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الربملان يستذكر « »12عاما عىل إقرار الدستور :الوثيقة الوطنية العليا رغم كل املالحظات
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والظلم فإنّه أكبر املعاصي ،وإ ّن ّ
إ ّياك ّ
الظالم
ملعاقب يوم القيامة بظلمه

العراقي

«االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

ارسائيل تقضم أرايض جديدة يف الضفة الغربية
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انتهاء عملية «فرض األمن» يف املتنازع عليها

القوات األمنية تعلن اكتمال مهامها يف كركوك ..ورئيس الوزراء يأمر مبالحقة مروجي «الكراهية والعنصرية»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أعلنت القوات األمنية ،أمس االربعاء،
أنه�ا أكملت «ف�رض األم�ن» يف كركوك
خالل العملي�ات العس�كرية التي قامت
بها يف الساعات الـ 48األخرية ،وفيما أكد
القائد العام للقوات املس�لحة اس�تتباب
األم�ن يف كرك�وك وخضوعها لس�يطرة
الرشط�ة املحلي�ة بإس�ناد م�ن جه�از
مكافح�ة اإلرهاب ،أمر بمن�ع تواجد أية
جماعات مسلحة يف املحافظة.
وأك�دت قيادة عمليات فرض االمن يف
كركوك يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»

نسخة منه« ،إكمال فرض األمن ملا تبقى
من كركوك وشملت قضاء دبس وناحية
امللتق�ى وحقل خباز وحقل باي حس�ن
الشمايل وباي حسن الجنوبي» ،مضيفة
«اما باقي املناطق ،تمت اعادة االنتش�ار
والسيطرة عىل خانقني وجلوالء يف دياىل،
وكذل�ك اعادة االنتش�ار والس�يطرة عىل
قضاء مخمور وبعش�يقة وس�د املوصل
وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية
ربيعة وبعض املناطق يف س�هل نينوى يف
محافظة نينوى».
وبف�رض الق�وات األمنية س�يطرتها
على املناطق املتنازع عليها ،تكون بغداد

بعد انقطاع  27عاما ..وزير النقل يستقبل أول طائرة
سعودية حتط يف مطار بغداد الدويل

قد وضعت يدها عىل  28وحدة إدارية ما
بني قض�اء وناحية ،م�ن أبرزها كركوك
والدب�س وخانقين وجل�والء وس�نجار
ومخمور وبعش�يقة والعوينات وربيعة
وطوزخورمات�و وامللتق�ى وبرطل�ة وتل
سقف وتل كيف وس�د املوصل وشيخان
وزمار ومكحول ،ومناطق أخرى.
وق�ال العقي�د س�عد عب�د الس�تار
الخاكاني ،من قيادة عمليات رشق دجلة
يف الجي�ش ،إن  42أل�ف جن�دي وعنرص
أمن محيل يمس�كون مل�ف األمن يف تلك
املناطق.

التفاصيل ص3

حمافظ البصـرة يبحـث امللفـات االقتصاديـة
مع رشكة «ايني» اإليطالية
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وزارة الدفاع تنفذ «عمليات استباقية» لـ «إدامة الضغط»
عىل اإلرهاب
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اعلن�ت وزارة الدفاع ،الي�وم االربعاء،
ع�ن تنفي�ذ قطع�ات الجي�ش بمختل�ف
القواط�ع عملي�ات اس�تباقية لغ�رض
ادام�ة الضغط على املجامي�ع االرهابي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ان «قواتها قامت

بعدة عمليات استباقية يف مختلف قواطع
العملي�ات وكان�ت نتائ�ج عملياتها هي
تنفيذ طريان الجيش ع�دة طلعات جوية
يف قاطع عكاشات ،اس�فرت عن قتل 15
م�ن عن�ارص داع�ش وتدمير  3عجالت،
اضاف�ة اىل احادي�ات عدد اثنني».واش�ار
اىل ان «ف�وج ط�وارئ البصرة الخامس
قيادة عمليات سامراء تمكنت ومن خالل

االحتاد األوريب يعتزم اختاذ إجراءات ملواجهة «الذئاب املنفردة»
بغداد  /المستقبل العراقي

نصب الس�يطرات املفاج�أة ضمن قاطع
املس�ؤولية يف حي االفراز داخل س�امراء
م�ن إلق�اء القبض على اح�د املطلوبني
وف�ق امل�ادة  4إره�اب ،يف حين خرج�ت
قوه مشرتكه من قسم ومكتب مكافحة
وشعبة اس�تخبارات االس�حاقي بواجب
ضمن قاطع املسؤولية.

كش�ف االتح�اد األوروب�ي النق�اب ،أمس
األربع�اء ،عن إجراءات جديدة للمس�اعدة في
مواجه�ة هجم�ات «الذئاب المنف�ردة» عقب
موجة م�ن عمليات القتل في مدن كبرى على
يد متطرفين يدهسون المارة بسياراتهم.
وته�دف اإلج�راءات إل�ى حماي�ة أفض�ل

التفاصيل ص3

السيد عامر احلكيم  :توفري اخلدمات ومكافحة الفساد مها االهم يف املرحلة املقبلة

حـمـودي :الـدستـور لـم يفـرض عـلـى أي مكـون أو حمـافظـة
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للتجمعات الكبرى مثل الحفالت الموس�يقية
والفعالي�ات الرياضية.كم�ا تتضم�ن توفي�ر
تموي�ل إضاف�ي وخطوات لتحس�ين التعاون
بي�ن الش�رطة وش�ركات األم�ن الخاصة في
مراكز التسوق أو قاعات الحفالت الموسيقية
عن طريق عقد تدريبات ومناورات مشتركة.
وقال مفوض االتحاد األوروبي لشؤون األمن،
جولي�ان كين�غ ،إن «اإلرهابيي�ن ال ينتظرون

مكتوف�ي األي�دي .إنه�م يغي�رون طرقه�م
ويكيفونه�ا ،ونح�ن بحاجة لالس�تعداد لهذا
التكيف».وتري�د المفوضي�ة األوروبية ،التي
تعمل على التأكد من االمتثال لقوانين االتحاد
األوروبي ،مس�اعدة الشرطة على فك تشفير
رسائل هواتف أو حواس�ب خالل التحقيقات
في الجرائم اإلرهابية ،كما تريد إعاقة حصول
المتطرفين على مكونات لصنع القنابل.

القضاء اإلداري يرد دعوى حمافظ كركوك املقال ورئيس اجلمهورية يصادق عىل إقالته
مخـس رشكــات أمريكيــة كـربى تواجه دعاوى قضائية بسبب أفعاهلا يف العراق

األنبار توقع اتفاقيات مع كوريا إلنشاء فندق ومستشفى دويل ومراكز للقلب والرسطان
حمافظ بغداد يعلن
الرشوع بمراحل اكساء قضاء احلسينية
واستكامل مرشوع املجاري
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مفاجئة لليبيا:
نجل القذايف ينوي العودة
لـلـحـكـم
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بـريطـانـيــا
تـواجـه أخطـر هتـديـد
أمـنـي عىل اإلطـالق
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يـوفـنـتـوس
يزاحم ميالن عىل العب
بـرشـلـونـة
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قطـر تتهـم السعــوديـة بمحـاولـة زعـزعـة استقـرارهـا وتغييـر سلطاهتـا
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عودة  % 60من املساحات اخلضراء واملزارعني ميارسون أعماهلم

األنبار توقع اتفاقيات مع كوريا إلنشاء فندق ومستشفى دويل ومراكز للقلب والرسطان
بغداد  /المستقبل العراقي

يف مجاالت متعددة ،منها بناء مدن جديدة وفندق
خم�س نجوم ومجم�ع متكامل لرج�ال األعمال
وقاعات مؤتمرات كبرية ومستشفى دويل خاص
ومراكز للقلب وغس�يل ال�كىل ومعالجة أمراض
الرسطان ،ومرافق أخرى».
بدوره ،أعلن رئيس اللجنة الزراعية يف مجلس
محافظ�ة األنب�ار فرح�ان الدليم�ي ع�ن عودة
 % 60من املس�احات الخضراء الزراعية وعودة
املزارعين يف زراعة املحاصي�ل املختلفة رغم قلة
الدعم املقدم من وزارة الزراعة.
وقال الدليمي ان مدن االنبار املستعادة ومنها
الرمادي والفلوج�ة والرطبة وهيت والصقالوية
والعامري�ة ع�ادت اليه�ا املس�احات الخضراء
الزراعية بنسبة تتجاوز  % 60بعد عودة املزارعني
اىل زراعة االرايض وبمساحات كبرية.
وأضاف ان هذه الجهود تبذل من قبل القطاع
الزراعي الخاص رغم قلة الدعم املقدم من وزارة
الزراع�ة التي لم يكون دورها بالش�كل املطلوب
وفق حجم الدمار الذي لحق بالجانب الزراعي.
وتاب�ع الدليمي اىل ان اكثر من  1500مرش�ة
زراعي�ة يدوية تعمل االن يف املس�احات الزراعية
يف اقضي�ة ونواحي االنبار م�ع زراعة املحاصيل
الش�توية املهم�ة لس�د حاج�ة املس�تهلك ورفد
االس�واق بم�ا يحتاج�ه امل�واد م�ن محاصي�ل
رضورية.
يذك�ر أن بع�ض البن�ى التحتي�ة يف األنب�ار
تعرض�ت إىل دم�ار وخ�راب نتيج�ة العملي�ات
العس�كرية و»اإلرهابي�ة» بعد س�يطرة التنظيم
عىل معظ�م مدن املحافظة يف ع�ام  ،2014فيما
تس�عى الحكومة املحلية اىل التعاقد مع رشكات
استثمار إلعادة اعمار املحافظة.

أعلن رئيس لجنة اإلعمار يف مجلس محافظة
األنب�ار أركان خلف الطرموز ،أمس األربعاء ،عن
توقيع اتفاقيات مع رشكات اس�تثمارية كورية
إلنش�اء فن�دق خمس نج�وم ومجم�ع متكامل
لرجال األعمال ومستش�فى دويل خاص ومراكز
للقل�ب والرسط�ان ،فيم�ا أعل�ن رئي�س اللجنة
الزراعي�ة يف مجل�س محافظ�ة األنب�ار فرحان
الدليمي عن عودة  % 60من املساحات الخرضاء
الزراعي�ة وع�ودة املزارعني يف زراع�ة املحاصيل
املختلفة.
وقال رئيس لجنة اإلعمار يف مجلس محافظة
األنبار أركان خلف الطرموز إن «وفدا ً من حكومة
األنب�ار املحلي�ة زار جمهورية كوري�ا الجنوبية
لوضع اللمسات األخرية مع رشكة تراك الكورية
لتنفيذ مشاريع كبرية يف املحافظة».
ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن الطرموز
قوله ،أن «الوفد ضمه باإلضافة إىل نائب محافظ
األنبار عيل فرح�ان ورئيس مجلس األنبار أحمد
حميد رشقي ورئيس لجنة استثمار األنبار أحمد
الهاش�م ورئيس هيئة االس�تثمار مهدي صالح
وأعض�اء بالربملان غ�ادة الش�مري ونهلة جبار
الفهداوي».وأضاف الطرم�وز ،أن «هذه الزيارة
تأتي بدعوة من مجموعة ت�راك للتطويرTRAC
 Development Groupوالتي تختص باملشاريع
الكبرى من حي�ث التطوي�ر ،البن�اء ،التصميم،
التموي�ل وخاص�ة فيم�ا يتعلق بامل�دن الجديدة
والذكية».
وتاب�ع الطرموز ،أنه ت�م «توقي�ع اتفاقيات
بقيمة مليار دوالر مع رشكات اس�تثمار كورية

محودي :الدستور لـم يفرض عىل
أي مكون أو حمافظة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبر نائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب همام
حم�ودي ،أمس األربعاء ،أن الدس�تور لم ُيفرض
على أي مك�ون أو محافظ�ة يف الع�راق بل جاء
متوافق�ا ً مع الجمي�ع ،داعي�ا ً إىل االلتفاف حول
الدستور .وقال حمودي يف كلمة له خالل احتفالية
الذكرى الثانية عرش عىل االستفتاء عىل الدستور
«لي�س هن�اك يف الع�راق أي مك�ون أو محافظة
ُفرض عليها الدستور انما الدستور جاء متوافقا ً
مع جميع محافظات العراق ومكوناته وقومياته
ومذاهب�ه ،وكان بإم�كان ثلاث محافظ�ات أن
تس�قط الدستور بعد س�تة أش�هر لكنه لم يجر
مث�ل هذا» .وأضاف حمودي ،أن «الدس�تور يمثل
الجمي�ع وحق�ق الكثري من الطموح�ات الجميع
ورغم ما فيه االن أنه هو الجامع الذي يجمعنا يف
هذه املرحلة ،وعلينا أن نلتف حول هذا الجامع»،
مشيرا ً إىل أنه «م�ن مميزات الدس�تور انه وضع
قواعد عام�ة يف بنوده ولم يض�ع تفاصيل وترك
للربملان أن يض�ع تفاصيل هذه القواعد حس�ب
الظرف والرؤية التي يريدها».

احلشد الشعبي يعلن «إبادة» جتمع
لـ «داعش» غرب األنبار
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات الحش�د الش�عبي ملحور
غ�رب االنبار ,أم�س االربعاء ,انه بالتنس�يق مع
طيران الجي�ش العراق�ي ت�م قت�ل  14داعش�يا
وتفجير اربع�ة عجلات تابعة له�م يف الصحراء
الغربي�ة ملحافظ�ة االنبار .وق�ال قائ�د عمليات
الحش�د الشعبي ملحور غرب االنبار قاسم مصلح
يف بيان العالم الحش�د تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه انه «بالتنس�يق مع طيران الجيش
العراق�ي تمكن�ت قواتن�ا م�ن قت�ل  14ارهابي�ا
وتفجري اربعة عجالت تحمل اس�لحة متوس�طة
وثقيل�ة ».وأضاف مصل�ح اىل ان «الطريان تمكن
م�ن تدمير خطوط صد الع�دو الت�ي يتخذ منها
كمنطلق لشن هجمات متفرقة باتجاه قطعاتنا
« .واش�ار مصلح ان «عصابات داعش اإلرهابية
بدأت بأنش�اء س�واتر ترابية ق�رب القائم إلعاقة
تقدم القوات االمنية».

بعد انقطاع  27عام ًا ..وزير النقل يستقبل أول طائرة سعودية
حتط يف مطار بغداد الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي

الس�عودية ،وع�ودة الع�راق للمحي�ط العرب�ي
واإلقليم�ي .مضيف�ا ،ان وزارة النق�ل س�تقدم
جميع التس�هيالت امام س�لطة الطريان املدني
الس�عودي ورشكات الطريان من اجل تس�هيل
حرك�ة النقل الج�وي بين البلدي�ن ،فيما قدم
س�يادته :ش�كره الكبري للحكومة الس�عودية
ولس�عادة الس�فري الش�مري عىل الجهود التي
بذلت يف سبيل عودة الطريان السعودي إىل العراق.
م�ن جانبه عرب الش�مري عن فرحت�ه الغامرة
بعودة العالقات الثنائية بين البلدين والتي لها
انعكاس�ات ايجابي�ة عىل مختلف املس�تويات،
ناقال إىل الس�يد الوزير ش�كر الحكومة الخاص
له ،موضحا :ان هناك وفدا كبريا سيصل يوم غد
للمشاركة يف معرض بغداد الدويل يف دورته .44

اس�تقبل وزير النقل الس�يد كاظ�م فنجان
الحمام�ي ،ام�س األربع�اء ،برفق�ة الس�فري
الس�عودي س�عادة عب�د العزي�ز الش�مري اول
طائ�رة قادمة من اململك�ة العربية الس�عودية
تع�ود لرشكة «فالي ن�اس» بعد انقطاع دام 27
عاما ،بحضور مدير عام س�لطة الطريان املدني
العراق�ي املهندس حسين محس�ن ومدير عام
الخطوط الجوية العراقية املهندس مريان فريد.
واش�ار الحمام�ي ،ان ه�ذا الح�دث يمث�ل
انطالقة حقيقي�ة لعودة العالق�ات بني البلدين
بعد انقطاع دام لعدة سنوات ،الفتا :انها خطوة
متقدم�ة يف س�بيل توطي�د العالق�ات العراقية

السيد عامر احلكيم  :توفري اخلدمات ومكافحة الفساد مها االهم يف املرحلة املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
راى الس�يد عم�ار الحكيم رئيس
التحالف الوطني ان العراق مقبل عىل
مرحل�ة خدمي�ة ومكافحة للفس�اد
لتحقي�ق منج�ز جدي�د يض�اف اىل
املنج�زات العس�كرية ض�د داع�ش
وتحرير االرايض بالكامل وفرض هيبة
الدولة بالقانون والدستور والحفاظ
على حق�وق ومكتس�بات مكون�ات

الش�عب العراق�ي» .وش�دد الحكي�م
خالل لقائه ش�يوخ ووجهاء عشرية
بني عجيل ،يف مكتبه ببغداد بحس�ب
بيان تلقته «املستقبل العراقي»  ،عىل
ان العراق يحتوي عىل جميع مقومات
النجاح ،مؤكدا الحاجة اىل ادارة ترتب
ه�ذه املقوم�ات املبعث�رة يف برام�ج
خدمي�ة ق�ادرة على تحقي�ق منجز
خدم�ي يض�اف اىل املنجز الس�يايس
املتمثل بوحدة العراق كمطلب اساس

للجميع واملنجز العسكري الذي تمثل
بدحر داعش.و اشاد بسياسة الهدوء
والحكمة وتطبيق القانون والدستور
يف التعامل مع قضية كركوك  ،مشريا
اىل انه كما تحقق النجاح العس�كري
بخطط وخطوات دقيقة البلد بحاجة
اىل خط�ط بالدق�ة ذاته�ا لتوفير
الخدماتوبين ان االنتص�ار الخدم�ي
رهن ارادة الش�عب العراقي فهو من
س�يختار الفري�ق عبر االنتخابات ،

داعي�ا اىل اهمي�ة اختيار م�ن يمتلك
املشروع والربنام�ج البعي�د ع�ن
شعارات التخويف واثارة الطائفية .
ويف نهاي�ة حديث�ة ثم�ن دور
العش�ائر يف التص�دي لالرهاب ودعم
العملي�ة السياس�ية حاث�ا اياها عىل
املس�اهمة يف توفير اج�واء مالئم�ة
لج�ذب املس�تثمرين وحمايته�م من
اجل النه�وض بالجان�ب االقتصادي
وتوفري فرص عمل ألبناء البلد.

القضاء اإلداري يرد دعوى حمافظ كركوك املقال ورئيس اجلمهورية يصادق عىل إقالته
بغداد  /المستقبل العراقي
ردت محكمة القضاء اإلداري الطعن املقدم من
محاف�ظ كركوك املقال نجم الدي�ن كريم عىل قرار
الربمل�ان بإقالته م�ن منصبه ،فيما س�ارع رئيس
الجمهورية ف�ؤاد معصوم عىل املصادقة عىل اقالة
محاف�ظ كرك�وك كري�م .وج�اء يف ق�رار محكمة
القض�اء اإلداري ان «املحكم�ة وجدت ب�أن املدعي
{كري�م} كان ق�د تعمد بإهماله وتقصيره يف أداء
الواج�ب واملس�ؤولية من خلال قيام�ه برفع علم

اقلي�م كردس�تان يف املباني الرس�مية يف املحافظة
على الرغم من مخالفة هذا األمر القانون والحكام
القض�اء ومنها ق�رار ه�ذه املحكم�ة ،ناهيك عن
االضطراب وعدم االس�تقرار الذي لح�ق املحافظة
بس�بب س�وء االدارة وإج�راء االس�تفتاء خالف�ا ً
للدس�تور بالرغم م�ن صدور ق�رار مجلس النواب
املرق�م  55لس�نة  2017باعتب�اره غري دس�توري
وقرار املحكمة االتحادية العليا بوقف االس�تفتاء».
وأض�اف ان «ق�رار االقال�ة قد ت�م بن�ا ًء عىل نص
خاص يقي�د فيه االح�كام العام الت�ي تعالج ذاته

لذا تقرر باالتفاق رد الدعوى لعدم وجود س�ند لها
من القانون وتحميله الرس�وم واملصاريف وأتعاب
محام�اة وكييل املدعى علي�ه» .ورسعان ما صادق
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عىل اقالة محافظ
كركوك نجم الدي�ن كريم .وكان رئيس الجمهورية
ق�د امتنع على املصادق�ة القالة محاف�ظ كركوك
لحين الب�ت بق�رار طعن�ه ،وقال�ت االستش�ارية
القانونية لرئاس�ة الجمهورية ان «تأجيل مرسوم
رئي�س الجمهورية عىل إقال�ة املحافظ لقطع املدة
القانونية يف الطعن.

العراق يبدي استياءه من قيام جمموعة «خارجة عن القانون» باستهداف قنصليته بامنشسرت
بغداد  /المستقبل العراقي
اب�دت وزارة الخارجي�ة ،أم�س
االربعاء ،اس�تيائها من قي�ام مجموعة
«خارجة عن القانون» باستهداف مبنى
قنصليت�ه بمانشستر ،فيم�ا دع�ت اىل
تشديد االجراءات حول مبنى القنصلية
والس�فارة ملنع تكرار مث�ل هكذا اعمال
مس�يئة .وق�ال املتحدث باس�م الوزارة
احمد محجوب يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ان «الوزارة تعرب
ع�ن بال�غ اس�تيائها وتن�دد باالعم�ال
االرهابية الت�ي قامت بها مجموعة من
الخارجني عن القانون والتي استهدفت
مبن�ى قنصلي�ة الع�راق يف مانشستر
بقناب�ل املولوت�وف» ،رافض�ا «ه�ذه
االعمال املنافية للقانون».
واضاف محج�وب ان «هذه االعمال
تؤكد افالس دعاة االنفصال والتقس�يم
وأنهم ال يستطيعوا أن ينالوا من سيادة

الع�راق ووحدت�ه» ،داعي�ا الس�لطات
الربيطانية اىل «محاسبة الخارجني عن
القان�ون ومثيري الش�غب واالرهابيني
بص�ورة عاجل�ة وتش�ديد االج�راءات
االمنية حول مبنى القنصلية والسفارة
ملن�ع تك�رار مثل هك�ذا اعمال مس�يئة
مستقبالً».
وطال�ب محجوب «م�ن كافة الدول
املضيف�ة للبعث�ات العراقي�ة بتش�ديد
حمايته�ا للمواطنين والس�فارات
والقنصلي�ات العراقي�ة لقط�ع الطريق
عىل أي ارهابي محتمل».
واعربت وزارة الخارجي�ة العراقية،
االثنين امل�ايض ،ع�ن اس�فها العم�ال
الش�غب الت�ي أس�فرت عنه�ا تظاهرة
قامت بها مجموعة من «دعاة التقسيم
واالنفص�ال» أمام الس�فارة العراقية يف
لندن ،مؤكدة ميض الحكومة االتحادية
يف طري�ق ف�رض القان�ون والتعاط�ي
الدبلومايس ّ
البناء مع دول العالم.

وزير الداخلية يبحث
مع نظريه الربيطاين سبل تطوير
قدرات القوات العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزير الداخلية قاس�م األعرجي ،خلال لقائه بنظريه
الربيطان�ي ،اليرست بريت ،أمس األربعاء ،س�بل تطوير قدرات
األمن العراقي.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الداخلي�ة تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «وزير الداخلية قاس�م االعرجي التقى نظريه
الربيطان�ي اليرست بريت وبحث معه عددا ً من املواضيع االمنية
وسبل تطويرها ملا يعزز قدرات االمن العراقية ويحقق املصالح
املشتركة للبلدي�ن ،يف اط�ار توحي�د الجهود ملجابه�ة االرهاب
وتب�ادل الخربات بين البلدين ما يس�هم ب�دوره بتطوير االداء
واالرتقاء باملهارات».
من جهته اش�اد وزير الداخلية واالمن يف بريطانيا بـ»جهود
قوات االم�ن العراقية يف حربها ضد عصاب�ات داعش االرهابية
وم�ا حققته م�ن انتص�ارات كبرية مرحب�ا ً بفتح افاق اوس�ع
للتعاون بني البلدين يف هذا املجال».
وأشار البيان اىل ان «االعرجي ،التقى بوزير الدولة الربيطاني
لش�ؤون الشرق االوس�ط ،بين واالس وبح�ث معه ع�ددا ً من
املواضيع املهمة».

مخـس رشكــات أمريكيــة كـربى تواجه
دعاوى قضائية بسبب أفعاهلا يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
رف�ع عس�كريون أمريكي�ون قدامى دع�وى قضائي�ة أمام
محكم�ة فيدرالية ضد رشكات أدوية يش�تبه يف تقديمها دعما
لجماعات مسلحة يف العراق.
وتته�م الدع�وى  5رشكات ،ه�ي «أميركان فريم�ز جنرال
إلكرتي�ك» و»جونس�ون آند جونس�ون» و»بي فاي�زر» إضافة
إىل الرشكتين األوروبيتين لصناع�ة األدوية «أوسترا زينيكا»
و»رويش هولدينغ إي جي».
ويق�ول رافعو الدعوى إن «الرشكات املذكورة قدمت كميات
مجاني�ة من الدواء للحكومة العراقي�ة» ،مبينا ان «تلك العطايا
اصبح�ت مص�درا م�ن مص�ادر تموي�ل الجماع�ات اإلرهابية
ومهاجمة الجنود األمريكيني» ،وفق ما نقلت صحيفة نيويورك
تايمز .وباعت الشركات املتهمة ماليني ال�دوالرات من األدوية
واألجه�زة الطبي�ة للنظام الصح�ي يف العراق ،وم�ن املرجح أن
تكون قد دفعت رش�اوى ملس�ؤولني عراقيني مقابل استفادتها
من تلك الصفقات املجزية ،وفق الدعوى.
وجرى رفع الدعوى بموجب قانون يسمح لألمريكيني الذين
أصيب�وا جراء هجمات يف م�ا وراء البحار برفع دعاوى قضائية
عىل هيئات أو رشكات اضطلعت بدور يف دعم اإلرهاب.

