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»االمام احلسني)عليه السالم(«

 إن استطعت
 أن ال تعامل أحداً إال و لك الفضل 

عليه فافعل 

ص3التحالف يف جولته اخلارجية: العراق سيفاجئ العرب بعد »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4زلزال اخلليج يتسع: املزيد من إجراءات »املقاطعة« ضد قطر

كـردستـان تـرد عـلـى العفـو الدوليـة: عمليـات اعتقـال »النازحيـن« ختضـع لتحقيقـات دقيقـة

العراق »ينأى« بنفسه عن خالفات املنطقة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عرب رئيس مجلس الوزراء حي�در العبادي، أمس الثالثاء، 
ع�ن أس�فه للتوت�رات الحاصل�ة بني االم�ارات والس�عودية 
والبحرين ومرص مع قطر، فيما اتخذ مجلس الوزراء قرارات 
عدة، من بينها تغيري أسماء محافظات كان قد وضعها نظام 

املقبور صدام حسني. 
وقال العبادي يف مؤتمره الصحفي األسبوعي، انه »نأسف 
للخالفات التي عصفت باملنطق�ة مؤخراً«، مردفاً بالقول ان 
»دول املنطقة ايقن�ت ان ال دولة بمعزل عن خطر اإلرهاب«. 
وابدى العبادي اس�تعداد العراق للتعاون م�ع »اية دولة تريد 

القضاء عىل اإلرهاب«.
التفاصيل ص3

جملس الوزراء اختذ قرارات بشأن إكمال املستشفيات وبناء مصنع إلنتاج البطاقة املوحدة واجلوازات
احلشد الشعبـي حيرر 12 ألف كم علـى حـدود العـراق مع سوريـا

رئيس بلديـة لنـدن: لـن نـدع ترامـب »يزرع االنقسـام« فـي جمتمعـاتنـا

حمافظ بغداد يلتقي رئيس الوزراء ويبحث معه اسرتاتيجية عمله واملعوقات التي تواجهها
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قـطـر والـسـعـوديــة

ص4ص6 لـ »داعــش«
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استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لسنة 2013 املعدل

 تعلن الرشك�ة العامة للخطوط الجوي�ة العراقية أحدى 
تش�كيالت وزارة النق�ل عن أع�ادة اجراء مزاي�دة علنية 
واربع�ة  االف  لبي�ع حقائ�ب وبع�دد )5044( خمس�ة 
واربع�ون حقيبة علما ان يوم املزاي�دة هو يوم الخميس 
املواف�ق 2017/6/15 يف الس�اعة )الع�ارشة صباح�ا( 
يف مخ�ازن الش�الجية فع�ىل الراغبني بالرشاء االش�راك 
يف املزاي�دة والحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املعينني اعاله 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بمبلغ  مقطوع 
وقدره )1000.000( مليون دينار عراقي عن كل مزايدة 
وبموجب صك مصدق لحس�اب الرشكة او نقدا مع جلب 
املستمس�كات االصلية )هوية االح�وال املدنية –بطاقتي 

السكن والتموينية (.
عىل ان تس�تكمل  التامينات القانونية البالغة )20%( من 

مبل�غ االحالة ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور االع�الن واج�ور الداللية 

)2%( ونقل املواد .

اعادة اعالن

المهندس 
سامر كريم عبد كبة
المدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة
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حمافظ بغداد يلتقي رئيس الوزراء ويبحث معه اسرتاتيجية عمله واملعوقات التي تواجهها
        بغداد / المستقبل العراقي

التقى محافظ بغداد املهندس عطوان 
العطواني دولة رئيس ال�وزراء د.حيدر 

العبادي يف مكتب االخري يف بغداد .
وذكر بي�ان اورده مكتب�ه االعالمي 
ان املحاف�ظ وض�ع عىل طاول�ة رئيس 
تن�وي  مش�اريع  مجموع�ة  ال�وزراء 
حكومت�ه تنفيذها يف بغ�داد واملعوقات 
رصف  ع�دم  ابرزه�ا  تواجهه�ا  الت�ي 
التخصصات املالية ملوازنة العام الجاري 
وتراجع املستوى الخدمي وبشكل كبري 

يف اغلب مناطق العاصمة 
واض�اف البي�ان ان العطوان�ي دعا 
ام�وال  اىل تخصي�ص  ال�وزراء  رئي�س 
لتنفيذ املش�اريع املتوقفة والتي وصلت 
نس�بة انجازه�ا اىل اكث�ر م�ن ثمان�ن 
املالي�ة للع�ام  باملئ�ة ورصف املوازن�ة 
الجاري ملب�ارشة بتنفيذ خطة حكومته 
التي تضمنت مش�اريع ش�املة لجميع 

اقضية املحافظة مشريا اىل ان هنالك مشاريع 
ضاغط�ة تحت�اج اىل رصف االم�وال ب�ارسع 
وقت ومنها مش�اريع مجاري وماء الحسينية 
والنهروان واكس�اء املحمودية وناحية الجرس 
وغريه�ا م�ن املش�اريع االخرى يف قض�اء ابو 
غري�ب والطارمي�ة واملدائن كما طالب الس�يد 
املحافظ وبحس�ب البيان بزيادة التخصيصات 
املالي�ة للعاصم�ة كون موازنة ه�ذا العام غري 
كافية لس�د النقص يف املش�اريع ال�ذي تعانيه 
اضاف�ة اىل رصف رواتب موظفي عقود تنمية 
األقالي�م وايجاد صيغة ادارية لحل مش�كلتهم 
ام�ا تخصي�ص مرشوع خ�اص به�م يضمن 
اس�تمرار رصف رواتبه�م او ايج�اد درج�ات 

وظيفية لتعينهم
م�ن جانب�ه ثم�ن رئي�س ال�وزراء د حيدر 
العب�ادي طبيعة الجهود الت�ي يبذلها محافظ 
بغداد واصفا خطة حكومته باملهمة كما وعده 
بعقد لقاء اخر الصدار املوافقات الرسمية عىل 
املشاريع التي تبناها السيد املحافظ واملبارشة 

بتنفيذها.

         بغداد / المستقبل العراقي

ردت حكومة إقليم كردس�تان، األربعاء، عىل 
اتهام�ات منظم�ة العفو الدولية بش�أن إعتقال 
النازح�ن يف اإلقلي�م، مؤك�دة أن تل�ك العمليات 
تخض�ع لتحقيقات دقيقة تس�تند اىل معلومات 

أستخباراتية جوهرية.
وق�ال رئيس لجنة التقييم والرد عىل التقارير 
الدولي�ة ديندار زيباري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه »يف 3 حزيران 2017 
ن�رشت منظمة حق�وق االنس�ان تقري�را حول 
أعتقاالت جديدة لهاربن مشتبة بهم انهم داعش 
من قبل حكومة اقليم كردستان، وإتهام االخرية 
بإساءة معاملة هؤالء املحتجزين«، موضحا أنه 
»يف ح�ال تأكيد االدلة الجوهرية عىل ان املش�تبه 
به بصفت�ه متعاونا مع داعش او متعاطف معه 
فأن االسايش س�تقوم بطلب مذكرة اعتقال مع 
الق�ايض واس�تنادا اىل االم�ر املمن�وح يتم وضع 

االفراد يف الحبس للمحاكمة«.
واضاف انه »يسمح لجميع املتهمن أمكانية 
االتصال بمحامن واف�راد أرسهم البالغهم انهم 
قي�د االعتق�ال«، مش�ريا اىل ان »ه�ذه العمليات 
تخض�ع لتحقيقات دقيقة تس�تند اىل معلومات 
أس�تخباراتية جوهري�ة جمعت من قب�ل قواتنا 

وأجهزة املخابرات االجنبية«.
وتاب�ع أن »هنال�ك عملي�ة ش�املة لجم�ع 
املعلومات االس�تخبارية عن اي فرد وهو معيار 
طبيعي يطب�ق يف مناطق الرصاع االرهابي الذين 
هم يف خض�م التهديدات الخارجي�ة والداخلية«، 
موضح�ا ان »حكوم�ة االقلي�م فرض�ت ه�ذه 
االجراءات لحماية كردستان من أعمال االرهاب 

املحتمل�ة املش�ابهه لتلك التي يق�وم بها تنظيم 
داعش يف املجتمع الدويل«.

واك�د زيب�اري ان »اي فرد يثب�ت انه منتمي 
لداع�ش او تاب�ع له�ا يس�مح له بدخ�ول اقليم 
كردس�تان س�يكون لذلك اثر كارثي عىل الوضع 
»جمي�ع  ان  اىل  الفت�ا  كردس�تان«،  يف  االمن�ي 
االعتق�االت التي تقوم بها ق�وات االمن الكردية 
واالس�ايش يرفع تقارير فيها اىل وزارة الداخلية 
يف حكومة كردس�تان بموجب أالوامر القانونية 
الصادرة عن االنظمة القضائية لحكومة االقليم 
وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 )لعام 

.»)1969
وب�ن زيب�اري ان�ه »اذا عثر عىل اش�خاص 
لي�س لديهم صلة مع داعش يف مركز االس�ايش 
املحيل، يتم اطالق رساحهم ونقلهم اىل مخيمات 
النازحن عىل الف�ور«، مضفا ان »جميع قضايا 
املحاكم�ات يف اقلي�م كردس�تان تتب�ع لعملي�ة 

محاكمة قضائية عادلة ومستقلة«.
واك�د ان »نظامنا القضائ�ي هو ركيزة قوية 
وعادلة يف ضمان التحقيق الشامل بقضايا االمن 
القوم�ي وتقديم جميع املتهم�ن اىل املحكمة يف 
أط�ار الحماي�ة الكامل�ة لحقوقه�م القانوني�ة 
وفق�ا للقوان�ن املعمول بها يف اقليم كردس�تان 
كهيئة تنفيذية لن تتدخل يف العمليات القضائية 

املستقلة يف كردستان«.
يذكر ان هيوم�ان رايتس ووتش اعلنت، يف 3 
حزيران 2017، عن وجود حاالت احتجاز جديدة 
ظه�رت يف إقلي�م كردس�تان نفذتها الس�لطات 
ضّد رجال وصبية هاربن من املوصل لالش�تباه 
بانتمائهم لتنظيم »داعش«، فيما اش�ارت اىل ان 

هؤالء تعرضوا لعمليات تعذيب واعتداء.

شددت على خماطر تسلل »داعش« إىل اإلقليم

كردستان ترد عىل العفو الدولية: عمليات اعتقال »النازحني« ختضع لتحقيقات دقيقة

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد عمليات الجزي�رة والبادية اللواء الركن 
قاس�م املحمدي، أم�س الثالثاء، أن الق�وات األمنية 
عززت كاف�ة خطوط الصد ض�د مجرمي “داعش” 
يف املناطق الخاضعة لس�يطرة القوات األمنية غربي 

االنبار.
وقال املحمدي إن “القوات األمنية بكافة صنوفها 
ع�ززت م�ن تواجده�ا يف مواقع خط�وط الصد ضد 
عصابات داعش اإلجرامي�ة غربي محافظة االنبار، 

يف خطوة تهدف إىل منع الخروقات األمنية”.
وأضاف أن” الق�ادة األمنين املرشفن عىل امللف 
األمن�ي غربي محافظة االنبار وضع�وا خطة أمنية 
محكمة تقيض بتطويق كافة طرق إمدادات مجرمي 
داع�ش القريب�ة م�ن املناط�ق الخاضعة لس�يطرة 
الق�وات األمني�ة وقط�ع كاف�ة إمداداته�م تمهيدا 

القتحام مناطق عنه وراوه والقائم وتحريرها”.
وأوضح املحمدي, أن” معنويات املقاتلن األبطال 
يف خط�وط الصد عالي�ة وينتظرون انط�الق حملة 
التحرير لفك ارس العوائ�ل املحارصة يف تلك املناطق 
من قب�ل مجرم�ي داعش ك�دروع برشي�ة وإعالن 

املحافظة محررة بالكامل”.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة هياة التقاع�د العامة القاء القبض 
املعام�الت  وتعقي�ب  بتزوي�ر  تق�وم  ام�رأة  ع�ىل 

التقاعدية.
وذك�ر بي�ان مقتضب للهي�أة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، أن هي�أة التقاع�د الوطنية 
بالتنس�يق مع مف�ارز األمن الوطن�ي القت القبض 
عىل امرأة تقوم بتزوير وتعقيب املعامالت التقاعدية 
وبحوزته�ا عدد كب�ري من الهويات واملستمس�كات 
األمني�ة  الجه�ات  إىل  وتس�لمها  مالي�ة  ومبال�غ 

املختصة«.
واهاب�ت الهيأة املواطنن ب�� » عدم التعاون مع 
هكذا أش�خاص واإلرساع باإلبالغ عنهم حفاظا عىل 

أموال املواطنين واألموال العامة مع التقدير«.

عمليات اجلزيرة: القوات األمنية تعزز 
خطوط الصد يف املناطق الغربية

الـتـقـاعـد:
 القبض عىل امرأة تقوم بتزوير وتعقيب 

املعامالت التقاعدية

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الدف�اع عرف�ان محم�ود الحيايل مع الس�فري 
الرسيالنكي لدى العراق نريانجان اسوكا راناسنكها سبل تعزيز 

التعاون املشرتك بن البلدين .
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه ان »الحيايل استقبل يف مكتبه السفري الرسيالنكي نريانجان 
اس�وكا راناس�نكها، وجرى خالل اللقاء بحث التعاون املشرتك 

بن البلدين وسبل تطويره«.
واضاف ان »الس�فري الرسيالنكي قدم لوزير الدفاع التهاني 
باالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش العراقي عىل عصابات 

داعش اإلرهابية يف تحرير الجانب األيمن من مدينة املوصل«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عضو مجلس املفوضن س�ريوان احمد رش�يد، أمس 
الثالثاء، عن مصادقة مجلس املفوضن عىل منح إجازة تأسيس 
لحزب�ن جديدين، داعي�ا جميع األحزاب املتقدمة اىل اس�تكمال 
اإلجراءات املتعلقة بالتسجيل تمهيداً ملنحها إجازات التأسيس. 
وقال رشيد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»مفوضية االنتخابات صادقت عىل منح إجازة تأسيس لحزبن 
جديدي�ن وهم�ا )حزب تجم�ع الكف�اءات والجماه�ري وحزب 
الدعوة اإلسالمية تنظيم الداخل(، مبينا أن »الحزبن املذكورين 
اس�تكمال جميع اإلجراءات والتعليمات الصادرة عن املفوضية 
وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون األحزاب السياسية املرشع 

من قبل مجلس النواب«.
ودعا رشيد جميع األحزاب املتقدمة لغرض التأسيس والتي 
سجلت وقطعت املدة القانونية ل�«استكمال اإلجراءات املتعلقة 

بالتسجيل تمهيداً ملنحها إجازات التأسيس«.
يذكر أن قانون األحزاب السياس�ية رقم ) 36( لس�نة 2015 
رشع�ه مجلس الن�واب وبارشت املفوضية العم�ل بموجبه بعد 
نرشه يف الجريدة الرس�مية، حيث تقدمت األحزاب السياس�ية 
التي تروم املشاركة يف االس�تحقاقات االنتخابية املقبلة لغرض 
التس�جيل وفق�اً لإلج�راءات والتعليمات وقواعد الس�لوك التي 

أصدرتها املفوضية والعمل مستمر يف هذا االتجاه.

       بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة قضاء »بردرش« أمس الثالثاء الحكم بحبس 
رجل الدين املثري للجدل مالّ عيل »كلك« ملدة 3 اش�هر مع »وقف 

التنفيذ«.
وكذل�ك قررت املحكمة اخضاع »كل�ك« للمراقبة األمنية ملدة 

ثالث سنوات، ومنعه من مزاولة عمله.
وحرض جلس�ة ص�دور الحكم التي عق�دت ممثل عن وزارة 

الصحة يف إقليم كردستان.
و«كلك« معروف لدى االواس�ط الش�عبية يف إقليم كردستان 
عىل انه معالج »بارس�ايكولوجي« لحاالت ما تس�مى »الحسد 
ومس الجن وابطال السحر، وفك املربوط«، وغريها من الحاالت 
الغريبة.وس�جلت ع�رشات الدع�اوى ض�د »م�ال عيل« بس�بب 
عالجات خاطئ�ة قدمها للمرىض وكان اخره�ا توجيهه المرأة 
ب�أكل املنادي�ل الورقية او ما يس�مى »الكلينكس« مما تس�بب 

بتدهور حالتها الصحية ونقلها للمستشفى.

وزير الدفاع يبحث 
مـع سفيـر رسيالنكـا تعزيـز التعـاون 

املشرتك بني البلدين

مفوضية االنتخابات
 تصـادق عـلـى منـح إجـازة تـأسيـس

 حلزبني جديدين

قضاء »بردرش«
 حيكم عىل رجل دين »مثري للجدل« 

بالسجن ثالثة أشهر

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مكتب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلية، 
عن ضب�ط 202 حالة فس�اد اداري ومايل يف دوائر 
الوزارة ببغداد خالل ش�هر أيار م�ن العام الجاري 
2017.وذكر تقرير مديرية تفتيش بغداد لشهر أيار 
بحس�ب بيان للمكتب تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »املديرية تمكنت خالل الشهر من 

اكتش�اف 187 حالة فساد اداري و 15 حالة فساد 
مايل يف دوائر ومفاصل الوزارة ببغداد«.

وأضاف التقرير، أن »مؤرشات الفس�اد االداري 
التي تم ضبطها كانت 125 حالة اهمال و 32 حالة 
تزوي�ر و 21 حالة اس�تغالل وظيف�ي و 6 حاالت 
س�وء استخدام سلطة و 3 حاالت ضبطية«، مبينا 
»أما مؤرشات الفس�اد املايل املكتش�فة فكانت 10 
حاالت رش�وة و 4 حاالت هدر بامل�ال العام وحالة 

اخت�الس واحدة«.وأش�ار إىل، أن »حاالت الفس�اد 
االداري وامل�ايل الت�ي تم اكتش�افها ج�اءت نتيجة 
االعمال التدقيقية والتفتيش�ية التي نفذتها لجان 

ومفارز مديرية تفتيش بغداد«.
وب�ن التقري�ر، أن »ع�دد الج�والت والزيارات 
التفتيشية التي نفذتها املديرية خالل الشهر بلغت 
161 جولة وزيارة تفتيشية، فيما بلغ عدد اللجنة 

التدقيقة املشكلة واملنفذة 31 لجنة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة النائب 
زان�ة س�عيد، أمس الثالث�اء، ان قان�ون مفوضية 
االنتخابات يس�مح العضائها بالرتشح ملرة ثانية، 
مش�ريا اىل ان س�حب الثقة عن املفوضية الحالية 
هو »الس�بيل الوحيد« الس�قاط حق اعضائها من 

الرتشح لدورة جديدة.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« عن س�عيد 
قول�ه، إن »قان�ون مفوضي�ة االنتخابات يس�مح 

العضائها الس�ابقن بالرتش�ح لدورة ثانية ونحن 
ال نس�تطيع منهم من الرتشح«، مبينا ان »سحب 
الثق�ة عن املفوضي�ة الحالية هو الس�بيل الوحيد 
الس�قاط حق اعضائها من الرتشح لدورة جديدة، 
كون االقالة وس�حب الثقة تعترب عقوبة وأحد اهم 
رشوط الرتشح للمفوضية هو عدم وجود عقوبات 

عىل املرشحن ضمن عملهم«.
واكد سعيد، ان »لجنة الخرباء بصدد الذهاب اىل 
املرحل�ة النهائية من عمليات الفرز للمرش�حن«، 
الفت�ا اىل انه »من بن املتقدمن ال�� 116 الذين تم 

ترش�حهم اىل املرحلة الثانية خمس�ة اس�ماء من 
املفوضية الحالية اضافة اىل عدد كبري من موظفيها 
وهم يتنافس�ون شانهم شان باقي املتقدمن دون 

اي فروقات او تمييز«. 
وكان النائ�ب ع�ن كتلة األح�رار النيابية مازن 
املازن�ي أك�د، االثن�ن )8 أي�ار 2017(، أن تغي�ري 
املفوضي�ة املس�تقلة لالنتخاب�ات ال يمث�ل مطلبا 
ألعض�اء من الربمل�ان فقط بل أصب�ح جماهرييا، 
مشريا اىل انه يف حال لم يحسم أمر املفوضية داخل 

الربملان قد يكون هناك حراك شعبي كبري.

نائب: قانون مفوضية االنتخابات يسمح ألعضائها بالرتشح مرة ثانية

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مكت�ب مفتش ع�ام وزارة 
الصح�ة، أم�س الثالث�اء، عن ضبط 
االدوي�ة  م�ن  طن�ا   30 ومص�ادرة 
املهربة يف مخزن وهم�ي بالنهروان، 
فيما اش�ار اىل انه س�وف يت�م إتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفن.
وقال املفتش العام بالوزارة أحمد 

الس�اعدي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه انه »تم ضبط 
األدوي�ة  م�ن  طن�ا   30 ومص�ادرة 
املهرب�ة املخالفة لل�رشوط الصحية 
والقانونية يف مخزن وهمي بمنطقة 
النهروان جن�وب رشق بغداد«، مبينا 
ان »ذل�ك ج�اء بع�د ورود معلومات 
عن املخزن، حيث تم ضبطه من قبل 
فرقنا التفتيشية من قسم املؤسسات 

الصحي�ة غ�ري الحكومي�ة بالتعاون 
م�ع وكال�ة االس�تخبارات الجريمة 

االقتصادية«.
واضاف الس�اعدي ان »املخزن تم 
إغالق�ه بأمر ق�ايض التحقيق وايداع 
األدوي�ة يف وزارة الداخلية«، الفتا اىل 
انه »سيتم إتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفن«.
يذك�ر أن كميات كب�رية من املواد 

الطبي�ة وغريها م�ن املواد والس�لع 
دول  م�ن  الع�راق  تدخ�ل  املتنوع�ة 
يف  تخض�ع  وال  وأجنبي�ة،  عربي�ة 
معظ�م األحيان إىل فحص يؤكد مدى 
صالحيته�ا لالس�تخدام الب�رشي أو 
س�المتها، برغم الجه�ود التي بذلها 
الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعية يف وزارة التخطيط والتعاون 

اإلنمائي بهذا الشأن.

مفتشية الصحة: ضبط ومصادرة 30 طنًا من االدوية املهربة 
يف خمزن ومهي بالنهروان

الداخلية ترصد حوايل »200« حالة فساد اداري
 ومايل بدوائرها خالل آيار
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     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة مس�عود حي�در، أمس 
الثالثاء، ان اللجنة سرتس�ل كتابا اىل مجل�س الوزراء اللغاء 
االستقطاعات من رواتب املوظفني ضمن املوازنة التكميلية، 
مش�را اىل ان اجم�ايل واردات الدولة العراقي�ة التي هي اعىل 
مم�ا كان موجودا باملوازنة االتحادي�ة اضافة اىل ان تكاليف 
الح�رب ض�د »داع�ش« س�تكون اق�ل بكثر خ�الل املرحلة 
املقبلة.ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« ع�ن حيدر قوله ان 
»هنال�ك تواقيع جمعت م�ن قبل عضو اللجن�ة املالية هيثم 
الجبوري بعد مناقش�ة موضوع مخاطب�ة الحكومة اللغاء 
االس�تقطاعات من رواتب املوظفني داخل اللجنة«، مبينا ان 
»اللجن�ة خالل اجتماعها قررت مخاطبة الحكومة الخذ هذا 

املقرتح بنظر االعتبار ضمن املوازنة التكميلية التي نتوقع ان 
تقوم الحكومة بارس�الها اىل مجلس النواب«.واضاف حيدر 
ان »خط�وة اللجن�ة املالية ج�اءت بناءا عىل دراس�ة اجمايل 
واردات الدول�ة العراقي�ة التي ه�ي اعىل مم�ا كان موجودا 
باملوازنة االتحادية، مما يسمح برفع هذه االعباء عن كاهل 
املوظف�ني«، الفتا اىل ان »االمر االخر يرتبط باملبالغ التي كان 
يحتاجها العراق خالل مع�ارك التحرير للمناطق من تنظيم 
داعش التي ستكون اقل بكثر خالل الفرتة املقبلة مما كانت 
عليه بالعام املايض او خالل الس�تة اش�هر املاضية مع قرب 
انته�اء املعارك«.واك�د حي�در ان »اللجنة املالية س�تخاطب 
هيئة رئاسة مجلس النواب لتقوم بدورها وضمن السياقات 
االدارية بمخاطب�ة مجلس الوزراء الدراج هذا املقرتح ضمن 

مراحل اعدادها للموازنة التكميلية«.

املالية الربملانية تعتزم خماطبة احلكومة لـ »إلغاء« استقطاعات رواتب املوظفني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عرب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
أمس الثالثاء، عن أس�فه للتوترات الحاصلة 
ب�ني االمارات والس�عودية والبحرين ومرص 
م�ع قطر، فيما اتخذ مجلس الوزراء قرارات 
عدة، من بينها تغير أسماء محافظات كان 

قد وضعها نظام املقبور صدام حسني.
الصحف�ي  العب�ادي يف مؤتم�ره  وق�ال 
األس�بوعي، ان�ه »نأس�ف للخالف�ات الت�ي 
عصفت باملنطقة مؤخراً«، مردفاً بالقول ان 
»دول املنطقة ايقن�ت ان ال دولة بمعزل عن 

خطر اإلرهاب«.
وابدى العبادي اس�تعداد العراق للتعاون 
م�ع »اية دولة تريد القض�اء عىل اإلرهاب«، 
منوه�ا اىل »اإلره�اب ال يس�تهدف جه�ة او 
طائفة بعينها بل يس�عى الستهداف الحياة 

بأشكالها كافة«.
واس�تطرد رئيس مجلس الوزراء بالقول 
ان »الع�راق والكويت نجحا يف إعادة التوازن 

لحل املشكالت العالقة بينهما«.
وقال رئي�س مجلس ال�وزراء ان القوات 
العراقية والحش�د الش�عبي دخل�ت مرحلة 
العراقي�ة  الح�دود  الس�يطرة ع�ىل  ف�رض 

السورية.
وقال العبادي »نحن اآلن بدور الس�يطرة 
عىل الحدود العراقية السورية«، مضيفاً انه 
»لن ُيس�مح ألحد بتجاوز الح�دود العراقية 

السورية«.
وتابع ان »العراق ال يريد الدخول بنزاع يف 
داخل األرايض السورية«، الفتاً إىل أن القوات 
األمنية مس�تمرة يف عملياتها لحماية غربي 

االنبار واحباط أي تعرض لداعش.
وأعلن رئيس الوزراء قرب افتتاح جامعة 
املوص�ل، مؤكداً ع�ودة الحي�اة الطبيعية إىل 
الس�احل األيرس من املوصل، فيما أش�ار إىل 
التنس�يق مع املس�ؤولني يف كردس�تان عىل 

حفظ األمن وإدامة التعاون ضد »داعش«.
وقال العبادي إن »الحياة الطبيعية عادت 
إىل الجانب األيرس من املوصل بشكل كامل«، 
متابعاً »أبرش طلبة محافظة نينوى بافتتاح 

جامعة املوصل قريبا«.
وعد العبادي، أن »حماية املدنيني والقوات 

التحري�ر«،  عملي�ات  يف  أولوي�ة  املش�رتكة 
مضيف�اً أن الحكومة تعمل »بالتنس�يق مع 
املس�ؤولني يف كردس�تان ع�ىل حف�ظ األمن 

وإدامة التعاون لدحر داعش اإلرهابي«.
وتخوض القوات األمنية منذ نحو س�بعة 
أش�هر معارك محتدم�ة يف محافظة نينوى 
لتحريره�ا م�ن س�يطرة تنظي�م »داعش«، 

أفضت إىل تحرير الس�احل األيرس للموصل، 
يف حني م�ا زال التنظيم يس�يطر عىل بعض 

مناطق الساحل األيمن.
يف غض�ون ذل�ك، عق�د مجلس ال�وزراء 
جلس�ته االعتيادية برئاس�ة رئيس مجلس 

الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وج�رى خ�الل الجلس�ة التصوي�ت عىل 

انش�اء مصنع انتاج البطاق�ات والجوازات 
امللحق بمرشوع البطاقة الوطنية املوحدة.

