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رئيس الوزراء يكشف عن «جهات» أرادت «الفتنة» بني البيشمركة واجليش
العراقي
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أفضل اجلهاد كلمة حق بني يدي
سلطان جائر

محمد (صلى اهلل عليه و آله)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

ترامب ..رئيس فاقد للشعبية متهم بالتحرش اجلنيس

ص4

خطة لنقل « »3ماليني مواطن من العشوائيات إىل جممعات سكنية

احلكومة ستحيل مشاريع «عمالقة» إىل االستثمار ..وتكليف هيئة بالبحث عن شركات لبناء ( )3آالف مدرسة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء ،حي�در
العبادي ،أم�س االربعاء ،الجلس�ة الثالثة
للمجل�س األعلى للس�كان بحض�ور عدد
م�ن ال�وزراء املعنيني ،فيما كش�ف االمني
العام ملجل�س الوزراء مه�دي العالق ،عن
خط�ة تق�وم بتنفيذه�ا اللجن�ة املكلف�ة
باستراتيجية التخفيف م�ن الفقر تعمل
عىل إسكان نحو  3ماليني مواطن يقطنون
العش�وائيات يف مجمعات س�كنية .ونقل
بيان ملكتب رئي�س الوزراء حيدر العبادي،
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،

ع�ن العب�ادي قوله خالل ترأس�ه جلس�ة
املجل�س االعلى للس�كان ،ان «الع�راق يف
مرحل�ة جدي�دة بع�د االنتهاء م�ن داعش
عسكريا ،وعلينا ان نبعث األمل يف املواطن
من خالل التقدم بالعمل وتقديم االولويات
التي يحتاجها وان ال نكتفي باإلحصاءات
العددي�ة فق�ط ،ب�ل نعم�ل على التنمية
املس�تدامة والبرشية وخل�ق بيئة صالحة
للمواطن» .واش�ار العب�ادي اىل «اولويات
الحكوم�ة يف إعادة النازحني وإش�عارهم
ان عودته�م اىل منازله�م ومدنه�م افضل
من البقاء يف املخيمات» .واستمع العبادي
اىل مالحظات ال�وزراء واطلع عىل الوثيقة

بعد استبعاد دام ( )37عاما ..وزير النقل يعلن تسجيل
املوانئ يف سجالت املنظمة البحرية العاملية
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الوطنية للسياس�ات الس�كانية املُع ّدة من
اللجنة املرشفة لرس�م سياس�ة س�كانية
واعدة يف العراق عىل مدى السنوات املقبلة.
بدوره ،كشف االمني العام ملجلس الوزراء،
مه�دي العالق ،عن خطة تق�وم بتنفيذها
اللجنة املكلفة باسرتاتيجية التخفيف من
الفق�ر تعمل عىل إس�كان نح�و  3ماليني
مواطن يقطنون العشوائيات يف مجمعات
س�كنية .وق�ال مكتب العلاق إن «العالق
عق�د اجتماع�ا مع ع�دد من ن�واب بغداد
ومحافظها ،لبحث واقع العاصمة وس�بل
تطويرها.

التفاصيل ص3

( )7قضاة يؤدون اليمني القانونية أمام
رئيس جملس القضاء األعىل
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العـراق مـسـتـمـر بـتـطـهـيـر الـحـدود مـع سـوريـا
مـن عـنـاصـر «داعـش»
بغداد  /المستقبل العراقي
بع�د اربعة ايام من اعلان العراق النرص
النهائ�ي على تنظي�م داع�ش وإقامته
الحتفاالت واسعة ،كشف قائد يف الحشد
الش�عبي ان املـــع�ارك م�ع التنظي�م
مس�تمرة عىل الحدود مع س�وريا ،فيما
قالت االمم املتح�دة إن  2.8مليون نازح

عراقي قد عادوا اىل منـاطقهم االصلية.
وأكد نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي
أبو مهدي املهندس أن القتال مستمر مع
عن�ارص «داعش» عىل الح�دود العراقية
السورية البالغ طولها  605كيلومرتات.
وق�ال املهندس يف ترصي�ح ،وزعه اعالم
الحش�د الش�عبي ،إن الق�وات االمني�ة
والحش�د الشعبي يمس�كان الحدود مع

القمة اإلسالمية :قرار ترامب «باطل والغي»
بغداد  /المستقبل العراقي

س�وريا بش�كل كامل ،موضح�ا أن 550
كيلومترا ً من ه�ذه الحدود بيد الحش�د
الش�عبي بنح�و  ،%60ام�ا املتبقي فهي
بي�د الجي�ش العراقي ورشط�ة الحدود،
موضحا بالق�ول ان «دولة داعش انتهت
يف العراق».

دان البي�ان الختام�ي للقم�ة اإلسلامية التي
عق�دت يف إس�طنبول ،أم�س األربع�اء ،ق�رار
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب باالعرتاف
بالق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل ،فيم�ا اعترب أن
القرار «باطال والغيا».
وقال البيان الختامي إن القرار األمريكي بشأن

التفاصيل ص3

السيـد احلكيـم يشـدد علـى أمهيـة مغـادرة «التعميـم السلبـي»
مكافحة االرهاب يعلن اعتقال اكرب عصابة لرسقة السيارات يف كركوك

ص2

ص2

الق�دس ،يعد إعالنا بانس�حاب واش�نطن من
دورها كراع للسالم يف الرشق األوسط.
وأضاف القادة يف بيان اسطنبول «نعلن القدس
الرشقي�ة عاصم�ة لدول�ة فلس�طني وندع�و
الدول إىل أن تعرتف بدولة فلس�طني وبالقدس
الرشقية املحتلة عاصمة لها».
وج�اء يف البيان أن قرار ترامب «يعترب تقويضا
متعم�دا لجمي�ع الجه�ود املبذول�ة لتحقي�ق

السالم ،ويصب يف مصلحة التطرف واإلرهاب،
ويهدد السلم واألمن الدوليني».
وأض�اف الق�ادة يف بيانه�م أنه�م يعتبرون
القرار «تش�جيعا إلرسائيل ،الس�لطة القائمة
باالحتلال ،عىل مواصلة سياس�ة االس�تعمار
واالس�تيطان واألبارتيد والتطهري العرقي الذي
تمارس�ه يف أرض دولة فلس�طني املحتلة عام
 1967ويف قلبها مدينة القدس الرشيف».

السيـد الصـدر يـوجـه بمقـاضـاة كــل مـن تثبـت اسـاءتـه لـ «آل الصـدر»
الـقـاضـي مـدحـت الـمـحـمـود يـسـتــقـبـل الـدكـتـور ايـاد عـالوي

اجتامع للرئيس ونائبيه يشدد عىل «حوار فوري» بني بغداد واربيل
الدفاع الربملانية حتذر
من «سيارات مفخخة» عىل
«مناطق رخوة»
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األمم املتحدة
تدق ناقوس اخلطر بشأن
الالجئني السوريني
ص4

مـيـركـل تـزور
«بشكـل مفاجـئ» سـوق ًا
شهد حادث ًا إرهابي ًا
ص6
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إنجاز تارخيي
مليسـي يتلقـى طعنـة
الـمـانـيـة
ص10

الـسـعــوديـة :بــن سـلـمـان فـي ورطـة بـسـبـب الـولـيــد بـن طــالل
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دعا إىل عقد لقاء للرئاسات وممثلي الكتل السياسية والسلطة القضائية

اجتامع للرئيس ونائبيه يشدد عىل «حوار فوري» بني بغداد واربيل
بغداد  /المستقبل العراقي

اللقاء ملف النازحني وس�بل توفري
الخدمات لهم والعمل عىل إعادتهم
ً
فضلا عن
إىل مناطقه�م املح�ررة
خطط اعمار تلك املناطق».
واشار اىل ان «االجتماع دعا إىل بدء
حوار فوري بني الحكومة االتحادية
وحكوم�ة إقليم كردس�تان عىل أن
يك�ون برعاية رئاس�ة الجمهورية
والدعم الفني لألمم املتحدة ويهدف
إىل إحلال العالق�ات الطبيعية بني
الجانبين على أس�اس الدس�تور
وق�رارات املحكم�ة االتحادي�ة».
واوض�ح البيان «كم�ا تقرر الدعوة
إىل اجتماع الرئاس�ات الثالث وقادة
وممثيل الكتل السياس�ية والسلطة
القضائي�ة يف اق�رب وق�ت لبح�ث
إصدار القوانين االنتخابية وإجراء
انتخابات مجلس النواب وانتخابات
مجال�س املحافظ�ات يف موعده�ا
الدستوري».
ون�وه اىل ان�ه «تم ايض�ا دعوة
املكونات كركوك كافة إىل االجتماع
العاجل لبحث س�بل تطبيع أوضاع
املحافظة بما يضمن حقوق جميع
املواطنين واملصلح�ة الوطني�ة
العليا» .وقد عق�د الرئيس معصوم
ونائب�اه مؤتم�را ً صحفي�ا ً عق�ب
االجتماع أجابوا خالله عىل أس�ئلة
الصحفيني بش�أن القضايا الراهنة
والتحدي�ات واملش�اكل التي تواجه
البالد.

اجتم�ع رئي�س الجمهوري�ة
ف�ؤاد معص�وم يف قصر السلام
ببغداد ،أم�س األربعاء ،م�ع نائبي
رئي�س الجمهورية ن�وري املالكي
واي�اد علاوي ،ودع�ا لب�دء ح�وار
ف�وري بين بغ�داد واربي�ل وعق�د
اجتم�اع للرئاس�ات الثلاث وقادة
وممثيل الكتل السياس�ية والسلطة
القضائية يف اقرب وقت.
وذكر بيان لرئاس�ة الجمهورية
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ان «االجتماع بحث املستجدات
السياس�ية واألمنية يف البالد فضال
عن ملف االنتخابات املقبلة وموازنة
الع�ام املقب�ل واألوض�اع يف كركوك
وط�وز خرمات�و» .واض�اف «كما
شدد االجتماع الذي غاب عنه نائب
رئيس الجمهورية أسامة النجيفي
بس�بب وعكة صحي�ة طارئة ،عىل
رضورة بذل قص�ارى الجهود لحل
كافة املشاكل الراهنة بني الحكومة
االتحادية وحكومة إقليم كردستان
وبما يعمق الوحدة الوطنية ويعزز
مكاس�ب النظ�ام الديمقراط�ي
االتح�ادي ،فضلا ع�ن ضم�ان
الحق�وق والحري�ات الدس�تورية
لكافة املواطنني وتوفري املقتضيات
الحياتية الرضورية لهم».
وتاب�ع البي�ان «كم�ا بح�ث

القايض مدحت املحمود يستقبل
الدكتور إياد عالوي

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل الق�ايض مدح�ت املحم�ود رئي�س
املحكم�ة االتحادي�ة العليا يف مق�ره نائب رئيس
الجمهوري�ة الدكتور اياد عالوي والس�ادة النواب
عدنان الجنابي وكاظم الش�مري وحس�ن شويرد
امس االربعاء ،وجرى التباحث يف الش�ؤون العامة
وحكم الدس�تور منها ،وكان اللقاء مثمرا ً للصالح
العام ولسيادة القانون يف العراق.

القوات األمنية تلقي القبض عىل «عصابة
خطف» تنتحل صفة «األمن السياحي»
بغداد  /المستقبل العراقي

ألق�ت قوة أمنية القبض ،أم�س األربعاء ،عىل
عصابة خطف يف العاصمة بغداد.
وق�ال الناطق باس�م وزارة الداخلي�ة العميد
س�عد مع�ن يف بيان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،ان «مف�ارز اس�تخبارات حماي�ة
املنش�آت والش�خصيات العامل�ة ضم�ن وكال�ة
االستخبارات تلقي القبض عىل احد افراد عصابة
مختصة بعملي�ات الخطف يف مناط�ق الرصافة
صادر بحقه امر قبض وفق املادة  /4ارهاب».
وبني ان ه�ذه العصابة «تنتح�ل صفة األمن
السياحي وقامت بخطف احد أصحاب الفنادق».
وأش�ار مع�ن اىل «القبض عىل مته�م ارتكب
العدي�د م�ن جرائ�م الرسقة والس�طو املس�لح»
الفتا اىل إحالة املتهمني جهات الطلب الس�تكمال
االجراءات القانونية».

السيد الصدر يوجه بمقاضاة كل من تثبت اساءته لـ «آل الصدر»
بغداد  /المستقبل العراقي

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر،
أمس االربع�اء ،برفع دعوى قضائي�ة عىل كل من
يثبت اس�اءته اىل «آل الصدر» ،فيم�ا توعد باتخاذ
تدابير اخ�رى ضدهم.وقال الص�در يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه انه «انطالقا من
املس�ؤولية العقائدية والدينية ب�ل والوطنية يجب
علي لزام�ا التصدي وبص�ورة ش�ديدة (الصحاب
القضي�ة) الذين كان�وا وال زالوا يس�يؤون الينا آل
الص�در ابا عن جد كما يعبرون بادعائهم االمامة
لنا او العصمة او ادعاء امور ليس�ت لنا وما كانت
لن�ا على االطلاق ،الن مثل ه�ؤالء لم ينف�ع بهم
اللعنة واصدار البيانات واالستفتاءات ضدهم فهم

يؤولون الكالم حسب اهوائهم وشهواتهم وحسب
عقائده�م املنحرفة والعياذ بالله وال يس�معون ال
لظاه�ر كالمن�ا عىل االطلاق عىل الرغ�م مما قلنا
واصدرنا بحقهم».واضاف «صار لزاما علينا العمل
بصورة مختلفة اش�د من الس�ابق وذلك من خالل
تشكيل لجنة اس�تقصاء عن اسمائهم وعناوينهم
ابت�داء بمحافظة العمارة» ،مشيرا اىل ان «اللجنة
مكونة من ممثل عن املكت�ب الخاص ،وممثل عن
املكت�ب العام ،وممث�ل عن رسايا السلام ،وممثل
ع�ن الحنان�ة ،وممثل عن الس�لك االمن�ي الخاص
بنا (الحماية) ،وحاك�م الزاميل».وتابع الصدر انه
«يجب تشكيل لجنة قانونية من املحامني والقضاة
ممن يتصف�ون بالخربة والنزاهة بالعمل عىل رفع
دعوى قضائية رس�مية ض�د كل من تثبت ضدهم

الدعوى وبالتنس�يق معنا مب�ارشة ثم احالتهم اىل
الجهات املختصة للعمل عىل محاسبتهم» ،متوعدا
بـ»اتخ�اذ تدابري اخ�رى ضدهم ان ل�م ينفع ذلك،
سنعلن عنها الحقا».واكد الصدر ان «هناك جهات
او اشخاص هم ضمن (اصحاب القضية) اال انهم
يدعون عدم االنتماء لنا كمؤسس�ة (نور السماء)
وغريها ممن يدعون االتص�ال باالمام او انهم من
اصح�اب الباطن او غري ذل�ك» ،الفتا اىل ان «هؤالء
ملزمون بالتخيل عن ذلك الفكر املنحرف مع كتابة
تعهد او كتابة بيان خطي معلنني فيه عدم االنتماء
لنا ،واال فنحن ملزمون بالتعامل معهم كما سبق».
يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا يف
وقت سابق ،إىل تصفية خط ال الصدر ممن ليسوا
أهال لالنتماء.

( )7قضاة يؤدون اليمني القانونية أمام رئيس جملس القضاء األعىل
بغداد  /المستقبل العراقي

الرصافة والكرخ والنجف واملثنى وكركوك
وواس�ط وميس�ان» .وأف�اد ب�أن القضاة
هم «ماجد حسين موىس األعرجي رئيسا
الستئناف بغداد الرصافة ،وخالد طه احمد
املشهداني رئيسا الس�تئناف بغداد الكرخ،
ومس�لم متعب العماري رئيس�ا الستئناف
النجف ،وطالب حس�ن حربي الكيم رئيسا
الستئناف املثنى ،وعبد الكريم خرض عزيز
املفرجي رئيس�ا الس�تئناف كركوك ،غالب
عامر ش�نني الغريباوي رئيس�ا الستئناف
واس�ط ،ورحي�م نومان هاش�م الهرموش
رئيسا الستئناف ميسان».

أدى س�بعة رؤس�اء محاكم اس�تئناف
اليمين القانوني�ة أم�ام رئي�س مجل�س
القضاء األعىل القايض فائق زيدان بمناسبة
ص�دور املرس�وم الجمه�وري بتعيينه�م
رؤس�اء اس�تئناف .وقال املتحدث الرسمي
ملجلس القضاء األعىل القايض عبد الس�تار
بريقدار يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «رئي�س الجمهورية فؤاد
معص�وم ق�د أص�در مرس�وما ً جمهوري�ا ً
بتعيين القضاة رؤس�اء ملحاكم أس�تئناف

مفتشية العدل تعلن حبس موظفة أصدرت سندات عقارية مزورة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن املفتش العام لوزارة العدل حس�ن حمود
العكييل ،أمس االربعاء ،اص�دار محكمة الجنايات
املختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بالحبس
الشديد ملدة ( )5سنوات بحق موظفة كانت تشغل
منصب معاون مدير التس�جيل العقاري يف املدائن
أصدرت س�ندات عقارية مزورة وتسببت برضر يف
مصلحة الدائرة التي تعمل بها.
وقال العكييل يف بيان ،تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه ،ان «املدانة (و.ي.ك) استغلت منصبها

وقامت بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتها عمدا
ملنفعة ش�خص عىل حس�اب الدول�ة» ،مبينا انها
«قامت بإصدار س�ندات عقارية م�زورة والتوقيع
عليها بع�د تغيري اس�م املالك م�ن وزارة املالية اىل
اس�ماء اش�خاص آخرين لي�س لديه�م اي عالقة
بالعقارات».
واشار املفتش العام اىل ان «املدانة قامت بتغيري
جن�س العقار من زراع�ي اىل صناع�ي ،باالضافة
اىل تمش�ية معاملات عقاري�ة (بي�ع) اصحابه�ا
مشمولني بقراري مجلس الحكم ( 88و.»)76
واك�د العكيلي ،ان «املدانة اعتم�دت عىل قيود

س�اقطة الحك�م وتعدد ملكي�ة العق�ارات لوزارة
املالي�ة وتزوير جنس العقارات وتزوير مس�احات
العقارات وتنظيم سندات قيد وارسالها للمصارف
بمعلوم�ات مزورة لغرض الحص�ول عىل قروض،
مم�ا س�بب رضرا يف مصلح�ة الدائ�رة التي تعمل
فيها».
واوضح ان «املحكمة وجدت من االدلة املتحصلة
لديها واقوال الشهود والتحقيق الذي اجراه مكتب
املفتش العام لوزارة العدل سببا الدانتها استنادا اىل
احكام املادة ( )331من قانون العقوبات ،وحكمت
عليها بالحبس الشديد ملدة ( )5سنوات».

الدفاع الربملانية حتذر من «سيارات مفخخة» عىل «مناطق رخوة»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبر نائب رئي�س لجنة االمن والدف�اع النيابية،
أمس االربعاء ،أن تنظيم «داعش» ال يمتلك االمكانية
الكافي�ة للقي�ام بهجمات منظمة وكبرية للس�يطرة
على موقع ق�دم او اعادة «خالفت�ه املزعومة» ،فيما
ح�ذر من س�عي التنظ�ي ملهاجمة «مناط�ق رخوة»
باس�لوب حرب العصابات أو عرب السيارات املفخخة
واالنتحاريني.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن النائب نايف
الشمري القول إن «االنتصارات الكبرية التي حققتها
قواتنا املس�لحة والحشد الشعبي والتي تكللت بطوي
صفحة داعش عس�كريا جعلت زمر داعش االرهابية
تح�اول جلب االنظ�ار اليه�ا وايصال رس�الة بانهم
مازالوا موجودين من خالل عمليات ارهابية بمناطق
عدي�دة» ،مبينا ان «تلك الترصفات متوقعة واالجهزة
االمنية لديها خطط معدة لهذه املرحلة «.
واض�اف الش�مري ،ان «معركتن�ا القادم�ة م�ع
داعش هي معركة اس�تخبارية» ،مشريا اىل أن «هناك
خاليا خائف�ة مازالت موجودة وتس�عى للتحرك من

جديد باق�رب فرصة».وتابع أن «معالجة تلك الخاليا
يكون من خالل جانبني ،اولهما تأمني ومسك الحدود
بطرق سليمة من خالل توفري الكامريات والتكنلوجيا
والتعاون االس�تخباري بالداخل مع املواطن لتجفيف
واس�تئصال تلك الخاليا االرهابية ومحاس�بة كل من
اوى او دعم او تعاون مع تلك الزمر االرهابية».
وحذر الش�مري ،م�ن ان «زمر داعش قد تس�عى
لهجمات بسيطة باستخدام اسلوب حرب العصابات
على نق�اط رخ�وة او هج�وم بس�يارات مفخخة او
احزم�ة ناس�فة يف محاول�ة الرس�ال رس�الة بان�ه
موجود» ،مش�ددا «علينا اطالق طلق�ة الرحمة عليه
كونه بانفاسه االخرية».
واش�ار الش�مري اىل ان «داع�ش ل�م يع�د يمتلك
امكاني�ة اعادة دولته املزعوم�ة او التمكن من موقع
ق�دم الن هجماته نهايتها س�تكون اب�ادة املجموعة
املهاجمة».
واعلن القائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي،
يف العارش من كانون االول  ،2017تحرير أرض العراق
بالكامل ،واعترب املحافظة عىل وحدة العراق وش�عبه
بأنه «أهم وأعظم انجاز».

السيد احلكيم يشدد عىل أمهية مغادرة
«التعميم السلبي»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا رئي�س التحال�ف الوطني الس�يد عم�ار الحكيم ،أمس
األربع�اء ،إىل مواجهة حالة اإلحباط وانعدام الثقة بني الحكومة
والجمهور .ونقل بيان ملكتب الحكيم تلقت «املستقبل العراقي»
القيادات
نسخة منه ،عن الحكيم القول خالل استقباله عددا ً من
ِ
«االنتصارات التي حققها العراقُ
جانب الرصافة َّ
أن
الشبابية يف
ِ
ِ
ً
عس�كريا ً
برتاجع الخط�اب الطائفي
واجتماعي�ا
داع�ش
على
ِ
ِ
بخروج العراق من تحت البن ِد الس�ابع
وعىل مس�توى الس�ياد ِة
ِ
من ميث�اق ُ
األمم املتحدةَّ ،
ْ
بالتضحيات التي قدمها
تحققت
إنما
ِ
ِ
ِّ
أبنا ُء العراق بكل مكوناتهم» .وشدد عىل «رضور ِة الحفاظ عىل
ه�ذهِ االنتصارات َّ
ْ
واأليتام واألرامل
والدموع
بال�دم
جاءت
ألنها
ِ
ِ
ِ
ُ
أن «املرحلةَ
مه�ات الث�كاىل» ،كم�ا أكد الس�يد الحكيم على َّ
واأل
ِ
َ
ُ
القادم�ة مرحل�ة الش�باب الواعي املؤه�ل والقادر على تحم ِل
املس�ؤولية» .واش�ار إىل « رضور ِة تمكين الش�باب وإعطائهم
مواجه�ة حال�ة اإلحباط وانع�دام الثقة بني
األدوار» ،داعي�ا إىل
ِ
الحكوم� ِة والجمهور ،وأهمية مغادرة التعميم الس�لبي فهناك
َ
ُ
الكث ُ
اإلش�ادة والوقوف عندها
تس�تحق
النجاحات التي
ري م�ن
ِ
واعتمادها كتجرب ٍة ناجح ٍة يف ِّ
صعب ومعقد».
واقع
ظل
ٍ
ٍ

اجلبوري يتلقى دعوة رسمية
للمشاركة بمؤمتر ( )13لربملانات الدول االعضاء
يف التعاون االسالمي
بغداد  /المستقبل العراقي
تلقى رئيس مجلس النواب س�ليم الجبوري ،أمس االربعاء،
دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر  13لربملانات الدول االعضاء يف
التعاون االسالمي.
وق�ال مكت�ب الجبوري يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ان «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل،
السفري االيراني يف العراق ايرج مسجدي» ،مبينا انه «جرى خالل
اللقاء استعراض العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها
بم�ا يصب يف مصلحة الش�عبني».واضاف ان «الجانبني ناقش�ا
اللقاء ابرز املستجدات السياسية واالمنية يف العراق واملنطقة»،
مشيرا اىل ان «الجب�وري اكد ان العراق اس�تطاع ان يتغلب عىل
االرهاب ومقبل عىل مرحلة البناء واالس�تقرار واعادة النازحني
ملناطقهم وتهيئة الظروف املالئمة لذلك وتفعيل ملف املصالحة
املجتمعية» .وتابع املكتب ان «الجبوري تلقى دعوة رسمية من
نظرية االيراني للمشاركة يف املؤتمر الثالث عرش لربملانات الدول
االعضاء يف منظمة التعاون االسلامي والذي س�يعقد منتصف
الشهر املقبل».
واكد رئيس الربالن س�ليم الجبوري يف  9كانون االول الحايل،
ان املرحلة املقبل�ة ال تقل اهمية عن الحرب ضد االرهاب تتمثل
بإزال�ة اث�اره الفكري�ة املتطرفة والعم�ل عىل اعم�ار املناطق
املحررة واعادة النازحني اليها وفق توقيتات زمنية محددة.

مكافحة االرهاب تعلن اعتقال اكرب عصابة
لرسقة السيارات يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن جهاز مكافح�ة االٍره�اب بكركوك ،أم�س األربعاء ،عن
اعتقال اكرب عصابة لرسقة الس�يارات يف مدينة كركوك بحوزتهم
عدد من األس�لحة.ونقل مس�ؤول االعالم يف مكافح�ة االٍرهاب يف
كركوك املالزم منتظر الس�عدي القول ،إنه «كثرت يف اآلونة االخرية
عمليات رسقة السيارات داخل مدينة كركوك وبشكل مُ لفت االمر
الذي من اجله تم تش�كيل فريق عمل مختص مشرتك من األجهزة
االمنية يف كركوك برئاس�ة قائد العمليات الخاصة الثانية يف جهاز
مكافحة االٍرهاب ومس�ؤول املل�ف األمني يف املدين�ة اللواء الركن
معن السعدي وتم إلقاء القبض عىل العصابة».
وأوض�ح الس�عدي أن «العصاب�ة كان�ت بحوزته�ا بن�ادق
كالش�نكوف و ١٣س�يارة مرسوقة وس�يتم إعادتها ألصحابها يف
خال التأكد من امتالكها».

