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النبي االكرم محمد )صلى اهلل عليه و آله(

من يصلح ما بينه وبني اهلل يصلح اهلل
 ما بينه وبني الناس

ص3مفتشية الداخلية تعلن استعادة وإنقاذ »مليارات« من الفاسدين

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 ترامب يريد إهناء »عام االنقسامات« يف أمريكا

الدنامرك تتبنى قرارا ضد املستوطنات اإلرسائيلية فـي الضفـة الغربيـة املحتلـة

الـعـراق يـحـتـفـل بـ »الـخـلـو« مـن األسـلـحـة الـكـيـمـاويـة

قانون املوازنة يعود إىل »الكواليس« السياسية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عاد قانون موازنة عام 2018 إىل الكواليس 
السياس�ية، بعد أن تم قراءته قراءة أوىل 
يف الربملان، ولم يفلح رئيس الوزراء، الذي 
ح�ر إىل البيت الترشيعي، من أجل حث 
الكتل السياس�ية عىل تمري�ر القانون يف 
مس�عاه، وهو األم�ر ال�ذي أدى إىل عقد 
نقاش�ات جانبية م�ع الكتل السياس�ية 
م�ن أجل التوصل إىل حل للموازنة التي يف 
حال لم تم�رر، فإن االنتخابات قد تواجه 
خيار التأجيل. وأمس الثالثاء، استضاف 
الربمل�ان يف الجلس�ة االعتيادية التاس�عة 

م�ن الفص�ل الترشيع�ي الثان�ي للس�نة 
الترشيعي�ة الرابع�ة الت�ي عقدت س�ليم 
الجب�وري وبحض�ور 166 نائ�ب رئيس 
الوزراء حي�در العبادي ملناقش�ة املوازنة 
العام�ة االتحادي�ة لع�ام 2018. وحر 
العبادي الجلس�ة برفقة ال�كادر املتقدم 
ل�وزارة املالي�ة. واك�د رئيس ال�وزراء يف 
خطابه أما أعضاء الربملان، تجاوز االزمة 
االقتصادي�ة رغ�م الضغ�ط والتضحيات 
التي تعرض لها املواطنني. وقال »العراق 
تج�اوز االزمة االقتصادي�ة رغم الضغط 
والتضحيات التي تعرض لها املواطنني«، 
مبينا »اننا وضعن�ا كل امكانيتنا يف هذه 

املوازنة«. واضاف العبادي »رفعنا نس�بة 
الحماية االجتماعية باملوازنة اىل %60«.

وبشأن مؤتمر دافوس، اكد العبادي »اننا 
ملس�نا باملؤتمر ح�رص معظم الدول عىل 
مس�تقبل العراق«، الفتا اىل انه »سيكون 
هنال�ك مؤتم�ر عامل�ي يف الع�راق لدعمه 

اقتصادياً واعادة بنائه واعماره«.
وتابع ان »كل الرشكات يف دافوس اعلنت 
ان االم�ن يف الع�راق مس�تتب واملؤرشات 
تغ�رت لدينا«، الفت�ا اىل »انه�م طالبونا 
بالتقليل م�ن الروتني للدخ�ول بعمليات 

البناء واالستثمار«.
التفاصيل ص3

مــاكـرون
 حيذر اردوغان من »غزو« 

ســوريـا

رئيس الوزراء خيوض حمادثات مع احملافظات املنتجة للنفط والكتل »الكردية« و »السنية« من أجل إقرارها
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»                             « تنرش تفاصيل التعرفة اجلديدة للكهرباء بعد قرار ختفيض األجورمهام محودي يؤكد استمرار مناقشة املوازنة بمكتبه اليوم بحضور العبادي 
سيايس عن املكون: ال نريد ان يكون الرتكامن ضحية بني بغداد واربيل رئيس اجلمهورية يصادق عىل تعديل قانون االنتخابات بزيادة نائب واحد

الوفاق: آية اهلل عيسى 
قاسم سينقـل إىل املستشفـى 

إلجـراء عملية جراحية 
ص4

عطوان يرفض 
عروض قطرية وحملية  

ويستمر مع النجف
ص4

اخلدمات النيابية تتحدث 
عن قانون محاية املعلم واملدرس: 

تثمينًا لدور صناع االجيال
ص2

السيسـي للمرصييـن: لـن نسمـح بتكـرار 
»أحداث الفوضى«

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس، أمس 
األربع�اء، أن تحقي�ق األم�ن واالس�تقرار خ�الل 
الس�������نوات املاضية كان هو الق�وة الدافعة 
لتحقي�ق التق�دم يف مج�����االت ع�دة، وأهمها 
املج�ال االقتصادي. وحذر الرئي�س ممن وصفهم 

بغ�ر الفاهم�ني ملعنى كي�ان الدولة م�ن التحدث 
بع�دم وعي يف أمور تمس األمن ال��قومي املرصي 

وتشكل تهديدا لالستقرار.
وقال الس�ييس، لدى حضوره حف�ل افتتاح حقل 
ظهر لل������غاز الطبيعي، إنه لن يسمح بتكرار 
أح�داث الف�وىض التي ش�ه���دتها م�رص خالل 

السنوات املاضية.

وأوض�ح أن ترس�يم الح�دود البحري�ة بني مرص 
وبع�ض ال�دول املج�اورة أتاح مل�رص التنقيب عن 
الغ�از وتحقيق إنجاز اكتش�اف حق�ل ظهر، الذي 
يضاع�ف م�ن إنتاج م�رص من الغاز، مما س�وف 
يتي�ح مل�رص تحقي�ق االكتف�اء الذاتي م�ن الغاز، 
والتأه�ل كي تكون دولة مص�درة للغاز ىف غضون 

أشهر واعوام قليلة.

الداخلية تقر زيادة نسبة قبول ابناء الشهداء 
والضباط يف كلية الرشطة

احلكيم يستقبل السفري االيراين ويبحث معه 
2املستجدات السياسية واوضاع املنطقة 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعل�ن هيئ�ة النزاه�ة، أمس األربع�اء، عن 
اص�دار 90 أمر أعتقال ومنع س�فر لوزراء 
ومن ه�م بدرجاتهم وم�دراء عامون خالل 
الع�ام املايض، فيما أش�ارت إىل اعادة مليار 
اىل  املرسوق�ة  العام�ة  االم�وال  م�ن  دوالر 
خزينة الدولة. وكشف رئيس هيئة النزاهة 

العراقي�ة حس�ن الي�ارسي خ�الل مؤتم�ر 
صحايف يف بغداد، اعلن فيه التقرير السنوي 
لنش�اط للهيئ�ة، ع�ن اصداره�ا 90 ام�ر 
اعتقال واستقدام وتوقيف ومنع سفر بحقِّ 
وزراء وم�ن بدرجتهم خ�الل العام املايض. 
وق�ال الي�ارسي، ان عدد ال�وزراء ومن هم 
بدرجتهم ممن صدرت بحقهم اوامر قبض 
بل�غ 17 من خالل 32 أمراً فيما بلغ الوزراء 

وم�ن ه�م بدرجِتهم الذين ص�درت بحقهم 
أوامر اس�تقداٍم 35 من خ�الل 47 أمراً كما 
صدرت مذك�رة توقيف قضائية بحق متهم 
بدرج�ة وزي�ر فيم�ا ش�ملت ق�رارات منع 
الس�فرالصادرة عن القض�اء العراقي 315 
مس�ؤوال منها 5 أوامر بحق وزراء ومن هم 

بدرجتهم.
التفاصيل ص3

النزاهة تعلن تفاصيـل مكـافحـة »الفسـاد« يف 2018: 
صدور »90« أمر اعتقال بحق مسؤولني كبار
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         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التعلي�م والعلوم والتكنلوجيا 
عب�د ال�رزاق العيىس، أمس األربع�اء، إتالف 
جمي�ع مخلف�ات األس�لحة الكيميائي�ة يف 
الع�راق خالل فرتة بلغت س�بعة أش�هر من 
العام امل�ايض، فيما دع�ا هيئ�ة النزاهة إىل 
التحقي�ق بش�أن إنف�اق الع�راق 58 ملياراً 
من�ذ عام 2011 ع�ى ملف إتالف األس�لحة 
الكيميائية »دون تحقيق خطوة ملموسة«.

وقال العيىس خالل احتفالية إعالن خلو 
الع�راق م�ن األس�لحة الكيميائي�ة، »نعلن 
أم�ام العالم بأن العراق بل�د خال من كل ما 
يهدد الحي�اة بعد أن قام�ت وزارتنا بإنجاز 
املهم�ة املناط�ة به�ا، وها هو الع�راق يفي 
بالتزاماته الدولية بإتالف مخلفات األسلحة 
الكيميائي�ة الت�ي زرعها النظ�ام املقبور يف 

جسد العراق«.
وأضاف أن »العراق أنفق منذ عام 2011 
58 ملي�ار دينار ولم يحق�ق القائمون عليه 
أي خطوة ملموس�ة بل تح�ول املرشوع إىل 
ثغ�رة يمتص منها الفاس�دون فس�ادهم«، 
معترباً أن »مخلفات األس�لحة الكيميائية ال 
تقل خطورة عنها ذلك الفس�اد الكبري الذي 
جعل أمن العراق والعاصمة بغداد عى كفة 
عفريت«. وبني، أن »هذا التشخيص يدعوني 
للحديث أمامكم وبكل رصاحة عن مؤرشات 
فس�اد قد طالت هذا امللف وأصابته بالشلل 
عى حس�اب س�معة البلد وأمن مواطنيه«، 
داعي�اً هيئ�ة النزاه�ة إىل »التحقي�ق بهذه 
القضية واحال�ة املتورطني فيها اىل القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل«.
ص�دد  يف  هن�ا  »لس�نا  قائ�اًل،  وتاب�ع 
اس�تعراض انتخابي ألنني لس�ت سياس�ياً 
وال أطم�ح إىل دخول يف االنتخابات لكن عى 
الرأي العام العراقي والعاملي أن يعرف بأننا 
تس�لمنا ه�ذا امللف منذ نيس�ان عام 2017 
وانتهينا منه رس�ميا يف ترشي�ن الثاني من 
العام نفس�ه ولم يكلفنا ذلك سوى ملياري 

دينار«.
األس�لحة  حظ�ر  منظم�ة  أن  يذك�ر 
الكيماوي�ة منح�ت، الجمعة أيل�ول 2017، 
مش�يدة  م�رة«،  »ألول  الع�راق  إىل  درع�اً 
باج�راءات الخ�رباء العراقي�ني يف تنظي�ف 
املواق�ع الكيماوي�ة وتدمري م�ا تبقى منها 
حفاظ�ا ع�ى س�المة البيئ�ة م�ن مخاطر 
التل�وث. ويهت�م الع�راق يف الف�رتة األخرية 
باألس�لحة الكيمياوية، وس�بق لجمهورية 
التشيك  أن أرسلت السبت املايض مجموعة 
من خ�رباء الجيش املتخصصني باألس�لحة 
الكيميائية إىل العراق للمساهمة يف عمليات 

تدريب القوات العراقية.
وذك�ر موق�ع راديو ب�راغ التش�يكي أن 
الفري�ق املكون م�ن 12 خبريا يف االس�لحة 
الكيميائي�ة س�يمضون فرتة س�تة أش�هر 
لتدري�ب نظرائه�م العراقي�ني ع�ى كيفية 
التعام�ل مع االس�لحة الكيميائية والوقاية 
منه�ا.  وأض�اف يوج�د حالي�ا فري�ق م�ن 
مستش�اري الق�وة الجوي�ة التش�يكية يف 
العراقي�ني يف  الع�راق ملس�اعدة نظرائه�م 
التدريب ع�ى طائ�رات L -159 التي كانت 

جمهورية التشيك قد باعتها اىل العراق.

التعليم تعلن إتالف مجيع املخلفات وتطالب بالتحقيق بصرف )58( مليار دينار »دون جدوى«

العـراق حيتفـل بـ »اخللـو« مـن األسلحـة الكيمـاويـة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مسؤول منظمة بدر محور الشمال محمد 
مهدي البياتي، أمس الثالثاء، ان الهيئة التنسيقية 
للرتكمان ناقش�ت مع رئيس بعث�ة االمم املتحدة 
يف الع�راق ي�ان كوبي�ش االوضاع بالط�وز، فيما 
اكد ان الرتكمان اليري�دون ان يكونوا ضحية بني 
بغ�داد واربي�ل. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
عن البياتي القول ان »أعضاء الهيئة التنس�يقية 
الرتكمانية عقدوا اجتماعا مهما مع ممثل االمني 
العام لالمم املتحدة يف العراق يان كوبيش«، مبينا 
انه »تم مناقش�ة جملة من املواضيع التي تتعلق 
باملكون الرتكماني من الناحية السياسية واألمنية 
واملناطقي�ة فضال ع�ن الوضع االمن�ي بكركوك 
والط�وز وباق�ي املناط�ق الرتكماني�ة وموضوع 
االنتخابات املحلي�ة والربملانية« . وأضاف البياتي 
»أنن�ا كرتكمان النريد أن نك�ون ضحية خالفات 
ب�ني املرك�ز واإلقلي�م ونخ�ى أن يتم مس�اومة 
األمور مع ق�رب االنتخاب�ات«، محمال الحكومة 
»مسؤولية كربى النها ال تمتلك رؤية واضحة عن 
كرك�وك وطوز«. وأوضح البيات�ي »أننا كرتكمان 
الزلنا نعيش آثار املرحلة الس�يئة منذ 14 عاما«، 
الفتا اىل ان »ممثل االمني العام لالمم املتحدة وعد 

بدعمهم إلزالة مخاوف الرتكمان ».

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر 
العزاوي، أمس االربعاء، ع�ن اعتقال 16 مطلوباً 

نصفهم وفق املادة 4 إرهاب يف محافظة دياىل.
ونقلت وكالة »الغد برس« عنت العزاوي القول 
إن »ق�وات أمني�ة مش�رتكة تمكن�ت وبعمليات 
إس�تباقية من اعتقال 16 مطلوب�اً بينهم 8 وفق 
امل�ادة 4 إره�اب واالخري�ن مطلوب�ني وفق مواد 
جنائية مختلفة يف مناطق متفرقة من محافظة 
دياىل«. وأضاف، أن�ه »تم نقل املعتقلني اىل مراكز 
الالزم�ة  االج�راءات  وإتخ�اذ  للتحقي�ق  أمني�ة 
بحقه�م«. وكانت الق�وات االمنية ق�د تمكنت يف 
وقت س�ابق من اعتقال عدة مطلوبني يف مناطق 

متفرقة من محافظة دياىل.

دياىل: اعتقال )16( مطلوبًا نصفهم 
وفق املادة )4( ارهاب 

سيايس عن املكون: ال نريد ان يكون 
الرتكامن ضحية بني بغداد واربيل

        بغداد / المستقبل العراقي

ص�ادق رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم، 
أمس االربع�اء، عى قانون التعدي�ل األول لقانون 
انتخاب�ات مجلس النواب العراقي رقم 45 لس�نة 

 .2013
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة الجمهورية يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم ص�ادق عى 
قان�ون التعدي�ل األول لقانون انتخاب�ات مجلس 

النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013«. 
وأوض�ح املكتب إن ه�ذا القان�ون الذي صوت 

علي�ه مجلس النواب يف وقت س�ابق، اس�تناداً إىل 
أح�كام البن�د أوالً من امل�ادة 61 والبن�د ثالثاً من 
املادة 73 من الدستور، رشع بغية إجراء انتخابات 
نزيهة وش�فافة وشمول رشيحة واسعة من أبناء 
املجتمع العراقي للمش�اركة يف االنتخابات لغرض 
االرتق�اء بالعملي�ة الديمقراطية«، مش�ريا إىل أن 

»هذا القانون أرسل للنرش يف الجريدة الرسمية«.
وكان مجلس النواب، صادق يف 22 من الش�هر 
الجاري ع�ى ق�رار الحكومة بإج�راء االنتخابات 
العامة يف 12 من آيار املقبل إلتزاماً بقرار املحكمة 
االتحادي�ة العليا الت�ي أكدت عدم ج�واز تأجيلها 

ملخالفة ذلك الدستور.

كما أقر الربملان بنفس الجلس�ة تعديالً لقانون 
االنتخابات رقم 45 لسنة 2013، وتضمن رشوطاً 
يف املرش�ح لعضوية مجلس النواب بينها ان يكون 

حاصالً عى شهادة بكالوريوس او ما يعادلها.
وأص�در رئي�س الجمهوري�ة، ف�ؤاد معصوم، 
مرس�وماً جمهورياً حدد فيه يوم الس�بت املوافق 
2018/5/12 موع�داً إلج�راء انتخاب�ات مجلس 
الن�واب لدورته الرابع�ة، وُينفذ هذا املرس�وم من 

تاريخ صدوره وُينرش يف الجريدة الرسمية.
وتضم�ن القان�ون املع�دل زيادة مقع�د نيابي 
واح�د ليك�ون يف دورته املقبلة 329 مقع�داً نيابياً 

وخصص ملحافظة واسط كوتا للكرد الفيلية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب االول لرئي�س مجل�س النواب 
الش�يخ د. همام حمودي اس�تمرار مناقش�ة 
 2018 لع�ام  االتحادي�ة  املوازن�ة  اش�كاليات 
رئي�س  بحض�ور  الخمي�س  الي�وم  بمكتب�ه 
ال�وزراء د. حيدر العبادي والن�واب من ممثيل 
املحافظ�ات املنتج�ة للنف�ط ، واملح�ررة م�ن 
االٍره�اب ، وممثيل اقليم كردس�تان فضال عن 
حض�ور اللجنة املالية .  جاء ذل�ك بعد اختتام 

اجتماعا أوليا عقده بمبنى مجلس النواب مع 
اللجنة املالية بحضور الس�يد العبادي وممثيل 
وزارتي املالية والتخطيط والسادة النواب من 
ممثيل املحافظات املعنية  .  وأعرب د حمودي 
ع�ن امل�ه يف التوص�ل اىل صي�غ مقبول�ة من 
جميع األطراف املذكورة لحس�م االش�كاليات 
املوجودة يف املوازنة ،  الفتا بالقول » اننا ملسنا 
مواقف إيجابية من قبل رئيس الوزراء والنواب 
املعنيني للوص�ول لحلول تضفي اىل اإلرساع يف 

إقرار املوازنة خالل اقرب وقت ممكن » .

         بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة التميي�ز االتحادية حكم�ا لصالح الرشكة 
االس�تثمارية املكلفة بإنجاز مجمع »سعفة البرصة السكني«، 
الفت�ة إىل أنه�ا رأت أن »الرشك�ة أوف�ت بالتزاماته�ا«، ودعم�ا 
وتش�جيعا لالس�تثمار يف البالد. وقال املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعى القايض عبد الس�تار بريقدار إن »الهيئة املوسعة 
املدنية ملحكمة التميي�ز االتحادية صادقت عى حكم صادر عن 
محكمة الب�داءة املتخصصة بنظر الدعاوى التجارية يف البرصة 
يقيض برفع إشارة عدم الترصف من قبل بلدية البرصة لصالح 
الرشكة االس�تثمارية املنجزة ملرشوع )مجمع س�عفة البرصة 
الس�كني( وأضاف بريق�دار أن »القرار اس�تند إىل االتفاق املربم 
بني الرشكة املس�تثمرة والجهات الرسمية يف محافظة البرصة 
بعد أن أتمت الرشكة كافة التزاماتها بإنجاز الوحدات السكنية 
والبالغ�ة )1822( وحدة س�كنية وبكلفة مقدارها خمس�مائة 
ملي�ون دوالر أمريك�ي ». وأوضح املتحدث الرس�مي أن »القرار 
التمييزي أخ�ذ بعني االعتبار مبادئ وأهداف قانون االس�تثمار 
القايض برضورة تش�جيع االس�تثمارات ودعم عملية تأسيس 
مشاريع االستثمار يف العراق وتوسعيها وتطويرها عى مختلف 

األصعدة االقتصادية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل عض�و مجل�س املفوض�ني وامل�رشف ع�ى فري�ق 
الن�وع االجتماعي )الجن�در( للمفوضية، أم�س االربعاء، فريق 
االمم املتحدة الداعم للجندر برئاس�ة مستش�ارة الجندر )نونو 
ديم�و( وعضوية كل من عضو مكتب حقوق االنس�ان الس�يد 
)سلفس�رت كوهو دارين( ومستش�ارة القس�م السيايس امريه 
خض�ري ومستش�ار الجن�در س�ندس عب�اس وعضوة ش�ؤون 
النوع االجتماعي لالمني العام لالمم املتحدة س�حر عيل وساري 
جم�ال عبد الرضا اضافة اىل رئيس فريق مس�اعد الدويل التابع 
لألمم املتح�دة يف املفوضية )أمرياري�ان( وبحضور فريق النوع  
االجتماع�ي التابع للمفوضية.ويف بداي�ة االجتماع رحب معتمد 
املوسوي بالحضور وشكر دعم االمم املتحدة للمفوضية بشكل 
ع�ام وفريق الجندر بش�كل خاص وتحدث عن اه�م التحديات 
التي تواج�ه العملي�ة االنتخابية من التخصيص امل�ايل وقانون 
االنتخابات كم�ا تحدث عن دور فريق الجندر يف توعية وتثقيف 
املرأة العراقية للمشاركة يف االنتخابات خاصة النساء يف االرياف 

والقرى والنازحات يف املخيمات.

