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النبي االكرم محمد )صلى اهلل عليه و آله(

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 
مقعده من النار

ص3اجتامع عسكري »مهم« يف بغداد بحضور سوري إيراين رويس

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 إرسائيل تشن »حرب جديدة« عىل مسيحيي القدس

روسـيــا: لـم نـسـتـنـفـذ »اإلجـراءات الــعـقـابـيــة« ضــد واشـنــطــن

املحكمة االحتادية العليا ترد دعوى للطعن بقانون جملس القضاء االعىل

النواب األكراد منعوا مترير املوازنة بـ »العنف«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ص�وت مجل�س الن�واب خ�ال جلس�ته 
االعتيادية، أم�س االثنني، عىل قرار يدعو 
في�ه مجلس الوزراء لتحدي�د موعد جديد 
النتخاب�ات مجال�س محافظ�ات عىل ان 
ال يتج�اوز كح�د اقىص كان�ون االول من 
الع�ام الجاري 2018. وأنهى الربملان عقد 
جلس�ته االعتيادي�ة الع�ارشة،، وافتت�ح 
برئاس�ة  ال��11  جلس�ته  الظه�ر  بع�د 
الجب�وري، وحض�ور 173 نائبا، حيث بدأ 
بالتصويت ع�ىل قرار يدع�و فيه مجلس 
ال�وزراء لتحدي�د موعد جدي�د النتخابات 

مجال�س محافظ�ات ع�ىل ان ال يتجاوز 
كحد اقىص ش�هر كان�ون االول من العام 
الجاري 2018. وش�هدت الجلسة تاسنا 
ب�ني النائب جب�ار العبادي، ون�واب كرد. 
وق�ال مص�در إن »نوابا ك�رد اعتدوا عىل 
النائب جبار العبادي داخل جلسة مجلس 
النواب«، الفتاً إىل ان »ذلك جاء عىل خلفية 
النقاش�ات واالختاف�ات بش�أن قان�ون 
املوازنة«. وكش�ف املصدر ع�ن قيام عدد 
من النواب الكرد بسحب مرشوع املوازنة 
من ي�د رئيس اللجنة املالي�ة محمد تميم 
اثناء القراءة ومنعوه من اكمال القراءة«. 
واض�اف ان�ه »ع�ىل ض�وء تل�ك االحداث 

ق�رر مجل�س النواب اس�تئناف جلس�ته 
ي�وم االح�د املقب�ل يف الس�اعة الحادي�ة 
عرش«. بدورها، ق����الت النائبة رشوق 
العبايجي، إن رئيس مجلس النواب وهيئة 
الرئاسة يماطلون يف ط���رح قضية منع 
الفاسدين من الرتشيح للتصويت بالرغم 
من اكتمال النصاب واجراء التصويت عىل 
قضيتني اقل اهمية منها، مشرية إىل »انها 
اوصلت الصيغ�ة للجبوري، ع�ىل املنصة 
بع�د ان طرحته�ا اكث�ر من م�رة واليزال 
يماط�ل اىل ان انقل�ب املجل�س اىل فوىض 

مرة اخرى«.
التفاصيل ص3

بنوك سويسـريـة 
ترفض تسليم »أموال مستثمرين« 

لـلـسـعـوديـة

اعتدوا على نائب وسحبوا مشروع القانون من يد رئيس املالية الربملانية.. واخلالف بشأن »محلة اإلعدادية« مستمر
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الربملـان النـروجيـي 
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األمم املتحدة: غزة ستصبح غري قابلة للحياة
      بغداد / المستقبل العراقي

حذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، 
اليوم اإلثنني، من أن التقديرات األممية تشري إىل أن 
قطاع غزة سيصبح غري قابل للحياة بحلول العام 
2020، واصف�ا الحال�ة اإلنس�انية واالقتصادي�ة 

بالقطاع بأنها »غاية بالسوء«. 
جاء ذلك يف إفادة قدمها خال اجتماع عقدته لجنة 
األمم املتحدة املعنية بحقوق الش�عب الفلسطيني 

غري القابلة للترصف. 
وقال غوترييش إن »الحالة اإلنسانية واالقتصادية 
يف قط�اع غزة ما زالت يف غاية الس�وء خاصة وأن 

تقديراتن�ا تش�ري إىل أن غزة س�تصبح غ�ري قابلة 
للحي�اة بحلول ع�ام 2020 ما لم تتخ�ذ إجراءات 
ملموس�ة لتحس�ني الخدمات والهياكل األساسية 
بالقط�اع«.  وأض�اف »م�ا ت�زال غ�زة تعاني من 
إغاق�ات املعاب�ر وم�ن حال�ة ط�وارئ إنس�انية 
متواصلة حيث يعيش 2 مليون فلسطيني كل يوم 
وسط انهيار البنية التحتية، وأزمة كهرباء، ونقص 
يف الخدمات األساس�ية، واقتصاد مشلول. كل هذا 
يحدث وسط كارثة بيئية تتكشف يوما بعد يوم«.  
وشدد األمني العام لألمم املتحدة عىل أنه »ال يوجد 
بديل لحل الرصاع الفلس�طيني اإلرسائييل س�وى 
حل الدولتني«، مؤكدا أنه »السبيل الوحيد لتحقيق 

حقوق الشعب الفلس�طيني غري القابلة للترصف 
وضمان التوصل إىل حل مستدام للنزاع«. 

وحث املجتمع الدويل عىل إج�راء عملية تفاوضية 
تفيض إىل ح�ل للرصاع يس�تند إىل مب�دأ الدولتني، 
ويتص�دى لجمي�ع قضاي�ا الوض�ع النهائ�ي عىل 
أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، والقانون 

الدويل، واالتفاقات الفلسطينية اإلرسائيلية.
بن�اء  غوتريي�ش  وص�ف  الصعي�د،  ذات  وع�ىل 
املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية املحتلة، 
بم�ا فيه�ا الق�دس الرشقي�ة، بأنه »غ�ري قانوني 
بموجب ق�رارات األمم املتح�دة والقانون الدويل«، 

مؤكدا أنه يشكل عقبة رئيسية أمام السام. 

احلكيـم يستـقـبـل سفيـر انـدونـيـسيـا 
ويشدد عىل توطيد العالقات

رئيس املؤمتر الوطني حيذر: مقاطعة االنتخابـات 
2تعني بقاء »نفس الوجوه« 2

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الهيأة الوطنية لاستثمار 
سامي االعرجي، أمس االثنني، عن طرح 
العراق ث�اث وثائ�ق يف مؤتم�ر املانحني 

بالكويت.
وق�ال االعرج�ي ان »الع�راق وضع رؤية 
اس�تثمارية س�يطرحها خ�ال مؤتم�ر 

املانح�ني بالكويت، حي�ث وضعت الهيأة 
والجه�د الوطني رؤي�ة واضحة للمؤتمر 
بالتع�اون م�ع البن�ك الدويل ومؤسس�ة 
التموي�ل الدويل وبعض الجه�ات الدولية 
الك�ربى الت�ي عملن�ا بها خال األش�هر 
املاضية«. وأش�ار رئي�س الهيأة الوطنية 
لاستثمار اىل »اننا عىل أبواب إطاق ثاث 
وثائق مهمة األوىل عن مقدار الدمار الذي 

حصل نتيجة العمليات العسكرية واجرام 
داع�ش خاص�ة يف املناطق الت�ي احتلها، 
أم�ا الوثيق�ة الثاني�ة فه�ي ع�ن املبالغ 
املطلوبة إلعادة االعمار«، مبينا ان »هذه 
الوثيقتني تمت بدراس�ات دقيقة ميدانية 
وبالتعاون مع البنك الدويل واألمم املتحدة 

وفق تقديرات دقيقة«. 
التفاصيل ص3

العراق يتهيأ لطرح »3« أوراق يف مؤمتر
 املانحني بالكويت
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         بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا حكماً 
بخصوص طعن ورد عىل قانون مجلس القضاء 
االعىل رقم )45( لس�نة 2017، مؤكدة أن قسماً 
م�ن مواده جاءت خياراً ترشيعاً ملجلس النواب، 
والقس�م االخ�ر تم الفص�ل يف دس�توريتها من 

خالل دعاوى سابقة.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إياس 
الس�اموك يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا نظرت 
يف دعوى للطع�ن بقانون مجلس القضاء االعىل 

رقم )45( لسنة 2017«.
واض�اف أن »املدع�ن قدم�و طعن�اً بع�دم 
دس�تورية املادت�ن 2/ اوال ببنوده�ا )1، 3، 4( 
وامل�ادة )3/ ثالث�ا – ع�ارشا- ح�ادي عرش من 
قان�ون مجل�س القض�اء األعىل رقم 45 لس�نة 
2017 وم�ن تدقيق املادتن املذكورتن بفقراتها 
وبنوده�ا واالط�الع ع�ىل اللوائ�ح املتبادلة فقد 
توصل�ت املحكمة االتحادية العلي�ا اىل ما يأتي ، 
بص�دد الطعن الوارد عىل الفق�رة ثالثا من املادة 
)3( م�ن قانون مجلس القضاء األعىل املتضمنة 
صالحي�ة املجل�س برتش�يح أعض�اء املحكم�ة 
االتحادي�ة العليا م�ن القضاة، فق�د أكد الحكم  
أن ه�ذه ألفق�ره كانت محل طع�ن يف الدعوى 
املرقم�ة19   / اتحادي�ة/  2017 ، وق�د قض�ت 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا بع�دم دس�توريتها 
ملخالفته�ا ألحكام امل�ادة )92( بفقرتيها )أوال( 
و)ثاني�ا( من الدس�تور وذل�ك يف الحكم الصادر 
عنه�ا بتاري�خ 11/ 4/ 2017، ل�ذا فقد اصبح 
النظ�ر يف الطع�ن ال�وارد عليها مج�ددا يف هذه 
الدعوى غري ذي موضوع استنادا اىل احكام املادة 
)94( من الدستور التي تعد االحكام الصادرة عن 
املحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات 
كافة«. واش�ار املتحدث الرس�مي إىل أن »الحكم 
أكد أن ذل�ك يصدق عىل حكم الفقرة )ثانيا( من 
املادة )3 ( من قانون مجلس القضاء االعىل التي 
نصت عىل قيام املجلس باقرتاح املوازنة السنوية 
للس�لطة القضائية االتحادي�ة املذكورة يف املادة 
)91/ ثالث�ا( من الدس�تور فقد  قضت املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا يف ذات الحك�م الص�ادر عنها 
بتاري�خ 11 /4 / 2017 بتعارضه�ا مع الواقع 
الدس�توري ». وتابع أن »املحكمة أكدت ان هذه 
الصالحية كانت مس�توحاة من ن�ص يف قانون 
إدارة الدول�ة للمرحلة االنتقالية يوم كان  رئيس 
املحكمة االتحادية العليا هو ذاته رئيس مجلس 
القض�اء االعىل اما بع�د صدور قان�ون مجلس 
القض�اء االعىل املش�ار إلي�ه الذي أناط رئاس�ة 

مجلس القضاء األعىل برئي�س محكمة التمييز 
االتحادي�ة فقد اصب�ح وضع موازن�ة مكونات 
الس�لطة القضائية االتحادية كاف�ة املنصوص 
عليه�ا يف )89( من الدس�تور، م�ن قبل مجلس 
القضاء األعىل ومنها  موازنة املحكمة االتحادية 
العلي�ا متعارضا ومخالفا إلح�كام املادة )92 / 
أوال( من الدس�تور والت�ي قضت بكون املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا هيئة قضائية مس�تقلة ماليا 
واداري�ا مما يل�زم ان تضع موازنتها الس�نوية 
بنفس�ها ل�ذا قضت املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
بعدم دستورية الفقرة )ثانيا( من املادة )3( من 

قانون مجلس القضاء االعىل«.
وأورد »وبص�دد الطع�ن الوارد ع�ىل الفقرة 
عارشا من املادة )3 (من قانون مجلس القضاء 
االع�ىل التي اعط�ت الح�ق للمجل�س يف اقرتاح 
مش�اريع قوان�ن متعلق�ة بش�ؤون الس�لطة 
القضائي�ة، فقد وجدت املحكم�ة وبالحكم التي 

اصدرته يف طعن س�ابق عىل ه�ذه الفقرة بعدد 
)22/ اتحادي�ة / 2017  ( الص�ادر يف 11/ 4/ 
2017 انها ال تخالف الدستور النها تجد سندها 
يف املادتن )47(  و )89( من الدس�تور لذا قررت 
رد الطعن بعدم دس�توريتها يف الدعوى املذكورة 
انفا«. واردف أن »الحكم أكد االمر ذاته بالنسبة 
للطع�ن ال�وارد ع�ىل الفقرة )ح�ادي عرش( من  
امل�ادة )3( م�ن قان�ون مجلس القض�اء االعىل 
التي اجازت للمجلس عقد االتفاقيات القضائية 
ومتابع�ة تنفيذها بالتنس�يق م�ع وزارة  العدل 
والت�ي كانت موض�وع طعن س�ابق يف الدعوى 
/ 2017 وق�د قض�ت  اتحادي�ة  املرقم�ه 22/ 
املحكمة االتحادية العليا يف الحكم الصادر عنها 
يف 11/ 4/ 2017 ع�دم تعارضها مع الدس�تور 
النه�ا تج�د س�ندها يف املادت�ن )47(  و )89( 
م�ن الدس�تور هذا م�ع االش�ارة ان االتفاقيات 
املقصودة يف النص موضوع الطعن  هي املتعقلة 

يف الش�ؤون القضائي�ة ولي�س املعاه�دات ذات 
الجنبة السياس�ية الت�ي قصدتها امل�ادة )61/ 

رابعا( من الدستور ».
وذكر املتحدث الرسمي أن »الحكم تطرق إىل 
الطع�ن الوارد ع�ىل امل�ادة )2/ أوالً(  من قانون 
مجل�س القضاء االع�ىل بجعل رئاس�ته لرئيس 
محكم�ة التمييز االتحادية  وه�ي احد مكونات 
الس�لطة القضائية االتحادي�ة املنصوص عليها 
يف املادة )89( من الدس�تور مم�ا جعل محكمة 
التمييز االتحادية كما يذهب املدعن تحت رعاية 
و ارشاف مجل�س القض�اء االع�ىل وه�و جه�ة 
ادارية ومحكمة التمييز االتحادية جهة قضائية 
واليجوز الجمع بن االدارة والقضاء، وكذا االمر 
بالنس�بة اىل جهاز االدعاء العام وهيئة االرشاف 
القضائي فتجد املحكمة االتحادية بصدد النص 
موضوع الطعن انه ج�اء خيارا ترشيعا ملجلس 
النواب وف�ق صالحيته املنصوص عليها يف املادة 

)61 / اوال( من الدس�تور وان االدارة املقصودة 
بالن�ص موض�وع الطعن تتعلق بادارة ش�ؤون 
القض�اء واالرشاف عىل القضاء االتحادي وليس 

االدارة املقصودة يف السلطة التنفيذية«.
وذك�ر »بصدد الطعن ال�وارد عىل البندين )3 
و4(  من الفقرة )اوالً( من املادة )2( من قانون 
مجل�س القض�اء االعىل حيث ادع�ى املدعن ان 
هذه امل�ادة قد خالف�ت حكم امل�ادة )89(، من 
الدس�تور حي�ث اعت�رت جه�از االدع�اء العام 
وهيئ�ة االرشاف القضائ�ي ج�زء م�ن مجل�س 
القض�اء االعىل يف ح�ن ان هذين الجهازين هما  
من مكونات السلطة القضائية االتحادية وليس 
ج�زءا من مجلس القضاء االع�ىل كما تؤكد عىل 

ذلك املادة )89( من الدستور«.
وتاب�ع أن�ه »بن�اءا عىل ه�ذا الطع�ن دققت 
املحكم�ة االتحادية العليا  البندي�ن )3 و4( من 
الفق�رة اوالً م�ن امل�ادة )2( موض�وع  الطع�ن 

ووجدت ان هذه امل�ادة قد عددت العناوين التي 
يتالف منها مجلس القضاء االعىل ومنهم رئيس 
االدع�اء العام ورئيس هيئ�ة االرشاف القضائي 
ول�م تنص عىل كون جه�از االدعاء العام وهيئة 
االرشاف القضائ�ي ج�زءا من مجل�س القضاء 
االعىل ذلك ان جهاز االدعاء العام ينظمه قانونه 
رق�م )49( لس�نة 2017 فقد نصت امل�ادة )1( 
منه عىل كون هذا الجهاز من مكونات الس�لطة 
القضائي�ة االتحادية ويتمتع باالس�تقالل املايل 
واالداري وي�ؤدي امله�ام املن�وط ب�ه بموج�ب 
قانونه«. واستطرد أن »املحكمة ذكرت أنه وكذا 
الحال بالنس�بة اىل هيئة االرشاف القضائي التي 
ينظمها قانونها رقم )29( لسنة 2016 و تتمتع 
الهيئة بالشخصية املعنوية وتؤدي املهام املنوطه 
بموجب قانونها املشار اليه  وتعتر احد مكونات 
الس�لطة القضائية االتحادي�ة املنصوص عليها 
يف املادة )89( من الدس�تور ش�أنها شان جهاز 
االدعاء العام  وقال ايضاً »اما كون رئيس جهاز 
االدع�اء العام ورئيس هيئ�ة االرشاف القضائي 
اعض�اء يف مجل�س القض�اء االعىل ف�ان الحكم 
أك�د أن ذلك ال يجعل هذي�ن الجهازين جزءا من 
مجلس القضاء االع�ىل الن مهامها  تختلف عن 
مهام مجل�س القضاء االعىل املنص�وص عليها 
يف امل�ادة )3 ( قانون املجلس وان اش�رتاكهما يف 
عضوية املجلس الغ�رض منه تمثيل جهازيهما 
فيه يف ابداء كل منهما ما لديه وفق مسؤوليتهما 
املنص�وص عليه�ا يف قانونيهم�ا املش�ار اليهما 
انفا، وان اش�رتكهما يف عضوية مجلس القضاء 
االعىل ال يجعل م�ن جهازيهما جزء من مجلس 
القضاء االعىل نظرا لرصاح�ة حكم املادة )89( 
من الدستور التي نصت عىل كون جهاز االدعاء 
الع�ام وهئي�ة االرشاف القضائي م�ن مكونات 
الس�لطة القضائي�ة االتحادية ولي�س جزء من 
مجلس القض�اء االع�ىل«. وتابع الس�اموك أنه 
»وبن�اء عليه قضت املحكمة ب�أن يكون الطعن 
بعدم دس�تورية البندين) 3 و4( من الفقرة اوال 
من امل�ادة )2( من قانون مجلس القضاء االعىل 
ال س�ند له من الدستور،  ومما تقدم و لالسباب 
ال�واردة ازاء كل مف�ردة من مف�ردات الطعون 
وبعد التثبت من س�بق الفصل يف قس�م منها يف 
دعوين س�ابقتن ورد ذكرهما انفا اقيمتا امام 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا والقس�م االخر من 
الطع�ون جاء خيارا ترشيعا ملجلس النواب وفق 
صالحيته املنصوص عليه�ا يف املادة )61/ اوال( 
م�ن الدس�تور، اما القس�م االخري م�ن الطعون 
فتج�د املحكمة االتحادية العلي�ا عدم تعارضها 
مع االحكام الدس�تورية لذا ق�ررت املحكمة رد 

الدعوى«.

املحكمة االحتادية العليا ترد دعوى للطعن بقانون جملس القضاء االعىل 

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر األم�ن العام لح�زب املؤتمر الوطن�ي العراقي 
آراس حبي�ب، ام�س االثنن، م�ن مقاطع�ة االنتخابات 
املقبل�ة، املق�رر إجراءه�ا يف 12 اي�ار 2018، مؤك�دا ان 
مقاطع�ة االنتخابات تعن�ي بقاء نف�س الوجوه. وقال 
حبي�ب يف بي�ان صحفي ان »ح�ان الوق�ت أن نطبق ما 
وعدنا به شبابنا يف أن يتقدموا الصفوف للقيادة وتحمل 
املسؤولية يف مواقع القرار والسلطة«، مبينا ان »التغيري 
لن يتحقق إال بالزحف نحو صناديق االنتخاب، فاملقاطعة 
تعن�ي بقاء نفس الوجوه والوعود« . وأضاف انه »برغم 
كل املالحظات عىل العملية السياسية بمن يف ذلك الفشل 
أو اإلخفاق هنا أو هناك فإنها قادرة عىل اس�تيعاب قدر 
معقول م�ن مفاهيم التغيري، ولع�ل االنتخابات التي لم 
يعد يفصلنا عنها س�وى بضعة شهور تبدو قادرة أكثر 
م�ن الدورات الثالث املاضية عىل ط�رح بدائل إيجابية يف 
الحياة السياس�ية العراقي�ة، وطبقاً له�ذا التصور فإن 
ترسيع عملية االنتقال نحو البناء املؤسس�اتي الصحيح 

يكمن يف املشاركة ال يف املقاطعة«.

رئيس املؤمتر الوطني حيذر: 
مقاطعة االنتخابـات تعني بقاء 

»نفس الوجوه«
        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئيس التحالف 
الوطني بمكتبه يف بغداد س�فري اندونيسيا بانبانج 
انتاريسكو بمعية القنصل االندونييس محمد عارف 
رمضان.وشدد رئيس التحالف الوطني عىل اهمية 
تعزيز التع�اون بن البلدين والش�عبن الصديقن 
العراق�ي واالندونيس�يي، مؤكدا اهمي�ة ان يكون 
الندونيس�يا حكومة ورشكات ورجال اعمال دورا 
يف اع�ادة اعمار العراق بعد ط�رد عصابات داعش 
االرهابي�ة فضال ع�ن العمل عىل توطي�د العالقات 

االقتصادية الثنائية عر الحضور الفاعل.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د عمليات دجل�ة الفري�ق الركن مزه�ر العزاوي، 
أمس االثنن، عن اعتقال رئيس اخطر عصابة للخطف يف دياىل، 
فيما اش�ار اىل ان املعتقل مت�ورط باكثر من 10 عمليات خطف 
وابت�زاز. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن الع�زاوي القول 
ان »ابط�ال رشطة دياىل نجحوا وبجه�د امني مميز من اعتقال 
رئيس اخط�ر عصابة للخطف يف االجزاء الش�مالية للمحافظة 
بعملية نوعية«. واضاف العزاوي ان »املعتقل متورط باكثر من 
10 عملي�ات خطف وابتزاز للمدنين«، مؤكدا ان »العملية تمثل 
رضبة قوية للجريمة املنظم�ة التي عملنا بجهد كبري النهاءها 

داخل دياىل لدعم االستقرار واالمان«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�ادت اكثر م�ن 244 الف عائل�ة نازحة اىل مناطق س�كناها يف 
محافظ�ات االنبار وص�الح الدين ونينوى.وذكر بي�ان ملركز االعالم 
االمني تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »بعد االستقرار األمني 
امللحوظ واع�ادة الخدمات االساس�ية وتهيأة الظروف املناس�بة يف 
املحافظ�ات التي تح�ّررت، وخطة الحكومة وس�عيها إلعادة جميع 
النازحن اىل مناطقهم طوعا، عادت خالل االس�بوع املايض اكثر من 
244 الف عائلة نازحة اىل مناطق سكناها يف املحافظات التي تحّررت 
من دن�س العصابات االرهابية« . واضاف »حيث ش�هدت محافظة 
االنبار عودة اكثر من 55 الف عائلة نازحة اىل مناطق سكناها، كما 
ع�ادت إىل محافظة صالح الدي�ن أكثر من 136 ال�ف عائلة نازحة، 

بينما شهدت محافظة نينوى عودة اكثر من 53 الف عائلة«.

عمليات دجلة تعتقل رئيس »اخطر 
عصابة للخطف« يف دياىل

اإلعالم األمني: عودة اكثر من )244( الف عائلة 
نازحة ملناطق سكناها يف )3( حمافظات

         بغداد / المستقبل العراقي
 

اعل�ن املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي، أن االخري 
استقبل مبعوث املستشارة االملانية 
انجي�ال م�ريكل، فيما أك�د املبعوث 
مش�اركة بالده الواس�عة يف مؤتمر 

إعمار العراق. 
وق�ال املكت�ب يف بي�ان صحفي 

تلقت الس�ومرية نيوز نسخة منه، 
إن »رئيس ال�وزراء حي�در العبادي 
اس�تقبل، يف مكتب�ه ام�س االثنن، 
اكهارد ب�روزة مبعوث املستش�ارة 

االملانية انجيال مريكل«.
البي�ان،  حس�ب  ب�روزة،  واك�د 
يف  الواس�عة  األملاني�ة  »املش�اركة 
مؤتم�ر إعمار العراق الذي س�يعقد 
»رغب�ة  اىل  مش�ريا  الكوي�ت«،  يف 

ب�الده بالعمل مع العراق يف مختلف 
القطاعات ومنه�ا قطاعات الطاقة 
والتمويل والتعليم وأتمتة الخدمات 

وإدارة مشاريع اإلعمار«.
يف  الريطان�ي  الس�فري  وكان 
لرئي�س  ويليك�س  ج�ون  الع�راق 
ال�وزراء حي�در العبادي اك�د، اليوم 
يف  للع�راق  ب�الده  دع�م  االثن�ن، 
رغب�ة  مبدي�اً  املج�االت،  مختل�ف 

بريطاني�ا »الكبرية« باملس�اهمة يف 
جهود إعادة إعمار العراق. يذكر أن 
دول�ة الكويت من املقرر أن تش�هد 
خالل شهر شباط الحايل استضافة 
مؤتمر لل�دول املانح�ة لدعم اعمار 
الع�راق، ويتضم�ن املؤتم�ر تقديم 
تقرير م�ن قبل الحكوم�ة العراقية 
عن حج�م الدمار واملبال�غ املطلوبة 

النجاز مشاريع االعمار.

مبعوث مريكل يؤكد للعبادي مشاركة بالدها الواسعة
 يف مؤمتر إعامر العراق

السيـد احلكيـم يستقبـل سفيـر انـدونيسيـا 
ويشدد عىل توطيد العالقات

      بغداد / المستقبل العراقي

نقل�ت وكالة »أسوش�يتد ب�رس« عن 
مصدر يف الحكومة العراقية، أمس االثنن، 
أن م�ن املق�رر س�حب 60 % م�ن القوات 
األمريكية من العراق، وإبقاء نحو 4 آالف 

جندي لتدريب الجنود املحلين. 
وقال�ت الوكال�ة، نق�ال ع�ن مص�ادر 
مطلع�ة، أن الجيش األمريك�ي، بدأ بنقل 
العسكرين واألسلحة واملعدات من العراق 

إىل أفغانستان.
ونقلت عن مصدر يف الحكومة العراقية 
أن عرشات العسكرين األمريكين غادروا 
البالد خ�الل األس�ابيع القليل�ة املاضية، 
وذل�ك ألول مرة منذ إعالن بدء الحرب ضد 

تنظيم »داعش« اإلرهابي.
ه�ذه  األمريكي�ة  الخط�وة  وتأت�ي 

يف  العراقي�ة  الس�لطات  أعلن�ت  أن  بع�د 
إنج�از   ،2017 األول  ديس�مر/كانون 
الحرب واالنتصار ع�ىل »داعش« وتحرير 

املوصل من براث�ن اإلرهابين الذين كانوا 
يس�يطرون عىل مناطق كث�رية يف العراق 

منذ 2014.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، أمس 
االثن�ن، عن العثور عىل مضافة مهجورة 

مختلف�ة  ناس�فة  عب�وة  و39 
االش�كال واالحج�ام واعتقال عدد 
امني�ة  عملي�ة  يف  املطلوب�ن  م�ن 
ش�مايل وغرب�ي العاصم�ة. وقالت 
القي�ادة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »قواتنا 
األمنية تس�تمر يف تنفي�ذ واجباتها 
عصاب�ات  مالحق�ة  يف  اليومي�ة 
داع�ش االرهابي�ة وتطهري املناطق 
من املخلف�ات الحربية ضمن كافة 
قواط�ع العملي�ات، حي�ث تمكنت 
من تنفي�ذ واجب تطهري يف منطقة 
الغزيلي�ة ضم�ن مناط�ق ش�مايل 

بغ�داد«. وأضاف�ت القي�ادة أن »الواجب 
نت�ج عنه العث�ور عىل مضاف�ة مهجورة 
للع�دو تحت�وي عىل م�واد غذائي�ة تالفة 
وادوات للطبخ وكمية من القنابر واسالك 

ومواد متفجرة وزورق، تم تدمريها بدون 
ارضار«. وتابعت أن »قواتنا االمنية يف فرقة 
املشاة السادسة تمكنت ايضا من العثور 
عىل 39 عبوة ناس�فة مختلفة االش�كال 
مخلف�ات  م�ن  وه�ي  واالحج�ام 
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة، بعد 
تنفيذه�ا لواجب تفتيش يف مناطق 
الشيحة والسلطان واملعامري غربي 
بغداد، تم تفجريها تفجرياً موقعياً 
الق�اء  ت�م  فيم�ا  ارضار،  وب�دون 
القبض عىل عدد من املطلوبن وفق 
م�واد قانونية مختلفة«. يش�ار اىل 
ان الق�وات االمنية بارشت الش�هر 
الح�ايل، بتنفيذ عملية امنية يف عدة 
مناطق من العاصمة بغداد، تمكنت 
خاللها من مصادرة اسلحة واعتدة 

كبرية واعقال عدد من املطلوبن.

