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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

صديقك من نهاك وعدوك
 من أغراك

ص3قانون »إلغاء« مكاتب املفتشني العموميني حيدث »بلبلة« يف أروقة الربملان

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 ثالثة سيناريوهات حلل »األزمة األملانية«

االحتالل االرسائييل ينصب الـقـبة احلديدية »البحرية« حتسبا لصواريخ املقاومة

»أزمة خطرية« تنتظر كردستان.. وبرملان اإلقليم يعتزم مقاضاة هورامي وبارزاين وطالباين

»حرب حملية« عىل الفساد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�د رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة حي�در العبادي، أم�س الثالثاء، 
ان الق�وات االمني�ة طهرت نح�و 14 ألف 
ك�م يف منطق�ة الجزي�رة وانه�ت وج�ود 
ونف�ى  عس�كرياً«،  )داع�ش(  تنظي�م 
العب�ادي ع�دم وجود محقي�ني دوليني يف 
العراق للكش�ف عن ملفات الفساد، فيما 
دع�ا مجدداً زعم�اء املنطق�ة إىل التعاون 
م�ن أجل مكافح�ة اإلرهاب، تح�ّدث عن 
الحرب القادمة عىل الفس�اد، ووعد بعدم 
إحال�ة متهم إىل القضاء م�ن دون انتهاء 

التحقيقات.
وق�ال رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي يف 
مؤتمره الصحفي االسبوعي الذي يعقب 
»الق�وات  أن  ال�وزراء،  مجل�س  جلس�ة 
االمني�ة طه�رت 14 ال�ف ك�م يف منطقة 
الجزي�رة«، وأك�د مش�دداً »انهين�ا وجود 
داع�ش عس�كريا«، وه�ي إش�ارة إىل أن 
باالحتف�ال  قريب�اً  س�تقوم  الحكوم�ة 
بالقضاء ع�ىل »داعش« بعد تحرير كامل 
التنظي�م  عليه�ا  س�يطر  الت�ي  األرايض 
اإلرهابي عام 2014، وش�ّكلت حوايل ثلث 

مساحة البالد.
وينتظر العبادي، بحس�ب مصادر أمنية، 

أن يت�م تطه�ر كامل الرشي�ط الحدودي 
الذي يرب�ط العراق مع س�وريا، من أجل 
الرشوع بخطة احتفاالت كبرة ستنطلق 

يف الساحات العامة ببغداد واملحافظات.
ويف هذه العملية العسكرية، أعلن الحشد 
الش�عبي أنه يقوم بإنشاء س�واتر ترابية 
ملن�ع »داع�ش« م�ن التس�لل إىل العراق، 
فيم�ا تقوم الق�وات االتحادية بتمش�يط 
التنظي�م  مضاف�ات  وضب�ط  الصح�راء 
اإلرهابي وتدمر مراك�ز تصنيع العبوات 

الناسفة والسيارات املفخخة.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة 
يتعهـد بدعـم بناء مستشفـى 

الـ »400« رسير لوجستيًا

العبادي نفى وجود »حمققني دوليني«.. واحلكومة ختصص درجات وظيفية للتعليم وتوافق على تعيني )28( سفريا
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الفياض ومسؤول رويس رفيع يبحثان حماربة التنظيامت »اإلرهابية« يف العراق وسوريااالدعاء العام خياطب مجيع دوائر الدولة برضورة إخباره عن حاالت الفساد
اكتساب »الدرجة القطعية« لقرارات صادرة بحق مسؤولني مدانني بالفساد جلنة برملانية تطالب باجراء »حتقيق دويل« لرصد أفعال »بيشمركة بارزاين«

القضاء يعقد اتفاقًا 
مع اجلانب الربيطاين لتدريب 

القضاة يف مكافحة اإلرهاب
ص2

الكشف عن سبب
 جتاهل إيكاردي لعرض 

ريال مدريد
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حمافظ بغداد ملدراء االقسام 
يف تربية الكرخ االوىل: الدولة تتجه 

عام 2018 صوب تعظيم الواردات
ص6

الرئيس الفرنيس يعرتف بـ »جرائم أوربا« يف أفريقيا
      بغداد / المستقبل العراقي

اع�رف الرئي�س الفرنيس إيمانوي�ل ماكرون بأن 
»جرائم االستعمار األوروبي ال جدال فيها«، داعيا 

إىل إرساء »عالقة جديدة« مع أفريقيا.
وقال ماكرون خالل خط�اب يف جامعة واغادوغو 
يف بوركين�ا فاس�و، »كانت هناك أخط�اء وجرائم 
وأش�ياء كب�رة وتواري�خ س�عيدة، لك�ن جرائ�م 
االس�تعمار األوروبي ال جدال فيها«، مشرا إىل أن 

ذلك يشكل »ماضيا يجب أن يميض« يف سبيله.

وأضاف »ما علينا إرس�اؤه معا ليس مجرد حوار 
فرن�يس أفريقي، ب�ل مرشوع ب�ني قارتينا، عالقة 
جديدة يتم التفكر فيها عىل مستوى جيد. أفريقيا 
ليست ضائعة وال ناجية، إنها قارة مركزية تلتقي 
فيه�ا كافة التحدي�ات املعارصة«. وج�دد الرئيس 
الفرن�يس تأكيد رغبته يف إقامة قوة دول الس�احل 
الخم�س للتص�دي للمجموعات املتطرف�ة. وأعلن 
ماكرون أنه »س�يقرح مب�ادرة أوروبية أفريقية 
ل�رب املنظمات اإلجرامية وش�بكات املهربني«، 
كم�ا وع�د ب�«دع�م مكث�ف إلخ�الء أش�خاص يف 

خط�ر« يف ليبي�ا، واصف�ا بيع مهاجرين يف س�وق 
قرب العاصمة طرابل�س كعبيد بأنه »جريمة ضد 
اإلنس�انية«. ووع�د الرئي�س الفرنيس ب�أن تكون 
فرنس�ا »رشي�كا مفض�ال ألفريقي�ا« يف مكافحة 
إىل رضورة جع�ل  الح�راري، مش�را  االحتب�اس 
»الطاق�ة أكث�ر توزيعا لك�ن أيضا أكث�ر نظافة«. 
ووع�د ماك�رون أيض�ا ب�«مضاعف�ة« الرشاكات 
بني الجامعات وامل�دارس األفريقية، وبمنح املزيد 
م�ن بطاقات اإلقامة طويلة األم�د لألفارقة الذين 

يحصلون عىل شهادات جامعية من فرنسا.

األمني العام حلزب املؤمتر الوطني حيذر: داعش يبحـث 
عن »أرض رخـوة« .. هذا ما جيب فعله

معلنا انطالق اخلط اجلوي.. وزير النقل يستقل 
الطائرة األوىل املتوجهة إىل كييف  26

       بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة االتحادي�ة العليا قراراً 
بعدم إمكانية مقاضاة النائب عما يديل به 
من آراء اثناء دورة انعقاد مجلس النواب 
دون رف�ع الحصانة عن�ه. وقال املتحدث 
الرس�مي للمحكم�ة، إياس الس�اموك يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

منه، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 
جلس�تها بحضور االعضاء كافة ونظرت 
طلب�اً من محكمة تحقي�ق الكرخ يخص 
امكانية مقاضاة عضو مجلس النواب يف 
ح�ال ارتكابه جريمة تش�كل مخالفة أو 
جنحة، بمناسبة نظرها دعوى تخص هذا 
املوض�وع«. وأض�اف ان »املحكمة ذهبت 
يف قراره�ا بالرق�م }134/ 2017{ اىل أن 

املادة }63/ ثانياً/ أ{ من الدستور اوردت 
مبدأ عاماً وهو عدم جواز مقاضاة عضو 
مجلس النواب ام�ام املحاكم عما يديل به 
من اراء اثناء مدة دورة االنعقاد الواردة يف 
املادة 57 من الدستور ونصها أن }ملجلس 
الن�واب دورة انعق�اد س�نوية بفصل�ني 

ترشيعيني امدها ثمانية اشهر...{.
التفاصيل ص3

املحكمة االحتادية تصدر قرارًا بشأن مقاضاة النائب
 دون رفع احلصانة عنه
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عمليات األنبار تدمر معسكر لـ »داعش« يف الرطبة وتعيد »5« آالف نازح إىل مناطقهم
         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن محمود 
الفاحلي، أملس الثاثلاء، علن انطلاق عملية 

لتفتيش صحراء جنوب الرطبة غربي األنبار.
وقلال الفاحلي إن »قوة ملن الفرقلة األوىل 
بالجيلش انطلقلت بعمليلة واسلعة لتفتيلش 
وتطهري صحراء جنوب مدينة الرطبة، )310 كم 

غرب الرمادي(«.
وأضاف الفاحي، أن »العملية تهدف ملاحقة 
بعض املفارز التابعة لداعش يف الصحراء الغربية 

من األنبار جنوب الرطبة والقضاء عليهم«.
ورسعلان ملا أتلت العمليلة أكلهلا، إذ أعلن 
الفاحي بعد سلاعات قليلة عن تدمري معسلكر 

لل«داعش« جنوب الرطبة.
وقلال الفاحلي إن »قوة ملن الفرقلة األوىل 
بالجيش تمكنت من العثور عىل معسكر لداعش 
يف صحراء جابات )80كم جنوب الرطبة 310كم 

غرب الرمادي(، غربي االنبار«.
وأضلاف الفاحي أن »املعسلكر يحتوي عىل 

معملل تدريع ومعدات تفخيلخ وعجلة مفخخة 
وملواد متفجرة تلم تفجريها من قبلل قطعات 

الفرقة األوىل بالجيش«.
من جانلب آخر، أعللن قائد عمليلات األنبار 
اللواء عن إعادة خمسلة آالف نازح اىل مناطقهم 
املحلررة يف املحافظلة وعلدد ملن املحافظلات 

األخرى.
وقلال الفاحلي »حسلب توجيهلات القائلد 
العام للقوات املسللحة حيدر العبادي والعمليات 
املشلركة تم إعادة أكثر من خمسلة آالف نازح 
اىل مناطقهم املحررة يف األنبار ومحافظات بغداد 

ودياىل وصاح الدين وبابل ونينوى«.
وأضاف الفاحي، أن »قيلادة عمليات االنبار 
مستمرة بإعادة النازحني ملناطقهم املحررة بعد 
عودة االستقرار إليها لغرض إغاق تلك املخيمات 

واالنتهاء من أزمة النزوح والتهجري«.
يذكلر أن مخيمات النازحلني يف األنبار يوجد 
فيهلا آالف النازحلني الذيلن نزحوا ملن املناطق 
الغربيلة واملحافظلات التي شلهدت أزمة خال 

السنوات الثاثة املاضية.

         المستقبل العراقي / علي الكعبي

حذر نائب رئيس اللجنة املالية بربملان اقليم كردستان 
من أن اقليم كردسلتان سيواجه »أزمة خطرية« يف العام 
املقبل نتيجة سياسلته »النفطية الفاشللة والفاسدة«، 
وفيملا بني أنله سليتم رفع دعلوى قضائية ضلد وزير 
الثلروات الطبيعيلة آشلتى هوراملي ورئيلس حكومة 
االقليلم نيجريفلان بارزاني ونائبه قوبلاد طالباني، دعا 
رئيس الربملان الكردسلتاني املعزول إىل فتح تحقيق دويل 
يف عمليات الفسلاد التي شهدها اإلقليم خال سنوات ما 

بعد احتال العراق عام 2003.
وقال نائب رئيس اللجنة املالية بربملان اقليم كردستان 
عيل حمة صاللح يف صفحته عىل موقع الفيسلبوك، إنه 
»بحسلب املعلوملات والوثائلق املتوفلرة، ان السياسلة 
النفطية الفاشللة والفاسدة سلتعرض اقليم كردستان 
يف العام املقبل 2018 اىل أزمة خطرية«، مبينا »سنسلجل 
الدعوى ليس ضد وزير الثروات الطبيعية آشتى هورامي 

فقط، وإنما ستشمل رئيس الحكومة ونائبه أيضا«.
وأضلاف صاللح أن »مشلكلة الرواتلب ملع بغلداد، 
واملشلاكل ملع تركيلا، وقلروض اللركات، ومشلكلة 
الكهربلاء، وتخفيلض الرواتلب، هلي نتيجة السياسلة 
النفطية الخاطئة« مؤكدا »سلنواجه كوارث يف حال عدم 

وجود خطوات جدية«.
الربمللان  رئيلس  محملد  يوسلف  طاللب  بلدوره، 
الكردسلتاني املعلزول بفتلح تحقيلق دويل يف عمليلات 
الفساد التي شهدها اإلقليم خال سنوات ما بعد احتال 

العراق عام 2003.
عمليلة  أن  إىل  صحافيلة،  ترصيحلات  يف  وأشلار، 
اإلستفتاء الشعبي التي جرت يف الخامس والعرين من 
أيللول املايض أعادت إقليم كردسلتان عقلوداً إىل الوراء، 
وذلك بسلبب تعنلت الحلزب الديمقراطي الكردسلتاني 

بزعامة مسعود بارزاني. وأكد محمد أن األوضاع الراهنة 
التي يمر بها إقليم كردستان تتطلب إعداد خطة لتحقيق 
إصاحات حقيقية يف املؤسسات الحكومية لقطع أيادي 

األحزاب الحاكمة يف املؤسسات التريعية والحكومية.
وشلدد علىل رضورة فتلح تحقيلق دويل يف عمليلات 
الفساد التي شهدها اإلقليم خال سنوات ما بعد احتال 
العراق، موضًحا أن قيادة مسلعود بارزاني أهدرت قرابة 
130 مليلار دوالر. وأكد أن برملان كردسلتان يدعم حملة 
مكافحة الفسلاد التلي يقول رئيس الحكوملة العراقية 
حيلدر العبلادي إنله أطلقهلا بهلدف اإلطاحلة برؤوس 
الفاسلدين واملتورطلني يف إختلاس األملوال ملن خال 

استغال املناصب اإلدارية والسيادية. 
وأملس األول، قال رئيلس الوزراء حيلدر العبادي أن 
الحرب ضد الفاسلدين التلي يخوضها أخطلر منها مع 
اإلرهابيني »ألنهم يعيشلون بيننا«. وأشار إىل أن الفساد 
الذي يمثل فكراً منحرفاً يجب أن نقيض عليه يف املجتمع، 

بحيث يكون الفاسد منبوذاً وشاذاً يف عائلته ومجتمعه.
يأتلي ذلك بالرافق مع تفعيلل عمل محققني دوليني 
بلارشوا مهامهلم لهذه الغاية يف بغلداد يف العام املايض، 
وينتظر أن يقدملوا نتائج تحقيقاتهلم بملفات خطرية 
تديلن رؤوسلاً كبلرية يف السللطة واألحلزاب العراقيلة 
النافذة. ووقع العلراق يف العام املايض مذكرة تفاهم مع 
األمم املتحدة إلرشاك محققني دوليني يف ملفات الفسلاد 
الكربى ذات األولوية، كتهريب األموال العراقية إىل الخارج 
واالختاس يف مفاصل الدولة، حيث تم االنتهاء من إعداد 

ملفات كبرية تدين شخصيات سياسية كبرية.
وبحسلب تصنيلف منظملة الشلفافية الدولية فإن 
العلراق يحتلل املرتبلة الثالثة بني اللدول األكثر فسلاداً 
يف العاللم، فيملا تقّدر األملوال املهربلة إىل الخارج بنحو 
تريليلون دوالر. أما األملوال املهدورة يف الداخل فتصل إىل 

أكثر من 350 مليار دوالر.

مسؤول بارز طالب بفتح »حتقيق دولي« يف عمليات الفساد

»أزمة خطرية« تنتظر كردستان.. وبرملان اإلقليم يعتزم مقاضاة هورامي وبارزاين وطالباين

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا األمني العام لحزب املؤتمر الوطني العراقي 
اراس حبيلب، املس الثاثلاء، إىل غللق كل املنافذ 
التلي يبث تنظيلم داعش اإلرهابي منها سلمومه 
وهلو يحترض يف وادي حوران تحت وطأة رضبات 
القلوات األمنية.  وقال حبيب، يف بيان صحفي اننا 
»آمل أن ال نمنح اإلرهاب فرصة اللتقاط األنفاس، 
بارتكاب جريمته يف النهروان ضد مواطنني ُعزل«، 
محذرا ان »تنظيم داعش اإلرهابي يبحث عن أرض 
رخوة يرفلع بها معنويلات مقاتليله التي خارت 
تحلت وطأة رضبات شلبابنا«.  يذكلر إن منطقة 
النهروان جنوب رشقي بغداد شهدت،مساء أمس 
االثنلني، هجوماً إرهابيلًا أدى الستشلهاد وجرح 

جمع من املدنيني.

األمني العام حلزب املؤمتر الوطني
 حيذر: داعـش يبحـث عن »أرض رخـوة« 

هذا ما جيب فعله

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية عبد 
الرحيم الشلمري، أملس الثاثلاء، املجتمع الدويل 
واملنظملات الدويل بأجلراء تحقيق علادل لغرض 
اطاع املجتمع الدويل ملا قامت به قوات البيشمركة 

العائدة اىل الحزب الديمقراطي يف نينوى.
وقلال الشلمري يف مؤتملر صحفلي عقده يف 

مجللس النلواب إن »النازحلني عنلد عودتهلم اىل 
مناطقهم التي سليطرة عليها القلوات االتحادية 
وجلدوا ان منازلهلم تلم هدمهلا وحرقهلا ملن 
الديمقراطلي  التابعلة اىل الحلزب  القلوات  قبلل 

الكردستاني«.
وثملن رئيلس لجنة حقلوق االنسلان النيابية 
القلوات  حققتهلا  التلي  الكبلرية  »االنتصلارات 
االمنيلة والبلدء باعلادة النازحلني اىل مناطقهلم 

املحررة ومنها املناطلق التي تم اعادتها من قوات 
البيشلمركة العائلدة اىل الحلزب الديمقراطلي يف 
مناطق نينوى«.وطالب الشلمري »املجتمع الدويل 
واملنظمات الدولية بأجراء تحقيق عادل وشلفاف 
لغلرض اطاع املجتملع الدويل ملا قاملت به قوات 
البيشمركة العائدة اىل الحزب الديمقراطي«، داعيا 
»الحكومة واملنظمات االنسلانية لتحسني اوضاع 

النازحني والعمل عىل عودتهم اىل منازلهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطنلي  األملن  مستشلار  بحلث 
العراقلي فاللح الفيلاض، الثاثلاء، مع 
سلكرتري مجلس األملن القومي الرويس 
نيكوالي باتروشيف، محاربة التنظيمات 
»اإلرهابية« يف العراق وسوريا، فيما أكد 
باتروشليف دعم باده لسلعي الركاء 
العراقيلني إىل »التعلاون علىل سلاحات 
بيلان  يف  وجلاء  للتفلاوض«.  إقليميلة 
للمكتلب الصحفي ملجلس األمن القومي 

الرويس، أوردته قناة »روسليا اليوم« أنه 
تم »بحلث مواضيع التعاون العسلكري 
والعسكري – التقني الرويس – العراقي، 
واالتصاالت عرب قنوات األجهزة األمنية«. 
كما أشار البيان إىل بحث مسائل متعلقة 
بمحاربلة املنظملات »اإلرهابيلة« علىل 
أرايض العراق وسلوريا ومنطقة الرق 
األوسلط بأرسهلا، وجلرى التأكيد عىل 
أهمية مواصلة تنسيق األعمال يف مجال 
الجانلب  وأكلد  »اإلرهلاب«.  مكافحلة 
الرويس دعمه لسعي الركاء العراقيني 

إقليميلة  سلاحات  علىل  التعلاون  إىل 
للتفلاوض. كملا تلم التطلرق إىل بعض 
مسائل العاقات التجارية واالقتصادية.

وشلارك يف املشاورات مسلؤولون يف 
وزارات الخارجيلة والدفلاع والداخليلة 
الروسلية وجهاز األمن اللرويس والهيئة 
الفدرالية الروسلية للتعاون العسلكري 
التقني وجهلاز مجلس األملن القومي، 
»روس  رشكتلي  ممثليل  إىل  باإلضافلة 
أوبورون إكسلبورت« لتصدير األسللحة 

و«روسنفط« النفطية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء االعىل، أمس الثاثاء، عن أرسل االدعاء 
العام إعماملاً إىل جميع الوزارات ودوائلر الدولة يطلب إخباره 
علن الجرائم املتعلقة باملال العام، فيما أكد عىل تشلكيل اللجان 

والهيئات لنظر هذه القضايا وكذلك األحكام غري املنفذة.
وقال املتحدث الرسلمي ملجلس القضلاء األعىل القايض عبد 
السلتار بريقدار يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئاسلة االدعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام 2014 
بخصلوص إخبارهلا بالجنايلات والجنح املتعلقة بامللال العام 

وحاالت الفساد اإلداري واملايل«.
وأضاف بريقدار أن »االدعاء أوىص بتشكيل اللجان والهيئات 
واملجاللس ملتابعة األحلكام والقلرارات القضائية غلري املنفذة 
أو التلي تعطلل تنفيذها واإلخبار عن اسلم املوظف املمتنع عن 
التنفيذ مع تزويد االدعاء باملستمسلكات الازمة ليتسنى اتخاذ 
اإلجلراءات القانونيلة الازملة وفق أحلكام قانلون العقوبات 

العراقي«.
وتابع املتحدث الرسمي أن »االدعاء العام أرسل هذا اإلعمام 
إىل اللوزارات كافة والجهات غري املرتبطة بلوزارة واملحافظات 

بغية مكافحة الفساد اإلداري واملايل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

التقى السيد رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان 
يف مكتبه ببغداد السفري الربيطاني يف بغداد  جون ويلكس.

وقال القايض عبد السلتار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضلاء األعلىل  إن »اللقلاء عقلد لغلرض اسلتكمال النقاش 
بخصلوص تدريلب القضلاة واملحققلني يف مجلال مكافحلة 

اإلرهاب«.
واكلد بريقلدار أنه »تلم االتفاق علىل جدول ونلوع التدريب 
املقرح وتبادل املعلومات بني الجانبني بما يسلاهم رفع قدرات 
القضلاة العراقيلني يف مجلاالت مكافحلة اإلرهلاب والجريمة 

املنظمة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثاثاء، عن افتتاح مدخل 
رئييس يف منطقة العبايجي بقضاء الطارمية شمايل العاصمة.

ونقلت وكالة »السلومرية نيوز« علن قائد العمليات الفريق 
الركلن جليل الربيعي إن »قيادة عمليلات بغداد افتتحت مدخا 

رئيسيا يف منطقة العبايجي بقضاء الطارمية شمايل بغداد«.
واضلاف الربيعلي، أنله »بافتتلاح هلذا املدخل فإن سلكنة 
منطقلة العبايجلي سليدخلون منطقتهم بشلكل مبارش دون 
امللرور بقضاء الطارمية«، الفتلا اىل ان »اهايل القضاء اثنوا عىل 

الجهود املبذولة للقوات االمنية عىل تسهيل اجراءات املواطن«.
يشار اىل ان عمليات بغداد اعلنت خال االيام القليلة املاضية 
عن افتتلاح العديد من الشلوارع الخدمية والرئيسلية من اجل 

تخفيف الزخم املروري يف العاصمة.

