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»االمام احلسني)عليه السالم(«

من كان ظاهره 
أرجــح مـن بـاطـنـه

 خف ميزانه 

ص3فوج مشرتك يف االنبار ملنع »ظاهرة محل السالح« واحلد من اخلروقات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4هجومان إرهابيان يف طهران: 12 شهيدا و39 جرحيا

قـطـر تـجـري مـحـادثـات مـع إيـران وتـركـيـا إلمـدادهـا بـاألغـذيـة والـمـاء

القوات األمنية تعزز تقدمها يف أيمن املوصل وتنقذ »100« أرسة حمارصة

بارزاين »اخلصم واحلكم« يقر موعد »االستفتاء«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

السياس�ية  اتفق�ت بعض االح�زاب 
األربع�اء،  أم�س  كردس�تان،  اقلي�م  يف 
ع�ى اس�تفتاء االس�تقالل واالنتخابات 
الترشيعية والرئاسية العام الحايل، فيما 
جاء هذا االتفاق وسط معارضة شديدة 

من حركة التغيري والجماعة االسالمية.
وعقد رئيس اقليم كردستان املنتهية 
واليت�ه مس�عود بارزان�ي اجتماع�ا مع 
قادة االحزاب السياسية يف االقليم، الذي 
ش�هد مقاطعة حركة التغيري والجماعة 
املجتمعون  لالجتماع.واتفق  االس�المية 

ع�ى تحديد موعد إجراء اإلس�تفتاء عى 
اإلس�تقالل يف إقلي�م كردس�تان يوم 25 

أيلول من العام الحايل.
كم�ا اتف�ق املجتمع�ون ع�ى إجراء 
اإلنتخابات الربملانية ورئاس�ة اإلقليم يف 
الس�ادس م�ن ترشين الثاني م�ن العام 
الحايل ايضا.ورّدت حركة التغيري الكردية 
بالرف�ض يف املش�اركة باالجتم�اع الذي 
دعا إلي�ه بارزاني، الفت�ة إىل أنه يفرض 
نفس�ه عى ه�ذا املنصب بالق�وة ووفقاً 
لسياس�ة األمر الواقع.وق�ال النائب عن 
الكتلة هوش�يار عبد الل�ه يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »نحن 

يف حرك�ة التغي�ري أعلّنا أننا لن نش�ارك 
يف ه�ذا االجتم�اع ألن بارزاني من خالل 
دعوته لألحزاب السياس�ية طرح نفسه 

كرئيس إلقليم كردستان«.
وأضاف عبد الله، أن »بارزاني ليست 
لدي�ه أي�ة رشعي�ة أو غط�اء قانون�ي 
للبق�اء يف ه�ذا املنص�ب، وهو بالنس�بة 
لنا رئي�س للح�زب الديمق������راطي 
الكردستاني فقط، وال يحق له أن يطرح 
نفسه كب����ديل للمؤسسات الرشعية 
اإلقلي�م واملؤسس�ات  وخاص�ة برمل�ان 

الحكومية«.
التفاصيل ص3

       بابل/ مروان الفتالوي

وّجه قض�اة جزاء انتقادات واس�عة 
لقانون األس�لحة الجديد، وفيما أش�روا 
ثغرات شابت هذا التش�ريع،مؤكدين أن 
القانون خف�ف عقوبة تداول األس�لحة 
م�ن الجناي�ة إل�ى الجنح�ة ف�ي وق�ت 
يحتاج المجتمع إلى تشديدها.وإذ يلفت 

القض�اة إل�ى وج�ود تداخل ف�ي بعض 
تس�ميات األسلحة وتقس�يمها، أشاروا 
إل�ى أن القانون ل�م يأت عل�ى تعامالت 
غي�ر التهريب، مبينين أن عقوبة اإلعدام 
طال�ت فقط الحي�ازة بدواف�ع إرهابية.

وقس�م قان�ون األس�لحة العراق�ي رقم 
)51( لس�نة 2017 األس�لحة ال�ى نارية 
وحربية وأخرى رمزية أو تذكارية.وقال 

القاض�ي حبي�ب ابراهيم إن »األس�لحة 
النارية ه�ي المس�دس والبندقية اآللية 
الصي�د،  وبندقي�ة  الطلق�ات  الس�ريعة 
بينما الحربية هي ما تس�تعمله القوات 
المس�لحة وق�وى األم�ن الداخل�ي م�ن 
أس�لحة غير ما ورد في تعبير األس�لحة 

النارية، بحسب التشريع«.
التفاصيل ص3

أملانيا »تأمر رسميًا«
 بسحب قواهتا من قاعدة 

إنجرليك الرتكية

الربيطانيون
 يستقبلون رئيسة الوزراء 

بصيحات االستهجان

متثال عبد الكريم قاسم
 يعـود إلـى وسـط البصـرة

 بـ »حجم أكرب«

ريال مدريد يلجأ للكالتشيو 
بعد انسحابه من مفاوضات 

دي خيا وكورتوا

مترير اتفاقات على »االنتخابات« و »االستقالل« وسط معارضة »التغيري« و »اجلماعة«

ص4 ص10ص4 ص2

ص4

ص2

ص2

ص2

ص4

ص2

محاس تستهجن ترصحيات سعودية: تشجع إرسائيل عىل قتل الفلسطينينيمبعوث ترامب: القوات العراقية تضع حقوق اإلنسان يف أولوياهتا
حمافظ بغداد يكشف عن »العزم« لنصب أجهزة سونار »حديثة« عند مداخل العاصمة وزير الداخلية يوزع سندات اراض: سأحاسب من يقرص بتقديم حقوق ذوي الشهداء

الـعـراق يـديـن االعـتـداء عـلـى إيـران: 
نحن معكم يف خندق واحد

وزير النقل يصادق عىل توزيع األرباح السنوية 
ملوظفي رشكة املوانئ

غرفة »حلفاء سوريا« هتدد برضب مواقع أمريكية
        بغداد / المستقبل العراقي

هددت غرف�ة عمليات قوات حلفاء س�وريا 
بش�ن ضربات على تجمعات للقوات األمريكية 
في سوريا والمنطقة في الوقت المن�اسب، رداً 
عل�ى قصف قوات التحال�ف الدولي وحدات من 

الجيش السوري في منطقة التنف.
 وق�ال قائ�د غرف�ة عملي�ات ق�وات حلفاء 
سوريا، في بيان، إن العدوان الجبان الذي قامت 
به أمريكا، تح������ت عنوان ما تسميه تحالف 
ض�د اإلره�اب، ه�و تص�رف مته�ور وخطير، 
وخير دليل على ك�ذب أمريكا ونف����اقها في 

مواجهة اإلرهاب.

وأض�اف أن أمريكا تعلم جي�داً أن دماء أبناء 
س�وريا والجي�ش العرب�ي الس�وري والحلفاء 
ليس�ت رخيصة، وأن القدرة عل�ى ضرب نقاط 
تجمعهم في س�وريا وجوارها متوفرة س�اعة 
تش�اء الظروف، بناء للمتوفر م�ن المنظومات 
الصاروخي�ة والعس�كرية المختلف�ة، ف�ي ظل 

انتشار قوات أمريكية بالمنطقة.
وش�ّدد قائ�د غرفة عملي�ات ق�وات حلفاء 
س�وريا على أن الت�زام حلفاء س�وريا الصمت 
ليس دليال على الضع�ف، بقدر ما يمثل »عملية 
ضب�ط نف�س« مورس�ت بن�اء لتمن�ي الحلفاء 
إفس�احا ف�ي  المجال لحل�ول أخ�رى، محذرة 
م�ن أن ه�ذا التوجه م�ن جانب حلفاء س�وريا 

»لن ي�دوم طويالً لو تمادت أمري�كا وتجاوزت 
الخطوط الحمراء.

المتح�دة  الوالي�ات  الغرف�ة  قائ�د  واته�م 
األمريكية بخدمة اإلرهابيين وبالسعي للحفاظ 
على بؤر إرهابية على أراضي سوريا لتنفيذ مهام 
مح�ددة بناء ألوامرها عبر ضرب قوات الجيش 
السوري، متسائالً »الجيش السوري وحلفاؤه 
ف�ي البادية يقاتلون اإلرهابيين أنفس�هم الذين 
تدع�ي أمريكا أنها ج�اءت لقتالهم، فكيف تبرر 

أمريكا ضربها لقوات الجيش وحلفائه؟«.
واختتم قائ�د »غرفة عمليات ق�وات حلفاء 
س�وريا« بالقول إن »الجماعات اإلرهابية…هم 

أدوات بيد أمريكا التي أنشأت تلك المنظومة«.
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 واملجتمع بحاجة لتشديدها
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العراق يدين االعتداء عىل إيران: نحن معكم يف خندق واحد
        بغداد / المستقبل العراقي

ع�رت وزارة الخارجية ع�ن إدانتها الش�ديدة »لالعتداءات 
االرهابية التي ش�هدتها مدينة طهران«، أم�س األربعاء، فيما 
اك�دت يف ترصي�ح صحف�ي للمتحدث باس�مها أحم�د جمال 
»تضامن العراق مع ش�عب وحكومة الجمهورية االسالمية يف 
اي�ران ووقوفه معه�ا يف ذات الخندق بوجه كل م�ا يهدد أمنها 
الداخيل وس�المة مواطنيها«. واضافت الخارجية »كلنا ثقة ان 
هذه العمليات االجرامية لن تؤثر عىل جهود ايران الواضحة يف 
مكافحة االرهاب والتصدي له«، داعية اىل »مزيد من التنس�يق 
للجه�ود الدولية الرامية اىل القضاء ع�ىل التنظيمات االرهابية 
التكفريي�ة ويف مقدمته�ا تنظي�م داع�ش الذي يلفظ انفاس�ه 

االخرية يف العراق«.
وم�ن جهته ع�ر الرئيس العراق�ي فؤاد معص�وم لنظريه 
االيراني حسن روحاني باسمه وباسم شعب العراق، عن »األلم 
والع�زاء لوق�وع ضحايا أبري�اء نتيجة االعت�داءات اإلرهابية« 
التي اس�تهدفت مرقد اإلمام الخميني ومبنى مجلس الشورى 
اإليران�ي بطه�ران. واك�د معصوم يف رس�الة لروحان�ي »دعم 
وتضام�ن الش�عب العراقي مع ش�عب الجمهورية اإلس�المية 
اإليراني�ة الصدي�ق ض�د الجماع�ات اإلرهابية اآلثم�ة«. وقال 

معصوم »ندي�ن بقوة ه�ذه الجريمة النك�راء املخالفة لكافة 
الرشائع الدينية واألعراف اإلنس�انية، متمنني الش�فاء العاجل 
للجرحى واملصابني كما نجدد اس�تعدادنا األكي�د للتعاون معا 

من اجل القضاء عىل خطر اإلرهاب بكل أشكاله«.
كما نددت رئاس�ة الرملان بالهجوم�ات التي طالت الرملان 
اإليران�ي ومرقد اإلمام الخميني يف طه�ران، وقال النائب االول 
لرئي�س الرمل�ان القي�ادي يف املجل�س االعىل االس�المي همام 
حمودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »بات 
من املؤك�د ان هناك جهات تحاول ح�رق دول املنطقة وجرها 
لح�روب كب�رية وزعزع�ة ام�ن ش�عوبه��ا فضالً ع�ن اطالة 
اس�تمرار النزاع�ات واملج�ازر داخله�ا وتحويله�ا اىل خراب«، 
الفت�ًا اىل ان »جميع الدول س�تكوى بنار اإلرهاب لم تكن هناك 
اج�راءات موحدة، وصارمة ازاء التهدي�دات التي اكدت طبيعة 
الجبن والكراهية لإلس�الم الحقيقي«. ويرتبط العراق بعالقات 
متمي�زة مع ايران. وش�هدت العاصمة اإليراني�ة طهران أمس 
األربعاء مقتل 12 ش�خصا وج�رح 39 آخرون يف أول اعتداءات 
يتبناها تنظيم »داعش« يف إيران وقد استهدف خاللها مسلحون 
وانتحاريون مجمع مجلس الش�ورى اإليراني يف طهران ومرقد 
مؤس�س الث�ورة االس�المية اإلم�ام الخميني الواق�ع عىل بعد 

عرشين كيلومرتا من العاصمة يف وقت متزامن تقريباً.

         بغداد / المستقبل العراقي

واصل�ت ق�وات الرشط�ة االتحادي�ة، أمس 
األربع�اء، تقدمه�ا يف ح�ي الزنجي�يل بالجانب 
األيم�ن من مدينة املوص�ل لتحريره من قبضة 
تنظي�م »داعش«، فيما تمكنت م�ن اجالء اكثر 
م�ن 100 ارسة بعض افراده�ا مصابون بينهم 

نساء وأطفال من الحي املذكور.
ونقلت وكالة »شفق نيوز« عن مصدر امني 
قول�ه، ان القوات العراقية متمثلة بالرد الرسيع 
والرشط�ة االتحادية والجي�ش العراقي تواصل 
تقدمه�ا يف منطق�ة الزنج�يل غرب�ي املوص�ل 

وتستعيد قرابة 80% من الحي.                       
وب�ني املص�در ان الق�وات العراقي�ة تتقدم 
بب�طء م�ن ثالث�ة مح�اور يف منطق�ة الزنجيل 
غربي املوصل وبنس�ق واحد من أجل السيطرة 
عىل الزنجيل وإكمال التقدم تجاه حي الش�فاء 
ش�مال غرب�ي املوص�ل وااللتفاف ع�ىل املجمع 
الطبي الذي يضم املستشفيات الحكومية.                       
وتابع املصدر ان القوات العراقية اجلت أكثر 
م�ن 100عائلة ف�روا من مناط�ق محررة وغري 
محررة يف حي الزنجيل غربي املوصل من بينهم 
47مصابا بينهم نس�اء وأطفال أصيبوا بإطالق 

نار من داعش أثناء محاولتهم الفرار.
وكان قائ�د الرشط�ة االتحادي�ة ق�د أعلنت 
ع�ن مقت�ل 34 م�ن مس�لحي تنظي�م داع�ش 
بينهم قيادي يدعى »اب�ر الراء التونيس« خالل 
معارك الثالثاء يف حي الزنجييل بالساحل األيمن 

للموصل.
يف  ج�ودت  ش�اكر  رائ�د  الفري�ق  وأوض�ح 
ترصيح صحف�ي أن »قطعات املحور الش�مايل 

فرضت س�يطرتها الكاملة ع�ىل 75 يف املئة من 
ح�ي الزنجي�يل واقرتبت كثريا من باب س�نجار 
املنفذ الش�مايل باتجاه جامع النوري يف املدينة 

القديمة«.
وأض�اف أن »العملي�ات أس�فرت ع�ن قت�ل 
34 داعش�يا بينهم القيادي املكن�ى بابي الراء 
التونيس املس�ؤول عن معام�ل تصنيع العبوات 
يف املوصل القديم�ة وتدمري 4 مركبات مفخخة 

حاولت استهداف ممرات اخالء النازحني«.
ب�دوره، كش�ف نائ�ب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي ابو مه�دي املهندس، أم�س االربعاء، 
ان تحرير كامل منطقة غرب املوصل س�تتحرر 

خالل اليومني املقبلني.
ونقل اعالم الحش�د عن أب�و مهدي املهندس 
نائ�ب رئي�س هيئ�ة الحش�د الش�عبي يف بيان: 
ان »قض�اء البع�اج الذي تمكنت قوات الحش�د 
الش�عبي من تحريره وتطهريه بالكامل تعتر 
آخر قلعة لداعش اإلجرامي«، مش�ريا اىل ان »ما 
تبقى هي مناطق صغرية سيتم تحريرها خالل 

اليومني املقبلني«.
املقبل�ني  »اليوم�ني  ان  البي�ان،  واوض�ح 
سيش�هدان انتهاء العمليات العسكرية يف غرب 
املوص�ل واإلع�الن ع�ن تحري�ر ه�ذه املنطقة 
بالكام�ل باس�تثناء قض�اء تلعفر«، مش�ريا اىل 
ان »القوات بانتظ�ار أوامر القائد العام للقوات 

املسلحة القتحام تلعفر وتحريرها«.
واك�د البيان ب�ان »قوات الحش�د الش�عبي 
س�تعمل ع�ىل مس�ك كام�ل الح�دود العراقية 
الس�ورية خالل األيام املقبلة«، مبينا ان »قسما 
م�ن الح�دود يس�يطر عليه�ا املقاتل�ون الكرد 

السوريني«.

املهندس: يومان فقط ويتم حترير غرب املدينة بالكامل

القوات األمنية تعزز تقدمها يف أيمن املوصل وتنقذ »100« أرسة حمارصة

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطواني أمس 
األربعاء عن عزم املحافظ�ة لنصب عدد من  اجهزة 
الس�ونار ) الرابسكان( الحديثة يف مداخل العاصمة 

لكشف املتفجرات والسيارات املفخخة ».
وق�ال العطواني يف بي�ان أورده املكتب االعالمي 
وتلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان هذه 
األجه�زة تمت�از بدق�ة عالي�ة لكش�ف الس�يارات 
املفخخ�ة واملش�بوهة التي تدخ�ل إىل العاصمة عن 
طريق مداخلها، مؤكدا انه س�يتم نقلها إىل االماكن 
املخصص�ة بعد اكم�ال اجراءات اس�تالمها من قبل 
االجه�زة االمنية يف قيادة عمليات بغ�داد«. وبني أن 
»انطباع ال�كادر الفني لقيادة العملي�ات كان جيدا 
بما يخص حداثة وعمل ودقة هذه املنظومة األمنية 

التي ستؤمن مداخل العاصمة بالكامل«.

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س التحال�ف الوطني عم�ار الحكيم 
بمكتبه يف بغداد مع مستش�ار االم�ن الوطني فالح 
الفياض الواقع االمني يف العاصمة بغداد والتفجريات 

االخرية التي رضبتها.
وأك�د الحكيم خالل اللقاء بحس�ب بي�ان ملكتبه 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »عىل تكثيف 
الجه�د االمني واالخ�ذ بتوصيات التحال�ف الوطني 
خالل اجتماع الهيأة السياسية بحضور القائد العام 

للقوات املسلحة«.
كم�ا ح�ذر الحكيم »م�ن عودة داع�ش املتوقعة 
اىل سياس�ته القديم�ة املتمثل�ة بالخالي�ا النائم�ة 
واس�تهداف املدن�ني« مش�ددا عىل »أهمي�ة مواكبة 
انعطاف�ات داعش االرهابية بعد خس�ارة االرض يف 

عموم محافظات العراق«.
وأش�اد »باالدوار التي يلعبها الحش�د الشعبي يف 
السيطرة عىل الحدود العراقية السورية وقطع طرق 
االره�اب واي محاوالت لدخول الع�راق من الجانب 
االخر، الفتا اىل ق�رب النرص املؤزر واخذ الفائدة من 

تجربة داعش االرهابي«.

حمافظ بغداد 
يكشف عن »العزم« لنصب أجهزة سونار 

»حديثة« عند مداخل العاصمة

احلكيم يبحث مع الفياض تفجريات بغداد 
وحيذر من خاليا »داعش«

       بغداد / المستقبل العراقي

ع�ّد مبعوث الرئيس األمريكي لش�ؤون التحالف الدويل بريت 
ماكغ�ورك، أمس األربع�اء، أن الق�وات العراقي�ة تضع حقوق 
اإلنس�ان يف أولوياتها، فيما لفت إىل أن 1.8 مليون عراقي مرشد 

عادوا إىل منازلهم.
وقال ماكغورك يف حديث لعدد من وسائل اإلعالم، إن »القوات 
العراقية تضع حقوق اإلنس�ان يف أولوياته�ا«، مضيفاً »عندما 

يكون هناك انتهاك يجب محاسبة املقرصين«.
وأش�ار ماكغورك، إىل أن »داعش فق�د 55 ألف كيلو مرت من 
املناط�ق الت�ي كانت تحت س�يطرته«، مبين�اً أن »أربعة ماليني 
حرروا من س�يطرة داع�ش، و1.8 مليون عراق�ي مرشد عادوا 
إىل منازله�م«. يذكر أن رئيس أركان الجي�ش األمريكي الجنرال 
مارك مييل أش�اد االثنني بمهنية القوات العراقية، مبدياً إعجابه 
بتط�ور قدراتها، فيما أكد دعم ب�الده املتواصل للعراق يف حربه 

ضد »اإلرهاب«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در يف الرشطة، أمس األربع�اء، بإلقاء القبض عىل 
تاجر مخدرات »مهم« خالل عملية دهم رشقي بغداد.

وق�ال املص�در إن »قوة أمنية تمكنت م�ن القبض عىل تاجر 
مه�م للمخ�درات خالل عملية ده�م بمنطق�ة الفضيلة رشقي 
بغداد«.  وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه، أنه 

»تم ضبط مواد أولية تستخدم يف صناعة املخدرات بحوزته«. 
يذك�ر أن تجارة املخدرات راجت يف العراق بعد أحداث 2003، 
جراء الرتاخي األمني الذي س�اد يف تلك الفرتة، وأش�ارت تقارير 
دولي�ة صدرت عن مكتب مكافحة املخدرات يف األمم املتحدة، إىل 
أن العراق تحول إىل محطة ترانزيت لتهريب املخدرات نحو دول 
الخلي�ج العربي، محذرة يف الوقت نفس�ه من احتمال تحوله إىل 

بلد مستهلك.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة النزاهة، أمس االربعاء، عن صدور حكم غيابي 
بالس�جن ملدة س�بع س�نوات بحق وزي�ر املالية األس�بق رافع 
العيساوي، بتهمة »إحداثه الرضر بأموال ومصالح الجهة التي 

كان يعمل بها«.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »حكما غيابيا بالس�جن ملدة سبع س�نوات صدر بحق وزير 
املالية األس�بق رافع حياد جياد العيس�اوي، وفقا ألحكام املادة 
340 من قان�ون العقوب�ات، إلحداثه الرضر بأم�وال ومصالح 

الجهة التي كان يعمل بها«.
واش�ارت اىل أن »دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة، أكدت إصدار 
محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة يف بغداد حكماغيابيا 
بالس�جن بحق املدان الهارب«، مش�رية يف مع�رض حديثها عن 
تفاصيل القضية، إىل »إقدامه عىل إحداث رضر بمصلحة الجهة 
الت�ي يعمل فيه�ا وزارة املالي�ة، من خالل موافقت�ه عىل العقد 
املرم بني اإلدارة العامة ملرصف الرافدين ورشكة هندسة البارع 
للمقاوالت عىل استثمار بناية مرصف الرافدين/ فرع العقبة«.

واك�دت أن »املحكم�ة وصل�ت إىل القناع�ة الكافي�ة بإدانة 
املت�ه�م، بعد اط�العها عىل أقوال املمث�ل�ني القانوني�ني لوزارة 
املالي�ة ومرصف الرافدين وما ج�اء بالتحقيق اإلداري يف مكتب 
املفت�ش العام يف وزارة املالية وتقرير ش�عبة التدقيق الخارجي 
يف هيئ�ة النزاهة املتضم�ن قيمة ال�رضر الحاصل باملال العام، 

فضال عن قرينة هروب املتهم«. 
ولفت�ت اىل أن »ق�رار الحك�م الص�ادر بحق امل�دان الهارب، 
تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحق��ه، إضافة إىل تأييد الحجز 
عىل أمواله املنقولة وغري املنقولة، واالحتفاظ للجهة املش�تكية 
)وزارة املالي�ة( باملطالب�ة بالتعويض أمام املحاك�م املدنية بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية«.

مبعوث ترامب: القوات العراقية تضع 
حقوق اإلنسان يف أولوياهتا

القبض عىل تاجر خمدرات
 »مهم« رشقي بغداد

النزاهة: حكم غيايب بالسجن »سبع سنوات« 
عىل وزير املالية األسبق

       بغداد / المستقبل العراقي

عر رئيس كتل�ة املواطن النيابية 
حامد الخرضي، عن اسفه ملا حصل 
من اعتداءات عىل االرسة التدريس�ية 
العملي�ة  يف  خط�ري  تح�ول  وه�و 
بي�ان  يف  الخ�رضي  الرتبوية.وق�ال 
ملكتب�ه تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه أن »ما حدث أمس يؤرش 

خلال كب�ريا وخطري يج�ب معالجته 
وبح�ث اس�بابه م�ن قب�ل الجه�ات 
املعني�ة وأهمه�ا وزارة الرتبي�ة التي 
ينبغ�ي ان يكون له�ا دورا واضحا يف 

معالجة هذه الظواهر السيئة«.
ولف�ت اىل »وجود قان�ون لحماية 
ينتظ�ر  الن�واب  مجل�س  يف  املعل�م 
اصب�ح  ان�ه  ن�رى  واالن  الترشي�ع 
االرساع  م�ن  والب�د  ملح�ة  رضورة 

باق�راره لحماي�ة ه�ذه الرشيح�ة 
املهم�ة يف املجتمع«.واضاف ان »عىل 
عقوب�ات  وض�ع  ال�وزراء  مجل�س 
صارم�ة ملث�ل هك�ذا ح�االت لتكون 
رادعة لكل من يفكر باالقدام عليها، 
واال ف�ان الوض�ع الرتبوي س�يكون 
بدائ�رة الخطر، بعد م�ا حصل امس 
بطعن مدرس والرشوع بالقتل داخل 
مركز امتحاني«.كما وجه الخرضي 

»ابناءه الطلب�ة والتالميذ اىل احرتام 
املعلم ومعرفة قدره وقيمته املعنوية 
و ع�دم اللجوء اىل اي س�لوك عدواني 
تجاه�ه كونه هو املربي واألب الثاني 
وم�ن دون�ه يك�ون املجتم�ع جاهال 
القيمة ل�ه«.وكان مدرس قد تعرض 
للطعن بسكني من قبل طالب بعد ان 
كش�ف محاولته غش�ه باالمتحانات 

الوزارية للثالث املتوسط.

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت س�احة تقع يف مركز مدين�ة البرصة 
نصب تمثال جدي�د للزعيم العراق�ي الراحل عبد 
الكري�م قاس�م ب�دل تمثال آخ�ر أصغ�ر حجماً، 
وتطلب�ت عملي�ة نق�ل التمث�ال م�ن العاصم�ة 

الحصول عىل موافقات أمنية من جهات عديدة.
ونقلت وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن النحات 
رائد الجازع قول�ه، إن »تمثاالً نصفياً )بولرتيت( 
كب�ري الحجم نس�بياً للزعي�م عبد الكريم قاس�م 
أنجزت�ه يف ورش�ة فنية يف العاصم�ة بغداد، ومن 
ث�م تم نقل�ه وتثبيته عىل القاع�دة املخصصة له 
يف س�احة تقع يف مرك�ز مدينة الب�رصة«، مبيناً 

أن »التمثال هو بديل لتمثال س�ابق أصغر حجماً 
ل�م يك�ن يتناس�ب م�ع حج�م القاع�دة، ولذلك 
طلب�ت مديرية بلدية البرصة اس�تبداله بالتمثال 

الجديد«.
ولف�ت صاحب العم�ل اىل أن »قاع�دة التمثال 
محاط�ة بنافورة وم�ن حولها حديقة، وس�وف 
يتم افتتاح الساحة من قبل الحكومة املحلية بعد 
االنتهاء من أعم�ال تأهيلها«، مضيفاً أن »عملية 
نقل التمثال من بغداد اىل البرصة تطلبت مخاطبة 
ديوان املحافظة ومديرية البلدية وقيادة عمليات 
الب�رصة، واألخرية خاطبت قي�ادة عمليات بغداد 
وقي�ادة الق�وات الري�ة، ويف ضوء ذلك ت�م ابالغ 
جميع السيطرات ونقاط التفتيش بعملية النقل 

التي تأخرت قليالً بسبب تلك االجراءات«.
يذكر أن ساحة عبد الكريم قاسم الواقعة قرب 
مركز لإلطفاء عند مدخل شارع السعدي تعد من 
أقدم الس�احات يف البرصة، حيث تعود اىل النصف 
األول من القرن املايض، وخالل التس�عينات كان 
فيه�ا تمث�ال ل ص�دام حس�ني، وبعد ع�ام 2003 
اكتس�بت اس�مها الح�ايل، ووضع�ت فيها بعض 
الص�ور لعبد الكريم قاس�م، ث�م تحركت مديرية 
البلدية مطلع العام الحايل باتجاه تأهيل الساحة 
واس�تبدال الص�ور بتمث�ال، ويف البداية تم وضع 
تمث�ال نصف�ي صغري، ثم ت�م رفعه قب�ل إزاحة 
الستار عنه من أجل وضع تمثال آخر أكر حجماً 

يتناسب مع القاعدة الكبرية املخصصة له.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرج�ي، أمس 
االربع�اء، خ�الل حفل توزيع س�ندات قطع اراض 
عىل عوائل شهداء منتسبي الرشطة االتحادية عىل 

محاسبة املقرص يف اتمام معامالت هذه العوائل.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »برعاية وحض�ور وزير الداخلية 

قاسم االعرجي وزعت الجمعية التعاونية إلسكان 
ضباط منتس�بي قوى االمن الداخيل سندات قطع 
االرايض الس�كنية ع�ىل عوائ�ل الش�هداء يف قيادة 
الرشط�ة االتحادية«.ونقل�ت الوزارة، ع�ن الوزير 
تأكي�ده ع�ىل »رضورة تقدي�م جمي�ع االمكانات 
لعوائل الشهداء وتلبيت متطلباتهم وتعيني ابنائهم 
تعب�ريا بالعرفان م�ن الوزارة وتقييم�ا لتضحيات 
الش�هداء«، مش�يدا ب�«الدور البط�ويل الذي قدمه 

ش�هداء الرشطة االتحادية من اج�ل تحرير ارض 
العراق الطاهرة من براث�ن داعش االرهابي«.وأكد 
االعرجي، عىل »محاسبة املقرص يف اتمام معامالت 
عوائل الشهداء«، معرا عن »امله بأن هناك يكون 
يف كل ش�هر فعالية لتوزيع قطع االرايض السكنية 
عىل عوائل الشهداء والتي هي حق وليست هبة او 
مكرمة، ويجب ان يكون لكل عائلة ش�هيد قطعة 

سكنية تضمن العيش الكريم لهم«.

