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حتديد موعد مؤمتر الكويت الشهر املقبل :يستمر « »3أيام ويسعى جلمع « »100مليار دوالر
العراقي

األيدي ثالثة  :سائلة ومنفقة وممسكة،
فخير األيادي املنفقة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

تـونـس تقتـرب مـن «االنتـفاضـة الثـانيـة»

ص4

وعود حكومية بـ «حتقيق الرفاه» جلميع مناطق العراق

جملس الوزراء يقر «تسهيالت» إلجراء االنتخابات مبوعدها ..والعبادي يعد تأخري «املوازنة» حماولة لـ «إحراج» حكومته
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي ،أمس
الثالث�اء ،بـ»تحقي�ق رفاهي�ة واعم�ار
العراق» ملرحلة ما بعد الخالص من تنظيم
«داع�ش» ،فيما تح ّدث ع�ن تأخري إقرار
الربمل�ان للموازنة ،كش�ف ع�ن تفاصيل
تصدي�ر النفط من قبل إقليم كردس�تان
منفرداً.
وقال العبادي ،يف كلمته التي ألقاها خالل
حض�وره احتفالي�ة الرشط�ة العراقية
بالذك�رى  96لتأسيس�ها الت�ي اقامته�ا
وزارة الداخلية ،ان «البلد مقبل عىل إعمار

لجمي�ع مناطق�ه وازده�ار اقتص�ادي،
ومثلم�ا حققن�ا االنتصار على االرهاب
سنحقق رفاهية وإعمار البلد».
وأكد ان «تضحيات وبطولة وقتال ابطال
وزارة الداخلي�ة اىل جان�ب التش�كيالت
االخرى ه�ي من حققت النرص وحفظت
وح�دة الع�راق» ،مب�اركا ً يف الوق�ت ذاته
«االبطال يف وزارة الداخلية عيدهم والذي
يتزام�ن م�ع االنتص�ارات الكبيرة على
عصابات داعش االرهابية».
وأشار العبادي اىل «اننا مازلنا نالحق فلول
االرهاب املنهزمة يف الصح�راء والجزيرة
وس�نقيض عليه�م» ،مب�اركا ً «تخ�رج

رئيس املؤمتر الوطني :عام  2018سيكون
مفتاح التغيري عرب الصندوق

2

ال�دورة  ،49كما ب�ارك ترقي�ة الضباط،
متمنيا لهم بذل املزيد من الجهود لحفظ
امن املواطنني».
كم�ا تفق�د خلال االحتفالي�ة عوائ�ل
الش�هداء والجرح�ى الذي�ن تحق�ق
بتضحياته�م النرص الكبري عىل عصابات
داعش االرهابية.
ويف مؤتمره األسبوعي ،اكد رئيس الوزراء
ان مدخوالت اقليم كردس�تان املعلنة من
تصدير النفط خلال العام املايض بلغت
تسعة ترليونات دينار.

التفاصيل ص3

حمافظ بغداد يوجه بإعطاء فرصة أخرية
للمتجاوزين يف قضاء املحمودية

6

ماكرون يف الصني لعقد « »50اتفاق ًا اقتصادي ًا

املحكمة الكمركية الوسطى تعلن إدانة «آالف املتهمني»
وتوفري « »8مليارات دينار خالل 2017
المستقبل العراقي  /محمد سامي
أك�دت املحكم�ة الكمركي�ة الوس�طى
إصدارها أحكاما أدان�ت نحو عرشة آالف
مخالف لقانون التعرف�ة الكمركية خالل
العام املايض بني مهرّب ومزوّر ،الفتة إىل أن
معظم هذه األحكام كانت بغرامات مالية
وفرت لخزينة الدولة نحو  8مليارات دينار

خالل هذه املدة .لك�ن أعضاء يف املحكمة
كش�فوا أن م�ا يتم كش�فه م�ن عمليات
التهري�ب ه�و «غي�ض من في�ض» جراء
عدم السيطرة عىل املنافذ الحدودية .وقال
القايض ستار ورور نائب رئيس استئناف
الرصافة ورئيس املحكمة املختصة بنظر
الدع�اوى الكمركية يف املنطقة الوس�طى
ان «محكمتن�ا نظرت ما يق�ارب الـ350

بغداد  /المستقبل العراقي

يس�عى الرئي�س الفرنسي إيمانويل ماك�رون إىل
ضم�ان مجموعة ضخمة من العق�ود واالتفاقات
االقتصادي�ة يف زيارته للصني ،وق�د دعا من بكني
بالده للتكيف مع التحدي االقتصادي الذي تطرحه
القوة اآلسيوية العمالقة.
ويعول ماكرون ،الذي استقبله نظريه يش جينبينغ
يف قرص الشعب املهيب ،عىل حوايل خمسني اتفاقا
وعقدا ً وال سيما يف مجايل النووي املدني والطريان.
ويف تجس�يد أول له�ذه الطموح�ات ،ت�م توقي�ع
«مذكرة اتفاق تجاري» بحضور الرئيسين ،تقوم

دعوى تتعلق بمخالفة قانون الكمارك».
وأض�اف ورور إىل صحيف�ة «القض�اء»
التابع�ة للس�طة القضائي�ة أن «ه�ذه
املخالف�ات تصنف إىل تهرّب م�ن التعرفة
الكمركي�ة من خلال تقليل كمي�ة املواد
املس�توردة وع�رض كمية اق�ل بكثري من
الكمية األصلية.

التفاصيل ص3

محودي« :داعش» الذي وصل قرب بغداد كان ينوي التوجه إىل اخلليج ومكة

الرافدين يطلق سلف العسكريني املتقاعدين البالغة ثالثة ماليني دينار
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بموجب�ه رشكة أريفا ببن�اء مركز إلع�ادة تدوير
الوقود النووي املستخدم يف الصني.
وتش�كل ه�ذه الورش�ة الهائل�ة فرص�ة ذهبي�ة
ملجموع�ة أريف�ا الفرنس�ية املتخصص�ة يف الذرة
املدنية والتي تواجه صعوبات مالية.
وتس�عى فرنس�ا لـ»إعادة الت�وازن» إىل العالقات
التجاري�ة الثنائي�ة يف وقت تس�جل أكبر عجز يف
تجارته�ا الخارجية م�ع الصين ( 30مليار يورو
ع�ام  ،)2016وهي تطالبها بمزي�د من املبادلة يف
التعامل ،وال سيما عىل صعيد فتح األسواق.
وتأم�ل باري�س بص�ورة خاصة من خلال زيارة
الدول�ة هذه الحص�ول عىل انفتاح أكرب لألس�واق

الصينية أمام منتجاتها الزراعية والغذائية وكذلك
مصارفها ،وعقد صفقات لبي�ع طائرات إيرباص
ومح�ركات س�افران .ووص�ل الرئي�س إىل الصني
برفقة وفد من رؤساء حواىل خمسني رشكة بينها
أريفا وإيرباص وسافران ورشكة كهرباء فرنسا.
وبعد وصوله االثنني إىل شيان (شمال) عند منابع
طري�ق الحري�ر ،ب�ارش الرئي�س الفرنسي يومه
الثاني يف الصني بزيارة املدينة املحرمة مع زوجته
بريجيت ،وتوقف عند حكمة دونت هناك وموجهة
إىل األباط�رة ،تق�ول «بعدل ،احكم�وا انطالقا من
الوس�ط» ،وه�و الذي وص�ل إىل الرئاس�ة منتهجا
سياسة وسطية.

املصادقة عىل جتديد عقود عمل  2000موظف بطلب من ديوان البرصة

إسـرائـيــل تـهـاجـم ريـف دمـشـق بـصـواريــخ «أرض – أرض»

احلكيـم لكـوبيتـش :نـرفـض دعـوات تـأجـيـل االنتخـابـات
النفط تعقب عىل قرار للربملان
بشأن رشكة كردية« :كار» ال تعمل
يف حقول كركوك
ص6

دماء جديدة من املحافظني
يف احلكومة الربيطانية و «الوحوش
الكبار» يف مواقعهم
ص4

البيت األبيض
«يـصـمـت» بـشـأن إمكـانـيـة
استجواب ترامب
ص4
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برشلونة
جيهز خطتـه لصفقـة
سوبر جديدة
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أمـيـر سـعـودي يـكـشـف تـفـاصيـل اعـتـقــال األمـراء الـ « »11فـي الـريـاض
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( )24مليون عراقي مؤهلني للمشاركة يف االقرتاع

مفوضية االنتخابات تعلن تسجيل ( )19حتالف ًا انتخابي ًا

بغداد  /المستقبل العراقي

ملي�ون ناخ�ب يف عموم الع�راق ،منهم من
حدث س�جالته بايومرتيا حيث بلغ عددهم
اكث�ر م�ن اح�د عشر ملي�ون ناخ�ب اي
مايقارب نسبته اكثر من  %46من الناخبني
املؤهلني» ،مشريا اىل أن «املفوضية مستمرة
يف توزي�ع بطاق�ات الناخ�ب االلكرتوني�ة
للمواطنين يف مراك�ز التس�جيل يف معظ�م
محافظات البلد».
وكان�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات
صادقت عىل السماح للحزب املسجل رسميا
باملش�اركة بمف�رده او الدخ�ول بتحال�ف
س�يايس واحد فق�ط يف الدائ�رة االنتخابية
الواحدة يف االنتخابات املقبلة.
واعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،ع�ن تحدي�د تاري�خ اج�راء
انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة يوم
الـ 12من ايار عام .2018
وسبق لعضو مجلس املفوضني املتحدث
الرسمي باس�م مفوضية االنتخابات كريم
التميم�ي أن أعلن ع�ن موافقة املجلس عىل
تمديد فرتة تس�جيل التحالف�ات االنتخابية
لغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم الخميس
املقبل.
وق�ال التميم�ي يف بي�ان إن «مجل�س
املفوضني قرر تمديد مدة تسجيل التحالفات
االنتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم
الخميس املوافق .»2018/ 1/ 11
وكانت مفوضي�ة االنتخابات قد حددت
السابع من شهر كانون الثاني الحايل موعدا
نهائيا لتس�جيل التحالفات السياسية التي
ستدخل االنتخابات املقبلة.

اعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،أم�س
الثالثاء ،عن استمرارها بتسجيل التحالفات
االنتخابي�ة بع�د تمديد تس�جيل التحالفات
لغاي�ة الخميس املقبل ،فيم�ا بينت أن عدد
التحالف�ات التي قدمت طلبا ً للتس�جيل بلغ
حتى االن  19تحالفا انتخابيا.
وق�ال رئي�س االدارة االنتخابي�ة رياض
الب�دران يف بين تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «مفوضي�ة االنتخاب�ات
مس�تمرة يف تس�جيل التحالفات االنتخابية
بع�د ق�رار مجل�س املفوضين لتمدي�د
تس�جيل التحالف�ات لغاي�ة ي�وم الخميس
.»2018/1/11
واض�اف الب�دران ،أن «ع�دد التحالفات
االنتخابي�ة الت�ي قدمت طلبا للتس�جيل يف
املفوضية لغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
االثنني املوافق  2018/1/8بلغت  19تحالفا
انتخابيا والعمل مستمر باستقبال تسجيل
التحالف�ات يف دائرة االح�زاب والتنظيمات
السياس�ية» ،مؤكدا أن «املفوضية مستمرة
على قدم وس�اق يف جدوله�ا الزمن�ي املعد
الج�راء االنتخاب�ات يف موعده�ا املح�دد يف
 2018/5/12وه�ي يف ط�ور اس�تكمال
جميع التعاقدات التي تتعلق بورقة االقرتاع
وكابين�ة االقتراع وع�دة االقتراع وطباعة
س�جل الناخبني النهائي بع�د ان تم عرضه
للطعون يف وقت سابق».
وبني البدران ،أن «عدد الناخبني املؤهلني
للمش�اركة يف االنتخابات بل�غ اكثر من 24

عمليات دجلة تعلن استمرار بتعقب
«داعش» بني دياىل وصالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قيادة عملي�ات دجلة ،أم�س الثالثاء،
اس�تمرار عملي�ات تعقب عن�ارص «داعش» عىل
الح�دود الفاصلة بين دياىل وصلاح الدين لليوم
الثاني عىل التوايل ،فيما أش�ارت إىل تدمري سيارة
مفخخة وضبط مضافة للتنظيم.
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية نيوز» ع�ن قائد
عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي القول
إن «عمليات تعقب تنظيم داعش عىل الحدود بني
دي�اىل وصالح الدين مس�تمرة للي�وم الثاني عىل
التوايل م�ن قبل القطعات العس�كرية املشتركة
وبإسناد من قبل طريان الجيش».
وأض�اف العزاوي ،أن «الق�وات األمنية دمرت
سيارة مفخخة يف حوض امليتة وضبطت مضافة
للتنظي�م» ،مبينا ً أن «عمليات التمش�يط ما تزال
مس�تمرة» .وكانت عمليات دجلة أعلنت ،االثنني،
انطالق عملية عس�كرية واسعة عىل الحدود بني
دي�اىل وصلاح الدين ضمن ح�وض امليتة لتعقب
خاليا «داعش».

حتقيق النارصية حتبط حماولة
لالجتار بأربع فتيات
بغداد  /المستقبل العراقي

أحبط�ت محكمة تحقي�ق النارصية محاولة
اتجار بفتيات من محافظات مختلفة بعد القبض
عىل عصابة تتوىل استدراجهن إىل العاصمة.
وق�ال القايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث
الرس�مي ملجل�س القض�اء األعىل يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «جهودا ً
اس�تثنائية ملحكم�ة تحقيق النارصي�ة قادت إىل
القبض عىل عصابة تحترف االتجار بالفتيات»،
الفت�ا إىل أن «العصاب�ة تتكون من خمس�ة أفراد
اعرتف�وا باس�تدراج أربع فتيات م�ن محافظات
مختلف�ة بغية املتاج�رة بهن» .وأض�اف بريقدار
أن «املتهمني كانوا يس�تدرجون الفتيات إىل بغداد
بحجة ال�زواج عرب برنام�ج التواصل االجتماعي
(التيليغ�رام)» .وتاب�ع بريق�دار أن «محكم�ة
التحقي�ق صدق�ت اعرتافاته�م وفق امل�ادة (/5
ثاني�ا) من قان�ون االتجار بالبشر ،وهي بصدد
إحالتهم عىل املحاكم املختصة».

شدد على ضرورة إجرائها مبوعدها احملدد وااللتزام بالتوقيتات الدستورية

احلكيم لكوبيتش :نرفض دعوات تأجيل االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

جدد زعي�م تيار الحكمة الوطني الس�يد عمار
الحكي�م ،أم�س الثالثاء ،رفضه الدع�وات املطالبة
بتأجي�ل االنتخابات ،مؤكدا ً على رضورة إجرائها
بموعدها الدستوري املحدد.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للحكيم يف بي�ان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن األخري «استقبل
ممث�ل األمني الع�ام لألم�م املتحدة يف الع�راق يان
كوبيتش» ،مبينا ً أن «الطرفني ناقش�ا مس�تجدات
األوضاع السياس�ية يف العراق ،واإلشادة بمسارها
العام والعمل عىل انعكاس ذل�ك إيجابيا ً عىل حياة
املواطنين» .ونق�ل البي�ان ع�ن الحكي�م ترحيبه

بـ»اللقاءات واملش�اورات الت�ي تجري مع مختلف
إقليم كردس�تان ،داعي�ا ً إىل «تعزيزها
األط�راف يف
ِ
بانطلاق الح�وار الش�امل املس�تند إىل الدس�تور
والقان�ون واملفضي إىل ح�ل جمي�ع اإلش�كاليات
العالقة» .وأشاد رئيس التحالف الوطني بـ»جهو ِد
ُ
ومالحق�ة الجرائم التي
التحقيق
األمم املتح�دة يف
ِ
ِ
ُ
بحق العراقيني».
ارتكبها داعش اإلرهابي
ِ
وج�دد الحكيم رفضه ل�ـ»كل محاوالت تأجيل
االنتخاب�ات» ،مش�ددا ً على «إجرائه�ا يف موعدِها
ً
ُ
املح�دد دس�توريا ً َّ
ألن ُ
للنظ�ام
ضمان�ة
يمث�ل
�ه
ِ
الديمقراطي يف البالد» .وطالب الحكيم بـ»رضورة
ّ
تهيئة كل مستلزمات إنجاح املمارسة الديمقراطية
ُ
واملشاركة الواسعة فيها» ،بحسب البيان.

م�ن جانب آخر ،أك�د رئيس التحال�ف الوطني
على رضورة إجرا ِء االنتخاب�ات يف موعدِها املحدد
بالتوقيتات الدستوري ِة.
وااللتزام
ِ
وذكر بي�ان ملكتب رئيس التحال�ف الوطني ان
«الس�يد عم�ار الحكي�م اس�تقبل بمكتب�ه ببغداد
األوضاع األمنية
تطورات
اراس حبيب ،وبحث معه
ِ
ِ
واس�تحقاقات
الع�راق واملنطق� ِة
والسياس�ية يف
ِ
ِ
املرحل�ة املقبل�ة» .وش�دد الس�يد عم�ار الحكي�م
بحس�ب البي�ان «أهمي ِة تش�كيل القوائ�م العابرة
َ
حكوم�ة األغلبي�ة الوطنية ذات
تمهي�دا ً لتش�كيل
َ
«الحفاظ عىل
الجميع إىل
الثقل املكونات�ي « .ودعا
ِ
جميع
عىل
بانتص�ارات
وتعزيزه
املتحق�ق
املنجز
ٍ
ِ
ِ
ِ
األصعدة».

رئيس املؤمتر الوطني :عام  2018سيكون مفتاح التغيري عرب الصندوق
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د األمين الع�ام للمؤتم�ر الوطن�ي العراقي
اراس حبيب ،أمس الثالثاء ،ان عام  2018سيكون
مفتاح التغيري عرب الصندوق».
وقال حبيب يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،ان «إرس�اء قواعد السلم األهيل باتت
مهمتنا جميعا ً نخبا ً وسياس�يني ،وهذا لن يتحقق
ذل�ك ما لم نعمق ثقافة الح�وار املنتج والفعال ال

االنشغال بحروب التسقيط «.
وبين ان «حرية التعبري ليس�ت ّ
منة حتى تتم
مصادرته�ا إرض�ا ًء مل�زاج خ�اص ،بل ه�ي هوية
ً
طويلا م�ن أجل
الع�راق الجدي�د الت�ي كافحن�ا
ترسيخها».
وأض�اف األمني العام للمؤتمر الوطني ان «عام
 2018س�يكون مفتاح التغيري عرب الصندوق ،هذا
لي�س مجرد ش�عار يعرب ع�ن طموح ب�ل هو أمل
ووعد ورؤية للعراق.

جمموعة ثقافية تطالب باالرسا ِع برتميم نصب احلر ّية وتدعو إىل وقفة تضامنية
بغداد  /المستقبل العراقي

طالب�ت مجموع�ة السياس�ات
الثقافي�ة يف الع�راق ،الي�وم الثالثاء،
ب�االرساع برتمي�م نص�ب الحرية يف
ساحة التحرير وسط بغداد ،داعيا ً إىل
وقفة تضامنية تنظم االسبوع املقبل
يف التحري�ر للتعبري عىل الرفض هذه
الالمب�االة تج�اه أح�د أه� ّم األعمال
الفنيّة.
وذك�رت املنظم�ة يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن

ّ
للفن�ان الراحل
«ه�ذا العمل الخال�د
ج�واد س�ليم ،بقي ش�اخصا ً مع كلّ
بات السياسيّة واألحداث الكبرية
التقلّ ِ
التي مرّت عىل البلاد ،وصا َر النصبُ
ً
مرتبط�ا ً
فعلا بالذاك�رة الجمعيّ�ة
لعموم العراقيّني».
واضاف�ت ان�ه «نتذك�ر كلّن�ا ّ
أن
الحكومة العراقيّة يف ذكرى ثورة 14
نظمت عام  2016اس�تعراضا ً
تموزّ ،
ً
عس�كريّا يف س�احة التحرير ،فلفتت
ّ
ُ
التش�ق ُ
املتزايدة يف نصب الحريّة
قات
نظ� َر رئيس الوزراء ،حي�در العبادي

ّ
ووج�ه بإصالحه�ا ف�وراً ،ومنذ ذلك
الحني ،أي قبل ع�ام ونصف ،لم تق ْم
ُ
أمانة بغ�داد بأي ترمي�م أو معالجة
لها».
ودع�ت املنظم�ة اىل «رضورة
التح�رّك العاج�ل للحفاظ على هذا
النص�ب التأريخ�ي واصلاح األجزاء
التي تتس�اقط منه وصوّرتها كامريا
مجموع�ة السياس�ات الثقافيّ�ة يف
العراق ،كي تبينّ لل�رأي العام واقعه
الح�ايل ،وأمان�ة بغ�داد إىل تحمّ �ل
مس�ؤوليتها تج�اه معل�م مهم من

معالم بغداد منذ خمس�ينيات القرن
املايض».
ُ
محيط نصب
وتابعت انه «إذا كان
الحريّ�ة يف س�احة التحري�ر ،ميدانا ً
َ
احتض�ن اإلحتجاج�ات والتظاهرات
املطلبيّ�ة منذ نيس�ان الع�ام ،2003
فإننا ندعو إىل وقفة ّ
ّ
تنظم األس�بوع
املقب�ل يف املكان نفس�ه ،للتعبري عن
رف�ض ه�ذه الالمب�االة تج�اه أحد
أه ّم األعم�ال الفنيّة لي�س يف العراق
العرب�ي
فحس�ب؛ ب�ل ويف العال�م
ّ
أيضاً».

حمافظ كركوك يتحدث عن دمار املحافظة )116( :قرية مترضرة نتيجة احتالهلا من «داعش» وحتريرها
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبر محاف�ظ كرك�وك راكان س�عيد
الجب�وري ،الثالث�اء ،مناطق جنوب�ي كركوك
وغربيه�ا بأنه�ا «األكث�ر تضررا» يف الع�راق
بس�بب احتاللها من قب�ل «داعش» ألكثر من
ثلاث س�نوات ،فيم�ا أك�د وج�ود  116قرية
مدمرة يف املحافظة.
وقال املكت�ب اإلعالمي للمحاف�ظ يف بيان
صحف�ي تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «الجب�وري التقى السير بيرت مدير
املجلس النرويجي لالجئني يف العراق (،»)NRC
موضحا أن «اللق�اء بحث الجهود التي تبذلها
إدارة كرك�وك يف اع�ادة النازحين ملناطقه�م
املحررة ودعم وتنفيذ خطة إعادة االس�تقرار
عرب تأهيل مش�اريع الرتبي�ة واملاء والكهرباء
واألبنية الحكومية».
وأكد الجبوري ،حسب البيان ،أن «مناطق
جنوبي كرك�وك وغربيها هي األكثر ترضرا ً يف
العراق الن داعش اإلرهاب�ي احتلها ألكثر من

ثالث س�نوات ونص�ف ،ودمر معظ�م األبنية
الحيوية والخدمية».
وبين الجب�وري ،أن «وج�ود  116قري�ة
ومعها ناحية امللتقى التي دمرت بشكل كامل
بجميع دورها ومؤسساتها ،والتي اصبح من
املس�تحيل إعادة س�كانها إليها بس�بب عدم
وجود مقومات العودة من الخدمات والسكن
والت�ي يجب النظ�ر إليه�ا باهتم�ام ورعاية
كبيرة» .وقدم الجبوري ش�كره ل�ـ «جميع
الجه�ود الت�ي تقدمه�ا املنظم�ات الدولية يف
تخفيف األعباء عن املناطق املنكوبة وسكانها،
ومس�اعدة ادارة كركوك ودوائرها الخدمية»،
مشيرا اىل أن «اب�واب املحافظ�ة مفتوح�ة،
وس�نتعاون مع أي جهد يهدف لتقديم العون
واملساعدة للمناطق املحررة».
من جهت�ه ،قدم مدير املجل�س النرويجي
«ايجازا ً بخط�ط املجلس لتنفيذه�ا باملناطق
املحررة عبر تهيئة الفرص يف مج�ال التعليم
وتأهي�ل املن�ازل وصيان�ة مش�اريع امل�اء»،
بحسب البيان.

محودي« :داعش» الذي وصل قرب بغداد كان
ينوي التوجه إىل اخلليج ومكة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب رئيس املجلس األعىل اإلسالمي همام حمودي ،الثالثاء،
أن من حقق االنتصار العراقي هو جيل الحرية الذي واجه صدام
وجي�ل املقاومة الذي أخرج األمري�كان ،مبينا أن «داعش» الذي
وصل قرب بغداد كان يتجه نحو الخليج ومكة.
وق�ال حمودي يف كلمت�ه خالل مؤتمر طه�ران األمني تحت
عن�وان (األمن اإلقليمي يف غرب آس�يا :التحدي�ات واالتجاهات
الحديثة) ،إن «من حقق االنتصار العراقي هو جيل الحرية الذي
واجه صدام وجيل املقاومة ال�ذي أخرج األمريكان ،وأن نرصنا
تحقق بدماء عراقية» ،مشددا ً عىل أن «األمن الحقيقي للمنطقة
لن يتحقق إال باس�تلهام روح املقاومة» .وأضاف حمودي« ،لم
يك�ن باإلمكان تحقيق النرص عىل داع�ش وأخواتها التي تقاتل
بخلفي�ات عقائدي�ة واس�تعداد للموت إال بق�وات عقائدية من
جيلي الحري�ة واملقاوم�ة الذين حولته�م فت�وى املرجعية من
فصائل اىل تيار ش�عبي فيه روح التضحي�ة والوطنية واالعتزاز
ب�األرض والعرض» .وتابع حمودي ،أن «تجربة العراق املقاومة
ضبطت بقانون الحش�د لتكون املقاومة ضمن اإلطار القانوني
وإدارة الدول�ة والعقلية الكامل�ة إلدارة املعرك�ة ،وأن املقاومة
ل�م تكن بديالً للجيش بل رشيكا ً له» ،مؤك�دا ً أن «النرص تحقق
بدم�اء عراقية خالصة» .وثم�ن «دعم من وقفوا مع العراق من
خرباء إيران ولبنان وبقية الدول» ،مبينا أن «اإلرهاب يس�تهدف
املنطق�ة كاملة ،وأن داعش التي وصلت قرب بغداد كانت تتجه
نح�و الخليج ومكة» .وأوضح ،أن «أي أمن للمنطقة لن يتحقق
إالً من مفهوم التنسيق واملواجهة الكاملة لدول املنطقة».
وكان نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي أعترب ،السبت
( 16كان�ون األول  ،)2017أن الحش�د الش�عبي «روح املرشوع
الديمقراط�ي» يف الع�راق ،داعي�ا اىل حمايت�ه م�ن «املناكفات»
السياسية.