الرافدين :مدة تسديد سلفة التدريسيني تصل اىل مخس سنوات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مصرف الرافدين ،أمس االربعاء ،ان مدة تس�ديد س�لفة التدريس�يني يف
الجامع�ات تصل اىل خمس س�نوات ،مشيرا اىل ان فائدة الس�لفة تبلغ  ٩باملئة
سنويا.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ان
«مدة تس�ديد سلفة التدريسيني يف الجامعات العراقية والبالغة  ٢٠مليون دينار
تصل اىل  ٥سنوات».
واضاف ان «فائدة سلفة التدريسيني تبلغ  ٩باملئة سنويا» ،مشريا اىل ان «املرصف
اشرتط ان يتم توطني رواتب الجامعات التي تمنح لها السلفة وتزويدهم بادوات
دفع الكرتونية كأساس لرصف السلفة».
واعل�ن مرصف الرافدين ،يف  11كانون االول الحايل عن منحه س�لفة  ٢٠مليون
دينار لألساتذة التدريسيني يف الجامعات ،و 10ماليني ملن هم بصفة مدرس.
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احلكومة ستحيل مشاريع «عمالقة» إىل االستثمار ..وتكليف هيئة بالبحث عن شركات لبناء ( )3آالف مدرسة

خطة لنقل « »3ماليني مواطن من العشوائيات إىل جممعات سكنية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ترأس رئيس مجلس الوزراء ،حيدر العبادي،
أم�س االربع�اء ،الجلس�ة الثالث�ة للمجلس
األعلى للس�كان بحض�ور عدد م�ن الوزراء
املعنيين ،فيما كش�ف االمني الع�ام ملجلس
ال�وزراء مه�دي العلاق ،ع�ن خط�ة تقوم
بتنفيذه�ا اللجن�ة املكلف�ة باستراتيجية
التخفيف من الفقر تعمل عىل إس�كان نحو
 3ماليين مواط�ن يقطنون العش�وائيات يف
مجمعات س�كنية .ونقل بي�ان ملكتب رئيس
ال�وزراء حي�در العب�ادي ،تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،ع�ن العب�ادي قوله
خالل ترأس�ه جلسة املجلس االعىل للسكان،
ان «الع�راق يف مرحل�ة جديدة بع�د االنتهاء
من داعش عس�كريا ،وعلين�ا ان نبعث األمل
يف املواطن من خلال التقدم بالعمل وتقديم
االولوي�ات الت�ي يحتاجه�ا وان ال نكتف�ي
باإلحص�اءات العددي�ة فقط ،ب�ل نعمل عىل
التنمي�ة املس�تدامة والبرشي�ة وخل�ق بيئة
صالحة للمواطن».
واش�ار العب�ادي اىل «اولوي�ات الحكوم�ة يف
إع�ادة النازحين وإش�عارهم ان عودته�م
اىل منازله�م ومدنه�م افض�ل م�ن البقاء يف
املخيمات».
واس�تمع العب�ادي اىل مالحظ�ات ال�وزراء
واطل�ع على الوثيق�ة الوطنية للسياس�ات
الس�كانية املُع ّدة من اللجنة املرشفة لرس�م
سياس�ة س�كانية واعدة يف العراق عىل مدى
السنوات املقبلة.
بدوره ،كش�ف االمني العام ملجلس الوزراء،
مه�دي العلاق ،عن خط�ة تق�وم بتنفيذها
اللجن�ة املكلفة باستراتيجية التخفيف من
الفقر تعمل عىل إسكان نحو  3ماليني مواطن
يقطنون العش�وائيات يف مجمعات سكنية.
وقال مكتب العالق إن «العالق عقد اجتماعا
مع عدد من نواب بغ�داد ومحافظها ،لبحث
واقع العاصمة وس�بل تطويره�ا ،والخطط
السرتاتيجية الحكومية لتحسني مشاريعها
وعمرانها» ،موضحا ً أن «النواب فتحوا جملة
ملف�ات تخص العاصمة بغداد ،ابرزها البنى
التحتية ومش�كلة التج�اوزات ،والقطاعات
الرتبوية والصحية والبيئية واالسكانية».

واس�تعرض العلاق ،بحس�ب البي�ان،
«مشروع القض�اء على العش�وائيات يف
عموم محافظات البالد ،ضمن استراتيجية

التخفي�ف م�ن الفق�ر» ،مبين�ا ان «اللجنة
املكلفة باالستراتيجية أنجزت عملية حرص
العش�وائيات م�ن خلال الخرائ�ط الجوية،

وتعم�ل عىل إس�كان نحو  3ماليين مواطن
يقطنون العش�وائيات يف مجمعات سكنية،
يجري البحث يف عملي�ة إنجازها وفق نظام

املجمع�ات واطئة الكلفة» .وق�ال أمني عام
مجلس الوزراء ،ان «املرشوع س�يوفر سكنا ً
لنح�و  10باملئ�ة م�ن س�كان الع�راق ممن

يقطنون العشوائيات» ،مؤكدا «وجود حاجة
ملح�ة لترشيع قان�ون معالج�ة التجاوزات
السكنية».
وبين ان «اللجنة العلي�ا للتخفيف من الفقر
س�تعقد اجتماعا يف لجنة الخدمات النيابية
قريب�ا لرشح تفاصيل املشروع» ،منوها إىل
ان «رئي�س ال�وزراء كل�ف هيئة االس�تثمار
بالبحث عن رشكات استثمارية لبناء  3االف
مدرسة ،وفق نظام الدفع باالجل او التأجري
ملدة طويلة» .واك�د «قرب قيام اللجنة العليا
لالستثمار بإحالة مشاريع عمرانية عمالقة
عىل االستثمار أبرزها معسكر الرشيد».
وناق�ش األمين الع�ام ملجلس ال�وزراء ،مع
ممثل�ة هيئة األمم املتح�دة للمرأة يف العراق،
دين�ا زوربا ،والخبرية يف هيئ�ة األمم املتحدة
للم�رأة ،خديج�ة املعىل ،بحض�ور مدير عام
دائ�رة تمكني املرأة يف األمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء ،ابتس�ام عزيز ،وفق�ا لبيان مكتب
العالق «اهم التحديات واملعوقات التي تواجه
التش�كيالت اإلداري�ة للم�رأة يف املؤسس�ات
الحكومي�ة ،ووض�ع الحل�ول املناس�بة لها،
ً
فضلا عن ع�رض النتائ�ج األولية لدراس�ة
تطوير مشروع إعادة هيكل�ة دائرة تمكني
امل�رأة ضم�ن تش�كيالت جدي�دة تناس�ب
احتياج�ات املرأة ضمن خطة عم�ل تتبناها
هيئة األمم املتحدة للمرأة يف العراق».
ودعت خديج�ة ،خالل اللقاء ،بحس�ب بيان
االمني العام ملجلس الوزراء ،اىل «توحيد الرؤية
لدور امل�رأة يف املجتمع ودعمها كونها نصف
املجتمع وليس كقطاع ،وتمكينها سياس�يا َ
واقتصادي�ا ً يف عملية صنع الق�رار للوصول
اىل املساواة بني الجنسني» ،مشيدة بـ»الدور
الريادي للعراق يف هذا املجال الكتسابه خربة
كبرية يف التعامل مع القضايا التي تهم املرأة
كون الحكومة العراقية تدعم وبشكل مبارش
تمكني املرأة العراقية يف املجتمع».
وخلال املناقش�ات أك�د العلاق« :رضورة
مراع�اة النس�ق الع�ام للدولة وتش�كيالتها
ضم�ن الخط�ة والرتكيز عىل فعالي�ة العمل
واألداء ولي�س على الهيكلي�ة عبر تطوي�ر
الق�درات البرشي�ة للعاملين والرتكي�ز عىل
اهداف الخط�ة ووضع التوصيات املناس�بة
التي تؤدي اىل تفعيل هذه األهداف».

نصف النازحني عادوا إىل منازهلم بعد حترير املدن

بغداد  /المستقبل العراقي

العراق مستمر بتطهري احلدود مع سوريا من عنارص «داعش»

بع�د اربع�ة اي�ام م�ن اعلان العراق
النصر النهائي على تنظي�م داعش
وإقامته الحتفاالت واس�عة ،كش�ف
قائ�د يف الحش�د الش�عبي ان املعارك
مع التنظيم مستمرة عىل الحدود مع
س�وريا ،فيما قالت االم�م املتحدة إن
 2.8مليون ن�ازح عراقي قد عادوا اىل
مناطقهم االصلية.
وأكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي
أبو مهدي املهندس أن القتال مستمر
م�ع عن�ارص «داع�ش» على الحدود
العراقية الس�ورية البالغ طولها 605
كيلومرتات.
وقال املهندس يف ترصيح ،وزعه اعالم
الحش�د الش�عبي ،إن القوات االمنية
والحشد الشعبي يمسكان الحدود مع
سوريا بشكل كامل ،موضحا أن 550
كيلومرتا ً من هذه الحدود بيد الحش�د
الش�عبي بنحو  ،%60اما املتبقي فهي
بيد الجيش العراقي ورشطة الحدود،
موضح�ا بالق�ول ان «دول�ة داع�ش
انتهت يف العراق».
واض�اف ان «داع�ش الفكر واالرهاب
م�ا زال يق�وم بعملي�ات يف بع�ض
املناط�ق ولم ينت ِه لحد االن» ،مش�ددا
على الحاج�ة اىل «جه�د اس�تثنائي
امني وس�يايس واجتماعي يف املناطق
الت�ي ممكن ان تتواجد فيها املجاميع
االرهابية».
وم�ن جهته ،ق�ال آمر الل�واء الحادي
عرش يف الحشد الشعبي عيل الحمداني
إن األي�ام املقبل�ة ستش�هد تطهير
الجي�وب املتبقية التي يتخذها تنظيم
«داعش» اإلجرام�ي مالذا ً له من دون
الكشف عن مواقع هذه الجيوب.

بدوره ،اعل�ن التحالف الدويل ملحاربة
«داع�ش» ع�ن قص�ف طريان�ه نفقا ً
لتنظي�م «داعش» يف صح�راء جزيرة
البغ�دادي بمحافظ�ة االنب�ار غرب�ي
الع�راق وقت�ل العرشات م�ن عنارص
التنظي�م بع�د محارصته�م م�ن قبل
الجيش وأبناء العشائر خالل اليومني
املاضيني.
وكش�ف املتح�دث باس�م التحال�ف

الكولوني�ل رايان ديل�ون يف الخامس
م�ن الش�هر الح�ايل ان ع�دد عنارص
«داع�ش» املتبقني يف العراق وس�وريا
والعراق يبلغ حوايل ثالثة آالف.
يف غضون ذلك ،اعلنت املنظمة الدولية
الدولي�ة للهج�رة ان  2.8مليون نازح
عراقي قد عادوا اىل مناطقهم االصلية
فيما اليزال هن�اك  2.9مليون آخرون
ينتظرون هذه العودة.

وقال�ت املنظم�ة الدولي�ة للهج�رة
ووكال�ة الهج�رة الدولي�ة يف دراس�ة
جدي�دة ان  90يف املائة م�ن العراقيني
النازحين عاقدون الع�زم عىل العودة
اىل موطنه�م االصلي ،واوضحت�ا ان
اكثرم�ن  1.3ملي�ون ش�خص ن�ازح
داخلي قد عادوا لحد االن اىل موطنهم
االصيل يف . 2017
واش�ارت املنظمتان يف تقري�ر اىل انه

إجماال ومنذ بداية االزمة يف  2014فإن
اكثر من  2.8ملي�ون نازح عراقي قد
عادوا اىل مناطقهم السكنية السابقة
بينما بقي  2.9مليون شخص نازح.
واضاف�ت دراس�ة التقيي�م املتكام�ل
للمنظم�ة الدولي�ة للهج�رة حلل�ت
ح�ركات العودة والنزوح لالش�خاص
املتأثري�ن من جراء الصراع يف انحاء
الع�راق ان  2.1مليون ش�خص نازح

واكثر م�ن  1.6مليون عائد يف 3,583
موقع�ا يف انحاء الع�راق حيث أفادت
العائلات يف محافظ�ة البرصة (555
ك�م جن�وب بغ�داد) والنج�ف (160
كم جن�وب بغ�داد) فقط انه�ا تفكر
يف االدم�اج م�ع املجتم�ع املحيل الذي
نزحت اليه.
ووفقا ً للنتائج ،كانت االنبار ( 110كم
غرب بغ�داد) هي املحافظ�ة املنفردة

حتدث يف باريس عن «حاجة العراق» ملرحلة ما بعد «داعش»

رئيس الوزراء يكشف عن «جهات» أرادت «الفتنة» بني البيشمركة واجليش
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أكد رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي قبيل ختام
زيارته اىل العاصمة الفرنس�ية باريس وعودته
اىل العاصمة بغداد بعد مش�اركة وفد العراق يف
قمة باريس للمناخ ان «قوات البيشمركة جزء
من القوات العراقية».
وق�ال العب�ادي ،يف كلمته عىل هام�ش مؤتمر
باري�س للمن�اخ ،ان «العراق ط ّه�ر ارضه من
االرهابيني ،ونتحرك باتجاه اإلعمار واالهتمام
بالبيئة الت�ي اهملت لعقود من الزمن بس�بب
الحروب».
وأضاف ان «مش�اركة الع�راق يف االجتماعات
الدولي�ة اساس�ية وفاعل�ة» مبين�ا ان «العالم
مدي�ن للعراق ملا ق ّدمه م�ن تضحيات ومعاناة
ومحارب�ة لالره�اب ،والنجاح�ات العراقي�ة
الكبرية تس�تدعي من املجتمع ال�دويل الوقوف
مع العراق».
ّ
توجه دويل لدع�م العراق ،ونحن
وأك�د «هنالك

نستفيد من اجواء اللقاءات الدولية لخلق بيئة
جاذبة لالس�تثمار ولدع�م االقتص�اد وإعمار
العراق ،ومبادرات دعم العراق قد بدأت اآلن».
وأشار العبادي اىل ان «محاربة الفساد هي جزء
من إعادة اإلعمار واالستقرار ،فاذا كان هنالك
فساد اليمكن ان يتحقق اإلعمار واالستقرار يف
البلد» الفتا اىل ان «أهم اس�باب دخول االرهاب
اىل العراق هو الفس�اد ،ومحاربته جزء اسايس
وحيوي».
وق�ال «عالقتنا م�ع الدول هي الج�ل املصالح
املشرتكة ،وهو أمر مهم الستمرار الدعم الدويل
للع�راق ،وملس�نا من خلال لقاءاتن�ا مع قادة
العالم االس�تعداد لدعم العراق حتى يف محاربة
االره�اب اس�تخباريا ،الن االره�اب يهدد دوالً
اخرى وعلينا التعاون يف هذا املجال».
وأوض�ح «ما ط�رح يف مؤتمر باري�س للمناخ
ه�و أن العراق يمكن ان يك�ون صورة مرشقة
للبل�دان التي تعرضت لالره�اب وكيف نهضت
من جدي�د ،واالرهاب يبحث ع�ن اماكن اخرى

لكنه لن يستطيع مادمنا متعاونني».
وأض�اف «ال نري�د ان يتخىل العال�م عنا بعدما
انجزنا مهمتنا يف القضاء عىل االرهاب وتحرير
اراضينا وابق�اء العراق موح�داً» منوها اىل ان
«داعش منظمة ارهابي�ة خطرية جدا وينبغي
علين�ا الحذر منها والعمل على كيفية اجتثاث
جذورها ليس عسكريا فقط بل فكريا ،ومنعنا
داعش من تحقيق اهدافها وقدرتها عىل تجنيد
الشباب».
وتاب�ع ان «العراق يمثل قصة نجاح يف القضاء
على االره�اب ،وعلين�ا الحف�اظ على ه�ذا
االنجازوالحف�اظ عىل وحدة الع�راق» مؤكدا»
العراقيون متس�اوون يف الحق�وق والواجبات
بغ�ض النظر ع�ن الدي�ن او القومي�ة ،وهذه
الرسالة مهمة وقد رسخناها يف العراق».
َ
«البيشمركة هي جزء من قواتنا
وأش�ار اىل ان
وقد حييناه�ا مثل ما حيينا جمي�ع املقاتلني»
َ
«البيش�مركة قاتل�ت اىل جان�ب
مضيف�ا ان
الجيش العراقي وبقية قواتنا يف تحرير املوصل،

َ
البيش�مركة
وهنال�ك م�ن اراد ان يف�رّق بين
والجيش العراقي من خالل االستفتاء ومقاتلة
َ
البيشمركة هي جزء من
الجيش ،لكننا قلنا إن
العراقيني وينبغي التعاون معها».
وأكد رئيس الوزراء «نحن اوىل من غرينا ببلدنا،
ونريد املس�اعدة التي نطلبها نحن ونعرف اين
ستذهب».
وق�ال» العراق الي�وم قد تغّي�رّ  ،والعالم اصبح
يأتي الي�ه ،وحددنا مس�اعدة املجتم�ع الدويل
لن�ا عندم�ا قاتلنا داعش بمجموع�ة امور ولم
نوس�عها ولم يقاتل على االرض العراقية غري
العراقيين ،وطلبنا م�ن املجتمع ال�دويل دعما ً
استخباريا ً ولوجستيا ً وقد تحقق ذلك».
وأضاف العبادي «ال نريد من العالم ان يت ّ
ربع لنا
بملي�ارات الدوالرات ،فنح�ن واقعيون ونحتاج
امورا ً اساسية» مشددا ً «يجب ان يبقى العراق
مرك�ز اهتمام لتجربت�ه الناجح�ة ،ويجب ان
نحافظ عىل ه�ذا املرك�ز ،والعراقيون قادرون
عىل النهضة بانفسهم».

التي حدث�ت فيها حركات العودة منذ
 2016و 2017وتليها محافظة نينوى
يف عام .2017
وم�ن بين النتائ�ج الرئيس�ية الت�ي
توصل�ت إليه�ا ه�ذه الدراس�ة ان
األرضار السكنية والبنية التحتية هي
االكثر انتش�ارا حيث ان ثلث العائدين
افادوا انهم عادوا اىل مساكنهم لكنها
اصيبت بأرضار جس�يمة  ..فيما افاد
 60يف املائ�ة إصاب�ة منازلهم بأرضار
معتدلة .ويف ما يتعلق بالبنية التحتية
يب�دو أن معظ�م االرضار أُلحق�ت
بالطرق تليها شبكة الكهرباء العامة
وشبكات املياه.
واوضحت الدراسة ان صعوبات عودة
النازحين إىل مكان اإلقام�ة االصلية
مرتبط�ة بحقيق�ة أن أولئ�ك الذين ال
يزالون يف حالة نزوح هم من بني أفقر
األرس وأكثره�ا عوزا ً والت�ي أجهدتها
س�نوات النزوح الطويلة ..ويف املواقع
التي توج�د فيها ان�اث يعلن ارسهن
وخاص�ة األرس الت�ي تعيله�ا ان�اث
قارصات كان «ع�دم وجود املال» هو
دائما من بني العقبات الثالث الرئيسية
التي تحول دون عودة النازحني.
واضافت الدراسة ان املخاوف الطويلة
االمد بش�أن األمن االقتص�ادي لـ 80
يف املائ�ة من النازحين مازالت قائمة
وذک�ر  63يف املائ�ة م�ن العائدي�ن أن
الحص�ول عىل فرص العم�ل هي أحد
أهم ثالثة احتياجات .غري أن العقبات
الرئيس�ية الت�ي ذكره�ا الس�كان
النازح�ون وتعترض س�بل الع�ودة
ظل�ت ه�ي انع�دام األم�ن يف املوطن
االصيل سواء بسبب النزاع املستمر أو
وج�ود الذخائر غري املتفجرة واأللغام
األرضية.
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األمريكيون يشعرون بتفاقم الفساد منذ وصوله إىل السلطة

ترامب ..رئيس فاقد للشعبية متهم بالتحرش اجلنيس

بغداد  /المستقبل العراقي

بالتحرش الجنيس بعدد من النساء.
وق�ال الرئي�س األمريكي ،إن�ه ال يعرف
النس�اء الالئي اتهمنه بالتح�رش الجنيس،
معتبرا أن ادعاءاته�ن هي هجوم س�يايس
يدفع�ه الديمقراطي�ون ،رافض�ا دع�وات
متجددة للتحقيق بشأن سلوكه.
وتأتي ترصيحاته بعد يوم واحد من قول
البيت األبيض إن لديه شهود عيان سيربؤون
الرئيس من أي شبهة بارتكاب فعل مخالف
إث�ر االدعاءات الت�ي ظهرت خلال الحملة
الرئاسية يف العام .2016
ودع�ت ثلاث نس�اء االثنني ك�ن اتهمن
يف الس�ابق ترام�ب بالتح�رش ،الكونغرس
األمريك�ي إىل التحقي�ق يف س�لوك الرئي�س.
وينف�ي ترام�ب االدع�اءات .واته�م البيت
األبي�ض املدعي�ات بالكذب ،فيم�ا دعت 50
مرشعة ديمقراطية أيضا للتحقيق.
واتهم�ت أكث�ر م�ن  12ام�رأة ترام�ب
بالتحرش الجنيس يف الس�نوات التي سبقت
دخوله املعرتك السيايس.
وق�ال الرئي�س األمريكي على تويرت ،يف
إش�ارة إىل التحقي�ق الج�اري بش�أن زع�م
تدخل روس�يا خلال االنتخابات الرئاس�ية
لع�ام  2016وتآم�ر محتم�ل لحملت�ه
االنتخابي�ة «رغ�م آالف الس�اعات امله�درة
واملاليين الكثرية الت�ي أنفقت ،ل�م يتمكن
الديمقراطي�ون م�ن إظه�ار أي تآم�ر مع
روسيا لذلك فهم ينتقلون اآلن إىل االتهامات
الزائف�ة والقص�ص املفربك�ة لس�يدات ال
أعرفهن أو لم ألتق بهن.
كما هاجم أيضا السناتور الديمقراطية
كريس�تني جيليربان�د التي قال�ت إن ترامب
يجب أن يس�تقيل يس�بب تل�ك االتهامات،
بع�د دعوات مماثلة وجهها أربعة رجال من
أعض�اء مجلس الش�يوخ األمريكي يف األيام
األخرية.
وكتبت جيليرباند عىل تويرت «ال يمكن أن
تسكتني أو تس�كت ماليني السيدات الالتي
كرسن حاجز الصمت ليتحدثن بشأن الفعل
غير املالئ�م والعار ال�ذي جلبت�ه إىل املكتب
البيضاوي».

أظهر اس�تطالع أن األمريكيني يعتقدون
أن مجتمعهم أصبح أكثر فس�ادا هذا العام
منذ ت�ويل الرئيس دونال�د ترامب منصبه يف
كانون الثاني.
وذكرت منظمة الش�فافية الدولية ،التي
ترص�د الفس�اد ،أن حوايل س�تة من عرشة
أش�خاص قالوا إنهم يعتقدون أن الفس�اد
ازداد يف األش�هر الـ 12األخيرة وقد ازدادت
هذه النس�بة بنحو الثلث عما كانت عليه يف
كانون الثاني .2016
ويف الدراس�ة األخرية ،قال  44باملئة من
األمريكيين إن الفس�اد متوط�ن يف البي�ت
األبي�ض أي بارتفاع بثمان�ي نقاط مئوية،
متقدم�ا على مجل�س الش�يوخ املك�وّن
الحكومي األكثر اتهاما بالفساد.
وقالت ممثلة املنظمة يف الواليات املتحدة
زوي رايرت يف بيان «إن مس�ؤولينا املنتخبني
يفش�لون يف إع�ادة بن�اء الثق�ة يف ق�درة
واش�نطن عىل خدمة الشعب ويبدو أنهم ال
يزالون يمثلون مصالح الرشكات الكربى».
ويعتقد نحو س�بعة من عرشة أمريكيني
أن الحكوم�ة تفش�ل يف مكافح�ة الفس�اد
وكان عدده�م يناه�ز النصف يف اس�تطالع
العام .2016
وتوىل ترامب الرئاس�ة متعهدا بالحد من
نفوذ املؤسس�ة الحاكمة يف واشنطن وكبح
سيطرة الرشكات.
لك�ن ترام�ب ل�م ين�أى بنفس�ه ع�ن
امرباطورية أعماله الدولية ويندد منتقدوه
بم�ا يعتربون�ه تضارب�ا غير مس�بوق يف
املصالح للرئيس.
وقالت الشفافية الدولية إن استطالعها
أج�ري يف مقابلات هاتفي�ة بمس�اعدة
الكمبيوتر وش�مل  1005أش�خاص بالغني
بني ش�هري ترشي�ن األول وترشي�ن الثاني
وبلغ هامش الخطأ  3.1باملئة.
ويأتي نرش نتائج اس�تطالع الرأي حول
زيادة الفس�اد يف عهد ترام�ب بينما يواجه
األخري املزيد من املتاعب عىل خلفية اتهامات

مريكل تزور «بشكل مفاجئ» سوقا
شهد حادثا إرهابيا

بغداد  /المستقبل العراقي
زارت املستش�ارة األملاني�ة انغيال مريكل س�وق عيد
امليالد قبالة كنيسة الذكرى يف برلني الذي كان قد تعرض
لهج�وم الدهس اإلرهابي قبل نحو عام .ووصلت مريكل
بشكل مفاجئ إىل ميدان برايتشنايد بالتس وتحدثت مع
مارة وزائرين ومشغيل محال ،واستعلمت خالل الزيارة
الت�ي لم يتم اإلعالن عنه�ا ،من رجال رشطة عن طبيعة
الوضع يف امل�كان .وكان التونيس أني�س عامري قد نفذ
يف التاس�ع عرش من كان�ون األول املايض اعتداء إرهابيا
باس�تخدام ش�احنة يف هذا الس�وق ،ما أسفر عن مقتل
 12ش�خصا وإصابة نح�و  70آخرين ،وق�د لقي حتفه
بعد الهج�وم بأربعة أيام أثناء فراره يف إيطاليا .وعززت
الس�لطات األملاني�ة االحتياط�ات األمني�ة يف الكثري من
أس�واق أعياد امليالد خالل العام الح�ايل .يذكر أن مريكل
والرئيس األملاني فرانك-فالرت ش�تاينماير سيش�اركان،
األسبوع املقبل ،يف الندوة املركزية التذكارية عن الهجوم
اإلرهاب�ي .وس�يلقي ش�تاينماير كلمة خلال القداس
القصري الذي سيقام يف التاسع عرش من الشهر الجاري
يف كنيس�ة الذكرى مبارشة أمام مسرح الجريمة ،لكن
مريكل لن تكون من بني خطباء هذا الحدث.

