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»حدة اللهجة« بني ترامب ومريكل تقود إىل توتر »غري مسبوق«
املحكمة االحتادية تصدر قرارا جديدا بخصوص قانون جملس القضاء األعىل
التحالف الوطني يستغرب »تكريس النقد« واهتام االجهزة االمنية بـ »التقصري«
»                               « تنرش ضوابط جديدة للحصول عىل سكن يف »بسامية«

اإلطاحة بـ »80« باملئة من انتحاريي »داعش«
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف قائد عسكري، أمس األربعاء، عن 
خسارة تنظيم »داعش« لثمانني باملائة من 
انتحاريي�ه يف ايمن املوص�ل، ما اضطره اىل 

التحصن باملدنيني واالزقة الضيقة. 
وق�ال قائد الرشط�ة االتحادي�ة الفريق 
رائد شاكر جودت إن تنظيم »داعش« خرس 
80 باملائ�ة من االنتحاريني »االنغماس�يني« 
بأيمن املوصل، مش�راً اىل ان قوات الرشطة 
االتحادي�ة تواصل تقدمه�ا يف حي الزنجييل 
ش�مال املدينة القديمة بأيمن املوصل، وهو 
اح�د اربع�ة احي�اء متبقية تحت س�يطرة 

التنظي�م. واش�ار الفري�ق ج�ودت يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ان ق�وات االتحادي�ة اس�تولت عىل عرشات 
العجالت املفخخة التي كانت جاهزة للتلغيم 
والتدريع، الفت�ًا إىل ان »داعش« فقد غالبية 
عنارصه االنتحارية بسبب قتل أعداد كبرة 
منهم يف االسابيع املاضية وتشظي التنظيم 
اىل خالي�ا متفرقة يس�ودها االرب�اك، حيث 
تلجأ اىل التحصن باملدنيني واالزقة الضيقة.

يف  القت�ال  ان  عس�كريون  ق�ادة  وأك�د 
املوصل تأخر يف انجاز تحرير املدينة بالكامل 
أليام عدة مقبلة بسبب املدنيني املحارصين 
وانتحاري�ي وجيوب التنظي�م، رغم بقاء 5 

باملائ�ة من املدين�ة فقط بقبضت�ه. وتمثل 
احياء الش�فاء والصحة والزنجييل الواقعة 
اىل الشمال من املدينة القديمة، املناطق التي 

تسعى القوات االمنية للسيطرة عليها.
وق�ال العميد ش�اكر كاظم محس�ن إن 
القوات االمنية تتقدم ببطء يف حي الش�فاء 

لحماية البنى التحتية.
واوضح »املش�كلة أن الح�ي يضم اربعة 
او خمسة مستشفيات« مشراً اىل ان قواتنا 
لديها »الوقت الكايف لحماية املدنيني والبنى 

التحتية«.

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وس�ائل إع�الم أميركي�ة، أم�س 
األربعاء، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
اتخ�ذ ق�رارا بانس�حاب ب�الده م�ن اتفاقية 

باريس حول المناخ.
ع�ن  نق�ال  »اكس�يوس«  موق�ع  وذك�ر 
مصدرين لم يذكر اسميهما، أن البيت االبيض 
ل�م يؤك�د الخبر بع�د. كما أوردت »س�ي بي 
إس« و«إيه بي س�ي« و«بوليتيكو«  أن البيت 
األبيض س�يعلن االنسحاب من االتفاقية بعد 

تسوية التفاصيل.
 وكان ترام�ب قد اعتبر ظاهرة االحتباس 

الح�راري مج�رد خدع�ة، ورف�ض التصديق 
على االتفاق المهم المتعلق بالتغير المناخي 
خالل قمة عقدتها مجموعة الس�بع،  السبت 

الماضي.
وقال ترامب إنه يحتاج وقتا أطول للحسم 
ف�ي األم�ر، ثم كت�ب عل�ى تويتر مؤك�دا أنه 
س�يتخذ قراره هذا األس�بوع، وفق ما نقلت 

رويترز.
ويس�عى االتفاق الذي وقعه ما يقرب من 
200 بل�د في باريس عام 2015، إلى الحد من 
ارتف�اع درجات الح�رارة عل�ى األرض، من 
خ�الل خط�وات منها خف�ض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون وغيره من الغازات الناجمة 

ع��ن احت�راق ال��وق��ود األح�ف��وري.
ويلزم االتفاق الواليات المتحدة، بخفض 
انبعاثاته�ا بما بي�ن 26 و28 ف�ي المائة عن 

مستويات 2005 وذلك بحلول سنة 2025.
وأورد المص�در نفس�ه، أن فريق�ا يض�م 
س�كوت برويت مدي�ر وكالة حماي�ة البيئة 
تفاصي�ل  وض�ع  عل�ى  يعك�ف  األميركي�ة 

االنسحاب.
وأض�اف أن الخي�ار قائم بين االنس�حاب 
الرس�مي ال�ذي قد يس�تغرق ثالث س�نوات، 
وبي�ن الخروج م�ن معاهدة األم�م المتحدة 
التي يس�تند إليه�ا االتفاق وهو ما س�يكون 

أسرع لكنه أشد تطرفا.

ترامب يتأهب لسحب أمريكا من اتفاق باريس املناخي
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التحالف الوطني يستغرب »تكريس النقد« واهتام االجهزة االمنية بـ »التقصري« بتفجريي بغداد
        بغداد / المستقبل العراقي

اعرب التحال�ف الوطني، أمس االربعاء، 
ع�ن اس�تغرابه تكري�س النق�د واالته�ام 
بتفج�ري  االمني�ة  لالجه�زة  بالتقص�ر 
الك�رادة والتقاع�د العام�ة ببغ�داد، مبينا 
ان االجه�زة االمني�ة احبط�ت الكث�ر م�ن 

املحاوالت االرهابية لرضب العاصمة.
وقال التحالف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان�ه »يف الوقت الذي 
اكدنا فيه ادانتنا لتفجرات الكرادة والتقاعد 
العام�ة طالبن�ا االجه�زة االمني�ة اىل مزيد 
م�ن الجهد االمن�ي«، معربا عن اس�تغرابه 
اىل  بالتقص�ر  واالته�ام  النق�د  »تكري�س 
االجهزة االمني�ة، يف حني ان االرهاب يمكن 
ان ينجح ملرة واحدة فيثبت فش�ل االجهزة 
االمني�ة، فيم�ا االجه�زة االمني�ة عليها ان 

تنجح كل مرة الثبات فاعليتها«.
واض�اف التحالف ان »االجه�زة االمنية 
احبط�ت الكث�ر م�ن املح�اوالت االرهابية 

ل�رضب العاصم�ة، لكنه�ا نش�اطات غر 
معلنة لرضورات امنية لكش�ف الش�بكات 
االرهابية وتفكيكها«، الفتا اىل ان »املجلس 
االع�ىل ال يمكنه ان يقيم نقطة تفتيش عىل 
الش�وارع العامة بحجة قرب هذه املناطق 

من مقره العام«.
ام�ن  م�ن  الجمي�ع  »ام�ن  ان  وتاب�ع 
املواط�ن، وان االداء االمن�ي اداء دول�ة وال 
يمكن تجاوزه الن تجاوزه يعد تجاوزا عىل 
القانون«.يشار إىل أن تسعة أشخاص قتلوا 
وأصي�ب 36 آخ�رون بينهم نس�اء وأطفال 
وعن�ارص أمني�ة، صب�اح ام�س الثالث�اء، 
بتفجر سيارة مفخخة قرب جرس الشهداء 

وسط العاصمة بغداد .
كما ش�هدت بغ�داد، يف س�اعة متاخرة 
م�ن ليل�ة اول امس االثنني، تفجر س�يارة 
مفخخ�ة يقوده�ا انتح�اري ق�رب مطعم 
ومحال لبي�ع املرطبات يف منطق�ة الكرادة 
خارج وس�ط بغداد، ما أسفر عن مقتل 11 

شخصاً وإصابة 47 آخرين.

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�در م�رف الرافدين، أم�س األربع�اء، مجموعة من 
التعليم�ات والضواب�ط بش�أن من�ح الق�روض للمواطن�ني 
املسجلني يف مرشوع بس�ماية السكني سواء كانوا موظفني 

او غر موظفني.
وقال بيان للمرف تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه أن »قيام مدراء الفروع املكلفة باستالم جداول بأسماء 
املسجلني عىل مرشوع بسماية السكني من قسم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بعد تس�ديد مبلغ الدفعة األوىل البالغة 
}10%{ من قيمة الوحدة الس�كنية وبعده�ا يتم منح قرض 
بنس�بة }80%{ من قيمة الوحدة السكنية إن كانت بمساحة 
}100م2{ و}75%{ إن كانت بمس�احة }120%{ و}70%{ إن 
كان�ت بمس�احة }140م2{ عىل أن ال يزيد ع�ن }75{ مليون 

دينار }خمسة وسبعون مليون دينار{«.
واض�اف أن »ال يكون م�ن املقرتضني قرضاً س�كنياً من 
مرف الرافدين أو مرف الرشيد أو املصارف األخرى وذلك 
بإجراء التقاطع م�ن قبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وان مدة القرض }15{ سنة، ويسدد مبلغ القرض مع الفوائد 
عىل مدى }180{ قسط شهريا بطريقة القسط الثابت ويبدأ 

االستقطاع اعتبارا من الشهر الذي ييل شهر املنح«. 
واوض�ح البي�ان »تس�توىف فائ�دة ع�ىل القرض بنس�بة 
}4%{ س�نوياً، وتتعهد هيئة االس�تثمار بعد تسجيل الوحدة 
السكنية باسم املشرتي بعدم تسلميها إال بعد قيام املقرتض 
}املشرتي{ برهن الوحدة السكنية لصالح املرف من الدرجة 
األوىل وإتمام إجراءات الرهن وتقديم س�ند املداينة، ويتحمل 
املقرتض عم�والت إدارية بنس�بة }2/1%{ نصف باملائة من 

مبلغ القرض اإلجمايل وتستوىف من تاريخ توقيع العقد«.
ونوه اىل انه »يتم التأم�ني عىل حياة املقرتض لدى إحدى 
رشكات التام�ني العراقي�ة املج�ازة وضم�ن املعامل�ة داخل 
املرف وعىل حساب املقرتض ، ويتم املنح عىل ضوء املتوفر 

من السقف االئتماني والسيولة النقدية«.
ولف�ت البي�ان اىل ان »املق�رتض يق�دم ضم�ان كمبيالة 
حني الطلب إضافة إىل كفال�ة كفيل موظف مدني من دوائر 

الدول�ة مثبت ع�ىل املالك الدائم أو متقاع�د برشط أن يغطي 
نس�بة }50%{ من راتبه الصايف الكيل مبلغ القس�ط الشهري 
والفائ�دة املرتتبة بذمة املقرتض ، وتقديم عقد رشاء الوحدة 
الس�كنية مصدق�ا من هيأة االس�تثمار ليت�م رهنها لصالح 
املرف م�ن الدرجة األوىل إضافة إىل املستمس�كات األخرى 

لطالب القرض«.
وب�ني البي�ان »يف حالة قيام املوظف بتس�ديد )40%( من 
قيمة الوحدة الس�كنية كدفعة مقدمة عىل دفعتني يتم منح 
الق�رض ب�دون كفيل وبضمان�ة راتبه تقديم دائ�رة الكفيل 
تعه�دا للمرف ، وعن�د إكمال معاملة من�ح قرض الوحدة 
الس�كنية يقوم الفرع باعتماد نموذج الصكوك }الس�فاتج{ 
املس�حوبة ع�ىل املرف لغ�رض تنظي�م صك ألم�ر الهيئة 
الوطني�ة لالس�تثمار }اللجن�ة املنف�ذة مل�رشوع بس�ماية{ 
وبموج�ب تعهد بالتن�ازل عن القرض م�ن املقرتض لصالح 

الهيأة ».
واشار البيان اىل انه »ال يجوز للمقرتض إجراء أي ترف 
قانون�ي ع�ىل العق�ار املره�ون إال بموافقة امل�رف طيلة 
م�دة القرض ولغاية التس�ديد الفعيل ولكام�ل مبلغ القرض 
وفوائده وبعكس�ه يعترب ناكال وبموجب عقد الرشاء املوقع 
م�ع الهيئ�ة يس�قط حق�ه بالدفع�ات واألقس�اط املدفوعة 

وتسرتجع الوحدة السكنية منه«.
وبني »يس�توىف رسم طابع بنسبة }0.002{ اثنان باأللف 
وحسب القانون ، وينظم عقد خاص بني املرف واملقرتض 
}حق�وق 43{ ، وهناك مميزات ملن يدفع مقدما كامل س�عر 
الوح�دة, إذ ل�ه األولوية باالس�تالم أو دفع مقدم�ة أكثر من 

 .%20{
وتط�رق البي�ان اىل« ما يجلبه املتقدمني ل�رشاء الوحدات 
السكنية يف مرشوع بسماية السكني والتي تتضمن استمارة 
طلب القرض سند تعهد الوكالة ، تعهد دائرة الكفيل. ، تعهد 

دائرة املقرتض إذا كان موظفا«.
ولفت مرف الرافدين بحس�ب البي�ان اىل » فروعه التي 
تتس�لم طلبات التقديم وهي }املس�تنر - الخلفاء - األمني 
- األم�ان - الفردوس - حي الزهراء - براثا - القر األبيض 

- الحي العربي - حي العامل«.

»                          « تنرش ضوابط جديدة للحصول عىل سكن يف »بسامية«

       بغداد / المستقبل العراقي

مفوضي�ة  يف  املفوض�ني  مجل�س  عض�و  اعلن�ت 
االنتخاب�ات كولش�ان كم�ال ع�يل أمس األربع�اء عن 
مصادق�ة مجل�س املفوض�ني ملن�ح اج�ازة تأس�يس 
لثمانية احزاب جديدة. وذكرت كولش�ان يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان االح�زب ه�ي 
)الجبه�ة الرتكماني�ة العراقي�ة، ح�زب توركمن اييل، 
الجبهة الفيلية ، حزب النهضة الش�بابية )عز( ،حزب 
الوف�د العراق�ي وحزب�ي تجم�ع الس�الم الديمقراطي 
والحرك�ة القومي�ة الرتكماني�ة فض�اًل ع�ن الح�زب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني (. وأضاف�ت ان االح�زاب 
املذكورة قد اس�تكملت جميع االج�راءات و التعليمات 
الص�ادرة عن املفوضية وقواعد الس�لوك وفقا لفقرات 
قان�ون االح�زاب السياس�ية املرشع من قب�ل مجلس 
النواب. ودعت كولش�ان عيل جمي�ع االحزاب املتقدمة 
لغرض التأسيس والتي سجلت وقطعت املدة القانونية 
لغرض استكمال االجراءات املتعلقة بالتسجيل تمهيداً 

ملنحهم اجازات التأسيس. 

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت هيئة النزاهة أمس االربع�اء انها ضبطت 
متهما كان ينتحل شخصية مواطن عراقي مقيم يف 
االم�ارات لرتويج معامالت بيع عق�ارات يف البرة 
جنوبي البالد. وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »محكم�ة تحقيق قضاء 
النزاه�ة يف البرة تمكنت م�ن ضبط املتهم )ا خ ا( 
منتحال شخصية املواطن العراقي املقيم يف االمارات 
)م ح ا( ع�ن طري�ق تزوير مستمس�كات رس�مية 
باس�مه والقيام برتويج معامالت بيع لعدة عقارات 
مس�جلة باس�م املواطن املذكور«. ونقل البيان عن 
مصدر مخول يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة 
االتحادي�ة، قول�ه ان »املته�م املذك�ور ق�ام بتزوير 
وكاالت لعدة اش�خاص مقيمني خارج العراق وبيع 
عقاراتهم يف مركز محافظة البرة وقضاء الزبر«. 
وأكد املصدر ان »املتهم املذكور اعرتف بقيام عدد من 
أصح�اب العقارات يف محافظة البرة باملس�اهمة 
معه يف ارتكاب جرائمه وس�تتم احال�ة املتهمني اىل 
املحكمة املختصة بعد اكمال االجراءات التحقيقية.

مفوضية االنتخابات متنح إجازة لثامنية 
أحزاب جديدة احدها كردي فييل

النزاهة تضبط منتحاًل يبيع عقارات 
عراقيني مقيمني يف اخلارج

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت النائب عن ائت�الف دولة القان�ون عالية نصيف أمس 
األربع�اء مجلس الوزراء اىل عقد اجتماعاته يف مجلس محافظة 
بغداد لبحث س�بل النهوض بالواقع األمني والخدمي للعاصمة 
الت�ي ب�ات حالها »بائس�اً« واليتناس�ب م�ع كونه�ا العاصمة 

وواجهة البلد.
وقال�ت يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»بغداد تضم سبعة ماليني عراقي أي أن تعدادها أكثر من تعداد 
س�كان دول بأكمله�ا، ويفرتض أنه�ا العاصم�ة وواجهة البلد 
ومحط رحال الوفود الدبلوماس�ية ورؤساء الدول، وهي املدينة 
املش�هورة عاملياً بتاريخها الحضاري وتراثه�ا الفكري واألدبي 
والعمران�ي، لكنه�ا ولألس�ف تعاني م�ن واقع أمن�ي وخدمي 

وعمراني بائس اليتناسب مع مكانتها وشهرتها ».
وأوضح�ت ان »بغ�داد أكث�ر محافظة اكتوت بن�ار اإلرهاب 
والتفج�رات وعانت من تراجع الخدم�ات كالكهرباء واملجاري 
واكس�اء الش�وارع والتش�جر، حتى ان بعض املحافظات بات 
حالها أفضل بكثر من حال العاصمة، وهذا الحال املؤلم يتطلب 
اس�تنفار الجهود وش�حذ الهم�م والطاقات يف مجل�س الوزراء 
للنه�وض به�ا يف كافة املج�االت، وبالتايل يتوج�ب عىل مجلس 
ال�وزراء عق�د اجتماعات�ه يف مجل�س املحافظة وبحث الس�بل 

الكفيلة بإنهاء مشاكلها وتلبية متطلبات األهايل ».
وش�ددت نصي�ف ع�ىل » رضورة أن تك�ون هن�اك ق�رارات 
اس�تثنائية من قبل السلطة التنفيذية يكون من شأنها االرتقاء 
بأوضاع العاصم�ة أمنياً وخدمياً وعمرانياً، وجعلها بمس�توى 

شهرتها يف الرشق األوسط والعالم ».

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة وول س�رتيت جورنال األمريكية أن فرنسا 
تلجأ للقوات العراقية لتعقب وتصفية اإلرهابيني الفرنس�يني يف 

املوصل.
وكتب�ت الصحيفة، نقال عن مصدر أمني عراقي - يف تحقيق 
عىل موقعها اإللكرتوني- أن القوات الخاصة الفرنس�ية سلمت 
جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي قائمة تضم 27 اس�ما ومرفق 

بالقائمة صورا لخمسة منهم.
وأضاف�ت أن اله�دف هو منع تل�ك العنارص، وكذل�ك رعايا 
آخرين ناطقني بالفرنس�ية الس�يما البلجيكيني، من العودة إىل 

بلدانهم األصلية لشن هجمات.
وأك�دت أن القائم�ة الت�ي تم إنش�اؤها م�ع بداي�ة معركة 
استعادة املوصل يف أكتوبر 2016 يتم تحديثها يف كل مرة يجري 
فيه�ا القضاء عىل متش�ددين، الفت�ة إىل قيام الق�وات العراقية 
بقتل عددا منهم عىل أس�اس معلومات وبيانات وفرتها القوات 

الفرنسية.
وأشارت إىل جهود نحو أربعني من القوات الخاصة الفرنسية 
لرصد هؤالء اإلرهابيني الناطقني بالفرنس�ية بواسطة طائرات 
بدون طيار واعرتاض محادثات السلكية، وكذلك قيامهم بجمع 
معلوم�ات يف األحياء التي تم اس�تعادتها م�ن داعش وتفتيش 

البيوت التي غادرها املقاتلني.
وم�ن جانب�ه، رفض املتحدث باس�م قي�ادة أركان الجيوش 
الفرنس�ية العقي�د باتري�ك س�تيجر، التعليق عىل وج�ود هذه 
القائم�ة، مؤكدا أن مهمة القوات الخاصة لبالده يف املوصل هي 
تقديم املش�ورة ودعم القوات العراقية الستعادة هذه املدينة يف 
إطار التحالف ال�دويل بقيادة الواليات املتحدة، فضال عن القيام 

بمهام استخباراتية يف إطار املكافحة الشاملة لداعش.
كما ش�كك يف إمكانية تنفيذ عمليات محددة ضد جنس�يات 
بعينها، موضحا أن القوات العراقية تقاتل مجموعات مس�لحة 
م�ن جنس�يات مختلف�ة وأن التمييز ب�ني عنارصه�ا أمر غر 

ممكن.
وم�ن جانبها، أك�دت وزارة الخارجية الفرنس�ية أن باريس 
ملتزمة تمام�ا بمكافحة داعش يف إط�ار التحالف الدويل ووفق 

القانون الدويل.

دعوات إىل جملس الوزراء لعقد اجتامعاته 
يف جملس حمافظة بغداد

فرنسا تسلم
 جهاز مكافحة االرهاب العراقي قائمة 

بـ »27« ارهابيًا 
       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت املحكمة االتحادي�ة العليا أمس األربعاء 
أن ت�ويل أصح�اب الش�هادات الجامعي�ة األولي�ة 
لإلدارات العامة ملجل�س القضاء األعىل ال يؤدي إىل 

رضب مبدأ استقالل القضاء.
وذكر بيان صادر عن املحكمة تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »املحكمة االتحادية العليا 
عقدت جلس�تها برئاس�ة القايض مدحت املحمود 
وحض�ور جميع أعضائه�ا وتلقت طعن�اً بقانون 

مجلس القضاء األعىل رقم )45( لسنة 2017«.
وتاب�ع البي�ان أن »املدع�ي ذك�ر يف دع�واه أن 
القانون قد تم تقديمه من السلطة التنفيذية، كما 
اعرتض ع�ىل تويل أصح�اب الش�هادات الجامعية 
األولي�ة مناص�ب اإلدارة العام�ة ملجل�س القضاء 
األع�ىل وأكد أن ذلك يرضب مبدأ اس�تقالل القضاء 
الوارد يف الدستور«.وأش�ار البي�ان إىل أن »املحكمة 
أك�دت أن قان�ون مجل�س القضاء األع�ىل قد جاء 
ضمن مجموعة قوانني أرسلتها السلطة القضائية 

االتحادية وجرت تعديالت عىل بعض بنودها«.

ولف�ت إىل أن »املحكمة االتحادية العليا عالجت 
تل�ك التعدي�الت يف قرار س�ابق لها بالرق�م )19/ 
اتحادي�ة/ 2017(«.وأوض�ح البي�ان فيما يخص 
الجانب اآلخر من االعرتاض أن »املحكمة وجدت أن 
تويل اصحاب الش�هادات الجامعية األولية ملناصب 
اإلدارة العام�ة ملجل�س القضاء االع�ىل ال يؤدي إىل 
رضب مبدأ اس�تقالل القض�اء؛ ألن اإلدارة العامة 
تخت�ص بش�ؤون املنتس�بني وال تعن�ي ممارس�ة 
القضاء«، مبيناً ان »املحكمة ردت الدعوى النتفاء 

السند الدستوري لها«.

املحكمة االحتادية تصدر قرارًا جديدًا بخصوص قانون جملس القضاء األعىل

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائ�ب عن ائت�الف دولة القانون جاس�م 
محمد جعفر، أمس االربعاء، ان زيارة وفد التحالف 
الوطن�ي املرتقب�ة اىل دول الخلي�ج ه�ي جزء من 
زيارات متعددة لنقل الصورة الحقيقية عن العملية 
السياسية ب العراق وانهاء »الصورة املشوهة« التي 
نقلت عن املكون الشيعي بالبلد، الفتا اىل ان العراق 
قادر عىل القيام بوس�اطات بني ال�دول املتقاطعة 

باملنطقة ضمن سياسته املعتدلة.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« ع�ن جعفر 
قول�ه، ان »التحال�ف الوطن�ي وضم�ن تحركات�ه 
االقليمية التي ابت�دأت بزيارة االردن ثم جمهورية 
م�ر العربية وما س�يتلوها من زي�ارات اىل دول 
الخلي�ج ومنه�ا بحس�ب اعتقادن�ا الكويت وقطر 

وعم�ان يس�عى اىل ايص�ال رس�الة حقيقي�ة عن 
طبيع�ة العملي�ة السياس�ية بالع�راق والتس�وية 
املرتقبة«، مبينا ان »هنالك صورة مش�وهة نقلت 
خ�الل الفرتات الس�ابقة ض�د املكون الش�يعي يف 
العراق واعتباره جزء من ايران وبعيد عن محيطه 

العربي واالقليمي«.
واض�اف جعف�ر ان »التحال�ف الوطن�ي لدي�ه 
برنام�ج عمل لنق�ل حقيق�ة العملية السياس�ية 
بالعراق ورد مايثار من قبل الس�يئني بان الش�يعة 
التس�وية  ط�رح  اىل  اضاف�ة  وطائفي�ني،  قتل�ة 
والتوافق�ات الس�ابقة والحالية واملس�تقبلية للم 
الش�مل الداخ�يل وتقديم التن�ازالت لتحقيق االمن 
واالس�تقرار«، الفتا اىل ان »الع�راق كدولة معتدلة 
ووسطية قادر عىل لعب دور الوساطة بني اطراف 
او مح�اور متقاطعة باملنطقة كوننا لدينا عالقات 

متوازن�ة م�ع الجميع ونعم�ل من اج�ل املصلحة 
الوطني�ة فق�ط بعيدا عن لغ�ة املح�اور الحاصلة 

باملنطقة«.
واكد جعف�ر ان »الحديث عن وس�اطة عراقية 
اي�ران  ب�ني  النظ�ر  وجه�ات  لتقري�ب  عماني�ة 
والس�عودية هو امر لم يطرح ضمن جدول اعمال 
زي�ارة التحالف للمنطقة، رغم ان العراق س�بق له 
وان قام بوس�اطات بني امريكا وايران وقادر عىل 
التوسط بني الس�عودية وايران لوجود مقبولية له 
م�ن جميع االطراف، لكن بش�كل ع�ام لم يتطرق 
اىل اس�ماعنا هك�ذا اجن�دة ضمن مح�اور الزيارة 
اىل الخلي�ج«، مش�ددا ع�ىل ان »التش�نج باملنطقة 
س�يكون مرضا عىل العراق ايضا واي تفاهمات او 
تحقيق للسلم ضمن املنطقة سينعكس ايجابا عىل 

العراق اقتصاديا وامنيا واجتماعيا«.

نائب يتحدث عن زيارات »مرتقبة« للتحالف الوطني إىل اخلليج إلهناء »صورة مشوهة«

       بغداد / المستقبل العراقي

اص�در رئي�س مجل�س ال�وزراء 
القائ�د العام للقوات املس�لحة حيدر 
العب�ادي، أم�س االربع�اء، مجموعة 
لقي�ادة  واالوام�ر  االج�راءات  م�ن 
عمليات بغداد للمساهمة يف الحفاظ 

عىل االمن يف العاصمة وحماية ارواح 
املواطنني.ج�اء ذل�ك خ�الل زيارت�ه 
مقر قيادة عمليات بغداد واجتماعه 
بقادته�ا، حي�ث »ت�م االط�الع ع�ىل 
الخطط االمنية يف العاصمة بغداد بعد 
التي استهدفت  التفجرات االرهابية 
املواطنني يف الكرادة ودائرة التقاعد«، 

وفق بيان ملكتب العبادي ورد لش�فق 
نيوز.ووّجه العبادي »باهمية احباط 
مخططات العدو الذي يتلقى الهزائم 
ع�ىل ي�د ابطالن�ا يف جبه�ات القتال 

ويحاول زعزعة أمن املواطنني«.
واك�د ع�ىل »وج�وب االقتصاص 
م�ن كل م�ن يري�د ان يعبث ب�ارواح 

االبري�اء وع�دم الس�ماح ل�ه بتنفيذ 
مخططاته خصوص�ا  ونحن نطوي 

آخر صفحاته السوداء«.
وكان تفج�ران عنيفان قد رضبا 
ي�وم أمس الثالث�اء العاصم�ة بغداد 
مما خلفا عرشات القتىل والجرحى يف 

هجمات تتكرر منذ سنوات طويلة.