وزير الداخلية يوزع سندات اراض: سأحاسب من يقرص 
بتقديم حقوق ذوي الشهداء

كتلة املواطن تدعو لوضع »عقوبات صارمة« ضد من »يعتدي« عىل الكوادر التدريسية

متثال عبد الكريم قاسم يعود إىل وسط البرصة بـ »حجم أكرب«
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     بغداد / المستقبل العراقي

الزم مرصف الرافدين، االربعاء، املقرتض اجراء 
تأمني على الحياة لدى رشكة التأمني الوطنية، 
مشددا عى املقرتض استعمال القرض للغرض 

املمنوح اليه.
وقلال املكتب االعالمي للملرصف يف بيان تلقت 
»املسلتقبل العراقلي« نسلخة منله، إن »ملن 
رشوط منح القلروض للمواطنلني والتي تبلغ 
50 مليون دينار الغراض البناء ان يجري تامني 
على حياته لدى رشكة التامني الوطنية لصالح 
امللرصف ويثبت ذلك يف عقلد القرض وبموجب 
التوجيهات املبلغة من االدارة العامة للمرصف، 

اضافلة اىل تنظيلم عقلد خلاص بلني املرصف 
واملواطن بموجب عقد القرض ويتم اسلتيفاء 

رسم طابع حسب الضوابط القانونية«.
واضلاف املكتب انه »اليجوز نقل ملكية العقار 
او اجلراء اية ترصفات قانونية اال بعد تسلديد 
كافلة االلتزاملات تجلاه امللرصف او حصول 
املوافقلة على ذللك« ،مبينا ان »على املقرتض 
اسلتعمال القلرض للغرض املمنلوح من اجله 
ويف حاللة اخالله بذلك يعترب القرض مسلتحق 

االداء«.
وكان ملرصف الرافديلن قلد بلارش باقلراض 
املواطنلني مبلغ 50 مليون دينار للراغبني ببناء 

وحدات سكنية خاصة وبواقع ثالث دفعات.

مرصف الرافدين يلزم املواطنني اجراء »تأمني عىل احلياة« للحصول عىل القروض

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

السياسلية  االحلزاب  بعلض  اتفقلت 
يف اقليلم كردسلتان، أملس األربعلاء، على 
الترشيعية  استفتاء االستقالل واالنتخابات 
والرئاسلية العلام الحلايل، فيملا جلاء هذا 
االتفاق وسلط معارضة شلديدة من حركة 

التغيري والجماعة االسالمية.
وعقلد رئيس اقليلم كردسلتان املنتهية 
واليتله مسلعود بارزاني اجتماعلا مع قادة 
االحلزاب السياسلية يف االقليم، الذي شلهد 
مقاطعة حركة التغيري والجماعة االسالمية 

لالجتماع.
واتفق املجتمعون عى تحديد موعد إجراء 
اإلستفتاء عى اإلستقالل يف إقليم كردستان 

يوم 25 أيلول من العام الحايل.
إجلراء  على  املجتمعلون  اتفلق  كملا 
اإلنتخابلات الربملانيلة ورئاسلة اإلقليلم يف 
السلادس من ترشين الثاني من العام الحايل 

ايضا.
ورّدت حركة التغيري الكردية بالرفض يف 
املشلاركة باالجتماع الذي دعا إليه بارزاني، 
الفتة إىل أنه يفرض نفسله عى هذا املنصب 

بالقوة ووفقاً لسياسة األمر الواقع.
وقلال النائلب علن الكتلة هوشليار عبد 
اللله يف بيلان تلقلت »املسلتقبل العراقلي« 
نسلخة منه، »نحلن يف حركة التغيلري أعلّنا 
أننا لن نشلارك يف هذا االجتماع ألن بارزاني 
ملن خالل دعوته لألحزاب السياسلية طرح 

نفسه كرئيس إلقليم كردستان«.
وأضاف عبلد اللله، أن »بارزاني ليسلت 
لديله أية رشعية أو غطلاء قانوني للبقاء يف 
هذا املنصب، وهو بالنسبة لنا رئيس للحزب 
فقلط،  الكردسلتاني  الديمقللللللراطلي 
وال يحلق لله أن يطلرح نفسله كبللللديل 
للمؤسسات الرشعية وخاصة برملان اإلقليم 

واملؤسسات الحكومية«.

وتابلع، »نحلن نؤملن بلأن املؤسسلات 
الرشعيلة والحكومية هي األحق يف التباحث 
وكل  االقليلم  يف  املوجلودة  املشلاكل  يف 
القضايا الحساسلة عى الصعيدين الداخيل 
والخارجي، كما أننلا نؤيد عقد االجتماعات 
السياسلية بهلدف  بلني األحلزاب والكتلل 

الخلروج بموقف موحلد من األزملات التي 
يعانلي منها مواطنو اإلقليم«، مردفا »لكننا 
انطالقا من تمسلكنا بثوابتنا التي لن نحيد 
عنها نرفلض املشلاركة يف اجتملاع دعا إىل 
عقده رئيس حزب سيايس مستخدماً صفة 

رسمية بشكل غري قانوني«.

»التأكيلد ملراراً  إىل  اللله،  وأشلار عبلد 
وتكلراراً عى رضورة أن تدار األمور يف إقليم 
كردسلتان ضمن األطر القانونية واألسلس 
الديمقراطيلة السلليمة وأن يكلون القلول 
الفصل للمؤسسلات الرشعية والدسلتورية 
وأن اليكلون القلرار محتكراً ملن قبل حزب 

واحلد أو شلخص واحد أو عائللة معينة، يف 
حني برمللان اإلقليم اليوم معطلل بقرار من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني«، موضحا 
أن »البارزاني يفرض نفسه عى هذا املنصب 

بالقوة ووفقاً لسياسة األمر الواقع«.
واسلتغرب عضو اللجنة، ملن »األحزاب 

الكردية التي أعلنت مشاركتها يف االجتماع، 
يف حني اننا عندما ندعوهم اىل إرسال نوابهم 
أو برمللان  النلواب  اىل اجتماعلات مجللس 
اإلقليلم يتذرعون بمختللف الذرائع، لكنهم 
سلارعوا اىل تلبيلة دعلوة بارزانلي بصفته 
رئيسلاً لإلقليلم، وكأن برمللان اإلقليلم هلو 
اللذي انتهت مدتله وليس بارزانلي«، ودعا، 
األحزاب السياسية أن »تراجع نفسها وتعرب 
علن إرادة جماهريها بعيلداً عن أية أجندات 

ُتفرض عليها من قبل أية جهة«.
اقليلم  حكوملة  رئيلس  اكلد  ذللك،  إىل 
كردستان نيجريفان بارزاني ان عى االحزاب 
ان تحسلم امرها اما بالبقاء يف الحكومة او 

ان تصبح معارضة.
وجاءت ترصيحات بارزاني خالل مؤتمر 
صحفي بعلد انعقاد اجتملاع ملجلس وزراء 
االقليم، واكد فيها ان عى االحزاب ان تحسم 
موقفهلا اما ان تصبلح معرضلة او البقاء 
ضمن الحكومة، مشريا اىل ان كال من االتحاد 
الوطني والجماعة االسالمية والديمقراطي 
الكردسلتاني واالتحاد االسالمي مشاركون 
يف الحكومة ولهم ممثلون فيها، وان موقف 
كتلة االتحاد الوطني عى االتفاق كان دقيقا 
وعقالنيلا، مسلتدركا ان الجهلات االخلرى 
ترسعوا وتسلببوا باحراج كبلري ملمثليهم يف 

الحكومة.
واضاف ان من املتوجب عى تلك االحزاب 
ان تحسم امرها اما بالبقاء يف الحكومة او ان 
يصبحوا معارضة، الفتا اىل انهم مشلاركون 
يف الحكومة وقنواتهم التلفزيونية معارضة 
لها.وتابع بارزاني ان هلذه االزدواجية هي 
خداع وكلذب مع مواطني كردسلتان، الفتا 
اىل انهم اصبحوا احزاب الفيس بوك، حسلب 

تعبريه.
واوضلح بارزانلي ان هنلاك توافقا تاما 
داخلل مجللس وزراء االقليم، مبينلا ان تلك 

الرؤى ال تؤثر عى عمل الحكومة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلنلت قيلادة رشطلة محافظلة 
األنبلار، أملس األربعلاء، علن إلقلاء 
القبض عى ثالثة أشلخاص يحملون 
السلالح ويرتدون الزي املدني، مشريًة 
إىل إيداعهلم عى ذملة التحقيق، فيما 
تزاملن هلذا ملع خروقلات أمنيلة يف 
قضلاء هيت اسلتدعى املسلؤولني إىل 
دعوة الحكومة لتغيري الخطط األمنية 

للحد من الخروقات.
وقاللت قيلادة رشطلة محافظلة 
األنبلار إن »قائد رشطلة األنبار اللواء 
هادي رزيج أمر بتشكيل قوة مشرتكة 
ملن أفواج الطوارئ والنجدة وسلوات 
لغلرض منلع ظاهلرة حمل السلالح 
أن  املحافظلة«، مضيفلاً  يف  الظاهلر 

»هذه الظاهرة مخالفة للقانون«.
وأضافلت القيلادة يف بيلان تلقت 
»املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، أن 
»القوة تمكنت ملن إلقاء القبض عى 
ثالثة أشخاص كانوا يحملون السالح 
الظاهلر ويرتلدون اللزي املدنلي وتم 

إيداعهم عى ذمة التحقيق«.
وتابعلت، أن »رزيلج وجله كافلة 
املواطنلني سلواء كانوا ملن الجهات 
األمنيلة أو املدنية بعدم حمل السلالح 
ظاهريلا ويجب أن يكلون عند حمله 
مرخلص رسلميا وإال سليتم اتخلاذ 

االجراءات القانونية بحق املخالف«.
بلدوره، افلاد مصلدر امنلي بأن 
القلوات االمنيلة عثلرت على كميات 
واملتفجلرات  االسللحة  ملن  كبلرية 
بمنطقلة احملد الزيدان والطرابشله 

بمحافظة االنبار.
وقال املصلدر إن »مفلارز مديرية 
االستخبارات العسلكرية يف اللواء 41 
الفرقلة العارشة ضبطلت كميات من 
االسللحة واملتفجلرات ضملن حملة 
تفتيلش ومداهملة يف علدة مناطلق 
ضمن قاطع املسؤولية كانت عصابات 
داعش تحتفظ بها الستهداف املدنيني 

والقلوات االمنيلة يف مناطلق احملد 
الزيدان والطرابشه يف االنبار«.

واضلاف املصلدر اللذي طلب عدم 
الكشلف عن اسلمه، أن »امللواد التي 
تلم ضبطهلا احتوت على كميات من 

العبوات املصنوعة عى شكل مسبحه 
مسللكة بصواعلق تفجري تسلتعمل 
اىل  باالضافلة  للمغفللني  كمصائلد 
عبوات عى شلكل جلكانات من مادة 
اليس فور وضعت يف الطرق النيسمية 

وصواريخ كاتيوشا وعبوات عى شكل 
ضفائح دائرية تم االستيالء عليها«.

إىل ذللك، طالبت اللجنلة األمنية يف 
مجللس محافظلة األنبلار القيلادات 
بالخطلة  النظلر  بإعلادة  األمنيلة 

األمنيلة لقضلاء هيت. ونقللت وكالة 
»السلومرية نيوز« علن رئيس اللجنة 
نعيم عبد املحسلن الكعلود قوله »اننا 
نحذر من استمرار نزيف الدم وسقوط 
ضحايا من املدنيلني األبرياء يف مدينة 

هيت )70كم غرب الرمادي(، بسلبب 
الخروقلات املتكلررة التلي تشلهدها 
املدينة يوميلا«. وأضلاف الكعود، أنه 
»عى القيلادات األمنية متابعة الخاليا 
والقلاء  داعلش  وحواضلن  النائملة 

القبض عليهم قبل القيلام بالجريمة 
لسلقوط  تجنبلا  اإلرهابلي  والعملل 

ضحايا بني املدنيني األبرياء«.
وطاللب الكعود، القيلادات األمنية 
األمنيلة  بالخطلة  النظلر  بل«إعلادة 
املعدة لحماية مدينة هيت، ومحاسبة 
الجهلات املقرصة بتكلرار الخروقات 
التلي حصللت يف املدينلة، فضلال عن 

تفعيل العمل االستخباري«.
يف الغضلون، علد املام وخطيلب 
هيلت  مدينلة  يف  الفلاروق  مسلجد 
التلي  االحلداث  االنبلار  بمحافظلة 
تشلهدها املدينلة »رفسلات ميت من 
داعش بني صهيون« الثبات وجودهم، 
داعيا االهلايل اىل التعلاون مع القوات 

االمنية يف تتبع أوكار »اإلرهاب« 
رسلالة  يف  املؤذنلي  أحملد  وقلال 
وجهها اىل اهايل مدينة هيت »ال يخفى 
عليكم مدى التحديلات التي تواجهها 
مدينة هيلت، )70كم غرب الرمادي(، 
وحجلم الصعوبات التلي تمر بها مما 
هلدد األمن العلام وحصلل اختالل يف 

االستقرار«.
وأضاف املؤذني، »يجب ان تتكاتف 
جهود املدنيني مع رجال األمن تكاتفاً 
وتعاونلاً حقيقيلاً وليلس مجرد كالم 
عابر«، مشلريا اىل أن »جرائم دواعش 
بني صهيون ما هي إال رفسلات ميِّت 

ومحاولة بائسة إلثبات وجودهم«.
ودعلا املؤذنلي، اهلايل املدينلة اىل 
»تفعيلل دور الجميلع يف تتبلع أوكار 
اإلرهاب وزمر الظالم وغربان الرش عى 
أال ُيتَّلهم بريء ألنه بذلك تحصل براءة 
ملُتَّهلم أو ُمجلرم«، مشلريا اىل »تكرار 
املشلهد اإلجرامي ومرسحياته اآلثمة 

يف استهداف املواطنني األبرياء«.
ملن  »فلنجعلل  املؤذنلي،  وتابلع 
شلهر رمضان املبارك نقطة رشوع يف 
التالحم الحقيقلي بني املجتمع املدني 
تتعانلق  أن  األمنيلة على  والسللطة 
كلتعانلق األلف والالم لتحقيق مراتب 

األمن والسالم«.

مترير اتفاقات على »االنتخابات« و »االستقالل« وسط معارضة »التغيري« و »اجلماعة«

بارزاين »اخلصم واحلكم« يقر موعد »االستفتاء«

هيت دعت إىل تغيري »اخلطط األمنية« ورجال دين يدعون إىل التعاون مع القوات األمنية

فوج مشرتك يف االنبار ملنع »ظاهرة محل السالح« واحلد من اخلروقات

       بابل/ مروان الفتالوي

وّجه قضاة جزاء انتقادات واسعة لقانون 
األسللحة الجديد، وفيما أشلروا ثغرات شابت 
القانلون خفلف  أن  التشلريع،مؤكدين  هلذا 
عقوبة تداول األسلحة من الجناية إلى الجنحة 

في وقت يحتاج المجتمع إلى تشديدها.
وإذ يلفلت القضلاة إلى وجلود تداخل في 
بعض تسميات األسللحة وتقسيمها، أشاروا 
إللى أن القانلون لم يلأت على تعاملالت غير 
التهريلب، مبينيلن أن عقوبلة اإلعلدام طالت 

فقط الحيازة بدوافع إرهابية.
وقسلم قانون األسلحة العراقي رقم )51( 
لسلنة 2017 األسللحة اللى ناريلة وحربيلة 

وأخرى رمزية أو تذكارية.
وقال القاضي حبيب ابراهيم إن »األسلحة 
النارية هي المسدس والبندقية اآللية السريعة 
الطلقلات وبندقية الصيد، بينملا الحربية هي 
ما تسلتعمله القوات المسللحة وقوى األمن 
الداخللي من أسللحة غيلر ما ورد فلي تعبير 

األسلحة النارية، بحسب التشريع«.
األوللى/  الملادة  فلي  القانلون  ويعلرف 
خامسا، السالح األثري اوالتذكاري او الرمزي 
بأنه السلالح الذي يقتنى بدون عتلاد للزينة، 
او التلذكار او الرمز ويدخل في ذلك األسللحة 
الموقوفة او الموجودة في األماكن المقدسة 

والمتاحف العامة .
وأضلاف إبراهيلم وهلو رئيلس محكملة 

األسللحة  اسلتثنى  »القانلون  أن  جنايلات 
التذكارية بينما حرم تداول األسللحة الحربية 
وسلمح بحيلازة الناريلة لكلن وفق شلروط 
وضوابلط وبموجلب إجلازة تمنحهلا وزارة 

الداخلية«.
وأشار إلى »أحقية المواطن بحيازة السالح 
الناري بشلرط حصوله على إجازة بإجراءات 
مفصلة«، لكنه لفت إلى أن »القانون لم يشلر 
رغلم إغراقه فلي تفاصيل منح اإلجلازة إلى 
كيفيلة الطعن بقرار رفض منلح اإلجازة مع 
إمكانيلة ان تقام دعوى فلي محكمة القضاء 
االداري للمطالبلة بإعلادة النظلر فلي قلرار 
المنع« . ويلرى ابراهيلم ان »القانون الجديد 
خفف عقوبة تداول االسلحة بعكس القوانين 
السلابقة اذ ان جريمة حيازة السلالح الناري 
كانلت تنظر في محكمة الجنايات بينما تعتبر 
اآلن جنحة تفصل في دعاواها محاكم الجنح 
مع ان واقع الحال يسلتدعي تشلديد العقوبة 
السليما ملع انتشلار السلالح فلي المجتمع 
واسلتخدامه من قبل العشائر بشكل ملحوظ 

في خالفاتهم«، بحسب تعبيره.
ويؤشلر إبراهيم أيضلاً ثغلرات في بعض 
فقرات القانون منها »وجود قصور في تعريف 
السالح الحربي وإمكانية ان يؤدي المصطلح 
الى تداخل مع األسلحة النارية الرشاشة اذ ان 

القانون لم يسّم األسلحة الحربية«.
ملن جانبله أكلد قاضلي الجنايلات عماد 
الفتالوي الحاجة إلى »تشلريع قانوني موحد 

لألسللحة قبل إقرار هذا القانلون«، الفتا إلى 
أن »السلاحة التشلريعية كانت تحمل أحكاما 
مشلتتة لألسللحة منها قانون األسللحة رقم 
13 لسلنة 1992 وكذلك األمر 3 لسلنة 2003 
الصادر عن سللطة  االئتالف المؤقتة«.، وقال 
الفتالوي إن »القانون جاء لغرض جمع هذه 
األحكام والقوانين«، لكنه أفاد بأن »التشريع 
الجديلد أعطلى مسلاحة واسلعة لتفاصيلل 
إجازة حيازة السالح ولم يعط مساحة كافية 
لسلبل مكافحلة رواج ظاهلرة التسلليح في 

المجتمع«.
واشلار اللى أن »إجلازة حيلازة السلالح 
اسلتغرقت حيزا كبيرا من القانون اذ شلغلت 
المادة الرابعة حتى المادة الحادية والعشرين 
منه«، وبخصوص العقوبلات يؤكد الفتالوي 
أن »الملادة الرابعلة والعشلرين التي تختص 
واضحلة  غيلر  جلاءت  العقابيلة  باألحلكام 
ومبهملة بخصلوص حيازة وحمل األسللحة 
فأنها ذكرت مصطلح التهريب فقط ولم تشر 

الى بقية التعامالت«.
وأوضح الفتلالوي أن »القانون لم يتطرق 
إلى األسللحة الكاتملة التي صدر لهلا قانون 
خاص وهلو قانون منع اسلتعمال وانتشلار 
األسللحة الكاتمة للصلوت رقم )38( لسلنة 

2016، وكان من المفترض أن يدمج معه«.
وبين أن »التشلريع الجديلد أيضا لم ينظم 
حيازة األسلحة داخل المنزل كما نظمها األمر 
رقم 3 لسلنة 2003 الذي سمح بحيازة قطعة 

سلالح واحدة داخل المنزل، بينما لم يسلمح 
القانون الجديد إال بإجازة«.

لكن القاضي حسلين مبدر حداوي يرى أن 
»القانلون جيد لكن شلابته ثغرات بسليطة«، 
الفتلا إللى أن »معظلم التشلريعات العراقية 
ممتازة لكن تنفيذ هذه القوانين هو ما يشكل 

إعاقة  لها«.
وقلال حلداوي إن »عللى الدوللة أن تدعم 
األجهلزة التنفيذية ليتم تطبيق هلذا القانون 
بالشلكل الصحيلح من أجلل مكافحة ظاهرة 
انتشلار السلالح«.، وأضاف قاضلي التحقيق 
أن »القانلون يحتلاج إلى تعليملات تصدر عن 
وزارة الداخليلة للتفريلق أكثر بين األسللحة 
الناريلة والحربية وتوضيح مسلألة العيارات 

وحجمها«.
وبالنسلبة لتهريب األسللحة واألعتدة من 
الجبهات أكلد حداوي أن »اإلجلراءات تختلف 
هنلا، فلإذا كان منتسلبا في قلوى األمن فأن 
التحقيلق يكلون إداريلا ويحال إللى محكمة 
عسكرية وهي من تحدد العقوبة«، وبالنسبة 
إلى األسلحة الجارحة أو الراضة يبين حداوي 
بلأن »القانون تلرك تنظيمها إللى التعليمات 
التلي تصدرهلا وزارة الداخلية« ، وبخصوص 
عقوبة اإلعدام، يشلير حداوي إلى أن »حيازة 
السلالح بدوافع إرهابية تلؤدي إلى اإلعدام«، 
الفتلا إلى أن »المحكمة تحقلق في كل قضية 
وظروفهلا وهلي ملن تحلدد دوافلع حملل 

األسلحة وحيازتها«.

أشروا ثغرات يف التشريع الذي خفف العقوبة من اجلناية إىل اجلنحة

قضاة ينتقدون قانون األسلحة: خفف العقوبات واملجتمع بحاجة لتشديدها
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         بغداد / المستقبل العراقي

نقل�ت هيئ�ة اإلذاع�ة والتلفزيون 
يف إي�ران ع�ن رئي�س إدارة الط�وارئ 
إن 12  ب�ر حس�ن كوليون�د قول�ه 
ش�خصاً عىل األقل قتلوا يف الهجومن 

بالعاصمة طهران أمس األربعاء.
التابع�ة  أعم�اق  وكال�ة  وقال�ت 
إن  اإلرهاب�ي  »داع�ش:«  لتنظي�م 
التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم 
عىل الربمل�ان اإليراني ورضيح آية الله 

روح الله الخميني.
وذكرت وس�ائل إع�ام إيرانية أن 
إرهابي�ن اقتحم�وا الربمل�ان اإليراني 
ال�ذي يعرف باس�م مجلس الش�ورى 
اإلس�امي وفتحوا النار عند مرقد آية 
الل�ه الخمين�ي ع�ىل بع�د كيلومرتات 
قليل�ة جنوب�ي العاصمة طه�ران يف 

هجومن شبه متزامنن.
ونقل التلفزيون الرس�مي اإليراني 
إن  ع�ن وزارة االس�تخبارات قوله�ا 
جماع�ات إرهابي�ة نف�ذت هجوم�ا 
ع�ىل الربملان وآخر ع�ىل مرقد آية الله 

الخميني.
وأضافت نقا عن الوزارة »هاجمت 
جماعت�ان إرهابيت�ان الربملان ومرقد 
اإلم�ام الخمين�ي... ألقي القبض عىل 
أعض�اء جماعة ثالثة قبل أن يتمكنوا 

من شن أي هجوم«.
وق�ال نائب يدعى إلياس حرضتي 
للتلفزيون الرسمي إن ثاثة مهاجمن 
أحده�م مس�لح بمس�دس واآلخران 
ببندقيتي كاشنيكوف نفذوا الهجوم 

يف وسط طهران.
ونقل�ت وكالة الطلب�ة لألنباء عن 

نائب آخر قوله إن قوات األمن حارصت أحد 
املهاجم�ن وأغلق�ت كل األب�واب املؤدية إىل 
املبن�ى. وقال�ت وكالة تس�نيم إن املهاجمن 

قتلوا سبعة أشخاص وأصابوا عددا آخر.

وق�ال صحف�ي يف املكان طل�ب عدم ذكر 
اسمه »كنت داخل الربملان عندما وقع إطاق 
النار. أصيب الجميع بالصدمة والذعر. رأيت 

رجلن يطلقان النار بشكل عشوائي«.
وقال�ت قناة برس ت�ي يف الناطقة باللغة 

اإلنجليزي�ة إن مس�لحا فت�ح الن�ار بعد ذلك 
بح�وايل نص�ف س�اعة عن�د مرقد آي�ة الله 

الخميني وأصاب عددا من األشخاص.
ونقل�ت وكال�ة الجمهوري�ة اإلس�امية 
اإليرانية لألنباء عن مسؤول عند املرقد قوله 

إن املهاجم فجر نفس�ه بعد إطاق النار عىل 
الناس.وق�ال التلفزيون اإليران�ي إن الربملان 
اس�تأنف عمل�ه وع�رض لقط�ات وصفه�ا 
بأنها لجلسة افتتاحية.وقال نائب يف الربملان 
لقن�اة ايريب التلفزيونية ان ثاثة مس�لحن 

يحملون رشاشات ومسدس�ا دخلوا مجمع 
مجلس الشورى يف وسط طهران.