الداخلية تضبط شخص متلبس ًا بـ «مساومة
املواطنني» مقابل قروض مرصفية
بغداد  /المستقبل العراقي
أفاد مكتب املفتش العام يف وزارة الداخلية ،أمس الثالثاء ،عن
ً
متلبس�ا بمساومة املواطنني
القاء القبض عىل أحد األش�خاص
بامل�ال مقاب�ل تروي�ج معامالته�م للحصول عىل ق�روض من
مرصف الرافدين.وقال املكتب يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»،
نسخة منه ،إن «مفرزة الضبط بالجرم املشهود التابعة ملديرية
تفتيش بغداد ووفقا ً ملعلومات مصادرها الخاصة نصبت كمني
ألحد األش�خاص يف منطقة ش�ارع فلس�طني» .وأضاف البيان،
أن «الش�خص مت�ورط بجرائ�م مس�اومة املواطنين الراغبني
بالحصول عىل قروض من مرصف الرافدين بجلب موافقات لهم
م�ن املرصف مقابل مبلغ من املال قدره  1000دوالر .وضبطته
متلبسا ً بالجريمة».وأشار إىل ،أن «املفرزة نظمت محرض ضبط
بالواقع�ة ودونت اف�ادة املتهم وصدقتها لدى ق�ايض التحقيق
الخفر يف محكمة الرصافة والذي قرر توقيفه عىل ذمة التحقيق
معه يف القضية لكشف مالبساتها واملتورطني معه يف الجريمة.

االستخبارات العسكرية تعلن إعادة ( )430عائلة
نازحة إىل مناطقهم يف بيجي
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،أم�س الثالثاء ،عن
اس�تمرارها بإع�ادة النازحين إىل مناطقهم يف بيج�ي ومناطقها
املح�ررة ،الفت�ة إىل إعادة  430عائل�ة نازح�ة اىل مناطقهم .وذكر
بيان للمديرية ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أنه «بناء
عىل أوامر القائد العام للقوات املس�لحة ،ووزي�ر الدفاع وبنا ًء عىل
توجيه�ات مدي�ر االس�تخبارات العس�كرية ،واملتضمن�ة االرساع
بالعمل من أجل أعادة جميع النازحني اىل أماكن س�كانهم وتوفري
كافة السبل والتسهيالت الخاصة بتلك العودة ،بجهود متميزة من
قبل االستخبارات العسكرية يف قيادة عمليات صالح الدين والحشد
الشعبي والحشد العشائري محور صالح الدين تستمرعملية أعادة
النازحني من أهايل بيجي ومناطقها املحررة اىل ديارهم».

الرافدين يطلق سلف العسكريني املتقاعدين البالغة ثالثة ماليني دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس الثالثاء ،عن اطالق سلف للعسكريني
املتقاعدي�ن البالغ�ة ثالثة ماليين دينار ،مبينا ان تعليمات س�لف
املتقاعدين تكون مش�ابهة لنظريتها التي ت�م منحها للمتقاعدين
املدنيني.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للمصرف يف بيان ل�ه تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه انه «تقرر منح سلف للمتقاعدين العسكريني
التي تبلغ ثالثة ماليني دينار».
ودع�ا املكت�ب «املتقاعدي�ن العس�كريني لزي�ارة ف�روع املرصف
املخصصة الس�تكمال إجراءات منح السلفة» ،مبينا ان «تعليمات
س�لف املتقاعدي�ن تك�ون مش�ابهة لنظريته�ا الت�ي ت�م منحها
للمتقاعدين املدنيني».
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جملس الوزراء يقر «تسهيالت» إلجراء االنتخابات مبوعدها ..والعبادي يعد تأخري «املوازنة» حماولة لـ «إحراج» حكومته

وعود حكومية بـ «حتقيق الرفاه» جلميع مناطق العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تعهد رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي ،أمس
الثالث�اء ،بـ»تحقيق رفاهية واعمار العراق»
ملرحل�ة ما بعد الخالص من تنظيم «داعش»،
فيما تح ّدث عن تأخري إقرار الربملان للموازنة،
كش�ف عن تفاصيل تصدي�ر النفط من قبل
إقليم كردستان منفرداً.
وق�ال العب�ادي ،يف كلمته الت�ي ألقاها خالل
حض�وره احتفالي�ة الرشط�ة العراقي�ة
بالذكرى  96لتأسيس�ها الت�ي اقامتها وزارة
الداخلية ،ان «البل�د مقبل عىل إعمار لجميع
مناطقه وازدهار اقتص�ادي ،ومثلما حققنا
االنتص�ار على االره�اب س�نحقق رفاهي�ة
وإعمار البلد».
وأك�د ان «تضحي�ات وبطولة وقت�ال ابطال
وزارة الداخلية اىل جانب التش�كيالت االخرى
ه�ي م�ن حقق�ت النصر وحفظ�ت وحدة
العراق» ،مب�اركا ً يف الوقت ذات�ه «االبطال يف
وزارة الداخلي�ة عيده�م وال�ذي يتزام�ن مع
االنتص�ارات الكبيرة على عصاب�ات داعش
االرهابية».
وأش�ار العبادي اىل «انن�ا مازلنا نالحق فلول
االره�اب املنهزم�ة يف الصح�راء والجزي�رة
وس�نقيض عليه�م» ،مباركا ً «تخ�رج الدورة
 ،49كما بارك ترقية الضباط ،متمنيا لهم بذل
املزيد من الجهود لحفظ امن املواطنني».
كما تفق�د خالل االحتفالية عوائل الش�هداء
والجرح�ى الذين تحق�ق بتضحياتهم النرص
الكبري عىل عصابات داعش االرهابية.
ويف مؤتمره األسبوعي ،اكد رئيس الوزراء ان
مدخوالت اقليم كردستان املعلنة من تصدير
النف�ط خلال الع�ام امل�ايض بلغت تس�عة
ترليونات دينار.
وق�ال العب�ادي ،ان «ايرادات النف�ط املصدر
من كردس�تان لم تس�جل يف حساب حكومة
ً
الفت�ا إىل أن «مدخ�والت اقلي�م
االقلي�م»،
كردس�تان املعلن�ة من تصدي�ر النفط خالل
الع�ام املايض ،بلغت تس�عة ترليونات دينار،
وهناك ايرادات اخرى لم يعلن عنها».

واته�م العب�ادي س�لطات كردس�تان بعدم
جديتها يف تنفيذ وعودها يف تطبيق الدستور،
منوه�ا ان «الحكوم�ة االتحادي�ة ملتزم�ة
بايص�ال الروات�ب ملوظف�ي االقلي�م ولي�س
لالحزاب».
وبشأن املوازنة ،اعترب رئيس الوزراء أن تأخري
إقراره�ا يهدف إىل «إح�راج» الحكومة ،وقال
إن «تأخير املوازنة يهدف إلح�راج الحكومة

وأسباب عدم إقرارها غري مقنعة» ،فيما أكد
أن «االنتخابات ستجرى يف موعدها املحدد».
وأض�اف العب�ادي ،أن «التعاون بين العراق
ودول الجوار استراتيجي ومستمر» ،ماضيا ً
إىل الق�ول إن «العراق لم يس�ند أية جهة ضد
جريانه ضمنهم تركيا».
وتابع ،أن «مس�ألة وجود الق�وات الرتكية يف
األرايض العراقية بحاجة إىل حل استراتيجي

ونحن مستعدون لذلك».
وأمس الثالثاء ،عقد مجلس الوزراء جلس�ته
االعتيادي�ة برئاس�ة العب�ادي ،وجرى خالل
الجلس�ة التصويت عىل نقل صالحيات وزارة
اإلعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة
اىل املحافظات غري املنتظمة باقليم.
ومن اجل ازالة العقبات امام اجراء االنتخابات
يف موعدها املحدد الذي اقرّه مجلس الوزراء،

فق�د ج�رت مناقش�ة مطول�ة الزال�ة تل�ك
العقب�ات ،حيث ص�وّت املجلس على تأجيل
اس�تيفاء الرس�وم الكمركية للمواد املج ّهزة
اىل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،كما
وج�ه مجلس ال�وزراء بعقد اجتم�اع لوزراء
الكهرب�اء والرتبية والزراع�ة والتخطيط مع
مجلس املفوضية العليا لالنتخابات ملناقش�ة
تسهيل اجراء االنتخابات يف محافظتي االنبار

ونين�وى والوقوف على املش�اكل واملعوقات
وايجاد الحلول لها.
وق�رر مجل�س ال�وزراء ايض�ا قي�ام وزارة
الهجرة واملهــــــجري�ن واملفوضية العليا
املس�تقلة لالنتخابات بالتنسيق فيما بينهما
لغ�رض اه�داء ( )1000كرفـــ�ان خاصة
بالنازحين اىل مراك�ز التس�جيل يف امل�دارس
التابعة للمفوضية آنفاً.

بغداد ستعرض تقارير عن حجم االضرار وفق دراسات ميدانية متخصصة

حتديد موعد مؤمتر الكويت الشهر املقبل :يستمر « »3أيام ويسعى جلمع « »100مليار دوالر
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

كشف االمني العام ملجلس الوزراء عن
موع�د مؤتم�ر الكويت ال�دويل العادة
إعم�ار الع�راق الذي س�يعقد يوم 12
من الشهر املقبل ويس�تمر ثالثة أيام
لجم�ع لجمع مبل�غ  100مليار دوالر
بمشاركة ممثلني عن  70دولة والبنك
ال�دويل ،فيم�ا قال�ت واش�نطن انه�ا
ستقدم للعراق خالل العام الحايل 150
مليون دوالر العادة االستقرار ملناطقه
املحررة من سيطرة تنظيم «داعش».
وبح�ث االمني الع�ام ملجل�س الوزراء
العراق�ي مه�دي العلاق م�ع نائ�ب
وزير الخارجية الكويت�ي خالد الجار
الل�ه القضاي�ا التنظيمي�ة ملؤتم�ر
إع�ادة إعم�ار الع�راق الذي س�يعقد
يف دول�ة الكوي�ت يف  12م�ن الش�هر
املقبل ويس�تمر ثالثة أيام بمش�اركة
ممثلين ع�ن  70دولة والبن�ك الدويل.
وقال العالق يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان�ه بحث يف
الكوي�ت مع نائ�ب وزي�ر خارجيتها
خال�د الج�ار الل�ه االم�ور التنظيمية
ملؤتمر الكويت ال�دويل العمار العراق،
ً
الفت�ا إىل ّ
أن املؤتم�ر «ج�اء بمب�ادرة
قيمة م�ن دولة الكويت بعد سلس�لة
من اللق�اءات املشتركة لالتفاق عىل
أوراق العمل الخاصة باملؤتمر وبحوثه
حيث انه لن يكون تقليديا خاصة وأن
الف�رص االس�تثمارية الت�ي س�يعلن
عنه�ا ستش�كل دعامة رئيس�ية كما
ُ
ستعد خططا استثمارية وتقارير عن
حجم االرضار للمدن املحررة والحاجة
إلعادة االعمار وفق دراس�ات ميدانية
متخصصة» .وأوضح العالق ان املؤتمر
س�يناقش موضوع تأمين العمليات
االنسانية يف املناطق املحررة ،فيما أكد
ثقت�ه بانجاح الكويت للمؤتمر منوها
إىل ّ
أنه س�يتم وضع تقري�ر يف  13من

الشهر الحايل عن حجم الدمار واملبالغ
الالزمة إلعادة إعمار العراق س�ينرش
على املوق�ع االلكرتون�ي الرس�مي
للمؤتمر .وأش�ار املسؤول العراقي إىل
ّ
أن املبلغ ال�ذي يحتاجه العراق إلعادة
االعم�ار ال يقل ع�ن  100مليار دوالر
لدع�م القطاع الس�كني ال�ذي ترضر
على نح�و كبير اضاف�ة لقطاع�ات
النف�ط واالتص�االت والصناع�ات

والخدم�ات االساس�ية ومنه�ا توفري
امل�اء والصرف الصحي .ب�دوره ،أكد
نائ�ب وزير الخارجي�ة الكويتي خالد
الج�ار الل�ه أهمي�ة مؤتم�ر الكوي�ت
الدويل إلع�ادة إعمار الع�راق ،الفتا ً إىل
ّ
أنه يعقد يف ظ�ل ظروف حرجة .وقال
خلال مؤتم�ر صحايف م�ع العالق ان
دعم بلاده للع�راق «لم ول�ن يتوقف
الن ام�ن واس�تقرار الع�راق من امن

واس�تقرار الكويت واملنطق�ة» .وقال
إن املؤتمر س�يعقد يف  12من الش�هر
املقبل ويستمر ثالثة أيام.
وأض�اف ان «دول�ة الكوي�ت ب�دأت
االس�تعداد للمؤتمر منذ اعالن امريها
قب�ل أش�هر عزمه اس�تضافة املؤتمر
وت�م التنس�يق بش�أنه م�ع الجان�ب
العراقي والبنك الدويل».
وأردف قائالً ان «املؤتمر يتضمن ابعادا ً

تنموي�ة ومش�اركة القط�اع الخاص
لإلس�هام يف اعادة اعم�ار العراق كما
ان البن�ك ال�دويل سيش�ارك بصفت�ه
مس�اهما رئيس�يا ً يف املؤتم�ر لتوفري
الضمان�ات املطلوب�ة للقطاع الخاص
للمش�اركة يف تنمي�ة الع�راق» .وعن
اعمال املؤتمر ،قال الجار الله أن اليوم
االول من�ه س�يناقش دور منظم�ات
املجتمع املدني فيما سيخصص اليوم

الثان�ي للقط�اع الخ�اص ،أم�ا اليوم
الثالث إلعالن الدول عن مساهماتها يف
صن�دوق اعمار العراق .وعىل الصعيد
ذاته ،اعلن�ت الواليات املتح�دة تقديم
 75مليون دوالر إىل العراق للمس�اعدة
عىل تحقيق االس�تقرار بع�د تحريره
بالكامل م�ن تنظيم «داع�ش» .وقال
السفري االمريكي لدى العراق دوغالس
س�يليمان ،ان حكوم�ة بلاده تعتزم

الغرامات املالية ضد املهربني أدخلت مبالغ كبرية إىل إيرادات الدولة

املحكمة الكمركية الوسطى تعلن إدانة «آالف املتهمني» وتوفري « »8مليارات دينار خالل 2017
المستقبل العراقي  /محمد سامي
أكدت املحكم�ة الكمركية الوس�طى إصدارها
أحكاما أدانت نحو عرشة آالف مخالف لقانون
التعرفة الكمركية خالل العام املايض بني مهرّب
ومزوّر ،الفتة إىل أن معظم هذه األحكام كانت
بغرام�ات مالي�ة وفرت لخزين�ة الدولة نحو 8
مليارات دينار خالل هذه املدة.
لكن أعضاء يف املحكمة كشفوا أن ما يتم كشفه
م�ن عمليات التهريب ه�و «غيض من فيض»
جراء عدم السيطرة عىل املنافذ الحدودية.
وق�ال الق�ايض س�تار ورور نائ�ب رئي�س
اس�تئناف الرصافة ورئيس املحكمة املختصة
بنظر الدعاوى الكمركية يف املنطقة الوس�طى
ان «محكمتن�ا نظرت ما يقارب الـ 350دعوى
تتعلق بمخالفة قانون الكمارك».
وأض�اف ورور إىل صحيفة «القض�اء» التابعة
للس�طة القضائية أن «هذه املخالفات تصنف
ته�رب م�ن التعرف�ة الكمركية م�ن خالل
إىل
ّ
تقليل كمية املواد املستوردة وعرض كمية اقل
بكثري من الكمية األصلي�ة ،او محاولة تهريب
بضائ�ع تكون مخفي�ة داخل امل�واد املوجودة،

او اس�تخدام أوراق م�زورة تبين ان البضاعة
الداخلة مستوفية للتعرفة الكمركية».
وأك�د الق�ايض ورور ان «املحكم�ة أص�درت
أحكام�ا كثرية بح�ق متهمني تص�ل أعدادهم
إىل عشرة آالف متهم تقريبا م�ن املتورطني يف
جريمة التهريب وبأحكام مختلفة منهم تجار
مس�توردون للبضائع وأيض�ا مخلصو كمارك
متورطون معهم».
وأكد ورور ان «معظم العقوبات كانت الغرامة
املالي�ة إذ غرمت املحكمة هؤالء غرامات مالية
كبرية جدا بل�غ مجموعها خالل عام  2017ما
يق�ارب الـ  8مليارات دين�ار دفعت إىل خزينة
الدول�ة وتعد ضم�ن اإلي�رادات الت�ي تدخل يف
املوازنة العامة».
وع�ن ه�ذه العقوب�ات يلفت ق�ايض املحكمة
الكمركي�ة إىل أن «األح�كام غالب�ا م�ا تك�ون
مشددة عىل املتهمني يف هذه الدعاوى ،إذ يحكم
على املتهم بالحبس باإلضافة إىل الغرامة ،وإذا
لم يتم دفع الغرامة تزيد مدة الحبس للمتهم إذ
يقس�م املبلغ عىل ايام ويحسب كل يوم مقابل
 50ألفا ً برشط ان ال تزيد املدة عن سنتني».
ولفت إىل أن «الغرامة تحس�ب بسعر البضاعة

املهرب�ة مضافا ً إليها مبل�غ التعرفة الكمركية
وترضب يف ثالثة أضعاف مع مصادرة البضاعة
بأكملها حتى قيمة وسيلة نقل البضاعة ،ومن
ثم تباع يف مزاد علني وتدخل كإيرادات للخزينة
العام�ة ،ومن خلال ه�ذه األح�كام ارتفعت
اإليرادات من الغرامات بنسب كبرية جدا للعام
املايض».
م�ن جانبه ي�رى عماد ج�واد عض�و املحكمة
الكمركي�ة وممث�ل وزارة املالي�ة أن «وكي�ل
اإلخراج وكما هو متداول «املخلص الكمركي»
هو أساس الفساد يف املنافذ الحدودية باعتباره
حلق�ة الوصل بني التاجر واملوظفني املختصني
يف املنفذ».
ويف حدي�ث إىل «القض�اء» أف�اد ج�واد ب�أن
«املخلّص يقوم بأخذ األوراق الرسمية للبضائع
م�ن التاج�ر والعمل على السير يف اإلجراءات
التي تس�مح للبضاعة بالدخول ومنها حساب
التعرف�ة الكمركية» ،الفتا إىل أن «هذه العملية
غالب�ا ما تتخللها حاالت فس�اد وتالعب ،علما
ب�ان املخل�ص الكمرك�ي غير موظ�ف ولكنه
حاصل على تخويل م�ن وزارة املالي�ة للقيام
بهذه الوظيفة» .وأكد عضو املحكمة الكمركية

الوس�طى أن «م�ا يت�م ضبط�ه م�ن عمليات
تهري�ب او عمليات تالع�ب يف املنافذ الحدودية
هو غيض من فيض» ،بحسب وصفه.
ولف�ت إىل أن «الكثري من ه�ذه الجرائم لم يتم
التوصل إليها والنس�ب املوج�ودة لدينا ضئيلة
ج�دا بالقياس إىل ما يتم تهريب�ه وإذا ما تمت
السيطرة عىل املنافذ الحدودية فإن ذلك يساهم
بإدخال الكثري من اإليرادات للدولة».
وأض�اف جواد أن «عمليات التهريب مس�تمرة
يف املنافذ الحدودية جراء عدم الس�يطرة عليها
ولم تتوقف منذ عام .»2003
ّ
يبرئ جواد «معظ�م املوظفني الحكوميني
وال
من مختلف مؤسسات الدولة التي تعمل يف تلك
املناف�ذ املتورطني معهم برغ�م وجود كثري من
اإلجراءات املعقدة ملحاولة التقليل من الفس�اد
املوجود هناك».
وكش�ف جواد أن «ل�كل دعوى م�ا ال يقل عن
ثالث�ة م�ن املوظفين متورطين يف عملي�ات
فس�اد بتهريب او تقليل من التعرفة الكمركية
منهم موظفون عاملون يف لجنة الكش�ف عىل
البضاعة وموظفون عاملون يف امليزان لحساب
وزن البضاعة او عاملون يف التخمني».

تقدي�م ما مجموعه  150مليون دوالر
لجهود تحقيق االستقرار يف العراق عام
 2018وبذل�ك يصل إجمايل مس�اهمة
الوالي�ات املتح�دة يف ه�ذا املج�ال إىل
 265.3ملي�ون دوالر منذ عام .2015
وأض�اف يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه« ،التزامنا تجاه
الش�عب العراق�ي ال ينته�ي بالقضاء
على داعش حيث يواجه ابناء املناطق
املح�ررة اآلن تحدي�ا هائلا يتمث�ل يف
إعادة بناء حياتهم واس�تعادة تراثهم
الثقايف» .وأش�ار إىل ّ
أن ه�ذه االموال
ستساعد يف اعادة الخدمات االساسية
مث�ل املي�اه والكهرباء حت�ى تتمكن
االرس العراقي�ة من جمي�ع الخلفيات
اإلثني�ة والدينية من العودة إىل ديارها
بشكل آمن وطوعي وبكرامة.
وأوض�ح أن ه�ذه األموال س�تقدم إىل
برنام�ج األم�م املتح�دة اإلنمائي عن
طري�ق الوكال�ة األمريكي�ة للتنمي�ة
الدولي�ة حيث تق�وم  24جهة مانحة
دولي�ة بدع�م برنام�ج األم�م املتحدة
اإلنمائ�ي لتحقي�ق االس�تقرار والذي
يدار بتعاون وثيق مع حكومة العراق
عىل الصعيدين االتحادي واملحيل.
وعن االهداف املتوخاة من هذه االموال
بني الس�فري س�يليمان هي مساعدة
س�كان املناطق املحررة عىل العودة إىل
ديارهم واس�تئناف حياتهم الطبيعية
م�ن خلال اس�تعادة الخدم�ات مثل
املي�اه والكهرباء والصح�ة والتعليم،
كما يدعم الربنام�ج التوظيف املؤقت
م�ن خلال برنام�ج االج�ر مقاب�ل
العم�ل وكذل�ك املن�ح املقدم�ة إىل
املش�اريع التجارية الصغرية للنهوض
باالقتص�ادات املحلي�ة ..إضاف�ة إىل
توفرياحتياج�ات األقلي�ات اإلثني�ة
والديني�ة الضعيف�ة والس�يما أولئ�ك
الذين وقعوا ضحايا لألعمال الوحشية
التي ارتكبها تنظيم داعش.
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اتساع رقعة االحتجاجات ضد «رفع األسعار»

تونس تقرتب من «االنتفاضة الثانية»

بغداد  /المستقبل العراقي
وسعت رقعة االحتجاجات يف تونس التي
اندلع�ت رشارتها خالل األيام املاضية يف عدد
م�ن الجهات الداخلي�ة املحرومة عىل خلفية
رفع األس�عار لتش�مل غالبية خارطة البالد
بما فيها األحياء الش�عبية بتونس العاصمة
الت�ي تعد خطا أحم�را ،فيما ق�ال مراقبون
إن تونس باتت تقف عىل مش�ارف انتفاضة
ثانية تغذيها أزمة سياسية واجتماعية».
وش�هدت ليلة اإلثنني الثالثاء اش�تباكات
ومواجه�ات بين أه�ايل غالبي�ة الجه�ات
الداخلية واألحياء الش�عبية املتاخمة لتونس
العاصمة وقوات األمن التي اس�تعملت الغاز
املس�يل للدموع لتفريق محتجين مطالبني
الحكومة بالرتاجع عن قرارها رفع األسعار
وبتوفري التنمية.
وتحولت بعض االحتجاجات إىل حالة من
الف�وىض تخللته�ا عمليات رسق�ة واقتحام
ونهب وحرق ملراكز األمن ولعدد من املحالت
التجاري�ة واضط�رت الس�لطات إىل الدف�ع
بتعزيزات امنية مكثفة ومش�ددة يف مسعى
إىل تهدئة األوضاع املحتقنة.
وسارعت السلطات إىل طمأنة التونسيني
بأنه�ا ال تس�تهدف االحتجاج�ات الس�لمية
وإنم�ا كثفت جهوده�ا بعد تحوي�ل وجهة
التظاهر السلمي إىل عمليات اقتحام ونهب.
وق�ال خليفة الش�يباني املتحدث باس�م
وزارة الداخلي�ة إن «العملي�ات األمني�ة التي
تشهدها حاليا عدة جهات من البالد ال عالقة
لها بالتحركات السلمية املطالبة بالتنمية أو
املنددة بغالء األسعار».
وأض�اف الش�يباني ،ال�ذي كان يتح�دث
إلذاعة موزاييك أف أم املحلية ،إن «عصابات
قام�ت باس�تغالل االحتجاج�ات الس�لمية
بغرض الرسقة والنهب» ،مشريا ً إىل أن «عددا
من األشخاص تعمدوا اقتحام مركز الرشطة
بمدينة بن قردان جنوب البالد ومقر القباضة
املالية ببلدة القط�ار التابعة لجهة قفصة».
وأق�ر الش�يباني بان ق�وات األمن اش�تبكت
م�ع املحتجني الذي�ن رش�قوها بالزجاجات
الحارقة م�ا أدى إىل إصابة ع�دد منهم فيما
أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن وفاة ش�خص.
وأخط�ر االش�تباكات تمت يف احي�اء تونس
العاصم�ة وخاص�ة يف ح�ي التضام�ن أكرب
األحياء الشعبية وحي االنطالقة املحاذي له،
إذ اندلعت ولم يتفرق املحتجون إال بعد تدخل
قوات األمن .ومع توسع رقعة االحتجاجات
لتشمل تونس العاصمة التي تعد خطا أمنيا

أحمر واقتحام مقرات مؤسس�ات حكومية
إداري�ة ومالي�ة وأمنية تك�ون االحتجاجات
قد أخ�ذت منعرجا خطريا لتتح�ول إىل أزمة
اجتماعي�ة ق�د تق�ود إىل انتفاض�ة ثاني�ة
مش�ابهة لالنتفاض�ة التي أطاح�ت بنظام
الرئيس األسبق زين العابدين بن عيل يف يناير
 .2011ولنئ كانت تونس ش�هدت الكثري من
احتجاجات أهايل الجهات الداخلية واالحياء
الشعبية خالل السنوات السبع املاضية فإن
هذه االحتجاجات تعد األوىل من نوعها سواء
لجهة نس�ق تصاعد س�خط األهايل أو لجهة
مس�اندة غالبي�ة األح�زاب وق�وى املجتمع
املدني لها ويف مقدمتها املركزية النقابية.
وق�ال مراقبون ،إنه من اإلجحاف اختزال
االحتجاج�ات يف مج�رد احتق�ان ط�ارئ،
مش�ددين على أن تونس بات�ت تعيش أزمة
اجتماعي�ة تض�اف إىل األزم�ة السياس�ية
وه�و ما يس�تدعي م�ن الدولة وم�ن القوى
السياسية واملدنية التعاطي مع أوضاع البالد
بناء عىل أنه�ا تحولت إىل أزمة هيكلية إذا ما
أضفنا إليها األزمة االقتصادية.

