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ال تعتد مبودة أحد حتى تغضبه
 ثالث مرات

ص3العراق ولبنان ينسقان بشأن »الفيزا« واالستثامر ويشددان عىل أمهية دحر اإلرهاب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 مفاوضات يف األمم املتحدة للتوصل إىل »ميثاق دويل« بشأن اهلجرة

قـمـة تـجـمـع روسـيـا وايـران وتـركـيـا بـشـأن سـوريـا فـي نـيسـان الـقـادم

األرسة الربملانية تدعو إىل تفعيل قانون االجتار بالبرش

جملس الوزراء: الرواتب لن ختفض
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن رئيس ال�وزراء حي�در العبادي عن 
فت�ح تحقيق بش�أن م�ن اعط�ى اوامر 
بخ�روج ق�وات مح�دودة م�ن الحش�د 
الش�عبي لقضاء الحويج�ة جنوب غربي 
كرك�وك، فيم�ا ش�دد ع�ى أن�ه ل�ن يتم 

تخفيض رواتب املوظفني مطلقاً.
باملؤتم�ر  ل�ه  كلم�ة  العب�ادي يف  وق�ال 
االس�بوعي »فتحن�ا تحقيقا بش�أن من 
اعطى اوامر بخ�روج قوات محدودة من 
الحشد الشعبي يف الحويجة«، الفتا اىل ان 

»العراق يقود حملة محاربة االرهاب«.

واضاف العبادي أن »الحكومة تريد تدريبا 
نوعيا للقوات االمنية بكافة تش�كيالتها 

ودعم لوجستي وتعاون استخباري«.
واعلن املكت�ب اإلعالمي لرئي�س الوزراء 
ع�ن  االثن�ني،  ام�س  العب�ادي،  حي�در 
اصدار أوامر »بمالحق�ة الجناة« بحادثة 
السعدونية يف محافظة كركوك، فيما أكد 
»العزم« عى القضاء عى »الخاليا النائمة 

والجيوب االرهابية«.
يذك�ر ان الحش�د الش�عبي اك�د ان ق�وة 
خاصة من الحش�د تعرضت مساء األحد 
لكم�ني غادر من قب�ل مجموعة إرهابية 
بال�زي  متنك�رة  الحويج�ة  منطق�ة  يف 

العس�كري مما أدى إىل اشتباكات عنيفة 
دام�ت ألكثر من س�اعتني، حي�ث بادرت 
قوة أخرى من الحش�د الشعبي بالدخول 
إىل املنطق�ة والتدخ�ل لدحر الع�دو وقتل 
عدد منهم، وبسبب كثرة أعداد املهاجمني 
واألجواء الجوية الصعبة قتل 27 عنرصا 

من القوة الخاصة املحارصة.
واك�د رئيس الوزراء إن »العراق لم يوافق 
عى تواجد قوات عسكرية يف العراق حتى 
عندم�ا كان االره�اب متواج�داً«، مبين�ا 
انه »ل�م تكن هن�اك قواعد عس�كرية يف 

العراق«.
التفاصيل ص3

قضايا فساد جديدة تطيح 
بمقربني من نتانياهو

العبادي بدد املخاوف بشأن »الناتو« وأكد أن العراق لن يسمح باستغالل اراضيه ضد ايران
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السفارة االمريكية تدين هجوم »داعش« عىل مقاتيل احلشد الشعبياجتامع يف رئاسة اجلمهورية ملناقشة االنتخابات املقبلة
األمن الربملانية حتذر من خطورة الوضع يف خانقني ومناطق أخرى رئيس جملس القضاء األعىل جيري زيارة رسمية إىل قطر

حفرت والرساج 
يطلبـان الدعـم العسكـري 

لليبيا من روسيا
ص4

والد إنييستا 
يزيد التكهنات حول 

مستقبل نجله
ص4

رئيس اركان اجليش
 )T90( دبابة )يعلن وصول )36 

إىل العراق
ص2

فلسطني تطرح مبادرة يف األمم املتحدة للحصول
 عىل »االعرتاف الكامل«

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا الرئيس الفلس�طيني محمود عب�اس، أمس 
الثالث�اء، األمم املتح�دة لقبول العضوي�ة الكاملة 
لدولة فلس�طني، قائال إنه يريد آلية دولية متعددة 
األطراف لرعاية عملية السالم عوضا عن الواليات 
املتحدة، بعد ق�رار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وق�ال عباس يف كلمة له أم�ام مجلس األمن الدويل 
»ل�م نرف�ض أي دع�وة للمفاوضات م�ع الجانب 

اإلرسائييل فنحن نعتربها السبيل الوحيد للسالم«.
وأض�اف أنه ال بد م�ن آلية دولية جدي�دة متعددة 
األطراف لحل القضية الفلسطينية بعد أن نقضت 

الواليات املتحدة تعهداتها بشأن القدس.
وتاب�ع عباس »لن نقبل فرض حل�ول علينا تتناىف 
مع الرشعية الدولية«، مضيفا »ندعو األمم املتحدة 
لقبول عضوية فلسطني الكاملة«، مشدداً بالقول 

»نحن نستحق ذلك«.
وطال�ب الرئي�س الفلس�طيني بعق�د مؤتمر دويل 
للس�الم يف منتصف العام الج�اري، عى أن يخرج 

باعرتاف متبادل بني دولتي فلسطني وإرسائيل.
ويش�عر الفلس�طينيون بغضب عارم من الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب ال�ذي خالف الق�رارات 
الدولي�ة باعرتاف�ه بالقدس عاصم�ة إلرسائيل يف 
كان�ون األول امل�ايض، وبس�بب تجمي�د التموي�ل 
األمريك�ي لوكال�ة األم�م املتحدة إلغاثة وتش�غيل 

الالجئني الفلسطينيني )أونروا(.
ونالت فلسطني عضوية املراقب يف األمم املتحدة يف 
نوفمرب 2012، بعد تصويت غالبية الدولة األعضاء 

لصالح القرار.

األمم املتحدة تنتزع موافقة مكونات كركوك 
عىل التحاور حلل »املشاكل السياسية« 

محودي: استهداف احلشد دليل عىل افشاله 
2املخطط الصهيوين 2

       المستقبل العراقي / حيدر زوير

ليس يف سوريا التي استباحتها التنظيمات 
اإلرهابية بعد اليوم من حياة ملثلها، وافقت 
أهلها عى ترك البالد والنجاة بسنني العمر 
إىل أق�رب البل�دان الت�ي تحد بالده�م، إىل 
تركي�ا مث�ل آالف العائالت الس�ورية التي 
ل�م تكن جزءاً من الرصاع الذي اش�تعل يف 

س�وريا منذ س�نة 2011. لم تك�ن )ندى( 
تعل�م أن نجاته�ا ل�ن تكون يف ت�رك البالد 
وأنها س�تكون حكاية م�ن حكايات األلم 
اإلنساني والس�وري ومن ضحايا التنظيم 
اس�تغراب  أث�ارت  »داع�ش«.  اإلرهاب�ي 
الجمي�ع إجابتها عى قايض تحقيق جهاز 
مكافح�ة اإلرهاب يف املحكمة املركزية عن 
عمره�ا، عندم�ا أجابت بأنها ل�م تتجاوز 

الس�ابعة عرش من العم�ر، فرغم أن محن 
م�ا واجهته لم تس�لبها جماله�ا إال أن ما 
لقيته أضاف س�نني ع�ى عمرها. »أنا من 
ريف دمش�ق« هكذا بدأت بحديثها لنا بعد 
موافقة ق�ايض التحقي�ق أن نتحدث لها، 
»هربت م�ع عائلتي وطفلت�ي بعد دخول 

الجماعات اإلرهابية إىل حينا.
التفاصيل ص3

إحدى »سبايا داعش« تروي »قصص مؤملة« 
عن بشاعة أيام اإلرهاب
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         بغداد / المستقبل العراقي

اعتربت عضو لجنة املرأة واألرسة 
والطفولة النيابية ريزان ش�يخ دلري، 
الثالث�اء، أن مش�كلة االتجار بالبرش 
واالطف�ال تق�ع يف آخ�ر اهتمام�ات 
الحكوم�ة، داعي�ًة إىل تفعي�ل قانون 
االتج�ار بالب�رش وقان�ون مناهضة 

العنف األرسي.
وقالت ش�يخ دلري يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
القن�وات  اح�دى  عرضت�ه  »م�ا  إن 
اجتماع�ي  برنام�ج  يف  التلفزيوني�ة 
ترصف�ات  ضحال�ة  م�دى  يوض�ح 
البع�ض يف املجتم�ع من خ�الل بيع 
فلذات أكبادهم وهم صغار ألشخاص 
مجهول�ن دون أن يع�ريوا أهمية إىل 
الجه�ات املختص�ة يف ح�ال علمه�م 

بهذه الجريمة«.
وتس�اءلت شيخ دلري، »ملاذا سلط 
ه�ذا الربنام�ج التلفزيون�ي األضواء 
عىل ه�ذه الحال�ة، ولم تق�م أي من 
الجه�ات األمني�ة املس�ؤولة بما قام 
ب�ه مق�دم الربنام�ج من اس�تدراج 
احدى املتسوالت والحديث معها عىل 
تفاصي�ل حياته�ا مقاب�ل مبلغ من 
املال ومن ث�م القبض عىل املتورطن 
يف جرائ�م االتجار باالطف�ال والبرش 

املنترشين يف بغداد واملحافظات«.
وأضاف�ت، أن »مديري�ة االتج�ار 
بالب�رش يف وزارة الداخلي�ة يج�ب أن 

تس�تنفر طاقاته�ا وجهودها لوضع 
ح�د لتل�ك الح�االت املمنوع�ة دولياً، 
رغم وقوف عصابات منظمة تمتهن 
االتج�ار غ�ري املرشوع أو مليش�يات 
وراء ه�ؤالء املتس�ولن، واملزي�د من 
االهتم�ام به�ذه الظاه�رة الخطرية 
من قبل االدعاء الع�ام الذي يعد أحد 
مكونات السلطة القضائية وتسمية 
قضاة مختصن بهذا الش�أن لوجود 
قاض واح�د فقط للتحقيق يف جرائم 
االتجار بالبرش ومن ثم تكليفه بمهام 
اخرى بعد مرور مدة من الزمن خلت 

فيها املحاكم من تلك القضايا«.
االتج�ار  »مش�كلة  أن  وتابع�ت، 
اخ�ر  يف  تق�ع  واألطف�ال  بالب�رش 
اهتمام�ات الحكوم�ة«، مش�ريًة إىل 
أن »تل�ك الح�االت تحت�اج إىل تفعيل 
قان�ون االتج�ار بالبرش الذي س�بق 
وان ص�وت علي�ه مجل�س الن�واب، 
االرسي  العن�ف  وقان�ون مناهض�ة 
م�ن أج�ل حماي�ة وتعزي�ز الكي�ان 
العائ�ي داخ�ل البل�د، واالبتع�اد عن 
إق�رار قوان�ن يمكن أن تش�جع عىل 
تنام�ي هذه الظاهرة كتعديل قانون 
قانون االحوال الش�خصية من خالل 
التالعب باملواد او املصطلحات وجلها 

فضفاضة«.
ال�وزراء  مجل�س  أن  إىل  يش�ار 
ص�وت، األربع�اء )6 أيل�ول 2017(، 
ع�ىل مرشوع رعاي�ة ضحايا االتجار 

بالبرش.

قالت أن املشكلة تقع يف آخر اهتمامات احلكومة 

األرسة الربملانية تدعو إىل تفعيل قانون االجتار بالبرش

         بغداد / المستقبل العراقي

ألقت سلطات منفذ زرباطية بمحافظة واسط 
الح�دودي م�ع ايران عىل مس�افر أجنب�ي وآخر 
عراقي. وذكر بيان لهي�أة املنافذ الحدودية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »س�لطات 
املنفذ »ضبطت مس�افرين أثنن، أحدهما يحمل 
الجنس�ية االيرانية بحوزته م�ادة مخدرة واآلخر 
عراق�ي الجنس�ية بحوزت�ه كمي�ة م�ن االدوية 

تستخدم لعالج الطيور«.
وأض�اف »ت�م إتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة 

بحقهما وإحالتهما اىل القضاء.

        بغداد / المستقبل العراقي

ادان�ت الس�فارة األمريكي�ة يف بغ�داد، أم�س 
الثالثاء، الهجوم الذي شنه تنظيم داعش اإلرهابي 
ام�س االثن�ن، بالقرب من الحويج�ة. وذكر بيان 
للس�فارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أن »س�فارة الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة يف بغداد 
تدين وبش�دة الكم�ن والقتل الوح�ي ألفراٍد من 
قوات الحش�د الشعبي، والذي نفذه تنظيم داعش 
ي�وم االثن�ن بالقرب م�ن الحويج�ة يف محافظة 
كركوك«. وتابع البيان ان »رئيس الوزراء العبادي، 
اك�د ان املعركة ضد داع�ش يف العراق لم تنته بعد، 
وع�ىل الرغم من إنتهاء الحملة العس�كرية ضده، 
إال أن فل�ول تنظيم داعش ال تزال تتش�بث بفكره 
املنح�رف ولديها الق�درة وامل�وارد الالزمة لتنظيم 
الهجمات التي تس�عى من خالله�ا إىل إعادة حالة 
عدم االس�تقرار إىل املناط�ق املحررة وزرع الخوف 
بن صفوف الس�كان املحلين«. وتاب�ع البيان انه 
»وبدع�وة من حكومة العراق، ستس�تمر الواليات 
املتح�دة والتحالف ال�دويل يف رشاكتهما مع قوات 
األمن العراقية وتقديم املشورة والتدريب والتجهيز 
للقضاء ع�ىل اإلرهاب بإعتباره تهدي�داً للعراق«، 

مقدمن خالص تعازينا ألرس هؤالء الضحايا«.

السفارة االمريكية
 تدين هجوم »داعش« عىل مقاتيل 

احلشد الشعبي يف احلوجية

سلطات زرباطية: القبض عىل 
مسافر أجنبي بحوزته خمدرات وعراقي 

إلدخاله عالج طيور
        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئي�س املجلس األع�ىل االس�المي همام 
حم�ودي، أمس الثالثاء، من الع�ودة للمربع األول، 
مؤك�دا ان اس�تهداف الحش�د دلي�ل عىل افش�اله 

املخطط الصهيوني.
وقال حمودي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، »اننا ندين الجريمة الغادرة التي أودت 
ب�أرواح 27 مجاه�داً من قوات الحش�د الش�عبي 
بمنطقة الس�عدونية جنوب غرب كركوك«، مؤكداً 
أن »اس�تهداف الحش�د ه�و تأكي�د لخطورته عىل 
أع�داء العراق بعد دوره العظي�م يف هزيمة داعش 
وافش�ال املخط�ط الصهيوني«.ودع�ا الحكوم�ة 

إىل رضورة »دع�م وإس�ناد قوات الحش�د، وتعزيز 
قدراتها، وحماي�ة حقوق املجاهدين، ومنحه دوراً 
أك�رب يف العملي�ة األمني�ة بع�د أن أثبت أن�ه األقدر 
ع�ىل مواجهة العصابات التكفريية، وأس�هم بدور 
أسايس يف حماية السيادة الوطنية واستعادة هيبة 

الدولة وكرامة العراقين«.
وح�ذر الش�يخ حمودي ب�أن »ما لم يت�م إنزال 
العق�اب الف�وري الص�ارم بح�ق كل من ل�ه يد يف 
جريم�ة الس�عدونية، وأي خ�رق أمن�ي مماث�ل، 
ف�إن التهاون قد يعي�د العراق إىل املرب�ع األول من 
االنف�الت، ويش�جع الخاليا النائمة ع�ىل مزيد من 
الجرائ�م س�واء بحق الحش�د والق�وات األمنية أو 

أهايل املناطق املحررة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س الجمهوري�ة، ف�ؤاد معص�وم، 
إجتماعاً رفيع املس�توى لتدارس مختلف الجوانب 
الالزمة لتهيئة أفضل األجواء ملستلزمات االنتخابات 

الترشيعية املقبلة«.
وذكر بي�ان رئايس تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، ان »االجتم�اع عقد يف قرص الس�الم 
ببغ�داد وح�ره رئي�س مجل�س النواب س�ليم 
املحكم�ة  رئي�س  املحم�ود  ومدح�ت  الجب�وري، 
االتحادي�ة العليا ونواب رئي�س الجمهورية نوري 
املالك�ي وأي�اد ع�الوي وأس�امة النجيف�ي ونائب 
رئيس مجلس النواب آرام الش�يخ محمد وعدد من 
قادة وممثي األحزاب والكتل الربملانية وهم رئيس 

التحال�ف الوطني الس�يد عم�ار الحكي�م وصالح 
املطلك وهادي العامري وضياء األسدي«..

وأك�د املجتمع�ون، بحس�ب البي�ان، »حثه�م 
الجهات الحكومية والربملانية واملفوضية املستقلة 
لالنتخاب�ات إلتم�ام جمي�ع مس�تلزمات العملية 
االنتخابية وتهيئة الظ�روف الالزمة إلنجاحها بما 

يؤكد االلتزام بالدستور والقوانن ذات الصلة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أج�رى رئيس مجلس القضاء األعىل الق�ايض فائق زيدان، زيارة 
إىل دولة قطر بدعوة رس�مية من املجلس األعىل للقضاء القطري من 
أج�ل تعزيز التعاون القضائ�ي بن البلدين. وقال املتحدث الرس�مي 
للمجل�س الق�ايض عبد الس�تار بريق�دار، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س مجلس القض�اء األعىل القايض 
فائق زيدان أجرى زيارة رس�مية إىل دولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة 
نظريه رئيس املجلس األعىل للقضاء القطري ورئيس محكمة التمييز 
القايض مسعود محمد العامري«. وأضاف بريقدار، »كان يف استقبال 
الق�ايض فائق زي�دان، يف مطار الدوح�ة، رئيس محكم�ة التمييز يف 
قطر ونائبه، والقائم بأعمال الس�فري العراقي، ومن املؤمل أن يجري 
الطرفان سلس�لة مباحث�ات قضائية لتعزيز التع�اون القضائي بن 

البلدين الشقيقن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة رشطة ميس�ان، أمس الثالثاء، إلق�اء القبض عىل 
197 متهم�اً بجرائ�م جنائي�ة مختلف�ة يف املحافظ�ة. وذك�ر بي�ان 
للرشطة، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »يف إطار العمليات 
األمني�ة واالس�تباقية والقبض عىل املطلوبن تمكنت مفارز أقس�ام 
وأف�واج رشط�ة املحافظة من إجراء حملة واس�عة بح�ق املطلوبن 
للقض�اء أس�فرت عن إلق�اء القبض ع�ىل متهمن بجرائم اس�تناداً 
إلحكام قضائية مختلفة خالل سبعة أيام املاضية«.ونقل البيان عن 
قائ�د رشطة ميس�ان اللواء، ظاف�ر عبد رايض دواي قول�ه، ان »قوة 
من أقس�ام وأفواج رشطة املحافظة تمكن�ت خالل العمليات األمنية 
م�ن إلقاء القبض عىل 197 متهماً، إس�تناداً إلح�كام قانونية بينهم 
متهم�ن بال�رشوع والقت�ل العمد ومتهم�ن بالرسق�ات واالحتيال 
ومتهمن بجرائم التهديد واإليذاء العمد ومطلوبن وفق جرائم حيازة 
وتعاطي املخدرات ومواد قانونية مختلفة أخرى، وأش�خاص مشتبه 
به�م وآخري�ن ال يحمل�ون مستمس�كات ثبوتية، فض�اًل عن ضبط 

أسلحة وأعتدة مختلفة والعديد من املركبات والدراجات املخالفة«.

رئيس جملس القضاء األعىل جيري
 زيارة رسمية إىل قطر

رشطة ميسان: القبض عىل )197( متهاًم 
بجرائم خمتلفة 

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت لجن�ة األم�ن والدف�اع يف 
مجل�س الن�واب، أمس الثالث�اء، من 
خط�ورة الوضع يف خانق�ن وأجزاء 
اخرى من محافظة دي�اىل، ومناطق 
أن  إىل  الفت�ا  لكردس�تان،  تابع�ة 
تنظيمات إرهابية جاءت لتلك املناطق 
بعد هزيمته�ا يف الحويجة واملوصل. 

ونقل�ت وكال�ة »املوازين ني�وز« عن 
عض�و اللجن�ة عب�د العزي�ز حس�ن 
الق�ول إن »مناطق خانق�ن وأجزاء 
اخ�رى يف محافظ�ة دي�اىل ومناطق 
مه�ددة  كردس�تان  القلي�م  تابع�ة 
بالخطر، بس�بب تجم�ع التنظيمات 
االرهابي�ة يف تلك املنطق�ة«. وأضاف 
حسن، أن »هذه العنارص من الخاليا 
املنطق�ة  اىل ه�ذه  النائم�ة ج�اءت 

املمتدة بن خانقن والحدود االيرانية 
وناحي�ة ابي صيدا بع�د هزيمتهم يف 
الحويج�ة واملوص�ل«. وتاب�ع عضو 
اللجنة، أن »ه�ذه التنظيمات تحمل 
نفس الفك�ر واملنه�ج والعقيدة وقد 
اليكون�وا جميع�ا م�ن اف�راد تنظيم 
داع�ش ولديهم خالي�ا نائمة تتعاون 
معه�م يف كثري من املناطق«. واش�ار 
حس�ن إىل أنن�ا »دعون�ا اىل ان يكون 

هنال�ك تعاون وتنس�يق بن االجهزة 
اآلس�ايش  م�ن  الكردي�ة  االمني�ة 
العمليات  والبيش�مركة م�ع قي�ادة 
واالجه�زة االتحادية ويفرتض زيادة 
حج�م التنس�يق الن االم�ن الك�ردي 
لديه قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة 
وهذه املنطقة زراعية صعبة تحتاج 
اىل دور استخباري كبري قبل ان يزداد 

نفوذ تلك الجماعات«.

األمن الربملانية حتذر من خطورة الوضع يف خانقني
 ومناطق أخرى تابعة لكردستان

اجتامع يف رئاسة اجلمهورية ملناقشة االنتخابات املقبلة

محودي: استهداف احلشد دليل عىل افشاله 
املخطط الصهيوين

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس اركان الجيش الفريق اول 
الرك�ن عثم�ان الغانمي، أم�س الثالثاء، 

عن وص�ول 36 دبابة من العقد 
الرويس ال� T90 اىل العراق.

واف�اد بي�ان ل�وزارة الدفاع 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة منه، ان »الغانمي تفقد 
الب�رصة يرافقه  قيادة عمليات 
ومدي�ر  للعملي�ات  معاون�ه 
وعدد  العس�كرية  االستخبارات 

من ضباط هيئة الركن«.
واضاف انه »ف�ور وصولهم 
موس�عاً  امني�اً  مؤتم�راً  عق�د 
بحض�ور قائد العملي�ات وقائد 
الفرقة التاسعة وممثي االجهزة 

االمني�ة يف محافظ�ة الب�رصة، وتم خالل 
املؤتمر عرض ايجاز حول اخر التطورات 

االمنية يف املحافظة«.
وب�ن انه »بع�د االس�تماع اىل االيجاز 

وج�ه رئي�س االركان الق�ادة واالمري�ن 
وباقي االجهزة االمنية بمالحقة املجرمن 
ومث�ريي الش�غب وعصاب�ات الجريم�ة 
اوىص  »كم�ا  البي�ان  وتاب�ع  املنظم�ة«. 
الغانم�ي ب�رورة ح�ل جميع 
املشاكل العالقة، مؤكداً عىل ان 
العراقي خ�ط احمر  »املواط�ن 
وعىل القوات االمنية حفظ امنه 
وممتلكات�ه ومد جس�ور الثقة 
بينه�م لتعزي�ز ام�ن وس�المة 

املحافظة«.
كم�ا قال رئي�س االركان ان 
36 دباب�ة من العقد الرويس ال� 
T90 وصل�ت اىل الع�راق، مبينا 
أن »نهاية ش�هر نيس�ان املقبل 
س�يكتمل اللواء، مم�ا يزيد ذلك 

من قدرة القوات املدرعة.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ كركوك راكان الجبوري 
وبعثة »يونامي« يف الع�راق، أمس الثالثاء، 

ان مكونات محافظة كركوك وافقت 
عىل ان تبدأ االمم املتحدة بحوار جاد 
اليجاد حلول للمش�اكل السياس�ية 
ونائب�ة  الجب�وري  وق�ال  العالق�ة. 
املمثل الخاص للش�ؤون السياس�ية 
بعث�ة  يف  االنتخابي�ة  واملس�اعدة 
»يونامي« يف الع�راق اليس وولبول، 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »كركوك بحاجة اىل 
دعم سيايس وانساني ونحن يف إدارة 
كركوك قررنا اعادة مكتب )يونامي( 
يف مبن�ى املحافظ�ة ملزاول�ة عملهم 
ودعم الجهود الرامية اىل االس�تقرار 

والحوار، وعىل االمم املتحدة تبني حوار بن 
مكونات كركوك للخروج بحلول للمش�اكل 
العالقة«. واضاف ان »بعثة )يونامي( وبناًء 
عىل املناقشات األولية مع ممثي القوميات 

يف كرك�وك، فق�د وافقوا ع�ىل ان تبدأ االمم 
املتحدة بالحوار الج�اد واإليجابي«، مؤكدا 
يف  املس�اعدة  لتقدي�م  مس�تعدون  »نح�ن 
تقس�يم املناصب يف كرك�وك اذا كان يصب 
ذلك يف خدمة وحل املش�اكل العالقة 
ب�ن مكونات كرك�وك وهناك مجال 
لعقد ندوات وحوارات بن القوميات 
لتقريب وجهات النظر وحل املشاكل 
أعلن�ت  جانبه�ا،  م�ن  العالق�ة«. 
وولبول عن »رفع منصب مس�ؤول 
بعثة )يونامي( يف كركوك ليتناس�ب 
وحج�م املحافظة، وتوس�يع الكادر 
ايض�ا وس�نعمل كما عملنا س�ابقاً 
بش�كل مس�تقل ومحايد وستكون 
لتقدي�م  الح�وار  ح�ول  مبادراتن�ا 
النصح والدع�م للجميع لكن القرار 

النهائي هو دائما للعراقين«.

