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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  حبب الي من دنياكم ثالث:

 تالوة كتاب اهلل، والنظر في وجه رسول اهلل، 

واإلنفاق في سبيل اهلل.

ص3الربملان يرد املوازنة إىل رئيس اجلمهورية ويصوت عىل »7« قوانني 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 السالح املباع للسعودية يثري »حنق« العالـم

ولـي الـعـهـد الـسـعـودي: نـشـرنــا الــوهــابــيـة بــأمــر امــيــركـــا

سلطات أربيل تعتقل »العرشات« عىل خلفية التظاهرات

أنقرة لبغداد: نحرتم السيادة العراقية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت تركي�ا للع�راق، أم�س الثالث�اء، 
احرتامها لسيادته وعدم تنفيذ أي عمليات 
عس�كرية فيه دون موافقة حكومته، إال 
أن ه�ذا األمر ج�اء متناقضاً م�ع تحليق 
الطائ�رات الرتكي�ة يف األج�واء العراقية، 
وإغارتها عىل 12 مس�لحا لحزب العمال 

يف عمليات جوية.
وأبلغ رئيس الوزراء الرتكي بن عيل يلدريم 
نظ�ره حيدر العب�ادي يف اتصال هاتفي 
احرتام تركيا للس�يادة العراقية، مش�دداً 
ع�ىل انها لن تقوم بأي عم�ل فيه تجاوز 

عليه�ا.  وأش�ار يلدري�م إىل ع�دم وجود 
اتفاق ب�ني الحكومتني العراقية والرتكية 
بخص�وص القيام بعمليات عس�كرية يف 
االرايض العراقية ملط�اردة عنارص حزب 
العم�ال الرتك�ي الكردس�تاني املتواجدة 
عنارصه وقواعده العس�كرية يف ش�مال 
العراق. وأوضح يلدريم خالل االتصال ان 
ما حصل كان ع�دم دقة يف النقل، »حيث 
اردن�ا الق�ول اننا لن نق�وم بأية عمليات 
دون موافق�ة الحكوم�ة العراقي�ة ول�م 

نقصد اننا اتفقنا معها«. 
الت�ي  الكب�رة  »باالنتص�ارات  وأش�اد 
حققتها القوات العراقي�ة عىل عصابات 

داع�ش االرهابي�ة والحفاظ ع�ىل وحدة 
الع�راق واللحمة بني مكونات�ه«، منوها 
باالش�ادة بق�رارات العب�ادي االيجابي�ة 
بفتح مطاري اربيل والسليمانية يف اقليم 

كردستان ودفع رواتب موظفي االقليم.
وقال يلدريم أّن تركيا نفذت قرار الحكومة 
االتحادي�ة الخ�اص بع�ودة الرح�الت إىل 

املطاري االقليم منذ يومني.
بدوره، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
االمني�ة  الق�وات  ان  الرتك�ي  لنظ�ره 
االتحادية العراقية تفرض سيطرتها عىل 

كامل االرايض العراقية .
التفاصيل ص3

حمافظ بغداد يعلن االستعداد 
للعمل بأقضية العاصمة بعد إطالق 

العبادي التخصيصات املالية

روسـيـا 
تـتـوعد بـالـرد عـلـى 

»وقاحة« الغرب 

رئيس املؤمتر الوطني: 
سنتعاون إلعادة آخر نـازح 

لــديــاره

يلدريم شرح »عدم الدقة« يف تصرحيات اردوغان بشأن »عملية سنجار«.. والطائرات الرتكية مستمرة بقصف الشمال

ص10

ص4

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2
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دعوات اليونسيف لـ »محاية األطفال« يف اليمن »لـم تنجح«
      بغداد / المستقبل العراقي

للطفول�ة  املتح�دة  األم�م  منظم�ة  أك�دت 
أن مح�اوالت  الثالث�اء،  أم�س  »يونيس�يف«، 
املنظم�ة، مطالب�ة أط�راف الن�زاع يف اليم�ن، 
بالتوصل إىل تس�وية س�لمية م�ن أجل حماية 

األطفال لم تنجح. 
وأكدت املديرة اإلعالمية اإلقليمية ملنظمة األمم 
املتحدة للطفول�ة، جولييت توما، أن محاوالت 
اليونيس�يف، مطالب�ة أطراف الن�زاع يف اليمن 
بالتوصل إىل تس�وية س�لمية م�ن أجل حماية 

األطفال لم تنجح.
ونقلت وكالة »س�بوتنيك« عن توم�ا إنه »من 

اليونيس�يف ملطالب�ة  الواض�ح أن مح�اوالت 
أط�راف الن�زاع، أو أولئ�ك الذين يؤث�رون عىل 
أط�راف الن�زاع، لم تنجح، وكنا ق�د دعونا منذ 
بداية النزاع يف اليمن، قبل ثالثة أعوام، للوصول 
إىل تسوية سلمية مبنية عىل حل سلمي، وذلك 
م�ن أجل حماي�ة األطفال، وم�ن أجل تخفيف 
املعان�اة ع�ىل األطف�ال، حت�ى اليوم ن�داءات 
ودعوات اليونيس�يف املتواصلة عل مر السنني 

لم ُيستجب لها«.
وتابع�ت قائل�ة: »ومن هن�ا نأمل م�رة أخرى 
ونتابع من دون كلل أو ملل دعوة أطراف النزاع 
لوقف الحرب عىل األطف�ال، هناك حرب دائرة 
ع�ىل األطفال يف اليمن مس�ؤول عنه�ا الكبار، 

واملس�ؤول عنها هم أط�راف الن�زاع، واألرقام 
تتحدث عن نفس�ها، هناك 3 أعوام من اشتداد 
وتصعيد العن�ف والحرب ع�ىل األطفال، يجب 
عىل أط�راف الن�زاع ليس فقط وق�ف الحرب، 
بل أن توق�ف ملهلة قصرة ول�و لبعض الوقت 
والتفك�ر باألطف�ال الذين هم ال ذن�ب لهم يف 
هذه الح�رب ويدفعون ثمن مكاس�ب ومآرب 
سياسية واسرتاتيجية وعس�كرية. وآن األوان 

ألن نتجنب قتل األطفال«.
هذا وأعلنت »يونيسيف«، أن نحو نصف مليون 
طفل اضطروا لرتك الدراسة منذ تصاعد النزاع 
يف اليمن مع التدخل العس�كري للتحالف الذي 

تقوده السعودية ضد الحوثيني عام 2015.

العيداين من بغداد: اللجنة االقتصادية يف جملس الوزراء 
وافقت عىل إعـادة العمـل بمرشوع القبلة

املحكمة االحتادية العليا: ال جيوز ممارسة اختصاصات 
6القضاء من منتسبي السلطة التنفيذية 2

       المستقبل العراقي / محمد سامي

يف إط�ار س�عي مجل�س القض�اء األعىل 
لتقريب العدالة من املواطن وتقديم خدمة 
قضائي�ة أك�ر يواص�ل افتت�اح محاكم 
جدي�دة يف جمي�ع أنح�اء الب�الد لتغطية 
مناطق أكر بالخدمة وتسهيل اإلجراءات 
ع�ىل املواطن ال�ذي يصعب علي�ه التنقل 

من منطقة إىل أخرى ملراجعة املؤسسات 
القضائي�ة. ويتب�ع القض�اء يف افتت�اح 
املحاك�م إس�رتاتيجية تعتمد عىل نس�بة 
النم�و الس�كاني يف الب�الد. إىل ذلك، ذكر 
تقرير ل�وزارة التخطيط ص�در يف 2017 
أن الش�عب العراقي ي�زداد بحوايل مليون 
نسمة يف كل عام، بارتفاع متواصل سواء 
يف امل�دن أو الق�رى واألري�اف. ومع هذه 

الزي�ادة الت�ي يش�هدها املجتم�ع أصبح 
من الواج�ب تقديم خدمات اكر من قبل 
الوزارات والدوائر الخدمية، فاخذ مجلس 
القضاء األعىل عىل عاتقه هذا االمر وقام 
بفت�ح دور قضاء يف كثر من املحافظات 
واالقضي�ة والنواح�ي وآخ�ر تل�ك الدور 

كانت بجانب الكرخ يف بغداد.
التفاصيل ص3

القضاء يالحق »الكثافة السكانية« بافتتاح حماكم جديدة  
يف حمافظات العراق
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         بغداد / المستقبل العراقي

تج�ددت يف م�دن إقلي�م كردس�تان، أم�س 
الثالثاء، تظاهرات املوظفني واملعلمني للمطالبة 
بإلغاء ق�رار االدخار االجباري لرواتب املوظفني، 
مؤكدي�ن عىل مواصلة االحتجاجات لحني رصف 
رواتبه�م »كامل�ة«، فيما ش�ّنت س�لطات أربيل 

حملة اعتقاالت ضد الناشطني يف املحافظة. 
وتجددت تظاهرات املعلمني ومنتسبي الصحة 
واملوظف�ني يف محافظ�ات أربي�ل والس�ليمانية 
وحلبجة ومناطق أخرى لليوم الثالث عىل التوايل، 
ورفع املتظاهرون شعارات للمطالبة بإلغاء قرار 

االدخار االجباري لرواتبهم.
اس�تمرار  ع�ىل  املتظاهري�ن  ووش�دد 
االحتجاج�ات لح�ني اس�تجابة حكوم�ة االقليم 
برصف رواتبهم كاملة، مطالبني يف الوقت نفسه 
االحزاب السياسية بعدم تغيري مسار املظاهرات 

ملصالحهم الحزبية. 
وإحتجاج�ات  مظاه�رات  رقع�ة  واتس�عت 
املعلم�ني واملوظف�ني أم�س االول االح�د وامس 
االثنني، لتشمل عموم محافظات إقليم كردستان 
للمطالبة برصف رواتبهم كاملة وسط تهديدات 
باالس�تمرار يف االحتجاج�ات لح�ني االس�تجابة 

ملطاليبهم.
ويف أربيل، إعتقلت السلطات األمنية العرشات 

من النشطاء املدنيني عىل خلفية التظاهرات.
 وابلغ ش�هود عيان »القوات االمنية اعتقلت 
العرشات من النشطاء املدنيني يف أطراف حديقة 
ش�اندر وس�ط اربي�ل للحيلول�ة دون وصولهم 
اىل الش�ارع الرئي�ي امل�ؤدي اىل مبن�ى مجل�س 

الوزراء«.

التلفزيوني�ة  القن�وات  كام�ريات  ورص�دت 
مهاجمة القوات االمنية ضد عرشات املتظاهرين 
يف قضاء آك�ري بمحافظة دهوك الذين يطالبون 

برفع نظام االدخار االجباري عن رواتبهم.
يذكر أن س�لطات االس�ايش يف اربيل اصدرت 
االثن�ني بيان�ا أوضح�ت في�ه انها بص�دد إجراء 
تحقي�ق يف االنتهاكات التي وقع�ت ضد عدد من 
املتظاهرين والنشطاء املدنيني من قبل مسلحني 
الديمقراط�ي  للح�زب  تابع�ون  أنه�م  يعتق�د 

الكردستاني.   
إىل ذلك، توقعت حركة التغيري الكردية سقوط 
حكومة إقليم كردس�تان مع تزايد االحتجاجات 
الشعبية املنددة بالفساد ورسقة رواتب املوظفني 
وتكرار سيناريو ما حصل مع الزعيمني املرصي 
حس�ني مبارك والليبي معمر القذايف، مشرية إىل 
أن اس�تمرار التظاهرات لليوم الثالث عىل التوايل 

ادخل كردستان ب�«الربيع الكردي«.
وقالت النائبة عن الحركة ش�ريين عبد الرضا 
إن “الحي�اة العامة يف إقليم كردس�تان دخلت يف 
ش�لل ت�ام بع�د ارضاب املوظفني حي�ث أغلقت 
جميع املدارس واملستش�فيات والدوائر الخدمية 

ابوابها”.
وأضافت عبد الرضا، أن “استمرار التظاهرات 
يف إقلي�م كردس�تان للي�وم الثال�ث ع�ىل الت�وايل 
س�يؤدي يف نهاية املط�اف إىل إس�قاط  حكومة 
عائل�ة بارزاني كم�ا حصل يف إس�قاط األنظمة 

القمعية يف مرص وليبيا وغريها”.
وتابعت أن “الش�عب الكردي يف الوقت الحايل 
يم�ر يف الربي�ع ك�ردي س�يما بعد اتس�اع رقعة 
االحتجاجات ووصولها إىل اربيل ودهوك والتلويح 

بتحويل االعتصام إىل عصيان مدني«.

إقليم كردستان يعاني الشلل بسبب اإلضراب

سلطات أربيل تعتقل »العرشات« عىل خلفية التظاهرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، عن وصول 
رئيس اركان الجي�ش الفريق االول الركن عثمان 
الغانمي، الي�وم الثالثاء، برفقة عدد من الضباط 

اىل قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »رئيس اركان الجيش 
الفري�ق االول الرك�ن عثم�ان الغانم�ي، يرافقه 
ع�دد من كبار الق�ادة يف وزارة الدف�اع، وصل اىل 
س�نجار«.وتأتي زي�ارة الغانمي بحس�ب البيان 
»لقضاء سنجار لتفقد قطعات الفرقة الخامسة 
ع�رش والحش�د االيزي�دي ورشي�ط الح�دود بني 

العراق وتركيا.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس القضاء األعىل العراقي اتفاقيتي 
توأمة وتعاون شامل مع القضاء يف انكلرتا وويلز 

ومجلس األعىل للقضاء يف دولة قطر الشقيقة .
وق�ال القايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء األع�ىل إن »مجل�س 
القض�اء األعىل ويف جلس�ته الثالثة لس�نة 2018 
وافق باإلجماع عىل عقد اتفاقيتي توأمة وتعاون 
بينه وبني القضاء يف انكلرتا وويلز و املجلس األعىل 
للقضاء يف دولة قطر الشقيقة«.وأضاف املتحدث 
الرس�مي أن »االتفاقيت�ني تش�مالن التع�اون يف 
مج�االت عدة أبرزها ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب 
والفس�اد وتب�ادل الخربات والعمل املش�رتك عىل 
تعزيز س�يادة القانون والتدريب القضائي وعقد 
الندوات يف مختلف املستويات باالضافة اىل تشكيل 

لجان مشرتكة لتنفيذ ما ورد يف االتفاقيتني.«

جملس القضاء األعىل يعقد اتفاقيتي توأمة 
مـع القضاء يف انكلرتا وويلز

رئيس أركـان اجلـيش يف سنجـار 
        بغداد / المستقبل العراقيلتفقد احلدود العراقية الرتكية

أك�د رئي�س الجمهورية، ف�ؤاد معصوم، خالل 
لقائه األمني العام ملنظم�ة البلدان املصدرة للنفط 
)أوبك(، رضورة دعم اتفاقية تقليص انتاج النفط 
الخام، فيما أش�ار األخري إىل ال�دور املهم للعراق يف 

منظمة أوبك كدولة مؤسسة للمنظمة.
وذك�ر بيان رئايس، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »معصوم، استقبل يف بغداد األمني 

الع�ام ملنظم�ة البل�دان املص�درة للنف�ط )أوبك(، 
محم�د باركيندو، بحضور وزي�ر النفط جبار عيل 
اللعيبي«، مبيناً ان »اللقاء ناقش س�بل تعزيز دور 
املنظم�ة يف تحقي�ق اس�تقرار اس�عار النفط عىل 

املستوى العاملي«.
وش�دد معص�وم ع�ىل »رضورة دع�م اتفاقية 
تقلي�ص إنت�اج النف�ط الخ�ام ومواصل�ة تعزي�ز 
العالقات اإلس�رتاتيجية مع البلدان املنتجة للنفط 
داخ�ل وخارج اوبك«، مؤكداً »لزوم جهود واس�عة 

عىل املس�توى االقليمي والدويل لحرمان الجماعات 
االرهابية من تهريب النفط او استخدامه ملواصلة 

جرائمها«.
وأش�اد ب�«انتصار الش�عب النيجريي يف حربه 

ضد االرهاب يف بالده«.
من جانبه، أثنى محمد س�نويس باركندو، عىل 
»الدور املهم للعراق يف منظمة أوبك كدولة مؤسسة 
للمنظم�ة وعىل حرص العراق من أجل وحدة أوبك 

وتعزيز جهودها بما يخدم مصالح الجميع.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكم�ة االتحادي�ة العليا عدم ج�وار منح صالحية 
فرض العقوبات الجزائية إىل منتسبي السلطة التنفيذية، مبينة 

أن ذلك من اختصاص السلطة القضائية االتحادية حرصاً.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس الس�اموك أن 
»املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا أك�دت يف حكمه�ا بالدع�وى رقم 
)12/ 2016( أن قوانني س�ابقة وق�رارات ملجلس قيادة الثورة 
)املنح�ل( كان�ت قد خولت بعض منتس�بي الس�لطة التنفيذية 
صالحي�ة فرض عقوبات جزائية مث�ل الحبس، أو الحبس بديالً 
عن الغرامة، أو التوقيف«.  واضاف أن »املحكمة أكدت أن هؤالء 
ليس�وا القضاة املنتسبني للس�لطة القضائية االتحادية، بل هم 
موظفون مدنيون يمارس�ون أعم�ال تنفيذية، ذلك أن صالحية 
توقيف األشخاص أو حبسهم مناط حرصاً بالقضاة، وال يجوز 
ممارسة هذه الصالحيات من غريهم، بعد صدور ونفاذ دستور 
جمهورية العراق لسنة 2005«.وأوضح أن »الحكم أكد أن منح 
تلك الصالحي�ات لغري القضاة يأتي خالفاً للمواد )37، 47، 87( 
من الدس�تور، ألن هذه املهام أصبحت م�ن اختصاص القضاة 

املنتمني للسلطة القضائية حرصاً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفرّي ، س�فري بيالروس�يا 
غ�ري املُقيم ببغداد أندري س�افينيخ ، وج�رى يف اللقاء بحث العالقت 
�يَّ�ة االرتقاء به�ا إىل ما  الثنائيَّ�ة ب�ني البلدي�ن، والتأكي�د ع�ىل أهمِّ
ُيلبِّ�ي مصالح الش�عبني الصديق�ني«. وأّكد الجعفرّي بحس�ب بيان 
للخارجي�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ع�ىل رضورة أن 
تحظى العالقات الثنائيَّة بني بغداد ومينس�ك باهتم�ام أكثر، ُمبيِّناً: 
أنَّ آف�اق التعاون كث�رية، وُمتعدِّدة، وعلينا أن نس�تثمرها. ولفت إىل 
ة بيالروس�يا، داعي�ًا إىل تحريك ملف�ِّها؛ ألنَّ  ، أّن« للعراق أمواالً يف ذمَّ
العراق يمرُّ بظروف اقتصاديَّة استثنائيَّة، كما دعا الجعفرّي الجانب 
البي�الرويسَّ إىل التعاون يف حلِّ املش�اكل والعقبات الت�ي ُيعاِني منها 
الطلبة العراق�يُّون يف مينسك ، ُمشدِّداً عىل رضورة عقد أعمال الدورة 
الس�ابعة للجنة العراق�يَّة-البيالروسّية املُشرتَكة يف بغداد. من جهته 
اكد س�فري بيالروسيا ببغداد اس�تعداد بالده لدعم العراق، مشريا اىل 
، س�عي بالده للتع�اون مع الع�راق يف املُنتجات الصحّي�ة، والرعاية 
، ومجال الرياضة، كاش�فاً عن  الطبّي�ة، والتعاون يف القطاع النفطيِّ

نّية رجال األعمال البيالروس االستثمار يف العراق.

املحكمة االحتادية العليا:
 ال جيوز ممـارسـة اختـصاصـات القضاء

 من منتسبي السلطة التنفيذية

اخلـارجـية تــدعـو السفيــر البيـالروســي
 إىل حتريك ملف »األموال العراقية« يف بالده

        بغداد / المستقبل العراقي

حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وج�ه 
الجه�د  الثالث�اء،  أم�س  العب�ادي، 
الهنديس لدوائر الدولة للقيام بحملة 
خدمية رسيعة يف بغداد، فيما اش�ار 
اىل انه »سيتم تقسيم منطقة املعامل 

اىل اربعة قواطع تتوىل كل جهة تنفيذ 
ما يتعلق بها«.

وقال مكتب العبادي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»رئيس الوزراء وجه الجهد الهنديس 
لوزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات 
وبلدي�ات  بغ�داد  محافظ�ة  وجه�د 

الش�عب والغدي�ر وبغ�داد الجدي�دة 
للقي�ام بحمل�ة ش�املة ورسيعة يف 
بغداد«. واوضح ان »الحملة تتضمن 
ق�ص الش�وارع وردم املس�تنقعات 
وازالة االنقاض واملخلفات والقمامة 
بش�كل رسيع«، مبيناً اىل انه »سيتم 
تقس�يم منطق�ة املعام�ل اىل اربع�ة 

قواط�ع تت�وىل كل جه�ة تنفي�ذ م�ا 
يتعلق بها«. واضاف انه »وجه دائرة 
توزي�ع كهرب�اء الرصاف�ة إلص�الح 
االعطال وغريها م�ن االعمال«، الفتاً 
واالس�كان  اإلعم�ار  »وزارة  ان  اىل 
ستتوىل قيادة العمل والجهد الهنديس 
خصوصا رشكتي آشور وحمورابي.

        بغداد / المستقبل العراقي

الص�دري  التي�ار  زعي�م  اص�در 
الس�يد مقتدى الصدر، أمس الثالثاء، 
واملدون�ني  لالعالمي�ني  توجيه�ات 
وناشطي مواقع التواصل االجتماعي، 
فيما شدد عىل نبذ الطائفية والتحزب 
والرتكيز عىل إيصال معاناة املجتمع 

والفقراء.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للصدر، 
يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
التي�ار  »زعي�م  ان  من�ه،  نس�خة 
الصدري مقت�دى الصدر التقى اليوم 
بمجموع�ة من اإلعالمي�ني واملدونني 
وناشطي مواقع التواصل االجتماعي 
يف منطق�ة الحنان�ة ب النجف«، مبينا 
ان »الصدر وّجه خ�الل اللقاء جملة 
من النصائ�ح والتوجيهات األخالقية 
والوطني�ة لتك�ون اساس�اً رصين�اً 
يرتك�ز عليه عمله�م«. وحث الصدر 
بحس�ب البيان »عىل التمس�ك بحب 

الوط�ن«، مش�دا ع�ىل رضورة »نبذ 
الطائفي�ة والتح�زب والرتكي�ز عىل 
إيصال معاناة املجتمع والفقراء عىل 

وجه الخصوص واالهتمام بها«.
م�ن جانبهم، أب�دى الحضور عن 
س�عادتهم بهذا اللق�اء، عاّدين إياه 
محط�ة انط�الق جدي�دة يف مواصلة 
عمله�م واالس�تفادة م�ن النصائ�ح 
األخالقي�ة والوطني�ة القّيم�ة الت�ي 

وجهها لهم الصدر.
وادناه نصائح وتوجيهات الصدر 
لالعالميني واملدونني وناشطي مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، بحس�ب م�ا 

نرشه مكتبه االعالمي:
1- كم�ا نري�د م�ن الس�يايس ان 
يكون صالحاً فالبد أن يكون اإلعالمي 

صالحاً. 
اإلعالم�ي  يك�ون  أن  يج�ب   -2

صادقاً وحراً بنقل الحقيقة.
3- اإلعالم�ي ه�و ص�وت الفقري 
واملظل�وم ولي�س ص�وت السياس�ة 

واألحزاب فحسب. 
4- اإلعالمي هو الس�الح األعظم 
ملحاربة الفس�اد بالط�رق األخالقية 

واملنطقية والرشعية.
5- اإلعالمي يجب أن يكون سالحاً 
من أسلحة اإلصالح من خالل إظهار 

فساد الفاسدين. 
6- اإلع�الم الص�ادق والح�ر هو 

طريق من طرق الهداية. 
7- ص�وت اإلع�الم الص�ادق هو 

أمىض من الطلقة. 
8- يج�ب أن ال يك�ون اإلعالم�ي 

أسرياً للملذات والشهوات. 
٩- اإلعالم العراقي يجب أن يكون 
عراقي الفك�رة والخطاب وليس من 

الخارج. 
يك�ون  أن  الصحف�ي  ع�ىل   -10
ع�ادالً مع الخرب ومع نفس�ه ويبتعد 

عن الكيل بمكيالني.
11- اإلع�الم ه�و الص�ورة الت�ي 
تعك�س حال�ة املجتم�ع وثقافته�م 

للمجتمعات األخرى. 
12- م�ا أجم�ل أن يك�ون اإلعالم 

صادقاً. 
13- أجمل م�ا يميز الخرب صدقه 

ومصداقيته.
14- اإلعالم�ي البد أن يدقق يف ما 
ين�رش ويق�دم مصلحة الع�راق عىل 

مصلحته الشخصية.
يتجن�ب  أن  اإلعالم�ي  16- ع�ىل 
األم�ور الطائفي�ة ألنه�ا ال تزي�د إال 
العراق�ي  للوض�ع  وس�وءاً  تعقي�داً 
وان�رشوا م�ا يوّح�د الع�راق أرض�اً 

وشعباً.
وس�يثمر  أثم�ر  اإلص�الح   -17
أكثر وأكثر يف املس�تقبل وستكونون 

داعمني له. 
18- دلي�ل نج�اح اإلص�الح وأنه 
أصبح مثمراً هو أننا نجد كل األحزاب 

تطالب به وتنادي بال�)شلع قلع(.
1٩- ال يجب أن يكون نرش الخرب 

كاذباً أو مدعاًة للفتنة

رئيس الوزراء يوجه اجلهد اهلنديس إجراء بحملة خدمية شاملة الطراف بغداد

السيد الصدر يصدر توجيهات لالعالميني واملدونني وناشطي مواقع التواصل االجتامعي

رئيس اجلمهورية: العراق يدعم اتفاقية تقليص إنتاج النفط اخلام

      بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس املؤتمر الوطني العراقي املهندس آراس 
حبي�ب كريم، الي�وم اإلثنني الس�ادس والعرشين من 
ش�هر آذار 2018، أن النازح�ون يحتاج�ون ملنظومة 
صحية وتعليمية وهم بحاجة للعودة ملناطق سكنهم 

و بأرسع وقت.
وجاء ذلك خالل مؤتمر »سياسات دعم النازحني« 
ال�ذي أقامت�ه وزارة الهج�رة واملهجري�ن صباح هذا 
الي�وم يف فندق بابل ببغ�داد، و برعاية رئيس مجلس 
ال�وزراء د. حيدر العبادي وبدعم من مؤسس�ة آراس 

ومرصف البالد اإلسالمي. 
املؤتمر حرضه العديد من الش�خصيات ال س�ّيما 
وزي�ر الهج�رة واملهجري�ن الدكت�ور  جاس�م محمد 
الجاف و الش�يخ الدكتور  عبد اللطيف الهميم رئيس 
ديوان الوقف الس�ني، وممثلني عن  إقليم كردس�تان 
باإلضاف�ة إىل العدي�د من الش�خصيات ذات اإلهتمام 

بالشأن اإلنساني ومنظمات املجتمع املدني.
اإلفتتاح جاء بعزف للنشيد الوطني العراقي الذي 
إس�تدعى وقوف الحارضين، و قراءة سورة الفاتحة 

عىل أرواح شهداء  العراق.
وزير الهج�رة واملهجرين الدكتور جاس�م محمد 
الجاف قال ويف كلمة له »أتقدم بالشكر والتقدير لكل 
من ساهم يف إقامة هذا املؤتمر، منذ بدء األزمة و عىل 
الرغم من قلّة املوارد املادية والبرشية فقد إس�تنفرت 
الوزارة جهودها ملساعدة النازحني وتسهيل إجراءات 
عودتهم لديارهم حيث س�اهمت الوزارة بإعادة أكثر 
م�ن 54% منهم«. مبيناً أن أعداد  النازحني بلغت أكثر 
من خمس�ة ماليني ونصف والتي رافقها إنخفاض يف 

أسعار النفط الذي يعترب مصدر الدخل األهم«.
وتابع الدكتور الج�اف »نأمل أن تكون مخرجات 
هذا املؤتمر إيجابية وترسم لنا خارطة طريق نستفيد 
منه�ا يف املرحلة املقبل�ة تمهيداً لإلنته�اء من األزمة 
وبش�كٍل كام�ل«. فيم�ا أردف األمني الع�ام للمؤتمر 
الوطن�ي العراق�ي املهن�دس آراس_حبيب_كري�م يف 
كلمة ل�ه ألقاها ذاكراً »بعد إجتياح التنظيم اإلرهابي 
لألرايض العراقية، شهدت بالدنا موجة نزوح واسعة 
وه�ي األكرب يف تاري�خ العراق، وبحس�ب إحصائيات 
وزارة الهجرة واملهجرين فإن أكثر من خمسة ماليني 
ن�ازح يعانون م�ن س�وء التعليم و تف�ي األمراض 

باإلضافة إىل املش�اكل النفسية والفكرية التي خلفها 
و زرعها اإلرهاب يف عقول الناس األبرياء«.

وإس�تطرد املهن�دس آراس »هنال�ك الكث�ري م�ن 
املش�اكل التي تعيق ع�ودة النازحني ملناطقهم ونحن 
نسعى ونحاول بشتى الطرق لتسهيل ذلك وبالتعاون 
م�ع الجهات املعني�ة، موضحاً أن الكثري من النس�اء 
واألطفال يعانون من مش�اكل نفسية وفكرية حيث 

عانت النس�اء من اإلغتصاب والسبي ما خلف لديهن 
أثر نفي يحتاج لرعاية ومتابعة«.

