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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ح�ددت األمم املتحدة األولويات املطلوبة من 
الع�راق بعد إعالنه النرص عىل داعش، داعية 
إىل إج�راء االنتخاب�ات العام�ة يف موعده�ا 
أك�دت  فيم�ا  النازح�ن،  بإع�ادة  واإلرساع 
منظمة التعاون اإلسالمي أن العراق يحتاج 
إىل إصالحات ومصالح�ات بعد القضاء عىل 

تنظيم »داعش« اإلجرامي.
وح�ددت بعث�ة األمم املتح�دة يف الع�راق يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ع�دة أولوي�ات للع�راق بع�د إعالن�ه 
النرص ع�ىل داعش، مؤك�دة يف مطلعها عىل 

»إجراء االنتخابات العامة بموعدها وإعادة 
النازح�ن إىل مناطقهم«. وقال�ت البعثة إن 
»انتهاء القتال ضد )داعش( يربز األولويات 
الرئيسية املتمثلة بإجراء االنتخابات العامة 
يف موعدها، والع����ودة الطوعية للنازحن 
إىل دياره�م«، مضيف�ة أن »الع�راق بحاجة 
أيض�ا إىل الدخ�ول يف ح�وار وطن�ي ش�امل 
وتس�وية مصحوب�ة بعملي�ة م�ن القواعد 

الشعبية واملصالحة املجتمعية«.
وأكدت عىل أهمية »محاربة الفساد وإجراء 
إصالح�ات عميق�ة إلح�داث تغي�ر جذري 
لالقتصاد غر املنتج وتحسن الحكم وإدارة 
امل�ال الع�ام وتعزيز نم�و القط�اع الخاص 

وتبس�يط اإلج�راءات اإلداري�ة«. وش�ددت 
ع�ىل حرص الس�الح يف يد الدول�ة، قائلة إنه 
»ال يمك�ن أن تك�ون الدول�ة الديمقراطي�ة 
مس�تقرة دون عدال�ة ومس�اءلة واح�رام 

لحقوق اإلنسان. 
ويج�ب أن تك�ون س�يادة القان�ون ف�وق 
الجمي�ع لحمايتهم وتعزيز حقوقهم، بما يف 
ذلك حقوق املرأة واألقليات، وال يمكن لعراق 
الكام�ل  املس�تقبل أن يتمت�ع باالس�تقرار 
والنزاهة والس�يادة دون وضع السالح يف يد 

الدولة وتحت سيطرتها حرصا«. 

التفاصيل ص3

         بغداد / المستقبل العراقي

دعا امن عام حزب الله اللبناني الس�يد حس�ن 
ن�رص الله، أم�س االثنن، إىل مواصل�ة التظاهر 
الرئي�س  أن  اىل  اش�ار  فيم�ا  الق�دس،  بش�أن 
االمرك�ي دونال�د ترام�ب ب�دا غريب�اً ومعزوالً 
ومع�ه فقط إرسائي�ل بقراره الق�ايض باعتبار 
الق�دس عاصمة الرسائي�ل. وقال الس�يد نرص 
الله، يف كلمة له امام حش�د م�ن املتظاهرين يف 

ضاحية بروت الجنوبية، نرصة للقدس، »أدعو 
إىل مواصل�ة الحضور والتظاهر ألنه ش�كل من 
أش�كال مواجه�ة االحت�الل والق�رار األمركي 
بش�أن القدس«، مخاطبا، كل الشعوب العربية 
واإلس�المية بالقول إن »تظاهراتكم مهمة جداً 
يف مواجهة االحتالل«. وأضاف الس�يد نرص الله، 
أن »فلسطينيي الشتات ما زالوا يتمسكون بحق 
العودة وحلمهم س�يتحقق قريباً ج�داً«، مؤكدا 
»اليوم مجدداً أمام العدوان األمركي والصهيوني 

ع�ىل الق�دس، نج�دد موقفن�ا حت�ى النرص أو 
الش�هادة«. وبن السيد نرص الله، أن »من فوائد 
الق�رار األمركي تمييز الخبي�ث من الطيب عىل 
امت�داد العالم العربي واإلس�المي، باالضافة اىل 
أن الوفد البحرين�ي الذي زار القدس ال يعرب عن 
ش�عب البحرين الذي خرج بتظاهرات مناهضة 
للقرار االمركي«، مس�تدركا بالقول أن »ترامب 
بدا غريباً ومع�زوالً ومعه فقط إرسائيل بقراره 

القايض باعتبار القدس عاصمة الرسائيل«.
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إحصاء أردين: العراقيون األكثر »استثامرًا« لعقارات األردن خالل 2017
         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تحواذهم  الع����راقي�ون  يواص�ل 
كمس�تثمرين غ�ر أردنيني ع�ى س�وق العقارات 
يف اململكة الهاش�مية منذ مطلع الع�ام الحايل وإىل 

يومنا هذا، متقدمني عى جنسيات عديدة.
األرايض  لدائ�رة  إحصائ�ي  تقري�ر  وكش�ف 
واملس�احة األردني�ة، أن »العراقيني حل�وا يف املرتبة 
األوىل من ناحية بي�ع العقار بمجموع 957 عقارا، 

خالل العام الحايل«.
وبحس�ب التقرير، فأن »الجنس�ية الس�عودية 
باملرتبة الثانية بمجم�وع 545 عقارا، فيما جاءت 
الجنس�ية الس�ورية باملرتبة الثالثة بمجموع 270 
عق�ارا«. وأفادت الدائرة، أن »ع�دد بيوعات العقار 
ملس�تثمرين غ�ر أردنيني خالل 11 ش�هرا املاضية 
م�ن العام الحايل بلغ�ت 2553 معاملة منها 1893 
معامل�ة للش�قق و 660 معاملة ل�أرايض قيمتها 

التقديرية نحو 420 مليون دوالر«.
وأضاف�ت »وم�ن حي�ث القيم�ة فق�د ج�اءت 
الجنس�ية العراقي�ة أيض�ا باملرتب�ة األوىل بحج�م 
 %49 بنس�بة  دوالر  مالي�ني   207 بل�غ  اس�تثمار 
م�ن القيم�ة التقديري�ة لبيوع�ات غ�ر األردنيني، 
والجنس�ية الس�عودية باملرتبة الثاني�ة بقيمة 83 
مليون دوالر وبنس�بة 20% فيما جاءت الجنس�ية 
السورية باملرتبة الثالثة بما قيمته 24 مليون دوالر 

وبنسبة %6«.
يذك�ر أن إجمايل معامالت بيع العقار يف اململكة 
األردنية خالل العام الح�ايل وصل إىل أكثر من 123 
ألف معامل�ة بانخفاض بلغت نس�بته 7% مقارنة 
بنف�س الفرتة من الع�ام امل�ايض 2016.وبلغ عدد 
بيوعات العقار ملستثمرين غر أردنيني خالل شهر 
ترشين الثاني املايض من العام الحايل 262 معاملة 
منه�ا 199 معاملة للش�قق و 63 معاملة لأرايض 

قيمتها التقديرية نحو 31 مليون دوالر.

         بغداد / المستقبل العراقي

رأى القي�ادي يف ح�زب العم�ال 
الكردس�تاني رض�ا آلت�ون، أم�س 
اإلثنني، أن إقليم كردس�تان أصبح 
دمية بي�د أمركا وإرسائي�ل، فيما 
ش�دد أن كركوك ليست للكرد فقط 
وإنما لجمي�ع مكوناته�ا، وأكد أن 

خطوة االستفتاء كانت خاطئة.
م�ع  ح�وار  يف  آلت�ون،  وق�ال 
صحيفة »ع�كاظ« الس�عودية، إن 
»بارزاني اتخ�ذ خطوة خاطئة منذ 
البداي�ة وأرص عليه�ا، رغ�م علمه 
ب�أن قواته ل�ن تس�تطيع الصمود 
مع خطوته، وبموج�ب هذا القرار 
س�اءت عالقته م�ع تركي�ا وإيران 
بعدما كانت مس�تقرة«، مشرا إىل 
أن »منطق�ة ال�رشق األوس�ط لها 
خصوصي�ة، فاألحداث السياس�ية 
تخدع املتابع لها، فمثال يحقق أحد 
األط�راف ن�را كاس�حا، وتصيبه 
نش�وة الن�ر، لك�ن بع�د يوم�ني 

يكتشف أنه مهزوم«.
وأض�اف »نحن ال نس�تطيع أن 
نصب�ح طرف�ا، يق�ول إن كرك�وك 
كردي�ة خالصة، لكن أيضا ليس�ت 
عربية خالصة أو تركمانية خالصة، 
هي مدينة لكل هذه الشعوب، هي 
مدين�ة موزايي�ك، وموقفنا كان أن 
ح�ل األمور اليج�ب أن يك�ون عى 

أساس العصبية القومية«.

أن  الك�ردي  القي�ادي  ولف�ت 
ومكتس�باتها  الكردي�ة  »الحال�ة 
ليس�ت وليدة اللحظ�ة وإنما كانت 
نتيجة ملخاض�ات طويلة تصل ملئة 
عام من الكفاح يف إقليم كردستان، 
لكن كيف يمكننا قراءة لوحة هذه 
الفيدرالية املوجودة بباكور اآلن، ال 
إرادة لهذا الكردي فقد أصبح دمية 
بي�د أمريكا وإرسائي�ل وال حول له 
وال ق�وة سياس�يا، وعس�كريا ل�م 
يس�تطع الصمود ولو ليوم واحد يف 

كركوك أو املوصل«.
وبش�أن العالق�ة م�ع الحش�د 
الش�عبي أوضح آلتون أنه »ال يوجد 
أي عالق�ة مبارشة إطالق�ا، هنالك 
تواصل بمناطق التماس دون وجود 
تفاهم�ات سياس�ية أو عس�كرية 
بيننا وبينهم«.يذكر أن حزب العمال 
قائم�ة  يف  املصن�ف  الكردس�تاني 
اإلره�اب برتكيا، اعل�ن عن موقفه 
تج�اه اس�تفتاء إقلييم كردس�تان 
الذي أج�ري يف أيلول المايض، قائال 
إن »اس�تفتاء م�ن ه�ذا الن�وع ال 
يس�تطيع أن يقرر ش�يئا، هذا حق 
مرشوع وطبيع�ي ودائم وال يمكن 
ألحد س�لبه، ويف النهاية س�يتحقق 
االس�تقالل، لك�ن بعم�ل تنظيمي، 
وبنض�ال ميلء بالتوعي�ة، بالقتال، 
ويجب دفع الثمن مهما كان، حتى 
ل�و قاتلن�ا مئ�ات الس�نني لك�ن يف 

النهاية حتما يجب أن نستقل«.

قيادي فيه أكد أن كركوك ليست للكرد فقط

العامل الكردستاين: االقليم أصبح لعبة بيد إرسائيل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد، أم�س االثنني، 
العث�ور ع�ى 18 قنربة ه�اون والقبض عى عدد 

من املطلوبني جنوب العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
االمني�ة  »قواتن�ا  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
مس�تمرة يف تنفي�ذ واجباتها اليومي�ة ومالحقة 
عصابات داع�ش االرهابية ضم�ن كافة قواطع 
العمليات« .وأضاف�ت أن »قواتنا االمنية تمكنت 
بع�د التح�ري والتفتيش يف مناطق )البو ش�الل 
والحصيوة( ضمن قاطع شمال بغداد من العثور 
ع�ى قاذف�ةRBG7 و)6( حش�وات م�ع صاعق 
تفجر، وكيلوغرام من م�ادة TNTوفتيل تفجر 

من مخلفات عصابات داعش االرهابية«.
وتابع�ت ان »قواتنا تمكن�ت من تنفيذ واجب 
تفتي�ش يف منطق�ة )الحالبس�ة( ضم�ن قاطع 
غرب بغداد نتج عنه معالجة )7( عبوات ناسفة 
والعثور عى جلكان مملوء بمادة C4 وكمية من 
االعتدة هذا باالضاف�ة اىل القاء القبض عى عدد 

من املطلوبني وفق مواد قانونية مختلفة« .
تمكن�ت  االمني�ة  »الق�وات  ان  اىل  واش�ارت 
م�ن تنفي�ذ واجب تفتي�ش يف منطق�ة )الفحيل 
ام الج�ر( ضمن قاط�ع جنوب بغ�داد نتج عنه 
العث�ور ع�ى )18( قن�ربة وقذيف�ة مختلفة مع 
كمي�ة من املواد املتفجرة، هذا باالضافة اىل القاء 
القبض عى عدد من املطلوبني وفق مواد قانونية 

مختلفة«.

عمليات بغداد تعلن العثور عىل 18 قنربة 
هاون واعتقال مطلوبني 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادية العليا، 
أمس االثنني، قراراً بشأن الرقابة عى 
اداء الس�لطة التنفيذي�ة بخص�وص 
ورئي�س  للمحاف�ظ  االس�تجواب 
مجل�س املحافظ�ة. وق�ال املتح�دث 
الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية 
العليا تلقت طلب�اً من مجلس النواب 
بخصوص الرقابة عى اداء الس�لطة 
اس�تجواب  موض�وع  يف  التنفيذي�ة 

املحافظ ورئيس مجلس املحافظة«.
واض�اف الس�اموك، أن »املحكمة 

وجدت أن املادة )61/ سابعاً/ ج( من 
الدستور نصت عى أن لعضو مجلس 
النواب بموافق�ة )25( عضواً توجيه 

اس�تجواب إىل رئيس مجلس الوزراء 
أو ال�وزراء ملحاس�بتهم يف الش�ؤون 
التي تدخل ضمن اختصاصهم«. وأكد 

املتحدث الرس�مي، أن »قرار املحكمة 
-بالرقم )119/ اتحادية(- اش�ار اىل 
ان الفقرة )ثامناً/ ه�( من املادة )61( 
ق�د نصت عى أن ملجل�س النواب حق 
استجواب مسؤويل الهيئات املستقلة 
وفقا لالجراءات املتعلق�ة بالوزراء«. 
وبني الس�اموك، أن »املحكمة وجدت 
أن م�ا عداه�م م�ن اعضاء الس�لطة 
التنفيذي�ة ف�أن اس�تجوابهم يكون 
بموجب القانون الذي ينظم شؤونهم 
االدارية، وبالنسبة للعناوين الواردة يف 
الطلب فأن استجوابهم يتم عى وفق 
االحكام الواردة يف قانون املحافظات 
غر املنتظمة باقليم رقم )21( لسنة 

2008 وتعديالته«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلية قاس�م األعرجي خالل لقائه مع السفر 
الس�وري لدى العراق صطام الدندح، أمس االثنني، سبل تفعيل 

العالقات الثنائية بني البلدين.
وذكر مكت�ب االعرجي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »وزير الداخلية قاسم االعرجي استقبل يف مكتبه 

سفر الجمهورية العربية السورية يف بغداد صطام الدندح«.
وأضاف ان »السفر قدم التهاني والتربيكات لوزير الداخلية 
ع�ى االنتصار الكب�ر الذي حققه العراق ع�ى عصابات داعش 

االرهابية«.
من جهته ش�كر االعرجي ضيفه عى هذه املش�اعر النبيلة، 
فيم�ا وبح�ث الطرفان ع�ددا  املواضيع ذات االهتمام املش�رتك 

وبحث سبل تفعيلها ملا يحقق مصلحة الشعبني الشقيقني«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت القوات العراقية، أمس االثنني عملية تحصني الرشيط 
الحدودي مع سوريا املجاورة يف غرب البالد، بعد يومني من إعالن 
رئيس ال�وزراء »النر« عى تنظيم داعش.  وقال ضابط برتبة 
عمي�د ركن، لوكال�ة فرانس برس، »الجه�د الهنديس يف الجيش 
العراق�ي بدأ اليوم بعمل تحصين�ات للرشيط الحدودي العراقي 
م�ع س�وريا بدءا من ش�مال مدين�ة القائم )غ�رب( وصوال إىل 
مدينة ربيعة يف نينوى )ش�مال(«. وأضاف أن »تلك التحصينات 
تتمثل بإنش�اء مواقع دفاعية وس�واتر ترابية وخنادق، إضافة 
إىل نرش نقاط للجيش وحرس الحدود لصد أي هجوم او تعرض 
لداعش من س�وريا باتج�اه األرايض العراقية«. وبعد نحو عام 
من انطالق العمليات العس�كرية من املوصل يف ش�مال العراق، 
أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي السبت سيطرة قواته »بشكل 
كامل« عى الحدود الس�ورية العراقي�ة، مؤكدا »انتهاء الحرب« 
ضد تنظيم داعش.وسيطر تنظيم داعش يف العام 2014 عى ما 
يقارب ثلث مس�احة العراق، بعد اجتياحه ملناطق واس�عة فيه 

ويف سوريا املجاورة.

         بغداد / المستقبل العراقي

القت رشطة كركوك، أمس االثن�ني، القبض عى عصابة لرسقة 
الس�يارات واالعتداء عى ممتل�كات املواطن�ني يف املحافظة. ونقلت 
وكال�ة »موازين ني�وز« عن املتحدث باس�م رشطة كرك�وك العقيد 
افراس�ياو كام�ل القول ان »ق�وة امنية من الرشط�ة القت القبض 
عى عصابة من 8 افراد لرسقة الس�يارات واالعت�داء عى ممتلكات 
املواطنني يف املحافظة«. واضاف كامل، ان »الوضع االمني يف كركوك 
مسيطر عليه بشكل كامل من قبل االجهزة االمنية واليمكن تسمية 
مايجري بانها خروقات او انهيار امني ». واشار اىل، ان »هنالك خاليا 
نائم�ة او جهات التريد االس�تقرار وتحاول زعزعة الوضع االمني يف 
محافظ�ة«، الفت�ا اىل انها »تلق�ي الرمانات الصوتي�ة والقنابل عى 
الدوريات االمنية«. وتابع كامل، ان »القطاعات العسكرية مستمرة 

بالبحث عى الخاليا النائمة من خالل التعاون مع اهايل املدينة«.