كما تم التصويت ع�ىل مجموعة قرارات 
، وه�ي اكم�ال  الجان�ب الصح�ي  تخ�ص 
مرشوع بناية الثالس�يميا يف مستشفى ابن 
البلدي استثناًء من قرار مجلس الوزراء رقم 
347 لس�نة 2015 باعتب�اره من املش�اريع 

السرتاتيجية املهمة ضمن الرقعة الجغراقية 
لدائرة صحة بغداد.

وواف�ق املجل�س ع�ىل اكم�ال م�رشوع 
مستشفى قضاء الدجيل سعة 40 رسيرا.

وتم التصويت عىل مرشوع قانون فحص 
فروس العوز املناعي البرشي.

كما تم تقديم تعديل عىل مرشوع قانون 

مجلس الدولة.
وتم التصوي�ت ايضا عىل مرشوع قانون 
تبديل اسم محافظتي القادسية والتأميم اىل 

محافظتي الديوانية وكركوك.
وناقش مجلس ال�وزراء متطلبات وزارة 
الدف�اع اضاف�ة اىل املوازن�ة التكميلية لعام 

2017 ومستحقات املقاولني.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

زار عمار الحكي�م رئيس التحالف 
الوطن�ي عىل رأس وفد من التحالف يف 
زيارته إىل الكويت ع�دداً من الدواوين 
الخليجي�ة يف الدول�ة الش�قيقة، فيما 
استمر برشح الوضع العراقي الداخيل 
للكويت، فضالً عن عقد لقاء موس�ع 
مع مبعوث الرئي�س األمركي دونالد 

ترامب إىل املنطقة.
التحال�ف  لرئاس�ة  بي�ان  وذك�ر 
الوطن�ي تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »الس�يد عمار الحكيم 
بني خ�الل زيارت�ه الدواوي�ن ولقائه 
السياس�ة  الكويتي�ة  بالفاعلي�ات 
واالجتماعية واالقتصادية والعشائرية 
اهمية هذه املجال�س ومخرجاتها يف 
مناقش�ة الش�أن العام والهم العربي 
م�ن  بع�ض  موضح�ا  واالس�المي«، 
اوض�اع العراق الت�ي يح�اول االعالم 

تشويهها او تشويشها. 
واض�اف بيان التحال�ق أن الحكيم 
أطل�ع الحارضي�ن عىل الجه�د الكبر 
الذي بذل�ه الع�راق يف مواجهة داعش 
االرهاب�ي والف�رق بني حزي�ران عام 
 ، 2014 وب�ني حزي�ران ع�ام 2017 
حيث تمك�ن العراق م�ن دحر داعش 
من ح�دود بغداد اىل الح�دود العراقية 

السورية«.
واش�ار الحكي�م، بحس�ب البيان، 
الع�راق  بذل�ه  ال�ذي  »الجه�د  ان  اىل 
كان بالنياب�ة ع�ن الجمي�ع ويرصف 
يف خان�ة االم�ان الذي تش�عر به دول 
املنطق�ة والعالم »، مش�ددا عىل ان » 
ام�ن الجميع يب�دأ بمس�اعدة العراق 
عىل القضاء بشكل نهائي عىل داعش 

عسكريا وفكريا«.

وع�ن الواق�ع الس�يايس لف�ت اىل 
ان« العراقي�ني توحدوا بوجه االرهاب 
وعازمون عىل اس�تثمار هذه الوحدة 
يف بناء الع�راق واملدن املح�ررة ومدن 

املحررين املضحني« .
واع�رب الحكي�م ع�ن قلق�ه ازاء 

التوتر يف دول الخليج.
لرئاس�ة  منفص�ل  بي�ان  ونق�ل 

التحال�ف الوطني عن الحكيم القول » 
نتابع باهتمام بالغ، التطورات األخرة 
التي تش�هدها منطقة الخليج، وتوتر 
العالقة ب�ني األش�قاء يف دول مجلس 
التع�اون الخليجي الت�ي ال تخدم أمن 

واستقرار املنطقة«.
واضاف » إننا إذ نعرب عن قلقنا إزاء 
هذه التطورات نش�عر ونحن نخوض 

معرك�ة رشس�ة ض�د اإلره�اب، فأن 
املنطقة ال تتحم�ل مثل هكذا تصعيد، 
فضال عن أنه يحبط الجهود املشرتكة 

ملحاربة اإلرهاب«.
وج�دد الحكيم دعوته لدول الجوار 
اإلقليم�ي إىل طاول�ة الحوار املش�رتك 
الهم�وم والهواجس والوصول  لطرح 
إىل صي�غ توافقي�ة لح�ل االختالف�ات 

ب�ني األش�قاء واألصدق�اء »، مذك�راً 
عمقه�ا  ب�كل  األخوي�ة  بالرواب�ط   «
التاريخي لتكون منطلقا لرأب الصدع 

وحل اإلشكاالت بني األشقاء«.
يش�ار اىل ان الس�عودية واالمارات 
وم�رص وليبي�ا واليم�ن ودول اخرى 
قطع�ت ام�س عالقاته�ا م�ع قط�ر 
واتهمتها بمساندة االرهاب ، وفرضت 

عليها عقوبات بس�بب مواقفها حيال 
التطورات يف املنطقة.

يف غضون ذلك، أكد رئيس التحالف 
الوطني ان العراق س�يفاجئ أشقاءه 

العرب بمستقبله بعد مللمة جراحه.
التحال�ف  لرئاس�ة  بي�ان  ونق�ل 
الوطن�ي ع�ن الحكي�م الق�ول خالل 
لقائه عدد م�ن الصحفيني الكويتيني 

أن »زيارتنا اىل دولة الكويت الشقيقة 
تأت�ي لبح�ث العالق�ات الثنائي�ة بني 
الع�راق والكوي�ت والط�الع القيادات 
الكويتية عىل جهود مكافحة اإلرهاب 
والعمليات العسكرية السيما يف عموم 

نينوى«.
كما أش�اد ب� »األدوار التي لعبتها 
الكوي�ت يف دع�م العراق بعد س�قوط 
النظ�ام البائ�د »،مبين�اً ان » الع�راق 
سيفاجئ أش�قاءه العرب بمستقبله 
بعد أن يلملم جراحه ويعطي نموذجا 

للقدرة عىل التعايش ».
كم�ا أك�د الحكي�م ع�ىل »ح�رص 
الع�راق ع�ىل بن�اء أفض�ل العالق�ات 

الدولية واإلقليمية«.
خ�الل،  الحكي�م  ج�دد  ذل�ك،  إىل 
اس�تقباله مبعوث الرئي�س االمريكي 
تأجي�ل  ترام�ب رفض�ه ألي  دونال�د 
التوقيت�ات  ومخالف�ة  لالنتخاب�ات 
خ�الل  الحكي�م  الدس�تورية.وقال 
اس�تقباله بريت ماكغ�ورك أن العراق 
يسعى لتعزيز الديمقراطية من خالل 
اإلرساع يف ترشيع قان�ون االنتخابات 
واختيار مفوضية جديدة لالنتخابات.

وت�م خ�الل اللقاء بح�ث تطورات 
األوضاع السياسية واألمنية يف العراق 
واملنطقة، والتأكيد عىل رضورة امليض 
بمرشوع التس�وية الوطنية مع قرب 
االنتص�ار النهائ�ي ع�ىل داعش.م�ن 
جانبه، أكد املبعوث األمريكي استمرار 
دع�م واش�نطن للع�راق يف حربه ضد 
داع�ش والتزامه�ا بتطبي�ق اتفاقي�ة 
وتفعيله�ا«،  االس�رتاتيجي  التع�اون 
كما أعرب عن »سعادته باالنتصارات 
املتحقق�ة عىل أيدي الق�وات العراقية 
داع�ش  عصاب�ات  ض�د  حربه�ا  يف 

اإلرهابية.

جملس الوزراء اختذ قرارات بشأن إكمال املستشفيات وبناء مصنع إلنتاج البطاقة املوحدة واجلوازات

العراق »ينأى« بنفسه عن خالفات املنطقة

طالب دول اجلوار بـ »التوحد« يف مواجهة اإلرهاب ورفض تأجيل االنتخابات

التحالف يف جولته اخلارجية: العراق سيفاجئ العرب بعد »داعش«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت قوات الحشد الشعبي، أمس الثالثاء، 
استعادة السيطرة على عدة مناطق وقرى في 
قض�اء البعاج بالق�رب من الح�دود العراقية 
الس�ورية، وقصف أهداف لتنظي�م »داعش«، 
فيم�ا اعلن االمي�ن العام لمنظمة ب�در هادي 
العامري ع�ن تحرير كافة القرى غرب البعاج 

الى الحدود الدولية.
وأفاد إعالم الحشد الشعبي في بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، بأن القوات 
حررت مجمعي الحمدانية والخبازة السكنيين 
وقرى تل مس�عدة وأم ضباع والسادة الزوبع 
وثري االويسط ووسمي المروكي وطوال في 
قضاء البعاج وأجلت عشرات العائالت منها«.

وأضاف البيان أن »ألوية الحش�د الش�عبي 
أنقذت 50 عائلة من س�يطرة داعش في قرى 

المحور الجنوبي لقضاء البعاج«.
وتاب�ع أن »طائ�رات االس�تطالع رص�دت 
ه�روب عناصر داعش من ق�رى جنوب غرب 

البع�اج باتج�اه الح�دود الس�ورية، وحق�ق 
طي�ران الجيش إصابات مباش�رة أثناء تعقب 
الفاري�ن منهم«، مش�يراً إل�ى أن »الل�واء 13 
من الحشد س�يطر على معمل للتفخيخ داخل 
مجمع الخبازة الس�كني يحوي على عشرات 

العبوات الناسفة ومواد تفجير مختلفة«.
وقد اعلن االمي�ن العام لمنظمة بدر هادي 
العامري ع�ن تحرير كافة القرى غرب البعاج 
الى الحدود الدولية، فيما اشار الى ان عمليات 

محمد رسول الله شارفت على نهايتها.
وقال العامري ان »ابطال الحش�د الشعبي 
تمكن�وا م�ن تحري�ر كافة قرى غ�رب البعاج 
الى الحدود الدولية«، مبين�ا ان »هذه القوات 

طهرت 12 الف كم2 غرب نينوى«.
واض�اف العامري انه »ت�م تطهير قضائي 
الحض�ر والبعاج وتطهير ناحيتي�ن القيروان 
والقحطاني�ة ومجمع�ات كبي�رة تص�ل ال�ى 
اكثر م�ن 12 مجمعا س�كنيا منها ت�ل البنات 
وتل القص�ب والعدنانية وكوج�و ومجمعات 
الصكار والرسالة والحمدانية ومئات القرى«، 

مش�يرا الى ان�ه »بذلك تكون عملي�ات محمد 
رسول الله على مشارف نهايتها«.

وتابع ان�ه »تم اس�تقبال عش�رات االالف 
م�ن النازحي�ن«، الفتا الى ان »ابطال الحش�د 
يهدون هذا النصر الى المرجعية الدينية العليا 
وعوائ�ل الش�هداء والمضحي�ن وباق�ي ابناء 

الشعب العراقي«.
وكانت ألوية الحش�د الش�عبي قد تحركت 
بإس�ناد طي�ران الجي�ش بعمليات عس�كرية 
واسعة الستكمال تحرير المجمعات السكنية 
و الق�رى الواقعة جنوب غرب قض�اء البعاج 
بمحوري�ن جن�وب و جن�وب غ�رب باتج�اه 

الحدود العراقية السورية.
االندف�اع  م�ن  المزي�د  االه�داف  وحق�ق 
والسيطرة بإتجاه جنوب البعاج وغربه نحو 
الح�دود العراقية الس�ورية، وتوفير اإلس�ناد 
لقطع�ات الحش�د الت�ي تتولى مهم�ة تحرير 

وتأمين الحدود جنوبا باتجاه القائم.
وت�م تحري�ر 3 مجمع�ات س�كنية مع 17 
قري�ة من س�يطرة »داعش«، و ه�ي »مجمع 

الخبازة الس�كني – مجمع الحمدانية السكني 
– مجمع الرس�الة الجنوبي«، أما القرى فهي 
»ثري األويس�ط _ ام ضباع – الس�ادة الزوبع 
_تل مس�عدة _ طوال _ البهي�ري _ ال بو محل 
ال�رواي _ الف�وارات _ ت�ل الري�م _ وس�مي 
المروك�ي _ النمل�ة – والدوي�م _ الصالحية – 

الجاير – حسنان _ ام خراب _ ابو راسين«.
وخس�ر »داعش« جراء هذه العمليات 47 
عنصراً، وتم السيطرة على )إسعاف( مفخخة 
في مجمع الحمدانية، وتحطيم دفاعات داعش 
غ�رب البعاج ف�ي مناط�ق محاذي�ة للحدود، 
والس�يطرة عل�ى مق�رات داعش ف�ي القرى 

والمجمعات التي ُحررت.
بدوره، أنجز الجهد الهندسي فتح السواتر 
الترابي�ة والط�رق وتنظي�م تق�دم القطعات 
باتج�اه ق�رى جنوب وغ�رب البع�اج وكذلك 
عمليات التحصين وتثبي�ت النقاط في القرى 
المحررة.كم�ا واصلت فرق هندس�ة الميدان 
وكذل�ك  المح�ررة  الق�رى  تطهي�ر  عملي�ات 

المجمعات السكنية.

شارف على االنتهاء من تطهري »البعاج« وأنقذ عائالت اختذها »داعش« دروعًا بشرية

احلشد الشعبي حيرر 12 ألف كم عىل حدود العراق مع سوريا
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على  العامليلة  األفعلال  ردود  تسلارعت 
قلرار اململكلة العربية السلعودية واإلمارات 
والبحرين عى قطع العالقات الدبلوماسلية 
ملع دولة قطر، إذ بدأ حراك دبلومايس عاملي 

الحتواء الزلزال الخليجي.
فقد بادرت العديد من دول العالم بإصدار 
مواقلف تدعلو إىل الحلوار ملن أجلل إيجاد 
حل لألزملة الخليجية، التي بلدأت بقرصنة 
حسلاب وكاللة األنبلاء القطرية الرسلمية 
ونلر ترصيلح ألمري قطر الشليخ تميم بن 
حملد آل ثانلي قبل أسلبوعني، وبلدء حملة 
إعالميلة هجومية ضد قطر اختتمت بإعالن 
قلرار املقاطعة، عى الرغم ملن إصدار قطر 
نفياً رسمياً للترصيح وشكلت لجنة تحقيق 
تشلارك فيهلا دول كربى حلول الجهة التي 

اخرتقت موقع وكالة األنباء القطرية.
قطر من جانبها؛ أعلنت عى لسلان وزير 
خارجيتها الشليخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، أن اسرتاتيجيتها يف التعامل مع األزمة 
هو الحلوار من أجلل إيجاد حلل، بعيداً عن 
التصعيلد املقابل. وتطبيقاً لذللك ولتوضيح 
املوقلف القطلري؛ أجلرى وزيلر الخارجية 
القطري مباحثلات هاتفية، ملع نظرائه يف 
تسلع دول. وقاللت وكالة األنبلاء القطرية 
إنله جرى خالل االتصلاالت »بحث العالقات 
الثنائية وسلبل دعمها وتعزيزها، إضافة إىل 
مناقشلة األوضلاع والتطلورات األخرية بني 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.

وأجرى وزير الخارجية القطري اتصاالت 
هاتفية ملع كل من نظريه التونيس خميس 
الجهينلاوي، والسلوداني إبراهيلم غنلدور، 
والجزائلري عبلد القادر مسلاهل، واملغربي 
نلارص بوريطلة، ورستلاج عزيز مستشلار 

رئيس وزراء باكستان للشؤون الخارجية.
كملا تلقلى محملد بلن عبلد الرحملن، 
اتصلاالت هاتفية من كل من نظريه الرويس 
سلريغي الفلروف، واإليرانلي محملد جواد 

ظريلف، والرسيالنكلي رايف كارونوناياكي، 
واملاليزي الداتو رسي حنيفة حاج أمان.

ويف السياق ذاته، أجرى الرئيس السوداني، 
عمر البشلري، اتصاالً هاتفياً ملع أمري دولة 
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

»بشأن احتواء األزمة الخليجية«.
ونقلت وكالة األنباء السلودانية الرسمية 
)سلونا(، أن أمري دولة الكويت أبلغ البشلري 
أنه »سليغادر إىل اململكة العربية السلعودية 
ملقابللة العاهل السلعودي امللك سللمان بن 
عبلد العزيلز«. وأضافلت أن أملري الكويلت 
»يقوم بمسلاٍع الحتواء األزمة مع دولة قطر 
ومحاولة ترتيب البيت العربي؛ درءاً للمخاطر 

التي تحيط بالعاملني العربي واإلسالمي«.
وتأتي املباحثات الهاتفية بعد ساعات من 
إعالن السعودية واإلمارات والبحرين ومرص 
قطلع العالقات الدبلوماسلية ملع قطر، يف 
أسوأ صدع تشلهده املنطقة منذ سنوات، يف 
حني لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت 

وسلطنة عمان عالقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطلر االتهاملات املوجهلة إليها، 
وقالت إنها تواجه حمللة افرتاءات وأكاذيب 
وصللت لحد الفربكة الكامللة؛ بهدف فرض 
الوصايلة عليهلا والضغلط عليهلا لتتنازل 
عن قرارها الوطني. بلدوره، أعرب الرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغان يف اتصال هاتفي 

مع أمري قطر الشليخ تميم بن حمد آل ثاني 
علن تضامن بلالده ملع دولة قطلر يف ظل 

األزمة املتفاقمة مع بعض دول الخليج.
وذكرت مصلادر متطابقة قطرية تركية 
أن أردوغان أجرى اتصلاالت هاتفية مع كل 
ملن أمري قطر وملك السلعودية سللمان بن 
عبلد العزيلز وأملري الكويت الشليخ صباح 
األحمد الصباح. بدورها؛ قالت وكالة األنباء 
السلعودية الرسلمية: إن »خلادم الحرملني 
الريفلني تلّقى اتصلاالً هاتفياً من الرئيس 
أردوغان، جرى خالله اسلتعراض العالقات 
الثنائيلة بلني البلديلن، وسلبل تطويرها يف 
مختلف املجلاالت، إىل جانلب بحث تطورات 

األوضاع يف منطقة الرق األوسط«.
القطريلة،  األنبلاء  كملا ذكلرت وكاللة 
إن الشليخ تميلم تلّقلى اتصلاالً هاتفياً من 
أردوغلان، بحثا خاللله »تطلّورات األحداث 
يف منطقلة الخليج، وعدداً ملن القضايا ذات 
االهتمام املشلرتك«. وأعلرب الرئيس الرتكي 
–بحسلب الوكاللة القطرية- علن »تضامن 
تركيا مع دولة قطر، يف ظل األزمة املتفاقمة 
مع بعلض دول الخليلج«. وأبلدى أردوغان 
تعاون بالده »بكافة السبل الكفيلة والجهود 
املبذوللة للعملل على رأب الصلدع وتجاوز 

الخالفات«.
كملا أّكلدت وزارة الخارجيلة الكويتيلة 

حرصها عى حل األزمات يف املنطقة من خالل 
الحلوار املبارش، ال سليما األزملة الخليجية 
األخلرية، مشلرية إىل أنهلا تواصلل نهجهلا 
القائم عى »االعتدال واالتزان« تجاه قضايا 
املنطقلة. وقلال مسلاعد وزيلر الخارجية، 
السفري الشليخ أحمد نارص املحمد الصباح، 
إن دوللة الكويت تواصلل نهجها القائم عى 
»االعتلدال واالتزان« تجلاه قضايا املنطقة، 
مؤكلداً حرص بلالده عى حلل األزمات من 
خلالل الحوار املبارش، بحسلب وكالة األنباء 
أحملد  الشليخ  )كونا(.وأضلاف  الكويتيلة 
النلارص للصحفيلني، على هاملش الغبقة 
السلنوية التي أقامها، مسلاء االثنني، وزير 
الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، 
عى رشف السلفراء األجانب املعتمدين لدى 
دولة الكويلت، أن دولة الكويت »تقوم دائماً 
بدورها املبني على االعتدال واالتزان، وجلب 
الجميع إىل طاولة الحلوار يف كل األمور التي 
طرأت وقد تطرأ يف املنطقة«. ورداً عى سؤال 
عن وجود وسلاطة كويتية بني دول مجلس 
التعلاون الخليجي وقطر، أّكد الشليخ أحمد 
النارص سلعي دولة الكويت إىل تعزيز أوارص 
التعلاون بني مختللف دول العالم واملنطقة.

وكان أمري البالد، الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح، قد تلّقى الثالثاء، رسلالة شلفوية 
من العاهل السلعودي، امللك سللمان بن عبد 
العزيلز، نقلها األمري خالد بن فيصل بن عبد 
العزيلز، مستشلار يف الديون امللكلي، تتعلّق 
بالعالقات األخويلة بني البلديلن، والقضايا 
ذات االهتملام املشلرتك، وآخر املسلتجدات 
عى السلاحتني اإلقليميلة والدولية. ويف أول 
تعليلق له عى األزمة القطريلة، أكد الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب أنه لن يتسلامح مع 
تمويل األيديولوجيا املطرفة.وكتب يف تغريدة 
على حسلابه يف موقلع »تويلرت«: »خلالل 
زيارتي األخرية إىل الرق األوسط، أكدت أنه 
لن يكلون ممكنا أن يكون هنلاك أي تمويل 
لأليديوحيلا الراديكاليلة بعلد اآلن. وأشلار 

الزعماء إىل قطر - انظروا!«

أردوغان يتضامن مع الدوحة.. والكويت تقود حراكًا لنزع الفتيل

زلزال اخلليج يتسع: املزيد من إجراءات »املقاطعة« ضد قطر

جمموعات »سوريا الديمقراطية« تطلق معركة حترير الرقة

        بغداد / المستقبل العراقي

كشلف موقلع »ويكيليكس« عن علم وزيلرة الخارجية 
األمريكية السلابقة، هيالري كلينتلون، بالدعم املايل املقدم 

من قبل قطر والسعودية لإلرهابيني يف سوريا والعراق.
وقلال املوقع، يف تدوينة له عرب تويرت، إنه اسلتند يف ذلك 
إىل بريلد كلينتلون اإللكرتونلي، مستشلهداً برسلالة منها 
مؤرخلة بتاريلخ 17 أب 2014، موجهلة إىل مديلر حملتها 
االنتخابية الرئاسلية، جون بودستا، تبلغه فيها عن الوضع 
يف سلوريا والعراق، واحتماالت اللرصاع مع تنظيم »داعش 
اإلرهابلي« يف البلديلن. وجلاء يف نص رسلالة كلينتون: »يف 
الوقت الذي تميض فيه قدما هذه العملية العسكرية وشبه 
العسكرية، فمن الرضوري استخدام أصولنا الدبلوماسية، 
واالسلتخباراتية التقليدية من أجل ممارسلة الضغط عى 
الحكومتني القطرية والسلعودية اللتني تقدمان دعما ماليا 
لتنظيلم داعلش الوحيش ومجموعلات تكفرييلة أخرى يف 
املنطقة«. الجدير بالذكر، أن السعودية والبحرين واإلمارات 
ومرص واليملن والحكوملة املؤقتة الليبية وجلزر املالديف 
وموريشيوس، أعلنت قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر 
بالتزامن مع اتهامها بدعم اإلرهاب والجماعات التكفريية، 

وسياساتها العدائية وتدخلها يف شؤون الدول العربية.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا األمري زيد بن رعد الحسلني، أكرب مسلؤول لحقوق 
اإلنسلان باألمم املتحلدة، أمس الثالثلاء، إىل إنهاء االحتالل 
اإلرسائييل لألرايض الفلسلطينية، مشددا عى أنه »سيكون 

يف مصلحة الطرفني بعد 50 عاما من العداوة«.
وأضاف األمري زيد، يف كلمة بافتتاح جلسة تستمر ثالثة 
أسلابيع ملجلس حقوق اإلنسلان، إن الشلعب الفلسطيني 
يحيي ذكرى »نصف قرن من املعاناة الشديدة يف ظل احتالل 

بالقوة العسكرية«.
وتابلع أن »اإلرسائيليني أيضا، يسلتحقون الحماية من 
العنف«، حسلب تعبريه، مربزا: »استمرار االحتالل ال يعني 

سوى إطالة األلم الشديد للشعبني«.
وأشار املتحدث ذاته، يف سياق آخر، إىل أن عاملني باألمم 
املتحلدة أبلغوا، أمس االثنني، عن مقتلل 163 مدنيا عراقيا 
برصاص تنظيم »داعش« يف غرب مدينة املوصل العراقية يف 

أول يونيو/ حزيران »ملنعهم من الفرار«.
ومن املقرر أن تلقي السلفرية األمريكية باألمم املتحدة، 

نيكي هييل، كلمة أمام املجلس اليوم. 