حمكمة التمييز تصـدق حكاًم لصـالح 
مستثمر مدينة سعفة البرصة السكنية

عضو جملس مفوضني يستقبل فريق 
االمم املتحدة الداعم لفريق اجلندر

        بغداد / المستقبل العراقي

التحال�ف  رئي�س  اس�تقبل 
الوطني الس�يد عم�ار الحكيم 
بم����كتب�ه يف بغ�داد س�فري 
الجمهورية االس�المية يف ايران 

ايرج مسجدي . 
وبح�ث الس�يد الحكيم مع 
االوضاع  مس�تجدات  مسجدي 
االمني�ة والسياس�ية يف العراق 
اهمي�ة  اىل  داعي�ا  واملنطق�ة، 

الح�وار لح�ل جمي�ع االزمات 
التي تش�هدها املنطقة، مؤكدا 
ان العراق عازم عى التغلب عى 
جميع التحديات خصوصا بعد 
دحر عصابات داعش االرهابية 

والحفاظ عى وحدة البلد .
وأكد عى اهمية االس�تعداد 
ملرحلة ما بعد داعش بمرشوع 
س�يايس جامع وتشكيل فريق 
قادر عى بن�اء الدولة وتحقيق 

الرفاه للشعب.

احلكيم يستقبل السفري االيراين ويبحث معه املستجدات السياسية واوضاع املنطقة

مهام محودي يؤكد استمرار مناقشة املوازنة بمكتبه اليوم بحضور العبادي 
خالل ترؤسه اجتماعًا ملناقشة املوازنة 

رئيس اجلمهورية يصادق عىل تعديل قانون االنتخابات بزيادة نائب واحد

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�د عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابية 
ان  األربع�اء،  محم�د املس�عودي، أم�س 
قان�ون حماية املعلم وامل�درس هو تثمني 

لدور صناع االجيال وبناة املستقبل.
بي�ان  يف  املس�عودي  وق�ال 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
نسخة منه، إنه »تثمينا للجهود 
ال�ذي يبذلها املعل�م واملدرس يف 
صناعة اجيالنا تقدمنا بطلب اىل 
رئاسة مجلس النواب و رئاسة 
ال�وزراء ب�رضورة س�ن قانون 
والرتبويني  املدرس�ني  لحماي�ة 
الذين ه�م عمود الحارض وبناة 
املستقبل، وقد تم اعالن موافقة 
مجلس الوزراء عى سن قانون 

لحماي�ة املعلم�ني واملدرس�ني«. وأضاف 
ان�ه »يف م�رشوع القانون ت�م التطرق اىل 
البع�د القانوني واالقتصادي باإلضافة اىل 
الجانب املعن�وي والضمان الصحي لهذه 
الرشيحة م�ن اجل الحف�اظ عى حقوق 
املعل�م واملدرس وعدم االعت�داء عليه باي 

صورة كانت وادن�اه الوصف القانوني«. 
وتاب�ع ان »الحماي�ة القانوني�ة ه�ي ان 
يعاقب كل من يعتدي عى معلم او مدرس 
بالسجن مدة ال تقل عن 3 اشهر وال تزيد 
عن 3 سنوات، الحماية االقتصادية تعني 
ش�مول املعل�م او امل�درس بمخصص�ات 
املعيش�ة قدرها 100  تحس�ني 
الف دين�ار«. وبني ان »الحماية 
املعنوي�ة هي تخصيص نس�بة 
الوظيفي�ة  الدرج�ات  م�ن   ٪5
او  املعل�م  ابن�اء  اح�د  لتعي�ني 
املدرس اكراماً لجهوده املضنية 
يف تنشئة ابناء الوطن، الحماية 
الصحي�ة هي ش�مول املعلمني 
الحماي�ة  بقان�ون  واملدرس�ني 
الصحي�ة والع�الج املجاني من 

خالل منحهم بطاقة صحية

      بغداد / المستقبل العراقي

أق�رت هيئ�ة ال�رأي يف وزارة الداخلية، 
أمس األربعاء، نس�بة قبول ابناء الش�هداء 
والضب�اط يف دورات كلية الرشطة واملعهد 
الع�ايل للتطوي�ر االمن�ي واالداري. وق�ال 

مكتب�ه اإلعالمي يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، إن »وزير الداخلية قاس�م 
االعرجي ت�رأس االجتم�اع رقم 
رأي  لهيئ�ة   2018 لس�نة   )1(
الوزارة والذي عقد بحضور كافة 
وكالء ال�وزارة والق�ادة واملدراء 
العامون فيها، اس�تهلت فقرات 
االجتم�اع بت�الوة اي م�ن الذكر 
الفاتحة  الحكيم وقراءة س�ورة 
ترحماً عى ارواح شهداء العراق 

بعدها عرض سكرتري الهيئة جدول االعمال 
وجرت مناقش�ة عدداً من االم�ور االدارية 
الخاص�ة بالي�ات العم�ل«. وأض�اف ان�ه 
»بناءاً عى توجي�ه وزير الداخلية واهتمام 
االعرجي املطلق بعوائل الش�هداء وابنائهم 
وتأكيدات القائمة عى رضورة تلبية كافة 

املتطلب�ات فق�د اق�رت هيئ�ة رأي الوزارة 
موضوع زيادة نس�بة قبول ابناء الشهداء 
والضب�اط يف دورات كلية الرشطة واملعهد 
الع�ايل للتطوير االمن�ي واالداري، ويف اطار 
الية التعامل مع الشكاوى فقد اقرت هيئة 
الرأي تش�كيلية لجان مشرتكة من الدوائر 
الرقابية واالداري�ة ملتابعة هذه 
الش�كاوى«. وتاب�ع ان »هيئ�ة 
الرأي اضافت قائد قوات الرشطة 
مناقش�ة  لجن�ة  اىل  االتحادي�ة 
ج�دول الرتقية الرئيس�ية فضالً 
ع�ن مناقش�ة موض�وع اع�داد 
ضوابط لتحديد االسباب املوجبة 
لتش�كيل املجالس التحقيقية يف 
الوزارة، كما بحث�ت هيئة الرأي 
جدول االعمال لالجتماع السابق 

ومراقبة تنفيذ فقراته«.

اخلدمات النيابية تتحدث عن قانون محاية املعلم واملدرس: 
تثمينًا لدور صناع االجيال

الداخلية تقر زيادة نسبة قبول ابناء الشهداء والضباط
 يف كلية الرشطة
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     المستقبل العراقي/ الغانم

أعل�ن محافظ واس�ط محم�ود عبد الرضا م�ال طالل ، ع�ن »إس�تحصال موافقة دولة 
رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عىل ش�مول املعينني سابقا كموظفني عقود تنمية 
األقاليم يف دوائر الدولة باملحافظة ،بخدمات التعيني التي تقدمها وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة للعاطلني عن العمل ، بعد وجوب تس�جيلهم يف قاعدة البيانات عرب موقعها 
االلكرتون�ي )www.molsa.gov.iq( – دائ�رة التش�غيل والق�روض ،س�عيا إليجاد فرص 
عم�ل لهم يف مج�ال القطاعني العام والخاص ووفق الختصاصاته�م املطلوبة واملطابقة 
ملؤهالتهم وضمن الس�ياقات املعتمدة للوزارة وبحس�ب األس�بقية« .وأكد مال طالل ان« 
موافق�ة دولة رئيس الوزراء تمت بأثر مفاتحة س�يادته من قبل املحافظة حول إنصاف 
هذه الرشيحة الهامة من أبناء واس�ط والطلب بأهمية اعادة تش�غيلهم وذلك المتالكهم 
الخربة يف مجال عملهم كونهم أمضوا فرتات طويلة يف العمل ،فضال عن حاجتهم املاس�ة 

لديمومة الحياة املعيشية لعوائلهم.

حمافظ واسط يعلن موافقة رئيس الوزراء عىل شمول موظفي عقود تنمية األقاليم بفرص التعيني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�اد قانون موازنة ع�ام 2018 إىل الكواليس 
السياس�ية، بع�د أن تم قراءته ق�راءة أوىل يف 
الربملان، ولم يفلح رئيس الوزراء، الذي حرض 
إىل البي�ت الترشيع�ي، م�ن أجل ح�ث الكتل 
السياس�ية ع�ىل تمرير القانون يف مس�عاه، 
وهو األمر الذي أدى إىل عقد نقاشات جانبية 
م�ع الكتل السياس�ية م�ن أج�ل التوصل إىل 
ح�ل للموازن�ة الت�ي يف ح�ال لم تم�رر، فإن 

االنتخابات قد تواجه خيار التأجيل.
وأمس الثالثاء، اس�تضاف الربملان يف الجلسة 
االعتيادي�ة التاس�عة من الفص�ل الترشيعي 
الثاني للس�نة الترشيعية الرابعة التي عقدت 
س�ليم الجبوري وبحض�ور 166 نائب رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ملناقشة املوازنة العامة 

االتحادية لعام 2018.
وحرض العبادي الجلسة برفقة الكادر املتقدم 

لوزارة املالية.
واك�د رئي�س ال�وزراء يف خطابه أم�ا أعضاء 
الربمل�ان، تج�اوز االزم�ة االقتصادي�ة رغ�م 
له�ا  تع�رض  الت�ي  والتضحي�ات  الضغ�ط 
املواطن�ني. وق�ال »الع�راق تج�اوز االزم�ة 
االقتصادي�ة رغم الضغ�ط والتضحيات التي 
تعرض لها املواطنني«، مبينا »اننا وضعنا كل 

امكانيتنا يف هذه املوازنة«.
واض�اف العب�ادي »رفعن�ا نس�بة الحماي�ة 

االجتماعية باملوازنة اىل %60«.
وبش�أن مؤتمر داف�وس، اكد العب�ادي »اننا 
ملس�نا باملؤتم�ر ح�رص معظ�م ال�دول عىل 
مس�تقبل الع�راق«، الفت�ا اىل انه »س�يكون 
لدعم�ه  الع�راق  يف  عامل�ي  مؤتم�ر  هنال�ك 

اقتصادياً واعادة بنائه واعماره«.
وتاب�ع ان »كل ال�رشكات يف داف�وس اعلنت 
وامل�ؤرشات  مس�تتب  الع�راق  يف  االم�ن  ان 
طالبون�ا  »انه�م  اىل  الفت�ا  لدين�ا«،  تغ�رت 
بالتقلي�ل من الروتني للدخول بعمليات البناء 

واالستثمار«.
وأك�د العب�ادي أيض�اً »اعتماد حص�ة اقليم 
كردس�تان يف املوازن�ة ت�م من خالل النس�ب 
السكانية«، مبينا »اننا نريد املساواة والعدالة 

يف توزيع املوارد«.
األم�ن  توف�ر  »علين�ا  العب�ادي  واض�اف 
والخدم�ات من أجل ع�ودة النازحني وتوزيع 
ان  اىل  عليه�م«، مش�را  الناخ�ب  بطاق�ات 
»مجل�س الوزراء أطل�ق التخصيصات املالية 

ملفوضية األنتخابات«.
وتابع ان�ه »ال يوجد مانع م�ن اطالق مبالغ 
للنف�ط  املنتج�ة  للمحافظ�ات  الب�رتودوالر 
وواس�ط  والنارصي�ة  والب�رة  العم�ارة 

وكركوك«، داعيا مجل�س النواب اىل »مناقلة 
املبال�غ الالزمة لذل�ك وال اعرتاض م�ن قبلنا 
عليه�ا«. واكد العب�ادي »اليمك�ن اآلن زيادة 
العجز يف املوازنة، الن علينا أن نتكلم بوضوح 
مع الن�اس حول األم�وال ومس�تقبل البلد«، 
الفتا اىل انه »من االفضل النقاش مع اللجان، 
ومستعدون للعمل للوصول إىل حلول لتمرير 

املوازنة األتحادية بأرسع وقت ممكن«.
وبني العبادي »سأجلس مع نواب املحافظات 
يف املناطق املحررة ونواب املحافظات املنتجة 

للنفط ونواب االقليم، للوصول اىل اتفاق حول 
كل املشاكل الخاصة بكل مجموعة«.

وصوت الربملان عىل ان تكون جلسة مناقشة 
موازن�ة عام 2018 جلس�ة رسي�ة بناًء عىل 

طلب عدد من النواب.
وعقد رئيس ال�وزراء حيدر العبادي اجتماعا 
م�ع الكت�ل الكردية والس�نية لبح�ث تمرير 

قانون املوازنة االتحادية يف مجلس النواب.
وق�ال النائ�ب ع�ن كتل�ة االتح�اد الوطن�ي 
ش�اويس  بختي�ار  الربمل�ان  يف  الكردس�تان 

»سيتم خالل االجتماع بحث املسائل املتعلقة 
بمرشوع قانون املوازنة االتحادية«، فيما أكد 
عضو لجنة املالية مسعود حيدر عىل رضورة 
عقد ذلك االجتماع، مشرا إىل أن موقف الكتل 

الكردية واضح بهذا الخصوص.
وكتب حيدر يف حس�ابه ع�ىل موقع التواصل 
االجتماع�ي ال�«فيس�بوك« أن�ه إذا ل�م يكن 
موقف رئيس ال�وزراء ايجابيا تجاه مطالب 
الكرد، فأنه�م لن يصوت�ون لتمرير مرشوع 
القانون يف الربملان«. إال أن أياً من الطرفني لم 

يعلنوا عن نتائج املحادثات، لكن نائب رئيس 
الربملان همام حمودي أكد اس�تمرار مناقشة 
املوازن�ة بمكتب�ه الخمي�س بحض�ور رئيس 

الوزراء حيدر العبادي.
وقال حمودي إن »مناقش�ة املوازنة مستمرة 
بمكتب�ه ي�وم )الخميس( بحض�ور العبادي 
والن�واب م�ن ممث�ي املحافظ�ات املنتج�ة 
للنفط، واملح�ررة من االٍرهاب، وممثي اقليم 

كردستان فضال عن حضور اللجنة املالية«.
واضاف حم�ودي، أن »ذلك ج�اء بعد اختتام 

اجتماع�ا أوليا عقده بمبن�ى مجلس النواب 
مع اللجن�ة املالية بحض�ور العبادي وممثي 
املالي�ة والتخطي�ط والن�واب م�ن  وزارت�ي 
ممث�ي املحافظات املعنية«. وأعرب حمودي، 
ع�ن »امل�ه يف التوصل اىل صي�غ مقبولة من 
جميع األطراف املذكورة لحس�م االشكاليات 
املوجودة يف املوازنة«، الفتا »اننا ملسنا مواقف 
إيجابي�ة م�ن قب�ل رئي�س ال�وزراء والنواب 
املعنيني للوصول لحلول تضفي اىل اإلرساع يف 

إقرار املوازنة خالل اقرب وقت ممكن«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف املفتش الع�ام ل�وزارة الداخلية 
محمد مه�دي مصطفى، أمس األربعاء، 
عن حجم املبالغ املعادة اىل خزينة الدولة 
واملمنوعة من الهدر التي استطاع مكتب 
املفت�ش الع�ام م�ن انقاذها م�ن أيدي 
الفاس�دين والتي بلغت خمسة أضعاف 
املوازن�ة التش�غيلية املروف�ة للمكتب 

منذ تأسيسه اىل اليوم. 
وذك�ر بيان ملكتب املفت�ش العام وتلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
األخ�ر »تمكن وع�رب مس�رته الحافلة 
باالنجازات منذ تأسيسه واىل اليوم وعرب 
جهوٍد تفتيش�ية وتدقيقي�ة و تحقيقية 
للجان�ه وهيئاته التي أثم�رت عن إعادة 
أم�وال ومن�ع ه�در أخ�رى، فض�اًل عن 
مساهمته يف تطوير عمل دوائر الوزارة يف 
مجايل األمن والخدمات، نتيجة للمتابعة 
املس�تمرة لدوائر ومفاصل الوزارة، كما 
س�اهمت تلك الجهود بتحجيم الفس�اد 
وضغط النفقات ومنع هدر أموال كبرة 

وتوفر أخرى«.
بل�غ  فق�د  لذل�ك  »ونتيج�ة  واض�اف 
مجم�وع األم�وال التي أعادته�ا اللجان 
والتدقيقي�ة  التفتيش�ية  والهيئ�ات 
الدول�ة  لخزين�ة  التحقيقي�ة  واللج�ان 
والتي منعتها من الهدر وتمت املصادقة 
عليه�ا بالتضمني، فضالً عن املبالغ التي 

ت�م تحديده�ا كقيم�ة للرضر م�ن قبل 
مكتبنا خمسة أضعاف ما تم رصفه من 
نفقات تش�غيلية عىل مكتبن�ا منذ عام 
وب�ني   .«  2017/12/31 لغاي�ة   2004

» وبل�غ إجمايل امل�روف ملكتبنا ضمن 
النفقات التش�غيلية 68,234,944,433 
ثمانية وس�تون ملياراً ومئت�ان وأربعة 
وأربع�ة  وتس�عمائة  مليون�اً  وثالث�ون 

وأربعون ألفاً وأربعمائة وثالثة وثالثون 
دين�اراً، كم�ا بل�غ مجم�وع املب���الغ 
الدول�ة  لخزين�ة  إعادته�ا  تم�ت  الت�ي 
15,421,148,290 خمسة عرش ملياراً، 

وأربعمائة وواحد وعرشون مليوناً ومئة 
وثمانية وأربعون ألفاً ومئتان وتسعون 
دين�اراً ، وبلغ مجم�وع املبالغ املمنوعة 
مئ�ة   191,946,102,972 اله�در  م�ن 

وواحد وتسعون ملياراً، وتسعمئة وستة 
وأربع�ون مليون�اً، ومئ�ة وألف�ا دينار، 

وتسعمئة واثنان وسبعون ديناراً«.
واشار البيان اىل انه » بلغ مجموع املبالغ 

الت�ي تم�ت املصادقة عليه�ا بالتضمني 
162,268,282,384 مئة واثنان وستون 
ملي�اراً، ومئتان وثمان وس�تون مليوناً، 
ومئتان واثنان وثمان�ون ألفاً، وثالثمئة 
وأربع�ة وثمان�ون ديناراً ، وبل�غ مقدار 
املبال�غ املحددة كقيمة ال�رضر من قبل 
مكتبن�ا 16,253,521,000 س�تة عرش 
ملياراً و مائتان وثالثة وخمسون مليوناً 
وخمسمئة وواحد وعرشون الف دينار«. 
واوض�ح » ه�ذا وألجل ضغ�ط النفقات 
ورفد دوائ�ر ومفاصل الوزارة بالعنارص 
الكفوءة والنزيه�ة واملدربة رشع مكتب 
املفت�ش العام وبمبادرة من قبل الس�يد 
املفتش العام برتش�يق الكوادر البرشية 
للعاملني فيه تماشياً مع خطة الحكومة 
االصالحي�ة، والتي نتج عنها توفر أكثر 
م�ن 38,000,000,000 ثمانية وثالثني 

مليار دينار سنوياً ».
وأكد البيان انه » تمت االستفادة منها يف 
دعم وتطوي�ر مرشوع البطاقة الوطنية 
ال�وزارة  مش�اريع  وبع�ض  املوح�دة 
األخ�رى، فضالً عن زج امل�وارد البرشية 
الضب�اط واملوظف�ني واملنتس�بني  م�ن 
الذين تم ترش�يقهم م�ن مالك املكتب يف 
دوائر الوزارة املختلف�ة والتي نتج عنها 
تطوراً كبراً وملحوظاً يف أداء تلك الدوائر 
بالخدمة املقدمة، والتي باملحصلة تؤكد 
الجدوى االقتصادية الكبرة املرتتبة من 

وجود مكتب املفتش العام يف الوزارة«.

رئيس الوزراء خيوض حمادثات مع احملافظات املنتجة للنفط والكتل »الكردية« و »السنية« من أجل إقرارها

قانون املوازنة يعود إىل »الكواليس« السياسية

قدرتها بـ »أضعاف« املوازنة التشغيلية املصروفة ملكتبها منذ تأسيسه

مفتشية الداخلية تعلن استعادة وإنقاذ »مليارات« من الفاسدين

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلن هيئة النزاهة، أم�س األربعاء، عن 
اصدار 90 أمر أعتقال ومنع سفر لوزراء 
ومن هم بدرجاتهم ومدراء عامون خالل 
الع�ام امل�ايض، فيم�ا أش�ارت إىل اعادة 
مليار دوالر من االموال العامة املرسوقة 
اىل خزين�ة الدولة.وكش�ف رئيس هيئة 
النزاهة العراقية حس�ن اليارسي خالل 
مؤتمر صحايف يف بغداد، اعلن فيه التقرير 
الس�نوي لنش�اط للهيئة، عن اصدارها 
90 امر اعتقال واستقدام وتوقيف ومنع 
س�فر بحقِّ وزراء وم�ن بدرجتهم خالل 
الع�ام املايض. وق�ال الي�ارسي، ان عدد 
ال�وزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدرت 
بحقهم اوامر قبض بلغ 17 من خالل 32 
أمراً فيما بلغ الوزراء ومن هم بدرجِتهم 

الذين صدرت بحقهم أوامر استقداٍم 35 
م�ن خ�الل 47 أمراً كما ص�درت مذكرة 
توقيف قضائية بحق متهم بدرجة وزير 
فيما شملت قرارات منع السفرالصادرة 
عن القضاء العراقي 315 مسؤوال منها 
5 أوام�ر بحق وزراء وم�ن هم بدرجتهم 
و29 أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة 
واملدراء العامني وبما مجموعه 281 أمر 
منع س�فر لكنه لم يكشف أسماء هؤالء 
املس�ؤولني املتهم�ني بفس�اد او اه�دار 
لالموال العامة. واوضح اليارسي رئيس 
هيئة النزاهة وهي مؤسس�ة حكومي�ة 
رس�مية مس�تقلة معني��ة بمكافح�ة 
الفس��اد ان مجموع أوامر االس�تقدام 
والقب�ض الص�ادرة من القضاء بش�كل 
عام بلغ�ت 6261 امراً نف�ذ منها 4581 
ام�را . واكد ضب�ط ت483 متهماً بينهم 

موظفني أصحاب درجات خاصة بالجرم 
املش�هود، مش�را اىل ان هيئ�ة النزاه�ة 
نف�ذت 293 عملي�ة ضبط منه�ا 57 يف 
محافظة الب�رة و39 يف بغداد و33 يف 
نين�وى و164 يف مناطق اخرى.واش�ار 
اليارسي اىل ان هيئة النزاهة استطاعت 
اعادة ومنع هدر وايقاف رصف ترليون 
305 ملي�ار دين�ار )حوايل ملي�ار دوالر( 
خالل العام امل�ايض، موضحا ان االموال 
املس�رتجعة بالدوالر بلغ�ت 111 مليون 
و276 ال�ف دوالر . وبني ان األموال التي 
رجعت فعلياً اىل خزينة الدولة بلغت 132 
ملي�ار و962 مليون دين�ار )حوايل 130 
ملي�ون دوالر( أما التي لم ترجع بعد وال 
زالت يف يف طور اإلع�ادة فتبلغ 41 مليار 
و761 ملي�ون دينار )ح�وايل 40 مليون 
دوالر(. وتشر هيئة النزاهة العراقية اىل 

إن عدًدا من الوزراء السابقني مطلوبون 
للقضاء بتهم الفساد لكنهم فروا خارج 
البالد، مؤكدة انها تس�عى الس�رتدادهم 
واحالته�م اىل القضاء الس�رتداد االموال 

التي رسقوها.
والثالث�اء، أعل�ن رئي�س ال�وزراء حيدر 
محارب�ة  ب�«مهم�ة  الب�دء  العب�ادي 
الفس�اد«، فيما أش�ار إىل أن هذه املهمة 

لن تنتهي يف غضون أيام.
وقال خالل مؤتمره الصحايف االسبوعي 
»بدأن�ا بمهم�ة محارب�ة الفس�اد ول�ن 
تنتهي يف غضون أيام«.. مضيفاً »قطعنا 
خط�وات كب�رة يف مضم�ار مكافح�ة 

الفساد«.
وتش�خص منظمة الشفافية الدولية ان 
الع�راق من بني أكثر دول العالم فس�ادا 

عىل مدى السنوات املاضية.