األمم املتحدة تدق ناقوس اخلطر بشأن الالجئني السوريني
بغداد  /المستقبل العراقي

قالت األم�م املتحدة إن الالجئني الس�وريني قد
يس�عون مجددا للوصول إىل أوروب�ا يف مجموعات
إذا ل�م تس�تمر برام�ج املس�اعدات يف خمس دول
مجاورة تستضيف معظم الالجئني.
وكانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني تقدم تفاصيل بشأن طلب  4.4مليار دوالر
لدعم  5.3مليون الجئ س�وري يف البلدان املحيطة
بس�وريا وكذل�ك للمجتمع�ات املضيف�ة يف تركيا
ولبن�ان والعراق واألردن ومرص التي اس�تقبلتهم.
وس�يتفيد من هذه املساعدات  3.9مليون شخص
من الدول املضيفة ،الذين استضافوا لديهم الجئني
سوريني.
وق�ال أمني عوض ،مدير إدارة الرشق األوس�ط
وش�مال إفريقي�ا ل�دى املفوضية الس�امية لألمم
املتح�دة لش�ؤون الالجئين يف إف�ادة صحفي�ة إن
الوكال�ة تحتاج دعم�ا دوليا .ولم تتل�ق املفوضية
س�وى  53باملئة فقط من طلبها  4.63مليار دوالر
لعام  .2017وذكر «أسبابا كثرية» من بينها «العدد

الكبري من الالجئني ال�ذي لدينا يف املنطقة ،الوضع
الجيوس�يايس لتل�ك املنطقة ،الخطر ال�ذي يمكن
أن يس�ببه  5.3ملي�ون ش�خص يف املنطقة ،وهي
منطقة صغرية مضطربة بالفعل ،إذا لم تكن هناك
مساعدة».
وق�ال «كان لدين�ا تجرب�ة يف  ،2015وال نري�د
تكرار ذلك».
وأض�اف أن قلة التموي�ل أدت إىل نقص حاد يف
الخدم�ات يف ذل�ك العام ،حني فر ملي�ون الجئ إىل
أوروب�ا .وتظهر أرق�ام املفوضية الس�امية لألمم
املتحدة لش�ؤون الالجئني أن نص�ف أولئك الفارين
كان�وا س�وريني .كم�ا أظه�رت األرقام ب�أن 1.7
مليون طفل س�وري الجئ لم يتمكنوا من الذهاب
إىل املدرس�ة .وق�ال ع�وض إن اتفاقا بين االتحاد
األوروب�ي وتركي�ا أوقف التدفق إىل ح�د كبري ،لكن
نقص تمويل املفوضية الس�امية لشؤون الالجئني
أدى إىل تخفيض�ات جديدة يف برامج حيوية لتوفري
الغ�ذاء والرعاية الصحية والتعليم واملأوي لالجئني
الس�وريني .وتس�تضيف تركي�ا يف الوق�ت الراهن
 3.3مليون الجئ س�وري وهو الع�دد األكرب يليها

لبن�ان بواقع ملي�ون الجئ .وبحس�ب أرقام األمم
املتحدة فإن نحو  6.1مليون سوري نازحون داخل
األرايض السورية ،يف حني يحتاج  13مليون سوري
إىل مساعدات غذائية وإنسانية.
وردا على س�ؤال ح�ول ال�دول يف املنطقة التي
تغل�ق حدوده�ا أمام الالجئين الس�وريني ،أجاب
«الح�دود يت�م إدارته�ا ،يف بعض الح�االت تغلق».
وق�ال إن الدول املضيفة تشير إىل مخاوف بش�أن
األمن واألزم�ات االقتصادية ومعاداة األجانب لكن
الس�وريني يواصلون القدوم .وق�ال عوض «لبنان
ما زال يقب�ل الحاالت الخطرة ،والح�االت الطبية،
وكذلك تركيا».
وق�ال إن هن�اك حاالت «إع�ادة قرسية» تتمثل
يف إع�ادة الالجئني إىل أماكن يواجهون فيها الحرب
أو االضطه�اد يف مخالف�ة للقان�ون .وقال «نرصد
ترحيال ،نرى أناسا أعيدوا».
وامتنع ادريان ادواردز املتحدث باسم املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عن تقديم
تفاصيل بش�أن الالجئين الس�وريني الذين جرى
ترحيلهم.

روسيا مستعدة لـ «ضامن مفاوضات» بني أمريكا وكوريا الشاملية
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�ر س�يناتور رويس ب�ارز ،أم�س األربع�اء،
إن بلاده مس�تعدة لتك�ون «جه�ة ضامن�ة»
للمفاوضات بين أمريكا وكوريا الش�مالية ،حال
طلب منها ذلك .وأش�ار النائ�ب األول لرئيس لجنة

الش�ؤون الدولية بمجلس االتحاد للربملان الرويس،
فالديمري جاباروف ،إىل أن روس�يا مستعدة لتكون
جه�ة ضامن�ة للمفاوضات بين أمري�كا وكوريا
الش�مالية ،يف حال طلب منها ذلك .وقال جاباروف
يف ترصيحات «يف حال تس�لمنا طلبا بهذا الش�أن،
طبعا روسيا مستعدة لتكون جهة ضامنة».

وكان وزي�ر الخارجي�ة األمريكي�ة ،ريك�س
تيلرس�ون ،قد رصح يف وقت س�ابق ،إن واشنطن
مستعدة للجلـــــوس عىل مائدة التــــفاوض
م�ع بيون�غ يان�غ يف أي وق�ت ،مشيرا إىل أن
الدبلوماس�ية مع كوريا الش�مالية مستمرة حتى
سقوط «القنبلة األوىل».

السعودية :بن سلامن يف ورطة
بسبب الوليد بن طالل

بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ام مبع�وث خ�اص م�ن الرئي�س الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،بزيارة األمراء املحتجزين يف فندق «ريتز كارلتون»
بالرياض ،وكان بصحبته السفري الفرنيس يف اململكة ،ومعهم
عدد من املسؤولني السعوديني.ووفقا لصحيفة «رأي اليوم»
اإللكرتونية اللندنية ،التي نقلت عن مصادر رفيعة املس�توى
يف باري�س ،إن األمير الوليد بن طالل يرف�ض أي تفاهم مع
املحققين ويطال�ب بمحاكمة علني�ة ،زاعم�ة أن ويل العهد
الس�عودي محمد بن س�لمان وضع نفس�ه يف ورطة كبرية.
وادع�ت الصحيف�ة أن املبعوث الفرنيس ق�د طالب بلقاء كل
م�ن األمري الوليد بن طلال عىل حدة واألمير متعب بن عبد
الل�ه املف�رج عن�ه ،إال أن الس�عودية رفضت ذل�ك ورتبت له
لقاء جماعيا معهم وبحضور مس�ؤولني سعوديني.وزعمت
صحيف�ة «رأي اليوم» ع�ن ورطة كبرية وض�ع فيها محمد
بن س�لمان نفسه ،وذلك بس�بب تزايد تيار الرفض يف األمراء
املحتجزي�ن للتنازل عن جزء من أموالهم ،ويتزعم هذا التيار
األمري الوليد بن طالل ،والذي رفض رفضا قاطعا التنازل عن
أي جزء من أمواله ،وطال�ب بمحاكمة دولية وبحضور عدد
م�ن االقتصاديني العامليني ليكش�ف للجمي�ع كيفية تطوير
ثروته باألوراق واملستندات.

االحتاد األوريب «مربك» بسبب خططه للحد من اهلجرة
بغداد  /المستقبل العراقي
يبحث قادة االتحاد األوروبي اليوم الخميس سبال جديدة للحد من الهجرة
عرب البحر املتوس�ط ،لكنهم ال يزالون منقس�مني بش�أن طريقة التعامل مع
الالجئني الذين ينجحون يف بلوغ أوروبا.
واقرتح رئيس املجلس األوروبي دونالد توس�ك وض�ع آلية جديدة للتمويل
يف امليزانية التالية لالتحاد التي تغطي عدة أعوام بدءا من  2021بهدف «وقف
الهج�رة غري املرشوعة» ،لتحل محل مناش�دات جمع املال له�ذا الغرض التي
شهدتها دول التكتل منذ الطفرة الكبرية يف عدد الوافدين يف .2015
واالتح�اد األوروب�ي ملت�زم بسياس�ته الخاص�ة بتقدي�م مختل�ف أنواع
املس�اعدات للحكوم�ات ووكاالت األمم املتح�دة يف الرشق األوس�ط وأفريقيا
به�دف من�ع مواطني هذه الدول م�ن القيام بالرحلة الصعبة نحو الش�مال،
وذل�ك رغم انتق�ادات حادة من جماعات حقوق اإلنس�ان التي تقول إن هذه
السياس�ة تؤدي إىل تفاقم معاناة الالجئني واملهاجرين عىل الس�احل الجنوبي
للبحر املتوس�ط .ورغم أنه ثبتت صعوبة تنفيذ هذه الخطط يف بعض املناطق
وخاص�ة يف ليبي�ا ،ف�إن كل دول االتح�اد األوروبي ومؤسس�اته يف بروكس�ل
متفقة عىل هذا النهج .وترغب إيطاليا واليونان ودول أخرى مطلة عىل البحر
املتوس�ط وأيضا دول ثرية بعيدة عن س�احل املتوسط مثل أملانيا يف التزام كل
دول االتحاد باستقبال حصة محددة من طالبي اللجوء.
لكن عدة دول أوروبية شيوعية سابقا يف الرشق ترفض الحصص اإللزامية
وتق�ول إن قب�ول اس�تضافة الجئين مس�لمني س�يقوض س�يادتها وأمنها
وتجان�س مجتمعاتها .وترغب ه�ذه الدول بدال من ذلك يف املس�اعدة بتقديم

أموال ومعدات وأفراد للسيطرة عىل حدود االتحاد األوروبي.
وتق�ايض املفوضي�ة األوروبية بالفع�ل بولندا واملجر وجمهورية التش�يك
لعدم اس�تقبالهم الحص�ص الخاصة بهم من طالبي اللج�وء الذين وصلوا يف
أوج أزمة الالجئني عام .2015
وتتض�ارب الحلول املقرتحة يف اآلونة األخرية مما يعني أن األمل ضعيف يف
التوصل التفاق بحلول املوعد املستهدف يف يونيو حزيران.
وتقرتح استونيا الرئيس الحايل لالتحاد األوروبي االلتزام بخطة الحصص
اإللزامي�ة عندم�ا يكون عدد الوافدين كبريا جدا ،م�ع إضافة يشء من املرونة
بس�ن ترشي�ع يقيض بأن نقل طالب�ي لجوء بني دول االتح�اد يجب أن يكون
بموافقة الدولتني املرسلة واملستقبلة لهم.
لك�ن رسع�ان ما وأد دبلوماس�يون من ع�دة دول باالتح�اد األوروبي تلك
الفكرة يف املهد قائلني إنها ال تنطوي عىل مقومات النجاح.
واقرتحت املفوضية األوروبية ،وهي الجهة التنفيذية بالتكتل ،نقل طالبي
اللجوء عىل أس�س إلزامية يف أوقات الهجرة الجماعية ،بينما يكون اس�تقبال
طالبي اللجوء يف الظروف العادية اختياريا.
ويرغ�ب الربملان األوروبي يف إع�ادة التوطني اإللزامي لطالبي اللجوء يف كل
األوقات بغض النظر عن عدد املهاجرين الوافدين.
أما اآلن فتوس�ك نفس�ه ال يؤيد الحص�ص اإللزامية .وقال لق�ادة االتحاد
األوروبي يف مذكرة إنه بات مؤكدا أن الفكرة «تبث الفرقة بش�دة» وأنها «غري
فعالة» .وقال ديميرتيس أفراموبولوس املفوض األوروبي لش�ؤون الهجرة يف
مؤتم�ر صحفي أمس الثالثاء إن مذكرة توس�ك «تق�وض أحد ركائز املرشوع
األوروبي الرئيسية وهي مبدأ التضامن».
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وزارة التجارة
قسم العقود العامة

اعالن

يرس قسم العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخربة
واالختصاص يف مجال تجهيز ال�رز ولديها اعمال مماثلة مع العراق ودول العالم
للمش�اركة يف مناقصة لتجهيز م�ادة الرز بكميـ�ة ( )30000الف طن (ثالثون
أل�ف طن )  %5±كحد أدنى من مادة الرز من كافة املناش�ئ وحس�ب املواصفات
املعتم�دة لــ�دى الرشكة العامـــة لتج�ارة الحبوب والكمية النهائية س�تكون
حس�ب خيار املش�ـرتي وان يكون الدفـ�ع بطريقــة (اعتماد مس�ـتندي ) مع
مالحظـة ماياتي -:
 عىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحص�ول عىل معلومات اضافيةاالستفس�ار عرب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة /مكتب الوزير /قس�م العقود
العامة عىل العنوانين التاليني ( high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.
 ) gov.iqخلال فترة االعالن من تاري�خ (  )2017/12/19-14الس�اعة 8:00
صباح�ا ً بتوقي�ت العراق /بغ�داد ولغاية الس�اعة  2:00ظهرا بتوقي�ت العراق /
بغداد
 س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصةبتاري�خ (  ( )2017/ 12 /17بمكت�ب الوزي�ر  /قس�م العق�ود العامة يف مقر
ال�وزارة الكائ�ن يف بغداد  /املنص�ور  /قرب بناية معرض بغ�داد الدويل  /قاطع
مبنى مكتب الوزير)
 متطلبات التأهيل املطلوبة -:تقدي�م تأمين�ات أولي�ة بموجب خط�اب ضم�ان  Bid Bondأو ص�ك مصدق او
س�فتجة (عىل أن يرد الصك او الس�فتجة طي كتاب رسمي من الرشكة مقدمة
العط�اء ويرف�ق مع العطاء ويذكر فيه إن الصك او الس�فتجة هو تأمينات أولية
تخص املناقصة) لصال�ح الرشكة العامة لتجارة الحبوب صادرة من أي مرصف
عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنس�بة %1من مبلغ العطاء
ويت�م ذكر اس�م و رق�م املناقصة يف التأمين�ات املقدمة عىل أن تك�ون التأمينات
األولية نافـذة ملدة ( )35يـوم ابتدأ» من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات
يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :
أوال  :بالنسبة للرشكات العراقية /
يقدم العطاء موقع ومختوم (النسخة األصلية) .إرفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة األصلية ).ذك�ر العنوان الكام�ل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الربيد االلكرتون�ي  ,النقاط الدالةلس�كن املدي�ر املفوض للرشك�ة ) الغراض املراسلات ضمن املواعي�د املحددة يف
رشوط املناقص�ة على أن يتم إش�عار جه�ة التعاقد بأي تغيري يط�رأ عىل عنوان
الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله .
هوية األحوال املدنية .كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب . بطاقة سكن .هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .تقدي�م واحدة او اكثر من الش�هادات االتية ( ش�هادة تأس�يس الرشكة /عقدتأس�يس /النظام الداخلي للرشكة  /مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تس�جيل
الرشكات يف وزارة التجارة .
 الحس�ابات الختامي�ة الرابح�ة للرشكة مصدق�ة من قبل محاس�ب قانوني ومختومة من قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني .
 االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين )خالل الــ ()10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية
ثانيا ً  :بالنسبة للرشكات العربية واألجنبية :يقدم العطاء موقع ومختوم ( النسخة األصلية) .إرفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة األصلية ).ذك�ر العنوان الكام�ل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الربيد االلكرتون�ي  ,النقاط الدالةلس�كن املدي�ر املفوض للرشك�ة ) الغراض املراسلات ضمن املواعي�د املحددة يف
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد10034 /
التاريخ2017/12/12 :
نرش اعالن
قدم املس�تدعية (س�عدية احمد حسن) طلب اىل
هذه املحكم�ة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة
لزوجه�ا املفق�ود (خال�د محمد حس�ن) والذي
فق�د بتاري�خ  2014/97/1علي�ه واس�تنادا
لقانون رعاية القارصي�ن قررت املحكمة نرشه
بصحيفتين محليتين لغرض التثب�ت من حياة
املفقود  ....مع التقدير
القايض
أنور جاسم حسني
تنويه
كنا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل بالعدد (1551
) يف  2017 / 11 / 12اعالن مديريه زراعه صالح
الدين وقد ورد س�هوا يف ت ( )2يف حقل التخمني
( ) 600دين�ار خط�اء والصحي�ح ( ) 700دينار
ويف ت (  ) 8يف حق�ل املس�احه (  5دونم ) خطاء
والصحي�ح ( 5دونم و  3اول�ك و  38مرت) ويف ت
( )9يف حقل املساحه (3دونم) خطاء والصحيح
(2دونم و21اولك و82مرت ) لذا اقتىض التنويه
فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة  37يف / 6 / 20
 1992واملعنون�ة اىل متوس�طة االم�ال للبن�ات
والصادرة من تربية الرصافة  2 /بأسم  /حسنه
مطرش كريزم فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 1010ش 2017 /
إىل  /املدعى عليه ( يوسف عبد مخلف )
م  /قرار حكم غيابي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد اعاله
واملتضمن الحكم بض�م حضانة االطفال كل من
( اوس تول�د  2010ووهج تول�د  ) 2012الواقع
بين املدعية ( زه�راء ابراهيم صال�ح ) واملدعى
علي�ه ( يوس�ف عب�د مخل�ف ) وملجهولية محل
اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني
محليتين ولك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة
القانونية البالغة ثالثون يوما وبخالفه يكتس�ب
القرار بحقك الدرجة القطعية .
القايض
محمد مطلب عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 1089ب 2017 /
اعالن
إىل  /املدع�ى علي�ه ( بهج�ت عب�د الواح�د
محسن)
اق�ام املدع�ي ( رحي�م نج�م عب�ود ) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة  / 1089ب  2017 /يطل�ب
فيه�ا الزام�ك بتادي�ة مبلغ اربع�ة وعرشون
مليون دين�ار واع�ادة الحال إىل م�اكان عليه
قب�ل التعاقد وملجهولية محل اقامتك يف الوقت
الح�ارض ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتني محليتني اس�تنادا لن�ص املادة 21
من قان�ون املرافعات املدني�ة والحضور امام
هذه املحكمة ي�وم املرافعة 2017 / 12 / 18
وبخالفه س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وفق القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد

رقم املناقصة MOT/ RICE/7/2017 /
رقم التبويب  33 :املوازنة اجلارية
تاريخ اإلعالن2017 / 12 / 14 :

رشوط املناقص�ة على أن يتم إش�عار جه�ة التعاقد بأي تغيري يط�رأ عىل عنوان
الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله .
 تقديم واحدة او اكثر من االش�هادات االتية (ش�هادة تأسيس الرشكة مصدقةم�ن القنص�ل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأس�يس مع نس�خة مرتجمة
باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكات من مكتب اوجهة معتمدة ومختصة /
عقد تأسيس /النظام الداخيل للرشكة /مصدق قانونـــــــــا ً )
الحس�ابات الختامي�ة الرابح�ة للرشك�ة للس�نتني األخريتني مصدق�ة من قبلمحاسب قانوني .
 االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الــ ()10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية
ثالث�ا ً:رشوطعام�ةيجب أن يقدم ممثل الرشكة تخويل رس�مي باملراجع�ة ( موقع ومختوم بختمالرشكة )بالنسبة للرشكات العراقية  ،و مصدق رسميا من قبل السفارة العراقية
يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل الرشكات األجنبية.
تقدم الرشكة ما يثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الرز وتكون مستمرةبنشاطها التخصيص للسنتني األخريتني.
تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن .بام�كان الرشكات الراغب�ة برشاء رشوط املناقصة(الوثيقة القياس�ية ) تقديمطلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة بعد دفع مبلغ ( ) 500,000
دينار « خمسمائة الف دينار غري قابلة للرد .
يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ( مكتب الوزير  /قسم العقود العامة يفمقر الوزارة الكائن يف بغداد  /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدويل  /قاطع
مبنى مكتب الوزير) يف موعد اقصاه (( الساعة  10:00صباحا» بتوقيت العراق
 /بغ�داد م�ن ي�وم االربعاء املص�ادف  2017/ 12 /20وتك�ون العـــروض
ناف�ذة للـــرد لغاي�ة ))2017/ 12 /25ويف حالة تقديم مدة نفاذية اقل س�يتم
استبعاد العطاء
يق�دم العطاء يف ظ�رف مغلق ومختوم مثبت عليه اس�م ورق�م املناقصة ويتموضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزاة  /قسم العقود العامة  ,وان العطاءات
املتاخرة س�وف ترفض  ,وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او
ممثليه�م الراغبين بالحض�ور يف العنوان االتي (مكت�ب الوزير  /قس�م العقود
العام�ة يف مقر ال�وزارة الكائن يف بغ�داد  /املنصور  /قرب بناي�ة معرض بغداد
الدويل) ليوم االربعاء املصادف  2017/12 / 20الساعة  10:00صباحا بتوقيت
بغداد /العراق
ان الوزارة غري ملزمة باوطأ العطاءات .اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق  ،فيعترب اليوم التايل موعدالغلق املناقصة .
على مق�دم العطاء ميلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية ويق�دم ورقيا»ومخت�وم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء و يف حال عدم التزامه بما تتطلبه
الوثيقة القياسية بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده
عىل مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مش�ابها ً للمواصفات الفنية املنصوص عليهايف القسم السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفيه
تطابقه�ا مع املواصفات املطلوبة باإلضافة إىل مل�ئ الحقل (د) يف جدول قائمة
السلع وجدول التسليم يف القسم املشار إلية أعاله .
 بإمكان أيجاد اإلعالن عىل املواقع االلكرتونية للوزارة  www.iraqitic.com :وwww.mot.gov.iq
واملوقع االلكرتوني ملعلومات املناقصات واملشرتيات الدولية
WWW.dgmarket.Com : Dg Market

فقدان
فق�د من�ي وص�ل االمان�ة املرق�م ( )97890يف
 2017/4/27الصادر م�ن الرشكة العامة لتصنيع
الحبوب بمبلغ ( )15،000،000خمسة عرش مليون
دينار باسم ( عبد الله رايض عباس ) عىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار
محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب
العدد/1567 :ش2017/
التاريخ2017/12/12 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /شهاب احمد كاظم
اقامت املدعية حمدية حسين عبدالرسول الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة /1567ش 2017/تطل�ب فيها
الحك�م بتأيي�د الحضان�ة ألطفالها كل م�ن زهراء
واحم�د وارساء وهم بحضانته�ا يف الوقت الحارض
ول�دى ذه�اب املبل�غ اىل املطل�وب تبليغ�ه تبني انه
مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة وحس�ب تأيي�د مختار
املنطق�ة واملجل�س البلدي يف قضاء اب�ي الخصيب.
علي�ه تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتين يوميتني
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ً
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
علما ً ان موعد املرافعة يوم .2017/12/20
القايض  /وسام عبدالحسن عيل
محكمة جنح البرصة
العدد/1143 :ج2015/1
التاريخ2017/12/12 :
اعالن
اىل املتهم الهارب /هيثم شاكر مجيد
حي�ث تبني إنك مجه�ول االقامة والعن�وان ،وكونك
مطلوب ام�ام هذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائية
املرقم�ة /1143ج 2015/1احكام امل�ادة  459من
قان�ون العقوبات ،فقد اقتضى تبليغك بصحيفتني
محليتين بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صباح
ي�وم  2018/2/5لتجيب عن التهم�ة املوجهة اليك
وبخالف�ه س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا ً وفق
القانون.
القايض  /فيصل سلمان عطار
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصيه يف الكوت
العدد /4017ش 2017/
اىل املدعى عليه  /عيل داخل عبد
اقام�ت املدعي�ة االء عبدالحسين ياسين الدعوى
املرقم�ة اعلاه والت�ي تطل�ب دعوت�ك للمرافع�ة
والحك�م باثب�ات حضان�ة االطف�ال كل م�ن زينب
وفاطم�ة وس�جاد ورقية وجن�ات وملجهولية محل
إقامت�ك حس�ب رشح إش�عار مخت�ار منطقة حي
الجهاد واملرفق بكتاب مرك�ز رشطة الجهاد املرقم
 18912يف  2017/12/6علي�ه تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني رسميتني بالحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم  2017/12/19الساعة تاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض
محمد كامل
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصاف�ة
االتحادية
محكمة بداءة الرصافة
العدد /1394ب 2017/
اىل املدع�ى عليهم�ا -1 /اس�عد محم�د حس�ن
الخضريي
 -2عبدالجبار محمد حسن
اق�ام املدع�ي املحاميمزاح�م عبداملجي�د الجبوري
الدع�وى املرقمة اعاله والتي يطالبكما فيها بتأدية
مبلغ ق�دره  100,000,000مائ�ة مليون دينارعن
اتعاب محاماة يف الدعوى املرقمة /1166ب2014/
واملقام�ة من قبل املصرف دار السلام وملجهولية
محل إقامتكما حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ عليه
تقرر تبليغكمااعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة عىل موع�د املرافعة
املواف�ق  2017/12/21وعن�د ع�دم حضوركما او
ارس�ال من ين�وب عنكما قانونا س�تجري املرافعه
بحقكما غيابيا وعلنا ووفق االصول
القايض
ملياء حسني خليل