»ويكيليكس«: كلينتون كانت تعلم 
بدعم قطر والسعودية لـ »داعش«

مسؤول كبري باألمم املتحدة: جيب إهناء 
االحتالل اإلرسائييل 

       بغداد / المستقبل العراقي

اكلد رئيس بلدية لندن صادق خلان انه لن يدع 
»دوناللد تراملب يلزرع االنقسلام يف مجتمعاتنا« 
بعدملا اتهمله الرئيس االمريكي علرب موقع تويرت 

باالستخفاف بالتهديد االرهابي.
وقال رئيس البلدية املسللم لشلبكة بي بي يس 
»البعلض يتغذى ملن الخالف واالنقسلام. لن ندع 
دونالد ترامب يزرع االنقسلام يف مجتمعاتنا« بعد 

اعتداء مساء السبت يف العاصمة الربيطانية.
ورصح ايضلا لشلبكة سلكاي نيلوز »ليلس 
دوناللد  تللللغريلدات  على  لللرد  وقلت  للدي 
تراملللللللب«، مضيفا »الحق ان لدي أمللللورا 

أفضل وأكثر أهمللللية أهتم بها«.
وجلدد تراملب انتقاداتله لرئيلس بلديلة لندن 
صادق خان للمرة الثانية يف الل48 ساعة التي تلت 

االعتداء االرهابي يف العاصمة الربيطانية.
وكتلب ترامب »علذر مثري للشلفقة من رئيس 
بلدية لندن صادق خان الذي اضطر اليجاد تفسري 
رسيلع لترصيحله +ال داعلي للقلق+. ان وسلائل 
االعلالم التقليديلة تعملل جاهلدة لتسلويق هذه 

الرواية«. 
وكان خان يشري بترصيحه هذا اىل وجود اعداد 
كربى من الرطة يف لندن فيما فرسها ترامب عى 

انها تقليل من شأن التهديد االرهابي.
وقد رصح خلان لهيئة االذاعة الربيطانية غداة 

اعتداءات لندن »سلرتون انتشلارا معززا للرطة 
اليوم، بما يشمل عنارص رشطة مسلحني وآخرين 
يف بلزات« داعيا اىل الهدوء. وقلال »ليس هناك من 

داع للقلق ازاء هذا االمر«.
وسلارع تراملب اىل اتهلام رئيس بلديلة لندن 

بالتقليل من شأن التهديد االرهابي.
وكتب يف تغريدة »قتل سبعة عى األقل وأصيب 
48 آخلرون يف هجوم ارهابي ورئيلس بلدية لندن 

يقول+ال داعي للقلق+«.
وأكدت رئيسلة اللوزراء الربيطانية ترييزا ماي 
االثنلني دعمهلا لخان. وقاللت يف مؤتملر صحايف 
»اعتقلد ان صلادق خلان يقلوم بعمل جيلد ومن 

الخطأ قول العكس«.

        بغداد / المستقبل العراقي

حلذر وزيلر الخارجيلة األملانلي 
زيغمار غابريل أمس الثالثاء، يف حوار 
ملع إذاعلة أملانيلا من »السلقوط يف 
األوهام«، وذلك عى خلفية الخالفات 
بلني برلني وأنقلرة التي للن تل«ُتحل 
بني عشية وضحاها«، لوجود »أمور  

ال بد من تغيريها«.
وذكلر غابريلل أنله تبلني لله أن 
مأزومة،  األملانية-الرتكية  »العالقات 
ليس فقط بسلبب قاعدة إنجرليك«. 
وبلاءت محاوللة غابريلل  لتسلوية 

الخالف ملع تركيا بالفشلل، بعد أن 
أجرى أمس االثنني يف أنقرة محادثات 
مع ممثيل الحكومة الرتكية للحصول 
على حق غلري مقيلد لزيلارة النواب 
األمللان لجنود بالدهلم املتمركزين يف 

قاعدة »إنجرليك« الجوية الرتكية.
وملن املنتظلر أن يصلدر الربملان 
غلدا األربعلاء قراره بشلأن سلحب 
القلوات من إنجرليلك، فيما رصحت 
وزيلرة الدفلاع أرزوال فلون ديرالين 
األمللان  للجنلود  منلح  األردن  أن  إىل 
»حق الضيافلة«. وأعرب غابريل عن 
أسلفه عن وجلود خالفلات كبرية يف 

اللرأي بلني تركيلا وأملانيلا، موضحا 
أن مفهلوم دوللة القانلون يف تركيا 
يختللف تماملا علن مفهلوم أملانيا، 
مؤكلدا أن رشط إعلادة التقارب بني 
البلدين هلو حدوث تقلدم يف قضايا 
املواطنني  القانون وحمايلة  سليادة 
األملان يف تركيا، مثل مراسل صحيفة 
»دي فيللت« األملانية املعتقل يف تركيا 
دينيز يوجيلل. تجدر اإلشلارة إىل أن 
الجيلش األملاني يشلارك بنحو 260 
جنديلا يف املهملة الدوليلة ملكافحلة 
تنظيم »الدولة اإلسلالمية« )داعش( 
يف سلوريا والعلراق بسلت طائلرات 

»تورنلادو«  طلراز  ملن  اسلتطالع 
وطائرة تزويد بالوقلود، انطالقا من 
قاعلدة »إنجرليلك« التابعلة لحللف 
شلمال األطلليس »ناتو«. وبحسلب 
بيانلات الخارجيلة األملانيلة، بلررت 
أنقلرة رفضهلا زيارة وفلد من لجنة 
الدفاع بالربملان األملاني لجنود الجيش 
األملاني املتمركزين يف إنجرليك بسبب 
منلح الحكومة األملانية حلق اللجوء 
تتهمهلم  سلابقني،  أتلراك  لجنلود 
أنقلرة بالتلورط يف محاولة االنقالب 
العسلكري برتكيلا يف شلهر تملوز/

يوليو من العام املايض.

رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب »يزرع االنقسام« 
فـي جمتمعـاتنـا

برلني: العالقات بني أملانيا وتركيا لن تعود إىل طبيعتها 

         بغداد / المستقبل العراقي

قال املرصد السلوري لحقوق اإلنسلان إن قوات سوريا 
الديمقراطيلة بلدأت هجوملا على منطقلة بلرق مدينة 
الرقة الخاضعة لسليطرة تنظيم »داعلش« وتهاجم قاعدة 

عسكرية عى املشارف الشمالية للمدينة.
وقلال راملي عبد الرحمن مديلر املرصلد إن الهجوم بدأ 
فجر الثالثاء. ولم يتسلن الوصول ملسؤولني يف قوات سوريا 

الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة للتعليق.
سلورية  قلوات  ملن  عسلكرية  مصلادر  وكشلفت 
الديمقراطية أن الهجوم عى مدينة الرقة سلينطلق الثالثاء 
لطلرد عنارص تنظيم »داعش« من املدينة التي تعترب معقل 

التنظيم املتطرف يف سورية.
وذكرت نفس املصادر أن الهجوم عى املدينة سيكون من 
سلتة محاور تقوم به قوات سورية الديمقراطية والجيش 
الحلر وقلوات النخبة للسليطرة على املدينة حيلث تتقدم 
قوات النخبة التابعة ألحمد الجربا رئيس االئتالف السلوري 
املعارض السابق من جهة حي املشلب رشق املدينة والجيش 
الحر للواء ثلوار الرقة من محوريلن باتجاه حلي الرميلة 
شمال املدينة حيث تعترب الحي خارصة املدينة لوجود خاليا 
نائملة تتبع للواء ثلوار الرقة بقيادة أبلو عيىس أما محاور 
الفروسية والرومانية والسلباهية والصوامع سوف تتقدم 

قوات سورية الديمقراطية من الجهة الغربية«.
وأضافت أن القوات التي حددت خطوط جبهاتها أنذرت 
املدنيني بالخروج تمهيلداً لقصف مواقع »داعش« حيث تم 
إخالء منطقة بريد الدرعية شلمال املدينة وتعرض عدد من 

مواقع التنظيم يف منطقة الثكنة لقصف غرب املدينة.
وكانلت قلوات عمليلة »غضلب الفلرات« أعلنلت علن 
املرحللة الرابعة التي جلرى يف الل 13 من نيسلان وتمكنت 
فيهلا من تضييق الخنلاق عى تنظيم »داعلش«، وتقليص 
نطاق سليطرته واالقرتاب بشكل أكرب نحو الرقة، يف تمهيد 
لعملية السليطرة عى املدينة التي تهدف إليها قوات سوريا 
الديمقراطيلة منذ بدايلة إطالقها املعركة يف السلادس من 

ترين الثاني.
وباتلت قلوات سلوريا الديمقراطيلة وقلوات النخبلة 
السلورية املدعمتني بالقلات الخاصة األمريكيلة وطائرات 
التحالف الدويل عى مسافة نحو ثالثة كلم من شمال وغرب 
وشلمال غرب مدينة الرقة، وعى مسلافة نحلو 2 كلم من 

رشق املدينة.
وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن تنظيم »داعش« 
عملد إىل تحصني مواقعه يف الفرقة 17 الواقعة إىل الشلمال 
من مدينة الرقة، وعمد عنارصه إىل تمديد أسالك كهربائية 
إىل الفرقة 17، ورجحت املصادر أن التنظيم يعمد الستخدام 

هذه األسالك التي قام بتمديدها يف أغراض عسكرية.
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متديد بيان اكتتاب
رشكة مؤتة للتحويل املايل – مسامهة خاصة

استنادا إىل قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة بجلستها 
املنعقدة بتاريخ 11 / 2 / 2017 واملتضمن زيادة راس مال الرشكة وفق احكام املادة ) 55( 
اوال م�ن قان�ون الرشكات ليصبح راس مال الرشك�ة ) 100000000000 ( مئة مليار دينار 
بدال من خمسة واربعون مليار دينار اي باضافة اسهم جديدة مقدارها ) 55000000000( 
خمس�ة وخمسون مليار سهم وبالنظر لعدم االكتتاب بكامل االسهم املطروحة تقرر تمديد 
بيان االكتتاب ) 60 ( يوم ثانية وفق احكام املادة ) 42 ( من قانون الرشكات وفقا للتفاصيل 

االتية :
عقد تاسيس

رشكة مؤتة للتحويل املايل – مساهمة خاصة
اوال : اسم الرشكة

رشكة مؤتة للتحويل املايل – مساهمة خاصة
ثانيا : مركز الرشكة 

بغ�داد ويج�وز لها ان تفت�ح فروعا له�ا يف داخل وخ�ارج الع�راق بموافقة البن�ك املركزي 
العراقي.

ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل 
املساهمة يف استثمار رؤوس االموال وفق قوانني وتعليمات البنك املركزي العراقي والقوانني 
ذات الصلة يف مجال القيام باعمال رشاء وبيع العمالت سواء اكانت اوراق نقدية او مسكوكات 
اجنبية وبيع ورشاء الصكوك وصكوك املس�افرين واالحتفاظ بحس�ابات بالعمالت االجنبية 
لدى مرصف عراقي مجاز ومصارف خارجية بموافقة البنك املركزي العراقي وتنفيذ الحواالت 
الخارجية لالش�خاص الطبيعي�ني بالعملة االجنبية وبما اليتجاوز املبل�غ املحدد يف تعليمات 
البنك املركزي العراقي الس�ارية املفعول وايداعها يف حس�ابات بأس�م الرشكة داخل وخارج 
العراق لصالح مستفيدين يف الداخل وفقا للضوابط التي يحددها البنك املركزي العراقي وبما 

ينسجم مع الضوابط املقررة يف قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .
وللرشكة فيسبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما ييل :

تملك االموال املنقولة الالزمة لتحقيق نش�اطها ) من وس�ائط نقل مختلفة – وعدد وادوات 
– واالت وغريه�ا ( واج�راء الترصف�ات القانونية عليه�ا وفق القوانني الناف�ذة او التي تحل 

محلها.
تملك االموال املنقولة وغري املنقولة / واجراء كافة الترصفات املسموح بها قانونا عليها .

القيام بكافة املعامالت املالية املسموح بها والتعامل مع كافة املصارف املجازة .
املساهمة يف جميع الرشكات تاسيسا ورشاءا وبيعا واندماجا عدا التضامنية .

مزاولة جميع االعمال املس�موح بها قانونا ذات الصلة بنش�اط الرشكة وفق حاجة الرشكة 
ومصلحة املساهمني وبما ينسجم مع القوانني النافذة .

رابعا : راسمال الرشكة:
راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمسة واربعون مليار دينار عراقي مقسم إىل 

)000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمسة واربعون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .
خامسا : مجلس االدارة :

1 – عدد اعضاء مجلس االدارة اصليني خمسة اعضاء ومثلهم احتياط .
2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 55000000000 ( خمسة وخمسون مليارسهم .

3 – قيمة السهم الواحد دينار واحد .
4 – م�كان االكتتاب : مرصف اله�دى – الفرع الرئييس – بغداد – الكرادة – حي الوحدة م / 

902 ز / 12 
مرصف الهدى – فرع الحارثية – بغداد – الحارثية – شارع الكندي م / 211 ز / 9 د / 31 

5 – مدة االكتتاب وبدايته :
أ – التق�ل عن ثالثني يوم والتزيد عن س�تون يوما وس�وف يتم غلق االكتت�اب عند االكتتاب 
بكام�ل االس�هم املطروحة بعد مرور ) 30 ( ي�وم من تاريخ بدء االكتت�اب ويكون االكتتاب 
لكل املساهمني املكتتبني ولغري املكتتبني والجمهور مع مراعاة املادة ) 56 ( ثالثا من قانون 

الرشكات اعاله .
ب – تاري�خ ب�دء االكتت�اب 11 / 6 / 2017 ويغلق االكتتاب بعد انته�اء املدة وعند االكتتاب 

بكامل االسهم .
6 – يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات .

مديرية تنفيذ الحله
العدد/ 1811/ت/2016

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الحلة س�هام املدين 
)ع�الء عبد الحس�ني عم�ران( والبالغة 
دون�م ونصف م�ن اصل االعتب�ار الكيل 
للعقار املرقم 15/16م 14ج . ج والبالغ 
298/21/50مائتان وثمانية وتسعون 
دونم وواحد وعرشون اولك وخمس�ون 
م�ر واملحجوزة لقاء دي�ن الدائن عادل 
تكليف حس�ني البالغ )53/500/000(
ثالثة وخمسون مليون وخمسمائة الف 
دين�ار فعىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذة املديري�ة خالل م�دة ثالث�ون يوم 
تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
البالغ�ة  القانوني�ة  التامين�ات  مع�ه 
10%وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل االقدم
حيدر عيل مرزة

املواصفات
1/ موقع العقار / حلة الجمجمة قرب 

سيد موىس قرب  مدرسة مالك االشر 
2/رق�م العق�ار/15/16 مقاطعة 14. 

ج. ج
3/مساحة حصة املدين دونم ونصف

امريي�ة  زراعي�ة  4/جنس�ه/ارايض 
مفوضة بالطابو

5/اوصافه/يوج�د فيه�ا دور س�كنية 
ويوجد فيها عدة نخيل ويتخللها شارع 

مبلط ويوجد فيها محاصيل زراعية
6/مش�تمالته/ عدة دور س�كنية    7/

الشاغل/املدين نفسه
8/ال�وارد الس�نوي /)10/000/000( 

عرشة ماليني دينار
املدي�ن / املق�درة لس�هام  9/القيم�ة 
)37/500/000( سبعة وثالثون مليون 

وخمسمائة الف دينار

محكمة االحوال الشخصية يف الحلة
العدد/1522/ش/2017

التاريخ 2017/6/6
اعالن

اىل املدعى عليه/ واثق مكي خليل
اصدرت ه�ذة املحكم�ة قراره�ا املرقم 
اعاله بتاريخ 2017/4/30الذي يقيض 
الحكم بتاديت�ك للمدعية زوجتك زهراء 
عيل حمادي االثاث الزوجية واملخشالت 
الذهبية عينا وان تعذر فاقيامها املؤرشة 
يف ق�رار الحكم اع�اله وملجهولية محل 
اقامت�ك لذا  تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعراض 
والطعن تميي�زا بالحكم خ�الل ثالثون 
ي�وم م�ن اليوم الت�ايل للنرش وبعكس�ه 
يكتس�ب القرار الدرجة القطعية بحقك 

وفق القانون
القايض
حيدر كطوف عيل

محكمةبداءةاملحاويل
العدد/9/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليهم كل من/

1/طارق حس�ان مرج�ان 2/فالح 
ش�وكت رش�يد 3/صب�اح ش�وكت 
عب�د   محم�ود  4/خديج�ة  رش�يد 
الرحمن 5/مصطفى شفيق النائب 
6/شوكت رش�يد النائب 7/مديحة 
شفيق النائب 8/حسني نافع اسعد 
9/عدنان شوقي رش�يد 10/غازي 
شوقي رش�يد 11/حسام اسماعيل 
رش�يد 12/محفوضة شوقي رشيد 
13/بهيج�ة محم�ود عبدالرحم�ن 
14/ام�ل محمد ص�ري 15/عمار 
مصطفى ش�فيق 16/فوزيةروؤف 
االمني 17/بلس�م مصطفى شفيق 
18/رعد  محمود ش�فيق 19/سعد 
محمود ش�فيق 20/مهن�د محمود 
شفيق 21/مؤيد محمودشفيق 22/

عبدالل�ه اس�عد  النائ�ب 23/مقداد 
فاروق رشيد 24/اياد فاروق رشيد 
25/س�هام محمد عيل 26/قس�مة 
محم�ود فاضل 27/فاروق ش�وقي 
النائ�ب 28/ايم�ان عدنان ش�وقي 
/30 ش�وقي  عدن�ان  29/وج�دان 

فيص�ل يوس�ف ش�فيق 31/محمد 
عبدال�رزاق احمد 32/هناءيوس�ف 
ش�فيق 33/ب�ان عبد ال�رزاق احمد 
34/ارساء يوسف شفيق 35/رساب 

عبد الرزاق احمد 
املدع�ي  2017/1/3اق�ام  بتاري�خ 
كاظم صالل نارص الدعوى البدائية 
والتي  9/ب/2017ضدكم  املرقم�ة 
موضوعه�ا الحك�م بازال�ة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 41/1م 16الفتدي�ة 
قس�متا يف حال�ة قابليته للقس�مة 
وبعكس�ه بيع�ه باملزاي�دة وتوزي�ع 
البدل عىل الرشكاء كل حسب سهامه 
وتحميلكم كافة الرسوم واملصاريف 
واملصاريف وملجهولية محل اقامتكم 
القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب  
واشعار  املختار وارتحالكم اىل جهة 
مجهولة لذا قرر تبليغكم بصحيفتني 
محليتني يوميتني رس�ميتني لغرض 
الحض�ور يف موعد املرافعه املصادف 
التاس�عه  2017/6/14الس�اعه 
صباح�ا ويف حالة ع�دم الحضور او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف 
تج�ري املحاكم�ة بحقك�م غيابي�ا 

وعلنا وحسب االصول
القايض
كاظم ابراهيم البدراني

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/552
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهمني الهاربني /حيدر عيل عاكول 

التميمي وحسني عيل عاكول التميمي
اقت�ى حضوركم امام ه�ذه املحكمة 
التهم�ة  ح�ول  محاكمتكم�ا  الج�راء 
املس�ندة اليكما وفق امل�ادة 442/ثانيا 
وبدالل�ة م�واد االش�راك 47، 48، 49 
عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا 
تقرر تبليغكما اعالنا يف محل  اقامتكما  
وش�عبة الكوفة ملكافحة االجرام وهذه 
املحكم�ة بالحضور امامه�ا صباح يوم 

2017/9/10
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/535
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم الهارب /مهدي صاحب عبود

اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمة املس�ندة 
الي�ك وف�ق امل�ادة 1/406/ز  وبدالل�ة 
م�واد االش�راك 47، 48، 49 عقوب�ات 
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعالن�ا يف مح�ل  اقامت�ك  مركز رشطة 
بالحض�ور  املحكم�ة  وه�ذه  املن�اذرة 

امامها صباح يوم 2017/12/10
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/548
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اله�ارب /حس�ني محس�ن  املته�م  اىل 

علوان
اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمة املس�ندة 
اليك وف�ق امل�ادة 1/406/أ  من قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالنا يف مح�ل  اقامتك  ومركز 
ميثم التمار وه�ذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2017/12/17
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/551
التاريخ 2017/5/31

اعالن
الهارب�ني /ك�رار محم�د  اىل املتهم�ني 
عيل صال�ح عبد الزه�رة دوش و حيدر 
قاس�م جبار حسني االسدي وزينب عبد 

الحسني محسن الجري
اقت�ى حضوركم امام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتكما حول التهمة املسندة 
اليكما وفق 421 وبداللة مواد االشراك 
47/ 48/ 49 عقوبات وملجهولية محل 
اقامتك�م تقرر تبليغك�م اعالنا يف محل  
اقامتك�م  وش�عبة الخط�ف ملكافح�ة 
بالحض�ور  املحكم�ة  وه�ذه  االج�رام 

امامها صباح يوم 2017/12/19
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/550
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم الهارب /يعقوب بطي سلمان

اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمة املس�ندة 
اليك وفق املادة 1/4  من قانون االرهاب 
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعالن�ا يف مح�ل  اقامتك وام�ام مديرية 
اس�تخبارات ومكافحة اره�اب النجف  
وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح 

يوم 2017/12/18
الرئيس
خضري سابط البدري

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/549
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم اله�ارب /عبد الكاظم عجالن 

عبد الحسني الفيادة الفتالوي
اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمة املس�ندة 
اليك وف�ق امل�ادة 421/ب/بداللة مواد 
قان�ون  م�ن    49/48  /47 االش�راك 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل  اقامتك 
وش�عبة مكافحة اجرام الخطف وهذه 
املحكم�ة بالحضور امامه�ا صباح يوم 

2017/12/13
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/556

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املتهمني الهاربني /عالوي عباس حسني مهدي 
الجيالوي وحسن عالوي عباس حسني الجيالوي 

وصدام عالوي عباس حسني الجيالوي
اقت�ى حضورك�م امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك�م ح�ول التهم�ة املس�ندة اليكما وفق 
1/406/أ/ 47، 48، 49 عقوبات وملجهولية محل 
اقامتك�م تقرر تبليغكم اعالن�ا يف محل  اقامتكم  
ومركز رشطة الس�الم وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2017/12/12
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/555

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /عقي�ل محم�د عب�د العباس 
برهان الحاتمي 

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك حول التهمة املس�ندة الي�ك وفق املادة 
1/4  م�ن قانون مكافحة االره�اب املادة الثانية 
الفق�رة )1( من�ه عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل  اقامتك وامام 
مديري�ة اس�تخبارات ومكافح�ة اره�اب النجف 
وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامها صب�اح يوم 

2017/12/11
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/554

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املته�م الهارب /يرسى خطار محمد خرموش 
الجنابي

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ة املس�ندة الي�ك وف�ق 
1/406/أ/ وبدالل�ة مواد االش�راك  47، 48، 49 
عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعالن�ا يف محل  اقامتك   وش�عبة الوفاء ملكافحة 
االج�رام  وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح 

يوم 2017/12/10
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/553

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املتهم الهارب /عدي عيل فرحان فناهرة
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك حول التهمة املس�ندة الي�ك وفق املادة 
2/1/393/د من قان�ون العقوبات املعدلة بأمر 
س�لطة االئت�الف املؤقت�ة رق�م 31 لس�نة 2003 
القسم 1/3 منه عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا يف محل  اقامتك ومركز مسلم 
ب�ن عقيل )ع( وهذه املحكم�ة بالحضور امامها 

صباح يوم 2017/12/17
الرئيس 
خضري سابط البدري
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قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام وكالة

رئيس مجلس االدارة

رئيس جملس االدارة
احالم ابراهيم شاه مراد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اجتم�ع وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي، 
برئي�س مؤسس�ة بني�اد مس�تضعفان الثورة 
اإلس�امية اإليراني�ة محمد س�عيد كيا وجرى 
خ�ال االجتم�اع اس�تكمال االجتماع�ات التي 

عقدت سابقا يف طهران األسبوع املايض«. 
 واوض�ح الحمام�ي أن »االجتماع تمخض عنه 
عدة قرارات هامة منها تنفيذ مرشوع الطريق 
الحدي�دي ب�ن الش�امجة - البرصة م�ن قبل 
املؤسس�ة وس�يتم محاس�بة مواد اإلنش�اءات 
واملعدات الازمة لاس�تكمال كاسهم للعراق يف 

املرشوع.« 
واشار الحمامي »اما بخصوص مرشوع الربط 
السككي بن مدينتي كرباء والنجف املقدستن 
فق�د ت�م االتف�اق ع�ى وض�ع كاف�ة الخرائط 
وامللفات بيد املؤسسة من أجل دراستها وإعداد 

اقرتاح لإلنشاء خال مدة أربعة شهور«. 
ولف�ت الوزي�ر »اما بخص�وص مط�ار كرباء 
فإن املؤسس�ة أب�دت اس�تعدادها للتعاون مع 
الوزارة ووضع خربتها وإمكاناتها بعد دراس�ة 
كافة امللفات وتقديم عرضها بعد مدة أقصاها 

شهرين.« 
فيم�ا ب�ن أن »هناك لجان س�تعمل م�ن أجل 
توفري كافة متطلبات إتمام املؤسس�ة دراستها 

والرشوع بعملها«.
وكان وزي�ر النقل كاظم فنج�ان الحمامي،قد 
زار العاصمة اإليرانية طهران االسبوع املايض، 
واس�تقبله نظ�ريه وزي�ر النقل وإعم�ار املدن 
عب�اس اخون�دي، وعق�د الوزي�ران اجتماع�ا 
ح�ره وكيل الوزي�ر االيراني لش�ؤون النقل 
ووكيل الوزير لش�ؤون س�لطة الطريان املدني 
االيران�ي والس�فري العراق�ي يف طه�ران راجح 

املوسوي، باإلضافة إىل مدير عام السكك الحديد 
العراقي�ة س�ام جرب، وج�رى بح�ث موضوع 
املاحة يف شط العرب ومشاريع الربط السككي 

بن البلدين«.

وقال الحمامي انه »جرى أيضا مناقشة تطوير 
نقل الزائرين عرب إيران، كما تم التطرق اىل سبل 
تطوي�ر قطاع الط�ريان واملط�ارات والخطوط 

الجوية«.

من جانبه أشار الوزير اإليراني اىل أن »الرشكات 
اإليراني�ة مس�تعدة لتقديم خرباته�ا كافة من 
أجل تطوير قطاعات النق�ل يف العراق ملا يخدم 
مصال�ح البلدي�ن، مضيفا ان »املس�اعي تتجه 

نح�و رب�ط اي�ران والع�راق عرب خط س�ككي 
لتسهيل نقل البضائع واألشخاص«.

وأعلن الحمامي، من العاصمة اإليرانية طهران، 
إعادة العمل بمرشوع خط سكة السماوة البالغ 

طوله 17 كم مع ثاثة جسور ومقرتباتها.«
وقال الحمامي » بعد توقف دام أكثر من عامن 
وبعد مفاوض�ات طويلة مع رشكة )بلند بايه( 
اإليرانية، تمكنا من حلحلة االش�كاالت املتعلقة 
كافة خصوصا املالي�ة منها وإقناعها بمعاودة 

عملها الستكمال املرشوع.
ولفت الحمام�ي اىل أن »املرشوع الذي توقف يف 
2015 بس�بب األزم�ة املالية، س�يعاد العمل به 
م�ن قبل ذات الرشكة وبه يتم الربط الس�ككي 

بن العراق وإيران«.
م�ن جهة اخرى »ق�دم وفد الهيئة التنس�يقية 
العلي�ا للك�ورد الفيلي�ن برئاس�ة صم�د عب�د 
الرحمن وزير الهجرة الس�ابق وش�امل الفييل 
الناط�ق باس�م املؤتم�ر الوطني الع�ام للكورد 
الفيلي�ن الش�كر والتقدير لوزي�ر النقل كاظم 
فنج�ان الحمام�ي ملواقف�ه الداعم�ة لرشيحة 
الكورد الفيلي�ن العاملن يف الوزارة عرب تقديم 
جميع التس�هيات امامه�م واالهتمام يف اقامة 
االحتفاالت واملناس�بات الخاصة بهم ال س�يما 

اسبوع الشهيد الفييل.
كم�ا قدم الوف�د دروع تقديرية لكل من الوكيل 
الفن�ي عب�اس عم�ران والوكي�ل االداري احمد 
كري�م عبد ايوب واملفتش الع�ام للوزارة قيرص 
احمد ملواقفهم املس�اندة والداعمة يف حل كافة 

االمور االدارية والوظيفية.
واعترب مس�ؤول لجنة ش�ؤون الكورد الفيلين 
يف وزارة النقل صاح شمش�ري: ان هذا التكريم 
واالش�ادة بمسؤويل وزارة النقل من قبل الهيئة 
التنسيقة العليا للكورد الفيلين نتيجة اهتمام 
وتواصل مستمر مع هذه الرشيحة التي ملست 
ذلك عن طريق اس�تفادة ال�وزارة من الطاقات 
البرشية الفيلية املتاحة يف كافة االعمال واملهام 

التي تقوم بها يف خدمة املواطنن.

