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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  ما يصنع الصائم 

بصيامه اذا لم يصن لسانه وسمعه 

وبصره وجوارحه

ص3العامل الكردستاين ينسحب من سنجار عىل وقع القصف الرتكي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »صديق إرسائيل«يرتبع يف البيت األبيض

اخلارجية اإليرانية ترد عىل ادعاءات اجلبري: السعودية مصدر االرهاب يف املنطقة والعالـم  

بريطانيا حتكم بسجن »عراقي داعيش« باملؤبد: ليعرف املعاين السامية لإلسالم

القوى السياسية توقع ميثاق رشف: لـ »تنافس رشيف« يف االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وّق�ع ق�ادة الكت�ل السياس�ية يف الع�راق، 
ألول م�رة، عىل ميث�اق رشف برعاية األمم 
املتح�دة، يقيض بتش�كيل لجنة مش�ركة 
م�ن ممث�ي الق�وى السياس�ية لضم�ان 
نزاهة االنتخابات، املق�ّررة 12 أيار املقبل. 
ويتضّم�ن ميث�اق الرشف 24 بن�داً، تتعلّق 
باملب�ادئ العام�ة، واملؤسس�ات اإلعالمية 
ومواق�ع التواصل االجتماع�ي، ومفوضية 
االنتخاب�ات، ومرحلة ما بع�د االنتخابات، 
وآلّي�ات تطبيق امليثاق. ورّك�ز امليثاق الذي 
رعته األم�م املتح�دة عىل اح�رام وتعزيز 

حق�وق الجميع الديمقراطي�ة يف التنافس 
الرشيف والح�ر، وتكافؤ الف�رص لجميع 
املرش�حني وأعض�اء األح�زاب السياس�ية 
املتنافسة، والعمل بحّرية يف الفضاء الوطني 
واملح�يّ للروي�ج لربامجه�م االنتخابي�ة 
والتعددي�ة الحزبية. وادناه نص مس�ودة 
ميثاق الرشف االنتخابي يف العراق: انطالقاً 
من حرصنا عىل توفري أجواء سليمة تمهد 
النتخاب�ات حرة ونزيهة وش�فافة وتأمني 
مشاركة واس�عة لجميع أطياف العراقي، 
تعكس نتائجها إرادته وتحظى بقبوله؛ ما 
يعزز الثق�ة املتبادلة بني األطراف العراقية 
املختلفة، اتفق ممثلو االئتالفات واألحزاب 

السياسية املوقعة أدناه عىل ميثاق الرشف 
االنتخابي عىل التزام القواعد اآلتية:

مبادئ عامة
1 - اإليمان باحرام وتعزيز حقوق الجميع 
الديمقراطية يف التناف�س الرشيف والحر، 
وتكافؤ الفرص لجميع املرشحني وأعضاء 
األح�زاب السياس�ية املتنافس�ة، والعم�ل 
بحرية يف الفضاء الوطني واملحي للرويج 
إىل برامجهم االنتخابية والتعددية الحزبية، 
وأن للجمي�ع الحق يف الرش�ح واالنتخاب 

من دون أي عائق أو تأثري.

التفاصيل ص3

السيد احلوثي
 حيذر من »حترك شيطاين« 

يف اليمن  

رعته األمم املتحدة ويتضمن )24( بندًا وسيعلن بشكل رمسي يف نيسان املقبل
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املسـاءلـة ردا عىل مسـؤول يف حركـة الوفـاق: سنتخذ االجراءات القانونية بحقكالربملان حيدد موعد جلسة الستكامل التصويت عىل القوانني
التحالف الدويل يعلن تواصل البحث عن املجرم البغدادي: سنقتله يف حال العثور عليه بغداد تؤكد تضامهنا مع باريس يف جهود مكافحة »اإلرهاب«

السلطات الرتكيةتنفذ 
سلسلة إعتقاالت »جديدة« 

ضد أتباع غولن
ص4

إبراهيموفيتش: 
أنا من سأقرر مشاركتي 

يف املونديال
ص4

حمافظ بغداد يستقبل وفد 
من أهايل املعامل ويتفق معهم عىل 

لقاء األمني العام ملجلس الوزراء
ص2

الكوريتان ستجريان حمادثات »رفيعة املستوى«هناية آذار
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الس�بت، أن جارتها 
الش�مالية وافق�ت عىل إج�راء محادث�ات رفيعة 
املستوى يوم 29 آذار يف قرية بانمونجوم الواقعة 
عىل خ�ط الهدن�ة ب�ني الكوريتني لإلع�داد لقمة 

مرتقبة بني قادة البلدين يف نيسان.
وأف�ادت  وزارة الوح�دة يف كوري�ا الجنوبي�ة إن 
بيونغ يانغ أبلغت جارتها يف وقت مبكر الس�بت، 
أن فريقا يضم ثالثة مس�ؤولني بقيادة ري سون 

ج�وون رئيس لجن�ة )الوح�دة الس�لمية لوطن 
اآلب�اء( سيش�ارك يف املحادث�ات، وفق�ا لوكال�ة 

»يونهاب« الكورية الجنوبية لألنباء.
وأضافت الوزارة يف بيان »بعثت كوريا الش�مالية 
يف  اتص�ال  قن�اة  ع�رب  برس�الة  الصب�اح  ه�ذا 
بانمونج�وم وافقت خاللها ع�ىل اقراحنا إجراء 

محادثات رفيعة املستوى بني الكوريتني«.
لك�ن املخاطر تحيط بقمة محتمل�ة بني الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترامب وزعيم كوريا الش�مالية 
كي�م جون�ج أون والتي ق�د تعقد يف أواخ�ر أيار. 

مناوراتهم�ا  أن  وس�يول  واش�نطن  وأعلن�ت 
العس�كرية املش�ركة ستستأنف الش�هر املقبل، 
لكن التدريبات األساسية ستخترص ملدة شهر، يف 
خطوة تربز االنف�راج الدبلومايس حول املناورات 

التي طاملا أثارت غضب بيونغ يانغ.
واختار ترامب هذا األسبوع جون بولتون السفري 
األمريك�ي األس�بق لدى األم�م املتح�دة املعروف 
بآرائ�ه املتش�ددة إزاء بيون�غ يان�غ ليح�ل محل 
مستش�ار األمن القومي بالبيت األبيض إتش. آر. 

مكماسر.

حمافظ البرصة يبحـث اعمـار املحافظـة
 مع االمم املتحدة

األمني العام للمؤمتر الوطني يقدم التهاين إىل أبناء 
6الشعب الكردي بمناسبة أعياد نوروز 2

       بغداد / سيف محمد

بمكافح�ة  متخصص�ون  قض�اة  انتق�د 
املخدرات قانون املخدرات واملؤثرات العقلية 
الجدي�د لتخفيفه عقوبة جريم�ة التعاطي 
الت�ي تع�د الجريمة األث�ر رواجاً. وكش�ف 
القضاة عن أس�اليب ترويج املخدرات داخل 
األوس�اط الش�بابية، مؤرشي�ن أن بع�ض 

املقاه�ي تدس يف »األركي�الت« مواد مخدرة 
إلدم�ان زبائنها، الفت�ني إىل أن بعض التجار 
يستخدمون فتيات الليل يف عرض بضائعهم 
أو يس�تخدمون مدمن�ني لرويجه�ا. وقال 
الق�ايض احم�د االم�ريي رئي�س املحكم�ة 
ان »املخ�درات اخ�ذت  املركزي�ة  الجنائي�ة 
باالنتشار عىل املستويني التعاطي والتجارة 
واصبحت تستهدف فئة الشباب من الذكور 

واالناث ما يعد سبباً رئيسيا يف ارتكاب جرائم 
القتل والرسقة واالغتصاب«. ولفت االمريي 
اىل ان »تج�ارة املخ�درات اصبح�ت مصدراً 
رئيس�ياً لتموي�ل العصاب�ات والجماع�ات 
االرهابية«، مؤكداً ان »احكاماً صدرت بحق 
تج�ار تراوحت بني الس�جن املؤق�ت واملؤبد 

حتى وصلت لالعدام«.
التفاصيل ص3

قضاة ينتقدون قانون املخدرات اجلديد لـ »ختفيفه« 
عقوبة التعاطي
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         بغداد / المستقبل العراقي

قال قاض بريطاني، إن منفذ اعتداء »بارس�ون 
غري�ن » يف لن�دن يج�ب أن يق�ي )34( عام�اً يف 
الس�جن حت�ى يع�رف املعان�ي الس�امية لإلس�ام 
والق�رآن الكري�م باعتباره كتاب س�ماوي يدعو إىل 

السام ونبذ القتل.
وتس�بب االعتداء الذي وقع يف سبتمرب من العام 
املنرصم يف محطة القطارات جنوبي لندن بجرح 30 
شخصا، واس�تغرق األمر لجنة املحلفني يوما واحدا 
للتوص�ل إىل أن املتهم مدان بالقتل، كما قال االدعاء 
إن القنبلة كانت مصممة إليقاع أكرب خسائر ممكنة 

يف األرواح.
وق�ال الق�ايض ه�ادون كاي�ف، الجمع�ة، عند 
النطق بالحكم إن الش�اب أحمد حس�ن، الذي ولد يف 
العراق وطلب اللجوء يف بريطانيا، قد اس�تغل سخاء 
وكرم األنظم�ة يف الباد، كما تعام�ل بانتهازية مع 
والديه بالتبني اللذين ل�م يدر بخلدهما أنهما يؤويا 
صاحب »فكر ظامي«، بحسب صحيفة »تيلغراف« 

الربيطانية.
وقد قض�ت املحكمة بس�جن أحمد حس�ن )18 
عام�ا( مدى الحياة عىل أن ال تق�ل مدة الحبس عن 
34 سنة.وقال القايض يف كلمته لحسن: اإلسام دين 
ضد التطرف واإلرهاب، ويطالب املس�لمني باحرتام 
قوان�ني البل�دان املضيف�ة، ولقد تلقيت »ي�ا أحمد« 
أق�ى عقوب�ة ممكن�ة يف الب�اد، ألنك ق�د انتهكت 

تعاليم اإلسام والقوانني الحضارية«
وأنه�ى القايض كامه: »أنت ش�اب ذكي للغاية، 
لكن اخرتت طريق الكراهية والرش، رغم كل الرعاية 

التي منحها لك منذ لحظة وصولك إىل هذا البلد«.
وحسب التحقيقات فقد أعد أحمد حسن القنبلة 

يف بي�ت األرسة التي ترعاه يف بلدة س�انبريي غربي 
لندن، عندما كانوا خارج املنزل. ومن هناك اس�تقل 
القطار إىل محطة ويمبلدون يف لندن، ثم ترك القنبلة 
املجهزة بعداد زمني يف قطار املرتو، فانفجرت جزئيا 
الساعة 8:20 صباحا بعد وصول القطار إىل محطة 

بارسون غرين.
وكان حسن قد غادر القطار يف املحطة السابقة، 
وألق�ي القبض عليه يف اليوم الت�ايل يف مدينة دوفر. 
وكان�ت القنبلة، التي مزج حس�ن موادها املتفجرة 

بنفسه، مليئة باملسامري.
واس�تمعت املحكم�ة إىل حس�ن ال�ذي وصل إىل 
بريطاني�ا يف ش�احنة بع�د أن أمىض بع�ض الوقت 
يف مخي�م الاجئ�ني يف كالي�ه ب فرنس�ا، وأحي�ل إىل 
الخدمات االجتماعية يف ساري، وهو إجراء اعتيادي 
ل�كل طالبي اللج�وء من األطفال الذي�ن يصلون إىل 

بريطانيا دون رفقة بالغني.
كما اس�تمعت املحكمة إىل الش�هود الذين قالوا 
إنهم س�معوا انفجارا مدويا ورأوا كرة من اللهب يف 
سقف عرب القطار. وأحرقت القنبلة وجه وأطراف 
أح�د ركاب القط�ار وأٌصي�ب ركاب آخ�رون وه�م 

يحاولون الفرار.
ويف مراجع�ة طلبه للهج�رة يف يناير 2016، قال 
حس�ن للمس�ؤولني إنه كان عىل اتصال مع تنظيم 

داعش وإنه »مدرب عىل القتل«.
وأع�رب موظف�و الرعاي�ة يف البي�ت ال�ذي أودع 
فيه يف البداية عن قلقه�م من األمر.وخلص ضابط 
يف برنام�ج مكافحة التطرف إىل أن حس�ن يجب أن 
يحصل عىل دعم متخص�ص ملكافحة التطرف، بيد 
أن إن انضمام�ه لربنامج مكافح�ة اإلرهاب لم يبدأ 
حتى نهاية تموز، ولم تكن األرسة التي ترعى حسن 

تعلم أن لديه ميوال متشددة.

نفذ اعتداء على حمطة قطارات يف لندن

بريطانيا حتكم بسجن »عراقي داعيش« باملؤبد: ليعرف املعاين السامية لإلسالم

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية عن 
ضب�ط مدفع م�ن العي�ار الثقي�ل تاب�ع لتنظيم 

»داعش« جنوب مدينة املوصل.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
مديري�ة  »رج�ال  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االستخبارات العسكرية يف فرقة املشاة/ 20 ووفق 
معلومات استخبارية دقيقة ضبطوا مدفعا ثقياً 
من عيار130 مل�م رويس الصنع كانت عصابات 
داعش االرهابية تس�تخدمه العاق�ة تقدم قواتنا 

املحررة للمناطق املغتصبة«.
وأوضح البيان، أن املدف�ع »وجد مخبأ يف أحد 
األماكن عىل ضفاف نهر دجل�ة بمنطقة القيارة 
جنوب�ي املوص�ل«.وكان القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة حيدر العبادي أعل�ن، الخميس )31 آب 
2017(، »الن�رص« بتحرير محافظ�ة نينوى من 

قبضة تنظيم »داعش« بالكامل.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س املقدادي�ة يف محافظ�ة 
دي�اىل عدنان التميمي، أمس الس�بت، العثور عىل 
مق�ربة جماعي�ة تضم رفات خمس�ة اش�خاص 
قرب ضف�اف نهر دي�اىل ش�مايل القضاء.ونقلت 
وكالة »الس�ومرية نيوز« عن التميمي القول ان« 
قوة امنية مش�رتكة عثرت اثناء عمليات تمشيط 
ضف�اف نهر دياىل من جه�ة حوض الزور)15كم 
شمال املقدادية( عىل مقربة جماعية تضم رفات 
خمسة اشخاص وفق املؤرشات االولية«.واضاف 
التميمي انه »لم تعرف هوية الرفات بشكل دقيق 
بالوقت الراهن وسيتم نقلها اىل الطبابة العدلية«.

وكان�ت االجهزة االمنية يف دياىل عثرت عىل العديد 
من املقاب�ر الجماعية يف املناط�ق املحررة اغلبها 
تع�ود ملدني�ني اعدمه�م »داع�ش« خ�ال ف�رتة 

سيطرته عليها بعد حزيران 2014.

جملس املقدادية يعلن
 العثور عىل »مقربة مجاعية« قرب 

ضفاف هنر دياىل

ضبط مدفع 
من »العيار الثقيل«لتنظيم 

»داعش« جنوب املوصل
        بغداد / المستقبل العراقي

أدان�ت وزارة الخارجي�ة حادث�ة إط�اق الن�ار 
واحتجاز الرهائن يف مدينة تريب جنوبي فرنس�ا، 
مؤكدة تضامن بغداد مع باريس يف جهود مكافحة 

»اإلرهاب«.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة أحمد 
محجوب يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

من�ه، إن »وزارة الخارجي�ة العراقي�ة تدين حادث 
إط�اق النار ال�ذي اس�تهدف الرشطة الفرنس�ية 
وعملية احتجاز الرهائن التي وقعت بمدينة تريب 
جنوب فرنس�ا، وتعرب عن خالص تعازيها ألهايل 
وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 

املصابني«.
وأضاف محجوب، »تؤكد الوزارة تضامن العراق 
مع فرنس�ا يف جهودها ملكافح�ة اإلرهاب، وتجدد 

موق�ف الع�راق الداعي ل�رورة تعزيز التنس�يق 
والتع�اون ال�دويل لضمان اس�تئصال ه�ذه اآلفة 

الخطرية التي تهدد امن واستقرار الشعوب«.
يذكر أن ش�خصني ُقتا وأصي�ب ثاثة أحدهم 
حالت�ه خطرة، اليوم الجمع�ة، جراء عملية إطاق 
نار واحتجاز رهائن يف بلدة تريب جنوبي فرنس�ا، 
قبل أن تعلن وزارة الداخلية الفرنسية مقتل منفذ 

العملية.

        بغداد / المستقبل العراقي

احبطت قوات الحش�د الش�عبي، مخططا لتنظي�م »داعش« 
اإلرهاب�ي للهجوم ع�ىل األرايض العراقية وقطعاتن�ا األمنية عىل 
الحدود إنطاقا من األرايض الس�ورية.وقال بيان إلعام الحش�د 
الشعبي تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن مدفعية اللواء 
ال�28 يف الحش�د الشعبي استهدفت، مساء اليوم، تجمعا لتنظيم 
»داعش« اإلرهابي داخل األرايض السورية، مبينا أن التجمع كان 

يضم نحو 15 عنرصا بالتنظيم اإلرهابي بينهم »انغماسيون«.
وأضاف ، أن العنارص اإلرهابية كانت تخطط للهجوم قطعات 
الحش�د الشعبي والقوات األمنية يف قاطع تل صفوك عىل الحدود 

العراقية السورية.

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد مجلس الن�واب، أمس الس�بت، موعد انعقاد جلس�ته 
املقبلة، فيما اش�ار اىل انها ستتضمن اس�تكمال التصويت عىل 

القوانني.
وقالت الدائ�رة الربملانية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »مجلس النواب س�يعقد الثاثاء املقبل جلسته 

االعتيادية«.
واضافت الدائرة ان »الجلسة ستتضمن استكمال التصويت 

عىل القوانني التي تضمنتها جداول العمل ».
يذكر ان نائب رئيس الربملان اجل جلس�ة املجلس االعتيادية 
التي كان من املقرر عقدها يوم ال�15 من اذار الحايل، اىل اشعار 

اخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

        بغداد / المستقبل العراقي

توقعت هيئة االنواء الجوية، أمس السبت، ان تشهد مناطق 
العراق تصاعد غبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية وامطار 

متفرقة خال االسبوع الحايل.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان »الطق�س اليوم  االحد س�يكون يف مناطق الع�راق غائم مع 
تس�اقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد 
الغبار يف اغلب اقس�امها مع فرصة لح�دوث عواصف ترابية يف 
بعض االماكن يتحسن تدريجيا«.وأش�ارت الهيئة ان »الطقس 
س�يكون ي�وم االثنني يف املنطقة الوس�طى صحو ويف االقس�ام 
الرشقي�ة يك�ون بني غائ�م جزئ�ى وغائم مصحوب بتس�اقط 
زخات مطر تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا اىل صحو خال 
اللي�ل، فيما س�يكون الطق�س يف املنطقة الش�مالية صحو مع 
بعض الغيوم«، مبينة ان »الطقس يف املنطقة الجنوبية سيكون 
ب�ني غائم جزئ�ي وغائم وغب�ار خفيف«.واوضح�ت الهيئة ان 
»الطقس سيكون يوم الثاثاء يف املنطقتني الوسطى والجنوبية 
طق�س بني غائم جزئى وغائم مصحوب بتس�اقط زخات مطر 
خفيفة متفرقة تكون رعدي�ة احيانا يتحول تدريجيا اىل صحو 
خال الليل«، الفتة اىل ان »الطقس سيكون يف املنطقة الشمالية 
بني غائم جزئى وغائم مصحوب بتس�اقط زخات مطر خفيفة 
متفرق�ة تكون رعدية احيانا فيما س�يكون الطقس يف املنطقة 
الش�مالية«. يذكر ان االش�هر االوىل من موس�م الش�تاء الحايل 
ش�هدت ش�حة كبرية يف االمطار، لتعاود س�قوط االمطار مرة 

اخرى وبغزارة يف شهر شباط من العام الحايل.

الربملان حيدد موعد جلسة الستكامل 
التصويت عىل القوانني

طقس االيام املقبلة: غبار وعواصف 
ترابية وامطار متفرقة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املتح�دث باس�م التحال�ف 
الدويل، الذي تق�وده الواليات املتحدة 
ديل�ون،  راي�ان  »داع�ش«  ل�رب 
إنه�م يواصل�ون البح�ث ع�ن زعيم 
التنظي�م أبو بكر البغ�دادي. وأضاف 
ديل�ون، بحس�ب ترصيح�ات لوكالة 
»نوفوس�تي« الروس�ية، »حال توفر 
البغ�دادي  م�كان  ح�ول  معلوم�ات 

سنرسل خرباءنا وسنربه فوًرا«.
يش�ار إىل أن موس�كو أعلنت عدة 

مرات، مقتل »البغدادي«، ويف حزيران 
2017، نقلت وكالة اإلعام الروس�ية 
عن وزارة الخارجي�ة قولها إن هناك 
درجة عالية من الثقة يف أن »البغدادي« 
لق�ي مرصع�ه يف غ�ارة اس�تهدفت 
قي�ادات التنظي�م قب�ل نحو ش�هر. 
وقبلها بأس�بوع، كانت وزارة الدفاع 
الروسية قالت إنها ترجح مقتل زعيم 
داعش يف غارة جوية لها، اس�تهدفت 
يف أواخر مايو املايض تجمعا لقيادات 
التنظيم املتش�دد جنوب�ي الرقة. ورد 
التحال�ف ال�دويل ضد داع�ش بقيادة 

واش�نطن باإلعان عن عدم إمكانية 
تأكيد التقارير الروس�ية بشأن مقتل 
البغ�دادي.وكان البغ�دادي، »إبراهيم 
ع�واد إبراهي�م الب�دري«، ظهر ألول 
مرة يف يوليو عام 2014، عندما أعلن 
من مسجد »النوري«، بمدينة املوصل 
التي استوىل عليها »داعش«، تأسيس 
دولتهم الت�ي أطلقوا عليه�ا »الدولة 
اإلس�امية يف العراق والش�ام«. فيما 
قال القائ�د األمريكي لقوات التحالف 
الع�راق س�يث فولس�وم،  ال�دويل يف 
األربع�اء امل�ايض، أن�ه لم تع�د هناك 

حاج�ة ملط�اردة زعي�م التنظيم أبي 
بك�ر البغدادي، الفتا يف الوقت ذاته إىل 
أنه »غري مقتنع بأن التنظيم اس�تغل 
قادة النظام العراقي السابق«. ونقل 
موق�ع »ب�ي ج�ي ميدي�ا« األمريكي 
ترصيحات ع�ن الكولونيل األمريكي، 
قال فيه�ا ان »زعيم تنظيم الدولة أبا 
بكر البغدادي ليس له تأثري وال تهمنا 
ماحقت�ه، وال يص�دق التقارير التي 
تفي�د بأن تنظي�م الدولة قد اس�تغل 
قادة النظام العراقي الس�ابق لقيادة 

قواته يف الباد«.

التحالف الدويل يعلن تواصل البحث عن املجرم البغدادي: 
سنقتله يف حال العثور عليه

احلشد الشعبي حيبط خمططًا لـ«داعش« للهجوم عىل العراق إنطالقًا من سوريا

بغداد تؤكد تضامهنا مع باريس يف جهود مكافحة »اإلرهاب«

      بغداد / المستقبل العراقي

ردت الهيئة الوطنية العليا للمس�اءلة 
والعدالة، أمس الس�بت، ع�ىل ترصيحات 
ام�ني رس حرك�ة الوفاق ضي�اء املعيني، 
مشددة عىل ان »التش�كيك« بعمل الهيئة 
ه�و »محاول�ة يائس�ة غايته�ا تمك�ني 
ازالم البع�ث للنفوذ م�ن جديد اىل العملية 
السياس�ية«. وقالت الهيئة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »لقد 
ع�ن  يتغافل�ون،  او  املتخرص�ون  غف�ل 
الحقيق�ة الواضح�ة وضوح الش�مس يف 
رابعة النهار بأن اإلجراءات التي تقوم بها 
الهيئة الوطنية العليا للمس�اءلة والعدالة 
إنما ه�ي جزء م�ن مهامه�ا املناطة بها 
واملنص�وص عليه�ا يف الدس�تور العراقي 
امل�ادة 135( والت�ي أقره�ا  )ال�واردة يف 

الربمل�ان العراق�ي بع�د ترشيع�ه لقانون 
هيئ�ة املس�اءلة والعدالة رقم 10 لس�نة 
2008 وال�ذي ت�م التصوي�ت علي�ه م�ن 
جمي�ع الكيان�ات واألحزاب املش�اركة يف 
صناعة القرار السيايس يف العراق )والذي 
ع�د الهيئة جهة كاش�فة عن املش�مولني 
باحكام�ه امل�ادة 2/ ثاني�اً(«. واضاف�ت 
الهيئ�ة، أن »ما يس�مونه ادعياء الوطنية 
واملتباك�ون ع�ىل البع�ث الذاه�ب اىل غري 
رجعة )اقصاًء وتهميشاً( إنما هو التزامنا 
بالواجبات التي ألزمنا الدستور والقانون 
بتطبيقه�ا، ولي�س لهيأتنا ث�أرا مع احد، 
وهنا نجدد تأكيدنا عىل ان هيئتنا ُتمارس، 
اختصاصه�ا النوع�ي والوظيف�ي وفق�اً 
لقانونه�ا الذي كفل للمش�مول باحكامه 
ممارس�ة حقه القانوني يف الطعن بقرار 
الهيئ�ة ام�ام الهيئة التمييزي�ة املختصة 

اس�تناداً الح�كام امل�ادة 15 من�ه والت�ي 
تصدر قرارها النهائي بش�أن قبول أو رد 
اعرتاض�ه«. وتابعت الهيئ�ة، »اما ارصار 
البع�ض ع�ىل التمجي�د أو التربي�ر الزالم 
نظ�ام البعث املقب�ور وزبانية الس�جون 
الرسية فس�يكون للقضاء كلمته الفصل 
في�ه«، مبينة ان »التش�كيك بعمل هيئتنا 
وحياديتها ماهو اال محاولة يائسة غايتها 
تمك�ني ازالم البعث للنفوذ م�ن جديد اىل 
العملي�ة السياس�ية«.  واوضحت الهيئة، 
ان »الهيئة كانت وس�تكون باملرصاد ملنع 
ع�ودة البعث م�ن جديد وس�نقوم بنرش 
اسماء الذين استبعدوا وأسباب شمولهم 
والعدال�ة  املس�اءلة  قان�ون  باج�راءات 
بالوثائق لكي يطلع أبناء الشعب العراقي 
عىل محاوالت ازالم النظام البائد يف التوغل 

اىل قبة الربملان وهذا لن يكون«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال األم�ني العام للمؤتمر الوطن�ي العراقي آراس 
حبي�ب كري�م  »تتيح يل ذكرى أعياد ن�وروز الخالد أن 
أتقدم بأح�ر التهاني وأطيب التربيكات لكل العراقيني 
م�ن من كل القوميات واألديان واملذاهب ومن خالهم 
إىل أبناء الش�عب الكردي بهذه املناسبة السعيدة التي 
كانت ومازالت تمثل أحد أهم املشرتكات بني العراقيني. 
ويف الوقت الذي يرتبط فيه هذا اليوم يف ذاكرة الش�عب 
الك�ردي يف كل ماله صلة بالث�ورة والكفاح ضد الظلم 
والطغي�ان ف�إن مش�اركة كل العراقي�ني يف إحي�اء 
الفعالي�ات الخاص�ة بن�وروز س�واء يف م�دن إقليم_

كردس�تان حيث تختلط كل ألوان الفلوكلور الش�عبي 
يف لوح�ة جميل�ة فإن مدن الع�راق األخرى تحيي هي 
األخرى أعياد نوروز بوصفه بداية للربيع مما يعطينا 
املزيد من األمل يف عراق واحد ينعم فيه الجميع بالخري 

والرفاهية«.

املسـاءلـة ردًا عـلـى مسـؤول يف حركـة الوفـاق: 
سنتخذ االجراءات القانونية بحقك

األمني العام للمؤمتر الوطني يقدم التهاين إىل أبناء 
الشعب الكردي بمناسبة أعياد نوروز
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�د األمني الع�ام ملجلس الوزراء مه�دي العالق، أمس الس�بت، وضع 
خطط حكومية لتمكني املرأة يف املجتمع.

ونقل�ت وكال�ة »موازي�ن نيوز« عن الع�الق القول إنه »م�ن الرضورة 
تمك�ني املرأة يف املجتمع حتى يتم بناءه بش�كل س�ليم ورصني، وهذا 
ال يمك�ن انج�ازه إال من خالل االخذ بالدور الفع�ال الذي تقوم به عىل 

جميع املستويات«.
وأض�اف أن »األمانة العام�ة ملجلس الوزراء تدعم ال�ورش واملؤتمرات 

والندوات الرصينة الخاصة بهذه املشاريع التطويرية للمرأة«.
وأش�ار الع�الق إىل أن »االمان�ة العامة تضع الخطط الت�ي تمكن املرأة 
ألخذ دورها م�ن جديد يف إعادة بناء البالد خاصة بعد االنتصارات التي 

حققها العراق والتي كانت للمرأة الدور الواضح فيها«.