رئيس أركان اجليش يتوجه اىل السعودية
يف زيارة تستغرق يومني
بغداد  /المستقبل العراقي
توج�ه رئي�س أركان الجي�ش الفري�ق أول الرك�ن عثم�ان
الغانمي ،أمس األربعاء ،إىل السعودية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه أن «رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي
توجه عىل رأس وفد عس�كري رفيع املستوى إىل اململكة العربية
الس�عودية ،للقاء نظريه رئيس األركان العامة للقوات املسلحة
السعودية الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح».
وأض�اف البي�ان ان بن صال�ح «وجه للغانم�ي دعوة خالل
زيارته السابقة إىل العراق يف شهر تموز من هذا العام».
وبني ان «هذه الزيارة تعد األوىل منذ عقود ملسؤول عسكري
عراقي رفيع املس�توى والتي تس�تمر ملدة يومين ،ويتم خاللها
بح�ث ومناقش�ة القضاي�ا املهم�ة للمرحلة املقبل�ة ،من خالل
التع�اون والتنس�يق يف مج�ال مكافحة اإلرهاب ،وفت�ح املنافذ
الحدودية التي تم العمل بها».

العراق يبدأ بتنفيذ مرشوع انبوب النفط مع االردن بكلفة ( )18مليار دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اكدت س�فرية الع�راق لدى األردن صفية الس�هيل ،أمس االربع�اء ،بدء تنفيذ
مرشوع أنبوب النفط بني العراق واألردن خالل أربعة أو خمسة أشهر ،مشرية
إىل االنتهاء من معظم اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املرشوع.
وقالت الس�هيل ،يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،أن «ما تم
تداول�ه مؤخرا ً من معلومات ح�ول احتمال تأخر تنفيذ املرشوع غري صحيح،
كون القرار متخذ من قبل الحكومة االتحادية يف بغداد» ،مشرية اىل ان «تكلفة
املرشوع تقدربنحو  18ملي�ار دوالر ويربط بني البرصة جنوب العراق ،مرورا
باألنبار (غرب) ،حتى ميناء العقبة يف األردن».
وبحس�ب بيان وزارة الطاقة األردنية ،من املقرر أن يتم تصدير مليون برميل
يومي�ا ً من الخام العراق�ي إىل األردن ،منها  150ألف برميل لتش�غيل مصفاة
الزرقاء األردنية.
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القوات األمنية تعلن اكتمال مهامها يف كركوك ..ورئيس الوزراء يأمر مبالحقة مروجي «الكراهية والعنصرية»

انتهاء عملية «فرض األمن» يف املتنازع عليها

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

الحي�اة إىل طبيعته�ا يف تلك املناط�ق ،وترك امللف
بيد الرشط�ة املحلية ،مؤك�دا أن «بعض املناطق
شهدت نزوحا لعائالت ،وأخرى بقيت عىل حالها،
وعمليات العنف تكاد ال تذكر».
ويبلغ مجموع مساحة املناطق املتنازع عليها
التي استردتها بغداد م�ن أربيل نحو  11ألف كم
مرب�ع عىل امت�داد محافظ�ات نين�وى وكركوك
وصالح الدين ودياىل ش�مال ورشق بغداد ،تشكل
أش�به ما يكون بقوس داخل الخارطة العراقية،
اس�تحدث بهذا الشكل عقب عام  2014واحتالل
«داعش» ملساحات واسعة يف العراق.
بدوره ،أكد القائد العام للقوات املسلحة حيدر
العب�ادي اس�تتباب األمن يف كرك�وك وخضوعها
لس�يطرة الرشط�ة املحلي�ة بإس�ناد م�ن جهاز
مكافح�ة اإلره�اب ،فيما أم�ر بمن�ع تواجد أية
جماعات مسلحة يف املحافظة.
وق�ال العب�ادي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «األم�ن يف كرك�وك
مستتب وتحت سيطرة الرشطة املحلية وبإسناد
من جهاز مكافحة اإلرهاب» ،مشيرا إىل أنه أمر
«بمن�ع تواج�د أية جماع�ات مس�لحة أخرى يف
املحافظة».
وأش�ار العب�ادي إىل أن «الق�وات األمني�ة يف
كركوك مكلف�ة بحماية ام�ن وممتلكات جميع
املواطنين بمختل�ف أطيافهم».ووج�ه رئي�س
ال�وزراء بمالحقة أش�خاص قال إنه�م ينرشون
«الكراهية والعنرصي�ة» ومقاطع فيديو مزيفة
بهدف «إيقاع الفتنة» بني العراقيني.
وق�ال مكت�ب العب�ادي يف بي�ان مقتضب إن
«رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي وجه
بمالحق�ة العن�ارص الذي�ن ينشرون الكراهي�ة
والعنرصية ومقاطع فيديو مزيفة هدفها إيقاع
الفتن�ة بين املواطنين وتعريض الس�لم األهيل
للخطر».

أعلن�ت القوات األمني�ة ،أمس االربع�اء ،أنها
أكملت «فرض األم�ن» يف كركوك خالل العمليات
العس�كرية الت�ي قامت به�ا يف الس�اعات الـ48
األخرية ،وفيما أكد القائد العام للقوات املس�لحة
اس�تتباب األمن يف كركوك وخضوعها لس�يطرة
الرشط�ة املحلي�ة بإس�ناد م�ن جه�از مكافحة
اإلرهاب ،أمر بمنع تواجد أية جماعات مس�لحة
يف املحافظة.
وأكدت قي�ادة عمليات فرض االمن يف كركوك
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
«إكمال فرض األمن ملا تبقى من كركوك وشملت
قضاء دبس وناحية امللتق�ى وحقل خباز وحقل
ب�اي حس�ن الش�مايل وب�اي حس�ن الجنوبي»،
مضيفة «اما باقي املناطق ،تمت اعادة االنتش�ار
والس�يطرة عىل خانقني وجلوالء يف دياىل ،وكذلك
اعادة االنتش�ار والس�يطرة عىل قض�اء مخمور
وبعشيقة وسد املوصل وناحية العوينات وقضاء
س�نجار وناحية ربيعة وبعض املناطق يف س�هل
نينوى يف محافظة نينوى».
وبف�رض الق�وات األمني�ة س�يطرتها على
املناط�ق املتنازع عليها ،تك�ون بغداد قد وضعت
يدها عىل  28وحدة إدارية ما بني قضاء وناحية،
م�ن أبرزها كرك�وك والدبس وخانقين وجلوالء
وس�نجار ومخمور وبعشيقة والعوينات وربيعة
وطوزخورماتو وامللتقى وبرطلة وتل سقف وتل
كيف وس�د املوصل وش�يخان وزم�ار ومكحول،
ومناطق أخرى.
وقال العقيد س�عد عبد الستار الخاكاني ،من
قي�ادة عمليات رشق دجلة يف الجيش ،إن  42ألف
جن�دي وعنرص أمن محيل يمس�كون ملف األمن
يف تل�ك املناطق ،مبينا أن الق�وات األمنية التابعة
للجيش ستنس�حب عىل أطرافها ،للسماح بعودة

صوت بعدم املوافقة على مقرتح تعديل قانون مفوضية االنتخابات وأنهى قراءة قانونني

الربملان يستذكر « »12عام ًا عىل إقرار الدستور :الوثيقة الوطنية العليا رغم كل املالحظات
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

انه�ى مجل�س النواب يف جلس�ته
االعتيادي�ة السادس�ة والعرشي�ن
التي عقدت برئاس�ة س�ليم الجبوري
وبحضور  172نائب�ا ،أمس األربعاء،
قراءة مرشوعي قانونني.
ويف مس�تهل الجلس�ة اس�تذكر
الجب�وري بحس�ب ،بي�ان للدائ�رة
االعالمي�ة ملجل�س الن�واب تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،مرور
 12عام�ا على ذكرى االس�تفتاء عىل
الدس�تور الدائم ،والذي قال الجبوري
عن�ه أن�ه مث�ل العق�د االجتماع�ي
والوثيق�ة الوطنية العلي�ا بالرغم من
كل املالحظات التي تسجلها االطراف
على اختالفها كونه الس�قف الوطني
الذي تحتمي الدول�ة اليه» ،منوها اىل
«تزامن املناسبة مع فرض القانون يف
اكث�ر من منطقة وخاص�ة يف كركوك
رمز التعايش العراقي».
ولفت رئيس املجلس اىل ان «قوات
البيش�مركة ش�اركت يف التحري�ر
ومكافح�ة االره�اب وان ماج�رى
كان تنفيذا للدس�تور وق�رار مجلس
النواب لبس�ط هيبة الدولة» ،مش�ددا
عىل اهمية مش�اركة جميع االطراف
بحف�ظ االم�ن يف محافظ�ة كركوك،
منوها اىل ان اللجان النيابية س�تعمل
عىل متابعة الوضع يف كركوك واملناطق
التي تم فرض القان�ون فيها ،مباركا
ماقامت به القوات العراقية من جهد
يف هذه املناطق بروح وطنية عالية.
وصوت املجلس بعدم املوافقة عىل
مقرتح قانون تعديل قانون املفوضية
العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات رقم 11
لس�نة  2007واملق�دم م�ن اللجن�ة
القانونية .
واعلن الجبوري عقد اجتماع لهيئة
الرئاس�ة مع رؤس�اء الكت�ل النيابية
ولجنـــ�ة الخبـــ�راء الختيــ�ار
اعضاء املفوضيـــة العليا املس�تقلة
لالنتخابات ،مقرتح�ا بان تقدم لجنة
الخبراء مالديه�ا م�ن مقرتحات ويف
حال عدم التوصل اىل حل فان املجلس

سيعرض للتصويت  36اسما مرشحا
توصل�ت اليها اللجن�ة ويتم تجزئتهم
عىل ش�كل مكونات ومن يحصل عىل
اعىل االصوات يت�م اختياره عضوا يف
املفوضية.
وانهى املجلس قراءة ومناقش�ــة

مشروع قان�ون الطع�ن ملصلح�ة
القان�ون يف االح�كام والق�رارات
الخاص�ة بامللكي�ة العقاري�ة واملقدم
من لجان القانوني�ة والزراعة واملياه
واالهوار واملالية واملرحلني واملهجرين
املغرتبني.

واتم املجلس تقريــر ومناقشــة
مرشوع قان�ون انضم�ام جمهورية
العراق اىل اتفاقية تجارة الحبوب لعام
 1995واملق�دم م�ن لج�ان العالقات
الخارجي�ة واالقتص�اد واالس�تثمار
والقانونية والزراعة واملياه واالهوار.

ويف مداخلات النواب ،اك�د النائب
محم�د ناج�ي على ان االتفاقية من
االتفاقي�ات املهمة الت�ي تهتم باالمن
الغذائي.
واش�ار النائ�ب ري�اض غريب اىل
حاجة الع�راق اىل مثل هذه االتفاقية

كون�ه ل�م يص�ل اىل مرحل�ة االكتفاء
الذات�ي فضلا ع�ن االتفاقي�ة تتي�ح
االنس�حاب منها بس�هولة من خالل
االشعار الخطي.
ون�وه النائب عمار طعم�ة اىل ان
اختلاف تقيي�م ال�وزارات لالتفاقية

ضربت «داعش» يف عكاشات وألقت القبض على مطلوبني وعثرت على أسلحة وعبوات ناسفة

وزارة الدفاع تنفذ «عمليات استباقية» لـ «إدامة الضغط» عىل اإلرهاب
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اعلن�ت وزارة الدف�اع ،الي�وم االربعاء ،عن
تنفي�ذ قطع�ات الجي�ش بمختل�ف القواط�ع
عمليات اس�تباقية لغ�رض ادامة الضغط عىل
املجاميع االرهابي.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ان «قواتها قامت بعدة
عمليات استباقية يف مختلف قواطع العمليات
وكان�ت نتائ�ج عملياته�ا ه�ي تنفي�ذ طريان
الجيش عدة طلعات جوية يف قاطع عكاشات،
اسفرت عن قتل  15من عنارص داعش وتدمري
 3عجالت ،اضافة اىل احاديات عدد اثنني».
واش�ار اىل ان «ف�وج ط�وارئ البصرة
الخامس قيادة عمليات س�امراء تمكنت ومن
خالل نصب الس�يطرات املفاجأة ضمن قاطع
املس�ؤولية يف حي االف�راز داخل س�امراء من
إلق�اء القبض عىل اح�د املطلوبني وف�ق املادة
 4إره�اب ،يف حين خرجت قوه مشتركه من
قس�م ومكتب مكافحة وش�عبة اس�تخبارات
االس�حاقي بواجب ضمن قاطع املسؤولية تم
خالله من إلقاء القبض عىل اثنني من املطلوبني
ل�دى مكتب مكافح�ة إجرام االس�حاقي وفق
املادة  4إرهاب».
واضاف البيان انه «حس�ب توجيهات قائد
عمليات بغداد املتعلقة بتطهري املناطق املحررة
ضمن قاطع املس�ؤولية وب�إرشاف مبارش من
قائد فرقة املشاة السابعة عرشة العميد الركن
عيل املاج�دي تمكن الفوج الثالث لواء املش�اة
الثال�ث والعشرون وبعد البح�ث والتفتيش يف

منطقة السعدان جنوب غرب بغداد من العثور
عىل حقل للعبوات الناس�فة يحتوي عىل ()65
عبوة ناسفة عبارة عن جلكان سعة ( )15لرتا
مملوء بمادة نرتات االمونيا تم تفجري العبوات
م�ن قب�ل الجهد الهن�ديس للفرقة كم�ا تمكن
الفوج الثاني لواء املشاة الخامس والخمسون
وبعد البحث والتفتيش يف قاطع املسؤولية من
العثور على موجه هاون عي�ار  60ملم و()3
صم�ام قنبرة ه�اون و( )3كبس�ولة تفجري
وعتاد مختلف االنواع».
وتاب�ع البي�ان ان «قاط�ع عملي�ات االنبار
تمكن ابطال الفرقة االوىل من القاء القبض عىل
( )3مطلوبني يف س�يطرة الناظرة ضمن قاطع
عمليات الرطب�ة ،يف حني القى ابط�ال الفرقة
الع�ارشة من القاء القب�ض عىل احد املطلوبني
يف س�يطرة جسر الجزيرة ،والعث�ور عىل ()4
جليكانات  C4سعة  ٢٠لرتا يف منطقة املعامل».
وعلى صعيد متصل قالت ال�وزارة يف بيانها ان
«قوة من رسية هندس�ة ميدان قيادة عمليات
صلاح الدين خرج�ت لتطهري الق�رى املحررة
الت�ي كان�ت تح�ت س�يطرة ارهاب�ي داعش،
واثن�اء الواج�ب يف منطق�ة قرب الس�يد وقرية
باش بند وقري�ة دنكاوة تم العثور عىل ()١٤٨
عبوة صنع محيل و( )٤صاروخ كاتيوش�ا مع
منصات ومعمل لتصنيع العبوات والعثور عىل
( )٦انفاق لداعش ت�م تفجريها يف مكان آمن،
ويف نف�س الس�ياق خرجت قوة م�ن فوج ١/
لواء املش�اة  ٦٦/لتفتي�ش الوديان واالنفاق يف
منطقة الحراقات حي�ث عثرت القوة عىل ()٥
قنابر هاون صنع محيل تم تفجريها ،ويف نفس

الس�ياق رشعت قوة من مقر ل�واء  ١٣الفرقة
الرابعة رشطة اتحادية بواجب مشرتك مع لواء
( ٥١الحش�د الشعبي) لغرض تفتيش وتطهري
مواقع العدو التي كان يستعملها سابقا ً اسفل
جب�ال مكحول بمح�اذاة نهر دجل�ة من قرية
املس�حك اىل قرية الس�لمان واثن�اء الواجب تم
تدمير ه�ذه املواقع وتطهري الطري�ق الواصل
بني قرية املسحك وقرية السلمان وتفكيك ()٣
عبوات ناسفة ،ويف سياق أخر وبنا ًء عىل ورود
معلوم�ات بوج�ود احزمة ناس�فه يف منطقة
الزاب بداخل احد املن�ازل خرجت قوة من لواء
املغاوير  ٣/رشطة اتحادي�ة لتفتيش املنطقة
وتم العث�ور عىل ( )٢حزام ناس�ف وتفجريها
تحت الس�يطرة ،يف حين خرجت قوة من فوج
س�وات صالح الدين لتفتيش منطقة املصلخة
لوجود معلومات تشير بتواجد عنارص داعش
االرهابية حيث تم قتل االرهابيني».
ويف س�ياق اخ�ر «ت�م العث�ور على ()٧
اسطوانات معدة للتفجري و( )٥عبوات قمعية
و( )٣عبوات محلية الصنع و( )١قذيفة هاون
١٥٥ملم حيث تم رفعها من قبل مفرزة قس�م
رشط�ة الرشقاط مع رسية الطوارئ وش�عبة
مكافحة متفج�رات الرشقاط ،يف حني خرجت
ق�وة من فوج س�وات صلاح الدي�ن لتفتيش
جب�ال مكح�ول واثناء الواجب ت�م العثور عىل
هاون عيار ١٢٠ملم مع ركيزة وقاعدة و()٣١
قنبرة ه�اون  ١٢٠مل�م والعثور على قاذفة
 RBG7و( )٧صفيح�ة وعت�اد  ١٤،٥مل�م،
وخرج�ت قوة من قس�م مكافح�ة متفجرات
صلاح الدي�ن بواج�ب اىل منطقة ح�ي الطني

قرب جامعة تكريت واثن�اء الواجب تم العثور
على قذيفة ( )١عي�ار ١٥٥ملم غير منفجرة
تم رفعه�ا وتفجريها تحت الس�يطرة وعثرت
الق�وة عىل ( )٩عبوات ناس�فة قمعية تحتوي
على م�واد متفجرة تعم�ل بنظ�ام الضغط يف
جزي�رة الرشق�اط ،والق�ي القب�ض على احد
املطلوبين وفق املادة( )٤ارهاب من قبل مفرز
قس�م ش�ؤون الس�يطرات والطرق الخارجية
يف س�يطرة االق�واس ت�م تس�ليمه اىل مديرية
استخبارات ومكافحة ارهاب صالح الدين».
ويف نفس السياق «خرجت قوة مشرتكة من
قسم رشطة الساحل االيرس واثناء الواجب تم
القاء القبض عىل ( )2من املطلوبني وفق املادة
٤أره�اب ،وكذلك خرج�ت قوة م�ن فوج٣٦/
اس�ود دجلة (الحشد الش�عبي) بنا ًء عىل ورود
معلومات بوجود ارهابيني تم االش�تباك معهم
وقتل االرهابي (عبد الرحمن خلف حسني عبد)
امللق�ب (ابو خضري) مس�ؤول التفخيخ لوالية
دجلة ومن س�كنة قرية الش�يخ حمد وأصابة
االرهاب�ي (محمد رمضان حمادة) امللقب (ابو
عمر) مس�ؤول االمني�ة وح�رق عجلتهم نوع
(بيك اب تويوتا)».
وبل�غ ع�دد العوائ�ل العائ�دة م�ن التهجري
للمحافظة بعد تدقيق موقفهم االمني يف خلية
االس�تخبارات القيادة مدينة تكريت ()٤٢٢٩٤
املجمع الس�كني -الدور ( )٢٧٥١قضاء الدور
( )٦٧٩٦البو عجي�ل ( )٥١٦٩قضاء الرشقاط
( )٣١٨٨١قض�اء بيج�ي املوح�د ()٥٦٠٣٢
ليك�ون الع�دد ال�كيل ملحافظ�ة صلاح الدين
( )١٤٤٩٢٣عائلة.

يس�تدعي التنسيق للوصول اىل وجهة
نظ�ر واضح�ة بش�ان االتفاقي�ة او
غريها من االتفاقيات.
وطالب�ت النائب�ة غي�داء كمب�ش
بعرض تقارير االتفاقيات واملعاهدات
الدولية اثناء القراءة االوىل ملرشوعات
القوانين م�ن اج�ل اتاح�ة الفرصة
للس�يدات والس�ادة النواب لقبول او
رفض االتفاقيات.
ويف رده�ا على املداخلات ،اكدت
اللجن�ة املختص�ة على ع�دم وج�ود
اعرتاض�ات من قبل ال�وزارات املعنية
وخاص�ة م�ن قب�ل وزارة املالية التي
التؤي�د اي اتف�اق في�ه اعب�اء مالية
مشرية اىل ان مايرسي عىل مرشوعات
ومقرتح�ات القوانين م�ن مس�الة
التصوي�ت بالرف�ض واملوافق�ة اثناء
القراءة االوىل يرسي عىل االتفاقيات.
وتلا النائ�ب صلاح الجب�وري
بيان�ا بأس�م تحالف الق�وى العراقية
بمناس�بة اع�ادة س�لطة الدولة عىل
كركوك ودياىل وصالح الدين ،مشيرا
ان�ه انعطافة مضي�ة مثل�ت انتصار
الدولة والش�عب عىل سياس�ات تمثل
واق�ع مرير اريد ل�ه ان يحدث رشخا
بمنظوم�ة التعايش الس�لمي ،مؤكدا ً
ان اعادة كرك�وك فخر لكل العراقيني
كونه�ا ج�رت بش�كل س�لس وامن،
مشيرا ان ماج�رى يمث�ل انتص�ارا
للجميع ليس طرفا عىل حس�اب اخر
او حزبا عىل حساب اخر.
وش�دد البيان عىل اهمية مواصلة
الحوار م�ن قبل االطراف السياس�ية
دون اخت�زال والعم�ل على تعزي�ز
التعايش الس�لمي واعادة كل املناطق
اىل س�لطتها دون اس�تثناء وان ازمة
كرك�وك نتاج عريض بمش�كلة اعمق
تتعلق بمدى تطبيق الدس�تور ،داعيا
اىل اهمية العمل على اعادة النازحني
اىل مناطقه�م دون تاخير ومراجعة
العملية السياس�ية للوص�ول اىل عقد
س�يايس جديد فضال ع�ن العمل عىل
تاسيس دولة مدنية تحرتم الجميع.
بعدها تقرر رفع الجلس�ة اىل يوم
غد الخميس.
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ارسائيل تقضم أرايض جديدة يف الضفة الغربية

قدم�ت ارسائيل خطط�ا لبن�اء أكثر من
 1292وحدة س�كنية اس�تيطانية يف الضفة
الغربية املحتلة ،بحس�ب ما أعلنت مسؤولة
من حركة السلام اآلن االرسائيلية املناهضة
لالس�تيطان .وتأت�ي املوافقة بع�د تعهدات
قدمه�ا مس�ؤولون حكومي�ون ارسائيليون
لزي�ادة ع�دد الوح�دات االس�تيطانية ه�ذا
الع�ام ،مع تجن�ب االدارة األمريكي�ة بقيادة
دونال�د ترامب توجيه انتق�ادات حادة لهذه
الخطط.
وقال�ت حاغي�ت اوف�ران املس�ؤولة يف
منظمة السالم اآلن ،إن الخطط التي وافقت
عليها لجنة التخطيط التابعة لإلدارة املدنية
االرسائيلي�ة تش�مل «كاف�ة أنح�اء الضف�ة
الغربية» املحتلة ،مشيرة إىل أنها موجودة يف
مراحل مختلفة من عملية التخطيط.
وأضاف�ت اوفران أن�ه من املتوق�ع أيضا
أن تواف�ق الس�لطات االرسائيلية عىل خطط
اس�تيطانية أيض�ا مع توقع بح�ث أكثر من
ألفي وحدة استيطانية إضافية عىل الربنامج
يف اجتماع اللجنة الذي يستمر ليومني.
وضم�ت الالئح�ة التي نرشته�ا املنظمة
عددا م�ن الوحدات االس�تيطانية يف مناطق
مختلف�ة م�ن الضف�ة الغربية ،منه�ا 146
وح�دة اس�تيطانية يف مس�توطنة نوكدي�م
جنوب الضفة الغربية التي يعيش فيها وزير
الدفاع افيغدور ليربمان.
ويأت�ي ذلك يف اط�ار خط�ة لتقديم نحو
 4000وح�دة اس�تيطانية يف خط�وة لتعزيز
النمو االس�تيطاني هناك ،بحس�ب ما أعلن
مسؤول ارسائييل .ويف العادة تحتاج مشاريع
البناء يف املس�توطنات إىل عبور عدة خطوات
اجرائي�ة قبل الحصول عىل املوافقة النهائية
لبدء البناء عىل أرض الواقع.
وكانت السلطات االرسائيلية وافقت عىل
 31وح�دة اس�تيطانية يف مدين�ة الخلي�ل يف
الضفة الغربية املحتلة للمرة األوىل منذ العام

 .2002واالعلان عن وحدات اس�تيطانية يف
مدين�ة الخليل هو خطوة بالغة الحساس�ية
يف ه�ذه املدين�ة الت�ي يعي�ش بني س�كانها
الفلس�طينيني وعدده�م نح�و  200أل�ف،
نح�و  800مس�توطن تحت حماي�ة الجيش
اإلرسائييل يف ع�دد من املجمعات املحصنة يف
قلب املدينة .وس�يتم بناء ه�ذه الوحدات يف

بـريـطـانـيـا تـواجـه أخـطـر تـهـديـد أمـنـي
عـلـى اإلطـالق

فرنسا تعتقل ( )10من اليمني املتطرف
خططوا ملهامجة سياسيني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتقلت الس�لطات الفرنسية عرشة أشخاص يشتبه
يف تخطيطهم لتنفيذ هجمات تس�تهدف سياسيني ،وفق
ما أعلن مصدر فرنيس مقرب من التحقيقات .وأشار إىل
أن املعتقلني تتراوح أعمارهم بني  17و 25عاما وقد تم
الق�اء القبض عليه�م يف ضواحي باري�س بجنوب رشق
فرنس�ا يف إطار تحقيق سبق وأن اعتقل يف اطاره ناشط
س�ابق من اليمين املتطرف يف أواخر حزي�ران .ويف اطار
ه�ذا التحقيق وجه�ت إىل عنرص س�ابق يف حركة العمل
الفرنس�ية (يمين متطرف من أنص�ار امللكية) يبلغ من
العمر  21عاما يف مطلع تم�وز ،تهمة التهديد بمهاجمة
مهاجري�ن وجهاديني عرب مواقع التواص�ل االجتماعي،
حسب املصدر نفسه ،ما يؤكد معلومات نرشتها صحيفة
لو موند الفرنس�ية .وكانت فرنسا قد اعلنت عن تفكيك
العدي�د م�ن الخالي�ا االسلامية املتطرفة من�ذ هجمات
ترشين الثاني  2015وهجوم نيس يف  2016والتي تبناها
تنظيم الدولة االسالمية ،لكنها املرة األوىل التي تعلن فيها
عن اعتقال ناشطني من اليمني املتطرف خططوا لتنفيذ
اعتداءات تستهدف سياسيني ومهاجرين .وتشهد أوروبا
عموما صعودا مقلقا لليمني املتطرف يف ظل موجة لجوء
ه�ي األعنف التي تش�هدها القارة على خلفية الحروب
الدموي�ة التي تش�هدها منطقة الرشق األوس�ط والتي
تس�ببت يف تنامي الهج�رة إىل بلدان أوروبي�ة برا وبحرا.
وغ�ذت أزم�ة اللجوء االنقس�امات السياس�ية يف أوروبا
وس�اهمت بشكل كبري يف صعود اليمني املتطرف وتنامي
االعت�داءات بحق الالجئني واملهاجري�ن .وكانت أملانيا قد
أعلن�ت بدوره�ا عن اعتق�ال نازيني يف صف�وف الجيش
خططوا لتنفيذ اعتداءات .ويف بريطانيا تم اعتقال أربعة
عس�كريني متطرفين خطط�وا أيض�ا لتنفي�ذ هجمات
وااليحاء بأنها من تخطيط مهاجرين.