)T90( دبابة )رئيس اركان اجليش يعلن وصول )36 
 إىل العراق

األمم املتحدة تنتزع موافقة مكونات كركوك عىل التحاور 
حلل »املشاكل السياسية« 
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     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف نقي�ب املعلمني العراقيني عباس الس�وداني، أمس الثالثاء، ع�ن موافقة وزارة 
املالية »مبدئيا« عىل تثبيت املعلمني واملدرس�ني من أصحاب العقود، فيما أكد تش�كيل 
لجان مش�ركة بشأن احتس�اب العالوات وإلغاء اس�تقطاعات الرواتب وحل مشكلة 

تأخر رصفها.
وقال الس�وداني، إن »نقابة املعلمني عقدت، االثنني، لقاًء مع وكيل وزارة املالية وعدد 
م�ن امل�دراء العامني يف ال�وزارة بحضور عضو اللجن�ة املالية النيابي�ة هيثم الجبوري 
بشأن مطالب املعلمني يف احتساب العالوات السنوية والغاء استقطاعات الرواتب وحل 

مشكلة تأخر رصفها، فضال عن مناقشة تثبيت املعلمني من أصحاب العقود«.
وأضاف الس�وداني، انه »تم االتفاق عىل تش�كيل لجان مشركة بشأن كل مطلب من 
مطالب املعلمني للنظر فيها والعمل عىل تنفيذها«، مؤكدا انه »حصلت موافقة مبدئية 

من وزارة املالية عىل تثبيت املعلمني من أصحاب العقود«.

نقابة املعلمني: املالية توافق عىل تثبيت املعلمني من أصحاب العقود

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن رئيس الوزراء حي�در العبادي عن فتح 
تحقيق بشأن من اعطى اوامر بخروج قوات 
محدودة من الحشد الشعبي لقضاء الحويجة 
جن�وب غربي كركوك، فيما ش�دد عىل أنه لن 

يتم تخفيض رواتب املوظفني مطلقاً.
وقال العبادي يف كلمة له باملؤتمر االس�بوعي 
»فتحن�ا تحقيق�ا بش�أن م�ن اعط�ى اوامر 
بخروج قوات محدودة من الحشد الشعبي يف 
الحويج�ة«، الفتا اىل ان »الع�راق يقود حملة 

محاربة االرهاب«.
واضاف العب�ادي أن »الحكوم�ة تريد تدريبا 
نوعيا للقوات االمنية بكافة تشكيالتها ودعم 

لوجستي وتعاون استخباري«.
واعل�ن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي، ام�س االثنني، ع�ن اص�دار أوامر 
»بمالحق�ة الجن�اة« بحادثة الس�عدونية يف 
محافظ�ة كرك�وك، فيم�ا أكد »الع�زم« عىل 
القض�اء ع�ىل »الخالي�ا النائم�ة والجي�وب 

االرهابية«.
يذكر ان الحش�د الش�عبي اكد ان قوة خاصة 
م�ن الحش�د تعرض�ت مس�اء األح�د لكمني 
غادر م�ن قبل مجموعة إرهابي�ة يف منطقة 
الحويج�ة متنك�رة بال�زي العس�كري مم�ا 
أدى إىل اش�تباكات عنيف�ة دام�ت ألكثر من 
س�اعتني، حيث بادرت قوة أخرى من الحشد 
الش�عبي بالدخول إىل املنطقة والتدخل لدحر 
الع�دو وقتل عدد منهم، وبس�بب كثرة أعداد 
املهاجمني واألج�واء الجوية الصعبة قتل 27 

عنرصا من القوة الخاصة املحارصة.
واكد رئيس الوزراء إن »العراق لم يوافق عىل 
تواجد قوات عس�كرية يف العراق حتى عندما 
كان االره�اب متواجداً«، مبين�ا انه »لم تكن 

هناك قواعد عسكرية يف العراق«.
واضاف العبادي أنه »لن نس�مح باس�تغالل 
االرايض العراقية ضد ايران من قبل الناتو او 

غره«، مش�را اىل ان »هناك نزاعات اقليمية 
وكل دولة تريد تحقيق مصالحها عىل حساب 
االخ�رى«. وبخصوص مؤتمر الكويت العادة 

اعم�ار العراق، اوض�ح العب�ادي أن »مؤتمر 
الكوي�ت محطة اولي�ة لجذب االس�تثمارات 

وقد نجحنا بشكل باهر يف هذا الجانب«.

وش�دد رئي�س ال�وزراء ع�ىل أن »كل عض�و 
يلت�زم  ان  علي�ه  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  يف 
بالقوان�ني وان ال يمي�ل من ط�رف اىل اخر«، 

داعيا اىل »االلتزام بس�لوك الدعاية االنتخابية 
الصحيحة والقواعد السليمة، كما ان حماية 

االنتخابات ونزاهتها من واجبنا«.
وبخص�وص رواتب املوظفني، ق�ال العبادي، 
أن »االنب�اء التي تحدثت عن ع�زم الحكومة 

خفض الرواتب كاذبة«.
وبشأن ايقاف الرحالت الخارجية يف مطارات 
»الحكوم�ة  أن  العب�ادي،  ب�ني  كردس�تان، 
االتحادي�ة س�تفتح مطارات االقلي�م عندما 
تتحقق كافة مطال�ب الحكومة االتحادية«، 
الفتا اىل ان »الحكومة ماضية ببسط السلطة 

االتحادية عىل كل ارايض العراق«.
الداخلي�ة  »الرح�الت  أن  العب�ادي  واض�اف 
مفتوح�ة م�ع االقلي�م«، م�راً اىل ان�ه »يف 
كل العال�م املناف�ذ الحدودية بي�د الحكومات 

االتحادية«.
وص�وت مجلس ال�وزراء عىل قان�ون اطالق 

العيارات النارية وحظر االلعاب الخطرة.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن »مجلس 
الوزراء صوت يف جلس�ته ع�ىل قانون اطالق 

العيارات النارية وحظر االلعاب الخطرة«.

وتوعدت وزارة الداخلية، مؤخراً، بمحاس�بة 
يف  الناري�ة  العي�ارات  يطل�ق  ش�خص  أي 
املناس�بات، محمل�ة املس�ؤول األمني املحيل 
مسؤولية مراقبة منطقته وإلقاء القبض عىل 
املخالفني، فيما دعت إىل الجميع للمس�اهمة 
يف الحمل�ة الوطنية ملناهضة إطالق العيارات 
الناري�ة. وحّت�ى س�اعة متأخرة من مس�اء 
الثالثاء، ل�م ينر مجلس ال�وزراء القرارات 

التي اتخذها.
ولطاملا وجه اإلعالم االنتقادات ملجلس الوزراء 
بسبب التأخر يف نر البيانات، كونها تتأخر 

يف أحيان كثرة حتى منتصف الليل.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س  اس�تقبل 
معصوم يف قرص السالم ببغداد، أمس 
الثالثاء، تظره اللبناني العماد ميشال 

عون والوفد الكبر املرافق له.
رس�مية  اس�تقبال  مراس�م  وج�رت 
اىل  وع�ون  معص�وم  توج�ه  حي�ث 
الس�المان  وع�زف  ال�رف  منص�ة 
الجمهوريان اللبنان�ي والعراقي، كما 
جرى استعراض حرس الرف. وعرب 
معصوم عن س�عادته البالغة الزيارة 
عون التي وصفه�ا ب�«املهمة«، وقال 
أنها تؤك�د عمق العالق�ات التاريخية 
ب�ني البلدي�ن الش�قيقني والصديقني 
وتس�اعد عىل تطويرها واالرتقاء بها 
بما يخدم املصالح املش�ركة للشعبني 

اللبناني والعراقي.
واش�ار الرئي�س معص�وم اىل »العمق 
التاريخي للعالقات بني البلدين، وقال 
ان »هذه العالقات التي تمتد جذورها 
اىل االف الس�نني ماقبل امليالد، تؤكدها 
ملحمة كلكامش الذي كان قد س�افر 
م�ن هنا اىل غاب�ة االرز يف لبنان، واالن 
يستطيع الش�عبان ان يجعال من هذا 
العمق حافزا الرس�اء عالقات ثقافية 
وعىل مختلف املس�تويات تكون مثاال 
لالخ�وة والصداق�ة وحس�ن التفاهم 
والتعايش«. وتحّدث رئيس الجمهورية 
عن أهمية االنتص�ار العظيم املتحقق 
ع�ىل داع�ش بوح�دة العراقي�ني م�ن 
مختل�ف مكوناته�م وتضحياتهم من 
اجل الحياة ودح�ر االرهاب ورشوره 
لي�س عن العراق فحس�ب وانما ايضا 
ع�ن كل املنطق�ة والعال�م، معرباً عن 
تقدير العراق للموقف اللبناني الداعم 
للعراق يف هذه الحرب املقدسة، والثناء 

عىل الجهد الدويل املؤازر للعراقيني.
وق�ال الرئي�س معص�وم ان »العراق، 
وبع�د انتص�اره عىل داعش، يس�تعد 
لل�روع بعملي�ة اع�ادة البن�اء بكل 
ماتتطلب�ه م�ن امكاني�ات«، مؤك�دا 
الرغبة يف ان يكون للركات اللبنانية 
اسهامها الفاعل يف البناء واالستثمار.

الجمهوري�ة  رئي�س  ع�رب  ب�دوره، 

اللبناني�ة ميش�ال عون عن س�عادته 
لزيارة العراق وش�كره للحفاوة التي 

قوبل بها والوفد املرافق له.
وهنأ عون نظره معصوم والعراقيني 
بالن�رص العظي�م ال�ذي تحق�ق ض�د 
االرهاب،  معربا عن تمنياته بالقضاء 

تمام�ا ع�ىل ب�ؤر االره�اب وخالي�اه 
النائم�ة، وان يتحقق االمن والس�الم 
يف الع�راق وعموم املنطق�ة، مؤكداً ان 
نرص العراق واس�تقراره مهم للبنان 
ولالستقرار يف منطقتنا. وعرب الرئيس 
اللبنان�ي ع�ن رغب�ة لبن�ان بالعم�ل 

املش�رك يف مختل�ف املج�االت للدفع 
بالعالق�ات املتمي�زة ب�ني البلدي�ن اىل 
افضل املستويات. ووجه عون الدعوة 
للرئي�س معص�وم لزيارة لبن�ان وتم 
قبول الدع�وة التي س�ترتب يف اقرب 
فرصة. وجرى خالل اللقاء االس�تماع 

اىل اراء الوزراء م�ن الجانبني اللبناني 
والعراقي واقراحاتهم بما يساعد عىل 
تطوي�ر وتعزيز العالق�ات بني البلدين 
الشقيقني. واكد الرئيسان عىل أهمية 
لق�اء واجتماع وتح�اور اعضاء الوفد 
الضيف م�ع نظرائهم العراقيني خالل 

الزي�ارة ملناقش�ة وتس�هيل امكانات 
العمل املشرك وترسيخ اوارص االخوة 

بني الشعبني والبلدين الشقيقني.
واكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
انه بحث مع نظره اللبناني العالقات 
ب�ني البلدي�ن ودخ�ول العراقي�ني اىل 

وق�ال  للع�راق.  واللبناني�ني  لبن�ان 
معصوم خالل مؤتم�ر صحايف عقده 
مع الرئيس اللبناني ميش�ال عون ان 
»العالقات بني العراق ولبنان تاريخية 
تعود الالف الس�نني«، مبينا ان »هذه 
العالق�ة تاريخية وثقافية وسياس�ية 
وهناك مصالح مشركة بني البلدين«. 
واضاف معص�وم »تحدثن�ا مع عون 
ع�ن النقاط التي تط�ور العالقات بني 
البلدين بش�كل عميل«، الفت�ا اىل »اننا 
بحثنا التس�هيالت دخول العراقيني اىل 

لبنان ودخول اللبنانيني للعراق«.
بدوره، اك�د وزير الصناع�ة اللبناني 
وج�ود  أن  حس�ن  الح�اج  حس�ني 
»داع�ش« والحرب علي�ه خالل الفرة 
املاضية وانخفاض أسعار النفط أثرت 
عىل حرك�ة االس�تثمارات اللبنانية يف 
الع�راق. ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية 
ني�وز« ع�ن حس�ن الق�ول إن »هناك 
يف  مس�تثمرة  لبناني�ة  رشكات  ع�دة 
العراق تعمل يف مجاالت عديدة كاالمن 
والسياحة واملصارف والتجارة والبنى 

التحتية«.
واض�اف حس�ن، أن »م�ا ج�رى عىل 
الع�راق خ�الل الف�رة املاضي�ة م�ن 
هج�وم داع�ش ودح�ره، اضاف�ة اىل 
انخفاض س�عر النفط، أثر عىل حركة 
االس�تثمارات عموم�ا، وم�ن ضمنها 
يف  اللبناني�ة  االس�تثمارات  حرك�ة 
العراق«، مستدركا »لكن هناك تفاؤل 
يف املستقبل بعد انطالق حركة االعمار 

والتحسن النسبي باسعار النفط«.
واب�دى وزي�ر الصناع�ة اللبناني أمله 
ب�«امكاني�ة حص�ول اللبناني�ني عىل 
س�مة الدخ�ول للع�راق يف املط�ارات 
العراقية كما يأخذ العراقيون س�مات 
مط�ارات  وصوله�م  عن�د  الدخ�ول 
لبن�ان«. يف غضون ذلك، فاجأ الرئيس 
معص�وم، رئيس الجمهورية ميش�ال 
عون، بعد انتهاء الغداء الذي اقيم عىل 
رشف الرئيس اللبناني يف بغداد بتقديم 
قالب حلوى يمثل علمي لبنان والعراق 
يف نهاي�ة الغذاء. وطل�ب معصوم من 
عون قطع قالب الحلوى احتفاال بعيد 

ميالده، متمنيا له العمر املديد.

العبادي بدد املخاوف بشأن »الناتو« وأكد أن العراق لن يسمح باستغالل اراضيه ضد ايران

جملس الوزراء: الرواتب لن ختفض

معصوم فاجأ نظريه اللبناني بإقامة »عيد ميالد« واألخري يرد بدعوته إىل بريوت

العراق ولبنان ينسقان بشأن »الفيزا« واالستثامر ويشددان عىل أمهية دحر اإلرهاب
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ليس يف س�وريا الت�ي اس�تباحتها التنظيمات 
اإلرهابي�ة بعد الي�وم من حياة ملثله�ا، وافقت 
أهلها عىل ترك البالد والنجاة بس�نني العمر إىل 
أق�رب البلدان التي تحد بالده�م، إىل تركيا مثل 
آالف العائالت الس�ورية التي لم تكن جزءاً من 
الرصاع الذي اشتعل يف سوريا منذ سنة 2011. 
ل�م تكن )ن�دى( تعل�م أن نجاتها ل�ن تكون يف 
ت�رك البالد وأنها س�تكون حكاية من حكايات 
األلم اإلنساني والسوري ومن ضحايا التنظيم 

اإلرهابي »داعش«.
أث�ارت اس�تغراب الجميع إجابته�ا عىل قايض 
تحقي�ق جهاز مكافح�ة اإلره�اب يف املحكمة 
املركزي�ة عن عمره�ا، عندما أجاب�ت بأنها لم 
تتجاوز الس�ابعة ع�ر من العم�ر، فرغم أن 
مح�ن ما واجهته لم تس�لبها جمالها إال أن ما 

لقيته أضاف سنني عىل عمرها.
»أن�ا من ريف دمش�ق« هك�ذا ب�دأت بحديثها 
لن�ا بع�د موافقة ق�ايض التحقي�ق أن نتحدث 
لها، »هرب�ت مع عائلتي وطفلت�ي بعد دخول 
الجماع�ات اإلرهابي�ة إىل حين�ا؛ قصدن�ا مثل 
الكثر من الس�وريني تركيا وبالفعل وصلنا إىل 
مدين�ة )انطاكيا( حيث اس�تأجرنا بيتا صغرا 
للس�كن«. وتضي�ف ن�دى »ل�م يك�ن برفقتي 
زوجي، فقد تطلقنا قبل خروجنا من س�وريا، 
ويف )إنطاكي�ا( الت�ي كان يقطنه�ا الكثر من 
الس�وريني التقيت بمزارع سوري، كنا نقيض 
بع�ض األوق�ات مع�اً وبع�د أس�ابيع طلبن�ي 
لل�زواج، ل�م تكن لدي خي�ارات تتي�ح يل حتى 
التفك�ر برف�ض طلبه رغم أنه طل�ب أن أعود 

مع�ه إىل أدلب التي أكد يل أنه�ا آمنة وأن ال أحد 
سيتعرض لنا بسوء«.

وتكمل »عدت مع زوجي الجديد إىل أدلب حيث 
عمله وبيته، بعد أن تزوجنا بطريقة دينية ولم 
يسجل زواجنا يف أي مؤسسة رسمية، ولم تكن 
»أدل�ب« آمنة كما أخربني إال أننا قضينا بعض 
األس�ابيع بمأم�ن عم�ا كان يج�ري يف املدينة 

واملدن األخرى«.
وتروي »لم يب�ق األمان النس�بي الذي حضينا 
ب�ه يف األس�ابيع األوىل م�ن عودتن�ا كم�ا هو، 
حت�ى اش�تعلت املواجهات ب�ني مجموعة من 
التنظيم�ات اإلرهابية والقومية التي اضطرتنا 
أن ننتق�ل إىل مدينة »الرقة« للنجاة من الرصاع 

الذي حصل يف أدلب«.
توضح ن�دى »لم تك�ن النجاة م�ن املواجهات 
يف ادل�ب هي من دفعت زوج�ي للخروج منها، 
ففي الرقة تم اعتقاله من قبل أحد التنظيمات 
الحكوم�ة  م�ع  التخاب�ر  بتهم�ة  اإلرهابي�ة 
الس�ورية، وبعد إثبات ه�ذه التهمة عليه عرب 
اكتشاف مجموعة من الرسائل بهاتفه الخاص 
تم قتل�ه«. بعد أن قتل زوجه�ا، أفادت بالقول 
»نقلوني إىل ما يس�مونها ب�)املضافة( وقال يل 
أحدهم أنت اآلن س�بية لدى الدولة اإلس�المية، 
ولم تمض إال أيام حتى أخربتني املس�ؤولة عن 
املضاف�ة أن قرارا ص�در من أمر والي�ة الرقة 

بنقيل إىل ما أسمتها بوالية نينوى«.
يف نين�وى، توضح )ندى( اكتش�فت أني حامل 
م�ا أضطره�م اىل أن يس�كنوني بمضافة مع 
مجموع�ة م�ن النس�اء املتزوج�ات، وبمجرد 
وضعي الحم�ل حرض للمضافة م�ن يطلقون 
علي�ه ب� »الق�ايض الرع�ي« يدع�ى ب�«أبي 

محم�د« وطلبن�ي للحدي�ث: كان الرجل قايس 
املالمح عرفت من لهجته أنه من إحدى البلدان 
الخليجي�ة، قال يل أنت بحك�م الرع »مرتدة« 
وينبغ�ي أن تكون�ي م�ع ويل أمر وق�د حكمت 

بتزويجك من أحد جنود الدولة اإلسالمية«.
»لم يكن أمامي م�ن خيار فالرجل أخربني أما 
االنصياع للحك�م الرعي أو أقام�ة الحد عيلَّ 
وهو القتل«، تسرسل )ندى( بحديثها، »بعدها 
نقل�ت إىل بي�ت عىل مقرب�ة من املضاف�ة التي 
كنت أس�كنها وعرفت أن البيت يعود لعراقيني 
ت�م تهجره�م من�ه وبعد س�اعة دخ�ل رجل 
أجنب�ي عرفت بعدها أنه »شيش�اني« وبرفقة 
القايض الرعي ذاته وقام بتالوة كلمات عقد 
التزويج بيننا«. تقول الفتاة السورية »أخربت 
الشيشاني الذي أمرني أن أسميه بأبي حفصة 
أني غر موافقة عىل الزواج وال أرغب به، لكنه 
طلب من�ي أن أتزين وأرتدي ثياب النوم، وألني 
رفض�ت القي�ام بذلك قام الشيش�اني برضبي 
وتمزي�ق ثياب�ي وجري إىل غرفة الن�وم بالقوة 
ورغم مقاومت�ي أس�تطاع أن يواقعني بطرق 
بش�عة«. »أس�تمر هذا الحال لشهرين«، تقول 
)ندى( وبعدها انقطع عن الحضور للبيت، ويف 
أحد هذه األيام زار البيت القايض الرعي ذاته 
ليخربني أن »الشيش�اني قتل يف إحدى املعارك 
مع القوات االمنية العراقية وينبغي أن ال تبقي 
لوحدك، لذا حكمت بتزويجك ألحد األمراء وهذا 

ينبغي أن يفرحك«.
تضي�ف »بعد خروج القايض الرعي بس�اعة 
جاءت س�يدة ترتدي النقاب واقتادتني إىل بيت 
آخ�ر، ألجد الق�ايض الرع�ي وإىل جنبه رجل 
عرفت من مالمحه أنه عربي وأنه من يرومون 

تزويجي من�ه، كان يدعى »بأبي عمر« ومثلما 
حصل مع »الشيشاني« كذلك تم تزويجنا«.

ظننت أن »أبا عمر« وألن�ه عربي قد يتفهمني 
–تقول- فطلبت منه أن يركني وشأني وأن ال 
رغبة يل بالزواج منه وأني فعلت هذا خشية من 
»القايض« الرعي إال أنه لم يكن أقل بش�اعة 
م�ن » الشيش�اني« فقد أخربني أنن�ي زوجته 

وعيل طاعته وبالقوة قام بمواقعتي. 
وتكمل »قضيت مع العربي ثالثة أشهر تعرفت 
بهذا الوقت عىل س�يدة عراقي�ة طلبت منها أن 
تس�اعدني بإجراء اتص�ال هاتف�ي وبطريقة 
رسية قامت بتزوي�دي بهاتف محمول اتصلت 
من�ه بأبي يف تركيا، وبعد ع�دة اتصاالت رسية 
بين�ي وبين�ه زودني برق�م هات�ف لضابط يف 
الق�وات األمنية العراقي�ة وطلب مني أن أتصل 

به ليقوم بمساعدتي«.
»شعرت وقتها أن فرجا بدأ يلوح للخروج مما 
أنا في�ه، وبالفع�ل اتصلت بالضاب�ط العراقي 
وقام بتلقيني ببعض التعليمات وقام بتزويدي 
برق�م هاتف لضابط آخ�ر كان عىل مقربة من 
الح�ي الذي أس�كنه، أخربن�ي الضابطان أن ال 
أم�ل قريبا بإخراجي من املدين�ة ألنها ما زالت 

تحت سيطرة التنظيم اإلرهابي«.
»إال أنهما طلبا مني –كما توضح- أي الضابطان 
أن انقل لهما ما أس�تطيع من املعلومات حول 
التنظي�م وأماكن تجمعهم، وبعد سلس�لة من 
االتص�االت ش�ديدة الرسي�ة ونق�ل املعلومات 
كانت القوات العراقية قد ش�ارفت عىل دخول 
حي امليادين الذي كنت أسكنه وبالفعل بمجرد 
أن دب�ت الفوىض يف الح�ي كان أحد الضابطني 

قد وصل ملكاني واقتادني إىل مكان آمن«.