وزير الداخلية والسفري السوري يبحثان سبل 
تفعيل العالقات الثنائية بني البلدين

القوات األمنية ترشع بعملية »حتصني« 
الرشيط احلدودي مع سوريا

رشطة كركوك تلقي القبض عىل عصابة لرسقة 
السيارات واالعتداء عىل ممتلكات املواطنني

         بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عن محافظة البرة 
جم�ال املحم�داوي، أم�س االثنني، ان 
تك�ون ملحافظ�ة الب�رة خصوصية 
يف م����وازنة الع�ام املقبل، مؤكداً ان 

العوائ�د النفطية اغلبها م�ن البرة.
وق�ال املحم�داوي إن�ه »يف الس�نوات 
السابقة دائما ما نجد موازنة محافظة 
الب�رة كأي محافظ�ة اخرى او ربما 
اقل منها وهذا مخالف للواقع باعتبار 
ان البرة لديها املخزون النفطي االكرب 

الذي عى اساسه تبنى موازنة البالد«. 
واك�د املحم�داوي، أن »ع�ى الربمل�ان 
والحكومة ان يجعلوا ملحافظة البرة 
خص����وصية يف صياغة بنود املوازنة 
الخاصة بها السيما وانها اليوم تعاني 
الكثر من االهمال س�����واء ف���ي 

الخ���دم�ات او تطوي�ر املش�اريع«.
ولفت إىل أن »نواب البرة سيس�عون 
من اجل ان تاخ�ذ املحافظة حقها من 
موازن�ة الع�ام 2018 م�ن خالل جمع 
تواقيع تهدف اىل زيادة حصة محافظة 

البرة من املوازنة«.

نائب يدعو إىل أن تكون للبرصة »خصوصية« بموازنة 2018

        بغداد / المستقبل العراقي

يس�عى مرف الرافدين ملواكبة االسرتاتيجيات 
العاملي�ة ضم�ن خطط�ه  املرفي�ة واالقتصادي�ة 
لالرتق�اء بالعمل املريف واالس�هام يف تخفيف حدة 
االزم�ة املالية عرب تش�غيل االيدي العامل�ة وتحريك 

عجلة الصناعات املحلية واالنتاج«.
واك�دت مدير عام املرف خول�ة طالب جبار يف 
بيان نقله املكتب االعالمي للمرف تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان  ) من ضمن توجهات واولويات املرف 
دعم املشاريع الصغرة التي تسهم يف تنشيط حركة 
الصناعات واالنتاج املح�يل وما  يرتبط به من تنمية 
اقتصادي�ة تع�ود بالنف�ع عى مجم�ل االقتصاد من 

توفر عوائ�د مالية وقيمة مضافة وتش�غيل االيدي 
العاملة وتقليص البطالة(«.

واوضح�ت ان »امل�رف اطل�ق قروض�ا مالي�ة 
ترتاوح بني 15 اىل 25 مليون دينار اصحاب املشاريع 
املذك�ورة وهناك امكانية لرفع س�قف القرض وفق 
ضوابط ورشوط ومستعدون ملنح 300 مليون دينار 
يف حال تقديم مشاريع حقيقية  وبناءه تتوافر فيها 
مقومات ج�دارة االئتمان وفاعلية دراس�ة الجدوى 
االقتصادية وامكانية تحق�ق قيم مضافة لالقتصاد 

ولصاحب املرشوع وللعائد املحيل( ».
واش�ارت اىل »اعط�اء االولوي�ة للمش�اريع ذات 
الطاب�ع الصناعي االنتاجي املرتك�ز عى فهم حاجة 
الس�وق ومعرف�ة متطلبات�ه والق�درة ع�ى توف�ر 

املواد االولي�ة باقل كلفة ممكنة تضمن اس�تمرارية  
وديمومة املنتج وامكانيته  عى التس�ويق واملنافسة 

عرب فهم مسبق للسوق االمثل للبضائع املنتجة( ».
ولفت�ت مدير عام املرف اىل ان »االهتمام بهذه 
املش�اريع متأتي من ارادة الدول�ة يف تنمية املجتمع 
وتنش�يط االقتص�اد ع�رب بن�اء املصان�ع وال�ورش 
التش�غيلية والتخفيف من عى كاه�ل الدولة ووقف 
الرتهل الوظيفي وعكس بوصلة وتوجهات الش�باب 
من البح�ث عن الوظائف الجاه�زة اىل االبداع الذاتي 
وخلق فرص عمل ضمن السوق املفتوح( منوهة اىل 
)امكاني�ة اش�رتاك اكثر من ش�خص يف التقديم عى 

قروض املشاريع الصغرة واملتوسطة( ».
وتابعت ان )املرف مستعد بالتعاون مع غرفة 

تجارة بغداد القامة دورات تدريبية للشباب الراغبني 
بفت�ح ورش صناعي�ة او اقامة مش�اريع صغرة( 
وتطرقت اىل )نجاح تجربة قروض االطباء والصيادلة 
بضم�ان عياداتهم حيث منحوا مبالغ من 50 اىل 75 
ملي�ون دينار( مبينة ان )التزام املقرتضني بتس�ديد 
اقس�اط القروض يش�جع املرف عى االس�تمرار 
باملن�ح وش�مول اوس�ع ق�در ممك�ن م�ن رشائح 
املجتمع بالقروض ، فيما يتس�بب تلكؤ التسديد من 
قبل البعض بحرم�ان اقرانهم من القروض وهو ما 
حصل مع بعض الدوائر الحكومية املتلكئة بقروض 
ال� 5 � 10 ماليني دينار ملوظفي الدولة ومتى ما يتم 
تس�ديد املبالغ املرتتبة بذمتهم  يتم استئناف اطالق 

القروض لهم(.

مصـرف الرافـديـن حيـث الشبـاب عىل التقديم  لقـروض املشـاريـع الصناعيـة
تسهيالت تصل اىل 300 مليون دينار لتشغيل االيدي العاملة وتنشيط االقتصاد

املحكمة االحتادية تصدر قرارًا بخصوص استجواب املحافظ 
ورئيس جملس املحافظة
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     بغداد / المستقبل العراقي

قرر مرصف الرافدين، أمس االثنني، 
إطالق السلف الش�خصية لألساتذة 

التدريسيني يف الجامعات العراقية.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي«، 
نس�خة من�ه، »تق�رر من�ح س�لف 
لألس�اتذة التدريس�يني تصل اىل ٢٠ 
ملي�ون دينار ملن هم بدرجة أس�تاذ 
وأس�تاذ مس�اعد كما ق�رر املرصف 
منح ١٠ ماليني دينار ملن هم بدرجة 

مدرس وم.مدرس«.

الرافدين يطلق سلفة )٢٠( مليون دينار لألساتذة التدريسيني يف اجلامعات 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حددت األمم املتح�دة األولويات املطلوبة من 
العراق بعد إعالن�ه النرص عىل داعش، داعية 
العام�ة يف موعده�ا  إىل إج�راء االنتخاب�ات 
أك�دت  فيم�ا  النازح�ني،  بإع�ادة  واإلرساع 
منظمة التعاون اإلس�المي أن العراق يحتاج 
إىل إصالح�ات ومصالحات بع�د القضاء عىل 

تنظيم »داعش« اإلجرامي.
وح�ددت بعث�ة األم�م املتح�دة يف الع�راق يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، ع�دة أولوي�ات للع�راق بع�د إعالن�ه 
الن�رص عىل داع�ش، مؤك�دة يف مطلعها عىل 
»إجراء االنتخاب�ات العامة بموعدها وإعادة 
النازح�ني إىل مناطقه�م«. وقال�ت البعثة إن 
»انتهاء القتال ض�د )داعش( يربز األولويات 
الرئيس�ية املتمثلة بإجراء االنتخابات العامة 
يف موعده�ا، والعودة الطوعي�ة للنازحني إىل 
دياره�م«، مضيفة أن »الع�راق بحاجة أيضا 
إىل الدخ�ول يف حوار وطني ش�امل وتس�وية 
مصحوب�ة بعملي�ة م�ن القواع�د الش�عبية 

واملصالحة املجتمعية«.
وأكدت عىل أهمية »محاربة الفس�اد وإجراء 
إصالح�ات عميق�ة إلح�داث تغي�ر ج�ذري 
لالقتصاد غر املنتج وتحس�ني الحكم وإدارة 
امل�ال الع�ام وتعزي�ز نم�و القط�اع الخاص 

وتبسيط اإلجراءات اإلدارية«.
وش�ددت عىل ح�رص الس�الح يف ي�د الدولة، 
الدول�ة  تك�ون  أن  يمك�ن  »ال  إن�ه  قائل�ة 
الديمقراطية مس�تقرة دون عدالة ومساءلة 
واحرتام لحقوق اإلنس�ان. ويج�ب أن تكون 
س�يادة القان�ون ف�وق الجمي�ع لحمايتهم 
وتعزي�ز حقوقه�م، بما يف ذلك حق�وق املرأة 
واألقلي�ات، وال يمك�ن لع�راق املس�تقبل أن 
يتمتع باالستقرار الكامل والنزاهة والسيادة 
دون وض�ع الس�الح يف ي�د الدول�ة وتح�ت 
س�يطرتها حرصا«. ونقل البيان عن املبعوث 
الخاص لألمم املتحدة يف العراق يان كوبيتش، 
قول�ه إنني »عىل ثقة م�ن أن العراقيني، ومن 
خالل الجهود املتضافرة لقادة العراق وقواه 
السياسية وشعبه من كافة مكوناته العرقية 
والديني�ة ووطنيتهم، وبالدع�م املتواصل من 
املجتمع الدويل، سيكونون قادرين كذلك عىل 
مواجه�ة ه�ذه التحديات بعد داع�ش وبناء 
مس�تقبل أفضل ومصر مش�رتك للجميع يف 

ظل دولة موحدة وديمقراطية واتحادية«.
وح�رص كوبيت�ش ع�ىل تذك�ر العراقي�ني 
بالس�عي الس�تعادة الع�راق كام�ل مكانته 

الدولي�ة، قائ�ال إن »االنتص�ار ع�ىل داع�ش 
تزامن مع عتبة أخ�رى تخلص العراق منها، 
حي�ث خل�ص مجل�س األم�ن التاب�ع لألمم 
املتحدة يف 8 من الش�هر الح�ايل إىل أن جميع 
التدابر املفروض�ة يف قراريه ١958 )٢٠١٠( 
و٢335 )٢٠١6( عم�ال بالفصل الس�ابع من 

ميث�اق األم�م املتح�دة يف ما يتعل�ق بربنامج 
الع�راق للنفط مقابل الغذاء ق�د تم تنفيذها 
بالكام�ل«. وقد رحب كوبي�ش بهذا التطور، 
وأض�اف أن »العراقي�ني اس�تعادوا بالده�م 
باس�تعادتها من داعش، وبهذا القرار األخر 
ملجلس األمن، اس�تعاد الع�راق كامل مكانته 

كعضو فخ�ور ومتس�او ب�ني األمم«.ويأتي 
بي�ان األمم املتحدة تعقيب�ا عىل إعالن رئيس 
ال�وزراء حي�در العبادي الن�رص النهائي عىل 

تنظيم داعش يف العراق.
ب�دوره، أك�د األمني الع�ام ملنظم�ة التعاون 
اإلسالمي يوس�ف العثيمني أن العراق يحتاج 

إىل إصالح�ات ومصالحات بع�د القضاء عىل 
تنظيم “داعش” اإلجرامي.

وق�ال العثيمني، يف كلمة ألقاها خالل إنطالق 
اعم�ال مؤتم�ر النخب الذي ترع�اه املنظمة 
تمهيداً ملؤتمر املصالحة الوطنية، إن »مرحلة 
م�ا بعد القضاء عىل تنظي�م داعش اإلرهابي 

تتطل�ب مجموعة إصالح�ات ومصالحات«، 
مؤك�دا أن »الجمي�ع ينظر الي�وم إىل تحقيق 

املصالحة الوطنية يف العراق«.
وأضاف العثيمني أن »العراق يمثل اليوم حجر 
الزاوي�ة للعرب واملس�لمني«، مش�ددا عىل أن 

»استقرار العراق يصب بمصلحة الجميع«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائب ع�ن كتل�ة التغي�ر عن 
رشوط الكت�ل الكردس�تانية لتمري�ر 
م�روع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة 
العام�ة للبلد لس�نة ٢٠١8، مؤكدا ان 
املوازن�ة بصيغتها الحالي�ة لن تمرر، 
فيما شكلت حلبجة لجنة متخصصة 
ب�ني إدارة املحافظ�ة وممث�ي إقلي�م 
كردس�تان والكتل السياس�ية ملتابعة 

حصة املحافظة يف موازنة ٢٠١8.
وق�ال النائب عن كتلة التغير النيابية 
كاوة محمد، ان »الكتل الكردس�تانية 
قدم�ت ورق�ة اعرتاضه�ا ع�ىل بعض 
فق�رات م�روع قان�ون املوازن�ة اىل 
رئاس�ة الجمهورية، ورئيس الوزراء، 
باالضاف�ة اىل رئاس�ة الربملان واللجنة 

املالية النيابية، والكتل السياسية«.
واضاف ان »الورقة تضمنت اعرتاضنا 
عىل تخفيض حصة اقليم كردس�تان 
م�ن ١7% اىل ١٢.67% م�ن م�روع 
املوازن�ة االتحادي�ة«، مبين�ا ان »هذا 
االج�راء غر منصف بح�ق االقليم وال 
يخدم حل املشاكل املوجودة بني بغداد 

واربيل، بل تأزمها وتعقد الوضع«.
واوضح ان »املت�رر الوحيد من ذلك 
املواط�ن يف اقليم كردس�تان، باملقابل 
نس�مع رئيس الوزراء حي�در العبادي 
دائما يقول ان تداعيات االس�تفتاء ال 

تمس املواطنني الكرد«.
ولف�ت اىل ان »االع�رتاض الثان�ي عىل 

خل�و املوازن�ة م�ن اي�ة مخصص�ات 
لقوات البيش�مركة التي تعد جزء من 
املنظوم�ة االمني�ة العراقي�ة، لذا عىل 
الحكوم�ة ان تخص�ص اموال لرصف 
ان »االع�رتاض  رواتبه�م«، موضح�ا 
الثالث هو مطالبتنا بتخصيص اموال 

خاصة اىل محافظة حلبجة«.

تعدي�ل  اىل  ال�وزراء  »رئي�س  ودع�ا 
فق�رات املوازنة واالخ�ذ بعني االعتبار 
ان  مؤك�دا  املقدم�ة«،  املالحظ�ات 
الكردس�تانية جميعه�ا ل�ن  »الكت�ل 
تصوت عىل م�روع قان�ون املوازنة 
بصيغت�ه الحالية ما لم يتم تعديل تلك 

الفقرات«.

بدوره، أعل�ن محافظ حلبجة عثمان 
ع�ي ع�ن تش�كيل لجن�ة متخصصة 
ب�ني إدارة املحافظ�ة وممث�ي إقلي�م 
كردس�تان والكتل السياس�ية ملتابعة 

حصة املحافظة يف موازنة ٢٠١8.
وقال عثم�ان ع�ي يف مؤتمر صحفي 
مع الكتل الكردية، ان »ادارة املحافظة 

واألط�راف السياس�ية فيه�ا عق�دت 
اجتم�اع م�ع الكت�ل الكردس�تانية يف 
الربملان العراقي«، مبينا ان »االجتماع 
اس�تمر لس�اعتني م�ن الزم�ن وكان 
مخصص�ا لعدم ذكر محافظة حلبجة 
يف املوازن�ة وع�دم تخصي�ص حص�ة 

لها«.

وأضاف انه »تم الخ�روج بمقرتحات 
مهم�ة من اج�ل ان تك�ون املحافظة 
فعال�ة، وكم�ا ت�م ذكره�ا يف موازنة 
عامي ٢٠١6 و٢٠١7 رغم عدم رصف 
مخصص�ات مالي�ة له�ا فان�ه يجب 

ذكرها يف موازنة العام املقبل«.
»االجتم�اع  ان  بالق�ول  ع�ي  وأردف 

خل�ص اىل تش�كيل لجن�ة متخصصة 
بني إدارة املحافظ�ة وممثل عن إقليم 
كردس�تان والكتل السياس�ية ملتابعة 

حصة حلبجة يف موازنة ٢٠١8«.
وطالب�ت الكتل الكردس�تانية بتعديل 
موازنة ع�ام ٢٠١8، وباألخص حصة 
االقليم، فيما هددت بانه لو تم العكس 

فلن يتم التصويت عليها مطلقا.
وق�ال رئي�س كتل�ة االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني آريز عبدالل�ه يف مؤتمر 
صحفي مش�رتك عقده م�ع محافظ 
حلبج�ة عثم�ان عي وعدد م�ن نواب 
وممث�ي الكت�ل الكردي�ة ان »الكت�ل 
الكردس�تانية ضد املوازن�ة االتحادية 
لع�ام ٢٠١8 كونه�ا ال تؤم�ن حقوق 

شعب االقليم«.
واض�اف انه »ليس�ت الكت�ل الكردية 
فق�ط من يق�ف بالضد م�ن املوازنة، 
بل املكون الس�ني أيضا لعدم تضمنها 
املدم�رة،  للمحافظ�ات  تخصيص�ات 
جنوبي�ة  محافظ�ات  هن�اك  وأيض�ا 
بالض�د لع�دم تخصيص حص�ة برتو 

دوالر لها«.
الع�راق  ينت�اب  »القل�ق  ان  وأض�اف 
بارسه من مروع املوازنة«، مش�را 
اىل ان�ه »يج�ب ان تج�ري الحكوم�ة 
االتحادية تعدي�ال عىل مروع قانون 
املوازن�ة، واذا ل�م تقم بذل�ك فانه من 
األفضل اال تتم املصادقة عليها مطلقا 
ونح�ن ل�ن نص�وت عليها اذا ل�م يتم 

تعديل حصة االقليم«.