منطقة شارع الشهداء التي كانت عبارة عن
ش�ارع حيوي ميلء باملحلات التجارية عىل
مقربة من الحرم االبراهيمي .والش�ارع اآلن
مغلق أمام الفلسطينيني.
وم�ا يزيد م�ن حدة التوت�ر يف الخليل هو
تحص�ن املس�توطنني يف جي�ب ق�رب الحرم
االبراهيمي وس�ط حماية مش�ددة جدا من

الجيش االرسائييل.
وكان مس�ؤول ارسائييل أعلن األس�بوع
املايض أنه ستتم املوافقة عىل « 12ألف وحدة
سكنية يف العام  2017يف مراحل مختلفة من
عمليات التخطي�ط والبن�اء ،أربعة أضعاف
الرقم يف العام .»2016
ويعترب املجتمع الدويل املس�توطنات غري

رشعي�ة س�واء أقيم�ت بموافق�ة الحكومة
االرسائيلية أم ال .ويعترب االس�تيطان العائق
األول أمام عملية السالم.
ويق�وض البن�اء االس�تيطاني وتوس�ع
املس�توطنات األرايض التي م�ن املفرتض أن
تشكل دولة فلس�طينية أو ُيقطع أوصالها،
ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

بغداد  /المستقبل العراقي

الداخلي�ة الربيطان�ي (إم.آي )5
إن بريطاني�ا تواج�ه أخط�ر تهدي�د
عىل اإلطلاق م�ن جانب إسلاميني
متش�ددين يس�عون لش�ن هجمات
كبيرة من خلال مؤام�رات عفوية
يستغرق تنفيذها أياما قليلة فقط.
وبع�د تع�رض بريطاني�ا ألرب�ع
هجم�ات نفذه�ا متش�ددون وأودت
بحي�اة  36ش�خصا وكان�ت األكث�ر
دموية منذ تفجريات لندن يف السابع
م�ن تم�وز  ،2005قال أن�درو باركر
رئي�س إم.آي  5إن التهدي�د عند أعىل

وترية يشهدها عىل مدار  34عاما من
عمله يف مجال املخابرات.
وأض�اف «التهدي�د أكث�ر تنوع�ا
مم�ا علمته يف أي وق�ت من األوقات،
مؤام�رات حيك�ت هن�ا يف اململك�ة
املتح�دة ،لكن مؤام�رات وجهت من
الخارج أيضا ومؤامرات عىل اإلنرتنت
ومخطط�ات معق�دة وكذلك حوادث
طعن بس�يطة وخط�ط طويلة األمد
ولكن هناك أيضا هجمات عفوية».
وأض�اف يف كلم�ة يف وس�ط لندن
«الهجمات يمكن أحيانا أن تتس�ارع
م�ن الفك�رة م�رورا بالتخطي�ط إىل
التنفي�ذ يف بضعة أيام فقط» .ونادرا

م�ا يلقي مدي�ر املخاب�رات الداخلية
خطاب�ات عام�ة .وكان آخر خطاب
من هذا القبيل عام .2015
ومتش�ددو «داع�ش» يف تراج�ع
يف س�وريا والعراق من�ذ عامني ،فقد
فقدوا مدينة الرقة ،معقلهم الرئييس
يف س�وريا ،واضط�روا للرتاج�ع إىل
موط�ئ ق�دم آخ�ذ يف التقل�ص عىل
امتداد وادي نهر الفرات.
لكن بينما تتقلص أرايض التنظيم
وثروت�ه ونف�وذه ،كثف املتش�ددون
دعايتهم اإللكرتونية التي ساعدتهم
يف عملي�ات التح�ول إىل التط�رف
واإللهام بش�ن هجمات عىل املدنيني

األقامر الصناعية تظهر إحراق  288قرية
بالكامل ملسلمي الروهينغا
بغداد  /المستقبل العراقي

باس�م اإلسلام يف أنح�اء أوروب�ا
والشرق األوس�ط وأفريقي�ا .وق�ال
بارك�ر إنه لم يحدث بع�د تدفق كبري
للمتشددين الربيطانيني العائدين من
س�وريا والعراق .وتعرضت بريطانيا
يف األش�هر القليلة املاضية اعتداءات
دهس وطعن أع�ادت لألذهان خطر
الهجم�ات اإلرهابي�ة الس�ابقة التي
تعرضت لها اململكة املتحدة.
واتخذت بريطانيا اجراءات أمنية
مش�ددة تحس�با لوق�وع هجم�ات
ارهابية على غرار االعت�داءات التي
ش�هدتها فرنس�ا يف  2015و2016
وهجوم برلني يف كانون األول .2016

قطر تتهم السعودية بمحاولة زعزعة استقرارها
وتغيري سلطاهتا

بغداد  /المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الخارجي�ة القطري محم�د بن عبد
الرحم�ن آل ثاني أن الس�عودية ترغ�ب يف زعزعة
اس�تقرار الوض�ع يف قط�ر ،فضلا ع�ن تغيير
السلطات.
ويف مقابل�ة تلفزيونية ،قال الوزير“ :نحن نرى

كيف تتح�دث حكومة اململكة العربية الس�عودية
ع�ن تغيير النظام ون�رى كيف يحث املس�ؤولون
الن�اس على الذه�اب لالحتجاج ض�د حكومتهم،
فلذلك الحديث يدور عن تغيري النظام يف قطر”.
يذك�ر أن منطق�ة الخليج تش�هد حالي�ا توترا ً
داخلي�ا ً كبريا ً عىل خلفية إعالن كل من الس�عودية
واإلم�ارات والبحرين ومرص قطع جميع العالقات

أم�را صعبا .ويعيش نحو  430ألف ش�خص
يف مس�توطنات الضفة الغربية املحتلة وهي
تقطع أوصال األرايض الفلس�طينية ،وسط
 2.6مليون فلس�طيني ،باإلضاف�ة إىل مئتي
ألف مس�توطن يقيمون يف أحياء استيطانية
يف الق�دس الرشقية املحتلة وس�ط  300ألف
فلسطيني يف املدينة املقدسة.
ويترأس بنيامين نتانياه�و الحكوم�ة
األكثر يميني�ة يف تاريخ ارسائي�ل ،ويخضع
لضغوط�ات كبيرة من لوبي االس�تيطان يف
ائتالف�ه .ويواج�ه أيضا ضغوطات بس�بب
تحقيق�ات ح�ول ضلوع�ه يف قضايا فس�اد
ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية له.
واحتلت إرسائيل الضفة الغربية والقدس
الرشقية وهضبة الج�والن يف  1967وضمت
الق�دس ومن ثم هضبة الجوالن يف خطوة لم
يعرتف بها املجتمع الدويل.
ويش�كك كثيرون يف امكانية اس�تئناف
محادث�ات جدي�ة بين الجانبين حالي�ا ،ال
س�يما وأن الحكومة الحالي�ة تضم مؤيدين
لالستيطان دعوا بشكل علني إىل إلغاء فكرة
قيام دولة فلسطينية.
وكان السفري األمريكي يف إرسائيل ديفيد
فريدمان وهو مؤيد لالس�تيطان ،أكد الشهر
امل�ايض يف مقابل�ة تلفزيوني�ة أن إرسائي�ل
«تحت�ل فق�ط  2باملئة من مس�احة الضفة
الغربي�ة» ،م�ا أث�ار غض�ب الفلس�طينيني
وإشادة من املستوطنني.
وجه�ود السلام بين الفلس�طينيني
واالرسائيليين متوقف�ة بالكامل منذ فش�ل
املب�ادرة األمريكي�ة ح�ول ه�ذا املوضوع يف
نيسان .2014
وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب إلحياء
مفاوض�ات السلام املتعثرة بين الجانبني،
ف�إن اإلدارة االمريكي�ة تعرض�ت النتقادات
حول صمتها حيال األنش�طة االس�تيطانية
االرسائيلية يف األرايض الفلس�طينية املحتلة
مقارن�ة ب�إدارة س�لفه ب�اراك أوبام�ا التي
انتقدت االستيطان بشدة.

الدبلوماس�ية م�ع قطر ووق�ف الحرك�ة البحرية
والربية والجوية مع هذه البالد.
وكان�ت هذه الدول األربع�ة اتهمت قطر بدعم
اإلره�اب وزعزع�ة االس�تقرار يف املنطق�ة ،لك�ن
قطر نفت بش�دة هذه االتهامات ،مؤكدة أن هذه
اإلجراءات غري مربرة وتقوم عىل مزاعم وادعاءات
ال أساس لها من الصحة.

ظهرت ص�ور التقطتها أقم�ار صناعية إحراق 288
قري�ة بالكام�ل أو جزئيا ً تابعة ملس�لمي الروهينغا ،من
قبل جيش ميانمار وامليليشيات البوذية ،يف إقليم أراكان
غربي البالد ،منذ  25آب املايض.
ووفقا ً لصور نرشتها منظمة “حقوق االنسان” عن
 866قري�ة يف مقاطع�ات “مونغ�دو” ،و “راثيداون�غ”،
و”بوثيداون�غ” باإلقلي�م ،تبّي�نّ
ّ
أن أكثر الق�رى التابعة
ملدينة “مونغدو” تعرضت للحرق.
وأظهرت الصور ّ
أن قرى املسلمني دمّ رت بالكامل ،يف
حني لم تصب قرى البوذيني ّ
بأي أذى.
ونق�ل تقري�ر املنظم�ة الدولي�ة ع�ن نائ�ب مديرها
املسؤول عن شؤون آسيا ،فيل روبرتسون ،قوله ّ
إن هذه
الصور الت�ي إلتقطتها األقمار الصناعي�ة هي األحدث،
وتظهر س�بب فرار أكثر من نصف مليون من مس�لمي
أراكان إىل بنغالديش يف  4أسابيع.
وأض�اف روبرتس�ون ّ
أن “جي�ش ميانم�ار قت�ل
ّ
ورشد مس�لمي الروهينغا،
الن�اس ،واغتصب النس�اء،
مرتكبا ً جرائم ضد اإلنس�انية ،كم�ا دمّ ر املئات من قرى
املسلمني” .ودعا الحكومات املعنية إىل ممارسة الضغط
عىل ميانمار إلنهاء اإلنتهاكات التي يتعرض لها مسلمو
أراكان ،ورضورة إرسال مساعدات إنسانية لهم.
ومع أن ّ
جل التقارير اإلعالمية تشري إىل أن انتهاكات
جي�ش ميانمار بحق مس�لمي أراكان تجددت يف  25آب
املايض ،إال أن ش�هادات لعدد من سكان اإلقليم أظهرت
أن االضطهاد واملجازر سبقت ذلك التاريخ.
وأسفرت هذه االنتهاكات الواسعة عن مقتل اآلالف
من أقلية الروهينغا ،حس�ب ناشطني محليني ،وأجربت
 536ألفا ً آخرين عىل اللجوء إىل بنغالديش املجاورة ،وفق
أرقام أممية.

مفاجئة لليبيا :نجل القذايف ينوي العودة للحكم
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�ر محام�ي عائلة القذايف ،خالد الزايدي ،إن س�يف اإلسلام،
نجل الرئیس الليبي املقتول ،سيعود للعمل السيايس.
وتاب�ع الزايدي ،يف حوار مع «س�بوتنيك» قائال« :الوضع الحايل
للبالد ،وفش�ل لغة الحوار البعيدة كل البع�د عن الواقع عن الليبي،
تحتاج لدور سيف اإلسالم يف الوصول التفاق سيايس».
وم�ن املقرر أن يقي�م محامي عائلة الق�ذايف مؤتمرا صحفيا يف
العاصمة التونس�ية ،ليكش�ف فيه عن مس�تقبل العائلة ووضعها
القانوني.
وقال الزايدي« :هناك أخبار متداولة عن أن س�يف اإلسالم بعيد
عن الس�احة الليبية ،ولكنه موجود ،ويتواصل مع قيادات الشعب
الليب�ي والقبائ�ل ،م�ن أجل عق�د مصالحات وتس�وية سياس�ية
حقيقية ،بخالف ما يحدث اآلن يف تونس من قبل لجنتي الحوار».
وأض�اف قائال «الحقيقة فيما يجري اآلن أنها ليس�ت تس�وية
سياس�ية ،ولكنها صفقة سياسية بني أصحاب مصالح شخصية،
بعيدة كل البعد عن الش�ارع الليبي ،وال تمثل الشعب بقدر ما تمثل
أجندات خارجية ،تريد إطالة عمر األزمة إىل مرحلة أخرى».
ومىض بقوله «الوضع يف ليبيا يسء للغاية ،واملواطن ال ينتظر أي
يشء من هذه الحوارات ،ويعرف الش�ارع الليبي أن تلك التسويات
موجودة عىل الواجهة منذ  7س�نوات ،وقدم�ت كل العناء والحرب
والدمار والجوع للشعب الليبي».

وأك�د محامي عائلة القذايف أن تحركات س�يف اإلسلام لم تبدأ
الي�وم ،ولكنه «يعم�ل منذ فرتة من أجل عق�د مصالحات من أجل
النهوض باألمن وتوطيد الدولة ومكافحة اإلرهاب».
وحول القوة التي يعتمد عليها النجل األكرب للقذايف يف تحركاته،
ق�ال الزاي�دي إن�ه «يعتم�د على إرادة الش�عب الليب�ي ،وتلك قوة
ش�عبية» .وحول أنه ال يملك مجموعة مس�لحة كبرية تساعده يف
التواج�د داخل املفاوض�ات ،رد الزايدي قائال «الش�عب الليبي كله
مس�لح ،وكل القبائل لديها سالحها وعتادها ،ولكن سيف اإلسالم
يعتمد عىل رغبة الشعب الليبي وقبوله ورضائه عىل لعبه دورا من
أجل التهدئة والقضاء عىل اإلرهاب».
وأوضح الزايدي أن «أغلبية القبائل س�واء يف الرشق أو الجنوب
أو الوس�ط ،بشيوخها وش�بابها ينتظرون لكلمة س�يف اإلسالم،
وأصبح هو األمل الوحيد لليبيني» ،بحسب قوله.
وحول مكان تواجد س�يف اإلسالم ،قال الزايدي إنه غري موجود
يف م�كان مح�دد ،ولكن�ه «يتح�رك يف كل ليبي�ا ويعق�د الكثري من
االجتماعات بني أبناء الشعب والقبائل واملشايخ».
وتابع قائال «يرتبط خروجه بإتمام عقد املصالحات الحقيقية،
التي تعرب عن الش�ارع الليبي« ،ليخرج ويعل�ن عنها ،فليبيا بلده،
وكل جزء يف ليبيا مدينته ،وكل قبيلة هي قبيلته».
وح�ول صحة خرب زيارته ملرص بعد اإلف�راج عنه مبارشة ،قال
محامي�ه إن هناك أيضا ً من يقول أن س�يف اإلسلام وافاه األجل،
ولكنه «لم يخرج من ليبيا ولن يخرج منها».
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رشكة نفط الشامل/رشكة عامة
حمافظة كركوك

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

اعالن للمرة الثانية

تعلن رشكة نفط الش�مال /رشكة عامة /محافظة كركوك عن اج�راء املناقصة العامة املرقمة (م ش/1/2017/2
تشغيلية ) والخاصة ب (تاهيل خزان نفط رقم  102يف محطة نيكاتا /محافظة كركوك)
-1عىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله من مقاويل اعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املصنفني
من الدرجة العارشة فما فوق واملقاولني والرشكات املسجلني يف اقليم كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم
-2مراجعة قسم العقود /عرفة /محافظة كركوك هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر كتاب العدول للحصول
عىل قرص ( )CDاملدون فيها الوثائق القياس�ية الخاصة بوثيقة االش�غال العامة لقاء مبلغ  300.000ثالثمائة الف
دينار غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل رشاء اوراق املناقصة
 -3ارفاق شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من وزارة التخطيط /دائرة تسجيل الرشكات مع هوية تصنيف املقاولني
وبنسخة ملون
-4يقدم املشاركني كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة
نفط الشمال (النسخة االصلية ) مع تاييد حجب البطاقة التموينية
-5تقديم تامينات اولية مقطوعة بمبلغ ( )6700000س�تة ماليني وس�بعمائة الف دينار وتكون اما عىل ش�كل صك
مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان يتضمن االس�م والعنوان الوظيفي للمخولني للتوقي�ع مع مراعاة تدوين مبلغ
الخطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطها ولغرض من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم املناقصة  ،صادرين
من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف (الوركاء لالستثمار  ،البرصة الدويل لالستثمار  ،املتحد
لالستثمار  ،االقتصاد لالستثمار والتمويل  ،االتحاد العراقي  ،الشمال ,دار السالم لالستثمار  ,دجلة والفرات للتنمية
واالستثمار ,بنك اسيا الرتكي ,مرصف الرافدين /فرع شارع الجمهورية /محافظة كركوك) ونافذة ملدة  28يوما بعد
انتهاء فرتة نفاذية العطاء املحددة يف رشوط املناقصة البالغة  90يوم من تاريخ غلقها .
-6ت�ودع اوراق العط�اءات يف صندوق رق�م ( )1الخاص باالمقاوالت الكائن يف اس�تعالمات دوائ�ر عرفة /محافظة
كركوك
-7سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة صباحا من يوم االحد املوافق
 2017/10/22يف مقر قسم الدراسات والتصاميم
-8اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرشة ظهرا من يوم االحد املوافق 2017/10/31
-9سيتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف عرفة وبحضور املقاولني والرشكات
املقاولة ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة
-10ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن
-11علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ  335000000ثالثمائة وخمسة وثالثون مليون دينار
-12للمزي�د م�ن املعلومات مراجعة املوقع االلكرتون�ي  www.noc.oil.gov.iqصفحة املش�اريع املناقصات املحلية-
املناقصات املحلية النافذة
-13عىل املش�اركني مراجعة الوثائق القياس�ية الخاصة باالشغال العامة املدون يف القرص  CDاو املرفق طيا حسب
االتفاق بني الجهات ذات العالقة وملئها بالشكل الصحيح والدقيق ومالحظة جميع الفقرات الخاصة بورقة بيانات
العطاءات  ،معايري التقييم والتاهيل  ،الرشوط الخاصة
-14يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه
املدير العام اضافة اىل وظيفته

اعالن
بن�اء على الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ( عبد
الحسين كريم عبد االمير ) يطلب تبديل لقبه من (
الغريباوي ) اىل ( املوايل ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام
امل�ادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
. 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد 3563
اىل  /ليث جمعه سليمان
قدم�ت زوجتك ( مروه خالد محمد ) طلبا تروم فيه
اصدار حجة حجر وقيمومة لها لكي تدير ش�ؤونك
خالل فترة فقدانك – عليه ق�ررت املحكمة االعالن
ع�ن فقدانك بجريدتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة
وصول التبليغ اليك عليك ان تراجع محكمتنا لالعالن
عن حالتك وبخالفه ستصدر الحجة وفق القانون .
القايض
عمر احمد حسني
مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 2017 / 2704
اىل  /املنفذ عليها  /دعاء عادل مكي – مجهول محل
االقامة .
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن القائم بالتبليغ املبلغ
القضائي يف هذه املديرية وتاييد املجلس املحيل لحي
ابو دشري انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او موقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة (  ) 27م�ن قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ البياع
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
اوصاف املحرر  :قد نفذ الدائن مصطفى عبد الكريم
فهد قرار الحكم املرقم  / 6227ش  2017 /يف / 13
 2017 / 6والصادر من محكمة االحوال الشخصية
يف البي�اع واملتضم�ن تمكين الدائ�ن مصطفى عبد
الكريم فهد من مش�اهدة الطفل�ة نرمني يف مديرية
تنفي�ذ البياع وملرتين يف الش�هر يف االول والخامس
عرش وان صادف يومي االول والخامس عرش عطلة
رس�مية فتكون املش�اهدة يف اليومني اللذان يليهما
ولفرتة ثالثة ساعات .
املنفذ العدل
ماجدة معيوف عاشور

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م /1521151
2017/8/30باسم ( حيدر عبد االمري جرب ) حانوت
ح�ي االنصار الجديد الرق�م القديم (  )69والجديد (
 )4815بمبل�غ ( )1600000على م�ن يعث�ر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني أج�ازة البناء للقطع�ة املرقمة ١٦٦٠٠
س�بع الب�ور رق�م األج�ازة  ٥١تاري�خ األص�دار
 ٢٠١٥/٣/٢٤الصادرة من بلدية التاجي سبع البور
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة األصدار.
اعالن
اىل الرشيك  /عجه جواد شله جواد
اقتضى حضورك�م اىل دائرة العق�اري يف الكاظميه
للعق�اراملرق�م617الجل�د1104دبخان�ه..
الرشيك
جمال عبدالنارص
وزارة العدل
مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 2017 / 1587
إىل املنف�ذ عليه  /جلال جليل ابراهي�م – الكفاح م
 123ز  32د 68
لقد تحق�ق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة
باب الش�يخ بالعدد  9438بتاري�خ 2017 / 10 / 9
وختم مختار محل�ة  123انك مجهول محل االقامة
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفي�ذ الرصاف�ة خلال (  ) 60يوم تب�دا من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
اوصاف املحرر :
قرار الحكم الصادر من محكمة االحوال الشخصية
يف الرصاف�ة بالع�دد  / 133ش  2017 /واملؤرخ 14
 2017 / 6 /وال�ذي يقيض الزام�ك بتادية للمدعية
زه�راء بهاء عيل نفق�ة ماضية مقداره�ا ( / 000
 ) 125مائ�ة وخمس�ة وعرشون ال�ف دينار ونفقة
مس�تمرة (  ) 150 / 000مائ�ة وخمس�ون ال�ف
دينارتسدداعتبارا من تاريخ املطالبة القضائية .
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية الصادرة من مدرسة
الخيرات االبتدائية للبنات ،املرقمة (  ) 0622009يف
 2015/8/26باسم ( آيات صالح مهدي )
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/426 :ج هـ2017/ 1
التاريخ2017/10/15 :
إعالن الحكم غيابي
إىل املته�م املحك�وم  /احمد عالوي وادي الس�لمان ،اس�م
والدته حليمة سكر.
أص�درت محكمة جناي�ات البصرة الهيئ�ة األوىل قرارها
املرقم / 426ج ه�ـ  2017/ 1املتضمن الحكم عىل املجرم
(احمد عالوي وادي السلمان)- :
 .1حكمت املحكمة عىل املجرم احمد عالوي وادي السلمان
بالحبس ملدة خمس سنوات وس�تة أشهر وبغرامة قدرها
خمسة ماليني دينار استنادا ً ألحكام املادة  307من قانون
العقوبات رقم  111لسنة  1969املعدل وبداللة قرار مجلس
قيادة الثورة املنحل رقم  160لسنة  1983وبداللة القانون
رق�م  6لس�نة  2008ويف حالة عدم الدفع حبس�ه حبس�ا ً
بس�يطا ً عنها ملدة ثالثة اش�هر وعرشة أيام تنفذ بالتعاقب
م�ع محكوميته أعاله ألخذه مبال�غ مالية وأرصدة هاتف
نقال من املش�تكي فرج س�عيد جاسم كرش�وة اىل ضابط
التحقي�ق إلطالق رساح املش�تكي كون املته�م كان يعمل
مفوض رشطة وسائق مدير رشطة الزبري.
 .2إص�دار امر قبض بحق املدان اعلاه وفق ألحكام املادة
 307من قان�ون العقوبات وإصدار التحري بداره وأماكن
تواجده بغية القبض عليه.
 .3إعطاء الحق للمشتكي مديرية رشطة البرصة للمطالبة
بالتعويض امام املحاكم املدنية بعد اكتساب القرار الدرجة
القطعية.
 .4تقدي�ر أجور انتداب املحامي غ�ازي الزم عواد مقدارها
ثالثون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
القرار الدرجة القطعية.
صدر القرار غيابيا ً وباالتفاق استنادا ً ألحكام املادة /182أ
ً
قابلا لالعرتاض
م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية
والتميي�ز وافه�م علن�ا ً يف /25محرم1439/ه�ـ املواف�ق
2017/10/15م.
ولك حق االعرتاض عىل هذا القرار بعد تبلغك به عن طريق
اإلعلان والنشر ،ويف حالة ع�دم االعرتاض يعتبر الحكم
بمثاب�ة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر من نرش
اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة  /الهيئة االوىل

محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/614 :ج/النزاهة 2015/
التاريخ2017/10/15 :
إعالن الحكم غيابي
إىل املتهم املحكوم  /مصطفى إسماعيل إبراهيم الداود،
اسم والدته  /سمرية عبدالصمد.
أصدرت محكم�ة جنايات البرصة الهيئ�ة األوىل قرارها
املرق�م / 614ج/النزاه�ة  2015/املتضمن الحكم عىل
املدان (مصطفى إسماعيل إبراهيم الداود).
 .1حكم�ت املحكم�ة على امل�دان مصطفى إس�ماعيل
إبراهيم الداود حكما ً غيابيا ً بالس�جن ملدة س�ت سنوات
استنادا ً ألحكام املادة  1/264من قانون العقوبات رقم
 111لس�نة  1969املعدل لقيامه برسقة دفاتر وصوالت
قب�ض خاص�ة بنص�ب الهوات�ف األرضية م�ن ترويج
معامالت مزورة.
 .2إصدار امر قبض بحق املدان اعاله وفق ألحكام املادة
 1/264م�ن قان�ون العقوبات وإص�دار التحري بداره

محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/464 :ج/النزاهة 2017/
التاريخ2017/10/15 :
إعالن الحكم غيابي
إىل املته�م املحكوم  /رعد نارص جاس�م الس�وداني ،اس�م
والدته  /نعيمه حسن.
أص�درت محكمة جناي�ات البصرة الهيئ�ة األوىل قرارها
املرقم / 464ج/النزاه�ة  2017/الحكم عىل املجرم (رعد
نارص جاسم السوداني).
 .1حكمت املحكمة عىل املدان رعد نارص جاسم السوداني
حكما ً غيابيا ً بالس�جن سبع سنوات استنادا ً ألحكام املادة
 340م�ن قان�ون العقوبات رقم  111لس�نة  1969املعدل
إلحداثه عم�دا ً رضرا ً بأموال الرشكة العام�ة لتجارة املواد
االنشائية واملشتكني كل من داود سلمان عبدالرضا وهيب
عب�ود وهي�ب وعبدالس�تار عبدالجب�ار كطام�ي وأركان
عبدالكاظ�م مطر وفائ�دة صبحي محم�د صالح وصباح
نعمه ستار وطالل نعمه ستار وماجد يحيى جريك واسيل
فلاح عباس وس�تار عبدالحس�ن بره�ان ونادي�ة يونس
س�لمان ورياض جعني وش�يج م�ن خالل اس�تالمه مواد
ً
مبلغ�ا وقدره
البي�ع باألج�ل التي تخص املش�تكني أعاله
مائتان وسبعة مليون وستمائة الف دينار عراقي.
 .2إص�دار امر قبض بحق املدان اعلاه وفق ألحكام املادة
 340من قان�ون العقوبات وإصدار التحري بداره وأماكن
تواجده بغية القبض عليه
 .3االحتفاظ للرشكة العامة للموارد االنش�ائية واملشتكني
أعلاه باملطالب�ة بالتعوي�ض ام�ام املحاك�م املدني�ة بعد
اكتساب القرار الدرجة القطعية.
 .4تقدي�ر أجور انتداب املحامي غ�ازي الزم عواد مقدارها
ثالثون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
القرار الدرجة القطعية.
صدر القرار غيابيا ً وباالتفاق استنادا ً ألحكام املادة /182أ
ً
قابلا لالعرتاض
م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية
والتميي�ز وافه�م علن�ا ً يف /25محرم1439/ه�ـ املواف�ق
2017/10/15م.
ولك حق االعرتاض عىل هذا القرار بعد تبلغك به عن طريق
اإلعلان والنشر ،ويف حالة ع�دم االعرتاض يعتبر الحكم
بمثاب�ة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر من نرش
اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة االوىل

وأماكن تواجده بغية القبض عليه
 .3إعطاء الحق ملديرية اتصاالت وبريد البرصة للمطالبة
بالتعوي�ض ام�ام املحاكم املدني�ة بعد اكتس�اب القرار
الدرجة القطعية.
 .4تقدير أجور انتداب املحامي غازي الزم عواد مقدارها
ثالثون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب
القرار الدرجة القطعية.
ص�در الق�رار غيابيا ً وباالتفاق اس�تنادا ً ألح�كام املادة
/182أ م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة قابالً
لالعرتاض والتمييز وافهم علنا ً يف /25محرم1439/هـ
املوافق 2017/10/15م.
ول�ك ح�ق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بع�د تبلغك به عن
طريق اإلعلان والنرش ،ويف حالة ع�دم االعرتاض يعترب
الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر
من نرش اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة االوىل

اعالن

العدد  / 3035ش 2017/
التاريخ 2017/ 10 / 17
اىل املدع�ى عيل  /نور فاضل عباس – الحرية محلة  436زقاق 26
دار 17
اقام املـدعي س�يف محمد حسين حميد الدع�وى املرقمة اعـاله
يطال�ب فيها تصدي�ق الطالق الرجع�ي بتاري�خ 2017 / 9 / 24
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك
اعالنا ً فــــي صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امـــــــام
هــــــ�ذه املحكمة يف يـــــــ�وم  2017 / 10 / 25ويف حالة
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون
القايض
حممد عبد الرضا حطاب

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 11499
التاريخ 2017/ 10 / 18

م  /اعالن فقدان املدعو حيدر عيل جامور

بتاري�خ  2006 / 7 / 11فقد املدع�و حيدر عيل جامور يف منطقة
التاجي ولم يعثر عليه لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفيد ببقائه
حي�ا ً او موته وبتاري�خ  2017 / 10 / 3قدمت املدعوة امونه عبد
الل�ه حمود طلبا ً تطل�ب فيه نصبها قيمة على املفقود حيدر عيل
جامور وعىل اوالده القارصين كل من .
ً
وذلك الدارة شؤونه واملحافظة عىل امواله استنادا الحكام املادة 87
من قانون رعاية القارصين رقم  78لس�نة  1980املعدل عليه فقد
قررت املحكم�ة االعالن عن حالة الفق�دان يف صحيفتني محليتني
وعىل كل م�ن لديه معلومات عن املفقود اعلاه الحضور اىل هذه
املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ النرش لالدالء بتلك
املعلومات
القايض  /فارس شبيب الزم

تنويه

نشر يف اعلان مناقص�ة رق�م ()1
والخ�اص بدائ�رة صح�ة صلاح
الدي�ن ان موعد غل�ق املناقصة هو
 2017/1/30خطا  ..والصحيح هو
ان اخر موعد لغلق املناقصة الساعة
( الثانية عرش ) ظهرا من يوم االثنني
املصادف .2017/10/30
رشكة الرشق االوسط للتامني
مسامهة خاصة
رأسامل الرشكة  5.000.000.000مخسة مليار دينار عراقي
اعالن دعوة هيئة عامة
اىل مساهمي رشكة الرشق االوسط للتامني مساهمة خاصة الكرام ...
اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة  88 .87من قانون الشركات رقم  1997املع�دل وتنفيذا
لق�رار مجلس ادارة الرشكة امل�ؤرخ يف 2017/9/13يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئ�ة العامة صباح يوم االحد املصادف  2017/11/5الس�اعة العارشة صباحا يف
مق�ر الرشكة الكائن يف بغداد /ح�ي الوحدة م 906/ز 28/مبنى رقم  46ط 1مقابل
الجامعة التكنلوجية وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل -:
-1مناقشة تقرير مجلس ادارة الرشكة للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 2015/12/31
و  2016/12/31واملصادقة عليهما
-2مناقش�ة تقري�ر مراق�ب الحس�ابات والحس�ابات الختامي�ة للس�نتني املاليتني
املنتهيتني يف  2015/12/31و  2016/12/31واملصادقة عليهما
-3اقرار تعيني الس�يدة ( مي عبد الله زهدي ) لعام  2016وتعيني مراقب حس�ابات
لعام 2017
-4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة وتحديد مكافاتهم
-5انتخ�اب مجلس ادارة جديد للرشكة النته�اء دورة املجلس الحايل من ( )5اعضاء
اصليني ومثلهم احتياط
راجين حضورك�م اصال�ة او انابة احد املس�اهمني بموج�ب صك االناب�ة او توكيل
الغير بموج�ب وكالة ص�ادرة من كاتب الع�دل عىل ان ت�ودع االناب�ات او الوكاالت
قب�ل ثالث�ة ايام من تاريخ االجتم�اع ويف حالة عدم تحقق النص�اب القانوني يؤجل
االجتماع اىل االس�بوع الذي يليه يف نفس الزمان واملكان املحدد واملصادف يوم االحد
2017/11/12
داود عبد زاير
رئيس جملس االدارة

محكمة البداءة يف مدينة الصدر
العدد /553/ب2016/
التاريخ2017/10/9 /

اعالن

اىل املدعى عليه /غنية كواجه ثلج
اق�ام املدعي /امني بغداد /اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة
/553ب 2016/والتي يطلب فيها الحكم بابطال قيد التسجيل العقار
املرقم 332/10م 19ش�ماعية وكرع واعادة تس�جيله بأسم املدعي
وق�د اعيدت ورق�ة التبليغ مرشوحا عليها بأن�ك مجهول االقامة لذا
تقرر تبليغك بصحيفتين محليتني للحضور امام هذه املحكمة يوم
املرافع�ة املواف�ق 2017/10/24ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض

صالح منصور امحد
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وزارة التخطيط :ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي بنسبة «»%0.4
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التخطي�ط ع�ن ارتف�اع
معدل التضخم خالل شهر ايلول املايض
بنس�بة ( )%0.4عن ش�هر اب السابق.
فيم�ا ارتف�ع التضخ�م الس�نوي خالل
الش�هر املذك�ور اىل ( )%0.4مقارن�ة
م�ع ش�هر ايل�ول  2016اذ بل�غ حينها
( . )%104.6ويرجع س�بب هذا االرتفاع
اىل ارتفاع قسم االغذية واملرشوبات غري
الكحولية بنسبة ( ، )%0.7قسم املالبس
واالحذية بنسبة ( ، )%0.2قسم السكن
بنس�بة ( ، )%0.7قس�م الصحة بنسبة
( ، )%0.2قس�م النقل بنسبة ( )%0.1و
قسم الس�لع والخدمات املتنوعة بنسبة
(.)%0.5
واوض�ح املتح�دث الرس�مي ل�وزارة
التخطيط عبدالزه�رة الهنداوي يف بيان
اص�دره املكتب االعالمي لل�وزارة تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان الرقم القيايس
العام لش�هر ايل�ول  2017يف العراق بلغ
( )%105.0وأرتف�ع م�ؤرش التضخ�م
األس�اس بمع�دل ( )%0.2ع�ن الش�هر
الس�ابق كم�ا ارتف�ع بنس�بة ()%1.3
باملقارنة مع شهر ايلول .2016
واوض�ح الهندواي ان «التغري الش�هري
لش�هر ايل�ول  2017مقارنة بش�هر آب
 2017يع�ود اىل قس�م امل�واد الغذائي�ة
واملرشوب�ات غير الكحولي�ة س�جل
ارتفاع�ا ق�دره ( )% 0.7ليس�اهم
بمق�دار ( )%47.9يف مع�دل التغير
الشهري وتأتي التغيريات نتيجة الرتفاع
مجموعة االسماك بنس�بة ( )%2.1عن
الش�هر السابق وارتفاع مجموعة اللبن
والجب�ن والبي�ض بنس�بة ( )%0.4عن
الش�هر الس�ابق  .مع ارتفاع مجموعة

الخرضوات بنسبة ( )% 4.1عن الشهر
السابق  .وايضا نتيجة ارتفاع مجموعة
منتجات االغذية االخرى بنسبة ()%0.1
ع�ن الش�هر الس�ابق  ،مبينا ان قس�م
التب�غ حاف�ظ على نف�س املس�توى يف
معدل التغري الشهري  ،فيما سجل قسم
املالبس واالحذية ارتفاعا قدره ()%0.2
ليس�اهم بنسبة ( )%2.9يف معدل التغري

االرتف�اع اىل ارتفاع مجموع�ة امدادات
املي�اه والكهرب�اء بنس�بة (، )%4.8
وارتف�اع مجموع�ة الوق�ود بنس�بة
(. )%0.4وس�جل قس�م التجهي�زات
واملع�دات املنزلي�ة والصيان�ة انخفاضا ً
قدره ( )%0.1ليساهم بمقدار ()%-1.5
يف مع�دل التغري الش�هري .فيما س�جل
قس�م الصح�ة ارتفاعا ق�دره ()%0.2

الش�هري ويرج�ع س�بب ه�ذا االرتفاع
اىل ارتف�اع االرق�ام القياس�ية ملجموعة
املالب�س بنس�بة ( )%0.2وملجموع�ة
االحذية بنسبة(.)%0.1
واشار املتحدث الرسمي لوزارة التخطيط
اىل ان «قسم السكن سجل ارتفاعا قدره
( )%0.7ليس�اهم بمق�دار ( )%47.0يف
معدل التغري الشهري ويرجع سبب هذا

ليساهم بمقدار ( )%1.9يف معدل التغري
الشهري  .موضحا ان قسم النقل سجل
ارتفاعا قدره ( )%0.1ليس�اهم بمقدار
( )%3.6يف معدل التغري الش�هري  .فيما
حافظ قسم االتصال عىل نفس املستوى
يف مع�دل التغري الش�هري.كما وس�جل
قسم الرتفيه والثقافة انخفاضا بنسبة
( )%1.7ليس�اهم بمق�دار ( )% -7.0يف

معدل التغري الشهري .وبني الهنداوي ان
قسم التعليم حافظ عىل نفس املستوى
يف معدل التغري الش�هري .وس�جل قسم
املطاع�م انخفاض�ا بنس�بة ()%0.1
ليس�اهم بمق�دار ( )% -0.2يف مع�دل
التغري الشهري .فيما سجل قسم السلع
والخدم�ات املتنوع�ة ارتفاع�ا بنس�بة
( )%0.5ليس�اهم بمق�دار ( )%5.3يف
معدل التغري الشهري.واضاف الهنداوي
ان «التغري الس�نوي شهر ايلول 2017
مقارنة بشهر ايلول  2016يعود اىل قسم
األغذية واملرشوبات غري الكحولية سجل
انخفاضا قدره ( )%3.1ليساهم بمقدار
( )%-202.1يف مع�دل التغير الس�نوي
وتات�ي التغييرات نتيج�ة انخف�اض
مجموع�ة الخب�ز والحب�وب بنس�بة
( . )%0.9وكذل�ك انخف�اض مجموع�ة
اللحوم بنس�بة (. )%1.1م�ع انخفاض
مجموعة االس�ماك بنس�بة (. )%15.3
وايضا انخفاض مجموعة اللبن والجبن
والبي�ض بنس�بة (. )%2.3فضلا ع�ن
انخف�اض مجموع�ة الزي�وت والدهون
بنس�بة (. )%1.4وانخف�اض مجموعة
الفواك�ه بنس�بة (. )% 1.0اضاف�ة اىل
انخفاض مجموعة الخرضوات بنس�بة
(. )% 9.4وانخفاض مجموعة الس�كر
واملنتجات الس�كرية بنس�بة (. )% 0.1
مشريا اىل ان قسم التبغ سجل انخفاضا
قدره ( )% 0.2ليس�اهم بمقدار ( -0.5
 )%يف مع�دل التغير الس�نوي .وس�جل
قس�م املالبس واألحذية انخفاضا قدره
( )%0.2ليس�اهم بمق�دار ( )% -2.8يف
معدل التغري الس�نوي بسبب انخفاض
اسعار مجموعة املالبس بنسبة ()%0.4
.فيما سجل قسم السكن ارتفاعا ً قدره
( )%4.3ليس�اهم بمق�دار ()%279.3

حمافظ البرصة يبحث امللفات االقتصادية حمافظ بغداد يعلن الرشوع بمراحل اكساء قضاء احلسينية واستكامل مرشوع املجاري
مع رشكة «ايني» اإليطالية

البصرة  /المستقبل العراقي
بحث محافظ البرصة أسعد العيداني مع مدير عام رشكة ايني اإليطالية «لوريس
تيلدي» ،عددا من امللفات االقتصادية التي تهم الجانبني ويف مقدمتها عقد مذكرة
تفاه�م بني الحكومة املحلية والرشكة املذكورة ،جاء ذلك خالل اس�تقبال رئيس
الحكومة التنفيذية للوفد الضيف يف ديوان املحافظة.وذكر بيان لديوان املحافظة
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان «محافظ البرصة ويف مستهل حديثه
م�ع الوفد الزائر ،أع�رب عن ثقته بعمل الرشكة يف العديد م�ن املجاالت ،قائال« :
م�ن أولوياتنا ه�و تدريب العمالة البرصية غري املاه�رة لتأهيلها وزجها يف عمل
الشركات النفطية العاملة يف املحافظة ،ألنه من املعيب والغبن أن نجد الش�باب
البصري أسير البطالة ،ويف ذات الوق�ت هنالك العرشات من الشركات العاملية
تعم�ل يف الس�وق البرصي وبعمال�ة وافدة» .وأضاف ،نس�عى كذل�ك إىل تطوير
قطاع�ات الرتبي�ة والتعليم والصحة وامل�اء إضافة إىل قطاع الطاق�ة ،وهذا بحد
ذاته يحتاج إىل جهود مشتركة م�ن الجانبني» .واوضح العيداني انه « من خالل
اطالعن�ا عىل عمل الرشكات يف البرصة وجدنا تعاونا إيجابيا من قبل رشكة ايني
وه�ذا ليس من ب�اب املجاملة هذه هي الحقيقة ،ونأمل باس�تمرار هذا التعاون
مس�تقبال».بدوره ،عبر مدير عام رشك�ة ايني « لوريس تيل�دي « ،عن أمله أن
تس�فر مذكرة التفاهم املزمع عقدها بني الجانبني عىل املدى القريب ،عن تطوير
آفاق التعاون االقتصادي بيننا ،ونحن متحمس�ون لهذا األمر والعمل يف البرصة،
وسنضع بصمتنا من خالل املشاريع التي نقوم بتنفيذها يف املستقبل القريب.

كهرباء البرصة تبحث مع القنصل االمريكي
عمل املحطات التوليدية وكمية االنتاج وجاهزيتها

المستقبل العراقي /طالب ضاحي
اعل�ن محافظ بغداد املهندس عطوان
العطوان�ي ع�ن الشروع بمراح�ل
مرشوع اكساء قضاء الحسينية  ،جاء
ذلك خالل جولته امليدانية لالطالع عىل
سير العمل املنفذ والجهد الكبري الذي
خصصته محافظة بغداد يف القضاء .
وق�ال العطوان�ي يف ترصي�ح اورده
مكتب�ه االعالم�ي الي�وم « ان مالكات
محافظ�ة بغ�داد اس�تنفرت جهودها
للب�دء بمرحل�ة التس�ليح وص�ب
الكونكري�ت للط�رق  ،مبين�ا ان ه�ذا
الجه�د يعتبر ذاتي�ا ملحافظ�ة بغداد
« .واض�اف العطوان�ي « ان الس�يد
رئيس الوزراء متابع معنا ومهتم جدا
باستكمال كافة املتطلبات  ،مشريا اىل
ان هذا الجهد يعترب متواضعا وال يرقى

حمافظ واسط يبحث مع رئيس ديوان الرقابة املالية سبل تفعيل اداء عمل املؤسسات احلكومية
المستقبل العراقي /الغانم
اس�تقبل محافظ واس�ط محمود عبد الرضا مال طالل
رئي�س ديوان الرقابة املالية صالح ن�وري خلف والوفد
املرافق له «.وافاد مصدر اعالمي يف مكتبه لـ»املستقبل

العراق�ي» ،ان «مال طالل بحث مع رئيس ديوان الرقابة
املالية سبل تفعيل الرقابة املالية عىل املؤسسات والدوائر
الحكومية يف املحافظة بم�ا يهدف اىل الحفاظ عىل املال
العام».واضاف «كذلك استعرض املحافظ موضوع نقل
الصالحيات للحكومات املحلية ومدى تأثري ذلك عىل دفع

عجلة العم�ل واالداء اليومي بعيدا عن الحلقات الزائدة،
ويف الوقت ذاته أش�ار اىل الخطة الجديدة التي تعمل بها
محافظة واس�ط لتطوي�ر وتأهيل الخدم�ات بالجهود
واالمكاني�ات الذاتي�ة رغم عدم وجود أي�ة تخصيصات
مالية.

التجارة تعلن استمرار مناقلة احلنطة املحلية من حمافظة ميسان اىل حمافظة البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي

مضيفا ان املجم�ع املخزني يف العمارة
الزال مس�تمر بتجهي�ز املطاح�ن
بخلط�ة الحنطة املقررة لش�هر تموز
الدفع�ة االوىل باالضاف�ة اىل اس�تمرار
مجرش�ة الحكومي�ة بعملي�ة تصنيع
الش�لب املحول لها من فرع الرشكة يف
الديوانية من اجل رفد وكالء املحافظة
بال�رز املحيل ضمن مف�ردات البطاقة
التموينية
م�ن جانب اخر اش�ار الخش�ايل اىل ان
ف�رع الرشكة يف النج�ف االرشف الزال
مس�تمر بتجهي�ز مطاح�ن محافظة
كربلاء بالحنطة املحلي�ة حيث بلغت
الكمي�ات املجه�زة ح�وايل  ٦٧٤٢طن
ونسبة التجهيز بلغت .%٤٥

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب
يف وزارة التجارة عن مواصلتها عملية
مناقلة الحنطة املحلي�ة من محافظة
ميس�ان اىل ف�رع الرشك�ة يف البصرة
لتعزيز رصي�د تجهي�ز املطاحن لدعم
البطاقة التموينية .
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة هيث�م
الخش�ايل يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل
العراقي» ،انه تم تحويل ( )٣٠س�يارة
من املسقفات التابعه لسايلو العمارة
محملة باكثر م�ن ( الف طن) اىل فرع
الرشكة يف البرصة لغرض تعزير رصيد
املحافظة من مادة الحنطة املحلية

انطالق محلة إلدراج
زيارة األربعني
عىل الئحة اليونسكو
كربالء  /المستقبل العراقي
اطل�ق ع�دد م�ن الناش�طني يف محافظة
كربلاء ،حمل�ة إلدراج زي�ارة األربعين
ضم�ن الئحة التراث غري امل�ادي ملنظمة
اليونيس�كو ،وذل�ك بالتزامن م�ع املؤتمر
العلمي للعتبة الحسينية.
فالح حسن ،ناشط مدني ،إن «إدراج زيارة
األربعين على الئحة منظمة اليونيس�كو
العاملي�ة ،خطوة البد منه�ا ،كونها فرصة
لتوحيد الش�عب العراقي بكاف�ة أطيافه،
ونحن اليوم نسعى اىل أن نربهن للعالم ان
هذه الحشود هي حشود عراقية وليست
من طائفة معينة».
وأضاف ،انه «نحن من س�يبعث رسالة إىل
العالم عن إنسانية وحب الشعب العراقي
لبعضهم البعض ،بعد أن استغلت األحداث
األخيرة يف البل�د وت�م تش�ويه الص�ورة
الحقيق�ة للش�عب العراق�ي أم�ام جميع
الدول».
من جانبه ،بني الناش�ط موىس األس�دي،
لـ»الغ�د ب�رس» انه «م�ن خلال تنظيم
حملات كبيرة وعق�د الن�دوات ،س�يولد
برنامج خ�اص الدارة هذه الحملة ،حيث
س�يكون موس�م األربعين يف ه�ذا العام
منطلقا ً للحملة من اجل التعريف بها ورفع
ش�عاراتها».وتابع أن «هن�اك أكاديميين
ورجال دين س�يمثلون هذا املطلب والذي
س�يتم رفعه إىل اليونيسكو ،الذي سيطلع
عليه العالم ويرى مدى أهمية هذا الحدث
وأهداف�ه وس�لميته».فيما أوض�ح رج�ل
الدي�ن ابراهيم الخاقاني ،إن�ه «يف املؤتمر
العلم�ي األخير ال�ذي عق�د يف محافظ�ة
كربلاء ،تم التأكيد وبش�كل أس�ايس عىل
موضوع إدراج الزيارة ضمن الئحة الرتاث
غري املادي ملنظمة اليونيس�كو ،حيث كان
هن�اك تج�اوب من خلال ممثلي البلدان
االخرى والثناء عىل أهمية هذه الخطوة».
ولف�ت إىل أن «الجه�ات الديني�ة واملدني�ة
ستس�عى جاه�دة لرفع هذا األم�ر ،كون
زي�ارة األربعني اكرب تجمع ديني س�نوي
يف العال�م ،مع ما تحمله م�ن كرم وإخاء
ومودة.

النفط تطلب من «يب.يب» تطوير حقول كركوك النفطية

البصرة  /المستقبل العراقي
التق�ى مدير ع�ام انتاج الطاق�ة الكهربائية يف البصرة يارس فرح�ان يف مكتبه بمقر
املديري�ة القنص�ل االمريكي تيم�ي ديفيس يف البصرة ,للتباحث حول عم�ل املحطات
التوليدية وكمية االنتاج وجاهيزيتها».وبني املدير العام بحس�ب بيان تلقته «املس�تقبل
العراقي»« ،الية التعاون التي من شأنها االرتقاء بواقع الكهرباء نحو االفضل يف البرصة
خصوص�اً والعراق عموماً ,حي�ث ان العراق يمر بحالة اعمار كبرية وخصوصاً يف مجال
انت�اج الطاقة الكهربائية واألمن والتحس�ن امللحوظ يف حالة اس�تقرار منظومة التيار
الكهربائي يف الوقت الحارض ,وتقع علينا مس�ؤولية مضاعفه بتوفري الكهرباء ألبنائنا
يف العراق والحفاظ عىل الوحدات العاملة من التلف ومراقبتها بش�كل دقيق تالفياً ألي
حدث طارئ».من جهته اوضح القنصل االمريكي بان «زيارته ملديرية االنتاج ما هي اال
ترس�يخا للتعاون واالطالع عىل واقع منظومة الكهرباء ,مش�يدا ً باملالكات والعمل الذي
يقومون به وان القنصلية واملديرية متمثلتاً بمديرها العام تعمالن بش�كل مشرتك عىل
تحقيق الفائدة ملحافظة البرصة.

اىل مس�توى الطموح ومس�توى صرب
اهايل الحسينية الكرام « .فيما كشف
العطوان�ي ع�ن قرب افتت�اح مجاالت

وحملات كبرى يف ه�ذه املنطقة من
خالل توسعة العمل املنفذ مع انطالق
امكانيات كبرية عبر االهتمام الكبري

من قب�ل رئيس ال�وزراء ال�ذي وعدنا
خريا ان خالل املرحل�ة القريبة املقبلة
س�يتم اطلاق تخصيص�ات مالية اىل
املحافظة للرشوع باالعمال والحمالت
الكربى».
واوضح « ان املرحلة الثانية ستش�هد
عملي�ة اس�تكمال نق�ل معم�ل انتاج
االسفلت اىل الحس�ينية من اجل البدء
بعمليات االكس�اء للقض�اء  ،الفتا اىل
ان االعم�ال مس�تمرة النجاز مرشوع
مج�اري الحس�ينية املح�ال م�ن قبل
وزارة البلدي�ات وبمتابعة مبارشة من
قبلنا من اجل ضم�ان انجازه بارسع
وقت ممكن  ،فضال عن وجود تنسيق
عمل م�ع وزارة البلديات ليكون هناك
انج�از اعم�ال بش�كل صحي�ح وغري
متقاط�ع «.املكتب االعالم�ي الخاص
ملحافظ بغداد.

