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محمد »صلى اهلل عليه وآله« 

من نام على الوضوء، إن أدركه املوت في ليله 
فهو عند اهلل شهيد

ص3»األحياء النادرة« يف العراق معرضة لالنقراض بسبب »عمليات التهريب«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 األمري السعودي »الصغري«.. فشل يف كل مكان

اخلارجيـة اإليرانيـة: امريكـا ارتكبـت اخطـاء اسرتاتيجيـة جتـاه ايـران واملنطقـة

رئيس الوزراء: جيب ان ال نعود حلقب اهلزيمة واخلالفات

دول مانحة تقدم أمواال للعراق: آن أوان عودة النازحني
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وق�ع الع�راق واالتح�اد األورب�ي اتفاقية 
تموي�ل مرشوع�ن بش�أن اع�ادة إعمار 
املناط�ق املح�ررة وإزال�ة األلغ�ام بلغ�ت 

قيمتها )60,4( مليون يورو.
ووق�ع االتفاقي�ة، ع�ن الجان�ب العراقي 
وزي�ر التخطيط س�لمان الجمي�ي، وعن 
الجانب األوربي مدير عام قس�م التعاون 
بي�ر امي�ات. وق�ال وزي�ر التخطي�ط، 
خ�ال مؤتمر  صحفي عق�د عقب توقيع 
االتفاقي�ة، إن اتفاقي�ة التعاون املش�رك 
ب�ن وزارة التخطي�ط واالتح�اد األورب�ي 

اىل  يهدف�ان  مرشوع�ن  لتنفي�ذ  وقع�ت 
إعادة االس�تقرار وعودة املدنن يف املناطق 

املحررة.
وأض�اف إن االتح�اد األوربي، وبإس�هام 
عدد من ال�دول املانحة وه�ي )الدنمارك، 
فلندا، ايطاليا، اليابان، اس�تونيا، واململكة 
املتح�دة( س�يقدم منح�ة مالي�ة بمقدار 
ملبغ ق�دره )60,4( مليون ي�ورو لتنفيذ 
هذين املرشوعن، مشراً إىل أن املرشوعن 
يهدفان إىل مواجهة التحديات اإلنس�انية 

وتحديات األمن واالستقرار واملصالحة.
وأكد الجميي أن »املرشوع االول سيتضمن 
مبل�غ )50,4( ملي�ون ي�ورو مخص�ص 

للمساعدة عىل اعادة الخدمات االساسية 
واص�اح البن�ى التحتي�ة العام�ة، فضا 
ع�ن إع�ادة الحي�اة للنش�اط االقتصادي 
واستعادة الخدمات األساسية كذلك كسب 
العي�ش من خال تقديم منح للمش�اريع 
الصغ�رة من اجل ضمان االنتعاش املبكر 
والع�ودة الطوعي�ة الرسيع�ة بم�ا يحقق 

التنمية املستدامة«.
النط�اق  أن  إىل  التخطي�ط  ولف�ت وزي�ر 
الجغرايف للمرشوع سيشمل املناطق التي 
حررت مؤخرا وهي )االنبار، صاح الدين، 

كركوك، نينوى، دياىل(.
التفاصيل ص3

اخلارجية الروسية:
 بيونغ يانغ تنتظر »ضامنات 

أمنية« للتفاوض

حوالي »60« مليون يورو إلعادة اخلدمات للمناطق احملررة ورفع األلغام وتقديم القروض للمتضررين
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املفوضية: حيق للقوات االمنية واحلشد الشعبي التصويت يف االنتخابات املقبلةرئيسا اإلدعاء العام و اإلرشاف القضائي يؤديان اليمني القانونية
أمانة جملس الوزراء تؤكد »اهتامم العراق« باجلانب االستثامري إلعامر »املدن املترضرة« األسدي يبلغ اعضاء كتلة األحرار رفض السيد الصدر مشاركتهم يف االنتخابات

املبادرة الزراعية 
يف العـراق تنهـي عـامها 

التاسع بال اكتفاء ذايت
ص8

رونالدينيو
 يــعـلـن مـوعــد

اعتزاله
ص4

وزير النفط يعلن
 انطالق احلملة الوطنية لغرس 

مليون نخلة يف البرصة
ص6

بوتن يعلن ترشحه لرئاسة روسيا جمددًا: سأكون معكم
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س ال�رويس فاديمر بوت�ن، أمس 
األربعاء، إنه سرش�ح نفس�ه لوالية جديدة يف 
االنتخابات الرئاسية الروسية يف 2018، والتي 
س�تبقيه يف الحك�م حتى الع�ام 2024 يف حال 

فوزه فيها.
وتاب�ع بوت�ن أم�ام جمه�ور م�ن العم�ال يف 
مصنع للس�يارات بمدينة نيشني نوفجورود، 

»سأترشح ملنصب رئيس روسيا االتحادية«.

وكان بوتن أبقى نواياه حول الرش�ح موضع 
ترقب قبل س�اعات خ�ال منت�دى متطوعن 
ملختل�ف املنظمات غر الحكومية يف موس�كو، 
واع�دا ب�أن يتخذ »يف وق�ت قريب ج�دا« قرارا 

حول ترشيحه.
وردا ع�ىل متطوع س�أله يف وقت س�ابق حول 
احتمال مش�اركته يف االنتخابات الرئاسية بعد 
أربع�ة اش�هر، أجاب بش�كل مبهم »س�أكون 

دائما معكم«.
وأض�اف بوتن أم�ام آالف الش�بان املتطوعن 

»إنه دائما قرار بالغ األهمية ألي ش�خص، ألن 
الحاف�ز يجب أن يأتي فقط من الرغبة يف جعل 

الحياة أفضل يف هذا البلد«.
وسأل بوتن الحضور »إذا ما اتخذت هذا القرار، 
فهل أحصل ع�ىل دعمكم ودع�م القريبن من 

أفكاركم«؟، فسارعوا إىل الرد قائلن »نعم«.
وخل�ص الرئيس ال�رويس إىل الق�ول »أفهم أن 
هذا الق�رار يجب أن يتخ�ذ يف القريب العاجل، 
وس�ُيتخذ. وعندما اتخذه، س�أتذكر محادثتنا 

اليوم وردة فعلكم«.

حمافظ البرصة يرعى مؤمتر رجال االعامل 
العراقي السعودي يف البرصة

وزير النقل يزور معامل رشكة CMN للصناعات 
6البحرية يف مدينة شريبورغ الفرنسية 12

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ردت حكوم�ة اقلي�م كردس�تان، أمس 
االربع�اء، ع�ىل رئي�س ال�وزراء حي�در 
العبادي، بش�أن الترصيح�ات التي ادىل 
به�ا الثاثاء، بخصوص رواتب موظفي 

اقليم كردستان.
وق�ال املتحدث باس�م حكوم�ة االقليم 

س�فن دزيي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »العبادي أكد 
م�راراً وتكراراً أن العمل ج�ار يف تدقيق 
قوائ�م راوتب موظف�ي االقليم من أجل 
الحكوم�ة  »لك�ن  مضيف�ا  تأمينه�ا«، 
االتحادي�ة لم تطل�ب لح�د اللحظة أية 
قائمة خاصة برواتب موظفي االقليم«.

وأض�اف »نحن لس�نا مطلعن وال نعلم 

م�ا هي ه�ذه القوائم الت�ي تدقق فيها 
حكومة الس�يد العب�ادي!«، موضحا أن 
»ش�عب كردس�تان اصبح ي�درك تماما 
ان هذه ليس�ت اال ترصيح�ات اعامية 
ال غ�ر، عليه لم يعد لديه اية ثقة بهذه 

الترصيحات«، حسب قوله.

التفاصيل ص3

االقليم هياجم رئيس الوزراء: كيف ستدفع الرواتب 
وال متلك »قوائم املوظفني«؟
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رئيسا اإلدعاء العام و اإلرشاف القضائي يؤديان اليمني القانونية
         بغداد / المستقبل العراقي

أدى رئيس جهاز االدعاء العام القايض 
موف�ق العبيدي و رئي�س هيئة األرشاف 
القضائي القايض جاس�م العمريي امس 
األربع�اء اليم�ن القانوني�ة أم�ام رئيس 

مجلس القضاء االعىل.
وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
األعىل القايض عبد الس�تار بريقدار » بعد 
تصويت مجلس النواب العراقي عىل شغل 
الق�ايض موف�ق العبيدي لرئاس�ة جهاز 
اإلدعاء العام  و القايض جاس�م العمريي 
لرئاسة هيئة االرشاف القضائي و صدور 
املرسوم الجمهوري أدى القاضيان اليمن 
القانوني�ة أم�ام رئيس مجل�س القضاء 

االعىل ».
يذكر أن هذه هي املرة االوىل منذ العام 
2003 الت�ي يصوت فيه�ا مجلس النواب 
العراقي عىل شغل هذين املنصبن بعد أن 

كانا يشغالن بالوكالة«. 

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي، 
أم�س األربعاء، أن توحيد العراق ومنع تقس�يمه 
ن�ر آخ�ر اليقل ع�ن االنتص�ار ع�ىل عصابات 
داعش االرهابي�ة، فيما ق�ال ان العالم كان يظن 
ان الع�راق ل�ن يعود بعد ع�ام 20١٤ لكننا حررنا 

ارضنا وانترنا وهذا لم يحصل صدفة.
وذك�ر العب�ادي، خ�الل كلمت�ه يف االحتف�ال 
املرك�زي بذكرى والدة الرس�ول األك�رم محمد ) 
ص( واالمام جعفر الصادق عليه السالم والذكرى 
62 لتأس�يس ح�زب الدعوة االس�المية، أن هذه 
املناسبات تتزامن مع االنتصارات الكبرية لقواتنا 
البطل�ة والت�ي ُس�طرت بأح�رف من ذه�ب ولم 
ت�أِت اعتباطاً إنم�ا بتكاتف ووحدة ابناء ش�عبنا 
ووقوفهم م�ع قواتنا. واض�اف ان »العالم يصف 
ما تحقق باملعجزة ول�م يتوقع هذا النر الكبري 
الذي تحقق بفضل فتوى ودعم س�ماحة الس�يد 
ع�ي السيس�تاني دام ظله والتي فتح�ت االبواب 
عىل مراعيها لنرة البلد والدين واملقدسات«.

ودعا رئيس ال�وزراء اىل توعي�ة الجيل الجديد 
من افكار البعث والدكتاتورية ملنع تكرار الفاجعة 
التي م�ّر بها بالعراق، مبين�ا اهمية الحفاظ عىل 
م�ا تحقق الن املرحل�ة املقبلة ه�ي مرحلة البناء 
والعطاء . ودع�ا العبادي اىل من�ع الطائفين من 
تخريب البلد، مشريا اىل اهمية ان نستمر بالوحدة 
والعطاء، مبّيناً أن الكثري ينتظر اجراءات محاربة 
الفس�اد ولدينا ما نق�وم به بحس�ب ادلة دقيقة 

ولكن هناك من يحاول خلط االوراق.
بدوره، اك�د رئيس مجلس ال�وزراء أن العالم 
كان يظ�ن ان الع�راق ل�ن يع�ود بعد ع�ام 20١٤ 

لكنن�ا حررنا ارضن�ا وانترنا وه�ذا لم يحصل 
صدفة وانما بصدق العطاء وبالتضحيات الغالية 
وان ه�ذه االمة التنه�ض اال بالتضحيات الغالية 

وبالعطاء والعلم واملعرفة.
ج�اء ذلك خالل حض�وره حف�ل توزيع املنح 
الدراس�ية املجانية للطلب�ة املتفوقن املقدمة من 
الجامعات والكليات االهلي�ة، الذي اقامته وزارة 
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي ببغ�داد أم�س 
الثالث�اء.  واض�اف العب�ادي »يج�ب ان ال نع�ود 
لحق�ب الهزيم�ة والخالفات والفس�اد واالهمال 
وسوء التنظيم والتفرقة التي ساعدت عىل دخول 

داعش واحتالل مدننا«. 
وهنأ العب�ادي باالنتصار الكب�ري الذي تحقق 
بتضحي�ات ش�عبنا، كما ب�ارك للطلب�ة تفوقهم 
ونيله�م املنح الدراس�ية املجانية، ووصف الطلبة 

املتفوقن بجيل النر.
وع�ّد رئيس مجلس ال�وزراء التضليل والكذب 
واس�تخدام مصالح املواطنن الغراض سياس�ية 
خيان�ة ما بعده�ا خيانة، مؤكداً انن�ا نأخذ بنظر 
االعتب�ار الطبق�ات الفق�رية ومح�دودة الدخ�ل 

باألخص يف موضوع جباية الكهرباء.  
ودعا الجامعات لالهتمام باللغة العربية التي 
حفظه�ا لنا القرآن الكري�م وان نعتز بهذه اللغة 
والنخطىء بالكتابة والتلفظ تكريما للغة الضاد، 
اىل جان�ب تعل�م اللغات االخ�رى لزي�ادة املعرفة 

واالستفادة من الخربات االنسانية. 
ووزع العب�ادي املن�ح الدراس�ية املجانية عىل 
الطلبة املتفوقن من ابناء شهداء الحشد الشعبي 
والنازحن واملهجرين وااليتام من العوائل الفقرية 
واملتعفف�ة البالغ عدده�م ٥00 طالب وطالبة يف 

التخصصات الطبية.

عّد منع تقسيم العراق »نصر آخر« ال يقل عن االنتصار على »عصابات داعش«

رئيس الوزراء: جيب ان ال نعود حلقب اهلزيمة واخلالفات

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت النائب عن كتلة املواطن النيابية وعضو 
لجنة الن����زاهة الربملاني�ة منى الغرابي، أمس 
األربعاء، متابعتها وبقلق ش�ديد موضوع االزمة 
املائية ورضورة اخ�ذ االحت������ياطات الالزمة 
ملنع كارثة انقطاع املاء عن املدن بعد ان انحرس يف 
االرياف بصورة كبرية حيث اشارت تقارير علمية 
اىل ان تري������ف نهر الغراف هذا اليوم وصل 
إىل ١2٥م3/ ثا وس�وف يستمر باالنخ����فاض 
نتيجة تجاوزات محافظة واس�ط عىل عمود نهر 
دجل�ة وجع�ل تص����ريف مؤخر س�دة الكوت 
200م3/ ث�ا وه�و تري�ف حت�ى خ�����الف 
النسبة املق����ررة بن نه����ر الغراف ومؤخر 

سدة الكوت.
ووفق�ا له�ذه املعلومات طالب�ت النائب منى 
الغراب�ي الحكومة العراقية واللجنة العليا للمياه 
بالتدخل لوضع حد لذلك كون عدم  تدارك املوقف 
ورف�ع تج�اوزات واس�ط وإع�ادة التنظي�م بن 
الغراف ومؤخر سدة الكوت سيستمر نهر الغراف 
باالنخفاض ونعود اىل الفرتة السابقة التي حدث 

فيها انخفاض كبري يف التصاريف.

        بغداد / المستقبل العراقي

أبقت مؤسس�ة »فيت�ش« الدولي�ة للتصنيف 
االئتماني، أمس األربع�اء، تصنيفاتها للعراق بال 
تغيري مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أشارت 
إىل أن تنفيذ بغداد التفاق مع صندوق النقد الدويل 

»متباين وأبطأ مما هو مخطط له«.
وذكرت قناة »CNBC عربية« أن »فيتش أبقت 
تصنيفاته�ا االئتمانية للعراق بال تغيري مع نظرة 

مستقبلية مستقرة«.
وأضاف�ت أن »تنفي�ذ الع�راق التف�اق لقرض 
تحت الطلب مدته ثالث سنوات مع صندوق النقد 

الدويل متباين وأبطأ مما هو مخطط له«.

مؤسسة »فيتش« 
تبقي تصنيفاهتا االئتامنية للعراق 

بال تغيري

نائبة تطالب احلكومة
 بوضع حد لـ »التجاوزات« ومعاجلة 

انخفاض املياه بالغراف
        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس كتلة األحرار ضياء األس�دي، أمس 
األربعاء، عن لقائه بزعي�م التيار الصدري مقتدى 
الصدر وأبلغه بوصول توجيهاته اىل أعضاء األحرار 
يف الدولة برفض الصدر مش�اركتهم يف االنتخابات 
املقبل�ة ترشيع�ًا وتنفيذاً.وق�ال األس�دي يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه »أبلغ 
أعض�اء كتلة األحرار توجيهات الس�يد الصدر من 
خ�الل رس�الة أن جميع اإلخ�وة واألخ�وات الذين 
عملوا كتنفيذين أو ترشيعين يف كتلة األحرار غري 

مسموح لهم باملشاركة يف االنتخابات املقبلة«.
وأضاف األس�دي يف رس�الته اىل أعضاء األحرار 

»وجه س�ماحة القائد بأن تكون الس�نوات األربع 
املقبل�ة ل�كل م�ن عم�ل يف كتل�ة األحرار س�نوات 
راح�ة أو عمل غ�ري العمل الحكوم�ي التنفيذي أو 

الترشيع�ي«. وتاب�ع »كما وج�ه س�ماحة القائد 
بإمكانية استئناف العمل السيايس، وبناء املؤسسة 
السياس�ية وإعداده�ا للس�نوات األرب�ع املقبل�ة، 
وذلك بعد االنتخابات وه�و امر مرهون بالظروف 
واملعطي�ات«. وأش�ار األس�دي اىل أن »الكتلة التي 
يدعمها س�ماحة القائد وجماه�ري التيار الصدري 
ه�ي الكتلة الوطني�ة العابرة وال ينبغ�ي التقاطع 
معها وهناك جهات مكلفة بالتعاون معها وإدارة 
عمله�ا )غ�ري كتل�ة األح�رار(«. وتاب�ع »اإلخ�وة 
الدرج�ات  اصح�اب  م�ن  التنفيذي�ن  واألخ�وات 
الخاصة العاملن يف مؤسسات الدولة سيكون لهم 
ترتيب خاص وس�يكون لهم غطاء سيايس فنرجو 

منهم عدم االستعجال«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اش�اد األمن العام ملجلس الوزراء مهدي العالق 
ب�دور ال�دول الش�قيقة والصديقة والبن�ك الدويل 
إلع�ادة اعمار املناطق املحررة واملس�اهمة بإنجاز 

التقارير وتحديد أولويات ومسارات اإلعمار.
جاء ذلك خالل ترأسه اجتماع الورشة العراقية 
الكويتية للتحض�ري للمؤتمر ال�دويل إلعادة إعمار 
الكوي�ت  يف  انعق�اده  املق�رر  والتنمي�ة  الع�راق 
مطل�ع ش�هر ش�باط 20١٨. وأكد اعت�زاز العراق 
بمب�ادرة دولة الكويت الش�قيق لرعاية واحتضان 
املؤتم�ر ال�دويل، وأضاف ان الع�راق يهتم بالجانب 
االس�تثماري ويويل له أهمية يف ه�ذا املؤتمر، كون 
الع�راق اتجه م�ن االقتصاد الش�مويل اىل االقتصاد 
الح�ر معتمداً عىل امكانياته الطبيعية والبرشية يف 

مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية 
وقدرته استيعاب الكثري من املشاريع. وبن العالق 
ح�رص رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي 
والحكوم�ة العراقي�ة للم�ي قدم�اً واالس�تعداد 
للمؤتمر، وتوجيهه بتش�كيل فريق وطني برئاسة 

االمان�ة العامة، مش�يداً بالجه�ود املبذولة من كل 
العاملن عىل إنجاز املؤتمر.وأضاف األمن العام ان 
الفري�ق يعمل عىل إنجاز تقرير اخر ملس�ح أرضار 
القطاع الس�كني معتم�داً عىل اس�تمارات واليات 
خاص�ة اعتم�دت بالتعاون مع فري�ق الهيبتات يف 
االم�م املتحدة. واس�تعرض االمن الع�ام اإلرضار 
التي س�ببها االٍره�اب يف املدن املح�ررة وبمختلف 
القطاعات والبنى التحتي�ة وخاصة قطاع التعليم 
وسعي الحكومة بالتعاون مع االمم املتحدة لتأهيل 
وبن�اء املدارس. وأش�ار الع�الق اىل الحاجة إلعادة 
إعم�ار قطاع الصحة وبناء املستش�فيات واملراكز 
الخاص�ة بتأهي�ل املعاق�ن والجرحى، مس�تذكرا 
تضحيات أبناء العراق وتقديم آالف الشهداء الذين 
ضحوا بأنفس�هم ودمائهم لتحرير املدن نيابة عن 

العالم واإلنسانية.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عض�و مجل�س املفوض�ن والناط�ق الرس�مي باس�م 
مفوضي�ة االنتخاب�ات كريم التميمي، أم�س األربعاء، عىل حق 
الق�وات االمنية والحش�د الش�عبي التصويت يف االس�تحقاقات 

االنتخابية املقبلة.
وق�ال التميم�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان الدس�تور والقوانن النافذة اعطى الحق للقوات االمنية 
والحش�د الش�عبي يف املش�اركة من خالل احقي�ة التصويت يف 
االنتخاب�ات وان املفوضية اتخذت جميع االجراءات والوس�ائل 
الكفيل�ة لضم�ان نزاه�ة وس�المة االق�رتاع الع�ام والتصويت 

الخاص.
ودع�ا التميم�ي وس�ائل االع�الم كاف�ة اىل التعام�ل يف نقل 
املعلوم�ات الخاصة بالعملية االنتخابي�ة بدقة وحرفية ومهنية 
مثمنا ال�دور الكبري والحيوي الذي تمارس�ه وس�ائل االعالم يف 
دعم العمليات االنتخابية باعتبارهم رشكاء اساسين من خالل 

تغطيتها وحضورها يف مجريات العمليات االنتخابية كافة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجه�از املركزي للتقي�س والس�يطرة النوعية، أمس 
االربعاء، عن رشوط وضعها العادة تصنيع الذهب خارج العراق، 
مش�رية اىل ان م�ن بن الرشوط هو اس�تيفاء مبلغ مقداره ٥0 

الف دينار عن كل كيلو غرام من الذهب. 
وقال الجهاز يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »إس�تناداً إىل ق�رار مجلس ال�وزراء املرق�م 33٥ يف ترشين 
االول امل�ايض بخصوص ضواب�ط إعادة تصني�ع الذهب خارج 
الع�راق، فانه تم وضع رشوطا لذلك«. واوضح الجهاز ان »هذه 
ال�رشوط تقتي تقديم طلب من قبل الراغب يف إعادة التصنيع 
إىل الجه�از املرك�زي للتقيي�س والس�يطرة النوعية ي�دون فيه 
رق�م إجازة ممارس�ة مهن�ة الصياغة والكمية امل�راد إخراجها 
م�ع جل�ب املصوغات املراد إع�ادة تصنيعه�ا إىل الجهاز لغرض 
الفح�ص وتثبي�ت العي�ار والوزن«. واض�اف الجه�از انه »من 
ال�رشوط االخرى ه�و ان يقوم الجهاز املركزي / قس�م وس�م 
املصوغ�ات بتزويد الرشكة أو الش�خص املجاز بكتاب رس�مي 
معن�ون إىل مديرية كمرك ورشطة املطار يحدد فيه إس�م حامل 
الذهب ومقدار الذهب املراد إخراجها وعياره«، مبينا انه »يجب 
ان يق�دم خط�اب ضمان اليقل مبلغ�ه عن كمي�ة الذهب املراد 
إخراجه ويكون نافذ ملدة شهرين عىل األقل يتم مصادرة خطاب 
الضم�ان يف حالة عدم إدخ�ال الذهب املراد تصديره ضمن فرتة 

نفاذية الخطاب«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس االربعاء، عن اعادة افتتاح 
شارع رئييس شمال العاصمة، مبينة ان هذا الشارع مغلق منذ 
عام 20١٤. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن قائد العمليات 
الفري�ق الركن جلي�ل الربيعي ان�ه »تقرر اع�ادة افتتاح طريق 
رئييس ش�مال منطقة الراش�دية ش�مال بغداد«، مبينا ان »هذا 

الطريق مغلق منذ عام 20١٤«.
واض�اف الربيع�ي ان »هذا الطري�ق هو مح�اذي اىل طريق 
رئييس باتج�اه محافظة دياىل«، مش�ريا اىل ان »اع�ادة افتتاح 

الطريق جاء بعد استقرار الوضع االمني«.
من جانبه�م، ابدى مواطن�ون من ابناء املنطق�ة ارتياحهم 
العدة افتتاح هذا الطريق املهم، واكدوا ان »هذا الطريق سيسهل 

وصولهم اىل مناطقهم«.
يذك�ر ان قي�ادة عملي�ات بغ�داد ق�ررت رف�ع العدي�د م�ن 
السيطرات االمنية املنترشة يف شوارع العاصمة، اضافة اىل اعادة 
فتح الطريق التي اغلقت منذ سنوات بعد تحسن الوضع االمني 

يف بغداد ولتقليل الزخم املروري الحاصل بشوارع العاصمة.