وتابع الس�يد حبيب مؤك�داً »أن ع�ودة النازحني 
تتطلب املزيد من اإلجراءات والسياس�ات الفعالة من 
خالل إعادة منظومة البنى التحتية من ماء وكهرباء 
ونظ�ام تعليمي، كونهم عانوا من ويالت يف املخيمات 
الت�ي نزح�وا إليها ق�راً والت�ي إفتقرت إىل أبس�ط 
متطلب�ات املعيش�ة، موضح�اً أن الجه�ود س�تكون 
مشرتكة ونحن عىل إستعداد لتقديم الدعم إلعادة كل 

النازحني لديارهم ومحافظاتهم«.
إختتم األمني العام حديثه متقدماً بالشكر لجهود 
كل ال�وزارات التي قدم�ت الكثري ملس�اعدة النازحني 
والتي س�اهمت يف إعادتهم، إضافًة لجهود منظمات 

املجتمع الدويل واملدني.
أما رئيس ديوان الوقف الُسني الدكتور الشيخ عبد 
اللطيف الهميم فذكر يف كلمته »أن املرحلة املقبلة هي 
مرحلة مفصلية وتحتاج لتخطيط دقيق، والنازحون 

عاشوا أوقاتاً صعبة جداً«.
وأض�اف »الهدف املركزي واألس�ايس ه�و كيفية 
إع�ادة النازحني ملناطق س�كناهم، مبين�اً أن مؤتمر 

اليوم هو ملناقش�ة آليات وحيثي�ات إعادتهم والعمل 
عىل التعجيل م�ن ذلك«.ُعرض بعد ذلك فيلماً وثائقياً 
بعنوان )النازحون قصة وط�ن( والذي تضمن رشح 
معاناة النازحني و الدور الذي قامت به وزارة الهجرة 
واملهجرين تجاههم. ويف السياق نفسه وعىل هامش 
املؤتم�ر، إلتق�ى األمني الع�ام املهن�دس آراس حبيب 
كريم وزير الهجرة واملهجرين الدكتور جاسم محمد 
الجاف يف لقاٍء خاص ناقش�وا فيه مجريات األحداث 
السياس�ية وأهم تطورات املش�هد األمني والخدمي. 
إضاف�ًة إىل تالق�ح االف�كار والحدي�ث ح�ول كيفي�ة 
معالجة الفكر املتطرف الذي خلفه اإلرهاب يف نفوس 

وعقول النساء و الشباب و األطفال.
وتخل�ل املؤتمرعق�د لث�الث جلس�ات حوارية عن 
لدع�م  واملحلي�ة  والدولي�ة  الحكومي�ة  السياس�ات 
النازحني، والتي أس�همت يف ط�رح أفكار الحارضين 
ح�ول كيفي�ة تقدي�م الدع�م اللوجس�تي والنفي، 
بم�ا يس�هم يف إعادتهم للمجت���مع وبش�كل فعال. 
ويف الخت�ام ش�هد املؤتمر تكري�م للموظفني األكفاء 
العاملني يف ال�وزارة املعنية ومنظمات املجتمع املدني 

والناشطني األفراد.

يف مؤمتر«سياسات دعم النازحني« رئيس املؤمتر الوطني: سنتعاون إلعادة آخر نازح لدياره
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أكدت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، أن الدخول س�يكون شامال ملرحلة السادس 
االبتدائي يف االمتحانات الوزارية، فيما اش�ارت إىل أنه�ا بصدد اصدار تعليمات 
بش�أن ش�مول طلبة الثالث املتوس�ط والس�ادس االعدادي باالمتحان الوزاري 
للعام الدرايس الحايل 2017 �� 2018.  وقالت مديرة العالقات واالعالم بالوزارة 
زينب طارق االحمد إن “تالميذ الس�ادس االبتدائي س�يكون دخولهم شامال يف 
االمتحان الوزاري، اي ان احتساب الدرجات النهائية يتم وفقا لدرجات االمتحان 
يف الدفاتر الوزارية اضافة اىل السعي السنوي مع تقسيمها عىل اثنني”.  ونفت 
االحم�د، “وجود اي تغيري طرأ عىل املواعيد املحددة ملرحلتي الس�ادس االبتدائي 
والثالث املتوس�ط”، مبين�ة أن “االيام القليلة املقبلة ستش�هد اصدار تعليمات 
ش�مول الطلبة باالمتحان الوزاري للعام الدرايس الحايل 2017 �� 2018 ملرحلة 

الثالث املتوسط والسادس االعدادي”.

الرتبية متنح طالب السادس االبتدائي »دخول شامل« وتعتزم إعالن »تعليامت« لطلبة املتوسطة واالعدادية
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الثالث�اء،  أم�س  للع�راق،  تركي�ا  أك�دت 
احرتامها لسيادته وعدم تنفيذ أي عمليات 
عس�كرية فيه دون موافق�ة حكومته، إال 
أن ه�ذا األم�ر ج�اء متناقضاً م�ع تحليق 
الطائ�رات الرتكي�ة يف األج�واء العراقي�ة، 
وإغارتها عىل 12 مسلحا لحزب العمال يف 

عمليات جوية.
وأبلغ رئيس الوزراء الرتكي بن عيل يلدريم 
نظ�ريه حي�در العبادي يف اتص�ال هاتفي 
اح�رتام تركيا للس�يادة العراقية، مش�دداً 
ع�ىل انها لن تق�وم بأي عم�ل فيه تجاوز 

عليها. 
وأش�ار يلدري�م إىل عدم وج�ود اتفاق بني 
الحكومتني العراقي�ة والرتكية بخصوص 
االرايض  يف  عس�كرية  بعملي�ات  القي�ام 
العراقي�ة ملط�اردة عنارص ح�زب العمال 
الرتكي الكردس�تاني املتواج�دة عنارصه 

وقواعده العسكرية يف شمال العراق.
وأوضح يلدريم خالل االتصال ان ما حصل 
كان عدم دقة يف النقل، »حيث اردنا القول 
اننا لن نق�وم بأية عملي�ات دون موافقة 
الحكومة العراقية ول�م نقصد اننا اتفقنا 

معها«. 
وأشاد »باالنتصارات الكبرية التي حققتها 
الق�وات العراقي�ة ع�ىل عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة والحف�اظ ع�ىل وح�دة العراق 
واللحمة بني مكوناته«، منوها باالش�ادة 
بقرارات العب�ادي االيجابية بفتح مطاري 
اربي�ل والس�ليمانية يف اقلي�م كردس�تان 

ودفع رواتب موظفي االقليم.
وقال يلدريم أّن تركيا نفذت قرار الحكومة 
االتحادي�ة الخ�اص بع�ودة الرح�الت إىل 

املطاري االقليم منذ يومني.
ب�دوره، أك�د رئيس ال�وزراء حي�در العبادي 
لنظريه الرتكي ان الق�وات االمنية االتحادية 
العراقية تفرض سيطرتها عىل كامل االرايض 
العراقية وتوجيهه لها عن�د زيارته للموصل 
مؤخ�راً بالس�يطرة الكامل�ة ع�ىل الح�دود 
ومن�ع اي مقاتلني اجانب م�ن التحرك فيها 
وق�د حصل هذا االمر، مش�رياً إىل أّن »الحدود 
العراقية مس�يطر علي��������ها حالياً من 
قب�ل قوات�����ن�ا ونحن نرف�ض أي تجاوز 

عىل تركيا من خالل اراضينا«.
وج�رى خ�الل االتص�ال بح�ث ع�دد من 
والطاق�ة  باالقتص�اد  املتعلق�ة  امللف�ات 
والتج�ارة وغريها من القضايا املش�رتكة 
واهمية اجتماع املس�ؤولني يف الحكومتني 

لحلها.
وكان الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان 
قد ه�دد بتدخل ب�الده يف قضاء س�نجار 
غرب مدينة املوصل الش�مالية اذ فش�لت 
الحكومة العراقية بمكافحة حزب العمال 
الكردس�تاني ال�ذي تعده انق�رة تنظيما 

ارهابيا.
وقال اردوغان »اذا فشلت عملية الحكومة 
العراقية يف س�نجار فس�نقوم بما يلزم«. 
وأضاف ان »مس�ؤوال عراقًيا-لم يسِمه- 
سيصل إىل تركيا لبحث مسألة سنجار مع 

مدير االستخبارات الرتكية.
وبالرغ�م م�ن إع�الن تركي�ا التفاهم مع 
بغداد، إال أن رئاسة األركان العامة الرتكية 
أعلن�ت ان قواته�ا تمكن�ت م�ن قت�ل 12 
مسلحاً لحزب العمال الكردستاني الرتكي 
يف عملية جوية ش�مال الع�راق وقالت إن 
العملي�ة اس�تهدفت منطق�ة »هاك�ورك 

كاني راش« بشمال العراق.
وأوضحت ان العمليات العسكرية الرتكية 
الت�ي انطلقت يف املنطق�ة منذ العارش من 
الش�هر الحايل قد أس�فرت عن تحييد 67 

مسلحا.
وتش�ن الطائ�رات الرتكية بالتع�اون مع 
عام�ني  من�ذ  والرشط�ة  االم�ن  أجه�زة 
حمالت واس�عة ضّد عنارص حزب العمال 
الكردس�تاني داخل وخارج البالد للقضاء 
ع�ىل املنظمة التي تق�ول تركيا انها تقوم 
بعمليات ارهابية ضّد املدنيني والعسكريني 

األتراك يف مختلف الواليات الرتكية.
وتم االعالن عن تس�ليم عنارص حزب العمال 
اغل�ب املناط�ق املحيط�ة بقض�اء س�نجار 
الشمايل إىل قوات الجيش العراقي ومن بينها 
املنفذ الحدودي بني العراق وسوريا يف مجمع 
خانص�ور ضمن القضاء إىل قوات الفرقة 15 

يف الجيش العراقي.
وكان حزب العمال الكردستاني اعلن الجمعة 
املايض عن س�حب مقاتليه من سنجار »بعد 

إنجازهم مهمتهم يف القضاء«.
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بجلس�ته  الن�واب  مجل�س  ص�وت 
االعتيادية الخامس�ة ع�رشة التي تم 
اس�تئنافها برئاس�ة س�ليم الجبوري 
رئيس مجلس الن�واب وبحضور 174 
نائب�ا، أم�س الثالثاء، ع�ىل 7 قرارات 

نيابية وانهى قراءة قانونني.
وذكر بي�ان للدائ�رة االعالمية ملجلس 
الن�واب تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
مس�تهل  يف   « ان�ه  من�ه،  نسس�خة 
الجلسة اثنى الجبوري بحضور النواب 
للمس�ؤولية  الجلس�ة استش�عارا  اىل 
الوطني�ة«، مع�را ع�ن »ادانت�ه لكل 
عملي�ة اعتداء تطال املدني�ني االبرياء 
وخاص�ة ما تع�رض له النائ�ب عماد 
يوحنا من عملية اس�تهداف اجرامية 
واالعت�داء ع�ىل النائب س�ليم همزة، 
فضال عن كل العمليات االرهابية التي 
اس�تهدفت املواطنني يف كركوك ودياىل 
وط�وز خورمات�و«، داعي�ا االجه�زة 
االمني�ة اىل اتخاذ االج�راءات الكفيلة 
بحفظ االمن. وصوت املجلس عىل قرار 
نياب�ي يخ�ول رئيس مجل�س الوزراء 
ووزارة املالية باجراء املناقالت الالزمة 
من مخصصات الطوارئ او اي ابواب 
اخ�رى لرصف مخصص�ات الخطورة 
ملنتس�بي الحشد الش�عبي اعتبارا من 
2018/1/1. وانجز املجلس التصويت 
عىل اسماء املرشحني لعضوية اللجنة 
التحقيقي�ة بخصوص اح�داث قضاء 
ط�وز خورمات�و وهم كل م�ن النواب 
عبد الجبار رهيف وهوشيار عبدالله و 
نيازي معمار اوغلو وامني بكر وسليم 
ش�وقي وحبيب حم�زة وزاهد محمد 

س�لطان ومحس�ن عثم�ان وجوزيف 
صليوا وش�وان فري�ق وفره�اد قادر 
كريم.كما تم التصويت عىل قرار نيابي 
بن�اء ع�ىل طلب مق�دم م�ن 50 نائب 
يتضمن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن 
قي�ام وزارة املالي�ة / مديرية املوازنة 
بالتعام�ل بانتقائية بني املحافظات يف 
موضوع استحداث الدرجات الوظيفية 
يف وزارة الكهرب�اء والوزارات االخرى. 

واتم املجلس التصويت عىل قرار نيابي 
مق�دم من اللجن�ة القانونية بناء عىل 
طلب 80 نائبا بان تقوم وزارة شؤون 
الشهداء واملؤنفلني يف اقليم كردستان 
مؤسس�تي  م�ع  الكام�ل  بالتنس�يق 
يف  السياس�يني  والس�جناء  الش�هداء 
الحكومة االتحادية لتوحيد التعليمات 
والسياس�يات االداري�ة واملالي�ة وعىل 
الحكومة االتحادي�ة وحكومة االقليم 

اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة لتطبيق 
التصوي�ت  املجل�س  الق�رار. واكم�ل 
عىل ق���رار نياب�ي يلزم هيئة املنافذ 
الحدودية بتطبيق الروزنامة الزراعية 
الزراعي�ة  باملنتج�ات  يتعل�ق  فيم�ا 
الحيواني�ة  الث�روات  كاف�ة بمافيه�ا 
يف املحافظ�ات كاف�ة. وات�م املجل�س 
نياب�ي  ق����رار  ع�ىل  التص�وي�ت 
الس��عدان  منطق����ة  ب��أعتب�ار 

يف  والح�ر  الق�ريوان  وناحيت�ي 
محافظة نينوى مناطق منكوب���ة.

واكم�ل املجل�س التصويت ع�ىل قرار 
بالغ�اء الغرامة املالي�ة املفروضة عىل 
فقدان بطاقة الناخب بالعموم والغاء 
االجراءات الالزمة للحصول عىل بطاقة 
جدي�دة. واعلن الجبوري عن س�حب 
االع�رتاض املقدم عىل مق�رتح قانون 
الهيئة الوطني�ة للثقافة والفنون بعد 

ان تم�ت اعادته من قبل لجنة الثقافة 
واالعالم اىل الحكومة.

وبارش املجل�س بالتصويت عىل املواد 
التي س�قطت س�هواً من مش���روع 
واملودع�ني  الن�زالء  اص�الح  قان�ون 
واملقدم م�ن لجنتي العمل والش�ؤون 

االجتماعية وحقوق االنسان.
م�ن جان�ب اخر اك�د رئي�س مجلس 
النواب عىل ان املجلس انهى ما مكلف 

به م�ن خ�الل التصويت ع�ىل قانون 
املوازنة ال�ذي ال يتضمن اي مخالفات 
دس�تورية منوه�ا اىل احقية اي جهة 
باالع�رتاض عىل م�ا يتضمنه القانون 
املحكم�ة  ام�ام  الطع�ن  م�ن خ�الل 
املجل�س  ان  اىل  مش�ريا  االتحادي�ة، 
الن�واب اعد كتابا للمرة الثانية باعادة 
قانون املوازنة اىل رئاس�ة الجمهورية 
وفق الس�ياقات املتبعة لغرض النرش، 
مؤك�دا ع�ىل ع�دم صالحي�ة مجلس 
النواب باعادة مناقشة قانون املوازنة 
او الت�داول بخصوص�ه باس�تثناء ما 

تقرره املحكمة االتحادية.
وانج�ز املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح 
قان�ون التعدي�ل االول لقان�ون من�ح 
الرياضي�ني االبط�ال وال�رواد رق�م 6 
لسنة 2013 واملقدم من لجنة الشباب 

والرياضة.
واكم�ل املجلس الق�راءة األوىل ملقرتح 
قان�ون معه�د التخطي�ط الح�ري 
واألقليم�ي واملقدم من لجن�ة التعليم 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي بغي�ة جعل 
املعهد ق�ادرا ع�ىل تحقيق اه�داف يف 
ه�ذه املرحلة ومنح�ه املرونة الالزمة 
الستحداث االقس�ام والفروع العملية 
التي تواك�ب حاجة البل�د املتزايدة اىل 
مالكات وظيفي�ة ذات مهارات عالية 
واالقليم�ي  الح�ري  التخطي�ط  يف 
املعه�د  يف  الدراس�ة  ولخصوصي�ة 
معالجة الثغ�رات والنواقص املوجودة 
يف قان�ون مركز التخطي�ط الحري 

واالقليمي رقم 116 لسنة 1971.
بعدها تقرر اس�تئناف الجلس�ة اليوم 
ع�رش  الحادي�ة  الس�اعة  االربع�اء 

صباحاً.

يلدريم شرح »عدم الدقة« يف تصرحيات اردوغان بشأن »عملية سنجار«.. والطائرات الرتكية مستمرة بقصف الشمال

أنقرة لبغداد: نحرتم السيادة العراقية

ألغى الغرامة املالية عند فقدان بطاقة الناخب.. وقرر اعتبار )3( مناطق »منكوبة«

الربملان يرد املوازنة إىل رئيس اجلمهورية ويصوت عىل »7« قوانني 
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يف إطار س�عي مجلس القض�اء األعىل لتقريب 
العدال�ة من املواط�ن وتقديم خدم�ة قضائية 
أك�ر يواص�ل افتتاح محاكم جدي�دة يف جميع 
أنح�اء الب�الد لتغطي�ة مناطق أك�ر بالخدمة 
وتس�هيل اإلجراءات ع�ىل املواطن الذي يصعب 
علي�ه التنق�ل من منطق�ة إىل أخ�رى ملراجعة 

املؤسسات القضائية.
ويتب�ع القضاء يف افتتاح املحاكم إس�رتاتيجية 

تعتمد عىل نسبة النمو السكاني يف البالد.
إىل ذل�ك، ذكر تقرير ل�وزارة التخطيط صدر يف 
2017 أن الش�عب العراقي يزداد بحوايل مليون 
نس�مة يف كل عام، بارتفاع متواصل س�واء يف 

املدن أو القرى واألرياف.
وم�ع ه�ذه الزي�ادة الت�ي يش�هدها املجتمع 
أصب�ح م�ن الواج�ب تقديم خدم�ات اكر من 
قبل ال�وزارات والدوائر الخدمية، فاخذ مجلس 

القضاء األعىل عىل عاتقه هذا االمر وقام بفتح 
دور قض�اء يف كثري من املحافظ�ات واالقضية 
والنواحي وآخر تلك الدور كانت بجانب الكرخ 
يف بغ�داد وتحدي�دا منطق�ة ال�دورة وقض�اء 
اللطيفي�ة إذ افتتح دارين للقضاء مطلع العام 

الحايل يف يومني متتاليني.
وافتتح رئيس مجلس القض�اء األعىل القايض 
فائ�ق زي�دان دار القضاء يف الدورة بمش�اركة 
مجموع�ة م�ن الس�ادة القض�اة واملحام�ني 
باالضافة اىل مش�اركة واس�عة م�ن قبل اهايل 

املنطقة. 
واوضح م�ن جانبه، القايض خالد املش�هداني 
رئي�س اس�تئناف الك�رخ االتحادي�ة ان »دار 
القض�اء يف منطق�ة ال�دورة يض�م مجموع�ة 
من املحاكم؛ محكمة تحقي�ق ومحكمة بداءة 
الش�خصية  اىل محكم�ة لالح�وال  باالضاف�ة 
ومحكمة للجنح ويتوس�ط هذا ال�دار املنطقة 
مم�ا يس�هل عملي�ة الوص�ول اليها م�ن قبل 

االهايل«.
ب�دوره، رصح القايض حات�م الغريري رئيس 
دار القض�اء يف ال�دورة إن »املحكم�ة الجديدة 
القت ترحيبا كبريا من املواطن بش�كل ملحوظ 
فقد توافدت عليها حش�ود املواطنني ويف تزايد 
يومي حتى وصلت اعداد الدعوى التي س�جلت 

فيها اىل ارقام قياسية فاقت التوقع«.
وأضاف الغريري أن »أعداد الدعاوى يف محكمة 
أم�ا  دع�وى،  بلغ�ت ح�وايل 1500  التحقي�ق 
محكمة األحوال الش�خصية سجلت ما يقارب 
400 دعوى باالضاف�ة اىل محكمة البداءة التي 
سجلت 300 دعوى باالضافة إىل أن عددا كبريا 
م�ن الدع�اوى يف محكمة الجن�ح، وهذا كله يف 

غضون شهر واحد«.
إم�ا دار القضاء يف اللطيفي�ة فقد تم افتتاحها 
أيضاً من قبل القايض خالد املش�هداني رئيس 
محكم�ة اس�تئناف الكرخ وس�ط تواجد كبري 
من رؤس�اء الدوائر الخدمية واألمنية بالقضاء 

باالضاف�ة اىل ش�يوخ واه�ايل املنطق�ة الذي�ن 
رحب�وا بش�كل كبري به�ذه الخط�وة واعدوها 
س�ابقة تاريخية لهم حي�ث أصبحت املحكمة 
التي تتوس�ط القضاء تمثل هيبة الدولة ورمز 
للعدال�ة كم�ا تخف�ف عنه�م من جان�ب آخر 
عناء التنقل بعدم�ا كانت املحكمة ترتبط بدار 

القضاء يف املحمودية. 
وأف�اد عدن�ان محمود رش�يد ق�ايض أول دار 
القضاء يف اللطيفية بأن »هذه املحكمة تجمع 
األحوال الش�خصية والجنح والبداءة وسجلت 
األحوال الش�خصية ما يقارب ال��600 دعوى 
بمختل�ف القضايا الت�ي تنظر م�ن قبلها، أما 
محكمة التحقيق فق�د كانت من أكثر املحاكم 
اس�تقباال للمراجعني حيث بلغ ع�دد الدعاوى 
فيه�ا ح�وايل 1200 دع�وى حت�ى اآلن فيم�ا 
استقبلت باقي املحاكم املنضوية يف دار القضاء 
يف اللطيفي�ة ومحكمة البداءة وأيضاً الجنح ما 

يقارب ال�400 دعوى«.

داران جديدتان يف بغداد مع بداية العام احلالي

القضاء يالحق »الكثافة السكانية« بافتتاح حماكم جديدة  يف حمافظات العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي، أمس 
الن�واب  مجل�س  انتخاب�ات  ان  الثالث�اء، 
ستجري يف وقتها املحدد، مضيفا ان العراق 

لن يسمح باس�تخدام اراضيه للعدوان عىل 
مؤتم�ره  يف  العب�ادي،  الجوار.وق�ال  دول 
الصحفي االسبوعي، ان »انتخابات مجلس 
النواب س�تجري يف وقتها املحدد يف  12 ايار 
2018 وعىل الجهات املعنية االرساع بتنفيذ 

اجراءاتها، داعي�ا املفوضية لوضع ضوابط 
تمنع أي تالعب اثناء االنتخابات«.

واض�اف، ان »هن�اك وس�ائل اع�الم تقدم 
خدم�ات لداع�ش ولن نس�مح باس�تخدام 
اراضينا للعدوان عىل دول الجوار«، مضيفاً 

»أنن�ا نتج�ه لتوف�ري الخدم�ات يف مناط�ق 
االطراف باإلمكانيات املتوفرة«.

وبحس�ب العب�ادي، ف�إن حكومته وضعت 
جداول زمنية لخفض اعداد القوات االجنبية 

يف العراق.

العراق وضع »جداول زمنية« خلفض اعداد القوات االجنبية
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القمة األوربية الرتكية تفشل يف التوصل إىل »حلول ملموسة«

روسيا تتوعد بالرد عىل »وقاحة« الغرب 

         بغداد / المستقبل العراقي

ل�م تقترص صفقات الس�اح الس�عودية 
ومن ث�م اإلماراتي�ة اللتان تق�ودان حربا يف 
اليمن، عىل القيمة العالي�ة التي تتضمناها، 
ب�ل تث�ر كل صفق�ة تس�ليح الج�دل حول 
العالم، بني الدول املصدرة لهذه األسلحة، ملا 

تقرتفه الدولتان العربيتان باليمن.
وأظهرت معطيات دراسة حديثة صدرت، 
قبل أيام، أن اململكة العربية السعودية جاءت 
يف املرتب�ة الثانية بعد الهند كأكرب مس�تورد 
لألسلحة يف العالم خال العقد املايض، بينما 
حلت مرص يف املرتب�ة الثالثة، تليها اإلمارات 

العربية املتحدة.
وجاءت الس�عودية، كثاني أكرب مستورد 
ب�ني  الف�رتة  خ�ال  العال�م  يف  لألس�لحة 
2008/2017، فيما تحوز األسلحة املصنعة 
يف الواليات املتحدة األمريكية عىل ما نس�بته 

98% من واردات اململكة.
وال تزال هذه الصفقات تثر الجدل حول 
العالم، وس�ط اتهامات للسعودية واإلمارات 
بارت�كاب جرائ�م ح�رب يف اليم�ن، ودعوات 

لوقف تصدير األسلحة لهما.
الش�يوخ  مجل�س  فش�ل  أي�ام،  وقب�ل 
األمريك�ي، يف التصوي�ت ضد م�روع قرار 
للحمل�ة  األمريك�ي  الدع�م  بوق�ف  يق�ي 

العسكرية السعودية يف اليمن.
وتزام�ن ذلك مع اجتماع يف البيت األبيض 
للرئيس األمريكي دونالد ترامب مع ويل العهد 
الس�عودي محمد بن س�لمان الذي اس�تهل 

زيارة للواليات املتحدة تستغرق أسبوعني.
ورفض أعضاء مجلس الش�يوخ مروع 
الق�رار بنس�بة 55 صوت�اً ض�ده مقابل 44 
صوت�اً مع�ه. وقد ح�اول مقرتح�و مروع 
القان�ون للمرة األوىل اس�تخدام بند يف قانون 
الح�رب لع�ام 1973، يجي�ز ألي  س�لطات 
عضو يف مجلس الشيوخ طرح مروع قرار 
بشأن سحب القوات األمريكية من أي رصاع 
ل�م تحص�ل ع�ىل تفوي�ض م�ن الكونغرس 
باملش�اركة في�ه. وكان أعضاء م�ن املجلس 
م�ن الداعمني للقرار وصف�وا قبل التصويت 
الن�زاع املس�تمر يف اليمن منذ ثاث س�نوات 
بأن�ه »كارثة إنس�انية« محملني الس�عودية 
املس�ؤولية عنه�ا وعما آلت إلي�ه األوضاع يف 

اليمن.
ومن�ذ 2015، يقدم البنتاغون »دعًما غر 
قتايل« للس�عودية يتضمن تب�ادل معلومات 

استخباراتية وتزويد املقاتات بالوقود جوًا.
واألس�بوع امل�ايض، طل�ب وزي�ر الدفاع 
األمريك�ي جيم�س ماتيس م�ن الكونجرس 
ع�دم التدخل يف ال�دور األمريك�ي يف الحرب، 
مح�ذًرا من أن ف�رض قيود يمك�ن أن »يزيد 
من أعداد القتىل املدنيني ويعوق التعاون مع 
رشكائنا بش�أن مكافحة اإلرهاب، ويخفض 

نفوذن�ا مع الس�عوديني، وهو م�ا يمكن أن 
يؤدي إىل تفاقم الوضع واألزمة اإلنسانية«.