يف معدل التغري الس�نوي بس�بب ارتفاع
اسعار مجموعة االيجار بنسبة ()%2.0
 ،ومجموع�ة ام�دادات امل�اء والكهرباء
بنس�بة ( )%25.4و مجموع�ة الوق�ود
بنس�بة (. )%2.3واك�د ان «قس�م
التجهيزات واملع�دات املنزلية والصيانة
س�جل انخفاضا ً قدره ( )%1.5ليساهم
بمق�دار ( )%-21.7يف مع�دل التغير
الس�نوي وذلك بس�بب انخفاض اسعار
مجموع�ة االث�اث والتجهيزات بنس�بة
( )%2.0وانخف�اض مجموع�ة االجهزة
املنزلية بنس�بة (. )%1.2وس�جل قسم
الصحة إرتفاعا ً قدره ( )%1.0ليس�اهم
بمقدار ( )%11.1يف معدل التغري السنوي
.فيما س�جل قس�م النقل إرتفاعا ً قدره
( )%0.2ليس�اهم بمق�دار ( )%6.7يف
معدل التغري الس�نوي  .مضيفا ان قسم
االتصال س�جل انخفاضا ً قدره ()%1.4
ليس�اهم بمق�دار ( )%-11.1يف مع�دل
التغير السنوي.وس�جل قس�م الرتفيه
والثقاف�ة انخفاض�ا ً ق�دره ()%2.7
ليس�اهم بمق�دار ( )%-10.6يف مع�دل
التغري السنوي .فيما سجل قسم التعليم
ارتفاعا ً قدره ( )%21.9ليساهم بمقدار
( )%46.5يف مع�دل التغير الس�نوي.
وكذلك س�جل قس�م املطاعم انخفاضا ً
قدره ( )%0.3ليساهم بمقدار ()%-0.9
يف معدل التغري الس�نوي  .واخريا سجل
قسم السلع والخدمات املتنوعة ارتفاعا ً
قدره ( )%0.6ليس�اهم بمقدار( )%6.0
يف معدل التغري الس�نوي  .واكد املتحدث
الرس�مي ل�وزارة التخطيط ان مس�ح
االس�عار لش�هر ايلول املايض لم يشمل
محافظ�ات األنبار ونينوى لم تحتس�ب
أرق�ام قياس�ية له�ا بس�بب األوض�اع
السائدة فيها .

بغداد /المستقبل العراقي
طالب وزير النفط الوزير جبار اللعيبي
رشكة بي.بي اإلرساع يف وضع الخطط
الالزم�ة لتطوي�ر الحق�ول النفطية يف
محافظة كركوك.
وانتزع�ت الق�وات األمني�ة الس�يطرة
على منطقة كرك�وك الغني�ة بالنفط
من مقاتيل قوات البيش�مركة الكردية
الذين كانوا قد فرضوا س�يطرتهم عىل

املنطق�ة يف إط�ار الحرب على تنظيم
«داعش».
وتقول بي.بي عىل موقعها اإللكرتوني
إنه�ا قدم�ت الدع�م الفن�ي يف املايض
لرشك�ة نف�ط الش�مال الحكومي�ة
للمس�اعدة يف إع�ادة تطوي�ر حق�ل
كركوك .وتق�در االحتياطيات النفطية
القابل�ة لالس�تخراج يف كرك�وك بنحو
تس�عة ملي�ارات برميل وفق�ا لرشكة
بي.ب�ي .وكان اللعيبي ق�د قال يف بيان

ل�ه يف وقت س�ابق إن الع�راق يخطط
للتعاق�د م�ع رشك�ة نفطي�ة أجنبية
لزي�ادة الطاق�ة اإلنتاجي�ة لحق�ول
كرك�وك الش�مالية م�ن النف�ط لنحو
املثلني لتتج�اوز مليون برمي�ل يوميا.
وق�ال اللعيب�ي ،معلق�ا على العملية
العسكرية التي مكنت القوات العراقية
من بس�ط س�يطرتها عىل كركوك يوم
االثنني ،إن جميع الحقول يف املحافظة
عادت إىل سيطرة الحكومة.
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ملحق اعالن

تعل�ن رشك�ة اور العام�ة بتمدي�د غل�ق
اعلان فرص�ة اس�تثمارية يف القط�اع
الصناعي ( انشاء مصنع متكامل النتاج
قابلوات الضغط املتوس�ط) رقم /1ع/م
ض م 2017/ليك�ون يف ي�وم الثالث�اء
املصادف  2017/11/28بدال من التاريخ
 2017/10/31فعىل الراغبني باالشرتاك
يف الفرص�ة االس�تثمارية اعلاه مراعاة
ذلك
املدير العام

اىل/مسامهي رشكة العشار لنقل الركاب والبضائع /م.م واجلمهور الكريم املحرتمون
بيان متديد اكتتاب

اس�تنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم ( )21لس�نة  1997املعدل واس�تنادا اىل قرار الهيئة العامة
املنعق�د بتاري�خ  2016/11/27واملتضمن زيادة رأس م�ال الرشكة وفق احكام امل�ادة (/55اوال )
م�ن قانون الرشكات ليصب�ح رأس مال الرشكة (  ) 400000000اربعمائ�ة مليون دينار بدل من (
 )140000000مائة واربعون مليون دينار باصدار اس�هم جديدة مقدارها ( )2600000000مئتان
وستون مليون سهم وبالنظر لعدم االكتتاب بكامل االسهم لذا يرس مجلس االدارة دعوة املساهمني
والجمهور لالكتتاب باالس�هم املطروحة والبالغة  )260000000مئتان وس�تون مليون سهم وفق
التفاصيل التالية
عقد تاسيس الرشكة
املادة االوىل /اسم الرشكة
رشكة العشار لنقل الركاب والبضائع املساهمة املختلطة
املادة الثانية /مركز الرشكة
مدينة البرصة ولها فتح فروع يف مدن العراق االخرى
املادة الثالثة /هدف الرشكة
االسهام يف تنشيط عملية نقل البضائع واالشخاص وفق خطط التنمية
املادة الرابعة /نشاط الرشكة
القي�ام بكاف�ة االعمال املتعلق�ة بنقل االش�خاص والبضائع ضمن محافظة البصرة واملحافظات
االخرى وللرشكة يف سبيل تحقيق اغراضها القيام بما ييل :
-1تاس�يس وفت�ح املكات�ب واملخازن وانش�اء الكراج�ات وورش التصلي�ح والصيان�ة لحافالتها
وشاحناتها .
-2تاجري واس�تئجار واستغالل جميع انواع الحافالت والش�احنات واملعدات ووسائل النقل االخرى
التي لها عالقة بتامني نشاط الرشكة وكذلك تاجري حافالتها وشاحناتها للغري.
-3تملك االموال املنقولة وغري املنقولة واجراء كافة الترصفات القانونية عليها والتي ترتبط بنشاط
الرشكة
-4ابرام االتفاقيات والعقود الخاصة بنشاطها والتي من شانها انماء اعمالها املختلفة
-5استرياد ورشاء السيارات والحافالت والشاحنات واملكائن واملعدات وكافة االليات التي لها عالقة
بنشاط الرشكة الرئيس والتكمييل واملواد واالدوات االحتياطية
-6املش�اركة مع رشكات واشخاص النقل االخرى ذات النش�اط املماثل للقيام بعمليات النقل داخل
العراق وخارجه والدخول معها يف اعمال مشتركة والتعاون معها لالس�تفادة من خرباتها بالشكل
الذي يؤدي اىل تحسني اداء الرشكة وتوسيع نطاق عملها
-7استثمار اموال الرشكة بما اليتعارض مع اهدافها
-8اعداد الخطط والربامج الخاصة لتنمية وتطوير نقل االشخاص والبضائع
-9اقرتاض املبالغ التي تراها الزمة للقيام باعمالها بالرشوط التي تراها مناسبة مع مراعاة احكام
القانون
-10التعامل مع املصارف واملؤسس�ات املالية واالقتصادية عىل اختالفها فتح الحس�ابات الجارية
والحص�ول عىل التس�هيالت املرصفية وتنظي�م واصدار وقب�ول وتظهري الصكوك والس�ندات االمر
وسندات الشحن وسندات االقرتاض وفتح كتب االعتمادات وبوليصات التامني وغري ذلك من االوراق
التجارية والتداول بها عموما
-11القيام بنقل االشخاص والبضائع بني املحافظات
-12نقل وتداول الحاويات داخل وخارج العراق
-13بي�ع وايجار جميع او بع�ض امالكها او موجوداتها يف حالة انتفاء الحاجة لها او اس�تهالكها
بق�در تعلق االمر باهداف الرشكة والقيام بكافة االعمال التكميلية لنش�اطها والتي تراها رضورية
للنهوض باغراضها
املادة الخامسة /رأس مال الرشكة
رأس م�ال الرشكة (  )140000000مائ�ة واربعون مليون دينار مقس�مه اىل ( )140000000مائة
واربعون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد
-1تاريخ االكتتاب 2017/10/22
-2مكان االكتتاب مرصف الرافدين /فرع املعقل الكائن يف محافظة البرصة مقابل محطة القطار ،
ومرصف الرافدين /فرع ساحة النرص الكائن يف محافظة بغداد شارع تونس قرب القرص االبيض
-3م�دة االكتتاب التقل عن  30ثالثون يوما والتزيد عىل  60س�تون يوما ويغلق االكتتاب خالل مدة
 30يوما يف حال تم االكتتاب بكامل االسهم املطروحة
-4يكون االكتتاب للجمهور واملساهمني (املكتتبني وغري املكتتبني ) خالل مدة االكتتاب
-5يكون االكتتاب بموجب االستمارة املنظمة وفق احكام املادة  41من قانون الرشكات

حافظ خريبط لعيوس
رئيس جملس االدارة

محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/1115 :ج/النزاهة 2015/
التاريخ2017/10/15 :
إعالن الحكم غيابي
إىل املتهم املحكوم  /ميثم عبدالحس�ن كاظم الحس�ن ،اسم
والدته  /عاليه كاظم.
أصدرت محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل قرارها املرقم
/ 1115ج/النزاه�ة  2015/املتضم�ن الحك�م على املجرم
(ميثم عبدالحسن كاظم الحسن).
 .1حكم�ت املحكم�ة على املدان ميث�م عبدالحس�ن كاظم
الحسن حكما ً غيابيا ً بالسجن سبع سنوات استنادا ً ألحكام
املادة  340من قانون العقوبات رقم  111لسنة  1969املعدل
إلحداثه عمدا ً رضرا ً بأموال مديرية كمرك املنطقة الجنوبية
ومديري�ة كمرك ميناء ام قرص لقيامه باالتفاق واالشتراك
مع متهمني مفرقة قضاياهم بإخراج مواد ثقيلة (كاورات
وهي�اكل حديدي�ة) م�ن ميناء ام قرص الش�مايل لحس�اب
رشكة (كش�ن تك) وبصورة غري رس�مية دون دفع العوائد
واألجور املرتتبة عىل بقاء امل�واد أعاله داخل امليناء وقد بلغ
قيمة العوائد واألجور مائة وس�تة وسبعون مليون ومائتان
وخمسة آالف دينار.
 .2إص�دار امر قبض بح�ق املدان اعاله وف�ق ألحكام املادة
 340م�ن قانون العقوبات وإصدار التح�ري بداره وأماكن
تواجده بغية القبض عليه.
 .3إعطاء الح�ق ملديرية كمرك املنطق�ة الجنوبية ومديرية
ميناء ام قرص باملطالبة بالتعويض امام املحاكم املدنية بعد
اكتساب القرار الدرجة القطعية.
 .4تقدي�ر أجور انت�داب املحامي غ�ازي الزم عواد مقدارها
ثالثون أل�ف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
القرار الدرجة القطعية.
صدر القرار غيابيا ً وباالتفاق اس�تنادا ً ألحكام املادة /182أ
ً
قابلا لالعرتاض
م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات الجزائية
والتميي�ز وافه�م علن�ا ً يف /25محرم1439/ه�ـ املواف�ق
2017/10/15م.
ولك حق االعرتاض على هذا القرار بعد تبلغك به عن طريق
اإلعلان والنشر ،ويف حال�ة عدم االعتراض يعتبر الحكم
بمثاب�ة الحك�م الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر من نرش
اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة االوىل
محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/429 :ج هـ2017/ 1
التاريخ2017/10/15 :
إعالن الحكم غيابي
إىل املتهم املحكوم  /نجاح ياسين محس�ن البصريي ،اس�م
والدته خديجة عبدالرضا.
أصدرت محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل قرارها املرقم
/ 429ج ه�ـ  2017/ 1املتضم�ن الحكم عىل املجرم (نجاح
ياسني محسن البصريي).
 .1حكمت املحكمة عىل املجرم نجاح ياسني محسن البصريي
حكم�ا ً غيابيا ً بالحبس ملدة عرش س�نوات اس�تنادا ً ألحكام
امل�ادة  315م�ن قان�ون العقوب�ات رقم  111لس�نة 1969
املعدل الختالس�ه مبلغا ً قدره ثالثة وثالثون مليون وخمسة
وتس�عون ألف ومائة وخمس�ون دينار من ريع محطة ثغر
البصرة الحكومية التابعة للرشكة العامة لتوزيع املنتجات
النفطية الجنوبية كونه من أموري التحصيل.
 .2إص�دار امر قبض بح�ق املدان اعاله وف�ق ألحكام املادة
 315م�ن قانون العقوبات وإصدار التح�ري بداره وأماكن
تواجده بغية القبض عليه.
 .3إعط�اء الحق لرشكة توزي�ع املنتجات النفطية الجنوبية
للمطالب�ة بالتعوي�ض امام املحاك�م املدنية بعد اكتس�اب
القرار الدرجة القطعية.
 .4تقدي�ر أجور انت�داب املحامي غ�ازي الزم عواد مقدارها
ثالثون أل�ف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
القرار الدرجة القطعية.
صدر القرار غيابيا ً وباالتفاق اس�تنادا ً ألحكام املادة /182أ
ً
قابلا لالعرتاض
م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات الجزائية
والتميي�ز وافه�م علن�ا ً يف /25محرم1439/ه�ـ املواف�ق
2017/10/15م.
ولك حق االعرتاض على هذا القرار بعد تبلغك به عن طريق
اإلعلان والنشر ،ويف حال�ة عدم االعتراض يعتبر الحكم
بمثاب�ة الحك�م الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر من نرش
اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة  /الهيئة االوىل
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية
م  /تنويه
اشارة اىل منشوركم املرقم بالعدد  2623و  1521يف 9 / 19
 2017 /نود التنويه لقد سقط سهوا مساحة العقار املرقم
 12م  77ابو عويجيلة ان املساحة هي  25م 2و  6أولك و 5
دونم لذى اقتىض التنويه التخاذ مايلزم مع التقدير .
املنفذ العدل
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D.G
محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/818 :ج/النزاهة 2017/
التاريخ2017/10/15 :
إعالن الحكم غيابي
إىل املتهم املحكوم  /لفته ضباب جبار جميل.
أص�درت محكم�ة جناي�ات البصرة الهيئ�ة األوىل
قرارها املرقم / 818ج/النزاهة  2017/الحكم عىل
املجرم (لفته ضباب جبار جميل).
 .5حكم�ت املحكم�ة عىل املجرم لفت�ه ضباب جبار
جمي�ل حكم�ا ً غيابيا ً بالس�جن ملدة عرش س�نوات
اس�تنادا ً ألح�كام امل�ادة  315من قان�ون العقوبات
رقم  111لسنة  1969املعدل الختالسه مبالغ مالية
قدره�ا أربعة ماليني وخمس�مائة أل�ف دينار تمثل
أجور قوائم الكهرباء املس�تحصلة من املس�تهلكني
العائدة اىل مديرية توزيع كهرباء البرصة.
 .6إصدار امر قبض بح�ق املدان اعاله وفق ألحكام
امل�ادة  315من قان�ون العقوبات وإص�دار التحري
بداره وأماكن تواجده بغية القبض عليه.
 .7االحتف�اظ للمش�تكي مديري�ة توزي�ع كهرب�اء
البرصة واملش�تكي عبدالل�ه محم�ود عبدالله الحق
باملطالب�ة بالتعوي�ض ام�ام املحاك�م املدني�ة بعد
اكتساب القرار الدرجة القطعية.
 .8تقدي�ر أج�ور انت�داب املحامي غ�ازي الزم عواد
مقداره�ا ثالث�ون أل�ف دين�ار تدفع له م�ن خزينة
الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ص�در الق�رار غيابي�ا ً وباالتف�اق اس�تنادا ً ألحكام
املادة /182أ من قان�ون أصول املحاكمات الجزائية
ً
قابلا لالعتراض والتميي�ز وافه�م علن�ا ً يف /25
محرم1439/هـ املوافق 2017/10/15م.
ول�ك ح�ق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بع�د تبلغك به
ع�ن طريق اإلعالن والنرش ،ويف حالة عدم االعرتاض
يعتبر الحكم بمثاب�ة الحكم الوجاه�ي بعد مرور
ستة أشهر من نرش اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة االوىل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1550 :ج2017/1
التاريخ2017/10/17 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /مهدي صباح يوسف
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/1550
ج )2017/1والخاص�ة باملش�تكي (عب�د الزه�رة
يعق�وب يوس�ف) وف�ق امل�ادة ( )1/459عقوبات
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف
ثناي�ا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك
اعالن�ا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
ي�وم  2017/11/27وعن�د ع�دم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض حسن عبد االمري جرب
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6624 :ش2017/6
التاريخ 2017/10/18
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /رعد راهي يارس
اقام�ت املدعية (زينب عبد الحس�ن كاظم) الدعوى
بالعدد /6624ش 2017/6امام هذه املحكمة والتي
تطلب في�ه حضانة الطفل�ه (ح�وراء ) وملجهولية
محل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مخت�ار ح�ي الرباكي�ة  /الكوف�ة ق�ررت املحكم�ة
تبليغكم بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتين وعليك�م
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم
املوافق يوم  2017/10/25الساعة التاسعة صباحا
ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض عمار هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3460 :ب2017/1
التاريخ 2017/10/17
اىل  /املدعى عليها مليحة حبيب عيل
اق�ام املدع�ي عبد ال�رزاق عبد الش�هيد عبد الحسين
الدع�وى اعلاه يطل�ب فيه�ا الزام�ك باج�ر املثل عن
املس�احة املتجاوز عليها يف عقاره املرقم  773حويش
من قبلك ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي ثامر م�وىس فرحان
واش�عار مخت�ار محلة الحوي�ش يف النجف ل�ذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتني
للحضور ام�ام هذه املحكم�ة يوم املرافع�ة املصادف
 2017/10/26الس�اعة التاسعة صباحا او من ينوب
عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا
وعلنا وفق االصول
القايض
عيل الحيدري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1311 :ج2017/1
التاريخ 2017/8/27
اعالن
املتهم الهارب  /سمري عبد الله جبار
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/1311ج)2017/1
والخاص�ة باملش�تكية امل عباس حسين على وفق
احكام املادة  384من قانون العقوبات وملجهولية محل
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى
ل�ذا قررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف
موعد املحاكمة املصادف يوم  2017/9/28وعند عدم
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وعلنا وفقا
للقانون
القايض
محمد كريم جابر
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1251 :ب2017/1
التاريخ 2017/10/18 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /اثري منذر داود
بتاري�خ  2017/9/20اقام املدعي عيل حس�ن خناوي
ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /1251ب2017/1
طل�ب فيها الزام�ك باعادة الحال اىل م�ا كان عليه قبل
التعاق�د وتس�ليم الس�يارة املرقم�ة  13964ك بغ�داد
اج�رة اصف�ر ذهب�ي الل�ون ن�وع ج�ي ام يس موديل
 2001اىل املدعي وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطقة
ح�ي املعلمين  1/املدع�و عب�اس حسين العك�راوي
فقد ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني
بحضور ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق
 2017/10/23الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانون�ا او تقديمك
ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  :بال2017 /
التاريخ 2017/10/18 :
اعالن
قدمت املستدعي (ياس محمد حليل) طلبا اىل محكمة
االح�وال الش�خصية يف الدجيل يطلب في�ه نصبه قيما
على (ولده) املفقود (محمد ي�اس محمد) وذلك كونه
قد فقد بتاري�خ  2014/6/12وانقطعت اخباره فعىل
م�ن لديه اعرتاض عىل صدور الحج�ة تقديم اعرتاضه
خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن
القايض
معد نجم عبيد
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ثالث قصص قصرية جد ًا ..أضواء مسموعة
ونسيت أن أق ِّبـــلها..
تلك الجثة المتفحمة!..
 - 2حمامة
مثل دودة الق ِّز ،تدنو مني الصبية،
َّ
..افتك ْ
ْ
�ت مني قارورة
توقفت أمامي
س�رعان ما
العطر..

د.حمد حاجي /تونس
 - 1سالم
ْ
مالت َّ
الصبية نحوي
وم َّدت يدها ..من فجوة الجدار،
َ
قارورة مألى عطرا..
أعطتني

الـالمـرثـيـة

صبَّتها على جسدها المتفحم ،احترقت..
وطارت !..
 3غربةُ
أدنيت الالقط المرتعش للكاميرا نحوي..
لما رأتني الصبية ،تفحّ م الضوء بسفينتنا...
شو َ
ّه ْته نيران صديقة!.

أدباء يف الذاكرة  ..وويل سوينكا ١٩٣٤
عبد الرحمن عناد وناس
له دور متميز في المس�يرة السياسية
وتاري�خ بل�ده نايجيري�ا  ،وكفاحه�ا
لنيل االس�تقالل من بريطانيا  .تعرض
لالعتق�ال والس�جن اكث�ر م�ن مرة ،
جمع بين النش�اط السياسي واالدبي
والصحف�ي واالكاديم�ي  .غ�ادر بلده
مضطرا الى الواليات المتحدة  ،وعمل
كأس�تاذ في ع�دة جامع�ات امريكية
وبريطانية  ،اعتبره بعض النقاد افضل
كاتب مسرحي في افريقيا  ،عمل على
الجمع بي�ن قواعد المس�رح االوربي
وتقاليد افريقيا التراثية .
وولي سوينكا -١٩٣٤
ش�اعر  ،مس�رحي  ،روائ�ي  ،صحفي
 ،مخ�رج  ،سيناريس�ت  ،موس�يقي ،
اكاديمي نايجيري
ولد في مدينة ابي�و كاتا  ،وهو الثاني
بين س�تة اطف�ال  ،وكان والده راعي
كنيسة ومدير مدرسة
درس ف�ي الم�دارس النايجيري�ة  ،ثم
في جامع�ة ابيادان  ،واكمل دراس�ته
في ليدز بانكلت�را متخصصا باالدبين
االنكليزي واليوناني والتاريخ الغربي
عمل كقارئ مس�رحيات في مس�رح
رويال كورت بلندن  ،واكتس�ب خبرة
مهنية بهذا المجال
اس�هم في تطوي�ر المس�رح المحلي
بع�د عودته الى نايجيريا وخالل عمله
التدريسي في الجامعة
تع�رض للس�جن بع�د ان�دالع الحرب

االهلي�ة  ،ووص�ف ه�ذه التجربة في
كتابه ( مات الرجل )
عرضت مس�رحياته في اغل�ب الدول
االفريقية  ،اوربا  ،امريكا
نشر اربع مجموعات شعرية
عمل كمحرر في مجلة ( النسر ) وكان
له فيها عمود عن الحياة الجامعية
اول مس�رحية كتبها بعنوان ( سكان
المس�تنقع ) ع�ام  ، ١٩٥٨وح�اول

فيها الجم�ع بين التقاليد المس�رحية
االوربية والتراث الثقافي االفريقي
اخرج وكتب سيناريو عدة افالم
خلال عمل�ه المس�رحي كان ينش�ر
القصائد في المجالت المحلية
انتق�د بش�دة الطبق�ة السياس�ية في
مسرحية ( رقصة الغابات )
اص�در روايتي�ن هم�ا ( المترجم�ون
الفوري�ون ) و ( موس�م غير اخالقي

اجتماعيا )
اس�س مع اخري�ن رابط�ة الدراما في
نايجيريا
اس�تقال ع�ام  ١٩٦٤م�ن الجامع�ة
احتجاجا عل�ى ما تفرضه الس�لطات
من قيود
كان يلق�ي خطاب�ات سياس�ية ف�ي
المناس�بات الجماهيري�ة ينتق�د فيها
بشدة الفساد الحكومي وعبادة الفرد

«أضواء شارع اجلاد»
أضواء ش�ارع الجاد“أضواء ش�ارع الجاد» وقصص أخرى عن لونغينغ الصينية في نسختها العربية صادرة
عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت.
تركز القصص الواردة في هذه المجموعة على الحب والشوق في بيئات حضرية ،وتميط اللثام عن األسرار
الدفينة الخاصة بعائالت الطبقة الوس�طى الجديدة في الصين .فتعكس الحياة اليومية التي تش�مل عالقات
حب خفية ومس�اعي متواضعة تتميز باإلبداع المتبادل .إن المشاعر الحضرية خاضعة تقريبا ً لهيمنة القيم
الخاصة بهذه الطبقة الوسطى .فقد أصبحت العالقات خارج إطار الزواج بالكاد أسرارا ً لدى عائالت الطبقة
الوسطى…
تحت�وي المجموعة على ثماني قصص لمجموعة م�ن األدباء الصينيين الذين كتبوها بطرق متفردة تعكس
التحول في العالقات االجتماعية واألسرية لهذا العصر الشديد التقلب؛ فمقولة “الزواج هو مقبرة الحب” ،أو
“إذا كرهت شخصاً ،تزوج منه /منها” أصبح واردا ً كرأي معاصر شائع لسكان المدن حول الزواج.
وتؤي�د قصة بان جون “عقد زواج” هذه المقولة ،إذ إن المش�كلة التي أثارتها هذه القصة هي واقع مألوف
في المدن الصينية اليوم.