األمانة العامة ملجلس الوزراء تكشف عن خطط لتمكني املرأة يف املجتمع

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وّق�ع ق�ادة الكتل السياس�ية يف العراق، ألول 
م�رة، عىل ميثاق رشف برعاية األمم املتحدة، 
يقيض بتش�كيل لجنة مش�ركة م�ن ممثيل 
القوى السياسية لضمان نزاهة االنتخابات، 

املقّررة 12 أيار املقبل.
ويتضّم�ن ميث�اق ال�رف 24 بن�داً، تتعلّ�ق 
اإلعالمي�ة  واملؤسس�ات  العام�ة،  باملب�ادئ 
التواص�ل االجتماع�ي، ومفوضية  ومواق�ع 
االنتخاب�ات، ومرحل�ة م�ا بع�د االنتخابات، 

وآلّيات تطبيق امليثاق.
ورّك�ز امليثاق ال�ذي رعته األم�م املتحدة عىل 
احرام وتعزي�ز حقوق الجميع الديمقراطية 
يف التنافس الري�ف والحر، وتكافؤ الفرص 
لجميع املرشحني وأعضاء األحزاب السياسية 
املتنافسة، والعمل بحّرية يف الفضاء الوطني 
االنتخابي�ة  لربامجه�م  للروي�ج  واملح�يلّ 

والتعددية الحزبية.
وادناه نص مسودة ميثاق الرف االنتخابي 

يف العراق:
انطالقاً من حرصنا عىل توفري أجواء سليمة 
تمهد النتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتأمني 
مش�اركة واس�عة لجميع أطي�اف العراقي، 
تعك�س نتائجها إرادته وتحظ�ى بقبوله؛ ما 
يع�زز الثق�ة املتبادلة بني األط�راف العراقية 
املختلف�ة، اتفق ممثلو االئتالف�ات واألحزاب 
السياس�ية املوقعة أدناه عىل ميثاق الرف 

االنتخابي عىل التزام القواعد اآلتية:

مبادئ عامة
1 - اإليمان باح�رام وتعزيز حقوق الجميع 
الديمقراطي�ة يف التناف�س الري�ف والحر، 
وتكاف�ؤ الفرص لجميع املرش�حني وأعضاء 
األحزاب السياسية املتنافسة، والعمل بحرية 
إىل  للروي�ج  واملح�يل  الوطن�ي  الفض�اء  يف 
برامجهم االنتخابية والتعددية الحزبية، وأن 
للجميع الحق يف الرشح واالنتخاب من دون 

أي عائق أو تأثري.
2 - اإليم�ان الكام�ل ب�أن للجمي�ع الح�ق 
االنتخابي�ة  النش�اطات  بجمي�ع  القي�ام  يف 
إلنج�اح  الالزم�ة  والتدريبي�ة  والتثقيفي�ة 

حمالتهم االنتخابية من دون أي عائق.
عرق�ي  أو  طائف�ي  خط�اب  أي  إدان�ة   -  3
يس�تهدف أياً من مكونات الش�عب العراقي، 
ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، 
والعمل عىل تبني الخط�اب املعتدل بعيداً من 

التشنج والحقن الطائفي وتعزيز التسامح.
4 - رف�ض العن�ف ب�كل أش�كاله والتصدي 
ألي ظاه�رة أو ممارس�ة ته�دف إىل تم�زق 
وح�دة الص�ف والوح�دة الوطني�ة، والعمل 
بروح الفريق الواحد والتزام القوانني النافدة 
للتصدي ألي ظاهرة تؤثر عىل سالمة العملية 

االنتخابية.
5 - التأكيد عىل املرش�حني بالترصف كرجال 
دول�ة، واح�رام املتنافس�ني يف االنتخاب�ات 

بعضه�م بعضاً، ذل�ك باالبتعاد عن أس�اليب 
التس�قيط والتش�هري والتجري�ح، وأن تركز 
الحمالت االسراتيجية والربامج عىل مصالح 

العراق العليا.
6 - تقدي�م نم�وذج يف الح�س الديمقراط�ي 
والوطن�ي، وع�دم توظيف النزع�ة الطائفية 
أو العرقي�ة أو اإلثني�ة، والتأكي�د ع�ىل حرية 
الربام�ج  أس�اس  ع�ىل  والح�وار  التناف�س 

االنتخابية.
7 - اإليمان بحق الفوز وكسب األصوات لكل 
مرش�ح أو ائت�الف، وعدم الت�ورط بعمليات 
تزوي�ر أو تش�جيع عليه�ا أو ترويجه�ا عرب 

الوسائل املختلفة.
8 - احرام صوت الناخب كحق مقدس وعدم 
إهماله أو الس�طو عليه من خالل التأثري عىل 

املراقبني والعاملني يف مراكز االنتخابات.
للعن�ف  واللج�وء  االح�راب  تحري�م   -  9
السيايس، ومنع التهديد املبارش أو املبطن بني 

املتنافس�ني يف االنتخابات، واعتب�ار ذلك من 
وسائل االبتزاز السيايس املرفوض وتجريمه، 
والسماح للمرشحني كافة بالقيام بحمالتهم 

االنتخابية من دون عوائق أو تهديد.

اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي
وحق�وق  الصحاف�ة  بحري�ة  االلت�زام   .10
اإلنس�ان والديمقراطي�ة وس�يادة القان�ون 

واملساواة بني الجميع أمام القانون.
11. اإليمان بحقوق الجميع يف الحصول عىل 
فرص متكافئة يف الب�ث اإلعالني واإلعالمي، 
وأن تكون ش�بكة اإلعالم العراقي الرس�مية 
مفتوحة وبعدالة لجميع املرشحني، وتوظيف 
الدعاية االنتخابية بما ال ييسء للمشاركني يف 

االنتخابات واالعراف بالتعددية السياسية.
12. عدم اس�تخدام وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي الستهداف أو لتسقيط املنافسني، 
واعتماد الحوار البناء س�بيالً وحيداً ملعالجة 

أي خلل تواجهه العملي�ة االنتخابية. ودعوة 
وس�ائل اإلعالم الرس�مية وغري الرس�مية إىل 
تحري الدقة وااللتزام باملهنية الصحافية من 

دون تحيز.

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
13. عدم التدخل يف أنش�طة ومهام املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات م�ع دعم الجهود 

الدولية ملراقبة العملية االنتخابية.
14. ويلت�زم الجمي�ع بدع�م املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخابات يف القيام بمس�ؤولياتها 
ب�كل  كاف�ة  املرش�حني  تج�اه  وإجراءاته�ا 
ش�فافية للتحقيق يف الش�كاوى املقدمة إليها 

وفقاً للقوانني النافذة.

احترام مؤسسات الدولة والمشاعر 
والمقدسات

واح�رام  والنظ�ام  بالقان�ون  االلت�زام   .15
استقاللية القضاء.

باتخ�اذ  االتحادي�ة  الحكوم�ة  تق�وم   .16
اإلجراءات كافة لتس�هيل وص�ول الناخبني إىل 
مراكز االق�راع من دون قيود وتوفري الحماية 

األمنية لهم.
17. عدم اس�تخدام موارد الدول�ة البرية أو 
املالية للروي�ج الئتالف أو قائمة أو مرش�ح، 
خصوصاً أن الكثري من املتنافس�ني يش�غلون 

مراكز ووظائف عليا يف الدولة.
18. تحييد امللف األمن�ي باعتباره ملف دولة، 
وعدم اس�تخدامه ألغراض انتخابية، واالبتعاد 
عن املداهمات واالعتقاالت ألغراض سياس�ية 
أو انتخابية، واقتصارها عىل من تتوافر فيهم 

أدلة جرمية وبأوامر قضائية.
19. االمتن�اع عن اس�تخدام وس�ائل الضغط، 
كالتهديد أو التحريض أو رشاء الذمم أو إجبار 
الناخب�ني أو موظف�ي الدول�ة ع�ىل التصويت 

ملصلحة معينة.
20. احرام املش�اعر واملقدس�ات لكل األديان 
والطوائف، وعدم اس�تخدام الدي�ن أو الرموز 

التوظي�ف  أو  االنتخابي�ة  للداعي�ة  الديني�ة 
الس�يايس. وباإلمكان االس�تفادة م�ن املنابر 
الدينية لتشجيع املواطنني عىل ممارسة حقهم 
الدس�توري والقانوني يف اختي�ار ممثليهم يف 

مجلس النواب.

مرحلة ما بعد االنتخابات
21. االلت�زام بمبدأ التداول الس�لمي للس�لطة 
بنتائ�ج  والقب�ول  الديمقراطي�ة  واملمارس�ة 
االنتخاب�ات بع�د إقرارها رس�مياً م�ن جانب 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واملحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا، وااللت�زام باألط�ر الزمنية 

الدستورية يف تداول السلطة.
22. دع�وة كاف�ة األط�راف لالنخراط بش�كل 
فوري يف اإلعداد لتش�كيل الحكوم�ة العراقية 
الجديدة وفق�اً لألطر الدس�تورية، واس�تناداً 
إىل نتائ�ج االنتخابات. عليه، يهي�ب املوقعون 
ع�ىل هذا امليث�اق بكافة الكيانات واملرش�حني 
للمش�اركة في�ه، وااللتزام بقواع�ده احراماً 
لتضحي�ات الش�عب العراقي ودماء ش�هدائه 

وجرحاه.

تنفيذ الميثاق
23. تش�كيل لجن�ة متابعة - غرف�ة عمليات 
مش�ركة مؤلفة من ممث�يل الكيانات املوقعة 
ع�ىل ه�ذا امليث�اق، وبمش�اركة ممث�ل ع�ن 
املفوضية العليا املس�تقلة وبعثة األمم املتحدة 

ملساعدة العراق )يونامي(.
24. تجتمع – أس�بوعياً أو كل أسبوعني – من 

أجل:
أ. متابعة تنفيذ بن�وده، ومنع حدوث أي خلل 
أو محاول�ة لتزوي�ر إرادة الناخ�ب أو ابت�زاز 

الناخبني واملرشحني.
ب. معالجة أي عقبات تعرض تنفيذه.

ت. يح�ق للجنة الدعوة إىل اجتماع القادة متى 
ما تعذر عليها معالجة أي مشاكل طارئة.

ث. ترف�ع اللجنة توصي�ة إىل الجهة - الجهات 
التي ال تلتزم بتنفيذ امليثاق وفقا للقانون.

       بغداد / سيف محمد

انتق�د قضاة متخصص�ون بمكافحة 
املخ�درات قانون املخ�درات واملؤثرات 
لتخفيف�ه عقوب�ة  الجدي�د  العقلي�ة 
جريم�ة التعاطي التي تع�د الجريمة 

األثر رواجاً.
وكش�ف القضاة عن أس�اليب ترويج 
املخ�درات داخل األوس�اط الش�بابية، 
مؤرشي�ن أن بع�ض املقاه�ي ت�دس 
يف »األركي�الت« م�واد مخ�درة إلدمان 
زبائنه�ا، الفت�ني إىل أن بع�ض التجار 
يس�تخدمون فتي�ات اللي�ل يف عرض 
أو يس�تخدمون مدمن�ني  بضائعه�م 

لرويجها.
وق�ال الق�ايض احمد االم�ريي رئيس 
ان  املركزي�ة  الجنائي�ة  املحكم�ة 
ع�ىل  باالنتش�ار  اخ�ذت  »املخ�درات 
املستويني التعاطي والتجارة واصبحت 
تس�تهدف فئ�ة الش�باب م�ن الذكور 
واالناث ما يعد سبباً رئيسيا يف ارتكاب 

جرائم القتل والرسقة واالغتصاب«.
ولفت االمريي اىل ان »تجارة املخدرات 
لتموي�ل  رئيس�ياً  مص�دراً  اصبح�ت 
العصاب�ات والجماع�ات االرهابي�ة«، 
مؤكداً ان »احكاماً صدرت بحق تجار 
تراوحت بني الس�جن املؤق�ت واملؤبد 

حتى وصلت لالعدام«.
فيم�ا انتقد رئيس املحكم�ة الجنائية 
املخ�درات واملؤثرات  املركزية قان�ون 
العقلي�ة رق�م 50 لس�نة 2017 الذي 
رشع حديثاً واصف�ًا اياه » بالهزيل«، 
حي�ث يؤكد القايض أن »مواد القانون 
بس�يطة  بعقوب�ات  ج�اءت  الجدي�د 
املخ�درات  لجرائ�م  ج�داً  ومخفف�ة 
وحولت بعضها اىل جنحة بعد ان كانت 
بموج�ب القان�ون القدي�م كل جرائم 
املخدرات هي جرائم جنايات وباحكام 
ش�ديدة ورادعة لخط�ورة الجريمة«. 
ويق�ول االمريي ان »القان�ون الجديد 
اعت�رب تعاط�ي املخ�درات جنحة عىل 

الرغ�م م�ن أنها م�ن اخط�ر الجرائم 
لكثرتها بني الشباب فكان االوىل وضع 
عقوبة رادعة ال سيما ان العراق ليس 
منتج�اً وال مص�دراً وانم�ا مس�تهلك 
للمخ�درات«، مش�رياً اىل ان »القانون 
الجدي�د وف�ر االرض الخصب�ة لتجار 
املخ�درات لترصي�ف مخدراتهم نوعا 

ما«.
 م�ن جانبه افاد القايض حميد بديوي 
رئي�س محكم�ة جنايات الك�رخ بان 
»مايق�ارب الس�بعني حكم�اً صدرت 
م�ن جنايات الكرخ خالل العام 2017 

طال�ت تج�اراً للمخ�درات ومروج�ني 
ومتعاطني«.

وب�ني ان »هذه االح�كام تراوحت بني 
الس�جن املؤبد واملؤقت وهناك احكام 
اخ�رى ص�درت باالعدام ش�نقاً حتى 

املوت فضالً عن االحكام االخرى«.
ويذك�ر بدي�وي ان »جرائ�م التعاطي 
وبموج�ب القان�ون الجدي�د اصبحت 
تح�ال من قب�ل ق�ايض التحقي�ق اىل 
محكم�ة الجن�ح لتنظ�ر م�ن قبله�ا 
بع�د ان كانت تنظر م�ن قبل محكمة 
الجناي�ات بموجب القان�ون القديم«، 

مؤك�داً ان »املرع بموج�ب القانون 
الجديد خفف العقوبة املقررة لتعاطي 

املخدرات«.
م�ن جانب�ه، يتح�دث ق�ايض تحقيق 
املحكم�ة املركزي�ة املخت�ص بقضايا 
ان�وع  ناظ�م ع�ن  املخ�درات عقي�ل 
املخ�درات املتداول�ة يف الع�راق حي�ث 
يق�ول إن »اب�رز ه�ذه االن�واع ه�ي 
واالفي�ون  والحشيش�ة  الكريس�تال 
ويحتل الكرستال املرتبة االوىل ويكون 

عىل شكل حبوب او ذرات بلورية«.
ويكمل القايض ناظم ان »الحشيش�ة 

يت�م الرويج لها عن طريق الس�كائر 
او االركيلة فضالً ع�ن االفيون وانواع 

اخرى من املخدرات والحبوب«.
وع�ن تجار املخ�درات وآلي�ة عملهم، 
يضي�ف ق�ايض املحكم�ة املركزية ان 
»هناك حلقات متسلس�لة يف ما يتعلق 
الحلق�ة  وتمث�ل  املخ�درات  بتج�ارة 
االوىل املس�تورد ويدع�ى بال�)الحجي 
او الرئي�يس( وغالبا م�ا يتواجدون يف 
املحافظ�ات الجنوبي�ة وهو من يقوم 

باسترياد املخدرات من دول الجوار«.
ويس�تطرد »اما الحلق�ة الثانية فهو 

التاج�ر الثانوي وهو الش�خص الذي 
يق�وم ب�راء املخدرات بس�عر معني 
بغي�ة بيعه اىل اخر بس�عر اكرب وغالبا 
م�ا يت�م اختي�اره بعناي�ة م�ن قب�ل 

املستورد«.
ويضيف قايض املخدرات أن »)التاجر 
الثان�وي( يق�وم ب�دوره ببي�ع املواد 
اىل ش�خص آخ�ر بس�عر اك�رب يدعى 
ببي�ع  يق�وم  وب�دوره  )الوس�يط( 
البضاع�ة اىل ش�خص أخ�ري ويدع�ى 
)املس�تلم( والذي من خالل�ه تصل اىل 
املتعاط�ني«. ويتحدث ق�ايض تحقيق 

املحكم�ة املركزي�ة املخت�ص بقضايا 
املخدرات عن ط�رق ترويج املخدرات، 
قائ�ال إن »هن�اك طريقت�ني لروي�ج 
املخ�درات االوىل ع�ن طري�ق املقاهي 
فهن�اك مق�اه تق�دم اركيل�ة تحتوي 
عىل مواد مخدرة بغية إجبار الش�باب 
عىل الرجوع م�رة اخرى لتدخني هذه 
االركيل�ة«، مؤكداً ان »بعض الش�باب 
يع�ود مرة اخرى ويس�تفرس عن نوع 
وطع�م ه�ذه االركيل�ة يت�م اخب�اره 
بوجود هذه امل�واد املخدرة وباالمكان 
ليق�وم  رغ�ب  إن  عليه�ا  الحص�ول 
صاحب املقهى ببيع هذه املواد بهذه 

الطريقة«.
»هن�اك  أن  ناظ�م  الق�ايض  ويكم�ل 
طري�ق  ع�ن  وه�ي  اخ�رى  طريق�ة 
الفتي�ات الالتي يمارس�ن البغاء ممن 
يتواج�دن يف النوادي الليل�ة )املالهي( 
حي�ث يق�وم بع�ض التج�ار برويج 
بضاعتهم من خ�الل الفتيات بإقامة 
الش�باب  م�ع  جنسس�ية  عالق�ات 
وع�رض املخدرات عليه�م«، مبيناً »يف 
حال�ة موافقة الش�خص يت�م تعامل 
مع صاحب النادي او الشخص املروج 
للبضاعة بشكل مبارش اي ان الفتيات 
مجرد حلقة وص�ل او طريقة لعرض 
املخ�درات«. وزاد ناظ�م »هن�اك م�ن 
يق�وم بنقل املخ�درات وتوزيعها لقاء 
الحص�ول ع�ىل كمية من ه�ذه املواد 
لغرض تعاطيه�ا«. ويذكر القايض أن 
»مع�دل القضاي�ا التي تع�رض يوميا 
مايقارب ال�30 قضية مخدرات اغلب 
املتهمني فيها هم من فئة الشباب سواء 
متعاطني او مروج�ني او متاجرين«. 
وعلل القايض اس�باب زي�ادة ظاهرة 
املخ�درات والتعاطي بش�كل كبري هو 
»ضعف الوضع االقتصادي الذي يؤدي 
إىل البطالة وقة الوعي الديني والثقايف 
فض�اًل ع�ن ان القان�ون الجدي�د جاء 
بعقوبات مخففة مما ساهم يف زيادة 

حاالت جرائم املخدرات«.

رعته األمم املتحدة ويتضمن )24( بندًا وسيعلن بشكل رمسي يف نيسان املقبل

القوى السياسية توقع ميثاق رشف: لـ »تنافس رشيف« يف االنتخابات

عدوها اجلرمية »األكثر رواجًا« وكشفواعن سبل تروجيها

قضاة ينتقدون قانون املخدرات اجلديد لـ »ختفيفه« عقوبة التعاطي

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن حزب العمال الكردستاني انسحاب قواته 
من س�نجار يف ش�مال العراق، يف ما كان يعترب 
مطلباً متكرراً لركيا، التي هددت يف مناسبات 
عدة بشن هجوم لطرد مقاتيل الحزب من هذه 
املنطق�ة ذات الغالبي�ة األيزيدي�ة، فيما أعلنت 
الس�لطات الركي�ة قتل ح�وايل 91 عنرصا من 

حزب العمال الكردستاني خالل اسبوع.
وقال�ت الرئاس�ة املش�ركة لقي�ادة منظومة 
ال�ذراع  تع�د  الت�ي  الكردس�تاني،  املجتم�ع 
السياس�ية لحزب العمال الكردستاني، يف بيان 
إن »سنجار ومحيطها قد أصبحت مناطق آمنة 
وهن�اك محاوالت لإلدارة العراقية لالس�تجابة 

ملطالب اإليزيديني«.
ومنظوم�ة املجتم�ع الكردس�تاني هي تجمع 
فضفاض يش�مل ح�زب العمال الكردس�تاني 
وح�زب االتح�اد الديمقراط�ي وح�زب الحياة 
الحرة الكردس�تاني وحزب الحل الديمقراطي 

الكردستاني.
وأوضحت قيادة املنظومة أن »ظروف ورشوط 

البق�اء الت�ي فرضتها أح�داث الثال�ث من آب 
لعام 2014 )دخ�ول تنظيم داعش( قد زالت«، 
ولذلك فإن القيادة ستقوم »بسحب قواتها من 

سنجار، بعد أن أتمت مهمتها«.
وانس�حاب تلك الق�وات كان مطلب�ا متواصال 
لركيا التي هدد رئيس�ها رجب طيب أردوغان 
بتنفي�ذ عملية عس�كرية يف كردس�تان العراق 
لط�رد مقات�يل »الكردس�تاني« ما ل�م تتدخل 

الحكومة الحكومة العراقية.
وق�ال أردوغان بداية األس�بوع الحايل مخاطبا 
الحكوم�ة العراقي�ة »إذا كنتم س�تقومون بها 
)العملية العس�كرية( فقوم�وا بذلك. ويف حال 
لم تك�ن لديكم القدرة عىل تنفيذها، فبإمكاننا 
يف ليلة ما دخول س�نجار فج�أة لتنظيفها من 

حزب العمال الكردستاني«.
وتوع�د قائ�ال »أبلغن�ا الحكوم�ة العراقية أنه 
يف ح�ال تأخرت هذه املس�ألة أكثر، فس�يكون 
هناك >غصن زيت�ون< جديد هناك« عىل غرار 
العملي�ة العس�كرية التي تش�نها أنق�رة ضد 

وحدات حماية الشعب الكردية يف سوريا.
وترفض بغداد رفضا قاطعا أي تدخل عسكري 

خارجي عىل أراضيها.
واعتربت قي�ادة حزب العمال الكردس�تاني يف 
بيانه�ا أن تركيا »تحاول خل�ق مواجهات بني 
األكراد والحكومة العراقية. موقف العراق الذي 
ال يكرث بسياسات الدولة الركية، وحساسية 
ومقارب�ة الحكوم�ة العراقية م�ن إدارة وأمن 
مجتمعن�ا اإليزي�دي، دفعن�ا إىل تقيي�م وجود 

قواتنا يف سنجار«.
وتش�ري مصادر عسكرية يف ش�مال العراق إىل 
أن ع�دد مقات�يل حزب العمال الكردس�تاني يف 

املنطقة يبلغ نحو ألفي مقاتل.
ولم يتضح متى س�يبدأ انس�حاب املس�لحني. 
وق�ال مص�در يف املنطقة إن جماع�ات محلية 
مرتبطة بحزب العمال الكردس�تاني س�تبقى 

موجودة يف سنجار.
وقال مصدر يف وحدات مقاومة س�نجار، وهي 
حلي�ف محيل لح�زب العمال الكردس�تاني، إن 

االنسحاب سيبدأ قريبا.
ويخوض ح�زب العمال الكردس�تاني تمردا يف 
األرايض الركي�ة من�ذ العام 1984 أس�فر عن 
مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتصنف أنقرة 

وحلفاؤها الغربيون الحزب »منظمة إرهابية«.
وتشن تركيا باستمرار غارات عىل قرى ومواقع 
يس�يطر عليها حزب العمال يف ش�مال العراق، 
كان آخرها الخميس عىل قضاء جومان التابع 
ملحافظة أربيل، كربى مدن كردس�تان العراق، 
ما أس�فر عن مقتل أربعة مدنيني، بحس�ب ما 

أفادت مصادر رسمية.
ودانت حكومة اإلقليم القصف الجوي، مطالبة 
يف الوقت نفسه حزب العمال الكردستاني برك 

املناطق املأهولة.
وتطالب قوى سياس�ية عراقية بالتحرك دولياً 
ضد تركيا التي تحاول بناء قاعدة عس�كرية يف 
ش�مال العراق رغم رفض الحكومة االتحادية 

لذلك.
ب�دوره، أعل�ن الجي�ش الركي ع�ن مقتل 91 
عن�رصا من ح�زب العمال الكردس�تاني خالل 

اسبوع.
وقالت وكال�ة االناضول الركية يف خرب عاجل، 
إن »الجي�ش الرك�ي قت�ل 91 مس�لحا خالل 
عملياته رشقي وجنوب رشقي البالد ويف شمايل 

العراق خالل أسبوع«.

مقتل )91( مقاتاًل من احلزب خالل أسبوع.. ومطالبات جديدة مبحاسبة انقرة على تدخلها يف العراق

العامل الكردستاين ينسحب من سنجار عىل وقع القصف الرتكي
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اخلارجية اإليرانية ترد عىل ادعاءات اجلبري: السعودية مصدر االرهاب
 يف املنطقة والعالـم  

القضاء الفرنيس يمنع ساركوزي من السفر إىل لييبا وتونس

         بغداد / المستقبل العراقي

متوقعين  قلقهيم  عين  الفلسيطينيون  عير 
األسيوأ مين خصيم قديم، فيميا رحب عيدة وزراء 
إرسائيلين بتعين جون بولتون املتشيدد مستشاراً 
لألمين القومي األمريكي ووصفيوه بأنه »صديق« 

إلرسائيل.
ورأت حنان عرشاوي، القيادية البارزة يف منظمة 
التحريير الفلسيطينية، أن تعيين جيون بولتيون 
سييؤدي إىل زييادة التشيدد يف املوقفين األمريكيي 
واإلرسائييل وخلق »واقع مدمر« عىل الفلسطينين 

واملنطقة.
وقاليت عيرشاوي لوكالية فرانس بيرس »هذا 
الرجيل لديه تاريخ طويل يف معاداة فلسيطن، منذ 
أن كان يف األميم املتحيدة، حييث كان يدافيع عين 

الحصانة اإلرسائيلية«.
وأضافت انه »بتعيينه باتت األمور اآلن واضحة 

واكتمليت الدائيرة، بانضميام اإلدارة األمريكية إىل 
الصهاينية املتطرفين واىل املسييحين األصوليين 

والبيض العنرصين«.
الجانيب  يف  تمامياً  مختلفياً  املشيهد  وكان 
اإلرسائييل، حييث قالت وزيرة العدل ايليت شييكد 
من حزب البيت اليهيودي اليميني املتطرف يف بيان 
»يواصيل الرئييس األمريكيي دوناليد ترامب تعين 
أصدقياء حقيقين إلرسائيل يف مناصب عليا، جون 
بولتون أحد البارزين منهم، ويتمتع بخرة واسيعة 

ولديه تفكري أصيل استثنائي«.
وأضافت »هذا تعين ممتاز... لقد اتضح أن إدارة 

ترامب هي األكثر ودية إلرسائيل عىل اإلطالق«.
وقال وزير التعليم نفتايل بينيت وهو رئيس حزب 
البيت اليهيودي »إن بولتون خبري أمني اسيتثنائي 

ودبلومايس متمرس وصديق قوي إلرسائيل«.
أما وزيير البيئة زئيف الكن مين حزب الليكود 
الحاكيم فقال إلحدى محطيات التلفزة اإلرسائيلية 

»هو بال شيك صديق مقرب إلرسائيل منذ سينوات 
عدييدة، بما فيها سينوات عمله يف منصب سيفري 
الوالييات املتحيدة لدى األمم املتحيدة. ليس لدي أي 

شك يف أننا سنكون مرتاحن للعمل معه«.
وسلط املعلقون اإلرسائيليون الضوء عىل موقف 
بولتون املتشيدد حيال إيران وحماس الذي يتطابق 
مع موقيف رئييس الحكومة اإلرسائيليية بنيامن 
نتانياهو، وعىل وجه الخصوص معارضته الشديدة 
االتفياق الذي تم التوصل إليه يف عام 2015 من قبل 
القوى العظمى مع الجمهورية اإلسالمية، ودعوته 

إىل االنسحاب منه.
كميا أشيار املعلقيون إىل ترصيحيات بولتيون 
املعروفة املعادية لحل الدولتن الذي اعتره »ميتا« 
يف ترصيحيات سيابقة، يف حين تعده أغليب دول 
األرسة الدوليية أساسيا لتحقييق السيالم وإنهياء 
احتالل األرايض الفلسيطينية، ويعرف عنه تأييده 
لضيم الضفية الغربيية إىل األردن وقطياع غيزة إىل 

مرص. ومن املفرتض أن تشيكل الضفة الغربية بما 
فيها القدس الرشقيية وقطاع غزة اللتن احتلتهما 
إرسائييل عيام 1967 دولية فلسيطينية مسيتقلة 
واحيدة. ولكن كونهما غري متصلتين إذ تفصلهما 
األرايض اإلرسائيلية جغرافيا وسياسيا، تبدو األمور 
شيديدة التعقييد يف ظل حكومية إرسائيلية يمينية 

متشددة تحظى بدعم كامل من واشنطن.
وكان بولتون من املرحبن بقرار ترامب االعرتاف 
بالقيدس عاصمة إلرسائيل يف كانيون األول املايض 
يف قطيعية مع عقيود من الدبلوماسيية األمريكية، 
ورفض دويل فيميا يتطلع الفلسيطينيون إىل جعل 
القدس الرشقية املحتلة عاصمة لدولتهم املنشودة. 
ويف ظل جمود مفاوضات السالم، والعالقة املتوترة 
بن األمريكين والفلسطينين الذين باتوا يرفضون 
التعامل مع واشينطن بصفتها راعيا للسيالم، تثار 
تسياؤالت حيول ما إذا كانيت الخطة التيي قيل أن 

ترامب سيعرضها ولدت ميتة.