االدعاء العام خياطب مجيع دوائر الدولة 
برضورة إخباره عن حاالت الفساد

القضاء يعقد اتفاقًا مع اجلانب الربيطاين 
لتدريب القضاة يف مكافحة اإلرهاب

عمليات بغداد تفتتح »مدخل رئييس« 
يف منطقة العباجيي شاميل العاصمة

         بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت هيأة النزاهة عن اكتساب 
يف  صلدرت  قضائيلٍة  أحلكاٍم  علدَّة 
قت فيها الهيلأة وأحالتها  قضايلا حقَّ
للقضلاء بحلقِّ علدٍد ملن املسلؤولني 
، الدرجة  املدانلني بلإرضار املال العلامِّ
القطعيَّلة، بعلد ميض امللدة القانونيَّة 
، اسلتناداً ألحلكام  للطعلن التمييلزيِّ
امللادَّة }243/أ األصوليلة{«. وأفلادت 
دائرة التحقيقات يف الهيأة، بإنَّ الهيأة 

التمييزيَّة الجزائيَّة يف رئاسلة محكمة 
اسلتئناف بغداد، صادقت قرار الحكم 
الصلادر بحلقِّ املداننِي }سليامند زيد 
أحمد عثمان{ و}برهان شاوي مجول 
التميمي{ املديريِن التنفيذيَّنِي السلابق 
واألسلبق لهيئلة اإلعلام واالتصاالت، 
اللذي يقليض بالحبس وفقلاً ألحكام 
املادة 331 من قانون العقوبات وبداللة 
ملوادِّ االشلراك 47 و48 و49 منله«. 
وأشلارت الدائرة إىل مصادقة املحكمة 
كذلك عىل قرار الحكم الغيابيِّ الصادر 

بحلقِّ املدان }رياض محسلن حسلن 
العانلي{ املديلر العامِّ السلابق للدائرة 
اإلدارية واملالية يف وزارة املاليَّة بالحبس 
اسلتناداً ألحكام املادة 330 من قانون 
ت املصادقة  العقوبات، ُمبيِّنًة إىل أنَّه تمَّ
أيضلاً عىل حبس املدان }سلامي أحمد 
الرئيلس السلابق  جميلل الشليخيل{ 
للهيئة اإلداريَّة لنادي الجيش الريايضِّ 
وفقلاً ألحلكام املادة 331 ملن قانون 
العقوبات.  وصادقت الهيأة التمييزية 
الجزائية يف رئاسلة محكمة استئناف 

بغلداد، أيضاً خمسلة قلرارات احكام 
صلادرة بحلقِّ املدانلة }حيلاة مهدي 
اف{ مديرة التسلجيل  جواد تقي الرصَّ
العقاري السابقة يف محافظة كرباء، 
القاضية بالحبلس وفقاً ألحكام املادة 
331 من قانلون العقوبات، إضافة إىل 
تصديق قلرار الحكم بإدانلة املُتَّلهمة 
}ريلام حامد عباس{ مسلؤولة خدمة 
الزبائلن يف ملرصف إياف اإلسلاميِّ 
بالحبس وفقاً ألحلكام املادة 453 من 

قانون العقوبات.

الفياض ومسؤول رويس رفيع يبحثان حماربة التنظيامت »اإلرهابية« يف العراق وسوريا

اكتساب »الدرجة القطعية« لقرارات صادرة بحق مسؤولني 
مدانني بالفساد

جلنة برملانية تطالب باجراء »حتقيق دويل« لرصد أفعال 
»بيشمركة بارزاين« يف نينوى
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت االمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس الثالثاء، عن تعطيل الدوام 
الرسمي يوم الخميس املقبل.

وقال�ت االمان�ة، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
»تقرر تعطيل الدوام الرس�مي ي�وم الخميس املقبل املوافق ال�30 من 

ترشين الثاني الحايل«.
واضاف�ت االمان�ة ان »ذل�ك ج�اء بمناس�بة ذك�رى املول�د النب�وي 

الرشيف«.
ويحتفل املس�لمون يف العراق وجمي�ع أنحاء العالم يف 12 ربيع الثاني 
من كل عام بمولد الرس�ول محمد )ص(، وتش�هد هذه االحتفاالت يف 
العراق توزيع الحلوى والطعام بني الجريان وتنظيم احتفاالت مركزية 

يف املراقد الدينية يف بغداد وباقي املحافظات.

تعطيل الدوام الرسمي غدا اخلميس بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�د رئيس ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة حيدر العبادي، أم�س الثالثاء، ان 
الق�وات االمني�ة طه�رت نح�و 14 ألف كم 
يف منطق�ة الجزي�رة وانهت وج�ود تنظيم 
)داع�ش( عس�كرياً«، ونفى العب�ادي عدم 
وجود محقي�ني دوليني يف العراق للكش�ف 
عن ملفات الفساد، فيما دعا مجدداً زعماء 
املنطق�ة إىل التع�اون م�ن أج�ل مكافح�ة 
اإلره�اب، تح�ّدث عن الح�رب القادمة عىل 
الفساد، ووعد بعدم إحالة متهم إىل القضاء 

من دون انتهاء التحقيقات.
وق�ال رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي يف 
مؤتم�ره الصحفي االس�بوعي الذي يعقب 
جلس�ة مجلس الوزراء، أن »القوات االمنية 
طه�رت 14 الف ك�م يف منطق�ة الجزيرة«، 
وأكد مشدداً »انهينا وجود داعش عسكريا«، 
وهي إش�ارة إىل أن الحكومة ستقوم قريباً 
باالحتف�ال بالقض�اء ع�ىل »داع�ش« بعد 
تحري�ر كام�ل األرايض التي س�يطر عليها 
التنظي�م اإلرهاب�ي ع�ام 2014، وش�ّكلت 

حوايل ثلث مساحة البالد.
وينتظ�ر العبادي، بحس�ب مص�ادر أمنية، 
أن يت�م تطه�ري كام�ل الرشي�ط الحدودي 
ال�ذي يرب�ط العراق م�ع س�وريا، من أجل 
الرشوع بخطة احتفاالت كبرية ستنطلق يف 

الساحات العامة ببغداد واملحافظات.
ويف هذه العملية العس�كرية، أعلن الحش�د 
الش�عبي أنه يقوم بإنش�اء س�واتر ترابية 
ملن�ع »داعش« من التس�لل إىل العراق، فيما 
تقوم القوات االتحادية بتمش�يط الصحراء 
وضبط مضافات التنظيم اإلرهابي وتدمري 
مراكز تصنيع العبوات الناسفة والسيارات 

املفخخة.
وبهذا الخصوص، قال العبادي فخوراً »منذ 
100 عام ل�م تتمكن الحكوم�ات املتعاقبة 
م�ن الوص�ول اىل الحدود بش�كل كامل مع 

سوريا«.
وأبدى العبادي أسفه عىل التفجري اإلرهابي 
الذي رضب العريش يف س�يناء مرص وأودى 
بحياة أكثر من 250 قتيل، وقال أن »احداث 
سيناء االخرية تؤكد رؤية العراق حول خطر 
االره�اب«، فيم�ا ج�دد دعوت�ه إىل »زعماء 

املنطقة اىل التعاون ملحاربة االرهاب«.
وس�بق للعبادي أن قّدم رؤية العراق ملرحلة 
ما بع�د »داع�ش« والتي تقوم ع�ىل تقوية 
العالق�ات التنموية ب�ني دول املنطقة، ونبذ 

الخالفات فيما بينها.
وتحّدث رئيس الوزراء عن معركة حكومته 
التي م�ن املؤمل أن تبدأ قريباً ضد الفس�اد 

والتي أثارت ردود فعل متفاوتة بني مرّحب 
ومتخ�وّف، إذ رأى فيه�ا البع�ض أنه�ا قد 
تكون اداة للتس�قيط الس�يايس مع اقرتاب 
موعد االنتخابات الربملانية واملحلية أواسط 

العام املقبل.
وق�ال رئيس ال�وزراء »الفاس�دون ضد أي 
نج�اح يف البلد«، إال أنه حاول تبديد مخاوف 
السياس�يني بالق�ول »لن نحي�ل أي احد إىل 
القض�اء بتهم�ة الفس�اد م�ن دون انتهاء 

التحقيق«.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء حي�در العبادي عن 

تحقيق أربع »نتائج دقيقة« يف إطار حملته 
ملكافح�ة الفس�اد، نافي�ا وج�ود محققني 

دوليني يف العراق.
وق�ال العب�ادي إن »هن�اك خ�ربات دولي�ة 
لتدري�ب املحقق�ني العراقي�ني، وال يوج�د 
محقق�ني دولي�ني«، الفت�ا إىل أن حكومت�ه 
»أنش�أت منذ عام، خلية ملكافحة الفس�اد، 
وتوصلن�ا إىل نتائ�ج دقيقة أهمه�ا متابعة 
العقارات، والحس�ابات يف الداخل والخارج، 
وعملي�ات نق�ل األم�وال، والوض�ع الع�ام 
لهؤالء«.وأضاف العبادي أن »البعض يخلط 

األوراق، وأري�د أن أوج�ه رس�الة إيجابي�ة 
مفاده�ا أن عملنا ليس ض�د رجال األعمال 
واملس�تثمرين الذين يريدون بناء االقتصاد 
بش�كل صحيح«، مؤكدا »أننا نحمي هؤالء 

وندافع عنهم«.
وتاب�ع قائال »لن نحيل أي أح�د إىل القضاء 
بتهمة الفساد دون انتهاء التحقيق«، معربا 
يف الوق�ت ذاته عن رغبت�ه »برؤية صحافة 

تراقب الدولة مهنيا وتراقب نفسها«.
وع�ن االقتص�اد، أك�د رئي�س ال�وزراء أن 
حكومته تس�عى إىل تنويع مص�ادر الدخل 

ب�دالً من االعتم�اد عىل النفط ال�ذي تعتمد 
علي�ه ميزانية البالد بنح�و 93 باملئة، وقال 

»نرغب بنرش ظاهرة ُصنع يف العراق«.
ان  العب�ادي  أوض�ح  آخ�ر،  جان�ب  م�ن 
»الحكومة ملتزمة بمس�اواة رواتب الحشد 
الش�عبي مع اقرانهم يف االجه�زة االمنية«، 
وهو موضوع لطاملا أثار انتقادات للعبادي، 
غ�ري أن الربمل�ان أل�زم الحكومة بمس�اواة 
رواتب الحش�د الش�عبي مع بقي�ة القوات 
األمنية. يف غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء 

جلسته االعتيادية برئاسة العبادي .

وش�هدت الجلس�ة، بحس�ب بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، التصويت 
عىل مرش�حي الس�فارات املقّدمني من قبل 

وزارة الخارجية وعددهم 28 مرشحاً.
وناق�ش املجلس مقرتحات دي�وان الرقابة 
املالي�ة االتح�ادي بش�أن تفعيل اج�راءات 
الرقابة عىل امل�ال العام، فيما وافق مجلس 
ال�وزراء عىل تخصي�ص درج�ات وظيفية 
لوزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي لعدد 
من املنتس�بني بضمنه�م االوائ�ل الذين تم 

تعيينهم عام 2016.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

املفتش�ني  إلغ�اء مكات�ب  أث�ار ق�رار 
داخ�ل  بلبل�ة  ال�وزارات  يف  العموم�ني 
الربمل�ان، وأثار انفقس�اماً ب�ني رئيس 
الربملان وبع�ض اللجان الربملانية، وأكد 
رئيس الربملان سليم الجبوري أن الربملان 
هو صاحب الحق الدستوري يف مراقبة 
عم�ل الجهات التنفيذية ومحاس�بتها، 
معت�رباً يف الوق�ت نفس�ه أن�ه من غري 
املمك�ن إن�كار دور الجه�ات الرقابي�ة 
األخرى ضمن املؤسسة التنفيذية، فيما 
أعلن رئي�س لجن�ة النزاه�ة الربملانية 
املفتش�ني  م�ع  اجتمع�ت  لجنت�ه  أن 
العموميني إليجاد مخرجات عما صوت 
علي�ه الربمل�ان، مش�رياً اىل التوصل اىل 
تش�كيل لجنة لتقديم التوصيات حول 
مق�رتح إلغاء مكاتب املفتش�ني. وقال 
رئي�س الربملان س�ليم الجبوري، خالل 
لقائه رؤساء اللجان ومكاتب املفتشني 
العمومي�ني وهيئ�ة النزاه�ة، بحس�ب 
بيان ملكتبه تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »مجلس الن�واب هو 
صاح�ب الح�ق الدس�توري يف مراقبة 
عمل الجه�ات التنفيذية ومحاس�بتها 
ان لزم األمر، وه�ذا ال يعني بالرضورة 
إلغ�اء دور وجه�ود الجه�ات الرقابية 
األخ�رى ولكن يبقى مجلس النواب هو 

الس�لطة التي يع�ول عليه�ا يف الرقابة 
واملحاس�بة«. وأض�اف أن »األدوار بني 
وأن  تكاملي�ة  أدوار  ه�ي  الس�لطات 
النتائج يمكن تحديدها من خالل مدى 
تطبيق كل س�لطة لدوره�ا وبما يعزز 
ويضمن نجاح دور الس�لطة األخرى«، 

مؤكداً أن »تصويت مجلس النواب عىل 
مقرتح�ات أو مش�اريع القوانني ياتي 
ضمن س�ياقات وصالحيات دستورية 
الداخ�ي  النظ�ام  وإج�راءات حدده�ا 
للمجل�س«. وتابع الجب�وري قائالً »ال 
يمك�ن إن�كار دور الجه�ات الرقابي�ة 

األخرى ضم�ن املؤسس�ة التنفيذية ملا 
له�ا م�ن رؤى ووجهات نظ�ر تبلورت 
بفعل قربها من صانع القرار يف الوزارة 
أو املؤسس�ة، ولك�ن ينبغ�ي أيض�اً أن 
ضم�ن  دوره  الن�واب  مجل�س  يأخ�ذ 
الدس�تورية«.  وس�ياقاته  صالحيات�ه 

وكان مجل�س النواب ص�وت، االثنني، 
من حيث املبدأ عىل مقرتح قانون إلغاء 
مكاتب املفتش�ني العمومي�ني. بدوره، 
أعلن رئي�س لجن�ة النزاه�ة الربملانية 
طالل الزوبع�ي أن لجنته اجتمعت مع 
املفتش�ني العموميني إليجاد مخرجات 

عما صوت عليه مجلس النواب، مشريا 
اىل التوص�ل اىل تش�كيل لجن�ة لتقديم 
التوصي�ات حول مق�رتح إلغاء مكاتب 
املفتش�ني.  وق�ال الزوبع�ي يف مؤتم�ر 
الن�واب  مجل�س  يف  عق�ده  صحف�ي 
بمش�اركة أعض�اء اللجنة واملفتش�ني 

العمومي�ني، إن »لجنت�ه اجتمع�ت مع 
املفتش�ني العموميني إليجاد مخرجات 
عما صوت عليه مجلس النواب أمس«، 
مبين�ا أن »مكات�ب املفتش�ني لها دور 
كب�ري يف مكافح�ة الفس�اد«. وأض�اف 
الزوبع�ي، أن »رئي�س مجل�س النواب 
عال�ج م�ا حص�ل، واجتم�ع باللجن�ة 
واملفتش�ني العموميني ورؤساء اللجان 
النيابي�ة وممثل هيئ�ة النزاهة وممثل 
ع�ن الحكوم�ة وكان هن�اك دع�م من 
الجمي�ع ملكاتب املفتش�ني«، مبينا انه 
»ت�م مناقش�ة مق�رتح قان�ون إلغ�اء 
مكات�ب املفتش�ني العمومي�ني«. وأكد 
الزوبع�ي، أن »املجتمع�ني توصل�وا اىل 
تش�كيل لجنة برئاس�ة لجن�ة النزاهة 
والقانوني�ة  املالي�ة  لج�ان  وعضوي�ة 
وهيئ�ة النزاهة والرقابة املالية وممثي 
لتقدي�م  العمومي�ني  املفتش�ني  ع�ن 
التوصي�ات حول مق�رتح إلغاء مكاتب 
املفتش�ني«، الفتا اىل أن »رئيس مجلس 
الن�واب أك�د ع�ىل رضورة دور مكاتب 
املفتش�ني واعتبارها جزء م�ن الرقابة 
اىل جان�ب دور مه�م يف النزاهة«. وقال 
مصدر س�يايس أن الربمل�ان من املمكن 
أن يعي�د التصوي�ت عىل قان�ون إلغاء 
املفتش�ني العموم�ني، أو أن يجد بديالً 
آخر يبقي عىل عمل املفتشني، أو يمكن 

أن يتم ترشيع قانون آخر.

العبادي نفى وجود »حمققني دوليني«.. واحلكومة ختصص درجات وظيفية للتعليم وتوافق على تعيني )28( سفريًا

»حرب حملية« عىل الفساد

تشكيل جلنة لـ »تقديم توصيات«.. واجلبوري يعد »البيت التشريعي« صاحب احلق يف احملاسبة

قانون »إلغاء« مكاتب املفتشني العموميني حيدث »بلبلة« يف أروقة الربملان

       بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادي�ة العليا قراراً 
بعدم إمكانية مقاضاة النائب عما يديل به 
من آراء اثناء دورة انعقاد مجلس النواب 
دون رفع الحصان�ة عنه. وقال املتحدث 
الرس�مي للمحكمة، إياس الس�اموك يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
العلي�ا  االتحادي�ة  »املحكم�ة  إن  من�ه، 
عقدت جلس�تها بحضور االعضاء كافة 
ونظرت طلباً من محكمة تحقيق الكرخ 
يخص امكانية مقاض�اة عضو مجلس 
الن�واب يف ح�ال ارتكابه جريمة تش�كل 
مخالف�ة أو جنح�ة، بمناس�بة نظره�ا 
دعوى تخ�ص هذا املوض�وع«. وأضاف 

ان »املحكم�ة ذهب�ت يف قراره�ا بالرقم 
}134/ 2017{ اىل أن املادة }63/ ثانياً/ 
أ{ من الدس�تور اوردت مب�دأ عاماً وهو 
عدم جواز مقاضاة عضو مجلس النواب 
ام�ام املحاكم عما يديل ب�ه من اراء اثناء 
مدة دورة االنعقاد الواردة يف املادة 57 من 
الدستور ونصها أن }ملجلس النواب دورة 
انعقاد سنوية بفصلني ترشيعيني امدها 
ثماني�ة اش�هر...{، أي ان عضو مجلس 
الن�واب يتمت�ع بالحصانة خ�الل دورة 
االنعقاد عما يديل به من اراء وال يتعرض 
للمقاض�اة ام�ام املحاكم بش�أن ذلك«. 
وذكر أن »املحكمة اوضحت أن الفقرتني 
}ب{ و }ج{ م�ن امل�ادة }63/ ثانياً{ من 
الدسرتو فّصلت االحوال التي يجوز فيها 

القاء القبض ع�ىل عضو مجلس النواب 
خالل مدة الفصل الترشيعي ضمن دورة 
االنعق�اد، اذا كان متهم�اً بجناي�ة وبعد 
الحص�ول عىل موافق�ة االغلبية املطلقة 
العضاء مجلس النواب استثناء حالة من 
ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً 
بالجريمة املشهود يف جناية حيث يمكن 
الق�اء القبض علي�ه مبارشة«. وأش�ار 
الس�اموك اىل، أن »القرار ذكر عدم جواز 
القبض عىل عضو مجلس النواب خارج 
الفص�ل الترشيع�ي اال أذا كان متهماً يف 
جناي�ة بعد اخذ موافق�ة رئيس مجلس 
الن�واب برف�ع الحصان�ة عن�ه وعندها 
ينفذ امر القبض بحقه باس�تثناء حالة 
من ضب�ط من اعض�اء مجل�س النواب 

جناي�ة،  يف  املش�هود  بالج�رم  متلبس�اً 
فيمكن القبض عليه دون موافقة رئيس 
مجلس الن�واب«. وتاب�ع أن »القرار أكد 
انه يف حالة ارتكاب عضو مجلس النواب 
جريم�ة دون الجنايات عّم�ا أدىل به من 
اراء يف اثن�اء االنعقاد املنصوص عليها يف 
املادة }57{ من الدستور فأن املبدأ العام 
ورد يف الفق�رة }أ{ من املادة }63/ ثانياً{ 
من الدستور يبقى مرعياً، حيث ال يجوز 
معه مقاضاة عضو مجل�س النواب اما 
املحاك�م إال اذا رفع�ت الحصان�ة عن�ه، 
تقدي�راً مل�ا يقوم ب�ه من مه�ام تتعطل 
عن�د مقضات�ه دون موافق�ة مجل�س 
النواب الذي له تقدير الحال وانزال حكم 

الدستور عليه.

القرار مينع القبض على العضو خارج الفصل التشريعي

املحكمة االحتادية تصدر قرارًا بشأن مقاضاة النائب دون رفع احلصانة عنه
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كوريا اجلنوبية واليابان ترصدان »إشارات مقلقة«
 من بيونغيانغ

اللجان الشعبية تدمر آلية عسكرية حمملة بمرتزقة السعودية

         بغداد / المستقبل العراقي

تنص�ّب جه�ود الرئي�س األملان�ي فرانك 
فالرت ش�تاينماير يف هذه املرحلة عىل إجراء 
مروحة واس�عة من املش�اورات مع األحزاب 
املش�اركة يف البوندس�تاغ، الج�رتاح الحلول 
وإيجاد مخرج واقعي لألزمة الحكومية التي 
تعيش�ها البالد منذ شهرين، والتي يبدو أنها 
ستمتد حتى بداية العام املقبل. وقالت جوليا 
كلوكنر، نائبة رئيس حزب االتحاد املسيحي 
املستش�ارة  تتزعم�ه  ال�ذي  الديمقراط�ي، 
األملانية أنجيال مريكل، ملحطة »إيه آر دي« إن 
املحادثات مع الحزب االشرتاكي الديمقراطي 
حول تشكيل ائتالف حكومي من املحتمل أن 
تجرى بداية الع�ام املقبل، معتربة أن »الدقة 
أكثر أهمية من الرسعة«. وكان ش�تاينماير 
ق�د أخذ عىل عاتق�ه مهمة تقري�ب وجهات 
النظ�ر ب�ن األط�راف، بينها الس�عي لعودة 
االش�رتاكي الديمقراط�ي إىل االئتالف الكبري 
»غروكو«، بعدما قبل األخري إجراء محادثات 
مع حزب املستشارة األملانية، أنجيال مريكل، 
االتح�اد املس�يحي، م�ن دون إغف�ال وجود 
خي�ارات أخ�رى، بينه�ا حكوم�ة أقلي�ة أو 
انتخابات مبكرة. ويف هذا اإلطار، يجد خرباء 
يف الشؤون السياسية األملانية، أنه باإلضافة 
إىل امله�ام التي ينص عليها الدس�تور، يمكن 
للرئيس االتحادي أيضاً اس�تخدام إمكانيات 
أخ�رى للتأثري ع�ىل تش�كيل الحكومة، وهو 
ما لجأ إليه ش�تاينماير، محرتف السياس�ة 
األملاني�ة ويومياتها وخباياها عىل مر عقود، 
بعد فش�ل محادثات »جامايكا«، واعتماده 
مش�اورات م�ع رؤس�اء األح�زاب والكتل يف 
البوندس�تاغ، الت�ي م�ن املمك�ن أن تجع�ل 
التقاطع�ات يف ما بينها ممكن�ة ومضمونة 
للمش�اركة يف االئتالف الحكوم�ي. وينطبق 
ه�ذا الوض�ع بش�كل خ�اص ع�ىل الح�زب 
الديمقراطي، حزب شتاينماير،  االش�رتاكي 
الذي الت�زم رصاحة ب�دور املعارض�ة، بعيد 
إع�الن نتائج االنتخابات يف 24 أيلول املايض. 
ومن خ�الل هذا الدور قد يس�تطيع الرئيس 
أن يم�ون عىل زعيم الحزب، مارتن ش�ولتز، 

وقادة الحزب ومندوبيه لحثهم عىل املشاركة 
يف االئتالف الحكومي الجديد، فضالً عن أنها 
قد تخدم الحزب عىل مستوى أملانيا وأوروبا، 
ليظهر بدور املنقذ، والعمل عىل عودة العمل 
إىل املؤسسات الدستورية بانتظام. مع العلم 
أن القب�ول باملفاوض�ات ال يعن�ي القب�ول 
بالحكم، أو إجبار أي طرف عىل املش�اركة يف 
الحكومة. وعن اس�تبعاد شتاينماير فرضية 
تنظي�م انتخابات جديدة، يعت�رب الخرباء أن 
ذلك ربم�ا يعود إىل التجربة الس�ابقة املريرة 
التي عاشها الرئيس مع حزبه يف عام 2005. 
وكان حينه�ا يش�غل منصب رئي�س ديوان 
املستش�ارية، أيام حكم املستش�ار الس�ابق 
كان  ال�ذي  رشودر،  غريه�ارد  االش�رتاكي، 

ق�د طرح حكومت�ه عىل البوندس�تاغ بهدف 
الحصول عىل أغلبية برملانية، لكنه لم ينجح 
يف ذلك، م�ا دفع الب�الد إىل انتخابات مبكرة، 
استطاعت مريكل فيها اإلطاحة برشودر من 
عىل رأس املستشارية لتتبوأ املنصب بجدارة، 
وه�ي مس�تمرة وحزبها يف الحك�م منذ ذلك 
التاري�خ رغ�م خس�ارة الح�زب املس�يحي 
الديمقراط�ي يف االنتخابات األخرية أكثر من 
8.5 نقاط مئوية. مع العلم أن ش�تاينماير، 
ومع انفراط مفاوضات ائتالف »جامايكا«، 
ع�رب برصاح�ة ع�ن ع�دم رغبت�ه بإع�ادة 
االنتخاب�ات، وأوضح للجميع أنه ويف مس�اء 
ي�وم االنتخاب�ات، يف 24 أيلول، ق�ال الناخب 
األملان�ي كلمت�ه، وحم�ل ممثيل األح�زاب يف 

البوندستاغ مسؤولية البالد، ووفقاً للدستور 
فإن عىل النواب تحمل مسؤولياتهم.