تركيا تغري اسم شارع سفارة اإلمارات
بأنقرة نكاية بآل هنيان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت بلدية أنقرة أنها أطلقت اس�م فخرالدين باشا
عىل الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة دولة اإلمارات يف
العاصمة الرتكية ،نس�بة إىل قائد عثماني بات يف خضم
ج�دال بني البلدي�ن .وقال رئيس بلدي�ة أنقرة مصطفى
تون�ا يف تغري�دة كتبه�ا يف خت�ام أول اجتم�اع للمجلس
البل�دي للعاصمة هذا العام «إن الش�ارع رقم  613بات
يحمل اسم ش�ارع فخرالدين باشا» .وبدأ التداول باسم
ه�ذا القائ�د العثماني الش�هر املايض عندم�ا أعاد وزير
الخارجية اإلماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بث تغريدة
تهاج�م فخرالدين باش�ا ال�ذي كان متمرك�زا يف املدينة
املنورة خالل الحرب العاملية األوىل.
وتبين أن كات�ب التغريدة هو طبيب أس�نان عراقي
مقي�م يف أملاني�ا ،اتهم الضاب�ط العثماني بأن�ه «ارتكب
جريمة بحق ش�عب املدينة ورسق أموال» سكانها ،كما
اتهمه بطرد قس�م من الس�كان إىل س�وريا وإسطنبول
عىل مت�ن القطارات .وأث�ارت هذه التغري�دة التي أعاد
الوزي�ر اإلماراتي نرشها ،غضب الرئي�س الرتكي رجب
طيب أردوغان الذي وص�ف الوزير اإلماراتي بأنه «قليل
األدب» .وتم استدعاء القائم باألعمال اإلماراتي يف أنقرة
إىل وزارة الخارجية الرتكية.

ويقول املحلل الس�يايس نزار بن عبدالله
إن «األزم�ة االجتماعي�ة تغ�ذت م�ن األزمة
السياسية ال فقط بشأن تدني أداء الحكومة
يف فتح امللفات الحارقة وإنما أيضا بشأن أداء
ومواقف األحزاب» ،مش�ددا على أن «القوى
السياس�ية واملدني�ة تس�اند االحتجاج�ات
تحت عن�وان اإلصغاء للتونس�يني متجاهلة
أنه�ا وقعت هي نفس�ها عىل قان�ون املالية
ال�ذي اس�توجب إجراء إصالح�ات من بينها
الرتفيع يف األس�عار» .ويضيف ب�ن عبد الله
إن «أزم�ة الطبق�ة السياس�ية س�واء منها
املؤتلف�ة يف الحك�م أو املعارض�ة أو حت�ى
املستقلة ألقت بظاللها السلبية عىل األوضاع
االجتماعي�ة الت�ي بات�ت فرص�ة لع�دد من
األحزاب التي تس�عى إىل توظيفها سياس�يا
لغاي�ات انتخابي�ة خاصة وان البلاد قادمة
عىل االس�تحقاق البلدي» .ويحمّ ل مراقبون
األط�راف الداعم�ة لالحتجاجات مس�ؤولية
م�ا س�تنجر عن�ه األزم�ة االجتماعي�ة من
تداعيات عىل االس�تقرار واألم�ن وأيضا عىل
املس�ار االنتقال الديمقراطي ،مشددين عىل

هك�ذا مس�اندة سياس�ية تفهم�ت مطالب
املحتجين ولكنه�ا ل�م تتفه�م ال إمكانيات
تون�س املح�دودة وال طبيع�ة اإلصالح�ات
التي تس�توجب التضحيات .ووصف بن عبد
الله األحزاب السياس�ية والق�وى املدنية ويف
مقدمته�ا املركزي�ة النقابي�ة بـ»ممارس�ة
الش�عبوية السياس�ية يف تعاطيه�ا م�ع
االحتجاج�ات» وبتجريد نفس�ها من دورها
يف تهدئ�ة األوض�اع ال يف تأجيجه�ا بخطاب
استهالكي ال يخلو من االنتهازية.
وأض�اف يقول «هناك اس�تخفاف مقيت
م�ن قب�ل الق�وى املس�اندة لالحتجاج�ات،
اس�تخفاف ق�د يق�ود إىل تعمي�ق األزم�ة
السياسية واالجتماعية» الفتا إىل أن «تونس
تقف اليوم عىل مشارف انتفاضة ثانية ولكن
هذه امل�رة قد تأت�ي عىل األخضر واليابس
وتجه�ز على التجرب�ة التونس�ية سياس�يا
وتنمويا وتزج بالبالد يف املجهول».
وأع�ادت االحتجاج�ات إىل أذه�ان بعض
التونس�يني ما يعرف بانتفاضة الخبز العام
 1984الت�ي فرض�ت على الزعي�م الحبي�ب

بورقيبة الرتاجع عن قرار الرتفيع يف أس�عار
الخب�ز .ورأى ري�اض ال�ردادي أس�تاذ علم
االجتم�اع أن االحتجاج�ات «مرشوع�ة» ال
فق�ط عىل غلاء األس�عار وإنما عىل فش�ل
الحكوم�ات املتعاقب�ة يف توفير الحل�ول
للمعضلات التنموي�ة واالجتماعي�ة وغياب
سياس�ة تواصلي�ة ناجع�ة م�ع الجه�ات
واألحياء الشعبية».
غري أنه طالب باملقاب�ل األحزاب والقوى
املدني�ة إىل الن�أي بنفس�ها ع�ن تأجي�ج
املظاه�رات وتوظيفه�ا لغاي�ات سياس�ية
خاص�ة وأن البالد تمر بأزم�ة هيكلية باتت
ته�دد االس�تقرار الس�يايس واالجتماع�ي
واألمن�ي ،داعيا إياها إىل التنق�ل إىل الجهات
واالحي�اء الش�عبية ومس�اعدة الدول�ة عىل
التهدئ�ة م�ن خلال عق�د اجتماع�ات م�ع
املحتجني للتخفيف من سخطهم.
وق�ال أحم�د الس�ماوي محاف�ظ منوبة
إن االحتجاج�ات ت�م إخراجها م�ن طابعها
الس�لمي وتحول�ت إىل مح�اوالت للتخري�ب
والنه�ب من خالل اس�تهداف مقر املعتمدية

البيت األبيض «يصمت» بشأن إمكانية استجواب ترامب
بغداد  /المستقبل العراقي

رف�ض البيت األبيض تأكي�د أو نفي ما إذا كان
الرئي�س دونالد ترام�ب س�يلتقي املحقق الخاص
روبرت مولر لإلجابة عىل أسئلة عن تواطؤ محتمل
لحملت�ه االنتخابية مع روس�يا خلال االنتخابات
الرئاسية التي فاز بها يف نهاية .2016
وجاء يف بيان ملحامي ترامب تي كوب أن «البيت
األبيض ال يعلق على االتصاالت مع مكتب املحقق
الخ�اص احرتم�ا ملكت�ب املحق�ق الخاص وسير
عمله».
ويجري مولر ،املدير السابق ملكتب التحقيقات

الفي�درايل (إف ب�ي آي) ،تحقيق�ا مس�تقال حول
صالت ممكنة بني حملة ترامب وروسيا للتأثري عىل
سير االنتخابات الرئاسية التي كس�بها امللياردير
الجمه�وري أمام منافس�ته الديمقراطية هيالري
كلينتون يف ترشين الثاني .2016
كم�ا يحقق مول�ر يف إمكاني�ة أن يكون ترامب
والحلق�ة الضيق�ة اللصيق�ة به قد ح�اوال عرقلة
العدال�ة ،ما أث�ار تكهنات ح�ول إمكانية خضوع
الرئيس نفسه لالستجواب.
ويف أي�ار ،أقال ترامب مدي�ر مكتب التحقيقات
الفي�درايل جيم�س كوم�ي على خلفي�ة التحقيق
املرتبط بمس�ألة التدخل الرويس يف االنتخابات .إال

أن هذه الخطوة جاءت بنتيجة عكس�ية إذ دفعت
ب�وزارة العدل إىل تعيني مول�ر مدعيا خاصا .وأملح
ترام�ب إىل أنه ق�د يتحدث إىل مول�ر ،رغم املخاطر
السياس�ية والقانونية العديدة الس�تجواب رئيس
البالد من قبل محقق خاص.
ويف ترشي�ن األول ،أق�ر مس�اعدان لرتام�ب يف
حملته االنتخابي�ة باإلدالء بإف�ادة كاذبة والكذب
عىل مكتب التحقيقات الفيدرايل بشأن اتصاالتهما
املتكررة مع وس�طاء يعملون لحس�اب السلطات
الروس�ية ،وقد وافقا عىل التع�اون مع املحققني.
وينف�ي ترام�ب وج�ود أي تواط�ؤ بين حملت�ه
االنتخابية وروسيا.

أمري سعودي يكشف تفاصيل اعتقال األمراء الـ( )11يف الرياض
بغداد  /المستقبل العراقي
نرش ناشطون عرب مواقع التواصل االجتماعي،
تس�جيال منس�وبا ألمير س�عودي م�ن العائل�ة
الحاكمة ،يتحدث عن أسباب اعتقال  11أمريا قبل
أيام.
بحسب التس�جيل املنس�وب لألمري عبدالله بن
سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

آل س�عود ،فإن األمراء الـ 11ذهبوا لقرص الحكم؛
لالستفس�ار عن توقي�ف أمري آخر ،ليت�م التعامل
معهم بقسوة من قبل الحرس.
واض�اف األمري عبد الله يف التس�جيل املنس�وب
إلي�ه أن اش�تباكا باأليدي وق�ع بني األم�راء وبني
الحرس املوجودين يف قرص الحكم بالرياض.
واس�تنكر صاحب التسجيل ما تم اتهام األمراء
الـ 11ب�ه من قبل الحكوم�ة ،بأنهم اعرتضوا عىل

إلغاء إعفائه�م من دفع فواتير الكهرباء واملياه،
واملطالب�ة بدية أح�د أقربائهم ال�ذي تم القصاص
منه سابقا.وأكد األمري عبد الله بن سعود أن األمراء
الـ 11ال يمكنهم االعرتاض عىل أي قرارات ملكية.
ويف وقت الحق ،أعلنت وسائل إعالم سعودية أن
األمري عبد الله بن س�عود أعفي من منصبه رئيسا
التحاد الرياضات البحرية ،وخلفه يف املنصب اللواء
ركن حمد الجعيد.

وعدد من املحالت التجاري�ة داعيا األهايل إىل
التهدئة.
وش�ملت االحتجاجات واالشتباكات مع
قوات األمن غالبية محافظات البالد وبلداتها
منه�ا قابس والقيروان وقفصة والقرصين
ودوز وس�ليانة والكاف وسيدي بوزيد وهي
الجه�ات األكثر حرمانا بينم�ا بدت الجهات
الساحلية هادئة إىل حد اآلن.
ولئن رأت اتجاه�ات يف ال�رأي الع�ام أن
االحتجاجات الس�لمية مرشوع�ة باعتبارها
تعكس الس�خط عىل ارتفاع مشط لألسعار
وتده�ور املق�درة الرشائية وغي�اب التنمية،
فإنه�ا تش�دد بامتعاض على أن ع�ددا من
األحزاب التقطت مرشوعيتها يف مس�عى إىل
توظيفها سياسيا إلسقاط حكومة الشاهد.
وتق�ول زين�ب املاكني إح�دى املحتجات
«من حقن�ا أن نطال�ب الحكوم�ة بالرتاجع
عن قرارها ومن حقن�ا أن نعرب عن همومنا
بطريق�ة س�لمية .نحن ال نطالب بإس�قاط
الحكومة بل ندعمه�ا وإنما نطالبها بتوفري
لقم�ة العي�ش الكري�م» .وق�ال زوجها عيل
الرياح�ي «كلما خرجنا إىل الش�ارع ملطالبة
الحكومة بتوفري مقوم�ات الحياة الكريمة،
سارعت األحزاب إىل رسقة مطالبنا وتحويل
وجهته�ا إىل غاي�ات سياس�ية ووظفتها يف
أعم�ال نه�ب وعن�ف ،نحن نتظاهر س�لميا
ويب�دو أن هناك من يندس بينن�ا يف كل مرة
لتشويه حقنا يف االحتجاج».
ويظه�ر إش�عال فتي�ل االحتجاج�ات
وتأجيجه�ا من قب�ل أحزاب أنه�ا ما انفكت
تم�ارس سياس�ة االنتهازي�ة واملس�اومة
والضغط عىل الحكومة وحتى ابتزازها.
ويرج�ح مراقبون وسياس�يون أن تقود
األزمة السياس�ية واالجتماعية إىل إس�قاط
حكومة يوس�ف الش�اهد ،عىل الرغم من أن
الرج�ل أبدى خلال فرتة رئاس�ته للحكومة
نوعا من الحزم يف إدارة الش�أن العام وبدا يف
إجراء إصالحات تهدف باألساس إىل مقاومة
الفساد والتهريب وإنعاش االقتصاد وتوفري
التنمي�ة .ويف ظل النس�ق التصاعدي لألزمة
سياس�يا واجتماعيا ال يستبعد املراقبون أن
ترفع حركة النهضة غطاءها الس�يايس عن
يوس�ف الش�اهد األمر الذي س�يقود بالنداء
نفس�ه إىل اضط�راره رفع هك�ذا غطاء بعد
أن تج�ردت الحكومة من هويتها الوطنية يف
سيناريو مش�ابه لسيناريو حكومة الحبيب
الصيد التي س�قطت بعد رف�ع كل من النداء
والنهضة غطاءهما السيايس وتحميل الصيد
شخصيا املسؤولية.

إرسائيل هتاجم ريف دمشق بصواريخ
(أرض – أرض)
بغداد  /المستقبل العراقي
قال الجيش الس�وري يف بيان أذاعته وس�ائل اإلعالم
الرس�مية إن إرسائي�ل هاجمت األرايض الس�ورية ثالث
م�رات أمس الثالث�اء بالطائ�رات وبإطلاق صاروخني
أرض/أرض.
وقال البي�ان «قام طريان الع�دو الصهيوني بإطالق
عدة صواريخ من فوق األرايض اللبنانية باتجاه منطقة
القطيف�ة بريف دمش�ق وتص�دت لها وس�ائط دفاعنا
الجوي وأصابت إحدى الطائرات».
وأضاف البيان أن إرسائيل أطلقت فيما بعد صاروخني
أرض/أرض «م�ن الج�والن املحتل تص�دى لهما دفاعنا
الجوي وأسقطهما».
وذك�ر أنه يف وقت الحق أطلقت الطائرات اإلرسائيلية
أربع�ة صواريخ «من طربيا تصدت لها وس�ائط دفاعنا
الجوي ودمرت صاروخا وسقط الباقي قرب أحد املواقع
العسكرية ما أدى إىل وقوع خسائر مادية».
وامتنع�ت متحدث�ة باس�م الجي�ش اإلرسائيلي عن
التعقيب عىل البيان الس�وري .ورغم أن قائد سالح الجو
اإلرسائيلي كش�ف يف آب أن طائرات�ه هاجمت مواقع يف
س�وريا حوايل  100مرة ف�إن سياس�ة إرسائيل عموما
تقوم عىل عدم نفي أو تأكيد مثل هذه العمليات.

دماء جديدة من املحافظني يف احلكومة الربيطانية و «الوحوش الكبار» يف مواقعهم
بغداد  /المستقبل العراقي
عينت رئيس�ة ال�وزراء الربيطانية ترييزا
م�اي حليف�ا لها لرئاس�ة ح�زب املحافظني
الحاك�م وأعلنت ترقية وزراء أصغر س�نا يف
محاولة منها لفتح صفحة جديدة لحكومتها
وحزبها املنقس�م بعد عام شهد أداء ضعيفا
يف االنتخابات وخالفات بش�أن االنفصال عن
االتحاد األوروبي وفضائح .وتأمل ماي ،التي
أضعفتها خس�ارة حزب املحافظني لألغلبية
يف انتخابات حزيران ،يف إعادة ترتيب أجندتها
وتحقيق تق�دم يف عملية انفص�ال بريطانيا
عن االتح�اد األوروبي بعدم�ا فازت بصفقة
لالنتق�ال إىل مرحل�ة ثاني�ة م�ن مفاوضات
االنفص�ال .لك�ن بإبقائه�ا على «الوحوش
الكبار» يف فريقها ،وهم وزراء املالية وشؤون
االنس�حاب والخارجي�ة والداخلي�ة ،ش�كك
ن�واب من املعارض�ة يف قدرتها على التأكيد
الكامل عىل س�لطتها من خلال التعديل بعد
انتكاس�ات العام املايض .وبع�د بداية صعبة
عندما اضطر حزبها إىل حذف تغريدة ذكرت
اسم الشخص الخطأ كرئيس جديد له ،مضت

م�اي يف ترقي�ة املزيد من املرشعين األصغر
س�نا والنس�اء والس�ود ردا على االنتقادات
التي تصف املحافظني بأنهم «ذكور باهتون
عف�ا عليهم الزمن» .وقال املتحدث باس�مها
«إنها فرصة إلنعاش الحكومة وإعطاء زخم
إض�ايف ألجندة رئيس�ة ال�وزراء لإلصالح مع
االس�تمرار يف تحقيق االنفصال الربيطاني».
وعلى الرغ�م م�ن الحص�ول على موافق�ة
االتح�اد األوروب�ي على املضي بمباحث�ات
االنفص�ال الربيطاني صوب مناقش�ة اتفاق
انتقايل والتجارة يف املس�تقبل ،تعرضت ماي
النتقادات يف الداخل بس�بب توجهاتها بشأن
الرعاية الصحية واإلس�كان والنقل ومغادرة
بريطاني�ا لالتحاد االوروب�ي .وهناك تقارير
أيضا عن أن حزبها يخسر أعضاء يف الوقت
ال�ذي ينع�م فيه ح�زب العم�ال ،وهو حزب
املعارضة الرئييس ،بمستويات تأييد قياسية
وه�و ما يرجح للبعض أن�ه يف طريقه للفوز
يف انتخاب�ات جديدة من املق�رر أن تجرى يف
ع�ام  .2022ويف مواجه�ة ه�ذا ،عينت ماي
اثنني من حزب املحافظني يحظيان بش�عبية
ليش�غال منصب رئيس الح�زب ونائبه وهما

وزير الهجرة براندون لويس وعضو الربملان
جيم�س كليفريل .وق�ال لوي�س ( 46عاما)
وهو أحد من أيدوا زعامة ماي يف عام ،2016
يف بيان «أتطلع إىل العمل مع جموع األعضاء
املتفانني واملتطوعني يف أنحاء البالد والفريق
املمتاز يف مقر حمل�ة املحافظني مع تطلعنا
لالنتخاب�ات ه�ذا العام وما بع�ده» .ورحب
برتقيته الكثيرون يف الحزب مم�ن كانوا قد
انتق�دوا الرئي�س الس�ابق باتري�ك مكلولني
بس�بب فشله يف توسيع دائرة شعبية الحزب
واإلعداد النتخابات حزيران .وقال أحد أعضاء
حزب املحافظني إن لوي�س «من النوع الذي
قد يكون لديه الش�جاعة والعزم لتويل قيادة
الحزب داخليا وليكون صوتا عاليا يف وسائل
اإلعالم لتخفيف الضغط عن ترييزا ماي .هو
ال يخىش خوض املعارك يف العادة».
واحتف�ظ وزراء ش�ؤون االنس�حاب من
االتحاد األوروب�ي ديفيد ديفي�ز والخارجية
بوري�س جونس�ون واملالية فيلي�ب هاموند
والداخلية أمرب راد بمناصبهم إىل جانب وزير
األعم�ال والطاقة واالستراتيجية الصناعية
ج�رج كالرك .وجرى تعيني ديفيد ليدينغتون

أمينا لرئاس�ة ال�وزراء خلفا لدمي�ان غرين
ال�ذي اضطر لالس�تقالة من منصب�ه العام
املايض بس�بب بيان�ات مضللة بش�أن مواد
إباحية تم العثور عليها عىل جهاز الكمبيوتر
الخ�اص به .لكن يف رضبة له�ا ،تنحى وزير
ش�ؤون أيرلندا الشمالية جيمس بروكنشاير
بس�بب س�وء حالته الصحي�ة .وكان الرجل
يح�اول مس�اعدة املس�ؤولني عىل تش�كيل
حكوم�ة لتقاس�م الس�لطة من أج�ل تجنب
أي عودة للعن�ف بني الوحدويني الربيطانيني
والقوميني األيرلنديني .وقدمت وزيرة التعليم
جاس�تني غرينينغ اس�تقالتها من الحكومة
إثر رفضه�ا حقيبة وزارية أخ�رى عرضتها
عليها ماي .وأشار مصدر إىل ان ماي عرضت
على غرينين�غ حقيب�ة العم�ل ومعاش�ات
التقاع�د «إال أنها رفضت ش�غلها» .وأضاف
ان «رئيسة الوزراء اصيبت بخيبة أمل لكنها
تحرتم قرار غرينينغ بمغادرة الحكومة».
وبع�د وق�ت قصير م�ن تأكيد مغ�ادرة
غرينين�غ ،أعل�ن داوننغ ستريت أن داميان
هين�دز ال�ذي كان يت�وىل حقيب�ة التوظيف
سيخلفها.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرادة
رقم االضبارة 2017/3699 /
التاريخ 2018/1/2 /

اىل املنفذ عليه /قيص خالد حممد الساعدي

يسكن بغداد ـ الحبيبية  /م  537 /ز  33 /د 60/
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من تأييد مخت�ار املحلة اعلاه ومركز رشطة
الحبيبية املتضمن ان املدين اعاله قد ارتحل اىل جهة مجهولة انك مجهول
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديرية تنفيذ الكرادة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حال عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل
حيدر قاسم جعفر

اوصاف املحرر :
كتاب وزارة النفط  /رشكة توزيع املنتجات النفطية  /رشكة عامة  /هيأة
توزيع بغداد نظرا ملديونيتك ونكولك يف التسديد لغرض التسديد اىل الرشكة
اعلاه مبلغ قدره ( )71,400,000واحد وس�بعون مليون واربعمائة الف
دينار