العبادي يصدر أوامر وتوجيهات لعمليات بغداد للحد 
من اخلروقات األمنية
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، انه س�يتم استبعاد طالبي السلفة 
من املوظفني عند عدم تسديد ما يف ذمتهم من سلف سابقة.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »موظفي دوائر الدولة الذين تم منحهم سلفة سابقة من املرصف 
ولم يقم بتس�ديدها س�يتم اس�تبعاد طلب تقديمه عىل س�لفة 5 ماليني 
دينار«. واضاف ان »املرصف خصص استمارة الكرتونية خاصة ومجانية 
عىل موقعه االلكرتوني للتقديم عىل سلفة الخمسة ماليني<، مشريا اىل ان 
>تكرار ارسال االستمارة االلكرتونية من قبل املوظف يستبعد طلبه ويتم 

الغاء استمارته«.
وبارش املرصف خالل عام 2016، بمنح سلف للموظفني مقدارها خمسة 

ماليني دينار وفق اليات وضوابط محددة.

مرصف الرافدين يصدر حتذيرا باستبعاد موظفني من سلفة اخلمسة ماليني دينار

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف قائد عسكري، أمس األربعاء، 
عن خس�ارة تنظيم »داع�ش« لثمانني 
باملائة من انتحاريي�ه يف ايمن املوصل، 
باملدني�ني  التحص�ن  اىل  اضط�ره  م�ا 

واالزقة الضيقة. 
وقال قائد الرشطة االتحادية الفريق 
رائد ش�اكر جودت إن تنظيم »داعش« 
االنتحاري�ني  م�ن  باملائ�ة   80 خ�ر 
»االنغماس�يني« بأيمن املوصل، مشرياً 
اىل ان ق�وات الرشطة االتحادية تواصل 
تقدمها يف حي الزنجييل ش�مال املدينة 
القديمة بأيمن املوصل، وهو احد اربعة 

احياء متبقية تحت سيطرة التنظيم. 
واش�ار الفريق جودت يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
ق�وات االتحادية اس�تولت عىل عرشات 
العج�الت املفخخة الت�ي كانت جاهزة 
للتلغي�م والتدريع، الفتاً إىل ان »داعش« 
فقد غالبية عنارصه االنتحارية بسبب 
قت�ل أع�داد كب�رية منهم يف االس�ابيع 
املاضي�ة وتش�ظي التنظي�م اىل خالي�ا 
متفرقة يسودها االرباك، حيث تلجأ اىل 

التحصن باملدنيني واالزقة الضيقة.
وأك�د قادة عس�كريون ان القتال يف 
املوص�ل تأخ�ر يف انجاز تحري�ر املدينة 
بالكام�ل ألي�ام ع�دة مقبل�ة بس�بب 
املدنيني املحارصين وانتحاريي وجيوب 
التنظيم، رغم بقاء 5 باملائة من املدينة 

فقط بقبضته.
والصح�ة  الش�فاء  احي�اء  وتمث�ل 
الش�مال م�ن  اىل  الواقع�ة  والزنجي�يل 
املدين�ة القديمة، املناطق التي تس�عى 

القوات االمنية للسيطرة عليها.
وقال العميد ش�اكر كاظم محس�ن 
إن القوات االمني�ة تتقدم ببطء يف حي 

الشفاء لحماية البنى التحتية.
واوض�ح »املش�كلة أن الح�ي يضم 
اربعة او خمس�ة مستشفيات« مشرياً 
ال�كايف  »الوق�ت  لديه�ا  قواتن�ا  ان  اىل 

لحماية املدنيني والبنى التحتية«.
ونّبه محسن اىل ان تنظيم »داعش« 
فق�د املواق�ع الت�ي كان يس�تخدمها 
لصنع املتفجرات وقذائف الهاون، كما 
أن اع�داد اإلرهابيني تنخف�ض، وباتوا 
يعتمدون حالياً بصورة اساس�ية عىل 
للتص�دي  واالنتحاري�ني«  »القناص�ة 

للقوات األمنية.
اىل 100  ان »هن�اك 50  اىل  واش�ار 
مسلح يتنقلون من بناية اىل اخرى« يف 

حي الشفاء.
وقال مصدر أمني إن جبهة املعارك 
يف ح�ي الش�فاء تش�هد جم�ودا بينما 
تواصل الق�وات العراقية التقدم ببطئ 
األيم�ن  بالس�احل  الزنجي�يل  ح�ي  يف 

للموصل.
تق�دم  »ال  أن�ه  املص�در   وأوض�ح 
لقطع�ات الجيش العراق�ي ضمن حي 
الشفاء ش�مال غربي املوصل«، مشريا 
إىل أنه »من املؤم�ل ان تتخطى القوات 
العراقية املجمع الطبي باملوصل وننفذ 
تعليمات رئي�س الوزراء بالحفاظ عىل 

املستشفيات«.
كما أفاد املص�در بأن »قطعات الرد 
الري�ع والرشط�ة االتحادي�ة تواصل 
تقدمها ببطئ يف منطقة الزنجيل غربي 

املوصل«.
بدورها، أعلنت مديرية االستخبارات 
صواري�خ  ضبطه�ا  ع�ن  العس�كرية 
حراري�ة محمولة حديث�ة الصنع تعود 
لتنظيم »داعش« يف حي محرر بالجانب 

األيمن من مدينة املوصل.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
مفارزها يف اللواء 3 الفرقة السادس�ة 
وبالتع�اون م�ع اس�تخبارات الفرق�ة 
اس�تولت ع�ىل 23 صاروخ�اً حراري�اً 
محم�والً حديث�ة الصن�ع وجدي�دة يف 
حي الش�فاء املحرر بالس�احل االيمن 
يستخدم ضد الدروع واالليات وتعد من 

االسلحة املهمة عىل الكتف يف املعارك.

       بغداد / المستقبل العراقي

الكردي�ة  التغيي�ر  كتل�ة  ه�ددت 
باللج�وء إل�ى المحكم�ة االتحادي�ة 
البرلم�ان لتفعي�ل قضي�ة  ورئاس�ة 
تعطي�ل برلمان اإلقلي�م، وفيما انتقد 
النائ�ب ع�ن كتل�ة االتح�اد الوطن�ي 
ش�اويس  بختي�ار  الكردس�تاني 
التصريحات التي تطرح بش�أن اجراء 
معالج�ة  دون  كردس�تان  اس�تفتاء 
العوائ�ق التي تقف في طريقه، أكدت 
نائبة تقدير الشعب الكردي لتضحيات 
ف�ي  الش�عبي  الحش�د  ق�وات  ودور 
محاربة عصابات »داعش« االرهابية 

وتحرير المدن منها.
وق�ال النائ�ب ع�ن كتل�ة لتغيي�ر 
كاوه محمود إن »كتلة التغيير قدمت 
طلبات الى  القضاء في اإلقليم بشان 
تعطيل رئيس اإلقليم المنتهية واليته 
مس�عود بارزاني  لعمل البرلمان لكن 
دون ج�دوى«، مبينا ان »الس�بب هو 
س�يطرة بارزان�ي على القض�اء في 
إقليم كردس�تان«. وأض�اف محمود 
المحكم�ة  ال�ى  »الكتل�ة س�تلجأ  ان 
ورئاس�ة  باألم�ر  للب�ت  االتحادي�ة 
البرلمان االتح�ادي في بغداد إلصدار 
بتنفي�ذه«.  كردس�تان  يل�زم  ق�رار 
بدوره، انتقد النائب عن كتلة االتحاد 
الوطني الكردستاني بختيار شاويس 
التصريحات التي تطرح بش�أن اجراء 
معالج�ة  دون  كردس�تان  اس�تفتاء 

العوائق التي تقف في طريقه.
وق�ال ش�اويس إن »التصريحات 
الح�زب  قب�ل  م�ن  الس�يما  تتك�رر 
الديمقراطي الكردستاني ومسؤوليه 
ح�ول إج�راء االس�تفتاء ف�ي إقلي�م 
كردس�تان خالل العام الحالي، تطرح 
دون معالج�ة العوائ�ق التي تقف في 

طريق االس�تفتاء داخلي�ا«، مبينا أن 
»آخ�ر تل�ك التصريحات ه�ي ما قاله 
مسعود بارزاني في تصريح لصحيفة 
)لوفيغارو( الفرنس�ية )لن نس�تأذن 
أن  ش�اويس  وأض�اف  أح�د(«.  م�ن 
»هنالك الكثير من االمور التي ينبغي 
المض�ي به�ا قب�ل الش�روع بعملية 
االستفتاء ومنها إعادة تفعيل برلمان 
كردس�تان وتوحي�د البي�ت الك�ردي 
الكردس�تانية،  الق�وى  ومواق�ف 

واأله�م م�ن كل ذل�ك الجغرافيا التي 
يش�مل  وه�ل  االس�تفتاء،  يش�ملها 
كركوك والمناط�ق األخرى المتنازع 
عليها، التي هي ج�زء مهم من أرض 
كردس�تان؟”. وأكد ش�اويس أن »كل 
هذه العوائق مازالت معلقة وتحتاج 
ال�ى ح�ل وال يمك�ن االس�تهانة بها، 
وعلى الصعي�د الدولي، هناك الرفض 
التركي واإليراني والموقف األمريكي 
القائل بضرورة الحف�اظ على وحدة 

الع�راق، وموق�ف الجامع�ة العربية، 
وكلها عوائق وموانع واقعية وجادة 
تس�مى  الت�ي  العملي�ة  ه�ذه  أم�ام 
االس�تفتاء«، متس�ائال »ه�ل أننا بعد 
إع�الن الدولة المس�تقلة، س�ننقطع 
ع�ن المحي�ط اإلقليم�ي والدولي بما 
فيه بغداد، وننقل دولتنا الى جغرافية 
جديدة؟«. في غضون ذلك، أكدت نائبة 
عن كتلة التغيير س�روة عب�د الواحد 
تقدي�ر الش�عب الك�ردي لتضحي�ات 

الش�عبي ف�ي  الحش�د  ق�وات  ودور 
محارب�ة عصابات داع�ش االرهابية 
وتحري�ر المدن منه�ا. وقالت الواحد 
»نحترم قوات الحش�د الشعبي وهذا 
رأي الشعب الكردي والكثير من قادة 
كردس�تان أم�ا التخوف من�ه يحمل 
جنب�ة سياس�ية لكن الحش�د يحظى 
باحترام واسع لدى الشعب الكردي«. 
وأضاف�ت »نح�ن ال نؤمن ب�ان ناخذ 
مناطق لكردس�تان بالدم والسالح«. 

ولفت�ت عبد الواحد »لألس�ف الحزب 
أش�ترى  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
ذم�م ألعض�اء ف�ي حرك�ة التغيي�ر 
وتس�لموا المناص�ب« داعي�ة رئيس 
االقليم مسعود بارزاني الى »االلتزام 
بالقان�ون الن تمدي�د واليت�ه فيه�ا 

تجاوزا على الشرعية«.
وأضافت »س�معنا قلقا من اقليم 
كردستان قبل يومين لعمليات الحشد 
الش�عبي في غرب نين�وى«، مبينا ان 

»االقليم لم يكن يعلم بالعملية وارسل 
وفداً الى كردس�تان وأتف�ق الجانبان 
عل�ى رؤي�ة موح�دة« مؤك�دا »عدم 
وج�ود أي احت�كاك بين البيش�مركة 
والحشد الشعبي وكلها قوات عراقية 

وعدوها مشترك«.
كردس�تان  اقلي�م  رئي�س  وكان 
مس�عود بارزان�ي، ق�د أب�دى قلق�ه 
م�ن تق�دم ق�وات الحش�د الش�عبي 
على مح�ور س�نجار وغ�رب نينوى 
وتحريره خ�الل االيام الماضية قرى 

ومناطق لأليزيديين.
الش�عبي  الحش�د  وطمأنت قيادة 
االقلي�م بخ�روج الق�وات م�ن تل�ك 
القرى مؤك�دة على التنس�يق العالي 
مع قوات البيشمركة على حفظ أمن 
تل�ك المناطق.  وقال رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي »سمعنا قلقا من اقليم 
كردس�تان لعمليات الحش�د الشعبي 
في غ�رب نينوى« مبين�ا ان »االقليم 
لم يكن يعلم بالعملية وارس�لت وفداً 
الى كردس�تان وأتف�ق الجانبان على 
رؤي�ة موح�دة« مؤكدا »ع�دم وجود 
أي احتكاك بين البيش�مركة والحشد 
وعدوه�ا  عراقي�ة  ق�وات  وكله�ا 
مش�ترك«. وزار رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي مستش�ار األم�ن الوطن�ي، 
فال�ح الفي�اض أربي�ل ف�ي 16 اي�ار 
والتق�ى بارزاني وأك�دا على »أولوية 
التع�اون والتنس�يق المش�ترك بي�ن 
الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم 
ف�ي كافة المجاالت« كم�ا أعربا على 
أهمي�ة اس�تمرار التع�اون والجهود 

المشتركة لمرحلة مابعد داعش«.
ووصل�ت قوات الحش�د الش�عبي 
مؤخراً الى الحدود العراقية السورية 
لتقط�ع أي تواص�ل لعصابات داعش 

االرهابية بين الرقة والموصل.

سالمة املدنيني واحلفاظ على املستشفيات حتول دون إعالن النصر يف »الزجنيلي« و »الشفاء«

اإلطاحة بـ »80« باملئة من انتحاريي »داعش«

نائب انتقد اجراء االستفتاء بدون حل العوائق.. والتغيري أثنت على احلشد الشعيب ووصفت التخوف منه بـ »السياسي«

أحزاب املعارضة الكردية هتدد بارزاين باملثول أمام املحكمة االحتادية
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أطلق�ت مؤسس�ة التموي�ل الدولي�ة أحد 
أعض�اء مجموع�ة البنك الدولي وش�ركاؤها 
رس�ميا أول معهد مستقل للمدراء في العراق 
لتعزي�ز مبادئ حوكمة الش�ركات وتحس�ين 
الش�فافية والمس�اعدة على ج�ذب مزيد من 

استثمارات القطاع الخاص.
وق�ال مؤي�د مخل�وف، المدي�ر اإلقليم�ي 
لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق 
األوس�ط وش�مال أفريقي�ا، في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه »يمث�ل 
وج�ود معايير قوية لحوكمة الش�ركات أمرا 
بال�غ األهمية لتحقي�ق النج�اح االقتصادي، 
ونحن نس�اعد الشركات على تحسين قدرتها 
التنافس�ية وإمكانياتها لتوفي�ر فرص العمل 

من خالل بناء قدرات المعاهد الوطنية«.
وأضاف مخلوف »نأمل أيضا أن يفتح هذا 
المش�روع الباب أم�ام مزيد من اس�تثمارات 

القطاع الخاص في العراق وأن يعزز إمكانيات 
التطوير على المدى الطويل«.

وس�يقدم المعه�د الكردس�تاني للم�دراء 
)كي�ه أي أو دي( خدمات حوكمة الش�ركات 
في العراق ومنطقة الش�رق األوسط وشمال 
أفريقيا للمس�اعدة على تعزيز دور المديرين 
المس�تقلين والمجالس المس�تقلة والتوعية 
بأفض�ل ممارس�ات الحوكم�ة، وتدعم غرفة 
تج�ارة وصناعة أربيل الجه�ود المبذولة في 

هذا المجال.
وتمث�ل هذه المب�ادرة خط�وة أخرى في 
استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز 
نم�و القط�اع الخاص ف�ي الع�راق من خالل 
تحس�ين المه�ارات اإلداري�ة وأداء األعم�ال 
والقدرة التنافس�ية لدى الشركات الصغيرة، 
كم�ا تأتي هذه المبادرة أيضا في إطار جهود 
مؤسسة التمويل الدولية لدعم الدول المتأثرة 
القط�اع  اس�تثمارات  تعتب�ر  إذ  بالنزاع�ات، 
الخاص ه�ي العامل الرئيس�ي لتوفير فرص 

العمل وتحفيز النمو.
وتواج�ه الش�ركات العامل�ة ف�ي ال�دول 
المتأث�رة بالنزاعات تحدي�ات غير معتادة في 
مجال حوكمة الشركات، فعلى مدار السنوات 
القليلة الماضية، س�اهمت مؤسسة التمويل 
الدولي�ة ف�ي تعزي�ز أداء حوكمة الش�ركات 
والش�فافية في العراق، فبفض�ل الدعم الذي 
تقدمه المؤسس�ة، أقام المعهد الكردس�تاني 
للم�دراء المؤس�س حديث�ا أول فعالياته في 
مج�ال حوكم�ة الش�ركات، والت�ي ق�دم من 
خاللها تدريبا لعشرين رائد أعمال في أربيل. 

وقدم�ت مؤسس�ة التموي�ل الدولية حتى 
اآلن خدم�ات حوكم�ة الش�ركات إلى خمس 
ش�ركات في العراق؛ ونظمت تس�ع فعاليات 
متخصصة، بل�غ عدد المش�اركين فيها نحو 
447 مش�اركا؛ وس�اعدت في بناء قدرات 16 
مدربا عراقيا لتقديم دورات تدريبية من خالل 
ش�بكة من مقدمي الخدم�ات المتخصصين، 
وتنف�ذ مؤسس�ة التموي�ل الدولي�ة برنامج 

حوكم�ة الش�ركات ف�ي الع�راق بدع�م م�ن 
حكومتي اليابان وإسبانيا.

ويتزامن هذا مع تأكيد مصدر مسؤول في 
الحكومة أن العراق سيستأنف مفاوضاته مع 
صن�دوق النقد الدولي ف�ي العاصمة األردنية 
عم�ان لبحث اتف�اق التع�اون االئتماني الذي 

وقعه في العام 2015. 
وق�ال المص�در، إن وفدا عراقيا برئاس�ة 
وزي�ر المالي�ة وكال�ة عب�د الرزاق العيس�ى  
سيستأنف مباحثاته مع صندوق النقد والبنك 
الدوليين بشأن اتفاق التعاون االئتماني الذي 
وقع�ه العراق في الع�ام 2015 للحصول على 
قرض 3 ملي�ارات دوالر بفائ�دة ال تتجاوز 2 

 .%
وأض�اف أن الوفد العراق�ي يضم محافظ 
البنك المركزي علي العالق، ومستشار رئيس 
الوزراء للش�ؤون المالية مظهر محمد صالح 
، ومس�ؤولين ف�ي وزارات النف�ط والمالي�ة 

والتخطيط.

يتزامن مع جولة مفاوضات ويهدف إىل تنمية القطاع اخلاص

البنك الدويل يطلق »معهد« للمديرين يف العراق »يعزز« الشفافية واالستثامر
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أعلن الجيش األمريك�ي أنه أجرى تجربة 
ناجح�ة الع�راض ص�اروخ بالس�تي عابر 
للقارات، يف اختبار هو االول من نوعه ويوجه 
رسالة إىل كوريا الش�مالية الساعية لحيازة 
هذا الس�اح البعي�د املدى الق�ادر عىل حمل 
رؤوس نووية الستهداف األرايض األمريكية.

وقال مدير وكالة الدفاع الصاروخي نائب 
األم�ريال جي�م س�ايرينغ يف بي�ان إن »هذه 
املنظوم�ة حيوي�ة للدف�اع ع�ن بلدن�ا وهذا 
االختب�ار يربه�ن ع�ىل ان لدينا وس�يلة ردع 
تتمت�ع بالقدرة واملصداقي�ة للتصدي لخطر 
أن  الوكال�ة  وأوضح�ت  للغاي�ة«.  حقيق�ي 
الص�اروخ االعرايض ال�ذي اطلق من قاعدة 
س�اح الجو يف فاندنربغ بوالي�ة كاليفورنيا 
اله�دف وه�و ص�اروخ  »اع�رض بنج�اح 
بالس�تي عابر للق�ارات« اطلق م�ن »موقع 
ريغ�ن للتجارب« يف جزر مارش�ال يف املحيط 
اله�ادئ. وهي امل�رة االوىل الت�ي يخترب فيها 
الجيش االمريكي بنجاح الصاروخ االعرايض 

ضد صاروخ بالستي عابر للقارات.
وكان�ت الوالي�ات املتحدة أج�رت تجربة 
ناجحة ع�ام 2014 عىل صاروخ اقرص مدى 

لكن التجارب الثاث السابقة لها فشلت.
وأعل�ن املتح�دث باس�م البنتاغون جيف 
ديفي�س أن ه�ذه التجربة لم تج�ر ردا عىل 
التجارب األخرية التي قامت بها بيونغ يانغ، 
لك�ن »كوريا الش�مالية هي بص�ورة عامة 
واح�دا من األس�باب التي نمتلك م�ن أجلها 

هذه القدرة«.
واضاف »إنهم يواصل�ون إجراء تجارب، 
كما حص�ل يف نهاية األس�بوع، واس�تخدام 
خط�اب خطري يلم�ح إىل أنهم ق�د يرضبون 

األرايض األمريكية«.
وردت كوريا الش�مالية متوعدة. وكتبت 
صحيفة »رودونغ سينمون« الناطقة رسميا 
باس�م الحزب الواحد الحاك�م يف بيونغ يانغ 
»إننا عىل استعداد إلطاق صواريخ بالستية 

عابرة للقارات يف أي م�كان واي وقت، بامر 
من القائد األعىل كيم جونغ أون«.

وتابعت الصحيفة »عىل الواليات املتحدة 
أن تعرف أن تأكيدنا بأننا قادرون عىل تحويل 
وك�ر الش�يطان إىل رماد بأس�لحتنا النووية 

ليس مجرد كام فارغ«.
وكان الرئيس االمريكي دونالد ترامب وعد 
لدى تسلمه السلطة مطلع العام باالستثمار 

خط�ر  ملواجه�ة  الصاروخ�ي  الدف�اع  يف 
الصواريخ الكورية الشمالية وااليرانية.

اال أن هذه الصواري�خ االعراضية تؤمن 
دفاعا محدودا ض�د الصواريخ البعيدة املدى 
الت�ي ق�د تطلقه�ا كوري�ا الش�مالية وربما 
أيضا إيران. كما أن عددها الضئيل ال يسمح 
بالتص�دي الع�داد الصواري�خ الت�ي س�وف 
تطلقه�ا دول ك�ربى مث�ل روس�يا والص�ن 

يف ح�ال نش�وب ح�رب نووية. وتب�دو هذه 
التجربة بمثابة تحذير يف وقت تضاعف كوريا 

الشمالية تجارب الصواريخ البالستية.
وأطل�ق النظ�ام الش�يوعي 11 صاروخا 
منذ مطلع العام وإجرى ما مجموعة خمس 
تجارب نووي�ة، اثنتان منها العام املايض، يف 
س�عيه لحيازة صاروخ عابر للق�ارات قادر 
عىل بلوغ األرايض األمريكي�ة. وأكدت بيونغ 

يان�غ أنها أج�رت »بنج�اح« عملي�ة إطاق 
صاروخ بالستي، عىل ما ذكرت وكالة األنباء 
الرس�مية الكورية الش�مالية، غ�داة تجربة 

جديدة أثارت تنديدات دولية.
وأفادت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمايل 
كيم جونغ أون »أرشف« عىل عملية اإلطاق 
التي كانت الثالثة خال ثاثة أسابيع، يف وقت 
تحظر عدة قرارات صادرة عن مجلس األمن 

ال�دويل عىل بيونغ يانغ مواصل�ة برنامجيها 
البالستي والنووي، وتهدد واشنطن بالتدخل 

عسكريا ضد هذا البلد.
وأك�دت كوري�ا الجنوبي�ة أن الص�اروخ 
وهو من نوع س�كود اجت�از 450 كلم، فيما 
أوضح�ت الياب�ان أن�ه س�قط يف منطقته�ا 
االقتصادية الحرصية املمتدة حتى مس�افة 

مئتي ميل بحري )370 كلم( من سواحلها.
وكت�ب دونالد ترامب عىل توير أن كوريا 
الش�مالية »تبدي قلة احرام كبرية« للصن، 
الحليف�ة الوحيدة لنظام بيون�غ يانغ والتي 

تعول عليها واشنطن كثريا لضبط جارتها.
وكانت كوريا الشمالية عرضت الصاروخ 
ألول مرة يف نيس�ان خال العرض العسكري 
بمناسبة الذكرى 105 لوالدة مؤسس النظام 
كيم إيل س�ونغ، بحس�ب وكالة أنباء كوريا 
الش�مالية. ودع�ا رئي�س ال�وزراء الياباني 
ش�ينزو أب�ي إىل »تحرك ق�وي« للضغط عىل 
كوريا الش�مالية، مش�ريا إىل أن »دور الصن 

يف غاية األهمية« بهذا الصدد.
لكن الص�ن أبلغت بوض�وح أنها تعطي 

األولوية للحوار وليس للعقوبات.
وتجري مفاوضات منذ أسابيع بن بكن 
وواش�نطن حول ق�رار جديد لألم�م املتحدة 
يش�دد الطوق حول كوريا الش�مالية، بدون 

التوصل حتى اآلن إىل نص.
لكن السفرية األمريكية لدى األمم املتحدة 
نيكي هاييل أكدت الثاثاء أنه قد يتم التوصل 
إىل قرار هذا األسبوع، موضحة أن املحادثات 
ته�دف ملعرف�ة »يف أي وقت نق�وم بصياغة 
ق�رار وانطاقا من أي نموذج م�ن التجارب 

نقول حان الوقت للميض قدما«.
وكان�ت هاي�يل رأت يف منتص�ف أي�ار أن 

األولوية لخيار تشديد العقوبات.
كما رصحت للصحافة بمناس�بة انعقاد 
اجتماع طارئ ملجلس األمن أن واشنطن عىل 
اس�تعداد »للتح�دث« مع بيون�غ يانغ ولكن 
برشط »الوقف الكامل للعملية النووية وألي 

تجربة« صاروخية.

أجرت جتربة ناجحة العرتاض صاروخ بالسيت عابر للقارات 

واشنطن ختترب دفاعاهتا أمام هتديدات كوريا الشاملية

حفرت يتوعد قطر بـ »حساب عسري« بسبب أعامهلا اإلرهابية يف ليبيا

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الجي�ش الفلبيني أم�س األربع�اء إن الهجوم الذي 
بدأه تكفرييون منذ أسبوع يف مدينة بجنوب الفلبن تغذيه 

أسلحة وذخرية مرسوقة ومقاتلن فروا من السجون.
وأض�اف الجي�ش أن جن�وده يواصل�ون حملته�م عىل 

التكفريين الذين يقاومون الهجمات الربية والجوية.
وأثبت�ت جماع�ة ماوت�ي االرهابية الت�ي بايعت داعش 
الوحيش أنها خصم رشس إذ صمدت يف قلب مدينة ماراوي 
ع�ىل مدى أيام من الغارات الجوية ع�ىل ما يصفها الجيش 
بأنها أه�داف لارهابي�ن، خافا لتوقع�ات بنهاية رسيعة 

لسيطرتهم عىل املدينة.
ولجأ الجيش الفلبيني للمرة األوىل إىل االستعانة بطائرات 
)إس.إف-260( لدع�م طائرات الهليكوبر املقاتلة والقوات 
الربية التي تسعى لحصار املسلحن منطقة بوسط املدينة. 
وأشار الجيش إىل أن االرهابين يسيطرون عىل حوايل عرشة 

باملئة من مساحة ماراوي.
وق�ال الربيجادير جن�رال ريس�تيتوتو بادي�ا املتحدث 
باس�م الجيش إن جماعة ماوت�ي التكفريية تواصل القتال 
باستخدام بنادق وذخرية رسقتها من مركز للرشطة وسجن 
ومدرعة للرشطة. وأضاف باديا »تمكنوا من اغتنام مدرعة 
للرشطة. ويف داخلها هناك كميات من الطلقات« مضيفا أن 
الذخرية من بن العتاد املرسوق الذي يستخدمه التكفرييون 

ملقاومة القوات التي يدفع بها الجيش إىل املنطقة.
وق�ال بادي�ا إن التكفريي�ن، الذي�ن أخرج�وا رفاقهم 
املحبوس�ن من الس�جن لينضموا إليه�م يف املعركة، لجأوا 
ألس�لوب حرب املدن نظرا لتوفر األس�لحة يف املدينة ووفرة 
امل�واد الغذائية الت�ي يمكنه�م الحصول عليها م�ن املنازل 

واملتاجر. وأضاف »بالطبع لقد خططوا لألمر«.
ويؤك�د الجيش من�ذ البداية أنه يس�يطر ع�ىل الوضع، 
لكن بطء جهود اس�تعادة ماراوي أثارت تس�اؤالت بش�أن 

اسراتيجيته املتبعة يف القتال.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس الرويس فاديم�ري بوتن إنه ليس من حقه 
هو أو الرئيس الس�وري بشار األسد تقرير املصري السيايس 

لسوريا، وإنما هذا من حق السورين فقط.
ورصح بوت�ن يف مقابل�ة م�ع صحيف�ة »لوفيغ�ارو« 
الفرنس�ية قائا »ال أحد يملك الحق ملنح نفسه صاحيات، 
هي فقط من حق الش�عب لهذا البل�د أو ذاك.. هذا ما أردت 

اإلشارة إليه أوال«.
وأضاف ردا عىل سؤال حول إمكانية الوصول إىل مستقبل 
بدون األسد؟، »أكرر ما قلته يف البداية، إن تقرير املصري من 

حق الشعب السوري«.
وأش�ار الرئي�س ال�رويس إىل االتهامات الت�ي وجهت إىل 
الحكومة السورية باستخدام الساح الكيميائي، مؤكدا أن 
»موس�كو اقرحت عىل الجانب األمريكي والجميع حينها، 
إج�راء بحث مكثف عىل املطار الذي يزعم أن الطائرات التي 

نفذت الهجوم انطلقت منه«.
وش�دد بوتن عىل أنه لو كانت األس�لحة استخدمت من 
طائ�رات أقلعت من املطار الذي يقع تحت س�يطرة القوات 
الحكومي�ة، فإنه ال بد أن تبقى هناك آثار لهذه األس�لحة.. 