أمريكا تسحب )60( باملئة من قواهتا من العراق 
وتبقي عىل )4( آالف جندي

عمليــات بغـداد تعلــن اعتقـال مطلــوبيــن
 وتعثر عىل )39( عبوة ناسفة
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أمس االثنني، عن أطالق التقديم عىل 
ق�روض املش�اريع الصغرية املدرة للدخ�ل للباحثني املس�جلني يف قاعدة بيانات 

الوزارة يف بغداد واملحافظات ابتداء من منتصف الشهر الحايل.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »التقديم عىل القروض س�يكون عرب املوقع االلكرتوني للوزارة 
وملدة شهر من تاريخ بدء التقديم، داعيا الراغبني من الباحثني املسجلني يف قاعدة 

بيانات دائرة التشغيل والقروض اىل التقديم الكرتونيا عىل موقع الوزارة«.
واوض�ح أن »وزارة العمل تمنح قروضا ضمن برنامج دعم املش�اريع الصغرية 
وبرنامج السرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر فضالً عن قروض الخدمات 
الصناعي�ة، مبينا أن »جميع تلك القروض يت�م التقديم عليها عن طريق املوقع 

االلكرتوني للوزارة.«

العمل تفتح التقديم عىل القروض الصغرية منتصف الشهر اجلاري

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جلس�ته  خ�الل  الن�واب  مجل�س  ص�وت 
االعتيادي�ة، أمس االثنني، عىل قرار يدعو فيه 
مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد النتخابات 
مجال�س محافظات ع�ىل ان ال يتجاوز كحد 

اقىص كانون االول من العام الجاري 2018.
الربمل�ان عق�د جلس�ته االعتيادي�ة  وأنه�ى 
العارشة،، وافتتح بعد الظهر جلس�ته ال�11 
برئاسة الجبوري، وحضور 173 نائبا، حيث 
ب�دأ بالتصوي�ت عىل قرار يدع�و فيه مجلس 
ال�وزراء لتحدي�د موع�د جدي�د النتخاب�ات 
مجال�س محافظات ع�ىل ان ال يتجاوز كحد 
اقىص ش�هر كانون االول م�ن العام الجاري 

.2018
وش�هدت الجلس�ة تالس�نا بني النائب جبار 

العبادي، ونواب كرد.
وقال مصدر إن »نوابا كرد اعتدوا عىل النائب 
جبار العبادي داخل جلس�ة مجلس النواب«، 
الفتاً إىل ان »ذلك جاء عىل خلفية النقاش�ات 

واالختالفات بشأن قانون املوازنة«.
وكشف املصدر عن قيام عدد من النواب الكرد 
بسحب مرشوع املوازنة من يد رئيس اللجنة 
املالية محمد تميم اثناء القراءة ومنعوه من 
اكمال الق�راءة«. واضاف انه »عىل ضوء تلك 
االحداث قرر مجلس النواب استئناف جلسته 

يوم االحد املقبل يف الساعة الحادية عرش«.
بدوره�ا، قال�ت النائب�ة رشوق العبايج�ي، 
إن رئي�س مجل�س الن�واب وهيئة الرئاس�ة 
يماطل�ون يف ط�رح قضي�ة منع الفاس�دين 
من الرتش�يح للتصويت بالرغ�م من اكتمال 
النصاب واج�راء التصويت عىل قضيتني اقل 
اهمية منها، مشرية إىل »انها اوصلت الصيغة 
للجبوري، عىل املنصة بع�د ان طرحتها اكثر 
من م�رة واليزال يماطل اىل ان انقلب املجلس 

اىل فوىض مرة اخرى«.
وتابعت بالقول »هنيئا للفاس�دين سيمألون 
قب�ة الربمل�ان الق�ادم اذا لم يص�وت مجلس 
النواب االن عىل رشط منعهم من الرتشيح«.

فيم�ا أك�د النائ�ب رحي�م الدراج�ي، أنه�م 
»عازمون عىل تضمني مادة قانونية الصحاب 
شهادات البكالوريوس يف موازنة 2018 تتيح 
الداخلي�ة والخارجي�ة  للمنتس�بني يف وزارة 
تحويلهم م�ن الصفة العس�كرية اىل الصفة 

املدنية بدون قيد او رشط.«
ورفع رئيس مجلس النواب س�ليم الجبوري، 
االثن�ني، جلس�ة الربمل�ان ع�ىل أن تس�تأنف 
ي�وم االحد املقب�ل ملنافش�ة قان�ون املوازنة 

االتحادية.
وأنه�ى مجلس النواب يف جلس�ته االعتيادية 

العارشة قراءة مقرتح قانون واحد.
ويف مستهل الجلسة، أعلن رئيس املجلس عن 
جاهزية اللجنة املالية ألدراج مرشوع قانون 

املوازن�ة االتحادي�ة لعام 2018 ع�ىل جدول 
اعمال جلسة املجلس يف حال اكتمال النصاب 

ملناقشتها.
ونوه الجب�وري اىل أن مجلس الوزراء الجهة 
املعني�ة بتحدي�د موع�د جدي�د لالنتخاب�ات 
الن�واب دور م�ن خ�الل  املحلي�ة وملجل�س 
ارس�ال عدد من الطلبات املقدمة من النواب 
اىل مجل�س الوزراء به�ذا الش�أن، معلنا عن 
اس�تعداد مجلس النواب لصياغة قرار بشأن 

االنتخابات املحلية.
وأكد عىل أس�تمرار اجراءات استجواب وزير 
التعلي�م العايل والبح�ث العلم�ي يف املجلس، 
معت�ربا أن لجوء الوزي�ر اىل املحكمة ال يمنع 

من امليض بعملية االستجواب.
وأنهى املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرتح 
قان�ون التعدي�ل الثان�ي لقان�ون انتخابات 
مجلس النواب العراقي رقم 45 لس�نة 2013 

واملقدم من اللجنة القانونية.

ويف مداخالت النواب بش�أن مقرتح القانون، 
طالبت النائبة سعاد حميد بعدم تحديد نسبة 
معينة فيما يخص حملة الش�هادة االعدادية 
م�ع مراع�اة رشيح�ة املعلم�ني والفالح�ني 

والصناعيني يف الرتشح لالنتخابات.
ودعت النائبة رشوق العبايجي اىل غلق املنافذ 
القانوني�ة امام الس�ماح بدخ�ول املتورطني 

بالفساد يف االنتخابات املقبلة.
ورف�ض النائ�ب خال�د االس�دي زي�ادة عدد 
اعض�اء مجل�س الن�واب مع من�ح املكونات 

حصصا من ضمن املقاعد الكلية للمجلس.
وشدد النائب عيل شويليه عىل رضورة حسم 
التصوي�ت عىل الفقرة الت�ي اعرتضت عليها 
املفوضي�ة بخصوص التصوي�ت االلكرتوني 

وتجاوز املقرتحات الخالفية.
وأس�تفرس النائب عمار طعمة ع�ن االليات 
واملعاي�ر الت�ي تم بموجبه�ا تحدي�د الزيادة 

املقرتحة لعدد مقاعد املكونات واالقليات.

وأك�د النائ�ب ص�الح الجب�وري ع�ىل اهمية 
القان�ون يف بن�اء العملية السياس�ية، داعيا 
اىل عدم االس�تعجال بط�رح املقرتحات التي 
س�تؤثر سلبا عىل القانون، معربا عن تاييده 

للنسبة املقرتحة لحملة الشهادة االعدادية.
ونوهت النائبة في�ان دخيل اىل قرار املحكمة 
االتحادية الذي اعطى الحق للمكون االيزيدي 
بع�دد م�ن املقاع�د يف مجل�س الن�واب بم�ا 

يتناسب مع نفوس ابناء املكون.
وأش�ار النائب عز الدين الدول�ة اىل أن الكوتا 
تمنح ملن ال يستطيع عبور العتبة االنتخابية 
وليس ملن يكون له اكثر من مقعد يف املجلس، 
منوها اىل عدم التوسع يف طرح التعديالت عىل 

مقرتح القانون.
وأك�دت النائبة زيت�ون الدليمي ع�ىل اهمية 
الرتكي�ز ع�ىل التعدي�ل االول وع�دم اضاف�ة 

تعديالت اخرى عىل مقرتح القانون.
وأس�تغربت النائب�ة ميس�ون الدملوجي من 

ادخ�ال م�ادة من�ع مزدوجي الجنس�ية من 
الرتش�ح يف القان�ون، معت�ربة بأن�ه طع�ن 

بمصداقية من خرج من العراق مضطرا.
وح�ذر النائ�ب عدن�ان االس�دي م�ن تأخري 
ترشيع مقرتح قانون التعديل الثاني لقانون 
انتخاب�ات مجل�س النواب وحس�مه بأرسع 

وقت لضمان اجراء االنتخابات الترشيعية.
وأوضح النائب محمود الحسن أن الكثري من 
املقرتح�ات التي قدم�ت يف مق�رتح القانون 

تخالف الدستور والنظام الداخيل.
وأقرتح النائب جبار العبادي بأن تكون نسبة 
العرشين باملئة لحملة ش�هادة االعدادية من 
مجموعة نسبة املحافظة وليس من مجموع 

القائمة املرشحة.
وأعترب النائب عبد القهار السامرائي أن عدد 
مقاع�د مجلس الن�واب ال يتناس�ب مع عدد 
س�كان العراق، داعيا اىل تحقيق العدالة عىل 

جميع املحافظات يف حال زيادة املقاعد.

وقدم�ت النائب�ة اال طالبان�ي مقرتح�ا بأن 
تكون نس�بة العرشين باملئة لحملة شهادات 
االعدادي�ة غ�ري ملزم�ة للكيان�ات واالحزاب 

السياسية واملفوضية العليا لالنتخابات.
ويف ردها عىل املداخالت، أكدت اللجنة املعنية 
إعادة نظرها باملقرتحات املقدمة من النواب 
وخاص�ة املتهم�ني بالفس�اد امل�ايل واالداري 

ومزدوجي الجنسية.
ووج�ه رئيس املجلس باعتماد الصياغة التي 
تم�ت يف الق�راءة االوىل ملق�رتح القانون وما 
قدم من مقرتحات جديدة ستحس�م من قبل 

املجلس.
واعلن الجبوري عن تقديم طلب نيابي بشأن 
موعد انتخاب�ات مجالس املحافظات، منوها 
اىل ان رئاسة املجلس مستعدة لتقديم توصية 
اوطل�ب اىل مجلس الوزراء بخصوص التوجه 
الع�ام بخصوص تأجي�ل موع�د االنتخابات 

املحلية يف حال رغبة النواب بذلك.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ُكش�ف يف العاصم�ة اإليرانية طهران، 
أمس االثنني، عن انعقاد اجتماع أمني 
عس�كري رباعي عراقي إيراني رويس 
سوري يف بغداد، تم خالله بحث تعزيز 
التعاون يف مكافح�ة تنظيم »داعش« 
يف  األخ�رى  اإلرهابي�ة  والجماع�ات 

العراق.
وشهدت بغداد انعقاد اجتماع للمركز 
الرباع�ي األمني والعس�كري العراقي 
السوري اإليراني الرويس، الذي تأسس 
عام 2015، ملواجهة تنظيم »داعش« يف 
العراق وس�وريا، وتقديم االستشارات 
للبلدي�ن،  واالس�تخبارية  العس�كرية 
وتنس�يق التعاون بني ال�دول األربع يف 
هذا املجال، حيث تم خالله التأكيد عىل 
مواصلة وتعزيز التعاون عىل مكافحة 
داعش والجماع�ات اإلرهابية االخرى 
يف العراق وس�وريا، بحسب ما ذكرت 

وكاالت أنباء إيرانية. 
وخالل االجتماع، تمت مناقشة تقارير 
أمني�ة واس�تخبارية مفصل�ة ح�ول 
مكافحة اإلره�اب، حيث أكد األعضاء 
املشاركون عىل رضورة تعزيز نشاط 

املركز وتطوير مستوى عمله.

وانعق�د االجتم�اع يف بغ�داد برئاس�ة 
العس�كرية  االس�تخبارات  رئي�س 
العراقية رئيس املرك�ز الرباعي اللواء 
امللحق�ني  وعضوي�ة  الع�الق  س�عد 

الثالث�ة األخرى،  للبلدان  العس�كريني 
إضافة إىل الس�فري اإليران�ي يف العراق 

أيرج مسجدي.
وق�ال الل�واء الع�الق إن »داعش« قد 

اندح�ر، ولكن تنبغي مراقبة تحركاته 
يف  اإلرهابي�ني،  وس�ائر  الجدي�دة 
إط�ار مجموعات ومس�ميات جديدة 
ومحاوالته�م الرامية إىل زعزعة األمن 

يف الع�راق. وعد رئيس االس�تخبارات 
العس�كرية العراقي�ة رئي�س املرك�ز 
الرباع�ي الل�واء دور املرك�ز الرباعي 
مؤث�راً وكب�رياً ج�داً يف الح�رب ض�د 

»داع�ش«، مش�يًدا بوقوف إي�ران إىل 
دعمه�ا  واس�تمرار  الع�راق  جان�ب 
للحكومة والش�عب العراقي يف مرحلة 
ما بع�د »داع�ش«. من جانبه، أش�ار 

السفري اإليراني مس�جدي إىل األهمية 
الت�ي توليه�ا ب�الده للتع�اون متعدد 
األط�راف، خاصة بني دول هذا املركز، 
مؤك�داً اس�تعداد طه�ران الس�تمرار 
أنش�طة هذا املركز يف أي مستوى من 
التع�اون يتم االتفاق علي�ه، فيما قال 
املحل�ق العس�كري اإليران�ي يف بغداد 
العميد مصطف�ي مراديان يف ترصيح 
تب�ادل  إن  االجتم�اع  هام�ش  ع�ىل 
الق�وات  تزوي�د  املعلوم�ات، خاص�ة 
االس�تخبارية  باملعلوم�ات  العراقي�ة 
يف كش�ف واس�تهداف املواق�ع املهمة 
واإلرهابي�ني  لداع�ش  والحساس�ة 
اآلخرين يف الع�راق وبعض الحاالت يف 
سوريا أيًضا، يعد واحًدا من أهم وأكثر 

األنشطة نجاًحا لهذا املركز.
وكان العراق وسوريا وروسيا وإيران 
ق�د ق�رروا ع�ام 2015 إنش�اء مركز 
معلوماتي يض�م ممثيل هيئات أركان 
جي�وش ال�دول األرب�ع به�دف جمع 
ومعالج�ة و تحلي�ل املعلوم�ات ع�ن 
الوض�ع يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط 
وتوزيعه�ا عىل هيئ�ات أركان القوات 
املس�لحة لل�دول املش�اركة يف املركز، 
وذل�ك لتنس�يق العمليات العس�كرية 

ملحاربة تنظيم داعش. 

اعتدوا على نائب وسحبوا مشروع القانون من يد رئيس املالية الربملانية.. واخلالف بشأن »محلة اإلعدادية« مستمر

النواب األكراد منعوا مترير املوازنة بـ »العنف«

حبث يف تقارير أمنية جديدة ختص حتركات اإلرهاب ومواجهته

اجتامع عسكري »مهم« يف بغداد بحضور سوري إيراين رويس

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس الهيأة الوطنية لالستثمار سامي 
االعرج�ي، أمس االثنني، عن طرح العراق ثالث 

وثائق يف مؤتمر املانحني بالكويت.
رؤي�ة  وض�ع  »الع�راق  ان  االعرج�ي  وق�ال 
اس�تثمارية س�يطرحها خالل مؤتمر املانحني 
والجه�د  الهي�أة  وضع�ت  حي�ث  بالكوي�ت، 
الوطن�ي رؤية واضحة للمؤتم�ر بالتعاون مع 
البن�ك الدويل ومؤسس�ة التمويل الدويل وبعض 
الجه�ات الدولية الكربى الت�ي عملنا بها خالل 

األشهر املاضية«.
وأش�ار رئيس الهي�أة الوطنية لالس�تثمار اىل 
»انن�ا ع�ىل أب�واب إطالق ث�الث وثائ�ق مهمة 

األوىل ع�ن مق�دار الدم�ار الذي حص�ل نتيجة 
العملي�ات العس�كرية واج�رام داعش خاصة 
يف املناط�ق الت�ي احتله�ا، أما الوثيق�ة الثانية 
فهي ع�ن املبال�غ املطلوب�ة إلع�ادة االعمار«، 
مبين�ا ان »ه�ذه الوثيقت�ني تم�ت بدراس�ات 
دقيق�ة ميداني�ة وبالتع�اون مع البن�ك الدويل 
واألم�م املتحدة وفق تقديرات دقيقة«. وأضاف 
األعرج�ي »ام�ا الوثيق�ة األخرى فه�ي وثيقة 
الهياة الوطنية لالس�تثمار وبيئة االستثمار يف 
العراق حيث ستتكلم عن خارطة االستثمار يف 
عموم البالد«.  ونقل�ت وكالة الفرات نيوز عن 
االعرج�ي القول ان »القطاع الخاص تأثر كثري 
خالل السنوات املاضية ولم تكن لنا وسيلة ألي 
موازنة استثمارية«، مشريا اىل ان »املستثمرين 

يف املحافظات حققوا إنجازات جيدة«.
واردف قائال ان »هناك 300 الف وحدة سكنية 
بني منجزة وقي�د اإلنجاز يف بغداد واملحافظات 
خ�الل الس�نوات املاضي�ة«، مبين�ا ان »البيئة 
االس�تثمارية اصب�ح فيها تحس�ن لكنها دون 
الطم�وح، والعراق س�يكون الحاضنة الكربى 
للمس�تثمرين«. وأك�د االعرجي »وجود فس�اد 
يف الع�راق لكن ليس�ت به�ذه الضخام�ة التي 
يتح�دث عنها البعض، فهن�اك جهد كبري يبذل 
يف محاربته واملس�تثمر يعرف ذلك«، مشرياً اىل 
»انن�ا نعكف عىل وضع اط�ار وخارطة طريق 
للمس�تثمر الوطني واالجنب�ي فيها الكثري من 
املصداقي�ة واملحافظ�ة ع�ىل األم�وال الداخلة 
يف بن�اء الوط�ن«.  وق�ال »لي�س لدين�ا العصا 

الس�حرية النهاء الفس�اد ولكن لدين�ا عزيمة 
للقضاء عليه«. وحول التلكؤ يف انجاز مرشوع 
إسكان معسكر الرشيد ببغداد أوضح االعرجي 
قائال، »لألس�ف كنا عىل أب�واب إحالة مرشوع 
الرش�يد اىل مس�تثمر ولك�ن دخ�ول داعش اىل 
املوصل أوقف املرشوع، واالن نحن يف مفاوضات 
مكثفة وماراثونية ووصلنا اىل مراحل متقدمة 
مع رشكة اعمار إماراتية الستكمال املرشوع«.  
وأفاد األعرجي »اما بالنس�بة لبقية املش�اريع 
س�تعود اىل مس�ارها وس�نرسع يف تنفيذها«، 
الفت�ا إىل أنه »تم منح إجازة مرشوع الكثر من 
1400 مستثمر، قيمها 92 مليار دوالر يف بغداد 
واملحافظات منها 60% بني منجز وقيد اإلنجاز 

و40% فيها مشاكل ونحن يف طور حلها«.

عد خطة جلذب املستثمرين.. وقلل من من »ضخامة« الفساد يف املؤسسات احلكومية

العراق يتهيأ لطرح »3« أوراق يف مؤمتر املانحني بالكويت
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الربملـان النـروجيـي يرشـح »حـركـة املقاطعـة«
 جلائزة نوبل للسالم

         بغداد / المستقبل العراقي

تملك الحكوم�ة اإلرسائيلية »فرصة ذهبية« بني 
يديها، بع�د حصولها عىل الضوء األخرض األمريكي، 
لتنفي�ذ أخطر مخططاته�ا العنرصي�ة والتهويدية 
التي كانت تنتظر الوقت املناسب، ويبدو أن وقتها قد 
حان فعلياً، وسط صمت عربي ودويل غري مسبوق.

فمن�ذ ق�رار ترام�ب باعرتافه بالق�دس عاصمة 
ل�«إرسائي�ل«، بدأت األخرية كرسعة الربق بخطوات 
التنفيذ، فحرصت أوالً عىل فرض سيادتها وسيطرتها 
العسكرية عىل مدينة القدس بأكملها، فيما يبدو أنها 
انتقلت للخطوة التالية، بتهجري املؤسس�ات الدولية 

والكنائس بسالح الضغط والرضائب الباهظة.
وتعك�ف بلدي�ة االحت�الل يف الق�دس عىل فرض 
رضائ�ب باهظ�ة ع�ىل الكنائ�س، وم�ا تملك�ه من 
عقارات وأراٍض وقفية ومؤسس�ات، بهدف الضغط 

عليها ودفعها لهجر املدينة املقدسة.
وقالت البلدي�ة: إن »ديون الكنائس و887 عقاراً 
تابع�ة لها، بلغ�ت نحو 190 ملي�ون دوالر«، مؤكدة 
أنها تنوي فرض رضائب ع�ىل املمتلكات العائدة إىل 
الكنائ�س والفاتي�كان واألمم املتح�دة، والتي كانت 
معف�اة م�ن الرس�وم يف املدين�ة املقدس�ة بموجب 

»االستاتيكو العثماني«.
هذا القرار استقبلته أوساط إسالمية ومسيحية 
داخ�ل األرايض الفلس�طينية بحال�ة م�ن الغض�ب 
والرفض الشديدين، واعتربت شخصيات فلسطينية 
الق�رار بمثاب�ة »إعالن ح�رب رصيح ع�ىل القدس، 

لفرض سياسة األمر الواقع«.
الش�يخ عكرمة صربي، خطيب املس�جد األقىص 
املب�ارك، أكد رفض�ه القاطع ألية قوان�ني إرسائيلية 
جدي�دة ُتف�رض عىل املؤسس�ات العامل�ة يف مدينة 
الق�دس املحتلة، معترباً ما يجري »حرباً عىل القدس 
وقرصن�ة؛ لف�رض الس�يادة الكامل�ة ع�ىل املدينة 
املقدسة وتفريغها من سكانها ومؤسساتها الدينية 
والدولي�ة«. وش�دد ص�ربي ع�ىل أن تل�ك الرضائب 
مرفوض�ة جمل�ًة وتفصي�اًل، واملؤسس�ات كاف�ة؛ 
املسيحية واإلس�المية والدولية، لن تتعامل مع لغِة 
»تج�اُوز القان�ون« الت�ي تنتهجه�ا »إرسائيل« ضد 

املدينة املقدسة منذ سنوات طويلة.
ويلف�ت خطي�ب املس�جد األق�ىص إىل أن قانون 
فرض الرضائب عىل املؤسس�ات بالقدس »عنرصي 
وتهوي�دي«، ويأتي ضمن امل�روع الخطري واألكرب 
لتهويد املدينة املقدس�ة وتهجري س�كانها وإفراغها 

لصالح املحتل.
املطران عطا الله حنا، رئيس أس�اقفة سبسطية 
لل�روم األرثوذك�س بالق�دس، وج�ه ن�داء عاج�اًل 
للمؤسس�ات املس�يحية كافة داخل مدين�ة القدس 
املحتل�ة، دعاه�م في�ه لرف�ض قان�ون الرضائ�ب 

اإلرسائييل، وعدم التعامل معه.
وأكد املطران حنا، أن سياس�ة االحتالل بالقدس 
باتت واضحة للجميع، وفرض�ه الرضائب الباهظة 
ع�ىل عق�ارات الكنائس واملؤسس�ات األممية، يؤكد 
اس�تمراره يف حرب�ه الخطرية عىل املدينة املقدس�ة 

واستهداف مؤسساتها املسيحية والدولية.

واعترب فرض الرضائب بهذا الشكل، يأتي ضمن 
حلقات املخطط الخطري الذي تسري عليه »إرسائيل« 
إلف�راغ املدينة املقدس�ة من املؤسس�ات املس�يحية 
كاف�ة، وتهميش الوجود املس�يحي وإضعاف دوره 

الوطني والديني والشعبي.
وبحسب وكالة »فرانس برس«، فإن املدير العام 
لبلدي�ة الق�دس، أمن�ون مريه�اف، بع�ث الجمعة، 
برس�الة للمس�ؤولني اإلرسائيليني، ق�ال فيها: »إن 
االتفاق�ات الدولية ال تعفي س�وى أماك�ن العبادة، 
ومن�ذ س�نوات أُعفي�ت الكنائ�س من دفع رس�وم 

ضخمة عىل ممتلكاتها التجارية«.
وق�ال مريهاف »حتى ه�ذا الوق�ت، بلغت ديون 
الكنائ�س، يف 887 عق�اراً، نح�و 190 مليون دوالر« 

من دون تحديد الفرتة.
وج�اء يف الرس�الة أن قيم�ة اإلعف�اء الرضيب�ي 
ال�ذي تتمتع به عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة، لها 
مكاتب يف القدس، تقدَّر بنحو 93 مليون شيكل )27 

مليون دوالر(.
وذك�رت صحيفة »يرسائيل هي�وم« أن الفاتورة 
الكنيس�ة  نصي�ب  م�ن  ه�ي  األك�رب  الرضيبي�ة 
الكاثوليكي�ة وتبل�غ نح�و 12 مليون ش�يكل )3.5 
مالي�ني دوالر(، تليه�ا كنائ�س اإلنجيلي�ني واألرمن 
وال�روم األرثوذك�س. الهيئة اإلس�المية املس�يحية 
لنرصة القدس واملقدس�ات، قالت: إن »اعتزام بلدية 
االحت�الل ف�رض رضائ�ب ع�ىل املمتل�كات العائدة 
للكنائس والفاتي�كان ووكاالت األمم املتحدة، والتي 

كان�ت معفاة من الرضائب يف مدين�ة القدس، يهدد 
بإلغ�اء اتف�اق الوض�ع الراه�ن )أس�تاتيكو( فيما 
يخ�ص األماكن الدينية املقدس�ة باملدينة، والذي تم 
التوص�ل له ما بني الدول الغربي�ة والدولة العثمانية 
بتاريخ 2 أغس�طس 1852م«. وأك�د رئيس الهيئة، 
حن�ا عي�ى، يف ترصيح صحف�ي ل�ه، أن »إرسائيل 
تريد بفرضه�ا الرضائب الباهظة عىل الكنائس؛ إما 
إخالءه�ا وإما االس�تيالء عليها وإم�ا حتى رشائها، 
األمر الذي سيرتتب عليه تهجري قرسي للمسيحيني، 
وخاص�ة ال�روم األرثودكس والكاثولي�ك، باإلضافة 
لألرم�ن أيض�اً«. وش�دد ع�ىل أن »إرسائي�ل تريد أن 
تصور للعالم أن الرصاع يف املدينة ديني بني الديانتني 
اليهودية واإلس�المية، وكأن املس�يحية ليس لها أي 
عالقة! وتسعى إللغاء أي أثر قانوني لسيادة الحقب 
الزمني�ة للمدينة باإلش�ارة إىل )األس�تاتيكو(، وهذا 

لتحقيق مخطط القدس الكربى«.
ون�وه إىل أن رئيس بلدية االحتالل يف القدس، نري 
بركات، بمس�اعدة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، 
وكالً من وزيري الداخلية واملالية، يس�تغلون أجواء 
ق�رار الرئي�س األمريك�ي بش�أن الق�دس، لتعزي�ز 
الوجود االس�تيطاني، بجمع الرضائب الباهظة من 

الكنائس، التي لن تتمكن من دفعها.
وفيم�ا يتعل�ق بإمكاني�ة تطبيق القان�ون رغم 
معارضة العالَم املسيحي يف الغرب القرار، أكد عيى 
أن »بلدية االحتالل ليست بحاجة إلقرار قانون جديد، 
ت عىل األمر بقولها إنها تريد أن تجمع ما  وإنما التفَّ

قيمت�ه 190 مليون دوالر من خ�الل الخدمات التي 
تقدمها من جمع القمامة واملياه«.