واغلقت الش�وارع ح�ول املوقعن وكذلك 
محطة املرتو بينما ابقت الرشطة الصحافين 
بعيدين عن موقع املرقد.وقال وزير الداخلية 

االيران�ي عبد الرحمن فض�ي لوكالة 
االنب�اء الطابية انه دع�ا اىل اجتماع 

خاص ملجلس االمن االيراني.
ورشح مس�اعد الش�ؤون االمنية 
يف وزارة الداخلي�ة االيراني�ة حس�ن 
االرهابين  ذوالفق�اري كي�ف دخ�ل 
إىل الربمل�ان، قائ�ًا أنهم تنك�روا بزي 
نس�ائي للدخ�ول من الب�اب الرئيس 
ال�ذي يدخ�ل من�ه املراجع�ون للقاء 
الن�واب ومن ثم دخلوا فن�اء املجلس 

واملبنى الجانبي له.
ويف ترصي�ح ادىل ب�ه ذوالفقاري، 
بش�أن االعت�داء االرهابي ع�ىل مرقد 
االم�ام الخميني الراح�ل )رض(، ان 
عنرصين ارهابين حاوال يف الس�اعة 
الع�ارشة والرب�ع بالتوقي�ت املح�ي 
صباح�ا  دقيق�ة   45 و  )الخامس�ة 
بتوقي�ت غرينت�ش(، دخ�ول مرق�د 
االم�ام الراح�ل اال ان الق�وى االمنية 
انتبهت اىل ذلك والحقتهما حيث فجر 
احدهما نفسه يف فناء املرقد وادى اىل 
استشهاد احد االفراد فيما ُقِتل الثاني 

خال االشتباك معه.
وق�د زار قائ�د الح�رس الث�وري 
االيران�ي الل�واء محمد ع�ي جعفري 
االس�امي  الش�ورى  مجل�س  مق�ر 
للوقوف عىل تفاصيل حادثة االعتداء 
االرهابي.وقال جعفري، لدى وصوله 
اىل مبن�ى املجل�س، ان االوضاع تحت 
السيطرة ويستطيع الجميع الخروج 

والدخول اىل املجلس.
وبالتزامن، تمكنت القوات االمنية 
االيراني�ة م�ن تفكيك خلي�ة ارهابية 
بطه�ران قب�ل ان تق�وم بتنفي�ذ اي 

عملية ارهابية.
وق�ال مدير عام دائ�رة مكافحة االرهاب 
ب�وزارة االمن االيرانية ان عدة خايا ارهابية 
دخلت العاصم�ة طهران وتم تفكيك احداها 

قبل ان تقوم باي عمل ارهابي.

اإلرهابيون تنكروا بـ »زي النساء«.. واحلرس الثوري يفشل عملية إرهابية ثالثة

هجومان إرهابيان يف طهران: 12 شهيدا و39 جرحيا

فرنسا تطالب بتشكيل قوة عسكرية إفريقية ملكافحة اإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكر مصدر قريب من التحقيق أن الرجل الذي نفذ الجوم 
عىل رشطي أمام كاتدرائي�ة نوتردام يف باريس بايع تنظيم 

»داعش« يف فيديو عثر عليه لدى مداهمة شقته.
وقال املصدر إن املهاجم البالغ من العمر 40 عاماً وضع 
قيد التوقيف يف املستشفى، وقد أصيب بالرصاص يف صدره 
ح�ن ردت الرشط�ة بفتح النار عليه بعدم�ا هاجم رشطيا 
بمطرقة هاتفا »هذا من أجل س�وريا« وقد أعلن بعدها أنه 

»من جنود الخافة«.
وكان املتحدث باس�م الحكومة الفرنس�ية كريس�توف 
كاستانر اعلن الذاعة »ار.تي.ال« انه »لم تظهر عىل الرجل 
عام�ات التط�رف« وان كل يشء يش�ر اىل فرضية »العمل 

املنفرد«.
وأضاف »منذ اللحظات األوىل للهجوم س�محت الكلمات 
الت�ي تفوه به�ا بتصنيف الهج�وم بانه اعت�داء إرهابي«. 
وكان املهاجم يحمل أوراقا ثبوتية باس�م فريد ي. املولود يف 
الجزائر يف كانون الثاني 1977 واملسجل منذ 2014 كطالب 
دكت�وراه يف علوم اإلع�ام يف جامعة ميتز )رشق فرنس�ا( 

بحسب املصدر.
ووصفه املس�ؤول عن أطروحته بأنه طالب »بعيد« عن 

الفكر الجهادي كان يدافع عن »قيم الديموقراطية«.
وق�ال ارنو مرس�ييه »فريد الذي عرفت�ه يختلف تماما 
عن كل ما يوصف«. وأضاف »كان يؤيد نمط العيش الغربي 
ويدافع عن قي�م الديموقراطية وحرية الصحافة« موضحا 
أنه »لم يسمعه يوما يتفوه بكلمة حاقدة حيال أي شخص. 
كان شخصا لطيفا جدا«. وأوضح »آخر اتصال معه كان يف 
حزيران 2016. كنت بعثت إليه رس�الة الكرتونية يف ترشين 

الثاني لكنه لم يجب عليها وهذا ليس من عاداته«.
وه�ذا الهجوم الذي وق�ع يف قلب املنطقة الس�ياحية يف 
باريس حص�ل بعد ثاثة أي�ام من اعتداء لن�دن الذي اوقع 

سبعة قتىل و48 جريحا السبت.

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبلت صيحات االستهجان رئيسة الوزراء الربيطانية 
تري�زا م�اي أثن�اء زيارته�ا أكرب س�وق للح�وم يف لندن يف 
س�اعات النهار األوىل من األربعاء األخر للحملة االنتخابية 

التي تسبق االنتخابات العامة املقررة يوم الخميس.
وكانت م�اي تزور س�ميثفيلد ماركت للحوم يف وس�ط 
لن�دن برفقة زوجه�ا فيليب عندم�ا بدأ عدد م�ن اللحامن 
بإطاق صيحات االس�تهجان والتهكم ويصيحون »صوتوا 

للعمال«.
واستمرت ماي باالبتس�ام بينما كانت تصافح لحامن 
آخري�ن كان�وا يرت�دون األبيض ويقف�ون عن�د واحدة من 

منصات البيع الكثرة يف السوق.
ومن املتوقع عىل نطاق واسع أن تفوز ماي يف االنتخابات 

العامة.
ودع�ت م�اي إىل االنتخاب�ات املبك�رة يف أبري�ل نيس�ان 
لزي�ادة هام�ش أغلبية حزبه�ا يف الربملان وتعزي�ز موقفها 
يف مفاوض�ات خروج بريطانيا من االتح�اد األوروبي. لكن 
حملتها االنتخابية تعثرت يف األسابيع األخرة املاضية جراء 

سلسلة من اإلخفاقات السياسية.

فرنسا: منفذ اهلجوم أمام كاتدرائية 
نوتردام بايع »داعش«

الربيطانيون يستقبلون رئيسة الوزراء 
بصيحات االستهجان

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت الحكومة االملانية أمس االربعاء س�حب 
قواتها املتمركزة يف قاعدة انجرليك يف تركيا وإعادة 
نرشها يف االردن، بس�بب التوت�ر املتزايد بن برلن 

وانقرة، كما ذكرت وكالة االنباء االملانية.
وقال�ت الوكال�ة ان مجلس ال�وزراء وافق عىل 
خط�ة يف ه�ذا االتجاه تقدم�ت بها وزي�رة الدفاع 
اورسوال فان دير لين وتقررت بعدما منعت تركيا 
برملاني�ن من أملاني�ا من التوجه اىل ه�ذه القاعدة 
التابع�ة لحلف ش�مال االطليس حي�ث ينترش 260 
جنديا يف اطار التحالف الدويل ضد تنظيم »داعش« 
يف س�وريا والعراق.ومن املق�رر أن تواصل القوات 

األملاني�ة مش�اركتها يف املهم�ة الدولي�ة ملكافح�ة 
تنظي�م »داعش« يف املس�تقبل انطاق�ا من قاعدة 
»األزرق« الجوي�ة يف األردن بالق�رب م�ن الح�دود 

الجنوبية لسورية.
وم�ن املحتم�ل تعلي�ق مهمة االس�تطاع التي 
تقوم بها القوات األملانية عرب طائرات تورنادو ملدة 
ش�هرين بس�بب االنتقال، بينما ق�د تتوقف مهمة 
طائ�رة الت�زود بالوقود ملدة ترتاوح بن أس�بوعن 
وثاثة أسابيع.وكلف مجلس الوزراء وزيرة الدفاع 
أورزوال ف�ون دير الين بإباغ رشكاء حلف ش�مال 
األطليس )الناتو( باملوعد املحدد لبدء سحب القوات 
والجه�ة الت�ي بإمكانه�ا أن تق�وم باملهم�ة محل 

القوات األملانية خال الفرتة االنتقالية.

يذكر أن وزير الخارجية األملاني زيجمار جابريل 
أعلن عزم باده س�حب قواتها من إنجرليك عقب 
فش�ل محاولته األخرة خ�ال زيارته ألنقرة لحث 
تركيا عىل الس�ماح لنواب الربمل�ان األملاني بزيارة 
جنود بادهم يف قاعدة إنجرليك، حيث ظل الرئيس 
الرتك�ي رج�ب طي�ب أردوغ�ان ووزي�ر خارجيته 

مولود جاويش أوغلو متمسكن برفض الزيارة.
وكانت أنقرة بررت من قبل رفضها لزيارة وفد 
من لجنة الدف�اع بالربملان األملان�ي لجنود الجيش 
األملاني املتمركزين يف إنجرليك بسبب منح الحكومة 
األملانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقن، تتهمهم 
أنق�رة بالت�ورط يف محاول�ة االنقاب العس�كري 

برتكيا يف شهر تموز من العام املايض.

        بغداد / المستقبل العراقي

تج�ري قطر محادث�ات مع إيران 
وتركيا لتأمن إمدادات األغذية واملاء 
وس�ط مخاوف من احتماالت نقص 

بع�د يومن من ق�رار أك�رب موردين 
لقط�ر وهما اإلم�ارات والس�عودية 
قط�ع العاق�ات الدبلوماس�ية م�ع 

الدوحة.
وقال مس�ؤول رفض نرش اسمه 

بس�بب حساس�ية املوضوع »نجري 
محادث�ات م�ع تركيا وإي�ران ودول 
أخ�رى« مضيف�ا أن طائرات ش�حن 
تابع�ة للخط�وط الجوي�ة القطرية 

ستنقل هذه اإلمدادات.

وأضاف أن هن�اك إمدادات كافية 
من الحبوب يف الس�وق يف قطر تكفي 
ألربع�ة أس�ابيع وأن الحكومة لديها 
أيضا احتياطي اسرتاتيجي كبر من 

األغذية يف الدوحة.

        بغداد / المستقبل العراقي

عربرّ بي�ان ل�«حركة حماس«، أم�س األربعاء، 
ع�ن »األس�ف واالس�تهجان« مل�ا صدر ع�ن وزير 
الخارجية الس�عودي ع�ادل الجبر من ترصيحات 
قال�ت إنها تح�رض عىل »حم�اس«.ورأت الحركة 

أن ترصيح�ات الجب�ر بمثاب�ة صدم�ة للش�عب 
الفلس�طيني، وهي »غريبة عن مواقف السعودية 
التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه يف النضال«. 
وح�ذر بي�ان الحركة م�ن اس�تغال إرسائيل ملثل 
هذه الترصيحات »الرت�كاب املزيد من االنتهاكات 
والجرائم بحق ش�عبنا وأرضنا ومقدس�اتنا وبحق 

القدس واملسجد األقىص املبارك«.
ووصف�ت »حم�اس« الترصيح�ات الت�ي أدىل 
به�ا مؤخرا رئيس الدبلوماس�ية الس�عودية بأنها 
»مخالف�ة للقوان�ن الدولي�ة واملواق�ف العربي�ة 
واإلس�امية املعهودة التي تؤكد عىل حق شعبنا يف 

املقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته«.

أملانيا »تأمر رسميًا« بسحب قواهتا من قاعدة إنجرليك الرتكية

قطر جتري حمادثات مع إيران وتركيا إلمدادها باألغذية واملاء

محاس تستهجن ترصحيات سعودية: تشجع إرسائيل عىل قتل الفلسطينيني

         بغداد / المستقبل العراقي

اقرتح�ت فرنس�ا أن يدعم مجلس األم�ن الدويل تش�كيل قوة من 
غ�رب أفريقيا ملكافحة اإلرهاب وتهري�ب املخدرات والبرش من خال 
»اجتثاث أفعال« املتش�ددين وجماعات الجريم�ة املنظمة يف منطقة 

الساحل.
ويف الس�نوات األخ�رة أصبحت املنطقة الشاس�عة القاحلة أرضا 
خصب�ة للجماعات االرهابية التي يرتبط بعضه�ا بتنظيمي القاعدة 
و«داع�ش« فيما تخىش الدول األوروبية خاصة فرنس�ا أن يهدد هذا 

الخطر أوروبا إذا لم يتم التعامل معه.
وقال فرانسوا دوالتر س�فر فرنسا لدى األمم املتحدة للصحفين 
»ال يس�عنا تحم�ل أن تصب�ح منطق�ة الس�احل م�اذا آمن�ا جديدا 

لإلرهابين يف العالم«.
ووزعت فرنس�ا مس�ودة قرار ملجلس األمن املك�ون من 15 دولة 
بهدف الس�ماح للقوة األفريقية باس�تخدام »كل السبل الرضورية« 
إلعادة الس�ام واألمن بالتمايش مع القانون الدويل والعمل بالتنسيق 
مع مهمة تابعة لألمم املتحدة لحفظ الس�ام والقوات الفرنس�ية يف 
مايل.وستس�اهم القوة األفريقية أيضا »وفق الازم يف إعادة س�لطة 
ال�دول وع�ودة النازح�ن والاجئن« وتس�هيل العمليات اإلنس�انية 
وتوصيل املساعدات.وقال دبلوماسيون إن القرار سيطرح للتصويت 

األسبوع املقبل.
وقال دوالتر »س�يكون ترصفا غر مسؤول من جانب املجلس أال 

يتح�د وراء هذه املب�ادرة اإلقليمية ملكافحة اإلره�اب عرب الحدود يف 
الوقت الحايل الذي أصبح الخطر فيه أكرب من أي وقت«.

كانت دول الس�احل وهي النيجر ومايل وتش�اد وبوركينا فاس�و 
وموريتاني�ا اقرتحت العام املايض تش�كيل وحدات خاصة تتكون كل 
منه�ا م�ن نحو مئة جندي مدرب�ن جيدا وإرس�الها إىل املناطق التي 

تنشط فيها الجماعات االرهابية.
وس�وف تكمل ه�ذه الوحدات جه�ود القوات املس�لحة النظامية 
ومهمة حفظ الس�ام التابع�ة لألمم املتحدة يف م�ايل وعملية برخان 
الفرنسية التي تضم نحو أربعة آالف جندي يف دول الساحل الخمس.

ويريد الرئيس الفرنيس الجدي�د ايمانويل ماكرون تأكيد »تصميمه« 
ع�ىل مواصل�ة االلت�زام يف أفريقي�ا وإدراجه�ا األمر يف إط�ار تعاون 
معزز م�ع أملانيا. ويقول متابعون إنه ينوي أيضا اس�تكمال التحرك 
العسكري بإسرتاتيجية مساعدة تنموية، كما تطالبه أصا منظمات 

للعمل اإلنساني.
وتدخلت فرنسا يف 2013 لطرد متشددين سيطروا عىل شمال مايل 
قبل ذلك بعام لكن املس�لحن ما زالوا يهاجمون قوات األمن واملدنين 

يف مايل والدول املجاورة لها.
وتعت�رب منطقة الس�احل األفريق�ي عرضة للخطر بعد سلس�لة 
من الهجمات يف األش�هر القليلة املاضية. ويتسم الوضع السيايس يف 
منطقة الساحل بالهشاشة وتمتد صحاريها التي تتخذ مجموعة من 
الجماعات الجهادية منها قاعدة لها من موريتانيا غربا إىل الس�ودان 

رشقا.
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)اعالن(
اىل/ املدعو ) عدنان ش�كر محمود ( يس�كن 
الدورة  م842  ز7  د18 للطلب املقدم من قبل 
املس�تدعية )ايناس خالد عبد الل�ه( لنصبها 
قيم�ة عليك ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت 
الحاظ�ر ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف 
صحيفتني محليتني للحض�ور امام املحكمة 
اذا كنت داخل العراق خمس�ة عرش يوما واذا 
كن�ت خارج الع�راق ثالثون يوم�ا وعند عدم 
حضورك س�وف تتخ�ذ املحكم�ة االجراءات 

ضدك وفق االصول.
القايض
راشد مشاري عبد الله

محكمة بداءة الهاشمية
العدد/71/ب/2017

اعالن
تبيع محكمة بداءة الهاشمية العقار تسلسل 
68/81م 37الرشف�ة والهاش�مية العائ�د اىل 
مورث املدعي )احمد صاحب نارص( واملدعى 
عليهم نعيمة دحام دواح وبقية الورثة فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذة املحكم�ة 
خالل مدة ثالثون يوما من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10%م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 
والداللي�ة عىل املش�ري ع�ىل ان يت�م النرش 

بصحيفتني محليتني 
القايض
هاتف عبيد عبود

املواصفات
رقم العقار 68/81م 37الرشفة والهاشمية 

الش�اغل للعق�ار /املدع�ي/ احم�د صاحب 
ن�ارص ويرغ�ب باش�غال العق�ار بع�د البيع 

بصفة مستاجر 
جنس�ه / دار ذو طابق�ني يحت�وي الطاب�ق 
االريض عىل اس�تقبال وهول ومطبخ وصالة 
وثالث غرف نوم وصحيات مبني من الطابوق 
ومس�قف بالكونكري�ت اما الطاب�ق العلوي 
فيحت�وي عىل غرفتني ن�وم وصالة مبني من 
الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان واالرضي�ة 

مبلطة بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء
صنفه / ملك رصف

مساحته /3/97/6م 2يقع يف حي الجمعية 
موقعه ركن ودرجة عمرانه وسط وان القيمة 
املقدرة للعقار م�ن )125/000/000( مائة 

وخمسة وعرشون مليون دينار فقط

االتحاد العام للتعاون يف بابل
اعالن

يعل�ن االتح�اد التعاون�ي يف بابل ع�ن دعوة 
الهيئة العام�ة الجمعية التعاوني�ة الخدمية 
يف املجم�ع الس�كني الحلة 2لغ�رض انتخاب 
مجلس ادارة ولجنة مراقبة وذلك يوم السبت 
املوافق 2017/6/24يف تمام الساعه العارشة 
صباحا يف مقر الجمعية ويف حال عدم اكتمال 
النص�اب القانون�ي يؤجل اىل االس�بوع الذي 
يلي�ه بنف�س الزم�ان وامل�كان املعينني فعىل 
الراغبني بالرش�يح من الس�اكنني يف املجمع 
مراجعة مقر الجمعية اعاله مللئ االس�تمارة 
املطلوب�ة ويغلق باب الرش�يح قبل خمس�ة 
ايام من املوع�د اعاله لذا نهيب من املواطنني 
الك�رام الحض�ور يف املوع�د املقرر م�ع فائق 

الشكر والتقدير
رئيس االتحاد
جاسم محمد شالكة

جملس القضاء االعىل
اعالن مناقصة رقم )2017/1(

تعلن رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية عن اجراء مناقصة تنظيف بناية مقر رئاس�ة محكمة االستئناف 
وبكلفة تخمينية )16,500,000( فقط س�تة عرش مليون وخمس�مائة الف دينار ش�هريا عىل املوازنة الجارية لعام 
2017 فع�ىل الراغب�ني باالش�راك يف هذه املناقصة من الرشكات واملكاتب مراجعة مقر رئاس�ة محكمة االس�تئناف 
/ قس�م ) الش�ؤون املالية( الكائن يف النجف / ش�ارع كوفة نجف / مجاور مستش�فى الحكيم العام للحصول عىل 
مواصف�ات والرشوط لقاء مبلغ قدره )50.000( فقط خمس�ون الف دين�ار غري قابل للرد وتقديم عطاءات علما ان 
مدة تقديم العطاءات هو ) خمسة عرش يوم ( تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حال مصادفة اليوم االخري عطلة 
رس�مية فيكون اليوم الذي يليه هو اليوم االخري وان يتم تقديم العطاءات برضف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس�م 

مقدم العطاء وعنوانه واسم ورقم املناقصة .
ومستصحبني معهم البيانات االتية :

1- تقدي�م براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب لس�نة 2017 نافذة ومعنونة اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية مع صورة الهوية الرضيبية .

2- تقديم تأمينات اولية بمبلغ )3,960,000( فقط ثالثة ماليني وتس�عمائة وس�تون الف دينار بصورة صك مصدق 
او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( المر مجلس القضاء االعىل.

3- عقد تأسيس الرشكة مع شهادة التأسيس والنظام الداخيل للرشكة .
4- وصل رشاء للرشوط واملواصفات .

5- قائمة باالعمال املماثلة املنفذة من قبل الرشكة ومصادق عليها من قبل الجهة املستفيدة.
6- هوي�ة غرف�ة التج�ارة واجازة ممارس�ة املهنة وكاف�ة املستمس�كات الصادرة من الجهات الرس�مية بالنس�بة 

للمكاتب.
7- ان رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية غري ملزمة بقبول اوطأ العط�اءات وان هذه املناقصة تخضع اىل 
تعليم�ات تنفيذ العقود رقم )2( لس�نة 2014 املعدل�ة وجميع القوانني والتعليمات النافذة ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة اجور نرش االعالن.
8- التقيد التام بتنفيذ جميع فقرات رشوط االعالن .

مالحظة/
* لغرض اي استفسار عن املناقصة مراجعة ) قسم الشؤون املالية يف رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية( 

hjc.naac2008@yahoo.com املوقع االلكروني لرئاسة محكمة االستئناف *

الكلفة التخمينية : ) 1.157.904.000( مليار ومائة وس�بعة وخمسون مليون وتسعمائة 
واربعة االف دينار

تاريخ الغلق : 2017/6/19
اعالن

تعلن الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود /مصنع الجلدية احدى تش�كيالت  وزارة 
الصناع�ة واملعادن ع�ن اجراء مناقصة 1ب/جلدي�ة /2017 )اعادة اع�الن للمرة الثالثة ( 
تجهيز مس�تلزمات حذاء خدمة اسود فعىل الراغبني باالش�راك مراجعة مصنع الجلدية /

القس�م التجاري الكائن يف الكرادة خارج –س�احة الحرية مس�تصحبني  معهم التامينات 
االولي�ة بنس�بة 1% من قيمة العطاء بموجب  خطاب ضم�ان ويمكن الحصول عىل رشوط 
املناقصة لقاء مبلغ قدره 250000 مئتان وخمسون الف دينار غري قابلة للرد علما ان اخر 
موعد لتقديم العطاءات يف الس�اعة الثانية عرش م�ن تاريخ غلق املناقصة وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويهمل ايع طاء غري مس�تويف للرشوط املطلوبة ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
ويمكن االطالع عىل رشوط املناقصة عىل املوقع االلكروني للرشكة 

موقع الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود 
www.scil.industry.gov.iq

او موقع الوزارة الصناعة واملعادن
e-mail:www.industry.gov.iq

جدول املواد املطلوبة:

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/15

اعالن
اىل املفقود/ وسام خضري عبيد

قب�ل  م�ن  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اء 
) جاس�م  س�لمان  املس�تدعية)رانيا 

املتضم�ن نصبها قيما عىل زوجها املفقود 
)وس�ام خضري عبيد( وال�ذي فقد بتاريخ 
2016/3/30ل�ذا ق�ررت املحكم�ة النرش 
بصحيفت�ني محليتني بغي�ة التحقيق من 
حياته يف حال كونه حيا عليه مراجعة هذة 
املحكمة خالل مدة ثالثون يوما لالستماع 
اىل دفوع�ه خ�الل الفرة اعاله وبعكس�ه 
س�وف تصدر ه�ذة املحكم�ة الحجة وفق 

القانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

 
اعالن

إىل الرشيكة / صفيه عبد الكاظم عيل 
التاج�ي  بلدي�ة  إىل  حض�ورك  اقت�ى 

الستخراج اجازة بناء للعقار 11571 
الرشيك

اسماعيل عبد عيل عبد الحسني 

مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة/2016/1452

اعالن
العق�ار  بعقوب�ة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
تسلس�ل28/27   مقاطع�ة 18 عثماني�ة 
الواق�ع يف بعقوب�ة العائ�د لورث�ة املتويف  
لق�اء  املحج�وز  مه�دي  لفت�ه  مع�ني 
حس�ني  نعم�ان  حس�ن  الدائ�ن  طل�ب  
البال�غ)200/500/000( مائت�ان مليون 
وخمس�مائة الف دينارعدا رس�م الكشف 
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة  ه�ذه 
املديري�ة  خ�الل م�دة ثالثني  يوم�ا تبداء 
من الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه  
التامين�ات القانونية عرشة  من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسيةالعراقية 
ع�ىل  والداللي�ة  التس�جيل  رس�م  وان 

املشري0
املنفذ العدل

وفاء جليل ادهم 
املواصفات

1-موقعه ورقمه:- 0 بعقوبه /العثمانية/ 
ام العظام )28/27/م18 العثمانيه(

2-جنسه ونوعه :- بستان مملوكة للدولة 
– ممنوحه باللزمة

3-حدوده واوصافه:-  بس�تان مغروسه  
باشجار النخيل املتنوعه والحمضيات

ع�ىل  مش�يدة  داري�ن  4-مش�تمالته:-  
القطعة مس�احة الدار االوىل والدار الثانية  

مساحتها 200م2 بناء قديم 
غري مسقف وهنالك معالم لوجود مسبح 

امام الدار
5-مس�احته:-  24 دونم/ 12 دونم تعود 

اىل  ورثة املدين 
6-- درجة العمران :- 

7-الشاغل:-  احد الرشكاء
8-القيمة املقدرة:- )1/195/000/000( 
ملي�ار ومائة وخمس�ه وتس�عون مليون 

دينار 
خمس�مائة  املدي�ن)597/500(  حص�ة 
وسبعة  وتسعون مليون وخمسمائة الف 

دينار

محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

 اىل/ السيد احمد طاهر احمد/ مجهول محل 
االقامه

م/ تبليع بالحضور  
 بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل  س�كناكم  وبن�اء  
عىل ما ج�اء باالم�ر االداري املرقم12965يف 
تق�رر   والمورتحقيقي�ة    2016/7/25
قس�م  املحافظ�ة/  دي�وان  اىل  حضورك�م  
الش�ؤون القانوني�ة لغرض تدوي�ن اقوالكم 
بم�رشوع  املرتكب�ه  املخالف�ات  بخص�وص 
)تجهي�زات دور االدارة املحليه( و خالل  مدة 
اقصاها )عرشة ايام( م�ن اليوم التايل  لنرش 
االع�الن يف الصحف  وبخالفه  س�تتخذ كافة 

االجراءات القانونية بحقكم غيابيا0
مثنى عيل مهدي التميمي
محافظ دياىل

قرارشطب رشكة محدودة
بالنظر الكتمال كافة اجراءات تصفية رشكة 
) خ�راء التطوير للتج�ارة واملقاوالت العامة 
محدودة املس�ؤولية ( واستنادا الحكام املادة 
177 م�ن قان�ون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 

1997 املعدل .
ان�ي مس�جل الرشكات قررت ش�طب اس�م 
الرشكة من س�جالتنا عىل ان يتم نرش القرار 

طبقا الحكام املادة املذكورة اعاله .
كتب ببغداد يف اليوم العارش من شهر رمضان 

لسنة 1438 ه� -
املواف�ق للي�وم الخام�س من ش�هر حزيران  

لسنة 2017 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات / وكالة

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي حسن فالح عبد الهادي 
لرشك�ة الطاهر لل�وكاالت التجارية الحدودة 
ادع�و كل من ل�ه ح�ق او دين ع�ىل الرشكة 
مراجعت�ي ع�ىل العن�وان التايل بغ�داد الكراد 

الرشقي م 309 ز 13 د 20 
املصفي املحامي 
حسن فالح عبد الهادي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

اىل / املفقود / حسنني جواد محمد     
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     

طالب حجة الحجر والقيمومة زوجته ) منى 
عكار كاظم ( 

املطل�وب الحج�ر علي�ه / واع�الن فقدانه ) 
حسنني جواد كاظم (

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب الحجر 
والقيمومة املدعو )  منى عكار كاظم ( والتي 
تطل�ب االعالن ع�ن فقدان املدعو ) حس�نني 
جواد كاظم ( والذي فقد بتاريخ  2014/9/8 
وال تع�رف عن�ه اي خر ي�دل ع�ن حياته او 
ممات�ه  تق�رر  تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني ويف حال�ة ع�دم حض�ورك اواعالم 
هذه املحكم�ة عن حياتك خ�الل عرشة ايام 
من تاريخ النرش سيتم اعالن فقدانك والحجر 
علي�ك ونص�ب املدع�و زوجته ) من�ى عكار 
كاظ�م ( قيما عليك الدارة اموالك وفق قانون 

رعاية القارصين رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

عىل من يملك اي معلومات عىل املفقود اعاله 
يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض 
عبد العزيز عطا الله محمد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف  الكوت
العدد 1858/ش /2017