املفوضية: حيق للقوات االمنية واحلشد الشعبي 
التصويت يف االنتخابات املقبلة 

السيطرة النوعية تضع رشوطًا لـ »إعادة 
تصنيع الذهب« خارج العراق

عمليات بغداد تعيد افتتاح شارع رئييس 
مغلق منذ 2014

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القيادي يف الحش�د الشعبي 
ج�واد الطليب�اوي، أم�س االربع�اء، 
جمي�ع  انه�ت  الحش�د  فصائ�ل  أن 
الخاص�ة  العس�كرية  االس�تعدادات 

الجزي�ر  م�ن  تبق�ى  م�ا  بتحري�ر 
الغربي�ة وصوال اىل الح�دود العراقية 
الس�ورية، مؤكدا أن املعركة ستكون 
»خاطفة«. وق�ال الطليباوي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »فصائل الحشد انهت جميع 

الخاص�ة  العس�كرية  االس�تعدادات 
بتحرير ماتبقى م�ن الجزير الغربية 
وصوال اىل الحدود العراقية السورية«. 
وأك�د الطليب�اوي ع�ىل، أن »املعركة 
س�تكون خاطفة ورسيعة وس�يعلن 
بتحقيق اهدافها والنر العس�كري 

عىل داعش«. وكانت عمليات تطهري 
أعلن�ت،  والجزي�رة  الف�رات  أع�ايل 
الخميس )23 ترشين الثاني 20١7(، 
ع�ن انطالق عملي�ات تحرير مناطق 
الجزيرة بن محافظات صالح الدين 

ونينوى واألنبار.

احلشد الشعبي ينهى االستعدادات اخلاصة بتحرير ما تبقى من اجلزيرة الغربية

أمانة جملس الوزراء تؤكد »اهتامم العراق« باجلانب االستثامري إلعامر »املدن املترضرة«

األسدي يبلغ اعضاء كتلة األحرار رفض السيد الصدر 
مشاركتهم يف االنتخابات
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، عن رصف رواتب موظفي تربية البرصة من معلمني 
ومدرسني والرصافة األوىل والثانية.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »تم رصف 
روات�ب موظفي تربي�ة الرصافة األوىل والثاني�ة وتربية محافظة البرصة ع�ن طريق أدوات 

الدفع االلكرتوني«.
وأض�اف أن »الرصف جاء بع�د وصول الصك�وك الخاصة بمبالغ املوظفني م�ن دوائرهم«، 
موضح�ا أن »امل�رصف جه�ة تنفيذي�ة يف رصف تل�ك الرواتب بع�د تأمني رواتبه�م من قبل 

دوائرهم«.
يذك�ر أن روات�ب املعلمني واملدرس�ني غالبا ما تتأخر لعدة أيام نتيج�ة تلكؤ يف عمل مجالس 
املحافظ�ات الت�ي أخذت ع�ى عاتقها توزيع رواتب املدرس�ني ب�دال وزارة الرتبي�ة بعد نقل 

صالحيات بعض الوزارات لهذه املجالس.

الرافدين يعلن رصف رواتب معلمي ومدريس تربية البرصة والرصافة االوىل والثانية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وق�ع الع�راق واالتح�اد األورب�ي اتفاقية 
تموي�ل مرشوع�ني بش�أن اع�ادة إعم�ار 
املناط�ق املح�ررة وإزال�ة األلغ�ام بلغ�ت 

قيمتها )60,4( مليون يورو.
ووقع االتفاقية، عن الجانب العراقي وزير 
التخطيط س�لمان الجمي�ي، وعن الجانب 
األورب�ي مدي�ر ع�ام قس�م التع�اون بيري 
اميالت. وقال وزير التخطيط، خالل مؤتمر  
صحف�ي عق�د عق�ب توقي�ع االتفاقي�ة، 
إن اتفاقي�ة التع�اون املش�رتك ب�ني وزارة 
التخطيط واالتح�اد األوربي وقعت لتنفيذ 
مرشوع�ني يهدف�ان اىل إعادة االس�تقرار 

وعودة املدنني يف املناطق املحررة.
وأض�اف إن االتح�اد األورب�ي، وبإس�هام 
ع�دد من ال�دول املانحة وه�ي )الدنمارك، 
فلندا، ايطاليا، اليابان، اس�تونيا، واململكة 
املتح�دة( س�يقدم منح�ة مالي�ة بمقدار 
ملبغ ق�دره )60,4( مليون ي�ورو لتنفيذ 
هذين املرشوعني، مش�رياً إىل أن املرشوعني 
يهدف�ان إىل مواجهة التحديات اإلنس�انية 

وتحديات األمن واالستقرار واملصالحة.
وأكد الجميي أن »املرشوع االول سيتضمن 
مبل�غ )50,4( ملي�ون ي�ورو مخص�ص 
للمس�اعدة عى اعادة الخدمات االساسية 
واص�الح البن�ى التحتي�ة العام�ة، فض�ال 
ع�ن إع�ادة الحي�اة للنش�اط االقتصادي 
واستعادة الخدمات األساسية كذلك كسب 
العيش من خ�الل تقديم منح للمش�اريع 
الصغرية من اجل ضم�ان االنتعاش املبكر 
والع�ودة الطوعي�ة الرسيع�ة بم�ا يحقق 

التنمية املستدامة«.
النط�اق  أن  إىل  التخطي�ط  وزي�ر  ولف�ت 
املناط�ق  سيش�مل  للم�رشوع  الجغ�رايف 
التي ح�ررت مؤخرا وه�ي )االنبار، صالح 
الدي�ن، كرك�وك، نينوى، دي�اىل(، مبينا إن 
امل�رشوع الثان�ي خص�ص ل�ه مبل�غ  10 
ماليني يورو لالس�تمرار يف تس�هيل عملية 
تنظيف األرايض الت�ي تعرضت للتلوث من 

املتفجرات.
ووفق�اً للجميي، فان هذا املرشوع س�يتم 
عن طري�ق جهاز مكافحة األلغام يف األمم 

املتحدة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، 
مردفا بالقول ان »هذا املرشوع سيس�اعد 
ع�ى خل�ق ظ�روف تس�مح بع�ودة آمنة 
وطوعية ألكثر من 3 ماليني نازح، كما انه 
س�يعمل عى تعزيز القدرات للمؤسس�ات 
م�ن  وتمكينه�ا  العالق�ة  ذات  الوطني�ة 
رس�م خرائط املخاطر لتمك�ني التدخالت 
املناط�ق  يف  خاص�ا  تمكين�ا  اإلنس�انية 
املحررة وإتباع نهج مشرتك إلزالة األلغام 

واملتفجرات«.
ب�دوره، هنأ مدي�ر عام قس�م التعاون يف 
االتح�اد األورب�ي بي�ر امي�الت الحكومة 
العراقي�ة عى الجهد ال�ذي بذلوه يف إعادة 
وق�ال  »داع�ش«،  املناط�ق م�ن  تحري�ر 
»بالتأكي�د ه�ذه الجه�ود كان�ت نتيج�ة 
تضحي�ات جس�يمة«، مس�تدركاً بالقول 
»اس�محوا يل أن انتهز هذه الفرصة ألعر 
ع�ن تعاطف�ي وتعازي�ي ل�كل م�ن فق�د 

شخصا عزيزا يف هذه الحرب«.
وأش�ار إىل أن االتفاقي�ة املالي�ة الت�ي ت�م 
توقيعه�ا »ه�ي أيض�ا تعبري ع�ن موقف 
املتعاطف الذي يقفه شعب االتحاد األوربي 
مع الشعب العراقي يف محاربة اإلرهاب«، 
إن محارب�ة اإلره�اب واالهتم�ام  مبين�ا 
بالش�باب وإتاحة فرص لهم هي اولويات 
الحكومة العراقية لكنها هي من اولويات 

الحكومات االوربية عى السواء.
وأك�د امي�الت إن االتح�اد األورب�ي ه�و 
رشيك طوي�ل للعراق ونحب ان نعزز هذه 
الرشاك�ة يف الوق�ت الحايل م�ن أجل إعادة 
أعم�ار املناط�ق املح�ررة وتأمينها إلعادة 
النازح�ني إليه�ا وخل�ق بيئ�ة اقتصادي�ة 

مزدهرة لسكانها.
وأردف قائ�اًل »لذل�ك تحديدا نق�وم اليوم 
بتوقيع اتفاقيت�ني ماليتني بمبلغ تتجاوز 
ال��  )60( ملي�ون ي�ورو«، موضح�ا إن 
»االتفاقي�ة األوىل التي تبل�غ تقريبا )50( 
مليون ي�ورو هي مح�ددة إلع�ادة أعمار 
املناطق املحررة وس�يتم تنفيذها من قبل 
صندوق األمم املتحدة اإلنمائي واالتفاقية 
الثاني�ة س�تكون متخصصة أكث�ر بإزالة 
األلغ�ام وس�يقوم بتنفيذه�ا أيضا مكتب 

األمم املتحدة إلزالة األلغام«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق فريق فّن�ّي م�ن وزارة الصّحة 
والبيئ�ة يف العراق يف 17  ترشين الثاني  
عرشين صقراً يف ال�ّر الجنوبّي للبالد 
بالتنس�يق م�ع الكويت الت�ي أعادت 
ه�ذه الطيور الت�ي هرّب�ت إليها يف 6 
ترشين الثاني، كم�ا أعلنت عن اّتخاذ 

اإلجراءات القانونّية ضّد املهرّبني.
ه�ذا الح�ادث ال�ذي تناقلته وس�ائل 
اإلعالم، مثال لعملّيات تهريب ممنهجة 
للطيور والحيوان�ات النادرة إىل خارج 
الب�الد، والت�ي تج�ري بعي�داً عن علم 
الجه�ات املختّص�ة ووس�ائل اإلعالم، 
وف�ق ضاب�ط يف الداخلّي�ة العراقّي�ة، 
فّضل عدم الكش�ف عن اسمه، أّكد أّن 
»تخلّ�ف تقنّيات املراقب�ة عى الحدود 
املفتوحة ذات املس�احات الشاس�عة، 
فض�اًل عن الفس�اد يف املنافذ، يجعالن 
م�ن الصفق�ات س�هلة ومربح�ة بني 

املهرّبني والتّجار«.
ويف إحدى الحاالت، ضبطت يف 23 أّيار، 
88 طرياً من الحمام الزاجل يف طريقها 
إىل دخول الكوي�ت محّملة باملخدرات، 

يف أسلوب مبتكر لعملّيات التهريب.
وما يشّجع عملّيات التهريب، أّن تّجاراً 
يف دول الخلي�ج، يدفعون مبالغ طائلة 
القتن�اء الطي�ور الن�ادرة، أو تلك التي 
تس�تخدم للزينة أو للصيد، فقد أثارت 
حمامة من مدينة البرصة، من ساللة 
نادرة اهتمام هواة الطيور يف الكويت، 
وتسابقوا عى اقتنائها ليصل سعرها 
إىل نحو 10 آالف دينار كويتّي 33112 
دوالراً أمريكّي�ًا. ويف اس�تعادة لتأريخ 
التهريب ال�ذي يرّض بالتنّوع األحيائّي 

يف العراق، أّكدت وس�ائل إعالم محلّّية 
دول  أّن   2014 األّول  كان�ون   18 يف 
الخلي�ج تس�تقبل الكثري م�ن الطيور 
املهرّب�ة من العراق، ومنها البلبل الذي 

يباع بأسعار خيالّية.
م�ن  »الكث�ري  إّن  ذل�ك  ع�ن   فض�اًل 
صفق�ات البي�ع والرشاء تج�ري من 
دون رقاب�ة بيئّية وأمنّي�ة وبعيداً عن 
النائ�ب يف  القان�ون«، وف�ق  تغطي�ة 

الرملان وعضو لجن�ة البيئة الرملانّية 
من�ال املس�لماوي الت�ي أوضح�ت أّن 
»القوان�ني العراقّي�ة الناف�ذة تحم�ي 
البيئ�ة وتنوّعه�ا األحيائ�ّي، لك�ن ال 

تطبيق لها يف الواقع«.
وكش�فت املس�لماوي عن أّن »حادثة 
وس�ائل  عرضته�ا  الت�ي  الصق�ور، 
اإلع�الم، تخف�ي وراءه�ا املئ�ات من 
ح�االت التهريب للث�روة العراقّية من 

وأّن  الن�ادرة،  والحيوان�ات  الطي�ور 
اللجنة الرملانّية رصدت ذلك«.

»الرشط�ة  أّن  املس�لماوي  واعت�رت 
البيئّي�ة يف العراق ليس�ت يف مس�توى 
التحدّي من ناحية عدد األفراد، وتحتّل 
قس�ماً صغ�رياً يف م�الكات مديرّيات 

الرشطة«.
ويف حني تلق�ى الحيوان�ات النادرة يف 
الع�راق اهتماماً واس�عاً، فإّن س�وق 

الغ�زل يف بغ�داد، يض�ّم أم�ام أع�ني 
السلطات املختّصة، الكثري من الطيور 
والحيوان�ات الن�ادرة، والتي يف إمكان 

املستطرق رشاؤها من دون عناء.
م�ن جان�ب آخ�ر، فإنه م�ن املعروف 
بشكل واضح وتتداوله وسائل اإلعالم، 
أّن عملّيات تهريب املوايش قائمة عى 
قدم وساق، من العراق إىل دول الجوار، 
فف�ي 7 أيل�ول 2017، أحِبطت عملّية 

تهري�ب 1332 حيواناً م�ن املوايش يف 
األنبار من قبل تنظيم »داعش«، فيما 
كش�ف يف محافظة األنبار يف 4 شباط 
2017، ع�ن وج�ود عملّي�ات تهري�ب 

لألغنام واألبقار إىل خارج العراق.
 يف 12 حزي�ران 2017، نق�ل تنظي�م 
»داع�ش« خيوالً أصيل�ة مرسوقة من 
كرك�وك ع�ر مس�ارات متعرّج�ة إىل 
الح�دود بني دياىل وص�الح الدين، كما 

نه�ب التنظيم خيوالً ع�ّدة من مزرعة 
يف تكريت يف شمال العراق تحت تهديد 
السالح يف عام 2015، وقام ببيعها إىل 

سمارسة أجانب.
ويف ح�ني يؤّكد عض�و لجن�ة الصّحة 
عب�د  العراق�ّي  الرمل�ان  يف  والبيئ�ة 
الهادي السعداوي أّن »تهريب الطيور 
إىل  إضاف�ة  الن�ادرة،  والحيوان�ات 
املاش�ية، أصبح ظاهرة«، يكشف عن 
»طل�ب تقّدمت به اللجنة إىل الحكومة 
االّتحادّية إلصدار قوانني أكثر رصامة، 

فضالً عن تشديد الرقابة األمنّية«.
وكش�ف الس�عداوي عن »نرش مفارز 
أمنّية ه�ذا العام، ابت�داء من صحراء 
النج�ف، إىل حدود الب�رصة يف الجنوب 
العراق�ّي، بعد ف�رتة انقطاع عن هذه 
املهّمات األمنّية من�ذ عام 2003، كما 
أص�درت الحكوم�ة االّتحادّية قرارات 
بمنع نقل املاشية والطيور والحيوانات 
النادرة من محافظة اىل أخرى تحّسباً 

لتهريبها إىل خارج البالد«.
ورّبم�ا كان�ت مثل ه�ذه اإلج�راءات 
األمنّي�ة الجدي�دة، التي كش�ف عنها 
اعتق�ال  أس�باب  أح�د  الس�عداوي، 
الس�لطات األمنّية يف 1 ترشين الثاني 
2017، 13 صّي�اداً عراقّي�اً يف بادي�ة 
الس�ماوة كانوا يقومون بعملّية صيد 
للطي�ور الن�ادرة. لقد فق�د العراق يف 
األحداث  املاضي�ة، بس�بب  الس�نوات 
الكثري  املضطربة،  األمنّية والسياسّية 
من ثروته األحيائّية النادرة، إىل درجة 
نهبت فيها حّتى طيور حديقة الزوراء 
وحيوانتها، كم�ا أّن حديقة حيوانات 
املوصل تّم نهبها يف ش�كل كامل خالل 

سيطرة »داعش« عى املدينة.

حوالي »60« مليون يورو إلعادة اخلدمات للمناطق احملررة ورفع األلغام وتقديم القروض للمتضررين
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أفراد يف دول اخلليج يشرتون الطيور والصقور من صيادين ال ميلكون ترخيصًا

»األحياء النادرة« يف العراق معرضة لالنقراض بسبب »عمليات التهريب«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ردت حكومة اقليم كردستان، أمس االربعاء، 
ع�ى رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، بش�أن 
الترصيحات التي ادىل بها الثالثاء، بخصوص 

رواتب موظفي اقليم كردستان.
وقال املتحدث باس�م حكومة االقليم س�فني 
دزي�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »العبادي أكد م�راراً وتكراراً 
أن العمل جار يف تدقيق قوائم راوتب موظفي 
االقلي�م من أج�ل تأمينه�ا«، مضيف�ا »لكن 
الحكومة االتحادية لم تطلب لحد اللحظة أية 

قائمة خاصة برواتب موظفي االقليم«.
وأضاف »نحن لسنا مطلعني وال نعلم ما هي 
هذه القوائم التي تدقق فيها حكومة الس�يد 
العب�ادي!«، موضحا أن »ش�عب كردس�تان 
اال  ليس�ت  ه�ذه  ان  تمام�ا  ي�درك  اصب�ح 
ترصيح�ات اعالمية ال غري، عليه لم يعد لديه 

اية ثقة بهذه الترصيحات«، حسب قوله.
وبشأن املعابر الحدودية واالستمرار يف اغالق 
مط�ارات اقلي�م كردس�تان اك�د دزي�ي، أنه 
»بموجب املادة )114( من الدس�تور العراقي 
فإن إدارة املعابر الحدودية ليس�ت من ضمن 
الصالحي�ات الحرصية للحكوم�ة الفدرالية، 
ب�ل تدار بش�كل مش�رتك مع االقلي�م، وبهذا 
الخص�وص اعلن�ا م�راراً ان حكوم�ة اقلي�م 

كردستان عى استعداد للتنسيق والتعاون«.
وأض�اف أن إغالق املط�ارات عقوبة ملواطني 
اقلي�م كردس�تان، وعقوب�ة له�ؤالء املرىض 
والبيش�مركة الذين اصيبوا اثن�اء الدفاع عن 
اقليم كردستان والعراق يف الحرب ضد داعش 
ويحتاج�ون اىل العالج خ�ارج البلد، موضحاً 
أن الس�فر عن طريق بغ�داد او املدن االخرى 
ليس بتلك الس�هولة كما يتحدث عنه الس�يد 
العب�ادي، فع�دا زي�ادة تكاليف الس�فر عى 
املواطنني، فان ذلك يأخ�ذ من وقتهم الكثري، 

والس�ؤال هنا ملاذا مواطن يف بغداد او النجف 
او الب�رصة لدي�ه الح�ق أن يس�افر مبارشة 
من مدينته اىل خ�ارج البلد ولكن مواطنا من 
االقليم ليس لديه هذا الحق؟! اذا اين املواطنة 

من هذه املعادلة؟!!.
وفيم�ا يتعل�ق بحكوم�ة االقلي�م واملش�اكل 
السياس�ية يف اقليم كردس�تان الت�ي تحدث 
عنها العبادي، قال دزي�ي »ليس لدينا الوقت 
لكي نتحدث عن كل تلك املش�اكل والنواقص 
التي تواجه حكومة السيد العبادي منذ بداية 
تأسيس�ها، فهذا ليس موضوعنا وال يدر باي 
فائدة للوضع الراهن«، موضحا أن »حكومة 
االقليم اخذت رشعيتها من الرملان والش�عب 
الكردس�تاني وليس�ت بحاج�ة اىل اعطائه�ا 
الرشعية من قبل اآلخرين، وس�وف تس�تمر 
بص�ورة قانوني�ة لدورت�ني ترشيعيت�ن مع 
برملان كردستان ولديها السلطة الكاملة عى 

كافة االمور يف االقليم« .

وكان رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي قال، 
أم�س األول الثالثاء، خ�الل املؤتمر الصحفي 
األس�بوعي، ان حكومت�ه س�تبدأ قريباً بدفع 
مرتب�ات موظف�ي اقليم كردس�تان املتوقفة 
منذ اشهر، مش�دداً عى ارصار حكومته عى 
الس�يطرة ع�ى املط�ارات واملناف�ذ الحودية 
ووضعها تحت س�لطة الحكوم�ة االتحادية 

داعيا سلطات االقليم اىل االعرتاف بذلك.
واش�ار اىل ان هناك اطرافا يف االقليم تس�عى 
لوج�ود جماع�ات  منوه�اً  الدم�اء،  الراق�ة 
مس�لحة ال تس�يطر عليها حكومة االقليم يف 
اش�ارة اىل جماعة حزب العمال الكردستاني 

الرتكي االنفصايل.
وش�دد ع�ى اس�تعداد حكومته للح�وار مع 
حكوم�ة االقلي�م النه�ا حريص�ة ع�ى ابناء 
الش�عب الكردي مس�تدركا بالقول ان هناك 
مش�كلة سياس�ية وخالفات يف االقليم تعيق 

التوصل التفاقات.