عينه ترامب مستشارًا لألمن القومي

»صديق إرسائيل«يرتبع يف البيت األبيض

       بغداد / المستقبل العراقي

قاليت الرشطة ووسيائل إعالم إن السيلطات الرتكية 
بدأت عملية لضبط 155 يشيتبه بأنهم من أتباع الداعية 

فتح الله غولن.
وتتهيم أنقرة غولن اليذي يعيش يف الوالييات املتحدة 
بالتخطييط ملحاولة االنقيالب يف تموز عيام 2016 وهو 
ما ينفيه غولن. ومنذ املحاولة الفاشيلة ألقت السيلطات 
القبض عىل آالف ممن يشتبه بأنهم من أنصاره وفصلت 

اآلالف أيضا من وظائفهم.
وقاليت رشطية اسيطنبول إن العملية تشيمل أوامر 
ضبيط 55 موظفا يف 13 إقليميا يعملون بدار نرش تطبع 

كتب غولن.
وقاليت وكالة األناضيول لألنباء التيي تديرها الدولة 
إن أوامير صيدرت بالقبيض عىل 38 من رجيال الرشطة 
السابقن يف ستة أقاليم متهمن باالنتماء لشبكة كولن. 

وأضافت أنه جرى اعتقال 24 شخصا.
وقالت إنيه باإلضافة إىل ذلك اسيتهدفت الرشطة 62 
مسؤوال تنفيذيا يف خمس نقابات عمالية يف عملية ثالثة 

شملت سبعة أقاليم.
وهيذه النقابات العماليية تتبع اتحيادا للنقابات تم 

وقف أنشطته لالشتباه يف صلته بشبكة غولن.
وشن النظام الرتكي الذي يقوده رجب طيب اردوغان 
منيذ محاولة االنقالب الفاشيل حملة اعتقاالت واسيعة 
طالت اآلالف بينهم عسيكريون واعالميون واكاديميون 
بدعيوى االرتباط بشيبكة فتيح الله غولن التيي تتهمها 

أنقرة بالوقوف وراء تدبري محاولة االنقالب.
وتيذرع النظيام بحالية الطيوارئ التيي أعلنها عقب 
املحاولية االنقالبيية بحالية الطوارئ وبخطير اإلرهاب، 
ليوسع حملة التضييق عىل الحريات. وأغلقت السلطات 
الرتكيية وسيائل اعيالم واعتقليت عيرشات الصحفين 

املعارضن بينهم صحفيون يف جمهورييت وزمان.
يشيار إىل أن غولين الذي يعيش يف منفياه االختياري 
بالواليات املتحدة نفى أي صلة له باالنقالب الفاشل الذي 

أسفر عن مقتل أكثر من 240 شخصا.

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر زعيم جماعة »أنصار الله«، السييد عبيد امللك الحوثي، 
من »نشياط الحركة البهائية الشيطاني الجديد الذي يتغلغل يف 

اليمن ويسعى للطعن باإلسالم«.
وقيال السييد الحوثي، خيالل خطبية جمعة رجيب: »اليوم 
اسيتجد يف ساحتنا اليمنية نشاط جديد يأتي ضمن الحرب، هو 
نشياط البهائيية.. هذا القادم وهيذا الوافد الشييطاني إىل بلدنا 

يطعن يف اإلسالم بكل رصاحة ووضوح«.
وتابع: »أين منشيأ هذا النشاط؟ انطالقته ومنبعه يتجه من 
مدينة عكا يف فلسيطن املحتلة. إرسائييل تحتضن هذا التحرك، 
ترعيى هذا التحرك، تؤمن لهذا التحيرك الحرية الكاملة لينطلق 

من هناك«.
وأضاف الحوثي: »شكل آخر، األحمدية، كذلك تشبه البهائية 
يف الطعين يف اإلسيالم، يف إخيراج النياس عن اإلسيالم، يف الكفر 
باإلسيالم.. التبشيري بالنرصانية إلخراج أبناء شعبنا وأمتنا عن 

اإلسالم، وكذلك عىل نفس النمط هناك أشكال كثرية جدا«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال نشيطاء عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت، إن إدارة 
سيجن جو املركزي سيىء الصيت نقلت املعتقل الكفيف جعفر 

معتوق إىل الحبس االنفرادي وذلك بحسب ما أفادت به عائلته.
وذكر النشيطاء أن نقل املعتقيل الكفيف جعفر معتوق جاء 
بعد حملة التغريد التضامنية معه واملناشيدات االنسيانية التي 
أطلقيت لتمكينه مين حقه يف الحصيول عىل الرعايية الصحية 

والعالج.
وكانيت قد انطلقيت يوم االحيد 18آذار الحيايل حملة تغريد 
تحت وسيم #الكفيف_جعفر_معتوق تضامنياً معه وللمطالبة 
باإلفراج الفوري عنه سييما وأنه يتعرض للمضايقات يف سجن 
جيو املركزي ومحروم مين التواصل مع عائلتيه ومن الحصول 

عىل الرعاية الصحية املناسبة.
وقال نشطاء عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت إن املعتقل 
الكفيف جعفر معتوق تمارس عليه إدارة سجن جو شتى أنواع 
املضايقات داخل السجن، ونقلوا أنه يتعرض للتعذيب حيث يتم 
جيره من الزنزانة وتقييد بالسالسيل الحديدية لسياعات األمر 

الذي أدى إىل إسالة الدماء من يديه.
وكانت عائلية املعتوق قد أبدت عن قلقها عىل سيالمة ابنها 
املحيروم من العالج سييما بعد انقطياع األخبار عنيه منذ أكثر 
من أسيبوع يف سجن جو املركزي سييىء الصيت، وفق ما نقله 

نشطاء عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت.
املركيز اليدويل ويف السيياق، رأى أن املعتقيل الكفيف جعفر 
معتوق اليسيتطيع أن يعيش منفيرداً دون رعاية خاصة ودون 
مسياعدة ألنه فاقيد البرص وال يقيوى عىل الحركية وال تمكنه 
ظروفيه الصحية من أن يقيض فرتة عقوبته وأن يتعايش معها 

داخل السجون .
وكانيت محاكيم النظام قيد أييدت حكماً يف نوفمير 2016 
بالسيجن املؤبد وإسقاط الجنسيية عن املعتقل الكفيف جعفر 

معتوق بقضايا ذات خلفيات سياسية.
يذكير أّن الشياب جعفير املعتقيل يف أبريل\نيسيان 2014، 
محروم من العالج يف سيجن املركزي األمر اليذي أدى إىل تدهور 

حالتة الصحّية.

السلطات الرتكيةتنفذ سلسلة إعتقاالت 
»جديدة« ضد أتباع غولن

السيد احلوثي حيذر من »حترك 
شيطاين« يف اليمن  

البحرين حتيل سجني الرأي الكفيف 
جعفر معتوق إىل احلبس االنفرادي 

       بغداد / المستقبل العراقي

اكيد املتحيدث باسيم وزارة الخارجية 
بهرام قاسمي ان ادعاءات وزير الخارجية 
السيعودية ضيد اييران كميا كانيت دوما 
مزيفة والاسياس لها من الصحة، واصفا 
السيعودية بانها مصدر وميروج االرهاب 

والتطرف يف املنطقة والعالم. 
واعتير قاسيمي يف معيرض رده عىل 
ترصيحات عادل الجبري يف معهد بروكينغز 
يف واشينطن، بانهيا كما هو الحيال دائما 
مزيفة وال اسياس لها من الصحة وعارية 

عين الحقيقة، واضاف: انها هذه ليسيت 
مسيؤولون  عندمايذهيب  االوىل  امليرة 
سيعوديون اىل بلدان الحكام املتغطرسين 
املتاجرين بأمنهم، تجاوزوا حدود الوقاحة 

واخذوا يبثون الشائعات.
واضياف قاسيمي: الييوم  يف العاليم، 
ال يخفيى عيىل الجمييع حتيى حكامهيم 
األمريكييون، مين هيي الدولية ومن هو 
الفكير،   - ان لم يكيم وحيدا- هو املصدر 
الرئييس واملروج لالرهياب وزعزعة األمن 
والتطيرف وعيدم االسيتقرار يف املنطقية 
والعاليم. واشيار اىل ان الجبري يتحدث عن 

حل سيايس الزمات املنطقة وخاصة اليمن 
يف حين انيه منذ اكثير من ثالث سينوات 
رفضيت جميع املبادرات السياسيية،  ولم 
تتحدث مع الشيعب اليمنيي املضطهد اال 

بلغة القنابل والنار والعنف.
وتابيع قاسيمي قائيال: ان اييران بليد 
وتارييخ  وحضيارة  طبيعيية  حيدود  ذو 
عريقتين، ومما ال شيك فييه أن حدودها 
الثقافيية اوسيع منحدودهيا الجغرافية ، 
وهذا التأثري الجوهري والتاريخي والدائم، 
وان الجمهورية االسيالمية االيرانية بذلت 
جهودا مسيتمرة ودؤوبة للمسياعدة عىل 

ارسياء السيالم والهيدوء وتعزييز االمين 
واالسيتقرار وكذليك يف مكافحية االرهاب 
لنفيس  وتتصيدى  والعنيف،  والتطيرف 
الوحيي  والعنيف  والتطيرف  اإلرهياب 
اليذي فرضه البعض عىل شيعوب املنطقة 
باالعتماد عىل اليدوالرات النفطية  والدعم 

االمريكي. 
وكان وزير الخارجية االمريكي قد زعم 
يف معهد بروكينغز مبان ايران تزويد انصار 
الليه بالصوارييخ الباليسيتية، وانها اكر 
مشكلة يف املنطقة، وكما ادعى ان االتفاق 

النووي اليمكنه حل مشاكل ايران.

       بغداد / المستقبل العراقي

قرر الرئيس الفرنيس السيابق نيكوال سياركوزي 
الطعن عىل أمر حظر يمنعه من االجتماع مع حلفائه 
أو مع من اتهموه أو السيفر إىل بلدان مثل ليبيا لحن 
االنتهاء مين تحقيق قضائي يف اتهاميات بأن الزعيم 
الليبيي الراحل معمر القذايف مول حملته االنتخابية يف 

عام 2007.
وقيال محامي سياركوزي إنه سييقدم طعنا عىل 
أمر املنع. وكان املحامي يتحدث علنا ألول مرة منذ أن 
احتجزت الرشطة سياركوزي األسبوع الحايل وأبلغته 

بأنه مشتبه به رسميا يف قضية فساد.
وشين سياركوزي، الذي توىل الرئاسية بن عامي 
2007 و2012، هجوما مضادا يف وقت ذروة مشاهدة 
يف التلفزييون مسياءا متعهدا »بسيحق« من اتهموه 
ومين بينهم حسيب قوله »عصابة القيذايف .. عصابة 

القتلة«.
وقال الرئيس السيابق، البالغ مين العمر 63 عاما 
والذي يخضع لتحقيقات قضائية أخرى تتعلق بتمويل 
سيايس، إن القضاة ليس لديهم أي أدلة ملموسة وإن 

االتهامات املوجهة له »مروعة«.
وقال سياركوزي يف أحيد برامج األخبار املسيائية 
الرئيسيية يف فرنسا والذي يشياهده نحو 6.9 مليون 
شخص »ال يمكن أن تتخيلوا مدى الجدية التي أتعامل 
بها مع األمر. لو استغرق األمر عاما أو عامن أو ثالثة 
سأسيحق هذه العصابة. رشيف سينترص. لن أتزحزح 

قيد أنملة عن ذلك«.

واسيتخدم محاميه تيريي هريتزوج نفيس النرة 
عندميا تحيدث يف اإلذاعة الييوم الجمعية للدفاع عن 

موكله.
وقيال إلذعية آر.تيي.إل »سيأثبت بيراءة الرئيس 
)السيابق( سياركوزي. سيأقدم الدليل عىل براءته ثم 

ستعلمون من هم األرشار ومن هم العصابة ومن هم 
القتلة ومن هم اللصوص«.

وقيال هريتزوج، إثر إطالق رساح سياركوزي يوم 
األربعاء بعد يومن من االستجواب، إنه سيقدم طعنا 

عىل حكم املنع القضائي املفروض عليه.

ويتيوىل هريتيزوج قضيية منفصلية متهيم بهيا 
سياركوزي بتجاوزات غيري قانونية يف اإلنفياق أثناء 
خوضيه االنتخابيات الرئاسيية لفيرتة ثانيية يف عام 

.2012
وقاليت مصيادر قريبية مين سياركوزي إن األمر 
القضائي يمنعه من السيفر إىل ليبيا وتونس وجنوب 

أفريقيا.
كميا يمنعيه أيضا مين االجتماع مع مين اتهموه 
ومنهيم أفيراد يف أرسة الزعييم الليبيي الراحل معمر 
القيذايف وأجهيزة رسيية ليبيية وكذلك تاجر أسيلحة 
فرنييس من أصل لبناني يقول إنه سيلم حقيبة تضم 
أمواال إىل باريس وكذلك وسييط ألقي القبض عليه يف 

لندن يف وقت سابق من العام الحايل.
كما يمنعه األمر القضائي من االجتماع مع حلفاء 
رئيسيين منهم كلود جيون وبريس أورتفو وهما من 
أبرز مسياعديه وكانا يشيغالن مناصب وزارية أثناء 

فرتة حكم ساركوزي ويجري استجوابهما أيضا.
وقيال سياركوزي عيىل محطية تيي.إف 1 أميس 
الخمييس إن املبليغ اليذي ذكرت الرشطة أنه يشيتبه 
يف اسيتخدامه أثناء حملتيه االنتخابية عام 2007 هو 
38 ألف ييورو وهو ما وصفه بأنه »يقل بشيدة« عن 

الخمسن مليون يورو التي ذكرها من اتهموه.
وقال سياركوزي، اليذي تعرض النتقيادات بعدما 
اسيتقبل القذايف استقباال رسيميا يف باريس يف أواخر 
عام 2007، إنيه كان أحد أهم املؤيديين للتدخل الذي 
قياده حليف شيمال األطلييس يف عيام 2011 يف ليبيا 

عندما قتل القذايف عىل أيدي معارضن.
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رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة العباسية 
العدد / 116/ب/2018

التاريخ 2018/3/20
اىل /املدعى عليه / عارف حميد عبد 

جباري
اعالن

اصدرت هذه املحكمة بعدد االضبارة 
 2018/2/27 يف  116/ب/2018 
حكم�ا غيابيا ضدك تضم�ن الحكم 
بإلزامك بتأديت�ك إىل املدعي / عقيل 
حس�ن رسحان مبلغا قدره خمسة 
وعرشون مليون دين�ار عراقي عما 
بذمت�ك ل�ه بموج�ب وص�ل االمانة 
امل�ؤرخ 2017/3/5 ولتعذر تبليغك 
بالحك�م ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب اش�عار املختار عيل ابراهيم 
الش�بيل عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك ح�ق االع�راض واالس�تئناف 
والتميي�ز ويف حال�ة ع�دم حضورك 
امل�ادة  ضم�ن  طع�ن  اي  لتقدي�م 
القانوني�ة يك�ون الق�رار مكتس�ب 

الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

رعد رزاق التميمي
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
تنفيذ 30

رقم االضبارة : 339/ت/2018
التاريخ: 2018/3/19

اىل  /املنف�ذ علي�ه / غال�ب كاظ�م 
جدوع

لقد تحقق لهذه املديرية من مذكرة 
بالتنفي�ذ واش�عار مختار  االخب�ار 
املنطق�ة / حي الجامع�ة يف النجف 
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ اليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفي�ذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم التايل 
التنفيذية  املعام�الت  للنرش ملبارشة 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

حسني عبد الزهرة
اوصاف املحرر:

قرار محكمة االحوال الش�خصية يف 
الكوفة 

يف  303/ش2018/1  بالع�دد 
2018/3/14

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  :1822/ب2017/5

التاريخ 2018/3/15
اعالن

بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه 
املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم 
61491/3 ح�ي الس�الم يف النج�ف 
ع�ن  املحكم�ة  ه�ذه  تعل�ن  علي�ه 
بي�ع العق�ار املذكور أع�اله واملبينة 
أوصافه وقيمته أدناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة 
خالل )خمسة عرش ( يوما من اليوم 
الثاني لنرش اإلعالن مستصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
ألم�ر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم 
االخري من االع�الن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوي�ة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد  نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 61491/3 حي السالم 
يف النج�ف عبارة ع�ن دار مفرزة اىل 
جزئني بص�ورة غري رس�مية الجزء 
االول يتك�ون م�ن مراف�ق خارجية 
وطارم�ة  بالس�رياميك  مغل�ف 
امامي�ة واس�تقبال ومطب�خ مغلف 
وصحي�ات  وصال�ه  بالس�رياميك 
مشركة مغلفة بالسرياميك وغرفة 
ن�وم واح�دة ومكش�وفة يف الطابق 
االريض ام�ا الطابق العل�وي يتكون 
م�ن غرفة ن�وم واح�دة فق�ط وان 
مس�قفة  بال�كايش  مبلط�ة  ال�دار 
بالكونكريت سياجه مغلف بالحجر 
املادي مجهز باملاء والكهرباء درجة 
عمران�ه جيدة غري مش�غول من اي 
احد ام�ا الج�زء الثان�ي يتكون من 
غرفة ن�وم واحدة وصالة وس�طية 
ومطبخ وكراج وحمام داخيل مغلف 
بالسرياميك ومرافق خارجية مغلف 
بالس�رياميك وان ه�ذا الجزء يتكون 
م�ن طاب�ق واح�د مبل�ط بالكايش 
مس�قف بالش�يلمان يحت�وي ع�ىل 
درج�ة  الس�رياميك   م�ن  ه�زارة 
عم�ران الجزء املذكور دون الوس�ط 
مش�غول من قبل املس�تأجر عيىس 
خ�الوي رايض وهو يرغ�ب بالبقاء 
يف العقار بعد البيع بصفة مستأجر 
وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ 
)237,500,000( مائت�ان وس�بعة 
وثالث�ون ملي�ون وخمس�مائة الف 

دينار فقط الغريها

1 � ي�ر) رشك�ة توزيع املنتجات النفطية(  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 
وللمرة االوىل   )بانشاء محطة وقود نموذجية عىل مساحة ارض تقدر ب�10000 مر مربع شاملة النصب  للخزانات املدفونة 

تحت االرض وانشاء االسيجة والصب لالرضيات والتجهيز للمضخات  ونصب السقائف وانشاء االبنية(
2 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� )رشكة توزيع املنتجات النفطية / 
فرع واس�ط  / قرب محطة وقود الكوت القديمة )الجعفرية( )س�اعات الدوام )الرسمي(  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات .
3 � متطلبات التاهيل والوثائق املطلوبة ) وبالتفاصيل الواردة يف القسم الثاني والثالث ( ال تخضع  العطاءات العطاء االفضلية 

ملقدمي العطاء املحليني والوثائق املطلوبة من مقدم العطاء :
أ  � تقديم  شهادة وعقد تأسيس رشكة  مصدقة قانونا

ب � هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2017 الصنف االنشائي / الدرجة الثانية وامليكانيكية درجة رابعة كحد ادنى .
ت � املتطلبات املالية وتش�مل تقديم ) الحس�ابات الختامية �  للس�نتني االخريتني 2015 � 2016 مصدقة من قبل محاس�ب 
قانوني )ويف حالة عدم وجود عقود خالل هاتني السنتني يسمح بجلب حسابات الختامية للسنتني 2012 � 2013 ( رأس املال 

للرشكات ، الكفاءة املالية للمقاولني ، السيولة النقدية (.
ث � كتاب عدم ممانعة من االش�راك يف املناقصة صادر من الهياة العامة للرضائب نافذ النس�خة االصلية ومعنون اىل رشكة 

توزيع املنتجات النفطية
ج �  كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات 

ح � قائمة باالعمال املماثلة االنشائية املنجزة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية
خ � وصل رشاء وثائق املناقصة )النسخة االصلية(

د � قائمة باسماء ومؤهالت  الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء  واملعدات واالليات التخصصية به
ذ � بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها

ر � املنهجية املقرحة لتنفيذ املناقصة 
ز � مدة تنفيذ  املناقصة بااليام ) MS project(  700 يوم من تاريخ توقيع العقد

4 � بام�كان  مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء )الوثيقة القياس�ية( باللغة العربية بع�د  تقديم طلب تحريري اىل 
العن�وان املح�دد يف التعليمات ملقدمي العطاء    وبعد دفع قيمة البيع  للوثائق البالغة )  750000( س�بعمائة  وخمس�ون الف 
دينار غري قابلة للرد     وبالدفع  النقدي  اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع واسط / القسم املايل  وسيتم تسليم الوثائق  
ورقي�ا )  بالي�د فقط(  واس�تالم قرص مدمج ))CD يحتوي  نس�خة الكرونية من الوثيقة كاملة بصيغة  pdf  ونس�خة من 

القسم الرابع والخاص باستثمارات العطاء بصيغة WORD   والذي يمأل من قبل مقدم العطاء
5  � الكلف�ة التخميني�ة للم�رشوع  ) 4,275,773,500( اربعة مليار ومائتان وخمس�ة وس�بعون مليون وس�بعمائة وثالثة  

وسبعون  الف وخمسمائة دينار 
6  � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان التايل : بغداد / الدورة / املجمع النفطي / رشكة توزي�ع املنتجات  / مقرر لجنة فتح 
العطاءات / هياة املواد(   يف املوعد املحدد ) ادخل الوقت وتاريخ التقديم( وال يس�مح بالتقديم بالربيد االلكروني  والعطاءات 
املتأخرة  س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل :  
)بغ�داد / ال�دورة / املجمع النفطي / رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيأة املواد(  ويكون تقديم العطاء بظرف كبري مغلق 
ومخت�وم ويحتوي ع�ىل ثالثة ظروف مختومة ومغلقة الظ�رف االول يتضمن املستمس�كات واالوراق االصولية ملقدم العطاء 
والظ�رف الثان�ي يتضمن الع�رض الفني ومنهاج تقدم العم�ل والظرف الثالث يتضمن العرض التج�اري للرشكة  ويثبت عىل 
الظرف الخارجي والظروف الداخلية )اسم  مقدم العطاء وعنوانه ، اسم وعنوان صاحب العمل ، اسم ورقم  املناقصة ، تثبيت 

مالحظة عدم فتح الظروف قبل املوعد املقرر لفتح العطاءات ( 
وس�يتم رفض العط�اءات املتاخرة عن موعد غلق املناقصة وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور اىل العنوان التايل بغداد / الدورة /  املجمع النفطي  /رشكة توزيع املنتجات النفطية / هياة املواد / قاعة 
فت�ح العطاءات يف الس�اعة 12 ظهر يوم 2018/5/4 وكل العطاءات يجب ان تتضمن ضم�ان للعطاء )صك مصدق( وبمبلغ 
)60,000,000( س�تون مليون دينار ال غري ويكون الصك نافذ ملدة 180 يوم مع رضورة مراجعة فرع واس�ط  /القس�م املايل 
لغرض التعرف عىل اسماء املصارف املعتمدة واملجازة والرصينة لدى البنك املركزي العراقي او كفالة مرفية   غري مرشوطة 

من مرف معتمد.
7 � رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

8 �  يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد العطاء مما 
يقتيض مراعات ذلك عند التقديم

9  � يف حالة عدم ميلء القسم الرابع من الوثائق القياسية وتقديمه ورقيا فانه سيتم استبعاد العطاء لذا اقتىض التنويه
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )بغداد / الدورة/املجمع النفطي / رشكة توزيع املنتجات النفطية 

11  � اذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم الذي يليه

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : )8( تسجيل مجدد )2018( 

التاريخ 2018/3/13
اعالن

قرار تثبيت  عائدية عقار تسجيل مجدد
أص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قرارها  بتاري�خ يف 2018/3/13  
اس�تنادا ملحرض تثبي�ت العائدية امل�ؤرخ يف 2018/3/13 والذي 
يق�يض بتثبيت عائدي�ة العقار املرقم )308( محلة )الرش�ادية( 
جن�س العق�ار )دار( ويف االضب�ارة املرقم�ة )5 تس�جيل مجدد 
2018(  بتس�جيله بأسم طالبة التس�جيل املجدد العراقية )بتول 
م�ايش هادي( وفق�ا الحكام  امل�ادة )49( من قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م )43( لس�نة 1971 املعدل لذا نعل�ن القرار اعاله 
بواس�طة نرشه يف صحيفت�ني يوميتني فعىل م�ن لديه اعراض 
ع�ىل الق�رار املذكور خالل م�دة االعالن البالغة ثالث�ون يوما من 
اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف املحلية تقديم اعراضه لدى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفتها التمييزية 
خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة 
االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فسوف يكون 
القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل 
العقاري يف الكوفة لتس�جيل العقار وفقا لق�رار تثبيت العائدية 

حسب األصول
القايض

رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة
�����������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة 
رقم االضبارة : 32/ت/2018

التاريخ 2018/2/25
اىل  /املنفذ عليه 

صدام حسني عسكر 
لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار املخت�ار وورقتني التكليف 
بالحضور واملصدقة من الوحدة االدارية انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة املناذرة املرقم 356/ب/2017
يف 2017/12/28 واملتضمن الحكم عليك بأتعاب محاماة للدائن 

محمد عزيز مدلول ومقدارها )خمسة وعرشون مليون دينار(

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 356/ب/2017

التاريخ 2018/2/19
اىل املدعى عليه )صدام حسني عسكر( 

تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/12/28 قراره�ا املرقم 
356/ب/2017 واملتضمن الزامك بتأديتك للمدعي )محمد عزيز 
الخالدي( مبلغا  وقدره )25000000(  دينار )خمسة وعرشون 
ملي�ون دينار( واملتمثل باجر اتعابه يف املرشوعني االس�تثماريني 
مدين�ة الع�اب الس�ندباد وم�ول الجزائ�ر وتحميل�ك الرس�وم 
واملصاري�ف القضائية وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار املنطقة املؤيد من املجلس 
البل�دي يف محافظة كربالء املركز لذا اقت�ىض تبليغك بصحيفتني 
رسميتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار ولك حق االعراض 
ع�ىل الحكم الغيابي خالل عرشة ايام من تاريخ نرش هذا االعالن 

وبخالفة تنتهي الفرة املحددة لالعراض عىل الحكم الغيابي
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 3/36820
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :حي السالم

الجنس : عمارة تجارية 
رقم الباب :

رقم الطابق 
رقم الشقة  :

املساحة : 200/م2
املش�تمالت : عمارة متكونة من ثالث طوابق عىل ش�ارع تجاري 
مبن�ي م�ن الكونكري�ت املس�لح والطابوق ع�ىل عم�وم العقار 
مقسم عىل ش�كل قاعات تستخدم للمناس�بات الواجهة مغلفة 

باليكيبوند
املزروعات او املغروسات:

واردات املبيع السنوية:
الشاغل :

مقدار املبيع ) 580000000( فقط خمس�مائة وثمانون مليون 
دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن حس�ني ومحمد ونصري 
اوالد عزي�ز حس�ن لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن م�رف جيهان 
البال�غ )450000000( اربعمائة وخمس�ون مليون دينارا فعىل 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا اإلعالن مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانونية نقدية أو كفال�ة مرفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )450000000( دينارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 

عبد الكريم جهادي خرض

مديرية بلدية املجر الكبري

اعالن
بن�اءا ع�ىل م�ا ج�اء بكت�اب مديري�ة 
يف   487 املرق�م  العمران�ي  التخطي�ط 
2018/3/5 تعل�ن مديرية بلدية املجر 
الكبري عن تعدي�ل الخارطة القطاعية 
ملنطق�ة الكشاش�ية الواقع�ة بالقرب 
من كلية الزراعة )س�ابقا( وملدة )30( 
يوما فعىل من لديه اعراض او مقرح 
م�ن الدوائر الرس�مية وغري الرس�مية 
ومنظم�ات املجتمع املدن�ي واملواطنني 
تقديم اقراحاتهم واعراضاتهم خالل 

الفرة املذكورة اعاله

اعالن 
تعلن ادارة وقف )حسينية الحاج مذبوب( عن اجراء املزايدة 
العلني�ة )للمحالت( املدرجه اوصاف�ه يف ادناه فعىل الراغبني 
يف االش�راك باملزايدة  مراجعة ادارة الوقف الكائنة  يف )نفس 
الحس�ينية( يف النجف االرشف للدفع التامينات البالغة %20 
م�ن بدل التقدي�ر وخالل )10 عرشة ايام( م�ن تاريخ النرش 
وس�تجري املزايدة  يف مقر مديرية الوقف الش�يعي يف النجف 
االرشف الساعة العارشة  صباحا من اليوم االخري من النرش 
واذا ص�ادف ي�وم املزايدة  عطلة رس�مية فالي�وم الذي يليه 
موع�دا للمزايدة وعىل املزايدة جلب ب�راءة ذمة من الرضيبة  
وهوي�ة االح�وال املدني�ة + بطاق�ة الس�كن )مص�ورات + 
اصليات( وال يج�وز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة 
الرابع�ة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة 
اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما ان تسديد بدل 
االيج�ار صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة 

وبعكسه يعترب ناكال

بن�اء عىل ما جاء بكت�اب مديرية بلديات ميس�ان /االم�الك املرقم )2473 يف 
2018/2/4 (   تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري 
االم�الك املدرجة مواصفاته�ا ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة عيل الرشقي 
باملزاي�دة العلنية والبالغ عددها )4( ملك  اس�تنادا لقان�ون بيع وايجار اموال 
الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخ�الل مدة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 
% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن ويك�ون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدي�ة عيل الرشقي 
ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور خدمة 2% واية اج�ور قانونية اخرى 
واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام 

العمل الرسمي.