تشدد على إجراء االنتخابات مبوعدها والشروع باصالحات اقتصادية.. والتعاون اإلسالمي متهد لـ »املصاحلة الوطنية«

العراق يتسلم خارطة طريق »أممية« ملا بعد »داعش«

حلبجة شكلت »جلنة متخصصة« لزيادة حصتها املالية

ثـالثـة شـروط كـرديــة لـ »متـريـر املـوازنـة« فـي البـرملـان

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أك�د الس�يد مقت�دى الص�در يف كلم�ة متلفزة، 
أمس االثنني، بمناس�بة إعالن الن�رص النهائي 
عىل تنظيم داعش أن »رسايا الس�الم« س�تقوم 
بتس�ليم الس�الح إىل الدولة، موجه�اً مقاتلتيه 
بالقول »يجب تس�ليم س�الح الدول�ة إىل الدولة 
ب�أرسع وق�ت ممك�ن وغل�ق اغل�ب مق�رات 
الرساي�ا إال املركزي�ة منها لالس�تفادة منها يف 
العم�ل الخدمي واإلنس�اني واملدن�ي وبإرشاف 
الجه�ادي وبالتنس�يق  املع�اون  مب�ارش م�ن 
املكت�ب الخ�اص« للتي�ار الص�دري. كم�ا قرر 
الس�يد الص�در تس�ليم املواقع املح�ررة ما عدا 
التي توجد يف مدينة س�امراء شمال غرب بغداد 
التي ش�هدت اعتداءات مس�لحة من »داعش«، 

موجه�اً باس�تمرار بق�اء الرساي�ا يف س�امراء 
ح�رصا إىل اش�عار اخرم�ع التنس�يق التام مع 
الدول�ة لقدس�ية امل�كان وحساس�ية املوق�ف 
األمني والعس�كري فيها.وأش�ار السيد الصدر 
إىل ان�ه قب�ل االقدام ع�ىل حل »رسايا الس�الم« 
أو تحويله�ا ملنظمة خدمي�ة أو مدنية فان عىل 
الحكوم�ة العراقي�ة مراعاة جملة ام�ور بينها 
اس�تمرار االعتن�اء بعوائ�ل ش�هدائها واكمال 
معالج�ة جراحه�م والعم�ل الجاد ع�ىل إيجاد 
فرص عمل لهم ب�ارسع وقت ممكن البعادهم 
عن الفراغ والبطالة التي قد تتسبب برر عام 
ولي�س برر خ�اص.. كما طال�ب بزج بعض 
عن�ارص الرساي�ا يف الق�وات األمني�ة التي أكد 
رضورة العمل ع�ىل تمكينها من حماية جميع 
املحافظات واملرافق الحكومة.وشدد الصدر عىل 

رضورة عدم اشرتاك قيادات الحشد الشعبي يف 
االنتخاب�ات وحرص الس�الح بيد الدول�ة، داعيا 
فصائل الحش�د الش�عبي إىل عزل العنارص غر 
املنضبط�ة، وق�ال »ننص�ح جمي�ع االخ�وة يف 
فصائل الحش�د الش�عبي إىل حرص السالح بيد 
الدولة والعمل عىل تقوية مركزيتها«.وأكد عىل 
اهمي�ة االعرتاف بان الجيش العراقي واالجهزة 
األمني�ة عادت لهيبتها بع�د ان اراد البعض بها 
س�وءاً، داعياً إىل »الحفاظ عليها عليها وفرض 
س�لطتها وابع�اد العنارص غ�ر املنضبطة عن 
الق�وات األمني�ة والحش�د الش�عبي ومعاقب�ة 
من اس�اء حفاظ�ا ع�ىل س�معتها وهماتها«. 
وطالب الس�يد الصدر بفتح تحقيق يف اس�باب 
س�قوط املوص�ل واملحافظات االخ�رى وملف 
جريمة س�بايكر التي قتل فيها مئات من طلبة 

كلي�ة عس�كرية واملبارشة الفورية بمحاس�بة 
املفسدين.. وقال »لقد اس�تعدنا اليوم االرايض 
التي باعها االوغاد باالمس«.وأكد السيد الصدر 
دعمه ملس�اعي رئي�س الوزراء حي�در العبادي 
ملحاربة الفساد ومحاسبة املفسدين ومحاكمة 
الفاس�دين، عارض�اً املس�اعدة يف انجاح هذه 
املهمة.وق�د ت�م تش�كيل رساي�ا الس�الم التي 
تض�م حوايل 6 االف مقاتل بعد س�يطرة تنظيم 
»داع�ش« ع�ىل محافظ�ة املوصل واج�زاء من 
مدين�ة س�امراء كق�وة دفاعي�ة عن املس�اجد 
واملراقد الشيعية والسنية، وانخرطت يف القتال 
ضد داع�ش يف عدد م�ن مناطق الع�راق وكان 
له�ا دور واضح يف تل�ك املناطق حي�ث تمكنت 
م�ن تحرير العديد منها وتام�ني مناطق اخرى 

وتطهرها من سيطرة داعش. 

دعا احلكومة إىل تعويض ذوي الشهداء وإجياد فرص عمل للمقاتلني

السيد الصدر يصدر أوامر بتسليم سالح رسيا السالم إىل احلكومة ويعلن حتويل الفصيل إىل »منظمة مدنية«
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الربملان األردين »يعيد النظر« يف معاهدة السالم مع ارسائيل

»300 انفصايل« من باكستان يسلمون أسلحتهم للسلطة

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلين الرئييس اليرويس فالديمير 
بوتني، أمس االثنني، عن سحب القسم 
األكرب من القوات العسيكرية الروسية 
من سيوريا وذلك خالل زيارة مفاجئة 

قام بها إىل قاعدة حميميم يف سوريا.
وأمر بوتني ببدء التحضر لسيحب 
القوات الروسية من سوريا. وقال أمام 
العسيكريني »آمر وزير الدفاع ورئيس 
ببيدء سيحب  العامية  األركان  هيئية 
مجموعية القيوات الروسيية إىل نقاط 

مرابطتها الدائمة«.
عنيه  نقليت  كميا  بوتيني  وقيال 
انرتفاكس »خيالل نحو عامني، قضت 
القيوات املسيلحة الروسيية بالتعاون 
مع الجيش السيوري عيى اإلرهابيني 
الدولييني إىل حيد كبر. بالتيايل اتخذت 
قرار إعادة القسيم األكرب من الوحدات 
العسكرية الروسية املتواجدة يف سوريا 

إىل روسيا«.
وليم يحيدد بوتيني الذي اسيتقبله 
القاعيدة نظيره السيوري بشيار  يف 
األسيد ووزير الدفاع الرويس سيرغي 
شيويغو وقائيد القيوات الروسيية يف 
سيوريا الجنرال سرغي سوروفيكني، 
عدد الجنود الروس الذين سييبقون يف 

سوريا.
وحيذر الرئييس اليرويس مين أنيه 
»يف حيال رفع اإلرهابيون رأسيهم من 
جديد، نحن سينوجه إليهم رضبات لم 

يروهيا من قبيل«، موضحا »نحين لن ننىس 
أبدا الضحايا والخسيائر التي تكبدناها أثناء 
محاربة اإلرهاب هنا يف سيوريا ويف روسييا 

أيضا«.
وأكيد بوتيني أنيه تميت تهيئية الظروف 
للتسيوية السياسيية يف سيوريا. وقيال »تم 
الحفياظ عى سيوريا كدولة مسيتقلة ذات 
سييادة. ويعود الالجئون إىل منازلهم. وتمت 
تهيئة الظروف للتسيوية السياسية برعاية 
األمم املتحيدة«. وأضاف »ووفقا لالتفاقيات 

الدولية يواصل عمله يف سوريا املركز الرويس 
للمصالحة. وتم إنشاء قاعدتني يف طرطوس 
وهنا يف حميميم، وهما ستستخدمان بشكل 
دائم«. بدوره، قال الرئيس السيوري بشيار 
األسيدي األسيد لنظره اليرويس إن األجيال 
القادمية التيي سيتقرأ عن هيذه الحرب لن 
تفيرق بني شيهيد سيوري وشيهيد رويس، 
وسيتبقى تضحييات األبطال مين الجانبني 
تجسييداً ألنبيل معركة يف مواجهية اإلرهاب 
امتزج خاللها الدم باليدم ليطهر أرضنا من 

رجس املرتزقة الذين أرادوا تدمر وطننا.

وشيكر الرئييس األسيد الرئييس بوتيني 
خيالل لقائيه بيه يف حميميم عى مشياركة 
روسيا الفعالة يف محاربة اإلرهاب يف سوريا، 
مؤكداً أن ما قام به العسيكريون الروس لن 
ينسياه الشيعب السيوري بعيد أن امتزجت 
دماء شهدائهم بدماء شهداء الجيش العربي 
السيوري يف مواجهة اإلرهابييني ليثبت هذا 
اليدم الذي روى تراب سيوريا أنيه أقوى من 
اإلرهاب ومرتزقته وسيتبقى ذكرى شيهداء 
منيارة  وتضحياتهميا  البطليني  الجيشيني 

لألجيال املقبلة.

وحسب معطيات دائرة العمليات العامة 
التابعة لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة 
الروسيية، فيإن القيوات الجويية الفضائية 
الروسيية قامت منذ بداية العملية يف سوريا 
بأكثير من 28 ألف طلعية، ووجهت نحو 90 

ألف رضبة جوية.
ويف األشهر األخرة، كان الطران الرويس 
ينفيذ ما يصل إىل 100 طلعة يوميا، ويسيدد 
ميا يصل إىل 250 رضبة جويية يف اليوم. ويف 
ترشين الثانيي 2016 –كانون الثاني 2017 
شيارك يف العمليية ضيد اإلرهابييني الطراد 

الحامل للطائرات »األمرال كوزنيتسيوف«، 
واليذي يعتيرب السيفينة الوحييدة الحاملية 

للطائرات يف األسطول الحربي الرويس.
وألول مرة تم استهداف مواقع اإلرهابيني 
بصوارييخ »كالييرب« املجنحية. كما وجهت 
رضبات إىل اإلرهابيني قاذفات اسيرتاتيجية 
بعيدة املدى. وحسيب تقارير وسائل اإلعالم، 
فقد استخدمت يف سوريا ألول مرة القاذفات 

االسرتاتيجية »تو 160« و«تو 95«.
تيم  الروسيية،  الدفياع  وزارة  وحسيب 
القضياء عى 54 ألف إرهابي يف سيوريا منذ 

بدء العملية.
ووفقيا للبيانيات الرسيمية لوزارة 
روسييا  عسيكريا   39 لقيي  الدفياع، 
مرصعهم أثناء أداء واجبهم العسكري 
يف سيوريا. وتيم منيح 4 منهيم، وهم 
املقيدم أوليغ بيشيكوف، وامليالزم أول 
الكسيندر بروخورينكو، والنقيب مراد 
أحمدشيني، والعقيد رفعت حبيبولني، 

لقب »بطل روسيا«.
 4 الروسيية  القيوات  وخيرت 
مروحييات وطائرتيني خيالل العملية 

العسكرية.
وبعيد زيارتيه إىل سيوريا، توجيه 

الرئيس الرويس إىل مرص.
عبدالفتياح  الرئييس  واسيتقبل 
السيييس، نظره اليرويس، الذي وصل 
إىل القاهيرة، وذلك لبحيث التعاون بني 

البلدين.
ووقعيت روسييا وميرص، وثائيق 
إدخيال عقيود بنياء محطية الضبعة 

الكهروذرية حيز التنفيذ.
الرئيسني،  التوقيع بحضور  وجرى 
الرويس فالديمر بوتني، واملرصي عبد 
الفتياح السيييس، ووقيع الوثائق عن 
الجانب اليرويس، املدير العام ملجموعة 
اليرشكات الحكوميية »روس آتيوم«، 
أليكييس ليخاتشيوف، وعين الجانيب 
الكهربياء ومصيادر  امليرصي، وزيير 
الطاقة املتجددة، محمد شاكر وفقا ملا 

نقلته وكالة »سبوتنيك«.
أسياس  الوثائيق  هيذه  وتوفير 
للرشوع بالعمل الفعيل لبناء محطة الضبعة 
الكهروذريية. ويأتي توقيع الوثائق، بشيأن 
بناء محطة الضبعيييية الكهروذرية، ضمن 
جلسية مباحثات بني الجانب الروسيييييي 
وامليرصي، لبحيث سيبل دفع أطير التعاون 
الثنائيي يف املجياالت املختييييلفية، خاصة 
السياسية، والتجارية، واالقتيييصادية، ويف 
مجال الطاقة، فييضال عن التشياور بشأن 
عدد مين القضاييا وامللفيات اإلقليمية ذات 

االهتمام املشرتك.

قرر سحب جنوده من سوريا.. وحذر اإلرهاب من »رفع رأسه« جمددًا

بوتني يف املنطقة: ترتيب الوضع السوري وعقد اتفاقيات مع مرص

مادورو يفوز بغالبية األصوات يف االنتخابات البلدية بفنزويال

       بغداد / المستقبل العراقي

أفيادت صحيفية نيوييورك تايميز بظهور اشيتباه 
بتعلق الرئيس األمريكي دونالد ترامب، واعتماده بشكل 

مفرط عى مشاهدة التلفزيون.
ونقلت الصحيفة عن مقربني من سيد البيت األبيض، 
أن تراميب يهيدر أربع سياعات عى األقيل يف اليوم عى 

مشاهدة التلفزيون، وأحيانا ضعف ذلك.
وذكيرت الصحيفة أن ترامب يسيتيقظ كل صباح يف 
حوايل السياعة 5:30 صباحا، ويتحيول إىل التلفزيون يف 

غرفة النوم الرئيسية يف البيت األبيض.
يمكين  واللقياءات  االجتماعيات  »خيالل  وقاليت: 
لشاشية اليي 60 بوصية املثبتية يف غرفة االسيتقبال أن 
تعمل دون صيوت، ولكن ترامب يتابع رشيط األخبار يف 
أسيفل الشاشية، وإذا لم يتمكن من ذلك فيعوض األمر 
 Super « بمشاهدة التسجيالت عى جهاز يسميه بجهاز
TiVo«- نظام حديث يسمح بتسجيل الربامج اإلخبارية 
مين قنوات تلفزيون الكابل«.وتؤكد الصحيفة أن دونالد 
تراميب يحب دائما التحدث عما شياهده ميع اآلخرين 
املحيطيني بيه ، أو حتى مع املوظفني الذيين يتصل بهم 

عندما يطلب الغداء أو مرشوب الكوال دايت.

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب آالف املحتجني يف نيجريا رئيس بالدهم محمد 
بخياري، بي«كر صمتيه تجياه الظلم الصيارخ الذي 

يتعرض له الفلسطينيون والعالم اإلسالمي«.
جياء ذلك خالل مظاهرة بمدينية الغوس )أكرب مدن 
نيجريا(، شارك فيها نحو 3 آالف متظاهر، احتجاجا عى 
قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعرتاف بالقدس 
عاصمة إلرسائيل. وطالبت كربى املؤسسيات اإلسالمية 
يف نيجريا، املنظمة للمظاهرة، زعماء العالم بي«تشكيل 
جبهة موحدة ملواجهة إعالن واشينطن األحادي الجانب 
واملدمر«. ودعت إىل »تحميل الرئيس األمريكي مسؤولية 

أعمال العنف التي اندلعت يف املنطقة«.
وحثت املؤسسيات الزعمياء املسييحيني املحليني إىل 
التخيل عن »االعتقاد الخاطئ بأن ما يفعله ترامب يخدم 

األجندة املسيحية )يف إشارة إىل قراره(«.
من جهته، قال لقمان عبيد الرحيم، رئيس »املجلس 
اإلسالمي النيجري«، إّن« اإلعالن األحادي الجانب )بشأن 
القيدس( يعد تهديدا للسيالم العاملي، ويسيتدعي وحدة 
عاملية عاجلة لوضع حد ليه«. بدوره، طالب عبدالواحد 
أديتويبي، رئيس مؤسسة »الوعي املسلم الدويل«، زعماء 
العالم بمقاطعة أمريكا وإرسائيل، كمحاولة إلجبارهما 
عى تغير سياستهما. وأوضح أّن النيجريني »يرحبون 
باقرتاحيي تركيا ولبنان الهادفيان إىل مقاطعة إرسائيل 

دبلوماسيا، عى خلفية ممارسات ترامب املؤسفة«.
ودعيا أديتويبي باقي الدول العربيية النتهاج املوقف 
ذاتيه. أميا سياهيد أشيافا، رئييس جمعيية »الطيالب 
أّن »اعيرتاف تراميب  املسيلمني« يف نيجرييا، فاعتيرب 
بالقيدس عاصمة إلرسائيل صفعة عى وجه املسيلمني، 

ومحبي العدالة حول العالم«.