املعدات الحديثة كانت ستكشف هذا .
وأضاف: »لم تك�ن هناك ال عىل الطائرات وال يف القاعدة 
العسكرية أي آثار ملواد كيميائية، لكن الجميع رفض إجراء 

البحث«.
وشدد الرئيس الرويس عىل أن موسكو طلبت من الجميع 
إج�راء تحقي�ق يف منطق�ة الح�ادث، إال أن ال�دول الغربية 

رفضت إجراءه، معللة بأن املنطقة »خطرة«.
وق�ال بوتن: »كي�ف تك�ون املنطقة خط�رة، إذا كانت 
الرضبة ق�د وقعت عىل املدنين، وعىل عن�ارص املعارضة؟، 
بحس�ب وجهة نظري، األمر وقع له�دف واحد، وهو تربير 
اإلج�راءات اإلضافية عىل حكومة األس�د الت�ي من ضمنها 

الخيار العسكري.. هذا كل ما يف األمر«.

»داعش« يستعني بسجناء فارين وأسلحة 
منهوبة للقتال يف الفلبني

بوتني: تقرير املصري من حق الشعب 
       بغداد / المستقبل العراقيالسوري فقط

قال دبلومايس أمريكي كبري إن وزير الخارجية 
ريكس تيلرسون فوض الوزارة بإخطار الكونغرس 
ببي�ع إدارة الرئي�س دونالد ترام�ب ذخائر دقيقة 

التوجيه للسعودية يمكن استخدامها يف اليمن.
واإلخط�ار واحد م�ن آخر الخط�وات يف عملية 
البيع ويدش�ن عملية مراجعة رس�مية تس�تغرق 
30 يوما وتتيح ألعض�اء الكونغرس محاولة إقرار 

ترشيع يوقف أي بيع.
وكان مرشوعون أمريكيون قدموا يف األس�بوع 
املايض ترشيعا يس�عى لعرقلة بيع أس�لحة بنحو 
500 مليون دوالر من صفقة تصل قيمتها إىل 110 
مليارات دوالر مع السعودية منها صواريخ دقيقة 

التوجيه وأسلحة هجومية أخرى.
وكان م�ن املتوق�ع اإلع�ان ع�ن الصفق�ة يف 

مارس/آذار لكن اعراض�ات من مرشعن أغلبهم 
م�ن الح�زب الديمقراطي ومن جماع�ات لحقوق 
اإلنس�ان دفع�ت واش�نطن إىل مطالب�ة الري�اض 
بتقديم التزامات بتحسن عمليات التوجيه لتقليل 

الضحايا من املدنين.
وعند س�ؤاله هل اتخ�ذت الس�عودية إجراءات 
مح�ددة لتحس�ن إمكان�ات االس�تهداف لم يجب 
س�تيوارت جون�ز القائ�م بأعم�ال مس�اعد وزير 
الخارجية األمريكي لش�ؤون الرشق األدنى بشكل 
مب�ارش. وق�ال جون�ز للصحفي�ن »ه�ذا مح�ل 
مش�اورات متواصل�ة بينن�ا. نح�ن نح�اول دوما 
تحسن هذه العملية«. وتدور الحرب يف اليمن بن 
املسلحن الحوثين املتحالفن مع إيران والتحالف 

العربي بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة.
وقال جونز إن تف����ويض تيلرس�ون للوزارة 
ال�ذي كان مت���وقع�ا ح�دث قبيل زي�ارة ترامب 

للسعودي���ة يومي 20 و21 آيار.
وكان الرئي�س األمريكي الس�ابق ب�اراك أوباما 
قد حد من الدعم العس�كري للس�عودية يف حملتها 
باليمن بسبب مخاوف بش�أن سقوط ضحايا من 

املدنين وأوقف بيع الذخائر دقيقة التوجيه.
ويف زيارته للس�عودية، حظي ترامب باستقبال 
ح�ار من زعماء دول الخليج يف ظل تطابق مواقف 
الجانبن ح�ول مواجهة نفوذ إيران باملنطقة وهو 
التزام لم تشهده دول الخليج من جانب أوباما الذي 
ابدى مرونة كبرية يف التعامل مع إيران وتس�بب يف 
رشوخ باللحلف االسراتيجي األمريكي – الخليجي. 
كان تيلرس�ون أبل�غ الصحفين األس�بوع املايض 
أن قضايا حقوق اإلنس�ان الت�ي اثارها مرشعون 
ديمقراطيون ليست »جزء محوريا« يف اجتماعات 
ترام�ب الخاصة مع املس�ؤولن الس�عودين التي 

ركزت عىل الحرب عىل اإلرهاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

تصاعدت حدة اللهجة بن الرئيس 
االمريك�ي دونال�د ترامب الذي ش�ن 
هجوما الذعا عىل املانيا، واملستشارة 
االملاني�ة انغيا م�ريكل، حيث وصل 
التوتر ب�ن البلدين اىل مس�توى غري 

مسبوق يف التاريخ الحديث.
ومنذ انتهاء قمة مجموعة السبع 
يف صقلي�ة، حي�ث لم يص�در ترامب 
موقف�ا واضحا م�ن اتفاقية باريس 
اىل  انتق�ادات  ووج�ه  املن�اخ  ح�ول 
دول يف حل�ف االطليس حول تس�ديد 
مس�تحقاتها، لم تفوت املستش�ارة 

سياس�ة  النتق�اد  فرص�ة  االملاني�ة 
الرئيس االمريكي الجديد.

وكعادته اختار ترامب توير للرد. 
وكت�ب يف تغريدة الثاثاء »لدينا عجز 
تج�اري هائل م�ع املاني�ا، وإضافة 
إىل أن االمل�ان يدفع�ون اقل مما يجب 
لحل�ف ش�مال االطل�يس ويف الجانب 
العسكري. هذا امر يسء جدا للواليات 

املتحدة، وسيتغري«.
وقب�ل س�اعة م�ن ذل�ك، اعتربت 
تنتق�ي  م�ا  ع�ادة  الت�ي  م�ريكل 
كلماته�ا بانتب�اه ش�ديد ان�ه »م�ن 
تصب�ح  ان  القص�وى«  ال�رضورة 
اوروب�ا »العبا نش�طا عىل الس�احة 

الدولية« وخصوصا بسبب السياسة 
ان  املستش�ارة  وأك�دت  االمريكي�ة. 
العاقة ب�ن جانبي االطليس »ترتدي 
اهمية ك�ربى«، لكنها اضافت »نظرا 
للوضع الراهن، هناك دافع اضايف كي 

نمسك مصرينا بأيدينا يف اوروبا«.
وأضافت املستش�ارة عىل هامش 
اس�تقبالها رئي�س ال�وزراء الهندي 
نارندرا مودي »عىل اوروبا ان تصبح 
العب�ا ناش�طا يف القضاي�ا الدولي�ة 

كذلك، ولذلك أهمية قصوى«.
وأوضح�ت انه من ال�رضوري ان 
يمتلك االوروبيون »سياسة خارجية 
مش�ركة« م�ن اجل الضغ�ط »لحل 

النزاع يف ليبيا«، عىل سبيل املثال.
تابعت مريكل »اننا نفتقر اىل االداء 
املطلوب يف بع�ض النقاط، خصوصا 

ملف سياسة الهجرة«.
وعربت ايطاليا عن دعمها لدعوة 
م�ريكل بان تلعب اوروب�ا دورا أقوى 
ع�ىل الس�احة الدولي�ة يف مواجه�ة 

مواقف ترامب.
االيط�ايل  ال�وزراء  رئي�س  وق�ال 
باول�و جينتيلوني عق�ب اجتماع مع 
نظ�ريه الكن�دي جاس�تن ت�رودو يف 
روما »نحن بالتأكيد نشاطر فكرة ان 
يكون مستقبل أوروبا بن أيدينا، ألن 

التحديات العاملية تفرض ذلك«.

صفقة سالح السعودية عىل طاولة الكونغرس األمريكي

»حدة اللهجة« بني ترامب ومريكل تقود إىل توتر »غري مسبوق«

         بغداد / المستقبل العراقي

هدد القائد العام للجيش الوطني الليبي املشري خليفة حفر 
بمحاس�بة قط�ر عما اقرفته م�ن أعمال إرهابي�ة يف األرايض 

الليبية حسب ما ورد يف وكالة األنباء الليبية.
وق�ال حفر إن »العم�ل اإلرهابي« ال�ذي ارتكبته قطر عىل 

األرايض الليبية »لن يمر مجانا«.
اته�م قائد الجيش الليبي املش�ري خليفة حفر، رس�مياً، يف 
بيان أصدره قطر »بتمويل اإلرهاب، وتحويل الجاليات يف ليبيا 

إىل خايا إرهابية«.
واتهم حفر يف الخطاب الذي وجهه إىل العسكرين واملدنين 
ونقلت�ه مواقع ليبي�ة، »دولة قطر بتموي�ل عصابات املرتزقة، 

والجماعات املتطرفة املرتبطة بتنظيم القاعدة اإلرهابي«.
وقال حفر، يف البيان، إن الجيش يراقب »الجاليات التشادية 
والسودانية واإلفريقية عموماً والعربية املوجودة عىل الساحة 
الليبي�ة التي دخل�ت إليها نتيجة عدم الس�يطرة ع�ىل الحدود 
والتي ت�م دعمها وجلبها عن طري�ق دول إقليمية ودول تدعم 

اإلرهاب«.
وأضاف أن بعض هؤالء األش�خاص اس�تلموا »مبالغ مالية 
م�ن دولة قط�ر وكذلك م�ن دول أخرى ومن عن�ارص اإلرهاب 

املتمثلة يف بعض امليليشيات اإلرهابية داخل ».
وطالب حفر برب�ط الجنوب باملناطق الش�مالية الرشقية 

وتشغيل حركة الطريان العسكري واملدني للمساهمة يف توفري 
متطلب�ات وتنقات أه�ل الجنوب، معتربا ب�أن أمن الجنوب ال 

يستقيم وال يستكمل إال بالسيطرة عىل قاعدة الجفرة.
ويذكر أن طائرات مرصية وليبية قد ش�نت، األحد، سلسلة 
غ�ارات عىل مواقع الجماعات املتش�ددة يف الجف�رة، يف أحدث 
رضب�ات جوية لس�اح الجو امل�رصي والليبي عق�ب الهجوم 

الدامي الذي استهدف حافلة لألقباط يف املنيا بمرص.
ويجم�ع الكث�ري م�ن املراقبن عىل ال�دور التخريب�ي الذي 
تقوم به قطر يف ليبيا منذ سبع سنوات، من خال دعمها املايل 
والعس�كري والس�يايس للجماعات اإلس�امية الفاقدة للدعم 
الش�عبي، وبخاص�ة جماعة اإلخ�وان، والجماعة اإلس�امية 
املقاتل�ة، وتنظي�م أنص�ار الرشيع�ة، وامليليش�يات املس�لحة 

الخارجة عن القانون.
ويف فرباير ش�باط كش�ف املش�ري خليفة حفر، أن »العمل 
اإلرهاب�ي ال�ذي قامت ب�ه قطر ع�ىل األرايض الليبي�ة لن يمر 
مجانا«، مش�ددا عىل أن العالم عليه أن يضع حكامها يف خانة 

اإلرهابين.
كما أكد أن لدي�ه من األدلة ما يكفى عىل األعمال اإلرهابية 

التي قامت بها قطر يف حق ليبيا والليبين«.
وأض�اف أن قطر س�عت إىل تنفيذ أجن�دة اإلدارة األمريكية 
الس�ابقة برئاس�ة باراك أوباما، يف ليبيا، حي�ث عملت عىل مد 

الجماعات اإلرهابية يف ليبيا باألفراد واألسلحة.
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وزارة الصحة/ البيئة
الشركة العامة لتسويق االدوية
واملستلزمات الطبية )كيماديا(

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 44 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة عن اعالن تاجري املس�احة 
املبين�ة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن/ناحية الجرس   باملزايدة 
العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
والقانون 35 لس�نة 1983 يف اليوم الواحد والثالثني اعتبارا   من 
اليوم الت�ايل لنرش االعالن عنها يف الصحيف�ة او يوم العمل الذي 
يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وس�تكون املزايدة يف الساعة 
العارشة صباحا يف مقر شعبة زراعة الجرس ، وللتفاصيل مراجعة 
مقر مديريتنا الكائن قرب ساحة الفردوس لالطالع عىل الرشوط 
وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 
20% م�ن القيمة التقديرية من بدل االيج�ار املقدم ويتحمل من 
ترس�و علي�ه  املزاي�دة اج�ور نرش االع�الن واملصاري�ف الواردة 

بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1593 / 2016 
التاريخ 31 / 5 / 2017  

تبليغ باالحالة القطعية 
اىل / املدين :- صادق جمعة عيل حمادي – الكاظمية محلة 411 زقاق 56 دار 46 
لق�د تحقق من اش�عار التبليغ�ات القضائية ملحكمة اس�تئناف بغداد – الكرخ 
االتحادي�ة املرق�م 2740 / ت / 2017 يف 31 / 5 / 2017 ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة وتأييد املجل�س املحيل لحي الزهراء وبالنظر لالحال�ة القطعية للعقار 
املرقم 1 / 7 مقاطعة 3 عواره العائد لكم عىل املشرتي عبد املنعم عطيه ابراهيم 
بمبلغ 128,500,000 مليون دينار تسديداً لدين الدائن عبد املنعم عطيه ابراهيم 
وتطبيق�اً الحكام املادة )97( – ثالثاً – من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه 
االحالة وبتسديد الدين البالغ 783,994,800 مليون دينار خالل عرشة ايام تبداً 
من اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم التسديد سيسجل العقار باسم 

املشرتي وفق القانون 
املنفذ العدل / مي زهري نوري

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1514 / ش / 2017 

التاريخ 31 / 5 / 2017
اعالن

اىل املدعى عليها / زهره محس�ن عيل تسكن الكاظمية محلة 421 زقاق 
24 دار 31

اق�ام املدعي حيدر كريم خلي�ل الدعوى املرقم�ة اع��������اله يطالبك 
فيه�ا نزع حضان�ة االطفال محم�د رضا و رقي�ة و فاطم�ة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ ق�رر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور ام���ام هذه املحكمة يف يوم 7 / 6 / 2017 
ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون
القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد 101 / ب / 2015 

اعالن
بتاري�خ 29 / 3 / 2017 اص�درت محكمة بداءة 
الخالص ق�رار الحكم املرق�م 101 / ب / 2017 
واكتس�ب القرار الدرجة القطعي�ة والذي يقيض 
بازالة ش�يوع العقار املرق�م 1 / 1594 م8 قلعة 
القص�اب بيعا وتوزيع صايف الب�دل عىل الرشكاء 
كل حس�ب سهامه – عليه تقرر االعالن عن بيعه 
يف الصح�ف املحلية ملدة ثالث�ون يوما اعتبارا من 
الي�وم الثان�ي للنرش ويف حال ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية يك�ون املوعد يف الي�وم ال�ذي يليه وعىل 
الراغبني بالرشاء من قبل الرشكاء ايداع تامينات 
القانوني�ة البالغة 10 % م�ن القيمة املقدرة علما 
ان موع�د املزايدة الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا يف 

هذه املحكمة .
القايض
عدنان حسني عيل

االوصاف :
1 – جنس العقار قطعة ارض / ملك رصف .

قلع�ة   8 مقاطع�ة   1594  /  1  / رقمه�ا   –  2
القصاب .

3 – املشتمالت / قطعة ارض خالية من الشواغل 
.

4 – املساحة 300 مرت مربع .
5 – القيمة التقديرية ) 000 ، 000 ، 2 ( مليونني 

دينار عراقي .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة القرنة
تنويه

املدعي / بجاي سلمان خاجي
املدع�ى عليه / مدير رشكة اتصالن�ا عرب العراق 

املحدودة اضافة لوظيفته
اقت�ى التنوي�ه اىل انه ورد س�هوا م�ن قبلنا يف 
االعالن الصادر يف الدعوه البدائية املرقمة )221/

ب/2017( اس�م الج�د املدع�ي )ضاح�ي( خطأ 
والصحيح هو )خاجي( لذا اقتى التنويه.

القايض 
عباس خوام عريبي

مجلس القضاء االعىل
الرصاف�ة   / بغ�داد  اس�تئناف  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف الزهور

محكمة االحوال الشخصية  يف الزهور
العدد 2356 

اعالن
فقد املدعو ) مهند فخري جرب ( تولد 1983 
– ش�غله كاسب يسكن الحسينية – بتاريخ 
11 / 5 / 2006 حي�ث كان متجها اىل عمله 
يف مدينة الصدر ولم يعد لحد االن – عىل من 
تتوفر لديه اي معلومات ابالغ ذويه او هذه 

املحكمة .
القايض
احمد حامد القرييش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 1870 / ب 2/ 2017 

إىل / املدع�ى علي�ه ) محم�د عب�د الحمزه 
دهش ( 

اق�ام علي�ك املدعي ) ص�ادق عب�د الكاظم 
س�عدون ( الدعوى البدائي�ة املرقمة 1870 
/ ب 2 / 2017 وال�ذي يطل�ب فيه�ا الزامك 
حكما باع�ادة الح�ال إىل م�اكان عليه قبل 
التعاق�د بخص�وص بي�ع الس�يارة املرقمة 
64695 بغ�داد اجرة نوع ش�وفر ليت امباال 
اللون اخرض ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�برشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
منطقة العامل 8 املدعو حمزه عبد الكاظم 
طعمه – عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 7 / 6 / 2017 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول .
القايض
طالل سلمان مهدي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 1594/ ش /2017 

اىل املدعى عليه / سمري محمد عبد العظيم
أقام�ت املدعية دع�اء كري�م رزاق  الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد أع�اله  تطل�ب 
فيها  الحكم بنفقة ماضية لها ومس�تمره 
له�ا  و الطفاله�ا كل من )محم�د و حيدر( 
وملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ وكتاب محكمة االحوال الشخصية 
يف  ش/2017   /1594 املرق�م  النج�ف  يف 
2017/5/22  علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني لحضورك 
املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
املص�ادف  26 /6 /2017 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون  
القايض 
عبد العزيز عطالله   

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة القرنة
تنويه

املدعي / بجاي سلمان خاجي
املدع�ى علي�ه / مدي�ر رشك�ة اتصالنا عرب 

العراق املحدودة اضافة لوظيفته
اقتى التنويه بالنس�بة اىل االعالن الصادر 
من قبلن�ا وال�ذي ورد فيه س�هوا بانه رقم 
الدع�وى 93/ب/2017 والخ�اص باطراف 
الدعوى اع�اله خطأ والصحي�ح هو 193/

ب/2017 كذال�ك باس�م ج�د املدع�ي حيث 
ورد ضاح�ي خطأ والصحيح هو خاجي لذا 
اقتى التنويه بذالك علما ان موعد املرافعة 

. 2017/6/12
القايض 
عباس خوام عريبي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت
العدد 730/ ب/2017

املوضوع / اعالن بيع سيارة باملزايدة 
الل�ه  عب�د  فضيل�ه  )الدائن�ة(/  املدعي�ة 

اسماعيل
املدعى عليه�م )املدين�ون (/ 1- ود صالح 
حس�ن / اصال�ه ع�ن نفس�ها ووصاي�ة 

القارصة )زهراء( 
2- ش�عاع عبد الحمزة صالح    3- نصيف 

جاسم جرب 
4- مدي�ر عام رعاية القارصي�ن / أضافه 

لوظيفته   
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن هذه 
يف  ب/2017   /730 بالع�دد  املحكم�ة 
2017/4/4 واملتضمن ازالة شيوع السيارة 
املرقم�ة 19332 أ  واس�ط خص�ويص نوع 
جييل امكراند مودي�ل 2013 وتوزيع صايف 
الثمن بني الرشكاء كال حسب سهامة فقد 
تق�رر االعالن عن بيعه�ا يف املزايدة العلنية 
خ�الل ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للن�رش يف الصحف فعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
التقديرية للس�يارة املذك�ورة اعاله  بصك 
مص�دق معن�ون اىل محكمة ب�داءة الكوت 
وس�وف تج�ري املزاي�دة يف الي�وم االخ�ري 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را واذا صادف 
الي�وم االخري عطله رس�ميه فيك�ون اليوم 
الت�ايل موعداً للمزايده ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايده اجور االعالن واملزايدة...
مواصفات 

السيارة املذكورة اعاله مترضرة بالكامل 
فق�دان اللوح�ة االمامي�ة للس�يارة وفيها 

اخبار لدى مركز الرشطة 
القايض
عمار حسن عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
صالح.الدي�ن  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة  االحوال الشخصية يف الدجيل 

التاريخ 2017/5/30 
العدد/ 126/ش/2017

اعالن 
اىل املدع�ي عليه عمار فاضل ش�ويحي م تبليغ 
بق�رار الحكم الغياب�ي قررت املحكم�ه الحكم 
بتأي�د حضانة املدعي�ه نهايه كري�م محمود أل 
طفاله�ا ) عب�د الرحم�ن وس�اره أبن�اء عمار 
فاضل شويحي( بتاريخ 2017/5/18 والرقم. 
126/ش/2017 وصدر قرارغيابي ضدك ولعدم 
معرفه محل اقامتك قررت املحكمه تبليغك نرشأ 
بواس�طة صحيفتني وعند ع�دم اعرتاضك عىل 
القرار يعت�رب القرار مكتس�ب الدرجةالقطعيه 

وفقأ للقانون. القايض وليد احمد كردي

مديرية تنفيذ الكفل
العدد/218/ت/2016
التاريخ/2017/5/30

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكف�ل االم�وال املنقولة 
والعائ�دة اىل املدي�ن )ع�يل حس�ني فليح(لقاء 
البال�غ  الدائ�ن )ج�واد كاظ�م ع�الوي(  دي�ن 
ملي�ون  ع�رش  ثماني�ة   )18/750/000(
وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار الواق�ع يف 
معرض الواحة يف الكفل فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور يف تمام الس�اعه الثاني�ة عرش ظهرا 
خالل فرتة اقصاها عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
الت�ايل للنرش يف الصحف الرس�مية مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10%علما ان 

الداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
صبيحة طالب منصور

املواصفات
1/ موقعه ورقمه/السيارة املرقمة 16171بابل 

حمل نوع كيا بيكب قمارة وربع بيضاء اللون
2/القيمة التقديرية/ )15/625/000( خمسة 
عرش مليون وس�تمائة وخمسة وعرشون الف 

دينار
3/ حدوده واوصافه/كيا حمل متوسط

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/251

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن قبل املس�تدعية 
نصبه�ا  عباس(املتضم�ن  صاح�ب  )هن�ده 
قيم�ة ع�ىل املفق�ود )عم�ر ه�ادي محي(ل�ذ 
ق�ررت املحكمة الن�رش بصحيفت�ني محليتني 
بغي�ة التحقيق م�ن حياته يف ح�ال كونه حيا 
علي�ه مراجع�ة ه�ذة املحكم�ة خ�الل ثالثون 
يوما لالس�تماع اىل دفوعه خ�الل الفرتة اعاله 
وبعكس�ه س�وف تصدر هذة املحكمة الحجة 

وفق القانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

محكمة بداءة املسيب
العدد/69/ب/2016

اعالن
تنفي�ذا لق�رار ه�ذة املحكم�ة املتضم�ن ازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 324/19م19الطالعه 
وابو رميل بيعا والنتهاء مرحلة وضع اليد تقرر 
االعالن عن بيع العق�ار اعاله باملزايدة العلنية 
مل�دة ثالثون يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش 
االعالن فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذة 
املحكم�ة يف الس�اعه الثانية ع�رش ظهر اليوم 
املحدد باالعالن مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة 10%من قيمة العقار علما ان 

رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
القايض
محمد كريم رزوقي كربل

االوصاف 
يف  يق�ع  س�كن  دار  ع�ن  عب�ارة  العق�ار 
1اول�ك  مس�احته  االول  الش�ارع  املس�يب 
و38/25م2ويتكون من ساحة داخلية تتوسط 
الدار وغرف نوم عدد3كل واحدة بابعاد 4×4م 
بابع�اد  بابع�اد 3م×2م وصحي�ات  ومطب�خ 
2م×2م ودرج ي�ؤدي اىل س�طح الدار وان الدار 
مجهزة باملاء والكهرب�اء ومبنية من الطابوق 
ومسقف بالشيلمان وان حالته العمرانية دون 
الوس�ط وان الدار تش�تمل ع�ىل طريق خاص 
بابع�اد 10/65م×1/80موان الدار مش�غولة 
من قبل املدعي وافراد عائلته وان قيمة العقار 
مبلغ مقداره خمسة وعرشون مليون دينار ال 

غريها

رقم 
المساحة/المقاطعةالقطعة

المحدثات المواصفاتدونم
والمغروسات
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد / المستقبل العراقي

حق�ق معمل س�منت كربالء املقدس�ة 
التابع للرشكة العامة للسمنت العراقية 
احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
العراقية الطاقة العقدية بعد استكمال 
عملية التأهي�ل للمعمل من قبل رشكة 
الف�ارج الفرنس�ية املس�تثمرة ملعم�ل 

سمنت كربالء املقدسة.
وقال مدير عام السمنت العراقية نارص 
إدريس املدني يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، إن »رشكة الفارج الفرنسية 
املس�تثمرة ملعم�ل س�منت كرب�الء قد 
العقدي�ة  اإلنتاجي�ة  الطاق�ة  حقق�ت 
ملعمل كرب�الء والبالغ�ة ) 1800000 ( 
مليون طن سنويا بعد االنتهاء من فرتة 
التأهي�ل املحددة بموج�ب العقد املربم 

بني الطرفني ».
وبني ب�أن »توج�ه الحكوم�ة العراقية 
ووزارة الصناعة واملعادن إىل إس�تثمار 
للس�منت  العام�ة  الرشك�ة  معام�ل 
م�ع  الرشاك�ة  خ�الل  م�ن  العراقي�ة 
يف  واملتخصص�ة  الرصين�ة  ال�رشكات 
صناعة الس�منت لتطوير تل�ك املعامل 
وجعلها منتجة ورابح�ة يعد هذا الحل 
األمث�ل للنه�وض بواقع تل�ك املعامل ، 
نتيجة التقادم الزمني للمعامل وتراكم 
األعطال يف أجزائها يف السنوات املاضية 
وقلة موارد الرشكة حينها فأصبح من 
الصعب ع�ى الرشكة تأهيل وتش�غيل 
املعامل والوصول بها إىل س�قف يقارب 
طاقاته�ا التصميمي�ة مم�ا حت�م عى 
الرشك�ة إحالتها إىل اإلس�تثمار إضافة 