 اىل املدعى عليه / خالد ماجد عريبي  
أقام�ت املدعية س�اجدة محس�ن مصاول 
الدعوى الرشعي�ة بالعدد أعاله تطلب فيها 
دعوت�ك للمرافع�ة والحكم بنفق�ة ماضية 
ومس�تمرة له�ا  وملجهولي�ة مح�ل إقامتك 
وإش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
مخت�ار منطق�ة امليم�ون الثاني�ة  واملرفق 
بكت�اب مركز رشطة الخل�ود بالعدد 7952 
يف 2017/5/30  علي�ه تقرر تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني لحضورك   
إم�ام ه�ذه املحكمة او ارس�ال من يمثلك 
قانون�ا  يف موعد املرافع�ة املصادف  21 /6 
/2017 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك أومن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 
عبد العزيز عطالله محمد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف  الزبيدية
العدد 1552

اىل / خالد محمد هزاع   
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قب�ل املدعوة 
سعدية فاضل محي الذي تطلب فيه الحجر 
علي�ك وتنصيبه�ا قيم�ة عليك فق�د قررت 
ه�ذة املحكمة تبليغك عن طريق صحيفتني 
يوميتني رسميتني للحضور اىل هذة املحكمة 
ويف حال عدم حضورك او حضور من ينوب 
عنك قانونا فسوف تجري االجراءات بحقك 

وفق القانون 
القايض 
منذر هادي دهام 

فقدان
فقدت مني اج�ازة مضخة الديزل الصادرة 
من مديرية املوارد املائية يف النجف االرشف 
واملرقمة 56 بتاريخ 2010/10/26 باس�م 
) كام�ل عبد جنابي ( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل

 رئاس�ة محكمة اس�تئناف/ بغ�داد الكرخ 
االتحادية

 محكمة بداءة الكاظمية 
الرقم: 900 / ب/2017 
التأريخ: 1 / 6 /2017 

)) اعالن(( 
اىل / املدع�ي ع�يل / جمي�ل حس�ني ب�در 
اق�ام املدع�ي) املدير العام لرشك�ة التأمني 
الدع�وى   ) لوظيفت�ه  اضاف�ة  الوطني�ة/ 
البدائية املرقمة اع�اله يطلب فيها بألزامك 
مبل�غ)000/ 800/ 14 أربعة عرش مليون 
وثمنمائ�ة أل�ف دين�ار ( وملجهولي�ة محل 
إقامتك حس�ب رشح املبلغ القائم بالتبليغ 
وتأيي�د املجل�س البلدي عليه تق�رر تبليغك 
اعالنآ بصحيفتني محليت�ني للحضور امام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املصادف 
التاس�عة  الس�اعة   2017/  6/  13 ي�وم 
صباح�ا وعند ع�دم حض�ورك او من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون. مع التقدير
 القايض عيىس فتاح عيىس

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 024235 
يف 2016/12/14  الصادرة من مدرسة عمار 
ابن يارس املعنون�ة اىل ثانوية الفرات كركوك 
باس�م ) احمد حس�ني ع�يل ( عىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية الصادرة من 
اعدادي�ة الثقلني للبن�ني يف الرميثة املعنوة اىل 
مديري�ة تربي�ة املثنى باس�م ) س�يف كاظم 
عيل ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/569

التاريخ 2017/6/6
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /رضغام احم�د عبد عيل 
الركاوي

اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
443/ثالث�ا ورابعا عقوبات املعدل�ة بالقرار 
رق�م 1631 لس�نة 1980  وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك اعالن�ا يف محل  اقامتك  
االج�رام وه�ذه  الك�رار ملكافح�ة  وش�عبة 
ي�وم  امامه�ا صب�اح  بالحض�ور  املحكم�ة 

2017/12/25
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/539

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املتهم الهارب /حيدر صاحب شاكر رايض 
حداد

اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
القسم السادس /2/ب/ من سلطة االئتالف 
املؤقت�ة رقم 3 لس�نة 2003 وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك اعالن�ا يف محل  اقامتك 
وشعبة مكافحة اجرام الكوفة وهذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2017/12/13

الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/540

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املته�م الهارب /اثري س�لمان كاظم مهنا 
الصايف

اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
443/خامسا من قانون العقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك اعالن�ا يف محل  
اقامتك  وش�عبة املش�خاب ملكافحة االجرام 
وه�ذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

2017/12/17
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/541

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املتهم الهارب /هناء عبد الله عباس
اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمتك حول التهمة املس�ندة اليكما وفق 
االش�راك   امل�ادة 1/406/أ/وبدالل�ة م�واد 
47، 48، 49 قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك اعالن�ا يف محل  
اقامت�ك  وش�عبة الوف�اء ملكافح�ة االج�رام 
وه�ذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

2017/12/19
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/542

التاريخ 2017/5/31
اعالن

حرب�ي  /1-حس�ام  الهارب�ني  املتهم�ني  اىل 
بكال محمد الش�بالوي 2-عيل حسني غربان 
س�لطان العوادي 3- حيدر كامل كاظم جر 

الحسناوي
اقت�ى حضوركم امام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتك�م حول التهمة املس�ندة اليك وفق 
امل�ادة 443/ثالث�ا /م�ن قان�ون العقوب�ات 
رق�م 111 لس�نة 1969 املع�دل  وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتكم تقرر تبليغك�م اعالنا يف محل  
اقامتكم  وشعبة املش�خاب ملكافحة االجرام 
وه�ذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

2017/9/10
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :2017/536

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /س�كينة كاظ�م محمود 
الرماحي

اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمتك ح�ول التهمة املس�ندة اليكم وفق 
املادة 1/406/ز وبداللة مواد االش�راك  47، 
48، 49 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا يف محل  اقامتك  وش�عبة 
املش�خاب ملكافح�ة االجرام وه�ذه 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 :2017/537

التاريخ 2017/5/31
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /رحي�م بدي�وي خش�ان 
السالمي

اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمتك ح�ول التهمة املس�ندة اليكم وفق 
م�واد  وبدالل�ة  عقوب�ات  1/406/أ  امل�ادة 
االش�راك  47، 48، 49 عقوب�ات وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك اعالن�ا يف محل  
اقامت�ك  ومرك�ز رشط�ة مس�لم ب�ن عقيل 
وه�ذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

2017/12/13
الرئيس 
خضري سابط البدري

القايض
مسلم متعب مدب 

رئيس حمكمة استئناف النجف االحتادية

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود

رقم املناقصة /1ب/جلدية /2017 
)اعادة اعالن للمرة الثالثة (

املدير العام
رئيس جملس االدارة

الكميةالمادةت

1
بستاية جلد طبيعي اسود مطعم بجلد صناعي برشوت لجوانب عنق البوت ومبطن ببطانة  من 
مادة القماش الخاصة بالبسطال ويحتوي على دكمة عيون بعدد 28 قطعة مع واشر تنفيس 

بعدد 4 قطعة كذلك سحاب 20 سم بعدد 1 زوج
47300 زوج

2
النعل المستخدم نوع p.v.c لون اسود يلصق النعل بوجه الحذاء بمادة صمغ نوع بولي 

يورثيان ذو مواصفات جيدة ومعتمدة لدى الشركة ويتكون النعل الداخلي من الواح االلياف 
السليلوزية ويوجد في ايفل النعل رقم يشير الى قياس الحذاء

47300 زوج

47300 زوجقيطان قياس 145 سم بولستر اسود3
47300 علبةعلبه تغليف قياس 42 سم ×23 سم ×18 سم4
47300 زوجليبل عالمة الشركة5



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

صادق وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
امس األربعاء، عىل توزيع األرباح الس�نوية 
لعام 2014 الرشكة العامة للموانئ العراقية 

عىل املوظفني«.
وق�ال الحمام�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه،  » تزامن�ا مع عيد 
الفط�ر املب�ارك وأف�راح ش�عبنا العراق�ي 
بانتصارات القوات األمنية والحشد الشعبي 
ع�ىل عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة وتحرير 
مدين�ة املوصل صادقنا ع�ىل توزيع األرباح 
الس�نوية للرشكة العامة للموانئ العراقية 

عىل املوظفني.«
واش�ار الحمام�ي اىل أن » جه�ود الرشك�ة 
الكب�رة يف تطوي�ر منش�آتها وخدماته�ا 
والتع�اون الكبر فيما بينها وبني الرشكات 
العامل�ة يف املوان�ئ العراقي�ة مكنه�ا م�ن 
تحقي�ق زي�ادة كبرة يف األرب�اح فضال عن 
زي�ادة أع�داد البواخ�ر والس�فن الواصل�ة 

للموانئ«.
وكان قد وعد يف وقت س�ابق من األس�بوع 
املايض العامل�ني يف املوانئ بإتمام إجراءات 
توزي�ع األرب�اح الس�نوية قبل عي�د الفطر 

املبارك«.
م�ن جه�ة اخرن�ى وبع�د ع�دة اجتماعات 
اللجن�ة  اس�تطاعت  مكثف�ة  ومناقش�ات 
املش�كلة من قبل وزارة النقل برئاسة مدير 
عام دائ�رة التخطيط واملتابعة وفاء جورج 
من حس�م املس�تحقات املالية بذمة وزارة 
النف�ط - الرشكة املنتجات النفطية لصالح 

الرشكة العامة لسكك حديد العراق«.
واكدت جورج انه »بتوجيه من وزير النقل 

كاظ�م فنج�ان الحمامي ملتابع�ة موضوع 
رشك�ة  بذم�ة  الت�ي  املالي�ة  املس�تحقات 
املنتج�ات النفطي�ة للف�رة 2005- 2011 
والتي تق�در بمبلغ ملياران ومائتان مليون 

دينار«.
واضاف�ت ج�ورج ان�ه »بع�د اس�تحصال 
موافقة الوزارتني ) النقل والنفط ( س�يتم 
تحرير صك باملبلغ املذكور لصالح الس�كك 

الحديد لنقل املنتجات النفطية«.
ويأتي ذلك بهدف متابعة الجهود الرامية يف 
البحث عن موارد مالية لرشكة حديد العراق 

واستثمارها يف اهم مشاريع املستقبلية«.
من جان�ب آخ�ر وتنفيذاً لتوجيه�ات وزير 
النق�ل ومتابع�ة مدير عام الط�ران املدني 
حس�ني محس�ن ش�كلت املنش�أة العام�ة 
للط�ران املدن�ي لجن�ة مختص�ة برئاس�ة 
معاون املدي�ر العام عبدالعظيم الس�اعدي 
وعدد من املهندسني والفنيني ومختص من 

القسم القانوني«.
لغ�رض اكمال اج�راءات تخطي�ط وتوزيع 
االرايض التش�غيلية عىل موظف�ي الطران 
والخط�وط ق�رب املجم�ع الس�كني ملطار 
بغداد الدويل . وقام�ت اللجنة بزيارة موقع 
االرض بحضور مدير عام الخطوط الجوية 
العراقية س�امر كبة للوقوف عىل اجراءات 
ف�رز وترقيم االرض التي م�ن املقرر توزيع 
الوجبة االوىل منها ع�ىل املراقبيني الجويني 

وموظفي اتصاالت الطران والطيارين.
يذك�ر ان وزي�ر النقل ارشف ش�خصياً عىل 
تخصي�ص االرض واقام�ة دور تش�غيلية 
عليها وتقديم الخدمات االساس�ية لها من 
اج�ل توفر س�كن الئق للعامل�ني يف مطار 

بغداد الدويل.

وزير النقل يصادق عىل توزيع األرباح السنوية ملوظفي رشكة املوانئ 
الطريان املدني تشكل جلنة لتوزيع االراضي.. والتخطيط واملتابعة حتسم مستحقات لصاحل سكك احلديد
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الزراعة تبحث التعاون 
املشرتك مع روسيا

النفط تؤكد عىل االرتقاء بمستوى اخلدمات وتنفي ارتفاع اسعار املشتقات النفطية

أدوية سامراء حتقق طفرة نوعية يف مبيعاهتا لشهر أيار املايض

امانة بغداد تنفذ محلة جديدة إلزالة التجاوزات

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي 
ضم�د القييس مع الس�فر الرويس تعزيز 
التعاون املشرك«.وذكر بيان للوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »القييس التقى 
الس�فر الرويس ماكس�يم ماكس�يموف 
سفر روسيا االتحادية يف العراق،بحضور 
مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية 
حس�ني عيل س�عود ، ونائب رئيس البعثة 
الكس�ندر استومني ،ومدير مركز األرصاد 
ت�م  الوزارة،حي�ث  يف  العراقي�ة  الجوي�ة 
التباح�ث يف مج�االت التع�اون يف القطاع 
البلدين،وانس�يابية تصدير  الزراعي ب�ني 
الدواجن واللحوم من روس�يا إىل األسواق 
العراقية«.وأكد القييس بحسب البيان عىل 
»رضورة توقيع شهادات صحية بيطرية 
ب�ني البلدين،إضاف�ة لالط�الع ميدان�اً اىل 
عمل املس�الخ ومصانع الث�روة الحيوانية 
يف روس�يا م�ن قب�ل وف�د فن�ي بيط�ري 
الصحي�ة  اإلج�راءات  ع�ىل  لالطمئن�ان 
البيطرية بهدف ضم�ان الجودة والنوعية 
والت�ي  الع�راق  إىل  املص�درة  للمنتج�ات 
تدخل ضمن الحفاظ ع�ىل صحة املواطن 
الوكي�ل  إن  البي�ان  العراقي«.واوض�ح 
الفن�ي »دعا إىل تعزيز التع�اون من خالل 
توقي�ع مذكره تفاهم يف املج�ال الزراعي 
بني البلدين لالس�تفادة من تبادل املعرفة 
والتقان�ات الحديث�ة يف املج�ال الزراع�ي 
النبات�ي والحيواني«.كم�ا دع�ا  بش�قيه 
الرشكات الروس�ية لالس�تثمار يف القطاع 
له«.م�ن  الس�اندة  والخدم�ات  الزراع�ي 
جانبه شكر السفر الرويس الوكيل الفني 
عىل حسن االس�تقبال وعىل رغبة الوزارة 
يف التعاون املش�رك ب�ني البلدين يف املجال 

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزير النفط جبار عيل اللعيبي حرص 
الوزارة عىل االرتقاء بمس�توى الخدمات 
املقدم�ة اىل املواطنني من خالل تش�جيع 
وارشاك القط�اع الخ�اص ب�إدارة قطاع 
فيه.وق�ال وزي�ر  واالس�تثمار  التوزي�ع 
النف�ط يف بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، انه »ق�د أوعز اىل 
الجهات املعنية يف دوائر الوزارة بتش�كيل 
لجنة  لدراس�ة  خصخصة قطاع التوزيع 
اقصاه�ا  م�دة  يف  توصياته�ا  وتقدي�م 
ش�هر وذل�ك به�دف  إنض�اج مجموع�ة 
م�ن الق�رارات الرصين�ة لتحقي�ق ه�ذا 
اله�دف ، مع مراعاة الجوان�ب القانونية 
والترشيعية والفني�ة واإلدارية فضال عن 
إيج�اد  أفض�ل الس�بل الكفيل�ة لالنتقال 
التدريجي م�ن القطاع الع�ام اىل القطاع 

الخاص دون املساس أو التفريط بحقوق 
العاملني يف رشك�ة التوزيع  مع احتفاظ 
الوزارة بمسؤولية  اإلرشاف  والرقابة عىل 
قط�اع التوزيع« . ونفي  اللعيبي »ارتفاع 
أس�عار املش�تقات النفطي�ة بع�د ق�رار 
خصخص�ة قطاع التوزيع كم�ا تروج له 
بعض الجه�ات ، موضحا بان »الحكومة 

وال�وزارة حريصت�ان ع�ىل ابق�اء الدعم 
الحكومي  السعار املشتقات النفطية مع 
اتاحة الفرصة للقطاع الخاص والرشكات 
املتخصصة يف التنافس عىل تقديم أفضل 
الخدم�ات للمواطن�ني م�ن خ�الل النقل 
والتوزي�ع وانش�اء محط�ات تتوفر فيها 
الخدم�ات والحاج�ات االساس�ية الت�ي 

ينش�دها املواطن كما هو الح�ال يف دول 
الجوار واملنطقة » .  وتابع وزير النفط  ان 
»محطات تعبئة الوقود تمثل الَْيوَْم وجها 
جمالي�ا وحضاريا للم�دن وبالتايل تهدف 
ال�وزارة اىل تحقيق هذا الهدف عرب ارشاك  
القط�اع الخ�اص والتخفيف ع�ن كاهل 
الوزارة التي تعمل الَْيوَْم عىل استكش�اف 
وتصديرالنف�ط  وتصفي�ة  واس�تخراج 
وتعم�ل ع�ىل تحقي�ق أهدافه�ا يف زيادة  
االنت�اج والتصدي�ر واإلي�رادات املتحققة 
دعما لالقتصاد الوطني« .وش�دد عىل ان 
»م�ن ايجابيات خصخصة قطاع التوزيع 
ه�و القض�اء ع�ىل الفس�اد والتقليل من 
عملي�ات الهدر والره�ل الوظيفي فضال 
عن التنافسية بني الرشكات املستثمرة يف 
توفر  انواع عديدة من املشتقات النفطية  
وبمواصف�ات قياس�ية عاملية وباس�عار 

مناسبة .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

حققت الرشكة العامة لصناعة األدوية واملستحرضات 
الطبي�ة يف س�امراء إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن طفرة نوعي�ة يف قيمة مبيعاتها لش�هر أيار 

املايض ».
وبني مدي�ر االعالم والعالق�ات العامة يف ال�وزارة لؤي 
الوائيل يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »تحقيق 
ه�ذه املبيعات جاءت تنفيذا لتوجيه الس�يد الوزير ويف 
اطار خطته الهادف�ة لتحويل عدد من رشكات الوزارة 
اىل رابحة خالل هذا العام ، مشرا اىل ان »قيمة املبيعات 

والتي تجاوزت الخمسة مليار دينار تم تحقيقها وألول 
مرة  منذ عام 200٣ عىل الرغم من املنافس�ة الش�ديدة 
يف الس�وق ، الفتا إىل تحقيق زيادة يف قيمة االنتاج ايضا 
مقارنة باالش�هر والس�نوات الس�ابقة حيث تجاوزت 
قيمة اإلنت�اج مبلغ أربع�ة ملي�ارات وثالثمائة مليون 

دينار«.
واكد الوائيل عىل ان »الرشكة تمكنت ايضا خالل ش�هر 
ايار املايض ومن خالل املتابعة املستمرة من استحصال 
مبل�غ تج�اوز ملياري�ن وثالثمائ�ة مليون دين�ار من 
مس�تحقاتها التي تعود لس�نوات طويل�ة بذمة وزارة 
الصحة / الرشكة العامة لتسويق األدوية )كيماديا( ». 

واوضح انه »من املؤمل أن تشهد املرحلة القادمة زيادة 
يف حج�م وقيم�ة التعاقدات م�ع وزارة الصحة والبيئة 
الس�يما بعد اللقاء الذي تم بني وزير الصناعة واملعادن 
ووزي�ر الصح�ة والبيئ�ة واالجتماع التكمي�يل الذي تم 
عقده اىل جانب تحس�ني نوعي�ة التعبئة والتغليف بعد 
إعادة النظر يف أسعار منتجات الرشكة من قبل كيماديا 

مما يجعلها تحقق جدوى اقتصادية أكرب«.
واش�ار اىل ان »هذه األنشطة واالنجازات تأتي يف اطار 
توجه�ات الدول�ة التي تؤك�د عىل دعم املنت�ج الوطني 
وبما يسهم يف تحسني الوضع االقتصادي للبلد والسر 

بخطوات سديدة من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

نفذت امانة بغ�داد حملة جديدة إلزال�ة التجاوزات 
الحاصل�ة ع�ىل االرصف�ة والش�وارع والس�احات 
بجانب�ي الك�رخ والرصاف�ة حفاظ�ا ع�ىل جمالية 
العاصم�ة بغداد.وذكرت مديري�ة العالقات واالعالم 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»دائ�رة بلدية مرك�ز الكرخ نفذت حملة واس�عة يف 
منطقة الرحمانية ازالت خاللها عددا من االكش�اك 
ومسقفات املحال التجارية وعددا من عربات الباعة 
الجوال�ني ومواقع لغس�ل الس�يارات«.واضافت ان 
»دائرة بلدية الصدر الثانية نفذت هي االخرى حملة 

ازال�ت خاللها )40( تجاوزا ع�ىل االرصفة و)18( عربة 
لبيع الفواكه والخرض وعددا من اللوحات االعالنية غر 
املرخصة ومواقع لغس�ل الس�يارات«.وبينت ان »دائرة 

بلدية املنصور قامت بإزالة )200( لوحة اعالنية غر 
مرخصة و)50( تجاوزا عىل االرصفة و)18( كشكا 
وموقعا لغس�ل السيارات«.واش�ارت اىل ان مالكات 
دائرة بلدية الشعب بالتعاون مع مديرية الحراسات 
واألمن قامت بإزالة عدد من االكشاك نصبت تجاوزاً 
عىل األرصفة و)٣( مواقع لغس�ل السيارات و)60( 
مسقفاً و)4( مواقع لبيع املواد اإلنشائية ».  ويذكر 
أن أمانة بغداد تنفذ وبش�كل مس�تمر حمالت شبه 
يومي�ة إلزالة التج�اوزات ووفق خط�ة أعدت إلزالة 
مااليقل عن )10( تجاوزات إس�بوعياً ضمن قاطع 
كل دائ�رة بلدية م�ن أجل إظهار ش�وارع العاصمة 
باملظه�ر الإلئق وتس�هيل إنس�يابية حركة الس�ر 

واملرور فيها.

وزير الكهرباء يبحث مع وكيل وزارة 
الصناعة تعزيز التعاون والتنسيق املشرتك

تشغيل سبع مطاحن إلنتاج مادة 
الطحني يف املوصل

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي ، مع وكيل وزارة الصناعة تعزيز 
التعاون والتنسيق املشرك يف مجال تجهيز املحوالت الكهربائية«.

واف�اد بيان تلقته »املس�تقبل العراق«، ان »الفهداوي اس�تقبل بمكتبه يف مقر 
الوزارة وكيل وزارة الصناعة واملعادن للتخطيط محمد هاشم عبد املجيد لبحث 
تعزيز التعاون والتنسيق املشرك بني الوزارتني بحضور مدير عام رشكة دياىل 

العامة عبدالودود عبدالستار«.
وق�ال مدير اإلعالم والعالقات العامة يف الوزارة لؤي الوائيل ان »هذا اللقاء جاء 
يف ض�وء ماتضمن�ه اجتماع مجلس ال�وزراء  وقد تناول بحث ومناقش�ة إبرام 
تعاق�دات جديدة ب�ني وزارة الكهرباء ورشك�ة دياىل العام�ة لتجهيز مديريات 
الكهرباء باملحوالت الكهربائية بنوعيها التوزيع والقدرة لدعم الشبكة الوطنية 
، مؤك�دا أن »ه�ذا اللق�اء كان مثمرا ومن املؤم�ل أن تأتي ثم�اره خالل األيام 

القادمة«. 
وأك�د الوائيل ع�ىل أن »رشكة دياىل العام�ة من ال�رشكات العريقة املتخصصة 
بانت�اج املح�والت الكهربائي�ة وبتصني�ع عراق�ي 100% وبأمتي�از من رشكة 
ميتس�وبييش الياباني�ة وأنها جه�زت وزارة الكهرباء طيلة الس�نوات املاضية 
بمئات اآلالف من املحوالت الكهربائية بمختلف أنواعها وس�عاتها ، مش�را إىل 
أن »الرشكة قامت بتحديث خطوطها اإلنتاجية واس�تراد املكائن واملعدات من 

أرقى املناىشء العاملية الرصينة واملعتمدة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتصنيع الحبوب عن »اعادة تشغيل سبع مطاحن اهلية 
يف املوص�ل بعد توقفها عىل مدى ثالث س�نوات ومنذ س�يطرة عصابات داعش 
االرهابية عىل املوصل«.اكد ذلك مدير عام تصنيع الحبوب طه ياس�ني  واضاف 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان املطاحن السبعة هي »الحامد والبشارة 
وام الربيع�ني والفهد واالنوار والرابية والهيثم حي�ث تم تجهيزها بكميات من 
الحنط�ة لغرض انتاج مادة الطحني لتجهيزه للعوائل املوصلية ضمن مفردات 
الحصص التموينية ولحصة ش�هر نيسان« .واش�ار اىل ان »وزارة التجارة اول 
الوزارات التي قامت باعادة تش�غيل معامل الطحني يف مناطق املوصل املحررة 
م�ن اج�ل توفر مادة الطحني ل�كل املواطنني يف املوصل بع�د ان كانت معتمدة 
ع�ىل مطاحن ده�وك واربيل يف التجهيز ».وبني ان »الكمي�ات التي جهزت لتلك 
املطاحن توزعت بني ٣00 طن ملطحنة الرابية و225 طن ملطحنة الهيثم و175 
طن ملطحنة ام الربيعني و150 طن ملطحنة االنوار و150 طن ملطحنة البش�ارة 

و150 طن ملطحنة الحامد و150 طن ملطحنة الفهد.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تزيد حصة نينوى من البنزين بمناسبة شهر رمضان املبارك
    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت رشكة توزيع املنتج�ات النفطية زيادة حصة 
محافظ�ة نينوى م�ن مادة البنزين تزامنا مع ش�هر 
رمضان املبارك مع االيع�از ملنافذ التوزيع الحكومية 
بزي�ادة س�اعات العمل حتى التاس�عة مس�اء، فيما 
منحت الرشكة حصصا استثنائية من مادة زيت الغاز 
لتجهي�ز املولدات الس�كنية.مدير ع�ام رشكة توزيع 
املنتجات النفطية املهندس عيل عبد الكريم املوسوي 
أوض�ح ان ق�رار الرشكة ج�اء بناء ع�ىل مقتضيات 

املرحل�ة ونس�ب الطلب عىل منتوج البنزين يف ش�هر 
رمضان املبارك، مبينا ان حصة املحافظة ارتفعت من 
600 ال�ف لر يوميا اىل 800 الف لر يوميا أي بمقدار 
زيادة بلغ 200 الف لر يوميا ، مش�را اىل ان ساعات 
الدوام يف املحطات الحكومية زادت اىل التاسعة مساء 
لتلبي�ة احتياج�ات املواطنني خالل الش�هر الفضيل 
اس�تمرارية  اىل  للمنت�وج، الفت�ا  وتزاي�د حاجته�م 
الرشك�ة يف التجهي�ز املجاني مل�ادة النفط األبيض اىل 
مخيمات النازحني بواقع )40( لر لكل عائلة شهريا 
وبالتنس�يق م�ع وزارة الهجرة واملهجري�ن / اللجنة 

العلي�ا إلغاثة وايواء النازحني.ويف س�ياق متصل بني 
املوس�وي وجود نية لتجهيز حص�ة للخطة الزراعية 
م�ن الوقود اس�تنادا اىل كش�وفات األرايض املزروعة 
واملقدرة بأكثر من مليون وثالثمائة دونم ، باإلضافة 
اىل حصص استثنائية من منتوج زيت الغاز ألغراض 
تجهي�ز املول�دات يف االحياء الس�كنية، مش�را اىل ان 
ه�ذه الحص�ص  تصل اىل ٣0 لر لكل kva  بالنس�بة 
للمناط�ق التي ال يصلها التي�ار الكهربائي   و15 لر 
ل�كل kva    للمناط�ق التي يصلها التي�ار الكهربائي 
بمع�دل )15 ( س�اعة / كهرباء وطن�ي ، فيما كانت 

حص�ة املناطق املجهزة ب�� عرشين س�اعة يوميا 5 
ل�ر ل�كل kva ، عالوة عىل وجود حص�ص أخرى من 
زي�ت الغاز اىل مولدات دوائر الدولة بكميات )10( لر 
و)5( لر لكل kva   للمناطق املزودة ب� )20( س�اعة 
من الكهرباء الوطنية.وأكد املدير العام يف الوقت ذاته 
االس�تمرار بتأهيل املنافذ الحكومية وإعادة تش�غيل 
محطات التعبئ�ة بموازاة عملية التحرير حيث اهلت 
محطت�ني يف الجانب األيمن هي )الهارون – املأمون( 
،  فض�ال عن امليض بإج�راءات فت�ح أربعة محطات 

أهلية.
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اعالن
طلب تسجيل عقار جمددا

بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/5/30 لتس�جيل العق�ار 7/1 15م2 بزي�ز 
الفضلية بأسم امانة بغداد مجددا باعتباره حائزا 
ل�ه بصفة املال�ك  للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكية املذكور تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العق�اري رق�م  43 لس�نة 1971 قررنا 
اعاله هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم عائدية من 
بيانات اىل هذه خالل م�دة ثالثني يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لن�ر هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف 
موعد العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض 
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة/1

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة البداءة املتخصصة بنظر
 الدعاوى التجارية يف البرصة

العدد 55/ت/2017
التاريخ 2017/5/23

اعالن
اىل املدعى عليه /املدير املفوض لركة مس�ار النهري�ن للتجارة والنقل العام 
والخدم�ات النفطية وبيع واس�ترياد املش�تقات النفطية محدودة املس�ؤولية 

اضافة لوظيفته
اص�درت  هذه املحكمة قراره�ا املرق�م 55/ت/2017 يف 2017/4/17 الذي 
يقيض اوال :بفسخ العقد املربم بينك وبني املدعي رشكة مصايف الجنوب اضافة 
لوظيفته املرقم )5117( ثانيا : الزامك بتاديته للمدعي مدير عام رشكة مصايف 
الجنوب اضافة لوظيفته مبلغ خمسة ماليني وخمسمائة وواحد وثالثني الف 
وس�بعمائة وس�تون دينار كتعويض عن االرضار التي لحق�ت به ورد دعوى 
املدعي بالزيادة وتحمليكما الرس�وم واملصاريف بنسبة خسارتكم يف الدعوى 
وتحميل�ك اجور محاماة وكيل املدع�ي املوظف الحقوقي محمد محمود جالل 
البالغ�ة خمس�مائة الف دينار ت�وزع وفق النس�ب القانونية ولتع�ذر تبليغك 
ملجهولية عنوانك عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
ح�ق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

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

اعالن
تبليغ املستانف عليه /املدير املفوض لركة اهوار السعد للتجارة 

العامة املحدودة –اضافة لوظيفته 
اس�تانف املدع�ي )املدي�ر العام لرك�ة مصايف الجن�وب –اضافة 
لوظيفته ( قرار الحكم الص�ادر من محكمة بداءة البرصة بالعدد 
122/ب/2017 بالدعوى االس�تئنافية املرقم�ة 360/س/2017 
ولتع�ذر تبليغ�ك بالحضور امام ه�ذه املحكم�ة وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2017/6/13 او من ينوب عنك ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافع�ة بحقكم حضورا وعلنا 

وفق القانون
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية

محكمة تحقيق الدور
العدد : 373

التاريخ 2017/6/7
اعالن

بتاريخ 2015/3/11 واثناء عمليات 
تحري�ر قض�اء ال�دور م�ن احت�الل 
املجامي�ع االرهابي�ة  فق�د املدع�و ) 
مش�تاق مهنا جاس�م ( ول�م  يعرف 
البح�ث  رغ�م  االن  لح�د  مص�ريه 

والتحري 
راج�ني اع�الم ذويه يف ح�ال توفر اي 

معلومات عنه 
قايض تحقيق الدور

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد:429/ش/2017
التاريخ 2017/6/7

اعالن
اىل املدع�ى عليه )مروان عب�د الرزاق 

محمود(
بتاريخ 2017/6/5 اصدرت محكمة 
االحوال الش�خصية يف تكريت بحقك 
حكم�ا غيابي�ا يق�يض )بالتفري�ق (

بين�ك   2017/6/5 بتاري�خ  الواق�ع 
وب�ني زوجتك املدعية )مه�ا خري الله 
عيل  ( ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني  ويف حال�ة ع�دم حضورك 
اىل هذه املحكمة او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانون�ا لالع�رتاض خ�الل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النر 
يف الصحف ويعت�رب قرار الحكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة  البتات 
القايض
خري الله خليل كلش

قايض اول محكمة االحوال الشخصية 
يف تكريت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد:2017/722
التاريخ 2017/6/7

اعالن
حجة حجر وقيمومة

املدع�و  بتاري�خ 2014/7/17 فق�د 
)احم�د جب�ار مه�دي ( وانقطع�ت 

اخباره منذ ذلك التاريخ ولحد االن
عليه ولتقديم والدته السيدة )جميلة 

عطية عباس (
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ت�روم فيه 
نصبها قيم�ا عىل املفق�ود اعاله  لذا 
قررت هذه املحكمة االعالن عن حالة 
الفقدان بالنر يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني فعىل كل من لديه معلومات 
تخ�ص املفقود اع�اله مراجعة هذه 
املحكمة خ�الل م�دة اقصاها عرة 
اي�ام م�ن تاري�خ الن�ر يف الصحف 
وبعكس�ه س�تصدر املحكم�ة حج�ة 

الحجر والقيمومة وفقا للقانون
القايض
خري الله خليل كلش

قايض اول محكمة االحوال الشخصية 
يف تكريت

محكمة تحقيق الدور
العدد : 372

التاريخ 2017/6/7
اعالن

بتاريخ 2015/3/11 واثناء عمليات 
تحري�ر قض�اء ال�دور م�ن احت�الل 
املدع�و  فق�د  االرهابي�ة   املجامي�ع 
) عب�د الصم�د مهن�ا جاس�م ( ول�م  
يعرف مصريه لح�د االن رغم البحث 

والتحري 
راج�ني اع�الم ذويه يف ح�ال توفر اي 

معلومات عنه 
قايض تحقيق الدور

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرقاط
الرقم 2017/5057
التاريخ 2017/6/5

اعالن
نام�س  حم�د  )عب�ود  املفق�ود  اىل 

شكطي(
قدمت املستدعية )ردسه نمر حسن( 
طلب�ا ل�دى ه�ذه املحكم�ة لنصب�ه 
قيم�ا عليك وملجهولي�ة  محل اقامتك 
تبليغك بهذه الصحيفة ويف حال عدم 
حضورك لدى هذه املحكمة او ارسال 
من ين�وب عنك قانونا س�يتم حجرك 

وتنصيب املستدعية قيما عليك
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الدجيل

رقم االضبارة : 122/ت/2010
التاريخ 2017/6/5

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ لدجيل الس�يارة 
املرقم�ة 26495 أ كي�ا حم�ل العائ�د 
للمدي�ن عباس عبود عباس  املحجوز 
لقاء طلب الدائنة انوار محمود احمد 
البال�غ 31.000.000 احدى وثالثون 
ملي�ون دينار  فعىل الراغ�ب بالراء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
خمسة عر يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�ر مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ىل 

املشرتي
املنفذ العدل

1-ورقمه : 26495 أ 
2-جنسه ونوعه : كيا حمل  

3- واوصاف�ه : مودي�ل 2010 صالح 
الدين بيضاء اللون

4- الشايص /  
KNGSJZ71AA7461654

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/538
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم�ني الهارب�ني /1-عام�ر مرزا 
حم�زة 2-ثامر م�رزا حم�زة 3- احمد 

عبد الكاظم عطية االسدي
اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
التهم�ة  ح�ول  محاكمتك�م  الج�راء 
املس�ندة اليكم وف�ق امل�ادة 1/406/أ 
وبدالل�ة م�واد االش�رتاك  47، 48، 49 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  عقوب�ات 
تقرر تبليغك�م اعالنا يف محل  اقامتكم  
وش�عبة الوفاء ملكافحة االجرام وهذه 
املحكمة بالحض�ور امامها صباح يوم 

2017/12/18
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1949/ب2017/1
التاريخ:2017/6/7

حس�ن  )مرت�ى  علي�ه  املدع�ى  اىل 
دعبول(

اق�ام علي�ك املدع�ي ) حس�ام كاظ�م 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  ش�هيد( 
1949/ب2017/1 وال�ذي يطلب فيها 
الحكم بالزامك بدفع مبلغ قدره عرة 
مالي�ني دين�ار عراقي وذل�ك عن وصل 
االمانة املؤرخ يف 2015/4/24 ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي ايث�ار هات�ف كاظم 
بتاريخ 2017/5/30 واش�عار مختار 
حي الغدير /5 يف كربالء املقدس�ة عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2017/6/18 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ املناذرة

رقم االضبارة 195/ت/2015
التاريخ: 2017/5/30

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار 
تسلس�ل س�هام املدي�ن يف العقار 
30م10 املحجره الواقع يف املناذرة 
العائد للمدين محمد ش�رب فخري  
املحجوز لقاء طلب الدائن  )ايناس 
 5780000( ابراهيم(البالغ  كريم 
ال�راء  يف  الراغ�ب  دينار(فع�ىل 
مراجعة هذه املديرية  خالل مدة 
ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل 
التامينات  للنر مستصحبا معه 
م�ن  باملائ�ة   القانوني�ة ع�رة 
الجنسية  املقدرة وشهادة  القيمة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

والنر والداللية عىل املشرتي  
املنفذ العدل
احمد حسن داخل

املواصفات :
1-موقع�ه ورقمه :س�هام املدين 

العقار املرقم 30م10 املحجره
2-جنسه ونوعه : زراعية 

3-حدوده واوصاف�ه :عىل حدود 
بلدي�ة املن�اذرة عىل نه�ر الفرات 
وع�ىل طري�ق عام مبل�ط يحتوي 

اشجار نخيل وعنب
4-مشتمالته :  

5-مساحته : 112م2
6-درجة العمران : 

7-الشاغل : 
8-القيم�ة املق�درة :س�تة ماليني 
دين�ار س�هام املدي�ن البال�غ 18 

سهم

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 194/ب/2017
التاريخ 2017/5/24

صب�اح  )عب�اس  علي�ه  املدع�ى  اىل 
عبود(
تبليغ

بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2016/10/30 قرارها املرقم 194/

ب/2016 واملتضمن ابطال قيد القيد 
املرق�م 17 ك 2006/2 مجل�د 147 
للقطعة املرقم�ة 3100/1 مقاطعة 
3 حصوة الخورنق واملس�جلة بأسم 
املدعى عليه االول عباس صباح عبود 
واعتبار القيد املس�جل بأسم مديرية 
بلدي�ة املن�اذرة بالع�دد 27 نيس�ان 
الحك�م  ثاب�ت   94 مجل�د   1999/
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس 
البل�دي وكت�اب املرك�ز التمويني يف 
املحافظة ومكتب معلومات املنطقة  
بصحيفت�ني   تبليغ�ك  اقت�ى  ل�ذا 
رسميتني محليتني يوميتني واسعتي 
االنتش�ار ول�ك ح�ق االع�رتاض عىل 
الحك�م الغياب�ي خ�الل ع�رة ايام 
من تاريخ نر هذا االعالن وبخالفه 
تنتهي الفرتة املحددة لالعرتاض عىل 

الحكم الغيابي
القايض

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/543
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم اله�ارب /حيدر فاضل عبد 

الزهرة العامري
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة 
التهم�ة  ح�ول  محاكمت�ك  الج�راء 
املس�ندة اليكم وفق املادة 1/406/أ 
عقوبات وبداللة مواد االشرتاك  47، 
48، 49 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك اعالنا يف محل  
اقامت�ك  ومركز رشط�ة ميثم التمار 
وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامها 

صباح يوم 2017/12/18
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/544
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اله�ارب /حمي�د ه�ادي  املته�م  اىل 

ساجت
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة 
التهم�ة  ح�ول  محاكمت�ك  الج�راء 
املس�ندة اليك وف�ق 446/ 47/ 48/ 
وملجهولي�ة  العقوب�ات  قان�ون   49
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك اعالنا يف 
محل  اقامتك  وش�عبة الوفاء وهذه 
املحكم�ة بالحض�ور امامه�ا صباح 

يوم 2017/9/10
الرئيس 
خضري سابط البدري

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 2520/ش2017/6

التاريخ 2017/6/6
اعالن

اىل املدعى عليه /فال�ح عبد الزهرة 
عبد الحسن 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها يف 
الدعوى املرقمة 2520/ش2017/6 
الطالق  2017/5/28واملتضم�ن  يف 
الخلع�ي م�ن املدعي�ة )ن�داء دليح 
كرم ( وحس�ب م�ا مب�ني يف القرار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب 
واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
مختار ح�ي املراش�ده /الحرية لذا 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني بالحك�م اعاله 
ول�ك ح�ق االع�رتاض او م�ن ينوب 
عنك عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب 
القرار الدرجة القطعية وفق االصول 

قانونا امام هذه املحكمة 
القايض

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد 2912/ب2016/1
التاريخ 2017/6/6

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه 
املحكم�ة الخ�اص بازال�ة ش�يوع 
)13747/أ نج�ف حم�ل  الس�يارة 
مودي�ل 1983( يف النجف عليه هذه 
املحكمة ع�ن بيع الس�يارة املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصاف�ه وقيمتها 
ادناه فعىل الراغبني بالراء مراجعة 
هذه املحكمة خالل 7 يوما من اليوم 
الثاني لنر االعالن مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
من م�رصف الرافدين رق�م ) 7( يف 
املزايدة واالحالة  النجف وس�تجري 
يف الس�اعة الثانية عر م�ن اليوم 
االخري من االعالن يف )كراج الكرامة 
يف ح�ي الكرام�ة ( وع�ىل املش�رتي 
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
الس�يارة املرقم�ة 13747/أ نج�ف 
نوع مرس�يدس موديل 1983 قالب 
تس�جيل  لوح�ات  وتحم�ل  تريل�ة 
بالعدد 13747/أ نجف لونها ابيض 
مع عربانة محوري�ن وتحتوي عىل 
اربع�ة ع�ر عجل�ة وه�ي بحال�ة 
جي�دة وصالح�ة للعمل عن�د اجراء 
الكشف وان القيمة املقدرة للسيارة 
مبلغ ق�درة 25.000.000 خمس�ة 
فق�ط  دين�ار  ملي�ون  وع�رون 

الغريها

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :2017/545
التاريخ 2017/5/31

اعالن
اىل املتهم الهارب /حيدر عبد الحس�ن 

كاظم الغراوي
اقتى حضورك ام�ام هذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمة املسندة 
الي�ك وف�ق امل�ادة 443/رابع�ا/47، 
48، 49 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك تق�رر تبليغ�ك اعالنا يف محل  
اقامت�ك  وش�عبة العباس�ية وه�ذه 
املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

2017/12/19
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الوركاء
العدد 196/ب/2017
التاريخ 2017/6/6

اىل املدع�ى علي�ه ) مهند عب�د الزهرة 
زيد(
اعالن

بالنظ�ر لع�دم حض�ورك يف الدع�وى 
196/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
واملقام�ة من قب�ل املدعي ) يوس�ف 
املرافع�ة  ( يف موع�د  س�لمان كم�ر 
امل�ؤرخ 2017/6/6 ول�ورود كت�اب 
البرصة  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 
بالع�دد 2017/404 يف 2016/5/31 
املتضمن�ة  التبلي�غ  ورق�ة  ومرفق�ة 
انتقالك اىل جهة مجهولة قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك ن�را يف صحيفتني 
محليتني يوميتني تدعوك للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف 2017/6/22 
الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم 
حض�ورك س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا 
القايض

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االرشف/2
اعالن باعادة مزايدة

التسلسل او رقم القطعة : 2/2676
 : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 

17تموز
الجنس : دار 

النوع : ملك رصف
املساحة: 200/م2

الشاغل : صاحب العقار
مقدار املبيع:تمام العقار

بالنظ�ر  لرتك املزاي�دة التجارية لبيع 
للراه�ن   اع�اله  املوص�وف  العق�ار 
جواه�ر كاظم عبد لق�اء طلب الدائن 
املرته�ن عدنان حس�ن كاظ�م البالغ 
مل�دة    دين�ار  ملي�ون    33.000.000
نقدا   اقتى اعادتها ملدة ) 15( يوما 
اعتب�ارا  من اليوم الت�ايل لتاريخ نر 
هذا االعالن فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيها مراجعة دائرة التسجيل العقاري 
يف النج�ف /2 خ�الل امل�دة املذك�ورة 
مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية  التقل  عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغ 
) 110.000.000(  مليون  دينار وان 
املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري 
مدي�ر  دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
النجف االرشف الثانية

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد 3386/ب2016/3
التاريخ 2017/4/23

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكم�ة الخاص بازالة ش�يوع العقار 
يف  ص�دام(  )3/13612ح�ي  تسلس�ل 
النج�ف علي�ه ه�ذه املحكمة ع�ن بيع 
العق�ار املذكور اع�اله واملبينة اوصافه 
وقيمته ادن�اه فعىل الراغب�ني بالراء 
 30 خ�الل  املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�ر االعالن 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق المر محكمة بداءة النجف 
وص�ادر من مرصف الرافدين رقم ) 7( 
يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عر م�ن اليوم االخري 
من االع�الن يف املحكمة وعىل املش�رتي 
جل�ب هوية االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
العقار املرق�م 3/13612 حي صدام يف 
النجف عبارة عن دار يقع  عىل ش�ارع 
10 م�رت وبواجهة 13م ون�زال 21 مرت 
ويحت�وي  م2   273 كلي�ة  وبمس�احة 
عىل س�احة امامية مبلطة بالش�تايكر 
بمس�احة 12×6 منه�ا ك�راج س�يارة 
وتوالي�ت ومدخ�ل صغ�ري واس�تقبال 
بمس�احة 5×6 م�رت وصالة بمس�احة 
5×4 م�رت وغرفتي نوم بمس�احة 4×4 
مرت لكل غرفة ومطبخ بمس�احة 5×4 
م�رت وحم�ام يف الطاب�ق االريض اما يف 
الطابق العلوي يحت�وي عىل غرفة نوم 
واح�دة ج�زء من س�قفها مه�دم وان 
بن�اء العق�ار م�ن الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان ومش�غول من قب�ل املدعو 
ك�رار كاظم مع افراد عائلته هو يرغب 
بالبق�اء يف العق�ار بع�د البي�ع بصفة 
بامل�اء  العق�ار مجه�ز  وان  مس�تاجر 
والكهرب�اء وان القيم�ة املق�درة مبلغ 
153.000.000 مائة وثالثة وخمسون 

مليون فقط الغريها

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

االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد 169/ب/2017
التاريخ 2017/6/6

اعالن
اىل املدعى عليه /حسني عالوي حسني

اقام ض�دك املدعي مدي�ر عام مرصف 
الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى 
ه�ذه  ام�ام  169/ب/2017  املرقم�ة 
املحكم�ة املتضمن�ة مطالبتك بتس�ديد 
مبلغ قدره مليونني وثمانية وخمسون 
الف وخمس�مائة دينار عن قيمة الدين 
املرتت�ب بذمت�ك للمدع�ي ع�ن ق�رض 
اس�تلم م�ن قبل�ك وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واختياري�ة  مخت�ار  باش�عار  واملؤي�د 
النج�ف الجديدة الرابع�ة املختار ناظم 
حس�ني الفيداوي املص�دق من املجلس 
البلدي لقضاء النجف عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني رس�ميتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموعد 
املرافعة املوافق 2017/6/19 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض
منترص عبد الحسني الغزايل



www.almustakbalpaper.net 8  العدد )1458(  الخميس 8 حزيران 2017

          إدريس المسماري 

غ�اف رواي�ة زراي�ب العبيد لنج�وى بن 
 ” العبي�د  زرائ�ب  روايته�ا”  ش�توانفي 
الص�ادرة ع�ن دار الس�اقي 2016، ترتاد 
الكاتب�ة الليبي�ة “نج�وى ب�ن ش�توان” 
عوالم روائية جدي�دة على الرواية الليبية 
والعربي�ة، تخت�رق م�ن خاله�ا تاب�وت 
اجتماعي�ة وتاريخية في تاريخ المجتمع 
�العبودية  االقطاعية  الليبي، وتش�كاته 
وهي التابوت التي ل�م يتم االقتراب منها 
وقراءة س�ياقاتها –حتى اللحظة الراهنة 
– ألنها تمس المنظومة المعقدة لتركيبة 
العاق�ات االجتماعي�ة للمجتم�ع الليبي 
التقلي�دي ليومن�ا ه�ذا .بالرغ�م م�ن ان 
حكاياته�ا وقصصها معروف�ة ومتداولة 

على الصعيد الرواية الشفهية شعبيا.
مجتمع العبيد واالماء المنفيين في اطراف 
مدينة”بنغ�ازي” مطلع القرن العش�رين 
والذي�ن يعيش�ون ف�ي اك�واخ الصفي�ح 
عل�ى ش�اطيء بحر الصاب�ري، في بؤس 
وفاق�ة وع�وز، تلفحهم ش�مس الصيف 
الحارقة، وتميتهم عواصف وبرد الشتاء. 
ذل�ك هو العالم الذي تس�تنطقه “نجوى” 
بوعي وجراءة تكش�ف بها – روائيا- عن 
المسكوت عنه في ذلك المكان الذي يعتبر 

جزء رئيسيا من تاريخ المدينة.
من خال قصة العش�ق التي تجمع السيد 
محمد واألمة تعويض�ة نعيش نزيف ذلك 

الزم�ان في بيئت�ه العنصري�ة التي تضع 
الحواجز والفروقات مابين عالم االسياد 
والعبيد، وهي بيئة ترفض أي عاقة ندية 
بين االثنين، حتى وأن كان الحب ما يجمع 
بينهم. للس�يد ان يضرب عبده ويعذبه بل 
وحت�ى ان يقتله اذ عصى امره، وله كذلك 
ان يتس�رى باماته ويطلبها منهن ما شاء 
لمتعته ونزواته متى أراد ذلك!!…ولكن ان 
يعش�ق السيد عبدته وتعش�قه، فذلك هو 
الزالزل الذي يموج به عالم رواية “زرائب 
العبي�د” وخلف ذل�ك الزالزال ال�ذي تدور 
حوله احداث الرواية نعيش قس�وة العالم 
الذي يعيش فيه العبيد ممن تم اسرهم من 
أوسط افريقيا وحملتهم القوافل ليباعوا 
في أسواق النخاسة ليعيشوا بعدها حياة 
ال�ذل والهوان ف�ي ظل الفق�ر والحرمان 
واالمراض، تجعل م�ن حياتهم اقرب الى 
حياة الحيوان�ات، وما تس�مية “الزرائب 
” الت�ي يعيش�ون فيه�ا االء توصيف حي 
لش�كل وطبيعة وجودهم ف�ي ذلك العالم 
الاإنس�اني الذي ترص�د وقائعه واحداثه 
الكاتب�ة، من خال ما يخب�ر به “عتيقة” 
اب�ن خالتها “فاطمة””عل�ي” من حكاية 
اسرة والدها وعاقة العشق التي جمعت 
بين أمها وابيها، وما تس�رده هي”عتيقة 
عن ما عاش�ته ف�ي “زرائ�ب العبيد ” من 
ب�ؤس وال�م وجراح.تضف�ر “نج�وى ” 
باقتدار وبمهارة سردية ولغة فنية آسرة، 
القص�ص والحكاي�ات الش�عبية- ش�به 

المعروفة – عن عالم “الزرائب ” ومدينة 
“بنغازي ” مع مطلع القرن العشرين في 
بنية روائية دائرية متماسكة، في فصول 
تتداخ�ل فيه�ا االح�داث والش�خصيات، 
بتفاصي�ل حياتها المعقدة والمتش�ابكة، 
التكش�ف م�ن خاله�ا طبيع�ة العاق�ة 
مابي�ن عالم�ي المدين�ة المتناقضين في 
ش�كل وأس�لوب الحياة، حتى ف�ي ذاخل 
البي�ت الواح�د، حي�ث يعم�ل العبي�د في 
بيوت اس�يادهم م�ن البيض.يلب�ون لهم 
احتياجاته�م ومتطلباته�م اليومي�ة من 
تنظي�ف وغس�ل وطب�خ … ال�خ و يحق 
فيها للس�يد ممارس�ة الجنس مع ايمائه 

باعتبارهن “ملك ايمانهم”. .
في نزوة لممارس�ة الجنس مع الزنجيات 
التي يش�اع انهن س�اخنات ف�ي الفراش 
وبارع�ات في ممارس�ته، يط�اء محمد، 
ابن اح�د كبار التج�ار والمت�زوج – بنت 
خال�ه – الت�ي لم تنج�ب ل�ه أوالد ذكور، 
الخ�ادم “تعويضة ” الت�ي تهيم به ويهيم 
به�ا الى حد الجن�ون، وعندم تش�عر امه 
العاق�ة بينه�م ق�د  “لاعويش�ة” ب�أن 
تجاوزت حدها المتعارف عليه في عاقات 
عالم الس�ادة والعبيد، وهو “التس�ري”، 
تخبر والده، وتب�داء في حياكة مجموعة 
م�ن المؤام�رات والدس�ائس لنس�ف تلك 
العاقة، من اس�قاط حم�ل “تعويضة”، 
ال�ى محاولة بيعها في س�وق النخاس�ة، 
في غي�اب ابنها في تج�ارة القوافل، الى 

تزويجه�ا م�ن اح�د العبي�د المخصيي�ن 
“سالم”وأخيرا الى تعذيبها وموت طفلها 
بدي�ن  ومقايضاته�ا  لحليبه�ا،  عطش�ا 
لفقي�ه الحي في ذمة الحاج احمد الكبير، 
لتنتهي مس�جونة في بي�ت للدعارة، تفر 
منه بالصدفة الى “زرائ�ب العبيد ” حيث 
تحوز حريتها في عال�م البؤس والفاقة، 
في خض�م حكاية الحب المأس�اوية بين 
تعويض�ه]S1[ وس�يدها محم�د تتف�رع 
الحكاي�ات عن ش�خوص، درم�ة وعيدة 
وعل�ي  وس�الم  وس�قاوة  الل�ه  وج�اب 
وفاطمة والفقي وحسين وسالم ومفتاح 
وجوزيبي/يوس�ف ل�كل منه�م حكاي�ة 
تفض�ي ال�ى حكاي�ة تعويض�ة /صري�ة 
ومحمد لتش�كل معا لحمة لحكاية اشمل 
واكبر هي حكاية “زرائب العبيد” وعاقة 
أهلها بالس�ادة االحرار من اهل المدينة . 
وال يكتمل غنى ذلك العالم بتفاصيل حياة 
ش�خصيته وواقعها المر االء باس�تدعاء 
ف�ن الموس�يقى والغن�اء ال�ذي اطلقوه 
واشتهروا به “المرسكاوي”، الذي تنشج 
بمواويل�ه واغاني�ه ش�خصيات الرواية.

به�ذه الرواي�ة الثرية تخط�و “نجوى بن 
ش�توان”بثقة واقت�دار في عال�م الرواية 
الليبية والعربية وتضع بصمتها الخاصة 

في هذا المشهد الروائي الكبير.

كاتب وشاعر من ليبيا
arajeenlibya@yahoo.com

عن رواية نجوى بن شتوان زرايب العبيد

قررت الي�وم
و أنا بكامل جنون�ي
أن أدعوك للرق��ص

 نشرب نخب القس�وة 
 احتفاال بالهج�ر

نرق�ص
نخاصر بذراع الرغب�ة

جس�د الت�وق
وج�ه  تصف�ع  كلمات�ك 

الش�جن
قوقع�ة  م�ن  نوقظ�ه 

الصم�ت 
  نرق�ص 

عرق��ي يتص��بب
اللحظ�ات  جبه�ة  عل�ى 

الدافئت�ة
رداء يس�تر خجل  نظراتك 

أنوثتي 
نرق��ص 

 صوت�ك يهم�س ف�ي أذن 
الذاكرة

يتسرب إلى روح األلم
ثكل�ى  آه�ات  يحتض�ن 

باألسى 
نرقص 

ش�فاهك تنق�ش ح�روف 
اس���مي

على جدار الوهم
أنام على وسائد حنان��ك

المعطرة بمسك الحب
نرق�ص 

أقرع بكعب حذائ�ي
طبول الغي��اب

تتمزق وحدت��ي
تتفجر بركانا 

يحارب الس�راب 
نرقص 

على أوردة ال�ُود
 يتوحد عط�رك
بأريج روح�ي

 تتمايل زهور عمري 
بين يدي��ك 

  نرقص 
على عرش عش��ق 

َحلمُت لك ب��ه 
نرق�ص 

يتساقط الشغف حمما 
من نار تشعلها أنت

رقصة جن�ون  قصيدة من 
ديوان قيد الطبع .