اعالن

تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي عن اجراء املزايدة العلنية اليجار الدار الس�كنية
املرقمة ( )1197ب�راق  /وقف بانو عظمى  ،فعىل الراغبني بالدخول يف املزايدة
مراجع�ة مق�ر املديرية خالل س�بعة ايام م�ن تاريخ النشر يف احدى الصحف
املحلية مستصحبني معهم املستمسكات الثبوتية مصورة  +اصلية والتامينات
القانوني�ة البالغة ( )%20من بدل التقدير وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم االخري لالعالن واذا صادف يوم املزايدة عطلة تجري
املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي علما ان تسديد بدل االيجار صفقة
واح�دة وخلال ثالثني يوم م�ن تاريخ االحال�ة وبخالفه يعترب ن�اكال وال يحق
ملوظف�ي االوقاف واملدينين واقاربهم حتى الدرجة الرابعة م�ن دخول املزايدة
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى
رقم العقار  1197 /براق
املساحة 42/م2
بدل التقدير  3000000 /ثالثة ماليني دينار
فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة املرقمه7043/h/الصادره
من امان�ة بغداد دائ�رة ماء بغداد باس�م محمد
مجي�د عناد فم�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة
اإلصدار.
فقدان
فقدت مني الهوي�ة املرقمه7043/H/الصادره
من امان�ة بغداد دائ�رة ماء بغداد باس�م محمد
مجي�د عناد فم�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة
اإلصدار.
مقتبس حكم غيابي
-1اس�م املحكم�ة :محكمة قوى االم�ن الداخيل
األوىل املنطقة الخامس�ة - 2اس�م املدان الغائب:
الرشطي فالح داود س�لمان عبدالحسني -3رقم
الدع�وى-4 .2016/322 :تاري�خ ارت�كاب
الجريم�ة-5 .2014/8/30 :تاري�خ الحك�م
-6 .2017/10/17امل�ادة القانوني�ة  )5 (:م�ن
ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008املع�دل-7 .خالصة
الحكم :حكمت محكمة قوى االمن الداخيل األوىل
املنطقة الخامس�ة عىل امل�دان الغائب (الرشطي
فلاح داود س�لمان عبدالحسين) بعدم ش�مول
املتهم اعاله بقانون العفو رقم  27لس�نة 2016
كون�ه الزال ماكث�ا ً بالغياب لح�د اآلن -8الحبس
البس�يط ملدة (س�تة أش�هر) وفق املادة  5من (
ق.ع.د) رق�م  14لس�نة  2008بداللة املادة 2/2
م�ن قان�ون العقوب�ات الع�ام رقم  111لس�نة
 1969املع�دل كونه ( القان�ون االصلح للمتهم)
لغياب�ه م�ن تاري�خ  2014/8/30ولح�د االن.
-9إخراج�ه من الخدمة من ق�وى االمن الداخيل
اس�تنادا ً ألحكام املادة  /42ثانيا ً من ق.ع.د رقم
 14لس�نة  2008بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعي�ة بداللة امل�ادة (/89أوال) من ق.ا.د رقم
 17لسنة -10 .2008إعطاء املوظفني العموميني
صالحي�ة القبض عليه أينما وج�د لتنفيذ الحكم
الصادر بحقه وإلزام املواطنني باإلخبار عن محل
اختفائه اس�تنادا ً ألحكام املادة  /69ثانيا وثالثا ً
من ق.أ.د .رقم  17لسنة -11 .2008حجز أمواله
املنقول�ة وغير املنقول�ة اس�تنادا ً ألح�كام ملادة
 /69رابع�ا م�ن ق.أ.د .رقم ( )17لس�نة .2008
-12حكما ً غيابي�ا ً صادرا ً باتفاق اآلراء اس�تنادا ً
ً
سادس�ا م�ن ق.أ.د رقم ()17
ألحكام املادة /60
لس�نة  2008قابال لالعتراض اس�تنادا ً ألحكام
امل�ادة ( /71اوالً وثانيا ً من نفس القانون وافهم
بتاريخ .2017/10/17
رئيس املحكمة
فقدان
فقد ب�اج الدخول والصادر م�ن رشكة املنتجات
النفطية  /هيئة توزيع الجنوب باس�م (سعدون
موزان ش�لش) .فمن يعثر عليه يسلمه اىل جهة
اإلصدار.
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة2005/31 /
اىل /املنفذ عليه /املدين /صفيه سلمان جواد
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن أش�عار املختار
املدعو ( صربي حسن التميمي)
انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم
او موق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه
واس�تنادا للمادة (  )27من قانون التنفيذ .تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ بعقوبة
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبداء من الي�وم التايل
للنرش ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر
مذكرة االخبار بالتنفيذ للموال غري املنقولة

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من وزارة الصحة /
دائرة مدينة الطب – مستش�فى بغداد التعليمي
بأس�م  /ضياء صباح عبد الحر فمن يعثر عليها
تسليمها إىل جهة االصدار .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف حديثة
العدد 2018 / 13

اعالن
للطلب املقدم من قبل املس�تدعي ( عبد الله خلف
جليل ) املتضمن نصبه قيم عىل ش�قيقه املفقود
( م�د الل�ه خل�ف جلي�ل ) تول�د  1979امللصقة
صورت�ه اعلاه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تعمي�م
اوصاف�ه وعليه مراجعة ه�ذه املحكمة او اقرب
مركز رشطة خالل مدة اس�بوع م�ن اليوم التايل
لنرش هذا االعالن وعىل من تتوفر لديه معلومات
عن املفقود ابالغ هذه املحكمة وخالفه س�تتخذ
االجراءات القانونية لنصب املس�تدعي ( عبد الله
خل�ف جليل ) قيم علي�ه وفقا للقانون اس�تنادا
للمادة  87من قانون رعاية القارصين .
القايض
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية
العدد الععمومي 23674
انذار وعزل وكيل
بواسطة السيد الكاتب العدل يف االعظمية
إىل السيد ( كاظم حسن مهدي ) عنوانه – كربالء
– الجزيرة
جهة االنذار :
سبق وان وكلتكم وكالة مصدقة من قبل الكاتب
الع�دل يف كربالء بعدد عمومي  18708يف 12 / 2
 2004 /والنتف�اء الحاج�ة من الوكال�ة – عليه
قررت عزلك وعدم اس�تعمالها اعتبارا من تاريخ
التبليغ بهذا االنذار .
املنذر
االسم الكامل  :عدويه عطيه محمد
رق�م وتاري�خ هوي�ة االح�وال املدني�ة – احوال
الراش�دية  00921425س  419ص –83772
العن�وان الش�عب م  337ز  9د  6رق�م بطاق�ة
السكن . 10642
الكاتب العدل
احمد صالح احمد العيىس

انذار
بواس�طة السيد كاتب العدل يف النارصية املحرتم
.
اىل /رشك�ة الرائ�د املتح�دة للتج�ارة العام�ة
واملق�اوالت املح�دودة مديره�ا املف�وض الس�يد
يوس�ف يعق�وب عب�د ال�رزاق املحترم اضاف�ة
لوظيفته/العنوان/النارصية-ص�وب الش�امية
–عمارة مكة سنرت –قرب جرس النرص
جـهـة االنــذار
-----------بالنظ�ر لرتت�ب مبلغ�ا ق�دره 837987800
ثمانمائ�ة وس�بعة وثالث�ون مليون وتس�عمائة
وس�بعة وثمانون الف وثمانمائة دينار عن فرق
البدلني والخاص بمرشوع انشاء املراكز البحثية
لدائ�رة موكيل ( جامعة ذي قار ) لذا اسير لكما
هذا االنذار طالبا منكما تسديد املبلغ اعاله الذي
بذمت�ك وبخالفه فأننا س�وف نقوم بالحجز عىل
االم�وال املنقول�ة وغير املنقول�ة الخاص�ة بكم
بموج�ب الصالحيات املخولة لنا لقانون تحصيل
الدي�ون الحكومية املرقم  56لس�نة  1977خالل
عرشة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار.
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد44 /
التاريخ2018/1/3 :
نرش اعالن
ق�دم املس�تدعي (يوس�ف صالح عب�د) طلب اىل
هذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حجر وقيمومة
البن�ه املفقود (دحام يوس�ف صالح) والذي فقد
بتاريخ  2016/4/6عليه واستنادا لقانون رعاية
القارصي�ن ق�ررت املحكمة نشره بصحيفتني
محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود  ....مع
التقدير
القايض
أنور جاسم حسني
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة الهندسني
العراقيني  /ف�رع النجف بتاريخ 2017/12/20
باس�م ( منذر نعمة صالح ) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن معهد التدريب
النفطي /برصة قس�م امليكانيك باس�م ( محمد
زي�اد طارق ) عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من نقاب�ة اطباء
العراق رق�م التس�جيل  12695يف 1985/8/12
باس�م /الدكتور عيل حسين جلي�وي فمن يعثر
عليها تسليمها ملصدرها .

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة الهندسني
العراقيين باس�م ( غانم عويد س�ويد ) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من نقاب�ة اطباء
العراق رق�م التس�جيل  12425يف 1985/7/25
باس�م/الدكتورة اف�راح عبد النب�ي كاظم فمن
يعثر عليها تسليمها ملصدرها .

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن معهد التدريب
النفطي /برصة قسم التصفية اختصاص تقنية
الغاز باس�م ( فهد محمد جاس�م ) عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة
 29 -00005076يف  2016/12/27الص�ادرة
م�ن مدرس�ة هاج�ر االبتدائي�ة واملعنون�ة اىل
مدرسة الس�فراء االربعة باسم ( اريام فضل
راش�د ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة
الهندسني العراقيني  /فرع النجف باسم ( عيل
عبد الحسين عبد االمري ) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من رشكة مصايف
الوس�ط  /مصف�ى النج�ف املرقم�ة ( )213
باس�م ( عيل عبد الحسني عبد االمري ) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة
الهندسين العراقيين  /فرع النجف باس�م (
احم�د فلاح محم�ود ) على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة
الهندسين العراقيين  /فرع النج�ف املرقمة
(  )174590يف  2014/9/24باس�م ( محم�د
عقيل عبدالعايل ) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 119:
التاريخ 2018/1/7 :
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ
 2006/5/7لتسجيل تمام العقار املرقم ()38
ناحية (العباسية) يف الكوفة اىل طالب التسجيل
املجدد ( باس�م ماجد عبد الش�هيد) لتسجيله
مج�ددا بأس�مه بصفت�ه املالك الحائ�ز للمدة
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة له
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل
العق�اري ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن هذا
الطل�ب فعلى كل من يدعي بوج�ود عالقة او
حق�وق معينة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه
من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثون
يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور اىل موقع العقار يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذل�ك إلثبات حقوق�ه موقعيا يف
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا
الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 120:
التاريخ 2018/1/7 :
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ
 2006/5/7لتسجيل تمام العقار املرقم ()35
ناحية (العباسية) يف الكوفة اىل طالب التسجيل
املجدد ( باس�م ماجد عبد الش�هيد) لتسجيله
مج�ددا بأس�مه بصفت�ه املالك الحائ�ز للمدة
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة له
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل
العق�اري ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن هذا
الطل�ب فعلى كل من يدعي بوج�ود عالقة او
حق�وق معينة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه
من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثون
يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور اىل موقع العقار يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا
الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة /14 :م 1الكريشات
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة  14/163 :م1
الكريشات
الجنس  :دار
النوع :
رقم الباب :
رقم الطابق
 :رقم الشقة :
املساحة 200 :مرت
املشتمالت :
املزروع�ات او املغروس�ات  :دار مؤلف�ة م�ن
غرفتين ن�وم ومطب�خ وصال�ة واس�تقبال
ومجموعة صحية وحالة البناء شيلمان
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :محمد طالب عودة
مقدار البيع:
س�بيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوفة
باملزادة العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد
للراه�ن محمد طالب عودة لق�اء طلب الدائن
املرتهن مرصف الغري البالغ (اثنان وعرشون
مليون دينار عراقي) فعىل الراغب يف االشرتاك
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائ�رة خلال  30يوما
اعتب�ار م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نشر االعالن
مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانوني�ة نقدية او
كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن  %10من القيمة
املقدرة للمبيع البالغة وان املزايدة س�تجري يف
الساعة  12ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة الكوفة
العدد /27 /ب2018/1
التاريخ 2018/1/9 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /انتصار عباس نغيمش
اق�ام املدع�ي محمد عب�د اللطيف عبد الحسين
الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة يطلب
فيها الزامك بتأديته مبلغ مقداره خمسة ماليني
وتس�عمائة الف دين�ار عراق�ي وملجهولية محل
اقامت�ك فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني
محليتين يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة واملوافق  2018/1/16الس�اعة
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /4 /ش2018/2
التاريخ 2018/1/8 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /عالء محمد شالل
اقامة املدعية دالل ش�اكر رزاق الدعوى املرقمة
اعلاه امام ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه�ا الزامك
بتأديته�ا نفقة ماضية لها ملدة س�نة قبل اقامة
الدعوى ونفقة مس�تمرة له�ا والطفالها كل من
(حسين وش�مس) وملجهولية محل اقامتك فقد
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
واملوافق  2018/1/17الس�اعة التاسعة صباحا
وعن�د عدم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4229 /ب2017 /2
التاريخ 2018/1/9 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( جاسم كاظم جاسم)
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م /4229
ب 2017/2يف  2017/12/28واملتضم�ن
الحك�م بالزام�ك بتخلي�ة املح�ل املس�تأجر من
قبله واملس�تخرج م�ن العقار املرق�م 3/24709
مقاطعة  4جزيرة نجف حي الضباط وتس�ليمه
للمدعي كاظم زاير محيس�ن خاليا من الشواغل
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار ح�ي الغري 1/
علي مظلوم الجب�وري ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا
بالق�رار املذك�ور بصحيفتني محليتين يوميتني
ول�ك حق الطعن على القرار املذك�ور خالل املدة
املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة البت�ات وفق
االصول
القايض
حربي طارش لفته
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النفط تعقب عىل قرار للربملان بشأن رشكة كردية« :كار» ال تعمل يف حقول كركوك
بغداد /المستقبل العراقي

عقبت وزارة النفط ،أمس الثالثاء ،عىل قرار
الربملان أمس والقايض بإيقاف عمل رشكة
كار يف حق�ول كركوك ،مبين�ة أن الرشكة
التعم�ل يف تل�ك الحقول ،فيما اش�ارت اىل
«نفط الش�مال» هي الجه�ة الوحيدة التي
تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للمنشآت
النفطية يف املحافظة.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه« ،تعقيب�ا عىل قرار
مجلس النواب ح�ول إلزام الوزارة بإيقاف
عم�ل رشك�ة كار يف حق�ول كرك�وك»،
وتلق�ت الس�ومرية نيوز ،نس�خة منه ،إن
«الوزارة ترشف بش�كل مب�ارش عىل ادارة
القط�اع النفطي يف املحافظ�ة» ،مبينة أن
«رشكة نفط الش�مال هي الجهة الوحيدة
الت�ي تق�وم بعملي�ات التأهي�ل والتطوير
للحقول واملنش�آت النفطي�ة يف املحافظة
بضمنها حقال باي حسن وافانا وبإرشاف
ومتابع�ة م�ن قب�ل وزي�ر النف�ط ووكالء
ال�وزارة واملفتش العام وبمس�اعدة ودعم
فن�ي واداري م�ن رشكات ودوائ�ر الوزارة
االخرى».
وأك�دت ال�وزارة ان «رشك�ة كار ال تعم�ل
يف حق�ول كرك�وك الت�ي انس�حبت نهائيا
من حقيل باي حس�ن وافانا عشية دخول
قواتن�ا األمنية اىل كركوك وفرض س�يطرة
القان�ون يف املحافظة» ،مشيرا اىل «تواجد

عدد م�ن األفراد م�ن الرشك�ة املذكورة يف
غرفة الس�يطرة ملحطات الضخ وال يتعدى

حمافظ بغداد يوجه بإعطاء فرصة
أخرية للمتجاوزين يف قضاء املحمودية

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
وج�ه محافظ بغداد عط�وان العطواني الدوائر التنفيذي�ة يف قضاء املحمودية
بالرتي�ث وبش�كل مؤق�ت فيم�ا يخ�ص إزال�ة تج�اوزات أصح�اب األكش�اك
والبس�طات إىل حني إيجاد بدائل عن ذلك.وذك�ر مكتبه اإلعالمي ان «العطواني
اس�تقبلنا ضيوف من أهايل املحمودية من أصحاب األكشاك والبسطات ،حيث
ت�م االس�تجابة إىل مطلبهم بإيقاف إج�راء إزالة التج�اوزات يف الوقت الحارض
إىل حين إيجاد البدائل» ،مؤك�دا عىل انه «تم توجيه الدوائ�ر التنفيذية باعطاء
مهلة وبحس�ب طلب أهايل القضاء بإيقاف إزال�ة التجاوزات».ووجه املحافظ
«بتشكيل لجنه فنيه للكشف عن موقع األكشاك وتدارس الخيارات التي يمكن
اتخاذها باملرحلة املقبله وبما اليوثر عىل أرزاق املواطنني».واضاف «أننا جميعا
نخضع لس�لطة القانون س�واء ّ
كنا مواطني او مس�ؤولني ،الن الس�لطة فوق
سلطة القانون وهذا مايدفعنا اىل التفكري بشكل جدي بان الوضع الراهن لهذه
األكش�اك هي تعترب حالة مؤقتة « الفتا اىل «البد لنا ايجاد الحلول املناسبه قبل
ان نصل اىل مرحلة ليس لدينا خيار اال ازالة هذه اإلكشاك ويعز علينا ذلك.

االتصاالت تعلن «احلاجة» اىل الرخصة
الرابعة للهاتف النقال

عددهم العرشة أش�خاص لغرض تس�ليم
األجهزة واملعدات يف هذا املوقع اىل العاملني

التجارة :السبت دوام رسمي يف فروع التموين إلنجاز توزيع البطاقة التموينية اجلديدة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة ،ان يوم الس�بت من كل اسبوع
دوام رس�مي يف الدائ�رة وفروع التموي�ن كافه لحني
االنته�اء م�ن انج�از توزي�ع البطاق�ة التمويني�ة
الجديدة».
وقالت مدير ع�ام دائرة التخطي�ط واملتابعه ،ابتهال
هاشم صابط ،يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،إنه
«تم اتخاذ هذا االجراء لفس�ح املج�ال امام املواطنني
الستالم بطاقاتهم الجديده بالفرتة املحدده والتي تم
تمديدها بمصادقة وزير التجارة عىل ذلك».
وش�ددت على رضورة «قي�ام املواطنين ب�االرساع
بتسليم مستمس�كاتهم لدى وكالء التموينيه لغرض
تسلمهم بطاقاتهم التموينيه الجديدة لعامي -٢٠١٧
 ٢٠١٨وكذلك االبالغ عن املس�افرين واملتوفني ليتس�نى
للدائرة شطبهم من البطاقه التموينيه حسب الضوابط

اعلنت وزارة االتصاالت عن الحاجة اىل الرخصة الرابعة للهاتف النقال يف العراق.وذكر
بيان لوزارة االتصاالت تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «وزير االتصاالت حس�ن كاظم
الراش�د أكد خلال لقائه يف مقر الوزارة بوفد ملمثلي رشكات كويتية ضم وكيل وزارة
املواصالت الكويتية الس�ابق حميد جبيل القطان ان الرخص�ة الرابعة للهاتف النقال
س�يكون الع�راق بحاجة اىل تش�غليها يف الوقت الحايل».وبني الراش�د بحس�ب البيان
ان «س�وق االتصاالت العراق�ي يحتاج لخدم�ات اتصاالت متطورة وج�ودة فائقة يف
الصوت تخدم رشيحة واس�عة من املواطنني» داعيا «الن تكون هذه الرخصة وطنية
ومساهمة ليحظى املواطن العراقي بالفائدة املطلوبة من حيث جودة الخدمات وطرح
االس�هم يف س�وق االوراق املالية».واضاف ان «ش�بكات النفاذ الضوئي�ة التي تنفذها
الوزارة سيكون لها دور واسع يف تطوير اداء قطاع االتصاالت اضافة اىل تعزيز وادامة
التواصل بأس�تخدام التكنولوجيا املتطورة يف مج�ال االتصاالت واالنرتنت».من جانبه
اكد وكيل وزارة املواصالت الكويتية الس�ابق حميد جبي�ل القطان «عن قدرة وكفاءة
الرشكات الكويتية للمساهمة يف العمل بقطاع االتصاالت العراقي باستخدام التقنيات
الحديثة يف مجال االتصاالت النقالة للخربة الواس�عة التي تملكها تلك الرشكات يف هذا
املجال ورغبتها لالستثمار يف سوق االتصاالت العراقي الواعد.

والتعليمات املعمول بها يف الوزارة».
واضاف�ت صاب�ط بحس�ب البي�ان ان «مبل�غ الجباي�ة
لقاء تس�لم البطاقه هو  ١٠٠٠دين�ار فقط لكل بطاقه

بواس�طة وصل رس�مي ويف حالة املطالبة باي مبلغ
اضايف االتصال بمقر دائرة التخطيط واملتابعه او عن
طريق الهواتف املعلنه سابقا».
من جانب اخر اش�ارت صابط إىل «اس�تنفار الدائرة
الس�طول نقلها ملناقلة محصول الحنطه املحليه من
س�ايلو مخمور اىل بقية املحافظ�ات حيث تم توجيه
قس�م النقل املركزي احد اقسام هذه الدائرة بااليعاز
اىل اقس�ام النقل والورشه يف كافة الرشكات برضورة
اس�تنفار كافة االمكانات من ناحي�ة النقل والتوجه
اىل س�ايلو مخم�ور ملناقلة  ٣٦٠٠٠ط�ن من الحنطه
املحلي�ه املتواجدة هناك اىل بقية املحافظات وحس�ب
الخطه التس�ويقيه املع�ده من قبل الرشك�ه العامه
لتجارة الحبوب».
وتابعت انه «تم توجيه لجان بالتواجد يف اقسام النقل
للشركات وكذلك مرافقة االس�طول وصوال اىل س�ايلو
مخمور وذلك لتاليف العقبات التي تعرتض طريقهم.

املنافذ احلدودية تضبط مستلزمات صحية «منتهية الصالحية» يف طريبيل وشاحنة «املنيوم» خمالفة يف سفوان
بغداد  /المستقبل العراقي

الرطبة».كم�ا أعلن�ت الهي�أة عن ضبط
ش�احنة املني�وم مخالف�ة للضواب�ط يف
منفذ سفوان الحدودي مع الكويت».
وذكرت الهياة يف بيانها ،أن «هيأة املنافذ
الحدودي�ة يف س�فوان ،ضبطت ش�احنة
محمل�ة ببضاعه قطع ش�بابيك وابواب
املنيوم الختالف وصف البضاعة املحملة
عىل الشاحنة».
وأوضح ،أن�ه «تبني من خالل التدقيق أن
منش�أ البضاع�ة املحملة عىل الش�احنة
(املان�ي) واملثب�ت يف اج�ازة االس�ترياد
وشهادة املنش�أ (كويتي) االختالف ناتج
ع�ن تواط�ئ لجن�ة الكش�ف الكمرك�ي
يف مرك�ز كم�رك س�فوان م�ع الرشك�ة
املستوردة».وأش�ار البي�ان اىل «إحال�ة
القضية إىل القضاء.

أعلنت هيأة املناف�ذ الحدودية عن ضبط
مس�تلزمات صحية منتهية الصالحية يف
منفذ طريبيل الحدودي.
وذك�رت الهيأة يف بيان تلقته «املس�تقبل
العرق�ي» ،ان «الق�وات األمني�ة يف منفذ
طريبي�ل الح�دودي ،تمكنت م�ن ضبط
ش�احنة محمل�ة بمس�تلزمات طبي�ه
منتهي�ة الصالحي�ة ح�اول إدخاله�ا اىل
العراق» ،مشيرة اىل ان «سائق الشاحنة
قام بإخفاء الش�حنة يف م�كان ال يجلب
االنتباه».
وأض�اف البي�ان ،انه «تم حجز الس�ائق
والعجل�ة وامل�واد ،وعرض�ت االوراق
التحقيقي�ة ام�ام انظار ق�ايض تحقيق

املصادقة عىل جتديد عقود عمل  2000موظف بطلب من ديوان البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

يف رشكة نفط الشمال».
واشارت الوزارة اىل ان «الصادرات النفطية

م�ن حقيل ب�اي حس�ن وافان�ا ،اىل ميناء
جيه�ان الرتك�ي ،متوقف�ة من�ذ التاري�خ

اعاله».
وأستغربت الوزارة «مطالبة مجلس النواب
وزارة النف�ط بإيق�اف عملي�ات التصدير
وه�ي متوقف�ة فعال من�ذ التاريخ املش�ار
اليه».
وأوضحت الوزارة ،أن «العاملني يف القطاع
النفط�ي يواصل�ون اللي�ل بالنه�ار م�ن
اج�ل توفري املش�تقات النفطي�ة والطاقة
الكهربائي�ة والحاج�ات امللح�ة االخ�رى
للمناط�ق املح�ررة يف محافظ�ة نين�وى
وصالح الدين واالنب�ار وغريها « ،الفتة اىل
أن «الوزارة أتخذت سلس�لة من االجراءات
الرضوري�ة ملواجه�ة التحدي�ات الجديدة،
منه�ا التعاقد مع الرشكة املذكورة يف وقت
س�ابق عىل تكري�ر  40الف برمي�ل باليوم
من نفط كركوك يف مصفاها يف اربيل وملدة
ع�ام واحد فقط ،ما اس�هم يف تغطية جزء
كبري م�ن حاجة املواطنين يف تلك املناطق
والحيلولة دون حصول نقص يف املشتقات
النفطية».
وأك�دت وزارة النف�ط أن «ابوابها مرشعة
الس�تقبال جمي�ع اآلراء واملقرتحات التي
تخ�دم املصلح�ة العامة» ،داعي�ة «جميع
الجهات املعني�ة لتقديم الحل�ول الواقعية
للمش�اكل واالزم�ات ،اىل جان�ب القرارات
التي تتخذها وتلزم بها الوزارة ،الن خالف
ذل�ك قد يتس�بب يف خلق أزمات ومش�اكل
غري محسوبة ،نحن يف غنى عنها» عىل حد
وصف البيان.

أعلن قسم املوارد البرشية يف ديوان محافظة البرصة ،أن
مجل�س املحافظة صادق على تجديد عقود عمل 2000
موظ�ف يف ديوان املحافظة ،مؤك�دا أن ديوان املحافظة
بحاجة ملحة اىل خدمات املوظفني املتعاقدين.
وقال مدير قس�م املوارد البرشي�ة يف الديوان فراس عبد
السلام البجاري يف ترصيح له اطلعت عليه «املس�تقبل
العراق�ي» ،إن “مجل�س املحافظ�ة عقد جلس�ة صوت
خالله�ا على تجدي�د عق�ود املوظفين املتعاقدين مع
دي�وان املحافظ�ة للعام الح�ايل  2018والبال�غ عددهم

 2010موظفين” ،مبين�ا ً أن “املصادقة تمت بطلب من
دي�وان املحافظة ،وقس�م املوارد البرشية س�وف يبارش
باإلجراءات التنفيذية املتعلقة بتجديد العقود».
ولفت البجاري اىل أن «ديوان املحافظة بحاجة ملحة اىل
خدمات املوظفني املتعاقدين ،خاصة بعد نقل صالحيات
بعض ال�وزارات اىل املحافظة».يذكر أن ديوان محافظة
البصرة الذي يمثل الجانب التنفي�ذي للحكومة املحلية
يف البرصة يعمل فيه آالف املوظفني الذين يتوزعون عىل
عرشات األقس�ام والش�عب املتخصصة ،وما ال يقل عن
 2000موظف منه�م يعملون منذ أعوام بصيغة (عقود
مؤقتة) يتم تجديدها سنوياً.