وشدد عىل أن القرار سيجد معارضة من كل دول 
العال�م؛ ملعارضته لل�«أس�تاتيكو«، لكن »إرسائيل« 
ل�ن تقيم وزناً للدول األوروبية أو حتى األمم املتحدة 
والقان�ون ال�دويل، وس�تمىض يف قراره�ا لتهج�ري 
املس�يحيني املقدس�يني ب�كل الوس�ائل املمكنة لها، 
حس�ب قوله. ب�دوره، أكد راس�م عبي�دات، الكاتب 
واملختص بش�ؤون القدس، أن قرار االحتالل فرض 
رضائ�ب باهظة عىل الكنائس واملؤسس�ات األممية 
بالقدس، يندرج ضم�ن املخطط األخطر ل�«القدس 

عاصمة إرسائيل«، الذي تتبناه اإلدارة األمريكية.
وق�ال عبي�دات إن »االحت�الل ب�دأ بالتعامل عىل 
أس�اس أن القدس عاصمة لدولت�ه، وكل اإلجراءات 
والقوانني التي تصدر عن�ه منذ قرار ترامب، يحاول 
بها فرض سياس�ة األمر الواقع، وهذا األمر يش�كل 
خط�ورة ع�ىل املقدس�يني وكل املؤسس�ات داخ�ل 
القدس، التي تدعم صمود الفلس�طينيني وتكش�ف 

زيف وجرائم االحتالل«.
ولفت إىل أن االحتالل يس�عى للس�يطرة الكاملة 
عىل كل أمالك الكنائس بالقدس وكذلك املؤسس�ات 
الدولي�ة، واعترب ف�رض الرضائ�ب محاولة للضغط 
عىل تلك املؤسس�ات لتريدها ولكي تمارس عملها 
خارج فلس�طني، مشرياً إىل أن بيع وتأجري وترسيب 
مروع�اً  س�يصبح  واملؤسس�ات  العق�ارات  تل�ك 

لالحتالل بحجة عدم دفع الرضائب.

فرضت »اتاوات« على الكنائس واألمالك لتهجريهم

إرسائيل تشن »حرب جديدة« عىل مسيحيي القدس

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الخارجية االملاني س�يغمار غربيال ان عىل 
اوروب�ا ان تمه�د الطري�ق للدفع من اجل نزع االس�لحة 
النووي�ة يف العال�م، وذلك بع�د اقرتاح واش�نطن تطوير 

ترسانتها النووية وتوسيعها.
وق�ال غابريال »كم�ا يف اوقات الح�رب الباردة، نحن 
يف اوروبا معرضون للخطر بش�كل خاص« جراء »سباق 

تسلح نووي متجدد«.
واضاف »لهذا الس�بب بالتحدي�د علينا نحن يف اوروبا 
ان ن�رع بمبادرات جدي�دة للرقابة عىل التس�لح ونزع 

االسلحة«.
وج�اء كالم غابري�ال يف مع�رض الرد عىل ما يس�مى 
ن�ره  ال�ذي  االمريك�ي  الن�ووي«  املوق�ف  »مراجع�ة 
البنتاغ�ون الجمع�ة ويفص�ل في�ه الرؤي�ة العس�كرية 
االمريكية للتهديدات النووية وس�بل مواجهتها يف العقود 

املقبلة.
واعت�رب الرئي�س االمريك�ي دونال�د ترام�ب يف بي�ان 
القناب�ل  واس�تكمال  االمريكي�ة  الرتس�انة  تطوي�ر  ان 
»االس�رتاتيجية« ذات القدرات الهائلة بقنابل »تكتيكية« 
اصغ�ر »يهدف اىل جعل اس�تخدام االس�لحة النووية اقل 

ترجيحا«.
ويعتقد املخططون االمريكي�ون ان االعداء املحتملني 
وخصوص�ا روس�يا يفرتض�ون ان الوالي�ات املتحدة لن 
تستخدم ترسانتها املوجودة الن آثارها ستكون مدمرة.

وق�ال غريغ ويفر نائب مدير القدرات االس�رتاتيجية 
املتح�دة  ان »الوالي�ات  يف رئاس�ة االركان للصحافي�ني 
وحل�ف ش�مال االطليس يحتاج�ان اىل مجموعة اوس�ع 
من الخي�ارات النووية املعقولة ذات الق�درات التدمريية 
املحدودة«. واعرتف غابريال بان ضم روس�يا للقرم ادى 
اىل »خس�ارة دراماتيكية للثقة بروس�يا« سواء يف اوروبا 
او يف واش�نطن، وهذا »يدل عىل ان روسيا تعاود بوضوح 

التسلح ليس فقط تقليديا لكن باسلحة نووية«.
لك�ن ب�دال م�ن تطوير اس�لحة جدي�دة دع�ا رئيس 
الدبلوماس�ية االملانية اىل »ترس�يخ املعاه�دات املوجودة 

للرقابة عىل التسلح بدون رشوط«.
وقال ان برلني س�تضغط »مع حلفائه�ا ورشكائها« 

من اجل مزيد من نزع االسلحة عىل الصعيد الدويل.
وتابع »هدفنا الطويل االمد يجب ان يبقى عاملا بدون 
اسلحة نووية«، وهي سياسة الواليات املتحدة النووية يف 

ظل ادارة الرئيس السابق باراك اوباما.
واملانيا تاريخيا حلي�ف وثيق للواليات املتحدة وعضو 
رئي�يس يف حلف االطليس، لك�ن االس�لحة النووية كانت 
دائم�ا موضعا خالفيا يف السياس�ة االملانية خالل الحرب 
الباردة. وال تملك برلني ترسانتها الخاصة، لكن الواليات 
املتح�دة تحتفظ برؤوس نووية يف املانيا كجزء من وجود 

عسكري رادع.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الخارجية الهولندية أمس االثنني إنها س�حبت 
الس�فري الهولندي من تركيا رسميا والذي حظرت أنقرة دخوله 
إىل الب�الد منذ عام تقريبا بس�بب خالف ب�دأ يف آذار 2017. ولن 

تقبل هولندا أيضا تعيني سفري تركي جديد لديها.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان إنها »أوقفت« املحادث�ات مع تركيا 

بشأن حل املسألة.
وقال وزي�ر الخارجية الهولندي هالبي زيلس�رتا يف بيان انه 
رغ�م املحادثات االخرية بني البلدين »لم نتفق عىل كيفية تطبيع 
العالق�ات«. وأض�اف ان الحكوم�ة الهولندي�ة قررت »رس�ميا 
س�حب س�فري هولندا من انقرة ال�ذي لم يزر تركي�ا منذ آذار/

م�ارس 2017«. وتاب�ع »طامل�ا ان هولندا ليس لديها س�فري يف 
تركيا، فانها لن تمنح اذنا لتس�لم س�فري تركي جديد مهامه يف 
هولندا«. وبدأ الخالف بني الحكومتني بس�بب قرار هولندا وقف 
تأش�ريات الدخول ملس�ؤولني أتراك كانوا يس�عون لحث األتراك 
الذين يعيش�ون هناك عىل تأييد تعديالت دس�تورية يف استفتاء 
ترك�ي يف م�ارس/آذار. وكان�ت هولندا تجري يف الوقت نفس�ه 

انتخابات وطنية.
وكانت هولندا قد عربت يف 2017 عن عدم ترحيبها باستقبال 
مس�ئولني أتراك، مشرياً إىل أن بالده لن تشارك يف زيارة مسؤول 
حكوم�ي تركي يريد القيام بحملة سياس�ية م�ن أجل الرتويج 

للتعديالت الدستورية. 
وبالفع�ل رفضت الس�لطات الهولندية يف ذل�ك الوقت دخول 
وزير الخارجية الرتكي داود أوغلو، احتجاًجا منها عىل استفتاء 
يخص توس�يع صالحيات الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
حي�ث تنظر حكومات أوروبية بأن تلك اإلصالحات تمس بُحرية 
التعبري وحقوق اإلنس�ان يف تركي�ا، وال يمكن الرتويج لها داخل 
تلك البلدان، حسبما ذكرت وكالة »اسوشيتد بريس« اإلخبارية.

وم�ن جهته، وصف أردوغان حينها موقف هولندا بالترصف 
الن�ازي والفايش، متوع�ًدا هولن�دا بأنها س�تدفع الثمن، وأملح 
أردوغان إىل أن تركيا س�رتد من خالل منع مس�ؤولني هولنديني 
م�ن القدوم إىل أراضيه�ا، ولكنها لن تمنع »زي�ارات املواطنني« 
الهولندي�ني. يذك�ر أن هولن�دا كان�ت رفض�ت يف 2017 دخول 
وزيرة األرسة والش�ؤون االجتماعية فاطم�ة بتول صيان قايا، 
إىل مق�ر قنصلية بالده�ا يف روتردام، لعقد لق�اءات مع الجالية 

ودبلوماسيني أتراك، ثم أبعدتها إىل أملانيا يف وقت الحق.

       بغداد / المستقبل العراقي

كرت صحيفة لوتون الس�ويرسية أن ثالثة بنوك س�ويرسية 
رفضت االس�تجابة لطلب السعودية تسليَمها أموال مستثمرين 

سعوديني مودعة يف حسابات لديها. 
ونقل�ت الصحيفة عن بنوك قولها إن ما س�متها الس�لطات 
الجديدة يف الرياض مارست ضغوطا عىل أثرياء سعوديني إلعادة 

أموالهم إىل داخل اململكة لالستيالء عليها.
وكش�فت أن أقارب بع�ض املعنيني بحمل�ة التطهري حركوا 
دع�اوى قضائي�ة يف جني�ف ملن�ع تحوي�ل أم�وال أقاربه�م إىل 

السعودية.
وأوردت الصحيفة أن اإلجراءات معلقة، وأن البنوك متمسكة 
برفض تحوي�ل األموال ما لم تحصل ع�ىل موافقة رصيحة من 

املعنيني باألمر، مع ما يثبت أنهم ليسوا تحت اإلكراه.

أملانيا تقود محلة لـ«نزع السالح 
النووي« من العالـم

بعد فشــل يف حتسني العــالقـات.. 
هولندا تسحب سفريها من تركيا 

بنوك سويرسية ترفض تسليم 
»أموال مستثمرين« للسعودية

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال نائ�ب وزي�ر الخارجية الرويس س�ريغي 
ريابك�وف لصحيف�ة إزفيس�تيا يف مقابلة نرت 
أم�س االثن�ني إن ب�الده ال ت�زال لديها إج�راءات 
مضادة بوس�عها أن تتخذها ضد الواليات املتحدة 
يف معركة العقوبات بينهما لكنها ستبقى متأهبة 

فقط يف الوقت الراهن.
وتدهورت العالقات بني البلدين ألدنى مستوى 
من�ذ الحرب الباردة بس�بب خالفات حول س�وريا 
يف  رويس  بتدخ�ل  أمريكي�ة  ومزاع�م  وأوكراني�ا 
االنتخاب�ات الرئاس�ية يف 2016 وه�و م�ا تنفي�ه 

موسكو.
وأصدرت وزارة الخزانة األمريكية أواخر الشهر 
املايض قائمة تتضمن أس�ماء رج�ال أعمال روس 
بارزي�ن بينهم مدي�را أكرب بنك�ني يف البالد ورجال 
أعم�ال كب�ار يف قط�اع املع�ادن ومدي�ر الرك�ة 
الحكومية املهيمنة عىل قط�اع الغاز ضمن قائمة 

من ذوي النفوذ املقربني من الكرملني.
وجاءت القائمة، التي تتضمن 210 أش�خاص 

م�ن بينهم 96 من كبار رج�ال األعمال الذين تبلغ 
ثروتهم مليار دوالر أو أكثر، ضمن حزمة عقوبات 

تم التوقيع عليها يف أغسطس آب املايض.
وقال ريابكوف لصحيفة إزفيستيا إن موسكو 
املتح�دة بتعلي�ق  الوالي�ات  ردت م�ن قب�ل ع�ىل 
االتفاقي�ات يف املج�ال الن�ووي وتوس�يع قائم�ة 
السياس�يني األمريكيني الذين تعتربهم معادين لها 
وبإص�دار أمر بمغ�ادرة نصف موظفي الس�فارة 

األمريكية يف روسيا.
وأض�اف »ال تزال لدينا إج�راءات مماثلة باقية 
يف جعبتنا لك�ن تفعيلها املحتم�ل يعتمد عىل قرار 

سيايس منفصل«.
وقال إن مثل هذا القرار إذا اتخذ سيكون صادرا 
عن الرئيس فالديمري بوتني بعد أن يقيم »مجموعة 
من العوامل«. وأضاف ريابكوف »نحتاج إىل تقييم 
العواقب«. ورغم العالقات الرسمية املتدهورة بني 
البلدي�ن ق�ال ريابكوف إن موس�كو تظل حريصة 
ع�ىل تحقيق تقدم مع الواليات املتحدة فيما يتعلق 
باتفاق�ات الحد من التس�لح وتجنب املواجهات يف 

العمليات العسكرية.

       بغداد / المستقبل العراقي

رش�ح أعضاء يف الربمل�ان النرويجي 
وس�حب  إرسائي�ل  مقاطع�ة  »حرك�ة 
االس�تثمارات منه�ا وف�رض العقوبات 
عليه�ا«، للحص�ول ع�ىل جائ�زة نوب�ل 

للسالم للعام 2018.
موقعه�ا  ع�ىل  الحرك�ة  وتق�ول 
اإللكرتوني إنها »حركة فلسطينية املنشأ 
عاملية االمتداد تس�عى ملقاومة االحتالل 
واالستعمار-االس�تيطاني واألبارتهاي�د 
اإلرسائييل«. وتضيف أن نشاطها ينصب 
عىل »تحقيق الحرية والعدالة واملساواة 
يف فلسطني، وصوال إىل حق تقرير املصري 
الوط�ن  يف  الفلس�طيني  الش�عب  ل�كل 

والش�تات«. وق�ال النائ�ب النرويج�ي، بجورنار 
موكسنس، الذي قدم الرتشيح: »أفخر باستخدام 
حرك�ة  لرتش�يح  منتخ�ب  كمس�ؤول  س�لطتي 

مقاطعة إرسائيل من أجل الحقوق الفلس�طينية 
للحصول عىل جائزة نوبل للسالم«.

وأع�رب عم�ر الربغوثي، من اللجن�ة الوطنية 
الفلس�طينية للمقاطعة وأحد مؤس�يس الحركة، 

النرويجي�ني  للربملاني�ني  امتنان�ه  ع�ن 
ع�ىل هذه الخط�وة التي وصفه�ا بأنها 

»شجاعة«.
وتق�ل الحركة يف موقعه�ا باإلنرتنت 
إنها »نجحت يف ع�زل النظام اإلرسائييل 
أكاديميا وثقافيا وسياس�يا، وإىل درجة 
م�ا اقتصادي�ا، حتى ب�ات ه�ذا النظام 
يعترب الحرك�ة اليوم من أك�رب األخطار 
االس�رتاتيجية املحدق�ة ب�ه«. وانطلقت 
الحركة بحملة دولية اقتصادية ملقاطعة 
إرسائي�ل يف 9 يولي�و 2005، بمش�اركة 
171 منظمة فلس�طينية غري حكومية، 
وق�د الق�ت اس�تجابة واس�عة يف أنحاء 
مختلف�ة من العالم. وتمنح جائزة نوبل 
س�نويا يف العاصمة النرويجية أوسلو يف 
العارش من ديس�مرب، من قب�ل اللجنة النرويجية 
لجائ�زة نوبل. وهي إحدى جوائز نوبل الخمس�ة 

التي تضم الكيمياء والفيزياء والطب واألدب.

روسيا: لـم نستنفذ »اإلجراءات العقابية« ضد واشنطن
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  يرسنا دعواتكم لالشتراك  باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز ) املواد املذكورة يف الجدول ادناه(  والواردة 
ضمن حستابات املوازنة الجارية واإلطالع عىل املستمستكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت 

 )www.moh.gov.iq (  واملوقع الخاص بالوزارة    )WWW.kimadia.iq ( عىل املوقع الخاص بالرشكة
علمتا ان ثمن مستتندات املناقصة التتي مبلغها اقل من مليون $ هتو )1000000( مليون دينتار غري قابل للرد 
واملناقصتات التي مبلغها اكثتر من مليون$ هو )2000000( مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرستو 
عليته املناقصتة اجور االعالن وعىل ان يتتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض امتا التأمينات االولية والتي 
يجب ان تكون بنستبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شتكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ 
متن املترصف اال بكتاب متن الرشكة يؤيد انتفاء الحاجتة او صك مصدق او كفالة مرصفية  ضامنة او ستندات 
القترض التتي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستتكون )حستب رشوط املناقصة( وطريقة 
الشحن CIP( ( او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة 
رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسن االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل شكل خطاب ضمان او 
كفالة مرصفية او صك مصدق او مستتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم 
زيتارة موقع الرشكتة او الوزارة املذكوريتن انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفستارات املشتاركني 

سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء 2018/2/20 
مالحظة / يف حالة مصادقة موعد الغلق عطلة رستمية يكون اليوم التايل للدوام الرستمي هو اخر موعد لتقديم 

العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل ملوعد فتح العطاء

اعالن   
وزارة الصحة والبيئة/ الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

تعلتن الرشكتة العامة لتجارة الحبتوب فرع / البرصة عن تمديد بيتع املواد املدرجة 
ادنتاه يف املزايدة العلنية للمترة )الثانية( وفق قانون بيع وايجتار اموال الدولة رقم 
21 لستنة 2013 يف الستاعة العارشة من صبتاح يوم )الخامس عترش( التايل لنرش 

االعالن.
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
املبينة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وباستم املشتري حرصاً والبطاقة التموينية 
او بطاقة الستكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور 
خزن بنستبة )2/1%( نصف متن املئة من بدل البيع عن كل يتوم تاخري وملدة )30(  

ثالثون يوم  واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

اعالن
اىل / مساهمي الرشكة العراقية للكفاالت املرصفية ) مساهمة خاصة ( املحرمني 

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة 
استتنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم 21 لستنة 1997 املعدل وتنفيتذا لقرار مجلس االدارة 
املؤرخ يف 14 / 9 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة 
العتارشة متن صباح يوم 27 / 2 / 2018 املصادف الثالثتاء يف مقر الرشكة العراقية للكفاالت 
املرصفيتة / بغتداد – حي الوحدة – محلة 904 زقاق 56 دار 15 ملناقشتة جدول االعمال التايل 
وعنتد عتدم حصول النصتاب القانوني يؤجل االجتمتاع اىل يتوم 6 / 3 / 2018 يف ذات الزمان 

واملكان اعاله .
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه.

2 – مناقشتة تقرير مراقب الحستابات للستنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 
عليه .

3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها.
4 – تعيني مراقب حسابات للرشكة لتدقيق حسابات عام 2017 وتحديد اجوره .

5 – مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار املناسب بشانه .
6 – البتدء بضمان قروض املصارف الحكومية املتخصصة بعد املوافقة عىل التعديالت الخاصة 

بذلك وتعديل عقد التاسيس يف ضوء ذلك  ويكون التعديل وكما ياتي يف عقد التاسيس .
اوال : الفقرة ثالثا من عقد التاسيس غرض الرشكة وطبيعة العمل .

-يضاف يف نهاية الفقرة االوىل بعد املصارف الخاصة ) واملصارف الحكومية املتخصصة (.
-يضاف يف نهاية الفقرة الثانية بعد املشاريع املتوسطة والصغرية ) ومشاريع االسكان والتي 

يمنحها املرصف العقاري ( 
ثانيا : يضاف اىل الفقرة ) ب ( من ثالثا بعد والتكنلوجيا املتطورة ) ومشاريع االسكان ( 

-7 – اجتراء انتخابتات اعضاء مجلس االدارة ) 5 ( خمستة اعضاء اصليتني ومثلهم احتياط 
النتهاء دورة املجلس .

-8 – ابترائ ذمتة رئيس واعضتاء مجلس االدارة للستنة املالية املنتهيتة يف 31 / 12 / 2016 
وتحديد مكافاتهم .

-راجتني الحضتور او انابة احتد االعضاء بموجب صتك االنابة او توكيل الغتري بموجب وكالة 
مصدقتة من كاتب العدل مع مراعاة احتكام املادة 91 من القانون اعاله عىل ان تودع االنابات 

والوكاالت يف مقر الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع . مع التقدير 

رئيس جملس االدارة 
عيل صاحب بدر

اعالن دعوة
ملستاهمي رشكة االغذية الحيوانية الفنية لصنع االعالف واالستتثمارات 

العقارية ) مساهمة خاصة ( 
استتنادا إىل قانون الرشكات رقم 21 لستنة 1997 املعتدل وتنفيذا لقرار 
مجلتس االدارة املنعقد بجلستته الثانية من يوم االحتد املصادف 14 / 1 
/ 2018 تقترر دعوتكم لحضتور اجتماع الهيئة العامتة لرشكة االغذية 
الحيوانيتة الفنيتة لصنتع االعالف واالستتثمارات العقارية ) مستاهمة 
خاصتة ( الستاعة العارشة من صبتاح يوم االربعاء املصتادف 28 / 2 / 
2018 يف مقتر الرشكتة الكائن يف بغداد – الوزيريتة – املنطقة الصناعية 

للبحث يف االمور التالية :
1 – االطالع عىل تقرير مجلس االدارة الخاص بنشاط الرشكة لعام 2017 

واملصادقة عليه .
2 – مناقشة الحسابات الختامية وتقرير مراقب  الحسابات للرشكة عن 

السنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليهما باالجماع .
3 – تعيني مراقب حستابات لستنة 2018 وتحديد اجوره حسب ضوابط 

مجلس املهنة .
4 – براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

5 – تحديد مكافئة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
6 – النظر يف مقسوم االرباح لسنة 2017 .