ويعط�ي النظام األملان�ي الرئيس وظيفة 
تمثيلي�ة، لك�ن دوره يصب�ح أكث�ر فاعلية 
يف األزم�ات الحكومي�ة والسياس�ية. وأجاز 
للرئي�س أن يق�رتح ع�ىل البوندس�تاغ بع�د 
االنتخابات مرشحاً النتخابه مستشاراً، علماً 
أنه وبع�د كل انتخابات للبوندس�تاغ ينتظر 
الرئيس الفدرايل االختتام الناجح ملفاوضات 
االئتالف، ليقرتح عىل هذا األس�اس مرش�ح 
أك�رب رشي�ك يف االئت�الف ملنصب املستش�ار 
الذي عليه الحصول ع�ىل األغلبية املطلقة يف 
االقرتاع األول. ومن حيث املبدأ، يحق للرئيس 
االتحادي أيضاً أن يقرتح أي مرش�ح ملنصب 

املستش�ار، وهو غري ملزم باختيار مرش�ح 
الحزب ال�ذي يمتلك أكرب كتل�ة برملانية. ويف 
حال اقرتح ش�تاينماير اس�م أنجيال مريكل 
ملنصب املستش�ارة، انطالقاً من أنها زعيمة 
الح�زب ال�ذي يمتلك أك�رب كتل�ة برملانية يف 
التصوي�ت  البوندس�تاغ ليص�ار بعده�ا إىل 
الختيارها عىل رأس املستشارية، فدستورياً 
يكف�ي مريكل خ�الل الجول�ة الثالث�ة، التي 
تعق�د يف غضون 14 يوماً من الجولتن األوىل 
والثاني�ة، األغلبية البس�يطة م�ن األصوات 
وليست املطلقة كما يف الجولتن السابقتن، 
وتكون عندها بحاجة ألصوات 355 من أصل 
709 نواب يش�كلون الربملان الحايل. وعندها 
يكون شتاينماير أمام خيارين، األول تسمية 

مريكل كرئيس�ة حكومة أقلي�ة مع الخرض 
يف ظل انس�حاب الليربايل الح�ر، والثاني حل 
الربمل�ان. ويرى الخ�رباء أن حكومة أقلية قد 
تكون صعب�ة عىل املستش�ارة وتعكر صفو 
واليته�ا الرابع�ة، عىل اعتبار أنها س�تحتاج 
دائم�اً للبح�ث عن أص�وات تمن�ح قراراتها 
أغلبي�ة ليتم التصديق عليها وتمريرها داخل 
البوندس�تاغ، إال أن هذا ال يمنعها، إذا وجدت 
نفس�ها أم�ام حكومة غري متجانس�ة وغري 
منتج�ة، أن تطلب ثقة الربمل�ان، ويف حال لم 
تنل الثقة يصار عنده�ا إىل تنظيم انتخابات 
جديدة. أما الثان�ي، أي حل الرئيس للربملان، 
والدع�وة إىل انتخابات ترشيعية مبكرة، فهو 
سهل وصعب يف آن معاً. وتكمن السهولة بأن 
الجميع سيحتكم إىل الشعب من جديد، ليعيد 
بنفس�ه فرز األحجام ب�ن األحزاب، وصعب 
ألنه س�يكبد البالد الكثري من الخسائر، بدءاً 
م�ن عامل الوقت الذي ق�د يطول حتى بداية 
الصيف لتشهد البالد ائتالفاً حكومياً جديداً، 
فضاًل عن الرضر االقتصادي لبلد يحمل لقب 
أق�وى اقتص�اد يف أوروبا، ويصن�ف كزعيم 
لالتح�اد األوربي، باإلضافة إىل الكلفة املادية 
إلعادة تنظيم االنتخابات التي ذكرت تقارير 
بأنه�ا ق�د تتج�اوز 90 ملي�ون ي�ورو. ومن 
املستبعد أن تتحسن نقاط األحزاب التقليدية 
بش�كل كبري، انطالقاً من أن الناخب، وخالل 
الش�هرين املاضي�ن، أصب�ح محبط�اً م�ن 
األعباء التي حملها املس�ؤولون للبالد نتيجة 
السياس�ية،  واالس�تعراضات  الرصاع�ات 
والتي لم تش�هدها أملانيا من قبل. ويف خضم 
ه�ذه األزمة، يلقى حراك ش�تاينماير تقدير 
الهيئ�ات واملؤسس�ات االقتصادي�ة، وه�ي 
تثمن ما يقوم به من خالل حثه األحزاب عىل 
تقديم تنازالت وحل�ول توفيقية وأن تتحمل 
مس�ؤولياتها تج�اه أملاني�ا. وب�دأت ُتطرح 
تس�اؤالت حول ق�درة النظ�ام الديمقراطي 
عىل إثبات نفس�ه أو إظه�ار عيوبه، ألنه لم 
يح�دث يف تاري�خ الجمهوري�ة االتحادية أن 
يك�ون للرئيس االتحادي هذا الدور واألهمية 
يف تش�كيل حكوم�ة بع�د فش�ل املحادث�ات 

االستكشافية الئتالف »جامايكا«.

أزمة سياسية تعصف بـ »الزعيم األوربي« منذ شهرين

ثالثة سيناريوهات حلل »األزمة األملانية«

الكونغرس يعلن التحرك بـ »حزم« ملكافحة فضائح »التحرش اجلنيس«

       بغداد / المستقبل العراقي

الق�ى رجالن مقّنعان قنبلة يدوي�ة عىل آلية للجيش 
الفرن�ي يف احد االحياء الش�مالية يف واغادوغو، ما أدى 

اىل اصابة 3 مدنين، جروح احدهم خطرة.
ج�اء ذلك قبي�ل وص�ول الرئيس الفرن�ي ايمانويل 
ماك�رون اىل عاصم�ة بوركين�ا فاس�و، حس�ب ما قال 

مصدر امني.
واض�اف املص�در لوكالة فران�س ب�رس طالبا عدم 
كشف اس�مه ان »رُجلن ملثَمن عىل دراجة نارية القيا 
قنبل�ة يدوي�ة عىل آلي�ة للجي�ش الفرني«، مش�ريا اىل 

اصابة ثالثة مدنين، اصابة احدهم بالغة.
وقد ص�ل الرئيس ماكرون ليل االثن�ن اىل واغادوغو 
املحطة االوىل من جولة افريقية تس�تمر 3 ايام وتش�مل 

ايضا ساحل العاج وغانا.
وعىل غرار اسالفه، سيس�تغل ماكرون زيارته االوىل 
للبل�دان الثالث�ة، م�ن اجل وض�ع اطار للسياس�ة التي 

سيعتمدها ازاء افريقيا خالل واليته.
وبعد لقائ�ه رئيس بوركينا فاس�و، ُيلق�ي ماكرون 

خطابا امام 800 طالب من جامعة واغادوغو.
وي�زور ماك�رون االربعاء محطة الطاقة الشمس�ية 
العمالقة يف زاغتويل، وهي االكرب يف غرب افريقيا، قبل ان 
يغادر اىل ابيدجان حيث ُتعقد القمة االوروبية االفريقية 

الخامسة.
وس�يفتتح ماكرون مع رئيس ساحل العاج الحسن 
واتارا م�رشوع مرتو ابيدج�ان الضخم املم�ول بقرض 
فرن�ي قيمت�ه 1,4 ملي�ار يورو، ع�ىل ان تش�ّكل غانا 

املحطة االخرية يف جولة الرئيس الفرني. 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جيش االحت�الل اإلرسائييل عن دخول منّظومة 
»القب�ة الحديدي�ة البحري�ة« حي�ز الخدم�ة ملواجه�ة 

صواريخ املقاومة.
وأف�ادت صحيف�ة »جريوزاليم بوس�ت« االرسائيلية 
عىل موقعها اإللكرتوني نقاًل عن متحدث باسم الجيش، 
أن�ه »بعد عام ونص�ف من االس�تعدادات والفحوصات، 
دخلت القبة الحديدية البحرية الخدمة بعد أن نجحت يف 

سلسلة من تجارب االعرتاض التي أجريت يف البحر«.
وأش�ار إىل أن »التجارب تضمنت إطالق ذخائر تشبه 
صواري�خ »غراد« ذات مدى يبلغ ع�رشات الكيلومرتات، 

واعرتاضها بواسطة املنظومة الجديدة«.
وقال أن »عملية االعرتاض تمت بنجاح«، مش�ريا إىل 
أن »التجارب حاكت رصاعات محتملة ضد »حزب الله«، 
وحرك�ة »حم�اس« بقطاع غزة« حس�بما اف�اد موقع 

النرشة االخباري.
ونقل�ت صحيفة »يديع�وت أحرون�وت« اإلرسائيلية 
عن ضباط كبار يف سالح الجو والبحرية لكيان االحتالل 
قوله�م إن االعرتاض�ات كان�ت كاملة، س�واء يف عملية 
اإلطالق املنفردة أو يف إطالق صليات من الصواريخ خالل 
التجارب. وأضافت أن ه�دف »القبة الحديدية البحرية« 
هو حماية املياه االقتصادية ل�«إرسائيل«، مع التشديد 
ع�ىل منص�ات التنقيب عن الغ�از التي أطل�ق صواريخ 
باتجاهها من قبل حركة حماس خالل الحرب العدوانية 

األخرية عىل قطاع غزة يف صيف العام 2014.
وعل�م أن بطاري�ات القب�ة الحديدي�ة منصوبة عىل 

مهبط املروحيات يف سفينة الصواريخ »ساعار 5«.

استهداف جنود فرنسيني
 بـقـنـبـلـة قـبـيـل وصــول 

ماكرون واغادوغو

االحتالل االرسائييل
 ينصب الـقـبة احلديدية »البحرية« 

حتسبًا لصواريخ املقاومة

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد السناتور األمريكي الديموقراطي آل فرانكن أنه يشعر ب�«العار« 
وسيعمل عىل استعادة ثقة الناس بعدما اتهم بسلوك غري الئق جنسيا 
يف وقت تحرك الكونغ�رس ملكافحة هذه الظاهرة بعد اتهامات طالت 

عددا من النواب.
وقدم الس�ناتور اليس�اري ال�ذي كان ممث�ال كوميديا يف الس�ابق 
اعتذاره لدى عودته من عطلة عيد الش�كر وبعد يوم من إعالن النائب 
الديموقراطي جون كونيريز انسحابه من اللجنة القضائية يف مجلس 

النواب بعد أن طالته اتهامات مشابهة.
وكان فرانك�ن اعتذر مرارا بعدما اتهمته املذيع�ة وعارضة األزياء 
الس�ابقة ليان توي�دن بتقبيلها وملس�ها دون موافقتها اثن�اء نومها 
يف الطائ�رة خالل مش�اركتهما يف رحل�ة لرتفيه الجن�ود األمريكين يف 
افغانس�تان. ومنذ ذلك الحن اتهمت ثالث س�يدات فرانكن بلمس�هن 
بشكل غري الئق. ورصح فرانكن امام مكتبه يف مجلس الشيوخ »أعلم 
أنن�ي خذل�ت العديد من الن�اس )...( أريد فقط ان أق�ول لكم جميعا: 
أنا آس�ف«. وعىل الرغم من اعرتافه بأنه يش�عر ب�«الخجل« و«العار« 

وتعهده بالتعاون مع التحقيق، رفض فرانكن االستقالة.
وق�ال »أع�رف أن�ه ال توج�د أي كلم�ات س�حرية يمكنن�ي قولها 

الستعادة ثقتكم وأعرف أن هذه مسألة ستحتاج وقت«.
وهزت االتهامات بالتحرش الجني الساحة السياسية يف واشنطن 
بعدما تم الكشف عن سوء سلوك جني يف هوليوود والوسط اإلعالمي. 

وزاد م�ن ع�دم االرتياح يف واش�نطن، تأكيد الرئي�س األمريكي دونالد 
ترامب الذي واجه هو نفس�ه خالل الحملة االنتخابية اتهامات بسوء 
الس�لوك، عن دعمه للمرشح الجمهوري ملقعد يف مجلس الشيوخ عن 

والية آالباما روي مور واملتهم كذلك بالتحرش بمراهقات.
لكن يف إش�ارة إىل حساس�ية قضي�ة مور الذي تخىل ق�ادة الحزب 
الجمهوري عنه، أعل�ن البيت األبيض أن ترامب لن يدافع عن القايض 
الس�ابق املث�ري للج�دل. إال أن م�ور أرص ام�ام أنص�اره يف آالباما أن 
االتهامات ضده هي »هجمات خبيثة وكاذبة«، وفقا ملا نقلت وسائل 

اإلعالم املحلية عنه.
م�ن جهته، صوت مجلس الش�يوخ مؤخرا لصال�ح جعل التدريب 
ض�د التحرش إجباريا بحق جميع اعضائه وموظفيه فيما س�يصوت 

مجلس النواب عىل اجراء مماثل هذا األسبوع.
وم�ع ورود اتهامات جديدة تس�تهدف نائبن لم يذكر اس�ماهما، 
عرضت احدى اعضاء الكونغرس جاكي سباير مرشوع قانون يحدث 
تغيريا كبريا يف عملية التقدم بش�كوى بالتحرش للس�ماح باملزيد من 

الشفافية واملحاسبة والدعم للضحية.
ويموجب القواعد املعمول بها حاليا، يتوجب عىل الجهات املتقدمة 
بالش�كاوى توقيع اتفاقات بع�دم اإلفصاح عما حصل فيما تكون أي 
تس�وية مالي�ة يتم التوص�ل إليها رسي�ة ويتواالها دافع�و الرضائب 
األمريكين. لكن مرشوع القانون الذي تقدمت به ماير التي كانت هي 
نفس�ها ضحية تحرش كموظفة ش�ابة يف الكونغرس، سيجرب النائب 

الذي يرغب بتسوية أمر من هذا النوع عىل تعويض الحكومة ماليا.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وس�ائل إعالم كورية جنوبي�ة ويابانية 
أمس الثالثاء أن إشارات السلكية وأنشطة رادارية 
تم رصدها يف قاعدة كورية شمالية للصواريخ تثري 
مخ�اوف من أن تك�ون بيونغيانغ تس�تعد لعملية 

إطالق صاروخ جديدة.
وتث�ري كوري�ا الش�مالية قل�ق األرسة الدولي�ة 
ج�راء برنامجيه�ا البالس�تي والن�ووي. لكنها لم 
تج�ر أي اختبار منذ 15 أيلول/س�بتمرب ما يوحي 
بان العقوبات الدولية املفروضة عليها بدأت تؤتي 

ثمارها.
الجنوبي�ة  الكوري�ة  األنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
)يونهاب( عن مصدر حكومي قوله انه تم تشغيل 
رادار لتتبع مس�ارات الصواري�خ االثنن يف قاعدة 
كوري�ة ش�مالية غري مح�ددة بينما رص�د تكثيف 

ألنشطة االتصاالت.
وأك�د املصدر أنه »ت�م رصد تحركات نش�يطة 
يف قاع�دة صواريخ كورية ش�مالية«. لكنه أضاف 

أن »إش�ارات مث�ل تلك التي س�جلت االثنن ترصد 
باس�تمرار«، مؤك�دا ان�ه »علين�ا مراقب�ة الوضع 
لف�رتة أطول لنح�دد ما إذا كان الش�مال يس�تعد 
لتجربة صاروخية أو لتدريباته الش�توية التي تبدأ 

الجمعة«.
ورف�ض ناط�ق باس�م وزارة الدف�اع الكورية 

الجنوبية اإلدالء بأي تعليق.
كما ق�ال وزير الوحدة الكوري الجنوبي تش�و 
ميونج جيون الثالثاء إن كوريا الش�مالية قد تعلن 
اس�تكمال برنامجها النووي خالل ع�ام يف الوقت 
الذي تتحرك فيه بشكل أرسع من املتوقع يف تطوير 

ترسانة أسلحتها.
وأض�اف يف مؤتم�ر صحف�ي يف س�ول »يعتقد 
الخرباء أن كوريا الشمالية ستستغرق ما بن عامن 
أو ثالثة أعوام إال أنها تطور قدراتها النووية بشكل 
أرسع من املتوقع وال يمكن أن نستبعد إمكانية أن 
تعلن بيونغيانغ استكمال برنامجها النووي خالل 
ع�ام«. وأدت معلومات متطابقة نرشتها الصحف 

اليابانية إىل تراجع بورصة طوكيو.

وذك�رت وكالة األنب�اء »كي�ودو« أن الحكومة 
اليابانية يف حالة تأهب بعد رصد إشارات السلكية 
تث�ري مخاوف من تجرب�ة صاروخي�ة. وأفادت أن 
»كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا يف األيام 

املقبلة«.
إال أن الوكال�ة أك�دت كذل�ك أن األنش�طة التي 
رص�دت قد تكون ع�ىل صلة بالتدريبات الش�توية 

للجيش الكوري الشمايل.
ويذك�ر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أعاد 
بيونغيان�غ إىل قائم�ة ال�دول الراعي�ة لإلرهاب يف 
العرشين من الش�هر الجاري وهو تصنيف يسمح 
للواليات املتحدة بفرض مزيد من العقوبات عليها 
ويه�دد بتأجي�ج التوت�ر بش�أن الربام�ج النووية 

والصاروخية الكورية الشمالية.
وقد أدانت كوريا الش�مالية أدانت قرار الرئيس 

ووصفته بأنه »استفزاز خطري وتعد عنيف«.
وه�ددت الوالي�ات املتح�دة بأنه�ا »س�تتحمل 
املس�ؤولية الكاملة عن كل العواقب التي سترتتب 

عىل استفزازاتها الوقحة لكوريا الديمقراطية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اليمن�ي  الجي�ش  ق�وات  دم�رت 
واللجان الشعبية، أمس الثالثاء، آلية 

عس�كرية محملة بمرتزق�ة العدوان 
الس�عودي بمديري�ة خب والش�عف 
بالجوف. و نقالً عن مصدر عسكري 
باملحافظة أعلن مرصع وإصابة عدد 

من مرتزقة العدوان باستهداف آليتهم 
العس�كرية بعبوة ناس�فة يف منطقة 
والش�عف.  بمديري�ة خ�ب  صربي�ن 
م�ن جه�ة أخ�ری هاجم�ت القوات 

اليمني�ة مواق�ع عنارص الع�دوان يف 
س�ايلة صقر وش�واق بمديرية الغيل 
بمحافظة الجوف وهرعت س�يارات 

اإلسعاف للمكان بعد العملية. 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 210/ب/2017
التاريخ: 2017/11/28

اىل / املدعى عليه :
)مصطفى ظاهر سالم(

اعالن
اقام املدعي )رافد محس�ن اس�د الله( الدعوى املرقم�ة 210/ب/2017 واملتضمنة 
طلبه بإزالة ش�يوع العقار املرقم 92 مقاطعة 14 الح�رة وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة املؤي�د من املجلس 
املح�ي لقضاء الكوفة وكتاب وزارة التجارة دائ�رة التخطيط واملتابعة فرع تموين 
النجف وكتاب مكتب معلومات مس�لم بن عقيل –ع- عليه قررت املحكمة تبليغكم 
بصحيفت�ني رس�ميتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/12/5 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي  هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

العدد :4025/ب2017/2
التاريخ 2017/11/28

اىل / املدعى عليه )عي خضر عباس( 
اق�ام علي�ك املدعون ماجد عب�د الرحمن عبد الحس�ني وجماعته الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله والذي يطلب فيها الحكم بابطال القيد املس�جل باس�مك بخصوص 
العق�ار املرق�م 3/29873 حي العروبة والقي�ود امللحقة به واعتب�ار القيد 17 اذار 
2000 مجل�د 859 ثاب�ت الحكم ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة بداءة البياع واش�عار املجل�س املحي لحي الجهاد عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2017/12/6 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش  لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد :1498/ب2017/2
التاريخ: 2017/11/28 

اعالن
اىل / املدعى عليه )حسني كاظم خادم(

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1498/ب2017/2 يف 2017/10/31 واملتضمن 
الحك�م بالزامك بدفع مبلغ قدره 250000 مائتان وخمس�ون ال�ف دوالر امريكي 
باالضافة اىل املصاريف القانونية واتعاب املحاماة البالغة 500000 خمس�مائة الف 
دينار اىل املدعي حيدر فالح محمد حس�ن الش�ماع املدير املفوض للرشكة العراقية 
للتحوي�ل املايل اضافة لوظيفته ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الرشطة يف الكوف�ة فاهم عبد امله�دي االبراهيمي 
بتاري�خ 2017/11/22 لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 

القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض حربي طارش لفته

تعلن رشكة توزي�ع املنتجات النفطية / فرع ميس�ان 
عن انطالق وتزويد )اصحاب االليات( بقس�ائم تجهيز 
الوقود  لالليات واملعدات الثقيلة والس�احبات الزراعية 
وحسب املدة املحددة  ازاء كل قضاء وناحية وكما مبني  

يف الجدول ادناه راجني االلتزام باملواعيد املحددة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد :2652/ب2017/3
التاريخ: 2017/11/26

اعالن
بناء عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار تسلس�ل )2/4286حي االنصار( 
يف النج�ف تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار 
املذك�ور اع�اله واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل )30( يوما م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق 
الم�ر  محكمة بداءة النج�ف وصادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخر 
من االعالن يف املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العق�ار املرق�م 2/4286 حي االنص�ار يف النجف 
عبارة عن دار يقع عىل شارع 40 مر مقابل حي 
الحرفني وبمساحة كلية للعقار 120م2 وبواجهة 
8 م�ر ونزال 15 مر ويتالف من مدخل وس�احة 
وس�طية وصحيات ومطبخ وكذلك وجود محلني 
احدهم�ا مغل�ق اثن�اء الكش�ف )ف�ارغ( واالخر 
مش�غول من قبل املدعي بال�ذات وهو عبارة عن 
محل غسيل سيارات وان بناء العقار من الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت املس�لح ومبلط بالكايش 
والس�احة مبلط�ة بالش�تايكر ومجه�ز بامل�اء 
والكهرب�اء ودرجة عمرانه وس�ط وان الدار غر 
مش�غولة يف الوقت الح�ارض وان القيمة املقدرة 
للعقار مبلغ قدره )123,000,000( مائة وثالثة 

وعرشون مليون دينار فقط ال غرها 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد :1981/ب2017/5
التاريخ 2017/11/28

اىل الشخص الثالث / )موىس علوان طخاخ(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 1981/

واملتضم�ن   2017/11/12 امل�ؤرخ  ب2017/5 
ابط�ال قي�دك يف العق�ار املرق�م 47046/3 حي 
الن�داء ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار محلة الرباق 
املختار حس�ني عي حداد لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض عي عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 323/ب/2017

التاريخ: 2017/11/27 
اعالن مزايدة

عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن محكمة 
بداءة الس�ماوه بالع�دد 323/ب/2017 يف 
2015/3/5 املتضم�ن ازالة ش�يوع العقار 
مح�ار  اب�و   6 مقاطع�ة   419/91 املرق�م 
املوصوف ادن�اه بيعا باملزاي�دة العلنية ملدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا 
ص�ادف اليوم االخر عطلة رس�مية فتكون 
املزاي�دة يف الي�وم الت�ايل الذي يلي�ه يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة يف تمام 
الس�اعة الثانيه ع�رش ظهرا مس�تصحبني 
معهم التامين�ات القانونية البالغه 10% من 
القيم�ة املق�درة البالغة )ثالثة وخمس�ون 
مليون دينار( بصك مصدق مع تقديم هوية 
االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية 

ان لم يكن من الرشكاء
القايض
فليح حسن جاسم

االوصاف 
االرض املش�يد عليها دار س�كن مشيده من 
الطابوق والحديد املسلح تشتمل عىل غرفتي 
ن�وم وهول واس�تقبال ومطب�خ ومجموعة 
صحية يف الطابق االريض اما الطابق العلوي 
غرفتي نوم ومجموعة صحية جنس العقار 