إعادة مليار دوالر إىل خزينة الدولة

النزاهة تعلن تفاصيل مكافحة »الفساد« يف 2018: صدور »90« أمر اعتقال بحق مسؤولني كبار
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الدنامرك تتبنى قرارًا ضّد املستوطنات اإلرسائيلية 
يف الضفة الغربية املحتلة

         بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه الرئي�س االمريكي دونالد ترام�ب دعوة اىل 
الوح�دة امام الكونغرس الثالث�اء بعد عام أول له يف 
الرئاس�ة شهد جدال حول مس�ائل عدة وانقسامات 

وسلسلة من الفضائح.
ورصح ترامب يف خطابه االول حول حال االتحاد 
ال�ذي تابعه عرشات مالي�ني املتفرجني مبارشة عرب 
التلفزي�ون »مع�ا نح�ن نبني ام�ريكا آمن�ة وقوية 

وفخورة«.
او  التفاصي�ل  اىل  افتق�رت  طويل�ة  كلم�ة  ويف 
االعالنات املهمة، تبنى ترامب لهجة تصالحية حول 
العديد من املس�ائل ول�و انه ندد بالهج�رة عىل انها 
س�محت للعصابات واملخدرات بالتسلل اىل الواليات 

املتحدة.
وقال ترامب »هذا املساء سأحدثكم عما ستصبح 
عليه بالدنا. س�نكون كلنا معا فريقا واحدا وش�عبا 
واح�دا وارسة أمريكي�ة واحدة«، وذلك ع�ىل خلفية 
االتهام�ات املوجه�ة اليه بتأجيج التوت�ر بتعليقاته 

الساخرة وخطابه الناري.
وح�اول ترام�ب الذي تراجع مس�توى ش�عبيته 
اىل ادنى املس�تويات ويلقي التحقي�ق الذي يقوم به 
املدع�ي الخ�اص روبرت مولر ح�ول تواطؤ محتمل 
ب�ني فريق�ه االنتخابي وموس�كو خ�الل انتخابات 
العام 2016 بظالله عىل رئاس�ته، ان يتجنب توجيه 
انتق�ادات مب�ارشة اىل خصوم�ه وان يفت�ح مجاال 
للتعاون مع الديموقراطيني حول مواضيع تراوحت 

بني الهجرة والبنى التحتية.
وكدلي�ل ع�ىل االنقس�ام يف الكونغ�رس، نص�ف 
الحارضين كانوا ينهضون معا خالل الخطاب بينما 

النصف الثاني كان يظل جالسا.
واذا كان ه�ذا الح�دث الس�نوي ال�ذي تنتظ�ره 
واش�نطن فقد تأثريه »املحرّك« كالس�ابق اال انه ال 

يزال حافال بالرموز.
فقد ارتدى ع�رشات من االعضاء الديموقراطيني 
من الرجال والنساء اللون االسود تضامنا مع ضحايا 
التح�رش الجن�ي بينما وضع نح�و 20 عضوا من 
الس�ود ش�اال او ربطة عنق او عقدة بالوان افريقية 
رمزا اىل »دول الحثالة« التعبري الذي نسب اىل ترامب 

خالل اجتماع يف البيت االبيض.
وش�دد ترامب عىل ارقام النمو املش�جعة )%2.3 
يف 2017 يف مقاب�ل 1.5% يف 2016( وع�ىل النتائ�ج 
الجيدة للتوظيف قائال »كنا عىل مدى سنوات نخرس 

مؤسسات ووظائف لكنها تعود اليوم«.
ودع�ا ترام�ب الديموقراطي�ني والجمهوريني اىل 
العم�ل ي�دا بيد م�ن اجل تموي�ل« بنى تحتي�ة آمنة 
ورسي�ة وحديثة يحتاج اليها االقتصاد ويس�تحقها 
الش�عب«، مشريا اىل خطة اس�تثمار طموحة ب1.5 
مليارات دوالر. الهجرة كان من املواضيع الرئيس�ية 
يف الخط�اب الذي حرضه عدد قيايس من »الحاملني« 
)دريمرز( الش�باب الذي�ن دخلوا البالد بش�كل غري 
رشعي عندما كانوا قارصين. وقال »هذا املساء امد 
اليد اىل ممثيل الحزبني الديموقراطيني والجمهوريني 
م�ن اج�ل حماي�ة مواطنين�ا اي�ا كان�ت اصوله�م 

ولونه�م وديانته�م«، قب�ل ان يوج�ه انتق�ادات اىل 
»الحدود املفتوحة« الت�ي كلفت »العديد من االبرياء 

حياتهم«.
لكن النقاش�ات ل�ن تكون س�هلة يف الكونغرس 
فقد اش�رطت ادارة ترامب لقاء منح الجنس�ية ال 
1.8 ش�خص يقيمون بشكل غري رشعي يف البالد ان 
يوافق خصومه عىل دفع 25 مليار دوالر لبناء جدار 
عىل الحدود مع املكس�يك احد ابرز ش�عارات حملة 

ترامب واكثرها اثارة للجدل.
ع�ىل الصعيد ال�دويل، دعا ترام�ب اىل امليض قدما 
بعزم يف مكافحة تنظيم »داعش« يف العراق وسوريا 
وق�ال »ال يزال امامن�ا الكثري للقيام به. س�نواصل 

معركتنا حتى هزيمة تنظيم داعش«.
معتق�ل  البق�اء  مرس�وما  ترام�ب  وق�ع  كم�ا 
غوانتانام�و مفتوح�ا وال�ذي كان اسس�ه الرئيس 

االس�بق جورج ب�وش االبن يف اعق�اب اعتداءات 11 
ايل�ول وح�اول الرئيس الس�ابق ب�اراك اوباما دون 

جدوى اغالقه.
ويف اط�ار التأكي�د عىل »ق�وة » واش�نطن، حث 
ترامب الكونغرس عىل اقرار التمويل الالزم من اجل 
»تحدي�ث واعاد بناء« الرس�انة النووي�ة االمريكية 
»لتصب�ح قوي�ة اىل ح�د تش�كل مع�ه رادع�ا الي 

عدوان«.
وح�ذر ترام�ب يف كلمته التي بال�كاد تناول فيها 
اهدافه الدبلوماسية من اي »تهاون او تسامح« ازاء 

كوريا الشمالية.
وش�هد الخطاب عودة ميالنيا الت�ي ارتدت بذلة 
بيضاء اىل االضواء بعد غيابها عن املنتدى االقتصادي 
العاملي يف دافوس االسبوع املايض، وذلك عىل خلفية 
تس�اؤالت حول توتر محتمل ب�ني الزوجني. اال انها 

توجهت وحدها اىل مقر الكونغرس خالفا للتقليد.
وت�وىل عض�و ش�اب يف الكونغ�رس ه�و جوزف 
كيني�دي الثال�ث )37 عام�ا( الحفي�د االصغر الحد 
اش�قاء الرئيس الراحل جون كينيدي الذي توىل الرد 

عىل خطاب الرئيس باسم الديموقراطيني.
ورفض كينيدي املزاعم بان التوتر يف العام املنرصم 
كان نتيج�ة املن�اورات السياس�ية التقليدية، منددا 
يف املقاب�ل بادارة »تهاجم ليس فق�ط القوانني التي 
تحمين�ا بل ايضا فكرة اننا كلنا نس�تحق الحماية«. 
وازاء توقعات البعض ب�ان الواليات املتحدة يف صدد 
»منعطف« و«فصل جديد« يف رئاس�ة ترامب، يذكر 
العديد من املراقبني بان »النربة الرئاس�ية« لخطابه 
االول ام�ام الكونغ�رس رسع�ان ما تب�ددت اذ وجه 
بعده�ا سلس�لة م�ن االتهام�ات دون اي دليل عىل 

توير الوباما بانه كان يتنصت عليه.

حتدث بلهجة »تصاحلية« لكنه ندد باهلجرة

ترامب يريد إهناء »عام االنقسامات« يف أمريكا

       بغداد / المستقبل العراقي

ن�رشت القوات الجوي�ة األمريكي�ة، أم�س األربعاء، 
مقطع فيديو عىل »يوتيوب« يظهر الحادثة األخرية التي 
وقع�ت بني الق�وات الجوي�ة الروس�ية واألمريكية فوق 
البحر األس�ود، حيث قامت مقاتلة »سو-27« باعراض 

. »Aries 3-ЕР « طائرة استطالع أمريكية
وأظهر مقطع التس�جيل القصري كيف قامت مقاتلة 
»س�و-27« الروس�ية بالتحلي�ق بالق�رب م�ن طائ�رة 
االس�تطالع األمريكي�ة لثوان مع�دودة، وعلق�ت القيادة 
العس�كرية الجوي�ة ع�ىل املقط�ع قائل�ة: »إن املقاتل�ة 
الروس�ية اقربت عىل مس�افة مر ونصف م�ن الطائرة 
األمريكية، ونعترب س�لوك الطيارين الروس خطرية وغري 

مسؤولة«.
وأضاف�ت: »اس�تغرقت عملي�ة االع�راض م�ن قبل 

املقاتلة الروسية حوايل ساعتني و40 دقيقة«.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يف وقت سابق 
من يوم أمس، أن طائرة روس�ية من طراز »س�وخوي-

27« اعرض�ت طائرة اس�تطالع أمريكية م�ن طراز إي 
بي-3 آريس، تابعة لسالح البحرية األمريكي فوق املياه 
الدولية للبحر األس�ود، مش�رية إىل أنه الع�راض الهدف 
أقلع�ت طائ�رة »س�وخوي-27«، واقرب�ت م�ن الهدف 
الجوي عىل مس�افة آمنة وحددته بأنه طائرة اس�تطالع 
راديو إلكرونية طراز »إي بي-3 أريس 2«، تابعة لسالح 

البحرية األمريكي.
وأكدت وزارة الدفاع عىل أن تحليق الطائرة »سوخوي-

27« تم وفقا للقوانني الدولية الس�تخدام املجال الجوي، 
ولم تكن هناك أية حوادث.

       بغداد / المستقبل العراقي

أظهرت دراس�ة حديثة أن جماعة طالبان تنش�ط عالنية يف 
70 باملئ�ة من مقاطعات أفغانس�تان حيث تس�يطر تماما عىل 

أربعة باملئة من البالد ولها وجود مادي علني يف 66 باملئة.
وتس�تند الدراس�ة إىل محادثات مع أكثر م�ن 1200 مصدر 

محيل يف جميع مقاطعات البلد الواقع يف جنوب آسيا.
وه�ذه التقديرات أعىل بكثري من أحدث تقييم للتحالف الذي 

يقوده حلف شمال األطلي بشأن وجود حركة طالبان.
وقال التحال�ف إن جماعة طالبان كانت تس�يطر أو تتنازع 
عىل الس�يطرة عىل 44 باملئ�ة فقط من مقاطعات أفغانس�تان 

وذلك حتى أكتوبر/ترشين األول 2017.
ورغم أن الدراس�ة أحصت 399 مقاطعة يف أفغانس�تان فقد 
أحىص التحالف 407 مقاطعات. ولم يتضح س�بب التناقض يف 

األعداد.
وقالت دراس�ة »بي.بي.يس« إن الحكومة األفغانية تس�يطر 
عىل 122 مقاطع�ة أو نحو 30 باملئة من البالد. لكنها ذكرت أن 

هذا ال يعني أنها خالية من هجمات طالبان.
وق�ال التقرير »كابول ومدن كربى أخرى، عىل س�بيل املثال، 
عان�ت من هجمات كبرية نفذت انطالقا من مناطق مجاورة أو 
بواسطة خاليا نائمة  خالل فرة البحث وكذلك قبلها وبعدها«.

وردا عىل سؤال بخصوص دراسة بي.بي.يس، لم تعلق وزارة 
الدفاع األمريكية )البنتاغون( بش�كل مبارش لكنها أش�ارت إىل 
أح�دث أرقام م�ن التحالف الذي يق�وده حلف األطل�ي والتي 
أكدت أن نحو 56 باملئة من أرايض أفغانس�تان تحت سيطرة أو 

نفوذ الحكومة.
وذكرت الدراس�ة أن متحدثا باس�م الرئيس األفغاني أرشف 
عبد الغني هون من شأن النتائج وقالت الدراسة أيضا إن جماعة 
»داعش« الوهابية لها وجود يف 30 مقاطعة لكنها أشارت إىل أن 

الجماعة التكفريية ال تسيطر بشكل كامل عىل أي منها.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت جمعي�ة الوفاق الوطني االس�المية يف البحرين إن آية 
الله الش�يخ عيىس قاسم س�ُينقل للمستشفى لتلقي العالج إثر 

إصابته بوعكة صحية وحاجته إلجراء عملية جراحية مهمة.
وكشفت الوفاق يف بيان لها، بأن الشيخ قاسم بحاجة إلجراء 
عملي�ة جراحي�ة منذ أكثر م�ن 10 أيام، إال أن النظام وبش�كل 

مفاجئ ماطل يف السماح له بالعالج وأّجل إجراء العملية.
وأش�ار البي�ان إىل أن النظام اس�تغل ف�رة »املماطلة« لعقد 
جلس�ة محكم�ة التمييز، وح�رّك أدوات�ه القضائية مج�دداً يف 

محاكمة الوجود الشيعي.
هذا وطالبت الوفاق بوقف هذا التحرك العدائي تجاه املكون 
الش�يعي وإعادة الجنس�ية إىل أعىل مرجعية شيعية يف البحرين 

آية الله الشيخ عيىس قاسم.

مقاتالت روسية
 تعرتض طائرة جتسس أمريكية 

فوق البحر األسود

طالبان تفرض نفوذها يف )70( باملئة 
من مساحة أفغانستان 

الوفاق: آية اهلل عيسـى قاسم سينقـل 
إىل املستشفى إلجراء عملية جراحية 

         بغداد / المستقبل العراقي

الفرن�ي  الرئي�س  ح�ذر 
إيمانوي�ل ماك�رون تركيا من أن 
عمليته�ا ضد الفصائ�ل الكردية 
يف شمال سوريا ينبغي أال تصبح 
ذريعة لغزو الب�الد وقال إنه يريد 
من أنقرة أن تنسق تحركاتها مع 

حلفائها.
وبدأت تركيا األس�بوع املايض 
هجوم�ا جوي�ا وبري�ا يف ش�مال 
غرب س�وريا مس�تهدفة مقاتيل 
وحدات حماية الشعب الكردية يف 
منطقة عفرين. وفتح هذا جبهة 
قت�ال جدي�دة يف الح�رب األهلية 
املستمرة منذ سبع سنوات وأرض 
بالعالق�ات م�ع حلف�اء أنقرة يف 

حلف شمال األطلي.
وق�ال ماك�رون يف مقابلة مع 
صحيفة ل�و فيغ�ارو »إذا اتضح 

أن هذه العملية تتخذ منحى غري 
محارب�ة خطر اإلره�اب املحتمل 
ع�ىل الحدود الركي�ة وتتحول إىل 
عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة 

حقيقية بالنسبة لنا«.
وح�دات  تركي�ا  وتعت�رب 
حماية الش�عب الكردي�ة تنظيما 
العمال  إرهابي�ا وامتدادا لح�زب 
الكردس�تاني املحظور الذي شن 
حملة تمرد عىل مدى ثالثة عقود 
يف جنوب رشق تركيا الذي تقطنه 

غالبية كردية.
واش�ركت الوالي�ات املتح�دة 
وتدري�ب  تس�ليح  يف  وفرنس�ا 
الوح�دات يف  تقوده�م  مقاتل�ني 
حربه�م عىل تنظي�م »داعش« يف 

سوريا.
وق�ال ماك�رون إن�ه س�يثري 
املسألة مجددا مع الرئيس الركي 
رج�ب طيب إردوغان. وأضاف أن 

طبيع�ة العملي�ة تعن�ي رضورة 
إجراء مناقش�ات بني األوروبيني، 
وع�ىل نط�اق أوس�ع أيض�ا ب�ني 
الحلف�اء. وواصل�ت تركي�ا أمس 
يف  املكثف�ة  عملياته�ا  األربع�اء 
منطق�ة عفري�ن الت�ي يس�يطر 
عليها املسلحون األكراد يف شمال 
غرب س�ورية، وس�ط أنب�اء عن 
أنه�ا نجحت يف تثبيت س�يطرتها 
عىل قرية ش�نكال ش�مال غربي 
املنطقة. وأفادت وكالة األناضول 
املدفعي�ة  ب�أن  لألنب�اء  الركي�ة 
الركي�ة واصل�ت قص�ف أهداف 
للمسلحني األكراد يف املنطقة. كما 
تركية  وصلت تعزيزات عسكرية 
إىل والي�ة كليس الحدودية تمهيدا 
للعبور إىل الداخل السوري لتعزيز 

القوات املشاركة يف العملية.
أعل�ن  الرك�ي  الجي�ش  كان 
مطل�ع األس�بوع امل�ايض إطالق 

عملي�ة للقضاء عىل »اإلرهابيني« 
إقام�ة  إىل  ته�دف  عفري�ن،  يف 
منطقة آمن�ة بعمق 30 كيلومرا 

يف شمال سورية.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن تركيا 
تعترب املسلحني األكراد يف سورية 
العم�ال  »ح�زب  ملنظم�ة  فرع�ا 
يف  تتواج�د  الت�ي  الكردس�تاني« 
تركي�ا،  رشق  بجن�وب  مناط�ق 
وتصنفها أنقرة عىل أنها منظمة 

إرهابية انفصالية.
املرص�د  أف�اد  جانب�ه،  م�ن 
الس�وري لحق�وق اإلنس�ان بأن 
اش�تباكات عنيف�ة تج�ددت بني 
القوات الركية والق�وات املوالية 
لها م�ن جان�ب، وب�ني الوحدات 
الكردية م�ن جانب آخر. وأضاف 
أن الق�وات الركي�ة تمكن�ت من 
قري�ة  ع�ىل  س�يطرتها  تثبي�ت 

شنكال بعد فشلها عدة مرات.

       بغداد / المستقبل العراقي

أفاد منتدى التواصل األوروبّي-الفلسطينّي عىل 
موقعه االلكرونّي إّنه بعد جدل ومحاوالت طويلة 
ومستمرة منذ عام ونصف العام، نجح برملانيون 
دنماركي�ون، بأغلبية 81 صوًتا مقابل 22 صوًتا، 
بدفع الربملان إىل تبّني قرار ملزم للحكومة يقيض 
ب�أْن تقدم إرش�ادات واضحة حول االس�تثمار يف 
املستوطنات اإلرسائيلية غري الرشعية، الذي شّكل 
انتصاًرا لحمل�ة املقاطعة، التي دع�ت إىل القرار. 
وأثار تمرير قانون ضد املستوطنات غري الرشعية 
حن�ق اليمني القومي املتش�دد، يف حزب الش�عب 
الدنمارك�ي، الذي عارض املرشوع ب��22 صوًتا، 
إذ إّنه يعترب الكي�ان اإلرسائييل حليًفا ديمقراطًيا 

يجب امليض يف دعمه.
وجرى تأييد هذه الخطوة، بش�كل الفت، من 
كل األح�زاب، باس�تثناء حزب الش�عب، ما يعني 
اس�تجابة لنضال طويل بوج�ه محاوالت ترشيع 

واس�ترياد بضائ�ع  أراٍض محتل�ة،  يف  اس�تثمار 
مستوطنني يستعمرون األرض الفلسطينية.