حكومة كردستان أعلنت استعدادها لـ«إدارة املنافذ« بشكل مشرتك مع بغداد

االقليم هياجم رئيس الوزراء: كيف ستدفع الرواتب وال متلك »قوائم املوظفني«؟



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1569(  الخميس 7 كانون االول 2017

         بغداد / المستقبل العراقي

»منعن�ي امللك عبد الل�ه من أن تطأ قدمي 
وزارة الدف�اع، بعدما أخ�ره املغرضون أني 
متعطش للس�لطة وساٍع لها«، هذا ما أفىض 
ب�ه األم�ر محمد ب�ن س�لمان ملحاوريه من 
ش�بكة »بلوم�رج« خالل اللق�اء الذي جمع 
بينهما يف قرصه بالرياض يف نيس�ان 2016، 
حي�ث تط�رق األم�ر بع�د حديثه ع�ن رؤية 
2030، واقتص�اد ما بع�د النفط، والتغيرات 
االجتماعي�ة التي ي�ود أن تطرأ ع�ى اململكة 
العربية السعودية؛ وتطرق إىل خالفه السابق 
مع عمه امللك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
وكيف أن بعض املغرضني -من وجهة نظره- 
قد أوغ�روا صدر عم�ه ض�ده، وأوهموه أن 
األمر الصغر متعطش للس�لطة، األمر الذي 
صدقه امللك عبد الله؛ فقرر منع ابن أخيه من 
أن يطأ بقدمه وزارة الدفاع التي كان يرأسها 

والده امللك سلمان آنذاك.
التط�ورات  ه�ذه  كل  وبع�د  اآلن،  لك�ن 
الرسيع�ة املتالحقة، يب�دو جلي�ًا للعيان، أن 
املقرب�ني من امللك عب�د الله كان�وا عى حق؛ 
فمن�ذ اعتالء امللك س�لمان س�دة العرش بعد 
رحيل امللك عبد الل�ه يف كانون الثاني 2015، 
واألم�ر الصغر الذي ُيش�اع أن�ه يطلق عى 
نفسه لقب »اإلسكندر األكر«، ال يتوانى عن 
صعود س�لم الس�لطة يف خط�وات متالحقة 
ورسيع�ة، بالرغم من كل م�ا قاله عن كونه 

غر آبه أو ساٍع لها.
ذل�ك الس�عي ح�اول ويل العه�د تعزيزه 
بافتع�ال مع�ارك كث�رة يف اتجاه�ات عدة، 
بعدما لعب اختطاف املوت لثالثة من أعمامه 
يف مدة زمني�ة قصرة »وليَّي العهد الراحلني: 
سلطان، ونايف، ثم امللك عبد الله«، دوراً كبراً 
يف تقريب�ه من العرش ال�ذي كان بعيد املنال. 
تلك املعارك الت�ي خاضها كانت يف جزء منها 
رغبة منه يف أن تضيف إىل رصيده الشخيص، 
وتس�اعده يف بناء قاعدة جماهرية عريضة 
لدى الشباب، الذين يمثلون أكثر من ثلث عدد 
الس�كان يف اململكة )حوايل 40%(، ويرحبون 
أيم�ا ترحيب ب�أن يتوىل الحكم ش�اب صغر 
يف الس�ن راغب يف التغير، بعيداً عن العجائز 

الذين حكموا البالد لعقود طويلة.
ويف الس�طور التالية نستعرض أهم هذه 
الجوالت التي خاضها ابن س�لمان أو »السيد 
الذي يتحكم يف كل يشء« – بحس�ب توصيف 
ش�بكة بلومرج له –  يف محاولة منه لكسب 
أراِض جديدة، وبناء قاع�دة جماهرية ترى 
في�ه »الف�ارس املنق�ذ«، وتأم�ل يف اعتالئ�ه 

للعرش السعودي.
حرب اليمن التي انطلقت يف 26 أذار 2015، 
اس�تجابة لطل�ب الرئيس عبد رب�ه منصور 
ه�ادي بالتدخ�ل عس�كرياً »لحماي�ة اليمن 
وش�عبه من عدوان املليشيات الحوثية«، بني 
القوات املوالي�ة للحكومة اليمني�ة املدعومة 
من ِقبل التحالف العربي بقيادة الس�عودية، 
ومس�اهمة 10 دول عى األق�ل، وبني حركة 

انص�ار الله وقوات الرئيس الس�ابق عيل عبد 
الله صالح، قاربت عى إتمام ش�هرها الثاني 
والثالثني، دون أية نتيجة عس�كرية ُتذكر، أو 

انتصار حقيقي ملموس عى أرض املعركة.
خلف�ت تلك الح�رب كارثة عى املس�توى 
يف  الح�اد  التده�ور  إىل  إضاف�ة  اإلنس�اني، 
اقتصاد اليمن – تش�ر التقدي�رات إىل أن 21 
ملي�ون يمن�ي )80% م�ن الس�كان( بحاجة 
ماسة إىل مس�اعدات إنسانية – باإلضافة إىل 
تف�ي وباء الكولرا يف الب�الد، حيث بلغ عدد 
املصاب�ني بوب�اء الكولرا من�ذ أبريل املايض، 
ح�وايل نصف ملي�ون مواطن يمني بحس�ب 

منظمة الصحة العاملية.
لم ترتك الحرب أثرها عى اليمن واليمنيني 
وحدهم، بل كبدت السعودية خسائر فادحة، 
بسبب الكمائن التي يقوم أنصار الله بنصبها 
للقوافل العسكرية السعودية، وإسقاط قتى 
ومصابني م�ن الجانب الس�عودي، واجتياح 
صغ�رة،  حدودي�ة  لحص�ون  الل�ه  أنص�ار 
واستيالئهم عى مواقع تابعة لحرس الحدود 
الس�عودي، وسيطرتهم عى أجزاء كاملة من 
قرى غ�ر مأهولة، مث�ل الربوع�ة يف جنوب 
رشق عس�ر، وتوجي�ه الصواري�خ الحوثية 
إىل س�احل البحر األحمر، بم�ا يف ذلك مدينتا 
الطائ�ف وج�دة، املحاذيت�ان ملك�ة املكرمة، 
باإلضافة إىل الصاروخ الباليستي الذي أطلق 
يف مطلع الشهر الجاري عى مطار امللك خالد 
شمال رشقي الرياض، عالوة عى قيام األمم 

املتح�دة بإدراج التحالف بقيادة الس�عودية، 
عى القائمة السوداء؛ ملا تسبب فيه من مقتل 
وإصاب�ة املئات م�ن األطف�ال والهجوم عى 
مستش�فيات ومدارس خالل الع�ام املايض. 
»يف غضون 20 عاماً، س�نكون دولة ال يعتمد 
اقتصادها بش�كل رئيس عى النفط« محمد 

بن سلمان يف حديثه عن رؤية 2030
لعقود طويلة، قام اقتصاد اململكة العربية 
الس�عودية ع�ى الذهب األس�ود، ث�م اهتزت 
دعائم هذا االقتصاد فجأة، عندما هبط سعر 
برمي�ل النف�ط م�ن 100 دوالر إىل 30 دوالر؛ 
مما تسبب يف إحداث فجوة هائلة يف امليزانية 
وتحديات اقتصادية خطرة، األمر الذي دفع 
األمر الصغ�ر للبحث عن مخ�رج من هذه 
املعضلة، فتفت�ق ذهنه عن »رؤي�ة 2030«، 
الت�ي ته�دف إىل »تنويع وخصخص�ة ودفع 
االقتصاد الس�عودي نحو االنفتاح، بعيداً عن 
االعتماد الكيل عى استغالل عائدات النفط«.

ففي الخامس والعرشين من نيسان عام 
2016، وبع�د أيام من ارتقائ�ه أول درجة يف 
الس�لم املؤدي إىل العرش الس�عودي، كش�ف 
األمر محمد بن س�لمان يف لقاء حرصي مع 
قن�اة العربية، ع�ن رؤية الس�عودية 2030، 

وحقبة ما بعد النفط.
حي�ث تحدث عن وضع رشك�ة »أرامكو« 
يف الرؤي�ة الس�عودية، والفائدة التي س�تعم 
من طرحها يف الس�وق والتخ�يل عن اإلدمان 
النفط�ي – بحس�ب قول�ه – الفًت�ا النظ�ر 

للمملك�ة،  واإلس�المي  العرب�ي  العم�ق  إىل 
باإلضاف�ة إىل املوقع الجغرايف، الذي س�يمكن 
الس�عودية – من وجهة نظ�ره – من توفر 
ف�رص ضخم�ة لالس�تثمار والبن�اء، مؤكًدا 
أن الرؤية الس�عودية س�تقوم بإعادة هيكلة 
االقتص�اد م�ن أج�ل توف�ر األم�وال لقطاع 
البنية التحتية، وذلك للعمل عى حل املشاكل 
الهيكلية داخل الدولة، والتي أهمها مش�كلة 
اإلس�كان والبطال�ة. وتط�رق اب�ن س�لمان 
إىل ع�دم وجود صناعة عس�كرية س�عودية، 
بالرغ�م م�ن أن الس�عودية تع�د ثال�ث أكر 
دولة يف اإلنفاق العس�كري، كاشًفا عن خطة 
الس�تغالل املع�ادن يف الس�عودية يف الف�رتة 
املقبل�ة، وإنش�اء رشكة قابض�ة للصناعات 
الحكومي�ة العس�كرية. ه�ذا األم�ر قد القى 
ترحيباً كبراً من اإلعالم املساند للدولة، ومن 
كافة القطاعات السعودية، التي رأت يف هذه 
الرؤية طوق نجاة وسفينة للعبور من حقبة 
زمنية فائتة إىل املس�تقبل، بل وصل األمر إىل 
مهاجم�ة أي ص�وت نادى بالرتيث ودراس�ة 
املعطي�ات العام�ة يف اململكة وم�دى مالئمة 
الهي�كل املجتمع�ي أله�داف ه�ذه الرؤي�ة، 
واتهام�ه بالخيان�ة والتخاذل وبث الس�م يف 
الجسد السعودي الذي يأمل يف النهوض.لكن، 
وألن الخطط الكبرة ال تتحقق باألمنيات، أو 
النوايا الحسنة، كشفت صحيفة »فايننشال 
تايم�ز« يف أيل�ول من العام الج�اري، النقاب 
ع�ن مفاج�أة كب�رة، تفي�د بأن الس�عودية 

تعكف عى مراجعة مبكرة وجذرية ل�»رؤية 
2030« بعد حوايل عام من طرحها.

إىل ذل�ك، ويف الراب�ع م�ن نوفم�ر، أصدر 
العاه�ل الس�عودي املل�ك »س�لمان ب�ن عبد 
العزي�ز«، حزم�ة أوام�ر ملكي�ة، م�ن بينها 
تشكيل لجنة ل�»حرص الجرائم واملخالفات يف 
قضايا الفس�اد باملال العام« برئاسة ابنه ويل 
العهد األمر »محمد بن سلمان«، ثم انترشت 
األخبار عى مواق�ع التواصل االجتماعي ويف 
وكاالت األنباء ع�ن توقيف العديد من األمراء 
والوزراء الس�عوديني؛ بتهم فس�اد وغس�يل 
أم�وال وتقدي�م رش�اوى. األم�ر ال�ذي القى 
قب�واًل وترحيًبا كبرًا بني قط�اع عريض من 
الشعب السعودي، والذي كان يرى يف سطوة 
نفوذ الكثر من األم�راء ورجال األعمال أمرًا 
مقدًس�ا ال يمكن املساس به، آملني أن يطال 
التوقي�ف والتحقي�ق كلَّ املفس�دين، مهم�ا 

كانت مناصبهم وسلطاتهم.
ويف الوقت الذي رحب فيه معظم الش�عب 
الس�عودي – حت�ى املع�ارض من�ه – بهذه 
الق�رارات، خرجت بعض األصوات لتؤكد عى 
أن م�ا حدث ل�م يكن حملة تطه�ر بقدر ما 
هي حمل�ة الجتثاث مراكز الق�وى ورؤوس 
املعارض�ة لألم�ر الصغر، خاص�ة وأن ثوب 

األمر الصغر غر نظيف تماًما.
وبع�د مرور حوايل ش�هر عى ب�دء حملة 
مكافحة الفساد، وبالرغم من كل الشائعات 
التي تقول بتنازل بعض املوقوفني عن بعض 

أموالهم مقابل الحري�ة، وبالرغم من تجميد 
األرص�دة يف البن�وك، إال أن ه�ذه الحمل�ة لم 
ُتس�فر – حتى اآلن – عن يشء ملموس، ولم 
ُيرد ريال واحد من األموال املنهوبة – بحسب 
توصيف لجنة مكافحة الفس�اد – إىل خزينة 

الدولة السعودية.
يف محاوالت�ه املس�تميتة لكس�ب التأيي�د 
الش�عبي وبناء قاع�دة جماهري�ة عريضة 
تدعم اعتالئ�ه للعرش، دون أدن�ى معارضة 
أو تذم�ر، يمي�ل األم�ر الصغ�ر إىل الظهور 
بمظهر »املدافع عن مصالح اململكة وشعبها 
يف الداخل والخ�ارج«، بدًءا من إطالقه لرؤية 
2030، وم�روًرا بحرب اليمن، وحصار قطر، 
ومكافح�ة الفس�اد وتوقيف أم�راء ووزراء، 
وانتهاًء بخر استقالة رئيس الوزراء اللبناني 
س�عد الحريري، ال�ذي أعلنها م�ن العاصمة 
الس�عودية الرياض، بع�د تصعيد كالمي من 
الس�عودية ضد إيران وحزب الله عى لس�ان 
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي 

ثامر السهبان.
األم�ر الذي اعترت�ه إيران، ق�د ُدبر بليل، 
برتتيب من الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
وويل العه�د الس�عودي محم�د بن س�لمان، 
من أجل »تويرت« الوض�ع يف لبنان واملنطقة، 
ومواجهة ح�زب الله، فيما عق�ب حزب الله 
اللبناني عى استقالة رئيس الحكومة، سعد 
الحريري من منصبه، عى لسان نبيل قاووق، 
عض�و املجلس املركزي لح�زب الله اللبناني؛ 
الذي قال: إن الس�عودية تسعى إلغراق لبنان 
يف الفتنة. مضيف�ا بتهّكم: إّن »مملكة الخر 
تس�تهدف االس�تقرار«، الفًت�ا النظ�ر إىل أن 
النظام الس�عودي يريد تغي�ر موقع وهوية 
ودور لبن�ان يف املقاوم�ة، ليك�ون ج�زًءا من 
املح�ور الس�عودي الذي يطبع م�ع إرسائيل، 
ويعت�دي عى اليمن والبحرين وس�وريا، عى 

حد تعبره.
وعلق الجنرال اإليراني »قاسم سليماني« 
عى األمر قائاًل: إّن السعودية خرست سوريا، 
وتح�اول توري�ط لبن�ان، يف إش�ارة من�ه إىل 
محاوالت الس�عودية نقل الرصاع من سوريا 
إىل لبن�ان، وذل�ك م�ع اقرتاب حس�م الرئيس 
الس�وري بش�ار األس�د وحلفائ�ه للرصاع يف 

سوريا ضد املعارضة السورية املسلحة.
أم�ا بعد عودة س�عد الحري�ري إىل لبنان، 
وإعالن�ه تعليق اس�تقالته تجاوًب�ا مع طلب 
الرئي�س اللبناني، وعدم تعلي�ق اململكة عى 
ه�ذا الخ�ر، وتعام�ل الحريري كم�ا لو كان 
محتج�زًا بالفعل يف اململكة، وم�ن ثم إعالنه 
عن احتمالية سحب استقالته بسبب األجواء 
اإليجابية، فإن األمر الصغر لم يخرس هذه 
املعركة فقط،  بل خرس أيًضا – بس�بب هذه 
الخطوة غر املحس�وبة – حليًفا كان يكن له 
الوالء ويمكن التعويل عليه، بعد الحملة التي 
تم ش�نها عى حلفاء الحريري والذين كانت 
الري�اض تعوِّل عى قي�ام تفاهم بينهم وبني 
الحريري لخوض االنتخابات النيابية س�وًيا 

للحد من نفوذ حزب الله.

ابن سلمان تالحقه اخلسارة من اليمن إىل لبنان

األمري السعودي »الصغري«.. فشل يف كل مكان

اخلارجية اإليرانية: امريكا ارتكبت اخطاء اسرتاتيجية جتاه ايران واملنطقة
         بغداد / المستقبل العراقي

اكد املتحدث باسم الخارجية االيرانية بهرام قاسمي يف 
الرد عيل الترصيحات االخرة لوزير الخارجية االمركي، 
ب�ان تكرار االتهام�ات الكاذب�ة والتي ال اس�اس لها لن 
يس�اعد يف التعوي�ض عن اخط�اء امركا االس�رتاتيجية 

والكري تجاه ايران واملنطقة خالل العقود االخرة.
وف�ی ترصی�ح رداً عل�ی الترصیحات االخی�رة لوزیر 
الخارجیة االمیرکی ریکس تیلرسون، بعد لقائه مسؤولة 
السیاس�ة الخارجیة لالتح�اد االوروبی، اعتر قاس�می 
ه�ذه الترصیح�ات ارصارا غی�ر م�رر وعن�ادا ال طائل 
من ورائ�ه فی تک�رار اتهامات خاویة ض�د الجمهوریة 

االسالمیة االیرانیة.
واضاف املتحدث باس�م الخارجیة االیرانیة، ان تکرار 
االتهامات الکاذبة والتی ال اس�اس لها لن یساعد اطالقا 
ف�ی التعویض عن االخطاء االس�رتاتیجیة والکری التی 
ارتکبته�ا امی�رکا تج�اه ای�ران واملنطقة خ�الل العقود 
االخیرة وان توجیه االتهام لس�ائر الدول لن یکون عالجا 
لالالم والجراح العمیقة والقدیمة املتبقیة من السیاسات 

العدوانیة واالطماع االمیرکیة فی هذه املنطقة.
وتابع قائال، لیس�ع الس�ید تیلرس�ون، ما دام الوقت 
باقی�ا، لیتعرف اکثر فاکثر عل�ی حقائق وتاریخ املنطقة 

وسیاس�ات امی�رکا وتادعیاتها وعواقبه�ا التی ادت الی 
ح�دوث ازمات ش�دیدة وخلف�ت مئ�ات االف القتلی من 
النساء واالطفال واالفراد االبریاء ومن ثم لیدل بوجهات 

النظر ویصدر االحکام.
وقال قاس�می، ان ای�ران هی نفس�ها احدی ضحایا 
السیاس�ات التدخلیة واالنقالبات واالستبداد الناجم عن 
ممارس�ات امی�رکا، وُتعرف )ای�ران( کدول�ة فی الخط 
االمام�ی ملکافح�ة االرهاب ف�ی املنطق�ة والعالم بذلت 

جهدا کبیرا.
واوضح املتحدث باسم الخارجیة االیرانیة، الشک ان 
تجاه�ل اجراءات ای�ران املهمة جدا فی دعم االس�تقرار 
واالم�ن ومکافح�ة االرهاب وتوجیه االتهام�ات الکاذبة 
لها، یمکنه ان یک�ون ناجما فقط من غضب امیرکا من 
کفاح الجمهوریة االس�المیة االیرانیة ال�دؤوب فی اداء 
دور انسانی وصانع لالستقرار ومکافح لالرهاب ودلیال 

ومؤرشا علی دعم امیرکا لالرهاب فی املنطقة.
واکد قاس�می، ان ایران تواصل بمس�ؤولیة جهودها 
البن�اءة بکل ق�وة وفی اط�ار جمیع املعایی�ر االخالقیة 
والتزام کافة املبادئ الدولی�ة املعرتف بها وباقتدار کبیر 
فی مس�ار دع�م االس�تقرار واالمن ومکافح�ة االرهاب 
والتص�دی الث�ارة الح�روب ودون االلتفات ال�ی اکاذیب 

املناهضین لشعوب املنطقة.

اخلارجية الروسية: بيونغ يانغ تنتظر»23« مليون قطعة سالح بحوزة اجلامعات اإلرهابية يف ليبيا
       بغداد / المستقبل العراقي »ضامنات أمنية« للتفاوض

كش�ف رئي�س بعثة األم�م املتحدة 
اىل ليبي�ا، غس�ان س�المة أن هناك 23 
مليون قطعة س�الح يف ليبيا وهذا عدد 
كبر ج�دا ومه�ول، ويثر قل�ق الدول 

املجاورة لليبيا.
جاء ذلك خالل حديث لس�المة مع 
فضائي�ة “يس بي يس” املرصية، وقال 
املبع�وث األمم�ي أن الح�ل الحقيق�ي 
لالزم�ة الليبي�ة يكم�ن يف قي�ام دولة 
مؤسسات، مضيفا: “نعمل عى توحيد 
املؤسس�ات املنقس�مة يف ليبي�ا وه�ي 
كثرة كما نعمل عى تحرير املؤسسات 
التي اختطفت”.  ولفت س�المة إىل أن 

كل م�ن يحم�ل الس�الح يف ليبي�ا لديه 
أه�داف وأغ�راض، وأن هن�اك خط�ة 
لجمع السالح من الجماعات املختلفة، 
مش�دداً عى أن قي�ام الدول�ة يقتيض 

االنتقال إىل سياسة املؤسسات.
الع�ام  األم�ني  أن  س�المة،  وأف�اد 
لألمم املتحدة يعم�ل عى تخفيف حدة 
التدخالت الخارجي�ة، وهي لم تتوقف 
لكنه�ا تضاءل�ت، معرب�ا ع�ن أمله يف 
أن يفه�م الليبيون أن تض�اؤل التدخل 
الخارجي فرصة لهم.وأشار سالمة إىل 
أنه عكف يف الفرتة املاضية عى تفكيك 
الخالفات بني الليبيني، وتابع: نس�تعد 
لعق�د مؤتمر جامع، ولن يتم عقده إال 

بعد تفكيك الرصاعات الحالية.

وأعرب سالمة عن تأييده للمبادرة 
املرصية للم شمل الجيش الليبي، الفتا 
إىل أنها تدعم مبادرته واستبعد سالمة 
رفع الحظر عن تسليح الجيش، خاصة 
أن هناك عقوبات كبرة عى ليبيا بينها 

رفع الحظر عن األموال أيضا.
وأض�اف س�المة: نس�عى للتعاون 
م�ع كل األط�راف يف ليبي�ا بم�ا فيه�ا 
الجماع�ات املس�لحة، مبين�ا أن هناك 

تجاوب من بعضها.
واستطرد: ذلك يعتمد عى هدف تلك 
املليش�يات، ف�إذا كان�ت إرهابية فهي 
لن تقبل باالس�تماع إلين�ا أو مقابلتنا 
أما إذا كانت هدفها حماية نفس�ها أو 
منطقته�ا أو ما ش�ابه فيمكن البحث 

عن آلية لضمها ملؤسسات الدولة.
وأوض�ح س�المة، أن م�رص حت�ى 
نهاي�ة هذا العام ه�ي عضو يف مجلس 
األمن وبالتايل فهناك تنس�يق مس�تمر 

معها فيما يتعلق بليبيا.
وأش�ار إىل أن�ه ح�ر إىل القاهرة 
لالطمئنان عى أن مس�توى التنس�يق 
مع مرص سيظل كما هو طوال الفرتة 

املقبلة فيما يتعلق بالشأن الليبي
االنتخاب�ات  إن  “قل�ت  وأض�اف: 
الليبي�ة يج�ب أن تتم يف غض�ون عام 
من س�بتمر املايض، ع�ى أن تتم وفق 
رشوط معينة تضمن نزاهتها”، مشرا 
إىل أنه عمل عى وقف التدخل يف الشأن 

الليبي.

       بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزي�ر  نائ�ب  أعل�ن 
ال�رويس، إيغور مورغول�وف، أنه من 
ال�روري تقدي�م لكوريا الش�مالية 
ضمان�ات إلعادته�ا إىل طاولة الحوار 
من أجل الحيلولة دون اش�تعال فتيل 

الحرب يف شبه الجزيرة الكورية.
وقال مورغولوف فی کلمة ألقاها 
أم�ام املجتمعی�ن ف�ی منت�دى برلین 
للسیاس�ة الخارجی�ة إن م�ا تتطل�ع 
إلیه�ا بیون�غ یانغ ه�و الحصول عى 

ضمان�ات أمنی�ة. أعتقد أنن�ا یمکننا 
العم�ل س�ویا ع�ى بع�ض املس�ائل 
التی ستش�جع بیونغ یانغ وس�تلفت 
انتباهها وقد یفضی ذلک إىل استئناف 

العملیة التفاوضیة«.
وأکد مورغولوف املوقف الروس�ی 
القائ�ل إن الضغ�ط عى بیون�غ یانغ 
عن طریق العقوب�ات لن یحل قضیة 
کوریا الشمالیة وإنما سیسبب املزید 

من التأزم فی الوضع.
وأض�اف: »إن ذلک أم�ر فی غایة 
الخط�ورة ألنن�ا برصاحة عى ش�فا 

حرب حقیقیة«.  وش�دد الدبلوماسی 
الروسی عى أن إجراء کوریا الشمالیة 
والنووی�ة  الصاروخی�ة  لالختب�ارات 
ومواصل�ة الوالی�ات املتح�دة وکوریا 
الجنوبیة للمناورات املشرتکة بالقرب 
من الحدود مع کوریا الش�مالیة تؤثر 
س�لبا بالتساوی عى الوضع فی شبه 

الجزیرة الکوریة.
وأش�ار إىل أن ال أحد ف�ی الوالیات 
املتحدة وکوریا الشمالیة یرید نشوب 
حرب، غی�ر أن احتمال که�ذا ال یزال 

قائما.
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لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا )367 يف 8/ 10/ 2017( تعلن لجنة البيع وااليجار 
يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه    والبالغ عددها 
)7( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من 
يرغ�ب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة 
وخ�الل م�دة 15 يوما تبدأ من الي�وم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
قانوني�ة ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي 
م�ن اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية املرشح 

ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور اللجنة اضافة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن ثاين
العدد: 421 

التاريخ: 4/ 12/ 2017

مدة االيجار القيمة التقديريةنوع العقارت
سنة واحدة 625000 ستمائة وخمسة وعشرون الف ديناركشك1
سنة واحدة600000 ستمائة الف ديناركشك2
سنة واحدة350000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف ديناركشك3
سنة واحدة575000 خمسمائة وخمسة وسبعون الف ديناركشك4
سنة واحدة300000 ثالثمائة الف ديناركشك5
سنة واحدة300000 ثالثمائة الف ديناركشك6
سنة واحدة300000 ثالثمائة الف ديناركشك7

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية 
)ك�ر قرار(  لتأجري امللك املدرج تفاصيله ادن�اه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  
)س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. 
فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  
الكوفة أو اللجنة خالل )7( ايام  تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف 
املحلي�ة مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة البالغة 200% م�ن القيمة املقدرة 
باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق 
له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب 
الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  
مدة اإلعالن البالغة )7( ايام يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

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

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجل�ب  الهوية النقابية وتأييد 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

رقم االضبارة : 2017/197
التاريخ 2017/12/5

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الرميثة العقار تسلس�ل املرقمة 
1 مقاطع�ة 75 الغليظ�ة الواق�ع يف ال�وركاء العائ�د 
للمدين لفتة ش�اكر مانع املحجوز لق�اء طلب الدائن 
كاظم موىس عبود البال�غ 1,250,000مليون ومئتان 
وخمس�ون الف دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوما تب�دأ من اليوم 
الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي 
املواصفات : 

1 � موقعه ورقمه : رقم 1 مقاطعة 75 الغليظة 
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية 

3 � حدوده واوصافه : تقع عىل طريق الوركاء 
4 � مش�تمالته : دور س�كنية متفرقة بناء متوس�ط 

العمران
5 � مساحته : 3 دونم و 14 اولك و 71 مر 

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل : 

8 � القيمة املقدرة : سهام املدين 17,942,000 سبعة 
عرش مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف دينار 

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

العدد : 3282/ش/2017
التاريخ 2017/12/6

اعالن
اىل املدعى عليه )ليث رضا املطريي(

اقامت زوجتك املدعية ) عذراء محمد عيىس(  الدعوى 
بالع�دد 3282/ش/2017 امام ه�ذه املحكمة طلبت 
فيه�ا ايق�اع التفريق القضائ�ي بينكما قب�ل الدخول 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة 
القاضية يف مدينة الحلة لذا قررت املحكمة نرش تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2017/12/17 او من ينوب 
عنك قانونا وبعكس�ه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا  

وفق القانون
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

فقدان باج
فقد مني الباج الوزاري املرقم 3037 يف 2017/10/19 
الص�ادر ع�ن وزارة الع�دل – دائرة االص�الح العراقية 
باس�م/ أث�ري جاس�م ن�ارص يارس فم�ن يعث�ر عليه 

تسليمه ملصدره .

محكمة بداءة السماوة
العدد / 1419/ب/2017

التاريخ 2017/12/6
اعالن

اىل املدعى عليه / تقيه صاحب عبد حسني 
اقام املدعي عب�د الكريم فاضل حس�ني الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1419/ب/2017 والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 506 غرب�ي يف الس�ماوة 
وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب اش�عار مختار محلة 
الغربي يف الس�ماوة املختار حسني مسلم حسني واملؤرخ 
2017/7/17 ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني بموعد املرافعة املوافق الس�اعة التاس�عة من 
صب�اح ي�وم 2017/12/13 ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ين�وب عنك قانون�ا او بيان معذره مرشوعه س�وف 
تسري املحكمة باجراءات الدعوى بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول والقانون
القايض

عماد ياسني خضري 

محكمة بداءة الخرض 
العدد : 485/ب/2017
التاريخ : 2017/12/4

اىل / املدعى عليه /عادل سعدون جاسم 
اعالن

اقام املدعي )عيل مسافر رشيد( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�الن عليك والتي يطلب فيها الحك�م عليك باعادة حال 
بيع املركبه املرقمة )15349/برصة( اجره نوع س�ايبه 
صال�ون برتق�ايل اللون مودي�ل 2011 اىل م�ا كانت عليه 
قب�ل التعاق�د ولكون�ك مجهول مح�ل االقام�ة يف الوقت 
الحارض حس�ب رشح القائم بالتبليغ ومرفقة االش�عار 
الص�ادر م�ن مخت�ار واختياري�ة / الس�ماوة العمارات 
الس�كنية / حي الزهراء عليه تق�رر تقدير تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني الحضور يف موعد املرافعة املصادف 
2017/12/14 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وحس�ب 

االصول 
القايض
ماجد شهيد اليارسي

محكمة بداءة السماوة
العدد / 2374/ب/2017

التاريخ 2017/12/6
اعالن

اىل املدعى عليه / غصاب محمد حمزة 
اقام املدعي احمد هاشم حسني  الدعوى البدائيه املرقمة 
2374/ب/2017 والت�ي يطل�ب فيها الحك�م  له باعادة 
الح�ال اىل ما كان عليه قبل التعاق�د لرشاءه منك املركبة 
املرقم�ة 6828 مثنى حمل نوع بي�ك اب دبل قماره  ذات 
ل�ون احمر مودي�ل 2012 بموجب عقد البي�ع الخارجي 
املؤرخ 2013/1/22 وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب 
اش�عار مخت�ار محلة ح�ي االمري � والحكم يف الس�ماوة 
بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر  ل�ذا   2017/12/3 وامل�ؤرخ 
صحيفت�ني  محليت�ني بموع�د املرافعة املوافق الس�اعة 
التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم 2017/12/12 ويف حال�ة 
ع�دم حض�ورك او من ينوب عنك قانون�ا او بيان معذره 
مرشوعه س�وف تسري املحكمة باجراءات الدعوى بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول والقانون
القايض حسنني فاضل عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى

محكمة بداءة الخرض
العدد : 245/ب/2017
التاريخ : 2017/12/3

اعالن
تنفي�ذا لقرار ه�ذه املحكم�ة املرق�م 245/ب/2017 
امل�ؤرخ يف 2017/6/5 واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 155/18 مقاطعة 
3 الخ�رض الواقع يف حي الكوث�ر وبالنظر لعدم حصول 
راغ�ب بالرشاء يف موعد املزايدة املصادف 2017/11/6 
علي�ه قررت تمدي�د املزاي�دة واالعالن مج�ددا عىل بيع 
العقار املذك�ور اعاله يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
خالل ثالثون يوم تبدأ يف اليوم التايل للنرش وعىل الراغبني 
يف الرشاء مراجعة محكمة بداءة الخرض مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املقدرة للعقار البالغة )48000000( ) ثمانية واربعون 
ملي�ون دينار عراق�ي( بصك مصدق ان ل�م يكونو من 
الرشكاء وس�تجري املزاي�دة واالحالة عن�د انتهاء املدة 
املذكورة وفقا لالصول علما ان الدفع نقدا والداللية عىل 
املش�ري وان صادف يوم املزايدة عطله رس�مية يكون 

يوم العمل الذي يليه موعد املزايدة
القايض
ماجد شهيد اليارسي

االوصاف : 
دار س�كن تق�ع يف ح�ي الكوث�ر تتكون من اس�تقبال 
وغرفت�ي نوم وهول ومطب�خ وطارمة امامية وغرفتي 
عمران�ه  درج�ة  240م2  الكلي�ة  مس�احته  فوقان�ي 

متوسطة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2449

التاريخ: 2017/12/5
اىل املنفذ عليه / حسن هادي عبد

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
لهذه املديرية واش�عار مختار حي االنصار )5( ياسني 
عي�دان يف النجف ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او ختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة النجف بالع�دد 1983/ب/2017 
مبل�غ  بتادي�ه  الزام�ك  املتضم�ن   2017/6/21 يف 
12,432,000 مليون اثنا عرش مليون واربعمائة واثنان 
وثالث�ون ال�ف للدائن ع�ادل خضري عب�اس املبلغ الذي 
اس�تلمته من الدائن بموجب مقاول�ة البيع املؤرخة يف 
2013/4/5 وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف ومنها 

اتعاب املحامات مبلغ خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2772/ب2017/3

 التاريخ: 2017/12/5
اىل املدعى عليه /عدي عباس شاكر 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2772/
2017/11/16واملتضم�ن  يف   2017 ب3/ 
الحك�م بالزام�ك بتاديت�ك مبل�غ مق�داره 
ثالثة ماليني وس�تمائة الف دينار للمدعي 
محم�ود مال�ك عب�اس ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة ب�داءة الكفل واش�عار مختار 
ح�ي الحس�ني )ع( ناحية الكف�ل لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطعن عىل 
الق�رار املذكور خ�الل املدة املق�ررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ النجف 
رقم االضبارة :  2016/1982

التاريخ: 2017/12/6
اىل / املنفذ عليه / مقداد فاضل عدوة

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن رشح املبلغ 
القضائي يف هذه املديرية ومختار املنطقة 
حي الجزائر نارص ع�يل الفايل انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون قرار محكمة
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�رار 
يف  3093/ش2016/2  بالع�دد  النج�ف 
املدي�ن  ال�زام  والق�ايض    2016/6/12
نفقة مس�تمرة للطفلة رقية مقداد فاضل 
تس�ديده املبلغ مائة وتس�عون الف دينار 
ش�هريا اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى يف 
2016/5/18 ولحني زوال اسباب مرضها 
وتخوي�ل والدتها املدينة يف ه�ذه االضبارة 

باستالمها وانفاقها عليها 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية 
يف النجف

العدد : 26/مجدد/2013
التاريخ : 2017/12/6

)اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد(   
بن�اءا ع�ىل ثب�وت عائدي�ة س�هام العقار 
التسلس�ل 14936/محل�ة ال�رباق البالغة 
مس�احتها )84,23م2( اربع�ة وثمان�ون 
مرا مربعا وثالثة وعرشون سنتمر مربع 
لورث�ة املتوفية مليحة عب�د محمد عيل كل 
من بدور مهدي هبان ومهدي ونغم وزينب 
اوالد وبن�ات رايض مه�دي هب�ان وه�الل 
وناهض ورعد وانتصار وس�عاد وابتس�ام 
اوالد وبنات محمد مهدي  وجاس�م وقاسم 
وزين�ب وفاطمة وس�مرية ووح�وراءاوالد 
وبن�ات محمد مهدي وفتحي�ة عبد الزهرة 
عبد الس�اده وس�عد وفارس ونجم وحيدر 
وحس�ن وك�رار واحم�د ورض�ا وحس�ني 
وانع�ام اوالد وبن�ات عب�د الس�اده مهدي 
هبان وحسب سهامهم يف القسام الرشعي 
للمتوفي�ة مليحة عبد محم�د عيل الصادر 
من محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
 2007/4/11 يف   490 بالع�دد  االرشف 
والقس�ام الرشع�ي الص�ادر م�ن محكمة 
االحوال الش�خصية يف النج�ف بالعدد 569 
يف 2008/4/28 والخ�اص باملت�ويف عب�د 
الس�اده مهدي هبان بموج�ب قرار تثبيت 
العائديه الصادر بالعدد 26/مجدد/ 2013 
بتاريخ 2017/12/3 والصادر من رئاسة 
لجن�ة محكمة تثبيت امللكي�ة يف النجف لذا 
نعل�ن هذا القرار فعىل م�ن لديه االعراض 
ع�ىل مضمون�ة والطع�ن ب�ه تميي�زا لدى 
رئاس�ة محكمة النجف االتحادية بصفتها 
يوم�ا(  )ثالث�ون  م�دة  خ�الل  التمييزي�ة 
واعتب�ار من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 
وان انتهاء املده وعدم ورود اشعار بتقديم 
طعن س�تبارش مديرية التسجيل العقاري 

يف النجف وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4094/ب2017/4
التاريخ: 2017/12/4

حس�ني  )جاب�ر   / علي�ه  املدع�ى   / اىل 
شاهر(

اقام علي�ك املدعي رض�ا فاضل جبوري 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بتاديتك ل�ه مبلغا 
مق�داره احد ع�رش ال�ف دوالر امريكي 
يف  امل�ؤرخ  االمان�ة  وص�ل  بموج�ب 
2017/9/14 ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مخت�ار ح�ي الجدي�دة /ناظم 
حس�ني الفي�داوي علي�ه ق�ررت ه�ذه 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني 
املص�ادف يف ي�وم 2017/12/14 وعن�د 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 1939/ش2017/2 
التاريخ: 2017/12/5

اعالن
اىل /املدعى عليه /يحيى عزيز عبد الله

بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بالع�دد 1939/ش2017/2 يف 
2017/10/15 املتضم�ن تاييد حضانة 
املدعي�ة )االء جاس�م محم�د( البنائه�ا 
القارصين كل من )رس�ل وزينة وسجاد 
وفاطمة( من صلب املدعى عليه )يحيى 
عزي�ز عب�د الل�ه ( وتخويله�ا بمراجعة 
الرس�مية  وش�به  الرس�مية   الدوائ�ر 
املعنية ودائرة الصحة والتعليم والرعاية 
واملرك�ز  امل�راة  وش�ؤون  االجتماعي�ة 
التموين�ي واالح�وال املدني�ة والبطاق�ة 
الوطني�ة ورعاي�ة القارصي�ن وال يحق 
لها الس�فر بهم خارج البالد اال بموافقة 
املدع�ى علي�ه وتحمي�ل املدع�ى علي�ه 
الرس�وم واملصاري�ف القضائي�ة وصدر 
القرار اس�تنادا الحكام امل�واد 57 احوال 
شخصية و 22 و 59 اثبات و 156 و 161 
و 166 و 203 مرافع�ات مدني�ة حكم�ا 
غيابيا قابال لالعراض والتمييز وللتبليغ 
بالحك�م الغيابي بتاري�خ 2017/12/4 
وامل�رشوح علي�ه من قب�ل املبلغ س�الم 
عباس واش�عار مختار واختيارية قضاء 
الكوفة � منطقة الرباكية املدعو )حسن 
محسن الشكري( بتاريخ 2017/12/4 
املتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة عليه 
تقرر تبليغك بالحكم الغيابي بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعند ع�دم اعراضك 
عىل القرار سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 6173/ش/2017

إىل/املدعى عليها / نادية جلود هالل
م/ تبليغ 

أق�ام املدعي اصيل عب�د الرشيف معارج  
الدعوى الرشعي�ة املرقمة أع�اله والتي 
يطل�ب فيه�ا تصدي�ق ط�الق  وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح 
تبليغ�ك  تق�رر  ل�ذا  بالتبلي�غ  القائ�م 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
أمام هذه املحكم�ة  صباح يوم املرافعة 
2017/12/14 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجرى املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض
عيل محمد سليم حميدي

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة/ 2015/1773

إىل /املنفذ عليه/ عباس عريبي جاسم
إعالن

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن مديرية 
كتابه�م 1186  الرصاف�ة حس�ب  تنفي�ذ 
بأن�ك  مجه�ول مح�ل  يف 2017/11/28 
اإلقامة ولي�س لك موطن دائم أو مؤقت أو 
مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النارصية 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل/عيل مران بطاح الطائي

أوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة النارصية بالعدد 826/

ق�رار  وكذل�ك   2015/5/13 يف  ب/2015 
التس�وية املف�روض من قبل الس�يد املنفذ 
الع�دل باملحرض امل�ؤرخ يف 2017/10/15 

والبالغة ثالثة ماليني دينار شهريا .       

محكمة بداءة النارصية
العدد: 2705/ب/2016

اعالن
اىل/املطل�وب تصحيح الخط�أ املادي ضده 

)صدام دهيس عبيد(
بناءا عىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
واملقامة ضدكم من قب�ل طالب التصحيح 
حيدر عبد نجف بخصوص تصحيح الخطأ 
املادي الوارد يف قرار محكمة البداءة بالعدد 
2705/ب/2016 يف اس�م جدك وملجهولية 
محل اقامت�ك قرر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني ع�ىل موع�د املرافعة 
ع�دم  حال�ة  ويف   2017/12/14 املواف�ق 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجرى 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض/ازهر عيل فرج

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 1521

إعالن
بن�اءا عىل طل�ب املدعي جواد حس�ني عبد 
الل�ه والذي يطل�ب من خالل�ه تبديل لقبه 
من الشطري اىل العبودي  واستنادا ألحكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاق�ة الوطنية 3 
لس�نة 2016  تقرر نرش طلب�ه يف الجريدة 
الرسمية فمن له حق االعراض عىل الطلب 
مراجع�ة املديرية خالل 15 يوما من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�ينظر يف الطل�ب وفق 

القانون .
موقع اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام/وكالة

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م 40511 بتاريخ 14 / 
3 / 2010 ع�ن ال�دكان املرقم 24 الغريري 
القديم�ة بمبل�غ ق�دره 1440000 مليون 
واربعمائة واربعون الف والصادر من امانة 
بغ�داد – دائ�رة العقارات بأس�م / اس�عد 
شاكر عبد السجاد فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

اعالن
اىل الرشيكني / عيل مهدي سلمان / عدنان 

شحاذه صالح
اقتىض حضوركما اىل بلدية التاجي لغرض 

استخراج اجازة البناء املرقمه 1/15396
الرشيك 
بالل مجيد عكاب

فقدان
التنمي�ة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
الصناعي�ة / معمل انتاج م�اء الراديرات 
املرقم�ة 79552 يف 2009/4/13 يوس�ف 
قاس�م رض�ا ورشيك�ه  م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار.

اعالن
اىل الرشيكني

راف�د حس�ني عبدالكري�م / فالح حس�ني 
عبدالكريم

اقتىض حضوركما اىل بلدية التاجي لغرض 
اس�تخراج اجازة البن�اء للقطع�ه املرقمه 

1/1218سبع البور.
 الرشيك 
عالوي مانع الزم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 240

التاريخ 2017/12/5
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  ص�ادق 
الحمام�ي، عىل تعرف�ة العوائد واألجور 
لع�ام 2018 للرشك�ة العام�ة للموانئ 
العراقي�ة والت�ي ت�م إعدادها م�ن قبل 

لجنة متخصصة وب�أرشاف مبارش من 
قبل مدير عام الرشكة رئيس املهندسني 

رياض سوادي شمخي ».
حيث ب�ارشت اللجن�ة أعمالها لرتس�م 
بخط�وط املعرف�ة و الخ�رة املرتاكم�ة 
تعرفة ش�املة والتي تتضمن تسهيالت 
كبرية للقطاع العام والخاص بما يتالئم 
معه�م ويخ�دم الرشك�ة. وم�ن الجدير 

بالذكر ان التعرفة الجديدة سيتم العمل 
بها مطلع العام املقبل يف 1/1/2018«.

م�ن جان�ب آخ�ر  اج�رى وفد س�لطة 
الط�ريان املدن�ي العراق�ي ، عىل هامش 
مؤتم�ر اي�كان ال�دويل املنعق�د يف دولة 
الجان�ب  م�ع  مفاوضات�ه  س�رييالنكا 

اإلسباني«. 
وق�ال مدي�ر النق�ل الج�وي يف س�لطة 

الطريان املدن�ي العراقي ع�ي الرشقي: 
هناك اهتماماً كبرياً ومتابعة مس�تمرة 
من وزي�ر النقل كاظم فنجان الحمامي 
ح�ول عقد اتفاقي�ات مختلفة يف مجال 
النقل الجوي مع العديد مع تلك الدول«. 
واض�اف الرشق�ي انه »ت�م االتفاق مع 

الجان�ب االس�باني عىل تب�ادل مرشوع 
اتفاقي�ة الخدمات الجوية ب�ني البلدين 
والتوقيع عىل س�جل مفاوض�ات يتيح 
لنواقل البلدين من تش�غيل) 14 ( رحلة 
اسبوعيا وتكون )7 ( رحالت مسافرين 

و)7( رحالت للشحن الجوي«. 

يذك�ر ان الوف�د العراق�ي ق�ام بإج�راء 
العدي�د من املفاوضات م�ع دول عربية 
واجنبي�ة إقليمي�ة ودولية بع�د يوم من 
مفاوضاته مع الجان�ب اإلماراتي تعزز 

اليوم مع الجانب االسباني .
كم�ا عق�د الوف�د العراق�ي املش�ارك يف 

فعالي�ات مؤتمر االي�كان 2017 اتفاقاً 
م�ع نظ�ريه االماراتي يتضم�ن توقيع 

س�جل النش�اطات للنق�ل الج�وي بني 
البلدين واكملت كافة االجراءات الخاصة 
باالتفاقي�ة لحني توقيعها من قبل وزير 

النقل السيد كاظم فنجان الحمامي. 
يذكر ان س�لطة الطريان املدني العراقي 
مقبل�ة عىل عق�د اتفاقي�ات جوية مع 

دول عربي�ة واجنبي�ة وفت�ح خط�وط 
جوية معها .

وزير النقل يصادق عىل تعرفة العوائد واألجور لعام 2018 للرشكة العامة للموانئ
الطريان املدني تعقد اتفاقا مع نظريتها اإلماراتية وتتفق على تسيري رحلة أسبوعية مع اسبانيا
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التجارة تستنفر اسطوهلا 
ملناقلة احلنطة املحلية 

بني املحافظات
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة التخطي�ط واملتابعة يف 
وزارة التجارة عن اس�تنفار اس�طول 
نقله�ا ملناقل�ة الحنط�ه املحلي�ه بني 

املحافظات كافه«.
واضاف�ت مدي�ر ع�ام الدائ�رة ابتهال 
هاشم صابط يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، بانه »تم االيعاز اىل قس�م 
النق�ل املرك�زي اح�د اقس�ام الدائرة 
رشكات  يف  النق�ل  اقس�ام  بتوجي�ه 
الوزارة برضورة توجيه شاحناتهم اىل 
مناقلة مادة الحنطه املحليه املتواجده 
يف بعض املحافظ�ات والتي تحتاج اىل 
مناقل�ه اذ تم مناقل�ة )40000( طن 
من مخمور اىل بغداد و)٣٩000( طن 
م�ن الطوز اىل بغ�داد و)20000( طن 
من سامراء اىل بغداد و)٣٥000( طن 
من واس�ط اىل البرصة وحسب الخطه 
التس�ويقيه املع�ده من قب�ل الرشكه 

العامه لتجارة الحبوب«.
واشارت بانه »تم توجيه لجان متابعه 
من قس�م النق�ل املرك�زي للتواجد يف 
اقسام النقل للمتابعه امليدانيه لحركة 
الس�ري  عملي�ة  وتس�هيل  االس�طول 
وحسب الخطه املوضوعه لذلك فضال 
عن اس�تمرار االس�طول بمناقلة الرز 
الفيتنامي من ميناء ام قرص اىل باقي 

املحافظات.