نيويورك تايمز: ترامب مصاب بمرض 
سلوكي »خطري«

آالف النيجيـرييـن يطـالبون رئيسهـم 
بـ »كرس صمته« جتاه ظلم الفلسطينيني

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو 
أن الحزب التشيايف اليذي يتزعمه حقق فوزا 
كبيرا يف االنتخابيات البلدية التيي قاطعتها 
األحيزاب الرئيسيية يف املعارضة التي سييتم 
االنتخابيات  يف  املشياركة  مين  إقصاؤهيا 

الرئاسية املقبلة يف 2018.
وقال الرئيس االشيرتاكي أمام حشيد من 
أنصاره يف كراكاس يف ختام النهار االنتخابي 
الطويل الذي بلغت نسبة املشاركة فيه 47.32 
باملئة بحسيب املجليس الوطنيي االنتخابي 
»فزنا بأكثر من 300 بلدية يف البالد من أصل 

البلديات الي335«، مقابل 242 حاليا.
وجاء ترصيح مادورو بعيد إعالن املجلس 
الوطني االنتخابي أن الحزب التشيايف )نسبة 
للرئييس الراحيل هوغو تشيافيز الذي حكم 
البيالد منيذ 1999 ولغاية وفاتيه يف 2013( 
اكتسح عرشين عى األقل من بلديات عواصم 

الواليات الي23.
كذليك، فياز الحيزب االشيرتاكي الحاكم 
بمنصيب حاكم والية زولييا )غرب(. وكانت 

البيالد شيهدت يف ترشيين األول انتخابيات 
ملجالس الواليات وحكامها، وقد فاز يف والية 
زولييا يومها مرشيح املعارضية لكن األخر 
رفض أن يؤدي قسيم اليمني أميام الجمعية 
التأسيسية. وبالتايل يكون الحزب االشرتاكي 
فاز يف 19 من أصيل بلديات عواصم الواليات 

الي23.
وبعد سيتة أشيهر من التظاهيرات التي 
 125 خاللهيا  وقتيل  باسيتقالته،  طالبيت 
شيخصا يف بالد غنية باالحتياطات النفطية 
وتشيهد أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع 
أسعار النفط، يبدو أن مادورو استعاد زمام 

األمور وعزز سيطرته عى البالد.
وأعلن ميادورو أن األحزاب الرئيسيية يف 
املعارضية سييتم إقصاؤها من املشياركة يف 
االنتخابات الرئاسيية املقبلية يف 2018 ألنها 

قاطعت االنتخابات البلدية.
قال مادورو خالل مؤتمر صحايف إن »كل 
حيزب لم يشيارك الييوم ودعيا إىل مقاطعة 
االنتخابيات لين يتمكين مين املشياركة« يف 
االنتخابات املقبلة، مشيددا عى أن هذا واحد 
من »معايير الجمعية التأسيسيية« التي ال 

تضم سوى مؤيدين له.
وقررت أحزاب املعارضية الثالثة بزعامة 
انريكي كابريلييس وليوبولدو لوبيز وهنري 
رامون الوب عدم تقديم مرشحني لالنتخابات 
البلدية، منددة بي«غياب الضمانات« ومعربة 
عن تخوفها من أن يتكرر سيناريو انتخابات 
الحيكام التي جرت يف ترشيين األول/أكتوبر 
وحقق فيها املعسكر الرئايس فوزا كبرا عى 

الرغم من االتهامات الكثرة بالتزوير.

األحيزاب مين  وبالتيايل سيتحرم هيذه 
املشياركة يف االنتخابات الرئاسيية املقررة يف 
كانيون األول 2018، والتي يرجيح محللون 
انه سييتم تقريب موعدها إىل الربع األول من 

العام املقبل.
وقيال مادورو اليذي شيكلت االنتخابات 
قبيل  ليه  األخير  املهيم  االقيرتاع  البلديية 
االسيتحقاق الرئايس »علينا أن نسيتعد منذ 

اآلن لالنتخابات الرئاسية«.
وكان نائيب الرئييس الفنزويييل طيارق 
العيسيمي أعلن يف ترشيين الثاني املايض أن 
ميادورو املنتخب يف 2013 سيرتشيح لوالية 
ثانيية يف 2018، وذلك عيى الرغم من تراجع 
شيعبيته ويف خضم أزمية اقتصادية خانقة 
وتنديد املجتمع الدويل بطريقة إدارته لالزمة 

يف البالد.
وقال مادورو إن »الرسيالة واضحة جدا، 
نرييد اعتماد املسيار االنتخابيي للتوصل إىل 

حلول يف البالد«.
وكان النهار االنتخابي جرى بهدوء وبقي 
العدييد مين املراكيز االنتخابية شيبه مقفر 
يف العاصمية كيراكاس ومدن أخرى كسيان 

كريسيتوبال قيرب الحيدود ميع كولومبيا، 
بحسب ما أفاد صحافيون.

وال تشيهد االنتخابات البلدية عادة إقباال 
كثيفا، وقد بلغت نسيبة املشياركة 42 باملئة 

يف 2013.
وبعيد موجة الغضيب واالحتجاجات منذ 
الربييع يبيدو أن اإلحبياط وجيد طريقه إىل 
الفنزويلييني يف مواجهية أزمية اقتصاديية 
ونقص حاد يف امليواد الغذائية واألدوية، كما 
وتسارع التضخم الذي يتوقع صندوق النقد 

الدويل أن تبلغ نسبته 2300 باملئة يف 2018.
ويقول فيكتور توريس وهو يعمل سائقا 
يف ماكارايبيو )شيمال -رشق( »ذهبيت ذلك 
اليوم ليرشاء موزة صباحا كان ثمنها 1900 

بوليفار ليصبح يف املساء 3000 بوليفار.
واإلحبياط تسيببت بيه املعارضية أيضا، 
فبعيد سينتني عيى انتصارهيا التاريخي يف 
االنتخابيات الترشيعية والذي أتاح لها الفوز 
للمرة األوىل منيذ 1999 باألكثرية يف الربملان، 
تبيدو املعارضية ممزقة بيني تياريين يدعو 
احدهما إىل الحوار بينما يريد اآلخر إتباع خط 
أكثر تشيددا.وهي لم تستفق بعد من صدمة 

االنتخابيات املحليية يف ترشيين األول والتي 
حقق فيها الحزب الحاكم فوزا كاسيحا عى 

الرغم من االتهامات بحصول تزوير.
وبحسيب اسيتطالع للرأي أجيراه مركز 
فينيباروميرتو بيني ترشيين األول/أكتوبير 
وترشين الثاني/نوفمرب فقد ارتفعت نسيبة 
االمتعاض من املعارضة مين 46.1 باملئة إىل 
65.7 باملئية، فيما ارتفعت شيعبية مادورو 

من 24.4 باملئة إىل 31.1 باملئة.
وليم تنجيح أي إسيرتاتيجية »لتحاليف 
الطاولية الديمقراطية« سيواء باملواجهة يف 
الشيارع أو بالتفاوض يف زعزعة التشافيزية 

التي ال تزال تسيطر عى غالبية املؤسسات.
وتعترب الجمعية التأسيسية بصالحياتها 
الواسيعة مثاال لهذه الهيمنة، وهي صادرت 
سيلطات الربملان الذي كان السلطة الوحيدة 

بيد املعارضة.
يف  الفائزيين  البلدييات  رؤسياء  وعيى 
االنتييييخابيات لكيي يتمكنيوا مين تيويل 
الجمعيية  أميام  القسيم  أداء  مناصبهيم 
التأسيسيية التي حصدت إدانات قسيم كبر 

من املجتمع الدويل.

       بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس النواب االردني خالل 
مناقشياته قرار واشينطن االعرتاف 
بالقدس عاصمة الرسائيل، مراجعة 
كافة االتفاقيات املوقعة مع ارسائيل 
بميا فيها معاهدة السيالم املوقعة يف 
1994.ووافيق املجلس عيى »تكليف 
اللجنة القانونية اعادة دراسة مجمل 
االتفاقييات ميع الكييان الصهيوني 
)ارسائيل( بما يف ذليك اتفاقية وادي 
عربية )اتفاقية السيالم املوقعة عام 
1994(، عى ما ذكيرت وكالة االنباء 

االردنية الرسمية )برتا(.
وصيوت النيواب عى هيذا القرار 
باالجمياع يف جلسية عقيدت ردا عى 
اعيرتاف الرئييس األمركيي دوناليد 
تراميب بالقدس عاصمية إلرسائيل. 
وقيرر مجليس النيواب ايضيا احالة 
مذكيرة نيابيية قدمهيا النائب خليل 

عطيية ووقعها 14 نائبا اىل الحكومة 
ورئاسية املجليس تطاليب باصيدار 
قانيون اللغياء معاهدة السيالم مع 
ارسائييل. وكتيب يف املذكيرة »نحين 
السير  نلتميس  املوقعيني،  النيواب 
باجيراءات اصيدار ميرشوع قانون 
االردنيية  السيالم  معاهيدة  الغياء 
االرسائيلية- وادي عربة 1994، نظرا 
لخروقات املعاهدة مين قبل الجانب 

االرسائييل وعى وجه التحديد تواطؤ 
االحتيالل االرسائييل ميع االمركيني 
بنقل السيفارة األمركيية اىل القدس 
واعتبارهيا عاصمة للكيان«. واكدت 
املذكيرة ان ذليك يخاليف »الرشائيع 
الدوليية والقانيون اليدويل ومقررات 
األميم املتحدة واعتيداء عى الوصاية 
الهاشيمية عى املقدسات االسالمية 
يف القدس«، مشددة عى »مخططات 

االستيطان واالعمال املتطرفة بهدف 
تقسييم وتهوييد املسيجد األقىص«. 
وبحسب الدسيتور االردني فان امللك 
هيو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح 
ويربم املعاهدات واالتفاقيات. والغاء 
معاهيدة السيالم ميع ارسائييل يعد 
مطلبا شيعبيا يف االردن منذ اكثر من 
عقديين، فيميا وصف املليك عبدالله 
الثاني السيالم مع ارسائيل غر مرة 
بأنه »سيالم بيارد«. وكانيت القدس 
الرشقية تتبع اململكية إداريا قبل أن 
تحتلها ارسائيل عام 1967. وتعرتف 
إرسائييل التي وقعت معاهدة سيالم 
مع االردن يف 1994، بارشاف اململكة 
األردنية عى املقدسيات االسالمية يف 
املدينة. واعلن الرئيس دونالد ترامب 
االربعياء املايض ان الوالييات املتحدة 
»تعيرتف رسيميا بالقيدس عاصمة 
الرسائييل« ميا اثيار غضبيا ورفضا 

دوليا واسعا.

       بغداد / المستقبل العراقي

سلم أكثر من 300 مسلح انفصايل يف باكستان 
أنفسهم، وفقا ملسيؤولني بالحكومة الباكستانية، 
وذلك بعد مراسيم أقيمت لالحتفال بإلقاء السالح 

وعودة املسلحني للحياة املدنية.
يأتي ذلك يف إطار جهود الحكومة إلنهاء التمرد 
يف إقلييم بلوخسيتان، جنيوب غربي البيالد، الذي 

استمر قرابة 10 سنوات، وفقا لوكالة »رويرتز«.
وقدميت الحكومية مسياعدات ماليية للجنود 
والقادة إضافة إىل عروض للعفو عنهم ومساعدتهم 
عيى االندماج يف املجتمع وأقييم احتفال يف حديقة 
برملان بلوخستان، بمدينة كويتا، عاصمة اإلقليم، 
حيث سيلم 313 مسيلحا من 3 حركات أسلحتهم 

لحكومة اإلقليم.
وقيال رئيس حكومية اإلقليم »سيأعانق الذين 

يؤمنيون بوحيدة وسييادة باكسيتان، لكننيا لين 
نتسامح من يتحدون إرادة الدولة«.

ووفقا ملسؤولني يف الحكومة الباكستانية، فإن 
حوايل ألفي شخص سيلموا أنفسهم خالل األشهر 

املاضية.
وينصيل االتفاق بني الحكومة واملسيلحني عى 
أن يحصل الجنود عيى 4700 دوالر، بينما يحصل 

القادة عى 9500 دوالر.
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بالنظر لنكول املزايد تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية 
اليج�ار العق�ار املبينة  تفاصيله ادن�اه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واح�دة ( وفقا الحكام  
قان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة 
بلدي�ة النجف او اللجنة خالل )15( خمس�ة عرش  يوم م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%(  من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم 
والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه 

العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ  العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4-عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل 30 يوم من تاريخ ورود االحالة 

القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
5-يل�زم املس�تاجر بدف�ع بدل االيج�ار م�ع املصاريف كاملة خ�الل ثالثني يوم�ا من تاري�خ االحالة 

القطعية  
6-يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة 3 ثالثة ايام 

من تاريخ تبليغه بذلك 
7-يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك 

املياه  
8  � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد م�ن ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وبطاقة السكن
 9 � تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيم�ة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب 

السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
10 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايده 

باعالن الحق بنفس الصحيفه 
11 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او 
نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد 

املحافظ املرقم 12078 يف 2012/11/21
12 � املشيدات عائده للبلدية

13 � يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ 
العقد واعتبار العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد 
لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار

 14 � ع�ىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا 
لكتاب السيد محافظ النجف االرشف املرقم )س ش 94( يف 2015/11/15

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3047/ب2017/3

التاريخ : 2017/12/5
اعالن

بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة الخاص 
بإزال�ة ش�يوع الس�يارة ) 32236/أ النج�ف( يف 
النجف عليه تعلن هذه املحكمة  عن بيع السيارة 
املذكورة اعاله واملبين�ة اوصافها وقيمتها ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل )10( يوما م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة بموجب ص�ك مصدق 
المر محكم�ة بداءة النجف وص�ادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االعالن يف )كراج الرضا يف حي القدس( وعىل 
املش�ري جلب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية .
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
الس�يارة املرقم�ة 32236/أ النج�ف خص�ويص 
نوعه�ا  هون�داي س�نتايف مودي�ل 2012 لونه�ا 
ابيض وان الس�يارة بحالة جيدة وصالحة للعمل 
وغ�ري مترضرة وان اطاراتها جيدة وان املصابيح 
االمامي�ة والخلفي�ة بحال�ة جي�دة وان القيم�ة 
املقدرة للس�يارة مبل�غ )20,000,000( عرشون 

مليون دينار فقط ال غريها 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3830/ب2017/4

التاريخ: 2017/12/7
اعالن

اىل / املدعى عليه ) زيد صباح هادي( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله  
ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم بتأديتك واملدعى 
علي�ه الثاني عدنان عبد الحس�ني جاس�م مبلغا 
مق�داره )650 دوالر امريك�ي ع�ن قرض مؤرخ 
يوم 2015/3/29( ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكم�ة بداءة 
الحلة واش�عار مخت�ار املجمع الس�كني كص و 
س�ويلم /2 لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2017/12/19 التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3837/ب2017/5

التاريخ: 2017/12/7
اعالن

اىل / املدعى عليه ) طالل صاحب مصحب( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 
اعاله  ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك 
واملدع�ى علي�ه االول حمزه حاتم س�اهي  له  
مبلغا مقداره )4137 دوالر امريكي عن قرض 
م�ؤرخ ي�وم 2015/4/26( ونظ�را ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكم�ة ب�داءة الحلة واش�عار مخت�ار الثيلة 
والجنين�ة املدعو موفق عبد الحس�ني بالل  لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
 2017/12/19 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1511/ب2016/2

التاريخ: 2017/12/7
اىل/ املدعى عليها )سناء ياسني جليب( 

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 1512/
ب2016/2 يف 2016/8/24 واملتضمن الحكم 
)بال�زام املدع�ى عليهما ش�وقي حس�ني عيل 
وسناء ياس�ني جليب بتأديتهما للمدعي املدير 
املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه مبلغ�ا مق�داره مليون�ان ومائتان 
وثالث�ون ال�ف وس�بعمائة وثماني وتس�عون 
دين�ار بالتضامن والتكاف�ل ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة بداءة االعظمية واشعار املجلس املحيل 
لح�ي املغرب محلة 302 لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق الطع�ن عىل القرار املذكور خالل املدة  
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتس�ب الق�رار املذكور درج�ة البتات وفق 

االصول
القايض
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3877/ب2017/4

التاريخ: 2017/12/7
اعالن

اىل املدعى عليهم�ا / )1 � عباس عبد نبهان  
2 � صالح باسم جبار(

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بتاديتكم�ا مبلغ�ا مق�داره )  1360 دوالر 
امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2014/12/1( 
ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة ب�داءة البرصة 
واش�عار املجل�س املحيل ملنطقة الحس�ينية 
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
املرافع�ة 2017/12/19  يوميت�ني بموع�د 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 635 محلة 

الشامية الواقع يف الرميثة 
باعتب�اره حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة 
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق اح�كام القانون 43 
لس�نة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب 
فع�ىل من يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حقوق 
معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه اىل هذه 
الدائرة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
من الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
سالم نعيم عبد الله
مالحظ التسجيل العقاري الرميثة

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة)  
يف   )105( الع�دد  ذي   )  25�   00111156
2017/11/13 الص�ادرة من ثانوية االزهر 
الرشي�ف للبن�ني واملعنون�ة اىل اعدادية يوم 
الغدير للبنني باس�م )مس�لم طالب عباس( 
ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 242

التاريخ 2017/12/11
اعالن فقدان 

قدمت الس�يده هدى محم�د مهدي طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة بتنصيب نفس�ها قيما عىل 
زوجه�ا املفقود مقداد صال�ح مهدي والذي 
فقد بتاريخ 2014/6/10 وحس�ب االوراق 
التحقيقي�ه الص�ادره من محكم�ة تحقيق 
املقدادي�ة فم�ن لدي�ه االع�راض الحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة خالل س�بعة ايام من 
الي�وم التايل للنرش لتقديم اعراضه واعالمنا 
وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق 

القانون
القايض
عيل يوسف رايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد / 4746/ش2017/3
التاريخ 2017/12/11

اىل / املدعى عليه /جياد مهجهج حسن
اعالن

اقامت املدعية )بهيجة محمد داود( الدعوى 
املرقمة بالعدد اعاله ام�ام محكمة االحوال 
الش�خصية يف بعقوب�ة وموضوعه�ا تفريق 
للهجر ولكونك مجهول مح�ل االقامة تقرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بموعد 
الس�اعة   2017/12/25 املواف�ق  املرافع�ة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك  قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول
القايض
عيل عبد الكريم خريبط

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4659/ش2017/3
التاريخ: 2017/12/3

اعالن
اىل املدعى عليه / مخلد ابراهيم ناهي

بناء عىل الدعوى املرقمة اعاله واملقامة  
ام�ام ه�ذه املحكمة من قب�ل املدعية / 
االء محم�د مخي�رب ولثب�وت مجهولي�ة 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبليغ لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
يف صحيفتني يوميتني بالحضور اىل هذه 
ي�وم 2017/12/19  املحكم�ة صب�اح 
وعند عدم الحضور او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تقوم املحكم�ة باملرافعة 

غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض

عيل عبد الكريم خريبط 

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املنصورية
العدد / 321 / ش/2017

التاريخ 2017/12/6
اىل املدعى عليه / مهدي عبد الجبار عبد 

الرحمان
تبليغ

بالنظر القامة الدعوى الرشعية املرقمة 
321/ش/2017 ض�دك من قبل املدعية 
)امرية ط�ارق خض�ري( ملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار املختار عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني للحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2017/12/17 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك ستجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق�ا 

للقانون
القايض
ثامر حسني وهاب

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف القادسية 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة: 1991/18
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة: ) 18 ( ص�در 