العمل متدد التسجيل
عىل قروض اخلدمات
الصناعية يف نينوى

بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه مدي�ر ع�ام دائ�رة التش�غيل
والق�روض يف وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعية عمار عب�د الواحد بتمديد
مدة التس�جيل عىل قروض الخدمات
الصناعي�ة يف نينوى م�ن  7لغاية 21
كانون الثان�ي  ،2018بعد انتهاء مدة
التس�جيل التي استمرت من 14ـ-28
كانون االول .»2017
وق�ال املدي�ر الع�ام يف بي�ان تلقت�ه
«املس�تقبل العراقي» ،ان «تمديد مدة
التس�جيل جاء حرصا من الوزارة عىل
دعم املش�اريع التي دمرتها عصابات
داع�ش االرهابية وخاص�ة يف الجانب
االيم�ن من نين�وى لغ�رض النهوض
بواق�ع املحافظ�ة م�ن خلال تمكني
مواطنيه�ا م�ن اس�تالم حصصه�م
م�ن الق�روض مس�اواة باملحافظات
االخرى».
واش�ار اىل ان «الق�روض تمن�ح
الصح�اب امله�ن مم�ن لديه�م اجازة
ممارس�ة مهنة ص�ادرة ع�ن الدائرة
بع�د تس�جيل بياناتهم يف االس�تمارة
املنشورة يف املوقع االلكرتوني الخاص
بالوزارة وش�مولهم بقانون الخدمات
الصناعية رقم ( )30لسنة .»2000
يذك�ر ان «حص�ة املحافظ�ة م�ن
الق�روض تبلغ ( )3000ق�رض منها
( )2500للمش�اريع املختلف�ة تمن�ح
للباحثين عن العمل املس�جلني ضمن
قاع�دة بيان�ات ال�وزارة ،فضلا عن
( )500قرض للمشاريع الصناعية.

صحة الكرخ :نصب جهاز جديد لفحص كثافة العظام يف مدينة األمامني الكاظمني «ع» الطبية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مدير مدينة األمامني الكاظمني
(ع) الطبية عن «نصب جهاز جديد
لفح�ص كثافة العظام والذي يعترب
من األجهزة املتطورة والحديثة التي
تنصب يف املدينة الطبية «.
وأوضح مس�ؤول قس�م األش�عة و
املفراس حيدر كريم الجابري يف بيان
العالجم الدائ�رة تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «ت�م تنصيب جهاز

الكثافة يف قسم األشعة ويعمل عىل
الجه�از ملاك متخص�ص متكون
م�ن طبي�ب اختص�اص فضال عن
املصورين الشعاعيني «.
وأض�اف الجاب�ري ان «الجه�از
يفحص الحوض  ،الس�اعد  ،العمود
الفق�ري  ،الفخذ كذل�ك املفاصل و
الكس�ور و األطفال الذي�ن يعانون
من هشاشة عظام اي غري مكتميل
النمو و الجسم بأكمله».
وب�دوره بني املس�ؤول عن تنصيب

الجهاز علي عبد املنعم ان «الجهاز
م�زود بحاس�بة لخ�زن املعلومات
ع�ن كل حال�ة ويق�وم بأعط�اء
تقري�ر وتقيم للحال�ة املرضية عند
مراجع�ة املريض م�رة اخرى ليبني
مدى تحس�ن الحالة كذلك األش�عة
تك�ون عىل ش�كل حزم�ة قلمية و
ليس مخروطي الشكل وبهذا تكون
قليلة التأثري عىل املصور الش�عاعي
وزم�ن الفحص يتراوح بني دقيقه
اىل دقيقة ونصف.
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اىل املنفذ عليه  /عدنان خليل شكر – املنصور حملة  607زقاق  42دار 20

اىل املنفذ عليه/أهيم جاسم حممد السامرائي

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن محكمة اس�تئناف بغداد الك�رخ /وحده
التبليغ�ات القضائية بالع�دد / 5027ت 2016/يف  2017/10/24واملؤيد
علي�ه من املجلس املحلي لحي الكندي ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة ( )27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية
التنفيذ الكرخ خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي

اوصاف املحرر/
نفذ وكيله الهيئة الدائنة وزي�ر الكهرباء اضافة لوظيفته املمثل القانوني
ب�راء عيل جمي�ل قرار محكم�ة ب�داءة الك�رخ املرق�م /3097ب2015/
يف 2016/6/30واملتضم�ن الزامك بتاديت�ه الدائنة اعاله مبلغ قدره مائة
وس�بعة ملي�ون وخمس�مائة وثالثة وتس�عون الف وتس�عمائة وس�بعة
واربعون دينار بالتضامن مع املدين الثاني فارس رشيد خورشيد وتحميلك
املصاريف والرس�وم واتعاب املحاماة البالغ قدرها خمس�مائة الف دينار
حكما غيابيا
وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة

www.almustakbalpaper.net

اعالن
مناقصة استريادية

 2018/2م/د تجهي�ز مثبت�ات مختلفة القياس�ات (براغي  ،صاموالت ،وارشات) حس�ب الفقرات
والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم ملعميل محوالت التوزيع والقدرة.
(معلنة للمرة االوىل )
تاريخ الغلق ( )2018/2/21
يسر ( وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة
لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :
- 1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل
العام�ة ) وعرب الربيد االلكرتون�ي (  )www.dialacompany.comوكما موضح�ة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة ه�ي (  )72855.5دوالر (اثنان وس�بعون الف وثمانمائة وخمس�ة
وخمسون دوالر وخمسون سنت) واصل مخازن الرشكة
ب-مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة هو (  )2186دوالر (الفان ومائة وس�تة وثمانون دوالر
فقط)
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو (  )100000دينار عراقي ( فقط مائة الف دينار الغريها)
غير قابل للرد اال يف حال الغ�اء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض
ملقدمي العطاءات
د-على مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الراب�ع ( نماذج العطاء )
ويج�ب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقب�ل اي بدائل كما ويجب تعبئة
جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة  :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري
مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
 - 2متطلبات التاهيل املطلوبة  ( :كما مبينة يف وثائق العطاء )
 - 3يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد –قرب
تقاطع القدس ) وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة
يف  2018/2/21وان العط�اءات املتاخ�رة س�وف ترف�ض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض)
يف الساعة التاسعة صباحا ليوم  2018/2/22ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم
التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
عبد الرسول محمد عارف
املدير العام/وكالة
ورئيس جملس االدارة

لق�د تحقق لهذه املديري�ة مـن اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة اس�تئناف
بغ�داد – الك�رخ املرق�م  / 70ت  2018 /يف  2018 / 1 / 8وتأييد املجلس املحيل
لح�ي املتنبي انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك
ً
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عشر يوما ً تبدأ من
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

قرار محكمة بداءة الكرخ املرقم  / 2882ب  2016 /يف  2016 / 11 / 6املتضمن
الزامك بأن تؤدي للدائنني نافع حبيب رش�يد وجمال حبيب رش�يد وزينب حبيب
رشيد مبلغا ً قدره (  ) 3,106,298ثالثة ماليني ومائة وستة االف ومئتان وثمانية
وتسعون دينار مع الرسوم واتعاب املحاماة للمحامي قاسم مكي حمادي

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 344
التاريخ 2018 / 1 / 9

اعالن فقدان املدعو اسود داود سلامن

بتاريخ  2016 / 4 / 7فقد املدعو اسود داود سلمان يف منطقة الشيخ عامر
ول�م يعث�ر عليه لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفي�د ببقائه حيا ً او موته
وبتاري�خ  2017 / 11 / 19قدمت املدعوة هديه صالح فياض طلبا ً تطلب
فيه نصبها قيمة عىل املفقود اس�ود داود س�لمان وعىل اوالده القارصين
كل م�ن ولده�ا القارص عمر تول�د  2004وذلك الدارة ش�ؤونه واملحافظة
عىل امواله اس�تنادا ً الحكام املادة  87من قانون رعاية القارصين رقم 78
لس�نة  1980املعدل عليه فقد ق�ررت املحكمة االعالن ع�ن حالة الفقدان
يف صحيفتين محليتين وعلى كل من لدي�ه معلومات ع�ن املفقود اعاله
الحض�ور اىل هذه املحكمة وخلال ثالثة ايام من تاريخ النرش لالدالء بتلك
املعلومات
القايض  /حممد حميسن عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/1982 :
التاريخ 2018/1/8
اىل املنفذ عليه  /مقداد فاضل عودة
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال رشح املبلغ
القضائ�ي لهذه املديرية واش�عار مخت�ار حي الوفاء
 /الجزائ�ر يف النج�ف ن�ارص عيل ان�ك مجهول محل
االقام�ة ولبيس لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار
يمكن اجراء التبليغ واس�تنادا للم�ادة  27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ
النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
للنشر ملب�ارشة املعاملات التنفيذية بحض�ورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:
املتضمن الزامك بتس�ديد مبلغ املرتاك�م بواقع مئتان
وخمس�ون الف دينار شهريا اضافة للنفقة املستمرة
بواق�ع مائة وخمس�ون الف دينار للدائن�ة زينب عبد
الله عودة حس�ب ق�رار مديرية تنفي�ذ النجف املؤرخ
يف  2017/10/11يف االضب�ارة التنفيذي�ة املرقم�ة
 2016/1982على ان يك�ون التس�ديد اعتب�ارا م�ن
 2016/10/11بواقع  440الف دينار شهريا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /404 :ب2017/
التاريخ 2018/1/9 :
اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 2/70م 50املشخاب
وامل�زال ش�يوعه بيع�ا بموج�ب ق�رار الحك�م املرقم
/404ب 2017/واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة فعىل
الراغبين بالشراء الحضور اىل دي�وان هذه املحكمة
يف ي�وم املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش ظه�را يف اليوم
الثالثني من اليوم الت�ايل للنرش يف صحيفتني محليتني
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدره للعقار واملستمس�كات القانونية
واج�ور االعالن والداللي�ة وان القيمة املق�درة للعقار
خمسة واربعون مليون
املواصفات /
 1ـ العق�ار مس�احته  1/800دون�م يحت�وي العقار
املرقم  2/70عىل دار سكن تحتوي عىل غرفتني مبنية
من البلوك ومس�قفة بالشيلمان واخرى غري مسقفه
هيكل وصحيات تبلغ مساحة الدار ()150م
 2ـ توج�د يف العقار دار اخرى مرتوكه غري مس�كونه
مبنية من البلوك ومس�قفه بالخش�ب والبواري تبلغ
مساحته 150م2
 3ـ يحتوي العقار عىل ( )60نخله
 4ـ مضيف قديم مبني من البواري والخشب
القايض
عيل لفته جادر

اعالن
متديد موعد مزايدة

تعلن الجامعة العراقية عن تمديد
موعد املزايدة املنشورة يف جريدة
الشرق ذات الع�دد ( 2669ي�وم
االربعاء بتاريخ ) 2017/11/29
والخاصة بمزايدة كافرتيا االقسام
الداخلية للطالب يف مجمع السبع
ابكار وكافرتيا االقسام الداخلية
للطالب�ات يف مجم�ع الوزيرة اىل
يوم االثنني املوافق 2018/1/15
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد /608 :ب2016/
التاريخ 2018/1/7

اىل  /املدعى عليه  1 /ـ مجعة كاطع مرجان
 2ـ حاتم جاسم حممد

ق�ام املدعي امني بغ�داد  /اضافة لوظيفته الدع�وى البدائية املرقم�ة /608ب2016/
يطل�ب فيها الحكم بايصال قيد التس�جيل العق�اري املرقم د  158/13م  19ش�ماعية
وكرع واعادة تسجيله بأسم دائرة املدعي اضافة لوظيفته
وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني وعني ي�وم 2018/1/22
الس�اعة التاس�عة صباحا موعدنا للمرافعة وعند عدم حضورك او ارس�ال وكيل عنك
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
سامي كاطع عالوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :
املحلة او رقم واس�م املقاطع�ة  92/567 :م51
اللهيبات
الجنس  :دار
النوع :
رقم الباب :
رقم الطابق
 :رقم الشقة :
املساحة 200 :مرت
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :نبيل عزيز حسن

مقدار البيع:
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة
بامل�زادة العلني�ة العقار املوصوف اعلاه العائد
للراه�ن نبي�ل عزيز حس�ن لق�اء طل�ب الدائن
املرتهن مرصف جابر االنصاري البالغ (مليونني
دين�ار عراقي) فعلى الراغب يف االشتراك فيها
مراجعة هذه الدائرة خلال  30يوما اعتبار من
اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال
تقل عن  %10م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة
وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة  12ظهرا من
اليوم االخري
مالحظ�ة  :ان الش�اغل نبي�ل عزي�ز حس�ن هو
مجه�ول مح�ل االقام�ة حس�ب كت�اب رشطة
الحيرة بالع�دد  34/12394يف 2017/11/15
وهذا الجله تم النرش
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
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الراحلون إىل األعامق
هيثم حسين
تتجلّى رحلة األديب في عالم الكتابة كمحاوالت
تظهي�ر لمخ�اوف اإلنس�ان المعاص�ر وقلقه
الوجودي نفس�ه ،وهوس�ه بم�ا يحيط به في
واقعه ،والعزلة التي يتم فرضها عليه بطريقة
تجب�ره عل�ى خ�وض غم�ار التح�دي للظف�ر
بمفتاح الخالص المتجس�د في تفكيك الرموز
والعثور عل�ى أبواب للخروج من عتمة الداخل
واالنفتاح على اآلخرين بما يشكلونه من تنوع
وما يمثلونه من غنى وثراء وتكامل.
يس�تعير الروائ�ي األميرك�ي بول أوس�تر في
روايت�ه “رحالت في حج�رة الكتابة” مفهوم
الرحلة الذي يش�ير إلى انتقال المرء من مكان
إلى آخر ،ويقلب المفهوم بحيث ّ
أنه يبقي بطله

في م�كان بعين�ه ،متحركا في فض�اء مكاني
محدود ،لكن�ه يطلق العن�ان لخياله لالرتحال
إلى عوال�م ال متناهية ،تكون الرحلة المتخيلة
تحري�را للمفهوم من قيود االصطالح اللغوي،
وإفس�اح المجال أمامه للتعبير عن واقع أدبي
مختلف.يخرج أوس�تر بطله من حدود اس�مه
وجسمه وحجرته ،يدفعه إلى خوض مغامرات
االرتحال في خياالت اآلخرين عس�اه يكتشف
بعض األس�رار التي تعرفه بنفسه وبهم ،لكنه
يعي�ده كل م�رة إل�ى نقط�ة البداي�ة المتمثلة
ف�ي التخمي�ن والتأوي�ل والبحث ع�ن مداخل
جدي�دة لخ�وض رحلات متج�ددة ت�دور في
فراغها وعتمتها وغموضها وتلغيزها.تعكس
رحالت أوس�تر في حج�رة الكتاب�ة المتخيلة
رؤى الكات�ب وخياالت�ه عن الكتاب�ة والحياة،

يشيخ احلامم ببلد الظالم

ع�ن الذاكرة واألس�ى ،عن الهوي�ة المفترضة
المتغيرة والقلق الذي يالزم صاحبها في بحثه
عن مس�اره في عالمه اإلبداعي والخيالي معا.
عربيا هناك روائيون عرب تطرّقوا إلى مفهوم
الرحلة في دواخل الشخصيات ،وأجروا تماهيا
بي�ن الرحل�ة المفترضة في الخ�ارج والرحلة
المعكوس�ة إلى عتمة الداخ�ل ،كحالة الروائي
اللبناني حس�ن داوود في روايته األحدث “في
أثر غيم�ة” التي يصف فيها رحلات متداخلة
في أعم�اق ش�خوصه ،بالموازاة م�ع الرحلة
الت�ي يخوضونها على متن باخرة كبيرة تبحر
بهم ومعهم مس�افات أعمق ف�ي الداخل أكثر
منه�ا ف�ي الجغرافيا .تكتس�ب المس�احة في
عال�م الرواية بعدا جدي�دا مختلفا عن مفهوم
المس�افة والمكان ف�ي الواقع .وهن�اك كذلك

الروائي اإلماراتي س�لطان العميمي الذي لجأ
ب�دوره ف�ي روايت�ه “غرفة واح�دة ال تكفي”
ّ
التلصص،
إلى توس�يع غرفة الكتابة وزاوي�ة
وتحويله�ا إل�ى فض�اء شاس�ع منفت�ح على
الدواخ�ل ،وذلك عبر تظهير مخاوف اإلنس�ان
ووساوسه حيال ذاته واآلخرين.تحضر عالقة
الروائ�ي بعالمه المتخيل م�ع مقاربة التداخل
والتعالق بين الواقعي والمتخيل ،وكيف أن كل
واح�د يؤثر في اآلخر ويتأثر ب�ه في دائرة من
التأثير والتأث�ر ،وتكون الرحلة المتخيلة كذلك
دائ�رة من دوائر الكتابة والخيال ،وتش�به إلى
ح ّد ما نزهات اإليطال�ي أمبرتو إيكو في عالم
السرد ،تلك النزهات التي كشف فيها عن نظرته
لعالم أعماق اإلنسان الثري الذي يختزن الكون
الشاسع برمته.

منزل بورقيبة

رساب

صدر عندار الس�اقي في بيروت سنة2017للمؤلف  :إيناس العباسي رواية (
منزل بورقيبة بعد صفحات 192من القطع المتوسط.
* ترجمت قصصها وقصائدها إلى الفرنسية واإلنكليزية والكورية والسويدية
والدنمركي�ة .اتص�ال هاتفي يحمل لجيهان نبأ وفاة أبيها في ش�يكاغو .هي
ً
لحظ�ة الوقوف على حقائق غابت زمناً
طويلا ،تتزامن مع اندالع الثورة في
العاصمة التونسية .وفيما المدينة تنتفض لترسم مستقبلها ،ينتفض غضب
جيهان المكتوم حيال أبيها حبيب الذي حمله الحلم إلى شيكاغو مع شقيقه
ن�ور الدين المختفي منذ ثالثين س�نة إثر جريمة غامض�ة ،أو ربّما ّ
قصة حبّ
مزدوجة .غضب يحملها للبحث عن حقيقة الحلم الذي يدفع األب للتخلي عن
ً
طفلة .أحداث تتكاثر عبر جغرافيا مفتوحة ،تس�رد من خاللها الرواية
ابنت�ه
ً
ً
تفاصي�ل حياة متش�عبة تلعب فيه�ا المرأة دورا رئيس�يا ،في س�عي دؤوب
لمالمس�ة الحقيق�ة بغية التح�رّر من قيوده�ا ،واالنطالق الح� ّر نحو المدى
المفتوح.

المؤل�ف  :أنطونيو تابوكي  -تاريخ الصدور  2017 :عدد
الصفحات 112 :
دار النشر:دار الساقي-بيروت
ّ
جث�ة مجهول�ة الهويّة تصل إلى المش�رحة ف�ي جريمة
غامضة.
ّ
ّ
ل�م يعرف أحد إلى م�ن تعود الجثة .لكن س�بينو ،العامل
في المش�رحة ،يقرّر أن يتحرّى القضيّ�ة ،فيروح يبحث
للغز أش�به بالمتاهة ،كلما أوشك أن يقبض على
عن أدلّ ٍة
ٍ
الحقيقة ،أفلتت منه.
من الحانات إلى أرصفة الموانئ ،ومن مكاتب الصحيفة
يتنقل س�بينو باحثا ً
ّ
إلى المقابر ،وفي مواعيد ال تكتمل،
ع�ن هويّة الضحيّ�ة وما خل�ف مقتله في دوّامة تش�به
البحث عن معنى الحياة.

الــغــريــب

قصة قصيرة
عارف الحيدري
تك تك .تك تك.
ــ�ـ اذهبي وانظري م�ن وراء الب�اب ،تقول أمّ ي
ألختي الصغيرة.
ـــ ّ
إنه الغريب ،تر ّد عليها أختي.
ـــ انزل�ي وأس�اليه ْ
ً
قمح�ا .ال نقو َد
إن كان يريد
لدينا اليوم لنعطيه.
ّ
تن�ط أختي الصغيرة على الدرج كعادتها .وقبل أن
تفتح الباب تصيح:
ـــ من؟
ُ
شيخ أتعبه السفر.
ـــ غريب ،يقول صوت
ٍ
تفت�ح أختي الباب وتبتس�م للطارق ،فيبتس�م لها
ُ
وصوته كلُّه دعا ٌء لها وألهل البيت.
الغريب
ً
ّ
تتوقف أختي لحظة ك�ي ينتهي من دعائه .وحين
انتهى ،زمّ ت شفتيها ،وقالت:
ٌ
صاع
ـــ�ـ تقول أمّ ي ال نقود الي�وم إلعطائك ،بل
َ
من الب ّر ْ
رغبت .أو ُ
لتعد في يوم آخر.
إن
ــ�ـ فت�ح الل�ه عليك�م أب�واب رزقه ،وأط�ال في
عمركم�ا ،وأدام فرحكم�ا ،وب�ارك لك�م ف�ي م�ا
أعطاكم .ي�ا بنيّتيّ ،
فأعطيني كو َز
إني عطش�ان،
ِ
ماء.

تذهب أختي إلى الغرفة المجاورة تبحث عن إبريق
َ
الغريب.
الماء .ث ّم تعود ،وتفت�ح غطاءه ،وتعطيه
يشرب ّ
حتى االرتواء ،ث ّم يحمد الله ،ويقول:
ــ�ـ س�قاكِ الل� ُه م�ن حوض�ه .ألديك�م خب� ٌز
لتعطوني؟
تختفي أخت�ي بعض الوقت ،وتعود وبيدها رغيفٌ
ّ
لفته لها أمّ ي بورقة من أوراق الجرائد.
ُ
الغري�ب الخبز بيدي�ه كلتيهم�ا .وينظر إلى
يأخ�ذ
ً
ً
صغي�رة يضعها في
لقمة
أختي بعرف�ان .يقتطع
فمه ،ويضع الباقي في ص ّر ٍة يحملها على عود .ث ّم
يذهب وهو ير ّدد دعاءه.
تقف أختي عند عتبة الباب تشيّعه بنظراتٍ ملؤها
ُ
َ
الطريق
الب�اب عندم�ا يبتل�ع
األس�ى .ث� ّم تقف�ل
َ
طيفه.
***
َ
ُ
يواص�ل الغريب ط�رْق أب�واب القري�ة ،فتفتح له
ً
َ
ّ
ٌ
قليل
موصدة في وجهه .كان
وتظل أخرى
أبواب،
اإللح�اح والطلب .يحمل عص�اه وصرّته ،ويذهب
ُ
الشمس
مس� ِّب ًحا ،ويعود مستغفرًا ،ببش�ر ٍة أكلت
َ
لونها ،وج ّعدها البر ُد والجوع.
ُ
وكان أن داهم�ه اللي�ل في الطري�ق .فذهب يبحث
ّ
وككل الجوامع في
عن جام�ع يقضي ليلته في�ه.

ُ
جام�ع قريتن�ا يهج�رُه المصلّ�ون،
الق�رى ،كان
َ
ُ
ُ
العناك�ب فيها منازلها
فتحْ ييه الس�حالي ،وتقيم
ّ
كل أيّام األس�بوع ،عدا ي�وم الجمعة .ويصبح ُ
بيت

الل�ه َ
بيت الغريب :ينام ويصلّي فيه ،ث ّم يغادره في
الصب�اح الباكر ،ويواصل طريق�ه ،وال أحد يعرف
م�ن أين أتى وال إل�ى أين يذه�ب ،وال ْ
إن كان لديه
أطفال وزوجة.
أغنامهاّ ،
ْ
ْ
َ
س�ت
وكن
أدخل�ت
تتس�اءل أمّ �ي ،بعد أن
َ
س�احة الدار ،وجلس�نا ننتظ�ر َ
أذان المغرب على
ُ
س�قف بيتن�ا ،وعيوننا تنظ�ر م�ن دون أن تبصر
عائدة م�ن حقولها محم ً
ٌ
َ
بأكوام
ّل�ة
الناس وه�ي
ٍ
ُ
َ
وآذاننا
قطعان الماعز،
من الحطب ،تسوق أمامها
وأصواتا متفر ً
َ
ً
ّق�ة لرعيان
جلبة عودته�م
تس�مع
يصيحون على من َ
قصت من مواشيهم:
ـــ لم يم ّر غريب هذا العام .ترى ،ماذا ّ
حل به؟
ً
مستدركة:
ثم تضيف
ُ
ّ
ّ
ـــ�ـ ّ
خي�ر وأمط�ار .وال ب ّد أن�ه فضل
س�نة
ها
إن
ٍ
البقاء في موطنه هذا العام .أو ربّما أصابه الهرمُ ،
وخانته رجاله فأقعدتاه ذلك البيت.
ُ
أسأل أمّ ي.
ـــ وأين موطنه؟
بني .هناك خلف ذاك الجبل.
ـــ بعيد يا ّ
ُ
بقيت أنظر إلى الجبل ،وأتس�اءل بقلق ،وأنا صغي ُر
لاً
إخوت�ي“ :هل ينجب الغري�ب أطفا ليصبحوا في
الدنيا غرب�ا َء مثله ،يجوب�ون الطرقات ويحملون
عصيًّا وصر ًّة؟!”