اىل املنافس�ة غري العادلة مع الس�منت 
املس�تورد الذي أغرق الس�وق العراقية 
بعد ع�ام 2003 مما دع�ا اإلدارة العليا 
يف الرشك�ة العام�ة للس�منت العراقية 
لخ�وض تجربة اإلس�تثمار وقد أثمرت 
تجربة اإلس�تثمارعن تحقي�ق معاملنا 
املس�تثمرة عن تحققات إنتاجية كبرية 

.«
الفتاً إىل »نجاح كبري يف العقد املربم بني 
الرشك�ة العامة للس�منت العراقية مع 
الرشكة املستثمرة ملعمل سمنت كربالء 
رشكة الفارج الفرنس�ية بع�د تأهيلها 
ألجزاء املعمل املتهالك وإستقدام املعدات 
واألجه�زة الحديث�ة وكوادر هندس�ية 
أجنبي�ة متخصصة بصناعة الس�منت 
وهذا ما قد نص علي�ه العقد املربم من 
صيان�ة وتأهيل وتش�غيل املعمل بأعى 
م�ا يمكن م�ن الطاق�ات اإلنتاجية مع 
اإللت�زام الكام�ل بدف�ع كاف�ة روات�ب 
ومستحقات املنتس�بني إضافة إىل دفع 
حص�ة مجاني�ة للرشك�ة م�ن اإلنتاج 
شهرياً وفق ضوابط وكشوفات للجان 
مش�كلة من املعمل ومقر الرشكة التي 
بدورها تقوم بتقديم كش�وفات دورية 
ترفع به�ا تقارير مربمجة ش�هريا إىل 
اإلدارة العامة لتبي�ان التصاعد البياني 
يف تنفيذ بنود العقد وأهم ما تم إنجازه 
من قبل رشكة الفارج ) تحقيق الطاقة 
اإلنتاجي�ة العقدي�ة ، تنصي�ب أجه�زة 
مختربي�ة حديث�ة وتنصي�ب منظومة 
أج�راء التحالي�ل الكيميائي�ة ، تنصيب 
م�ربد  يف  للغب�ار  ترس�يب  منظوم�ة 
الكلنك�ر إضاف�ة إىل تنصي�ب محط�ة 

محط�ة  تنصي�ب  وكذل�ك   ،  )  O.R  (
تولي�د الطاقة الكهربائي�ة باملعمل من 
رشك�ة ) هيون�داي ( تعم�ل بالنف�ط 
األس�ود وبطاق�ة إنتاجي�ة )50( ميكا 
مختل�ف  يف  العامل�ني  إرشاك   ، واط   /
اإلختصاص�ات ب�دورات تدريبية داخل 
وخ�ارج الع�راق ، مش�رياً إىل اإليرادات 
املالي�ة املتحقق�ة من إس�تثمار معمل 

سمنت كربالء«.
وكش�ف املدني أن »تجربة اإلس�تثمار 
ملعام�ل الرشك�ة ه�ي إح�دى الحل�ول 
صناع�ة  بواق�ع  للنه�وض  الناجع�ة 
الس�منت الوطني�ة وتش�جيع القطاع 
الت�ي  األم�وال  وإس�تقطاب  الخ�اص 
الدول�ة م�ن ش�حتها يف ظ�ل  تعان�ي 
التقش�ف لتدني واردات الدخل القومي 
والريعي املعتمدة ع�ى النفط املتهاوي 

يف األسعار ».
 ودع�ا املدن�ي يف الوقت ذاته منتس�بي 
الرشك�ة ومعامله�ا بمواصل�ة العم�ل 
وتكثي�ف الجهود وإس�تثمار طاقاتهم 
الالمحدودة املشهود لها يف إعالء رصح 
صناعة السمنت التي تعد فخراً للصناعة 
اإلش�اعات  وتج�اوز  ونب�ذ  الوطني�ة 
املغرض�ة املس�تهدفة ملس�رية رشكتنا 
الت�ي حقق�ت نجاحات غري مس�بوقة 
خ�الل عام 2016 بعد الدمج وتش�كيل 
جمعية مصنعي السمنت وصدور قرار 
)409( القايض بمنع إسترياد السمنت 
ال�ذي تحقق بع�د مطالبات ومس�اعي 
حثيث�ة من قب�ل إدارة الرشكة للجهات 
العلي�ا وتوحيد كلم�ة مصنعي القطاع 

العام والخاص للسمنت.

معمل سمنت كربالء املقدسة حيقق »الطاقة العقدية« بماليني األطنان
بعد استكمال تأهيله من قبل شركة الفارج الفرنسية
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النقل الربي متنح شاحناهتا 
باجات خاصة لتسهيل مرورها 

عرب السيطرات االمنية

حمافظ البرصة: نعمل جاهدين إلكامل كافة االستعدادات ملباراة العراق واالردن

النفط يرتاجع مع ارتفاع إنتاج ليبيا والواليات املتحدة

املديرية العامة لنقل الطاقة يف الفرات األعىل تعلن وصول »7« حمطات حتويلية جديدة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعتم�دت الرشك�ة العام�ة للنق�ل ال�ربي 
الي�ة عم�ل جديدة تق�ي بتجهيز جميع 
ش�احناتها بباج�ات حكومية خاصة من 
اج�ل تس�هيل مروره�ا عرب الس�يطرات 
األمنية«.وق�ال مدير ع�ام الرشكة العامة 
للنق�ل ال�ربي عبد االم�ري املحم�داوي أن 
»هذه الخطوة التي اعتمدتها الرشكة تأتي 
ضمن توجيهات وزير النقل الس�يد كاظم 
فنجان الحمامي بتذلي�ل جميع املعوقات 
امام سائقي الش�احنات وتسهيل عملية 
مروره�ا عى جمي�ع الس�يطرات االمنية 
ع�رب التنس�يق مع القي�ادات العس�كرية 
العلي�ا وقي�ادة عملي�ات بغ�داد وقي�ادة 
عملي�ات دجل�ة وكذل�ك قي�ادة عملي�ات 
الفرات األوسط«.واضاف املحمداوي »كما 
اثمر ذلك التنسيق امليداني بتزويد اسطول 
الرشك�ة بباج تعريفي لعائدية الش�احنة 
وهوية سائقها من اجل تمكينه من عبور 
الس�يطرات بسالسة وامان دون التعرض 
للتفتيش واملس�ألة االمنية م�ن قبل افراد 
الس�يطرة الداخلية منه�ا او الخارجية«.

االج�راءات  »تل�ك  ان  املحم�داوي  وب�ني 
س�اهمت بتقليص الوقت وترسيع مرور 
وكذل�ك  الس�يطرات  خ�الل  الش�احنات 
املحافظ�ة عى س�المة البضاع�ة وتأمني 
انس�يابية عمل الشاحنات عرب زيادة عدد 
النقالت الش�هرية ألسطول الرشكة والتي 
تس�هم ايض�ا بزي�ادة واضح�ة يف تنفي�ذ 
العق�ود املربم�ة م�ع وزارات الدول�ة مما 

سيحقق عائدات مالية للرشكة.

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ البرة ماجد الن�راوي ان »خلية 
االزم�ة الخاص�ة بمب�اراة الع�راق واألردن الدولية 
الودية تعمل منذ ايام وبجهود استثنائية، وتم تهيئة 
جميع االمور الس�تقبال الوفد االردني واملس�ؤولني 
الرياضي�ني العراقي�ني والعرب، متوقع�ا ان تكون 

املباراة املرتقبة مباراة نموذجية يف كل يشء«.
وق�ال الن�راوي يف تريح عقب اجتم�اع لخلية 
االزمة بحضور وزير الشباب والرياضة  ان »الوزارة 
واالتح�اد العراق�ي املرك�زي لكرة الق�دم من جهة 
وحكومة الب�رة املحلي�ة وأجهزته�ا االمنية من 

جهة اخرى ش�كلوا فريقا منسجما إلنجاح الحدث 
الري�ايض الكبري واملتمثل بإقام�ة اول مباراة دولية 

ودية بعد رفع الحظر عن املالعب العراقية«.
وتابع املحافظ ان »اللقاءات الصباحية واملس�ائية 
بني خلية االزمة ستستمر طيلة االيام املقبلة وحتى 
موعد اج�راء املباراة يوم الخمي�س املقبل، مضيفا 
ان املحافظ�ة هيأت البنى التحتي�ة الالزمة إلنجاح 
ذل�ك الحدث وقام�ت بوضع خطط امني�ة لحماية 
الوفد االردني واملس�ؤولني العراقيني والعرب الذين 
س�يحلون ضيوف�ا عى الب�رة ابتداًء م�ن مطار 
الب�رة الدويل وحت�ى الفندق الذي ستس�كن فيه 

الوفود الزائرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

انخفضت أس�عار النفط واح�دا يف املئة، 
م�ع زي�ادة اإلنت�اج الليبي الت�ي أججت 
املخ�اوف القائم�ة بالفع�ل م�ن ارتفاع 
اإلنت�اج األمريكي بما يقوض تخفيضات 
اإلنتاج، التي تقودها أوبك بهدف تقليص 

الفجوة بني العرض والطلب يف السوق.
بتوقي�ت   06:57 الس�اعة  وبحل�ول 
غرينتش، انخفض خ�ام القياس العاملي 
مزي�ج برن�ت يف العقود اآلجلة 54 س�نتا 
أو واح�دا يف املئ�ة ع�ن اإلغالق الس�ابق 
ليص�ل إىل 51.30 دوالر للربميل.وتراجع 
خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 

يف العق�ود اآلجل�ة 51 س�نتا أو واحدا يف 
املئة عن س�عر اإلغالق الس�ابق ليصل إىل 
49.15 دوالر للربميل.وق�ال متعامل�ون 
إن انخفاض األس�عار جاء نتيجة ارتفاع 
اإلنتاج يف ليبيا، التي مزقها الراع وهو 
م�ا زاد م�ن حدة تأث�ري النم�و املتواصل 
املؤسس�ة  األمريكي.وذك�رت  لإلنت�اج 
الوطني�ة للنفط يف ليبي�ا، االثنني، أن من 
املتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا من الخام إىل 
800 ألف برميل يوميا هذا األسبوع.ومن 
املرج�ح أن يعزز ذلك ص�ادرات ليبيا من 
النفط، إذ أظهرت بيانات الشحن أنه مع 
استبعاد الصادرات املنقولة عرب خطوط 
األنابي�ب ص�درت ليبيا 500 أل�ف برميل 

يوميا يف املتوسط منذ بداية العام مقارنة 
مع متوسط قدره 300 ألف برميل يوميا 
فق�ط يف 2016.وترج�ع زي�ادة اإلنت�اج 
األمريك�ي إىل حد كب�ري الرتفاع أنش�طة 
الحف�ر للتنقي�ب ع�ن النف�ط الصخري 

من�ذ  املئ�ة  يف   10 م�ن  أكث�ر 
منتصف العام املايض لتتجاوز 
9.3 ملي�ون برمي�ل يوميا بما 
يقارب مس�تويات الس�عودية 
وروسيا أكرب منتجني للنفط يف 
اإلنتاج  ارتفاع  العالم.ويقوض 
األمريكي والليبي الجهود، التي 
تبذلها منظمة البلدان املصدرة 
وبع�ض  )أوب�ك(  للب�رتول 

املنتج�ني خارجه�ا وم�ن بينهم روس�يا 
لتقلي�ص الفج�وة بني الع�رض والطلب 
يف الس�وق املتخمة باإلم�دادات من خالل 
خفض اإلنت�اج نحو 1.8 ملي�ون برميل 
يوميا حتى نهاية الربع األول من 2018.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعل�ن مدي�ر ع�ام املديري�ة العام�ة لنق�ل الطاقة 
الكهربائية ملنطقة الفرات األعى خالد غزاي عطية 
عن »وص�ول محطات تحويلي�ة متنقلة ومحوالت 
قدرة جديدة من ضمن العق�ود التي أبرمتها وزارة 

الكهرباء واملمولة من البنك الدويل« .
مش�رياً اىل إن »رشك�ة ) اكت�ف مرس�يليا الرتكية( 

ق�د جه�زت املديري�ة ب�� )7( محط�ات تحويلية) 
6( منه�ا ذات جه�د 132/ 33 ك ف وواح�دة 132 
/ 11 ك ف, إىل جان�ب وص�ول )4( مح�والت قدرة 
بس�عة M.V.A 63  ضم�ن العقد امل�ربم مع رشكة 
ماتل�ك اللبنانية« .مؤك�داً, إن »هات�ني العقدين قد 
وقع�ا ضمن ) القرض الط�ارئ ( واملمول من البنك 
الدويل وان املواد الخاصة بصيانة محطات وخطوط 
الضغ�ط الع�ايل وضم�ن العقدي�ن املوقع�ني م�ع 

رشكتي  )اكاي وش�ارا ( الرتكيتني ق�د تم إيصالها 
إىل محافظت�ي ) ص�الح الدين ، دي�اىل (, وإن هذه 
املحطات وبعد االنتهاء من عملية االس�تالم س�يتم 
املبارشة بنصبها مطلع األس�بوع املقبل يف األماكن 
التي تم تحديدها, الذي ستسهم بشكل كبري وفاعل 
بمعالجة االختناقات وإيص�ال التيار الكهربائي اىل 
املناط�ق املح�ررة من عصابات داع�ش اإلرهابي يف 

محافظتي صالح الدين ودياىل .

التجارة: إلغاء »19« وكالة غذائية وطحني 
ملخالفتها الضوابط

الزراعة: توقيع مذكرة تفاهم مع اوكرانيا 
لتعزير التعاون وخلق فرص جديدة

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة التخطي�ط واملتابعة بمرك�ز وزارة التجارة، عن الغ�اء 19 وكالة 
غذائية وطحني خالل اذار املايض بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات.

وقال مدير عام الدائرة ابتهال هاش�م صابط يف بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »دائرتها قامت وخالل الشهر ذاته بمنح وكالة واحدة 
وتدوي�ر 24 وكالة واس�تحداث وكاالت مدورة غذائية وطحني 24«، مش�ريا إىل 
»تس�جيل 41681 طف�ل حديث الوالدة وتس�جيل جديد 37406 ف�رد يف فروع 

التموين«.  
وأضاف�ت صباط، أن�ه »تم إلغ�اء 19 وكالة غذائية وطحني خ�الل اذار املايض 

بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات«.
وتابعت، أنه »تم ش�طب 53082 فرد خالل الش�هر ذاته من البطاقة التموينية 

بسبب السفر او الوفاة او اسباب اخرى«.
ودعت املدير العام، الدوائ�ر الحكومية وغري الحكومية ذات العالقة واملواطنني 
كافة إىل »االبالغ عن املتوفني واملس�افرين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة 
التموينية، حس�ب الضواب�ط والتعليمات املعمول بها يف ال�وزارة وذلك حفاظا 

عى املال العام وللحد من حاالت التالعب التي قد تحصل بهذا الخصوص.

   بغداد / المستقبل العراقي

ع�د وزي�ر الزراعة فالح حس�ن زيدان بان »توقي�ع مذكرة تفاه�م بني العراق 
وأوكراني�ا م�ن ش�انها فتح أب�واب جدي�دة للمزيد م�ن التعاون ب�ني البلدين 
الصديقني ،وكذلك التمهيد لتوقيع اتفاقيات ثنائية بعد الحصول عى املوافقات 

األصولية ».
وذك�ر بي�ان للحوزارمة تلقته »املس�تقبل العراقي«، جاء ذلك خالل اس�تقبال 
وزير الزراعة للس�فري األوكراني يف بغداد )فيكتور نيدوباس ( والسكرتري االول 

يف السفارة )الكسندر كوزاك ( بمكتبه الرسمي ».
وثمن الوزير بحس�ب البيان »الدعم العس�كري األوكران�ي للعراق يف مواجهته 
لإلره�اب ، مبديا اس�تعداده لبذل أقىص الجهود لتوس�يع نط�اق التعاون بني 

البلدين يف املجاالت الزراعية ».
وتابع ان »املنتجات األوكرانية لها رواج واستساغة يف السوق العراقية وخاصة 
منتجات اللحوم ، وكذلك ماتمخض عنه التعاون يف مجاالت البحوث الزراعية« 
.و حث الوزير الجانب األوكران�ي باالطالع عى املواصفات والضوابط املعتمدة 
لدى الوزارة فيما يخص االسترياد ليتسنى للبلدين املي يف التبادل التجاري« .

الس�فري األوكران�ي من جانبه ثم�ن التعاون املتمي�ز بني البلدي�ن الصديقني ، 
كما أش�اد باالنتصارات التي يحققها العراقيون عى اإلرهاب ووقوف الش�عب 

األوكراني معهم حيث يواجه بالده هو أيضا إرهابا من مجاميع مسلحة .
ووعد باالس�تمرار بتوريد املستلزمات األساس�ية التي يحتاجها كالذرة وعباد 

الشمس واللحوم مع استعدا الرشكات لدعم القطاع الزراعي .
ويف ختام حديثه أش�ار إىل إمكانية تفعيل عمل لجنة مشرتكة بني البلدين ومنذ 
أربعة سنوات ، كما لفت اىل اتفاقية بني البلدين أبرمت من قبل السفري العراقي 

يف أوكرانيا للقطاع الزراعي وتسلم السيد الوزير نسخة منها .
كم�ا أبدى امتنانه للجه�ود الذي يبذله�ا  الوزير يف مجلس الوزراء الس�تئناف 

التعاون والتبادل التجاري .
يذك�ر إن ملتقى اقتصادي س�يعقد يف أوكرانيا تم في�ه دعوة 30 جهة بضمنها 
العراق وس�يضم العديد من رجال األعمال وهو مناس�بة لتهيئة أجواء صحية 

ولجميع املجاالت .

حمافظ بغداد يبحث مع وفد رشكات سويرسية عراقية انشاء مرشوع لتدوير النفايات يف العاصمة
قام بزيارة ميدانية للمحمودية واخرى ملديرية السيطرة املركزية للطاقة الكهربائية

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عطوان 
العطوان�ي ،مع وفد رشكات س�ويرسية 
عراقية مختصة بانش�اء مشاريع لتدوير 
النفاي�ات يف املحافظة«. واك�د العطواني 
يف بي�ان اورده املكت�ب االعالم�ي تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، ان محافظة بغداد 
حريصة ع�ى تبني هكذا مش�اريع وهي 
سباقة يف تقديم الدعوة للرشكات العاملية 
املختص�ة للعمل يف املحافظ�ة ». واضاف 
ان »الحكوم�ة املحلي�ة تش�جع رشكات 
االستثمار العاملية عى العمل يف املحافظة 
ومس�تعدة لتقدي�م كل الدع�م الالزم من 
اجل تنفيذ هكذا مش�اريع تع�ود بالنفع 
للمواط�ن البغ�دادي«. م�ن جه�ة اخرى 

ق�ام العطواني بزي�ارة ميداني�ة لقضاء 
املحمودي�ة لالط�الع عى واق�ع الخدمات 
املقدم�ة للمواطن�ني يف املج�االت كافة ».  

وش�ملت الزيارة مبن�ى القضاء واملجلس 
الع�ام  املحمودي�ة  ومستش�فى  البل�دي 
والسوق الش�عبي فضال عن لقاءه بعدد 

م�ن القيادات االمني�ة واملواطنني ». واكد 
العطوان�ي ع�ى »ح�رص املحافظة عى 
تقدي�م الدع�م ال�الزم للقضاء م�ن اجل 
النهوض بالواق�ع الخدمي وتقديم افضل 
الخدم�ات ، مضيف�ا ان »هن�اك مرشوع 
لتبليط واكساء شوارع املحمودية تم بحثه 
مع الس�يد عمار الحكي�م رئيس التحالف 
الوطني خالل املؤتمر الذي عقد مؤخرا يف 
مبنى املحافظة ». ويف ختام زيارتة التقى 
بشيوخ ووجهاء القضاء لبحث معاناتهم 
م�ع االجهزة االمني�ة املس�ؤولة عن امن 
القضاء موجها بدراس�ة مش�كلة دخول 
املواطن�ني وااله�ايل م�ن واىل املحمودي�ة 
برشط بطاقة الس�كن االم�ر الذي يعاني 
منه اهايل القضاء كافة مشدد عى تسهيل 
االج�راءات االمنية بالش�كل الذي يحافظ 

عى امن القض�اء«. كما اجرى العطواني 
محاف�ظ بغ�داد زي�ارة ميداني�ة لدائ�رة 
التش�غيل والتحك�م يف مديرية الس�يطرة 
املركزي�ة املوجودة ضم�ن منطقة االمني 
والتق�ى باملدي�ر الع�ام لدائرة التش�غيل 
والتحك�م يحي�ى عب�اس جاب�ر«.  وقال 
العطوان�ي ان »زيارتن�ا ملوقع الس�يطرة 
املركزية جاءت لالطالع عى واقع كهرباء 
العاصم�ة وبح�ث املعوقات الت�ي تواجه 
التي�ار الكهربائي واس�تحقاق العاصمة 
م�ن الكهرباء والتج�اوزات الحاصلة عى 
حص�ة العاصمة م�ن املحافظات االخرى 
مش�ددا يف الوق�ت نفس�ه ع�ى رضورة 
معالجة الخل�ل يف التوزي�ع وازالة جميع 
التج�اوزات عى حص�ة بغداد م�ن التيار 

الكهربائي.
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تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل  عن اجراء املزايدة 
العلني�ة  وفق قان�ون بيع وتاجري اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 النافذ لتاجري العقارات 
املدرج�ة  تفاصيلها ادناه والعائدة لرشكتنا  والتي س�تجري املزاي�دة عليها يف محطة بغداد 
املركزي�ة يف الي�وم 15 من الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة 
صباح�ا واذا واف�ق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم ال�ذي يليه من الدوام 
الرسمي فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 20%  من القيمة املقدرة بصك مصدق معنون المر الرشكة 
العامة للس�كك الحديد او نقدا عىل ان تس�تكمل باقي التامينات  بالس�عر الذي ترس�و عليه 
املزايدة وعىل املزايد استقدام براءة ذمة رضيبية وجلب املستمسكات املطلوبة ) هوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية وبطاقة الس�كن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ( ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور االع�الن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار الس�نوي ويتم 
تس�ديد بدل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عند االحالة القطعي�ة ويمكن االطالع عىل العقار 
قبل موعد املزايدة  وعىل من ترسو عليه املزايدة تسديد بدل االيجار خالل )30( يوم من تاريخ 
املصادقة وبعكس�ه يعترب ناكال ويتحمل جميع االج�راءات القانونية املرتتبة عليه وعىل من 
ترسو عليه املزايدة مراجعة شعبة االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض تبليغه باالحالة 

القطعية

الحاقا باعالننا ذي العدد 89 يف 2017/3/6
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطع االرايض السكنية العائدة ملديرية  بلدية امليمونة املدرجة مواصفاتها يف 
القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )35( قطعة ارض س�كنية ويجري البيع اىل املواطنني كافة للمتزوجني الذين اليملكون هم وازواجهم 
او اوالدهم القارصين دار او شقة او قطعة ارض سكنية وكذلك  من لديه قرار حجلة اعالة  استنادا للمادة 15 اوال من قانن بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان سكرتري اللجنة وخالل مدة 
30 يوما تبدا منفي اليوم التايل للنرش مستصحبا معه تامينات قانونية التقل عن 25 % من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وستجري 
املزايدة خالل الدوام الرس�مي  من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة اجور قانونية اخرى
املستمسكات املطلوبة :

1-اق�رار مص�دق م�ن مديرية بلديات ميس�ان /القانونية وعىل البلدي�ة تبليغ الذين يرغبون بدخ�ول املزايدة  بتقديم االق�رار قبل موعد 
املزايدة 

2-تاييد استمرار  بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية امليمونة
3-جنسية +شهادة جنسية له وزوجته

السعر االجماليسعر المتر المربع الواحدالغرض من التخصيصالمساحةم2رقم القطعة والمقاطعةت
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2676/69250 مق15 ابو سبع والعشرات1

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2678 مق15 ابو سبع والعشرات2

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2680 مق15 ابو سبع والعشرات3

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2682 مق15 ابو سبع والعشرات4

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2684 مق15 ابو سبع والعشرات5

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2686 مق15 ابو سبع والعشرات6

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2657/69250  مق15 ابو سبع والعشرات7

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2658/69250  مق15 ابو سبع والعشرات8

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2659/69250  مق15 ابو سبع والعشرات9

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2660/69250  مق15 ابو سبع والعشرات10

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2661/69250  مق15 ابو سبع والعشرات11

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2662/69250  مق15 ابو سبع والعشرات12

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2663/69250  مق15 ابو سبع والعشرات13

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2664 مق15 ابو سبع والعشرات14

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2665 مق15 ابو سبع والعشرات15

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2666 مق15 ابو سبع والعشرات16

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2667 مق15 ابو سبع والعشرات17

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2668 مق15 ابو سبع والعشرات18

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2670 مق15 ابو سبع والعشرات19

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني69250/ 2671 مق15 ابو سبع والعشرات20

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2669/69250  مق15 ابو سبع والعشرات21

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)80000( ثمانون الف بيع بالمزاد العلني2620/69250  مق15 ابو سبع والعشرات22

دينار
)20000000( عشرون 

مليون دينار
)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2642/69250  مق15 ابو سبع والعشرات23

الف دينار
)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2644/69250  مق15 ابو سبع والعشرات24
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2598/69250  مق15 ابو سبع والعشرات25
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2600/69250  مق15 ابو سبع والعشرات26
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2602/69250  مق15 ابو سبع والعشرات27
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2604/69250  مق15 ابو سبع والعشرات28
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2606/69250  مق15 ابو سبع والعشرات29
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2599/69250  مق15 ابو سبع والعشرات30
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2601/69250  مق15 ابو سبع والعشرات31
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2603/69250  مق15 ابو سبع والعشرات32
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2605/69250  مق15 ابو سبع والعشرات33
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

)88000( ثمانية ثمانون بيع بالمزاد العلني2607/69250  مق15 ابو سبع والعشرات34
الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

اعالن
اىل املتهم الهارب ) 1-داخل عطش�ان 

حمود 2- كاظم داخل عطشان(
تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
الس�ماوة اىل محكمة جناي�ات املثنى 
بموجب ق�رار االحال�ة املرقم 257 يف 
2017/5/7 غيابيا الجراء محاكمتك 
بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة 
)406 ( م�ن قان�ون العقوبات ولعدم 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر  حض�ورك 
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 2017/7/10 موع�دا 
للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : بال /تحديد تركة /2017
التاريخ 2017/5/31

اعالن
تعلن هذه املحكمة عن بيع الس�يارة 
ادن�اه  اوصافه�ا  واملبين�ة  املرقم�ة 
 ( املت�ويف  العلني�ة وبأس�م  باملزاي�دة 
عادل عبد االله كاظم ( فعىل الراغبني 
املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء 
خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاري�خ نرش 
االعالن مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة بص�ك مصدق الم�ر هذه 
املحكم�ة والبالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املق�درة للس�يارة وس�تجري املزايدة 
العلني�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من 
ظهر الي�وم االخري لالع�الن يف الكراج 
املجاور للمحكم�ة والطابو يف النجف 
االع�الن  اج�ور  املش�رتي  ويتحم�ل 

والداللية 
القايض االول
غيث جبار ابو نارصية

املواصفات والقيمة املقدرة :
4648/نج�ف  املرقم�ة  *الس�يارة 
خصويص /نوع مس�يوبويش باجريو 
/مودي�ل  ابي�ض  /ل�ون  استتيش�ن 

2010
*السيارة بحالة جيدة

*القيمة املق�درة ثمانية عرش مليون 
دين�ار  ال�ف  وس�بعمائة وخمس�ون 

فقط

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2016/1992
التاريخ 2017/4/27

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام من  
العقار تسلس�ل 3/18256 م4 جي النرص  
الواق�ع يف النج�ف العائ�د للمدي�ن   )عليه 
كاظ�م عودة( البالغة 213 س�هم من اصل 
313 س�هم املحج�وزة لق�اء طل�ب الدائن 
عب�د الرض�ا عب�د ال�رزاق صاب�ر  البال�غ 
275.000.000 ملي�ون دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والنرش والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :النجف /ح�ي النرص 