7 – االطالع عىل موضوع ايجارات املخازن للرشكة واملصادقة عليها .
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املستاهمني بموجب صك االنابة 
او وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة االسهم اصالة او انابة 
او وكالة ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يؤجل االجتماع 
إىل االستبوع الذي يليه يف الزمان واملكان املعلنني ليوم االربعاء املصادف 7 

. 2018 / 3 /
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 136/ب2018/1

التاريخ : 4/ 2018/2
اىل / املدعى عليه )احمد عباس حسن(

اقتام عليك املدعتي )فائق عبتد الكريم نتايش( الدعوى 
البدائيتة املرقمتة اعاله والذيتن يطلب الحكتم بتمليكه 
العقتار املرقم 17592/حي الشتعراء ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حتي الغتري كريم حستون الجنابتي عليه قتررت هذه 
املحكمتة تبليغك اعالنتا بصحيفتني محليتتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/2/11 وعند عدم 
حضورك او ارستال من ينوب عنك قانونا ستوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 745

التاريخ : 1/ 2018/2
اعالن

تسجيل عقار مجدد
الدائترة بتاريتخ  بنتاءا عتىل الطلتب املقتدم اىل هتذه 
2017/3/19 لتسجيل تمام العقار املرقم )463( محلة 

الرشادية يف الكوفة اىل طالب التسجيل املجدد
) اثري ناجح نعوم( لتسجيله مجددا باسمه بصفته املالك 
حائز للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها 
تمهيدا للتستجيل وفق احكام القانون تسجيل العقاري 
)43( لستنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من 
يدعتي بوجود عالقتة او حقوق معينة عىل هتذا العقار 
تقديتم ما لديته من بيانتات اىل هذه الدائترة خالل مدة 
ثالثتون يوما اعتبتارا من اليوم التايل للنترش هذا االعالن 
وكذلتك الحضتور اىل موقتع العقار يف الستاعة العارشة 
صباحتا متن اليوم التتايل النتهاء مدة هتذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكشتف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2831/ب2016/2

التاريخ : 2018/2/1
اعالن

اىل / املدعى عليهما / كاظم جعفر صالح ونجاح رشتيد 
سعيد 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2831/ب2016/2 
يف 2016/10/30 واملتضمتن الحكتم بتمليتك املدعتي 
برهان رايض جليل ستهام املدعتى عليهما كاظم جعفر 
صالح ونجاح رشتيد سعيد يف العقار املرقم 365 مرشاق 
بالبتدل املتفق عليه ولثبتوت مجهولية محتل اقامتكما 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي القاسم 
/ 4 كريتم مهدي ثامر الطفييل  لذا تقرر تبليغكما اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولكما حق 
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق 
الطعتن القانونية وبعكسته سيكتستب القترار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 278/ب2018/5

التاريخ : 2018/12/4
اىل / املدعى عليه )ماجد هاشم جابر(

اقام عليك املدعني )حيدر ورافد وهديل اوالد ستعيد وعد 
اللته( الدعتوى البدائية املرقمتة اعاله والذيتن يطلبون 
الحكتم بالزامك واملدعى عليه الثاني كترار جعفر مجيد 
حكمتا باجتر املثتل للفترة متن 2016/1/13 ولغايتة 
2017/6/11 عن اشتغالكما العقتار املرقم 69/1616 
بتراق ولثبتوت مجهوليتة محتل اقامتتك حستب رشح 
املبلغ القضائي واشتعار مختار حي الزهراء / 1 مستلم 
عبتد االمري عليته قررت هتذه املحكمتة تبليغتك اعالنا 
بصحيفتتني محليتني يوميتني بموعتد املرافعة املصادف 
يف يتوم 2018/2/12 وعند عدم حضورك او ارستال من 
ينتوب عنك قانونا ستوف تجري املرافعتة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ
رقم االضبارة : 202/خ/2017

التاريخ 2018/1/29
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرصافة 
العقار تسلستل 270م7 نجيب باشتا الواقتع يف حي املغرب 
العائتد للمديتن نزهت مهتدي عجينة املحجتوز لقاء طلب 
الدائن صالح ونضال واستماعيل اوالد خترض احمد  البالغ 
240,000,000 مليتون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هتذه املديريتة خالل مدة ثالثتني يوما تبدا متن اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشتهادة الجنستية العراقية وان رستم 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

حسن عبد املنعم محمد
املواصفات :

1 ت موقعته ورقمته : حتي املغترب م304 ز21 د29 رقتم 
270م7 نجيب باشا 

2 ت جنسه ونوعه : دار
القيتد  صتورة  يف  مثبتت  كمتا   : واوصافته  حتدوده  ت   3

والخارطة
4 ت مشتتمالته : ان العقار املرقم اعاله التي تبلغ  مساحته 
791/84م2 يقتع يف حتي املغترب ضمن املحلتة 304زقاق 
21 دار 29 ويتكتون من باب كراج تودي اىل ممر يتوستطه 
حديقتتني عىل جانبي املمر والذي يتكتون من مدخلني باب 
مطبخ وباب كليدور الذي يطل عىل الهول ثم اىل االستتقبال 
ثتم اىل الحتويل التذي يرتبط متع املطبخ ويطل عتىل الحويل 
غرفتتي نوم وحمام ومرافق صحية غربية مشترك ويوجد 
ستلم معلق اىل الطابق العلوي التذي يحتوي عىل غرفة نوم 
وحمتام ومرافق صحية مشتركة ثتم اىل الستطح وتوجد 
بتاب حديد مغلقة امام الدار الثانيتة التي تقع ايرس العقار 
ويتكتون من باب خشتب يودي اىل حتويل يربط قاعة كبرية 
مفتوحتة عىل الجانبني للحويل وله ستلم معلتق اىل الطابق 
العلتوي التذي يحتوي عتىل غرفتني نتوم ومختزن وحمام 
ومرافتق صحية غربية مشتركة العقار مبني من الطابوق 
ومسقف بالكونكريت املسلح ومبلط بالكايش املوزائيك اما 
الستطح مبلط بالكايش القديم وجميتع الحمامات مغلفة 
جدرانها اىل الستقف بالتكايش الفرفوري القديتم واالبواب 
من الخشب الصاج والشبابيك من الحديد والزجاج وواجهة 
العقتار متن الطابوق )العقتاري( ويقع العقتار يف منطقة 
ستكنية مكتملة الخدمات درجة العمران دون الوستط وال 

يوجد شاغر للعقار
5 ت مساحته 791,84م2

6 ت درجة العمران : وسط
7  تالشاغل : ال يوجد

8 ت القيمة املقدرة : 1,584,000,000 مليار دينار

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

مدير الفرع 
سمري رايض علوان

م / اعالن متديد مزايدة

التأمينات مدة 
الرفع

موقع 
المزايدة الكمية المادة ت

 40.000
اربعون الف  15 يوم فرع 

البصرة 1

مرشة ميكانيكية سعة 100 لتر نوع 
 NO 1450 هولدر

مرشة ميكانيكية سعة 100لتر نوع 
هولدر ياباني

مرشة ميكانيكية سعة 100 لتر نوع 
32NO-98 هولدر

مرشة ميكانيكية صينية المنشأ سعة 
100 لتر نوع هولدر 
جهاز قياس الرطوبة 

1

 135.000
مائة وخمسة 
وثالثون الف 

دينار
15 يوم فرع 

البصرة
16.740 ستة 

عشر طن وسبعمائة 
واربعون كغم

كناسات حنطة امريكية واردة من فرع 
ام قصر  2

 70.000
سبعون الف 

دينار
15 يوم فرع 

البصرة
7.560 سبعة طن 
وخمسمائة وستون 

كغم
شوائب حنطة مخلوطة 3
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    بغداد/ المستقبل العراقي

سلجل مؤرش سلوق العراق للاوراق املالية 
تلداول اكثرملن 20 مليلار سلهم وبقيملة 
تجلاوزت اللل 21 مليار دينلار متقدما فيها 

قطاع املصارف يف حجم التداول.
وقال املدير التنفيذي للسلوق طه أحمد عبد 
السلام يف بيلان تلقت »املسلتقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »سوق العراق لاوراق املالية 
نظلم )22( جلسلة تلداول يف شلهر كانون 
الثانلي 2018 حيلث بللغ علدد اللركات 

املتداولة اسهمها يف السوق )59( رشكة«.
وبلن عبلد السلام ان »عدد العقلود املنفذة 
خال الشلهر ذاته تجاوز الثمانية االف عقد 
فيما تجاوز عدد االسلهم املتداولة العرون 
مليار سهم وتجاوزت قيمتها واحد وعرون 
مليار دينار اي بمعدل تداول يومي بلغ مليار 

دينار يف الجلسة الواحدة«.
واضلاف أن »ملؤرش السلوق ISX60 اقفلل 
يف اول جلسلة ملن الشلهر على 577 نقطة 
واقفل يف اخر جلسلة من شهر كانون الثاني 
2018 على 584 نقطة وبذللك تظهر حركة 
امللؤرش »تفسلر وجلود طللب فعلال قاده 
ارتفلاع معلدل دوران االسلهم خصوصلا يف 
بعلض رشكات القطاع امللريف والصناعي 
والخدملي واالتصلاالت من قبلل املتعاملن 
االجانلب مع انحسلار واضح يف عدد اسلهم 
وقيملة الصفقلات الكبرة يف زمن الجلسلة 
االضايف«.وأوضلح أنله »ملن نلرة التداول 
الشلهري يظهلر تركلز التداول عى اسلهم 
اللركات التاليلة حيث كان ملرف بغداد 
بعدد اسلهم  4 مليار سلهم  ورشكلة بغداد 
للمروبلات الغازيلة بعلدد اسلهم 2.542 
مليار سلهم، ومرف الرق االوسط بعدد 

اسهم 2.257 مليار سهم، ومرف القابض 
االسامي بعدد اسهم 1.8 مليار سه، ورشكة 
املعمورة لاسلتثمارات العقارية بعدد اسهم 
الخليلج  وملرف  سلهم،  مليلار   1.573
التجلاري بعدد اسلهم 1.438 مليار سلهم، 
ورشكة الهال الصناعية بعدد اسهم 1.132 
مليار سلهم«  .وعن تداول املسلتثمرين غر 
العراقين بن عبد السلام ان »عدد االسلهم 
املشلراة لغر العراقين بلغ )6.864( مليار 
سهم نفذت من خال )1199( صفقة رشاء 
وبلغلت قيمتها )11.189( مليلار دينار من 
تداول اسهم )25( رشكة مساهمة مدرجة.

املا عدد االسلهم املباعة من غلر العراقين 
فبلغ )5.863( مليار سلهم نفذت من خال 
)512( صفقلة بيع وبلغت قيمتها )9.281( 
مليلار دينار ملن تداول اسلهم )26( رشكة 

مساهمة مدرجة.

سوق االوراق يتداول الشهر املايض أكثر من »20« مليار سهم

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجللس النواب اليابانلي بداية هذا 
الشلهر على حزملة جديلدة ملن الدعم 
اإلنساني للعراق بقيمة حوايل 100 مليون 

دوالر امريكي.
وذكر بيان لسلفارة اليابلان يف العراق إن 
»هذا الدعلم اقرحته الحكوملة اليابانية 
واملبلادرة اليابانية الجديدة تأتي يف الوقت 
الذي فيه تقرر عقلد املؤتمر الدويل إلعادة 
إعمار العلراق يف الكويت للفرة 12 – 14 
من شلباط الجاري اسلتجابة إىل الوضع 
اإلنسلاني العصيلب يف العلراق حتى بعد 
إعلان التحريلر الكاملل ملن داعش يف 9 

ايلول 2017«.
وأضاف البيان، أن »هذا الدعم سيسلتثمر 
يف مجلاالت عدة، من بينهلا األمن الغذائي 
واملاء والرف الصحي والنظافة والصحة 
والغلذاء وإزاللة االلغلام وإعلادة إعملار 
البنلى التحتيلة والذي سليتم تنفيذه عن 
طريق منظملات األمم املتحدة واملنظمات 
الدوليلة اإلنسلانية واملنظملات اليابانية 
غر الحكومية«.وأوضح، أن »مساهمات 
اليابان تهدف إىل تخفيف معاناة النازحن 
واملجتمعات املسلتضافة يف مدينة املوصل 
واملناطق األخلرى املجاورة لها وتسلهيل 
عودة النازحلن إىل مناطقهم املحررة من 

عصابات داعش.

العراق حيصل عىل »100« 
مليون دوالر كمنحة 

جديدة من اليابان

   بغداد / المستقبل العراقي

أصلدرت محكملة الجنح املختصلة بقضايا 
النزاهلة مجموعلة احلكام على موظفة يف 
التسلجيل العقاري بالسلجن مللدد متفرقة 

يصل مجموعها اىل )26( سنة.
وقلال املفتلش العلام للوزارة العدل حسلن 
حملود العكيلي يف بيلان تابعته »املسلتقبل 
العراقلي« ، ان »املدانلة )و.ك.ي( التي كانت 
تعملل معاونة مديلر التسلجيل العقاري يف 
املدائلن قامت بعمليات تزوير واسلتعمال يف 

العام 2015 عى مجموعة من سندات ملكية 
اسلتخدمت كضمانلات عقاريلة  عقلارات 
رصفت عى أساسها قروض مرفية بقيمة 
سلبعة وعرون مليار وخمسلمائة مليون 
دينار، مبينا ان املحكمة عى ضوئها أصدرت 

قرارات بالسجن تصل اىل )26( سنة.
وأضلاف العكيلي ان »فريقلا مشلركا من 
مكتلب املفتش العلام وهيلأة النزاهة قاموا 
بأعمال التدقيلق والتحقيلق بقضية اصدار 
سندات عقارية مزورة ضمن اعمال مديرية 
التسلجيل العقلاري يف املدائلن، وقلد توصل 

الفريلق اىل مقريلة املدانلة »، وقد حظيت 
توصيات محلر القضيلة بمصادقة وزير 
أصلدر  اللذي  القضلاء  اىل  واحيللت  العلدل 

مجموعة من االحكام بحقها.
وبن ان تلك االحكام تنفذ بالتتابع، اذ سلبق 
ان اصلدرت املحكملة خلال العلام امللايض 
مجموعلة ملن قلرارات الحبلس والسلجن 
للمدانلة ذاتها علن قضايا تزوير مشلابهة، 
لتضاف مدة الحكم تلك اىل االحكام السابقة، 
والسلبب الرئيلس لعمليلات التزوير يف هذه 
القضيلة وما سلبقها، هي اإلجلراءات التي 

تتبعها دوائر التسجيل العقاري.
واكلد العكيلي، انله ال حلل لوقلف عمليات 
التزويلر، إال باللجوء اىل التقنيلات الحديثة، 
اذ ال يلزال مكتلب املفتلش العلام مسلتمرا 
التقنلي  التحلّول  بلرورة  بمطالبتله 
وااللكرونلي، من خلال مكننلة اإلجراءات 
والتخلص من املعامات الورقية التي يسهل 
تزويرها والتاعب بهلا، والتي اعدت الوزارة 
خطة التحول اليهلا منذ مدة ولكن الضائقة 

املالية حالت دون تنفيذها يف حينها.
وكانلت املدانلة )و.ك.ي( قلد قاملت خال 

عام 2015 بعمليلات تزوير طالت ممتلكات 
املواطنلن والدوللة من خال تزويلر ملكية 
العقلارات ومسلاحتها وجنسلها، وارسلال 
سلندات مداينلة عقارية بمعلوملات مزورة 
اىل املصلارف، وتأييد صحة صدور السلندات 
قبلل  ملن  اسلتخدامها  لغلرض  امللزورة 
مسلتفيدين من عمليات التزوير كضمانات 
عقارية لقروض من مرف الرشيد بمبالغ 
ضخمة، وصل مجموعها اىل تسلعة وستون 
مليلار وثاثمائلة وواحد وخمسلون مليون 

دينار.

العدل: صدور احكام متفرقة بالسجن ملدة 26 سنة بحق موظفة زورت سندات عقارية

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تلرأس محافلظ بغلداد املهنلدس عطلوان 
العطوانلي اجتماعلا طارئلا عقلد يف مبنى 
املحافظلة بحضلور مدير علام امانة بغداد 
وممثلي وزارة النفلط والكهربلاء والزراعة 
وامللوارد املائيلة والبيئلة والصحلة ومدراء 
الدوائر الخدمية يف املحافظة ملناقشلة ازمة 
امليلاه يف العلراق بشلكل علام والعاصملة 
على وجله الخصوص.وذكلر بيلان اورده 
املكتلب االعاملي ان السليد املحافظ خال 
املؤتملر الصحفي الذي عقلده عقب نهاية 
االجتملاع واصفلا ايلاه باملهلم حيلث تلم 
مناقشلة التوصيات التي اقلرت يف االجتماع 
السلابق الذي عقلد يف االمانة العامة ملجلس 
الوزراءمبينلا خطورة هذه االزمة من خال 
تناقص مياة نهلر دجلة.موضحا: ان مقدار 

مايحتاجلة العلراق لللري وامليلاة بحلدود 
30مليار مر مكعب سلنويا كحد ادنى علما 
ان املتوفلر حاليلا بحلدود 10 مليلار عازيا 
السلبب اىل قلة االطاقلات املائية التي تقوم 
بها الحكوملة الركية.مضيفا: ان الخطورة 
الكبرة تكمن يف دخول سد)اليسلو الركي( 
للعمل خال الشلهر السلادس للعام الحايل. 
ويف ختام االجتماع تلم االتفاق بن الجهات 
املعنيلة عى بعض النقاط املشلركة اهمها 
مسلألة املعالجلة الثالثيلة مليلاه املجلاري 
التي تلزداد كلما تناقصت ميلاه نهر دجلة 
فضا علن علدم وجلود معالجلة حقيقية 
ملياه املجاري كما تلم االتفاق عى ان تتبنى 
وزارة املوارد املائية عملية تنظيف املقربات 
والجوانب ) االنتيك(للمأخذ املاصة ملشاريع 
امللاء الكربى ملع التعهد بحفلر االبار قرب 
تلك املشلاريع.الفتا: اىل اهمية توفر االموال 

املناسبة للجهات املعنية لاستعداد للتصدي 
للمواطنن   املعلوملة  لهلذه االزمة.وايصال 

لغرض املشلاركة يف عملية ترشيد استهاك 
املياه واستعمالها بشكل اقل.

حمافظ بغداد يرتأس اجتامعًا طارئًا ملناقشة ازمة املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة الكهربلاء علن فتلح ابوابهلا وملفاتهلا 
مفتوحلة املام جميع الجهلات الرقابية ملن اجل اخذ 

املعلومة الحقيقية بشكًل مبارش، بعيداً عن املغرضن.
وقالت املتحدث الرسمي للوزارة مصعب املدرس يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن »الوزارة تتقدم بشكرها 
وتقديرهلا لرئيلس واعضلاء مجللس النلواب وحنلان 
الفتاوي ورزاق محيبس الذين استجوبوا وزير الكهرباء 
قاسم محمد الفهداوي، استجواباً تم استثماره لتقديم 

دفوعلات الوزارة ومشلاريعها اىل الرأي العلام«، مردفا 
»التلي تصب بذات الوقت بمصلحة املواطن العراقي من 
خلال حل ازملة الطاقلة الكهربائيلة يف الباد«.وأكدت 
الوزارة، بحسلب البيلان، أن »جميع ابوابهلا وملفاتها 
مفتوحة امام جميلع الجهات الرقابية بدون اسلتثناء 
من اجلل اخذ املعلومة الحقيقية بشلكًل مبلارش بعيداً 
علن املغرضن الذين يسلعون اىل خلق رشخ بن الوزارة 
ومجلس النلواب من خال التظليلل واملبالغة يف ايصال 

البيانات«.
وأشلارت إىل، »أهمية العمل بشفافية عالية مع وسائل 

االعام اليصال الحقيقة كاملة غر منقوصة اىل الشارع 
العراقي«.

وشلددت، أن »االسلتجواب حلق تلم منحله اىل اعضاء 
مجللس النواب، وهلو دافلع للعمل االيجابي ملسلؤويل 
اللوزارة، وللن يثنينلا علن مضاعفلة الجهلود لتقديم 
الخدملات، فضاً عن كونله يعزز من مكانلة ومواقف 
املاكات املتقدمة يف الوزارة وبشلكل ايجابي«.وشهدت 
جلسلات الربملان السلابقة اسلتجواب وزيلر الكهرباء 
من قبلل النائبن حنان الفتلاوي ورزاق محيبس حول 

قضايا تتعلق بعقود الجباية واالستثمار.

الكهرباء تعلن فتح ابواهبا وملفاهتا أمام اجلهات الرقابية ألخذ »املعلومة احلقيقية«

امانة بغداد تنفذ محلة لرفع التجاوزات 
عن احلدائق واملتنزهات يف الشعلة

التمييز: للزوجة حق طلب التفريق
من زوجها إذا أنتمى للتنظيامت االرهابية

املركزي يلزم املصارف بخمس ساعات 
لتقديم طلباهتم لرشاء العملة األجنبية

    بغداد / المستقبل العراقي

نفلذت امانة بغداد حملة جديلدة إلزالة التجلاوزات عن الحدائق 
واملتنزهلات ضملن قاطع دائلرة بلدية الشلعلة ».وبينت مديرية 
العاقات واالعام يف بيان ورد لل«املستقبل العراقي«، ان »ماكات 
دائلرة بلدية الشلعلة بالتعلاون مع مديريلة الحراسلات واالمن 
وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت حملة الزالة التجاوزات 
الحاصللة عى الحدائق واملتنزهات يف منطقتي الحرية  والشلعلة 
».واضافلت ان ملاكات الدائرة قامت بأعملال رفع االنقاض من 
املواقلع وبارشت اعملال التأهيل والتطوير عرب اعلادة زراعة تلك 
االماكن وصيانلة املمايش واملمرات عرب رصفهلا بالحجر ونصب 
اماكن الجلوس وتشذيب االشجار .«واشارت اىل ان الدائرة بارشت 
ايضلاً اعمال انشلاء كابلات واحواض زهرية يف شلارع الشلعلة 
الرئيس وإحاطتها بحجر الكرانيلت وفرش مادة الزميج للتهيئة 

ألعمال الزراعة يف املوسم الربيعي املقبل .

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت الهيئة املوسلعة املدنية يف محكملة التمييز االتحادية قبول 
طعلن مواطنلة قدمت طلبلا للتفريق بينهلا و بلن زوجها الذي 
ثبلت إنتمائله لتنظيم داعلش االرهابي.و قال املتحدث الرسلمي 
ملجللس القضاء األعى القايض عبد السلتار برقلدار يف بيان ورد 
لل«املسلتقبل العراقلي«، أن »املحكمة أسلتندت إىل قلرار مجلس 
قيلادة الثلورة املنحلل املرقلم )1529( يف 1985/12/31 و الذي 
ينلص عى إجازة طللب التفريق للزوجة من زوجهلا إذا هرب اىل 
العدو ، و عى املحكملة أن تحكم بالتفريق مع االحتفاظ للزوجة 
بكامل حقوقها الزوجية ».و أضاف املتحدث الرسمي » و أعتربت 
محكملة التمييز كما جاء يف نلص قرارها أن مفهوم العدو متغر 
و يحلدد أتباعا للنظام السليايس القائم ، و ال يلري عى املعنى 

التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات االرهابية كافة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت الهيلأة العليلا للحلج والعمرة علن تمديد مدة التسلجيل 
املواطنن على قرعة الحلج االلكرونية لألعلوام الخمس املقبلة 

لغاية 2018/2/20.
وذكر املتحدث الرسمي باسلم الهيأة حسن فهد الكناني، يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان« الهيئة قررت تمديد فتح منافذها 
يف بغلداد واملحافظات لتسلجيل املواطنن عى قرعلة الحج لغاية 
20 شلباط/فرباير الحايل، بعد ان كان مقررا ان تنتهي يف العارش 
من هذا الشلهر، لغرض منح الفرصة الكافية للراغبن بالتسجيل 

عى القرعة«.
واكلد ان« مكاتلب الهيلأة ومنافذهلا التلي افتتحلت يف جميلع 
املحافظلات مسلتمرة بعملهلا لتسلجيل املواطنن على القرعة 

االلكرونية لاعوام 2023-2022-2021-2020-2019«.
وكانت الهيأة قد قررت يف وقت سلابق تمديد سنوات التقديم عى 
قرعلة الحج اىل خمسلة أعوام بلدال من ثاث سلعيا منها لزيادة 

فرص فوز املتقدمن بالذهاب اىل بيت الله الحرام.

    بغداد / المستقبل العراقي

اللزم البنلك املركزي العراقلي، املصارف بخمس سلاعات لتقديم 
طلباتهم لراء العملة.

 وذكر البنك يف بيان له تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه، إن 
»عى املصارف املجازة كافة ورشكات التحويل املايل تقديم طلبات 
نافذة بيع العملة االجنبية من السلاعة 9 صباحا ولغاية السلاعة 

2 بعد الظهر«.
واضلاف البنك انه »سليتعذر عى النافذة تنفيذ هلذه الطلبات يف 

حال ورودها قبل او بعد هذا الوقت«.
تجلدر االشلارة أن البنك وضلع رشوطلا وتعليملات جديدة عى 
املصلارف ورشكات التوسلط للدخلول اىل نافذة بيلع العملة ملنع 

عمليات الفساد واملتاجرة بالعملة الصعبة.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت الحكومة املحلية يف البرة، عن حصولها 
عى وعود من الحكومة االتحادية بإدراج حقوقها 
املالية ضمن موازنة العام الحايل، التي لم تقر بعد 
يف الربملان فيما أكدت أنها لن تصّوت عى املوازنة 

إذا لم تتضمن هذه الحقوق«.

ونقلت صحيفلة »الحياة« علن محافظ البرة 
أسلعد العيداني، قولله: إن »املحافظلة خاطبت 
الحكومة املركزية يف شأن حقوقها التي يجب أن 
تسدد هذا العام أو يسدد جزء منها كمرحلة أوىل 

عى األقل«.
وأشلار إىل أن وزارة امللال »وافقلت على بعلض 
مطالبنا يف ما يخص مستحقات املحافظة املالية 

ونقل الصاحيات إىل الحكومات املحلية«.
وأوضلح العيداني أن »اللوزارة اتفقت مع الوفد 
اللذي زار بغلداد على تسلديد جزء ملن حقوق 
املحافظلة هلذا العلام وإن تأخلر التصويت عى 
املوازنلة، كما اتفق عى تسلديد ملا تبقى خال 

األعوام املقبلة«.
وأشلار إىل أن »الفلرة املقبللة ستشلهد زيلارة 

أخلرى إىل بغلداد للقاء رئيلس اللوزراء العراقي 
حيلدر العبادي مجدداً والبحلث يف الوضع األمني 
للبرة، إذ سلتتم مناقشلة عدد من امللفات من 
ضمنها أخذ املوافقات الازمة منه لتحريك قوات 
عسلكرية«. وأعلن نواب عن البرة نيتهم كذلك 
بعلدم التصويت عى املوازنلة يف حال لم تتضمن 

حقوق املحافظة.

البرصة تبلغ احلكومة بعدم تصويت املحافظة عىل املوازنة ان لـم تتضمن »حقوقها املالية«

النـزاهة: إعادة عقارات للدفاع بعد متليكها ملسؤولني يف كربالء
    بغداد / المستقبل العراقي

نها من  كشلفت هيلأة النزاهلة علن »تمكُّ
إعادة خمسلة عقاٍراٍت يف محافظة كرباء 

املُقدَّسة اىل ملكية وزارة الدفاع«.
»املسلتقبل  تلقتله  للهيئلة  بيلان  وذكلر 
العراقلي«، ان »دائلرُة التحقيقات يف الهيأة 
أشلارت، يف معلرض حديثهلا علن عمليَّة 
إعادة العقلارات، إىل ورود معلوملاٍت ُتفيُد 
بتزوير معامات انتقلال ملكيَّة العقارات، 
حيث قامت ملاكات مكتب تحقيق كرباء 
باالنتقلال إىل علدٍد ملن دوائلر التسلجيل 

العقاريِّ يف املحافظة«.
وأضلاف البيلان انه »وبعلد البحلث والتدقيق 
ت، تبنَّ أنَّ تللك العقارات تمَّ  يف مئات السلجاَّ
إفرازها وتسلجيلها باسم بلديَّة كرباء يف عام 
1975 ثلمَّ جرى نقل ملكيَّتهلا إىل وزارة الدفاع 
يف علام 1982« ُمبيِّنا أنَّ »تلك العقارات تقع يف 

منطقلٍة ُمتميِّلزٍة يف مركلز املحافظة، ويف عام 
2015 تلمَّ تمليكها لبعض مسلؤويل املحافظة 

ة«. من ذوي الدرجات الخاصَّ
وأوضحلت الدائرة أنَّه »تمَّ العثلور عى القيود 
التي تثبت تمليك تلك العقارات إىل وزارة الدفاع 
علام 1982، ملع العللم أنَّ وزارة الدفاع ليس 

لديهلا أيُّ علٍم أو أوليَّاٍت حلول عائديَّة تلك 
العقلارات لها لغايلة قيام الهيلأة بالبحث 

والتدقيق«.
الحجلز  »وضلع  إىل  النزاهلة  وأشلارت 
االحتياطيِّ على تلك العقارات وتسلليمها 
إىل وزارة الدفاع كشلخٍص ثالٍث للمحافظة 
ة بإصدار  عليها لحن قيام املحاكم املُختصَّ
قراراٍت بإبطال تللك القيود غر الصحيحة 
ت  سلجاَّ يف  أصوليلاً  تسلجيلها  وإعلادة 

التسجيل العقاريِّ باسم وزارة الدفاع«.
ولفتلت اىل ان »القيملة التقديريَّلة لهلذه 
العقلارات بلغلت أكثر ملن مليارين و380 

مليون دينار«.
ُيذَكُر أنَّ هيأة النزاهة كشفت يف الشهر املايض 
نها من إعادة ملكيَّة مجموعة عقاراٍت  عن تمكُّ
يف محافظلة كربلاء املُقدَّسلة بلغلت قيمتها 
التقديريَّلة أكثر من 57 مليلار ديناٍر إىل ملكيَّة 

الدولة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اسلتقبلت وزير االعمار واالسلكان والبلديات واالشلغال العاملة  آن نافع 
اويس السفر االسباني يف العراق والوفد املرافق له , يف مركز الوزارة.واكدت 
أويس اثنلاء اللقاء بحسلب بيان تلقته »املسلتقبل العراقي«، عى »رضورة 
تفعيل اليات التعاون املشلرك بن البلدين يف قطاع االسكان والبنى التحتية 
والطرق والجسلور واملاء واملجاري , مبينة بان »يف العراق فرص استثمارية 
كبرة ونعول عى دخول الركات االستثمارية الرصينة للعمل يف القطاعات 
االسلتثمارية كافة ملن اجل تبادل الخربات بن البلديلن والنهوض بالواقع 
الخدملي والعمراني«.وتابعلت ان »العراق بحاجة اىل اسلتقطاب الركات 
كلون البلد مقبل على حملة اعملار يف املناطق التي تلررت من عمليات 
داعش االرهابي واملحافظات كافة, مشلرة اىل ان الوزارة تسلعى اىل تقديم 
التسهيات الازمة للركات االسبانية«.من جانبه اعرب السفر االسباني 
والوفد املرافق له عن شلكره وتقديره للوزير لحسن الضيافة واالستقبال 

وتقديم التهيسات كافة لدخول الركات االسبانية للعمل يف العراق .