ضحية سورية تعاونت مع القوات العراقية عند حترير املوصل

إحدى »سبايا داعش« تروي »قصص مؤملة« عن بشاعة أيام اإلرهاب
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أطلق�ت دول األم�م املتح�دة باس�تثناء الواليات 
املتح�دة األمريكية أمس الثالث�اء مفاوضات طويلة 
األمد ح�ول الهجرة غري الرشعية الت�ي تمثل تحدًيا 
كب�رًيا بالنس�بة إىل دول العال�م، س�عًيا إىل التوص�ل 
إىل ميث�اق غري ملزم يت�م التوقيع عليه يف ديس�مرب 
يف املغ�رب. ومن املتوق�ع أن تعقد يف نيويورك س�ت 
جوالت متتالية من املفاوضات تمتد إىل ش�هر يوليو 
املقب�ل، ع�ى أن يتم بعده�ا اإلعالن الرس�مي يف 10 
و11 ديسمرب عن اتفاق نهائي خالل اجتماع قمة يف 

املغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.
والهدف من هذه املفاوضات هو »تكثيف التعاون 
حول الهجرة العاملية بكل أنواعها«، بحسب ما نص 
علي�ه مرشوع االتفاق املؤلف من 25 صفحة، والذي 
يحم�ل عن�وان »اتفاق عامل�ي حول الهج�رة اآلمنة 

واملنظمة والرشعية«.
ويحفظ املرشوع »س�يادة ال�دول« مع االعرتاف 
بأن�ه ال يمك�ن »ألي منها أن تواج�ه قضية الهجرة 
بمفردها«. ويضيف النص »من املهم جًدا أن توحدنا 

الهجرة الدولية، ال أن تفرّقنا«.
وكان�ت الوالي�ات املتح�دة التي تش�وب عالقتها 
بع�ض التوتر مع جارتها املكس�يك بس�بب الهجرة 
غري الرشعي�ة، أعلنت يف نهاية ع�ام 2017 عزوفها 
عن املش�اركة يف وضع هذا امليثاق، نتيجة سياس�ة 

الرئيس األمريكي دونالد ترمب حول الهجرة.
وقالت مصادر دبلوماسية »الباب ال يزال مفتوًحا 
أمام الواليات املتح�دة«، مؤكدة أن الغياب األمريكي 
ال يش�ّكل عائًقا أمام التوص�ل إىل أي اتفاق، ولفتت 
إىل أن املج�ر كان�ت تميل إىل اتخاذ موق�ف مماثل يف 

مقاطعة املفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.
ويتحدث مرشوع االتفاق ع�ن »تفاهم متبادل« 

لظاه�رة الهج�رة، ورضورة أن يحثه�م عى تحمل 
»املسؤوليات املش�رتكة«، و«توحيد وجهات النظر« 
ح�ول القضية. ورغ�م ذلك، يرى مص�در دبلومايس 
»أنه بالنسبة إىل بعض الدول تعترب القضية دقيقة«، 

و«قد تكون املفاوضات معقدة«. 
ويفص�ل امل�رشوع 22 تدب�رًيا، كجم�ع البيانات 
وأوراق املهاجري�ن الثبوتي�ة، م�ع إعط�اء اهتم�ام 
خاص إىل النس�اء واألطفال تمهيًدا لتأمني الخدمات 

االجتماعية لهم بعيًدا عن أي تمييز.
وأعلن أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوترييس 
يف تقري�ر س�ابق حول هذه املس�ألة يف بداية ش�هر 
يناير امل�ايض أن عى الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
أن تق�وم بتح�ركات عاجلة إلدارة الهج�رة. إضافة 
إىل الهج�رة الناجمة م�ن النزاع�ات، يتوقع الخرباء 

حصول هجرة إضافية نتيجة االحتباس الحراري.
وتح�دث غوترييس عن »حاج�ة ملحة ألن تقوم 

ال�دول االعضاء يف االمم املتحدة بوضع اس�رتاتيجية 
إلدارة موجات الهجرة«. وخالل تقديمه التقرير، حذر 
»السلطات التي تضع عقبات كبرية امام الهجرة، او 
تفرض قيوًدا مش�ددة عى فرص عمل املهاجرين«، 
من دون ان يذكر الواليات املتحدة االمريكية. واعترب 
ان ه�ذه السياس�ات ت�ؤدي اىل »أرضار اقتصادي�ة 
وتش�ّجع عى الهجرة غ�ري القانونية«. ولفت اىل انه 
خالف�ا لقضي�ة الالجئ�ني، »ال قدرة مركزي�ة لألمم 
املتح�دة ع�ى إدارة الهجرة« التي ال ت�زال معالجتها 

»مجتزأة«. 
وحّث األمني العام عى تشجيع مقاربة »إيجابية« 
بني شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه 
املهاجرين. ودعا أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة 
إىل أن تكون »الهجرة خطوة أمل ال مرشوًعا لليأس«. 
ويق�در عدد املهاجرين يف العالم بحواىل 258 مليوًنا، 

أي 3.4 باملئة من سكان العالم.

ستمتد إىل حزيران وتستثين الواليات املتحدة

مفاوضات يف األمم املتحدة للتوصل إىل »ميثاق دويل« بشأن اهلجرة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س مجموعة االتصال الروس�ية للتس�وية 
الليبي�ة ليف دينغوف، أمس الثالث�اء، أن حكومة الوفاق 
الوطن�ي الليبية، واملش�ري حف�رت يعوالن عى مس�اعدة 
روس�يا يف مج�ال التعاون العس�كري التقن�ي، وتوجها 

لطلب املساعدة العسكرية من روسيا.
وقال دينغوف خالل مؤتمر »الرشق األوسط« »يتوجه 
حفرت إلينا دائما لطلب املس�اعدة العسكرية، ويف مسألة 

التسليح، والتدريب العسكري«.
وأض�اف: »واملهم أيض�ا أن حكومة الوف�اق الوطني 
كذل�ك تطل�ب التع�اون. ج�اء مؤخ�را رئي�س الح�رس 
الرئايس، والذي توجه لنا أيضا بطلب يف املجال العسكري 
التقني. الجميع يريدون الحصول عى الدعم العس�كري 
من طرفنا، لكن اليوم، وبفضل وزارة الخارجية، وموقف 
الرئيس، تم تحديد موقفنا بالوقوف عى مس�افة واحدة 

من الجميع«.
وكانت روس�يا قد أعربت يف ديسمرب كانون األول عن 
اس�تعدادها التعاون مع واشنطن لحل األزمة الليبية، ما 
يجعل الترصيحات األخرية بمثابة اإلشارة إىل أن مساعي 
موسكو للتدخل يف امللف الليبي تأتي يف ظل تأييد األطراف 

الفاعلة عى الساحة الليبية. 
ويذك�ر أن ليبي�ا تخضع لحظر س�الح مفروض عى 
س�لطاتها األمنية م�ن قبل املجتمع ال�دويل، وذلك يف ظل 
الفوىض التي تعم البالد وانتشار السالح بشكل الفت بني 
عدد من امليليشيات. وطالب الجيش الليبي بقيادة املشري 
خليف�ة حفرت عدة م�رات برفع حظر الس�الح إىل البالد، 
بدورها طالبت حكومة الوفاق بقيادة فايز الرساج األمم 

املتحدة مراراً برفع هذا الحظر.
وتعاني ليبيا، منذ س�قوط نظام العقيد معمر القذايف 
عام 2011، انقساما حادا يف مؤسسات الدولة بني الرشق، 
ال�ذي يدي�ره الربملان الليب�ي بدعم من الجي�ش الوطني 
بقيادة حفرت، والغ�رب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق 
الوطني املعرتف بها دوليا، والتي فشلت يف الحصول عى 

ثقة الربملان.
وأت�اح اتفاق الصخريات بني األطراف الليبية تش�كيل 
حكوم�ة وفاق وطني بقيادة فائ�ز الرساج. ورغم نجاح 
هذه الحكومة يف بس�ط س�لطتها يف العاصمة طرابلس 
وبع�ض مدن غ�رب ليبيا، فهي ال تس�يطر ع�ى مناطق 

واسعة من البالد.
وال ي�زال الربمل�ان الليب�ي املنتخب واملس�تقر يف رشق 
الب�الد ويدعم املش�ري خليف�ة حفرت، يرف�ض منح الثقة 

لحكومة الرساج.
كم�ا أكد مجلس األمن أنه »ليس هناك حل عس�كري 
لألزمة« و«عى جميع الليبي�ني احرتام وقف إطالق النار 
كم�ا ذكر به اإلعالن املش�رتك« يف 25 تموز/يوليو 2017 

بباريس.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرئاس�ة الروس�ية )الكرمل�ني( أنها تح�ر لقمة 
مش�رتكة بني الرئيس الرويس فالديمري بوتني، ونظرييه الرتكي 

رجب طيب أردوغان، واإليراني حسن روحاني يف أبريل املقبل.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« عن ديمرتي بيسكوف، السكرتري 
الصحف�ي للرئيس الرويس، »أن القمة س�تكون حول س�وريا، 

ومقرر عقدها يف مدينة إسطنبول«.
وأض�اف أّن رؤس�اء الدول الث�الث »اتفقوا ع�ى عقد القمة 

املقبلة خالل مكاملة هاتفية تمت يف فرباير الجاري«.
ويف 8 فرباي�ر، قالت الرئاس�ة الرتكية بالعاصم�ة أنقرة: إن 
»الرئيس�ني الرتكي وال�رويس اتفقا يف مكامل�ة هاتفية عى عقد 
قمة جديدة يف إس�طنبول، عى غرار سابقتها يف مدينة سوتيش 

الروسية، يشارك فيها أيضاً الرئيس اإليراني«.
وس�بق لزعم�اء ال�دول الثالث عق�د قمة يف نوفم�رب 2017، 
بمدينة سوتيش الروسية، بشأن األزمة السورية، ودعوا خاللها 
ممثيل النظام الس�وري واملعارضة للمش�اركة البناءة يف مؤتمر 

الحوار السوري، الذي ُعقد أواخر يناير املايض.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وزارة العدل النيجريية أّن أكثر من 200 شخص أدينوا 
يف ته�م تتعلق بصلته�م بجماعة بوكو ح�رام املتطرفة.  وتمثل 
إدانة 205 أشخاص يف محاكمات جماعية ختام املرحلة الثانية 
من أكرب مالحقة قضائية من جانب الدولة لجماعة بوكو حرام 
التي بدأت تمرداً يف عام 2009  يف ش�مال رشق نيجرييا.  وقالت 
وزارة الع�دل يف بي�ان: معظمه�م أدي�ن لإلع�رتاف باإلنتماء إىل 
الجماع�ة اإلرهابية أو إخفاء معلومات ع�ن الجماعة لديهم أو 
يعتقد بأنها قد تقود إلعتق�ال أعضاء بوكو حرام أو مالحقتهم 
قضائًي�ا أو إدانته�م«. وأضاف�ت ال�وزارة أّن األحكام بالس�جن 
تراوحت من ثالثة أعوام إىل 60 عاًما. كما أفادت بأّن ما إجماليه 
526 شخًصا ممن تثور مزاعم عن إنتمائهم لبوكو حرام خرجوا 
من السجن إلعادة التأهيل خالل املرحلة الثانية وبأنه تم إرجاء 
الب�ت يف 73 حالة. وإنتقدت جماعات اإلغاثة اإلنس�انية تعامل 
الس�لطات النيجريية مع بعض املعتقلني بس�بب إنتهاك حقوق 
املشتبه بهم. ويف ترشين األول 2017 قالت الوزارة إّن 45 شخًصا 
يش�تبه بأنهم عى صلة ببوكو حرام أدينوا وسجنوا. وأسقطت 
التهم عن 468 مش�تبًها بهم وإس�تمر حبس 28  ش�خًصا عى 

ذمة املحاكمة يف مدينتي أبوجا ومينا.

       بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة مرصي�ة، أم�س الثالثاء، ق�راراً ب�إدراج 
الس�يايس املعارض عب�د املنعم أبو الفت�وح، رئيس حزب مرص 

القوية، و15 آخرين عى قوائم اإلرهاب.
جاء ذلك القرار بناء عى مذكرة قدمها النائب العام املرصي، 

نبيل صادق، بحسب ما نقلته وكالة األنباء املرصية الرسمية.
وق�ررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إدراج أبو الفتوح، 
و15 آخري�ن )ل�م تس�مهم(، عى قوائ�م اإلرهابي�ني، بناء عى 
مذك�رة أعدتها نيابة أم�ن الدولة العليا )مختص�ة بالتحقيق يف 

قضايا اإلرهاب(، تم عرضها عى النائب العام.
وأفادت املذكرة أن »تحقيقات وتحريات األمن الوطني أظهرت 
أن أب�و الفتوح، وآخرين تولوا وانضموا إىل جماعة أسس�ت عى 
خالف القانون )لم تس�مها(، تستهدف اإلرضار بمصالح الدولة 
ومقدراتها«. ووف�ق القانون املرصي، يعد الق�رار قابالً للطعن 
أم�ام محكمة النقض )أعى محكم�ة طعون بالبالد(، خالل 60 
يوم�اً من تاري�خ النرش بالجريدة الرس�مية. والخميس املايض، 
ق�ررت النيابة املرصي�ة العامة حبس أبو الفت�وح 15 يوماً عى 
ذمة التحقيق معه يف عدة تهم نفاها األخري، بينها »قيادة وإعادة 
إحياء جماعة محظورة )لم تسمها(، ونرش أخبار كاذبة«، قبل 
أن يعلن الحزب يف بيان آنذاك تجميد أنشطته مؤقتاً. وتم توقيف 
أبو الفتوح- وهو مرشح رئايس أسبق- األربعاء املايض، بعد يوم 
واحد من عودته من العاصمة الربيطانية لندن، إثر زيارة أجرى 
خالله�ا مقابلة مع فضائية »الجزيرة«، انتقد فيها الرئيس عبد 
الفتاح الس�ييس. ونرش الناشط الس�يايس تقادم الخطيب، عى 
حس�ابه بموقع »تويرت«، األحد املايض، رس�الة ق�ال إنها األوىل 
للس�يايس املع�ارض أبو الفتوح م�ن محبس�ه، دون تعليق من 
الحزب أو أرسته عليها. ونصت الرس�الة املنسوبة ألبو الفتوح، 
عى: »نحن ال ُنهزم، وال نستسلم، بل نناضل بكرامة وشموخ«.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياس�يني بم�رص، تم توقيفه ألكثر 
من مرة يف عهد الرئيس األس�بق حسني مبارك )2011-1981(، 
وكان أحد رموز جماعة اإلخوان املسلمني، قبل أن ينفصل عنها، 

ويخوض سباق رئاسة البالد مستقالً يف انتخابات 2012.

حفرت والرساج يطلبان الدعم 
العسكري لليبيا من روسيا

قمة جتمع روسيا وايران وتركيا
 بشأن سوريا يف نيسان القادم

نيجرييا تدين مئات املشتبه هبم 
من أعضاء بوكو حرام

مصـر تـدرج »أبـو الفتـوح«
عىل قوائم اإلرهاب

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشطة اإلرسائيلية أمس الثالث�اء أنها اعتقلت 
اثن�ني من املقربني م�ن رئيس ال�وزراء بنيام�ني نتانياهو 
يف إط�ار تحقي�ق جديد بتهم فس�اد، كما اعتقلت خمس�ة 

موظفني كبار يف مجموعة بيزك لالتصاالت.
وتأت�ي التوقيفات بعد إعالن الرشطة األس�بوع املايض 
أنها أوصت رس�ميا القضاء بتوجيه تهم الفساد واالحتيال 
واس�تغالل الثقة إىل نتانياهو، والقرار اآلن بيد النائب العام 

افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهرا.
وت�م اعتقال ن�ري حيفيتز، وهو متحدث س�ابق باس�م 
عائل�ة نتانياهو، باإلضافة إىل ش�لومو فيل�رب وهو مقرب 
م�ن نتانياهو عينه رئي�س الوزراء يف منص�ب مدير وزارة 
اإلع�الم. واملعتقلون اآلخرون هم ش�اؤول ايلوفيتش الذي 
يمل�ك الحصة املس�يطرة يف رشكة بيزك، واثن�ان من أفراد 

عائلته ومديران يف الرشكة.
وتش�تبه الرشطة يف أن ايلوفيتش حصل عى تنازالت يف 
مجال األعمال مقابل حصول نتانياهو عى تغطية ايجابية 
يف موقع »وإال« اإلخباري االلكرتوني الذي يملكه ايلوفيتش. 
وقالت الرشطة »يف إطار التحقيق، تراكمت الش�كوك حول 

الجناي�ات املتعلق�ة باألخ�الق واالحتيال وغس�يل األموال 
واألوراق املالي�ة، التي ارتكبت ع�ى مدى فرتات طويلة من 
الزم�ن، وبش�كل متكرر ومنهج�ي يف إط�ار العالقات بني 
املديري�ن التنفيذيني يف رشكة بي�زك واملوظفني الحكوميني 

ورشكائهم«.
ويخضع ايلوفيتش أيضا للتحقيق بس�بب صفقة دمج 
بي�زك مع رشكة »ي�س« التلفزيونية والت�ي جعلته يحقق 

مكاسب بعرشات ماليني الدوالرات.
ولم يت�م تس�مية نتانياهو كمش�تبه يف قضي�ة بيزك، 
لكن متحدثا باس�م عائلته أعلن معلقا عى تقارير وسائل 
اإلع�الم أن القضية »مجرد تحقيق فارغ آخر« لن يكش�ف 

عن أي يشء.
وتث�ري توصيات الرشطة ش�كوكا حول اس�تمرار عمل 
حكومة نتانياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فرتة أوىل 

عى رأس الحكومة بني عامي 1996 و1999.
يت�وىل نتانياه�و الذي ال ينافس�ه أي خصم واضح عى 
الس�احة السياسية حاليا، السلطة منذ أكثر من أحد عرش 
عام�ا، وق�د يقرتب من ديفي�د بن غوريون مؤس�س دولة 
إرسائي�ل ال�ذي بق�ي يف الحك�م 13 عاما، إذا أكم�ل واليته 

الترشيعية الحالية حتى نهايتها يف ترشين الثاني 2019.

أجانب »داعش« يتوجهون إىل الفلبني للقيام 
بـ »خمططات دموية«

       بغداد / المستقبل العراقي

قال إبراهيم مراد زعيم جبهة مورو اإلسالمية 
للتحري�ر، وه�ي أك�رب جماعة إس�المية متمردة 
يف الفلب�ني، إن عنارص تنظي�م »داعش« األجانب 
الذي�ن ُط�ردوا م�ن س�وريا والع�راق يصلون إىل 
الفلبني بهدف تجنيد أعض�اء ولديهم مخططات 

بمهاجمة مدينتني يف جنوب البالد.
وكان�ت جبه�ة م�ورو اإلس�المية للتحري�ر 
االنفصالي�ة وقع�ت اتفاق س�الم م�ع الحكومة 
مقابل الحصول عى قدر أكرب من الحكم الذاتي.

وُقت�ل أكثر من 1100 ش�خص الع�ام املايض 
عندما هاجم متشددون موالون لتنظيم »داعش« 
مدينة ماراوي وس�يطروا عليها لخمس�ة شهور 

مما ألحق بها دمارا كبريا.
وقال م�راد إن ه�ذا قد يحدث يف م�دن أخرى 
يف الفلب�ني إذا لم يمرر الكونغرس قانونا يس�مح 

للمسلمني يف جنوب الفلبني بإدارة شؤونهم.

وأض�اف »بن�اء ع�ى معلوماتن�ا املخابراتية، 
يواص�ل املقاتلون األجانب املطرودون من الرشق 
األوسط عبور حدودنا التي يسهل اخرتاقها وربما 
يخططون للسيطرة عى مدينتني يف الجنوب هما 

إليجان وكوتاباتو«.
وتق�ع إليج�ان ع�ى بع�د 38 كيلوم�رتا م�ن 
م�اراوي يف ح�ني تق�ع كوتابات�و عى بع�د 265 

كيلومرتا منها.
ولق�ي أكث�ر من 1200 ش�خص، م�ن بينهم 
أكث�ر من 40 مدنيا حتفهم خالل القتال يف مدينة 
ماراوي، وهو االمر ال�ذى دفع الرئيس رودريجو 
دوتريت�ي إىل إعالن األح�كام العرفي�ة يف منطقة 

منداناو الجنوبية.
وتم تمديد فرتة األح�كام العرفية حتى نهاية 
ع�ام 2018 بع�د أن حذر مس�ؤولو األمن من أن 
تنظيم داعش يقوم بتجنيد أعضاء جدد ويخطط 
لش�ن هجمات جديدة عق�ب الهزيم�ة يف مدينة 

ماراوي.

واعتقلت قوات االم�ن الفلبينية رجال مرصيا 
يش�تبه يف أنه قيادي س�ابق يف تنظي�م »داعش« 
وأن�ه يقوم بتجنيد عنارص لصالح التنظيم، وفقا 

ملا ذكره قائد رشطة البالد، االثنني.
إال أن املش�تبه به، الذي يدعى فهمي االس�ود، 
ق�ال للنياب�ة العام�ة إن الرشط�ة أجربت�ه أثناء 
التحقي�ق ع�ى االع�رتاف بانتمائ�ه إىل التنظي�م 

االرهابي الدويل.
وقال أثناء التحقيق مع�ه بمقر وزارة العدل: 

»أجربوني عى أن أقول إنني من داعش«.
وقال الجنرال رونالد ديال روسا، قائد الرشطة 
الفلبيني�ة، إنه ق�د تم القبض عى املش�تبه به يف 
مطلع االسبوع برفقة صديقته الفلبينية، أنابيل 

ساليبادا، يف شقة بالعاصمة مانيال.
وأوض�ح دي�ال روس�ا أن فريقا مش�رتكا من 
وذخائ�ر  أس�لحة  ضبط�وا  والجي�ش  الرشط�ة 
ومكون�ات متنوع�ة لصنع عبوات ناس�فة داخل 

شقة األسود وساليبادا.