ملك رصف 

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

التاريخ 2017/11/21
اعالن

اىل املفقود )عي عوض دغيم(
قدمت املدعوه )ضحى احم�د صالح( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة ترغ�ب فيه باس�تصدار 
حجة حج�ر وقيمومة عىل املفق�ود املذكور 
اعاله لذا اقتىض حض�ور املفقود ومن يعلم 
عن�ه اي يشء اخب�اره خالل ثالث�ة ايام من 
تاريخ الن�رش واالعالن بجريدت�ني محليتني 
وبعكسه سوف تستمر املحكمة يف اجراءات 

اصدار حجة الحجر والقيمومة 
القايض
حسني حبيب سهر

تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إج�راء  املزايدة 
العلني�ة لتأجر االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائ�د إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  
)حس�ب ما مؤرش ازاءها( ( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة 
مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن 
يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 200% من 
القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل 
املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك 
مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة 
النج�ف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرق�م )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم األخ�ر من  مدة اإلع�الن البالغ�ة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباح�ا( يف ديوان )بلدي�ة الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النرش 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة 

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

تعل�ن لجنة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة 
العلني�ة لتأج�ر االمالك املدرجة تفاصيله�ا ادناه والعائ�د إىل بلدية )الكوفة(  
ومل�دة  )س�نة واحدة( وفقا إلح�كام قانون بيع وإيجار أم�وال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013. فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط 
املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية 
البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة 
املق�درة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدي�ة املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء 
بالقان�ون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخر من  مدة اإلعالن البالغة )15( 
يوم�ا يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جلب ص�ورة )هوية األح�وال املدنية + بطاقة الس�كن أو 

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

قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى.
3 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية لتنظي�م عقد اإليجار خالل امل�دة املقررة 

قانونا.
4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

فرع ميسان

رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميسان

اعالن

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالنإعالن
العدد : 231

التاريخ: 2017/11/29
العدد : 208

التاريخ 2017/10/26

جنس ت
مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكالملك

سنة واحدةحي ميثم التمار)4×3(م1كشك1

حي ميثم التمار /دور معمل )4×3(م2كشك2
سنة واحدةالسمنت

5 أكشك3
)2,5,2,5(م مع 
مساحة مضافة 

269,5 م2
ثالث شارع الكورنيش /مقابل المشروع

سنوات

سنة واحدةعمارة البلدية)15×13(م10شقة4
سنة واحدةشارع السكة)1×2(م1/69حانوت5

42/97 ـ حوانيت6
سنة واحدةشارع الجسر)3×5(م42/133

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

حي ميسان/ على القطعة المرقمة )3×4(م39حانوت1
)3/31409(

1 ـ 4  حوانيت2
مجاور علوة االسماك)3×4(مـ31

مقابل مستشفى الفرات)17×74(مبالساحة لوقوف ومبيت السيارات3

ولغاية 2017/12/12017/12/10مركز مدينة العمارة
ولغاية 2017/12/112017/12/17قضاء علي الغربي
ولغاية 2017/12/182017/12/26قضاء علي الشرقي

ولغاية 2017/12/222017/12/25ناحية كميت
ولغاية 2017/12/262017/12/29ناحية المشرح
ولغاية 2017/12/302018/1/2ناحية الكحالء

ناحية سيد احمد 
ولغاية 2018/1/32018/1/6الرفاعي

ولغاية 2018/1/72018/1/10ناحية السالم
ولغاية   14 /2018/1/112018/1قضاء الميمونة

ولغاية 2018/1/152018/1/21قضاء المجر الكبير
ولغاية 2018/1/222018/1/25قضاء العزير

ولغاية 2017/1/262018/1/29قضاء قلعة صالح



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعل�ن وزير النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمام�ي، انط�اق خ�ط الطريان 

الجوي بني بغداد وكييف«.
وق�ال الحمام�ي قبي�ل صع�وده 
طائرة الخطوط الجوي�ة العراقية 
املتوجه�ة إىل كييف »اننا اخترصنا 
الوق�ت وكثفن�ا الجهود م�ن أجل 
افتت�اح هذا الخط، معتربا أنه مهم 
بالنظ�ر لحج�م الجالي�ة العراقية 
املتواج�دة هناك، فضا ع�ن أبعاد 
وص�ول الخطوط الجوي�ة إىل دول 
أورب�ا يف رف�ع الحظر ع�ن الطائر 

األخرض«.
واش�ار الحمام�ي اىل أن »ال�وزارة 
تعك�ف ع�ى افتتاح ع�دة خطوط 
جوية مع دول العالم لزيادة تواصل 

املسافر العراقي مع الخارج«.
وج�رى اس�تقبال رس�مي للوف�د 
العراقي من قبل الس�فري العراقي 
يف أوكراني�ا ماهر صب�اح وأعضاء 
يف الس�فارة، وأش�ار الوزير اىل ان 
ه�ذا الخط سيس�هم يف اس�تكمال 
العراقية  االس�راتيجية  املش�اريع 

السيما يف مدينة املوصل«. 
يذكر ان هذا الخط هو الثالث الذي 
تفتتحه وزارة النقل فبعد مينس�ك 
وموس�كو هاهو الطائ�ر األخرض 

يحط يف كييف«.
م�ن جهة اخ�رى، اعلن�ت الرشكة 
العام�ة لنقل املس�افرين والوفود، 
ع�ن نقلها اكثر من ) 5000( نازح 
ضمن جهود وزارة النقل يف اللجنة 

العليا الغاثة وايواء النازحني«.
وبني مدي�ر عام الرشك�ة عبد الله 

ان�ه »اس�تنادا لتوجيهات  لعيب�ي 
وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 

تم تسيري 70 حافلة العادة العوائل 
الس�ورية  االرايض  م�ن  النازح�ة 

اىل مدين�ة املوص�ل وتحديدا مخيم 
جدعة يف الگيارة«. 

 واض�اف لعيبي ان« ذل�ك الواجب 
تم بالتنسيق املبارش واملستمر مع 

وزارة الهجرة واملهجرين ورئاس�ة 
الفريقاملشرك للجنة العليا الغاثة 
ان  موضح�ا  النازح�ني،  واي�واء 
»الواجب استمر لعدة ايام متتالية 
لبعد املس�افة التي تبلغ ما يقارب 

900 كم«. 
لنق�ل  الرشكةالعام�ة  ان  يذك�ر   
املسافرين والوفود احدى تشكيات 
وزارة النق�ل تس�تنفر كل الجهود 
واالمكانيات العادة العوائل النازحة 
يف داخل العراق وخارجة اىل مدنهم 
التي تركوها  ومناطقهم األصلي�ة 
عندما اس�تولت عليه�ا العصابات 

التكفريية«.
م�ن جهته�ا وع�ى جان�ب آخ�ر 
العام�ة الدارة  اس�تنفرت الرشكة 

النق�ل الخ�اص، كاف�ة امكاناتها 
وكوادره�ا م�ن أج�ل إتم�ام نقل 
زائ�ري مدين�ة س�امراء املقدس�ة 
الحي�اء ذك�رى استش�هاد االم�ام 

الحسن العسكري -ع-«.
وقال مدير عام الرشكة قيس امليايل 
ان »مف�ارز الرشك�ة انترشت عى 
ط�ول الطريق بني مدينة س�امراء 
الكاظمي�ة  ومدينت�ي  املقدس�ة 

املقدسة وبلد«. 
واشار امليايل ان »إحصائية املركبات 
املش�اركة يف نق�ل الزائري�ن بلغت 
أكث�ر من 3000 مركب�ة تعمل عى 
مدار الساعة لتسهيل عملية النقل 
واس�تيعاب الحش�ود الزائرة دون 

حدوث أية اختناقات مرورية .

معلنًا انطالق اخلط اجلوي.. وزير النقل يستقل الطائرة األوىل املتوجهة إىل كييف
املسافرين والوفود تنقل اكثر من »5« آالف نازح من سوريا والنقل اخلاص تستنفر امكانياتها لنقل زائري سامراء
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واسط تعلن وصول 
موجة مياه عالية إىل سدة 

الكوت

  المستقبل العراقي/ الغانم

اعلن محافظ واس�ط محم�ود عبد الرضا 
ط�ال، وصول موجة عالي�ة من املياه اىل 
س�دة الك�وت، معلن�ا بذلك بداي�ة انفراج 

ازمة شحة املياه يف املحافظات العراقية.
وقال ط�ال لوكالة )الفرات ني�وز(، ان« 
رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي اوعز بعد 
لقائن�ا به بعق�د اجتماع عاج�ل بحضور 
وزيري امل�وارد املائي�ة والزراع�ة واألمني 
العام ملجلس ال�وزراء وكان الحديث كبري 

عن تجاوز االزمة املالية لهذا العام«.
وأض�اف« حيث تم اح�داث توصيات عى 
ضوء ذلك س�يكون الحل«، مشريا اىل انه« 
ب�دأت الي�وم ب�وادر حل�ول االزم�ة حيث 
س�تصل بحدود الس�اعة 12 من منتصف 
الليل�ة موجة مياه عالية اىل س�دة الكوت 
ومنها تذهب اىل ذي قار وميس�ان وش�ط 
الغ�راب والدجي�ل وباقي األنه�ر الخاصة 

بالزراعة.

املوانئ تساهم يف معاجلة التآكل احلاصل 
بالسدة االسرتاتيجية يف قضاء شط العرب

   بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيه من وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، ساهمت الرشكة العامة ملوانئ 
العراق - قس�م الشؤون الهندس�ية / شعبة الهندسة املدنية بجهدها الهنديس 
مع معداتها وآلياتها بالتنس�يق مع اللجنة العليا لارشاف عى معالجة التآكل 

الحاصل بالسدة االسراتيجية يف قضاء شط العرب من منفذ الشامجة«. 
وقال مدير عام الرشكة رياض س�واديفي بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان 
»العمل ش�مل بطول 70 كم باتجاه ش�مال البرصة بمش�اركة عدد من اليات 

الرشكة وبعض معداتها للمشاركة يف ذلك العمل مع توفري املواد األساسية«.
واض�اف س�وادي ان »الرشكة تدرس حجم العمل الفعيل ليتس�نى تقديم دعم 
اكرب من خال مش�اركة معاون مدير عام الرشكة السيد عزيز هاشم العبيدي 

يف االجتماع املركزي يف ذلك.

التجارة: استمرار جتهيز املناطق املحررة يف املوصل وغرب االنبار باحلصص التموينية

حمافظ بغداد ملدراء االقسام يف تربية الكرخ االوىل: الدولة تتجه عام 2018 صوب تعظيم الواردات
استقبل وفد اهالي منطقة العبيدي والفضيلية ويبحث معهم سبل تقديم اخلدمات

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة عن اس�تمرارها 
بتجهي�ز املناط�ق املح�ررة يف املوص�ل 
وغ�رب االنب�ار بالحص�ص التموينية 
باالضاف�ة اىل جرد واحص�اء العوائل يف 
مخيمات النازحني يف املوصل بعد عودة 

الكثري منها اىل مناطق سكناهم.
واضاف وكيل الوزارة االقدم وليد حبيب 
املوس�وي خ�ال االجتماع االس�بوعي 
لخلي�ة االزم�ة املركزي�ة يف بي�ان ورد 
العراق�ي«، بان »نس�ب  ل�«املس�تقبل 
التجهي�ز للكميات املوزع�ة يف مناطق 
نين�وى ولغاي�ة 2017/11/26 بلغت 
السكر 80% وزيت الطعام 40% لحصة 

ش�هر ايلول والحويج�ة 75% من مواد 
السكر والزيت والرشقاط 100% للسكر 
والزي�ت وغرب االنب�ار )عنه – القائم( 
100% للس�كر والزي�ت لش�هر ترشين 
االول باالضافة اىل تجهيز مادة الطحني 
لتلك املناط�ق مضيفا ان الوزارة وفرت 
خزي�ن ط�وارئ يف مخازنه�ا باالنب�ار 
لقض�اء راوه والت�ي س�يتم تجهيزها 
بعد اس�تكمال ج�رد العوائ�ل من قبل 
دائرة التخطيط واملتابعة وكذلك توفري 
خزين من املواد يف صاح الدين وحمام 

العليل«.
واوض�ح ان »الوزارة مس�تمرة بتأمني 
االمن الغذائي لكل املناطق التي تتحرر 
حديث�ا وكاف�ة محافظات الب�اد عرب 

العق�ود الت�ي ابرمتها ال�وزارة لتوفري 
مفردات البطاقة التموينية من الحنطة 
وال�رز وم�ن املناش�ئ الرصين�ة وملواد 

السكر والزيت من املنتوج املحيل«.
الفتا اىل ان »اللجنة ناقشت عدة مواضيع 
منها التقرير االس�بوعي ملكتب املفتش 
الع�ام يف املوصل واملاحظ�ات التي تم 
تأش�ريها ح�ول عم�ل ف�روع التجارة 
بع�د اس�تقرار الوض�ع االمن�ي فيه�ا 
وع�ودة الكثري من العوائ�ل واملوظفني 
اىل  باالضاف�ة  س�كناهم  مناط�ق  اىل 
ماتم تأش�ريه م�ن ورود كمي�ات من 
مادة الس�رياميك املرصي لرشكة املواد 
االنشائية والول مرة منذ احتال داعش 
االرهاب�ي ملدين�ة املوص�ل ع�ام 2014 

حيث بلغت الكميات )1382,400( مر 
مربع حيث تم التوجيه اىل ايجاد صيغة 
لرويج وتس�ويق تلك املواد للمساهمة 
وكذل�ك  االعماروالبن�اء  عملي�ات  يف 
تأشري اس�تمرار تجهيز املناطق بمواد 
الحص�ة التموينية من الس�كر والزيت 

والطحني«.
دائ�رة  اىل  كذل�ك  »االيع�از  اىل  مش�ريا 
التخطي�ط واملتابعة الجراء جرد عاجل 
للعوائ�ل يف مخيم�ات اي�واء النازح�ني 
خصوصا بعد مغادرة اعداد كبرية جدا 
من العوائ�ل من املخيم�ات اىل مناطق 
س�كناهم يف املوص�ل م�ن اج�ل حرص 
العوائل فيها قب�ل املبارشة بتجهيزهم 

بالحصص التموينية والقانونية.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

التق�ى محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي بالكادر 
املتقدم ومدراء االقسام يف تربية الكرخ االوىل بحضور 

املدير العام االستاذ ثابت ذرب«.
وذك�ر مكتبه االعامي ان »املحاف�ظ يف حديثة للوفد 
اك�د ان اتجاه الدولة لعام 2018 نحو تعظيم واردات 
الدول�ة م�ن خال االس�تفادة م�ن االيرادات بس�بب 
االزمة املالية مؤكدا عى تقديم الدعم الكامل للقطاع 
الربوي ومعالجة املشاكل املعوقات التي تقف بوجه 
العملي�ة الربوية«.مبين�ا اهمية تش�جيع الطاقات 
واملواه�ب الش�بابية والرياضية وامله�ارات الطابية 

ع�ى بذل املزي�د من التف�وق العلمي للس�نوات املقبلة« 
.وتاب�ع العطوان�ي » ع�ى مديري�ات الربي�ة التع�اون 
م�ع املحافظة والتنس�يق مع ادارات امل�دارس والكوادر 

التدريس�ية واملرشف�ني واولي�اء االم�ور وب�ذل كل 
مابوس�عهم لارتقاء بالطلبة نحو املس�تقبل الواعد 
بما يس�هم يف انجاح العملي�ة الربوية يف املحافظة« 
.وع�ى صعيد اخر اس�تقبل محافظ بغ�داد وفد ضم 
اه�ايل منطق�ة العبي�دي والفضيلي�ة وبح�ث معهم 
س�بل تقديم الخدمات«.وذكر مكتب�ه ان »العطواني 
اس�تمع خال اللقاء اىل ابرز املشاكل واملعوقات التي 
تواج�ه مناطقهم والتي تركزت عى القطاع الخدمي 
والصح�ي والربوي فضا عن حصول تجاوزات عى 
ش�بكة املاء والكهرباء«.واض�اف ان »العطواني اكد 
للوف�د عى تقدي�م كافة الخدمات وفق�ا لامكانيات 
املتوفرة للمحافظة وبجهود ذاتية بسبب عدم اطاق 

التخصيصات املالية الخاصة باملحافظة لحد االن.

الكهرباء ترد عىل املحافظات: ال حق 
ألحد االعرتاض عىل استتثامر اجلباية

حمافظ البرصة يتعهد بدعم بناء مستشفى 
الـ »400« رسير لوجستيًا

   بغداد / المستقبل العراقي

ردت وزارة الكهرب�اء، ع�ى اع�راض املحافظ�ات وحكوماته�ا املحلي�ة ع�ى مرشوع 
اس�تثمار جباية وتوزيع الطاقة.وقال املتحدث الرس�مي بإسم الوزارة مصعب املدرس 
يف ترصيح صحفي تابعته »املس�تقبل العراقي«، ان »أزم�ة الطاقة الكهربائية لن تحل 
اال بتطبيق مرشوع« مش�ريا اىل ان »من ش�ان ذلك املرشوع تقليل الضائعات يف الشبكة 
الوطني�ة« مش�دداً عى ان »املرشوع اتحادي وليس من ح�ق أي محافظة إيقاف العمل 
به«.وأوض�ح املدرس، ان »هدف الوزارة اىل تخفيض الضائعات يف عملية التوزيع والتي 
وصلت اىل اكثر من 60%، لتصل ساعات التجهيز اىل 24 ساعة يومياً، فضا عن القضاء 
ع�ى حاالت التاعب باملقاييس والس�يطرة عى التجاوزات غري النظامية عى الش�بكة 
الوطنية«.واض�اف ان »الهدف االخر م�ن تطبيقه هو تخفيف العبء عن كاهل املواطن 
نتيجة املبالغ املرتفعة التي يس�ددها شهريا اىل اصحاب املولدات االهلية،« مشريا اىل ان 
»أجور اس�تهاك الطاقة الكهربائية ش�هرياً بالتعرفة الجديدة تعترب ميرسة نس�بة اىل 
مايدفع�ه املواطن حالياً«.وتاب�ع املدرس ان »املرشوع هو م�رشوع اتحادي وليس من 
صاحيات املحافظات غري املنتظمة باقليم التدخل ومنع تطبيق ذلك املرشوع ال س�يما 
وان املادة 114 / ثانيا من الدس�تور العراقي تؤكد ان الس�لطة االتحادية هي املسؤولة 
عن ملف الطاقة الكهربائية توزيعا وانتاجا وان املادتني 14 و 15 يف موازنة عامي 2017 
و2016 تلزمان وزارة الكهرباء بابرام عقود اس�تثمارية لقطاعي توزيع وانتاج الطاقة 
لرف�ع قدرة منظومة الكهرباء الوطنية، فضا ع�ن املادتني 21 و 22 يف موازنة العامني 
الحايل واملايض واللتان تلزمان وزارة الكهرباء والوزارات الخدمية االخرى باس�تحصال 
اج�ور الخدمات املقدمة للمواطنني«.واش�ار اىل ان »القوائم تص�در من وزارة الكهرباء 
وبتسعريه وضعتها الوزارة، اما الرشكة االستثمارية فيتمحور دورها بتقليل الضائعات 
وصيانة الشبكات وجباية اجور االستهاك فضا عن نصب منظومة العدادات الذكية«.

ولفت اىل ان »املرشوع قد تم ابرام عقوده يف 40% من مناطق العاصمة بغداد فضا عن 
محافظات البرصة وميس�ان وذي قار وواس�ط واملثنى وبابل وكركوك ومدينة سامراء 
فضا عن الجانب االيرس من املوصل، وان االعمال مس�تمرة لشمول محافظات النجف 
وكرباء االنبار ودياىل بتلك العقود«.ويواجه مرشوع اس�تثمار جباية وتوزيع الطاقة يف 

العديد من املحافظات رفضاً شعبياً دفع بمحافظات اىل إلغاءه.

    البصرة / المستقبل العراقي

التق�ى محاف�ظ البرصة أس�عد عب�د األم�ري العيدان�ي، بمكتبه الرس�مي يف ديوان 
املحافظة وفداً يمثل وزارة الصحة، برئاس�ة املفتش العام للوزارة أحمد الساعدي، 
وج�رى خ�ال هذا اللقاء بح�ث العديد م�ن القضايا ذات الصل�ة بالقطاع الصحي 
وس�بل االرتقاء بعمل املؤسس�ات الصحي�ة يف املحافظة نح�و األفضل.وافاد بيان 
لديوان املحافظة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »العيداني يف مستهل 
حديث�ه، أب�دى اهتمامه ودعم�ه الامح�دود لهذا القط�اع الحيوي وامله�م، قائا: 
ه�ذا املفصل الصحي يحظى بأولوي�ة عمل الحكومة املحلي�ة كونه يرتبط بصحة 
املاي�ني من أبن�اء املحافظة، وهذا مايجعلنا أمام مس�ؤولية كبرية تتمثل برضورة 
إنجاز املش�اريع الصحية املتوقفة واملس�تمرة عى حد س�واء، من هنا اتعهد بدعم 
» املستش�فى الركي« لوجس�تيا يف حال اكتماله عى وجه الرسعة من قبل الجهة 
املنفذة، وس�نوجه الجهات املعنية بفتح شارع وتعبيده يوصل إىل مبنى املستشفى 
املذكور، إضافة إىل دعمنا لبعض املس�ائل التقنية«.من جانبه، أعرب الساعدي عن 
أمله بإنجاز جميع املش�اريع الصحية يف البرصة وذلك من خال االتفاق والتنسيق 

بني وزارة الصحة والحكومة التنفيذية.

وزير النفط: الرقع احلدودية انطالقة جديدة لالستثامر االمثل للثروة النفطية يف البالد
   بغداد / المستقبل العراقي

النف�ط جب�ار ع�يل  اس�تعرض وزي�ر 
اللعيبي يف مؤتمره  الصحفي الرويجي 
الحقول النفطية الحدودية املشركة مع 
الكويت واي�ران ، داعيا جميع الرشكات 
العاملية لاستثمار للمشاركة والتنافس 
عى إستكش�اف وتطوير وانتاج 9 رقع 

حدودية« .
واوض�ح  الوزي�ر ان »الهدف م�ن وراء 
خط�ط تطوي�ر الرق�ع االستكش�افية 
الجديدة  ه�و لتحقيق خط�ط وأهداف 
ال�وزارة الرامية اىل تعظي�م األحتياطي 
الوطن�ي املثب�ت م�ن النف�ط والغ�از ، 
فض�ًا ع�ن االس�تثمار االمث�ل للرق�ع 
االستكش�افية الحدودي�ة الت�ي أهملت 
خال العق�ود املاضية بس�بب الحروب 
والتحدي�ات الت�ي واجه�ت بادنا طيلة 

الفرة املنرصمة  .
واك�د  اللعيب�ي »  لقد حرص�ت الوزارة  
عى االع�داد االمثل له�ذه الخطوة التي 
تش�كل أنطاقة حقيقية لتعزيز فرص 
االس�تثمار والتع�اون م�ن جدي�د م�ع 
ال�رشكات العاملي�ة يف تعظي�م االنت�اج 

واالحتياط�ي النفطي للب�اد الذي يمثل 
اليوم عص�ب االقتصاد الوطن�ي ، وتعد 
العق�ود الت�ي م�ن املؤم�ل أبرامه�ا مع 
ال�رشكات العاملي�ة ضمن ه�ذه الجولة 
خط�وة مهمة باتج�اه اعتم�اد نموذج 
تجاري جدي�د ورشوط مالي�ة مختلفة 
ع�ن العق�ود الس�ابقة ،  حي�ث س�يتم 
دراس�ة وتحليل النم�اذج التجارية التي 
ستقدمها الرشكات الراغبة باألستثمار 
ومن ثم س�يتم التفاوض واختيارالعقد 

الذي يحقق أهدافنا«.
تغي�ريات  أج�راء  »ت�م  ان�ه   اىل  الفت�ا 
وتعدي�ات ع�ى أح�كام ورشوط عقود 
الخدم�ة لج�والت الراخيص الس�ابقة 
وبما يس�هم بتنفيذ الرشكات املتعاقدة  
أه�داف  لتحقي�ق  الفني�ة  لالتزام�ات 
االنتاج بش�كل واضح ، فضا عن تقليل 
الكل�ف الرأس�مالية والتش�غيلية وبم�ا 
يحقق كلف معقولة للربميل املنتج  وقد 
حرص�ت ال�وزارة عى ش�مول عدد من 
املحافظات به�ذه الجولة منها البرصة 

وميسان واملثنى وواسط ودياىل«.
واوض�ح وزي�ر النف�ط ان  »م�ا يمي�ز 
هذه العق�ود أنها عقود مركبة تتضمن 

فعاليات االستكشاف والتطوير واالنتاج 
يف حالة عقود الرقع االستكشافية ، أما 
يف عقود الحقول املكتشفة غري املطورة 
تش�مل  الفعالي�ات  ف�ان  »الخ�رضاء« 
التطوي�ر واالنت�اج ، ولعل أه�م مايميز 
ه�ذه الجولة أنه�ا تضم تطوي�ر رقعة 
أستكش�افية يف املي�اه االقليمية جنوب 
الب�اد وه�ذه اول رقعة بحري�ة يجري 
االعان عنها وهو تطور وانتقالة  مهمة 
يف الصناع�ة« .م�ن جانب�ه ق�دم مدير 
دائرة العقود والراخيص البرولية عبد 

امله�دي العمي�دي رشح�ا تفصيليا عن 
الرقع املعلن عنها وامتداداتها والحقول 
الت�ي تضمنته�ا  وتراكيبه�ا فضا عن 
احتياطاته�ا النفطية والغازية .واش�ار 
اىل ان الرق�ع االستكش�افية املطروح�ة 
حق�ل  ويض�م  امل�اء  خ�رض   ( تش�مل 
البرصة  وجبل س�نام والفاو( التي تقع 
ع�ى الح�دود العراقي�ة الكويتي�ة كما 
تضم الرقع االستكش�افية الواقعة عى 
الحدود.العراقي�ة االيراني�ة )الس�ندباد  
ويض�م حق�يل الس�ندباد 1 والس�ندباد 

2 ،  والحوي�زة ويضم تركي�ب الحويزة 
الجنوبي  والشهابي ،  وزرباطية ويضم 
حق�يل زرباطية وط�ارق ، ونفط خانة 
ويض�م حق�ول من�ديل ، تركي�ب حبيب 
، تل غ�زل ، حطاب ،نازارداك ، س�عدية 
، نف�ط خان�ه ، عقب�ة ، ناودوم�ان (، 
مؤك�دا ان تلك  الرقع تقع ضمن الحدود 
الربية .واضاف اما الرقع االستكشافية 
البحري�ة تمثل�ت برقع�ة الخلي�ج  التي 
تق�ع ضمن املياه االقليمي�ة العراقية يف 
الخلي�ج .واض�اف ان الوثيق�ة النهائية 
لعقود التأهيل ستعلن يف 31/ من شهر 
اي�ار ع�ام 2018 ومن ثم يص�ار لفتح 
باب اس�تام عطاءات الرشكات الراغبة 
بالتناف�س ضمن الجول�ة الجديدة .من 
جانب�ه اكد املتح�دث الرس�مي للوزارة 
عاص�م جه�اد ان االع�ان ع�ن جول�ة 
جدي�دة للتنافس ع�ى تأهي�ل وتطوير 
وانتاج 9 رقع استكش�افية جديدة امام 
العاملي�ة واملحلية املتخصصة  الرشكات 
يف صناعة النف�ط والغاز يعكس حرص 
ال�وزارة ع�ى فت�ح اف�اق جدي�دة امام 
املس�تمثمرين املحليني والدوليني لتنفيذ 

مشاريع اسراتيجية مهمة .