وذكرت دراسة نرت الشهر الجاري، أن 
الواليات املتحدة باعت بأكثر من 650 مليون 
دوالر أس�لحة إىل الس�عودية واإلم�ارات، مع 

توسع حرب اليمن العام املايض.
صفق�ة  أبرم�ت  أن  للس�عودية  وس�بق 
أس�لحة دفاعية ضخمة مع الواليات املتحدة 
بقيم�ة 110 ملي�ارات دوالر، منتصف العام 

املايض.
ويف بريطانيا، أطلقت نهاية العامة املايض، 
»الحملة ضد تجارة األس�لحة«، عرب موقعها 
اإللكرتون�ي، حملة جمع توقيع�ات ملطالبة 
الربملان واألحزاب السياس�ية بالتحرك لوقف 

مبيعات الساح الربيطانية إىل السعودية.
آالف   10 م�ن  أكث�ر  الحمل�ة  وجمع�ت 
توقي�ع، قب�ل أن تنظ�م ع�دة وقف�ات أمام 
س�فارة الرياض يف لن�دن، ملطالبة الحكومة 
الربيطانية بوقف بيع األس�لحة للس�عودية، 

وتنديداً ب�»جرائم السعودية يف اليمن«.
وخ�ال زي�ارة ب�ن س�لمان األخ�رة إىل 
لندن، الش�هر الجاري، وق�ع اآلالف عريضة 
تطال�ب بإلغ�اء زيارت�ه، فض�ا ع�ن تقديم 
الحكوم�ة  إىل  مذك�رة  حقوقي�ة  منظم�ات 
الربيطاني�ة تعترب فيها ويل العهد الس�عودي 
»مجرم حرب«. وقالت منظمات منها حملة 
»أوقف�وا الح�رب«، وحمل�ة »من�ع انتش�ار 
األس�لحة النووي�ة«، وحملة »وق�ف تصدير 
لحق�وق  العربي�ة  و»املنظم�ة  األس�لحة«، 
اإلنس�ان يف بريطانيا«، إن »زيارة بن سلمان 
لربيطانيا تلحق بالب�اد العار؛ نظرا للجرائم 

الخطرة التي ارتكبها يف اليمن، وأن مصالح 
الشعب الربيطاني وقيمه تتعارض مع هذه 

الزيارة«.
ومنتص�ف العام املايض، حكمت املحكمة 
العلي�ا يف بريطاني�ا، ب�أن اململك�ة املتح�دة 
ترصف�ت بش�كل قانوني يف من�ح تراخيص 
أس�لحة  تبي�ع  الت�ي  لل�ركات  التصدي�ر 
للس�عودية الس�تخدامها يف الرصاع اليمني، 
ولك�ن ذلك ل�م يفع�ل الكثر لتلمي�ع عاقة 
بريطاني�ا مع الرياض فيم�ا يتعلق بالتورط 

السعودي يف اليمن.
ويف أواخ�ر الع�ام امل�ايض، كش�ف موقع 
»ميدل إيست آي« الربيطاني، عن تلقي نواب 
بريطانيني رىش من السعودية، بلغت قيمتها 
133 ألف دوالر أمريكي، وذلك يف إطار حش�د 

الدعم لسياستها وحربها يف اليمن.
وتش�مل األس�لحة التي باعتها بريطانيا 
ط�راز  م�ن  حربي�ة  طائ�رات  للس�عودية 
دون  وطائ�رات  و»تورني�دو«  »تايف�ون« 
طي�ار بقيم�ة 12.8 ملي�ارات دوالر، وقنابل 

وصواريخ بقيمة 5.1 مليارات دوالر.
وع�ىل الرغم م�ن ه�ذا الهج�وم، أبرمت 
الس�عودية »مذك�رة نواي�ا« م�ع بريطانيا، 
لراء 48 مقاتلة »تايفون«، متعددة املهام، 

بقيمة أولية 14 مليار دوالر.
ويف فرنس�ا، أظهر استطاع للرأي أجرته 
مؤسسة »يوجوف«، أن 75% من الفرنسيني 
يريدون أن يعلق الرئي�س إيمانويل ماكرون 
مبيع�ات األس�لحة ل�دول تش�ارك يف ح�رب 

اليمن، منها السعودية واإلمارات.
وتتزايد الضغوط ع�ىل ماكرون لتقليص 

الدعم العس�كري للبلدين الخليجيني، بسبب 
املخاوف من اس�تخدام األس�لحة الفرنسية 
يف الحمل�ة العس�كرية الت�ي أكمل�ت عامها 

الثالث.
وأظهر االستطاع أن 88% من املشاركني 
يعتقدون أن بادهم ينبغي أن توقف صادرات 
األسلحة إىل جميع الدول التي قد تستخدمها 
ضد املدنيني، بينما قال 75% إن فرنس�ا يجب 
أن توقف صادرات األس�لحة للدول املشاركة 

يف حرب اليمن.
وق�ال 7 من كل 10 ش�ملهم االس�تطاع 
إن ع�ىل الحكوم�ة وق�ف تصدي�ر األس�لحة 

للسعودية واإلمارات.
والس�عودية واإلم�ارات م�ن ب�ني أك�رب 
مشرتي األسلحة الفرنس�ية حيث يشرتيان 
من فرنس�ا دبابات وعربات مدرعة وذخائر 
ومدفعية، وتشرتي اإلمارات طائرات مقاتلة 

فرنسية.
ويف 22 آذار الج�اري، أمهل�ت جماعت�ان 
حقوقيت�ان، الحكومة الفرنس�ية، ش�هرين 
لوقف مبيعات األسلحة للسعودية واإلمارات، 

أو مواجهة إجراءات قانونية.
وأرس�ل محام�ون يعمل�ون يف املنظمتني 
رس�الة إىل مكت�ب رئي�س ال�وزراء الفرنيس 
إدوار فيليب يطالبون فيها بتعليق تراخيص 
التصدي�ر. وقبله�ا بيومني، قال مس�ؤولون 
فرنس�يون إنه�م طلبوا بالفعل م�ن موردي 
الس�اح اإلحجام عن طلب تراخيص تصدير 

جديدة لصالح السعودية واإلمارات.
واألس�بوع املايض، كش�ف تقري�ر أعدته 
رشكة محاماة بطلب من منظمات حقوقية 

األس�لحة  وم�وردي  باري�س  أن  فرنس�ية، 
قانوني�ة  مخاط�ر  يواجه�ون  الفرنس�يني 
متزاي�دة لتوريده�م أس�لحة إىل الس�عودية 
واإلم�ارات برغ�م تحذيرات م�ن أن مثل تلك 

األسلحة قد تستخدم يف حرب اليمن.
وق�ال كاتب�ا التقرير»جوزي�ف بريهام« 
و»لورانس غريغ« لصال�ح منظمة »العفو« 
الدولية ومنظمة »إيه يس إيه تي« الفرنسية 
لحق�وق اإلنس�ان: »تظه�ر ه�ذه الدراس�ة 
مخاطر قانونية ش�ديدة بأن توريد فرنس�ا 

أسلحة يتناىف مع التزاماتها الدولية«.
ج�اء التقري�ر يف وق�ت ح�رج بالنس�بة 
ل�»ماك�رون« الذي من املقرر أن يس�تضيف 
ويل العهد الس�عودي »محمد بن س�لمان« يف 

مطلع أبريل/نيسان املقبل.
وتعترب فرنسا، ثالث أكرب مصدر لألسلحة 
يف العال�م، الس�عودية واإلم�ارات م�ن أك�رب 
مشرتي أسلحتها، وألكرب الركات الدفاعية 
الفرنس�ية مثل »داس�و« و»تالي�س« عقود 

كربى يف الخليج.
ويف الس�نوات األخ�رة اش�رتت الري�اض 
دبابات فرنس�ية ومركب�ات مدرعة وذخرة 
ومدفعي�ة، بينما اش�رتت اإلم�ارات طائرات 
مقاتلة. وجاء هذا الغضب والتحذير الفرنيس، 
عق�ب قرار أملان�ي يف كانون الثان�ي املايض، 
بوقف صادرات األس�لحة للدول املشاركة يف 
ح�رب اليمن، يف إش�ارة إىل التحال�ف العربي 

الذي تقوده السعودية ثم اإلمارات.
وقال�ت الحكوم�ة األملاني�ة، يف ترصي�ح 
مقتض�ب إنها »ال تصدر حالًي�ا أي تصاريح 
نتائ�ج  م�ع  تتواف�ق  ال  أس�لحة  بتصدي�ر 
املحادثات االستكشافية للحكومة الجديدة«، 

دون أن تذكر تفاصيل أخرى.
غ�ر أن الورقة التي نتجت عن املحادثات 
االستكشافية بني »االتحاد املسيحي« )يمني 
وسط(، بزعامة املستشارة »أنغيا مركل«، 
و»الحزب االش�رتاكي الديمقراطي« )يس�ار 
وس�ط(، بش�أن تش�كيل حكومة جديدة يف 
الب�اد، الت�ي نرت ي�وم 12 كان�ون الثاني 
املايض، تنص ع�ىل أن »الحكومة األملانية لن 
تصدر من اآلن فصاعدا أي تصاريح بتصدير 

أسلحة للدول املشاركة يف حرب اليمن«.
وج�اء ه�ذا الق�رار، بعد دع�وة الكنائس 
يف أملاني�ا، الحكوم�ة، إىل وق�ف كل صادرات 
األس�لحة إىل السعودية، بس�بب استخدامها 
يف ح�رب اليم�ن. كما ترى أح�زاب املعارضة 
األملاني�ة، فض�ا ع�ن املنظم�ات الحقوقية، 
أن الح�رب يف اليمن، أدت إىل كارثة إنس�انية 
يف البل�د ال�ذي يقطن�ه أكثر م�ن 27 مليون 
ش�خص. ووفق بي�ان وزارة االقتصاد، فإن 
السلطات األملانية وافقت عىل تصدير أسلحة 
إىل دول التحال�ف العربي يف اليمن، بلغت 1.3 

مليار يورو )1.58 مليار دوالر( يف 2017.
ويف كانون الثاني املايض، أعلنت النرويج 

أيضا، أنه�ا قررت تعليق صادرات األس�لحة 
والذخ�رة لإلم�ارات؛ بس�بب مخ�اوف م�ن 

احتمال استخدامها يف حرب اليمن.
وأوضح�ت وزارة الخارجي�ة النرويجية، 
يف بيان، أن�ه »بعد تقييم األوضاع يف اليمن يف 
19 ديس�مرب/كانون األول املايض، واملخاطر 
املتزايدة من املشاركة العس�كرية اإلماراتية 
هن�اك، يج�ري إلغاء رخص توريد األس�لحة 
والذخائ�ر إىل اإلمارات«، مش�رة إىل أنه »لن 

تكون هناك أية عقود مستقبلية«.
وجاء قرارا أملانيا والنرويج، بعد أشهر من 
حظر الربملان األوروبي، خال الجلسة العامة 
ل�ه يف أيل�ول امل�ايض، بمدينة سرتاس�بورغ 
الفرنسية، عمليات بيع األسلحة للسعودية، 
بس�بب م�ا وصفه�ا بانته�اكات اململكة يف 

اليمن.
بداي�ة  األوروب�ي واف�ق،  الربمل�ان  وكان 
2016، ع�ىل مروع قرار ف�رض حظر عىل 
تصدي�ر األس�لحة إىل الس�عودية الت�ي تقود 

التحالف يف اليمن.
وقبل أسبوع، كشفت الصحافة الكندية، 
ألول مرة، تفاصيل صفقة بيع كندا مركبات 
عس�كرية مدرع�ة خفيف�ة إىل الس�عودية، 

بقيمة 15 مليار دوالر، علقتها كندا.
وبحسب ما نرته هيئة اإلذاعة الكندية 
الرس�مية، من تفاصيل ح�ول الصفقة التي 
خلق�ت حالة م�ن الجدل ل�دى ال�رأي العام 
الكندي لفرتة طويلة، فإن جزًءا من املركبات 
الخفيف�ة املذكورة تم تجهيزها ب�»أس�لحة 

ثقيلة«.
الصفقة وقعت يف نوفمرب/ترين الثاني 
2014 يف عهد رئيس الوزراء الكندي السابق، 
»س�تيفن هارب�ر«، وتبلغ قيمته�ا 15 مليار 

دوالر.
وجاء القرار الكندي، بعد مطالبات العام 
امل�ايض، ملجموع�ات مدافع�ة ع�ن حق�وق 
اإلنس�ان، بوق�ف كل مبيع�ات األس�لحة إىل 
قم�ع  يف  اس�تخدامها  بس�بب  الس�عودية، 

للمدنيني يف اليمن.
والس�عودية ه�ي أكرب س�وق لألس�لحة 
الكندي�ة بعد الواليات املتح�دة، وخال العام 
املايض اش�رتت اململكة أس�لحة بقيمة 142 
مليون دوالر كندي )حوايل 95 مليون يورو(، 
وه�و يمث�ل ما يق�رب من 20% م�ن إجمايل 

الصادرات العسكرية الكندية.
وسبق أن طالبت »هيومن رايتس ووتش« 
و56 منظمة غر حكومية بفتح تحقيق دويل 
مس�تقل يف االنتهاكات الت�ي ترتكبها جميع 

أطراف النزاع يف اليمن.
ودع�ت هذه املنظمات إىل إنش�اء تحقيق 
دويل مس�تقل لتق�ي الحقائ�ق وتوضي�ح 
واالنته�اكات  الخروق�ات  ع�ن  املس�ؤولية 
املزعوم�ة به�دف تأمني املس�اءلة عىل املدى 

الطويل.

املنظمات الدولية توبخ احلكومات الغربية على بيعها السالح للرياض لقتل املدنيني

الـسـالح الـمـبـاع لـلـسـعـوديـة يـثـيـر »حـنـق« الـعـالـم

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزيرة خارجي�ة االتحاد األوروب�ي فيديريكا، 
أم�س الثاث�اء، أن االتح�اد جاهز لح�ذف أعضاء حركة 
طالبان الذين س�يدعمون املبادرات الس�لمية، من قائمة 

العقوبات.
وقالت »إن االتحاد األوروبي يش�ارك بشكل نشيط يف 
عملية الحوار وضمان الهدنة بني الخصوم الس�ابقني يف 
أفغانس�تان. مس�تعدون لدعم اق�رتاح الرئيس األفغاني 
حول اتفاق سام. ويمكننا تقديم املساعدة عىل املستوى 
الدبلوم�ايس عن طريق حذف أس�ماء األش�خاص الذين 
سيؤيدون عملية السام من قائمة العقوبات األوروبية«. 
ودعت موغرين�ي حركة طالبان إىل »إظهار ش�جاعتها 

وقبول اقرتاح السام«.
وج�اء ذل�ك خ�ال كلمته�ا يف املؤتم�ر ال�دويل ح�ول 

أفغانستان املنعقد يف طشقند.
وأعلنت أيضا استعداد االتحاد األوروبي لتقديم املزيد 
من الدعم للمجتمع املدني األفغاني واملساعدة يف تطوير 

العدالة.
وأضاف�ت »كم�ا يمكنن�ا العم�ل م�ع الن�اس الذي�ن 
س�ينزعون الساح ودعم عائاتهم يف إيجاد مكان لهم يف 

الحياة املدنية«.
وكان الرئي�س األفغان�ي أرشف غني دعا يف مراس�م 
افتتاح املؤتمر ال�دويل الثاني »عملية كابل« نهاية فرباير 
املايض للحوار الس�لمي مع حرك�ة طالبان، مقرتحا بدء 
مفاوض�ات ب�ني الحكوم�ة وطالب�ان، دون أي رشوط 
مسبقة. كما أكد استعداده العتبار طالبان قوة سياسية 

رشعية وفتح مكتب رسمي لها يف كابل.
ورغ�م الدع�وات لطالب�ان بالجل�وس م�ع الحكومة 
األفغاني�ة عىل طاول�ة املحادثات، إال أنه يب�دو انه ليس 

لديها حوافز كافية للتفاوض.
وتصاع�دت هجمات الحرك�ة منذ انس�حاب القوات 
القتالية لحلف شمال األطليس بقيادة الواليات املتحدة يف 
نهاي�ة 2014، حيث تمكنت من اس�تعادة أراض وإلحاق 

الرضر البالغ بقوات األمن األفغانية.

بروكسل متهد لرفع »العقـوبات« 
       بغداد / المستقبل العراقيعن حركة »طالبان« مقابل السالم 

ق�ال رئيس املجل�س األوروب�ي دونالد توس�ك إن 
االتح�اد األوروبي وتركيا فش�ا يف التوصل إىل »حلول 
أو تس�ويات ملموس�ة« يف املحادثات الت�ي هدفت إىل 

إصاح العاقة املتعثرة بينهما.
وأض�اف توس�ك يف بلغاري�ا بع�د املحادث�ات م�ع 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ورئيس املفوضية 
األوروبية جان-كلود يونكر »إذا كنتم تس�ألونني عما 
إذا كنا قد حققنا بعض الحلول أو التسويات، فجوابي 

هو ال«.
وتاب�ع »م�ا اس�تطيع قول�ه ه�و أنني أث�رت كل 

مخاوفنا. وكما تعلمون كانت قائمة املواضيع طويلة 
وتش�مل حك�م القان�ون وحري�ة الصحاف�ة يف تركيا 
وعاقات تركي�ا الثنائية مع الدول األعضاء يف االتحاد 

األوروبي وايضا الوضع يف سوريا«.
وأش�ار خال مؤتمر صحايف مشرتك مع أردوغان 
ويونك�ر يف فارنا، إىل أن »لقاءن�ا اليوم كان مخصصا 
ملواصل�ة الح�وار، واتفقنا ع�ىل انه يجب االس�تمرار 

بحوارنا يف ظروف صعبة يف الحقيقة«.
وق�ال توس�ك »موقفي واض�ح. إّن إح�راز التقدم 
يف ه�ذه املواضي�ع هو فقط ما يس�مح لنا بتحس�ني 
العاقات األوروبية-الرتكية، بما يف ذلك عملية انضمام 
تركي�ا«. م�ن جهته أك�د أردوغان ترصيح�ات وردت 

يف وقت س�ابق االثنني يف ش�أن اس�تمرار رغبة باده 
باالنضمام إىل التكت�ل لكنه قال انه ال يريد »انتقادات 

غر منصفة«.
وأض�اف الرئي�س الرتك�ي »نأم�ل أن نك�ون ق�د 
تخطينا فرتة صعبة جدا يف العاقات الرتكية األوروبية 

وتركناها خلفنا«.
وتابع »ال نريد تش�تتا أو انتقادات غر منصفة يف 
ما يتعلق بقضايا حساس�ة مثل الحرب عىل اإلرهاب، 

بل نتوقع دعما قويا«.
وس�اءت عاقات تركيا مع االتح�اد األوروبي كما 
ضعف�ت احتماالت انضمام تركيا إىل االتحاد األوروبي 
بع�د حملة قمع ش�نها أردوغان اث�ر محاولة انقاب 

ضده عام 2016.
كما أن عملية تركيا املستمرة ضد األكراد يف شمال 

سوريا أثارت مخاوف العواصم األوروبية.
وم�ا أج�ج التوتر األس�بوع امل�ايض إدان�ة زعماء 
االتح�اد األوروب�ي ل�«األعمال غر الرعي�ة« تجاه 

اليونان وقربص يف رشق املتوسط وبحر إيجة.
وكانت أنقرة وبروكس�ل قد توصلتا إىل اتفاق مثر 
للج�دل يف آذار 2016 لوقف تدفق الاجئني يعد عامة 
مميزة يف التعاون بينهم�ا، وأملت تركيا أن يؤدي ذلك 
إىل الس�ماح ملواط���نيه�ا بالس�فر إىل أوروب�ا بدون 
تأش�رة.وحتى اآلن ل�م يتحق�ق ه�ذا الحافز وس�ط 

إحباط أنقرة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة الرويس 
س�رغي الف�روف أم�س الثاثاء أن 
قرار نحو 20 دولة طرد دبلوماسيني 
روس ردا عىل تس�ميم عميل رويس 
س�ابق يف اململكة املتحدة هو نتيجة 
»ضغ�وط هائل�ة« م�ن واش�نطن، 

متوعدا بالرد عىل هذه »الوقاحة«.
ورصح الفروف يف لقاء صحايف يف 
طشقند أعاد بثه التلفزيون الرويس 
»عندم�ا نطل�ب م�ن دبلوم�ايس أو 
اثن�ني مغادرة بلد م�ا ونحن نهمس 
باالعت�ذار فنح�ن ن�درك تمام�ا انه 
نتيجة ضغوط هائل�ة وابتزاز هائل 
يش�كان لألس�ف الس�اح الرئييس 

لواشنطن عىل الساحة الدولية«.
مؤتم�ر  خ�ال  الف�روف  وق�ال 
صحف�ي يف طش�قند »س�نرد، دون 
أدنى ش�ك، ال أحد يري�د تحمل مثل 

هذه الوقاحة ونحن ال نريد«.
وق�ررت 23 دولة م�ن بينها 16 
عض�و يف االتح�اد األوروب�ي ط�رد 
116 دبلوماس�يا روس�يا عىل األقل 
يف إطار الرد عىل تسميم الجاسوس 
الرويس السابق س�رغي سكريبال 
آذار/ م�ن  الراب�ع  يف  بريطاني�ا  يف 

مارس وال�ذي تتهم لندن موس�كو 
بالوق�وف ورائ�ه.ويف موقف ملفت 
أصدرت واش�نطن ق�رارا بطرد 60 
دبلوماسيا روسيا اعتربتهم »عماء 

القنصلي�ة  وإغ�اق  اس�تخبارات« 
الروس�ية يف س�ياتل ع�ىل الس�احل 
»كون�وا  الف�روف  الغربي.وتاب�ع 
عىل ثقة بأننا س�نرد ف�ا أحد يريد 
الس�كوت ع�ن مثل ه�ذا الس�لوك، 
ولن نق�وم بذلك«.ويف قم�ة لاتحاد 
األوروبي األس�بوع امل�ايض، أقنعت 
م�اي دول االتح�اد األوروب�ي ع�ىل 
املوافق�ة ع�ىل تقييمه�ا بأن�ه م�ن 
»املرج�ح ج�دا« أن تكون موس�كو 
هي املسؤولة عن تسميم سكريبال 
بغاز أعصاب يف مدينة س�الزبري يف 
انكلرتا.واتفق قادة االتحاد األوروبي 
يف القمة كذلك عىل اس�تدعاء سفر 
االتحاد يف موس�كو بس�بب الهجوم 

الذي وقع يف 4 آذار.
ومثلت عملية الط�رد الجماعية 
للدبلوماس�يني الروس ع�ىل خلفية 
س�ابق  م�زدوج  عمي�ل  تس�ميم 
ن�رصا  الربيطاني�ة  األرايض  ع�ىل 
دبلوماس�ياً مهماً لرئيس�ة الوزراء 
الربيطاني�ة تريزا م�اي رغم التوتر 
م�ع رشكائه�ا يف االتح�اد األوروبي 

بسبب بريكست.
الخارجي�ة  وزي�ر  ووص�ف 
الربيطاني، املنارص الرئييس لخروج 
باده من االتحاد األوروبي، ذلك بأنه 
»استجابة دولية استثنائية«، بينما 
قال�ت ماي أن ذل�ك يظهر »تضامنا 
األوروب�ي  االتح�اد  م�ع  عظيم�ا« 

وحلف شمال األطليس.

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد ويل العهد السعودي ان انتشار مذهب 
الوهابية تم بامر من امركا. 

وكش�ف ويل عه�د الس�عودية محم�د بن 
س�لمان أن س�يطرة املذه�ب الوهاب�ي عىل 
باده ونره يف العالم اإلسامي خال الفرتة 
املاضي�ة، كان بطل�ب م�ن الوالي�ات املتحدة 

خ�ال الحرب الب�اردة لتوظيف�ه يف محاربة 
االتحاد السوفيتي.

وق�ال بن س�لمان، يف ترصي�ح لصحيفة 
“حلفاؤن�ا  األمريكي�ة،  بوس�ت  واش�نطن 
)الواليات املتحدة( طلب�وا مّنا توظيف الفكر 
الوهابي املتش�دد يف الحرب الب�اردة ملواجهة 
االتحاد الس�وفيتي” وأضاف أن “االس�تثمار 
)الس�عودي( خال الفرتة املاضية يف املدارس 

واملس�اجد ح�ول العال�م مرتب�ط بالح�رب 
الب�اردة، عندم�ا طلب�ت ال�دول الحليفة من 
الس�عودية استخدام مالها ملنع تقدم االتحاد 

السوفييتي يف دول العالم اإلسامي”.
وأوضح بن سلمان أنه عقب انهيار االتحاد 
الس�وفيني، فق�دت الحكوم�ات الس�عودية 
املتعاقب�ة فقدت املس�ار، مضيف�اً أن باده 

اليوم “تريد العودة للطريق الصحيح”.

ويل العهد السعودي: نرشنا الوهابية بأمر امريكا
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وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الدورة 

اعالن
بواسطة السيد كاتب عدل الدورة املحرتم 

اىل السيد  / رشكة الرافدين للصناعات الكيمياوية واالنشائية عنوانه / بغداد املحمودية
جهة االنذار:

س�بق  وان بعتكم العقار املرقم 1500/22 مقاطعة 3 الدورة والبالغة مساحتها )4( دونم 
ببدل بيع قدره )2000000( مليونان دوالر وقمتم بتس�ديد مبلغ قدره )15000( خمس�ة 
ع�ر الف دوالر امريكي وبما انكم تمتنعون عن تس�ديد باقي املبلغ رغم املطالبات الوديه 
املتكررة اليكم لذا اسري  اليكم هذا االنذار بواسطة الكاتب العدل يف الدورة لتبليغكم برضورة 
الحضور لتسليمكم مبلغ العربون والغاء عملية البيع خالل مدة اقصاها اسبوع من تاريخ 
تبليغك�م بهذا االنذار وبخالفه س�وف اقيم دعوى ضدكم لدى املحاك�م املختصة واحملكم 

كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة.
املنذر

بي�در عبد اللطيف محمود / وكيل�ه ابراهيم عزيز خضري بموج�ب الوكالة املرقمة 546 يف 
2018/3/1 الصادره من سفارة جمهورية العراق يف 

دبي واملصدقة من كاتب عدل الدورة بالعدد 5892 يف 2018/3/8 
رقم الهوية :  495516 احوال / الضلوعية سجل/192م

صحيفة  /150 يف 2017/11/2
العنوان : بغداد الرشيد 9 كويرش 

رقم االستمارة  :6005 
عن�د ذهاب املبلغ من مركز رشطة املحمودية عىل عنوانك تبني ان الركة ارتحلت اىل جهة 
غري معلومة حس�ب كتاب مركز رشطة املحمودية املرقم 1550 يف 2018/3/13 وحس�ب 
تأيي�د دائ�رة املجلس البل�دي بتاريخ 2018/3/26 ل�ذا تقرر تبليغك بالن�ر يف صحيفتني 

محليتني 
الكاتب العدل

وزارة الدفاع 
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوين العام / املحكمة العسكرية السادسة 

اىل املتهم�ني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادنها والس�اكنني يف العناوين امل�ؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء  اس�م كل 
منكم من قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم 
مجهول لذا اقتىض تبليغك يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية يف االنبار خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نر 
هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا واعطاء املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام 
كل شخص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب جهات العسكرية بذلك استنادا للمادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية 

رقم 30 لسنة 2007

وزارة الداخلية
الدي�ن  ص�الح  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة 

واملنشات 
قسم رشطة الضلوعية 

مركز رشطة الضلوعية الشمايل
العدد / محكمة /711
التاريخ 2018/3/13

تنفيذا لقرار الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق الضلوعية املؤرخ يف 
2018/3/12  ف 5 واملتضم�ن مفاتحتك�م للن�ر ح�ول  فقدان 
املدع�و )وليد حمدان خل�ف محمود املجمع�ي( وامللصقة صورته 
اع�اله تول�د 1988/7/1 )اللون � حنط�اوي( / لون العني اصفر 
/ الطول 185س�م( عمله كاس�ب يس�كن محافظ�ة صالح الدين 
� قض�اء بل�د � قرية الحض�رية الرقية علم�ا ان فقدانه بتاريخ 
2014/12/28 للتفض�ل باالطالع وتزويدنا بنس�خة من الجريدة  

لالعالن

وزارة الداخلية 
املدنية والج�وازات  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة العامة 
املدنية والج�وازات  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) جلي�ل محمد خض�ري ( التي 
يطل�ب فيه�ا ) تبدي�ل لقب�ه ( م�ن ) 
العجي�ي ( إىل ) العام�ري ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

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

املدنية والج�وازات  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة العامة 

املدنية والج�وازات  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) عب�اس عب�د الل�ه ضاحي ( 
التي يطل�ب فيها ) تبديل لقبه ( من ) 
العجي�ي ( إىل ) العام�ري ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

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

املدنية والج�وازات  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة العامة 

املدنية والج�وازات  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدعي ) اوس داود عباس ( التي يطلب 
فيها ) تبديل اسم ابنه ( من ) داود( إىل 
) تسنيم ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
15 ي�وم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الضلوعية 
العدد : حجة حجر وقيمومة / 2018 

م / اعالن 
ق�دم املدعو ) جمعه حم�ود مصلح ( 
طلبا إىل هذه املحكمة طلب فيه نصبه 
قيما عىل شقيقه ) كريم حمود مصلح 
( لفقدان�ه بتاري�خ 22 / 3 / 2007 
ولحد االن اليعرف مصريه حيا كان ام 
ميتا فمن لديه اع�رتاض او معلومات 
تفي�د حياته او ممات�ه الحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف اليوم الت�ايل للنر 
لتقديم اعرتاضه وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2139/ ب2017/2
التاريخ 2018/3/27

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزال�ة ش�يوع العقار املرق�م 1534 حي 
الحس�ني يف النج�ف علي�ه تعل�ن ه�ذه 
املحكم�ة عن بي�ع العقار املذك�ور اعاله 
واملبين�ة أوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فعىل 
الراغبني بال�راء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل )ثالث�ون( يوما م�ن الي�وم التايل 
لنر االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مص�دق ألمر محكمة بداءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية ع�ر من اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جل�ب هوي�ة األح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 1534 ح�ي الحس�ني يف 
النج�ف عب�ارة ع�ن دار يقع عىل ش�ارع 
30 م�رت بواجه�ة 11 مرت ون�زال  20 مرت 
ومف�رزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية 
الج�زء االول طابق�ني يحت�وي عىل ممر 
طوي�ل دوالن بعرض م�رت وطول 10 مرت 
ومدخل وهول ومجموعة صحية ومطبخ 
الطاب�ق  ام�ا  للطاب�ق االريض  بالنس�بة 
العل�وي يحت�وي ع�ىل غرفة واح�دة وان 
بن�اء عىل الج�زء من الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان وان الجزء املذكور مش�غول 
من قبل املدعو قاس�م عبد الحس�ني عبد 
الزه�رة ) زوج املدعي�ة( واف�راد عائلت�ه 
بم�ا فيهم املدعية وهو يرغ�ب بالبقاء يف 
العق�ار بعد البي�ع بصفة مس�تأجر وان 
درج�ة عم�ران ه�ذا الج�زء وس�ط  ،اما 
الج�زء الثان�ي يحتوي ع�ىل غرفة واحدة 
واس�تقبال وصحيات وغري مش�غول من 
احد لحظة الكش�ف وان بن�اء هذا الجزء 
من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز 
بامل�اء والكهرباء درجة عمران هذا الجزء 
دون الوس�ط وان القيم�ة املقدرة للعقار 
)184,800,000( مائ�ة واربعة وثمانون 
ملي�ون وثمانمائ�ة ال�ف دين�ار فقط ال 

