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يا أهل اإلميان ومحل الكتمان تفكروا 
وتذكروا عند غفلة الساهني

ص3إسناد املوصل بـ »10« آالف منتسب.. والداخلية مستمرة باصطياد »فلول داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 أمريكا تنتقل إىل مرحلة »التفاوض« يف أفغانستان
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ص4 موسكو تستعرض أسلحة »ال تقهر« وتنفي نية الدخول يف »سباق تسلح«

ملك البحرين يضم وفد »التطبيع مع إرسائيل« إىل ديوانه

اليوم.. ملف التدخل الرتكي يف العراق عىل طاولة اجلامعة العربية
نواب كركوك يعلنون االتفاق عىل صيغة تسمح ملشاركة املحافظة يف االنتخابات

ص3 احلكيم يلتقي شيوخ ووجهاء يف كربالء ويؤكد حاجة العراق لبناء دولة قوية

الربملان يقر املوازنة.. و »املستقبل العراقي« تنرش نص القانون
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نج�ح الربمل�ان بع�د اش�هر من املناقش�ات 
االك�راد  الن�واب  ومقاطع�ة  الصعب�ة 
واعرتاضه�م وتهديده�م باالنس�حاب م�ن 
العملية السياس�ية يف التصويت عىل املوازنة 

العامة للبالد لعام 2018.
واظهر ن�ص قانون املوازنة العراقية العامة 
لع�ام 2018 بصيغت�ه النهائي�ة تخصي�ص 
مبلغ ملياري�ن ونصف املليار دوالر للنفقات 
العس�كرية ودعم وزارتي الدف�اع والداخلية 
وهيئ�ة الحش�د الش�عبي وجه�از مكافحة 
االره�اب. وتم تخصيص مبل�غ 600 مليون 

دوالر منه�ا ل�وزارة الدف�اع و146.3 مليون 
دوالر ل�وزارة الداخلي�ة و80 ملي�ون دوالر 
لقيادة قوات الحش�د الش�عبي و80 مليون 
دوالر لجه�از مكافحة االرهاب. وس�تخص 
املوازن�ة املبل�غ املتبقي البال�غ مليار و594 
واالعت�دة  االس�لحة  ل�راء  دوالر  ملي�ون 
واالنف�اق ع�ىل الدع�م اللوجس�تي للقوات 

املسلحة.
واك�د رئيس الربملان س�ليم الجبوري، خالل 
جلسة، حرص املجلس عىل اعادة املفصولني 

من وزارتي الدفاع والداخلية اىل الخدمة.
الحكوم�ة  م�ع  اجتم�اع  عق�د  اىل  واش�ار 
وبحض�ور الرئاس�ات الث�الث للجمهوري�ة 

والحكومة والربملان واللجنة املالية لدراس�ة 
التخصيص�ات الالزمة إلعادتهم. وقد صوت 
الربمل�ان باملوافق�ة ع�ىل امل�ادة 30 الخاصة 
بالغاء نس�ية 3.8% من استقطاعات رواتب 
ومخصص�ات رواتب املوظفني واملتقاعدين. 
كما ص�وت ع�ىل امل�ادة 29 الخاص�ة بعدد 
السيارات التي يحق للمسؤول )وزير، وكيل 
وزير� رئي�س هيأة...( مأله�ا بالوقود عىل 
نفق�ة الدول�ة وتخفيض املبال�غ املخصصة 
للوقود وصيانة السيارات املستخدمة بحيث 
تك�ون خم�س س�يارات ل�كل من رؤس�اء 

الهيئات الرئاسية الثالث.
التفاصيل ص3

بلغت )88( مليار دوالر بعجز )10( مليار وباحتساب سعر برميل النفط بـ)46( دوالرا

حتالف يضم انفصاليني و »دواعش« حياول زعزعة األمن يف كركوك

األمني العام للمؤمتر الوطني
 يعقـد إجتمـاعـًا مع املرشحيـن 

لإلنتخابات
ص2

حمافظ البرصة يبحث  تنفيذ 
ومتويل عددًا من املشاريع املهمة 

مع »أتريان« األسبانية 
ص6

         بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�رغي 
الف�روف، أم�س الس�بت، ع�ن قل�ق بالده 
إزاء اس�تمرار القتال يف اليمن، مش�ددا عىل 
رضورة مواصل�ة املجتمع الدويل العمل عىل 

فض النزاع يف هذا البلد. 
 Reporter وقال الفروف يف حديث لصحيفة
اإلثيوبي�ة »لم نفقد األم�ل بعد يف حل النزاع 

الذي طال أمده يف اليمن، والنظر املتبادل يف 
مصالح جميع القوى السياس�ية هناك، إال 
أنه يج�ب علينا أن ندرك حقيقة اس�تحالة 

الحل بني ليلة وضحاها«.
وأضاف »األط�راف املتنازع�ة يف اليمن غر 
مستعدة للعودة إىل الحوار البناء للتغلب عىل 
الخالف�ات بينها، وهو األمر الذي يعوق حل 
األزمة. ومع ذلك، يجب أال نيأس ونستمر يف 
محاوالت التوصل إىل التسوية يف هذا البلد«.

وتابع »نحن عىل ثقة تامة برضورة استمرار 
املجتمع الدويل ويف مقدمته األمم املتحدة، يف 
حث األطراف اليمنية عىل التخيل عن العنف 

والجلوس إىل طاولة املفاوضات«.
مواصل�ة  نعت�زم  »نح�ن  بالق�ول  وخت�م 
اإلس�هام يف حل هذه األزمة. عملنا عىل ذلك 
من�ذ البداية، وعىل اتص�ال منتظم بأطراف 
الرصاع التي بيدها وضع اليمن عىل املس�ار 

السلمي«.

روسيا تشعر بـ »قلق عميق« جراء استمرار القتال يف اليمن
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         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن األمني العام املس�اعد لجامعة الدول 
العربية السفري حسام زكي، أمس السبت، أنه 
تقرر عقد أعمال الدورة 149 ملجلس الجامعة 
العربية عىل مس�توى املندوبني الدائمني األحد 
برئاس�ة الس�عودية وحض�ور األم�ني الع�ام 

للجامعة أحمد أبو الغيط.
وقال زك�ي، إن »اجتماع املندوبني الدائمني 
سيناقش مرشوع جدول األعمال الذي يتضمن 
8 بن�ود تمثل عناوين رئيس�ة تتناول مختلف 
قضايا العمل العربي املشرتك خاصة يف مجال 
قضية فلس�طني والرصاع العرب�ي اإلرسائييل 
ويف مج�ال الش�ؤون العربية واألم�ن القومي 
العربي ويف مجاالت الشؤون السياسية الدولية 
واإلعالم وحقوق اإلنسان والشؤون القانونية 

واملالية واإلدارية«.
الدائم�ني  »املندوب�ني  أن  زك�ي  وأض�اف 
ومرشوع�ات  البن�ود  مختل�ف  سيناقش�ون 
الق�رارات الخاص�ة به�ا ورف�ع ع�دد محدود 
منه�ا إىل وزراء الخارجي�ة العرب ملناقش�تها 
يوم األربعاء املقبل برئاس�ة وزي�ر الخارجية 

السعودي عادل الجبري«.
وأوضح أن »م�رشوع جدول أعمال الدورة 
الجديدة ملجل�س الجامعة العربية س�يناقش 
عددا م�ن البنود والتي تتضم�ن تقرير األمني 
العام لجامعة الدول العربية عن نشاط األمانة 
العام�ة وإج�راءات تنفي�ذ ق�رارات املجل�س 
ب�ني الدورت�ني )148 – 149( وتحدي�د موعد 
انعق�اد ال�دورة العادية 150 ملجل�س جامعة 
الدول العربية عىل املستوى الوزاري، حيث تم 

إدراج هذا البند بن�اء عىل طلب األمانة العامة 
للجامعة العربية«.

واش�ار زك�ي إىل أن »االجتم�اع س�يناقش 
التط�ورات السياس�ية للقضية الفلس�طينية 
والرصاع العرب�ي اإلرسائييل وتفعي�ل مبادرة 
التط�ورات  جان�ب  إىل  العربي�ة،  الس�الم 
واالنته�اكات اإلرسائيلي�ة يف مدين�ة الق�دس 
املحتلة وتطورات االس�تيطان والجدار العازل 
واألون�روا  والالجئ�ني  واألرسى  واالنتفاض�ة 
مواجه�ة  وس�بل  فلس�طني  يف  والتنمي�ة 
االس�تهداف اإلرسائييل للقضية الفلس�طينية 
واألم�ن القوم�ي العربي يف الق�ارة اإلفريقية، 
ودعم موازنة دولة فلس�طني وصمود الشعب 
تقري�ر  مناقش�ة  جان�ب  إىل  الفلس�طيني، 
وتوصي�ات مؤتم�ر املرشف�ني ع�ىل ش�ؤون 
املضيف�ة  العربي�ة  ال�دول  يف  الفلس�طينيني 

)الدورة 99(«.
وتابع أن »االجتماع سيناقش أيضا قضية 
األمن املائي العربي ورسقة إرسائيل للمياه يف 
األرايض املحتل�ة، باإلضافة إىل الجوالن العربي 

السوري املحتل«.
كم�ا س�يتناول االجتماع، بحس�ب األمني 
العربي�ة،  ال�دول  لجامع�ة  املس�اعد  الع�ام 
»تطورات األوضاع يف س�ورية، والتضامن مع 
لبن�ان وتط�ورات األوض�اع يف ليبي�ا واليمن، 
باإلضافة إىل بحث س�بل اتخ�اذ موقف عربي 
موح�د إزاء انته�اك القوات الرتكية للس�يادة 
العراقي�ة، وكيفي�ة دع�م جمهوري�ة العراق 
يف االنتص�ار النهائ�ي ع�ىل عصاب�ات داعش 
اإلرهابي�ة وتحري�ر مدنه، باإلضاف�ة إىل دعم 
اإليزيديات املختطفات لدى عصابات داعش«.

الدورة )149( تبحث )8( بنود ختص فلسطني والشؤون األمنية

اليوم.. ملف التدخل الرتكي يف العراق عىل طاولة اجلامعة العربية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و مجل�س محافظ�ة األنب�ار مريض 
املحالوي، أمس الس�بت، أنه لم يت�م جرد األرضار 
التي لحقت باملمتلكات العامة أو الخاصة يف قضاء 
القائم حتى اآلن. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
ع�ن املح�الوي القول إن�ه »حتى اآلن ل�م يتم جرد 
األرضار العام�ة والخاصة يف قض�اء القائم )360 
ك�م غرب الرمادي(«. ودعا املحالوي، إىل »تش�كيل 
لجان لغرض إجراء الكش�وفات عىل األرضار التي 
لحق�ت بالبنى التحتية العام�ة والخاصة يف القائم 
وتعويض املترضرين نتيجة العمليات العس�كرية 
واإلرهابية«. يذكر أن قضاء القائم تم تحريره من 
س�يطرة تنظيم »داعش« نهاية العام املايض، فيما 
لحق أذى كبري بممتلكات عامة وخاصة يف القضاء 

نتيجة العمليات »اإلرهابية« والعسكرية.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة االمنية يف مجلس دياىل، أمس السبت، 
عن احباط ثالث محاوالت لرتويج مادة »الكريس�تال« 
املخ�درة داخل املحافظ�ة، فيما دع�ت اىل دعم مفارز 
مكفاح�ة املخدرات. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
عن عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي القول إن »رشطة 
دي�اىل م�ن خالل مف�ارز مكافح�ة املخ�درات نجحت 
وبجهود اس�تثنائية من احباط ث�الث محاوالت خالل 
2018 لرتويج مادة الكريس�تال داخ�ل دياىل واعتقال 
العديد م�ن مروجي تلك املادة«. واض�اف العزاوي، أن 
»الكريس�تال تعد من اخطر انواع املخدرات وهي تباع 
بمبالغ مالي�ة كبرية وفق املعلوم�ات املتوفرة«، داعيا 
وزارة الداخلي�ة اىل »دع�م مضاع�ف ملف�ارز مكافحة 
املخدرات يف دياىل والتي تعمل بجهود مميزة س�اهمت 
يف احب�اط مح�اوالت كث�رية خ�الل الس�نوات االخرية 
لرتويج وبيع املخ�درات يف املحافظة«. يذكر أن تجارة 
املخدرات راجت يف العراق بعد أحداث 2003، وأش�ارت 
تقاري�ر دولية صدرت عن مكتب مكافحة املخدرات يف 
األمم املتحدة، إىل أن الع�راق تحول إىل محطة ترانزيت 
لتهريب املخ�درات من إي�ران وأفغانس�تان نحو دول 
الخلي�ج العربي، محذرة يف الوقت نفس�ه من احتمال 

تحوله إىل بلد مستهلك.

احباط حماوالت عدة لرتويج 
»الكريستال« يف دياىل

عضو بمجلس األنبار: لـم يتم جرد 
األرضار يف القائم إىل اآلن

        بغداد / المستقبل العراقي

التقي الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف 
الوطن�ي خالل زيارت�ه اىل كربالء املقدس�ة وجهاء 

وش�يوخ عش�ائر البومس�عود يف مضي�ف 
الش�يخ ش�هاب احمد العالوي ووش�يوخ 
ووجهاء البو شبل. وبحث معهم مستجدات 
الوضع الس�يايس واالجتماعي ومرحلة ما 
بع�د داع�ش االرهابي، مبينا س�ماحته ان 
العراق حقق انتصارات كبربة عىل املستوى 
الس�يايس عىل تحدي�ات الوح�دة الوطنية 
وعس�كريا عىل داعش االرهابي ومجتمعيا 
عىل الطائفية والنعرات الضيقة الفتا اىل ان 
االنتص�ار الرابع عىل تحدي�ات بناء الدولة 
هو االهم واملكمل واملتوج لالنتصارات التي 
تحقق�ت، فيما دع�ا س�ماحته اىل تمكني 

الفريق الكفوء لبناء الدولة وفق االس�س والركائز 
، الفت�ا اىل ان لكل مرحلة متطلباتها والناس محقة 
فيما تطل�ب وفق ماتراه تحدي�ا وحاجة العراق يف 
املرحل�ة الحالية تكمن يف بن�اء دولة خدومة قوية. 

س�ماحته اش�اد بهمة وعزيم�ة ونخوة العش�ائر 
العراقي�ة ومنها عش�ائر البومس�عود والبو ش�بل 
، مثمن�ا دور العش�ائر يف مواجه�ة الدكتاتوري�ة 
واالره�اب بعناوين�ه املختلف�ة، مبين�ا ان التاريخ 
يحدثتنا عن قرن من الزمن تكلل بتنس�يق 
املواق�ف يف املراح�ل املصريية ، مش�ريا اىل 
ان التحدي�ات تب�دو صعب�ة لكنها ليس�ت 
مستحيلة وسنتغلب عليها كما تغلبنا عىل 
التحدي�ات املفصلية الت�ي واجهت العراق. 
عن تيار الحكمة الوطني قال س�ماحته » 
الحكم�ة ولدت من رح�م التحديات« داعيا 
اىل التمع�ن يف قائمة املرش�حني كي يعرف 
الجميع نس�بة الوج�وه الجدي�دة وتمثيل 
الشباب باعتبار هذه الخطوات من سمات 
تيار الحكمة الوطني باالضافة اىل الوطنية 

واالعتدال والرؤية والخطة وتمكني املرأة.

         بغداد / المستقبل العراقي

ك�رم وزير الداخلية قاس�م األعرجي، أمس الس�بت، رشطة 
االنب�ار الذين فجروا العجلة املفخخة يف س�يطرة الكيلو 18 يوم 

أمس.
وق�ال مكتب�ه االعالمي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي ك�رم ابطال 
رشط�ة محافظ�ة االنب�ار الذين فج�روا العجل�ة املفخخة بعد 
كش�فها من قبل جهاز السونار يف س�يطرة الشهيد بسام )كم 

18( وبدون اي خسائر مادية او برشية«.
وكان مص�در أمني يف محافظ�ة االنبار أف�اد، الجمعة، بأن 
مفخخة س�يطرة ال�18 كيلو كان يقودها انتحاري فيما كانت 

القوات األمنية تالحق السيارة قبل انفجارها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت بعثة األمم املتح�دة يف العراق يونامي استش�هاد 91 
مدني�اً عراقياً وج�رح 208 اخري�ن يف اعمال االره�اب والعنف 

والرصاع املسلح يف العراق خالل شهر شباط املايض.
وبحس�ب بيان لليونامي، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، نس�خة من�ه فان »هذه االرقام تش�مل املدني�ني العاديني 
وغريه�م من االش�خاص الذي�ن يمكن اعتباره�م مدنيني وقت 
الوف�اة او االصابة من الرشطة يف وظيفة غ�ري قتالية, والدفاع 
املدن�ي, وتفاصي�ل االمن الش�خيص, ورشطة حماي�ة املرافق, 
وموظف�ي ادارة الحرائق«. وأضاف البي�ان، ان »من بني االرقام 
االجمالي�ة يف ش�باط، كان عدد املدنيني الذين قتلوا )وال يش�مل 
الرشط�ة( 86 ش�خصاً, يف حني كان عدد املصابني )وال يش�مل 

الرشطة( 202 شخص«.
وأش�ار البيان، إىل ان »بغداد كانت أسوأ محافظة مترضرة, 
حيث بلغ عدد االصابات فيها بني املدنيني 195 ضحية )قتل 49 
ش�خصاً, و146 جريحا(، وتبعتها محافظ�ة االنبار, حيث قتل 
14 ش�خصاً و37 جريحاً, وقد قتل يف دياىل 12 ش�خصاً واصيب 
11 بج�روح«. ولفت البيان اىل انه »تم إعاقة بعثة االمم املتحدة 
لتقديم املس�اعدة اىل العراق يف التحقق بفعالية من االصابات يف 
بع�ض املناطق؛ ويف بعض الحاالت, ال يمكن للبعثة اال ان تحقق 
جزئياً ولهذه االس�باب, ال بد من اعتبار االرقام املبلغ عنها هي 

الحد االدنى املطلق«.

وزير الداخلية يكرم 
رشطة يف االنبار فجروا عجلة مفخخة 

يف سيطرة الكيلو )18(

األمم املتحدة تعلن استشهاد )91( عراقيًا 
وإصابة )208( آخرين خالل شباط

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد األم�ني العام املهن�دس آراس 
حبي�ب كريم،  إجتماعاً مع مرش�حي 
املؤتمر الوطني العراق�ي لإلنتخابات، 
وذل�ك ع�ىل قاع�ة املؤتم�ر الوطني يف 
بغداد. اإلجتم�اع الذي حرضه أعضاء 
املكت�ب الس�يايس و املرش�حون م�ن 
كاف�ة املحافظات، ركز عىل أمور عدة، 
أهمه�ا مناقش�ة أهداف املرش�حني و 
إمكاني�ة تطبيقها ع�ىل أرض الواقع، 
إضافًة إىل دراس�ة الخطط املستقبلية 
والسياس�ية واملتمثلة يف كيفية إرساء 

مرشوع الدولة املدنية .
وق�ال املهندس آراس »حققنا ما ال 
يستهان به يف فرتة قصرية جداً، و اليوم 
لدين�ا أكثر من ثالثون مرش�حاً ضمن 
تحالف الن�رص ويف كاف�ة املحافظات 
تقريباً، موضح�اً أن هذا يعطينا دافع 

كبري لتقديم أفضل ما لدينا«.
وأض�اف الس�يد حبي�ب »للمؤتمر 

يف  طوي�ل  تأريخ�ي  ب�اع  الوطن�ي 
السياس�ة، و أن إستقطاب كل رشائح 
املجتم�ع وبمختل�ف فئات�ه العمري�ة 
يّنم عن أفكارنا الوس�طية وقربنا من 

توجهات الشارع واملواطنني«. 

وتابع األمني العام مؤكداً »سنسعى 
وبش�تى الطرق لوضع إس�رتاتيجيات 
وخط�ط مدروس�ة و رصين�ة تتوافق 
مع مرشوعنا كمتبنني للدولة املدنية و 
القائمة أساساً عىل العدالة اإلجتماعية 

والنهضة اإلقتصادية«.
جدي�راً بالذكر أن املؤتم�ر الوطني 
العراقي س�يخوض اإلنتخابات املقبلة 
ضمن تحالف النرص برئاس�ة الدكتور 

حيدر العبادي.

األمني العام للمؤمتر الوطني يعقد إجتامعًا مع املرشحني لإلنتخابات

احلكيم يلتقي شيوخ ووجهاء يف كربالء ويؤكد حاجة 
العراق لبناء دولة قوية

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد نواب م�ن محافظة كركوك، أمس 
السبت، انه تم االتفاق عىل صيغة تسمح 
ملش�اركة املحافظة يف االنتخابات املقبلة، 
مبين�ني ان�ه ت�م التصويت عليه�ا ضمن 

قانون انتخابات مجالس املحافظات.
وق�ال النائ�ب حس�ن ت�وران خ�الل 
مؤتمر صحايف عق�ده بمبنى الربملان مع 
عدد من ن�واب املحافظة، انه »تم االتفاق 
عىل صيغ�ة تس�مح ملش�اركة كركوك يف 
االنتخاب�ات املقبل�ة والتي ت�م التصويت 
عليه�ا الي�وم ضم�ن قان�ون انتخاب�ات 

مجالس املحافظات«.
واضاف ان »كانت هناك خالفات حول 
مادت�ني م�ن قان�ون انتخاب�ات مجالس 
املحافظات«، مش�ريا اىل ان »مؤتمرا عقد 

يف 27 م�ن الش�هر املايض بالتع�اون مع 
منظمة الح�وار الهولندية وبعثة يونامي 
التي ساهمت يف دعم الحوار بني مكونات 
املحافظة وبمشاركة من مكتب املصالحة 
ب مكت�ب رئي�س ال�وزراء، حيث ت�م عقد 

جلس�ات متعددة وتم التوص�ل اىل صيغة 
توافقية صوت عليها اليوم«.

يذك�ر ان مجل�س النواب ص�وت قبل 
رف�ع جلس�ته املنعقدة اليوم ع�ىل قانون 

انتخابات مجالس املحافظات.

      بغداد / المستقبل العراقي

أدان�ت الخارجية العراقي�ة، الهجمات 
الت�ي اس�تهدفت بوركين�ا فاس�و أم�س 
م�ع  »تضامنه�ا  مؤك�دة  الجمع�ة، 

جمهوريتي فرنس�ا وبوركينا 
فاس�و وإدانتها لالرهاب بكل 

أشكاله«.
وق�ال املتح�دث الرس�مي 
باس�م وزارة الخارجية، أحمد 
تلق�ت  بي�ان  يف  محج�وب، 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة 
»تدي�ن وزارة خارجية  من�ه، 
الع�راق االعتداءات  جمهورية 
اإلرهابية التي طالت السفارة 
واملعه�د الفرنس�يان إضاف�ة 
إىل االعت�داء عىل مق�ر القوات 

املس�لحة يف بوركين�ا فاس�و« معربة عن 
»خال�ص تعازيه�ا ومواس�اتها ، ل�ذوي 
العاجل  بالش�فاء  الضحاي�ا، وتمنياته�ا 
لجمي�ع املصاب�ني ج�راء ه�ذه األعم�ال 
اإلرهابي�ة التي تتناىف م�ع جميع املبادئ 

الدينية واإلنسانية واألخالقية«.
وأضاف البي�ان  أن »وزارة الخارجية، 
تؤك�د تضامنه�ا مع جمهوريتي فرنس�ا 
وبوركينا فاس�و وإدانته�ا لالرهاب بكل 
أشكاله، فإنها تؤكدة عىل رضورة تكثيف 
منابع�ه  لتجفي�ف  الجه�ود 
والقضاء عىل جذور ومسببات 
أنتج�ت هذه  الت�ي  التط�رف 
املمارسات املريضة التي تهدد 

األمن والسلم الدوليني«.
ع�ىل  ش�خصاً   28 وقت�ل 
األقل، وأصيب العرشات، أمس 
الجمع�ة، يف سلس�لة هجمات 
السفارة  اس�تهدفت  متزامنة 
ومق�ّر  الفرنس�يني،  واملعه�د 
بالعاصمة  املس�لحة  الق�وات 

البوركينية واغادوغو.

نواب كركوك يعلنون االتفاق عىل صيغة تسمح ملشاركة 
املحافظة يف االنتخابات املقبلة

اخلارجية تدين اهلجوم عىل السفارة الفرنسية
 يف بوركينا فاسو
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، عن الغاء رشط بش�أن منح 
سلفة ملوظفي الرتبية.

وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، انه تم »إلغ�اء رشط الكفيل يف منح الس�لفة ملوظفي 
وزارة الرتبي�ة وتربي�ة الكرخ االوىل والرصاف�ة االوىل ومن املوظفني 
الحاملني عىل البطاقة االلكرتونية الصادرة من مرصف الرافدين«.

واض�اف املكتب ان�ه »تم وضع رابط خ�اص للتقديم عىل الس�لفة 
https://mis.qicard.net/web/loan، وسيتم منح السلفة بفرتة 

قياسية«.
يذك�ر ان م�رصف الرافدين بارش ومن�ذ ع�ام 2016 بمنح قروض 

وسلف للموظفني واملواطنني وفق الية وضوابط معينة.

الرافدين يلغي »رشط الكفيل« عىل سلفة موظفي الرتبية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نج�ح الربمل�ان بعد اش�هر م�ن املناقش�ات 
الصعبة ومقاطعة النواب االكراد واعرتاضهم 
وتهديدهم باالنسحاب من العملية السياسية 
يف التصوي�ت عىل املوازن�ة العامة للبالد لعام 

.2018
واظهر نص قانون املوازن�ة العراقية العامة 
لع�ام 2018 بصيغت�ه النهائي�ة تخصي�ص 
مبلغ مليارين ونصف امللي�ار دوالر للنفقات 
العس�كرية ودعم وزارتي الدف�اع والداخلية 
وهيئ�ة الحش�د الش�عبي وجه�از مكافحة 

االرهاب.
وتم تخصيص مبل�غ 600 مليون دوالر منها 
ل�وزارة الدفاع و146.3 ملي�ون دوالر لوزارة 
الداخلي�ة و80 ملي�ون دوالر لقي�ادة ق�وات 
الحش�د الش�عبي و80 ملي�ون دوالر لجهاز 
مكافح�ة االرهاب. وس�تخص املوازنة املبلغ 
املتبق�ي البال�غ ملي�ار و594 ملي�ون دوالر 
لرشاء االس�لحة واالعتدة واالنفاق عىل الدعم 

اللوجستي للقوات املسلحة.
واكد رئيس الربملان س�ليم الجب�وري، خالل 
جلسة، حرص املجلس عىل اعادة املفصولني 

من وزارتي الدفاع والداخلية اىل الخدمة.
الحكوم�ة  م�ع  اجتم�اع  عق�د  اىل  واش�ار 
للجمهوري�ة  الث�الث  الرئاس�ات  وبحض�ور 
والحكوم�ة والربملان واللجنة املالية لدراس�ة 

التخصيصات الالزمة إلعادتهم.
وقد صوت الربمل�ان باملوافقة ع�ىل املادة 30 
الخاصة بالغاء نسية 3.8% من استقطاعات 
املوظف�ني  روات�ب  ومخصص�ات  روات�ب 
واملتقاعدي�ن. كم�ا ص�وت ع�ىل امل�ادة 29 
الخاصة بعدد السيارات التي يحق للمسؤول 
)وزير، وكي�ل وزير� رئيس هي�أة...( مألها 
بالوق�ود عىل نفقة الدول�ة وتخفيض املبالغ 
الس�يارات  وصيان�ة  للوق�ود  املخصص�ة 
املستخدمة بحيث تكون خمس سيارات لكل 
من رؤساء الهيئات الرئاس�ية الثالث، وأربع 
سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب 
وثالث س�يارات لكل وزير وم�ن هو بدرجته 
وس�يارتان لكل من وكالء الوزارات ومن هم 
بدرجتهم )املدنيني والعس�كريني(، واملديرين 
)املدني�ني  بدرجته�م  ه�م  وم�ن  العام�ني 
والعس�كريني( فيم�ا ل�م يت�م تخصيص أي 

سيارة للنواب.
وواف�ق املجلس عىل املادة 33 بمنح املوظفني 
حق طلب اجازة 5 سنوات ورفض رفع نسبة 
الرضيبة املفروضة عىل بيع العقارات من 10 
اىل 12 % وص�وت ع�ىل إحالة امل�دراء العامني 
مم�ن ال يدي�رون تش�كيالً إدارياً بمس�توى 

مديرية اىل التقاعد. 
وهنأ رئي�س مجلس الوزراء حي�در العبادي 

جميع ابناء الش�عب العراقي بإطالق قانون 
املوازنة العامة للعام 2018.

وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان العبادي، أكد ان »تمرير قانون املوازنة هو 
حصيلة للتع�اون بني الس�لطتني الترشيعية 
والتنفيذية عىل الرغم من الصعوبات العديدة 
الت�ي يواجهه�ا الع�راق وتحدي�ات مرحل�ة 
مابع�د االنتصار عىل داع�ش وجهود تحقيق 
املس�تعادة  للم�دن  والخدم�ات  االس�تقرار 

وإعادة اإلعمار يف جميع املحافظات«.
ودعا العبادي، »وزارات ومؤسس�ات ودوائر 
الدول�ة كافة للقي�ام بواجباته�ا عىل افضل 
وج�ه، ورضورة العم�ل عىل ترش�يد اإلنفاق 

وتعظيم م�وارد الدولة وتش�ديد الرقابة عىل 
املال العام«.

بدوره�ا، اك�دت النائبة يف الربمل�ان عن دولة 
القان�ون رحاب العبودة تثبيت اس�تحقاقات 

حملة الشهادات العليا يف املوازنة العامة.
وكتبت العبودية يف صفحتها الشخصية عىل 
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، موجهة 
كالمه�ا لحملة الش�هادات العليا قائلة، »بعد 
متابعتن�ا لقضيتك�م م�ع اللجن�ة املالية، تم 
التاكي�د ع�ىل ان هنال�ك 2٧000 ال�ف درجة 

وظيفية«.
واضافت »بما ان قانون املوازنة عام وقانون 
59 لس�نة 201٧ خ�اص، فهو يقي�د قانون 
املوازن�ة العام�ة، ويل�زم ال�وزارات بتنفي�ذ 

قان�ون تعي�ني حمل�ة الش�هادات العلي�ا«، 
مؤكدة انه و«بذلك تم تثبيت اس�تحقاقكم يف 
املوازنة ونسعى بعد ذلك مع الوزارات الكمال 

استحصال استحقاقاتكم«.
إال أن املوازن�ة حظيت أيض�ًا برفض عدد من 
األحزاب، وق�د النائب عن االتحاد االس�المي 
الكردستاني عادل نوري ان الكرد يتدارسون 
االنس�حاب م�ن العملية السياس�ية بش�كل 
كامل بسبب خطوات الرشكاء الذين لم يبقوا 

لنا خيارا اخر.
وق�ال ان الك�رد يتدارس�ون االنس�حاب من 
كل العملية السياس�ية وم�ن ضمنهم رئيس 
الجمهوري�ة وكل الن�واب والوزراء الس�باب 
عدي�دة وليس املوازن�ة فقط، مبين�ا بالقول 

ان »ال�رشكاء لم يبقوا لنا خي�ارا اخر فنحن 
االن نتدارس امر االنس�حاب من كل العملية 
لالس�تمتاع  لل�رشكاء  السياس�ية ونرتكه�ا 

بها«.
واض�اف ان ال�رشكاء ل�م يبقوا لن�ا اي يشء 
العراقي�ة  بالدول�ة  املس�ماة  الدول�ة  به�ذه 
واليس�مع لنا كالم واليس�مع واليس�مح لنا 
طرح اية مالحظة او مق�رتح اضافة لالمور 

االخرى.
ومن جانب�ه دعا عضو اللجنة املالية النيابية 
مس�عود حي�در وه�و ك�ردي رؤس�اء الكتل 
واالحزاب الكردية اىل اتخ�اذ موقف وقرارات 
مناس�بة ردا ع�ىل ماوصف�ه ب�� » تهمي�ش 

االقليم يف املوازنة العامة«.