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة 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 الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل 
ع�ن 50% م�ن القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما ج�اء بالقانون أنفا وكتاب 
محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن 
البالغ�ة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جل�ب ص�ورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 

العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة ) 30( يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد 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 املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 2012/1172

التاريخ: 2017/9/18

اىل املنفذ عليه املدين / أحسان عقيل إبراهيم 
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح القائم بالتبليغ ملنطقة 
الس�اعي إنك مجه�ول محل اإلقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار، يمكن اج�راء التبليغ عليه، واس�تنادا للمادة 
)27( من قانون التنفيذ، تقرر تبليغك اعالناَ بالحضور يف مديرية 
تنفيذ البرصة خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون : 
علماَ انك مدين لصالح مدير بلدية البرصة / إضافة اىل وضيفته 
بمبلغ )306714020( ثالثمائة وستة مليون وسبعمائة وأربعة 

عرش الف وعرشون دينار.
املنفذ العدل/ ربيعة ياسني الشمري
اوص�اف املحرر: قرار محكمة اس�تأناف الب�رصة بالعدد 330/

س/2011 يف 2011/10/18

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 2010/1618

التاريخ: 2017/9/18

اىل املنفذ عليه املدين / نعمه عيل حسني
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح القائم بالتبليغ ملنطقة 
حي السالم والضباط إنك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مخت�ار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ، تق�رر تبليغك اعالناَ بالحضور 
يف مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق 
القان�ون : علماَ انك مدين لصالح مدي�ر بلدية البرصة / إضافة 
اىل وضيفته بمبلغ )17384511( س�بعة عرش مليون وثالثمائة 

وأربعة وثمانون الف وخمسمائة وأحد عرش الف دينار.
املنفذ العدل/ ربيعة ياسني الشمري

اوصاف املحرر: كت�اب مديرية بلدية البرصة / القانونية بالعدد 
27060 يف 2010/9/29

ي�ر )رشكة املش�اريع النفطية( بدع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )لتجهيز ونصب وتش�غيل 
واصدار ش�هادة ملواد الحماية الكاثودية بالخاليا الشمس�ية ملرشوع ش�بكة الغاز الوطنية مع انجاز كافة التوصيالت الكهربائية 
 USA ( وتس�ليمها وتفريغها يف موقع املرشوع وان تكون املواد من املناىشء التالية )والتش�غيل االويل للمنظومات واعداد املهارات

 ) West Europe � UK � JAPAN � – ANADA C
  مع مالحظة ماياتي:

1-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/ قسم املشرتيات 
scop@scop.Oil.gov.iq

  Pur.cus@scop.oil.gov.iq
)  من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرس�مي من الس�اعة ) 9:00  ص ( لغاية )  12:00 م (  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات.
2-متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة :)ع�دد االعمال املماثل�ة )1 � 3( املنجزة للخمس س�نوات االخرية وتكون مؤيدة م�ن قبل الجهة 
التعاقدي�ة املعني�ة ويؤخذ بنظر االعتبار مبلغها نس�بة اىل الكلفة التخمينية للمناقصة  بنس�بة )60% � 80 %(  مدة تنفيذ العقد ، 
تجهيز املواد وايصالها وتفريغها يف املوقع )CIP( مطابقة املناىشء للعطاءات املقدمة للمناىشء املطلوبة يف املناقصة وكما مبينة 
يف الجزء الفني كافة مواد التش�غيل واملواد االحتياطية للعمل التش�غييل للس�لع الحس�ابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح 
للسنتني االخريتني مدققة من قبل محاسب قانوني مطابقة للمواصفات الفنية للعطاءات للمواصفات الفنية واملوضوعة من قبل 
جه�ة التعاق�د وكما مبينة يف الجزء الفني من الوثيقة ، توفر العاملني واملع�دات التخصصية لتنفيذ العمل ( وال تخضع العطاءات 

العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني 
3 � يكون تاريخ بيع وثائق املناقصة )    (

4 � يكون مكان بيع وثائق املناقصة ) وزارة النفط � رشكة املشاريع النفطية � قسم املشرتيات واالخراج � الطابق السادس( 
5 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد 

دفع قيمة بيع الوثائق والبالغة )250.000( )مائتان وخمسون الف دينار( نقدا وغري قابل للرد
6 � مكان تقديم العطاء )بغداد ش�ارع بور س�عيد /وزارة النفط / رشكة املش�اريع النفطية / لجنة استالم وفتح العطاءات(  يف 

املوعد املحدد )2017/12/13( العطاءات املتاخرة سوف ترفض.  
7  � يكون موعد غلق املناقصة يوم االربعاء املصادف )2017/12/13(

8 � يت�م دع�وة مقدمي العط�اءات املخولني بحضور مؤتمر ماقبل تقدي�م العطاء للتوضيح  واالجابة عىل االستفس�ارات ويكون 
تاريخ االنعقاد قبل اس�بوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي  العطاء تقديم استفس�اراتهم تحريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد 

املؤتمر
 الوقت :     
 التاريخ :  

املكان /يحدد الحقا
  9 � تكون نفاذية العطاء والتامينات االولية )90( تسعون يوما من تاريخ الغلق

10 �  سيتم تنفيذ املناقصة باسلوب التأهيل الفني وكما ييل:
أ � العطاء الفني يفتح من قبل لجنة الفتح ويتم دراسته وتقييمه من قبل لجنة التحليل لتحديد مقدمي العطاءات املؤهلني الذين 

استجابوا للرشوط املطلوبة
ب � س�يتم فتح العروض التجارية ملقدمي العطاءات املؤهلني فقط من قبل لجنة الفتح التجاري وبحضور الراغبني من مقدمي 
العط�اءات او ممثليه�م املخولني وس�يتم تحديد موع�د ومكان الراغبني يف الحضور يف وقت الحق ومن ثم س�وف ترس�ل اىل لجنة 

التحليل لدراسة وتقييم العروض التجارية املؤهلني من مقدمي العطاءات 
11 � للجان التحليل استكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال ترتتب عليها تغيري يف اسعار الوحدات املسعرة من قبل مقدم العطاء 
بالزيادة او النقصان وللعطاءات الثالثة املرش�حة لالحالة ويف حالة عدم قيام مقدم العطاء باس�تكمالها فيتم اس�تبعاد عطاءه 

ومصادرة التامينات االولية.
أ- البيانات الفنية  غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية.

ب  � الرشوط القانونية غري الجوهرية 

ج � الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا 
12 � املستمسكات املطلوبة 

 أ � ش�هادة تاس�يس الرشكة االجنبية يف بلد تأس�يس الرشكة ومصدقة من الس�فارة العراقية يف ذلك البلد و دائرة التصديقات يف 
وزارة الخارجي�ة يف الع�راق  وعىل الرشكات االجنبية التي ترغب بمزاولة النش�اط التجاري يف العراق ان يكون لها فرع مس�جل يف 

العراق وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم )2( لسنة 2017
ب � تقدي�م كت�اب ع�دم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب  نافذ وتقديم ش�هادة الرباءة الصادرة من دائ�رة التقاعد والتامينات 

االجتماعية يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية مؤكدة ان موظفيها مشمولني بالتامينات االجتماعية 
 ج � ش�هادة تأس�يس الرشك�ة العراقي�ة من مس�جل ال�رشكات يف وزارة التج�ارة  ويتم مطالب�ة مقدمي العط�اءات )املقاولني 

العراقيني( 
ما يثبت حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء 

 د � وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية
ه� � تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء

و � يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق املناقصة
ز � الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني مدققة من قبل محاسب قانوني 

ح � وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل
املالحظات : يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي :

االول � يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله
الثاني � يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل 
الثالث � يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر 

� مالحظات املناقص مثبته عىل صيغة مسوده العقد 
الرابع � يحتوي عىل العرض التجاري املسعر 

� مالحظات املناقص مثبته عىل صيغة مسوده العقد
خامسا � يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة ) 30000000(  ثالثون مليون دينار فقط ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او 
سفتجة او صك مصدق صادر من  مرصف عراقي معتمد ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة

� الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
� يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجورالنرش واالعالن ويتم اس�تقطاعها قبل توقيع العقد.

- تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة
� يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة  عىل االنرتنت  

Web site :http://www.scop.gov.iq
E mail : scop@scop.Oil.gov.iq

  E mail: Pur.cus@scop.oil.gov.iq
13 � توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس�مي وبش�مع رسي  ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل 

ما ييل :
أ� اسم وعنوان مقدم العطاء

ب  � عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة 24 � 1 من تعليمات ملقدمي العطاء 
ج � اس�م املناقصة ورقمها كما هو مش�ار اليه يف الفقرة الفرعية 1�1 من تعليمات ملقدمي العطاء واي اش�ارات اخرى مذكورة يف 

بيانات العقد 
د � تاريخ الغلق

ه�  � بيان محتوى الظرف الداخيل )عرض فني ، عرض تجاري مس�عر ، عرض تجاري غري مس�عر ، والوثائق املطلوبة ، التامينات 
االولية (

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 214

التاريخ 2017/11/12

مدة االيجارالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
سنة واحدة العالوي الشعبية)5×4(م6حانوت1

المركز المدني /بناية علوة االسماك 504م2بالمخزن2
سنة واحدة سابقا

سنة واحدة عمارة البلدية)3×3(م66حانوت3
سنة واحدة عمارة البلدية)12,5×12,3(م8شقة4
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة77م2بلوك/10 ـ قطعة 22قطعة صناعية5

ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة76م2بلوك /12 ـ قطعة 6قطعة صناعية6

ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة72م2بلوك / 12 ـ قطعة 12قطعة صناعية7

وزارة النفط
رشكة املشاريع النفطية

مدير عام
رشكة املشاريع النفطية

م /جتهيز ونصب وتشغيل واصدار شهادة ملواد احلماية الكاثودية باخلاليا الشمسية ملشروع شبكة الغاز الوطنية مع اجناز كافة التوصيالت الكهربائية والتشغيل االولي للمنظومات واعداد املهارات(

: ت2017/1

اعادة اعالن مناقصة

)2086/ER - k01/ 2017) رقم الطلبية : 
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صانع احللوى
 صدرت عن منشورات المتوسط- إيطاليا، المجموعة القصصية الجديدة 
للقاص العراق�ي أزهر جرجيس، بعنوان “صان�ع الحلوى”. الكتاب جاء 
ف�ي 120 صفح�ة، وضم 24 قص�ة. في ه�ذه المجموعة الجدي�دة ُيعيد 
أزه�ر جرجيس برمزّي�ة عالية، صياغة معاناة ش�عب على م�دى أربعة 
عق�ود مضت، ليقّدمها إلى القارئ على هيئة حلوى قابلة للهضم.الموت 
المجانّي، ورائحة الجثث، والتعذيب الجسدي، والجوع المستديم، والزيف 
المجتمع�ي، والمتاجرة بالدين، وغيرها، موضوع�ات جعل منها الكاتب 
هن�ا موادَّ أولّية لحلواه التي يعرضها على طبق من الس�خرية الس�وداء، 
كما ه�ي عادته ف�ي كتابة القصص.ربما س�يصطدم ق�ارئ المجموعة 
ب�رأس يتدحرج بين طّيات الكتاب، أو تعيق�ه غيمة وطاويط عن متابعة 
الق�راءة، أو يهتف به جّلٌد يحمل س�يجارًة يس�لّيه إطفاؤها في أجس�اد 
الضحايا، لكن كل ما سيراه ليس فيلما هوليوديا لسيناريست ممسوس، 
وال عرض�ًا مس�رحّياً لفرقة جّوالة من مجّرة أخ�رى، بل هو الواقع الذي 

يعانيه الفرد العربي في أغلب المجتمعات العربية اليوم.

صدر عن المؤسسة العربية للدراس�ات والنشر العمل الروائي الجديد 
للكات�ب المقي�م في ألماني�ا إبراهي�م الجبين بعنوان “عين الش�رق � 
هايبرثيميسيا21”. رس�م له الغلف الفنان السوري يوسف عبدلكي.

تقع الرواية في 360 صفحة من القطع المتوسط. “عين الشرق” هي 
الرواية الثانية للكاتب، بعد “يوميات يهودي من دمش�ق” التي أثارت 
الكثير من الجدل بس�بب تناوله�ا لموضوعين اعتب�را حين صدورها 
ف�ي العام 2007 من المواضيع المحرمة؛ يهود دمش�ق، وعلقة قادة 
تنظي�م القاعدة مع األجهزة األمنية الس�ورية. .ال ت�كاد الرواية تخلو 
من مقاطع تعكس مناخ دمش�ق وشوارعها فنقرأ على لسان الراوي 
“ما زلُت أمش�ي في دمش�ق. الش�وارع تتغير كل لحظة أم�ام عينّي. 
تتبدل األزمنة، تختفي مباٍن وأخرى تعلو شاهقة، تظهر تلٌل، وتتدفق 
أنهار، وتتكس�ر جسور، وتمتد أخرى. تش�تعل حرائق، ويندفع شجر 
س�ريع النمو. أمش�ي الطريق من القن�وات، منحدراً نح�و الحلبوني، 

أرصفة باعة الكتب، والجامعة القديمة،.

»عني الرشق«

          محمد شنيشل فرع الربيعي

للس�رد، في معناه البس�يط، كما جاء 
في لس�ان الع�رب، مفاهي�م مختلفة، 
تنطلق م�ن أصله اللغ�وي، الذي يعني 
- مث�ًل - التتاب�ع ف�ي الحدي�ث، يقال 
س�رد الحديث ونحوه ، يسرده سرداً ، 
إذا تابعه ، وفلن يس�رد الحديث سرداً 
.الرج�وع ال�ى الس�رد أو الحديث عنه 
يعن�ي الرج�وع الى األنم�وذج الكوني 
األول وه�و أنم�وذج متعل�ق بأدبيات 

الخليقة األول�ى ، أدبيات اللغز الكوني 
ال�ذي ط�رأ عل�ى  التغيي�ر  إن   . األول 
الس�رد ه�و تغيير اس�تقرائي لرس�م 
خريطة جديدة لهذا العالم المستحدث 
دائما .أي أن عش�بة الخلود ، والمدن ، 
والجمهوريات الفاضلة كلها سرديات 
تبح�ث ع�ن عال�م مثالي متص�ور في 
العقل البش�ري ، عالٍم ُيعاد فيه ترتيب 
األش�ياء من جديد ، فهنالك شيء آخر 
مرئي غير ه�ذا الواق�ع ، واألمر كذلك 
ينبغي أن نس�تحدث جنس�ا جديدا من 

الس�رديات يواك�ب حرك�ة المجتم�ع 
وطفرات�ه .  نح�ن قبال�ُة لفظتي�ن / 
س�رٌدية �� تعبيري�ة/ فاللفظة األولى 
وهي )السردية( تتمثل في أذهاننا أنها 

قصٌة ، أو رواية ، أو حكي... 
و)التعبيرية( ه�و المحتوى الوظيفي 
ه�و  مفهوم�ا  لدين�ا  فيصب�ح  للغ�ة 
)محت�وى الحك�ي ، قص�ة المحك�ي ، 
أو حك�ي الحك�ي أي “ اللغ�ة”( وه�ذا 
من أدبي�ات المعجم العرب�ي القار في 
الذه�ن ، أي أن التعبيري�ة ق�د تناولت 

الس�رد ف�ي نظام�ه التقري�ري فأول 
الس�رد م�ن حي�ث الدلي�ل العقلي هو 
حكي إسطوري والكلم سابق للكتابة 
. أم�ا إذا أردنا أن نعول على استنس�اخ 
)التعبيري�ة( ف�ي مفه�وم  مصطل�ح 
الرسم وس�حبها الى مضمار السردية 
، هذا يعن�ي أننا نؤمن بحصار الس�رد 
في بنيت�ه التعبيري�ة اآلنف�ة التعبير ، 
وبالتالي ال نتح�رك إال في مجال واحد 
م�ن تعبئ�ة الن�ص ، أي أن اللوح�ة إن 
كانت تمثل )النص( في تقديمها للواقع 

فهي عاجزة على أن تتناول الواقع في 
وح�دة فكري�ة متكامل�ة ، بتعبير أخر 
أن اللوح�ة تظه�ر جانب�ا م�ن جوانب 
الحياة والواقع وال تظهر بقية النص ، 
فالتعبيرية في هذا المجال قد ال تتعدى 
في عرضها مفه�وم الواحد ومعالجة 
الواح�د وتقدي�م األنم�وذج الواح�د ، 
وهذه الواحدية مردها الى أن السردية 
واس�تعارة التعبيرية في الرسم تكون 
مسلوبة لفكرة السرد غير محاكية إال 

لجزئية واحدة للواقع.

التعبريية املتوترة و انعكاسية الرسد.. قراءة يف اشكالية مصطلح »1«

كالب املناطق املحررة
زي�اد  الس�وري  الروائ�ي  يكت�ب  ال 
عبدالل�ه ف�ي روايته الجدي�دة “كلب 
المناطق المحررة” ع�ن الحرب وإنما 
يكت�ب الح�رب ذاته�ا، وفقا للش�اعر 

الفلسطيني قصي اللبدي.
فعل�ى غلف الرواية الص�ادرة مؤخرا 
عن منش�ورات المتوس�ط في إيطاليا 
يق�ول اللب�دي “ال يكتب زي�اد عبدالله 
عن الحرب، وه�و يلحق نباح الكلب 
ف�ي المناط�ق المح�ررة. وه�و - أي 
المناط�ق المح�ررة - التعبي�ر ال�ذي 
تس�تخدمه أقطاب الح�رب الدائرة في 
س�ورية، من وجهات نظر متضادة، ال 
يكت�ب عن الحرب، وإنما يكتب الحرب 
ذاته�ا، آالته�ا، ورجاله�ا، ونس�اءها، 
وتفاحه�ا  وأحياءه�ا،  وش�وارعها، 

المحترق.
مئة وخمس�ون صفحة تش�به جملة 
واح�دة، طويل�ة. ال نقط�ة بداية، وال 
خط نهاية فيها. دوائر صغيرة تنداح، 
ثم تتس�ع، وتتداخل، وتخسر حدودها 
لمصلح�ة دوائ�ر أخ�رى. أن�ت ال تقرأ 
رواية ع�ن الحرب - أقول ل�ك - وأنت 
تقلب الصفحات، بل تس�مح للكلمات 
ب�أن تتخطى حدودها، وتقود مخيلتك 
بثقة نح�و عالم ال حدود فيه لش�يء. 
ال ح�دود للح�ب أو الم�وت. ال ح�دود 

للسخرية. مصابيح السيارة المضاءة 
في ع�ز الظهي�رة، هي علم�ة فاقعة 
على ق�درة الوقت نفس�ه على تخطي 

حدوده”.
ومن جو الرواية:

َسَكَن كلٌب بيَت إبراهيم. َسَكَن إبراهيَم 
نفَسُه.

يخرُج منه، ويعوُد إليه.
نفى إبراهيُم صف�َة الكلب عن الكلب، 

قال إنه كائٌن نّباٌح.
وللدّق�ة، فإن�ه كان ف�ي حالت�ه كائناً 
ب�دأ  نّباح�اً، يظه�ر مت�ى  موس�يقياً 
بروفاته على البيانو، يبقى ينبح ككلب 
حراس�ة وقع على لّص، وال يتوّقف إال 
حي�ن يّتس�ق الع�زُف ف�ي مقطوعات 
متناغمة، ويبقى رابض�اً متأّهباً ينبح 

متى أخّل أو نّشز.
تسّرب الكلُب إلى إبراهيم من الراديو، 
كان مواط�ٌن م�ن األحي�اء الُمح�ّررة 
ُيطلُق نداء عاجلً، ُيناش�ُد فيه أيَّ جهة 
تخليص�ه وس�ّكان َحيِّ�ه م�ن اجتياح 

الكلب.
كّل  تتخاط�ف  م�كان،  كل  ف�ي  إنه�ا 
ما تق�ع علي�ه، تتس�افح ف�ي األبنية 
المهّدمة والردم والخرائب والمجارير 
األبني�ة  أس�طح  عل�ى  المفتوح�ة.. 
الناجية، في الش�وارع واألزّقة، تعّض 

وتنهُش األحياَء واألموات.
ولُيدلِّ�ل عل�ى فداح�ة ذلك، أق�دَم على 
موارب�ة باب بيت�ه، فاندلع ع�واُء ألف 
أل�ف كل�ب مس�عور. رأى إبراهيم في 
أثنائها طيَف كلب قفز من الراديو قبل 
أن تنه�َش ال�كلُب المواط�َن المحّرر 
للّتّو والراديوهات تتناقل آالَمُه ونزَعُه 
األخير.ُيحك�ى أن كّل َمن اس�تمع إلى 
الراديو حينها نالَُه من الكلب نصيٌب، 
وص�ار كل كلب يرك�ب موجة قصيرة 
إل�ى  أو طويل�ة عب�ر األثي�ر، ليص�َل 
مس�تمع على هيئة ذبذبة، فيس�كنه، 
وكان�ت وتي�رُة ع�واء كل كل�ب م�ن 
الكلب مرتبطًة بما يرغبه المس�تمُع 
كات�ب  عبدالل�ه  الحياة.وزي�اد  م�ن 
س�وري صدر ل�ه: “الوقائ�ع العجيبة 
لصاحب االس�م المنقوص” مجموعة 
المتوس�ط  منش�ورات  قصصي�ة، 
2016، “محترق�اً في الم�اء غارقاً في 
اللهب – قصائد تشارلز بوكوفسكي” 
المتوس�ط  منش�ورات  ترجم�ة، 
2016، “ديناميت” رواي�ة، دار المدى 
2012، “ب�ر دب�ي” رواي�ة، دار المدى 
الس�ريعة”  الطرقات  2008، “ملئكة 
مجموع�ة ش�عرية، االنتش�ار العربي 
2005، و”قبل الحبر بقليل” مجموعة 

شعرية، الكنوز األدبية 2000.