غريها .
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة األحوال الشخصية يف يثرب
العدد : 2/ش /2018
التاريخ 2018/3/27

تبلي�غ الش�خص الثال�ث / علي�ه خل�ف 
عويد

الرعي�ة  الدع�وى  حس�م  ملقتضي�ات 
املرقم�ة 2/ش/2018 وملجهولي�ة محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني علم�ا ان موع�د املرافع�ة يوم 
2018/4/4 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا للتفضل باالطالع 
القايض

فائق مشعل صالح

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التس�جيل العقاري يف النجف 
االوىل

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن / هادي حسني عليوي

نوع التبليغ اول
التسلس�ل او رقم القطعة  :14484/3 

حي ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 

النجف / حي ميسان
الجنس / دار
رقم االبواب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :

مق�دار الدي�ن ) 22,830,000 ( اثنان 
وعرون ملي�ون وثمانمائ�ة وثالثون 

الف دينار 
اسم الدائن املرتهن مرصف الرافدين / 

فرع مسلم بن عقيل 
تاريخ االستحقاق : 2015/11/9

وص�ف س�جل التأمين�ات العينية : 41 
ك1 /2010 مجلد 24 مدامة

محل االقامة املبني بالعقد نجف / حي 
ميسان/ رقم الدار 14484/3

بناء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعاله 
وطل�ب الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس 
لك مح�ل اقام�ة معلوم غ�ريه فتعترب 
بذلك مجهول ملح االقامة فعليه قررنا 
تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 
15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
عق�ارك  فس�يباع  واال  االع�الن  ن�ر 
املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف 
االوىل
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مجلس القضاء االعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1442/ش2018/4

التاريخ 2018/3/26
اعالن

اىل / املدعى عليها / ساره خزعل جار 
الله

اق�ام املدعي )نمري جاس�م ج�ار الله( 
1442/ش2018/4  بالع�دد  الدع�وى 
فيه�ا  يطل�ب  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
اس�قاط حضانة الطف�ل )ذو الفقار( 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة 
الزعفراني�ة /بغ�داد ق�ررت املحكم�ة 
تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموع�د 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم 
الس�اعة   2018/4/5 ي�وم  املواف�ق 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

طالل سلمان مهدي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 1747/ 2013 

التاريخ 2018/3/27
اىل / الدائن/ عي رضا جاسم 

لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ 
القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار مختار حي 
املتنبي يف الكوفة محم�د مجهول  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن أج�راء التبلي�غ   واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك  
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك  ويف حالة عدم 
حضورك  س�تبارش ه�ذه املديري�ة بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد حسني 
اوصاف املحرر:

اس�تنادا لن�ص امل�ادة 61 م�ن قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك  بالحضور يف هذه املديرية خالل 
ثالث�ون يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتبليغك 
به�ذا االش�عار يف النج�ف لغ�رض االس�تمرار 
باإلج�راءات التنفيذي�ة يف االضب�ارة التنفيذية 
املرقمة اعاله وبخالفة س�وف يتم رفع الحجز 
التنفيذي عن الس�يارة املرقمة 577733 بغداد 

فحص شوفرليت افيو .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1241/ب2018/2

التاريخ 2018/3/27
اعالن

اىل / املدعى عليه ) حيدر جاسم كاظم( 
اق�ام املدع�ي  )محمد زياره حس�ني( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله ضدك والتي  يطلب الحكم 
فيها بإعادة الحال اىل ما كان عليه قبل التعاقد 
بخصوص الس�يارة املرقمة 67037 بغداد نوع  
ش�وفرليت أوب�رتا موديل 2012 بيض�اء اللون 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي القاسم 7/ 
املدعو محمد عي الذبح�اوي عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
2018/4/9 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول القايض

مجلس القضاء االعىل
 محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 153/ س/2018

التاريخ 2018/3/27
اىل / املس�تأنف عليهما /دعاء حس�ن جعفر وحوراء 

حسن جعفر
تبليغ

لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكم�ة م�ن قب�ل 
املستأنف صالح طالب محمد بخصوص القرار الصادر 
م�ن محكمة بداءة النجف يف الدع�وى املرقمة 1952/

ب2017/5 وال�ذي يطل�ب فس�خ في�ه فس�خ الحكم 
البدائي ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ علي�ه تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
صباح يوم املرافع�ة املصادف 2018/4/10 الس�اعة 
الثامنة والنص�ف صباحا ويف حالة عدم حضوركما او 
ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكم 

حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1993/ش2018/5
التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل / املدعى عليه  / قاسم مشتاق سلمان عبد الله

اقام�ت املدعية )س�عاد عب�د الرضا م�وىس( الدعوى 
بالع�دد 1993/ش2018/5 امام هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا التفريق وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي ميسان / النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2018/4/3 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1523/ش2018/2

التاريخ 2018/3/26
اعالن

اىل  /املدعى عليه / محمد زياره جاسم
اقام�ت املدعي�ة )نغ�م جليل طال�ب( الدع�وى بالعدد 
1523/ش2018/2 ام�ام هذه املحكم�ة تطلب فيها 
نفقة ماضية ومس�تمرة لها ونفقة مستمرة ألوالدها 
كل من )سارة واحمد( وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار ح�ي الجمعية 
/ النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغك بخص�وص الدعوى 
وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 2018/4/2 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم اإلضبارة : 202/ت/2018

التاريخ: 2018/3/11
اىل / املنفذ عليهم/ )ب�ان وهنده وبركات اوالد كاظم 

محمد وزهراء شمخي جبار(
لق�د تحقق لهذه املديرية من مذك�رة االخبار بالتنفيذ 
واش�عار مختار املنطق�ة انكم مجه�ويل محل االقامة 
ولي�س لك�م موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار يمكن 
أج�راء التبليغ اليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغكم اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوف�ة خالل خمس�ة عر يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�ر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضوركم ويف 
حالة عدم حضوركم ستبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة ب�داءة النجف بالعدد 3288/ب2017/5 
يف 2017/10/30
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم اإلضبارة : 1258/ت/2016

التاريخ 2018/3/11
اىل / املنفذ عليه / شمخي جبار زهري

لق�د تحقق لهذه املديرية من ورقة التكليف بالحضور 
واش�عار مخت�ار املنطقة ان�ك مجهول مح�ل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن أجراء 
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   المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

أعلنت دائرة االعمار الهن�ديس التابعة لوزارة االعمار 
واالس�كان والبلدي�ات العام�ة ع�ن أج�از مرشوعني 

استثماريني يف محافظة بابل«.
وقالت مديرة عام دائرة االعمار الهنديس وكالة أحالم 
س�عيد ج�واد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »كوادرن�ا 
الهندس�ية والفني�ة يف محافظة بابل أنج�زت عملها 
باالرشاف الهن�ديس عىل مرشوعني اس�تثماريني من 
أصل ستة مشاريع لصالح هيئة أستثمار بابل، مبينة 
ان »هناك تعاون كبري بني الدائرة وهيئة أستثمار بابل 

للنهوض بالواقع العمراني يف املحافظة«.
وأضاف�ت مديرة عام الدائ�رة ان »املش�اريع التي تم 
أنجازها هي مرشوع  أنش�اء محط�ة وقود متكاملة 
يف ناحية النيل والتي تم انجازها بنس�بة 100% والتي 
تبلغ مس�احتها ثالثة دونم وتق�ع عىل الخط الرسيع 
الراب�ط بني الرسي�ع رقم )1( ومرك�ز محافظة بابل 
، منوه�ة ان »امل�رشوع يتكون من محط�ة بيع زيت 
للغاز ومحطة بيع بانزين ومحطة بيع النفط أألبيض 
ومطعم وسوبر ماركت، فيما كان املرشوع الثاني هو 
مرشوع أنش�اء عمارة تجاري�ة يف مركز مدينة الحلة 
والت�ي ت�م انجازها بنس�بة 100% والت�ي نفذت عىل 

مساحة )400(م2 وبأرتفاع سبعة طوابق«. وأشارت 
اىل ان »الدائ�رة تمكنت من القي�ام بعمليات االرشاف 
الهن�ديس ع�ىل العديد من املش�اريع ومنه�ا مرشوع 
بناية رشطة بابل ومرشوع مجمع تالل بابل السكني 
ومرشوع املعمل الش�امل لتصليح آليات رشطة بابل 
وغريها من املشاريع االستثمارية يف محافظة بابل«.

وأكدت ان »الدائرة تسعى بالحصول عىل عقود جديدة 
وخاص�ة يف املناط�ق املحررة ك�ون ان الدائ�رة تمتلك 
كفاءات هندس�ية وفنية يف مج�ال االرشاف الهنديس 
والتصامي�م يمكنها من التناف�س مع بقية الرشكات 

املحلية.

دائرة اإلعامر اهلنديس تعلن إنجاز مرشوعني استثامريني يف بابل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لصناع�ات 
النس�يج والجل�ود، احدى تش�كيالت 
وزارة الصناع�ة واملعادن، عن تجهيز 
بمنتجاته�ا  والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة 

النسيجية من الرشاشف والوسادات 
الطبية«.

وقال مدير عام الرشكة احمد عبدالله 
تلقته«املس�تقبل  بي�ان  يف  الكعب�ي 
العراقي« ان »الرشك�ة جهزت وزارة 
الصح�ة والبيئ�ة بانتاجه�ا النمطي 

م�ن الرشاش�ف والوس�ادة الطبي�ة 
بكمي�ة 3 مالي�ني قطع�ة م�ن اصل 
العقد الكيل املربم بني الطرفني والذي 
يق�ي بتجهيز 6 مالي�ني و300 الف 
قطع�ة، وس�وف تس�تكمل اجراءات 
تجهي�ز الكمي�ة املتبقي�ة م�ن العقد 

منتصف شهر نيسان القادم وبشكل 
دفعات«.

واض�اف ان »الكمي�ات املجه�زة ت�م 
انتاجها يف مصانع الرشكة املتخصصة 
باملنتج�ات الطبية يف محافظات بابل 

والديوانية والنجف االرشف.

الرشكة العامة لصناعة النسيج واجللود جتهز وزارة الصحة بمنتوجاهتا

الكهرباء: انجاز حمطة حتويل عفك 
132 ك ف يف الديوانية

   بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت املالكات الهندسية والفنية يف قسم مشاريع محطات 
التحوي�ل التابعة اىل املديري�ة العامة ملش�اريع نقل الطاقة 
الكهربائية  من انجاز وتشغيل محطة تحويل كهرباء عفك 

132ك ف يف محافظة الديوانية«.
وب�ني  املتح�دث الرس�مي بأس�م وزارة الكهرب�اء مصعب 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  امل�درس  رسي 
»تش�غيل املحط�ة بصورة عكس�ية عرب مغذي�ات  ق�درتها 
33ك ف  لح�ني تنفي�ذ الخطوط الهوائية ذات س�عة 132ك 
ف الخاص�ة بربط املحطة بالش�بكة الوطنية مش�ريا اىل ان 
املحطة نفذت من قبل رشكة )هيوسنك( الكورية الجنوبية 
بطريقة املفتاح الجاهز بارشاف املالكات الهندسية والفنية 
التابعة اىل املديرية املذكورة بموجب العقد املربم مع الرشكة 
الذي يتضم�ن نصب معدات نوع G.I.S بواقع )3( محوالت 
رئيسية بقدرة )M.V.A )63 للواحدة منها وفق املواصفات 
واملعايري املحددة من قبل الوزارة وذلك بهدف حل األختناقات 

الحاصلة بالشبكة الوطنية يف محافظة الديوانية«.
واوض�ح ان�ه »قد ت�م انجاز كاف�ة اعمال الهندس�ة املدنية 
والكهربائي�ة واملتضمن�ة اكم�ال اعم�ال بناي�ة الس�يطرة 
والتش�غيل واعم�ال نص�ب املع�دات الكهربائي�ة وأجه�زة 
جمي�ع  انج�از  اىل  أضاف�ة  املعلوم�ات  ونق�ل  األتص�االت 
اعم�ال فحص املع�دات ضمن التوقيتات املح�ددة والخطط 

املرسومة.

احلج تصدر بيانًا بشأن اعامر 
الفائزين بقرعتها

   بغداد / المستقبل العراقي

اكدت الهيئ�ة العليا للحج والعمرة، ان م�ا اثري حول اعمار 
الفائزين بالقرعة من كبار الس�ن، يعود لألخطاء الش�ائعة 

واملرتاكمة يف دوائر االحوال املدنية.
وذكر املتحدث الرس�مي باسم الهيئة حس�ن فهد الكناني، 
يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »م�ا اثري يف مواقع 
التواصل االجتماعي بش�أن اعمار بعض الفائزين بالقرعة 
من كبار الس�ن مقارن�ة بمواليد ابنائهم يع�ود اىل االخطاء 
الشائعة واملرتاكمة يف دوائر االحوال املدنية بأعمار العراقيني 

التي تم اعتمادها يف خمسينات القرن املايض«.
وأضاف، أن »الهيئة س�تقوم بتدقيق هوي�ة االحوال املدنية 
وباقي االوراق الثبوتية للفائزين بالقرعة وتس�تبعد جميع 
املخالف�ني الذي�ن قدم�وا معلوم�ات خاطئ�ة بأعمارهم او 
خالفوا ضوابط التقديم االلكرتوني عىل القرعة وحس�ب ما 
مذك�ور يف الفقرة الثالثة ع�رش التي تنص عىل )تمت قراءة 
ال�رشوط اع�اله واوافق عليه�ا جميعا وبخالف�ه ال يحق يل 
مطالبة الهيئة باي استحقاقات مالية او ادارية كما ويحق 
للهيئ�ة حذف اس�مي من القرعة بعد الف�وز ان ثبت لها ان 

التقديم تم خالفا لرشوطها املعلنة(«.
واش�ار اىل أن »الهيئة عملت بمبدأ املصداقية والش�فافية يف 
اجراء قرعة الحج لألعوام الخمسة املقبلة، بحضور وسائل 
االعالم، ونرشت اس�ماء الفائزين بع�د املصادقة عليها من 

قبل مجلس القضاء االعىل.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر امل�وارد املائية، حس�ن الجنابي، 
زي�ادة اإلطالق�ات املائية من الخزي�ن املائي 

الحايل للرية األخرية للمحاصيل الزراعية.
صفحت�ه  يف  الجناب�ي،  وق�ال 
»اللجن�ة  ان  الفيس�بوك  ع�ىل 
ملواجه�ة  املركزي�ة  الوزاري�ة 
الشحة، عقدت اجتماعا مطوالً 
ملراجعة وتقييم توزيعات املياه 
أثن�اء الري�ة االخ�رية ملحصويل 
الحنطة والشعري املعروفة برية 

)الفطام(«.
وأضاف ان اللجنة »اتخذت جملة 
من التوصيات العاجلة، خاصة 
يف ظل التجاوزات املؤس�فة عىل 
حصص املحافظ�ات الجنوبية، 
طمأن�ة  ضوئه�ا  يف  وأري�د 
املزارع�ني ع�ىل ق�درة ال�وزارة 

ع�ىل تأمني حاجته�م من املياه حت�ى نهاية 
موسم اإلرواء يف أواسط نيسان، وحيث قررنا 
زيادة االطالقات من الخزين الحايل بما ُيؤمن 
الحاج�ة الفعلي�ة ويس�د النق�ص الحاص�ل 
نتيج�ة التج�اوزات ع�ىل الحص�ص املقررة 
وزراع�ة مس�احات كب�رية خ�ارج الخطة«.

وأوضح الجناب�ي، ان »الوزارة تدرك ان هذه 
الرية األخ�رية والحرجة هي الكفيلة بحصاد 
جهد األشهر الستة املاضية من قبل املزارعني 
يف الفالحة واالس�تثمار بمحصول الحنطة«.

وتاب�ع »كذل�ك تق�رر زي�ادة ع�دد س�اعات 
العمل لك�وادر الوزارة يف املحافظات الحرجة 
واس�تمرار العمل اي�ام الجمع 
والعطل الرسمية اىل حني انجاز 
امل�وارد  وزي�ر  املهمة«.ولف�ت 
املائي�ة اىل ان »النجاح الش�امل 
س�يعتمد ايض�ا ع�ىل، تع�اون 
املحلية  والس�لطات  املزارع�ني 
ملن�ع التجاوزات ع�ىل حصص 
اآلخرين، وتوف�ر التخصيصات 
املالية الش�حيحة ه�ي االخرى 
والوق�ود بالدف�ع باآلجل، وهو 
أم�ر تعمل ال�وزارة بجدية عىل 
أث�ر موافق�ة رئيس  تحقيق�ه 

الوزراء عىل توصيات سابقة.

املوارد املائية تعلن زيادة اإلطالقات من اخلزين احلايل لـ »الرية األخرية«

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، ع�ن تنفيذ 
ع�ن  التج�اوزات  الزال�ة  حمل�ة 
االرصفة والش�وارع وغل�ق منافذ 
وقن�اة  الص�در  مدين�ة  يف  امل�اء 
قي�ادة  م�ع  بالتع�اون  الجي�ش، 

عمليات بغداد«.
وذك�رت االمان�ة يف بي�ان ورد ل�� 
»املس�تقبل العراقي«، ان »مالكات 
قس�م التج�اوزات بدائ�رة بلدي�ة 
الص�در االوىل نف�ذت حملة كربى 
لغس�ل  مواق�ع  خالله�ا  ازال�ت 
الس�يارات ضم�ن املحل�ة )516( 
وش�ارع املع�ارض وغل�ق مناف�ذ 

امل�اء  ش�بكات  ع�ىل  متج�اوزة 
الص�ايف«. واضاف�ت ان »م�الكات 
دائ�رة بلدية الص�در الثانية قامت 
ايضا  بإزالة التجاوزات يف ش�ارع 
زين الق�وس وقرب س�احة )83( 
مس�قفات  م�ن  بع�دد  املتمثل�ة 
املحال التجاري�ة ولوحات اعالنية 
غ�ري مرخص�ة  وعدد م�ن عربات 
اىل  واش�ارت  الجوال�ني«.  الباع�ة 
ان »الدائ�رة قام�ت ايض�ا بإزال�ة 
مواق�ع لبيع الفواكه والخرض عىل 
جانبي طري�ق قناة الجيش وإزالة 
مواقع لبيع املواد االنشائية وإلزام 
املتجاوزين بتعهدات خطية  بعدم 

تكرار التجاوز مرة اخرى.

امانة بغداد تعلن تنفيذ محلة الزالة التجاوزات 
وغلق منافذ املاء يف مدينة الصدر وقناة اجليش

   بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت اللجنة الفرعية لخلي�ة االزمة يف 
وزارة التجارة اجتماعها الدوري  ملتابعة 
للبطاق�ة  املالي�ة  التخصيص�ات  توف�ري 
التموينية وتأمني خزين اس�رتاتيجي من 
امل�واد الغذائي�ة وبحضور وكي�ل الوزارة 
الخش�ايل  االقتصادي�ة هيث�م  للش�ؤون 
ومعاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية 
ومكت�ب  واملتابع�ه  التخطي�ط  ودائ�رة 
املفتش العام ومدراء اقس�ام التسويق يف 

رشكات الغذاء«.
واضاف�ت مدي�ر ع�ام دائ�رة التخطيط 
واملتابعة ورئيسة اللجنة الفرعية ابتهال 
هاش�م صابط يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »اللجنة اس�تضافت وكيل 

هيث�م  االقتصادي�ة  للش�ؤون  ال�وزارة 
الخش�ايل لالط�الع ع�ىل عم�ل اللجنة يف 
املرحل�ة القادم�ة باالضافة اىل مناقش�ة 
املواضي�ع املطروح�ة عىل ج�دول اعمال 
املالي�ة  التخصيص�ات  ومنه�ا   اللجن�ة 
والي�ات  التمويني�ة  البطاق�ة  ملف�ردات 
املالي�ة لوض�ع  التعاق�د وخط�ة االدارة 
الحل�ول املناس�بة واملعالج�ات  لتوف�ري 
الس�يلوية املالية التي تحتاجه�ا الوزارة 
لتغطي�ة متطلب�ات املف�ردات الغذائي�ة 
باالضاف�ة اىل التاكي�د ع�ىل اهمية توفري 
خزي�ن اس�ترتاتيجي مناس�ب لضم�ان 
بالحص�ة  املواطن�ني  تجهي�ز  اس�تمرار 
التموينية وملعالجة حاالت الطوارى التي 

تتعرضلها البالد يف كل الظروف«.
مناقش�ة  كذل�ك  »ت�م  ان�ه  واوضح�ت 

التقريراالس�بوعي والرتاكمي عن موقف 
تجهي�ز مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة ) 
الس�كر والزي�ت والطحني (  وانس�يابية 
توزي�ع امل�واد ع�ىل املواطن�ني يف كاف�ة 
املناط�ق املح�ررة ومخيم�ات النازح�ني 
بمفردات البطاقة التموينية يف محافظتي 
نينوى واالنبار باالضاف�ة اىل التاكيد عىل 
تأهيل البنايات املت�رضرة وبناء املخازن 
واملنشات الحديثة خالل املرحلة املقبلة يف 

املناطق املحررة ».
مش�ددة عىل رضورة متابع�ة االجراءات 
االمنية لضمان دخول الشاحنات املحملة 
بامل�واد الغذائي�ة اىل تلك املناط�ق وانجاز 
التدقيق االمن�ي ملوظفي رشكات الوزارة 
واس�تحصال املوافقات باجراءات رصف 

رواتبهم .

التجارة: خلية االزمة تتابع التخصيصات املالية للبطاقة التموينية وتأمني خزين اسرتاتيجي

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا مرصف الرافدي�ن، املواطنني لالرساع 
يف تحدي�ث بياناته�م يف ف�روع امل�رصف 
كاف�ة اس�تعدادا لتطبيق النظ�ام املرصيف 

االلكرتوني«. 
وذك�ر املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
، ان »النظ�ام االلكرتون�ي يفس�ح املجال 
للمواط�ن لالس�تفادة منه يف التس�هيالت 
املالية التي يوفره�ا املرصف له من خالل 
اإلج�راءات  وتبس�يط  العملي�ات  أتمت�ة 
وتمش�ية معامالته بكل سهولة بعيدا عن 

االجراءات الروتينية«.
واشار اىل انه »تم تحديد الثامن من الشهر 
املقبل موعدا لسحب قرعة )جائزة الزبون 
املث�ايل( للزبائ�ن الذي�ن حدث�وا بياناتهم 
واس�تكملوا االج�راءات كافة الت�ي اعلن 

عنها املرصف.

الرافدين يدعو 
املواطنني لالرساع

يف حتديث بياناهتم

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اك�د محافظ بغ�داد، عط�وان العطواني، عىل ان 
اط�الق التمويل الطراف العاصم�ة خطوة جيدة 

ونأمل ان النواجه عقبات يف رصفها«.
ووص�ف العطوان�ي ، اع�الن رئيس ال�وزراء عن 
اط�الق تموي�ل ع�دد م�ن املش�اريع يف مناط�ق 
األطراف ب�«الخط�وة الجيدة«، مؤكدا اننا »نأمل 
ان ال توج�ه عملي�ة رصف تل�ك التخصيص�ات 
عقب�ات تؤخ�ر بدء املحافظ�ة بتنفيذ املش�اريع 

الضاغطة«.
واض�اف ان »ه�ذه الخط�وة تبع�ث االم�ل لدى 

املواط�ن يف بغداد«، مش�ريا اىل ان »حكومته عىل 
ات�م االس�تعداد للب�دء بالعمل الفع�يل يف اقضية 
بغ�داد الت�ي تعاني س�وء الخدمات ح�ال اطالق 
التخصيصات املالية الت�ي اعلن عنها اليوم دولة 

رئيس الوزراء«.
وأوضح العطواني ان »تراجع الخدمات يف مناطق 
ح�زام بغ�داد تعت�رب مش�كلة تراكمي�ة وتحتاج 
اىل تخصيص�ات مالي�ة كبرية للنه�وض بالواقع 
الخدمي اىل املستوى املطلوب«، مبينا ان »حكومته 
لم تدخر جهدا يف إيصال صوت املواطن ومعاناته 
باإلضافة اىل مطالبتنا باس�تمرار من اجل اطالق 

التخصيصات املالية للبدء باملشاريع.

حمافظ بغداد يعلن االستعداد للعمل بأقضية العاصمة بعد إطالق العبادي 
التخصيصات املالية

    المستقبل العراقي / كاظم العبيدي

ق�ال مدير االعالم والعالقات يف رشكة نفط ذي قار كريم الجنديل 
ان »الرشك�ة خصصت 150 ملي�ون دينار لصيان�ة الطريق الذي 
يرب�ط قض�اء االص�الح بالجباي�ش رشق املحافظ�ة بن�اءا ع�ىل 

توجيهات وزارة النفط« .
واضاف يف حديث ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »هذه املبلغ سيكون 
لتأج�ري االلي�ات الخاص�ة بصيانة الطري�ق التي تس�هم بالجهد 
الخدمي الحكومي للتقليل من حوادث الس�ري املميتة عىل الطريق 

املذكور« .
وكان محافظ ذي قار قد وجه يف وقت س�ابق دعوات اىل الوزارات 
كاف�ة وفروعها يف املحافظة للمش�اركة يف صيان�ة الطريق للحد 
من حوادث الس�ري الناجمة عن التخس�فات وانهيار االكتاف عىل 

جانبي الطريق«.
يذك�ر ان »ع�دد من اه�ايل قضائي االص�الح والجباي�ش خرجوا 
بمظاه�رات كب�رية مطالبني بصيان�ة هذا الطريق بع�د الحوادث 

الكثرية التي حدثت عليه.

بعد احلوادث املتكررة... رشكة نفط ذي قار 
تقوم بصيانة طريق جبايش - اصالح

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البرصة اس�عد العيداني 
اللجن�ة االقتصادي�ة  يف  ع�ن موافق�ة 
مجلس الوزراء عىل إعادة مبارشة العمل  
املتكام�ل   القبل�ة  يف م�رشوع مج�اري 
ويأت�ي ذل�ك خ�الل حض�وره إجتم�اع 

اللجنة االقتصادية يف مجلس الوزراء .
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر 

عن املكتب االعالمي نبارك ألهايل منطقة 
القبل�ة ع�ىل حص�ول موافق�ة اللجن�ة 
االقتصادية يف مجلس الوزراء عىل إعادة 
العم�ل يف املرشوع ، مش�رياً اىل ان هناك 
فق�رات عديدة ت�م تعديله�ا فيما يتعلق 

بمرشوع القبلة الخدمي .
وتاب�ع »  العيدان�ي اىل ان�ه منذ تس�لمه 
مه�ام املس�ؤولية  كمحاف�ظ يتابع مع 
اإلرساع  رضورة  االتحادي�ة  الحكوم�ة 

يف تنفي�ذ م�رشوع مج�اري القبلة ألنه 
إس�تحقاق جماهريي لس�كان املنطقة 
وهن�اك مواضيع أخ�رى تتعلق بتعطيل 
امل�رشوع ت�م مناقش�تها م�ع اللجن�ة 
االقتصادي�ة م�ن بينها أش�خاص كانوا 
ي�دورون يف وادي آخ�ر يف ح�ني إن أهايل 
القبل�ة أصيب�وا بال�دوار بس�بب هؤالء 
س�يرشف  ان�ه  مضيف�اً   ، األش�خاص 

شخصياً عىل عمل تنفيذ املرشوع .

العيداين من بغداد: اللجنة االقتصادية يف جملس الوزراء
وافقت عىل إعادة العمل بمرشوع القبلة
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1- يـر الرشكـة العامـة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االشـخاص الطبيعني لتقديم عطاءاتهـم للعمل الخاص بــ )تحميل 
وتفريغ الحبوب يف سايلو الدورة (. 

2- تتوفـر لـدى )الرشكـة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اسـتخدام جزء منها لتنفيـذ الخدمات )اعمال التحميل 
والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص سايلو الدورة (.

3- بأمـكان مقدمـي العطـاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربيـة( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسـم القانوني 
الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشـيخ عمر – الطابق االول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـردة البالغة )750000( سـبعمائة وخمسـون الف 

دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله .
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

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

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات 
5- تسـلم العطاءات اىل العنوان : )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسـم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشـيخ عمر – الطابق الثاني (  يف 
املوعد املحدد لغاية السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2018/4/18 وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمـي العطـاءات  او ممثليهـم الراغبني بالحضور يف العنوان )الرشكـة العامة لتجارة الحبوب / بغداد – باب املعظم – مدخل الشـيخ عمر – الرشكة العامة 
لتجـارة الحبوب – قاعة مكتب السـيد املديـر العام ( يف الزمان والتاريخ )الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املوافـق 2018/4/18 يجب ان تتضمن العطاءات 
التأمينـات االوليـة املطلوبة من مقدمي العطاءات ومـدة نفاذيتها )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلـغ )100000000( مائة مليون دينار عراقي 

صادر من مرصف معتمد يف العراق / البنك املركزي العراقي ، علما ن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
جدول الفعاليات ) سايلو الدورة (

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

2- سـيتم انعقـاد مؤتمـر خـاص لالجابـة عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة وقبـل موعد اليقـل عن )7( ايـام من تاريـخ  غلق املناقصـة واملصادف 
.2018/4/11

 3- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن )28( يوم .       
 4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2018/4/18 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام .

محكمة االحوال الشخصية يف طوز 
العدد/ 428

التاريخ/ 2018/3/14
م / إعالن مفقود

اىل املفقود / عباس رشيد شهاب 
قدمت زوجتك املدعوة )شريين غانم مطلك ( طلبا 
تطلب فيـه نصبها قيمـة عليك لفقدانـك بتاريخ 
2015/10/22 حسـب مـا هو ثابت مـن االوراق 
التحقيقيـة .عليه قـررت املحكمـة تبليغك اعالنا 
بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني للحضور 
أمام هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما أذا كنت 
داخل العـراق وخالل ثالثون يومـا أذا كنت خارج 
العراق كمـا تطلب هذه املحكمـة من كل مواطن 
لديـه معلومات  عن مصري املفقود مراجعتها خال 
املدة املذكورة وبعكسه سوف تتخذ املحكمة القرار 

املناسب وفقا ألحكام القانون.
القايض 

وسام جاسم توفيق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة األحوال الشخصية يف سفوان 
العدد: 1561

التاريخ: 2018/3/19
اعالن 

 اىل املدعو/ عبدالله عباس مرداو
بنـاء عىل الطلـب املقدم من قبل املسـتدعي )أنور 
عباس مرداو( املؤرخ يف 2017/2/16 والذي يروم 
فيـه تنصيبـه قيمـاً عىل شـقيقه املفقـود          ) 
عبدالله عباس مرداو( الذي فقد اثناء ما كان يعمل 
عسـكري )جندي مكلف( بالخدمة العسـكرية يف 
الجيش العراقي السـابق ومنسـوب اىل لواء 44 / 
الفرقة الثانية يف قاطع السـليمانية، واسـتناداً اىل 
كتـاب وزارة الدفـاع / دائرة املستشـار القانوني 
العـام / مديرية حقوق االنسـان بالعدد حقوق /

ق5/س/1466 يف 2017/9/11 واملتضمـن عدم 
تأشـري االرس والفقدان بحق املفقـود املذكور آنفا 
وكتـاب مديرية رعايـة القارصيـن بالعدد 1002 
يف 2017/8/6 وكتـاب دائـرة الخدمـات الطبيـة 
العسكرية بالعدد 1120 يف 1991/4/14 واألوراق 
التحقيقيـة الخاصة باإلخبـار عن الفقـدان ، لذا 
اقتـى تبليغـك باإلعـالن بواسـطة صحيفتـني 
محليتـني يوميتني لك وكل من يعرف أي معلومات 
عنـك وتحديد مدة شـهر واحـد فقط مـن تاريخ 
نرش اإلعـالن بالحضور اىل هـذه املحكمة واالدالء 

باملعلومات عنك وحضورك اىل املحكمة.
القايض/ سيف عبدالجبار سلمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد 119 / ب / 2018 
اعالن 

املدعي / رائد نجم عبود 
املدعى عليه / محمد اسماعيل مبارك 

اقام املدعي رائد نجم عبـود الدعوى البدائية 119 
/ ب / 2018 والتـي يطلب فيها الزام املدعى عليه 
محمد اسماعيل مبارك بتاديته مبلغ قدره ) 000 
، 350 ، 6 ( سـتة ماليني وثالثمائة وخمسون الف 
دينـار عـن قيمة بيـع الفواكه والخـرضوات وقد 
اعيـدت ورقة التبليغ حسـب كتـاب مركز رشطة 
التحويلة بالعدد 2328 يف 26 / 2 / 2018 واشعار 
املختـار املؤرخ يف 25 / 2 / 2018 مرشوحا عليها 
مجهوليـة محـل اقامتك تقـرر تبليغك بواسـطة 
صحيفتني محليتـني بموعد املرافعة املصادف 8 / 
4 / 2018 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون مع فائق التقدير .
القايض 

عدنان حسني عيل 

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بلد 

رقم االضبارة 144 / ت / 2011 
اعالن 

تبيـع مديرية تنفيـذ بلد العقار تسلسـل 1 / 5 م 
10 شـجر وجبارات الواقـع يف االسـحاقي العائد 
للمدين حمـد محمود محمد املحجـوز لقاء طلب 
الدائـن عيـدان حبيب صالـح البالـغ 00000000 
5 خمسـون مليـون دينـار فعىل الراغـب بالرشاء 
مراجعـة هذه املديريـة خالل مدة خمسـة عرش 
يوما تبـدا من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية عرشة مـن املائة من القيمة 
املقـدرة وشـهادة الجنسـية العراقيـة وان رسـم 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه / 1 / 5 م 10 شجر وجبارات.
مملوكـة  زراعيـة  ارض   / ونوعـه  جنسـه   –  2

للدولة.
3 – حدوده واوصافه / عبارة عن بسـتان وارض 
زراعية مزروعـة باملحاصيل املتنوعة ومغروسـة 

باشجار نفظية .
4 – مشتمالته / ..... 

5 – مسـاحته / 2295 دونم و 19 أولك و 16 مر 
حصة املدين 28 دونم و 24 أولك و 27 مر البالغة 

72427 سهم .
6 – درجة العمران / ...... 

7 – الشاغل / املدين .
6 / 69 تسـعة  املقـدرة / 00000  القيمـة   – 8
وستون مليون وسـتمائة الف دينار حصة الدونم 

الواحد مليونان واربعمائة الف دينار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة النارصية
العدد : 63/ب/2015

إعالن
سـتبيع محكمـة بـداءة النارصيـة وعـن طريق 
املزايـدة العلنيـة العقار تسلسـل  67/118 / 44 
زاويـة يف النارصية  وخـالل ثالثون يومـا اعتبارا 
مـن اليوم التايل للنـرش وإذا صادف اليوم الثالثون 
عطلـة رسـمية ففـي اليوم الـذي يليـه ويف تمام 
الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة البداءة 
فعـىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
املعينني  مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 
بنسـبة 3% والنقبل املبالغ النقديـة  إن لم يكونوا 

من الرشكاء علما إن الداللية عىل املشري .
القايض االول/ عادل خلف جاسم

األوصاف:
1- العقـار مفـرز بصـورة غـري رسـمية اىل دار 
ومشتمل وشـقة يجمعها باب واحد والدار مؤلفة 
مـن اسـتقبال وغرفتني ومطبخ وحمـام ومرافق 
صحية مبني بالطابوق ومسـقف بالشـيلمان اما 
املشـتمل مالصق للـدار ومؤلف من هـول وغرفة 
وحمام ومرافق صحيـة يف الطابق االريض وصالة 
وغرفـة يف الطابـق الثاني وغري مشـغول من احد 
مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان اما الشقة 
فيمكـن الوصول اليها عن طريق سـلم حديد يقع 
يف الحديقـة ومؤلفـة مـن اسـتقبال وثالثة غرف 
ومطبخ وكلدور وحمام ومرافق صحية مبني من 

الطابوق ومسقف بالشيلمان .
2- املساحة :  440 م .

3- القيمـة املقـدرة للعقـار ارضـا وبنـاءا بمبلغ 
ثالثمائة واربعة وخمسون مليون دينار فقط 

4- الـدار مشـغولة من قبـل املدعى عليـه الثاني 
ويرغب بالبقاء مستأجرا للدار بعد البيع .

محكمة بداءة الفجر 
اعالن

عطفا عىل قـرار الحكم الصادر من محكمة بداءة 
الفجـر بالعـدد 564/ب/2017 يف 2017/9/27 
واملتضمن ازالة شـيوع العقار 1761/2 مقاطعة 
الفجـر عـن  الشـمالية/ناحية  الحجاميـات   12
طريـق املزايـدة العلنيـة ملدة خمسـة عـرش يوما  
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ النرش فعىل الراغبني 
بالـرشاء مراجعـة هذه املحكمة يف تمام السـاعة 
الثانية عرش ظهرا مسـتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة 10% مـن القيمة املقدرة للعقار 
البالغة 70000000 سـبعون مليـون دينار ان لم 
يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املزايدة سـتجرى 
االحالـة القطعية وفقا لألصول مع العلم ان الدفع 
نقـدا والدالليـة عىل املشـري اما اذا صـادف يوم 
املزايـدة عطلة رسـمية فيكـون اليوم الـذي يليه 

موعدا للمزايدة .
القايض/ عبد الله شالل شناوة

االوصـاف : نوع امللك/دار سـكن – املشـتمالت/
اسـتقبال وصالة وغرفتي نـوم- ومطبخ ومرافق 
صحية وسـاحة مكشـوفة  – املسـاحة / 250م 
2 – القيمـة املقدرة/70000000 سـبعون مليون 
دينـار –املالك او املترصف /حسـني صالح كنيفر 

وجماعته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان وصل
فقـد منـي وصـل االمانـات املرقـم 1321271 يف 
بلديـة  مديريـة  مـن  والصـادر   2015/11/29
النارصيـة ومبلغـه 800000 الـف دينار باسـم/ 
فيصـل جـرب عـواد فمـن يعثـر عليـه تسـليمه 

ملصدره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2383 

التاريخ: 2018/3/27
نرش اعالن

قدمت املسـتدعية )منى رمضان محمد( طلب اىل 
هذه املحكمـة تطلب فيه اصـدار حجر وقيمومة 
لزوجهـا املفقـود )عبد الـرزاق عطا اللـه حمود( 
والذي فقـد بتاريخ 2015/2/25 عليه واسـتنادا 
لقانون رعايـة القارصين قـررت املحكمة نرشه 
بصحيفتـني محليتـني لغـرض التثبت مـن حياة 

املفقود  
القايض

أنور جاسم حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني اجازة البناء املرقمة 4460 واملؤرخه يف 
27/7/2017 والخاصـه بالعقار املرقم 52830 / 
3 حي النداء والعائده للمواطنه ) بتول رزاق مجيد 

( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اصدارها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة العدل دائرة 
االصالح العراقي املرقمة ) 4161( باسم املوظف ) 
عباس سـليم كريم ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
ورد سهوا يف االعالن الخاص بالرشكة العامة ملوانئ 
العراق شـعبة الخدمات السـكنية اعـالن مزايدة 
رقـم 2018/2/14 ومزايدة 2018/2/6 ومزايدة 
2018/2/29لبيـع عقـارات واقعـة يف محافظة 
البـرصة  املنشـور يف جريـدة املسـتقبل العراقـي 
بالعدد )1643( يف 2018/3/27 يف التسلسل رقم ) 
9( مقاطعة )40( املعقل الجنوبي خطأ والصحيح 

هو )40( املعقل وامليناء لذا اقتى التنويه

فقدان
فقـدت مني الهوية الصادرة من وزارة العدل دائرة االصالح 
العراقـي املرقمـة ) 4249( باسـم املوظـف ) ماهـر احمد 

سلمان( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشيـك ) عـيل جابر منـني ( توجب عليـك الحضور اىل 
مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه البناء للعقار املرقم 
51399 /3 حـي النـداء خـالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك
 اسم طالب االجازة عيل عبد املحسن يحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقدت مني الهويه الوظيفيـه الصادره من الرشكه العامه 
لتجارة الحبوب  فرع النجف باسم ) جاسم نعمه ابراهيم ( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد:2303  /2018

التاريخ:   26 /   3  /2018
نرش اعالن

قدمـت املسـتدعية )نجيـة حسـني خلـف( طلـب اىل هذه 
املحكمة تطلب فيـه اصدار حجر وقيمومة لزوجها املفقود 
)هاني حسـن خلف( والذي فقـد بتاريخ 2014/7/7 عليه 
واسـتنادا لقانون رعاية القارصين قـررت املحكمة نرشه 

بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود  
القايض

أنور جاسم حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـد مني الوصل املرقم 202993  واملؤرخ يف 28/1/2014 
والصـادر من بلدية النجف رقـم الدليل 2661 وصل امانات 
سـاحة وقوف سيارات باسم ) حسني نعمان محمود ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريـة االحـوال املدنيـة والجـوازات واالقامـة يف النجـف 
االرشف/ قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد: 1902
التاريخ: 2018/3/27

اعالن
بنـاء عـىل الدعوة املقامة من قبل املدعي  ) حسـن جاسـم 
متعـب ( الـذي يطلـب تبديـل لقبـه مـن ) سـالمي ( اىل ) 
الزوينـي ( فمن لديه اعـراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها ) خمسـة عرش يوم ( وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية بالدعـوى وفق احكام املادة )22(  من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 واالمر االداري املرقم ) 

24195( يف 2016/6/12 .
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريـة االحـوال املدنيـة والجـوازات واالقامـة يف النجـف 
االرشف/ قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد: 1906
التاريخ: 2018/3/27

اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي  ) عبد السـادة عيل 
ابراهيـم ( الـذي يطلـب تبديل لقبـه من ) السـالمي ( اىل ) 
الزوينـي ( فمن لديه اعـراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها ) خمسـة عرش يوم ( وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية بالدعـوى وفق احكام املادة )22(  من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 واالمر االداري املرقم ) 

24195( يف 2016/6/12 .
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة النارصية
العدد: 156/ب/2018

إعالن
اىل/املدعى عليه/ عقيل مكطوف جويد

بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة أعاله واملقامة ضدكم من 
قبل املدعـي امري محمد نوري بخصـوص مبلغ الدين الذي 
بذمتك للمدعي والبالغ ستة ماليني وستمائة وعرشون الف 
دينار وملجهولية محل إقامتك  قرر تبليغك إعالنا  بواسـطة 
صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق 2018/4/15 
ويف حالـة عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا سـتجري 

املرافعة بحقكم غيابيا ووفق األصول .
القايض/عادل خلف جاسم

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2015/579

إعالن
إىل/ املتهـم الهارب )الرشطي محمد جاسـم قاسـم( 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة.
 ملـا كنت متهما وفق املادة /37 ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
2008 لتسببك يف حصول االرضار يف العجلة الحكومية 
املرقمـة )1013( نـوع كيـا بوكـس.  وبمـا إن محل 
اختفائـك مجهـول اقتـى تبليغك بهـذا اإلعالن عىل 
أن تحرض أمـام محكمة قوى األمـن الداخيل املنطقة 
الخامسـة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوماً من تاريخ 
تعليق هـذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمه 
املوجهـة ضـدك وعنـد عدم حضـورك سـوف تجري 
محاكمتـك غيابيـاً وتحجـز أموالـك املنقولـة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتسـليمك إىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام االهليـني الذين يعلمون بمحل اختفائك بأخبار 
الجهـات املختصـة اسـتناداً للمـادة 69 / أوالً وثانياً 
وثالثاً ورابعـاً من قانون أصول املحاكمـات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة املعهد التقني اداري برصة 
/قسـم ادارة املواد  باسـم ) جهاد خليـل عبد الرضا ( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن دعوة دائنني
نحـن املصفيـون املحاميون مزاحم محمـود خلف  و 
حاتـم مثـكال مطلك  و رسـل َداُوَد سـلمان و غفران 
عبد الجبار حسـني  لرشكة الرؤيا للتدريب والخدمات 
العامـة املحـدودة ادعـو كل مـن له حـق أو دين عىل 
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل العنوان / البرصه 

- ابي الخصيب - الرباضيه - 29 - العقار 113/1 
املصفيـون املحاميون : حاتم مثـكال مطلك و مزاحم 
محمود خلف و رسل َداُوَد سلمان و غفران عبد الجبار 

حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1909

التاريخ 2018/3/27
بنـاء عىل الدعوه املقامة مـن قبل املدعي )عدنان عيل 
ابراهيم غانم (الذي يطلب تبديل لقبه من )السـالمي( 
اىل ) الزويني( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خـالل مـده اقصاها )خمسـة عرش يوم ( وبعكسـه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1913

التاريخ 2018/3/27
بناء عىل الدعوه املقامة من قبل املدعي )محمد عباس 
جاسم متعب(الذي يطلب تبديل لقبه من )سالمي( اىل 
) زويني( فمـن لديه اعراض مراجعـة هذه املديرية 
خـالل مـده اقصاها )خمسـة عرش يوم ( وبعكسـه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

رقم املناقصة /2018/1
رقم التبويب /351

العراق / وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

اعالن للمرة )الثانية(
lawdep@grainb.iq :القسم القانوني

Import@grainb.iq :قسم االسترياد
market@grainb.iq :قسم التسويق

computer@grainb.iq  قسم الحاسبة

الكلفة التخمينية
الفقرة المبلغ كتابةت المبلغ رقماً

الفان ومائة وخمسون دينار 2150 تحميل الحبوب الفل   1
الفان واربعمائة دينار 2400 تفريغ الحبوب الفل   2

ثالثة االف واربعمائة دينار 3400 تحميل الحبوب المكيس 3
الفان وتسعمائة دينار 2900 تفريغ الحبوب المكيس 4

مليوني دينار 2000000 التنظيف  5

املهندس
نعيم حميسن جرب
املدير العام وكالة
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»عـائـلـة جـادو« بـيـن الـفـانـتـازيـا والـمـأســاوي

للمقول�ة  الكات�ب مح�اكاة تهكمي�ة  يصن�ع 
الش�هرية »يا عمال العالم اتحدوا«، لتصبح »يا 
مديوكرز العالم اتحدوا«، حيث هيمنة األنصاف 
يف كل يشء، م�ن مبت�وري املعرف�ة واملوهب�ة، 
فتصبح الس�خرية هن�ا موقفاً ِم�ن العالم، يف 
كتابة يس�هل تماماً تصنيفها الظاهري، بأنها 
تتعاىل عىل واقعها، لكنها يف الحقيقة تغوص يف 
قرشته الداخلية. هي تسعى خلف تأويل مغاير 
للواق�ع، عرب كتاب�ة مختلفة؛ من�اط جدارتها 
يكم�ن يف انطالقها م�ن »اآلن وهنا«، ليس عرب 
زوايا نظر كالس�يكية، ولك�ن يف ظل تمازجات 
الواق�ع واملتخيل، املعارف النظرية والوس�ائط 
البرصي�ة، فضالً ع�ن الجدل املعت�اد بني املوت 
والحياة، والتالزم املستمر بني الصخب والعنف. 
يف »عائل�ة ج�ادو... ن�ص النص�وص«، نج�د 
ش�خصية رزق نخنوخ اله�واري التي تحيل يف 
داللتها الواقعية عىل عوالم البلطجة وقوانينها، 
واالرتب�اط الجديل بالس�لطة. ُيح�ر الهواري 
نس�خة متقن�ة م�ن لوح�ة ملونيي�ه؛ يقدمه�ا 
لضاب�ط الرشط�ة م�راد بك ك�ي يضعها خلف 
مكتب�ه، بينما تقبع اللوح�ة األصلية يف متحف 
املرتوبوليت�ان. وهن�ا تماس مع أحد مش�اهد 
فيلم »هي فوىض« للمخرجني يوس�ف شاهني 

وخالد يوسف.
كما نجد تماس�اً مع الفيلم نفسه يف ما أوردته 
الرواية عن قبو أس�فل مكتب ضابط الرشطة، 
حيث يجتمع شخوص يش�كل بعضهم جوهراً 
يف الحكاية الرسدي�ة بتنويعاتها املختلفة يف ما 
بع�د؛ بدءاً من س�نية القرعة، الت�ي تحولت إىل 
»ليزا«؛ غانية الطبقات الثرية، والتي »يشرتيها« 
رزق نخنوخ بخمسمئة جنيه، ربما يف إشارة إىل 

ثمن رشائها الحقيقي كل ليلة، مروراً بالباحث 
األجنب�ي، ال�ذي يخض�ع لتعذيب بش�ع ينتهي 
بموته، وصوالً إىل الطفل الصيني الذي يرمز إىل 
مس�تقبل يتكئ عىل تطوير الرأسمالية بجهود 
صينية، تحت ش�عارات شيوعية قديمة. ولكن 
هل ال يزال ماركس بديالً مطروحاً لعالم نهَشه 
االستغالل؟ ربما يصبح هذا أحد أسئلة الرواية 
الك�ربى، الت�ي ال تطرح تص�ورات أيديولوجية 
زاعقة، فبدت حيل الكات�ب ومراوغاته التقنية 
موظف�ة لأليديولوجيا يف س�ياق جمايل، بحيث 
تص�ري املعرف�ة مج�ىل للعال�م، ال�ذي يقدم�ه 
الفخران�ي ع�رب مس�تويني جمالي�ني: أولهما 
خ�ط رسدي يتجادل في�ه الواقعي مع املتخيل، 
الب�رصي والقرائي، امل�ادي والروحي، ماركس 
وفريد العطار، الخض�وع واالمتثال مع الرغبة 
يف الخالص الفردي، اس�تالب املجموع وانحياز 
الف�رد لكينونت�ه... هذا الخلي�ط املدهش الذي 
يؤس�س للوضع ما بعد الحداثي للعالم، والذي 
يدين الرأس�مالية ويق�ر بوجوده�ا، ويحتفي 
بماركس ويلم�ح إىل دوغمائي�ة الطرح، ويرى 
يف املتع�ة خالص�ًا، ويف الفن متع�ة، ويف الكتابة 

انتصاراً عىل الخوف والهواجس.
وفيه�ا أيض�اً انتصار ع�ىل القلق امل�راوغ الذي 
املركزي�ة رزق نخن�وخ؛  يحي�ط بالش�خصية 
اب�ن »موالن�ا اله�واري«، لنصبح أم�ام عوالم 
أش�به باملافيا، تحيلك ع�ىل األب الروحي »فيتو 
كورليوني/ مارلون براندو، ومايكل كورليوني/ 
آل باتشينو«. يف »عائلة جادو« ثمة عالم روائي 
يبدو مث�ل بناء رمزي للعال�م الخارجي، لكنها 
رمزي�ة ذات نَفس أس�طوري، وليس�ت رمزية 

املفردات واألسماء واملعاني املبارشة.

تحر التناص�ات وتبدو جزءاً من بنية الرسد، 
ال يقحمه�ا الكات�ب، فحت�ى املقط�ع املط�ول 
املس�نود إىل رامبو، يبدو ج�زءاً من متن الرسد، 
يف لحظ�ة تف�ارق يف عبثيتها وقس�وتها خياالً 
بلي�داً يصاحب عامل�اً ثالثياً مقموع�اً ومحبطاً 
ومسكوناً بالهواجس أيضاً. إن التفاعل النيص 

مع قصيدة رامبو، يخرج بنا إىل داللة إنس�انية 
تحيل عىل حالة إخف�اق تظلل العالم، دم وقتل 
وخراب، هلوس�ات ومعجزات ونش�وة خادعة؛ 
ليصبح أيضاً ِمن بني أهم ما صنعه الكاتب هنا 
ه�ذه التفاعالت النصية بني عرشات النصوص 

املقروءة والبرصية.

ُيح�رم رزق نخن�وخ ِم�ن ابنت�ه الت�ي تأخذها 
عائلته�ا ألمه�ا »عائلة ج�ادو«، كم�ا يحلم ب� 
»نفيس�ة البيضاء« زوجة م�راد بك، التي تحب 
املصارع هركليز عبداملوىل، وتراهن عىل مصارع 
آخ�ر، يدخ�ل مع�ه س�ريك القتال، يف مش�اهد 
رسدية تتداخل فيها الصورة البرصية املجازية 

مع األخرى الواقعية.
تح�وي الرواية أكثر م�ن حوارية رسدية تتعدد 
فيه�ا األص�وات املعربة ع�ن تماي�زات يف رؤية 
العال�م، كم�ا ينهض الن�ص تقنياً ع�ىل تداخل 
الحل�م والحقيق�ة. فآلية الحل�م أصيلة هنا، ال 
تأتي لتحيل عىل عالم جاهز، ولكن لتحمل قدراً 
م�ن تأويل العالم، من قبيل حلم رزق ب�أس�عد 
جادو؛ الذي يفتح له طريق املوت دائماً. تنتفي 
مس�احات التقاطع ب�ني الزمان وامل�كان هنا، 
ويصب�ح التداخل الزمني وس�يطاً ملش�رتكات 
متعددة تجدل بني الفنتازيا والواقع، فماركس 
يصع�د قلعة تقارب قلعة الحّشاش�ني لحس�ن 
الصّب�اح، فيج�د رفيق�ه أنجلز وقد بن�ى قلعة 

موازية.
تب�دو مصائر الش�خوص مؤرق�ة ومعربة عن 
عال�م يس�كنه القل�ق والخوف، وعتم�ة الروح 
بمعناه�ا اإلنس�اني، يف بحثها ع�ن عالم رحيم 
وجمي�ل وع�ادل، لنصب�ح أم�ام تجرب�ة فنية 

مغايرة.
هذه رواية مأس�اوية بامتياز، أبطالها ليس�وا 
أبن�اء املص�ري الرتاجي�دي املألوف. لك�ّن رؤية 
العالم الحاكمة لها مأسوية جداً، هذه الكتابة 
الت�ي ت�رب بق�دم يف األيديولوجي�ا وبأخرى 
يف نقيضه�ا. توظ�ف املعرف�ة ملصلح�ة الف�ن، 
الذي ُيق�ّدم عرب ت����قنيات ع�دة ولغة تتعدد 
مس�تويات الرسد فيها، لتش�كل نص�اً مأخوذاً 
بجدل املعريف والجمايل وبقدرة تخص صاحبها 
الروائي املوهوب أحمد الفخراني، والذي يتقدم 
بثبات بعد روايتيه »ماندورال« و »س�رية س�يد 
الباش�ا«، ُمنوعاً يف تعاطيه مع العالم، وتأويله 

عىل نحو يخصه.

يارا محمود

قريب�ة.  من�ي  انت�ي  ك�م  الحبيب�ة،  دميت�ي 
اش�عربالوحدة ل�و أصبح�ت عني بعي�دة. احب 
ش�عرك الطويل. مع اله�واء يميل يا أين�ا يا أينا 

يادميتي الجميلة..
اغنية سارا لدميتها التي ماتربح مكانها دون ان 
تكون ممسكة بها منذ ان كانت يف العام االول من 
عمرها واىل ان أصبحت يف السابعة وهي ما تزال 
مع دميتها تعيش صداق�ة وقرابة ومحبة وكأن 
أينا اختها، س�ارا الحنينة مدلل�ة النها الصغرية 
بعد اختها الرا وهذا ما يعطيها املساحة الكافية 
لتحظ�ى باهتم�ام والدتها التي كرس�ت حياتها 
البنتيها بعد رحي�ل زوجها، وهي تعمل يف احدى 
املح�ال التجاري�ة كمدي�رة مبيع�ات، وكالعادة 
ع�ادت س�ارا من املدرس�ة ثم اكمل�ت واجباتها 
املدرسية فحان وقت اللعب مع دميتها أينا وبعد 
س�اعات من اللعب ش�عرت س�ارا بالجوع كما 
انها شعرت بشوق المها بحثت سارا عن أمها يف 
ارجاء البيت لم تجدها! وبقيت حزينة تسال عن 
غياب أمها وأختها الكبرية الرا تحاول ان تخفف 
عنها اال ان س�ارا كانت تريد معرفة مكان أمها. 
دق جرس الباب فكانت الجدة. قالت سارا جدتي 
اريد امي ارجوك اين هي؟ احتضنت الجدة سارا 
بح�رارة وحزن وقالت هي�ا اىل النوم ويِف الصباح 

س�نذهب لرؤية أمكم. وصلت س�ارا وأختها الرا 
م�ع الج�دة صباح�اً اىل ردهة داخل مستش�فى 
لعالج أمراض الرسطان امي كيف انت؟ اشتقت 
ل�ك مل�اذا انت هن�ا؟ ما بِك ي�ا امي؟ بدأت س�ارا 

بط�رح األس�ئلة املصحوبة بالدموع ع�ىل أمها، 
لكنه�ا ل�م تجد اي اجابة س�وى تلك االبتس�امة 
التي كانت مرس�ومة عىل وجه أمها، مرت األيام 
ويِف اح�دى زيارات س�ارا والجدة اىل املستش�فى 
س�الت س�ارا الج�دة: ملاذا ي�ا جدتي 
امي مربوطة بكل تلك األس�الك هنا؟ 
لناخذها اىل البيت وس�أربط لها اكثر 
من هذه األس�الك وازينه�ا كما أزين 
ش�جرة املي�الد باملصابي�ح. ضحكت 
الجدة وأجابت: عزيزتي هذه األسالك 
تعط�ي ام�ك الحي�اة ففيه�ا العالج 
الشايف ملرضها. واكملت سارا حديثها 
وقال�ت: جدتي هل يوج�د هنا مركز 
للتجمي�ل انه ليس بجي�د فلقد غريوا 
ترسيحة شعر امي وجعلوها صلعاء. 
ه�ل هذه املوض�ة؟ حت�ى وان كانت 
فال اعتقد انه�ا أعجبت امي الن امي 
تحب شعرها الطويل وكانت تهتم به 
كثريا.. سكتت الجدة ودموعها تنهمر 
بصمت. عادت س�ارا اىل املنزل وبدات 
باللعب مع دميتها أينا تجدل شعرها 
االرشط�ة  عليه�ا  وتض�ع  الص�ويف 
وتزينه�ا بأحىل الترسيح�ات وفجأة 
خط�رت فكرة يف ذهن س�ارا وقررت 
ان تنفذها يف الغد اثناء زيارتها المها 

يف املستش�فى. ويف اليوم التايل مس�كت سارا بيد 
الجدة وهي تحمل كيس�اً، س�ألتها الجدة ماهذا 
الكيس ياس�ارا؟ قالت سارا وهي مبتسمة: انها 
هدي�ة المي. وما ان وصلت س�ارا اىل غرفة أمها 
اخرج�ت م�ا كان موج�ودا يف الكيس وجلس�ت 
بجان�ب أمها تربط االرشطة وترتب الجدائل عىل 
راس أمها ثم احرت مرآة قالت: انظري يا امي 
ك�م انتي جميلة.. جدتي هل ش�عر امي جميل؟ 
ك�م انا س�عيدة انا اعل�م يا امي ان ش�عرك كان 
اجمل ولكن جدائل دميتي إينا ال تقل جماال عليك 
لقد قصصت شعر إينا وأحرته لك.. ال تحزني 
ي�ا امي ف�أن دميت�ي وافقت عىل َقص ش�عرها 
من اجل�ك وقالت ان الرب س�يعوضها بخري من 
ش�عرها النها تربعت به. امي ألس�ت انا بافضل 
من مركز التجميل الذي جعلك صلعاء؟ ضحكت 
ام س�ارا والج�دة وفرحت�ا كما ف�رح جميع من 
كانوا يتابعون حالة ام س�ارا الصحية من أطباء 
وك�وادر تمريضي�ة. ق�ال الطبيب؛ هيا يا س�ارا 
خ�ذي بيد امك ذات الجدائل الجميلة وأخرجا من 
هنا فلقد تعالجت امك وس�تكون باحس�ن حال 
فحبك لها وحب الرا والجدة واالخرين ساعدها يف 
ان تتخطى مراحل العالج الصعبة ومنحها القوة 
وأهدى لها حياة جديدة فمحبتكم لها رس قوتها 
وتمس�كها باالمل وحتى  دميتك إينا ساهمت يف 

إعطاء امك البسمة والفرح.