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 93 
التاريخ: 12/ 3/ 2018

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع ت
الملك

رقم 
بدل التقدير السنوي المساحةالملك

السابق
بدل اعادة التقدير 

السنوي الحالي
مدة 

االيجار

390000 ثلثمائة 16م784/42حرفي14
وتسعون الف 

400000 اربعمائة 
الف دينار

ثالثة 
سنوات

حرفي 2
420000 اربعمائة 19/25م12784/42

وعشرون الف 
430000 اربعمائة 

وثالثون الف
ثالث 
سنوات

حرفي 3
325000 ثالثمائة 38/5م19784/42

وخمسة وثالثون الف
350000 ثالثمائة 

وخمسون الف
ثالث 
سنوات

195000 مائة وخمسة 22م784/42حرفي 42
وتسعون الف

250000 مائتان 
وخمسون الف

ثالث 
سنوات

بدل التقديرالمساحةرقم المحل
257,500,000م12  ـجزء من 9/3554
93,500,000م22 ـ جزء من 9/3554
93,300,000م32 ـ جزء من 9/3554

احلقوقي / امحد صالح زبون
مديري بلدية املجر الكبري

وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية

كاظم مسري ياسني 
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية /وكالة / رئيس جملس ادارة الرشكة

اعالن مناقصة
اىل : رشكات املقاوالت العراقية واملقاولني العراقيني

م / انشاء حمطة وقود العزة  مناقصة رقم  )1( لعام 2018
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   المستقبل العراقي / علي إبراهيم

يف ترصي�ح خص ب�ه »املس�تقبل العراقي«، 
قال عضو مجلس محافظة كربالء املهندس 
محمد الطالقاني ان »املجلس قد شكل لجنة 
تحقيق�ة للوقوف عىل حيثي�ات قيام مكتب 

محاف�ظ كربالء بإصدار اس�تبيان وزع عىل 
دوائر املحافظة ملعرف�ة ميول موظفي هذه 
الدوائ�ر السياس�ية وأي القوائ�م االنتخابية 
سينتخبون ».ورأى املجلس ان »يف طيات هذا 
االس�تبيان دعاية وتروي�ج انتخابي اىل جهة 
سياسية معينة واس�تغالل للسلطة والنفوذ 

وق�د كل�ف املجل�س رئي�س لجن�ة الصح�ة 
باملجل�س  الدكت�ور ع�الء الغانمي برئاس�ة 
ه�ذه اللجن�ة«. كما ق�ام املجلس بتش�كيل 
لجنة تحقيقة أخرى برئاسة نارص الخزعيل 
رئي�س اللجن�ة االقتصادية ملعرف�ة حيثيات 
إعفاء مدي�ر دائرة التس�جيل العقاري األوىل 

م�ن قب�ل محافظ كرب�الء عقي�ل الطريحي 
واصف�ا قرار اإلعفاء بغ�ر القانوني ألن أمر 
إعفاء مدراء الدوائر وتس�نمهم مهامهم من 
ضم�ن صالحي�ات مجل�س املحافظ�ة وفق 
املادة الس�ابعة ..تاس�عا من قانون مجالس 
ب�أن  الطالقان�ي   ».وأض�اف  املحافظ�ات  

»مجلس املحافظة أمر بإيقاف رصف نسبة 
ال٤٠% من مبالغ الجباية والتي يتم الترصف 
بيه�ا من قب�ل محافظ كربالء لح�ن تقديم 
الطريح�ي الكش�وفات املالي�ة كامل�ة وآلية 
رصف هذه النس�بة معت�را أن  آلية رصفها 

لم تكن بموافقات أصولية.

جملس حمافظة كربالء يتخذ قرارات مهمة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
اح�دى تش�كيالت وزارة التجارة عن 
»تحديدها اسعار الحنطة واستكمال 
كاف�ة االجراءات الس�تقبال املوس�م 
التسويقي ملحصول الحنطة 2٠18«. 
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة نعيم 
محس�ن املكص�ويص يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »ال�وزارة 

اعتم�دت اس�عار الحنط�ة املحلي�ة 
وحس�ب قرار مجلس الوزراء املرقم 
)2٤٩( لس�نة 2٠1٦ والت�ي ح�ددت 
س�عر ط�ن الحنط�ة املحلي�ة درجة 
اوىل بمبل�غ )٥٦٠،٠٠٠( ال�ف دينار 
للطن الواح�د و حنطة محلية درجة 
ثانية بمبل�غ )٤8٠،٠٠٠( الف دينار 
للط�ن الواح�د و وح�دد س�عر ط�ن 
الحنط�ة املحلية درج�ة ثالثة بمبلغ 
)٤2٠،٠٠٠( الف دينار للطن الواحد« 

.
وب�ن ان »اللجن�ة العلي�ا للتس�ويق 
استكملت كافة اإلجراءات والخطوات 
من اجل إنجاح خطة التس�ويق لهذا 
العام وفق الضوابط والتعليمات كما 
ان الرشك�ة اعطت للف�الح و املزارع 
حق االختيار يف تس�ويق محاصله اىل 
مخ�ازن الرشكة بموجب التس�عرة 

املقررة و املعتمدة« .
وع�ىل ذات الس�ياق وجه املكصويص 

خ�الل لق�اءه القس�م الهن�ديس يف 
الرشك�ة ب�روة االرساع يف تاهي�ل 
وصيان�ة املواقع والطاق�ات الخزنية 
يف املناط�ق الت�ي ت�م تحريره�ا من 
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة لتكون 
جاه�زة لالس�تخدام بم�ا يتناس�ب 
وحج�م الكمي�ات املتوق�ع انتاجه�ا 
املقب�ل  التس�ويقي  املوس�م  خ�الل 
الس�يما وان املؤرشات بين�ت ارتفاع 

االنتاج يف محافظة نينوى .

التجارة: حتديد اسعار احلنطة واستكامل كافة االجراءات الستقبال املوسم التسويقي

املثنى تعلن حالة الطوارئ واستنفار 
كوادرها الحتواء أزمة املياه

   المثنى / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية ماء املثنى، أن مناس�يب نهر الرميث�ة الذي يعتر 
املصدر الرئييس ملياه الرشب يف املحافظة انخفضت إىل أوطأ نقطة، 

ما ادى إىل توقف اغلب مشاريع الضخ عن العمل يف املحافظة«.
وقالت مديرية ماء املثنى يف بيان تلقتُه » املستقبل العراقي«، أنها  
»أعلمت الحكومة املحلية ومديرية املوارد املائية بهذا التطور الذي 

أدى إىل توقف اغلب محطات الضخ«.
وأضاف�ت أن »اإلجراءات األخ�رى التي اتخذته�ا املديرية، تمثلت 
بإعالن حالة الطوارئ واس�تنفار جهود الكوادر الفنية، كما دعت 

املواطنن إىل ترشيد استهالك املياه لحن انتهاء األزمة.

الصناعة تعلن استعدادها لتنفيذ مشاريع التأهيل 
واإلعامر لوزارات ومؤسسات الدولة يف نينوى

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الصناعة واملعادن محمد شياع السوداني وخالل 
افتتاح�ه ث�الث معامل إلنتاج الس�منت يف مجم�ع بادوش 
بمحافظ�ة نين�وى عن »جاهزي�ة رشكات ال�وزارة لتأمن 
احتياجات الس�وق املحلية واستعدادها للدخول يف مشاريع 
التأهي�ل واألعمار للوزارات ومؤسس�ات الدول�ة املدمرة يف 

محافظة نينوى«.  
وثم�ن الس�وداني يف مؤتمر صح�ايف عقده عق�ب االفتتاح 
يرافق�ه النائب�ن أحم�د الجب�وري ومحمد عبد رب�ه وعدد 
م�ن امل�دراء العامن يف ال�وزارة ورشكاتها الجه�ود الكبرة 
واالس�تثنائية إلدارة الرشك�ة العام�ة للس�منت العراقي�ة 
ومنتس�بي املعامل الثالث بادوش التوسيع وبادوش الجديد 
والرافدي�ن )ب�ادوش القدي�م( الت�ي بذلوها إلع�ادة إعمار 
واستئناف اإلنتاج يف هذه املعامل بطاقات انتاجية باكثر من 
مليونن ونصف طن س�نويا بفرتة قياسية بلغت )٤( اشهر 
وبمبلغ بسيط بلغ )٥( مليار دينار قياسا باملبلغ التخميني 
لالعم�ار بأكثر م�ن )3٠( مليار دينار ، معت�را هذا اإلنجاز 
قصة نج�اح تحققت بجهود األبطال من منتس�بي املعامل 
الثالث واإلدارة الناجحة للرشكة املذكورة واملتابعة املستمرة 
ملركز وزارة الصناعة رغم مستوى األرضار الحاصلة والتي 

تجاوزت ال )%7٠(«. 
وأكد الس�وداني أن »إنتاج هذه املعام�ل يمتاز بمواصفات 
ونوعية عالية وسيسهم يف تأمن احتياجات محافظة نينوى 
من هذه املادة يف حمالت ومش�اريع اعادة األعمار والتأهيل 
التي تحتاجها املحافظة ، مش�ددا يف الوقت ذاته عىل أن هذا 
اإلنجاز يؤكد قدرة وإمكانية وزارة الصناعة ورشكاتها عىل 

إعادة الصناعة العراقية إىل وضعها الطبيعي«.  
ولفت الس�وداني إىل معوق دخول الس�منت املستورد خالفا 
لق�رار مجل�س ال�وزراء الق�ايض بمنع اس�تراد الس�منت 
بنوعيات ومناش�ئ مختلفة ومن منافذ غر رسمية خاصة 
يف إقليم كردستان ، داعيا الحكومة املحلية يف نينوى وممثيل 
مجلس الن�واب إىل التأكيد عىل الق�رارات والقوانن الداعية 
إىل حماية املنتج املحيل وان وزارة الصناعة بدورها س�تقوم 
بتخفيض س�عر البيع ملنتج السمنت لدعم مشاريع األعمار 

يف عموم محافظة نينوى.

النفط يسجل اكرب ارتفاع منذ شهرين
    بغداد/ المستقبل العراقي

 ارتفع�ت اس�عار النف�ط يف وقت متأخ�ر، بأكثر من %2 
مسجلة أعىل مس�توياتها منذ أواخر شهر كانون الثاني 
بع�د تأكي�دات س�عودية ح�ول اإلبقاء ع�ىل تخفيضات 
اإلمدادات يف 2٠1٩ وتزايد القلق بشأن مستقبل صادرات 
إيران من الخام، وانهت االسبوع عىل مكاسب بأكثر من 

.%٦
وقفزت عق�ود خام القياس العامل�ي مزيج برنت ألقرب 
اس�تحقاق 1.٥٤ دوالر، أو 2.2%، لتبل�غ عن�د التس�وية 
7٠.٤٥ دوالر للرمي�ل ولتنه�ي األس�بوع عىل مكاس�ب 
بح�وايل ٦.٤% هي أكر زيادة أس�بوعية منذ ش�هر تموز 
كما وسجلت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس 
الوس�يط أيضا أكر أسبوع من املكاس�ب منذ تموز مع 
صعودها ٥.٥%، بعد أن أنهت جلسة الجمعة عند 88.٦٥ 

دوالر للرميل، مرتفعة 1.٥8 دوالر أو ٥.%2.
وكانت ترصيحات لوزير الطاقة الس�عودي خالد الفالح 
فيم�ا يتعل�ق بالقيود املفروضة عىل املع�روض يف 2٠1٩ 
لتقليص مخزونات النفط العاملية، ادت اىل ارتفاع اسعار 

النفط.ويلق�ى النفط دعما م�ن توقعات بارتفاع الطلب 
العامل�ي رغم زي�ادة يف انت�اج الخام األمرك�ي، ويتوقع 
مورجان س�تانيل أن برنت س�يصل إىل 7٥ دوالرا للرميل 

يف الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب املوسمي.
الجدير بالذكر ان منظمة أوبك ومجموعة من الدول غر 
األعض�اء، يف مقدمته�ا روس�يا، بدأت منذ ش�هر كانون 
الثان�ي 2٠17 تنفيذ اتفاق لتخفيض�ات انتاجية قدرها 

1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض املعروض.

   بغداد / المستقبل العراقي

والبلدي�ات  واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  التق�ت 
واالش�غال العامة آن ناف�ع اويس يف مقر الوزارة، 
وف�داً من ممثيل رشكة املقاول�ن العرب املرصية 
بحض�ور وكيل الوزارة اس�ترق ابراهيم الش�وك 

وعددا من املدراء العامون يف الوزارة«.
وذكرت أويس يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
انه »تم اثناء اللقاء استعراض ومناقشة الفرص 
االس�تثمارية يف ال�وزارة يف قطاعات )االس�كان، 
الط�رق والجس�ور، تدوي�ر النفاي�ات( يف عموم 
املحافظ�ات والت�ي تم اع�داد دراس�ة كاملة لها، 
فضال عن اس�تعراض التجارب االستثمارية التي 
تم تطبيقها يف جمهورية مرص العربية لحل ازمة 
الس�كن وما تم تحقيقه م�ن نتائج مثمرة يف هذا 

املجال« .
وأوضحت انه »تم االستماع اىل قدرات وامكانيات 

الرشكات املرصية يف تنفيذ املشاريع السرتاتيجية 
واالستثمارية حيث تم االتفاق عىل تعزيز التنسيق 
املشرتك يف مجال تبادل الخرات وتنفيذ املشاريع 
امكاني�ة  ، فض�ال ع�ن مناقش�ة  االس�تثمارية 
دخول الرشكات املرصي�ة الرصينة ألعادة اعمار 
املناطق املحررة ومن ثم االنطالق لتنفيذ مشاريع 

سرتاتيجية جديدة يف مجال البنى التحتية ».
واضافت ان »هذه اللق�اءات مفيدة ومثمرة جدا 
كونه�ا تع�د انطالقة للتف�اوض حول املش�اريع 
االستثمارية للوزارة وفتح افاق تعاون اقتصادية 
جديدة مع الش�قيقة مرص خ�الل املرحلة املقبلة 

.«
م�ن جانبه عر الوفد الزائر عن ش�كره وامتنانه 
للس�وق  للدخ�ول  املرصي�ة  ال�رشكات  ورغب�ة 
العراقي�ة وتنفي�ذ مش�اريع اس�تثمارية جديدة 
وكذلك مش�اريع اعادة االعمار بما يؤدي اىل خلق 

بيئة عمل وفرص استثمارية جيدة للبلدين.

االعامر تناقش الفرص االستثامرية مع وفد رشكة 
»املقاولون العرب« املرصية

   البصرة / المستقبل العراقي

التقى محافظ البرصة أسعد عبداألمر 
العيدان�ي، بمكتبه الرس�مي يف ديوان 
املحافظة، نائب املمثل الخاص لألمن 
العام لألمم املتح�دة يف العراق » اليس 

ولبول ». 
واف�اد بيان لدي�وان املحافظة تلقته » 
املستقبل العراقي » ،« انه » جرى خالل 
اللقاء بح�ث العديد م�ن امللفات التي 

تهم الساحتن املحلية واإلقليمية«. 
ويف مقدمتها خط�ة إعمار البرصة يف 

ضوء مقررات املؤتمر الدويل الذي عقد 
يف دول�ة الكوي�ت مؤخ�را، إضافة إىل 
االس�تعدادات الجارية لخوض العرس 
االنتخاب�ي املرتق�ب، وتعزي�ز العالقة 
بن الحكومت�ن املحلية واملركزية بما 
يخدم جميع أطياف الش�عب العراقي 

عىل وجه العموم والبرصي خاصة«.
 وتن�اول الجانبان كذلك ملف املياه يف 
املحافظ�ة ورضورة توف�ر هذا املورد 
الحي�وي وس�د النق�ص الحاص�ل يف 
مناس�يبه، وإقامة املحطات لتصفية 

وتحلية املياه«.

وأبدى محافظ البرصة ترحيبه بزيارة 
الوف�د الضي�ف واس�تعداد الحكوم�ة 
االيجاب�ي م�ع  للتع�اون   التنفيذي�ة 
مختل�ف الهيئ�ات الدولي�ة العاملة يف 
الع�راق، مؤك�دا يف الوق�ت ذات�ه عىل 
أهمي�ة الب�رصة للع�ب دورا محوريا 
يف مج�ال البناء واإلعمار، مل�ا تمتلكه 
املحافظ�ة من م�وارد طبيعية هائلة، 
إضاف�ة إىل امل�ورد الب�رشي الحيوي، 
كل ه�ذا يجع�ل م�ن الب�رصة املمول 
الرئيس ملختلف املش�اريع االقتصادية 

العمالقة.

حمافظ البرصة يبحث اعامر املحافظة
مع االمم املتحدة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، عن إطالق الدفعة 
االوىل من س�لفة الخمس�ة مالين دينار 

ملوظفي مديرية تربية الكرخ االوىل«.
وقال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »ت�م 
رصف الدفعة االوىل من س�لفة الخمسة 
مالي�ن دين�ار لنح�و ٩٥٩ موظ�ف من 

مديرية تربية الكرخ االوىل«.
واش�ار البي�ان اىل ان »ال�رصف يتم عن 
طري�ق البطاق�ة االلكرتوني�ة الخاص�ة 
باملوظ�ف وذل�ك بع�د ابالغ�ه بواس�طة 
رس�الة نصية عر هاتف�ه تخطره فيها 
بامكانية اس�تالم الس�لفة ع�ر بطاقته 
االلكرتونية«، داعياً املش�مولن بالسلفة 
اىل »زي�ارة فروع املرصف لغرض تس�لم 
الس�لفة بدال من التوج�ه ملنافذ الرصف 

الخاصة.

الرافدين يطلق الدفعة 
االوىل من سلفة اخلمسة 
ماليني ملوظفي الرتبية

   بغداد / المستقبل العراقي

املناف�ذ  باس�م هي�أة  الرس�مي  املتح�دث  نف�ى 
الحدودية، اغالق منفذ الش�المجة بس�بب وجود 

فيزا مزورة ملسافرين إيرانين«.
وذك�ر بي�ان للهياة تلق�ت »املس�تقبل العراقي«، 
نس�خة منه، أن�ه »اىل كاف�ة القن�وات الفضائية 
والوكاالت االخبارية نود ان ننوه بأن قناة فضائية 
ن�رشة اليوم الجمع�ة املوافق تقري�راً مفاده عن 
أغالق منفذ الشالمجة الحدودي بسب وجود فيزا 

مزورة«.
وأض�اف البيان ان »املناف�ذ الحدودية اكدت وعىل 
لس�ان املتحدث باس�م هيأة املناف�ذ الحدودية أن 
أغ�الق منف�ذ الش�المجة الح�دودي يف محافظة 

الب�رصة ال أس�اس له م�ن الصح�ة واملوضوعية 
واملنف�ذ حالي�اً يعم�ل بكام�ل طاقته وك�وادره 

العاملة«.
وتابع البي�ان ان »الهياة تأمل من جميع القنوات 
الفضائي�ة والوكاالت االخبارية زي�ارة املنفذ االن 
وندعو اىل توخي الدقة واملصداقية واملهنية يف نرش 
املعلومة والحصول عليها من مصادرها األصولية 

واملعتمدة رسمياً«.
وأش�ار إىل أن انه »بدورنا ننوه بان عدد الوافدين 
الذين عروا املنفذ من االجانب الذي شارك يف أعياد 
نوروز قب�ل يومن بلغ اكثر من 2٥ الف مس�افر 
وه�ذا أن دل عن يش انما يدل عىل مدى انس�يابه 
دخولهم وفق القوان�ن والتعليمات الصادرة ولم 

تذكر اي حالة خرق او حادث.

املنافذ احلدودية تنفي إغالق منفذ الشالجمة بسبب »فيزا مزورة«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة الزراعة/مديري�ة زراع�ة ميس�ان بالتعاون 
مع الهيئة العامة لتنمية الثروة الس�مكية/مفقس اسماك 
امليمون�ة )٤,8٠٠,٠٠٠( ملي�ون إصبعي�ة كارب، يف املجرى 
امل�ؤدي إىل برك�ة ام النع�اج التابع�ة له�ور الحوي�زة رشق 

املحافظة«.
واف�اد بيان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »هذا 
املرشوع يأتي ضمن برنامج وزارة الزراعة يف إنعاش الثروة 
الس�مكية واالرتق�اء بمعدل املخ�زون الس�مكي يف مناطق 
االهوار، حيث تم التأكيد عىل اهمية اطالق هذه االصبعيات 
التي من ش�أنها اثراء االهوار بالثروة الس�مكية و التي تعد 

من املوارد املهمة يف املحافظة«.
واضاف البيان »كما قام قسم اإلنتاج النباتي التابع إىل مديرية 
زراعة ميس�ان بتوزيع أطباق الخر املتنوعة)الباذنجان، 
الفلف�ل( للفالح�ن يف عموم املحافظ�ة بأس�عار تعاونية، 
وتأتي هذه الخطوة لتطوي�ر العملية الزراعية يف املحافظة 
وسد حاجة السوق املحيل من الخر ودعمهم وتشجيعهم 
عىل الزراعة وخاصة األنواع التي التتوفر يف املوسم الزراعي  

بدل املستورد منها.

الزراعة: إطالق نحو »5« ماليني إصبعية 
»كارب« يف هور احلويزة

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اس�تقبل محافظ بغداد عط�وان العطواني 
وف�د من وجه�اء وممث�يل منطق�ة املعامل 
وتم التباحث بم�ا يخص مطالبهم واالتفاق 
عىل عقد اجتماع طارئ بالسيد األمن العام 

ملجلس الوزراء ».
وق�ال العطواني خ�الل اس�تقباله الوفد ان 
»لقائنا هذا جاء من اجل االستماع إىل مطالب 
املتظاهرين وامكاني�ة تقديم الخدمات لتلك 
املنطق�ة، مبينا انه تم التباح�ث ايضا حول 
تقدي�م الخدمات العاجلة«.واك�د العطواني 
ان »حكومت�ه س�عت وال زال�ت تس�عى من 

خ�الل مطالباته�ا للحكوم�ة االتحادية من 
اجل االرساع بأيجاد حلول رسيعة للمشاكل 
الخدمي�ة وإط�الق التخصيص�ات املالية إىل 
الخدمي�ة  بخططه�ا  لألنط�الق  املحافظ�ة 
وتنفي�ذ املش�اريع الضاغط�ة ».واك�د انن�ا 
»يف محافظ�ة بغ���داد أعددن�ا خط�ط من 
ش�أنها تغير الواقع الخدمي واالرتقاء به يف 
مناطق االط�راف اال ان ما يؤخر البدء بهذه 
الخطط مشكلة تعطيل رصف التخصيصات 
املالي�ة رغ�م حصولن�ا عىل موافق�ة رئيس 
ال�وزراء بتنفيذ مش�اريع جدي�دة يف عموم 
أطراف العاصمة وأس�تثناء مشاريع مهمة 

وضاغطة من قرار اإليقاف.

حمافظ بغداد يستقبل وفد من أهايل املعامل ويتفق معهم عىل لقاء األمني العام ملجلس الوزراء
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 1544 / ش / 2018 

التاريخ 20 / 3 / 2018
اعالن

اىل / املدعى عليه / مصطفى كاطع كاظم  
اقام�ت املدعية نور محس�ن تبينه الدعوى املرقم�ة اعاله امام هذه 
املحكمة تطالبك فيها نفقة ماضية ومس�تمرة لها ونفقة مس�تمرة 
لالطف�ال كل م�ن رقيه وعيل وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحيل لذا قرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
3 / 4 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او 
من ين�وب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً ووفق 

االصول  
القايض / اياد كاظم رشاد

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 507 / 2006 
التاريخ 20 / 3 / 2018  

اىل املنفذ عليه / امحد حممود صالح – الكاظمية حملة 485 زقاق 21 دار 22 
لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الكاظمي�ة املرقم 901 يف 15 / 3 / 
2018 وتأييد املجلس املحيل لحي الكاظمية وتأييد مختار محلة 415 انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل 
خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 

حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل  / وائل سعدي حممود  
ق�رار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 471 / اعرتاض الغري / 2012 يف 20 / 3 / 2013 
املتضمن رد اعرتاض الغري عليه فأننك ملزم بتخلية العقار املشيد عىل القطعة 75 م 23 
عطيفية محلة 415 زقاق 21 دار 22 وتس�ليمه خالياً من جميع الش�واغل اس�تناداً اىل 
القرار الصادر من محكمة بداءة الكاظمية املرقم 458 / ب / 2006 يف 28 / 5 / 2006 
وبعكس�ه س�تجرى التخلية جرباً وبكرس االقفال وبحضور احد اعضاء املجلس البلدي 

وشاهدين وجرد محتويات الدار وتسليمها اىل شخص ثالث

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد:  757/ش2018/7
التاريخ 2018/3/20

اعالن
اىل / املدعى عليه / نزار فائز جواد

اقامت املدعية )زه�راء مهدي فالح( 
757/ش2018/7  بالع�دد  الدع�وى 
امام هذه املحكمة تطلب فيها تفريق 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  للهج�ر 
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار منطق�ة اب�و دش�ري / بغداد 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخصوص 
اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2018/4/5 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض

حسني عباس سمني
������������������������������

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املشخاب 
العدد:  167/ ش/2018

التاريخ: 2018/3/19
اعالن

ان�ور قي�س  اىل / املدع�ى علي�ه  / 
محمد

القام�ة املدعي�ة انغام محم�د علوان 
167/ش/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
عليك التي تطلب فيها تأييد حضانتها 
الطفاله�ا ع�يل وزه�راء وملجهولي�ة 
محل اقامتك وحس�ب اش�عار مختار 
منطقت�ك ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور 
املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة  له�ذه 
املصادف 2018/3/29 ويف حال عدم 
حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر
������������������������������

اعالن 
اىل املته�م اله�ارب )داخ�ل دروي�ش 

ظاهر(
احالك قايض محكمة تحقيق الخرض 
اىل محكم�ة جنايات املثن�ى بموجب 
قرار االحالة املرقم 89 يف 2018/3/5 
غيابيا الج�راء محاكمتك بدعوى غري 
موج�زة وف�ق احكام امل�ادة )44 من 
قان�ون االث�ار وال�رتاث( م�ن قانون 
العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل هذه 
املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك ع�ن طريق 
صحيفت�ني محليت�ني وتحدي�د ي�وم 
2018/5/20 موع�دا للمحاكمة ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك س�يتم اجراء 
وحس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك 

االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������
اعالن 

دزام   )تكلي�ف  اله�ارب  املته�م  اىل 
جيجان( 

التحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
محكم�ة  اىل  الرميث�ة  يف  القضائ�ي 
جنايات املثنى بموج�ب قرار االحالة 
 2018/3/7 يف   2018/196 املرق�م 
غيابيا الج�راء محاكمتك بدعوى غري 
موجزة وفق احكام املادة )4/ارهاب 
(  م�ن   قان�ون العقوب�ات ولع�دم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر 
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 2018/5/20 موع�دا 
للمحاكم�ة ويف حالة ع�دم حضورك 
س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������
فقدان 

فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرباء – ش�بكات ش�مال البرصة، 
بإسم / حيدر داعي عبدالكريم. فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار

اعالن 
اىل املته�م اله�ارب )ظاف�ر حم�ودي 

حنيوي(
تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
النزاه�ة يف املثنى اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرقم 
غيابي�ا   2018/3/13 يف   2018/27
غ�ري  بدع�وى  محاكمت�ك  الج�راء 
موجزة وفق احكام امل�ادة )316 من 
قان�ون العقوب�ات (  ولعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك عن 
طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد 
ي�وم 2018/5/20 موعدا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء 
وحس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك 

االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������
اعالن 

م�وىس  )يحي�ى  اله�ارب  املته�م  اىل 
عجة(

تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
النزاه�ة يف املثنى اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرقم 
غيابي�ا   2018/3/7 يف   2018/26
الجراء محاكمتك بدعوى غري موجزة 
وفق اح�كام امل�ادة )340 من قانون 
العقوب�ات ( م�ن قان�ون العقوب�ات 
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة 
تقرر تبليغ�ك عن طري�ق صحيفتني 
محليتني وتحديد ي�وم 2018/5/20 
موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 347/ب/2017
التاريخ 2018/3/18

اىل / املدع�ى علي�ه  � غي�ث مزه�ر 
عليوي

اق�ام املدع�ي )محمد جاس�م نعمة( 
دعوى للمطالبة بمبلغ وقدره )مائة 
وعرشة ماليني دينار( وقد صدر حكم 
غيابي بحقك واملرقم 347/ب/2017 
الحك�م  واملتضم�ن   2017/9/27 يف 
بالزامك بتأدية مبلغ له وقدره )مائة 
وعرشة ماليني دينار( الناتج عن الدين 
الثاب�ت بموج�ب ورقة الص�ك املرقم 
217788 الصادر من مرصف الخليج 
 2015/6/1 يف  املؤرخ�ة  التج�اري 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف ولدى 
مح�ل  مجه�ول  ان�ك  تب�ني  تبليغ�ك 
االقام�ة حس�ب كت�اب مركز رشطة 
الجوادي�ن واش�عار مخت�ار منطقة 
العس�كري تب�ني ان�ه كن�ت تس�كن 
)العسكري( ومرتحل  الرميثة  سابقا 
اىل جه�ة مجهولة ولكون�ك مجهولة 
محل االقام�ة يف الوقت الحارض عليه 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
الحك�م  بق�رار  يوميت�ني  محليت�ني 
الغيابي اعاله ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال معذره رشعية فان القرار 
سوف يكتسب الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

محمد عبد الباقي امليايل
������������������������������

فقدان 
فق�دت مني هوي�ة االقام�ة املرقمة 
2303 الصادرة من مديرية االقامة يف 
النجف االرشف باسم املواطنة الهندية 
الجنس�ية ) كنيز فاطمة قاس�م عيل 
( والت�ي تحمل جواز الس�فر املرقم ) 
l4601838 ( الص�ادر من دولة الهند 
وكذل�ك هوية االقام�ة املرقمة 5865 
العائ�دة لول�دي املدع�و ) كي�ان عيل 
حس�ن عيل ( الص�ادرة م�ن مديرية 
االقام�ة يف النج�ف االرشف يف املدينة 

القديمة – قضاء وقدر 
������������������������������

محكمة جنح املعقل 
العدد:337/ج/2018

التاريخ: 2018/3/18
اعالن 

اله�ارب / حي�در مجي�د  املته�م  اىل 
عبدالساده  

حي�ث تب�ني إن�ك مجه�ول اإلقام�ة 
والعنوان، كونك مطلوب امام املحكمة 
يف القضي�ة املرقم�ة 337/ج/2018 
وفق اح�كام امل�ادة )456 من قانون 
العقوبات( فقد اقتىض تبلغك من قبل 
ه�ذه املحكمة بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق 
التهم�ة  ع�ن  لتجي�ب   2018/4/9
املوجهة اليك وبخالفه س�وف تجري 

محاكمتك غيابياً وفق القانون.
القايض/اسيل صالح معتوق

محكمة جنح املعقل
العدد: 297/ج /2017
التاريخ: 2018/3/19

إعالن حكم غيابي 
إىل املتهم املحكوم / باجو عيل اصفار 

أص�درت محكمة جن�ح املعقل قراره�ا املرقم 
297/ج /2017 املتضم�ن الحك�م ع�ىل املدان 
)باجو ع�يل اصف�ار( املذكور أعاله. اس�تناداً 
ألحكام القس�م )1/23( من قانون املرور رقم 
)86( لس�نة 2004 بالحبس البسيط ملدة سنة 
واحدة وف�ق احكام القس�م املذك�ورة، تقدير 
اتعاب محاماة للمحامية املنتدبة )زينب غازي 
املالك�ي( مبلغاً قدره ثالثون أل�ف دينار تدفع 
له�ا م�ن خزين�ة الدولة بع�د اكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعي�ة. وإص�دار ام�ر قبض بحق 
املدان املذكور وإش�عار مديرية رشطة البرصة 
-مكتب التس�جيل الجنائي لتعميم هذا القرار 
استناداً ألحكام املواد )182/أ ، واملادتني 143 ، 
243 (  م�ن قانون أصول املحاكمات الجزائية، 
وافهم علناً يف 2018/3/19 لك حق االعرتاض 
ع�ىل هذا الق�رار بع�د تبليغ�ك به ع�ن طريق 
اإلعالن والنرش، ويف حالة عدم االعرتاض يعترب 
الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة 

أشهر من نرش اإلعالن.  
القايض / اسيل صالح معتوق

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

فق�دت هوي�ه الدائ�ره/وزارة النفط /رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطية/هي�أة توزيع بغداد 
/بأس�م س�عدون عبد الكريم سعيد فمن يعثر 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 9 / 2018 

اىل املدين ) سالم عطيوي مهدي ( 
م / تبليغ 

ملقتضي�ات االضبارة التنفيذي�ة املرقمة اعاله 
والخاصة بالدائنة ) نور كاطع محمد ( واملدين 
) س�الم عطيوي مهدي ( ق�ررت هذه املديرية 
وبناءا عىل طلب الدائنة اعاله تبليغك باالمهال 
م�دة ) 60 ( يوم لغرض س�داد املرتاكم بذمتك 
عن النفقة املس�تمرة للدائن�ة واالطفال اعاله 
والبالغ�ة ) 2825000 ( مليون�ان وثمنمائ�ة 
وخمسة وعرشون الف دينار والنفقة املستمرة 
للدائنة والبالغة ) 275000 ( مئتان وخمس�ة 
وس�بعون الف دينار ش�هريا اعتب�ارا من 1 / 
4 / 2018 ويف حال�ة ع�دم تس�ديد الدين الذي 
بذمتك يح�ق للدائنة مراجعة املحاكم املختصة 
لطلب التفريق وفق قانون االحوال الش�خصية 

واستنادا للمادة 43 / اوال – 9 ( 
املنفذ العدل 

عيل عبد الحسن شياع 
مدير تنفيذ الصويرة 

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

اىل الرشيك / وليد خالد حسني 
اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي لغ�رض 
اس�تخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 5504 

– سبع البور .
الرشيك 

سيف عيل عبد الحسني 
������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 
الرقم 4118 

تاريخ 2 / 3 / 2018 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بناء ع�ىل الطلب املقدم إىل هذه الدائرة بتاريخ 
20 / 3 / 2018 لتس�جيل العق�ار 8 / 1778 
م 15 بزايز الفضيلية بأس�م / محس�ن عوني 
عفريت مجددا باعتباره حائزا له بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حقوق معين�ة عىل هذا العق�ار تقديم عائدية 
م�ن بيان�ات إىل هذه خ�الل مدة ثالث�ني يوما 
اعتبار من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك .
2 – امان�ة بغداد / يرجى تعي�ني ممثال عنكم 
واعالمن�ا باس�مه وااليع�از الي�ه الحض�ور يف 

الوقت املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف .

4 – لوحة االعالن .
محمد يحيى كاظم 

مدير التسجيل العقاري يف الرصافة / 1

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

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد : حجة حجر وقيمومة / 2018 

م / اعالن 
ق�دم املدعو ) س�عد عبيد ع�يل ( طلبا اىل 
هذه املحكمة يطلب فيه نصبه قيما عىل 
زوجته ) عسله حسني ناطور ( لفقدانها 
بتاريخ 7 / 8 / 2007 ولحد االن اليعرف 
مصريه�ا حيه كانت ام ميت�ه فمن لديه 
اع�رتاض او معلوم�ات تفي�د حياتها او 
مماته�ا الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف الي�وم الت�ايل للنرش لتقدي�م اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفه س�وف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان
������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من نقابة 
املهندس�ني العراقي�ني باس�م ) ابراهي�م 
حم�زة عب�اس ( ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

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

فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م ) 1442( 
مرشاق والعائ�د اىل العراقي ) رزاق لوتي 
محمود ( عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار
������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف االعالن الخ�اص بالدعوى 
املرقمة ) 153/س/ 2012( املنش�ور يف 
جري�دة العراق االخباري�ة بالعدد )568( 
يف 2018/3/14  العدد 152/س/2012 
خطأ والصحيح هو 153/س/2012 لذا 

اقتىض التنويه
������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية الصادرة 
من اعدادية ميس�ان للبن�ني واملعنونة اىل 
الجامعة االسالمية قسم اللغة االنكليزية  
باس�م الطال�ب  ) زي�ن العابدي�ن كريم 
( واملرقم�ة )165( يف  يحي�ى عاش�ور  
2016/11/10 ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

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

فقدان
فقدت مني الهوي�ه الصادرة من جامعة 
الكوفه كلية الرتبية اللبنات قسم الرتبية 
البدني�ه وعل�م الرياض�ة الص�ف الثاني 
باس�م الطالبة ) بنني رزاق جاس�م ( من 

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

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة يف املثنى/ قس�م شؤون االحوال 

املدنية
اعالن

قدم املواطن  )قاسم فرهود غازي( طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب 
يف قي�ده وجعله )الوائيل( وعمال باحكام 
امل�ادة )24(  من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نه 2016 املع�دل تق�رر نرش 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
عرشة اي�ام  من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر بالطلب حسب االصول.
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) جابر حيدر عباس( 

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة 
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة 
البن�اء للعق�ار املرق�م  51541/3 ح�ي 
الن�داء رقم املقاطع�ة )4( جزيرة النجف 

اسم  طالب االجازة حوراء حسني عزوز
������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك )جبار كريم شناوة(

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة 
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة 
البن�اء للعق�ار املرق�م 52389/3  ح�ي 
الن�داء رقم املقاطع�ة 4 جزي�رة النجف 
اس�م طالب االجازة / ساجدة هادي عبد 

الحسني

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقتني املرقمت�ني االوىل / 
685376 بتاري�خ 2009/3/12 والثاني�ة 
433199 بتاري�خ 2012/8/7 الصادرتني 
م�ن مديري�ة تربي�ة النج�ف واملعنونة اىل 
وزارة الدف�اع واىل وزارة الداخلية بأس�م / 
ضي�اء صالح مهدي فع�ىل  من يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 980/ب2018/2

التاريخ 2018/3/19
اىل املدعى عليهما/ بنني ورسل بنات اقبال 

علوان
اق�ام املدعي رئيس ديوان الوقف الش�يعي 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة 
اع�اله ضدكم�ا واملدعى عليه�م االخرين) 
امل علوان مهدي وجماعتها( والتي  يطلب 
الحك�م فيه�ا بابط�ال قي�د العق�ار املرقم 
3835/ 113 ح�ي املعلمني واع�ادة الحال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل االنتقال وتس�جيل 
العقار وقفا ذريا اس�تنادا اىل حجة الوقف 
املرقم�ة 5/وق�ف/2001 يف 2001/5/16 
باس�م الواقف علوان مه�دي داود  ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار منطقة 
ح�ي الحس�ني /2 حي�در جعفرعب�د كل�ه 
عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغكما اعالنا 
بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
املرافع�ة  املص�ادف يف ي�وم 2018/3/29 
او ارس�ال م�ن  وعن�د ع�دم حضوركم�ا 
ينوب عنكما قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد : 985/ج/2018
التاريخ 2018/3/15

اعالن
اىل املته�م اله�ارب كل م�ن/ س�عد رشاد 

بريس 
اعالن

املرقم�ة  الجزائي�ة  بالدع�وى  التهامك�م 
985/ج/2018 وف�ق احكام املادة 1/456 
مح�ل  ومجهولي�ة  ولهروبك�م  عقوب�ات 
اقامتك�م ق�ررت تبليغكم اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح ي�وم 2018/4/22 الجراء 
محاكمتك�م عن ش�كوى  املش�تكي كاظم 
ناج�ي حس�ني ويف حال�ة ع�دم حض�وره 
س�تجري املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وف�ق 

احكام القانون
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية

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

الديواني�ة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات الديوانية / الهيئة الثانية
العدد : 70/ج/2018
التاريخ 2018/3/19

اىل املحك�وم اله�ارب /حس�ني عبي�د عيل 
حياوي الهاليل

اصدرت محكمة جنايات القادسية قرارها 
 2018/3/18 يف  70/ج/2018  املرق�م 
واملتضم�ن الحك�م عليك غيابيا بالس�جن 
املؤقت ملدة عرشة س�نوات استنادا الحكام 
املادة 2/396 من قان�ون العقوبات بداللة 
امر  س�لطة ائت�الف رقم 31 لس�نة 2003 
القس�م 2/3 من�ه عن ش�كوى املش�تكي 
ولهروب�ك  جاب�ر  عب�د  علي�وي  حس�ني 
ومجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
واس�عتي االنتش�ار اس�تنادا للم�ادة 143 
االصولية ول�ك حق االعرتاض ع�ىل الحكم 
الغيابي عند تسليم نفسك او القاء القبض 

عليك 
القايض

حيدر جواد رديف
رئيس محكمة جنايات القادسية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة : 266/ت/2018

التاريخ 2018/3/19
اىل املنفذ عليه / سالم نعمه حسن

لقد تحقق له�ذه املديرية من  انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه  
واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
التنفي�ذ املس�يب خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ستبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:

قرار محكم�ة بداءة املس�يب املرقم 541/
مبل�غ  ع�ن   2017/12/24 يف  ب/2017 
الدين البالغ 7000000 سبعة ماليني دينار 
������������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 470/ب/2018
التاريخ 2018/3/20

اىل املدعى عليهما 1 � زينب حمد 2 � س�عد 
هاشم عبود

اعالن
اقامت املدعية عط�ور عبد عجيل  الدعوى 
ام�ام  470/ب/2018  املرقم�ة  البدائي�ة 
ه�ذه املحكمة ض�دك تطلب فيه�ا الحكم 
بالزامكم�ا برد املبلغ والبالغ 15,750,000 
خمسة عرش مليون وسبعمائة وخمسون 
ال�ف دينار وذلك عن قيم�ة بيع ذهب لكما 
اقامتكم�ا  مح�ل  وملجهولي�ة  باالقس�اط 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطق�ة ح�ي االمام الحس�ني )ع( 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم�ا اعالنا يف 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور  يف 
موع�د املرافعة املصادف ي�وم 2018/4/2 
ويف حال�ة ع�دم حضوركما او ارس�ال من 
ينوب عنكما قانونا فسوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابا وعلنا
القايض

محمد قاسم عبود
������������������������������������

فقدان
املهندس�ني باس�م  فق�دت هوي�ة نقاب�ة 
املهن�دس )احم�د عيل حرتوش( م�ن يعثر 

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

فقدان
فقدت الهوي�ة الوزارية الصادرة من وزارة 
الكهرب�اء محط�ة كهرب�اء رشق الب�رصة 
بأس�م ) صالح قاس�م رمض�ان( من يعثر 

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

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 630/ب/2018
التاريخ 2018/3/20

اىل / املدعى عليه/ عبد الواحد حسني عيل
اعالن

مب�ارك  س�عدون  كاظ�م  املدع�ي  اق�ام 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 630/ب/2018 
ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا مبل�غ ق�دره 
ملي�ون  ع�رشون   )20,241,546,66(
ومئت�ان وواحد واربعون الف وخمس�مائة 
وس�ته واربعون وسته وس�تون فلس عن 
قيامه بتسديد املبلغ عن قيمة السيارة نوع 
اوبرتا 2012 كان قد اش�رتاها املدعي عليه 
من م�رصف الرافدين فرع الجنينة ولتعذر 
تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
مبلغ مرك�ز رشطة حي الجه�اد واملجلس 
البل�دي ملنطقة االم�ن الداخ�يل عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
املرافع�ة املواف�ق 2018/4/3 وعن�د عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد قاسم عبود
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غونزالو غارسيا املغرم بالبحث: الكتابة وسيلتي للتواصل

ملاذا تكتب؟
أتص�ور أنن�ي أكت�ب، ألنني ل�و لم أفع�ل ذلك، 
فسأش�عر بعدم القدرة عىل التواصل، أنا أكتب 
منذ فرتة طويل�ة، ويف الواقع أنا مغرم بالبحث 
عن أس�لوب، يمكنني من اإلش�ارة إىل األش�ياء 
الت�ي يتم تجاهلها ع�ىل نطاق واس�ع. بدايتي 
كان�ت باقتط�اع قصاص�ات من املج�ات التي 
كن�ت أطل�ع عليه�ا يف مكتبة املدرس�ة، ألكتب 
تعليقاتي عىل الصور التي كانت تجس�د معنى 
بالنس�بة يل، وبعدها اتضح يل كيف أنه يمكنني 
التعب�ر عن أش�ياء عديدة، مثل الح�زن يف تلك 
الص�ور وغره، لذا أش�عر أني أس�عى إىل جعل 
ه�ذه الص�ور مائم�ة للتواصل م�ع اآلخرين، 
كنت مهتم�اً بالتعبر عن أفكارهم ومدى عمق 

تجاربهم.
+ روايتك »نحن النهاية«، كان لها صدى واسع، 
الكل كتب عنها، هل هو يشء طيب، وهل تمثلك 

بالفعل؟
تع�رف أنني ما زل�ت أتأقلم مع هذا   -
العم�ل، ول�و أردت الحقيق�ة أنا ل�م أكتبه ويف 
ذهن�ي هدف، أن يمثلني. يف الواقع عندما بدأت 
بالكتابة، لم أفكر حتى يف عبارة »أن تشبهني«، 
ولم أستخدم كلمة »ميلنييل«، أي رواية املرحلة، 
وهي األلفية الثالثة لوصفها، هذا يشء س�لبي 
للغاي�ة، ال يمكنني فعله. مرة أخرى، أليس من 
العجز القيام بذلك، أن تصنف نفسك! أعتقد أن 
م�ا أحببت أن يمثلني هو األس�ئلة ذات العاقة 
باالهتمامات التي تمثل جييل، مثل األسئلة التي 
طامل�ا دارت يف أذهانن�ا، من قبي�ل إىل أين نتجه 
كوننا جنس�اً برشياً؟ وكيف س�نكون حينها؟ 
ملاذا نشعر بالكآبة والحزن، والصعوبة يف عمل 

األشياء؟ ملاذا ال نس�تمتع بالعمل؟ ملاذا تتحول 
املتع�ة يف حياتن�ا إىل واج�ب؟ ما ه�ذه العوالم 
االفرتاضي�ة القاتلة؟ واملش�كلة بعد ذلك تكمن 
يف أننا نس�أل أنفس�نا يف اليوم الت�ايل: كيف كنا 
نعي�ش من دون هذا كله؟ وهل يجوز أن يكون 
الش�عور بالس�عادة والبهجة مقروناً بالشعور 
بالذن�ب؟ هل تعودنا ع�ىل أن نبس�ط القضايا 

الكربى ونعقد ما دونها. هل هذا صحيح؟
وكم�ا ت�رى، فه�ذه األس�ئلة تبدو غ�ر قابلة 
لإلجاب�ة. ول�و نظ�رت إىل أي أحد آخ�ر غرنا، 
فس�تجد لديه األسئلة ذاتها، ولكن دعني أقول، 
إنن�ي أجد نف�ي يف جزء م�ن ه�ذا التصنيف، 
خاصة يف ما يتعلق ببعض القضايا التي يعاني 
منها الش�باب اليوم، مثل مش�كات االستقرار 
الوظيف�ي واالجتماع�ي. وبالنس�بة لتصنيفي 
ممث�ًا ألي رشيح�ة اجتماعية، ه�ذا يعتمد يف 
الواقع عىل مدى مشاركتي أو عدمها يف وجهات 
نظر اآلخرين، كما يعتمد أيضاً عىل فهمي لهم، 
وه�و ما ال يمك�ن اعتب�اره مقياس�اً حقيقياً 

لانتماء إىل رشيحة معينة.
+ ها حدثتنا قلياً عن روايتك؟

- سأكش�ف عن أش�ياء ال تعرفها عن الرواية، 
أتعرف املش�هد الذي يظهر فيه »توماس« بطل 
الرواي�ة نائماً أس�فل مكتبه، إن�ه مقتبس من 
الص�ورة الت�ي يب�دو عليه�ا مكان�ي يف مكتبة 
الجامعة، هذا املكتب يب�دو كالرشفة املفتوحة 
ع�ىل قاعة الق�راءة والبح�ث، يف املكتبة يرشف 
عليه�ا مكتبي من أعىل، كنت أنام يف هذا املكان 

ولم يكن يراني أحد.
+ أقمت يف س�ويرسا مل�دة ط������ويلة، فهل 
كان ذلك مماً بالن������س�بة لك، وكيف ترى 

هذا الجمال اآلن؟
- تذكرن�ي س�ويرسا بالعاق�ات الطيب�ة التي 
تتح�ول إىل عكس�ها، مث�ًا، عندم�ا تتعود عىل 
الجم�ال يف ه�ذا املكان وبع�د ذلك تمل�ه، علماً 
بأن�ه ليس�ت كل األماكن جميل�ة، ولكنك تحب 
أن تك�ون فيه�ا، والواقع أن س�ويرسا تتحول 
إىل م�كان ممل بمجرد أن تتش�بع من جمالها، 
ومن خال تجربتي الشخصية، تتحول البحرة 
فج�أة إىل الل�ون الرم�ادي بع�د أن كن�ت ترى 
بعيني�ك البحر، ل�ذا توقفت ع�ن االحتفاء بتلك 
اللحظ�ة القصرة الت�ي كانت ت�رتاءى يل فيها 
الجب�ال من جديد واضحة جميلة بعد انقش�اع 
الغي�وم والضب�اب عنها، كنت ق�د تعودت عىل 
الذهاب إىل منطقة البحرات يف »فيفي«، وكنت 
آخ�ذ مع�ي الق�وارب الدواس�ة، وأحيان�اً كنت 
أخرج مع أصدقائي من طلبة املدرسة الثانوية 
يف نزهات، حيث نتجول ونغني ونعزف الغيتار، 
وأحياناً نرصخ ونصدح بالغناء ونرفع عقرتنا 
بالرصاخ، لم يكن يس�اورنا أي شعور بالخجل 
م�ن تلك الترصفات، وتعودن�ا أن نذهب إىل أحد 
املتنزهات التابعة إلحدى كليات الفنون، نش�م 
هناك رائحة األعش�اب باس�تمرار، وأحياناً كنا 
نقذف بأنفسنا يف البحرة، فيمنحنا ذلك شعوراً 

بأننا ما زلنا صغاراً.
ولك�ن، يف ما بعد، تحول كل ذلك إىل يشء عادي، 
فالبح�رة ص�ارت عادي�ة، والجب�ال مملة، ما 
قادن�ا إىل ارتي�اد املاه�ي، حي�ث كان فيها كل 
يشء، ولكنها رسعان ما تحولت إىل أماكن مملة 
وباهظ�ة التكالي�ف، وبذلك أصبح�ت األماكن 

كلها متشابهة.
الحقيق�ة أن ح�ال األماك�ن يعتم�د ع�ىل حال 

املوجودي�ن فيه�ا، ولي�س األماكن نفس�ها أو 
املواقف التي تجد نفس�ك فيها، واكتش�فت من 
خ�ال تجربت�ي أن كل األماك�ن تصب�ح مملة، 
وأحيان�اً تبدو س�البة وفارغ�ة ومليئة بالجهل 
والتخلف، بالنس�بة لشخص يش�عر بامللل من 
األماكن التي يعيش فيه�ا أو كان يعيش فيها، 
وربم�ا أن الناس الذين يعيش�ون فيها أصبحوا 

أكثر بشاعة.
وس�ؤالك ع�ن األش�ياء القيم�ة يف س�ويرسا، 
يجعلني أجي�ب بأن هناك أمكن�ة جميلة، مثل 
متح�ف األلعاب. ويف الواق�ع، لو كنت من هواة 
الرعب لذهبت إىل هناك، وشاهدت هذه األلعاب 

التي تمنحك الشعور بالخوف والرهبة.

+ إذا كان�ت تش�ييل أو غرها م�ن دول أمركا 
الاتينية، تغرق باس�تمرار يف مشكاتها لسبب 
أو آلخر، فهل تعتقد أنه يمكن اليوم ترش�يحها 

كونها وجهات سياحية عىل سبيل املثال؟
تك�ون  ألن  سأرش�حها  تعرف�ن،   -
وجه�ات س�ياحية. أتص�ور أن تش�ييل مكان 
مع�روف باعت�دال الطق�س، ل�و كن�ت ترغب 
يف القي�ام برح�ات طويل�ة، وم�ن األفضل لك 
أن تتج�ه ش�ماالً إىل صح�راء »أتكام�ا«، حيث 
يمارس�ون هواي�ات  س�تلتقي هن�اك ش�باباً 
حديث�ة مث�ل الق�راءة، ويمش�ون حف�اة، م�ا 
سيمنحك الشعور الحقيقي بأنك سائح، وقد ال 
تلتقي أح�داً البتة، ومع ذلك ف�إن الطبيعة من 
حولك س�تكون خابة، فضاً ع�ن ذلك أنا أحب 
س�انتياغو، وأعتقد أن فيه�ا الكثر مما يمكن 
للذي�ن يعيش�ون فيها طوي�ًا أن يكتش�فوه، 
وبالنس�بة يل أعش�ق جس�ورها ونهرها القذر 
وأمسياتها الشهرة التي تقام فيها الحفات يف 

الشوارع، كما يف حي بيا فيستا.
وس�تلفت انتباهك األزياء واملوضة، وستشاهد 
الن�اس يتس�ابقون إىل املاهي م�ن جهة، ومن 
جه�ة أخ�رى يرقص�ون يف الش�وارع عىل قرع 
الطبول أمام السياح، إنها حالة ذهنية خاصة. 
ولك�ن، وحس�ب م�ا يأت�ي ذك�ره عىل ألس�نة 
السياح، فإن مشكلة انعدام العدالة االجتماعية 
أمر ال يمكن تجاهله من جهة، إن الس�ياحة يف 
الواق�ع تبنى عىل مبدأ التغ�ايض عما يحدث يف 
الواق�ع يف أي م�كان. هنا قد تكون س�انتياغو 
الوجه�ة األخ�رة التي تتمن�ى الذه�اب إليها، 
ورغ�م ذلك فأن�ا أحبه�ا، فهي مدين�ة متعددة 
اللغات، ولك أن تستمتع فيها بمشاهدة الجبال 

الربكانية يف كل األوقات.
»نحن النهاية«.. كوميديا س�اخرة ال تخلو من 

الواقعية
تعترب رواي�ة »نح�ن النهاية« عماً ج�اداً بكل 
املقايي�س، ولعل م�ا يميزها أنه�ا ال تخلو من 
الواقعي�ة، فالص�ورة الت�ي تقدمه�ا للق�ارئ، 
تبدو ملخصاً عاماً للواقع الذي يعيش�ه الناس 
اليوم س�واء كان يف عوالم افرتاضية أو غرها، 
كما تبدو مث�ل القصص التي تنرش عىل مواقع 
التواصل االجتماع�ي، وإضافة إىل كونها رواية 
ج�ادة، فه�ي ال تنف�ك ع�ن تقدي�م الكوميديا 
الس�اخرة، وتث�ر جمل�ة م�ن األس�ئلة ح�ول 
مصر أبناء جي�ل ما بعد الحداث�ة االجتماعية 
والتكنولوجية، فيكف�ي أنها توقظ فينا الرغبة 
يف الفه�م، أو الحاج�ة إىل االق�رتاب مما يش�به 

العالم االفرتايض.
وللخ�وض يف تفاصي�ل الرواية نذه�ب يف رحلة 
بعي�داً ع�ن س�انتياغو، مس�قط رأس املؤلف، 
لت�رسد أحداثها الت�ي تبدأ عندم�ا يراجع بطل 
الرواية نفس�ه، أثن�اء مروره بأزم�ة عاطفية 
ودراسية وعملية. فبينما يعاني »توماس« من 
هج�ران حبيبته إيف�ا، عاملة األحي�اء البحرية، 
وصانعة األشياء الجميلة يف حياته، يلجأ هو إىل 
التفك�ر فيما يتصور أنه األه�م، وهو معاناته 
الش�خصية. إن اإلحس�اس بعبثية الحياة التي 
تتأس�س عليها حياته أكثر ما يؤرقه، وال ش�ك 
يف أن ه�ذه الصورة التي يبدو عليها »توماس« 
وفق�اً ملا يراه عن نفس�ه، تأخذ ش�كل املعاناة 
الجماعي�ة، حينم�ا ي�درك الق�ارئ أنه�ا تمثل 
الصيغة العام�ة للحياة، بالنس�بة لغره ممن 

يطلق عليهم جيل األلفية الثالثة.