يف غضون ذلك، حم�ل تحالف الفتح مجليس 
الوزراء والنواب مس�ؤولية »تجاهل« حقوق 

ابناء الحشد الشعبي يف املوازنة.
وق�ال الناط�ق باس�م تحالف الفت�ح النائب 
احم�د االس�دي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن�ه »يف الوقت الذي 
نثم�ن فيه دور مجلس الن�واب باقرار قانون 
املوازنة االتحادية لعام 2018 رغم التجاذبات 
الح�ادة فإنن�ا نؤكد موقفن�ا املتعلق بحقوق 

ابناء الحشد الشعبي«.
وأض�اف أن »ه�ذه هي املوازن�ة الثانية التي 
يص�وت عليه�ا مجلس الن�واب من�ذ تاريخ 
إق�رار قانون الحش�د رق�م 40 لع�ام 2016 
والذي أش�ار بشكل واضح اىل مساواة رواتب 
ومخصصات منتسبي الحشد مع أقرانهم من 
ابناء القوات املس�لحة ولكن ولالسف الشديد 
تس�تمر الحكومة بعدم تنفي�ذ القانون فيما 
يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي الحشد 
الش�عبي«، موضح�اً »يمرر الربمل�ان املوازنة 
الثانية وهي موازنة عام 2018 رغم املخالفة 
القانوني�ة فيما يتعلق برواتب الحش�د ورغم 
ع�دم االنص�اف الواضح تج�اه اهم رشيحة 
صنع�ت النرص وقدمت االف الش�هداء دفاعا 
ع�ن الوط�ن واملقدس�ات والزال�ت دماؤهم 
تس�قي ارض الوطن يف مواجه�ة العصابات 

اإلرهابية«.
وحمل الناطق باس�م تحالف الفتح »مجلس 
ال�وزراء ومجل�س النواب مس�ؤولية تجاهل 
حق�وق ابن�اء الحش�د الش�عبي وش�هداءه 
وجرح�اه«، مؤك�داً مواصل�ة »العم�ل م�ع 
مجل�س ال�وزراء ومجل�س النواب م�ن اجل 
حل هذا اإلش�كال وبخالفه س�نلجأ للقضاء 
واملحكمة االتحادي�ة للمطالبة بحقوق ابناء 
الحشد الشعبي وإنصافهم ولن نرتك املطالبة 
بحق�وق هؤالء االبطال حت�ى حصولهم عىل 

جميع استحقاقاتهم«.
وتبل�غ القيم�ة اإلجمالي�ة للموازن�ة العامة 
للعراق لعام 2018 ح�وايل 91 تريليون دينار 
) 88 ملي�ار دوالر( بعج�ز وصل اىل 10 مليار 

دوالر.
وكش�فت وثائ�ق مس�ودة م�رشوع قان�ون 
املوازنة عن تخفيض حصة إقليم كردس�تان 
م�ن إجمايل املوازن�ة م�ن 1٧ % اىل %12.6٧، 
واملش�اريع  الجاري�ة  للنفق�ات  مرص�ودة 
االس�تثمارية بمحافظات اإلقليم. وأوضحت 
الوثائ�ق أن املوازنة تضمنت س�عر 46 دوالر 
لربمي�ل النفط الواحد، بطاق�ة إنتاجية تبلغ 
3.88 مليون برمي�ل بينها ربع مليون برميل 
يوميا املصدرة من اقليم كردس�تان الش�مايل 
لتتصدر اإليرادات النفطية والثروات املعدنية 
اإلي�رادات مقرتب�ة م�ن ٧3 تريلي�ون دين�ار 

عراقي )٧0 مليار دوالر(.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلن قائد عملي�ات نينوى اللواء نجم 
ال�وزراء  رئي�س  موافق�ة  الجب�وري 
حي�در العبادي عىل تطوع عرشة االف 
منتسب يف الرشطة املحلية بمحافظة 
نينوى، يأت�ي ذلك فيما تالحق القوات 
يف  »داع�ش«  تنظي�م  فل�ول  األمني�ة 
املحافظة الشمالية، وأيضاً يتم إىل اآلن 
العث�ور عىل مقابر جماعية للس�كان 

الذين قتلهم التنظيم اإلرهابي.
وق�ال الجب�وري ان�ه »خ�الل اتصال 
هاتفي اجراه مع العبادي تم االتفاق 
عىل  البدء بقبول تطوع اعداد اضافية 
مديري�ة  يف  الحاص�ل  النق�ص  لس�د 
رشط�ة نين�وى الت�ي تس�لمت امللف 
االمني مؤخ�را داخل املدين�ة بدال عن 

الحشود والجيش العراقي«.
»االولوي�ة  ان  الجب�وري،  واض�اف 
للمفصول�ني  س�تكون  للمتطوع�ني 
والحش�د الش�عبي واملتطوعني الجدد 
حس�ب توجيهات القائد العام للقوات 

املسلحة«.
وأدرش اعض�اء م�ن مجل�س النواب 
عن محافظة نين�وى ملف املفصولني 
عىل طاولة جلس�ة الربملان للتصويت 

اىل خدمته�م  ع�ىل عودته�م مج�ددا 
العسكرية.

الداخلي�ة  وزارة  اعلن�ت  بدوره�ا، 
العراقي�ة عن اعتق�ال 1٧ عنرصا من 
»داعش« يف عملية استباقية بمنطقة 

بادوش غ�رب املوصل، مبين�ة ان من 
بينهم قياديني معروفني. 

وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء سعد 
معن يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »ق�وات ف�وج ال�رد 

الرسيع )سوات( التابع لقيادة رشطة 
نين�وى القت القبض ع�ىل 1٧ مجرماً 
م�ن عصابات داع�ش اإلرهابية خالل 
عملية أمنية اس�تباقية تم تنفيذها يف 
منطقة بادوش غرب مدينة املوصل«. 

واضاف مع�ن ان »من ب�ني املعتقلني 
للقضاء  قياديني معروفني ومطلوبني 
وفق املادة 4 \ 1 إرهاب«. من جانبها، 
كشفت عضو مجلس محافظة نينوى 
للي�ال محمد أن تنظيم »داعش« حول 

»مقربة عشرية املوس�ويني« يف قضاء 
تلعفر إىل طريق للعبور.

خ�الل  »التنظي�م  إن  ع�ي،  وقال�ت 
س�يطرته عىل تلعفر ج�رف القبور يف 
تلعفر وحول املقربة اىل طريق«، مبينًة 

أن »املق�ربة يعود عمره�ا إىل أكثر من 
400 عام وتضم رفات 2000 شخص 

أغلبهم شهداء عىل أيدي التنظيم«.
وأضافت عي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »التنظيم 
أح�رق الرف�ات الت�ي دفن�ت بش�كل 
حديث خ�الل س�يطرته أو قلبها عىل 
تلعفر ونرش الرفات يف أماكن متفرقة 
أطراف املقربة الت�ي تقع قرب القلعة 

االثرية يف تلعفر«.
يف غضون ذلك، نف�ى أمني عام حركة 
»بابلي�ون«، إح�دى فصائ�ل الحش�د 
الش�عبي، ريان الكلدان�ي األنباء التي 
تحدثت عن العثور عىل مقربة جماعية 

ملسيحيي املوصل.
وق�ال الكلداني إن »ما تم العثور عليه 
يف منطقة حليل�ة بالقرب من بادوش 
غرب�ي املوص�ل ه�ي مقربة تع�ود إىل 
الطائفة املس�يحية قبل دخول داعش 

إىل تلك املنطقة«.
واتهم وسائل إعالم يف إقليم كردستان 
بالرتويج ملثل هذه األخبار، مشريا إىل 
أن »املنطق�ة التي توج�د فيها املقربة 
كان�ت تابع�ة لس�يطرة البيش�مركة 
الديمقراط�ي  للح�زب  التابع�ة 

الكردستاني«.

بلغت )88( مليار دوالر بعجز )10( مليار وباحتساب سعر برميل النفط بـ)46( دوالرًا

الربملان يقر املوازنة.. و »                             « تنرش نص القانون

التنظيم دمر مقربة يف تلعفر عمرها )400( عامًا

إسناد املوصل بـ »10«آالف منتسب يف الرشطة.. والداخلية مستمرة باصطياد »فلول داعش«
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نفى قائد الحش�د الشعبي املحور الشمايل عي 
الحس�يني، أمس الس�بت، االنباء التي تتحدث 
عن ان الوضع االمني يف كركوك يزداد تعقيدا«، 
مبين�اً ان االوضاع مس�تقرة ولي�س هناك اي 
مخاوف انية او مس�تقبلية يف داخل املحافظة 

او يف اطرافها«.
وقال الحسيني، وفقاً لوسائل اعالم، ان »هناك 
زوبعة اعالمية سياس�ية انفصالي�ة وارهابية 
داعش�ية تريد النيل من كركوك من قبل بعض 
القادة االنفصاليني«، مؤكدا ان الوضع االمني يف 

كركوك واطرافها امن وليس هناك مخاوف«.

واش�ار اىل ان هناك عمليات عسكرية مستمرة 
للبحث ع�ن الخاليا النائمة يف اطراف كركوك«، 
مس�تدركا القول: خري دليل عىل ذلك ما حصل 
قبل يوم�ني حيث كان هناك عملية اس�تباقية 
نوعية اس�تخبارية من خالل قطعات الحش�د 
الش�عبي الرتكماني لواء 16 نت�ج عنها قتل 8 
م�ن قادة الدواع�ش يف قرية العزيري�ة التابعة 
لناحي�ة ت�ازة. وخت�م الق�ول ان املوضوع هو 
زوبعة اعالمية ليس اال والوضع امن ولن تتجه 

بوصلة كركوك اال عن طريق حكومة املركز.
ويف س�ياق اجن�دة بارزاني االنفصالي�ة، أتهم 
األمني الع�ام لحركة »بابليون« ريان الكلداني، 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني برئاس�ة 

غ�ري  ملعلوم�ات  بالرتوي�ج  برزان�ي  مس�عود 
صحيحة حول عودة العوائل املس�يحية ملناطق 

سهل نينوى.
وقال الكلداني يف ترصيح إن الكالم الذي يروج 
اليه االش�خاص ووسائل اإلعالم التابعة لحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني برئاس�ة مس�عود 
برزاني محاولة لخلط االوراق وتشويه السمعة 
وزرع الخ�وف ل�دى الن�اس م�ن أج�ل تفريغ 
مناطق س�هل نينوى من االقلي�ات واملكونات 
االمني�ة  الق�وات  أن«  واض�اف  الرئيس�ية«. 
والحش�د الشعبي والحكومة االتحادية افشلت 
املخططات التي تحاول االس�تيالء عىل مناطق 
س�هل نينوى من قب�ل الح�زب الديمقراطي«, 

مش�رياً إىل أن »ترويج الديمقراطي يقوم اليوم 
أضاف�ة إىل بعض االصوات النش�از من  املكون 
املس�يحي التابعني لح�زب الربزان�ي بالرتويج 

الكاذيب عدم عودة املسيحيني إىل مناطقهم«.
ولفت الكلداني النظر إىل أن »اليوم يوجد فقط 
يف قض�اء الحمداني�ة اكث�ر م�ن 6800 عائل�ة 
اضافة اىل برطلة التي تضم العوائل املس�يحية 
وتلكيف اما باقي املناطق يف بسماية وبطماية 
فه�ذه املناطق مهدم�ة بالكامل بنس�بة %99 
بس�بب العملي�ات العس�كرية لتحريره�ا من 
دن�س داع�ش اإلرهابي�ة »,متس�ائالً« كي�ف 
يعودون االهايل لتل�ك االقضية وهي تعاني من 

قلة الكهرباء واملاء والبنى التحتية؟«.

القوات األمنية أكدت استعدادها للتصدي وكشفت عن جناحات يف إحباط خمططات إرهابية

حتالف يضم انفصاليني و »دواعش« حياول زعزعة األمن يف كركوك
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موسكو تستعرض أسلحة »ال تقهر« وتنفي نية الدخول يف »سباق تسلح«
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واش�نطن  األم�ل  يس�اور 
نهاي�ة  إىل  التوص�ل  يف  مج�ددا 
للح�رب يف أفغانس�تان، األطول 
يف تاري�خ الوالي�ات املتح�دة عن 
طريق التفاوض، بعد أن س�ارت 
املحادث�ات التي قاده�ا األفغان 

عىل نحو أفضل من املتوقع.
ورغم ذلك فإنه بعد 17 عاما 
من النزاع والعدي�د من البدايات 
الدبلوماسية الفاشلة، ال يسمح 
املسؤولون األمريكيون ألنفسهم 
بأن يعيشوا يف الوهم ويتوقعون 
أن يأتي فصل الربيع باملزيد من 

املعارك الضارية.
إال أنهم أعربوا عن رسورهم 
علن�ا ويف الدوائ�ر الخاص�ة من 
املؤتم�ر ال�دويل ال�ذي عق�د هذا 
األس�بوع يف كاب�ول ويعتربون�ه 
اج�راءات  باتج�اه  خط�وة 
الرئيس  محادثات بني حكوم�ة 

أرشف غني وحركة طالبان.
وق�ام غن�ي بدوره ع�ىل أتم 
وج�ه، حيث مد ي�ده إىل طالبان 
إىل  انضم�وا  إن  أن�ه  إىل  وامل�ح 
املحادثات فيمكن االعرتاف بهم 
كح�زب س�يايس يحظ�ى بدور 

رشعي يف مستقبل أفغانستان.
ولن تس�عى واش�نطن حتى 
يف ظ�ل رئاس�ة دونال�د ترام�ب 
املتشكك يف الحروب إىل التوصل إىل 
اتفاق أحادي مع طالبان إلخراج 
نفسها من النزاع الطويل، لكنها 
ب�دال م�ن ذل�ك ستش�جع ع�ىل 
الح�وار ب�ني األفغ�ان. ورغم أن 
صانع�ي السياس�ة األمريكي�ني 
خلص�وا إىل أن الجي�ش األفغاني 

الذي ال يزال يمر يف طور التحسن بمساندة الواليات 
املتح�دة، ال يمكنه أن يحقق نرصا حاس�ما، إال أنهم 
يعتق�دون أن عىل طالبان أن تفهم أنها لن تس�تعيد 

السيطرة عىل كابول مطلقا.
وق�د تس�ري الكثري من األم�ور عىل غري م�ا يرام 
ويح�رص املس�ؤولون األمريكي�ون ع�ىل التأكيد أن 
قواتهم املنترشة يف أفغانس�تان ستواصل دعم قوات 
الحكوم�ة األفغاني�ة وتس�تهدف املتطرفني إال حني 

تنضج الظروف لتحقيق السالم.
ولكن يف كابول كما يف واش�نطن، فإن املسؤولني 
ي�رون أن اس�رتاتيجية ترامب يف جنوب اس�يا بدأت 

تؤتي ثمارها مع كابول والقوى اإلقليمية.
الخارجي�ة  وزارة  باس�م  املتحدث�ة  وأوضح�ت 
األمريكي�ة هي�ذر نوري�ت أن واش�نطن تع�رب عن 
ارتياحه�ا إزاء اس�تخدام املؤتم�ر الت�ي غاب�ت عنه 
أن�ه »ال توج�د رشوط مس�بقة  للتأكي�د  طالب�ان 

للسالم«. ومنذ التدخل الذي قادته الواليات املتحدة يف 
أفغانستان عقب هجمات 11 ايلول 2001 لإلطاحة 
بنظ�ام طالب�ان، ف�إن ه�ذه الجماع�ة االس�المية 

تتعرض للضغوط للتخيل عن مبادئها املتشددة.
لكن غني واملس�ؤولني األمريكي�ني يوافقون عىل 
انضم�ام طالبان إىل محادثات الس�الم دون أن تقبل 
أوال الدستور األفغاني الديمقراطي الجديد وحمايته 

للنساء واألقليات.
واألم�ل ه�و أن تنفصل ه�ذه الجماعة بش�كل 
حاس�م ع�ن جماعات متطرف�ة دولية مث�ل تنظيم 
أفغانس�تان  يف  دورا  لنفس�ها  تج�د  وأن  القاع�دة 
جديدة لها دس�تور قابل للتطوي�ر »كرشط نهائي« 

للمحادثات.
ورصح مسؤول أمريكي بارز »إضافة إىل ذلك فقد 
كان هن�اك دائم�ا فهم أو حتى توقع بأن الدس�اتري 

كيانات حية«، متوقعا تقديم تنازالت.
وخالل املؤتمر الذي ش�اركت في�ه قوى اقليمية 

وعاملي�ة يف كابول واس�تمر يوم�ني، امتنع غني عن 
انتقاد باكس�تان، أكرب داعمي طالب�ان الخارجيني. 

وأثار ذلك ارتياح املسؤولني األمريكيني.
وتشرتك واشنطن وكابول يف انزعاجهما الشديد 
من دعم باكستان املستمر لجماعة طالبان األفغانية 
التي تتخذ م�ن مدينة كويتا الباكس�تانية مقرا لها 

وتحصل عىل الدعم من الجيش الباكستاني.
لك�ن اس�الم اباد س�تواصل الدفاع عم�ا تعتربه 
مصالحه�ا يف املنطق�ة ضد خصمه�ا الهن�د. وأثار 
ع�دد م�ن خطاب�ات غن�ي الس�ابقة الغاضبة حنق 

باكستان.
وخ�الل والي�ة الرئي�س األمريكي الس�ابق باراك 
أوبام�ا، قام�ت فرقة خاص�ة أمريكية بقت�ل زعيم 

القاعدة أسامة بن الدن يف أبوت أباد يف باكستان.
واآلن ويف ظ�ل رئاس�ة ترامب، أخرت واش�نطن 
مس�اعدات ومعدات متطورة بأكثر من مليار دوالر 
للجيش الباكس�تاني لتأكيد غضبها حيال استمرار 

اسالم أباد يف دعم جماعات إسالمية متشددة.
لك�ن الواليات املتح�دة تريد من كاب�ول وجميع 
األطراف اإلقليمية يف النزاع الدخول يف عملية السالم، 
وق�د رسها اج�راء محادثات كاب�ول دون أي خالف 

كبري بني أفغانستان وباكستان.
ولم تش�ارك حرك�ة طالب�ان يف محادثات كابول 
بل إنها أدانتها، وأصدرت رسالة تدعو فيها الواليات 

املتحدة إىل التفاوض مبارشة معها إلنهاء القتال.
إال أنه بالنس�بة لواش�نطن فإن موق�ف طالبان 
تضلي�يل، فال مج�ال إلب�رام اتفاق أحادي يس�تبعد 
حكوم�ة أفغانس�تان املركزية. كم�ا أن ترامب وقع 
عىل تواجد عسكري أمريكي »مرشوط« إىل أجل غري 
مسمى. ووصف السفري األمريكي جون باس موقف 

غني بأنه »شجاع جدا«.
وأقر املسؤول األمريكي البارز أنه وزمالؤه الذين 
يراقبون النزاع منذ فرتة، تس�اورهم الشكوك، لكنه 

أوضح أن »هذا االجتماع تجاوز توقعاتنا«.

تسعى إىل عقد »صلح« بني احلكومة األفغانية و »طالبان«

أمريكا تنتقل إىل مرحلة »التفاوض« يف أفغانستان

       بغداد / المستقبل العراقي

ادانت محكمة بريطانية رجال اس�تغل عمله يف احدى 
امل�دارس ليعمل عىل تجنيد »جيش« م�ن االطفال بهدف 

»شن هجمات ارهابية«.
وحاول عمر احمد حقي )25 عاما( دفع اعداد كبرية 
م�ن االطفال اىل التطرف من اجل اس�تغاللهم يف ارتكاب 
»هجوم متشعب ضد رشكات ومجتمعات يف لندن«، وفق 

بيان للرشطة.
وعم�د حق�ي املواط�ن الربيطاني م�ن رشق لندن اىل 
ع�رض فيديوهات ع�ىل االطفال خالل ف�رتة تعليم ديني 
بعد الدراس�ة العادية تتضمن »عنف�ا ارهابيا متطرفا«، 
كم�ا جعلهم »يمثل�ون دور ارهابي�ني« يطعنون ضباط 

رشطة.
وادين مع حقي يف محكمة اولد باييل يف لندن رشيكاه 

ابو طاهر مأمون )29 عاما( ومحمد عبيد )27 عاما(.
وقال دين هايدون رئي�س وحدة مكافحة االرهاب يف 
رشطة لندن »كان حقي رجال خطريا اس�تلهم الهجمات 
الت�ي حدثت يف اوروب�ا ووستمنس�رت، واراد ان يدبر عدة 
هجم�ات يف وقت واحد تس�تخدم فيها االس�لحة النارية 
والخناج�ر والقناب�ل والس�يارات الكب�رية لقت�ل ان�اس 

أبرياء«.
واضاف »اس�تعدنا عددا من كت�ب التدريب من منزله 
وكان واضح�ا من مالحظاته التي دونها ان خطته كانت 

طويلة األمد«.
وتابع »هو اعتزم تنفيذ خطته بعد سنوات، يف الوقت 
الذي قّدر فيه انه س�يكون قد انتهى من تدريب وامتالك 

جيش من الجنود بينهم اطفال«.
ويف رس�الة هاتفية اذيعت داخ�ل املحكمة قال حقي 
لش�خص يدع�ى حبيب ان�ه اس�تغل موقع�ه االداري يف 
»مصباح املعرفة« وهي فرتة الدروس دينية من اجل دفع 

16 طفال اىل التطرف.
وتتع�رض هيئ�ة الرقاب�ة ع�ىل امل�دارس الربيطانية 
»اوفس�تد« لضغط ش�ديد كي ترشح كيف تمكنت هذه 
املدرس�ة من الحصول عىل تصنيف »ممت�از« بعد جولة 

تفتيش قامت بها حني كان حقي يعمل هناك.
وكش�فت تحقيقات اخرى ان حقي حاول تجنيد 55 
طفال ت�رتاوح اعمارهم بني 11 و14 عاما خالل عمله يف 

مسجد »ريبل رود«.
وقال هايدون »عندما اس�تجوب ضباط متخصصون 
االطف�ال وصف�وا ع�رض حقي له�م لفيديوه�ات عنف 

ارهابي متطرف بما يف ذلك مشاهد اعدام«.
واض�اف »وابلغ االطف�ال الرشطة كي�ف طلب منهم 
حقي لعب دور ارهابيني ورجال رشطة، واالطفال الذين 
يمثلون دور االرهابيني عليهم ان يطعنوا ضباط الرشطة 

حتى املوت«.

       بغداد / المستقبل العراقي

استدعى الرساج العقيد فرج الربعيص إىل الخدمة العسكرية 
مجدداً ملدة عام واحد، كما أصدر الحقاً قراراً إضافياً برتقيته إىل 
رتبة العميد. كذلك عني الرساج، الذي يعترب نفس�ه القائد األعىل 
للجيش الليبي، اللواء عبد الله عون، وهو قائد عس�كري س�ابق 
يف الجيش الليبي قبل سقوط نظام القذايف عام 2011، مستشاراً 
عس�كرياً للمجل�س الرئايس لحكومت�ه، علماً ب�أن األخري كان 
مرش�حاً لتويل اإلرشاف عىل الرتتيبات األمنية لحكومة الرساج، 
املدعوم�ة من بعثة األمم املتحدة. وكان عون، املرش�ح لرئاس�ة 
أركان الجيش بهدف توحيد املنظومة العسكرية، أحد املسؤولني 
الذين تم رفع الحراسة عنهم يف مارس )آذار( عام 2016، ضمن 
مجموع�ة من العس�كريني واملدني�ني الذين كان�وا تحت قانون 
الحراسة املفروض عىل بعض قيادات نظام القذايف، حيث توىل يف 
السابق قيادة الرشطة العسكرية، باإلضافة إىل منصب آمر ركن 
الش�ؤون الفنية يف اللجنة املؤقتة للدفاع. وتأتي هذه التعيينات 
بينما تس�تضيف العاصم�ة املرصية اجتماع�ات بني مجموعة 
م�ن الضباط الليبيني لالتفاق عىل توحيد املؤسس�ة العس�كرية 
للبالد يف منظوم�ة واحدة يقودها حفرت، لكن مصدراً مقرباً من 
حفرت قال أمس ل�»الرشق األوسط« إن محاولة الرساج الظهور 
بصفة القائد األعىل للقوات املس�لحة الليبية من شأنها أن تؤخر 
ح�دوث اتفاق يف القاه�رة خالل خامس اجتم�اع من نوعه منذ 
العام امل�ايض. ويف غضون ذل�ك، قال مكتب ال�رساج إنه ناقش 
أمس مع أس�امة حّم�اد وزير املالية، م�رشوع الرتتيبات املالية 
للعام الح�ايل واإليرادات العامة للدولة، باإلضافة إىل بحث توفري 
التغطية املالية الالزمة، والعاجلة لعدد من املؤسس�ات الخدمية 
بالبلديات. كما وزع مكتب الرساج صوراً فوتوغرافية الجتماعه 
م�ع وزي�ر املالية، فيم�ا بدا أن�ه بمثابة رد عميل عىل ش�ائعات 
اختطاف�ه. وكان حم�اد ق�د نف�ى يف ترصيح�ات تلفزيونية ما 
تناولته بعض القنوات اإلخبارية املحلية عن تعرضه لالختطاف 

مساء أول من أمس داخل العاصمة طرابلس.

       بغداد / المستقبل العراقي

هاجم مسلحون مقر الجيش يف واجادوجو عاصمة بوركينا 
فاس�و الجمعة، كما هاجموا منطقة وس�ط املدينة والس�فارة 
الفرنس�ية، وقال السفري الفرنيس إن انفجارا وقع يف املدينة هو 
هجوم إرهابي.  ولم تتض�ح بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم 
ولك�ن جماع�ات تكفريي�ة مرتبط�ة بتنظيم القاع�دة وداعش 
الوحيش اس�تهدفت بوركينا فاسو ودوال أخرى يف غرب أفريقيا 
خالل الس�نوات القليل�ة املاضية. وبث�ت قن�اة إخبارية محلية 
صورا لدخان أسود منبعث من مبنى يف وسط واجادوجو والحظ 

مراسل لرويرتز أن الشوارع خالية من السكان تقريبا.
وأكد مسؤول فرنيس يف باريس أن السفارة تتعرض لهجوم، 

وأكد أيضا هجوما عىل مقر جيش بوركينا فاسو. 
وه�ز انفجار مقر الجيش أعقبه إطالق نار. وقال ش�اهد إن 
مس�لحني ملثمني يحملون حقائب ظه�ر هاجموا مقر الجيش 
قب�ل وق�وع االنفجار. وقال الس�فري الفرنيس ملنطقة الس�احل 
بغرب أفريقيا جان مارك ش�اتنييه يف تغريدة عىل تويرت”هجوم 
إرهاب�ي هذا الصباح يف واجادوجو يف بوركينا فاس�و: نتضامن 
م�ع الزمالء واألصدقاء يف بوركينا فاس�و“. وحث الس�كان عىل 

تجنب وسط املدينة.

بريطانيا تكشف عن حماولة إلنشاء 
»جيش إرهايب« من األطفال 

ليبيا: الرساج يصعد خالفاته مع حفرت 
بتعيينات عسكرية

مسلحون هيامجون السفارة الفرنسية 
يف بوركينا فاسو

         بغداد / المستقبل العراقي

عرب أمر ملكي ص�ادر عن ملك البحربن حمد بن 
عي�ى آل خليفة وبحجة التعايش الس�لمي س�يتم 
إنش�اء ما يسمى “مركز امللك حمد العاملي للتعايش 
الس�لمي” وال�ذي يض�م أعض�اء وف�د التطبيع مع 
الكي�ان اإلرسائييل الذين زاروا ارسائيل قبل أش�هر، 

مثريين حالة من السخط الشعبي الكبري.
وج�اء يف نص األمر امللكي أن املركز تابع للديوان 
امللكي ويرأسه خليفة بن حمد آل خليفة ويضم بني 

أعضائه:
1. بتيس بنيت ماثيسون عبدالرحمن .

2. فرا بونياوي دامابونهريان .
3. صالح يوسف إبراهيم عبدالعزيز الجودر .

4. سوشيل مولجيمال .
5. إبراهيم داود إبراهيم نونو .

6. سمري صادق محمد البحارنة .
7. شهناز جابر حاجي جمال .

8. كرستوفر مارتن بوت .
9. كاميللو باللني .

10. مجيد محسن العصفور .
عىل أن يك�ون محمد طاهر القط�ان أميناً عاماً 
للمرك�ز. وكان وفد رس�مي من قبل مل�ك البحرين 
يضم أعضاء املركز املنشأ من قبل امللك قد زار الكيان 
االرسائي�يل وظه�ر يف قن�وات التلف�زة اإلرسائيلي�ة 
العربي�ة  األم�ة  بترصيح�ات اس�تفزازية ملش�اعر 
واإلس�المية ومخالفة لواقع وقوف ش�عب البحرين 
التاريخ�ي إىل جان�ب القضية األم قضية فلس�طني 
املحتل�ة. وق�د ظهر الوفد املش�كل من 24 ش�خصا 
ضمن ما يس�مى لجن�ة “هذه ه�ي البحرين” التي 
شكلها ملك البحرين ويدعمها ديوانه لتلميع صورة 
النظ�ام والتغطية ع�ىل االنته�اكات الفاضحة التي 
يمارسها ضد املطالبني بالتحول نحو الديمقراطية.

وع�ربت مجمل أطي�اف املجتم�ع البحريني عن 
رفضها واس�تنكارها للزيارة الت�ي وضعت يف إطار 

التطبيع املرفوض يف البحرين.
وكانت القوى السياسية املعارضة قد عربت عن 
استنكارها لزيارة الوفد اىل الكيان الصهيوني وقالت 
إنه ال يمثل  ش�عب البحري�ن بل يمث�ل النظام الذي 
ابتعثه، وأن ش�عب  البحرين األصيل بشيعته وسنته 

وكل طوائفه بريئ من ه�ذا الوفد و من العالقة مع 
الكيان الصهيوني الغاصب ألرضنا املقدسة.

وكان الحاخام  مارك شناير قد وصل إىل البحرين 
أمس عىل رأس وفد قيل إنه ديني وللمشاركة بحملة 
دينية، إال أن الحاخام األمريكي أكد أن ملك البحرين 
هو من قاد بنجاح الجهود املبذولة لتقوم جميع دول 
الخليج الفاريس الس�ت بتس�مية حزب الله منظمة 
إرهابية، مش�رياً إىل أن البحرين ق�د تكون أول دولة 

خليجية تبني عالقات دبلوماسية مع “إرسائيل”.
كما ش�كر الحاخ�ام األمريك�ي املل�ك البحريني 

لكونه “يقّدم الدعم إلرسائيل”، عىل حد قوله.
وك�ّرر ش�ناير ب�أن الداف�ع وراء أنش�طته هذه 
هو تطبي�ع العالقات بني “إرسائي�ل” ودول الخليج 
أوف  تايم�ز  “ذي  صحيف�ة  وكان�ت  )الف�اريس(. 
ارسائيل” قد قالت يف س�بتمرب 2017 إن مس�ؤولني 
بحريني�ني وغربي�ني قال�وا ان ارسائيل ع�ىل طريق 
تطبي�ع العالق�ات الدبلوماس�ية م�ع البحري�ن يف 
املس�تقبل القريب. وذكرت الصحيف�ة إن الحكومة 
البحرينية أمرت املس�اجد بوق�ف الخطب املناهضة 

الرسائيل.

       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى الكرمل�ني أن أي س�عي للدخول 
يف »س�باق تس�لح« جدي�د م�ع الوالي�ات 
املتح�دة غداة خط�اب بالغ الش�دة ألقاه 
الرئي�س فالديم�ري بوت�ني وتباه�ى في�ه 
بتطوير أس�لحة روس�ية جديدة قال إنها 

»ال تقهر«.
وإذ ع�رض بصورة مطول�ة ومفصلة 
يف خطابه الخمي�س أمام الربملان القدرات 
التكنولوجية للصواريخ الروسية الجديدة، 
أعطى بوتني منحى عسكريا لنقاط التوتر 

املتفاقمة بني موسكو وواشنطن.
ويسدد عرض القوة هذا رضبة جديدة 
لوع�ود الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب 
بإتم�ام مصالح�ة ب�ني البلدي�ن يف وق�ت 
تشهد فيه العالقات توترا جراء االتهامات 
س�ري  يف  بالتدخ�ل  روس�يا  إىل  املوجه�ة 
االنتخابات الرئاس�ية األخ�رية يف الواليات 
املتح�دة. كم�ا يث�ري مخاوف م�ن تصعيد 

جديد يذكر بنهاية حقبة الحرب الباردة.
وأكد املتحدث باس�م الكرملني دميرتي 

بيسكوف للصحافيني أن »روسيا ال تنوي 
خ�وض س�باق تس�لح« رافض�ا اتهامات 
واش�نطن بأن موس�كو تنتهك التزاماتها 

الدولية بتطوير هذه األسلحة الجديدة.
وقال بيس�كوف »ننفي نفيا قاطعا كل 

االتهامات املوجهة إىل روسيا بانتهاك بنود 
وم�واد القانون الدويل حول نزع األس�لحة 
ومراقبته�ا«، مضيف�ا »إن روس�يا كانت 

وستبقى ملتزمة واجباتها الدولية«.
يف املقاب�ل، أعربت املستش�ارة األملانية 

أنغيال م�ريكل والرئيس األمريك�ي دونالد 
مكامل�ة  خ�الل  »قلقهم�ا«  ع�ن  ترام�ب 
هاتفية، ازاء ترصيحات بوتني التي جاءت 
قبل أس�بوعني م�ن االنتخابات الرئاس�ية 

الروسية يف 18 اذار.