اليوسفية 
الجنس: ارض الدار مع  بنائها 

النوع : ملك رصف
املساحة : 160م2

املش�تمالت : طارم�ه اماميه واس�تقبال وصاله 
وغرفة ومطبخ وصحيات خارجية شيلمان رديء 
واالرضية منخفضه عن الش�ارع 80م2 وغرفتني 

وصالة شيلمان رديء 40 م2 فوقاني
مقدار املبيع : تمام العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف القادس�ية 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن حبي�ب عطيه حبي�ب لقاء طل�ب الدائن 
الك�رار  قس�م   / الصناع�ي  امل�رصف  املرته�ن 
الب�دل البال�غ )25,000,000( دين�ارا املس�تحق 
)28,360,000( كام�ل الدي�ن فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )44,000,000( س�بعون 
مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة 12 

ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف القادسية 
لؤي مجبل مجيد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة: 420/74
املحلة او رقم واسم املقاطعة: 5 املنفهان 

الجنس : )عرصة(  
النوع : ملك رصف
املساحة : 125م2

الشاغل :
مقدار املبيع : 19,000,000 تس�عة عرش مليون 

دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الش�امية  
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن س�الم ابراهيم ام�ني  لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن   م�رصف الك�رار  الصناع�ي /   البالغ 
)16,753,000( دينارا   فعىل الراغب يف االشراك 
فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( يوما 
اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاري�خ نرش هذا االعالن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل عن 10% م�ن القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة )19,000,000(   وان املزاي�دة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
جاسم محمد جاسم

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار 
العق�ارات املبين�ة  تفاصيله�ا ادن�اه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واح�دة ( وفقا الحكام  قان�ون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية النج�ف او اللجنة خالل )15( 
خمس�ة ع�رش  يوم من اليوم التايل لن�رش االعالن يف احدى الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة )200%(  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من 
مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من دي�وان البلدية مع ص�ورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من 

صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل 

انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور 
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى

7 �  ع�ىل املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بايه وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل 
قانوني�ا وقضائيا صح�ة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم )12078( يف 

2011/11/21
8 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم 

)30( يف 2016/1/3
9 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايده باعالن الحق بنفس 

الصحيفه
10 � عىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدنية القديمة استنادا لكتاب السيد محافظ 

النجف االرشف املرقم )س ش 94( يف 2015/11/15 
11 � يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكس�ه 

يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة

حمافظة النجف االرشفجلنة البيع واالجيار االوىل
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد : 1155التاريخ :2017/12/7
التاريخ :2017/12/7

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 

17م1548992حانوت لبيع السمك / خارج خان المخضر القديم

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 
16 م346452 حانوت قصابيه /عروبه المرحلين
16 م146432حانوت منزلية /عروبه المرحلين

16 م246442حانوت غذائية /عروبه المرحلين

16 م746492حانوت لبيع المالبس /عروبه المرحلين
16 م1446562حانوت غذائية /عروبه المرحلين
16 م1346552حانوت غذائية /عروبه المرحلين

15م1747632حانوت كماليات/حي االنصار الجديد
12م2149652حانوت كماليات/ حديقة الشعب
12م2849722حانوت كماليات/ حديقة الشعب

)6* 2,75( م1628522 /أكشك منزليه / داخل خان المخضر القديم
12م248182 حانوت كماليات / حي االنصار القديم

6م69632جزء من القطعة 3/102943كشك عصائر ومرطبات /حي الفرات قرب الشارع الفاصل بين حي الغدير والفرات
6م157612كشك مواد غذائية / حي الحسين

)3* 6,75( م4968332شقه / ورشة صياغة بناية تجارية 1206 مشراق/ مدخل شارع زين العابدين
15م3447802حانوت غذائية / حي االنصار الجديد 
15م747532حانوت غذائية / حي االنصار الجديد 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
ع�ن رف�ع الحظ�ر ال�دويل ع�ن االجواء 

العراقية.
وقالت الحمام�ي انه »تح�ررت األجواء 
العراقية من إجراءات الحرض الدويل الذي 
 )EASA فرضته الوكالة األوربية )أياسا
االمريكي�ة  الوكال�ة  في�ه  وش�اركتها 
للطريان )FAA(، فق�د قررت املنظمتان 
فتح مج�االت العبور ف�وق أجواءنا عىل 

ارتفاع ستة وعرشون ألف قدم، وبالتايل 
صار بمقدور الطائ�رات العاملية التوجه 

مبارشة حيثما تشاء عرب أجواءنا«.
واضاف »ج�اءت هذه الخط�وة مكملة 

الش�عب  وأف�راح  االنتص�ارات  ألعي�اد 
العراق�ي، وتحقق ل�وزارة النقل مرحلة 
امل�وارد  تعظي�م  مراح�ل  م�ن  جدي�دة 

املالية«.
ووج�ه وزير النقل خالل زيارته فرنس�ا 
، دع�وة لخرباء رشك�ة cmn للصناعات 

البحرية لزيارة املوانئ العراقية«. 

وق�ال الحمامي ان »الرشكة الفرنس�ية 
اب�دت رغبته�ا بإع�ادة تاهيل املس�فن 
البحري التابع للموانئ العراقية وتدريب 
الفرق العاملة لتكون بمصاف املس�افن 
العاملية ع�رب مواصفات عالي�ة وتدريب 

جميع العاملني يف املسفن«. 
الفني�ة  الرشك�ة  بق�درات   : مش�يداً 
الصناع�ات  مج�ال  يف  والتكنولوجي�ا 

التأهي�ل والتدري�ب،  البحري�ة وإع�ادة 
ورحب سيادته: بما طرحته الرشكة من 
أفكار ورؤى بشأن اعادة تأهيل املسفن 
البح�ري التاب�ع للرشكة العام�ة ملوانئ 

العراق. 
كم�ا واس�تعرضت الرشكة أم�ام وزير 
النق�ل قدراته�ا ع�ىل العم�ل يف مج�ال 
صناعة الس�فن وبناء املسافن البحرية 

وتدري�ب العامل�ني بمختل�ف املج�االت 
البحرية. 

يذك�ر ان وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الفرنس�ية  كان  مدين�ة  اىل  الحمام�ي 
 cmn وتوجه مب�ارشة اىل مصانع رشكة
الفرنسية لإلطالع عىل طبيعة الصناعات 

البحرية الحديثة«.
من جانب آخر عقد وفد س�لطة الطريان 

املدن�ي العراق�ي اتفاق�ا م�ع جمهورية 
سيشل يخص خدمات النقل الجوي بني 

البلدين«. 
وب�ني مدي�ر النقل الجوي ع�ي الرشقي 

ان اللقاء أس�فر ع�ن االتفاق عىل توقيع 
س�جل املفاوض�ات الخاص بمش�اريع 

النقل الجوي وتبادل الخربات«. 
وقدم الرشقي ش�كره للجانب السيشي 
عىل التع�اون وفتح االجواء امام النواقل 

الوطنية العراقية بما يخدم البلدين«.
كما ناقش وفد س�لطة الط�ريان املدني 
العراقي مع الوفد التش�يكي عىل هامش 
مؤتم�ر ايكان ال�دويل مناقش�ة اتفاقية 

خدمات النقل الجوي بني البلدين. 

وق�ال مدي�ر النق�ل الج�وي يف س�لطة 
الط�ريان املدن�ي العراقي ع�ي الرشقي: 
ان تلك املباحثات مع الجانب التش�يكي 
الصيغ�ة  اىل  للتوص�ل  تمهي�دا  ج�اءت 

النهائية لالتفاقية والتي تم التوقيع عىل 
سجل املفاوضات بشأنها. 

مؤكداً: ان سلطة الطريان املدني العراقي 
اس�تثمارية  أرضي�ات  اليج�اد  تتطل�ع 

مختلفة يف مجال النقل الجوي. 
يذك�ر ان وفد الط�ريان املدن�ي العراقي 
املتواج�د يف مؤتم�ر اي�كان ال�دويل ُيهيأ 
اتفاقي�ات متع�ددة م�ع مختل�ف دول 
العال�م للتوقيع النهائ�ي عليها من قبل 

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي .

وزير النقل يعلن رفع احلظر الدويل عن األجواء العراقية.. ويوجه دعوة إىل رشكة »cmn« لزيارة املوانئ
الطريان املدني تعقد اتفاقا مع مجهورييت السيشل والتشيك خيص خدمات النقل اجلوي
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أمانة بغداد تفتتح شارع 
خدمي رئييس شاميل بغداد 
بعد »10« سنوات عىل إغالقه

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد عن إع�ادة افتتاح 
الش�ارع الخدم�ي الرئي�ي امل�وازي 
لطريق بغداد كركوك بعد إغالقه ألكثر 

من 10 سنوات.
وقالت األمانة يف بيان تلقته«املستقبل 
العراق�ي«، إن »دائ�رة بلدية الش�عب 
الرئيي  الخدم�ي  الش�ارع  افتتح�ت 
املوازي لطري�ق بغداد كرك�وك البالغ 
طوله 3 كم واملمتد من مديرية الرتبية 
حت�ى ق�وس بغ�داد لتخفي�ف الزخم 
املروري عن بعض احياء قاطع البلدية 
وأهمها منطقة بوب الشام وبالتعاون 
مع قيادة عمليات بغداد«، مش�رية إىل 
أن »الش�ارع دام إغالقه ألكثر من 10 

سنوات«.
وأضاف�ت أن�ه »ت�م افتتاح ع�دد من 
الش�وارع الفرعية أيضا، وهي شارع 
جامع الراش�دي وش�ارع املش�ايخي 
الس�وق  وش�ارع  الس�ايلو  وش�ارع 

وشارع الرتبية«.
وتابع�ت أن�ه »نف�ذت حمل�ة لرف�ع 
الحواجز وازالة االتربة ورفع املخلفات 

واالنقاض وتأهيله بالكامل«.
»امان�ة بغ�داد  أن  إىل  البي�ان  ولف�ت 
مستمرة بالتنسيق مع قيادة عمليات 
بغداد لفتح الشوارع واملساهمة يف حل 
أزمة املرور التي تعاني منها العاصمة 

بغداد.

الطفلة املريضة روان تتجه اىل اهلند
يف رحلة عالجية عىل نفقة وزارة النقل

النقل الربي تبارش بنقل مئات األطنان
من بذور احلنطة لصالح وزارة الزراعة

التعليم توجه بتخفيض أجور املوازي ألبناء القرى والنازحني وذوي الدخل املحدود

السوداين: السمنت العراقية انموذجًا لنجاح رشكات الوزارة برفد السوق
باملنتج املحيل وحتقيق األكتفاء الذايت«

نرفض استرياد السمنت النصف مصنع من الدول اجملاورة

   بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلمي عب�د الرزاق 
العي�ى، بتخفيض األج�ور الدراس�ية للطلبة املقبولني 
عىل قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي )املوازي( 
للعام 2018/2017 من ابناء القرى والنواحي والعوائل 

النازحة وذوي الدخل املحدود.
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حي�در العبودي يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن وزي�ر التعلي�م العايل 

والبح�ث العلم�ي عب�د ال�رزاق العيى وجه بتش�جيع 
الطلبة املتفوقني وتخوي�ل مجالس الجامعات صالحية 
تخفي�ض االجور الدراس�ية للطلبة املقبول�ني عىل قناة 
التعلي�م الحكوم�ي الخاص الصباحي ) امل�وازي( للعام 
2018/2017 بم�ا اليزي�د ع�ىل 10% للطلبة م�ن ابناء 
القرى والنواحي والعوائ�ل النازحة وابناء املوظفني من 
الدخ�ل املح�دود ، فضال عن الحاالت االنس�انية االخرى 
الت�ي تس�توجب ذلك«.واض�اف أن« تخفي�ض األج�ور 
الدراس�ية س�يكون ايضا للطلبة املقبول�ني ضمن قناة 

التعلي�م الحكومي الخ�اص الصباحي)امل�وازي( للعام 
2018/2017 ، الحاصلني عىل اعىل املعدالت«.

واشار اىل أن« التخفيض سيكون بنسبة 25% من األجور 
الدراس�ية للطلبة ضم�ن اعىل 5% م�ن الطلبة املقبولني 
وتخفي�ض 15% من االجور الدراس�ية للطلبة من ثاني 

اعىل 5% من الطلبة املقبولني«.
وتاب�ع أن« التخفي�ض س�يكون ايضا بنس�بة 10% من 
االجور الدراسية للطلبة ضمن ثالث اعىل 5% من الطلبة 

املقبولني.

    بغداد/ المستقبل العراقي

زار وزي�ر الصناعة واملعادن املهندس 
محمد شياع الس�وداني مقر الرشكة 
ضم�ن  العراقي�ة  للس�منت  العام�ة 
سلس�لة زيارات�ه امليداني�ة لرشكات 
ال�وزارة لإلط�الع ميدانياً ع�ىل واقع 
سري العمل وفق التوجيهات والخطط 
اإلس�رتاتيجية للوزارة يف خلق نهضة 
صناعية للبلد لدعم االقتصاد الوطني 
واإلبتع�اد ع�ن مصدر الدخ�ل الواحد 
ه�و  الحقيق�ي  االس�تثمار  وخي�ار 
النجاح األمثل يف إعادة هيبة الصناعة 
يف تعظي�م م�وارد ال�رشكات وتوفري 

فرص عمل للعاطلني .
وقال خالل زيارته أن رشكات الوزارة 

تش�هد نهضة صناعي�ة ب�دأت بصناعة 
الس�منت التي حقق�ت اإلكتف�اء الذاتي 
للبلد من مادة الس�منت من�ذ بداية العام 
امل�ايض وط�رح املنت�ج دون أي ش�حة 
عالي�ة  وبج�ودة  تنافس�ية  وبأس�عار 
والرشك�ة أنموذجاً لبداي�ة النجاحات يف 

رشكات الوزارة.
مش�رياً إىل قرار منع إس�ترياد الس�منت 
ال�ذي نف�ذ بداية ع�ام 2016 بع�د تعهد 
مصنع�ي الس�منت يف الع�راق بقطاعيه 
الع�ام والخاص للحكومة بس�د الحاجة 
من الس�منت املحي ووف�ر بذلك أكثر من 

ملي�ار دوالر ملوازن�ة الدول�ة من�ذ تنفيذ 
القرار إىل اليوم حيث كانت تهدر س�نوياً 
600 مليون دوالر يف إسترياد السمنت من 

دول الجوار.
كاش�فاً عن وجود مح�اوالت لخرق قرار 
مجل�س ال�وزراء القايض بمنع إس�ترياد 
الس�منت منه�ا مح�اوالت اإللتفاف عىل 
القرار بالسماح بإسترياد )الكلنكر( وهو 
امل�ادة النص�ف مصنع�ة للس�منت وهذا 
مرف�وض ومخالف للق�رار عىل حد قوله 
، وتاب�ع أن املناف�ذ الحدودي�ة لإلقليم لم 
تطب�ق قرار املنع ع�ىل الرغم من تنفيذه 
يف جميع املناف�ذ الجنوبية ومنذ أكثر من 

عام ويمكن تنفيذ القرار يف حال إس�تالم 
الحكومة املركزية للمنافذ الحدودية من 

سلطة اإلقليم.
أوىل  تع�د  العراقي�ة  الس�منت  أن  الفت�ًا 
ال�وزارة  خط�ط  تطبي�ق  يف  ال�رشكات 
والس�باقة يف تحقيق اإلنج�ازات وآخرها 
إعالنها كأول الرشكات التي بدأت بالعمل 
الفع�ي واإلنتاج يف محافظ�ة نينوى بعد 
بإفتتاحه�ا  التحري�ر  اكتم�ال عملي�ات 
معملني من معاملها يف املوصل األس�بوع 

املايض.
مباركاً بهذا اإلنجاز املتميز رغم الظروف 
الصعب�ة واملعوقات التي واجهت الرشكة 

وكوادرها خالل أعمال التأهيل حيث 
وصلت نس�بة الدمار يف هذه املعامل 
إىل 70% نتيج�ة األعمال العس�كرية ، 
ولكن استطاعت هذه الكوادر إعادة 
ه�ذه املعام�ل إىل الخدم�ة وبوق�ت 

قيايس لم يتجاوز )100( يوم .
م�ن جانبه ق�دم مدير ع�ام الرشكة 
املهندس  العراقي�ة  العامة للس�منت 
حس�ني محس�ن الخفاج�ي للس�يد 
الوزي�ر رشحاً مفصالً ع�ن إنجازات 
الرشكة والطاقات اإلنتاجية ملعاملها 
والعم�ل ع�ىل تأهي�ل كاف�ة معامل 
الرشك�ة يف املناط�ق املح�ررة وف�ق 
خط�ط ممنهج�ة إلعادته�ا للعم�ل 
واإلس�تمرار بنفس العط�اء وتجنيد 
كافة اإلمكانيات إلعادة هيبة )صنع 

يف العراق( داخل وخارج البلد.
والتأهي�ل  الصيان�ة  أعم�ال  أن  مبين�اً 
تس�ري وف�ق الخط�ط الفنية املرس�ومة 
لها وضمن الس�قوف الزمنية املحددة يف 
جميع معامل الرشكة الواقعة يف املناطق 
املح�ررة وس�تكون هذه املعامل حش�داً 
صناعي�اً يبني ما دم�ره االرهاب.مؤكداً 
إن الطاقات التصميمية يف العراق ملعامل 
اإلسمنت بقطاعيها العام والخاص تبلغ 
)41( مليون طن سنوياً وبهذه الطاقات 
تف�وق حاجة الس�وق املحلية للس�منت 

والبالغة )24( مليون طن.

النفط: الطاقة االنتاجية ملصفى كركوك 
وصلت اىل 56 الف برميل باليوم

   بغداد / المستقبل العراقي

اغلق�ت دائ�رة صحة بغ�داد /الرصافة، س�بع قاعات لبناء االجس�ام بس�بب 
استخدامها املنشطات الرياضية.