 اياد خضرالشمري / العراق

تحك�ي أح�داث الرواي�ة عن األوضاع الس�يئة 
الت�ي مر بها العراق منذ الس�قوط عام 2003 
اىل احت�ال املوصل، س�هل نين�وى عام 2014 
رواية جيدة تتح�دث عن العاقات االجتماعية 
والع�ادات والتقاليد األرسية، عاش�ت العوائل 
واألدي�ان  واملس�لمن  املس�يح  ب�ن  متآلف�ة 
األخرى يف آلفة اجتماعية يشرتكون يف األفراح 
واألحزان وينشدون األمل والسام، تغر الحال 
بعد ع�ام2003 ، عمت الف�وىض الباد ولكون 
الروائ�ي من مدين�ة العمارة ي�رسد لنا الواقع 
يف ه�ذه املدينة التي تس�كنها بع�ض العوائل 
املس�يحية وكان�ت اح�دى هذه العوائ�ل تبيع 
الخمور يف محل وسط املدينة، قامت مجموعة 
من الش�باب امللتحية،  بتكس�ر زجاج الخمر 
ع�ىل إس�فلت الش�ارع وه�و مص�در رزقهم، 
ثم اخ�ذ الجد بعده�ا اىل يبيع الخم�ور بالرس 
اس�تحياء من الج�ران األغلبية املس�لمة ، ثم 
انتقلوا اىل مدينة املوص�ل وتركوا دارهم أمانة 

لدى اإلنسان الطيب الحاج رمضان .
) يف عام الس�قوط هجم بعض الش�باب ذوي 
اللحى عىل محل جدي دانيال، واخرجوا زجاج 
الخم�ر منه وحطموه عىل إس�فلت الش�ارع، 
وكان الجد يف طريقه اليه، وكنت أرافقه يف ذلك 

الي�م، رأيت الحزن يف عينيه وهو ينظر بصمت 
اىل زجاجاته املحطمة أمام عينيه ( ص29   

حتى جاء عام 2014 دخلت حش�ود اىل مدينة 
املوص�ل وعبث�وا باملدين�ة وك�رسوا املح�ات 
ونهبوه�ا، يحرقون املابس الداخلية للنس�اء 
وكذلك السجائر، يحملون الساح، دب الرعب 
والخوف الش�ديد يف أنحاء املدين�ة، يغتصبون 
النساء يتزوجون ويطلقون كل يشء مستباح 
وج�وه كالح�ة ق�ذرة أطلق�ت عليها اس�م ) 

داعش ( .
) رساق برابرة، لم يرتكوا ش�يئاً إال وأتوا عليه، 
يقتلون كل من تقاطع مع أفكارهم املتخلفة ، 
توالت فتواهم : سبي النساء، ختانهن بيعهن، 
اغتصابه�ن ، تفجر املس�اجد والحس�ينيات 
والكنائ�س وقب�ور الصالح�ن قط�ع أصابع 
املدخن�ن، جلد من يلبس الجين�ز او القميص 

امللون ( ص60
تحدث الراوي عن هؤالء املجرمن الذين قطعوا 
رواتب املوظفن وكذلك الحصة التموينية التي 
يعت�اش أغلب الن�اس عليها وأخ�ربوا العوائل 
املس�يحية أما ان تخرج بمابسهم من املدينة 
او القت�ل او دفع الجزية او يدينون باإلس�ام 
واملخالف يقتل، أجواء مأس�اوية، مؤملة تدمى 
لها القل�وب، هروب اغلب العوائ�ل من مدينة 
املوصل، يأخذنا ال�راوي اىل املعاناة واملتاهات، 

خوف وترقب ورصاص، عند وصول عائلة 
الراوي أسحاق اىل بيتهم يف العمارة وقد فقد 
عمته، ظل قلقاً وألنه يحب عمته ) مريام 
( قرر العودة اىل املوصل والبحث عنها، بعد 
ان اتخذ قراره مرصاً، لم يس�تطع احد من 
أفراد أرست�ه أقناعه بالع�دول عن قراره، 
رحلة الراوي إس�حاق وهو أستاذ جامعي 
رحلة ش�اقة فيه�ا الكثر م�ن الرصاعات 
النفسية والجسدية وألنه يتكلم االنكليزية 
بطاقة قرر ان يش�رتي جواز س�فر رجل 
س�ويدي مزور، بمس�اعدة صديقه حيدر 
العسكري وعن طريق صديقه املقدم وليد 
أبو خالدة، سافر إسحاق وحيدر اىل سامراء 
لالتقاء بشخص كاكه سعيد الذي هيَئ له 
جواز سفر من دولة أجنبية والتي يرسقها 
من جيوب القتىل، أخفى الجواز املزور بن 
بطانة حقيبته وس�افر بجوازه اىل السويد 
ث�م اىل تركيا ومن هن�اك تطوع مع داعش 
وج�واز الس�فر املزور م�ن دولة الس�ويد 
مختوم بالدخول والخروج ) إسحاق حنة( 
كونه أجنبي من السويد، يف تركيا تعرف اىل 

) الفرا( امرأة س�ويدية من الساقطات والتي 
تريد التطوع لداعش إلشباع رغباتها الجنسية 
والعبث واملج�ون والحصول عىل املال لكنها يف 
النهاية هي وصديقتها كوش�ا يشعران بالندم 

الش�ديد ويق�رران الهروب مع إس�حاق،  بعد 
املوافقة عىل قبوله بالتطوع اىل داعش الراوي 
) أس�حاق ( ال�ذي يبح�ث ع�ن عمت�ه مريام 
ينقلنا اىل أجواء حزينة وأشد حزناً عندما ينقل 
لن�ا ص�ورة هؤالء املجرم�ن الذين اس�تباحوا 

النس�اء ) االيزيديات ( والقسوة الشديدة 
الت�ي يتعرض�ن له�ن إلش�باع رغباتهم 
الوحشية، أس�حاق ومغامرته  الجنسية 
الشجاعة يف تنفيذ رغبته إلنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، من النس�اء، من ه�ؤالء األوغاد 

الذين استباحوا األعراض .
)ام�رأة يف الخمس�ن من العم�ر تجلد يف 
ساحة عامة عىل مرأى من الناس، ملجرد 
ظهور وجهها أو جلوس�ها يف باب بيتها، 
ش�اب بعمر ال�ورود يرضبون�ه ويلقون 
به يف السجن لتدخينه س�يجارة ،أطفال 
يختطفونه�م ليحملون أحزمة ناس�فة 

لتفجر أنفسهم يف األسواق( ص180
وع�ن طريق صديقته الفرا اس�تطاع ان 
يس�تدل بعمته يف دار القيادي أبو طلحة 
األنصاري ويف بيته كانت حراسة مشددة، 
لكن تخطيط وشجاعة اسحاق استطاع 
ان ينقذ عمته، كانت العودة أكثر مشقه 
ألنه ع�اد ومعه رجال ونس�اء من الذين 
تعرف عليهم والذين ق�رروا الفرار معه، 
السيارة التي تقلهم كان السائُق معروفاً 
لدى السيطرات ساعدهم كثراً أثناء التفتيش 
بأنهم يف واجب الن طريق�ه دائما من أمامهم 
فيعرفون�ه اىل ان وصلوا الحويجه واىل كركوك 
سمح للحاج وعائلته الدخول اىل كركوك حيث 

يس�كن أعمامهم والفرا وكوش�ا وليىل اخذوا 
اىل مخي�م النازح�ن يف اربي�ل بعده�ا ع�ادت 
الفرا وكوش�ا اىل الس�ويد والعمل كممرضات 
يف مستشفى اس�توكهولم أما اسحاق وعمته 
مريام�ا اس�تقروا يف اربي�ل وبعده�ا انتقلوا 
بالطائ�رة اىل الب�رصة والس�فر بالس�يارة اىل 
املخاط�رة  اىل  العم�ارة، كان إرصار اس�حاق 
بالذه�اب والعث�ور ع�ىل عمته والت�ي تخللها 
الكث�ر من املخاط�ر والرتقب وش�د االعصاب 
وه�ي إدان�ة ل�كل س�لبيات الوضع امل�زري يف 
املوص�ل واملناط�ق األخ�رى املحتل�ة م�ن قبل 
داعش واعماله�م الوضيعة الغر انس�انية يف 
س�بي النس�اء واغتصابهن والقتل والهمجية 
للظ�روف  وتحدي�ه  اس�حاق  ش�جاعة  لك�ن 
القاه�رة وإرصاره ع�ىل العث�ور ع�ىل عمت�ه 
مري�ام وعودت�ه كانت تحِد للق�وى الظامية 

التي اجتاحت الباد وعبثت بخراته .
الروائ�ي عبد الرض�ا صالح محمد ب�ذل جهداً 
كبراً يشكر عليه يف فضح داعش وممارساته 
الانس�انية،  انتهيت من قراءة الرواية وقلبي 

يعرصه األلم .
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صفحة بالحجم املتوسط

سبايا دولة اخلرافة.. رواية عبد الرضا صالح حممد.. اإلرصار عىل حتقيق اهلدف

           إعداد: مريم جمعة فرج

بن الواقع والعوالم االفرتاضية، يتنقل الكاتب واألكاديمي التش�ييل الش�اب، غونزالو غارس�يا، يف روايته األوىل »نحن النهاية«، تلك التي بينت موهبته الفذة يف الكتابة، حيث أش�اد 
النقاد بمس�توى كتابته الروائية العميقة، ففيها اس�تطاع غارس�يا أن يقدم ملخصاً عاماً للواقع الذي يعيشه الناس اليوم س�واء كان يف العوالم االفرتاضية أو غرها. غارسيا، من 
موالي�د س�انتياغو، تنق�ل بن عدد من الدول األوروبية من بينها س�ويرسا ثم بريطانيا، حيث ُيتم دراس�ته العليا يف جامعة »كنت« الربيطانية، ويق�وم حالياً بتدريس مادة الكتابة 

اإلبداعية بجامعة »واريك« الربيطانية. يف حواره مع مجلة »ذي زيرفيو« اإللكرتونية، يقدم غارسيا رؤيته للجمال، وباده تشييل، وتصوراً عن طريقته كتابته، وبداياته.

يق�دم الروائي حجاج أّدول يف كتابه 
س�مكة  وحكاي�ة  األبل�ه  »انتق�ام 
الصي�اد« الص�ادر حديث�اً ع�ن دار 
ال�رشوق املرصي�ة، عامل�ًا غرائبي�ًا 
بمفرداته الثقافية والحضارية، بدءاً 
م�ن تصوي�ر الطق�وس االحتفالية 
واألط�ر االجتماعي�ة الت�ي تحك�م 
قبلياً، مروراً بش�خصياته  مجتمعاً 
وال�رش،  الخ�ر  يتنازعه�ا  الت�ي 
والن�ور والعتمة، لتتج�ىل يف النهاية 
الرصاع�ات اإلنس�انية يف كل زمان 
ومكان.ويض�م كتاب حج�اج أدول 

روايتن بقطع ال�»نوفيا« متتاليتن 
يف الرتتي�ب ولي�س يف ال�رسد، وهما 
»انتق�ام األبل�ه« و»حكاية س�مكة 
الصي�اد والعفري�ت املراهق«، حيث 
يم�د الروائي أدول أح�داث روايتيه، 
ع�ىل 145 صفحة، حيث ربط أّدول، 
ب�ن الروايت�ن القصرت�ن بحب�ل 
خفي م�ن الغرائبية، وكأنه ينس�ج 
عاملاً موازي�ًا من صنيعه يخترب فيه 
اإلنس�ان بهشاش�ته وس�وء حظه 
وميول�ه الفطرية لل�رش كما الخر، 

ولكن يف سياق يجنح عن الواقعية.

للن�رش  )َيس�ُطرون(  دار  ع�ن 
والتوزيع بالقاه�رة صدرت حديًثا 
مجموعة ش�عرية جديدة للش�اعر 
امل�رصي س�امي أبوب�در بعن�وان 

)َطيُف أَِمرَة(.
الدي�وان يض�م مجموع�ة قصائ�د 
ِقس�َمي  م�ن  الفصح�ى  لش�عر 
التفعيلة والعمودي كتبها يف األعوام 
الثاث�ة األخرة، وقد نرش معظمها 
يف العدي�د م�ن الدوري�ات املرصية 

والعربية.
فل�ك  يف  ت�دور  الدي�وان  نص�وص 

روماني وطني  سيطرت عليهما
لغة الحنن واالش�تياق والش�كوى 

والعت�اب، نتيجة اغرتابه عن وطنه 
وأهل�ه وأصدقائه م�دة بلغت عرش 
الدي�وان،  ص�دور  حت�ى  س�نوات 
استخدم الشاعر ما جادت به اللغة 
من مفردات وتراكي�ب تخدم هذه 
املعان�ي تعب�را ع�ن تلك املش�اعر 
واالنفع�االت، وج�اء العنوان معربا 
برمزي�ة عن املوضوع�ات واألفكار 

التي تناولها الديوان.
جدي�ر بالذك�ر أن ه�ذا الديوان هو 
اإلصدار الثاني للش�اعر بعد ديوانه 
األول )س�اعٌة ِمن لَيل( الذي فاز يف 
مسابقة مركز عماد قطري لإلبداع 

والتنمية الثقافية عام 2015م.

»انتقام األبله وحكاية سمكة 
الصياد«.. عوالـم غرائبية

طيف امرأة

تّوج الفيلم املرصي »األصلين« للمخرج 
م�روان حام�د، بحائ�زة »أفض�ل فيلم 
روائ�ي طوي�ل« يف »مهرج�ان األق�رص 
للس�ينما األفريقية«، يف دورته السابعة 
التي أس�دل الس�تار عليها مس�اء أمس 
الخمي�س.  الفيل�م م�ن بطول�ة ماجد 
الكدواني، وخالد الصاوي، ومنة شلبي، 
ومحمد ممدوح، وكندة علوش وعباس 
أبو الحس�ن وهناء الش�وربجي، وتدور 
أحداث�ه ح�ول رب أرسة صغ�رة يعمل 
موظف بنك مستقراً يف عمله منذ سنن، 
لكنه ُيفصل فجأة بعد قرار بخفض عدد 
املوظفن. يتلقى الرجل الصدمة التي ال 
يس�تطيع مواجهة أرسته بها، فيحاول 
أن يبحث عن وظيف�ة جديدة ثم يفاجأ 
بأن رصيده يف البنك أصبح صفراً لسداد 
أقساط متأخرة. وبعد أيام، يفتح سمر 
الب�اب لياً ليجد صندوق�اً يحوي هاتفاً 
محموالً، ودعوة لوضع بصمته، قبل أن 
يشاهد سلس�لة من الصور والفيديوات 
حول ماضيه، ثم يتلقى مكاملة س�تغر 
حيات�ه إىل األب�د. ويف مس�ابقة األف�ام 

الروائي�ة الطويل�ة أيض�اً، منحت لجنة 
لفيل�م  الخاص�ة  جائزته�ا  التحكي�م 
»كتيكي« من غان�ا، فيما ذهبت جائزة 
»أفضل إس�هام فني« للممثلة س�ندس 
بلحس�ن عن دورها يف الفيل�م التوني 

»بنزين«. 
وكان احتف�ال ختام الح�دث الذي أقيم 
يف س�احة معبد األقرص، قد ب�دأ بفقرة 
موسيقية لعازفة الهارب املرصية منال 
محيي الدين، قّدمت فيها مقتطفات من 
ألحان بعض األغاني املرصية الش�هرة. 
ويف مسابقة األفام التسجيلية الطويلة 
الت�ي ضّمت س�بعة أف�ام، ف�از الفيلم 
الكونغ�ويل »مام�ا كولوني�ل« بجائ�زة 
»أفض�ل فيل�م«، فيم�ا ذهب�ت جائ�زة 
»أفضل إسهام فني« للفيلم الكيني »قمر 
جديد«، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها 
الخاص�ة للفيل�م الكيني »وث�رة«، كما 
قّدم�ت تنويه�ا خاصاً للفيل�م التوني 

»شجاعة األخوات«. 
الت�ي  القص�رة  األف�ام  ويف مس�ابقة 
ضمت 20 رشيطاً، فاز بالجائزة الكربى 

فيل�م »نخبة« من بن�ن، وذهبت جائزة 
»أفضل إس�هام فني« لفيل�م »ايمفورا« 
من رواندا، قبل أن ينال »لطيف... لطيف 
جداً« م�ن الجزائر جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة. وقّدم�ت اللجنة تنويها خاصاً 
للفيلم للمرصي »ونس« للمخرج أحمد 
نادر. عىل صعيد مسابقة أفام الحريات 
وحق�وق اإلنس�ان، الت�ي تحم�ل اس�م 
الصح�ايف الراحل الحس�يني أبو ضيف، 
ف�از فيل�م »ري�اح ش�مالية« للمخ�رج 
التوني وليد مطر بجائزة »أفضل فيلم 
روائ�ي طوي�ل«، وفاز الفيل�م األمركي 
»ليانا« بجائ�زة »أفضل فيلم تس�جييل 
طويل«، فيما ّصّنف الفيلم الجزائري �� 
الفرني املشرتك »الشاردة« ك� »أفضل 
فيل�م قص�ر«.  عىل خط م�واٍز، منحت 
»جمعي�ة النق�اد املرصي�ن« جائزته�ا 
ألفضل فيلم روائ�ي طويل والتي تحمل 
اس�م الناقد الراحل س�مر فري�د لفيلم 
»والي« للمخ�رج برن�ي جولدبا، وهو 
إنت�اج مش�رتك ب�ن فرنس�ا وبوركينا 

فاسو.

»األصليني« متوجًا بجائزة أفضل فيلم روائي 
يف األقرص
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ملكة مجال لبنان 
تكشف عن محلها

رهيام سعيد بريئة من هتمة 
»خطف األطفال«

أص�درت محكمة جنايات مرصي�ة براءة مقدمة الربامج ريهام س�عيد وعدد من فريق 
إعداد برنامجها من تهمة التحريض عىل اختطاف أطفال.

وقضت املحكمة بمعاقبة شخص واحد بفريق اإلعداد بالحبس ملدة عام مع وقف 
التنفيذ.كما قضت بحسب موقع »دنيا الوطن« بحبس الخاطفني االثنني 15 
س�نة، وإلزامهما بدفع تعويضات قيمتها 200 ألف جنيه، ومعاقبة متهم 
آخر بالس�جن ملدة خمس س�نوات.فور وصول إخطار رس�مي بالرباءة 
س�رحل سعيد من س�جن النس�اء بمنطقة القناطر الخريية، ملديرية 

أمن القاهرة.

ش�اركت الفنانة الس�عودية أس�يل عمران جمهورها 
مقط�ع فيدي�و كش�فت م�ن خالل�ه ع�ن كواليس 
مسلس�لها الجديد ال�ذي س�يعرض حرصيا عىل 
»»يوتيوب«. وعلقت أس�يل ع�ىل الفيديو قائلة: 
»بديت تصوير حلقة من مسلس�ل جديد وفكرة 
مجنونة، راح ينعرض أون الين، وحبيت تشوفوا 

تفاصيل يوم كامل من التصوير«.
وتش�ارك عم�ران حالي�ا يف بطول�ة مسلس�ل 
»ه�ارون الرش�يد« ال�ذي س�يعرض يف موس�م 
رمض�ان املقب�ل، وهو م�ن بطول�ة قيص خويل 
ومجموعة كبرية من املمثلني، وتجس�د فيه دور 
»س�ريين«، الفنانة الجميلة، حيث تنال إعجاب 
الخليفة هارون الرشيد، ومن ثم تشتعل نبضات 

الحب بينهما.
جدي�ر بالذك�ر أن مسلس�ل »ه�ارون الرش�يد« 
س�يخوض الس�باق الرمضان�ي املقب�ل، ويضم 
مجموع�ة كبرية من أهم املمثل�ني، أبرزهم قيص 
خ�ويل، عبداملحس�ن النم�ر، عاب�د فه�د، ي�ارس 
املرصي، حبيب غلوم، كاريس بش�ار، كندة حنا، 

سمر سامي، وريم غزايل.

السقا عن ثنائيته مع منى زكي: ناجحة.. ونحن صديقان
هكذا تح�دث الفنان النجم أحمد الس�قا 
تربط�ه  الت�ي  الوطي�دة  العالق�ة  ع�ن 
بالنجم�ة من�ى زك�ي ع�ىل الصعيدي�ن 
الفن�ي واإلنس�اني، معرباً عن س�عادته 
بمشاركتهما الحالية يف الفيلم السينمائي 
الجديد الذي يحم�ل عنواناً موقتاً »من 3 
شهور«، ومش�رياً إىل أن هذا الفيلم، الذي 
يمزج بني الرومانس�ية و»األكشن«، يعد 
حلقًة يف سلس�لة من التعاونات الناجحة 
عىل مدى مسريتهما.السقا أكد أنه يشعر 
بارتياح ش�ديد يف العمل مع الفنانة مني 
زك�ي، ألنهما صديق�ان يف املق�ام األول، 
إىل جان�ب أنهم�ا كوَّن�ا أح�د الثنائي�ات 
الناجح�ة يف تاري�خ الس�ينما املرصي�ه، 
حي�ث قدما العديد م�ن األعمال الناجحة 
بداي�ة م�ن العم�ل الدرام�ي »زواج ع�ىل 
ورق س�يلوفان«، مرورا بأفالم »صعيدي 
يف الجامع�ة األمريكي�ة«، و»أفريكان�و« 
ثم »تيمور وش�فيقة« و»مافيا«، وأخريا 
»من 30 س�نة« وال�ذي غ�ريت فيه منى 

زكي أسلوبها تماماً لتقدم ألول مرة دوراً 
كوميدي�اً حصلت من خالله عىل عدد من 

الجوائ�ز. أما ع�ن فيلم »من 3 ش�هور«، 
الذي يعود به الثنائي من جديد إىل شاشة 

الس�ينما، فكشف الس�قا النقاب عن أنه 
يواصل التصوير حالياً يف مرص، وبعد ذلك 
سيطري إىل الواليات املتحدة، حيث تصوير 
أكثر م�ن 70 يف املئ�ة من أح�داث الفيلم 
هناك، معتذراً عن ع�دم اإلفصاح عن أي 

األحداث.وتط�رق  تخ�ص  تفاصي�ل 
السقا إىل الحديث عن تحضريات 

»الج�زء الثاني« م�ن »تيمور 
وشفيقة«، فقال إن الفكرة 

ال ت�زال قائم�ة، وهن�اك 
تواصل م�ع املؤلف تامر 

حبيب إلعداد املرشوع.
ش�هور«   3 »م�ن 
السقا  أحمد  بطولة 
ومنى زك�ي وخالد 
وروس�يا  الصاوي 
وانتصار، وهو من 
وإخ�راج  تألي�ف 

محمد سامي.

كش�فت ملكة جمال لبنان لعام 2014 سايل جريج انها 
حامل بمولودها االول، وذلك بمناس�بة عيد األم، حيث 
نرشت ص�ورة تظه�ر تق�ّدم حملها خصوص�اً انها 
أصبحت يف ش�هرها السابع. وبحس�ب ترصيحاتها 

الصحافية، سيكون »راي« إسم إبن سايل األّول.
والجدير ذكره أّن سايل جريج دخلت القفص الذهبي 
يف 24 ترشي�ن األول 2015، كم�ا انتقل�ت للعيش يف 

دب�ي اىل جانب زوجها الذي يمته�ن مهنة املحاماة يف 
اإلمارات.عىل صعيد آخر، تطّل س�ايل كمقّدمة لربنامج 

خاص عىل شاش�ة ال� LBCI، يع�رض يومياً قبل األخبار، 
وتقّدم فيه معلومات ونصائح بطريقة عرصية رشيقة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة البداءة يف ابي الخصيب 
العدد : 99/ب/2018
التاريخ 2018/3/20

اىل / املدعى عليهما صالح عيل رايض 
هيام فيصل عبد الكريم

اعالن
اق�ام املدعني ف�وزي ج�ري يوس�ف ورشكائه 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 99/ب/2018 امام 
محكم�ة ب�داءة اب�ي الخصيب والت�ي يطلبون 
به�ا الحكم رفع تج�اوز عىل العق�ار املرقم 93 
م 14 الرساج�ي وميت�ان ولثب�وت مجهولي�ة 
مح�ل اقامتكم وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وش�هادة رئيس املجلس البلدي ملنطقة حمدان 
تق�رر تبليغك�م بالحضور اىل ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافع�ة املوافق 2018/3/26 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا نرشا يف صحيفت�ني يوميتني 
ويف حال�ة عدم حضورك�م او حضور من ينوب 
عنك�م قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 
غيابي�ا وعلنا وفق القان�ون ويف حالة مصادفة 
موعد املرافعة عطلة رسمية يؤجل املوعد لليوم 

الذي يليه
القايض

فيصل سلمان عطار
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة ابي صيدا
العدد : 94/ب/2017
التاريخ 2018/1/24

اعالن
املدع�ى عليه�ا )حمي�دة حس�ن حس�ني(  اىل 

مجهولة محل االقامة
بتاريخ 2017/12/11 اص�درت هذه املحكمة 
حكما غيابيا باالضبارة 94/ب/2017 يتضمن 
ازالة ش�يوع العقار املرقم 252 م 45 الزهريات 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
القائ�م بالتبلي�غ ومخت�ار املنطق�ة علي�ه قرر 
تبليغ�ك بالحك�م الغياب�ي ولك ح�ق االعراض 
والتمييز وبعكسه سيكتسب هذا الحكم الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض

سعد جزاع حسني
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 4/كشف/2018

التاريخ 2018/2/19 
اىل / املطل�وب الكش�ف ض�ده  /محم�د ام�ني 

مهدي
اعالن

خال�د  حس�ن  ن�دى  الكش�ف  طالب�ي  اق�ام  
ورشكائها طلب الكش�ف املرق�م 4/ب/2018 
ض�دك امام ه�ذه املحكمة يطلب�وا فيها اجراء 
الكش�ف املس�تعجل وتثبي�ت واق�ع الحال عىل 
العق�ار تسلس�ل 18/95 مناوي باش�ا ووقف 
اعم�ال البن�اء ويق�دروا قيم�ة البن�اء الذي تم 
هدم�ه من قبل�ك بمبلغ ق�دره 400,000,000 
اربعمائة ملي�ون دينار وملجهولية محل اقامتك 
حسب تاييد املجلس البلدي ملنطقة مناوي باشا 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور اىل ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املصادف ي�وم 2018/3/28 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا 
القايض

محمد قاسم عبود

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد : 122/ش/2018

التاريخ 2018/3/20
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر راحل خنجر 
اقام�ت زوجتك املدعية ديان�ا عيل طالب دعوى 
الرشعية امام هذه املحكمة تطلب فيها التفريق 
القضائ�ي للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف 
الوق�ت الحارض حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س املحيل لقضاء الف�او من كونك 
مرتحل اىل جهة مجهولة عليه تقرر تبليغك نرشا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام محكمة االحوال الشخصية يف الفاو صباح 
ي�وم 2018/4/1 ويف حال�ة عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

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

محكمة بداءة البرصة
العدد  /2847/ب/2017 

التاريخ 2018/3/20
املدعي / فالح حسج سفيح 

املدعى عليها / هدى مهدي درويش
تبي�ع محكم�ة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
1/16 الباشا ومساحته 202م2 و35 سم وهو 
عب�ارة عن بناية تق�ع يف منطقة البرصة محلة 
الباش�ا متك�ون من ش�قة ارضي�ة فيها غرف 
عدد اثنان واس�تقبال ومطب�خ وحمام ومرفق 
صحي مؤجر من الغري اما الطابق االول متكون 
من ش�قتني مؤجر للغري وش�قة واحدة فارغة 
وانه�ا متكون من غ�رف عدد اثنان واس�تقبال 
ومطب�خ وحم�ام ويوج�د يف واجه�ة العق�ار 
خمس�ة محالت تجاري�ة والبناء م�ن الطابوق 
ومس�قف بالكونكري�ت درجة عمران�ه حديثة 
فمن ل�ه رغبة بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
مع دف�ع التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغ�ة مائتان وواحد وثمانون 
مليون وس�تمائة وخمس�ة واربعون الف دينار 
وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر 
اليوم  الثالثني ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل 

املش�ري اجور املناداة
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
�������������������������������������

محكمة بداءة البرصة
العدد  /2098/ب/2017 

التاريخ 2018/3/19
اعالن

املدعي / سامية غضبان عبد الكريم 
املدع�ى علي�ه  / كاظمي�ة وميس�اء وهيف�اء 

وكاظم اوالد غضبان عبد الكريم
تبي�ع محكم�ة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
8/311 الس�يمر ومس�احته 256م2 و54س�م  
وه�و عب�ارة ع�ن دار س�كنية تق�ع يف منطقة 
ش�ارع املقاول�ني ضم�ن ش�ارع فرع�ي وان�ه 
متك�ون من كراج مس�قف بالجينك�و يحتوي 
عىل مخزن عدد اثنان مع طارمة ومرفق صحي 
واس�تقبال وه�ول و غرفتني من�ام مع مطبخ 
وحم�ام ومرف�ق صح�ي ودرج ي�ؤدي للطابق 
العل�وي متكون م�ن اربعة  غرف من�ام وهول 
داخيل البناء من الطابوق ومسقف بالكونكريت 
املسلح االرضية من الكايش القديم ما عدا الهول 
مبلط بالس�رياميك درجة عمرانه قديم فمن له 
رغب�ة   بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املق�درة والبالغ�ة  ثالثمائ�ة واربع�ون ملي�ون 
وس�تمائة وخمس�ة وس�بعون الف دينار  المر 
هذه املحكمة وستجري املزايدة الساعة الثانية 
ع�رش من ظهر اليوم  الثالث�ني ليوم التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