ميثاق الكريم الركابي
يشيخ الحمام ببلد الظالم
حكاية مليحة أليمة
(إسمها العراق)
احداثها حروب ودماء
ولصوص أتقياء
قالوا لنا إنهم لله أبناء
سيحولون هذا الخراب
إلى جنائن و انهار
وسيدفعون عنا كل بالء
قالوا حتى الشمس
نحولها إلى فيء وظالل
وصدقنا...حكاية العراق !!
وحكاية الهدوء و األمان
ومرحت أحالمنا بأراجيح الكالم
وصرنا مثل عصفور سجين
يغرد بالحرية للغد العليل
وإن حكامنا اصحاب فكر و دين
يقرو أعين األمهات
يداووا كل جراحات النخيل
وعلقم الماضي وحصار التسعين
سيثمر الزيتون وربما التين!!
وصحونا بألم وانكسار
من هذا الزيف والغش اللعين
وحذفنا من ايامنا االعياد
واكتفينا بالمآتم
وتحسرنا على زمن األجداد
فالفقر صار اليوم هويتنا
صار هو السيد هو الجالد
وركنا على الرف العتيق
حكاية العراق
لنقرأ حكاية الحكام
اللصوص ..أبناء الله ..األتقياء
غدروا الشعب اهدونا صوت المفخخات
وكل الوعود تخضبت بالدماء
فصوت فيروز لم يعد يغني للصباحات
ألنه يخشى أصوات الرصاص
يخجل من أنين الثكالى
يتوارى من صرخات السبايا
وذبح األبرياء
فهذا ما تبقى من صفقة باعها الدخالء
يقال إن اسمها.....العراق

يف «سرية الياقوت» ..البيومي عوض يكتب سرية احلياة
قراءة  :أشرف قاسم  /مصر
ال ش�ك أن التص�وف واالنفت�اح عل�ى
الكش�وفات الروحية هو أح�د أهم ركائز
ومالم�ح القصي�دة الحديث�ة  ،وذل�ك من
خلال توظيف تل�ك األبع�اد الصوفية في
ً
معبأة
التجربة الش�عرية العربي�ة فنراها
بروح الرجاء واألمل والحلم .
تتش�ابه س�ياقات التجرب�ة الصوفي�ة
بمخزونه�ا الروح�ي إل�ى ح�د كبي�ر مع
سياقات التجربة الشعرية للشاعر المبدع
البيومي محمد ع�وض  ،وذلك منذ ديوان
األول “ س�واحل هارب�ة “ وص�والً إل�ى
ديوان�ه الجديد ال�ذي بين أيدينا “ س�يرة
الياق�وت “ والذي يؤك�د للمتلقي مقدرته
التش�كيلية وقدرت�ه عل�ى كتاب�ة نص ال
يشبه أحدا ً سواه .
تتكام�ل عناص�ر التجرب�ة الش�عرية في
الديوان الذي نحن بصدده من لغة ومجاز
وإيقاع وصورة شعرية وتشكيلية تحمل
الكثير من الجدة والطرافة .
يقس�م الش�اعر ديوانه إلى مقاطع تصل
إلى  124مقطعا ً مرقما ً  ،كل مقطع أربعة
أبيات كلها من مجزوء الوافر .
تق�وم تجرب�ة البيوم�ي عوض ف�ي هذا
الدي�وان عل�ى التكام�ل والتواص�ل م�ع
التراث العربي  /صوفيا ً و شعريا ً  /وعلى
التداخل مع صور هذا الموروث الدالة على
التواصل مع هذا اإلرث دون قطيعة :
وتقرصني :
ْ
مجنون
أيا
َ
ْ
والمضنون
أذعت الس َّر
ألم آخذ
عليك العه َد

ْ
الزيتون ؟
تحت مظلة
ْ
تحلف
ألم
بأنك لن تبوحَ
وإن َ
ش َ
ْ
ْ
حنين ؟
واك
ألم يشه ْد
َ
عليك الفج ُر
َّ
َ
َ
ْ
يوم توَله المكنون ؟! ص 25
ولع�ل ه�ذا المقط�ع يتماس مع مأس�اة
الحالج الذي ُق َ
تل حين أذاع الس َّر الذي بينه
َ
فراح ضحية إذاع ِته لهذا الس�ر
وبين الله ،
النوراني المقدس .
ن�رى البيوم�ي عوض ف�ي ه�ذا الديوان
مش�غوالً بالفك�رة واللغ�ة والص�ورة
الشعرية طوال الوقت  ،يريد أن يصنع نصا ً
جدي�دا ً فارقا ً  ،يهت�م بالتفاصيل المكثفة
والبن�اء الفني للنص  ،ربما نتيجة افتتانه
بالن�ص الصوفي ف�ي صيغت�ه المنفتحة
عل�ى الروح ب�كل ما يكتنفها م�ن العذاب
والنشوة  ،ولكن بثيمات خاصة به :
ُ
رمال النار
تغشاني
ُ
الريح آذاني
وعزف
ِ
سماء في الحيا ِد
وخمرة تذوي
وألواني
على رجفاتها
تعفو
دان
مخرج
من
وما
ٍ ِ
سوى
أني أرى صوتا ً
يفوح اآلن نوراني ! ص 23
نجد أيضا ً في نص�وص الديوان تلك اللغة
الح�رة الطليقة التي يحرص الش�اعر كل
الح�رص عل�ى أن تك�ون ذات جمال فني

وتأثي�ر ش�عري متقد  ،تعبر عن ش�عوره
العمي�ق تج�اه ه�ذا الوج�د الذي يس�كن
روحه :
إلى شفتيكِ
تعتذ ُر
سما ُء الل ِه والقم ُر
لقد َّ
شطت
بي الصحرا ُء
ُ
َ
ُ
بي الجز ُر
وانداحت َ
ُ
رابطت
فما
التفاح
في
ِ
ُ
والفيروز ينحس ُر
ُ
أصغيت
وما
للياقوت
ِ
حين تن َّز َل المط ُر ! ص 20

ال شك أن تجربة البيومي عوض الشعرية
الممت�دة والت�ي اصطبغ�ت من�ذ بدايتها
بالطاب�ع الصوفي هي ماجعلت الش�اعر
دائم�ا ً في حال�ة بحث دؤوب ع�ن الجديد
الذي يقدمه ليضيف إلى تلك التجربة لكي
ال يكون جدي ُده مجرد إضافة شكلية فقط
 ،ل�ذا نراه يزاوج في ديوان�ه بين الصورة
الش�عرية البسيطة والصورة المركبة في
تواتر ملفت :
مواسم شتلة الرؤيا
مواسم
روحها حنطةْ
تعالي نفتح األيا َم فيها
ْ
الغبطة
نصطفي
تعالي َ
فات ده ٌر

ْ
ما ر َ
قطة
َججْ نا البح َر يا
عما ُء السر
ٌ
مصطفق
ْ
النون في النقطة ! ص 91
وس ُّر
ِ
كم�ا أن العش�ق هنا في ه�ذا الديوان هو
الموض�وع الرئي�س ال�ذي تنطل�ق من�ه
س�ياقات مختلفة م�ن جمالي�ات الحياة
ومفردات الوج�ود التي تتحاور معه ُ
ذات
الش�اعر التواقة إلى الجم�ال والحب الذي
هو في نظ�ره طريق الخالص الوحيد من
هذا القل�ق واأللم الوج�ودي الذي يجتاح
حياة اإلنسان :
صباح الخير
يا ليلى
ُّ
والس َّك ْر
صباح الزيتِ

النعناع
حدائق
صباح
ِ
ِ
في عينيكِ
والمزه ْر
ً
جوى
أجا َءكِ من
نبأٌ
َ
ُ
العرش يا َمر َْم ْر ؟
يه ُّز
أنا
يا َ
بنت ع ِّمي
انتظار الموع ِد األشق ْر ص 84
في
ِ
ولع�ل الواقع الص�ادم الذي تحي�اه روح
ً
مفعمة بالش�جن
الش�اعر هو م�ا جعلها
والتس�اؤل الدائم عن ج�دوى الحياة دون
عش�ق يخفف عنها ما تعاني�ه من وحد ٍة
ٍ
وضغوط هائلة تحاصر أحال َم تلك
وخوا ٍء
ٍ
الروح :
جرح الما ِء
لِ
ِ
ُ
التراب
يعتذ ُر
ُ
ْ
األشواك
وتخجل
وليس يعيبنا
أنا نري ُد
وتمنع األسالكْ
ْ
اعتنقت
إذا
ُ
أصابعنا
ُ
ْ
األفالك
فيوضنا
فغيض
ِ
ونعج ُز
في احتمال الضو ِء
ْ
ْ
إدراك ! ص 82
لكن عج ُزنا
وف�ي النهاي�ة ال بد أن نق�رر أن الصوفية
والتص�وف ف�ي تجرب�ة البيوم�ي عوض
ُ
يزين به َّ
نص�ه  ،بل
به�رج
ليس�ت مج�رد
ٍ
ُ
ِّ
النص  ،تلك الصوفية التي يصل
روح
ه�ي
الش�اعر من خاللها إلى جوه�ر الوجود ،
أس�اس م�ن المحبة
ليتح�او َر مع�ه على
ٍ
والتسامح .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /634/ب2017/2
التاريخ 2018/1/4/
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليهم /حسني هادي بجاي واحمد
هادي بجاي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا امل�ؤرخ
 2017/12/11يف الدع�وى البدائي�ة املرقمة
/634ب 2017/2قىض بابطال قيد التسجيل
الخ�اص بانتق�ال س�هامكم بانتقال س�هام
املدع�ى علي�ه االول اىل املدع�ى علي�ه الثان�ي
حسين ه�ادي بج�اي يف القي�د املرق�م /53
ب 2014/1مجل�د  224وجع�ل القي�د االخري
/44ب 2015/1مجل�د  234ثاب�ت الحك�م
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب كت�اب
املجل�س املحيل لقض�اء الكوف�ة املرقم  14يف
 2018/1/3وكتاب معلوم�ات النجف املرقم
 52يف 2018/1/3وكت�اب املرك�ز التموين�ي
يف النج�ف املرق�م ب 13م 20يف 2018/1/3
واش�عار مختار قضاء الكوفة املختار مهدي
صب�ار النعمان�ي وامل�ؤرخ يف 2018/1/2
واملتضم�ن ارتح�ال املدع�ى عليه�م اىل جهة
مجهول�ة فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتني بقرار الحك�م الغيابي ولك
ح�ق االعتراض واالس�تئناف والتمييز خالل
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار
الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الك�رخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية
العدد 2018/38 :
التاريخ 2018/1/3
اعالن
تعلن هذه املحكمة ع�ن فقدان املدعو محمد
احم�د عب�د ال�ذي خ�رج م�ن داره بتاري�خ
 2010/10/15ول�م يع�د لح�د نشر االعالن
فعىل من تتوف�ر لديه معلوم�ات عن املفقود
مراجعة ه�ذه املحكمة خالل ثالث�ة ايام من
تاريخ النرش وبعكسه فانه املحكمة ستستمر
باإلجراءات القانونية وفق االصول
القايض
ميالد عبد علوان
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة 2017/279 /
التاريخ 2018/1/8/
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ املعقل العقار تسلس�ل
 1016/2084الواق�ع يف البصرة دور النفط
العائ�د للمدين قيص جميل م�رزوك املحجوز
لقاء طلب الدائن مش�اري راه�ي عواد البالغ
 300,000,000ثالثمائ�ة ملي�ون دينار فعىل
الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل
م�دة ثالثني يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :ش�مال 2015/ 2084
غرب  1018/2084رشق 1014/ 2084
 2ـ جنسه ونوعه  :مساحة 250م2
 3ـ حدوده واوصافه  :دار مع املشيدات
 4ـ مش�تمالته  :طاب�ق مطبخ 3×4م +غرف
350× 1,75م ،هول ,4,15 ×4غرفة استقبال
+ 3,85×6مخ�زن +م�وزع  + 4,50×5غرفة
6×4م+منور 4×2م  ،تواليت 1,25×1,25م +
حمام  2×3,25م +س�لم خشب لسياج يؤدي
اىل الطاب�ق االول يتأل�ف م�ن م�وزع +غرفة
5×6م +غرف�ة 2,50×3م  +غرف�ة  4×3م ،
غرف�ة 3×6م  +غرفة 5×6م  +حمام وس�لم
خشب اىل سطح من الشتايكر
وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي
العدد 401 :
التاريخ 2018/1/7
السجل 3/
اىل السيد  /عماد الياس ججي يسكن البرصة
ـ الربيهة ز ( )70د ()15
بناءا على االن�ذار املرق�م ( )22945واملؤرخ
 2017/10/8واملوج�ه اليكم من قبل الس�يد
وزي�ر الثقاف�ة اضاف�ة لوظيفت�ه /وكيل�ه
الحقوق�ي (محم�د عب�د الكري�م هني�دي)
واملتضمن مطالبتكم بدف�ع بدالت االيجارات
الخاص�ة باملح�ل املرق�م ( )21واملش�يد عىل
القطع�ة املرقم�ة  36/32الك�زارة والبالغة
( )255,000مائتان وخمس�ة وخمسون الف
دين�ار ش�هريا للفترة م�ن  2016/12/1اىل
 2017/7/31وحي�ث ان�ك مرتح�ل اىل جهة
مجهول�ة كم�ا ورد بشرح املبل�غ القضائي
وتأيي�د املجل�س البل�دي ملحل�ة ح�ي الزهور
امل�ؤرخ  2017/10/9ل�ذا تق�رر تبليغ�ك
بواس�طة الصحف املحلي�ة اس�تنادا لقانون
التبليغات القضائية
الكاتب العدل
قيص خميس
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء على الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ
 2017/11/1لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل
 74محل�ة الصدراني�ة بأس�م احمد اس�ماعيل
لفت�ه مج�ددا باعتب�اره حائزا له بصف�ة املالك
للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل
العق�اري رق�م ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن
هذا الطل�ب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من
بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما
اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك
الحض�ور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
عيل فيصل مطرش
مدير دائرة التسجيل العقاري يف بلد

اعالن
رقم االخطار
2015/606
م�ن /محكمة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب (الرشطي عباس عبد الساده
عب�ل) املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظة
البرصة ملا كنت متهما وفق املادة  5/من ق.ع.د
رقم  14لس�نة  2008لغيابك عن مقر عملك من
تاريخ 2014/9/3
ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجهول
اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام
محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة
خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا
االعلان يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة
املوجهه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري
املنقولة ويطلب م�ن املوظفني العموميني القاء
القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب
س�لطة حكومية والزام االهليين الذين يعلمون
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا
للم�ادة  / 69اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017 / 846 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املدان الغائب  :الرشطي حس�ن رسام
عبد الحمزة امني
 3ـ رقم الدعوى 846 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/8/10 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/10/4 /
 6ـ امل�ادة القانوني�ة ( )5م�ن ق.ع.د رق�م 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالصة الحكم  :حكمت محكمة قوى االمن
الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة على امل�دان
الغائب ( الرشطي حس�ن رس�ام عب�د الحمزة
امين) بالحبس الش�ديد ملدة (خمس س�نوات)
وفق احكام املادة  5من ق ـ ع ـد رقم  14لسنة
 2008املعدل وبداللة امل�واد /61اوال و /69اوال
م�ن ق ـ ع ـ د رقم  17لس�نة  2008لغيابه من
تاريخ  2014/8/10ولحد االن
 8ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
استنادا الحكام املادة ( /38ثانيا) من ق ـ ع ـ د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 9ـ اعطاء املوظفين العموميني صالحية القاء
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا
من قـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابع�ا من ق ـ أ ـ د
رقم  17لسنة 2008
 11ـ حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة /60سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008قابلا لالعرتاض اس�تنادا الحكام
امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم
بتاريخ 2017/10/4
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد
التاريخ 2017 / 12/3 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املدان الغائب  :الرشطي املطرود احمد
رحيم حمدان جبار
 3ـ رقم الدعوى 2017/1146 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/2/8 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/12/7 /
 6ـ امل�ادة القانوني�ة ( )5م�ن ق.ع.د رق�م 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالصة الحكم  :حكمت محكمة قوى االمن
الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة على املته�م
الغائب ( الرشطي املط�رود احمد رحيم حمدان
جبار) بالحبس الش�ديد ملدة (خمس س�نوات)
وفق احكام املادة  5من ق ـ ع ـد رقم  14لسنة
 2008املعدل وبداللة امل�واد /61اوال و /69اوال
م�ن ق ـ ع ـ د رقم  17لس�نة  2008لغيابه من
تاري�خ  2015/2/8ولغاي�ة طرده من الخدمة
بتاري�خ  2017/2/27بموج�ب االم�ر االداري
الص�ادر م�ن مديري�ة ادارة امل�وارد البرشية /
التقاعد املرقم  18328يف 2017/2/ 27
 8ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
استنادا الحكام املادة ( /38ثانيا) من ق ـ ع ـ د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 9ـ اعطاء املوظفين العموميني صالحية القاء
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا
من قـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابع�ا من ق ـ أ ـ د
رقم  17لسنة 2008
 11ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب
(جبار عاتي جبر) البالغة ( )25,000خمس�ة
وعشرون ال�ف دين�ار عراق�ي ترصف ل�ه من
خزين�ة الدول�ة بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعية
 12ـ قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة /60سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008قابلا لالعرتاض اس�تنادا الحكام
امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم
بتاريخ 2017/12/7
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

اعالنات
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء على الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ
 2017/12/26لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل
 55محل�ة الس�وق بأس�م ناظم عم�ران عيىس
مج�ددا باعتب�اره حائزا له بصف�ة املالك للمدة
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل
العق�اري رق�م ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن
هذا الطل�ب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من
بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما
اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك
الحض�ور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
عيل فيصل مطرش
مدير دائرة التسجيل العقاري يف بلد
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 1159:
التاريخ 2017/12/7 :
تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي االوىل
املنطقة الخامسة يف يوم 2017/12/7
برئاس�ة اللواء الحقوقي عمران جس�ام محمد
وعضوي�ة كل من العمي�د الحقوقي جربعتيوي
معل�ه والعقي�د الحقوق�ي عادل مطشر جلود
واص�درت حكمها االت�ي بعد التدقي�ق واملداولة
باسم الشعب عىل املتهم :
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املشتكي  :الحق العام
 3ـ اس�م امل�دان  :الرشطي املط�رود فالح عبيد
هليل
 4ـ القضية املرقمة 2017/1159 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/12/7 :
 6ـ امل�ادة القانوني�ة  :امل�ادة  /34ق  .ع .د 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالصة الحكم  :عدم شموله بقانون العفو
العام رقم  27لس�نة  2016لع�دم قيامه باعادة
ما بذمته وعدم دفع مبلغ التضمني
 8ـ الحب�س الش�ديد ملدة (ثالث س�نوات) وفق
اح�كام امل�ادة  /34اوال م�ن ق ع د رق�م 14
لس�نة  2008املع�دل لفقدانه املس�دس املرقم(
)x49910zن�وع برت�ا والذي بذمت�ه وملحقاته
وتضمينه مبلغ مقداره ( )5,036,000خمس�ة
ماليين وس�تة وثالث�ون ال�ف دينار ع�ن قيمة
املس�دس وملحقاته اس�تنادا للفق�رة ثانيا من
امل�ادة  /34م�ن ق  .ع .د رقم  14لس�نة 2008
املعدل عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية
 9ـ ط�رده من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة
( /38ثانيا) من ق ـ ع ـ د رقم  14لس�نة 2008
املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
 10ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا
من قـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه
اس�تنادا للم�ادة  /69ثالث�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لسنة 2008
 12ـ مص�ادرة اموال�ه املنقول�ة وغير املنقولة
عمال باملادة /69رابعا من ق.ا.د رقم  17لس�نة
2008
 13ـ تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله
 14ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب
(جبار عاتي) مبلغ مقداره (خمس�ة وعرشون
الف دين�ار) ترصف ل�ه من خزين�ة الدولة عند
اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�اردا باتف�اق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة  /60سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008قابلا لالعتراض والتمييز وافهم
علنا بتاريخ 2017/12/7
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017 / 1118 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م امل�دان الغائب  :الرشطي حيدر س�عد
لفته عطية
 3ـ رقم الدعوى 2017/8111 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/7/27 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/12/6 /
 6ـ امل�ادة القانوني�ة ( )5م�ن ق.ع.د رق�م 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالصة الحكم  :حكمت محكمة قوى االمن
الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة على امل�دان
الغائ�ب ( الرشط�ي حيدر س�عد لفت�ه عطية)
بالحب�س الش�ديد مل�دة (خمس س�نوات) وفق
اح�كام امل�ادة  5م�ن ق ـ ع ـ�د رقم  14لس�نة
 2008املع�دل وبدالل�ة امل�واد /61اوال و /69
اوال من ق ـ ع ـ د رقم  17لس�نة  2008لغيابه
من تاري�خ  2014/7/27ولغاية 2017/2/27
كونه مطرود من الخدمة حس�ب ما جاء باالمر
االداري الصادر من املديرية العامة الدارة املوارد
البرشية املرقم  18328يف 2017/2/27
 8ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
استنادا الحكام املادة ( /38ثانيا) من ق ـ ع ـ د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 9ـ اعطاء املوظفين العموميني صالحية القاء
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا
من قـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابع�ا من ق ـ أ ـ د
رقم  17لسنة 2008
 11ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب
جب�ار عاتي جبر البالغ�ة ( )25,000خمس�ة
وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة
الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
 12ـ حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة /60سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008قابلا لالعرتاض اس�تنادا الحكام
امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم
بتاريخ 2017/12/6
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