وب�رر الرئي�س ال�رويس تطوي�ر هذه 
علي�ه  أرشف  ال�ذي  الجدي�دة  األس�لحة 
شخصيا، بأنه رد عىل األنشطة العسكرية 
األمريكية وال س�يما ن�رش أنظمة مضادة 
للصواري�خ يف أوروب�ا الرشقي�ة وكوري�ا 
الجنوبي�ة. وق�ال وزي�ر الدف�اع ال�رويس 
س�ريغي ش�ويغو إن األس�لحة الروس�ية 
بات�ت ق�ادرة ع�ىل »تخط�ي كل األنظمة 

املضادة للصواريخ املوجودة«.
موس�كو  متهم�ة  واش�نطن  وردت 
بارت�كاب »انته�اك مب�ارش« لالتفاقي�ات 
الدولي�ة الت�ي وقعته�ا، وبينه�ا اتفاقي�ة 
األس�لحة النووية متوس�طة املدى املربمة 
عام 1987 ب�ني رونالد ريغ�ان وميخائيل 

غورباتشيوف.
وق�ال بيس�كوف »ليس هذا س�وى رد 
من روس�يا عىل انسحاب الواليات املتحدة 
من االتفاق حول نظام الدفاع الصاروخي 
والعملي�ة النش�طة لتطوير نظ�ام عاملي 
التكاف�ؤ  ينته�ك  للصواري�خ  مض�اد 
االس�رتاتيجي والنووي وأن يبطل عمليات 

القوات االسرتاتيجية الروسية«.

ملك البحرين يضم وفد »التطبيع مع إرسائيل« إىل ديوانه
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اعالن
اىل الرشيكة / فليحه نارص عبيد 

اقت�ى حضورك اىل بلدية التاجي الج�راء اجازة بناء عىل 
العقار املرقم 11405 .

الرشيك 
سعود محمد عيل 

�����������������������������������������������
فقدان

فق�د الوص�ل املرق�م 942388 يف 8 / 9 / 2016 الص�ادر 
م�ن بلدية النعمانية بمبلغ 587500 خمس�مائة وس�بعة 
وثمانون الف وخمس�مائة دينار امان�ات مزايدة ملك رقم 
376 باس�م / امج�د محمد مويل�ح فعىل م�ن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار .
�����������������������������������������������

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 120/ب/2018
التاريخ: 2018/2/20

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله واملقامة من قبل 
املدع�ي )ص�الح عبدالله عثم�ان( ضد املدع�ى عليهم كل 
م�ن )عبدالله عثم�ان الصال�ح وجمال ومس�اعد ونارص 
أوالد عبدالله عثمان والس�يد رئيس ديوان الوقف الس�ني 
/ إضافة لوظيفته(. والت�ي يطلب فيها تصفية العقارات 
املرقم�ة 41 مقاطعة 7 كوت الكوام و68 و2 و1 مقاطعة 
9 العجرياوية الش�مالية. عليه قررت املحكمة اإلعالن عن 
ذلك بالصح�ف املحلية، وم�ن له عالقة بالعق�ارات أعاله 
مراجع�ة محكم�ة بداءة ش�ط الع�رب يف موع�د املرافعة 
املصادف 2018/3/19 وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة 

غيابياً بحقكم.
القايض/ واثق عبود عبدالكاظم

�����������������������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

نح�ن املصفي�ان املحامي�ان حيدر عيل حس�ني و عيل عبد 
الحس�ني ع�يل لرشك�ة دار العام�ر للنقل الع�ام محدودة 
املسؤولية ادعو كل من له حق ودين عىل الرشكة مراجعتي 

عىل العنوان التايل بغداد زيونة م 714 ز 49 د 2/2 
املصفيان املحاميان 

حيدر عيل حسني وعيل عبد الحسني عيل

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 550 / 2018 

إىل / املنف�ذ علي�ه / يارس عباس احم�د / مجهول محل 
االقامة .

لق�د تحقق لهذه املديرية من خ�الل كتاب مركز رشطة 
الفلوج�ة وتاييد املختار انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او موق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ البياع خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر :

نفذ املدعي باسم هادي موىس قرار محكمة بداءة الكرخ 
املرقم 3608 / ب / 2017 يف 11 / 12 / 2017 واملتضمن 
ال�زام املدعى عليه يارس عباس احم�د بتاديته إىل املدعي 
باس�م هادي م�وىس مبلغا قدره ثماني�ة وعرشون الف 
وثالثمائ�ة وثمان�ون دوالر امريك�ي وتحميله الرس�وم 

واملصاريف .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية
العدد  95/ب /2018

اىل املدعى عليه / شهيد عزيز عويف/ يسكن النعمانية
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
قري�ة الك�رادة يف النعماني�ة وتصديق املجل�س املحيل يف 
النعماني�ة علي�ه تق�رر تبليغ�ك بالحض�ور  إم�ام هذه 
املحكمة بصحيفتني محليتني يوميتني بالدعوى املرقمة 
اع�اله واملقامة من قبل املدعي ) عباس كريم جاس�م ( 
والتي موعد مرافعتها يوم2018/3/14الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أوارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول مع التقدير
القايض 

عيل عبد شكري

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية
العدد  94/ب /2018

اىل املدعى عليه / شهيد عزيز عويف/ يسكن النعمانية
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار قرية 
الكرادة يف النعمانية وتصديق املجلس املحيل يف النعمانية 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بالحض�ور  إم��ام ه�ذه املحكمة 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بالدع�وى املرقمة اعاله 
واملقام�ة من قب�ل املدعي ) عامر محم�ود عبيد ( والتي 
موع�د مرافعته�ا يوم 2018/3/14 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أوارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول مع التقدير  
القايض 

عيل عبد شكري
�����������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف عنه

العدد: 220
التاريخ : 2018/2/19

إىل / السيد محمد عارف رشاد زعني 
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قب�ل زوجتك ) ريم رش�اد 
أحم�د ( وبعد االطالع ع�ىل األوراق التحقيقية املتضمنة 
خطفك بتاريخ 14/11/2014 من قبل عصابات داعش 
اإلرهابية . وملجهولية محل إقامتك ومصريك.  قرر النرش 
بصحيفتني محليتني بالحضور أمام هذه املحكمة ولكل 
م�ن تتوف�ر لديه معلومات عنك وبعكس�ه س�وف تقوم 
املحكمه بنصب زوجتك )ريم رش�اد احم�د( قيمة عليك 

لغرض إدارة شؤونك اصوليا بعد نرش بثالثني يوما 
مدير اإلدارة  

أثري فواز فرحان
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 6 / ش / 2018 

م / اعالن 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي قرارها 
املرق�م 6 / ش / 2018 يف 13 / 2 / 2018 املقام�ة م�ن 
قبل املدعية ) خلود عيل حس�ني ( املتضمن تصديق زواج 
خارج�ي وبالنظ�ر ملجهولية محل اقام�ة املدعى عليه ) 
حس�ني عيل كنوش ( ل�ذا تقرر اج�راء تبليغك بالصحف 
الرس�مية ويف حال ع�دم اتباعك طرق الطع�ن القانونية 
س�وف يكتس�ب القرار درجة البتات . للتفضل باالطالع 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة تحقيق بلد 
مكتب التحقيق القضائي 

العدد 657 
اىل / مديرية بلدية بلد 

املوضوع / فقدان 
ح�ر مكتبنا املخرب ) ولي�د عباس احمد عب�د الربيعي 
( وال�ذي طل�ب االخبار عن ح�ادث فقدان اج�ازة البناء 
العائ�دة له وقد ت�م تدوين اقواله ابتدائي�ا وقضائيا افاد 
بان�ه لم يعثر عليه�ا رغم البحث والتح�ري وان الحادث 
قضاءا وقدرا ولدى عرض االوراق التحقيقية عىل الس�يد 
ق�ايض التحقيق تقرر تعميم االوصاف واش�عاركم بذلك 

التخاذ مايلزم مع التقدير .
املرفقات :

نسخة مصدقة من االوراق التحقيقية 
املحقق القضائي االقدم 

عماد عبد الوهاب عبد الواحد 
�����������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من غرفة التجارة باس�م ) 
س�تار خضري رويعي ( و) محس�ن فاض�ل عبد الكريم( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب الصادرة م�ن  املعهد التقني 
البرصة قس�م الصيانة باسم ) محمد سعود عبيد(  عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 513 / ت / 2017 

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل 12 م 27 البو فراج الواقع 
يف الضلوعية العائد للمدين مروان هاش�م عيل املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن ارساء يونس كريم البال�غ 10000000 عرشة ماليني دينار 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

حميد خليل حبرت 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : الضلوعية 12 م 27 البو فراج .
2 – جنسه ونوعه : ارض زراعية .

3 – ح�دوده واوصاف�ه : ارض زراعية مش�يد عليها دور س�كنية 
ومغروسة باشجار النخيل واشجار اخرى نفظية .

4 – مشتمالته : ...... 
5 – مساحته : 300 م2 .

6 – درجة العمران : ................. 
7 – الشاغل : املدين / مروان هاشم عيل .

8 – القيمة املقدرة : 16000000 ستة عرش مليون دينار 

�����������������������������������������������
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف الخر
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الق�رار املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 2018/2/12 
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 779 محلة الخر بأس�م  )كريم 
صب�ار حس�وني( مج�ددا باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املال�ك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق 
معينة ع�ىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالثني يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن 
وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من 
الي�وم الت�ايل النتهاء مدة االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ التسجيل العقاري يف الخر

الحقوقي
حازم عطية عودة الريشاوي

�����������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخر
رقم االضبارة  :2017/279

التاريخ 2018/3/1
اعالن

نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام العقار تسلس�ل 6/29 
الشويىل يف الخر العائد للمدين محمد عبيد عبد لقاء طلب الدائن 
ص�الح هادي جبار البالغ 8182000   ثمانية ماليني ومائة واثنان 
وثمان�ون دينارا  80% م�ن القيمة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة 
مل�دة خمس�ة عرش يوم�ا من الي�وم الت�ايل للنرش فع�ىل الراغب يف 
الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية البالغ�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

جعفر حسني أل شرب 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
2  �جنسه ونوعه : ارض زراعية 

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مشتمالته : 

5 � مساحته : 5دونم ومائة واربعة وثمانون مرت 
6 � درجة العمران :

7  � الشاغل : محمد عبيد عبد
8  � القيم�ة املق�درة : 10147200 ع�رشة ماليني ومائة وس�بعة 

واربعون الف  ومائتان دينار الغريها

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
العدد : 4186/ب2017/1

التاريخ 2018/2/26
اىل / املدعى عليهما )حسني ومرتى اوالد تركي ناجي( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 4186/ب2017/1 واملتضمن 
الحكم بال�زام املدعى عليهما مرتى تركي ناجي وحس�ني تركي 
ناج�ي بالتكاف�ل والتضام�ن بتأديتهم�ا  للمدعي املدي�ر املفوض 
ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة لوظيفته مبلغ مقداره )الف 
وتس�عمائة وثمان�ون دوالر امريك�ي وهو ما يمث�ل متبقي مبلغ 
القرض والغرامات التاخريي�ة  لغاية تاريخ اقامة هذه الدعوى يف 
2017/11/1( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة بداءة كربالء لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميت�ني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل  املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/355

التاريخ 2018/2/28
اىل / املنفذ عليه )عالء جاسم حمزة(

 لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن  خالل 
رشح املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديري�ة 
ومخت�ار الجديدة 3 )ج�واد كاظم جرب(  
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 
)17( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ ) 
النج�ف االرشف( خ�الل خمس�ة عرش 
يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 

املنفذ العدل
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة النجف االرشف بالعدد 
 2017/12/28 يف  4173/ب2017/2 
واملتضم�ن الزامك بتأدية مبل�غ )اربعه 
عرش مليون وسبعمائة وتسعه وثمانون 
الف ومائتان وخمسون دينار( اىل الدائن 

/جواد سلمان اسد
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد  /268/ش/2018

التاريخ 2018/3/1
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد فاخر شنتة
اقام�ة املدعي�ة اثار ع�يل رايض الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب 
وملجهولي�ة  القضائ�ي  التفري�ق  فيه�ا 
مح�ل اقامتك فق�د تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
واملوافق 2018/3/8 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانون�ا فس�وف تج�ري املرافع�ة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 104/ب2018/3
التاريخ: 2018/3/1

اعالن 
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم 
1/2364 حي الصناعي  يف النجف عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العقار 
املذكور اع�اله واملبينة  اوصافه وقيمته 
ادناه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل )ثالثون يوم( يوما 
من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
الم�ر محكمة بداءة النج�ف وصادر من 
م�رصف الرافدي�ن رق�م )7( يف النج�ف 
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن 
يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املش�رتي جلب 
هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم 1/2364 ح�ي الصناعي  
يف النج�ف عبارة عن كراج ومحل صغري 
يقع عىل شارع  بعرض 20 مرت مقدمته 
عبارة عن طارمة بثالث دنك املحل مغلق 
لحظ�ة الكش�ف والك�راج بفن�ر واح�د 
يحتوي ع�ىل صحيات ع�دد اثنان مبني 
من الطابوق  القديم مسقف بالشيلمان 
)ش�لمان(  حديدي�ة  دنك�ة  تتوس�طه 
تتوس�طه فتحة بمس�احة مرتين مربع 
مبل�ط باالس�منت غ�ري املس�لح )صب 
ع�ادي( والك�راج فارغ لحظة الكش�ف 
وغري مش�غول من اح�د ودرجة عمرانه 
دون الوس�ط علم�ا ان املس�احة الكلية 
للعق�ار 150 م�رت وان القيم�ة الكلي�ة 
للعق�ار مبل�غ )112,100,000( مائ�ة 
واثن�ي ع�رش ملي�ون ومائة ال�ف دينار 

فقط ال غريها
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : بال /حجة اذن واس�تصدار جواز 
سفر  

التاريخ: 2018/3/1
اعالن 

اىل / املدع�ي علي�ه /محمد عب�د الرضا 
جياد 

بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه 
)زه�راء ع�الء عب�د املجيد( ام�ام هذه 
املحكم�ة واملتضمن�ة طل�ب حج�ة اذن 
باس�تصدار جواز سفر البنتك القارصه 
)عال( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
حي الش�هيد الصدر / النج�ف لذا تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 
محليتني رسميتني فعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بع�د تبلغك بثالث�ة ايام 
وعن�د عدم حضورك س�وف يتم الس�ري 

بإجراءات الحجة وفق القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي
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   بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  التق�ت 
والبلديات العامة آن نافع أويس يف مقر 
الوزارة، املدير اإلقليمي للبنك الدويل يف 
الرشق األوس�ط رسوج كومار والوفد 
املراف�ق ل�ه بحض�ور وكي�ل ال�وزارة 
استربق الش�وك ومدير عام التخطيط 

سمري بشقة« .
وذك�رت أويس يف بيان الع�ام الوزارة 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«،  انه »تم 
خ�ال اللق�اء بح�ث تعزي�ز وتطوير 
اف�اق التع�اون املش�رك بني ال�وزارة 

والبنك ال�دويل بهدف انجاز املش�اريع 
املمول�ة منه وف�ق املواصف�ات الفنية 
والتوقيت�ات املح�ددة له�ا، فضا عن 
مناقشة واس�تعراض مراحل العمل يف 
مش�اريع الط�رق والجس�ور وخاصة 
يف املناطق املح�ررة«. كما بحثت » مع 
البنك الدويل امكانية تخصيص االموال 
املتوقفة  الازمة ألستكمال املش�اريع 
يف قطاعي امل�اء واملج�اري يف املناطق 
املحررة وباقي املحافظ�ات ملا لها من 
اهمية كربى كونها عىل تماس مبارش 
م�ع حي�اة املواطن�ني من جه�ة ، وان 
توقفها س�يؤثر عىل الفق�رات املنجزة 

منها سلباً ».
من جانب�ه قدم املدي�ر اإلقليمي للبنك 
ال�دويل ش�كره وامتنان�ه للوزير عىل 
حرصها وتعاونها مع البنك يف متابعة 
وتنفي�ذ املش�اريع واعادة االس�تقرار 
يف املناط�ق املح�ررة لتس�هيل ع�ودة 
النازحني اليها ورفع مستوى الخدمات 
يف تل�ك املناطق من خال إيجاد تمويل 
ملش�اريع البن�ى التحتي�ة وإكماله�ا ، 
مبدي�اً اس�تعداد البنك لتقدي�م الدعم 
الكام�ل لل�وزارة يف تنفيذ مش�اريعها 
املناط�ق  إعم�ار  إع�ادة  يف  وخاص�ة 

املحررة.

االعامر تبحث مع البنك الدويل اعادة اعامر املناطق املحررة وتعزيز التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، ع�ن »االحصائية 
االولي�ة للصادرات النفطي�ة واإليرادات 

لشهر شباط املايض.
النف�ط  وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
عاصم جهاد يف بيان تلقته »املس�تقبل 
الكمي�ات  »مجم�وع  إن  العراق�ي«، 

املصدرة من النفط الخام لشهر شباط 
امل�ايض بلغت اكثر م�ن )95( مليونا و 
)940( الف�ا و)404( برميا، بإيرادات 
بلغ�ت اكثر من )5( ملي�ارات و)769 ( 
مليون�ا و )532( الف دوالر ، يف حني لم 
تس�جل االحصائية اي صادرات نفطية 

من حقول كركوك«.
واش�ار اىل ان »املع�دل اليومي للتصدير 

بل�غ ) 3,426 ( ملي�ون برميل يوميا«، 
مبين�ا ان » معدل س�عر الربميل الواحد 

بلغ )60,137( دوالرا للربميل«.
وتابع انه »للتنويه فان عدد اّيام ش�هر 
ش�باط هو 28 يوما اَي ان�ه يقل ثاثة 
اّي�ام عن الش�هر الذي س�بقه »كانون 
الثاني« وهذا يؤثر عىل مجموع الكميات 

املصدرة واإليرادات املتحققة.

النفط تعلن تصدير اكثر من »95« مليون برميل اخلام خالل شباط املايض

توزيع وجبة جديدة من األرايض
عىل ذوي الشهداء يف بابل

الزراعة متنع دخول الدواجن ومواد اخرى 
من إقليم كردستان

    بابل / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مكتب بابل، عن »توزيع وجبة جديدة 
من قطع األراض املخصصة لذوي الشهداء«.

وق�ال بيان إلعام الحش�د الش�عبي تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ، ان » مكت�ب هيأة الحش�د يف باب�ل وبالتعاون مع 
الحكومة املحلية يف املحافظة اعلنت توزيع الوجبة الخامس�ة من 

قطع األراض املخصصة لذوي الشهداء«.
واض�اف ان » التوزيع سيش�مل ذوي ش�هداء الحش�د الش�عبي 
والق�وات األمني�ة وضحايا س�بايكر والجرحى ممن تبلغ نس�بة 

العجز لديهم %100 ».
يذك�ر ان محافظ�ة باب�ل وزعت نح�و 2246 قطع�ة ارض وعىل 

خمس دفعات عىل عوائل الشهداء.

    بغداد / المستقبل العراقي

حرض معاون مدير ع�ام دائرة صحة بغداد الدكتور عيل البلداوي 
»املؤتم�ر التنس�يقي املش�رك لرؤوس�اء الدوائ�ر الخدمية، حول 
االس�تعدادات األمني�ة والخدمية ، بمناس�بة زي�ارة اإلمام موىس 
الكاظ�م يف قائممقامي�ة قض�اء الكاظمية«.وذك�ر بي�ان لدائرة 
صح�ة بغداد الكرخ تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »جرى خال 
املؤتمر مناقشة التحضريات الازمة من الدوائر الخدمية ) البلدية 
، الصحة ، االسعاف الفوري ،الكهرباء ، العتبة الكاظمية املقدسة 
و الوقف الش�يعي هيئة املواك�ب ( واالحتياجات املطلوبة النجاح 
الزيارة«.و ابدى البلداوي بحسب البيان »تعاونه مع الدوائر املعنية 
يف تقديم الخدمات الطبية والصحية عىل طول مس�ري الزائرين يف 
جان�ب الكرخ، وتهئية املفارز الطبية، وطبع رس�ائل صحية التي 
توزع عىل الزائرين وتعزيز دور الرقابة الصحية يف متابعة االغذية 

واالرشبة املقّدمة للمواطنني، حفاظاً عىل سامتهم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة انه وبايعاز من رئاس�ة الحكومة مس�تمرة 
بمنع دخ�ول الدجاج الحي والبيض والريش واالعاف الواردة من 
اقلي�م كردس�تان اىل املحافظات االخرى ومنها بغ�داد لحني بيان 
املوقف الوبائي داخل االقليم«.واكد الناطق الرسمي لوزارة الزراعة 
حميد النايف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
القرار تم اتخاذه نظرا لعدم تزويد وزارة الزراعة باملوقف الوبائي 
من قبل االدارات البيطرية يف كوردس�تان ومنذ سنتني، الفتا اىل ان 
الق�رار جاء من اجل الحفاظ عىل س�امة املواطنني من االمراض 
الوبائي�ة ومنها انفلونزا الطيور«.واضاف البيان ان »القرار رسى 
عىل محافظة كركوك وتم حرص املنع بالدجاج الحي ومش�تقاته 
وذل�ك نتيجة دخول ش�حنات من كوردس�تان اىل املحافظة وهي 
غ�ري معروفة املوق�ف الصحي،عادا ذلك اج�راء احرازيا من اجل 
السامة العامة«.ونفى البيان ان »يكون القرار له اي بعد سيايس 
كما ورد يف وس�ائل االعام، داعي�ا االدارات البيطرية يف االقليم اىل 
تزويد الوزارة باملوقف الوبائ�ي للثروة الحيوانية يف االقليم ومنها 
الدواجن من اجل عرضه عىل مجلس الوزراء للبت به ورفع الحظر 
عن دخول الدجاج ومشتقاته اىل املحافظات االخرى اذا كان خاليا 

من االمراض الوبائية.

إرتفاع مناسيب هنري الفرات 
والغراف بنسبة %75

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املوارد املائية يف ذي قار ،عن »إرتفاع مناس�يب مياه 
نه�ري الف�رات والغ�راف يف املحافظة بنس�بة 75% مقارنة عىل ما 
كان�ت عليه قبل نحو ع�رشة ايام«.وذكرت املديري�ة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »تصاري�ف املياه يف النهري�ن ارتفعت يف 
االيام العرشة االخرية من 100 اىل 175 مرا مكعبا يف الثانية، مبينة 
ان »س�بب ارتفاع التصاريف نتيجة زيادة املياه الس�طحية ومياه 
االمط�ار القادمة من املناطق الش�مالية والغربية م�ن الباد والتي 
انعكس�ت ايجابا عىل مستويات نهري دجلة والفرات«.واشارت إىل 
ان »زيادة التصاريف ساعدت بتامني ارواء جميع االرايض الزراعية 
ضمن الخطة الزراعية ، كما عززت مناسيب املياه يف االهوار ، فضا 
عن تامني املياه الكافية لتش�غيل محطة النارصية الحرارية والتي 

تعتمد عىل مناسيب مرتفعة لنهر الفرات يف مدينة النارصية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

حذرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، من 
وجود بعض ضع�اف النفوس الذين ينتحلون 
صف�ة موظف�ني يف وزارة العم�ل ويحتال�ون 
ع�ىل املواطن�ني وبع�ض منظم�ات املجتم�ع 
املدني يف ترويج معامات الش�مول بالحماية 
االجتماعية او قروض دعم املشاريع الصغرية 
او اصدار البطاقة االستش�ارية للباحثني عن 
العم�ل مقابل مبال�غ مالية«.وق�ال املتحدث 
باس�م ال�وزارة عم�ار منع�م، يف بي�ان تلقته 

»املس�تقبل العراق�ي«، »نود اع�ام املواطنني 
ومنظمات املجتمع املدني كافة انه سبق وان 
ارشنا اىل رضورة التبليغ عن اي حاالت تاعب 
او ابت�زاز او احتي�ال وخاص�ة فيم�ا يتعل�ق 
بمعام�ات االعان�ة االجتماعي�ة او معامات 
القروض او منح البطاقة االستشارية للباحث 
عن العمل كونها بطاقة مجانية تمنح بمجرد 
التس�جيل ع�رب املوق�ع االلكرون�ي لل�وزارة 
».وأشار منعم اىل امكانية التبليغ عنهم »عرب 
الرق�م املخص�ص 07904337679 م�ن اجل 
القيام باإلج�راءات القانونية بحق املخالفني، 

داعياً الجهات املختصة اىل »القيام باإلجراءات 
املناسبة لتحديد هوية املشكو منه ومحاسبته 
وفق القانون«.واكد منعم ان »هناك منش�ور 
عىل مواق�ع التواصل االجتماعي يحمل اعاناً 
ورقم هاتف )07719700075( يدعي تقديم 
معام�ات للعاطل�ني عن العمل م�ن عمر 18 
اىل 40 س�نة للتس�جيل ع�ىل رات�ب الرعاي�ة 
االجتماعية من تأريخ 2018/3/15، مش�ريا 
اىل ان “ه�ذا ال�كام ع�ار عن الصح�ة جملة 
وتفصياً وصاحب هذا الرقم نصاب ومحتال 

ونحذر من التعامل معه.

العمل تكذب إعالنًا لتسلم رواتب الرعاية
وحتذر من »حمتالني«

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت ق�وات الحش�د الش�عبي، عن 
»مب�ارشة جهده�ا الهنديس باكس�اء 
ش�وارع منطق�ة ياس�ني خريب�ط يف 

محافظة البرصة«.
وذكر الحشد يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »آلي�ات الجهد الهنديس 
التابعة للحش�د بارشت، صباح اليوم، 
بعمله�ا الكس�اء الش�وارع الرئيس�ة 

ملنطقة ياس�ني خريب�ط يف البرصة«, 
الخط�وة ج�اءت  ان »ه�ذا  اىل  الفت�ا 
ملس�اعدة اه�ايل املنطق�ة والنه�وض 
بواقعه�ا ج�راء تجمع مي�اه األمطار 
بح�ريات  ش�كل  ع�ىل  واملج�اري 

ومستنقعات«.
يذك�ر ان العرشات من اه�ايل منطقة 
ياسني خريبط وسط البرصة تظاهروا 
يف 7 ش�باط 2018 للمطالبة بتحسني 

الواقع الخدمي يف املنطقة.

اجلهد اهلنديس للحشد الشعبي يبارش 
باكساء شوارع احدى املناطق يف البرصة

صحة الكرخ حترض مؤمترًا تنسيقيًا حتضريًا 
لزيارة استشهاد االمام الكاظم »عليه السالم«

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

بتوجي�ه من محاف�ظ بغداد عط�وان العطوان�ي مازال 
العمل مس�تمر يف قضاء الحسينيه لترصيف واستيعاب 
مياه األمطار من قبل مركز مجاري الحس�ينيه وفريق 
اإلسناد من مقر مديريه مجاري محافظة بغداد واملراكز 

التابعه لها«.
واف�اد مكتب�ه االعامي انه »كما س�اهم يف ه�ذا العمل 
الجهد الهنديس للحش�د الش�عبي البطل بالتنس�يق مع 
محافظ�ة بغ�داد وال�ذي ب�ارش بالعم�ل إلنق�اذ مدينة 
الحس�ينيه من خال كري مبزل ال KSD ورفع القناطر 
غ�ري النظامية لتس�هيل ترصيف اكرب كمي�ه من املياه 
والتي يتم ترصيفها عىل املبزل أعاه عن طريق محطات 

.« R3 و R2 الضخ
واضاف انه »الزالت الجهود مس�تمرة وبواقع س�اعات 
عمل استمرت من الس�اعه الثامنه صباحا واىل الساعه 
الثامن�ه مس�اءٱ ويف كافة قواطع العم�ل يف كافة مراكز 

املديرية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اُغلقت مؤرش سوق العراق لاوراق املالية، عىل انخفاض 
بنسبة 0.17% عند النقطة )633.99(«.

وقال سوق العراق لاوراق املالية يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »مؤرش السوق اغلق عىل انخفاض بنسبة 
0.17% عند النقطة )633.99(، مبينا ان الس�وق تداول 

3,067 مليار سهم بقيمة بلغت 1,795 مليار دينار«. 
واضاف البيان ان »جلسة اليوم شهدت تداول أسهم 33 
رشكة من أصل 101 رشكة مدرجة يف الس�وق، الفتا اىل 
اسهم املعدنية والدراجات ارتفعت بنسبة 9.84% وأسهم 
العراقية االعمال الهندسية بنسبة 9.68% وأسهم االمني 
لاس�تثمارات العقارية بنس�بة 7.84%، فيما انخفضت 
أس�هم املنتجات الزراعية بنس�بة 6.45% وأس�هم فندق 
الس�دير بنس�بة 6.25% وأس�هم مرصف اياف بنس�بة 

.»%3.33
وتابع البيان ان »عدد االس�هم املشرات من املستثمرين 
غ�ري العراقيني )77( مليون س�هم بقيم�ة بلغت )71( 

مليون دين�ار من خال تنفيذ )19( صفقة عىل اس�هم 
)4( رشكات، بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة م�ن 
املس�تثمرين غري العراقيني،)70( مليون س�هم، بقيمة 
بلغ�ت )48( مليون دينار م�ن خال تنفيذ )12( صفقة 

عىل اسهم رشكتني.

حمافظ بغداد يوجه باستمرار العمل يف احلسينية 
لترصيف واستيعاب مياه األمطار

مؤرش سوق العراق لالوراق املالية يغلق 
عىل انخفاض بنسبة %0.17

    البصرة / المستقبل العراقي

ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها محافظ 
البرصة أسعد عبداألمري العيداني، فقد التقى 
ممثل رشك�ة اتري�ان االس�بانية للمقاوالت 
ومش�اريع النف�ط والغاز وتمويل املش�اريع 
يف الع�راق محم�د الخزع�يل والوف�د املراف�ق 
له«.واف�اد بي�ان لدي�وان املحافظ�ة تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، انه »جرى خال اللقاء 
بحث امكانية مس�اهمة الرشكة املذكورة يف 

تنفيذ وتموي�ل عددا من املش�اريع املهمة يف 
العيداني عن »اس�تعداد  املحافظة«.وأع�رب 
الحكوم�ة التنفيذي�ة للتعاون م�ع »أتريان« 
من أج�ل املس�اهمة يف إع�ادة إعم�ار وبناء 
مجموعة م�ن املراف�ق الحيوي�ة يف البرصة، 
األمر الذي يتطل�ب يتطلب مراعاة حزمة من 
الضوابط واآللية الخاصة بهذا الشأن، منوها 
إىل أن حكومته ستفاتح الجهات ذات العاقة 
يف املرك�ز م�ن أجل تذلي�ل كل العقب�ات التي 

تعرض سري التنفيذ خدمة للصالح العام.

حمافظ البرصة يبحث  تنفيذ ومتويل عددًا من املشاريع املهمة مع »أتريان« األسبانية

    المستقبل العراقي / الغانم

التق�ى محافظ واس�ط محم�ود عبد 
الرضا ما ط�ال وفد هيئ�ة الصليب 
الف�رات  مكت�ب   / الدولي�ة  االحم�ر 
املحافظة،  االوس�ط والجنوب بديوان 
وجرى بح�ث العديد من االم�ور التي 
تخص تقديم الدعم والرفد للمشاريع 
االنسانية والخدمية لرشائح النازحني 

واملهجرين والفئات املحرومة« .
واف�اد مص�در اعام�ي يف املحافظ�ة 
»ت�م  ان�ه  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
ع�ىل  منه�م  التع�رف  اللق�اء  خ�ال 
اب�رز اهتماماته�م ومبادراته�م التي 
يس�عون اليها خال املرحل�ة الحالية 
، به�دف االس�هام يف تحس�ني الواقع 
بمختلف االصعدة الصحية واالنسانية 

والخدمية« .
واكد ما طال اهمي�ة التعاون البناء 
ب�ني فرق الصلي�ب االحم�ر والجهات 
باملحافظ�ة الج�ل  املعني�ة  والدوائ�ر 

انجاح مهامهم يف خدمة املواطنني .

حمافظ واسط يبحث مع هيئة 
الصليب االمحر عملية االسهام 

يف مشاريع انسانية

    النجف / المستقبل العراقي

أن  الي�ارسي  ل�ؤي  االرشف  النج�ف  محاف�ظ  اك�د 
»بلدية النجف االرشف وقس�م املقربة مس�تمرة برفع 
التجاوزات عىل الش�وارع العامة ملقربة وادي الس�ام 

.«
وقال اليارسي يف ترصيح ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان�ه »وجهنا جمي�ع الك�وادر البلدية يف مق�ربة وادي 
الس�ام باالس�تمرار برف�ع جمي�ع التج�اوزات عىل 
الش�وارع والطرق�ات واالفرع يف مقربة وادي الس�ام 

وعدم تخصيص قطع املقابر عىل تلك الشوارع حفاظا 
عىل تصميها وأنسيابية حركة املركبات والزائرين«. 