رقـصـة جـنـون

          للكاتب العراقي سليم مطر
 

أن�ا أحب عم�ي، فهو ال�ذي تبنان�ا أنا 
وأختي بع�د موت أبوينا. عمي اس�مه 
“الس�يد الكري�م” وه�و رج�ل طي�ب 
وقور يشتغل “وزيرا لاقتصاد”. وهو 
حقا كري�م النفس مع رج�ال األعمال 
وأصحاب البنوك والعمال طبعا. ال يرقد 
إلى النوم قبل أن يطمئن على البورصة 

ومجريات األزمة االقتصادية.
بادنا غنية وقوية ومتطورة. سماؤنا 
صافية بزرقة فضي�ة مزينة بخطوط 
دخان ترسمها طائرات حربية تحمينا 
من األعداء. طيورنا تطوف بين أشجار 
س�امقة ومداخ�ن مصان�ع ومراك�ز 
نووي�ة. أهل بلدتنا، مث�ل جميع بلدات 
الوطن، يتنزه�ون فرحين عند ضفاف 
بحي�رة متوهج�ة بزرق�ة فضية تحت 
شمس ربيع أخضر زاه بعد عتمة شتاء 
قارس. نلعب ونسبح ونأكل في حدائق 

وباحات مطاعم.
عمي “السيد الكريم” معروف بقدرته 
عل�ى إقناع ال�دول الفقي�رة بإعطائنا 
منتجاته�م الزراعي�ة وموادهم الخام 
لقاء مس�اعدتهم في تطوير جيوشهم 
وشرطتهم، وتزويدهم بأحدث أجهزة 
التنصت والرقابة والس�يطرة من أجل 
استتاب األمن واالزدهار والمحبة بين 
الن�اس والش�عوب. م�ن دالئل حرص 
عمي على س�امة الطبقة العاملة في 
بادنا، أنه يعمل على تصدير األس�لحة 

ول�و بص�ورة غي�ر علني�ة ورس�مية 
م�ن أجل حس�ن س������ير المصانع 
وتجن�ب العطالة؛ له�ذا يحبه الجميع، 
أغني�اء وفق�راء، وينادون�ه مباش�رة 

باسمه الشخصي “الكريم”.
***

في ذل�ك الصب�اح الربيعي المش�مس 
كنت جالسا مع أختي وعمي وزوجته 
“الس�يدة المحبوبة” الت�ي هي بمثابة 
أمي، ونناديها ب� “عمتي”. نتسامر في 
حديقة قصرن�ا المطل عل�ى البحيرة، 
نداعب كلبنا yorkshire األبيض. عمتي 
معروفة في البل�د كله بجمالها الباهر 
المس�اعدات  جم�ع  عل�ى  وحرصه�ا 
للمؤسسات الخيرية من خال عروض 
األزي�اء الت�ي تنظمه�ا ألغن�ى أغنياء 
العالم. خاطبت عم�ي بصوتها الرقيق 
وهي تداعب رأس أختي وتتأمل بحنان 
ومتع�ة ثعبانن�ا األفريق�ي المتراقص 

في قفصه الزجاجي:
� ي�ا وزي�ري الحبي�ب، اس�مح لي أن 
أتقدم لك بش�كوى أتمنى أن ال أزعجك 
به�ا. أال تتفق معي أنه م�ن الظلم أننا 
ال نمتلك غير ش�قة كبيرة في المدينة، 
وبيت ف�ي الريف الجبل�ي، وقصر عند 
ضف�اف البحي�رة، ومقام ف�ي مزرعة 
الس�هل، وس�فينة، وطائ�رة خاص�ة، 

وسبع سيارات..؟!
ارتس�مت على وج�ه عمي ابتس�امته 
الساحرة المعروفة التي يحبها الشعب، 

وقال بصوته الوقور الحنون:

الح�ق ي�ا زوجت�ي  إال  � م�ا تكلم�ت 
العزي�زة.. ال أدري كي�ف غاب�ت عن�ي 
هذه القضية. عذرا إنها مشاغل الوطن 

وحرصي على الناس.
بعد لحظات صم�ت وتفكير وهو ينثر 
البذور لعصافي�ر حب تتراقص حولنا، 

قال:
� وج�دت الح�ل ي�ا عزيزت�������ي، 
س�أتصل بصديقي المل��������يونير 
“الس�يد اإلنس�اني” لك�ي يتدب�ر لن�ا 

األمر.
ق�ام واتص�ل بصديق�ه العزي�ز وه�و 
صاحب مصانع أسلحة. شكا له الحال 
ضح�ك  وبوض�وح.  كلم�ات  ببضع�ة 
“المليوني�ر اإلنس�اني”، وقال بصوته 

المرح:

� طلب�ك على العي�ن والرأس يا وزيري 
العزيز. لكن أرجوك اطلب من حكومتنا 
العزيزة أن تعمل لنا حربا هنا أو انقابا 
هناك، في أي من هذه القارات التعبانة 
الت�ي ال تكل ع�ن طلب مس�اعدتنا وال 
تتعب نفس�ها بالتفكير لحظة بكيفية 
تدبي�ر أمورن�ا. المه�م ي�ا صديقي أن 
تخلصون�ا ولو مؤقتا من هذا الس�ام 

المقرف الذي يعمل لنا الكساد.
الج�ادة  األم�ور  ه�ذه  مث�ل  ف�ي 
واالس�تثنائية ف�إن عم�ي “الكري�م” 
يحرص على إشراك عمتي وأخذ رأيها. 
وبعد مداوالت اتفقا على أن تقوم هي 
بمفاتحة صديقتها الحميمة ” السيدة 
الزاهدة”، وهي زوجة صديقنا الطيب 
“الس�يد المسالم” الذي يشتغل “وزيرا 

للدفاع. وهو ذو سمعة عالمية وحائز 
عل�ى جائزة “نوبل للمحبة”. إذ إنه في 
جميع الحروب التي أشرف عليها، ظل 
دائم�ا يوصي جن�وده أن ال يكثروا من 
القناب�ل التي تبيد عش�رات اآلالف، بل 
القنابل األقل التي ال تبيد الواحدة منها 
غير اآلالف. ويذّكرهم دائما أن يرحموا 
المدنيين ويعطفوا على األس�رى، وأن 
ينظف�وا بس�رعة واتقان أي�ة منطقة 
يحتلونه�ا م�ن آث�ار الدم�ار والدم�اء 
وجثث األعداء. ومن عامات إنسانيته 
أن�ه يفض�ل القض�اء عل�ى الجي�وش 
العدوة والمناط�ق المتمردة من خال 
القص�ف الجوي النظي�ف والحضاري 
ب�دال من المواجه�ات البري�ة المكلفة 

والوحشية.
***

هك�ذا مضت أمورن�ا كالعادة بس�ام 
“الس�يدة  عمت�ي  حصل�ت  ومحب�ة. 
المحبوبة” على قصر جديد في جزيرة 
يوناني�ة. وحص�ل صديقن�ا المليونير 
“الس�يد اإلنس�اني” على حرب مكلفة 
لمكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط. 
أما زوجته صديقتنا “السيدة الزاهدة” 
فإن زهدها منعها من طلب أي مقابل، 
إذ يكفيه�ا أن زوجه�ا وزي�ر الدف�اع 
المس�الم، وجد حربا تس�ليه وتشغله 
عنه�ا لع�دة أش�هر وربم�ا لس�نوات 
طويلة. ويمكنها ان تتفرغ هي لرياضة 
اليوغا والدفاع عن القطط السائبة في 

البلدان الفقيرة.

           المستقبل العراقي/خاص 
 

عب�رت الس�يدة مهرب�ان عليي�ف النائبة 
األولى لرئيس جمهوري�ة اذربيجان عن 

تضامنها مع النازحين العراقيين 
الظامي�ة  داع�ش  هجم�ة  م�ن 
بإرس�ال وفد من مؤسسة حيدر 
لزي�ارة  تترأس�ها  الت�ي  عليي�ف 
مخيمات النازحين واالطاع على 

احوالهم في دهوك.
الس�ادة  االذري  الوف�د  ويض�م 
ابوذر كاظيموف رئيساً، والعبي 
أزار مرزييف  الدوليين  الشطرنج 

وفريد عباسوف.
اب�وذر  الوف�د  رئي�س  وق�ال 
كاظيموف ان “ه�ذه الزيارة هي 
تعبير إنساني متواضع ارادت به 
الس�يدة مهرب�ان عليي�ف النائبة 
األولى لرئيس اذربيجان رئيس�ة 
مؤسسة حيدر علييف اإلنسانية، 
ش�عب  تعاط�ف  ع�ن  التعبي�ر 

أذربيجان مع العراق وابنائه في مواجهة 
الهجمة الظامي�ة اإلرهابية التي يعاني 
منه�ا الكثير من العراقيي�ن، كذلك العالم 

اجمع.”

وعب�ر رئي�س الوفد عن ثقت�ه بأن “هذه 
الزيارة بداية بسيطة لتعاون مقبل واسع 
بين الشعبين العراقي واألذري ومنظمات 
المجتمع المدني في البلدين. وهي مبادرة 

ج�اء تحققه�ا نتيج�ة لقاء بين الس�يدة 
علييف والبارونة إيما نيكلس�ون رئيسة 
مؤسس�ة AMAR الخيرية الدولية، التي 
وجهت الدعوة لمؤسسة علييف لإلطاع 

عل�ى اح�وال النازحي�ن العراقيي�ن ف�ي 
المخيم�ات والتدري�ب والتمكي�ن ال�ذي 
تعم�ل علي�ه مؤسس�ة AMAR لتأهي�ل 
الش�باب والنس�اء في المخيم�ات، الذي 
ضمن�ه تعلي�م لعب�ة الش�طرنج 
وزيادة مهارات الاعبين، بجانب 
والنفس�ية  الصحي�ة  الرعاي�ة 

والتوعية االجتماعية.”
وق�د تب�ارى الاعب�ان الدولي�ان 
مرزيي�ف وعباس�وف م�ع نزالء 
مخيمي مامليان وخانكة )جميع 
ن�زالء خانك�ه م�ن األزيديي�ن(، 
حيث تقاسما التباري مع 19 هاٍو 
للش�طرنج ف�ي مخي�م مامليان، 

واكثر من 30 العباً في خانكة.
كم�ا تب�ارى مرزييف م�ع بطلة 
الش�طرنج ف�ي الع�راق االنس�ة 
كارين كمال جال الدين في بيت 

الشباب في دهوك.
عل�ى  جوائ�ز  توزي�ع  وج�رى 

المتبارين من نزالء المخيمات.

قصة قصرية.. »عمي الوزير الطيب الكريم«

مؤسسة حيدر علييف تتضامن مع العراقيني يف مواجهة االرهاب

»جنان املواساة«
قص�ة ح�ب مليئ�ة باألمل“جن�ان المواس�اة” م�ن تأليف 
باريسا رضا )2016(. في إطار زماني في بداية عشرينات 
القرن العش�رين في قرية غمسار النائية، طفان اسمهما 
ت�ّا وس�ردار يحلم�ان بحياة أفض�ل ويعش�قان بعضهما 
ويتزوجان. يأخذ سردار زوجته إلى ضواحي طهران حيث 
يبنيان بيتا. يشاهدان سقوط عائلة القاجار وصعود رضا 
خان إلى الحكم تحت اسم رضا شاه بهلوي. تلد تاّ الطفل 
بهرام ال�ذي بدت عليه الفطنة منذ صغ�ره، وأخذه تعليمه 
إل�ى أن يكون تابع�ا للمصلح محمد مصدق الذي يش�ارك 

الحقا في التغيير السياسي واالجتماعي في إيران.
إنه�ا قصة حب قوية مليئة باألم�ل تحطمت فيها القلوب. 
ول�دت باريس�ا رضا ف�ي طهران ف�ي س�نة 1965 لعائلة 
مثقفين وفنانين ثم انتقلت إلى فرنس�ا في س�ن السابعة 
عش�رة. حص�ل ه�ذا الكت�اب على جائزة س�نغور لس�نة 

 .2015

جان كلود ميش�يا هو من الفاسفة الوازنين في المشهد 
الفكري الفرنس�ي، غالبا ما تس�تقبل كتبه بترحاب كبير، 
لمواقف�ه اليس�ارية الثابتة، ونق�ده للطبق�ات المهيمنة 
وأس�اليب هيمنته�ا، مثل »تدري�س الجهل«، »م�أزق آدم 
سميث«، ألغاز اليسار«. آخر أعماله كتاب بعنوان »عدّونا، 
رأس المال« يقول فيه: إذا أردنا فعا جمع أغلبية الطبقات 
الشعبية حول برنامج تفكيك متدرج للمنظومة الرأسمالية 
)وليس فقط تنمية بعض االمتيازات االنتخابية(، ال بّد أن 
نضع موضع مساءلة تلك المنظومة القديمة القائمة على 
»الثق�ة العمياء في فكرة التطور«، الت�ي تزداد فرضياتها 
الفلس�فية ش�لا، من نوع ح�زب الغد ضد ح�زب األمس، 
وحزب الزراعة الريفي�ة أو ثقافة الكتاب، وال تنفك تمنح 
اليس�ار األوروبي وس�يلة مثلى إلخفاء تصالحه التام مع 
الرأس�مالية، تحت س�تار خارجي يوهم بنضال المواطن 

الدائم ضد كل األفكار الرجعية والماضوية.

عدونا.. رأس املال

ثقافية

           رجــاء قيبـاش

العلم رسالة وشمها الكرامة
زينب جاسم

 العلم نافلة انس�انية تكتمل بها معاني الحياة ورسالة 
سامية يتحقق من وهجها االمل وهدف نبيل ينشده العقل 
المتحرر من ظلمات الجهل وس�بيا تنبع�ث منه الكرامة 
ومنق�ذا للعم�ر من ال�ذل والهوان والن الحي�اة مجموعة 
افتراض�ات تس�تهلك فينا الزمن المهدور ما بين وش�ائج 
االم�ل الطائ�ش على ترس�بات اليأس وصوال ال�ى مرابع 
الفاقة والفقر , والن االنس�ان يس�تخلف رب�ا صمد على 
مناك�ب االرض وم�ا علي�ه اال ان ي�درك بأن العل�م توأمة 
ال�روح والعق�ل والمنط�ق ومن خاله يترب�ع على عرش 
الخائ�ق وذل�ك يعني ان يترك لنفس�ه فضوت م�ن العلم 
يجتهد بها لترميم ذاته المأس�ورة ما بين التمني وزحمة 
اآلم�ال ولعله�ا تك�ون ص�ّدا منيع�ا للعاتيات م�ن الزمن 
مستنيرا بداللة العبرة التي تنص على طلب العلم من مهد 
النش�أة الى خاتمة العودة للرب ومتكأ على الثقة بالنفس 
والطاق�ة المتج�ددة التي اس�تودعها الله في�ه والعزيمة 
المدعوم�ة باإلص�رار والتوكل عل�ى ان يجعل م�ن العلم 
س�احا يتقي به ش�ر المهل�كات من العم�ر ومرتبة يبلغ 
به�ا اعا مرات�ب الجه�اد وان يجعل العل�م صدقة جارية 
يس�تخلف بها الصالحات من العم�ل ومنهجا تربويا تقام 
عل�ى اساس�ه الحياة الكريم�ة وان ال يدعه حبيس�ا لذاته 
القاص�رة وان ينت�زع منها فتي�ل التملك وع�دوى الغرور 
كون المتعلم في الحياة نظرية انس�انية مقدسة وغنيمة 
نّتعظ بها من السابقين والاحقين ووهجا مشاع للعقول 
التي اطفأتها ظلمات الجهل وبؤس الحال ولعل االنس�ان 
يبق�ى باحثا عن نفس�ه ف�ي دروب العل�م ويتخذها غذاء 
تعت�اش م�ن فيضه ال�روح وان يتجاوز وه�ن االنا ليتخذ 
من مدرسة العلم قبلة وصراط وبمن يستدل على الحرف 
اماما وقدوة ودونها يبقى االنسان كما النقطة في البحر 
وما على المجتمع اال ان يس�تفيق من الغفلة كي يتصدى 
للجه�ل ويحارب األمية , من خال دعم الهيئات التعليمية 
بكافة الوسائل التي من شأنها قطع الطريق امام ظاهرة 
التسرب من المدرسة التي باتت تشكل وباءا انسانيا يعيق 

حركة النمو االجتماعي واالقتصادي وحتى االخاقي .
والله من وراء القصد
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شهر رمضان وجتديد الذات
د/ خالد سعد النجار

 
بسم الله الرحمن الرحيم

رمض�ان محطة س�نوية تؤث�ر يف النف�س تأثريا 
بالغ�ا، حيث تنتع�ش بدواخلنا الق�وى الروحية، 
وتنقم�ع القوى الش�هوانية، فضال ع�ن التحكم 
الفريد يف رغبات الف�رد بتأثري الصوم الذي يقوي 
العزائم ويجمح املثالب. ويف رمضان يكون القرب 
أكثر من الله تعاىل ويحلو الصيام والقيام والدعاء 
والترضع والخش�ية واالستكانة وإطعام الطعام 
والصدق�ة .. والكث�ري مما يط�ول ذكره ويصعب 

حرصه من معالم الرب والخري.
ورمض�ان ش�هر التضام�ن االجتماع�ي باقتدار 
حيث يستش�عر الغني فقر الفقري، وتمأل جنبات 
نفسه السعادة وهو يمد يد العون ألخيه املحتاج: 
صدقة وزكاة وعطفا وصلة .. فتتصالح النفوس 
م�ع ذواته�ا وم�ع بعضه�ا البع�ض يف منظومة 
إيماني�ة بديع�ة ال تج�د له�ا مثي�ال إال يف روضة 

اإلسالم الغناء.
ويف رمض�ان يج�د املس�لم نفس�ه مالزم�ا جادة 
اإليمان، مندفعا مع الوفود اإليمانيه نحو نفحات 
الل�ه تعاىل ورحمات�ه ومنحه الت�ي ال تحىص وال 
تع�د، فهو ب�ن منح املغف�رة للصائ�م والدعوات 
املستجابة عند إفطاره وليلة القدر التي تجمع له 
طاعة 83 عاما أو يزيد، فضال عن غل الش�ياطن 
وغل�ق أبواب الجحيم وزلفى الجنة من الطائعن، 
وكف�ى املؤمن رشف�ا أن خلوف فم�ه وهو صائم 
أطي�ب عند الل�ه من ريح املس�ك .. إن املس�لم يف 
رمض�ان بالفع�ل يتغ�ري، وتأخ�ذ حيات�ه صبغة 
نوراني�ة جميل�ة، وتع�زف نفس�ه ع�ن املعصية 
ع�زوف املالئك�ة عنها.  يقول ابن عاش�ور: حكم 
الصيام حكم عظيم من األحكام التي رشعها الله 
تعاىل لألمة، وهو من العب�ادات الرامية إىل تزكية 
النف�س ورياضته�ا، ويف ذلك صالح ح�ال األفراد 

فردا فردا؛ إذ منها يتكون املجتمع. )1( 

لعلكم تتقون
َياُم  َها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ قال تعاىل: }َيا أَيُّ
َكَما ُكِت�َب َعَل الَِّذيَن ِم�ن َقْبلُِكْم لََعلَُّك�ْم َتتَُّقوَن{ 

]البقرة:183[
أي ليعدكم ب�ه »للتقوى« التي هي امتثال األوامر 
واجتن�اب النواهي، ملا يف الصي�ام من مراقبة الله 
تعاىل )2( أو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقن، ألّن 

الصوم شعارهم. )3(
والتق�وى الرشعي�ة هي اتق�اء املع�ايص، وإنما 
كان الصيام موجب�ا التقاء املعايص، ألن املعايص 
قس�مان: قس�م ينج�ع يف تركه التفك�ر كالخمر 
وامليرس والرسقة والغصب، فرتكه يحصل بالوعد 
ع�ل تركه والوعي�د عل فعله واملوعظ�ة بأحوال 
الغري، وقس�م ينش�أ م�ن دواع طبيعي�ة كاألمور 
الناش�ئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية التي 

ق�د يصعب تركها بمج�رد التفكر، فجعل الصيام 
وس�يلة التقائه�ا، ألن�ه يع�دل الق�وى الطبيعية 
التي ه�ي داعية تلك املعايص، لريتقي املس�لم به 
ع�ن حضيض االنغم�اس يف امل�ادة إىل أوج العالم 
الروحان�ي، فه�و وس�يلة لالرتي�اض بالصف�ات 
امللكية واالنتفاض من غب�ار الكدرات الحيوانية. 
ويف الحدي�ث الصحي�ح: »الص�وم جن�ة« )4( أي 
وقاية، ومل�ا ترك ذكر متعلق جنة تعن حمله عل 
م�ا يصلح له من أصناف الوقاي�ة املرغوبة، ففي 
الص�وم وقاية م�ن الوقوع يف املآث�م، ووقاية من 
الوقوع يف عذاب اآلخرة، ووقاية من العلل واألدواء 

الناشئة عن اإلفراط يف تناول اللذات. )5(

الخطة الرمضانية
- خري بداية لرمضان تكون نقاوة القلوب إلقبالها 
عل عالم الغيوب، بتقديم التوبة الصادقة والتقلل 
من أدران الذنوب، فعائشة -ريض الله عنها- أنها 
قالت: إنك لن تلقى الله بيشء خري من قلة الذنوب، 
فمن رسه أن يسبق الدائب املجتهد فليكف نفسه 

عن كثرة الذنوب.
- أيام رمضان ش�أن س�ائر األيام تمر رساعا، بل 
ربم�ا هي أرسع من غريه�ا، وهذا يتطلب عزيمة 
صادقة وهم�ة عالية يف ترتيب األوق�ات واغتنام 
النفحات -وما أكثرها يف ش�هر الربكات- وترتيب 
الوق�ت يف ه�ذا الش�هر الكريم من أه�م مفاتيح 
جن�ي الثمرات، وذل�ك برصد أوق�ات محددة لكل 
عبادة حس�ب ما تس�مح به األحوال، والحذر من 
لصوص الوقت من الرفقاء والثقالء والطفيلين، 
قال تع�اىل: }َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذواْ ِديَنُه�ْم لَِعباً َولَْهواً 
ْنَي�ا{ ]األنعام:70[، مع الحذر  وََغرَّْتُه�ُم الَْحَياُة الدُّ
أيضا من آفات الكسل والتسويف، وشغل النفس 
بأمور يمك�ن تداركها بعد فوات الش�هر الكريم، 

واالنشغال باملهم عن األهم. 
ق�ال أبو بكر الوراق: اس�تعن عل س�ريك إىل الله 
برتك من ش�غلك عن الله عز وجل، وليس بشاغل 
يش�غلك ع�ن الله عز وجل كنفس�ك التي هي بن 

جنبيك. 
وقال الحسن: من عالمة إعراض الله عن العبد أن 

يجعل شغله فيما ال يعنيه.
- مما ينبغي االهتمام به يف شهر الخري هو تجميل 
العبادة وتزينها واستش�عار أنها ستهدى لله عز 
وج�ل فالب�د أن تكون عل أحس�ن ح�ال وأجمله 
وأطيب�ه، وه�ذا ال يتأتى إال بمزي�ج من اإلخالص 
والبع�د عن ش�وائب الرياء، واإلكث�ار من قربات 
الرس فإنه�ا تقع م�ن الله بمكان، مع معايش�ة 
وتدب�ر كل آي�ة تمر عليه�ا بن دفت�ي املصحف، 
وإدمان الذكر عل كل حال، وتحري أوقات الدعاء 
املس�تجابة )أثناء الصوم، عند الفطر، بن األذان 

واإلقامة، وقت السحر، ليلة القدر ... (.
- تفط�ن لدقي�ق العب�ادات الت�ي ال يلحظه�ا إال 
الراس�خون يف العل�م وأصح�اب الهم�م العالية، 
ومنه�ا قول النبي -صل الله عليه وس�لم-: »من 
قام مع اإلمام حتى ينرصف، كتب له قيام ليلة«، 
)6(. ومنها تكرار ختمات القرآن اقتداء بالحبيب 
-صل الله عليه وسلم- وسلف األمة الكرام، فقد 
كان أبو رجاء العطاردي يختم يف كل عرش، وكان 
قتادة يختم يف كل س�بع دوماً، ويف رمضان يف كل 

ث�الث، ويف العرش كل ليلة. وكان األس�ود النخعي 
يخت�م يف كل ليلت�ن.  قال ابن رج�ب: )وإنما ورد 
النه�ي عن ق�راءة الق�رآن يف أقل من ث�الث، عل 
املداوم�ة ع�ل ذل�ك. فأم�ا يف األوق�ات الفاضلة، 
كشهر رمضان، خصوصاً الليايل التي يطلب فيها 
ليل�ة القدر، أو يف األماك�ن املفضلة كمكة رشفها 
الله، ملن دخلها من غري أهلها، فيس�تحب اإلكثار 

فيها من تالوة القرآن، اغتناماً للزمان واملكان(.
ومنه�ا أيض�ا التبكري للصل�وات، والجل�وس بعد 
صالة الفجر إىل رشوق الش�مس، فقد قال -صل 
الل�ه عليه وس�لم-: »من صل الفج�ر يف جماعة 
ث�م قعد يذكر الل�ه حتى تطلع الش�مس ثم صل 
ركعت�ن كانت له كأجر حجة وعم�رة تامة تامة 

تامة« )7( 
- رمضان شهر تربوي, حيوي, تفاعيل, تالحمي .. 
فما أجمل أن تتعدى القربات إىل من حولك، صدقة 
ع�ل املحتاج وصلة لألقرب�اء وإعانة للضعفاء .. 
وس�ائر وجوه ال�رب والتكاف�ل االجتماعي، ففي 
كل هذا تآل�ف ألوارص املحبة وتناغ�م املجتمع يف 

بوتقة اإليمان حيث تزول بيننا أدران الحقد والغل 
والحسد وسائر املهلكات.

ق�ال مالك ب�ن دين�ار: إن األب�رار لتغ�يل قلوبهم 
بأعم�ال الرب، وإن الفجار لتغ�يل قلوبهم بأعمال 
الفج�ور، والل�ه ي�رى همومك�م، فانظ�روا م�ا 

همومكم رحمكم الله. 
وهذا اإليمان العميل من ش�أنه أن يجس�د املنهج 
اإلسالمي واقعا فعليا بيننا، وال يكون نصيبا منه 
إال ش�عارات وخط�ب رنان�ة ليس له�ا من أرض 
الواقع نصيب، ونصري -بحس�ن س�لوكنا- رسل 
دعوة نحبب الناس يف الدين، فيمد الغني يد العون 
للفقري، ويساعد القوي الضعيف، وال يضيع بيننا 
يتي�م وال أرملة وال مس�كن، وه�ذا عن رضا رب 
العامل�ن، وإذا ريض الرب ع�ل قوم فانتظر الخري 

الجزيل.
- يا حبذا رمضان بإنسان مختلف وهمة متميزة، 
وتقوي�ة  اإلرادات،  وتعبئ�ة  الطاق�ات،  لتجني�د 
العزائم، وشحذ الهمم، وإذكاء البواعث، ومن أهم 

األفكار العملية يف هذا الصدد: 
.. تكوي�ن فرق عمل يف الح�ي لجمع البيانات عن 
محتاجي التربعات والزكوات يف املنطقة القاطنة، 
وم�ن ث�م التش�ارك يف جم�ع التربع�ات وإع�داد 
الحقيب�ة الرمضاني�ة العام�رة بش�تى املأكوالت 
وتوزيعها يف بداية الشهر الكريم عل مستحقيها 
م�ن فق�راء الح�ي، ومن فط�ر صائما فل�ه مثل 
أجره، ويف نهاية الش�هر نتش�ارك يف لجان جمع 

زكاة الفطر وتوزيعها عل أصحابها.
.. التش�ارك يف عمل لوح�ات رمضانية جذابة عن 
فضائل الصوم تش�مل اآلي�ات واألحاديث النبوية 
املرغب�ة في�ه وتعليقه�ا ع�ل قارع�ة الطرق ويف 
مداخل العمارات. أيضا رشاء الكتيبات واملطويات 
الرمضاني�ة وتوزيعه�ا ع�ل األق�ارب واألحباب 

والجريان.
.. كن رس�ول خ�ري اقت�داء بالحبيب -ص�ل الله 
عليه وس�لم- وال ت�دع املناش�ط الدعوية تفوتك، 
وم�ا أجمل أن تصطحب صديق لك رقيق الدين إىل 
درس العرص أو صالة ترويح، مس�تغال وجاهتك 
عنده وعالقت�ك الطيبة به مع أس�لوبك املقنع يف 
جذبة إىل الرح�اب الرمضانية، وألن يهدي الله بك 
رج�ال خري لك م�ن حمر النعم، وال�دال عل الخري 
كفاعل�ه، وبذلك تنال األجر مرت�ن، وما أروع أن 

يكون رمضانك رمضانن بل رمضانات عديدة.