االعامر تبحث تفعيل آليات التعاون 
املشرتك مع اسبانيا

هيئة احلج متدد التسجيل عىل قرعة احلج 
لغاية يوم »20« من الشهر اجلاري
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تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية 
لتأج�ر االم�الك املدرجة تفاصيله�ا ادناه والعائ�دة إىل بلدية )العباس�ية(  وملدة  )ثالث 
س�نوات( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من 
يرغب باالش�راك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية 
أو اللجن�ة خالل )15( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلع�الن يف إحدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 200% من القيم�ة املقدرة باس�تثناء 
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا 
إىل م�ا جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم األخر من  م�دة اإلعالن البالغة )15( يوما يف 
الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

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

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرق�م  10881 يف 
2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد /3/تسجيل مجدد/ 2018

التاريخ 2018/1/23
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاريخ 
2018/1/23 اس�تنادا ملح�ر تثبي�ت العائدية  
امل�ؤرخ يف 2018/1/23 وال�ذي يق�ي بتثبي�ت 
عائدية العق�ار املرقم )1833( محلة )رش�ادية( 
جن�س العق�ار )دار( ويف االضب�ارة املرقم�ة )3/ 
تس�جيل مجدد/ 2018( بتس�جيله باس�م طالب 
التس�جيل املجدد العراقيني )فاطمة يارس صادق 
وليىل خضر عباس وعيل وهاشم وحسن وعصمه 
وزينب وخديج�ة اوالد وبنات عبد الرزاق هاش�م 
( وفق�ا الحكام املادة )49( من قانون التس�جيل 
ل�ذا  املع�دل  العق�اري رق�م )43( لس�نة 1971 
نعلن القرار اعاله بواس�طة ن�رشه يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني فع�ىل من لديه اع�راض عىل 
الق�رار املذكور خالل مدة االع�الن البالغه ثالثون 
يوما م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ ن�رشه يف الصحف 
املحلي�ة تقدي�م اعراض�ه ل�دى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النج�ف االتحادية بصفته�ا التمييزية 
خ�الل  املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اش�عار 
م�ن رئاس�ة محكمة االس�تئناف بوق�وع الطعن 
ع�ىل الق�رار املذكور لديها فس�وف يك�ون القرار 
قد اكتس�ب الدرج�ة القطعية وس�تبارش مديرية 
التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة بتس�جيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائديه حسب االصول
القايض

رئي�س لجنة تثبي�ت العائدي�ه يف محكم�ة بداءة 
الكوفة 

وزارة العدل
دائرة العدل

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/1099

التاريخ/ 2017/10/3
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة العقار تسلس�ل 
340/8 م5 ام التلول والجالجه يف السماوة العائد 
للمدي�ن فليح حس�ن حمود املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن عب�د العزي�ز لطيف عج�اج البال�غ اربعة 
وع�رشون ملي�ون دينار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

جعفر حسني أل شرب 
املواصفات : 

1 � موقعه ورقمه : سماوة / الضجرية يطل عىل 
الشارع الفرعي 

2 � جنسه ونوعه : دار سكنية )ملك رصف( 
3 � ح�دوده واوصاف�ه : تتك�ون م�ن اس�تقبال 
وكلي�دور وغرفتني ن�وم وحم�ام ومرافق صحية 
ومطب�خ الطابق االريض وغرفتني وصالة ومرافق 

الطابق العلوي وبناءه من الحديد املسلح 
4 � مشتمالته:

5  � مساحته : ومساحة البناء )140(  مر مربع 
1/20/66 اولك  

6 � درجة العمران : متوسط
7  � الشاغل : عائله املدين فليح حسن حمود

ثماني�ة   58,025,000  : املق�درة  القيم�ة   �  8
وخمسون مليون وخمسة وعرشون الف دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 93/ت/2018

التاريخ : 2018/1/28
اىل / املنفذ عليه ) اثر منذر داود( 

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبل�غ القضائ�ي ؤ واش�عار مخت�ار ح�ي 
املعلمني /1 يف الكوفة املختار عباس حس�ني 
العك�راوي انك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا ملادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة  التنفيذ يف الكوفة  خالل خمس�ة 
ع�رشة يوم�ا تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس 
اوصاف املحرر : 

قرار محكم�ة بداءة الكوف�ة املرقم 1251/
واملتضم�ن    2017/11/22 يف  ب2017/1 
تس�ليم الس�يارة املرقم�ة 13964 ك بغ�داد 
اج�رة نوع ج�ي ام يس مودي�ل 2001 اللون 

اصفر ذهبي للدائن عيل حسن خناوي

تنويه 
ورد يف  صحيف�ة ال�رشق بالع�دد 2709 يف 
2018/1/30 والخاص�ة بمديري�ة  تنفي�ذ 
النجف والخاص بالعقار املرقم /3/30309 
حي الجامعة لم يذكر ان  قيمة سهام املدين 

هي 94,000,000 مليون دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحيدرية 
رقم االضبارة : 3/ت/2018 

التاريخ 2018/1/31
اىل /املنفذ عليه 

املدين / يارس عدنان فاضل
العنوان / مجهول محل االقامة

كت�اب  م�ن  املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
مرك�ز رشط�ة الحيدري�ة املرق�م 2068 يف 
2018/1/31 واشعار  املختار نارص عباس 
ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا  للم�ادة )27( م�ن قان�ون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ الحيدرية خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإجراءاته 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوصاف املحرر :

عقد زواج 561/عقد زواج/2016
الص�ادر م�ن محكم�ة االحوال الش�خصية  

الحيدرية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3832/ب2018/5

التاريخ : 2018/2/5
اىل / املدعى عليه ) جاسم محمد موىس(

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 3832/
ب2017/5 يف 2017/11/27 واملتضم�ن الحك�م 
بالزام املدعى عليهما جاسم محمد موىس وعزيز 
ش�الل عبد الل�ه  بتأديتهما بالتكاف�ل والتضامن 
فيم�ا بينهم�ا للمدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاونية اضافة  لوظيفته مبلغ قدره 
)الفان وثمانمائة واربعة وثالثون  دوالر امريكي(  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة  مدينة الصدر واشعار 
امني قطاع 77 املدعو زهر عطية الس�ويراوي لذا 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار 
املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة ط�رق الطعن 
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

فقدان 
فق�دت اج�ارة ممارس�ة املهن�ة املرقم�ة 4121 
وزارة  م�ن  والص�ادرة   2013/6/16 واملؤرخ�ة 
العمل والشؤون االجتماعية – قسم عمل البرصة 
باس�م/ جمي�ل خلف درج�ال. فمن يعث�ر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  207/ب /2018 

اىل املدعى عليه / فاضل مطر كاظم
أق�ام املدعي عقي�ل ظافر ناجي الدع�وى املرقمة 
أعاله والتي يطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم 
بالزامك بدفع مبلغ اربعة ماليني دينار وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك  حس�ب اش�عار مخت�ار محل�ة 
الفالحية واملرفق يكت�اب رشطة الفالحية بالعدد 
1796يف 2018/1/30 عليه تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني بالحض�ور إم�ام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم 2018/2/11الس�اعة 
تاس�عة صباحا وعند عدم حض�ورك أومن ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

عدنان نهر الزاميل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  1408/ب /2017

اىل املدعى عليه / عامر رحيم وحيد
أق�ام املدع�ي دري ناج�ي ناظم الدع�وى املرقمة 
للمرافع�ة  أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا دعوت�ك 
والحك�م برف�ع التج�اوز الحاص�ل ع�ىل القطعة 
املرقم�ة 9/6 م28 الرميل�ة والدبي�ة وملجهولي�ة 
محل اقامتك  حس�ب اش�عار مختار منطقة حي 
الحكي�م واملرف�ق يكتاب رشطة الش�هداء بالعدد 
10699يف 2017/8/3عليه تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني ع�ىل القرار املرقم 
اع�اله وال�ذي يلزمك برف�ع التجاوز ع�ىل العقار 
اع�اله ويف حال�ة عدم حضورك أوم�ن ينوب عنك 

سوف يسقط حقك باالعراض عىل الحكم 
القايض

عمار حسن عبد عيل

الحاقا باإلعالن املرقم 39 يف 2018/1/25 املنش�ور 
بجريدة املس�تقبل العراقي بعدده�ا املرقم 1607 يف 
2018/2/1  واالع�الن املرق�م 16 يف 2018/1/17 
املنش�ور بجريدة املس�تقبل العراقي بعددها املرقم 
1598 يف 2018/1/21 وبن�اءا عىل م�ا جاء بكتاب 
يف   3451 املرق�م  االرشف  النج�ف  بلدي�ة  مديري�ة 
2018/1/30 ولغرض تنفيذ الفقرة )15/اوال( من 
قان�ون البيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21 لس�نة 
2013( واس�تنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقم )120 لس�نة 1982 ( يتم تقديم املزايد كتاب 
يؤدي عدم استفادته هو وزوجته من التخصيصات 
الس�ابقة يف مس�قط راس ال�زوج والزوجة ملن هم 
خ�ارج محافظ�ة النج�ف االرشف ويف حال�ة كون 
مس�قط ال�رأس النجف فيتم جلب عدم االس�تفادة 
للزوج والزوجة من مديرية بلديات محافظة النجف 
االرشف وتايي�د م�ن مديرية بلدي�ة النجف االرشف 

بذلك قبل الدخول يف املزايدة 
لذا اقتىض التنويه

شركة املوصل ملدن االلعاب واالستثمارات السياحية 
) مساهمة خمتلطة ( 

رقم شهادة التاسيس م . ش / 4772 يف 1 / 8 / 1992 
إىل / السادة مساهمي الشركة احملرتمني 

اس�تنادا إىل احكام املادة 87 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلس�ته االوىل املنعقدة بتاريخ 16 / 10 / 
. 2017

تقرر دعوة الهيئة العامة لالجتماع يف تمام الساعة العارشة صباحا يوم االحد املصادف 4 / 3 / 2018 عىل قاعة كازينو ام كلثوم السياحي املجاورة 
ملوقع الرشكة ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل يوم االحد املصادف 11 / 3 / 2018 يف نفس الزمان واملكان املعينني ملناقشة 

ماييل :
اوال : تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2013 واملصادقة عليه .

ثانيا : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2013 واملصادقة عليه .
ثالثا : اقرار مقسوم االرباح استنادا إىل املادة 102 من قانون الرشكات .

رابعا : مناقشة زيادة راسمال الرشكة بنسبة 100 % من راسمال الرشكة استنادا إىل املادة ) 55 ( ثانيا من قانون الرشكات 21 لسنة 1997 املعدل .
خامسا : مكافئة رئيس واعضاء مجلس االدارة وابراء ذمتهم .

سادسا : مناقشة رشاء جهاز الديسكو ) القرص الدوار ( واقرارها .
سابعا : تعديل اجور الدرجة الرابعة الواردة يف النظام الداخيل وقواعد الخدمة واقرارها .

ثامنا : املصادقة عىل رصف املبلغ ) 000 ، 500 ، 5 ( دينار املقدمة إىل عائلة املتويف احمد محمود يونس .
تاسعا : املصادقة عىل تمديد عقد املجمع الرفيهي ملدة خمسة سنوات مع السيد عيل هاشم احمد .

عارشا : انتخاب ممثيل القطاع الخاص اربعة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .
يرجى من جميع املس�اهمني الحضور يف الزمان واملكان املعينني اعاله مس�تصحبني معهم شهادة االس�هم او االنابة بموجب صك االنابة الذي يمكن 
الحص�ول عليه من مقر الرشكة يف مدينة العاب املوصل او بتوكيل رس�مي مصدق من قب�ل كاتب العدل وايداع االنابات والوكاالت يف مقر الرشكة قبل 

ثالثة ايام من موعد االجتماع عىل االقل تطبيقا للمادة 91 من قانون الرشكات .
امحد حممود االمني 
رئيس جملس االدارة

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب 

العدد:322/ب/2017 
التاريخ: 2018/2/4

اعالن 
اىل املدعى عليه / قاسم حسني هاشم

أصدرت محكمة بداءة ابي الخصي�ب قرارها يف الدعوى البدائية املرقمة 322/
ب/2017 بتاري�خ 2018/1/2 غيابي�اً بحق�ك والذي قىض ب�رد دعوى املدعي 
مدي�ر بلدية الب�رصة إضافة لوظيفته، ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك نرشاً بواسطة صحيفتني محليتني ويحق لك مراجعة طرق الطعن املقرر 
قانوناً وخالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب الحكم درجة البتات وفق 

القانون.
القاضي / فيصل سلمان عطار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

رئيس املهندسني 
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

إعالنتنويه
العدد : 65

التاريخ 2018/2/4
العدد : 30

التاريخ 1/23 /2018

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
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الزم�ن ه�و املتغ�ر األس�اس يف الرواية، 
تضعف الحبك�ة ويغيب الح�دث املركزي 
وكذلك ش�خصية البطل بس�بب الحّد من 
الفردّي�ة وتأط�ر األفراد يف مؤسس�اتهم 
خالل أعماله�م وعطالتهم، يف ظل النظام 
االش�راكي ال�ذي حك�م البلد بع�د نهاية 
انهي�ار  حت�ى  الثاني�ة  العاملي�ة  الح�رب 
االتح�اد الس�وفييتي مع محاولة فاش�لة 
للث�ورة عليه ع�ام 1956، تلك الفرة التي 
يس�ميها الكاتب املج�ري إيمري كرتيس 
الفائز بجائزة نوبل ع�ام 2002 يف قصته 
»الراية اإلنكليزية« سنوات الكارثة، وهي 
الف�رة ذاتها التي دفع�ت مواطنته أغوتا 
كريستوف ذات الصوت األدبي املميز للجوء 
إىل سويرسا. ثمة استعراض لكمٍّ كبٍر من 
األح�داث الت�ي يذكره�ا ال�راوي، دون أن 
يتوغل فيه�ا، يحدث االنتق�ال بينها دون 
عتبات أو عوائق، حتى أن الرواية مكتوبة 
كقطع�ة واحدة غر مقس�مة إىل فصول. 
نتتبع مصر أفراد عائلة يانوش وجرانهم 
وزمالئه�م يف أعماله�م الذي�ن يكربون يف 
العم�ر، نتعرف عىل نم�ط حياتهم املتغر 
بني جيل اآلباء واألبناء حيث تتفكك البنية 
االجتماعية والعائلية أكثر فأكثر، ونعاين 
أوض�اع هنغاري�ا )املجر( املتعب�ة نتيجة 
تتايل الح�روب الكربى والنزاعات الداخلية 
الت�ي هي امتداد وش�كل آخ�ر لرصاعات 
ال�رق والغ�رب داخ�ل البل�د الواقع عىل 

األط�راف الغربية ألوروبا الرقية. خاض 
هابتل�ر يانوش الح�رب العاملي�ة األوىل يف 
جي�ش اإلمرباطورية النمس�اوية املجرية 
مقات�اًل ض�د اإليطالي�ني، ُج�ِرح أكثر من 
مرة وتقلّد أوس�مة، لكنه وجد نفسه من 
جدي�د يخ�وض الح�رب العاملي�ة الثانية 
بعد نح�و عرين عام�اً إىل جانب ابنه يف 
صفوف الجيش النازي املحتل، ألنه عاد إىل 
صفوف الرطة والجندي�ة، بعد أن تنّقل 
م�ع زوجته بني األماكن مالحقني األعمال 
املتنوع�ة صعب�ة الن�وال يف ف�رة األزم�ة 
االقتصادية والكساد العظيم بني الحربني، 
فعمل معاوناً لضابٍط أس�قٍف كان يحرض 
معه تنفيذ اإلعدامات ومراس�م الجنازات 
واألعراس، وحارس�ًا يف متحف، وعامالً يف 
عدد من املصانع... يف نهاية الحرب الثانية 
انسحب األب مع املنسحبني حتى درسدن، 
فيما وقع ابنه ياني يف أرس الجيش األحمر، 
قب�ل أن ُيطل�ق رساح�ه ليع�ود ويعلم أن 
حبيبته كاتو رايش، اليهودية، أحرقها مع 
ابنته يف »أوش�فيتز« من قاتل إىل جانبهم. 
هناك أم�ٌر آخر يميز الف�رة الزمنية التي 
تغطيه�ا الرواية، املمت�دة أكثر من أربعني 
عاماً، وهو ضع�ف العناية الطبية وجهل 
فهانيل�كا  الصحي�ة،  بأموره�م  الن�اس 
ه�ي الثانية م�ن بنات ه�ذه العائلة التي 
تحمل نفس االس�م ألن األوىل ماتت بس�ن 
8 أش�هر، وثم�ة أخ�ت ماتت بع�د أعوام 

قليلة م�ن والدتها، ابن يان�ي كاد يموت، 
وابنة إس�ر ماتت منذ يومها األول بسبب 
نزي�ف يف جمجمته�ا ألنه�ا س�قطت من 
ي�د الطبيب أثن�اء والدتها، حت�ى أن حالة 
ال�والدة الس�ليمة تس�تحق الذك�ر كأنها 
االس�تثناء، ورغم أن املستش�فيات عامة 
ومجاني�ة كان س�ائداً كُع�رٍْف أن يعط�ي 
ذوو املري�ض م�االً لألطب�اء واملمرض�ني 
كي يولوا مريضهم عناية وس�ط الزحام. 
يتفرع خيط الرسد مالحق�ًا بنات العائلة 
الث�الث يف املؤسس�ات الت�ي يعمل�ن فيها 
الكث�رة  والعالق�ات  عطالته�ن  وخ�الل 
التي يعقدنه�ا، خاصة هانيل�كا الجميلة 
املشتهاة، كثرة الوقوع يف الحب، ثم داخل 
بيوتهن الزوجية، قب�ل أن يعود معهن إىل 
بيت العائل�ة الصغر، ذل�ك أنهن ثالثتهن 
تركن أزواجه�ن محتفظات بحق حضانة 
األطفال. يش�رك أف�راد العائل�ة بكونهم 
عصبي�ني، ورثوا ه�ذه الخصلة عن أمهم 
ماري�ا بي�ك التي تنطرح ع�ىل األرض عند 
أي خ�الف م�ن الخالفات الكث�رة وتنتف 
شعرها، حتى عندما حاولت االنتحار بعد 
خالٍف م�ع ابنها ياني ال�ذي يريد الرحيل 
مع زوجت�ه وابنه عن بيت العائلة، تعامل 
الجمي�ع مع األمر بع�د نجاتها منه كنزق 
آخر نسوه متابعني حياتهم، فيما يانوش 
األب ينظر إىل ذلك كله ويظل يهدد بتحطيم 

البيت وكل ما فيه.

         بغداد / المستقبل العراقي

يبح�ث كت�اب )وادي امللوك/    أفق األبدّي�ة - العالم 
اآلخر لدى قدماء املرصيني( ملؤلفه إريك هورتونغ 
)ترجمة محمد العزب موىس ومراجعة د. محمود 
ماهر طه(، يف موضوع ش�ائك وحس�اس. وتأتي 
أهمي�ة الكتاب )كما ُيش�ر مؤلف�ه(، انطالقاً من 
كون�ه يضم، للمرة األوىل، نتائ�ج ما تمخضت عنه 
عرات الس�نني من العم�ل يف وادي امللوك، وُيرّكز 
بش�كل أس�ايس عىل املش�اهد والنصوص الدينّية 
الت�ي ُزّينت به�ا املقاب�ر، ويف الوقت نفس�ه، ُيويل 
اهتماماً ملحوظاً للتطور املع����ماري، بقوانينه 
النس�بّية الت�ي كان املرصيون القدم�اء يراعونها 
بدقة متناهية، ويهتم باألرسار املحي���طة باملوت 
والحياة األخرى، لكن هذا ال يعني أنهم توصلوا إىل 

األج����وبة النهائّية لهذه األس�ئلة القديمة قدم 
البرّية.

م�ن وادي املل�وك امل�وىش ب�رف الطبيع�ة، حيث 
تمت�د الحدائق عىل الضفة الرقّية للنيل، تس�افر 
عني الس�ائح عرب النهر الذي يزيد الصورة جماالً، 
فتقع عىل املراكب النيلّية ذات األرشعة، واألشجار 
بزهره�ا املتفتح، وم�ن ورائها، ع�ىل البعد، تقوم 
جب�ال الصح�راء. وهنا )بحس�ب الكت�اب( عالم 
املقاب�ر، حيث تب�دأ مملكة املوتى الذي�ن يخلدون 

للراحة يف )الغرب الجميل(.
اعتق�د املرصي�ون القدم�اء، وطبق�ا ملعتقداته�م 
الوثني�ة، باحتمال تع�رض اآللهة الت�ي آمنوا بها 
نفس�ها للموت، إذ تبني أسطورة أوزيريس حتمّية 
هذا املصر، وتقدم الس�لوى للذين يموتون بال أمل 
يف مراس�م جنائزّي�ة، وتؤك�د له�م أن الحياة )مع 

ذلك( س�تعقب املوت. وعىل أمل الوصول يف النهاية 
إىل مملك�ة املبارك�ني، وكان ع�ىل املل�وك واألفراد 
العادي�ني بعد املوت أن يدخل�وا إىل قاعة التحنيط، 

حيث يجري إعدادهم لرحلة األبدّية.
انعكس�ت نظرة املرصيني القدم�اء ملوضوع املوت 
والحي�اة، يف معظم فنونهم التي جاءت اس�تجابة 
لهذه النظرة، إذ س�يطرت عليهم رغبة إنتاج آثار 
وأش�ياء يف الحياة الدنيا يمكن أن تستمر مفيدة يف 
مملك�ة املوت الخالدة يف العال�م اآلخر. وحتى قبل 
التاريخ )كما ُيش�ر الكتاب( تعمد املرصيون عدم 
إدراج األشياء القابلة للتلف يف قوائم املقربة، وأحلوا 
مكانها األش�ياء املصنوعة من الحجر الصلد. لهذا 
فإن أصول النحت والرس�م لديهم، متصلة اتصاالً 
وثيق�اً بعالم املوت والبعث، وكذلك األمر بالنس�بة 

لباقي الفنون األخرى.

         بغداد / المستقبل العراقي

تقّدم مجلة »نزوى« يف عددها ال�93 مل�فاً جديداً عن ثالثٍة من 
الراحل�ني املؤثرين يف الثقافة العربي�ة وهم: موىس وهبة، عادل 
فاخوري، أمينة غصن، بينما كتب عبيدو باشا عن غياب رجاء 
ب�ن عمار. أعّد املل�ف وقّدمه أحمد بزون، وش�ارك فيه كّل من: 
جمال نعيم، غسان مراد، وحيد بهمردي. وُيفرُد باب »املرسح« 
ملفاً حول أنطوان أرتو الذي ساهم يف تثوير املرسح، كتب املاّدة 

محمد س�يف. وتقّدم ه�دى حمد مل�فا 
ع�ن تجربة األجي�ال الُعماني�ة الجديدة 
يف الكتاب�ة القصصي�ة، ش�ارك فيه كّل 
من: أحمد الكلباني، أس�ماء الشاميس، 
أمل الس�عيدي، بشاير الس�ليمي، ثابت 
حم�د  املس�كري،  حس�ام  النعمان�ي، 
املخيني، س��ارة الهوت�ي، عبر عيىس، 
فاطمة إحس�ان، منذر الحمداني، نوف 

السعيدي، وفاء املصلحي.
ويف باب »كتابات« قدَّم أحمد االسماعييل 
دراس�ته ع�ن عقلن�ة التاري�خ الُعماني 
)االجتماع السيايس(، أما سيف الرحبي 
فكتب افتتاحية العدد بعنوان »تنويعات 
عىل مأساة واحدة«. ويف باب »دراسات«، 
ثمة ماّدة عن »اب�ن أرفع رأس االندليس 
�ذور«، »التلقي حوار  ف��ي ديوان�ه الشُّ

بني النّص األدبي وقرائه«، »أدب ش�االموف والقهر الس�جني«، 
»مركزية العقل ف�ي فلس�فة جون س�رل«، »أزمة مجلة حوار 
وانهي�ار الليربالية العربية«. يف باب »الحوارات«، نقرأ حوارا مع 
الكاتب�ة الهندي�ة أروندهات�ي روي، ترجمه املس�تعرب الهندي 
فيالبوراتو عبد الكبر، وحوارا مع الشاعر جواد حطاب حاوره 

خضر الزيدي.
يف باب »الس�ينما« ترجم مها لطفي، س�يناريو فيلم »املواطن 
كاين«، س�يناريو: هرمان ج��. مانكيو فيكز- أورس�ن ويلز. 
جم�ال  يرج�م  الش�ع��ر،  ب�اب  ويف 
العرض�اوي قصائد خاصة كتبها ريلكه 
باللغة الروس�ية عىل خلفية لقائه بلوو 
س�الومي، بينم�ا ُتق�دم وترج�م أث�ر 
محمد عيل عن شاعر املفارقات الحيوية 
في�اض خميس. ويض�م العدد نصوص 
وآم�ال  املقال�ح  لعبدالعزي�ز  ابداعي�ة 
موىس وطالب املعم�ري وخليل صويلح 
وغره�م. أم�ا يف ب�اب »املُتابع���ات«، 
فيكتُب أحمد برق�اوي عن »ابن ميمون 
فيلس�وف أم الهوت�ي؟«، وأحمد املديني 
يكتب عن »البي�ت األزرق« لعبده وازن، 
وهاش�م الش�اميس ع�ن »طائ�ٌر يتبّتل 
ع�ىل الضفة« لعبدالل�ه البلويش، وظبية 
خمي�س تكت�ب عن »رس�ائل ابن عربي 

ودليل العارفني«...

»أفق األبدية«.. قدماء املرصيني وهواجس اخللود

»نزوى« تستعيد )4( شخصيات مؤثرة رحلت

»مقربة الصدأ«: أندريه فيش مؤرخًا »كارثة« املجر
           ساري موسى

تشبه رواية »مقربة الصدأ« للكاتب املجري أندريه فيش )دار املدى � ترجمة نافع معاّل( استعراضاً لريط زمني ينسحب أمامنا 
عرب الصفحات. إنها رواية تصّور تأّثر حيوات األفراد باألوضاع العامة يف بلد غر مس�تقر، وهي حيوات عادية، تافهة، تفنى يف 

األعمال، ويمكن أن تنتهي بأبسط الطرق وأقرصها، حتى قبل أن تبدأ.