واضاف أننا »أكدنا عىل لجنة رفع التجاوزات يف قس�م 
املقربة اس�تام ش�كاوي املواطنني والزائري�ن الكرام 
والتعام�ل معها بكل جدية دون اي تأخري ومحاس�بة 

كل املخالفني وفق القانون ».
يذكر أن املحافظ وجه منذ سنتني بلديه النجف االرشف 
وقس�م املقربة برفع اي تجاوز او بناء او حدود لقطع 
مقاب�ر وهمية والتي وضعت م�ن قبل بعض ضعفاء 

النفوس الغراض مادية معروفة .

حمافظ النجف يؤكد عىل دوائرة البلدية باالستمرار بازالة مجيع التجاوزات يف مقربة وادي السالم



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1628( االحد  4  آذار  2018 اعالنات7

اعالن
تعلن  ادارة وقف )حس�ينية الرحباوي( عن اجراء املزايدة العلنية عن االمالك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه فعىل الراغبني يف االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة ادارة الوقف 
الكائن�ة يف نفس الحس�ينية يف النجف االرشف وخالل مدة 10 اي�ام من تاريخ النرش 
س�تجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري للنرش واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه موعدا للمزايدة وعىل املزايدة دفع التأمينات 
القانونية البالغة 20% من بدل التقدير وجلب براءة ذمة من الرضيبة وهوية االحوال 
املدنية+بطاق�ة الس�كن مص�ورات +اصليات وال يج�وز ملوظفي االوق�اف واقاربهم 
حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور النرش 
والداللي�ة واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد االيجار صفقة واح�دة وخالل ثالثون 

يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال 

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 207 / ش / 2018 

التاريخ 1 / 3 / 2018 

اعالن
املدعي�ة  / افتخار زامل حروش 

املدعى علي�ه / يارس عبد الحسن حروش
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً غيابياً بحقك بالرقم 207 / 
ش / 2018 بتاري�خ 31 / 1 / 2018 والذي يقيض تصديق عقد الزواج الخارجي 30 
/ 1 / 2015 واثبات نس�ب الطفلة براء وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش 
يف صحيفتني يوميتني محليتني وعدم اعراضك عىل الحكم الصادر بحقك ضمن املدة 
القانونية البالغة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النرش فسوف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية . 
القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 105/ب2018/3

التاريخ: 2018/3/1
اعالن 

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بازالة 
شيوع العقار املرقم 1/2370 حي الصناعي  يف النجف 
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينة  اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة خالل )ثالث�ون يوم( يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 1/2370 ح�ي الصناع�ي يف النج�ف 
عبارة ع�ن كراج بفنرين يقع  عىل ش�ارع بعرض 20 
م�ر مقدمته عبارة ع�ن طارمة بداخل�ه قواطع عدد 
اثن�ان وه�ي من الحدي�د ويوجد فيها نواف�ذ زجاجية 
)كابين�ة( والكراج مبني من الطابوق القديم مس�قف 
بالجينكو مبلط باالس�منت غري املسلح ) صب عادي( 
والكراج فارغ لحظة الكش�ف وغري مش�غول من احد  
ودرجة عمرانه دون الوس�ط علما ان املس�احة الكلية 
للعق�ار 150 م�ر وان القيم�ة الكلية للعق�ار مبلغ ) 
100,500,000( مائة ومليون وخمس�مائة الف دينار 

الغريها
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد : 997 

اعالن 
قدمت املدعوة / فيان عدنان عيل طلبا اىل هذه املحكمة 
بنصب�ه قيما عىل زوجها بش�ار عيدان غ�الم لفقدانه 
منذ ..................... ولحد االن واليعرف مصريه حيا 
كان ام ميت�ا فم�ن لديه اعراض الحض�ور امام هذه 
املحكمة اعتبارا من اليوم التايل للنرش لتقديم اعراضه 
او اعالمن�ا ب�اي معلومات ت�ديل عنه وبخالفه س�وف 

تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

عيل عبيد هاشم

وزارة العدل 
دائرة  التسجيل العقاري 

العدد : 3594
التاريخ 2018/2/26 

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف التسجيل االسايس

تنفي�ذا الحكام املادة )1( م�ن املادة )50(  مكرره من 
قانون التس�جيل العق�اري رق�م )1971( املعدل فقد 
تقرر االعالن عن مبارشة التسجيل باجراءات التسجيل 
املجدد للعق�ارات املبينة اعاله وفق اح�كام املادة )3( 
م�ن املادة )45( م�ن القانون املذك�ور فعىل من يدعي  
امللكية او اي حقوق عقارية يف هذه العقارات املذكورة 
اع�اله تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل 
ثالث�ني ي�وم من تاري�خ الن�رش  االع�الن والحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح  اليوم التايل 
النته�اء مدة االع�الن وذلك الثب�ات  ادعائ�ه بمختلف 
وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار 
من  قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين 

تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض 

مدير التسجيل العقاري يف النجف االرشف

��������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصيه يف خانقني

العدد/ 163/ش/ 2018
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ بشري  عيىس يحيى
اقام�ت املدعية نور صب�اح ابراهيم  الدع�وى املرقمة 
163/ش/2018  ضد املدعي  عليه بشري عيىس يحيى 
والتي  تطل�ب فيها  تصديق الط�الق الخارجي الواقع 
بتاريخ 2017/8/17 بالنظ�ر  ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشحالقائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة 
احم�د  ناظم  م�ريان  وكت�اب مركز رشط�ة خانقني 

املرقم 2/خ/1956/13 يف 2018/2/19 
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفت�ني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح  
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2018/3/19 ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا  سوف تجري 

املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون. 
القايض

محمد عبد الله سعيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1806/ب2017/4

التاريخ: 2018/3/1
اعالن 

بن�اءا ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم 
1/2283 ح�ي الصناع�ي  يف النج�ف علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع 
العق�ار املذك�ور اع�اله واملبين�ة  اوصافه وقيمت�ه ادناه فع�ىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون يوم( يوما من اليوم الثاني 
لن�رش االع�الن مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيمة املق�درة بموجب صك مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
من م�رصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري م�ن االعالن يف هذه املحكمة وعىل 

املشري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

االوصاف العقار املرقم 1/2283 حي الصناعي يف النجف عبارة عن محلني 
)ركن( تقع  عىل ش�ارعني االول بعرض 23م والثاني فرعي بعرض 5م يف 
منطق�ة الحي الصناعي البلوك الثالث قرب مرصف الحي الصناعي وهي 
تحتوي عىل محلني االول محل حدادة  )حدادة س�يارات( حس�ب ما افاد 
العامل  بهاء عادل  ومش�غول م نقبل املس�تاجر زهري شاكر وهو يرغب 
بالبقاء يف العقار بصفة مس�تاجر بعد البيع والثاني كراج بمساحة 104 
مر وانه لحظة الكش�ف فارغ وغري مش�غول من احد واملحالن مسقفان 
بالجينكو وبجانبه محل مغلق لحظة الكش�ف بالنسبة  للشارع الرئييس 
اما الشارع الفرعي يحتوي عىل اربعة محالت االول مغلق لحظة الكشف 
والثاني والثالث مستخدمني لبيع االدوات االحتياطية ومشغوالن من قبل 
املستاجر  نجم جابر منني العيساوي وهو يرغب بالبقاء يف العقار بصفة 
مس�تاجر بعد البي�ع اما املحل الرابع مغلق لحظة الكش�ف درجة عمران 
العقار دون املتوس�ط علما ان املس�احة العمومية للعق�ار 240 مر وان 
القيم�ة  الكلي�ة للعقار مبلغ )199,500,000( مائة وتس�عة وتس�عون 

مليون وخمسمائة الف دينار فقط الغريها
������������������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة )835836( بالع�دد )12( يف 
2011/8/24 الصادرة من مدرسة رشيد الهجري االبتدائية باسم الطالب 

) امري عبد حميد( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������������������������

اعالن
اىل املواط�ن الرشي�ك ) صال�ح الهراد جوي�د ( اقتىض حض�ورك اىل مقر 
بلدي�ة النجف االرشف وذلك الصدار اجازة البن�اء الخاصة بالعقار املرقم  
3/92241 ح�ي الن�داء عن طريق رشي�كك يف العقار املواطنة ) س�مرية 

شالل طوير ( يرجى الحضور مع الشكر والتقدير

وزارة العدل 
دائرة  التسجيل العقاري 

العدد : 3593
التاريخ 2018/2/26 

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف التسجيل االسايس

تنفي�ذا الح�كام امل�ادة )1( م�ن امل�ادة )50(  مك�رره من 
قانون التس�جيل العق�اري رقم )1971( املع�دل فقد تقرر 
االع�الن عن مبارشة التس�جيل باجراءات التس�جيل املجدد 
للعق�ارات املبينة اع�اله وفق اح�كام املادة )3( م�ن املادة 
)45( م�ن القان�ون املذكور فع�ىل من يدع�ي  امللكية او اي 
حق�وق عقارية يف هذه العقارات املذك�ورة اعاله تقديم ما 
لدي�ه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوم من تاريخ 
الن�رش  االعالن والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة 
م�ن صباح  الي�وم التايل النته�اء مدة االع�الن وذلك الثبات  
ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي 
عىل العقار من  قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين 

الذين تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض 

مدير التسجيل العقاري يف النجف االرشف
�������������������������������������������������

اعالن
ق�دم املواطن )عيل هادي مه�دي( طلبأ يروم فيه تس�جيل 
لقبه وجعله )املوس�وي( بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام 
امل�اده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة الرس�ميه فمن 
لدي�ه حق االعراض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

فقدان
فق�دت من�ي هوية الطال�ب الصادرة 
م�ن كلية الربي�ه ابن الهيث�م للعلوم 
الرصفه قسم/علوم الحاسبات باسم 
) س�ما هاشم رش�اد ( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������

تنويه .....
يف   )34( اع�الن  يف  س�هوا  ورد 
اّي�ام  س�بعه  كلم�ه   30/1/2018
والصحي�ح ثالثون يوميا ل�ذا اقتىض 

التنويه 
مديريه بلديات ميسان 

لجنه البيع واإليجار
لذا اقتىض التنويه

�������������������������������
اعالن

ق�دم املواط�ن )زينب منه�ل صالح( 
طلب�أ يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)ابوطبيخ( بدال من الفراغ واس�تنادأ 
قان�ون  م�ن   24 امل�اده  اح�كام  اىل 
البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغ�رض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فم�ن لدي�ه حق 
االعراض مراجعة هذه املديرية خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

�������������������������������
اعالن

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

 أق�ام املدع�ي )اي�اد ص�رب عي�ىس( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
)األيدام�ي( بدال م�ن )الرباحي( فمن 
لديه ح�ق االع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق اح�كام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

ق�دم املواطن )ص�ادق حبيب محمد( 
طلب�أ يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الحل�و( بدال من الفراغ واس�تنادأ اىل 
احكام املاده 24 م�ن قانون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املعدل 
ولغرض نرش هذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�ميه فم�ن لديه ح�ق االعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل عرشة 

ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

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

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املنصورية

العدد / 38/ش/2018
التاريخ 2018/2/28

اىل / املدعى عليه / احمد ابراهيم عبد 
الله 

تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريخ 2018/2/22 اصدرت محكمة 
املنصوري�ة  يف  الش�خصية  االح�وال 
قرارها الغيابي املرقم 38/ش/2010 
والق�ايض بالتفري�ق القضائ�ي بينك 
وب�ني املدعي�ة )امل ابراهي�م محمد( 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت 
تبليغك بصحيفتني محليتني  املحكمة 
الحك�م  ع�ىل  االع�راض  وبإمكان�ك 
والتميي�ز ضم�ن امل�دة القانونية ويف 
حالة عدم االعراض والتمييز س�وف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا 

للقانون
القايض

ثامر حسني وهاب
�������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) 
عبد الكريم مزبان حسني( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن  )عطبي( اىل 
)املوسوي( من لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

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

واالقامة العامة
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد / 433/ب/2018
التاريخ 2018/3/1

اىل / املدع�ى علي�ه /عب�د الل�ه نجم 
عبود
اعالن

اق�ام املدع�ي  يوس�ف نجم عب�د الله 
/433 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2018 ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 
مبل�غ ق�دره )13360000( ملي�ون 
دين�ار عراق�ي ثالث�ة ع�رش ملي�ون 
وثلثمائة وس�تون الف دين�ار ولتعذر 
تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح مبل�غ  مرك�ز رشط�ة القبل�ه 
واملجل�س البلدي ملنطق�ة القبله عليه 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2018/3/15 وعن�د عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

مؤيد شمخي جرب

المبلغالمساحةرقم المحلت

3,150,000 ثالثة ماليين ومائة وخمسون الف دينار9,40م2جزء من 17/3345

3,150,000 ثالثة ماليين ومائة وخمسون الف دينار9,40م2جزء من 27/3345

3,150,000 ثالثة ماليين ومائة وخمسون الف دينار9,40م2جزء من 37/3345

3,150,000 ثالثة ماليين ومائة وخمسون الف دينار9,40م2جزء من 47/3345

3,150,000 ثالثة ماليين ومائة وخمسون الف دينار9,40م2جزء من 57/3345

6,800,000 ستة ماليين وثمانمائة الف دينار25,50م2جزء من 67/3345

4,650,000 اربعة ماليين وستمائة وخمسون الف دينار فقط13,50م2جزء من 77/3345

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

رقم خربهحويش1910
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

28/67
مصطفى 

معين جابر 
جدي

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

رقم خربهحويش1911
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

210/67
مصطفى 

معين جابر 
جدي
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بإسـم الشعـب 
رئاسـة الجمهوريـة 

بناًء عىل ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية 
واسـتناداً إىل أحكام البند )أوالً( من املـادة )61( والبنـد )ثالثاً( 

من املادة ) 73 ( من الدستور. 
صـدر القانـون اآلتـي: 

قانون رقم ) ( لسنة 2018
قانون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية 

2018

))الفصـل األول((
االيــرادات

املادة -1- أوالً-أ- تقدر إيرادات املوازنة العامة االتحادية للسـنة 
املاليـة/2018 ، بمبلـغ ) 91643667236 ( الـف دينار )احدى 
وتسـعون ترليون وسـتمائة وثالثـة واربعون مليار وسـتمائة 
وسـبعة وسـتون مليون ومئتان وسـتة وثالثون الف دينار( ما 
مبـن يف )الجـدول/أـ اإليرادات عـىل وفق اإلعـداد( امللحق بهذا 

القانون.
ب – احتسـاب اإليـرادات املخمنة من تصديـر النفط الخام عىل 
أسـاس معدل سعر )46( دوالر )سـتة واربعون دوالر( للربميل 
الواحـد ومعدل تصدير قـدره )3888000( برميل يومياً )ثالثة 
ماليـن وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً( بضمنها 
)250000( برميل يومياً )مائتان وخمسـون ألف برميل يومياً( 
عـن كميات النفط الخـام املنتج يف محافظات اقليم كردسـتان 
عىل أسـاس سـعر رصف )1182( دينار لكل دوالر وتقيد جميع 
اإليرادات املتحققـة فعالً إيراداً نهائياً لحسـاب الخزينة العامة 

للدولة.
ثانياً – تلتزم الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات 
بقيـد جميع مبالـغ املنح النقديـة التي تحصـل عليها بموجب 
مذكـرات التفاهـم مع حكومـات أو مؤسسـات أجنبيـة ايراداً 
نهائيـاً للخزينـة العامة االتحادية وعـىل وزارة املالية االتحادية 
إعادة تخصيصها لألغراض التي ُمنحت ألجلها وذلك بالتنسـيق 

بينها ووزارة التخطيط االتحادية.
ثالثـاً – تقيـد مبالـغ التربعـات املمنوحـة للـوزارات والجهات 
غـري املرتبطة بـوزارة واملحافظات بعد قبولها مـن وزير املالية 
االتحـادي ايراداً نهائياً للخزينـة العامة االتحادية، عىل أن يقوم 
وزيـر املاليـة االتحـادي بتخصيصهـا إىل اعتمادات الـوزارة أو 
الجهـة غري املرتبطة بوزارة للرصف وفقاً لألغراض التي منحت 

ألجلها.
رابعـاً – تقيد مبالـغ املنـح أو التربعات املقدمة مـن حكومات 
ومؤسسـات أجنبية اىل الوزارات والجهـات غري املرتبطة بوزارة 
أو املحافظـات ومجالس املحافظات بموجـب مذكرات التفاهم 
أو املقدمـة مـن القطاع الخـاص ايـراداً نهائياً للخزينة سـواء 
أكانت هذه املنح والتربعات عىل شـكل مساعدات فنية أم تنفيذ 
مشـاريع )عدا الـدورات التدريبيـة( ، عىل أن يتم قيـد أقيامها 
التخمينية يف سـجالت الوزارة أو الجهـة غري املرتبطة بوزارة أو 
االقاليم واملحافظات ومجالس املحافظات ذوات العالقة ويكون 
قبـول املنـح النقدية أو العينيـة وإعادة تخصيصها بالتنسـيق 
بـن الجهات املسـتفيدة وكل مـن وزارتـي التخطيـط واملالية 

االتحاديتن.
خامسـاً – يتم احتسـاب مبالغ املنح واالعانات غري املستخدمة 
مـن املبالـغ املخصصـة لدوائر الدولـة ورشكات القطـاع العام 
بانتهاء السنة املالية 2017 وفقاً للمعايري املحاسبية املستخدمة 
الحتسـاب الرصف النهائي وتعـّد املبالغ الفائضـة أو املدفوعة 
بصورة زائدة عىل وفق هذه األسـس دفعة مقدمة عىل حسـاب 

املنحة املخصصة للدائرة أو الوحدة يف السنة املالية 2018.

)الفصل الثاني(
النفقات والعجز

مبلـغ  ُيخصـص   - النفقـات  أوالً-   -2- املـادة 
مقـداره)104158183734( الف دينار ) مائـة واربعة ترليون 
ومائـة وثمانيـة وخمسـون مليـار ومائـة وثالثـة وثمانـون 
مليون وسـبعمائة واربعة وثالثـون الف دينار(. للسـنة املالية 
2018 مـن ضمنهـا، مبلغ أقسـاط الديـن الداخـي والخارجي 
البالـغ)8246899000( ألـف دينـار )ثمانيـة ترليـون ومئتان 
وستة واربعون مليار وثمنمائة وتسعة وتسعون مليون دينار(، 
توزع عىل وفـق )الحقل /3 اجمايل النفقات( من )الجدول / ب 

النفقات حسب الوزارات( امللحق بهذا القانون .
1 - مبلغ مقداره )24650112138( ألف دينار )اربعة وعرشون 
ترليون وسـتمائة وخمسـون مليار ومائة واثنـى عرش مليون 
ومائة وثمانية وثالثون الف دينار( لنفقات املشـاريع يوزع عىل 
وفق )الحقل /2 نفقات املشاريع االستثمارية( من )الجدول/ب 
النفقات بحسـب الوزارات( امللحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ 
)5516318350( ألف دينار )خمسة ترليون وخمسمائة وستة 
عرش مليار وثلثمائة وثمانية عرش مليون وثلثمائة وخمسـون 

الـف دينـار ( عـن طريـق القـروض االجنبيـة. 
2 ـ مبلــغ مقــداره )79508071596( ألـف دينـار )تسـعة 
وسـبعون ترليون وخمسـمائة وثمانية مليار واحدى وسبعون 
مليـون وخمسـمائة وسـتة وتسـعون الـف دينـار( للنفقات 
الجاريــة عىل وفـق )الحقل/1-النفقات الجارية من )الجدول 

/ بالنفقات بحسـب الوزارات( امللحق بهذا القانون.
3 ـــ أــ ُيخصص مبلـغ مقــداره )192000000( ألف دينار 
)مائة وأثنا وتسـعون مليـار دينار( احتياطـي الطوارئ ضمن 
اعتمادات املرصوفات االخرى ملوازنة وزارة املالية االتحادية من 
أصل التخصيصات الواردة بالبند )أوالً-ب-( املشـار اليها أعاله 
وبضمنهـا مجلس الدولـة وقرار مجلـس الوزراء رقـم )350( 

لسنة 2016.
ب- ملجلـس الوزراء اضافـة تخصيصات )2( ترليـون دينار اىل 
تخصيصـات احتياطـي الطـوارئ عـىل ان يكون الرصف لسـد 
النقص يف حسـاب تعويضات املوظفن واملشاريع االستثمارية 
االعاقـة  ذوي  رعايـة  وهيـأة  االجتماعيـة  وشـبكةالحماية 
واالحتياجات الخاصة ومؤسسـة الشـهداء عىل ان يتم الرصف 
منه يف الربع االخري من السنة املالية الحالية عند تحقق زيادة يف 

ايرادات صادرات النفط الخام املصدر عاملياً.
4ـ  يخصص مبلـغ مقداره )400000000( ألف دينار )اربعمائة 
مليار دينار( لــ )إعمار وتنمية مشـاريع يف املحافظات كافة( 
مـن أصل التخصيصات املشـار إليها بالبنـد )أوال/ أ( من املادة 
)2( آنفـاً يتم توزيعه بحسـب عدد سـكان كل محافظة وينفذ 

عىل النحو اآلتي : -
أـ  علــى املحافـــظ تقديـم خطة إعمار املحافظـة واألقضية 
والنواحـي التابعـة لهـا املصادق عليهـا من مجلـس املحافظة 
اعتماداً عىل الخطـط املوضوعة من مجالس األقضية والنواحي 
اىل وزارة التخطيط االتحادية لغرض دراسـتها واملصادقة عليها 
عـىل أن تراعى املناطـق األكثر ترضراً داخـل املحافظة وعىل أن 
تـوزع تخصيصـات املحافظة عىل االقضيـة والنواحي املرتبطة 
بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد املشاريع السرتاتيجية 
التي تسـتفيد منها أكثر من ناحية أو قضـاء عىل أال تزيد كلفة 
املشاريع السرتاتيجية الجديدة عىل )15%( )خمسة عرش باملائة 
( من تخصيصات املحافظة و )5%( )خمسة من املائة( ملشاريع 

سرتاتيجية التخفيف من الفقر.
ب - يتـوىل املحافـظ حرصاً تنفيـذ خطة اإلعمار املقـرة ويتوىل 

مجلس املحافظة مسـؤولية مراقبة التنفيذ.
5. تعتمد نسـبة )5%( )خمسـة من املائة( من ايـرادات النفط 
الخام املنتج يف املحافظـة و )5 %( )خمسـة من املائة( مــــن 
ايـرادات النفط الخـــام املكـــرر فــي مصايف املحافظة و)5 
%( )خمسـة مـن املائة( مـن إيـرادات الغاز الطبيعـي املنتج يف 
املحافظـة، عـىل أن تخري املحافظـة يف اختيار إحـدى االيرادات 

املنتجة آنفاً وعىل أن يخصص مبلغ مقداره
) 400.000.000 ( ألـف دينار )أربعمائة مليـار دينار(، بصفة 
مشـاريع اىل املحافظات املنتجة من أصل التخصيصات املشـار 
إليهـا بالبنــد )أوال-أ-( مـن املـادة )2( آنفـاً وللمحافـظ بعد 
مصادقة مجلس املحافظة حق الترصف واالستخدام بما ال يزيد 

عن )50%( )خمسن 
مـن املائة( من التخصيصات املشـار اليها آنفاً لغرض اسـترياد 
الطاقـة الكهربائية أو تقديـم الخدمات للمحافظـة وتنظيفها 
أو نفقـات العالج للمـرىض داخل وخـارج العـراق أو للنفقات 
الجارية بحسـب احتياجـات املحافظة، وتكـون أولوية االنفاق 
للمناطـق األكثر تـرضراً من انتـاج وتصفية النفط وملشـاريع 
حمايـة البيئة وذلك من خالل اجراء املناقلـة املطلوبة. وعىل أن 
يتم اجراء التسويات الحسـابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة 

املالية االتحادي
بما فيها مستحقات املحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري 
تخصيـص مبالـغ لها وتخصيـص نسـبة )20%( )عرشين من 
املائة( من املبالغ املالية املتحققة من زيادة االيرادات الفعلية عن 
االيرادات املخططـة الواردة يف قانون املوازنـة العامة االتحادية 
لسـنة 2018 عىل ان يتم منحها كل سـتة اشهر رشيطة ان يتم 
انفاقها يف املشاريع السرتاتيجية والخدمية ضمن املناطق االكثر 

رضرا.
ثانياً- العجــز

1 - بلغ اجمايل العجز املخطط للموازنة العامة االتحادية للسنة 
املالية/ 2018 ) 12514516498( الف دينار )اثنى عرش ترليون 
وخمسـمائة واربعة عرش مليار وخمسمائة وستة عرش مليون 
واربعمائـة وثمانية وتسـعون الف دينار(، ويغطـى هذا العجز 
من الوفرة املتحققة, ثم االقرتاض الداخي والخارجي باسـتثناء 
القـروض املمولة مـن جهات اجنبية للمشـاريع املدرجة ضمن 
جـدول الفجوة الـوارد بتمويل العجز ومن مبالـغ النقد املدورة 
يف حسـاب وزارة املاليـة االتحادية من زيادة أسـعار بيع النفط 
الخام املصدر أو زيادة صادرات النفط الخام بحسـب التفاصيل 

املبينة يف أدناه :
ت- املفـردات املبلغ )ألف دينار(

االيــــــــرادات  اجمالـــــــــي   ) ب   + أ   (=  1
91,643,667,236

أ- االيرادات النفطية 77,160,392,640
ب- االيرادات غري النفطية 14,483,274,596

النفقــــــــــــات  اجمالــــــــي   ) ب   + أ   (=  2
104,158,183,734

أ- النفقات الجارية 79,508,071,596
ب- اجمايل النفقات االستثمارية 24,650,112,138

-االنفاق االستثماري من الخزينة 19,133,793,788
االجنبيـة  القـروض  طريـق  عـن  االسـتثماري  -االنفـاق 

5,516,318,350
3- اجمايل العجــــز املخطط 12,514,516,498

تمويـــــل ألفجــــوة املاليـــة ) العجـــــــز (
أ- أرصدة حسابات الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة لدى 

املصارف الحكومية 250,000,000
ب- الرصيد املدور يف حساب وزارة املالية 742,835,421

أخـرى  عامليـة  ورشكات  وبنـوك  الـدويل  البنـك  قـرض  ج 
1,300,200,000

د قرض صندوق النقد الدويل لدعم املوازنة 1,891,200,000
ه قـرض الوكالة اليابانيـة للتعاون الـدويل JICA لدعم املوازنة 

236,400,000
و قروض الصندوق السـعودي للتنمية 35,460,000

ز سندات خارجية 1,182,000,000
ح حواالت عن طريق املصارف 1,133,696,725

94,560,000 )JBIC( ط قرض
ي قرض البنك الدويل / مشاريع 296,918,400

ك القرض االمريكي لغرض التسليح 834,964,800
ل القرض الربيطاني )قرض الصادرات( 1,016,520,000

م قـروض بضمانـة مؤسسـات ضمـان الصـادرات الدوليـة 
1,071,364,800

179,664,000 )KFW( ن القرض االملاني
س القرض السويدي 141,840,000

ع القرض االيطايل 92,905,200
ف قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 692103552

ص القرض االملاني مشاريع رشكة سيمنس 283,680,000
ق قـروض مشـاريع الصيانـة لـوزارة الكهرباء من مؤسسـة 

413,700,000 GE ضمان الصادرات
 ر الصندوق الكويتي للتنمية 94,560,000

ش قروض من OPIC االمريكية او مؤسسات ضمان الصادرات 
العاملية 236,400,000

ت الصنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة 5,673,600
ث الوكالة الفرنسية للتنمية 87,870,000

2ـــ يخـول وزير املالية االتحـادي أو من يخولـه بعد مصادقة 
مجلس الوزراء سد العجز الفعي 

يف املوازنة الوارد بالفقرة )أ( آنفاً من املصادر املذكورة يف أدناه:
 أ. اصدار حواالت خزينة .

 ب. اصدار سندات وطنية للجمهور.
 ج. اصدار سـندات وحـواالت للمصـارف الحكومية تخصم لدى 

البنك املركزي العراقي.
 د. قـروض مـن املصـارف التجاريـة.

 ه. االقـرتاض من البنك الـدويل وصندوق النقد الـدويل والوكالة 
اليابانية للتعاون الدويل لدعم املوازنة

 و. اصدار سندات وقروض خارجية تكون معفاة من الرضائب.
3 - يخـول وزيـر املالية االتحـادي أو من يخولـه االقرتاض من 
الخارج لتمويل املشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء 
من املصـادر املذكورة يف أدناه، واالسـتمرار بالقروض املصادق 

عليها يف السنوات السابقة .
 )JBIC( أ. االستمرار باالقرتاض من البنك الياباني للتعاون الدويل 
من أصل مبلغ القرض )500( مليون دوالر )خمسـمائة مليون 
دوالر( لتمويـل مشـاريع وزارة الكهرباء. بمبلـغ )80( مليون 

دوالر )ثمانون مليون دوالر( منه عام 2018.
 ب. قرض البنك االسـالمي للتنمية بمبلغ مقداره)800( مليون 
دوالر )ثمانمائـة مليون دوالر( وعىل وزيـري املالية والتخطيط 
االتحادين ادراج التخصيصات السنوية من أصل القرض لتمويل 
مشاريع لصالح وزارات )الكهرباء، اإلعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة، الصحة، العمل والشؤون االجتماعية، التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي، الزراعـة، التجـارة، الرتبيـة، الهجرة 

واملهجرين، وأمانة بغداد يف عام 2018(.
 ج. االسـتمرار باالقرتاض مـن الوكالة اليابانيـة للتعاون الدويل 

)JICA( بمبلغ مقداره )1500( مليون دوالر )ألف وخمسـمائة 
مليون دوالر( لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ) 585,536 ( مليون 
دوالر )خمسمائة وخمسـة وثمانون مليون وخمسمائة وستة 

وثالثون ألف دوالر( لعام 2018، موزعة عىل النحو اآلتي: 
مشـاريع وزارة اإلعمار واالسـكان والبلديات واالشغال العامة 

128 مليون دوالر
مشـاريع وزارة الكهرباء 276.5 مليون دوالر

مشـاريع وزارة املوارد املائية 2.4 مليون دوالر
مشـاريع وزارة النفط 41.375 مليون دوالر

مشاريع وزارة الصناعة واملعادن 13.4 مليون دوالر
- مشاريع وزارة الصحة والبيئة 3.6 مليون دوالر

مشاريع وزارة النقل 67.461 مليون دوالر
مشاريع وزارة االتصاالت 8 مليون دوالر

-مشـاريع الكهرباء ملحافظـات اقليم كردسـتان 28.8 مليون 
دوالر

مشاريع البلديات ملحافظات اقليم كردستان 16 مليون دوالر 
د . االسـتمرار باالقـرتاض من بنك التنميـة االملاني )KFW( من 
أصـل مبلـغ القـرض )500( مليون يـورو )خمسـمائة مليون 
يـورو(, لتمويل مشـاريع إعمـار املناطق املحـررة من االرهاب 
وبمبلـغ يعـادل )152( مليـون دوالر )مائة واثنان وخمسـون 

مليون دوالر( لعام 2018.
ه . القرض االيطايل بمبلـغ مقداره )260( مليون يورو)مائتان 
وستون مليون يورو(،وسيتم تمويل مبلغ يعادل)78.6( مليون 
دوالر )ثمانية وسـبعون مليون وستمائة ألف دوالر( عام 2018 

موزعة عىل النحو اآلتي: 
مشاريع لوزارة املوارد املائية 46.600 مليون دوالر 

مشاريع لوزارة الزراعة 16 مليون دوالر
مشاريع لوزارة التجارة 16 مليون دوالر

و. االسـتمرار باالقـرتاض مـن وكالة التعـاون األمنـي للدفاع 
االمريكيـة من أصل مبلغ القـرض )4550( مليون دوالر )أربعة 
مليار وخمسـمائة وخمسـن مليون دوالر( لتمويل احتياجات 
الدفـاع وسـيتم تمويـل مبلـغ )706.4( مليـون دوالر  وزارة 
)سبعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دوالر( منه لعام 2018.