( إلى روح يوسف إدريس )

شعر  /محمد الشحات
ت�م اعتقال�ه وس�جنه لعامي�ن بع�د
االنقالب العسكري عام ١٩٦٦
افرج عنه بعد انتهاء الحرب االهلية
نش�ر في لندن كتابه المعنون ( الشعر
وقصائد من السجن )
اسهم في تأس�يس اشهر دورية ادبية
في نايجيري�ا وهي مجلة ( اورفيوس
االسود ) .
اص�در مجموع�ة م�ن االعم�ال
الموسيقية  ،ولحن العديد من االغاني
المعروفة
حص�ل على جائزة نوبل ع�ام ، ١٩٨٦
وهو اول كات�ب افريقي يحصل عليها
 ،كم�ا حصل على جائ�زة ( اجيب ) لال
داب  ،ميدالي�ة بينس�ون البريطاني�ة ،
ومن�ح الدكت�وراه الفخري�ة من ثالث
جامعات بريطانية
انتخ�ب عض�وا فخري�ا ف�ي الجمعية
الملكية البريطانية لالداب
عينته اليونسكو سفيرا للنوايا الحسنة
لتعزي�ز الثقاف�ة االفريقي�ة وحقوق
االنسان وحرية التعبير
س�جل س�يرته ومذكرات�ه ف�ي اربعة
كت�ب  ،ه�ي ( اك�ي س�نوات الطفولة
) و ( رحل�ة ح�ول مق�ال ) و ( ابادان
مذك�رات ) و (عليك المنصوص عليها
في الفجر )
غادر الوالي�ات المتحدة ومزق بطاقة
االقام�ة احتجاج�ا بع�د ف�وز ترامب
وتصريحاته ضد المهاجرين
من مؤلفات�ه  :محاكم�ة االخ جيرو ،
رقصة الغابات  ،س�كان المستنقعات
 ،حص�اد كونجي  ،االس�د والجوهرة
 ،الطري�ق  ،السلالة القوي�ة  ،ق�داس
للعال�م  ،عاب�دات باخ�وس  ،مجانين
واختصاصي�ون  ،كومة خش�ب فوق
االوراق  ،اوب�را اوني�وس  ،العمالقة ،
الملك بابور  ،افة من السنبل  ،تطويب
فت�ى م�ن المنطق�ة  ،المترجم�ون
الفوري�ون  ،موس�م غي�ر اخالق�ي
اجتماعي�ا  ،الم�وت وف�ارس المل�ك ،
المتوف�ي  ،اس�را  ،قصائ�د ادان�ري ،
اوج�ون  ،س�مرقند  ،الف�ن والح�وار
والغضب  ،وغيرها
من اقوال�ه  :الماضي يج�ب ان يعالج
الحاضر
ان نايجيري�ا ف�ي ح�رب م�ع جماعة
بوكو ح�رام المتطرف�ة  ،ويجب عدم
التفاوض مع قادتها السفاحين
ان ف�وز ترام�ب جعل العال�م المترنح
بالفعل اقرب الى المنحدر

قل لى يا يوسف
هل كان الباب الخلفى لجسدك
مفتوحا حين أتاك الموت؟
هل جاءك فيما خلف البحر
وحط عباءته فوق جبينك
فاستسلمت له
كالطفل القابع فى ركن من غرفته
قد غافله النوم من التعب اليومى
أعرف أنك مت هنا
مذ حملك الوطن
بداء الحلم
وداء القول
وداء الرؤيا
أعرف أن الناس انقسموا
فيما قلت عن الزمن القادم
قلت بأن زمانا سوف يجىء
يحار المرء
إذا ما اتسخت كفاه
هل يغتسل إذا ما صادفه النهر
أم يبقى متسخا بالوحل؟
نحن عشنا فى وحل األيام
ولم نبرح بؤرته
واستهوينا غناء الغربان
وخلنا السير
على الخط الفاصل
ما بين الحق وبين الظلم
هو شيمة أهل الحكمة
خلنا أن الصمت عن القهر
وعن بطش اإلنسان
هو سمة أهل العصر
القمر انطفأت جذوته
والشمس انفلتت من سكنتها
يا يوسف
نحن اآلن عرايا
لم تصلح كل خيوط األرض
بأن تصنع للجسد العارى
ثوبا تستره
نحن اآلن سبايا
فى دمنا كل عذابات األرض
ألنا ضعنا
فيما بين الذات
وبين اللذات
وضعنا
فيما بين القول
وبين الفعل
فنم يا يوسف واهنأ
وأغلق
الباب الخلفى لجسدك
حتى ال يخرج منه الموت
من ديوان تنويعات على جدار الزمن
الصادر عن هيئة الكتاب عام 1993

ثنائية الزمن والوطن يف ديوان «ساعة من ليل» للشاعر سامي أبوبدر

بقلم د /محمد عباس محمد عرابي
(عضو اتحاد كتاب مصر)
اس�تخدم الشاعر س�امي أبوبدر في ديوان
(ساعة من ليل) األلفاظ الدالة على الزمن في
س�ياقات وتراكيب داللية تحمل حبه لوطنه،
وحزن�ه وتألمه عل�ى محنه وآالمه ،وتبش�ر
بغ�د أفضل ،وهك�ذا يكون الش�اعر الحقيقي
عل�ى إدراك ووعي بهموم وطن�ه ومجتمعه،
ومتفاعال مع آالم الناس وآمالهم.
وفيم�ا يل�ي ع�رض موج�ز ألبرز الس�ياقات
والتراكي�ب الداللية أللفاظ الزم�ن وعالقتها
بحب الوطن في ديوانه (ساعة من ليل).
لقد سيطرت مش�اعر حب الوطن واالنشغال
بقضاي�اه وهموم�ه وآالمه عل�ى أبوبدر في
كل أوقات�ه وأيام�ه ،وليله ونه�اره وصباحه
ومس�ائه ،ظه�ر ذل�ك ف�ي اس�تخدام أبوبدر
األلف�اظ الدال�ة عل�ى الزم�ن ف�ي س�ياقات
وتراكيب داللي�ة تحمل حب�ه لوطنه ،وحزنه
وتألم�ه عل�ى محنه وآالم�ه ،ومن أب�رز هذه
األلفاظ ما يلي:
الزمان:
ففي ظ�ل ح�ب الش�اعر لوطنه ومش�اركته
آلالم�ه يبي�ن أن زم�ان المح�ن لي�س كزمان
اليسر والسلامة ،فيقول في قصيدة (أنين):
(ال تس�تغيثي /واكتم�ي اآلالم /إن�ي عاجز/
ٌ
زمان ال يقارن
أنا ال أجيد س�وى البكاء /ه�ذا
بالزمان /وال تعاتبه الجراح /وحلمنا الوردي
ب�ات مهلهال /في زحمة األش�واك واآلهات/
وال�درب ال�ذي غام�رت /ف�ي أرجائ�ه مع�ك
ابتهاجا بالصبا /هجرته أحالمي /التي كانت
تحلق في الفضاء).
وقوله في قصيدة (ساعة من ليل):
والدهر صوب سهمه متعم ًدا /قلبي ،ولما قد
ضعفت رماني /من كل لون للجراح يذيقني /

وبكل كأس للهموم سقاني
األيام:
وأبوب�در يس�تخدم التراكي�ب الداللية أللفاظ
الزم�ن (األي�ام  -الصب�ح  -اللي�ل) ويوظفها
إلظهار مدى حبه لوطنه ومش�اركته آلالمه؛
َ
“أمضيت
يق�ول في قصي�دة (ري�ح عقي�م):
األي�ام األولى تنش�دها طر ًبا /فنش�يدك بات
مؤام�رة /وم�زاج الصب�ح اس�تعذب ما نعق
الغرب�ان /ول�دي /...الليل أقام بال س�فر/
وتراق�ص ف�وق رف�ات الصب�ح /وراح يغني
أغني�ة الوج�ع األب�دي /..يطاردن�ا /فاخل�د
للنوم ..وسلم أمرك للنسيان)
الي�وم :وظف أبوب�در لفظة اليوم في س�ياق
داللي معبر عن أحاسيسه بآالم الوطن ومحنه
يقول في قصيدة (أنين)( :اليوم يس�قط عن
قس�اوتك القناع /...اآلن تعصف بي حقيقتك
التي /باتت تجاهر بالشقاق /وبالجفاء).
الغروب  -المساء  -الليل:
اس�تخدم أبوب�در لفظ�ة (الغروب  -المس�اء
الليل) ليعبر بها عن تراكم األحزان والشدائدً
حزنا عل�ى آالم الوط�ن ومحنه،
على ف�ؤاده
ويمكن بيان ذلك على النحو التالي :
الغروب:
يقول في قصيدة (عاصف�ة)( :ما عاد ينفعك
النحيب /عل�ى رفات الذكري�ات /فلن تعيش
إلى الغروب طيوفها /لو تقرئين مالمحي.)...
وقول�ه ف�ي قصي�دة (أني�ن) ( :يمتطي ظهر
الغ�روب مهاجرا في موك�ب /...لم يبكه عند
الفراق مودع)
المساء:
يقول في قصيدة (أنين) :يا ذكريات طفولتي
وبراءت�ي /أمس�يت ف�ي األعم�اقُ /ج ً
رح�ا
غائرًا /وغدوت في األحشاء داء)
وقول�ه ف�ي قصي�دة (تراني�م)( :عندم�ا حل
المس�اء /وضمنا حلم يحاص�ر حلمنا /حين

احتس�ينا /جرعة الم�وت المقن�ع بالحياة/
وحينها سالت دموعك /تنبت اآلالم في أرجاء
في)
قلبي /تحرق اآلمال ْ
وقول�ه في قصي�دة (الوع�د) :وأبك�ى نهرنا
ٌ
ج�رح /فأمس�ى النهر مهمومً �ا يغالب دمعه
القاني /غدوت أسائل الماضي :أكنت حقيقة؟
أم أنك الوهم /الذي كتبت أنامله نهاياتي؟)
وقوله ف�ي قصيدة (رحيل) :وتصبح نفس�ك
في روعة /وتمس�ي وق�د نالها نائل .وقوله:
س�بي النوازل لو /ت�راه كأن الردى
فأمس�ى
َّ
ُ
نازل .وقوله في قصيدة (ساعة من ليل):
َ
ورأيتني أمس�ي ي�ؤرق مضجعي /ه� ُّم ينوء
بحمله الثقالن /لما رأي�ت حبيبتي مكلومة/
والكون يبكيها بدمع قاني
الليل:
وه�ا ه�ي بل�ده تخاطبه ف�ي قصي�دة (ريح
عقيم)( :قالت وس�كون اللي�ل يحاورني :قم
مزق ما سطرت بصدرك /ها هو في الساحات
يداس بأحذي�ة ويهان /الريح عقيم يا ولدي/
ل�ن ترحم قلبا م�ن ورق /لن تغن�ي عقال من
طين ).
وقوله في قصيدة (ستار من حجر)( :ثم ينزع
بيننا الش�يطان /في خلواتن�ا /يبدو كناصح
قوم�ه /في ليلة دمس الظلام على القلوب/
وبات ٌّ
كل في خطر).
ويق�ول ف�ي قصي�دة (حني�ن)( :ع�روس/
ً
وداع�ا /وراح�ت
وف�ي ليل�ة الع�رس قال�ت
تلمل�م حاجاته�ا /واصطب�ار مري�ر يم�زق
ً
ضياعا /وفي
فيه�ا الس�كون /الذي قد رأت�ه
مقلتيه�ا كالم /يش�تت قصد الدم�وع التي ال
تجفُ /يهامس�ها المنتهى أن أفيضي /ويحيا
ابتس�ام على ثغرها /يستبي اللفظ في خندق
الغيظ).
وقوله في قصيدة (ساعة من ليل):
واللي�ل يعجز عن بلوغ نه�اره /فالصبح أبعد

م�ن من�ا ٍل دان /وظلام ه�ذا اللي�ل يحج�ب
رؤيتي /فكأنه سجن بال قضبان
وقوله في قصيدة(غرس):
بقلبي ث�ورة تغلي /على األوج�اع والبؤس/
على ليل يخادعني /يدس السم في الكأس
الفجر:
كعادة الش�عراء س�لك أبوب�در توظيف لفظة
(الفج�ر) لتعب�ر ع�ن األم�ل ف�ي زوال محن
الوطن وآالمه.
يقول ف�ي قصي�دة (ترانيم)( :آمن�تِ بالفجر
المبين /فقلتِ  :ال تحزن /وهون من بكائك يا
بن�ي /الفجر قد ثقلت به رحم الظالم /وراح
ليلك يكتس�ي منه /ترانيم الرحيل /وغاب في
جو السماء /نعيب سجاني الشقي)

وقوله في قصي�دة (حنين)( :وتخطو بعزم/
يبدد ظلم�ة ليل طويل /ليش�رق فجر الرجال
الهزيل).
وقوله :وتزحزح الليل الكئيب وأقبلت نسمات
فجر مؤنس بأذان
وقوله في قصيدة (شروق):
ستش�رق شمس�ها من غير ش�ك /ليعرى كل
بهتان وإف�ك /تراءى الفجر يب�زغ من بعيد/
ً
شوقا إليك /ليرحل عنك يا سمراء
يشد رحاله
ليل  /بما غشاك من قهر وضنك.
وف�ي قصيدة (س�أحيا أغني) حي�ث يقول“ :
س�أحيا أغن�ي /ألن�ي /..أرى الفجر يش�رق
ً
ً
عميقا /ليرس�م
س�باتا
من ج�وف ليل /يمل
در ًباُ /تش�د إليه خطا أمني�ات الكبار /ليبعث
في الك�ون غيث الس�حائب في المرسلات/
ويس�رج للخير /خي�ر الركائ�ب والعاديات/
سأحيا أغني)
الصبح والصباح:
لقد وظف أبوبدر لفظت�ي (الصبح والصباح)
لتحقيق أمنياته في زوال محن الوطن التي قد
تش�تد في الليل؛ ظهر ذلك في عدة قصائد في
ديوان (ساعة من ليل) منها:
قوله في قصيدة (ترانيم)( :والش�وق يستبق
الحني�ن /وينهب األرض اعت�ذارا /نحو وجه
الصب�ح يلت�اث األماني /عند أحلام الصبي/
قم ط�ارد الصمت المهين /وق�اوم العبرات/
إن ه�ي أقبل�ت ليال تعان�ق مقلتيك /وش�تت
الحسرات /من أعماق قلب مزقته اآله يومً ا)
وفي قصي�دة (نش�يد النهر) بي�ن أن الصباح
كان موع ًدا الشتداد مآسي أبناء الوطن يقول:
وحي�ن تجلى ضي�اء الصباح /تجل�ت ألعيننا
مس�رحية /ي�وزع أدواره�ا مخ�رج طامح/
جانح /في مدار الخيال /ليكتب فينا نهايتنا/
مبدعا في صنوف الردى)
وقول�ه ف�ي قصي�دة (تراتي�ل)( :وكي�ف أن

الصبح أشرق /من حطام الذكريات الخالية/
وغ�دا يبوح النهر /بالس�ر ال�ذي أدمى فؤادك
يا أميرة /لي�س يمنع فضفضات الروح منه/
ناع�ب يجث�و عل�ى ص�در الخواط�ر /بعدما
أضحى يحررها الربيع من الس�كوت /ليرحل
الخوف الذي س�كن الجوانح /واس�تقر على
وجوه البائسين.)...
وقول�ه ف�ي قصي�دة (أني�ن)( :يفت�ش ف�ي
دهالي�ز الظالم ع�ن الصباح /وق�د بدا متعثر
الخط�وات /في ليل طويل موح�ش /يا أيها
الصب�ح الكس�يح /ألم يحن أن تس�تفيق من
السبات /فتبعث األمل المعفر بالرجاء).
و يق�ول في قصي�دة (حنين)( :وي�زداد وجه
ً
اتس�اعا /وتمس�ك أط�راف ث�وب
الصب�ح
الزف�اف /مالئكة الح�ب /والمهرجان تداعت
له /الس�ابقات بأرواحهن مه�ورًا إلى الخلد/
حين تراءت /ولحن الوفاء يغني).
وقوله في قصيدة (ساعة من ليل):
ومع الصباح تراهم يس�عون في /أمل يسابق
سرعة الركبان /هم ثلة عشقوا الحياة ألنها/
سبب ومركبهم إلى الرحمان
وقوله ف�ي قصيدة(غ�رس) :دلي�ل النور في
درب�ي /يبث العزم في نفس�ي( /غدا) أمضي
أسطره /وأغزله من (األمس)
وأجمل بـ (أبوبدر ) وهو يش�نف آذاننا بدرته
وحكمته الذهبية في عش�ق الوطن:من للبالد
يقوده عش�ق لها؟ /والعشق يسمو في هوى
األوطان /إن�ي نهلت العش�ق لألوطان من/
هدي الكتاب وسيرة العدنان.
لق�د أبدع أبو ب�در في توظيف األلف�اظ الدالة
عل�ى الزمن ف�ي س�ياقات وتراكي�ب داللية؛
ليعب�ر بمهارة واقتدار وفنية عن حبه لوطنه،
وحزنه وتألمه على محنه وآالمه ،باعثا األمل
في نفس القارئ في غد أفضل ،ومبش�را بأننا
على مشارف فجر جديد.
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اعالن
اىل الرشي�ك ابراهيم عدن�ان طالب توجب
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض
اصدار اجازه بناء للعق�ار 50777/3حي
النداء وبخالفه س�يتم اجراء املعامله دون
حضورك
اعالن
اىل الرشي�ك االء رحم�ان جعفر عيل توجب
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض
اصدار اجازه بناء للعق�ار 59529/3حي
النداء وبخالفه س�يتم اكمال املعامله دون
حضورك
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2017/10/18لتس�جيل تم�ام
العقار تسلس�ل  107محلة النقيب بأس�م
(وس�ام فاضل مال الل�ه) املجدد باعتباره
حائ�زا له بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا
لتس�جيل وف�ق اح�كام قانون التس�جيل
العقاري رقم  43لس�نة  1976قررنا اعالن
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة
او حق�وق معينة على هذا العق�ار تقديم
م�ا لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل
مدة ثالثين يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
عيل فيصل مطرش
مالحظ دائرة التسجيل العقاري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /3703/ش2017/3
التاريخ2017/10/17 /
اىل  /املدعى عليها  /زينب فهمي مطرش
اعالن
اق�ام املدع�ي س�عيد فاضل نم�ر الدعوى
املرقمة بالعدد اعاله امام محكمة االحوال
الش�خصية يف بعقوبة وموضوعها النشوز
ولكونك مجهولة محل االقامة تقرر تبليغك
بواس�طة صحيفتين محليتين بموع�د
املرافع�ة املوافق  2017/10/31الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
صباح حبيب حسني
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 2017/1864 :
التاريخ 2017/10/17
اىل املنفذ عليه/
عمار عبد الحسن عباس
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية وكت�اب مبلغ
املديرية وكتاب املجلس البلدي
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء
التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف
مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنشر ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة البرصة واملتضمن دين
والبالغ / 72249000دين
 /500000اتعاب محاماة
 / 1783000مصاريف الدعوى
املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2017/10/18لتس�جيل تم�ام
العقار تسلس�ل  59محلة بوياقي بأس�م
(حس�ن كاظم محم�د) املج�دد باعتباره
حائ�زا له بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا
لتس�جيل وف�ق اح�كام قانون التس�جيل
العقاري رقم  43لس�نة  1976قررنا اعالن
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة
او حق�وق معينة على هذا العق�ار تقديم
م�ا لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل
مدة ثالثين يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
عيل فيصل مطرش
مالحظ دائرة التسجيل العقاري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2513 :ب2017/
التاريخ 2017/10/18
اىل  /املدع�ى علي�ه  1 /ـ لطي�ف حن�اوي
السعيدي
اعالن
اقامت املدعية س�امية جريس حديد الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2512ب 2017/ض�دك
وال�ذي تطلب فيه�ا اخالء املكت�ب املرقم 12
الكائ�ن يف العقار تسلس�ل  117/59الكزارة
بب�دل ايج�ار ش�هري ق�دره  100مائة الف
دين�ار ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
مبلغ هذه املحكم�ة واملجلس البلدي ملنطقة
الك�زارة عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح
ي�وم املرافع�ة املواف�ق  2017/10/26وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1108 :
اس�م املحكمة  :محكمة ق�وى االمن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  :الرشط�ي
ثائر جاس�م ماهود ضاح�ي مديرية رشطة
محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2012/1277 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/7/8:
تاريخ الحكم 2015/8/4 :
امل�ادة القانوني�ة /5ق.ع.د رق�م  14لس�نة
2008
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة
الخامس�ة عىل املدان الغائ�ب (الرشطي ثائر
جاس�م ماهود ضاحي باسم الشعب بما ييل
:
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (ستة اشهر)وفق
املادة /5ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008بداللة
املادتني /61اوال و /69اوال من ق.ا.د رقم 17
لسنة  2008لغيابه عن مقر عمله من تاريخ
 2010/7/8ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر
يف حقه اس�تنادا ألحكام املادة  /69ثانيا من
ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
3ـ الزام املواطنين االخبار عن محل اختفاء
املحك�وم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة /69
ثالثا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 4ـ حج�ر اموال�ه املنقول�ة وغير املنقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة / 69رابع�ا من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 5ـ اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42
ثانيا ق.ع .د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب
جب�ار عاتي جبر مبلغ ق�دره عرشون الف
دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /61اوال م�ن ق.ا.د قابلا
لالعرتاض وافهم علنا يف 2015/ /م
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2512 :ب2017/
التاريخ 2017/10/18
اىل  /املدعى عليه  1 /ـ عيل شهاب نجم
اعالن
اقامت املدعية س�امية جريس حديد الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2512ب 2017/ض�دك
وال�ذي تطل�ب فيها اخلاء املكت�ب املرقم 4
الكائ�ن يف العقار تسلس�ل  117/59الكزارة
ببدل ايجار ش�هري قدره  300ثالثمائة الف
دين�ار ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
مبلغ هذه املحكم�ة واملجلس البلدي ملنطقة
الك�زارة عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح
ي�وم املرافع�ة املواف�ق  2017/10/26وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2514 :ب2017/
التاريخ2017/10/18 :
اىل  /املدع�ى علي�ه  1 /ـ عبد الرحمن عطية
عبود
اعالن
اقامت املدعية س�امية جريس حديد الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2514ب 2017/ض�دك
وال�ذي تطل�ب فيها اخلاء املكت�ب املرقم 8
الكائ�ن يف العقار تسلس�ل  117/59الكزارة
ببدل ايجار ش�هري قدره  600ستمائة الف
دين�ار ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
مبلغ هذه املحكم�ة واملجلس البلدي ملنطقة
الك�زارة عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح
ي�وم املرافع�ة املواف�ق  2017/10/26وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

اعالنات
قرار التجريم غيابيا
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي للمنطق�ة
الخامسة
رقم القضية 2013/1247 :
تاريخ القرار 2013/5/23 /
تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة
الخامسة يوم الجمعة املصادف 2013/5/23
برئاسة عميد الرشطة الحقوقي نزار دمرتي
هاش�م وعضوي�ة كل من العمي�د الحقوقي
حضير عويف هلال والعمي�د الحقوقي جرب
عتيوي معله واصدرت باس�م الشعب قرارها
االتي :
اس�م املتهم الغائب  /الرشط�ي ازهر حمود
جخر محمد
وحدته مديرية رشطة محافظة البرصة
املشتكي  :الحق العام
احال�ت الين�ا مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
البرصة بموج�ب امر االحال�ة املرقم  423يف
 2011/12/12اوراق املجل�س التحقيق�ي
الخاص�ة باملته�م الغائ�ب اعلاه الج�راء
محاكمته غيابيا وفق املادة  5ق.ع.د رقم 14
لس�نة  2008وبداللة امل�ادة  / 65ق.ا.د رقم
 17لسنة 2008
القرار :
اطلع�ت املحكمة عىل املستمس�كات املرفقة
باضب�ارة القضي�ة بعدها تىل املدع�ي العام
مطالعته وطلب فيه�ا تجريم املتهم بموجب
م�ادة االحالة وتحدي�د عقوبت�ه بمقتضاها
غيابيا وربطت املطالعة باضبارة القضية
انتدب رئيس املحكم�ة املحامي عبد الرحمن
عب�د عيل للدف�اع ع�ن املتهم اعاله اس�تنادا
للم�ادة  /38ثاني�ا ق.ا.د وقد حرض جلس�ة
املحاكمة ومن وقائع القضية اتضح ما ييل :
بتاري�خ  2010/2/12غ�اب املتهم الرشطي
ازه�ر حم�ود جخ�ر محم�د عن مق�ر عمله
مديرية رشطة محافظة البرصة ولم يلتحق
لحد االن
ايد الشهود كل من املفوض عبد النبي مناتي
رشم�وخ واملف�وض كاظ�م عب�د الصاح�ب
داخ�ل و ر.ع عب�ود رسي�ح حس�ن املدون�ة
افادتهم امام املجلس التحقيقي غياب املتهم
الرشطي ازهر حمود جخر محمد من تاريخ
 2010/2/12ولحد االن ولم يستصحب معه
اي سالح او تجهيزات حكومية اصدرت هذه
املحكم�ة على املتهم اعلاه اخطارها املرقم
 2012/357يف  2012/7/25وال�ذي نرش يف
صحيفة العراق اليوم الع�دد  1723الصادرة
يف ؟؟  2011/9/والحظ�ت ميض املدة املقرر
قانونا عىل نرشه بالصحيفة املحلية وتعليقه
يف محل عمل واقامة املتهم اسمعت املحكمة
وتلت علنا اس�تنادا للمادة /59اوال من ق.ا.د
ج�دول تفاصيل خدمات املته�م اعاله وتبني
عدم وجود سوابق له
اس�معت املحكم�ة اىل مطالع�ة املحام�ي
املنت�دب عبد الرحم�ن عبد علي والتي طلب
فيه�ا الرأف�ة باملتهم اعاله عن�د تحديد مدة
الحك�م وربطت باضب�ارة القضي�ة ملا تقدم
وحي�ث ان فع�ل املتهم الرشك�ي ازهر حمود
جخ�ر محمد يش�كل جرما ينطب�ق واحكام
امل�ادة  5ق.ع د رقم  14لس�نة  2008وبداللة
املادة  69من ق.ا.د لغيابه عن مقر عمله من
تاري�خ  2010/2/12ولح�د االن عليه قررت
املحكمة تجريمه بموجبهما وتحديد عقوبته
بمقتضاه�ا غيابي�ا واخراج�ه م�ن الخدمة
اس�تنادا للم�ادة /42ثاني�ا ق.ع.د رق�م 14
لسنة 2008
ص�در القرار باتف�اق االراء قابلا لالعرتاض
اس�تنادا الح�كام امل�ادة /61اوال م�ن ق.ا.د
وافهم علنا يف 2013/ /
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1234/ب2017/3
التاريخ 2017/10/17
اعالن
تنفي�ذا للق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
يف الدع�وى اعلاه والق�ايض بازالة ش�يوع
العقار املوص�وف ادناه بيعا والعائد للس�يد
عبد الحميد حكيم عيل ورشكائه والكتس�اب
الق�رار الدرج�ة القطعية تق�رر االعالن عن
بيع�ه يف الصحف املحلي�ة ملدة ثالث�ون يوما
اعتب�ارا من الي�وم التايل للنشر فعىل من له
الرغب�ة مراجع�ة هذه املحكمة مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من
القيم�ة املق�درة ل�ه البالغ�ة (80,000,000
ثمانون مليون دينار) بصك مصدق لحس�اب
ه�ذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وس�تجري
االحال�ة القطعية بعهدة الراغ�ب االخري بعد
الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن يوم املزايدة
وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي
القايض
يارس لطيف كاظم
نائ�ب رئي�س محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
االوصاف :
 1ـ ان العق�ار املرق�م  269/24مقاطع�ة 1
رشقي ش�فتة مس�احته ( 200مرت) يقع يف
بعقوبة التحرير دور الضب�اط االوىل مجاور
مدرس�ة  6كان�ون عبارة عن دار س�كن من
طابقين حي�ث يتك�ون الطاب�ق االول م�ن
مدخ�ل وطرم�ة وتواليت خارج�ي وحديقة
صغرية جانبي�ة ومطبخ واس�تقبال وصالة
داخلي�ة وغرفة ن�وم وصحيات ام�ا الطابق
الثان�ي فيتكون من ثالث غ�رف نوم ومخزن
ومجموع�ة صحي�ة وان البن�اء مش�يد م�ن
الطاب�وق ومس�قف بالكونكري�ت ومجه�ز
باملاء والكهرباء
 2ـ قيم�ة العق�ار ارض�ا ( )50,000,000
خمسون مليون دينار
 3ـ قيم�ة العق�ار بن�اءا ( )30,000,000
ثالثون مليون دينار
 4ـ القيم�ة الكلي�ة للعق�ار ()80,000,000
ثمانون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /214/ب 2017/
التاريخ 2017/10/9
اعالن
اىل املدع�ى عليهم  1 /ـ عب�د الرزاق عبد
العزيز نارص
 2ـ دالل عبد العزيز نارص
 3ـ طيبة احمد الحنيف
اقام املدعي حام�د احمد خضري الدعوى
البادئي�ة املرقم�ة /214ب 2017/امام
محكمة بداءة ابي الخصيب والتي يطلب
فيها الحكم بالزامكم باعادة بدل العقار
تسلسل  7مقاطعة  138البهادرية وبلد
الي�اس والبال�غ مائة وخمس�ون مليون
دين�ار عراق�ي ولثب�وت مجهولية محل
اقامتكم وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
ومختار املنطقة تقرر تبليغكم بالحضور
اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق
 2017/10/25الساعة العارشة صباحا
نشرا ويف صحيفتني يوميتين ويف حالة
ع�دم حضورك�م او حض�ور م�ن ينوب
عنك�م قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة
بحقك�م غياب�ا وعلنا وف�ق القانون ويف
حال�ة مصادف�ة موع�د املرافع�ة عطلة
رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه
القايض
احمد سعيد الساري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2517 :ب2017/
التاريخ 2017/10/18
اىل  /املدعى عليه  1 /ـ ش�هاب نجم عبد
الله الرحمن عطية عبود
اعالن
اقام�ت املدعي�ة س�امية جري�س حديد
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /2514
ب 2017/ضدك والذي تطلب فيها اخالء
املكتب املرقم  11الكائن يف العقار تسلسل
 117/59الك�زارة بب�دل ايجار ش�هري
قدره  350ثالثمائة وخمسون الف دينار
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
مبل�غ ه�ذه املحكم�ة واملجل�س البلدي
ملنطقة الك�زارة عليه تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتين يوميتين بالحض�ور ام�ام
هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق
 2017/10/26وعن�د ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1869 :
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن
الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه  :الرشطي
مرتضى يحيى س�لمان خضير مديرية
رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/1753 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2007/9/ 26:
تاريخ الحكم 2015/12/27 :
املادة القانونية  /5ق.ع.د رقم  14لسنة
2008
خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل
للمنطقة الخامس�ة عىل امل�دان الغائب
(الرشطي مرتىض يحيى سلمان خضري)
غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (ستة اشهر)
وفق اح�كام املادة  /5م�ن ق.ع.د رقم
 14لس�نة  2008بداللة امل�ادة /69اوال
م�ن ق.ا.د رق�م  17لس�نة  2008لغيابه
عن مقر عمله م�ن تاريخ 2007/9/26
ولحد االن
 2ـ اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة
 42ثاني�ا م�ن ق.ع .د رق�م  14لس�نة
2008
 3ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم
الص�ادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة
 /69ثانيا من ق.ا.د
4ـ ال�زام املواطنين االخب�ار ع�ن محل
اختف�اء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام
املادة /69ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حج�ر امواله املنقول�ة وغري املنقولة
اس�تنادا الح�كام امل�ادة / 69رابع�ا من
ق.ا.د
 6ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي
املنت�دب جب�ار عاتي جبر مبل�غ قدره
خمس�ة و عرشون الف دينار ترصف له
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض
استنادا الحكام املادة /71ثانيا من ق.ا.د
رق�م  17لس�نة  2008وافهم علنا يف /
2015/م