الهوامش
)1( التحرير والتنوير، ابن عاشور: 153/2

)2( أيرس التفاسري، أبو بكر الجزائري: 80/1
)3( الكشاف، الزمخرشي: 162/1

)4( رواه النسائي عن معاذ -ريض الله عنه-.
)5( التحرير والتنوير، ابن عاشور: 158/2

)6( رواه أهل السنن بسند صحيح
)7( رواه الرتمذي عن أنس -ريض الله عنه-.

علمني شهر رمضان

ابراهيم محمد صديق 

م�ن قب�ل ش�هور ونح�ن نتمت�م بذك�ر 
رمض�ان، َنُع�دُّ األي�ام والدقائ�ق، نرتقب 
يوميًّا دخول الش�هر؛ لنبدأ رحلة جديدة؛ 

رحلًة مع شهر رمضان.
ها ه�و رمض�ان الخري والن�ور، رمضان 

العطر والطهر، رمضان الصالة والذكر.
يدخ�ل رمض�ان فتغ�رد امل�آذن بأع�ذب 
األلحان، وتش�دو البالبل )أئمة الرتاويح( 
بأجم�ل األصوات، ولنئ كن�ا نعيش يف كل 
الش�هور للحي�اة، فإننا نعي�ش الحياة يف 
رمضان، ولنئ كانت كل الش�هور للجسد، 

فهذا الشهر للروح.
رمض�ان الذي ينظر من كوَِّته، يرى ظالالً 

وأفناًنا، وُرًبى وِجناًنا.
ويف  الذك�ر،  حلق�ات  يف  أراه  رمض�ان، 
صف�وف املصل�ن، يف ش�ال الطفلة وهي 
تلفه عل رأسها ويصل إىل رجلها، يف كوب 
القهوة وب�ن أطباق الفط�ور، يف جموع 
املصلن وبن غمغمات العابرين، رمضان 
املدف�ع وص�وت األطف�ال من بعي�د وهم 
يقولون: أَذَّن، ويطريون إىل الس�فرة كما 

الحمائم تطري إىل أعشاشها.
، ويفيض  رمض�ان يضوع بعَب�ق الُح�بِّ
بريح�ان ال�ود، ورسع�ان م�ا ينقيض، ال 
نجده حت�ى نفقده، وال ي�كاد يبدأ حتى 

ينتهي.
هذا رمضان ش�هر الُحب، ش�هٌر تنضوي 
في�ه كل أرسار الحي�اة، وك�م علَّمنا هذا 
الش�هر م�ن أرساٍر وأرسار! ش�هر علمنا 
الح�ب، علمن�ا ال�ود، علمنا كيف نغس�ل 
قلوبنا بماء زم�زم، ونجمل أفواهنا بَحال 

التمر، وال زال هذا الشهر يعلمنا الكثري.
به�ا،  يلت�زم  وال  الصل�وات  يضيِّ�ع  كان 
وخاّص�ة الفج�ر؛ كان ي�رى أنه�ا ثقيلة 
كالجب�ال، وأن لذة نومه ليس�ت إال يف تلك 
الدقائ�ق فقط، يأتي رمض�ان ليتغري هذا 
اإلنس�ان، يتب�دد هذا الوه�م، يتحول هذا 
الفتور إىل نش�اط؛ ف�رتاه يف الصف األول 

كل يوم!

إنه�ا مدرس�ة الصي�ام، وهك�ذا رمضان 
يعلمنا.

• كان »بك�ت« الدخ�ان ال يف�ارق جيبه، 
يهرب من مشكالت الحياة وضغط الواقع 
إىل نْفثة مسمومة ُيدخلها يف جوفه ويلوث 
به�ا جمال الحياة، يأت�ي رمضان فيتغري 
كل يشء؛ ُيمسك عن التدخن أربع عرشة 
س�اعة، والكثري منهم ش�د عزيمته فرتك 

الدخان، هكذا رمضان يعلمنا.
ح  • كان يج�د الوق�َت ألصحاب�ه، وتصفُّ
مواق�ع التواص�ل، والجلوس م�ع األوالد، 
ومتابعات املباريات، إال أنه يتعذر بضيقه 
عند ق�راءة الق�رآن! كان ال يعرف طريق 
املصح�ف طيل�ة الع�ام، ويأت�ي رمضان 
فيهت�دي إلي�ه، يكتش�ف أرساره، ويلَت�ذُّ 
بمعانيه، يلت�زم بقراءته كل يوم، ويتزود 

منه يف كل حن، وهكذا رمضان يعلمنا.
ال  به�ا،  يميًن�ا وش�ماالً  يتماي�ل  كان   •
يس�تطيع أن ين�ام دون أن يس�د أذني�ه 
بالسماعات ويس�تمع إىل مغنيه املفضل، 
ال تفوت�ه أي�ة أغني�ة جدي�دة، وينتظ�ر 
بف�ارغ الص�رب آخ�ر »ألب�وم«، ولكن ما 
أن أت�ى رمض�ان حت�ى ب�دأ يتع�رف عل 
الق�رآن، ووج�د فيه ما أبع�ده عن الغناء 
وأهله، كان أعلَ�َم الناس باألغاني، وصار 
أجَهَل الناس به�ا، وأبعد الناس عنها، إنه 

رمضان يعلمنا.
• يجلس لينه�ش لحوم إخوان�ه، ال يكاد 
يسلم منه أحد، وحتى أصدقاؤه يتهربون 
من�ه؛ فق�د ُع�رف بالطع�ن يف الظهر، ال 
يجلس مجلًسا ويقوم منه إال وقد نال من 
الكثري، ولكن جاء رمضان فغريه؛ أمسك 
لسانه، وحفظ إخوانه، كلما هّم بالِغيبة، 
تذّكر ))ُرّب صائٍم ليس له ِمن صيامه إال 

الجوع((، وال يزال رمضان يعلمنا.
• كان ضعي�ف اإلنتاجي�ة، ي�رى نفس�ه 
صفرًا عل الشمال دائًما.. يف رمضان صام 
ثالثن يوًما، صّل كل الصلوات، ما تخلف 
عن الرتاويح، َتصدَّق؛ إنجازات يصفق لها 
الك�ون، ويهتف لها املج�د، وهكذا يعلمنا 

رمضان.

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 645/ب/2017
التاريخ 2017/5/31

اىل املنفذ عليه 
املدين /موفق نعمة سلمان

العنوان/مجهول محل االقامة
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من كت�اب تنفيذ 
املرق�م 2017/73 يف 2015/5/28  املن�اذرة 
واش�عار املختار حاكم محمد الغزي يف الحرية 
واملجلس املحيل جاسم حسن يف ناحية الحرية 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤقت  او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
التنفي�ذ الكوف�ة خ�الل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دا من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الكوفة
30/ب2017/1 فيث 2017/3/19

املنفذ العدل
عقيل فضل عباس

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية

رقم االضبارة : 65/ت/2017
التاريخ 2017/6/5

اىل املنفذ عليه /نسوم مريي يوسف
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل مذكرة 
االخبار بالتنفيذ املبلغة بموجب كتاب مديرية 
تنفي�ذ الكوفة املرقم 65/ت/2017 واش�عار 
مخت�ار املنطقة املرف�ق يف كتاب مركز رشطة 

التحرير املرقم 3113/14 يف 2017/4/20 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤقت  او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
التنفي�ذ العباس�ية خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دا من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة ب�داءة الكوف�ة املرق�م 442/
ب/2016 يف 2016/10/31 الق�ايض بال�زام 
باملدع�ي عليها املدينة نس�وم مريي يوس�ف 
بتاديته�ا  للدائ�ن ع�يل كاظ�م عب�ود مبلغ�ا 
مقداره سبعة عرشة مليون وخمسمائة الف 
دينار الناش�ئ عن وصوالت االمانة املؤرخة يف 
وتحميله�ا   2015/12/10 و   2015/1/10
املصاريف والرس�وم وبضمنها اجور محاماة 
وكي�ال املدع�ي املحامي�ات اس�عد القري�يش  
وعامر العام�ري مبلغا مقداره وخمس�مائة 
ال�ف دين�ار مناصف�ة بينه�م وص�در الحكم 
اس�تنادا الح�كام امل�واد 25. 67. 118 اثب�ات 
 203 185و 166و 162و 161و 159و 156و

املرافعات و 63 معدلة

اعالن جريدة
اىل /الرشيك صالح عيل صالح

اقت�ى... حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت 
/ش�ارع خريس�ان وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عل قيام رشيكك السيد ) حسن 
عيل صالح( بالبناء عل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة )302/1( مقاطعة )25 
ثعيل�ب(  لغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

اعالن جريدة
اىل /الرشي�ك نظيمة محمد عل�وان –كوثر 
محمد علوان –س�ليمة علوان حسن –عيل 
محمد علوان –قاس�م محمد علوان-حيدر 
محمد علوان –حاتم محمد علوان –باس�م 

محمد علوان
اقت�ى... حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت 
/ش�ارع خريس�ان وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة عل قيام رشيكك الس�يد ) زينب 
محمد علوان( بالبناء عل حصته املش�اعة 
يف القطعة املرقمة )3/145( مقاطعة )66 
الخ�اص الرشقية(  لغرض تس�ليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

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

مجلس القضاء االعل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

)الهيئة االصلية (
العدد 223/ه� س/2017

التاريخ 2017/6/7
اعالن

اىل املستانف عليها هيفاء ثامر ضاري
لوق�وع االس�تئناف ع�ل الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 478/ب2017/2 واملنظورة امام 
هذه الهيئة والتي حدد فيها موعد املرافعة 
يوم 2017/6/15 وملجهولية محل اقامتها 
مرك�ز  يف  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
رشطة التحرير واشعار املختار تقرر تبليغ 
املس�تانف عليه�ا هيفاء ثام�ر ضاري عل 
موعد املرافعة اعاله يف صحيفتن محليتن 
ويف حال�ة عدم الحضور س�تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا 
القايض
عبود هادي عنقود

محكمة بداءة البرصة
العدد 1561/ب/2012

التاريخ 2017/6/4
اعالن

اىل املدعي –سامية غضبان عبد الكريم
املدعى عليه /كاظم ورواء وشكرية وكاظمية 

وميساء وهيفاء اوالد غضبان عبد الكريم
تبيع محكم�ة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 
698 السيف وماسحته 258.68م2 وهو عبارة 
عن دار قديمة جدا تقع يف منطقة السيف ويف 
مرك�ز س�وق البرصة مقاب�ل القس�م البلدي 
مف�رزة منه ثالثة محالت تجارية بصورة غري 
رسمية وان الدار تحوي ثالث غرف نوم وهول 
وانه�ا متخذة  كمخزن درج�ة عمرانه قديمة 
البن�اء م�ن الطابوق ومس�قفة بالش�يلمان 
الع�كادة والجن�دل وان املحل�ن م�ن املحالت 
الثالث مش�غولن من قبل مستاجر اخر فمن 
ل�ه رغبه بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع 
دف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املق�درة البالغ�ة اربعمائ�ة وع�رشة 
مالين دينار وستجري املزايدة الساعة الثانية 
عرش من ظهر اليوم الثالثون ليوم التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة كنعان
العدد 59/ب/2017
التاريخ 2017/6/6

اىل املدعى عليه /احمد ظاهر نصيف 
اعالن

بن�اءا عل الدع�وى املرقم�ة اع�اله واملقامة 
ام�ام ه�ذه املحكمة م�ن قبل املدع�ي محمد 
يونس حميد ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
اب�و خميس واش�عار مخت�ار منطق�ة قرية 
عنيب�ة يف ناحية بهرز واملؤيد من قبل املجلس 
املحيل لناحي�ة بهرز بتاري�خ 2017/6/4 لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن يوميتن 
محليت�ن للحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 2017/6/14 وعن�د ع�دم الحض�ور او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل سلمان ابراهيم

اعالن
بناء عل الطلب املقدم من الس�يد ) عمر ايوب 
دعي�ج ( الذي يطلب فيه تبديل اس�مه املجرد 
من عمر اىل عمار فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املدي�ري خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام املادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
العامة

مجلس القضاء االعل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 27/ب/2017

التاريخ 2017/5/30
اعالن

اىل املدعى عليهم / 1-دالل صالح ال ابراهيم 
2-عب�د الرحم�ن عبد العزي�ز ال ابراهيم 3- 
امينة يوس�ف عبد الل�ه ال ابراهيم 4-فضة 
يوس�ف عبد الله ال ابراهيم 5-مريم يعقوب 
يوس�ف ال ابراهي�م 6- عب�د الل�ه يعق�وب 

يوسف ال ابراهيم
اقام املدعي عبود عبد الرحمن غلوم الدعوى 
البدائي�ة بالع�دد 27/ب/2017 ام�ام هذه 
املحكمة يطلب فيها تثبيت حق املغارس�ة له 
يف نص�ف العقارات املرقمة 3/456و3/457 
الوق�ت  اقامتك�م يف  م4 وملجهولي�ة مح�ل 
الحارض حس�ب كتاب مرك�ز رشطة البحار 
ورشح   2017/5/21 يف   3470 بالع�دد 
املجل�س املح�يل لناحي�ة البحار علي�ه تقرر 
تبليغكم نرشا بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور ام�ام  ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة صباح يوم 2017/6/21 ويف 
حال�ة عدم حضورك�م او ارس�ال من ينوب 
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض
احمد سعيد طعمة

مجلس القضاء االعل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 28/ب/2017

التاريخ 2017/5/30
اعالن

اىل املدعى عليهم / 1-دالل صالح ال ابراهيم 
2-عب�د الرحم�ن عبد العزي�ز ال ابراهيم 3- 
امينة يوس�ف عبد الل�ه ال ابراهيم 4-فضة 
يوس�ف عبد الله ال ابراهيم 5-مريم يعقوب 
يوس�ف ال ابراهي�م 6- عب�د الل�ه يعق�وب 

يوسف ال ابراهيم
اقام املدعي عبد الجبار حامد ياسن الدعوى 
البدائي�ة بالع�دد 28/ب/2017 ام�ام هذه 
املحكمة يطلب فيها تثبيت حق املغارس�ة له 
يف نصف العقارات املرقمة 3/450و3/480و 
3/442 م4 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م يف 
الوقت الحارض حس�ب كت�اب مركز رشطة 
البحار بالعدد 3469 يف 2017/5/21 ورشح 
املجل�س املح�يل لناحي�ة البحار علي�ه تقرر 
تبليغكم نرشا بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور ام�ام  ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة صباح يوم 2017/6/21 ويف 
حال�ة عدم حضورك�م او ارس�ال من ينوب 
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض
احمد سعيد طعمة
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النفط هيدد باالنسحاب واحتاد الكرة ينفي إلغاء الدوري املمتاز
        بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة العراقي، 
أن ما يش�اع ح�ول إلغاء ال�دوري أو اختصار 

املنافسة عىل ستة أندية، غري صحيح.
وق�ال رئي�س لجن�ة املس�ابقات ع�ي جبار، 
»املس�تقبل  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
العراقي«، إن »الش�ائعات ل�م تنقطع منذ أن 
أعلن�ا توقف الدوري من أج�ل إتاحة الفرصة 
للمنتخ�ب الوطن�ي« مؤك�دا أن »ال�دوري لن 
يلغى وسيستمر بذات الطريقة التي بدأنا بها 
املنافس�ة، ولجنة املس�ابقات ستصدر الئحة 
بمواعي�د املباري�ات املؤجل�ة قبل اس�تئناف 

الدوري«.
وأشار إىل أن »املوسم الحايل سينتهي يف العارش 
من ش�هر آب املقبل، وفق منهاج س�يصدره 
اتح�اد اللعب�ة« الفت�ا إىل أن »املوس�م املقب�ل 
سيقام عىل طريقة تقس�يم أندية الدوري إىل 
مجموعتني، يتأهل بطل كل مجموعة لخوض 
مباراة نهائي�ة لتحديد الفريق املتوج باللقب، 
ع�ىل أن ينطلق املوس�م املقبل بش�هر ترشين 

الثاني املقبل«.
يشار إىل أن األوساط الرياضية تكهنت بإلغاء 
الدوري أو لجوء االتحاد إىل اختصار املنافسة 

عىل األندية الست املنافسة عىل اللقب«.
وكان م�درب النف�ط العراقي، حس�ن أحمد، 
ق�د اكد أن فريقه سينس�حب من منافس�ات 
ال�دوري، يف حال صحة الترسيبات حول إلغاء 
الدوري، وإجراء بطول�ة مصغرة بني 6 أندية 

للمنافسة عىل اللقب.
وقال أحم�د يف ترصيحات خاصة ملوقع كورة 
الريايض »قرارنا النهائي هو االنس�حاب من 
ال�دوري يف ح�ال تعرضن�ا للظل�م م�ن خالل 
مصادرة جهودنا التي بذلناها املوس�م الحايل 
، والترسيب�ات التي أعلنت عرب اإلعالم يف حال 
تم تطبيقها عىل أرض الواقع فيعني مصادرة 
الجه�ود الت�ي بذلته�ا إدارة الن�ادي والجهاز 

الفني والالعبني ، وأن اختصار املنافسة عىل6  
أندية فيه إجحاف لحق فريقنا«.

وأوض�ح أن فريق�ه تصدر ال�دوري لفرتة 23 
جول�ة، وهو األكثر تحقيق�ا لالنتصارات بني 

األندي�ة، حي�ث س�جل 19 انتص�ارا ، واألكثر 
تسجس�ال ب�� 54 هدف�ا، وأقله�م اس�تقباال 

لألهداف ب� 15 هدفا فقط .
وتاب�ع: » ه�ذه  األرقام تدلل ع�ىل أحقيتنا يف 

التتوي�ج باللقب ، وأن إلغ�اء الدوري أو تغيري 
األلية قد تلحق الظلم بفريقنا«.

وش�دد عىل أن النفط اعتمد هذا املوس�م عىل 
الالعبني الش�باب، ولم يتعاقد مع أي محرتف 
أجنبي، وصدر العبني اثنني للمنتخب الوطني، 
ومثلهم�ا ملنتخب الش�باب، وخمس�ة العبني 

للمنتخب األوملبي.
واختت�م ترصيحاته ، قائ�ال: » فريقنا خطط 
للموسم بش�كل صحيح ، وكنا عالمة مميزة 

وال نقبل أن يصادر اللقب بهذه الطريقة«.
كم�ا أرس�لت ثالثة أندي�ة خطابات رس�مية 
إىل لجنة املس�ابقات يف اتحاد الك�رة العراقي 
ترفض من خاللها خوض أي مباراة يف الدوري 

دون االنتهاء من املباريات املؤجلة.
ونقلت مواقع رياضية ع�ن مقرب من اتحاد 
الك�رة الق�ول« إن أندي�ة النف�ط والرشط�ة 
ونفط الوس�ط تقدمت بخطابات رس�مية إىل 
اتحاد الكرة ولجنة املسابقات رافضة خوض 
أي مب�اراة يف الدوري إال بع�د إقامة املباريات 

املؤجلة ألندية القوة الجوية والزوراء«.
وبني ان » قرار االندية الثالثة جاء وفق قناعة 
تل�ك االندية ب�أن االدوار االخرية م�ن الدوري 
تعد مباريات حس�م ومهمة ويجب ان تحسم 
املباري�ات املؤجلة ، الن بع�ض االندية عندما 
يتح�دد موقفه�ا يف الئحة الدوري س�يضعف 
اندفاعه�ا وبالت�ايل س�يفقد ال�دوري عنرص 

العدالة واملساواة بني االندية«.
الت�ي خرج�ت  الترسيب�ات   « أن  اىل  واش�ار 
للجماهري واألندية بشان نية االتحاد يف هبوط 
أندي�ة املؤخ�رة إىل الدرج�ة األدن�ى س�تكون 
عامال سلبيا مؤثرا عىل الدوري ونتائج بعض 
االندية، الفتا إىل أن لجنة املس�ابقات مطالبة 

بتحديد مواعيد املؤجالت«.
يش�ار إىل أن الق�وة الجوية يمل�ك 6 مباريات 
مؤجلة يف ال�دوري إىل جانب مباراتني للزوراء 
نتيجة مش�اركتهما يف بطول�ة كأس االتحاد 

اآلسيوي.

ثالثة أندية ترفض خوض مباريات الدوري الكروي قبل انتهاء املؤجالت

نفط الوسط يتعاقد مع »3« حمرتفني أفارقة
              بغداد/ المستقبل العراقي

أنه�ت إدارة ن�ادي نف�ط الوس�ط اتفاقه�ا 
بش�كل نهائي م�ع 3 العبي�ن محترفين من 
القارة اإلفريقية للمش�اركة مع الفريق في 
بطول�ة األندي�ة العربية التي س�تنطلق في 
مص�ر خ�الل الفترة م�ن 21 يولي�و/ تموز 

وحتى 5 أغسطس / أب المقبل.

وقال عض�و الهيئة اإلدارية بنفط الوس�ط 
فراس بحر العلوم في تصريحات لكورة” إن 
اإلدارة أكملت اتفاقها مع 3 العبين لاللتحاق 

بالفريق قبل بطولة األندية العربية.
وأش�ار إل�ى أن الالعبين الثالث�ة هم مدافع 
مصري ومهاجم م�ن تنزانيا وصانع ألعاب 
من مال�ي، مؤكدا أن الثالثي على مس�توى 
عاٍل وسيش�كل إضافة حقيقية لنادي نفط 

الوسط.
بمعس�كر  س�يلتحق  الثالث�ي  أن  وأوض�ح 
الفريق في مصر الذي س�ينطلق في العاشر 
من يوليو / تموز المقبل، مشيرا إلى أن هذا 
المعس�كر يمثل فرصة طيبة للجهاز الفني 
بقي�ادة هاتف ش�مران من أجل االس�تعداد 

للبطولة.
وأوضح بحر العل�وم أن هناك اتصاالت مع 

العبي�ن محليي�ن م�ن أجل ضمه�م للفريق 
ليك�ون نفط الوس�ط جاهًزا بش�كل نهائي 

لمنافسات بطولة األندية العربية.
يش�ار إلى أن نفط الوسط قد تعاقد مؤخرا 

مع المدرب هاتف شمران لقيادة 
عل�ي  ويس�اعده  الفري�ق 
هاشم وهادي جابر مدربا 

لحراس المرمى.

ريال مدريد يلجأ للكالتشيو بعد انسحابه من مفاوضات دي خيا وكورتوا

رسميًا: أليجري جيدد تعاقده مع يوفنتوس

ليفربول يضع خطة بديلة حتسبًا لفشل صفقة صالح

              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه مسئولو نادي ريال مدريد اإلسباني، اهتمامهم 
بتدعيم حراس�ة مرمى الفريق، إلى اإليطالي الشاب 
جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيه سي ميالن.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن إدارة 
الن�ادي الملكي قررت االنس�حاب م�ن المفاوضات 

للتعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشس�تر 
يونايتد، وكذلك البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى 

تشيلسي بطل الدوري اإلنجليزي.
وأضاف�ت أن ري�ال مدري�د ب�ات مهتًما ف�ي الوقت 
الحالي بضم دوناروما، خاصة أن الحارس اإليطالي 
الش�اب رفض عرًضا م�ن إدارة ناديه ميالن لتجديد 
تعاقده لمدة خمس�ة مواس�م، علًما بأن تعاقده مع 

الروسونيري ينتهي في صيف العام المقبل.وذكرت 
الصحيفة، أن الحارس اإليطالي الش�اب دوناروما، 
أكد لبعض وسائل اإلعالم في بالده أنه لن ينتقل إلى 

صف�وف يوفنتوس، ولكن وكي�ل أعماله 
الش�هير مين�و راي�وال، ين�ذر بتحويل 

وجهته لالنتق�ال إلى صفوف ريال 
مدريد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

مدد ماس�يميليانو أليجري، المدير الفني لفري�ق يوفنتوس اإليطالي، عقده مع 
السيدة العجوز، حتى حزيران/يونيو 2020، حسبما أفاد النادي امس األربعاء.
ويعتق�د أن العق�د الجدي�د ألليجري يتضمن زي�ادة راتبه إل�ى 7.5 مليون يورو 
للموس�م الواحد.وتولى أليجري )49 عاما( تدري�ب الفريق اإليطالي في 2014، 
خلف�ا للمدرب أنطونيو كونتي.وكان مقررا أن ينتهي عقد أليجري مع الفريق في 

2018، لك�ن يوفنتوس مدد العقد إلى 2020، بعدما ق�اد أليجري الفريق في 
الموس�م المنقضي إلى الفوز بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي، 

كما توج مع الفريق بثنائية الدوري والكأس المحليين في ثالثة مواسم متتالية 
)رقم قياسي( .وأنهى أليجري موسمه الثالث مع فريق السيدة العجوز بالهزيمة 1 / 

4 أمام ريال مدريد اإلس�باني يوم السبت الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، كما 
سبق له خسارة المباراة النهائية للبطولة نفسها في 2015 أمام برشلونة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع نادي ليفربول اإلنجليزي خطة بديلة في حال فشل التعاقد مع الدولي المصري 
محم�د ص�الح، العب روم�ا اإليطالي، وذل�ك بالتعاقد م�ع جالس�ون مارتينيز من 
س�بورتنج لش�بونة البرتغالي.وترددت أنباء س�ابقة تفيد باقتراب الفرعون من 
االنضمام لقلع�ة “أنفيلد” بصفقة تتراوح بين 40 إلى 45 مليون يورو وراتب 
سنوي يصل إلى 4 ماليين يورو، وبعد إضافة الحوافز يصل إلى 5 
ماليين.وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أّن ليفربول قّدم 
عرًض�ا لروما من أجل ضم صالح بمبلغ 28 مليون إس�ترليني 
إال أّن الجيالروس�ي يرفض التخلي عن النجم المصري ولكن 
ال تزال المفاوضات جارية.وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز 
وض�ع مارتينيز كحل بديل في حال ل�م تتم مفاوضات ضم 
محمد صالح، إال أن قيمة فس�خ عقد البرتغالي تصل إلى 50 
ملي�ون إس�ترليني ولن يدفع الري�دز هذا المبلغ لض�م صاحب ال� 

22 عاًما.وأوضح�ت الصحيف�ة أّن البرازيلي دوجالس كوس�تا، العب بايرن ميونيخ 
األلماني، قد يكون أحد الخيارات المقترحة ليكون بديال لمحمد صالح.

أمانة بغداد يمنح الثالثي املحرتف إجازة

فرصة أمام كريستيانو رونالدو 
الحتالل مكان بوجبا

راشفورد يدعم مورينيو
لضم موراتا

             بغداد/ المستقبل العراقي

منح الجهاز الفني لفريق نادي أمانة بغداد العراقي 
بقي�ادة أحمد خل�ف الثالثي المحترف ف�ي الفريق 
إجازة حتى يوم 20 يونيو/حزيران الجاري، بسبب 

توقف منافسات الدوري.
وق�ال خل�ف في تصريح�ات اطلع�ت عليها 
“المستقبل العراقي”، “الجهاز الفني قرر 
بالتشاور مع إدارة النادي أن يمنح الثالثي 
البوركيني علي رابو والنيجيريين أكاتشو 
أكوري، ورزاق أكاني، إجازة لغرض زيارة 

عائالته�م ومن ث�م االلتح�اق بالتدريب�ات يوم 20 
يونيو /حزيران الجاري”.

وأش�ار خلف إلى أن عدم وضوح الئحة مس�ابقات 
الدوري المحلي أضعفت اندفاع األندية وقللت رغبة 

الالعبين ما دفعنا لمنح المحترفين إجازة”
وأض�اف: “لجنة المس�ابقات أك�دت أن الدوري لن 
يلغ�ى وبالتالي نحن كأندية نطالب بجدول متكامل 
لجمي�ع المباري�ات المتبقي�ة كي نس�تطيع إعادة 
تأهيل الفريق وإعداد الالعبين للمنافسات مجددا”.