ز . االستمرار باالقرتاض من أصل مبلغ قرض البنك الدويل )500( 
مليون دوالر )خمسمائة مليون دوالر( لتمويل مشاريع الوزارات 
بمبلغ )251.2( مليون دوالر )مائتان وإحدى وخمسون مليون 

ومائتان ألف دوالر( لعام 2018 وبحسب اآلتي:
 وزارة اإلعمار واالسكان والبلديات العامة 175.2 مليون دوالر

 وزارة الكهربـاء 12 مليـون دوالر
 أمانة بغداد 40 مليون دوالر

 وزارة الصحة والبيئة 14.4 مليون دوالر
 وزارة املالية 6.4 مليون دوالر

 وزارة التخطيـط 1.6 مليـون دوالر
 محافظات اقليم كردسـتان 1.6 مليون دوالر

 )UKEF( ح . االستمرار باالقرتاض من بنك الصادرات الربيطاني
لتمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ )160( مليون دوالر )مائة 

و ستون مليون دوالر ( خالل عام 2018 وتوزع 
عىل النحو اآلتي:

 وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة لتمويل كل 
من:

- مرشوع تحلية املياه ملحافظة البرصة 80 مليون دوالر
-مرشوع مجاري الحلة 80 مليون دوالر

 EKN ط . االسـتمرار باالقرتاض مـن البنوك األجنبيـة بضمانة
السـويدية بمبلغ )500( مليون دوالر )خمسمائة مليون دوالر( 
 )ABB( لتمويل مشـاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها رشكة
بمبلغ )120( مليون دوالر )مئة وعرشون مليون دوالر( ملشاريع 

الـوزارة املذكـورة لعـام 2018.
ي . االستمرار باالقرتاض من مؤسسة ضمان الصادرات االملانية 
وبنـك سـتاندر وجارتـرد بمبلـغ )500( مليـون دوالر ) فقـط 
خمسمائة مليون دوالر امريكي ( لغرض تنفيذ رشكة سيمنس 
االملانية مشـاريع وزارة الكهرباء وسـيتم تمويـل مبلغ )160( 

مليون دوالر ) مائة وستون مليون دوالر( خالل عام 2018. 
4- يخول وزيـر املالية االتحادي االقـرتاض بمبلغ )22( مليون 
دوالر )اثنان و عرشون مليون دوالر (اىل مشـاريع تجهيز املياه 
يف محافظات اقليم كردسـتان بما فيها مـرشوع ماء حلبجة و 

. )JICA( من ضمن قرض الوكالة اليابانية
5 – اسـتمرار تخويل وزيـر املالية االتحادي أو مـن يخوله بعد 
موافقـة مجلس الـوزراء باقرتاض مبلـغ )2500( مليون دوالر 
مؤسسـات  بضمانـة  دوالر(  مليـون  وخمسـمائة  )مليـاران 
الصـادرات الدوليـة لغـرض رشاء االسـلحة واالعتـدة والدعـم 
اللوجسـتي لكل مـن وزارتي الداخليـة والدفاع وهيئة الحشـد 
الشعبي وجهاز مكافحة االرهاب وسيتم تمويل مبلغ )906.4( 
مليون دوالر )تسعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دوالر( منه 

عام 2018 توزع عىل النحو اآلتي:
 أ. وزارة الدفاع 600 مليون دوالر

 ب. وزارة الداخليـة 146.4 مليـون دوالر
 ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دوالر

 د. جهاز مكافحة االرهاب 80 مليون دوالر
6 – االسـتمرار باالقرتاض ملشـاريع الصيانة السنوية املتعددة 
لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسـات ضمـان الصادرات الدولية 
لصالـح رشكـة )GE( االمريكية وسـيتم تمويل مبلـغ مقداره 
)350( مليـون دوالر ) ثالثمائة وخمسـون مليون دوالر( خالل 

عام 2018 . 
7. االقـرتاض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية مبلغ قدره 
)440( مليـون دوالر )أربعمائة وأربعـون مليون دوالر( لتمويل 
مشاريع لصالح وزارة الرتبية بمبلغ )80( مليون دوالر )ثمانون 

مليون دوالر( خالل عام 2018 .
8. االقرتاض من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ قدرة )500( 
مليون دوالر )خمسـمائة مليون دوالر( لتمويل مشاريع بمبلغ 
)30( مليـون دوالر )ثالثـون مليـون دوالر( خـالل عـام 2018 

لصالـح الـوزارات وتـوزع عـىل اآلتـي:
 أ. وزارة الصحـة 16 مليـون دوالر

 ب. وزارة املـوارد املائيـة 6 مليـون دوالر 
 ج. وزارة الزراعة 8 مليون دوالر

9. االقرتاض مـن البنوك التجارية الدولية و بضمانة مؤسسـة 
ضمـان الصـادرات االملانيـة مبلغ قـدره )500( مليـون دوالر 
)خمسـمائة مليـون دوالر ( لتمويـل مشـاريع وزارة الكهرباء 
التي ستنفذها رشكة سيمنس االملانية بمبلغ )80( مليون دوالر 

)ثمانون مليون دوالر( خالل عام 2018 .
10. االقـرتاض مـن الصنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة مبلغ 
قدرة )15.730( مليون دوالر )خمسـة عرش مليون وسبعمائة 
وثالثـون ألـف دوالر( لصالـح مشـاريع وزارة الزراعة وسـيتم 

تمويل مبلغ 
)4.8( ماليـن دوالر )أربعـة مليون وثمانمائـة ألف دوالر( منه 

خالل عام 2018.
11. االقرتاض من البنك الدويل مبلغ )1140( مليون دوالر ) ألف 
ومائة وأربعون مليون دوالر ( لتمويل املشاريع املدرجة يف ادناه 

-:
 مـرشوع إعادة إعمار املناطـق املحررة / املرحلـة الثانية 400 

مليون دوالر

 املـرشوع الطارئ لتحقيق االسـتقرار االجتماعـي والصمود / 
وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة عـن طريـق منح قروض 

املشاريع الصغرية واملدرة للدخل 200 مليون دوالر
 تمويل مشـاريع التنميـة االجتماعـي يف وزارة التخطيط 300 

مليون دوالر
 مرشوع تطوير توزيع ونقل الكهرباء يف محافظة البرصة 200 

مليون دوالر
 مرشوع خارطة طريق سرتاتيجية الحماية االجتماعية/ وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية 40 مليون دوالر
وعىل وزيري املالية والتخطيط االتحادين إضافة التخصيصات 
السـنوية لتمويـل الجهـات آنفـاً لعـام 2018 من أصـل مبلغ 

القرض.
12. االقـرتاض مـن مؤسسـة االسـتثمار الخاص عـرب البحار 
االمريكية )OPIC( او مؤسسات ضمان الصادرات العاملية مبلغ 
قـدره )386( مليـون دوالر )ثالثمائة و سـته و ثمانون مليون 

دوالر( لتمويل 
مرشوع محطتي كهرباء السـماوة 

وذي قـار/ وزارة الكهربـاء لصالـح رشكـة GE(( االمريكيـة. 
وسيتم تمويل )200( مليون دوالر )مائتان مليون دوالر( خالل 

عام 2018. 
13. االقرتاض من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل )JICA( مبلغ 
)1314( مليون دوالر )ألف وثالثمائة وأربعة عرش مليون دوالر( 

لتمويل املشاريع وتتوزع عىل النحو اآلتي:
 أ. مـرشوع االنابيـب الناقلة ملـاء البرصة بقيمـة )174( مليون 
دوالر )مائـة وأربعـة وسـبعون مليـون دوالر( بضمنهـا مبلغ 
الزيـادة البالغـة )54( مليـون دوالر )أربعة وخمسـون مليون 

دوالر(.
 ب. مرشوع وحدة التكرير بالعامل املساعد لصالح وزارة النفط 

بمبلغ )1000( مليون دوالر )ألف مليون دوالر(.
 ج. مرشوع قطاع الري الثاني لصالح وزارة املوارد املائية بمبلغ 

)140( مليون دوالر )مائة واربعون مليون دوالر(.
وعىل وزيري املالية والتخطيط االتحادين إضافة التخصيصات 

السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة عام 2018.
14. االقـرتاض بضمانـة مؤسسـة تأمـن الصـادرات الصينية 
مبلـغ مقـداره )500( مليون دوالر )خمسـمائة مليون دوالر( 
لتمويل مشـاريع البنى التحتية وعـىل وزيري املالية والتخطيط 
االتحادين إضافة التخصيصات السـنوية للمشاريع آنفاً ضمن 

موازنة الجهات ذات العالقة لعام 2018.
15. االقـرتاض مـن بنك الصـادرات الربيطاني بمبلـغ )1020( 
مليـون دوالر )مليـار و عـرشون مليـون دوالر ( لتمويل وزارة 
الكهرباء منها مبلغ )700(مليون دوالر)سبعمائه مليون دوالر(

خالل عام /2018 يوزع كاالتي :
- وزارة الكهرباء لتمويل كل من :

- مـرشوع محطتي كهرباء النارصية و السـماوه 500 مليون 
دوالر

- مرشوع نقل الطاقة مع رشكة GE 200 مليون دوالر
16. اسـتمرار تخويـل وزير املاليـة وبموافقة مجلـس الوزراء 
تقديم ضمانات سـيادية ملشاريع االسـتثمار يف قطاع الكهرباء 

وكما يأتي :-
أ - ضمان َدين بسقف )1.2( مليار دوالر مع الفوائد .

ب - ضمـان مدفوعات الخدمات بما ال يزيد عىل )1( مليار دوالر 
وملدة ثالث سنوات تبدأ 

عام / 2020 . 
17. لوزير املالية االتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء 

االتحـادي اصـدار ضمانـات اىل :-
أ - رشكـة جنـرال الكرتيـك بمبلـغ ) 63 ( مليـون دوالر ) ثالثة 
وستون مليون دوالر ( لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة 

لوزارة الكهرباء 
ب - رشكـة )STX ( الكوريـة الجنوبيـة بمبلـغ ) 125 ( مليون 
دوالر ) مائة وخمسـة وعرشون مليـون دوالر( لتمويل وتأهيل 

وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .
18. ملجلـس الوزراء االتحـادي إجراء املناقلة بـن تخصيصات 
القـروض املحددة يف الفقرتن )2 ، 3( من البند )ثانياً( من هذه 

املادة وتغيري اسم الجهة املستفيدة .
19- تكون جميع الضمانات السيادية عن املشاريع االستثمارية 

بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.
20- اليجـوز ابـرام اتفاقية اقـرتاض مع الحكومـات االجنبية 
مرشوطـة برهن النفط ومشـتقاتة مـن دون مصادقة مجلس 

النواب.
21- تلتزم الحكومـة االتحادية ووزارة النفـط بمراجعة عقود 
جـوالت الرتاخيـص النفطيـة لتعديل بنـود العقـود بما يحفظ 
مصلحـة العـراق االقتصاديـة ويدفع بزيـادة االنتـاج النفطي 
وتخفيض النفقات وايجاد الية ألسرتداد التكاليف بحيث تتالءم 
مع اسـعار النفـط وعىل كافة الجهـات الرقابيـة تقديم تقرير 
اىل مجلـس النواب حول اجراءات تنفيذ هذة املادة خالل السـنة 

الحالية.
22- الـزام وزارة النفـط بتنفيـذ قـرار لجنة شـؤون الطاقة يف 
مجلس الوزراء املرقم 139 لسـنة 2013 بأنشـاء الجانب الثاني 
لطريـق البترية )املمـر الثانـي( والرابط بن محافظة ميسـان 
مـع محافظـة الديوانية وفق لعقود جـوالت الرتاخيص بتقديم 

الخدمة االجتماعية.

))الفصل الثالث((
أحكام عامـة وختامية ـ

املادة-3-يحـرص الرصف من اعتمادات الحسـابات الرئيسـة 
الخدميـة،  املسـتلزمات  املوظفـن،  )تعويضـات  للنفقـات 
املستلزمات السلعية، صيانة املوجودات، النفقات الرأسمالية، 
املنح واالعانات وخدمة الديـن والفوائد واملرصوفات األخرى، 
االلتزامـات واملسـاهمات واملسـاعدات الخارجيـة، الربامـج 
الخاصـة، الرعايـة االجتماعيـة( ونفقات املشـاريع املعتمدة 
ضمـن املوازنـة العامـة االتحاديـة لجمهوريـة العـراق مـن 
وزيـر املاليـة االتحـادي. وللوزيـر املختص أو رئيـس الجهة 
غـري املرتبطة بـوزارة أو املحافظ أو رئيـس مجلس املحافظة 
صالحيـة الرصف مبارشة يف ضـوء االعتمادات املرصدة ضمن 
موازنته السـنوية ولألغراض املحدد لها بموجب خطة االنفاق 
التـي يصادق عليها وزير املالية االتحادي وال يجوز الدخول يف 
االلتزام بالرصف بما يزيد عما هو مخصص يف املوازنة العامة 

االتحادية.
املـادة -4 -أوالً- لوزير املالية االتحادي صالحية إجراء املناقلة 
بـن اعتمـادات املوازنة العامـة االتحاديـة لجمهورية العراق 
املصـادق عليهـا يف املوازنـة العامـة االتحادية السـنوية عىل 
مسـتوى األبواب واألقسام والفصول واملواد واألنواع وتسلسل 

النوع ولكل حالة عىل حدة.
ثانياً – يخول الوزراء ورؤسـاء الجهات غـري املرتبطة بوزارة 
واملحافظـون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردسـتان 
صالحية إجـراء املناقلة بن اعتمادات وحدات االنفاق املدرجة 
ضمـن موازنتهم السـنوية بنسـبة ال تتجاوز)5%( )خمسـة 
مـن املائة( مـن وحـدة رصف لوحـدة الرصف األخـرى التي 
يتـم تخفيـض اعتماداتهـا باسـتثناء املناقلة مـن اعتمادات 
املشـاريع الرأسـمالية مع مراعاة أحكام البند )8( من القسم 

)9( مـن قانون اإلدارة املالية رقم )95( لسـنة/2004 عىل أال 
تتم املناقلة من تخصيصات نفقات املشـاريع الرأسـمالية اىل 
النفقـات الجارية وعـىل أن يتم إشـعار وزارة املاليـة /دائرة 

املوازنة باملناقلة لغرض التأشري .
ثالثـاً- يخول الوزراء ورؤسـاء الجهات غـري املرتبطة بوزارة 
واملحافظون ورؤساء مجالس املحافظات غري املرتبطة بوزارة 
صالحية إجراء املناقلة بن اعتمادات فصول النفقات الجارية 
)الخدمية / السـلعية / صيانـة املوجودات( املصـادق عليها 
لوحدات االنفـاق املدرجة ضمن موازناتها السـنوية املصادق 
عليها يف املوازنة االتحادية السـنوية وعىل ان يتم اشعار وزارة 

املالية /دائرة املوازنة باملناقلة لغرض التأشري.
املـادة -5- لرئيس مجلس الـوزراء االتحـادي و وزيــــــر 

املالية االتحادي مشرتكاً استخدام املبالــــغ املعتمــــدة
لـــ )احتياطي الطوارئ( املنصوص عليهـا يف البند )أوالً/ج( 
مـن املادة )2( من هذا القانون لتسـديد النفقات الطارئة بعد 
نفاد هذا القانون اذا كانـت هناك حاجة ملحة لإلنفاق املحي 
وعـدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجـة لحد )3( مليار 
دينـار )ثالثة مليارات دينار( لكل حالة وإذا تجاوز املبلغ الحد 
املذكور تسـتحصل موافقة مجلس الـوزراء االتحادي باقرتاح 
مـن وزير املالية االتحـادي وعىل وزير املاليـة االتحادي إعداد 
ضوابـط السـتخدام تخصيصـات احتياطي الطـوارئ ضمن 
تعليمـات تنفيذ املوازنـة العامة االتحادية السـنوية وعىل ان 
يقـوم ديوان الرقابة املالية االتحـادي بتقديم تقرير فصي اىل 
مجلـس النواب يتضمن اوجه االنفاق من احتياطي الطوارىء 
مـع بيان الـرأي الفني فيمـا اذا عدت انفاقـا طارئا ام خالف 

ذلك.
املـادة -6 - أوالً- تسـتخدم االعتمادات املصـادق عليها يف هذا 

القانون لغاية 31 / كانون األول من السنة
املالية 2018.

ثانيـاً- تقيد االيـرادات املتحققة خالل السـنة املالية / 2018 
إيـراداً للموازنة العامة االتحادية ولغايـة 2018/12/31، أما 
االيـرادات املقبوضـة بعد نهاية السـنة املاليـة /2018 فتقيد 

ايراداً للموازنة العامة االتحادية للسنة املالية 2019.
املادة -7- ال يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات )إعمار 

وتنمية املشاريع يف املحافظات( بن املحافظات.
املادة -8- يخول وزير اإلعمار واإلسـكان والبلديات واالشغال 
العامـة االتحـادي أو املحافـظ عنـد فـك ارتباط املؤسسـات 
البلديـة يف املحافظة صالحية املناقلة بن املوارد الذاتية ملوازنة 
املؤسسـات البلدية ضمن املحافظة الواحـدة وزيادة االعتماد 

لتنفيذ الخدمات املطلوبة . 
املادة 9- أوالً- ُتحدد حصة إقليم كردستان من اجمايل النفقات 
الفعلية املبينة يف الجدول / د ) النفقات الحاكمة( امللحق بهذا 
القانون بحسـب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة املالية 

االتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ثانيـاً- تحـدد حصة اقليم كردسـتان مـن مجمـوع االنفاق 
الفعي )النفقـات الجارية ونفقات املشـاريع االسـتثمارية( 
بحسـب نفوس كل محافظة بعد اسـتبعاد النفقات السيادية 
املتمثلـة بـ ))مجلـس النواب ، رئاسـة الجمهوريـة، األمانة 
العامـة مجلس الـوزراء ، رئاسـة الـوزراء، وزارة الخارجية، 
جهـاز مكافحـة االرهـاب، وزارة الدفاع، املحكمـة االتحادية 
العليا، املفوضية العليا املسـتقلة لالنتخابات بما فيها نفقات 
االنتخابات، هيئة املسـاءلة والعدالة، هيئة دعأوى امللكية عدا 
التعويضات، مكتب املفتش العام لهيئة دعاوى امللكية، الهيئة 
العراقية للمصادر املشـعة، جهاز املخابرات الوطني العراقي، 
مكتب املفتش العام لجهـاز املخابرات الوطني العراقي، هيئة 
النزاهـة، ديـوان الرقابـة املالية االتحـادي، املفوضيـة العليا 
لحقـوق اإلنسـان، أجـور املفاوضـات واملطالبـات القانونية 
واالدارية واملالية ونفقات طبع السندات والتصنيف االئتماني 
للدين الخارجـي ، أجور رشكة التدقيق الدولية ولجنة الخرباء 
املالين، املسـاهمة يف كلفة انتـاج النفط الخام املصدر، مبالغ 
املسـاهمات العربية والدولية عدا املسـاهمات املدرجة ضمن 
كل مـن )وزارة الدفـاع، مجلس النواب، ديـوان الرقابة املالية 
االتحـادي، وزارة الخارجية (، نفقـات مديرية األحوال املدنية 
والجـوازات واإلقامة وقيادة قوات الحدود والرشطة االتحادية 
ومشـاريع كل مـن هيئة املنافـذ الحدودية ومديريـة األحوال 
املدنيـة واإلقامـة وقيادة قـوات الحـدود والبطاقـة املوحدة، 
مجلـس األمـن الوطني، التمويل املشـرتك، مشـاريع املوانئ، 
مشـاريع السـكك الحديدية، مشاريع السـدود والنفع العام، 
مشـاريع إدارة األجواء،مشـاريع عقود الرتاخيـص بما فيها 
عقود الرتاخيص للمحافظات الشـمالية، نفقات اللجنة العليا 
إلغاثـة وايواء النازحن، فوائد عىل قـروض البنك الدويل، فوائد 
 ،JICA عىل قـروض صندوق النقد الـدويل، فوائد عىل قـروض
فوائـد عىل القـرض االيطايل، فوائد عىل قرض البنك االسـالمي 
 ،JBIC للتنميـة، فوائد عىل قروض بنك اليابـان للتعاون الدويل
فوائـد عىل القرض االملاني، فوائد عىل القرض االمريكي، فوائد 
عىل القـرض الربيطاني , فوائد عىل القرض السـويدي , فوائد 
عـىل القـرض الصينـي , فوائد عىل قـرض سـيمنس االملاني , 
فوائد ضمـان الصادرات, فوائد الضمانات السـيادية , الفوائد 
عـىل إعـادة هيكلة الديـون الخارجية عىل دول نـادي باريس، 
الفوائد عـىل اعادة هيكلـة الديون الخارجية عـىل دول خارج 
نادي باريس، فوائد السندات عىل اطفاء ديون القطاع الخاص 
يف الخـارج، الفوائـد عىل مسـتحقات صندوق النقـد العربي، 
الفوائد عىل سـندات الدين الخارجيـة ) اليوربوند (, فوائد عىل 
مسـتحقات الصنـدوق العربي لإلنمـاء االقتصـادي , الفوائد 
عـىل حواالت الخزينة )املـزادات(، فوائد عىل حـواالت الخزينة 
القديمة، فوائد حـواالت الخزينة بموجب االحتياطي القانوني 
من كل من مرصيف الرافدين والرشيد واملرصف العراقي للتجارة 
حسـب قانون موازنـة عـام /2015، فوائد حـواالت الخزينة 
حسب حوالة املرصف العراقي للتجارة بموجب قانون املوازنة 
لعـام /2015، فوائد حواالت الخزينـة بموجب حوالة التمويل 
لرشكات النفط األجنبية بموجب املادة )34( من قانون موازنة 
عـام /2015 مـن كل من مرصيف الرشـيد والرافدين واملرصف 
العراقي للتجارة، فوائـد حواالت الخزينة املخصومة لدى البنك 
املركـزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد 
حـواالت الخزينة عـن طريق صندوق التقاعـد بموجب قانون 
موازنـة عـام 2015، فوائـد القـروض بموجب قـرار مجلس 
الوزراء رقم )314( لسـنة 2014 من املرصف العراقي للتجارة 
لصالح وزارة الكهربـاء، فوائد القروض املمنوحة من املرصف 
العراقـي للتجارة بموجب قانون موازنتـي عام2015و2016، 
فوائد السـندات الوطنية بالدنانري العراقية بموجب قانون عام 
2016، فوائد حواالت الخزينـة بموجب قراري مجلس الوزراء 
املرقمـن بالعدديـن )97( و)400( لسـنة 2013 من املصارف 
الحكومية، فوائد حواالت الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء 
رقـم )50( لسـنة 2014 لتمويل عجز املوازنـة، فوائد حواالت 
الخزينـة بموجب قراري مجلس الوزراء املرقمن )70( و)74( 
لسنة 2015، فوائد حواالت الخزينة املمنوحة للرشكات العامة 
من املصارف الحكومية لتسـديد رواتبهـا , فوائد عن القروض 
املمنوحة من املصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية 
والقروض امليرسة وقروض االسكان, تسديد أقساط إصدارات 

حواالت الخزينة القديمة، تسديد أقساط حواالت الخزينة 

نجـح الربملان بعد اشـهر من املناقشـات الصعبة ومقاطعـة النواب االكراد واعرتاضهم وتهديدهم باالنسـحاب من العملية السياسـية يف التصويت عىل 
املوازنـة العامـة للبالد لعام 2018. واظهر نص قانون املوازنة العراقية العامة لعام 2018 بصيغته النهائية تخصيص مبلغ مليارين ونصف املليار دوالر 
للنفقات العسـكرية ودعم وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشـد الشعبي وجهاز مكافحة االرهاب. وتم تخصيص مبلغ 600 مليون دوالر منها لوزارة 
الدفاع و146.3 مليون دوالر لوزارة الداخلية و80 مليون دوالر لقيادة قوات الحشد الشعبي و80 مليون دوالر لجهاز مكافحة االرهاب. وستخص املوازنة 
املبلغ املتبقي البالغ مليار و594 مليون دوالر لرشاء االسـلحة واالعتدة واالنفاق عىل الدعم اللوجسـتي للقوات املسـلحة. وتنرش املسـتقبل العراقي نص 

القامون كما ورد من الربملان:
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)املزادات(، تسديد اقساط السندات بالدنانري العراقية بموجب 
قان�ون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقس�اط 
عىل ح�واالت الخزينة من امل�رف العراقي للتج�ارة لتمويل 
املوازنة, أقس�اط عىل حواالت الخزينة بموجب حوالة التمويل 
لرشكات النفط األجنبية من كل من مريف الرشيد والرافدين 
وامل�رف العراق�ي للتجارة بموج�ب امل�ادة )34( من قانون 
املوازنة لعام 2015, أقس�اط حواالت الخزينة املخصومة لدى 
البن�ك املركزي العراق�ي بموجب قانون املوازن�ة لعام 2016 , 
أقس�اط ح�واالت الخزينة املمنوحة من قب�ل صندوق التقاعد 
بحس�ب قانون املوازنة لعام 2015 , أقس�اط حواالت الخزينة 
بموجب قراري مجلس الوزراء رقم )97( ورقم )400( لس�نة 
2013 م�ن املص�ارف الحكومي�ة , أقس�اط ح�واالت الخزينة 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) 50 ( لس�نة 2014 لتمويل 
عجز املوازنة, أقساط حواالت الخزينة بموجب قراري مجلس 
الوزراء رقم )70( ورقم )74( لس�نة 2015, اقساط القروض 
بموج�ب ق�رار مجلس ال�وزراء رقم )314( لس�نة 2014 من 
قبل املرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط 
الق�روض املمنوحة م�ن امل�رف العراقي للتج�ارة بموجب 
قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تس�ديد أقساط القروض 
املمنوحة للرشكات العامة عن رواتب منسوبيها من املصارف 
الحكومية, تسديد أقساط حواالت الخزينة بموجب االحتياطي 
القانوني من املصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة 
الدي�ون الخارجية لدول نادي باريس، تس�ديد أقس�اط إعادة 
هيكل�ة الديون الخارجي�ة لدول خارج نادي باريس، تس�وية 
الديون يف الخارج، التس�وية النقدية للديون الصغرية للقطاع 
الخاص يف الخارج، تس�ديد مس�تحقات صندوق النقد العربي 
عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي، تس�ديد أقساط قروض 
البنك الدويل، تسديد أقساط القرض االمريكي, تسديد أقساط 
قروض JICA، تس�ديد أقس�اط الضمانات الس�يادية, نفقات 

احتياطي الطوارئ ,اقساط ضمان الصادرات(( .
املادة-10- اوالً- تتم تس�وية املستحقات بني اقليم كردستان 
والحكوم�ة االتحادي�ة للس�نوات 2004 ولغاي�ة 2017 بع�د 
تدقيقها من دي�وان الرقابة املالية االتحادي وذلك باحتس�اب 
حصة محافظات إقليم ُكردس�تان يف ضوء املصاريف الفعلية 
للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية املصادق 

عليها من ديوان الرقابة املالية االتحادي .
ثاني�اً-أ-تلت�زم حكوم�ة اقليم كردس�تان بتصدي�ر ما ال يقل 
ع�ن )250000( برميل )مائتني وخمس�ني أل�ف برميل نفط( 
خام يومياً من النفط الخام املنتج من حقولها لتس�ويقها عن 
طريق رشكة )س�ومو ( حراً وتس�لم االي�رادات اىل الخزينة 

العامة االتحادية .
ب- تخصص نس�بة من تخصيصات القوات الربية االتحادية 
للجيش العراقي إىل رواتب قوات البيش�مركة حس�ب النس�ب 
السكانية للقوات املذكورة بوصفها جزء من املنظومة األمنية 

العراقية . 
ج- عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد اإليرادات االتحادية 
املستحصلة اىل الخزينة العامة االتحادية او عدم تنفيذها لحكم 
الفقرت�ني )أ ، ب ( من هذا البند تق�وم وزارة املالية االتحادية 
باس�تقطاع الحصة املحددة بموجب البندي�ن )أوالً ، ثانياً/ أ ، 

ب( من هذه املادة وتجري التسوية الحسابية الحقاً.
د -عىل وزارتي املالية والنفط االتحاديتني حساب كمية النفط 
املص�درة من حقول كركوك خارج إطار رشكة س�ومو للفرتة 
م�ن 2014 اىل 2017 وتحديد نس�بة الب�رتو دوالر التي تخص 
محافظ�ة كرك�وك منها واج�راء مقاصة مع املبالغ املس�لمة 
لحكوم�ة كركوك للفرتة اعاله بعد تدقيق ديوان الرقابة املالية 
االتحادي وقيد املبالغ غري املس�لمة من الب�رتو دوالر دين عىل 
حكومة كردس�تان تس�تقطع م�ن تخصيص�ات االقليم لعام 

2018 وتقيد يف حساب محافظة كركوك.
ه- تلت�زم الحكومة االتحادية واقليم كردس�تان عند حصول 

زيادة يف الكميات املصدرة املذكورة يف املادة 
)1- أوالً-ب ( م�ن قانون املوازنة بتس�ليم االيرادات املتحققة 

فعالً لحساب الخزينة العامة للدولة.
و- تلت�زم حكوم�ة اقليم كردس�تان باعادة مبال�غ محافظة 
كرك�وك املتحققة من الب�رتو دوالر واملودعة يف مصارف اقليم 

كردستان اىل حساب املحافظة يف كركوك.
امل�ادة –11-أوالً- تلت�زم ال�وزارات االتحادي�ة والجه�ات غري 
املرتبطة بوزارة ب�)الجدول/ ج (عدد القوى العاملة للوزارات 

والدوائر املمولة مركزياً لسنة/2018 امللحق بهذا القانون. 
التعيين�ات ضم�ن  ايق�اف  االتحادي�ة  ال�وزارات  ثانياً-ع�ىل 
التش�كيالت التابع�ة له�ا م�ن ال�رشكات العام�ة والهيئ�ات 
واملديري�ات املمولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة 
االتحادي�ة للدول�ة أو القروض م�ن املص�ارف الحكومية عىل 
أن تح�ذف الدرج�ات الوظيفية ضمن مف�ردات مالك الجهات 
موض�وع البح�ث عند ش�غورها بس�بب النق�ل أو اإلحالة اىل 

التقاعد أو االستقالة أو الوفاة.
ثالثاً -أ- لوزير املالية االتحادي اس�تحداث الدرجات الوظيفية 
ملنسوبي الرشكات العامة والهيئات واملديريات العامة املمولة 
ذاتي�اً والت�ي تتلقى منحة م�ن الخزينة العام�ة للدولة نتيجة 
لنق�ل خدماتهم اىل م�الك الدوائر املمولة مركزي�ًا وذاتيا فقط 
دوائ�ر )امل�اء والبلديات واملج�اري( لتغطي�ة احتياجاتها من 

املوظفني عىل أال يرتتب عىل ذلك أي تبعات مالية. 
ب – لوزي�ر املالي�ة االتح�ادي نق�ل املوظف�ني الفائضني من 

الوزارات املدمجة وامللغية اىل الوزارات 
والجهات االخرى لس�د احتياجاتها من املوظفني.

ج- تحتفظ الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات 
بالدرج�ات الوظيفية الناتجة عن حرك�ة املالك املصادق عليه 
لغاي�ة 2016/12/31 وللوزير املخت�ص أو املحافظ صالحية 
اصدار أمر التعيني بتلك الدرجات لس�د الشواغر يف املحافظات 
واملناط�ق التي خضعت لس�يطرة عصابات داع�ش االرهابية 
ع�ىل أن يصدر مجلس ال�وزراء تعليمات له�ذا املوضوع تركز 
ع�ىل الحاج�ة الفعلية واالختص�اص وعىل ان تك�ون االولوية 
للمتعاقدي�ن وحس�ب الق�دم إذا كان�وا ضم�ن االختص�اص 

املطلوب.
رابع�اً-أ- م�ع مراع�اة البن�د )ثانياً( م�ن هذه املادة تس�تمر 
ال�وزارات االتحادي�ة كاف�ة والجه�ات غ�ري املرتبط�ة بوزارة 
واملحافظ�ات بإيق�اف التعيين�ات ع�ىل حرك�ة امل�الك ضمن 
التش�كيالت املمول�ة مركزياً ب�دًءا من تأري�خ 1 / 1 / 2018 

وحتى نهاية السنة املالية الحالية .
ب¬ - ملجل�س ال�وزراء وبناًء عىل مقتضي�ات املصلحة العامة 
اس�تثناء أياً من التش�كيالت املنصوص عليها بالفقرة )أ( من 

هذا البند من التقييد.
خامساً -أ-يمنع التعيني يف دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد 
مع امكانية تجديد العقود السابقة يف حالة وجود رضورة لذلك 
وتحتس�ب مدة التعاق�د للمثبتني عىل امل�الك الدائم بعد تأريخ 
2003/4/9 خدم�ة فعلية ألغراض العالوة والرتفيع والتقاعد 
بم�ا اليرتت�ب أي تبع�ات مالية بأث�ر رجعي وعىل ان تس�توىف 
التوقيف�ات التقاعدي�ة عن مدة التعاقد املحتس�بة، ويقس�ط 
مبلغ التوقيف�ات التقاعدية املرتتبة عىل املوظفني املثبتني عىل 

املالك الدائم بتعليمات تصدرها هيأة التقاعد الوطنية.
ب – للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات استثناء من الفقرة 
)أ( اع�اله التعاقد من جدي�د مع الذين ج�رى انهاء عقودهم 
بأنتهاء االنتخابات السابقة عىل ان التزيد مدة العقد عن سنة 

واحدة.
ج – ملجل�س القض�اء االع�ىل والهي�أة العامة لألث�ار والرتاث 
ودوائ�ر املاء واملج�اري واملؤسس�ات البلدية التابع�ة لكل من 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة وامانة بغداد احالل 
عق�ود جديدة بدال م�ن العقود الت�ي يتم الغائها لغرض س�د 
النقص الحاصل يف هذة التش�كيالت ومن ضمن التخصيصات 

املالية الواردة يف هذة املوازنة. 
د-تلتزم الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة )املمولة ذاتيا 
ومركزي�ا( باع�ادة تعيني اعض�اء املجالس )املحلي�ة والبلدية 
واملحافظات والنواب( وبنفس الدرجة والعنوان الوظيفي الذي 
كان يشغلة يف دائرته او يف دائرة اخرى بعد استحداثها يف حالة 
ع�دم توفرها واحتس�اب الفرتة التي قضاه�ا خدمة ألغراض 

العالوة والرتفيع والتقاعد يف حالة رغبة املوما اليه بذلك.