حيان احلسن: الشعر إبداع وجيب أن يواكب مسرية املجتمع احلضارية
أكون مسرورًا عندما أرى ناقدًا يظهر عيوبي وأخطائي

           حاوره: عزيز البزوني/ البصرة

حيان محمد الحس�ن ش�اعر س�وري من مواليد عام  
1978م, عضو اتحاد الكتاب العرب ، يكتب وينشر في 
الصحف المحلية والعربية صدر للش�اعر:   ارتعاشات 
الذاك�رة 2011  - صهي�ل الرحي�ل 2013  - هواج�س 
الموت المش�تهى 2014  - غريب على أرصفة طوس 
2015  - آخر ضفاف الحلم 2016  - حين يصبح العمر 
رحي�ل 2017  - عرينك ش�امخ, التقينا ب�ه فكان هذا 

الحوار معه:
*ما هي قراءتك للمش�هد الثقافي واألدبي في سوريا 
في ظل األوضاع الراهنة؟    -بالنسبة للمشهد األدبي 
والثقاف�ي في ظ�ل الوضع الّراهن .؟؟؟؟ س�ؤال مهم 
ويحتاج إلس�هاب ولكن س�أختصر قدر اس�تطاعتي 
وكلم�ي ليس س�وى رأي ش�خصي ، عندم�ا نقول : 
مشهد أدبي + ثقافي يعني أّن هناك ظاهرة تكاد تكون 
عام�ة يمثلّه�ا الكثير م�ن مثقفي وأدب�اء البلد وعلى 
مختل�ف األصعدة ,ولكن أَين هي هذِه الظاهرة ؟ وأيَن 
هم فرس�ان البلغ�ة وأقحاح الخطابة ؟ أيَن فرس�ان 
المناب�ر والصح�ف والمج�لت من ه�ذه األزمة؟ أين 
هي تلك ) القام�ات (وماذا فعلت حيال ما تعرضت له 
سورية من إجرام ممنهج من قبل الجماعات المسلحة 
المدعوم�ة من أمري�كا وأذنابها والتي ط�ال إجرامها 
الحجر والش�جر والبش�ر؟ نعم أين هؤالء جميعهم ؟ 
مع احترام�ي الكبير للبعض القلي�ل منهم ؟ في حين 
أن الغالبي�ة منهم اختفت وذاب�ت كما الملح أمام هذه 
العاصف�ة الهوج�اء , صحيح أن األزم�ة لعبت دورها 
وألق�ت بظلمه�ا ورعونته�ا على الجمي�ع ولكن هل 
يعني هذا أن نستس�لم ؟ أو أن نغّير مواقفنا ؟ لألسف 
هن�اك الكثير ممن غّير خط س�يره وباع ضميرُه لقاء 
وعٍد بش�يء ما أو لقاء ش�يٍك من هنا وشيٍك من هناك 

، رّبما هناك بعض األس�ماء التي ظهرت ولكن بشكٍل 
خجول ,, بالمحصلة هذِه الفترة تعتبر الفترة السوداء 
في تاريخ األدب والثقافة واللذان تراجعا بل وكادا أن 

يختفيا لوال بعض المتجذرين بأرضهم ووطنهم 
* المش�هد النق�دي متأخر عن المش�هد اإلبداعي في 

شتى إنحاء الخريطة االدبية العربية ?
 - بالنس�بة لمسألة تأخر المش�هد النقدي عن صنوُه 
اإلبداع�ي عل�ى امت�داد الس�احة العربية فه�ذا يعود 
لتراكم�ات كثيرة ألق�ت بظللها على النق�د ِمن جهة 
واإلبداع ِمْن جهة أخرى مثلً “ الش�عر “ اتفق الجميع 
عل�ى أنُه بعُض وحي ولهذا ال يمكن ألّي كان أن يكون 
ش�اعراً ناهيك عن أّن�ه ليس كّل الش�عراء مبدعين بل 
القضية نسبية , والسؤال الذي يطرح نفسُه بقوة هو 
متى يمكننا القول أّن هذا الش�اعر ُمبدع ..؟ قلة قليلة 
تس�تطيع اإلجابة على هذا الس�ؤال أّم�ا قضية النقد 

فهناك ش�روط ومبادئ ف�ي أّي عملي�ة نقدية وعلى 
الّناقد الحقيقي امتلكها ولكن لألس�ف ال يوجد لدينا 

نّقاد بما للكلمة من معنى .
* لم تس�تطع قصيدة النثر رغم مرور أكثر من نصف 

قرن أن تؤسس نفسها في وجدان القارئ العربي ?
 - ليس�ت المش�كلة ف�ي قصي�دة “ النث�ر أو العم�ود 
“ إّنم�ا المش�كلة في تركيب�ة الق�ارئ الّذهنية والتي 
ترتكز على عّدة أش�ياء أساس�ية يج�ب أن يتمتع بها 
أي ق�ارئ , فالق�ارئ العرب�ي ومنذ العص�ر الجاهلي 
وحتى يومنا هذا لم يعتد الس�ماع إال لنمط محدد ِمْن 
الخطاب�ات ) رغم تنوعها( فِم�َن الحكاية إلى الرواية 
إل�ى ظه�ور الخطابة وم�ن ثم ترّب�ع القصي�دة على 
ع�رش هذِه الخطاب�ات وقد تبلور ذلك بش�كل واضح 
عندما أمر النبّي ص بنشر المعلقات العشر على جدار 
الكعب�ة .., إذا القارئ العربي وطيلة هذه العصور ظّل 
أس�ير الجرس الش�عري وظّل رهينًة للموسيقى التي 
تعزفه�ا األوزان العروضية “ الخليلية “ ولم يس�تطع 
حت�ى اللحظ�ة أن يتح�رر م�ن أغللها , الح�ظ معي 
أستاذي الغالي محمود درويش وادونيس وأحمد عبد 
المعط�ي حجازي ومظفر النواب لق�د كتبوا معلقات 
حقيقية نث�راً وال تقّل قيمة وأهمّيًة عما كتبُه البدوي 
والجواهري وش�وقي ولكن هنا نقطة أساسية يجب 
الوقوف عندها أال وهي : الركيزة الثقافية والمعرفية 
واللغوي�ة الت�ي امتلكها هؤالء ومن ث�م قدرتهم على 
قي�ادة المف�ردة والخيال مع�اً ومن ثم خل�ق صور ال 
أحل�ى وال أروع مث�ًل يقول أدونيس : ) ألنني أمش�ي 
أدركني نعشي( ماذا ستقول إذا ما وقفَت متأملً هذه 
الس�وريالية العجيبة ؟ وكم قصيدة عمودية تستطيع 
اختصار هذِه المقولة ؟ لن أكون مخطئاً إذا ما قلُت لَك 
أّن أدونيس نفس�ُه ال ي�دري ... وبالمحصلة موضوع 

قصيدة النثر يحتاج لبحث مطول .

نحو احلياة
الى شهداء مسجد الروضة ببير العبد

للرجال فقط

            محمد الشحات

هل كنت تعرف أن قتلك ‘
سوف يأتي قبل اتمام الصلة؟

أو أن آيات التهّجِد، 
س�وف ٌتكمله�ا عل�ى أط�راف 

نعشَك،
 إذ تمّر على البيوت الباكيات، 

وتنثني نحو القبور؟
هل كنَت تعلم يا صديقي

حين اغتسلت،
وقد بدأت الس�عي نحو المسجد 

النائي،
 وطفلك في يديك،

ومس�ُك يوم�ك ق�ادُم م�ن آخر 
الدنيا، يزَف لك المواعيد الجديدة 

للنعيم.
وعيونه ترنو إلى وجه الحياة

فلن يرى عينيك بعد اليوم،
هل أدركت أنك 

 لن تعود الى ذويك 
هل كان بيت الله يرجف

 من رصاص الغدر،
من صوت المؤذن،

االعض�اء  ورجف�ة  والدم�اء 
والصرخات 

رب�وع  غط�ت  الت�ي  والجث�ث 
األرِض،

 أو حشٌد من الملئكة الكراِم،
 ترّف فوق الساجدين

 هل كنت تدرك 

أن صوت الراكعين
تهاوي�م  م�ن  أعل�ى  يك�ون   

الرصاْص.
ص�وت  أن  ت�درك  كن�ت  ه�ل 

الراكعين 
يناشد األعلى 

فيا الله 
من هذا الذي 
سفك الدماء

ليستبيح صلتهم  
في أفضل األيام

 يوم خروج آدم للحياِة،
 فهل نزعت صمام قلبِك

 قبل إطلق الرصاص
جئت لتبعث الشهداء

وهل بكائي 
قتل�وا  م�ن  كل  يمن�ح  س�وف 

الحياة 
أو قد يعيد لهم طهارة ثوبهم   

كلنا نبكى 
على وطن يقاتل عله يحيا 

فلن يكفيه نهر دموعنا 
بل سوف نخرج 

حاملين رؤوسنا فوق االكف 
قت�ل  م�ن  كل  نقت�ل  وس�وف 

الحياة
ولس�وف اجع�ل م�ن رص�اص 

قصائدي 
سوطا يمزقهم 

ولن نبكى على وطن 
ليمضي شعبنا نحو الحياة

             رحيم الربيعي
 

َتخيْل للحظات ٍ إنَك إمرأة 
بعد أن ُتزيَل صدأ العنف بعيداً 

ثم عد كما لو كنت مقذوفاً على 
جرف كابوس 

مارس طقوس النجاة بحرفية 
حتى تكون رجلً إستثنائياً 

َتجلي غبار األقدار أمام المرآيا 
إربط كل المفاهيم بحباِل عقلَك 

السري 
أعلن للجميع إنَك نصٌف ممتلئ

وتذكر... للنساء أجنحة 
س�حب  ف�وَق  به�ا  ُتحل�ُق 

المستحيل 
متى ماشئت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة األحوال الشخصية يف بلدروز

العدد : 279/ش/2017
التاريخ : 2017/11/22 

تبليغ 
بناء عىل الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعله واملقامة يف هذه املحكمة 
قررت هذه املحكمة تبليغ املدعى عليه املدعو )واثق حسن جوامري( 
يف صحيفت�ني محليتني بموعد املرافع�ة املصادف 2017/12/4 ويف 
حال عدم حضورك ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تس�تكمل 

املحكمة االجراءات القانونية بحقك وفقا للقانون 
القايض
صالح سعيد محمود

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 2854/ب/2017
التاريخ: 2017/11/28

اعلن
اىل املدعى عليه / ظاهر جحف عبيد 

اق�ام املدعي )الويص عىل مرصف البرصة الدويل للس�تثمار اضافة 
لوظيفت�ه( الدعوى البدائي�ة املرقم�ة 2854/ب/2017 امام هذه 
املحكم�ة ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا  الحك�م بالزامك بدف�ع املبلغ 
املتبقي والبالغ )اثنا عرش مليون وثلثمائة وخمسة وعرشون( الف 
دينار عراق�ي صفقة واحدة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البل�دي يف منطقة االصمعي الجديد 
علي�ه تق�رر تبليغك اعلن�ا بصحيفت�ني  يوميتني بالحض�ور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 2017/12/4 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

������������������������������������������������
فقدان

فقدت  مني هوية نقابة املهندس�ني بأس�م )مهند يوسف يعقوب( 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار

������������������������������������������������
فقدان 

فق�دت مني  الهوي�ة الوزارية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء محطة 
خ�ور الزبري الغازية رقمها ) s  (83322947 بأس�م )فراس خريي 

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

فقدان
فق�دت  من�ي البطاقة الذكي�ة املرقم�ة )6330151131695552( 
والصادرة من مرصف الرافدين بأس�م) املثنى احمد اسماعيل( من 

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

فقدان
فق�دت مني هوية الطالب )منيب فارس مرض( الصادرة من املعهد 
التقني/ قسم الصناعات الكيمياوية  عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 1386/ب/2017
التاريخ/ 2017/11/28

اعلن
اىل املدعى عليهم / 1 � احمد حسني جاسم 

2 � مهند مناضل عارف
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم�ة 1386/ب/2017  واملؤرخ 
2017/10/10 حكم�ا غيابي�ا يقيض الحكم بال�زام املدعى عليهم 
احمد حسني جاسم وعلء حميد حمود وسارة عمار حسني ومهند 
مناضل ع�ارف بالتكافل والتضامن بتاديتهم اىل املدعي املدير العام 
ملرصف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغا قدره س�تون مليون دينار 
شامل اصل القرض مع الفوائد االتفاقية ولتعذر تبليغكم ملجهولية 
محل اقامتكم حس�ب رشح مبل�غ هذه املحكم�ة واملجلس البلدي 
ملنطق�ة املوفقية واالملك عليه قررت هذه املحكمة تبليغكم اعلنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك�م حق االعرتاض واالس�تئناف 
والتميي�ز خلل امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض االول
علوان بربوت البزوني

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 630/ب/2017
التاريخ 2017/11/27

اعلن
تبيع محكمة بداءة املعق�ل باملزايدة العلنية العقار املرقم 517/16 
مقاطع�ة 1 الجبيل�ة وهو عبارة عن دار س�كن مس�احتها 2 اولك 
تق�ع  يف منطق�ة الجنينة يف ش�ارع البهو وهي مبني�ة عىل الطراز 
الحدي�ث مؤلف�ه م�ن طابقني تحتوي ع�ىل باحة خارجي�ة وغرفة 
اس�تقبال وهول داخيل وصال�ة ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي يف 
الطاب�ق االريض ام�ا الطابق العل�وي فهو يحتوي ع�ىل ثلثة غرف 
ن�وم وحم�ام ومرفق صح�ي وهي مبلطة بالس�رياميك ومس�قفة 
بالكونكريت املس�لح ومجهزة باملاء والكهرباء وهي مش�غولة  من 
قبل الرشكاء كل من فؤاد حس�ني محمد وحمزة فؤاد حسني ورضا 
فؤاد حس�ني وعصمت حس�ن مصطفى وان الشاغلني فؤاد حسني 
محم�د وعصمت حس�ن مصطفى اب�دو رغبتهم بالبق�اء بالعقار 
بصفة مس�تأجرين بعد بيعه فمن له رغب�ة بالرشاء الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف بناية قرص القضاء يف تمام الس�اعة 12 من ظهر 
اليوم الثلثني التايل لنرش هذا االعلن مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من قيم�ة العقار املق�درة ثلثمائة واثنان 

وستون مليون دينار 
القايض علء حسني صيهود

������������������������������������������������
فقدان

فق�دت من�ي اج�ازة املضخ�ة الزراعي�ة املرقم�ة )4143( بتاريخ 
1995/12/12 ذات ق�درة 40 حصان كهرباء يف الجهة اليرسى من 

النهر يف قضاء املناذرة بأسم / 1 � نهاد رسول عبد الزهرة 
2 � احسان سعد تومان من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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تعل�ن عمادة كلية االث�ار يف جامعة القادس�ية عن اجراء مزاي�دة علنية اليجار 
كش�ك االستنس�اخ وكش�ك الحلويات يف الكلية اعاله وفقا لقان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وتجري املزايدة يف جامعة القادس�ية يف كلية 
االثار يف تمام الساعة العارشة صباحا وتكون  قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30( 
ثالث�ون يوم�ا تبدا من الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحيف�ة واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام الدوام الرسمي فعىل من 
يرغب باالش�راك يف املزايدة ممن له حق االيجار مراجعة قسم الشؤون املالية يف 
رئاسة الجامعة للحصول عىل رشوط املزايدة لقاء مبلغ قدره )25000( خمسة 
وع�رشون ال�ف دينار غري قاب�ل للرد مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة التقديرية للمأجور علما ان القيمة التقديرية لكش�ك 
الحلويات )2500000( مليونني وخمسمائة الف دينار سنويا والقيمة التقديرية 
لكشك االستنساخ )2750000( مليونني وسبعمائة وخمسون الف دينار سنويا 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالع�الن والبالغة )2%( من قيمة 

املزايدة ال غريها

يف   1105 املرق�م  العالنن�ا  الحق�ا 
بالع�دد  املنش�ور   2017/11/21
يؤج�ل   2017/11/26 يف   1561
موعد اجراء املزايده اىل اعالن جديد 
لغ�رض تعدي�ل ال�رشوط الخاصه 
بتأجري الكشك املرقم 6406 الكائن 

خارج سياج مجمع العدل.
لذا وجب التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة القرص
العدد/ 114/استمالك/2014

التاريخ/ 2017/11/22

اعالن
اىل / املطلوب االستمالك منه / مدحت عبد الرحمن محمد سعيد 

قررت هذه املحكمة تعني الس�اعة التاس�عة من يوم 2017/12/4 
موعدا للنظر يف طلب االس�تمالك املقدم من قبل امني بغداد /اضافة 
لوظيفته الس�تمالك عموم مس�احة العقار املرقم 123/1م2 هورة 
كرسة وعط�ش العائد لكم عليه اقتىض دعوتكم لحضور املرافعة يف 
املوعد املذكور وذلك استنادا الحكام املادة )11( من قانون االستمالك 
رقم 12 لسنة 1981 وبعكسه ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفق القانون

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 
رقم الدعوى :5756/ش/2017

التاريخ 2017/11/28
اعالن 

اىل املدعى عليه / فالح عبد الرزاق محمد 
اق�ام املدع�ي س�الم ع�ي س�لمان الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 5756/ش/2017 ضدك 
يطلب ابطال القسام الرشعي 31/ق/2014 
وملجهولية محل اقامتك حسب ما ورد برشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
)املرشاق(. لذا تقرر تبليغك اعالناَ بصحيفتني 
ام�ام ه�ذه  للحض�ور  محليت�ني يوميت�ني 
املحكمة صب�اح يوم 2017/12/5 للمرافعة 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض/ فالح حسن حصني  

تنويه
صحيف�ة  يف  املنش�ور  اإلع�الن  اىل  إش�ارة 
املس�تقبل العدد 1563 يف 2017/11/27ورد 
عدد األسهم للعقار 281 محلة الحميديه 54 
س�هم من اص�ل 162 خط�اء والصحيح هو 
270 س�هم م�ن اصل 1620 العالن تس�جيل 

عقاري خانقني

جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القض�اء 
االعىل

رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3637 / ش / 2017 
التاريخ 28 / 11 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / ابراهيم جواد شنته  

اقامت املدعية وئام جاس�م عي الدعوى 
املرقم�ة اع�اله تطالب�ك فيه�ا تصديق 
الطالق الخارجي وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعالن�ًا يف صحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف يوم 6 
/ 12 / 2017 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
او من ين�وب عنك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / حممد حميسن عيل

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة: 2012/1146

التاريخ: 2017/9/18
اىل املنفذ عليه املدين / جبار رحمه جني�د

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ ملنطق�ة ح�ي الحس�ني إن�ك مجه�ول محل 
اإلقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار، 
يمكن اجراء التبليغ عليه، واس�تنادا للمادة )27( من 
قانون التنفيذ، تقرر تبليغك اعالناَ بالحضور يف مديرية 
تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القانون : علماَ انك مدين لصالح 
مدي�ر بلدي�ة الب�رصة / إضاف�ة اىل وضيفت�ه بمبلغ 
)130321370( مئة وثالثون مليون وثالثمائة وواحد 

وعرشون الف وثالثمائة وسبعون دينار.
املنفذ العدل/ ربيعة ياسني الشمري

اوصاف املحرر: قرار محكمة استأناف البرصة بالعدد 
358/س/2011 يف 2011/10/11

تنويه
س�قط س�هوا من اعالن مديرية تنفيذ البياع املنشور 
بالع�دد 2652 يف 1 / 11 / 2017 م�ن جري�دة الرشق 
والعدد 1549 يف 1 / 11 / 2017 من جريدة املس�تقبل 
العراقي كلمة ) للبنني اديان مهند جواد ( والصحيح ) 

للبنت أديان مهند جواد ( لذا اقتىض التنويه .

اعالن دعوة دائنني
 أن�ي املصفي�ة املحامية دينا حاتم مخي�ف لرشكة فاس 
للخياطة املحدودة ادعو كل من له حق و دين عىل الرشكة 
مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد الس�يدية م 825 ز 37 

د 16 
املصفية املحامية 
دينا حاتم مخيف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 914 / ش / 2017 

إىل / املدعى عليه ) عي صربي عي ( 
م / قرار حكم غيابي 

اص�درت هذه املحكمة قرارها بالع�دد اعاله يف 22 / 11 
/ 2017 واملتضم�ن الحك�م بالتفري�ق القضائي للرضر 
الواقع بني املدعي�ة ) هيفاء محمد عي ( واملدعى عليه ) 
عي صربي ع�ي ( وملجهولية محل اقامتك تقررر تبليغك 
بواس�طة النرش بصحيفتني محليتني ولك حق االعراض 
والتميي�ز خ�الل امل�دة القانوني�ة البالغ�ة ثالث�ون يوما 

وبخالفه يكتسب القرار بحقك الدرجة القطعية .
القايض
محمد مطلب عبد

تنويه 
س�قط س�هوا من اع�الن مديري�ة تنفيذ البياع املنش�ور 
بالع�دد 2666 يف 26 / 11 / 2017 م�ن جري�دة ال�رشق 
والع�دد 1561 يف 26 / 11 / 2017 من جريدة املس�تقبل 
العراقي الدائن رونر نعمة خليل ( والصحيح ) روند نعمة 

خليل ( ومقاطعة ) 1 ( الخر  لذا اقتىض التنويه .