3/18256م4
2-جنسه ونوعه : دار

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مش�تمالته :  العق�ار يق�ع رك�ن ع�ىل 
شارعني 10مو10م ويتالف  من بابني باب 
عىل كل شارع وله دنكه  واحدة دبل فاليوم 
ويتك�ون م�ن طابق�ني وواجه�ة وش�باك 
حدي�دي  كب�ري يطل ع�ىل الطابق�ني وهو 
يتكون من ساحة امامية فيها ممر ارضية 
م�ن ال�كايش املوزائي�ك  ومدخ�ل وكلدور 
الكلي�دور يحت�وي عىل غرفت�ني نوم صالة 
اس�تقبال وارضية العقار  من البورس�لني 
والج�دران م�ن الس�رياميك  والباق�ي  من 
البورك والس�قف من الكونكريت  املس�لح 
وس�قف ثانوي ويوجد س�لم معل�ق يؤدي 
اىل الطاب�ق االول والطاب�ق االول يحت�وي 
عىل صحيات وصالة ومطبخ والسقف من 
الكونكريت  املسلح وملبوخ بالبورك وسلم 

خارجي  يؤدي اىل داخل وخارج الدار
يف  املرف�ق  الس�ند  حس�ب   : 5-مس�احته 

االضبارة 313.00م2
6-درجة العمران : جيدة

7-الش�اغل : عباس عبد الحس�ني ويرغب 
بالعق�ار بعد البي�ع بصفة مس�تاجر عىل 

لسان ابنته 
8-القيم�ة املقدرة : القيم�ة الكلية للعقار 
ع�رش  وتس�عة  مائت�ان   219.830.000
ملي�ون وثمانمائ�ة وثالث�ون ال�ف دين�ار 
قيمة س�هام املدين 149.596.773 مليون 
مائة وتس�عة واربعون مليون  وخمسمائة  
وس�تة وتس�عون ال�ف وس�بعمائة وثالثة 

وسبعون دينار

محكمة بداءة الرميثة
العدد /1/مجدد/2016
التاريخ 2017/5/28

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار مجدد

بناء ع�ىل تثبيت عائدي�ة تمام العقار 
تسلسل 691 محلة الشامية اىل طالب 
التس�جيل املجدد بأس�م ) مدير بلدية 
الرميث�ة اضافة لوظيفت�ه ( بموجب 
/1 املرق�م  العائدي�ة  تثبي�ت  ق�رار 

مجدد/2016 واملؤرخ يف 2016/4/6 
الص�ادر  م�ن ه�ذه املحكم�ة والذي 
يق�ي بتثبي�ت عائدية تم�ام العقار 
اع�اله والبال�غ مس�احته 138 م�رت 
مربع و46 س�نتمرت بأسم مدير بلدية 

الرميثة اضافة لوظيفته عليه
نعلن هذه الق�رار يف الصحف املحلية 
ومن لديه اعرتاض عىل القرار املذكور 
تقديم مالديه م�ن بيانات اىل محكمة 
اس�تئناف املنطقة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش 
االعالن وعند انته�اء املدة وعدم ورود 
اش�عار اىل املحكمة خالل املدة املذكور 
س�تبارش ه�ذه املحكمة بالتس�جيل 

وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
محمد عبد الباقي امليايل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الرميثة

اعالن
اىل املته�م اله�ارب ) 1-احم�د جب�ار 
جياد 2- باسم عجه جياد 3- سلطان 

شنشول جياد(
تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
الس�ماوة اىل محكمة جناي�ات املثنى 
بموجب ق�رار االحالة املرق�م 288 يف 
2017/5/16 غيابيا الجراء محاكمتك 
بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة 
)443 ( م�ن قان�ون العقوبات ولعدم 
املحكم�ة تق�رر  اىل ه�ذه  حض�ورك 
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
ي�وم 2017/7/30 موع�دا  وتحدي�د 
للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

محكمة بداءة االسكندرية
العدد/ 140/ب/2015

اعالن
ه�ذة  م�ن   لقرارالص�ادر  تنفي�ذا 
يف  وامل�ؤرخ  اع�اله  بالع�دد  املحكم�ة 
ش�يوع  ازالة  2015/6/14واملتضم�ن 
الجيالوي�ة   17 67م  املرق�م  العق�ار 
بيع�ا تق�رر االع�الن ع�ن بي�ع العقار 
فع�ىل  اع�اله وبصحيفت�ني محليت�ني 
من ل�ه الرغب�ة بال�رشاء مراجعة هذة 
املحكم�ة مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القيم�ة  10%م�ن  البالغ�ة  القانوني�ة 
التقديرية عند وضع اليد والبالغ قدرها 
وثالث�ة  اربعمائ�ة   )483/212/500(
وثمانون مليون ومائتان واثنا عرش الف  
وخمسمائة دينار عراقي وبصك مصدق 
ان ل�م يك�ن م�ن ال�رشكاء وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم الثالث�ون اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل للن�رش يف الصحيفتني ويف 
تمام الساعه الثانية عرش ظهرا يف بناية 
هذة املحكمة واذا صادف موعد املزايدة 
عطلة رس�مية فيكون الي�وم الذي يليه 

موعدا للمزايدة 
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

االوصاف
1/ جنس العقار / بستان

2/ ن�وع العقار / مل�ك رصف /امريية 
رصفه

3/مساحة العقار /6 دونم و 3 اولك
4/العقار يقع يف ناحية االس�كندرية / 

قرب اعدادية الصناعه
5/  القيم�ة التقديري�ة لح�ق الترصق 
ب�االرض )306/000/000( ثالثمائ�ة 

وستة مليون دينار
6/مش�يد عىل العق�ار 9 دور مع هيكل 

حديد)برج اتصاالت (
للمش�يدات  التقديري�ة  القيم�ة   /7
مستحقة القلع )74/450/000( اربعة 
وس�بعون مليون واربعمائة وخمسون 

الف دينار
8/ القيمة التقديرية للعقار واملشيدات 
اربعمائ�ة    )483/212/500( قائم�ة 
وثالثة وثمانون  ملي�ون ومائتان واثنا 

عرش الف وخمسمائة دينار

محكمة االحوال الشخصية يف القاسم
العدد/397/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ حسام مرصي علوان

للدعوى اعاله املقام�ة من قبل زوجتك 
مري�م مالك عيدان امام ه�ذه املحكمة 
التي تطلب فيها بزيادة النفقة للمدعية 
واطفاله�ا كل م�ن )مؤم�ل وهجران( 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار املختار تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعه املصادف 2017/6/11 الساعه 
التاسعه صباحا ويف حالة عدم الحضور 
ك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافع�ه بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول
القايض
احمد خريي املوسوي

اعالن
اىل الرشكاء يف القطعه املرقمة 1884لكل 
م�ن )ع�ي ماجد محس�ن( و)س�كينة 
مزه�ر كاظ�م ( تق�رر حضورك�م اىل 
صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع بابل 
لغرض املوافقة عىل قيام املقرتض )عي 
جبار جلعوط ( باالقرتاض من صندوق 
االس�كان خالل مدة )15( خمسة عرش 
يوما م�ن تاريخ االع�الن وبخالفه ذلك 

يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد 686/ج2017/2
التاريخ 2017/5/25

اعالن
اىل املتهم الهارب /قيص غالب وارد

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 686/
ج2017/2 والخاصة باملش�تكي)الحق 
الع�ام ( وفق امل�ادة 1/22 م�ن قانون 
امل�رور وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكمة 
املصادف ي�وم 2017/6/29 وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض حسن جواد الحبيب

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد 798/ج2017/2
التاريخ 2017/5/30

اعالن
اىل املتهم الهارب /نبيل حاكم جبار

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 798/
ج2017/2 والخاصة باملش�تكي)عماد 
 415 امل�ادة  وف�ق   ) عبط�ان  ش�الكة 
عقوبات م�ن قانون امل�رور وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكم�ة املص�ادف ي�وم 2017/7/5 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن جواد الحبيب

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 3737/ش2017/5
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املدع�ى عليه /نصري علوان كاش�ف 

الغطاء
الوق�ف  دي�وان  رئي�س  املدع�ي  اق�ام 
الش�يعي اضاف�ة اىل وظيفت�ه الدعوى 
بالعدد 3737/ش2017/5 ابطال حجة 
وقف علي�ك وحيث انك ارتحلت اىل جهة 
مجهول�ة  وغري معروفة حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة 
حي السواق /النجف وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بخص�وص الدع�وى وبموع�د املرافعة 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2017/6/7 ي�وم 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض عامر طعمة الحار

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد 945/ش/2017
التاريخ 2017/5/24

اعالن
اىل املدعى عليه /خرض مهدي صالح

اقام�ت املدعية منال بدر رايض الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب 
فيها تصديق الطالق الرجعي وملجهولية 
مح�ل اقامتك فقد ق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني  محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2017/6/11 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانون�ا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 2639/ش2017/6
التاريخ 2017/5/28

اعالن
اىل املدعى عليه /سيف رعد ناجي

يف  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2639/ش2017/6  املرقم�ة  الدع�وى 
الزام�ك  واملتضم�ن    2017/4/30 يف 
بتس�ليم اثاث الزوجية  للمدعية ) خلود 
كاظ�م عب�اس ( وحس�ب مامب�ني يف 
القرار وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح  املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
حي العروبة /النجف ل�ذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني 
بالحك�م اع�اله ولك حق االع�رتاض او 
من ينوب عنك عىل القرار املذكور خالل 
املدة القانونية وبعكسه  سوف يكتسب 
الق�رار الدرجة القطعي�ة وفق االصول 

قانونا امام هذه املحكمة
القايض
عمار هادي املوسوي

نوع المشيداتالتفاصيلت
التامينات مدة االيجاراالستخدام

االيجار السنوي 

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 1
ثالث مخزنبمساحة )3800م2(

6.688.000سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 2
بمساحة )3740م2(

مخزن لبيع 
الحديد

ثالث 
6.582.400سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 3
ثالث مخزنبمساحة )2550م2(

4.488.000سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 4
ثالث مخزنبمساحة )1100م2(

2.288.000سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 5
ثالث مخزنبمساحة )495م2(

1.188.000سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 6
ثالث مخزنبمساحة )426م2(

1.022.400سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 7
ثالث مخزنبمساحة )1000م2(

2.080.000سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 8
ثالث مخزنبمساحة )1000م2(

2.080.000سنوات

قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 8897/3 وزيرية 9
ثالث مخزنبمساحة )500م2(

1.200.000سنوات

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

جلنة البيع والتاجري املركزية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات  ميسان 
رئيس اللجنة

اعالن /املوظفني كافة
العدد : 164

التاريخ 2016/5/10

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

اعادة اعالن 
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         شريف الشافعى 

“تأخذن�ى أح�ام فت�رة النقاه�ة، العم�ل 
األخي�ر لنجيب محف�وظ، إل�ى عالم رحب 
من التفس�ير، األم�ر الذى جعلن�ى فى كل 
م�رة أتخي�ل كي�ف كان يس�تحيل ميادها 
بغير هذا االسم، وهو ما يجعلنا نستنكر أن 
تكون تلك النقاهة مرتبطة بالمرض األخير 
لمحفوظ، ب�ل أجزم أنه�ا النقاهة الازمة 
لوطن البد أن يحلم بشكل إنسانى أفضل”.

فى دراس�ته النقدي�ة، التى ص�درت حديًثا 
فى كتاب بعن�وان “محفوظ وأحامه التى 
ال تنته�ى - مقارب�ة نقدي�ة ألح�ام فترة 
النقاه�ة”، ع�ن سلس�لة “مكتب�ة نجي�ب 
محفوظ” بالهيئة المصرية العامة للكتاب، 
يذهب الباحث أحم�د مصطفى على إلى أن 
“النقاهة” أم�ر ش�ديد الخصوصية، وهى 
الزمة يحتاجها الفرد والدولة مًعا للتغيير، 
م�ن الم�رض والش�يخوخة إل�ى الصح�ة 
والتقدم، واألحام حتًما تسمح بذلك، فهى 
فى نهاية المطاف ش�ريعة التقدم على مر 
العصور. واألم�ر المحير، كما يرى الباحث 
أحم�د مصطفى عل�ي، أن األحام تبدو فى 
كثي�ر من األحيان محمل�ة بنبوءات خاصة 
ج�دًّا. إن الش�مس تش�رق حينم�ا نتجاوز 
النقاه�ة، أم�ا إرادة األحام فهى الس�بيل 
لتمام العافية، إذ تبدو الحياة حلًما، ويصير 
الحل�م حي�اة، ب�ل والحلم نه�ج الحضارة، 
وشريعة نهضتها، كيفما شهد التاريخ من 
قب�ل، إذ تغدو ترجم�ة األحام هى الفاصل 
بين التخلف والتقدم. ويسعى الباحث أحمد 
مصطف�ى على إلى مقاربة تلك اإلش�كالية 
الت�ى وضع نجيب محفوظ ق�راءة أمامها، 
ليحيلهم بنصوصه إلى “محكمة التاريخ”. 
 مثل هذا األمر يحدث، وفًقأ للباحث، بعد أن 
أمضى صاحب نوبل شهادته المستنيرة فى 
أحام الحق والخير والعدل والجمال، لتبدو 
طازجة، وفى حاجة إلى جهد دائم ومتجدد، 
من أج�ل أن نعيش بها وألجلها، وأن نرجو 
فيها سبيل الحرية والنجاة. ويتفاعل كتاب 
“محف�وظ وأحام�ه الت�ى ال تنته�ي” مع 

قرابة مائة وخمسين حلًما من أحام فترة 
النقاه�ة، وال يتضمن األح�ام التى وردت 
الحًقا فى كتاب “األحام األخيرة” الصادر 

عام 2015 عن دار الشروق.
 ينقس�م الكتاب إلى فصلين؛ األول بعنوان 
“نظرة ش�املة ألحام النقاهة”، ويتضمن 
توضي�ح الكات�ب تصنيف العم�ل وظروف 
كتابت�ه، واس�تعراض عن�وان العم�ل وما 
يحمله م�ن دالالت، واألس�لوب المتبع فى 
المس�تخدمة،  واأللف�اظ  األح�ام  كتاب�ة 
وص�واًل إل�ى مضم�ون نص�وص األحام 
وتفس�يرها “تأويله�ا”، وم�ا تضمنته من 

موضوعات وقضايا. 
ويأتى الفص�ل الثانى بعن�وان “قراءة بين 
نصي�ة لألحام”، وفيه يق�رأ الباحث أحمد 
مصطف�ى عل�ى قراب�ة مائ�ة وخمس�ين 
حلًما من أحام النقاه�ة المحفوظية، مع 
ع�رض وجه�ة نظره ح�ول كل حل�م على 
حدة، كما يس�تعرض باخت�زال أطروحات 
نق�اد وباحثين آخرين حول قراءة األحام، 

ومحاوالت تأويلها.
وفى مقدمة الكتاب، يس�رد الكاتب يوسف 
القعيد، رئيس تحرير سلسلة “مكتبة نجيب 
محف�وظ”، بعض ذكرياته الش�خصية مع 
نجيب محف�وظ، واصًفا تجربته فى كتابة 
األح�ام بأنها فري�دة، ألن هذه األحام “ال 
تش�كل الوجه اآلخر للواق�ع، لكنها أمنيات 
الحي�اة اليومية الت�ى لم نحققها، تتس�لل 
عب�ر الاوع�ى وتخ�رج على ش�كل أحام 
أو ربم�ا كوابي�س، وحت�ى الكوابي�س لها 
وجود فى أعمال نجي�ب محفوظ الروائية 
والقصصي�ة، ويقدمه�ا باعتباره�ا الوجه 

اآلخر لألحام”.
 ف�ى كتابه، ي�رى الباحث أحم�د مصطفى 
عل�ى أن الحلم الجيد والمحكم والواعى هو 
الس�بيل لإلرادة الناجزة والفاعلة والقادرة 
على المستحيل، لذا ال يوجد مفر من الرجوع 
إلى األحام النبيلة، وهى تجربة جديدة فى 
التراث اإلنس�انى بما لها من أسلوب ونهج 
تختلف عن أى أس�لوب، بل وق�راءة نقدية 
للواق�ع عبر م�ا يمكنن�ا أن نق�ول فيه إنه 

تحقيق دقيق لرس�الة األدب للحياة، وليس 
األدب لألدب كما يرى اآلخرون. 

 ويرى أحمد مصطفى على أنها لم تكن أبًدا 
مصادف�ة أن يكون لألديب العبقرى الراحل 
نجيب محفوظ أحامه الرائعة التى تركها 
بي�ن أيدين�ا، لما ل�ه من وعى ج�اد بمآالت 
ومصي�ر األوطان، وما له من إس�هام نبيل 
فى قضية األدب للحياة، حتى أننا يمكن أن 
نجد فى العمل ما يشبه دفتر أحوال مصرية 
مصيرية وربما عربية فى كثير من األحيان 
والمواض�ع، عبر لغة أدبية رفيعة تس�مح 
لش�عاع أفكارها باختراق أصعب األس�وار 
البشرية. ومن ثم، تبقى األحام هى األكثر 
ثراء، فالغرس الثقافى وإنماؤه أمران بالغا 
التعقيد والصعوبة، والحلم فيهما مشروع 
األدب�اء إليقاظ ضمير المجتمع والس�لطة 
نحو مهامها المقدس�ة، وف�ى الوقت ذاته 

إنش�اء أجيال جديدة على مع�اٍن أكثر نقاء 
وجمال وبهاء ألجل إش�عال الضوء المراد. 
ومحف�وظ هن�ا، وكم�ا اعتدن�ا دائًم�ا، له 
الق�درة عل�ى ذلك، فه�و أدي�ب يحمل روح 

الفيلسوف لما وراء األشياء.
أم�ا فى الجزء الذى يقدم فيه الباحث أحمد 
مصطف�ى عل�ى قراءت�ه “البي�ن نصي�ة” 
لألح�ام، فإن�ه يتب�ع س�بيل “التأوي�ل”، 
عل�ى  محفوظ�ى  حل�م  كل  مس�تقطًرا 
حدة، وص�واًل إلى إس�قاطاته االجتماعية 
والسياس�ية، المحلية والعربية والعالمية، 
ومح�اواًل بلوغ المراد الفلس�فى والمغزى 
اإلنسانى األشمل من وراء الحلم، ويمضى 
الباحث على هذا النهج مس�تقصًيا األحام 

المحفوظية كلها، واحًدا تلو اآلخر.
 على س�بيل المثال، يق�ول نجيب محفوظ 
فى الحلم رقم )5(: “أس�ير على غير هدى، 

وبا ه�دف. ولك�ن صادفتن�ى مفاجأة لم 
تخط�ر ل�ى ف�ى خاط�ري، فص�رت كلم�ا 
وضع�ت قدمى فى ش�ارع انقلب الش�ارع 
س�يركاً. اختفت جدرانه وأبنيته وسياراته 
والم�ارة، وح�ل مح�ل ذل�ك قب�ة هائل�ة 
بمقاعده�ا المتدرج�ة وحباله�ا الممدودة 
والمدالة وأراجيحه�ا وأقفاص حيواناتها، 
والممثل�ون والمبتك�رون والرياضي�ون .. 
حتى البلياتشو. وش�د ما دهشت وسررت 
وكدت أطير من الفرح. ولكن باالنتقال من 
شارع إلى شارع، وبتكرار المعجزة، مضى 
السرور يفتر والضجر يزحف، حتى ضقت 
بالمش�ى والرؤية، وتاقت نفس�ى للرجوع 
إلى مسكني. ولكم فرحت حين الح لى وجه 
الدنيا وآمنت بمجيء الفرح. وفتحت الباب، 

فإذا بالبلياتشو يستقبلنى مقهقهاً!”.
 ويذه�ب الباحث أحم�د مصطفى على فى 

تأويله لهذا الحلم إلى أن محفوظ يحذر هنا 
من ضياع هدفنا وقيمنا فى ألعاب السيرك، 
وما س�تؤول إلي�ه مصائرنا م�ن انحطاط 
وضي�اع لمعالم المس�تقبل الواضح، وهو 
يتاع�ب باأللف�اظ كيفم�ا يري�د ليفض�ح 
الواقع المرير، حيث السيرك، بمعنى الخداع 

والتلون واألكاذيب واألدوار السخيفة.
ويق�ول نجي�ب محف�وظ ف�ى الحل�م رقم 
)12(: “ف�ى الجو ش�يء مثي�ر لألعصاب، 
فهو م�ن عدة نواح تب�رز رؤوس وتختفى 
بسرعة. وجرت ش�ائعة مثل الشهاب تنذر 
بوق�وع الح�رب. وترددت كلم�ة “الحرب” 
عل�ى األلس�نة، وعمت الحي�رة واالنزعاج، 
ورأي�ت من يحمل تمويًنا لتخزينه. وجعلت 
أتذك�ر تلك األي�ام المك�درة، ه�ل نبقى أم 
نهاجر؟ ولكن إلى أين؟ ولذت بمقر المكان 
اآلمن م�ن الخط�ر، وجاء رجل م�ن األمن 
وق�ال صراح�ة: إن الدولة تري�د أن تعرف 
طاقة األس�ر على إيواء م�ن يحتاجون إلى 
إيواء ال سمح الله. وتضاعف االضطرابات، 
وأعلن�ت أمى وهى تعي�ش وحدها فى بيت 
كبير أنها على استعداد إليواء أسرة كاملة. 
أما أن�ا فوجدت أننا يمكننا االس�تغناء عن 
حجرة واسعة تس�ع لشخصين، وأصبحت 
حذًرا عند س�ماع أى صوت أو اإلجابة على 
أى س�ؤال. وطرق ببابى مخبر ودعانى إلى 
القس�م، ولما سألته عن س�بب االستدعاء 
أجاب بخشونة أنه ال يعرف، وقطع حديثنا 
انطاق صفارة اإلنذار”. فى المحصلة، يبدو 
كتاب “محفوظ وأحام�ه التى ال تنتهي”، 
للباح�ث أحم�د مصطفى عل�ي، وقد طرح 
الكثي�ر من التس�اؤالت األدبية حول أحام 
نجيب محف�وظ، وتصنيفها، وتس�ميتها، 
وظ�روف كتابتها وموق�ف محفوظ منها، 
وم�ا إلى ذل�ك، لك�ن الجان�ب التحليلى فى 
الكتاب يكاد يتوقف عند عتبة التأويل األولى 
المباش�ر لتلك األحام، وتبيان إسقاطاتها 
الداللي�ة على حركة المجتمع�ات ومصائر 
البش�ر، ولعل ذلك يفتح الباب الستكماالت 
أخرى تتفاعل مع األحام على نحو أش�مل 

وأعمق.

أحالم نجيب حمفوظ ونقاهة الوطن

           ترجمة / لطيف هلمت 
 

شعر” كه زال ابراهيم خدر 
1

يا إلهي أود أن تكون شمًسا دائمًة
لتنقذ اإلنسان بمعونة قدرتك 

من وحدته
2

الشمس ُتخفي نفسها كثيًرا من هلع الغيوم
وذلك ليفهم اإلنسان المعاصر

بأن السماء ليست صورة
تخطيطية مثلما يظنون

3
-أيها اإلنسان الحقيقي

الشبح ال يتكلم وال يضمر الحقد 
والضغينة والغضب ضد أحد

وال يكذب وال يحفر األخاديد العميقة
ألرجل اإلنسان . 

4
الشبح مرآة جميلة 

يرى الشبح فيها كل يوم نفسه 
وأحياًنا كثيرة ُيخفى فيها نفسه

ولكن المرآة تعكس قهقهاته 
وضحكاته الموقوتة

ودموعه الحارة الملتهبة
بصورة حالكة في االرتياح 

5
يتحول الشبح إلى ألوان وسنابل

قمح جذابة
للعشاق العطشى للروح 

يكتب له العاشق الكلمات
لينجو هو من وحدته 

6
الشبح صديق مؤقت

في أحيان كثيرة
يتوجه إلى مكان ما 

ليرى عيون المعدمين والجوعى
الشبح كثيرا ما يرافقنا

وال ندرى متى وكيف نحبه؟

           فؤاد كاظم العبودي
 

اجل انت من ابتغي
وارسل القلب دليا

كي يصف حالة الوجد
وندائي الخفي يهمس
ياأنت يارسولة العشق
يامن رسمت لي االفق

وفرشت دربي باألقحوان
وعزفت احلى االنغام

على صدرك ينام الحمام
وعلى مقلتيك يغفو فجر امنياتي

من ندى شفاهك المترعة 
يطيب لي رضاب الحب

الـشـبـح

حـــوار

          عبد الرحمن عناد وناس 
 

استحقت مكانة متميزة بين األدباء اإلنكليز ، وعدت من اهم رواد 
الحداثة االدبية في القرن العش�رين ، كتب�ت الرواية في بداياتها 
بأسلوب تقليدي ، ثم تحولت الى ما يعرف بتيار الوعي ، ، وكتبت 
القص�ة القصي�رة والقصي�دة النثري�ة والنق�د االدب�ي ، أصيبت 

باالكتئاب ، مما دفعها الى االنتحار غرقا مخافة الجنون .
فرجينيا وولف ١٨٨٢-١٩٤١ 

روائية ، قاصة ، ناقدة بريطانية 
ولدت في لندن الب مؤرخ وناقد يحمل لقب سير 

تعلم�ت في بيت العائلة عل�ى ايدي والديه�ا ، وكان البيت يجمع 
أخوة لها من ثاث زيجات لوالدها ، حيث سبق لوالديها ان تزوجا 

وترما 
تزوجت من ليوناردو وولف عام ١٩١٢ وحملت اسمه ، وهو ناقد 

وكاتب اقتصادي 
عرف�ت ف�ي طفولتها بش�خصية مرحة تحب اللع�ب واالختاط 

باآلخرين 
كانت تصاب بنوبات دورية من الكأبة الحادة ،وزادت الحرب من 

مخاوفها من الجنون 
أصابها االنهيار العصبي االول بعد وفاة والدتها ، واالنهيار الثاني 

بعد وفاة والدها ، والثالث بعد زواجها بسنة واحدة 
حولت روايتها ) السيدة دالواي ( الى فيلم سينمائي عام ١٩٩٧ 

عرفت باعتمادها الجمل الطويلة والمونولوج الداخلي والتداعي 
الحر ألفكار شخوصها 

يقول بعض النقاد أنها أسهمت في تطوير االسلوب الشعري في 
السرد الروائي والقصصي 

اعتبرت روايتها ) األمواج ( من اعقد الروايات ، حيث تتبعت فيها 
حياة س�تة أشخاص منذ الطفولة حتى الش�يخوخة ، عبر حوار 

ذاتي يناجي فيه كل واحد منهم نفسه 
رفض�ت نظ�رة المجتم�ع الدونية للم�رأة ، وكذلك الممارس�ات 

القاسية بحق المرأة في عصرها 
منعت عدة مرات من دخول مكتبة الجامعة النها امرأة 

صدر عنها كتاب ) فرجينيا وولف - سيرة حياة ( تأليف كوينتين 
بيل ، وهو ابن شقيقتها ، وترجم للعربية 

ببع�ض م�ا يخصه�ا م�ن قصاص�ات  لن�دن  تحتف�ظ مكتب�ة 
ومراسات 

اعتم�دت المكتب�ة الثقافي�ة واألدبي�ة البريطانية اس�م فرجينيا 
وولف من األسماء الخالدة 

تأثرت بكل من شكس�بير ، إليوت ، تولس�توي ، جيمس جويس ، 
مارسيل بروست ، اميلي برونتي 

ف�ي يوم ١٩٤١/٣/٢٨ مألت جيوب معطفها بالحجارة وأغرقت 
نفس�ها ف�ي نهر قريب م�ن بيته�ا ، مخافة ان تص�اب باالنهيار 

والجنون كما ذكرت في رسالة الوداع لزوجها 
م�ن مؤلفاتها : الس�يدة دالواي ، الليل والنه�ار ، األمواج ، غرفة 
جاكوب ، أورالندو ، الطريق الى المنارة ، الفس�تان الجديد ، ليا 

ونهارا 
م�ن أقوالها : كل امرئ يضمر ماضي�ه كأوراق كتاب حفظه عن 

ظهر قلب ، وأصدقاؤه ال يقرأون إال العنوان 
ال تحيا الكلمات في القواميس ، بل في العقول 