ه�� -يس�تحق املوظ�ف املح�ال اىل التقاع�د الذي أكم�ل املدة 
األصغري�ة للرتفي�ع املنص�وص عليه�ا بالقانون رق�م )22( 
لس�نة 2008 املعدل الرتفيع اىل الدرجة التالية لدرجتة الحالية 
واعتب�ارا م�ن تاري�خ األس�تحقاق ع�ىل ان اليرتت�ب عىل ذلك 
رصف اي فروق�ات مالي�ة عىل الرتفيع وتعتم�د هيأة التقاعد 
الوطنية الدرجة الوظيفية والراتب الجديد بعد تسديد فروقات 
التوقيف�ات التقاعدي�ة كاملة حس�ب النص�وص املعمول بها 
بقان�ون التقاع�د املوحد رقم )9( لس�نة 2014 رشط موافقة 

دائرة املوظف عىل الرتفيع. 
و-عىل وزارة املالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص املايل 
للراغبني من حملة الش�هادات الجامعية يف االقل من منتسبي 
وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة )املرات�ب( اىل ال�وزارات والدوائر 
االخ�رى عدا الرئاس�ات الثالث والجه�ات املرتبط�ة بها وبعد 
موافق�ة الجه�ة املنقول اليه�ا رشط ان اليرتتب ع�ىل ذلك اي 
تبع�ات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم 

خارج الوزارتني اعاله.
املادة –12-أوالً-عىل ال�وزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة 
التنس�يق املس�بق بينها وب�ني وزارة التخطي�ط و املحافظات 
عند اختيار املش�اريع وتص�در كل وزارة أو جهة غري املرتبطة 
ب�وزارة خطة توزيع املش�اريع وتعلم املحافظ�ات بها ويلتزم 
بالنس�ب الس�كانية املق�ررة ل�كل محافظ�ة لضم�ان عدالة 
التوزيع باس�تثناء املشاريع الس�رتاتيجية التي تستفيد منها 
أكثر من محافظة وعدم التداخل مع املش�اريع املدرجة ضمن 
خط�ة تنمي�ة االقاليم وتخ�ول صالحيات الوزي�ر اىل املحافظ 
املعني باإلعالن واإلحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية )الصحة 
, الرتبي�ة ،االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال العامة ، 
الزراع�ة، العمل والش�ؤون االجتماعية ، الش�باب والرياضة( 
بع�د مناقلة املبالغ من حس�اب الوزارة اىل حس�اب املحافظة 
باس�تثناء املش�اريع املقرتحة لع�ام /2018 املتعلقة بتحديث 
التصامي�م االساس�ية والتفصيلي�ة ملراك�ز املدن والدراس�ات 
الهيكلي�ة للمحافظ�ات ودراس�ة تنمي�ة املناط�ق املت�ررة 
والحف�اظ ع�ىل املناط�ق التاريخي�ة واملناط�ق ذات الطبيعة 
الرتاثي�ة واملحميات الطبيعية وعىل أن تصدر وزارتا التخطيط 
واملالي�ة االتحاديتني جدوالً باملش�اريع املعني�ة لكل محافظة 
ويخول وزيرا املالي�ة والتخطيط االتحاديان اصدار التعليمات 

الالزمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثاني�اً- للمحافظ�ة تكلي�ف أي وزارة من ال�وزارات االتحادية 
بحس�ب االختص�اص لتنفيذ املش�اريع يف تل�ك املحافظة عىل 
حس�اب تخصيصات )إعمار وتنمية املشاريع يف املحافظات( 

املخصصة لها.
امل�ادة -13-أ- ع�دم التعيني يف أي وظائ�ف قيادية )مدير عام 
فم�ا فوق( ما ل�م يوجد لها درجة يف قانون ال�وزارة أو الجهة 

غري املرتبطة بوزارة أو تعليمات اش�غال املنصب.
ب -يح�ال املوظف بدرجة )مدير عام فم�ا فوق( الذي ال يدير 
تش�كيل إداري بمس�توى مديرية عامة فما ف�وق اىل التقاعد 
وفق�ا ألحكام قان�ون التقاعد املوحد أو ينق�ل اىل دائرة أخرى 
عند توفر الش�اغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي ودرجته 
وبموافق�ة الجه�ة املنق�ول إليه�ا ويرسي ذلك ع�ىل موظفي 
اقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ يف االقليم، عىل ان 
يقدم ديوان الرقاب�ة املالية االتحادي اىل مجلس النواب تقريرا 
باس�ماء املوظفني بدرجة )مدير عام فم�ا فوق( الذي ال يدير 

تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة. 
ج-ايق�اف التعيين�ات يف الرئاس�ات الثالث )مجل�س النواب، 
رئاس�ة الجمهوري�ة، األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ومكتب 
رئي�س ال�وزراء( والجه�ات والدوائ�ر التابع�ة ل�� )رئاس�ة 
الجمهوري�ة، مجلس الن�واب، مجلس ال�وزراء( واليجوز نقل 
الخدمات أو التنسيب او األنتداب العسكري إليها من الوزارات 
والجهات غري املرتبطة بوزارة ويجوز عند الرورة التنس�يب 
اىل ))جه�از املخابرات الوطني العراق�ي(( عىل ان اليرتتب اي 

زيادة يف التخصيصات املالية للدائرة املعنية.
د-ايق�اف رصف املكاف�آت يف )الرئاس�ات الث�الث وال�وزارات 
والجه�ات غ�ري املرتبط�ة ب�وزارة واملحافظ�ات( بأس�تثناء 

املكافئات التي ترف كرواتب.
املادة -14- أوالً - تحول جميع ايرادات هيئة اإلعالم واالتصاالت 
لعام 2017 اىل حس�اب الخزينة العام�����ة االتحادية للدولة 
بعد اس�تقطاع مبل�غ املوازنة الخاص بها املص�ادق عليها من 

مجلس األمناء ووزارة املالية االتحادية.
ثاني�اً – ع�ىل هيئة اإلع�الم واالتصاالت إل�زام رشكات الهاتف 
النقال بتس�ديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية 

خالل النصف األول من عام /2018 وتسجل إيراداً للدولة.
اإلعم�ار  االتص�االت،  )الكهرب�اء،  وزارات  ع�ىل  امل�ادة-15- 
واإلس�كان والبلديات واالش�غال العامة(، وأمانة بغداد تفعيل 
جباية أجور الكهرباء والهاتف واملاء واملجاري وجميع الرسوم 
االخرى املنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات 
املقدم�ة للمواطن�ني وأصحاب األعم�ال واملصان�ع والجهات 
الحكومي�ة والقط�اع الع�ام وغريها لغ�رض زي�ادة مواردها 
الذاتية عىل ان اليؤثر ذلك عىل رواتب وتخصيصات موظفيها. 
امل�ادة-16- للوزي�ر املختص أو رئي�س الجهة غ�ري املرتبطة 
ب�وزارة أو املحافظ إعارة املوظف للعمل بالقطاع الخاص عىل 
وف�ق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وترسي بحق املوظف 

املعارة خدماته األحكام العامة لإلعارة .
امل�ادة –17- أوالً – أ- اس�تمرار ف�رض رضيب�ة املبيعات عىل 
خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات االنرتنت بنسبة )%20( ) 
عرشين من املئة ( وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة 
ويخضع املخالف لألحكام الواردة يف قانون رضيبة الدخل رقم 

)113( لس�نة 1982 .
ب – ت�رسي أحكام رضيب�ة املبيعات املنص�وص عليها بقرار 
مجلس قيادة الثورة املنحل رقم )36( لسنة 1997 عىل الخدمة 

املقدمة يف املطاعم والفنادق كافة .
ثانياً - لوزير املالية االتحادي اصدار الضوابط لتس�هيل تنفيذ 

أحكام البند )أوالً( من هذه املادة .
ثالث�اً – أ- تف�رض رضيبة مبيعات بنس�بة )5%( )عرشة من 
املائة( عىل كافة السلع املباعة عدا مفردات البطاقة التموينية 
يف )املوالت ومراكز التس�وق( و الخدمات املقدمة يف صالونات 
الحالقة الرجالية و النسائية و عىل جميع الجهات املشار اليها 

اقتناء جهاز الكاشري االلكرتوني.
رابعاً- يفرض رس�م مطار بمبلغ مقطوع مقداره ) 25000( 
دينار )خمس�ة وع�رشون ألف دين�ار( للتذك�رة الواحدة عن 
)الس�فر الخارجي ( ومبلغ مقداره ) 10000( دينار ) عرشة 
االف دينار ( عن ) السفر الداخيل ( يف جميع املطارات العراقية 

وُتقيد إيراداً للخزينة العامة.
خامس�ا: تف�رض عقوب�ة غرامة ع�ىل املرشوب�ات الكحولية 
املستوردة بنسبة )200%( )مائتان باملائة(، من قيمة البضاعة 

املستوردة عىل ان تستوىف يف املنفذ الحدودي.
سادس�ا: تفرض رضيبة عىل الحلويات واملثلجات ومنتوجات 
االلبان والعصائر واملرشوبات الغازية املستوردة بنسبة )%25( 
)خمس�ة وعرشين باملائة( من قيمة البضاعة املستوردة عىل 

ان تستوىف يف املنفذ الحدودي.
امل�ادة -18- أوالً- لل�وزارات والجه�ات غري املرتبط�ة بوزارة 
واملحافظ�ات كاف�ة صالحية فرض رس�وم أو أج�ور خدمات 
جديدة وتعديل الرس�وم وأج�ور الخدمات الحالية باس�تثناء 
الرس�وم الس�يادية ) املقرة بموجب قوانني االتحادية النافذة 
( ع�ىل وفق ضوابط يصدره�ا الوزير املختص أو رئيس الجهة 

غري املرتبطة بوزارة أو املحافظ .
ثاني�اً- تؤول املبال�غ الناجمة عن تنفيذ البن�د )أوالً( من هذه 
املادة إىل الجهة املستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات 
السنوات السابقة املدرجة تخصيصاتها ضمن املوازنة العامة 
االتحادي�ة لعام 2018 ، ويف حال زي�ادة اإليرادات الناجمة عن 
تطبيق هذه املادة عن نفقات ومس�تحقات السنوات السابقة 
فتخصص نسبة )30%( منها للجهة املستفيدة لغرض إضافة 
ما يعادلها إىل موازنتها عىل وفق ضوابط يصدرها وزير املالية 
وت�ؤول نس�بة )70%( املتبقية إىل الخزين�ة العامة عىل أن يتم 
إش�عار وزارة املالية أوالً بأول بذلك استثناًء من قانون اإلدارة 

املالية والدين العام رقم )95( لسنة 2004 
أو أي قان�ون آخر يحل محله وليتس�نى ل�وزارة املالية أخذ ما 

يلزم يف ضوء ذلك. 

ثالثا: تخصص نس�بة )50%( )خمسني من املائة( من ايرادات 
املنافذ الحدودية اىل املحافظات املوجود فيها تلك املنافذ عىل ان 
تخص�ص تلك املبالغ لتأهيل البن�ى التحتية للمنفذ ومقرتباته 

واملشاريع الخدمية يف املحافظة.
رابع�ا: ت�ؤول جميع االي�رادات املحلي�ة التي تجب�ى بموجب 
ترشيعات قانونية من قب�ل مجالس املحافظات واملخولة لهم 
ضم�ن قان�ون املحافظات رق�م )21( لس�نة 2008 املعدل اىل 
املحافظة املعنية اس�تثناءا من الفق�رة )ثانيا( اعاله من هذة 

املادة.
املادة -19- لوزي�ر املالية االتحادي زيادة االعتمادات املصدقة 
والالزم�ة لتغطية ُكلف األعمال التي يق�وم بها املركز الوطني 
للمختربات اإلنش�ائية واملركز الوطني لالستشارات الهندسية 
التابع لوزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات واالش�غال العامة 
بحدود )50%( )خمس�ني من املائة( م�ن اإليرادات املتأتية عن 
تنفيذ تلك األعمال اس�تثناًء من القس�م )1( من قانون اإلدارة 
املالي�ة والدين العام رقم )95( لس�نة 2004 أو أي قانون آخر 
يح�ل محله وع�ىل أن ترف املبال�غ لتطوي�ر املركزين ودعم 
كوادرهم�ا الفني�ة واإلدارية ضم�ن تصنيف حس�ابات املنح 

واإلعانات وخدمة الدين واملصاريف األخرى .
امل�ادة -20- أ- يع�اد تخصيص املبالغ املس�رتدة من املزارعني 
عن قروض مش�اريع املبادرة الزراعية املستلمة من الفالحني 
لصن�دوق االق�راض الزراعي املي�رس رقم )28( لس�نة 2009 

)املعدل(. 
ب-يؤجل اس�تيفاء الديون الحكومي�ة املرتتبة بذمة الفالحني 
الذي�ن التزي�د قروضه�م ع�ن )250( )مائت�ان  واملزارع�ني 
وخمسون مليون دينار( وعموم املحافضات ملدة ثالث سنوات 

مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خالل فرتة التأجيل.
امل�ادة-21- لوزي�ر املالي�ة بن�اًء عىل طل�ب من وزي�ر النفط 
وبموافق�ة رئي�س مجلس ال�وزراء اصدار ح�واالت خزينة أو 
س�ندات خزينة عن�د الحاج�ة لتغطية مس�تحقات الرشكات 
النفطي�ة الوطنية أو العاملية العامل�ة يف البالد عىل أال يتجاوز 
مجموعها )12( مليار دوالر )أثنى عرش مليار دوالر(، بإصدار 

واحد أو بإصدارات متعددة 
خ�الل ع�ام / 2018 .

امل�ادة-22- تلتزم الوزارات االتحادي�ة والجهات غري املرتبطة 
بوزارة واملحافظ�ات برشاء احتياجاتها من منتجات الوزارات 
االتحادية عىل أال تقل نس�بة القيم�ة املضافة إىل قيمة اإلنتاج 
له�ذه املنتج�ات املصنع�ة ع�ىل )20%( وعىل أال تزيد أس�عار 
منتجات ال�وزارات عن مثيالتها املس�توردة بنس�بة تزيد عن 
)10%( م�ع مراعاة مواصفات النوعي�ة والجودة وتتوىل وزارة 
التخطيط تحديد القيمة املضافة ومواصفات الجودة والنوعية 

بشكل سنوي
املادة -23- ال يجوز ملجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن 
منح سلفة ألي وزارة أو جهة غري املرتبطة بوزارة دون وجود 
تخصيصات لها يف املوازنة العامة املصادق عليها خالل الس�نة 

املالية / 2018 .
املادة-24- تلتزم الحكومة االتحادية بنقل الصالحيات الواردة 
يف قان�ون رق�م )21( لس�نة 2008 وتعديالت�ه اىل محافظات 
الع�راق كافة عدا اقليم كوردس�تان وع�ىل وزارة املالية اتخاذ 

االجراءات الالزمة لتطبيق هذه املادة.
املادة –25- عىل التش�كيالت كافة املمول�ة مركزياً التابعة اىل 
وزارة أو جه�ة غ�ري املرتبطة ب�وزارة كافة تحوي�ل ايراداتها 
املس�تحصلة بموجب قوانينها وأنظمته�ا النافذة إيراداً نهائياً 
اىل الخزين�ة العامة للدولة لغرض تمكني دائرة املحاس�بة من 
تمويل تقديرات املوازنة االتحادية مع مراعاة ما ورد يف املادتني 
)14 ، 21( من هذا القانون والقوانني واألنظمة املعمول بها يف 

مؤسس�ات الدولة .
امل�ادة –26-أوالً-عىل وزارة املالي�ة ضغط النفقات وتخفيض 
املبالغ املخصصة للوقود وصيانة الس�يارات املستخدمة وعىل 

النحو اآلتي:
 أ. خمس س�يارات لكل من رؤس�اء الهيئات الرئاس�ية الثالث 

وأربع سيارات اىل نائبي رئيس مجلس النواب.
 ب. ثالث سيارات للوزير أو من بدرجته.

 ج. س�يارتان لكل م�ن وكالء الوزارة وم�ن بدرجتهم )املدنيني 
والعس�كريني( واملديري�ن العامني وم�ن بدرجته�م )املدنيني 

والعسكريني(.
د- اليجوز اس�تخدام الس�يارة التي يف ذم�ة املوظف يف مواكب 
املس�ؤولني او لخدماته�م عدا ما مح�دد يف الفق�رات ) أ , ب , 

ج (. 
ه� - تعاد كافة الس�يارات التي يزي�د عددها عن العدد املحدد 
يف الفق�رة )أ-ب-ج( يتم بيعها وف�ق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل ويس�جل ايرادا للخزينة 

العامة االتحادية.
ثانياً-يتحمل املوظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة 
نفق�ات الوقود والصيانة بش�كل كامل باس�تثناء الس�يارات 
الثقيل�ة و االنتاجي�ة وس�يارات الحم�ل الكبرية واألنش�ائية 
وسيارات االسعاف وس�يارات نقل املوظفني )الباصات احدى 

عرش راكب فما فوق( واألجهزة األمنية.
ثالثاً– عدم رصف الرواتب التقاعدية ألي موظف من موظفي 
الدول�ة والقط�اع الع�ام بمن فيهم كبار مس�ؤويل الرئاس�ات 
الث�الث إال بعد إبراء الذمة من ممتل�كات الدولة املنقولة وغري 
املنقول�ة وبأث�ر رجع�ي ع�ىل أن يقدم دي�وان الرقاب�ة املالية 
االتحادي تقريراً بذلك اىل مجلس النواب يف موعد أقصاه نهاية 

الفصل األول من سنة / 2018.
رابع�اً – اإلبقاء عىل تخفيض نفق�ات االيفاد الخارجي وأعداد 
املوفدي�ن املحدد يف قان�ون املوازن�ة العامة االتحادية للس�نة 
املالي�ة 2017 وحرها لألغراض الرورية ج�داً مع تحديد 
مدة االيفاد باملدة األقل وعدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق.

خامس�اً – أ– ع�ىل وزارة الخارجية غلق الس�فارات والبعثات 
الدبلوماسية العراقية يف الدول التي ليس لها تمثيل دبلومايس 
يف الع�راق وفق�اً ملب�دأ املعامل�ة باملث�ل ولل�وزارة دمج بعض 
السفارات العراقية يف س�فارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من 

ال�دول . 
ب – االبق�اء عىل التخفي�ض يف أعداد العامل�ني من موظفي 
الخدمة الخارجية يف البعثات الدبلوماس�ية الذي تم بموجب 
قانون املوازنة لع�ام 2017 وعىل وزارات ) الثقافة، التجارة، 
الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العايل والبحث العلمي( غلق 
امللحقيات أو نقلها اىل مقر السفارات واالبقاء عىل التخفيض 

الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2017 . 
ألبن�اء  الدراس�ة  نفق�ات  الخارجي�ة  وزارة  تتحم�ل  ال  ج- 
العراقي�ة يف الخ�ارج  البعث�ات  العامل�ني يف  الدبلوماس�يني 
واملش�مولني بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية 

.
د-ع�ىل الجهات املختصة اعادة رؤس�اء املمثلي�ات والبعثات 
العراقي�ة الدبلوماس�ية م�ن العامل�ني يف املنظم�ات العربية 
واالقليمي�ة والدولية اىل مرك�ز الوزارة املعني�ة عىل ان يبقى 
التخفي�ض ملوظفي املالك الدائم واملس�تخدمني املحليني عىل 
حال�ه والتي تم اق�راره يف موازنة عام 2017، ويتوىل س�فري 
العراق يف تلك الدولة ادارة ش�ؤون املمثلية املالية عىل ان يتوىل 
موظفو املمثلية او البعثة تس�يري االمور االدارية، ويس�تثنى 

من ذلك بعثة العراق يف نيويورك واملنظمة الدولية يف جنيف.
ه -لوزارة الخارجية اع�ادة تأهيل املباني والدور التابعة لها 
يف الدول التي توجد فيها س�فارات وقنصليات ألس�تخدامها 
كمبان�ي للس�فارات او اي غرض اخر تحدده ال�وزارة )بدل 
االيج�ار( عن طريق املناقل�ة من تخصيصات ايج�ار املباني 

لهذة الوزارة.
سادس�اً – يمن�ع اس�تئجار الطائ�رات الخاصة م�ن خزينة 
الدولة عىل أن تس�تخدم الطائرة الرئاسية يف مجلس الوزراء 
من الرئاس�ات الثالث وتتحمل كل رئاسة الكلف املرتتبة عىل 

ذلك.:
امل�ادة – 27– تلغى نس�بة األس�تقطاع )3.8%( من مجموع 
الروات�ب واملخصصات م�ن جميع موظف�ي الدولة والقطاع 
العام واملتقاعدي�ن كافة، ويعوض املبلغ ال�كيل املتحقق من 
هذة النسبة من الزيادة املتحققة يف سعر برميل النفط الخام 
املصدر لش�هر كانون الثاني وشهر شباط و االشهر الالحقة 

.

املادة – 28– عىل وزارة املالية فتح حساب جاري باسم هيئة 
الحش�د الش�عبي تودع فيه التربعات النقدية املقدمة للهيئة 
وعىل ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد 
الش�عبي وللقائد العام للقوات املسلحة تحريك هذا الحساب 

لرشاء املستلزمات الرورية.
امل�ادة –29–أوالً – للوزي�ر املخت�ص أو رئي�س الجه�ة غري 
املرتبط�ة ب�وزارة أو املحافظ أو م�ن يخوله أي�اً منهم وبناًء 
ع�ىل طل�ب املوظف منح من اكم�ل مدة أربع س�نوات فعلية 
بالوظيف�ة م�ن املوظف�ني اجازة براتب اس�مي مل�دة خمس 
سنوات وتكون بدون راتب ملا زاد عن خمس سنوات وتحتسب 
الغراض التقاع�د عىل أن تدفع التوقيف�ات التقاعدية كاملة 
واالس�تقطاعات كاف�ة خ�الل م�دة تمتعه باإلج�ازة ويحق 
للموظ�ف خ�الل تمتعه باالج�ازة العمل يف القط�اع الخاص 
استثناًء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 14( لسنة 
1991 املع�دل وفقاً لضوابط تصدره�ا األمانة العامة ملجلس 
الوزراء وال تحتس�ب الشهادة الدراس�ية للموظف أثناء مدة 

اإلجازة ألغراض العالوة والرتفيع والتقاعد .
ثاني�اً – للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غري املرتبطة 
ب�وزارة أو املحافظ�ات بناًء ع�ىل طلبه إنهاء عق�ده اصولياً 
بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية 
تعادل أجر ثالثة أش�هر عن كل س�نة تعاقد عىل أال تزيد عن 
أربعة وعرشين ش�هراً، ويس�تثنى من ذلك الخبري واملستشار 
والعس�كري ورج�ل الرشطة.واملتقاعدي�ن املتعاقدي�ن وفقاً 

لضوابط تصدرها االمانة العامة ملجلس الوزراء .
املادة –30– ل�وزارة املوارد املائية بيع واس�تثمار ناتج كري 
االنهر وقي�د ايرادها اىل الخزينة العام�ة للدولة، عىل أن يعاد 
تخصي�ص نس�بة )30%( )ثالثني م�ن املائة( م�ن االيرادات 
لل�وزارة املذك�ورة لتغطية نفقاته�ا بما فيه�ا نفقات كري 

األنهر وتؤول النسبة املتبقية إىل الخزينة العامة .
امل�ادة –31– تتحمل كل وزارة أو جهة غ�ري املرتبطة بوزارة 
مبال�غ الس�لف وفوائده�ا املمنوحة ل�كل من استش�هد بعد 
تأري�خ )2003/4/9( ج�راء العملي�ات االرهابية والجرحى 
بنسبة 50% و املفقودين من منسوبي الوزارات والجهات غري 
املرتبطة بوزارة واملحافظ�ات فيما يتعلق بذممهم من ديون 

عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.
املادة -32- يس�تمر صندوق إعادة إعم�ار املناطق املتررة 
م�ن العمليات اإلرهابية بممارس�ة مهماته عىل وفق نظامه 

النافذ . 
امل�ادة –33- ملجل�س الوزراء بناًء عىل اق�رتاح رئيس مجلس 
ال�وزراء إع�ادة هيكلة ال�وزارات القائمة بدمج تش�كيالتها 
بضمنه�ا رشكاته�ا العامة م�ع دوائر قائم�ة أو تغيري جهة 
ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيالت .

املادة -34– تؤول إىل الخزينة العامة نسبة )50%( من حصة 
الخزين�ة يف أرباح الرشكات العامة بضمنها أرباح الس�نوات 
الس�ابقة غ�ري املدفوعة ، قب�ل إكمال تدقيق حس�اباتها من 

ديوان الرقابة املالية االتحادي .
امل�ادة -35- عىل وزارة التج�ارة تحويل االيرادات املتأتية عن 
بيع مخلف�ات الحنط�ة اىل وزارة املالية لقيدها اي�راد نهائياً 
لحس�اب الخزين�ة العامة للدول�ة و لوزير املالي�ة االتحادي 
اضاف�ة تخصيص�ات كل�ف طحن الحنط�ة و نقله�ا ضمن 
موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف املرتتبة عن 

ذلك .
امل�ادة -36– أ- تمن�ح العالوة والرتفيع وف�ق قانون الخدمة 
املدنية املرقم )24( لس�نة 1960 وقان�ون املالك املرقم )25( 
لس�نة 1960 وقانون رواتب موظفي الدول�ة والقطاع العام 

املرقم)22( لسنة 2008. 
ب-يرسع العن�وان الوظيفي للموظف الحاصل عىل ش�هادة 
اع�ىل او مماثلة اثناء الخدمة والت�ي تتالئم مع طبيعة عمله 
وبموافقة دائرته عىل اكمال الدراس�ة كل س�نتني اعتبارا من 
تاريخ حصوله عىل الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية 
ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيري عنوانه 
الوظيفي اس�تثناءا م�ن قانون )103( لس�نة 2012 عىل ان 
اليرتتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خالل عام 2018 

عىل ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي.
امل�ادة -37– تت�وىل املؤسس�ات البلدية يف املحافظ�ات كافة 
ال�رف ع�ىل التنظيفات م�ن موارده�ا الذاتي�ة اضافة اىل 
التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن املنحة التشغيلية 

للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.
امل�ادة -38– أوالً- ت�دور تخصيص�ات البضائ�ع والخدمات 
الناتج�ة ع�ن تطبي�ق أح�كام امل�ادة )33/أوالً( م�ن قانون 
املوازن�ة العامة االتحادية لعام 2017 ع�ن بضائع وخدمات 

ُطلبت ولم تستلم إىل السنة املالية الحالية .
ثانياً- تدور تخصيصات هيئة الحش�د الش�عبي لعام 2016 
الناجم�ة عن تطبيق أح�كام املادة )39( م�ن قانون املوازنة 
العامة االتحادية لعام 2016 املحفوظة بصفة أمانات للهيئة 

نفسها وتضاف إىل تخصيصاتها يف السنة املالية الحالية . 
ثالث�اً- تدور تخصيصات مس�تحقات املقاول�ني التي لم يتم 
تمويله�ا يف الس�نة املالي�ة 2017 ويتم تس�ديدها عن طريق 

سندات تصدر لهذا الغرض . 
رابعا - تدور تخصيص�ات النازحني لعام 2016 الناجمة عن 
تطبيق احكام املادة )39( من قانون املوازنة العامة االتحادية 
لع�ام 2016 املحفوظة بصيغة أمان�ات للنازحني وتضاف اىل 
تخصيصات الس�نة املالي�ة الحالية للمحافظ�ات واالقضية 
والنواح�ي واملناطق التي خضعت لس�يطرة عصابات داعش 
االرهابية لغرض اعادة االستقرار عىل أن توزع حسب النسبة 

السكانية لهذه املناطق.
خامس�ا- لوزير املالية دفع مس�تحقات التعويضات الواردة 
بموج�ب قرارات قضائية اس�تنادا لقانون رقم )16( لس�نة 
2010 وحس�ب املخصص له�ا يف موازنة هذا العام، ويف حالة 
ع�دم كفاية التخصيصات اصدار س�ندات خزين�ة لدفع تلك 

املستحقات.
املادة -39-ملجلس ال�وزراء اعتماد نظام التمويل الذاتي بدالً 
من املركزي يف الجهات التي تعمل بنظام التمويل املركزي بناًء 
عىل مس�وغات فنية واقتصادية وبما يضمن ضغط النفقات 
العامة عىل ان اليؤثر ذلك عىل رواتب املوظفني واليقود ذلك اىل 

ترسيح اي موظف من جراء ذلك. 
امل�ادة - 40- ع�ىل وزارة املالي�ة رصف الروات�ب االس�مية 
املدخرة للموظفني املدققني من الناحية االمنية يف املحافظات 
واملناطق التي خضعت لس�يطرة عصاب�ات داعش االرهابية 
ويف حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة املالية 

تقسيط املبلغ املرتتب بذمتها خالل السنة املالية الحالية.
املادة -41- أ – لوزارة الرتبية دعوة القطاعني العام والخاص 
داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب املدرس�ية لس�د احتياجاتها 

وفقا للمواصفات واملعايري الفنية املحددة من قبل الوزارة.
ب -لوزارة الرتبية التعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز مع 
الرشكة العامة النتاج املس�تلزمات الرتبوي�ة لتجهيز الوزارة 
بالكتب املدرس�ية والقرطاس�ية والدفاتر املدرس�ية واالثاث 
وتس�ديد املبلغ املتبقي لل�رشكات واملطاب�ع يف القطاع العام 
والخ�اص ع�ىل دفعات وبحس�ب كمي�ات التجهي�ز ومبالغ 
التمويل التي ترد من وزارة املالية وضمن سقف التخصيصات 

يف املوازنة.
املادة - 42- أ -يس�تمر كل من ديوان الرقابة املالية االتحادي 
وهي�أة النزاه�ة بتدقي�ق االس�تحقاقات املالي�ة املروف�ة 
للمش�مولني بقانون مؤسس�ة الس�جناء السياسيني ومدى 
مطابقة الوثائق املقدمة للمش�مولني مع الرشوط القانونية 
ع�ىل ان يقدم�ا تقري�را اىل مجل�س الن�واب والجه�ات ذات 

العالقة.
ب – يق�وم دي�وان الرقابة املالي�ة االتحادي وهي�أة النزاهة 
بتدقيق االس�تحقاقات املالي�ة املروفة للمش�مولني بهيأة 
املساءلة والعدالة ومدى مطابقة الوثائق املقدمة للمشمولني 
مع الرشوط القانونية عىل ان يقدما تقريرا اىل مجلس النواب 

والجهات ذات العالقة.
املادة - 43- مناقلة مبلغ )420( مليار دينار من تخصيصات 
وزارة الهج�رة املبال�غ املخصصة للنازح�ني اىل تخصيصات 
املحافظات واملناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش 
االرهابية للس�نة املالية الحالية لغرض دعم اعادة االستقرار 

وأعمار البنى التحتية وتوزع حسب االتي:
1- نينوى )180( مليار دينار.

2- صالح الدين )100( مليار دينار.
3- االنبار )100( مليار دينار.
4- كركوك )20( مليار دينار.