وذكر بيان للدائرة تلقته »املستقبل العراقي«، ان شعبه الرقابة الصحية قامت 
بحم�الت صحية مش�رتكة مع الجهات الس�اندة من األم�ن الوطني والرشطة 
املحلي�ة لزيارة ومتابعة قاعات بناء األجس�ام يف قطاع البلدي�ات االول ملتابعة 

هذه القاعات ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع«. 
واضاف«ان�ه ت�م خ�الل الحملة غلق س�بع قاعات لبناء االجس�ام الس�تخدام 

املنشطات يف قاعاتهم ». 
واش�ا البيان اىل«انه تم ابالغ اصح�اب هذه القاعات بمراجعه ش�عبة الرقابة 
لغرض أخذ تعهد قانوني منهم بعدم استخدام املنشطات يف قاعاتهم التي تؤثر 
عىل قدرة مناعة الجس�م سلبا وايجابا ».وبني« انه أثناء تناول املنشطات تزداد 
قوة وقدرت الجسم ونزداد درجة مناعة الجسم ولكن االمر ينعكس بعد انتهاء 

تناول املنشطات فتقل مناعته ويصبح اكثر عرضة لتلقي االمراض.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، عن وصول الطاقة االنتاجية ملصف�ى كركوك اىل 56 الف 
برميل باليوم، مشرية اىل ان االنجاز سيوفر الكثري من العملة الصعبة.

وقال وزير النفط جبار عي اللعيبي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« ، إنه »تم 
انج�از الوحدة الثانية من مصفى كرك�وك بطاقة 13 الف برميل باليوم، لتصل 

الطاقة االنتاجية للمصفى 56 الف برميل باليوم«.
واض�اف اللعيبي، ان »تأهيل وتش�غيل الوح�دة الثانية س�يؤمن تغطية لجزء 
كب�ري من الحاجة املحلي�ة البناء محافظ�ة كركوك واملحافظ�ات املجاورة لها 
ويوفر الكثري من العملة الصعبة نتيجة التقليل من نس�بة اس�ترياد الوقود من 
الخارج«.وتابع، ان »اإلرصار والتح�دي والعزيمة كانت عنوان الالبداع واملنجز 
العراقي بفضل الجهود الوطني�ة املخلصة للعاملني يف القطاع النفطي، وكانت 
لهم كلمة الفصل يف تحويل الوحدة املتهالكة واملتقادمة والخارجة عن الخدمة 
الىطاقة منتج�ة فاعلة، بعد تأهيلها وإعادتها اىل االنت�اج باإلمكانيات املتاحة 

رغما لظروف املالية واالقتصادية الصعبة وبزمن قيايس.

الكويت تتفق مع العراق عىل استرياد الغاز الطبيعي
   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النف�ط الكويت�ي عص�ام 
امل�رزوق ع�ن االتف�اق مع الع�راق عىل 
استرياد 50 مليون قدم مكعبة يومياً من 
الغ�از الطبيعي، كمرحلة أوىل، بحس�ب 

وكالة األنباء الكويتية )كونا(.
وأوض�ح امل�رزوق أن الجان�ب العراق�ي 
وعد بزيادة تلك الكمي�ات الحقاً، لتصل 
إىل 200 ملي�ون قدم مكعب�ة يومياً؛ وأن 
االتف�اق ب�ني الجانب�ني يرسي مل�دة 10 

سنوات.جاء ترصيحات الوزير الكويتي 
ع�ىل هام�ش االجتم�اع ال�� 99 ملجلس 
وزراء منظم�ة األقطار العربية املصدرة 
تس�تضيفه  ال�ذي  “أواب�ك”،  للب�رتول 

الكويت.
وأش�ار الوزير امل�رزوق إىل أن الكويت يف 
املراح�ل النهائية العتماد أس�عار الغاز 
املستورد من العراق، مبيناً أن استرياده 
لن يكون بش�كل فوري، وإنما سيكون 
هن�اك ترتيبات مل�د خط أنابي�ب جديد، 
وبناء مرافق لتنقية الغ�از، قبل دخوله 

إىل الكويت.من جانب�ه قال وزير النفط 
الكوي�ت  ان  اللعيب�ي  جب�ار  العراق�ي 
والع�راق قطعت�ا ش�وطاً كب�رياً ح�ول 
اس�ترياد الغاز العراقي“، مش�رياً إىل أن 
هناك مفاوضات نهائية حول األس�عار، 

وسيتم التوصل إىل اتفاق قريباً.
ولف�ت اللعيب�ي إىل أن وف�داً م�ن وزارة 
النفط العراقية سيزور الكويت، األسبوع 
املقب�ل، لوضع اللمس�ات األخ�رية، وأن 
موع�د التوقيع س�ريتبط ببعض األمور 

اللوجستية واألسعار.

   بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزير الس�يد كاظ�م فنج�ان الحمامي واملتضمن�ة تكفله 
بمتطلبات العالج والسفر اىل دولة الهند للطفلة املريضة روان رعد جاسم التي 
نرشت حالتها عىل احدى مواقع التواصل االجتماعي، ارشف معاون مدير عام 
الرشك�ة العامة للخطوط الجوية العراقية االس�تاذ ص�ادق فالح غضبان عىل 
اكمال جميع اجراءات نقل الطفلة املريضة ووالديها عرب الناقل الوطني بشكل 
مجان�ي  لتلقي العالج يف احدى املستش�فيات الك�ربى يف الهند ، وقدمت عائلة 
الطفلة روان ش�كرها وامتنانها لالستجابة الرسيعة للسيد الوزير ومساهمته 
يف عالج الطفلة املريضة فضالَ عن تثمينهم للجهود الكبرية التي س�اهمت بها 

رشكة الخطوط الجوية العراقية يف توفري كافة مستلزمات السفر .

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت الرشكة العامة للنقل الربي بعملية نقل بذور الحنطة بمناقلة داخلية 
لصال�ح وزارة الزراع�ة وفق كمية تق�در بمئات األطنان تق�وم بنقلها ) 35 ( 
ش�احنة.وقال مدي�ر ع�ام الرشكة عم�اد عبد الرزاق االس�دي يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان النق�ل يت�م عىل محوري�ن األول من مدين�ة تكريت 
باتج�اه محافظة دي�اىل باتجاهني الخالص واألخر اىل ج�رف النداف ، مضيفا 
ان املحور الثاني من مدينة تكريت باتجاه مدينة الديوانية وتأتي هذه املناقلة 
وفق العقود املش�رتكة التي أبرمته�ا الرشكة مع وزارات الدول�ة كافة« .واكد 
األسدي ان »الرشكة تسعى من خالل التعاقدات مع مؤسسات الدولة اىل تقديم 
جمي�ع خدماتها املتمي�زة بالنقل األمن ورسع�ة االنجاز ورف�د خزينة الدولة 
بأرباح كبرية ».يذكر ان وزير النقل أكد عىل أهمية مشاركة الجميع يف الجهود 
املبذولة من أجل النهوض بواقع الرشكة ونجاح اإلدارة وفروع الرشكة يف بلورة 

برنامج عملها اىل واقع ملموس واكمال املهام املناطة بالرشكة بنجاح تام.

صحة الرصافة تغلق »7« قاعات
لبناء االجسام يف بغداد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1572( الثالثاء  12  كانون االول  2017 اعالنات7

نرش اعالننا املرقم 1159 
املنشور   2017/12/7 يف 
فــي جريــدة املسـتقبل 
العراقـي بالعــدد 1570 
جـاء   2017/12/10 يف 
فيه العـدد /1129 فــي 
2017/12/7 خطـــــأ 
والصحيح هو رقم االعالن 

1159 يف 2017/12/7
لذا وجب التنويه

رئيس اللجنة

لحصول كرس قرار والحاقا باعالننا )367 يف 2017/10/8(    تعلن لجنة البيع 
وااليجار يف مديرية بلديات ميسـان عن تأجري االمـالك املدرجة مواصفاتها 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية املرشح وملدة سـنة واحدة وباملزايدة العلنية  
استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من 
يرغب االشـراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري 
اللجنة وخالل سبعة ايام   تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
تأمينـات قانونية ال تقل عـن 25 % من القيمة املقدرة لبـدل االيجار لكامل 
مدتة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن 
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املرشح ويتحمل من ترسوا عليه 

املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2594 / 2017 
التاريخ 11 / 12 / 2017  

اىل املنفذ عليه / حسني حديد عريبي / الصويره 
/ حي اجلهاد حملة 544 زقاق 45 دار 14 

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز رشطة 
الحي العسكري املرقم 8790 يف 2017/11/29 
وتأييـد مجلس قضاء الصويـره بكتابها املرقم 
3787 يف 5 / 12 / 2017 انـك مجهـول محـل 
االقامـة وليـس لـك موطـن دائـم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة 
)27( مـن قانـون التنفيـذ تقرر تبليغـك اعالناً 
بالحضـور يف مديريـة تنفيـذ الكاظميـة خالل 
خمسـة عرش يوماً تبـدأ من اليـوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل  /  وائل سعدي حممود 
قرار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 744 / ب / 
2017 يف 11 / 6 / 2017 املتضمن الزامك باعادة 
السـيارة املـرقمـة ) 2099 ( كربالء نوع فتون 
بيضاء اللون وتسليمها اىل الدائن ) جمعه حسن 

محسن ( وتحميلك كافة املصاريف والرسوم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  2265 / 2017 
التاريخ 11 / 12 / 2017  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / كمـال عـي رشمـوط / الحصـوة 
– النرص والسـالم – قـرب جامع الحي 

القيوم 
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز 
رشطة النرص والسـالم املرقـم 17229 
يف 2017/12/5 وتأييـد املجلس املحي 
لناحيـة النـرص والسـالم انـك مجهول 
محل االقامة لذا تقرر تبليغ املوما اليها 
املذكور هويته اعاله بالحضور اىل هذه 
املديريـة خالل 60 يوم اعتباراً من اليوم 
التايل للتبليغ وذلك لغرض تسديد النفقة 
واملراكم خالل 60 يوم اسـتناداً الحكام 
املـادة 43 فقـره 9 من قانـون االحوال 

الشخصية
املنفذ العدل / مي زهري نوري

اعالن املرقم 93 لسنة  2017
تعلـن مديرية الزراعـة يف محافظة بغـداد الرصافة / لجنة 
تاجـري االرايض الزراعيـة باملزايـدة العلنيـة عـن نرش اعالن 
تاجـري املسـاحة املبينة اوصافهـا ادناه يف قضـاء املدائن /

ناحية الوحدة باملزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسـنة 2013 املعدل والقانون 35 لسنة 1983 
يف اليوم الواحد والثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن 
عنهـا يف الصحيفة او يـوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة 
املوعد عطلة   وسـتكون املزايدة يف السـاعة العارشة صباحا 
يف مقـر  مديريتنـا الكائن يف سـاحة الفـردوس    للتفاصيل 
مراجعـة اللجنـة يف مقر مديريتنـا    لالطالع عـىل الرشوط 
وتقديـم املستمسـكات املطلوبة ودفع التامينـات القانونية 
البالغـة 20% مـن القيمـة التقديرية من بـدل االيجار املقدر 
ويلتزم من ترسـو عليـه املزايده اسـتحصال موافقة دائرة 
امليـاه الجوفية والتقيـد بما جاء بكتاب املـوارد املائية بعدم 
توفر الحصة املالية وتسـديد اجور نـرش االعالن واملصاريف 

الواردة بالقانون اعاله

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة : 2016/2378

التاريخ 2017/11/28

اىل املنفذ عليه 
كامل كاظم فارس

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس املحي لحـي الكاظمية انك مجهول محل االقامة 
وليـس لك موطـن دائم او مؤقت او مختـار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضـور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل 
خمسـة عرش يومـا تبدا مـن اليوم التـايل للنرش ملبارشة 
املعامـالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالـة عدم حضورك 
سـتبارش هذه املديريـة باجراءات التنفيـذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل
صفا عبد  املنعم حممد

اوصاف املحرر 
قـرار محكمة بـداءة االعظمية بالعـدد 119/ب/2016 
بالتكافـل  الزامـك  املتضمـن   2016/3/23 يف  املـؤرخ 
والتضامن بتاديه مبلغ 14,025,000 مليون دينار للحجة 
الدائنـة مرصف الرافدين واتعـاب محاماة 500000 الف 

دينار

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة 
اىل / املدين عبد الستار جبار خلف

عنوانه / 538 ز 38 د 328

انذار
نظرا لعدم قيامكم بتسـديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم 
بالتكافل والتضامن عن )القرض( املمنوح للمدين اعاله 
والبالغـة )320012067539( دينار )ثالثمائة وعرشون 
مليون واثني عرش الف وسبعة وستون دينار وخمسمائة 
وتسـعة وثالثون فلسـا( وامللزمـني بدفعـه اىل مرصفنا 
واسـتنادا اىل املـادة الثالثـة مـن قانون تحصيـل الديون 
الحكومية رقم 56 لسـنة 1977 فاني وحسب الصالحية 
املمنوحـة يل بموجـب املـادة الثانيـة من القانـون اعاله 
انذركم بوجوب تسـديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع 
الفوائـد املرتبة عليه خالل عرشة ايـام اعتبارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكسـه فسوف تتخذ االجراءات 
القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة )1( 
من القانون املذكور وذلك بوضع اشـارة الحجز التنفيذي 
عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ 

الدين وتحمليكم كافة املصاريف ولقد اعذر من انذار
نضال حييى مجعة 
مديرية شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار حمافظة النجف االرشف 

جلنة البيع واالجيار االوىل

تنويه

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن
العدد: 430 

التاريخ: 6/ 12/ 2017

القيمة التقديرية لمدة سنة واحدة   المساحةرقمه وموقعةنوع العقارت

70 بلدية كشك1
580750- خمسمائة وثمانون الف  المشرح

وسبعمائة وخمسون دينار

رقم رقم القطعة
المقاطعة

المساحة 
المحدثات المواصفات/دونم

والمغروسات
بدل 

االيجار /   
دونم  

1/42757/3
  غير 5النهروان
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 1144 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه ) بهاء الدين مفيد عبد الحميد ( 
م / تبليغ بالحضور 

بن�اءا عىل الدعوى املرقمة 1144 / ش / 2017 واملقامة يف محكمة االحوال 
الش�خصية يف الخالدي�ة من قبل املدعية ) س�جى محمد فاض�ل ( واملدعى 
عليه ) بهاء الدين مفيد عبد الحميد ( وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بواس�طة الن�ر بصحيفت�ن محليت�ن لغرض الحض�ور بموع�د املرافعة 
املصادف 24 / 12 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول .
القايض  محمد مطلب عبد 

محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى التجارية يف البرصة 
العدد: 104/ت/2017
التاريخ: 2017/12/4

اىل املدعى عليه / املدير املفوض لركة Nordcell AB   الفرنسية إضافة 
لوظيفته.

اق�ام املدعي املدير العام للركة العام�ة للصناعات البرتوكيمياوية إضافة 
لوظيفته الدعوى املرقمة 104/ت/2017 ضدك يطلب فيها الحكم بفس�خ 
العق�د املربم بينكما املرق�م REHA/6/2011  وامل�ؤرخ يف 2011/11/24 
الخاص بتجهيزه  ب�� ) 500 طن مرتي ( برطوبة الهواء عجينة هاردوورد 
س�لفايت مقصورة للفقرات غري املجهزة من العق�د مع التعويض والزامك 
بدف�ع مبل�غ ق�دره )41855( واح�د واربع�ون ال�ف وثمانمائة وخمس�ة 
وخمس�ون دوالر او م�ا يعادله بالدينار العراقي والنات�ج عن فتح االعتماد 
املس�تندي املرقم ILCUSC1256512  والغرام�ات التأخريية مع االحتفاظ 
بحقه يف إقامة دعوة منضمة او مستقلة للمطالبة بمصاريف غلق االعتماد. 
قررت هذه املحكمة بتبليغك اعالناً يف صحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
اىل ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2017/12/17 او ارس�ال من 
ينوب عنك قانوناً وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحق�ك غياباً وعلناً وفق 

القانون.
القايض/ محمد قاسم عبود

 
مديرية تنفيذ البرصة
العدد: 2017/2175

التاريخ: 2017/12/7
اىل املنفذ عليه املدين / صدام جمعة سلطان

لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح مركز رشطة الفراهيدي ورشح املجلس 
البلدي ملنطقة الش�علة إنك مجهول محل اإلقام�ة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار، يمكن اج�راء التبليغ عليه، واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفي�ذ، تقرر تبليغ�ك بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ البرصة خالل 
)خمس�ة عر( يوماً تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم الحضور س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 
الج�ربي وفق القانون: انك مدين اىل الدائن يونس حطاب نارص مبلغ قدره 

6102600 فقد ستة مالين ومائة واثنان الف وستمائة دينار ال غريها.
املنفذ العدل / فردوس حسن شاوي

يف  2304/ب/2017  الب�رصة  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار  املح�رر:  اوص�اف 
2017/9/27

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ

العدد  64/ 2010
ورقة تكليف بالحضور

اىل / سمري محمد عبد االمري
لق�د تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز رشطة املنص�ور املرقم 6138 يف 
2017/12/6 وتأييد املجلس املحيل لحي االندلس انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
الح�كام املادة 27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور اىل هذه 
مديري�ة خالل ثالثة ايام اعتب�ارا من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض تقديم 
كفيل ضامن لدى االضبارة اعاله وبعكسه يصار اىل منع سفرك استنادا اىل 

احكام املادة 30 من قانون التفيذ 
املنفذ العدل / شذى هاشم عبد الحميد 

محكمة جنح البرصة 
العدد: 1045/ج2017/1

التاريخ: 2017/12/5
اعالن 

اىل املتهم الهارب/ عيل حيدر كاظم 
حيث تبن انك مجهول االقامة والعنوان ، وكونك مطلوب امام هذه املحكمة 
يف القضية الجزائية املرقمة 1045/ج2017/1 احكام املادة 446 من قانون 
العقوب�ات ، فقد اقتىض تبليغك بصحيفت�ن محليتن بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/1/15 لتجيب عن التهمة املوجهة اليك وبخالفه 

سوف تجري محاكمتك غياباً وفق القانون.
فيصل سلمان عطار

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية 

العدد العمومي 32151 
السجل 161 

اعالن
املنذر :