االدب مفروش بحطام من اهتموا بآراء اآلخرين اكثر مما يجب 
ان لم تقل صدقا عن نفسك فلن تتمكن من قوله عن اآلخرين 

أننا نتعلم عبر إحساسنا

              صالح جبار خلفاوي 

األجواء 
 الش�مس الذابل�ة ترم�ي خل�ف الغيم 
حرارته�ا .. الج�و المش�حون بالحزن 
ينب�ئ ع�ن طق�وس مش�وبة بالبكاء 
.. المعب�ر عن مناس�بة عظيم�ة .. ما 
بين الرهبة والحزن .. تتأس�س معالم 

انتماء معززة بالشواهد ..
السكوت 

ل�ك عند كل مطلع نهار  أغنية من وجد 
حبيبتي اكتبها مغمسة بشعور يكتوي 
عن�د  المتج�ذر  الش�وق  بأحاس�يس 
كل خط�وة أخطوه�ا .. أيته�ا الرائعة 

تعالي الليلة لنس�كت كل صراخ وجعنا 
الصامت

إحساس 
أحيانا أحس بطيفك يتلبس�ني .. فأبدو 

مثل خرقة تذروها الريح

إلى ... ....
ال ادري ه�ل الم�ودة أن تعيش�ين ف�ي 
الذاك�رة فق�ط ؟ البق�اء ف�ي الذاك�رة 
أحيان�ا انهم�ار للذكري�ات .. وبينهما 
إرادة متوقف�ة تبح�ث ع�ن الرغبة في 
الوص�ول .. أحل�م ب�ك محط�ة ت�أوي 
تش�ردي العاطف�ي .. ربم�ا نخلة تهز 
رطبه�ا الجن�ي .. أو احتم�ال ألم�ر لم 

أحس�به .. تصفح�ت البارح�ة جينات 
المودة .. كش�فت لي عن عناق لم يدم 
طويا لكنه كان حاجة مطلوبة بشدة 
ال يمكن ردَّها .. ألنها ضمن مس�ارات 
كل خمي�س أطمح فيه س�ماع صوتك 
المنس�اب جذال في األثير البعيد .. في 
تلك الطبق�ات التي ال نراه�ا وتتكدس 

فوق لواعج رغبتنا الصامتة ..
 لذا س�أنهي الدردش�ة وف�ق مقاييس 
تتقم�ص دور العش�اق أو تأخذ منحى 
المريدي�ن .. حين يصي�ر البوح كتمان 

لألشياء
دردشة 

اخبرن�ي ج�اري الذي تج�اوز الخمس 

س�نوات بع�د العق�د الس�ابع .. من ال 
يتع�رق ال ين�ام نوم�ة هانئ�ة  الن�وم 
هاج�س لمحن�ة البق�اء .. ف�ي حربنا 
مع ايران كنت جندي�ا في الجبهة  ..لم 
نكن ننام باطمئنان فقد كانت واجبات 
الرصد تتطلب اليقظة ..  وحينما انتهت 
الح�رب تع�ودت عل�ى الس�هر .. لكننا 
كأناس عاشوا عيشة استثنائية وقلقة 
.. سهراتنا كانت عبثية .. ليس اقل من 
الصخ�ب والح�راك العبث�ي .. راودتني 
زميلتي في العمل .. بيننا س�ر من لقاء 
ش�يق ..وعاقبة امر افتضح .. لكنها لم 
تبالي كانت تحب الرقود طويا .. وألن 
التع�رق صفة مازم�ة .. اعادني كام 

الج�ار الى مربع حاولت طيه في عتمة 
النسيان .. الشمس تصب حرارتها على 
االجس�اد المنهك�ة  .. تتعث�ر قط�رات 
العرق على الجباه السمر ترسم مامح 
مكتوي�ة تتمن�ى غف�وة مريح�ة تحت 
سفح اسطوانة المدفع الضخ .. اثارت 
رواية نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل 
لواعج تتمرى بين اغصان االضلع التي 
تهفو الى لقاء ترغب ان يتجدد ... مازال 
ج�اري كل يوم يمر ويس�معني حكمة 
من الحكم التي عاشها على مدى ثاثة 
ارباع م�ن قرن مضى دون ان يتأس�ى 
عليه .. فيم�ا صاحبتي ما انفكت تلوح 

لي بخلوة ممتعة ..

ادباء قي الذاكرة .. فرجينيا وولف ١٨٨٢-١٩٤١ 

نصوص 

العودة اىل الذات
صدَر كتاب جديد عنوانُه: )العودة إلى الذات( للمؤلف مالك مس�لماوي، 
ضمن سلسلة الموسوعة الثقافية التي تتناول مختلف العلوم والفنون 
واآلداب، والتي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة. يبلغ عدد صفحاته 
)120( صفح�ة من القطع الصغير.يعتبر الكتاب محاولة نقدية لوضع 
تمظه�رات النص العراقي الحديث في إطار يحدد بنية الش�كلية العامة 
وصيغة تفاعله مع الواقع في تفاصيله النفسية واالجتماعية السائدة.

وأن نصوص الكتاب نصوص مختارة من لدن الش�عراء أنفس�هم والبد 
أن يك�ون الش�اعر حريصاً على ع�رض أفضل ما لدي�ه لوضع تجربته 
الشعرية على المحك، قراءة وتوثيقاً. وعن طريق االستقراء كانت أهم 
المشتركات النصية هو تمركز ذات الشاعر بحضورها الدائم في النص، 
م�ع التباين في طبيع�ة هذا الحض�ور. فالذات هي العنص�ر المهيمن، 
والنص ي�دور حولها دوران الرح�ى، كما أن النصوص أنش�غلت كثيراً 
بالواقع وأقامت متونها عليه لكنها تبقى ضمن إطار الرؤيا الذاتية في 
وصفها الدقيق. فالنص الش�عري- في مجمله- )نص دائر(، حوَل ذاته 

مرة، وحوَل الخارج مرة آخرى.

ع�ن ال�دار العربي�ة للعلوم ناش�رون ص�درت النس�خة العربية 
م�ن رواية »ش�يفرة دافنش�ي« أكثر رواي�ات دان ب�راون مبيعاً 
بطبع�ة خاص�ة لجيل جديد م�ن القراء.وه�ذه الطبع�ة الجديدة 
المخصصة للناش�ئة والش�باب ه�ي ممٌر ممتاز لهم لاس�تعداد 
 - ،»Inferno للفيلم الس�ينمائي المش�ّوق والمنتظ�ر »الجحي�م
وعبر »شيفرة دافنش�ي« ستنهار المؤامرة الكبرى المحاكة منذ 
ألفّي عام. فروبرت النغدون أس�تاذ الرموز التاريخية في جامعة 
هارف�رد الموجود في باريس، كان م�ن المفترض أن يكون على 
موع�ٍد للقاء »القّيم« عل�ى متحف اللوفر خال حفل االس�تقبال 
الذي سيلي إلقاء محاضرته، ولكن النغدون  لم يظهر في الموعد 
المحدد!! وفي هذه األثناء كانت السلطات األمنية الفرنسية تتصل 
بروبرت النغدون بعد منتصف الليل لتبلغه عن اكتش�اف »القّيم« 
جثة هامدة!! بعد ذلك، يرافق األمن الفرنسي النغدون إلى مسرح 
الجريمة حيث يكتش�ف قرائن محّيرة تركها المجرمون. وهكذا 

يبدأ سباق مع الزمن بعد أن أصبح النغدون مشتبهاً به، 

»شيفرة دافنيش«
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الصيام وتربية النفوس
د. خالد سعد النجار

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الص�وم أعظم مدرس�ه لرتبي�ه النفوس 
املس�لمة .. إنه مدرس�ة تختلف كثرياً عن 
امل�دارس الرتبوي�ة األخ�رى الت�ي تعتمد 
يف الرتبي�ة ع�ى اإللقاء البح�ت للمواعظ 
والحك�م فتح�رك القلوب ثم م�ا تلبث أن 
يذهب ما فيها من خش�وع وتأثري بمرور 
بعض الوقت، دون أن تنعكس يف الس�لوك 
الش�خيص للف�رد بفعل إيجاب�ي أو عمل 
جديد يقوّم النف�س ويهذبها، ويصري لها 

عادة مالزمه يف طريق الحياة.
أما يف مدرسة الصوم فتتم الرتبية اإليمانية 
بممارسه عملية للصائمني أنفسهم طيلة 
ش�هر بكامله يتدربون فيها عى اإليمان، 
واملث�ل علماً وعم�اًل، ويج�دون يف الصوم 

دروس غالية يتعلمون منها الكثري.
ويف هذا الش�هر الكريم نس�تعرض بعض 
ه�ذه ال�دروس العملي�ة العظيم�ة التي 
نجدها يف »مدرس�ه الص�وم« حيث يظهر 
لن�ا روعة ه�ذه العبادة. فس�بحان العيل 
القدي�ر الذي رشع لنا كل ه�ذا الخري مما 

فيه صالح نفوسنا وحياتنا.

*  اإلخالص
فاإلخ�الص م�ن ال�دروس الغالي�ة الت�ي 
تتعلمها النفوس بالصوم، فما سمعنا أنه 
ص�ام مرائي أو منافق ق�ط، ذاك أن غاية 
الرياء وهدفه الحقيقي هو مدح املادحني 
أو طلب املنزلة يف أعني الخلق بما يمارسه 
املرائي م�ن وجوه الطاع�ات والرب، وهذا 
األمر غري حاصل ل�ه بالصوم، ألن الصوم 
رس ب�ني العبد وربه جل وع�ال، لذلك كان 
اإلمام أحمد يقول: »الصوم ال رياء فيه«.

فال يصوم إال املخلصني التاركني لطعامهم 
ورشابهم وشهوتهم من أجل طاعة ورضا 
الل�ه تع�اىل وح�ده دون س�واه، وملا كان 
الص�وم كله خالصاً لله ال تش�به ش�ائبة 
الرياء نس�به الله تعاىل إىل نفس�ه وتكفل 
بالج�زاء علي�ة. فق�ال تع�اىل يف الحديث 
القديس: »كل عم�ل ابن آدم له إال الصيام 

فإنه يل وأنا أجزى به« )1( 
وتكفل�ه س�بحانه بالج�زاء علي�ه يعنى 

أنه تع�اىل قد كش�ف مقادير ث�واب غرية 
من األعم�ال الصالحة والطاع�ات، وأنها 
تضاعف من حسنه إىل عرشة إىل سبعمائة 
ضع�ف إىل ما ش�اء الل�ه، إال الصيام فإنه 
س�بحانه وتعاىل يثيب علي�ه بغري تقدير، 
فهو جل ش�أنه ال�ذي انفرد بعل�م مقدار 
ثوابه وتضعي�ف حس�ناته، وكل هذا من 

ثمرة اإلخالص يف تلك العبادة الجليلة. 
م�ن  أش�د  لإلخ�الص  النف�س  وحاج�ة 
حاجة الجس�د للطعام والرشاب والهواء، 
فاإلخالص من أهم أسباب تزكية النفوس 
وطهارته�ا ونجاته�ا ي�وم القيامة، فكل 
طاعة أو عمل نرجو جزائه عند الله تعاىل 
الب�د ل�ه من إخ�الص يبع�ده ع�ن النظر 
للمخلوق�ني ويوجه�ه للخال�ق جل وعال، 

وبذلك يك�ون له عند الله القبول واملثوبة، 
فه�و ركن م�ن أركان العم�ل ورشط من 
رشوط قبوله، قال تعاىل: }فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عمالً صالحاً و ال يرشك 

بعبادة ربه أحدا{ ]الكهف:110[ 
فاإلخ�الص روح أي عب�اده، عليه تقوم، 
وب�ه تقب�ل عند الل�ه عز وجل، وش�واهد 
ه�ذه القاعدة عديدة نجده�ا يف أكثر من 
حدي�ث من أحاديث رس�ول الله صى الله 
عليه وس�لم كقوله:: »م�ا منكم من أحد 
يتوضأ فيحس�ن الوضوء ثم يقوم فريكع 
ركعت�ني يقب�ل عليهم�ا بقلب�ه ووجه�ه 
وجب�ت له الجن�ه وغفر ل�ه« )4(. وقوله 
ص�ى الله عليه وس�لم: »صنائع املعروف 
تق�ي مص�ارع الس�وء، وصدق�ة ال�ر 

تطفئ غض�ب الرب، وصلة الرحم تزيد يف 
العمر«)5(. وقوله صى الله عليه وس�لم: 
»من س�أل الله الش�هادة من قلبه صادقا 
بلغه الل�ه منازل الش�هداء وإن مات عى 

فراشه« )6(

*  التقوى
قال تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصي�ام كما كت�ب عى الذين م�ن قبلكم 
لعلكم تتقون{ ]البقرة: 183[ قال الزجاج: 
لتتق�وا املعايص، ف�إن الصي�ام وصله إىل 
التقى، ألنه يكف اإلنس�ان ع�ن كثري مما 

تطلع عليه النفس من املعايص.
ويف الص�وم يت�درب اإلنس�ان ع�ى تقوى 
الل�ه تع�اىل وذلك ألن الص�وم يكف جماح 

الش�هوات التي هي أك�رب دافع عى تعدى 
ح�دود الله، كما أن الص�وم الحقيقي هو 
ال�ذي يقرتن ب�اآلداب والفضائل ويجانب 
كل الرذائل، وتلك هي حقيقة التقوى التي 
هي: اجتناب ما يسخط الله، واإلقبال عى 
ما ي�رىض الله م�ن االعتق�ادات واألقوال 

واألفعال. 
ويف ذلك يقول رس�ول الل�ه صى الله عليه 
وس�لم: »الصي�ام جن�ه م�ن الن�ار، فمن 
أصبح صائماً فال يجهل يومئذ، وإن امرؤ 
جهل عليه فال يش�تمه وال يس�به، وليقل 
إن�ي صائ�م، وال�ذي نف�س محم�د بيده 
لخل�وف فم الصائ�م أطيب عن�د الله من 

ريح املسك« )10(
وقال جابر بن عبد الله ريض الله عنه: إذا 

صمت فليصم س�معك وبرصك ولس�انك 
ع�ن الك�ذب واملح�ارم، ودع أذى الج�ار، 
وليك�ن عليك وقار وس�كينه يوم صومك، 
وال تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.  
*  إن تق�وى الل�ه هي املخ�رج الحقيقي 
للمجتمع�ات املنكوب�ة الت�ي تتخب�ط يف 
ظلمات النظريات تتلمس منهج يخرجها 
من الش�قاء، ق�ال تعاىل: }وم�ن يتق الله 
يجع�ل ل�ه مخرج�اً ويرزق�ه م�ن حي�ث 
]الط�الق: 2 – 3[، وق�ال:  ال يحتس�ب{ 
}ومن يتق الله يجع�ل له من أمره يراً{ 
]الط�الق:4[، وقال: }ول�و أن أهل القرى 
آمن�وا واتق�وا لفتحنا عليهم ب�ركات من 

السماء و األرض{ ]األعراف: 96[ 
*   والتق�وى مفت�اح كل خ�ري، وبواب�ة 
القبول ألي عمل، ق�ال تعاىل: }إنما يتقبل 

الله من املتقني{ ]املائدة :27[ 

*  الصرب
والصوم تجتمع فيه معاني الصرب الثالثة: 
الصرب عى ألم الج�وع والعطش، والصرب 

عى املعايص، والصرب عى الطاعات. 
فالصوم خري مدرب ل�إلرادة، وخري معلم 
للصرب، والصرب مدرس�ة يعد فيها الرجال 
فيجعلهم يألف�ون الش�دائد ويتحملونها 
يف س�بيل كل نج�اح وف�الح، وم�ا قامت 
أي حض�ارة وما أحرز أي تق�دم وازدهار 
إال بالرج�ال الصابري�ن ع�ى املح�ن التي 

تعرتض طريق النهضة. 
فالكس�ل والجزع عن�د أول عقبه ال ينتج 
إال أجساداً مرتهلة خاملة خائفة ال تعرف 

للرفعة سبيال وال للرقى طريقاً. 
ولذل�ك قي�ل يف تعريف الصرب ه�و: تعويد 
النفس الهجوم عى امل�كارة. وقال االمام 

)ع(: الصرب مطيه ال تكبو. 
وق�ال الحجاج يف خطبه ل�ه: اقرعوا هذه 
النفوس فإنها طلعه إىل كل س�وء، فرحم 
الله امرءاً جعل لنفس�ه خطام�اً وزماما 
فقادها بخطامها إىل طاعة الله ورصفها 
بزمامها عن معايص الله، فإن الصرب عى 

محارم الله أير من الصرب عى عذابه.
فالص�رب كله خ�ري وكله ضي�اء، كما قال 
رسول الله صى الله عليه وسلم: »ما رزق 

عبد خرياً له وال أوسع من الصرب« )12

ص* املراقبة
الصي�ام أم�ر موكول إىل نف�س الصائم ال 
رقي�ب عليه في�ه إال الله تع�اىل. فالصائم 
ت�رك كل ش�هوة يف قدرته تناوله�ا، ولوال 
اط�الع الل�ه تع�اىل ومراقبته ل�ه ملا صرب، 
ف�ال جرم أن�ه يحصل له من تك�رار هذه 
املالحظة املصاحبة للعم�ل ملكة املراقبة 
لله تعاىل، والحياء منه س�بحانه، أن يراه 

حيث نهاه، ويفتقده حيث أمره.
ويف ه�ذه املراقبة من كم�ال اإليمان بالله 
تعاىل، واالس�تغراق يف تعظيمه وتقديسه، 
أكرب معد للنف�وس، ومؤهل لها لضبطها 

ونزاهتها يف الدنيا وسعادتها يف اآلخرة.
إن النفوس املتحلية باملراقبة ال تقدم عى 
غ�ش وال خديع�ة وال خيان�ة وال ظلم وال 
اسرتس�ال مع أي معصية وروح الصيام 
ورسه يف ه�ذا القص�د واملالحظ�ة الت�ي 

تحدث هذه املراقبة.
فالله تعاىل بالنس�بة للصائم رقيب حي يف 
قلب�ه ال يرائيه وال يجامل�ه وال يخدع من 
تأوي�ل وال يغ�رت بفلس�فة وال تزي�ني وال 
يستهويه ما تسول النفس وال يزال دائماً 
يقول للنف�س: إن الخطأ أك�رب الخطأ أن 
تنظ�م الحياة من حولك وترتك الفوىض يف 

قلبك.

الهوامش واملصادر
)1( رواه مس�لم – كت�اب الص�وم رق�م 

    1944
 )4( رواه أحم�د ع�ن عقبة ب�ن عامر – 
مس�ند الش�اميني رقم 16676 )5( رواه 
الطرباني عن أبي أمامة   ) حسن (  انظر 

حديث رقم :  3797 يف صحيح الجامع 
)6( رواه الرتم�ذي ع�ن س�هل بن حنيف 
– كت�اب الجه�اد رق�م 1577   )7( رواه 

النسائي – كتاب الجهاد رقم 3127
)8( رواه أحمد عن أبي بن كعب  – مسند 
األنصار رقم 20274   )9( رواه أحمد عن 
جبري بن مطعم   ) صحيح (  انظر حديث 
رق�م :  6766 يف صحي�ح الجامع    )10( 
رواه النسائي عن عائشة – كتاب الصيام 
رق�م 2202      )12( رواه الحاكم عن أبي 
هري�رة   ) صحي�ح (  انظ�ر حديث رقم :  

5626 يف صحيح الجامع.

طقوس وعادات رمضانية متيز كل بلد عن اآلخر
تختلف عادات املس�لمني يف ش�هر رمضان م�ن دولة إىل 
أخرى، فالثقافات املتباينة بني الشعوب تجعل لكل منها 
طقوسا مختلفة ما بني وضع الزينة واألعالم، وفانوس 
رمض�ان، وخروج األطفال للعب بعد اإلفطار، والس�هر 
حت�ى الفج�ر.. يف الص�ني ُيعرف ش�هر رمضان باس�م 
“باتشاي”، ومن أهم طقوسه تقديم الوجبات الرشقية 
التي تغزو املطاعم والحلويات الرمضانية املش�هورة يف 
الدول العربية واإلس�المية، إىل جان�ب األطباق الصينية، 
كما يعرف عنهم احتفالهم بهذا الش�هر من خالل تزيني 
الش�وارع واملحالت. أما أمريكا، فتتميز بانتش�ار موائد 
اإلفط�ار الجماعية التي تتبعها ص�الة الرتاويح والرتدد 
عى املساجد، ويحصل املس�لمون خالل هذا الشهر عى 
مس�احة كبرية من الحرية يف إقامة الش�عائر والصالة، 
بسبب تدفق املهاجرين املسلمني عى العاصمة األمريكية 
وضواحيه�ا. أم�ا يف مرص، فلعل أهم م�ا يميزها مدافع 
اإلفطار التي يرجع تاريخها إىل قديم الزمان، وإىل جانب 
املدفع هناك الفانوس الذي تحرص كل أرسة مرصية عى 
رشائه كل عام باعتباره أحد الطقوس املرتبطة بش�هر 
رمض�ان كما تزي�ن الش�وارع والحارات باألع�الم. ويف 
السودان يرتقب املس�لمون قدوم الشهر الفضيل بفارغ 

الصرب، وقبل حلول الش�هر يخرج السودانيون 
ل�رشاء التوابل وقمر الدي�ن، ويقومون بإعداد 
“الحلوم�ر”،  باس�م  ُيع�رف  ش�هري  رشاب 
وتتمي�ز املائ�دة الس�ودانية باحتوائه�ا ع�ى 
بع�ض األكالت املقلية والحلوي�ات، كما تتميز 
بحرص األش�خاص ع�ى اإلفطار يف املس�اجد 
وع�ى الطرق�ات. يف املغرب تختل�ف الطقوس 
والش�عائر الرمضانية، حيث يهنئ أهل املغرب 
بعضهم البعض بقدوم الشهر، وهي ما ُتعرف 
باس�م )عوارش مباركة(، وُتزّين شوارع املدن، 
وتح�رص رب�ات البي�وت ع�ى تزي�ني البيوت 

بأجمل حللها
والش�عائر  الطق�وس  تختل�ف  املغ�رب  ويف 
الرمضاني�ة، حيث يهنئ أه�ل املغرب بعضهم 
البعض بقدوم الش�هر، وهي ما ُتعرف باس�م 
“ع�وارش مبارك�ة”، وُتزّي�ن ش�وارع امل�دن، 

وتح�رص ربات البيوت عى تزيني البيوت بأجمل حللها، 
كما يحتف�ل األهل بصيام األطف�ال يف أول أيام رمضان 
لتعزيز القيم الدينية لديهم، وهي من أهم الشعائر التي 
تميز املغرب عن غريها من الدول. أما تركيا فمن أش�هر 

الطقوس املعروفة هن�اك هي تقديم الزوج خطاب والء 
لزوجت�ه يجدد من خالله مش�اعر الحب والرومانس�ية 
التي تجمعهم�ا، ويعتذر فيه عن كل ما صدر منه خالل 
هذا العام، وترد عليه الزوجة بتقديم س�وار من الفضة 
تعب�ريا ع�ن حبها ل�ه، باإلضاف�ة إىل عادة وض�ع خاتم 

م�ن الفضة داخل إحدى ك�رات الكفتة ويكون 
الخات�م من نصيب من يكتش�فه خ�الل مائدة 

اإلفطار.
وع�ى الرغ�م من االحت�الل الذي تعيش�ه دولة 
فلسطني، إال أنها تتميز بمجموعة من الشعائر 
والطقوس التي تميزها ع�ن غريها من الدول، 
وم�ن ضمنها األطعمة التي ُيع�رف بها املطبخ 
الفلس�طيني الت�ي تتمث�ل يف املقلوب�ة والفتة 
والس�ماقية واملفتول، والقدرة، وهي من أشهر 
األكالت الت�ي ُتعرف بها فلس�طني، والتي تكثر 
خالل ش�هر رمضان، وتب�ادل اإلفطار ال يغيب 
بني األرس والجريان. وأهم م�ا يميز دولة الهند 
ه�و توزيع الحلوى واملرطبات عى املصلني بعد 
االنتهاء م�ن صالة الرتاويح وارتداء “الطاقية” 
خ�الل هذا الش�هر، حي�ث يبلغ عدد املس�لمني 
يف ه�ذه الدول�ة نح�و 169 مليون مس�لم. ويف 
إندونيس�يا تنترش خالل شهر رمضان عادة قرع الطبل 
التقليدية لإلعالن عن قدوم الش�هر، كما تدق يوميا عى 
اإلفطار، وتغلق املقاهي طوال النهار يف رمضان، وكذلك 

املالهي الليلية.

اليكلف اهلل نفسًا
إال وسعها

ان الذي�ن يتدب�رون اي�ات الصي�ام اليجدون النفس�هم 
مندوحة من سؤال هو :

» اي االمرين خري ..الصيام ام االفطار ؟«
ويف االيات الرشيفة الجواب عى هذا السؤال ومنها قوله 
تعاىل : » وان تصوموا خري لكم ان كنتم تعلمون » ويعني 
تبارك وتعاىل انكم اذا علمت�م ايها املكلفون مايف الصيام 
من الفوائد واملنافع العاجل�ة واالجلة  علمتم ان الصيام 
خ�ري من جملة الخي�ور ..او انه اخري م�ن االفطار ..ويف 
ظ�ل من فقه هذا املعنى نس�تطيع ان ندرك معنى الخري 

يف قوله تعاىل :
»وان تصوموا خري لكم »

عنده�ا نفهم ان الصيام خري ..وان يف االفطار خري ايضا 
..غ�ري ان الخرييف الصيام ابني منه يف االفطار .. واذا كان 
الصيام ميس�ورا ال بواقع املكلف به حرجا وال ينتهي اىل 

رضر ..فانه خري الصائمني .
ولقد ثبت ان رسول الله )صى الله عليه واله وسلم (

ص�ام يف الس�فر وافط�ر ..وخ�ري اصحابه ب�ني الصوم 
والفطر ..

ويف ذلك كان ابن عباس ) ريض الله عنه( يقول :
»لقد صام رس�ول الله وافطر يف السفر..فمن شاء صام 

..ومن شاء افطر »
ولقد كان صلوات الله عليه وس�المه يش�ري اىل اصحابه 
بالس�فر بالفطر .. ث�م يرتك لهم حري�ة الترصف ..فان 

شاءوا صاموا ..وان شاءوا افطروا..
ومما يجب التنبه له :

ان الصيام اذا شق عى املسافر فانه يصري مكروها وذلك 
ان الله تعاىل قال و قوله الحق :«  اليكلف الله نفس�ا االو 

سعها » 
ويبقى القول :

ان املريض واملس�افر يباح لهما الفطر..فان صاما صح 
صيامهما ..وان ترضرا كره لهما الصيام .