وزير النقل جيتمع بمؤسسة إيرانية ويبحث معها التعاون بمجال السكك
اهليئة التنسيقية العليا للكرد الفيليني اشادت بدوره الداعم هلم
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الرافدين يعلن قيمة القسط 
الشهري لقروض البناء

التجارة: تواصل تصنيع رز 
الياسمني وجتهز وكالء الديوانية 

ضمن احلصة التموينية

البلديات تؤكد االستمرار بتنفيذ احلمالت اخلدمية يف نينوى

وزير التعليم يعلن فتح فروع جلامعات أجنبية ويؤكد: إطالق القبول يف ترشين االول

سوق األوراق املالية يتداول أكثر من تريليون سهم خالل أيار املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، عن قيمة القسط 
الشهري لقروض البناء البالغة 50 مليون 
دينار.وقال املكت�ب االعامي للمرصف يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »القسط الشهري لقرض الدفعة 
االوىل والت�ي ح�ددت ب� 25 ملي�ون دينار 
يبلغ م�ع الفائدة نحو 320 ال�ف دينار«.

وأض�اف املكتب، »أما الدفع�ة الثانية من 
القرض والت�ي حددت ب� 15 مليون دينار 
فق�د يبلغ قيم�ة الدفع الش�هري لها مع 
أن  دينار«.واوض�ح،  ال�ف   181 الفائ�دة 
»الدفعة الثالثة ُحددت ب� 10 ماين دينار 

فقد بلغت 121 ألف دينار.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة ع�ن »مواصلته�ا تصنيع رز 
الياس�من يف املج�ارش االهلي�ة يف الديوانية 
وتجهيز الوكاء ضم�ن الحصة التموينية يف 
املحافظة« .واضاف مدير عام الرشكة هيثم 
جمي�ل الخش�ايل يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان املج�ارش االهلي�ة وبموج�ب 
عق�ود التصني�ع ب�ارشت بتس�ليم الرشكة 
كمي�ات الرز املحيل املصن�ع لصالح البطاقة 
التموينية و بلغت الكميات املستلمة 70 طن 
حيث تم تجهيز الوكاء بحصة كانون الثاني 
واملتزامن مع بداية الشهر الكريم«.من جانب 
اخر اش�ار الخش�ايل اىل »اس�تمرار الجوالت 
التس�ويقية يف س�ايلو  للمراك�ز  التفقدي�ة 
بعقوبة وخ�ان بني س�عد يف محافظة دياىل 
لاطاع عى س�ريالعمل وانس�يابية اس�تام 
الحنطة م�ن الفاح�ن واملزارعن فضاعن 
متابع�ة الي�ة الفح�ص املخت�ربي وتدقي�ق 
نماذج الحنطة املس�تلمة والوقوف عى اهم 
املش�اكل واملعوق�ات الت�ي تواج�ه الك�وادر 
العامل�ة خ�ال عملي�ة اس�تام الحنط�ة«. 
مضيف�ا ان »عملية اس�تام الحنطة املحلية 
من الفاح�ن واملزارعن تجري بانس�يابية 
وبوترية عالية حيث بلغت الكميات املستلمة 

اكثر من مليون طن يف عموم الباد.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكدت وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة ان نافع 
اويس عى »اس�تمرار الوزارة يف تنفيذ الحمات الخدمية 
يف محافظ�ة نينوى العادة االس�قرار والحياة الطبيعية 
اليها«.وذكرت أويس يف بيان للوزارة تلقخته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »فرق الصيان�ة يف مديرية مجاري نينوى 

التابع�ة للمديري�ة العام�ة للمجاري احدى تش�كيات 
الوزارة مستمرة يف تنفيذ حمات خدمية واسعة لصيانة 
محطات املجاري واعادة تأهيل خطوط نقل وش�بكات 
مي�اه ال�رصف الصح�ي واالمط�ار لع�دد م�ن االحياء 
واملناط�ق يف الجان�ب االي�ر ملدين�ة املوصل«.وتابعت 
ان »ف�رق الصيان�ة بارشت اعمالها يف احي�اء ) الزهراء 
, دومي�ز , القادس�ية الثانية , العرب�ي , البكر ( وغريها 

م�ن املناطق القريبة منها , حي�ث تضمنت الحمات مد 
انابي�ب باط�وال ت�رتاوح ب�ن ) 6 - 30 ( م ، وباقط�ار 
متفاوت�ة ترتاوح ب�ن ) 300 - 900 ( مل�م ، فضاً عن 
عمل مانهوالت وكليات جانبية للش�بكات بعد تعرضها 
اىل التخريب والدمار عى ي�د داعش االرهابي ».يذكر ان 
»الحم�ات الخدمية مس�تمرة يف املوصل آلع�ادة الحياة 

الطبيعية لها وتقديم افضل الخدمات.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلن وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي عبد الرزاق 
العي�ى فت�ح ف�روع لع�دد م�ن الجامع�ات االجنبي�ة 
الرصين�ة يف بغ�داد واملحافظات.وق�ال خ�ال مؤتم�ر 
صحف�ي حره وكاء ال�وزارة ورئيس جهاز االرشاف 
والتقويم العلم�ي، إن »وزارة التعليم العايل تعمل حاليا 
ع�ى فتح فروع للجامعة االمريكية، والجامعة العراقية 
االملانية يف بغداد«.وأض�اف »هناك برامج توأمة تنفذها 
جامعتا بغداد وبابل مع جامعات اس�رتالية وبريطانية 
رصينة، اضافة اىل اط�اق الوزارة البعثات للتخصصات 
الن�ادرة والعلوم الحديثة للدراس�ة يف الجامعات العاملية 

املتقدمة«.وأشار العيى اىل ان »الوزارة أطلقت عدداً من 
املعايري الوطنية لتحس�ن ج�ودة التعليم العايل ومعايري 
ج�ودة الجامعات والكلي�ات االهلية وج�ودة املختربات 

التعليمية، فضا عن تغيري القوانن والتعليمات الوزارية 
التي مىض عى بعضها اكثر من ثاثة عقود«.واكد وزير 
التعليم ان »الوزارة تخطط العان القبول املركزي للعام 
ال�درايس 2018/2017 منتص�ف ش�هر ترشي�ن االول 
املقب�ل« موضح�اً ان »ال�وزارة عالج�ت ح�االت الطلبة 
النازح�ن يف املناط�ق املحررة، اضافة اىل تش�كيل لجان 
لتقييم االرضار يف جامعات املحافظات املحررة من اجل 
وضع خطة اعمار متكاملة لتأهيلها«.واستعرض وزير 
التعلي�م العايل يف معرض اجابته عن اس�ئلة الصحفين 
م�ا حقتته ال�وزارة م�ن انج�ازات عى صعي�د ترصن 
الجامع�ات االهلية وجعلها رديف�ا حقيقا للتعليم العايل 

الحكومي.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

تداول س�وق العراق ل�أوراق املالية خال 
ش�هر آي�ار امل�ايض اكث�ر م�ن تريلي�ون 
س�هم محقق�ا ارتفاعا يف ع�دد الرشكات 
والصفق�ات املنف�ذة خ�ال الش�هر ذاته 
قياس�ا بشهر نيس�ان املايض.وقال املدير 
التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد الس�ام 
العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف 
أن »الس�وق وخ�ال ش�هر آي�ار امل�ايض 
للعام الحايل تداول 22 جلس�ة يف الس�وق 
النظام�ي و11 جلس�ة يف الس�وق الثاني 
حي�ث اقف�ل م�ؤرش الس�وق ISX60 يف 
نهاية ش�هر اي�ار 2017 ع�ى )591.44( 
نقط�ة منخفضا بنس�بة )6.8%( قياس�ا 
بقيمت�ه يف اغ�اق ش�هر نيس�ان البالغة 
)634.98( نقطة«.وأك�د عبد الس�ام أن 
»ع�دد الرشكات املدرجة يف الس�وق خال 
ش�هر ايار بلغت }101{ رشك�ة فيما بلغ 
عدد االس�هم املدرج�ة }10.739{ ترليون 
سهم، الفتا اىل ان التداول تركز عى اسهم 
الرشكات »املرصفية« وبلغ التداول يف اعى 
مس�توى له�ا يف مرصف الرشق االوس�ط 
بع�دد اس�هم 16.8 ملي�ار س�هم, حي�ث 

انخفض س�عر االغ�اق البال�غ }0.400{ 
دين�ار بنس�بة }23%{ عن اغاق الش�هر 
السابق البالغ }0.520{ دينار وبعده جاء 
مرصف بابل بعدد اس�هم 16 مليار سهم 
, منخفضا بسعر االغاق البالغ }0.330{ 
دين�ار بنس�بة }13%{ عن اغاق الش�هر 
الس�ابق البال�غ }0.380{ دينار«.واضاف 
عبد الس�ام ان »مرصف الخليج التجاري 
كان قد تداول بعدد اس�هم 3 مليار سهم , 
انخفض س�عر االغاق له البالغ }0.370{ 
دين�ار بنس�بة }17%{ عن اغاق الش�هر 
الس�ابق البال�غ } 0.450{ دينار، وجاءت 
بعده رشكة بغ�داد للمرشوب�ات الغازية 
بعدد اس�هم 2.7 مليار س�هم , منخفضا 
بس�عر االغ�اق البال�غ }2.550{ دين�ار 
بنس�بة }15%{ عن اغاق الش�هر السابق 
البال�غ } 2.200{ دين�ار، وت�اه مرصف 
بغ�داد بع�دد اس�هم 2.6 ملي�ار س�هم , 
انخفض هو االخر بس�عر االغ�اق البالغ 
}0.740{ دينار بنس�بة }17%{ عن اغاق 
الش�هر الس�ابق البالغ } 0.900{ دينار«.
وتابع »جاء مرصف س�ومر بعدد اس�هم 
1.5 مليار س�هم , حيث حافظ عى سعر 
االغاق البال�غ }0.900{ دينار عى نفس 

اغاقه الس�ابق وم�رصف املنصور تداول 
بع�دد اس�هم 1.2 مليار س�هم , انخفض 
س�عر االغاق ل�ه البال�غ }0.850{ دينار 
بنس�بة }4%{ عن اغاق الش�هر الس�ابق 
البالغ } 0.890{ دينار«.وبن عبد الس�ام 
ان »نس�بة عدد االس�هم املتداولة اىل عدد 
االس�هم املدرجة قطاعيا يف سوق االوراق 
املالية خال شهر ايار كانت بالشكل التايل 
}قطاع التحويل املايل 4.3%، قطاع التأمن 
4.10%، قطاع االس�تثمار امل�ايل 2.28 % ، 
قطاع الصناع�ة 1.15 %، قطاع الخدمات 
1.02 % ، قطاع املصارف 0.63 %{«.وأشار 
اىل ان »امل�ؤرشات اع�اه تب�ن ان هنالك 

ارتفاعا يف عدد الرشكات املتداولة قياس�ا 
بشهر نيسان املايض بنسبة }4.6%{ حيث 
بلغ لش�هر اي�ار 68 رشكة، فيم�ا تحقق 
ارتفاعا يف عدد الصفقات املنفذة بنس�بة 
}44.7%{، لك�ن كان هنال�ك انخفاض يف 
عدد االس�هم املتداولة بنس�بة }6%{ حيث 
بلغت لش�هر ايار }75.745{ مليار سهم، 
املتداول�ة  وانخفاض�ا يف قيم�ة االس�هم 
بنس�بة }20%{ حي�ث بلغ�ت لش�هر ايار 
}54.121{ ملي�ار دينار، وايضا انخفاضا 
يف م�ؤرش الس�وق بنس�بة }6%{ بس�بب 
انخفاض اس�عار اس�هم }48{ رشكة من 

اصل }68{ رشكة متداولة يف السوق.

ارتفاع معدالت إنتاج النفط يف حقل الرميلة 
الشاميل بعد زيادة عمليات احلقن اآلبار

أدوية سامراء تعد خطة بحثية النتاج
»22« مستحرضا ملختلف االمراض 

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة نف�ط البرصة عن ، ارتف�اع معدل انتاج النف�ط يف حقل الرميلة 
الش�مايل اىل اكث�ر من الضع�ف، مبينة ان االرتف�اع جاء بس�بب تنفيذ برنامج 
واسع النطاق لحقن املاء يف الجزء الشمايل من الحقل«.وقال مدير اعام رشكة 
نفط البرصة عب�د الله الفارس ل�«عن العراق نيوز« ان »معدل اإلنتاج اليومي 
لعمليات حقن املاء يف حقل الرميلة الش�مالية بلغ 729.000 ألف برميل باليوم 
مرتفعاً بذلك بنس�بة 8% عن معدالت اإلنتاج للعام 2015 ومس�جاً أعى معدل 
له خال خمس�ة عرش عاماً«. وتاب�ع، ان »ذلك جاء بعد تنفيذ برنامج واس�ع 
النط�اق لحقن املاء يف الجزء الش�مايل م�ن الحقل لتعظيم اإلنت�اج من املكامن 
التي تعاني من مش�كلة انخفاض الضغوط املكمنية فيها« مضيفا انه »نتيجة 
لذل�ك فق�د ارتفع إنتاج النفط من الرميلة الش�مالية إىل أكث�ر من الضعف منذ 

تأسيسها يف عام 2010 .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لصناعة االدوية واملس�تلزمات الطبية / سامراء التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن عن »اعداها خطة بحثية النتاج 22 مس�تحراخال 
العام الجاري ملختلف االمراض بعد اكمال جميع األجراءات البحثية واملختربية 
الازمة لها ، فيما قامت الرشكة بأحالة عددا من املستحرات الطبية اىل تجربة 
التكافؤ الحيوي«.وقال مدير عام رشكة أدوية سامراء فاح حسن يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، بأنه وضمن خطة الرشكة لتطوير وتحس�ن انتاجها 
وأمكانية انتاج مس�تحرات جديدة تساهم برفع املس�توى االقتصادي للبلد 
من خال الحد من اس�ترياد املس�تحرات التي يمكن انتاجها محليا ، مضيفا 
ب�أن »االجراءات البحثية الازمة النتاج 22 مس�تحرا تتواصل لغرض تهيئة 
املس�تلزمات النتاجها والتي تعالج االمراض الشائعة واالمراض املزمنة وتنتج 
وفقا للمواصفات الدوائية العاملية واس�تنادا للدس�اتري الربيطانية واالمريكية 
وبم�ا يحق�ق م�ردودات مالي�ة كبرية«.وبن صالح ب�ان »الرشك�ة انتهت من 
انتاج ثاث مس�تحرات من الحبوب س�يتم طرحها يف االس�واق املحلية وهي

mg  Diovasam 40 mg 160 mg mgSimavastatin 40 Atorvasam  فض�ا 
 Methdin –N-, عن طرح ثاث مس�تحرات اخرى بعد انجاز عملية تغليفها
mg 500 mg  ,Azithrosam 10 Samacodyl   مؤك�دا ب�ان الرشك�ة مس�تمرة 
بنهجها البحثي ملواكبة التطور الحاصل يف الصناعة الدوائية العاملية والحفاظ 
عى مس�توى انتاجها الذي يمتاز بجودته وفعاليته العالية«.ويف س�ياق متصل 
كش�ف املدي�ر العام بان »الرشك�ة قد احالت ع�ددا من املس�تحرات الطبية 
الحديث�ة التي تنتجها اىل تجربة التكافؤ الحيوي  , مبينا بانه وضمن املتطلبات 
الجدي�دة لتس�جيل االدوي�ة يف وزارة الصحة قامت الرشك�ة بمفاتحة عدد من 
املكات�ب العلمي�ة العاملي�ة املتخصص�ة الج�راء عملي�ة التكاف�ؤ الحيوي عى 
مستحراتها حيث س�يتم بموجبها مقارنة هذة املستحرات مع نظرياتها 
العاملية املعروفة وبيان م�دى فعاليتها وجودتها بعد اجراء االختبارات العلمية 
والفعلي�ة عى امل�رىض ملدة معينة من الزمن وبيان مدى اس�تجابة املريض لها 
وكفائتها , مشريا بان ستة من املراكز تم مفاتحتها  لهذا الغرض خمسة منها 
اردنية  وواحدة هندية« .يذكر ان »عدد املستحرات املسجلة حاليا لدى وزارة 
الصحة 133 مس�تحرا فيما سيتم تسجيل 14 مستحر بعد اكمال دراسة 
التكاف�ؤ عليه لها يف املرك�ز البحثية العاملية االمر الذي سيس�هم يف تعزيز ثقة 

املستهلك بمنتجاتها كونها منتجه ضمن املعايري الدولية لأنتاج الدوائي.

هيأة النقل يف رشكة توزيع املنتجات النفطية تساهم بجهود كبرية بدعم املناطق املحررة
    بغداد / المستقبل العراقي

تساهم ماكات هيأة النقل التابعة اىل رشكة توزيع 
املنتجات النفطية وبالتنسيق بن أقسامها وتنفيذا 
لتوجيهات اإلدارة العليا بجهود كبرية وحثيثة بدعم 
املناطق املحررة وقوات الحش�د الش�عبي والعوائل 

النازحة . 
رصح بذل�ك مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة املهندس عيل عبد الكريم املوس�وي الذي 

أكد ع�ى الدور املهم والحيوي الذي تمارس�ه هيأة 
النق�ل عاوة عى الواجب�ات اإلضافية التي تنفذها 
مضيف�اً بأنه�ا تعت�رب الرشي�ان الحي�وي وامله�م 
ال�ذي يكمل إنج�ازات رشكتنا ومهامه�ا وذلك من 
خ�ال قيامه�ا بنقل املش�تقات النفطي�ة اىل كافة 
املحافظات و املناطق املحررة عرب إسطولها الكبري 

من الناقات والسيارات الحوضية .
وب�ن املوس�وي بأن�ه يتم تنفي�ذ طلبي�ات الوقود 
الخاصة بهيئة الحش�د الش�عبي ولكافة املحاور ) 

بغداد-دياىل-النخيب –بابل-صاح الدين –نينوى- 
كرك�وك ( إضاف�ًة اىل قيامها بنقل منت�وج النفط 
األبيض اىل مخيمات النازحن يف محافظات ) بغداد 
,االنبار،ص�اح الدي�ن، نين�وى ( وتنفي�ذ طلبيات 
محطات الوقود والغاز السائل واملعبأ يف محافظتي 

صاح الدين ونينوى .
من جهته أوضح مدير هيأة النقل السيد وليد خالد 
علوان بأن�ه تم خال الفرتة املاضي�ة نقل خزانات 
وقود مع ملحقاتها من محافظتي ميس�ان وبابل 

اىل نينوى عاوًة عى نقل خزانات وأنابيب ومولدات 
من محافظات الجنوب اىل املناطق املحررة بواسطة 

مسطحات خاصة . 
وأك�د مدير الهي�أة إن ماكاته�ا ماضية بجهودها 
وعملها م�ن خال أقس�امها املختلف�ة واملختصة 
املنتج�ات والغ�از  بمج�االت عدي�دة منه�ا نق�ل 
والصيان�ة وقس�م التكيي�ل وس�امة الحوضيات 
تعم�ل كلها بالتنس�يق مع كافة ف�روع الرشكة يف 

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

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 851 / ب / 2017 
التاريخ 5 / 6 / 2017  

اعالن
اىل / املدعى عليه / محمد نبات شكر

اقام املدعي حسني خضري عباس عيل الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله يطلب فيها الزامك باداء مبلغ عرشون 
مليون وتسعمائة وثالثة وستون الف دينار عن دفع 
رس�وم رضيبة العقار ومصاري�ف اخرى عن العقار 
املرق�م 287 / 343 عطيفية وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجلس 
البلدي عليه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
يوم 15 / 6 / 2017 الس�اعة التاسعة صباحاً وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / امري كاظم الشمري

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل )ش.ع(

اهليئة الفنية /قسم املشرتيات والعقود
تنويه اعالن املناقصة االستريادية 

املرقمة )97170006(
املرقم�ة   الطلبي�ة  باع�الن  الحاق�ا 
)97170006( والخاص�ة بتجهي�ز 
مواد )اجهزة مختربية ( نود ان نبني 
بان نسبة التامينات االولية املثبتة يف 
الفق�رة ) 3( من ) اوال ( من االعالن  
ه�ي بمبل�غ 2350 دوالر وليس كما 

ورد يف الفقرة اعاله

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 404/ج/2017
التاريخ 2017/5/29

اىل املته�م الهارب حس�ن محمد 
نرص الله حسن الخلخايل

اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 
404/ج/2017 واملش�تكي فيها 
باسم صالح حس�ن وفق احكام 
امل�ادة 1/459 ق.ع وملجهولي�ة 
اش�عار   حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
املختار املرفق يف اضبارة الدعوى 
تق�رر تبليغ�ك للحض�ور بموعد 
املواف�ق 2017/6/27  املحاكمة 
وامام هذه املحكمة يف حالة عدم 
حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/546
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم�ني الهارب�ني /صاحب 
ش�مران جالب الغ�زايل وحمودي 

شمران جالب الغزايل
اقت�ى حضورك�م ام�ام ه�ذه 
محاكمتكم�ا  الج�راء  املحكم�ة 
ح�ول التهم�ة املس�ندة اليكم�ا 
وف�ق 1/406/أ/وبدالل�ة م�واد 
االش�راك  47، 48، 49 عقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغكما اعالنا يف محل  اقامتكما  
وشعبة املشخاب وهذه املحكمة 
بالحض�ور امامه�ا صب�اح يوم 

2017/12/11
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/547
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /جالل محمود 

ياسني 
ه�ذه  ام�ام  حض�ورك  اقت�ى 
املحكم�ة الج�راء محاكمتك حول 
التهم�ة املس�ندة اليك وف�ق املادة 
1/4  من قانون مكافحة االرهاب 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل  اقامت�ك 
اس�تخبارات  مديري�ة  وام�ام 
ومكافح�ة ارهاب النج�ف وهذه 
املحكم�ة بالحضور امامها صباح 

يوم 2017/12/12
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/557
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم�ني الهاربني /محمد عيل 
هات�ف لفت�ه ال داود ومصطف�ى 
عباس غازي الكرع وعباس غازي 
عب�اس الك�رع ونوال ب�در حبيب 
الزاميل وسجاد جعفر هادي الكرع 

وباسم محمد هادي الكرع
ه�ذه  ام�ام  حضورك�م  اقت�ى 
محاكمتك�م  الج�راء  املحكم�ة 
ح�ول التهمة املس�ندة اليكم وفق 
1/406/أ/ز بداللة مواد االشراك  
47، 48، 49 عقوب�ات وملجهولي�ة 
تبليغك�م  تق�رر  اقامتك�م  مح�ل 
اعالن�ا يف محل  اقامتكم  وش�عبة 
الغ�ري وه�ذه  مكافح�ة اج�رام 
املحكم�ة بالحضور امامها صباح 

يوم 2017/12/11
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 394/ج/2017
التاريخ 2017/5/28

اىل املته�م الهارب /ذي�اب ناظم كبيح 
هادي امليايل

اعالن غيابي 
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 
394/ج/2017 واملشتكي فيها عباس 
موىس جعفر وفق احكام املادة 453/ 
ق.ع وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
املرف�ق يف اضب�ارة  املخت�ار  اش�عار  
الدع�وى تقرر تبليغك للحضور بموعد 
املوافق 2017/6/27 وامام  املحاكمة 
ه�ذه املحكمة يف حال�ة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 38/ب2016/3
التاريخ 2017/6/4

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ) اث�ري عب�د الرض�ا 

عبيد( 
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 
38/ب2016/3 بتاريخ 2016/3/15 
واملتضم�ن الحكم  الزام�ك مع املدعى 
علي�ه امجد حمي�د جمي�ل بتاديتكما 
بالتكاف�ل والتضام�ن للمدع�ي املدير 
املف�وض مل�رصف  الخلي�ج التج�اري 
اضافة لوظيفته مبلغا مقداره خمسة 
وعرشون ملي�ون وثالثمائة الف دينار 
وهو مجم�وع املبالغ املرتبة بذمتكما 
للمدعي من مبلغ عقد الضمان ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار قضاء 
الكوفة /ح�ي املعلمني  1 والرشطة 1 
املدعو مهدي حس�ني ع�وض املنصور 
لذا تقرر  تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتني  محليتني يوميتني ولك حق 
الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

فقدان مستمسكات
فقدت مني الهويه الصادره من وزاره 
لتصني�ع  العام�ه  الرشك�ه  التج�اره 

الحبوب وبطاقه السكن 
الصادره من مكتب معلومات املأمون 
بأسم)أيهم صبحي مصطفى من يعثر 

عليها  تسليمها اىل جهه األصدار .