يش�ار إلى أن أمانة بغداد يحتل المركز الس�ابع في 
ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

              المستقبل العراقي/متابعة

تس�عى أندية فرنس�ية وإنجليزية وصينية للتعاقد مع البرتغالي كريس�تيانو 
رونال�دو، هداف ريال مدريد التاريخي، بصفقة خيالية قد تعيده للقب األغلى 
في تاريخ اللعبة.وساهم كريستيانو رونالدو في تتويج فريقه بدوري أبطال 
أوروب�ا ثالث مرات في آخر 4 مواس�م، كما حصل عل�ى جائزة أفضل العب 
ف�ي العالم 4 مرات كثاني أكثر العب حصًدا للجائزة بعد األرجنتيني ليونيل 
ميس�ي، ه�داف برش�لونة التاريخ�ي )5 مرات(وذكرت صحيف�ة “أبوال” 
البرتغالية أّن أندية موناكو وباريس سان جيرمان من فرنسا ومانشستر 
يونايتد من إنجلترا باإلضاف�ة ألندية بالدوري الصيني ترغب في التعاقد 
مع صاروخ ماديرا بصفقة تصل إلى 180 مليون يورو ليعود أغلى العب 
في العالم.وانضم كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة 
بلغت 94 مليون يورو قادًما من مانشستر يونايتد، كما أّنه جدد عقده مع 
النادي الملكي لينتهي عقده في 2021.ويعتبر بول بوجبا العب وس�ط 
مانشس�تر يونايتد أغلى العب في العالم حالًيا، بعدما انتقل للش�ياطين 
الحم�ر الصيف الماضي قادًما من يوفنت�وس اإليطالي في صفقة بلغت 

105 ماليين يورو.

              المستقبل العراقي/متابعة

دّع�م ماركوس راش�فورد، العب مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، مفاوض�ات البرتغالي 
جوزيه مورينيو، المدير الفني للش�ياطين الحمر، مع ريال مدريد اإلس�باني لضم مهاجم 

الملكي، ألفارو موراتا.
وس�جل موراتا 20 هدًفا هذا الموسم في 43 مباراة لعبها هذا الموسم شارك في معظمها 
كبدي�ل، بع�د عودت�ه لصفوف ري�ال مدريد مطلع الموس�م الج�اري بعد موس�مين داخل 

يوفنتوس حصد فيهما الثنائية المحلية مرتين.
وقال راش�فورد في تصريحات لش�بكة “س�كاي س�بورتس” نقلتها صحيف�ة “ذا صن” 
البريطانية: “الفرق الكبيرة دائًما تس�تهدف األس�ماء الكبيرة، وكل العب س�يأتي لمسرح 
األحالم ليس�اعدنا على تحقيق البطوالت مرحًبا به”.وحول كيفية حجز مركز أساسي في 
حال انضمام موراتا، أوضح راشفورد: “التنافس مع مهاجمين من طراز رفيع يساهم في 
تحقي�ق النجاح”.ويعاني موراتا من قلة الدقائق التي يلعبها في صفوف النادي الملكي هذا 

الموسم على حساب الفرنسي كريم بنزيمة، وتسعى أندية ميالن وتشيلسي للتعاقد معه.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن ال�رازي م�ن أوائ�ل الذي�ن أش�اروا إىل الجراحة 

التجميلية كفرع من فروع الجراحة.
أن أول م�ن أش�اروا إىل تفتي�ت الحىص يف املثانة ه�م األطباء 

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

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

سكة حديد إىل ارتفاع مرت واحد.
* ه�ل تعلم أن القل�ب يدق يف الدقيقة م�ن 60 � 80 مرة و يف 

العام الواحد يدق 40 مليون مرة.
ه�ل تعل�م أن زرقاء اليمام�ة كانت تبرص اليشء من مس�رة 

ثالثة أيام.
أن أطول الحيوانات و أرسعها و أطولها عنقاً هي الزرافة.

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

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

عبارة عن 9461 بليون كيلو مرت.

مناس�بة مهمة للتعبر عن قدراتك ومواهبك 
املمي�زة، وهذا س�يفاجىء بعضهم عىل نحو 
غ�ر مس�بوق. إذا كنت إىل جان�ب الرشيك يف 
األوق�ات الصعب�ة، فإنك س�تجده إىل جانبك 
عن�د أول اختب�ار. مع اق�رتاب فصل الصيف 

يصبح الطقس جميالً وممتعاً

تعيش توتراً هذا اليوم وتأس�ف لعدم تجاوب 
م�ن قبل بعض املتعاونني. ق�د تحول ظروف 
خارجة عن إرادتك من لقاء بعض األشخاص 
أو الجماع�ات الت�ي تس�عى إليه�ا. عليك أن 
تفكر بعقل�ك ال بقلبك فقط تج�اه الرشيك، 

وتالياً منحه هامشاً أكرب للتعبر عن آرائه. 

عناوين مهمة وكب�رة للمرحلة املقبلة، لكّن 
اإلنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فال تترّسع 
حت�ى ال تدفع الثم�ن. الوض�ع العاطفي قد 
يش�هد جداالً وخالفاً، ال يلبث أن يزول، حيث 
تكون األجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك 

املفاجآت. أقصد أقرب مكتبة

ق�د تزعج�ك األج�واء ه�ذا الي�وم ويخّي�ب 
ظّن�ك. تتمتع بصفات جّي�دة تضعك يف خانة 
الناجح�ني، وهذا يرفع رصيدك ويجعلك أكثر 
اس�تقطاباً من اآلخرين. تنجذب إىل ش�خص 
ناض�ج تعتربه مرجعاً ل�ك، وتثر عالقتك به 

بعض الحساسيات.

محطة حاس�مة ومهمة يف مسرتك العملية، 
وهذا س�يحّدد إىل حّد كبر مس�تقبلك املهني 
وظروف تطويره. استقرار وثبات يف العالقة 
بالرشيك، م�رده التنس�يق املتواصل وتبادل 
اآلراء يف ش�تى املواضيع بينكما وضع سقف 

محدد لكل ما من شأنه

ال تغامر وحذار املواجهات ومخالفة القوانني، 
فقد تخرس أو تفش�ل. كن ذكّي�اً واخرت يوماً 
جّي�داً. قد يعتقد الحبي�ب أّن كالمك ال يوحي 
بالثق�ة، فتحتّد وتغضب وتص�ّب نار غضبك 
عش�وائيًّا علي�ه. اس�تعد مل�رشوع ترفيه�ي 

يطرحه أحد االوالد

تب�ذل جهوداً كب�رة لتحقيق أهداف�ك، وهذا 
يع�ود علي�ك بالفائ�دة يف املج�االت املادي�ة 
واملعنوية كافة. بعض ترّصفات الرشيك تثر 
حفيظتك، لكنه يقوم بهذه الترصفات للفت 
انتباهك. الوقت مناسب والظروف تسمح لك 

بالتخطيط ملرشوع ريايض

ق�د تك�ون بع�ض تفاصي�ل املرحل�ة املقبلة 
س�بباً يف عدم إتمام صفقة مهمة، فحاول أن 
تتغاىض عن التفاصيل الصغرة. بصيص من 
األمل بعد سلس�لة من الغي�وم الداكنة، وهذا 
سببه العناد والتسلّط، فكن حذراً. إقض عىل 

الخمول

ح�اول تنظيم أولوياتك يف العمل، فهذا يفيدك 
كثراً ويسّهل مهمتك أكثر مما كنت تتصور. 
ح�اول أن تتق�رّب أكث�ر م�ن الرشي�ك، فهذا 
س�ريح الجميع ويمنحك مزيداً من التفاؤل 
للمستقبل. كما عليك واجبات يف العمل، عليك 

أيضاً واجبات تجاه صحتك.

ال تتالع�ب بأعص�اب اآلخري�ن، ألن ذل�ك قد 
يرتك انعكاسات سلبية عىل عالقتك بالزمالء. 
حس�ن الترصف م�ع الرشيك ي�رتك ارتياحاً 
عن�ده، وس�يخلق مزيداً من األج�واء الجّيدة 
بني الطرفني. ضع روزنامة واضحة ملفكرتك 

الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.

إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد ال تورط 
نفس�ك يف مآزق وتجنب الرصاعات واملواقف 
املحرج�ة. تب�دو يف أحس�ن ح�ال وتعي�ش 
انس�جاماً م�ع الرشي�ك. قد تتع�رّف إىل حّب 
حياتك، إذا كن�ت خالياً. ال ينفع الندم بعد أن 

تكون قد تماديت يف إهمال صحتك

م�ن األفضل ل�ك ع�دم الذه�اب يف مغامرات 
تجاري�ة جدي�دة أو الت�زام بع�ض العقود. ال 
توّق�ع أوراقاً ومس�تندات مهّمة وأساس�ية. 
قم باملطل�وب إلنقاذ ماء الوج�ه إذا تعرّضت 
النتقاد. تسر ش�ؤونك العاطفية عىل أحسن 
وجه، فتتلقى هدية أو تعرف لقاًء استثنائياً.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
نص�ف كيلو لحمة رشائح – ملح - فلفل أس�ود 

- زيت
الصوص:

1 حبة بصل مفروم - 2 فصوص ثوم مهروس - 
بع كوب مرشوم مفروم - كوب ونصف مرشوم 
رشائ�ح - 1 ك�وب ش�وربة »مرق�ة« -  1 كوب 

كريمة طبخ - ربع كوب زيت
طريقة التحضر:

تتبل رشائح اللحم بامللح والفلفل األسود، وتدق 
بمطرقة اللحم.

يوضع الزيت يف مقالة عىل النار حتى يسخن.
توض�ع رشائح اللح�م يف املقالة، وت�رتك لتحمر 

قليالً.
تقلب عىل الجانبني حتى تحمر وتبدأ يف النضج، 

ثم ترفع جانباً.
يف نف�س املقالة .. يوض�ع الزيت ويض�اف إليه 

البصل.
يقل�ب البصل حتى يذبل، ثم يض�اف إليه الثوم، 

ويقلب حتى يصفر.
يضاف املرشوم الرشائح واملفروم، ويقلب حتى 

يتشوح ويكتسب لون البصل.
تضاف الكريمة والش�وربة، وتقل�ب جيداً حتى 

تثقل قليالً.
يتبل الخليط بامللح والفلفل األسود، وتقلب مرة 

أخرى.
توضع رشائح اللحم يف الصوص، وترتك ملدة 10 

دقائق.
توضع يف الطبق، ويصب فوقها الصوص.

تقدم ساخنة مع األرز األبيض.

»أالنتيم«.. روبوت رويس يف كأس العالـم
ط�ور الباحثون ال�روس الروبوت »أالنتي�م« املخصص لحماية ومس�اعدة 
املش�جعني يف كأس العال�م ع�ام 2018..ون�رش رشي�ط فيدي�و يظهر فيه 
الروبوت، وهو يقدم رس�الة طمأنة إىل عش�اق الرياض�ة، الذين يخططون 
للس�فر إىل روس�يا، يف موندي�ال 2018.وق�ال الباحثون يف معهد موس�كو 
التكنولوجي )MTI(، إن الروبوت الذي يبلغ طوله 1.22 مرت، يمكنه كش�ف 
املش�اعر البرشية، واالتصال بالرشطة عند التنبؤ بوجود سلوك عدواني، ال 
يمكنه حل�ه عرب »املحادثة الدبلوماس�ية«.وُقدم الروب�وت »أالنتيم« بعد 3 
أشهر من نرش قناة »بي بي يس«، لفيلم وثائقي أثار املخاوف لدى مشجعي 
ك�رة الق�دم، من القدوم إىل روس�يا لحض�ور مباري�ات كأس العالم..وقال 
الروبوت »أالنتيم« يف رشيط الفيديو: »قرأت عىل ش�بكة اإلنرتنت أن العديد 
م�ن املش�جعني الربيطانيني، متخوفون م�ن الحضور إىل روس�يا. ال يوجد 
ما يدعو للقلق، فأنا ش�خصيا س�أقوم بحمايتكم«..وذك�ر املصممون، أن 
الروب�وت »أالنتي�م« يتمتع بمواهب عديدة، بما يف ذلك مش�اهدة كرة القدم 
وتحلي�ل التكتي�كات، هذا ويجي�د اللغ�ة اإلنجليزية.وأوض�ح الباحثون أن 
الروبوت املطور يمكنه رصد الس�لوك العدواني لدى املش�جعني، كما يتميز 

بقدرته عىل إجراء محادثة هادفة، وحل النزاعات بطريقة دبلوماسية.

التلفزيونات يف غرف األطفال
قد تسبب السمنة

توص�ل علماء من جامعة لن�دن الربيطانية إىل أن وضع أجهزة التلفاز يف غرف 
نوم األطفال يؤثر س�لبا عىل صحتهم وقد يؤدي إىل إصابتهم بالس�منة.ووفقا 
ملوقع بي بي يس فقد توصل العلماء إىل تلك النظرية بعد دراس�ات شملت نحو 
12 أل�ف طفل، حيث حرصوا عىل اختيار األطفال الذين يملكون أجهزة التلفاز 
يف غرفهم الخاصة، وخالل الدراسات التي امتدت 4 سنوات تقريبا، كان العلماء 
يسألون األهل عن املدة التي يقضيها األطفال يف غرفهم ملشاهدة التلفاز يوميا، 
كما قاموا بمراقبة الحالة الصحية لألطفال.وبعد انتهاء مدة الدراس�ات، تبني 
أن معدالت الس�منة لدى األطفال الذكور الذين كان�وا يملكون أجهزة تلفاز يف 
غرفهم ارتفعت بمقدار 20%، أما معدالت السمنة لدى الفتيات اللواتي احتوت 
غرفهن ع�ىل أجهزة تلفاز، فق�د ارتفعت لديهن بمقدار 30%.ويش�ر العلماء 
إىل أن تلك األرقام س�ببها أن األطفال الذي�ن تحتوي غرفهم عىل أجهزة التلفاز 
يقضون أوقاتا أكثر يف مش�اهدته، عوضا عن ممارس�ة النش�اطات الرياضية 

والحركية، األمر الذي يؤدي الرتفاع معدالت السمنة لديهم.

»هوم سبيكر«..متحدث منزيل ذكي
كش�فت رشك�ة أب�ل النقاب ع�ن جه�از متح�دث منزيل 
ذكي »هوم س�بيكر«، يتسم بمالمس�ة الواقع االفرتايض 
والخصوصية عىل اإلنرتنت، ويعد شكال من أشكال الذكاء 
االصطناعي يس�مى آلة التعلم.وجهاز »ه�وم بود«، الذي 
تم الكش�ف عنه االثن�ني، يماثل أجه�زة أنتجتها رشكات 

منافسة، بعضها موجود يف األسواق منذ سنوات.
وعىل غ�رار جه�ازي »أم�ازون أيك�و« و«غوغ�ل هوم«، 
س�يعمل »هوم بود« عىل تشغيل املوسيقى يف الوقت الذي 
يس�اعد فيه الناس أيض�ا عىل تدبر أم�ور حياتهم وإدارة 
منازلهم.وسيتم تنشيط برنامج املساعد الصوتي الرقمي 
»سري« للرد عىل طلبات الحصول عىل معلومات وغرها 

من أشكال املساعدة يف كافة أرجاء املنزل.
ويعد هذا أول جهاز جديد تنتجه أبل منذ دش�نت الرشكة 

ساعتها الذكية يف نيسان 2015.
وس�يتم بي�ع »ه�وم ب�ود« مقاب�ل 350 دوالر يف الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة وأسرتاليا، وذلك بدءا من ديسمرب 

املقبل.

1مدينة فلسطينية )مبعثرة( o اطول الخلفاء 
الراش�دين مدة يف الخالفة 2متش�ابهان o من 
يق�رع الطبل 3م�ن الزهور وينس�ب إليها من 
يحب نفس�ه o وقع 4نس�ور o دف�رت 5يطبخ 
o حس�م األم�ر 6ممثل جس�د ش�خصية عمر 
املختار o براد )باالنجليزية( 7دفن o دولة تقع 
 o فيها سدس مساحة اليابسة 8معظم اليشء
 o أجهزة للرتويح أيام الحر 9تقال عند الضجر

الشيخ الرئيس الطبيب الفيلسوف
10تقينا الربد والحر o طرف

1قلم o عتمة 2وجدك o خاف بشكل مفاجئ
3أش�هر رحال�ة عرب�ي 4جد س�يدنا يعقوب 
 o والد 5ضياع العقل والحكمة o عليه السالم
فقط )عامية( 6حركة فس�يولوجية ملقاومة 
املرض o من الفصيلة السنورية )معكوسة(

7إرج�ع إىل عقلك o جزيرة فرنس�ية يف البحر 
األبيض املتوسط )مبعثرة(

8مخادع o وسادات
9أول من قسم أيام األسبوع عىل سبعة أيام

10لنيل أقساط من الراحة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..ستيك بصوص املرشوم
امرأة تدفع السيارات وختفف رسعتها بمجفف الشعرطب

اكتس�بت س�يدة س�تينية بريطانية ش�هرة 
واس�عة ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
وذلك بعد أن انترشت صورها ومقاطع فيديو 
تظه�ر فيه�ا وهي تحم�ل مصفف الش�عر، 
وتوجهه إىل السيارة أمام منزلها لتخفف من 

رسعتها.
وحظي�ت جني بروكس )64 عام�ا( باهتمام 
كبر عىل وسائل اإلعالم، بعد أن نرشت شبكة 
بي بي يس اإلخبارية مقطع فيديو لها حظي 
بأكثر من 12 مليون مش�اهدة، وهي تحاول 
خداع السيارات التي تمر أمام منزلها، وجعل 
الس�ائقني يتوهم�ون بأنه�ا تحم�ل كام�را 

مراقبة، تش�به تلك املستخدمة عىل الطرقات 
الرسيعة.

ووفق�ا لصحيف�ة م�رور الربيطاني�ة، فإن 
بروكس تؤكد أن السائقني غالبا ما يخففون 
م�ن رسعتهم عندما يش�اهدونها وهي تقف 
يف الفن�اء األمام�ي ملنزله�ا، وتحمل مصفف 
الش�عر وهي توجهه إىل السيارات، معتقدين 

أنها تحمل كامرا مراقبة.
واستطاعت بروكس بهذه الطريقة البسيطة 
أن تحل مشكلة الرسعة عىل الطريق، وقدمت 
مثاال مميزا يف تعاون الجمهور مع السلطات 

املختصة يف منع وقوع الحوادث.

غوغل تطرح أحدث شاشاهتا الذكية

رس�ميا  غوغ�ل  رشك�ة  أطلق�ت 
 »Jamboard« شاش�ة  مبيع�ات 
املميزة، املصممة للعمل مع العديد 

من األجهزة الذكية.
ويف تعليقهم قال الخرباء يف غوغل: 
»الشاش�ة تأتي بقياس 55 بوصة 
وبدقة ع�رض 4K، صممت لتعمل 
كحاسب لوحي كبر الحجم، يمكن 
للرشكات الك�ربى ورجال األعمال 
االس�تفادة منها لعرض املشاريع 
أو الرس�ومات أو البيان�ات خ�الل 
االجتماع�ات أو املع�ارض، وه�ي 
تعمل باللمس ومزودة بمعالج من 

.»Nvidia Jetson TX1 نوع
وأشاروا إىل أن بإمكان مستخدمي 

األجهزة العامل�ة بنظامي ويندوز 
وiOS االس�تفادة من تلك الشاشة 
لع�رض الفيديوهات التي س�تبث 
أجهزته�م  م�ن  مب�ارشة  إليه�ا 
الذكي�ة. كما ت�م تزويد الشاش�ة 
بكام�را مخصص�ة لالتصال عرب 
 »USB « اإلنرتنت، ومنافذ من نوع
وصله�ا  م�ن  تمك�ن   »HDMI»و
م�ع لوح�ة مفاتي�ح أو أي أجهزة 

خارجية أخرى.
وطرحت الرشكة شاش�تها بسعر 
4999 دوالرا، يض�اف إليه�ا مبلغ 
600 دوالر س�نويا لق�اء الخدمات 
تقدمه�ا  الت�ي  والتقني�ة  الفني�ة 

غوغل ملستخدميها.
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مالحم البناء يف وزارة النفط عن املحكمة االحتادية العليا 
»سلطة القضاء«

إياس الساموك
الحلقة الخامسة

فاروق حمدي

من أوجد بوصلة الطريق ، ورس�م لوح�ات الداللة،نحو مدن الغد ، 
أرادنا أن نس�تثمرالحاضر باحسن مايكون من اجل مستقبل افضل لنا 
والجيالنا..فل�م يك�ن اختيارالخبير النفطي )الدول�ي _العراقي ( جبار 
علي حس�ين اللعيبي ) البص�ري (وزيرا للنفط العراق�ي ممثال لجيل) 
التكنوقراط( مصادفة بقدر ماهو تخطيط باتجاه السيد اللعيبي لتولي 
هذا الموقع بعد نجاحاته الباهرة التي حققها ابان ثمان س�نوات اعاد 
فيه�ا مؤسس�ة نفط الجنوب ف�ي البصرة منذ ع�ام 2003 وحتى عام 
2008 بكاف�ة تش�كيالتها ومواقعها واقس�امها وش�عبها  الى الحياة  
بكفاءة يش�هد له�ا البعيد قبل القري�ب ، 0قبل بدايات افالم الس�قوط 
..لتق�وم هذه التش�كيالت وخالل مدة ال تتعدى س�بعة اي�ام من انتاج 
اول )50( ال�ف برميل،وتتجاوز بهذا الرقم بعد اقل من ثالثين يوما الى 
)150( ال�ف برميل يوميا ،صع�ودا الى انتاج مليون وخمس�مائة الف 
برميل عند العام 2008وبهذا فان الرجل بحق استطاع ان يختزل الزمن 

،ويحرر ايدينا من الروتين، ويشيع االمل  بالمقبل لبناء الوطن .
لقد حقق جبار اللعيبي مدير عام نفط الجنوب س�ابقا ووزير نفط 
العراق حاليا طفرة كمية ونوعية على صعيد االنتاج النفطي من خالل 
المتابع�ة الدقيقة واالش�راف الميداني وحل المعوق�ات حيثما وجدت 
ومحاسبة المقصرين، وتش�جيع ومكافاة المتميزين، واالعتماد على 
الكف�اءات ،ووض�ع االختصاصات ف�ي مكانها المناس�ب، االمر الذي 
انعك�س ايجاب�ا ليس عل�ى الميدان النفط�ي ،وانما كذل�ك على مدينة 

البصرة ،وانعاش مايمكن انعاشه فيها .
ان وعي المس�ؤوليه وش�رف تحملها بصدق التوجهات ،كانت وما 
زالت تمثل العن�وان االبرز والعالمة الفارقة ،التي حطمت جدار الياس 
والتواكل ،وردمت مس�تنقع الس�لبيات ،لتنه�ض بالطاقات ،وتمنحها 
الفرص�ة المناس�بة، لتؤدي دوره�ا المط����لوب للنه�وض بالمهام 
الموكل�ة اليها كل ضمن موقعه فكان م�اكان من تنامي الخط البياني 
لالنتاج وتصاعد وتيرة العط�����اء االجود بفترات قياسية ، وبالتاكيد 
ماكانت هذه اللوحة المش�رقة لتخط نفس�ها لوال اس�تثمار الكفاءات 
لمواقعها وهذا االس�تثمار االمثل بشغل الكفاءات ميادين اختصاصها 

هو من جعل شمسنا اكثر اشراقا وبهجة تعطر حياتنا ..
اخي�را وليس اخ�را نقول حق�ا يبقى للكف�اءة حضوره�ا الفاعل 
وفعلها المتميز اذا ما اقترنت بال���روح الوطنية وتلك مس�الة عبرت 
عن نفس�ها في تنامي العطاء نحو مس�ارات صاع�دة نوعيا وكميا .. 
ولعل مانعيش�ه اليوم ومانلمس�ه من معطيات االنجازات على صعيد 
اغل�ب المؤسس�ات النفط�����ي�ة يؤش�ر وبدق�ة ال�دور الح��يوي 
للكف�اءات.. فألف تحي�ة للرجال الرجال الذين وضع�وا نهوض العراق 

في مقدمة اهتماماتهم .

يمثل عدم التدخل في اختصاصات العمل القضائي أو التجاوز على 
صالحياته، من أهم أس�س األنظمة الديمقراطية، وقد كّرس الدستور 
العراق�ي ه�ذا التوجه، م�ن خالل التأكي�د على الفصل بين الس�لطات 
الوارد ف�ي المادة )47( منه ونصها »تتكون الس�لطات االتحادية من 
الس�لطات التش�ريعية، والتنفيذية، والقضائية تمارس اختصاصاتها 
ومهماته�ا على أس�اس مبدأ الفصل بين الس�لطات«. وصادف صدور 
بع�ض القواني�ن وفيها نصوص تخالف الدس�تور من ه�ذا الموضع، 
الذي يع�ّد وفق المادة )13( منه القانون األس�مى ف�ي البالد وملزماً 
للس�لطات كاف�ة وال يجوز إصدار قانون يتع�ارض مع أحكامه. ومن 
هن�ا يأتي دور المحكم�ة االتحادية العليا في الفصل م�ن ذلك، بعدما 
ت�م الطعن بتلك القواني�ن من أي كان موقفه.وواح�دة من النصوص 
التش�ريعية التي ق�ررت المحكم�ة االتحادية العليا عدم دس�توريتها 
كونها تمس اس�تقاللية القضاء، هي الم�ادة )176/ أوالً( من قانون 
الكم�ارك رق�م )23( لس�نة 1984 التي نصت على )يم�ارس موظفو 
الكم�ارك لغرض تنفيذ هذا القانون س�لطة أعض�اء الضبط القضائي 
في حدود اختصاصهم وال يجوز إحالتهم على المحاكم بس�بب يتعلق 
بوظائفه�م إال ب�أذن م�ن الوزي�ر(. وكان ق�رار المحكم�ة االتحادية 
تضمن أكثر من س�ند حيث ان المادة تعدُّ تقييداً لصالحية القضاء في 
محاكم�ة المتهم ف�ي حال ارتكابه جريمة أثن�اء تأديته وظيفته، كما 
رأى الق�رار أنها تتعارض مع المادة )47( من الدس�تور وتخالف مبدأ 
توفي�ر الضمان�ات من خالل محاكم�ة عادلة، فضال ع�ن أنها تناقض 
الفقرتي�ن األولى والسادس�ة من الم�ادة )19( من الدس�تور، اللتين 
نصتا على اس�تقالل القضاء وعدم وجود سلطان عليه لغير القانون، 
وأحقي�ة الفرد بأن يعامل معاملة عادلة في االجراءات القضائية. وقد 
تناغم القرار القضائي الدستور مع توجهات مجلس النواب في إلغائه 
الفق�رة )ب( من المادة )136( الواردة ف�ي قانون أصول المحاكمات 
الجزائية التي كانت تش�ترط موافقة مرج�ع المتهم على إحالته على 
المحاكم�ة ف�ي حالة ارتكابه جريم�ة أثناء أو بس�بب تأديته واجبات 
وظيفته، حيث أكد العديد من المراقبين أن وجود تلك المادة كان سبباً 
في عدم محاس�بة المتهمين بهدر المال الع�ام على وجه الخصوص. 
لي�س هذا فق�ط، بل أصدرت المحكم�ة االتحادية العليا ق�راراً بالرقم 
)12/ اتحادي�ة/ 2016( بخص�وص ق�رارات لمجل�س قي�ادة الثورة 
المنح�ل التي تخول الس�لطة التنفيذي�ة فرض عقوب�ات جزائية مثل 
الحبس والغرامة، فقررت عدم دستوريتها. ومن المعروف أن مجلس 
قيادة الثورة المنحل أعطى الضوء األخضر ألشخاص من غير القضاة 
صالحي�ة التوقي�ف والتحقيق وهي مهام قضائي�ة صرفة فجاء قرار 

المحكمة االتحادية على أن تلك الصالحيات مناطة حصراً بالقضاء.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

باسمي وجميع منتسبي مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة 
والنشر ) صحيفة المستقبل العراقي ووكالة أنباء المستقبل( 
أتقدم بارق التهاني و التبريكات الى اإلدارة الجديدة لمصرف 
االقتص�اد لالس�تثمار ) الس�يد مازن كامل عزي�زه / المدير 
المفوض( )والس�يدة اس�ماء اسماعيل 
الباز/ نائب المدير المفوض( )والسيدة 
اسراء البصري/ المستشار( ) والسيد 
أنم�ار حامد عباس( متمنياً لهم دوام 
النجاح والتوفي�ق في خدمة الوطن 

والمواطن.

تـهـنـئـة