قضايا فساد جديدة تطيح بمقربني من نتانياهو
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة 
رقم االضبارة  :479/ت/2017

التاريخ 2018/2/13
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املن�اذرة العق�ار 
 5 العق�ار  يف  املدي�ن  س�هام  تسلس�ل 
مقاطع�ة 49 الحرية  الواق�ع يف الحرية 
العائ�د للمدي�ن احم�د رحي�م جهل�ول 
املحجوز لقاء طلب الدائن زهري حس�ن 
هاش�م البالغ )6281000(  دينار ستة 
مالين ومائت�ان وواح�د وثمانون الف 
دين�ار فع�ى الراغب بال�راء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدا 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرة م�ن املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عى املشرتي
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
املواصفات :

1  � موقع�ه ورقم�ة : س�هام املدين يف 
العقار املرقم 5 مقاطعة 49 الحرية
2  � جنسه ونوعه : بستان زراعي

3  � ح�دوده واوصاف�ه : بلدية املناذرة 
بستان مزروع باشجار النخيل والعنب 

4 � مشتمالته : ارض زراعية
اول�ك  و115  4دون�م   : مس�احته   �  5

و75سم2
6  � درجة العمران : 

رحي�م  احم�د  املدي�ن   : الش�اغل   �   7
جهلول 

 )8925000(  : املق�درة  القيم�ة   �   8
ثماني�ة مالي�ن وتس�عمائة وخمس�ة 

وعرون الف دينار ال غريها
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 599/ب2018/1
التاريخ : 2018/2/19

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه  )ف�ارس ابراهي�م 

نعمه(  
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته 
املرقم�ة اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب 
فيها الحك�م بتأديتك ل�ه واملدعى عليه 
الثان�ي حامد رحيم حس�وني بالتكافل 
 1230  ( مق�داره  مبلغ�ا  والتضام�ن 
دوالر امريك�ي ع�ن قرض م�ؤرخ يوم 
2017/1/27( ونظ�را ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار  الكوف�ة   ب�داءة  يف محكم�ة 
مختار الس�هيلية الجنوبية عبد الكريم 
مهدي الجب�وري لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد 
املرافعة 2018/2/25  التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض

عيل حميد الحيدري
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 

العدد : 34/ش/2018
التاريخ : 2018/2/19

اعالن
اىل املدعى عليه /  لؤي رؤوف فليح

اقامة املدعي�ة نور صباح عباس بحقك 
الدعوى املرقم�ة 34/ش/2018 والتي 
تطل�ب فيه�ا التفري�ق لع�دم االنف�اق 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ املبلغ القضائي س�الم 
عب�اس ومخت�ار املنطق�ة ل�ذا ق�ررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن 
محليت�ن يوميتن واس�عتي االنتش�ار 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
2018/2/28 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا واعالنا وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة 

العدد : 576/ش/2017
التاريخ : 2018/1/28

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )ع�يل رض�ا ش�اكر( 

مجهول محل االقامة 
اعالن

اص�درت املحكمة قراره�ا املرقم 576/
والق�ايض   2017/8/30 يف  ش/2017 
بالزامك بتأديتك نفقة ماضية للمدعية 
)فاطم�ة رزاق دم�دوم ( مبلغ مقداره 
س�تون ال�ف دينار ش�هريا للف�رتة من 
 2016/7/10 ولغاي�ة   2015/7/10
ونفق�ة مس�تمرة له�ا مبل�غ مق�داره 
س�بعون الف دينار ش�هريا اعتبارا من 
تاريخ اقامة الدع�وى يف 2016/7/17 
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بواسطة صحيفتن محليتن رسميتن 
ويف حال�ة ع�دم حضورك خ�الل عرة 
اي�ام م�ن تاري�خ تبلغك يس�قط حقك 
باالع�رتاض ع�ى الحك�م الغياب�ي وان 
قرار الحكم يكتس�ب بع�د ثالثون يوما 

من تاريخ تبلغك
القايض

كفاح بطاح الظاملي

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد : 98/ب/2018

التاريخ : 2018/2/15
اىل املدعى عليه )فالح مهدي جبار(

تبليغ
اقام املدعي )حس�ن عبد الزهرة محمد( 
98/ب/2018  املرقم�ة  الدع�وى  
واملتضمن�ة طلب�ه الزام�ك حكم�ا بدفع 
ب�دالت االيجار للفرتة املطال�ب بها عليه 
بصحيفت�ن  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
رس�ميتن محليت�ن يوميتن واس�عتي 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة املص�ادف 2018/2/22 
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف حال عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

كفاح بطاح الظاملي
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة 

العدد : 575/ش/2017
التاريخ : 2018/1/28

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )ع�يل رض�ا ش�اكر( 

مجهول محل االقامة 
اعالن

اص�درت املحكمة قراره�ا املرقم 575/
والق�ايض   2017/9/27 يف  ش/2017 
بالزام�ك بتأديتك االثاث الزوجية املدعية 
)فاطمة رزاق دمدوم ( وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك  بواسطة صحيفتن 
ع�دم  حال�ة  ويف  رس�ميتن  محليت�ن 
حض�ورك خالل ع�رة ايام م�ن تاريخ 
تبلغ�ك يس�قط حق�ك باالع�رتاض عى 
الحكم الغيابي وان قرار الحكم يكتس�ب 

بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك
القايض

كفاح بطاح الظاملي
��������������������������������

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية 
العدد / 277/س/2012

التاريخ 2018/2/19
اىل االش�خاص الثالث�ة  / نض�ال كاطع 
عب�د وحي�در وك�رار وش�يماء وع�ذراء 
واالء وياس�من ودع�اء اوالد طالب عبد 

الساده 
تبليغ 

لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة 
من قبل املس�تأنف )مدي�ر بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه( عى الق�رار الصادر 
م�ن محكمة بداءة النج�ف املرقم 756/

اقامتكم  ب2013/3 وملجهولي�ة مح�ل 
وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي ثام�ر 
واش�عار   2018/3/4 امل�ؤرخ   م�وىس 
مخت�ار الحرية لذا تق�رر تبليغكم اعالنا  
بصحيفتن محليتن يوميتن بالحضور 
امام  هذه املحكم�ة صباح يوم املرافعة 
املصادف 2018/3/6 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكم حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري
بصفته�ا  االس�تئنافية  الهيئ�ة  رئي�س 

االصلية
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة اصدار جواز سفر/2018
التاريخ : 2018/2/19

اعالن
اىل املدعى عليه / قاس�م محمد عيل عبد 

الحبار
بناءا عى الطل�ب املقدم من قبل املدعوة 
) فوزي�ه علي�وي طرف�ه(  ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة واملتضمن�ة طل�ب حج�ة اذن 
باستصدار جواز سفر الوالدك القارصين 
كل م�ن )زه�رة البتول ومحم�د مهدي( 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي 
االم�ري الجنوب�ي / الحيدري�ة ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن يوميت�ن 
محليتن رسميتن فعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بع�د تبلغك بثالث�ة ايام  
وعن�د عدم حضورك س�وف يتم الس�ري  

باجراءات  الحجة وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
��������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى

 االتحادية
محكمة جنح الرميثة   

العدد : 94/ج/2018
التاريخ : 2018/2/18

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / س�مري عبد س�بع 

خميس
تبليغ

بالنظ�ر لتع�ذر تبليغك بواس�طة مركز 
رشطة الرميث�ة وملجهولية محل اقامتك 
علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
الن�ر يف صحيفتن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة املص�ادف 2018/3/25 
الساعة التاسعة صباحا لكونك متهم يف 
الدعوى املرقمة 94/ج/2018   املشتكي 
فيه�ا )الحق الع�ام( وفق اح�كام املادة 
28/سادسا/2 من قانون املخدرات رقم 
50 لس�نة 2017 يف حال�ة عدم حضورك 
س�وف تج�ري املحاكم�ة بحق�ك غيابا 

وعلنا وفق االصول القانونية
القايض

فراس احمد حسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى

االتحادية
محكمة جنح الرميثة   

العدد : 11/ج/2018
التاريخ : 2018/2/13

اعالن
اىل املتهم الهارب / مالك ارتاب واعي

تبليغ
بالنظ�ر لتع�ذر تبليغك بواس�طة مركز 
رشطة الرميث�ة وملجهولية محل اقامتك 
علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
الن�ر يف صحيفتن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة املص�ادف 2018/3/25 
الساعة التاسعة صباحا لكونك متهم يف 
الدعوى املرقمة 11/ج/2018   املشتكي 
فيه�ا )الحق الع�ام( وفق اح�كام املادة 
24/ثالث�ا  من قانون االس�لحة رقم 51 
لسنة 2017 يف حالة عدم حضورك سوف 
تج�ري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول القانونية
القايض

فراس احمد حسن
��������������������������������

تنويه
املس�تقبل  جري�دة  يف  س�هوا  ج�اء 
العراق�ي لعدده�ا 1611 الص�ادر ي�وم 
االح�د املص�ادف االربع�ا ء 2/7 /2018  
  2018/2017/7/2 رق�م  للمزاي�ده 
 2 0 1 8 /2 0 1 7 /1 2 /2 و
 2 0 1 8 /2 0 1 7 /1 5 /2 و
 2017/19/ و  و2018/2017/17/2 
  2018/2017/  21/2 و   2018/
 12 تسلس�ل  و2018/2017/25/2 
رق�م العق�ار1494/1 خط�أ والصحيح 

1493/1
��������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد/ 1528
التاريخ: 2018/2/20

نر اعالن
قدم املس�تدعي)زاحم إسماعيل صالح( 
طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار 
حج�ر وقيموم�ة البن�ه املفق�ود )مازن 
زاح�م اس�ماعيل( وال�ذي فق�د بتاريخ 
2014/8/28 علي�ه واس�تنادا لقان�ون 
رعاية القارصي�ن قررت املحكمة نره 
بصحيفتن محليت�ن لغرض التثبت من 

حياة املفقود .... مع التقدير
القايض 

أنور جاسم حسن
��������������������������������

اعالن 
من / قسم امن افراد بغداد 

اقت�ى   – الهارب�ن  املتهم�ن   / إىل 
حضوركم يف القسم اعاله خالل 30 يوم 
م�ن تاريخ النر اذا كن�ت داخل العراق 
او خارجه لالجابة عن الجريمة املس�ندة 
الي�ك وفق امل�ادة 5 من قان�ون عقوبات 
الداخ�يل رق�م 14 لس�نة  ق�وى االم�ن 
2008 وبعكسه س�وف تتخذ االجراءات 
القانونية ضدك اس�تنادا إىل احكام املادة 

65 من ق . أ . د .
ش . م / نجم عبد السادة ادعم هارف.

حس�ن  ع�ودة  مرت�ى   / -مف�وض 
مهاوي.

-ر . ع / محمد اسماعيل مهدي صالح.
- ن . ع / محمد عبد الحسن زغري رسن 

السعدي
��������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد 177 / 2017 

م / نر فقدان 

قدمت املدعوة ) عليه محمد احمد ( طلب 
نصبه�ا قيمة عى ولدها املفقود ) يحيى 
جمعه جاسم ( الذي فقد بتاريخ 18 / 9 
/ 2014 يف قضاء الدجيل ولم يتم العثور 
عليه تقرر نره يف صحيفتن محليتن 
رس�مكيتن وم�ن لدي�ه معلوم�ات عن 
املفقود يت�م الحضور يف ه�ذه املحكمة 
خالل عرة ايام م�ن تاريخ االعالن ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف يت�م نصب 

زوجتك قيمة عليك وحسب االصول .
القايض 

كاظم متعب داود 
��������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد 121/ 2017 

م / نر فقدان 

قدم�ت املدع�وة ) م�وزه جه�اد خلف ( 
طلب نصبها قيمة ع�ى ولدها املفقود ) 
احمد محمد احمد ( الذي فقد بتاريخ 18 
/ 9 / 2014 يف قض�اء الدجي�ل ولم يتم 
العث�ور عليه تقرر ن�ره يف صحيفتن 
محليتن رسمكيتن ومن لديه معلومات 
عن املفقود يتم الحضور يف هذه املحكمة 
خالل عرة ايام م�ن تاريخ االعالن ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف يت�م نصب 

زوجتك قيمة عليك وحسب االصول .
القايض 

كاظم متعب داود
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   بغداد / المستقبل العراقي

هيئ�ة  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  كش�فت 
النزاهة، عن ضبط معاملة قرٍض زراعيٍّ 
بمبل�غ ملياري ديناٍر م�روٍف ملرشوٍع 
غري منج�ٍز يف محافظة باب�ل، ُمبيِّنًة أنَّ 
رة  �ت بموج�ب ُمذكَّ عمليَّ�ة الضب�ط تمَّ

قبٍض قضائيٍَّة.
وقالت الدائرة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إنها »حصل�ت عىل معلوماٍت 
تفيد بوجود قرٍض زراعيٍّ بقيمة ملياري 
دين�اٍر مروٍف م�ن امل�رف الزراعيِّ 
- فرع الحلة ملرشوع )إنش�اء  التعاون�يِّ
وتش�غيل محطة تربية موايش(، بداعي 

، وتنمي�ة الثروة  تغي�ري الواق�ع الزراعيِّ
الحيوانيَّة يف املحافظة«.

وأضاف�ت، أن »فري�ق عم�ٍل م�ن مكتب 
تحقيق بابل يف دائرة التحقيقات ومكتب 
املُفتِّ��ش العامِّ لوزارة املاليَّة قام بإجراء 
، ووج�د أنَّ امل�رشوع  الكش�ف املوقع�يِّ
عبارٌة عن قاعاٍت غري ُمكتملٍة )هياكل( 

فقط، رغم مرور أكثر من أربع س�نواٍت 
عىل منح القرض«.

وتابع�ت الدائ�رة، أن »فريق عمل مكتب 
ل من خ�ال التحرِّي  تحقي�ق بابل، توصَّ
صة  واملتابع�ة إىل أنَّ قطعة األرض املُخصَّ
للم�رشوع التي تبلغ مس�احتها )800( 
رَت من دائ�رة زراعة الكفل،  دون�ٍم، وأُجِّ

هي عبارٌة عن أرٍض جرداء«.
وأوضحت، أن »قايض التحقيق املُختصَّ 
اس�تقداٍم  أوام�ر  أص�در  املحافظ�ة  يف 
بح�قِّ كلٍّ من مدير امل�رف الزراعيِّ يف 
الحلة س�ابقاً ومس�ؤول وأعضاء لجنة 
الكش�وفات يف املرف، استناداً ألحكام 

املادَّة )340( من قانون العقوبات.

   بغداد / المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت 
اح�دى رشكات  الفوالذي�ة  للصناع�ات 
وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن عقودها  
املوقعة لتجهي�ز عدد من دوائ�ر الدولة 

بمنتجاتها املختلفة .
وق�ال مدير ع�ام الرشكة ج�ال عباس 
تلقته«املس�تقبل  بي�ان  يف  حس�ن 
العراقي« ان« الرشك�ة ابرمت عقدا مع 
صندوق اع�ادة اعمار املناطق املترضرة 

م�ن االرهاب لتجهي�ز مديري�ة كهرباء 
محافظ�ة ص�اح الدي�ن بأعم�دة نقل 
الطاق�ة الكهربائي�ة املش�بكة لغ�رض 
صيانة الشبكة الكهربائية لعموم اقضية 
املحافظ�ة املذكورة كم�ا وابرمت عقدا 
اخر لتجهيز رشكة الفاو الهندسية ب�) 
1300( م�ر /طول لنصب�ه عىل طريق 

تكريت –  العلم .
وسبق للرشكة وان تعاقدت مع الرشكة 
العامة للسمنت العراقية لتجهيز معمل 
تتمي�ز  بمس�بوكات  الكوف�ه  س�منت 

مس�بوكات  وتش�مل  واملتان�ة  بالدق�ة 
اللف�ر والكوبل�ن وفوهة فري�م االفران 
وثقال�ة خباطة الطن وذل�ك من خال 
مس�بك الصل�ب الخ�اص الذي يس�تمر 
بدع�م وتجهي�ز معام�ل الس�منت بكل 
الفوالذي�ة  الك�رات  م�ن  احتياجاته�ا 
الطاحن�ة مل�ادة الكلنك�ر باالضاف�ة اىل 
والكث�ري  وفوهاته�ا  االف�ران  بطان�ات 
م�ن قط�ع الغي�ار بمواصف�ات عالي�ة 
الدقة واملتانة والصادة وحس�ب الطلب 

وبأسعار مناسبة.

النزاهة تضبط معاملة قرض زراعي بملياري دينار ملرشوع غري منجز يف بابل

الصناعات الفوالذية تعلن عن عقودها املوقعة مع دوائر الدولة لتجهيزها بمنتجاهتا

موارد دياىل: خزين بحرية محرين زاد 
بـ »200« مليون م3 بفعل االمطار

الرافدين يبحث توطني رواتب
بعض موظفي الدوائر الكرتونيًا

    ديالى / المستقبل العراقي

كش�فت مديرية امل�وارد املائي�ة يف دياىل، عن زي�ادة خزين بحرية 
حمرين ب�200مليون مر مكعب، بفعل االمطار الغزيرة.

وق�ال مدير م�وارد دياىل مهن�د املعموري يف حدي�ث اطلعت عليه 
»املس�تقبل العراقي« ، إن “خزين بحرية حمرين، )65 كم ش�مال 
رشق ب عقوب�ة(، زاد ب�� 200ملي�ون م�ر مكعب بفع�ل االمطار 
الغزيرة التي هطلت منذ يوم الجمعة املايض”، موضحا ان “خزين 

البحرية االجمايل ارتفع إىل أكثر من 900 مليون م مكعب “.
وأش�ار اىل ان “الس�يول القادمة عرب الجداول واالنهر من جلوالء 
وخانقن وكارا ما تزال تتدفق بقوة نحو بحرية حمرين والخزين 

املائي يزداد ساعة بعد أخرى”.
وتعد حمرين الخزين املائي االسراتيجي يف محافظة دياىل.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الربية ، عن »رصف مليار دينار دفعة ثانية من اجور 
املراقبن للدورين االمتحانن االول والثاني يف محافظة نينوى«.

وقال بي�ان صحفي للمكتب االعامي لوزي�ر الربية محمد اقبال 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »وزي�ر الربي�ة وج�ه الجهات 
املختص�ة يف ال�وزارة برف مبل�غ مليار دينار كدفع�ة ثانية من 

املستحقات املالية للمراقبن يف الدورين االول والثاني يف نينوى«.
واوضح اقبال«حرصه العايل عىل تطوير ودعم العملية الربوية يف 
نينوى«، مبيناً ان »رصف املبلغ يأتي استش�عارا لصعوبة ظروف 
الكوادر يف نينوى وكونه يمثل حقاً من حقوقهم التي من الواجب 

توفريها لهم«.
وتابع اقبال ان »املبالغ التي رصفت تمثل جزءا من حقوق الكوادر 
الربوي�ة التي س�اهمت طيلة الف�رة املاضية يف انج�اح العملية 

االمتحانية بالرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها«.
وخل�ص اىل التاكيد عىل »بذل كافة الجهود إلعادة الحياة الربوية 
إىل كاف�ة محافظاتنا املح�ررة، والعمل عىل تأم�ن حقوق كوادر 

الوزارة فيها.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وفد من مرف الرافدي�ن وممثيل الرشكة العاملية للبطاقة 
الذكية م�ع لجنة توطن الرواتب يف دائرة صحة بغداد / الرصافة 
الية توطن رواتب املوظفن الكرونيا واصدار بطاقة املاسر كارد 

اليهم« .
وذكر املكتب االعامي للمرف يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان« ممثيل عن مرف الرافدين والرشكة العاملية للبطاقة الذكية 
عقدوا اجتماعا مع لجنة توطن الرواتب يف صحة بغداد الرصافة 
وناقش�وا الخطوات الازم�ة لعملية التوط�ن الكرونيا ومنحهم 
الس�لف والقروض من خالها ».كما عق�دت مديرية زراعة بغداد 
ن�دوة للتعري�ف باهمية بطاقة املاس�ر كارد الدولي�ة ومميزاتها 
وامكانياتها يف تقدي�م خدماتها من خال الراف االيل او اجهزة 
POS وتحوي�ل الحس�ابات املالية وفقا لنظ�ام الكروني يتضمن 
الدق�ة والرسع�ة واالمان يف تس�ديد الرواتب بواس�طة البطاقات 
االلكرونية وكذلك اش�اعة ثقافة التعام�ل املريف باليات حديثة 

ورضورة مغادرة الطرق التقليدية القديمة.

معاجلة بقعة زيت قرب ميناء الفاو

    البصرة / المستقبل العراقي

قام فنيو ش�عبة التل�وث البحري التابع لقس�م التفتيش البحري 
ملوان�ئ الع�راق بمكافح�ة بقع�ة زي�ت يف املنطق�ة الواقعة قرب 

مرشوع ميناء الفاو الكبري.
وذك�ر بي�ان للموان�يء العراقي�ة« ان بقعة الزيت جاءت بس�بب 
انس�كابات من احد انابيب النفط الخام املع�د للتصدير و العائدة 
لرشك�ة نف�ط البرة يف ع�رض البحر وق�د اس�تخدم العاملون 
اجهزتهم ومعداته�م الحديثة يف عمليات مكافحة التلوث البحري 
يف املنطقة التي ذكرنا والتي تقع بالضبط قرب ميناء الفاو الكبري 

عىل الجانب الغربي لكارس االمواج ».
واض�اف« حيث قام فريق مكافحة التلوث البحري التابع للرشكة 
العامة ملوانئ العراق بمكافحة النفط املنسكب و الذي انترش عيل 
جانب الكارس وقد رشت املنطقة بمشتتات النفط وتمت املعالجة 

عىل الفور والسيطرة عليه بشكل كامل«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل 
والبح�ث العلمي، ع�ن افتتاح 
الجامع�ة األمريكي�ة يف بغداد 
العام الدرايس املقبل، كاش�فة 
أن الجامع�ة س�تضم كلي�ات 
العلوم الطبية والعلوم واآلداب 
والعل�وم السياس�ية العاملي�ة 

وإدارة األعمال«.
بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
إن  العراقي«،  تلقته«املستقبل 
»وزير التعلي�م العايل والبحث 
العلم�ي عب�د ال�رزاق العيىس 
الجامع�ة  رئي�س  اس�تقبل 
ماي�كل  بغ�داد  يف  األمريكي�ة 
مس�تجدات  لبحث  مولينكس 
افتتاح مرشوع الجامعة التي 

م�ن املق�رر اس�تقبال الطلبة 
العام الدرايس 2019/2018«.

وأض�اف البي�ان، أن�ه »جرى 
خ�ال اللق�اء ال�ذي ح�رضه 
املدي�ر الع�ام لدائ�رة التعلي�م 
األه�يل يف الوزارة ع�يل رزقي، 
مناقشة اس�تكمال متطلبات 
امل�اكات اإلداري�ة واألجنبي�ة 
الت�ي س�يتم التعاق�د معه�ا، 
املعتمدة،  التدريسية  واملناهج 
خصوص�ا ��ن النظ�ام ال�ذي 
النظ�ام  ه�و  تبني�ه  س�يتم 

األمريكي«.
وبين�ت، أن »الجانب�ن بحث�ا 
آليات قبول الطلبة يف الجامعة 
التي ستتكون من أربع كليات 
هي العل�وم الطبي�ة، والعلوم 
واآلداب، والعل�وم السياس�ية 

العاملي�ة، وإدارة األعمال، التي 
س�يخضع الطلب�ة املتقدمون 
اختب�ار  إىل  فيه�ا  للقب�ول 
لتحدي�د  االنكليزي�ة  اللغ�ة 

مستوياتهم«.
للبيان،  العي�ىس، وفق�اً  وقال 
اتخ�ذت  التعلي�م  »وزارة  إن 
الفتت�اح  عملي�ة  خط�وات 
ع�دد من الجامع�ات األجنبية 
يف الع�راق م�ن أج�ل تطوي�ر 

منظومة التعليم العايل«.
من جانب�ه، لف�ت مولينكس 
إىل »دراس�ة أعدت الستحداث 
الصف�وف  تش�مل  مدرس�ة 
التحضريية إىل الصف السادس 
االع�دادي«، معرب�ا ع�ن أمله 
ب�«نجاح امل�رشوع اذا تم عىل 

وفق الدراسة املعدة.

التعليم تعلن موعد افتتاح اجلامعة األمريكية يف بغداد

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى الن�ارصي ، ع�ن 
املب�ارشة بتوزيع مادة الطح�ن عىل املواطنن بعد 
مطالبة رئاس�ة الوزراء بحص�ة املحافظة واعان 

خلو مخازنها من الحنطة«.
وق�ال الن�ارصي يف بي�ان لديوان املحافظ�ة تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه » ب�ارشت املحافظ�ة 
بتوزي�ع م�ادة الطحن عىل املواطن�ن بعد وصول 
كمي�ات من م�ادة الحنطة املس�توردة اىل مخازن 
دائ�رة تج�ارة الحبوب بن�اًء عىل مطالبة رئاس�ة 
ال�وزراء بحص�ة املحافظ�ة بكت�اب رس�مي ، اثر 
التلك�ؤ يف تس�ليم حصة ش�هر كان�ون الثاني من 

العام الجاري ».