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة /2008/530

اىل/ املنفذ عليه/ املدين رشكة فنسان 
وزير اوغلو لالنشاءات والتجارة 

املس�اهمة – رئي�س الرشك�ة / ع�يل 
حيدر وزير اوغلو

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن امني 
محل�ة 915 حي الجامعة ورشح مبلغ 

مركز رشطة املسبح
انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او موقت او مختار يمكن 

اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون 
التنفي�ذ  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ بعقوبة خالل خمسة 
عرش يوما تبداء من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
الجربي  التنفي�ذ  املديري�ة باج�راءات 

وفق القانون0
املنفذ العدل 
 سمرية حسني محمد

اوصاف املحرر
مذك�رة اخبار  بالتنفيذ للقرار الصادر 
م�ن محكم�ة ب�داءة بعقوب�ه املرق�م 
  2010/3/9 يف  1274/ب2009/3 
مبل�غ الدي�ن)849000000( ثمنمائة 

وتسعه واربعون مليون

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ه محكمه اس�تئناف واس�ط 

االتحاديه
محكمة بداءة الكوت

العدد 730/ ب/2017
س�يارة  بي�ع  اع�الن   / املوض�وع 

باملزايدة 
املدعية )الدائن�ة(/ فضيله عبد الله 

اسماعيل
املدع�ى عليهم )املدين�ون (/ 1- ود 
صالح حس�ن / اصاله عن نفس�ها 

ووصاية القارصة )زهراء( 
2- ش�عاع عبد الحم�زة صالح    3- 

نصيف جاسم جرب 
4- مدي�ر ع�ام رعاي�ة القارصين / 

أضافه لوظيفته   
تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه 
املحكمة بالع�دد 730/ ب/2017 يف 
2017/4/4 واملتضمن ازالة ش�يوع 
الس�يارة املرقم�ة 19332 أ  واس�ط 
خصويص نوع جييل امكراند موديل 
الثم�ن ب�ني  2013 وتوزي�ع ص�ايف 
ال�رشكاء كال حس�ب س�هامة فقد 
تق�رر االعالن ع�ن بيعه�ا يف املزايدة 
العلني�ة خ�الل ثالثون يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل للن�رش يف الصحف 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املحكمة مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للس�يارة املذكورة 
اع�اله  بص�ك مص�دق معن�ون اىل 
محكمة بداءة الكوت وسوف تجري 
الس�اعة  االخ�ري  الي�وم  يف  املزاي�دة 
الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم 
االخري عطله رس�ميه فيك�ون اليوم 
الت�ايل موعداً للمزاي�ده ويتحمل من 
ترس�و علي�ه املزايده اج�ور االعالن 

واملزايدة...
مواصفات 

الس�يارة املذك�ورة اع�اله مترضرة 
بالكامل 

فق�دان اللوح�ة االمامي�ة للس�يارة 
وفيها اخبار لدى مركز الرشطة 

القيمة املقدرة / مليونني دينار
القايض

عمار حسن عبد عيل 

جمهوريه العراق
وزاره الداخليه

وكاله الوزاره لشؤون الرشطه 
مديرية رشطة محافظه االنبار 
مديريه رشطه قضاء الرمادي

مركز رشطة امللعب 
العدد/ 2068 / التحقيق

التاريخ / 30 / 5 / 2017
م / تعميم اوصاف مفقود

تنفيذا لقرار الس�يد ق�ايض تحقيق 
 2017  /  5  /  29 يف  الرم�ادي 
واملتضمن تعمي�م اوصاف املفقود ) 
ق�ي محمد عوده عم�ري النمراوي 
( تولد )1989( اسم والدته )سوريه 
عيل حمود ( ويسكن الرمادي ناحيه 

الفرات تل اسود 
الرائد 
ناجح مظهر عبد منفي 
ضابط مركز رشطه امللعب

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

الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الدجيل

العدد 2017 
م / اعالن

قدمت املس�تدعية / ش�يماء محمد 
صال�ح طلب�ا اىل محكم�ة االح�وال 
الش�خصية يف الدجي�ل تطل�ب في�ه 
نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجه�ا املفقود 
رزاق فرح�ان كاظ�م وذل�ك كون�ه 
ق�د فق�د بتاري�خ 12 / 9 / 2015 
وانقطع�ت اخب�اره فعىل م�ن لديه 
اع�راض عىل ص�دور الحجة تقديم 
اعراض�ه خ�الل ثالث�ون يوم�ا من 

تاريخ االعالن .
القايض
وليد احمد كردي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/141

التاريخ 2017/6/5
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السماوة سهام 
املدين�ني كل م�ن عزي�زة وفطي�م 
وعط�ا  وس�عد  وحس�ن  وداخ�ل 
الل�ه خالط�ي حم�ود اوالد وبنات 
خالط�ي حم�ود  العق�ار تسلس�ل 
والجالج�ة   التل�ول  ام  213/1 م5 
الواق�ع يف الس�ماوة العائد للمدين 
اع�اله املحجوز لقاء طل�ب الدائن 
محسن مناع حمود البالغ تسعون 
مليون دينار  فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
ثالث�ني يوما تب�دا من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب
/ س�ماوة   : ورقم�ه  1-موقع�ه 

التل�ول  ام  213/1م5  حيدري�ة 
والجالجة –ملك رصف 

2-جنسه ونوعه : دار سكنية  
3-حدوده واوصافه : 

س�كنية  دار   : 4-مش�تمالته 
تحت�وي ع�ىل اس�تقبال وغرفتني 
ن�وم وكليدور ومطب�خ ومجموعة 
صحي�ة وحديقة يف الطابق االريض 
وغرفة واحدة وكليدور ومجموعة 
العل�وي والطابق  الطاب�ق  صحية 
االريض مبن�ي من الحديد املس�لح 
والطابوق والطابق العلوي مسقف 
بالش�يلمان ومس�احة البناء 250 

مر مربع
5-مساحته :400 مر مربع 

6-درجة العمران :متوسط
7-الش�اغل : الدائن محس�ن مناع 

حمود
8-القيمة املقدرة :الكلية للس�هام 
املدينني اعاله مائة وعرشة مليون 
دينار حصة املدين عطا الله خالطي 
حمود 69.473.684 مليون حصة 
املدينني سعد وحسن داخل خالطي 
حم�ود 10.131.578 ماليني دينار  
لكل واح�د منهم –عزي�زة وفطيم 
بنات خالطي حم�ود 5.065.789 

ماليني لكل واحد منهم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

تكريت
العدد:380/ش/2017
التاريخ 2017/5/30

اعالن
اطليف�ح  )االء  علهي�ا  املدع�ى  اىل 

محمود(
اص�درت   2017/4/18 بتاري�خ 
الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
يف تكري�ت بحق�ك حكم�ا غيابي�ا 
الط�الق  )تصدي�ق  يق�ي 
(الواق�ع  املحكم�ة  ام�ام  الواق�ع 
وبني  بين�ك  بتاري�خ2017/4/13 
زوجك املدعي )ابراهيم احمد غافل 
( ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفيتني 
ويف حال�ة عدم حض�ورك اىل هذه 
ين�وب  م�ن  ارس�ال  او  املحكم�ة 
عن�ك قانونا لالع�راض خالل مدة 
اقصاه�ا ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
الن�رش يف الصح�ف ويعت�رب ق�رار 
الحكم نافذا بحقك ومكتسبا درجة  

البتات 
القايض
خري الله خليل كلش

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي هاش�م رسول 
الرشق�ي لرشك�ة النوف�ل لخدمات 
الس�يارات املحدودة ادعو كل من له 
حق او دين ع�ىل الرشكة مراجعتي 
ع�ىل العن�وان التايل بغ�داد املنصور 

قرب مرطبات الرواد 
املصفي املحامي 
هاشم رسول الرشقي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري

دائرة التسجيل العقاري يف الخالص 
اعالن

قرار عائدية عقار مجددا 
بن�اء ع�ىل ص�دور تثبي�ت العائدية 
لتم�ام العق�ار 430 عليبات بأس�م 
س�الم  املج�دد  التس�جيل  طال�ب 
غضبان شبيب بموجب قرار تثبيت 
العائدي�ة املؤرخ يف 16 / 5 / 2017 
الص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت امللكية 
واس�تنادا الح�كام امل�ادة 49 م�ن 
قانون التسجيل العقاري نعلن هذا 
الق�رار م�دة ثالثني يوم�ا وعىل من 
لدي�ه اعراض ع�ىل الق�رار املذكور 
الطع�ن فيه ل�دى رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لنرش هذا االع�الن وعند انتهاء املدة 
رئاس�ة  اش�عار م�ن  وع�دم ورود 
االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار 
لديها خالل املدة املذكورة س�تبارش 
هذه الدائرة بالتس�جيل وفقا لقرار 

تثبيت العائدية .
القايض
عدنان حسني عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية

قايض البداءة يف الخالص 

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الخالدية
العدد 315 / ش / 2017 

م / تبليغ بالحضور 
بناء عىل الدعوى املرقمة 315 / ش 
/ 2017 املقام�ة يف محكم�ة احوال 
الخالدي�ة م�ن قبل املدعي�ة ) نزهه 
حمد عباس ( عىل املدعى عليه ) عيل 
عب�د الله عب�اس ( ولكونه مجهول 
مح�ل االقام�ة – عليه ق�ررت هذه 
املحكمة مفاتحتك�م لغرض نرشه 
يف جريدتني رسميتني لغرض تبليغه 

بالحضور يف 14 / 6 / 2017 
القايض
محمد مطلب عبد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 
الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 244 / ش / 2017 

اعالن
اىل / املدع�ى عليه / س�امي مزهر 

عباس / مجهول محل االقامة 
بتاري�خ 31 / 5 / 2017 اص�درت 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف بلد 
قراره�ا الغياب�ي الق�ايض الحك�م 
بتايي�د وثب�وت حضان�ة املدعي�ة ) 
أريج عبد املطلب ابراهيم ( الطفالها 
وفري�ال  وي�ارا  مري�م   ( م�ن  كل 
ومحمد ورأفت ابناء س�امي مزهر 
عب�اس( وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني لغرض تبليغك 
بق�رار الحكم ولك الح�ق بالحضور 
املذك�ور  الق�رار  ع�ىل  لالع�راض 
وتميي�زه ويف حالة ع�دم حضورك 
خالل املدة القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض
احمد حميد حسان

اعالن
اىل الرشيك / سلمى طاهر سلمان 

اقتى حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي مكت�ب بلد والدجيل الكائن يف 
قائممقامي�ة قضاء بل�د وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك 
السيد محمد جواد عبد الله بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 34 
/ 182 مقاطع�ة 44 لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن 
يف  حق�ك  يس�قط  س�وف  وبعكس�ه 

االعراض مستقبال .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 471 / ش / 2016 
اعالن

اىل املدعى عليه – سامي حسون عيل – 
مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعية مروه س�عيد ش�امل 
الدع�وى املرقم�ة 471 / ش / 2016 
والت�ي تطل�ب فيه�ا التفري�ق للهجر 
بينه�ا وبينك وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني وقد ت�م تحديد 
ي�وم 19 / 6 / 2017 موعدا للمرافعة 
الحض�ور  وعلي�ك  اع�اله  بالدع�وى 
باملوعد اع�اله ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض

احمد حميد حسان 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  1796 / ب / 2017
التاريخ  6 / 6 / 2017 

اعالن
اىل املدع�ى عليه�م / نور وعم�ر اوالد 

قي عبدالغفور وهالة عالء نجيب 
اق�ام املدعية ه�دى عبدالغف�ور عمر 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ل�دى ه�ذه 
الحك�م  فيه�ا  تطالبك�م  املحكم�ة 
املث�ل  بأج�ر  والتكاف�ل  بالتضام�ن 
لس�هامها يف العق�ار املرق�م 9 / 568 
م20 ال�داودي للفرة م�ن 28 / 12 / 
2002 لغاية اقامة هذه الدعوى يف 30 
/ 5 / 2017 وملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
املجل�س البل�دي النتقالك�م اىل جه�ة 
مجهول�ة تق�رر تبليغك�م بصحيفتني 
محليت�ني محليت�ني بموع�د املرافع�ة 
يف 14 / 6 / 2017 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضوركم او من 
ينوب عنكم ستجري بحقكم املحاكمة 

غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض 
استربق حمادي عزاوي

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مديرية 
التنمي�ة الصناعي�ة باس�م ) ع�يل عب�د 
الس�تار حس�ني( عىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرشقاط
الرقم 2017/5057
التاريخ 2017/6/5

اعالن
اىل املفقود )عبود حمد ناس شكطي (

قدمت املس�تدعية )ردس�ه نمر حسن 
( طلب�ا ل�دى ه�ذه املحكم�ة لنصب�ه 
قيما علي�ك وملجهولية  مح�ل اقامتك 
تبليغك به�ذه الصحيفة ويف حال عدم 
حضورك لدى هذه املحكمة او ارسال 
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�يتم حجرك 

وتنصيب املستدعية قيما عليك
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

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

محكمة بداءة الكرخ
العدد 962 / ب / 2017 

التاريخ 6 / 6 / 2017 

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�ا ماجده احمد محمد س�لمان / 

مجهول محل اقامتها حالياً 
اق�ام املدعي محمد خزعل جاس�م الدع�وى املرقمة 
اع�اله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها الزامك باملبلغ 
مليون وخمس�ة واربعون الف دين�ار بموجب وصل 
االمان�ة يف 4 / 8 / 2014 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي 
انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة قرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 3 / 7 / 2017 
الساعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون 

القايض االول / حممد عيل حممود نديم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1286 / 2017 
التاريخ 6 / 6 / 2017  

اىل املنف�ذ عليه / عامر محس�ن عيدان يس�كن املنصور 
محلة 607 زقاق 25 دار 1/18 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة املنصور 
املرقم 8311 يف 6 / 6 / 2017 وتأييد املجلس املحيل لحي 
املتنب�ي ورشح املبلغ القضائي انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل 
خمس�ة عرش يوماً تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون
اوصاف املحرر  :-

املنفذ العدل   
قرار محكمة بداءة الكرخ املرقم 995 / ب / 2017 يف 16 
/ 4 / 2017 واملتضم�ن الزام�ك بتأدية مبلغ اربعة عرش 

مليون اىل املدعي راجح محمد حسن

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 280 / ش / 2017 

التاريخ 4 / 6 / 2017

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / عيل ضياء فاض�ل – مجهول 

محل االقامة
اقامت املدعية ورود صالح مهدي الدعوى املرقمة 
280 / ش / 2017 والت�ي تطل�ب فيه�ا التفريق 
للهج�ر بينه�ا وبين�ك وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامتك قررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني 
محليتني وقد تم تحديد يوم 14 / 6 / 2017 موعداً 
للمرافعة بالدعوى اعاله وعليك الحضور باملوعد 
اع�اله ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 

قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول

القايض / امحد محيد حسان

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة
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         ماجد الربيعي
 

الش�عر ه�و مح�اكاة الوج�دان بما يص�ل بِه 
ح�د اإلنبهار والدهش�ة وهو رس�الة الضمير 
المعبر عن اإلنس�انية بكل أوجاِعها ومآسيها 
وتطلعاتها ، هو اإلفص�اح عن خلجات الروح 
بكل م�ا تحملُه م�ن هواجٍس وأح�اٍم ، وهو 
رس�ائٌل نبيل�ٌة يبعثه�ا القل�ب لتص�ل الى كل 
القل�وب المتطلع�ة للجم�ال والس�حر .عادل 
الغرابي الش�اعُر العاش�ُق حد الثمال�ِة لوطٍن 
يئ�نُّ فيكتبُه أنين�اً وحزناً تارًة وت�ارًة صراخاً 
في وجِه كّل من يؤذيِه فيبعُث رسائلُه قصائداً 
لكل اإلنسانية المتطلعة لحريِة العيش وكرامة 
اإلنس�ان .يبكي على الش�هداء ح�د الصراخ ، 
هكذا عرفتُه ، بكين�ا معاً حينما احتضنتُه بعد 
ان قرأ قصيدتُه التي ألقاها للش�هيد مصطفى 
الع�ذاري عند نزول�ه من منصِة الش�عِر فكاَن 
نحيب�اً أبك�ى كل م�ن كان في القاع�ة ، بكى 
حينم�ا زرنا مكان التفجير ال�ذي اودى بحياة 
االبري�اء في الكرادة ، كان يصرخ وينحب كما 
االطفال حام�ًا أوجاع ومآس�ي كل االمهات 
المفجوعات بقلِب ندٍي عاش�ٍق يس�ع الجميع 
فيحمل هم�وم اآلخرين متوجع�ا وال تنوء له 
كتفان .ال يمّر همٌّ في العراق إالّ وكانت قوافيه 
حاض�رة ، يعاتب�ُه ويبكي�ه ت�ارًة ويفخ�ر به 
تارة أخرى فهو المس�يح الذي يش�افي العليل 
ويبص�ر األعمى وهو البهي الجميل الذي يرتُل 
لحَن الحياِة وتزوره النوارس مرغمًة وطائعًة 

ويمنح الحياة والخصب فيخاطبُه :
ف�أن�َت ال�م�س�ي�ُح وِم�ْن راح�ت�ي�َك 
ُي�ش�اف�ى ع�ل�ي�ٌل وُي�ب�ِص�ُر أْع�م�ى
ف�رتِّ�ْل ِم�َن ال�ُح�بِّ لَ�ْح�َن ال�ح�ي�اِة 

َت�زرَك ال�ن�وارُس ط�وعً�ا ورْغ�م�ا
وت�م�ن�ْح�َك ل�و أج�دب�ْت ُم�ْق�لَ�ت�اَك 

�ً�ا وَس�ْه�م�ا ُص�واعً�ا ِم�َن ال�ش�ع�ِر ح�ظَّ
ل�ك�ي ال ُي�ذبَّ�َح ش�دو ال�ط�ي�وِر 

ع�ل�ى ش�اط�َئ�ي�َك َن�ك�االً وه�ْض�م�ا
وت�ب�ق�ى ِس�اُل�َك لِ�ل�ع�اِب��ري��َن 

ت�ج�وُد ف�رات�ً�ا وت�م�ًرا وك�ْرم��ا
عادل الغرابي الصوفيُّ الذي يذوب عش�قاً في 
النور اإللهي الذي ه�و غايتُه وحقيقتُه ومناه 
، ال ي�رى األش�ياء كما يراه�ا غي�رُه وال يعّبُر 

عنها كما يعّبُر عنها غيرُه ، هذا العشُق يجعلُه 
متف�ردا في تصّوف�ِه فتنهمُر قوافي�ِه بعذوبة 
تصل بن�ا إلى عوالِم ال�ذات اإللهّية بقداس�ٍة ، 
فهو المتضّرُع المتوّسُل بُكلِِّه ألجِل هذا الرجاء 
كي يدنَو لهذِه القداس�ِة ، يس�تلهُم معانيِه من 
عش�قِه الصادق وخلجات روح�ِه الهائمِة حّد 
الذوبان والتاش�ي فينزفها حروف�اً وقوافياً 
تجع�ل م�ن يقرؤها ويس�معها يق�ف طوياً 
س�ارحاً مذه�والً في عم�ق المعان�ي وروعة 
الصور والطريقة المثلى في الصياغة اللغوية 
الرصين�ة الت�ي يتميز به�ا فيقول ف�ي احدى 

روائعه الصوفية :

أن�ا ال ش�يَء ح�ّت��ى أضَم�ِح��ّا 
وج�ودي م�حُض ص�فٍر ليَس إاّل 
ف�م�ا ع�اَد )األن�ا ( إاّل ُم�ري��داً 

ل�ُه ع�ن ك�لِّ ش�يٍء ق�د تخلّى 
ت�وّه�َم م�ن رآن�ي ح�ي�َن أح�دو 

أفي�ُض ص�باب�ًة ج�زًءا وُك�ّا 
وُك�لّي ذاَب في نج�واُه ِعشقاً 

فص�اَر بس�اح�ِه ضيف�اً وح��ّا 
فؤادي ج�اَز ق�وساً حيَن لَ�ّب�ى 

وق�وس�اً آخ�راً لَ��ّم��ا َت��َدلّ��ى 
أَِخ�رُّ ب�س�اع�ِة ال�ن�ج��وى صريعاً 

وَم�ْغ�ش��ي��اً َع�لَ���يَّ إذا َت��َج��لّ���ى 

ف���ا أه����ٌل وال زوٌج و ِخ�����لٌّ 
ُي�ع�ات�ُب م�ن ُي�ري�ُد اللَه ِخ�ا

ح�واء حاضرٌة ف�ي قوافيِه فكتبه�ا أّماً تمنح 
الحياة وخاطبها حبيبًة تش�عل جذوة الش�وق 
والوجِد بأروِع رس�ائل العش�ق التي تفرد بها 
من خاِل بوحِه برس�ائلها التي صاغها شعراً 
والتي أصبحت عنواناً لروائعِه في الغزِل الذي 
يبعُث سحراً وبلس�ماً لكّل العاشقين ، فكانت 
رسالتها األولى والثانية والثالثة وحد الرسالة 
السابعة ، حتى صرنا ننتظرها بشغٍف ونتطلع 
إل�ى كل ماهو جدي�ٍد يبّثُه الغراب�ي بيننا عبقاً 

وإبداعاً ، حيث يقول في رسالتها الرابعة :

ف�ي�ا أي�ه�ا ال�م�ن�ف�ُي ب�ي�َن أض�ال�ع��ي 
�ْق ب�أوج�اع�ي ف�إن�َك ش�اع��ُر  ت�رفَّ

ذرف�ُت دم�اَء ال�ُب�ع�ِد ُم�ْذ ُب�ن�َت ل�وع�ًة 
�ْت ع�ل�ي�َك ال�ن�واظ�ُر  وح�زنً�ا ف�ق�د ج�فَّ
ن�ه�ارْي م�ت�اه�اٌت َت�م�ي�ُد ب�خ�ط�وت��ي 

ول�ي�ل�َي م�ح�راٌب ب�ذك�رَك ع�ام��ُر 
أص��وُغ  ال�ح��ّرى  ُم�ه�ج�ت��ي  وِم��ْن 

ق�ص�ائًدا 
ي�ش�ي�ُخ ل�ه�ا ط�ف�ٌل وي�خ�ش�ُع ك�اف��ُر

) ش�وق ( محطُة أسى في حياة الغرابي حيث 
الحادث األليم الذي س�لبه حي�اة ابنتُه التي لم 
ل نفَسُه ذنباً أذنبُه  تكمل ربيعها الخامس ليحمِّ

دون قصٍد فيدفع ثمنُه بالزهايمر اللعين الذي 
أصابُه واصب�ح ممحاًة لذاكرت�ِه لوال الرحمة 

االلهية التي اعادتُه الينا .
بكى ش�وق بملحمٍة ش�عريٍة من البحر الوافر 
كتبه�ا بع�د صحوت�ه م�ن الزهايم�ر الخبيث 

فيقول :
�ْت عيوني  ب�ك�ي�ُت�ِك ش�وق ف�ابي�ضَّ

وأس�لَ�َم�ني األس�ى ش�ّي�ا ف�شّي�ا 
أن�ا ي�عقوُب ف�ي َك�م�دي وُح�زني 
ذرف�ُت ُل�م�اَم أح�ش�ائ�ي ُب�ك�ّي��ا 
وأن���ِت ال�يوس�ف�ي�ُة دوَن َع��وٍد 

وم�ا لِ�َق�م�ي�ص�ِك الزاك�ي م�جّي�ا 
ُي�ؤرُق�ن�ي َخ�ي�الِك ح�ي�ُث أم�ضي 
وت�ج�لُدن�ي سي��اُط الهج�ِر غ�ّي��ا

ث�م تأتي رائعة أخرى من روائعِه يصف لنا بها 
الزهايمر الذي أخذ ثلثا س�نابلُه بأروع واجمل 
ماتك�ون القواف�ي ويك�ون االب�داع اآلتي من 

رحم معاناته الحقيقية التي عاشها :
الدَّاِع�ُر القَ�َزُم ال ُت�ْع�ي�ي�ه ِ َناِفلٌَة 

َوال ُدع�َ�اٌء َوال لَ�ْح�ٌن َوال وت�َ�ُر 
ُطوَفاُنُه َشِرٌس َيْهِوي َبأْشِرَعِتي 
فكيَف أن�ج�و إَِذا َما ُنوُح َيعَتِذُر 

ِمْن ُحوِت ِذي النُّوِن أْسَتْجِدي الَخاَص إِلَى 
لَْيٍل َطِويِل الَعَمى َما َزاَنُه َقَمُر 
َيا َوْيَح َذاِكَرِتي ِمْن آَفٍة أَكلَْت 

ُث�ل�ث�ا سنابلها فاّساقطْت ُصَوُر 
َحتَّى َغَدْت أْرُضَها َصْحَراَء َقاِحلًَة 

َظْمَياَء ُمْجِدَبًة َما َزاَرَها َمَطُر
عادل الغرابي يعيدنا الى امجاد الش�عر العربي 
وأصالِتِه وعصورِه الذهبي�ة فيفرحنا ويبعث 
فين�ا األمل بأن بحور الفراهيدي لم ولن تجف 
وإن اإلب�داع مازال قائماً بينن�ا رغم الفوضى 
العارم�ة والتخب�ط والمؤام�رات الت�ي ُتحاك 
للنيل من لغتن�ا العربية وتراثنا األصيل وإرثنا 

الذي نفاخر بِه األمم .
) ش�وق ( هو الديوان الش�عري البكر للشاعر 
العراق�ي ع�ادل الغراب�ي الذي يض�م اكثر من 
مائة قصي�دة تنوعت اغراضه�ا بين التصوف 
وعشق الوطن ورسائل الحبيبة والوجدانيات 
، وُيعد كنزاً شعرياً يثري من يتطلع الى روائع 
الشعر العربي لجزالته وكثافة صوره الشعرية 

ورصانة لغته .

قراءة يف »شوق« ديوان الشاعر العراقي عادل الغرايب

           مؤيد عبد الزهرة 

كلماٌت تخطُّ نفسها با استئذاٍن 
للقصابيَن دماءتقطُر لعناٍت 

من خراٍف ظلْت طريقها
للخبازيَن ارغفٌة تراقُص أرغفًة

ظلها لهٌب..
لباعِة الثلِج في الطرقاِت 

شموٌس تحرُق الجلوَد
وتضحك للكهرباء!!
للعطاريَن دواٌء بائٌر

يشتريه الفقراُء..
للنجاريَن مناشيُر ال تجيُد 

نشَر الحزن َ ..
ومساميُر التدق عنَق االكاذيِب
للمصوريَن  الجواليَن عدساٌت 

تبكي الزمَن 
للصيدلياِت تعاويُذ يحرسها الشيطاُن

للحداديَن مطارُق
ترسُم لألبواِب منافَذ

ضوٌء الينكسُر

           محمد غالب سعدون

موٌت يسري في عروقي
والعراق يموت بجنبي ..

هكذا كان حلمي ..
في اليلة البارحة

ربما تكون نبؤة ..!
أو قلق على مصير وطني ..

فلم أكن أعلم أنني سواجه الموت في قلب يائس !
فأنا أعلم أن شيطاني اللعين ال يكذب ، ال يخطئ ..

فليَت الصباح ال يأتي ..
والقمر من السماء ال يختفي ..
والنجوم ساهرة تبقى معي ..

وحبات الندى تسقط على جسدي العاري..
هكذا كانت أمنيتي ورجاءي...

فأنا أعلم ان شيطاني الخبيث ال يكذب ، ال يخطأ ..
فليت أصوات الجوامع ال تعلى..

و أجراس الكنائس ال ترن ..
والمعابد أبوابها ال تفتح ..
و العصافير تبقى نائمة ...
فنهضُت وصليُت ركعتان 

االولى لرب السماء
والثانية لقتل الشيطان ..

لم أستطع السهر طوال الليل
وأصوات المدافع ترن ..!

ياترى كم شخص ماَت حتى األن ...؟
وكم مدينة أصبحت تحَت الركام..؟

والدفان ... هل ماَت الدفان ؟
كانت صاتي باطلة !!

ألنني أنشغلت بأمور اخرى ..
وبعض دقائق وجزء من الثوان ..
أخذت الشمس تعلوا في السماء 
والجثث في العراء .. ماَت الدفان

ماَت الدفان !!
ماَت النخيل

والمنازل تهدمت
وأرضنا أحتلت .. !

لحضات لم تكن بالحسبان
أن يموت وطني

وأبقى عائش با عنوان ...

كلامت ختط نفسها

»املوت«

           عباس علي

أن التجربة التفاعلية في السرد القصصي 
التي صنع قالبه�ا االول كوالدة بكر لفن 
حداثوي ذات�ي الق�اص والروائي صالح 
خلفاوي لهي من التجارب الحقيقية التي 
ينبغ�ي أن يتوقف عنده�ا النقاد واالدباء 
والمتذوقين له�ذا الفن القصصي الجديد 

.ولع�ل نقطة االرتكاز الت�ي ابتنى عليها 
هذا المش�روع هو ذل�ك التمازج العجيب 
ف�ي االفك�����ار والصورة واالنس�ياح 
ف�ي ذات النص برؤي�ة تخاطرية أش�به 
ما تك�ون بدحرجة الفك�رة داخل العقل 
باراس�ايك���ولوجيا م�ع وج�ود ذل�ك 
التف�اوت الواقعي ف�ي البيئ�ة والتفكير 

والملكات األدبية واللغوية .