افياء رمضانية

سعدون شفيق سعيد 

مجلس القضاء االعى
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد 1179/ج/2016
التاريخ 2016

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /احم�د ع�ادل كام�ل 

املشايخ 
اسم االم /زهرة حسن

تاريخ التولد /1982
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ امر القب�ض الص�ادر بحقك وفقا 
الحكام امل�ادة )456( عقوبات يف القضية 
املقام�ة ضدك م�ن قبل املش�تكي )ذلفاء 
محمد هاد( قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 2017/5/25 الساعة 
التاس�عة صباحا  وبخالفه س�يتم اجراء 

محاكمتك  غيابيا وفق القانون
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

اعالن
اىل الرشيك /صبيحة عباس حسن

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
:- ك�وت  )الب�رصة  يف  الكائ�ن  العراق�ي 
الحجاج /مجمع وزارة االعمار واالسكان 
/ تقاط�ع ح�ي الرس�الة ( وذل�ك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عى قيام الرشيك )احمد 
جابر زري ( بالبناء عى حصته املشاعة يف 
القطعة املرقمة )320/1376( مقاطعة) 
الكوت( لغرض تس�ليفه قرض االس�كان  
وخ�الل م�دة اقصاه�ا )15( يوم�ا داخل 
الع�راق وش�هرا خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية 2016/197
تاريخ القرار 2016/3/6

الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة  تش�كلت 
الخامس�ة يوم االحد املصادف 2016/3/6 
برئاس�ة الل�واء الحقوق�ي رزاق عب�د ع�يل 
محم�د  وعضوية كل م�ن العميد الحقوقي 
خضري ع�ويف هالل والعمي�د الحقوقي جرب 
عتيوي معله واصدرت بأسم الشعب حكمها 

االتي :
الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
الخامس�ة بأسم الش�عب عى املدان الغائب 
)الرشط�ي ع�الء عبد الحس�ني ان�ور لفته( 

غيابيا  بما ييل :
1-بالحب�س البس�يط ملدة ) س�نة واحدة ( 
وف�ق امل�ادة 34/ اوال  م�ن ق.ع.د رق�م 14 
لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�ادة 69/اوال  م�ن 
ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 الهمال�ه مم�ا 
تس�بب بحصول ارضار بالعجلة  الحكومية 
املرمقة )898( نوع فورد بيك اب وتضمينه 
مبلغ مقداره )5.335.000( خمسة ماليني 
وثالثمائة وخمس�ة وثالث�ون الف دينار عن 
قيم�ة ارضار العجلة اعاله اس�تنادا للفقرة 
ثانيا من املادة اعاله يستحصل منه بالطرق 

التنفيذية
2- اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/

ثانيا/  ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
 3-اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثانيا من ق.أ.د 
4- الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة 69/

ثالثا من ق.أ.د 
5- حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة  

استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
6- تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب 
جب�ار عاتي جرب    مبلغ ق�دره ثالثون  الف 
دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية
صدر الق�رار باتف�اق االراء قابال لالعرتاض 
م�ن  71/ثاني�ا  امل�ادة  الح�كام  اس�تنادا 
ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 وافه�م علنا يف 

2016/3/6

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموج�ب قرار تثبي�ت العائدي�ة املؤرخ يف 
2017/5/24 الص�ادر م�ن لجن�ة تثبيت 
امللكي�ة يف الزبري حول تثبيت عائدية تمام 
العقار 636/ الجمهورية بأس�م )جاسم 
محمد جواد( استنادا الحكام املادة ) 49( 
من قانون 43 لسنة 1981 وقد تقرر اعالن 
هذا القرار مدة ثالثني يوما وعى من لديه 
اعرتاض ع�ى القرار املذك�ور الطعن فيه 
لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وعند 
انتهاء امل�دة املذكورة وعدم ورود اش�عار 
من رئاس�ة االستئناف بوقوع الطعن عى 
الق�رار لديه�ا خ�الل املدة اعاله س�تبادر 
مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف الزب�ري 

بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن جريدة
اىل /الرشيك هادي محمد وسمي

اقت�ى... حضورك اىل صندوق االس�كان 
اش�ور  رشك�ة  ق�رب  الكائ�ن  العراق�ي 
للمقاوالت /شارع خريسان وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عى قيام رشيكك السيد ) 
نهوده كريم درويش ( بالبناء عى حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة )2367/11( 
مقاطع�ة )17 مرحب�ا(  لغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاه�ا 
خمس�ة عرش يوم داخ�ل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط
العدد /615

التاريخ 2017/5/31
اىل املفقود /بكر صالح فليح 

اعالن
بتاري�خ 2017/5/29 قدم�ت والدت�ك ) انع�ام 
س�عدون احمد ( طلب�ا تروم في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لخروجك من ال�دار بتاريخ 2015/3/11 
ولع�دم معرفة حيات�ك من ممات�ك عليه قررت 
تبليغ�ك بالصحف املحلية وخالل خمس�ة عرش 
يوم�ا من اليوم التايل للن�رش فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املحكمة  وبعكس�ه س�وف تقوم 
املحكمة بنصب املس�تدعية انعام سعدون احمد 

قيمة عليك
القايض
ذاكر صالح حسني

قايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف جديدة 
الشط

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط
العدد /616

التاريخ 2017/5/31
اىل املفقود /عمر صالح فليح 

اعالن
بتاري�خ 2017/5/29 قدم�ت والدت�ك ) انع�ام 
س�عدون احمد ( طلب�ا تروم في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لخروجك من ال�دار بتاريخ 2015/3/11 
ولع�دم معرفة حيات�ك من ممات�ك عليه قررت 
تبليغ�ك بالصحف املحلية وخالل خمس�ة عرش 
يوم�ا من اليوم التايل للن�رش فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املحكمة  وبعكس�ه س�وف تقوم 
املحكمة بنصب املس�تدعية انعام سعدون احمد 

قيمة عليك
القايض
ذاكر صالح حسني

قايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف جديدة 
الشط

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد 376/ب2017/2
التاريخ 2017/5/29

اعالن
اىل املدع�ى عليه�ن / 1- ش�كرية 
خمي�س عاك�ول 2- بدرية خميس 

عاكول 3- نجية خميس عاكول 
بتاريخ 2017/4/27 وبعدد 376/

ب2017/2 اص�درت هذه املحكمة 
ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا يف 
الدعوى اعاله يقيض بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 4/157 رساي بيعا 
عن طريق املزايدة العلنية وملجهولية 
مح�ل اقامتكن حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي لهذه املحكمة واش�عار 
تق�رر  ال�راي  منطق�ة  مخت�ار 
تبليغكن بالحكم الغيابي بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ويف 
ح�ال التبل�غ وم�يض م�دة الطعن 

سيكتسب الحكم الدرجة القطعية
القايض
مهدي قدوري كريم

اعالن
اىل الرشي�ك /زه�راء ص�الح عب�د 

الرحمن
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
يف  الكائ�ن  العراق�ي  االس�كان 
/ الحج�اج  ك�وت   -: )الب�رصة 

مجمع وزارة االعمار واالس�كان / 
تقاطع حي الرسالة ( وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عى قيام الرشيك 
)احم�د جاب�ر زري( بالبن�اء ع�ى 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
)الكوت(  مقاطع�ة   )320/1376(
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان  
وخ�الل م�دة اقصاه�ا )15( يوما 
داخل العراق وش�هرا خارج العراق 
من تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�وف يس�قط حق�ك يف االعرتاض 

مستقبال

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية امل�ؤرخ يف 2017/5/24 الصادر 
من لجنة تثبيت امللكية يف الزبري حول تثبيت عائدية تمام العقار 
199/ الش�مال بأس�م )ماج�دة عب�د الحليم ياس�ني( اس�تنادا 
الحكام املادة ) 49( من قانون 43 لس�نة 1981 وقد تقرر اعالن 
ه�ذا القرار م�دة ثالثني يوما وعى من لدي�ه اعرتاض عى القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند انتهاء امل�دة املذكورة وعدم 
ورود اش�عار من رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن عى القرار 
لديها خالل املدة اعاله س�تبادر مالحظية التس�جيل العقاري يف 

الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
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عبطان : البرصة والصورة الرياضية عن امكانات العراق ستختلف بعد مباراة اليوم
        بغداد/ المستقبل العراقي

والرياض�ة عب�د  الش�باب   ق�ال وزي�ر 
الحس�ن عبط�ان ان »االرسة الرياضية 
بجميع مؤسس�اتها وجماهريها تعيش 
حال�ة مفصلي�ة نح�و التال�ق واالب�داع 
والبدء بصفحة جديدة عنوانها التضييف 
املتالق�ة  والجماه�ري  املب�دع  الري�ايض 
واملنش�ات الرياضية املتكاملة التي تبهر 
العالم، لذلك كله فان رهاننا عىل النجاح 
هو قت�ال نحو الحرية واملج�د ومحاربة 
ونح�ن  التخل�ف  ص�ور  وكل  الفس�اد 
نس�توحي صور االندفاع البطويل اس�وة 
بجنودنا االبطال الذين يحاربون االرهاب 
االعمى والتخلف الداعيش ويطردونه من 

مدننا االمنة.
 وب�ن عبطان يف ترصيح خ�ال ارشافه 
الب�رصة  مدين�ة  يف  التحض�ريات  ع�ىل 
ترتك�ز  العال�م  »انظ�ار  ان  الرياضي�ة، 
حولنا اليوم بمختلف التقارير الرياضية 
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة التي ترتقب 
مب�اراة الع�راق واالردن االوىل بع�د رفع 
الحظ�ر وحض�ور 65 ال�ف متف�رج من 
الجماهري الرائعة التي ستنقل اكرب لوحة 
حضارية عن العراق وعمقه التاريخي اىل 
العالم م�ن ملعب البرصة الدويل، مضيفا 
اننا نشعر بحالة من الثقة واالرتياح بعد 
اكم�ال اج�راءات التحضري م�ن الوزارة 
واتحاد الكرة واللجن�ة االوملبية ومجلس 
محافظ�ة الب�رصة والف�رق التطوعي�ة 
واالعام الريايض، ونثق تماما ان البرصة 
والصورة الرياضية يف العراق س�تختلف 
ام�ام نظ�ار العال�م بع�د ي�وم الخميس 
املقبل واملش�اهد الرائعة التي س�ينقلها 
العالم وتؤس�س ملرحلة جديدة لتضييف 
البط�والت وتعجل برف�ع الحظر بصورة 
العراقي�ة بجمي�ع  املاع�ب  تام�ة ع�ن 

املناطق«.
 وتاب�ع بالقول »من الجميل ان تش�اهد 

التلفزيون اليابان�ي والربازييل والصيني 
يبث ص�ور التحضريات وتنق�ل كربيات 
صحف العالم يف امريكا واسرتاليا وفرنسا 
انباء التحضري الول لقاء دويل بعد الحظر 
وهو ما يجعلنا كمؤسسات وجمهور ان 
نكون عند حسن ظن الجميع بنا وننجح 

يف التال�ق اىل ابعد الحدود والس�يما نحن 
نملك كل ادوات االبداع والطاقات الهائلة 

التي ستذهل العالم«.
 واختت�م عبط�ان ترصيح�ه بالقول ان 
»مباراة العراق واالردن س�تمهد الطريق 
امام س�يل من الطلب�ات العاملية الكبرية 

الت�ي ترنوا ببرصها نحو العراق ش�اكرا 
جهود جميع املس�اهمن يف تالق البرصة 
باليافط�ات الرتحيبية الجميل�ة وتهيئة 
االج�واء املثالي�ة لع�رس ك�روي ريايض 

عربي سيخطه االشقاء امام العالم«.
وتكتسب مباراة منتخب العراق وشقيقه 

منتخ�ب االردن اهمية كبرية  كمناس�بة 
احتفالية تسجيل السبق الول فريق عربي 
دويل يواج�ه منتخبنا الوطن�ي بعد قرار 
رفع الحظر الجزئي عن املاعب العراقية، 
وكثفت وس�ائل االع�ام االردنية بجميع 
انواعها من تغطيتها للحدث متوقعة بان 

يكون تظاه�رة رياضية كبرية جدا وغري 
مسبوقة س�وف توضح الوجه الحقيقي 
للجماه�ري العراقية ومكان�ة كرة القدم 
لديها اضاف�ة اىل االعتبارات االخرى التي 
توثق ام�ن املدن العراقية الذي س�يتعزز 
بتحري�ر كامل تراب الوط�ن. وبن املدير 

الفني للمنتخب االردني الدكتور عبد الله 
املسفر ان املباريات الكبرية بتحضرياتها 
س�تكون مفيدة بجمي�ع املقاييس وهذا 
ما ننش�ده ملنتخ�ب االردن الذي تنتظره 
استحقاقات اسيوية كثرية مشريا اىل ان 
املنتخب س�ياقي العراق بمب�اراة كبرية 
تقرتن بمناسبة سعيدة لجماهري العراق 

وارسته الرياضية . 
 وعرب الصحف�ي الريايض بجري�دة الغد 
االردنية محمد جميل عبد القادر بالقول 
ان إقام�ة مباري�ات ودية ورس�مية عىل 
أرض العراق والتي توقفت ألسباب أمنية 
وأثرت سلبا بشكل كبري عىل مسار الكرة 
العراقي�ة، تعود اليوم إىل األضواء لتعطي 
صورة واضحة بأن هناك أمانا واستقرارا 
يف الغالبية العظمى من األرايض العراقية، 
وأن ه�ذا األم�ان سيش�مل يف املس�تقبل 

القريب كل األرايض العراقية.
 ونقل التلفزيون الريايض االردني فقرات 
مطولة الحاديث االمري عيل بن الحس�ن 
واملس�اعي الت�ي تكلل�ت بالنج�اح الجل 
الوقوف مع العراق الشقيق ورفع الحظر 

املفروض عىل املاعب العراقية .
وبن التقرير ان الش�عور بمدى االمتنان 
من االش�قاء  وتقديرهم للموقف الداعم 
للك�رة العراقية من اإلتحاد األردني لكرة 
الق�دم بقي�ادة األمري عيل بن الحس�ن، 
والذي تجىل بموافقة االتحاد الدويل لكرة 
القدم )الفيف�ا( عىل رفع الحظر الجزئي 
عن إقامة املباري�ات يف العراق، بعد جهد 
واض�ح وس�عي مب�ارش م�ن األمري عيل 
لتحقي�ق ه�ذا اله�دف الذي س�عى إليه 
الع�راق طوي�ا وجس�د هذا األم�ر عمق 
العاقات الرياضية والكروية املتميزة بن 
االتحادي�ن وبن الش�عبن، ولذلك نقلت 
املب�اراة الودية بن املنتخبن الش�قيقن 
األردن�ي والعراقي من عم�ان إىل البرصة 
ليكون النش�امى بن اهلهم وشعبهم يف 

العراق.

االعالم العاملي يرصد مباراة رفع احلظر وجناحنا نقطة حتول تارخيية

اجلوية يواجه الوحدة السوري بنهائي غرب آسيا يف كأس االحتاد
              بغداد/ المستقبل العراقي

تأهل نادي الوحدة السوري إلى نهائي منطقة 
غرب آسيا رغم خسارته أمام الوحدات األردني 
1-0 على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان، 
ضمن إياب قبل نهائي منطقة غرب آس�يا في 

كأس االتحاد اآلسيوي 2017.

وس�جل عبدالله ديب هدف الفوز للوحدات في 
الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب شهدت فوز الوحدة 4-1 
قبل أسبوعين على ستاد المدينة الرياضية في 
بي�روت، فتأهل الفريق الس�وري بعدما تفوق 
بواق�ع 2-4 ف�ي مجم�وع مبارات�ي الذه�اب 
واإلياب.وجمع�ت المواجه�ة الثاني�ة في ذات 

ال�دور بين ال�زوراء العراق�ي ومواطنه القوة 
الجوية يوم االثنين على س�تاد حمد الكبير في 
الدوحة، حيث تأهل القوة الجوية بعدما تفوق 

بواقع 1-2 في مجموع المباراتين.
ويتواج�ه بط�ل غرب آس�يا مع بط�ل الملحق 
اإلقليمي للمناطق األخ�رى في الدور النهائي، 

بحسب النظام الجديد للبطولة.

في المقابل يتنافس أبطال المناطق الجغرافية 
األخرى }آسيان، الوس�ط، الجنوب والشرق{، 
ضمن ملحق إقليمي، وبحيث يتأهل الفائز من 
ه�ذا الملحق لخ�وض النهائ�ي بمواجهة بطل 
منطق�ة غرب آسيا.وس�يلتقي الق�وة الجوية 

والوح�دة الس�وري ف�ي نهائ�ي غرب 
آسيا من البطولة.

قاسم ورضغام يغيبان عن العراق يف ودية األردن

ديل بوسكي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية لعام 2017

              بغداد/ المستقبل العراقي

تأكد غياب الثنائي المحترف في المنتخب 
العراقي ياسر قاسم ، وضرغام إسماعيل 
عن مباراة األردن الودية، التي ستقام في 
البصرة اليوم الخميس ، في اس�تاد جذع 
النخلة.وق�ال المدي�ر اإلداري للمنتخ�ب 
العراق�ي، باس�ل كوركي�س، إن الاع�ب 

ياسر قاسم المحترف في إنجلترا، اعتذر 
عن االلتحاق بالمنتخب بس�بب اجتماعه 
مع وكيل أعماله لتحديد وجهته المقبلة، 
موضحا أن�ه تلقى عدة ع�روض مؤخرا 

ويدرسها الختيار المناسب له.
وتاب�ع: “ ضرغام إس�ماعيل ه�و األخر 
تعذر عليه المش�اركة في المباراة، وذلك 
لتعرضه إلى إصابة على مس�توى الركبة 

خال مب�اراة فريق�ه ريزا س�بورت في 
بطولة كأس تركيا”.

وأش�ار إلى أن اعتذار ياس�ر سيبعده عن 
المب�اراة األولى ومن الممك�ن أن يلتحق 
بالفري�ق قبل مباراة اليابان في تصفيات 
كأس العالم ، مضيفا أن ضرغام  بحاجة 
إل�ى فترة طويلة من أج�ل العودة مجددا 
إل�ى الماعب وبالتالي س�يغيب بش�كل 

رس�مي عن لقاء اليابان وكذلك اإلمارات 
.

يش�ار إل�ى أن المحترفي�ن الثاث�ة 
جس�تن مي�رام ، ب�روا ن�وري ، 

وريبي�ن س�والقا س�بق وأن 
االلتح�اق  ع�ن  اعت�ذروا 
ألس�باب  بالمنتخ�ب 

مختلفة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب فيس�نتي ديل بوس�كي، المدرب السابق للمنتخب 
اإلس�باني لكرة القدم، عن أمل�ه في أن يفوز فريق ريال 

مدريد على يوفنتوس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال المدرب الس�ابق للفريق الملك�ي “أتمنى أن يفوز 

الريال ويرفع الكأس رقم 12” في نهائي كارديف.
وأوض�ح دي�ل بوس�كي أن المدي�ر الفن�ي للميرينجي، 
الفرنسي زين الدين زيدان، استطاع معرفة كيفية إدارة 
فريق كبير بش�كل جي�د للغاية. وذكر ديل بوس�كي، أن 
مباراة الس�بت “س�تكون جميلة للغاية في ظل تنافس 
فريقي�ن قويين”، مش�يرا إل�ى أنه “رغم تمت�ع كا من 
الجانبي�ن بصفات مختلفة فإنهما يس�تحقان الحصول 
عل�ى اللقب األوروب�ي”. وأضاف أيض�ا أن الريال يمتلك 
العبي�ن مث�ل إيس�كو، الذي أصب�ح بعد الف�وز ببطولة 
أوروبا مع منتخب إس�بانيا تحت س�ن 20 عاما، “بديا 

مثالي�ا” لنجوم م�ن أجيال س�ابقة مثل أندريس 
إنييستا ودافيد سيلفا. وأشار ديل بوسكي أيضا 
إلى نهائي التشامبيونز ليج عام 1998 الذي أقيم 
بين نفس الفريقين في أمستردام، حيث انتهى 
بفوز الريال على اليوفي بهدف نظيف، “وقتها 
ريال مدريد فاز على فريق جيد للغاية”. وحول 
احتم�االت أن تكون الك�رة الذهبية ه�ذا العام 
م�ن نصيب العبين أمث�ال جانلويجي بوفون أو 
رام�وس أو كريس�تيانو رونالدو، ح�ال توجوا 

باللقب، قال ديل بوس�كي “نحن حاليا في حقبة 
ميسي ورونالدو”، وأتوقع أن تكون هذا الموسم 

من نصيب النجم البرتغالي.

شهد يعلن قائمة املنتخب األوملبي 
ملواجهتي تايالند

              بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن م�درب المنتخ�ب األولمبي لك�رة القدم عبد 
الغني ش�هد قائمة المنتخب التي تس�تعد لمواجهة 
تاياند مرتين في السابع والعاشر من شهر يونيو/ 

حزيران المقبل ودًيا في العاصمة بانكوك.
وضم�ت قائم�ة ش�هد 24 العب�ا هم حي�در محمد 
وأحم�د باس�ل وأمجد رحي�م ونياز محم�د وجبار 
كريم ونوزاد عبد الحميد وعلي كاظم وأمير صباح 
وعلي رحيم وصفاء هادي وبرهان جمعة وفرحان 
ش�كور ومصطف�ى األمي�ن وعل�ي لطي�ف 
وذوالفق�ار عاي�د ورع�د فن�ر ومازن 
فياض وبش�ار س�عدون وحس�ين 
علي وأحم�د جال وع�اء رعد 

وحمزة عدنان وعبدالله عبداألمير ومحمد جفال.
وقال شهد في تصريح تابعته “المستقبل العراقي”، 
“مباراتا منتخب تاياند محطة اختبار حقيقية لنا، 
لاطاع على جاهزية الاعبين، خاصة وأن الفريق 

لم يتجمع بسبب استمرارية الدوري المحلي”.
وأضاف شهد: “الوقت الذي يفصلنا عن التصفيات 
اآلس�يوية قليل ج�دا، وذل�ك يحتم علينا اس�تثمار 
المباراتي�ن أمام تايان�د لرفع وتي�رة التحضيرات 
ك�ون الفريق العراقي س�بق وأن توج بطا آلس�يا 
للمنتخب�ات األولمبي�ة وخ�اض منافس�ات دورة 

األلعاب االولمبية في ريو دي جانيرو”.
يشار إلى أن منتخب العراق يلعب ضمن المجموعة 
الثاني�ة إلى جانب منتخبات البحرين وأفغانس�تان 

والسعودية.

صانع متثال كريستيانو رونالدو
يمنح بيل هدية

              المستقبل العراقي/ متابعة

إيمانويل س�انتوس، صاحب  صنع 
كريس�تيانو  البرتغال�ي  تمث�ال 
مدري�د  ري�ال  ه�داف  رونال�دو، 
التاريخي، في مطار ماديرا، نموذج 
آخ�ر للويل�زي جاريث بي�ل، جناح 

الملكي، في مدينة كارديف.
وذكرت صحيفة “آس” اإلس�بانية، 
أّن�ه تم وض�ع تمث�ال م�ن البرونز 
ل�رأس جاري�ث بي�ل، ف�ي اح�دى 

المحات بش�ارع سانت ماري، من 
صناعة إيمانويل أيًضا.

وأش�ارت الصحيفة إلى أن النحات 
متعلق بنجوم ريال مدريد، ويخطط 
لصناعة تمث�ال آخر لقائ�د الملكي 
س�يرجيو رام�وس خ�ال الفت�رة 

المقبلة.
ويستعد المرينجي للمباراة النهائية 
في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 
يوفنت�وس اإليطال�ي يوم الس�بت 
المقب�ل، 3 يونيو/حزي�ران، عل�ى 

ملعب “األلفية” في مدينة كارديف 
الويلزية.وقد يغيب بيل عن المباراة 
بسبب اإلصابة التي تعرض لها في 
الماضي،  الثان�ي  نوفمبر/تش�رين 
والت�ي أبعدت�ه عن الماع�ب ثاثة 
أش�هر، ليتعرض إلصابة أخرى في 
السمانة أثناء مباراة بايرن ميونيخ 
األلمان�ي ف�ي ذه�اب رب�ع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد 
أم�ام برش�لونة ف�ي الكاس�يكو، 

خال أبريل/نيسان الماضي.

صحيفة تكشف الرس وراء توقيع 
فالفريدي ملوسمني فقط مع برشلونة

المستقبل العراقي/ متابعة              

كش�فت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” 
اإلس�بانية الس�ر وراء توقي�ع إيرنيس�تو 
فالفيردي، المدير الفني الجديد لبرشلونة، 
عقًدا يمتد لموسمين فقط مع بند يسمح 

بالتجديد لموسم آخر.
وأعل�ن جوس�يب بارتيمي�و، رئيس نادي 
برشلونة، التعاقد مع فالفيردي مديًرا فنًيا 

خلًف�ا للوي�س إنريك�ي 
ال�ذي قض�ى 3 مواس�م 
ف�ي القلع�ة الكتالوني�ة 

حصد فيها 9 ألقاب.
أن  الصحيف�ة  وذك�رت 
فالفيردي يعلم أّنه مطالب 
بحص�د جمي�ع البط�والت 
دوري  وخاص�ًة  الممكن�ة، 
وتحقي�ق  أوروب�ا،  أبط�ال 
نتائ�ج إيجابي�ة وه�ذا األم�ر 
س�يضعه تحت ضغ�ط طوال 
للبلوجران�ا،  تدريب�ه  فت�رة 
لذلك قرر اتباع االس�تراتيجية 
ف�ي  طبقه�ا  الت�ي  ذاته�ا 
أوليمبياكوس اليوناني وطلب 
عقًدا لموس�مين فق�ط ليقلل 
الضغط.وأوضح�ت الصحيفة 
ف�ي  يرغ�ب  فالفي�ردي  أّن 
وض�ع الخط�وط األساس�ية 
التي تس�ير عليه�ا خطته مع 
برش�لونة، مع منحها فرصة 
النتائ�ج،  لموس�مين لتظه�ر 

وفي حال فشل في ذلك فإّنه سيرحل عن الفريق 
الكتالوني، أما ل�و نجح في جلب البطوالت فإّنه 

يجدد عقده.
وأش�ارت الصحيفة أيًضا إلى أّن المفاوضات مع 
فالفيردي بدأت ف�ي يناير/كانون ثان الماضي، 
إذ أخب�ر إنريكي إدارة برش�لونة أّنه لن يس�تمر 
بعد نهاي�ة عقده، ولذلك بدأ الفريق في التحضير 
للمدرب الجدي�د مبكًرا واضًعة المدرب الس�ابق 

ألتليتك بلباو على قائمة األسماء المرشحة.



www.almustakbalpaper.net

العدد )1453( الخميس  1  حزيران  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن عيدد سياعات النيوم تيراوح عند اإلنسيان البالغ ما بين 7 : 8 
سياعات يومياً أي أننا نقيض أكثر من ثلث العمر يف النوم فاإلنسان 

الذي عاش ستن عام .. نام منها حوايل عرشين عام.
أن سيمك جلد اإلنسيان ال يزيد عن 2 ملم ، و سيمك جلد الفيل يبلغ 
25 مليم ، و جليد اإلنسيان يحتوي عىل عيدة آالف من الغيدد التي 
تفيرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد باسيتثناء جفون 

العينن.
أن الرجل العيادي يميش بمعدل 20 ألف خطوة يومياً .. أي يف خالل 

80 سنة يكون قد طاف حول العالم ستة مرات.
أن نبضات القلب تتأثر بحجم الجسيم ، فعدد رضبات قلب اإلنسان 
العادي ثمانن رضبة يف الدقيقة .. و يف الفيل 25 رضبة يف الدقيقة .. 
و يف الفأر 700 رضبة يف الدقيقة .. أما قلب العصفور فعدد رضباته 

1000 رضبة يف الدقيقة.
أن السيائل املحيط بالعينن و الذي يعرف باسيم الدموع هو أقوى 

مطهر.
أن الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتوسيط مدة 113 دقيقة يومياً .. 

و الدموع التي يفرزها تساعد كثرياً عىل رعاية صحته العامة ..
معيدل الطاقية املنبعثة من الشيمس هي 580000 ملييون مليون 

مليون حصان.
الدماغ البرشي يحتاج اىل 1000 لر من الدم يوميا ليستطيع القيام 

بعمله.
تدخين سييجارة واحدة ينثير يف الهيواء أربعة ماليين جزيء من 

الرماد.
الجراح املاهر يسيتطيع أن يكتب اسمه عىل خليه واحده من خاليا 

الجسم البرشي وذلك باستخدام شعاع من الليزر.

تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل 
ثقتيك به. قيد يزعجك هذا األمر فيرة، لكنك ال 
تلبث أن تقع يف مشيكلة مع محيطك. يعاكسك 
الحظ بعيض اليشء، وتكيون العراقيل حليفك 
يف معظيم ما تقدم عليه. اليردد إىل أحد األندية 

مرتن أو ثالث مرات يف األسبوع ال يرضك.

األعميال  بعيض  ملالحقية  مناسيب  ييوم 
واالتصاالت املههنية. تظهر عن شجعة كبرية 
وقدرة عىل التكيف. ترتاح إىل بعض الظروف 
واملتغريات. تهتم برشييك عاطفي أو ببعض 
األحّبياء. يجيب أن تقدر ظرفاً ميا ووضعاً ال 

يروقك. قد تضطر إىل الصمت.

يسيهل عليك هيذا الييوم األميور ويخلق لك 
اجيواء مناسيبة ملعالجة القضاييا، وتحصل 
عيىل دعم وتأييد، فرتفيع املعنويات وتتقدم 
بنجياح، فيكون يومياً ممتازاً ألخيذ املبادرة 
ولحسيم الخييارات. تسيمع جوابياً مهمياً 

وتستعيد موقعك يف قلب الرشيك.