جـدائــل أيـنـــا

يسري عبد الله

ع�رب احتش�اد بالتفاصيل، والزخم املعريف، وبالعالقات الش�ائكة واملبتورة، وبأنس�اق البح�ث املحموم عن خالص ما، تأتي رواي�ة »عائلة جادو« )العني - 
القاهرة( للروائي املرصي أحمد الفخراني، التي يحيل عنوانها الفرعي، »نص النصوص«، عىل بنية معرفية تصنع ما سماه جريار جينيت التفاعل النيص. 
وهكذا تنجو الرواية من سلطة املفرد إىل براح الجامع، عرب التناص مع ماركس، وفريد الدين العطار، وإنغلز، ورامبو، ووسائط برصية مختلفة. وتهيمن 

هنا مخيلة الصورة.

حسن العاصي

)1(
ال فطام للغابة الحافية

من جنون املطر
يغسل خطايا الشجر

حني استيقظت عصافري الصباح 
أغلق الغيم نوافذه

ونام 

)2(
كيف للمنكرس عىل أعتاب الحقول

أن يقبض عىل أحالم موصدة
تسقط فوق البيادر

أوراق ظمأى 
تذروها الريح الحزينة

)3(
يتدحرج صدر الحزن

يف حكاية الجدة
موحش هذا الغياب

تتكور الطفلة فوق صورة األم
مازال قلبها صغري

جداَ صغري

)4(
قد بلغ االحتضار بذرة الحياة

يرشح شجر السنديان
بخار أصفر

قال لها أعينيني عىل الَوَرِع
قالت

كيف نراوغ الطيف املتعرج
يف نافذة املوت

ونحن عراة
أخىش أن أفقدك

)5(
ال يشء يختم سفر االنشطار

ال تراتيل التكوين
وال رقص الدراويش
املدينة أغلقت الصالة

لتتكاثر األكفان

)6(
تفاصيل الحزن

ويدك املنزّهة عن أوجاعي
يقتحمان ثرثرة القصيدة

وعربة الدموع التي داهمتني
شّيعتني عىل أكف الصمت

6
جنائز الغرباء

عىل بعد طفولة
من باحة البكاء

نعش يسرتق الحياة
لكن

درب األراجيح مغلق

)7(
املواسم كئيبة
والحقل حزين

خلف السور تسري قوافل الجوع
يوشك املطر أن يرتبك

درب األراجيح مغلق
كانت القدس التي تعرّب اليوم عن املصري 
الفلسطيني، عىل مدى األشهر املاضية، 
وس�تبقى يف املرحل�ة املقبل�ة، يف مقدم 
االهتمامات، خصوصاً بعد قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترام�ب إعالن القدس، 
من ج���انب�ه، عاصمة إلرسائيل، ومن 
ث�م تعجيل نق�ل الس�فارة األمريكية إىل 
أيار امل���قبل وقبل يوم من ذك����رى 
ن���كب�ة 1948، وس�ط م���علوم�ات 
رددته�ا وس�ائل اإلعالم ع�ن اح��تمال 

حضور ترامب املراسم.
ع�ن الق�دس، أرب�ع مداخ�الت يف العدد 
114 من مجلة الدراس�ات الفلسطينية: 
يكت�ب ش�فيق املرصي ع�ن »القدس يف 
القانون الدويل«، ويضع نظمي الجعبي 
رؤية ملس�تقبل املدينة عرب قراءة نضال 
أهلها وصمودهم ومقاومتهم، يف مقالة 
العاصف�ة:  »الق�دس يف ع�ني  بعن�وان 
ب�ني انتفاض�ة األقىص وق�رار ترامب«، 
ويتح�دث مهن�د عبدالحمي�د يف تقري�ر 
ع�ن مع�رض »تحيا الق�دس«، بعنوان: 

»القدس تحيا يف املتحف الفلس�طيني«، 
ويتابع عبدالرؤوف أرناؤوط املمارسات 
اإلرسائيلية يف املدين�ة املحتلة، يف تقرير 
بعنوان »تصعيد إرسائييل عىل مس�ارات 

متزامنة يف القدس بعد قرار ترامب«.
وارتباط�اً بم�ا يحص�ل يف الق�دس، ويف 
التاريخي�ة، تأت�ي  مس�احة فلس�طني 
مقالة رائ�ف زريق، ليقدم رؤية تلخص 

االنعطاف�ة اإلرسائيلي�ة نحو مأسس�ة 
نظ�ام »األبارتهاي�د«، وه�ي مأسس�ة 
مرتبط�ة بفك�رة »أرض إرسائيل« التي 
تتس�ع حدوده������ا لتض�م الضف�ة 
والق�دس. فض�اًل عن مقالت�ي املرصي 
وزري�ق، مقالة لوليد نويهض »بوتني... 
وع�ودة روس�يا إىل الس�احة الدولي�ة«، 
يناق�ش فيها مس�ألة عودة روس�يا إىل 

الساحة الدولية.
ويكتب ميشال نوفل مقالة بعنوان »بعد 
تفّكك النظام اإلقليمي العربي ماذا تغرّي 
يف الرشق األوس�ط؟«، وع�يل الجرباوي 
»إرسائيل و ‘الحكم الذاتي’ لفلس�طني: 
وألن  النم�وذج«،  وصالحي�ة  املفه�وم 
التهج�ري سياس�ة إرسائيلي�ة منهجية، 
يتن�اول أحمد أمارة م�ا يحصل يف قرية 
أم الح�ريان يف النقب، تح�ت عنوان »أم 
الحريان نموذج لتهج�ري وإعادة تهجري 

عرب النقب«.
وتفرد »مجلة الدراس�ات الفلسطينية« 
يف العدد، ملفاً أعده الروائي الفلسطيني 
أكرم مسلم، عن التجربة األدبية املميزة 
للراحل حس�ني برغوثي، تتناول جوانب 
م�ن س�ريته وم�������ن فك�ره ومن 
إنتاجه األدبي، وقد ش�ارك فيه غس�ان 
زقطان وعبدالرحيم الشيخ ورجاء غانم 
وعيىس بول�ص وأرشف الزغ�ل وطارق 

خميس.
لوس�ام  بح�ث  »دراس�ات«،  ب�اب  ويف 

رفيدي بعنوان »الرسيان الفلسطينيون 
وازدواجي�ة الهوية«، وفي�ه إطاللة عىل 
ناحي�ة م�ن واقعنا ال ت�زال يف حاجة إىل 

الدراسات.
أّما يف باب »شهادات«، فنقرأ نسب أديب 
حسني وهي تروي تجربة هند الحسيني 
مع أطف�ال دير ياس�ني، والفنان كمال 
باّلط�ة ال�ذي يتذكر ي�وم ن�ام يف بيتهم 
األمني العام الس�ابق للحزب الش�يوعي 

األردني الراحل يعقوب زيادين.
كت�ب:  ثالث�ة  »ق�راءات«،  ب�اب  ويف 
»فلسطني يف الكتابة التاريخية العربية: 
دراسات يف حالة البحث« ملاهر الرشيف 
)بالعربي�ة(، و »إعادة تعري�ف اإلبادة: 
وامل�وت  االس�تيطاني،  االس�تعمار 
املجتمع�ي، والتدم�ري البيئ�ي« لداميان 
ش�ورت )باإلنكليزي�ة(، و«دلع�ات أحد 
املواق�ع يف لبن�ان: م�ن قص�ص الحرب 

املنسية« ملوتي فيلدمان )بالعربية(.
وتحر القدس أيضاً يف شكل موسع يف 

باب وثائق.

ت�ويف الكات�ب االس�كتنلدي فيلي�ب كري 
التاريخية،  التش�ويق  بروايات  املعروف 
عن 62 عام�ا عىل ما اعلن�ت دار النرش 

»كريكوس بوكس«.
وقالت الدار عرب تغريدة »نحن حزينون 
جدا لفقدان فيليب كري االنس�ان الرائع 
والكات�ب الكب�ري« م�ن دون ان توضح 

اسباب الوفاة.
وغ�ردت زوجت�ه الروائي�ة جاي�ن ثاين 
»ارقد بسالم يا حبيبي، الكاتب املوهوب 

واالب والزوج املحبوب«.

وع�رف فيليب كري برواياته البوليس�ية 
وال س�يما سلس�لة »برني غونرت« حول 

تحر خاص يف برلني يف الثالثينات.
ول�د ك�ري يف ادن�ربه ودرس يف جامع�ة 
برمنغه�ام. وتابع دروس�ا يف الفلس�فة 
يف املانيا كذل�ك. وعمل بعد ذلك يف مجال 
االعالنات وال سيما مع رشكة »ساتيش 
ان�د س�اتيش« ع�ىل م�ا اف�ادت هيئ�ة 

»بريتيش كاونسل«.
»برن�ي  سلس�لة  يف  االول  كتاب�ه 
بعنوان  ك����������ان  غون������رت« 

الع�ام  فايوليت�س«  »م������ارت�ش 
.1989

واخت�رب اس�اليب اخ�رى مث�ل الخي�ال 
العلم�ي وادب االطفال.وه�و صاح�ب 
الم�ب«  ذي  اوف  »تش�يلدرن  ثالثي�ة 
املوجهة للشباب التي ترجمت اىل 35 لغة 
مختلفة. وهو ق�ال يف احد االيام »اكتب 
روايات تشويق عنيفة جدا وهذا يساعد 
عندما اؤلف لالطفال فهم يحبون عندما 
يكون هناك عن�رص الخوف«.وكان كري 
وه�و اب لثالثة اطفال يطل�ع معجبيه 

ع�رب موقع�ه االلكرتون�ي ع�ىل اعماله 
ويتح�دث ع�ن افالم�ه املفضل�ة مث�ل 
»ش�اينينغ«. وقال مطل�ع العام 2018 
انه انهى القس�م االول من الجزء الرابع 

عرش يف سلسلة »برني غونرت«.
وقال الروائي االس�كتلندي آيران رانكني 
»لقد صع�������ق�ت بنبأ وفاة فيليب 
ك�ري. روايات�ه ع�ن برني غون�رت رائعة 
وه�ي مزي�ج م�ن اس���لوب القصص 
الجميل واالبحاث الالفتة مع بطل يمكن 

التشبه به«.

عدد جديد من »الدراسات الفلسطينية« يناقش القدس والعنرصية يف إرسائيل

وفاة الروائي االسكتلندي فيليب كري املتخصص بكتب التشويق التارخيي
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دنيا سمري غانم تتصالح
مع الرضائب

ملصير  التعيرض  مين  خوفيا 
زميلتهيا الفنانية فيفيي عبده 
واحالتها لنيابة األموال العامة، 
قامت الفنانة دنيا سيمر غانم 
بتسيوية ملفهيا ميع مصلحة 
الرضائيب العامية يف مير، و 
وافقت عيى سيداد 2.2 مليون 
جنيه, قيمة الرضائب املستحقة 
عى األنشطة الفنية التي أغفلت 
ذكرها يف اقرارها الرضيبي عن 
العيام 2016.مصيدر مسيؤول 
انتهاء  بمصلحة الرضائيب أكد 
كافية املنازعيات بين املصلحة 
دنييا سيمر غانيم،  والفنانية 
بعدميا وافقيت عى سيداد 2.2 
ملييون جنيه, عبيارة عن قيمة 
عليهيا  املسيتحقة  الرضائيب 
إيراداتها  أغفلتهيا مين  والتيي 
عين عيام 2016، ميع إضافية 

الغرامات املرتتبة عى التقاعس عن السيداد ىف املواعيد املقررة.املصدر نفسيه، أكد قرب 
التصالح مع عدد كبر من نجوم الفن، بعدما طالبوا بسداد املستحقات املالية، هربا من 
اإلحالية للنيابة العامية يف مر، علما بان العقوبة الجديدة ليم تكتفى بالغرامة املالية 
فقط، وإنما بالسيجن والحرمان من الحقوق السياسيية، وبمكين التصالح قبل إحالة 

ملف الدعوى للمحكمة.

 ،Les Signatures أعلن النجم السيوري باسيم ياخور عن توقيعه عقد عمل مع رشكة
إلنجاز أعمال جديدة وحرية عرب مواقع التواصل االجتماعي.وأوضح باسيم يف تعليق 
نرشه عرب صفحاته الرسيمية عى مواقع التواصل االجتماعي، أّن النتائج سوف تظهر 
بوقيت قريب وعاجل.من جهة أخيرى وعى الصعيد الدرامي، سييقتر حضور النجم 
السوري باسم ياخور يف املوسم الحايل عى بطولة املسلسل الكوميدي االجتماعي »الواق 
واق« للكاتيب مميدوح حميادة، واملخرج الليث حجيو، حيث يؤدي شيخصية القبطان 
»طنوس سيخ البحر« وهو قبطان فاشل يتهرب من املسؤولية.ويشارك يف بطولة العمل 
مجموعة من النجوم، منهم: رشييد عساف، وشيكران مرتجى، وأحمد األحمد، ومحمد 
حداقي، وجرجس جبارة، وجمال العيل، وحسين عباس، وشادي الصفدي، ومرام عيل، 
ووائيل زييدان، ورواد عليو، وأنس طيارة ومن لبنان طالل الجيردي.وكان من املقرر أن 
يحرض باسم هذا املوسم يف الدراما املرية، إال أّن ظروًفا إنتاجية حالت دون استكمال 

العمل، الذي كان من املقرر أن يؤدي دور البطولة فيه.

يارا: ادرس عرضًا لبطولة مسلسل لبناين سوري
حلّيت النجمية املتألقة ييارا ضيفة ضمين برنامج 
»براحة« الذي تقدمه اإلعالمية باتريسييا هاشم 
عيرب أثر إذاعة »فاييم اف ام« للتحدث عن أعمالها 
الجديدة، اضافة اىل مشياركتها ضمن لجنة تحكيم 
برنامج«نجوم بال حدود« الذي يعرض عى تلفزيون 

»اآلن«.
وتسياءلت باتريسيا يف بداية الحلقة ملاذا لم تتواجد 
ييارا يف حقبة االسيود واالبييض اي حقبية الزمن 
الجميل، حيث اكدت يارا أنها تحب ذلك الزمن قائلة 

» اصالً يف يش مني من هيداك الزمن«.
ورداً عى سؤال حول األسيباب التي دفعتها لقبول 
املشياركة ضمين لجنة تحكييم برنامج اكتشياف 
املواهيب »نجيوم بيال حيدود« يف موسيمه الثانيي 
واملخصيص لشيباب املواهيب العربي عيى مواقع 
التواصل االجتماعي وهو االول من نوعه الذي يدعو 
الشيباب لتصويير وتحريير مقاطع فيدييو تختار 
اللجنة مواضييع مختلفة وخاصية ان الربنامج ال 
يتضمن مواهب غنائية، أشارت يارا أنها من االوائل 
الذيين شياركوا ضمن لجيان التحكييم يف برنامج 
مخصص لالغنيية الخليجية وهو »نجيم الخليج« 
اىل جانيب كل من النجمن عبدالله الرويشيد وفايز 
السيعيد ولكن فكيرة برناميج »نجوم بيال حدود« 
غرّتها ألنها جديدة جداً وتخص كل شيخص نشيط 
عى مواقيع التواصل اإلجتماعيي. وأضافت كونها 
نشييطة عى هذه املواقع ُعرض عليها املشاركة يف 
الربنامج الذي وصفته باملميز واسبوع بعد اسبوع 
الجمهيور تكتشيف ميزته فهو يتحيدث بمواضيع 
اجتماعيية وثقافيية ورياضيية وشيعر وغرهيا. 
وشيددت ان الربناميج يزودها بمعلوميات جديدة 
بكافية املواضييع عيى سيبيل املثيال يف الفيزياء. 
واكدت ان هذا الربنامج يجذب النشطاء عى مواقع 

التواصيل من اعمار شيبابية اضافية اىل انه يوجه 
رسالة ثقافية.

وحيول اكثر فقرة تحبها يف الربنامج، كشيفت يارا 
انها تفضل فقرة »الطبخ« ولكن املشرتكة املغربية 
غيادرت باكراً الربنامج الن كل شيخص يقدم عمالً 
افضيل من اآلخر يسيتمر فييه وتحب ايضياً فقرة 
الفيزياء حيث اصبحت تستهويها هذه املادة بعدما 

نفرت منها يف بداية املوسم.
وحول نجاح املوسيم الثاني مين الربنامج أكثر من 
املوسيم األول اليذي ضيم حينها يف لجنية تحكيمه 
كل من اإلعالمي طونيي خليفة، ملكة جمال لبنان 
السابقة دينا عازار، الفنانة وعد والشيف وعد التيل 
والذي لم يلَق الرواج الذي يالقيه اليوم املوسم الثاني 

ونجمية لجنية تحكيمه ييارا، فلمياذا برأيها جذب 
املوسيم الثاني من الربنامج االضواء اكثر؟ وجهت 
يارا تحية لكل االسيماء املذكورة واشارت ان فكرة 
الربناميج تملكها شاشية »اآلن« التي ليم تعط اي 
حق ملحطة لبنانية لعرض الربنامج. وتمنت ان يتم 
هذا املوضوع يف املوسم املقبل خاصة ان كل محطة 
تعرض الربنامج تساعد يف انتشاره اكثر. وأشارت 
أن رشكة االنتاج »ام ميديا بالس« هي التي حصلت 
عى حقيوق الربنامج هذا املوسيم وتقوم بمجهود 

كبر لتحسينه وانجاحه.
ورداً عى سيؤال هل سيتكون ضمين لجنة تحكيم 
الربنامج املوسم املقبل، قالت »انشالله«. قاطعتها 
باتريسيا متسائلة ان وّقعت أصالً عى عقد ملوسمن 

متتالين فعادت يارا واجابت ضاحكة »انشالله«.
وحول أصداء الربنامج وما اكثر ما يحبه الجمهور 

فيه، قالت يارا ممازحة »انو يشوفوني«.
وبحسيب رأيها، اشيارت يارا اىل أن الجمهور أحّب 
فكيرة الربناميج الجدييدة واملمييزة عين غرهيا. 
وأضافيت »حلو االنسيان يضيل يتعليم معلومات 
وحتيى نحين الفنانين منتعيرف ومنتثقيف ما يف 

مشكلة«.
وأشيارت أن خيالل عيرض الحلقة تالحيظ تفاعل 
الجمهيور بشيكل كبير عيى مواقيع التواصيل. 
وشيكرتهم عى دعمهم ومحبتهيم. واكدت يارا ان 
هناك الكثر لم يسيتوعبوا الفكرة من الحلقة االوىل 
ولكين بعد ثيالث حلقات احبيوا الفكيرة وتفاعلوا 

معها.
وحول لجنة التحكييم املؤلفة اىل جانبها ، من وائل 
منصور وفايا يونان فهل اخذ القيمون عى الربنامج 
رأيها باالسيماء املذكورة او فرضت عليها؟ اشارت 
يارا اىل انها سعيدة جداً بكل اللجنة وحتى بمقدمة 
الربناميج كارال حداد. وتابعت ان كل شيخص من 
االسيماء ناجح يف مجاله واالهم انهم نشيطاء عى 
مواقع التواصيل. واكدت يارا أنه أُخيذ برأيها حول 
اسيماء اللجنية وهي تقيّدر هذه املبيادرة وتحرتم 
هذا الترف. ورداً عى سيؤال هل هي سعيدة بهذا 
التعياون، قالت ييارا »كتر كتر كتير« وكل فريق 
العمل سعيد بالتعاون خاصة ان جميعهم يعملون 
كفرييق عميل واحيد وكل شيخص موجيود يقدم 

اضافة اىل الربنامج.
وهل تمنت لو يعرض »نجوم بال حدود« عى شاشة 
لبنانية؟ اجابيت يارا انها عرضت الفكرة عى ادارة 
الربنامج عى امل ان ينقل املوسم املقبل عى شاشة 

لبنانية.

بلقيس حامل بـ »تركي«
كشف برنامج »تراندنغ« بأن الفنانة بلقيس 

حامل بصبي وأنها إختارت له إسم تركي.
وعرض الربنامج تفاصيل تعامل بلقيس مع 
»الفانز« لناحية إخفاء جنس الجنن عنهم، 
ولكنه ما لبث أن كشف عن مفاجأة، حيث أكد 
أنها حال بصبي وسييكون إسمه تركي، كما 
عرض قطعية من املالبس الخاصية باملولود 

مطبوع عليها تركي بن سلطان، وهو اللوغو 
الذي قيرر زوجها سيلطان إعتماده عى كل 
مالبيس طفله األول، مؤكداً أن بلقيس ال علم 

بهذا االمر.
 بلقييس بيدأت العيّد التنازيل ملوعيد والدتها، 
ومين املتوقيع أن تليد »تركي« خالل شيهر 
نيسيان\أبريل املقبل، وهيي كانت قد أعلنت 

خالل األيام املاضيية، أنها توقفت عن الغناء 
بسبب إجازة االمومة، عى أن تعود إىل مزاولة 

نشاطها بعد املوسم الرمضاني.
يشيار إىل أن بلقيس نفت خضوعها لعمليات 
تجميليية، بعيد أن إتهمتها إحيدى املتابعات 
بأنهيا قامت بعملية تعرييض فكّيها، وردت 

عليها »هاتي الدليل ولك مني مليون ريال«.

باسم ياخور يف عمل جديد

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسيم شيؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1846

التاريخ 2018/3/25
بناء عيى الدعوه املقامة من قبيل املدعي )رائد 
ناظيم مظلوم جالب (الذي يطلب تسيجيل لقبه 
وجعليه )الجنابي( بيدال من )فيراغ( فمن لديه 
اعيرتاض مراجعية هيذه املديريية خيالل مده 
اقصاهيا ) عيرش يوم ( وبعكسيه سيوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسينة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة  العدل 

مديرية التسجيل العقاري يف غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد  /6/مجدد/2018
التاريخ 2018/3/25

قرار تثبيت  ملكية
اسيتنادا اىل محيرض تثبييت امللكيية امليؤرخ يف 
املرقيم  العقيار  بشيان  املنظيم   2018/3/25
1467/ الغيرب ونتائيج التحقييق واملسيتندات 
املطليع عليهيا واسيتنادا اىل الصالحيية املخولة 
يل بموجيب امليادة )48( مين قانيون التسيجيل 
العقاري املرقم )43 لسنة 1971( ونتيجه للبينه 
املسيتمعه يف موقيع الكشيف واملختيار وتوفير 
الرشوط القانونية املتمثلة بوجود حيازه هادئة 
ملدة اكثر رمن خمسة عرش سنه ودون معارضه 
من  اي شخص قررت تثبيت ملكية العقار املرقم 
1467/الغيرب باسيم طاليب التسيجيل املجدد 
)حسين كمال حسين( وعى ان يتم اعالن هذه 
القيرار ملدة ثالثيون يوما وفقيا للقانون ويكون 
القرار خاضعا للتمييز خالل مدة االعالن  وافهم 

علنا يف 2018/3/25
القايض

ماهر صاحب شاكر
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : 3726/ش2017/4

التاريخ 2018/3/26
اعالن

اىل املدعى عليه )حمد حبيب نايف(
اقاميت  زوجتيك املدعيية كوثير محمد ياسين 
الدعيوى املرقمة اعاله والتي مضمونها تسيليم 
 ) العطياء  وزييد  )عائشية  مين  كل  االطفيال 
وملجهوليية محل اقامتك تقرر تبليغك عن طريق 
صحيفتن رسيميتن محليتن بموعيد املرافعة 
املصيادف 2018/4/15 ويف حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا
القايض

زينب سلمان نجم

محكمة بداءة البرة 
العدد : 5/انابة /2017

التاريخ 2018/3/28
اعالن

املدعي / باقر جبار كاظم
املدعى عليه / عيل وعمار وصداق وحيدر وعلية 

وميسون وساعديه اوالد جبار كاظم 
تبييع محكمية بيداءة البيرة عقار تسلسيل 
)648/818( القبلة ومسياحته )265,26( مرت 
مربع وهو عبارة عن عرصة خالية من املشيدات 
تقع يف منطقة القبلة بالقرب من سيوق املسطر 
وبالقرب من جامع سييد عيل وانه قطعة ارض 
خاليية ركن فمن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة ميع دفع  التأمينيات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة والبالغة )206902800( 
مائتان وسيتة  ملييون وتسيعمائة واثنان الف 
وثمانمائية  دينيار وسيتجري املزايدة السياعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون لليوم التايل 

لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : 3727/ش2017/4

التاريخ 2018/3/26
اعالن

اىل املدعى عليه )حمد حبيب نايف(
اقاميت  زوجتيك املدعيية كوثير محمد ياسين 
الدعيوى املرقمة اعاله والتيي مضمونها تفريق 
للهجير  وملجهولية محيل اقامتك تقيرر تبليغك 
عن طريق صحيفتن رسميتن محليتن بموعد 
املرافعية املصيادف 2018/4/15 ويف حال عدم 
حضيورك او مين ينيوب عنيك قانونا سيتجري 

املرافعة بحقك غيابيا
القايض

زينب سلمان نجم
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشيخصية يف هبهب

العدد : 110/ش /2018
التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل املدعى عليه عادل حسين فاضل /الخالص /

الغربية 
اقاميت املدعيية ابتسيام احميد عبيود الدعوى 
الرشعيية املرقمية 110/ش/2018 تطلب فيها 
النفقية لالطفيال كل مين  ) رسيل توليد 2006 
ويارس توليد 2010( عليه قيررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتن محليتين يوميتن للحضور 
بموعد املرافعة املصيادف 2018/4/5 ويف حالة 
عدم حضورك او ارسيال من ينيوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا الحكام 

املادة 21 من قانون املرافعات املدنية 
القايض

فالح حسن محمود

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : 820/ش2018/4

التاريخ 2018/3/26
اعالن

اىل املدعى عليه )فريد يحيى حمزة(
اقاميت  زوجتيك املدعيية اطياف احميد مهدي 
الدعيوى املرقمة اعاله والتيي مضمونها النفقة 
للمدعية واالطفال وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك عن طريق صحيفتن رسميتن محليتن 
بموعد املرافعة املصادف 2018/4/10 ويف حال 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سيتجري 

املرافعة بحقك غيابيا
القايض

شيماء عباس عيل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرة
رقم االضبارة : 2016/1310

التاريخ 2018/3/18
اعالن

تبييع مديريية تنفييذ البيرة العقار تسلسيل 
65/8  بريهية الواقيع يف بريهية العائيد للمدين 
خليدون حسين محميد هيارون املحجيوز لقاء 
طليب الدائين ابتهيال عبيد الوهاب عبيد الرزاق 
البالغ 119,943,397 مئة وتسيعة عرش مليون 
وتسيعمائة وثالثية واربعيون اليف وثالثمائية 
وسيبعة وتسيعون دينار فعى الراغيب بالرشاء 
مراجعية هذه املديرية  خالل ميدة ثالثون يوما 
تبيدا مين الييوم التايل للنيرش مسيتصحبا معه 
التأمينيات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشيهادة الجنسيية العراقية وان رسيم 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل

سعد ياسن الشمري
املواصفات :

1 ي موقعه ورقمه : 65/8 بريهة
2 ي جنسيه ونوعيه : االرض املشييد عليهيا )4( 

شقق/ ملك رصف
3 ي حيدوده واوصافيه : كميا ميؤرش يف صورة 

السجل
4 ي مشتمالته : شقتن تحتاني وشقتن فوقاني 
كل شيقة تحتوي عى هول واسيتقبال ومطبخ 
وهيول داخييل وغرفتيان نيوم وحميام ومرفق 

صحي مشرتك 
5  ي مساحته :

6  ي درجة العمران :
7  ي الشاغل : 