املسافرين والوفود تعيد نحو »2800« 
نازح عراقي من االرايض السورية

اخلطوط اجلوية جتري اعامل صيانة 
800-B737 عىل طائرة

العمل: إطالق االعانة االجتامعية للمستفيدين يف كركوك بعد االنتهاء من التدقيق

حمافظ البرصة يرعى مؤمتر رجال 
االعامل العراقي السعودي يف البرصة

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت وزارة العمل والش�ؤون 
الحماي�ة  إعان�ة  االجتماعي�ة 
االجتماعية ل�)400( مس�تفيد 
يف املناط�ق املحررة جنوب غرب 
محافظ�ة كركوك بع�د ايقافها 
العصاب�ات  احت�الل  نتيج�ة 
االرهابية ملدنهم س�ابقا«.وقال 
املتحدث باس�م هيئ�ة الحماية 
ان  منع�م  عم�ار  االجتماعي�ة 
االجتماعي�ة  الحماي�ة  »قس�م 
يف كرك�وك قام باط�الق رواتب 
مس�تفيد  ل��)400(  االعان�ة 
يف املحافظ�ة الذي�ن ت�م ايقاف 
بس�بب  س�ابقا  اعاناته�م 
وج�ود العن�ارص االرهابي�ة يف 

مناطقهم«.
واضاف ان »القسم وبعد القيام 
وبي�ان  الالزم�ة  باالج�راءات 
م�ن  امني�ا  موقفه�م  س�المة 
عصابات داع�ش االرهابية قام 
باط�الق رواتبه�م، فيما يجري 
تدقيق رواتب )120( مس�تفيدا 
املدة  تمهي�دا الطالقه�ا خ�الل 

القليلة املقبلة«.
واشار اىل »تش�كيل فريق عمل 
مخت�ص الس�تكمال اج�راءات 
يف  الحماي�ة  باعان�ة  الش�مول 
قضاء الحويجة والقرى التابعة 
ل�ه، إذ ب�ارش باداء عمل�ه لكنه 
الجه�ات  تع�اون  اىل  بحاج�ة 
املحلي�ة يف االقضي�ة والنواحي 

واملختارين. 

ونوه اىل ان القس�م يعمل ايضا 
عىل اضافة مخصصات االطفال 
االيقافات  وحس�م  للمشمولني 
واالس�رتدادات، مبين�ا ان »عدد 
الش�مول  ضم�ن  االيقاف�ات 
الجديد بل�غ )2٥74( وذلك بعد 
اجراء تقاطع البيانات مع دوائر 
اخرى منها الرضيب�ة والرقابة 
اصح�اب  اغلبه�م  الن  املالي�ة، 
مولدات ومهن ولديهم قروض، 
فيما يبل�غ ع�دد االيقافات من 
القدي�م )٥٣66( من  الش�مول 
ضمنه�م من ل�م يقدم�وا بيانا 
س�نويا للعامني 2012 و201٣ 
وبعضه�م لديه�م تعيين�ات او 
متقاع�دون، بينم�ا تم ش�مول 
)22( الف�ا و)٩78( مس�تفيدا 

ضمن القانون الجديد«.
واكد منعم حرص قسم الحماية 
االجتماعية يف كركوك عىل اكمال 

حس�م االيقاف�ات التي حصلت 
تمهي�دا  املس�تفيدين  لروات�ب 

الطالقها وفق استحقاقهم.

    البصرة/ المستقبل العراقي

دع�ا محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيداني 
رجال االعمال السعوديني لفتح مشاريع 

يف املدينة«.
وقال العيداني اثناء كلمة له يف مشاورات 
املؤتم�ر ال�ذي عق�د يف مع�رض البرصة 
ال�دويل انه من دواعي ال�رور ان ننفتح 
ع�ىل العال�م ونحتضن ك�رى الرشكات 

العامل�ة وخصوصا العربي�ة منها والتي 
لها تاريخ عمي مرشف«.

مؤك�دا ع�ىل تذلي�ل كاف�ة الصعوب�ات 
التي تق�ف عائق يف طريق االس�تثمار يف 

املحافظة«.
بدورهم رحبوا رجال االعمال السعوديني 
تق�ارب  يف  البن�اءه  الخط�وات  به�ذه 
العالق�ات االقتصادي�ه واالجتماعية بني 

االشقاء العرب.

وزير النفط يعلن انطالق احلملة الوطنية 
لغرس مليون نخلة يف البرصة

الرافدين يدرس افتتاح فرعني له يف تركيا 
والسعودية لتقديم اخلدمات للعراقيني املقيمني

   بغداد / المستقبل العراقي

ضمن س�عي الوزارة لزيادة املس�احات الخرضاء يف محافظة البرصة اعلن وزير 
النف�ط جبار ع�ي اللعيبي عن انط�الق الحمل�ة الوطنية لغرس ملي�ون نخلة يف 
املحافظ�ة ، ج�اء ذلك خالل االحتف�ال بغرس اول نخلة ضم�ن الحملة يف البرصة 
» .واك�د اللعيبي يف بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »النخلة تعد رمزا 
حضاريا ملحافظة البرصة وللعراق عموما الس�يما وانها تعرضت للرضر يف هذه 
املحافظة واملحافظات االخرى  بس�بب الحروب والظ�روف التي مرت بها البالد ، 
فضال عن االهمال الذي لحق بها خالل السنوات املاضية مما ادى اىل  انخفاض عدد 
النخيل يف البالد بشكل ملحوظ ، ومن هنا تأتي اهمية مساهمتنا جميعا كوزارات 
ومؤسس�ات حكومية من اجل اعادة زراعة النخيل اىل وضعها الطبيعي يف البالد ، 
ومن موقع املس�ؤولية الوطنية بادرت وزارة النفط اىل القيام بحملة لزراعة هذه 
االعداد من النخيل«  .واش�ار اىل »حرص الوزارة عىل زيادة املساحات الخرضاء يف 
عموم البالد ،  ادى اىل تبني حملة غرس مليون نخلة يف محافظة البرصة بالتنسيق 
مع املحافظة واملؤسس�ات والدوائر التابعة ل�وزارة الزراعة والجامعات ، مضيفا 
انه تم تخصيص مس�احات محددة وبمواقع متفرقة من البرصة لزراعة النخيل 
ضم�ن الحملة التي اطلقتها الوزارة لتعميم املبادرة وانجاحها » .وتابع اللعيبي ، 
كما تم تشكيل لجنة ملتابعة عملية زراعة النخيل وباالعداد املشار اليها وتم غرس 
اول نخلة هذا اليوم ، مؤكدا ان املبادرة س�تحقق مكاس�ب جمة من بينها انعاش 
زراع�ة النخيل خالل هذا العام والس�نوات القادمة وبالت�ايل زيادة عددها ، فضال 

عن تحسني واقع البيئة يف املحافظة واضافة جمالية لها« .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية،منفذ مطار البرصة، عن  ضبط مبلغ قدره ٣00 الف 
دوالر بحوزة مس�افر كوري الجنسية،كان قادم عىل متن الخطوط القطرية،وتم 
احالة املبلغ بموجب اس�تمارة غس�يل االم�وال اىل مرصف الرافدي�ن لعدم وجود 

موافقة رسمية بدخول املبلغ .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين ان�ه يدرس خالل الف�رتة الحالية افتت�اح فرعني له يف 
تركيا والس�عودية لتقديم الخدمات املرصفية للعراقيني املقيمني هناك.وذكرت 
مدي�ر عام املرصف خولة طالب جبار يف بيان للمكتب االعالمي للمرصف تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان االخرية تلقت دعوتني من تركيا والسعودية 
الفتت�اح ف�رع يف كل دول�ة .واوضحت ان ه�ذه الخطوة تأتي تتويجا لس�معة 
امل�رصف وما حققه من منج�زات واكبت التطورات الحديث�ة يف العمل املرصيف 

ومدى التزامه باملعايري الحسابية وامتثاله للوائح الدولية كافة.

وزارة الكهرباء: الرشاكة مع القطاع اخلاص كفيلة بحل أزمة الطاقة
التقت ممثلي الديوانية وبابل

   بغداد / المستقبل العراقي

استقبل مدير عام دائرة توزيع الطاقة 
يف مق�ر الوزارة محمد هاش�م، و مدير 
عام دائرة التدريب والتطوير نافع عبد 
السادة، و املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الكهرباء ومدير مكتب االعالم واالتصال 
الحكومي مصعب رسي املدرس, ممثي 
متضاهري محافظتي بابل والديوانية، 
بمق�ر ال�وزارة، مؤكدي�ن ان الرشاك�ة 
م�ع القط�اع الخ�اص ضم�ن عق�ود 
الخدم�ة والجباي�ة ه�ي الكفيلة بحل 
أزم�ة الطاقة الكهربائية يف البالد، كّون 
ال�وزارة وصل�ت بإنتاجها م�ن الطاقة 
مايق�ارب )16 ال�ف( مي�كاواط، لكن 
الضائعات تجاوزت نصف هذه الكمية 
بس�بب اله�در واإلرساف والتجاوزات، 
فمن خالل متابعة عملي�ة بيع الطاقة 
للمواطنني وانهاء الضائعات نتمكن من 
حل االزمة، وقد حققت الوزارة قصص 
نجاح يف ه�ذا االتجاه بعدد من مناطق 
العاصمة بغداد، الت�ي ينقلون لنا رضا 
ساكنيها الس�تقرار الطاقة الكهربائية 

وانخفاض االجور«.
نح�ن نس�عى م�ن اج�ل كس�ب رض�ا 
املواطن وان هذه املرشوع فيه مصلحة 
للفقري ول�ن يثقل كاهل�ه وان مايثقل 
كاهل�ه مايس�دده الصح�اب املولدات، 
فمث�آ منطق�ة الريم�وك يف العاصم�ة 
بغ�داد والتي طبق هذا امل�رشورع، كنا 
نمنحه�ا قب�ل تطبيق امل�رشوع طاقة 
قدره�ا )2٩( مي�كاواط، مقابل )12( 
س�اعة تجهيز، وبعد تطبي�ق املرشوع 

مي�كاواط   )14( االس�تهالك  اصب�ح 
مقاب�ل )24( س�اعة تجهيز اي ادى اىل 
االنخفاض يف االستهالك وهذا يدل عىل 
ان هناك إرساف قام املواطنني بإنهائه، 
وه�ذه تجربة ناضج�ة عليكم االطالع 
عليه�ا.  كما تحدث املتحدث الرس�مي 
باس�م وزارة الكهرب�اء مصع�ب رسي 
املدرس, مبين�ًا, اهمية عق�ود الخدمة 
والجباي�ة الت�ي ابرم�ت م�ع القط�اع 
الخاص, وان الوزارة استندت عىل ابرام 

ه�ذه العقود مع القط�اع الخاص عىل 
قانون املوازنة االتحادية لعامي )2016 
و2017 ( ويج�ب عىل ال�وزارة التعامل 
م�ع القط�اع الخ�اص للقض�اء ع�ىل 
الضائع�ات التي وصل�ت اىل 6٥% , وان 
الرشاك�ة م�ع القطاع الخ�اص عقود) 
الخدمة والجباية( وما له من دور مهم 
يف الحف�اظ ع�ىل الطاق�ة الكهربائي�ة 
والتقلي�ل م�ن األرساف والتبذير, حيث 
ان ال�وزارة لديه�ا )4( مليون مش�رتك 
نظام�ي للفئ�ات الخمس�ة) الس�كني 
والصناع�ي  والزراع�ي  والتج�اري 
والحكومي( وبحدود) املليون (مشرتك 
غ�ري نظام�ي متج�اوز ع�ىل ش�بكات 
التوزي�ع خصوص�اً م�ع ازمة الس�كن 
بع�د عام 200٣ وان العمل بدء بتحويل 
االرايض الزراعية اىل مجمعات س�كنية 
لك�ن الضواب�ط والتعليم�ات ال تجي�ز 
لدوائ�ر التوزي�ع م�د ش�بكات ونصب 
مقاييس اال بعد ان يقدم املواطن س�ند 
االرض مسجل فيه جنس االرض سكني 
لك�ي ال يضط�ر املواطن للتج�اوز عىل 
الشبكة الكهربائية.  مؤكداً ان القائمة 

والتسعرية مدعومة من الدولة ومايثقل 
كاه�ل املواط�ن مايس�دده للمول�دات 
وليس مايس�دده للكهرباء, وان معدل 
مايس�دده املواط�ن للمولدات س�نويا 
)10( مليار دوالر ولو سدد ٣0% او %40 
من هذا املبلغ لوزارة الكهرباء س�ينعم 
بطاقة كهربائية مس�تمرة ومس�تقرة 
مل�دة 24 س�اعة .  وان ال�وزارة بارشت 
بهذا املرشوع منذ عامني وحققت نجاح 
كب�ري يف هذا املج�ال, واله�دف من هذا 
املرشوع ه�و القضاء ع�ىل التجاوزات 
وتقليل نسبة الضائعات, وهناك فجوة 
كب�رية ب�ني االنت�اج والتوزيع بس�بب 
م�ن  الكهربائي�ة  بالطاق�ة  االرساف 
خالل التجاوزات املنترشة عىل الش�بكة 
الكهربائية يف قطاع التوزيع, وان قائمة 
االج�ور تصدر من الوزارة وليس�ت من 
الرشكة والرشك�ة هي حلقة وصل بني 
ال�وزارة واملواط�ن. موضح�اً, ان تل�ك 
العقود التي ابرمت مع القطاع الخاص 
هي عقود رشاكة وليس خصخصة كما 
يدعيها البعض والتي تداولتها وس�ائل 

االعالم .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود، عن اع�ادة نحو 2800 نازح 
عراقي من االرايض الس�ورية، ضمن جهود وزارة النقل يف اللجنة العليا الغاثة 

وايواء النازحني«. 
وق�ال مدير عام الرشكة عبد الل�ه لعيبي انه »اس�تنادا لتوجيهات وزير النقل 
الحمام�ي، وبالتنس�يق املبارش م�ع وزارة الهجرة ورئاس�ة الفريق املش�رتك 
الخ�اص باغاثة واي�واء النازحني، تم اخ�راج ) 64 ( حافلة ي�وم االحد املايض 
إلع�ادة العوائل العراقية من االرايض الس�ورية اىل مخيم الح�اج عي يف مدينة 
املوص�ل، وفج�ر اليوم ع�ادت الحافالت محمل�ة بالعوائل النازح�ة بعد جهود 

مستمرة ملدة يومني متتالية« .
واوض�ح ان »الجهود متواصلة الع�ادة كل العوائل التي نزح�ت من مدنهم اىل 

االرايض السورية خالل تواجد عصابات داعش اإلرهابية«. 
وبني ان »عملية اعادة النازحني تجري حس�ب الخطط التي وضعت بالتنسيق 
م�ع وزارة الهج�رة والجهات املعنية االخرى وبش�كل انس�يابي كبري دون اي 

تأخري او تلكؤ يذكر يف اي واجب .

   بغداد / المستقبل العراقي

ضم�ن حمالتها املس�تمرة الدامة وصيان�ة طائرات الرشك�ة العامة للخطوط 
الجوي�ة العراقية ، بارشت الفرق الهندس�ية والفنية يف قس�م االدامة الدورية 
بأدخ�ال طائ�رة YI-ASH\800-B7٣7 اىل مرك�ز الصيان�ة العامل�ي يف مق�ر 

الرشكة داخل مطار بغداد الدويل ».
وذكر بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، حيث س�يتم خالل فرتة 
 )A( الفح�ص الت�ي حددت بخمس�ة ايام اج�راء الفحص الخفيف م�ن النوع
والذي يش�مل فحص جس�م الطائرة ومعداته�ا وكذلك اختب�ار الكيبل الناقل 
للحركة الدوات الرفع الرئيس�ية فضالً عن فحص املحركات وغس�لها حس�ب 

كتب الصيانة ».
وكذلك اج�راء فحص دقيق عىل كبن الطائرة الذي يتضمن مقاعد املس�افرين 
وقمرة القيادة وجميع االجهزة االلكرتونية والكمبيوترات باالضافة اىل فحص 

غرف الحقائب )Cargo( وتغيري املترضر منها ».
 واك�د مدير ع�ام الرشكة مريان فريد ان جميع ان�واع الفحوصات التي تجري 

هي بأياٍد عراقية وضمن املواصفات املعتدمة دولياً .

املنافذ احلدودية تعلن ضبط »300« الف 
دوالر بحوزة مسافر كوري
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تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء  املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة 
اىل البلديات وللمدة املبينة ازاء كل منها  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك 
باملزايدة مراجعة البلدية خالل  الفرتة املحددة وفق الجدول من اليوم التايل  لنرش االعالن    لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة    من القيمة املق�درة   وفقا للقانون وس�تجري املزايدة  من صباح اليوم التايل النته�اء مدة النرش وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف 

واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها .

الرشوط :
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل 30 يوم من صدور االحالة 
مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء 
اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد 4028 / ش / 2017 

اعالن 
إىل املدعى عليه ) احمد قاسم مزعل ( 

ق�د اصدرت هذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك 
بالدعوى املرقمة اعاله بتاريخ 4 / 12 / 2017 
يقيض بتاييد حضانة املدعية الهام فاضل محمد 
لولده�ا الق�ارص غيث احمد احمد قاس�م قابال 
لالع�رتاض والتميي�ز وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة 
االصمع�ي وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة حي 
االطب�اء الثاني�ة بتاري�خ 4 / 12 / 2017 تقرر 
تبليغك بواس�طة الن�رش يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك الح�ق االع�رتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب الدرجة 

القطعية .
القايض
شاكر محمود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 353 / 2017 

اعالن 
تبيع ه�ذه املديرية الس�يارة املرقمة 16675 – 
دياىل نوع اس�لحة والعائ�دة للمدين ) عمر عيل 
كري�م ( لقاء طل�ب الدائن ) محم�د عبد املهدي 
عبود ( والبال�غ ) اربعة ماليني دينار ( باملزايدة 
العلني�ة فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور امام 
ه�ذه املديرية خالل عرشة اي�ام من اليوم التايل 
للن�رش مس�تصحبني معه�م 10 % م�ن القيمة 
املقدرة ومن ترس�و عليه املزاي�دة يتحمل اجور 
الدعاي�ة واالع�الن – علم�ا ان يك�ون البي�ع يف 

الساعة الثانية عرش ظهرا .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

املواصفات :
رق�م الس�يارة 16675 – دي�اىل – خص�ويص . 
نوعه�ا – كاز اس�لحة – الحال�ة العام�ة دون 
 )  5000000 ( التقديري�ة  القيم�ة   – الوس�ط 

خمسة ماليني دينار .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الرصافة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرادة 

العدد 9190 
م / اعالن 

قدم�ت املس�تدعية ) خ�ر عب�اس احم�د ( 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة لتكون قيم�ة عىل ابنته 
املفق�ودة ) زمن خر عباس احمد ( بتاريخ 3 
/ 7 / 2016 فم�ن لديه معلوم�ات عن املفقود 
املذكور مراجعة هذه املحكمة خالل سبعة ايام 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�تتخذ االجراءات 

القانونية وفق االصول .
القايض
اسامة علوان شلش

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 1075 / 2017 

اىل املنفذ عليه ) كريم ذياب برياوي ( 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
القائ�م بالتبليغ بموج�ب كتاب مركز رشطة 
الصويرة / الحي العسكري رقم 8520 يف 24 
/ 11 / 2017 واش�عار املخت�ار ملنطقة حي 
العس�كري بانك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ الصوي�رة خ�الل خمس�ة 
عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

اوصاف املحرر : 
عق�د زواج املرق�م 895 / 2012 يف 10 / 6 / 

 2012

محكمة الب�داءة املتخصصة بنظ�ر الدعاوى 
التجارية يف البرصة 

العدد: 104/ت/2017
التاريخ: 2017/12/4

اىل املدع�ى علي�ه / املدي�ر املف�وض لرشك�ة 
Nordcell AB   الفرنسية إضافة لوظيفته.

اق�ام املدع�ي املدي�ر الع�ام للرشك�ة العامة 
للصناع�ات البرتوكيمياوية إضافة لوظيفته 
ض�دك  104/ت/2017  املرقم�ة  الدع�وى 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بفس�خ العق�د امل�ربم 
بينكم�ا املرق�م REHA/6/2011  وامل�ؤرخ 
يف 2011/11/24 الخ�اص بتجهي�زه  ب��� 
) 500 ط�ن م�رتي ( برطوبة اله�واء عجينة 
هاردوورد س�لفايت مقص�ورة للفقرات غري 
املجه�زة م�ن العقد م�ع التعوي�ض والزامك 
بدف�ع مبلغ ق�دره )41855( واحد واربعون 
الف وثمانمائة وخمس�ة وخمسون دوالر او 
ما يعادله بالدين�ار العراقي والناتج عن فتح 
  ILCUSC1256512 االعتماد املستندي املرقم
والغرام�ات التأخريية مع االحتفاظ بحقه يف 
إقامة دع�وة منضمة او مس�تقلة للمطالبة 
بمصاريف غلق االعتماد. قررت هذه املحكمة 
بتبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 2017/12/17 او ارس�ال من ينوب 
عنك قانوناً وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة 

بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض/ محمد قاسم عبود

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء  املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )املش�خاب( 
وملدة س�نة واحدة  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة  بلدية )املشخاب( خالل 
)30 ي�وم(  م�ن اليوم التايل  لنرش االعالن    لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة )100%( من القيمة املقدرة وفقا 
للقانون وستجري املزايدة  يف البلدية املذكورة  الساعة )11 صباحا( من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل 
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة 

ايام من تاريخ اجراءها .