أن تاقح االفكار بين كاتبين بهذه الكيفية 
ومحاولة إنش�اء نص فيه من المقاربات 
التي تؤطر لفكرة وثيمة واحدة هي التي 
جع����لت القارىء ينبهر بهذا االتس�اق 
والتناس�ق حتى ليخال ل�ه انها نبعت من 
ذات الش�خص وذات العق�ل وه�ذا س�ر 

التفاعل الذي أراده صالح خلفاوي .
وق�د يبدو األمر هينا حي�ن نرى أن ثيمة 

القص�ة التفاعلي�ة قد اش�ترك في س�رد 
أحداثها قاصي�ن ينتمون إلى بيئة واحدة 
حيث تش�كل المعاناة الص�ورة ذاتها في 
ذهنيهما ولكن أن تشترك بيئات مختلفة 
ف�ي ذات الحدث لهو أمر يع�د في ميزان 
التوقع�ات أمرا عظيما حري بنا ان نتتبع 

خطه النفسي .
لقد أثبتت تج�ارب ال����قصة التفاعلية 

انه�ا عب�رت بحدوده����ا مدي�ات البلد 
اللغ�ة  بطاب�ع  االحتف�اظ  الواح�د م�ع 
االم ولكنن�ا ل�ن نس�ت����غرب في ذات 
األم�ر انن�ا سنش�هد تاق����ح�ا فكريا 
وادبي�����ا م�ع من يختلفون عنا لغويا 
لتصب�ح عالمي�ة الفك�رة نموذج�ا أدبيا 
جدي�دا يس�جل ب�ل ويض�اف إلى س�جل 

اإلبداع العربي .

روح التناص املتسق يف الفن التفاعيل 

ثقافية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة البداءة املتخصصة بنظر
 الدعاوى التجارية يف البرصة

العدد 55/ت/2017
التاريخ 2017/5/23

اعان
اىل املدع�ى عليه /املدي�ر املفوض لرشكة مس�ارة النهرين للتج�ارة والنقل العام 
والخدمات النفطية وبيع واسترياد املشتقات النفطية محدودة املسؤولية اضافة 

لوظيفته
اصدرت  هذه املحكمة قرارها املرقم 55/ت/2017 يف 2017/4/17 الذي يقيض 
اوال :بفسخ العقد املربم بينك وبني املدعي رشكة مصايف الجنوب اضافة لوظيفته 
املرق�م )5117( ثاني�ا : الزامك بتاديته للمدعي مدير ع�ام رشكة مصايف الجنوب 
اضافة لوظيفته مبلغ خمس�ة مايني وخمسمائة وواحد وثاثني الف وسبعمائة 
وس�تون دينار كتعويض عن االرضار التي لحقت ب�ه ورد دعوى املدعي بالزيادة 
وتحمليكما الرس�وم واملصاريف بنس�بة خس�ارتكم يف الدع�وى وتحميلك اجور 
محام�اة وكيل املدعي املوظف الحقوقي محمد محمود جال البالغة خمس�مائة 
ال�ف دينار توزع وفق النس�ب القانونية ولتع�ذر تبليغك ملجهولي�ة عنوانك عليه 
تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض واالس�تئناف 

والتمييز خال املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة البتات
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة /بصفتها
االصلية

العدد: 360/س/2017
التاريخ 2017/5/24

اعان
تبليغ املس�تانف عليه /املدي�ر املفوض لرشكة اهوار الس�عد للتجارة 

العامة املحدودة –اضافة لوظيفته 
استانف املدعي )املدير العام لرشكة مصايف الجنوب –اضافة لوظيفته 
( ق�رار الحك�م الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة الب�رصة بالع�دد 122/

ب/2017 بالدع�وى االس�تئنافية املرقم�ة 360/س/2017 ولتع�ذر 
تبليغ�ك بالحض�ور امام هذه املحكمة وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2017/6/13 او من ينوب عن�ك ويف حالة عدم 

حضورك سوف تجري املرافعة بحقكم حضورا وعلنا وفق القانون
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية
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اعالن تبليغ
اىل ال�ركاء : رضغ�ام جاس�م محم�د 
وليىل جاس�م حرز اقتىض حضوركم اىل 
املرصف العق�اري /فرع النجف االرشف 
وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل قيام 
رشيكك�م الس�يد هيثم فرحان حس�ن 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة 46949/3 حي النداء مس�احتها 
لغ�رض  100م2  وحصت�ه  300م2 
تس�ليفه قرض مرصف العقاري وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�ر يوما داخل 
العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نر االعالن وبعكس�ه يسقط حقكم يف 

االعرتاض مستقبال

فقدان 
فقد مني الس�ند املرق�م 3/28345 حي 
الجامعة بأسم العراقية )انعام رزاق عبد 
النبي ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

اعالن تبليغ
اىل الريك  : عاتقه جواد ش�خري وزينب 
عيل عامر  اقتىض حض�ورك اىل صندوق 
االس�كان العراقي فرع النجف /ش�ارع 
الغدي�ر  وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ىل قي�ام رشيك س�هام رايض جاس�م 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة 391/21 /مقاطعة /3 مشخاب 
حي الش�هيد الصدر عرص�ة ملك رصف 
مناصف�ة مس�احتها 100 مرت مناصفة  
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�ر يوما داخل 
العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نر االعالن وبعكس�ه يسقط حقكم يف 

االعرتاض مستقبال

محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطقة 
الرابعة قسم الدعاوي

اىل املته�م الغائ�ب ن .ع محمد عيل فرع 
عناد املفرجي

قرار محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة  
الرابعة ماييل 

1-عدم ش�مولك بقرار العفو العام
2-الحبس الش�ديد ملدة ثالث س�نوات

3-ط�ردك م�ن الخدم�ة من ق�وة االمن 
الداخيل اس�نادا الحكام املادة 38 لس�نة 

2008
4-حجز اموالك املنقولة والغري منقول�ة

5-اعط�اء املوظف�ن العمومين القبض 
عليك اينما وجدوك

6-حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء 
اسنادا اىل املادة 60 لسنة 2008

اللواء الحقوقي 
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
قسم الدعاوي

اىل املته�م الغائب ن .ع مثنى عبد الحر عبد 
االمري محمد الفتالوي

قرار محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة  
الرابعة ماييل 

1-عدم شمولك بقرار العفو العام
2-الحبس خمس سنوات وشهر واحد

3-غرامة مبلغ قدره 3.750 دينار
4-طردك من الخدمة من قوة االمن الداخيل 

اسنادا الحكام املادة 38 لسنة 2008
5-حجز اموالك املنقولة والغري منقولة

6-اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن القبض 
عليك اينما وجدوك

7-حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسنادا 
اىل املادة 60 لسنة 2008

اللواء الحقوقي 
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

لجنة االرايض واالستيالء االوىل 
يف محافظة النجف االرشف

العدد /10
التاريخ 2017/5/24

اعالن
بتاريخ 2017/6/20 ستقوم لجنة االرايض 
النج�ف  محافظ�ة  يف  االوىل  واالس�تيالء 
االرشف بتثبيت عائدية القطعة 1 مقاطعة 
1/ الشبكة التابعة اىل مركز قضاء النجف 
وفق�ا لقانون االص�الح الزراعي رقم 117 
لس�نة 1970 وتعليمات�ه وع�ىل م�ن لديه 
ادعاء بحق الترصف او اعرتاض الحضور يف 
الزمان واملكان املحددين باالعالن وبخالفه 
ستقوم اللجنة باجراءات غيابيا لذا اقتىض 

التنويه
املشاور القانوني
عون حسن عبادي
رئيس لجنة االرايض واالس�تيالء االوىل

مديرية زراعة محافظة النجف االرشف
قسم االرايض /التعاقد

العدد/1179
التاريخ 2017/6/6

اعالن
اىل املستاجر )هادي دحام خلف(

انذار
خل�ف  دح�ام  /ه�ادي  املس�تاجر  اىل 
املتعاق�د بالعق�د الزراع�ي املرق�م 230 يف 
لس�نة   35 القان�ون  وف�ق   1989/7/10
1983 يف ج�زء م�ن القطع�ة املرقم�ة 3 يف 
املقاطع�ة 4/جزي�رة النج�ف وبمس�احة 
10 دونم نظر لع�دم تجديد العقد الزراعية 
وتس�ديد ب�دالت االيج�ار وعدم اس�تغالل 
العقد بنفسك واستغالله  من قبل الغري لذا 
ننذرك بتجديد العقد وتسديد بدالت االيجار 
واس�تغالل العقد من قبلك وخالل مدة 90 
يوم وبخالفه سوف يتم الغاء العقد حسب 
التعليمات والضوابط واملعمول بها واتخاذ 

االجراءات  القانونية  بحقك 
د.مجيد جاسم جياد
مدير زراعة النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف س�امراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2017/5559
التاريخ 2017/6/6

اعالن
قدم�ت املس�تدعية )اس�تربق محم�د 
محمود   ( طلب اىل هذه املحكمة يطلب 
فيه اص�دار حج�ر وقيموم�ة لزوجها  
املفق�ود ) احمد عبد ال�رزاق محمود  ( 
والذي فقد 2017/7/22 عليه واستنادا 
ق�ررت  القارصي�ن  رعاي�ة  لقان�ون 
املحكمة ن�ره بصحيفت�ن محليتن 

لغ�رض التثب�ت م�ن حي�اة املفق�ود
القايض
مثنى احمد مصطفى 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف س�امراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2017/4653

التاريخ 2017/4/30
اعالن

قدمت املستدعية )امال عادل محمود( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيها 
اصدار حجر وقيمومة لزوجها  املفقود 
) احمد عواد هزاع  ( والذي فقد بتاريخ 
2017/6/2 علي�ه واس�تنادا لقان�ون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نره 
بصحيفتن محليتن لغرض التثبت من 

حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رش�يد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف س�امراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2017/4652

التاريخ 2017/4/30
اعالن

قدمت املستدعية )فليحة عادل محمود   
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها 
اصدار حجر وقيمومة لزوجها  املفقود 
) هزاع عواد هزاع  ( والذي فقد بتاريخ 
2015/6/2 علي�ه واس�تنادا لقان�ون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نره 
بصحيفتن محليتن لغرض التثبت من 

حياة املفقود
القايض قيرص عباس رش�يد

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

االتحادية
مديرية تنفيذ شط العرب

العدد 86/ب/2017
التاريخ 2017/5/31

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ شط العرب يف االضبارة 
املرقمة 2017/86 عن بيع رشكة خدمات 
املستقبل للتجارة والخدمات العامة والنقل 
محدودة املسؤولية والبالغ سهامها مليار 
سهم والعائد اىل السيد ابا ذر عدنان شوكه 
املق�در قيمته�ا 16.550.000 س�تة عر 
مليون وخمس�مائة وخمس�ون الف دينار 
عراقي فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه 

املديرية خالل املدة القانونية 
منفذ العدل

فائزة صادق خليل 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) عبد القادر ابراهيم خضري(
)والدت�ك(  قدم�ت   2017/6/1 بتاري�خ 
املدع�و )امل حس�ن رش�يد  ( تطلب فيها 
نصبه قيم�ا عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 
2014/10/4 ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر  
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عر يوم من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ النر س�وف تنصب ولدتك 

قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض
طارق محمد توفيق

اع�الن جري�دة
اىل /الريك عيل درش اسعيد

اقتىض... حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت 
/ش�ارع خريس�ان وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) عائدة 
نعمه عكاب( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة )2792/2( مقاطعة 
)5 الش�اعورة(  لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ نر االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

فقدان
االلي�ة  تج�وال  رخص�ه  من�ي  فق�دت 
ش�فل ك�رت بل�ر الل�ون اصف�ر الش�ايص 
)CATJT38HKJ55235( رق�م ترصيح�ه 
يف   )0908020830120( االدخ�ال 
2009/8/2 الص�ادر م�ن مديري�ة كمرك 
املنطقة الجنوبي�ة العائد لركة وذرفورد 
يف   387 التخوي�ل  وحس�ب  الربيطاني�ة 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  فع�ىل    2017/5/28

تسليمها اىل جهة االصدار

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة : 2017/1197
التاريخ 2017/6/6

اىل /املنفذ عليه 
املدين /وفاء عبد الرزاق عيل

لقد تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل املجلس 
البل�دي ملنطقتي بريهه والك�زارة  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل 
خمس�ة عر يوما تبدا من الي�وم التايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون:
علما انك مدين بمبلغ 300.000 دوالر امريكي 

للدائن جعفر طاهر كاطع
املنفذ العدل
فردوس حسن شاوي

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة البرصة

بالعدد 1301/ب/2017 يف 2017/5/28

اعالن جريدة
اىل /الريك قحطان عبد اللطيف عكال

االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض... 
العراقي الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت /

ش�ارع خريسان وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ىل قيام رشي�كك الس�يد ) ثامر عب�د الرزاق 
جاسم( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
كص�ب(    82( مقاطع�ة   )1347/1( املرقم�ة 
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عر يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نر االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 8/ك.م/2017
التاريخ 2017/6/6

اعالن
اىل املطلوب الكش�ف املس�تعجل ض�ده ) املدير 
املالي�ة  للم�وارد  الصق�ور  لرك�ة  املف�وض 
واملق�اوالت اضاف�ة لوظيفت�ه ( ق�دم طال�ب 
الكش�ف املس�تعجل ) وزي�ر الرتبي�ة /اضافة 
لوظيفته ( طلب الكشف املستعجل املرقم )8/

كش�ف مس�تعجل /2017( لدى هذه املحكمة 
يتضمن ) اجراء الكشف املستعجل عىل مدرسة 
الش�هيد الس�عيد االبتدائية يف س�احة مدرسة 
املين�اء لتثبيت الواضع الراه�ن وتقييم وتقدير 
االرضار الحالي�ة واملس�تقبلية لك�ي يتس�نى 
اقامة دع�وى تعويض عن ه�ذه االرضار وقد 
ع�ن ي�وم 2017/6/14 موع�دا للمرافع�ة و 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب القائم بالتبليغ 
ق�رر تبليغك�م بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
رس�ميتن ويف حالة عدم حض�ورك اىل املرافعة 
فانه س�وف يتم اج�راء املرافع�ة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض
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حتديات تواجه مباراة منتخبنا الوطني امام اليابان وقاسم يأمل باستعادة هوية املنتخب
        بغداد/ المستقبل العراقي

أكد م�درب املنتخب الوطني باس�م قاس�م، أنه 
يس�عى الس�تكمال التحض�رات قب�ل خ�وض 
املواجه�ة الرس�مية أم�ام الياب�ان يف تصفيات 
كأس العالم املقرر إقامتها يف العاصمة اإليرانية 

طهران يف 13 من حزيران الجاري.
وق�ال قاس�م، يف ترصي�ح تابعت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الوق�ت قص�ر جدا قب�ل مباراة 
املنتخ�ب اليابان�ي يف تصفي�ات كأس العال�م«، 
مشرا اىل ان »تلك الفرتة القصرة شهدت أحداث 
مفاجئة مثل إصابة رضغام إس�ماعيل، وكذلك 
إصابة عيل فائز، وعدم التحاق عيل عدنان، وعيل 
حصني حتى اآلن بسبب تأشرة الدخول، فضال 
عن اعتذار الثنائي جستن مرام ويارس قاسم«.
وأض�اف، ان »تلك األمور تؤثر عىل عملية اإلعداد 
خاصة أن الفرتة قصرة ما بني اس�تالمنا املهمة 
واملب�اراة املحددة مع اليابان«، مس�تدركا »لكن 
ثقتن�ا كب�رة بالجه�از الفني والالعب�ني إلعادة 
ترتي�ب األوراق والدخ�ول للمب�اراة م�ن أج�ل 

استعادة هوية املنتخب العراقي«.
وتاب�ع قاس�م، ان�ه »يعول ع�ىل مب�اراة كوريا 
الجنوبي�ة الودي�ة ي�وم األربع�اء املقب�ل لتكون 
محط�ة مهمة العتماد األس�لوب التكتيكي أمام 
اليابان«، معرب�ا عن امله بان »تكتمل الصفوف 
من أجل وضع التكتيك األخر الذي س�ننتهجه يف 

املباراة املقبلة أمام اليابان«.
الخيم�ة،  رأس  إىل  العراق�ي  املنتخ�ب  ووص�ل 
وخاض حص�ة تدريبية يف ملعب نادي اإلمارات، 
تحت إرشاف املدرب باسم قاسم الذي جاء بديال 

عن املدرب السابق رايض شنيشل«.
من جانب آخر وصل وفد منتخب العراق األوملبي 
لكرة القدم، إىل العاصمة التايالندية بانكوك، من 
أجل خ�وض مبارات�ني تجريبيتني أم�ام نظره 
التايالندي، يف السابع والعارش من شهر يونيو / 
حزيران الجاري، استعدادا للتصفيات اآلسيوية 
للمنتخب�ات  اىل نهائي�ات كاس آس�يا  املؤهل�ة 

األوملبي�ة، التي س�تنطلق يف النص�ف الثاني من 
شهر يوليو/ تموز املقبل.

وتألف الوفد العراقي الذي يرأس�ه كاظم محمد 
س�لطان، من كري�م فرحان مدي�را إداريا، وعبد 

الغني ش�هد مدرب�ا، وحيدر نج�م وعباس عبيد 
مس�اعدين للمدرب، وعب�د الكريم ناع�م مدربا 
لحراس املرمى، واإلس�باني جونزال�و روديجيز 
مدرب�ا للياق�ة البدني�ة، وصالح ط�رار معالجا، 

وطالب منش�د وصباح مجيد إداريني، إضافة ‘ىل 
24 العبا ه�م أمجد رحيم وأحمد باس�ل وحيدر 
محم�د وعيل لطي�ف وبرهان جمع�ة ورعد فنر 
وحم�زة عدنان وعيل كاظم ون�وزاد عبد الحميد 

وع�الء رع�د ونياز محم�د وعبد الل�ه عبد األمر 
وعيل رحيم وصفاء هادي وحس�ني عيل ومحمد 
خال�د وذو الفق�ار عاي�د وأم�ر صباح وبش�ار 
س�عدون وجبار كري�م وفرحان ش�كور ومازن 

فياض ومصطفى األمني وأحمد جالل.
يذكر أن قرعة التصفيات اآلس�يوية أسفرت عن 
وق�وع الع�راق إىل جان�ب الس�عودية والبحرين 

وأفغانستان.

األومليب يصل اىل بانكوك ملالقاة تايالند

اإلعالن عن موعد ومكان هنائي غرب آسيا بني اجلوية والوحدة السوري
              بغداد/ المستقبل العراقي

ج�رت ام�س الثالث�اء س�حب قرع�ة األدوار 
النهائية في كأس االتحاد اآلسيوي 2017.

وت�م من خ�الل القرع�ة تحدي�د األندي�ة التي 
تس�تضيف مواجه�ات الذه�اب واإلي�اب ف�ي 
منطقتي غرب آسيا وآسيان، كما جرى سحب 
قرعة قبل نهائ�ي ملحق المناطق.ويتقابل في 

نهائي منطقة غرب آسيا، فريق القوة الجوية 
العراق�ي حامل اللق�ب مع الوحدة الس�وري، 
حي�ث حددت القرعة أن تك�ون مباراة الذهاب 
على ملعب الوحدة واإلياب على ملعب الجوية.

ول�م يتم بعد تحديد ملعب�ي الفريقان العراقي 
والسوري.وسيلتقي الفريقان بمباراة الذهاب 
في نهائي غرب آسيا يوم 12 أيلول المقبل على 
ان يكون لقاء األياب في 26 من نفس الشهر.

اإلصابة حترم كافاين من ودية إيطاليا

أرسنال يشعل املزاد مع ريال مدريد عىل جوهرة موناكو

كوينرتاو عىل أعتاب 
الدوري الربتغايل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن اتح�اد أوروج�واي لك�رة الق�دم، أن النج�م 
إدينس�ون كافان�ي مهاج�م باريس س�ان جيرمان 
الفرنسي، سيغيب عن صفوف منتخب أوروجواي، 
في المب�اراة الودية المقررة أم�ام نظيره اإليطالي 

غدا األربعاء بمدينة نيس الفرنسية.
وكش�فت الفحوصات الطبية، أن كافاني يعاني من 
كدم�ة عضلية، تع�رض لها خ�الل المب�اراة الودية 
للمنتخب أمام نظيره األيرلندي في دبلن أمس األول 
األح�د، والتي اضطرت�ه للخروج بعد حوالي عش�ر 

دقائق فقط من بداية المباراة.

ونصح أطب�اء المنتخب بعدم مش�اركة كافاني في 
مب�اراة الغد، أمام المنتخ�ب اإليطالي تفاديا لتفاقم 

اإلصابة.
تجدر اإلش�ارة إلى أن منتخب أوروجواي س�يفتقد 
أيضا جهود لويس سواريز نجم برشلونة االسباني، 

والمدافع دييجو جودين، بسبب اإلصابات.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة، عن 
على إص�����رار ن�ادي  أرسنال، 

التعاقد مع كيليان مبابي موهبة موناكو، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

ووفًق�ا لصحيفة “ذا صن”، فإن أرس�نال 
يجهز لحسم الصفقة مقابل 121.8 مليون 
جنيه استرليني، وهو ما ُيعادل 140 مليون 

يورو تقريًبا ، للتعاقد مع مبابي.
وتقدم الجانرز بعرض األس�بوع الماضي 
اس�ترليني،  جني�ه  ملي�ون   87 بقيم�ة 

ورفضته إدارة موناكو.
وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد اإلسباني 
بط�ل أوروبا، ق�دم عرًضا لمباب�ي مقابل 
118 مليون جنيه اس�ترليني خالل الفترة 
الماضية، ولذلك رفع أرس�نال عرضه، من 
أجل الظفر بخدمات المهاجم الشاب.

وأضاف�ت الصحيف�ة “فينج�ر ال يتواج�د 
في فرنس�ا م�ن أج�ل قض�اء العطلة، 

ولك�ن من أجل إقناع مواطنه مبابي 
باالنتقال لصفوف الجانرز، حيث 

يرافق فينج�ر الرئيس التنفيذي 
للنادي إيفان جازيديس”.

عل�ى  الص�راع  وسيش�تعل 
مبابي خالل الفترة المقبلة، 

نظًرا الحتدام الصراع على 
التعاقد معه من قبل كبار 

األندية األوروبية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف رئي�س ن�ادي س�بورتينج لش�بونة، برونو 
دي كارفالي�و، عن أن إدارته “تتفاوض” بش�أن ضم 

المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو، العب ريال مدريد.
وق�ال دي كارفالي�و، ردا عل�ى س�ؤال ح�ول كوينت�راو “نع�م هن�اك 

مفاوضات، سنرى ماذا سيحدث”.
ولم يؤكد رئيس سبورتينج، الشائعات التي تؤكد توصل النادي التفاق 
بشأن استعارة كوينتراو )29 عاما( من الملكي خالل الموسم القادم، 

لكنه أقر بأن الفريق بحاجة لظهير أيسر.
وح�ول رغبة الن�ادي البرتغال�ي في ضم المدافع الفرنس�ي لبرش�لونة، 

جيريمي ماتيو، صاحب ال� 33 عاما، رفض دي كارفاليو التعليق على األمر، 
ولكنه صرح “األندية ترغب في التعاقد مع العبي س�بورتينج ولكننا ال نرغب 

في بيعهم”.وأنهى س�بورتينج الموسم في الترتيب الثالث، وخرج من أكاديميته 
نجوم أمثال كريستيانو رونالدو ولويس فيجو.

عبطان يكرم منتخب الشباب
لكرة القدم للصاالت

العب بيلباو: نجوم برشلونة 
سألوين عن فالفريدي

             بغداد/ المستقبل العراقي

ك�رَّم عبد الحس�ين عبطان وزير 
منتخ�ب  والرياض�ة،  الش�باب 
الش�باب لك�رة الق�دم للص�االت 
الثان�ي  المرك�ز  عل�ى  الحاص�ل 
ببطول�ة آس�يا، الت�ي اختتمت 
ف�ي  مؤخ�ًرا  منافس�اتها 
العاصمة التايالندية بانكوك.

وق�ال عبط�ان ، إن ال�وزارة 
س�تواصل دع�م المنتخب�ات 
الوطنية ومن ضمنها منتخب 
الص�االت للش�باب ال�ذي حقق 
المرك�ز الثان�ي ببطول�ة آس�يا، 

وتأهل ألولمبياد الشباب باألرجنتين 2018.
ولف�ت الوزير، إل�ى أن العمل ال�دؤوب والتخطيط 
الصحي�ح، كان�ا وراء تحقي�ق منتخب ش�باب 

الصاالت المركز الثاني.
وبي�ن أن الوزارة س�تهيئ األرضية 

المناس�بة به�دف إقام�ة بطول�ة دولي�ة للصاالت 
الس�تضافة  الدع�م  ال�وزارة  وس�تقدم  بالع�راق، 
المنتخبات العربية واآلس�يوية ف�ي تجمع رياضي 

يؤكد قدرة العراق على احتضان الشباب.
يذكر أن منتخب شباب العراق لكرة الصاالت، خسر 

البطولة اآلسيوية لصالح المنتخب اإليراني.