5- دياىل )20( مليار دينار.
امل�ادة - 44- أ -ع�ىل ديوان الوقف الس�ني تخصيص موازنة 
تش�غيلية بم�ا ال يقل ع�ن )500( مليون دينار )خمس�مائة 
ملي�ون دينار( لس�د احتياج�ات وفعاليات املجم�ع الفقهي 

العراقي يف جامع ابي حنيفة النعمان.
ب -ع�ىل ديوان الوقف الش�يعي تخصيص موازنة تش�غيلية 
بما ال يقل عن )500( مليون دينار )خمسمائة مليون دينار( 
إضافة للتخصيصات املحددة لسد احتياجات املدارس الدينية 

التابعة لدائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية.
ج –مناقل�ة مبلغ )2( ملي�ار دينار )اثنان ملي�ار دينار( من 
املن�ح املخصصة من املوازنة الجارية للجنة االوملبية الوطنية 

اىل املوازنة الجارية للجنة الباراملبية الوطنية العراقية.
امل�ادة - 45- تق�وم املص�ارف الحكومي�ة بمن�ح ق�روض 
للمواطنني الذين تعرضت مس�اكنهم للهدم أو االرضار جراء 
س�يطرة عصابات داعش االرهابية ع�ىل مناطقهم أو نتيجة 
العملي�ات العس�كرية ويك�ون الق�رض ملدة عرشة س�نوات 
وتتحمل وزارة املالية الفوائد للسنوات الخمسة االوىل ويتحمل 
املستفيد الفائدة عن القرض يف حالة عدم التسديد بعد السنة 

الخامسة وفق لتعليمات تصدرها وزارة املالية.
امل�ادة - 46- يس�تمر عنارص أبن�اء الع�راق )الصحوات( يف 
جمي�ع املحافظ�ات بعملهم يف مس�ك االرض عىل أن ال يجوز 

استبدال أو اضافة عنارص جديدة وفق ما يأتي:
1. يتم تدقيق االسماء من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي 

والجهات االمنية.
2. تقت�ر االس�ماء ع�ىل املس�جلني يف دائرة نزع االس�لحة 

ودمج املليشيات لغاية شهر حزيران لعام 2014.
3. يت�م تحويل عنارص الصحوات املتبق�ني الذين لم يتم نقل 
خدماته�م اىل اي جهة اىل وزارة الدف�اع بصفة عقد براتب ال 
يزيد للعنر الواحد عن مائتان وخمسون الف دينار عىل ان 
اليتضم�ن أي زيادة يف املبلغ املخصص لهم يف موازنة الس�نة 

املالية الحالية. 
4. تحل دائرة نزع االس�لحة ودمج املليشيات ونقل املوظفني 

واملوجودات اىل وزارة املالية.
امل�ادة - 47- تلتزم ال�وزرات والهيئات غ�ري املرتبطة بوزارة 
واملحافظات بقرار مجلس الوزراء رقم )413( لس�نة 2017 

واملتعلق بالحدود الدنيا لالجور.
املادة - 48عىل وزارة االس�كان والبلدي�ات تخصيص ارايض 
لذوي الشهداء للرشائح كافة والسجناء السياسيني والجرحى 
من القوات االمنية والحشد الشعبي يف مناطق جيدة او رصف 

بدل نقدي عن قيمة االرض وحسب القوانني النافذة.
املادة - 49- الزام وزارة املالية والوزارات االخرى بعدم ممانعة 
نقل ذوي الش�هداء للرشائح بني كافة دوائر ووزارات الدولة 
وف�ق البند رابعا من املادة 17 من قانون مؤسس�ة الش�هداء 
رقم 2 لس�نة 2016 والبند ثانيا من املادة 12 من قانون رقم 
50 لسنة 2015 مع مراعاة نقل منتسبي الوزارات والجهات 

االمنية اىل الوزارات املدنية من دون اعباء مالية.
املادة -50- تلتزم وزارة املالية االتحادية بتخصيص الدرجات 
الوظيفية ملن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة 
التحق�ق يف دائ�رة ش�ؤون املفصولني السياس�يني يف االمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء وحس�ب املادة 6 من قان�ون التعديل 
الثان�ي لقانون اعادة املفصولني السياس�يني رقم 24 لس�نة 
2005 املع�دل واحالة غري املوظفني منهم اىل التقاعد ملن لديه 
عمر 50 س�نة واحتس�بت له خدمة 15 س�نة او اكثر عىل ان 
يتم استقطاع كامل التوقيفات التقاعدية املرتتبة عىل الفرتة 

املحتسبة من الراتب املخصص له.
املادة -51- أ – تلتزم وزارة الدفاع بارس�ال اسماء مستحقي 
رات�ب الرتبة االعىل املش�مولني بأحكام امل�ادة )21-عارشا – 
أ( م�ن قان�ون التقاعد املوحد رقم )9( لس�نة 2014 اىل هيأة 
التقاع�د الوطني�ة لغرض رصف مس�تحقاتهم رات�ب الرتبة 

االعىل لهم حسب القانون النافذ حني احالته اىل التقاعد.
ب-تلت�زم الجه�ات املختصة )وزارة املالي�ة( برف مكافأة 
نهاي�ة خدمة واالج�ازات املرتاكمة للذين لم يس�تلموها لحد 
االن عىل ان ترف بأقس�اط س�نوية او )دفع�ة واحدة عند 

توفر الوفرة املالية(.
ج- تس�تمر هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي 
الدولة برف الرواتب التقاعدية ملنتسبي الدوائر والرشكات 
املمول�ة ذاتيا الخارسة لثالث س�نوات ممن احيلوا اىل التقاعد 
قبل 2017/1/1 وكانت لهم خدمة تقاعدية التقل عن )15( 
سنة اس�تثناءا من رشط اكمال س�ن ال�)50( خمسني سنة 

من العمر.
املادة - 52- يخول محافظ البرة تحويل املعلمني واملدرسني 
املتعاقدين مع املحافظة) عقود استثمارية (اىل مديرية تربية 
البرة وتكون االولوية يف التعينات لهم يف حالة توفر الدرجة 
الوظيفي�ة والتخصي�ص امل�ايل وتس�تمر املحافظ�ة يف دفع 

اجورهم لحني تثبيتهم .
م�ادة جدي�دة : ع�ىل مجل�س ال�وزراء تخصي�ص الدرجات 
الوظيفية العادة منتس�بي وضباط وزارتي الدفاع والداخلية 
املفصولني واملفس�وخة عقودهم للفرتة م�ن حزيران 2014 
ولغاية كانون االول 2017 وفقا لتعليمات تصدر من مجلس 

الوزراء.
امل�ادة - 53 - أ - يناق�ل مبل�غ كايف م�ن تخصيص�ات االعمار 
واالسكان والبلديات واالشغال العامة ) االستثمارية( اىل مدينة 
حلبج�ة لغ�رض بناء قاع�ة نموذجي�ة للمؤتم�رات يف جامعة 
حلبجة وتكلف ببناءها احدى رشكات وزارة االعمار واالسكان 
املتخصصة وبارشاف ومتابعة من قبل الهيئة العامة للمباني.

ب - يناقل مبلغ ) 5( خمسة مليار دينار من تخصيصات وزارة 
االعم�ار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة االس�تثماري 
لغ�رض الب�دء يف اعم�ال ج�رس البت�ة يف محافظ�ة بابل وعىل 
ان تق�وم بالتنفي�ذ اح�دى رشكات وزارة االعم�ار واالس�كان 
املختصصة وبارشاف ومتابعة من قبل الهيئة العامة للمباني.

امل�ادة - 54-ملجل�س الوزراء اس�تثناء رشكات القط�اع العام 
االنتاجي�ة ) بش�كل مب�ارش او من خ�الل عقود املش�اركة او 
التاهيل او التش�غيل( من دفع الرسوم الكمركية للمواد االولية 
او املكون�ات املس�توردة الت�ي تس�اهم يف خلق قيم�ة مضافة 
رشيط�ة ان يكون باس�مها والس�تخدامها ح�را يف عمليات 

االنتاج والصناعات التحويلية.
امل�ادة - 55- تخ�ول رشكات التموي�ل الذاتي باحتس�اب فرتة 
خدم�ة لالج�راء اليوميني واملح�ارضون العاملني فيه�ا والتي 
التقل عن 4 س�نوات بدون انقطاع الغ�راض التقاعد للمثبتني 
عىل املالك الدائم عىل ان تستوىف كامل التوقفات التقاعدية منه 
بالتقس�يط رشيطة ان اليرتتب عىل ذل�ك اي تبعات مالية باثر 

رجعي.
امل�ادة -56- تخص�ص االم�وال املش�ار اليه�ا يف تخصيصات 
الطوارئ ملؤسس�ة الش�هداء لغرض اكمال املجمعات السكنية 
املخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او رشاء شقق سكنية 
يف مجمع بس�ماية الس�كني يتم تحديد اعدادها من قبل السيد 

رئيس الوزراء.
املادة -57- ال يعم�ل بأي قرار مخالف لهذا القانون والتتحمل 
الخزين�ة العامة االتحادية أي أعباء مالي�ة إضافية خارج هذا 

القانون.
امل�ادة -58– عىل وزير املالية االتحادي بالتنس�يق بينه ووزير 
التخطيط االتح�ادي إصدار التعليمات الالزمة لتس�هيل تنفيذ 
أحكام هذا القانون حال اقراره دون نرشها بالجريدة الرسمية 
اس�تثناًء من أح�كام امل�ادة ) 2 ( من قانون الن�رش بالجريدة 

الرس�مية رقم )78( لس�نة 1977 .
املادة -59- ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية وينفذ بدًءا 

من تأريخ 1/ كانون الثاني/2018.
األسباب املوجبة

م�ن أجل إق�رار املوازنة العام�ة االتحادية لجمهوري�ة العراق 
للسنة املالية 2018

رشع هذا القانون
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تشيليس يسعى لصناعة
جوارديوال جديد

             المستقبل العراقي / متابعة

تحي�ط الش�كوك بمس�تقبل أنطوني�و كونت�ي، م�ع 
تشيلس�ي اإلنجلي�زي، في ظل توتر عالقت�ه مع إدارة 
الن�ادي، وس�ط توقع�ات بإقالته لو فش�ل ف�ي قيادة 
الفري�ق للفوز عل�ى برش�لونة، في إياب ثم�ن نهائي 

دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل 1 � 1 في الذهاب.
وارتبط اسم لويس إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة، 
بتول�ي قيادة تشيلس�ي خلًفا ألنطوني�و كونتي، حال 

رحيل اإليطالي خالل الفت�رة المقبلة.وتقول صحيفة 
“ذا صن”، إن رئيس النادي رومان أبراموفيتش، اقترح 
أن يكون أس�طورة الفريق، فران�ك المبارد، هو مدرب 
الفريق األول على المدى البعيد.وأش�ارت إلى أن فرانك 
المب�ارد، قد يب�دأ العم�ل داخل تشيلس�ي كمدرب في 
الفئات الدني�ا خالل الفترة المقبلة، وذلك بعد حصوله 
عل�ى رخصة التدري�ب األوروبية.وأب�دى المبارد، من 
قبل اس�تعداده ألي س�يناريو، مؤكدا أنه ال يغلق الباب 

أمام تدريب تشيلسي في المستقبل.

منتخب الناشئة يبدأ رحلة االستعداد 
للدفاع عن اللقب اآلسيوي

            بغداد/ المستقبل العراقي

يب�دأ المنتخ�ب الوطني للناش�ئين 
رحلة االس�تعداد للدف�اع عن اللقب 
الق�اري اعتب�ارا م�ن الخامس من 
ش�هر آذار الج�اري ، بعد اس�تقرار 
الكادر التدريب�ي على مزيج متنوع 
من الالعبين الذي�ن مثلوا المنتخب 
في التصفيات التي أقيمت في النيبال 
اكتش�افهم  ت�م  الذي�ن  والالعبي�ن 
نتيجة عملية االختبارات التي جرت 

في عدد من المحافظات”.
الوطن�ي  المنتخ�ب  وق�ال م�درب 
للناش�ئين علي هادي ف�ي تصريح 

تابعت�ه “المس�تقبل العراق�ي”، ان 
الدف�اع  رحل�ة  “المنتخ�ب س�يبدأ 
ع�ن لق�ب كاس اس�يا اعتب�اراً من 
الخام�س من الش�هر الحالي ، على 
ملعب الراحل ) علي حس�ين شهاب 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  ف�ي   )
، بتواج�د جمي�ع الالعبي�ن الذي�ن 
ت�م اس�تدعائهم بعد االط�الع على 
مس�توياتهم الفنية ، باألضافة الى 
الالعبين الذين س�بق له�م ان مثلوا 
المنتخب في التصفيات التي ترشح 
المنتخب م�ن خاللها الى النهائيات 

اآلسيوية”.
وأضاف هادي ان “الكادر التدريبي 

للمنتخب سيس�عى الستغالل عامل 
الوق�ت وصوالً الى موعد النهائيات 
المق�رر ان تقام في ماليزيا ش�هر 
أيل�ول المقبل وب�ذل جميع الجهود 
من اجل إظه�ار المنتخب بالصورة 
الطيبة المعروفة عنه ، الس�يما ان 
المنتخ�ب العراق�ي س�يصنف على 
رأس اح�دى المجامي�ع اآلس�يوية 

باعتباره حامالً للقب”.
يذكر ان قرعة نهائيات كاس اس�يا 
س�تقام خالل شهر نيس�ان المقبل 
في العاصم�ة الماليزية كوااللمبور 
على ان تق�ام النهائيات اآلس�يوية 

مطلع شهر أيلول.

احتاد الكرة حيدد موعدي انتخابات 
الالعبني الرواد واملدربني

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

ح�دد االتحاد المركزي لكرة القدم، اليوم االحد وغ�دا االثنين المقبلين، موعدين القامة 
انتخابات رابطتي الالعبين الدوليين والمدربين.

وقال أمين سر االتحاد، صباح رضا، في بيان العالم االتحاد تلقته “المستقبل العراقي”، 
ان “انتخابات رابطة الالعبين الدوليين ستقام في الساعة الحادية عشر من صباح يوم 
االح�د المقبل في مقر االتحاد على ان تقام يوم االثنين المقبل في ذات المكان والزمان 

انتخابات رابطة المدربين”.
واضاف رضا ان “انتخابات الرابطتين س�يتم باش�راف اتحاد الكرة اذ تم تش�كيل لجنة 

لالشراف عليها”.
وبين ان “الرابطتين س�تختاران هيئة ادارية معترف بها ومصادق على نظامها الداخلي 
ليت�م بعد ذلك اختيار ممثل واحد عن الرابطتين لالنضمام الى عمومية اتحاد الكرة التي 

ستنعقد يوم االربعاء المقبل الموافق للسايع من الشهر الجاري.

االحتاد االسباين يقرر استخدام تقنية الفيديو 
إلهناء جدل التحكيم

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

قرر االتحاد اإلس�باني لكرة القدم، باالشتراك مع رابطة الليجا، االستعانة بتقنية 
الفيديو، في مسابقة الدوري.

وأقر االتحاد تفعيل التقنية، ابتداًء من الموس�م المقبل، وهو في انتظار الحصول 
على موافقة الفيفا.

وقال االتحاد، في بيان، إن الحكام والمس�اعدين، سيبدأون التدرب على استخدام 
التقني�ة، انطالًق�ا من اليوم، س�واًء م�ن خالل تج�ارب الفيديو، أو عب�ر االتصال 
المباش�ر.ويأتي هذا القرار، بعد العديد من المش�اكل التحكيمية، التي عانت منها 

الليجا، في السنوات األخيرة.

كلوب يكشف مكاسب جديدة من بيع كوتينيو
            المستقبل العراقي / متابعة

م�درب  كل�وب،  يورج�ن  رى 
ليفرب�ول، أنه اس�تفاد م�ن انتقال 
العبه الس�ابق فيلي�ب كوتينيو إلى 
برشلونة، مؤكدا أنها خطوة أفادت 
الفري�ق، وجعلته أكث�ر غموضا أمام 

المنافسين.
وق�ال كل�وب إن ليفرب�ول كان يبن�ي 
خطط�ه عل�ى كوتيني�و، لك�ن بقي�ة 
الالعبين في الهجوم، يتقاسمون اآلن 

األدوار في غيابه.
وق�ال الم�درب االلمان�ي ف�ي مؤتمر 
صحاف�ي: “يصعب ه�ذا األمر المهمة 
على الفرق المنافسة، ويجعل طريقة 
أداء فريقي غير متوقعة، في ظل عدم 

وجود العب مهيمن”.
وتاب�ع: “فيلي�ب كوتيني�و كان العبا 
مؤثرا جدا معن�ا، وفي المباريات التي 
كان يغي�ب فيها الفريق عن مس�تواه، 
كان من الرائع أن نمرر له الكرة فربما 

يحسن استغاللها”.
واس�تدرك: “لكن في غي�اب كوتينيو 
بطريق�ة  اللع�ب  علين�ا  يتعي�ن  كان 
المس�ؤوليات بين  مختلف�ة، وتوزيع 
الالعبين”. وأكمل كوتينيو انتقاله من 
آنفيلد إلى برش�لونة في يناير/كانون 
الثان�ي في صفقة بلغ�ت قيمتها 142 
مليون إسترليني )196 مليون دوالر(، 
لك�ن ليفرب�ول حاف�ظ عل�ى نتائجه 
الرائعة ولم يخس�ر سوى مرة واحدة 

في آخر 19 مباراة بالدوري الممتاز.

بعثة اجلوية تصل اىل املنامة وجتري وحدة تدريبية
              بغداد/ المستقبل العراقي

وصل�ت بعث�ة فريق الق�وة الجوية 
ال�ى العاصم�ة البحريني�ة المنامة 
وذل�ك لمواجهة فريق المالكية يوم 
االثني�ن ضم�ن الجول�ة الثالثة من 
كأس االتح�اد االس�يوي لمنطق�ة 
غ�رب اس�يا لحس�اب المجموع�ة 
أيض�اً  المجموع�ة  االولى.وتض�م 
اندي�ة الجزي�رة االردني والس�ويق 
الجان�ب  العماني.واس�تقبل 
الجوي�ة  الق�وة  بعث�ة  البحرين�ي، 
بالورود ف�ي مط�ار المنامة.وكان 
بإس�تقبال بعثة الفريق كل من رائد 
حبي�ب مدير المراس�يم بالس�فارة 
العراقي�ة بالبحرين وولي�د الطائي 
المنس�ق اإلعالم�ي الرياض�ي ف�ي 

الس�فارة، باألضافة الى امين س�ر 
حس�ان،  حس�ن  المالكي�ة  ن�ادي 
ومسؤول المركز اإلعالمي بالنادي 
حس�ين العل�وي، وأعض�اء اللجنة 
المنظم�ة ص�الح احم�د وعبدالل�ه 
حميد.وقدم�ت  وحس�ين  عيس�ى 
الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية، 
ش�كرها وتقديره�ا الى الس�فارة 
العراقي�ة في البحرين، وادارة نادي 
المالكية البحريني، بعد االس�تقبال 
الكبي�ر والخ�اص لبعث�ة الفري�ق. 
وأتخذ وفد الفريق العراقي من فندق 
“ويندام جراند” مقراً له، وسيجري 
ل�ه  تدريبي�ة  وح�دة  اول  الفري�ق 
مس�اء اليوم الجمعة بتمام الساعة 
السابعة مساًء ملعب نادي الشباب 
البحريني.ويطم�ح الصقور للعودة 

بالنقاط الكاملة من البحرين لتعزيز 
المجموع�ة  بص�دارة  موقف�ه 

االول�ى قب�ل مواجه�ات االياب 
المرتقبة والحاسمة.وسيالقي 
الق�وة الجوية فري�ق المالكية 

البحرين�ي يوم االثني�ن المقبل 
بتمام الساعة السادسة والنصف 

مس�اًء بتوقيت بغداد.ويقف بطل 
النسختين السابقتين لبطولة كأس 

االتحاد االس�يوي، ف�ي صدارة 
المجموعة االولى مناصفة 

مع الجزيرة االردني 
ارب�ع  برصي�د 

ل�كل  نق�اط 
منهما.

            المستقبل العراقي / متابعة

تح�دث جوزيه مورينيو، المدي�ر الفني لفريق 
مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، عن مس�تقبل 
المهاجم المخض�رم زالت�ان إبراهيموفيتش، 
خاص�ة وأن عق�ده ينته�ي بنهاي�ة الموس�م 
الحالي.وقال المدرب البرتغالي في تصريحات 
نقلتها صحيف�ة “مترو”: “بالنس�بة لزالتان، 
نحن هنا نعتقد جميعا أن ذلك سيكون الموسم 
األخير ل�ه م�ع مانشس�تر يونايتد”.وأضاف: 
“س�يكون قرارا شخصيا بالنس�بة له، إذا أراد 

االس�تمرار ف�ي اللعب أو 
التوق�ف، إنه الع�ب رائع 

وصاح�ب مس�يرة كبيرة، 
فق�ط اإلصاب�ة ه�ي الت�ي 

عكرت صفو موسمين مذهلين 
معنا، الموسم الحالي كان عصيبا 

ج�دا بالنس�بة ل�ه”.وكان المهاجم قد 
عانى من أجل استعادة لياقته البدنية منذ 
تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة في 
نهاية الع�ام الماضي، ول�م يلعب دقيقة 

واحدة مع اليونايتد في عام 2018.

            المستقبل العراقي / متابعة

أب�رزت تقاري�ر صحفي�ة، م�دى صعوبة مش�اركة 
ثنائي وس�ط ريال مدريد، في مباراة الثالثاء المقبل، 
أم�ام باريس س�ان جيرمان، ف�ي إياب ثم�ن نهائي 
دوري أبط�ال أوروبا.وفي هذا الصدد، قالت صحيفة 
“ماركا”، إن عالمات التحس�ن لم تظهر على الثنائي 
توني كروس ول�وكا مودريتش، كما أنهما لم يتدربا 
مع بقي�ة الالعبين ف�ي الفريق اإلس�باني.وأضافت 

الصحيف�ة، أن الوضع أصبح معقدا جدا بالنس�بة 
لهم�ا، خاصة أنه يتبقى حصتين م�ن التدريبات، 

قب�ل موقع�ة س�ان جيرم�ان، غ�ًدا األح�د ف�ي 
فالديباس، واإلثنين المقبل في ملعب حديقة األمراء.
وأش�ارت الصحيفة إلى أن المدرب زين الدين زيدان، 

ب�دأ بالفع�ل منذ فترة، دراس�ة الخي�ارات البديلة، 
حي�ث أن�ه بنس�بة كبيرة، س�يفضل ع�دم الدفع 
بالثنائي، لس�ببين، األول يرجع لعدم المخاطرة 

بالعبين مصابين، وثانيا ألهمية المباراة.

            المستقبل العراقي / وكاالت

واصل النج�م اإليطالي ماري�و بالوتيلي، مهاجم 
ني�س تألقه ه�ذا الموس�م، وقدم لفريق�ه هدية 
اس�تثنائية خ�الل المب�اراة الت�ي انته�ت بالفوز 
عل�ى ليل 1-2ضمن منافس�ات الجولة ال� 28 من 
الدوري الفرنسي.وس�جل بالوتيلي الهدف األول 
لني�س بعد مرور 5 دقائق، رافع�ا رصيده إلى 14 

هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم.وذكرت 
ش�بكة “أوبتا” المتخصصة في اإلحصائيات، 

أن هدف المهاجم اإليطالي يحمل رقم 3000 
لنيس في بطولة الدوري على مدار تاريخه.
وأضافت أن نيس بات س�ابع فريق يصل 
لهذا الرقم بعد كل من أولمبيك مارسيليا، 
سانت إيتيان، سوش�و، بوردو، موناكو 

وأولمبيك ليون.

مورينيو يكشف عن مستقبل إبراهيموفيتش

ريال مدريد يفقد األمل يف حلاق نجميه 
بمواجهة سان جريمان

بالوتييل يقدم هدية استثنائية لنيس

االوملبية تتلقى طلبًا من االحتاد العريب للمصارعة إلقامة 
بطولة العرب للناشئني يف بغداد

ديمبيل: رفضت ريال مدريد وسان 
جريمان من أجل برشلونة

              بغداد/ المستقبل العراقي

تلقت االمانة العامة للجنة االولمبية طلبا رس�ميا من االتحاد 
العرب�ي للمصارع�ة يتضم�ن اقامة بطول�ة العرب للناش�ئين 
بفعاليت�ي الح�رة والروماني�ة مطل�ع ش�هر نيس�ان المقب�ل 
ف�ي العاصمة بغ�داد “.وق�ال امين ع�ام اللجن�ة االولمبية 
الوطنية، حيدر حسين في بيان تلقته “المستقبل 
العراقي”، ان هذه الدعوة الرس�مية من قبل 
رئيس االتح�اد العربي للمصارعة، زامل 
الشهراني، جاءت على خلفية اجتماع 
االتح�اد العربي في دولة غرقس�تان 
الت�ي تحتض�ن منافس�ات بطول�ة 
اس�يا .واش�ار االمين الع�ام الى: 
ان تلك الدع�وة تعد محط احترام 
المكتب  وتقدير رئيس واعضاء 
االولمبي�ة،  للجن�ة  التنفي�ذي 
السيما بعد مدة انقطاع طويلة 
العرب  عن مشاهدة االش�قاء 
يتنافس�ون ف�ي العاصم�ة 
الحبيبة بغ�داد. مبينا: ان 

اللجنة االولمبية س�تقدم كل الدعم واالسناد الى رئيس االتحاد 
المركزي، ش�عالن عبد الكاظم، وبقي�ة االعضاء لتهيئة االمور 

اللوجس�تية التي ستس�هم بإنجاح هذا الكرنف�ال العربي 
عل�ى ارض الرافدي�ن .م�ن جانب�ه، اك�د رئي�س اتحاد 

المصارعة، ش�عالن عبد الكاظ�م: ان االتحاد العربي 
عق�د اجتماعه عل�ى هامش البطولة االس�يوية في 
غرقس�تان، وق�رر باالجم�اع منح الع�راق الضوء 
االخض�ر القام�ة بطولة الع�رب في بغ�داد مطلع 
الشهر المقبل  .واكد عبد الكاظم: ان االتحاد سيبدأ 
بتش�كيل اللجان الخاصة باقامة البطولة وتهيئة 
كل االجواء المثلى التي ستسهم باخراج التنافس 
العربي في العاصمة بغداد باجمل صورة، السيما 
وان العاصم�ة بغ�داد ل�م تش�هد احتض�ان مثل 
تل�ك البطوالت من�ذ وقت طويل.وكش�ف رئيس 
اتحاد المصارعة عن: ان االتحاد االس�يوي عقد 
اجتماعا ل�ه على هامش البطول�ة ايضا، وقرر 
تس�مية مهدي حس�ن عضوا في اللجنة الفنية 
لالتحاد االسيوي، وكذلك اضافة العراق ضمن 
المعس�كرات التدريبي�ة التي ينظمه�ا االتحاد 

االسيوي في النرويج .

              المستقبل العراقي / وكاالت

ق�ال الفرنس�ي الدولي عثم�ان ديمبلي، العب برش�لونة 
اإلس�باني، إن�ه رفض االنضم�ام لريال مدري�د وباريس 
سان جيرمان، وفضل عليهما االنتقال للبلوجرانا. وتابع 
ديمبلي، في تصريحات نقلتها ش�بكة “ESPN” العالمية 
:”التقيت مع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، 

وعقدنا اجتماًعا وكان جيًدا”.وأش�اد 
بالخليف�ي، قائال :”إن�ه متواضع جًدا 

وه�ادئ، بصراح�ة ل�م أر ذلك م�ن قبل 
ق�ط، إنه رجل جيد للغاية”.وأكد ديمبلي أنه 

كان من “المستحيل” أن يقول ال لبرشلونة، ولكن منافسة 
باريس سان جيرمان على ضمه، دفعت دورتمند لرفع ثمنه 

قبل بيعه للبارسا بمبلغ 145 مليون يورو تقريًبا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

اح�ذر من األوه�ام: ابَق صامداً يف قرارات�ك ومخلصاً آلراء 
مجموعتك. س�تعاني م�ن بعض االضطراب�ات الصحية ، 
و ستش�عر بالتعب برسع�ة أكثر من املعت�اد. ال تكثر من 
املناقش�ات التي تجدها غري مهمة ألنها تبعدك عن هدفك 

االسايس حب كبري سيجد طريقه اليك

إّن النج�وم تعمل بجّد إللهامك للقي�ام بالتغيريات، فليس 
لديك مش�كلة. فإذا كان هناك ش�خص محظ�وظ اليوم ، 
فهو أنت. تابع نش�اطك بشكل معتاد و تقبل نقد اآلخرين 
و اقرتاحاتهم ثم قرر انت ما نجده مناس�با ، عاطفيا انت 

عىل خالف مع الرشيك

م�ن ناحية العم�ل: كن ح�ذراً يف الصفق�ات التجارية! ال 
تبالغ باملغام�رة باختطاف عقد أو توقي�ع. ومن الناحية 
العاطفي�ة :إذا كنت ما زل�ت وحيداً، س�ترتّدد كثرياً للبدء 
بالزواج. و من الناحية الصحية : س�تكون عرضة لبعض 

األمراض الطبيعية

أنت يف مزاج مالئم لعمل ش�اّق جداً، لن تعرف الكسل. كن 
مطمئناً بأّن جهودك لن تذهب س�دى ، و س�تقطف قريباً 
ثم�ار أعمالك الجليلة. لذا ال تيأس م�ن عدم ظهور نتائج 
مبارشة و كن ايجابيا يف التعاطي مع كل ما هو مناس�ب 

لك و لعائلتك بعيد عن توقعات املستقبل

ستواجه خطر السقوط أو الحادث الذين قد يكونا جدّيني. 
يج�ب أن تتحّمل مش�كلة جديدة أو تغ�ريات يف عملك. قد 
تواجه بع�ض الصعوبات يف ذلك لذا علي�ك ان تكون صلبا 
و جديا يف تحمل املس�ؤوليات الجدي�دة ، الحب هو الغاية 

االسمى للحياة

كن متأكداً أن الحياة س�تأتي بما ستأتي به ، مهما فعلت 
لذا ال ترهق نفسك بطلب املستحيل و اعلم ان لكل شخص 
اس�تطاعته الت�ي يمك�ن ان يق�در عليه�ا . م�ن الناحية 
العاطفي�ة ، ح�ب جديد ق�د يطرق باب قلب�ك ، فال توصد 

الباب اليوم

س�تقوم بمحاولة لتق�ّوي محيط عائلت�ك؛ لعمل ذلك، لن 
ترتّدد يف إثارة مناقش�ات حميمة ويف إعطاء الكلمة إىل كّل 
شخص لكي يحّل بعض املشاكل األساسية. امورك املالية 
تعاني بعض الصعوبات نتيجة حس�د و مضايقة من هم 

يف محيط عملك عليك ان تتجاوز هذه املرحلة بالصرب

ليس من الرضوري أن تبذل جهداً كبرياً من أجل أي شخص 
ألنك قد تقع يف مش�اكل انت بغنى عنها من اجل اشخاص 
ليس�وا اهال لذلك ، كن مس�تعداً للتغي�ريات املفاجئة التي 
قد تطرأ ع�ىل حياتك العاطفية قد ال تكون التغيريات التي 

تريدها و لكن هذا هو الحال فال تتشائم

الي�وم هن�اك مي�ل إىل الخالف�ات الزوجي�ة؛ فك�ر قبل أن 
تترّصف أو تتكلّم. س�تتمّتع بالطاق�ة الطبيعية املمتازة، 
وجسمك سيحارب بش�كل فّعال ضّد الهجمات املكروبية 
والفريوس�ية؛ عىل أية حال، يحذر م�ن العصبية وأخطار 

ضغط الدّم العايل.

لديك فرصة فريدة لحّل بعض قضايا املايض ، قلّب املوضوع 
عىل كافة األوجه قبل اتخاذ القرار، ركود عاطفي يجتاحك 
اليوم ، ال تقلق فلن يطول األمر حتى يعاود الربكان ثورته 
. الحب القادم س�يكون جامحا فال تحاول تقييده و انما 

جاريه كي تتمتع بالرومانسية

أبعد كّل ما تش�ك بأنه ممرض؛ أجرب نفسك عىل االبتسام! 
املناخ العائ�ي غري مريح؛ حاول أن تكون أكثر تواجداً من 
أج�ل األقرب واألغىل ع�ىل قلبك. ابتعد ع�ن ضغوط العمل 
حالي�ا او تجاهلها كي ال تقع فريس�ة الضغط النفيس و 

ينعكس ذلك سلبا عىل من هم حولك

ال يمكنك إال االستس�الم ملا يمليه عليك قلبك و مش�اعرك 
س�تفرض نفس�ها علي�ك و ع�ىل م�ن حولك . ح�اول ان 
تستمتع بالحياة كما هي و ليس كما تريدها انت .قد يمر 
العمل بمرحلة خمول ، لكنها لن تطول فال تكن مستعجال 

لقطف ثمار عملك .

احلوتالعذراء

»اللحوم النظيفة« يف األسواق
م�ن املنتظ�ر أن تص�ل اللح�وم املصنع�ة يف 
املعام�ل “اللح�وم النظيفة” إىل األس�واق مع 
نهاية عام 2018، وتكون عىل قوائم املطاعم، 
وفقا ملنتجني.ووفق�ا لصحيفة “اإلندبندنت” 
الربيطانية، ف�إن اللحوم املصنع�ة يف املعامل 
يتم إنتاجها من الخاليا الجذعية ذاتية التجدد 
من املاش�ية الحي�ة، والتي تزرع بع�د ذلك يف 
املخت�رب عىل مدى أس�ابيع عدة.وقال الرئيس 

التنفي�ذي لرشك�ة تصني�ع اللح�وم النظيفة 
“جست”، جوش ترتيك، إن املنتجات األوىل من 
“اللحوم النظيفة” ستكون متاحة لالستهالك 
البرشي يف غضون أش�هر.وأوضح أن “بعض 
املنتجات التي يتم اس�تخدام اللحوم النظيفة 
يف تصنيعها مثل نقان�ق وقطع الدجاج، التي 
تم تصنيعها باس�تخدام ه�ذه التقنية يمكن 
تقديمها يف املطاعم يف الواليات املتحدة وآس�يا 

قب�ل نهاية ع�ام 2018”.إال أن ترتيك كش�ف 
ع�ن صعوبات قد تواجه ه�ذه املنتجات وهي 
تفضيل العمالء للحوم الطبيعية عن املصنعة، 
مم�ا يش�كل عقبة كب�رية أم�ام انتش�ارها، 
إضاف�ة إىل تكلفة تصنيعها.ويه�دف العلماء 
م�ن ه�ذا امل�رشوع إىل تخفي�ف الضغط عىل 
م�زارع األبقار واملاش�ية ومحاول�ة مكافحة 

الفقر وحل أزمة الغذاء العاملية.