واش�ار اىل ان »املحافظة اوضحت لرئاسة الوزراء 
خلو مخازن املحافظة من مادة الحنطة املستوردة 
واملحلية مع بداية العام الحايل ، مما ادى اىل توزيع 
37% من حصة ش�هر كانون الثان�ي«، الفتاً اىل ان 
»حصة املحافظة الشهرية تبلغ 25 الف طن، وهي 
بحاجة ملزيد من كمي�ات الحنطة لغرض توزيعها 

عىل املطاحن واملبارشة بتوزيعها عىل املواطنن«.
 واض�اف ان »رئاس�ة ال�وزراء اس�تجابت له�ذه 
املطال�ب وعمل�ت ع�ىل رفد مخ�ازن ف�رع تجارة 
الحب�وب بكمي�ات كافية لس�د مف�ردات البطاقة 
التموينية والتي بدأت بالوص�ول تباعاً من املوانئ 
العراقي�ة«، مبين�اً ان »دوائ�ر املحافظ�ة ب�ارشت 
حالي�اً بتوزي�ع مادة الطحن ع�ىل مناطق اطراف 
املحافظ�ة ع�ىل ان تتبعها بقي�ة املناطق ، وضمن 

ذي قار تبارش بتوزيع مادة الطحني
بعد مطالبة رئاسة الوزراء بحصتها

الرتبية تعلن رصف مليار دينار وجبة 
ثانية ملراقبي االمتحانات يف نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتجارة الحب�وب يف وزارة 
التجارة ع�ن »مواصل�ة مواقعها اس�تام مادتي 
الحنط�ة االمريكية والرز الفيتنام�ي الواردة عرب 

ميناء ام قرلحساب البطاقة التموينية«.
محس�ن  نعي�م  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  واض�اف 
املكصويص يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«،  
ان »اسطول النقل التابع لوزارة التجارة واسطول 
الرشكة العامة للنقل الربي س�اهم بحملة مناقلة 
اساس�يات الغذاء لدعم ارصدة املواقع من مادتي 
الحنطة والرز حيث الزالت عملية توافد شاحنات 
الرز والحنطة عىل املواقع كافة مس�تمرة وحسب 

الخطط املعتمدة من قبل قسم التسويق«.
وبن ان »س�ايلو الرمادي اس�تلم )37( ش�احنة 
محمل�ة بالحنط�ة االمريكي�ة اضاف�ة اىل )29( 
ش�احنة محمل�ة بال�رز الفيثنام�ي ) الياس�من 

املعط�ر( كما وصل�ت اىل س�ايلو النارصية )20( 
ش�احنة محملة بالحنط�ة االمريكيه كما وصلت 
)13( ش�احنة وارد من ميناء ام قر اىل س�ايلو 
خ�ان بني س�عد محملة بكمي�ة ) 524 ( طن من 
الرز الفيثنامي باالضافة اىل وصول )8( شاحنات 
محملة بكمي�ة )316( طن من الرز الفيثنامي اىل 

كركوك«.
واش�ار اىل ان »س�ايلو العطيفية يف بغداد استقبل 
كذلك )34( شاحنة محملة بالرز الفيتنامي الوارد 
عرب ميناء ام قر اىل جانب وصول )49( شاحنة 

رز اىل مخازن كرسة وعطش ببغداد«.
م�ن جانب اخر تفق�د مدير عام الرشكة اقس�ام 
القانوني�ة والحاس�بة واالداري و امل�ايل والرقابة 
والتدقي�ق واللق�اء بماكاتها العاملة واالس�تماع 
لهم وحل املشاكل واملعوقات التي تواجهم  , مبينا 
ان الرشكة هي مل�ك للجميع وتقع عىل املوظفن 

مسوولية املحافظة عليها وعىل ارسارها .

مواقع جتارة احلبوب تواصل استالم كميات كبرية من احلنطة والرز

    بغداد/ المستقبل العراقي

العراق�ي، ج�دوال  املرك�زي  البن�ك  ن�رش 
باسعار السبائك الذهبية لاسبوع الحايل، 
فيما رف�ع أس�عارها مقارنة باألس�بوع 

املايض«.
وب�ن الجدول ان مس�كوكة 5 غ�م بلغت 
269 ال�ف دينار بارتفاع بلغ س�بعة االف 
دين�ار عن االس�بوع امل�ايض، يف حن بلغ 
س�عر الس�بيكة عي�ار 15 غ�م 798 الف 

دينار بارتفاع بلغ 24 الف دينار«.
واوضح الجدول ان س�عر س�بيكة 25 غم 
بلغ�ت 1.349 مليون دين�ار وبارتفاع بلغ 
37 الف دينار، فيما بلغت س�عر س�بيكة 
50 غم 2.701 مليون دينار وبارتفاع بلغ 

73 الف دينار.

املركزي ينرش جدوالً باسعار 
السبائك الذهبية لالسبوع 

احلايل ويعلن رفع اسعارها
    بغداد/ المستقبل العراقي

خول مجلس ال�وزراء، وزارة الصحة بتعي�ن خريجي ذوي 
املهن الطبية والصحية عىل ماكها الدائم.

وقالت االمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن »مجلس الوزراء خ�ول وزارة الصحة للتعاقد 

م�ع خريج�ي ذوي املهن الطبي�ة والصحية من املش�مولن 
بقان�ون ت�درج ذوي املهن الطبي�ة والصحية رقم 6 لس�نة 
2000 للعمل يف مؤسس�اتها البالغ عددهم خمسة عرش ألف 
خريجا بالروات�ب واملخصصات املس�اوية ألقرانهم املعينن 
عىل املاك الدائم لحن إقرار قانون املوازنة العامة االتحادية 

لجمهورية العراق للسنة املالية 2018«.

وأضاف�ت »تخصي�ص الدرجات الوظيفي�ة الازمة لتعينهم 
ع�ىل املاك الدائم، وقيام وزارة املالية بتأمن املبالغ املطلوبة 

لتنفيذ ما ورد«.
وأش�ارت اىل ان »ق�رار املجلس يأت�ي لدعم طبقة الش�باب 
بصف�ة عامة، وخريجي ذوي املهن الطبية والصحية بصفة 

خاصة.

جملس الوزراء خيول الصحة بتعيني خرجيي املهن الطبية والصحية عىل مالكها الدائم

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير اإلتصاالت حسن كاظم الراشد 
، م�ع وكي�ل وزير الدف�اع اإليراني س�يد 
حجت الله القرييش والوفد املرافق تمرير 
س�عات االنرنت عرب املنافذ الحدودية من 

قبل الجانب اإليراني وبشكل أصويل«.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة االتص�االت تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، ان » الراش�د بحث 
بحضور املدراء العامن لرشكة اإلتصاالت 
والرشكة العامة لخدمات الشبكة الدولية 
للمعلوم�ات ورشك�ة الس�ام العام�ة يف 
ال�وزارة مع وكي�ل وزير الدف�اع اإليراني 
س�يد حجت الله القري�يش والوفد املرافق 
له ، س�بل تعزيز أف�اق التعاون بن وزارة 
اإلتص�االت العراقي�ة والدف�اع اإليراني�ة 
يف مج�االت ع�دة أهمه�ا أم�ن اإلتصاالت 
واألنرن�ت من خال توقيع مذكرة تفاهم 
الت�ي  املش�اريع  لتنفي�ذ  الجانب�ن  ب�ن 
تخ�دم الطرفن واالس�تفادة من الخربات 

واإلمكانات والقدرات التي تمتلكها وزارة 
الدف�اع اإليراني�ة ، وت�م أيضا« مناقش�ة 
العديد م�ن القضايا املهمة وكذلك التأكيد 
ع�ىل الرب�ط البيني ب�ن الع�راق و إيران 

وأرميني�ا  وتمري�ر س�عات االنرنت عرب 
املنافذ الحدودية من قبل الجانب اإليراني 

وبشكل أصويل« .
وتابع البيان »ان » الراش�د أبدى إستعداد 

وزارت�ه وجاهزيتها باالنفتاح والتنس�يق  
مع الدفاع اإليرانية وبش�كل واس�ع وعىل 
جمي�ع املج�االت ، فيم�ا دع�ا ال�رشكات 
اإليراني�ة لإلس�تثمار يف العراق ويف ش�تى 
اإلتص�االت  وخصوص�ا«  القطاع�ات 

وتكنولوجيا املعلومات« .
من جهته أثنى وكيل وزير الدفاع اإليراني 
محارب�ة  يف  العراقي�ة  الحكوم�ة  ب�دور 
اإلرهاب ، وبارك االنتصارات الكبرية التي 
حققتها القوات األمنية والحشد الشعبي 

عىل عصابات داعش االجرامية .
وأك�د القرييش عىل »مد جس�ور التعاون 
م�ع  وزارة اإلتصاالت وتب�ادل الخربات ،  
كما أعرب عن إعجاب�ه بإنجازات الوزارة 
ورشكاته�ا ،  وب�ن اس�تعدادهم لتقديم 
خدمات وزارة الدفاع يف كل مايخص أمنية 
اإلتص�االت وتقني�ات املعلوم�ات والعمل 
عىل تطوي�ر العاقات الثنائية بن البلدين 
بأعىل املس�تويات  والسري إىل أبعد مدى يف 

ذلك تحقيقاً ملصالح الشعبن الشقيقن.

العراق يناقش مع إيران مترير سعات االنرتنت عرب املنافذ احلدودية
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1- يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االش�خاص الطبيعني لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص ب�� )تحميل وتفريغ الحبوب يف صالح الدين / الطوز(. 

2- تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات )اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص صالح الدين / الطوز(.

3- بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الش�يخ عمر – الطابق االول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املس�ردة البالغة )750000( س�بعمائة وخمس�ون الف دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من 

املعلومات عىل العنوان املبني اعاله .
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
- هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات 
5- تس�لم العط�اءات اىل العنوان : )الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغ�داد – باب املعظم – مدخل 
الشيخ عمر – الطابق الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2018/3/7 وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان )الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب / بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الرشكة العامة لتجارة الحبوب – قاعة مكتب السيد املدير 
العام ( يف الزمان والتاريخ )الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املوافق 2018/3/7 يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية 
املطلوب�ة من مقدمي العطاءات وم�دة نفاذيتها )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبل�غ )100000000( مائة مليون 

دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق / البنك املركزي العراقي ، علما ن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
جدول الفعاليات )صالح الدين / الطوز(

مالحظات /
 1- تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة .

 2- س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ  غلق 
املناقصة واملصادف يوم 2018/2/28 .

 3- تك�ون مدة نفاذية خطاب الضمان س�ارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذي�ة العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال 
تقل عن )28( يوم .       

 4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2018/3/7  قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام .

تدعو رشكة ما بني النهرين العامة للبذور احدى تشكيالت وزارة الزراعة الراغبني بالتعاقد بعقود مشاركة وفق 
قانون الرشكات  رقم 22 لسنة 1997 املادة )15( الفقرة )2( منه الستغالل ارايض البالغة مساحتها )29365( 
دونم وموجودات مرشوع العزيزية يف زراعة محصول الحنطة )بذور،حبوب( ومحصول الذرة الصفراء العلفية 

ومحصول الشعري العلفي 
فعىل الراغبني بالتعاقد مراجعة مقر الرشكة الكائن يف بغداد � الكرادة  � س�احة الواثق مقابل مستش�فى دار 
النج�اة االه�ي وتقديم )تامينات اولية بقيمة 1% من قيمة العطاء  ، هوية االحوال املدنية ، بطاقة الس�كن ، او 
البطاق�ة الوطنية املوح�دة( للحصول عىل املعلومات والرشوط الخاصة بالتعاق�د لقاء مبلغ قدره ) 250000( 
مائتان وخمس�ون الف دينار لتقديم العرض بموجب التفاصيل والرشوط  وان اخر موعد لتقديم العروض هو 
نهاية الدوام الرس�مي ليوم االربع�اء املصادف 2018/4/4 ويتحمل من يتعاقد م�ع الرشكة اجور االعالن واي 

رسوم اخرى وفق التعليمات مع العرض ان الية التعاقد وفق االتي :
1 � تح�ال كاف�ة العط�اءات اىل دائرة االس�تثمارات الزراعية / لجنة دراس�ة الجدوى لغ�رض اختيار العروض 
املناس�بة م�ن الناحية الفنية ومدى مطابقتها ملتطلبات  دراس�ة  الجدوى  املقدم�ة من اصحاب العروض وبما 

يالئم متطلبات الرشكة 
2  � تدرس  العروض االنس�ب املحالة من دائرة االس�تثمارات الزراعية /  لجنة دراس�ة الجدوى يف الرشكة ويتم 
التف�اوض معه�م لغرض تحديد االولوية االداري�ة واملالية وفق الضوابط التي تحدده�ا الرشكة وتعد لجنة لهذا 

الغرض
3 � تعرض العطاءات املرشحة والكشوفات املالية والفنية عىل القسم الهنديس يف الرشكة لغرض دراسة الكلف 
وبالتنس�يق مع لجنة اعتدال االس�عار وبعد  اعتدالها تحال اىل لجنة التسعرية يف الوزارة وبعد مصادقتها تكون 

ملزمة لكال الطرفني 
4  � توجيه دعوة مبارشة للعطاءات املس�تجيبة والتي تم قبول عطاءاتها الفنية لتقديم عطاءاتهم التجارية يف 
ض�وء الرشوط املرفقة للدعوة  املتضمنة دراس�ة توزيع االرباح واس�تعادة رأس املال لغرض عرضها عىل لجنة 

التحليل يف الوزارة لغرض تحليلها واختيار االنسب منها وثم تحال اىل لجنة املراجعة واملصادقة يف الوازرة 
5 � يخضع العقد لتعليمات  تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والقوانني واالنظمة النافذة 

meso_nahrin@moagr.org : الربيد االلكروني
الهاتف : 7177546  �717793

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد 24 / ب / 2011 

اعالن
املدعون / جوزيف وس�مري وباس�م وموفق وسعاد 
ونه�اد ونج�اة وفائ�زة / ابن�اء رف�ويل حنا الش�يخ 
واس�عد وناظم وعادل وشوقي ونادرة وسمرية ابناء 
ميخائيل حنا الشيخ وشكري وجبوري حنا الشيخ.

املدع�ى عليه�م / صب�اح واك�رم وجانيت وس�هام 
وابتس�ام ونضال ونرسين وديزي ابناء جبوري حنا 

الشيخ .
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 91 / 
18 / الك�زارة ومس�احته 430 م2 و 20س�م عبارة 
عن دارين تقع يف منطقة العش�ار يف شارع عبد الله 
ب�ن عي مش�غول من قب�ل الغري ال�دار االوىل مولفة 
م�ن صالة داخلية مس�قفة بالجينك�و وثالث غرف 
من�ام ومطب�خ وحم�ام ومرف�ق صحي م�ع غرفة 
اس�تقبال والدار الثانية مغلقة وقت اجراء الكش�ف 
البناء م�ن الطابوق القديم واالرضية مبلط بالكايش 
ومس�قف بالكونكري�ت وان واجهة العق�ار يحوي 
عىل ث�الث مح�الت تجاري�ة ومكتبة فمن ل�ه رغبة 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة م�ع دفع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % من القيمة املق�درة البالغة 
مليار ومائتان وتس�عون ملي�ون ومائتان واربعون 
ال�ف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 
من ظه�ر اليوم الثالث�ون لليوم الت�ايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشري اجور املناداة .
القايض 

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد 25 / ب / 2011 
اعالن

املدعون / جوزيف وس�مري وباس�م وموفق وسعاد 
ونه�اد ونج�اة وفائ�زة / ابن�اء رف�ويل حنا الش�يخ 
واس�عد وناظم وعادل وشوقي ونادرة وسمرية ابناء 
ميخائيل حنا الشيخ وش�كري وجبوري حنا الشيخ 

.
املدع�ى عليه�م / صب�اح واك�رم وجانيت وس�هام 
وابتس�ام ونضال ونرسين وديزي ابناء جبوري حنا 

الشيخ .
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 91 / 17 / 
الكزارة ومساحته 268 م2 و 80سم عبارة عن بناية 
قيد االنشاء تقع يف منطقة العشار مقابل مقام عي 
الطابق االريض مسقف بالكونكريت املسلح واعمدة 
والطاب�ق العلوي مهياه تح�وي الواجهة عىل محال 
مستاجرة للغري عددها محلني وبسطية وان الهيكل 
غري متكام�ل البناء فمن له رغب�ة بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة مع دفع التامين�ات القانونية البالغة 
10 % م�ن القيمة املقدرة البالغة ثمانمائة وس�تون 
مليون ومائة وس�تون الف دينار وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون لليوم 

التايل لنرش االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة .
القايض

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) حس�ني 
عل�وان عبيد( يطلب تبديل لقبه من ) العجيي ( اىل ) 
املالك�ي ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������������������
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) نبيه 
ج�ودة حمزة ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) الغريري ( 
اىل ) الش�ماطي ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 

( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة  2017/1098
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة

اىل املدين / احمد حربي جاس�م / عنوانه – مجهول 
محل االقامة

نخربك�م بأنه تقرر بحجز االموال املنقولة للس�يارة 
املرقمة  17003ب واس�ط  حمل نوع كوناو بيك اب 
حمراء اللون لقاء طلب الدائن حس�ني خليفة يوهر 
البالغ احدى عرش مليون واربعمائة وخمس�ون الف 
دينار س�يجب عليكم اداء املبلغ املذكور اعاله خالل 
م�دة عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ تبليغكم لهذا 
االخبار واال فأن االموال محجوزة بموجب هذا القرار 
س�تباع وفق�ا للقانون وذلك اس�تنادا للمادة 87 من 

قانون التنفيذ 
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 289 / ت / 2018 

إىل / املنفذ عليه / فرحان عي محمد 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن انك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفي�ذ بل�د خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا 
من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

حميد جليل حبر

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الخالدية 
رقم االضبارة 41 / 2018 

اىل / املنفذ عليه / انور حميد خلف 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ ملركز رشط�ة الحرية امل�ؤرخ يف 13 / 2 / 
2018 وتايي�د املختار وتاييد املجل�س املحي لقضاء 
الرمادي ملا ورد فيه انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الخالدي�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

مراد محمد حماد 
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة الخالدية بالع�دد 576 / ب / 
2017 يف 28 / 12 / 2017 واملتضم�ن الحكم بالزام 
املنف�ذ عليه ) املدعى عليه ( انور حميد خلف باعادة 
املركب�ة افيكو ل�وري ق�الب مودي�ل 1991 املرقمة 
60723 فح�ص مؤق�ت دي�اىل اىل طال�ب التنفي�ذ ) 

املدعي ( خميس حسن خلف .
�������������������������������������������

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 92 /ب/2014
التاريخ: 2018/2/1

إعالن 
بالنظ�ر لعدم وجود راغب بالض�م عىل العقار املرقم 
115 مقاطعة 20 شيخ إبراهيم، عليه تبيع محكمة 
بداءة أبي الخصيب العقار املرقم أعاله وذلك يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس عرش 
م�ن الي�وم الت�ايل لنرش ه�ذا اإلعالن. فمن ل�ه رغبة 
بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة وبصك مصدق إن ل�م يكن رشيكا وان أجور 

املنادي عىل املشري كما مبينة أوصافه أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:     
العقار املرقم أعاله عبارة عن بس�تان تسقى سيحا 
بمياه املد مساحته 6 دونم و14 أولك و50 م2 نوعه 
ملك رصف. وانه يقع عىل ش�ارع فرعي مبلط. وانه 
مغ�روس بع�دد من أش�جار النخي�ل ومش�يد عليه 
ع�دد من الدور الس�كنية مش�غولة من قب�ل الغري. 
ق�درة قيمة الدونم الواحد م�ن االرض مبلغ ثمانون 
مليون دينار وان مبلغ الضم 70% من القيمة املقدرة 

526400000 مليون دينار ال غريها.
�������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي ) س�ليم 
ديب�س دوران ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجيي ( 
اىل ) الش�ماطي ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 

( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

محكمة بداءة البرصة 
العدد:239/ب/2018 
التاريخ: 2018/2/15

اعالن 
اىل املدعى عليه / حمدان سيد حسني

اق�ام مدير بلدية البرصة إضافة لوظيفته الدعوى البدائية 
املرقم�ة 239/ب/2018 ضدك وال�ذي يطلبون فيها قيمة 
االعمال الغري منجزة البالغة )126984000( مليون دينار 
ولتع�ذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ 
هذه املحكم�ة واملجلس البلدي ملنطقة املفتية والس�ايلو. 
عليه تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة املوافق 
2018/2/28 وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنكم قانوناً وبعكس�ه سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوين

رقم املناقصة /2018/2
رقم التبويب /351

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

اعالن للمرة االوىل

املهندس
هيثم مجيل اسامعيل

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

اعالن

lawdep@grainb.iq :القسم القانوني  
Import@grainb.iq :قسم االستيراد
market@grainb.iq :قسم التسويق 

 computer@grainb.iq :قسم الحاسبة 

الكلفة التخمينية الفقرة المبلغ كتابةت المبلغ رقماً
ثالثة االف وخمسمائة دينار  3500 تفريغ الحبوب المكيس 1

ثالثة االف دينار 3000 تحميل الحبوب المكيس   2
الف وخمسمائة دينار 1500 تحميل الحبوب الفل   3

ثالثة االف دينار 3000 تفريغ الحبوب الفل   4
مليوني دينار 2000000 التنظيف  5
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وزارة النفط 

الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة
اعادة اعالن مناقصة عامة

استريادية 
اىل : السادة املناقصني املحرتمني 

م / مناقصة رقم 1/م/م .هـ .ث  /2018
)Desalter ( جتهيز منظومة اآلالت الدقيقة ملعدة ازالة االمالح

 اعادة اعالن للمرة االوىل / موازنة تشغيلية

وزارة  الداخلية
الدائرة القانونية 

محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
االوىل 

املنطقة الخامسة
العدد : 2012/1566

التاريخ 2017/12/7
مقتبس حكم غيابي

تش�كلت محكمة ق�وى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 

يف يوم 2017/12/7
برئاسة اللواء الحقوقي عمران 
جسام محمد وعضوية كل من 
العميد الحقوقي  جرب عتيوي 
معله والعقيد الحقوقي عادل 
مطرش جلود واصدرت حكمها 
االت�ي بع�د التدقي�ق واملداولة 

باسم الشعب عىل املتهم :
1 � اس�م املحكم�ة :  محكمة 
االوىل  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى 

املنطقة الخامسة
2  � اس�م املش�تكي : الح�ق 

العام
3  � اس�م امل�دان : الرشط�ي 
املط�رود مؤي�د احم�د مردان 

جابر
  : املرقم�ة  القضي�ة   �  4

2012/1566
 : الحك�م  تاري�خ   �  5

2017/12/7
6  � امل�ادة القانوني�ة : امل�ادة 
/5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008
7  � خالص�ة الحكم : الحبس 
الش�ديد ملدة )خمس سنوات( 
وفق احكام املادة 5 / من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
وبداللة  املواد 61/اوال و 69/

اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 لغيابه ع�ن مقر عمله 
من تاري�خ 2011/1/1 لغاية 
ط�رده م�ن الخدم�ة بتاريخ 
بموج�ب    2017/7/27
امل�وارد  ادارة  مديري�ة  ام�ر 
البرشي�ة /التقاعد 65668 يف 

2017/7/27
8  � ط�رده م�ن  الخدم�ة يف 
الداخيل اس�تنادا  قوى االم�ن 
امل�ادة 38/ثانيا من  الح�كام 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 
املع�دل بع�د اكتس�اب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة املادة 
ا د رق�م 17  89/اوال م�ن ق 

لسنة 2008
املوظف�ن  اعط�اء   �   9
العمومي�ن صالحي�ة القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه عم�ال باحكام 
امل�ادة 69/ثانيا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
10 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة 
وغ�ر املنقولة عم�ال باحكام 
املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
11  � تحدي�د اتع�اب محاماة 
للمحامي املنتدب ) حسن عبد 
االمر( مبلغ مقداره )خمسة 
وعرشون ال�ف دينار( ترصف 
ل�ه م�ن خزين�ة الدول�ة عند 
اكتس�اب قرار الحكم الدرجة 

القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق 
االراء اس�تنادا الح�كام املادة 
د  ا  ق  م�ن  60/سادس�ا 
رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال 
بتاريخ  والتميي�ز  لالع�راض 

2017/12/7
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

�����������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  
بعقوبة

العدد : بال  
التاريخ / 2018/2/20

اعالن مفقود
اىل املفق�ود // حس�ن نارص 

حسن 
بتاري�خ 2018/2/20 قدمت 
زوجتك املدعوه بيداء يوس�ف 
حم�اده تطل�ب في�ه نصبها 
قيم�ة علي�ك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 2014/7/1 ولم تعد 
لح�د االن ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة 
ع�دم حضورك خالل خمس�ة 
عرش يوم من اليوم الثاني من 
تاري�خ الن�رش س�وف تنصب 
زوجت�ك  قيم�ة علي�ك الدارة 

شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء  االعىل
رئاسة  استئناف دياىل االتحادية