يف  دوراً  ييؤدون  أو  أصدقياء  إلييك  يحتياج 
توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة 
وتقدم النصائح او تتخذ القرار عنهم. ال تنظر 
إىل اليوراء بيل تابيع طريقك مهميا اعرضك 
من مشيكالت. تتعامل ميع معطيات مربكة 

وتتلقى بعض االعرافات من الرشيك.

بعيض  تيدرس  جييدة،  معلوميات  تتلقيى 
التفاصييل، وقد تعود إىل املايض السيتقصاء 
بعض الحقائق. تشيتد االنفعياالت. قد تقود 
مسيرية ناجحية وترفيع اىل األعيىل. تجيري 
اتصاالت بالخيارج أو ببعض الذين يدعمون 

مسريتك. 

تتخذ إحدى العالقات أهمية خاصة يف حياتك 
وتلتقي أصدقاء. تنتمي إىل مؤسسية جديدة 
أو تالقيي تقدييراً أو تكلف بمهمية. تميل إىل 
التحفظ وتتمسيك بآرائك متحاشيياً الجدال 
والحيوار الهادئ، وتبدو األمور متشيّنجة او 

رّبما فاترة بعض اليشء.

اذا كنت تسيعى وراء تحسن وضعك املهني، 
علييك أن تبذل جهيوداً أكير لتحقيق الهدف 
اليذي حّددتيه لنفسيك يف هيذا اإلطيار. يوم 
من التجياذب مع الرشيك لتحقيق مكاسيب 
محيّددة، لكن بعيض التنازالت سييحّدد أفق 

العالقة بينكما الحقاً.

تجد نفسيك أميام فرص سيانحة. إنيه يوم 
وتكيون  حيويتيك  خالليه  تجيدد  إيجابيي 
الحظيوظ إىل جانبك. قد ترغب يف االسيتثمار 
يف الخارج. تكثر االتصاالت وتزدهر العالقات 
العامة. أنت تعلم أن أي كلمة قاسية قد تبقي 

الرشيك يف حال نفور منك.

يحمل إلييك هذا اليوم حيويية كبرية لالقبال 
عيىل العميل واالنفتاح عيىل النياس والقيام 
تقاعيس  دون  مين  واملسياعي  باملبيادرات 
او تيردد، وتكيون قيادراً عيىل فيرض آرائك 
وقناعاتيك. تشيعر بميل اىل التغييري والتقدم 

والتطور، تساعدك الظروف عىل ذلك

الكواكيب تحيذرك مين أجيواء هيذا الييوم، 
وتعرضيك لإلرهياق والتعب واالشيمئزاز من 
بعض الوقائع، في القمر يف بيتك العارش ينذر 
بالراجع عيىل كل الجبهات، إنتبه من عملية 
بييع او رشاء تتعّثير، ومن معاكسية فلكية 

قوية.

تنىس يف هذا اليوم ما آملك وما فرض عليك من 
رشوط قاسيية، قتتقيّدم خطيوات إىل األمام، 
واثقياً مقاومياً، قويياً ومقبياًل عيىل الحيياة 
بمعنويات تهّز الجبال، ما يفتح أمامك األبواب 
املغلقة. يحمل هيذا اليوم حلوالً كثرية ويعدك 

بتمضية أجمل األوقات بجوار من تحب.

قيد تقليق بشيأن وضيع طيارىء، ال توقيع 
عقيداً وال تسيافر مين دون تأكييد حجيزك. 
حاذر االفكار السيود. قد تحمل عشيقاً رسّياً 
لشخص ال يعرف عن األمر شيئاً، او تشاطره 
هذا الرّس. ربما ال تسيتطيع مقاومة جاذبيته 

وتخوض مغامرة قد تجرّك اىل األسوأ.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1/2 كيليو صدور دجياج مخلية - 1 كوب جبن 
شييدر - 1/2 بصلية مفرومية - 1 فيص ثيوم 
مفيروم - 1 بصلية جولييان - 1 حبية طماطم 
رشائيح – ملح - فلفل أسيود – كمون – كزبرة 
- 1/2 كيوب زيتون - زيت نباتيي - 1/2 كوب 

عصري ليمون - بصل أخرض مفروم للتزين
طريقة التحضري:

قومي بخلط جميع املكونات معاً ) ماعدا الشيدر 
والزيتيون ( وتتبل بها قطع الصدور وأتركيها يف 
التتبيلة عىل األقل مدة 4 سياعات يف الثالجة ، ثم 

ترفع قطع الصدور من التتبيلة.
جهزي الشواية ، ثم ضعي صدور الدجاج عليها 
مليدة 8 دقائيق، ، ثم تقليب عىل الجهية األخرى 
وضعيي عليهيا رشائيح البصيل والطماطم، ثم 
ترش بقليل من الشييدر والزيتون وترك لتذوب 
عليها وبعد ذلك تقدم سياخة مع تزيينها بقليل 

من البصل األخرض.

أرخص طائرة خاصة يف العالـم
قد تكون طائرة اإليرباص A380، النموذج املستقبيل الكبري يف عالم الطائرات 
الخاصة، إال أن طائرة Cirrus Vision سُتحدث تغيريا رائعا يف عالم الطريان.

وتأتيي الطائرة الخاصية )1.96 مليون دوالر(، بأسيعار معقولة للبيع. ويف 
الواقع، تشيكل قيمتها حوايل نصف سيعر أقرب منافيس لها، من الطائرات 
النفاثة.وقال بن كوالسكي، نائب رئيس قسم التسويق واالتصاالت يف الرشكة 
املصنعة: »لقد استغرقت عملية التصنيع نحو 10 سنوات«.وقامت الطائرة 
بأول رحلة لها يف مايو 2016، وبعد بضعة أشيهر، اعُتمدت الطائرة من قبل 
إدارة الطيريان االتحادية. وتعمل الرشكة اآلن عيىل زيادة اإلنتاج.وتعد هذه 
الطائرة الخاصة األوىل من نوعها، التي تتميز بوجود محرك واحد.وأوضحت 
رشكة Cirrus،أن الطائرة املبتكرة تطري مسيافة 345 ميال يف السياعة، مع 
ارتفياع أقىص يبلغ 8534 مرا. ويمكن للطائرة القيام برحالت دون توقف، 
بن نيويورك وداالس، أو لوس أنجلوس وكنسياس سييتي..ويتكون جسيم 
الطائيرة من أليياف الكربون مع وجيود نوافذ كبرية، وتتسيع املقصورة لي 
5 أشيخاص بالغن وطفلن.وتتسيم قميرة القيادة بوجود شاشيات كبرية 
تعمل باللمس، ميع نظام إلكروني مطور، للحد من عبء العمل عىل طاقم 

الطائرة. هذا وزودت بنظام املظلة، الذي ُيستخدم يف الحاالت الطارئة.

االهتامم بالرياضة يبني جمتمعًا متوازنًا
يشيدد مدربو اللياقة عىل أهمية العناية بشكل أكر وأكثر جدية بالرياضة 
والنشاط البدني طوال مراحل الحياة العمرية. فالحياة العرصية بما فيها 
مين انشيغاالت وضيق يف الوقت صيارت تدفع النياس إىل الخمول والبحث 
عين وقت للراحة بيدل ملء أوقات الفراغ يف أنشيطة بدنيية متنوعة تعود 
عىل الجسيم والعضالت والروح بالفائدة..ويجهل الكثريون أن التعود عىل 
ممارسية التمارين الرياضية والتعب اليذي يلحقها هو يف الحقيقة أفضل 
األدويية املناعيية ضد البدانية والخمول واألمراض الجسيدية والنفسيية. 
ولبناء جسيم رييايض وقوي يحث العلمياء عىل تعويده منيذ الصغر عىل 
الحركة والرفيع يف مدتها وشيدتها، بشيكل تدريجي وآمن.ورغم حمالت 
منظمية الصحة العاملية وتوصياتها امللحة عىل رضورة االلتزام بالنشياط 
البدني كأسلوب حياة، ال تزال األرقام واإلحصاءات لم تصل بعد إىل النسبة 
املأمولة.وترجع املنظمة العاملية املستويات الحالية من قلة النشاط البدني 
-جزئياً- إىل قلة املشاركة يف ممارسة نشاط بدني أثناء وقت الفراغ وزيادة 
السيلوك الخايل من الحركة خالل األنشيطة املهنيية واملنزلية. وتويص بأن 
يميارس الجمييع التماريين الرياضية أو حتيى بعض األنشيطة الحركية 

لتدريب العضالت عىل املرونة وتعويد الرئتن عىل التنفس السليم.

ورد تونس يذبل يف عاصمته أريانة
يف مدخيل الفضياء الرفيهي بمدينة أريانة التونسيية تخطيف روائح الزهور 
املنعشية ألبياب الزائرين للمعرض السينوي للزهيور، لكن الوضيع التجاري 
للعارضين ليس عىل نفس القدر مين االنتعاش.يكافح تجار الزهور يف تونس 
مثل الكثيري من عمال باقي القطاعات لإلبقاء عيىل تجارتهم صامدة يف ذروة 
األزمية االقتصاديية التي تعصف بتونس.ففيي بلد طاملا اسيتقبل زائريه من 
السياح يف املطارات واملوانئ بالياسمن والفل، ألقت األزمة التي أعقبت الثورة 
عيام 2011 بظاللها أيضا عىل قطاع الزهور واهتمامات الناس به يف حياتهم.

لكن مع ذلك ال تزال الزهور تمثل قطاعا مهما يف تونس من حيث عدد العاملن 
فيها وحجم عائداتها سينويا..غري أن الوضع بالنسبة إىل بعض املزارعن ليس 
عىل حاله دائما، ففي معرض الزهور السنوي الذي ينظم يف الفضاء الرفيهي 
بمدينة أريانة املعروفة بي”مدينة الورود” ال يبدو العارض عيل الفقيه سيعيدا 
بحجيم اإلقبيال هذا العيام وال بعائداتيه املالية عىل عكس السينوات املاضية.

يوضح عيل قائال “يأتي الناس للزيارة لكنهم ال يشيرون. الوضع االقتصادي 
صعب والزهور لم تعد أولوية للكثري من العائالت التونسية”.ومثل عيل ينترش 

اإلحباط بن أغلب العارضن يف املعرض هذا العام بسبب حالة الكساد.

1َولد o انهار فانتهت حضارة
2تعوٌّد غري محمود o ميش

3مؤسس علم الكيمياء
4فيها أعىل قمة يف العالم

5خلل أو مرض )معكوسة(
6مخرعو الحروف البجدية قبل 4000 سنة

7العب كرة قدم عاملي
824 ساعة o صغري الحجم o متشابهان

9تقال لبدء حديث عن بعد o غصن
10واضع أسس علم الجر

1رضبتها أميريكا بالقنبلية النووية 2ناقش 
بحدة o خوف شديد 3مصباح o جود 4اطرح 

واقذف o متشابهان o حرف عطف
5يف القميح وما شيابه o عميق ال يشء تحته 
)معكوسية( 6ضميري املتكلمين o جبيل يف 

سوريا 7يعيش o أسف عىل ما فات
8مين القيارات o متشيابهان o عضو متعدد 
الوظائف يف الرأس 9شيخصية قاتلة يف األدب 
املرصي o من اليونيان 10عاصمة بلد أوربي 

محايد o يستدل به عىل املكان

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..صدور دجاج مشوية بالتتبيلة
مكمالت فيتامني »د« مسكن لآلالم املزمنةطب

كشيفت دراسة برازيلية حديثة أن مكمالت 
فيتامين “د” يمكن أن تسياعد يف الحّد من 
اآلالم املزمنية، وعيىل رأسيها آالم التهياب 
املفاصل والحيض وآالم الظهر املزمنة، جنبا 
إىل جنيب مع النيوم الجيد. أجرى الدراسية 
باحثيون بجامعة سياو باوليو االتحادية، 
“جورنيال  دوريية  يف  نتائجهيا  ونيرشوا 
العلمية.وأجيرى  إندوكراينولوجيي”  أوف 
فريق البحث دراسيته لكشيف العالقة بن 
مسيتويات فيتامن “د” واضطرابات النوم 
وتأثيري ذلك عيىل الحد من األلم، واكتشيف 
أن مكميالت فيتامين “د” تلعيب جنًبيا إىل 
جنيب ميع عيادات النيوم الجييدة، دوًرا يف 

إدارة األميراض املرتبطية باأللم، بما يف ذلك 
التهياب املفاصل وتشينجات الحيض وآالم 
الظهير املزمنة..وقاليت الدكتيورة مونيكا 

ليفي أندرسن املرشفة عىل فريق البحث، إن 
مكمالت فيتامن “د” مع النوم الجيد يمكن 
أن تزييد مين فعاليية عالجيات إدارة األلم، 
وتعتير طريقة بسييطة وفعالية لتخفيف 
العيبء عين الخدميات الصحية وتحسين 
حيياة املرىض..وأضافيت أن فيتامين “د” 
قد يكون ليه دور هام يف العالقية بن األلم 
والنيوم، للحيد مين مجموعية متنوعة من 
األليم، مثيل التهياب املفاصيل وآالم الظهر 

املزمنة وتشنجات الحيض.
والشمس هي املصدر األول واآلمن لفيتامن 
“د”، فهي تعطي الجسم حاجته من األشعة 

فوق البنفسجية الالزمة إلنتاج الفيتامن.

فريوس اصطناعي للقضاء عىل الرسطان

نجح علماء سويرسيون يف ابتكار 
فريوس اصطناعي، يساعد الجهاز 
املناعيي يف الجسيم عيىل التعيرف 
عيىل الخالييا الرسطانيية برسعة 

والقضاء عليها.
وتكمن خطورة الخاليا الرسطانية 
يف قدرتها عىل »التسلل« إىل الجسم 
ومباغتة الجهاز املناعي، لذا يركز 
العلمياء مين خيالل هيذا العيالج 
الجديد، عيىل تعزيز قدرة الجسيد 
عيىل الكشيف رسيعيا عين وجود 
خالييا رسطانيية، وفق ميا ذكرت 

صحيفة »تلغراف« الريطانية.
العيالج  هيذا  يف  العلمياء  ويقيوم 

بوضع بروتينيات رسطانية داخل 
الفيريوس االصطناعيي، ليتمكين 
الجهياز املناعيي مين مالحظتيه 
والقضاء عليه، كما سيتمكنه من 
القضياء عيىل الخالييا الرسطانية 
األخرى املوجودة يف الجسيم، التي 

تحمل نفس الروتن.
ويمكين تطبييق هذا العيالج عىل 
األنيواع املختلفية مين الرسطان، 
إذ يتم أخيذ الروتينيات من الورم 
املوجود يف جسم املريض، ووضعها 
يف الفيريوس ثم حقنه يف الجسيم، 
لتعزيز قوة الجهاز املناعي ملواجهة 

املرض.
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عن املحكمـة االحتاديـة العليـا 
»مفهوم الكثافة السكانية« اإلثبات العلمي واإلثبات القضائي

إياس الساموكالقاضي جعفر كاظم المالكي

أورد الدس�تور العراقي لس�نة 2005 كلمة مكونات في سبعة مواضع 
مختلف�ة، مرتان في الديباج�ة إضافة إلى ايرادها في م�واد تتعلق بوجود 
المكونات داخل مجلس النواب، والقوات المسلحة، ولجنة تعديل الدستور، 

إضافة إلى تمثيلهم في العلم العراقي، وضرورة الحفاظ على حقوقهم.
وفي محاولة إلحاطة بهدف المش�رع الدستوري من ذلك ولبيان كيفية 
التعاطي مع المكونات التي قصدتها الكلمة، وهي مكونات الشعب العراقي 
تعامل�ت المحكمة االتحادية العليا في توجهاتها مع المفهوم االيجابي لها 
عندما تقدم لها طلب بكتابة لوحات الدوائر الرس�مية في محافظة كركوك 

باللغتين التركمانية والسريانية.
ورغ�م أن الدس�تور وف�ي الفقرة االولى م�ن الم�ادة الرابعة نص على 
اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، وضمان حق 
العراقيي�ن بتعليم ابنائه�م باللغة األم كالتركمانية والس�ريانية واألرمنية 
في المؤسس�ات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة 
أخرى في المؤسس�ات التعليمية الخاصة، لكنه عاد في الفقرة الرابعة من 
المادة بالنص “اللغة التركمانية واللغة الس�ريانية لغتان رسميتان آخريان 
ف�ي الوح�دات االدارية الت�ي يش�كلون فيها كثاف�ة س�كانية”، وهنا كان 
موقف المحكمة االتحادية العليا في الدعوى المعروضة امامها بخصوص 
“اللوحات” فقد ذهبت بعدما وقفت على مدلول الكثافة السكانية على أنها 
مقياس يس�تخدم لقياس معدل تواجد الس�كان في منطقة ما، ففي حالة 

الدول تقاس الكثافة السكانية نسبة بالمساحة التي تحتلها.
بن�اًء عليه وجدت المحكم�ة االتحادية أن ذلك ينص�رف إلى الجماعات 
التي تش�كل ثق�ًا وظهوراً ب�ارزاً في الم�دن المتكونة من ع�دة قوميات، 
كالمحافظات العراقية التي توجد فيها مكونات عدة في مقدمتها محافظة 

كركوك حيث يسكنها الكرد والعرب والتركمان وقوميات اخرى.
وأش�ارت المحكمة إلى أن الجماعات التي تش�كل “الكثافة السكانية” 
يج�ب أن يك�ون تأثيرها في مس�يرة المجتمع ومش�اركتها ف�ي حركته، 
فيما وجدت ان ذلك ينطبق على التركمان والناطقين اللغة الس�يريانية في 

محافظة كركوك.
وبالتال�ي يحق للتركمان والس�يريليانين كتابة لوح�ات الداللة للدوائر 
محافظة كرك�وك بمركزها ومدنها واقضيتها ونواحيه�ا باللغات العربية 

والكردية والتركمانية والسريانية، تطبيقاً سليماً للنص الدستوري.
ن�رى أن ما ذهبت إليه المحكم�ة االتحادية العليا بق�رار المرقم )15/ 
اتحادية/ 2008( جاء منس�جماً مع  نّص الدس�تور في المادة )125( عند 
تطرقه إل�ى االدارات المحلية على “يضمن هذا الدس�تور الحقوق االدارية 
والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان 

واالشوريين، وسائر المكونات االخرى...”.
وبه�ذا حس�مت المحكمة موض�وع الكثافة الس�كانية على اساس�ين 
دس�توري ولغوي وبش�كل يضمن حق�وق المكونات الرئيس�ة لمحافظة 

تتمتع بخصوصية متميزة مثل كركوك.

يتف�ق اإلثب�ات العلمي مع اإلثبات القضائي في ان�ه يعتمد على المجهود 
االنساني او العقلي الذي يهدف الى التحقق من واقعة غير معروفة او متنازع 
فيه�ا عن طريق مجموعة متناس�قة من الوقائ�ع المعروفة، لكن هناك فرق 
واضح بي�ن اإلثبات القضائي واإلثبات العلمي يتعلق باألش�خاص او المكان 

او الوسيلة او النتيجة.
ففي م�ا يتعلق باألش�خاص ف�ان االثب�ات القضائي يقوم ب�ه الخصوم 
انفس�هم اما االثبات العلمي فيجوز ان يقوم به أي ش�خص تتوافر له وسائل 
البحث العلمي، وفي ما يتعل�ق بالمكان فان االثبات القضائي يجري كقاعدة 
عام�ة ام�ام القضاء ام�ا االثبات العلمي فيج�ري في مكان اخر غير س�احة 

القضاء.
 وفي م�ا يتعلق بالوس�ائل فان اإلثب�ات القضائي وفي نط�اق المنازعة 
المدني�ة بصفة خاصة يعتم�د على طرق حددها القانون ام�ا اإلثبات العلمي 
فان�ه يعتم�د على كل الوس�ائل العلمي�ة المعروف�ة كالمش�اهدة و التجربة 
العلمية وغيرها, وكذلك األمر بالنسبة للنتائج فان المبدأ المتبع لدى القضاء  
هو حجية الش�يء المقضي به والعكس م�ن ذلك فان النتائج التي يصل اليها 
الباح�ث العلمي تعتبر مجرد فروض راجحة بصف�ة مؤقتة يجوز ألي باحث 

اخر ان دحضها او يتوصل الى ما يخالفها في أي وقت.
وهنا البد من اإلشارة الى الحقيقة القضائية والتي يعرفها الفقهاء بانها 
ما يثبته القاضي في ح���كمه نتيجة لتحريه حقيقة الواقع، وبالرغم من ان 
الحقيق�ة القضائية ينبغي ان تكون مطابقة بقدر االمكان للحقيقة الواقعية 
او العلمية فأنه قد يحدث اختاف بين الحقيقة القضائية والحقيقة  الواقعية 
او العلمية فالحق قد يكون موجودا من حيث الواقع لكن ال يوجد دليل مقبول 
عل�ى وجوده مما يؤدي الى عدم االعتراف ب�ه امام القضاء وهكذا فان الحق 
يكون موجودا في الواقع و لكن ينكر وجوده امام القضاء.  وخير مثال على 
ذلك قرار الهيأة الموس�عة المدنية في محكمة التمييز االتحادية بالعدد 17/

الهي�أة الموس�عة المدنية/2011 ف�ي 14/3/2012 و ال�ذي  اعتمد الحقائق 
الش�رعية )فراش الزوجية ومدة الحمل( والقانونية في دعوى اثبات النسب 
ولم يأخذ بالحقيق�ة العلمية المثبتة في تقرير الطب العدلي الخاص بفحص 
الحامض النووي الذي جزم بعدم مطابقته مع الحمض النووي للمدعي والد 
الطف�ل بالرغم م�ن ان نتائج الحمض النووي تك�ون قاطعة كحقيقة علمية 
طبي�ة و بالرغم من ان المفارقة المحتملة بي�ن الحقيقة الواقعية والحقيقة 
القضائي�ة تؤدي الى صدور حك�م قضائي ظالم, على خاف وظيفة القاضي 
وه�ي ان يحك�م بالعدل باعتباره هو نفس�ه العدل المجس�م عل�ى حد تعبير 
ارس�طو, لكن هذه المفارقة ال ترجع الى عيب في النظام القضائي بل ترجع 

الى القصور الموجود في كل عمل انساني وهو قصور ال عاج له.
 ومهما بلغت وسائل التقريب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية 
او العلمي�ة فان القض�اء على احتمال تبينهما مس�تحيل, و لذلك اصبح لزاما 
اعتب�ار الحقيق�ة القضائية ه�ي حقيقة نس�بية ال مطلقة أي انه�ا ال تعتبر 
حقيق�ة اال بالنس�بة الى طرفي الخصوم�ة التي فصل فيه�ا الحكم و في ما 
يتعل�ق بذات الموضوع الن حجية الحكم ال تس�ري على غير المتخاصمين و 

ال تتعدى الى سواهما.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

اكتش�ف العلماء كوكبا جديدا »سوبر-األرض« على 
بعد 21 س�نة ضوئية، من الممك�ن أن يكون صالحا 
للحياة.وذكر الباحثون أن هذا الكوكب أضخم بنحو 
3 مرات من األرض، وُيعتقد أن برودته يمكن أن تدل 

على وجود المياه السائلة فيه.
ويدور الكوكب على طول الحافة الداخلية للمنطقة 

القابل�ة للحي�اة، للنج�م الق�زم »G«، ه�ذا ويأم�ل 
الباحث�ون اآلن في الحصول على بيان�ات تفصيلية 
للغاف الجوي، مع كشف المزيد من الميزات لتقييم 

مقومات الحياة على سطحه.
ورص�د الباحثون في معهد جزر الكن�اري للفيزياء 
الفلكية )IAC(، هذا الكوكب باس�تخدام تلس�كوب، 
غاليليو، ويبلغ طوله 3.6 متر، في مرصد 

»روك دي لوس موتشاكوس«.
وحص�ل العلم�اء عل�ى 151 طيف�ا خال 
3.5 سنوات، باس�تخدام الباحث الطيفي 
حي�ث   ،»HARPS« العالي�ة  الدق�ة  ذو 
كشفت االختافات الصغيرة في السرعة 
اإلشعاعية، عن وجود هذا الكوكب، وذلك 
بس�بب قوة الس�حب الناتجة عن دورانه 

.Gliese 625 ،حول النجم القزم
وقال الباحثون، إن كل مدار كامل للكوكب، 
يس�تغرق حوالي 14 يوما، وُيقدر العلماء 
كتلته بأنه�ا أكبر من كتل�ة األرض بنحو 

2.8 مرة.
ويقع الكوكب الجديد بالقرب من نظامنا 
الشمسي نسبيا، على بعد 21 سنة ضوئية، 
وهو أقل كواكب »س�وبر-األرض« كتلة، 

وفقا للباحثين.

ط�ورت  دب�ي  ش�رطة  أن  إع�ام  وس�ائل  أك�دت 
طائ�رة صغي�رة من دون طيار س�يتم اس�تخدامها 
إلبط�ال مفع�ول القناب�ل ع�ن بعد..ووفق�ا لموقع 
Arabianbusiness فق�د »أكدت مصادر في ش�رطة 
دب�ي نجاح تج�ارب أجريت عل�ى طائ�رة درون تم 
تطويرها بخبرات محلية إلبطال مفعول القنابل عن 

بعد، تلك الطائرة الصغيرة ستستخدم في 
الحاالت التي تتطلب التدخل السريع«.

وأشار الموقع إلى أن هذه الطائرة قادرة 
على التحليق لمدة 10 دقائق، وتعتبر وقتا 
كافيا لقيامها بمهماتها، كما أنها مزودة 
بمدفع مائي وكامي�رات خاصة مصممة 
لمس�اعدة فنيي المتفج�رات على إبطال 

مفعول القنابل عن بعد.
وم�ن جانبه أوض�ح الرقي�ب أول، محمد 
س�ليمان البلوش�ي، احد المساهمين في 
تطوي�ر تل�ك الطائ�رة أن »عملي�ة ابتكار 
طائرة إبطال مفعول القنابل مرت بالعديد 
من التجارب والمحاوالت، ومنها تجارب 
ليلية باس�تخدام الليزر وكامي�را تصوير 
وشاش�ة، مضيفا أن الطائرة سقطت في 
أول تجربة بسبب وزنها الزائد الذي قارب 
6 كيلوغرامات، ث�م تم تعديلها وتجربتها 

ف�ي 6 عمليات إطاق ناجحة، وس�يتم اس�تخدامها 
كمس�تجيب أول في التعامل م�ع القنابل الموقوتة 
الت�ي تتطل�ب الس�رعة ف�ي التدخ�ل، كم�ا يمك�ن 
اس�تخدامها في عمليات كس�ر الزجاج والنوافذ في 
المركب�ات المفخخة والمبان�ي، وأيضا في عمليات 

التفتيش والكشف عن المتفجرات.

طائرة درون إلبطال مفعول القنابل عن بعد!! شجرة رقمية توفر اإلنرتنت للامرة يف فرنسااكتشاف كوكب قد يكون صالح للحياة

قام�ت مدين�ة نياف�ر الفرنس�ية بزراعة أول ش�جرة شمس�ية 
اصطناعي�ة في أوروبا تنتهي فروعها بأوراق شمس�ية مربعة 
الش�كل، تح�ول ضوء الش�مس إل�ى طاق�ة كهربائي�ة تخّزنها 
الس�تخدامها ف�ي ش�حن الهوات�ف الذكية..كم�ا تم�ت إحاطة 
الش�جرة المزودة بش�بكة واي ف�اي، بمقاعد ليس�تريح عليها 

المارة ويستظلون بظلها المنتج للطاقة المتجددة.
وتعتبر مدينة نيافر الواقعة على نهر لوار بفرنس�ا، أول مدينة 
أوروبية تزرع هذه الشجرة التي تعد رمزا النخراط المدينة في 

عالم الفضاء الرقمي. 
فالش�جرة مزودة بمقاعد يجلس عليها المس�تخدمون ومنافذ 
“يو إس بي” لش�حن الهواتف الذكي�ة، إضافة إلى نافورة مياه 

ومنفذ للمياه تروي عطش الحيوانات األليفة..

الحلقة الرابعة