محكمة بداءة الغراف
العدد: 148/ب/2017

اع��الن
اىل/املدعى عليها/ ليىل نكيل عريان

بتاريخ 2017/10/2 اقام املدعي جواد كاظم عتيوي 
الدعوى البدائية املرقمة اع�اله والتي ادعى فيها بانه 
وبتاري�خ 2006/7/27 اش�رى م�ن املدع�ى عليه�ا 
لي�ىل نكيل عري�ان العقار املرق�م 1591/55 –الغراف 
املس�جل باسمها يف دائرة التس�جيل العقاري بموجب 
مقاول�ة بيع ورشاء خارجية بمبلغ قدره س�تة عرش 
مليون دينار عراقي وقام بتش�ييد منش�ئات س�كنية 
علي�ه دون وج�ود معارضة من قبل املدع�ى عليها اال 
ان املدع�ى عليها امتنعت عن تس�جيل العقار باس�م 
املدعي يف دائرة التس�جيل العقاري عليه طلب دعوتها 
للمرافعة والحكم بتسجيل العقار املرقم اعاله باسمه 
ونظ�را  القانوني�ة  واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميله�ا 
ملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب كت�اب مركز رشطة 
الغراف بالعدد 9517 يف 2017/10/2 ومرفقه اشعار 
مختار منطقة حي الشعب قضاء الغراف . عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك يف الدعوى املرقم�ة اعاله عن 
طريق صحيفتني محليتني مقروءتني اس�تنادا ألحكام 
امل�ادة 21/ مرافعات مدنية وتعيني يوم 2017/12/7 
الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا للمرافع�ة ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض / كاظم سعود جرب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بلدروز 
العدد 319/ب/2017

التاريخ 2017/11/27
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / ج�واد كاظ�م عب�اس � 
مجهول محل االقامة

بناء ع�ىل الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 319/
ب/2017 والت�ي اقامته�ا املدعي�ة )انغ�ام 
ابراهي�م وحيد( ام�ام محكمتنا والتي تطلب 
فيه�ا ازالة ش�يوع العقار املرق�م 2771/11 
مقاطعة 17 مرحبا وقد حددت املحكمة  يوم 
10/ 2017/12 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
موع�د للمرافع�ة  ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك تقرر تبليغك باملوعد اعاله بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني وعن�د عدم 
حض�ورك ام�ام محكم�ة ب�داءة بل�دروز او  
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون
القايض
صالح سعيد محمود

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية املرشح /ش�عبة االمالك ذي العدد )3312 يف 
2017/10/30(    تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري 
االمالك املدرجة مواصفاتها  وملدة )سنه(   والبالغ عددها )1( ملك استنادا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشراك باملزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % 
من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة 
االع�الن ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية املرشح ويتحمل من ترس�وا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني 
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

تنويه
العدد : 1134

التاريخ 2017/11/28
جامعة القادسية

كلية االثار  
الوحدة  القانونية

أ.د امحد حممد طنش
العميد

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 404 
التاريخ: 22/ 11/ 2017

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن مزايدة

القيمة التقديرية سنوياالمساحةموقعه نوع الملك

300000 ثالثمائة الف دينار1/دونمارض مقاطعة شاطى/8قطعة زراعية

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنيه والجوازات واالقامة
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد :4000
التاريخ 2017/11/23

اىل / مديري�ة ش�ؤون الجنس�ية يف النج�ف 
االرشف 
بيان رأي

بتاريخ 2017/11/23 ق�دم املواطن )حاكم 
عبي�د غيدان( طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله 
)الجب�وري( بدال من )البو دحي�دح( الوارد يف 
قي�ده لع�ام 1957 يرجى بيان رأيكم بش�ان 

املوافقة عىل تبديل لقبه املذكور واعالمنا 
العقيد الحقوقي
حيدر عبد جاسم عنوز
مدير شؤون احوال النجف

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة  
0008227 � 25 الصادرة من تربية 
النجف بتاريخ 2016/12/5 بأسم 
)ارشف زه�ري مجيد( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
 2016/11/2 يف   159 املرقم�ة 
الصادرة من متوس�طة الفراهيدي 
ال�راث  متوس�طة  اىل  املعنون�ة 
املسائية بأسم )ميثم كفاح كريم( 
ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1518/ب2017/1
التاريخ: 2017/11/28

اعالن
اىل املدعى عليه /جاسم محمد عبد 

اقام املدعي وزير الداخلية اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 1518/
ب2017/1 والذي يطالبك فيها باعادة االس�لحة نوع بنادق )كالشنكوف( 
واملرقمة )1053142 و 1025940 و 1008 و 8368 ( مع ملحقاتها والتي 
اس�تلمها من مديرية رشطة دياىل / املرية بموجب مستند التسلم والتسليم 
امل�ؤرخ 2004/5/27 ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز 
رشطة الرشقي بالعدد 18292 يف 2017/11/23 وتاييد املختار عبد الكريم 
محمود س�لمان واملصدق من املجلس املحي لقض�اء بعقوبة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور اىل محكمة بداءة بعقوبة 
يوم 2017/12/11 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض
وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد :266/ب/2017

التاريخ: 2017/11/28
اعالن

تنفي�ذا لقرار هذه املحكمة املتخذ يف الدعوى املرقمة 266/ب/2017 املكتس�ب الدرجة 
القطعية املتضمن ازالة ش�يوع السيارة املرقمة 48392 أ دياىل نوع تويوتا كورال موديل 
1992 واملوصوفة ادناه وبيعها باملزايده العلنية ملدة س�بعة ايام اعتبارا من اليوم التايل 
للن�رش فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدره ان لم يكن من الرشكاء وس�تجري املزايده 
العلني�ة يف اليوم الس�ابع من تاريخ النرش ويف الس�اعة الثانية عرش ظه�را واذا صادف 
موعد املزايدة عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور 

الداللية
القايض
خضري عباس التميمي

االوصاف / 
1 � نوع امللك : 48392 ا دياىل نوع كورال موديل 1992

2 � االوص�اف : س�يارة لونه�ا اخرض غري مح�دد ومحوره من املق�ود االيمن اىل االيرس 
وحالتها دون الوسط

3 � القيمة التقديريه : 2750000 مليونان  وسبعمائه وخمسون الف دينار

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

العدد : بال 
التاريخ : 2017/11/28

اعالن مفقود
اسم املفقود : خضري عباس محمود

بتاري�خ 2017/11/28 قدم )ش�قيقك( املدعو ) قيس 
عب�اس محم�ود( طلب اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب فيها 
نصبه قيما علي�ك لكونك خرجت بتاريخ 2006/10/5 
ول�م تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 
الثاني من تاريخ النرش س�وف ينصب )ش�قيقك( قيما 

عليك الدارة شؤونك.
القايض 
مؤيد محمود الشمري
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      حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

التقت صحيفة »املُستقبل العراقي« يف ملعب 
ن�ادي “الكاظمية” الري�ايض باملُدرب األّول 
لفريق ن�ادي “الكفل” بُك�رَة القدم عدنان 
الش�مرتي الذي تحّدث لنا عن إس�تعدادات 
فريقه لدوري الدرجة األّوىل وَعن مس�رته 
م�ع اللعب�ة الِعب�اً َوُمدرب�اً وَع�ن مواضيع 

أخرى تطالعونها يف السطور االتية.
* بالبدء تحّدثوا لنا عن إستعدادات “الكفل” 

للموسم الجديد؟
- بدأن�ا مرحلة اإلعداد خ�ال األّيام العرشة 
األخ�رة َولعبن�ا ُمَب�اَراة ودي�ة م�ع ن�ادي 
“القاسم” انتهت لصالح فريقنا بهدف ُدون 
رّد. إعدادنا للموسم الجديد ليس باملُستوى 
املطلوب بس�بب عدم وجود ملعب يف ناحية 
الكف�ل، فاعتمدن�ا َعَل املُباري�ات الودية يف 
ه�ذا الوقت َوجئنا إىل بغ�داد للعب مع نادي 
“الكاظمي�ة”، َوبعده�ا نتج�ه إىل الديوانية 
ملاقاة نادي “عفك”. َونطمح يف هذا املوسم 

إىل تقديم ُمستوى جّيد يف الدوري.
* كيف كانت عملية اختيار الاِعبني؟

- أغلبية الاِعبني ِمن مدينة الكفل َولدينا 
الِعبني ِمن ُمحافظة النجف عيل ستورج 
َوحيدر كاظم َوهما الِعبان جّيدان َووقع 
اختيارنا عليهما يف هذه املرحلة. اجرينا 
وح�دات تدريبي�ة َوِمن خ�ال املُباريات 
كانوا موفقني َوتم اعتمادهم يف كش�ف 

الفريق لهذا املوسم.
يف  ُمش�اركتكم  لن�ا  تص�ف  كي�ف   *

الدوري؟
- نسعى جهد اإلمكان إىل تحقيق نتائج 
الِعبون�ا  َوالجماه�ر.  اإلدارة  ُت�ريض 
جّي�دون َواإلدارة جّي�دة َوالس�يد رئيس 
النادي يس�عى لتذليل ُكّل العقبات التي 
تواج�ه رحلة الفريق ِمن أجل املُنافس�ة 

َوالتأهل للمرحلة املُقبلة ِمن الدوري.
* ما املعاناة التي تواجه فريقكم؟

- برصاحة، ال توجد معاناة كبرة، لكن 
كم�ا تعرف�ون األم�ور املالية تس�هم يف 

انجاح مسرة الفريق َونتمّنى ِمن وزارة 
الشباب َوالرياضة النظر يف مسألة دعم 
النادي َونطالب املس�ؤولني يف ُمحافظة 
باب�ل َوالناحية دعم الفري�ق الذي يمّثل 
ُس�كان الكفل َوالنادي يرفع اس�م بابل 
يف الرياض�ة العراقي�ة.* كي�ف كان�ت 

ُمشاركة الفريق يف املوسم املنرصم؟
- يف املوس�م الس�ابق كان�ت ُمش�اركة 
الفري�ق متأخ�رة للغاي�ة مم�ا انعكس 
َعَل النتائج بس�بب قرص ُم�ّدة اإلعداد، 
َوأغلبي�ة الاِعبني كانوا مرتبطني بدوام. 
عملنا بم�ا كان متوافر َول�م نرض َعَل 

ظهور الفريق يف املُنافسات.
* كيف تكوّنت مسرتكم الرياضية؟

- لعب�ُت ألندية: “الس�ماوة”، “الكفل”، 
“النجف”، “الكوفة”.

* َوماذا بشأن املسرة التدريبية؟
- عمل�ت ُمدرباً مع فريق ش�باب نادي 
“النج�ف”، وَعملت ُمدرباً ُمس�اعداً مع 
ن�ادي “الكوف�ة” َويف املوس�م املن�رصم 
عمل�ت ُمدرب�اً لن�ادي “الكف�ل” َواكمل 

املسرة معه يف املوسم الحايل.

نطالب الوزارة وجملس بابل بدعم النادي يف مسريته الرياضية
مدرب الكفل عدنان الشمرتي: نطمح لتقديم مستوى جيد يف الدوري

اليوم.. انطالق اجلولة الثالثة
لدوري الكرة املمتاز

حتديد موعد قرعة كأس آسيا 2019

              بغداد/ المستقبل العراقي

حددت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجولة 
الثالث�ة من املرحلة األوىل لل�دوري املمتاز.وتبدأ مباريات 
ه�ذا ال�دور ، الي�وم االربع�اء، املقب�ل بلق�اء نفط 
الجنوب والحدود ع�ل ملعب الزبر يف البرصة، 
وس�يضيف نف�ط ميس�ان أمانة بغ�داد عل 
ملعبه االوملبي”.ويواجه الطلبة والصناعات 
الكهربائي�ة ع�ل ملع�ب الش�عب، ويحل 

القوة الجوية ضيفاً عل النجف، ويش�د السفانة امليناء الرحال 
اىل كرباء.وس�تجري جمي�ع املباريات يف الس�اعة الثانية و20 
دقيق�ة بعد الظهر، يف حني يلتقي ال�زوراء الكهرباء عل ملعب 
الش�عب يف الساعة السابعة مساًء”.وتس�تكمل مباريات الدور 
الثال�ث يوم غد الخمي�س بلقاء زاخو يف ملعبه فريق الحس�ني 
ويضيف الس�ماوة النفط، ويلتقي الديوانية بملعبه عفك فريق 
الرشطة ويحل نفط الوس�ط ضيفاً ثقياً عل البحري يف ملعب 
الزبر.وتجري جميع مباريات الخميس يف الساعة الثانية و30 

دقيقة بعد الظهر.

              بغداد/ المستقبل العراقي

حددت لجنة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم املنظمة لكأس آسيا 2019 يف اإلمارات، موعد اجراء سحب القرعة 
يف ال� 27 من نيس�ان املقبل، وذلك بعد شهر من الجولة الختامية يف التصفيات.وأفادت املواقع الرياضية ان« 
اللجنة وخال اجتماعها اليوم يف بانكوك، اتفقت عل أن إطار الرؤية للبطولة التي تقام للمرة األوىل بمشاركة 
24 منتخباً، أن يعزز مكانة كرة القدم كرياضة أوىل يف قارة آسيا«.وبحث االجتماع التأكيد عل مكانة البطولة 
كأكرب نهائيات عل اإلطاق يف تاريخ كرة القدم اآلسيوية، وتمثل البطولة أيضاً فرصة من أجل توحيد جماهر 
كرة القدم املحلية والعاملية يف منطقة الرشق األوس�ط، من أجل اس�تعراض التنوع الثقايف يف النهائيات، وكذلك 
تعزيز مكانة كرة القدم كلعبة رئيس�ية يف دولة اإلم�ارات العربية.وقام مدير البطولة واألمني العام ملجلس أبو 
ظب�ي الريايض ع�ارف حمد العواني بتقديم عرض أكد من خاله أن« إس�تاد راش�د يف دب�ي، والخاص بنادي 
أهيل دبي، الذي اس�تضاف نهائي ذهاب نهائي دوري أبطال آس�يا 2015، س�يكون امللعب الثاني الس�تضافة 

املباريات«.وأضاف« كما تم توسيع البطولة من 16 إىل 24 منتخباً، خال النهائيات.

الكشف عن سبب جتاهل إيكاردي
لعرض ريال مدريد

            المستقبل العراقي / وكاالت

تحدث�ت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد اإلس�باني، 
في ضم نج�م إنتر ميان، ماورو إي�كاردي، في الميركاتو 
الصيف�ي، لتدعي�م خ�ط الهج�وم ال�ذي يعاني من�ذ بداية 

الموسم.
وأش�ارت العديد من الصحف اإليطالية، إل�ى أن رد الدولى 
األرجنتيني، على عرض الملكي، كان بأنه ال يفكر في ترك 

فريقه في الوقت الحالي.
وكش�فت صحيفة “آس” اإلسبانية، نقا عن وسائل إعام 
إيطالية، الس�بب الحقيق�ي وراء تجاهل إي�كاردي لعرض 
ري�ال مدريد، موضح�ة أنه يرج�ع لعدم اس�تعداد زوجته 
ووكيلة أعماله الشهيرة، واندا نارا، في ترك مدينة ميانو، 
والذه�اب لمدين�ة أخ�رى خ�ارج إيطالي�ا، رفق�ة أوالدها 

الخمسة.

وتعتب�ر وان�دا، هي المس�ؤولة ع�ن أي مفاوضات خاصة 
بإيكاردي، حيث أنها قادت المفاوضات األخيرة بينه وبين 
إدارة اإلنت�ر، والتي انتهت بالتجدي�د مقابل 5 مليون يورو 
في الموس�م، وحينها حصلت على مبل�غ كبير نظير إنهاء 

الصفقة. وس�بق وأن ُسئل لوتش�يانو سباليتي، مدرب 
اإلنت�ر ع�ن إمكاني�ة رحي�ل إي�كاردي لريال 

مدريد، وحينها رد بأن الاعب يريد إكمال 
مسيرته في الفريق إلى األبد.

وكان الريال قد أبدى اس�تعداده لدفع 
ي�ورو، مقاب�ل ض�م  110 مايي�ن 
إيكاردي، إال أن إدارة اإلنتر رفضت 
هذا الع�رض، وطلبت رفع المقابل 
الم�ادي، فض�ًا عل�ى أن الاع�ب 
جدد عقده مع الفريق قبل أش�هر 

قليلة.

مخس مدن تتنافس عىل استضافة 
حفل افتتاح يورو 2020

حمكمة إيطالية تستدعي كافاين

            المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف االتحاد األوروبي لكرة القدم، امس الثاثاء أنه س�يختار، بعد عدة أيام، واحدة 
م�ن 5 مدن تتنافس على اس�تضافة حفل افتتاح بطول�ة كأس األمم األوروبية )يورو 
2020(.وأوض�ح اليويف�ا، أن�ه سيحس�م ق�راره ف�ي االختي�ار، بين مدن أمس�تردام 
وبروكسل وجاسجو وروما وسان بطرسبرج، خال اجتماع لجنته التنفيذية المقرر 
في مدينة نيون السويس�رية، خال 7 ديس�مبر/كانون أول المقبل.لكنه أشار إلى أنه 
سيحسم أوال قراره بشأن إبقاء بروكسل ضمن المدن المستضيفة لفعاليات البطولة، 
من عدمه، في ظل تأخر أعمال اإلنش�اءات في اس�تادها.وفي حالة استبعاد بروكسل 
من قائمة المدن ال� 13 الس�تضيفة لفعاليات البطولة، سيجرى اختيار مدينة من بين 
كارديف وستوكهولم ولندن، الستضافة المباريات التي كانت ستمنح لبروكسل.كذلك 
س�يجري اليويفا خال اجتماعاته، قرعة لتحديد أي من المجموعات ستستضفها كل 
مدينة، كما س�يحدد مامح بطول�ة “دوري أمم أوروبا” الجدي�دة التي تنطلق اعتبارا 

من 2018.

            المستقبل العراقي / متابعة

يواجه إدينسون كافاني، مهاجم نادي باريس سان جيرمان 
الفرنس�ي، أزم�ة قضائية بأح�د المحاك�م اإليطالية.

وذك�رت صحيف�ة ليكي�ب، أن محكم�ة العم�ل في 
نابول�ي، قام�ت باس�تدعاء كافان�ي، لل�رد عل�ى 
االتهام�ات الموج�ه إلي�ه م�ن خادمه جوس�يبي 
س�بينوزا.وأوضحت الصحيفة، أن س�بينوزا )63 
عاًما( لجأ إلى المحكمة، بعدما ظل وفًيا لكافاني، 
وعمل 24 ساعة يومًيا سواء أثناء تواجد الاعب 
بصفوف نابولي أو بعد انتقاله إلى باريس سان 
جيرمان الفرنس�ي، ثم قرر كافاني االس�تغناء 
إدينس�ون  خ�ادم  خدماته.وأك�د  ع�ن  فج�أة 
كافان�ي، أن�ه كان يحصل على راتب�ه بانتظام 
ش�ديد للغاية، ولكن ال يفهم أسباب فصله من 
العم�ل دون أي مبرر.ولفت�ت الصحيفة إلى أن 

محامي الخادم اإليطالي س�يطالب كافاني أمام 
محكمة نابولي، بتعويض مالي يتراوح بين 90 إلى 

100 ألف يورو.

               المستقبل العراقي / وكاالت

دفع تجديد تعاقد ليونيل ميسي 
2021، ي�وم  م�ع برش�لونة حت�ى 

السبت الماضي، الكثيرون، عبر مواقع التواصل 
االجتماع�ي المختلف�ة، إل�ى الحدي�ث عن أهم 
المواق�ف الت�ي كان بطلها الاع�ب األرجنتيني 

طوال العقدين الماضيين، خال وجوده في 
النادي الكتالوني.

ونشر أحد الصحفيين اإلسبان، يدعى خوليو 
مالدونادو عبر حسابه الشخصي على “تويتر” 
فحوى مقابلة له مع الاعب اإلس�باني ونجم 
برشلونة الس�ابق تش�افي هيرنانديز، تحدث 
خاله�ا األخير عن ذكريات الم�رة األولى التي 

رأي فيها ميس�ي بتدريبات الفريق األول لناديه 
السابق.

وقال تش�افي “لقد أخبروني في قطاع الناشئين 
أن العبا رائعا من األرجنتين سوف يأتي وقالوا لي 

اس�مه ولكنني لم أتذكره، وعندما ج�اء للتدريبات 
وه�و ف�ي السادس�ة عش�رة ظه�ر بش�كل جي�د 

بالفعل”.
وأض�اف: “لقد أثب�ت مهارته ألننا ف�ي إحدى فقرات 

المران كنا نتدرب على المواجهات الفردية ضد )ليليان( 
تورام و)كارليس( بويول، وكنا نقول عجبا لهذا الاعب 

صاحب ال�16 عاما الذي يتغلب على مدافعين محترفين، 
لقد كان مختلفا”.

واختت�م “يمكن�ك أن تلح�ظ أنه يتمت�ع بمه�ارة فريدة في 
المواجهات الفردية، إنه س�ريع ولديه هدف ويصوب بشكل 

جيد، إنه مذهل.

تشايف يستعيد ذكريات املران األول 
ملييس مع برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

حصد المخض�رم، جانلويجي بوفون، حارس 
مرمى فري�ق يوفنتوس، جائ�زة أفضل العب 

في الدوري اإليطالي لموسم 2016-2017.
وأصب�ح بوف�ون، أول ح�ارس مرم�ى يحصد 
جائزة أفض�ل العب في الكالتش�وي، منذ 20 

عاًما.
وتوج بوف�ون، بالجائزة مس�اء أمس اإلثنين، 
خال حفل نظمه االتحاد اإليطالي لكرة القدم، 
ف�ي مدينة ميان�و، وحصد يوفنت�وس جائزة 

أفضل فريق للمرة السادسة على التوالي.
وتواجد 6 العبين من صفوف الس�يدة العجوز، 
في التش�كيلة المثالية للكالتشيو خال الموسم 
الماض�ي، وهم “بوف�ون، داني ألفي�س، أليكس 

ساندرو، بيانيتش، هيجواين، وباولو ديباال”.
وضم�ت باقي القائم�ة “بونوتش�ي العب ميان، 
وكوليبال�ي وهامس�يك وميرتين�ز م�ن نابول�ي، 

وناينجوالن من روما.

بوفون يقتنص جائزة أفضل العب يف الكالتشيو 
للموسم املايض
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن أول م�ن أش�اروا إىل تفتي�ت الحىص يف املثانة ه�م األطباء 

العرب.
أن الببغ�اء من دون الطيور كلها هي الوحيدة التي تس�تطيع 
تحريك منقارها ألعىل و أسفل أما الطيور األخرى فإنها تحرك 

منقاراً واحداً.
أن القل�ب يعم�ل ليوم واحد ش�غالً هائل يكف�ي لرفع قاطرة 

سكة حديد إىل ارتفاع مرت واحد.
أن القل�ب يدق يف الدقيقة م�ن 60 � 80 مرة و يف العام الواحد 

يدق 40 مليون مرة.
أن زرقاء اليمامة كانت تبرص اليشء من مسرية ثالثة أيام.

هل تعل�م أن أطول الحيوانات و أرسعه�ا و أطولها عنقاً هي 
الزرافة.

هل تعلم أن عثرة اللسان أشد من عثرة القدم.
أن العنرب يس�تخرج من أمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف 

صناعة العطور.
أن مجموعتنا الشمسية تنتمي ملجرة درب التبانة الذي يتألف 
م�ن عدد من النجوم يقارب مائة بليون نجم تدور ببطء حول 
ن�واة مركزية و شمس�نا هي إحدى هذه النج�وم و تبعد عن 
النواة مس�افة تقارب 30000 سنة ضوئية و السنة الضوئية 

عبارة عن 9461 بليون كيلو مرت.
ه�ل تعلم أن األم�الك الفلس�طينية يف الق�دس ال تتجاوز 10 
يف املائ�ة فيما تس�يطر إرسائيل عىل 86 يف املائة من مس�احة 

القدس.

مهنياً: تحاول أن تكون منفتحاً عىل الزمالء، 
إّن أي ترصف غري أخالقي يؤدي إىل نتائج قد 

ال تحتملها
عاطفي�اً: األمر املطل�وب يف العالقة بالرشيك 
هو الثق�ة التي تبقيكما عىل توافق تام، وكل 

ما عدا ذلك ثانوي

مهني�اً: تفاءل بالخري تج�ده، بانتظارك أيام 
مزده�رة فيه�ا نج�اح وس�عادة وراحة عىل 

الصعيد املهني
عاطفي�اً: ال تنتظ�ر من الرشي�ك أن يعرّب لك 
دائماً عن مش�اعره تجاهك، وتعيش�ان معاً 

استقراراً عاطفياً قل نظريه

مهنياً: نقطة تحّول يف مس�ريتك املهنية تعيد 
تصويب األمور ملصلحت�ك، وهذا رضبة حظ 

صائبة من جانبك
عاطفي�اً: الرشيك هو أكثر املهتمني بوضعك، 
فاس�تمع إىل نصيحته بانتظ�ار تخطي هذه 

املرحلة

مهنياً: اس�تعد ه�دوءك واضبط أعصابك، قد 
تظه�ر أخطاء وش�وائب واش�اعات مغرضة 

بحّقك
عاطفياً: املشاكل ترتاكم مع الرشيك وبعض 
ترصفاته يثري اش�مئزازك فح�اول أن تجتاز 

هذا اليوم بسالم

وتجّن�ب  بح�ذر  تتق�ّدم  أن  ح�اول  مهني�اً: 
املش�ككني يف قدرات�ك، تملك م�ن العزيمة ما 

يكفي لفرض نفسك عىل اآلخرين
عاطفياً: ال تغامر بعالقة عابرة، فمن تعرفه 
أفضل بكثري ممن تجهله، وتجاربك السابقة 

خري دليل عىل ذلك

مهني�اً: ال ترتّدد يف التعب�ري عن رأيك الرصيح 
مهما يكن الثمن، األمور أصبحت مكش�وفة 

وتحتاج إىل الحسم
عاطفي�اً: ال تطلق العنان ملخيلتك الواس�عة، 
بل حاول أن تعي�ش واقع األمور مع الرشيك 

كما هو

مهنياً: افتح قلبك وعيني�ك، كن ذكياً واطلب 
املساعدة قبل تأّزم األمور، ال أعتقد أّن الحّظ 

يخذلك، ومن املستحسن اللجوء إىل املرونة
عاطفي�اً: ح�ب جدي�د ومح�اوالت لتعزي�ز 
العالقة، لكن هنال�ك مطّبات يجب تجاوزها 

للوصول إىل الغايات املنشودة

مهنياً: تش�عر بأن شيئاً ما يحاك ضدك بغية 
توريطك يف فضيحة أو ربما يف مشكلة كبرية 

تكون القاضية عىل مستقبلك املهني
عاطفي�اً: علي�ك أن تح�ّدد مس�ار العالق�ة 
بالرشيك، وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر 

وضوحاً

مهنياً: تفوّق�ك يف العمل يزعج بعضهم لكّنه 
يف�رح بعضه�م اآلخ�ر، وه�ذا طبيعي حني 

تكون يف دائرة الضوء
عاطفياً: محاوالت مساعدة الرشيك يجب أن 
تتواصل حتى النهاية، وال تستسلم للعراقيل 

مهما تكن صعبة

مهنياً: تش�تد حرارة الخالفات لتظهر واقعاً 
صعب�اً وبائس�اً، أم�ا أكث�ر األم�ور تعقي�داً 
وأش�ّدها وطأة فهي رصاحت�ك التي يعتربها 
رب العمل وقاحة. عاطفي�اً: عليك املحافظة 
عىل رصانتك وهدوئك وتعّقلك والتخلّص من 

األفكار السود

مهنياً: تحّقق ربحاً، تبدأ جديداً، وتهتم بآفاق 
واس�عة وواعدة� قد يعرّفك صديق بشخص 

يثري حماستك
عاطفياً: العربة األساسية يف العالقة بالرشيك 
تتمث�ل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل 

ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

مهني�اً: تك�ون املفاوضات حول أم�ر مايل أو 
مادي صعب�ة نوعاً ما، فيح�اول أحد الزمالء 

مساعدتك ألنه يحبك كثرياً
عاطفياً: النربة العالية التي تستعملها أحياناً 
م�ع الرشي�ك ق�د ت�ؤدي إىل توت�ر يف العالقة 

بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو س�مك فيليه - 2 كوب قرع مكعبات - ربع 
ك�وب عص�ري ليمون - رب�ع كوب خ�ل ابيض - 2 
معلقة كبرية ثوم مفروم - 2 معلقة صغرية ملح - 
2 معلقة صغرية كمون - 2 معلقة صغرية بهارات 

سمك - زيت زيتون - أسياخ خشبية
طريقة التحضري:

يوضع الث�وم يف وعاء، ويضاف إليه امللح والكمون 
وبهارات السمك، ويخلط جيدا.