www.almustakbalpaper.net

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017 / 849 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م امل�دان الغائ�ب  :الرشطي عيل س�تار
مهدي لفته
 3ـ رقم الدعوى 849 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/4/9 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/10/4 /
 6ـ امل�ادة القانوني�ة ( )5م�ن ق.ع.د رق�م 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحك�م  :حكم�ت محكم�ة ق�وى
االم�ن الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة على
املدان الغائب ( الرشطي عيل ستار مهدي لفته)
بالحب�س الش�ديد مل�دة (خمس س�نوات) وفق
اح�كام امل�ادة  5م�ن ق ـ ع ـ�د رقم  14لس�نة
 2008املعدل وبداللة امل�واد /61اوال و /69اوال
م�ن ق ـ ع ـ د رقم  17لس�نة  2008لغيابه من
تاريخ  2015/4/9ولحد االن
 8ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
استنادا الحكام املادة ( /38ثانيا) من ق ـ ع ـ د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 9ـ اعطاء املوظفين العموميني صالحية القاء
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا
من قـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابع�ا من ق ـ أ ـ د
رقم  17لسنة 2008
 11ـ حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة /60سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008قابلا لالعرتاض اس�تنادا الحكام
امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم
بتاريخ 2017/10/4
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
اعالن
اىل املتهمني الهاربني املذكورة اسمائهم يف الجدول
ادناه ملا كنتم متهمون وف�ق املواد املؤرشة ازاء
اس�مائكم ادناه وبما ان محل اقامتكم مجهوال
اقتضى تبليغكم بواس�طة هذا االعلان عىل ان
تحرضوا امام املحكمة خلال مدة ثالثون يوما
اعتب�ارا من تاري�خ تعليق هذا االعلان يف محل
اقامتك�م وتجيبون عن التهم�ة املوجهه ضدكم
وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم
غيابي�ا وتحجز اموالكم املنقول�ة وغري املنقولة
ويحكم باسقاطكم من الحقوق املدنية ويطلب
من املوظفين العموميني الق�اء القبض عليكم
اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل اقرب سلطة والزام
االهليين الذي�ن يعلمون بمح�ل اقامتكم اخبار
الس�لطات عنك�م وفقا للم�ادة  69م�ن قانون
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
ت
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017 / 854 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م امل�دان الغائب  :الرشطي حسين عبد
عيل حسني
 3ـ رقم الدعوى 854 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/8/11 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/10/4 /
 6ـ امل�ادة القانوني�ة ( )5م�ن ق.ع.د رق�م 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالصة الحكم  :حكمت محكمة قوى االمن
الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة على امل�دان
الغائ�ب ( الرشط�ي حسين عبد عيل حسين)
بالحب�س الش�ديد مل�دة (خمس س�نوات) وفق
اح�كام امل�ادة  5م�ن ق ـ ع ـ�د رقم  14لس�نة
 2008املعدل وبداللة امل�واد /61اوال و /69اوال
م�ن ق ـ ع ـ د رقم  17لس�نة  2008لغيابه من
تاريخ  2014/8/11ولحد االن
 8ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
استنادا الحكام املادة ( /38ثانيا) من ق ـ ع ـ د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 9ـ اعطاء املوظفين العموميني صالحية القاء
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا
من قـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابع�ا من ق ـ أ ـ د
رقم  17لسنة 2008
 11ـ حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة /60سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008قابلا لالعرتاض اس�تنادا الحكام
امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم
بتاريخ 2017/10/4
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/8 :
اعالن مفقود
اىل املفقود  //ملك حسني سلمان
بتاري�خ  2007/4/5قدم�ت (والدت�ك )
املدعوه ( منعوته عبد الله منكوس) تطلب
فيه�ا نصبه�ا قيم�ة عليك لكون�ك خرجت
بتاري�خ  2007/4/5ولم تع�د لحد االن لذا
تق�رر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب
(منعوت�ه عبد الل�ه منكوس) قيم�ة عليك
الدارة شؤونك
القايض
عيل عبد الكريم خريبط
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاريخ  2017/11/1لتسجيل تمام العقار
تسلس�ل  89محلة الصدرانية بأس�م ثامر
منعم عيل مجددا باعتباره حائزا له بصفة
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق احكام
قان�ون التس�جيل العقاري رقم  43لس�نة
 1971قررن�ا اعلان ه�ذا الطل�ب فعىل كل
م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة
على هذا العقار تقديم م�ا لديه من بيانات
اىل ه�ذه الدائ�رة خلال مدة ثالثين يوما
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا
الغرض
عيل فيصل مطرش
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/24 :
اعالن مفقود
اىل املفقود  //مصعب حبيب محمد
بتاري�خ  2017/12/24قدم�ت (زوجت�ك
) املدعوه ( نور حسين عب�د ) تطلب فيها
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ
 2013/7/1ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم
الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب ( نور
حسني عبد ) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017 / 851 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االمن
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م امل�دان الغائب  :الرشطي حسين
ياسني عيل طاهر
 3ـ رقم الدعوى 851 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/8/24 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/10/4 /
 6ـ املادة القانونية ( )5من ق.ع.د رقم 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحكم  :حكمت محكمة قوى
االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة عىل
امل�دان الغائ�ب ( الرشطي حسين ياسين
علي طاهر) بالحبس الش�ديد ملدة (خمس
س�نوات) وفق اح�كام املادة  5م�ن ق ـ ع
ـ�د رق�م  14لس�نة  2008املع�دل وبداللة
امل�واد /61اوال و /69اوال م�ن ق ـ ع ـ د
رق�م  17لس�نة  2008لغياب�ه م�ن تاريخ
 2014/8/24ولحد االن
 8ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن
الداخيل اس�تنادا الحكام املادة ( /38ثانيا)
م�ن ق ـ ع ـ د رقم  14لس�نة  2008املعدل
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة
امل�ادة /89اوال م�ن ق.ا.د رق�م  17لس�نة
2008
 9ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحية
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم
الص�ادر بحقه وال�زام املواطنين باالخبار
ع�ن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة
/69ثانيا وثالثا من قـ أ ـ د رقم  17لس�نة
2008
 10ـ حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابعا من ق ـ أ
ـ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء
اس�تنادا الح�كام امل�ادة /60سادس�ا من
ق.ا.د رقم  17لسنة  2008قابال لالعرتاض
اس�تنادا الحكام امل�ادة /71اوال وثانيا من
نفس القانون وافهم بتاريخ 2017/10/4
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017 / 1244 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املدان الغائب  :الرشطي يوسف كاظم
فليح
 3ـ رقم الدعوى 2017/1244 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2006/12/7 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/12/20 /
 6ـ املادة القانوني�ة ( )32من ق.ع.د رقم 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحك�م  :حكم�ت محكم�ة قوى
االم�ن الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة عىل
املدان الغائب ( الرشطي يوس�ف كاظم فليح)
بالسجن ملدة (سبع سنوات) وفق احكام املادة
/ 32اوالم�ن ق ـ ع ـ�د رقم  14لس�نة 2008
املعدل الختالسه املس�دس الحكومي املرقم ((
 x48139zنوع برتا بتاريخ 2006/12/7
 8ـ تضمينه مبلغ مقداره ( )7,55,000سبعة
ماليني وخمسة وخمسون الف دينار عن قيمة
املس�دس املوصوف اعاله التي اختلسها املتهم
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة  32من ق.ع.د
عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية
 9ـ اعتب�ار جريمت�ه اعلاه مخل�ه بالرشق
استنادا للمادة /21أ ـ  6من ق  .ع
 10ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل
اس�تنادا الحكام امل�ادة ( /38ثانيا) من ق ـ ع
ـ د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعي�ة بداللة املادة /89اوال
من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 11ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة
الق�اء القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم
الصادر بحق�ه والزام املواطنين باالخبار عن
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا
وثالثا من قـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 12ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقولة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابعا من ق ـ أ ـ د
رقم  17لسنة 2008
 13ـ تعميم اوصاف املسدس املفقود اعاله
 -14تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب
(حسين عبد االمري جابر ) البالغة ()25,000
خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له
من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
 15ـ قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الحكام املادة /60سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام
املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم
بتاريخ 2017/12/20
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة
وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي
العدد 400 :
التاريخ 2018/1/8 :
السجل 2/
اعالن
اىل السيد /عماد الياس ججي /يسكن البرصة
ـ الربيهة ز ( )70د ( )15بناءا عىل االنذار املرقم
( )22946واملؤرخ  2017/10/8واملوجه اليكم
من قبل الس�يد وزير الثقافة اضافة لوظيفته
وكيل�ه الحقوقي محم�د عبد الكري�م هنيدي
واملتضم�ن مطالبتكم بدفع ب�دالت االيجارات
الخاصة باملحل املرقم  15واملشيد عىل القطعة
املرقم�ة  36/32الك�زارة والبالغ�ة 255,000
مائتان وخمسة وخمس�ون الف دينار شهريا
للفترة م�ن  2016/12/1اىل 2017/7/31
وحيث انك مرتحل اىل جه�ة مجهولة كما ورد
بشرح املبلغ القضائي وتايي�د املجلس البلدي
ملحلة ح�ي الزه�ور امل�ؤرخ  2017/10/9لذا
تقرر تبليغك بواسطة الصحف املحلية استنادا
لقانون التبليغات القضائية
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم 132 :
التاريخ 2018/1/9
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ
 2018/1/3لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل
 2277محلة الجمهورية باسم  /مديرية بلدية
الزبير مجددا باعتبار حائ�زا له بصفة اماللك
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل
العقاري رقم ( )43لس�نة  1971املعدل قررنا
اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود
عالق�ة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم
ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة
ثالثين يوما من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا
الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
مجلس القضاء االعىل
محكمة األحوال الشخصية البرصة
العدد / 5253 :ش2017/
/5252ش2017/
التاريخ 2018/1/9 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /سالم خريبط حمود
اقام�ت املدعي�ة دعاء س�الم ياسين الدعوى
املرقم�ة /5253ش 2017/ض�دك تطلب فيها
الحك�م بتايي�د الحضان�ة والدع�وى املرقم�ة
/5252ش 2017/تفري�ق للهجر تطلب فيها
التفري�ق للهجر وقد لوحظ م�ن الرشح الوارد
من املجلس البلدي لقض�اء القرنة انك مرتحل
اىل جه�ة مجهول�ة وغير معلومة فق�د تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتين يوميتني بالحضور
امام هذه املحكمة صب�اح يوم 2018/1/17
وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
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مهاجم الكاظمية زياد خلف :جائزة الهداف طموح أي العب واألهم لدي نجاح فريقنا بالدوري
حاوره /أحمد عبدالكريم حميد
التق�ت صحيف�ة (املُس�تقبل العراق�ي)
بمُ هاجم فريق نادي “الكاظمية” ُ
بكرَة القدم
زي�اد خلف ال�ذي تح ّدث لنا عن إس�تعدادات
«أبناء مدينة الجوادين» لدوري الدرجة األوّىل
وَعن مسريته وَمواضيع أُخرى تطالعونها يف
السطور االتية.
* كيف تص�ف لنا إس�تعدادات فريقكم
لدوري الدرجة األوّىل؟
 إس�تعداداتنا جيّ�دة وَيمتل�ك فريقن�االعبين جيّدي�ن وَالجه�از الفني بمُ س�توى
ِ
ع�ال بقي�ادة املُ�درب عب�اس عبدالحسين
وَيس�اعده عمر االجودي وَمُ �درب الحُ راس
ماجد مك�ي ،وَتأثرن�ا بوفاة مُ �درب اللياقة
البدنية عيل داود كثريا ً ال سيما انه عمل ُ
بك ّل
ما يمتلكه مِ �ن أجل تطوير إمكاناتنا وَندعو
الله ان يغفر له وَان يس�كنه يف جناته .وَلعب
الفريق مُ باريات أمام أندية“ :الدفاع املدني”،
“ال�زوراء”“ ،الحري�ة”“ ،التاج�ي”“ ،ري�ف
الجن�وب”“ ،آلي�ات الرشط�ة”“ ،الصليخ”،
“بغ�داد”“ ،الكف�ل”“ ،الصناع�ة” وَمُ نتخب
بغداد .وَق ّدمنا اداء رائعا ً وَاس�تفدنا مِ ن هذه
املُباريات.
ىَ
ُ
َ
* َه�ل “الكاظمية” قادر عل املنافس�ة
ضمن املجموعة الرابعة؟
 نح�ن عازم�ون َعَل�ىَ تحقي�ق النتائجااليجابي�ة وَهدفن�ا وَتركيزن�ا ينص�ب َعَل�ىَ
َالعبونا يمتلكون
التأهل للمرحل�ة املُقبل�ة و ِ
طموح�ا ً ال مح�دود يف هذا ال�دوري .وَيجب
ان يعود فريق «مدين�ة أبناء الجوادين» (ع)
إىل ال�دوري املُمت�از .برصاح�ة ،املجموع�ة
صعبة َع ىَل “الكاظمية” و ََع ىَل الفرق األخرى
املُش�اركة األخ�رى“ :الك�رخ” ،الخط�وط،

عازمون عىل التأهل وجمموعتنا األصعب

“املصلحة”“ ،التاجي”“ ،اإلسكان” وَ“شباب
العدل” ،لكن مَ ن يريد التأهل إىل املُمتاز عليه
ان يحقق الفوز يف ُك ّل مُ َبارَاة.
* كي�ف كان انطباعك وَأن�ت تلعب أمام
“الزوراء” وَ“بغداد”؟
العبني َع ىَل
 “الزوراء” ناد عريق وَيمتلك ِمُ س�توى عال وَحاليا ً ُه َو مُ تصدر الدوري .يف
الش�وط األوّل قدمن�ا اداء مُ ميز وَاس�تطعنا
التعا ُدل مِ ن ُدون أهداف ،وَيف الش�وط الثاني

إمكانات وَخربة «النوارس»
حققت الفوز ( ،)0:2طموح ّ
العب اللعب
أي ِ
العبني كب�ار أمثال :حي�در عبداألمري،
أم�ام ِ
حي�در صب�اح ،محمد عبدالزهرة ،الس�وري
نديم صب�اغ وَغريهم .نادي “بغ�داد” ال ّ
يقل
ش�أنا ً عن األندية األخرى التي تلعب باملُمتاز
العبوه لياقة
فريق متمرس وَممي�ز وَيمتلك ِ
بدني�ة عالي�ة وَمِ ن املنط�ق الخس�ارة أمام
«أسود العاصمة» (.)0:3

* كي�ف تص�ف مسيرتك م�ع ن�ادي
“الفهد”؟
 ّمثلت «فهد األنب�ار» يف املرحلة الثانية
مِ ن تصفيات دوري األوّىل التي أقيمت ببغداد
ضمن املجموعة“ :األنب�ار”“ ،العلم”“ ،بلد”
وَ“قزانية” وَلم نس�تطع التأه�ل إىل املرحلة
الثالثة بع�د ان اضعنا نق�اط املُ َباراتني أمام
“قزاني�ة” ( )4:2وَ“األنبار” ( )3:2وَحصدنا
أربع نقاط مِ ن “العلم” وَ“بلد”.

كرار عبد ..العب واعد
المستقبل العراقي  /خاص
كرار عبد هو احد الالعبين الناش�ئين ممن
يتوقع لهم مس�تقبال في عال�م الكرة وهو
م�ن موالي�د  1997ولتس�ليط الضوء على
ه�ذه الموهب�ة الكروي�ة التقين�اه في هذا
اللقاء السريع:
كرار عبد من اين بدات؟
كانت انطالقتي الكروية من مدرس�ة عمو
باب�ا حي�ث تعلم�ت الكثي�ر م�ن المهارات
الفردية في هذه المدرسة الكروية ثم لعبت
في ناش�ئة نادي الصناعة باشراف المدرب

حسين عبود لموسمين كرويين
وبعد ذلك لمن لعبت من االندية؟
لعب�ت ف�ي ن�ادي الطلب�ة لموس�م واحد
باش�راف المدرب احمد جمع�ه ثم انتقلت
الى نادي المش�اهدة درجة اولى باش�راف
المدرب صباح يعقوب
ماذا تتمنى االن ؟
اتمنى تمثيل المنتخب الوطني
العراقي وه�ي رغبتي التي
اطمح الى الوص�ول اليها
واعتق�د انه�ا رغب�ة كل
العب كرة قدم.

وزارة الشباب حتدد أهدافها ومشاريعها يف 2018
بغداد /المستقبل العراقي
حددت وزارة الش�باب والرياضة األهداف والمش�اريع المخطط
لها لعام .2018
وذك�ر بيان للوزارة تلقته “المس�تقبل العراقي” ،ان “هيئة الرأي
عقدت اجتماعها برئاس�ة وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين
عبطان”.
وقال عبطان ان “االهداف التي حددتها الوزارة لعام  ٢١٠٨تتركز
عل�ى تضييف بطولة رباعية واالس�تمرار بمل�ف رفع الحظر عن
المالع�ب الرياضي�ة كونهما قضية س�يادية ووطنية تس�هم في
تقدم البالد فضال عن السعي الى اكمال جميع المشاريع الرياضية

ألحداث نهضة كبيرة على صعيد المنش�أت
في العراق .
واض�اف ان “م�ن بين االه�داف الب�ارزة التي
تم تحديده�ا مواصلة دع�م االتحادات واالندي�ة الرياضية
واالهتمام برعاية الموهوبين والرياضة النس�وية” مشيرا
ال�ى ان “هناك مش�اريع ش�بابية مهمة ت�م تحديدها للعام
الحال�ي وابرزها االس�تمرار بمش�روع تطبيق وتوس�عته
بأفض�ل صورة من اج�ل توفير قادة حقيقين يس�تطيعون
خدم�ة البلد فضلا عن تش�كيل معهد اعداد القادة للش�أن
الشبابي والرياضي ،كما س�تطلق الوزارة مشروع تواصل
مع الشباب في جميع النواحي”.

مكافأة ضخمة تنتظر سانشيز
يف مانشسرت سيتي
المستقبل العراقي  /وكاالت
تتوال�ى التقاري�ر الصحفي�ة ،الت�ي تؤك�د اقتراب
مانشس�تر سيتي ،من ضم نجم أرسنال ،أليكسيس
سانشيز.
وفي ه�ذا الصدد ،نقل موقع “كالتش�يو ميركاتو”
اإليطال�ي ،عن خبير االنتقاالت ،فابريزيو رومانو،
الي�وم الثالثاء ،أن مانشس�تر س�يتي ق�د توصل
التفاق شفهي ،مع مهاجم الجانرز.
وسيحصل الالعب على مكافأة توقيع ،بقيمة
 35ملي�ون يورو “ 30مليون إس�ترليني”،
في حال انضمامه الصيف المقبل.
لك�ن الس�يتي يأم�ل في ض�م سانش�يز،
ه�ذا الش�هر ،مقاب�ل  20مليون إس�ترليني
ألرسنال.
وفي هذه الحالة ،سيحصل الالعب على مكافأة
توقيع ،في حدود  15مليون إسترليني فقط.
و ُيتوق�ع أن يمتد عقد سانش�يز مع الس�يتي لـ5
أعوام ،براتب سنوي يبلغ  13مليون إسترليني.
وكان يوفنتوس مهتمًا ً
أيضا ،بضم نجم برش�لونة
الس�ابق ،لكن يبدو أنه قد استس�لم لفوز الس�يتي،
في سباق التعاقد الالعب ،حيث ال يستطيع مجاراة
النادي اإلنجليزي ،على المستوى المادي.

* ك�م ع�دد مُ باريات�ك وَأهداف�ك م�ع
“الفهد”؟
 ُلعبت ثالث مُ باريات ودية وَأربع رسمية
وَاحرزت هدفاُ وحيداً .وَكنت ّ
أتمنى لو لعبت
يف املرحلة األوّىل لكنت زدت الحصيلة.
* سجّ لت ستة أهداف يف ثمان مُ باريات،
َهل يف نيتك املُنافسة َع ىَل لقب اله ّداف؟
ُ
 الحم�د لل�ه وَالش�كر ،اس�تطعت انأُس�اعد الفريق بتحقيق النتائج يف املُ َباريات

الودي�ة ،لك�ن يبقى ه�ذا امل�ؤرش التهديفي
ّ
خ�اص ب�ي وَاطم�ح إلح�راز األه�داف يف
املُباري�ات الرس�مية .وَاش�كر زمالئ�ي َع ىَل
صناعة الفرص التهديفية يلَ ،وإن شاء الله،
اس�اعد الفريق يف تحقيق الف�وز يف الدوري.
جائ�زة اله ّداف طم�وح ّ
العب ،لكن األهم
أي ِ
ّ
لدي نجاح الفريق وَاللعب الجماعي.
* م�ا املُ َب�ارَاة األفضل بالنس�بة لك ّ
وأي
هدف تعتز به؟
 مُ َب�ارَاة “الفه�د” وَ“قزاني�ة” ما تزالعالق�ة يف ذهن�ي ،النه�ا ش�هدت أحداث�ا ً
دراماتيكي�ة بع�د ان انهين�ا الش�وط األوّل
بهدفين وَانقلبت النتيجة ألربعة يف الش�وط
الثان�ي .وَه�ديف يف مرم�ى “الكف�ل” مِ �ن
منتصف ملعبهم بالوضع الطائر ُه ّو األجمل
بالنسبة يل.
* س�معنا وج�ود أكث�ر مِ ن ع�رض قبل
توقيعك “للكاظمية” ،صحيح؟
 صحي�ح ،م�ع احرتامي لبقي�ة األنديةاخترت “الكاظمي�ة” ،النه ناد عري�ق وَبرز
أكثر مِ ن نجم عرب هذا النادي .وَاريد ان اقدم
نفيس لألندية البغدادية وَال اخفيكم رسّا ً بعد
املُباري�ات الودي�ة التي لعبته�ا حصلت َع ىَل
عرض مِ ن أحد أندي�ة املُمتاز وَآخر مِ ن األوّىل
و ُ
َالكرَة اآلن يف ملعب إدارة الفريق.
* كيف تكوّنت مسريتك الرياضية؟
 ُبدأت اللعب مع شباب نادي “الجوالن”
تحت قيادة النجم الدويل األسبق خالد محمد
صب�ار و ّ
َمثل�ت “الج�والن” ملُ� ّدة موس�مني
ُ
َلعب�ت معه�م ال�دوري التأهيلي يف األنبار.
و
بعدها لعبن�ا الدوري التأهيلي األخرية أمام
“زاخو” وَ“نف�ط الجنوب” أيضا ً قاد الفريق
خالد صبار وَكان “الجوالن” قريبا ً مِ ن التأهل
للمُ مت�ازّ .
مثل�ت مُ نتخ�ب مُ حافظ�ة األنبار

وَمُ نتخب معهد تقني إدارة وَوصلنا للمُ بارَاة
ال ِنهائية التي اقيمت بملعب الكشافة.
* ما الجوائز التي حصلت عليها؟
الع�ب وَه� ّداف ُبطولة
 جائ�زة أفض�ل ِالجامعات الت�ي اقيمت ببغداد وَحصلت َع ىَل
العب لش�هر ترشي�ن الثان�ي ضمن
أفض�ل ِ
تشكيلة نادي “الكاظمية”.
* مَ �ن املُدربون الذين ارشف�وا َع ىَل زياد
خلف؟
 م�ع “الج�والن” خال�د محم�د صبار،س�عدي عواد .وَم�ع “الفه�د” جمعة جديع
وَمع “الكاظمية” عباس عبدالحسني.
* ما طموحك يف املُستقبل القريب؟
 ارت�داء فانيلة األندي�ة العريقة األربعةوَاكمل مسيرة أخي عص�ام خلف الذي كان
العبا ً مع “الطلبة” ،لكن بسبب األحداث ترك
ِ
ُكرَة القدم .وَالطم�وح األكرب تمثيل مُ نتخب
العراق.
* ما األندية التي تشجّ عها ،محلياً ،عربيا ً
وَعاملياً؟
ً
ً
 محليا “الطلبة” وَعامليا “الريال”.الالعب ال�ذي تتابعه محلياً ،عربيا ً
* مَ ن ِ
وَعاملياً؟
 يونس محمود وَكريستيانو رونالدو.* كيف ترى حظوظ الس�عودية ،مرص،
تونس وَاملغرب بكأس العالم؟
 اتوقع فقط مُ شاركة ُدون مُ نافسة.* وَماذا عن مُ نتخبات قارتنا؟
 اتوقع ب�روز مُ نتخب الياب�ان .وَكورياوإيران وَأستراليا لها رشف الوصول لكأس
العالم.
* مَ �ن ترش�ح لخط�ف كأس موندي�ال
روسيا؟
 -مُ نتخب أملانيا.

اليوم  ..انطالق اجلولة الثامنة من الدوري العراقي
بغداد /المستقبل العراقي
تنطلق اليوم األربعاء ،منافس�ات الجولة
الثامنة من ال�دوري العراقي لكرة القدم،
بإقامة مباراتين على أن ُتستكمل الجولة
يوم�ي الخمي�س ،والجمع�ة ،وتختت�م
السبت.
وق�ال ش�هاب أحم�د ،مدي�ر لجن�ة

المس�ابقات ف�ي تصريح�ات لـ”كورة”:
“تفتت�ح الجول�ة غ� ًدا بإقام�ة مبارات�ي
كربالء مع أمانة بغداد على ملعب كربالء
ب�دون جمه�ور ،والبحري ضد الس�ماوة
على ملعب الزبير بالبصرة”.
وأض�اف “ي�وم الخميس يش�هد إقامة 5
مباريات بين (نف�ط الجنوب والصناعات
الكهربائي�ة)( ،الش�رطة ونفط الوس�ط

عل�ى ملع�ب الش�عب)( ،النف�ط والقوة
الجوية عل�ى ملعب الصناع�ة)( ،الميناء
والحسين)( ،الكهرباء ونفط ميسان).
وواصل “يوم الجمعة سيش�هد مباراتين،
األول�ى بين ال�زوراء والح�دود ،والثانية
تجمع الديوانية بضيف�ه الطلبة ،وتختتم
الجولة يوم الس�بت بإقامة مباراة واحدة
بين زاخو والنجف.

برشلونة جيهز خطته لصفقة
سوبر جديدة

المستقبل العراقي  /وكاالت

يبدو أن نادي برشلونة اإلسباني لن يكتفي بتعاقده مع صانع األلعاب البرازيلي فيليب كوتينيو هذا الشهر ،حيث يخطط
النادي الكتالوني لصفقة سوبر جديدة الصيف المقبل.
ووفقا لصحيفة آس فإن التعاقد مع كوتينيو ،لن يمنع برش�لونة من محاولة ضم الفرنس�ي أنطوان جريزمان نجم خط هجوم
المنافس المحلي أتلتيكو مدريد نهاية الموس�م الحالي.وقالت الصحيفة إن برش�لونة يخطط لدفع مبلغ  100مليون يورو قيمة
الش�رط الجزائي في عقد الالعب مع الروخيبالنكوس ،باإلضافة إلى ذلك س�يعرض البارس�ا على الالعب عق ًدا لمدة  5س�نوات،
براتب س�نوي سيجعله على نفس المس�توى مع نجوم البلوجرانا الكبار مثل لويس سواريز وأقل فقط من النجم ليونيل ميسي.
ُيذكر أن نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزيُ ،يقال ً
أيضا أنه مهتم بالحصول على خدمات البالغ من العمر  26عامً ا.

إغراءات تشيليس تفشل يف إبعاد هازارد
عن ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
أكدت تقارير جديدة ،أن إدين هازارد،
نج�م تشيلس�ي ،ف�ي طريق�ه إل�ى
ريال مدريد ،خالل فت�رة االنتقاالت
ً
المقبلة.ووفق�ا إلذاع�ة
الصيفي�ة
“مونت كارل�و” ،ف�إن إدارة النادي
الملك�ي ،وبن�ا ًء عل�ى توصي�ة من
المدرب زيدان ،قد تواصلت بالفعل مع
هازارد ،الذي أكد اعتزامه الرحيل عن
البلوز ،عقب نهاية الموس�م الجاري.
ولفتت صحيفة “آس” اإلسبانية ،إلى
ً
عرض�ا للبلجيكي،
أن تشيلس�ي ق�دم
من أجل تجدي�د عقده ،الذي س�ينتهي
ف�ي ع�ام .2020وأوضح�ت أن العرض
من ش�أنه ،أن يجعل هازارد األعلى أجرًا
في البريميرليج ،براتب سنوي يبلغ 17.6
ملي�ون ي�ورو ،متفوق�ا على ب�ول بوجبا،
العب مانشس�تر يونايتد ،الذي يتقاضى 17
ً
مليونا ،لكن البلجيكي يرفض البقاء في
لن�دن.وكان والد ه�ازارد ،قد اعترف
مؤخرا ،ف�ي تصريحات صحفية ،بأن
نجله يرف�ض تجدي�د عقده مع
تشيلسي ،في انتظار عرض
من ريال مدريد.

ا�سرتاحة
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الثلوج تكسو مناطق صحراوية

كس�ت الثل�وج البيض�اء ،مس�احة مهم�ة من
منطق�ة عين الصف�راء الجزائري�ة ،وس�ط
انخف�اض لدرج�ة الح�رارة وارتب�اك يف حركة
املرور.
ووصل ُ
س�مك الثل�وج التي تس�اقطت األحد إىل
قرابة ستني س�نتميرتا ،وفق ما نقلت صحيفة
“دييل ميل” الربيطانية.
ول�م تعت�د املناط�ق الصحراوي�ة يف الجزائ�ر،
تسجيل نساقط ثلوج ،كما أن املطر نفسه نادرا

سودوكو

ما يهطل فيها.
وتعود آخر مرة تساقط فيها الثلج بمنطقة عني
الصفراء 700( ،كيلومرتا جنوب العاصمة) ،إىل
 ،1979ولم تدم العاصفة الثلجية ،وقتئذ ،سوى
نصف ساعة.
ولق�ي مش�هد الثلوج يف قلب الصح�راء إعجابا
واسعا عىل املنصات االجتماعية ،وأبدى معلقون
ذهولهم أمام مش�هد الرم�ال امللتحمة بالثلوج
الناصعة.