عل�وان برب�وت البزون�ي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب
العدد 47/ب/2017

التاريخ 2018/3/15
املدعي / جواد داود عبود ورشكاءه 

املدعى عليها / سليمه داود عبود ورشكاءها
تبي�ع محكم�ة بداءة ش�ط الع�رب باملزايدة 
التنوم�ه  العق�ار تسلس�ل 7/147  العلني�ة 
العائد مل�ورث املتداع�ني املرح�وم داود عبود 
درف�ني مس�احته )182.40 م2 (ملك رصف 
وه�و دار س�كن ذات طاب�ق واحد مس�توى 
بن�اءه قدي�م جدا مش�يد من البل�وك  واللبن 
والثرمس�تون ومس�قف قس�م منه بالجندل 
واالخ�ر بالش�يلمان ويحت�وي ع�ىل غرفتني 
نوم وه�ول وغرفت�ني صغريتني مس�تغلتان 
كمخ�زن ويوجد فيه غرفت�ني حديثتي البناء 
ملحقت�ني بال�دار ومش�يدتني بالثرمس�تون 
ومرف�ق  بالش�يلمان  ومس�قفتني  والبل�وك 
صح�ي وحمام درجة عمرانه   دون الوس�ط 
فم�ن لدي�ه الرغبة بال�رشاء مراجع�ة ديوان 
املحكم�ة يف اليوم الخام�س عرش التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة 
70,000,000 س�بعون ملي�ون دينار واجور 

املناداة عىل املشري
القايض

واثق عبود عبد الكاظم
 �������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1789

التاريخ 2018/3/20
بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)كام�ل ه�ادي صال�ح (الذي يطل�ب تبديل 
لقبه من )الكيش�وان( اىل ) املوسوي( فمن 
لديه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مده اقصاها )خمسة عرش يوم ( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 1730 
التاريخ 2018/3/19

بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)رياض عبد االمري نعمه سعيد (الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل ) املوسوي( 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم 
( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1746

التاريخ 2018/3/19
بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)عماد ه�ادي صالح  حس�ني (الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل ) املوسوي( 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم 
( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 1743
التاريخ 2018/3/19

بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)احم�د رحي�م محم�د عبد الحس�ني (الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن )الكيش�وان( اىل ) 
املوسوي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم ( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 1765
التاريخ 2018/3/19

بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)هادي عبد االمري نعمه سعيد (الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل ) املوسوي( 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم 
( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1697

التاريخ 2018/3/18
بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)رضغام عب�د الزهرة طعمه(ال�ذي يطلب 
تس�جيل لقب�ه وجعله    )العيس�اوي( بدال 
من )الف�راغ(    فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�ده اقصاها )عرشة 
ايام( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )24( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 1737
التاريخ 2018/3/19

بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)عدنان رش�يد موىس حس�ني (الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل ) املوسوي( 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم 
( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 1740
التاريخ 2018/3/19

بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)نعمه عبد االمري نعمه س�عيد (الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل ) املوسوي( 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم 
( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد  /126/ب/2018 

 التاريخ / 2018/3
اىل/ املدعى عليه / احمد عيل جاسم

 اق�ام املدعي مهن�د احمد حمادي  وحس�ني 
ابراهيم حس�ني امام ه�ذه املحكمة الدعوى 
املرقم�ة 126/ب/2018 والت�ي يطلب فيها 
بالزام�ك بمبلغ 90000000 تس�عون مليون 
دين�ار وتحميلك كاف�ة الرس�وم واملصاريف 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك واش�عار مختار 
منطقة بهبس�ه واملصدق من املجلس املحيل  
لقض�اء املقدادية  /الوجيهي�ه وكتاب مركز 
 2018/3/14 يف   1982 بالع�دد  رشط�ة 
الوجيهي�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك ن�رشا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور يف 
موع�د املرافعة املوافق 2018/4/2 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

تحسني حسني فزع العقابي 
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1741

التاريخ 2018/3/19
بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)كريم عبد االمري نعمه س�عيد (الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل ) املوسوي( 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم 
( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 1791
التاريخ 2018/3/20

بناء ع�ىل الدع�وه املقامة من قب�ل املدعي 
)ماهر مع�ني خض�ري (الذي يطل�ب تبديل 
لقب�ه م�ن )الخي�اط( اىل ) الخفاجي( فمن 
لديه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مده اقصاها )خمسة عرش يوم ( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

أسيل عمران 
تكشف

عن عملها اجلديد
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عبطان يقدم للجوية ملعب كربالء جمانًا 
مع منحة مالية يف مشاركته اآلسيوية

            بغداد/ المستقبل العراقي

ق�دم وزي�ر الش�باب والرياضة عبد 
الحس�ين عبط�ان، ملع�ب كرب�اء 
الدول�ي ال�ى ن�ادي الق�وة الجوي�ة 
“مجانا”، للفريق لخوض المباريات 
االتح�اد  كاس  ف�ي  رس�مياً  علي�ه 

االسيوي لكرة القدم.
وق�ال نائب رئي�س الهيئ�ة االدارية 
للن�ادي ولي�د الزي�دي في بي�ان له 
ان عبط�ان “ق�د قدم ملع�ب كرباء 
الدول�ي كملعب رس�مي للفريق في 

المباري�ات المقبل�ة ب�كأس االتحاد 
االس�يوي بالمجان وب�دون ايجار” 
مش�يراً ال�ى أن “عبطان ق�دم أيضاً 
منحة مالية للفري�ق من اجل دعمه 

خال الفترة المقبلة”.
وأض�اف الزيدي “أننا نش�يد بالدور 
الكبي�ر لوزي�ر الش�باب والرياض�ة 
بدعم�ه  عبط�ان  الحس�ين  عب�د 
العراقي�ة،  للرياض�ة  الامح�دود 
خاصة بعد المجهودات الكبيرة التي 
بذله�ا بع�ودة انديتن�ا باللع�ب على 
ارضن�ا ورف�ع الحظر ع�ن الماعب 

العراقية .واش�ار نائب رئيس الهيئة 
االدارية لن�ادي القوة الجوية الى ان 
“تحضي�رات الفري�ق االدارية بدأت 
من االن لمباراتي المالكية البحريني 
والسويق العماني خال 17 و24 من 
الش�هر المقب�ل على ملع�ب كرباء 

الدولي”.
وأوضح أن “الفريق يعول كثيرا على 
حس�م تأهله امام الجزي�رة االردني 
في المباراة التي ستقام بالعاشر من 
الش�هر المقبل بالعاصم�ة االردنية 

عمان.

إبراهيموفيتش: أنا من سأقرر مشاركتي
يف املونديال

             المستقبل العراقي / وكاالت

لم يستبعد المهاجم المخضرم، زالتان إبراهيموفيتش، 
عودته لمنتخب باده السويد، والمشاركة في بطولة 

كأس العالم هذا الصيف في روسيا.
وكان صاح�ب ال�36 عاما قد فس�خ مؤخ�را تعاقده 
مع نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، قبل أن يعلن 
انضمامه لفريق لوس أنجلوس جاالكسي األمريكي.

وعن إمكانية عودته للمنتخب قال إبرا، في تصريحات 
نش�رتها صحيفة “إيفنينج س�تاندرد”: “إذا ش�عرت 

بأنن�ي على ما يرام، وإذا ش�عرت بأنني قادر على 
فعل ما أستطيع فعله، فإن الباب سيكون مفتوًحا 
دائًما، ال عاق�ة للجانب اآلخر بهذا األمر، دعونا 

نقول أنني من سيقرر” .
وتاب�ع: “إذا كن�ت أريد، س�أتواجد هناك في 
كأس العال�م، إذا لم أكن أريد، فلن يحدث ذلك 

.“
واختت�م: “قلت إنني جائ�ع جدا، وبحاجة 
للع�ب كرة القدم، وعندم�ا أبدأ في القيام 

بذلك، سنرى ما يمكن أن يحدث.

جيجز يفضل مصلحة بيل عىل طموح مانشسرت يونايتد

قرارات جديدة للجنة االنضباط
يف احتاد الكرة

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

عدت لجنة االنضباط في اتحاد الكرة فريق نادي االس�حاقي خاسرا مباراته 
ام�ام فريق نادي بل�د الرياضي صف�ر -٣ وتنزيله درج�ة ادنى وتغريمه 

مبلغا ماديا “.
وقال امين س�ر اللجنة طارق عبد الحاف�ظ ان “اللجنة عقدت اجتماعا 

لبحث التداعيات التي حصلت في دوري محافظة صاح الدين “.
واضاف ان اللجنة عدت فريق نادي االس�حاقي خاسرا امام فريق نادي 
بلد بثاثة اهداف مقابل الشي وتغريمه مبلغا ماديا قدره عشرة مايين 

دينار تدفع الى حسابات االتحاد”.
واش�ار الى ان اللجنة قررت تنزيل نادي االس�حاقي ال�ى مصاف الدرجة 

الثانية لثبوت مخالفاته في دوري محافظة صاح الدين.

عمالق تركي يتحرك لضم روبن
المستقبل العراقي / متابعة             

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك عماق تركي، 
للتعاقد مع الجناح الهولندي آريين روبن، العب 
باي�رن ميونخ األلماني، خال فت�رة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
ف�إن  التركي�ة،   ”Fanatik“ لصحيف�ة  ووفًق�ا 
بشكتاش يستخدم العبه الهولندي ريان بابل، من أجل 

إقناع مواطنه روبن باالنضمام لصفوف الفريق التركي.
وأضاف�ت الصحيفة: “بابل قطع ش�وطا طويا في مح�اوالت إقناع روبن 

باالنضمام للنادي التركي”.
ُيذك�ر أن روب�ن ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموس�م الجاري، ولم 
يفت�ح الن�ادي األلماني ملف التجديد معه حتى اآلن، رغ�م وجود عدة تقارير 

صحفية ألمانية، أشارت إلى استقرار اإلدارة على تجديد عقده.
وحسم بش�كتاش قبل بداية الموسم الجاري، صفقة المدافع البرتغالي بيبي، 
العب ريال مدريد الس�ابق، ويسعى للتعاقد مع عدد من النجوم من أوروبا من 

أجل تدعيم صفوفه.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

وجه ريان جيجز المدير الفني لمنتخب 
مانشس�تر  ن�ادي  وأس�طورة  ويل�ز 
لمواطن�ه جاريث  يونايت�د، نصيح�ة 
بيل نجم ريال مدريد اإلسباني، في ظل 
اهتمام إدارة الشياطين الحمر بضمه خال 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة”.
وعان�ى بي�ل البال�غ م�ن العم�ر 28 عاًم�ا من 
اإلصاب�ات المتكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد 
ع�ام 2013، كما تراجع دوره في الفترة األخيرة، 
وأصب�ح ال يش�ارك أساس�ًيا في معظ�م مباريات 
الملكي، ما جعل بع�ض التقارير الصحفية ترجح 

خروجه من قلعة المرينجي الصيف المقبل”.
وقالت صحيف�ة “جارديان” إن جيج�ز نصح بيل 
بع�دم التخلي ع�ن اللعب مع ري�ال مدريد، رغم أن 
ذل�ك يع�د ضربة موجع�ة لنادي�ه الس�ابق بقيادة 
المدرب البرتغال�ي جوزيه مورينيو في الميركاتو 

الصيفي المقبل.
وأضاف جيجز: “إنه ريال مدريد.. ال يوجد س�وى 

عدد قليل من األندية التي لديها تلك الهالة، بالطبع 
أي العب يريد البقاء هناك”.

وواصل: “لقد فاز معهم بدوري أبطال أوروبا ثاث 
مرات، عندما تكون في ناٍد كبير مثل الريال، فأنت 

دائًم�ا س�تفوز باأللقاب”.واختت�م: “جاريث لديه 
القدرة على تس�جيل جميع أن�واع األهداف، هناك 
تش�ابه بينه وبين كريستيانو رونالدو، الثنائي بدأ 

كجناح، وهما اآلن من الهدافين.

             بغداد/ المستقبل العراقي

من�ح وزير الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين عبطان 
مبلغاً مالياً لعائلة الاعب الدولي الس�ابق ونادي القوة 
الجوي�ة الراحل ناطق هاش�م، وذلك تكريم�اً وتقديراً 
لعائلته وذلك اس�تجابة لمناش�دتها عبر قن�اة الفرات 

الفضائية.
وق�ال نائ�ب رئي�س الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الق�وة 
الجوي�ة ولي�د الزي�دي في بي�ان له تلقت “المس�تقبل 
العراقي”نس�خة منه،  ان “وزير الرياضة عبد الحسين 
عبطان ق�دم مبلغ خم�س مايين دينار كدع�م لعائلة 
الراحل ناطق هاش�م، وذلك لس�د حاجتهم المعيش�ية 

“كادارة  الزي�دي  بها”.وأك�د  يم�رون  الت�ي  الصعب�ة 
مس�تمرين بدعم عائلة المرحوم بش�كل متواصل ولن 
نتوانى عن تقديم المنح المخصصة لعائلته، وأن تاخير 
المنح ياتي بسبب الروتين الخاص بتجديد الموافقات 

من وزارة الدفاع”.
من جانبه قدم الزيدي “ش�كره وتقديره لعبطان 
العراقي�ة  بس�بب دعم�ه المتواص�ل للرياض�ة 
الراحلي�ن  بص�ورة عام�ة، ولعوائ�ل نجومن�ا 
بص�ورة خاصة”.وكان�ت عائل�ة نج�م الك�رة 
العراقي الراحل ناطق هاش�م ناش�دت عبر قناة 
الف�رات الفضائية وزارة الدف�اع الموافقة على 

اطاق المنحة المالية بعد توقفها عام كامل.

منح مبلغًا لعائلة الدويل الراحل »ناطق هاشم«

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

ع�اد رياض عب�د العب�اس الى رئاس�ة نادي 
الش�رطة بعد اس�تقالة الرئيس الس�ابق اياد 
بنيان.وذك�ر كتاب رس�مي لنادي الش�رطة 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه، ان “ 
الهيأة االدارية لنادي الشرطة عقدت جلستها 
االس�تثنائية برئاس�ة ري�اض عب�د العباس ، 
وتقرر تس�ميته رئيسا للهيأة االدارية للنادي 
، وممث�ا للن�ادي ف�ي الهياة العام�ة التحاد 
الكرة”.م�ن جان�ب آخ�ر ق�ررت إدارة نادي 
الشرطة فسخ عقد المدرب البرازيلي باكيتا، 
المدير الفني للفريق، بعد أن توصل الطرفان 
إل�ى اتف�اق يقض�ي بحصوله عل�ى المتبقي 

م�ن قيم�ة العق�د، لينه�ي 
الش�رطة بذلك ارتباطه مع 
بالتراضي”.وق�ال  الم�درب 
مدير أعمال المدرب محمود 
نصار ف�ي تصريح صحفي” 
إن�ه توصل إلى اتف�اق نهائي 

الش�رطة،  ن�ادي  إدارة  م�ع 
مشيًرا إلى أنه سيتم فسخ العقد 

بالتراضي بعد اتفاق بين الطرفين 
على المس�تحقات المالية.”وأضاف 

ان “الم�درب البرازيلي س�يقود اليوم 
آخ�ر وح�دة تدريبي�ة للفريق، خاص�ة أنه 
مدرب محترف ويحترم العقد رغم التوصل 

إلى اتفاق بفسخ العقد.

             المستقبل العراقي / متابعة

يش�غل البح�ث ع�ن م�درب جدي�د، لقيادة 
باري�س س�ان جيرم�ان، فك�ر الصحاف�ة 
الفرنس�ية، منذ فش�ل فريق العاصمة، في 

التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفق�ا لصحيفة “لو باريس�يان”، يبدو أن 
المرش�ح األوفر حظا، لتولي زمام الفريق 
ماس�يميليانو  اإليطال�ي  ه�و  الفرنس�ي، 
ليوفنت�وس  الفن�ي  المدي�ر  أليج�ري، 

اإليطالي.
وأكدت الصحفية، أن منصب أوناي إيمري، 
الم�درب الحال�ي، ق�د يك�ون م�ن نصي�ب 
أليج�ري، وذل�ك بفض�ل نتائ�ج األخير مع 
فريق�ه يوفنتوس، ال�ذي قاده إل�ى نهائي 

دوري األبطال في 2015 و2017.
كما عول�ت الصحيفة عل�ى أن أليجري هو 

رئي�س  ل�دى  األق�وى  المرش�ح 
النادي الفرنسي، ناصر الخليفي، 
نظرا لسمات ش�خصيته، حيث 
بإمكانه التحكم في مش�اعره 
أمام العامة، بينما يكون عنيدا 

داخل غرفة المابس.
ويحظ�ى أليج�ري بعق�د مع 
يوفنتوس حت�ى عام 2020، 
ولك�ي يذه�ب إل�ى باريس، 
علي�ه أن يحظ�ى بموافق�ة 

إدارة النادي اإليطالي.
المرش�حين  قائم�ة  وعل�ى 
جيرم�ان،  س�ان  لقي�ادة 
هناك أيضا اإلس�باني لويس 
إنريك�ي، واإليطالي أنطونيو 

كونتي، المرش�ح أيضا لتولي 
زمام منتخب باده الوطني.

عبد العباس يعود لرئاسة الرشطة 
.. وفسخ عقد باكيتا

ارتفاع أسهم أليجري لقيادة باريس 
سان جريمان

اإلعالن عن موعد قرعة كأس آسيا للناشئني
             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن االتح�اد اآلس�يوي لكرة الق�دم، عن 
س�حب قرعة نهائيات كأس آس�يا 
للناشئين يوم 26 نيسان المقبل، 

ف�ي العاصم�ة الماليزية كوااللمب�ور التي 
تستضيف النهائيات بمشاركة 16 منتخبا.

وستقام البطولة خال الفترة من 20 أيلول 
إل�ى 7 تش�رين األول المقبل، حي�ث توزع 
المنتخبات على أرب�ع مجموعات، ويتأهل 

األول والثان�ي من كل مجموع�ة إلى الدور 
الثاني.

ويتأه�ل أول أربعة منتخبات ف�ي البطولة 
إل�ى كأس العالم للناش�ئين تحت 17 عاما، 

والتي ستقام العام المقبل 2019.

ويش�ارك في النهائيات منتخب�ات األردن، 
الع�راق،  إي�ران،  طاجيكس�تان،  ماليزي�ا، 
اليمن، كوريا الش�مالية، إندونيسيا، كوريا 
الجنوبية، أس�تراليا، الياب�ان، الهند، ُعمان، 

تاياند، فيتنام، أفغانستان.

برشلونة يضع مدافع التسيو يف حرية

الكشف عن ملعب سيتم إكامله قريبًا إلدخاله
ضمن منشآت خليجي »24«

               المستقبل العراقي / وكاالت

ال يزال الهولندي س�تيفان دي فري، مدافع نادي 
التس�يو اإليطالي، حائًرا ف�ي اختيار وجهته 
الجديدة، في ظل اهتمام ناديي إنتر ميان 

وبرشلونة.
وينتهي عقد س�تيفان دي فري مع 

التس�يو بنهاية الموس�م الج�اري، ما يعن�ي أن الاعب 
يمكنه التفاوض مع أندية أخرى حالًيا.

وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة ق�د أك�دت أن إدارة إنت�ر في 
محادثات متقدمة مع الاعب البالغ من العمر 26 عاما، 

من أجل إقناعه باالنضمام لصفوف النيراتزوري.
ورغ�م ذلك قالت صحيفة “الجازيتا ديلو س�بورت”، إن  
ن�ادي برش�لونة أيضا أعرب ع�ن اهتمام�ه بالهولندي، 

وهو ما جعل الاعب يتردد في قبول عرض إنتر.
وأضافت الصحيفة أن وجهة دي فري المقبلة قد تعتمد 
عل�ى تأه�ل إنتر ل�دوري األبط�ال األوروبية بالموس�م 

المقبل، وهو أمر غير مؤكد حتى اآلن.
وم�ن ناحية أخ�رى أش�ارت إل�ى أن الاعب س�يضمن 
المش�اركة كأساس�ي في حال انتقاله إلنتر، بينما قد ال 

يحدث ذلك في حال انضمامه للنادي الكتالوني.

               بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزي�ر الش�باب والرياضة عبد 
ملع�ب  ان  عبط�ان  الحس�ين 
ال�ف   30 الرياض�ي  المين�اء 
متفرج س�يتم إكمال�ه قريبا 

إلدخال�ه ضمن منش�آت خليج�ي 24 الى 
جان�ب المدين�ة الرياضي�ة ف�ي محافظة 

البصرة.
وق�ال عبطان في بيان تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه ،ان�ه “ ف�ي حال 
اس�تضاف العراق لبطولة الخليج المقبلة 

وهو ما نتوقعه بنسبة كبيرة، فان منشآتنا 
ستكون جاهزة للحدث الخليجي”.

واض�اف ان “ ملع�ب المين�اء الرياض�ي 
اضاف�ة  ليش�كل  االخ�ر  ه�و  س�يكتمل 
اخ�رى ومع�ززة للبنى التحتي�ة في بغداد 

والمحافظات .
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

برج الحمل 25-3-2018 س�تصبح صدقات�ك أكثر عمًقا 
وس�وف تس�رجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية 
ال تنىس. يف وس�ط املجموعات التي تنتمي إليها باألخص، 
سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية 

جًدا وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

ال يمك�ن التغلب عىل العقبات الت�ي تراها أمامك يف الوقت 
الح�ايل إذا حاولت حلها بالطرق القديم�ة املعروفة. يجب 
أن تغ��رِّ مدخلك والتوص�ل إىل اس�راتيجية جديدة وأن ال 
تسمح لآلخرين بتغي� رأيك أو خططك كث�ًا. يكمن الحل 

بداخلك.

تجد س�هولة يف التعامل اإليجابي مع األشخاص يف الوقت 
الحايل، فالكل يبدو منجذًب�ا إليك، كما أن الصالت التي قد 
يكون لها تأث�ًا إيجابًيا عىل مستقبلك تظهر يف كل مكان. 
تأك�د من أنك ُتَقِدر هؤالء األش�خاص حق تقديرهم وذلك 

للفوائد التي تأتي من خاللهم 

األم�ور الي�وم تق�ع يف مكانه�ا الس�ليم، فم�ن حول�ك ال 
يس�تطيعون تجاه�ل حماس�ك وحيويت�ك. يف العمل أنت 
تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكث� 
من األفكار الجديدة. حتى يف حياتك الش�خصية تستطيع 

االستمتاع بأوقات سعيدة.

طريق�ك يزداد صعوب�ة أكثر مما تص�ورت يف بادئ األمر، 
وربما هناك ش�خص يح�اول إثنائك ع�ن خطتك أو حتى 
إحباط�ك. ال تي�أس – انظ�ر إىل األمر كأن�ه عقبة واخترب 
إرادت�ك. داف�ع ع�ن خططك وام�ض إىل األم�ام، أو حاول 

تكييف أفكارك بحيث تتماىش مع الظروف الحالية.

يجب أن تس�تعد ملواجهة مشكالت جديدة، فاألمور ليست 
جيدة يف مكان العمل وأنت ال تستطيع إنجاز سوى القليل. 
ال تجعل ذل�ك يخيفك، فهذه املراحل تج�يء ثم تذهب. يف 
حياتك الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع جديد، فأنت تش�عر 

أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

العم�ل، والقرارات الهام�ة التي اتخذته�ا أثبتت صحتها. 
لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائًما عند التفك� 
يف املرشوع�ات. أن�ت مفع�م بالحيوية، فاس�تمتع بوقتك 
– اخ�رج أو اكتش�ف أماكن جديدة. اطلب م�ن األصدقاء 
االنضمام إليك – وسف يؤدي هذا إىل رفع روحك املعنوية. 

أنت مفعم بالحيوية والنش�اط البدني والذهني؛ استخدم 
إمكانات�ك يف اتخ�اذ الق�رار الس�ليم لتنفي�ذ مخططات�ك 
والتق�دم إىل األم�ام يف مرشوعات�ك. ل�ن يفي�دك االكتفاء 
باألمجاد املاضية والس�لبية! لديك اآلن قدرة التعامل بدقة 

وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها وتتعرض لها

يبدو وكأنك تقف أمام مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها، 
فال تي�أس! فقط عليك تغي�� منظورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب النصيحة! 
حيات�ك الخاصة متقلبة بش�دة يف الوق�ت الحايل. يجب أن 

تتعامل مع التقلبات غ� املتوقعة بهدوء.

حالًي�ا، أنت قادر عىل االندماج بكل س�هولة ضمن فريق، 
دون ن�زاع، وتس�ود األج�واء تناغ�م وتوافق م�ن حولك. 
بإمكانك االس�تفادة من هذا التأث� اإليجابي يف نش�اطات 
ترفيهي�ة مذهل�ة أو يف العم�ل لدف�ع األمور وتك�ون فرد 

منتج.

برج العذراء 25-3-2018 اليوم أنت مفعم بالحيوية، عىل 
الرغ�م م�ن أن هذا يرهقك ب�دالً من أن يدفع�ك إىل األمام. 
نظرًا لقلقك الداخيل، يصبح من الس�هل اس�تثارتك وأنت 
اآلن تفضل أن تخبط رأسك يف الحائط. إذا كنت ال تستطيع 

كبت هذا االندفاع.

هناك حلم تضمره يف انتظار تحوله إىل حقيقة ملموس�ة. 
انته�ز الفرص�ة لتحقي�ق الحلم الذي س�يغ� من مس�ار 
حياتك بش�كل إيجابي ولف�رة طويلة. س�يكون ألقاربك 
وأصدقائك رد فعل إيجابي تجاه التغي� الذي تس�عى إليه 

وسوف يساندونك عىل طول الخط.

احلوتالعذراء

األغذية الفاسدة تقتل نصف مليون سنويًا
تط�ال األم�راض الناجم�ة عن 
أغذي�ة ملوثة س�نوياً نحو 600 
مليون شخص يف العالم، يموت 
منهم نحو 500 ألف، ثلثهم من 
األطف�ال الصغار، وف�ق تقرير 
منظمة الصحة العاملية الصادر 

أخ�ا.
واعتربت املنظمة أن شخصا من 

كل 10 يمرض بعد تناوله أغذية 
مصابة ببكت�يا أو فايروس�ات 
أو طفيليات أو س�موم أو مواد 
كيميائي�ة. وق�ال مدي�ر دائ�رة 
باملنظم�ة  الغذائي�ة  الس�المة 
مياغيش�يما:  ازواكي  الدكت�ور 
غ��  ع�دوا  يح�ارب  الجمي�ع 

مرئي.

إال أنه وبفض�ل العلم واملعرفة، 
من الس�هل تحس�ن الس�المة 
الغذائي�ة يف العدي�د م�ن الدول. 
وذك�ر التقرير أن ثل�ث الوفيات 
الناجم�ة ع�ن أم�راض غذائية 
س�ن  دون  أطف�اال  تط�ال 
الخامسة، رغم أنهم ال يشكلون 

سوى %9 من سكان العالم.

كرس رأس ابنته ألنه لـم ينجب ذكرًا!
رضب أب ابنت�ه الرضيع�ة، البالغة من 
العم�ر 3 أش�هر، ألنها كان�ت “متقلبة 
املزاج” للغاية، وألنه كان يتمنى مولودا 

ذكرا بدال منها.
ورضب جيسون بيتنر )33 عاما( ابنته 
الرضيعة، برشاسة محمومة، مما أدى 
إىل إصابتها ب�رر بالغ يف الدماغ و12 

كرسا يف مختلف أنحاء جسدها.
وبدأت الرشطة تحقيق�ا عقب إحضار 

األب للطفل�ة إىل املستش�فى قائ�ال إن 
حادثا أليما قد وقع لها، واشتبه األطباء 
باألم�ر، وقام�وا بإب�الغ الرشط�ة التي 
ألق�ت القبض عىل الوال�د وهو اآلن قيد 
التحقيق، حي�ث يواجه تهما بمهاجمة 
وتهديد حياة طفلته، بحس�ب صحيفة 

.”Mirror“
ويعم�ل جيس�ون معالج�ا فيزيائيا يف 
مدين�ة ماس�ون بوالي�ة أوهاي�و وهو 

متزوج وله ابنت�ان، ولدت الصغرى، يف 
نوفمرب العام املايض.

البن�ت  والدة  ل�دى  العائل�ة  ون�رشت 
الصغ�رى، ص�ورا تع�رب ع�ن س�عادة 
األبوي�ن بالطفلة، إال أن األم�ر لم يكن 
كذلك بالنس�بة لوالدها جيس�ون الذي 
كان غ� راض ع�ن والدة ابنة أخرى يف 
العائلة، وكان يتمن�ى أن يرزق بمولود 

ذكر.