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة كنعان
العدد /156 /ب2017/
التاريخ 2017/10/17/
تش�كلت محكمة ب�داءة كنع�ان بتاريخ
 2017/10/11برئاس�ة القايض الس�يد
(غ�ازي جلي�ل عب�د) امل�أذون بالقضاء
باسم الشعب واصدرت قرارها االتي :
املدعي  /عامر كريم محمود
املدع�ى عليهم�ا  1 /ـ حس�ن نعم�ان
حسني
 2ـ سعدية محمود حميد فتاح
القرار :
ادعى املدعى ان ل�ه بذمة املدعى عليهما
مبل�غ من امل�ال البال�غ ()14,600,000
دين�ار اربع�ة عشر ملي�ون وس�تمائة
ال�ف دينار ع�ن اعمال ل�ه اثناء انش�اء
بي�ت لهم�ا وطل�ب دعوتهم�ا للمرافعة
والحك�م بالزامهم�ا بدفع املبل�غ البالغ
 14,600,000دين�ار اربعة عرش مليون
وس�تمائة الف دينار وللمرافعة الغيابية
العلنية ولعجز املدع�ي عن االثبات طلب
اص�دار الق�رار معلق�ا عىل النك�ول عن
اليمين عن�د االعتراض عليه ومل�ا تقدم
ق�ررت املحكم�ة الحك�م بال�زام املدعى
عليهم�ا كل من (حس�ن نعمان حسين
وس�عدية محم�ود حمي�د فت�اح )بدفع
مبل�غ  14,600,000دين�ار اربع�ة عرش
ملي�ون وس�تمائة الف دين�ار اىل املدعي
(عام�ر كري�م محم�ود) ع�ن مال�ه من
دي�ن بذمتيهم�ا بالتضام�ن والتكاف�ل
بينهما وتحميل املدعي عليهما الرس�وم
واملصاريف وصدر القرار استنادا الحكام
امل�واد  118اثب�ات  161و 162و177
و 185و 203مرافع�ات مدني�ة ق�رارا
غيابي�ا لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز
وافهم علنا يف 2017/10/11
القايض
غازي جليل عبد
مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك
العدد /73/ب2017/
التاريخ 2017/10/8
اعالن
بالنظ�ر الكتس�اب الحك�م الص�ادر من
ه�ذه املحكمة بالع�دد /73ب 2017/يف
 2017/5/15الدرجة القطعية واملتضمن
ازالة شيوع العقار املرقم (2224/2م/2
ام العظ�ام) عفك املدرجة اوصافه ادناه
بيع�ا باملزايدة العلنية وان القيمة املقدرة
له هي ( )90,000,000تس�عون مليون
دين�ار فقد قررت ه�ذه املحكمة االعالن
ع�ن بيعه باملزاي�دة العلنية مل�دة ثالثون
يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش فعىل
الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة بداءة
عفك يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
 %10من القيمة املقدرة اعاله واذا صادف
يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون اليوم
الذي يليه موعدا لذلك
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان
االوصاف :
دار س�كن مبني من الطابوق ومس�قفة
بالتسليح ويحتوي عىل استقبال وصالة
وغرفتي نوم ومطبخ وصحيات خارجية
ومس�احة امامية مس�يجة بس�ياج من
الطاب�وق تط�ل على الش�ارع الرئيسي
امل�ؤدي اىل عفك ـ البدير من جهة محطة
تعبئ�ة وقود عف�ك ارضية ال�دار مبلطة
بالسيراميك مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء
القيمة املقدرة ( )90,000,000تس�عون
مليون دينار
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
اق�ام املدع�ي (ج�واد حسين ش�ناوه)
دع�وى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله (
الفتلاوي) بدال من (النايلي) فمن لديه
ح�ق االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل خمسة عرش يوما من تاريخ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
احكام امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة  2016املعدل
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة
اعالن
ق�دم املواطن (نعيم جلاب علوان) طلبا
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله (الكاريض)
بدال من الفراغ واس�تنادا اىل احكام املادة
 24م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016املع�دل ولغ�رض نرش هذا
االعلان يف الجريدة الرس�مية فمن لديه
ح�ق االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي املنطقة
الرابعة
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكمة قوى االمن
الداخيل املنطقة الرابعة
 2ـ اسم املشتكي  :الحق العام
 3ـ اس�م املحك�وم الغائب  :ن .ع شلال
نجم عبد عيل شالل
 4ـ رقم الدعوى 2017/902 :
 5ـ تاريخ ارتكاب الجريمة :
 6ـ تاريخ الحكم 2017/7/20 :
 7ـ امل�ادة القانونية (/5اوال) من ق.ع.د
رقم  14لسنة  2008املعدل
 8ـ خالص�ة الحك�م  :ايق�اف االجراءات
القانونية وقفا نهائيا عن التهمة املسندة
اليه وفق اح�كام املادة ( )5من (ق.ع.د)
رقم ( )14لسنة  2008عن غيابه للفرتة
م�ن  2015/9/5ولغاي�ة 2016/8/25
(ص�دور قانون العف�و العام) لش�مول
فعل�ه بقان�ون العف�و العام رق�م ()27
لس�نة  2016واملبلغ الينا بكت�اب وزارة
الداخلي�ة  /مكتب الوزي�ر بالعدد د.ق /
 /30043يف  2016/9/28والتعليم�ات
املبلغ�ة الين�ا بكت�اب وزارة الداخلي�ة /
الدائرة القانونية بالعدد  21630القس�م
(د) يف 2016/9/27
 9ـ عدم استفادة املتهم من قانون العفو
الع�ام رق�م  19لس�نة  2008او اي عفو
خ�اص وحس�ب كت�اب مديري�ة رشطة
محافظ�ة النج�ف االرشف واملنش�أت /
مديري�ة الجنائي�ة والح�ركات  /قس�م
تحقي�ق االدل�ة الجنائي�ة  /التس�جيل
الجنائي بالعدد  18653يف 2017/5/28
 10ـ ان الجريم�ة ليس�ت م�ن الجرائ�م
املس�تثناة حس�ب ن�ص امل�ادة ( )4من
قان�ون العف�و الع�ام رقم ( )27لس�نة
2016
 11ـ تل�ت املحكم�ة نص امل�ادة ( )8من
قان�ون العف�و الع�ام رقم ( )27لس�نة
 2016واملتضمنة (اذا ارتكب املتهم الذي
اعف�ى عنه بموجب ه�ذا القانون جناية
عمدية خالل (خمس سنوات) من تاريخ
االعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفى
منها وتحرك االجراءات الجزائية بحقه .
 12ـ تعديل مادة االحالة من املادة ( )5اىل
امل�ادة (/5اوال) م�ن (ق.ع.د) رقم ()14
لسنة  2008املعدل استنادا الحكام املادة
( )31من (ق.ا.د) رقم  17لسنة 2008
 13ـالحبس الش�ديد ملدة (سنتني وشهر
واحد) وف�ق احكام امل�ادة (/5اوال) من
(ق.ع.د) رقم ( )14لسنة  2008استنادا
الح�كام امل�واد ( /61اوال) و (/69اوال)
من (ق.ا.د) رقم  17لس�نة  2008لغيابه
من  2016/8/26ولحد االن
 14ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن
الداخيل استنادا الحكام املادة (/38ثانيا)
من (ق.ع.د) رقم  14لسنة  2008املعدل
بعد اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعية
بدالل�ة امل�ادة (/89اوال) م�ن ق.ا.د رقم
 17لسنة 2008
 15ـ اعط�اء املوظفين العموميين
صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه وال�زام
املواطنين باإلخب�ار عن مح�ل اختفائه
اس�تنادا الحكام املادة (/69ثانيا وثالثا)
من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 16ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة
اس�تنادا الحكام امل�ادة (/69رابعا) من
ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 17ـ ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء
اس�تنادا الح�كام املادة ( / 60سادس�ا)
م�ن ق.ا.د رق�م  17لس�نه  2017قابلا
لالعرتاض استنادا لالحكام املادتني (/71
ثاني�ا) و (/74اوال) من نف�س القانون
وافه�م بتاري�خ التميي�ز وافه�م بتاريخ
2017/7/20
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة منديل
العدد /147/ب 2017/
التاريخ 2017/10/17
اىل املدعى عليه حبيب قاسم طاهر
تبليغ حكم غيابي
بتاري�خ  2017/9/28اص�درت ه�ذه
املحكمة قراره�ا بالدعوى بالعدد /147
ب 2017/تضم�ن الحكم بازالة ش�يوع
العقار بالتسلس�ل  564قلعة جميل بيك
بيعا ونظ�را ملجهولية محل اقامتك عليه
تقرر تبليغك بواس�طة جريدتني يوميتني
محليتني قرارا لالعتراض والتمييز ومن
حق�ك االعتراض على الق�رار املذك�ور
وتمييزه ضمن املدة القانونية وبعكس�ه
سيكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق
القانون
القايض
قحطان خلف خالد
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من أجل تنشيط احلركة الرياضية يف بغداد واحملافظات

وزارة الشباب تقرر إقامة دورة ألعاب أوملبية سنوية يف العراق
بغداد /المستقبل العراقي

االتح�ادات الفرعية يف املحافظات من
اجل الزج بفرق املحافظات ،ما يعطي
ً
تنافسية كبرية».
الدورة قوة
نّ
وبّي� املوس�وي ،إن «الدورة س�تقام
عىل قاع�ات الوزارة مل�دة ترتاوح بني
ً
يوم�ا ،متعه�دا ً بتوفير كل
 10اىل 15
املس�تلزمات املهم�ة من اج�ل إنجاح
ال�دورة ،م�ن لج�ان فني�ة وإعالمية
وتنظيمي�ة ،فضلا ع�ن الدع�م
اللوجستي املتمثل يف الطعام والسكن
والتجهي�زات ،مس�تطردا ً ان اله�دف
األس�ايس لل�دورة ،تنش�يط الحرك�ة
الرياضي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات،
واع�ادة الحي�اة اىل االتح�ادات الت�ي
تعاني خموالً بس�بب قلة املهرجانات
الرياضية».
واضاف ،ان «هناك جوائز تش�جيعية
مقدم�ة من وزير الش�باب والرياضة
اىل الفرق الفائ�زة ،فضال عن احصاء
عدد امليداليات التي تحصل عليها فرق
املحافظ�ات ،وإدخاله�ا يف التصني�ف
املحيل ،وفقا لنظ�ام الدورات االوملبية
يف العال�م »،مبين�ا ً ان «ال�وزارة بدأت
التحضريات عرب االجتماع باالتحادات،
من اجل معرف�ة عدد الفرق واأللعاب
املش�اركة ،وتهيئ�ة املس�تلزمات
الرضورية لكل لعبة ،فضال عن تنظيم
عمل اللجان».
ولف�ت رئي�س اللجن�ة التحضريي�ة
لل�دورة ،اىل ،ان «ال�دورة س�تكون
ً
س�نوية ،م�ن أج�ل تثقي�ف ف�رق
املحافظ�ات يف التحضيرات لل�دورة
عىل م�دار الس�نة ،ورف�ع جاهزيتها
الفنية ،لحث األندية واالتحادات ،عىل
اس�تمرار سير العمل الري�ايض وفق
خارطة واضحة»

قررت وزارة الشباب والرياضة ،إقامة
دورة األلعاب االوملبية املحلية سنوياً.
وقال مدير عام دائرة ش�ؤون االقاليم
واملحافظات يف الوزارة ،رئيس اللجنة
التحضريي�ة للدورة ،طالب املوس�وي
يف بيان له تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ان «وزارة الش�باب
والرياضة تواصل تحضرياتها لتنظيم
دورة األلع�اب االوملبي�ة املحلية ،عىل
قاعات املدارس التخصصية للموهبة
الرياضية يف املدينة الش�بابية ،الثنتي
ً
لعبة ،بالتنسيق مع االتحادات
عرشة
الرياضية املركزية ،من اجل اكتشاف
املواهب الرياضي�ة ،فضال عن إرشاك
ف�رق املحافظات يف العم�ل الريايض،
وتحفيز االتحادات الفرعية عىل العمل
ضمن بطولة موحدة».
وأض�اف ان «وزارة الش�باب وم�ن
خالل توجيهات الوزير عبد الحسين
عبط�ان ،حرصت على االهتمام بكل
األلعاب الرياضي�ة ،وخاصة الفردية
منه�ا ،مبين�ا ً ان الوس�ط الري�ايض
بحاجة اىل تطوير هذه األلعاب ،ألجل
انتخاب الالعبين املوهوبني للزج بهم
يف املنتخبات الوطنية».
وأك�د املوس�وي ،ان «الوزي�ر وج�ه
بإقامة دورة لأللعاب الفردية األوملبية
للمحافظات بالتنسيق مع االتحادات
الفرعي�ة ،وقد جرى البحث يوم امس
يف اجتماع اللجنة املش�كلة ،جملة من
النقاط املهمة ،منها عدد األلعاب الذي
ً
لعبة ،وكل منها تحتوي
س�يكون 12
خمس�ة ف�رق متنافس�ة »،موضح�ا ً
ان «اإلتح�ادات املركزي�ة س�تخاطب

احتاد الكرة يكشف سبب إلغاء ودية أوغندا
بغداد /المستقبل العراقي
كش�ف االتحاد العراق�ي لكرة القدم ،أس�باب
إلغاء مب�اراة المنتخ�ب الودية ،أم�ام أوغندا،
واستبدالها بمواجهة سوريا.
وقال كامل زغير في تصريح

صحفي اطلعت عليه “المستقبل العراقي”َّ ،
إن
“االتح�اد قرَّر إلغاء ودي�ة المنتخب األوغندي
الذي بالغ في طلباته المادية”.
وأشار الى ان “االتحاد فاتح المنتخب السوري
لخ�وض لق�اء ودي ،وتم�ت الموافق�ة بي�ن
االتحادي�ن ،عل�ى أن تقام المب�اراة في ملعب

كربالء الدولي في  14من نوفمبر/تشرين ثان
المقبل”.
وبيَّ�ن زغي�ر “اتفقنا مع منتخ�ب أوغندا على
أن�ه طالب ً
 70أل�ف دوالر ،إال َّ
أيض�ا بـ 40ألف
دوالر إضافي�ة ،وه�و رق�م مبالغ ب�ه مادفع
االتحاد إللغاء المباراة ،واس�تبدالها بمواجهة

المنتخ�ب السوري”.وأش�ار “االتحاد يس�عى
لتأمين المباريات التجريبية للمنتخب حس�ب
رغبة الجهاز الفني ،خاصة بأيام الفيفا لزيادة
انسجام الفريق ،وتحضيره للبطوالت المقبلة،
وزج العبين ش�باب جدد ،حسب رغبة المدرب
باسم قاسم.

يوفنتوس يزاحم ميالن عىل العب برشلونة

المستقبل العراقي  /متابعة
يس�عى نادي يوفنت�وس اإليطالي ،إلى تدعي�م صفوفه ،خالل فترة
االنتقاالت الشتوية ،من أجل إيجاد المزيد من الحلول ،لحصد
البطوالت.
ً
ووفقا لتقارير ش�بكة “كالتش�يو نيوز  ،”24نقلاً عن
صحيفة “الديلي ميل” ،بدأ اليوفي في تحديد أهدافه
خلال الميركات�و الش�توي ،حيث وض�ع مهاجم
برش�لونة اإلس�باني ،جي�رارد دولوفي�و ،تحت
مجهره ،تمهي ًدا لضمه.
وذك�رت الصحيف�ة ،أن يوفنتوس س�يواجه

عدة صعوبات إلتمام الصفقة ،بس�بب رغبة برشلونة في االحتفاظ
بالالعب البالغ من العمر  23عامً ا.
وأكدت التقارير أن إدارة السيده العجوز لن تستسلم لرغبة برشلونة،
ً
عرضا قو ًيا يغير موقف إدارة النادي الكتالوني.
وستقدم
فيم�ا يخطط ن�ادي ميالن ،إل�ى اس�تقدام دولوفيو ،خالل
س�وق االنتق�االت الش�توية المقبل�ة ،ولكن على س�بيل
اإلعارة.وذكرت صحيفة “س�بورت” ،أن الروس�ونيري
يريد اس�تغالل رغبة دولوفيو ،في المشاركة أساس ًيا،
حي�ث يري�د الالع�ب الظه�ور باس�تمرار ،م�ن أج�ل
الحص�ول على فرصة مع منتخب إس�بانيا في كأس
العالم .2018

خاميس رودرجييز يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة

أع�رب الكولومبي خاميس رودريجيز ،الذي انض�م إلى بايرن ميونيخ
الصيف الماضي عن إعجابه بعاصمة والية بافاريا.وقال رودريجيز،
في مقابلة مع محطة “راديو كادينا” اإلذاعية اإلسبانيةَّ ،
إن “أكثر ما
يعجبه في ميونيخ ،هو إمكانية الخروج الحتساء فنجان من القهوة،
دون أن يتع�رَّض لإلزعاج”.وأض�اف قائ�د المنتخ�ب الكولومب�ي،
ً
متحدثا ع�ن مدينة ميونيخ بالق�ولَّ :
“إنها مدينة صغيرة،
 26عامً �ا،
وهادئة تمنحك فرصة االس�تمتاع بالحياة ،والش�عور بالسعادة”.وفي
نفس المقابلة ،أوضح رودريجيز ،س�بب مغادرته لريال مدريد ،بعد  3س�نوات قضاها في النادي
َّ
قوله.وأكد المهاجم
الملكي.وأرجع رودريجيز س�بب ذل�ك إلى “رغبته في تغيير األجواء” ،حس�ب
الكولومب�يَّ ،
أن�ه يطمح ف�ي الفوز بأكبر عدد ممكن م�ن األلقاب مع بايرن ميونيخ ،كما كش�ف عن
حلم�ه “بالف�وز ببطولة كأس العالم مع منتخب بالده”.وقال رودريجي�ز“ :حلمي الكبير ،هو إحراز لقب
كأس العال�م .أع�رف َّ
أن ذلك أمر في بال�غ الصعوبة ،لكن يجب أن تكون طموحات الم�رء كبيرة”.وتعاقد بايرن ميونيخ ،مع
رودريجيز ،بنا ًء على رغبة المدرب إليطالي المُ قال كارلو أنش�يلوتي على س�بيل اإلعارة لمدة عامين ،مع وجود بند ينص على
إمكانية شراء عقد الالعب.كان رودريجيز ،انتقل للريال في  ،2014مقابل  80مليون يورو قادمً ا من موناكو ،وعاش قمة تألقه
ً
هدفا ،وصنع  18آخرين.
مع أنشيلوتي بموسم “”2014-2015؛ حيث خاض  46مباراة رسمية سجل خاللها 17

نيامر يقرتب من جائزته األوىل يف فرنسا
المستقبل العراقي /متابعة
بات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ،مهاجم باريس سان
جيرمان ،على أعتاب حصد جائزته األولى في فرنسا.
وأعلن اتحاد الالعبين المحترفين عبر حس�ابه الرسمي على
“تويت�ر” َّ ،
أن نيم�ار ضمن المرش�حين لحص�د جائزة أفضل
العب بالدوري الفرنسي ،عن شهر سبتمبر/أيلول.
ويتناف�س النج�م البرازيل�ي على الجائ�زة مع مواطن�ه مالكوم

مهاجم بوردو ،وس�تيف مانداندا ،ح�ارس مرمى أولمبيك
مارسيليا.
ُ
وتع ُّد ف�رص نيمار ،األقوى لحصد الجائزة ،لتس�جيله 3
أهداف وصناع�ة هدفين ،بينما س�جَّ ل مالكوم هدفين،
وصن�ع ً
هدفا.وخ�رج من المنافس�ة رادامي�ل فالكاو،
مهاجم موناكو الذي فاز بالجائزة في أغس�طس/آب
الماضي ،رغ�م َّ
أن المهاج�م الكولومب�ي المخضرم،
سجَّ ل  5أهداف بالدوري ،خالل سبتمبر.

كريستيانو رونالدو يتخطى رقم أسطورة
ريال مدريد ويطارد مييس
المستقبل العراقي  /متابعة
حقق البرتغالي كريس�تيانو رونالدو ،نجم نادي ريال مدريد اإلسباني ،رقمًا جدي ًدا بمشاركته  ،أمام فريق
توتنهام اإلنجليزي ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتخطى المهاجم البرتغالي رقم أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليز في قائمة الالعبين األكثر مشاركة
في تاريخ دوري األبطال ،ليصبح في المرتبة الثالثة بـ  143مشاركة.
ً
ووفقا لش�بكة “أوبت�ا” المتخصصة في األرقام واإلحصائيات يحتل إيكر كاس�ياس حارس مرمى بورتو
البرتغال�ي الحال�ي ،وري�ال مدريد الس�ابق ص�دارة قائمة األكثر مش�اركة ب�ـ  166مباراة ،يليه تش�افي
هيرنانديز نحم برش�لونة السابق ،بـ 151مباراة ،ثم كريس�تيانو رونالدو بـ ،143وراؤول بـ 142مباراة،
ثم ريان جيجز بـ 141مباراة.
ً
هدفا من ركلة جزاء في الش�وط األول من مباراة توتنهام ،الذي
يش�ار إلى أن كريس�تيانو رونالدو أحرز
انتهى بالتعادل اإليجابي (.)1-1
وأوضحت الش�بكة أن رونالدو بعد هذا الهدف أصبح يملك ً 13
هدفا أمام الفرق اإلنجليزية في 17
مباراة بدوري أبطال أوروبا ،ليحتل المركز الثاني خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجّ ل
ً
هدفا أمام أندية البريمييرليج.
17
كما يعد هدف رونالدو في شباك هوجو لوريس ،هو الهدف الثاني عشر له من آخر  15تسديدة
لالعب البرتغالي بين الخشبات الثالث في البطولة.