االسم الكامل : ماهر اسماعيل خليل وكيله ثامر محمد امن اشكح بموجب 
الوكالة املرقمة19247 يف 24 / 7 / 2017 رقم وتاريخ هوية االحوال املدنية 

00176144 س 1564 ص 183 الكرادة الرقية يف 28 / 4 / 2015 .
العنوان : االعظمية م 312 ز 20 دار 48 / 2

املنذر اليهم : مصطفى احمد عدنان 
جهة االنذار :

سبق وان سريت لك االنذار املرقم 31847 يف الصادر من دائرة الكاتب العدل 
يف االعظمي�ة املتضم�ن ان كن�ت قد اجرت العق�ار املرق�م 304 / ز 8 د 15 
االعظمية / نجيب باش�ا وقد تم اخالئك للعقار اال انك لم تس�دد االيجارات 
التي بذمتك لالش�هر 12 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 ثمانية اش�هر – 
عليه توجب عليك تس�ديد مبالغ االيجارات لالش�هر اعاله وخالل مدة ثالثة 
اي�ام اعتبارا من تاريخ تبلغك بهذا االانذار وبعكس�ه س�نقيم بحقك دعوى 
وتحميل�ك كافة الرس�وم واملصاريف واالتع�اب وملجهولية مح�ل اقامتكم 

قررنا تبليغكم بالصحف املحلية .
الكاتب عدل  / رعد جاسم املهدي

www.almustakbalpaper.net اعالنات8  العدد )1572(  الثالثاء 12 كانون االول 2017

خرائط يونس
صدر مؤخرا للكاتب والترجم المصري  محمود حس�ني- عن دار الساقي 
في لبنان -بعدد الصفحات : 144من القطع المتوسط..  فازت هذه الرواية 
بمنحة آفاق ضم�ن برنامج آفاق لكتابة الرواية، الدورة الثالثة، بإش�راف 
الروائي جبور الدويهي..   ميثولوجيا معاصرة تقارب الواقع بلغة شّيقة، 
ناف�ذًة إلى أعماق�ه لتقرأ االحتماالت داخل ما هو كائ�ن. نبذة:مفترقاً عن 
حبيبت�ه عال يص�ل يونس إلى جزي�رة معزول�ة ال يدخلها غي�ر قاطنيها. 
الجزيرة باتت وجهة الحّكام الذين نس�فوا كّل آثار الفقراء فيها، محّولين 
إّياها إلى نموذج عن مدينة معاصرة تفرض ثقافة االس�تهالك س�طوتها 
عل�ى كّل ش�يء فيها.من بين ج�دران غرفته الصغي�رة المحاذية للمكتبة 
حيث يعمل، يراقب يونس موت المدينة البطيء، متطلّعاً إلى الجانب اآلخر 
حيث عال تتطلّع إليه وتشهد الموت أيضاً. حوٌت أعمى يرافق مناماته فيما 
تراف�ق قّطة عمياء مناماتها ليك�ون األنين وحده صوت المدينة التي تبلغ 

موتها القاسي، ورّبما تزهر في أرضها بذور حياة جديدة. 

ص�در ع�ن دار الس�اقي للكاتب�ة والناقدة 
اللبناني�ة خال�دة س�عيد  كت�اب ) في�ض 
القط�ع  م�ن  صفح�ة  ب352  المعن�ى( 
المتوس�ط نبذة:في هذه الدراسة، تحاول 
المؤلفة اإلضاءة على ع�دد من التحوالت 
الفكرية والنصية الفنية التي حّفزها وعُي 
التغّي�ر، والمفارقات الت�ي واجهت الرؤية 
األدب  الحدي�ث ف�ي  الحديث�ة والموق�ف 
العرب�ي المعاص�ر، س�واء منه الش�عرّي 
أم النث�رّي، من جبران خلي�ل جبران وبدر 
شاكر الس�ياب ويوس�ف الخال، إلى نازك 
المالئك�ة ومحمد الماغوط وأبو القاس�م 

الشابي ومحمود درويش وغيرهم.

أفق املعنى

            ماجد الحسن

إن معظ�م إش�كاالت التجربة الش�عرية، 
ه�ي أن تفه�م في ض�وء لحظاته�ا، وأن 
فه�م الش�عر، ه�و فه�م اللحظ�ة الت�ي 
تفت�رض مبدئي�اً مركباته، وه�ذه الرغبة 
هي األكيدة لس�مو التجربة، ما نؤكده إن 
الشعر يؤس�س في لحظة ويقتحم العالم 
انطالقاً منها، فهي لم تكن لحظة متعينة 
بل ه�ي مفارق�ة للواق�ع ومتح�ررة من 
زمن�ه ومنتظمة ف�ي رؤى كونية ترفض 
الوث�وق فيه والثب�ات، إذن هن�اك عقلية 
تن�زع بالش�عر عل�ى اعتبار إن�ه الجوهر 
اإلنس�اني ويس�تمد خصائص�ه م�ن هذا 
الجوه�ر المتح�ول الذي يرف�ض القولبة 
والتكرار . إذن يتمركز الخطاب الش�عري 
عند الش�اعر عباس المالكي، والذي يدور 
بمجمله على الذات تكمن داللته الشعرية 
في م�زاج تأمل�ي معتم . مما أت�اح له أن 
يم�أ خطاب�ه صراع�اً يش�ي ه�و األخر 
بمقتضي�ات الذات التي تنق�ل الواقع كما 

هو، هذه التقنية الشعرية تدفع بالمفارقة 
إلى حدودها القصوى لتكشف بالتالي عن 
حيوية التقنية النصية ولكن يقتضي هذا 
اإلس�لوب تميزاً لغوياً يبعدها عن الترهل 
والتطويل، فضالً عن ذلك فإن اإلسلوب له 
القدرة باإلحاطة الكاملة بتش�اكل الرؤيا 
التي تس�هم هي األخرى بإضافة رموز أو 
دالالت لها القدرة على كش�ف إش�كاالت 
الواق�ع . الالف�ت للنظ�ر عل�ى مس�توى 
التقني�ة أعاله، إنها تعتم�د المزاوجة بين 
ماهو ذاتي وماهو واقعي ، والتي تس�عى 
لتحري�ك النص على وف�ق وحدات جزئية 
ت�دور في اغل�ب االحيان ح�ول الوضوح 
،بهذا التص�ور يمكن لنا قراءة المجموعة 
الش�عرية )حين يه�دأ الصمت ( للش�اعر 
عباس بان�ي المالكي ،ولك�ن فبل معاينة 
نصوص المجموع�ة علينا ان نلفت انتباه 
المتلق�ي ،ان هذه النصوص هي متش�بثة 
ب�كل م�ا ه�و انس�اني وانه�ا اس�تنطاق 
للحظ�ة الراهنة التي تس�تثير فينا حيوية 

المفاجأت واغراءت الكشف

الشتاء عربة الفقراء
حصانها قضمت ظهره

قشة البرد فنفق ضاحكا
من تخمة السلطان ص 9

يب�دأ المقطع الش�عري أعاله ب�كل ما هو 
)متعي�ن( - الفق�راء - وينتهي )بمتعين( 
آخر - الس�لطان - في هذا يتعقب الشاعر 
)التوق�ع(  حي�ز  تأخ�ذ  الت�ي  ال�دالالت 
وبالتالي يقودنا سياقها إلى أقصى حدود 
اإلش�كالية اإلنس�انية، ه�ذه اإلش�كالية 
األزلي�ة )الفق�ر والغن�ى(، وه�ي ثنائية 
تتمركز عند داللة )الشتاء( . إذن العناصر 
الث�الث بصفته�ا اللغوي�ة ه�ي عناص�ر 
مشحونة باليأس الذي يحيلك إلى الذاكرة 
الشعبية ليؤسطرها الشاعر المالكي على 
إنها خطاب س�يميائي تجره من المتعين 
إل�ى الالمتعي�ن . إذن هناك دم�ج واضح 
بي�ن خزي�ن الذاك�رة ومعطي�ات الواقع 
وهي س�يرة مش�حونة بالتح�ول وتنبثق 
من مفارقة يمليها تصارع األضداد، ففي 

نصه )طرق التعليم( .

أنا رجل تسرقه األحالم
ال آخذ إال ما مضى

وأمضي وحين أبحث عن ما فّي
أجد قد مضى

إلى حلٍم ص13
هن�اك احت�دام نوع�ي يبي�ن كون�ه رجل 
)أحالم( والذي س�يرحل س�يرته إلى حلم 
آخر نكتشف الحالة اآلنفة على أن الشاعر 
مهدد بوصفه له القدرة على كش�ف زيف 

األش�ياء . وتنطوي ه�ذه الحالة على إنها 
مش�حونة بالبحث ع�ن إيم�اءات الواقع 
وضب�ط رؤاه الت�ي تتراك�م عن�د منطقة 
األح�الم ، فالتوظيف اآلنف يب�دو مألوفاً 
إل�ى  يحيل�ك  الدالل�ي  الس�ياق  ومكم�ن 
الالمألوف، وهي لعب�ة ال تبتعد كثيراً عن 
إث�ارة المفارقة الت�ي تنق�ل المتلقي من 
حال�ة اس�تقباله لأش�ياء الواضح�ة إلى 
الدخول في تش�ابكاتها ، فالش�اعر كثيراً 
ما يتذك�ر ))األح�الم التي تركه�ا تراقب 
روحه م�ن النافذة(( والناف�ذة هي داللة 
اتس�مت بقدرته�ا عل�ى اإلفص�اح فه�و 
الك�وة الت�ي ي�رى فيه�ا الش�اعر )ذاته( 
فلقد اتس�مت تلك الرؤى بنس�ق س�ردي 
اعتم�د )المراقبة( والتي وظفها الش�اعر 
لغ�رض إثراء الن�ص، فالتحول الش�عري 
يتجل�ى ف�ي ح�دود )الالتعيي�ن( ، فكيان 
األش�ياء التي يس�تدرجها الشاعر صارت 
كيانات هش�ة تبحث ع�ن حضوردائم لها 
اس�تثمرها الش�اعر في لعب�ة الحلم . إن 
مقاص�د الن�ص الش�عري، هي ج�زء من 

بنيت�ه وأح�د العناصر في ج�الء حقائقه 
وإن تس�خير القص�د ال يق�ف عن�د حدود 
متعين�ة تحد من س�عته وتوق�ف حركته 
عن�د تعيينه ب�ل يتضم�ن بوحاً يس�تثمر 
عوالم تمنحه الكثاف�ة في النص، مفعمة 
بالتحول ويمكن إعادة خلقها، ولذلك البد 
أن يتمي�ز القص�د بقابلي�ة تفعي�ل النص 
الشعري، ورصد مجاالته باتخاذه منطلقاً 
معيارياً نعتمده ف�ي تحليل النص وتبرير 
المح�اوالت اإلجرائية للوصول إلى معناه 
ال بد أج�د النهاية ألقش�ر بصلتها وأرمي 

دموعي
إلى حائط الصمت الحياة لم تعد تجيء

وأنا متوقف كعصفور نسى ذاكرته
على أشجار الغروب ص27

إن مس�تويات االنح�راف تن�درج في هذا 
التوصيف، فتتولد على ذلك مقوالت أزلية 
من شأنها أن تكسر قواعد اللعبة، فالنهاية 
هي )الصمت( المفتوح�ة بالحياة التي ال 
تأت�ي .هنا نلمس تقنية ال تكف عن النمط 
الس�ردي الت�ي تتج�اوز أص�داء االنهيار 

النفس�ي . ه�ذا النهج التعبيري المباش�ر 
يش�فع له عناصر مفعمة بالحيوية تمتد 
وتتح�ول لتكون بالتالي ذات داللة تختلف 
حولها القراءات ، يوظف الشاعر عدد من 
التقني�ات التعبيري�ة ، إال أن البعض ينحو 

منحى مباشر، من قبيل قوله :
* الموسيقى

الشيء الوحيد
الذي ال يخذل الروح ص10

* يطلبون مني أن أتعلم ص11
* عندما تبدأ الفصول دورتها ص26

* أقلع .. عن التدخين ! ص26
عل�ى أي حال، بإمكانن�ا التوقف عند عدد 
هائ�ل من الص�ور الش�عرية التي وظفت 
بش�كل تمث�ل خط�وة جريئة ف�ي التأمل 
الش�عري والذي يجنح في بعض األحيان 
إل�ى التجريد الذي هو بطبيعته انتقال من 
الذات إلى العالم وه�و أغناء التحرك الذي 
يس�عى إلى العم�ق، كما إن أع�اده ترتيب 
يرم�ي إلى التن�وع الذي ال يمك�ن أن يجد 

الشعر حقيقته إال بهذا التحريك .

حني هيدأ الصمت...للشاعر عباس باين املالكي...
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العدد )1572( الثالثاء  12  كانون االول  2017
اعالنات9

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية 
اليج�ار العق�ار املبين�ة  تفاصيله ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واحدة ( وفق�ا الحكام  قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة 
خ�ال )15( خمس�ة عرش  يوم م�ن اليوم التايل لن�رش االعان يف اح�دى الصحف املحلية لاط�اع عىل الرشوط 
املطلوب�ة مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة )200%(  من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق وفقا 
للقان�ون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة 
الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي 
يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من 

يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم البلدي وعائدية امللك وبخافه 

يتم فسخ  العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4-عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خال 30 يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية 

وبعكسه يعترب ناكا وفق القانون
5 � يسمح ملوظف البلدية بدخول املتنزه واالرشاف يوميا عىل نظافة املتنزه

6-يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خال ثاثني يوما من تاريخ االحالة القطعية  
7  � مراعات التقاليد االجتماعية ومكانة مدينة النجف االسامية وبعدم استخدام اي غرض ينايف ذلك 

8-يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخاء املوقع خال مدة 3 ثاثة ايام من تاريخ 
تبليغه بذلك 

9-يتعهد املس�تاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد  املياه وحفر برئ 
للسقي

10 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة االخال او عدم تنفيذ اي فقرة من فقرات العقد وتؤول االعمال املنفذة اىل 
البلدية دون املطالبة باي تعويض

11 � ال يجوز اس�تعمال املتنزه الي غرض اخر )غري متنزه ترفيهي( وبعكس�ه يتم فسخ العقد دون الحاجة اىل 
انذار ومصادره االعمال املنفذه وال يحق له املطالبة باي تعويض

12 � يتعهد املس�تاجر بالحفاظ عىل املتنزه وادواته ومش�يداته وتس�ليمها صالحة للعمل بعد انتهاء مدة العقد 
كذلك الحفاظ عىل نظافة املتنزه

13 � يتعه�د املس�تاجر بنص�ب كامرات مراقبة خدمت�ا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابي�ة والجنائية 
وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة

14 � تثبيت حدود القطعة املؤجره من قبل مساح تنظيم املدن وبرفقة مساح القسم البلدي املعني وفق استمارة 
خاصة وال يعتد باي تثبيت اخر وال ترتب عىل ذلك التزامات قانونية 

15 � تقدي�م ب�راءة ذم�ة املزايد من دي�وان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وبطاقة السكن

16 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايده باعان الحق 
بنفس الصحيفه

17 � تك�ون امان�ات دخول املزايدة لش�اغلني العق�ار )50%( من القيم�ة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

   18 � يف حال�ة احال�ة االرض لاس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد 
واعتبار العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة 

العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار

بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة  
تفاصيله�ا ادن�اه العائ�دة  اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الح�كام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 
2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خال )15( خمسة عرش  يوم من اليوم التايل لنرش االعان 
يف اح�دى الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة )200%(  من القيمة املقدرة 
بموج�ب ص�ك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف 
الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع 
املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخافه يتم فسخ  

العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4-ع�ىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيج�ار وتصديقه خال 30 يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه يعترب 

ناكا وفق القانون
5 � يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خال 30 يوم من تاريخ االحالة القطعية  

6 � يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخاء املوقع خال مدة 3 ثاثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
7 � يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد  استهاك املياه  

8 � يف حالة احالة االرض لاس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد مفسوخ 
رضائي�ا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الح�كام القانون املدني 

باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
9 � يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكس�ة يتحمل كافة 

التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
10 � املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية

11  � املس�تاجر ملزم بتش�ييد الكشك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيده وليس له الحق املطالبة باي 
تعويض

 12 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
13 � ع�ىل املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك بايه وثيق�ة حكومية او نقابي�ة ويتحمل قانونيا 

وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكاتب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2011/11/21
 14 � تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
15 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضم�ن املصلح�ه العام�ة وحماية املال الع�ام وقبل موع�د املزايده باع�ان الحق بنفس 

الصحيفه
16 � عىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية  قبل الدخول باملزايدة الماك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد محافظ النجف 

االرشف املرقم )س ش 94( يف 2015/11/15

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
اعان بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة: 10/104
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرساي 

الجنس : بناية تجارية تتالف من محات  
النوع : ملك رصف

املساحة : 541,17مر
املشتمات : عماره تجارية

الشاغل : مؤجرين
مق�دار املبي�ع : 900,000,000 تس�عمائة ملي�ون 

دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية  باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاه العائد للراهن حس�ني 
ن�ور احمد حافظ  لقاء طلب الدائن املرتهن  مرصف 
الصناع�ي /   الكرار   البال�غ )50,242,250( دينارا 
ع�دا الفوائ�د التاخريي�ة واملصاريف    فع�ىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خال )30( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعان 
مس�تصحبا معه تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )900,000,000( تس�عمائة ملي�ون دينار 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
جاسم محمد جاسم

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
اعان بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة :60/25

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 23 الوارشيه 
الجنس : ارض الدار مع بنائها  

النوع : ملك رصف
املشتمات : دار سكن من طابقني

الشاغل : 
مقدار املبيع : 70,000,000  سبعون مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية  باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاه العائد للراهن حس�ني 
ن�ور احمد حافظ  لقاء طلب الدائن املرتهن  مرصف 
الصناع�ي /   الكرار   البال�غ )50,242,250( دينارا 
ع�دا الفوائ�د التاخريي�ة واملصاريف    فع�ىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خال )30( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعان 
مس�تصحبا معه تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة )70,000,000( س�بعون ملي�ون دينار وان 
املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 12 ظه�را م�ن اليوم 

االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
جاسم محمد جاسم

فقدان
فقدت اجازات فقدت مني االجازات الصادره من 
وزارة التج�ارة الرشكه العام�ه لتصنيع الحبوب 
اج�ازة فرن ميكانيك�ي النتاج الصم�ون بالرقم 
4887واج�ازة معجن�ات نف�س الف�رن بالرق�م 
1483واجازة فرن حجري النتاج الصمون بالرقم 
4886باس�م عيل طارق محمود فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار.