ختصيص أماكن للصالة عىل متن الطائرات
اس�تجابة لطل�ب العدي�د م�ن العمالء يف 
الدول ذات األغلبية املس�لمة، قامت كربى 
ال�رشكات املصنع�ة بتخصي�ص أماك�ن 
خاص�ة للمصل�ن إذ لم يعد م�ن الصعب 
إيج�اد أماك�ن خاص�ة للمصل�ن الذي�ن 
كان�وا يج�دون معان�اة تأدي�ة صالته�م 

وبالخصوص يف الرحالت الطويلة.
وبحس�ب صحيفة »البي�ان«، فإن أماكن 
الطائ�رات أصبح�ت ه�ي  الص�الة ع�ىل 
العن�وان األبرز يف الحمالت الرويجية لدى 
العدي�د م�ن الناق�الت يف املنطق�ة، حيث 
تق�ول ط��ان اإلم�ارات إن لديها مناطق 

أكرب يف الطائرات يمكن عزلها للمسافرين 
الذين يرغبون يف أداء الصالة.

الس�عودية  الجوي�ة  الخط�وط  وتق�وم 

باإلع�الن عن غ�رف الص�الة ع�ىل متنها 
كنقط�ة بي�ع رئيس�ية لركابه�ا، وقامت 
مت�ن  ع�ىل  مقاع�د   9 ع�ن  باالس�تغناء 
طائراته�ا لتوف� مس�احة للمصىل، كما 
حرص�ت أن تتضم�ن خدماته�ا الجوي�ة 
باقة م�ن الخدمات التي تتواكب مع هذه 

األجواء اإليمانية.
وتقول »ط�ان االتحاد« إن »لدينا مناطق 
 )A380( خاصة للصالة عىل متن طائرات
ويمك�ن حجزها وهي مجه�زة بمقياس 
إلكروني لتحديد القبلة يف الوقت الحقيقي 

بناء عىل موقع واتجاه الطائرة«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعل�م ان اكرب حقل برول ىف العالم يقع ىف دولة 

الكويت
هل تعلم ان يصل عدد عظام الجمجمة اىل 22 عظمة 
هل تعل�م ان يؤدى فقدان 20% من ماء الجس�م اىل 

الوفاة
- ه�ل تعلم ان أكثر األس�ماء تس�ميًة يف العالم هو 

Mohammad محمد
ه�ل تعلم ان الذي�ن يتحدث�ون اإلنجليزية يف الصن 

أكثر من سكان الواليات املتحدة األمريكية 
هل تعلم ان حجم عينيك اآلن هو نفس حجمها عند 

والدتك ، فالعيون ال تنمو بعكس األنف واألذن
ه�ل تعل�م ان الفيل ه�و الحي�وان الوحي�د الذي ال 

يستطيع القفز
هل تعل�م ان أول دول�ة اعرفت بالوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة بع�د اس�تقاللها من بع�د بريطانيا هي 

املغرب.
هل تعلم ان أول قنبلة ذرية أطلقت عىل ه�وش�يما 

يف عام 1945.

ابن يرضب أمه بوحشية!
صورةيف فيدي�و مروع ، أق�دم ابن عاق 
عىل رضب أم�ه العجوز الت�ي تجاوزت 
التس�عن م�ن عمرها، بحج�ة أنها غ� 
مرتبة وترك املنزل يف حالة من الفوىض 

الدائمة.
أن  اللندن�ي  »م�رو«  موق�ع  وأوض�ح 
الحادث�ة وقعت يف جنوب رشقي الصن، 
وأن الرشطة بارشت التحقيق يف القضية 

بعد وصول املقطع املصور إليها.
وقال�ت مص�ادر يف الرشط�ة أن تحقيق 
الرشطة بدأ ي�وم الخميس )22 مارس( 
بعد أن رأى الضباط ذلك الفيديو املروع، 
وتظهر فيه املرأة الطاعنة يف السن وهي 
تحاول تف�ادي رضبات ابنه�ا وإبعاده 

عنها بينما هي جالسة عىل كرسيها.
ولك�ن ورغ�م م�ن جهوده�ا املضني�ة 

يف الدف�اع عن نفس�ها ف�إن تل�ك املرأة 
الضعيف�ة رسعان ما تخ�رس معركتها 
م�ع ابنه�ا الق�وي الذي واص�ل رضبها 
بعنف، قبل أن يمسكها عنقها ويجربها 
ع�ىل االنحناء، ويوجه رضب�ات متتالية 

لرأسها.
وبعد ذلك وحسب مقاطع الفيديو يدعي 
الش�اب أنه تركه�ا، وبينما ه�ي تلتقط 
أنفاس�ها، يعود ليوجه لها صفعات عىل 

وجهها النحيل.
وبرر ذلك الش�اب اعتدائ�ه الوحيش عىل 
بأنه�ا دائما ما ترك املن�زل يف حالة من 

الفوىض وعدم الرتيب.
وبعد القبض عليه اعرف االبن بجريمته 
البش�عة، فيما يزال التحقيق مستمراً يف 

تلك الواقعة حتى اآلن.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
 2 حبة بطاطس متوس�طة الحجم مقطع�ة رشائح رقيقة - 1 ملعقة 
صغ�ة  “ملعقة ش�اي” خل - 1 ملعقة صغ�ة  “ملعقة ش�اي” فلفل 

أسود - 1 ملعقة صغ�ة “ملعقة شاي” ملح
طريقة عمل بطاطس بانيه 

طريقة التحض�:
نح�ر البطاطس ونقوم بغس�لها بش�كل جي�د باملاء الج�اري حتى 

نتخلص من األوساخ والجراثيم العالقة بها
نقوم بتقطيع البطاطس إىل رشائح رقيقة

نح�ر وعاء لنقع البطاطس ، نم�أله باملاء ونضع رشائح البطاطس ، 
والخل والفلفل األسود وامللح

ن�رك رشائ�ح البطاطس منقوعة يف املاء ملدة ربع س�اعة حتى تترشب 
وتكتسب طعم امللح والخل

نخ�رج رشائح البطاطس من م�اء النقع ،ونصفيها م�ن املاء ونركها 
حتى تجف تماًما

نح�ر املقاله ونمأله�ا بزيت القيل ، ونركها عىل نار متوس�طة حتى 
يسخن الزيت

نض�ع رشائ�ح البطاطس يف املقاله مع التقليب حتى تتحمر وتكتس�ب 
اللون الذهبي

نخ�رج البطاط�س من املقاله ع�ىل مناديل املطبخ حت�ى تمتص الزيت 
منها

االن الشيبىس بامللح والخل جاهز للتقديم بجانب طبق الفراخ بانيه

الشيبسى بامللح واخلل
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كـاريكـاتـير

إن هن�اك غاية كبرية ج�داً يهدف إليه�ا القانون يف كل 
م�كان وزمان او يجب أن يه�دف إىل تحقيقها اال وهي 
فك�رة العدال�ة بل إنه�ا الغاي�ة القصوى التي يس�عى 
إليه�ا القانون، فالقانون يج�ب ان يكون رديفا للعدالة 
وان القان�ون بدون عدالة س�خرية أن ل�م يكن تناقضاَ 
فالعدالة مهما كان معناها هي يف نفسها قيمة خلقية 
اي انها احد الغايات التي يسعى اليها االنسان لتحقيق 
حي�اة هنيئة ولك�ن مفهوم العدالة اوس�ع من مفهوم 
القان�ون ذل�ك ان العدالة مطلوب تطبيقها س�واء وجد 

القانون ام ال.
 فالعدالة تعترب مرآة التحرض البرشي والرقي اإلنساني 
وهي املعيار الدال عىل االحرتام املكفول آلدمية اإلنسان 
وإنس�انيته وهي اس�مى واجل القابه لذل�ك فان مقاال 
يف حق املتهم يف محاكم�ة عادلة ليس مقاالً ترفيهياً او 
مقاال تقليدي�ًا لكنه بحث يف ادق واعق�د قضايا الحياة 
عموماً فحقوق اإلنسان تس�تأثر كما كرستها املواثيق 
الدولي�ة والدس�اتري الوطنية باهتم�ام املواطن والدولة 
ع�ىل س�واء باعتبارها هدفاً اس�مى تس�عى الش�عوب 
قاطبة اىل تحقيقه كي ينعم افرادها بطمأنينة والسالم 
ف�ال يه�در ح�ق وال تنتقص حري�ة واذا كان�ت حقوق 
االنس�ان.......مكانها ضمن دراس�ة الع�ام والحريات 
العامة اال ان جزءاً مهماً منها...... بمثابة مبادئ عامة 
ضم�ن القان�ون الجنائ�ي وم�ا يتضمنه م�ن اجراءات 
ولك�ي نحقق للمتهم الحماية مما يمكن ان يتعرض له 
م�ن انتقاص يف الحرية او مس�اس يف حقوقه من جراء 
االج�راءات الجزائية وما يرافقه�ا من مخاطر يف حرية 
وكرامته كان البد من منحه وهو يف صدد توجيه االتهام 
اليه ضمانات وحقوق تحفظ له حقه يف محاكمة عادلة 
فما دام ان األصل يف اإلنسان الرباءة فمن حقه ان يتمتع 
بحرية وس�ائر حقوقه املق�ررة يف القانون ويتعني عىل 
الدولة تبعاً لذلك احرتام هذه الحرية وتلك الحقوق لذلك 
فال ب�د من تزويد املتهم باس�لحة تمكن�ه من مواجهة 
امتي�ازات الس�لطة العام�ة وم�ن اه�م تلك االس�لحة 
حق�ه يف محاكمة عادل�ة وما يتضمنها م�ن ضمانات 
وامتيازات عىل الس�لطة العام�ة ضمانها له وعليه فان 
املحاكمة العادلة تعد احد الحقوق االساس�ية لإلنسان 
وهي تقوم عىل توافر مجموعة من االجراءات التي تتم 
به�ا الخصوم�ة الجزائية يف اطار م�ن حماية الحريات 

الشخصية وغريها من حقوق االنسان املتعلقة بها.
 ولهذه االهمية لحق املتهم يف محاكمة عادلة فسنتوجه 
بعونه تعاىل وحفظه اىل دراسته ضمن الترشيع العراقي 
وقس�م م�ن الترشيعات العربي�ة واالجنبي�ة اضافة اىل 

الرشيعة االسالمية.
 تع�د رشعي�ة االج�راءات الجنائية حلقة م�ن حلقات 
القانون يتتب�ع بالخطى الواقعية من�ذ ارتكابها مروراً 
بمالحق�ة املته�م باالج�راءات املتخدة قبله ث�م الحكم 
علي�ه بالعقوبة املقررة قانون�اً وانتهاًء بتنفيذ املحكوم 
بها علي�ه ويف كل هذه املراحل يض�ع القانون الجنائي 
النصوص التي تمس حرية االنس�ان س�واء عن طريق 
التجري�م والعقاب او عن طري�ق االجراءات التي نبارش 
ض�ده اثناء التحقي�ق او خالل املحاكم�ة او عند تنفيذ 
العقوبة بحقه فكل اجراء يتخذ ضد انسان دون افرتاض 
براءته س�وف ي�ؤدي اىل القاء عبء اثب�ات براءته عليه 
من الجريمة املنس�وبة اليه فاذا عجز عن اثبات براءته 
هذه اعترب مس�ؤوالً عنها وبالتايل ي�ؤدي هذا القصور 
يف الحماي�ة التي تكفلها قاعدة ال جريمة وال عقوبة اال 
بناء عىل قانون لذلك كان البد من افرتاض براءة املتهم يف 
كل اج�راء من االجراءات التي تتخذ ضده الن االفرتاض 
املذكور يعد ركن�ًا من اركان الرشعي�ة الجزائية بالتايل 
كان�ت قرينة الرباءة من اهم االس�باب التي تس�اهم يف 
تحقي�ق اجراءات ولكي نحق�ق قانونية تضمن للمتهم 
الفرص�ة الكافي�ة يف التمتع بمحاكمة عادلة يس�ودها 

ضمان قانوني وقضائي يف كل اجراءاتها.

ام�ضاءات

تدف�ع مدين�ة مونرتيال الكندية، أك�رب مدن مقاطعة كيب�ك، الكثري من 
املاليني سنويا إلزالة الثلوج املرتاكمة يف الشوارع، إال أن هذا الشتاء كلف 

ميزانية املدينة مبالغ فاقت امليزانية املرصودة لرفع الثلوج.
واعرتف�ت بلدي�ة مدينة مونرتي�ال بأن إزال�ة الثلوج تج�اوزت امليزانية 
املخصص�ة لها بأكثر من 20 ملي�ون دوالر كندي، يف وقت ال تزال الثلوج 
تتس�اقط عىل املدينة، مما ينذر بتكبد املدينة مبالغ أكثر. وخاض عمال 
البلدية يف مونرتيال األس�بوع املايض، سابع عملية ضخمة إلزالة الثلوج 
من الش�وارع، يف محاولة إلزالة العوائق أمام حركة املواصالت، وضمان 
وص�ول املوظفني والعمال والطالب إىل أماكنه�م.  ووفقا لهيئة األرصاد 
الكندية، فقط وصل س�مك الثلوج املتساقطة إىل 10 سنتيمرتات الثالثاء 
امل�ايض، بينما س�قط وصل س�مك الثل�وج 11 س�نتيمرتا يف اليوم الذي 
تاله. وجرت العادة أن يش�هد ش�هر مارس تس�اقطا للثلوج بس�مك ال 
يتجاوز سنتيمرتين، وفق ما ذكرت وسائل إعالم كندية محلية. ويف ظل 
التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إىل 15 تحت الصفر يف األيام القليلة 
املقبلة، لم يكن لدى بلدية مدينة مونرتيال أي خيار س�وى إزالة الثلوج، 

خوفا من أن يتجمد ويسبب العديد من املشاكل.

اكتش�ف باحثون أقدم وشم تصويري يف العالم عىل زوج من املومياوات 
املرصية يبلغ عمرهما خمسة آالف عام.

ويمثل هذا االكتش�اف دليال قويا عىل قدم ممارس�ات رس�م هذا النوع 
من الوش�وم يف أفريقيا، وأنها أقدم بح�وايل ألف عام مما هو معروف يف 
الس�ابق. وظهر عىل املومياء الذكر وش�ما لثور بري أع�ىل الذراع، بينما 
رس�م عىل جسد األنثى أربعة وشوم تحمل ش�كل حرف S أسفل كتفها 

اليمنى، فضال عن رسم آخر.
وتعرف الباحثون يف املتحف الربيطاني )يف لندن( عىل هذه الوش�وم عن 
طريق املس�ح باألش�عة تحت الحمراء. ونرشت النتائج يف مجلة العلوم 
األثري�ة. وكان�ت أقدم الوش�وم املعروفة يف العالم مكتش�فة عىل أوتزي 
)مومي�اء رجل الثل�ج(، وتعود إىل نفس الف�رتة التاريخية أيضا، ولكنها 

كانت أشكاال هندسية فقط.
وتعد تلك املومياء الذكر من أبرز وأهم املعروضات يف املتحف الربيطاني، 

ويزورها املاليني سنويا منذ اكتشافها قبل أكثر من 100 سنة.
وكش�فت األبحاث الس�ابقة أن املومياء لذكر مات بصورة عنيفة جراء 

طعنة يف الظهر، يف عمر تراوح بني 18 إىل 21 عاما.

الثلوج تكبد ميزانية مدينة خسائر باملاليني

ألقت الرشطة يف بريو القبض عىل مجرم يدعى ألكس�ندر جيفرسون 
ديلغ�ادو، بتهم االعت�داء الجنيس والرسقة، لكن بع�د مرور عام عىل 

إيداعه السجن تمكن من الهرب بطريقة مبتكرة.
واس�تغل ديلغ�ادو زيارة توأمه له داخل الس�جن وق�رر أن ينفذ من 
خالل�ه خطت�ه لله�روب من س�جن بي�دراس غ�ورداس، أحد أش�د 
الس�جون حراس�ة يف بريو، حيث لم يجد حرجا يف أن يخدع ش�قيقه 
إليداعه الس�جن بدال منه. بدأت القصة ي�وم 10 يناير 2017، عندما 
زار جانكارلو ديلغادو، الش�قيق التوأم للمتهم، ش�قيقه يف الس�جن 
حامال معه رس�ائل م�ن األصدقاء باإلضافة إىل كمي�ة من األطعمة، 
وبالفع�ل ب�دأت الزيارة يف م�كان عام داخل الس�جن مخصص لذلك 
الغرض، قبل أن يقرر الش�قيقان االنتقال س�ويا إىل زنزانة ألكسندر. 
وقدم ألكس�ندر لش�قيقه مرشوبا كحوليا مضافا إليه عقار مهدئ، 
فلم يش�عر الش�قيق املس�كني بش�يئ إال عندم�ا أفاق ليجد نفس�ه 
يف مواجهة حراس الس�جن وه�م يعتقدون أنه هو ش�قيقه املجرم، 
حتى رغم محاوالته املس�تميتة يف توضيح لهم الحقيقة وأنه ضحية 
ش�قيقه، لم يصدقه الحرس. وطالب جانكارلو الربيء من س�لطات 
الس�جن فحص بصماته للتمي�ز بينه وبني املج�رم الحقيقي، إال أن 
ذل�ك لم يفيده، فحتى بعدما تبني لهم أنه ش�قيق املجرم وليس هو، 
ظنوا أن هروب ألكسندر جاء بالتخطيط بني الشقيقني وليس بدهاء 
املجرم ألكس�ندر وحده، وتقرر اإلبقاء عليه داخل الس�جن رغم عدم 
توجيه له تهمة بشكل رسمي، بحسب ما ذكرت وكالة »سبونتيك«.

جمرم توأم.. يوهم شقيقه والرشطة 
وهيرب من السجن

اكتشاف »أقدم وشم« عىل مومياء مرصية  األمري هاري وخطيبته يدعوان )600( شخص حلفل زفافهام

رحلة جوية فاخرة لكلبني مدللني ومالكتهام

قال مكتب األمري الربيطاني هاري إن األمري 
وخطيبت�ه األمريكي�ة ميجان م�اركل دعيا 
600 شخص لحضور حفل زفافهما يف مايو 
أي�ار لكن قائم�ة املدعوين لم يكش�ف عنها 

بعد.
وقال قرص كينزنجت�ون إن جميع املدعوين 
لحض�ور مراس�م ال�زواج يف كنيس�ة س�ان 
جورج يوم 19 مايو أيار بقرص ويندس�ور، 
ق�رص امللك�ة إليزابي�ث، س�يدعون إىل حفل 

استقبال ومأدبة غداء بعد ذلك. 
حف�ل  مدع�و   200 س�يحرض  املس�اء  ويف 
اس�تقبال خاص يف فروجمور هاوس يقيمه 

األمري تشارلز والد هاري.
وق�ال الق�رص إن الدع�وات املطبوع�ة بماء 

الذهب أرس�لت بالفع�ل هذا األس�بوع لكن 
هوية املدعوين لن تعلن يف هذه املرحلة.

وكتب يف الدعوة ع�ىل الزفاف ”يرس صاحب 
الس�مو امللكي أمري ويلز دعوة )...( لحضور 
زف�اف صاحب الس�مو امللك�ي األمري هنري 

من ويلز عىل السيدة ميجان ماركل“. 
ويف الزف�اف الب�اذخ لألم�ري وليام الش�قيق 
األكرب له�اري تمت دعوة 1900 ش�خص يف 

كاتدرائية وستمنسرت يف 2011. 
وتكهن�ت صحف بريطاني�ة أن يدعو هاري 
الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوباما الذي 
أج�رى معه مقابل�ة يف راديو هيئ�ة اإلذاعة 
الربيطاني�ة )بي.بي.يس( خ�الل عيد امليالد 
فيما لن يدعو الرئيس الحايل دونالد ترامب. 

يعرف دينج دونج وف�ان فان وهما كلبان 
مدلالن من فصيلة يوركش�ري تريري يبلغان 
م�ن العم�ر 12 عام�ا كي�ف يس�تمتعان 
الكلب�ان  س�افر  املرتفة.فق�د  بالحي�اة 
ومالكتهم�ا زوي م�ان )43 عام�ا( ع�ىل 
طائرة خاصة م�ن هونج كونج إىل اليابان 
يف عطلة مدتها خمس�ة أيام تناول خاللها 
الكلبان وجبات فاخرة من سمك السلمون 

املش�وي والدجاج.وتعتزم مان وهي نائبة 
رئي�س رشك�ة للمنس�وجات واملالب�س يف 
هونج كون�ج، القيام برحلتني أخريني عىل 
طائرة خاصة هذا العام ضمن عدد متزايد 
من مالكي الحيوانات األليفة الذين يدللون 
حيواناته�م برحالت خاص�ة. وتقول مان 
الت�ي أنفقت 240 أل�ف دوالر هونج كونج 
)30 أل�ف دوالر أمريكي( ع�ىل رحلة دينج 

دونج وفان فان إىل أوساكا يف اليابان العام 
املايض ”س�ألت نفيس ملاذا أنفقت كل هذا 
الكم من امل�ال عليهما.. تس�اءلت إن كانا 
يدركان الفرق. لكني أعتقد أنهما يدركان.. 
ال بد وأنهما شعرا باختالف الجو“. وبدأت 
رشك�ة اليف ترافل يف هون�ج كونج تنظيم 
رحالت للكالب وأصحابها العام املايض من 

هونج كونج إىل اليابان. 

القاضي علي كمالخالد الناهي 

م�ضاحة للراأي

حق املتهم يف حماكمة عادلة

زرع�ت ش�جرة يف حديق�ة منزيل، ك�ربت وأينع�ت وأصبحت تبعث 
بالحي�اة اىل داري من خالل زقزقة العصافري يف كل صباح، ويف أحد 
األيام لم أس�مع صوت العصافري، انما س�معت صوت فأس يثقب 
أذن�ي، عندما خرجت، وجدت ولدي قد أمس�ك بفأس و أخذ يقطع 
بشجرتي املسكينة، عند سؤايل عن سبب فعله ذلك، تبني يل ان صوت 

زغزغت العصافري يف كل صباح كان يزعج زوجته الكسولة.
كل دول العالم املتطورة، لم تستطع ان تحقق هذا التقدم أو التطور 
إال م�ن خ�الل رعاية العلم�اء واملفكري�ن يف بلدانه�م، ألنها كانت 
ت�درك ع�دم امكانية التقدم والتمي�ز اال بأبناء وطنه�ا، ان األتكال 
ع�ىل الغري تعن�ي التبعية، وهذا ب�دوره يعني أحت�الل بطريقة أو 
بأخرى، وبالتايل عدم استقاللية القرار، واألرتباط بالدولة املصدرة 
بص�ورة أو بأخ�رى الغري�ب يف األم�ر إن أغلب الش�عب يعي ذلك، 
وجميع السياس�ني يعرفون ذل�ك جيداً، لكن مع ذل�ك ال يحاولون 
ان يحرروا أنفس�هم من تلك التبعية، ويعيشون حالة أستسالم تام 
للغري وينفذون ما يطلب منهم دون مقاومة تذكر، س�واء كان ذلك 
بقصد أو م�ن دونه، بل األكثر من ذلك يف كثري من األحيان يعملون 
ع�ىل قتل اي مرشوع يح�اول ان يكون الن�واة األوىل لصناعة دولة 
مستقلة ومتطورة. ما يمييز العراق عن باقي الدول، انه شعب والد 
للعلم�اء واملفكرين، ودائماً نجد ارسة بكاملها تنتج العلماء، فتجد 
به�ذه األرس الطبيب، رجل الدين، املهن�دس، عالم الفيزياء، الخ، و 
يف الغال�ب نجد هذه األرس تحمل مرشوع بناء دولة، فيكون همها 
العراق. ما يؤس�ف عليه، لغاية األن لم تعطى هذه الكفاءات الدور 
الحقيقي للنهوض بالبلد، الس�بب ليس فيهم قطعاً، فهم باسطوا 
أيدهم للش�عب، ويقولون تعالوا لنضع يد بيد، لنصنع عراق أجمل 

الس�بب يف أعداء النجاح والنفعني الذين يمنعون الكثري من الشعب 
م�ن مد يدهم للتي�ارات الوطني�ة، صاحبة امل�رشوع الوطني، من 
خ�الل ايهامهم بأن مصري العراق مرتب�ط بالدولة الفالنية، وليس 

من خالل دعم الخيار الوطني.
العمل جاري عىل قطع كل برعم ينبت يف هذه األرس الكريمة، وربما 
يف كث�ري من األحيان نكون نحن الفأس التي تقطع هذا الربعم، ويف 
كث�ري من األحيان نفعل ذلك ونحن نعتقد بأن ما نفعله هو لصالح 
البلد او الش�عب لكن الحقيقة نحن نحاول جاهدين ان نقيض عىل 
الحس الوطني، وربما نقتل والدة مستقبل مرشق لبلدنا الذي عانا 
الكث�ري هناك ارس كريمة تبنت مرشوع بن�اء دولة عرصية عادلة، 
وق�د اعطت ما اعطت م�ن الدماء، وتحملت ما ل�م يتحمله غريها 
من األتهامات والتخوين، وهي ما زالت صامدة مقاومة محتسبة، 
اليوم طرحت مرشوعه�ا يف األنتخابات املقبلة نعتقد ان من واجب 
الشعب ان يستمع اليها وملا تقول، فيدعمها ويمد يده اليها، بعدما 
جرب غريها وفشلوا فشل ذريع يف أدارة الدولة  لنعطهم فرصة، ثم 
نحكم عليهم ونحاسبهم ان اخطأوا، او فشلوا ال سامح الله  ونحن 

عىل يقني من يحمل صوت الوطن ال يمكن ان يفشل.

بينم�ا تتب�ادل الص�ني والوالي�ات 
املتح�دة انتق�ادات ته�دد بح�رب 
تجارية يش�عر صينيون يهتمون 
بالصحة بالس�خط م�ن تداعيات 
ذل�ك ع�ىل جيوبه�م عندم�ا تقفز 
أس�عار الك�رز والفس�تق اللذي�ن 

تزرعهما الواليات املتحدة.
وب�ات ما يقرب من 80 يف املئة من 
منتجات الفاكهة واملكرسات التي 
تس�توردها الص�ني م�ن الواليات 
املتح�دة يف خطر بع�د إعالن بكني 
أنها ستحصل رسوما إضافية عىل 
واردات أمريكي�ة بقيم�ة تصل إىل 

ثالثة مليارات دوالر. 
جاء ذل�ك ردا ع�ىل خطط الرئي�س األمريكي 
دونالد ترامب لفرض رس�وم عىل واردات من 
الس�لع الصيني�ة بقيم�ة تص�ل إىل 60 مليار 

دوالر. 
وارتفع�ت قيم�ة الص�ادرات األمريكي�ة من 
الفاكه�ة والعصائ�ر املجمدة واملك�رسات إىل 
الص�ني إىل 669 ملي�ون دوالر الع�ام املايض، 
كم�ا كانت الواليات املتحدة أكرب مورد للتفاح 
والكرز والجوز واللوز التي يأتي معظمها من 

كاليفورنيا وفلوريدا وميشيجان. 
وقال أحد مس�تخدمي تطبي�ق ويبو الصيني 
الش�بيه بتويرت ”يف نهاية املطاف نتحمل نحن 
املواطن�ون العادي�ون التكلف�ة ألن الفاكه�ة 

ستصبح أغىل“. 
وق�ال مس�تخدم آخ�ر للتطبي�ق ”س�يصبح 
الفس�تق األمريك�ي أغ�ىل. س�أضطر لوضع 
الف�ول الس�وداني املحيل يف طعام�ي بدال من 

الفستق“. 
الفاكه�ة  م�ن  الص�ني  واردات  وارتفع�ت 

واملك�رسات يف الس�نوات القليل�ة 
املاضي�ة بفض�ل النمو املتس�ارع 
أدى  ال�ذي  املتوس�طة  للطبق�ة 
لظهور جيل جديد من املستهلكني 
مس�تعد لإلنفاق ببذخ عىل الطعام 

الصحي. 
ويف دليل عىل قوتهم الرشائية، باع 
الصيني  )جيه.دي.ك�وم(  موق�ع 
للتس�وق 57 ملي�ون حب�ة ك�رز 
ي�وم  يف  الصيني�ني  للمس�تهلكني 
واحد خالل فعالية تسوق يف يونيو 

حزيران العام املايض. 
آراء  كل  ليس�ت  ذل�ك  ورغ�م 
س�لبية  الصيني�ني  املس�تهلكني 
إزاء الرس�وم املحتم�ل فرضها ع�ىل الفاكهة 
واملك�رسات األمريكي�ة. فقد ق�ال البعض إن 
بوس�عهم العث�ور ع�ىل بدائل مس�توردة من 
اس�رتاليا وأوروبا، كما قال شخص واحد عىل 
األقل إن الرس�وم قد تك�ون مفيدة للمزارعني 

الصينيني. 
وق�ال صاحب ه�ذا ال�رأي عىل ويب�و ”توجد 
بدائل محلية مكافئة لكل هذه املنتجات... قد 

يرفع هذا الطلب )عليها(“.

اللوز والفستق والفاكهة ضحايا احلرب التجارية بني الصني وأمريكا

شجرة املعرفة.. ملصلحة من قطعها؟