8 ي القيمية املقيدرة : 684,700,000 سيتمائة 
واربعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقدت شيهادة تكييل صادرة مين رشكة توزيع 
املنتجات النفطية هيئة توزيع الجنوب والعائدة  
للسييارة املرقمية 133928 / فحيص نينيوى 
ملالكهيا  لقمان سيليمان ضاحي عيى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشيخصية يف هبهب

العدد : 109/ش /2018
التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل املدعى عليه /عادل حسين فاضل /الخالص 

/الغربية 
اقاميت املدعيية ابتسيام احميد عبيود الدعوى 
الرشعيية املرقمية 109/ش/2018 تطلب فيها 
النفقية ماضيية ومسيتمرة ومؤقت لهيا عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتين للحضيور بموعيد املرافعية املصادف 
2018/4/5 ويف حالية عدم حضورك او ارسيال 
من ينيوب عنيك قانونا سيوف تجيري املرافعة 
بحقك غيابيا وفقا الحيكام املادة 21 من قانون 

املرافعات املدنية 
القايض

فالح حسن محمود
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 23/ب2 /2018

التاريخ 2018/3/27
اعالن

اىل / املدعى عليها / تغريد داود عيل 
اقيام علييك املدعي عييل حييدر جيواد الدعوى 
البدائيية املرقمية اعياله اميام هيذه  محكمية  
بيداءة بعقوبة يطلب فيها الحكم بإزالة شييوع 
صيايف  وتوزييع  بيعيا  رساي   15/15 العقيار 
الثمين عى اليرشكاء كل حسيب حصتيه دينار 
ولكونيك مجهيول محيل االقامة حسيب رشح 
املبلغ القضائي لهذه املحكمة سيليمان جاسيم 
محميد امليؤرخ 2018/2/25 واشيعار مختيار 
قضياء بعقوبة املدعو عمر الفاروق عبد الوهاب 
مختيار حي رقم 40  واملصدق مين قبل املجلس 
املحيل لقضياء بعقوبية تقرر تبليغك بواسيطة 
صحيفتين محليتن يوميتن عى موعد املرافعة 
املوافق 2018/4/3 السياعة التاسعة ويف حالة 
عدم حضورك او ارسيال من ينيوب عنك قانونا 
فسيتجري املرافعية بحقكي غيابييا وعلنا وفق 

القانون
القايض

وميض عادل عبد القادر
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : 821/ش2018/4

التاريخ 2018/3/26
اعالن

اىل املدعى عليه )فريد يحيى حمزة(
اقاميت  زوجتيك املدعيية اطياف احميد مهدي 
الدعيوى املرقمة اعياله والتيي مضمونها اثاث 
الزوجيية  وملجهولية محيل اقامتك تقرر تبليغك 
عن طريق صحيفتن رسميتن محليتن بموعد 
املرافعية املصيادف 2018/4/10 ويف حال عدم 
حضيورك او مين ينيوب عنيك قانونا سيتجري 

املرافعة بحقك غيابيا
القايض

شيماء عباس عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة  : 202 ، 203 /2017

التاريخ 2018/3/26
اعالن

نظيرا لوجود ضم عيى  بدل املزاييدة  االخر البالغ 
دينيار  ملييون  وسيتمائة  ملييار   1600000000
للعقار العائيد للمدين برشى محمد مكطوف بقاء 
طلب الدائين عبد العظيم محميد مكطوف البالغ) 
645243500( دينارا علييه تقرر فتح املزايدة ملدة 
خمسة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل للنرش فعى 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية مسيتصحبا 
معيه التامينات القانونيية البالغة عرشة من املائة 
مين القيمة املقيدرة وشيهادة الجنسيية العراقية 
خالل املدة املذكورة وان رسيم التسيجيل والداللية 

عى املشرتي
علما انه لم يدخيل اىل املزايدة اي مزايد وقد اغلقت 

عى ضوء ذلك
املنفذ العدل

زينب محمود جرب
املواصفات :

1 ي موقعه ورقمه : واقع عى شيارع العام شيارع 
البهو يبعد عن شارع دينا 50 مرت 

2  ي جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها
3 ي حدوده واوصافه : 

4 ي مشيتمالته : االرض تتكون من كراج وحديقة 
واستقبال وصالة وحمام وثالث غرف نوم ومطبخ 
والطابق الثاني يحتوي عى ثالث سيويت كل واحد 
مطبيخ وحميام وغرفة وميوزع ومشيتمل غرفة 

وهول واربع محالت
5 ي مساحته :

6 ي  درجة العمران :  جيدة
7 ي الشاغل :  املدين

8  ي القيمة املقدرة : 1600000000 مليار وستمائة 
مليون دينار

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد : 108/ش /2018

التاريخ 2018/3/26
اعالن

اىل املدعيى عليه /عادل حسين فاضل /الخالص /
الغربية 

الدعيوى  ابتسيام احميد عبيود  املدعيية  اقاميت 
الرشعيية املرقمية 108/ش/2018 تطليب فيهيا 
التفرييق للهجر عليه قررت هيذه املحكمة تبليغك 
بصحيفتين محليتين يوميتين للحضيور بموعد 
املرافعية املصيادف 2018/4/5 ويف حالية عيدم 
حضورك او ارسيال مين ينوب عنك قانونا سيوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا الحكام املادة 21 

من قانون املرافعات املدنية 
القايض

فالح حسن محمود
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقد وصل القبض الحكومي امانات املرقم 644447 
مؤرخ 2016/1/4 وبمبلغ )13,560,000( مليون 
بأسم رشكة الدير املتحدة / ثائر عبد الزهرة خميس 

عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
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عبطان: النجاح يف املباريات اآلسيوية 
يسهم برفع احلظر عن بغداد

            بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الش�باب والرياضة، عبد الحس�ين 
الجي�د ف�ي  النج�اح والتنظي�م  ان  عبط�ان، 
مباري�ات كأس االتحاد االس�يوي 2018 التي 
تقام بملعب كربالء الدولي ستس�هم في رفع 

الحظر عن العاصمة بغداد.
وق�ال عبط�ان خالل اس�تقباله رابط�ة نادي 
الق�وة الجوية الرياضي ان “الوزارة س�توفر 
كل الدع�م المادي والمعن�وي لجماهير نادي 
القوة الجوية من أجل إظهار افضل صورة عن 
رياضتنا خالل مباراة فريقهم في االس�تحاق 

االسيوي”.
واض�اف ان “النج�اح ف�ي مباري�ات كرب�الء 
س�يوصل رس�الة ايجابي�ة ع�ن البلد بش�كل 
عام والعاصم�ة بغداد على وج�ه الخصوص 

باعتبارها من اقرب المحافظات”.
وبش�أن دع�م االندي�ة في مج�ال المنش�أت 
“ال�وزارة  ان  عبط�ان،  أوض�ح  الرياضي�ة 
س�تخصص ملعب الحبيبية ال�ى ناديي القوة 
الجوية والحس�ين عند اكتماله ف�ي المرحلة 
المقبلة،” مبينا ان “الوزارة تس�عى من خالل 
مطالبة المؤسسات الحكومية إلكمال جميع 

مالعب األندية الرياضية.

لوف يوجه رسالة حمبطة
لبايرن ميونخ

             المستقبل العراقي / وكاالت

حسم يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب األلماني، 
موقفه م�ن تدريب بايرن ميون�خ الصيف المقبل، 

عقب نهائيات كأس العالم في روسيا.
ويبحث باي�رن ميونخ عن خليف�ة لمدربه الحالي 
المخض�رم، يوب هاينك�س، المتوقع رحيله عقب 
نهاية الموس�م الجاري، إذ فش�ل ف�ي االتفاق مع 
توم�اس توخي�ل، بعد أن اتفق األخي�ر على تدريب 

ناد آخر في أوروبا.

وقال ل�وف، ف�ي تصريح�ات لقن�اة “زد دي إف” 
األلماني�ة: “ل�دي عقد م�ع االتح�اد األلماني يمتد 
حت�ى 2020، وبالتال�ي ف�إن تدري�ب باي�رن ليس 

قضية بالنسبة لي على اإلطالق”.
وأضاف صاحب ال�58 عاًما: “نس�تعد حاليا لكأس 

العالم، وبالتال�ي لدي ما يقلقني بعيًدا عن بايرن 
ميونخ”.ويتولى لوف مسئولية تدريب منتخب 

الماكين�ات منذ ع�ام 2006، وق�اده للتتويج 
ببطولت�ي كأس العالم 2014 وكأس القارات 

.2017

بوجبا وجريزمان يتلقيان هجومًا عنيفًا

     

المستقبل العراقي / وكاالت
 

الس�ابق،  الفرنس�ي  النج�م  ش�ن 
كريس�توف دوجاري، هجوما عنيفا 
عل�ى مواطني�ه، بول بوجب�ا، العب 
وسط مانشس�تر يونايتد، ومهاجم 

أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان.
وظه�ر بوجبا مؤخرا ف�ي فيديو 
كومي�دي على إح�دى القنوات، 
زميل�ه  يس�تضيف  وه�و 
بع�د  وذل�ك  جريزم�ان، 
هزيم�ة  م�ن  س�اعة   48
أمام   2-3 الودية  فرنس�ا 

كولومبيا.
وعن ذلك قال دوجاري، في تصريحات 
لراديو “مونت كارل�و”: “إنهما العبان 
كبي�ران وق�دوة لزمالئهم�ا، ومع ذلك 
كيف عندما تخسر توقع عقًدا مع إحدى 

القنوات لبيع هذه الحماقات؟”
وأض�اف موجه�ا حديثه لبوجب�ا: “أنت 
ال تق�دم أداء جي�دا ف�ي الوق�ت الراهن، 
ف�ي  س�واء  مضم�ون  غي�ر  ومكان�ك 
مانشس�تر يونايت�د أو المنتخ�ب، ورغم 
ذلك تق�وم بهذه التفاه�ات، أي نوع هذا 

من الجنون؟”
وتاب�ع: “بوجبا وجريزم�ان، من أفضل 
الالعبي�ن ف�ي العال�م، وترش�حا للكرة 
الذهبية، أنتما لستما بحاجة ألحد ليقول 
لكم�ا م�ا يج�ب أن تفعالن�ه، لديكما بلد 
بأكمل�ه يري�د أن يحقق ش�يئا في كأس 

العالم، يجب أن تركزا أكثر من ذلك.

احتاد الكرة يؤكد متسكه باملدرب 
باسم قاسم

بغداد/ المستقبل العراقي           
 

أك�د اتحاد الك�رة العراقي، تمس�كه بمدرب 
المنتخ�ب الوطني باس�م قاس�م عل�ى رأس 
الجهاز الفني.وقال عضو اتحاد الكرة ورئيس 
بعث�ة المنتخ�ب الوطن�ي كامل زغي�ر ل�”الغد 
برس”، إن “اتحاد الكرة متمس�ك بالمدرب باسم 
قاس�م”.وأضاف أن “اجتماعا جمع رئيس االتحاد 
عبد الخالق مسعود والكادر الفني للمنتخب الوطني 
حي�ث اعطى الثقة لهم”، مبين�ا انه “ال صحة لتعاقد 
قاس�م مع الشرطة حيث س�يبقى مديرا فنيا للمنتخب الوطني 
خ�الل الفت�رة الحالية”. وتاب�ع أن “اآلمال معلق�ة على تقديم 

منتخبنا اداء مميزاً .

نادال يشارك يف ربع هنائي 
كأس ديفيز

             المستقبل العراقي / متابعة

انض�م رافائيل ن�ادال المصن�ف الثان�ي عالميا لتش�كيلة إس�بانيا، خالل 
مواجه�ة دور الثمانية لكأس ديفيز للتنس لفرق الرج�ال أمام ألمانيا، في 

فالنسيا الشهر المقبل.
ول�م يش�ارك الالعب البالغ عمره 31 عاما في البطولة منذ س�اعد إس�بانيا، 
الفائ�زة باللقب خمس مرات، عل�ى العودة إلى أعلى درجة في التنس العالمي 

بالفوز على الهند في 2016.
ووقع اختار س�يرجي بروجويرا كابتن إسبانيا على نادال وبابلو كارينيو بوستا 

وروبرتو باوتيستا أجوت وديفيد فيرير وفليسيانو لوبيز.
وانس�حب ن�ادال، الحاصل عل�ى 16 لقبا في البط�والت األربع الكب�رى، من بطولة 
أس�تراليا المفتوح�ة ف�ي يناي�ر/ كان�ون الثاني بعدم�ا بل�غ دور الثمانية بس�بب 

اإلصابة.
وتقام منافسات دور الثمانية لكأس ديفيز خالل 8-6 أبريل/ نيسان المقبل.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

يخطط نادي برشلونة اإلسباني لتدعيم الجبهة اليسرى 
للفريق في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، بضم أحد 

العبي فريق مانشستر يونايتد الممتاز.
ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية فإن البارسا يدرس 
التعاقد مع الظهير األيس�ر لوك ش�او، العب مانشستر 
يونايتد، مس�تغال تراج�ع دوره مع الش�ياطين الحمر 
هذا الموس�م تح�ت قيادة الم�درب البرتغال�ي جوزيه 

مورينيو.
وأضافت الصحيفة أن ش�او )22 عام�ا( من المعروف 
أنه محل اهتمام أندية أخ�رى في إنجلترا مثل توتنهام 

اللندن�ي  وج�اره  هوتس�بير، 
إل�ى  إضاف�ة  تشيلس�ي، 

إيفرتون.
لكن يبدو أن ثالثي البريمير ليج 

س�يواجهون اآلن منافس�ة شرسة 
للحص�ول عل�ى الالع�ب م�ن جان�ب 

العمالق الكتالوني.
وأشارت إلى أن برشلونة يرى شاو البديل األمثل للعب 
دور البدي�ل وأيض�ا المناف�س لجوردي ألب�ا في مركز 
الظهي�ر األيس�ر، وأنه م�ن المتوقع أن يخل�ع الظهير 
الفرنس�ي، لوكاس ديني، قمي�ص البلوجرانا بنهاية 

الموسم الحالي.

             المستقبل العراقي / وكاالت

كرم�ت ش�ركة )نايك�ي( ل�أدوات 
النج�م  الرياضي�ة،  والمالب�س 
رونال�دو،  كريس�تيانو  البرتغال�ي، 
اإلس�باني،  مدري�د  ري�ال  مهاج�م 
بطرح حذاء جديد، أطلقت عليه )ولد 
قائ�دا(، تقدي�را لمس�يرة نجاحات 
وإنج�ازات أيقون�ة الفري�ق الملكي 

مع منتخب بالده.
واس�تعرض إع�الن الح�ذاء الجديد 
اإلخفاق�ات  أب�رز  س�ريع  بش�كل 
والنجاحات التي تعرض لها رونالدو 
خالل مسيرته مع البرتغال، وقيادته 
لمنتخب ب�الده للتتويج بلقب كأس 
أمم أوروبا )يورو 2016(.كما يظهر 
نجم ري�ال مدريد ف�ي اإلعالن وهو 
يقول: “ما حققت�ه كان جنونا، وال 

يصدق، ولك�ن إذا كنت واثقا في 
نفس�ك، ومؤمن�ا بأحالمك، فلما 
ال؟”.يذكر أن كريستيانو رونالدو 
س�جل مؤخرا ثنائية فوز منتخب 

البرتغال 1-2 على نظيره مصر في 
مباراة ودية أقيم�ت بمدينة زيورخ 
السويس�رية، قب�ل أن يش�ارك ف�ي 
خس�ارة مؤلمة أمام هولندا بثالثية 

نظيفة، في بروفة ودية أخرى.

             المستقبل العراقي / متابعة

أع�رب النجم الويلزي جاريث بيل عن تفاؤله بمس�تقبل 
منتخب ب�الده تحت قيادة الم�درب الجديد ريان جيجز، 
رغم الفش�ل مؤخرا في التتويج ب�كأس الصين الدولية 
بع�د الهزيم�ة أم�ام أوروجواي ف�ي المب�اراة النهائية، 

بهدف دون رد.
وق�ال بي�ل في تصريح�ات نقلته�ا صحيف�ة ديلي ميل 
“بالتأكي�د نحن مصدوم�ون، ولكن أنا واث�ق أنه عندما 
تأتي المباريات الرس�مية في التصفي�ات المؤهلة ألمم 

أوروبا 2020، سنكون جاهزين تماما”.
وأض�اف “هن�اك الكثير من اإليجابي�ات، كان من المهم 
أيضا الجل�وس مع الم�درب الجديد، ومعرف�ة طريقته 

وأساليبه”.
وس�تلعب ويل�ز ضد المكس�يك في مب�اراة ودية مايو/ 
أيار المقبل، ثم س�تخوض 4 مباريات ضمن مجموعتها 
بدوري األمم األوروبية ضد أيرلندا والدنمارك، س�بتمبر 
وأكتوب�ر ونوفمبر المقب�ل، تلك المباريات التي تس�بق 
المباري�ات التأهيلية للبطول�ة األوروبية الت�ي تبدأ في 

مارس/ آذار المقبل.

برشلونة يفتش يف دفاتر مورينيو

رونالدو: ما حققته كان جنونًا

بيل متفائل بمستقبل ويلز حتت قيادة جيجز

بمشاركة العراق.. انطالق بطولة غرب آسيا للطاولة اخلميس املقبل
             بغداد/ المستقبل العراقي

تنطل�ق ي�وم الخميس المقب�ل بطولة 
غرب آسيا لكرة الطاولة، والتي ستقام 

في صالة األميرة سمية بمدينة الحسين 
للشباب في العاصمة االردنية عمان.

ه�ي  دول   10 البطول�ة  ف�ي  وتش�ارك 
الع�راق، اإلمارات، فلس�طين، البحرين، 

س�وريا،  لبن�ان،  قط�ر،  الس�عودية، 
س�لطنة عمان إلى جان�ب األردن الدولة 

المستضيفة.
وأك�د رئيس اتحاد غرب آس�يا واالتحاد 

األردن�ي للعب�ة ف�واز الش�رابي إنج�از 
كاف�ة التحضي�رات، الفتاً أنه ت�م توفير 
ف�ي  المش�اركة  الوف�ود  احتياج�ات 

البطولة.

فيفا يبدأ ورشة عمل حول استخدام نظام حكم الفيديو

نتائج كبرية للفرق العراقية يف بطولة
األوملبياد اخلاص

            المستقبل العراقي / وكاالت

ب�دأ االتح�اد الدول�ي لك�رة القدم 
)فيفا( ومجلس االتحاد الدولي 
للعب�ة )إيفاب(، ورش�ة عمل 
البريطاني�ة  العاصم�ة  ف�ي 
لندن، بشأن استخدام نظام 
المس�اعد  الفيدي�و  حك�م 

)فار(.
وذك�ر )إيف�اب( أن ممثلين 

م�ن 65 اتحاد ومنظمة لك�رة القدم 
م�ن كل أنحاء العالم يش�اركون في 
ورش�ة العمل، التي تجرى فعالياتها 

على مدار ثالثة أيام.
وتش�هد ورش�ة العم�ل عرض�ا من 
األول�ى  الدرج�ة  دوري  ممثل�ي 
ألماني�ا  م�ن  كل  ف�ي  للمحترفي�ن 
والوالي�ات المتح�دة، حي�ث تطب�ق 

التقنية في البطولتين.
ويحض�ر المش�اركون ف�ي ورش�ة 

العمل مب�اراة المنتخبين اإلنجليزي 
واإليطال�ي الودي�ة، الت�ي تق�ام في 
الي�وم والت�ي تش�هد  وق�ت الح�ق 
تطبيق نظام )فار( كما سيستمعون 
إل�ى تقري�ر الحكم األلمان�ي دينيس 
أيتك�ن ال�ذي س�يدير اللق�اء. وكان 
)إيفاب( أعطى اإلش�ارة ف�ي الثالث 
من آذار/مارس الماضي الس�تخدام 
ه�ذا النظام وقرر الفيفا تطبيقه في 

بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

           ابوظبي/سالم تكليف

حقق�ت الف�رق العراقي�ة المش�اركة 
ف�ي البطولة العربية االقليمية التاس�عة 
لأولمبي�اد الخاص في اب�و ظبي نتائج 

كبيرة في األلعاب المختلفة”.
وق�ال رئيس اتح�اد االولمبي�اد الخاص 
العراقي سعد عبد ياسين ان “العبينا 
حققوا نتائج طيبة في مشاركتهم 

في العاب القوى وفعالية البوتش�ي  من 
البطولة وفي العاب القوى”.

  حي�ث  حصل�ت الالعب�ة ض�ي عل�ي /  
عل�ى الميدالي�ة الذهبية في س�باق 25م 
والالعبة فاطمة يوس�ف /على الميدالية 
الذهبي�ة ف�ي  50م والالعبة م�روة علي 
حصل�ت / عل�ى الميدالي�ة الفضي�ة في 
س�باق 50م وتمارة عبدالرزاق حصلت / 
على الميدالية البرونزي�ة في 50م واثير 

البراهي�م / فضية في 50م ومحمد غانم 
/ فضي�ة 25م  وعلي جمع�ة / برونزية 
50م واحم�د عبدالمه�دي برونزي�ة في 
25م   “. وف�ي فعالي�ة التوتش�ي  ف�از 
الالع�ب مرتض�ى جم�ال وحصوله على 
الميدالي�ة الذهبية  وفضي�ة  وعلي عالء 
على الميدالية الذهبية والفضية والالعبة 
مري�م محم�د برونزي�ة ويمام�ة فوزي 

برونزية.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أوضح�ت إدارة ن�ادي الش�رطة الرياض�ي إنهاء 
عقد مدرب فريقها الك�روي البرازيلي ماركوس 
باكيتا.وذكر بيان العالم النادي تلقت “المستقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه، ان “المدرب تن�ازل عن 
قيمة الش�رط الجزائي بالكام�ل بالمقابل منحت 
إدارة الشرطة راتب ش�هر إضافي أكراماً لتعامل 
الم�درب اإلحترافي وإلتزام�ه المهني واألخالقي 
م�ع النادي”.وعب�ر أمين س�ر النادي ع�الء بحر 
العلوم عن “شكره وأمتنانه للمدرب البرازيلي لما 
قدمه للفريق وإحترافيته في التعامل مع اإلدارة” 

متمنياً “الموفقية للمدرب في مشواره القادم”.
وأضاف بحر العل�وم ان “إدارة النادي أنهت كافة 
المتعلق�ات المالي�ة الخاص�ة بالم�درب واألمور 

القانونية األخرى حيث تواجَد التعامل الحسن 
من قب�ل الطرفي�ن ألنهاء جمي�ع تفاصيل 

العقد”.ُيذك�ر ان البرازيل�ي باكيت�ا قاد 
فري�ق الش�رطة في 19 مب�اراة من 

الدوري العراقي الممتاز للموس�م 
الحال�ي فاز ف�ي 11 منها وتعادل 
ف�ي س�ت مباري�ات وخس�ر في 
آخ�ر مبارتي�ن بالمرحل�ة األولى 

للدوري.

الرشطة يوضح تفاصيل إهناء
عقد مدربه باكيتا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ستتصبح صدقاتتك أكثتر عمًقتا وستوف تسترجع مع 
أصدقائتك أحتداث وذكريتات ماضيتة ال تنىس. يف وستط 
املجموعتات التي تنتمي إليها باألخص، ستوف تتشتابك 
سلستلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا وستوف 

تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

ال يمكتن التغلب عىل العقبات التتي تراها أمامك يف الوقت 
الحتايل إذا حاولت حلها بالطرق القديمتة املعروفة. يجب 
أن تغت�رِّ مدخلك والتوصتل إىل استراتيجية جديدة وأن ال 
تسمح لآلخرين بتغي� رأيك أو خططك كث�ًا. يكمن الحل 

بداخلك

تجد ستهولة يف التعامل اإليجابي مع األشخاص يف الوقت 
الحايل، فالكل يبدو منجذًبتا إليك، كما أن الصالت التي قد 
يكون لها تأث�ًا إيجابًيا عىل مستقبلك تظهر يف كل مكان. 
تأكتد من أنك ُتَقِدر هؤالء األشتخاص حق تقديرهم وذلك 

للفوائد التي تأتي من خاللهم

األمتور اليتوم تقتع يف مكانهتا الستليم، فمتن حولتك ال 
يستتطيعون تجاهتل حماستك وحيويتتك. يف العمل أنت 
تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكث� 
من األفكار الجديدة. حتى يف حياتك الشتخصية تستطيع 

االستمتاع بأوقات سعيدة

طريقتك يزداد صعوبتة أكثر مما تصتورت يف بادئ األمر، 
وربما هناك شتخص يحتاول إثنائك عتن خطتك أو حتى 
إحباطتك. ال تيتأس – انظتر إىل األمر كأنته عقبة واخترب 
إرادتتك. دافتع عتن خططك وامتض إىل األمتام، أو حاول 

تكييف أفكارك بحيث تتماىش مع الظروف الحالية.

يجب أن تستتعد ملواجهة مشكالت جديدة، فاألمور ليست 
جيدة يف مكان العمل وأنت ال تستطيع إنجاز سوى القليل. 
ال تجعل ذلتك يخيفك، فهذه املراحل تجتيء ثم تذهب. يف 
حياتك الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع جديد، فأنت تشتعر 

أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

أنت ناجح يف كل متا يخص العمل، والقرارات الهامة التي 
اتخذتها أثبتتت صحتها. لكن يجب أن تأختذ الوقت الذي 
تحتاجته دائًما عنتد التفكت� يف املرشوعتات. أنت مفعم 
بالحيويتة، فاستتمتع بوقتك – اخرج أو اكتشتف أماكن 

جديدة. اطلب من األصدقاء االنضمام إليك

أنت مفعم بالحيوية والنشتاط البدني والذهني؛ استخدم 
إمكاناتتك يف اتختاذ القترار الستليم لتنفيتذ مخططاتتك 
والتقتدم إىل األمتام يف مرشوعاتتك. لتن يفيتدك االكتفاء 
باألمجاد املاضية والستلبية! لديك اآلن قدرة التعامل بدقة 

وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها وتتعرض لها

يبدو وكأنك تقف أمام مشتكالت ال يمكتن التغلب عليها، 
فال تيتأس! فقط عليك تغيت� منظورك لألشتياء وعندئذ 
ستوف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب النصيحة! 
حياتتك الخاصة متقلبة بشتدة يف الوقتت الحايل. يجب أن 

تتعامل مع التقلبات غ� املتوقعة بهدوء.

حالًيتا، أنت قادر عىل االندماج بكل ستهولة ضمن فريق، 
دون نتزاع، وتستود األجتواء تناغتم وتوافق متن حولك. 
بإمكانك االستتفادة من هذا التأث� اإليجابي يف نشتاطات 
ترفيهيتة مذهلتة أو يف العمتل لدفتع األمور وتكتون فرد 

منتج.

اليوم أنت مفعتم بالحيوية، عىل الرغم من أن هذا يرهقك 
بدالً متن أن يدفعك إىل األمام. نظرًا لقلقك الداخيل، يصبح 
من السهل استتثارتك وأنت اآلن تفضل أن تخبط رأسك يف 
الحائط. إذا كنت ال تستتطيع كبت هذا االندفاع، فقد تجد 

أنك تتجادل مع الجميع اليوم.

هناك حلم تضمره يف انتظار تحوله إىل حقيقة ملموستة. 
انتهتز الفرصتة لتحقيتق الحلم الذي ستيغ� من مستار 
حياتك بشتكل إيجابي ولفترة طويلة. ستيكون ألقاربك 
وأصدقائك رد فعل إيجابي تجاه التغي� الذي تستعى إليه 

وسوف يساندونك عىل طول الخط.

احلوتالعذراء

رواد الفضاء وابتكار عالجات ألمراضنا
يحاول رواد الفضاء املقيمون يف املحطات 
الفضائيتة نقل كل التغت�ات التي تحدث 
لهتم هناك، ملحاولتة االستتفادة منها يف 

عالج البرش عىل األرض.
األيتام  بمترور  الفضتاء  رواد  ويفقتد 
واألستابيع كثت�ا متن العضتالت وكتل 
العظتام، نتيجتة التغت�ات التتي تحدث 
لهتم داخليا وخارجيا، كما أن الستباحة 

يف الفضاء تؤدي إىل شتكوى رواد الفضاء 
متن آالم الظهر، ومنهم لتوكا بارميتانو، 

رائد فضاء من وكالة الفضاء األوروبية.
ونظترا إىل أن ما عانى منته رائد الفضاء 
من آالم بالظهتر يعاني منه باملثل نصف 
ستكان األرض، عمل الباحثون يف جامعة 
نورثمربيتا شتمال إنجلترا عتىل طريقة 
لتحفيز العضالت حتول العمود الفقري، 

باستخدام جهاز تمرين معدل.
ويستخدم الجهاز املوجات فوق الصوتية 
ملشتاهدة العضالت وهي تعمتل، لتحفز 
والفقريتة،  الشتوكية  العضتالت  قتوة 
وحركتة الوركتني والستاقني والقدمني، 
وسيعمل الفريق عىل إرسال جهاز مماثل 
إىل رواد الفضتاء الختباره، وعالج آخرين 

عىل األرض يعانون من آالم الظهر.