«غوغل» توظف العرشات بأغرب مهن!
تتجه رشكة “غوغ�ل” إىل إيجاد حل
لرسق�ة دراجات هوائي�ة تخصصها
ملوظفيه�ا ،ك�ي يتنقل�وا بش�كل
س�لس يف وادي الس�ليكون ،بوالي�ة
كاليفورنيا.
وتوف�ر “غوغ�ل” الدراجات بش�كل
مجان�ي ملوظفيه�ا ،لك�ن بعض من
يجوبون “املنطقة التقنية” يركبونها
يف بع�ض األحي�ان ،ويسيرون به�ا

ملس�افة ،ث�م يرتكونه�ا يف أماك�ن
بعيدة.
وبحس�ب إحصاءات الرشك�ة ،فإن
م�ا بين  100و 250دراجة تختفي،
بش�كل أس�بوعي ،األمر الذي جعلها
تتحرك لوقف األزم�ة ،وفق ما نقلت
“وول سرتيت جورنال”.
ووظف�ت “غوغ�ل” نح�و ثالثين
ش�خصا ،وخصصت خمس سيارات

من نوع “فان” ،للبحث عن الدراجات
املختفية وإعادتها إىل مرآب الرشكة.
وتج�ري الرشك�ة ،يف الوق�ت الحايل،
اختبارات لحماية الدراجات عرب عدة
طرق ،مث�ل تزويدها بنظ�ام تحديد
املواقع “جي بي إس” ملعرفة األماكن
الت�ي ترتك به�ا ،و”نظ�ام إغالق” ال
يتيح تس�يري الدراجة إال للموظفني،
عن طريق تطبيق خاص.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن اقدم جرس يف العالم يعود تاريخه إىل 850
ق م و يق�ع يف تركي�ا و هو عب�ارة عن جرس حجري
فوق نهر مليس يف تركيا
ه�ل تعلم أن مطار بروت�دام بهولندا يقع يف منطقة
تنخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار  4.5مرت
ه�ل تعل�م أن أق�رب نجم إىل األرض هي الش�مس و
تبعد حوايل  93مليون ميل
ه�ل تعلم أن أطول األنه�ار يف العالم ه�و نهر النيل
و طول�ه  40157ميلا يلي�ه نه�ر األم�زون فنه�ر
املسيسبي
هل تعلم أن أكرب محيطات العالم هو املحيط الهادي
و مس�احته  64مليون ميالً و أكرب عمق فيه 36201
قدما ً
هل تعل�م أن رمال الصحراء تخف�ي تحتها خزانات
مياه جوفية ضخمة
هل تعلم أن غصن الزيتون يرمز إىل السلام  ،ويكثر
ش�جر الزيت�ون يف بالد حوض البحر املتوس�ط  ،وأن
شجر الزيتون تعمر  200سنة

نصائح عالجية للمشاكل اجللدية
التهاب�ات الجل�د وجفافه ،م�ن املش�اكل الجلدية
ً
ش�يوعا ،ال س�يّ ما يف فصل الش�تاء .للتعرّف
األكثر
عىل عالجاتها ،يس�أل “س�يدتي نت” االستش�اري
يف األم�راض الباطنية الدكت�ور محمد أنور ،فيق ّدم
النصائح اآلتية:
_ االلته�اب الجل�دي :ت�زداد اإلصاب�ة بااللته�اب
الجل�دي ،مع التق ّدم يف الس�ن .وللوقاية ،ينصح د.
أنور ،بـ:
ّ
تجنب العوامل التي تهيّج الجلد.
•
ّ
علمً
ا بأن االستحمام
• االستحمام يوميًّا بماء فاتر.
باملاء شديد السخونة يضاعف املشكلة.
• تطبي�ق كريم الرتطي�ب عىل الجس�م يوميًّا ،مع
ُّ
تجنب منتجات الرتطيب املض�اف إليها العطور أو
الصبغات التي قد تتسبَّب بالحساسية.
_ جف�اف الجل�د :قد يتحوَّل جلد البشرة إىل جاف،

ً
خصوص�ا مع التق� ّدم يف الس�ن ،بجان�ب العوامل
األخرى املس�ؤولة ،كالتعرّض لحرارة الش�مس أو
البرودة أو اإلفراط يف اس�تخدام امل�واد الكيماوية
ّ
واملنظف�ات ،)...والت�ي تهيّ�ج الجل�د
(الصاب�ون
وتحول دون امتصاصه الزيوت الطبيعية .وللوقاية
من جفاف الجلد ،ينصح د .أنور ،بـ:
• اس�تعمال صابون الغليسريين أو بدائل الصابون
أو الصابون شديد القلوية.
• اختيار مرطبات البرشة املصنوعة من املاء والزيت
ّ
تمتص الرطوبة إىل
الطبيعي أو الغليسيرين ،فهي
داخل الجلد.
• اختي�ار مس�تحرضات البشرة الت�ي يدخ�ل يف
تركيبته�ا حمض الالكتي�ك ،أو أحماض الـ”ألفا –
هيدروكيس”.
• اإلكثار من رشب املاء للرتطيب.

طبق اليوم

املعكرونة بشوربة الدجاج الكريمي

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهنياً :تنهي عمالً جامعيا ً تنال عىل أثره عالمة عالية تس�تحق
عليها تنويها ً وتهنئة
عاطفي�اً :ال تكن مترددا ً يف ما يتعلق باالهتم�ام بالرشيك ،فهو
مالذك األخري يف امللمّات واملصاعب
صحياً :عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة
الدموية

الثور

العقرب

مهني�اً :تبدأ ه�ذا اليوم بإج�راء تغيريات إيجابي�ة وتصحيحات
مادية ،وتسعى لتطوير معارفك العلمية
عاطفياً :يحاول الرشيك إس�عادك بش�تى الوس�ائل ،وتظهر له
بدورك االهتمام الكايف ،وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة
صحياً :ال تستخف بالنصيحة التي قد يقدمها إليك احد االصدقاء،
اسرتح بعض اليشء ،وتجنب الصخب والضغوط اليومية

اجلوزاء

مهنياًّ :
خفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه من حرق املراحل أو
من خيبة وتراجع ،إيّاك واالصطدام بأحدهم
عاطفياً :تنعم بنهاية يوم س�عيد بعدما أمضيت أوقاتا ً مس�لية
برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

القوس

مهنياً :ضع نفس�ك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما أنت قادر
عليه حني تقرر النرص
عاطفيا ً قد تتلقى دعما ً من الحبيب أو تستفيد من وضع جيد له
يكون مزاجك رائقا ً وتبدو أكثر انفتاحا ً وقدرة عىل تبادل الرأي
صحياً :تس�تعيد عافيتك وحيويتك ،وتشعر أنك تستطيع القيام
بأعمالك املتعددة من دون إرهاق

السرطان

مهني�اً :تج�د نفس�ك يف موق�ع الراب�ح ويتضح لك أن�ك حققت
انتصارات متعددة ،وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس
عاطفي�اً :أنت قلي�ل الصرب وقايس  .....وتمي�ل إىل إثارة العدائية
ّ
والتوت�ر أينم�ا حللت وه�ذا ما يس�بب إحراج�ا ً للرشيك معظم
ً
مهملا وال توف�ر لنفس�ك الراحة
األحي�ان .صحي�اً :ق�د تكون
الكافية ،ال تتهاون يف ذلك

اجلدي

ّ
وتخف الضغوط ويصبح اللقاء أسهل
مهنياً :تس�تعيد حماستك
م�ن الس�ابق ،تتمتع بثقة عالي�ة بالنفس وتق�رر إدخال تعديل
مناس�ب عىل حياتك ،فتتخذ هذه األخيرة طابعا ً مختلفا ً جميالً
وممي�زاً .عاطفي�اً :انقلاب ملصلحتك ،حان الوق�ت لتفصح عن
مش�اعرك تجاه من تحب ،لتكون املسيطر يف الشؤون العاطفية
الرومانسية

االسد

مهني�اً :قد تتاح ل�ك فرصة اس�تثنائية لقلب األم�ور ملصلحتك،
فتبدو الش�ؤون املهنية مهمة جداً .عاطفياً :يمنحك الحظ قدرة
مهم�ة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج ،وإذا كن�ت عازبا ً يكون
الحب يف مقدمة اهتماماتك وقد تقع يف ش�باكه بجنون .صحياً:
راحتك املادية واملهنية تس�اعدك عىل الش�عور باالرتياح وتحقق
االنسجام والتوازن يف حياتك عىل مختلف الصعد

الدلو

ّ
بتحس�ن ملموس ،ذلك لغياب املعاكس�ات
مهنياً :تبرش األوضاع
الرئيس�ة ،تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح مساعيك وإلثبات
الحضور وتستعيد شهيّتك عىل الحياة
عاطفي�اً :يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً عن موقفك العدائي
تج�اه بع�ض األم�ور ،وأن تأخ�ذ الحي�اة بص�ورة أكث�ر مرحا ً
وتساهالً

العذراء
املقادير:
 3كوب مكرونة مسلوقة
 1علبة تونة
 1علبة شوربة كريمة الدجاج املكثف
 1كوب جبن شيدر مبشور
 1/2 1كوب بصل مقيل
طريقة التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة  180درجة مئوية.
ضع�ي املكرون�ة و التونة و الش�وربة يف صيني�ة قابلة
لإلستخدام يف الفرن ثم قلبي جيدا.
ضع�ي الجبن الش�يدر املبش�ور فوق مزي�ج املكرونة يف
الصينية.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة  25دقيقة.
ضعي البصل املقيل على املكرونة ثم ضعيها الفرن مرة
اخرى ملدة  5دقائق ثم تقدم.

مهني�اً :عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية ،ال تفقد
اتزان�ك وال تح�اول أن تفرض هيمنتك على اآلخرين ،كن عاقالً،
وادرس األم�ور به�دوء .عاطفياً :ال ت�زال النج�م املحبوب الذي
يرغب الجميع يف أن يكونوا معه يف الحفالت الحلوة
صحياً :دع التش�اؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحد عىل حدة،
وعليك االهتمام والعناية بنفسك قبل كل يشء

مهنياً :لن ترت ّدد يف توجيه املالحظات الجارحة ،تش�ت ّد الضغوط
وربّم�ا تضطر إىل إهم�ال عملك واالهتم�ام بأحد أف�راد العائلة
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة
عاطفي�اً :ترك�ز على العالق�ات االجتماعي�ة وخصوص�ا ً م�ع
أش�خاص من املحيط نفس�ه حني تتبادل�ون اآلراء واألفكار عن
الخري لجميعكم

احلوت

مهنياً :تتي�ح لك الظروف التعبري بس�هولة وطالقة عن مختلف
آرائك ومن دون حرج أوإرباك
عاطفياً :أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال يخفي تحديات وال
استفزازات ،وهذا ما يثري إعجاب الرشيك
صحي�اً :معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أس�باب نفس�ية أنت
بحاجة إىل الراحة فقط

مهنياً :بريق أمل يطل م�ن خلف حجاب االنتظار ،كن واثقا بأن
ال يشء يق�در على الح�ط من املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول
أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم
عاطفي�اً :تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك مرحلة حاس�مة
يف حيات�ك معه .صحياً :من املفي�د أن تخترب قدرتك عىل التحمل،
وهذا سيظهر لك مدى سالمة صحتك

حلم اخلنزير «وجبة إجبارية»
أصدر عم�دة مدينة فرنس�ية ،قرارا يقيض
بجع�ل لح�م الخنزير وجبة وحي�دة ،خالل
أحد أيام األس�بوع ،داخل املطاع�م التابعة
للم�دارس ،وف�ق م�ا نقل�ت وس�ائل إعالم
محلية.وكان�ت م�دارس مدين�ة بوكير،
جنوب�ي فرنس�ا ،تتي�ح يف الس�ابق ،وجبة
بديل�ة لألطف�ال الذي�ن يمتنعون ع�ن أكل
الخنزي�ر ،لك�ن ه�ذا الخيار لم يع�د ممكنا
اليوم.وأشار عمدة املدينة املنتمي إىل الجبهة
الوطنية (يمني متطرف) ،إىل وجود أس�باب
مالية التخاذ القرار ،لكنه تحدث أيضا عما
س�ماها “األس�باب املبدئية”.وأضحى لحم

الخنزير وجبة رئيس�ية ووحي�دة يف قائمة
طعام املدارس ،كل يوم اثنني ،منذ أول يناير
الجاري.وتبعا للعمدة جوليان سانشيز ،فإن

على من يتبعون ع�ادات غذائية “خاصة”،
س�واء تعل�ق األمر باملس�لمني واليه�ود أو
بالنباتيين ،أن يتجه�وا ص�وب “بدائل”لم
يحددها.وقال سانشيز إن الوجبات البديلة
املتاح�ة س�ابقا أحدث�ت نوعا م�ن التمييز
بين التالميذ ،فكان م�ن ال يأكلون الخنزير
“ين�زوون يف جان�ب بمفرده�م” ،وهو أمر
“غير إيجاب�ي” يف رأيه.وتع�رض الق�رار
النتق�ادات واس�عة اعتربت�ه أح�د مظاهر
“اإلسالموفوبيا” يف فرنس�ا ،عىل اعتبار أن
يف البل�د األوروبي تنوعا يس�توجب مراعاة
خيارات األفراد يف الغذاء.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1591
االربعاء  10كانون الثاني 2018

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

أثر اإلعالم يف توجيه الرأي العام

احلدود الدستورية للمؤسسات
القاضي علي كمال

يلع�ب اإلعالم دورا هاما ومؤثرا ف�ي توجهات الرأي الع�ام واتجاهاته وصياغة
مواقفه وس�لوكياته من خلال االخبار والمعلومات التي تزوده بها وس�ائل االعالم
المختلفة اذ ال يس�تطيع الش�خص تكوي�ن موقف معين او تبني فك�رة معينة اال من
خلال المعلومات والبيانات التي يتم توفيره�ا له ما يؤكد قدرة االعالم بكافة صورة
واش�كاله على احداث تغييرات في المفاهيم والممارس�ات الفردية والمجتمعية عن
طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونش�ر المعلومات والقضايا
المختلفة في الوقت الذي اصبحت فيه وسائل اإلعالم جزءا اساسيا من حياة الشعوب
والمجتمعات بفعل استجابتها ومواكبتها للتطورات والمستجدات الحاصلة في شتى
المجاالت الحياتية وقدرتها على الوصول الى الجماهير ومخاطبتها والتأثير فيها.
وه�ذا يتطل�ب ضرورة مراع�اة ظ�روف كل مجتمع وبيئت�ه الثقافي�ة والقيمية
والفكري�ة بش�كل يضم�ن احترام هوية ه�ذا المجتم�ع وخصوصيت�ه دون ان يعني
ذل�ك تجاه�ل االخر وعدم جواز التع�رف على ثقافته وحضارت�ه اذ ال بد من التواصل
والتفاع�ل معه واالس�تفادة مما لديه من علوم ومعارف بع�د ان اصبح العالم بفضل
الث�ورة العلمي�ة والتقنية واالتصاالتية اش�به ما يكون بقرية كوني�ة صغيرة تتداخل
فيه�ا المصالح واالعتبارات بين دول العالم وش�عوبه .لقد اصبح االعالم لغة عصرية
وحضارية ال يمكن االستغناء عنها او تجاهلها ما يتطلب فهمها واستيعابها من خالل
امتلاك مقوماتها وعناصرها ومواكبة التصورات التي تش�هدها وس�ائله المختلفة
حيث تعددت ادوات االعالم وتنوعت وأصبحت أكثر قدرة على االستجابة مع الظروف
والتحدي�ات التي يفرضها الواقع اإلعالمي الذي بات مفتوحا على كل االحتماالت في
ظل ما تشهده ادواته ووسائله المختلفة من تطورات وابتكارات نوعية بررت تناوله
وطرح�ه العديد من القضايا التي أحدثت اهتماما واس�عا والفتا في مختلف الميادين
عل�ى كافة الصعد واذا كان م�ن حق الرأي العام ان يعرف الحقيق�ة ويتابع ما يجري
من احداث على الس�احة المحلية واالقليمية والدولية فان التعاطي مع هذه االحداث
ونش�رها ومتابعة ما يجري منها يجب ان يتم وفقا لضوابط مهنية ومعايير أخالقية
وانس�انية وموضوعية تراعي الت�وازن بين حق الجمهور بالمعرف�ة وبين مرجعيته
الثقافية واالخالقية والدينية على اعتبار ان المعايير الفاصلة بين اعالم واخر هي في
النهاية معايير مهنية واخالقية تجس�د اطرا مرجعية يمكن االستناد اليها في التمييز
بين الس�لوك االيجابي والس�لوك الس�لبي ،وبالتالي التفريق ما بين ظواهر س�لوكية
مقبول�ة واخرى مرفوضة.ان اهمي�ة االعالم ال تكمن في اقتنائ�ه ومجاراة االخرين
في اس�تخدامه وتوجيهه وانما في كيفية اس�تعماله وتوظيفه بش�كل هادف وعلى
نحو يجعله قادرا على التعبير الموضوعي عند تناول القضايا المختلفة بحيث نضمن
وس�ائل اعالم باطار مرجعي كفيل بتوفير تغطي�ة منهجية تتماهى مع قواعد ( علم
) االعلام ونظرياته بعي�دا عن العفوية واالرتجال وربما هذا م�ا تفتقد له الكثير من
وسائل االعالم في وقتنا الراهن لألسف بعد ان رهنت سياساتها وتطلعاتها بالتعايش
مع متطلبات السوق (اإلعالمي) بما يضمن لها ترويج سلعتها اإلعالمية في اكبر عدد
ممكن من االسواق لضمان وصولها بالتالي الى اكبر عدد ممكن من جمهور المتابعين
وهذا هو الشيء الذي ربما اعطى المجال لحدوث ممارسات اعالمية خاطئة وضبابية
خلقت حالة من التيه واالرباك اثارت الش�كوك حول حقيقة دور وس�ائل االعالم في
الحي�اة العامة وما اذا كان�ت تقوم بالفعل بتأدية رس�التها المفترض بما هي توعية
وتثقي�ف ام ال ،االم�ر الذي وفر اجواء عامة بررت الوق�وف عند الكثير من المحطات
الخالفية واالشكاالت التي فرضت نفسها على االحداث.

القاضي إياد محسن ضمد
يقول العالمة الدكتور احمد فتحي س�رور ان الش�رعية الدس�تورية هي
الضمانة االعلى لس�يادة القانون على سلطات الدولة وان القضاء يدعم مبدأ
الشرعية الس�تورية من خالل استقالله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية
محورا لكل سلطة...هذه المقولة تخبرك باهمية ان ال تكون هناك اي سلطة
فوق القانون والن الس�لطات غالبا ما تسعى لفرض الهيمنة وتحقيق الغلبة
فالبد من قضاء دس�توري يش�كل صمام ام�ان يحفظ النظ�ام الديمقراطي
ويضمن سيادة القانون.
في العراق فقد اثبتت التجربة للس�نوات الماضية ان القضاء الدستوري
هو الضمانة االهم واالبرز لسيادة القانون والتزام كافة السلطات بما رسمه
الدستور من صالحيات واختصاصات كذلك مثل القضاء الدستوري الضمان
االب�رز لحق�وق وحريات االف�راد وحمايتها من االنتهاكات الت�ي تطالها من
المؤسس�ات العاملة في الدولة وبذلك فان القضاء الدس�توري العراقي ومن
خالل الكثير من اح�كام وقرارات المحكمة االتحادية ضمنت بقاء التوازنات
القانونية بين السلطات الثالث للدولة ومنع تجاوز اي منها لحدود صالحياته
الدس�تورية وس�اهم في عقلن�ة الكثير من مؤسس�ات الدول�ة ومنع تغول
او تنمر احدها على االخرى خالفا لما رس�مه الدس�تور ال�ذي يمثل القانون
االسمى في الدولة والذي يعكس ارادة االمة العراقية.
ففي الحك�م /82اتحادية 2013/قضت المحكم�ة االتحادية العليا بعدم
دس�تورية قرار مجلس محافظة ميسان رقم  84لسنة  2012لفرضه رسوم
يكون فرضها من صالحيات الس�لطات االتحادية حصرا وبهذا الحكم منعت
المحكمة االتحادية تجاوز مجالس المحافظ�ات للصالحيات االتحادية التي
رس�مها الدستور وقضت المحكمة االتحادية بحكمها المرقم /104اتحادية
 2013/بعدم دس�تورية المادة  25من قانون هيئ�ة دعاوى الملكية رقم 13
لس�نة  2010كونها تتعارض م�ع المواد  19و  20من الدس�تور وتخل بمبدأ
المس�اواة بي�ن المواطنين وبهذه االحكام وفرت المحكم�ة االتحادية العليا
الحماي�ة القانونية للحق�وق والحريات التي منحها الدس�تور لجميع االفراد
فيم�ا يتعلق بالمس�اواة وع�دم التمييز ومنعت نفاذ نص�وص قانونية تمس
تل�ك الحقوق والحري�ات وفي الدع�اوى المرقم�ات ( )89و ( )91و ( )92و
(/ 93اتحادي�ة )2017 /قضت المحكمة االتحادي�ة بعد توحيد تلك الدعاوى
بعدم دس�تورية االس�تفتاء الجاري ي�وم 2017/9/25في اقليم كردس�تان
والمناطق االخرى التي ش�ملها االستفتاء والغاء النتائج المترتبة عليه كون
االس�تفتاء يتعارض مع اح�كام المادة ( )1من الدس�تور التي نصت على ان
الع�راق دول�ة اتحادية وان الدس�تور يضمن وحدة العراق وبه�ذا القرار فقد
حافظ�ت المحكم�ة االتحادية عل�ى وحدة العراق وسلامة اراضي�ه والغت
نتائج االس�تفتاء الذي كان يمثل مخالفة لنصوص الدس�تور المتعلقة ببيان
ش�كل الدولة ووحدة اراضيها وضرورة حماية ه�ذه الوحدة ومثل االحكام
المذكورة انفا يمكن ان تكون مرجعا هاما في الحماية التي يوفرها القضاء
الدس�توريوفي كاف�ة المجاالت س�واء م�ا تعلق منه�ا بحفظ الت�وازن بين
المؤسس�ات او ضمان عدم تجاوز الصالحيات والختصاصات او المحافظة
عل�ى الحقوق والحريات الدس�تورية او ما تعلق منها بالمحافظة على وحدة
وسالمة االراضي العراقية.

كـاريكـاتـير

هيونداي تعدل سيارات « »H-1الشهرية
أكدت ش�ركة هيون�داي الكوري�ة الجنوبية عزمها
ط�رح نس�خ جدي�دة كلي�ا م�ن س�يارات «»H-1
المغلق�ة المخصصة للنق�ل الجماعي ..فبعد أعوام
من النجاحات والش�عبية الواس�عة الت�ي حققتها
س�يارات «الميني فان» «هيونداي ،»H-1 -بس�بب
تصاميمه�ا الممي�زة الخارجية والداخلي�ة والقدر
العال�ي م�ن العملي�ة واألداء المتوفري�ن بأس�عار
منافس�ة له�ذا النوع من الس�يارات في األس�واق،

ساعة براغ الفلكية حتتجب عن الزوار

اجتاهات هتيمن عىل عاملـم الديكور

ق�ررت هيونداي ط�رح نماذج مط�ورة جديدة من
هذه المركبات العام المقبل.
ويفيد الخبراء في هيونداي بأن الس�يارة س�تتميز
بتصامي�م مختلفة تماما ع�ن « »H-1التي طرحت
في الس�نوات األخي�رة ،حي�ث س�تزود بمصابيح
« »LEDجدي�دة وممي�زة س�تضفي عليه�ا طاب�ع
العصري�ة واألناق�ة ،فضلا ع�ن خط�وط الهيكل
الخارجي االنس�يابية ،باإلضافة ألقراص العجالت
التي ستأتي بمقاس  17بوصة.
أم�ا فيم�ا يتعل�ق بمقص�ورة
السيارة الداخلية التي ستتسع
ل�ـ  12راكب�ا ،فيؤك�د الخبراء
أنها ستكون غاية في الفخامة
والراح�ة ،فواجه�ات لوح�ة
القي�ادة والج�دران الداخلي�ة
س�تكون مصنوعة من عناصر
م�ن البالس�تيك ،تتداخ�ل م�ع
الخش�ب والمع�دن بص�ورة
فريدة وأنيقة .كما من المنتظر
أن تات�ي « »H-1الجديدة بعدة
نم�اذج :بمح�رك  2.5لتر بعزم
 140حصانا وعلبة سرعة بـ 5
مجاالت.،

أوردت مجلة «إن ستايل» األلمانية أن االتجاهات األربعة التالية تهيمن
على عالم األثاث والديكور في :2018
• اللون الوردي :يواصل اللون الوردي تربعه على عرش األثاث والديكور
ه�ذا الع�ام ،ليضف�ي على الغرف�ة طابعا بهيج�ا ومريح�ا لألعصاب.
وللمزيد من األناقة والفخامة يمكن تنسيق الوردي مع الذهبي.
• المخملي :يواصل المخملي هو اآلخر تربعه على عرش الخامات هذا
العام ،خاصة بألوان الباس�تيل وأل�وان األحجار الكريمة ،ليضفي على
الغرفة إحساسا دافئا ووثيرا ينطق باألناقة والفخامة.
ويمك�ن الجمع بي�ن اتجاهين ف�ي وقت واح�د باختيار قط�ع األثاث
المكسوة بالمخمل ذي اللون الوردي.
• الخش�ب الداكن :يش�هد هذا الع�ام عودة قوية للخش�ب الداكن ،مثل
خش�ب الجوز ،الذي شهد رواجا كبيرا في س�بعينات القرن العشرين.
ويخلق الخشب الداكن تباينا مثيرا في الغرف ذات األلوان الفاتحة.

وقفت الساعة الفلكية الشهيرة العائدة لمطلع القرن
الخامس عشر ،وهي من أبرز نقاط الجذب السياحي
في براغ القديمة ،االثنين مدة س�تة أش�هر لصيانتها
بغي�ة “حفظها لألجي�ال المقبلة” ،حس�ب ما أعلنت
البلدية .وقال المستشار المكلف بشؤون الثقافة في
براغ يان وولف إن “الساعة في المدينة القديمة تمثل
أحد رموز براغ وترميمها يشكل
قرارا الزما ومسؤوال”.
وتستقطب هذه الساعة العاملة
وفق آلية معقدة ومذهلة بدقتها
والمقامة عند واجهة مقر بلدية
المدينة القديمة ف�ي براغ ،على
رأس كل س�اعة السياح لحضور
ع�رض يمث�ل رس�ل المس�يح
االثن�ي عش�ر ف�ي نافذتي�ن
صغيرتين فوق اسطرالب معقد
يظه�ر حرك�ة الكواك�ب بي�ن
رموز األب�راج الفلكية .وينتهي
العرض خالل دقيقة عبر صياح
رمز يمثل دي�كا يحرك جناحيه.
وبالتراف�ق م�ع ذلك كلّ�ه تقوم
ّ
مركزة
تماثي�ل صغي�رة أخ�رى
عل�ى جانب�ي الب�رج بح�ركات

مختلفة ،فنرى فنانا من القرون الوسطى يعزف على
القيثارة ،وآخر ينظر إلى نفس�ه ف�ي المرآة ،وهيكال
عظميا يدق جرس الكنيس�ة بنغم�ات منتظمة .هذه
الساعة المصممة قبل والدة نيكوالس كوبرنيكوس
طورت انطالقا من نظرية مفادها أن األرض تش�كل
مركز الكون.
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