة واألمل. لديهم رضا بكل ما ُقس�م لهم 

،قلوبهم ال تحمل أية ضغينه حتى لمن أساء إليهم .
فإذا كنت ترغب في إعادة شحن نفسك أو تغير نظرتك السلبية 
فأحرص أن تكون محاط دائماً بهؤالء االشخاص الذين ينشرون 
حولهم األمل ويسعوا إلى رسم ابتسامة على الوجوة ويتجاهلوا 
كل المعوقات في س�بيل النجاح والسعادة وال تنسي أن تستدعي 
إيجابيتك بطريقة بس�يطة فعبارة » أحضري أيتها اإليجابية » قد 

تكون مضحكة ولكنها ستغير بعض من تفكيرك.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

تأثري مشاهدة املباريات عىل قلبك

وجدت دراس�ة جديدة أن الشعور باإلثارة عند مشاهدة المباريات 
الرياضية، قد يكون مماثال لتأثير ممارس�ة الرياضة على القلب..

ووجد باحثون من األكاديمية الملكية الغربية في كندا، أن تجربة 
ش�عور الفرح بالنصر أو حسرة الهزيمة، يمكن أن تؤثر على عمل 

نظام القلب واألوعية الدموية.
وي�زداد معدل نبضات القلب لدى الجماهي�ر التي تتابع المباريات 
على التلفاز، بنسبة %75، في حين أن أولئك الذين يتواجدون على 
أرض الملعب بش�كل مباشر، يش�عرون بنشوة عارمة مع ارتفاع 

معدل النبضات بنسبة 110%.
ويح�ذر الخبراء من أن األطباء بحاجة إل�ى تحذير المرضى الذين 
يعان�ون من مش�اكل قلبية، ح�ول المخاطر المحتمل�ة المرتبطة 

بمشاهدة األحداث الرياضية.

طرح�ت ش�ركة آب�ل العدي�د م�ن الرم�وز التعبيرية 
..IOS 11.1 الجديدة في آخر تحديث لنظام تش�غيلها

وتش�مل هذه الرموز المزيد من الوجوه المبتسمة، 
م�ع وجود خي�ارات جديدة للمالب�س، مثل الحجاب، 
باإلضافة إلى مصاصي الدماء والش�خصيات غريبة 
األطوار..وأدخل�ت آب�ل أعالم�ا جدي�د عل�ى قائم�ة 
الرموز التعبيرية، بما في ذلك علم إنكلترا واسكتلندا 

وويلز..وقال متحدث باسم 
 IOS نظ�ام  إن  الش�ركة، 
الرم�وز  سيش�مل   ،11.1
 World التي أُعل�ن عنها في
Emoji Day، بم�ا ف�ي ذلك 
الذك�ور واإلن�اث والوجوه 
وال���وجوه  المبتس���مة 
البحر،  المرعبة وحوري�ات 

وكذلك الجنيات.
التعبيرية  الرموز  وستكون 
خالل  م���تاح�ة  الجدي�دة 
األس�بوع ال��مقب�ل، عل�ى 
إصدارات بيتا.. ويأتي إصدار 
الجدي�دة  للن��س�خة  آب�ل 
التعبيري�ة،  الرم�وز  م�ن 
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Consortium لنس�خة 10.0.0، أواخ�ر يونيو من هذا 
العام، والتي شملت الجنيات وامرأة تستحم، وغيرها 
م�ن الرموز المميزة. الجدير بالذكر، أن تطبيق واتس 
آب المملوك من قبل فيس�بوك، أضاف رموزا تعبيرية 
خاص�ة بالتطبيق، تبدو مش�ابهة لتلك المس�تخدمة 
عل�ى أجهزة آب�ل، على الرغ�م من وج�ود اختالفات 

صغيرة فيما بينها.

يع�د الصب�ي البريطان�ي، اإلمارات�ي األص�ل، مروان 
فوراج�ي، ال�ذي يبلغ من العمر 7 أع�وام، أصغر طيار 
مت�درب في العالم، لكنه بالكاد يس�تطيع رؤية العالم 
الخارج�ي من مقع�د الطيار، إذ يحت�اج للجلوس على 
وس�ادة س�ميكة لتس�اعده على الرؤية نظ�ًرا لقصر 
قامته..وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد 

تولى م�روان قيادة طائ�رة من طراز “بايب�ر واريور 
3” وحل�ق بها فوق الحقول الريفية، مع والده وأخيه 
الصغير ف�ي رحلت�ه األولى..وتحققت أح�الم الطيار 
الصغي�ر عندم�ا حج�ز وال�داه أول درس طي�ران له 
بمناسبة عيد ميالده السابع في الشهر الماضي، وبعد 
تولي القي�ادة والتحليق بالطائرة لمدة نصف س�اعة، 
أصب�ح الصغي�ر يتحرق ش�وًقا 
الصبي  القادمة..ويأمل  لرحلته 
أن يكم�ل تدريب�ه وأن يحص�ل 
على رخصة الطيار، لينضم إلى 
عمه ومدربه اإلماراتي يوس�ف 
ليحلّق فوق جميع أنحاء العالم.

وقال�ت والدت�ه “م�روان من�ذ 
بالطائرات،  مه�ووس  صغ�ره 
كان دائًم�ا يش�اهد فيديوهات 
األس�ئلة  ويط�رح  الطائ�رات 
حولها، وكن�ا نأخذه إلى مطار 
برمنغه�ام حي�ث كان يقض�ي 
س�اعات في مشاهدة الطائرات 
وهي تقلع وتهبط”، مضيفة أن 
“مروان يس�تطيع التعرف على 
أس�ماء جميع أنواع الطائرات، 

ويحلم بقيادة الطائرات .

أبل تطرح رموز تعبريية مميزة! أصغر طيار يف العالـم

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير احلوجية