مدير قسم العقود العامة
يف وزارة التجارة

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
العدد/81 :س2017/
الهيأة االستئنافية
اىل/املستأنف عليه االول /أحمد عويد منشد
م/اعالن
بناءا على الدع�وى البدائية املرقم�ة /2479
ب 2016/املقام�ة ض�دك من قبل املس�تأنف
حيدر عبد نجف امام محكمة بداءة النارصية
والتي يدعي فيها بانه سبق وان قررت مديرية
تنفي�ذ النارصي�ة بتاري�خ  2014/8/7حجز
الس�يارة املرقم�ة  20893ذي قار/فح�ص
مؤق�ت نوع هين�و اللون ازرق رقم الش�ايص
 GD2HKA50031باس�م املدي�ن الحائ�ز
احمد عويد منش�د واملالك قحطان هاشم عبد
كاظ�م الس�تحصال الدي�ن البالغ مائ�ة واثنا
عرش مليون دينار ضم�ن االضبارة التنفيذية
املرقم�ة 2014/1184وبتاري�خ 2016/3/8
قررت مديرية تنفيذ النارصية رفع الحجز عن
الس�يارة املذكور اعاله وحسب كتاب مديرية
مرور النارصية املرق�م  4811يف 2016/3/1
واملتضمن عائدية السيارة للمالك الجديد دنان
جه�ف رمث�ان بالرقم  10792وملا اس�تعملت
مديري�ة تنفيذ النارصية ح�ول تاريخ تحويل
الس�يارة اعاله اتض�ح ان تاري�خ تحويلها يف
 2014/8/31حس�ب كت�اب مديري�ة م�رور
النارصي�ة املرق�م  21330يف 2016/5/24
وبذل�ك ف�ان تاريخ حج�ز الس�يارة كان قبل
تحوي�ل ملكيتها وطلب دعوت�ك وبقيه املدعي
عليهم للمرافعة والحك�م بعدم نفاذ الترصف
بالس�يارة املذك�ور كم�ا طلب وض�ع الحجز
عليه�ا ،اص�درت محكم�ة ب�داءة النارصي�ة
بتاريخ  2016/12/25وبعدد اضبارة /2479
ب 2016/حكم�ا قضى ب�رد دع�وى املدع�ي
(املستأنف)وقد استأنف املدعي الحكم املذكور
امام هذه املحكمة وس�جل طعنه االس�تئنايف
بالع�دد اعلاه وبتاري�خ  2017/3/2وبع�دد
/81س 2017/ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تأييد
الحك�م البدائي املس�تأنف املذك�ور اعاله وقد
ت�م الطعن به تمييزا من قبل املس�تأنف وورد
منقوضا بالقرار التمييزي املرقم /3121الهياة
االس�تئنافية 2017/يف  2017/5/22واتباعا
للقرار التميزي املذكور اصدرت هذه املحكمة
بتاري�خ  2017/9/20وبعدد /81س2017/
حكما قىض بتأييد الحكم البدائي املش�ار اليه
اعاله وقد تم الطعن بالقرار االستئنايف تمييزا
م�ن قب�ل املس�تأنف وورد منقوض�ا بالقرار
التميي�زي املرق�م /1294الهياة االس�تئنافية
منق�ول  2017/يف  2017/10/30وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك
قانونا يف موعد املرافعة املوافق 2017/12/21
الس�اعة التاس�عة صباحا س�تجرى املرافعة
بحقك حضوريا وعلنا وفق االصول .
القايض /حسني عيل صيهود
رئيس الهياة االستئنافية يف ذي قار
مديرية شؤون احوال ذي قار
العدد 1559 :
إعالن
بن�اءا لطلب املدع�ي حامد كامل جبر والذي
يطل�ب من خالل�ه تس�جيل لقبه م�ن الفراغ
اىل الي�ارسي واس�تنادا ألحكام امل�ادة  24من
قانون البطاقة الوطنية  3لس�نة  2016تقرر
نرش طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق
االعرتاض عىل الطل�ب مراجعة املديرية خالل
عشرة أيام يوم�ا من تاريخ النرش وبعكس�ه
سينظر يف الطلب وفق القانون .
العقيد
مدير شؤون األحوال املدنية يف ذي قار
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TENDER NO:- MOT /RICE/7/2017
CLASSIFICATION NO. : 33 CURRENT BUDGET
DATE: 14/12/2017

MINISITRY OF TRADE
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT

ADVERTISEMENT

auditor
. Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a
similar trade dealings supported
by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions:
-representative of a company should present officially certified
authorization for their representation( signed and stamped by the
company>s stamp) and regarding the representative of foreign companies
, it should be officially certified authorization by Iraqi embassy in the
country of the company .
& -the bidders has to submit a proof of its previous dealing with export
import rice and is continuing its specialized activity for the last two years.
-the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement
costs.
- Companies who are willing to participate in this tender , they have to
visit the General Contracts Department in the head quarter of Ministry Of
Trade/ located in Baghdad , Al-Mansour – near Baghdad International
Fair, and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against
nonrefundable amount of 500 000 Iraqi diners.
-The bids to be delivered to the following address (General Contracts,
Department at the Ministry
Of Trade / Minister>s Office section in Al-Mansor City nearby Baghdad
International Fair ) at the
specified date (10:00 am BLT ON 20 /12 /2017 ).and offers valid to
reply up to 25 / 12 /2017
Any bid with shorter validity shall be disregarded
- Bidder to submit full detailed offer in a closed envelope sealed with the
stamp of the company>s’name, and marked with the tender no.& name.
These offers must be put in the tenders box in the head quarter of MOT/
General Contracts Department
Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of
bidders or their official
representatives who are willing to attend this process at the following
address (General
Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister>s Office
section in Al-Mansor
City nearby Baghdad International Fair ) at the specified date (10:00 AM
ON 20 / 12 /2017.
Note :
-Ministry of Trade is un obliged to accept the lower prices.
-If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday
in Iraq, then the closing date will be on the next day
-The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be
submitted in paper and sealed with the original stamp of the bidding
company . in case the bidder un fulfilled with the requirement of the 4th
part mentioned above , he will be disregarded.
-The bidder has to submit a similar table of technical specification set
forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with
the required specifications in addition to fill column (H) in the list of
commodities & schedule of delivery table in the part mentioned above
advertisement can be founded in MOT»S Websites:
-websites: www.iraqitic.com & www.mot.gov.iq
-and dg Market- tenders& Procurement Worldwide:www.dq markt.com

Acting for Manager Of General Contracts Department
Ministry Of Trade
محكمة بداءة النارصية
العدد/2521 :ب2017/
إعالن
اىل/الشخص الثالث/مأمون حميد رايض
بن�اء على الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة أعلاه
واملقام�ة ضدكم م�ن قبل املدع�ي انور حميد
رايض وملجهولي�ة مح�ل إقامتك ق�رر تبليغك
إعالنا بواسطة صحيفتني محليتني عىل موعد
املرافعة املوافق  2017/12/18ويف حالة عدم
حض�ورك أو من ين�وب عنك قانونا س�تجري
املرافعة بحقكم غيابيا ووفق األصول .
القايض /عادل خلف جاسم
محكمة بداءة النارصية
العدد/2249 :ب2017/
إعالن
اىل/املدعى عليه/حميد شهاب احمد
بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة أعاله واملقامة
م�ن قبل املدعي احمد س�عد فائ�ز بخصوص
بيع س�هامه يف العقار تسلسل 43284 /110
جزيرة ببدل قدره ثالثة وتسعون مليون دينار
عراق�ي وملجهولية مح�ل إقامتك قرر تبليغك
نرشا بواسطة صحيفتني محليتني عىل موعد
املرافعة املوافق  2017/12/20ويف حالة عدم
حض�ورك أو من ين�وب عنك قانونا س�تجري
املرافعة بحقكم غيابيا ووفق األصول .
القايض /ازهر عيل فرج
مديرية تنفيذ النارصية
رقم الضبارة 2017/545
اىل/املنفذ عليه/يوسف محمد جواد
إعالن
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خلال مديرية
تنفيذ البياع بالع�دد  1164يف 2017/10/11
بان�ك مجهول مح�ل اإلقامة وليس لك موطن
دائ�م أو مؤقت أو مخت�ار يمكن إجراء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة  27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغك إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ
النارصي�ة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي
اوصاف املحرر
-----------قرار محكمة الب�داءة بالعدد /756ب2016/
يف 2016/4/82
قرار فرض التس�وية بواقع  1500000مليون
وخمس�مائة الف دينار من السيد املنفذ العدل
يف  2017/12/5شهريا .
محكمة بداءة الشطرة
العد/993 :ب2017/
اىل/املدعى عليه /مهدي جاسم كويجه
م/تبليغ
لدعوى املنظورة ام�ام محكمتنا واملقامة من
قبل عبد الحسين نارص حسني والتي يدعوك
فيه�ا للمرافع�ة والحكم علي�ك بتأديتك مبلغا
قدره خمس�ون مليون دينار عن بذور زراعية
وابق�ار وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد
املرافعة يوم  2017/12/21التاس�عة صباحا
وعلي�ك الحض�ور او م�ن ين�وب عن�ك قانونا
وبخالفه س�وف تجرى املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون.
القايض /ثامر حسن كشاش

Iraqi Ministry Of Trade( MOT ), General Contracts, Department, is pleased
to invite the qualified and experienced companies who have experience in
supplying rice and have similar trading deals With Iraq and Countries of World
to participate in a tender for purchasing the quantity of (30,000) mt ±5% in
minimum of rice from all origins according to the specifications adopted by
Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer .
.Payment will be effected by LC.
The following should be noted :
-The qualified companies who want to obtain additional information should
@contact (General Contracts, Department) via it>s official e-mails ( high_mot
yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ) during the official working days of Tender
period from(14-19/12/2017 ) between 08:00 am/BLT -2 :00 pm /BLT
A conference will be held on 17/ 12 /2017 in (General Contracts Department
at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby
Baghdad International Fair ) to answer the inquiries of the participants in the
tender
-The requisite qualification requirements:
•Offers must be accompanied by a bid bond or a certified check or bill of
exchange provided that check or bill of exchange should be submitted attached
to an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This
letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond
) related to the said tender) issued through any Iraqi bank ( inside Baghdad
depended by central bank of Iraq that mention the name & number of the
above tender at the rate of 1% of the bid>s value issued by the bidder only in
favor of Grain Board Of Iraq. Bid bond must be valid for (35 days) starting from
offers validities> expiry date .
Document Required From Iraqi Companies
- offer should be signed & stamped ( original copy ) .
- purchase bill of tender ( original copy ) .
-mention the full details of the company address ( phone no . e- mail address
– indicative points of the home address for the company>s commissioner( The
Standard Bids) director provided that the company should notify the contracting
party of any change in it>s address within 7 days of the date of change.
-Id .
-Habitation Card .
-A letter of no objection from the state authority of taxes.
- Valid Trade Chamber ID ..
-Submitting one or more of the following documents :Incorporation Certificate/
Foundation Contract / The Company>s Internal System, Certified Recently By
Companies Recorder Directorate In Ministry Of Trade .
- Earninq profit Final financial statement for the last two years authenticated
by an auditor and certified by the Iraqi accountants and auditors union.
Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a similar
trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties
Document Required From Arabic And Foreign Companies
-Offer should be signed & stamped ( original copy ) .
-Purchase bill of tender ( original copy ) .
– -Mention the full details of the company address ( phone no .
e-mail
address – indicative points of the home address for the company>s commissioner
director ) provided that the company should notify the contracting party change
in it>s address within 7 days of the date of change.
-Submitting one or more of the following documents : incorporation certificate
legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation
in addition with a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or
specialized & adopted section / foundation contract / the company>s internal
system , legally certified
- Earninq profit final financial statement for the last two years certified by an

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /28 :تسجيل مجدد2017 /
التاريخ 2017/11/28
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبيت العائدي�ة قرارها بتاريخ
 2017/11/28استنادا ملحرض تثبيت العائدية
املؤرخ يف  2017/11/28والذي يقيض بتثبيت
عائدية العقار املرقم ( )2604محلة (رشادية)
جنس العقار (دار) ويف االضبارة املرقمة (/28
تسجيل مجدد )2017 /بتسجيله باسم طالبي
التسجيل املجدد العراقيني (مدينة مهدي اسود
ورحيم وغانم ومكي وشكرية وسمرية وامرية
وانعام وبرشى وليىل ونجيحة وفاطمة وزينب
اوالد وبنات شاكر حريب)
وفقا الحكام املادة ( )49من قانون التس�جيل
العق�اري رق�م ( )43لس�نة  1971املع�دل لذا
نعلن القرار اعاله بواسطة نرشه يف صحيفتني
محليتني يوميتين فعىل من لديه اعرتاض عىل
القرار املذكور خالل مدة االعالن البالغة ثالثون
يوم�ا من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف
املحلية تقدي�م اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة
اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية
خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار
من رئاسة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن
عىل القرار املذكور لديها فس�وف يكون القرار
قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش مديرية
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتسجيل العقار
وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئي�س لجنة تثبيت العائدي�ة يف محكمة بداءة
الكوفة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
املختصة بنظر الدعاوى التجارية
الدعوى /44 /تجارية 2017/
التاريخ 2017/10/31
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل عبد الله فرمان سلمان
املدير املفوض لرشكة املنة اضافة لوظيفته)
اقام املدعي املدير العام للرشكة العامة للسمنت
العراقي�ة  /اضافة لوظيفت�ه الدعوى البدائية
املرقمة اعاله ضدك والت�ي يطلب فيها الزامك
بتاديتك مبلغا مقداره ( )291,415,216,500
مائت�ان وواح�د وتس�عون ملي�ون واربعمائة
وخمس�ة عرش الف ومئتان وستة عرش دينارا
وخمس�مائة فلس�ا عن رواتب ش�هر حزيران
وش�هر تموز وش�هر اب وش�هر ايلول وشهر
ترشين الثاني وش�هر كان�ون االول (فروقات
استقطاعات للمنتسبني) وحسب العقد املرقم
 4987يف  2013/6/23ولثب�وت مجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
(امري عبد الحافظ جابر) بتاريخ 2017/5/8
واش�عار مخت�ار منطقة حمزة ال�ديل (صالح
حمزة ال�ديل) يف  2017/5/8ل�ذا تقرر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور
ام�ام هذه املحكمة يوم  2018/2/6الس�اعة
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5905 :ش2017/4
التاريخ 2017/12/13 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /حمزه حيدر جاسم
اقامت املدعية (االء س�اجد محمد) الدعوى بالعدد
/5905ش 2017/4امام هذه املحكمة وموضوعها
نفقة ماضية ومستمرة للمدعية ومستمرة لالوالد
(حيدر ورسى ) وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي القاسم
 /النجف قررت املحكمة تبليغك بخصوص الدعوى
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتين وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف
موعد املرافعة القادم املواف�ق يوم 2017/12/24
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1550 :ج2017/
التاريخ 2017/12/12
اىل  /رئاس�ة محكمة استئناف النجف االتحادية /
قسم الشؤون املالية
نرس�ل اليكم نسخة من قرار الحكم الغيابي املرقم
(/1550ج )2017/يف  2017/11/27راجين نرش
تبليغه بصحيفتني يوميتني محليتني
القايض
عدنان كريم عبد عيل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7673 :ش2017/4
التاريخ 2017/12/13 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /عيل حسني علوان
اقام�ت املدعية (اش�واق طال�ب مه�دي) الدعوى
بالع�دد /7673ش 2017/4ام�ام ه�ذه املحكمة
وموضوعه�ا تايي�د حضان�ة االوالد كل من (رقية
وابو الحس�ن) وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي امليالد /
النج�ف قررت املحكمة تبليغ�ك بخصوص الدعوى
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتين وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف
موعد املرافعة القادم املواف�ق يوم 2017/12/20
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4173 :ب2017/2
التاريخ 2017/12/11 :
اىل  /املدعى عليه (عالء جاسم حمزه)
اق�ام علي�ك املدعي (جواد س�لمان اس�د) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /4173ب 2017/2والذي يطلب
فيها الحكم بتاديتك ل�ه مبلغا قدره (14789250
دين�ار) عن االقس�اط التي دفعها املدع�ي املذكور
(كفيلك) عن اس�تالم الس�يارة املرقم�ة 515060
بغ�داد ن�وع اف يو من مصرف الرافدين فرع حي
االمير لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واشعار مختار الجديدة 3د املختار
جواد كظ�وم العاب�دي عليه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم  2017/12/19وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
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اخلطوط اجلوية تسجل زيادة يف عدد الرحالت خالل تشرين الثاني

بعد استبعاد دام « »37عاما ..وزير النقل يعلن تسجيل املوانئ يف سجالت املنظمة البحرية العاملية
المستقبل العراقي /عادل الالمي

تزامن�ا م�ع االنتص�ارات الكبيرة التي
حققته�ا الق�وات االمني�ة والحش�د
الشعبي ،أعلن وزير النقل كاظم فنجان
الحمامي عن إنجاز كبري يتمثل بتسجيل
الرشك�ة العام�ة للموان�ئ العراقي�ة يف
سجالت املنظمة البحرية العاملية بعد ما
استبعدت منذ عام .»1980
وق�ال الحمام�ي ان وزارة النق�ل تحقق
الي�وم انج�ازا اخ�ر يف املوان�ئ العراقية
عبر تس�جيلها يف س�جالت املنظم�ة
البحري�ة العاملية ،مبين�ا ان «هذا القرار
ج�اء بموجب مطابقة املوان�ئ العراقية
للمعايير الدولي�ة القياس�ية وبناء عىل
الحمل�ة التي ت�م اطالقها من�ذ أكثر من
ثالثة أشهر.
واض�اف ان�ه «س�يرسي االعتراف عىل
جمي�ع الواجه�ات البحري�ة الت�ي ل�م
يش�ملها التس�جيل يف ضوء املنهج الذي
اعدته ال�وزارة ضمن خطتها للس�نوات
القادمة».
من جهتها ،اعلنت هيئة القرض الياباني
التابع�ة للرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق
ع�ن اكتمال مرشوع احواض الرتس�يب
.»1A.PKG
وقال مدير عام الرشكة رياض س�وادي
ان «ه�ذا املشروع يع�د االول ضم�ن
املش�اريع الس�بعة الواقع�ة يف الضف�ة
الرشقي�ة املقابل�ة ملين�اء خ�ور الزبير
بطاقة اس�تيعابية ح�وايل  9مليون مرت
مكعب وبطول س�دات ترابية  8500مرت
مع طريق واص�ل للحوض بطول 2400
متر من جهة البر مع رصي�ف لزوارق
الحفر بواجهة بحرية  15مرت وطول 53

رشكتان إماراتيتان تستأنفان رحالهتام
عرب املجال اجلوي العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي

مرت».
واضاف س�وادي «كما ويتضمن حوض
النف�اض انابيب ترصيف بعدد خمس�ة
انابيب بطول  12مرت لكل أنبوب».
وبني «اكمال االعم�ال االرضية للرصيف
الخدم�ي للحف�ارات  ،1B.PKGالواق�ع
على قناة خ�ور الزبري بط�ول  250مرت
وبع�رض  150متر م�ع طري�ق واصل
للرصيف بطول  678مرت مع سياج أمني

املنافذ احلدودية تضبط شاحنة حمملة بمليونني غطاء
معدين خمالفة للضوابط بمنفذ سفوان

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ،عن «ضبط ش�احنة محمل�ة بمليونني غطاء
معدني مخالفة للضوابط بمنفذ سفوان الحدودي».
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إنه «تم ضبط
ش�احنة محملة بمليونني غطاء معدني غري مس�توفية للشروط الكمركية يف
منفذ سفوان الحدودي».
وأضافت ،أن «املس�تورد حاول تهريب الش�احنة بالتعاون مع موظفي الهيئة
العامة للكمارك يف املنفذ» ،مبينة أنه «تم إحالة امللف واملتهمني إىل القضاء.

الكهرباء تشكل خلية إدارة أزمة الطاقة
الكهربائية خالل فرتة محل الذروة الشتوية
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الكهرباء عن تش�كيل خلية إدارة أزم�ة الطاقة الكهربائية خالل
فرتة حمل الذروة الش�توية.وذكر بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،انه «تنفيذا ً
لتوجيهات وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي ,تم تشكيل خلية ادارة ازمة
الطاق�ة الكهربائي�ة خالل فرتة حمل الذروة الش�توية ,برئاس�ة وكيل الوزارة
لش�ؤون االنتاج واملش�اريع عادل كاظ�م جريان ,وعضوية كل م�ن مدير عام
دائرة انتاج الطاقة الكهربائية ماجد مهدي حنتوش ,وعضوية مدير عام دائرة
التخطيط والدراس�ات عالء الدين صيهود ش�نان ,وعضوية مدير عام املديرية
العام�ة للمش�اريع الغازية يارس فرحان كزي�ر ,وعدد من معاون�ي املديريات
واملهندسني املختصني يف مجال الطاقة الكهربائية».واضاف ان «تشكيل اللجنة
ج�اء ملتابعة عمل محطات االنتاج ومعدالت احم�ال تجهيز الطاقة الكهربائية
للمواطنني يف وقت حمل الذروة الشتوية ,وكذلك متابعة اعمال صيانة الوحدات
التوليدية يف املحطات االنتاجية الس�تمرارية عمل املنظومة الكهربائية بش�كل
مستمر ,اىل جانب معالجة اي خلل فني يف تلك الوحدات بالرسعة املمكنة .

الزراعة متنع استرياد البطاطا من الدول كافة
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الزراع�ة يف الحكوم�ة االتحادي�ة عن «إيقاف اس�ترياد محصول
البطاط من املنافذ الحدودية كافة».
وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد النايف يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
انه بناء عىل املعطيات االنتاجية والدعم الذي تقوم به وزارة الزراعة للمزارعني
والفالحين من بذور واس�مدة ومبيدات ومس�تلزمات زراعية والذي افضت
نتائج�ه اىل زي�ادة االنت�اج الزراع�ي كما ونوعا و س�اهم يف وف�رة العديد من
املنتج�ات الزراعي�ة املحلي�ة ومنها محص�ول البطاطا و ال�ذي زادت وفرته يف
االس�واق املحلية يف االيام القليلة املاضية» .وأضاف انه «من اجل حماية املنتج
املحيل حصلت املوافقة عىل منع استرياد محصول البطاطا من املنافذ الحدودية
كاف�ة واعتبارا م�ن تأري�خ .»/٢٠١٧/١٢/١٢ودع�ت وزارة الزراعة الجهات
ذات العالقة كافة بألزام تنفيذه واملس�اهمة الفاعلة يف حماية املنتج الزراعي
املحيل.

بط�ول اكث�ر  1000مرت وأربع ش�وارع
داخلية مع بوابة بعرض  8مرت.
وكما س�يتم خالل املرحلة الثانية اكمال
الرصي�ف الخدمي للحف�ارات العمالقة
بواجه�ة  500متر ويس�توعب ارب�ع
حف�ارات بوق�ت واح�د وه�و املرشوع
الثاني املس�مى  4.PKGوال�ذي يتضمن
كذل�ك رصي�ف نفط�ي يف خ�ور الزبير
بواجه�ة  340متر حيث تم�ت اإلحالة

عىل اح�دى الشركات اليابانية ( رشكة
متسوبييش ) والهيئة بقيد اعداد مسودة
ذلك العقد».
من جان�ب آخر ،اعلن�ت الرشكة العامة
للخط�وط الجوي�ة العراقية تس�جيلها
زي�ادة ملحوظ�ة يف ع�دد الرحلات
واملس�افرين خالل ش�هر ترشين الثاني
من الع�ام الح�ايل بمختل�ف القطاعات
الداخلية والخارجية».

وق�ال مدير عام الرشك�ة مريان فريد ان
«ع�دد الرحالت بلغ  845رحلة يف محطة
مط�ار بغ�داد ال�دويل وبواق�ع 86488
مسافر مغادر يف حني بلغ عدد املسافرين
القادمني  87548مسافر «.
وبين فريد :انه م�ن املتوق�ع ان ترتفع
ه�ذه االع�داد بع�د الخدم�ات الجديدة
الت�ي اطلقتها الرشك�ة يف مجال الحجز
االلكرتون�ي والخدم�ات االخ�رى الت�ي

أعلن�ت رشكتا طيران اإلمارات وفلاي دبي ،اس�تئنافهما تس�يري رحالتهما
الجوية عرب املجال الجوي العراقي.
يذك�ر أن الق�رار أتى بعد يومني م�ن إعالن العراق النصر يف حربه ضد تنظيم
“داعش”.وقالت متحدثة باس�م رشكة “طريان اإلمارات” يف بيان إلكرتوني ان
“الرشكة استأنفت استخدام املجال الجوي العراقي”.
وأضاف�ت املتحدث�ة ان “طيران اإلمارات تراج�ع عملياتها الجوي�ة بانتظام،
بم�ا يتم�اىش مع توجيهات الس�لطات والجه�ات التنظيمية” ،مشيرة اىل ان
“اعتب�ارات السلامة واألمن وكفاءة التش�غيل ،س�تظل دائم�ا يف املقدمة عند
تخطيط مسارات الرحالت”.
بدوره�ا ،قال�ت متحدثة باس�م رشك�ة “فالي دب�ي” يف بيان لها انه�ا “بدأت
باس�تخدام الجزء الرشقي من املجال الج�وي العراقي مجددا يف الـ  28ترشين
الثاني ،والذي يشمل غالبا رحالت إىل رشق أوروبا وتركيا”.
وتابع�ت انها “اجرت جميع التقييمات الالزم�ة املتعلقة باملخاطر واألمن قبل
البدء يف عبور تلك األجواء”.ويعتقد أن يس�اعد استخدام املجال الجوي العراقي
رشكتي طريان اإلمارات وفالي دبي عىل توفري تكاليف وقود من خالل تقليص
س�اعات الطيران ،إضاف�ة إىل مس�اهمته يف تخفي�ف ازدحام املج�ال الجوي
يف املنطقة.وكان�ت بع�ض رشكات الطيران أوقف�ت رحالتها ف�وق العراق يف
العام  2014لدواعي السلامة بس�بب الرصاع هناك ،بعد إسقاط طائرة تابعة
للخطوط الجوية املاليزية رشقي أوكرانيا يف العام ذاته.
يقدمه�ا الناق�ل الوطن�ي للمس�افرين
ً
فضلا عن اقرتاب موس�م اعياد
الك�رام
رأس الس�نة امليالدي�ة وق�رب انطلاق
رحالت نقل املعتمرين اىل الديار املقدسة
.وذكر ان «ه�ذا النجاح يعزى اىل افتتاح

خط�وط جوية جدي�دة مع ع�دة بلدان
كان اخره�ا فت�ح خطوط مب�ارشة مع
اوكرانيا وروسيا وبلدان اخرى ساهمت
بشكل ايجابي بتقديم تسهيالت للجالية
العراقية املتواجدة يف تلك الدول .