وس�حب  املقاطع�ة  حرك�ة  وأوضح�ت 
االس�تثمارات وف�رض العقوبات )ب�ي دي أس(، 
يف الدنم�ارك أّن الق�رار يحص�ن مطل�ب س�حب 
االس�تثمارات التزاماً بالق�رار 2334 الصادر عن 

األمم املتحدة باعتبارها غري رشعية.
وعىل الرغ�م من حملة العالق�ات العامة التي 
قام�ت بها س�فارة كيان الحتالل م�ع املرشعني، 
بالتع�اون م�ع منظم�ات صهيوني�ة ضاغطة يف 
اس�كندنافيا، فش�لت تماًما يف فرمل�ة القرار ضد 

املستوطنات اإلرسائيلية.
وليس بغريب غضب اليمني القومي املتش�دد، 
ال�ذي يق�ود سياس�ة التق�ارب م�ع الصهيونية 
كحليف أس�ايس، كما يصف عضو لجنة الشؤون 
الخارجية عنه سورن اسربس�ن، متزعم اللوبي. 
فه�و كان يس�عى للضغ�ط ع�ىل يم�ني الوس�ط 
الحاك�م بهدف امل�يض بذات االتج�اه الذي مىض 

إلي�ه الرئيس األمريك�ي دونالد ترام�ب لالعراف 
بالقدس عاصمة ل� »إرسائيل«. ويرى النش�طاء 
والسياس�يون املؤّيدون للقضية الفلس�طينية أّن 
الق�دس أيًضا أراٍض محتلة وال يمكن تجنب ذلك، 
ولن يستطيع أحد أْن يروج ملشاريعه التي يضغط 

ألجلها، عىل األقل يف الدنمارك.
وم�ن الجدير ذك�ره يف هذا االتج�اه أّن العمل 
املراكم، الذي تشارك فيه أطراف عدة يف الدنمارك 
والس�ويد والنرويج، مس�تمر منذ أع�وام مضت، 
وتش�ارك فيه فعالية أجنبية وفلس�طينية فاعلة 
يف ه�ذه ال�دول، وبعضه�ا يأت�ي بالتع�اون م�ع 

مفوضيات )سفارات( فلسطني.
ويرى ناشطون يف حملة املقاطعة بكوبنهاغن 
أّن أهمي�ة الخط�وة تأتي يف س�ياق فع�ل متزايد 
ض�د حكوم�ة »إرسائي�ل«. فاألم�ر مرع�ب لهم، 
إذ إن العم�ل املُكّث�ف األوروب�ّي نج�ح يف خطوات 
اعتب�ار حكومة تل أبيب حكوم�ة أبارتهايد تجب 

مقاطعتها اقتصادًيا.

ماكرون حيذر اردوغان من »غزو« سوريا
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 122 / ب / 2017 
اعالن

إىل / املدعى عليه / محمد مهدي كاظم  - 
مجهول محل اقامته حاليا .

اقام املدعي عالء ش�ون املشايخي الدعوى  
املرقمة اعاله الدع�وى املرقمة اعاله لدى 
ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيه�ا ) بتخلي�ة 
داودي   20 م   1249  /  4 املرق�م  العق�ار 
وتس�ليمه خاليا م�ن الش�واغل وتحميلك 
مح�ل  وملجهولي�ة  واملصاري�ف  الرس�وم 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البلدي انتقال�ك إىل جهة مجهولة 
ق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
 2017 /  2  /  11 ي�وم  املرافع�ة  بموع�د 
الساعة التاس�عة ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عيل محمد هاشم الناجي

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة تاج الدين 

العدد 22 / ب / 2018 
م / اعالن 

اىل املدعى عليه ) عبد الرحمن جديع ويل ( 
اق�ام املدعي ) اياد جبار رحمان ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها 
الزام�ك بتادية املبلغ ال�ذي بذمتك والبالغ 
خمسة وثمانون مليون – وملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض وحس�ب اشعار 
املخت�ار فقد قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بالن�ر يف صحيفت�ني يوميت�ني محليتني 
عن ي�وم املرافعة املصادف 8 / 2 / 2018 
الس�اعة التااس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 
يتم الس�ر باجراءات الدعوى غيابيا وفق 

القانون .
القايض 

صالح حسن الخالدي 

فقدان
فق�د وص�ل االمان�ات املرق�م 1634134 
بتاري�خ 9 / 8 / 2017 والصادر من بلدية 
الهندي�ة بأس�م / عيل ن�وري كاظم فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن
اىل الريك عيل وساك سكندر

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي لغرض 
اس�تخراج اج�ازة البناء للقطع�ه املرقمه 

2976 سبع البور ..
الريك 

صفاء هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد 127 / ب / 2017 

إىل / املدعى عليه / محمد مهدي كاظم 
م / تبليغ 

اقام املدعي عالء شون املشايخي الدعوى  املرقمة اعاله الدعوى املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا ببدالت االيجار املس�تحقة والبالغة 6500 $ س�تة االف وخمس�مائة دوالر وتحميلك 
الرس�وم واملصاريف واتع�اب املحاماة وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك يف 11 / 2 / 2018 س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا .
القايض عيل محمد هاشم الناجي

فقدان
فق�د وصل املرق�م )469826( واملؤرخ 2017/9/26 بمبل�غ ) 1800000 ( 
دين�ار والص�ادر من مديرية بلدية البرصة بأس�م ) عالء عدن�ان نوام ( فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د وصل املرق�م ) 469827( وامل�ؤرخ 2017/9/26 بمبلغ ) 1800000 ( 
دينار والصادر من مديرية بلدية البرصة بأس�م ) قاس�م ن�وام جثر ( فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل
مديرية تنفيذ السدة 

العدد 30 / خ / 2017 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�دة باضبارتها 
التنفيذي�ة املرقم�ة 30 / خ / 2017 نيابة 
ع�ن مديرية تنفي�ذ العزيزي�ة باضبارتها 
التنفيذية 401 / ت / 2016 سهام املدين 
) عب�اس مجيد عايص ( من قطعة االرض 
املرقم�ة ) 15 / م4 ذرة ( واملحج�وز لقاء 
طلب الدائن ) لفته داود س�لمان ( الباللغ 
مق�داره ) 24231000 ( اربعة وعرون 
مليون ومائتان وواحد وثالثون الف دينار 
( فع�ىل الراغ�ب بال�راء مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة خمس�ة ع�ر يوما 
تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة 10 % 
من القيمة املقدرة ع�ن وضع اليد وتكون 
املزايدة يف ه�ذه املديرية يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة عر من ظهر يوم الخامس عر 
واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 
تك�ون املزاي�دة يف اليوم الذي ي�يل العطلة 
ويك�ون تس�ديد التامين�ات بموجب صك 
مص�دق م�ن م�رصف الرافدين يف الس�دة 
حرصا وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 
املدني�ة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

الرسم والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

خليل كريم منصور 
املواصفات :

1 – موق�ع العقار ورقم�ه : يقع يف ناحية 
السدة / رقمه / 15 م 4 ام ذرة .

2 – مساحته : 4845 م .
3 – جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة ع�ىل 
الش�يوع مزروعه باش�جار النخيل عدد ) 

25 ( واشجار الحمضيات عدد ) 25 ( 
4 – حدوده واوصافه : يحدها من الشمال 
القطع�ة املرقم�ة ) 14 م ام ذرة ( وم�ن 
الجنوب الش�ارع املرابط ب�ني ) ام الذرة ( 

وباقي الجهات مقاطعة ) 14 ام ذرة ( .
5 – الشاغل : املدين بدون املشتمالت .

 )  38415000 ( التقديري�ة  القيم�ة   –  6
ثمانية وثالثون مليون واربعمائة وخمسة 

عر الف دينار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 243 

املوضوع / نر فقدان 
بناء عىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعية 
) رسل حامد حسان ( حول فقدان زوجها 
املدعو ) وسيم جميل نايل حمد الخليفاوي 
( وال�ذي يس�كن محافظة االنب�ار قضاء 
الخالدية الذي فقد بتاريخ 21 / 1 / 2014 
يف منطقة الفلوجة من قبل مجهولني ولم 

يتبني يشء منه لحد االن .
القايض

محمد مطلب عبد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/2226 

 إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس�يارة 
املرقم�ة 50681/ف دياىل خصويص 
ن�وع تويوتا ك�روان مودي�ل 1993  
اخ�ر زيتون�ي الل�ون الواقع�ة يف 
الك�وت العائ�د للمدين ص�الح جبار 
س�الم  املحجوزة لقاء طل�ب الدائن 
محمد جمع�ة عامر البالغ خمس�ة 
ماليني دينار  فع�ىل الراغب بالراء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
ع�رة اي�ام تبدءا م�ن الي�وم التايل 
للن�ر مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية عرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشري
املواصفات

ف   /50681 املرقم�ة  الس�يارة   -1
دي�اىل خصويص ن�وع تويوتا كروان 
موديل 1993 اخ�ر زيتوني اللون 
تقع يف الكوت مع�رض دبي وبحالة 

جيدة     
6- القيمة التقديريه / س�تة ماليني 

دينار 
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل 

فقدان
فقدت مني هوي�ة الطالب الصادرة 
م�ن املعهد التقني قس�م املحاس�بة 
باسم ) حيدر جارالله عفريت ( عىل 
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت مني هوي�ة االح�وال املدنية 
الص�ادرة م�ن دائرة اح�وال البرصة 
باس�م ) محم�د جبار مه�دي ( عىل 
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
ال�ركاء خول�ه حي�ال محم�د  إىل 
ونادي�ه عباس اقض�و حضوركم إىل 
بلديةالتاج�ي إلجراء إجازة بناء عىل 

العقار املرقم 7482 
الريك 

سيف مشتاق رشيد
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    بغداد/ المستقبل العراقي

دعا وزي�ر النفط جبار اللعيب�ي، الرشكات 
واالس�تثمار  املش�اركة  اىل  الربيطاني�ة 
بمش�اريع النفط والغاز املطروحة من قبل 

العراق«.
 وقال وزير النف�ط جبار عيل اللعيبي خالل 
لقاءه وزير الدولة لش�ؤون الرشق االوسط 
يف وزارة الخارجي�ة ووزارة التنمية الدولية 
الربيطاني�ة » أليس�ر ب�رت » ، ان »العراق 
يعم�ل ع�ى التع�اون املث�ايل م�ع الرشكات 
العاملي�ة العاملة يف القط�اع النفطي بهدف 
النهوض بهذه الصناعة واالس�تثمار االمثل 
لهذه الثروة الوطني�ة ، ومنها تحويل الغاز 
ال�ذي يح�رق اىل طاقة مفي�دة  ، فضال عن 

زيادة مش�اريع النه�وض بالبن�ى التحتية 
يف أنح�اء الب�الد كاف�ة ، وق�د حققنا خالل 
الفرة املنرصمة ، وعى الرغم من التحديات 
االقتصادي�ة واألمني�ة ، تقدم�ا كب�را عى 
صعيد تنفيذ املش�اريع وزي�ادة االنتاج من 

النفط والغاز« .
واض�اف ان ال�وزارة اعلنت ع�ن العديد من 
املش�اريع النفطية يف قطاعات االس�تخراج 
والتصفي�ة واس�تثمار الغاز ومد ش�بكات 
االنابي�ب ، ودعت ال�رشكات العاملية  ومنها 

الرشكات الربيطانية اىل املشاركة فيها.
يذكر ان وزير النفط يشارك يف اعمال مؤتمر 
الطاقة السنوي يف الرشق االوسط وافريقيا 
الذي ينظمه املعهد امللكي للش�ؤون الدولية 

يف لندن.

النفط تفتح الباب امام الرشكات الربيطانية لالستثامر بمشاريعها

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتجارة الحب�وب يف وزارة التجارة 
ع�ن »اس�تمرارها بتجهيز املطاحن االهلي�ة والحكومية 

بالحنطة املحلية لدعم الحصة التموينية«.
وأضاف مدير عام الرشكة املهندس هيثم جميل الخشايل 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »املالكات العاملة 
يف س�ايلو النج�ف االفق�ي ومجم�ع الخورن�ق املخزني 

بارشت بتجهي�ز املطاحن االهلي�ه والحكوميه بالحنطه 
املحليه ولحصة ش�هر كانون الثان�ي 2018 حيث بلغت 
الكميات املجهزة 8888 طن فيما بارشت املالكات الفنية 
يف محافظة الديوانية تجهيز املطاحن الحكومية واالهلية 
بمادة الحنطة املحلية ولحصة شهر كانون الثاني/2018 

حيث بلغت الكميات املجهزه 2965 طن«.
من جانب اخر اش�ار الخشايل اىل »وصول كميات جديدة 
م�ن الحنطة املحلي�ة اىل محافظة ذي ق�ار واملحولة من 

ف�رع صالح الدين حيث بارشت امل�الكات العاملة يف فرع 
ذي قار بفحص واس�تالم الكمي�ات املحولة من الحنطة 
املحلي�ة والبالغ�ة 9 ش�احنات كما قامت وح�دة املخترب 
بعمليات سحب وتحليل النماذج املختربية وفق الرشوط 
والضوابط القياس�ية ليتس�نى للوحدة الفني�ة املبارشة 
بعملي�ات التفريغ وعى املناف�ذ املخصصة لغرض تأمني 
حصة املطاحن م�ن الحبوب وفق الخلطة املعدة من قبل 

الرشكة .

   بغداد / المستقبل العراقي

وف�د  م�ع  واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  اج�رت 
جمهورية مرص العربية الذي يزور العراق جولة 
مباحث�ات م�ع وفد مرص للتوص�ل اىل اتفاقات 
رشاكة«.واف�اد بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه » اجرى مستشار وزارة الصناعة 
واملعادن لشؤون التنمية عباس نرصالله محان 
جول�ة مباحث�ات م�ع وف�د جمهوري�ة مرص 
العربية الذي يزور الع�راق حاليا حول عدد من 
امللفات والقضايا املشركة منها امكانية دخول 
الرشكات املرصية يف توافقات ورشاكات وعقود 
اس�تثمار م�ع نظراته�ا العراقي�ة يف مختل�ف 

املجاالت الصناعية كصناعة االدوية والصناعات 
الحربية ومش�اريع املدن الصناعية وبما يخدم 
مصلح�ة البلدين الش�قيقني بحض�ور عدد من 
املدراء العامني يف دوائر الوزارة ورشكاتها«.واكد 
املستش�ار خالل املباحثات الت�ي ترأس الجانب 
املرصي فيها وزير الصحة احمد عماد وعدد من 
وكالء الوزراء واملس�ؤولني يف الحكومة املرصية 
ان »الف�رص االس�تثمارية ومج�ال الرشاكة يف 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن واس�عة الس�يما يف 
مجال صناعة االدوية ع�ن طريق رشكة ادوية 
س�امراء ومجال الصناعة العسكرية اضافة اىل 
انش�اء وبناء املدن الصناعية الحديثة ، مضيفا 
بان »ل�دى رشكات الوزارة ملفات اس�تثمارية 

تتضم�ن تأهي�ل او انش�اء خط�وط ومصانع 
انتاجية ، مشددا عى ان الوزارة جادة يف عملها 
لوضع آلية ورؤية مس�تقبلية ملجاالت التعاون 
املش�رك ب�ني الجانبني«.من جانبه اس�تعرض 
وزي�ر الصحة املرصي م�دى التطور والتنوع يف 
املصان�ع وال�رشكات املرصي�ة ومنتجاتها ذات 
الجودة والرصانة العالي�ة واملواصفات العاملية 
، مش�را اىل »الف�رات واملراحل الت�ي مرت بها 
الصناعة املرصية والتط�ور الذي حصل فيها«. 
مبدي�ا اس�تعداد الحكوم�ة املرصي�ة للتع�اون 
ونق�ل الخربات والتكنلوجي�ا املتطورة يف املجال 
الصناع�ي من اجل الدخ�ول يف اتفاقات ناجحة 

تخدم البلدين.

التجارة: استمرار جتهيز املطاحن االهلية واحلكومية باحلنطة املحلية لدعم احلصة التموينية

الصناعة جتري جولة مباحثات مع وفد مرص للتوصل اىل اتفاقات رشاكة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املرك�زي العراق�ي ع�ن توقيع عقد 
تأسيس رشكة ضمان الودائع املرصفية.

وق�ال مدير املكتب اإلعالم�ي للبنك أيرس جبار يف 
بيان له تلقته »املس�تقبل العراقي«،انه »أنطالقاً 
من واجبات هذا البنك املنصوص عليها يف قانونه 
وبهدف ضمان إس�تقرار القطاع املرصيف وزيادة 
الثقة به تم توقيع عقد التأسيس لرشكة ضمان 

الودائ�ع املرصفي�ة م�ع الهيئ�ة املؤسس�ة التي 
ضمت املص�ارف الحكومية والخاص�ة بضمنها 
االجنبي�ة ومجموعها 44 مرصف�ا موزعه بواقع 
6 مص�ارف حكومي�ة 22 مرصف تج�اري و 16 

مرصف أجنبية«.
وأض�اف انه »من املتوقع ان يكون لهذه الرشكة 
دور كب�ر يف حماي�ة القط�اع امل�رصيف خاص�ة 
ودائ�ع الجمه�ور ) أف�راد ورشكات( مم�ا يعزز 
الثق�ة يف القط�اع امل�رصيف داخ�ل الع�راق ولدى 

مراس�لني املص�ارف خ�ارج العراق, وه�و االمر 
الذي سُيس�اهم يف إس�تقطاب املزيد من الودائع 
وإعادة أستخدامها يف اإلئتمان واإلستثمار خدمة 

لالقتصاد العراقي«.
وتابع ان »رأس مال الرشكة يبلغ مائة مليار دينار 
منه�ا 55 مليار دين�ار من املص�ارف الحكومية 
والخاصة حيث كانت نس�بة املصارف الحكومية 
25% واملصارف الخاصة 30% وما تبقى 45 مليار 

دينار ستتطرح لإلكتتاب العام.

   البصرة / المستقبل العراقي

أعلن وكيل مدير قس�م تطوير حق�ل مجنون النفطي يف البرصة، مهند عبد 
الزه�رة، ع�ن املبارشة بإكمال 10 آب�ار يف حقل مجن�ون وتهيئتها لإلنتاج، 

الفتا إىل وجود خطة إلكمال حفر آبار انتاجية أخرى.
وق�ال عبد الزهرة، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إنه »تمت املبارشة 
بإكم�ال 10 آب�ار نفطي�ة يف حق�ل مجن�ون النفط�ي بالب�رصة وتهيئتها 
لإلنتاج«.وأض�اف، أنه »من املؤمل ان يتم رب�ط تلك االبار بداية العام املقبل 
بغي�ة املحافظة عى الطاق�ة االنتاجي�ة الحالية للحقل من جه�ة، وتقليل 

االنخفاض بالضغوط املكمنية يف اآلبار االخرى من جهة أخرى«.
ولفت عبد الزهرة، إىل »وجود خطة تقيض بإكمال حفر آبار انتاجية أخرى 
والبال�غ عددها 30 برئاً خالل العق�د الحايل، وتحقيق الطموح يف مناقصات 

تصعيد الطاقات  االنتاجية للوصل اىل 400 الف برميل يومياً«.

وأوض�ح، أن »ع�دد االبار املنتجة يف الحق�ل تبلغ 46 برئاً، فيم�ا يبلغ العدد 
الكيل لآلبار التي تم حفرها 67 برئاً.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير التخطي�ط / وزير التجارة وكالة 
وزارة  بمق�ر  مكتب�ه  يف  الجمي�يل  س�لمان 
التخطيط مع الس�فر الركي يف العراق فاتح 
يلدز عددا من القضايا ذات االهتمام املشرك 
االس�تعدادات  مقدمته�ا  ويف  البلدي�ن  ب�ني 
الجاري�ة االن لعق�د مؤتم�ر الكوي�ت للدول 

املانحة يف الثاني عرش من شباط ».
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الجمي�يل  واك�د 
العراقي«، عى »اهمية الدور الركي يف انجاح 

مؤتمر املانحني فض�ال عن دورها يف عمليات 
اعادة االعمار، مبين�ا ان »العالقات التجارية 
واالقتصادي�ة  بني البلدين بدأت تتعاىف بعد ان 
تأث�رت بالظ�روف التي مر به�ا العراق خالل 
الثالث سنوات املاضية املتمثلة بوجود داعش 
االرهابي مما انعكس سلبا عى حجم التبادل 
التج�اري ب�ني البلدي�ن نتيج�ة تأث�ر املنافذ 

الحدودية  املشركة بالظروف االمنية ».
كما اكد »حرص الحكومة العراقية عى تأهيل 
وفت�ح و اخض�اع جمي�ع املناف�ذ الحدودية 
ال�رشكات  داعي�ا   ، االتحادي�ة  للس�لطات 

الركية إىل االس�هام يف عمليات اعادة االعمار 
والحصول عى فرص استثمارية كبرة«.

من جانبه ش�دد  الس�فر الرك�ي يف العراق 
فات�ح يلدز – بحس�ب بي�ان وزارة التخطيط 
– ع�ى ان املوقف الركي داع�م بقوة لجهود 
الحكومة العراقي�ة يف اعادة االعمار وتحقيق 

التنمية«.
 كاش�فا ع�ن ان ب�الده ستش�ارك يف مؤتمر 
الكوي�ت للدول املانح�ة وس�تعلن عن حجم 
الدعم الذي ستقدمه للعراق سواء  كان منحة 

او قرض ميرس او مساهمات استثمارية .