الرشوط :
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستاجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل 30 يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه 
وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا 
لرشوط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املشخاب(

المالحظاتالقيمة التقديرية مدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت
890,000سنة واحدة3×4م2/62كشك/قرب محكمة المشخاب1
575,000سنة واحدة3×4م5/62كشك/مدخل المدينة2
1,200,000سنة واحدة2.5×10/62.3كشك/ الكراج القديم3
585,000سنة واحدة3×4م11/62كشك / مشخاب قادسية4
585,000سنة واحدة3×4م12/62كشك / مشخاب قادسية5
755,000سنة واحدة3×4م13/62كشك / الكورنيش6
590,000سنة واحدة3×4م16/62كشك /شارع مشخاب قادسية7
585,000سنة واحدة3×4م37/62كشك /شارع المشخاب قادسية8
2,625,000سنة واحدة300م1622ساحة وقوف السيارات /شارع الكورنيش9
765,000سنة واحدة500م492ساحة مواد انشائية /شارع المشخاب القادسية 10
765,000سنة واحدة500م503ساحة مواد انشائية /شارع مشخاب  قادسية 11
765,000سنة واحدة500م514ساحة مواد انشائية /شارع مشخاب  قادسية 12
510,000سنة واحدة300م542ساحة مواد انشائية /شارع مشخاب  قادسية 13
510,000سنة واحدة300م552ساحة مواد انشائية /شارع مشخاب  قادسية 14
525,000سنة واحدة500م972ساحة وقوف السيارات /شارع مشخاب قادسية15

يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الساعة العارشة صباحاً من يوم االحد املصادف 2018/1/7 يف شعبة الخدمات

يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الساعة العارشة صباحاً من يوم االحد املصادف 2018/1/7 يف شعبة الخدمات  

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل 
قائممقام املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل 
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
بالنظر لعدم تقدم راغب

اعالن

العدد : 183
التاريخ 2017/12/6

العدد : 180
التاريخ 2017/12/6

مدة االيجارالقيمة التقديرية مساحة الملكرقم الملكنوع الملكمدة االعالنالبلديةت
سنة واحدة12895000م19حانوت السوق العصري15يومالحيرة1
سنة واحدة12510000م106حانوت واجهة الحمام الشعبي15يومالحيرة2
سنة واحدة12510000م107حانوت واجهة الحمام الشعبي15يومالحيرة3
سنة واحدة12900000م50حانوت السوق العصري15يومالحيرة4
سنة واحدة12900000م13حانوت السوق العصري15يومالحيرة5
سنة واحدة12900000م48حانوت السوق العصري15يومالحيرة6
سنة واحدة12645000م158حانوت السوق العصري15يومالحيرة7
سنة واحدة12775000م180كشك السوق الجديد15يومالحيرة8
سنة واحدة2004050000م227بناية البلدية القديمة15يومالحيرة9
سنة واحدة90013650000م245ساحة الباعة المتجولين 15يومالحيرة10
سنة واحدة12570000م191حانوت15يومالحيرة11
سنة واحدة300620000م243ساحة بيع انشائية15يومالحيرة12
سنة واحدة12630000م204كشك واجهة  حمام15يومالحيرة13
سنة واحدة91265000م230كشك15يومالحيرة14
سنة واحدة12765000م69حانوت سوق النجارين15يومالحيرة15
سنة واحدة9605000م156كشك15يومالحيرة16
سنة واحدة91057000م224كشك15يومالحيرة17
سنة واحدة12540000م160حانوت سوق المطاط15يومالمناذرة18
سنة واحدة9550000م50كشك طريق المناذرة نجف15يومالمناذرة19
سنة واحدة9550000م35كشك طريق المناذرة نجف15يومالمناذرة20
سنة واحدة9710000م64كشك/الكورنيش15يومالمشخاب21
سنة واحدة9638000م6/10كشك/الكورنيش15يومالمشخاب22
سنة واحدة9580000م14/6كشك/الكورنيش15يومالمشخاب23
سنة واحدة9600000م25/6كشك/الكورنيش15يومالمشخاب24
سنة واحدة12510000م1/19حانوت شهيد المحراب15يومالمشخاب25
سنة واحدة50/11815000ساحة بيع مواد انشائية15يومالمشخاب26
سنة واحدة164660000حديقة مدخل15يومالمشخاب27
سنة واحدة9780000م6كشك قرب البلدية15يومالمشخاب28
سنة واحدة9610000م29/6كشك الكورنيش 15يومالمشخاب29
سنة واحدة121185000م1/1حانوت شهيد المحراب15يومالمشخاب30
سنة واحدة7,5540000م45/3كشك شارع السوق15يومالقادسية31
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        المستقبل العراقي / حسين الرواني 
 

تس�عة أعوام مرت عىل املبادرة الزراعية، التي 
خصص�ت له�ا الحكومة ملي�ارات  الدوالرات 
كسيولة وتجهيزات عينية، لكن الفساد وسوء 
التخطي�ط الق�ى بأكفان املوت ع�ىل أهدافها 

التي كان عىل رأسها تحقيق االكتفاء الذاتي.
ورغ�م ان موازن�ة الع�ام الج�اري ج�اءت يف 
البداي�ة خالي�ة من أي تخصيص�ات للمبادرة 
االقتص�اد  لجن�ة  رئي�س  أن  إال  الزراعي�ة، 
واالس�تثمار النيابي�ة جواد البوالن�ي اعلن يف 
الراب�ع والعرشين من الش�هر امل�ايض اعادة 
منح دفع�ات جديدة من الق�روض الزراعية، 
ويف الش�هر ذاته، أعلنت هيئ�ة النزاهة وجود 

فساد يف بعض املصارف الزراعية.
وتح�اول اللجن�ة العلي�ا للمب�ادرة الزراعي�ة 
التخفي�ف من انتكاس�ة مرشوعه�ا، بالقول 
إن اهداف الخط�ة كانت محدودة، وأن عرشة 

اعوام غري كافية لتحقيقها.
الخب�ري الزراع�ي يف وزارة الزراع�ة، وعض�و 
اللجنة العليا للمبادرة الزراعية عبد الحس�ن 
الحكي�م أف�اد يف حديثه لصحيفة )املس�تقبل 
العراق�ي( ب�أن »االكتف�اء الذات�ي ه�دف ال 
يتحق�ق، وه�و ممك�ن الح�دوث يف محصول 

واحد او اثنن، لكن ليس يف كل املحاصيل«.
ويضي�ف أن »املبادرة اثم�رت تحقيق اكتفاء 
ذاتي موس�مي للمحاصيل الخرضية«، عازيا 
عدم تأثري االنتاج يف السوق املحلية إىل »دخول 
الس�لع الزراعي�ة م�ن الخ�ارج بط�رق غ�ري 
قانونية، رغم وج�ود أوامر من وزارة الزراعة 

بمنع االسترياد يف مواسم االنتاج املحيل«.
وبشأن العمر الطويل نس�بيا للمبادرة ومدى 
نهوضها بالقط�اع الزراعي، يقول الحكيم إن 
»القط�اع الزراعي ليس مثل الصناعي، يمكن 
النهوض به بمجرد بناء معامل، وإنما يحتاج 
إىل نف�س طوي�ل«. مؤك�دا »توق�ف الخط�ة 
الزراعية للمبادرة لهذا العام بسبب عدم توفر 
س�يولة«، مس�تدركا بأنها »حقق�ت اهدافها 

بشكل جزئي«.
وتصعب رؤية تحس�ن ولو موس�مي يف سوق 
املنتجات الزراعية املحلية، اذ تواصل املحاصيل 
الخرضية واالسرتاتيجية والحبوب االنخفاض 
يف الكمي�ات، حيث أعلن�ت وزارة التخطيط يف 
ش�هر حزيران من الع�ام امل�ايض، انخفاض 
والخ�رضاوات  الزراعي�ة  املحاصي�ل  انت�اج 
بنس�ب تراوحت بن 27 % و79%. موضحة ان 
االنخفاض ش�مل محاصيل الباقالء الخرضاء 
والخي�ار والطماط�م بنس�ب 36 % و 41% و 

26% عىل التوايل.
وش�مل هبوط االنتاج ايضا محصول الحنطة 
من ثالثة مالين و 300 الف طن يف عام 2015، 

اىل مليوني طن فقط خالل العام املايض.
الس�لع  ع�ىل  املرتف�ع  الطل�ب  وباس�تمرار 
الزراعية، يستمر االسترياد وفق سياسة الباب 
املفتوح، حيث  اعلن مجلس املصدرين األتراك 
يف الشهر املايض أن العراق احتل املرتبة الثالثة 
بقيمة الصادرات الرتكية لغاية الشهر املايض، 
مش�ريا اىل ان قيمة الصادرات تجاوزت الستة 

مليارات دوالر خالل العام الجاري.
كما أن األمن الع�ام لغرفة التجارة اإليرانية-

العراقي�ة حمي�د حس�يني اك�د خ�الل االيام 
املاضية أن ص�ادرات إيران اىل العراق ارتفعت 

بنس�بة 25% خ�الل العام الج�اري، لتبلغ 20 
مليون دوالر يوميا.

هذه املؤرشات عىل اس�تمرار سياس�ة الباب 
املفت�وح يدعمه�ا اس�تمرار بغ�داد يف ط�رح 
مناقص�ات ل�رشاء االرز والقمح م�ن امريكا 

واسرتاليا وباكستان وغريها.
وباس�تثناء املحافظ�ات الت�ي س�قطت بي�د 
داعش، ال توجد احصائية رسمية بمقدار النمو 
الزراع�ي الذي حققته املب�ادرة يف محافظات 
الوس�ط والجنوب املستقرة امنيا بشكل عام. 
عىل خالف محافظات نينوى واالنبار وكركوك 
وص�الح الدي�ن ودياىل الت�ي س�قطت الكثري 

م�ن اراضيها الزراعية بي�د داعش، وتعرضت 
املش�اريع التي اقامتها املبادرة بشكل كامل، 
بحس�ب اللجنة العلي�ا للمب�ادرة الحكومية.

ولم ترتفع نسبة مس�اهمة الزراعة يف الناتج 
املح�يل كث�ريا ط�وال ه�ذه االعوام، بحس�ب 
قس�م السياس�ات االقتصادية يف وزارة املالية 
الذي نرشة احصائية اكد فيها أن اعىل نس�بة 
ملس�اهمة القط�اع الزراع�ي يف الناتج املحيل 
تحققت يف عام 2010 بنس�بة 8,6 %، وبواقع 
74,3 تريلي�ون دين�ار، وه�ي نس�بة يصفها 

القسم يف تقريره باملحدودة.
وكان املتوق�ع ان تس�اهم املب�ادرة يف زي�ادة 

املساحة املزروعة وإرجاعها اىل ما كانت عليه 
قبل عقود، لكن نائ�ب رئيس الجمهورية اياد 
عالوي يف ترصيح سابق اكد يف ترصيح سابق 
ل�ه أنها لم تتجاوز 12 ملي�ون دونم من أصل 
48 مليون�ا. يف حن ج�اءت االرق�ام مختلفة 
قليال بحسب ترصيح الناطق الرسمّي لوزارة 
الزراعة حمي�د النايف، الذي اعلن ان مجموع 
املس�احة املزروعة ال يتجاوز 13 مليون دونم 
فقط م�ن األرايض الصالح�ة للزراعة البالغة 

نحو 44 مليون دونم«.
رئي�س االتح�اد الع�ام للجمعي�ات الفالحية 
حي�در عبد الواحد العبادي م�ن جانبه رأى يف 

اتصال م�ع صحيفة )املس�تقبل العراقي( أن 
املب�ادرة الزراعية فش�لت، عازي�ا االخفاق إىل 

سوء التخطيط والفساد.
ويبن بالقول إن »نسبة 83% من تخصيصات 
املبادرة تس�لمتها املحافظات الغربية، يف حن 
ان محافظات الجنوب تسلمت النسبة الضئيلة 
املتبقية، بسبب اشرتاط اللجنة امتالك الفالح 
س�ند ملكية ل�أرض بصيغة طاب�و، وهذا ما 
يفتق�د الي�ه الكثري من فالح�ي الجنوب الذي 
يمتلكون سندات عام 1935، وهي ال تؤهلهم 

الستالم القروض«.
وألن النس�بة االكرب م�ن التخصيصات كانت 

للمحافظات الغربية، فق�د ادى ذلك اىل ضياع 
املش�اريع، واكثرها حيوانية، نتيجة االوضاع 
االمني�ة، إىل جانب حصول فس�اد يف القروض 

عن طريق عقود وهمية.
ويعيد الفالحون القروض حاليا إىل الحكومة، 
وق�د بلغ حجم االم�وال املس�رتدة 300 مليار 
دينار، ويؤمل العبادي إعادة منحها إىل فالحن 

آخرين.
لكن اع�ادة فتح باب الق�روض يثري املخاوف 
من تكرار نهبها من قبل الفاسدين، عرب عقود 

وهمية، كما حصل يف االنبار ودياىل.
الخبرية االقتصادية الدكتورة س�الم سميسم 
اعت�ربت ان واحدا من اس�باب فش�ل املبادرة 
هو ان املبالغ رصفت يف غري أماكنها، بس�بب 
عدم وجود رقابة عىل الفالحن، وهو ما فسح 

املجال لبعضهم يف انفاقها عىل الرتفيه.
وتواص�ل يف تعليقه�ا لصحيف�ة )املس�تقبل 
العراق�ي( أن »املب�ادرة الزراعي�ة ل�م يت�ول 
تخطيطها اقتصاديون مختص�ون بالزراعة، 
حت�ى املص�ارف يديره�ا محاس�بون وليس 
اقتصاديون«.ويؤي�د العب�ادي ق�ول الخبرية 
االقتصادية يف كون الخطة الزراعية للمبادرة 
كانت فاش�لة، بس�بب عدم وج�ود مختصن 
زراعي�ن يف اللجنة العليا. معتق�دا بأنه لو تم 
ارشاك الخ�رباء الزراعين يف اللجنة العليا منذ 
البداية ملا تعثرت املبادرة بعقبة ملكية االرايض 
يف وس�ط وجن�وب الب�الد. وتلف�ت الخب�رية 
االقتصادية إىل س�بب آخ�ر ال يقل رضاوة عن 
س�وء التخطيط، وهو الفساد، حيث تؤكد أن 
»كل مدير مرصف يمنح قروضا فإنه يحصل 
عىل نسبة من القرض«، ولهذا فهي ترى عدم 
جدوى دعم االقتصاد الزراعي باألموال، ألنها 
س�تكون عشا للفساد، فضال عن خلق ضغط 
تضخمي.وبلغ�ت االم�وال املخصصة للقطاع 
الزراع�ي منذ انطالق املبادرة يف عام 2008 اىل 

عام 2013، تريليون و 555 مليار دينار.
وتفضل سميس�م ل�و ان »الحكوم�ة تعاونت 
مع الفالحن يف جوانب غ�ري الدعم املايل، مثل 
التس�ويق والدع�م بالبذور واالس�مدة. وترى 
ان�ه »لو كان�ت املب�ادرة الزراعية ق�د انتجت 

الستطاعت تمويل البطاقة التموينية«.
وتذه�ب إىل أكثر م�ن ذلك بالقول إن »قس�ما 
من املحاصي�ل التي تس�لمتها وزارة التجارة 
تعرض للتلف والعفن يف املخازن بس�بب سوء 

التخزين«.
الخب�رية  مالحظ�ة  ع�ىل  الحكي�م  ويجي�ب 
االقتصادي�ة بالق�ول ان قرص الدع�م للفالح 
ع�ىل امل�واد العيني�ة لم يك�ن لينت�ج ويحقق 
اهداف الخطة الزراعي�ة، ألن املاكنة الزراعية 
غ�ري كافي�ة لوحده�ا ع�ىل انت�اج املحاصيل 

والخرضاوات.
الزراع�ي  ل�وزارة  الفن�ي  الوكي�ل  ويق�ول 
مه�دي ضم�د القييس يف بحث نرشته ش�بكة 
االقتصادي�ن العراقي�ن، إن نج�اح االنت�اج 
الزراعي يحتاج إىل حماية من غزو االس�ترياد 
الس�لعي، فضال ع�ن »ترشيع قان�ون لوضع 
رس�وم عىل املحاصيل الزراعية املواد الغذائية 
املس�توردة، توض�ع يف صندوق خ�اص لدعم 

املنتجن الزراعين«.
ويدع�و القي�يس ايض�ا إىل »إلزام مس�توردي 
لحوم الدواجن، برشاء نسبة من املنتج املحيل 

ال تقل عن 10 % كمرحلة اوىل«.

بعد ضخ املليارات أموااًل وجتهيزات

املبادرة الزراعية يف العراق تنهي عامها التاسع بال اكتفاء ذايت

www.almustakbalpaper.net حتقيقات8  العدد )1569(  الخميس 7 كانون االول 2017

استنادا الحكام قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املع��دل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ 
5 / 6 / 2017 ، يرسن�ا دعوتك�م لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العامة الذي س�يعقد يف تمام العارشة من 
صباح يوم االثنن املوافق 25 / 12 / 2017 يف بغداد – قاعة فندق بابل – ذلك النظر والتداول بمناقشة 

االمور الواردة يف جدول االعمال التايل : 
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للحسابات الفرتة من 1 / 1 / 2016 لغاية 11 / 1 / 2016 ) رشكة 
تحوي�ل مايل ( والف�رتة من 12 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اس�المي ( واملصادقة 

عليهم .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات الفرتة من 1 / 1 / 2016 لغاية 11 / 1 / 2016 ) رشكة تحويل 

مايل ( والفرتة من 12 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اسالمي ( واملصادقة عليهم .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية الفرتة من 1 / 1 / 2016 لغاية 11 / 1 / 2016 ) رشكة تحويل 

مايل ( والفرتة من 12 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اسالمي ( واملصادقة عليهم .
4 – تعين مراقبي الحسابات لرشكة لعام 2017 وتحديد االجور حسب ضوابط مجلس املهنة ومراقبة 

تدقيق الحسابات .
5 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليه .
6 – االطالع عىل تقرير الهيئة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه .

7 – مناقشة الخسائر املتحققة لعام 2016 من االحتياطات املتوفرة .
8 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة لعام 2016 .

راج�ن الحض�ور اصالة او انابة احد املس�اهمن بموجب س�ند انابة او توكيل الغ�ري بموجب وكالة 
مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 91 من القانون اعاله ويف حالة عدم اكتمال النصاب 

القانوني فيؤجل االجتماع إىل يوم االثنن 1 / 1 / 2018 يف نفس الزمان واملكان اعاله .
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 

رئيس مجلس االدارة 
احمد عبد المجيد جمعة 

تعل�ن الرشكة العام�ة ملوانئ العراق عن ارجاء مزاي�دة علنية رقم )5/
موانىء/ 2017( لبيع الساحبة مهيجران العاطلة عن العمل والراسية 
يف مين�اء املعقل وف�ق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 ورشوط العم�ل باملزاي����دة التي يمك����ن االط��الع عليها يف 

مقر القسم التجاري .
فعىل الراغبن باالشرتاك باملزايدة اعاله الحضور اىل مقر الرشكة /قاعة 
الش�هيد باس�ل عبد الحميد ويف تمام الس�اعة )10( من يوم )االربعاء( 
املصادف 2018/1/10 مستصحبن معهم التامينات القانونية بنسبة 
20% وبص�ك مصدق المر رشكتن�ا بمبلغ قدره )27100000( س�بعة 
وع�رشون مليون ومئة الف دينار عراق�ي وقابلة للزيادة يف حالة زيادة 

مبلغ البيع وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع اجور نرش االعالن 
مالحظة: يف حالة مصادفة عطلة رس�مية يوم املزايدة ستجري املزايدة 

يف اليوم الذي يليه 

الموقعالوزن بالطناسم الوحدة

ميناء المعقل624ساحبة مهيجران

اعالن
إلى / مساهمي شركة مصرف العربية االسالمي / مساهمة خاصة 

دعوة اجتماع الهيئة العامة

وزارة النقل
الشركة العامة لموانئ العراق

القسم التجاري / شعبة مراقبة المواد

اعالن مزايدة رقم )5/موانئ/ 2017(
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تعلن الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية احدى  رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها 
لكاف�ة الجهات املتخصصة من الرشكات املقاولة املس�جلة رس�ميا داخل العراق ناف�ذة لهذا العام 
اصولي�ا ومعززة لرباءة الذم�ة من الهيئة العامة للرضائب لالش�رتاك يف املناقص�ة وفق املواصفات 
والرشوط التجارية املعتمدة والتي يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ قدره )75000( دينار خمسة 

وسبعون الف دينار غري قابل للرد ويف موقع رشكتنا عىل االنرتنت
www.pchemiq.com

www.industry.gov.iq او موقع الوزارة
وان تق�دم العطاءات بثالث ظروف مختومة ومثبت عليها )اس�م الرشك�ة ورقم املناقصة( ويكون 
الظرف االول فني والثاني تجاري والثالث يحتوي عىل املستمس�كات املطلوبة )ش�هادة التاس�يس 
/ التامينات االولية وحس�ب املبلغ املذكور ادن�اه بصك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف 
عراقي معتمد /براءة ذمة من الرضائب /وصل االشرتاك باملناقصة /وان ال تقل مدة نفاذية العرض 
عن ثالثة اشهر وتودع يف صندوق املعطاءات يف مقر الرشكة /البرصة /خور الزبري يف موعد اقصاه 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا م�ن ي�وم 2017/12/27 علما ب�ان الرشكة غري ملزم�ة بقبول اوطأ 

املعطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
مالحظة /

تدعو رشكتنا كافة املشاركني لحضور املؤتمر الذي يعقد يف مقر الرشكة لالجابة عىل االستفسارات 
يف الساعة )9( صباحا من يوم 2017/12/20

ي�ر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بمقاولة تنفيذ 
االعم�ال التكميلية  النش�اء مخازن ع�دد)4( اربعة يف موقع مخازن الرضوية التابع لفرع الرشكة العام�ة للتجهيزات الزراعية يف محافظة 

النجف االرشف مع مالحظة االتي :
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني يف الحصول عىل معلومات اضافي�ة االتصال بالرشكة العامة للتجهيزات الزراعية /قس�م العقود العامة 

ايميل
contracts@iraqiscas.com/(  خ�الل ال�دوام الرس�مي اعتبارا من الس�اعة 9 صباحا ولغاية الس�اعة 2 ظهرا وكم�ا موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات 
2 � تقب�ل ع�روض الرشكات املقاول�ة واملقاولني الذين يحمل�ون هوية تصنيف املقاولني انش�ائية درجة )عارشة( فاعىل حس�ب تعليمات 
تس�جيل وتصنيف املقاولني رقم )1( لس�نة 2015 لتنفيذ اعمال املناقصة وفق متطلبات التاهيل والتقييم املطلوبة يف القس�م الثاني )ورقة 

بيانات العطاء( والقسم الثالث )معايري التقييم والتاهيل لعقود تنفيذ االشغال(
3 � بامكان مقدمي العطاء الراغبني برشاء وثائق العطاء باللغة العربية تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء  
ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي واجور خدمات بيع وثائق املناقصة البالغة )53000( ثالثة 

وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد علما ان اخر موعد لتقديم طلب رشاء رشاء وثائق املناقصة هو يوم 2017/12/25
4 � الكلفة التخمينية لتنفيذ اعمال املناقصة هي )523297000( خمس�مائة وثالثة وعرشون مليون ومائتان وس�بعة وتسعون الف دينار 

عراقي فقط ومن ضمن تخصيصات املوازنة الجارية للرشكة العامة للتجهيزات الزراعية لعام 2017 
5 � يج�ب ع�ىل مقدمي العط�اءات تقديم  التامينات االولي�ة البالغة )10000000( ع�رشة مليون دينار عراقي لضمان جدية املش�اركة يف 
املناقص�ة بموج�ب صك مصدق او خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط ومغطى ماليا يدفع حني الطلب صادر من احد املصارف غري املتلكئة 
او املتعث�رة واملج�ازة من قبل البنك املركزي العراق�ي المر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اس�م ورقم املناقصة والغرض منه 

ويكون نافذا ملدة )28( يوما من بعد تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء او اكثر 
6 � يجب ان يكون العطاء املقدم نافذا ملدة )90( تسعون يوما من تاريخ  غلق املناقصة يف 2017/12/25 

7 � يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع اجور نرش االعالن
8  � يتم تس�ليم العطاءات اىل ش�عبة العالقات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية الكائن يف املوقع املحدد ادناه يف موعد اقصاه يوم 
2017/12/25 الساعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت العراق /بغداد وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 

9 � س�يتم عقد مؤتمر يف مقر العامة للتجهيزات الزراعية لالجابة عىل استفس�ارات مقدمي العطاءات وذلك يف يوم 2017/12/17 الساعة 
العارشة صباحا بتوقيت العراق /بغداد

10 � يقدم العطاء بظرف مغلق ومثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم الرشكة مقدمة العطاء وختمها والعنوان الكامل واسم الشخص 
املخول ورقم هاتفه والربيد االلكرتوني للرشكة

11 � يتم فتح العطاءات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية الكائن يف املوقع املحدد ادناه يف تمام الساعة الثانية عرشة ونصف بعد 
الظهر من يوم 2017/12/25

12 � اذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح يف اليوم الذي يليه 
13 � ان الرشكة  العامة للتجهيزات الزراعية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

www. 14 � بامكان الراغبني باالشرتاك باملناقصة االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل املوقع االلكرتوني الخاص برشكتنا عىل شبكة االنرتنت
))lraqiscas.com

الرشكة  العامة للتجهيزات الزراعية
العراق-بغداد-الوزيرية-خلف املعهد القضائي 

ص.ب :26028/بغداد
هاتف :07905754470

محلة )305( رقم الشارع )5( رقم البناية )6( الطابق االريض

تعلن الرشكة العامة للس�منت العراقية احد تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن حاجة 
معامل الس�منت الجنوبية للمناقصة اعاله فعىل الراغبني باملشاركة الحصول عىل الرشوط 
املطلوب�ة من مقر الرشك�ة/ الدائرة التجاري�ة الواقعة يف الزعفرانية /س�عيده لقاء املبلغ 
املش�ار اليه اعاله علما بان موعد الغلق سيكون الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ 

الغلق اعاله وسيعترب العطاء غري مستويف للرشوط ويهمل ما لم يوثق بها ما ييل :
1 �  ان يك�ون ملق�دم العطاء مكتب او رشكة مس�جلة داخل الع�راق او خارجه وان يكون 

معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق
2 � تقدي�م تامينات اولي�ة 1%بمبلغ )16920000( دينار  بموج�ب صك مصدق او خطاب 
ضم�ان يكون )الص�ك بالدينار العراقي صادر م�ن مرصف معتمد( ع�ن املناقصة املرقمة 

2/م/ج/2017   
3 � تقديم  عدم  ممانعة من الرضيبة لغرض االشرتاك يف املناقصات 

 مالحظة :
� حضور املشاركني يف املناقصة لدى فتح العطاءات 

� حضور املش�اركني لكل ملناقصة للمؤتمر الذي تعقده الجهة املتعاقدة خالل اليوم املحدد 
ضمن الرشوط العامة للمناقصة والخاص باالجابة عن االستفسارات املتعلقة بها

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
) iq.com- www.icsc(

الرشكة العامة للسمنت العراقية

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد  2295 / 2017 
التاريخ 6 / 12 / 2017  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / آي�اد وهاب احم�د العبي�دي / املدير املفوض 
لرشكة غرناطة للمقاوالت العامة املحدودة اضافة 

لوظيفته الكاظمية / باب الدروازة  
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة الكاظمية املرقم 
11155 يف 6 / 12 / 2017 وتأيي�د املجل�س املحيل 
لح�ي الكاظمية انك مجهول محل االقامة لذا تقرر 
تبلي�غ املوما اليها املذكور هويت�ه اعاله بالحضور 
اىل هذه املديرية خالل ثالث�ة ايام اعتباراً من اليوم 
الت�ايل للتبلي�غ وذلك لغ�رض تقديم كفي�ل ضامن 
وبعكسه سيتم منع سفرك اس�تناداً الحكام املادة 

30 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 2577 / 2017 
التاريخ 29 / 11 / 2017  

اىل املنفذ عليه / حممد عباس حسن مجعه يسكن التاجي 
/ شاطئ التاجي – شارع عيل املوسى

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة شاطئ التاجي 
املرقم 17958 يف 2017/11/22 ورشح املبلغ القضائي وتأييد 
مختار املحلة وتأييد املجلس البلدي لحي الكاظمية انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل 
خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .

املنفذ العدل / مي زهري نوري
اوصاف املحرر :-

قرار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 839 / ب / 2017 يف 11 / 
6 / 2017 واملتضمن الزامك بتأدية مبلغ 75,000,000 خمسة 
وس�بعون ملي�ون دينار اىل املدعي هش�ام عبد الرس�ول عبود 

وتحميلك املصاريف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الرصافة
العدد/ 1336/ب/2017

التاريخ/ 2017/12/5
اعالن

اىل املدعى عليه / نعيم عبعوب مساعد 
اق�ام املدعي )امني بغداد / اضاف�ة لوظيفته( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله يطالبك فيها بفس�خ العق�د املربم بني 
الطرف�ني والخ�اص بايج�ار ال�دار املرقم�ة 38/7/7 
رصافي�ة ضمن محلة 118 زق�اق 1 دار 49 وملجهولية 
محل اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ عليه تقرر 
تبليغك�م بالنرش اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ي�وم 2017/12/13 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركم او من 
ين�وب عنكم قانونا س�تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا 

وعلنا ووفق االصول

اعالن
 بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
)بكر يونس عب�د الرزاق( الذي يطلب 
فيه تبديل االس�م املجرد من )بكر( اىل 
)محم�د( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

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

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة من 
املعه�د الطبي قس�م الصيدلة بأس�م 

)مصطفى صالح ربح( 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية 

برصة /خور الزبري

املدير العام وكالة

وزارة الزراعة
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية

وزارة الصناعة واملعادن
اعالنالرشكة العامة للسمنت العراقية

املهندس
حممد حسن علوان
املدير اعالم وكالة

رئيس جملس االدارة

اىل : السادة املقاولني والرشكات املقاولة الراغبني بتقديم عطاءاهتم لالشرتاك باملناقصة
م . مناقصة املرقمة / )عامة حملية / مقاولة اشغال / 2017/3(

اعالن للمرة الثانية

اعالن

الكلفة التخمينية )سنويا(مبلغ التامينات االولية 1%مدة المقاولةالعمل المطلوبت

رقم المناقصة 2017/204/3 مقاولة تنظيف يومي  للحي 1
)31,200,000(  دينار350000 دينارستة اشهرالسكني العائد لشركتنا وحسب االعمال والشروط المطلوبة

2
مناقصة 2017/205/3

مقاولة تنظيف اقسام ومرافق شركتنا وحسب الشروط 
واالعمال المطلوبة

)18,900,000( دينار200,000 دينارستة اشهر

رقم 
الكلفة التخمينية الموادالمناقصة

االجمالية
 عدد

تاريخ الغلقسعر الشراء التندرمرات االعالن

2/م/
ج/2017  

تجهيز اكياس ورقية 
بكمية 6 مليون كيس  

 1692000000
)150000( مائة الثالثةدينار

2017/12/20وخمسون الف دينار
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       المستقبل العراقي / متابعة

من املقرر أن يتم اإلعالن مساء اليوم الخميس 
يف باري�س، ع�ن هوية الفائ�ز بجائ�زة الكرة 
الذهبية املقدمة م�ن مجلة »فرانس فوتبول«، 
ألفض�ل العب كرة قدم يف العالم لس�نة 2017، 
حي�ث يتص�در النج�م الربتغ�ايل كريس�تيانو 
رونالدو الرتش�يحات بع�د قيادته ريال مدريد، 
للفوز بلقبي الدوري اإلس�باني، ودوري أبطال 
لك�ن منافس�ه  امل�ايض،  املوس�م  أوروب�ا، يف 
األرجنتيني ليونيل مييس، يحتفظ بحظوظه يف 

الفوز بالجائزة أيضا.
وتعترب جائزة الكرة الذهبية، من أعرق الجوائز 
الفردي�ة يف تاري�خ ك�رة القدم، واس�تعرضت 

صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية عرب موقعها 
اإللكرتوني 7 حقائ�ق، يتوّجب معرفتها 

ع�ن ه�ذه الجائ�زة، نوجزه�ا لكم يف 
سياق التقرير التايل:

جورج وي�ا أول العب غ�ر أوروبي 
ينال الجائزة

قب�ل ع�ام 1995، كان�ت الجائزة 
يمثل�ون  الذي�ن  لالعب�ن  تمن�ح 
املنتخب�ات األوروبي�ة فقط، لكن 
رسع�ان م�ا ت�م تغي�ر قوان�ن 
الجائ�زة لتش�مل الالعب�ن ال�ذي 
يمثل�ون األندي�ة األوروبية، بغض 

النظ�ر ع�ن جنس�ياتهم، ويف العام 
ذات�ه، ف�از الليب�ري ج�ورج وي�ا، 

بالكرة الذهبية، بعد موس�م مميز مع 
باريس س�ان جرم�ان ومي�الن، علما 

ب�أن الجائزة تمن�ح اآلن ألفضل العب يف 
العال�م، بدال م�ن أفضل الع�ب يف أوروبا، 

وحرم�ت القوانن الس�ابقة أس�اطر من 
الف�وز بها مث�ل بيليه وجارينش�يا وماريو 

كيمبس ودييجو مارادونا وروماريو.

بالكبول على الئحة الشرف
فاز اإلنجليزي ستانيل ماثيوس، بأول نسخة 

من الكرة الذهبية، وكان يبلغ من العمر حينها 
41 عاما، ويلعب يف صفوف 

املغم�ور،  بالكب�ول 
أن  يعن�ي  م�ا 

بالكبول تفوق 
أندي�ة  ع�ى 
ي�ة  نجليز إ
مث�ل  أخ�رى 

آرس�نال وتش�يليس اللذين لم يس�بق ألي 
العب بهما تدوين اسمه بالئحة الفائزين.

برشلونة يتصدر
يعترب العبو برش�لونة األكثر ف�وزا بالجائزة 
برصي�د 11 مرة، 5 منه�ا للنجم ليونيل مييس، 
ويأت�ي ري�ال مدريد يف املرك�ز الثاني برصيد 9 
م�رات، يليه كل من يوفنت�وس وميالن برصيد 

8 ل�كل منهما، ويعد مانشس�رت يونايتد األكثر 
ف�وزا بالجائ�زة م�ن ب�ن األندي�ة اإلنجليزية 

برصيد 4 مرات.

سابقة كيجان
حقق النجم اإلنجليزي الس�ابق كيفن كيجان، 
أول  باعتب�اره  نوعه�ا  م�ن  فري�دة  س�ابقة 
انجليزي يف�وز بالجائزة رغ�م انتمائه لفريق 

جارج بالده، وانتقل العب ليفربول السابق إىل 
هامبورج األملاني، وخاض معه 3 مواسم، وفاز 
معه بجائ�زة الكرة الذهبية مرت�ن متتاليتن 

العامن 1978 و1979.

تفوق هولندي ألماني
تتص�در كل من أملاني�ا وهولن�دا، الئحة الدول 

األكث�ر ف�وزا بالجائ�زة برصي�د 7 جوائز لكل 
منهم�ا، وجاءت جوائز هولن�دا بفضل يوهان 
كروي�ف ومارك�و ف�ان باس�تن، اللذي�ن ف�از 
كل منهم�ا ب�� 3 ألق�اب، مقابل واح�دة لرود 

خوليت.
أما أملانيا، فف�از منها كل من بيكنباور وكارل 
هاين�ز رومينيج�ه مرت�ن، مقابل م�رة واحد 

لجرد مولر ولوثر ماتيوس وماتياس زامر.
وتأتي كل من الربتغال وفرنسا يف املركز الثالث 
برصي�د 6 كرات لكل منهم�ا، ويعود الفضل يف 
تف�وق األوىل إىل كريس�تيانو رونالدو الذي فاز 
ب�4 كرات ذهبية مقابل واحدة لكل من أوزيبيو 
ولوي�س فيجو، أما فرنس�ا ففاز منها بالتيني 
ب� 3 جوائز مقابل واحدة لكل من ريمون كوبا 

وجان بير بابان وزين الدين زيدان.

ياشين الحارس الوحيد
يع�د حامي عرين منتخب االتحاد الس�وفييتي 
السابق ليف ياشن، الحارس الوحيد الذي فاز 
بجائ�زة الكرة الذهبي�ة، وحدث ذل�ك يف العام 

.1963
وع�ى صعي�د املدافعن ن�ال كل م�ن بيكباور 
وزام�ر وماتي�وس وفابيو كاناف�رو بالجائزة، 
علما ب�أن زامر وماتيوس اعت�ادا يف تلك اآلونة 

اللعب يف خط الوسط.

هيمنة مطلقة
س�بق وأن س�يطر 3 العب�ن من فري�ق واحد 
ع�ى املراكز الثالثة األوىل يف 3 مناس�بات، املرة 
األوىل ج�اءت يف الع�ام 1988 عندم�ا فاز فان 
باس�تن بالك�رة الذهبي�ة عق�ب تفوق�ه عى 
زميلي�ه يف ميالن رود خولي�ت وفرانك ريكارد، 
ويف الع�ام الت�ايل، تغلب ف�ان باس�تن عى كل 
من فرانك باري�زي وريكارد.ومنذ عام 2007، 
احت�ل الربتغ�ايل رونالدو أح�د املراك�ز الثالثة 
األوىل، باس�تثناء عام 2010، عندما فاز مييس 
بالجائ�زة متفوق�ا ع�ى زميلي�ه يف برش�لونة 

أندريس إنييستا وتشايف هرنانديز.

من أعرق الجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم

»7« حقائق مثرية عن جائزة الكرة الذهبية

احتاد الكرة يبارك لنظريه الكويتي رفع احلظر الدويل
            بغداد/ المستقبل العراقي

بارك رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود قرار االتحاد 
الدول�ي للعب�ة )فيفا( برف�ع الحظر عن الك�رة الكويتية 
وعودته�ا الى الحظي�رة الدولية بعد فترة توقف ليس�ت 

بالقصيرة.
ونقل بيان العالم اتحاد الكرة تلقت “المستقبل العراقي”، 
نس�خة من�ه ، تأكيد مس�عود خ�الل اتص�ال هاتفي مع 
نظيره الكويتي احمد اليوس�ف امس” استعداد المنتخب 

الوطني العراقي لخ�وض مباراة دولية ودية في الكويت 
ليك�ون اول منتخب عربي يش�ارك الكويتيي�ن أفراحهم 

برفع الحظر”. 
واش�ار مس�عود ال�ى ان “ رئي�س االتح�اد الكويتي 

غمرت�ه الغبطة من مباركتنا لعودة الكرة الكويتية 
الى الحظي�رة الدولية من جدي�د وبين ان “ رئيس 
االتحاد الكويتي وافق مبدئيا على مشاركة منتخب 
بالده االول في البطولة الرباعية التي نعتزم أقامتها 

آذار المقبل في محافظة كربالء المقدسة.

            المستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن النج�م البرازيلي رونالديني�و، نجم برش�لونة وميالن وباريس 
سان جيرمان السابق، موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ول�م يخ�ض رونالديني�و أي مباراة رس�مية، من�ذ أن فس�خ تعاقده مع 
فلومينينزي عام 2015 بعد 3 أشهر من االنضمام إليه، واكتفى النجم 

البرازيلي بعدها بخوض عدد من المباريات الودية واالستعراضية.
وقال رونالدينيو في مؤتم�ر صحفي: “هناك فرصة، أعتقد أنني 

س�أوّدع كرة القدم العام المقبل، ربما سألعب بعض المباريات 
الوداعي�ة مع الفرق التي لعبت له�ا، إنه أمر يجب التفكير به 

قريًبا”.
وأض�اف: “بمج�رد أن أعت�زل ك�رة الق�دم، س�أمضي 

قدًما في مش�اريعي الموس�يقية، ومدرستي 
الكروي�ة، إنه أمر جديد يتوجب أن أتأقلم 

عليه”.
ويعتب�ر رونالدينيو من أبرز العبي كرة 

الق�دم في العق�د الماضي، وف�از بجائزة 
أفض�ل العب في العالم مرتين، ونال لقب دوري 

أبط�ال أوروبا مع برش�لونة وكأس ليبرتادوريس مع 
أتلتيكو مينييرو البرازيلي، كما س�اهم في تتويج البرازيل 

بكأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

اجلوية يف مهمة سهلة والزوراء بمجموعة حديدية
يف قرعة االحتاد اآلسيوي

            بغداد/ المستقبل العراقي

ج�رت ام�س األربع�اء قرعة بطول�ة كاس 
االتحاد االس�يوي بمش�اركة ممث�ي العراق 

)القوة الجوية( حامل اللقب، و)الزوراء(.
ووضع�ت القرعة الجوي�ة يف املجموعة االوىل 
والجزي�رة  البحرين�ي  املالكي�ة  جان�ب  اىل 
االردني والفريق الفائز من امللحق بني ممثي 

فلسطني وعمان.
فيم�ا وضع�ت فريق ال�زوراء ممث�ل العراق 
الثاني يف املجموعة الثانية مع العهد اللبناني 

واملنامة البحريني والجيش السوري.

            المستقبل العراقي / متابعة

تنتش�ر الش�ائعات حول مصير األرجنتيني م�اورو إيكاردي، 
نج�م إنتر مي�الن اإليطالي، خاص�ة بعد تألق�ه الملحوظ في 

الكالتش�يو ه�ذا الموس�م.وذكرت ع�دة تقارير، أن 
ري�ال مدريد اإلس�باني يفكر في اس�تقدام 

المهاج�م إي�كاردي، لتعوي�ض رحيل 
ألف�ارو مورات�ا، لك�ن إنت�ر ميالن 
أدع�ى  ذل�ك،  األمر.ورغ�م  نف�ى 
الصحفي اإلسباني بيبي استرادا، 
أن إيكاردي س�يخضع للكش�ف 
الطبي ف�ي ريال مدري�د، أواخر 
أول  ديس�مبر/كانون  ش�هر 
الجاري.وق�ال أس�ترادا، في 
برنام�ج ش�يرينجويتو دي 
أمس  جوجونيس، مس�اء 
الثالث�اء، إن ري�ال مدريد 
واف�ق بالفعل على صفقة 

بقيم�ة 92 ملي�ون ي�ورو، 
لض�م إيكاردي.وحس�ب 

اإلس�باني،  الصحف�ي 
ف�إن الالع�ب األرجنتين�ي 

س�يحصل على راتب سنوي 
قدره 9 ماليين يورو، بجانب 
30 بالمئة من دخل حقوق 
به.ومن  الخاصة  الصور 
المتوقع أن يق�وم ريال 
كبي�ر  بنش�اط  مدري�د 
الش�توي  الميركاتو  ف�ي 
المقب�ل، بع�د بداي�ة مخيبة 
لآلمال في الليجا هذا الموس�م.

ويعي�ش ماورو إي�كاردي، فترة 
س�عيدة مع إنتر مي�الن، ويتصدر 
ال�دوري  هداف�ي  ترتي�ب  ج�دول 
اإليطال�ي برصيد 16 هدًفا، وذلك بعد 

مرور 15 جولة من عمر المسابقة.

تكهنات برحيل إيكاردي لريال مدريد 
يف الشتاء

رونالدينيو
يعلن موعد اعتزاله

            المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة، أن 
يتطل�ع  تشيلس���ي 

ج�اره  لمنافس��ة 
أرسنال،  اللندني، 
نجم  ض�م  عل�ى 

. ي يني�ز د و أ
فق�ا  و و

لصحيفة “كوريري ديلو س�بورت”، فإن 
تشيلسي، بقيادة المدير الفني اإليطالي، 
أنطوني�و كونت�ي، مهتم بضم التش�يكي 

الدولي، ياكوب يانكتو.
وتأل�ق الالع�ب، البال�غ م�ن العم�ر 21 
عاما، مع فريقه، هذا الموس�م، وس�جل 
خمس�ة أهداف ف�ي 15 مب�اراة، بجميع 
المس�ابقات، ما لفت انتباه عدد من أكبر 
أندي�ة أوروبا.وكانت تقاري�ر قد ذكرت، 
الش�هر الماض�ي، أن الفرنس�ي آرس�ين 

فينج�ر، المدي�ر الفني ألرس�نال، يرغب 
في ض�م يانكت�و، خاصًة م�ع الرحيل 

المحتم�ل، للنجم األلماني، مس�عود 
أوزي�ل، ال�ذي س�ينتهي عق�ده مع 

الجانرز، بنهاية الموس�م الجاري.
اإليطالي�ة  الصحيف�ة  وأش�ارت 
أيَضا، إل�ى أن مي�الن ويوفنتوس 
يراقب�ان يانكت�و، ويرغب�ان ف�ي 
ضمه، مع العلم أن عقده س�ينتهي 

عام 2021.

زحام إنجليزي إيطايل حول نجم أودينيزي
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن النم�ر األمريك�ي املرق�ط يصط�اد فرائس�ه م�ن 

األسماك بكفة ذي الرباثن.
أن دودة الحري�ر ليس�ت دودة وإنم�ا ه�ي يرقان�ة 

الفراشة.
أن هنال�ك نوعا من الجليد ال ينصه�ر بل يتبخر ، إنه 

الجليد الجاف .
أن األطفال البدينني يف س�ن املدرس�ة يأكلون أقل من 

أقرانهم النحيلني .
أن الفيلة ال تستطيع القفز.

أن أكل لح�اء الرمان يس�اعد يف القض�اء عىل الدودة 
الرشيطية ويوقف اإلسهال.

أن حاس�ة ال�ذوق ل�دى الف�راش توج�د يف أرجله�ا 
الخلفية.

أن ريش�ة الطائر هي أقوى تركيب حي إذا ما قورنت 
بوزنها وقياسها .

أن وج�ه الدوارة ) دليل اتجاه الريح( يكون يف عكس 
اتجاه الريح .

أن اإلنسان عىل القمر يظهر لناظره من نصف الكرة 
الجنوبي مقلوبا رأسا عىل عقب .

مهني�اً: تنهي عم�ًا جامعياً تن�ال عىل أثره 
عامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�اذك األخ�ر يف امللّم�ات 
واملصاعب.صحي�ًا: علي�ك بمأبريل�ة بع�ض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�رات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثر من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر 
النرص. عاطفياً ق�د تتلقى دعماً من الحبيب 
أو تس�تفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرة 
طابع�اً مختلف�اً جمي�ًا وممي�زاً. عاطفياً: 

انقاب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قلياً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبر بس�هولة 
وطاقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 
أوإرباك.عاطفياً: أفكارك واضحة وأس�لوبك 
مس�الم ال يخف�ي تحديات وال اس�تفزازات، 
وهذا ما يثر إعجاب الرشيك. صحياً: معظم 

اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

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

معه يف الحفات الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة ج�داً. عاطفي�اً: يمنحك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املاحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 

أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفي�اً: ترك�ز ع�ىل العاق�ات االجتماعية 

وخصوصاً مع أشخاص من املحيط نفسه 

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور
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اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
4 حبة بطاطس مس�لوقة - ربع كيلو لحمة مفرومة 
متعصج�ة - نص�ف ك�وب عصر طماط�م - 1 كوب 
بشاميل – بيضة – ملح - كمون - فلفل أسود – زبدة 

- جبنة شيدر مبشورة للوجه
طريقة التحضر:

يس�خن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن 
الصينية بالزبدة.

توض�ع البطاط�س يف بول�ة، ويضاف إليه�ا البيض، 
وتهرس جيداً حتى تنعم.

تتبل بامللح والفلفل االس�ود والكم�ون، وتهرس مرة 
أخرى.

توضع اللحمة املفرومة يف وعاء، ويضاف إليها عصر 
الطماطم، وتخلط جيداً.

يتب�ل الخلي�ط باملل�ح والفلف�ل االس�ود، وي�وزع يف 
الصينية.

يوض�ع فوق�ه خليط البطاطس، ويس�اوى س�طحه 
جيداً.

يصب فوقه�ا البش�اميل والجبن�ة الش�يدر، ويدخل 
الفرن ملدة 25 دقيقة وحتى ينضج.

يعرض للهيب الشواية لدقائق وحتى يحمر.
يخرج من الفرن، ويرتك ليهدأ قلياً.

يقطع، ويقدم ساخن.