التجارة تبحث آلية جتهيز العوائل يف نينوى وتوفري احلبوب للمطاحن العاملة باملحافظة الربملان يطالب باستمرار
بغداد /المستقبل العراقي
الدعم الدويل يف حتقيق
استقرار املناطق املحررة
توفري الحبوب الالزمة النتاج الحصة
املكلفة بانتاجها مطاحن نينوى التي
اعيد تش�غيلها بعد تحرير املحافظة
م�ن س�يطرة عصاب�ات داع�ش
االرهابية».
م�ن جانب اخر اش�ار ياسين اىل ان
«لجنة مشتركة من وحدات الرقابة
والس�يطرة النوعية يف ف�رع تصنيع
الحب�وب بالنج�ف وممث�ل دائ�رة
الرقاب�ة التجاري�ة باملحافظة اجرت
عملية الجرد للمطاح�ن العاملة بعد
اكماله�ا طحن وتوزي�ع مخصصها
من الحص�ة الثامنة لوكالء محافظة
النجف وانجاز الكمية املقررة لحصة
وكالء محافظة االنبار.

بحث�ت الرشك�ة العام�ة لتصني�ع
الحب�وب يف وزارة التج�ارة آلي�ة
تجهي�ز العوائل والنازحين يف نينوى
وتوفري الحب�وب للمطاح�ن العاملة
باملحافظة».
واض�اف مديرع�ام الرشك�ة ط�ه
ياسين عب�اس خلال لقائ�ه بمدير
ف�رع الرشك�ة يف نين�وى يف بي�ان
تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،انه «تم
خلال اللق�اء اس�تعراض مس�توى
تنفيذ الخطة التس�ويقية باملحافظة
ونسب تجهيز الطحني ضمن الحصة
الش�هرية املقررة فضالًعن مناقش�ة

كربالء تطلق  1200درجة وظيفية للرتبية
كربالء  /المستقبل العراقي
اعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربالء املقدس�ة عيل
املالك�ي ع�ن «أطلاق  ١٢٠٠درجة وظيفي�ة عىل مالك
تربية املحافظة للمعلمني واملدرسني.
وق�ال املالك�ي يف حديث تابعت�ه «املس�تقبل العراقي»،
ان املجل�س واف�ق على محرض اجتم�اع لجن�ة الرتبية
واملتضم�ن إطلاق التعيينات على املالك الدائ�م وكذلك

التعيين املجاني وحس�ب حاج�ة مديري�ة الرتبية وفق
للرشوط».
وبين أن «من بني النق�اط التي وضعته�ا اللجنة كانت
كاآلتي -١عىل مديرية الرتبية اختيار النسبة بني الذكور
واإلناث وفق الحاجة الفعلية -٢مسقط رأس املتقدم او
وال�ده يكون  ١٠نق�اط -٣خريج ع�ام  ٢٠١٠فما دون
( )١٠نقاط».واضاف «بالنسبة لقضاء عني التمر نّ
يعي
وف ح�ال عدم وج�ود االختصاص
م�ن س�كنة القضاء يِ

املطل�وب يعني اخر م�ن اختصاص املعل�م الجامعي او
الكليات الساندة».
واشار املالكي اىل انه «تمت املوافقة عىل إطالق التعيينات
بصفة بش�كل مجاني وملديرية الرتبي�ة الحق يف اختيار
العدد املطلوب لسد النقص الحاصل يف املدارس».
وكشف نائب رئيس املجلس ستكون هناك لجنة خاصة
الس�تقبال املتقدمني عىل التعيني يف مديرية الرتبية تعلن
يف وقتها.

رئيس الوزراء يشيد بمحافظة واسط ويدعو إىل تعميم محلة «الوفاء»
المستقبل العراقي /الغانم
اشاد رئيس الوزراء حيدر العبادي
بجهود محافظة واسط الخدمية
وطال�ب بتعميم حملة ( الوفاء )
التي أطلقتها املحافظة».
وأفاد مصدر إعالمي يف املحافظة
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«رئيس ال�وزراء حي�در العبادي
هات�ف محافظ واس�ط محمود
عب�د الرض�ا ملا طالل واش�اد

بجه�وده املميزة يف تفعيل عجلة
العمل واالعمار يف املحافظة رغم
ع�دم وجود تخصيص�ات مالية،
ويع�د محافظة واس�ط متميزة
على باقي املحافظ�ات ،داعيا ً اىل
تعمي�م تجربة حمل�ة ( الوفاء )
على املحافظ�ات االخ�رى ،.كما
وعد العبادي بزيارة املناطق التي
شملتها الحملة».
واض�اف «كم�ا وت�م تكلي�ف
محافظ واسط الحقوقي محمود

عب�د الرضا ملا طالل برئاس�ة
لجنة املحافظات يف اللجنة العليا
لنقل الصالحي�ات اىل الحكومات
املحلية» .
واشار اىل ان « املحافظ مال طالل
وج�ه رس�الة اىل رئي�س الوزراء
يشير فيه�ا اىل جه�ود االجهزة
الخدمي�ة يف قض�اء الصوي�رة
بتطوي�ر وتـأهي�ل الش�وارع
الرئيس�ية يف القض�اء بالجه�ود
الذاتية .

بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب رئيس مجل�س النواب س�ليم
الجب�وري ،باس�تمرار الدع�م ال�دويل
لإلرساع يف ه�ذا االم�ر وتحقيق االمن
واالستقرار باملناطق املحررة.
وأف�اد بي�ان ملكتبه ،تلقته»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «الجبوري اس�تقبل يف
مكتب�ه ببغداد مس�اء الي�وم الثالثاء،
الس�فري اإليط�ايل يف الع�راق مارك�و
كارنيل�وس ،وج�رى خلال اللق�اء
بح�ث العالق�ات الثنائية بين البلدين
الصديقين وتعزيزه�ا بم�ا يخ�دم
مصلحة الش�عبني ،وس�بل اس�تمرار
التعاون ودعم املجتم�ع الدويل للعراق
ملرحلة ما بعد داعش اإلرهابي».
واكد الجبوري خالل اللقاء ان» العراق
مقبل عىل مرحل�ة مهمة بعد القضاء
عىل عصابات داعش االجرامية تتثمل
بإعمار املناطق املدمرة جراء العمليات
العسكرية والعمل عىل اعادة النازحني
ملناطقه�م ضم�ن خط�ط وتوقيتات
مح�ددة» ،مطالبا» باس�تمرار الدعم
ال�دويل لإلرساع يف ه�ذا االمر وتحقيق
االمن واالستقرار باملناطق املحررة».
واضاف أن» العراقيني بحاجة إىل دعم
ومس�اندة املجتم�ع ال�دويل خصوصا
يف دع�م املل�ف االغاث�ي واإلنس�اني»،
مثمن�ا» دور ايطاليا وجهودها ضمن
التحال�ف الدويل لدعم الع�راق يف كافة
املجاالت».
م�ن جانب�ه اع�رب الس�فري االيطايل
ع�ن حرص بالده عىل دع�م العراق يف
املرحل�ة املقبل�ة والعمل على تطوير
س�بل التعاون بني البلدين عىل جميع
االصعدة.

النفط ترحب برشكة «قطر للبرتول» لالستثامر والتطوير بمجال النفط والغاز
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف وزير النف�ط ،ع�ن رغبة رشكة
قط�ر للبترول باالس�تثمار وتنفي�ذ
املش�اريع التطويري�ة يف قطاعات الغاز
واالس�تخراج والتصفية والبنى التحتية
والبرتوكيمائيات» .
جاء ذل�ك خالل لق�اءه بوزي�ر الطاقة
القط�ري محم�د الس�ادة والرئي�س
التنفي�ذي لرشك�ة قطر للبرتول س�عد
رشيده الكعبي عىل هامش اجتماعات
منظمتي اوبك وأوابك التي عقدتا مؤخرا
يف فينا والكويت عىل التوايل «.
وق�ال وزير النف�ط جبار علي اللعيبي
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»،

ان «الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة قط�ر
للبرتول سعد الكعبي أبدى رغبة رشكته
باالستثمار وتنفيذ املشاريع التطويرية
يف القط�اع النفط�ي العراق�ي بالتعاون
والرشاكة واالئتالف مع الرشكات العاملية
املتخصص�ة « .وتابع الوزير انه وعدهم
بتوفري جمي�ع االمكاني�ات ومتطلبات
نجاح عمله�م يف الع�راق» .واضاف انه
«يرحب برشكة قط�ر للبرتول يف العراق
وبجمي�ع الرشكات العربي�ة واألجنبية
الراغبة يف االس�تثمار وتنفيذ املش�اريع
التطويرية يف قطاع النفط العراقي الذي
أصبح بيئة استثمارية واعدة تستقطب
االستثمارات والرشكات العاملية الرصينة
 ،وان الع�راق يعم�ل على توفير س�بل

نجاح عمل الشركات العاملية والتعاون
معها بهدف تحقي�ق االهداف واملصالح
املشتركة  ،الفت�ا اىل ان الع�راق وبع�د
اعالن يوم النرص يعمل عىل اس�تقطاب
االس�تثمارات العاملية لتطوير الصناعة
النفطي�ة والغازي�ة وقط�اع التصفي�ة
والبن�ى التحتية وبما يحقق اعىل مردود
اقتص�ادي للعراق».وكانت وزارة النفط
ق�د وجهت الدعوة مؤخ�را اىل الرشكات
العاملية للمشاركة يف االستثمار وتطوير
( ) 9رق�ع وحق�ول حدودي�ة م�ع كل
م�ن اي�ران والكويت  .فضلا عن وجود
مناقص�ات اخرى يف قطاعات اس�تثمار
الغاز واالس�تخراج والتصفي�ة والحفر
واألنابيب والبنى التحتية وغريها.
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مجهورية العراق /وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية  /رشكة عامة
البرصة – الزبري  -الربجسية
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اىل  /رشكات احلامية االمنية

اعالن مناقصة 3 / IDC Tender/ 2017

تنويه

نوع املوازنة (تشغييل ) نوع التبويب  /مقاوالت وخدمات

 1ـ يسر (رشكة الحفر العراقية  /رشكة عامة) دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم للعمل الخاص بـ
( تقدي�م خدمات امنية متكاملة لجهاز الحف�ر  LDC/43العامل ضمن حدود محافظة البرصة العائدة
لرشكة الحفر العراقية العاملة لصالح رشكة ) BP
 2ـ بام�كان رشاء وثائ�ق املناقصة من خالل العنوان ( رشكة الحفر العراقية  /رشكة عامة يف محافظة
البرصة  /الزبري  /الربجسية) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( 200,000مائتان الف
دينار عراقي)
 3ـ اخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االحد املصادف  2018/1/7اىل العنوان االتي (مقر رشكة الحفر
العراقية يف البرصة  /الزبري  /الربجس�ية  /مقر لجنة فتح العطاءات ) يف املوعد املحدد ( الس�اعة الثانية
عرش ظهرا) وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او
ممثليه�م الراغبين بالحضور يف العنوان اعاله يف الس�اعة (الثانية عرش ظهرا من ي�وم االحد املصادف
)2018/1/7
 4ـ اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة وهو يوم الخميس املصادف 2018/1/4
 5ـ يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي
ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم
 6ـ يت�م التقديم عىل املناقصة (عند الرشاء وعند ع�دم تقديم العرض) من قبل املدير املفوض للرشكة او
احد املؤسسين للرشكة او احد املؤسسين للرشكة او الوكيل وبموجب وكالة معتمدة (صادرة عن دائرة
كاتب العدل) وتقديم ما يثبت ذلك اىل ـ الهيأة التجارية ـ قسم عقود الخدمات النفطية
 7ـ يف ح�ال اذا كان�ت الرشكة الراغبة باالشتراك باملناقص�ة اجنبية وال تملك فرع يف الع�راق يتم تقديم
تخوي�ل من الرشكة باس�م ممثل الرشكة عىل ان يكون التخويل مص�ادق عليه من وزارة الخارجية ومن
السفارة العراقية يف بلد تاسيس الرشكة (مقدمة العطاء)
 8ـ الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال للمدة الكلية ( )365يوم عمل تبلغ (  ) $ 346.750ثالثمائة وس�تة
واربعون الف وسبعمائة وخمسون دوالر امريكي
 9ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 10ـ مدة نفاذ العطاءات ( )90تسعون يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 11ـ يلت�زم مقدم العطاء بان يدفع تامينات اولية قدره�ا (  )$ 10.402.5عرشة االف واربعمائة واثنان
دوالر وخمسة سنت امريكي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة من مرصف معتمد داخل
العراق عىل ان يكون نافذ طيلة مدة العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم ترفق به التامينات االولية
ء /املدير اعالم
رئيس جملس االدارة
مدير اهليأة التجارية
ايثار داود سلامن

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للسمنت العراقية

اعادة نرش اعالن

رقم المناقصة

المواد

الكلفة التخمينية
االجمالية

سعر الشراء التندر

/11س ع ر ـ ن
2017/

تجهيز بنيون شفت المرحلة
الرابعة لكيربوكس طاحونة
السمنت الثانية لمعمل سمنت بابل

( )90000دوالر

( )100000مائة الف
دينار

2017/12/28

تعلن الرشكة العامة للسمنت العراقية احد تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن حاجة معامل
الس�منت بابل للمناقصة اعاله فعىل الراغبني باملش�اركة الحصول عىل الشروط املطلوبة من
مق�ر الرشك�ة /الدائرة التجارية الواقعة يف الزعفرانية /س�عيده لقاء املبلغ املش�ار اليه اعاله
علما بان موعد الغلق سيكون الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ الغلق اعاله وسيعترب
العطاء غري مستويف للرشوط ويهمل ما لم يوثق بها ما ييل :
 1ـ ان يكون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مسجلة داخل العراق او خارجه وان يكون معروف
عنوانه وهاتفه داخل العراق.
 2ـ تقدي�م تامين�ات اولية بمبل�غ ( )1134000دينار بموجب صك مص�دق او خطاب ضمان
(يكون الصك بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد ) عن املناقصة املرقمة /11س ع ر-ن
.2017 /
 3ـ تقديم عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشرتاك يف املناقصة.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
() iq WWW.Icsc.gov
الرشكة العامة للسمنت العراقية

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2015 / 2255
التاريخ 2017 / 12 / 13

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2017 / 2539
التاريخ 2017 / 12 / 13

اىل  /انور صباح رس�تم  /م الصدر محلة 517
زقاق  37دار 93
لقد تحق�ق من اش�عار مركز رشط�ة املنتظر
املرق�م  1687يف  2017 / 11 / 19وتأيي�د
املجلس املحيل االستش�اري ملدنية الصدر االوىل
انك مجهول محل االقامة لذا تقرر تبليغ املوما
اليه املذك�ور هويته اعاله بالحض�ور اىل هذه
املديرية خالل ثالثة ايام اعتبارا ً من اليوم التايل
للتبلي�غ وذلك لغ�رض االطالع عىل ق�رار املنفذ
الع�دل امل�ؤرخ يف  2017 / 11 / 12بخصوص
توزيع بدل بيع العقار تسلس�ل  343 / 287م
عطيفية

اىل  /سليمه مهودر خصاف  /املنصور محلة
 607زقاق  23دار 1 / 1
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة املنصور
املرق�م  16181يف  2017 / 12 / 7وتأيي�د
املجلس املحيل لحي املتنبي انك مجهول محل
االقامة لذا تق�رر تبليغ املوما اليها املذكورة
هويتها اعلاه بالحضور اىل ه�ذه املديرية
خلال ثالث�ة اي�ام اعتب�ارا ً من الي�وم التايل
للتبلي�غ وذلك لغ�رض تقدي�م كفيل ضامن
وبعكسه سيتم منع سفرك استنادا ً الحكام
املادة  30من قانون التنفيذ

املنفذ العدل  /مي زهري نوري

رئيس اللجنة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد /814 :تصحيح خطأ 2017/
التاريخ 2017/12/12 :

اعالن

تاريخ الغلق

ورقة تكليف باحلضور

نشر اعالنن�ا املرق�م  1167يف
 2017/12/7املنش�ور يف جريدة
املس�تقبل العراقي بالعدد 1572
يف  2017/12/12ج�اء فيه عدم
ذكر عدد االعالن خطأ والصحيح
ه�و رق�م االعلان  1167يف
2017/12/7
لذا وجب التنويه

ورقة تكليف باحلضور

املنفذ العدل  /مي زهري نوري

اىل  /املطلوب تصحيح الخطأ ضدهما
 1ـ حامد رشدي عبد الحسني
 2ـ محمد سليم جبار
اق�ام طالب التصحيح (مدير عام مصرف الرافدين) اضافة
لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها تصحيح
الخطأ املادي الوارد يف القرار اعاله وذلك بجعل نس�بة الفائدة
 %15بدال من  %12من تاريخ /4/1
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القائم بالتبليغ
وتاييد املجل�س البلدي عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتين للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة
املصادف يوم  2017/12/19الس�اعة التاسعة صباحا وعند
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

سيف عباس خملف

تنويه

نشر يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد
1573يف  2017 / 12 / 13اعلان اجتم�اع
الهيئ�ة العامة الس�نوي  -دعوة إىل الس�يدات
والس�ادة املساهمني الكرام يف مرصف الجنوب
االسلامي لالس�تثمار والتمويل ( ش  .م  .خ )
حيث ورد يف الفقرة (  ) 3مناقش�ة الحسابات
الختامي�ة للفترة  2016 / 1 / 1لغاي�ة / 13
 ( 2013 / 1رشك�ة الجنوب للتحويل املايل م .
خ ) والفترة م�ن  2016 / 1 / 14لغاية / 31
 ( 2016 / 12مصرف )  .خطأ والصحيح هو
مناقشة الحس�ابات الختامية للفرتة / 1 / 1
 2016لغاي�ة  ( 2016 / 1 / 13رشكة الجنوب
للتحوي�ل امل�ايل م  .خ ) والفرتة م�ن / 1 / 14
 2016لغاية  ( 2016 / 12 / 31مرصف ) لذى
اقتىض التنويه .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1254 /
التاريخ 2017/11/22 /
اىل املنفذ عليه  /احمد عبد الجبار شاكر
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح
املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار
مخت�ار ح�ي الغ�ري يف النج�ف كاظ�م
محمود
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن ارجاء
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة ( )27من
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديري�ة التنفي�ذ النجف خالل خمس�ة
عشر يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم الت�ايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :
الزام�ك بتادي�ة مبل�غ  7000س�بعة االف
دوالر امريك�ي للدائ�ن حي�در ابراهي�م
عل�وان بواقع اربعمائة الف دينار ش�هريا
اعتب�ارا م�ن  2017/10/23يف االضب�ارة
التنفيذية املرقمة  2017/1254يف مديرية
تنفي�ذ النج�ف وحس�ب ق�رار امل�ؤرخ يف
2017/10/23
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف املتخصصة
بنظر الدعاوى التجارية
العدد /44 :تجارية2017/
التاريخ 2017/10/31 :
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه /هج�ري يلماز /املدير
املف�وض لرشكة اينت�ا الرتكي�ة  /اضافة
لوظيفته
اق�ام املدعي املدي�ر العام للرشك�ة العامة
للس�منت العراقي�ة /اضاف�ة لوظيفت�ه
الدعوى املرقمة اعلاه ضدك والتي يطلب
فيه�ا الزام�ك بتاديت�ك مبلغ�ا مق�داره
( )291,415,216,500مائت�ان وواح�د
وتسعون مليون واربعمائة وخمسة عرش
الف ومئتان وستة عرش دينارا وخمسمائة
فلسا عن رواتب شهر حزيران وشهر تموز
وشهر اب وشهر ايلول وشهر ترشين الثاني
وشهر كانون االول (فروقات استقطاعات
للمنتس�بني) وحس�ب العقد املرقم 4987
يف  2013/6/23ولثب�وت مجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ (عبد
الل�ه تركي محم�د) بتاري�خ 2017/8/2
واش�عار مختار ح�ي باب�ل  /محلة 929
(ظاهر حبيب عباس) يف  2018/8/20لذا
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتين بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة
يوم  2018/2/6الساعة التاسعة صباحا
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
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نصوص سردية
مرام عطية
ُ
الوط�ن
حق�ول
الف�رح
ف�ي مواعي� ِد
ِ
ِ
ٌ
بالخيبات  ،يسري ُّ
السم
مثقلة
أشجا ٌر
ِ
ُ
يتغلغل
في أثدائها المحقون� ِة بالحق ِد
ُ
يس�يل حليبها
غص�ون ع�ذرا َء ،
ف�ي
ٍ
ُ
ابتكارات الحضار ِة
آخر
بألغام
المترع
ِ
ِ
ِ
أزرار الموت
شفار
على
ِ
ِ
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أسامك اليباب ..تتقافز عىل سهول خرضاء
ُ
غ�زالن بالدي
الحديث ِة أنهارا ً تش�رب ُه
ُّ
ُ
َّ
ينابيع الحيا ِة  ،و
فتجف فيها
السمرا ُء
ُ
الخراب
د
بميال
اليباس
ينتشي
ِ
ِ
ُ
كجن�ادب اللي ِل
اليباب
أس�ماك
تتقاف ُز
ِ
ِ
بالعطر ،
س�هول خصب� ٍة من� َّدا ٍة
على
ٍ
ِ
َ
لتفت�ح ذراعيها
بالخص�ب ؛
تخدعه�ا
ِ
ّ
الغض َة
لمنج ٍل أسو َد يقض ُم زروعها
ُ
تركض بانتش�ا ٍء نحو
األنها ُر ل�م تع ْد

َ
ْ
ْ
تصل للجنا ِة
كيف
صارت تفك ُر
البحر ،
ِ
بعد أن عمدتها دما ُء األبريا ِء  ،ترفضُ
َ
تغتس�ل بالم�اء  ،رأيته�ا تجم�ع
أن
َ
المتوسلة للش�فاء تحتفلُ
أشلاءهم
بجنازتهم عيونه�م مقر ٌ
َّحة جرَّحتها
ُ
ُ
تتلهف عيوني لش�رنق ٍة
الدم�وع ك�م
َ
ُ
الكون
سرور في
بيضا َء تنس�ج خيط
ِ
ٍ
ُ
خلجان
بريق لؤل�ؤ ٍة بين
تبح�ث عن
!
ِ
ِ

العيون  ،تحملها أيدي محا ٌر
ُ
َّ
حاب ،
الس
جزر
تس�ابق العصافي َر إلى
ِ
ِ
ً
ُ
يواقيت
أحالم فيها
حفنة من
تناش ُد ُه
ٍ
سالم
قطرات
فرح  ،أو
ِ
ٍ
ٍ
حسان بردى يتساءلون لِ َم النه ُر َّ
ُ
قط َب
حاجبي ِه
( ياللخس�ارة ! أي�ن النس�و ُر ؟ زحفَ
َ
ُ
ويبيض
الجمال ،
سنابل
الجرا ُد يحص ُد
ِ

ابتهاالت شعرية ضد احلرب

عني ورده

صدرت عن منشورات المتوس�ط -إيطاليا ،مجموعة شعرية جديدة للشاعر
علي جازو بعنوان “ابتهاالت” عن سلس�لة براءات ،وهي مجموعة إصدارات
خاص�ة فقط بالش�عر ،والقصة القصي�رة ،والنصوص ،أطلقتها المتوس�ط
احتف�اء بهذه األجناس األدبية....وعلى غير المعتاد ،بأن تج ّر الحرب الش�ع َر
ُ
تفعل مع
إلى خنادقه�ا الملغمة ،ومعادنه�ا الالمعة ،وخرابها العمي�م ،وقد
المش�اعر فعله�ا ،بأن تذه�ب بها تصاعدي�ا ،إل�ى ّ
ُ
يرفع صوت
النكران ،م�ا
ً
القصي�دة ونبرها ،اخت�ار علي جازو لنفس�ه ولقصيدته خط�ا آخر ،اعترف
بالخسران ،وأراد لقصيدته أن تتجنب ادعاء القوة .وعليه فقد ذهبت نصوص
ّ
يتمنى،
مجموعت�ه الجديدة «ابتهاالت» إلى الخفوت ،إل�ى الترجّ ي ،ترجّ ي ما
ُ
يق�ول الش�اعر مثال :ي�ا ُّ
خ�راب /الع�ادات مضحكة /ال
عادة
رب /،النص� ُر
ٍ
ُ
ضحك”..الشاعر في مقاط ِع ِه القصيرة الهادئة ،يتأملُ،
فيأمل ،فيترجّ ى .إنهُ
ُت ِ
ُ
ُ
يعب ُر نهر الخراب بقارب االبتهال .إنه يعترف بالضعف ليقوى.
ّ
لكن الحربَ ليس�ت موضوعة قصائد علي جازو األخيرة ،إنها الحياة ،بكامل
عريها ،بجمالها وآالمها ،بطبائعها وناسها وأحجارها وحواسها.

ص�در عن دار الس�اقي اللبنانية لللمؤلف  :جبّ�ور الدويهي رواية(عين
وردة) وجاءت ب( 288صفحة)من القطع المتوسط  .نبذة :نهاية غير
متوقعة كانت بانتظار رضا ،العب الشطرنج االنطوائي ،الذي ما إن فتح
عليه حبّ ناديا أبواب الدنيا ،حتى أُغلقت في وجهه .لعنة الوقف ّ
الذري
الت�ي تالحق بيت الباز في عين ورده لم تك�ن الوحيدة .ثمّة «مصائب»
أخ�رى! كانوا يحب�ون أن يكون بيتهم عامرا ً بالضي�وفّ ،
لكنهم في ما
بينهم يس�عون وراء الخالف س�عياً .وإذا التقوا ،يشتكون ،ويتفرقون
ّ
ليتأخر إذا طال الكالم ..يذكر ان
بسرعة تحاشياً للخالف الذي لم يكن
جبّور الدويه�ي ،كاتب وروائي لبناني .من إصداراته لدى دار الس�اقي
«حي األميركان» (جائزة سعيد عقل « ،)2015شريد المنازل» («جائزة
ّ
األدب العرب�ي»  2013وف�ي القائم�ة القصي�رة لجائزة بوك�ر العربية
« ،)2011مط�ر حزيران» (في القائمة القصي�رة لجائزة بوكر العربية
« ،)2008طبع في بيروت»ُ .ترجمت رواياته إلى الفرنسية واإلنكليزية
واأللمانية واإليطالية واألسبانية والتركية والمقدونية..