املركزي يوقع عقد تأسيس رشكة ضامن الودائع

نفط البرصة تعلن عن املبارشة بإكامل »10« آبار
يف حقل جمنون

التخطيط تبحث مع السفري الرتكي االستعدادات
ملؤمتر الكويت للدول املانحة

صحة الكرخ 
ترسل فريق طبي متكامل إىل طبابة 

احلشد يف صالح الدين

الرافدين يعلن
 منح سلف تصل اىل 10 ماليني دينار ملوظفي 

احتاد الغرف التجارية

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت دائرة صحة بغداد الكرخ بارس�ال فريق طبي متكامل ذو 
اختصاص�ات طبية مختلفة إىل محافظة ص�الح الدين – العوجة 
)مستش�فى االم�ام امله�دي )ع�ج(( ملس�اندة الق�وات االمنية و 
الحش�د الشعبي حيث تواصل دائرة صحة بغداد / الكرخ إرسالها 
املس�اندات الطبية من فرق طبية و سيارات إلسعاف و من كافة 
مؤسساتها الصحية و ذلك ملس�اندة و مشاركة القوات األمنية و 
العسكرية و قوات الحشد الشعبي املقدس ملعالجة جرحى الحشد 
الش�عبي و القوات االمني�ة فضال عن تقديم الع�الج اىل النازحني 
و املواطن�ني«. وأوضح ذل�ك مدير عام دائرة صح�ة بغداد الكرخ 
جاس�ب لطيف الحجامي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«،انه » 
قمنا بارس�ال فريق طبي متكامل و بكافة االختصاصات الطبية 
اىل محافظ�ة صالح الدين لتقديم االس�ناد الطب�ي لقواتنا االمنية 
و الحش�د الش�عبي و اجراء الفحوص�ات و العملي�ات الجراحية 
للجرح�ى و املصابني باإلضافة اىل تقدي�م العالج الهايل املحافظة 
و النازحني«.و بني الحجامي ان »الدائرة مس�تمرة بارسال الفرق 
الطبية ملس�اندة القوات االمنية و س�بق ان قامت الدائرة بارسال 
فرق طبية و صحية متكاملة من اختصاصات طبية و تمريضية 
فض�ال عن أطباء تخدير و أش�عة و س�يارات إس�عاف إىل طبابة 
الحش�د الش�عبي للعم�ل يف املستش�فيات امليدانية للمس�اندة و 
املش�اركة يف عمليات التحرير و ملساندة القوات املسلحة و الحشد 
الشعبي املقدس يف معركته ضد اإلرهاب مؤكدا يف الوقت ذاته عى 
أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية و الصحية و العالجية لهم.

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مرصف الرافدي�ن قبول كفالة موظف�ي اتحاد الغرف 
التجارية عند منحهم س�لفة 5 ماليني دينار وملدة 3 سنوات 

.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان ان�ه ” تقرر قبول 
كفال�ة موظف�ي االتحاد كفال�ة ثالثية عند منحهم س�لفة 
5 مالي�ني دين�ار ومل�دة 3 س�نوات وبضمانة اتح�اد الغرف 

التجارية “.
واش�ار البي�ان اىل ” قبول كفال�ة موظف مدن�ي من دوائر 
الدول�ة املدنية وعى املالك الدائم عن�د منح موظفي االتحاد 
س�لفة 10 مالي�ني دينار ومل�دة 5 س�نوات وبضمانة اتحاد 

الغرف التجارية”.
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وزارة الزراعة 
دائرة البيطرة

اعالن
اس�تنادا اىل الفص�ل الخامس  / امل�ادة 15 من قان�ون الصحة 

الحيوانية رقم 32 لسنة 2013
تعل�ن دائ�رة البيطرة احدى تش�كيالت وزارة الزراعة عن وجود 
اصابات ملرض انفلونزا الطيور )H5N8( يف كل من محافظة دياىل 
وبابل وكما م�ؤرش يف الجدول ادناه واعتباره�ا مناطق موبؤة 
وتحت الحجر الصحي البيط�ري وتقييد حركة انتقال الدواجن 
م�ن املحافظ�ات املصاب�ة اىل باق�ي املحافظات والتش�ديد عىل 
تنفيذها واإليعاز اىل الس�يطرات االمنية بتنفيذ كافة التعليمات 
الخاصة بحركة الدواجن اال بش�هادة صحية رسمية صادر من 
دائ�رة البيطرة تؤكد خلوها من امل�رض حرصا عىل عدم انتقال 

املرض اىل محافظات اخرى.

اعالن
تعل�ن نقاب�ة املعلمني ف�رع املثنى ع�ن اجراء مزاي�دة علني�ة لبناء مقر 
نقاب�ة املعلمني قطاع الخرض فعىل املقاولني الراغبني بالبناء الحضور اىل 
املزاي�دة العلنية التي تقام يف مقر بناي�ة املعلمني فرع املثنى يوم االربعاء 
املصادف 2018/2/7 الس�اعة الع�ارشة صباحا عىل ان يقدم كل مقاول 
ص�ك مص�دق بمبلغ قدره خمس مالي�ني دينار مع امان�ات قدرها 100 
الف دينار غري قابلة للرد وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة العلنية اجور 

الداللية واالعالن 
نقابة املعلمني 
فرع املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد / 1540/ب/2017

التاريخ 2018/1/25
اعالن

اىل / املدعى عليه / حيدر عبد الرضا رسول 
اق�ام املدعي )امني بغداد اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها الحكم 
بابطال قيد العقار املرقم 2891/1م23 أركية وفاضل وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس  البلدي عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 2018/2/7 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون

اعالن
ادناه االنذار املسري من قبل دائرتنا بواسطة دائرة لك

اتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم بالعدد 1833 يف 2018/1/18 واملوجه 
اىل الس�يد )ثائر ابراهيم محمد( مس�تأجر بناية التحرير )املطعم الرتكي( 

بموجب الوكالة املرقمة 824 يف 2018/1/17 
العنوان : بغداد حي الترشيع عمارة /31 ط/2ش/4

وملجهولية محل االقامة تقرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة انذار

س�بق وان احي�ل بعهدتك بناي�ه املطعم الرتك�ي بموجب االحال�ة املرقمة 
)2008/92(  للف�رتة م�ن )2008/6/3( ولغاي�ة )2038/6/2( وبب�دل  
ايجار س�نوي قدره )140,000,000( مائة واربعون مليون دينار لغرض 
اع�ادة تأهيل وتطوير واس�تغالل البناي�ة الغراض التجارية والس�ياحية 
املسموح بها )تجاري او مكاتب( فندق سياحي ومكاتب ومطاعم مكونه 
م�ن )14( طابق وبمس�احة )3060( م2 وبضمنها ث�الث طوابق مواقف 

للسيارات واالرايض مع الرسداب والطابق االخري مطعم
ونظ�را لعدم التزام�ك ببن�ود االحالة اعاله وع�دم قيامك بتأهي�ل البنايه 

واستغاللها وفقا للغرض املعد له ودون عذر قانوني
ل�ذا ننذركم ب�رضورة االلتزام ببن�ود االحالة والعقد وخ�الل مدة اقصاها 
)14( ايام من تاريخ تبلغكم باالنذار اعاله وبخالفه سنتخذ بحقكم كافة 
االجراءات القانونية ومن ضمنها اقامة دعوى فس�خ العقد مع التعويض 

استنادا للمادة )177( مدني
املنذر / امني بغداد /اضافة وظيفته
وكيله املحامي /احمد مظهر بادي
بموجب الوكاله املرقمة ق/824/8
يف 2018/1/17

والصادرة من امانة بغداد 
H25216 واملعرف بهوية امانه بغداد املرقمة
بغداد  /ساحة الخالني

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

اعالن
العدد 500 / ش / 2018  

التاريخ 31 / 1 / 2018 
اىل املدعى عليه / طالب حسني مخيط

اقامت جنان عبد الكري�م جلوب الدعوى املرقمة اعاله تطالبك فيها 
تأيي�د حضانة للطفل حس�ن وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ قرر تبليغ�ك اعالناً يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 7 / 2 / 2018 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / فارس شبيب الزم

اسم المربيالقريةالمحافظة
احمد محجوبجديدة الشطديالى
احمد باسل عليجديدة الشطديالى
خليل عبطان حسينهبهبديالى
سامي هادي حميدالحديدديالى
شركة الزاب/ ابراهيم خليلدور الزراعةديالى
ابراهيم عبيد علياالسودديالى
فاروق سميراالسودديالى
نهلة جبار خضيراالسودديالى
شركة الفيحاءابي غرقبابل
حسين عليالراشدية/بدعة الشمال35بغداد
محمد باقرالتاجي/حمامياتبغداد
سمير حسين عليالتاجي / المزرفة وحصيوهبغداد

العدد العمومي 3040
السجل 16

التاريخ 2018/1/29

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
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»النبيذة« أنثروبولوجيا روائية ترثي 
أوطانًا تقتل أبناءها

          شريف الشافعى 

اس�تطاعت الكاتب�ة العراقي�ة إنع�ام كجه ج�ي أن تلفت 
االنتب�اه بأعماله�ا األوىل “س�واقي القل�وب” و”الحفيدة 
األمريكي�ة” و”طّش�اري” الت�ي قدمت من خالله�ا نماذج 
لواقع العراق املؤلم بعد االحتالل، ثّم ما أَصاب ش�خصياته 
ِمن انقس�ام ح�اد، َدَفَع بها للهروب إىل الّش�تات أو اخرتاع 
املقابر اإللكرتونية، وه�و املرشوع الذي تواصله يف روايتها 

الجديدة “النبيذة”. 
ممدوح فرّاج الّنابي  

يف الرواي�ة الجدي�دة “النبيذة” تضعن�ا الروائية إنعام كجه 
جي يف خضم عالم أوسع للتشظي؛ فالشخصيات جميعها 
تكت�وي بن�ار الفق�د والخس�ارة. فتج�رت الكاتبة مأس�اة 
ش�خصياتها يف رسد موج�ع، وقبلها تجرت مأس�اة أوطان 

مسلوبة بفعل آخرين.
ثيمات تكرارية

ة ثيماٍت ُتمرِّرها  ال يخف�ى عىل قارئ إنعام كجه جي أن ثمَّ
يف كلِّ عم�ل، دون أن يش�عر املتلقي بتكراره�ا، حيث تأتي 
هذه الثيمات عرب تنويعات مختلفة تؤّكد حالة الوجع التي 
تش�عر بها ش�خصياتها، فدوما املكان يأخذ س�مة الطارد 
ولي�س األليف كما هو عند باش�الر. ومن ث�ّم تضطر هذه 
الش�خصيات املهزومة واملكلومة إىل الوطن البديل / املنفى 

االضطراري.
والوط�ن الط�ارد هنا ُتقدِّم ل�ه تمثيالت ُمتع�دِّدة، تبدأ من 
الع�راق الجري�ح واملت�رشذم، إم�ا بس�بب الح�روب الت�ي 
اع�ات األيديولوجية،  أنهكته وإما بس�بب الطائفية والصِّ
وإما بس�قوطه نهبا لالحتالل، مرورا بفلس�طني الجريحة 
واملغتصب�ة بفعل االحتالل، وصوال إىل إي�ران الواقعة تحت 
س�طوة أيديولوجي�ة دينّية، مارس�ت هي األخ�رى قهرها 
وتنكيله�ا ل�كل مخال�ف لها. وباملث�ل تتكّرر داخ�ل أعمال 
أنع�ام كجه جي ص�ورة املرأة املنقس�مة الهوية كما كانت 
زين�ة بطل�ة “الحفيدة األمريكي�ة” والطبيب�ة وردية بطلة 
“طّشاري” التي كانت تعمل يف قرى وأرياف العراق قبل أن 
يحلَّ عليها التهجري، فتذهب إىل فرنسا يف انتظار الهجرة إىل 

كندا عند ابنتها.
تتكّرُر هذه الثيم�ة يف روايتها الجديدة؛ حيث لدينا بطلتان 
منقس�متا الهوية، األوىل هي البطلة الرئيس�ية الصحافية 
ت�اج امللوك صاحب�ة الثمانني عاما عراقي�ة وإن كانت ذات 
أصول إيرانية، وعاشقة ملنصور البادي الفلسطيني إال أنها 
متزوجة من الفرن�ي الذي أوقعها كجاسوس�ة، والثانية 
َدي�ان املاّلح عازفة الكمان الّش�ابة التي هي يف نصف عمر 
تاج امللوك، والتي غادرت العراق بعد خسارتنينْ األوىل تمثلت 
يف خس�ارة حبيبها يوس�ف والوط�ن مع�ا. والثانية كانت 
ح�ارضة يف العاهة التي الزمتها وكان س�ببها األس�تاذ أو 
الدكتاتوري�ة التي تحيل إىل عص بأكمله، وليس ش�خصا. 
لم تخل هذه الش�خصيات من أمراض االغرتاب والبعد عن 
األوط�ان. فثّمة ش�عور بوجع الغرب�ة كان ينتابها حتى يف 
لحظ�ة الفرح أو املكاس�ب، فالش�خصيات ُتعاني وتحمل 
أقداره�ا، وجميعه�ا أش�به بس�يزيف يحمل�ون صخ�رة 

أوجاعه�م دون أن�ني أو اج�رتار للمأس�اة إال أن الوجع قد 
يك�ون طاغي�ا فين�رب دون رغبة ع�رب جمل�ة أو عبارة 

تكشف عن حالة من الوجع املميت.
الرواية تميل يف الكثري من جوانبها إىل تسجيل واقع التاريخ 

يف حقب مختلفة عاشها العراق والبالد العربية
فتاج�ي التي ول�دت ونش�أت يف الكاظمية بالع�راق كانت 
يف ش�بابها “فرس�ة جامح�ة صّهال�ة تحرن ويس�تعيص 
ترويضه�ا” تعتصه�ا آالم ع�دة، ال تبدأ بفق�دان األوطان 
)إيران، العراق( أو خيبات الحّب وخس�ارة األحبة )منصور 
البادي(، وصوال إىل االغرتاب؛ لذا حملت تاجي أسماء كثرية 
“رقصت بها ثم خلعتها“. وقد ارتبطت بعالقات مهّمة مع 
ش�خصيات نافذة بسبب عملها الصحايف، حتى استطاعت 
“الرح�اب”  الخاص�ة مجل�ة  له�ا صحيفته�ا  تك�ون  أن 

البغدادية.
عاش�ت “ثالثة أعمار يف عمر واح�د، فهي امرأة ذات ماض 
طويل، وعىل عالته هو وس�ام رشفها” كما يقول الس�ارد 
عنه�ا، وإن كان�ت “م�ا ع�ادت تتوّق�ع املزيد م�ن األقدار 
ح الت�ي تغلبت عىل غربة  واملُصادف�ات”. وباملث�ل دّيان املالَّ
اللغة الفرنسية إال أّن غربة الوطن قهرتها وجعلتها طريدة 
�ُعُر بأمان يف الوط�ن وال بأمان يف الحب. كانت وديان  ال َتشنْ
بمثاب�ة املفت�اح الذي أغلق�ت به ت�اج امللوك ب�اب املايض 
ونس�يت يف أّي درج وضعته. فج�اءت وديان لتفتح خزائن 

املايض.
صناديق الذكريات

ادرة عن دار الجديد  الش�خصيات األساسية يف الرواية، الصَّ
بلبن�ان، ه�ي تاج امللوك ودّي�ان ومنصور الب�ادي، ومن ثم 
يتن�اوب ال�رد عىل هذه الش�خصيات وم�ا دار بينها من 
عالقات وتقاطعات، لكن يدير هذه الش�بكة راويان؛ األول 
هو الراوي العلي�م الذي يرد عن قرب وهو ملتصق بهذه 
الش�خصيات. وقد منحته املؤلفة صفات كثرية من أهمها 
أن معرفته أوس�ع، ومن ثم الحق الش�خصيات يف تنقالتها 
وتابع أزماتها، بل كاد صوته يتطابق مع صوت شخصياته 
وهو يصف املعاناة التي عانتها الشخصيات الثالث. والثاني 

ه�و راوي أن�ا، رسه أق�رب إىل ال�رد امل�ذوت حيث ترد 
الش�خصيات باألنا البعض من الحكايات التي ال يستطيع 
وع�ي الس�ارد الغائ�ب/ اله�و )العلي�م( أننْ ُيدنِْرَكها بحكم 
طبيعة الضمري واختصاصاته. الراوي األنا كان أشبه بحيلة 
ثاني�ة لفتح صنادي�ق الذكريات ملايض الذي “رمى نفس�ه 
يف املقع�د املقاب�ل”. فترد تاجي به ع�ن حياتها يف املايض 
العمي�ق؛ منذ حكاي�ة أبيها اإليراني الذي خ�ر كل أمواله 
وطلق زوجته، ث�م مات معدما. وعن زوج أمها عبدالحميد 
الذي أُغرم بصوت أمها وهي تقرأ القرآن، وعالقتها املتوترة 
ب�ه وأثرها حت�ى وصفت ب�أن “تاجي قهرته�ا غرامياتها 
والرج�ال الذي�ن رفعوا له�ا قباعته�م إعجاب�ا”. ورحلتها 
الحياتي�ة يف عال�م الصحافة وعالقاتها بالسياس�يني، وما 
نتج عنه�ا من أزمات بس�بب تغريات مزاج السياس�ية ثم 
انخراطه�ا يف الحرك�ة الثورية. وقد قاده�ا كل هذا لرحلة 
من املط�اردات واملنايف واالغرتاب يف أصقاع األرض، وعندما 
شعرت بالوحدة، تزوجت يف فرنسا من ضابط استخبارات 
فرني اسمه سرييل شامبيون، لكن هذا الضابط استغلها 
وبالفع�ل تّم تجنيدها الغتي�ال الرئيس الجزائري األس�بق 
أحم�د بن بلة يف القاهرة. وعندما وصل إىل املكان، انصفت 
مثلما جاءت “عابرة بس�ؤال عابر”. ال يغفل الس�ارد وهو 
يتتبع س�رية تاجي، الس�ياق الس�يايس واالجتماعي الذي 
دارت في�ه أح�داث الرواي�ة، فيق�دم لن�ا صورة ع�ن واقع 
العراق يف تلك الحقبة بل والب�الد العربية، وحركات التحّرر 
بها التي نش�طت أعقاب موجات االنعتاق من امللكية. كان 
له�ذه الفرتة الدور الكب�ري يف أن تتحول تاج�ي التي كانت 
“ملكي�ة أكثر من امللك” إىل معارضة؛ فانخرطت يف صفوف 
املتظاهري�ن، َوُحمل�ت ع�ىل األعن�اق، كم�ا أنها س�ّخرت 
الجري�دة التي تكتب فيها لنرش صور املتظاهرين ما آل بها 
إىل اله�روب إىل إيران بعدما س�اءت عالقتها بنوري باش�ا. 
وإىل جان�ب هذا تق�ّدم الكاتب�ة صورة للمجتم�ع العراقي 
يف ثالثين�ات القرن املايض. وهي ص�ورة باذخة يف جمالها 
وداللته�ا. وكأّن الكاتبة ترثي ملا حّل عىل هذه املدينة األبّية 
من تش�وهات وخس�ف لتاريخه�ا ومكوِّنه�ا الثقايف بفعل 
الدواعش والطائفية وقبلها الحروب. تميل الرواية يف الكثري 
م�ن جوانبها إىل تس�جيل واقع التاري�خ يف ُحقب مختلفة، 
حيث تعتمد الس�اردة إىل الحقائق والشخصيات التاريخية 
والثقافية الفاعلة التي كان لها إس�هام كبري، باإلضافة إىل 
االستش�هاد باملدونة التاريخية يف تس�جيل الوقائع املهّمة 
واألح�داث الت�ي ه�ي مفصل مه�ّم م�ن تاريخ الع�راق يف 
د يتناص مع  إش�ادة تامة بما حدث يف املايض. كما أنَّ الرَّ
املدونة الثقافية حيث ترتّدد أش�عار قديمة وأمثال ش�عبية 
ومق�والت تراثية، باإلضافة إىل مق�االت صحافية وتقارير 
إخبارية، وه�و ما يدخل بالّرد إىل رحابة معرفية تتجاوز 
حدوده الضيقة، تأكيدا للمس�تجدات التي لحقت بالرواية 
يف عص ما بعد الحداث�ة وقريناتها، فقد تجاوزت الحكاية 
الكالس�يكية إىل آفاق جديدة، فغدت الرواية أش�بة بدراسة 
أنثروبولوجية للمجتمع والثقافة. بقي أن أش�ري إىل أن هذا 
االط�راد التك�راري كان بمثابة احتماء باللغة خش�ية من 

ضياع الُهوية بعدما ضاعت البالد.
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اعالن رقم االخطار
2012/382

م�ن /محكم�ة قوى االم�ن الداخ�ي املنطقة 
الخامسة بالبصة

اىل / املتهم الغائب الرشطي حلو مجيد سعيد 
املنس�وب اىل رشطة البصة      ملا كنت متهما 
وفق املادة /5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
لغياب�ك ع�ن مقر عمل�ك من تاري�خ 8/31/ 
2010 ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك 
مجه�ول اقت�ى  تبليغ�ك بهذا االع�الن عىل 
ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخي 
املنطقة الخامسة بالبصة خالل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاريخ تعلي�ق هذا االع�الن يف محل 
اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ني العمومي�ني بالق�اء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69/اوال  وثانيا  وثالثا ورابعا 
من قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة  ق�وى االم�ن 

الداخي االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املدان الغائ�ب : العريف احمد كاظم 

حسني مكي
3 � رقم الدعوى : 2017/1222

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/10/7
5 � تاريخ الحكم : 2017/12/19 

6 � امل�ادة القانوني�ة )5( م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل

7 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكمة قوى 
االم�ن الداخ�ي االوىل املنطقة الخامس�ة عىل 
امل�دان الغائ�ب )العريف احمد كاظم حس�ني 
مكي( بالحبس  الشديد ملدة )خمس سنوات( 
وف�ق اح�كام املادة )5( م�ن )ق � ع � د( رقم 
)14( لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد )61/

اوال( و )69/اوال( م�ن )ق  � أ � د( رقم )17( 
لس�نة 2008 لغيابه من تاريخ 2015/10/7 

ولحد االن
 8  � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخي 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة )38/ثاني�ا( من )ق 
� ع � د( رق�م )14( لس�نة 2008 املع�دل بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 
)89/اوال( م�ن )ق � أ � د( رق�م )17( لس�نة 

2008
9 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن 
مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة )69/

ثانيا وثالثا( من )ق � ع � د( رقم )17( لس�نة 
2008

10 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة 
استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من )ق � أ � 