              المستقبل العراقي/متابعة

بدأ عدد من نجوم فريق برش�لونة اإلس�باني، في البح�ث عن معلومات 
تخص ش�خصية إرنس�تو فالفيردي، المدير الفني الجدي�د، الذي تولى 

المسؤولية خلًفا للويس إنريكي.
وأك�د إينياكي ويليامز جناح فريق أتلتيك بيلباو، عبر إذاعة “أوندا 
س�يرو” اإلس�بانية، أن عدد من العبي برشلونة تواصلوا معه، 

لينقل لهم انطباعاته عن شخصية فالفيردي.
وق�ال ويليامز: “فالفي�ردي ترك بيلب�او، وانتقل لتدريب 
فريق عظيم في برش�لونة، فهن�اك العبين مثل بيكيه، 
كان لديهم ش�غف كبي�ر لمعرفة ش�خصيته، وقلت 
له ما أؤك�ده دائًما، أنني كنت س�عيًدا ومحظوظا 
للغاية للعمل مع هذا المدرب 

في بيلباو”.
إلى  إينياكي ويليامز  وأش�ار 
أن المدي�ر الفني لبرش�لونة، 
يحب كثيًرا الالع�ب الملتزم، 
وأن يب�ذل الالعب %100 من 
طاقته س�واء كان أساسًيا أو 
احتياطًيا، وأن تبذل أقصى ما 
لدي�ك، حتى يس�تفيد الفريق 

من قدرات كل عناصره.
يذك�ر أن برش�لونة أعلن عن 
توقي�ع عق�د م�ع فالفيردي 
لمدة موسمين، قابل للتجديد 
لموسم آخر بحيث ينتهي في 

صيف 2020 بحد أقصى.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
العث ال ياكل الثياب . انه يضع البيض عىل الثياب . وهذا البيض يتحول 
اىل يراقانات . الرياقانات هي التي تقرض نتفا من القماش ومذ يكتمل 

نموها تزدري هذا الطعام كليا .
تمتلك الجرادة تس�ع مائة عضل مستقل تقريبا أي بزيادة مئتي عضل 
عن االنسان الذي يملك اقل من سبعمائة عضل . ولبعض الديدان اكثر 

من اربعة االف عضل مستقل .
ان االنسان البدائي كان يعالج الجراح بالعفن الذي ينمو عىل االشجار 

قبل اكتشاف البنسلني باالف السنني .؟؟
اثبت�ت البحوث العلمي�ة ان الرغيف االبيض واالرز االبيض اقل بكثري يف 

القيمة الغذائية من الرغيف االسمر واالرز غري املرضوب .
مرك�ز ثقل الك�ره االرضيه يق�ع يف مك�ه املكرمه وبال�ذات يف الكعبه 

املرشفه وقد أثبتت ذلك عدة بحوث علمية.
الج�راح املاهر يس�تطيع أن يكتب اس�مه عىل خليه واح�ده من خاليا 

الجسم البرشي وذلك باستخدام شعاع من الليزر.
الح�وت االزرق الذي هو اكرب الحيوان�ات يف العالم يملك ايضا االعضاء 
االكث�ر ثقال : يزن قلب�ه 450 كيلو غراما ، ورئت�اه 1000 كيلو غراما 
، ووزن فقراته س�بعة اطنان أي مايس�اوي وزن ع�رش بقرات كاملة 

النمو . ويزن لسانه ثالثة اطنان أي مايعادل وزن خمسني رجال.
اكدت ابحاث ق�ام بها امريكيون ان تناول جزرتني يوميا يس�اعد عىل 
مكافحة الكوليسرتول وتخفيض كميته بنسبة 20% يف جسم االنسان 
..حي�ث ثبت انه يوجد يف الجزر مادة اس�مها )) بكثات الكالس�يوم (( 

تساعد عىل مكافحة الكولسرتول..
العنكب�وت ال ي�رى فريس�ته وانم�ا يس�تدل ع�ىل وجوده�ا ومكان�ه 
بواس�طة االهت�زازات الصوتيه الت�ي تصدرها ش�بكته والتي تصل اىل 

10.000هريتز.
رسعة الضوء هي 300.000 كيلو مرت يف الثانيه الواحده.

يف العم�ل لديك من يتمن�ى ان يراك تخطئ ال 
تبايل بذلك ألن�ك متميز بكل تفاصيل عملك و 
لكن كن ح�ذرا ممن حول�ك و ال تتكلم كثريا 
،عاطفيا أنت يف أغلب األحيان مركز االنتباه، 
لكن لدرج�ة أكرب لهذا اليوم. تمّتع بذلك! أنت 

مبتكر وساحر.

تكلّم! فلن تس�تطيع مس�اعدة الناس الذين 
ينتبه�ون إليك إذا لم يعرفوا ما تريد. ال عجب 
أن تش�عر كأن�ك يف مرك�ز الك�ون ، فالناس 
ينجذبون إليك ويش�كلون مجموعة س�عيدة 

حولك حيثما تذهب. تمّتع باملحبة.

لديك مش�اريع مهمة يف العمل عليك ان تركز 
ق�در االمكان عىل تحقيق الج�زء االكرب منها 
ع�رب التواصل مع الزم�الء يف العمل كّل الحّب 
الذي يأتي يف طريقك قد يش�عرك باملزاجية يف 
نهاية اليوم. الحب الذي كنت قد نسيته يعود 

ليظهر عىل السطح من جديد.

تأنى. إذا كنت تش�عر بأنك منطوي اليوم، ال 
تحارب هذا الش�عور. إذاكن�ت تريد أن تكون 
لوحدك، فذلك ألن هناك شوق أكثر من الالزم 
م�ن قب�ل دماغك وقلب�ك وخيال�ك الحتاللك. 
التحفيز الخارجي س�يكون س�دى يف الوقت 

الحارض.

مل�اذا الوج�ه الكئيب؟ تعب�رياً ع�ن الوجاهة 
واملنزلة الرفيعة؟ ال تنىس أن هذا املظهر يعرب 
أيضاَ عن مشاعرك. هنالك حّل لكل لغز. ركز 
ع�ىل النظر يف لّب املوض�وع ، لن تبدو مريحاً 
ثانية حتى تفعل ذل�ك. لديك بعض املعوقات 

يف العمل ال تجعلها نهاية طموحاتك .

الحب الذي يملئ حياتك عىل وشك ان يتالىش 
اذا لم تعطي الرشيك ما يستحق من االهتمام 
، ابح�ث عن الغ�ري متوّقع واملده�ش. أوقات 
طيبة ونّية حسنة أيضاً يف الّطريق. إّن األلغاز 
التي بدت مقلقة قبل اليوم مليئة باإلمكانيات 

اللذيذة، وثقتك قوة كامنة.

العمل املتواصل قد ال يكون الحل الذي تبحث 
عن�ه ألن مش�اكلك الداخلية ال تحل نفس�ها 
بنفس�ها عش لنفسك قليالً. اآلن ليس الوقت 
لالنهماك. أولئك الذين يعتربونك معانداً نوعا 
ما هم يف الحقيقة مفتونون يف قرارة نفسهم 

بسحرك اللطيف. أنت دبلومايس اآلن

ال ته�در وقتك و جه�دك بالتفاصيل التافهة 
، ب�دالً من ذل�ك اس�تغّل قدرتك يف مس�اعدة 
اآلخري�ن . تريد أن تش�عر أنك أنجزت ش�يئاً 
، ال تتفاخ�ر بالعظم�ة أو الش�هرة ، فالناس 
يبحث�ون دائم�اً ع�ن األخط�اء و االنتق�اد ، 

تفصيلياً و إجماالً 

العم�ل يصب�ح اصعب اكث�ر فاكث�ر و هنالك 
الكثري من العمل لتنجزه عليك ان تتحىل بقدر 
اك�رب م�ن الصرب لتس�تطيع اىل هدفك س�اعد 
اآلخرين ملساعدة نفسك. رصاحتك و بساطتك 
تجذب الناس إليك. حّدد أولوياتك ، هل أهدافك 

األوىل يف الحياة كي ال تضيع ال حقا.

كّل ش�خص يحّب�ك ، لك�ن كّل ش�خص يحّب 
م�ا لديك أيضاَ. ترّقب غ�رية ممن حولك. حان 
الوقت لبعض الجّدية اليوم ، برهن بأّنك يمكن 
أن تتغلّب عىل حب االمتالك. أبعد الغرية ودّقق 
توّقعات�ك ، ثّم انظر ما يح�دث. يف العمل لديك 

امل يف ان تصبح الرجل الذي تريد .

ابح�ث ع�ن املتع�ة يف الوقت اليوم ، وش�ارك 
م�ن حولك يف امل�رح. أنت ال تس�تمتع عموما 
بالروت�ني، لك�ن م�ا يح�دث الي�وم يمكن أن 
يكون ش�يئاً جديداً و جي�داً يف الحقيقة. كن 
جاه�زاً للرتحيب بكّل يشء ب�أذرع مفتوحة. 

العمل الذي تبحث عنه قد تجده قريبا .

الدبلوماس�ية التي تمتع بها تجعلك الشخص 
املناسب اليوم لتبدأ بتصحيح بعض العالقات 
الت�ي كنت تفتقدها ، ال تتوقع الكثري من اول 
جولة عليك ان تحاول اكثر من مرة ، السعادة 
الت�ي تحملها يف قلبك س�تعم كل املوجودين ، 

الحبيب يعرب لك عما قلبه اليوم .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 كوب أرز بسمتى

4 ثمرة طماطم ، معصورة
2 ملعقة كبرية زيت

2 ملعقة كبرية معجون طماطم
2/1 ملعقة صغرية قرفة مطحونة

2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود
ملح

3 كوب ماء ساخن
طريقة التحضري:

سخني الزيت يف اناء عىل نار متوسطة ثم ضعي 
امللح و القرفة و الفلفل و قلبي.

ضع�ي األرز يف اإلناء عىل التواب�ل و قلبي ملدة 3 
دقائ�ق ث�م ضعي عص�ري الطماط�م و معجون 
الطماط�م و املاء الس�اخن و قلب�ي حتى تمام 

اإلختالط.
غط�ي اإلن�اء و اترك�ي األرز حتى يت�رشب املاء 
ثم اخف�ي درجة الح�رارة و اتركي األرز حتى 

ينضج.
ضعي األرز يف أطباق التقديم و يقدم ساخنا.

اختبارمنظومات ملراقبة الفضاء الكوين
تنترش يف األقاليم الروس�ية املختلفة منظومات إلكرتونية السلكية 
من شأنها مراقبة الفضاء الكوني..جاء ذلك يف بيان صدر عن وزارة 
الدفاع الروس�ية، وأضاف البيان أن العمل مس�تمر إلنشاء رادارات 
جدي�دة يف جمهوري�ة كومي ومقاطعة مورمانس�ك الروس�يتني، 
ناهيك ع�ن األنظم�ة الالس�لكية التقني�ة والبرصي�ة اإللكرتونية 

الخاصة بمراقبة الفضاء الكوني.
وأش�ارت وزارة الدف�اع إىل أنها تخطط يف الصي�ف الجاري الختتام 
تجرب�ة 3 رادارات من ط�راز »فورونيج«، ومنظوم�ات اإلنذار عن 
الهج�وم الصاروخ�ي يف إقليم�ي كراس�نودار وألت�اي ومقاطع�ة 

أورينبورغ، لتكون جاهزة للقيام باملناوبة يف تلك املناطق.
وج�اء يف البيان أن القوات الفضائية الروس�ية س�تكون مس�تعدة 
دائما الس�تخدام أنظمة اإلنذار عن الهج�وم الصاروخي، ومراقبة 
الفضاء الكوني بش�تى الوس�ائل، وإط�الق األقم�ار االصطناعية 
الجدي�دة، وإدارة مجموع�ة األقمار االصطناعي�ة املتوفرة حاليا يف 
مدار حول األرض، فضال عن اس�تيعاب نماذج جديدة من األسلحة 

واملعدات الحربية.

غوغل تتيح إمكانية 
التحدث مع األجهزة

كش�فت رشك�ة غوغ�ل أنه�ا تق�رتب من املس�توى 
الب�رشي يف فهم اللغ�ات، حيث أصبح�ت اآلن قادرة 
عىل فهم اللغة البرشية بدقة تصل إىل 95 باملئة، وذلك 
بفض�ل خوارزميات التعلم القادرة ع�ىل فهم الكالم 

والرد بطريقة سليمة.
ورصح�ت م�اري ميك�ر محلل�ة ش�بكة اإلنرتن�ت 
األمريكية يف تقريرها الس�نوي، الذي تم تس�ليمه يف 
مؤتمر كود بكاليفورنيا، إن دقة برنامج التعرف عىل 
الصوت يف غوغل، تقرتب من املس�توى البرشي.ومع 
إدخ�ال غوغل لربنامج التعرف ع�ىل الصوت يف املزيد 
من منتجاتها فإنها تتحرك نحو مس�تقبل س�يكون 
فيه التحدث مع األجهزة سلس�ا، كما لو كنا نتحدث 

مع أصدقائنا.

ولفطر الـ»شامبنيون« فوائد أخرى!
أكد علماء من جامعة »ماساتشوستس« األمريكية توصلهم لنتائج 
تب�ني أن فط�ر ال�«ش�امبنيون« يقي م�ن رسطان الثدي..ويش�ري 
العديد م�ن األطباء وخرباء الصحة إىل رضورة تن�اول الفطر كونه 
مصدرا مهما للفيتامينات واألم�الح املعدنية، والحتوائه عىل كمية 

وافرة من الربوتينات التي تعد عنرصا أساسيا يف تكوين الجسم.
ووفقا للعلماء يف جامعة ماساتشوستس األمريكية: »املواظبة عىل 
تناول الفطر وخصوصا الشامبنيون، تقلل من نمو األورام الخبيثة 
يف الجس�م وتع�زز املناعة بش�كل ع�ام، فضال عن أن بع�ض املواد 
املوج�ودة يف الفطر تعمل عىل تفعي�ل مركبات ال� Dinitrate داخل 
الخاليا لتخفف من تأثري االلتهابات التي تتس�بب باألورام الخبيثة، 
وباإلضاف�ة لكل تلك الخ�واص فإن الفطر له تأثريات�ه املفيدة عىل 
الجهاز الهضمي، فهو يعمل عىل محاربة بعض أنواع الفريوس�ات 
التي تضعف املناعة«.وأك�دوا أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد أبحاث 
مطولة ش�اركت فيها نحو 2000 ام�رأة ممن كن يعانني من أورام 
خبيثة، حيث بينت نتائج األبحاث أن أكل فطر الشامبنيون بانتظام 
س�اعد يف تباط�ؤ نم�و األورام، وخصوصا عند النس�اء اللواتي كن 

مصابات برسطان الثدي.

1الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم
2من يبني o صندوق صغري

3من السماء o من أدرك الجاهلية واإلسالم
4النتيجة والتايل o حسم

5أداة نفي جازمة o عبء ثقيل
 o جميل�ة  أفالمه�ا  م�ن  مرصي�ة  6ممثل�ة 

متشابهان 7أبنائي 8نضب وانتهى o وراء
9طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد يف دمشق 

وتويف يف القاهرة
10مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

1مقدمته أساس علم االجتماع
2ل�ون من أل�وان الخش�ب o توق�ع الخري أو 

الرش 3مراقب مؤنب o ما لصق
4رشاب ساخن لذيذ o غري ناضج

5فرعون o اسم مؤنث أعجمي
6ال يمكن كرسه أبدا o ليت

7نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(
8نصف بيضة o يصبح عفنا

9من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(.
10شاعر شعراء العرب o حاجز

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..األرز بالطامطم
العلامء يكشفون معلومات جديدة عن اللسانطب

أكد علماء من أملانيا والواليات املتحدة توصلهم 
لنتائج تبني قدرة لسان الثدييات عىل استشعار 

طعوم أخرى غري األساسية املعروفة حاليا.
 Nature وأوضحوا يف مقابلة أجروها مع مجلة
Neuroscience العلمي�ة أن االعتق�اد العلم�ي 
الس�ائد يف الوقت الحايل يقول أن اللس�ان قادر 
ع�ىل استش�عار أربعة طعوم أساس�ية: الحلو 
يف  منطق�ة  وكل  والحام�ض،  وامل�ر  واملال�ح 
اللسان تحتوي عىل حليمات ذوقية قادرة عىل 
استش�عار طعم معني، واللسان غري قادر عىل 
تمييز الس�وائل التي ال طعم له�ا كاملاء النقي 
مثال، لك�ن أبحاثهم األخ�رية بينت عدم صحة 

تلك النظريات.

وأضاف�وا: »لق�د أجرين�ا مؤخ�را العدي�د من 
التجارب عىل الفرئان املخربية، وخالل التجارب 

قمن�ا بش�كل مصطن�ع بتعطي�ل الحليم�ات 
الذوقية يف بع�ض املناطق يف ألس�نتها، ملعرفة 
كيفية عمل لس�انها عىل استش�عار الس�وائل 

وتيميز الطعم«.
والح�ظ العلماء أثن�اء التج�ارب أن الحليمات 
الذوقي�ة يف املنطقة املس�ؤولة عن استش�عار 
الطعم الحامض يف اللسان، هي التي تستجيب 
عن�د تعرضه�ا للماء وتستش�عر ب�ه رغم أنه 
سائل عديم الطعم، وترسل إشاراتها إىل الدماغ 
لتفس�ريها، حي�ث أن�ه حني ت�م تعطي�ل تلك 
الحليم�ات بال�ذات لم تس�تطع أدمغة الفرئان 
تميي�ز املاء عن س�ائل آخر عدي�م الطعم قدم 

لها.

الشامبو واخلمور قد تسبب الرسطان

اكتش�ف علم�اء أن مجموع�ة من 
يف  املوج�ودة  الكيميائي�ة  امل�واد 
ع�دد م�ن املنتج�ات، ابت�داء م�ن 
الش�امبو حت�ى الخم�ر، يمكن أن 
دراسة  الرسطان.وكش�فت  تسبب 
جدي�دة أن التع�رض للكث�ري م�ن 
األلديهايدات، املوجودة يف كل مكان 
م�ن بيئتنا، ق�د ي�ؤدي إىل اإلصابة 
بالرسط�ان، ع�ن طري�ق الحد من 
قدرتنا عىل إصالح الخلل يف الحمض 
النووي..وقال الربوفيس�ور، أشوك 
الرئي�ي  املؤل�ف  فينكيرتام�ان، 
للدراس�ة م�ن جامع�ة كامربيدج: 
»كنا نعلم أن األلديهايدات مركبات 
بالرسط�ان،  باإلصاب�ة  ترتب�ط 
ولكننا لم نك�ن نعلم أنها تؤثر عىل 
الربوتين�ات يف الخالي�ا الهامة ملنع 
إصاب�ة الحمض الن�ووي بالرضر، 

ما قد يؤدي إىل الرسطان«..وأضاف 
موضحا: »نحن ال نعرف كمية املواد 
الكيميائية ومدة وجودها يف الهواء 
بعد إنتاجها، ولكنها موجودة يف كل 

مكان«.
ويرتبط رسطان األن�ف والحنجرة 
بش�كل خ�اص بالفورمالديهاي�د، 
وق�وي  الل�ون  عدي�م  غ�از  وه�و 
التحني�ط.. يف  ُيس�تخدم  الرائح�ة 

واس�تخدمت الدراس�ة التي ُنرشت 
يف مجل�ة الخلية، الخالي�ا البرشية 
املهندس�ة وراثي�ا، لتحدي�د كي�ف 
تس�بب  أن  لأللديهاي�دات  يمك�ن 
الرسطان.ووجد الباحثون أن املواد 
الكيميائي�ة تس�بب انهي�ار آلي�ات 
الدفاع يف الخاليا الطبيعية السليمة، 
التي تس�اعد عىل إص�الح األرضار 

امللحقة بالحمض النووي.
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ريم قيس كبة طارق حرب

صداق�ات كثيرة تبتدئ وتنمو وتترع�رع وتزدهر ولكنها فجأة تنتهي.. 
وش�خصيا مازلت ال أدري كيف ولماذا!.. فمازلت أنظر إلى اإلنسان كقيمة 
علي�ا ال ج�دال فيها ومازل�ت أقول وأكرر م�رارا إننا ال نخت�ار أهلنا وذوينا 
وأقاربنا وجيراننا لكننا نختار الصديق.. فكيف بعد لنا إن اخترناه وفضلناه 
وميزناه عن س�واه أن نتخلى عنه وأن نستبدله بآخر بعد أن تعبنا على بناء 

ما بيننا وبعد أن مألنا معا سنوات من الذكريات الحلوة والمرة معا؟
الصداقة.. يبقى لهذا المفهوم عن�دي جذره العميق الذي يعتمد الصدق 
وليس سواه!.. فصديقك من صّدَقَك وأْصدقَك وصادَق على ما تقول وتفعل.. 
وأصل الصداقة عاطفة وكيمياء تجمع المتش�ابهين واألضداد.. تجمع أبعد 
الناس عن بعضهم لتقربهم وتربطهم بأوشاج المحبة والحنو والمساندة.. 

تشاركهم األفراح واألتراح أو األلم والتعافي..
فكيف يمكن للعش�رة والمحبة أن تنتهي بسوء فهم عابر؟.. أو بتجاوز 
غير مقصود أو خطأ يرتكبه صديق ويعتذر عنه مثال؟.. كيف لفيض المحبة 
أن ينته�ي فج�أة وال يعود له من وجود؟.. كيف إلدمان العالقة أن تقلع عن 

تعودها لُتستبدل بسواها وسواها؟.. والله إنني لست أفهم ولن أفهم..!
وعلى الرغم من أنني لس�ت من الصموتين الساكنين فأنا أعشق التغيير 
في كل ش�يء.. وأزع�م أنني قوية صلب�ة إزاء المحن.. إال أنن�ي كنت ومنذ 
صغري في أش�د حاالت ضعفي إزاء العالقات اإلنس�انية.. وانكسار عالقة 
مهما كانت عابرة عادية يربكني.. وأجد نفسي في غاية الضعف أمام تغيير 
يتطلبه غياب صديق.. فكيف بصداقة كنت أعدها حقيقية؟.. وكيف بإنسان 
مق�رب أو حبي�ب؟.. مازلت حتى اليوم أس�مع عن عالقات امتدت س�نوات 
طالت من نضال مش�ترك وماض جميل وحزين.. عالقات موغلة في القدم 
تنتهي بإشكال طفيف أو سوء ظن أو كالم ونميمة وفتن.. أقول إنني مازلت 
أس�مع عنها وال أصدق.. ومازلت أستوعب الكثير من المشكالت واألزمات 
وال أس�توعب خيانة الصديق أو نهاية صداقة عميقة بكارثة.. فهل كان كل 
ذلك الماضي المش�ترك العمي�ق كذبا وزورا؟.. وهل.. إذ يمكن أن يس�تبدل 
اإلنسان هندامه وس�كنه فإنه يمكن أن يستبدل أصدقاءه ومحبيه؟.. والله 
إنني لس�ت أفهم! فما قيمة كل مش�اعرنا التي نبذلها تعاطفا ومحبة؟.. ما 
قيمة الوقت والجهد الذي سفحناه؟.. ما قيمة قلقنا على أصدقائنا وفرحنا 
لفرحهم وحزننا لحزنهم؟.. ما قيمة كل ذلك إذ نجد أنه س�يختفي ذات يوم 

لسبب نجهله ونكاد حتى أال نعرف ما فعلنا وما الذي ارتكبناه..
وم�ا قيمة الصداق�ة الحقيقية إذا ل�م يحتمل األصدق�اء بعضهم بعضا 
ويقدرون ظروف حياتهم ومش�كالتهم؟.. قال�ت لي إحدى صديقاتي أمس 
وهي تشتكي من صديقة أخرى “لن أثق بأحد بعد اآلن.. وقد صدق من قال: 
علمت أن المستحيل ثالثة.. الغول والعنقاء والخل الوفي”.. فوجدت نفسي 
أعترض وبأعلى نبض في قلبي وكأن كل مس�ام جسدي كانت تصرخ: إياك 
ي�ا صديقت�ي.. إياك.. إياك أن تضعي جميع األصدق�اء في كفة واحدة أو أن 
تفق�دي الثقة بعطائ�ك وعطاء اآلخرين.. أو أن تحيل�ي تصرف صديقة إلى 
إلغ�اء صداقات جدي�دة.. أو أن تجعلي فهما خاطئ�ا لمعنى كلمة صداقة أن 
)يقط�ع س�بيل المعروف( مع صداق�ات أجمل وأجمل.. فق�د يكون الوفاء 

نادرا لكنه ليس بمستحيل..صباحكم خالن أوفياء..

ف�ي تراثيات بغدادية وفي باب ش�خصيات بغدادي�ة كانت لنا محاضرة 
ف�ي احدى المجالس الثقافية عن اول م�ن عين بمنصب قاضي القضاة في 
الدولة العباسية  حيث يكون مقره في بغداد في حين ان القضاة يتوزعون 
على ارجاء الدولة العباس�ية ومنصب قاضي القضاة اش�به بمنصب رئيس 
الس�لطة القضائي�ة او رئيس مجلس القض�اء االعلى ف�ي ايامنا هذه وهو 
منص�ب غير معروف زم�ن  الخلفاء الراش�دين والدولة االس�المية وزمن  
الخلفاء االربعة االولين في الدولة العباس�ية اي زمن ابي العباس الس�فاح 
والمنص�ور والمه�دي والهادي  واول من اس�تحدثه ه�و الخليفة الخامس 
هارون الرش�يد وه�ذا المنصب يختلف ع�ن منصب   اقض�ى القضاة الذي  
س�مي ب�ه القاضى الم�اوردي المتوفي ع�ام٤٥٠ هج النه منصب ش�رفي  
كلق�ب وليس منصبا حكوميا كما ان ه�ذا المنصب  وإن كان يماثل منصب 
قاضي الجماعة في االندلس من حيث كونه المسؤول عن القضاّة االخرين 
لك�ن االندلس لم تتجرأ على اطالق تس�مية قاضي القض�اة احتراما لبغداد 
ولهذا المنصب  وكان يوجد منصب قاضي فقط حيث كان يحيى بن س�عيد 
االنصاري زمن الس�فاح وعبيدالله بن محمد بن صفوان الجمحي وش�ريك 
بن عبدالله والحس�ن بن عمارة والحجاج بن ارطأة  زمن المنصور ومحمد 
ب�ن عبدالله بن عالثة زمن المهدي وس�عيد بن عب�د الرحمن الجمحي زمن 
الهادي  واذا كان ابو يوس�ف قاضيا زمن الهادي وهارون الرشيد كما يذكر 
ذلك العالمة الس�مناني صاحب الكتاب المش�هور روض�ة القضاة المتوفي 
ع�ام٤٩٩ هج وأي�ده في  ذل�ّك الكثيرون ف�أن هنالك اتجاها يق�ول ان ابي 
يوس�ف كان قاضي�ا زم�ن المهدي ايضا ولك�ن يتفق الجميع عل�ى ان اول 
قاضي قضاة هو ابو يوس�ف وانه ًمنح هذا اللقب زمن الرش�يد وانه توفي 
زم�ن هذا الخليف�ة حيث توفي ع�ام١٨٢ هج في حين ان الخليفة الرش�يد 
توف�ي عام١٩٣ هج وإن الرش�يد خاطب�ه بقاضي القضاة بع�د عودته من 
الحج وام بخاطب القضاة االخرين في زمنه وهم  الحس�ن العوفي وعوف 
المس�عودي وحفص بن غياث واس�مه ابو يوس�ف يعقوب بن ابراهيم بن 
حبي�ب االنصاري الش�خصية الثانية ف�َي المذهب الحنف�ي وصاحب امام 
المذهب ابي حنيفة  وكان صاحبا ايضا للواقدي المؤرخ والنسابة والفقيه 
والعالم�ة وحي�د دهره يق�ول الخطيب البغ�دادي فيه انه كوفي س�مع ابا 
اس�حاق الشيباني روي عنه االمام احمد بن حنبل سكن بغداد وهو اول من 
دعي بقاضي القضاة في االسالم واول من غير لباس العلماء الى الطيلسان 
االس�ود والذي نقل كزي الى قضاة االندل�س ومنه انتقل الى اورپا حيث  ال  
زال الزي االس�ود زي القضاة وكان مح�ل دفنه في مقابر قريش الى جوار 
االمام موس�ى الكاظ�م وكان يختلف ال�ى حلقة ابي حنيف�ة طلبا للحديث 
والفق�ه وكان محل رعاية ابي حنيفة ماديا ذلك ان والده توفي وهو صغير 
فدفعت�ه امه ال�ى العمل وكان يرى بعين عقله ما ال يراه بعين رأس�ه وكان 
يق�ول م�ا كان لي ف�ي الدنيا أحب من مجل�س ابي حنيف�ة وال قاضيا خير 
من ابن ابي ليلى وكان يحفظ  التفس�ير والمغ�ازي وايام العرب وكان اقل 
علوم�ه الفقه ومن اصحاب اب�ي حنيفة الذي يصلح للقض�اء والفتوى ابا 
يوسف وصاحب ابي حنيفة االخر ) زفر( وكان ابا يوسف يقول ان رؤوس 

النعم ثالثة هي نعمة االسالم ونعمة العافية ونعمة الغنى.