الكاتب قارئ ًا سيئ ًا

حسن الوزاني
يبدو مجال الكتابة ،كما ترسمه األدبيات المهتمة
بالموضوع ،كحلقة تمت ّد من الكاتب ،إلى الناش�ر
والمطبع�ة والم�وزع ،ث�م إل�ى الق�ارئ .غير أن
األدبيات تلك تنس�ى أن ُتقفل الحلق�ة عبر العودة
إلى الكاتب ،باعتباره هذه المرة قارئا .إنه القارئ
األول ،لنصوص�ه ولنص�وص اآلخري�ن.وإذا كان
الكاتب ه�و صاحب البذرة األولى التي يتولد عنها
فع�ل الق�راءة ،فإنه يب�دو من المف�ارق أن نجهل
عاداته على مستوى القراءة ،بحكم ندرة األبحاث
الميدانية التي تخ�ص الموضوع ،في الوقت الذي
تتوال�ى في�ه الدراس�ات الخاصة بمختل�ف فئات
الق�راء ،طلبة كانوا أو أس�اتذة أو رجال سياس�ة
أو غيره�م .وذلك ،كما لو أن ثمة توافقا على عدم
الوصول إلى منطقة قد ال ُتضمن نتائجها ،حماية
لصورة الكاتب الذي يقرأ كل شيء .الصورة ليست
كذلك دائما .وال يبدو مفاجئا أن تخصص افتتاحية
العدد األخير من المجلة الفرنسية ماغازين لِترير
لس�ؤال مباش�ر “هل م�ازال الكتاب يق�رأون؟”،
حيث ت ّم استحضار حالة الكاتب البلجيكي الشهير
جورج س�يمنون ،الذي راكم المئات من العناوين
الروائي�ة والقصصي�ة والذي انته�ى باتخاذ قرار
التوقف ع�ن القراءة بهدف التخل�ص من تأثيرات
اآلخرين .وإذا كان امتناع جورج س�يمنون يستند
إل�ى تبري�ر وإن كان غي�ر مقن�ع ،فثم�ة آخرون
امتلك�وا الج�رأة لالعت�راف بكونه�م ال يق�رأون
ألنهم ال يجدون الوقت لذلك .ولعل شهادة الكاتبة

؛ هذي فراخه
بنهم براع َم األم ِل المشرئ َب َة
تنق ُر
ٍ
الزلت فالحا ً نشيطا ً
ُ
ُ
أحرث الفك َر
وأنا
َّ
النور
بسك ِة
ِ
َ
الحروف في هذه البيدا ُء أجراسا ً
وأبذ ُر
تدق لترق�ى لآلدان ِّ ،
ُّ
َ
النفوس
أمش ُ�ط
ِ
َ
لتستقبل المط َر
َ
َ
الرحمة والسال َم أيُّها المط ُر
أناشدك

الفرنس�ية آن براغونس خير دليل على ذلك ،حيث
اعترف�ت بك�ون كس�لها يمنعها ،لي�س فقط من
قراءة أعمال اآلخرين ،ولكن أيضا من إعادة قراءة
أعمالها قبل النشر.والحقيقة أن الحاالت متعددة.
فثمة كتاب ُتش�عرك نصوصهم بأنهم توقفوا عن
القراءة ،حيث تبدو النصوص ،بمعزل عن األخطاء
الت�ي تجتاح لغتها ،ميتة ،ال أثر فيها ألي مرجعية
إبداعي�ة أو فكري�ة .كما لو أنه�ا نصوص تريد أن
تقتل األب ومع�ه بقية العائلة .إنها نصوص تولد
لكي تموت .وثمة كتاب آخرون ال يضعون حدودا
بي�ن قراءاته�م ونصوصه�م ،الت�ي تب�دو كمرايا
تظهر فيها وجوه اآلخرين بدل وجه الكاتب .إنها
النص�وص التي تتج�وّل داخلها كتاب�ات اآلخرين
دون رقيب..في حوار كنت قد أجريته مع الشاعر
الفرنسي ستيفان ش�ومي ،وقف هذا األخير عند
امتناع الش�عراء عن القراءة لبعضهم البعض ،في
الوقت الذي ال يكفون فيه عن الشكوى .غير أنني
أجد أن األمر يبدو ،بهذا الشكل ،نوعا من التضامن
مع “المنتوج الوطني” .وهو األمر الذي ال ينسجم
مع طبيعة القراءة كمتعة خاصة.
أتصفح صور الفيسبوك .الكاتب نفسه .في نفس
الي�وم .في المقه�ى ،أمامه قهوة س�وداء وعلبة
س�جائر مفتوحة وكتاب مغلق .مع أصدقائه .في
حف�ل زواج .في حفل س�فارة أجنبية بمناس�بة
عيدها الوطني .مع أبنائه .الكاتب يتبضع .الكاتب
يعل�ق على عش�رات التدوينات .الكاتب مس�افرا.
أيه�ا الكاتب .متى تجد الوقت للق�راءة .متى تجد
الوقت للكتابة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف
البرصة
العدد /1593 :ش2017/
التاريخ 2017/11/26
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /شهاب احمد
حامد ظاهر
تبليغ بالحكم الغيابي
بتاري�خ  2017/11/26اص�درت
ه�ذه املحكم�ة حكمه�ا بالع�دد
املتضم�ن
/1593ش2017/
تصدي�ق الطلاق الرجع�ي
الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاري�خ
 2016/12/15الواق�ع بينك وبني
املدعية (نهاية عبد الحسني لطيف)
عىل ان ال يحق لك استئناف العالقة
الزوجي�ة اال بعق�د ومهر جديدين
النقالب الطلاق الرجعي اىل طالق
بائ�ن بينون�ه صغ�رى وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ وحس�ب ورق�ة التبليغ
املرقم�ة /1593ش 2017/يف
 2017/11/27وكت�اب مرك�ز
رشط�ة الزه�ور يف بغ�داد بالعدد
 1852يف  2017/12/5وتايي�د
املجل�س البل�دي يف بغ�داد ناحي�ة
الس�يد الص�در امين محل�ة 215
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليتين يوميتين مش�هورتني
بالحكم الغيابي ولك حق االعرتاض
خالل املدة القانونية البالغة عرشة
ايام وحق التميي�ز البالغة ثالثون
يوما من اليوم التايل للتبلغ بالحكم
وهي مدد متداخلة وبخالفه سوف
يكتسب الحكم الدرجة القطعية
القايض
كاظم حمود رهيج
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /
الواقعات
العدد 4130 /
التاريخ 2017/12/3
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل
املدع�ي محمد جواد حسين جبار
الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله
( املي�ايل ) ب�دال (ف�راغ) فمن لديه
اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديرية
خالل مدة اقصاه�ا (عرشة ايام)
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام املادة ()24
من قانون البطاق�ة الوطنية رقم
( )3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من
نقاب�ة املهندسين ف�رع النجف
باسم (احمد س�الم حسني امليايل
) فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فقدت هوية الطالب (عيل عدنان
درمه) الصادرة من معهد النفط
يف البرصة ـ قس�م الكهرباء فمن
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
اعالن
اىل الس�يد (عب�د االمير س�وران
مه�دي) اقتضى حض�ورك اىل
مديري�ة بلدي�ة النج�ف االرشف
وذل�ك لغرض اصدار اج�ازة بناء
للعق�ار املرقم  9988/3مقاطعة
 / 4حي صدام وبخالفه سوف يتم
اصدار االجازة بدون حضوركم
الرشيك  /منى مطر حسني
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري
العامة
دائرة التسجيل العقاري يف
الشامية
اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رق�م القطع�ة :
 2/185م رساي
الجن�س  :ارض الدار م�ع بنائها
مف�رزه لداريين بص�وره غير
رسمية
النوع  :ملك رصف
املساحة 219,16 :م2
املشتمالت  :اربعة غرف ومطبخ
عدد  2ومرافق
الش�اغل  :ش�مران كري�م فصال
وكرام شعالن كاظم
مقدار املبي�ع ( )135,000,000
مائ�ة وخمس�ة وثالث�ون مليون
دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف
الش�امية باملزايدة العلنية العقار
املوص�وف اعلاه العائ�د للراهن
ك�رام ش�عالن كاظم لق�اء طلب
الدائ�ن املرتهن مرصف الصناعي
الك�رار البال�غ ()77,603,000
دين�ارا فعىل الراغب يف االشتراك
فيها مراجع�ة هذه الدائرة خالل
( )30يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم
الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن
مستصحبا معه تامينات قانونية
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل
ع�ن  %10م�ن القيم�ة املق�درة
للمبيع البالغه ()135,000,000
مائ�ة وخمس�ة وثالث�ون مليون
دين�ار وان املزاي�دة س�تجري
يف الس�اعة  12ظه�را م�ن اليوم
االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري
يف الشاميه
جاسم محمد جاسم

فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة من املعهد
التقن�ي يف النجف االرشف باس�م
الطالب (قاسم عبد املحمد عيىس)
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية
الص�ادرة م�ن اعدادي�ة تج�ارة
البرصة باس�م الطالب ( ابراهيم
محم�د ابراهي�م) عىل م�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان وثيقة
فق�دت الوثيق�ة املرقم�ة /
 0092993والص�ادرة من املديرية
العام�ة لرتبي�ة محافظ�ة النجف
االرشف باس�م الطالب�ة مري�م
محمد عيل باقر فم�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الوزاري�ة
الص�ادرة م�ن مديري�ة توزي�ع
كهرباء البرصة وزارة الكهرباء ـ
باسم (موفق صالح كناص) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار

شــاعرة إستثنائية

قراءة نقدية وأدبية لديوان ( لو ينصفني اخلجل ) للشاعرة وفاء أبو عفيفه
قراءة/نصر ايوب
عـندمـ�ا نصب�ت أش�ـرعتي ألبحـر في
قصـائ�د الش�اعرة وفـ�اء  ،ل�م أكـ�ن
حـروف اس�تثنـائيـة
أعـلـم أنني أمـام
ٍ
لـش�ـاعــر ٍة اس�تثنائية لـهـ�ا األرض
والبرتقـال ولحبيبها المطـر  ..شـاعرة
تمـ� ّر َدت على حدود الح�رف والخجـل ،
تجـرّدت من قـيـود الخـوف والـوجـل
كثيــر م�ن نصوصه�ا الوجدانية
 ،ف�ي
ٍ
الـوفـائيــ�ة العـفـيـفـي�ة الجريئ�ة ،
ومـبـان
معـان وص�ور،
بم�ا فيها م�ن
ٍ
ٍ
وفكـر  ،عـبــرت بـهــا عـن لـواعــج
القلـ�ب واختـالجـاتــ�ه ومعاناتــ�ه
واش�تهاءاتــه  ..دي�وان ( ل�و ُينصفني
بثم�ان وثالثين قصيدة
الخج�ل )  ،ج�اء
ٍ
جميعه�ا وجـدانيــ�ة ف�ي المحبـ�ة
والعشق والغــرام وما يعـتـري النفـس
اختالجات تتأرجح ما بين مـ ٍد وجـزر
من
ٍ
عل�ى أرصفة الغي�اب ومراف�ىء الحنين
 ،دون أن تتطــ�رق الش�اعــرة ألي
موضـوع آخر على نهج شعـراء آخرين
في التعـدد والتنـوع بمواضيع القصائـد
في متن الديـوان الواحــد ..وبهذا تكون
الشاعرة وفاء قد اختصرت علينا مسافة
البحث عن مذاهب شعرية أخرى تتناولها
ف�ي قصائدهــ�ا كم�ا يفعــ�ل أغل�ب
الش�عــراء بتنـوع مواضي�ع القصائـد
ف�ي الديـ�وان الواحــ�د  ..وهــذا بحد
ذاتـه تمـر ٌد عل�ى التقليــد ودعـوة إلى
التجدي�د وإعــادة القراءة في التقييم ما

بين الس�ائد والبائد من مدارس الشعــر
والثقافـ�ة واألدب ورغـ�م م�رور أكثر
من نصف قرن على ظهور قصيدة النثـر
العربية وال�ذي اعـتـرف األديب توفيـق
الحكيم بمغـريات جمالهـا وكتب فيهـا
مجموعـ�ة م�ن القصائد  ..كمــ�ا أكـ ّد
أنـس�ـي الحــاج عل�ى خلــق القصيدة
م�ن النثــ�ر .بينم�ا اعتبرجب�ران خليل
قـيـدان على
جبران أن ال�وزن والقافية
ِ
َّ
الب�د من التخل�ص منهما ليكون
اإلبداع
ً
الش�عر مالئما لواقع الحياة  ..الش�اعرة
وفاء كغيرها من ش�عراء الحداثة ُ
وك ّتاب
قصيدة النثر العربية التي كانت مقموعة
ومحاصرة سواء مع الشعرية العمودية
التكوي�ن أو س�ليلتها ُ
الحـ�رّة المتمردة
عل�ى وح�دة البي�ت والقافي�ة  ..جاءت
بديوانه�ا وغالف� ِه األحم�ر ال�ذي يرمز
إلى حرارة الش�وق واش�تعاالت ِه ومرارة
الحني�ن وانفعاالت ِه بقصائد نثرية عبرت
بها ع�ن لواعج القلب وما يعتري النفس
بأس�لوب تمردت فيه
من الرغب�ة واأللم
ِ
على المألوف وركبت ب َه األبراج العاجية
وحلق�ت ف�ي عن�ان الس�ماء  ..وجعلت
من ش�عرها مناخا ً للتعبي�ر عن التجربة
والمعان�اة م�ن خلال الص�ور العريضة
التي تتوافر فيها الشفافية والكثافة في
آن واحـد  .ومع أن الديوان جاء بقصائ ٍد
ٍ
وجداني�ة فق�ط  ،متدفق�ة بالعواط�ف
واألحاس�يس الجياش�ة الت�ي ق�ادت
الش�اعرة – إل�ى حـ ٍد م�ا – إل�ى التمرد
الملح�وظ ف�ي كثير م�ن قصائدها غير

تمرده�ا على التقليد ف�ي تعدد مواضيع
قصائد الديوان كم�ا هو الحال عند أغلب
شعراء الحداثة وكتاب قصيدة النثر بل
تفردت بموضوع الوجدانيات وتتمرد من
خاللها على التقاليد والعادات والمفاهيم
الديني�ة واألع�راف االجتماعي�ة وأنماط
الس�لوك والقي�م ب�كل ج�راءة ووضوح
ب�ارق بالص�ور وأحاس�يس
وأس�لوب
ٍ
ٍ
مشبعة باآلهـات
وكما أن( األذن تعش�ق قبل العين أحيانا
) عن�د بش�ار ب�ن ب�رد  ..فالتهجئ�ة عند
الشاعرة وفاء ليست بالصوت المسموع
بل باللمس المحس�وس باألصابع  ..كما
ورد تمردها اللفظي الجريء في قصيدة
( أتهج�اك بأصابعي ) صفحة  29فتقول
:
أيها الوجـ ُد المملـو ُء إغـراء ً

تذيبن�ي لمس�اتك المباغت�ة ف�ي موطن
ضعفي
وأما ف�ي قصيدة على( هام�ش الصراخ
) ص  93فتعل�ن تمرده�ا عل�ى العادات
والتقاليد وال تعترف بأنصاف المغامرات
وال غ�رو فه�ي االس�تثنائية المغم�ورة
بذكريات مجنونة مليئة بأش�باه الحبيب
وم�ع أن الش�اعرة وف�اء كان�ت جريئة
في الب�وح صريح�ة في الص�دح إال أنها
جاءت بأس�لوب واضح بعيد عن اإلبتذال
بمفرداته�ا المنتق�اه الت�ي تخاطب بها
الروح الساكنة في مبنى الجسد  ،فقامت
الش�اعرة بتوظي�ف بع�ض المف�ردات
والمصطلح�ات الديني�ة للتعبي�ر ع�ن
كثير
مش�اعرها وص�دق عواطفها ف�ي
ِ
من قصائده�ا األمر الذي جعلها تقع في
مصيدة الصناعة الش�عرية والتكلف كما

في قصيدة ( أقم صالة العش�ق ) ص 33
فتقول :
أيا نبي الشعر
َ
خـلـقـت من أجلـه
تـذكـر ما
ال تتهاوى في الجب
إنهض وأقم صالة العشق
ثم بارك قبالت تجري من تحتها األنهار
وورد من هذا القبيل أيضا ً في قصيدة ( ال
تباغت وجودي بك ) ص  73والذي تقول
فيها :
أنا فلسطينية المشاعر وأردنية التكوين
حي�ث أن ه�ذا التعبي�ر ال يقت�رب كثي�را ً
مع مبن�ى القصي�دة وما فيه م�ن تدفق
شعوري أنيق ..
وقولها في قصيدة ( بس�مالت عش�ق )
ص  81بقولها :
إن العن�اق عل�ى العاش�قين كان فرض�ا ً
موقوتا ً
فالفرض إستجابة ألمر في موعد محدد
والعناق إستجابة لحالة شعورية متدفقة
بزمان أو مكان .
ال تتقيد
ٍ
وم�ع ه�ذا ف�إن القصائد ج�اءت زاخرة
بالتوظيف�ات القوية للمف�ردات الدينية
والناضج�ة ف�ي مبناه�ا ومعناه�ا كما
في قصي�دة ( أيها اليوس�ف الطفل )37
بم�ا فيها من بوح مفرط وش�وق جامح
ووصف جمي�ل بتوظيف ديني يوس�في
رائ�ع ولم تقف الش�اعرة وف�اء عند هذا
الح�د فق�د ورد تمردها عل�ى المفاهيم
الديني�ة وتوظيفه�ا لمصطلحاته�ا ف�ي
كثي�ر من قصائدها بش�ك ٍل مبهر إلى حد