د( رقم )17( لسنة 2008
11 � تحديد اتعاب  محاماة للمحامي املنتدب 
)حس�ني عبد االمري جابر( البالغة )25,000( 
خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي تصف له 
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية
االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  حكم�ا   �  12
استنادا الحكام املادة )60/سادسا(  من )ق � 
أ � د( رقم )17( لس�نة 2008 قابال لالعرتاض 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )71/اوال وثانيا( من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2017/12/19
اللواء الحقوقي

رئيس املحكمة   

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البصة االتحادية

محكمة البداءة املختصة بنظر 
الدعاوى التجارية يف البصة

العدد / 4/كشف/2018
التاريخ 2018/1/31

اعالن
اىل / املطلوب الكش�ف املس�تعجل ضده /عالء احمد 

الحاج
اقام طالب الكش�ف املس�تعجل رشكة يس ام اي يس 
جي ام الفرنس�ية ويمثلها مدير ف�رع العراق جورج 
انط�ون الحتي / اضاف�ة لوظيفته ضدك يطلب فيها 
اج�راء الكش�ف ع�ىل الحس�ابات العائ�ده للرشكة 
بصحبة خبري مختص من اجل تثبيت التالعب اعتبارا 
من تاريخ 2017/9/1 ولغاية 2017/11/15 ولبيان 
االرضار الت�ي قد اصابت الرشكة م�ن جراء عمليات 
التالعب يف القيود املحاس�بية وتحميلك كافة الرسوم 
واملصاري�ف القضائي�ة واتعاب املحام�اة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قررت هذه 
املحكمة بتبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة ي�وم 2018/2/12 او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض محمد قاسم عبود

محكمة بداءة البصة
العدد / 2267/ب/2017

التاريخ 2018/1/28
اعالن

املدعي/ فارس طالب سالم
املدع�ى عليه�ا / خنس�اء يحي�ى جعي�ب حس�ب 
قيمومته�ا ع�ىل اوالده�ا القارصين كل م�ن زهراء 

وايات اوالد صبيح قدوري 
الش�خص الثالث / مدي�ر عام رعاي�ة القارصين  /

اضافة لوظيفته 
تسلس�ل  العق�ار  الب�صة  ب�داءة  محكم�ة  تبي�ع 
169/255 الرب�اط الصغري ومس�احته 336م2 وهو 
عبارة عن دار سكن تقع يف منطقة سكنية يف منطقة 
الطويس�ة عىل ش�ارع فرعي مبلط وانه متكون من 
جزئني الج�زء االول عبارة عن دار س�كن مؤلفة من 
اس�تقبال وه�ول م�ع طع�ام وغرفة من�ام ومطبخ 
وحم�ام وطارمة م�ن مدخل ال�دار ودرج ي�ودي اىل 
س�طح الدار م�ع وجود بيتون�ه البناء م�ن الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت االرضية من ال�كايش القديم 
واالس�منت اما الج�زء الثاني مؤلف م�ن غرفة منام 
وهول وموزع البناء من الطابوق وانها بدون س�قف 
وان البناء مهدم قديم فمن له رغبة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكم�ة مع دفع التأمين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة البالغ�ة ثالثمائة وثمانون 
مليون دينار وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
من ظه�ر الي�وم الثالثون لي�وم التايل لن�رش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض علوان بربوت البزوني 

اعالن
رقم االخطار
2015/239

من /محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامس�ة 
بالبصة

اىل / املته�م اله�ارب الرشط�ي احمد محم�د مزبان 
املنسوب  اىل رشطة محافظة البصة   ملا كنت متهما 
وفق املادة /5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك 
ع�ن مقر عملك من تاري�خ 11/8/ 2013 ولحد االن 
وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتى  تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تح�رض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخي املنطقة الخامسة بالبصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ تعلي�ق هذا االع�الن يف محل اقامتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني 
بالقاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا للمادة 
69/اوال  وثاني�ا  وثالث�ا ورابع�ا م�ن قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�ي رقم 17 

لسنة 2008
رئيس املحكمة

اعالن
يعل�ن اتح�اد نقاب�ات العمال يف 
املثنى ع�ن اجراء مزاي�دة علنية 
لتاجري محالته املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه فع�ىل من يجد يف نفس�ه 
املزاي�دة  يف  باالش�رتاك  الرغب�ة 
الحضور اىل بناية االتحاد الكائنة 
يف منطقة الخشابة / قرب دائرة 
السجناء السياسيني مستصحبا 
معه معه التامينات البالغة %20 
من القيمة التقديرية لاليجار مع 
املستمس�كات الرسمية علما ان 
موعد املزايدة يوم االحد املصادف 
2018/2/11 الس�اعة العارشة 

صباحا
مح�الت ع�دد )29( ق�رب بناية 

االتحاد
محالت ع�دد )4( مقاب�ل دائرة 

زراعة املثنى
يف  الس�يارات  لوق�وف  س�احة 

قضاء الخرض

وزارة العدل
دائرة كاتب عدل يف الرميثة

اعالن تسجيل /معمل نبع الرياض للمياه الصحية
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل )اوزير عيدان 

حاتم وحسن عاشور غايل( 
وامل�ؤرخ يف 2018/1/31 املتضمن طلب التس�جيل )مكائن( 
العائد له واملنصوبة حالي�ا يف الرميثة ومن له عالقة مراجعة 
الط�رق القانوني�ة ألثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة  
بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمسة عرش يوما من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر لحني حس�م 
الدع�وى واالعرتاض ملدة س�بعة ايام ل�دى  املحكمة املختصة 
وبعكس�ه س�يتم تس�جيل املكائ�ن وادواته�ا باس�م طال�ب 
التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم )33( لسنة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف :

1 � منظوم�ة )R.O ( التحلية املياه س�عة 6م3/ س�اعة مع 
ملحقاتها خط التاجي متكامل صنع تركي عدد )1(

2 � مولده  بركيز )KVA 100( صنع امريكي عدد )1(
3 � كمربير تربيد مع سكرو تربيد صنع تركي )1(

4 � ماكنة متكاملة مع قالب 200 مل مع الخلية الضوئية مع 
النوزالت م�ع 10 محوالت للمياه مع نظ�ام الحماية )لالمن 

الفضالت( صنع تركي عدد )1(
كاتب عدل الرميثة

كامل وايل عبد الحسني الزامي
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديري�ة رشط�ة محافظة النج�ف االرشف 
واملنشات 

مديرية الجنائية و الحركات 
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : خ/3486
التاريخ : 2018/1/22

اىل / وزارة الداخلية � وكالة الوزارة لشؤون 
الرشطة

فقدان هويات اقامة
اعلمنا قس�م رشطة قضاء النجف الجنوبي 
 2017/12/26 يف   25644 املرق�م  بكتاب�ه 
بانه احال الس�يد ق�ايض التحقيق اىل مركز 
رشط�ة الغري طلب املخرب )مظهر حس�ن 
محم�د عيل( تول�د 1988 ش�غله رجل دين 
يس�كن النج�ف / منطقة الش�وافع دونت 
اقوال�ه واف�اد فق�د من�ه هوي�ة االقامة له 
ولزوجته )ارش�اد بيكم ج�ام( واوالده كل 
م�ن )ليىل بتول مظهر وطيب�ة بتول مظهر 
وحس�ن جواد مظه�ر( يف املدين�ة القديمة 
قضاء وق�در ورغم البحث عنه�ا لم يجدها 
ويطل�ب االخبار وتعمي�م االوصاف صدقت 
اقواله�ا قضائيا وقرر الس�يد القايض وقرر 
تعميم االوصاف واشعار جهات ذات العالقة 
ولوقوع الحادث قضاء وق�در غلق الدعوى 
130/ج  امل�ادة  ألح�كام  اس�تنادا  مؤقت�ا 
االصولية للتفضل باالطالع وطيا نسخة من 

قرار القايض 
العميد الحقوقي

ماجد حاكم كاظم عيل
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  رشط�ة  قائ�د 

واملنشات /وكالة
  

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 7315/ش2017/1

التاريخ 2018/1/30
اعالن

اىل / املدعى عليه /اسامه فالح حسن
اقامت املدعيه )ابتهال محمد كزار( الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  7315/ش2017/1  بالع�دد 
املحكمة وموضوعها حضانة الطفله )االء( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي امليالد/ 
النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بخصوص 
الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن  وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2018/2/5 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

عامر حسن حمزة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد  100 / 2017 
التاريخ 31 / 1 / 2018  

ورقة تكليف باحلضور 
اىل / نعيمه جبار صيوان / الكاظمية محلة 423 زقاق 61 دار 4 
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة الكاظمية بالعدد 1717 يف 31 
/ 1 / 2018 وتأييد املجلس املحيل لحي الزهراء انك مجهول محل 
االقامة لذا تقرر تبليغ املوما اليها املذكورة هويتها اعاله بالحضور 
اىل ه�ذه املديرية خالل س�بعة ايام من اليوم الت�ايل للتبليغ وذلك 
لغ�رض االط�الع عىل قرار املنفذ العدل امل�ؤرخ يف 29 / 1 / 2018 

الخاص برفع كافة الحجوزات الواقعة يف االضبارة اعاله
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد  100 / 2017 
التاريخ 31 / 1 / 2018  

ورقة تكليف باحلضور 
اىل / نجمه كاظم هادي / الكاظمية محلة 423 زقاق 47 دار 10 
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة الكاظمية بالعدد 1716 يف 31 
/ 1 / 2018 وتأييد املجلس املحيل لحي الزهراء انك مجهول محل 
االقامة لذا تقرر تبليغ املوما اليها املذكورة هويتها اعاله بالحضور 
اىل ه�ذه املديرية خالل س�بعة ايام من اليوم الت�ايل للتبليغ وذلك 
لغ�رض االط�الع عىل قرار املنفذ العدل امل�ؤرخ يف 29 / 1 / 2018 

الخاص برفع كافة الحجوزات الواقعة يف االضبارة اعاله

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 445/ش/2018

التاريخ 2018/1/31
اعالن

اىل / املفقود )هادي كاظم بطي( 
اقام�ت زوجتك املدعية )س�هام نغيمش مري(  الدعوى املرقم�ة 445/ش/2018 طلبت فيها الحكم 
بتأيي�د وفاتك وذلك ملرور مدة تزيد عىل اربع س�نوات عىل فقدان�ك وعدم التحقق من حياتك او مماتك 
وكون�ك مجهول املص�ر منذ فقدانك بتاريخ 2005/8/19 ولحد االن لذا اقتىض حضورك او من ينوب 
عنك او من تتوفر لديه معلومات عنك اىل هذه املحكمة يف يوم املرافعة املصادف 2018/2/8 وبعسكه 

ستجري املحكمة اجراءاتها يف الدعوى وفق القانون
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد : 113/ش /2018

التاريخ 2018/1/31
اىل / املدعى عليه )صالح خضرعباس( 

اقام�ت املدعي�ة فاطمة فاضل ذي�اب امام هذه 
املحكمة الدعوى املرقمة 113/ش/2018 والتي 
تطلب فيها الحكم بتايي�د حضانة ولدها )مهند 
صالح خض�ر( تول�د 2014/11/17 وتحميلك 
كاف�ة الرس�وم واملصاري�ف وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وكتاب 
مركز رشطة سنسل بالعدد 483 يف 2018/1/28 
واشعار مختار قرية اسيود واملصدق من املجلس 
املحيل لقض�اء املقدادية ق�ررت املحكمة تبليغك 
نرشا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بالحضور 
يف موع�د املرافعة املوافق 2018/2/13 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

تحسن حسن فرع العقابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد : 32

التاريخ 2018/1/22
اعالن

قدم�ت الس�يدة ياس�من منع�م خلي�ل طلبا اىل 
هذه املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما عىل زوجها 
املفق�ود مزه�ر مظه�ر حم�د املفق�ود بتاري�خ 
التحقيقي�ة  االوراق  وحس�ب   2014/6/20
الص�ادرة من مركز رشطة )سنس�ل( فمن لديه 
االعرتاض او معلومات عن فقدانه الحضور امام 
هذه املحكمة خالل س�بعة ايام م�ن اليوم التايل 
للنرش لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه س�وق 

تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض

تحسن حسن فرع العقابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بلدروز
العدد : 20/ ب/2018
التاريخ 2018/1/31

اعالن
اىل املدعى عليهما � رعد صالح قدور ورائد صالح 

قدور � مجهويل محل االقامة
بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة 20/ب/2018 
والتي اقامها املدعيان )باسم قدور جميل وحازم 
ق�دور جميل( امام محكمتنا والتي يطلبان فيها 
ازالة ش�يوع الدار املش�يدة عىل القطعة املرقمة 
2610/1 مقاطعة 14 امام منصور بيعا وتوزيع 
ص�ايف الثمن ع�ىل ال�رشكاء كال حس�ب حصته 
وقد ح�ددت املحكمة يوم 2018/2/8 الس�اعة 
التاسعة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا تق�رر تبليغكم�ا باملوعد اعاله 
بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن وعند عدم 
حضوركما امام محكمة بداءة بلدروز او ارسال 
م�ن ينوب عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكما غيابيا ووفقا للقانون
القايض

حاتم ابراهيم يوسف

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2017/882

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة  ق�وى االمن 

الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املدان الغائب : الرشطي فراس عيل 

راهي تريجي
3 � رقم الدعوى : 2017/882

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/7/22
5 � تاريخ الحكم : 2017/10/8 

6 � امل�ادة القانونية )5( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل

7 � خالص�ة الحك�م : حكمت محكمة قوى 
االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة عىل 
امل�دان الغائب ) الرشطي ف�راس عيل راهي 
تريجي( بعدم ش�مول املتهم اعاله بقانون 
العفو رقم 27 لسنة 2016 كونه الزال ماكثا 

بالغياب لحد االن
8  �الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 من )ق � ع ��د( رقم )14( 
لسنة 2008 وبداللة املادة )2/2( من قانون 
العقوبات العام رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
كونه ) القانون االصلح للمتهم( لغيابه من 

تاريخ 2015/7/22 ولحد االن
9 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن 
الداخيل استنادا الحكام املادة استنادا للمادة 
42/اوال م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 
وبع�د اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعية 
بداللة امل�ادة )89/اوال( م�ن ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008
10  � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية 
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة )69/

ثاني�ا وثالث�ا( م�ن )ق � ع � د( رق�م )17( 
لسنة 2008

11 � حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة 
استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من )ق � 

أ � د( رقم )17( لسنة 2008
12 � حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء 
اس�تنادا الحكام املادة )60/سادس�ا(  من 
)ق � أ � د( رق�م )17( لس�نة 2008 قاب�ال 
لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة )71/اوال 
وثاني�ا( من نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2017/10/8
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

/بصفته�ا  الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة 
االصلية   

العدد : 110/س /2016
التاريخ 2018/1/29

اعالن
تبليغ املستأنف عليه /سالم بدر عباس

اس�تأنف املدعون )خالد وزي�اد ووداد اوالد 
وديع ميخ�ا جبوري( ق�رار الحكم الصادر 
م�ن محكمة بداءة الب�رصة بالعدد 2081/

ب/2014 بالدع�وى االس�تئنافية املرقم�ة 
110/س/2017 وق�د اعي�د م�ن محكم�ة 
التمييز منقوض�ا بالعدد  497/496 الهيئة 
االس�تئنافية عقار /2017 ولغرض تبليغك 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ولتع�ذر 
تبليغ�ك وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2017/2/14 او م�ن ينب�و عن�ك ويف حالة 
عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

حضورا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد شهيب احمد
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

اعالن
رقم االخطار
2012/383

م�ن /محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة 
الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب الرشطي قاس�م مطر 
اكبايش املنس�وب اىل مديرية منفذ س�فوان 
الحدودي ملا كن�ت متهما وفق املادة /5 من 
قان�ون عقوبات ق�وى االم�ن الداخيل رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من 

تاريخ 5/23/ 2010 ولحد االن
اوراق مخالف�ة  تقديم�ه  وامل�ادة 29 ع�ن 

للحقيقة ومتعلقة بالخدمة
وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض  
تبليغ�ك به�ذا االع�الن عىل ان تح�ر امام 
املنطق�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن بالقاء 
القب�ض علي�ك اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية والزام االهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك باخب�ار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة 69/اوال  وثانيا  
وثالثا ورابعا من قان�ون اصول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 

2008
رئيس املحكمة
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احتاد الكرة يتخذ قرارًا رادعًا بحق مجاهري 
أي فريق تثبت عليه هتافات عنرصية أو مسيئة

              بغداد/ المستقبل العراقي

قرر اتحاد الكرة منع جماهير أي فريق تثبت عليه هتافات 
عنصرية او مسيئة من مرافقة فريقه لـ 7 مباريات.

وذكر بيان لالتحاد تلقت “ المسـتقبل العراقي”، نسـخة 
منـه، “ بغية منع ظاهرة التشـجيع غيـر الحضاري التي 
يطلقهـا بعـض األشـخاص المحسـوبين علـى جماهير 
أنديـة بـالد الرافديـن الحبيبة . ولغرض الوقوف بحسـم 
وشـدة ضد هذه الظاهرة الشـاذة والدخيلة على مالعبنا، 
ومن مبـدأ تطبيق اللوائـح الخاصـة باالتحاديين الدولي 

والمحلـي قرر اتحـاد الكرة منع جماهيـر أي فريق تثبت 
عليه هتافات عنصرية او مسيئة من مرافقة فريقه لمدة 
سـبع مباريات”.واضاف” وتكون العقوبة أشـد في حال 
تكرار المخالفة. وذلك تماشيا مع الروح الرياضية والنبل 
واألخالق السـامية التي هي رسـالة كـرة القدم بالدرجة 
اآلساس”.وتابع البيان “ لذا نهيب بجميع جماهير انديتنا 
الحبيبة ، المحافظة على حسـن السلوك والتزام بما يليق 
في الذوق العام والتشجيع الحضاري إلنجاح اللعبة كون 
الجماهيـر هي العنصر األسـاس في إنجـاح ودفع عجلة 

كرتنا الى االمام.

ليفاندوفسكي يوجه رسالة 
ألوباميانج

              المستقبل العراقي / متابعة

مهاجـم  ليفاندوفسـكي،  روبـرت  وجـه 
بايرن ميونخ، رسـالة إلى زميله السـابق 
فـي صفـوف بوروسـيا دورتمونـد، بيير 

أوباميانج، بعد رحيله إلى آرسنال.
وكتب نجم بايرن، عبر حسـابه الرسـمي 
علـى “تويتـر”، موجًهـا كالمـه للهـداف 
الجابوني: “حظ سعيد، لقد كان من دواعي 
سـروري التنافس معك.. فقط المنافسـة 

الشريفة هي التي تدفعنا لألمام”.
جانـب  إلـى  البولنـدي  المهاجـم  ولعـب 

أوباميانـج، في دورتموند، لموسـم واحد 
فقـط، قبـل أن يرحـل األول إلـى العمالق 

البافاري.
وفـي نفـس السـياق، أشـارت صحيفـة 
“مترو” البريطانية، إلى أن أوباميانج انضم 
آلرسـنال، الذي أصبح الضحيـة المفضلة 
لبايـرن ميونخ، فـي دوري األبطال، خالل 

السنوات األخيرة.
وكان النادي اللندنـي، قد أعلن تعاقده مع 
صاحـب الـ28 عامـا، اليـوم األربعاء، في 
صفقة كبيرة، تكلفـت أكثر من 50 مليون 

جنيه إسترليني.

الشباب تناقش واقع األندية وضوابط 
منح إجازات التأسيس

أتلتيكو مدريد يصارع »3« عاملقة 
لضم دمريباي

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

ناقـش مدير عام دائرة التربيـة البدنية والرياضة في وزارة الشـباب والرياضة عالء عبد 
القـادر مع وفد من الهيئة اإلدارية لنادي المدائن الرياضي، واقع االندية والسـبل الكفيلة 
بتطورهـا ومنـح أجازات التأسـيس لألنديـة”. وأكد عبد القـادر في بيان للـوزارة تلقته 
“المستقبل العراقي”،أن “الوزارة ماضية بدعم األندية الرياضية وبما يمّكنها من النهوض 
بواقعها لممارسة دورها الحقيقي في البناء الشبابي والرياضي، والسيما أن األندية احد 
أهم خاليا التماس المباشـر مع الشـباب”.واضاف ان “على األندية التي ترغب بالحصول 
على أجازة تأسـيس إكمال المالحظات ومتطلبات ضوابط التأسـيس بأسرع وقت ممكن 
وأن الوزارة تتعامل بمرونة وحرص كبيرين من اجل مصلحة األندية الرياضة. من جهتهم 
ثّمن أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي المدائن الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في 
دعم وإسناد األندية الرياضية، معبرين عن استعدادهم للعمل بالضوابط والتعليمات التي 

وضعتها الوزارة من اجل الحصول على أجازة تأسيس للنادي .

              المستقبل العراقي / وكاالت
 

كشـفت تقارير إخبارية، أن نادي أتلتيكو مدريد يتابع الدولي األلماني ذو األصول التركية، 
كريم دميرباي، العب هوفنهايم، في إطار خططه لتعزيز صفوف الفريق الموسم القادم.

وأوضحت صحيفة )سبورت بيلد( األلمانية في عددها الصادر اليوم األربعاء إلى أن األتلتي 
مهتم بضم الالعب الذي تصل قيمة الشـرط الجزائي فـي عقده إلى 32 مليون يورو، بهدف 
تعزيز منطقة الوسـط.وال يعد أتلتيكو مدريد النادي الوحيد المهتم بالدولي األلماني البالغ 
من العمر )24 عاًما(، إذ تتابعه أيضا أندية ليفربول وآرسنال وبوروسيا دورتموند، بحسب 
نفـس المصدر.وانتقـل دميربـاي لصفـوف هوفنهايم فـي يوليو/تمـوز 2016 قادًما من 

هامبورج، ويربطه بناديه الحالي عقد حتى 30 يونيو/حزيران عام 2021.