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
املقدادية

العدد : 1/ش/2018
التاريخ: 2018/2/20

اىل / املدع�ى علي�ه )ش�يماء صال�ح 
محمد(  

اعالن
اص�درت  محكمة االحوال الش�خصية 
يف املقدادي�ة بحقك ق�رار الحكم املرقم 
 2018/2/18 يف  1/ش/2018 
والق�ايض بصح�ة الط�الق الواقع من 
قب�ل زوج�ك املدع�ي ) عام�ر ابراهيم 
كري�م ( بحقك بتاريخ 2011/10/15 
واعتب�اره طالق�ا رجعيا واقع�ا للمرة 
االوىل انقل�ب اىل ط�الق بائ�ن بينون�ه 
صغ�رى النتهاء م�دة الع�دة الرشعية 
بحيث ال يحق للمدعي الرجوع باملدعى 
عليها اال بعقد ومهر جديدين ولم تنبه 
املدعى عليها بااللتزام بالعدة الرشعية 
النتهائها وال يحق لها الزواج من زوج 
اخ�ر اال بع�د اكتس�اب الحك�م درجة 
البت�ات وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وكت�اب مركز رشطة 
من الدين املرقم 1233 يف 2018/2/19 
ومخت�ار محل�ه ح�ي اش�ور قض�اء 
املقدادي�ة وعليه  قرر تبليغكم بالحكم 
الغيابي بصحيفتن يوميتن محليتن 
ويف حال�ه عدم االعراض واتباع  طرق 
الطعن القانوني سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية حسب القانون
القايض

عدي فاضل احمد
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املقدادية

العدد : 89/ب/2018
التاريخ 2018/2/19

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه /ماج�د غضب�ان 

كاظم
قدم�ت املدعية ناه�دة  غضبان كاظم 
بواسطة وكيلها املحامي حسن حاتم 
التميمي الدعوى املرقمة 89/ب/2018 
والتي تطلب فيها ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 116/21 مقاطع�ة 27 الركاع 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة ش�هربان املرق�م 60 يف 
2018/2/12 واش�عار مخت�ار محلة 
الث�ورة / 1 تقرر تبليغ�ك بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 
املوافق يف 2018/2/28 ويف حالة عدم 
حض�ورك او حض�ور من ين�وب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا  

وفق القانون
القايض

خضر عباس التميمي
�������������������������������

وزارة  الداخلي�ة
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

العدد : 1142
التاريخ 2017/12/7
مقتبس حكم غيابي 

1 � اسم املحكمة :  محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2  � اس�م املتهم الغائ�ب : ر.ع عباس 
محمد مهدي صالح

3  � رقم الدعوى : 2017/1145
 / الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ   �  4

2016/9/12
5 � تاريخ الحكم : 2017/12/7

6  � املادة القانونية :  5 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008

7  � خالص�ة الحكم : حكمت محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطق�ة 
الخامس�ة ع�ىل املته�م الغائ�ب )ر.ع 
عباس محمد مهدي صالح(   بالحبس 
الش�ديد مل�دة )خم�س س�نوات( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 / م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل وبداللة  املواد 61/

اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2016/9/12 ولحد االن 
 8  � ط�رده من  الخدمة يف قوى االمن 
الداخيل استنادا الحكام املادة 38/ثانيا 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 

لسنة 2008
العمومي�ن  املوظف�ن  اعط�اء   �   9
صالحي�ة القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه عمال 
باحكام امل�ادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
وغ�ر  املنقول�ة  اموال�ه  حج�ز   �  10
املنقولة عمال باحكام املادة 69/رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11  � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي 
املنت�دب ) جب�ار عاتي ج�رب( البالغة 
)25,000(   خمس�ة وع�رشون ال�ف 
دينار  ترصف له من خزينة الدولة عند 
اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية

12 � ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 60/سادس�ا 
م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال 
لالع�راض والتمييز اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )71/اوال وثاني�ا( م�ن نف�س 

القانون وافهم بتاريخ 2017/12/7
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : 1370/ش2017/3

التاريخ: 2018/2/19
اىل / املدعى عليه/ اركان صفاء الدين فاضل

اعالن
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها ذو العدد 1370/

ش2017/3 يف 2017/11/8  الق�ايض  بالحكم 
بالتفريق القضائ�ي بينك وبن املدعية نوال عيل 
عب�ود للهج�ر وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
اش�عار  املختار س�لمان ابراهيم جاسم مختار 
منطقة بعقوبة دور  معسكر سعد تقرر تبليغك 
ن�رشا بالصحف الرس�مية ولك ح�ق  االعراض 

والتمييز ضمن املدة القانونية
القايض

شيماء عباس عيل
 ���������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ىل كتاب مديرية بلدية الرميثة / االمالك 
املرقم 884 يف 2018/1/31 والوارد الينا بتاريخ 
)فضل�ة  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل   2018/2/4
الطريق( تسلسل 1028 محلة الغربي الواقعة يف 
الرميثة باسم )مديرية بلدية الرميثة( باعتبارها 
حائ�زة له بصفة املالك للمدة القانونية  ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام القانون 43 لس�نة 1971 املع�دل قررنا 
اعالن هذا الطلب فع�ىل من يدعي بوجود عالقة  
او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار تقديم ما لديه 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
رئيس الدائرة 

سالم نعيم عبد الله

جمهورية  العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 1524

التاريخ: 2018/2/20
���������������������������������������

نرش اعالن
قدم املستدعي)غنام عبد الرزاق حميد( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
البنه املفق�ود )محمد غنام عبد ال�رزاق( والذي 
واس�تنادا  علي�ه   2014/8/28 بتاري�خ  فق�د 
لقانون رعاي�ة القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ن محليت�ن لغرض التثب�ت من حياة 

املفقود .... مع التقدير
القايض 

أنور جاسم حسن
���������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من وزارة النفط / 
رشكة تعبئة الغاز ) ش . ع ( هوية الدائرة بأسم 
/ حس�ون عبد الكريم حسون  فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار
���������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) رس�اله عبي�س عبد الرضا ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 26233 / 3 حي 
امليالد خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك
 اسم طالب االجازه 

عبد الزهرة جواد محمود

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة املوارد 
املائية يف ابو غريب باس�م ) عيل حسن شفيق ( 

فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
 

اعالن
اىل السادة املدرجة اسمائهم ادناه:

يرجى حضومركم اىل بلدية الكوفة / قسم تنظيم 
امل�دن لغ�رض اس�تحصال املوافقة ع�ىل اصدار 
اجازة اضافة بناء للعقار املرقم 2563/19 علوة 

الفحل 
1-  محمد ذياب كاظم 
2- نجيحة ذياب كاظم 
3- منتهى ذياب كاظم 

يف فرة اقصاه�ا ثالثون يوما م�ن تاريخ النرش 
مس�تصحبن معهم املستمسكات القانونية مع 

التقدير
���������������������������������������

فقدان 
فقدت مني هوية املوظف الوزارية الصادرة من 
وزارة النف�ط رشكة تعبئة الغاز  باس�م ) جبار 
حمادي عبد الزهرة ( فمن يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار
���������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن غرفة التجارة  
باس�م ) مرتىض توفيق جبار ( فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
���������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من املعهد 
التقني البرصة قس�م الكرون  باس�م ) حس�ن 
كاظ�م حس�ن ( فمن يعث�ر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة

العدد : بال  
التاريخ / 2018/2/19

اعالن مفقود
اىل املفقود // محمد مزهر عيل صالح 

الكروي
بتاري�خ 2014/9/10 قدم�ت والدتك 
املدع�وه )ترف�ه خليل محم�د(  تطلب 
فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت 
بتاريخ 2014/9/10 ولم  تعد لحد االن 
لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ النرش 
س�وف تنص�ب )ترف�ه خلي�ل محمد(  

قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )صالح 
مهدي عبود  ( الذي يطلب فيه تبديل ) 
اللقب( من )العطبي ( اىل )املوس�وي( 
من لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة

ي�ر وزارة النف�ط / الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيل�ة بدعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاته�م لتجهي�ز )منظوم�ة اآلالت الدقيقة  ملعدة ازال�ة االمالح  )Desalter( ع�دد / )2( وبكلف�ة تخمينية مقدارها ) 
860,000,000( ثمانمائة وس�تون مليون دينار عراقي فقط وبموجب الوثائق القياسية )وثيقة التجهيز( مع مالحظة ما 

ياتي :
1 � عىل مقدم العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� السيد مدير القسم التجاري موبايل 

  )07805232837 (
)جميع ايام االس�بوع باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر( او مراجعة 

مقر الرشكة
2 � متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة  محددة بالقسم الثاني من الوثيقة

3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمن برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250,000 مئتان وخمسون الف دينار عراقي فقط( غر قابلة للرد

4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط / الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة ، مجمع مصفى الدورة 
)لغاية يوم الغلق االحد املوافق 2018/3/18( 

العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليه�م الراغبن بالحضور يف 
العنوان االتي )استعالمات /الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة( يف الساعة  الثانية عرش ظهرا من يوم الغلق  االحد 

املوافق )2018/3/18( علما بان اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم الخميس املوافق 2018/3/1
5  � تدعو الرشكة كافة املش�اركن باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لالجابة عىل االستفس�ارات يف 

الساعة )10( صباحا من يوم االحد املوافق 2018/3/11
6  �يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن

7 � مما سبق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحددة يف اعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها 
8  � بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم  العطاء تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ال تتعارض مع الترشيعات 

القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق 
9 � الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

المدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة

الربيد  االلكروني للرشكة :
E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq

املوقع االلكروني للرشكة :
www.heesco.oil.gob.iq

الربيد االلكروني لوزارة النفط :
E-mail. Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكروني للوزارة : 
www.oil.gov.iq
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العدد )1621( االربعاء  21  شباط  2018
اعالنات9

 )امانة بغداد / دائرة املشاريع( 
اعالن رقم )2018/2(

يبر )امانة بغداد /دائرة املشباريع( دعوة جميع الراغبني من ذوي الخبرة واالختصاص لتقديم 
عطاءاتهبم الخاصة بمناقصة القيام بتنفيذ )اعمال تطويبر املحلتني 823 و 825  االفراز الحديث 
ضمن قاطع بلدية الرشبيد   ضمن املوازنة االتحادية )الخطة االستثمارية( ضمن باب )5( القسم 
) 22( نوع االسبتثمار  )1( ازاء الفصل )2( املادة )9( نوع )2( تسلسبل )24( ضمن قطاع النقل 
واملواصبات ( ووفقبا لقرار مجلس البوزراء املرقم 419 لسبنة 2017 وبكلفبة تخمينية مقدارها 
)3,557,000,000( ثاثبة مليارات وخمسبمائة وسببعة وخمسبون مليون دينبار عراقي  فقط 
وبامكان الراغبني برشاء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قسبم 
العقود العامة / الكائن قرب ساحة الخاني( يف اوقات الدوام الرسمي لغرض الحصول عىل وثائق 
املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة والبالغة )200,000( مئتا الف دينار مع مراعاة 

ما ييل : 
1 ب يلتبزم املتقبدم بان  يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل شبكل خطاب ضمبان او صك مصدق 
بمبلغ )106,710,000( مائة وسبتة الف مليون وسبعمائة وعرشة الف دينار عراقي  فقط والذي 

يشكل نسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة 
2 ب تقديم )هوية تصنيف املقاولني / انشائية / الدرجة الخامسة( 

3 ب تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قسبم الرشكات نافذة ومجددة وحسب 
النموذج املعتمد

4 ب سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )العارشة( 
من صباح يوم الخميس 2018/3/1 يف مقر دائرة املشاريع

5 ب تسبلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نسخة اصلية ( موقعه ومختومة من قبل مقدم 
العطباء واخرى مصورة مثبت عليها اسبم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسبم 
ورقبم املناقصبة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام السباعة )الواحدة ظهرا وحسبب التوقيت 
املحبيل ملدينة بغبداد(   ليوم االربعباء املصبادف 2018/3/7 ويف حالة مصادفة يبوم الفتح عطلة 
رسبمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسبرتفض العطاءات املتأخرة عىل ان يتحمل من ترسبو عليه 

املناقصة اجور النرش واالعان 
6 ب يتبم فتح العطاءات بحضبور مقدمي العطاءات  او ممثليهم الراغببني بالحضور عىل العنوان 

املبني يف اعاه يف الزمان والتاريخ املذكور 
7 ب يلتبزم مقدم العطباء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسبية بكافة اقسبامها بعد 
دراسبتها واالطاع عىل تعليمات مقدمي العطاءات املبينة فيها وبخافه سبيتم اسبتبعاد عطاءه 
مبع مراعاة ملئ القسبم الراببع من الوثيقة وجبدول الكميات وتقديمها ورقيا عىل شبكل ملفات 
)سببايرول( بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطاءه وحسبب 

قرص الب )CD ( الذي يتم استامه 
8 ب تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن ب هوية االحوال املدنية 

ب شهادة الجنسية العراقية( 
9 ب تقديم عقد مشباركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا عند قطع 

التندر
10 ب وصل رشاء املناقصة بالنسخة االصلية 

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الريد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail: mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail: alukud@amanatbagdad.gov.iq

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الدجيل

رقم االضبارة 52 / ت / 2018 
التاريخ 19 / 2 / 2018  

اىل املنفذ عليه / جمهول حمل االقامة    
لقد تحقق لهذه املديرية من ان املدينه ) سعاد عزيز علوان (  مجهول محل 
االقامبة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
اسبتناداً للمبادة )27( من قانبون التنفيذ تقرر تبليغك اعانباً بالحضور يف 
مديريبة تنفيذ الدجيل خال خمسبة عرش يوماً تبدأ مبن اليوم التايل للنرش 
ملببارشة املعامبات التنفيذية بحضبورك ويف حالة عدم حضورك سبتبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل  /  محيد دليل حبرت
قبببرار الحكبم املببرقبم ) 222 / ب / 2016 ( فبببببي 3 / 7 / 2016 
واملتضمبن الببببزام املدينبه ) سبعاد عزيز علبوان ( بدفع مبلبغ وقدره ) 
49,446,000 ( تسعة واربعون مليون واربعمائة وستة واربعون الف دينار 

الغريها

مجلس القضاء االعىل
ديباىل  اسبتئناف  محكمبة  رئاسبة 

االتحادية
محكمة بداءة ابي صيدا
العدد /  16/ب/2018  
التاريخ / 1/19 /2018

 اعان
اىل / املدعبى عليبه / )رضغبام فاضبل 

عباس( مجهول محل االقامة
اقام املدعي جمال جاسم ديوان الدعوى 
هبذه  امبام  16/ب/2018  املرقمبة 
املحكمبة والتبي يطلب فيهبا دين مبلغ 
مقداره مليون وتسبعمائة وثمان عرش 
الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب 
اشبعار القائم بالتبليغ قرر تبليغك نرشا 
بصحيفتبني محليتبني يوميتني  لغرض 
الحضبور صباح يبوم املرافعة املصادف 
2018/2/26 وبعكسه ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض

سعد جزاع حسني
ببببببببببببببببببببببببببببببببب

محكمبة االحبوال الشبخصية يف السبد 
العظيم

العدد  / با
التاريخ /2018/2/11

اعان
بناءا عىل الطلب املقبدم من قبل ) نوفه 

عبار مخلف( زوجة املفقود 
)حسبن جهباد مخلبف( والبذي تطلب 
نصبها قيمة عىل )حسن جهاد مخلف( 
والذي فقد بتاريخ 2017/3/19 اوصافه 
طويل القامه شبعر ابيض يرتدي سرته 

سوداء مواليد 1970
عليبه يرجبى من لبه معلومبات عنه او 
عنوانه مراجعة هذه املحكمة  خال مدة 
ثاثون يوما من تاريخ نرشه يف الصحف 
املحلية اليومية وبصحيفتني  وبعكسبه 
سبتمنح هذه املحكمة حجة القيمومة 
وتنصيبب املسبتدعي اعاه قيمبا عليه 

حسب االصول ووفقا للقانون
القايض

عيل جاسم طابور
ببببببببببببببببببببببببببببببببب

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) حسن 
عيل حسبني( البذي يطلب فيبه تبديل ) 
اللقبب( مبن )العطبي ( اىل )املوسبوي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مبدى اقصاها خمسبة عرش يوم 
وبعكسبه سبوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احبكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة

مجلس القضاء االعىل
الببرة  اسبتئناف  محكمبة  رئاسبة 

االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب

العدد : 59/ب /2018
التاريخ / 2018/2/20

اىل / املدعبى عليبه  1 ب حسبني حامبد 
محمد

2 ب بلقيس حامد محمد
3 ب سعاد حامد محمد

اعان
اقبام املدعيبان )مثنبى عببد اللبه عببد 
الحميبد وهنبد محمبد عببد الرحمبن(  
الدعوى البدائيبة املرقمة 59/ب/2018 
امام محكمة ببداءة ابي الخصيب والتي 
يطلبان بها الحكم بازالة شبيوع العقار 
املرقبم 500 م 45 حمبدان البلبد وكوت 
الفرج والجزيرة ولثبوت مجهولية محل 
اقامتكم وحسبب رشح القائبم بالتبليغ 
وشبهادة رئيس املجلس البلبدي ملنطقة 
حمبدان تقبرر تبليغكبم بالحضبور اىل 
هبذه املحكمة يف موعبد املرافعة املوافق 
التاسبعة صباحا  السباعة   2018/3/4
نبرشا ويف صحيفتني يوميتبني ويف حالة 
عبدم حضوركبم او حضبور مبن ينوب 
عنكبم قانونبا سبوف تجبري املرافعبة 
بحقكبم غيابيا وعلنا وفبق القانون ويف 
حالبة  مصادفبة موعبد املرافعبة عطلة 

رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه 
القايض

فيصل سلمان عطار
ببببببببببببببببببببببببببببببببب

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
مكتب الباحث االجتماعي

العدد:35/بحث/2018
التاريخ: 2018/2/20

اعان
اىل املدعى عليه / حيدر راحل خنجر

اقامبت  زوجتبك املدعيبة ) ديانبا عبيل 
طالبب( دعبوى  الرشعيبة امبام هبذه 
املحكمبة تطلب فيهبا التفريق القضائي 
للهجر وملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحبارض حسبب رشح القائبم بالتبليغ 
بواسبطة  نبرشا  تبليغبك  تقبرر  عليبه 
صحيفتبني محليتني يوميتبني للحضور 
امام مكتب الباحبث االجتماعي يف هذه 
املحكمبة صبباح يبوم 2018/3/5 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسبال من ينوب 
عنك قانونا سيجري البحث بحقك غيابيا 

وحسب االصول
القايض

معتز صالح الحسن

مجلس القضاء االعىل
ديباىل  اسبتئناف  محكمبة  رئاسبة 

االتحادية
يف   الشبخصية  االحبوال  محكمبة 

بعقوبة
العدد : با  

التاريخ / 2017/10/17
اعان مفقود

اسم املفقود // هاني عنرت جاسم
قدمبت   2017/10/17 بتاريبخ 
زوجتبك املدعوة هاجبر ربيع خضري 
تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك 
 2014/5/25 بتاريبخ  خرجبت 
ولبم تعد لحبد االن لذا تقبرر تبليغك 
بالصحبف املحليبة ويف حالبة عبدم 
حضورك خال خمسة عرش يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ النرش سبوف 
تنصبب زوجتك هاجبر ربيع خضري 

قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مؤيد محمود الشمري
بببببببببببببببببببببببببببببب

مجلس القضاء االعىل
ديباىل  اسبتئناف  محكمبة  رئاسبة 

االتحادية
يف   الشبخصية  االحبوال  محكمبة 

بعقوبة
العدد : با  

التاريخ / 2018/2/19
اعان مفقود

اىل املفقبود // حامبد  عببد مجيبد 
حمدي

بتاريبخ 2014/5/23 قدمبت حجة 
حجبر وقيمومة  املدعبو حامد  عبد 
مجيبد حمبدي تطلبب فيبه نصبها 
قيمة عليبك لكونك خرجبت بتاريخ 
2014/5/23 ولبم  تعد لحد االن لذا 
تقبرر تبليغك بالصحبف املحلية ويف 
حالة عبدم حضورك خال خمسبة 
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ 
النرش سوف تنصب )شكرية سلمان 

حميد(  قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
 رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية 
العدد : 128/س/2015

التاريخ 2018/2/15

اعالن
اىل املستأنف عليه : حيدر عيل صري

بناءاعىل الطعن االسبتئنايف الواقع عىل قبرار الحكم البدائي 
املرقم  1558/ب/2014 واملؤرخ يف 2014/12/28 القايض 
رد دعوى  )املدعي(  املستأنف  امني بغداد / اضافة لوظيفته 
وملجهولية محل اقامتك قبررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتبني يوميتني واسبعتي االنتشبار للحضبور امام هذه 
املحكمبة يف موعبد املرافعبة 2018/3/4 السباعة الثامنبة 
والنصف صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول
القايض
هيثم عبد اهلل خليل
عضو اهليأة االستئنافية الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1459/ب2017/3

التاريخ / 2018/2/18
اعان

اىل املدعى عليه /  محمود خليل صالح
اقبام عليبك املدعي )منال خليبل صالح( وكيلهبا املحامي ) فبراس كاظم محمد ( 
امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة اعاه وطلب الحكم بإزالة شبيوع العقار املرقم 
8711/2م27 كاطون قسمة وان تعذر ذلك بيعه وتقسيم صايف الثمن عىل الرشكاء 
وتحميلك املصاريبف واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك حسبب رشح القائم 
بالتبليبغ  )منشبد حسبان عبيل ( يف 2018/2/1 عبن طريق مركز رشطبة املفرق 
بكتابهم املرقم 1503 يف 2018/2/3 واشعار مختار قضاء بعقوبة املدعو ) حسني 
حبيبب فاضل( قررت هبذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواسبطة صحيفتني 
يوميتبني محليتني للحضبور  اىل هذه املحكمبة صباح يوم 2018/2/25 السباعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا ستجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

راغب سلمان عيدان

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 436 / 2018  
التاريخ 20 / 2 / 2018  

اىل املنفذ عليه / رضار عبد اجلليل عبد يسكن يف الكرادة حملة 901 زقاق 33 دار 22   
لقبد تحقبق لهذه املديرية من تأييد قائم مقامية الكبردة الرشقية وتأييد مختار املحلة 901 
انبك مجهبول محل االقامبة وليس لك موطن دائبم او مؤقت او مختار يمكبن اجراء التبليغ 
عليه اسبتناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعاناً بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكاظمية خال خمسبة عرش يومبًا تبدأ من اليوم التايل للنرش ملببارشة املعامات التنفيذية 
بحضبورك ويف حالة عدم حضورك سبتبارش هبذه املديرية باجراءات التنفيبذ الجري وفق 

القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
قرار محكمة االحوال الشخصية يف ذات الساسل املرقم 2595 / ش / 2017 يف 2017/8/9 
والزامبك بتأدية نفقة ماضية للدائنة غفران عبد الحسبني هادي بواقع 150,000 الف دينار 
مائة وخمسبون الف دينار شبهرياً اعتباراً من تاريخ الرتك يف 1 / 11 / 2016 ولغاية تاريخ 
املطالبة القضائية يف 8 / 6 / 2017 ونفقة مسبتمرة لها بواقع مائة وخمسبون الف دينار 
شهرياً اعتباراً من تاريخ املطالبة القضائية يف 8 / 6 / 2017 ونفقة مستمرة للطفلة ) ميار 
( بواقبع 200,000 الف دينار مائتي الف دينار شبهرياً اعتباراً من تاريخ املطالبة القضائية 

يف 8 / 6 / 2017

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 791 / ش / 2018  

التاريخ 20 / 2 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / محمود عامر محمد

اقامت املدعية سبحر احمد عيل الدعوى املرقمبة اعاه تطالبك 
فيهبا بالنفقة املاضية واملسبتمرة لها وملجهوليبة محل اقامتك 
حسبب رشح القائبم بالتبليغ قبرر تبليغك اعانباً يف صحيفتني 
محليتبني يوميتبني للحضور امام هذه املحكمبة يف يوم 28 / 2 
/ 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سبوف 

تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / جابر عبد جابر

حمسن محزة عطيه
مدير عام دائرة املشاريع
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رباع عراقي حيصل عىل وسام 
ذهبي يف بطولة كأس العالـم

كاسياس عىل أعتاب الدوري اإليطايل
            المستقبل العراقي / متابعة

أن  ص�ادرة  إخباري�ة  تقاري�ر  كش�فت 
المخض�رم  اإلس�باني  المرم�ى  ح�ارس 
إيكر كاس�ياس، يبحث عن تغيير األجواء 
واالحت�راف في إيطاليا، بع�د ثالثة أعوام 
م�ن االحت�راف ف�ي البرتغ�ال بصف�وف 

بورتو.
وذك�رت صحيف�ة )كالتش�يو ميركات�و( 
كاس�ياس  أعم�ال  وكي�ل  أن  الرياضي�ة 
يتفاوض حالًيا م�ع أحد األندية اإليطالية 
بخص�وص انتق�ال الحارس إلي�ه الصيف 

القادم.
وأوضح�ت الصحيف�ة اإليطالية أن 
الح�ارس المخضرم، الذي س�يكمل 
في مايو/آي�ار القادم عام�ه ال�37، 
يرغب ف�ي تجربة أجواء الكالتش�يو 

وذلك قبل اعتزاله اللعبة.
جدير بالذك�ر أن “القديس” كان قد انتقل 
لصف�وف بورتو في صي�ف 2015 بعد 16 
عاًم�ا قضاه�ا داخل جدران ري�ال مدريد، 
ت�وج معه خاللها ب�كل األلق�اب، إضافة 

لتتويجه مع منتخب بالده بلقبي كأس 
العالم وأمم أوروبا.