فقدان
فق�د الوص�ل الصادر م�ن مديرية 
بلدي�ة الب�رصة واملرق�م 470467 
ومبلغ�ه   2017/10/18 يف 
2,025,000 بأس�م )عب�د الكاظم 
جبار عبد الحس�ني( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د الوص�ل الصادر م�ن مديرية 
بلدية الب�رصة واملرقم 330635 يف 
 875,000 ومبلغ�ه   2013/3/17
بأس�م )ميرس عبد الكريم جاسم( 
عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار

مقتبس حكم 
رقم املقتبس 2015/1746

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اسم املتهم  ورتبته ووحدته : 
ن.ع  ف�الح مزبان جرب كمب�ازي / 
مديرية رشطة محافظة البرصة 
الدعوى وتاريخها : 2015/1746 

تاريخ ارتكاب الجريمة : 
 2014/6/26

تاريخ الحكم : 2015/11/27
امل�ادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008
خالصة الحكم :

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامس�ة باسم الشعب عىل املدان 
الغائ�ب )ن.ع  ف�الح مزب�ان جرب 

كمبازي( غيابيا بما ييل :
1  � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة 
اش�هر( وفق احكام املادة 5 من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة 
امل�ادة 69 من ق ا د رقم 17 لس�نة 
2008 لغياب�ه من مق�ر عمله من 

تاريخ 2014/6/26 ولحد االن
2 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف قوى 
االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 
41/ثانيا من ق.ع.د رقم 14 لسنة 

2008
3 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني 
صالحي�ة القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حق�ه 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ ثانيا 

من ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطن�ني باالخب�ار عن 
اع�اله  املحك�وم  اختف�اء  مح�ل 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69 /ثالثا 

من ق.ا.د
5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغر 
منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق.ا.د
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي 
املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ قدره 
عرون الف دين�ار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قابال 
لالعراض اس�تنادا الح�كام املادة 
71/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم  علن�ا يف   /   /2015

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم املقتبس 2016/190

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اسم املتهم ورتبته  ووحدته 
: الرطي احمد هرب رشهان 

سفيح / مديرية رشطة محافظة 
البرصة 

الدعوى وتاريخها : 2016/198 
تاريخ ارتكاب الجريمة : 

 2012/5/1
تاريخ الحكم : 2016/2/14

امل�ادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008
خالصة الحكم :

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامس�ة باسم الشعب عىل املدان 
ه�رب  احم�د  )الرط�ي  الغائ�ب 

رشهان سفيح( غيابيا بما ييل :
1  � بالحبس البسيط ملدة )خمسة 
سنوات( وفق احكام املادة 5 /اوال 
م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  
املعدل بقانون رقم 38 لسنة 2015 
وبداللة املادة 69 من ق.ا.د رقم 17 
لسنة 2008  لغيابه من مقر عمله 

من تاريخ 2012/5/1 ولحد االن
2 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى 
االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 
41/ ثانيا من ق.ع.د رقم 14 لسنة 

2008
3 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني 
صالحي�ة القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حق�ه 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ ثانيا 

من ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطن�ني باالخب�ار عن 
اع�اله  املحك�وم  اختف�اء  مح�ل 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69 /ثالثا 

من ق.ا.د
5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغر 
منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق.ا.د
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي 
املنت�دب جبار عاتي ج�رب مبلغ قدره 
خمسة وعرون الف دينار ترصف له 
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

ص�در الق�رار باتف�اق االراء قابال 
لالعراض اس�تنادا الح�كام املادة 
71/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 
2008 وافه�م  علن�ا يف   14/  2 

2016/

مجيل القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد / 241/ب/2018
التاريخ 2018/2/5

اىل / املدعى عليه / 1 � فراس انس 
عبد الرزاق

اعالن
اقام املدعي يوس�ف عيل دهش الدعوى 
241/ب/2018  املرقم�ة  البدائي�ة 
ض�دك والذي تطل�ب فيها مبل�غ قدره 
)10,000,000( دين�ار ع�رة ملي�ون 
دين�ار بموجب الكمبيالة املرقمة 1847 
ولتع�ذر   2016/2/10 يف   10 س�جل 
تبليغك وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح مبل�غ مرك�ز رشط�ة الع�رب يف 
الزب�ر واملجل�س البلدي ملنطق�ة الزبر 
علي�ه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم املرافع�ة املوافق 
2018/2/15 وعن�د ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد / 964/ب2017/3
التاريخ 2018/2/5

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه : حازم ابراهيم حسني

بعقوب�ة  ب�داءة  محكم�ة  اص�درت 
يف  /ب2017/3   964 املرق�م  الق�رار 
2017/12/11 والق�ايض ب�رد دع�وى 
املدعي )رائد جبار مجيد( وكيله املحامي 
حامد محمود ش�هاب وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
عن طري�ق مركز رشطة املفرق  بالعدد 
يف 2018/1/31 مرفقة اش�عار مختار 
قضاء بعقوب�ة املدعو عب�اس ابراهيم 
محم�د يف 2018/1/30 واملص�دق من 
املجلس املح�يل لقض�اء بعقوبة قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك عن طريق النر 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني 
ويف حال�ة عدم االع�راض واتباع طرق 
الطعن القانونية س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض
راغب سلمان عيدان

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ املعقل

رقم االضبارة : 2017/203/202
التاريخ 2018/2/25

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املعق�ل العق�ار 

تسلسل 73/16 الجبيلة مقاطعة  1 
يف الجبيلة العائ�د للمدين برى محمد 
مكط�وف املحجوز لق�اء طل�ب الدائن 
عب�د العظي�م محم�د مكط�وف املبلغ 
الراغب  645243500000 دين�ار فعىل 
بال�راء مراجعت ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوم�ا تبدء من الي�وم التايل 
للنر مستصحبا معه التامينات عرة 
من املائ�ه من قيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : رافع عىل الش�ارع 
العام ش�ارع البهو ويبعد عن الش�ارع 

دينار  50 مر 
2 � جنس�يته ونوع�ه : ارض ال�دار مع 

ابنيته
3 � ح�دوده واوصاف�ه : االرض تتكون 
من ك�راج وحديقة واس�تقبال وصاله 
وحم�ام وث�الث غ�رف ن�وم ومطب�خ 
والطاب�ق الثان�ي يحت�وي ع�ىل ث�الث 

سويت
: كل واح�ده مطب�خ  4 � مش�تمالته 
وحم�ام وغرفة م�وزع ومش�تمل فيه 

غرفه وهول  
5 � مساحته :  وربع محالت  

6 � درجة العمران : جيد
7 � الشاغل : املدين

8  �القيمة املق�درة :  1600,000,000 
مليار وستمائة مليون دينار

اعالن 
رقم االخطار 
2016/470

من / محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب )ن.ع وئ�ام عب�د 
ال�رزاق حم�ود( املنس�وب اىل مديري�ة 
رشطة محافظة البرصة ملا كنت متهما 
وفق املادة /5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
2014/12/17 ولحد االن وبما ان محل 
اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن  ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب 
ع�ن التهم�ة املوجهه ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغر  املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية والزام املواطنني  
الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69/ 
اوال  وثاني�ا  وثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008

         وائل زكي زيدان 

هكذا أحياناً
أَركُب يف الباِص الخطأْ.
واصالً يف املَوعِد املُحدِد،

إىل م�ا َيَتَمنَّ�ى اآلخ�روَن الُوصَل 
إليِه. 

َنَهاٌر َمقُصوٌص من أُسُبوْع
ُمقَتلٌَع من َشهْر
لن ُيؤلَِم الحياة. 

َتْزّويُق اللوح�اِت الَعاِرية  ُيمِك�ُن 
، بالُعريِّ

ُيمِكُن للتأُمالِت الَطويلِة يف لَوَحِة 
الَغابِة

أن ُتحَتَسَب ُنزَهًة.
لكّن الَضياَع هو الَضياْع 

َمْعُروَفٌة الُطُيوُر املُهاِجرَُة،
 َكَشْكِل الُقبلَِة
إىل أيَن تميض.

َمْعُروَفٌة َترسيَحُة الُعشِب
وك�م َدوَرًة َبِقي�ت للِحصان الذي 

َيْع�دو يف ال�دَّوارِق
�بابِة   يف عالٍم ُيمِكُن َتدويرُه بالسَّ

أَماَم التالميذ
رجٌل،

ليس نهراً
ليس والّعًة
ليس هاِتفاً
ليس َجوَرباً
ليس موعداً

َسَيسأُل املاّرَة:
أيَن أنا؟

 هكذا أحياناً
َتْحَمرُّ الَكلَِمُة حنَي ُيُكَتَش�فُ أنها 

من ُلَغٍة أُخرى. 
لس�ُت ِمم�ن َي�َروَن يف التَّئ�اُؤِب 

ُمعِجزًَة
كي أطُلَب من التِّمثاِل الذي ُيباِلُغ 

ِبُجُموِدِه
لوَح�ٍة  أن َيش�يَح بوجِه�ِه ع�ن 

َعة، ُمَتوَقَّ
ك�ي أنتظ�َر م�ن الش�جرِة التي 

هناَك
أن َتَتَعرَّف َعيلَّ.

أن َتشُعَر باحتضانَي لها.
الش�جرُة التي اس�تدارْت َمرّتنِي، 

ِخالَل ِمئة عاٍم
من أجِل ال أحْد. 

ِمن َبنِي َجميِع األلقاِب التي َتُسدُّ 
الُطُرَق واملَداِخَل

األلقاُب التي ُترَفُع لها الُقّبعاُت
وَتتحرُّك من أجلها الُجيوُش

سيكون مفيداً لََقُب، )ضائع(
ال َتب�دو األُغني�ُة َمبُه�وَرًة ج�داً 

ِبعاِزِفها- 
هذا الَضَياُع لن َيْحَرُِمُه أحٌد

حّتى لو الَتَمَع كالُس�نُبلَِة الربيئِة 
يف الُعملَِة املَُزّيفة

ََتَهيَّ�ُئ  كمصيب�ٍة  انَتَف�َش  ل�و 
للُخروِج

 بُموَضِة الَكِتِف الواحِد.  
ما َينَكِت�ُب بمناق�ِر الَحماِم بنَي 

األرجِل
ٍ للصوِت. ال َيْحظى ِبُمكربِّ

 هكذا أحياناً
ينبغ�ي الَب�ْدُء بالُرُج�وِع إىل َخطِّ 

الِبدايِة
وما من ِبدايٍة

إالّ وَمرسوَقٌة من ِعّدِة ِنهايات.
 يف املُنَتزَِه الَقريِب

املَمُنوَح�ُة  الُبُطولَ�ُة  حي�ُث 
لإلنِدهاِش

َجر. َذهَبْت للضَّ
ُعصُفوٌر ِبُمفرَِدِه

قاَد َحشداً ِمَن الَنَظراِت
أَدَخلَهْم يف ُثقٍب

َطاَلَعُهم من َشَجرة.
َثّبَتهم من دوِن دبابيٍس يف الفراغ

، الجو َحقيقيٌّ
َمفُتوٌح وِبال أقفال

ُكلُّ يَشْ
ُكلُّ يشْء

وال َمْخَرج.
هكذا أحياناً

تنِي ُعصُفوٌر بجناحنِي ُمؤقَّ
وبمنقاٍر يابٍس

الوَحي�ُد  املَالِ�ُك  كأّن�ُه  ُف  َيَت�رصَّ
للَسماْء.

يف منتزه الضياع

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ االسكندرية 
رقم االضبارة : 43/ت/2018

التاريخ 2018/2/4
اىل / املنفذ عليه / سالم كريم عامر

لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة االسكندرية ومرفقه 
اش�عار املختار بان املدين مرتحل اىل جهة مجهولة انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ االس�كندرية 
خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم حضورك ستبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل 
مهند عبد االله

اوصاف املحرر :
الحك�م بال�زام املدعى عليها )س�الم كري�م عامر( ب�ان يؤدي 
للمدعي�ة  )زين�ب اس�ماعيل ابراهي�م( مبلغ ق�دره )مليونان 
وس�بعمائة ال�ف وتس�عة وعرون وخمس�مائة ال�ف دينار( 
مراكمة النفقة املس�تمرة البالغة  )تسعون الف دينار شهريا( 
وعليه الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحام�اة  ووكيله  املدعية 

املحامية  اسماء مهدي االسدي مبلغ قدرة عرة الف دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ االسكندرية 
رقم االضبارة : 56/ت/2018

التاريخ 2018/2/4
اىل / املنفذ عليه

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من مرك�ز رشطة االس�كندرية 
ومرفقه اش�عار املختار بان املدين مرتحل اىل جهة مجهولة 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
االس�كندرية خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للن�ر ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون:
املنفذ العدل 
مهند عبد االله

اوصاف املحرر :
الحك�م بال�زام املدعى عليه�ا )س�اهرة محمد خل�ف( بان 
ي�ؤدي للمدعية  )هناء عبد عيل حس�ني( مبلغ قدره مليون 
وخمس�مائة الف دين�ار وكيلها وتحميلها الرس�وم واتعاب 
املحام�اة لوكيل املدعية املحامية  مهدي االس�دي مبلغ قدرة 

مائة وخمسون الف دينار 
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 استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013  
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجرياالمالك املبينة يف ادناه   والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل 
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن )100 %( من القيمة التقديرية   وينادى 
للمزاي�دة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النته�اء املدة اعاله من تاريخ الن�رش وعىل قاعة مديرية 
بلدي�ة العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور النرش وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة 
مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل 

االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العق�د دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 131 / ش / 2018 

التاريخ 5 / 2 / 2018
اعالن
املدعي�ة / نوره كريم عبد دروش 

املدعى علي�ه / عيل كاظم محيسن
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً غيابياً 
بحق�ك بالرق�م 131 / ش / 2018 والذي يق�ي الزام املدعى 
عليه عيل كاظم محيسن بتسليم البنتني كل من اسماء وزينب 
اىل والدته�م وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالنرش 
يف صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني وعدم اعرتاض�ك عىل الحكم 
الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون يوماً اعتباراً 

من تاريخ النرش فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .

القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : 7039/ش2017/6

التاريخ 2018/1/31
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه /حي�در نجاح 
محمد عيل

اص�درت  بتاري�خ 2017/12/11 
بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه 

7039/ش2017/6
املحكم�ة  ه�ذه  م�ن  الص�ادرة 
بتأدي�ة  الحك�م  يتضم�ن  وال�ذي 
نفقة ماضيه ومس�تمرة للمدعيه 
)رح�اب مه�دي س�لمان(  ونفقة 
مس�تمرة لبناته�ا )ره�ف وغنى( 
وق�د ص�در الق�رار بحق�ك غيابيا 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
واش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
مختار حي السالم / النجف قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االع�رتاض عىل القرار الغيابي 
خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجه القطعية 
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : 7040/ش2017/6

التاريخ 2018/1/31
اعالن

اىل / املدع�ى عليه / حي�در نجاح 
محمد عيل 

اص�درت  بتاري�خ 2017/12/11 
بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه 

7040/ش2017/6
الصادرة من ه�ذه املحكمة والذي 
اث�اث  بتس�ليم  الحك�م  يتضم�ن 
الزوجية  اىل املدعيه )رحاب مهدي 
س�لمان(   وقد صدر القرار بحقك 
غيابي�ا وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار حي السالم / النجف قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االع�رتاض عىل القرار الغيابي 
خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجه القطعية 
القايض

عمار هادي املوسوي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة بداءة سامراء

العدد : 4/ إزالة شيوع بيعاً / 2017 
التاريخ : 2018/1/29 

اعالن 
عطفاً عىل الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة س�امراء بالع�دد 1104 /ب/ 
2017  واملتضم�ن إزال�ة ش�يوع امللك 
تسلس�ل 1400 /61 مقاطعة رشقية 
والواقع�ة يف س�امراء / حي الس�كك 
واملوصوف ادناه باملزايدة العلنية ملدة 
ثالثون يوم�ًا اعتباراً من الي�وم التايل 
للنرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
محكمة بداءة س�امراء مس�تصحبني 
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة 
وثمان�ون  اثن�ان   )  82,000,000  (
مليون دينار ان لم يكونوا من الرشكاء 
وعند انته�اء املدة املذك�ورة ويف اليوم 
الثالث�ون م�ن تاريخ النرش س�تجري 
املزايدة للعقار أعاله يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش ظه�راً ويت�م املزاي�دة 
وفق األص�ول ويف حالة رس�و املزايدة 
عىل املش�رتي يتحم�ل كافة الرس�وم 
واملصاريف القانوني�ة واجور الداللية 
ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعداً 

للمزايدة .
املواصفات :-

1. دار س�كني قدي�م يقع يف س�امراء 
– ح�ي الس�كك مش�يد م�ن الطابوق 
والجص والبلوك ومسقف بالكونكريت 
املس�لح وهو ركني عىل شارعني 15× 

10 مرت .
2. يتك�ون من طابق واح�د ويحتوي 
ع�ىل مطب�خ 3×4 وثالث�ة غ�رف نوم 
كل واحدة منها 4×5  واس�تقبال 4×8 
وه�ول 4×5 وصحيات 2×2 واالرضية 
مبلطة بالسمنت بأستثناء االستقبال 
مبلط�ة بالس�رياميك ودرج وبيتون�ة 
ومجه�زة بامل�اء والكهرب�اء ودرج�ة 
العم�ران دون املتوس�طة علم�اً ب�أن 
العقار أعاله مش�غول من قبل املدعي 
) مول�ود احمد محمود ( والذي يرغب 
بأش�غال العق�ار بصفة مس�تأجر يف 
حال رس�و املزايدة ويحدد بدل االيجار 

من قبل الهيئة املختصة . 
القايض 

احمد مهدي محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد : 3626/ب/2017
التاريخ : 2018/1/29

اىل / املدعى عليه )ايناس عيل حسني( 

تبليغ 
اقام املدعي امني بغداد / اضافة لوظيفته

الدعوى املرقمة اعاله والتي يطلب فيها )الحكم بابطال قيد 
العقار املرقم 3292/16 م4 كرادة  املس�جل باس�م )ايناس 

عيل حسني( واعادة تسجيله بأسم امانة بغداد 
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك  يوم 
املرافع�ة املوافق 2018/2/11 س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا

دائرة الكاتب العدل يف النارصية
العدد/ 952

م/اعالن )مجهول محل االقامة(
نرفق ادن�اه االنذار املرق�م 1682 يف 
2018/1/30 والخاص باملنذر)سالم 
خلف معله( واملطلوب تبليغه الس�يد 
والص�ادر  محيب�س(  ذه�ب  )ع�يل 
م�ن دائرتن�ا ونظ�را ملجهولية محل 
اقامته وحس�ب اشعار مركز رشطة 
الس�اهرون بعد تعذر تبليغه باإلنذار 
املرقم اعاله وبالط�رق القانونية لذا 
تق�رر تبليغكم بواس�طة الجريدتني 
الرس�ميتني للحضور اىل هذه الدائرة 
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا وبخالف 

ذلك سيعترب متبلغ رسميا.
االنذار:

)بواسطة الكاتب العدل يف النارصية 
املس�ائي/ ع�يل ذه�ب محيب�س / 
اور/ق�رب  نارصية/ح�ي  العن�وان 
جام�ع الكس�اء س�بق وان وكلتكم 
وكال�ة مصدق�ة م�ن الكات�ب العدل 
النارصية/املس�ائي بع�دد عموم�ي 
 7 س�جل   2016/11/9 يف   13824
والنتفاء الحاجة ع�ن الوكالة قررت 
عزلكم وعدم اس�تعمالها اعتبارا من 

تاريخ التبليغ (.
رشط�ة  مرك�ز  كت�اب  املرفق�ات: 
الس�اهرون و انذار املرق�م 1682 يف 

2018/1/30
سالم طالب حريب الشامي

الكاتب العدل االول يف النارصية

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
النارصية

العدد: 883/ش/2018
إىل/املدعى عليها/ شذى عبد الشهيد 

ساجت
م/ تبليغ 

رايض   حمي�د  احم�د  املدع�ي  أق�ام 
الدعوى الرشعية املرقمة أعاله والتي 
يطل�ب فيها تأيي�د حضانة اىل زهراء 
وفاطم�ة وع�يل  وبالنظ�ر ملجهولية 
مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور أمام 
هذه املحكم�ة  صباح ي�وم املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2018/2/14
صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجرى 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا ووفقا 

للقانون .
القايض

عيل محمد سليم حميدي

مديرية تنفيذ النرص
العدد: 2017/336

م/تبليغ مدين
اىل/املنف�ذ عليه/أحم�د عب�د الرزاق 

كاظم
املديري�ة بأن�ك   لق�د تحق�ق له�ذه 
مجه�ول مح�ل اإلقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م أو مؤق�ت أو مخت�ار 
يمك�ن إجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النرص خالل خمسة عرش يوما 
تبدأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحضورك ويف  املعام�الت 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية بإج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل/ محمد حسن جمعة

اوصاف املحرر
  ------------

ق�رار محكمة ب�داءة الن�رص بالعدد 
 2017/11/23 يف  354/ب/2017 
– ن�وع القرار/ق�رار ب�داءة الفقرة 
مالي�ني  )تس�عة  طل�ب  الحكمي�ة 

دينار(.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

سامراء
العدد/ 1021

التاريخ: 2018/2/4
نرش اعالن

قدم املستدعية )اشواق خلف صالح( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه 
لزوجه�ا  وقيموم�ة  حج�ر  اص�دار 
املفقود )مثنى إبراهيم شاكر( والذي 
فق�د بتاري�خ 2015/10/25 علي�ه 
واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين 
ق�ررت املحكم�ة ن�رشه بصحيفتني 
محليت�ني لغ�رض التثبت م�ن حياة 

املفقود .... مع التقدير
القايض 

أنور جاسم حسني

اعالن
اىل ) حس�ني ملهود جاس�م ( اقتىض 
حضورك اىل صندوق اإلسكان الكائن 
يف النج�ف حي الغدي�ر باملوافقه عىل 
قيام رشيكك ) شهاب عبيد عبادي ( 
بالبناء عىل حصته املشاعه يف املرقمه 
62321 / 3 جويره النجق حي امليالد 
حدود بلديه النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مده اقصاها 
خمس�ه ع�رش يوم�ا داخ�ل العراق 

وشهر خارج العراق

اعالن
اىل الرشي�ك ) ايمان هادي جاس�م 
( توج�ب حض�ورك اىل مق�ر بلديه 
النج�ف لغرض اص�دار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 83971 / 3 ح�ي 
الن�داء خالل عرشه اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك
 اسم طالب 

االجازه رحيم محسن رباط

فقدان
فقد مني الصك املرقم )0164478(  
يف 2017/12/8 الصادر من كمرك 
املنطقة الجنوبية باس�م ) حس�ن 
جاب�ر عي�اد( ع�ىل من يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة )735 ( 
يف 2009/9/1 الصادرة من املديرية 
العامة لرتبية النجف باس�م ) سعد 
فاض�ل عباس ( عىل من يعثر عليه 
تسليمه اىل جهة االصدار او مكتب 
الخي�اط للنرش واالعالن قرب بناية 

املحاكم يف النجف

اعالن
إىل الرشيك / اسامه مطلك مخلف 

اقتىض حض�ورك إىل بلدية التاجي 
للعق�ار  بن�اء  اج�ازة  الس�تخراج 

. 13946
الرشيك 

حمد ذياب فالح

اعالن
قدم املواطن )جاس�م دليمي راشد 
( طلب�أ ي�روم في�ه تس�جيل لقبه 
وجعله )السعيدي( بدال من الفراغ 
واس�تنادأ اىل احكام امل�اده 24 من 
قان�ون البطاق�ه الوطني�ه رق�م 3 
لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش 
ه�ذا االع�الن يف الجريدة الرس�ميه 
فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
قدم املواطن )حسني موىس عباس 
( طلب�أ ي�روم في�ه تس�جيل لقبه 
وجعل�ه )الحجابي( بدال من الفراغ 
واس�تنادأ اىل احكام امل�اده 24 من 
قان�ون البطاق�ه الوطني�ه رق�م 3 
لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش 
ه�ذا االع�الن يف الجريدة الرس�ميه 
فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
مديرية ش�ؤون االح�وال املدنية يف 

الديوانية  
 أقام املدعي )خري فضيل حس�ني( 
اس�مه  لتبدي�ل  قضائي�ة  دع�وى 
وجعل�ه )خضري( بدال م�ن )خري( 
فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوم�اً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة

ملحافظ�ة املثن�ى / قس�م ش�ؤون 
االحوال املدنية 

اعالن
قدم املواطن )بسام فيصل سعدون( 
طلبا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تبدي�ل اللقب وجعل�ه )الخفاجي( 
بدال م�ن )الضايف( وعمال باحكام 
امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تقرر نرش الطل�ب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض  مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل فرتة خمس�ة 
ع�رشة يوم�ا م�ن تاري�خ الن�رش 
وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدي�ر األح�وال املدني�ه والجوازات 

واالقامة / وكالة

تنويه
ورد س�هوا  يف صحيف�ة املس�تقبل 
يف   /1605 بالع�دد  العراق�ي 
بمديرية  والخاص�ة   2018/1/30
تنفي�ذ النج�ف والخاص�ة بالعقار 
املرق�م 3/30309 حي الجامعة لم 
يذك�ر ان قيم�ة س�هام املدين هي 

94,000,000 مليون دينار 
لذا اقتىض التنويه

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 7603/ش2017/6
التاريخ 2018/1/31

اعالن
اىل / املدعى عليه / حيدر نجاح محمد 

عيل 
اص�درت   2017/12/17 بتاري�خ 
هذه املحكم�ة قرارها بالعدد 7603/

ش2017/6
الص�ادرة م�ن ه�ذه املحكم�ة والذي 
يتضمن الحكم بتاييد حضانة املدعية   
البنتيه�ا  س�لمان(  مه�دي  )رح�اب 
)ره�ف وغن�ى(    وق�د ص�در القرار 
بحقك غيابيا وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار حي الس�الم / النج�ف قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بالق�رار بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االعرتاض ع�ىل الق�رار الغيابي خالل 
امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجه القطعية 
القايض

عمار هادي املوسوي

فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 46156 
/ 3 ح�ي النداء باس�م ) مقداد نارص 
حس�ني ( عىل من يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشي�ك ) فهيم�ه صيهود كاظم ( 
توج�ب حضورك اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
50683 / 3 ح�ي النداء وخالل عرشه 
ايام وبخالفه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك 
اسم طالب االجازه 

فاطمه فاضل حسن

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 

الديوانية  
أق�ام املدعي )م�راد كاظم ش�غناب( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
)املساري( بدال من )الحسناوي( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق اح�كام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2853 / ش / 2017 

التاريخ 5 / 2 / 2018 
اعالن

املدعي�ة / هدى حاتم علوان 
املدعى علي�ه / محمد فتحي خطو

اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمي�ة حكماً غيابياً 
بحق�ك بالرقم 2853 / ش / 2017 يق�ي الحكم بالزام املدعى 
عليه محمد فتحي بتأدية نفقة ماضية مقدارها مئة وخمس�ون 
الف دين�ار ونفقة مس�تمرة مقداره�ا مائة وس�تون الف دينار 
شهرياً وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني وع�دم اعرتاضك ع�ىل الحكم الص�ادر بحقك 
ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النرش 

فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية . 

القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 595 / ش / 2018 

التاريخ 5 / 2 / 2018
اعالن

اىل املدعى عليه / حسني رضا عبد الحسني
اقام�ت املدعي�ة حنان جعف�ر محمود الدع�وى املرقمة 
اع�اله تطالبك فيها تأييد حضانة للطفل عيل وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ قرر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف يوم 14 / 2 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون
القايض / فارس شبيب الزم

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

الكرخ االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املحمودية
العدد : 39/ش/2018
التاريخ : 2018/2/4

تنويه
ورد خطأ يف االعالن املنشور بصحيفة 
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1600 يف 
2018/1/23 حيث  ذكر رقم الدعوى 
29 والصحي�ح 39 عليه ق�رر التنويه 

عن الخطأ الوارد 
القايض

ميالد عبد علوان

مديرية بلديات ميسان 
لجنة البيع وااليجار 

العدد : 46
التاريخ : 2018/2/5

تنويه
 37 بالع�دد  املرق�م  باعالنن�ا  الحاق�ا 
بجري�دة  واملنش�ور   2018/1/30 يف 
املستقبل العراقي بعددها املرقم 1606 
يف 2018/1/31 واملتضمن االعالن عن 
)قطعة ارض واملراد استغاللها محالت 
تجارية ومخازن لبيع املواد االنشائية(  
جزء من القطعة املرقمة 313/9 حيث 
ورد سهوا مبلغ االيجار هو )300000 
ثالثمائ�ة ال�ف دين�ار( والصحيح هو 
)3000000 ثالث�ة مالي�ني دين�ار( لذا 

اقتىض التنويه
املهندس

صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان

رئيس اللجنة

وزارة الداخلية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي 1249

القضية املرقمة 2017/12/6
مقتبس حكم غيابي 

1 � اس�م املحكمة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

2  � اس�م املته�م الغائب : الرشطي مال�ك ناظم حمود 
عيل

3 � رقم الدعوى : 2012/1249
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/10/13

5 � تاريخ الحكم : 2017/12/6
6  � امل�ادة القانوني�ة  )5( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

2008 املعدل
7 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخ�يل االوىل املنطق�ة الخامس�ة عىل املته�م الغائب 
)الرشطي مالك ناظم حمود عيل( بالحبس الشديد ملدة 
)خمس س�نوات( وفق احكام املادة )5( من ق � ع � د 
رقم 14 لس�نة 2008 معدل وبداللة املواد )61/اوال( و 
)69/اوال( من )ق � أ � د( رقم 17 لس�نه 2008 لغيابه  

من تاريخ 2009/10/13 ولحد االن 
8  � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة )38/ثانيا( من ق � ع � د رقم 14 لس�نة 
2008 معدل بعد اكتساب الحكم الدجة القطعية بداللة 

املادة )89/اوال ( من ق � أ � د  رقم 17 لسنة 2008
9 � تنفذ محكوميته اع�اله بالتعاقب مع محكومياته 
القضيت�ني املرقمت�ني )2015/1744 و 2015/831( 
اس�تنادا  للم�ادة 143 / ق.ع رق�م 111 لس�نة 1969 

املعدل
10  � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة )69/ثانيا وثالثا( م�ن )ق � أ � د( رقم 

17 لسنة 2008
11  � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة )69 /رابع�ا( م�ن )ق � أ � د( رقم 17 

لسنة 2008 
12 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني 
عب�د االمري جاب�ر( البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون 
ال�ف دينار عراق�ي ترصف له م�ن خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
13  � حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امل�ادة )60/سادس�ا( م�ن )ق � أ � د ( رقم 17 لس�نة 
2008 قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة )71/اوال 
وثانيا( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2017/12/6

اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن
العدد: 4842 

التاريخ: 2018/2/1

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

 سوق القصابين القديمحانوت رقم 14
9م2

850,000 ثمانمائة 
ثالث سنواتوخمسون الف دينار

 سوق القصابين القديمحانوت رقم 25
9م2

1000,000 مليون 
ثالث سنواتدينار  

 سوق القصابين القديمحانوت رقم 36
9م2

1000,000 مليون 
ثالث سنواتدينار  

 سوق القصابين القديمحانوت رقم 8 4
9م2

1000,000 مليون 
ثالث سنواتدينار  

 سوق القصابين القديمحانوت رقم 59
9م2

1000,000 مليون 
ثالث سنواتدينار  

 سوق القصابين القديمحانوت رقم 610
9م2

1000,000 مليون 
ثالث سنواتدينار  

 سوق القصابين القديمحانوت رقم 12 .713
9م2

1020,000 مليون 
ثالث سنواتوعشرون الف دينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء حانوت رقم 883
850,000 ثمانمائة 5,1م2من العقار 225/118 نهر دجلة

ثالث سنواتوخمسون الف دينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء حانوت رقم 985
850,000 ثمانمائة 3م2من العقار 225/118 نهر دجلة

ثالث سنواتوخمسون الف دينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء حانوت رقم 1086
850,000 ثمانمائة 3م2من العقار 225/118 نهر دجلة

ثالث سنواتوخمسون الف دينار
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منتخبنا للصاالت يواجه ايران يف حتديد 
بطل ووصيف املجموعة

                عدي صبار / المكتب اإلعالمي لالتحاد العراقي لكرة القدم

يواج�ه منتخبن�ا للص�االت بك�رة القدم بالس�اعة 
الحادي�ة عش�ر والنص�ف صباحا بتوقي�ت بغداد ) 
الرابع�ة والنصف عص�را بتوقيت الصي�ن تايبيه (  
الي�وم الثالثاء  نظي�ره االيراني  ف�ي صالة جامعة 
تايوان الرياضية، ضمن منافس�ات الجولة األخيرة 
من ال�دور األول بالمجموعة الثالث�ة لبطولة كأس 
نهائيات آسيا 2018 الس�يما بعد أن ضمنا بطاقتي 
التأه�ل الى دور رب�ع النهائي مع انته�اء مباريات 
الجولتين األول�ى والثانية اللتين حققهما األس�ود 
بالفوز على الصين وميانمار ) 2 - 4 (  و) 3 - 2 ( . 
في حين تغلب منتخب إيران على ميانمار  والصين 

) 14 - 0 ( و) 11 - 1 (.

تحديد البطل ووصيفه
هذه المباراة ليست بذات األهمية بالنسبة لمنتخبنا 
، بع�د ان ضم�ن تواج�دة ف�ي دور رب�ع النهائ�ي ، 

باإلضاف�ة إلى احتمال تصدر لبنان فرق المجموعة 
الرابعة ، وبالتالي س�يقابل الع�راق لبنان، في حال 
حصولن�ا عل�ى مركز الوصي�ف ، وهو خي�ار مهم 
وناج�ح بالنس�بة لجهازن�ا الفني ، بس�بب تقارب 
المس�توى بين الفريقان ومعرف�ة نقاط وقوة كآل 
منهم�ا بع�د ان تقابال قب�ل بضعة أيام ف�ي بيروت 

وديا . 
مدي�ر الجهاز الفني لمنتخبن�ا الوطني هيثم عباس 
بعي�وي، بي�ن إن�ه ق�رر إش�راك جمي�ع الالعبين ، 
خصوص�ا الذين لم تتاح لهم فرصة المش�اركة في 
المباراتين الس�ابقتين ، وهي فرصة حس�ب قوله 
إلى كسب الفائدة الفنية والبدنية التي يحصل عليها 
العبين�ا في هذا اللقاء ، اذا م�ا علمنا أننا نلعب ضد 
بطل آس�يا ل 12 مرة والحاصل على الترتيب الثالث 
في بطولة كأس العالم لكرة الصاالت التي اختتمت 

مؤخرا في كولومبيا . 
“بعي�وي” ذك�ر أن هدفن�ا والخطط الت�ي وضعت 
منصب�ه فق�ط عل�ى مب�اراة رب�ع النهائ�ي ، الننا 

ل�و اجتهدنا ض�د منتخب إي�ران، راح تك�ون هناك 
إصاب�ات وم�ن المحتم�ل حرمان لبع�ض العناصر 
المهم�ة واألساس�ية ، ولك�ن هذا ال يعن�ي اننا هنا 
نرفع راية االستس�الم مس�بقا ، بالعكس سيكون 
ال�دور األكبر عل�ى الالعبين الذين س�يلعبون ألول 

م�ره في ه�ذه البطولة وه�م جلهم من الش�باب ، 
ايض�ا هي فرصة لهم إلثبات الجدارة والتخلص من 
الخوف والرهبة وزيادة الخبرة واالحتكاك ، عندما 
يواجهون منتخب بحجم بطل آس�يا والمتسيد على 

جميع بطوالتها في هذه اللعبة .

ليفربول يريد ضم صفقة جديدة من آرسنال
              المستقبل العراقي / متابعة

أبدى نادي ليفربول اإلنجليزي، اهتمامه 
بعقد صفقة جديدة من آرس�نال، لدعم 
صفوفه خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.
ويريد ليفربول ضم العب وسط آرسنال 

والمنتخب اإلنجليزي جاك ويلشير، في 
حال رف�ض الالعب التوقي�ع على عقد 

جديد مع النادي اللندني.
وع�رض آرس�نال عل�ى ويلش�ير عقًدا 
جدي�ًدا، بي�د أن العق�د المق�ّدم ين�ص 
على تخفيض راتب الالعب األس�بوعي 
والبال�غ قيمت�ه حالًي�ا 90 أل�ف جني�ه 

إسترليني.
ودخل ويلشير حالًيا في مفاوضات مع 
آرس�نال، علما بأن عقده الحالي ينتهي 
الصيف المقبل، وتش�ير التقارير إلى أن 
إدارة الجانرز تتس�لح في المفاوضات 
بس�جل الالع�ب الس�يئ فيم�ا يتعلّ�ق 

باإلصابات من أجل تخفيض راتبه.

وذكرت صحيفة “ذا صن” عبر موقعها 
اإللكتروني، أن مدرب ليفربول يورجن 
كل�وب مهتم بضم ويلش�ير، ومس�تعد 
لمنحه الراتب األس�بوعي نفس�ه الذي 

يحصل عليه حاليا في آرسنال.
وأضاف�ت الصحيفة أن كلوب من أش�د 
المعجبي�ن بقدرات ويلش�ير، ويرى أنه 

الالع�ب القادر عل�ى تعوي�ض الرحيل 
المحتم�ل لأللماني إيمري تش�ان الذي 

ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
يذك�ر أن ليفربول حص�ل على خدمات 
العب آرسنال السابق أليكس أوكسليد-

تشامبرلين الصيف الماضي، مقابل 35 
مليون جنيه إسترليني.

العراق يقاطع بطولة غرب آسيا للسلة

نفط الوسط يكشف عن خياراته 
خلالفة مدربه املستقيل

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

قرَّر اتحاد كرة الس�لة العراقي عدم المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا على خلفية 
نقل البطولة إلى العاصمة األردنية عمان.

وأكد االتحاد العراقي، أنه “لن يقف مكتوف األيدي أمام هذا الغبن واإلساءة إليه.
وأضاف أنه “سيعمل على كافة األصعدة سواء الرسمية منه وغير الرسمية وبالتعاون 
مع أش�قائه من المس�ؤولين عن تطوير اللعبة في غرب آس�يا ألجل إصالح منظومة 

اللعب وتطورها بما يرتقي بها لمصاف الدول المتقدمة”.
كان اتحاد غرب آس�يا، قرر وبطلب من لبنان نقل بطولة غرب آس�يا ال�18 لألندية من 
العاصمة بغداد إلى عمان “ألسباب أمنية” على ان تكون في الموعد ذاته خالل الفترة 

من 12 الى 16 آذار/مارس المقبل.

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

تبحث إدارة نادي نفط الوسط، في بعض الخيارات المطروحة، لخالفة المدرب 
المستقبل عادل نعمة، لمواصلة مشوار الفريق في الدوري الكروي الممتاز.

وقال عضو الهيئة اإلدارية، ومش�رف الفريق، فراس بحر العلوم، في تصريح 
اطلعت عليه “المستقبل العراقي”، ان “اإلدارة طرحت على طاولتها 4 خيارات 

تدريبية، لخالفة المدرب عادل نعمة”.
ون�وه بحر العل�وم الى أن “ الخي�ارات المطروحة لقي�ادة الفريق، تدور حول 
جمال علي ومس�اعده عباس عبيد، والخيار الثاني يتمثل في عبد العني ش�هد، 
كم�ا تم طرح اس�م المدرب ثائ�ر أحمد، باإلضاف�ة إلى المدرب الش�اب عماد 

محمد”.
وأش�ار إل�ى أن “ مجلس اإلدارة ي�درس بعض الخيارات الموجودة، ويس�تعد 

للتفاوض مع المدرب المناسب، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

جريزمان يصطدم بجامهري أتلتيكو مدريد
             المستقبل العراقي / متابعة

 
واج�ه أنطوان جريزم�ان، مهاج�م أتلتيكو مدريد 
موقًفا صعبا، خالل المباراة التي انتهت بالفوز على 
فالنسيا، بهدف نظيف في إطار منافسات الدوري 
اإلس�باني.وذكرت صحيف�ة “ليكيب” الفرنس�ية، 
أن جماهي�ر أتلتيكو مدريد بمدرج�ات ملعب واندا 
ميتروبوليتان�و، أطلقت صافرات االس�تهجان ضد 
جريزمان، بس�بب تفضيله تهدئة اللعب عن السعي 
إلحراز هدف ثان يقت�ل المباراة.وأضافت الصحيفة 
أن أنط�وان جريزم�ان ب�دا علي�ه الضيق الش�ديد من 
تصرف�ات جماهي�ر الروخيبالنك�وس.إال أن دييج�و 
س�يميوني، المدي�ر الفني للفري�ق المدريدي، دافع 

ع�ن جريزم�ان عق�ب المب�اراة، قائ�اًل: “جريزم�ان قام 
بالتصرف المناس�ب، م�ع احترامي لرغب�ة الجماهير في 

تحقي�ق الفوز”.وأض�اف الم�درب األرجنتين�ي: “الالعب 
هو الش�خص الوحيد ال�ذي يحدد القرار المناس�ب داخل 
المباراة، وجريزمان كان جيدا للغاية في مباراة فالنسيا، 
رغم أنه لم يهز الشباك، ويعلم جيًدا متى يلجأ لتهدئة اللعب 
أفضل م�ن االنطالق بهجمة دون فائ�دة، فهو العب رائع 
وممي�ز للغاية”.ولفتت “ليكيب” إل�ى أن العالقة متوترة 
بين جماهير أتلتيكو مدري�د وجريزمان، منذ ظهور أنباء 
قوية ع�ن إمكانية انتقاله إلى مانشس�تر يونايتد الصيف 
الماضي، قب�ل أن يقوم الالعب بتمدي�د عقده حتى صيف 
2020.وتش�ير تقاري�ر صحفية ف�ي الفت�رة األخيرة إلى 
أن جريزم�ان على أعت�اب االنضمام إلى برش�لونة نهاية 
الموس�م الجاري، مقابل دفع الش�رط الجزائي في عقده 

)100 مليون يورو(.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قام نادي برش�لونة اإلسباني، بخطوة 
مفاجئ�ة تجاه النج�م البرازيلي نيمار 
دا س�يلفا، ال�ذي رح�ل ع�ن الن�ادي 
الكتالون�ي، الصي�ف الماض�ي، م�ن 
أجل اللع�ب لباريس س�ان جيرمان 

الفرنسي. 
وقدم النادي الكتالوني، عبر حسابه 
التوص�ل  موق�ع  عل�ى  الرس�مي 
االجتماع�ي “تويتر”، التهنئة للنجم 

نيمار بعيد ميالده ال� 26، “.
ونش�ر حس�اب البلوجران�ا، مقطع 

فيدي�و ألحد أه�داف نيم�ار الجميلة 
موس�م  ف�ي  إلتش�ي  ش�باك  ف�ي 

.2015�2014
ويب�دو االحتف�ال بعي�د مي�الد نيم�ار دا 

س�يلفا، مفاج�أة كب�رى، في ظ�ل العداوة 
الحالية بين الالعب والفريق الكتالوني.

ورح�ل نيم�ار لباريس س�ان جيرم�ان، خالل 
فترة االنتق�االت الصيفية الماضية، في صفقة 
قياسية، بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده، 

وقيمته 222 مليون يورو.
وتح�رك نيمار، خالل الفت�رة الماضية، من أجل 
مقاض�اة نادي�ه الس�ابق برش�لونة، للمطالبة 

بالحصول على مستحقاته العالقة.

إسبانيول يتجه للتصعيد ضد بيكيه
            المستقبل العراقي / متابعة

 
تن�وي إدارة ن�ادي إس�بانيول اإلس�باني، 
اتخاذ خط�وة جديدة تجاه جي�رار بيكيه، 
مداف�ع فري�ق برش�لونة، عق�ب مواجهة 
الفريقين والت�ي انتهت بالتعادل اإليجابي 

2 � 2، بالجولة 22 من الليجا.
وبحس�ب م�ا ذك�رت صحيف�ة “مون�دو 
إدارة  ف�إن  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و” 

إس�بانيول تس�عى لضم تصريحات بيكيه 
عقب المباراة باألمس، للشكوى المقدمة 
ضده س�ابًقا.وقال بيكيه عق�ب المباراة: 
“يوجه�ون ل�ي الل�وم، لمجرد أنن�ي قلت 
إسبانيول من كورنيا، ألنها الحقيقة.. وال 

يلومون الجماهير، التي أهانت عائلتي”.
وكان بيكي�ه ق�د أث�ار غض�ب جماهي�ر 
إسبانيول، عقب مواجهة الفريقين بكأس 
ملك إسبانيا، حين أش�ار إلى أن إسبانيول 

تاب�ع إلقليم “كورنيا” بدال من برش�لونة، 
وهو ما دفع إدارة النادي للتقدم بش�كوى 
ضده واتهام�ه بالتحريض على العنصرية 
والعنف.وقامت جماهير إس�بانيول خالل 
مواجه�ة األمس، بتوجيه الس�باب لبيكيه 
وعائلته، وقام الالعب باس�تفزازهم عقب 

تس�جيله ه�دف فريقه الوحي�د، حيث 
احتف�ل بتوجي�ه إش�ارة الصمت 

لهم.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت صحيف�ة “ديل�ي أكس�بريس” البريطاني�ة عن 
إصرار فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة اإلس�بانية 
ريال مدريد، على ضم إحتياجات الفريق الملكي من فرق 
ال�دوري اإلنجلي�زي؟، خالل الميركات�و الصيفي المقبل.

ويعان�ي نادي العاصمة اإلس�بانية ري�ال مدريد، 
من س�وء نتائج ومستوى خالل المنوسم 
الجاري، ويعد هذا الموسم هو األسوأ 
على األطالق ف�ي تاريخه، بعد 
الخ�روج من بطولة كأس 
ملك إسبانيا، واالبتعاد 
ع�ن ص�دارة الليجا 

بف�ارق 19 نقط�ة لصال�ح الغريم التقلي�دي النادي 
الكاتالوني برشلونة.وخرجت الكثير من الشائعات 
ف�ي األون�ة األخي�رة، تش�ير إل�ى ث�ورة ف�ي ريال 
مدري�د من فلورنتيو بيري�ز، بالتخلي عن عدد كبير 
من نج�وم الفريق الملك�ي، وعلى رأس�هم الثالثي 
كريس�تيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وجاريث بيل، 
باإلضاف�ة إلى بعض الالعبين.وأش�ارات الصحيفة 
الش�هيرة عبر موقعها األلكتروني الرس�مي، إلى أن 

نادي ريال مدريد اإلس�باني، عينه على 3 العبين من 
ال�دوري اإلنجليزي الممتاز للتعاقد معهم في الصيف 

المقب�ل، وهم البلجيك�ي إدين هازارد من تشيلس�ي، 
ودافي�د دي خيا من مانشس�تر يونايت�د، وهاري كين 

من توتنهام.

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

أش�اد النجم األس�طوري لفريق ليفربول جايمي كارجار بالالعب المص�ري محمد صالح بعد اداءه 
ف�ي مباراة أمام فريق توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن لقاءات الجولة ال� 26 من 
الدوري اإلنجليزي.جاء هذا في تصريحات تلفزيونية خالل تحليله للمباراة، وقال: “الالعب الوحيد 
الذي يستطيع تسجيل هدف كهذا هو ليونيل ميسي، إذا نظرنا لطريقة تسجيل ميسي لألهداف في 
المناطق الضيفة، وكيف يدمر الدفاعات والحراس س�نرى ذلك بش�كل جيد”.وأضاف: “لقد انتهت 
كل األش�ياء التي أس�تطيع أن أقولها عنه، لس�وء الحظ وجود كيفين دي بروين والموسم الرائع 

الذي يقدمه مع مانشستر سيتي قد يحرماه من الحصول على جائزة أفضل العب في الموسم.

كني حيتفل باملئوية يف شباك ليفربول

              المستقبل العراقي / وكاالت
 

وص�ل هاري كين، نجم توتنه�ام، إلى الهدف رقم 
100 ف�ي البريميرلي�ج، بتس�جيله اله�دف الثاني 
لفريقه، ف�ي مرمى ليفربول )2-2(، خالل مباراة 

الفريقين، على ملعب أنفيلد.
وقالت ش�بكة “أوبتا” العالمي�ة لإلحصائيات، إن 
كين س�جل الهدف رقم 100 في البريميرليج، بعد 
141 مباراة، وال يتفوق عليه س�وى آالن ش�يرار، 

الذي سجل 100 هدف في 124 مباراة.
وكان كي�ن ق�د فش�ل ف�ي إح�راز 

ضرب�ة ج�زاء، قبل أن يس�جل 
هدف التعادل القاتل لفريقه، 

من ركلة ثانية.
ومن جهة أخرى، واصل 
المصري، محمد  الدولي 
صالح، مهاجم ليفربول، 
عل�ى  لكي�ن  مطاردت�ه 

قرار جديد ملورينيو بشأن املريكاتو الصيفي
            المستقبل العراقي / متابعة

ب�دأ البرتغال�ي جوزيه موريني�و، المدي�ر الفني لفريق 
مانشس�تر يونايت�د اإلنجلي�زي، الحدي�ث ع�ن فت�رة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأك�د موريني�و، في تصريح�ات نقلته�ا صحيفة ديلي 
إكسبريس، أنه ال ينوي التعاقد مع أي مهاجمين، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.وقال مورينيو “الهدف 
اآلن أن نمتل�ك العًبا واحًدا فقط رق�م 9، بصرف النظر 
عن زالتان إبراهيموفيتش، ولننس�ى النجم الس�ويدي 
ف�ي الوق�ت الحالي”.وأض�اف “لدينا حالًيا أليكس�يس 

سانش�يز، روميلو لوكاكو، مارسيال، وراشفورد الذي 
يمكنه اللعب على اليسار واليمين مثل النجم التشيلي”.

وتاب�ع “كل هؤالء عدا لوكاكو، يمكنهم اللعب كمهاجم 
ثاني، لذلك هو أمر غير جيد بالنس�بة للصحفيين، ألنهم 
يري�دون ع�دة أش�ياء، للكتاب�ة عنها خاص�ة في فصل 
الصيف”.واختت�م “ال أري�د العبين مهاجمي�ن، لذلك لن 
نتحدث عن صفقات هجومية للفريق، علينا أن نحس�ن 
من ديناميكية وكفاءة الفريق، ليسجل الالعب أكثر من 
هدفين ف�ي المباراة”.ول�م ينضم لصفوف الش�ياطين 
الحمر، خالل فترة االنتقاالت الش�توية الماضية، سوى 

التشيلي أليكسيس سانشيز، قادًما من آرسنال.

برشلونة يتناسى خالفاته مع نيامر

ريال مدريد يريد »3« صفقات نارية من الدوري اإلنجليزي

أسطورة ليفربول: فقط مييس يستطيع 
تسجيل هدف صالح الثاين



www.almustakbalpaper.net

العدد )1610( الثالثاء  6  شباط  2018
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن أكثر مناطق العال�م انخفاضاً هي أريحا رشق 

فلسطني.
ه�ل تعل�م أن أصغ�ر دول�ة عربية م�ن حيث املس�احة هي 

البحرين.
هل تعلم ان القدس احتلت عىل مدى التاريخ 24 مرة

هل تعلم أن اقدم جرس يف العالم يعود تاريخه إىل 850 ق م و 
يقع يف تركيا و هو عبارة عن جرس حجري فوق نهر مليس 

يف تركيا 
ه�ل تعلم أن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخفض 

عن مستوى سطح البحر بمقدار 4.5 مرت 
هل تعلم أن أقرب نجم إىل األرض هي الش�مس و تبعد حوايل 

93 مليون ميل 
ه�ل تعلم أن أطول األنه�ار يف العالم هو نه�ر النيل و طوله 

40157 ميال يليه نهر األمزون فنهر املسيسبي 
ه�ل تعل�م أن أك�ر محيطات العال�م هو املحي�ط الهادي و 

مساحته 64 مليون ميالً و أكر عمق فيه 36201 قدماً 
ه�ل تعلم أن رم�ال الصحراء تخف�ي تحتها خزان�ات مياه 

جوفية ضخمة
ه�ل تعلم أن غصن الزيتون يرمز إىل الس�الم ، ويكثر ش�جر 
الزيتون يف بالد حوض البحر املتوس�ط ، وأن ش�جر الزيتون 

تعمر 200 سنة

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تض�ع هدف�اً مح�دداً اليوم ع�ىل الصعي�د املهني 
وتتمكن من تحقيقه عند نهاية هذا الشهر

عاطفياً: حالتك العاطفية تتجه نحو االس�تقرار بعد فرتة 
من التشتت مع الرشيك، ولديك فرصة جيدة لقضاء وقت 

ممتع مع الرشيك يف مكان هادئ ورومانيس

مهنياً: اذا ش�عرت بأن وضعك املهني غري مريح، عليك أن 
تبادر إىل إجراء تعديالت جذرية لتخطي ذلك

عاطفياً: أس�بوع عاطفي للغاية وتفاهم تاّم مع الرشيك، 
وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية عىل العالقة

مهني�اً: ال ت�دع صعوب�ات الحياة تؤثر في�ك واحرص عىل 
التفوق عىل من حولك بعد أن تتغلب عليها

عاطفياً: الحبي�ب بحاجة إىل وجوده بج�وارك فال تضيع 
الوقت يف تفاهات وأمور سطحية يمكن أن تنفره منك

مهني�اً: إنج�ازات بالجملة يف مجال عمل�ك تولد مزيدا من 
الحركة فتزداد ثقتك بنفسك

عاطفياً: يحيطك الرشيك بحنانه وإخالصه ملساعدتك عىل 
تجاوز بعض األمور الصعبة

مهني�ا: ال تجعل عملك يرسق كل وقت�ك اليوم، فعائلتك يف 
انتظارك ملناقشة أمور كثرية

عاطفي�اً: تتمكن م�ن إرضاء الرشيك الي�وم بعد فرتة من 
الخالفات بينكما، وتقرران تجديد ش�هر العسل بعيداً عن 

الجميع

مهني�اً: خالفات عابرة م�ع الزمالء عىل أولوي�ات العمل، 
لكن األمر وال يستحق الذكر

عاطفي�اً: الرتابة يف العالقة بالرشيك يدفعك إىل البحث عن 
حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود املياه اىل مجاريها

مهنياً: الجدال املستمر يف العمل مع رئيسك يكلفك الكثري، 
توقف عنه وال تناقش إال ملصلحة العمل

عاطفي�اً: الس�عادة ال تأتي من فراغ فتحقيق االس�تقرار 
النفيس والعاطفي يحتاج إىل جهد منك

مهني�اً: تخل�ق م�ن ال يشء ش�يئاً، وه�ذه صف�ة مميزة 
لتحقيق قدرة ذاتية ملواجهة اآلخرين

عاطفي�اً: إذا كن�ت ال تحتم�ل االرتباط برشي�ك، ال تطلق 
الوعود ألنك لن تلتزمها

مهني�اً: أنت تريد إجازة من العم�ل ولكن هناك الكثري من 
املهام التي تمنعك من نيلها ألن الحمل عليك كبري

عاطفي�اً: الكثري من املش�اكل يف طريقه�ا إليك بينك وبني 
رشيك الحياة يف الفرتة املقبلة، حاوال تليني املواقف

مهني�اً: تتمت�ع بموهب�ة ممي�زة، لكنك ال تب�ذل أي جهد 
لتحقق خطوة استباقية عىل اآلخرين

عاطفي�اً: الرصاحة والص�دق هما مفتاح قل�ب الرشيك، 
فحاول ان تستفيد من ذلك

مهني�اً: ال تس�تمع إىل آراء اآلخري�ن يف ترصفات�ك الي�وم، 
فأنت تس�ري عىل الطري�ق الصحيح نح�و تحقيق أحالمك 

الشخصية
عاطفي�اً: تخت�ار الطري�ق الصعب بإرادتك، ف�ال داعي إىل 

الشكوى املتكررة، فأنت من تتخذ القرار وتتحمل تبعاته

مهنياً: ال تحاول ان تستبق االمور، فهذا قد يدفعك الرتكاب 
بعض االخطاء، ووضعك ال يسمح بذلك

عاطفي�ا: ال تكن أناني�ا مع الرشيك، فهو ق�ّدم تضحيات 
كبرية يف سبيل اسعادك.