أوزيل حيسم مستقبله مع آرسنال
             المستقبل العراقي / متابعة

 
كشـفت تقارير صحفية ألمانيـة، أن صانع األلعاب، 
مسـعود أوزيل، قد حسم قراره، بشأن مستقبله مع 

آرسنال”.
وقالـت صحيفـة “بيلـد” إن صاحـب الــ29 عاما، 
سـيوقع على عقد طويل األجل، مـع النادي اللندني، 
وسيحصل على راتب أسبوعي قياسي، ُيقدر بـ300 

ألف جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن أوزيل، متحمس لمجاورة 
بييـر أوباميانـج، في هجـوم الفريق، بعـد أن انضم 
المهاجـم الجابوني آلرسـنال، قادما من بوروسـيا 

دورتموند.

 )BBC( من جانبها، ذكرت هيئـة اإلذاعة البريطانية
أن أوزيل وقع عقًدا جديًدا مدته ثالثة مواسم ونصف، 

ليبقى في صفوف الجانرز حتى صيف 2021.
وأضافـت بموجـب العقـد الجديـد سـيصبح النجم 
األلمانـي، الالعـب األعلى أجـًرا في تاريخ آرسـنال 
براتب أسـبوعي حوالـي 350 ألف إسـترليني، علًما 
بأنه انضـم للمدفعجية في صيـف 2013، قادًما من 
ريال مدريد اإلسباني مقابل 42.4 مليون إسترليني.

وسـينتهي العقـد الحالـي للدولـي األلمانـي، مـع 
الجانرز، بنهاية الموسـم الجاري، وكانت تقارير قد 
ربطته مؤخًرا، بالرحيل لعدة أندية، منها مانشسـتر 
يونايتـد، الـذي انتقـل لـه زميلـه السـابق، الدولي 

التشيلي، أليكسيس سانشيز.

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

كشـفت تقارير صحفية عن اسم جديد، يفكر ريال 
مدريد في التعاقد معه، خـالل االنتقاالت الصيفية 

المقبلة، لدعم خط الوسط.

ووفقـا لصحيفـة “كالريـن” األرجنتينية، 
فـإن النـادي الملكي مهتـم بضـم لياندرو 
باريديـس، نجم زينيت سـانت بطرسـبرج 

الروسي.
ويمكن لألرجنتيني، صاحب الـ23 عاًما، أن 
يلعب في الوسـط الدفاعي، كما أن المدرب، 
روبرتو مانشيني، يستخدمه كصانع ألعاب، 

في بعض األحيان.
وقالت الصحيفـة إن وكالء الالعب، على علم 

باهتمام الميرينجي، الذي من المتوقع أن يضم 
باريديـس، مقابـل 35 مليون يـورو، باإلضافة 

إلى إدراج العب آخـر ضمن الصفقة، وهو ماتيو 
كوفاسيتش.

لكن المشـكلة، أن الكرواتي الدولـي ليس لديه أي 
نية، للذهاب إلى الدوري الروسـي، وسـيكون من 

الصعب إقناعه بتغيير رأيه.
وكان باريديس أحد مفاجآت خورخي سامباولي، 
مـدرب األرجنتين، في قائمـة التانجو، خالل آخر 

مباراتين من تصفيات كأس العالم 2018.
ويعتبـر العب بـوكا جونيورز وروما السـابق، 

نجـم أساسـي في تشـكيلة مانشـيني حالًيا، 
حيث لعب هذا الموسـم 27 مباراة، وسـجل 

خمسة أهداف، وصنع ستة.

نيامر خيتار قميصه يف ريال مدريد
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
تتوالـى التقاريـر الصحفيـة، التـي 
انضمـام  احتماليـة،  عـن  تتحـدث 
نيمـار جونيـور، نجم باريس سـان 
جيرمـان، إلى صفوف ريـال مدريد 
اإلسباني الصيف المقبل، بعد موسم 
واحـد فقـط داخل جـدران العمالق 
متـرو  صحيفـة  الفرنسـي.ونقلت 
اإلنجليزيـة عن البرنامج اإلسـباني 
“إل شـيرينجيتو”، أن نيمـار يرحب 
باالنضمـام للفريق الملكـي، بل إنه 

اختـار قميصـه الذي سـيرتديه مع 
الميرينجـي. ووفًقـا للبرنامج فإن 
صاحـب الــ25 عاًمـا، يريـد ارتداء 
القميـص رقم 10 مع ريـال مدريد، 
وهـو نفـس القميص الـذي يرتديه 
حالًيا مع سـان جيرمـان ومنتخب 
البرازيل. ويرتدي العب الوسط لوكا 
مودريتـش حالًيـا القميص رقم 10 
في ريال مدريـد، وفي حال انضمام 
نيمار للفريق األبيض، فإن الكرواتي 
سيضطر للعودة إلى قميصه القديم 
رقم 19 لتحقيق أمنية نجم السامبا. 

وُيقـال أن نيمار مسـتعد لتخفيض 
راتبه من أجل االنضمام لريال مدريد، 
فيمـا يشـعر جوهـرة السيليسـاو 

بالنـدم علـى انضمامـه للـدوري 
الفرنسـي، الـذي يـرى أنه 

الناحية  أكثر إرهاًقا من 
البدنيـة، كما أن الفرق 
دفاعي  تلعب بشـكل 
ال يسـمح له بتقديم 

لديـه  مـا  أفضـل 
على عكس الكرة 

اإلسبانية.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

أكـد بيبـي ماروتـا، المديـر التنفيـذي لنـادي يوفنتوس 
اإليطالـي، أن حـارس المرمـى المخضـرم جيانلويجـي 

بوفون، يسـتطيع أن يقرر بنفسه، ما إذا كان يريد أن يلعب 
لموسم آخر أو يعتزل.

وكان بوفـون )40 عاًما( قد ظهر فى حالـة جيدة بعد عودته 
من غياب شـهرين بسـبب اإلصابة، حيث تصدى لركلة جزاء 
فـى فوز البيانكونيـري 0-1 على أتاالنتا، أمـس الثالثاء، في 

ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وفي هذا الصدد قال ماروتا في تصريحات لشبكة راي اإليطالية: 
“عـودة بوفون إلى الفريق، والمشـاركة في المباريات مجدًدا 

خطوة مهمة”.
وأضـاف: “نؤكد دائًما أن القرار متروك لبوفون، سـيجتمع 

مع رئيس النادي في جو من االحترام والتقدير المتبادل”.
مـن ناحيـة أخـرى، اسـتبعد ماروتـا ضـم ناديـه للجناح 
األيمـن ماتيو بوليتانو من ساسـولو، والذي ربطته تقارير 
باالنضمام للسيدة العجوز الشـتاء، لتعويض إصابة الجناح 

الكولومبـي، خوان كـوادرادو، الذي سـيغيب لنهاية الموسـم 
بسبب اإلصابة.

عطوان يرفض عروض قطرية وحملية 
ويستمر مع النجف

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

رفض العـب المنتخب الوطني بكـرة القدم امجد 
عطوان، عروض عدة من اجل االسـتمرار مع كرة 
النجف.وقـال مصدر مقـرب من الالعـب لـ”الغد 
برس” إن “عطوان قرر االستمرار مع كرة النجف، 
ال سيما باقتراب المدرب عبد الغني شهد من تسلم 

دفة الفريق قريبا بعد االتفاق مع االدارة”.
واشار الى ان “عطوان يعتبر شهد مكتشفه االول 

ولذلـك فانـه يفضـل االسـتمرار معه فـي النادي 
خاصة مع انفراج االزمة المالية”. 

واكـد ان “عطوان رفض عرضا من احد االندية 
القطريـة، حيث انه لم يكـن ملبيا للطموح ما 

جعله ال يوافق عليه”. 
وتابـع ان “انديـة الشـرطة والجويـة هـي 
االخـرى ارادت توقيـع عطـوان، لكـن بعد 
سلسـلة مفاوضات اكد انه سيسـتمر مع 

النجف في الفترة المقبلة.

حمافظ كربالء يعد بدعم النادي يف الدوري املمتاز
            كربالء / المستقبل العراقي

 
وعد محافظ كربالء عقيل الطريحي 
، نادي كربالء الرياضي بدعمهم في 
الفترة المقبلة بالدوري الممتاز من 
اجـل تجـاوز الصعـاب المالية التي 
يمر بهـا النادي.وذكر بيان للمكتب 
تلقت  اإلعالمـي لمحافظ كربـالء، 
“المسـتقبل  العراقي “ نسخة منه، 
أن “الطريحـي وعـد نـادي كربالء 
بدعمهم في الفترة المقبلة للدوري 

الممتـاز مـن اجـل تجـاوز االزمة 
الماليـة التي يعاني منهـا النادي”.

واضاف البيان ان “تلبية المحافظة 
جـاءت بعد مبـادرة أطلقهـا نجوم 
الرياضـة العراقيـة اثنـاء زيارتهم 
المحافظ وهم كل من )علي هادي، 
حسـين لعيبي، َقصي هاشم، احمد 
خضير، احمد جاسم، حيدر محمود( 
وعديـد مـن النجـوم والصحفييـن 
المتواجدين في الملتقى الرياضي”.

يذكـر ان نخبة من نجوم كرة القدم 

في كربالء، الجمعة الماضية، نظمو 
ندوة حوارية حضرها مجموعة من 
رواد الرياضـة والصحافيين إضافة 
إلى مشجعي النادي، تم خالل الندوة 
مناقشـة أسـباب ومعالجات تدني 
الواقع الرياضي وتردي نتائج فريق 
الممتاز  كربالء المشـارك بالدوري 
لكرة القدم، فيما شدد نجوم كربالء 
على ضرورة انقـاذ الفريق من ذيل 
الترتيـب والعمل عـدم هبوطه الى 

دوري الدرجة االولى.

ريال مدريد يوجه أنظاره
نحو صفقة أرجنتينية

يوفنتوس يرمي الكرة
يف ملعب بوفون
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
- ه�ل تعل�م أن غالبي�ة األس�ماك املوج�ودة يف أعم�اق 

املحيطات ال ترى.
- ه�ل تعلم أن الفرس يمك�ن أن يظل واقًفا عىل أقدامه 

ملدة شهر كامل.
- هل تعلم أن قلب الذبابة يقوم بالخفق ألف مرة خالل 

الدقيقة الواحدة.
- هل تعلم أنه يوجد 73 ألف نوع من العناكب يف جميع 

بلدان العالم.
- ه�ل تعلم أن الثدييات تمتلك حوايل 4 آالف و600 نوع 

يف العالم.
- هل تعلم أن العقرب يموت فور اقرتابه من النار.
- هل تعلم أن الفيل يصل عدد أسنانه إىل 42 سًنا.
- هل تعلم أن عدد أسنان األرنب يصل ل�28 سًنا.
- هل تعلم أن هناك تسعة آالف نوع من الطيور.
- هل تعلم أن عدد أسنان البعوضة يبلغ 47 سًنا.
- هل تعلم أن عدد أسنان الكلب يصل ل�42 سًنا.
- هل تعلم أن أسنان الجمل يبلغ عددها 34 سًنا.

- هل تعلم أن الحصان يموت عند قطع ذيله.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: تشعر بالراحة أكثر، تتناغم مع االجواء وتتحّرر من 
قيد. تميل إىل روح املصالحة والتقارب، كما أن قدرتك عىل 
التعبري الفتة لالهتمام عاطفي�ًا: املبادىء التي يتمتع بها 
الرشيك، تش�ّكل منطلقاً لعالقة مستقبلية متينة صحياً: 

توّفر لك الفاكهة مزيداً من الفيتامينات الرضورية

مهنياً: تعاكسك األقدار وقد تطرأ أحداث خارجية تفاجئك 
وتس�د امامك الطريق. أترك رّدات الفعل للوقت املناس�ب، 
ام�ا اآلن فُك�ن متحّفًظا ج�ّداً عاطفياً: تحل م�ع الحبيب 
أم�وراً ذات صل�ة بعالقتكما، فناقش�هما به�دوء وتفّهم 

واصِغ جيًدا إىل آرائه من دون انفعال

مهنياً: الجّو مربك ومعقد يطلب اليك الرتوي واالس�رتاحة 
وع�دم خ�وض ميادي�ن صاخب�ة. ال تج�ازف وال تخالف 
القوانني، مزاجك متقلب ال يتحمل املزاح عاطفياً: ترددات 
أزمت�ك العاطفية وصل صداها اىل االقرباء، لكن االمر عىل 

طريق الحل

مهني�اً: تخترب يوم�اً مليئ�اً بااليجابيات، تنك�ب فيه عىل 
تس�وية ما كان يزعجك، فتالحق الحل�ول الحكيمة وتجد 
نفسك يف املكان الصحيح. ترشق بنجومية كبرية عاطفياً: 
ح�ل الخالف�ات م�ع الرشي�ك يمنحك مج�االً اك�رب لقول 

الحقيقة

مهنياً: قد يكون هذا اليوم مناسباً لالستثمارات والنقاشات 
املهني�ة وط�رح بعض االف�كار الجديدة ووض�ع الرشوط 
عاطفي�اً: بعض التفاؤل قد يك�ون دافعاً إىل مصالحة مع 
الرشيك، وعودة األمور إىل طبيعتها صحياً: قلق بشأن أحد 

افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية

يوم متشنج وصعب ألّن النقاش حام، وتقابل آراؤك بآراء 
مضادة معاكسة ولن يسهل عليك اقناع اآلخرين بحججك، 
وتجد نفسك يف آخر النهار مرهقاً ومتوتراً عاطفياً: وضع 
مناس�ب إىل أق�ى ح�د تكثر في�ه العواطف. كم�ا يكون 

مناسًبا لجمع الشمل واملصالحة

مهنياً: ُتدير أعمالك بنش�اط وحيوّية، ولن تتوّقف طويالً 
امام العقبات، ذلك أّنك تجتازها بس�هولة وجرأة. إّن أبرز 
م�ا يمّيز هذا اليوم انفراج ع�ىل الصعيد املادي عاطفياً: ال 
تطل�ق األحكام عىل الرشيك عش�وائًيا. صحي�ك أنك تملك 

شخصّية قوّية وربما متسلّطة

مهني�اً: تتمّت�ع بحيوي�ة كبرية وب�روح حماس�ية قوية. 
تصادف�ك الف�رص وُتوّف�ق يف ت�ويل مركز مهن�ي جديد ، 
فتجد نفس�ك مزاحًما لألقوياء، لكّنك تنجح يف التغلب عىل 
العراقيل عاطفياً: ال يجوز ارتكاب األخطاء بحّق الحبيب ، 

عليك استثمار الوقت الجيد يف تقوية ما بينكما

مهنياً: متغرّيات إيجابية وجّيدة عىل الصعيد املهني، وهذا 
يتوافق مع مطالبك املحقة، وقد تبلغ الهدف قريباً عاطفياً: 
أم�ض هذا اليوم م�ع الرشيك كما يحلو لكم�ا. تمتع بكل 
لحظة وبادله املش�اعر الجميلة والصادقة صحياً: تحتاج 

بني حني وآخر إىل الخروج من رشنقة العمل

مهنياً: تس�رتيح من ضغ�وط وتبدو راضي�اً عما يحصل. 
تق�وم باتص�االت دقيق�ة ومعق�دة وتتوص�ل إىل نتائ�ج 
مش�جعة جداً عاطفي�اً: وعود بالطمأنين�ة واالنفراج، ما 
يس�مح لك بتذليل العقبات واملصالحة والتس�وية. تنشط 

الحياة العاطفية وتتيح لك فرًصا مالية مهّمة

مهني�اً: أدعوك إىل عدم اس�تعجال األم�ور حتى لو كنت يف 
عجلة من أمرك، وأنصح لك إعادة النظر يف أحداث الش�هر 
امل�ايض وحت�ى األش�هر األخرية وتقيي�م أدائ�ك وموقعك 
عاطفي�اً: قد تصط�دم بالرشي�ك إذا كنت أنت املس�ؤول، 

وتمران رصاعات متالحقة

مهنياً: تتحّسن الظروف بشكل ملحوظ هذا اليوم وترتاح 
من الضغوط وتختفي بعض التأثريات الس�لبية املعاكسة 
عاطفي�اً: كل يشء يس�ري ع�ىل خ�ري م�ا ي�رام، وتس�ود 
الطمأنينة مع الحبيب، لكن نقاش�اً هادئاً يفرض نفس�ه 

لتوضيح بعض النقاط الغامضة.

احلوتالعذراء

توسيع حظر اخلمور
بدأت هيئة سكة الحديد األملانية “دويتشه 
ب�ان” من�ذ بداي�ة الع�ام الج�اري بحظر 
رشب الخمور ع�ىل قطاراتها العاملة عىل 
خطوطه�ا الداخلي�ة بواليتي سكس�ونيا 
الس�فىل وبريم�ن تمهي�دا لتوس�يع هذه 
التجربة لتش�مل كافة القط�ارات وداخل 

املحطات.
وق�ررت “دويتش�ه ب�ان” ف�رض غرامة 

أربعني يورو عىل ال�ركاب الذين يخالفون 
ه�ذا الحظ�ر ويت�م ضبطه�م يرشب�ون 
الخم�ور بقطاراتها العامل�ة يف الواليتني، 
وجاءت هذه الغرامة بعد مرحلة تجريبية 
اس�تغرقت ش�هرين وتم االقتص�ار فيها 
ع�ىل لف�ت أنظ�ار ال�ركاب إىل منع  رشب 

الكحوليات داخل القطارات.
وأوضحت هيئة سكة الحديد األملانية أنها 

لجأت إىل ه�ذا الحظر بعد تزايد ش�كاوى 
ركاب قطاراتها واملضيفني العاملني عليها 
من حالة س�وء النظافة واملضايقات التي 
يس�ببها ال�ركاب الذين يرشب�ون الخمور 
أثن�اء الرحالت.وأش�ارت إىل أن منع رشب 
الخمور حقق يف الس�ابق نتائ�ح إيجابية 
ع�ىل القط�ارات الداخلية العامل�ة بوالية 

هامبورغ ويف مدن أخرى بشمايل أملانيا.

سيارات بدون سائق
س�يارات رشط�ة املس�تقبل س�تكون ذاتي�ة 
القي�ادة وب�دون رج�ال الرشط�ة، وس�يكون 
باستطاعتها االختباء خلف األشجار، وإرسال 
مخالف�ات الرسعة إىل الس�ائقني مبارشة عرب 

اإلنرتنت، أو حتى مطاردة املشتبه فيهم.
ه�ذا م�ا تعك�ف علي�ه حالي�ا رشك�ة ف�ورد 
األمريكي�ة الت�ي تصن�ع س�يارات الرشطة يف 
بريطاني�ا وجمي�ع أنح�اء العالم، م�ن خالل 
تطبي�ق معتم�د يفصل خطط الس�يارة اآللية 

من حيث اس�تخدامها للذكاء الصناعي إليجاد 
أفضل أماكن االختباء للقبض عىل أولئك الذين 
يخرقون قوانني امل�رور، بما يف ذلك املرسعون 
والذين يكرسون اإلشارات الحمراء، وستصدر 

العقوبات عن بعد.
ولتحقيق هذه املواصفات، س�تجهز السيارات 
بكامريات وحساس�ات لتسجيل أرقام لوحات 
املخالف�ني، وس�تتلقى معلوم�ات رسي�ة من 
أجهزة التحكم عن بع�د مثل كامريات املراقبة 

والحساس�ات عىل جوانب الطرق وغريها من 
املركب�ات، كم�ا س�تتلقى إحداثيات املش�تبه 
فيه�م من أنظم�ة التتبع باألقم�ار الصناعية 

واالتصاالت الالسلكية.
ويتوقع وزير النقل الربيطاني كريس غرايلنغ 
تس�يري الس�يارات ذاتية القي�ادة بحلول عام 
2021، نفس الس�نة التي تق�ول رشكة فورد 
إنها س�تطلق فيه�ا مركبته�ا ذاتي�ة التحكم 

بالكامل.

أغنى إنسان يف العالـم
تص�درت النروي�ج قائم�ة دول العال�م من حي�ث الثراء 
يف تقري�ر حديث للبنك ال�دويل عن ث�روات األمم. ويحمل 
التقرير عنوان »ثروات األمم املتغرية«، وقد درس مختلف 
مستويات ثروات دول العالم، واستند يف تقييم قيمة ثروة 
هذه الدول إىل أربعة أش�كال منها، هي: الرأسمال املنتج، 
والرأسمال الطبيعي، والرأسمال البرشي، واالحتياطيات 
املالي�ة الخارجية.وباحتس�اب قيم�ة األش�كال األربع�ة 
للثروة، ف�إن النرويج ترتبع عىل قم�ة ترتيب دول العالم 
وف�ق تقري�ر البنك ال�دويل بث�روة إجمالية للف�رد تناهز 
مليون�ا و671 أل�ف دوالر ل�كل نرويج�ي، وهو م�ا يزيد 
بالضعف عىل ثروة الفرنيس، يف حني تناهز ثروة األمريكي 
983 ألفا و280 دوالرا.ويف مجال الرأسمال الطبيعي الذي 
يخ�ص املوارد الطبيعية مثل الغاب�ات واملعادن والطاقة، 
فإن النرويجي تناهز ثروته 103 آالف و184 دوالرا، وذلك 
بفض�ل م�ا تملكه البالد م�ن كميات ضخم�ة من النفط 

والغاز.ويف مجال الرأسمال البرشي، فإن ثروة النرويجي 
أكرب إذ تفوق مليون دوالر. ويف مجال االحتياطيات املالية 
الخارجي�ة ف�إن ثروته تق�در ب��140 ألف�ا و18 دوالرا.