ما تفعله الروبوتات يف املحالت
كشتفت رشكة ووملتارت األمريكية 
للبيتع بالتجزئتة عن ستبب وجود 
أعداد متن الروبوتتات يف 50 متجرًا 
متن متاجرهتا، بعتد أن شتاهدهم 
الفروع  الزبائتن يجوبون طرقتات 
ويمترون عتىل األرفتف ويلتقطون 

الصور لها.
وأوضحت الرشكتة، األعىل يف العالم 
من حيتث اإليترادات، أن الروبوتات 

 50 يف  املنتجتات  ضوئًيتا  تمستح 
متجترا، تصعد وتهبتط يف الطوابق 
واملمترات، وتبلتغ عن الستلع التي 
وضعهتا العمتالء يف متكان خاطئ، 
وتنبته  الخاطئتة،  األستعار  وعتن 
املوظفني  البرشيني إىل تلك األخطاء، 
وعن املنتجات التي أوشك مخزونها 

عىل النفاد من األرفف.
وأضاف جتون كريستيليوس نائب 

رئيتس االبتتكار يف الرشكتة، وفًقا 
لت”بيزنتس إنستايدر”، أن التجربة 
تتم تعميمهتا يف 4 واليتات، بمتا يف 
ذلك أركنستاس وكاليفورنيا، حيث 
ُصممت الروبوتات عىل شتكل أبراج 
طولها ستة أقدام )180 سنتيمرا(، 
ومجهتزة  عجتالت  عتىل  تتحترك 
بكام�ات، وهي تست� برسعة من 

3-2 أميال يف الساعة.

السجن »10« سنوات لصحفي قتل زوجته
قضتت محكمتة الجنايتات يف مدينتة دبتي بستجن صحفي 
بريطانتي ستتيني ملتدة 10 ستنوات، وترحيله إىل بتالده بعد 
خروجه من الستجن، وذلك لرضبه زوجته بمطرقة أفضت إىل 
قتلهتا. وذكرت صحيفتة »جلف نيوز« الصتادرة باإلنجليزية، 
والتتي يشتغل املدعتى عليه فيهتا منصب كبت� املحررين، أن 
محكمتة الجنايتات يف دبتي عّدلتت التهمة الرئيستة املوجهة 
للصحفي فرنستيس ماثيو من القتل العمد، إىل »رضب أفىض 
إىل املوت«.وأشتار محامتي املدعى عليته، إىل أن موكله أصيب 
»بجنتون مؤقتت«، عندمتا رضب زوجتته جني ماثيتو وهي 
أيضاً يف الستتينيات من عمرها بمطرقة، خالل خالف بشتأن 
مشتكالت مالية، فيمتا قال شتقيقه إن األرسة أصيبت بخيبة 

أمل بسبب هذه الحادثة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن أكرب بح�ة يف العالم هي بحر قزوين بني 
ايران واالتحاد الستوفياتي السابق. رغم انها تدعى 
بحراً غت� أنه ال يتصل بأي متن املحيطات. بل هي 
بح�ة كب�ة جداً. تبلغ مستاحتها 371,800 كم2. 
أما أكرب بح�ة مياه عذبة فهي بح�ة سوبريور بني 

الواليات املتحدة وكندا ومساحتها 82,350 كم2.
هتل تعلم أن دولة اإلمارات العربيتة املتحدة املؤلفة 
متن اإلمارات الستبعة )أبتو ظبي، دبي، الشتارقة، 
رأس الخيمة، الفج�ة، أم القيوين، عجمان( والتي 
تبلتغ مستاحتها مجتمعتة 83,600 كتم2، تعتترب 
البلتد الثالث يف العالتم يف احتياط البترول، والرابع 
يف احتياط الغتاز الطبيعي والثامن يف إنتاج البرول 

والسادس عرش يف الغاز الطبيعي.
هل تعلتم أن اململكة العربية الستعودية تعترب البلد 
األول يف العالم يف انتاج البرول واحتياطه. والخامس 
يف احتيتاط الغاز الطبيعي. والعتارش يف انتاج الغاز 

الطبيعي.

زورق يغوص ويطري يف آٍن واحد
كشتفت لقطتات مذهلة نرشتهتا صحيفة »ديتيل ميل« 
الربيطانيتة عن حتركات مث�ة ومدهشتة يؤديها زورق 
Seabreacher، وهو #قارب »طوربيد« شخيص ورسيع، 
تتم تصنيعته من أجتزاء لطائترات مقاتلتة قديمة.يأتي 
الهيتكل الخارجتي للزورق Seabreacher يشتبه شتكل 
أستماك القترش أو الحيتان القاتلتة أو الدالفني، ويمكن 
أن يعترب التزورق األمتواج يف قفتزة واحتدة، وأن يغوص 
تحتت املاء وعىل متنته ركاب.وتراوح أستعار #الزورق، 
والذي يعتد مزيجا من »الجت ستكي« وقوارب الستباق 
والغواصتات، ما بتني 80 ألف و100 ألتف دوالر أم�كي، 

حسب املواصفات والكماليات.
ثالثية املحاور

لتزوارق  املنتجتة   Innespace رشكتة  تأستيس  وتتم 
Seabreacher يف كاليفورينتا عام 1997، عىل يد املصمم 
روب إنز واملهندس امليكانيكي دان بياتزا، اللذين اشتتهرا 

بولعهما بالرياضات املائية.

وتختلتف زوارق Seabreacher عتن #الستفن التقليدية 
التتي تعمتل فقط عىل مستتوى ثنائتي األبعتاد. ويعمل 
Seabreacher بأستلوب يقرب كثت�ا من الطائرات ذات 
3 محاور للتحكم والدوران واملناورة، بما يسمح له بشق 
طريقه يمينا ويسارا، والقفز لألعىل، والغوص تحت املاء، 
وتخطتي األمواج. ويمكن أن يغوص Seabreacher حتى 

عمق نصف مر تحت ستطح املاء ملدة حوايل 20 ثانية يف 
كل مرة. ثم بضغطة عكستية عىل أجهزة التحكم، يمكن 
أن ينطلق أعىل من ستطح املياه بقفزة مذهلة، تصل إىل 

ارتفاع حوايل 3 أمتار فوق األمواج.
كماليات ورفاهية

وتتوافتر محركات بقتوة 230 إىل 260 حصانتا ملركبات 
Seabreacher، التي تنطلتق برسعات تصل إىل 80 كلم/

ساعة فوق ستطح املاء أو برسعات تبلغ 40 كم/ساعة 
عندمتا تغوص تحتت ستطح املياه.ويتتم تجهيز زورق 
Seabreacher، حستب الطلتب، بكماليتات رفاهية مثل 
ستماعات صوت »استريو« يمكتن توصيلهتا إىل جهاز 
iPod، ونظتام GPS، باإلضافتة إىل اختيتارات متعتددة 
ومتنوعة لأللوان والتصميم الخارجي والداخيل. وتتوافر 
أيضاً إمكانية تثبيت كام�ا فيديو 360 درجة بالغاطس، 
تنقتل لقطتات حيتة إىل شاشتة LCD أو LED الخاصة 

بقمرة القيادة.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكفي 4 أشخاص”

1 كوب بطاطا مكعبات مقلية
1 كوب تفاح مكعبات

1 كوب عني جمل مجروش
4 ملعقة كب�ة “ملعقة طعام” زيت زيتون

2 ملعقة كب�ة “ملعقة طعام” عص� ليمون
1 معلقة كب�ة “ملعقة طعام” خل بلسمي

رشة ملح
طريقة عمل البطاطا املشوية بالروزماري

طريقة التحض�:
يف بولتة كبت�ة، نضتع البطاطا والتفتاح وعني الجمتل، ونخلطهم 

جيداً.
نضيف إليهم امللح والخل وعص� الليمون وزيت الزيتون، ونخلطهم 

مرة أخرى.
نضع ستلطة البطاطتا يف طبق التقديتم، ونقدمها بتاردة مع األرز 

بالخرضوات.

سلطة البطاطا والتفاح
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كـاريكـاتـير

أول رحل�ة جوية بدون توقف من أس�راليا إىل بريطاني�ا، هبطت أمس 
يف مط�ار هيث�رو بلندن، حيث أقلع�ت الطائرة التابع�ة لرشكة كانتاس 
من بريث عاصمة والية أس�راليا الغربية، لتهبط يف الخامسة ودقيقتني 

صباحاً، بعد رحلة استغرقت 17 ساعة.
وحلق�ت الطائ�رة يف مس�ارها فوق املحي�ط الهندي، رسيالن�كا، الجزء 
الجنوب�ي من الهن�د، ثم عمان، فاإلم�ارات، وإيران، وتركي�ا، وبلغاريا، 
ورومانيا، والنمس�ا، وأملانيا، وهولن�دا، ثم بلجيكا قبل أن تدخل األرايض 

الربيطانية.
وع�ادة يتخلل الرحالت بني أس�راليا واململكة املتح�دة توقف واحد عىل 
األقل من أجل التزود بالوقود، لكن تحسني التقنية وكفاءة الوقود تمكن 
طائرة 787 من تغطية املس�افة بني بريث ولن�دن بكامل حمولتها دون 
الحاج�ة إىل التوق�ف. وقال أول راك�ب نزل من الطائ�رة ويدعى روبرت 
ويليامس�ون، وه�و مدير تنفي�ذي للتعدي�ن من ب�ريث، لصحيفة »ذي 

إندبندنت«: »كانت الرحلة جيدة بشكل مدهش فاق توقعاتي«.

اجتاحت ثلوج يميل لونها إىل الربتقايل مناطق واسعة يف روسيا وبلغاريا، 
ورومانيا، ودول أخرى يف أوروبا الرشقية. 

وانت�رشت صور عىل وس�ائل التواصل االجتماعي م�ن تلك املناطق، بما 
فيها أحد منتجعات التزلج قرب مدينة سوتيش الروسية.

ويعتقد أن هذا املنظر غري االعتيادي قد يكون نتيجة للغبار الذي اختلط 
بالهواء الجوي من العواصف ش�مال أفريقيا، قبل أن يرسب يف املنطقة 

مع الثلوج.
وبنينّ س�تيفن كيتس من مكتب األرصاد الجوية، أن هذه الظاهرة تمت 

مشاهدتها من قبل حول العالم، بحسب صحيفة »ذي إندبندنت«.
وقال: »الكثري من الرمال أو الغبار تنبعث من شمال أفريقيا والصحراء، 

عرب العواصف الرملية التي تشكلت يف الصحراء«.
وأوض�ح أن الرمال ترتفع إىل املس�تويات العليا من الغ�الف الجوي، ثم 
تت�وزع يف أماكن أخرى، وبالنظر إىل صور األقمار الصناعية من ناس�ا، 
فه�ي تظهر يف الجو، الكثري من الغب�ار والرمال  التي تنجرف عرب البحر 

األبيض املتوسط.

»ثلوج برتقالية« هتطل عىل أوربا الرشقيةانطالق »أطول رحلة جوية« الوحدة تزيد احتامل الوفاة

بيع ساعة »امللك فاروق« بسعر قيايس

تزي�د الوحدة م�ن احتم�ال الوفاة من 
أزم�ة قلبي�ة أو جلط�ة دماغي�ة عىل 
م�ا أظه�رت دراس�ة واس�عة النطاق 
يف بريطانيا.وش�ملت الدراس�ة، الت�ي 
ن�رشت نتائجه�ا الثالث�اء، 479 أل�ف 
ش�خص ردوا ع�ىل أس�ئلة ملعرف�ة إن 
كانوا »منعزلني اجتماعياً« تتعلق بعدد 
األشخاص الذين يلتقون بهم وبوترية 
كان�وا  وإن  املن�زل،  م�ن  خروجه�م 
يش�عرون بالوحدة.وكت�ب الباحث�ون 
الفنلنديون يف مجلة »ه�ارت« الطبية 
»العزلة االجتماعية والشعور بالوحدة 
يرتبطان باحتمال أكرب لإلصابة بأزمة 
قلبي�ة أو جلط�ة دماغي�ة«. وأض�اف 

هؤالء الباحثون أن »العزلة االجتماعية 
تبقى عىل ما يبدو عامل خطر مستقال 
للوف�اة بعد األزم�ة القلبي�ة والجلطة 

الدماغية«.
وميزة هذه الدراس�ة أنه�ا عزلت هذا 
العامل ع�ن العوامل األخ�رى. فعيش 
الش�خص بمف�رده يرافق ع�ادة مع 
مخاط�ر أخ�رى مثل نم�ط حياة غري 
صح�ي )تدخني وتغذية غ�ري متوازنة 
وقل�ة الحرك�ة الجس�دية( ومش�اكل 
نفس�ية والفقر.وم�ع اس�تبعاد هذه 
العوامل األخرى، يتبني أن الوحدة تزيد 
احتم�ال الوفاة بنس�بة 32% بعد أزمة 

قلبية أو جلطة دماغية.

بيعت س�اعة كان يملكها ملك مرص السابق 
فاروق بسعر 912500 دوالر يف مزاد أقامته 
دار كريس�تيز يف دب�ي لتحق�ق بذلك س�عرا 
قياسيا بالنسبة لساعة تباع يف مزاد بالرشق 

األوسط.
وقال بوب شو املتخصص يف قسم الساعات 
بدار كريستيز بدبي لرويرز ”وصول السعر 
الص�ايف إىل 750 ألف دوالر ل�م يكن مفاجأة 

بالنس�بة يل. بالتأكي�د كان�ت هذه الس�اعة 
ستحقق مبلغا قياسيا“.

وأضاف أن سعر الساعة بلغ 912500 دوالر 
بما يش�مل عالوة املش�ري التي س�تحصل 

عليها دار املزادات. 
وصنعت الس�اعة )باتيك فيليب 1518( عام 
1944 وتحمل نقش�ا لت�اج اململكة املرصية 
الس�ابقة وهي س�اعة كرونوغراف بتقويم 

دائ�م يق�ال إنها م�ن بني 281 س�اعة فقط 
من ه�ذا الط�راز أنتجتها رشكة الس�اعات 

السويرسية الفاخرة. 
والس�اعة م�ن ب�ني أوائ�ل الس�اعات الت�ي 

تتضمن كرونوغراف بتقويم دائم. 
وكان�ت دار كريس�تيز حددت س�عرا ما بني 
400 ألف و800 ألف للس�اعة قبل املزاد الذي 

جرى يوم الجمعة. 

القاضي عبد المطلب حمدانعمار حميد

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

م�ع ارتفاع درجات الحرارة التدريجي والذي أعقب فصالً بالكاد 
كان اسمه شتاءاً وتقرير منظمة )مريسري( األخري عن اسوأ مدينة 
للعيش يف العالم، تخطو األيام ُقُدماً نحو املوعد املحدد لالنتخابات 
يف الثان�ي عرش من ش�هر ايار الق�ادم والش�ارع العراقي مابني 
راف�ض ومقاطع ومردد ومؤيد له�ا ، اعتصامات هنا وهناك يف 
العاصمة بغداد خصوصا يف املناطق الهامشية لها حيث الكثافة 
الس�كانية األكرب مطالب�ًة بالخدمات، وقن�وات تلفزيونية بدأت 
يف زيادة جرعات بث الربامج السياس�ية ومناكفات السياس�يني 
واملحلل�ني لرتفع حالة الغليان يف هذا الخليط املضطرب املتكون 
من األحتقان واألحباط. والس�ؤال األبرز وس�ط كل هذه الَجلََبة 
هو ماذا بعد؟ مالذي سيحدث بعد هذه االنتخابات؟ هل سيكتب 
لها النج�اح وتأتي بوج�وه جديدة تعمل بش�كل حقيقي وجاد 
عىل تغي�ري الواقع املعايش واصالح صورة الع�راق امام املجتمع 
الدويل ام س�تعود الوجوه القديمة بس�بب دعوات املقاطعة هنا 
وهناك ونس�تمر يف حالة الرتابة وزيادة أعداد السيارات الفارهة 
الغالية الثمن من جهة وعربات الحمالني الخش�بية يف اس�واقنا 

االستهالكية من جهة اخرى وانقراض الطبقة املتوسطة؟.
ال يمكن الجزم بما س�يحدث واي من الكفتني س�رجح والسبب 
يف ذلك عنرص املفاجأة الذي ال زال مس�يطرا عىل الواقع السيايس 
العراق�ي، فنحن لم نك�ن نتوقع االنهيار العس�كري الذي حصل 
بع�د االنتخابات املاضية يف س�نة 2014 وس�قوط م�دن املوصل 
واالنب�ار وص�الح الدين بي�د تنظيم إجرامي ظهر بش�كل طارئ 
كلف العراق آالفا من ش�بابه للقضاء عليه، ولم يكن يف الحسبان 
قرار االستفتاء الكردي ذي النزعة االنفصالية الذي كاد ان يفجر 
حربا اخرى بني الحكومة املركزية واربيل مسعود بارزاني والذي 
خلنّ�ف نوعا من الجفاء بني العرب واألكراد، لذلك ال يمكن معرفة 

ما سيحصل بعد هذه االنتخابات.
ولكن ماُيالحظ ومع بدء الحمالت غري الرسمية لألنتخابات انها 
اكثر عبثية واقل تنظيما من االنتخابات التي كانت تحدث ُمسبقا 
فهي بشكل عام نرى انها قد تبنت العناوين العشائرية من خالل 
الالفت�ات الت�ي تعلن عن تهاٍن »مفرضة« لعش�ائر او لس�كان 
بغداد بمناس�بة ترش�يح )ُف�الن الفالني( نفس�ه يف االنتخابات 
او ن�رش صور هن�ا وهناك يف فضاء مواق�ع التواصل االجتماعي 
فيم�ا تتس�م ردود الفعل م�ن الناس بالس�خرية والرفض لهذه 

الشخصيات.
ولهذه األخرية واعني حالة الس�خرية تفس�ريان، فهي اما تعرب 
ع�ن عدم اهتم�ام للمقاب�ل وعدم االع�راف بما يفعل�ه او انها 
تنفيس�ات من خزان غضب يمك�ن ان ينفجر يف اي لحظة بوجه 

املسؤول عن هذا الغضب... والقادم مجهول!

م�ن أهم ما تضطلع به الدولة الحديث�ة من واجبات هو واجبها يف توفري 
األم�ن ملواطنيه�ا،  فقد جاء يف املادة )15( من الدس�تور العراقي لس�نة 
2005 )ل�كل فرد الحق يف الحياة واألم�ن والحرية وال يجوز الحرمان من 

هذه الحقوق أو تقييدها إال وفقا للقانون..(.
ال بل ق�د يرتبط توف�ري الدولة لألم�ن االجتماعي بمفهوم أوس�ع وأكثر 
أهمية وهو مفهوم الس�يادة الوطنية عىل أراضيها فالدولة التي ال توفر 

األمن لرعاياها تكون سيادتها محل نظر.
واملخاط�ر التي ته�دد هذا األمن كث�رية منها ما يكون داخلي�ا ومنها ما 
يكون خارجيا، فالتهديدات الخارجية واضحة وليست هناك أي إشكالية 
تث�ار يف التصدي لها الن مصدرها دائما يكون م�ن خارج الحدود، ولكن 
اإلشكالية يمكن أن تنشأ بالنسبة للتهديدات الداخلية وكيفية معالجتها 
ألنه�ا تمثل يف الغالب منها س�لوكيات ألبن�اء املجتمع ال�ذي تريد الدولة 
حمايت�ه. ويف الع�راق كبل�د عرب�ي توجد قبائل وعش�ائر عربي�ة كريمة 
س�اهمت وبش�كل كبري من خالل أبنائها يف رس�م تاريخ الدولة العراقية 
الحديث�ة وبنائها، إال ان هناك بعض الس�لوكيات الت�ي تصدر من بعض 
اف�راد هذه العش�ائر يرتب عليه�ا تهديد األمن والس�لم املجتمعي ومن 
هذه الس�لوكيات ما تعرف باللهجة العامية )الدكة العش�ائرية( وهذه 
املمارس�ة العش�ائرية كانت اىل وقت قريب قليلة الح�دوث وتقترص عىل 
املناط�ق الريفية والقرى، إال انها وألس�باب كثرية منها سياس�ية ومنها 
اجتماعي�ة وغريه�ا بدأت باالنتقال م�ن البيئة الريفية إىل املدن وبش�كل 
متصاعد ومتسارع بحيث تحولت من ممارسات فردية عابرة اىل ظاهرة 
تهدد امن االفراد وامن الدولة بشكل عام، حيث ان حدوثها أصبح بشكل 

شبه يومي يف بعض املناطق.
وترتب عىل هذه املمارسات الخطرية جملة من النتائج أبرزها بث حالة 
م�ن الخ�وف والهلع يف قلوب االبري�اء قد تصل اىل مرحل�ة ارهاب الناس 
اآلمنني، او حدوث جرائم قتل، او استغاللها لغرض الحصول عىل فصول 
عش�ائرية دون وجه حق او حل النزاعات دون اللجوء للجهات القضائية 
صاحب�ة االختصاص األصيل يف حل النزاعات ب�ني األفراد وبالتايل تغييب 
دور القض�اء يف فض هذه النزاعات واملس�اس بهيب�ة الدولة يف املحصلة 
النهائي�ة، مم�ا يف�رض عىل الدول�ة بمؤسس�اتها كافة التص�دي لهذه 
الظاه�رة باملعالج�ات الفعال�ة والتي تتناس�ب مع حج�م التهديد الذي 

تحمله هذه السلوكية الخطرية.
ويف مي�دان القضاء يت�م التعامل مع هذه الترصف�ات باعتبارها جريمة 
تهدي�د وف�ق امل�ادة )432 ق ع( واذا ترتبت عليها إصاب�ات فيتم تكييف 
الفع�ل وفق امل�ادة )31/405 ق ع( وما يعنينا هنا ه�ي الحالة التي يتم 
فيه�ا تكييف الفعل كجريمة تهديد وفق امل�ادة )432 ق ع( وهي الحالة 
األغلب. ويف رأينا ان يتم معالجة املوضوع ترشيعيا عرب إصدار قانون يتم 
فيه تش�ديد العقوب�ات عىل مرتكبيها وجعلها جرائ�م من نوع الجنايات 
س�واء ترتبت عليها إصابات او لم ترت�ب وعدم االكتفاء بجعلها جريمة 
تهدي�د من نوع الجنح يمكن قبول الصلح فيها ملنع التمادي املس�تمر يف 

هذا السلوك.

أعلن املفوض الع�ام ملهرجان كان 
الس�ينمائي ع�ن تغي�ريات الفت�ة 
لدورة العام الحايل من هذا امللتقى 
الكب�ري يف أيار تش�مل منع التقاط 
الذاتي�ة )س�يلفي( ع�ىل  الص�ور 
الس�جادة الحمراء واالستغناء عن 
الع�روض األوىل للصحافيني وفتح 
النق�اش بش�أن مكانة النس�اء يف 

السينما.
وق�ال تي�ريي فريم�و يف مقابل�ة 
م�ع مجل�ة »لو فيل�م فرانس�يه« 
التق�اط  »س�ُيحظر  املتخصص�ة 
ع�ىل  ذاتي�ة  ص�ورا  املتفرج�ني 
الحم�راء«، معلال هذه  الس�جادة 

الخطوة برضورة إنهاء »الفوىض العارمة التي 
يثريها هذا األمر خالل استعراض املشاركني« 

عىل السجادة الحمراء.
ويف 2015، أعل�ن املفوض العام للمهرجان أن 
هذا الحدث السينمائي سيحظر التقاط صور 
الس�يلفي عىل الس�جادة الحمراء، قبل تعديل 
املوقف عرب حرصه بالطلب من املدعوين الحد 

من هذه املمارسة »السخيفة واملسيئة«.
سيكتش�ف  الجدي�دة،  الق�رارات  وبموج�ب 

الصحافي�ون اعتب�ارا م�ن هذا الع�ام األفالم 
املشاركة يف املسابقة الرسمية يف الوقت عينه 
لعرضه�ا األول ولي�س قب�ل ذل�ك كم�ا جرت 
العادة، والهدف من هذا التدبري يكمن يف »إعادة 
الجاذبي�ة واللمع�ان للس�هرات االحتفالي�ة« 
كما أن »التش�ويق س�يكون عىل أشده« وفق 
تي�ريي فريمو. ه�ذا التغيري س�يعدل طريقة 
عمل الصحافيني الذين كانوا قادرين س�ابقا 
عىل مش�اهدة جزء من األفالم يف الصباح قبل 
س�اعات عدة م�ن الس�هرة االحتفالية. وبعد 

قضية املنت�ج الهولي�وودي النافذ 
هاريف واينس�تني املته�م بارتكاب 
الجنس�ية،  االعت�داءات  ع�رشات 
وحرك�ة #أنا_أيضا الت�ي أعقبتها 
مع ما حملته من نقاش�ات بشأن 
مكانة النس�اء يف قطاع الس�ينما، 
س�يلتقي فريم�و »قريب�ا« وزيرة 
ش�ؤون املس�اواة بني الجنسني يف 
فرنسا مارلني سكابا برفقة رئيس 
بي�ار  الس�ينمائي  كان  مهرج�ان 
ليس�كور.وعن اختي�ارات األف�الم 
التي أخرجتها نساء، قال فريمو إن 
السينمائي »يسجل  مهرجان كان 
أداء ف�وق املعدل« عىل هذا الصعيد 
إذ اس�تحوذت املخرجات عىل 23 % من األفالم 
ضمن القائمة الرس�مية لألفالم املش�اركة يف 
املنافس�ة العام 2017.ويق�ام مهرجان كان 
الس�ينمائي ه�ذا العام ب�ني الثامن م�ن أيار 
والتاس�ع عرش منه، وت�رأس لجنته يف هذه 
الدورة املمثلة األسرالية كايت بالنشيت وهي 
امل�رأة الثاني�ة ع�رشة التي تتوىل ه�ذه املهام 
بعد أربع س�نوات عىل ايكال املهمة للمخرجة 

النيوزيلندية جاين كامبيون.

تجمع التجار وهواة جمع األعمال 
الفنية وأصحاب املعارض يف هونج 
كون�ج للمش�اركة يف معرض آرت 
بازل الس�نوي للفنون يف األسبوع 
الحايل يف وقت تحقق فيه املعارض 
نموا مطردا يف القطاع بينما يتوافد 
ه�واة جم�ع األعم�ال الفني�ة من 

أنحاء آسيا عىل املركز املايل.
ويس�تمر اعتماد آسيا بكثافة عىل 
الطل�ب من ال�رب الرئي�ي للصني 
برغم أن هواة جمع األعمال الفنية 
والياب�ان  الجنوبي�ة  كوري�ا  م�ن 
وجنوب رشق آس�يا يساهمون يف 
دعم النمو. وتشكل آسيا 23 باملئة 

م�ن مبيعات الفن�ون يف العالم و15 باملئة من 
املبيعات الش�خصية.  وقال لينج لني الرشيك 
يف مع�رض بي�س جالريي ورئيس�ه يف آس�يا 
”لدين�ا عمالء من أنحاء أخرى يف آس�يا أيضا. 
يأت�ي عدد كبري م�ن جامعي األعم�ال الفنية 
م�ن كوريا الجنوبي�ة“. ويوجد مق�رات لهذا 
املعرض يف عرشة مواقع تش�مل بكني وهونج 
كونج وسول. وفتح بيس جالريي مقرا جديدا 
يف س�ول العام املايض ومنف�ذا ثانيا يف هونج 

كونج يف الشهر الجاري لتلبية الطلب املتزايد. 
وم�ع توافد املش�رين م�ن أنح�اء العالم عىل 
املس�تعمرة الربيطانية الس�ابقة يعزز التجار 
وجودهم هناك أيضا حيث يشارك 14 معرضا 
فني�ا م�ن األمريكت�ني الش�مالية والجنوبية 
وأوروب�ا يف معرض العام الحايل.  وذكر تقرير 
أعدت�ه رشك�ة )يو.ب�ي.إس( ومع�رض آرت 
بازل أن املشرين الصينيني يحققون انتعاشا 
ضخما لسوق الفنون العاملية بمبيعات بلغت 
13.2 مليار دوالر يف ع�ام 2017 مقابل 11.5 

مليار دوالر يف العام السابق بزيادة 
13 باملئ�ة.  وج�اءت غالبي�ة هذه 
املبيع�ات من املزادات التي تش�كل 
9.3 ملي�ار دوالر ارتفاع�ا من 7.5 
ملي�ار دوالر يف عام 2016 برغم أن 
هذا يق�ل بنحو 40 باملئة عن ذروة 
س�جلتها املبيع�ات يف ع�ام 2011 

عندما حققت 15.2 مليار دوالر. 
العاملي�ة  الف�ن  س�وق  وحقق�ت 
مبيعات إجمالية بلغت 63.7 مليار 
دوالر يف ع�ام 2017 ارتفاع�ا م�ن 

56.6 مليار دوالر يف عام 2016. 
وت�زداد أهمي�ة مع�ارض الفنون 
حيث يشارك 248 معرضا فنيا من 
32 دول�ة ومنطقة يف معرض آرت بازل هونج 
كونج املقام يف الفرة بني 29 و31 مارس آذار 
الج�اري مقاب�ل 241 معرضا يف ع�ام 2017.  
ويتزام�ن املعرض مع انتش�ار معارض الفن 
يف هون�ج كون�����ج التي تع�د مركزا مهما 
للتب�ادالت الفني�ة بفض�ل غي�اب الرضيب�ة 
وقربه�ا من ال�رب الرئيي. لك�ن ارتفاع قيمة 
اإليجارات يف أعىل أس�واق العقارات س�عرا يف 

العالم يفرض تحديات.

اهلواة والتجار يتوافدون عىل »آرت بازل«مهرجان »كان« يمنع »صور السيلفي«

السلوكيات العشائرية ماذا بعد؟
وأمن املجتمع