احلوتالعذراء

جريمة كل 31 دقيقة
تس�تخدم أس�لحة من الواليات املتحدة يف ارتكاب 
جريم�ة كل 31 دقيق�ة تقريبا يف املكس�يك وكندا 
وأمريكا الوس�طى ومنطقة الكاريبي، وفق مركز 
التق�دم األمريكي.وق�ال املرك�ز -ال�ذي يتخذ من 
واش�نطن مق�را- إن هذا التقدير بن�ي عىل تحليل 
بيانات من الحكومة كش�فت ع�ن ضبط 50133 
قطع�ة س�الح أمريكي�ة املنش�أ خ�الل تحقيقات 
جنائي�ة يف 15 والي�ة ب�ني عام�ي 2014 و2016.

وذكر تقرير “ما وراء حدودنا” أن تراخي القوانني 
دول  إىل  األس�لحة  تهري�ب  يف  يس�هم  األمريكي�ة 
تعاني عنف العصابات مثل املكس�يك والسلفادور 
وهندوراس.وأظه�رت بيان�ات حكومية رس�مية 
باملكسيك -نرشت الشهر املايض- أن معدل جرائم 
القت�ل بالب�الد قفز الع�ام املايض ألعىل مس�توى 
من�ذ أكث�ر م�ن عقدين.وأض�اف مرك�ز التق�دم 
األمريك�ي -يف تحلي�ل لتل�ك البيان�ات- إن س�وق 

الس�الح القانوني باملكس�يك عليه قيود ش�ديدة، 
لك�ن مع�دل جرائ�م القتل الت�ي ارتكبت بس�الح 
ن�اري بالبالد ارتفع م�ن %15 عام 1997 إىل نحو 
%66 العام املايض.واس�تند التقرير إىل بيانات من 
املكتب األمريكي للكحول والتبغ واألسلحة النارية 
واملتفجرات، ويشري إىل أن %70 من األسلحة التي 
ضبطت باملكس�يك من 2011 وحتى 2016 جاءت 

من الواليات املتحدة.

العالقة بني اهلواتف النقالة ومرض الرسطان
أجرى علماء م�ن الواليات املتحدة 
األمريكي�ة تجرب�ة ع�ىل مجموعة 
من الفرئان، تبني دور اإلش�عاعات 

يف اإلصابة بمرض الرسطان.
وع�رّض علماء الرنام�ج الوطني 
آلث�ار الس�موم يف وزارة الصح�ة 
األمريكي�ة مجموع�ة م�ن فرئان 
إلش�عاعات  التج�ارب  وج�رذان 
راديوي�ة، تص�ل قدرتها م�ن 1.5 

إىل 6 واط ل�كل كيلوغرام من كتلة 
الجرذان، وبق�درة 2.5 إىل 10 واط 
ل�كل كيلوغرام من كتل�ة الفرئان، 
ملدة 9 س�اعات يف الي�وم، وامتدت 

التجربة ملدة عامني.
أورام  ظه�ور  العلم�اء  والح�ظ 
رسطانية لدى ذكور الجرذان فقط 
بأعص�اب  املحيط�ة  األنس�جة  يف 
القلب. ولم يالحظوا أي أثر س�لبي 

م�ن  الف�رئان  ع�ىل  لإلش�عاعات 
الجنسني أو عىل إناث الجرذان.

وقال ج�ون بوتش�ري أح�د معدي 
الدراس�ة، إن “نتائ�ج تجاربنا عىل 
القوارض ال يجب أن تنسحب عىل 
الب�رش، وم�ن املبكر ج�دا الحديث 
ع�ن تأث�ري اإلش�عاعات الراديوية 
للهوات�ف النقال�ة قبل اس�تكمال 

الدراسة”.

من هم األكثر عرضة هلجوم الكالب؟
أعد علماء من جامعة ليفربول الريطانية دراس�ة تكش�ف 

األشخاص األكثر عرضة لهجوم الكالب.
وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة وثيقة بني خطر مهاجمة 
الكالب للشخص وبني شعوره بالخوف، وميله إىل العصبية 

والقلق وحتى االكتئاب.
ونرش العلماء نتائج دراس�تهم االس�تقصائية يف مجلة علم 
األوبئة والصحة االجتماعية، حيث شملت 694 شخصا من 

مقاطعة شيشاير يف شمال غرب اململكة املتحدة.
واتضح من إجابات املشاركني أن 25% منهم تعرضوا لعضة 
كلب، وأن معدل حدوث ذلك يف املجتمع بلغ 18.7 لكل 1000 
ش�خص س�نويا. وتتفق هذه األرقام مع نتائج الدراسات 

االستقصائية التي جرت يف الواليات املتحدة.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن 44% من املشاركني نجوا من 
هجوم الكالب يف طفولتهم، بينما تعرض الذين يقتنون كلبا 
يف البي�ت للعض 3.3 مرة أكثر م�ن اآلخرين، كما أن الذكور 

أكثر عرضة لهجوم الكالب من اإلناث ب� 1.8 مرة.
آالف الكواكب خارج درب التبانة

اكتشف علماء الفيزياء الفلكية آالف الكواكب خلف مجرتنا 
للمرة األوىل عىل اإلطالق، إذ لم تعثر األبحاث السابقة سوى 

عىل بعض الكواكب يف حدود مجرة درب التبانة.

ومن خالل اس�تخدام تقنية تس�مى »العدس�ات املجهرية« 
microlensing، اس�تطاع العلم�اء تحدي�د مجموع�ة م�ن 
العوالم البعيدة باالعتماد عىل بيانات مرصد شاندرا لألشعة 

السينية التابع لوكالة ناسا.
وتعد تقنية »العدس�ات املجهرية« التي تس�تخدم س�طوع 
األجس�ام الس�ماوية البعيدة مثل النجوم والكويزار )وهو 
املنطق�ة الغازي�ة الس�اخنة املحيطة مبارشة بثقب أس�ود 
هائل(، األسلوب املعروف الوحيد القادر عىل تحديد الكواكب 

عن مثل هذه املسافات.
وتراوحت الكواكب املكتشفة حديثا بني حجم القمر وحجم 
كوكب املش�رتي، وتبعد مجرتها ع�ن درب التبانة نحو 3.8 

مليار سنة ضوئية.
وق�ال الروفيس�ور ش�ينيو داي، عال�م الفيزي�اء الفلكية 
بجامعة أوكالهوما: »هذه املرة األوىل التي يكتشف فيها أي 

شخص كواكب خارج مجرتنا«.

رجل كاد أن يصبح ملكة مجال بالده
شارك الش�اب إيالي دياجيليف البالغ من 
العم�ر 22 عاما يف مس�ابقة ملكة جمال 
كازاختس�ان عىل أن�ه فتاة تدع�ى »أرينا 
أليف�ا«، وكاد أن يح�رز ذل�ك اللق�ب لوال 

اعرتافه يف اللحظات األخرية أنه رجل.
وعندما وصل الشاب إىل املرحلة النهائية، 
أوضح أنه اتخذ ق�رار االعرتاف بأنه ذكر، 
وبع�د إقراره بذل�ك، تم اس�تبعاده » من 
املس�ابقة ليس�تبدل بمش�اركة أخرى لم 

يحالفها الحظ بالوصول إىل النهائيات.
وكان دياجيلي�ف قد نج�ح يف االختبارات 
األولية التي خضعت لها املشاركات، ونال 

أعجاب لجنة التحكيم.
إىل  وصل�ت  »عندم�ا  دياجيلي�ف   وق�ال 
النهائي قررت كش�ف هوي�ة الفتاة أرينا 
أليف�ا ، بعدما أدركت أني قطعت ش�وطا 

كبريا يف املسابقة«. 
وأضاف بحس�ب وس�ائل إعالم روس�ية: 
»يف البداي�ة كان هناك حوايل 4،000 طلب 
لفتي�ات من جمي�ع أنحاء كازاخس�تان، 
وكان ش�يئا رائع�ا أن أص�ل  إىل املرحل�ة 
النهائية ».وش�دد  دياجيليف عىل أنه من 
دع�اة إىل »الجم�ال الطبيع�ي« بعيدا عن 
عملي�ات التجميل واألس�اليب املبالغ بها 

إلظهار جمال املرأة.
ويف هذا الصدد قال: »أنا وأصدقائي دائما 
م�ا كنا نخ�وض العدي�د من  النقاش�ات 
بشأن ماهية الجمال وأسسه، لذلك قررت 

أن اشارك بتلك املسابقة«.
وأردف: »لق�د كن�ت دائما أؤم�ن بمعايري 
الجمال الطبيعي. وحاليا ترى أن الفتيات 
أصبحن نس�خا متش�ابهة، بنفس الزينة 
واملي�كاج، ونف�س النمط الش�ائع حاليا 
للجمال، وبات الناس يعتقدون أن املرأة ال 
تكون جميلة إذا س�ارت ع�ىل هذا النهج، 

وهذا ما أرفضه«.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة موز “تكفي لشخصني”

1 حبة تفاح
رشة قرفة

1 معلقة كبرية زيت
حرضي رقائق البطاطا الحلوة يف الفرن 

طريقة التحضري:
نسخن الفرن عىل درجة حرارة 160 مئوية، ونبطن الصينية بورقة 

زبدة.
نغسل التفاح جيداً، ثم نقرشه، ونقطعه أصابع صغرية.

نقرش املوز، ثم نقطعه رشائح رقيقة.
نضع التفاح واملوز يف بولة متوسطة، ونضيف إليهم القرفة والزيت، 

ونخلطهم جيدا.
ن�وزع التف�اح وامل�وز يف الصيني�ة بحي�ث ال تك�ون ف�وق بعضها 

البعض.
تدخلها الفرن ملدة 25 دقيقة وحتى تقرمش.

نطفئ الفرن، ونرتك الصينية بداخله 5 دقائق لتتحمص الرقائق.
نخرجه�ا من الفرن، ونقدمها كمقرمش�ات م�ع املرشوب املفضل. 

قدمي الفرايد بنانا ألطفالك

رقائق الفواكه املشكلة
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كـاريكـاتـير

خالد الناهي  آصف ملحم الجزء االول
ش�عار ترفعه جميع الدول، والحكومات الوطنية تتحمل ما تتحمل 
من كلف ومصاريف يف س�بيل تطوير ودعم املنتج الوطني، وتسخر 
كل القوان�ن واللوائح يف س�بيل حماي�ة اي س�لعة او منتج يكون 
مح�ي فرتاها تفرض رضيب�ة عالية عىل االنت�اج املنافس واملماثل 
ملنتجها، وتدعم األسعار وتش�جع األستثمار يف داخل البلد، وغريها 
من األجراءات الكفيل�ة بتطوير صناعتها الوطنية  واألكثر من ذلك 
تس�عى اىل بث روح املواطنة عند الش�عب، فتجد الش�عب يقبل عىل 
املنتج الوطني حتى وان كان اقل كفاءة ومميزات من املنتج األجنبي، 
ونتيج�ة لذلك تجد الش�عوب واألوط�ان تتميز يف انت�اج نوع معن، 
فه�ذه الدولة يف الس�يارات وتل�ك باألجبان واخ�رى بااللكرتونيات 
وهك�ذا اردت الق�ول ان ه�ذه الدول ل�م تكن لتتق�دم وتتطور لوال 
وجود الدعم الحكومي والشعبي وعندما اتحدث عن الشعوب،قطعاً 
اس�تثني الش�عوب العربية، وعندما اتحدث عن الحكومات قطعاً ال 
اقصد الحكام العرب فاملعروف ان الحكام العرب لم يش�جعوا يوماً 
منت�ج وطني، واألنكى من ذلك، انهم لم يعتقدوا يوماً ان ش�عوبهم 
س�وف تس�تطيع ان تنافس الدول املتقدمة، فتجد الحاكم قد حكم 
مقدم�ا عىل ش�عبه بالفش�ل، والدليل ع�ىل ذلك ان الح�كام العرب 
يصاب�ون بالذه�ول عندما يتأهل منتخب بلده�م اىل نهائيات كأس 
العالم، فرتاه يغدق عليهم باألموال واملكافأت،فقط النهم تأهلوا اىل 

كأس العالم، يف حن ان األمر ال يستحق كل ذلك. 
اما الش�عوب العربية، فأغلبها تتحدث بالوطن والوطنية، لكنها ان 
ارادت ان تش�رتي يشء ته�رع مب�ارشة اىل الس�لعة األجنبية، حتى 
وان كان�ت مالبس داخلية، وان كانت اقل كف�اءة من الوطني، وما 
يمنعه�م عن ذلك فقط الق�درة الرشائية، لذلك نج�د ان الدول التي 
لدى ش�عوبها قدرة رشائية و وفرة مالية تتس�ارع لرشاء املاركات 

األجنبية.
وهذه الثقافة او الحالة انعكس�ت عىل مجم�ل الحياة العامة للبلد 
فنجد السيايس يدافع عن مصالح دولة معينة، اكثر من دفاعه عن 
مصال�ح بلده، وتجد الكثري من الش�عب يفضل دولة هو يعش�قها 
عىل دولته، فرتاه يتفاعل ويتابع ويش�تم ويسب كل من يحاول ان 
ينتقد تلك الدولة يف حن ان ش�اهد احد يتطاول عىل بلده كأن األمر 

ال يعنيه، وان تدخل فيتدخل مؤيداً ذلك الكالم والتطاول.
واألكثر من ذلك، ان الكثري من الش�عوب وسياس�يها اصبح يفتخر 

وبصورة علنية بتبعيته اىل تلك الدولة.
واصب�ح ه�ذا ال�كالم مألوف وغ�ري مس�تهجن،ال بل اصب�ح األمر 
املس�تغرب هو عدم تبعيتك لدولة معينة فه�ذا تيار الحكمة قد ولد 
بأرادة عراقية رصفة، وش�عاره فق�ط الوطن واملواطن، لكن يبقى 

السؤال 
الشعب العراقي بعد ان جرب الصناعة األجنبية واملستوردة وفشلت، 

هل سوف يثق باملنتج الوطني ويدعمه؟.
نأمل ذلك هذا ما سوف تكشفه االنتخابات.

يعود اعتماد الواليات املتحدة األمريكية عىل مجموعاٍت ذات خلفيات 
إيديولوجي�ة ديني�ة إىل الحرب األفغانية يف ثمانيني�ات القرن املايض؛ 
حي�ث دعم�ت واش�نطن يف ذل�ك الحن الجماع�ات األكث�ر تطرفاً يف 
أفغانستان ملواجهة التدخل السوفيتي يف ذلك البلد؛ األمر الذي أّدى إىل 
ظهور تنظيم القاعدة، الذي تمّدد يف الكثري من البلدان تحت مسميات 
مختلف�ة، كان آخرها تنظيمي داع�ش وجبهة النرصة اإلرهابين، يف 
س�وريا والعراق. دأبت واش�نطن منذ ذلك الحن عىل اس�تثمار هذه 
الجماع�ات، عرب إمدادها بالس�الح واملعلومات، لتحقيق مخططاتها 
الجيوسياس�ية يف منطق�ة الرشق األوس�ط؛ فلقد توالت، يف األش�هر 
الس�ابقة، البيان�ات والترصيح�ات الصادرة عن مختلف املس�ؤولن 
السياس�ين والقادة العسكرين وامليدانين يف العراق وسوريا ولبنان 
وروس�يا، حول حماية الواليات املتحدة لعن�ارص داعش الهاربة من 

املعارك يف أكثر من منطقة.
وبالرغ�م م�ن االنتصارات املتالحقة ع�ىل إرهابيي داع�ش يف العراق 
وس�وريا ولبنان، والتي بدأت بتحرير مدينة املوصل وانتهت بالقضاء 
ع�ىل البنية املادي�ة للتنظيم يف مدين�ة البوكمال؛ األم�ر الذي يقتيض 
انتهاء مهمة التحالف التي تقوده واشنطن ل� )محاربة اإلرهاب(! إال 
أن وزي�ر الدفاع األمريكي، جيمس ماتيس، فاجأنا بترصيحات حول 
بقاء القوات األمريكية يف س�وريا، حيث ق�ال بتاريخ 14 ترشين ثان 
2017: )لم يعلن العدو بأنه س�يخرج من املنطقة بعد، لذلك سنقاتله 
طاملا يريد القتال(. ولقد أدىل ماتيس نفسه الحقاً، بتاريخ 29 كانون 
أول 2017، بترصيح�ات مث�رية لالهتمام أمام صحفي�ي البنتاغون، 
معت�رباً أن )ماركة داع�ش( أصبحت أقل إلهاماً بع�د فقدان التنظيم 
البني�ة املادي�ة للخالفة، وأض�اف ماتيس: )إنها اآلن أق�ل إلهاماً مما 
كان عليه الحال عن�د انبثاق حكمهم إىل الوجود. أعتقد أنها أصبحت 
ماركة أقل جاذبية، ولكن هذه الجاذبية لم تنفقد بالنسبة للمؤمنن 

بتلك الفلسفة(.
م�ن الجدي�ر باملالحظ�ة، يف هذا الس�ياق، أن�ه بالرغم م�ن التقارب 
اإليديولوج�ي الكب�ري ب�ن تنظيم�ي )جبه�ة الن�رصة( و )داع�ش( 
اإلرهابين؛ فكالهما يستمد أفكاره من تنظيم القاعدة، إال أن تنظيم 
جبهة النرصة لم يستطع الوصول إىل العاملية كما فعل تنظيم داعش. 
يعود السبب يف ذلك إىل تبني داعش أطروحة )الخالفة(، ليتبن الحقاً 
أن ه�ذه اإلطروحة كان�ت مجرد )مارك�ة جّذابة(، هدفه�ا التغرير 
بالش�باب املس�لم، وقد نجح التنظيم يف بداية صعوده بتسويق هذه 
)املارك�ة(، األم�ر ال�ذي أّدى إىل التح�اق املقاتلن م�ن مختلف أنحاء 

العالم بصفوفه.
من الثابت أن مش�اريع واش�نطن يف منطقة الرشق األوسط لم تنتِه 
بعد، وهذا ما تؤكده االسرتاتيجية األمريكية الجديدة لألمن القومي، 
التي تم اإلع�الن عنها يف 18 كانون أول 2017؛ التي وصفت بوضوح 

تام روس�يا والصن بأكرب منافس�ن للواليات املتحدة

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

نعم لألنتاج الوطني  املاركة األمريكية اجلديدة لإلرهاب

أس�دت ممرضة يف والية فلوريدا األمريكية بعض 
النصائ�ح ملن ال يهتمون بنظافتهم الش�خصية، 
مم�ا ي�ؤدي إىل تفاقم خطري مل�رض اإلنفلونزا يف 

الوالي�ات املتح�دة، قائلة »اغس�لوا 
النتنة«. وصورت املمرضة  أياديكم 
كاثري�ن لوكل�ر فيديو مدته س�ت 
دقائ�ق بعن�وان »تأم�الت م�ا بعد 
العمل« وعربت فيه عن اإلحباطات 
التي تش�عر بها بع�د دورات عملها 

الطويلة يف قسم الطوارئ.
وتجاوز عدد مرات تشغيل الفيديو 
من�ذ ن�رشه ع�ىل موقع فيس�بوك 

مطلع األسبوع ستة مالين مرة.
وتتحدث لوكلر يف الفيديو بأس�لوب 
الذع ال يخلو من الس�خرية وتظهر 
مرتدي�ة زيه�ا الطب�ي م�ن مقعد 

الس�ائق يف س�يارتها. وتق�ول املمرض�ة »هناك 
بالوعة من اإلنفلونزا الش�قية يف أقسام الطوارئ 
حالي�ا... اغس�لوا أياديكم النتن�ة حتى ال يصاب 

صح�ة  مس�ؤولو  وق�ال  الرض�ع«.  أطفالك�م 
أمريكي�ون إن ع�دد األش�خاص الذي�ن مكثوا يف 
املستش�فى إلصابتهم باإلنفلون�زا وصل إىل أعىل 
مس�توى يف الب�الد من�ذ قراب�ة ع�رش 
س�نوات. وينترش امل�رض يف 48 والية 

وأودى بحياة ما يربو عىل 50 طفال.
وتتصن�ع لوكلر االبتس�ام وهي تقدم 
مقرتحاته�ا لتفادي تف�ي اإلنفلونزا 
العط�س  إح�دى س�بل  بينه�ا  وم�ن 

بالطريقة السليمة.
لك�ن بعض م�ن ش�اهدوا الفيديو لم 
يعجبهم األسلوب الخشن الذي تحدثت 
به املمرضة. وكتبت امرأة تدعى ترييزا 
ولش عىل فيس�بوك تق�ول »يبدو أنها 
أخط�أت الطريق« كم�ا اتهمت لوكلر 

بأنها »تحتقر« جمهورها.

كش�ف علم�اء أمريكي�ون ع�ن طريق�ة 
جديدة تساعد عىل فقدان 3 كيلوغرامات 
من الوزن الزائد سنويا أثناء العمل.وقال 
العلم�اء إن التخ�ي عن املقع�د يف مكتب 
العمل مفيد ج�دا للذين يريدون التخلص 
من وزنهم الزائ�د، دون الحاجة إىل تغيري 
أنظمته�م الغذائية. ويكفي قضاء س�ت 
ساعات يوميا بوضعية الوقوف للحصول 

ع�ىل نتائ�ج مرضي�ة يف تخفي�ض الوزن 
بحسب الدراسة. وش�ّكل متوسط الفرق 
يف اس�تهالك الطاقة 0.15 سعرة حرارية 
يف الدقيقة الواحدة بن وضعّيتي الجلوس 
والوق�وف، وهذا يعن�ي إمكانية التخلص 
من 54 س�عرة حراري�ة إضافية لو وقف 
اإلنس�ان 6 س�اعات يف الي�وم. يذك�ر أن 
استخدام هذه الطريقة يف إنقاص الوزن 

مناس�ب للرجال بس�بب امتالكهم لكتلة 
أكرب من العضالت مقارنة بالنساء. ولفت 
رئي�س مجموع�ة الدراس�ة الربوفس�ور 
فرانسيس�كو لوبي�ز جيميني�ز إىل املزايا 
اإلضافي�ة للوقوف أثناء العمل، من زيادة 
يف نش�اط العض�الت وفق�دان الس�عرات 
الحرارية الزائدة والحد من خطر اإلصابة 

بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ممرضة تسدي »نصيحة بذيئة« للوقاية من اإلنفلونزا

طريقة سهلة إلنقاص الوزن يف مكان العمل
ش�هدت املكتبة األكاديمية الوطنية يف كازاخستان ردود 
أفعال متباينة من قبل الزوار عىل خلفية الكتاب الذي تم 
عرض�ه يف إطار معرض »الكت�ب واملخطوطات املذهلة«، 
ويمكن لزوار املعرض مش�اهدة إصدار من القرن ال�16 
مدبوغ من الجلد البرشي. و«تربع« عالم من تلك الحقبة 
بجس�ده ألغراض املخطوط�ات باللغ�ة الالتينية يف عام 
1532، بحس�ب ماُذكر عىل موقع www.nur.kz. ويشار 
إىل أن الكت�ب الطبية كانت تصنع من الجلد البرشي ليتم 

الحقاً استخدام هذه التقنية يف بقية الكتب العلمية.
قد يبدو غريباً مش�اهدة كتاب من الجلد البرشي يف وقتنا 
الحايل، لكن يف العصور الوس�طى كان�ت تنترش الظاهرة 
ب�ن العلماء وهي وهب جس�دهم بع�د وفاتهم ألغراض 
العلم واملعرفة. ونس�تطيع اليوم رؤي�ة أحد هذه الكتب 
الن�ادرة ال�ذي اس�تطاع الصم�ود حت�ى الق�رن الحادي 
والعرشين. وغط�ى الكتاب بغالف م�ن »تجاعيد« الجلد 

البرشي بلون بني كما هو واضح يف الصورة.

يف كازاخستان.. كتاب مصنوع من اجللد!

قال خ�رباء يف الصحة إن خطر مناش�ف املطبخ 
كبري جدا عىل اإلنس�ان كونها بؤرة لتجّمع أنواع 

خطرية من البكترييا.
وأج�رى علماء م�ن جامع�ة أريزون�ا األمريكية 
دراسة عىل 82 منشفة مطبخ )لليدين واألطباق 
واألسطح(، مأخوذة من منازل عائالت مختلفة 
يف خمسة مدن أمريكية وكندية، ووجدوا يف 89 يف 
املائة منه�م مجموعة من البكترييا الخطرة عىل 

الصحة منها 25.6 يف املائة بكترييا عصوّية.
ونقل�ت »نوفوس�تي« ع�ن تش�ارلز غريب�ا أحد 
املشاركن يف الدراسة قوله: »ال يغسل الكثري من 
الناس أيديهم بش�كل جيد، وعندما يمس�حونها 
باملنش�فة تعل�ق عليه�ا البكترييا، وبع�د يومن 
تقريب�ا تصب�ح مليئ�ة بال�بكتريي�ا العصوي�ة 
الخط�رة«. وينصح الباحثون بغس�ل مناش�ف 
املطب�خ يومي�ا ألن تركه�ا لف�رتات طويلة دون 
تنظيف يضاعف من كميات هذه البكترييا التي 
تنتم�ي لعائلة العصويات املعوية، والتي تس�بب 

أمراض متعددة خطرية.
النصائ�ح الجوهري�ة يف املطب�خ أيض�ا،  وم�ن 
اس�تبدال إس�فنجة غس�يل الصحون باستمرار 
والتخل�ص منها خارج البي�ت، فضال عن وضع 
»الليف�ة« وه�ي رطب�ة داخ�ل امليكروي�ف ملدة 

دقيقتن بشكل يومي.

وي�ويص الخ�رباء بغ�ي »الليف�ة« يف امل�اء مل�دة 
ترتاوح بن دقيقتن وخمس دقائق بش�كل شبه 
يوم�ي، فضال عن تخصيص أكثر من إس�فنجة، 
إذ ال ينبغي اس�تخدام واح�دة يف تنظيف األواني 

واألطباق واألرض والرفوف.
وألن اللح�وم النيئ�ة تح�وي ع�ددا كب�ريا م�ن 
الجراثيم والبكترييا، ُينصح بعدم اس�تخدام لوح 

تقطي�ع اللحوم يف تقطيع الخرضوات والفواكه، 
كم�ا يتوج�ب تنظي�ف اللوح بس�ائل مناس�ب 
للقض�اء عىل ما فيه من جراثيم. فضال عن ذلك، 
يج�در بم�ن يدي�رون املطاب�خ أن يحرصوا عىل 
تنظيف مصارف املياه وغسل مناشف الصحون 
وتنظي�ف الثالجة م�ن الداخ�ل وتنظيف جميع 

السطوح التي توضع عليها األطعمة يف املطبخ.

خرباء الصحة: مناشف املطبخ »خطرية جدًا«

نع�زي أنفس�نا وعش�ائر الب�ودراج كافة 
باستشهاد الش�هيد البطل ) سالم بهجت 
حطاب الدراجي ( احد خدام موكب الزهراء 
املظلومة ) عليها السالم ( الذي نال رشف 
الشهادة يف قاطع عمليات بيجي أثناء تقديم 
الدعم اللوجستي للحشد الشعبي املقدس 
، كم�ا نتقدم بخالص العزاء واملواس�اة إىل 
أهل ومحبي وإخوة وأبناء عمومة الشهيد 

البطل سائلن املوىل عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فس�يح جناته وان يلهم أهله ومحبيه 

علي الدراجيالصرب والسلوان.
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش
  يعـزي عشـائـر البـودراج باستشهـاد فقيـدهـم البطـل 

»سالـم هبجت حطاب الدراجي«