ويوض�ح البنك ال�دويل طريقته يف احتس�اب قيمة الثروة 
املوزعة بحس�ب أشكالها األربعة املذكورة، فاملكون األول 

)الرأس�مال املنتج( س�هل االحتس�اب إذ يع�رب عن حجم 
األس�واق وقيمة الرشكات. غري أن احتساب ثروة املكون 
الثالث كان صعبا، سواء إن تعلق األمر باألرايض الزراعية 
أو حقول النفط، وتم احتس�اب الثروة تبعا الستخدامات 
هذه املوارد الطبيعية يف س�نة كاملة.وقام البنك الدويل يف 
مجال الرأس�مال البرشي باحتس�اب ما يحققه السكان 
من مكاسب يف حياتهم املهنية عىل امتداد أعمارهم، وقال 
رئي�س البنك جيم يونغ كي�م إن إعطاء التقرير األفضلية 
لعنرصي الرأسمال الطبيعي والرأسمال البرشي يرمي إىل 
جعل دول العالم أكثر قوة، مضيفا أن ال تنمية مستدامة 
دون أن يكون الرأسمال البرشي هو أكرب مكونات ثروات 
األمم.وع�ىل ض�وء ه�ذا التقرير، تع�د النروي�ج نموذجا 
جي�دا يحتذى ب�ه، فقد اس�تطاعت أن تس�تثمر عائدات 
اكتش�افاتها النفطية يف سنوات الس�بعينيات من القرن 

املايض ليستفيد منها جميع مواطني البالد.

حتديث واتساب بميزة »جتاهل املزعجني«
أضافت رشكة »واتس�اب« مي�زة جديدة 
املراس�الت  تطبي�ق  ملس�تخدم  تتي�ح 
اإلش�عارات  تصني�ف  االنتش�ار،  واس�ع 
التي يس�تقبلها حس�ب قائم�ة أولوياته 

الخاصة.
وامليزة الجديدة التي س�تطلق يف التحديث 
املقب�ل لتطبيق »واتس�اب« ع�ىل نظامي 
تش�غيل »أندرويد« و«iOS«، يطلق عليها 
اس�م »قن�اة اإلش�عارات«، ومن ش�أنها 
تمكني املستخدم من الرتكيز عىل الرسائل 

املهمة وتجاهل املحادثات املزعجة.
وتعط�ي ه�ذه الخاصي�ة املس�تخدم 10 

تصنيف�ات لإلش�عارات، بحي�ث يمكن�ه 
التحكم يف ظهور أو عدم ظهور اإلشعارات 
لكل منها، أو إعطائها درجات متفاوتة من 
األهمية.وعىل س�بيل املثال، فإن الرسائل 
من األش�خاص »األكثر أهمية« س�تظهر 
عىل الشاش�ة وبإش�عار صوتي، أما األقل 
أهمي�ة فس�وف يكتف�ى فيه�ا بالصوت 
فق�ط، واألقل س�تكون ب�ال أي إش�عار، 
وهكذا.وس�يكون بإم�كان املس�تخدمني 
تحديد صوت اإلش�عار املرغوب فيه، وإن 
كان التنبيه سوف يصلهم عىل الشاشة إن 

كانت مغلقة، أم لن يصل.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
1 باكيت باف باسرتي
1 كوب خوخ كمبوت

زيت
رشبات

طريقة التحضري:
يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية 

بالزيت.
يقطع الباف باسرتي مربعات، ويرص فوقه رشائح الخوخ.

يوضع يف الصينية، ويدخل الفرن ملدة 15 دقيقة وحتى يحمر 
وينضج.

يخرج من الفرن، ويوزع عليها الرشبات.
ترتك لتربد، ثم ترص يف الطبق.

تقدم مع املرشوب املفضل.

باف باسرتي باخلوخ
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كـاريكـاتـير

إياس الساموك جعفر العايدي
مّث�ل الحكم الص�ادر عن املحكمة االتحادية العلي�ا يف الدعوى رقم )15/ 2018( 
وموحداته�ا الخاص بقانون تعديل قان�ون انتخابات مجلس النواب نهاية فصل 
اخ�ر من الخالفات التي تم حس�مها عرب ناف�ذة القضاء الدس�توري، فقبل ذلك 
ق�د انهت املحكمة ذاتها خالل ش�هرين اكثر من أزمة سياس�ية م�رت بها البالد 
جوهرها الخالف عىل التطبيق الس�ليم للدس�تورية كما حصل بش�أن اس�تفتاء 

انفصال اقليم كردستان عن العراق، وموضوع تأجيل االنتخابات العامة.
وبالع�ودة إىل حكم تعديل قانون االنتخابات، ف�كان االعرتاض عىل ثالث فقرات، 
االوىل تتعل�ق بتوزي�ع االص�وات الصحيحة ع�ىل الدوائر االنتخابي�ة، وقد وجدت 
املحكم�ة أن ذلك يدخل ضمن الصالحيات الترشيعي�ة ملجلس النواب واليتعارض 
هذا الخيار مع الدستور، والثاني يتعلق بمنح الكرد الفيليني مقعداً عن محافظة 
واس�ط، حيث أكدت املحكم�ة أن هذا املكون له كثافة س�كانية وبظهور بارز يف 
محافظة واسط، ومن َثم ثبتت حقه يف الحصول عىل معقد اسوة ببقية املكونات 

مثل املسيحيني، والصابئة املندائيني، والشبك، وااليزيديني.
لع�ل النقطة االب�رز، تعلقت بطع�ن يف املادة التي تش�رتط حصول املرش�ح عىل 
ش�هادة البكالوري�وس او مايعادلها، فقد تعاملت املحكم�ة معها وفق التفصيل 

التايل:-  
1- ب�دت املحكم�ة بالتأكيد أن رشط الش�هادة الجامعية ال يخل بمبدأ املس�اواة 
وتكاف�ؤ الفرص، وال يخ�ل بحق املواطن باملش�اركة يف الش�ؤون العامة، ومنها 
حق التصويت واالنتخاب والترشيح، وقد اس�تندت بذل�ك إىل املواد )14، 16، 20( 
م�ن الدس�تور، حيث عرّفت املس�اواة وتكافؤ الف�رص بانها تعني ع�دم التمييز 
والتفضي�ل بني من يتس�اوون يف الرشوط التي ينص القان�ون عليها، وأن تعطى 

الفرص متساوية للجميع الذين تتوفر فيهم هذه الرشوط.
2- شددت املحكمة يف قرارها عىل اهمية أن تتوفر فيمن يتوىل مسؤولية عامة يف 

احدى السلطات االتحادية رشوط تتناسب مع اهمية تلك املسؤولية،
فق�د رجعت املحكمة االتحادية يف حكمه�ا إىل اختصاصات ومهام عضو مجلس 
الن�واب املنص�وص عليه�ا يف امل�ادة )47( من الدس�تور، فوجدت أنه�ا تكمن يف 
ترشي�ع القوان�ني االتحادي�ة، والرقابة ع�ىل اداء الس�لطة التنفيذي�ة، وانتخاب 
رئي�س الجمهورية واملوافقة عىل ترش�يحات املناصب القيادي�ة يف الدولة، وهي 
مهام عدها الحكم جس�ام تتطلب يف من يتوالها مستوى علمي وتحصيل درايس 
ع�ال، وبالتايل وجدت املحكمة أن رشط حصول النائب لش�هادة البكالوريوس او 
مايعادها ينطلق من هذه املسلمة اخذاً بنظر االعتبار اتساع التعليم الجامعي يف 

العراق، وكثرة الخريجني الذين يعملون يف الحقل السيايس.
3- كما ارشت املحكمة عامل املساواة بني املركز القانوني للنائب واملركز القانوني 
للوزي�ر، الذي تح�دده املادة رق�م )4( من قان�ون مجلس النواب لس�نة 2007، 
ونصها ))يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بها 
الوزير يف جميع املجاالت املادية واملعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً عىل هذا 
االس�اس((، وما نصت عليه املادة )77/ ثانياً( من الدس�تور التي تؤكد رضورة 
وج�ود الش�هادة الجامعي�ة أو ما يعادله�ا يف الوزير الذي يتس�اوى مركز عضو 
مجس النواب معه، ومن ثم أن املركز املتساوي يشرتط فيه تحقق الرشوط ذاتها 

بالنسبة للتحصيل العلمي.
* كاتب يف الشؤون القانونية

م�ن يظن ان الحس�ابات س�تطابق النتائج ه�ذه املرة 
فه�و واه�م ، قد يرى البع�ض هذه العب�ارة بانها رأي 
مطلق نابع من عاطفة او هوى سيايس معني ،، لكنني 
س�أنطلق من نظري�ة اعالمية مهمة درس������تها يف 
الجامع�ة اتذك�ر أنها تق�ول ) إن الجمهور هش رسيع 
النس�يان ( ، اذا انطلقنا من ه�ذه النظرية فمؤكد اننا 
نحن الجمهور او املتلقون او عامة الناس ذاكرتنا هشة 
وقد نن�ى املواقف واالح�داث بصورة عاجل�ة التكلف 
الزمن س����وى بضعة س�نوات او اشهر او ايام، كثر 
الحديث ه�ذه االيام ع�ن الحس�ابات االنتخابية وعدد 
الجمهور الذي سيجمع االصوات للكتل السياسية سواء 
الصغرة منها او الكب�رة لتحجز لها مقاعد يف مجلس 
الن��������واب املقب�ل ، وقد يرى الكث�رون ان بعض 
الكتل السياس�ية س�تحافظ عىل مقاعدها وجمهورها 
مقارنة بالتجارب االنتخابية التي جرت يف االعوام التي 
تلت سقوط النظام السابق ، وتراها مطمئنة بنحو كبر 
لجمهورها الذي لم يخذلها يف يوم الحس�اب االنتخابي 
وف�ق منطق الخذالن املتوقع حصول�ه مع بعض الكتل 

السياسية يف هذا اليوم .
اعتقد ان الحس�ابات االنتخابية مختلفة جدا هذه املرة 
، وه�ذا االختالف نابع من هشاش�ة التحالفات وغياب 
رؤيته�ا بالنس�بة للكت�ل السياس�ية ذاتها وبالنس�بة 
لجمهوره�ا ، فال تحالف رصني كما الس�ابق ، فبالرغم 
م�ن االنتق�ادات الت�ي تراف�ق التح�������الف�ات يف 
االنتخابات السابقة يف كون بعضها طائفيا واخر قوميا 
اال انه�ا كانت رصينة ومتماس�كة مقارنة بالتحالفات 
الحالية ، وه��������ذا االمر ينطيل ايضا عىل جمهور 
تلك التحالفات الذي لم يكن مرتددا يف اختيار مرش�حه 
او كت��������لته االنتخابية  ، الوضع السيايس يف هذه 
االيام قبيل املوس�م االنتخابي يشبه منطق ) قليل دائم 
خر من كثر منقطع( فالجميع هنا يبحث عن صديق 
دائم يضمن له الس�ر يف طريق معبد بالوفاء بعيدا عن 
الخ�ذالن ، فالص��������دي�ق الصغ�ر سياس�يا خر 
م�ن كبر ليس له ضمان�ات ،، واخرا البد من القول ان 
الساحة السياسية وخصوصا االنتخابية منها ستكون 
مفتوح�ة عىل كل االحتماالت والجميع س�يبقى يبحث 

عن رفيق انتخابي .

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

نظرة عىل حكم القضاء الدستوري الرفيق االنتخايب
يف رشط الشهادة للمرشح النيايب

ذك�رت بيان�ات جدي�دة أن أكثر م�ن 130 طف�ال ماتوا عىل م�دى األعوام 
الخمسة املاضية، نتيجة مشاركة رسير النوم مع الوالدين.

وكش�فت البيانات عن وفاة 141 طفال أثناء الن�وم يف عام 2017، مقارنة 
ب� 131 طفال خالل عام 2016. أما عام 2015 فش�هد 121 حالة مماثلة، 
فيما تويف 141 طفال عام 2014، و131 عام 2013. وقال فرانسني بيتس، 
من جمعي�ة »Lullaby Trust«: »يختار بعض اآلباء مش�اركة الرسير مع 

أطفاله�م، ولكنن�ا ن�ويص ب�أن يضع�وا يف اعتباره�م عوام�ل الخط�ر. 
ففرص�ة املوت املفاجئ ترتفع عند تقاس�م الرسير مع الرضع، خاصة إذا 
كان أح�د الوالدين يدخن أو يرشب الكحول أو يتعاطى املخدرات، أو متَعبا 

جدا«.
 National ويعت�رب النوم املش�رتك موضوع�ا مثرا للج�دل، حيث تع�رتف
Childbirth Trust ب�رورة اتب�اع مجموعة من الخط�وات، لجعل النوم 
املش�رتك أكثر أمانا، مثل التأك�د من أن الطفل لن يس�قط عن الرسير، أو 

عدم تغطية الفراش لوجه الطفل.
وينصح الخرباء بوضع الطفل عىل ظهره أثناء النوم يف فراش ثابت.

تمكن علماء من جامعة »ألبرتا« الكندية من تطوير تقنية جديدة قد تغني 
األطباء مس�تقبال عن اس�تخدام التصوير الش�عاعي أو الرن�ني املغناطييس 
التقلي�دي ملعاينة املرىض.وتتميز هذه التقنية وفقا للعلماء »باعتمادها عىل 
آليات الواقع املعزز التي تس�مح باستعراض الصور املأخوذة لجسم املريض 
من أجهزة التصوير الش�عاعي أو الرنني املغناطييس بطريقة ثالثية األبعاد، 
م�ا س�يعطي الطبيب تص�ورا أوضح عن صح�ة املريض، ويس�مح باتخاذ 
ق�رارات أدق لعالجه«.ويتأل�ف نظ�ام »ProjectDR« الجدي�د م�ن منظومة 
إلكرتوني�ة خاصة تعم�ل مع الكمبيوت�ر عىل معالجة صور جس�م املريض 
وتشكيل صورة شاملة ثالثية األبعاد، إضافة إىل الحساسات وأجهزة العرض 
الخاصة التي تعتمد عىل تقنيات األش�عة تحت الحمراء، والتي تس�اعد عىل 
عرض جس�م املريض بتقنيات الواقع املعزز.وتحتاج التقنية حاليا إىل بعض 
الوقت لتجميع املعلومات ومعاينتها، لكن مطوريها أكدوا أنهم يعملون عىل 
تحديث برمجياتها للتمكن من إظهار الصور يف لحظة املعاينة، ما سيساعد 

األطباء عىل اتخاذ القرار بشأن حالة املرض آنيا.

اخرتاع جديد قد يغري عالـم الطب!النوم مع الطفل يعرض حياته للخطر العثور عىل نصف طن رسائل يف منزل ساعي بريد »كسول«!

روسيا تنقل الركاب برسعة الصوت خالل سنوات

عثرت الرشطة اإليطالية يف 
منزل س�اعي بريد بش�مال 
البالد ع�ىل »أكثر من نصف 
طن« من الرس�ائل الربيدية 
تس�ليمها  يت�م  ل�م  الت�ي 

ألصحابها. 
وقال�ت الرشطة إنها عثرت 
عىل رس�ائل لم يت�م فتحها 
تع�ود لع�ام 2010 يف منزل 
امللح�ق  وامل�رأب  الس�اعي 
ب�ه، وش�ملت رس�ائل من 
بنوك وفواتر غاز وكهرباء 

وخالفه وغرامات مرورية.
الذي  الربيد،  ويبلغ س�اعي 
أطلق�ت عليه الرشطة لقب 

»س�اعي الربيد الكس�ول«، 
من الع�����مر 56 ع��اماً 
ويعي�ش بالقرب من مدينة  
»فيتش�ينزا« بش�مال رشق 
البالد. ولم يتم إلقاء القبض 
عىل الرج�ل، إال أن�ه يواجه 
حالياً الخضوع للمحاكمة.

وقالت الرشطة: 
»هذه أكرب ش�حنة رس�ائل 
بريدي�ة يتم العثور عليها يف 
إيطالي�ا، وقد تم تس�ليمها 
ملكت�ب بريد فيتش�ينزا من 
وإيصاله�ا  فرزه�ا  أج�ل 
إلص����حابها يف ن���هاية 

املطاف«.

والتج�ارة  الصناع�ة  وزارة  يف  مص�در  أك�د 
الروس�ية أن روس�يا س�تنتهي م�ن تصميم 
طائرته�ا ف�رط الصوتي�ة املخصص�ة لنقل 
الركاب خالل 7 أو 8 س�نوات.ويف مقابلة مع 
موقع تاس الرويس قال املصدر إن »تصميمها 
يكش�ف عن أنه�ا طائرة أرسع م�ن الصوت 
مخصصة للرحالت املدنية، وتستهدف طبقة 

رجال األعمال بالدرج�ة األوىل، ويمكنها نقل 
50 شخصا«.ووفقا للمعلومات التي أوردتها 
ف�إن  الروس�ية  والتج�ارة  الصناع�ة  وزارة 
»الطلب عىل هذا النوع من الطائرات يف السوق 
املحلية الروس�ية  يرتاوح حاليا ما بني 20 إىل 
30 طائرة، وس�عرها س�يكون م�ا بني 100 
إىل 120 ملي�ون دوالر، وإمكاني�ة تصديره�ا 

إىل باقي بل�دان العالم كبرة جدا«.وتأتي تلك 
الترصيح�ات بع�د فرتة م�ن اختبار روس�يا 
لنس�خة معدلة م�ن القاذفة االس�رتاتيجية 
الفرط صوتية »البجعة البيضاء«، حيث دعا 
الرئيس ال�رويس أثناء حض�وره أول تحليق 
لتلك الطائرة، إىل بناء طائرات مدنية مطورة 

عىل أساسها.

انتقد علم�اء فلك من أنحاء متفرق�ة من العالم 
رشك�ة فضاء خاص�ة مقرها نيوزيلن�دا بعد أن 
وضع�ت رساً قمراً صناعياً يش�به كرة ديس�كو 
عمالق�ة يف مدار ح�ول الكرة األرضية. وحس�ب 

صحيف�ة الغاردي�ان الربيطاني�ة، ف�إن رشك�ة 
خاص�ة كان�ت قد أطلق�ت صاروخاً م�ن إحدى 

مزارع املاشية يف نيوزيلندا يحمل هذه الكرة.
يف املقابل، ش�كلت ه�ذه اللحظة مص�در بهجة 

وفخ�ر يف نيوزيلندا حس�ب الصحيفة، إذ وصف 
مؤس�س الرشكة ورئيس�ها التنفيذي، بيرت بيك، 
العملي�ة بالخطوة التي »لم يس�بق لها مثيل« يف 
استكش�اف الفضاء التجاري. كما رصح بيك أن 
الص�اروخ كان يحمل »نجمة اإلنس�انية«، 
يف إش�ارة إىل القم�ر الصناع�ي - أو الك�رة 
الجيوديسية - التي يبلغ عرضها ثالثة أقدام 
ومصنوعة من ألياف الكربون ومزودة ب�65 

لوحة عاكسة.
وقد ادعى مؤس�س الرشك�ة أن هذه الكرة 
الجيوديس�ية س�تتمكن أيض�اً م�ن عكس 
أش�عة الش�مس مرة أخ�رى إىل األرض من 
خالل ض�وء وام�ض يمكنم رؤيت�ه من أي 
مكان يف العالم. ومن املتوقع أن تصبح هذه 
الك�رة أملع يشء يف الس�ماء ليالً ملدة تس�عة 
أش�هر، وذلك حتى تدخل مرة أخرى الغالف 
الج�وي ل�أرض. غ�ر أن علم�اء الفل�ك لم 
يرحبوا بهذه الفكرة واعتربها البعض نوعاً 
من التلوث الضوئي، خاصة إذا تكررت مثل 
هذه التجارب الخاصة التي ال ترشف عليها 
مؤسس�ات فلكية كربى. ب�ل ذهب البعض 
إىل وص�ف ه�ذا النوع م�ن العملي�ات بأنها 

»غرافيتي الفضاء«.

»غرافيتي« يف الفضاء يزعج العلامء!
بغداد / المستقبل العراقي 

حصلت »املس�تقبل العراقي«، أمس األربعاء، 
عىل ج�دول التعرف�ة الجدي�دة للكهرباء بعد 
موافقة مجلس الوزراء عىل تخفيضها بشكل 
كبر. وبحس�ب بي�ان ل�وزارة الكهرباء، فقد 
صوت مجلس الوزراء خالل جلس�ته الثالثاء، 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن ال�وزارة، عىل 

قبول التعرفة الجدي�دة للكهرباء بتخفيضها 
بش�كل كب�ر ج�داً للطبقات الفق�رة وذوي 
الدخ�ل املح�دود. واض�اف البي�ان ان »الحد 
االعىل للوحدة سيكون 120 دينار بعد ان كان 
200 دينار«، مش�را اىل ان ذلك جاء لتشجيع 
املواطنني عىل تسديد اجور الكهرباء وترشيد 
الطاق�ة لضمان طاقة مس�تمرة ومس�تقرة 
ومس�تدامة. يذك�ر ان مجلس ال�وزراء وافق 

يف وق�ت س�ابق، ع�ىل طل�ب وزارة الكهرباء 
بع�زل الدي�ون الس�ابقة للمواطن�ني لغرض 
مراجعتها وايجاد الحلول املناس�بة لها يف ما 
يخ�ص دع�م الرشائح الفق�رة وذوي الدخل 
املح�دود. وص�وت مجل�س ال�وزراء، خ�الل 
جلس�ته الثالثاء، عىل تخفيض أسعار تعرفة 
وح�دات الكهرب�اء، وع�ىل توصي�ات اللجنة 

العليا لسياسات التخفيف من الفقر.

»                                      « تنرش تفاصيل التعرفة اجلديدة للكهرباء بعد قرار ختفيض األجور