شهد يؤكد استمراره وطاقمه الفني يف قيادة املنتخب األوملبي
              بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مدرب المنتخب األولمبي العراقي، عبد 
الغني ش�هد، أنه مستمر مع طاقمه الفني، 

في قيادة الفريق.
وق�ال ش�هد، ف�ي مؤتم�ر صحف�ي بمقر 
االتح�اد، إن�ه” درس تجرب�ة بطولة آس�يا 
األخيرة، التي أُقيمت في الصين، حيث تمت 
االس�تفادة من كل تفاصيلها، عبر مناقشة 
مس�تفيضة م�ع لجن�ة المنتخب�ات في 
اتحاد الكرة”، الفًت�ا إلى أن” المنتخب 

مر بظروف صعبة جدا”.
إع�داد  س�يبدأ  أن�ه”  وأوض�ح 
منتخب أولمبي متماسك، خالل 

فت�رات توقف ال�دوري، بعيًدا ع�ن التداخل 
م�ع المنتخ�ب األول، وذلك للمش�اركة في 
دورة األلعاب اآلس�يوية، التي س�تقام في 

جاكرتا”.
وأش�ار إلى أن” طاقمه الفني، المؤلف من 
حيدر نج�م، وعب�اس عبيد، وعب�د الكريم 

ناعم، مستمر ومستقر”.
وح�ول إمكاني�ة إضاف�ة مستش�ار فن�ي 
للطاقم، أبدى شهد” موافقته المبدئية، في 
حال كان المستشار على فكر عالي، وقادر 

على تقديم اإلضافة”.
يذكر أن ش�هد يق�ود المنتخ�ب األولمبي، 
للس�نة الثالثة على التوال�ي، وتأهل به إلى 

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بعد حتذير عبطان.. احتاد الكرة يؤكد: سنالحق من يبيع 
تذاكر مباراة البرصة بغري سعرها

            بغداد/ المستقبل العراقي

اي�د االتحاد المركزي لك�رة القدم ، 
االجراءات الت�ي نوهت عنها وزارة 
الش�باب والرياض�ة لكل م�ن يبيع 
بطاق�ات مباراة المنتخ�ب الوطني 
مع نظيره الس�عودي بغير سعرها 
الرس�مي.وذكر بيان لالتحاد “ يود 
االتح�اد المرك�زي لكرة الق�دم ان 
يؤك�د ان�ه ل�ن يس�مح الي احد ان 
يتجاوز على الضوابط التي وضعها 
فيما يخص عملية بيع تذاكر مباراة 
المنتخ�ب الوطن�ي ام�ام ش�قيقه 
السعودي التي ستجري في البصرة 

يوم الثامن والعش�رين من الش�هر 
 “ ان�ه  االتح�اد  الجاري”.واض�اف 
حدد مبلغ خمسة االف دينار لشراء 
تذك�رة المب�اراة المذك�ورة ، داعيا 
الجماهي�ر الرياضي�ة لع�دم اقتناء 
اي تذك�رة خ�الف الس�عر المح�دد 
اعاله” .واهاب االتح�اد بالجماهير 
الرياضي�ة لتزوي�ده باالماك�ن التي 
البي�ع بخ�الف الس�عر  يت�م فيه�ا 
المح�دد حتى يتنس�ى ل�ه مالحقة 
ضع�اف النف�وس الذي�ن يبحث�ون 
عن الس�حت الح�رام على حس�اب 
الوطن�ي.وكان اك�د وزير  رياض�ة 
الحس�ين  الش�باب والرياض�ة عبد 

عبطان قد اك�د ان اتحاد كرة القدم 
هو المس�ؤول عن بيع تذاكر مباراة 
الع�راق والس�عودية في  منتخب�ي 
البصرة، مبينا” ان” هناك معلومات 
عامة يذكرها بعض الشباب عن بيع 
تذاكر مباراة البصرة القادمة”.واكد 
ان” اتحاد كرة القدم هو المس�ؤول 

عن بيع التذاكر ولي�س الوزارة”، 
داعي�ا الش�باب ال�ى” تزوي�د 

ال�وزارة بمعلوم�ات دقيقة 
والمدينة  المحافظ�ة  ع�ن 
واس�م الوكيل ال�ذي يبيع 
التذك�رة بس�عر اكثر من 

٥٠٠٠ االف دينار.

والد إنييستا يزيد التكهنات 
حول مستقبل نجله

             بغداد/ المستقبل العراقي

احرز الرباع البطل رسول كاظم وساما 
ذهبيا في بطول�ة كأس العالم )فزاع( 
برفع االثق�ال للمعاقين المقامة حالياً 

في دولة االمارات .
وقال اتحاد رفع االثقال في بيان تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه ، ان “ 
كاظم تمكن م�ن رفع )228( كغم في 

وزن )72( كغم “.

واض�اف ان “ بهذا االنجاز الكبير الذي 
حقق�ه بطلن�ا العالمي رس�ول كاظم 
يك�ون محطم�اً بذل�ك رقمه الس�ابق 
وق�دره 226 كغ�م ال�ذي حقق�ه ف�ي 
بارالمبي�اد ري�و دي جاني�رو في عام 

.”2016
واشار الى ان “ اليوم االربعاء سيكون 
موعد منافس�ات الرب�اع البطل فارس 
س�عدون الذي نعول علي�ه بحصد احد 

األوسمة.

              المستقبل العراقي / متابعة
 

أدلى خوس�����يه أنطونيو 
المخضرم  والد  إنييس�تا، 
أندريس إنييس�تا، نجم 
برشلونة االسباني، 
ت  يح���ا بتصر
تحدث  إذاعية، 
فيها عن الكثير 

الخاص��ة  األم�ور  والنادي م�ن  بابن�ه 
الكتالوني.وع�ن احتمالي�ة احتراف إنييس�تا في 
الصين قال أنطونيو فيم�ا نقلته صحيفة موندو 
ديبورتيفو “لن يكون شيئا سيئا اذا ذهب أندريس 
للصي�ن، عندما يق�ول إنه س�يرحل، ويريد خوض 
تجرب�ة في مكان آخر، الجميع س�يصفق له، ألنهم 
يعرف�ون م�اذا ق�دم للبارس�ا، وكم هو ص�ادق مع 

الجميع”.
وأض�اف “أندريس ممتن له�ذا النادي، ال�ذي له فضل 
كبي�ر عليه، والذي هو بمثابة وطنه الثاني، الجميع يعرف 

من هو إنييستا، عندما يكون في أفضل حاالته”.
وعن مواجهة برش�لونة وتشيلس�ي اإلنجليزي 
في ثمن نهائ�ي دوري األبطال قال “أنا متفائل، 
مباراة االياب على أرض برشلونة، وهذه أفضلية 
لن�ا، ليونيل ميس�ي؟ هو النجم األه�م واألعظم في 
برش�لونة، ولكن في دوري األبطال أنت بحاجة لكل 

الالعبين الموجودين لديك بالقائمة”.
وعن إرنستو فالفيردي قال “إنه مدرب رائع، ويعلم 
أن كل الع�ب مختلف، ول�ه خصوصية، ويعطي كل 

واحد المساحة التي يحتاج إليها.

وجهة جديدة حمتملة جلاريث بيل
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
تواصل وسائل اإلعالم اإلسبانية، التكهن بالوجهة 
القادم�ة لجاريث بيل، نجم ريال مدريد، إذا 
رح�ل عن صف�وف الملك�ي عقب 

نهاية الموسم الجاري.
وكش�فت تقاري�ر صحفية، 
وكي�ل  أخب�ر  ق�د  بي�ل  أن 
الرحيل  يريد  بأنه  أعماله، 
عن الن�ادي الملكي خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.ووفًقا إلدواردو 
إين�دا، الصحف�ي ببرنام�ج، “إل ش�يرينجويتو” 
اإلس�باني، فإن الويلزي قد حدد وجهته المقبلة، 
وهي العودة للدوري اإلنجليزي الممتاز من بوابة 

مانشستر يونايتد أو تشيلسي.
وأش�ار إين�دا إلى أنه عل�ى الرغم م�ن أن جوزيه 
موريني�و م�درب الماني�و، ص�رح مؤخ�ًرا بأن�ه 
ال يرغ�ب ف�ي أي إضاف�ات هجومي�ة لفريق�ه، 
خاص�ة بعد التعاقد مع أليكس�يس سانش�يز، إال 
أن الم�درب البرتغال�ي، لن يتردد ف�ي ضم النجم 

الويل�زي، إذا كان متاًح�ا ف�ي س�وق االنتقاالت، 
خاص�ة أن مورينيو من المعجبي�ن بقدرات نجم 
توتنهام الس�ابق.أما تشيلس�ي ف�إن إدارته تريد 
دعم صف�وف الفريق بالعبين من ط�راز عالمي، 
وذلك بعد أن فشل الفريق اللندني هذا الموسم في 
الدفاع عن لق�ب البريميرليج، والذي أصبح قريًبا 
من مانشس�تر س�يتي.ويعد ارتباط اسم جاريث 
بيل باالنتقال إلى تشيلسي، وجه جديدة محتملة 
للنجم الويلزي، في ظل ترش�يح تقارير أخرى له 

بالعودة إلى ناديه القديم توتنهام هوتسبير.

مورينيو يستهدف عقد رشاكة بني بوجبا
ونجم ريال مدريد

          المستقبل العراقي / وكاالت
 

تحدثت تقاري�ر صحفية مجددا عن 
رغبة جوزيه موريني�و المدير الفني 
ف�ي  اإلنجلي�زي  يونايت�د  لمانشس�تر 
دعم وس�ط ميدان فريقه خ�الل فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.ووفقا لصحيفة إندبندنت فإن 
الم�درب البرتغال�ي حدد األلمان�ي توني كروس 
العب وسط فريق ريال مدريد اإلسباني كأولوية 
للتعاقد معه خ�الل الميركاتو المقبل.وأش�ارت 
الصحيف�ة ال�ى أن ق�دوم ك�روس لليونايت�د لن 
يعني رحيل الفرنس�ي بول بوجبا عن ملعب أولد 

تراف�ورد كما يعتقد البعض، حيث يريد مورينيو 
الدف�ع بك�روس لدعم وس�ط ملعبه ال�ى جانب 
الفرنس�ي ونيماني�ا ماتيتش.م�ن ناحية أخرى 
قال�ت الصحيفة إنه في حال فش�ل مورينيو في 
ضم كروس، فإن البديل س�يكون النجم الش�اب 
جوليان فيجل من بوروسيا دورتموند األلماني.

             المستقبل العراقي / وكاالت

يعتق�د روب�رت ليفاندوفس�كي مهاجم 
فري�ق بايرن ميون�خ األلمان�ي، أنه تأثر 
برحيل نظيره بيير إيمريك أوباميانج عن 
الغريم بوروسيا دورتموند، وانتقاله إلى 

آرسنال اإلنجليزي، الشهر الماضي.
وق�ال ليفاندوفس�كي ف�ي تصريح�ات 
نقلها موقع كالتشيو ميركاتو: “لقد كان 
من الجيد المنافسة معه على لقب هداف 
الدوري األلمان�ي، أنا حزين لرحيله، ألن 

المنافسة القوية مفيدة للجميع”.
وأضاف النجم البولندي: “اآلن س�أكون 
مضط�ًرا المتالك العقلي�ة، التي تجعلني 
أحاول القيام بدوري، وتسجيل أكبر عدد 
م�ن األهداف، دون االعتم�اد على وجود 

منافس لي”.

المدي�ر  هاينك�س  ي�وب  وع�ن 
ق�ال  ميون�خ،  لباي�رن  الفن�ي 

ليفاندوفس�كي: “إن�ه م�درب 
وش�خص رائ�ع، لدي�ه قدرة 
عل�ى توق�ع م�ا س�يحدث، 
قرارات�ه،  نحت�رم  ونح�ن 
أن�ا س�عيد بالعم�ل تح�ت 

قيادته”.
ليفاندوفس�كي  أن  يذك�ر 
مؤخًرا،  تقاري�ر  ربطت�ه 
بإمكانية االنتقال لنادي 
ري�ال مدريد اإلس�باني 
إال  المقب�ل،  الصي�ف 
البولن�دي  الدول�ي  أن 
نف�ى ذل�ك، مؤك�ًدا أنه 

يرك�ز فقط م�ع الفريق 
البافاري.

             المستقبل العراقي / متابعة

يخط�ط زي�ن الدين زي�دان، المدي�ر الفني 
لفري�ق ريال مدريد اإلس�باني، لالس�تغناء 
ع�ن الثالثي الهجومي جاري�ث بيل وكريم 
بنزيما وكريستيانو رونالدو، في المباريات 

المتبقية من الموسم الجاري.
آس”  صحيف�ة”  نش�رته  م�ا  وبحس�ب 
اإلس�بانية، ف�إن زيدان وج�د ثالثي أفضل 
أسينس�يو  مارك�و  وه�م  تأثي�ًرا،  وأكث�ر 
ولوكاس فاس�كيز وكريس�تيانو رونالدو، 
الذين يتألق�ون مع الفريق ف�ي المباريات 
األخي�رة، وتألقوا في الفوز على إش�بيلية 
0-5 وري�ال سوس�يداد 2-5 وريال بيتيس 
3-5.وتابع�ت الصحيف�ة أن الث�ورة الت�ي 
حدث�ت ف�ي لق�اء باري�س س�ان جيرمان 
األس�بوع الماضي بفضل دخول أسينسيو 

للملع�ب،  فاس�كيز  ول�وكاس 
حيث س�اهما في فوز العمالق 

المدريدي بنتيجة 3-1.
وأشارت “آس” إلى أن فاسكيز 
استعاد الكرة يوم األحد الماضي 

أم�ام بيتي�س 9 م�رات، أقل مرة 
وحي�دة من زميله العب الوس�ط 

البرازيل�ي كاس�يميرو، مم�ا يع�د 
إشارة إلى جودة القدرات الدفاعية 
الصحيف�ة في  لفاس�كيز.وأبرزت 
نهاية تقريرها بأن فاسكيز يستعيد 
الك�رة كل 16.38 دقيقة في بطولة 

الدوري، بينما يس�ترجع أسينس�يو 
الك�رات كل 28 دقيقة، مقابل 44.26 

دقيقة لكريس�تيانو رونالدو، و44.26 
دقيق�ة لبي�ل، و50.78 دقيق�ة لكري�م 

بنزيما طوال الموسم الجاري.

أوباميانج حيبط ليفاندوفسكي

BBC زيدان جيد سالحًا أكثر كفاءة من
حادثة جديدة تزعج كوتينيو

           المستقبل العراقي / متابعة
 

تع�رض البرازيل�ي فيليب كوتيني�و، ألكثر من 
موق�ف صعب، من�ذ انتقاله إلى برش�لونة في 
يناير/كانون ث�ان الماضي، قادًما من صفوف 

ليفربول اإلنجليزي.
وكش�فت صحيف�ة “س�بورت” الكتالوني�ة أن 
كوتينيو عاد إلى منزله بعد تناوله وجبة العشاء 
مع أس�رته، ليج�د أن منزله قد تعرض للس�رقة 

أثناء غيابهم.
وانتق�ل الالع�ب البالغ م�ن العم�ر 25 عاًما إلى 
منزل�ه الجديد في برش�لونة، في مكان قريب من 

منزل زميله السابق في ليفربول والحالي بالبارسا، 
لويس سواريز.وأشارت الصحيفة أن سوفيا بالبي، 
زوجة لويس سواريز قد توجهت إلى منزل كوتنينو 

للوق�وف بج�وار زوجت�ه في تل�ك المحن�ة، حيث 
س�اهمت من قبل في تأقلم أسرة الالعب البرازيلي 

مع أجواء المنزل الجديد.
ولفتت أنه بمجرد اكتش�اف واقعة السرقة، اتصل 
فيليب كوتينيو بالش�رطة المحلية في برش�لونة، 
التي حض�رت لمعاينة المنزل، للوق�وف على أدلة 

حول كيفية تنفيذ اللصوص للجريمة.
وكانت شرطة المدينة رفعت سيارة نجم برشلونة 

الجديد بسبب وقوفه في منطقة ممنوعة.
ويغيب كوتينيو عن بعثة البلوجرانا المسافرة إلى 
لندن، لخوض مباراة ذهاب دور ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام تشيلس�ي، بسبب مشاركته في 

دور المجموعات هذا الموسم مع ليفربول.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
5- ذاكرة السمكة الذهبية هي 3 ثواني فقط.

6- كوك�ب ) أوران�وس ( يف املجموعة الشمس�ية التي تدور 
حوله أقماره بشكل عمودي .

7- أن امللك اإلنكليزي أدوار الثامن تنازل عن الحكم من أجل 
حبيبته. هذا هو الحب الصحيح إما كذا وإال بالش 

8- أن العالم ) رشود نغر ( هو الذي أجرى تجربته الش�هرية 
إلثبات أن قطته حيه وميتة يف الوقت نفسه .

9- أن القارة األوروبية تبتعد 10 س�م ع�ن القارة األمريكيه 
كل سنه .

10- أن القانون الفرنيس ال يس�مح ألبناء العمومة بالزواج 
االّ ب�أذن خ�اص من رئي�س الجمهورية , وين�ر الزواج يف 

الجريدة الرسمية . ويقولون بلد الحريات!!
11- أن اإلنس�ان عىل القمر يظه�ر لناظره من نصف الكرة 

الجنوبي مقلوبا رأسا عىل عقب
12- أن األفعى تس�مع األصوات عن طري�ق التقاط ذبذبات 

موجات الصوت بلسانها
13- أننا نموت بش�كل أرسع من قلة النوم عن قلة الطعام. 

هذي ما جربتها اليل جربها يقويل اذا صح و إال ال. 
14- أن البع�وض يفضل ل�دغ الناس ذوي الب�رة البيضاء 
والش�عر األش�قر. أتوق�ع ل�و أن ماي�كل جاكس�ون ع�رف 

هاملعلومة جان ما غري لون جلده.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تنهي عمالً جامعي�اً تنال عىل أث�ره عالمة عالية 
تس�تحق عليه�ا تنويه�اً وتهنئة.عاطفياً: ال تك�ن مرتدداً 
يف م�ا يتعل�ق باالهتمام بالري�ك، فهو م�الذك األخري يف 
امللّمات واملصاعب.صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفق�د اتزانك وال تحاول أن تف�رض هيمنتك عىل اآلخرين، 

كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .
عاطفي�اً: ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن 

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيريات إيجابية وتصحيحات 
مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الريك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ل�ه ب�دورك االهتمام ال�كايف، وتقدم له الكثري م�ن الهدايا 

القيمة.

مهني�اً: خّفف النم�ط وال تب�ادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

عاطفي�اً: تنعم بنهاية يوم س�عيد بعدما أمضي�ت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما أنت 
قادر عليه حني تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تس�تفيد من وضع 
جي�د له. يكون مزاج�ك رائقاً وتبدو أكث�ر انفتاحاً وقدرة 

عىل تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
.عاطفي�اً: أنت قليل الصرب وقايس القل�ب وتميل إىل إثارة 
العدائي�ة والتوّت�ر أينم�ا حللت. وه�ذا ما يس�بب إحراجاً 

للريك معظم األحيان .

مهنياً: تس�تعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أس�هل من الس�ابق، تتمتع بثق�ة عالية بالنف�س وتقرر 
إدخال تعديل مناس�ب ع�ىل حياتك، فتتخ�ذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جمي�اًل ومميزاً.عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً. 

عاطفي�اً: يمنحك الحظ قدرة مهم�ة عىل تحقيق التقارب 
م�ع ال�زوج، وإذا كن�ت عازب�اً يك�ون الح�ب يف مقدم�ة 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهني�اً: تب�ر األوض�اع بتحّس�ن ملم�وس، ذل�ك لغياب 
املعاكس�ات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الري�ك إىل أن تتخىل قلي�اًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: لن ت�رتّدد يف توجي�ه املالحظات الجارحة، تش�تّد 
الضغ�وط ورّبما تضطر إىل إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد 
أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
ترك�ز عىل العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أش�خاص 
من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار عن الخري

مهني�اً: تتي�ح لك الظ�روف التعبري بس�هولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفي�اً: أف�كارك واضح�ة وأس�لوبك مس�الم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الريك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهنياً: بريق أمل يطل من خلف حجاب االنتظار، كن واثقا 
ب�أن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة مهما 

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفي�اً: تحت�اج إىل رض�ا الريك ال س�يما أن�ك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

الصابون والطالء يسببان التلوث
عىل مدار عقود، أّكد علماء عىل أن الس�بب 
وراء التل�وث والضباب الدخان�ي يكمن يف 

السيارات العاملة بالوقود األحفوري.
ولكن دراس�ة جديدة نرتها “فورتش�ن” 
أكدت ع�ىل أن منتجات اس�تهالكية عادية 
مث�ل مس�تحرضات التجمي�ل والصاب�ون 
والط�الء ومبيدات الحرات تس�ّبب نفس 

القدر من التلوث.

وأوضح�ت الدراس�ة الت�ي أجرته�ا وكالة 
الغ�الف الج�وي واملحيط�ات يف أمريكا أن 
%95 م�ن امل�واد البرتولي�ة الت�ي تحرقها 
محركات الس�يارات تس�بب معدالت تلوث 
كب�رية، إال أن نفس هذه النس�بة تس�ببها 
أيضا مواد كيميائية مستخدمة يف منتجات 

منزلية.
وأجريت الدراس�ة بناء عىل تحيل مكونات 

اله�واء وامللوث�ات يف نطاق مدين�ة “لوس 
أنجلوس” واالنبعاث�ات الناجمة عن حرق 

مواد مختلفة.
وأشارت الوكالة إىل أنه رغم زيادة االعتماد 
عىل مص�ادر الطاقة النظيفة والس�يارات 
الكهربائية، فإن مع�دالت التلوث الناجمة 
عن امل�واد الكيميائية يف املنتج�ات املنزلية 

ستظل سببا للتلوث.

عالج إلصالح أنسجة املخ التالفة
ط�ّور باحث�ون آلي�ة عالجي�ة جديدة بواس�طة 
الخاليا الجذعية تعمل عىل عالج التلف الذي يطرأ 
عىل األنس�جة جراء اإلصابة بالس�كتة الدماغية 

وتسهم يف ترسيع معدالت شفاء أنسجة املخ.
وقام الباحث�ون بكلية الطب بجامعة واش�نطن 
بتطوي�ر ع�الج يعتم�د ع�ىل اس�تخدام س�وائل 
معروفة باسم »إكسوسوميس« يتم إنشاؤها من 

الخاليا الجذعية العصبية البرية.
وقال أس�تاذ أمراض القلب بكلي�ة الطب جامعة 

واش�نطن د.س�تيفن س�تيس: »توف�ر س�وائل 
»اإلكسوس�ومات« س�مة دفاع�ات غ�ري مرئي�ة 
للجسم فعند تعبئتها للعالج يمكن لهذه العالجات 
أن تعم�ل ع�ىل تطوير خالي�ا جدي�دة تعمل عىل 
تحس�ني وظائف املخ وتصحيح األنسجة التالفة 

عقب السكتة الدماغية«.
اإلكلينيكي�ة  التج�ارب  أن  الباحث�ون  وكش�ف 
البري�ة يمك�ن أن تبدأ يف وقت مبك�ر من العام 

املقبل.