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

JAMC / بغداد
ص�در عن المركز االعالم�ي لمجلس القضاء االعلى 
عدد جديد من جري�دة القضاء االلكترونية  . تضمن 

موضوعات ومقاالت ابرزها .
� قضاة : قانون االسلحة خفف العقوبات والمجتمع 
بحاجة لتش�ديدها .� المراكز غير المرخصة تفاقم 

اخطاء عمليات التجميل .
� االحوال الش�خصية : للزوج�ة كل موجودات الدار 

من مهرها والهدايا .
الدوائ�ر  روتي�ن   : ميس�ان   �

يعطل حسم ملفات الفساد.
خ�اص  ق�اض   : ديال�ى   �
باس�ماء  القب�ض  لمذك�رات 

ثنائية او شائعة .
� مقاتل محت�رف يتحدث عن 
خفاي�ا ام�دادات داع�ش ف�ي 

حزام بغداد .
� الباعث الشريف عذر تحدده 
محكم�ة الموضوع يؤدي الى 

تخفيف االحكام .
•   ح�وار موس�ع م�ع رئيس 
اس�تئناف ذي ق�ار بعن�وان : 
نظرننا 168 قضية ارهاب هذا 

العام والنزاعات القبلية اقل وطأة .
•   من المقاالت التي جاءت في الصحيفة:�

� االفتتاحي�ة للقاض�ي عبد الس�تار بيرق�دار: دور 
االعالم في رصد ملفات الفساد

�  فتح�ي الجواري : تاثير تطور مجاالت االتصاالت 
في طلب تسليم واسترداد المجرمين .

� القاضي حي�در علي نوري : قانونية المخالفة في 
قرارياالدانة والعقوبة .

 : عبدالل�ه  عم�اد  القاض�ي   �
جريمة الرشوة .

عم�ران  ناص�ر  القاض�ي   �
ال�زواج   : الموس�وي 

االلكتروني .
� القاضي اياد محسن ضمد : 

جرائم مخفية .
� القاض�ي كش�ف المصال�ح 
المالي�ة واثرها ف�ي مكافحة 

الفساد .
� القاضي عامر حسن شنتة : 

حق التقاضي .
كاظ�م  جعف�ر  القاض�ي   �
المالك�ي : التفكي�ر القضائي 

السليم .  

كش�فت الصي�ن النقاب ع�ن قطار جدي�د ال يحتاج 
إلى س�كة حديد، ف�ي محاولة لتس�ريع النقل العام 
ف�ي الم�دن الكبرى..وت�م اإلع�الن ع�ن القطارات 
الجدي�دة، الجمع�ة 2 يونيو الجاري، في تشوتش�و، 
بمقاطعة هونان الصينية، وفقا لما ذكرته صحيفة 
الس�كك  ش�ركة  People>s Daily Online.وب�دأت 

الحديدي�ة الصيني�ة بتصمي�م النظام 
الجدي�د، العام 2013، ومن المقرر أن 
يبدأ العمل به العام القادم..ويستخدم 
النظام الحدي�ث العجالت المطاطية، 
كم�ا ُزود بأجهزة استش�عار يمكنها 
تحدي�د المس�ارات عل�ى الطريق، ما 
التح�رك  إمكاني�ة  للقط�ارات  يتي�ح 
تلقائيا، دون قضبان..ومن المقرر أن 
يكل�ف القطار الجدي�د حوالي خمس 
تكلفة نظام مترو األنفاق، الذي يكلف 
عادة نحو 79 مليون جنيه إسترليني، 

وفقا للتقارير.
وُيق�ال إن القط�ار ال�ذي يتمي�ز بعد 
حاجت�ه إل�ى وجود قضب�ان حديدية 
يسير عليها، يمكن أن يستمر بالعمل 
م�دة 25 عاما تقريبا.وُيظهر ش�ريط 
الفيدي�و أول اختبار للقط�ار الجديد، 

ال�ذي يبل�غ طول�ه حوال�ي 30 مت�را، ه�ذا ويمكنه 
اس�تيعاب نح�و 307 ركاب. وتصل س�رعة القطار 
إلى 70 كلم/ الس�اعة، وبعد 10 دقائق من الش�حن، 

يمكنه التنقل مسافة 25 كلم.
وأوضحت شركة السكك الحديدية أن النظام الجديد، 

سيدخل حيز التنفيذ عام 2018.

أول قطار بال سكة حديد! صدور عدد جديد من صحيفة القضاء
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تحّدث احــــــــد مقاتلي تنظيم داعش فــــــــي بغداد، جرى 
القبــــــــض عليــــــــه مصابــــــــًا فــــــــي احــــــــد املستشــــــــفيات عن 
مالبســــــــات معارك خطيرة اشــــــــترك فيهــــــــا ضد القوات 
األمنية شمالي العاصمة، الفتًا إلى توليه مسؤوليات 
عديــــــــدة بينها نقل انتحاريــــــــني ومقاتلني، إضافة إلى 

توفير الدعم اللوجستي ونقل األغذية.
ويقول املتهم إن "الدولة اإلســــــــالمية (داعش) سيطرت 
علــــــــى بعض مناطقنــــــــا بحزام بغداد فــــــــي العام 2014، 

وكان افرادهــــــــا يســــــــتعرضون بعجالتهــــــــم املدججــــــــة 
بالسالح ويرتدون لثامًا لعدم تمييزهم".

وتابــــــــع في حديث مع "القضــــــــاء"، أن "هجمات متكررة 
كان يتعرض لها الجيش في تلك املدة، تزامن ذلك مع 
دعوات أطلقها األمير الشــــــــرعي للتنظيم بعدم وجود 
جهات مســــــــلحة أخرى متخوفًا من حصول انشــــــــقاق 

داخلي كما كان في 2006".
ولفت املتهــــــــم إلى أن "انضمامي إلــــــــى التنظيم حصل 
بعد أشهر قليلة، عندما ذهبنا مع مجموعة متطوعني 
جــــــــدد إلى مضافة تابعة لوالية شــــــــمال بغداد وهناك 

رّددت البيعــــــــة للخليفــــــــة أبــــــــو بكــــــــر البغــــــــدادي (زعيم 
داعش) على السمع والطاعة".

وأوضــــــــح أن "عملي بداية كان ضمن مفرزة عســــــــكرية 
ليلية واشــــــــتبكت منتصــــــــف عــــــــام 2015 ألول مرة مع 
الجيش العراقي، وأسفر االشتباك عن مقتل اثنني من 

عناصرنا وانسحبنا".
وبــــــــني املتهم أن "اغلب القيادات ضمن قاطع عملياتنا 
قد قتلوا طوال السنتني املاضية نتيجة تعرضنا إلى 

هجمات وعمليات مستمرة من القوات االمنية".
واســــــــتطرد أن "إمداد والية شــــــــمال بغداد كان يحصل 

عبر طريق جزيرة سامراء حيث يتم جلبها من مدينة 
القائم إلى ســــــــدة سامراء ومن ثم النباعي والكسارات 

وصوًال إلى مناطق حزام بغداد".
وأكد أن "االســــــــلحة توضع في حقائب يتم حملها من 
قبل املقاتلني تحتوي على اسلحة وقناصات وأجهزة 
كاتمــــــــة للصوت وأجهــــــــزة هواتف نقالــــــــة وتجهيزات 
كهربائية ومواد أولية للعبوات الناســــــــفة، إضافة إلى 

االنتحاريني وبينهم عرب وأجانب".
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ــخــصــصــة ــــيــــة شــــهــــريــــة مــت صـــحـــيـــفـــة الــــكــــتــــرون
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لعــــــــل قضايا هدر املال العام من أبــــــــرز امللفات التي يتداولها اإلعالم 
املحلــــــــي بنحو مســــــــتمر عند تعريجــــــــه على عمل القضــــــــاء العراقي، 
وقــــــــد ال يبتعد أي خبر يخص املحاكم عن ملفات الفســــــــاد واإلرهاب 
واألحــــــــكام القضائية بحق املدانني بها، حتى أن هذا ُدرج اجتماعيًا 
ضمــــــــن مقولة "اإلرهاب والفســــــــاد وجهان لعملة واحــــــــدة"، لخطورة 

هذه الجرائم وتأثيرها القاتل على املجتمع.
لكن املستغرب نجد أن تلك القضايا تعرض على وسائل اإلعالم من 
قبل بعض الكتاب وأصحاب الرأي قبل وصولها إلى املحاكم، برغم 

أن القانون العراقي رسم طريقًا للشكوى أمام املحاكم املختصة.
هــــــــذا العــــــــرض، من املؤســــــــف أنه يســــــــهم فــــــــي تعطيــــــــل دور القضاء، 
فبــــــــدًال من وصول إخبار عن الجرائم إلى املحاكم، تتم إشــــــــاعة خبر 
الجريمة وربما أســــــــماء املتورطني بها على الشاشــــــــات بهدف جذب 
األضواء اإلعالمية في وقت يتسبب الناشر من حيث ال يعلم بإفالت 
املتورطــــــــني من العقــــــــاب، من خالل إتالف األدلــــــــة أو التخلص من كل 
الوثائق التي تفضي إلى إدانة املتسببني بالجريمة، أو حتى هربهم 

إلى خارج العراق وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
بطبيعة الحال نحن ال نريد ســــــــلب الحقوق والحريات الدســــــــتورية 
ونخص بالذكر املادة (38) من الدســــــــتور التي نصت على ان "تكفل 
الدولــــــــة، بمــــــــا ال يخل بالنظــــــــام العــــــــام واآلداب: اوًال :ـ  حرية التعبير 
عن الرأي بكل الوســــــــائل، ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة واإلعالن 

واإلعالم والنشر..".
 لكننــــــــا هنا أمام مصلحة أهم وأســــــــمى وهي عدم إفالت الفاســــــــدين 
من الحســــــــاب، وللصحفي االفادة من نص قانون اصول املحاكمات 
الجزائيــــــــة رقم (23) لســــــــنة 1971 فــــــــي الفقرة االولى مــــــــن املادة (47) 
علــــــــى أن "ملن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك 
الدعــــــــوى فيها بال شــــــــكوى او علم بوقوع موت مشــــــــتبه به ان يخبر 

قاضي التحقيق او املحقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة".
اإلخبــــــــار عن الجريمة وفقا للقانون هو أول خطوات طريق النزاهة، 
وهو واجب وطني وأخالقي وأهم من الفوز بجلب أضواء الشاشات 
أو زيــــــــادة املتابعــــــــني مــــــــن خالل إشــــــــاعة خبر الســــــــرقات فــــــــي الهواء 

الطلق.
والقضاء يساند دور وسائل االعالم في تقصي الحقائق ويكفل حق 
الوصول إلى املعلومة، لكنه ال يأمل بأن يكون بعض الصحفيني ممن 
يمارســــــــون دورهم بجدية في رصد هدر املال العام جسرًا لتخلص 
الفاســــــــدين من املسؤولية من خالل إعالمهم مســــــــبقًا بان أمرهم قد 
كشــــــــف، بل نرجو من الصحفي الذهاب إلى املحكمة املختصة ومعه 
ما لديه من أدلة لكي يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية مســــــــتفيدًا مما 
أورده الدســــــــتور العراقي الذي نص فــــــــي فقرة الثالثة من املادة (19) 

على ان "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع".
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تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

(JAMC)

hjc.idep2013@gmail.com

ـــام ـــع ـــــــــراف ال االش
القاضي

اإلفتتاحية
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انتقد قضاة جزاء قانون األسلحة الجديد، 
وفيما أشــــــــروا فــــــــي أحاديث إلــــــــى "القضاء" 
ثغــــــــرات شــــــــابت هذا التشــــــــريع، أكــــــــدوا أنه 
خفف عقوبة تداول األســــــــلحة من الجناية 
إلى الجنحــــــــة في وقت يحتاج املجتمع إلى 

تشديدها.
ولفــــــــت القضــــــــاة إلــــــــى وجــــــــود تداخــــــــل في 
بعض تســــــــميات األســــــــلحة ، فيما أشــــــــاروا 
إلى أن القانون لــــــــم يأت على تعامالت غير 
التهريب، مبينــــــــني أن عقوبة اإلعدام طالت 

فقط الحيازة بدوافع إرهابية.
وقســــــــم قانون األســــــــلحة العراقي رقم (51) 

لســــــــنة 2017 األســــــــلحة الى نارية وحربية 
وأخرى رمزية أو تذكارية.

وقال القاضــــــــي الدكتور حبيب ابراهيم في 
حديثه الى "القضاء" إن "األســــــــلحة النارية 
هــــــــي املســــــــدس والبندقية اآللية الســــــــريعة 
الطلقات وبندقيــــــــة الصيد، بينما الحربية 
هي ما تســــــــتعمله القوات املســــــــلحة وقوى 
األمن الداخلي من أســــــــلحة غير ما ورد في 
تعبير األسلحة النارية، بحسب التشريع". 
وأشار إلى "أحقية املواطن بحيازة السالح 
الناري بشــــــــرط حصوله على إجازة"، لكنه 
لفت إلى أن "القانون لم يشر رغم إغراقه في 
تفاصيل منــــــــح اإلجازة إلــــــــى كيفية الطعن 
بقرار رفــــــــض منح اإلجازة مــــــــع إمكانية ان 

تقــــــــام دعوى فــــــــي محكمة القضــــــــاء االداري 
للمطالبة بإعادة النظر في قرار املنع".

ويــــــــرى إبراهيم أن "القانــــــــون الجديد خفف 
عقوبــــــــة تداول األســــــــلحة بعكــــــــس القوانني 
السابقة اذ ان جريمة حيازة السالح الناري 
كانــــــــت تنظر في محكمــــــــة الجنايات بينما 
تعتبــــــــر اآلن جنحــــــــة تفصــــــــل فــــــــي دعاواها 
محاكم الجنح مع ان واقع الحال يستدعي 
تشديد العقوبة السيما مع انتشار السالح 
في املجتمع واســــــــتخدامه من قبل العشائر 
بشــــــــكل ملحوظ فــــــــي خالفاتهم"، بحســــــــب 

تعبيره.
ويؤشــــــــر إبراهيم أيضًا ثغــــــــرات في بعض 
فقــــــــرات القانــــــــون منها "وجــــــــود قصور في 

تعريف السالح الحربي وإمكانية ان يؤدي 
إلى تداخل مع األســــــــلحة النارية الرشاشة 

اذ ان القانون لم يسّم األسلحة الحربية".
مــــــــن جانبــــــــه أكد قاضــــــــي الجنايــــــــات عماد 
الفتــــــــالوي الحاجــــــــة إلى "تشــــــــريع قانوني 
موحد لألســــــــلحة قبل إقرار هــــــــذا القانون"، 
الفتــــــــا إلى أن "الســــــــاحة التشــــــــريعية كانت 
تحمــــــــل أحكامــــــــا مشــــــــتتة لألســــــــلحة منها 
 1992 لســــــــنة   13 رقــــــــم  األســــــــلحة  قانــــــــون 
وكذلــــــــك األمر 3 لســــــــنة 2003 الصــــــــادر عن 
ســــــــلطة  االئتالف املؤقتــــــــة". وقال الفتالوي 
فــــــــي حديث إلى "القضــــــــاء" إن "القانون جاء 
لغرض جمع هذه األحكام والقوانني"، لكنه 
أفاد بأن "التشــــــــريع الجديد أعطى مساحة 

واسعة لتفاصيل إجازة حيازة السالح ولم 
يعط مســــــــاحة كافية لسبل مكافحة ظاهرة 
انتشــــــــار الســــــــالح في املجتمع"، مشيرا الى 
أن "إجازة حيازة الســــــــالح استغرقت حيزا 
كبيرا من القانون اذ شــــــــغلت املادة الرابعة 

حتى املادة الحادية والعشرين منه".
وبخصوص العقوبــــــــات يؤكد الفتالوي أن 
"املــــــــادة الرابعــــــــة والعشــــــــرين التي تختص 
باألحــــــــكام العقابيــــــــة جاءت غيــــــــر واضحة 
ومبهمة بخصوص حيازة وحمل األسلحة 
فأنها ذكــــــــرت مصطلح التهريــــــــب فقط ولم 

تشر الى بقية التعامالت".
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االداريــــــــة  اإلجــــــــراءات  بعــــــــض  عطلــــــــت 
ملؤسســــــــات الدولة حســــــــم ملفات النزاهة 
في محافظة ميسان، فيما يؤكد قضاة أن 
ابرز األســــــــباب تتعلق بالتحقيق اإلداري 

وحضــــــــور املمثل القانوني أمــــــــام املحاكم، 
فضــــــــًال عن لجان التضمني املســــــــؤولة عن 
تقديــــــــر قيمة ضّرر املؤسســــــــة التي طالها 

هدر في املال العام.
وقال رئيس االســــــــتئناف القاضي محمد 
حيدر في حديث مــــــــع "القضاء"، إن "هناك 

العديد من القضايا تعرض أمام محاكمنا 
تخص ملفات فســــــــاد لكن تأخيرها يرجع 

إلى أسباب بعيدة عنا".
وتابع حيدر أن "ابرز اسباب تأخير ملفات 
الفســــــــاد في ميســــــــان هو انجاز التحقيق 
االداري ولجان التضمني واجراءات املمثل 

القانوني للدائرة املعنية بالدعوى".
وانتقد "االجراءات املعقدة والروتينية في 
التحقيقــــــــات لدى الســــــــلطات االدارية قبل 

احالة املوضوع إلى املحاكم املختصة".
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أفاد قضاة بأن محكمة التمييز 
االتحادية حســــــــمت النزاع حول 
األثــــــــاث الزوجية، إلــــــــى أن املرأة 
تســــــــتحق جميع ما موجود في 
املنــــــــزل ضمــــــــن مهرهــــــــا املعجل 
ومــــــــا يعــــــــود اليها على ســــــــبيل 
امللكية الخاصة وكذلك الهدايا، 
منوهــــــــني إلــــــــى أن لهــــــــا إثبــــــــات 
مــــــــا تصرف بــــــــه زوجهــــــــا بكافة 

الوسائل القانونية.
االحــــــــوال  قاضــــــــي  ويقــــــــول 
الشــــــــخصية غيــــــــث جبــــــــار أبــــــــو 
إن  "القضــــــــاء"،  إلــــــــى  ناصريــــــــة 

"محكمــــــــة التمييــــــــز االتحاديــــــــة 
العــــــــراق حســــــــمت موضوع  في 
لألثــــــــاث  املــــــــرأة  اســــــــتحقاق 

الزوجية".
وبحسب أبو ناصرية فأن "املرأة 
تســــــــتحق ما موجود في املنزل 
شــــــــرط إثباتها أنه جــــــــاء ضمن 
مهرها املعجــــــــل (أي الذي تلقته 
قبل الدخول بها)، كغرفة النوم 

وتجهيزات املنزل املطبيخة".
املــــــــرأة -والقول  كمــــــــا تســــــــتحق 
الشــــــــخصية-  لقاضــــــــي االحوال 
"املوجــــــــودات فــــــــي الــــــــدار التــــــــي 
الخاص،  مالهــــــــا  من  اشــــــــترتها 
وكذلــــــــك مــــــــا تلقتــــــــه مــــــــن هدايا 

ســــــــواء من زوجها أو اشخاص 
اخرين".

وأفــــــــاد بــــــــأن "اثبــــــــات مــــــــا يدخل 
ضمن االثــــــــاث الزوجيــــــــة ممكن 
بجميــــــــع الطــــــــرق القانونية من 
بينها أقوال الشــــــــهود، أو تقديم 
وثائق الســــــــيما فــــــــي ما يخص 

املصوغات الذهبية".
وأورد أبــــــــو ناصرية أن "لقاضي 
املحكمــــــــة أن يضــــــــع الحجز على 
موجــــــــودات املنــــــــزل قبــــــــل البــــــــت 
بالدعوى في حال وجود خشية 

من التصرف بها".
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جرمية مروعة � كركوك: ا�عدام 
لذباح قتل خالته وعائلتها

استئناف الرصافة تلجأ إ� التكنولوجيا 
345� ترويج معامالت املواطنني

بابل تسجل انخفاضا � اجلرمية 
املنظمة إ� 80 % مقارنة با�عوام املاضية

كتاب العدد

א����� ���� ��� ���� א�����
قانون جديد ملكافحة اخملدرات 

واملؤثرات العقلية

■ موظفو ادخال بيانات الشكاوى الكترونيا في املحاكم/ عدسة حيدر الدليمي
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افــــــــرزت املراكــــــــز غيــــــــر املرّخصة 
زيــــــــادة ملحوظــــــــة فــــــــي االخطاء 
الطبيــــــــة الناتجة عــــــــن عمليات 
التجميــــــــل، فيما أفاد قضاة بأن 
الجراحية  التدخالت  تلك  اغلب 
غيــــــــر  أشــــــــخاص  مــــــــن  تجــــــــرى 
مختصني أو مبتدئني، منتقدين 
اســــــــتخدام مــــــــواد رديئــــــــة وغير 
فّعالــــــــة، مؤكدين في الوقت ذاته 
أن اغلــــــــب الدعــــــــاوى املعروضة 
أمــــــــام املحاكــــــــم تقام مــــــــن مكتب 

املفتش العام لوزارة الصحة.
وقــــــــال القاضي عامــــــــر خلف في 
حديث مع "القضاء"، إن "العراق 
شــــــــهد مؤخرًا تزايــــــــدًا ملحوظًا 
في االخطاء الطبية الناتجة عن 
عمليــــــــات التجميــــــــل"، وأرجعها 
التجميل  "انتشــــــــار مراكــــــــز  إلى 
بغــــــــداد  فــــــــي  املرّخصــــــــة  غيــــــــر 
على وجــــــــه الخصــــــــوص وبقية 
املحافظات، فضال عن ممارسة 
املهنة من غيــــــــر املختصني رغم 
خطورتهــــــــا والتي قد تتســــــــبب 

بالوفاة احيانًا".

"مســــــــؤولية  أن  خلــــــــف  وتابــــــــع 
الجزائيــــــــة  التجميــــــــل  طبيــــــــب 
واملدنية ال تختلف عّما يتحمله 
نتيجة اخطاء بقيــــــــة اقرانه من 
االطبــــــــاء في مختلــــــــف املجاالت 
االخــــــــرى"، الفتًا إلــــــــى أن "توجه 
املحاكــــــــم العراقيــــــــة مع تشــــــــديد 
العقوبــــــــة بحق طبيــــــــب جراحة 

التجميل حني وقوع الضّرر".
ويرى أن "العديد من العمليات 
القضائيــــــــة  الوقائــــــــع  بحســــــــب 
تجرى من قبــــــــل اطباء مبتدئني 
ال يمتلكــــــــون الخبرة املناســــــــبة، 
كما أظهرت تحقيقات استخدام 
الجراحــــــــة  فــــــــي  رديئــــــــة  مــــــــواد 
اهمــــــــال  وكذلــــــــك  التجميليــــــــة، 
أن  يجــــــــب  التــــــــي  الفحوصــــــــات 

تنجز قبل أي عملية".
ويسترسل خلف أن "ابرز صور 
األخطــــــــاء تتمثل بالتشــــــــوهات، 
أو مضاعفات مــــــــا بعد العملية 
التجميليــــــــة التي قــــــــد تصل في 
بعــــــــض االحيــــــــان إلــــــــى الوفــــــــاة 

السيما عمليات السمنة".
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ديالى  رئاســــــــة محكمــــــــة  قــــــــّررت 
االتحادية تفريغ قاض في جميع 
محاكمها لنظر مذكرات القبض 
التي تثير اللبس بسبب طبيعة 
أسمائها، مشــــــــددة على حسمها 

وفقا للقانون وبمــــــــا ال يؤثر في 
حقوق املواطنني وال يســــــــهم في 

إفالت املجرمني من العقاب.
وقال رئيس محكمة االستئناف 
إن  وســــــــمي  علــــــــي  القاضــــــــي 
"اجتماعًا عقد ملناقشــــــــة مذكرات 
الصــــــــادرة  القديمــــــــة  القبــــــــض 

بأســــــــماء ثنائية وثالثية"، مبينًا 
أن "املجتمعني تطرقوا إلى نتائج 
لقائهــــــــم الســــــــابق مــــــــع مديريــــــــة 

شرطة ديالى".
فــــــــي تصريــــــــح  وتابــــــــع وســــــــمي 
إلى "القضــــــــاء"، أن "اللقاء أســــــــفر 
عــــــــن قــــــــرار بتفريــــــــغ قاضــــــــي في 

الدعــــــــاوى  لحســــــــم  محكمــــــــة  كل 
مذكــــــــرات  بموجبهــــــــا  الصــــــــادرة 
قبــــــــض تتضمــــــــن اســــــــما أوال مع 
كنية، أو اســــــــما ولقبا، أو اســــــــما 
ثنائيــــــــا ولقبــــــــا أو اســــــــما ثالثيا 

شائعا".
ولفــــــــت إلــــــــى أن "بقيــــــــة املحاكــــــــم 

التــــــــي فيها قاض منفــــــــرد فيقوم 
يومــــــــني  أو  يــــــــوم  بتخصيــــــــص 
باألســــــــبوع لنظر هــــــــذه القضايا 
وبمــــــــا ال يؤثــــــــر فــــــــي ســــــــير عمل 

محكمته".
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طلب تسليم واس�داد اجملرمني 

صفحة 
حوار خاص

نظرنا 168 قضية إرهاب هذا 
العام  والنزاعات القبلية أقل 

وطأة

رئيس استئناف ذي قار:

اليابان تبتكر أرسع مصعد يف العالـم

أنتجت ش�ركة التكنولوجيا اليابانية »هيتاش�ي« أس�رع مصعد في 
العال�م، حي�ث تصل س�رعته إل�ى 1260 مت�را/ الدقيق�ة )75 كلم/ 
الس�اعة(. وقد ُسجل الرقم القياسي للمصعد خالل اختباره في برج 
»CTF« المالي، وهو عبارة عن ناطحة س�حاب طولها 530 مترا فى 
مدينة غوانغتش�و بالصين. وعند تجربته في مايو الماضي، وصلت 
سرعة المصعد القصوى إلى 1200 متر/ الدقيقة، أو 72 كلم/الساعة، 
وهو اآلن في مرحلة التعديل النهائي. وتقول شركة »هيتاشي« إنها 
تسعى لتحقيق سرعات أعلى، وتعديل وحدات التحكم وأجهزة أمان 
المصعد الجديد الذي سيعمل بأحدث التقنيات..وأشارت الشركة إلى 
أنها ستس�تخدم ه�ذا اإلنجاز الجديد لتطوير المنتجات المس�تقبلية 
للمصاع�د ذات الجودة العالية.وادعت الش�ركة أن المصعد الس�ريع 
يحاف�ظ على الس�المة عبر تقنيات ع�دة مثل المكاب�ح التي تتحمل 
درج�ات حرارة تزيد عل�ى 300 درجة مئوية، باإلضاف�ة إلى بكرات 
قادرة على امتصاص االهتزازات عند س�ير المصعد بس�رعة عالية.

كما يحتوي المصعد على تقنية تعديل ضغط األذن لتخفيف انسدادها 
عبر تقليل التغيرات في ضغط الهواء داخل المصعد.