الكشف عن سعر »غاالكيس إس 9«
سامس�ونغ،  رشك�ة  أعلن�ت 
ي�وم الجمع�ة، وص�ول هواتف 
غاالك�يس إس 9” و”غاالك�يس 
دول�ة  إىل  ب�الس”،   9 إس 

اإلمارات.
وأتاحت الرشكة للمس�تهلكني، 
أن يتعرف�وا إىل أب�رز ممي�زات 
الهوات�ف الجدي�دة، م�ن خالل 
فعالي�ة أقيم�ت يف منطقة برج 

خليفة بدبي.
وأك�دت الرشك�ة أن الس�ادس 
عرش من الشهر الحايل، سيكون 
موعد إط�الق الهواتف الجديدة 

يف سوق اإلمارات.
ويب�دأ س�عر “غاالكيس إس 9” 
م�ن 3099 درهم�ا إماراتي�ا ) 
844 دوالر أمريكي(، بينما يبدأ 
س�عر “غاالكيس إس 9 بالس” 

األكرب حجما من 3499 درهما.
الجنوبي�ة  الرشك�ة  وأعلن�ت 
املايض،  أواخر فرباير  هاتفيها، 
وكشفت النقاب عما فيهما من 
مي�زات مثل الكام�ريا املتقدمة 
الق�ادرة ع�ىل تصوي�ر الفيديو 
ببطء، فضال عن ميزات صوتية 
للش�مس  مض�ادة  وشاش�ة 

ومقاومة للغبار واملاء.

جراحون يفتحون رأس مريض ويكتشفون اخلطأ
أوقفت الس�لطات الكينية 4 أطباء عن 
العم�ل بعد أن أجروا عملية جراحية يف 

دماغ مريض تبني أنه ال يحتاج لها.
ني�وز«،  »س�كاي  أوردت  وحس�بما 
الس�بت، فق�د اس�تغرق األم�ر نح�و 
س�اعتني حت�ى أدرك األطب�اء يف غرفة 
العملي�ات أن املري�ض ال يعاني من أي 
تخث�ر يف دم�اء الدم�اغ، وأنه�م أجروا 

جراحة للشخص الخطأ.
ووقع هذا الخطأ نتيجة خلط يف ملفي 

مريض�ني دخ�ال يف الوقت نفس�ه، وكانا 
فاقدا للوعي.

وكان األول يعاني من وجود تخثر دماء يف 
دماغه، بينم�ا كان الثاني يعاني من ورم 

بسيط بسبب صدمة تعرض لها.

وتمك�ن فح�ص األش�عة م�ن رص�د 
التخثر عن�د املريض األول، لكن الخطأ 
وقع بعد ذلك نتيجة خلط يف املعلومات 

التعريفية للمريضني.
لكن لحس�ن الح�ظ نج�ا املريض من 
إدارة  وتق�ول  الخاطئ�ة،  الجراح�ة 
املستش�فى إنه واملريض اآلخر بصحة 

جيدة.
ووقع الحادث يف املستشفى الوطني يف 
العاصمة نريوبي، التي تحدثت تقارير 
يف اآلون�ة األخ�رية ع�ن ح�دوث اعتداءات 

جنسية فيه، بحق نساء يف قسم الوالدة.

سودوكو

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراقي االثن�ني 2018/2/26 
الع�دد )1624( اع�الن دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الزبري 
تسلسل العقار 652/الش�مال ذكر اسم الطالب بالتسجيل 
هيثم عبد الودود قاس�م خطأ والصحي�ح هيثم عبد الودود 

فالح لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
مكتب الباحث االجتماعي

العدد: 95/ش/2018
التاريخ 2018/3/1

اعالن
اىل / املدعى عليه / مهند عبد الحميد عبد املجيد

اقامت  زوجتك املدعية )رجاء س�الم عبد الحس�ني( دعوى 
الرشعية ام�ام هذه املحكمة تطلب فيها التفريق القضائي 
للهج�ر وملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجلس املح�ي لقضاء الفاو 
من كونك مرتحل اىل جهة مجهولة عليه تقرر  تبليغك نرشا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام محكمة 
االحوال الش�خصية يف الفاو صباح ي�وم 2018/3/14 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

معتز صالح الحسن
�������������������������������������������������

 اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) عي عبد س�لمان( الذي 
يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب من  )الحلف�ي( اىل )الحبيش( من 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

�������������������������������������������������
مقتبس حكم غيابي

القضية املرقمة 
1  � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي االوىل 

املنطقة الخامسة
2 � اسم املدان الغائب : الرشطي غانم خليل حمود منخي

3 � رقم الدعوى : 896
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/9/22

5 � تاريخ الحكم : 2017/10/10
6  � املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

7  � خالص�ة الحك�م : حكمت محكمة ق�وى االمن الداخي 
االوىل املنطقة الخامس�ة عىل املدان الغائب )الرشطي  غانم 
خلي�ل حمود منخ�ي ( بعدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العفو رقم 27 لس�نة 2016 كون�ه الزال ماكثا بالغياب لحد 

االن
8  � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 
)5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادة )2/2( من 
قانون العقوبات العام رقم 111 لس�نة 1969  املعدل كونه 
)القان�ون االصلح للمته�م( لغيابه بتاري�خ 2014/9/22 

ولحد االن
9  � اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن الداخي اس�تنادا 
الحكام املادة اس�تنادا للم�ادة 42/ثانيا من ق ع د  رقم 14 
لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة 

املادة )89/اوال( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقة والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا 

وثالثا( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة )69/رابعا( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
12 � حكم�ا غيابي�ا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )60 سادس�ا( من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008   قابال 
لالعرتاض استنادا الحكام املادة )71/اوال وثانيا( من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2017/1/10
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

االوىل املنطقة الخامسة
�������������������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) حمي�دي صالح ضيف 
الل�ه( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب م�ن  )العط�ب( اىل 
)املوس�وي( من لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل 
مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية

العدد :206/ ش/2018
التاريخ 2018/3/1

اىل / املدعى عليه / سعد محسن محمود 
تبليغ

 اقامت زوجتك املدعية انتصار تلفان كاظم الدعوى الرشعية 
املرقمة 206/ش/2018 امام محكمة االحوال الش�خصية 
يف املقدادي�ة والذي تطلب فيها الحكم بالتفريق للرضر منك 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وكتاب 
مرك�ز رشط�ة الحس�اوية بالع�دد 1088 يف 2018/2/12 
واش�عار مختار قرية ابو جرسه املصدق من املجلس املحي 
لناحي�ة الوجيهيه عليه قررت املحكمة تبليغك يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموعد املرافع�ة املوافق 2018/3/8 ويف 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا

القايض
تحسني  حسني فزع العقابي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/883

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي  الخامسة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي مرتىض سالم 
بريسم طه/ مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها : 2015/784
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/7/11

تاريخ الحكم : 2015/6/21
املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم : حكم�ت محكمة قوى االمن الداخي   
الخامس�ة عىل املدان الغائب )الرشطي مرتىض سالم 

بريسم طه (باسم الشعب بما يي :  
1  � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )5( 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادتني 61/

اوال و69/اوال من ق ا د رقم 17  لس�نة 2008 لغيابه  
عن مقر عمله من تاريخ 2008/7/11لحد االن

2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة / 69/ثاني�ا من ق ا د رقم 17 لس�نة 

2008
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
اعاله اس�تنادا الحكام املادة  69/ثالثا من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008 
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
5 � اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق ع 

د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحام�ي املنتدب ماجد 
هادي جخي�م مبلغ  قدره عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/االو من ق ا د قاب�ال لالعرتاض وافهم علنا 

يف   /  /2015 م
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد :336/ب2018/1

التاريخ 2018/3/25
اعالن

اىل / املدعى عليه/ ميالنو عباس غزال
اقام عليك املدعي طالل محمد عباس الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله  امام محكم�ة ب�داءة بعقوبة يطلب 
فيه�ا الحكم بتأديت�ك للمدعي مبل�غ الكفاله وقدره 
عرشون مليون ومائة وس�تة عرش وثمانية وثالثون 
وخمس�مائة وثمانون دينار وتحميلك كافة الرس�وم 
واملصاري�ف واتعاب املحاماة ولكون�ك مجهول محل 
االقامة حسب كتاب مركز رشطة الغالبه بالعدد 1275 
يف 2018/2/13  ومرفقة ورقه تبليغ واشعار مختار 
املنطقة تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني ع�ىل موع�د املرافعة املواف�ق 2018/3/11 
الساعة التاس�عة ويف حالة عدم حضوركم او ارسال 
من ينبو عنكم قانونا فستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

مهدي قدوري كريم
�������������������������������������������������

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس

2015/1871
اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي  الخامسة 

بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته : الرشط�ي محمد عبد 
العزي�ز عبد الوهاب ج�راد/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : /2015/1755

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/4/7
تاريخ الحكم : 2015/2/27

املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم : حكم�ت محكمة قوى االمن الداخي   
الخامس�ة عىل امل�دان الغائب )الرشط�ي محمد عبد 

العزيز عبد الوهاب جراد(غيابيا  بما يي :  
1  � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )5( 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادة 69 من 
ق ا د  رقم 17  لسنة 2008 لغيابه  عن مقر عمله من 

تاريخ 2012/4/7لحد االن
2  � اخراجة من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ثانيا ق 

ع د رقم 14 لسنة 2008
3 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه  اس�تنادا 

الحكام املادة / 69/ثانيا من ق ا د  
4 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة  69/ثالثا من ق ا د   
5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ  قدره خمس�ة وع�رشون الف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 71/ثانيا  من ق ا د قابال لالعرتاض وافهم علنا 

يف   /  /2015

اعالن
رقم االخطار 
2015/461

من /محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة 
اىل / املته�م الهارب )ر.ع هيثم عبد الزهرة مراد(  املنس�وب اىل 
مديري�ة رشط�ة محافظة البرصة ملا كنت متهم�ا وفق املادة 5 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2014/6/1
 ولح�د  االن وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجهول اقت�ىض تبليغك 
به�ذا االعالن عىل ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن الداخي 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطل�ب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية 
وال�زام االهليني الذين يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار الجهات 
املختصة استنادا للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
رئيس املحكمة

 �������������������������������������������������
اعالن

رقم االخطار 
2015/467

من /محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة 
اىل / املتهم الهارب )الرشطي كمال مصطفى عذبي(  املنس�وب 
اىل مديري�ة رشطة محافظة البرصة مل�ا كنت متهما وفق املادة 
5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك ع�ن مقر عملك من 

تاريخ 2014/9/6
 ولح�د  االن وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجهول اقت�ىض تبليغك 
به�ذا االعالن عىل ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن الداخي 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطل�ب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية 
وال�زام االهليني الذين يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار الجهات 
املختصة استنادا للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
رئيس املحكمة

�������������������������������������������������
اعالن

رقم االخطار 
2015/464

من /محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة 
اىل / املتهم الهارب )الرشطي مجيد حس�ن الزم(  املنس�وب اىل 
مديري�ة رشط�ة محافظة البرصة ملا كنت متهم�ا وفق املادة 5 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2014/3/19
 ولح�د  االن وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجهول اقت�ىض تبليغك 
به�ذا االعالن عىل ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن الداخي 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطل�ب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية 
وال�زام االهليني الذين يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار الجهات 
املختصة استنادا للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
رئيس املحكمة

�������������������������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس
2014/ 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي  الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه : الرشط�ي احمد حمي�د عطية 

مسلم/ مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : /   /2014

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/3/30
تاريخ الحكم :  / /2014

املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخي   الخامسة 
ع�ىل املدان الغائ�ب )الرشطي احمد حميد عطية مسلم(باس�م 

الشعب   بما يي :  
1  � الحبس البس�يط ملدة )س�نة واحدة( وفق الشق االخري من 
املادة )5(   ق ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادتني 61/اوال 
و68/اوال     م�ن ق ا د  رق�م 17  لس�نة 2008 لغيابه  عن مقر 

عمله من تاريخ 2010/3/30لحد االن
2 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القب�ض عليه اينما 
وج�د لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه  اس�تنادا الح�كام املادة / 

69/ثانيا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
6 � ال�زام املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختف�اء املحكوم اعاله 
استنادا الحكام املادة  69/ثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008

7  �  حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا الحكام املادة 
69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008

6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار عاتي جرب 
مبلغ  قدره    عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 61/اوال  

من ق ا د قابال لالعرتاض وافهم علنا يف   /  /2014  
رئيس املحكمة 

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

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة

العدد : 277/ش/2018
التاريخ : 2018/2/28

نرش
تنفي�ذا لقرار ق�ايض محكمة االح�وال الش�خصية يف الفلوجة 
املؤرخ يف 2018/2/28 قررت هذه املحكمة مفاتحتكم  لغرض 
نرش اسم املدعى عليه مجهول االقامة ) ماجد عبد الحميد درع 
الجميي( لغرض حضور املرافعة املصادف 2018/3/13 قررت 
ه�ذه تبليغك عن طريق جريدتني رس�ميتني وذلك دعوة تفريق 

للهجر للمدعية ايمان درع صالح
القايض

وائل داغر ياسني
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وتوس�عها  اقتص�ادي  اث�ر  ذات  ال�ركات  إن 
السياس�ية  الحي�اة  ع�ى  كب�ر  بش�كل  يؤث�ر 
واالقت�����صادي�ة واالجتماعي�ة وخطره�ا عى 
س�يادة البل�د مم�ا أدى اىل رضورة عمل قوانني يف 
الدول�ة االم والدول�ة املضيف�ة وتعت�ر الركات 
العاملية خاضعة للقان�ون ولها التزامات وحقوق 
وان االهتم�ام بوض�ع قوان�ني للح�د م�ن قوتها 
ال�ركات  ه�ذه  وتعت�ر  وهيمن���������ته�ا 
خاضعة للقانون الدويل وال يمكن إعطاء الركات 
الصف�ة الدولية إال اذا مثلت توازاناً مقبوالً للفوائد 
واملس�ؤوليات للحكومات والركات عى الس�واء 
وبالنظر لق�وة الركات وتأثره�ا عى االقتصاد 
يحتم خلق أنظمة سلوكي������ة لها وهناك ميثاق 
لحماية الدول الضعيف�ة واهم مبادئه حق الدولة 
يف السيطرة عى مصادرها األولية ومنع الركات 
العاملية التدخل يف الشؤون الداخلية وتحرتم القيم 
االجتماعي�ة يف الدول املضيفة ونش�اط الركات 
متناس�ق م�ع مصال�ح ال�دول املضيف�ة ووضع 
رؤوس األم�وال األجنب��������ي�ة تحت القانون 
املحيل وع�ى الدول�ة مراقبة وتنظيم النش�اطات 
وهن�اك ظاهرة قي�ام الدولة املضيفة بمش�اركة 
ال�ركات العاملية داخ�ل أراضيه�ا ودائماً تخاف 
الدولة من ال�ركات العاملية الت�ي تعترها ذئاباً 
رشسة وكذلك الركات تخاف من الدولة املضيفة 
وه�ذا الت�وازن ب�ني ما تتمت�ع ال�ركات بقوتها 
االقتصادية والدولة بق�����وتها السياسية وهذا 
يخلق مساواة للدخول يف حوار، والدولة الضعيفة 
بحاجة اىل النم�و االقتصادي والتطور الذي يمكن 
للركات تقديم�ه نظراً لتوف�ر اإلمكانيات لديها 
وان ال�ركات الع������املي�ة تش�كل جماعات 
ضغ�ط ويعني ضمن�اً تدخ�ل متعمداً يف ش�ؤون 
النظام الس�يايس لتلك الدول�ة من خالل معارضة 
الحكوم�ة او دعم اش�خاص او جماعات مضادة 
للحكومة ولهذا يبقى اس�تقاللنا الس�يايس خياالً 

ما لم نحصل عى تحرر اقتصادي. 

ام�ضاءات

س�يتناول نجوم هوليوود أطباق الطاهي الشهر فولفغانغ باك بعد انتهاء 
حف�ل توزيع جوائز األوس�كار يف ل�وس أنجلوس. وس�تكون املأدبة عامرة 
بأشكال متنوعة من الطعام الشهي يستخدم فيها باك نحو 136 كيلوجراما 
م�ن لحم »ميازاكي واجيو« الياباني و1500 بيضة لطيور الس�مان وحوايل 
1400 زجاجة ش�مبانيا. وكشف الطاهي الشهر، الذي يعد مأدبته الرابعة 
والعرين لحفل جوائز األوسكار، عن قائمة الطعام املميزة والتي يستعني 
فيه�ا بنح�و 13.6 كيلوجرام من مس�حوق الذهب القابل ل�أكل لالحتفاء 
بحوايل 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين باألوس�كار. وقال باك )68 
عام�ا( املولود يف النمس�ا »جميعنا متحمس�ون حقا وأعتق�د فعال أن األمر 
يكون دوما مناس�بة خاصة جدا لنا«. وتزيد األطباق التي ستقدم للضيوف 
ع�ى 50 طبقا وتش�مل أيضا مقبالت من حبات الب�ازالء الصغرة ورافيويل 
الجزر مع الكمأة الس�وداء وقس�م مخص�ص لطعام البحر الن�يء لتقديم 
بارفيه الكافيار املزين بذهب من عيار 24 قراطا باإلضافة لحلوى املاكرون 

بنكهات مستوحاة من مزيج املروبات الكحولية )الكوكتيل(.

ش�كل الجيش األمركي فرقا م�ن الكالب املدربة عى اكتش�اف القنابل 
تراف�ق الق�وات املقاتل�ة يف مهمات م�ن املحتمل أن تك�ون دامية حيث 
س�اعدت عى اكتش�اف قنابل وضعت ع�ى جانب طرق يف أفغانس�تان 

وأنقذت أرواح بر.
لك�ن مكتب املفتش العام بوزارة الدفاع األمركية )البنتاغون( يف تقرير 
ُن�ر يف أول مارس إنه مقابل دورها يف العمليات القتالية ييسء الجيش 

األمركي معاملة تلك الكالب عند ترسيحها من الجيش.
وتم بدء تحقيق بعد أن ش�كا جنود كانوا يتعاملون مع هذه الكالب من 

املصر الذي تتعرض له.
ونقل التقرير عن عس�كريني كانوا يتعاملون مع الكالب قولهم إنه فور 
ع�ودة الكالب إىل الوالي�ات املتحدة يتم وضعها يف بي�وت للكالب لفرتات 
تصل إىل 11 ش�هرا ويساء معاملتها من خالل عدم رعايتها أو االهتمام 
به�ا، وربما يتم قتل بعضها.وقال التقرير إن عددا من الجنود بحثوا عن 

كالبهم وأنقذوها من بيوت الكالب التابعة للجيش.

اجليش األمريكي »ييسء« معاملة الكالبمأدبة أوسكار تتضمن  خطأ شائع عند غسل األيدي

»حصان طروادة« يوقف انتشار الرسطان!

يعتر غس�ل اليدين أمرا أساس�يا 
للنظاف�ة الش�خصية، ولكن تبني 
أن املالي�ني م�ن الن�اس ينظف�ون 
أيديهم بطريقة خاطئة، يمكن أن 
تؤدي إىل انتشار األمراض.وقدمت 
بيمب�ات« يف  »أنش�و  الصيدالني�ة 
حديث م�ع صحيفة م�رور دليال 
صحيا ح�ول كيفية غس�ل األيدي 
بش�كل صحيح، كما كش�فت عن 
الخطأ الرئييس، الذي يتبعه العديد 
من األش�خاص يف املنزل واألماكن 
املهم  أنش�و: »م�ن  العامة.وقالت 
جي�د  بش�كل  اليدي�ن  تجفي�ف 
باستخدام منشفة يمكن التخلص 

منها وغر قابلة إلعادة االستخدام، 
ألنه�ا يمكن أن تنقل الفروس�ات 
والبكتريا«.وأوضحت أن استخدام 
أف�راد األرسة ملنش�فة واحدة، هو 
أحد األخط�اء الش�ائعة التي يقع 
بها معظم الناس.وش�اركت أنشو 
أيض�ا نصائح ح�ول كيفية النوم، 
عند العطس أو السعال أو الشعور 
بال�رد، حي�ث قالت: »إذا تس�بب 
الس�عال باضط�راب يف النوم، فقد 
يكون من املفيد تناول العالج ليال، 
ما سيس�اعد عى تخفيف احتقان 
األنف، وبالتايل س�تكون قادرا عى 

النوم بشكل أفضل«.

ط�ور علماء أمريكيون طريق�ة جديدة إليصال 
دواء »باكليتاكسيل« إىل داخل الخاليا الرسطانية 

وتمنعها من االنتشار.
الطريق�ة الجديدة التي توص�ل إليها علماء من 
جامع�ة كاليفورني�ا، تق�وم عى جم�ع مركب 
 »123B9« دواء »باكليتاكس�يل« م�ع ج�زيء
 »EphA2« وتصويب�ه نحو املورث�ة الرسطانية

ليوقف عملها يف االنتشار.
ويعد انتش�ار األورام الخبيثة الس�بب الرئييس 
لوف�اة مرىض الرسط�ان، وال يوجد عالج ناجع 
ضد تش�كل ب�ؤر ثانوية للرسط�ان حتى يومنا 
ه�ذا. لكن العلم�اء اس�تطاعوا تحيي�د املورثة 
الرسطاني�ة »EphA2« به�ذه الطريق�ة، ملن�ع 
والغ�دد  ال�دم  ع�ر  الخبيث�ة  األورام  انتش�ار 

اللمفاوية إىل أعضاء أخرى من الجسم.
ويعم�ل املرك�ب الجديد بحس�ب العلم�اء عى 
طريقة »حص�ان طروادة« بإيصال�ه الدواء إىل 
داخ�ل الخالي�ا الرسطاني�ة فيمنع انقس�امها 
وانتش�ارها. وقد ُجربت الرتكيب�ة الجديدة عى 
فرئان مخري�ة، وأثبت فعاليتها بمنع انتش�ار 

خاليا األورام الخبيثة.

كش�فت دراس�ة أجري�ت مؤخ�را ب�أن النوم 
رضوري ويؤث�ر يف القدرات العقلية لإلنس�ان 

بصورة إيجابية.
وأف�اد باحث�ون م�ن جامع�ة ويسكونس�ن 
األمريكية بأن االختب�ارات بينت وجود عالقة 
بني الق�درات العقلية لإلنس�ان والن�وم، وأن 
الن�وم يغ�ر عم�ل الدم�اغ بص�ورة جذرية. 
بحس�ب األطب�اء. أي يج�ب أن يك�ون النوم 
خ�الل مدة زمني�ة كافية ويف ظ�روف مالئمة 
وهادئة، لكي يحصل الجس�م عى قسط كاف 
م�ن الراحة. مثل هذا النوم له تأثر إيجابي يف 

تطوير القدرات العقلية لإلنسان.
ه�ذا األم�ر مه�م ج�دا لأطف�ال واملراهقني 
بص�ورة خاص�ة ألن عقله�م يف ط�ور النمو، 
والنوم قد يصبح عنرصا أساسيا مهما يف نمو 

قدراتهم العقلية.
يشر الباحثون إىل أن األطفال الذين ال ينامون 
وقت�ا كافيا، تكون قدراته�م العقلية ضعيفة 
مقارن�ة بأقرانهم الذين ينالون قس�طا كافيا 

من النوم.
ب�دأت ه�ذه التج�ارب يف ع�ام 2003 تح�ت 
اس�م »فرضي�ة االت�زان املتش�ابك«. ويكمن 
جوه�ر هذه الفرضية يف أن النوم يؤثر جدا يف 

القدرات العقلية للن�اس.  وقد أثبت ذلك فعال 
خالل عدة س�نوات من خالل مراقبة النشاط 

العقيل للناس.
ظه�رت أوىل نتائ�ج هذه الدراس�ة بعد ميض 
بض�ع س�نوات ع�ى انطالقه�ا ، واآلن أثبتت 

االختبارات الالحقة العالقة الفعلية بني النوم 
والقدرات العقلية لإلنس�ان. ويش�ر العلماء 
إىل أن االرتباط ب�ني الخاليا العصبية يف النهار 
يك�ون متين�ا، ويف اللي�ل يضعف، وه�ذا يؤثر 

إيجابيا يف التعليم الحقا.

يعتق�د العلماء أنه�م اقرتبوا من كش�ف أحد 
األرسار العظيم�ة التي ح�رت البرية ملئات 

السنني.
ومن خالل بناء صورة معقدة ملا يحدث داخل 
الدم�اغ الب�ري عند امل�وت، كش�ف العلماء 
أنه حتى بع�د املوت، يس�تمر الدماغ البري 
يف العمل مل�دة 5 دقائق، وه�ذا يعني أن هناك 

احتماال بإمكانية عودة امليت إىل الحياة.
ولكن بعد انقضاء هذا الوقت يس�ود نش�اط 
كهربائي يف الدماغ يسمى »انتشار االكتئاب«، 
مما يؤدي إىل إيقافه عن العمل، ويجعل عملية 

اإلنعاش مستحيلة.
وتوصل العلماء إىل هذا االكتشاف بعد فحصهم 
9 مرىض »ل�م يس�تجيبوا ألوام�ر اإلنعاش«، 
حيث قام فريق م�ن أطباء األعصاب بمراقبة 
اإلش�ارات الكهربائية يف أدمغ�ة املرىض أثناء 
وفاتهم. وتبدأ الخالي�ا يف املوت عندما يتوقف 
تدف�ق الدم إليها، ويف أعق�اب ذلك، تعتمد تلك 
الخالي�ا ع�ى إم�دادات الطاق�ة االحتياطية، 
وهذا هو السبب يف اعتقاد العلماء بأن الدماغ 
يمكنه العمل لفرتة طويلة نس�بية بعد توقف 
القلب عن النبض. ولك�ن هذه العملية تؤدي 
إىل انهي�ار الحواج�ز بني األيون�ات يف الدماغ، 

واملعروفة باس�م »انتش�ار االس�تقطاب« أو 
»انتش�ار االكتئاب«، حي�ث تبث هذه العملية 
ف�رتة من الطاقة العالي�ة يف الخاليا العصبية، 

ثم يليها صمت مفاجئ ودائم.
ه�ذا الصم�ت يمث�ل الع�د التن�ازيل النهائ�ي 
أن  العلم�اء  وج�د  م�ا  وه�و  امل�وت،  حت�ى 
بإمكانه�م عكس�ه. وق�ال املؤل�ف الرئي�يس 
للبح�ث، الدكت�ور جين�ز دري�ر، م�ن جامعة 

»بع�د  برل�ني:  يف   »Universitätsmedizin«
توقف الدورة الدموية وانتش�ار االستقطاب، 
يحدث فق�دان للطاق�ة الكهرومغناطيس�ية 
املخزن�ة يف خاليا الدماغ، وتبدأ املواد الس�امة 
الت�ي ت�ؤدي يف نهاي�ة املط�اف إىل امل�وت، يف 
االنتشار«، وتابع قائال إن األمر األهم من ذلك، 
هو القدرة عى عكس هذه العملية عند نقطة 

يمكن من خاللها استعادة الدورة الدموية.

فائدة النوم للعقل إمكانية العودة إىل احلياة!

الحقوقي ماجد الحسناويسيلفيا النقادي

م�ضاحة للراأي

الـرقـابـة عـلـى سـلـوك فأصبحت مثل البهلوان!
الرشكات العاملية

تس�تضيف قاع�ة الزمال�ك للف�ن ىف منطق�ة الزمال�ك بالقاه�رة، معرضاً 
للوح�ات عدد من الفنانني التش�كيليني البارزين، من ع�دة اتجاهات فنية، 
أبرزهم ياسمني الحاذق وآية الفالح ونهى دياب وعادل مصطفى وياسمني 
حيدر وكاريل حم�ي وفرغيل عبد الحافظ حتى 26 مارس الجاري، تحت 
عنوان اإلس�كندرية 3000.. مدينة الفرح والحكمة والخلود. كانت إش�ارة 
املرور طويلة وبطيئة الحراك كالعادة.. استس�لمت لقدري كاملعتاد وأخذت 
أنظر للبنايات واملتاج�ر والنَّاس من حويل، أثناء ذلك وقعت عيناي عى هذا 
التمثال الش�امخ الذي كان يتوس�ط امليدان.. كان متس�خاً.. يمأ جس�ده 
الرتاب بل لم أصدق عندما رأيت هذه األكوام من الزبالة التي تالصق املحيط 
ال�ذي خص�ص لوجوده - تذكرة لوط�ن وأجيال - ويا ليته�م يقدرون مرة 
أخرى نظرت إليه وكان لخيايل هذا الكالم منه »حتى اآلن.. حتى وقتنا هذا« 
والتاري�خ يخلد ذكراي! أقف ش�امخاً.. جالس�اً أو ممتطياً جواداً.. أمس�ك 
بعصا أو ألوح بيدي.. أحمل س�الحاً أو كتاباً.. مبتس�ماً.. مبتهجاً.. صارماً 
أو مقداماً.. ش�جاعاً.. قوياً وعظيماً.. كلها رموز رآها ش�عبي يف ش�خي 
وجس�دتها أنامل نحات فنان عكف يحفر وينح�ت يف صخور صلبة عنيدة 
مث�يل.. ف�كل آلة نفذت يف هذا الصلب لتش�كل أذناً.. فماً.. أو ش�ارباً.. وكل 
مرط س�اعد عى إظهار تجاعيد الزمن وخرة السنوات.. وكل مرد شذب 
ش�عري أو هندم مالبيس أو قلم حتى أظافري.. وكل آلة أفصحت عن نظرة 
عيني أو لغة جسدي.. كل ذلك ما كان إال تعبراً وتقديراً وتخليداً لذكراى من 
ش�عب أصيل أوىف بعرفانه وأوىص أن أبقى ألجي�ال يرتحم فيها عى الكبر 
ويس�أل عنى الصغ�ر! هكذا بقيت وس�طكم عقوداً وس�نوات أجلس مثل 
الصر أبتس�م لألم وأضحك للقدر، وهكذا اس�تمر الح�ال وكنت به راضيا 
إىل أن ج�اءت األي�ام وراحت فيها هيبت�ي، فأصبحت مث�ل البهلوان يعبث 
ب�ي من يش�اء.. فهذا من يتس�لقني.. وه�ذا من يجلس تح�ت قدمي وهذا 
من »يش�خبطني بمسمار وهذا ما يكتب ش�عارات أو معاني ساقطة عى 
جسدي.. وهذا من يجلس فوق رأيس بل أحياناً يحاول فصله هنا »الحبيبة« 
يقف�ون للصورة دون أن يعرف أحدهم من أكون! وهنا من تعوزه الحاجة 
فيت�وارى خلف�ى ليفرغ حاجته.. أصبحت متس�خاً وأصبح جس�دي عفناً 
ورائحتي كريهة.. فال أحد ينظفني وال أحد يعالجني من كسوري وجروحي 
سوى هؤالء البسطاء من عمال املحافظة الجهالء فتزداد إصابتي ويتدهور 
ح�ايل. إنني أرف�ع صوتاً وهناً ه�ذه املرة وأطلب يد العون من ش�عب نيس 
أنني وقفت وعال صوتي يوماً من أجله فأصبحت بعده شعاراً وبطالً للحق 
والعل�م والعدال�ة!! »اتفتحت« اإلش�ارة وانطلق�ت بس�يارتي يف وداع بطل 
عظيم.. توقفت يف إش�ارة أخرى.. ومن بعيد رأيته يقف هو اآلخر ش�امخا 
لكن حزينا! ترى ماذا سوف يقول هو اآلخر؟ هل.. نفس الكالم؟! بمشاركة 
25 عارضاً من القاهرة واإلس�كندرية، تس�تضيف القاعة الرئيسية بفندق 
»سونس�تا« بمدينة نرص، ملدة 3 أيام، بدءا م�ن 9 حتى 11 مارس الجاري، 
مع�رض »أنتيك الف�رز«، ويعد الوحي�د يف مرص يف مجال ع�رض األنتيكات 
والقط�ع القديمة النادرة. ويحتوي املعرض- ال�ذي ُتفتح أبوابه يف الحادية 
عرة صباحاً حتى التاس�عة مس�اء- عى تحف فني�ة مختلفة، من بينها 

األثاث واللوحات والسجاد والفضيات واالكسسوارات.