إطالق مسنجر فيسبوك لألطفال!
أطلق فيسبوك تطبيقا جديدا يستهدف األطفال عىل وجه التحديد..ويأتي 
التطبيق الجديد يف إطار محاولة عماق املواقع االجتماعية مواصلة النمو، 
وتش�جيع األطفال عىل االشرتاك باإلصدار الجديد من برنامج مسنجر، يف 
ظل عدم الس�ماح لهم باستخدام النس�خة املناسبة من املوقع..,ويسمح 
التطبي�ق لألطف�ال بتب�ادل الص�ور والنص�وص ومقاطع الفيدي�و، كما 
يتي�ح لآلباء إمكانية التحكم بالرس�ائل املرس�لة، وذلك م�ن خال ربطه 
بحس�ابات البالغني يف فيسبوك.وتحظر القوانني األطفال دون سن ال� 13 
من اس�تخدام النس�خة املناسبة من موقع فيس�بوك، ولكن ال يوجد يشء 
يمنع األطفال من اس�تخدامه يف الواقع.وقالت فيسبوك يف بيان صادر إن 
“مسنجر املخصص لألطفال يتميز بوجود العديد من الخصائص للتواصل 
مع محبيهم. وبمجرد توثيق الحس�اب من قب�ل الوالدين، يمكن لألطفال 
بدء الدردش�ة األحادي�ة أو عرب املجموعات مع موافق�ة اآلباء عىل جهات 
االتصال”..وأوضح فيسبوك أنه لن يتم عرض أي إعانات يف التطبيق، وأن 
املعلومات التي ُجمعت من قبل املوقع أثناء استخدامه، لن ُتستخدم إلعام 
اإلعان�ات التي تظهر يف أي م�كان آخر..الجدير بالذكر، أن التطبيق متاح 

فقط عىل متجر آبل IOS يف الواليات املتحدة خال الوقت الراهن.

الدالفني تتعاطى »املخدرات«!
رص�دت كامرا فريق أفام وثائقية حال�ة فريدة لدى الدالفني، 

تعد من أغرب ترصفات هذا الحيوان املحبب إىل قلوب البرش.
ونرش موقع “TechDisease” أن مجموعة من مصنعي سلسلة 
 ،”Dolphins: Spy in the Pod“ األفام الوثائقية عن الدالف�ني
صورت دالفينا تعلمت تعاطي مواد مخدرة من س�موم عصبية 
تكّونها سمكة “الينفوخية” )فصيلة من األسماك تنتمي لنوع 
ش�عاعيات الزعانف( كمخدرات..وتعود سمكة “الينفوخية”، 
لعائلة من األس�ماك الت�ي يمكنها نفخ نفس�ها عندما تهاجم 
من قبل كائنات بحرية مفرتس�ة. حيث يحتوي جلدها )غشاء 
مص�ي بطني( وأعضائه�ا الداخلية مواد س�امة، من أخطرها 
“التيرتودوتوكس�ني” الذي يس�بب ش�لا عصبيا. لكن كميات 
قليل�ة من هذا الس�م الذي تنتج�ه هذه األس�ماك يعطي تأثرا 
مش�ابها للمخدرات..وقد وج�دت الدالف�ني “بالتجريب” وفقا 
ل�علماء الحيوانات، طريقة لجعل هذه األس�ماك تطلق كميات 
مثالية من هذه الس�موم بمضغ “الينفوخية” بروية، لتش�عر 

بعدها بحالة شبيهة بالنشوة كالتي توصل إليها املخدرات.

روبوتات للقضاء عىل اخلاليا الرسطانية
ذكر موقع “هايل براكس�يس” األملاني أّن علماء من الصني وبريطانيا 
ابتك�روا جيا جديدا م�ن روبوتات النانو الصغرة ج�دا، والتي يمكن 
التحك�م فيها عن بعد، ما قد يمكن األطباء يف يوم ما من اس�تخدامها 

ملكافحة الخايا الرسطانية.
ويأمل الخرباء عّما قريب اس�تعمال هذه التقنية الجديدة، التي تعمل 
ع�رب حقن امل�رىض لنقل م�واد فّعالة ض�د خايا الرسط�ان املتكاثرة 
والقضاء عليها.وأش�ار الخ�رباء أن الروبوتات الجديدة هي عبارة عن 
خاي�ا هجين�ة صغرة جدا ومصنوع�ة من الطحالب، التي تس�تعمل 
غالب�ا يف املكّم�ات الغذائي�ة، مؤكدي�ن أّن الطحالب كانت تس�تعمل 
يف عه�د األزتي�ك )حض�ارة كان�ت متواجدة يف م�ا يطلق علي�ه اليوم 
باملكس�يك(، كمصدر للغذاء، وتتحلل بيولوجيا يف ما بعد وهو ما يعّد، 
بحس�ب الخ�رباء، مفهوما جديدا يف املجال الطب�ي، ولحظة فاصلة يف 
مواجه�ة هذا امل�رض املزمن..وأوض�ح الخرباء م�ن جامعتي “هونغ 
مون�غ” و”مانشس�رت” أن روبوت�ات النانو تعمل بمس�اعدة مجاالت 
مغناطيس�ية، حيث يتم التحكم فيها عن بع�د، وتمر بدقة عالية عرب 

السوائل البيولوجية املعقدة، لتهاجم الخايا الرسطانية.

بدون تعليق

بطاطس باللحمة 
املفرومة والبشاميل

ق اليوم..
طب

تسجيل »لغة الفهود« وفهم معانيها
الوطني�ة  الحديق�ة  يف  العلم�اء  تمك�ن 
ملحمي�ة “أرض الفه�ود”، للم�رة األوىل، 
من تس�جيل أص�وات التواصل بني فهود 

الرشق األقىص الرويس الربية النادرة.
فيكت�ور س�توروجوك مهن�دس  وق�ال 
“أرض  محمي�ة  يف  العلمي�ة  األبح�اث 
الفه�ود”، إن “س�ماع أص�وات الفه�ود 
الربي�ة يف الغاب�ة أم�ر نادر، واس�تطعنا 
ألول مرة تس�جيل هذه األصوات، بفضل 
املع�دات الحديث�ة، بع�د أن كن�ا نكتفي 
بالص�ور. إذ س�يتمكن كل ش�خص اآلن 

من االس�تماع إىل أصوات ه�ذا النوع من 
العلماء  الربية”.كما يس�تطيع  القط�ط 

أص�وات  ب�ني  والتميي�ز  املقارن�ة  اآلن 
التواصل املسجلة للفهود الربية ألول مرة 
يف الغابة، وأصوات التواصل املسجلة من 
قبل لنفس الفهود التي تعيش يف حديقة 
الحيوان..وقال املتحدث باس�م الحديقة 
إن الخ�رباء الفني�ني س�جلوا صوت فهد 
ب�ري ضخم، أعل�م جميع م�ن حوله أنه 
وص�ل إىل مكان�ه املفضل للراح�ة، وبعد 
ف�رتة وجي�زة عم صم�ت يف امل�كان تاه 
ص�وت حاد لنفس الفه�د، داللة عىل أنه 

بدا باالسرتخاء يف مكانه املفضل.

السناجب ذكية وال تذعر بسهولة!

تميز الق�وارض الذكية األصوات 
تستس�لم  وال  تتلقاه�ا،  الت�ي 
للهل�ع فورا ألنه�ا تمتلك صفات 
خاصة ال تحظ�ى بها الكثر من 
الحيوان�ات. وق�د ن�رشت مجلة 
مق�اال   »Behavioral Ecology«
علمي�ا ع�ن يقظ�ة الس�نجاب، 
تس�لط الض�وء عىل دراس�ة قام 
به�ا علم�اء أحياء م�ن كندا عىل 
سناجب أمريكا الرشقية » حيث 
بينوا يف هذا البحث كيف أن هذه 
الس�ناجب تنص�ت باهتم�ام إىل 
جرانه�ا وتقّي�م األخط�ار، من 
نوعية األص�وات الصادرة عنهم.

فهي ال تقي�م وزنا ألصوات أبناء 
فصيلتها أبدا، لكنها عىل استعداد 
لله�رب بالرسع�ة القصوى لدى 
سماعها أصواتا لحيوانات تشكل 
خطرا عليها. فهذه السناجب ال 
تعي�ش يف مجموع�ات كبرة، بل 
تفض�ل العي�ش بش�كل منفرد. 
وم�ع ذل�ك، تبق�ى ع�ىل تواصل 
م�ع أبن�اء جلدتها عرب إش�ارات 
وتفهمه�ا  تطلقه�ا  مختلف�ة 
السناجب جميعا، فمنها ما ينبه 
إىل خطر داهم ومنها ما يدل عىل 
أم�ور يومية عادية ال تقلق هذه 

املخلوقات بتاتا.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد : 536/ش/2017
التاريخ: 2017/12/6

اىل املدعى عليه / محي الدين خالد حسني
تبليغ

بتاريخ 2017/5/28 اقامت زوجتك املدعية بيداء كاظم جواد 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة 536/ش/2017 والتي يطلب فيه 
التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار 
جل�والء واملتضم�ن مجهولية محل اقامتك علي�ه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة بتاريخ 2017/12/17 ويف الساعة التاسعة  صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2558/ب/2017

التاريخ 2017/12/5
اىل / املعرتض عليها اعرتاض الغر / كفاية رشم رسن 

اعان
اقامت املعرتضة اعرتاض الغر ذكرى محمد محس�ن الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 2558/ب/2017 ض�دك تطلب فيها الحكم 
بابط�ال الحك�م الص�ادر من محكم�ة بداءة الب�رصة بالعدد 
ازال�ة ش�يوع  املتضم�ن  2062/ب/2014 يف 2014/5/11 
العق�ار تسلس�ل 968/137 الرب�اط الكب�ر وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي له�ذه املحكمة وتاييد 
املجل�س البل�دي ملنطقة الجمهوري�ة والرافدي�ن قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعان�ا يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور يف موعد املرافعة املص�ادف يوم 2017/12/13 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض
محمد قاسم عبود

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعان

قدم املواطن )حس�ن س�الم محم�ود( طلبا اىل 
هذه املديري�ة يطلب فيه تبديل االس�م وجعله 
)حس�ني( بدال م�ن )حس�ن( وعم�ا باحكام 
املادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصحف املحلي�ة فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خال فرتة خمسة عرش يوما من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف  ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائي

مدير االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة / 
وكالة

فقدان
فق�دت الهوي�ة الصادرة من مدرس�ة الرش�يد 
الهج�ري املعن�ون اىل هيئ�ة الحش�د الش�عبي 
مديري�ة االدارة املركزية للحش�د رق�م الوثيقة 
157248/15 يف 2017/4/30 باس�م )ف�اح 
حس�ن صالح( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 71618 
ذي الع�دد )117( يف 2017/10/25 والصادرة 
م�ن اعدادي�ة س�درة املنتهى املركزية باس�م ) 
محمد احس�ان حس�ن تق�ي( فعىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�د مني س�ند العقار املرق�م 3/80818 حي 
العدالة باس�م )عي راه�ي زغر( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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وفاء نبيل 

يزرع الله المحبة داخل القلوب ال دخل لمخلوق فيها .. وعلى 
الرغم من هذا نهانا أن نحكم عليهم بأهوائنا )َفال َتتَِّبُعوا الَْهَوى( 
فى سورة النس�اء وخصها للحكم العادل موجهاً الخطاب لنبى 
الله داُود علية الس�الم )َي�ا َداُوُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَف�ًة ِفي اْلَْرِض 
َفاْحُك�ْم َبْيَن النَّ�اِس ِبالَْحقِّ َوال َتتَِّب�ِع الَْهَوى َفُيِضلََّك َعْن َس�ِبيِل 
اللَِّه(. فال ينبغى أن يكون حب أو كره الش�خص أثر في حكمنا 

عليه ولكن ما يحدث منا خالف هذا. .
فنجد ش�خص أصاب�ة الله بمرض أو ابت�الء وله في القلوب 
م�ا يعلم�ه الله فيحكم من حول�ه أن هذا ابت�الء لينقيه الله من 
الذن�وب واآلثام ويرفعه درج�ات ويقربه منه ، ونجد من يحكم 
على نفس الشخص أن ما فيه ما هو إال عقوبة جزاًء لما اقترف 
من أعمال، وما بين كفة )طيب وغلبان( و كفة ) ظالم مفترى( 
ن�وزع أحكامنا عل�ى هوى كل منا .. وأصب�ح تجريد القلب مما 
في�ه من مي�ل فطرى ُزرع فيه بالحب أو الك�ره عملة نادرة في 
زمنن�ا هذا بل وأصبح م�ن العادي توزيع أق�دار الله على هوى 

المتحدث.
والس�بب في هذا أن كل منا يش�غل قلبه بما أصابه من خير 
أو أذى مم�ن حول�ه فيتأثر الحك�م .. والحل بس�يط نغفل عنه 
وه�و أن ننزع م�ن قلوبنا آث�ار الهوى قبل تقويم الش�خص أو 
عمل�ه ، وبتك�رار محاولتن�ا نصل إل�ى القلب النق�ى طاهر من 
شوائب الهواء محب للخير لكل الناس ال يميز بينهم فالكل فيه 

سواسية ، أمين فى نصحه عادل فى حكمه.
يق�ول أمين معل�وف » إن نظرتنا هي التي غالباً ما تس�جن 
اآلخري�ن داخ�ل انتماءاتهم الضيق�ة ، ونظرتنا كذل�ك هي التي 
تحررهم » ويقع هذا عندما نضعهم في أطار الحكم من النظرة 
الولى أو من خالل موقف معين ونتجاهل التغيرات التى تحدث 
خ�الل تعاملنا معهم .. وهن�اك من يحكم على من حوله بمبدأ » 
المصلحة« فهو قريب من القلب .. مميز في عمله.. لم يقابل له 
مثيل، إلى أن تنتهى مصلحته فيعلن عن اكتش�افه س�وء خلقه 
وفس�اده وظلمه لمن حوله ..تغير الخط�اب بانتهاء المصلحة 
.كل ه�ذا يعيدينا إلى البداية ن�زع الهوى من معاملتنا .. فعندها 

ننجح في تحقيق العدل االجتماعي.
التحدى الحقيقى في الحياة ه�و تحدي النفس ومواجهتها 
بعيوبها .. فكلنا حاملون للعيوب وال يراها اآلخرين لس�تر الله 
لنا .. فعند اإلقرار بها والعمل على تقويمها يمكننا أن نعلن عن 
انتص�ار حقيقى كخطوة جادة في س�بيل تنقية قلوبنا وتجريد 

النفس من الهوى.

أبنائكم الصغ�ار بعقولهم البريئة الت�ى تفتحت مبكرا على 
أه�وال النترن�ت ، يحتاجون آلالف الجوبة على الس�ئلة التى 

تقابلهم .
وأول م�ا يختل�ط عليهم ه�ذه اليام هو الح�ب، ولن فترة 
الش�باب هي بداية المش�اعر الجميلة المتبادلة بين الجنس�ين 
فيج�ب علين�ا أن نتكلم  معهم عن الحب، قب�ل أن يتعرفوا عليه 

بشكل خاطىء من أي مصدر غير أمين .
قولوا لهم أنه ليس حراما بل هو أجمل شىء فى الدنيا  وأن 
الله خلقنا لننشر الحب والسالم في الرض، علموهم أن الحرام 
هو أن يعد ش�ابا فتاة بالزواج ويس�تحل حبها وهو غير صادق 

فيما وعدها به .
لك�ن   ، جمي�ل  الح�ب  أن  الصغي�رات   للفتاي�ات  قول�وا 
التمنح�ن حبكن لي عابر س�بيل اليحمل في ي�ده إال الكلمات 

الرومانسية.
 علم�وا الفتاة أنها جوهرة غالية ، عليها أن تحفظ نفس�ها 
لمن يستحقها فعال ، وهو قادم المحالة مع اليام ، وأن جسدها 
غال ، فال تجعله سلعة عارية للعيون الجائعة .قولوا للشباب أن 
الح�ب يمس القلوب فيمنح البهجة للروح ، فال يجب أختصاره 
في مسرات سريعة عن طريق الجسد ، فمتعة الجسد لها وقتها 

بعد الزواج الذي يجب أن يكون عن طريق العقل والقلب معا .
النقط�ة اله�����م في هذا الموض�وع هو أختي�ار الوقت 
المناس�ب للتحدث ف�ي الموضوع م�ع االوالد والبنات، واعتقد 
أن ه�ذا الوق�ت يب�دأ من س�ن العاش�رة أو الث�����انية عش�ر 
للجنس�ين، التندهش�وا فهذا الس�ن لم يعد ينتم�ى إلى مرحلة 
الطفولة، بل هو البداية الحقيقية لسن الشباب، فسرعة الحياة 
حولن�ا أنضجت النس�ان مبكرا كم�ا تنضج الفاكهة بس�رعة 
في الصوب�ات الزراعية بش�كل غير طبيعى، ول�و أردتم التأكد 
من هذا الكالم، تحدثوا مع أي طفل س�تجدون مستوى إدراكه 
يتس�اوى مع مستوى إدراك جيلكم عندما كنتم في العشرينات 

من أعماركم .
هذا غير أن من يتعلم في طفولته ش�يئا ال ينس�اه أبدا، مع 
صعوبة توجيه الشباب الن سواء بالشدة أو حتى بالنصيحة .

فليح�اول الكب�ار التخل�ى عن بع�ض عاداتهم ومش�اغلهم 
إليج�اد وق�ت للحدي�ث م�ع صغاره�م، فه�ذا أس�تثمار رابح 
س�تجنون فوائده في الدنيا والخرة، ولن يكلفكم شيئا سوى 
بعض الوقت، وستشعرون ببهجة حقيقية في التحاور مع تلك 

العقول الصغيرة حد الندهاش .

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

الزواج دواء للخرف

أظهر تحليل جديد لدراس�ات أجريت في وقت س�ابق أن الشخص 
المت�زوج أو الذي كان متزوجا تقل كثي�را فرص إصابته بالخرف 

مقارنة بمن يقضي حياته عازبا.
وتوصل الباحثون إلى أن الشخاص الذين لم يتزوجوا من قبل تزيد 
احتم�االت إصابتهم بالخرف بنس�بة 42 بالمئة عن الذين تزوجوا 
في منتصف العمر. ولم تكن هناك صلة بين الطالق وزيادة فرص 

اإلصابة بالخرف.
وق�ال كبي�ر الباحثين أندرو س�ومرالد م�ن كلية لن�دن الجامعية 
“نتائجنا التي استندت إلى مجموعات كبيرة من السكان في بلدان 
كثيرة وفي فترات زمنية متعددة هي أقوى أدلة على أن المتزوجين 
أق�ل عرضة لإلصابة بالخرف. يمكننا أن نك�ون متأكدين من ذلك 
تماما نظرا إلى أننا فحصنا ما يقرب من مليون شخص”. وأضاف 

“ما ال يمكننا التأكد منه في هذه الدراسة هو تفسير ذلك”.

 يعم�ل باحث�ون على تطوي�ر تقنية تصوي�ر جديدة 
تتي�ح لألش�خاص المكفوفين إمكاني�ة إدراك أفضل 
لل�ون تفاح�ة أو ابتس�امة إنس�ان باالعتم�اد عل�ى 
الصوات والموس�يقى، حس�ب ما أش�ار إليه موقع 
»فرانكفورت�ر ألغمانية« اللماني الثالثاء. وأوضحت 

الدراس�ة الصادرة عن جامعة 
التصوي�ر  تقني�ة  أن  الق�دس 
الصغي�رة مثبتة على النظارة، 
تساعد المكفوفين على إدراك 
تص�ور  إذ  الل�وان،  وتميي�ز 
الش�ياء وتترجم مواصفاتها 
موس�يقى،  أو  أص�وات  إل�ى 
وهو ما يس�اعد عل�ى التمييز 
بي�ن تفاحة خضراء أوحمراء، 
باإلضافة إلى مساعدتهم على 
إدراك تعبي�رات الوج�ه عل�ى 
موقع  االبتسامة.وأشار  غرار 
اللمان�ي  بايري�ش”  “ميت�ل 
إل�ى أن المكفوفي�ن يمكنه�م 
التع�رف- بع�د التدريب- على 
الح�روف والنظ�ر إل�ى صور 
عل�ى  والعث�ور  الحيوان�ات 
الش�ياء مث�ل الحذي�ة، حيث 

يت�م التق�اط المعلومات ع�ن طريق الس�مع، وأثناء 
المعالج�ة تنش�ط مناطق ف�ي الدماغ مس�ؤولة عن 
اإلدراك البص�ري حت�ى ل�و كان الش�خص مصاب�ا 
بالعمى منذ والدته..وأطلق الخبراء على هذه التقنية 

الجديدة للتصوير اسم »عين الموسيقى«.

استعرضت مجموعة »Project Redspace« مشروع 
س�يارة كهربائية فريدة قادرة عل�ى أن تكون مكتبا 
صغي�را للعمل..وف�ي الحدي�ث ع�ن مش�روع ه�ذه 
الس�يارة ق�ال الخبراء الذي�ن عملوا عل�ى تطويرها: 
»أغلب السيارات تقضي %90 من وقتها إما متوقفة 
أو على الط�رق المزدحمة المكتظة بالس�يارات، من 

هن�ا رأين�ا الحاجة لتصميم س�يارة مريح�ة مجهزة 
بتقنيات توفر للمس�تخدم اس�تغاللها كمكتب صغير 
للعم�ل عند الحاج�ة«..و أهم ما يميز ه�ذه المركبة 
وفق�ا للخبراء ه�و مقاعدها المريح�ة القابلة للطي 
أو االس�تدارة والت�ي يمك�ن التحكم به�ا وتحريكها 
بالش�كل الذي يناسب المستخدم، والتي تم تجهيزها 
بمنص�ات قابل�ة للطي الس�تغاللها 
كطاوالت صغيرة للعمل في مطالعة 
الملفات والكتابة أو حتى اس�تخدام 
والش�يء  المحم�ول.  الكمبيوت�ر 
المهم اآلخ�ر هو أنها مزودة بمنافذ 
الجه�زة  لعم�ل  الالزم�ة  للطاق�ة 
اإللكترونية والتي يت�م تغذيتها من 
ألواح للطاقة الشمس�ية الموجودة 
على سقف الس�يارة.و قال الخبراء 
س�يارة  لتك�ون  صمموه�ا  إنه�م 
كهربائي�ة بامتي�از، وم�ن المتوقع 
تزويده�ا  يت�م  أن  المس�تقبل  ف�ي 
بنظام ش�حن السلكي ونظام قيادة 
ذاتية..و م�ن المنتظر أن تطرح تلك 
الس�يارة للبيع بش�كل رس�مي في 
الس�واق خالل عامين، حيث سيتم 

إطالقها أوال في الصين.

املكفوفون سريون بآذاهنم »مكتب متنقل«!

تكلموا مع أوالدكم عن احلب حكم اهلوى

وزير النقل يزور معامل رشكة CMN للصناعات البحرية يف مدينة شريبورغ الفرنسية
بغداد /  المستقبل العراقي 

 CMN ش�ركة  معام�ل  النق�ل  وزي�ر  زار 
للصناع�ات البحرية في مدينة ش�يربورغ 
الفرنس�ية، واستعرضت الش�ركة قدراتها 
الكبيرة ف�ي مجال صناعة الس�فن وإدارة 
المس�افن البحري�ة، وتدري�ب الك�وادر ..  
وابدت الش�ركة الفرنس�ية رغبتها باعادة 
تأهي�ل المس�فن البح�ري التاب�ع للموانئ 
العراقي�ة، وتدريب الكوادر ليكون بمصاف 
المس�افن العالمي�ة وبمواصف�ات عالي�ة 
جدا، واشاد الس�يد الوزير بقدراتها الفنية 
والتكنلوجي�ه في ه�ذا المضم�ار،  وأبدى 
رغبته لتفعيل أنشطة المس�افن العراقية، 
وتدري�ب كوادرن�ا، ورح�ب بم�ا طرحت�ه 
الش�ركة العادة تأهي�ل المس�فن البحري 
والحواض العائمة التابع للش�ركة العامة 
للموانى العراقية، ووجه سيادته دعوة الى 
خبراء الش�ركة لزي�ارة الموان�ى العراقية 
واالط�الع على عملها، وآلي�ة اعادة تأهيل 
المس�فن البحري وتدريب كوادر الش�ركة 
العام�ة للموان�ئ العراقية في مج�ال بناء 
الس�فن وال�زوارق الحديث�ة بالمواصفات 

العالمية المطابقة للشروط الدولية.