يض�اف عص�ري الليم�ون والخ�ل، ويقل�ب حت�ى 
يتجانس.

يقط�ع الس�مك مكعب�ات متوس�طة الحج�م، ثم 
يوضع يف التتبيلة، ويدعك بها جيداً.

يضاف إليه القرع، ويقلب جيداً، ثم يرتك فيها ملدة 
ساعتني.

ينغز الس�مك يف األس�ياخ الخش�بية بالتب�ادل مع 
القرع.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
تسخن الشواية الكهربائية، وتدهن بالزيت.

ترص أس�ياخ الس�مك ع�ىل الش�واية، وتقلب عىل 
جوانبها حتى تنضج وتحمر.

ترفع عىل الطبق، وتقدم ساخنة مع املكرونة.

أبل »ترحم« عشاقها
كان الس�عر املرتف�ع لهاتف »آيف�ون X« وراء عزوف عدد كبري من عش�اق 
منتج�ات »أب�ل« عن رشائه، لكن يبدو أن الرشك�ة األمريكية بصدد تحضري 

هاتف جديد »رخيص« سيطرح يف األسواق العام املقبل.
وحس�ب تقارير صحفية، فإن »أبل« تنوي ط�رح الجيل الثاني من هاتفها 
»آيفون إس إي«، بعد األول الذي صدر يف مارس عام 2016 وال يزال متوافرا 

باألسواق..
ويتمت�ع »آيف�ون إس إي 2« بشاش�ة حجمه�ا 4 بوص�ات وبصمة إصبع، 
وبش�كل كالس�يكي يش�به كثريا هاتف »آيفون 5 إس« الذي يعد أحد أنجح 

منتجات »أبل« منذ طرحت هاتفها األول قبل 10 سنوات..
وم�ن املتوقع أن يت�م تصنيع »آيفون إس إي 2« يف الهن�د، عىل أن يطرح يف 
النصف الثاني من عام 2018، حس�بما أش�ارت صحيفة »إكونوميك داييل 
ني�وز« الصينية..ووفقا للتقارير، س�يباع الهات�ف الجديد مقابل نحو 450 
دوالر، أي أق�ل م�ن نصف ثم�ن »آيفون X« الذي طرحته »أبل« يف األس�واق 

قبل أسابيع قليلة.

الرياضة كالدواء ملرضى قصور القلب
يخ�ى الكثري م�ن املصابني بأم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموية من 
مخاطر ممارس�ة الرياضة ويعتقدون أن بذلهم للجهد يضاعف سوء 
حالته�م وقد يهددهم باملوت الفجائي..وق�ال أخصائي أمراض القلب 
ماركوس س�اندري إن ممارس�ة الرياض�ة ال تقل أهمي�ة عن العالج 
الدوائي بالنسبة إىل مرىض قصور القلب؛ حيث أنها تساعد عىل تحسني 
كفاءة القلب..وأضاف الطبيب األملاني أنه من املهم إجراء اختبار جهد 
لدى طبيب القلب قبل ممارس�ة الرياض�ة، مؤكدا أيضا عىل أهمية أن 
تكون الحالة الصحية مس�تقرة بفضل تعاطي األدوية بانتظام..وإذا 
ل�م يكن هناك أّي مانع طبي يمكن للمريض حينئذ ممارس�ة وحدات 
تدريبي�ة تجمع بني تماري�ن تقوية العضالت ورياض�ات قوة التحمل 
مثل الس�باحة وامليش ورك�وب الدراجات الهوائية مل�دة ال تقل عن 15 

دقيقة وبنسبة ترتاوح بني 60 و70 باملئة من جهده.
وأكد الباحثون أن التمارين البدنية ربما تتساوى يف الفائدة مع األدوية 
يف ع�الج أمراض القل�ب ويتعني أن تكون وجه�ا للمقارنة عند ابتكار 

عقاقري جديدة واختبارها.

تتربع بلوحة رسمها هتلر
تربّعت سيدة هولندية بلوحة زيتية رسمها الزعيم النازي أدولف 
هتل�ر، للمعهد الوطني للوثائق حول الح�رب يف بلدها، قائلة إنها 
ال تريد االحتفاظ بها يف بيتها بعد اليوم، بحسب ما نقلت وسائل 

إعالم محلية.
وورثت هذه الس�يدة اللوحة عن والدها الذي اش�رتاها من سوق 
للطوابع والبطاقات الربيدية »مقابل 75 سنتا، ولم يالحظ سوى 
يف وق�ت الح�ق أنها تحم�ل توقيع هتل�ر«، كم�ا تقول..وحاولت 
الس�يدة أول األم�ر أن تبي�ع اللوحة، لكن أيا م�ن دور املزادات لم 
يواف�ق ع�ىل ذلك..وقد أّكد الخرباء نس�بة اللوح�ة إىل هتلر، وهو 
رس�مها ح�ني كان يعيش يف فيين�ا بني العام�ني 1908 و1913. 
وهي أصبحت اآلن يف عهدة املعهد الوطني الذي أنشئ بعد الحرب 
العاملي�ة الثاني�ة لجمع الوثائق ع�ن حقبة االحت�الل النازي بني 
العامني 1940 و1945..وبحسب املعهد، كان هتلر يعتاش خالل 
إقامته يف فيينا من بيع البطاقات الربيدية التي رسم منها ما بني 
ألفني إىل ثالثة آالف، يحفظ منها إىل اليوم 800..وقال مدير املعهد 
فرانك فان فري إنه يفّضل أن تبقى اللوحة يف مؤسسته ال أن تباع 

يف املزادات العلنية.

بدون تعليق

شيش سمك مشوي 
بالقرع

ق اليوم..
طب

ماذا تفعل لو حطت ذبابة عىل طعامك؟
بعضن�ا يزيله�ا ث�م يمس�ح الطع�ام ويأكله، 
بينما يرف�ض البعض اآلخر تناول الطعام عىل 
اإلطالق، ويب�دو أن األخري ه�و صاحب القرار 
الصحيح، حس�بما أكدت دراس�ة حديثة..فقد 
كشف باحثون أن أرجل وأجنحة الذباب تحمل 
ميكروبات مس�ببة لألمراض أكث�ر كثريا مما 
كان يعتق�د س�ابقا، تتل�وث به�ا بعدما تحط 
عىل جي�ف الحيوانات أو الفض�الت اآلدمية أو 
الحيوانية.وشارك بالدراسة باحثون من جامعة 
والية بنس�لفينيا األمريكية وجامعة “نانيانغ” 
للتكنولوجيا يف سنغافورة والجامعة االتحادية 

يف ري�و دي جان�ريو بالربازي�ل، حيث درس�وا 
الكائنات الت�ي يحملها 116 نوع�ا من الذباب 
يف 3 قارات مختلفة..وكش�فت الدراس�ة التي 
نرشت يف صحيفة “ساينتيفك ريبورتس”، عن 
وج�ود “مئات األنواع املختلفة م�ن البكترييا” 
تعلق بأرجل وأجنحة الذباب، الكثري منها ضار 
باإلنسان، بما يف ذلك جرثومة املعدة التي تؤدي 
إىل ق�رح يف قن�وات الجهاز الهضمي..وتش�ري 
الدراس�ة إىل أن الجراثيم الت�ي يحملها الذباب، 
يمك�ن أن تنقل األمراض ليس فقط لإلنس�ان، 

بل للنباتات والحيوانات أيضا.

دخان بركان بايل للمرة الثانية

يف  ب�ركان  الدخ�ان م�ن  تصاع�د 
جزيرة بايل السياحية يف أندونيسيا 
حيث امتد ملئات األمتار يف السماء، 
وفق�ا ملا أعل�ن مس�ؤولون بعدما 
أُج�رب اآلالف ع�ىل الف�رار خش�ية 
ثورانه..وامتدت سحب الدخان من 
جبل آغونغ عىل ارتفاع 1500 مرت 
ف�وق قمته، بارتف�اع أعىل بمرتني 
من يوم الثالثاء عندما فر السكان 

من املناطق املحيطة بالجبل..
وهناك مخاوف من تفجر الربكان 
ألول م�رة منذ الع�ام 1963 عندما 
ت�ويف نح�و 1600 ش�خص ج�راء 
ثورانه..وُطل�ب من األه�ايل الذين 
يقطن�ون يف مس�احة 7,5 كلم من 

الجب�ل إخالء املنطق�ة، وفق خبري 
الذي  الرباك�ني جي�دي س�وانتيكا 
دع�ا الس�كان إىل الهدوء..ويأت�ي 
ذل�ك بعدما عاد نش�اط الربكان يف 
أيلول/س�بتمرب حيث أضطر 140 

ألف شخص للفرار من املكان..
وع�اد الكث�ري منه�م بعدم�ا خف 
جدي�دا  تصاع�دا  لك�ن  نش�اطه. 
للدخان تسبب بموجة هرب جديدة 
فت�م إج�الء نحو 25 ألف ش�خص 
ألكثر من 200 مأوى مؤقت..وتعد 
ب�ايل وجهة س�ياحية ش�هرية وال 
يزال مطارها يعمل بشكل طبيعي 
إال أن بعض رشكات الطريان قررت 

إلغاء رحالتها إليها.
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وفاء نبيل 

م�ساحة للر�أي

شيماء رحومة

منذ فترة قصيرة ونخب من المجتمع المدني والجمعيات والناش�طات 
النس�وية والعال�م ب�كل ملله ونحله تن�دد بالعن�ف ضد الم�رأة، احتفاالت 
متعاقب�ة بيوم عالم�ي للقضاء على العن�ف ضد المرأة، ض�د الرجل، وضد 
الطفل، ومع ذلك ال يتوقف العنف بل تس�جل اإلحصائيات السنوية ارتفاعا 
كبيرا ومس�تمرا في أعداد المعنفين، ولكن لماذا ما دامت األصوات الداعية 
للس�ام ال تفتأ تص�رخ في المحافل الدولية والش�وارع وأم�ام الكاميرات 
العماق�ة ال للعن�ف؟ بكل بس�اطة ألن العنف الحقيقي يكم�ن في موضع 
أعم�ق وأبعد مما ن�راه داخل باحات المحاكم أو بين أروقة المستش�فيات 
أو على المنابر اإلعامية أو بين جنبات المنصات االجتماعية، فهذا السوط 
المس�لط على األجس�اد الطرية والذي يحفر عليها مآس�ي أقلقت مضاجع 
الكثير من العوائل، موجود أساس�ا بدواخل كل منا ضمن عنف مسلط على 
الذات..وبمعادلة صغيرة نجد أننا نعيش شرخا يحّول ما بذواتنا إلى تناقض 
متغلغل ومتش�عب يجعل كل ش�خصية منا منفصمة إلى متضادين، ألسنا 
حي�ن نضحك نخاف أن نبكي ونجد لس�ان حالنا ي�ردد “اللهم اجعله ضحك 
خي�ر”، وحين نح�ب ندنس لحظات الوصل والعش�ق بالخ�وف من الفراق 
والكره وتس�اورنا الشكوك والظنون ونرحل بالخيال بعيدا ونحبك قصصا 
وروايات يتعف�ف منها إبليس وأهله أجمعين..تعودنا أن نتقاس�م لحظات 
التفاؤل بالتش�اؤم واألمل بالظام والحب بالكره والفرح بالحزن واليقين 
بالشك والعلم بالجهل، وكل هذا أفضى إلى االنشطار بين اللين والقوة، بين 
الساس�ة والعنف، وهذا األخير حصيلة كل هذا التباين في مش�اعرنا..ولو 
ح�اول كل فرد أن يبدأ من نفس�ه بأن يضع يدا عل�ى مكامن الكره والحقد 
والحنق فيه ويجتثها من جذورها لقبر العنف وحل السام بين أسر تعاني 
ش�تاتا ويعيش أطفالها أس�وأ حاالت اللجوء التي عرفتها البشرية على مر 
العصور فا زوجة األب تقبله وال زوج األم يحبذه وال الجدة تقاوم رعونته 
وانفاته الصبياني. فقط على كل إنس�ان أن يتبصر في كلمات اإلمام علي 
بن أب�ي طالب “دواؤك فيك وما ُتبصر وداؤك منك وما َتش�عر.. َوتزعم أنك 
جرٌم صغير، وفيك انطوى العالُم األكبُر”، حينها سيجد العالم ترياقا شافيا 
لهذه الظاهرة المتفشية في المجتمعات. إفراغ شحنات الغضب والشهوة 
والرغب�ة في اإليذاء على أجس�اد اآلخري�ن الضعيفة ال تعن�ي أننا تخلصنا 
تمام�ا م�ن ثقل ه�ذه المكبوتات بل لعلن�ا نعمق آثارها فين�ا ونصير أكثر 
تعطش�ا للمزيد أو نصبح أسرى الندم والش�عور بالذنب ونقبع في غياهب 
س�جون النفس القاتمة.وال يمكن أن تفض�ي بالضرورة جملة المظاهرات 
الت�ي انطلق�ت، مؤخرا، في عدد م�ن المدن العالمية احتجاج�ا على العنف 
ضد النس�اء، إلى النتائج المرجوة.ردد اآلالف من الرجال والنس�اء “لس�نا 
خائفين” خال مسيرة بالعاصمة اإلسبانية مدريد، منذ أيام، فهل هم فعا 
ليس�وا خائفين؟ ولكن ممن، من المجرم أم الضحية أم من أنفس�هم؟ على 
الجميع أن يراجع مسلماته وأن ال يكون مجرد وعاء أجوف يمتلء بخلفيات 
ديني�ة واجتماعية تغذي نزواته، وأن يتحرر من قمع ذاته وأن يكون طبيب 
نفسه عندها سيتوقف بحر األحبار المسالة وتصمت أجراس الخطر ويعم 
الهدوء والس�كينة منازل وأقط�ارا وتلتئم الجراح الغائ�رة. فالعنف نقطة 

الاعودة وبداية االنفصام عن النفس.

ال تخب�ر أح�د بأوجاع قلب�ك، وال تحاول أن تعلن للعال�م كله ماذا 
فقدت، فأنت لن تجعلهم يش�اركونك أحزانك أب�دا، وحتى إن فرحت، 
فبالطبع لن يفرحوا معك، فكل كائن حى يمشى بجراحه صامتا، ولم 

يعد أحد يفهم أحدا وال يكترث سوى لهمومه الشخصية.
 فالعال�م حولن�ا ق�د تح�ول إلى نش�رة أخب�ار صباحي�ة كبيرة، 
ال تعرف س�وى األرق�ام فق�د، وال تعبأ بأخب�ار القل�وب أواألرواح، 
ومتاعبها، والتخبرنا نشرة أخبارنا تلك، إال بأعداد القتلى والجرحى، 
اإلنفص�ال،  وطالب�ى  والمعتصمي�ن،  والمهجري�ن،  والمفقودي�ن، 
والمعتقلي�ن، والمتمردي�ن على أح�وال بادهم، ولي�س فيها أصدق 
من أخبار البورصات العالمية، وأس�عار براميل النفط، وإكتش�افات 
مناجم الذهب والماس، بأعماق الجبال والكهوف في جوف األراضى 

المظلمة، بأبعد ركن بالدنيا.
وإذا حاولت نش�رة أخبارنا تجميل وجهه�ا الجامد الصلب، لتبدو 
أكثر إنس�انية ورحمة أمامنا، أدرجت ضمن أخبارها، خبرا عابرا عن 
اإلهتمام بأخر س�الة من بع�ض الحيوانات النادرة التي هي وش�ك 
اإلنق�راض، وأظهرت لنا كي�ف أنه في إحدى حدائ�ق الحيوان بدولة 
أوربي�ة، يعتنون بهذا الحي�وان النادر بطريقة فائق�ة، ألنه أخر فرد 
ف�ي عائلته، ويحاولون البحث له عن أنثى ليعيدوا إحياء س�الته من 
جدي�د، والحفاظ عليها، في حين أن مايين األطفال يقتلون بمناطق 

كثيرة على هذه األرض دون أن تدمع لهم عين أحد!!
فه�ل علمت ذات صباح أن بورصة م�ا قد تأثرت ألحزان أم فقدت 
أبنها، أو أب ال يعلم مكان أوالده، أو لدموع طفل يجلس على أنقاض 

مدينته، بسبب قذيفة صاروخية، أفقدته كل عائلته؟
إن أصحاب المابس الفاخرة الذين يديرون العالم من أجمل بقاع 
الدنيا عب�ر مؤتمراتهم، ولقائاتهم التي يلتقط�ون فيها الصور وهم 
مبتسمون، تكاد الصور تخرج لنا روائح عطورهم الثمينة، من فرط 
أناقته�م البادي�ة منها، هم ذاته�م الذين يمنعون الم�اء والطعام عن 

بقية أخوانهم في هذا الكوكب العجيب.
ال تخبر أحزانك ألحد، ألن هذا العالم الجائع للشر، لن يكترث أبدا، 
لهمومك البس�يطة، بالمقارنة بالدماء الس�ائلة دوم�ا على أراضيه، 
بمباركة الكبار وسعادتهم، رغم أنهم يوهموننا بأنهم يعملون دائما 
وأب�دا من أج�ل راحتنا، نحن الذي�ن ال نعلم أين تكم�ن مصالحنا، وال 
ندرك كيفية تس�يير أمورنا، كما يدركونها هم الخبراء بكل شىء..ال 
تخبر أحد بأوجاعك، تحملها بش�جاعة، وصبر، وأحملها فوق ظهرك 
طوال حياتك، وأدخلها معك القبر، فربما ش�فعت لك، ما أقترفته من 
ذن�وب صغيرة، فى حياة ال نعلم كيف سيحاس�ب بعدها من إقترفوا 

فيها جرائم بشعة في حقوق أعدادا هائلة من البشر.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

كارثة العرص توقظ الرباكني النائمة

توصل عدد من علماء الجيولوجيا التابعين لجامعة ليدز البريطانية 
إلى نتائج تبي�ن أن االحتباس الحراري وارتف�اع درجات الحرارة 
يزيدان من وتيرة االنفجارات البركانية في أيس�لندا..وفي حديث 
لموق�ع Geology ق�ال العلم�اء: »الحظن�ا في الس�نوات األخيرة 
االرتف�اع الملم�وس في عدد االنفج�ارات البركاني�ة في مختلف 
أنح�اء العال�م، وه�ذه الظاهرة ج�اءت موازية الرتف�اع درجات 
الح�رارة الناجم�ة عن االحتب�اس الحراري، لكن أح�دا من قبل لم 
يؤكد أن الظاهرتين قد تكونان على ارتباط مباش�ر مع بعضهما، 

لذا قررنا القيام بدراسات مفصلة حول الموضوع«.
وأضاف�وا أن »م�ن أكثر األماك�ن المعروفة بح�دوث االنفجارات 
البركاني�ة ف�ي العالم ه�ي منطق�ة أيس�لندا، وهي تح�وي بؤرا 
جغرافي�ة وجيولوجية تضم مناطق تتميز بقش�رة أرضية هش�ة 
قابلة للتفتت تحت ضغط الغازات والحمم البركانية، لذا ركزنا في 

دراساتنا على هذه المنطقة بشكل رئيسي.

ه�رب ش�اب تركي ف�ي يوم حف�ل زفافه إل�ى جهة 
مجهول�ة، تجنًبا لتقلي�د اجتماعي ثابت وس�ائد في 
مدينة مناصيا غرب تركيا، ما دفع ش�بان قريته إلى 
رص�د مكاف�أة مالية لمن يدل�ي عنه لانتق�ام منه..

وبع�د انتهاء حفل زفاف العريس الذي يدعى »فرهاد 
بالب�ان«، اختفى وغ�ادر نحو جهة 
مجهول�ة قبل تجمع أهال�ي القرية 
لمطالبت�ه بالخروج واالحتفال معه 

على الطريقة التقليدية الشهيرة.
وقالت وس�ائل إعام تركية )تي آر 
تي( إن العريس اختفى عن األنظار، 
هارب�ا من إق�دام ش�بان قريته في 
مناصي�ا، عل�ى ضرب�ه والس�خرية 
منه حس�ب تقليد متوارث لمباركة 
الزواج..وبعدما أدرك الش�بان الذين 
تجمعوا أمام من�زل عائلة العريس، 
مالي�ة  مكاف�أة  رص�دوا  هروب�ه، 
قدارها 500 لي�رة تركية، لمن يدلي 
بمعلوم�ات ح�ول م�كان تواجده، 
متوعدين باالنتق�ام منه لما قام به 

خال حفات زفافهم سابقا.
الطريق�ة  ه�ذه  تقتض�ي  وع�ادة 
لمباركة الزواج، قيام ش�بان القرية 

بوضع س�رج حصان عل�ى ظهر العري�س ويكبلون 
يديه، ويرش�ونه بالسوائل على رأسه، بالماء المثلج، 
وأصب�اغ الج�دران وغيره�ا، ليبرهنوا لعروس�ه أنه 
قادر على تحمل الحياة معها في أحلك الظروف، على 

حد معتقداته.

أك�د علماء م�ن جامعت�ي هارف�ارد وبورتوريكو أن 
االستعمال اليومي لغسول الفم يزيد من خطر اإلصابة 
بالسمنة ومرض الس�كري..وتوصل العلماء إلى تلك 
النتائج بعد دراس�ات ش�ملت أكثر من 1200 شخص 
تت�راوح أعمارهم ما بين 40 و65 عاما، ممن يعانون 

من السمنة وخطر تطور أعراض مرض السكر. حيث 
أظه�رت النتائج أن نحو 20 ش�خصا من المعرضين 
ألخطار الس�كر من المش�تركين في الدراس�ة كانوا 
يواظبون يوميا على اس�تخدام هذه السوائل، ونحو 
30 آخرين من المش�تركين الذين يعانون من السمنة 
واظب�وا باس�تمرار على س�وائل 
تعقيم الفم.ووفقا للقائمين على 
الدراسة فإن »هذه النتائج تظهر 
خطر استخدام تلك السوائل على 
تطور ه�ذا النوع م�ن األمراض، 
وذلك ألنها ال تعمل بشكل انتقائي، 
البكتيري�ا  فه�ي تكاف�ح تكاث�ر 
الض�ارة في الف�م، ولكنه�ا، في 
الوق�ت نفس�ه، تقت�ل البكتيري�ا 
المفي�دة التي تخلق توازنا حيويا 
يؤث�ر  ووجوده�ا  الجس�م  ف�ي 
على آلية عمل ال�دم والهرمونات 
وبعض األعضاء الحيوية الهامة. 
كم�ا أن تل�ك الس�وائل تؤثر على 
حم�ض النتريك المه�م لعمليات 
التمثي�ل الغذائ�ي في أجس�ادنا، 
وبالتال�ي تؤث�ر على آلي�ة ظهور 

السمنة وأعراض السكر«.

مكافأة مالية ملن يقبض عىل عريس هارب غسول الفم يعرض الصحة خلطر كبري

عمليات واسعة ومستمرة لتحرير مناطق اجلزيرة يف صالح الدين ونينوى واالنبار

العنف نقطة الالعودة ال خترب أحد بأوجاعك