سيارة خارقة
كش�فت رشك�ة »Aspark« لهندس�ة الس�يارات عن 
نس�ختها الكهربائي�ة الخارق�ة »Aspark Owl« التي 
حققت رسعة من الصفر إىل مائة كيلومرت يف الساعة 

يف غضون 1.9 ثانية فقط.
وأك�دت الرك�ة اليابانية ع�ىل أنها أنتجت النس�خة 
األولي�ة من هذه الس�يارة بحي�ث يمكنه�ا االنطالق 
عىل الطرق بش�كل ع�ادي، وذلك بعد أن كش�فت عن 
تصميمها يف معرض »فرانكفورت« الدويل للس�يارات 

عام 2017.
زّودت السيارة بمحرك قدرته 430 حصانا وتزن 860 
كيلوجرام�ا، وأعلنت الركة عن أول فيديو للس�يارة 
وه�ي تكرس هذا الرق�م القي�ايس يف الرسعة متفوقة 

عىل سيارات »فورموال وان«.
وتخطط »أس�بارك« إلنتاج خمس�ني وحدة فقط من 
هذه الس�يارة، ومن املتوقع أن يصل سعرها إىل حوايل 

4.3 مليون دوالر.

طريقة لعالج الكبد الدهني
كشف باحثون من السويد عن 
نتائج مثرية لعالج مشكلة الكبد 
الكح�ويل، حيث  الدهن�ي غ�ري 
تبني أن الحد من أكل املعكرونة 
والكربوهي�درات  والبطاط�س 
األخرى يؤدي إىل خفض الدهون 

عىل الكبد ويحسن وظائفه.
وتعترب البدانة ومرض السكري 
م�ن عوام�ل الخطر الت�ي تزيد 

الدهون عىل الكبد.
وق�ال الباحث�ون : فوائد تقليل 
الكربوهي�درات تظه�ر بعد 14 

يوماً فقط وبحس�ب الدراس�ة 
التي أجريت يف رويال إنستيتوت 
بالس�ويد  تكنولوج�ي  أوف 
تب�ني أن�ه بع�د تقلي�ل كمي�ة 
يأكله�ا  الت�ي  الكربوهي�درات 
مل�دة  الدهن�ي  الكب�د  مري�ض 
أسبوعني تبدأ النتائج اإليجابية 

يف الظهور.
إج�راء  أن  الدراس�ة  واعت�ربت 
تقليل تناول الكربوهيدرات من 
أدوات عالج الكب�د الدهني غري 

الكحويل.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“تكفي 4 أشخاص”

1 حبة متوسطة بطاطس مسلوق
2 فص ثوم مهروس

1 كوب زبادي
ربع كوب زيت

2 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” عصري ليمون
1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” ماء

1 ملعقة صغرية “ملعقة شاي” ملح
طريقة عمل مايونيز اليت 

طريقة التحضري:
يف وعاء الكب�ة أو ُمحرض الطعام، نضع البطاطس املس�لوق 
حت�ى  دقائ�ق   3 مل�دة  جي�داً  ونخلطه�م  والزي�ت،  والث�وم 

يتجانسوا.
نضيف إىل خليط البطاط�س، الزبادي وامللح وعصري الليمون 

واملاء، ونخلط مرة أخرى حتى يتجانس وينعم.
نقدم الثومية مع شاورما الدجاج.

سلطة الثومية بالبطاطس
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كـاريكـاتـير

خالد الناهي 
كثري من الشعب يطالب بقيادة الدولة بتطوير الصناعات ، وتشجيع 
األستثمار من خالل دعم املنتج الوطني. الصناعة الوطنية، هي بداية 
األس�تقالل لكل دولة، تريد الخالص من التبعية، وتوفري حياة كريمة 
لش�عبها. التبعية األقتصادية هي يف الواق�ع احتالل نتائجه دائماً ما 

تكون اخطر من األحتالل العسكري. 
لكون األحتالل العس�كري تزول اعراضه بعد مدة من اخراج املحتل، 
و املحتل العس�كري يكون منبوذ من اغلب الش�عب، وغري مرحب به 
ام�ا التبعي�ة األقتصادية، تجد الش�عب فيها، مثل ش�ارب املخدرات 
يذمها، لكن ال يس�تطيع ان يرتكها، فيخ�ر صحته وماله، يف نفس 
الوقت اغلب الدول تتمنى ان تكون مستقلة اقتصاديا، ومتحررة من 

التبعية للدول الصناعية وهيمنتها عىل كل األسواق العاملية
ال ب�ل حتى الدول املتطورة صناعياً، تجد حمى التنافس فيها يف اعىل 
مس�توياته، وما التطور التقن�ي والتكنلوجي الحاص�ل يف العالم اال 

نتيجة لهذه املنافسة. 
نحن كباقي الشعوب، نحلم ان يكون لنا منتج وطني، ندعمه ونقف 
خلف�ه، فنكون متحررين من التبعية من جه�ة، وفتح افاق جديدة، 

وفرص عمل للشباب من ناحية اخرى.
لك�ن من اجل ان يكون لنا منتج وطني، يجب ان يكون لدينا ش�باب 

وطني اوالً، يأخذ عىل عاتقه بناء اللبنة االوىل لهذا املنتج.
يجب بناء ش�باب واعي، يس�تطيع ان يتحمل املسؤولية الكربى، وال 
يفكر ماذا س�وف يأخذ األن انما يفكر ماذا س�وف يحصل عليه ابنه 

يف املستقبل.
يج�ب ع�ىل الدولة ان تعي ان ال صناعة يمك�ن ان تنجح، دون وجود 
صان�ع ناجح يؤمن بم�ا يفعل، لذل�ك يجب عليه�ا ان تهيىء هوالء 
الصناع. كما ال يمكن لزراعة ان تس�د حاجة وطن، دون وجود فالح 
يؤم�ن ان ما يزرعه هو ليس نبتة ت�در عليه الربح، بقدر كونها نبتة 
تجعل منه حراً يجب عىل الدولة قبل ان تفكر يف بناء و تشييد مصنع 
بعق�ول اجنبي�ة، ان تفكر يف بن�اء عقل عراقي ناضج، يس�تطيع ان 

يبني ويشيد مئات املصانع.
نع�م يجب ان نرتك كل الصناعات األن، ونفكر يف دعم العقل العراقي 
الوطني، فهذه الصناعة ان دعمت ونجحت يف تطوير نفسها، جميع 

األمور األخرى يكون الوصول اليها اير .
صناعة األنس�ان هي األهم واملقدمة ع�ىل الصناعات األخرى، فمتى 
اس�تطعنا ربط األنس�ان العراقي بوطن�ه، اس�تطعنا ان نجعل منه 

شخص نافع لهذا الوطن.
البعض يقول هذا طريق طويل، ومخرجاته ال تظهر اال بعد اكثر من 

عقد، واملواطن العراقي يريد يشء مملوس وعاجل. 
نق�ول نحن نتحدث عن بناء وطن، وصناع�ات وطنية، لذلك خطابنا 
موجة لألش�خاص الوطن�ن، الذين يري�دون صناعة مج�د للعراق، 
وليس لألشخاص الذين يريدون ان يكسبوا اصوات انتخابية، فشتان 

بن هذا وذاك.

ام�ضاءات

صناعات وطنية

توص�ل علماء من معه�د الفزيولوجي�ا املرضية يف جامع�ة فيينا إىل أن 
تعاطي الكحول يف سن مبكرة يؤخر نمو العظام.

وجاءت النتائ�ج بعد تجارب أجراها العلماء عىل مجموعة من الخنازير 
الصغ�رية، إذ قس�موا الحيوان�ات إىل مجموعت�ن، األوىل خضعت لنظام 
غذائ�ي يح�وي كمي�ات م�ن الكح�ول، والثاني�ة لنظ�ام خال م�ن تلك 

املنتجات.
وخ�الل فرتة التج�ارب التي امتدت ألش�هر، راق�ب العلم�اء عينات دم 
الخنازير والتمثيل الغذائي يف أجسامها ومعدالت نمو العظام، حيث تبن 
أن الحيوان�ات التي تعاط�ت كميات من الكحول تباط�أت معدالت نمو 
األنس�جة العظمية لديها بش�كل ملحوظ مقارن�ة بحيوانات املجموعة 
األخرى.وباإلضاف�ة لتلك التأثريات الس�لبية عىل العظام، بينت التجارب 
أيض�ا أن الكح�ول تس�ببت بانخف�اض مع�دالت عنرصي الفوس�فور 
والبوتاس�يوم يف دم الحيوان�ات، وهم�ا م�ن العنارص األساس�ية لعمل 

الدماغ والعديد من األعضاء الحيوية يف الجسم.

رصد العلماء جس�يمات مخصبة باليورانيوم املستخدم يف صنع الوقود 
النووي والقنابل، فوق أالسكا، وما يزال مصدرها لغزا خفيا.

واكُتش�فت ه�ذه الجس�يمات »غري العادي�ة«، التي تحت�وي عىل نظري 
اليورانيوم 235، يف الغالف الجوي للمرة األوىل خالل 20 عاما من البحث 
الجوي.واس�تبعد الخ�رباء ظهورها طبيعيا، عىل الرغم من اإلش�ارة إىل 
أنها نشأت يف آسيا. كما يعتقدون أن العينة املوجودة انتقلت من اليابان 

أو الصن أو كوريا الشمالية.
واكتش�ف علماء م�ن اإلدارة الوطني�ة األمريكية للمحيط�ات والغالف 
الجوي )NOAA(، الجس�يمات عىل ارتف�اع 4.3 ميل )7 كلم( فوق جزر 
Aleutian يف أالس�كا. وت�م قياس الجزيئ�ات العالقة يف اله�واء )الهباء 
الجوي(، بواس�طة طائرة ناس�ا WB-57، املس�تخدمة يف األبحاث عىل 
ارتفاعات ش�اهقة. وي�رف قائد الدراس�ة، دان مرييف، ع�ىل الرحالت 
الجوية املخصصة لدراس�ة تأثري الجس�يمات الصغرية، التي تنش�أ عن 

الحرائق والتلوث والغبار، عىل أنماط الطقس يف جميع أنحاء العالم.

جسيامت مشعة غامضة حتري العلامءتأثري الكحول يطال العظام! مـا هـي فـائـدة الـذهـب األزرق؟

عقار يوقف تطور التهاب املفاصل

اس�تخدم علم�اء جامع�ة موس�كو الحكومي�ة 
وا لون الذهب من  جزيئ�ات الذهب النانوية وغريرّ

األصفر الياقوتي إىل األزرق.
وح�ورّل العلماء جزيئات الذه�ب إىل اللون األزرق 
ع�رب تقني�ة جدي�دة، للكش�ف عن السيس�تئن 
)أحم�اض أميني�ة تدخ�ل يف تركي�ب العديد من 
األدوية(. وكان العلماء يف الس�ابق يس�تخدمون 
طريقة باهظة التكاليف للكشف عن السيستئن 
يف تشكيالت املعادن، عن طريق إخضاع جزيئات 

الذهب لل� )الضيائية أواللمعان(.
�ص طريق�ة العلم�اء ال�روس املبتكرة يف  وتتلخرّ
تحوي�ل لون جزيئ�ات الذهب إىل اللرّ�ون األزرق، 
ية تغ�ريرّ الجس�يمات النانوية  باس�تخدام خاصرّ
للذهب عند اندماجها يف تش�كيالت كبرية بوجود 

أيون�ات معادن أخرى ومركب�ات عضوية بما يف 
ذلك السيستئن.

ريات اللوني�ة، التي تظهر عىل  ويمك�ن رصد التغرّ
الذه�ب خ�الل )2 إىل 3 دقائق فق�ط( عرب جهاز 

طيفي خاص أو بالعن املجردة.
يذك�ر أن السيس�تئن هو حم�ض أميني يدخل 
يف تركيب الكريوتن املوجود يف األظافر والش�عر 
والري�ش، ويعم�ل عىل تحيي�د املواد الس�امة يف 
الجس�م. وهو أيضا من املواد املضادة لألكس�دة 
التي تحمي الجس�م من األش�عة السينية. ويتم 
واملكم�الت  األدوي�ة  يف  السيس�تئن  اس�تخدام 
الغذائي�ة. وارتف�اع نس�بة السيس�تئن يف ال�دم 
تشري إىل أمراض القلب واألوعية الدموية ومرض 

الزهايمر.

يعم�ل العلماء عىل ابت�كار دواء قادر عىل إنهاء 
آالم املالين الذين يعانون من التهابات املفاصل، 
عىل شكل حقنة بعدها تنخفض عمليات تبديل 
مفاصل الورك والركبة.يش�كل الربوتن أساس 
ه�ذا الدواء كونه يحفز الغ�روف عىل التجدد 
ويخفض م�ن الته�اب املفصل. اخت�رب العقار 
الجدي�د عىل الف�ران والخالي�ا البرية وكانت 

النتائ�ج إيجابي�ة. واآلن يعم�ل علم�اء جامعة 
جنوب كاليفورنيا يف لوس آنجلوس عىل اختبار 
ال�دواء رسيريا ع�ىل املرىض الذي�ن يعانون من 
املبتكرين، يس�مح  املفاصل.بحس�ب  التهابات 
هذا ال�دواء بتأجيل أو إلغاء العمليات الجراحية 
املق�ررة، الت�ي له�ا مخاط�ر عدي�دة وأعراض 
جانبي�ة مختلفة. األطباء حت�ى اليوم يصفون 

للم�رىض أدوي�ة ومس�كنات تعم�ل فقط عىل 
تخفيف مس�توى األل�م، ولها أع�راض جانبية 
عدي�دة مثل قرح�ة املعدة وارتف�اع ضغط الدم  
وحت�ى الجلطة الدماغي�ة. أي أن الدواء الجديد 
س�يغري جذريا طريقة عالج الته�اب املفاصل، 
عالوة عىل إمكانية استخدامه يف عالج التهابات 

أخرى بما فيها االلتهابات شبه الروماتيزمية.

اإلغريق  الكيميائي�ون  حاول 
»حج�ر  إيج�اد  القدم�اء 
فيلس�وف«، بهدف العيش إىل 
األبد، ولكنهم لم ينجحوا، وما 
زال الب�ر يحاول�ون إيج�اد 
املوت  للتملص م�ن  طريق�ة 

حتى يومنا هذا.
إيان  الفطريات،  وقال طبيب 
بريسون، إنه يعتقد أن البر 
قريب�ون ج�دا م�ن تحقي�ق 
»الخلود«، مع وجود عدد من 
الطرق املختلفة، التي تمكننا 
م�ن العيش إىل األب�د، وذلك يف 
حديث أج�راه م�ع صحيفة 

»ذي صن« الربيطانية.
- الطريقة األوىل: تجديد أجزاء الجسم

يق�ول الدكتور بريس�ون: »هن�اك الكثري من 
املهتم�ن بالعيش إىل األبد. ولكن يتمثل الفرق 
اآلن يف تط�ور التكنولوجي�ا بش�كل رسي�ع، 
ويعتق�د الكث�ريون أنها تس�اعد فع�ال يف هذا 

األمر«.
وتش�مل إح�دى الط�رق اس�تخدام التقنيات 
الحيوية والطب، للحفاظ عىل تجدد وش�باب 

الجسم. ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق، بما يف 
ذلك الهندس�ة الوراثية، التي تمنع شيخوخة 

الخاليا.
ويعم�ل العدي�د م�ن العلماء يف جمي�ع أنحاء 
العالم عىل تكوين أعضاء برية، باس�تخدام 
طابعات ثالثية األبعاد مزودة بالخاليا الحية.
- الطريقة الثانية: العيش يف هيئات روبوتية

يعتق�د الدكت�ور بريس�ون أن�ه قب�ل إصالح 
أجسادنا وتجديد شبابنا، سنكون قادرين عىل 
ربط عقولن�ا بعالم اآللة بش�كل جيد، بحيث 

يكون العق�ل البري قادرا عىل 
العمل ضمن سحابة إلكرتونية.

وبحل�ول ع�ام 2050، س�يكون 
قادري�ن ع�ىل توظي�ف  الب�ر 
الروبوت يف أي مكان من العالم، 
وهذا يعني استمرار عمل العقل 
جه�از  ع�ىل  املخ�زن  الرقم�ي 
الكمبيوت�ر رغ�م موت الجس�د، 
املحي�ط  العال�م  م�ع  والعي�ش 
الروب�وت،  أجس�ام  باس�تخدام 

وفقا للدكتور بريسون.
- الطريق�ة الثالث�ة: العي�ش يف 

عالم افرتايض
أوضح الدكتور بريس�ون، أنه إذا 
كانت عقولن�ا متاحة عىل اإلنرتنت، فال يوجد 
حاج�ة إىل أجهزة الروبوت�ات. وقال: »يمكنك 
إنف�اق معظ�م وقتك ع�ىل اإلنرتن�ت يف العالم 
االف�رتايض، وبطبيع�ة الح�ال، يف أي مكان يف 

العالم عىل أي جهاز كمبيوتر.
وتتي�ح هذه الطريقة إمكانية ربط عقلك مع 
مالي�ن العقول األخرى، بحي�ث يكون الذكاء 
غ�ري مح�دود، ويف أماك�ن متع�ددة وبوق�ت 

واحد.

ق�ال بحث جدي�د إن البالغن 
الق�درة ع�ىل  الذي�ن فق�دوا 
الكالم بعد اإلصابة بالس�كتة 
الدماغية ق�د يتمكنون قريبا 

من النطق مرة أخرى.
فق�د كان يعتق�د س�ابقا أن 
الجلط�ة أو النزي�ف بالدماغ، 
بع�ض  تتل�ف  أن  يمك�ن 
األنسجة من دون القدرة عىل 
ترميمه�ا، ومن ذل�ك املناطق 

املرتبطة بالنطق.
الجدي�دة  األبح�اث  ولك�ن 
تأهيل  »إعادة  إمكانية  أثبتت 
العمل  الدم�اغ« حتى يتعل�م 
بشكل مختلف، عن طريق ما 
يسمى ب� »اللدونة الدماغية«، 

والتي تعرف بقدرة الجهاز العصبي عىل تغيري 
تركيب�ه وعمله ط�وال حياته، ك�رد فعل عىل 
اختالف البيئة.وأظهرت نتائج عمليات املسح 
التي أجريت عىل األطفال والشباب الذين عانوا 
من اإلصابة بالس�كتة الدماغي�ة عند الوالدة، 
وهي حالة نادرة يعتقد أنها تؤثر عىل واحد من 
بن 4 آالف طفل عند الوالدة، قدرة الدماغ عىل 

إعادة تجديد أنس�جته، مم�ا جعل القدرة عىل 
تعلم اللغ�ة تظهر يف املنطق�ة املقابلة بمثابة 
مرآة عاكس�ة للجانب األير العادي.وتعتمد 
الطريق�ة الجدي�دة للرتميم ع�ىل التحول من 
اس�تخدام النصف األير من الدماغ املسؤول 
ع�ن اللغة، إىل النص�ف األيمن عن�د الرغبة يف 
التح�دث، وفق�ا ملا رصح�ت به أس�تاذة علم 
األعص�اب يف كلية الطب بجامعة جورج تاون 

يف العاصمة واش�نطن،الدكتورة 
إليس�ا نيوب�ورت مش�رية إىل أن 
مرون�ة أدمغة األطف�ال النامية 
تجعله�م أكثر ق�درة عىل التعايف 
م�ن  الدماغي�ة  الس�كتة  م�ن 

البالغن.
ويس�تخدم العلماء هذه املعرفة 
اآلن، لتطوي�ر أدوي�ة قادرة عىل 
دعم إصالح التل�ف الذي يصيب 
أج�زاء م�ن الدماغ، وه�و ما قد 
يعطي أمال للمصابن بالسكتات 
الدماغي�ة م�ن خالل مس�اعدة 

أدمغتهم عىل التعايف.
وأش�ارت الدكت�ورة نيوب�ورت، 
تعتم�د  الطريق�ة  ه�ذه  أن  إىل 
ع�ىل نق�ل الوظائ�ف إىل منطقة 
صحي�ة، ويجري اآلن العمل ع�ىل إجراء املزيد 
من البحوث ملعرفة ما إذا كانت هناك وظائف 
أخ�رى غ�ري الل������غ�ة يت�م نقله�ا، وإىل 
أين؟.كم�ا يقول فري�ق البح�ث إن املزيد من 
الب����حوث ستتيح إمكا�����نية استخدام 
هذه الطريقة من قبل األشخاص األص���حاء 

بهدف تعلم لغة ثانية.

طبيب يقدم طرقا متنوعة للحياة األبدية »أدمغة األطفال« تنقذ »البكم«

عزة كامل
)1(

بعد رجوع هدى شعراوي من املؤتمر النسائي الدويل العارش يف باريس الذي 
عقد يف يونيو 1926، وبعد أن حققت فيه نتائج باهرة من أجل قضية املرأة 
والس�الم العام، أعدرّت تقريراً مع عضوات االتحاد النسائي املرصي ورفعته 
إىل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الحقانية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس 
مجلس النواب، وكان هاهو نص التقرير: »تترف جمعية االتحاد النسائي 
امل�رصي بأن تعرض ع�ىل أنظاركم أربعة مطالب حيوي�ة تحتاج لىشء من 
عنايتك�م وترج�و ولها أمل كب�ري يف غريتكم، أن توفق�وا يف القريب العاجل 
لوضع نظ�م إلصالحها، ألنها تم�س حياة كل عائلة مرصي�ة تقريبا، ولها 
كب�ري األثر عىل راحة األرس وس�المتها، إننا نطلب إص�الح القوانن العملية 
للعالق�ة الزوجية، وجعلها منطبقة عىل ما أرادته روح الريعة من أحكام 
الروابط العائلية وس�يادة الهناء فيها، ولذلك نطلب صيانة املرأة من الظلم 
الواق�ع عليه�ا: أوال: من تعدد الزوجات، ثانيا: م�ن اإلرساع يف الطالق بدون 
س�بب جوهري، ثالثا: من الظلم واإلرهاق اللذي�ن يقعان عليها فيما يدعى 
دار الطاعة، رابعا: من أخذ أوالدها يف حالة افرتاق الزوجن يف سن هم فيها 
أش�د الحاجة لعناي�ة أمهم وحنانها، ف�إذا نحن طالبنا بس�ن قانون يمنع 
تع�دد الزوج�ات إال لرورة، كأن تكون الزوج�ة عقيما أو مريضة بمرض 
يمنعه�ا من أداء وظيفتها )ويف هذه الح�االت يجب أن يثبت الطبيب ذلك(، 
وإذا نحن طالبنا بس�ن قانون يلزم املطلق بأاليطلق زوجته إال أمام القايض 
الرع�ي الذي علي�ه معالجة التوفي�ق بحضور حكم من أهل�ه وحكم من 
أهله�ا قبل الحك�م بالطالق، فألن هذه القوانن تزي�ل الفوىض الحاصلة يف 
مسائل الزواج والطالق، وبالتايل تزيد التعس والشقاء اللذين يرزح تحتهما 
األلوف من النساء بسبب ترصف الرجال يف هذا الحق، فكم من نساء طلقن 
ألس�باب واهية لغري س�بب ما إال أنانية الرجل ناهي�ك عما يصيب األوالد يف 

الحالتن من جراء قطع الصلة بن والديهم مما ال يحتاج إىل رشح«.
)2(

ه�ذا التقري�ر م�ى عليه أكثر من تس�عن س�نة! ومازالت ه�ذه املطالب 
تس�تعيص عىل أن يتحقق منها إال مطلب واحد وهو الحضانة، والكارثة أن 
نجد بعض نس�اء يدافعن عن تعدد الزوجات، فقد كتبت »منى أبو ش�نب« 
مؤخ�را عىل صفحاتها يف الفيس بوك، وهى رئيس�ة تحرير برامج يف القناة 
األوىل واستشارى عالقات أرسية ومؤسسة مبادرة تعدد الزوجات يف مرص: 
»برى س�ارة لكل من أراد التعدد، قضت املحكمة بعدم دس�تورية قانون 
رقم 200 لس�نة 85، والذي ينص عىل معاقبة الزوج بالس�جن يف حالة عدم 
إخط�ار الزوج�ة األوىل، وأحقيته�ا يف طل�ب الطالق يف ع�دم إخطارها، ألف 
مربوك التعدد رشع الله، التعدد األصل يف اإلس�الم، التعدد حفاظا عىل املرأة 
قب�ل الرجل، لكل بنت فاته�ا قطار الزواج، لكل مطلقة أو أرملة وافقي عىل 
أن تكوني زوجة ثانية التنظري ملن يتالعب بعقلك ويوهمك أن التعدد خراب 

البيوت«.
ُت�رى ماذا كانت س�تقول هدى ش�عراوي العالمة الهام�ة يف تاريخ الحركة 
النس�ائية املرصية والعربية يف النصف األول للقرن العرين، ملنى أبوش�نب 

يف القرن الواحد والعرين؟!

م�ضاحة للراأي

عندما تكيد املرأة للمرأة