الدهشة والروعة كما في قصيدة (خذني
بوفائي إليك) ص  61و( في غربة العناق
) ص  85وقصي�دة ( لو ينصفني الخجل
) ص89
التي تقول فيها :
ُ
أكت�ب م�ا ي�دون ج�ذري كإم�رأة
ل�م
استثنائية
لها األرض والبرتقال ولحبيبها المطر
ثابتة النسبة في الهوى
يبرأ قلبها من سواك
كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب
وتبلغ حالة التمرد المثيرة عند الش�اعرة
وفاء أب�و عفيفه باخت�راق حاجز الزمن
اإلفتراض�ي ف�ي قصي�دة ( ال يكف�ي أن
تصمت ) ص 133فتقول :
ما الذي سيفعله فينا البكاء
إذا تعانقت األرواح خارج الزمن
واس�تحضرت ذكري�ات مل�ذات جريئ�ة
الصور
 ..وبم�ا أننا أمام نصوص ش�عرية نثرية
لها م�ا يميزها من الجم�ال واألناقة في
اللغة وصدق العاطفة والتعبير المتوهج
بش�اعرة عاش�قة وجريئة تم�ردت على
حجاب القصر وكالب الحراس�ة وثرثرة
الالئمي�ن حت�ى تم�ردت عل�ى الخج�ل
بقوالبه�ا اللفظية الش�عرية الش�حيحة
بموس�يقاها والغني�ة بصوره�ا والت�ي
تقارب�ت مابي�ن الفلس�فة ف�ي الب�وح
والحكم�ة ف�ي الطرح وكي�ف ال !! وهي
ُّ
كـل المس�ـاءات نوافذ
القائلة ص : 137
مشرعة تدعوك للحضور
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة 2017/1525 :
التاريخ 2017/11/29
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام م�ن العقار
تسلس�ل  2/14211ب�راق جدي�دة الواق�ع يف
النجف العائد للمدي�ن جواد كاظم هالل اضافة
اىل ترك�ة مورثه املحجوز لق�اء طلب الدائن عبد
االمري عثمان حسون البالغ  16,000,000ستة
عشر مليون دينار عراقي فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما
تب�دأ م�ن الي�وم التايل للنشر مس�تصحبا معه
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التس�جيل والداللي�ة عىل املشتري علما ان عدد
الس�هام امل�راد بيعها  119840س�هم من اصل
االعتبار الكيل 210840سهم
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :نج�ف ـ ب�راق جدي�دة
2/14211
 2ـ جنسه ونوعه  :العقار ثالثة دور
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مشتمالته :
 5ـ مساحته 301,20 :م2
 6ـ درج�ة العم�ران  :جمي�ع ال�دور بحال�ة
متوسطة
 7ـ الش�اغل  :الجزء االول ه�ادي كاظم والجزء
الثان�ي فاطمة ج�واد والجزء الثال�ث ليىل عزيز
جميعه�م يرغب�ون بالبق�اء بعد البي�ع بصفة
مستاجرين
 8ـ القيم�ة املق�درة  :قيم�ة س�هام املدي�ن
111,280,948مليون دينار
مشتمالته :
العق�ار يقع على ش�ارع فرع�ي  15مرت وهو
مفرز اىل ثالث دور بصورة غري رسمية
الجزء االول  :ويش�غله هادي كاظم ويتالف من
ساحة امامية بضمنها صحيات ارضية الساحة
شتايكر
متهال�ك وارضي�ة الصحي�ات كايش موزئي�ك
والجدران مغلفة ارشطة بالس�تيكية واستقبال
وبجانب�ه مم�ر ي�ؤدي اىل الكلي�دور ومطب�خ
وغرفتين نوم وصحيات مشتركة ومكش�وفة
وس�لم داخل املكش�وفة يؤدي اىل السطح غرفة
ن�وم هزارة اس�منت ثم ب�ورك الكلي�دور هزارة
سيراميك لعل�و  130س�نتمرت والباق�ي ب�ورك
وج�ود س�قف ثان�وي يف الكليدور ام�ا جدران
املطبخ سرياميك متهالك كذلك جدران الصحيات
واالرضية سيراميك وباقي ارضية البيت كايش
موزئيك اما االس�تقبال االرضي�ة كايش موزئيك
والج�دران تغليف بالس�تك وس�قف العقار من
الطاب�وق والش�يلمان مجه�ز م�اء وكهرب�اء
وس�قف الصالة مغلف تغليف ثانوي والس�طح
مبلط بالطابوق الفريش.
الجزء الثاني  :وتشغله فاطمة جواد ويتالف من
صالة وممر وكليدور ومطبخ وصحيات وغرفة
نوم واحدة الس�قف م�ن الطابوق والش�يلمان
االرضية م�ن كايش موزئيك والجدران بورك مع
هزارة واحد مرت سيراميك وتوجد غرفة واحدة
يف الطابق االول السقف من الطابوق والشيلمان
وهذا الجزء مجهز ماء وكهرباء
الج�زء الثالث  :ويتالف من صالة وممر ومطبخ
وغرفة وصحيات ام�ا الطابق االول يحتوي عىل
غرفتني االوىل الس�قف من الطابوق والشيلمان
والثانية مسقف بالس�ندويج ارضية هذا الجزء
الطاب�ق االريض كايش موزئيك ومرت سيراميك
الس�قف م�ن الطاب�وق والش�يلمان (الطاب�ق
االريض) مجهز ماء وكهرباء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2429 :ب2017/5
التاريخ 2017/12/12
اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة
شيوع العقار تسلس�ل ( /11524براق جديدة)
يف النج�ف تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار
املذك�ور اعلاه واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه
فعلى الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة
خلال ( )30يوما من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة
 %10م�ن القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق
الم�ر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف
الرافدي�ن رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري
من االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوالاملدنيةوش�هادةالجنس�يةالعراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م /11524براق جدي�دة يف النجف
عبارة عن محل لبيع االدوات االنش�ائية باس�م
معرض الس�جاد ب�ادارة علي الجد لبي�ع املواد
االنش�ائية والصحي�ة ويطل عىل ش�ارع املدينة
وبواجه�ة  5مرت ون�زال 12,90مرت وبمس�احة
عمومي�ة 64,50م 2ومش�غول م�ن قب�ل
املس�تاجرعيل رزاق حسين ال�ذي اب�دى رغبته
باشغال املحل بصفة مستاجر بعد البيع وكذلك
توج�د فوق املحل غرفة واحدة غري مش�غولة يف
الوقت الحارض وان البناء من الطابوق ومسقف
بالشيلمان وان درجة عمرانه وسط وان القيمة
املق�درة للعقار مبل�غ ( )346,500,00ثالثمائة
وس�تة واربعون مليون وخمس�مائة الف دينار
فقط ال غريها .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3215 :ب2017/
التاريخ 2017/12/11
اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة
ش�يوع العقار تسلس�ل (/5303ب�راق جديدة)
يف النج�ف تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار
املذك�ور اعلاه واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه
فعلى الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة
خلال ( )30يوما من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة
 %10م�ن القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف
الرافدي�ن رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري
من االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوالاملدنيةوش�هادةالجنس�يةالعراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م /5303ب�راق جدي�دة يف النجف
عبارة عن دار يقع عىل ش�ارعني فرعيني  8مرت
وبواجه�ة  6متر ويحت�وي عىل مدخ�ل صغري
ومطب�خ صغير وصحي�ات وصال�ة وس�طية
وغرف�ة ن�وم واح�دة يف الطاب�ق االريض ام�ا يف
الطاب�ق العلوي يحتوي على غرفة نوم صغرية
فق�ط وان العق�ار مش�غول من قبل املس�تاجر
حسين عدن�ان طال�ب وه�و يرغ�ب بالبقاء يف
العق�ار بعد البي�ع بصفة مس�تاجر وان العقار
مجه�ز باملاء والكهرباء وهو مبني من الطابوق
ومس�قف بالش�يلمان ومبل�ط باالس�منت وان
درج�ة عمرانه دون الوس�ط وان القيمة املقدرة
للعقار مبلغ ( )77,500,000س�بعة وس�بعون
مليون وخمس�مائة الف دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3515 :ب2017/1
التاريخ 2017/12/11
اىل  /املدعى عليه (نجم عبد ابراهيم الجنابي)
اقام عليك املدعي حيدر عزاوي عبد الله الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله والذي يطلب فيها الحكم
بالزامك بدفع مبلغ عرشة ماليني دينار بموجب
الكمبيال�ة املؤرخ�ة يف  2015/8/31ولثب�وت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائي واش�عارات مخاتري حي ميسان عليه
ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين بموع�د املرافع�ة املصادف
يف ي�وم  2017/12/18وعن�د ع�دم حض�ورك
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دارالقض�اءيفبل�دروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد 7273 :
التاريخ 2017/12/11
اعالن
طالب حجة القيمومة (س�ليمة هزاع حسين)
بلدروز
قدمت املس�تدعية (س�ليمة هزاع حسني) طلبا
تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة على ولده�ا املفقود
(خال�د ابراهيم عيل) وذلك لع�دم معرفة حياته
م�ن ممات�ه عليه ق�ررت نشر ه�ذا االعالن يف
الصحف املحلية وخالل مدة ( )15خمسة عرش
يوم�ا من اليوم التايل للنشر فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة هذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تقوم
املحكم�ة بنصب املس�تدعية املذك�ور قيمة عىل
املفقود
القايض
قحطان خلف خالد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1339 :ب2017/2
التاريخ 2017/12/12
اعالن
اىل  /الشخص الثالث  /قسمة محمود عطية
اق�ام املدع�ي (مدي�ر بلدي�ة بعقوب�ة اضاف�ة
لوظيفته) امام ه�ذه املحكمة الدعوى البدائية
بالعدد اعاله ضد املدعى عليه شامل حميد عطية
طلب فيه الحكم بابطال تسجيل القطعة املرقمة
 8876/2واعادة تس�جيلها باس�م دائرة املدعي
ولكون القطعة املذكورة مسجلة باسمك وبناءا
على طل�ب وكيل املدع�ي قررت ه�ذه املحكمة
ادخالك شخصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب املدعى
عليه وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب دائرة
التس�جيل العق�اري يف دياىل بالع�دد  19665يف
 2017/11/1املوج�ه اىل مديرية بلدية بعقوبة
ولع�دم ت�ركك اي عن�وان لغرض تبليغ�ك عليه
قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف
الساعة التاسعة من صباح يوم 2017/12/19
ويف ح�ال تبلغك وع�دم الحضور او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا
وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة خانقني
العدد /424 /ب2017/
التاريخ 2017/12/12
اىل  /املدعى عليه  /محمد احمد محمود
تبليغ
بتاريخ  2017/10/16اقام املدعي جاسم
محم�د احم�د الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة
/424ب 2017/وال�ذي يطل�ب فيه فس�خ
العق�د املبرم بينكم�ا بخص�وص بيع�ه
املنش�أت الواقعة يف خانقين منطقة داره
كون�اره وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
اش�عار املختار واملتضم�ن مجهولية محل
اقامت�ك عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
بصحيفتين محليتني للحض�ور امام هذه
املحكم�ة بتاري�خ  2017/12/25ويف
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وحسب االصول ووفقا للقانون
القايض
خالد مولود غالم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /290 /ب2017/3
التاريخ 2017/12/13
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه  :حافظ عبد العزيز جمعة
اص�درت محكم�ة ب�داءة بعقوب�ة الق�رار
املرق�م /290ب 2017/3يف 2017/3/29
والقايض بالزامك باعادة االس�لحة بندقية
كالش�نكوف ع�دد  2املرقمتين ( 1005و
 )29835م�ع مخازن فارغة ع�دد  2وعدة
تنظي�ف عدد  2واعادة املس�دس نوع كالك
املرق�م ( )GMD044وعت�اد  9ملم عدد 50
اطالق�ه ومخزن ف�ارغ عدد  3وع�دة امالء
عدد 1وعدة تنظيف عدد 1وغطاء مسدس
عدد 1اىل دائرة املدعي السيد وزير الداخلية
اضاف�ة لوظيفته وان تعذر ذل�ك فأقيامها
البالغة خمس�ة عشر مليون وتس�عمائة
وخمس�ون ال�ف دين�ار وتحميله الرس�وم
واملصاري�ف واتعاب محام�اة وكيل املدعي
الحقوقي حسين عالوي راش�د وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
ع�ن طريق مرك�ز رشطة املقدادي�ة املرقم
 739يف  2017/12/6واشعار مختار
(ح�ي النصر  /قض�اء املقدادي�ة) املدعو
(حس�ن خلي�ل حسين كريك�ط) يف
 2017/12/5ق�ررت هذه املحكمة تبليغك
ع�ن طري�ق النشر بواس�طة صحيفتين
يوميتين محليتني ويف حالة عدم االعرتاض
واتباع طرق الطعن القانوني سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض
شيماء عباس عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن
طال�ب حج�ة القيموم�ة (جاس�م حمي�د
موىس) بلدروز
قدم املستدعي (جاسم حميد موىس) طلبا
يطلب في�ه نصبه قيما عىل ول�ده املفقود
(مراد جاس�م حمي�د) وذلك لع�دم معرفة
حيات�ه م�ن مماته علي�ه قررت نشر هذا
االعلان يف الصح�ف املحلي�ة وخلال مدة
( )15خمس�ة عشر يوما من الي�وم التايل
للنشر فمن لدي�ه اعتراض مراجعة هذه
املحكمة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة
بنصب املستدعي املذكور قيما عىل املفقود
القايض
قحطان خلف خالد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة منديل
العدد /47 /اعرتاضية2017/
التاريخ 2017/12/7
اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة
بالع�دد اعاله بتاري�خ  2017/10/4تبيع
هذه املحكمة العق�ار رقم القطعة  6قلعة
جمي�ل بيك باملزاد العلني مل�دة ثالثون يوما
من تاري�خ الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن
فعىل الراغبني الرشاء مراجعة هذه املحكمة
يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبني التامينات
القانونية البالغ�ه  %10من القيمة املحددة
البالغ�ة  12,000,000اثن�ا عشر ملي�ون
دينار ان لم يكن من الرشكاء وعند
انته�اء امل�دة املذك�ورة س�تجري االحال�ة
القطعي�ة وف�ق االصول واذا ص�ادف اليوم
املذكور عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف
اليوم الذي يليه
املواصفات :
قطعة ارض خالية من الش�واغل بمساحة
271م 2تقع يف منديل
القايض
عدي نجم جمعه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/12
اعالن مفقود
اسم املفقود  /عيل مهند عبد الكريم
بتاريخ  2017/12/12قدم (والدك) املدعو
(مهن�د عب�د الكري�م ج�واد ) يطل�ب فيه
نصب�ه قيما علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ
 2014/10/14ولم تع�د لحد االن لذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم
الثان�ي م�ن تاري�خ النشر س�وف تنصب
(والدك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /2100 :ش2017/
التاريخ 2017/12/13
اىل  /املدعى عليه /انسام عبد الجليل عبد الجبار
اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها بحق�ك بموجب
اعلام الحك�م بالع�دد /2100ش 2017/بتاري�خ
 2017/11/29واملتضم�ن الحكم بتصديق الطالق
الواقع بتاريخ  2017/9/15ولدى تبليغك بموجب
كت�اب مرك�ز رشط�ة الزبير بالع�دد  14477يف
 2017/12/13تبني انك مرتحلة اىل جهة مجهولة
ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية خالل عرشة ايام
القايض
سعد نجم عبد
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم 7575
التاريخ 2017/12/6
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا على الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2017/11/27لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل
 2276محل�ة الجمهورية باس�م  /عيل عبد الجليل
يعقوب مجددا باعتبار حائز له بصفة املالك للمدة
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري
رق�م ( )43لس�نة  1971املع�دل قررن�ا اعالن هذا
الطل�ب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق
معينة على هذا العقار تقديم م�ا لديه من بيانات
اىل ه�ذه الدائرة خلال مدة ثالثني يوم�ا من اليوم
التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النته�اء م�دة هذا االعلان وذل�ك الثب�ات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
مديرية تنفيذ بغداد الجديدة
رقم االضبارة 2017/251 :
التاريخ 2017/11/2
اىل املنف�ذ علي�ه  /الدائ�ن وزير الداخلي�ة /اضافة
لوظيفته
املدين�ة س�لمى حس�ن غضب�ان تس�كن منطق�ة
النعريية م  717ز 3/د51/
لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ
ان�ك مجه�ول محل االقامة وحس�ب كت�اب مركز
رشط�ة بغ�داد الجدي�دة واملجل�س املحلي بغ�داد
الجديدة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة(  )27م�ن قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ بغداد
الجديدة خالل خمس�ة عشر يوما تب�دا من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باج�راءاتالتنفي�ذالجبريوف�قالقان�ون
املنفذ العدل  /محمد هالل كاظم
اوصاف املحرر /
ق�رار محكم�ة بغ�داد الجدي�دة بالع�دد /1154
ب 2016/يف  2016/12/6ق�ررت املحكمة الحكم
بالزام املدع�ى عليها بمنع معارضته�ا للمدعي يف
العقار موضوع الدعوى وتسليمها الجزء املشغول
من قبلها واملحدد بتقرير الخرباء الثالث واملرتس�م
املرف�ق مع�ه واملح�دد بالل�ون االصف�ر اىل املدعي
خايل من الش�واغل واعتبار التقري�ر جزء ال يتجزأ
من القرار الغ�راض التنفيذ مع تحميلها الرس�وم
واملصاري�ف واتع�اب محاماة وكي�ل املدعي مبلغا
قدره ( )500000خمسمائة الف دينار
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حميد يهدي الفوز لروح الجمالي

تسعة أوسمة متنوعة حصيلة أبطال الباراملبية يف بطولة األسياد للشباب

حص�د وف�د اللبجن�ة الباراملبي�ة عىل 9
اوسمة متنوعة ,يف فعاليتي رفع االثقال
وتن�س الطاول�ة ,حي�ث كان�ت حصيلة
رف�ع االثقال  4اوس�مة ذهبية ووس�ام
فضي واحد فيم�ا كان حص�اد منتخب
تنس الطاولة وس�ام ذهب�ي واخر فيض
ووس�امني برونزيين يف الي�وم الثال�ث
ملنافس�ات االلعاب االس�يوية الباراملبية
للش�باب الجاري�ة حالي�ا يف مدينة دبي
االماراتية.

من نصيب احمد مصطفى يف وزن ()59
كغم حيث رفع ( )113كغم ونال الوسام
الذهب�ي الثان�ي زميله حي�در عالوي يف
وزن ( )65كغم بعد ان رفع ( )102كغم
وحصد الوسام الثالث عيل فاضل يف وزن
( )72كغم بعد ان تمكن من رفع ()142
كغم وخطف الوس�ام الراب�ع الرباع عبد
الله عبد الكاظ�م يف وزن ( )80كغم بعد
ان اس�تطاع من رف�ع ( )102كغم وكان
الوسام الفيض من نصيب زميلهم محمد
علي مخ�ور يف وزن ( )88بع�د ان رف�ع
( )102كغم.

ف�وزه الثمني عىل منافس�ه التايلندي
بنتيج�ة ثالثة اش�واط مقابل ش�وط
واحد كاالت�ي ( )7/11نقطة ()11/9
نقط�ة ( )8/11نقطة ( )7/11نقطة
وحصل منتخبن�ا بالفرقي الذي مثلنا
في�ه منتظ�ر ف�اروق ورس�ول جعفر
يف فئت�ي( 3و )4على الوس�ام الفيض
بعد خس�ارتهما امام الفرقي الياباني
بثالث�ة اش�واط مقاب�ل اليشء وه�ي
كاالت�ي ()11/9نقط�ة و()11/8
نقط�ة و( )11/9نقط�ة ون�ال الالعب
رسول جعفر يف فئة ( )4وساما برونزيا
بعد فوزه عىل منافسه من تايلند بثالثة
اش�واط مقاب�ل اليش وه�ي ()9/11
و( )8/11و( )119نقط�ة فيم�ا بينم�ا
نال�ت زميلته�م ح�وراء محمد الوس�ام
الربوري يف فئة ( )3برغم من خس�ارتها
ام�ام االيراني�ة بثالث�ة اش�واط مقاب�ل
ش�وطني ( )11/8 ( )11/9و()9/11
و( )4/11غريانه�ا كان�ت ق�د حقق�ت
الفوز يف مباريات اخرى.

القدح املعىل لالثقال
انت�زع منتخب رف�ع االثق�ال للمعاقني
خمس�ة اوسمة اربعة منها ذهبية كانت

الطاولة تنال اوسمة الفوز
ونال منتخب تنس الطاولة وساما ً ذهبيا ً
اذ خط�ف الالعب منتظر فاروق يف فئة 4

حميد يهدي الفوز لروح الجمايل
هنأ رئي�س اللجن�ة الباراملبي�ة الوطنية
العراقي�ة الدكت�ور عقي�ل حمي�د وف�د

دبي /حسين الشمري

الباراملبي�ة املش�ارك يف بطول�ة االلع�اب
االس�يوية الباراملبية للش�باب يف اتصال
هاتفي مع املوفد الصحفي فقال يف البدء
اهنىء الوف�د الباراملبية بكل ش�خوصه
وعناوينه�م ادارة الوف�د ورؤس�اء
االتحادات واملدربني والالعبني والالعبات
والوف�د االداري عىل هذا االنج�از الكبري
يف ظ�ل الوضع املادي الصع�ب الذي تمر
ب�ه لجنتن�ا واهدي ه�ذا الف�وز اىل روح
اخ�ي وزميلي وصديقي الراح�ل االمني
الع�ام للجن�ة الباراملبية فاخ�ر الجمايل
واقول له نم قرير العني فنحن سنواصل
مسيرة االنجاز هو العهد الذي قطعناه
عىل انفس�نا منذ عملنا سوية يف رياضة
املعاقني.
سعداء بالفوز
وق�ال رئي�س الوف�د العراق�ي الدكت�ور
احم�د العان�ي نح�ن س�عداء ج�دا بهذا
الفوز الثمني الذي حقق�ه ابطال اللجنة
الباراملبية يف ظ�ل ظروف صعبة وقاهرة
اال ان رياضيين�ا ورياضياتن�ا كانوا عىل
املوعد مع الفوز ومع منصات التتويج.
واض�اف اق�دم ش�كري وتقدي�ري لكل
ش�خص يف الوفد ومهم�ا كان عمله عىل

م�ا بذلوه وقدم�وه من اج�ل تحقيق
االنج�از ال�ذي اك�د ثق�ة كل املعنيين
بالش�أن الري�ايض يف البل�د الصحافة
الرياضية الش�ارع الريايض برياضيي
اللجن�ة الباراملبية الذي�ن عودوهم عىل
االنجاز وحصد اوسمة الفوز.
مبارك لنا حصد االوسمة
وم�ن جهت�ه تح�دث رئي�س البعث�ة
العراقي�ة عبي�د عني�د فق�ال ال اعرف
كيف اصف ش�عوري وانا اشاهد ابطالنا
يتسلقون منصات التتويج متحدين يذلك
كل الصع�اب واملعوقات الت�ي اعرتضت
طريقها منذ رحلة االعداد بسبب الجانب
املادي الذي يقف حج�ر عثرة يف طريقنا
غري ان عزيمتن�ا وعطاء رياضيينا صنع
االنج�از .واش�ار كان باالم�كان تحقيق
املزيد من االوسمة لو كان لدينا املال كي
نس�مح لالعبينا والعباتنا باملش�اركة يف
ه�ذه البطولة ولكن م�ع كل هذا الحمد
لله عىل هذا االنجاز.
وعدت فاوفيت
وق�ال رئيس اتحاد تنس الطاولة س�مري
عيل لطي�ف :انا مسرور ج�دا الن هذه

إنجاز تارخيي ملييس يتلقى طعنة املانية
المستقبل العراقي /متابعة
حقق ليونيل ميسي ،نجم برشلونة اإلسباني رقمًا قياس ًيا
جدي ًدا خلال المباراة الت�ي انتهت بفوز البارس�ا بهدفين
دون رد ،أم�ام فياريال بملعب (ال س�يراميكا) ،يوم األحد
الماض�ي ببطولة الدوري ،ش�ككت ف�ي مصداقيته إحدى
الصح�ف األلمانية الشهيرة.وكش�فت صحيف�ة (بيلد) أن
أس�طورة كرة القدم األلماني جيرد مولر المعروف باسم
“الطوربيد” أو “مدفعجي األمة األلمانية” سجل مع بايرن
ميون�خ ً 552
هدف�ا ،مؤكدة بذلك أن رصي�ده من األهداف
التي س�جلها بقميص واحد ما زالت تزيد بمقدار  27هدفاً
ع�ن تلك الت�ي أحرزها ليونيل ميس�ي مع فريق�ه الحالي
برشلونة.وبعد أن سجل األحد الماضي أمام فياريال هدفه
رقم  525بقميص البارسا ،عادل ميسي رقم مولر القياسي
كالالعب صاحب أكبر عدد من األهداف بقميص واحد.لكن
الصحيف�ة األلمانية احتس�بت ً 27
هدفا لـ”الطوربيد” مع
باي�رن حين كان يلع�ب في دوري والي�ة بافاريا المحلي،
قبل صعوده الحقا للبوندس�ليجا ،لترفع بذلك رصيده من

اوسمة مستحقة
وقال املالك التدريبي لرفع االثقال بقيادة
راف�د القيسي والدكت�ور مؤيد جاس�م
ومحم�د غل�وم :نح�ن س�عداء بالف�وز
ال�ذي توج يف اليوم االول ملنافس�ات رفع
االثقال بحصيلة خمسة اوسمة متنوعة
ومس�تحقة وان ش�اء الله س�نرفع عدد
االوس�مة يف اليوم االخري للمنافس�ات اذ
لدينا بع�د رباعني سيش�اركون يف اليوم
االخري للمنافسات .واضاف اهدي الفوز
اىل روح مدربن�ا القدير انرتانيك دكريس
وهو يف قبره وفاء منا اليه الذي تعلمنا
من�ه كيف نصب�ح مدربين قادرين عىل
صناعة االنجاز.

رونالدو يقلق إدارة ريال مدريد
المستقبل العراقي /وكاالت

األه�داف لـ.552وعلى الرغم من ذل�ك ،اعتبرت (بيلد) في
مق�ال جاء بتوقيع الصحفي األلمان�ي المخضرم فريتز
هاوت�ش أن “األم�ر يتعل�ق بأس�طورتين على أي
ح�ال” ،لكن هاوت�ش اعتب�ر أن مولر هو
األعظ�م م�ن وجهة نظ�ره ،مذكرًا
بأن “مدفعجي األمة األلمانية”
ت�وج ب�كأس العال�م م�ع
منتخ�ب بلاده،
عل�ى عك�س
ميس�ي ال�ذي لم
يحق�ق ه�ذا اللقب.
وعلى مستوى األهداف
الدولي�ة ،ال ي�زال مول�ر
يتفوق على ميسي حيث سجل
البرغوث األرجنتيني ً 61
هدفا
ف�ي  123مباراة مع “راقصي التانجو” ،بينما
بلغ رصي�د األهداف الدولي�ة لـ”الطوربيد”
 68في  62مباراة مع “المانشافت.

فجرت وس�ائل اإلعالم اإلس�بانية ،مفاج�أة جديدة عن
العالق�ة بين النج�م الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو،
مهاجم ري�ال مدريد ،ومس�ؤويل الن�ادي امللكي،
وذل�ك عقب أي�ام قليلة م�ن تتويج الالعب
بجائ�زة الك�رة الذهبية للم�رة الثانية
عىل الت�وايل والخامس�ة يف تاريخه.

وكش�فت تقارير إخبارية ،أن كريستيانو رونالدو ،يريد
تقلي�ل قيمة الشرط الجزائي يف عق�ده لكي يرحل عن
امللكي.وأش�ار برنامج “ ،”El Chiringuitoالتليفزيوني
اإلس�باني إىل أن كريس�تيانو لم يعد يريد التفاوض مع
الري�ال لتجديد عقده مجد ًدا ،بل إنه يود ترك املريينجي.
وتبل�غ قيمة الشرط الجزائي يف عقد كريس�تيانو نحو
ملي�ار يورو ،علمً�ا بأنه كان قد جدد عق�ده مع امللكي
حتى  30يونيو/حزيران من عام .2021

موهبة برتغالية
تشغل بال برشلونة

المستقبل العراقي  /متابعة

املانيا ترصد مكافأة كبرية
للفوز باملونديال

أش�ارت تقاري�ر صحفية ،إىل أن نادي برش�لونة اإلس�باني ،يفكر يف اس�تقدام موهبة
برتغالية ،من صفوف رديف بنفيكا.وذكرت صحيفة ماركا ،أن برش�لونة يتابع الالعب
أومارو إمبالو ( 16عاما) منذ عدة مواس�م ،وزاد االهتمام به ،بعد حس�م ريال مدريد،
لصفق�ة الربازيلي فينيس�يوس جونيور.وق�دم إمبال�و ،أداء جيدا يف ال�دوري الربتغايل
خلال الفرتة األخرية ،مما س�اهم يف انضمامه ملنتخب بالده تح�ت  17عاما.وأوضحت
الصحيفة ،أن الحصول عىل خدمات الالعب الشاب لن يكون أمرا سهال عىل الربسا ،الذي
س�يجد منافس�ة من أندية أخرى مهتمة بضم الجناح الربتغايل ،مثل مانشسرت يونايتد
اإلنجليزي واليبزيج األملاني.وعىل الرغم من ذلك ،ذكرت ماركا ،أن برش�لونة ال يس�عى
إلبرام صفقة لضم الالعب يف الوقت الحايل ،لكنه يتابع تطوره ،وحال تم التعاقد معه يف
النهاية ،فلن يتم ذلك قبل الصيف القادم.

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم ،أنه سيمنح كل العب في المنتخب 350 ،ألف يورو ( 411ألف
دوالر) ،إذا نج�ح الفريق في االحتفاظ بلقب كأس العال�م ،العام المقبل.وعندما فازت ألمانيا
باللق�ب في  ،2014بالبرازيل ،حصل كل العب على  300ألف يورو.وفي روس�يا ،وتحت قيادة
الم�درب يواكيم لوف ،لن يحصل الالعبون عل�ى أي مبالغ إضافية ،مقابل االنتصارات في دور
المجموعات ،أو الوصول لدور الـ ،16لكن كل العب سيحصل على  85ألف يورو ،مقابل الوصول
ل�دور الثماني�ة ،وعلى  125ألف�ا مقابل الصعود لقبل النهائي.وإذا خس�ر الفري�ق في المباراة
النهائي�ة ،فإن كل العب س�يحصل عل�ى  200ألف يورو.وقال أوليفر بيره�وف ،مدير المنتخب
األلماني ،في بيان“ :يبعث هذا اإلعالن برسالة تهدئة وطمأنة مبكرة ،وهي مطلوبة ،حتى يتسنى
لنا التركيز عل�ى الجوانب
والمهام الرياضي�ة”.وإذا
ف�ازت ألماني�ا بالبطول�ة
المقبل�ة في روس�يا ،فإنها
س�تصبح ثالث دولة فقط تنجح
في الدفاع عن اللقب ،بعد ايطاليا
( ،)1934-38والبرازي�ل (1958-
.)62وفي النهائيات ،ستلعب ألمانيا
ضم�ن مجموع�ة تض�م إل�ى جانبها
كال م�ن ،المكس�يك والس�ويد وكوريا
الجنوبية.

الفتية االبط�ال من الالعبين والالعبات
قد تحدوا الجميع من اجل املش�اركة من
اجل ان تطرز صدورهم باوس�مة الفوز
وبرغم من صغر س�نهم اال ان عزيمتهم
كانت كبيرة جدا يف تحقيق االنجاز الذي
كنا نبح�ث عنه.واضاف انا وعدتكم بان
هذه البطولة س�تكون فاتحة خري امام
ه�ؤالء الصغار ك�ي يكتبون اس�ماؤهم
بحروف من ذهب وتبقى هذه املشاركة
عالقة يف نفوس�نا جميع�ا كوننا تحدينا
الصعاب والظ�روف وقلنا نحن جئنا من
اجل حصد االوس�مة والحمد لله حققنا
ذلك عىل ارض االم�ارات وعدنا مرفوعي
ال�رؤوس ب�اذن الل�ه وبجه�ود الالعبني
والالعبات واهدي الفوز اىل اهاليهم الذين
منحونا الثقة يف وضع ابناهم بايدينا وقد

كنا خري من ائتمن عىل االمانة .

هيمنة مدريدية عىل تشكيلة االحتاد الدويل لإلحصاءات
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلن االتحاد الدويل لتاريخ وإحصاءات
ك�رة الق�دم ،تش�كيلته املثالي�ة لعام
 ،2017بن�ا ًء عىل تصويت ،ش�ارك فيه
 91خبريا وممثال لوسائل اإلعالم.
وشهدت التشكيلة تواجد  5العبني من
ريال مدريد ،بطل دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة كالتايل:
حراس�ة املرم�ى :جيانلويج�ي بوفون
(إيطاليا  /يوفنتوس).
الدف�اع :دان�ي ألفي�س (الربازي�ل /
يوفنت�وس  /باريس س�ان جريمان)،

سيرجيو رام�وس (إس�بانيا  /ري�ال
مدريد) ،ليوناردو بونوتيش (إيطاليا /
يوفنتوس /ميالن)  ،مارسيلو (الربازيل
 /ريال مدريد).
خط الوس�ط :توني ك�روس (أملانيا /
ريال مدريد) ،لوكا مودريتش (كرواتيا
 /ري�ال مدري�د) ،كيف�ن دي بروي�ن
(بلجيكا  /مانشسرت سيتي).
الهج�وم :كريس�تيانو رونال�دو
(الربتغ�ال  /ري�ال مدري�د) ،ليوني�ل
مييس (األرجنتني  /برش�لونة) ،نيمار
(الربازيل  /برش�لونة  /باريس س�ان
جرمان).