كاكا حيدد وجهته بعد الرحيل
عن أورالندو سيتي
المستقبل العراقي  /متابعة

ح� َّدد البرازيلي ري�كاردو كاكا ،وجهته بعد إنهاء عالقته بنادي أورالندو س�يتي
األمريكي ،وخوضه آخر مباراة مع الفريق ،قبل يومين.
وقالت ش�بكة “بريميوم س�بورت” اإليطالي�ةّ ،
إن كاكا تح َّدث م�ع إدارة ميالن،
وطلب منهم العودة لمدة  6أش�هر ،قبل إعالن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية،
وتقلد منصب إداري في الروسونييري.
وتمنى نيجيل دي يونج ،العب ميالن الس�ابق ،بإمكانية حدوث هذا األمر ،بعدما
علَّ�ق على أحد ص�ور كاكا بموقع “إنس�تجرام” بقوله“ :أتمنى ل�ك التوفيق في
المستقبل” مع وضع لوني األحمر واألسود ،رمز الروسونييري.
ولعب كاكا في صفوف ميالن
بين “ ،”2003-2009وقادهم
للف�وز بال�دوري اإليطال�ي،
ودوري أبطال أوروبا.
وحص�ل كاكا عل�ى الك�رة
الذهبي�ة ف�ي  ،2007وه�و
آخ�ر م�ن يحققها قب�ل صراع
البرتغالي كريس�تيانو رونالدو،
مهاجم ريال مدريد ،واألرجنتيني
ليونيل ميس�ي ،الهداف التاريخي
لبرشلونة ،واحتكارهما للجائزة.
كان كاكا ،أعل�ن عدم تجديد عقده
م�ع أورالن�دو ،ناف ًي�ا اعتزاله كرة
القدم بص�ورة نهائي�ة ،بقوله“ :ال
أش�عر بالفرح في ك�رة القدم اآلن،
مثلم�ا أش�عر باألل�م م�ع نهاية كل
مب�اراة .جس�دي ال يتعامل م�ع الكرة
بشكل جيد اآلن .أنا اآلن في سن الـ ،35
وفي كل مرة من الصعب أن أتعافى”.
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رس وجود الذهب عىل األرض؟!

جهاز يتيح «الكالم بالعني»

ظل وجود الذهب عىل األرض لغزا محريا للعلماء ،ال سيما الكيميائيني،
عىل مدار آالف الس�نني ،إىل أن توصلوا مؤخرا إىل إزالة الغموض عن هذا
السر الدفني.وتوصل علماء يف الكيمياء إىل أن الذهب تش�كل من جراء
اصطدام نجوم نيوترونية ،مما أحدث انفجارا كبريا ،أدى بدوره يف نهاية
املط�اف إىل التحام ذرات وجس�يمات لتش�كل معادن ثقيل�ة من بينها
الذهب ،قبل أن تصل إىل األرض.ويقول العلماء إن مثل هذه االنفجارات
الكونية يمكن أن تخلق كمية هائلة من الطاقة الالزمة لتش�كل معادن
مث�ل الذهب والبالتين والفضة ،وقد تم ألول مرة رص�د هذه الظاهرة،
وف�ق صحيفة “تلغ�راف” الربيطانية.والتقط علم�اء الفلك يف الواليات
املتحدة مؤخرا إش�ارة من نجمني نيوترونيني اصطدما قبل  130مليون
س�نة ،ونش�أ عن االصطدام ش�فق س�اطع .وداخل ذلك الض�وء كانت
التوقعات الكيميائية تشير إىل وجود الذهب والفضة والبالتني.وتتكون
جمي�ع العن�ارص الثقيل�ة ،األثقل من الحدي�د ،من ج�راء انفجار كبري
ناج�م عن اصطدام نجوم نيوترونية..وتمكن العلماء حديثا من تحويل
عن�ارص أخرى إىل الذهب ،عن طريق صدمها بالنيوترونات أو بنواة ذرة
أخرى يف املفاعالت النووية ،لكن هذه الطريقة باهظة التكاليف.

نج�ح مهن�دس الربمجيات س�تيف تومس�ون ،يف تح�دي مرضه الذي
س�يمنعه تدريجي�ا من الحرك�ة أو حتى الكالم ،واختراع جهاز يحول
حرك�ة العين إىل كلمات مس�موعة.وتبدأ أوىل خطوات ال�كالم بالعني،
من خالل النظر إىل شاش�ة تعرض حروفا أو رموزا ،فيما تقوم كامريا
بالتقاط الضوء املنعكس م�ن العني.ثم يتم تتبع حركة بؤبؤ العني من
خالل تكنولوجيا األش�عة تح�ت الحمراء ،ولتتمكن العين من تحريك
«الس�هم» املوجود عىل الشاشة واختيار الحروف أو الكلمات املطلوبة،
وفق ما ذك�رت صحيفة «غاردي�ان» الربيطانية.ويف الخط�وة التالية،
يق�وم جه�از آخر بتحوي�ل تل�ك الكلمات املكتوب�ة إىل مس�موعة ،ثم
تش�كيل جمل أو فقرات كاملة.ومن ش�أن هذه التكنولوجيا أن تسهل
حياة األش�خاص املصابني بأمراض تمنعهم من الحركة أو الكالم ،وقد
تستخدم أيضا يف إنتاج املوسيقى والرسم.تجدر اإلشارة إىل أن استخدام
ه�ذه التكنولوجي�ا قد يكون صعبا عىل بعض امل�رىض الذين يتمكنون
من الرمش بعيونهم ،ولكن ال يس�تطيعون تحريكه�ا ،وتتوفر بالفعل
بعض أنواع التكنولوجيا الخاصة بهؤالء املرىض.

هل تعلم

شاهد ..اغتيال براءة طفلة

نرشت صفحة «ص�وت أمريكا»
عىل موقع التواص�ل اإلجتماعى
الش�هري «فيس�بوك» مقط�ع
فيديو مؤثرا ،يظهر اغتيال براءة
طفلة تبلغ من العمر  5س�نوات
فقط ،تمسح األحذية ىف الشارع
لتتمكن من العيش.
تجل�س «نبيل�ة» كل صب�اح ىف
ش�وارع العاصم�ة األفغاني�ة
«كاب�ول» تمس�ح أحذي�ة املارة،
لكى تس�اهم ىف تحسين ظروف

معيشة أرستها الفقرية ،وكسب
امل�ال اللازم مقاب�ل «لقم�ة
العيش»..ويبلغ متوس�ط دخلها
اليومى من مس�ح األحذية 1.30
دوالر أمريك�ى ،وتق�دم الخدمة
لزبائنها مع ابتس�امتها الربيئة،
ومع تصوير أحد املارة لها ونرش
الفيدي�و على مواق�ع التواص�ل
اإلجتماع�ى حص�دت «نبيل�ة»
ش�عبية وتعاط�ف ضخ�م ىف
ساعات قليلة.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

هل تعلم أن انثى االرنب ..هي عكرشة...؟
هل تعلم أن صغري الصقر ؟ هو قرناس...؟
ه�ل تعلم أن نصف وزن جس�م االنس�ان مكون من
املاء...؟
هل تعلم أن جزر النجرهانس موجوده يف البنكرياس
....؟
ه�ل تعلم أن دق�ات القلب يف الصب�اح ارسع منها يف
املساء....؟
هل تعلم ....أن الس�مك يس�تمر يف النمو دون توقف
حتى اخر يوم يف عمره....؟
هل تعلم...أن الس�لحفاء تعيش 20يوما بدون طعام
والماء ...؟
ه�ل تعل�م أن من اطلق اس�م (بنك)عىل املؤسس�ات
املرصفية هم االيطاليون...؟
هل تعلم أن اكرب دعاية يف العالم كانت لرشكة س�يزر
االمريكي�ة حيث بلغ حجم االنف�اق عليها  1.2مليار
..؟
هل تعلم أن اول من ذكر مصطلح (االمم املتحدة) هو
العالم املسلم الفارابي يف كتابه املدينة الفاضلة..؟

االسد

العذراء

أصحاب برج الحمل حظك لليوم
مهنياً:أمام�ك الكثير م�ن التحدي�ات اليوم
بالعم�ل والتى يجب أن تع�رف كيف تتعامل
معها
عاطفياً:ال تتدخل بشؤون الحبيب الشخصيه
ودعه يحلها بنفسه.

أصحاب برج الثور حظك لليوم
مهنياً:تجد نفس�ك أمام آفاق جديده بالعمل
تدعمك وتعطيك املزيد من فرص النجاح ع
اطفياً:ابتع�د ع�ن الغيره وال تدعها تفس�د
عالقتك بالحبيب.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم
مهنياً:ح�اول تلطيف أجواء العم�ل وال تزيد
األمور توترا ً
ً
عاطفياً:ك�ن أكث�ر التزام�ا بقرارات�ك أم�ام
الحبيب.

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم
مهنياً:بع�ض األم�ور تسير بصعوب�ه معك
وبطريقه مربكه كن صبورا ً
عاطفياً:أم�ور العاطفيه مس�تقره وتعيش
فرتة من الهدوء.

أصحاب برج األسد حظك لليوم
مهنياً:يوم مشغول تناقش من خالله الكثري
من القضايا الهامه مع رؤسائك بالعمل
عاطفياً:بعض املواقف تبعدك عن الحبيب وال
تعرف كيف تترصف حيالها.

أصحاب برج العذراء حظك لليوم
مهنياً:بعض األمور تقف عائقا ً أمام تحقيقك
لطموحك تحىل بالصرب
عاطفياً:س�وء تفاه�م ق�د يق�ع بين�ك وبني
الحبيب كن حذراً.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

أصحاب برج امليزان حظك لليوم
مهنياً:تب�دو اليوم أكثر حماس�ه لعمل جديد
يعرض عليك
عاطفياً:تحص�ل اليوم بع�ض التغريات التى
تكون لصالحك يف عالقتك مع الحبيب.

أصحاب برج العقرب حظك لليوم
مهنياً:تحصل اليوم عىل نتائج مبهره نتيجه
الجتهادك يف عمل سابق كرست وقتك
عاطفياً:امضي املزي�د م�ن الوق�ت برفق�ة
الحبيب.

أصحاب برج القوس حظك لليوم
مهني�اً:ال تح�دث الي�وم أية تغيرات بمجال
عملك قد تندم عليها الحقا ً
عاطفياً:تفك�ر جدي�ا باالرتب�اط بالحبي�ب
والتقرب منه أكثر.

أصحاب برج الجدي حظك لليوم
مهنياً:تتخ�ذ الي�وم الكثير م�ن الق�رارات
املصريي�ه الت�ى م�ن ش�أنها أن تغير م�ن
مستقبلك الوظيفي
عاطفياً:تفك�ر كثيرا ً بمصلح�ة الحبي�ب
وتحاول أن ترضيه.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم
مهنياً:اح�ذر الترسع يف أمور ق�د تندم عليها
الحقا ً
ً
عاطفيا:مس�أله عائليه تش�غلك عن الحبيب
خالل هذه الفرته.

طب

ق ال
يوم

أقراص البطاطس
بالسوسيس

..

املقادير:
 2/1كيلو بطاطس  ،مسلوقة  1 -كوب دقيق
سوسيس مطهي  2 -كوب بقسماط مطحون 2 -
بيضة  2 -ملعقة كبرية زبدة  2/1 -كوب زبادي -
ملح  -فلفل أسود مطحون
طريقة التحضري:
يف بول�ة كبيرة الحج�م قومي به�رس البطاطس
جيدا.
يف بول�ة اخ�رى اخفقي البي�ض و املل�ح و الفلفل
جيدا.
ضع�ي الزب�ادي و الزب�دة و  1ك�وب بقس�ماط
مطحون عىل البطاطس املهروس�ة و قلبي املزيج
حتى تمام اإلختالط.
قوم�ي بتش�كيل البطاط�س املهروس�ة اىل كرات
ث�م اضغط�ي عليه�ا لتصب�ح أقراص و احش�يها
بالس�وييس و لفيها فوقه مرة اخرى ثم ضعيها يف
الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.
سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضع�ي أق�راص البطاط�س يف الزي�ت الس�اخن و
قلبيها عىل كال الجانبني حتى تتحمر.
قدم�ي أق�راص البطاط�س بالسوس�يس م�ع
الثومية.

اجلدران للتعبري عن املعاناة

“أريد عمال وليس خطابا”
الرس�مات لم تخلو م�ن الرئيس
األمريك�ي دونالد ترام�ب وكانت
إحدى جدران أثينا وعليها رسمة
وكتابة “كفى يعني كفى”
وهن�اك رس�مة تبين الفق�ر
املنترش يف اليونان وثمةمجموعة
رس�ومات ش�ارع بعنوان “زمن
الوفرة”

يف مع�رض عنوان�ه “فنان�ون يف
أثين�ا ،مدين�ة يف أزم�ة” ،جمعت
رس�مات الج�دران التي رس�مها
رس�امو الش�وارع والت�ي تعبر
ع�ن الوض�ع املتردي يف اليونان،
واملشاكل االجتماعية الكثرية.
ق�ال الفن�ان كاكاو روكس“ :كل
حائ�ط مهجور هو لوح�ة لنا”..
إح�دى الرس�مات وعليه�ا عبارة

عجوز يف جوف متساح
أعلن�ت الرشطة األسترالية ،الثالثاء ،العث�ور عىل بقايا
سيدة عجوز مصابة بالخرف يف جوف يف تمساح التهمها
يف شمال رشق البالد.
وجرى فقدان الس�يدة آن كامرون البالغة من العمر 79
س�نة ،األس�بوع املايض ،بعدما خرجت م�ن دار للعجزة
تقيم فيه يف مدينة بورت دوغالس السياحية.
إث�ر ذل�ك ،ش�وهدت قطع م�ن مالبس الس�يدة املس�نة
وعصاها قرب نهر مجاور يف املنطقة. .وبحس�ب تقدير
الرشطة ،فإن تمساحا طوله أربعة أمتار و 30سنتيمرتا
قىض عىل الس�يدة ،بحس�ب م�ا نّ
تبي م�ن تحليل جوفه
بعدما قتله عنارص من حماية الحياة الربية ،مشيرة إىل
أن «التحقيقات ما زالت مستمرة».
وس�بق أن فرت الس�يدة من دار العج�زة ،لكن لم يعرف
بع�د كيف تمكنت م�ن الوصول إىل تل�ك املنطقة البعيدة
حيث عثر عىل بقايا أغراضها.
ويع�د الن�وع املذكور م�ن التماس�يح األكبر يف العالم،
ويمك�ن أن يصل طوله إىل س�بعة أمت�ار ووزنه إىل طن،
وهو بذلك أكرب حيوان زاحف يف العالم.

أصحاب برج الحوت حظك لليوم
مهنياً:تحظ�ى الي�وم بالكثير م�ن العالقات
الجيده مع زمالء العمل
عاطفي�اً:ال تتعلق بأوهام قب�ل أن تتأكد من
حقيقة مشاعر الحبيب تجاهك.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1540
الخميس  19تشرين االول 2017

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

مراجعة أحكام القضاء

الدعوات لشطر اقليم كردستان «رؤية دستورية»
القاضي إياد محسن ضمد

أتفهم كثيرا اهتمام الجمهور ووس�ائل اإلعلام بمتابعة ما يصدر من
المحاك�م العراقية من أحكام وقرارات الس�يما إذا م�ا تعلق األمر بجريمة
تم�س المصالح العليا للمجتمع الن الجمهور يحتاج الى اش�باع ش�عوره
بالعدال�ة ويبحث ع�ن االطمئنان بما يص�در من القضاء م�ن أحكام بانها
عادلة والمحاكم باعتبارها المؤسسات التي اسند اليها دور تطبيق القانون
والفص�ل ف�ي المنازعات حالها حال أي مؤسس�ة ال يمكن ان تكون بعيدة
عن الرقابة الرس�مية والجماهيرية .لك�ن ولما تمتلكه االحكام القضائية
من خصوصية فان التش�ريعات في كافة البلدان جعلت مراجعتها تتم من
قبل محاكم اعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم او القرار سواء بطريق
االس�تئناف او التميي�ز او بأي طري�ق من طرق الطعن المرس�ومة قانونا
الن القضاة في محاكم التمييز واالس�تئناف يمتلكون من الخبرة والدراية
واألدوات الفكرية والقانونية ما يجعلهم اهال لمراجعة القرارات واالحكام
وإصدار الق�رارات بمصادقتها او نقضها وتصويب اج�راءات المرافعة او
المحاكمة ،لكن يحدث في كثير من االحيان ان تقوم بعض وسائل االعالم
بتن�اول القضايا او االح�كام القضائية بالنقد والتش�كيك او ان يكون ذلك
من قبل مس�تخدمي مواقع التواصل االجتماعي م�ن المواطنين العاديين
ه�ذا التناول يؤدي ال�ى خلق اجواء ضاغطة على عم�ل القضاة والمحاكم
وبيئ�ة غير مالئمة للعمل القضائي من خلال تأليب وتحريض الرأي العام
عل�ى الس�لطة االهم في كل دولة وهي الس�لطة القضائية س�يما وان من
يقوم بمناقش�ة ونقد قرارات المحاكم س�واء في وسال االعالم او مواقع
التواصل االجتماعي في اغلب االحيان يكون ممن ال يمتلك خبرة في اصول
المرافع�ات والمحاكمات ولم يطلع على االدلة الت�ي قدمت في المحاكمة
ومستندات الدعوى التي تكون سببا للحكم كذلك فانه في اغلب االحيان ال
يكون ممن حضر جلس�ات المحاكمة واس�تمع الى اقوال ودفوع اطرافها
وتلاوة محاضرها .كذلك فان اغلب من يتولى عملية نقد احكام المحاكم
ف�ي البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل االجتماعي يكون ممن ال يمتلك
األدوات القانوني�ة الت�ي تؤهله لمث�ل هذه المراجعة ولمث�ل ذلك النقد ما
ينش�أ عن ذلك بناء رأي عام ال يس�تند ال�ى الحقيقة وال ال�ى ادلة الدعوى
ومس�تنداتها يدف�ع الى التش�كيك بق�رارات المحاك�م والمس�اس بهيبة
القضاء واس�تقالله وخل�ق بيئة مضغوطة اجتماعيا وإعالميا تؤثر س�لبا
عل�ى عمل القض�اة والمحاكم على ان ما ذكرته ال يعن�ي عدم جواز تناول
اخب�ار القرارات واالحكام على مس�توى وس�ائل اإلعلام ،الن ذلك يعتبر
حقا من حقوق النش�ر والصحافة وح�ق الجمهور بالمعرفة والدراية لكن
ه�ذا التناول االعالم�ي والخبري يفت�رض ان يقتصر على اس�تعراض ما
ص�در من المحاكم من احكام وفقرات حكمية وان ال يمتد لمناقش�ة هذه
األحكام والمساس بها الن مراجعة أحكام وقرارات المحاكم وكما اسلفت
يجب ان يكون ذلك وفق الطرق المرس�ومة ف�ي قانون المرافعات المدنية
وقانون اصول المحاكمات الجزائية اس�تئنافا او تمييزا او باي طريق اخر
للطعن السيما وان من يمتلك حق الطعن بموجب القانون يستطيع اللجوء
الي�ه لنقض الحكم بدال من تناول األحكام إعالمي�ا ونقدها من قبل بعض
االشخاص الذين ال يمتلكون دراية وادوات بالشؤون القانونية.

هالة كريم

كـاريكـاتـير

عقوبة للمدخنني عىل الشواطئ
أفادت السلطات التايالندية أن من يضبط وهو يدخن
على بعض من شواطئها س�يكون عرضة للسجن أو
إلى غرام�ة مالية ،حي�ث أعلنت حظ�ر التدخين على
عشرين من أهم الشواطئ السياحية في البالد ،ابتداء

جعل الدس�تور العراقي في الم�ادة ( /117أوالً) وضع�ا ً خاصا ً القليم
كردستان واقرّه بشكله الحالي اي محافظاته (أربيل ،دهوك ،السليمانية)
بالنص «يقر هذا الدستور ،عند نفاذه ،اقليم كردستان وسلطاته القائمة،
اقليما ً اتحادياً».
ورغ�م أن الدس�تور نظم في موضع الحق قواعد عامة النش�اء اقاليم
اخرى ،لكن هذا النص نراه غير ممكن التطبيق بالنس�بة لمحافظات اقليم
كردس�تان الحالي�ة ألنها موضوع�ه بموجب نص خ�اص ،والخاص يقيد
العام.
وبالتال�ي فأن التس�ريبات االعالمي�ة التي تتحدث عن امكانية ش�طر
اقليم كردس�تان الحالي إلى نصفي�ن االول يضم دهوك واربيل واخر يضم
الس�ليمانية وكركوك ال تحجد له سندا ً من الدستور وذلك للسبب المذكور
أنفاً.
ه�ذا باالضافة إل�ى ان كركوك تتمتع بموجب الدس�تور بوضع خاص
فلا يمكن اقحامها بأي اقليم اخر دون حس�م الخالف حول المادة ()140
من الدستور ،هل هي انتهى مفعولها أم ال زالت نافذة ،واذا كانت مستمرة
النفاذ فيجب االنتهاء من االجراءات الخاصة بها.
وتن�ص الم�ادة ( )140عل�ى «اوالً :ـ تتول�ى الس�لطة التنفيذية اتخاذ
الخطوات الالزمة الس�تكمال تنفيذ متطلبات المادة ( )58من قانون ادارة
الدول�ة العراقي�ة للمرحل�ة االنتقالية ،ب�كل فقراتها ،وثانياً :المس�ؤولية
الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة االنتقالية ،والمنصوص عليها
ف�ي المادة ( )58من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،تمتد
وتس�تمر الى الس�لطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدس�تور ،على أن
ً
كاملة (التطبيع ،االحصاء ،وتنتهي باس�تفتاء في كركوك والمناطق
تنجز
االخ�رى المتنازع عليها ،لتحديد ارادة مواطنيها) في مد ٍة أقصاها الحادي
والثالثون من شهر كانون االول سنة الفين وسبعة».
نج�د أن الس�بيل الوحي�د لمعالجة موضوع اقليم كردس�تان بش�كله
وس�لطاته الحالية ،ينحصر باجراء تعديل على الدس�تور ،وبما أن التعديل
االول لم يجر حتى االن ،فنبغي أن يكون وفق احكام المادة ( )142تطبيقا ً
لق�رارا المحكمة االتحادية العليا ،التي تتضمن اليات قد تبدو معقدة بداية
من تش�كيل لجنة نيابية تعرض تلك التعديالت على مجلس النواب من أجل
قبوله�ا بموافق�ة ثلثين االعضاء (أي م�ا ال يقل ع�ن  219نائبا ً وفق عدد
مجلس النواب الحالي) ،وصوالً إلى عرض تلك التعديالت الستفتاء الشعب
وأن يتم الموافقة عليها على أال يتم رفضها من ثلثي ثالثة محافظات على
اقل تقدير ،واذا حصل هذا الرفض فأن التعديل يع ّد فاشالً.
وبالتالي ،على االعالميين عدم االنجرار وراء التس�ريبات غير الواقعية
والتي ال يمكن أن تطبق ،السيما وأن طرح تلك الشائعات واضحة االسباب
كونها تقف خلفها اجندات سياس�ية خصوصا ً وأن المدة الماضية طرحت
فيها تسريبات وتصريحات اعالمية بعيدة عن الدستور ونصوصه الحاكمة
لغرض اثارة الشارع والرأي العام.
كما ان على السياس�يين ان ال ينجروا وراء أفكار ومقترحات ال يمكن
تحقيقها من الناحية الدستورية.

من نوفمبر المقبل.
وج�اء الحظر بعد حملة تنظيف ش�ملت حوالي 140
ألفا من أعقاب الس�جائر على مس�احة  2.5كيلومتر
مربع ،عند شاطئ باتونغ الشهير في جزيرة بوكيت.
ويذك�ر أن�ه عثر في ش�اطئ
باتون�غ فق�ط عل�ى أكثر من
 138ألفا من أعقاب السجائر.
وقال جاتوبورن بوروس�باك،
المدي�ر الع�ام إلدارة الموارد
البحري�ة والس�احلية ف�ي
تايالند “أعقاب السجائر تمثل
 30بالمئة من المخلفات التي
كانت على الشاطئ” .وأضاف
“ه�ذا ال يعني أنه س�وف يتم
من�ع المواطني�ن نهائي�ا من
التدخين ،ستكون هناك أماكن
مخصص�ة للتدخي�ن ف�ي كل
شاطئ بعيدا عن البحر”.
وأشارت اإلدارة إلى أن غرامة
عدم االلتزام بالحظر تصل إلى
 100ألف ب�ات ( 3000دوالر)
باإلضاف�ة إل�ى الس�جن لمدة
تصل إلى عام.

أحدث صيحات التنانري

عائلة من  14فرد ًا بـ  6أصابع

نشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية مقطع فيديو يظره عائلة
م�ن  14فردا ،تدع�ى عائلة دا س�يلفا» جميعهم ب�ـ  6أصابع فى
القدم واليد ،بالرغم من أم األسرة بـ  5أصابع فقط.
وانضم للعائلة مؤخرًا الطفل «فينيسيوس» بنفس العدد  6أصابع،
وهو ما ورثه األطفال عن والدهم ،وهى متالزمة «بولي دا كتيلي»
الوراثية.التى تتسبب في والدة أشخاص مع أصابع قدمين ويدين
إضافية ،والمثير للدهشة أنها حالة من كل ألف حالة والدة أي أنها
شائعة الحدوث.

تمث�ل التن�ورة نجم�ة الموض�ة ف�ي
خريف/ش�تاء  2018/2017لتؤك�د
عل�ى أنوثة ورق�ة الم�رأة العصرية..
وتط�ل التناني�ر بموديلات متنوع�ة
كي تجد كل امرأة ما يناس�ب قوامها،
كم�ا تخطف التنورة األنظار إليها هذا
الموس�م بألوانها الزاهية ونقوش�ها
الجذابة لتمنح الم�رأة إطاللة مبهجة
تكس�ر كآبة األجواء الس�ائدة في هذا
الوقت من العام.
وقالت خبيرة الموضة األلمانية ماريا
هان�ز إن هذا الموس�م يش�هد رواجا
كبيرا للتنورة “الجرس” ،وهي التنورة
التي تتخ�ذ -كما يتضح من اس�مها-
شكل الجرس ،حيث تكون ضيقة عند
الوس�ط وواس�عة عند األفخ�اذ ،في
حين يصل طوله�ا إلى ما فوق الركبة
بقليل أو حتى منتصف الفخذ.
وإلى جانب خامة الصوف الكالسيكية
تأت�ي التنورة الج�رس هذا الموس�م
مصنوعة م�ن المخم�ل إلطاللة أكثر
أناقة وفخام�ة أو من الفينيل إلطاللة
أكثر جرأة وإثارة.
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