امل�درب :الفرنسي زي�ن الدي�ن زيدان
(ريال مدريد).
الب�دالء :مانويل نوي�ر (أملانيا  /بايرن
ميوني�خ) ،مات�س هوميل�ز (أملانيا /
بايرن ميونيخ) ،روبرت ليفاندوفسكي
(بولن�دا  /باي�رن ميوني�خ) ،دان�ي
كارفاخال (إس�بانيا  /ري�ال مدريد)،
جريارد بيكيه (إس�بانيا  /برش�لونة)،
باولو ديب�اال (األرجنتني  /يوفنتوس)،
ه�اري كين (إنجلترا  /توتنه�ام
هوتسبري) ،لويس سواريز (أوروجواي
 /برشلونة).
املدرب :يواكيم لوف (أملانيا).
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حفلة شواء تدخل غينيس

املغنيسيوم وأمهيته

يعد نقص عنرص املغنيس�يوم يف جس�م اإلنسان أحد أس�باب الصداع
والكآبة والتعب املزمن وتش�نج العضالت.ويشري العلماء إىل أن الناس
يعانون من نقص املغنيس�يوم أكثر من الكالس�يوم ،عىل الرغم من أن
العنرصي�ن مرتبطان معا بش�كل أو بآخر.يحمي عنرص املغنيس�يوم
القصب�ات الهوائي�ة والبنكري�اس م�ن اإلصابة بالس�كري ،ويحافظ
على انتظام نب�ض القلب واألوعية الدموية وارتف�اع ضغط الدم .كما
يمن�ع تكون الحصى يف الجهاز البويل.وتكم أهمية ه�ذا العنرص يف أن
جميع عمليات الطاقة التي تجري يف جسم اإلنسان يتحكم بها مركب
أدينوسين ثالثي الفوس�فات ،الذي يرتبط عمله باملغنيس�يوم..األهم
من كل هذا أن املغنيس�يوم عام�ل قوي يف تحديد تطور أمراض القلب.
فإضافة إىل إىل تنظي�م النبض ،يحدد قوة انقباض القلب دون الحاجة
إىل زيادة األوكس�يجني .وألهميته داخل الخاليا ،مثل البوتاسيوم ،فإنه
يحافظ عىل اإلمكانيات الكهربائية لغشاء الخاليا ،ما يساعد يف تحسن
ضغ�ط الدم نتيجة استرخاء األوعية.كما أن ثبات تركيز املغنيس�يوم
يف أجس�ام النس�اء الحوام�ل يس�اعد عىل تجن�ب ارتفاع ضغ�ط الدم
وانحباس السوائل يف نهاية فرتة الحمل.

حطم�ت أوروغواي األح�د الرقم القيايس املدرج يف موس�وعة
غينيس ألكرب حفلة ش�واء يف العال�م بإعدادها أكثر من عرشة
أطن�ان م�ن اللحم ،يف إط�ار منافس�ة تتواجه فيه�ا منذ عقد
تقريبا مع األرجنتين املجاورة.ونظم الحدث يف مدينة ميناس
الصغيرة يف جنوب أوروغواي وقد تطلب  60طنا من الخش�ب
ومش�اركة أكثر من س�تني طاهيا قاموا بيش اللحم عىل مدى
س�اعات ليل الس�بت األحد..وقال روبري باياريس املرشف عىل
املشروع “نتحرض لهذا الحدث منذ أكتوبر املايض .وقد أعددنا
أيض�ا أربع�ة آالف كيلوغ�رام من الس�لطة الروس�ية ملرافقة
اللحم .كان ينبغي ربما أن نحاول تحطيم الرقم القيايس لهذه
السلطة أيضا لكن الوقت داهمنا”..وتعترب حفالت شواء اللحم
تقليدا منترشا جدا يف أوروغواي واألرجنتني املجاورة ،وهو رقم
قيايس يتناف�س عليه البلدان منذ الع�ام  2008عندما نجحت
األوىل يف تنظيم أول حدث ضخم من هذا النوع .ويف العام 2011
تغلب�ت األرجنتني عليها ما زاد املنافس�ة بين البلدين الجارين
مع اقتناع كل منهما بأنه يحرض أفضل اللحم.

هل تعلم

تناولوا األطعمة الدسمة

اكتش�ف الباحثون طريقة جديدة
تجلب الرسور ملحبي تناول األغذية
الدهني�ة دون أن يخافوا من خطر
السمنة..وأظهرت نتائج اختبارات
قام بها العلم�اء عىل فرئان تتمتع
بفرط نش�اط جني “”Hedgehog
 ،“HHال�ذي يس�اعد يف حف�اظ
األنس�جة على توازنه�ا ويمن�ع
ظه�ور الخاليا الدهني�ة لديها ،أن
جين “ ”Hedgehogاملعدل ،يقمع
نمو الخاليا األساس�ية التي تشكل
األنس�جة الدهني�ة وتتخصص يف
تخزي�ن الطاقة على هيئة دهون،
ويؤدي بالنتيجة إىل منع السمنة..
فقد ازداد وزن الفرئان التي ثبّطت
لديها جينات “ ،”Hedgehogخالل
ثمانية أسابيع من تناول األطعمة

الدس�مة ،ول�م ي�زد وزن فئران
املجموعة الثانية التي ّ
غذيت بنفس
األطعمة الدسمة خالل نفس املدة
بس�بب عم�ل الجين نفس�ه.كما
لوحظ أيض�ا أن فئران املجموعة
الثانية ،تميزت بإنخفاض يف نسبة
الغلوك�وز يف دمه�ا وكان�ت أكث�ر
تقبال لإلنس�ولني.وقال فينكسين
لونغ أس�تاذ جراحة العظام وكبري
الباحثني يف الجامعة األمريكية ،إن
وزن اإلنس�ان يزداد بسبب تضخم
حج�م الخالي�ا الدهني�ة ،ولي�س
بس�بب ازدياد عددها.ون�وه لونغ
إىل أن إج�راء التج�ارب الرسيري�ة
عىل اإلنسان صعب جدا اآلن ،لعدم
اكتمال دراس�ة التأثريات الجانبية
لهذه الوسيلة الجديدة.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

أن الرسط�ان البحري يعيش فرتة أط�ول إن وضعته يف صندوق
مغل�ق تماما أكث�ر من الفرتة التي يعيش�ها يف صندوق مغلق له
ثقوب .
أن الحلق�ات الت�ي ت�دور حول زحل يبل�غ طوله�ا  80500كم ،
ولكنها ذات سماكة ال تتجاوز  30سم .
ان غزال الشمواه يستطيع الوقوف عىل قوائمه األربع يف رقعة ال
تتجاوز مساحتها مساحة سطح لرية معدنية .
أنه يف مدغشقر يستخدمون خيوط العنكبوت يف حياكة األقمشة
.
أن الطائ�ر املعروف بالطائر الطنان يس�تخدم رجليه يف الوقوف
فقط  ،وهو ال يستطيع امليش ألنه ال يستطيع وضع رجليه أمام
بغضهما البعض .
أن طائ�ر البويا يح�اول أن يح�ارص ذباب النار يف عش�ه بهدف
االستنارة بضوئها الذي يصدر عنها يف ظلمة الليل.
أن رسب الج�راد م�ن الحجم املتوس�ط يرتاوح ع�دد الجراد فيه
ح�وايل مليون جرادة  ،ويس�تهلكون حوايل  20ط�ن من الطعام
يوميا.
أن مي�اه البح�ر ه�ي أق�رب امل�واد كيماوي�ا يف تركيبه�ا إىل دم
اإلنسان.
أن�ه قد وجد مؤخرا تمس�احا قد فقس عن بيض�ة حديثا  ،وبلغ
حجمه ثالثة أضعاف البيضة التي فقس عنها.
أن الشجرة املس�ماة(( بش�جرة اإلعصار)) قادرة عىل الثبات يف
وجه األعاصري بثبات وقوة  ,ويعود الس�بب إىل الثقوب املوجودة
يف أوراقها الكبرية.

االسد

العذراء

ً
عملا جامعيا ً تن�ال عىل أثره
مهني�اً :تنهي
ً
عالمة عالية تستحق عليها تنويها وتهنئة.
عاطفياً :ال تكن مرتددا ً يف ما يتعلق باالهتمام
بالرشي�ك ،فه�و ملاذك األخير يف امللمّ�ات
ً
واملصاعب.صحي�ا :علي�ك بمأبريل�ة بع�ض
التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً :تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغييرات
إيجابية وتصحيحات مادية ،وتسعى لتطوير
معارفك العلمية.
عاطفي�اً :يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى
الوس�ائل ،وتظهر له بدورك االهتمام الكايف،
وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

مهني�اً :ض�ع نفس�ك يف الواجه�ة واظه�ر
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر
ً
النرص.عاطفي�ا قد تتلق�ى دعما ً من الحبيب
أو تس�تفيد من وضع جيد له .يكون مزاجك
رائق�ا ً وتبدو أكثر انفتاح�ا ً وقدرة عىل تبادل
الرأي.

ّ
وتخف الضغوط
مهنياً :تس�تعيد حماس�تك
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق ،تتمتع
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل
مناس�ب على حيات�ك ،فتتخذ ه�ذه األخرية
طابعا ً مختلفا ً جميالً ومميزاً.
عاطفياً :انقالب ملصلحتك

ّ
بتحس�ن ملموس،
مهني�اً :تبشر األوض�اع
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة ،تفسح لك
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات
الحضور وتستعيد شهيّتك عىل الحياة.
عاطفي�اً :يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً
عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً :تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج
أوإرباك.عاطفياً :أفكارك واضحة وأس�لوبك
مس�الم ال يخف�ي تحديات وال اس�تفزازات،
وهذا ما يثير إعجاب الرشيك.صحياً :معظم
اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

مهنياًّ :
خفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع ،إيّاك
واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً :تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما
أمضي�ت أوقات�ا ً مس�لية برفق�ة األصدق�اء
والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهني�اً :ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض
األم�ور املهنية ،ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن
تف�رض هيمنت�ك على اآلخرين ،ك�ن عاقالً،
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً :ال تزال النجم
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا
معه يف الحفالت الحلوة .

عمل الرسدين
يف املنزل

طب

ق ال
يوم

..

املقادير:
 1كيلو س�مك رسدي�ن  -ورق لورا  -ث�وم مفروم
 حبوب فلفل أس�ود  -ش�طة «اختياري» – خل –زيت – ملح  -ماء
طريقة التحضري:
تغىل املاء ،وترتك حتى تربد.
يغس�ل الرسدي�ن جي�داً ،وتقط�ع ال�رأس ،وتزال
قشوره ،وينظف من الداخل جيداً.
ينقع يف ماء مذاب بها ملح ملدة ليلة كاملة.
تعقم الربطمانات الزجاجية بوضعها يف ماء مغيل
ملدة  10دقائق.
يوض�ع الرسدي�ن يف الربطمان ،ويراع�ى أن تكون
بطن الرسدين تجاه أسفل الربطمان.
يوض�ع يف الربطم�ان ورق الل�ورا وحب�وب الفلفل
االسود والشطة والثوم وامللح.
يصب الزي�ت عىل الرسدين وباق�ي املكونات حتى
نصف الربطمان.
توض�ع امل�اء لتملأ الربطم�ان ،ويمس�ح فتح�ة
الربطمان بالخل.
يغل�ق الربطم�ان جي�داً ،ويوضع يف م�كان نظيف
وجاف.
يرتك ملدة  10أيام وحتى ينضج.
يقدم مع الخبز البلدي.

تمك�ن املغام�ر الفرنيس ناث�ان بولني (22
عام�ا) م�ن السير على حب�ل رفي�ع عىل
ارتف�اع  65مرتا ،من س�احة “تروكاديرو”
إىل برج إيفل الشهري يف الجهة املقابلة فوق
نه�ر السين..وقطع بولين مس�افة 650
مرتا سيرا عىل الحبل وهو ح�ايف القدمني،
وسط جمهور كان يراقب املغامرة األخطر
يف العاصمة الفرنس�ية باري�س باندهاش

مهنياً :تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة ،وهذا ما
يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً :أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل
ّ
والتوت�ر أينما حللت .وهذا
إىل إث�ارة العدائية
ما يسبب إحراجا ً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً :قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب
األم�ور ملصلحت�ك ،فتب�دو الش�ؤون املهنية
مهم�ة جداً.عاطفي�اً :يمنح�ك الح�ظ قدرة
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج ،وإذا
كنت عازبا ً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك
وقد تقع يف شباكه بجنون .

مغامرة فوق هنر السني

وترق�ب كبريين..وجاءت املغامرة املثرية يف
إطار حملة خريية لجمع التربعات الالزمة
إلجراء بحوث عن األمراض النادرة ،وفق ما
ذك�رت صحيفة “دييل مي�ل” الربيطانية..
ويحمل بولني عدة ألقاب عاملية ،ال سيما يف
السري عىل الحبال .وأظهرت إحدى اللقطات
الرجل وهو يتدىل رأسا عىل عقب من الحبل
املشدود فوق النهر.

هنتنغتون ..املرض املدمر للمخ «حتت السيطرة»
نجح دواء جديد يف السيطرة عىل الربوتني املسبب ملرض
«هنتنغتون» ،وذل�ك يف أول اختبار أجري له عىل البرش،
حس�بما قال علماء ،ليعطي األمل لعشرات اآلالف من
املرىض حول العالم.
والهنتنغت�ون م�رض يصيب اإلنس�ان يف عم�ر من 30
إىل  50عام�ا وي�ؤدي إىل تدمير خاليا يف املخ ،ويس�بب
اضطرابات عقلية وسلوكية وعاطفية للمرىض.
وس�بب امل�رض طفرة يف جني تؤدي إىل إرس�ال رس�ائل
خاطئ�ة ،يجع�ل بروتني يس�مى «هنتنغت�ون» يهاجم
املخ..وقال إدوارد وايل�د ،وهو أحد أعضاء فريق اخرتاع
الدواء يف جامعة لندن« :إنه حقا مرض رهيب» ،مضيفا
أن الدواء يمنع وصول هذه الرس�ائل.ووصفت س�اره
تربي�زي كبير الباحثين يف عل�م األعص�اب الكلينيكي
يف جامع�ة لن�دن ،ال�دواء بأن�ه «إنجاز طبي» ،مشيرة
إىل أن «املرحل�ة املقبل�ة اآلن توس�يع نط�اق التجارب».
يش�ار إىل أن م�رض «هنتنغت�ون» ليس ل�ه عالج حتى
اآلن ،بينما تس�اهم العقاقري فق�ط يف تخفيف أعراضه
ومضاعفاته.

مهني�اً :ل�ن تتر ّدد يف توجي�ه املالحظ�ات
الجارحة ،تش�ت ّد الضغ�وط وربّما تضطر إىل
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً:
تركز على العالقات االجتماعي�ة وخصوصا ً
مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً :بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب
االنتظ�ار ،ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول
أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً :تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك
مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1574
الخميس  14كانون االول 2017

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

مكانة القدس يف الدين

البالغة واإلقناع يف القرارات القضائية
د .هاشم غرايبه

ال يفوق المسجد األقصى مكانة في الدين سوى البيت
الحرام والمس�جد النبوي ،لكن لم توصف أرض بالمباركة
والمقدسة سوى القدس واألرض المحيطة بها وهي بالد
الشام ،وسميت بأرض المحشر والمنشر.
ولع�ل المتمع�ن ف�ي دالالت قص�ة اإلس�راء ،الب�د
سيس�توقفه التس�اؤل :لم�اذا نقل الل�ه نبي�ه الكريم الى
المس�جد األقصى قب�ل أن يعرج به الى الس�ماء ،ولم يكن
ذلك من المس�جد الحرام مباش�رة ،المؤك�د أن الربط بين
المكانين كان ليرتب�ط المكانان في وجدان المؤمن بهذه
الرس�الة الخاتم�ة لكل الرس�االت والمهيمن�ة عليها ،ألن
هذه البقعة من األرض س�تكون والى أن يرث الله األرض
عقر دار اإلسالم.
نس�تمد هذه الحقيقة من الحديث الش�ريف الوارد في
الصحيحي�ن :ع�ن أبي ذر ق�ال“ :قلت :يا رس�ـول الله أي
مس�جـد وضـع في األرض أول؟ قال :المس�جد الحـرام.
قـال :قلت :ثم أي؟ قال :ثم المسجد األقصى .قلت :كم كان
بينهما؟ قال :أربعون س�نة ثم أينما أدركتك الصالة فصل،
فهو مسجد”.
إذا ً فق�د كان ه�ذا تقدير الل�ه ،لذلك أم�ر إبراهيم عليه
السلام بأن ُيس�كن إبنه الوحيد إس�ماعيل وأُمَّ ُه عند أول
مس�جد بني للناس لينش�أ من ذريته خات�م األنبياء هناك،
فيما أس�كن الشطر الثاني من ذريته من أبناء إسحق عليه
السلام أكناف المس�جد الثاني(األقصى) أي بالد الش�ام،
لتنزل هناك الرساالت السابقة.
هكذا نفهم ربط المس�جدين جغرافيا ً من خالل حادثة
اإلس�راء ،لك�ي يبين لن�ا المولى ع�ز وجل أن�ه باألقصى
وأكنافه بدأت الرس�االت األولى بش�رائع خاصة بالرس�ل
واألقوام التي أرس�لوا إليها والتي دعت جميعها الى الدين
الواحد :اإلسلام ،ثم انتهت برسالة محمد صلى الله عليه
وس�لم التي نزلت بالبيت الح�رام وأكنافه(المدينة) والتي
اكتمل بها الدين ذاته.
من ذل�ك نفهم قدس�ية هذي�ن المكانين بالنس�بة الى
الدين اإلسالمي والذي يشتمل الرسالتين السابقتين اللتين
نزلتا على موسى وعيس�ى عليهما الصالة والسالم ،لذلك
فاألماكن المرتبطة بهاتين الرسالتين تتأتى أهميتهما من
ارتباطهما التاريخي ،أما المس�جد األقص�ى فأهميته من
األرتباط العق�دي بالدين ذاته ،بمعنى أن كنيس�ة القيامة
ومس�جد قبة الصخرة مرتبطان بتاري�خ الدين ومحطاته
الدعوية ،أما المس�جد األقصى مثله مثل المس�جد الحرام
مرتبط�ان بالعب�ادة التي هي عم�اد الدين ،لذل�ك ال يمكن
المس�اومة على وضعهما ،فالسيادة عليهما ليست دولية
ب�ل لله وحده متمثل�ة بدينه ،ألنهما قاعدت�ان للدين الذي
ه�و اإلسلام ،وال يج�وز أن يكونا بأي حال م�ن األحوال
خاضعين ألية سيادة غير إسالمية.
من�ذ فش�ل محاول�ة ابرهة الحبش�ي لإلس�تيالء على
المس�جد الحرام ،لم تجرؤ القوى المعادية لله ودينه على
إعادة الكرة ،لذلك ركزوا جهودهم على المس�جد األقصى
وأكناف�ه ،م�ن هن�ا كان التمس�ك بهم�ا مجلب�ة للصراع،
والجه�اد الس�ترجاع ما يحت�ل من أيهما ه�و فرض عين
على كل مس�لم ،ومن يتخل�ف عن ذلك فهو م�ن الخوالف
المنافقين.
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م�ن ذل�ك نتوص�ل ال�ى أن المنافقي�ن في ه�ذا العصر
يتمثلون بالخوالف الذين يقبلون بالتخلي عن بيت المقدس
وأكنافه ،ويكتفون بالتفاوض لتحسين شروط احتاللها،
والطائف�ة المؤمن�ة م�ن األمة ه�ي التي تجاه�د لتحرير
فلسطين كاملة.

القاضي اياد محسن ضمد

كـاريكـاتـير

نجاح عملية رفع األكياس العدرية من كبد طفلة يف مستشفى
الزهراوي اجلراحي بالعامرة
المستقبل العراقي  /ميسان  /خاص
اعلنت دائرة صحة ميسان عن تمكن فريق
طبي جراحي في مستشفى الزهراوي من
رفع اكياس عدري�ة كبيرة من كبد طفلة
تبلغ من العمر خمس س�نوات وبنجاح .
وقال مدير مستش�فى الزهراوي ورئيس
الفري�ق الطب�ي الدكت�ور حي�در حس�ن
الجاب�ري  :تمك�ن فريق طب�ي من إجراء
عملي�ة جراحية لطلف�ة تعاني من وجود
اكي�اس عدري�ة كبي�رة الحجم ،مش�يرا ،
إلى أن االكياس مائية من وتنتج عن عدم
غسل الخضروات قبل تناولها بشكل جيد
 .واشار الجابري  ،الى ان الطفلة بصحة
جي�دة االن  ،مؤكدا  ،ب�ان بعد تلك العملية
ونجاحه�ا جع�ل الطفلة في ام�ان وعدم
اصابتها مره اخرى باالكياس  .منوها ،
إل�ى أن األكياس التي تم رفعها كبيرة جدا
قياسا بعمر المريضة .

غالبا ما تكون اللغ�ة القانونية لغة جامدة محافظة غير
أن ذلك يج�ب أن ال يمنع اإلفادة م�ن الوقائع المنظورة وما
ومعان لصياغة لغة قانونية تكون مؤثرة
يرافقها من أحداث
ٍ
وجذاب�ة للمتلقي حتى تكون مقنع�ة الن هدف القاضي من
كتاب�ة قراراته اضافة الى تحقي�ق العدالة هو إقناع المتلقي
بصح�ة ومنطقية ما انتهت الي�ه المحكمة من حكم وهدف
المحامي م�ن تقديم اللوائ�ح والدفوع هو إقن�اع المحكمة
والحضور ببراءة المتهم الذي يدافع عنه.
ومث�ل هذا الخط�اب القانوني وما يه�دف إليه من إقناع
فانه يس�تهدف العاطفة والوجدان في ذات المتلقي وإحداث
تأثي�ر حس�ي ل�دى الق�ارئ بصح�ة الحك�م ال�ذي أصدرته
المحكم�ة او صح�ة ومنطقي�ة الدفع الذي قدم�ه المحامي
حت�ى انن�ا نجد ان الكثي�ر من الق�رارات القضائي�ة ولوائح
المحامي�ن تكتب بطريق�ة بالغية أدبية جميل�ة من اجل ان
تزي�د قدرتها االقناعية الس�يما وانها ال تكتب فقط ألطراف
الدع�وى وذوي االختصاص وإنما تكت�ب كذلك لعامة الناس
مم�ن يهمه�م تحقي�ق العدالة والوص�ول ال�ى الحقيقة في
األحكام القضائية.
إن لغة اإلقناع تتجسد في تسبيب الحكم فإذا كان تسبيب
الحك�م يعن�ي بي�ان الواقعة وظروفه�ا واألدل�ة المتحصلة
فيه�ا وما تس�تند الي�ه المحكم�ة في إص�دار قراره�ا فان
إي�راد هذه األس�باب هو وس�يلة من وس�ائل االقن�اع الذي
تتوج�ه به المحكم�ة الى محكمة النق�ض وأطراف الدعوى
إلقناعهم ان الحكم يس�تند الى اس�باب منطقي�ة وقانونية،
كذلك تتجسد لغة االقناع في االس�تدالل القانوني للمحكمة
واالس�تدالل القانون�ي يعني فه�م المحكم�ة فهما صحيحا
للواقعة المنظورة وأدلتها ومن ثم بناء الحكم باالستناد الى
ه�ذه األدلة والوقائع وال ادل على ذل�ك مما يرد في قرارات
اإلدان�ة او اإلفراج التي تصدر من محاكم الجزاء حيث تكتب
القرارات بطريقة تس�تعرض من خالله�ا المحكمة الواقعة
الجرمي�ة وظ�روف ارتكابها وما ورد من اقوال على لس�ان
المش�تكين الش�هود والمتهمي�ن ومن ثم تخل�ص الى بيان
ان كانت األدل�ة المتوافرة تكفي لتوليد القناعة على س�بيل
القطع واليقين والجزم بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة
إلي�ه فتتجه إلدانت�ه أو انه ل�م يرتكبها فيصار ال�ى االفراج
عنه ،وكلما كان تس�بيب الحكم واالس�تدالالت التي اتبعتها
المحكمة صحيحة ،كان القرار مقنعا ومقبوال.
ثمة عدد من ق�رارات محكمة التميي�ز العراقية تضمنت
ص�ورا ممي�زة من ص�ور البالغ�ة االقناعية عن�د صياغتها
فقد ورد في ق�رار لمحكمة تمييز الع�راق برقم /206هيئة
عام�ة 2009/بانه ال يعني حق الرقابة على اعمال الس�لطة
التنفيذي�ة التش�هير بتل�ك الس�لطة او قذف أش�خاصها الن
الدستور والقانون رسما السبل الكفيلة للمراقبة وان القذف
والتشهير يخرجان عن كونهما آرا ًء او تقويما لالداء بل هما
تجاوز الستعمال حق النقد.
كذل�ك كان للقضاء المصري ب�اع طويل في تقديم اروع
صور البالغة االقناعية عند صياغة القرارات القضائية ففي
احد قرارات محكمة النقض المصرية التي كتبها المستشار
احم�د الش�اذلي ف�ي طعن ورد عل�ى قرار محكم�ة القضاء
االداري ببطلان اتفاقية تي�ران وصنافير وجاء في منطوق
قرار الحكم (أخيرا ،قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة ،أن
ٌ
مقطوع بها ،وأن
سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير
دخ�ول الجزيرتين ضمن األراض�ي المصرية ما انفك راجحا
رجحانا يسمو إلى اليقين ،ذلك كأثر لسيادتها المستقرة من
ناحية ،وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو ش�يء آخر يغير
أو ينال من هذا األمر).
ومثل هذه التعابير والصياغ�ات البالغية واألدبية تمثل
س�بيال ولغة لإلقناع عند كتابة اللوائح القانونية او األحكام
القضائية ووس�يلة لتكس�ير قي�ود الرتابة والجم�ود اللتين
تعتري�ان لغة القانون ومن ثم االنطالق في فضاءات البالغة
واألدب بطريق�ة تجع�ل م�ن ه�ذه األح�كام مكتوب�ة بلغة
مش�وقة للقراء والباحثين يس�عون لقراءته�ا واإلفادة من
مبادئها.
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