فقدان 
فقدت هوي�ه فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من 
االحص�اء  املرك�زي  الجه�از  التخطي�ط  وزارة 
محم�د  املوظ�ف  بتاريخ/21/9/2017باس�م 
ارزوقي حسن فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار

نادي دياىل الريايض
العدد/ 191

اىل/ السيد سمري طراد عيل
انذار

اقت�ى حض�ورك اىل إدارة نادي دي�اىل الريايض  
وذلك خ�ال فرة أس�بوع من الي�وم التايل لنرش 
اإلنذار يف الصحف املحليه لغرض تسديد ما بذمتك 
من  ديون  للنادي وبموجب العقد املربم  مع إدارة   
الن�ادي معكم .ويف حالة عدم حضورك س�تتاخذ 
اإلج�راءات القانوني�ه  بحق�ك حس�ب   القوانني 

النافذه  وقد اعذر من انذر.
إدارة نادي دياىل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 809 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه ) مجيد حميد اسماعيل (
م / قرار حكم غيابي 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد اعاه 
واملتضم�ن الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي للهجر 
الواقع بني املدعية ) سارة احمد محمد ( واملدعى 
عليه ) مجيد حميد اس�ماعيل ( وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني 
محليتني ول�ك حق االعراض والتمييز خال املدة 
القانونية البالغة ثاثون يوما وبخافه يكتس�ب 

القرار بحقك الدرجة القطعية.
القايض 
محمد مطلب عبد

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة  0063880 / 
25 ذي الع�دد )129( بتاريخ 2017/10/24 الصادرة 
من متوسطة الش�هيد شاكر اليالرسي للبنني  بأسم ) 
حسني حميد عبدالرضا ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

اعان
اىل الرشي�ك مس�لم عب�د الرضا عم�ران توج�ب عليك 
الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغ�رض اصدار اجازه 
بن�اء للعق�ار  3/50772ح�ي النداء وبخافه س�تتم 
االج�راءات دون حضورك اس�م طالب االجازه حس�ن 

حسني كاظم

اعان
اىل ال�رشكاء س�لمان رزاق حس�ن وب�رشى عيل عكل 
توجب عليك�م الحضور اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار 86507 /3 ح�ي النداء 
وبخافه س�تتم االجراءات دون حضوركم اسم طالب 

االجازه ايمان هدهود عبيد

فقدان
فق�دت من�ي الهويه الص�ادره من جامع�ه الكوفه /

كليه الهندس�ه /قس�م هندس�ه مواد مائيه/باسم  ) 
نور يوس�ف حميد ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت  الهويه الص�ادره من رشكه توزي�ع املنتجات 
النفطيه /هيئه توزيع الفرات االوس�ط /فرع النجف 
باس�م ) محمد توفيق جرب حسن( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان شخص 
خ�رج املدعو محمد كاظم حس�ني بتاري�خ 2007 ولم 
يعد وكان يرتدي قميص ابي�ض اللون وبنطلون ازرق 
طويل القامة شعره مجعد من لديه معلومات االتصال 

بالرقم 07717862937 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ البياع 

اىل جريدة املستقبل العراقي
م / تنويه 

لقد س�قط س�هوا من صحيفتكم الغراء بالعدد 1563 
يوم 28 / 11 / 2017 اس�م املنفذ العدل ) اخاص عبد 
ال�رزاق احمد ( راج�ني التنويه يف اول ع�دد يصدر من 

صحيفتكم يصدر عن اسم املنفذ العدل اعاه .
منفذ العدل 
اخاص عبد الرزاق احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 8935

التاريخ: 2017/10/15
نرش اعان

ق�دم املس�تدعية )فوزية كريم صال�ح( طلب اىل هذه 
املحكم�ة تطلب فيه اص�دار حجر وقيموم�ة لزوجها 
املفق�ود )فائ�ز فاض�ل جاس�م( وال�ذي فق�د بتاريخ 
2016/3/5 عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود .... مع التقدير
القايض
مثنى احمد مصطفى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 9298

التاريخ: 2017/10/26
نرش اعان

قدم املس�تدعية )ش�يماء عبد الكريم محس�ن( طلب 
اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حج�ر وقيمومة 
لزوجها املفقود )س�فاح  رسحان حس�ن( والذي فقد 
بتاري�خ 2014/7/12 علي�ه واس�تنادا لقانون رعاية 
القارصين قررت املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود .... مع التقدير
القايض
مثنى احمد مصطفى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 9297

التاريخ: 2017/10/26
نرش اعان

قدم املس�تدعية )خولة نصي�ف خطاب( طلب اىل هذه 
املحكم�ة تطلب فيه اص�دار حجر وقيموم�ة لزوجها 
املفق�ود )رباح رسح�ان حس�ن( والذي فق�د بتاريخ 
2014/7/12 عليه واستنادا لقانون رعاية القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود .... مع التقدير
القايض
مثنى احمد مصطفى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد/ 9998
التاريخ: 2017/12/11

نرش اعان
قدم املس�تدعية )هناء رش�يد صالح( طلب اىل 
هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود )طال عاي�د عب�ود( والذي 
فق�د بتاري�خ 2014/12/10 عليه واس�تنادا 
لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت من حياة 

املفقود .... مع التقدير
القايض أنور جاسم حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد/ 9999
التاريخ: 2017/12/11

نرش اعان
قدم املستدعية )نجيه حواس خضري( طلب اىل 
هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
لزوجه�ا املفقود )فارس احم�د خضري( والذي 
فق�د بتاري�خ 2014/12/10 عليه واس�تنادا 
لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت من حياة 

املفقود .... مع التقدير
القايض أنور جاسم حسني

اعالن
تعلن ادارة وقف القيومجي عن اجراء املزايدة العلنية 

املدرج�ة ادن�اه فع�ىل الراغب�ني االش�راك باملزاي�دة 

الحضور عرشة االيام من الن�رش واذا صادفت عطلة 

رس�مية فاليوم الذي يليه يف الساعة التاسعة صباحا 

يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف مدينة بغداد الكائن 

يف امليدان محافظة بغداد سابقا .

رقم ت
كتابةبدل االيجارالمساحةالموقعالمحلة

1 / 67
10

باب 
000 / 150 4 أمتاراالغا

2 /

مليونين ومائة 
وخمسون الف 

دينار

2 / 59
11

باب 
000 / 150 3 أمتاراالغا

1 /

مليون ومائة 
وخمسون الف 

دينار 

3 / 67
11

باب 
االغا

 7 / 5
متر

 400 / 000
2 /

مليونين 
واربعمائة الف 

دينار 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد : 1158
التاريخ :2017/12/7

العدد : 1156
التاريخ :2017/12/7

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 
2250م13002 متنزه ترفيهي /حي الجهاد

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 
15 م2147672 حانوت غذائية /حي االنصار الجديد
15 م2247682حانوت نجاره /حي االنصار الجديد
15 م447502حانوت غذائية  /حي االنصار الجديد

8م135612كشك استنساخ / المدينة القديمة / قرب نادي الموظفين
6م9632102كشك قصابيه/حديقة الشعب

10م6853362حانوت مخزن/محيط المشراق

10م6953372حانوت لبيع المياه /محيط المشراق

12م4859582كشك ادوات /بين حي االمير والصناعي

6م70652جزء من القطعة 3/102796كشك استنساخ /حي الميالد قرب المعارض 

7,29م335282كشك استنساخ / خلف محكمة النجف
12م2532472كشك غذائية / عروبه المرحلين
7,29م468592كشك فواكه وخضر / حي العلماء

12م71492جزء من القطعة 2/15457كشك لبيع السكائر /حي االمير
12م1132332كشك منزلية/ عروبه المرحلين
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       المستقبل العراقي / متابعة

أسفرت قرعة دور ال16 من بطولة دوري أبطال 
أوروب�ا عن مواجهات ناري�ة لبعض الفرق كما 
هو متوقع حيث يصطدم ريال مدريد مع باريس 
سان جريمان بينما يواجه برشلونة تشيليس يف 
لقاء ناري وأوقعت القرعة يوفنتوس يف مواجهة 
توتنه�ام بينما يالق�ي ليفربول فري�ق بورتو .. 
ويواج�ه مانشس�ر يونايت�د غريم�ه إش�بيلية 
ويالقي مانشسر سيتي فريق بازل السويرسي 
،ويصط�دم باي�رن ميوني�خ مع بش�كتاش أما 

اللقاء االخري فيجمع روما وشاختار.
واقيم�ت القرع�ة بمدين�ة ني�ون الس�ويرسية 
وش�ارك فيها تشابي ألونس�و الذي فاز باللقب 

مع ليفربول عام 2005 
نتيجة القرعة

الفريق األول                     الفريق الثاني
توتنهام                             يوفنتوس

مانشسر سيتي                     بازل
ليفربول                               بورتو
مانشسر يونايتد                 اشبيلية

باريس سان جريمان        ريال مدريد
روما                               شاختار
برشلونة                             تشيليس

بشكتاش                      بايرن ميونيخ
وتأهل لهذا الدور:

الص�دارة  مرك�ز  »أصح�اب  األول  التصني�ف 
باملجموع�ات« : مانشس�ر يونايت�د »انجلرا«، 
وباريس س�ان جريمان »فرنس�ا«، وبرش�لونة 
»ايطالي�ا«،  وبش�كتاش  »، وروم�ا  »إس�بانيا 
»تركيا«،  ومانشسر سيتي »انجلرا«، وتوتنهام 

»إنجلرا«، وليفربول »انجلرا« .
التصني�ف الثان�ي »اصح�اب مرك�ز الوصاف�ة 
باملجموعات« : بازل »سويرسا«، وبايرن ميونخ 
وتش�يليس  »ايطالي�ا«،  ويوفنت�وس  »أملاني�ا«، 
وش�اختار  »الربتغ�ال«،  وبورت�و  »انجل�را«، 
دونيتس�ك »اوكرانيا«، وريال مدريد »إسبانيا«، 

وإشبيلية »إسبانيا«.
وت�م وضع الفرق اصحاب الص�دارة يف الوعاء 1 
واختري منافس�يهم من فرق املرك�ز الثاني غري 
املصنف�ة، ونصت اللوائح أال يتواجه فريقني من 

نفس البلد أو من نفس املجموعة.
س�تخوض الفرق املتأهلة عىل رأس املجموعات 
املواجه�ة األوىل يف دور ال��16 خارج ملعبهم يف 
مب�اراة الذهاب أي�ام 14/13 و 21/20 فرباير، 
بينما تق�ام مواجهات العودة عىل مالعبهم أيام 

7/6 مارس و 14/13 مارس«.
وبع�د انتهاء مواجه�ات ثمن النهائي، س�تقام 
قرع�ة الدور ربع النهائي يف الس�ادس عرش من 
مارس، حيث سيقام القسم األول من مواجهات 
ه�ذا ال�دور يف 3 و4 أبري�ل عىل أن يقام القس�م 

الثاني يف 10 و11 من الشهر ذاته.
وس�تقام قرعة الدور نصف النهائي يوم الثالث 
ع�رش من أبريل، عىل أن تقام مواجهتي الذهاب 
يف 24 و25 أبري�ل، ومواجهت�ي اإلي�اب يف 1 و2 

مايو املقبل.
وأخريا، تس�تضيف العاصم�ة األوكرانية كييف، 
املباراة النهائية للمس�ابقة عىل املعلب األوملبي، 
ي�وم الس�ادس والعرشي�ن م�ن ماي�و، يف آخ�ر 
مباريات املوسم الكروي، قبل أقل من 3 أسابيع 
عىل انطالق نهائيات كأس العالم املقرر إقامتها 

يف روسيا.

نهائيات مبكرة

مواجهات نارية لريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بدوري األبطال

   المستقبل العراقي / وكاالت

تقاري�ر  كش�فت 
أن حارس  صحفي�ة، 
المخض�رم،  المرم�ى 
بوف�ون،  جيانلويج�ي 
يمكن�ه أن يلعب لموس�م 
يوفنت�وس  م�ع  آخ�ر 

اإليطالي
يعت�زل  أن  المتوق�ع  وم�ن 
بوفون، بنهاية الموسم الحالي، 
إال أنه ألمح للبقاء مع اليوفي، إذا 
أحرز لق�ب دوري أبطال أوروبا، 
وذلك حتى يتمكن من اللعب في 

مونديال األندية.
وتح�دث بوف�ون، م�ع المدي�ر 
الرياض�ي إلنت�ر مي�ان، بييرو 
أوسيليو، أول أمس السبت، قبل 
مواجهة الفريقين بالكالتش�يو، 
ووفًقا لشبكة سبورت ميدياسيت، 
فإن الحارس المخض�رم، قال له، 
إنه يمكن أن يس�تمر لموسم آخر.

ووفقا للشبكة، فإن بوفون أكد أنه 
على استعداد للبقاء لموسم جديد، 
ي�زال  ال  يوفنت�وس  كان  إذا  لك�ن 

يعتبره »مهما جدا«.
وال ي�زال من غير المرج�ح أن يلعب 
بوف�ون لموس�م آخ�ر، م�ع العلم أن 
يوفنت�وس، أعلن بوض�وح أنه يمكن 
أن يصب�ح ضمن إدارة النادي أو ضمن 

الجهاز الفني بعد االعتزال.

برشلونة يتمسك بأمل مشاركة ديمبيل يف الكالسيكو

عبطان: اهناء كافة االستعدادات النطالق بطولة 
العراق بكرة الطائرة للنساء

             بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، انهاء كافة 
االستعدادات النطاق بطولة العراق بكرة الطائرة للنساء التي 
س�تكون برعاية ودعم وزارة الش�باب والرياضة .ونقل بيان 
لوزارة الش�باب تلقت “المس�تقبل العراقي”، نسخة منه عن 
عبط�ان القول خال اس�تقباله رئيس االتح�اد العراقي لكرة 
الطائ�رة مناف فاضل ان “ ال�وزارة بالتعاون مع اتحاد اللعبة 
اكملت كافة االس�تعدادات النطاق البطول�ة التي من المقرر 

افتتاحه�ا ي�وم الس�بت المص�ادف 16 من الش�هر 
الج�اري بمش�اركة 12 نادي�ا من كاف�ة محافظات 

العراق”.
واض�اف ان “الوزارة وم�ن منطلق دعمه�ا للرياضة 

النسوية، تس�عى الى تهيئة االرضية المناسبة القامة 
العديد من البطوالت النسوية فضا عن تخصيص قاعة 

مغلق�ة للرياضة النس�وية فقط، وان الوزارة ستس�تمر 
بالدعم والرعاية للرياضة النسوية لتحقيق االنجازات على 

الصعيد الدولي ورفع اسم العراق عاليا.

             المستقبل العراقي / متابعة

شارك مهاجم برش�لونة، الفرنسي 
عثم�ان ديمبل�ي، في م�ران فريقه 
مج�ددا، وذل�ك عق�ب الف�وز المهم 
الذي حققه الفريق الكتالوني األحد، 
على ملعب فياري�ال بثنائية نظيفة، 
ليحاف�ظ على ص�دارة الليجا بفارق 
خمس نق�اط عن أق�رب ماحقيه، 

فالنسيا.
ويواصل ديمبلي التعافي من إصابته 

الت�ي حرمت�ه م�ن اللع�ب بصفوف 
البارسا منذ منتصف سبتمبر/أيلول 
الماضي، حيث شارك اليوم في جزء 

من المران الجماعي.
وكان الاع�ب صاحب ال��20 عاما 
قد أصيب في 16 س�بتمبر الماضي، 
خال مباراة برشلونة أمام خيتافي 
بالليج�ا، ثم خض�ع لعملية جراحية 
ف�ي العضلة الخلفية للفخذ األيس�ر 
ف�ي ال� 19 من الش�هر نفس�ه وبدأ 

مرحلة تعافيه بعدها. 

إع�داد  ف�ي  برش�لونة  ويأم�ل 
نجم�ه للمش�اركة ف�ي موقعة 
الكاس�يكو المرتقب�ة ي�وم 23 
الج�اري،  أول  ديس�مبر/كانون 
عل�ى ملع�ب س�انتياجو برنابيو 
معقل ريال مدريد، بالجولة ال�17 

من الليجا.
كما شارك في مران برشلونة اليوم 
العب�و الفري�ق الثان�ي، كارليس 
ألينيا وأوريول بوسكيتس وديفيد 

كوستاس.

             بغداد/ المستقبل العراقي

فاتح�ت إدارة ن�ادي الطلب�ة الم�درب الش�اب 
“عماد محمد” لقيادة الفريق الموس�م المقبل 

بعد اقالة المرب الروماني تيتا.
وأفاد مصدر مطل�ع ان” ادارة نادي الطلبة 

ق�ررت الي�وم االح�د، مفاتح�ة المدرب 
الش�اب عماد محم�د لقي�ادة فريقها 

الم�درب  اعف�اء  بع�د  الك�روي 
الروماني تيتا”.

وتأت�ي اقال�ة الم�درب بعد 
خس�ارة مدوي�ة لفري�ق 
ام�ام  الي�وم  الطلب�ة 

الكهرباء 0-4.
وتجمع�ت جماهير نادي 

المدرجات بعد  الطلبة ف�ي 
انته�اء المب�اراة، حيث طالبت 

إدارة النادي باالس�تقالة، وحفظ 
ماء وجه الفريق الذي سبق وأن توج باللقب خمس مرات.

ورفضت الجماهير الحلول المؤقتة، بإبعاد المدرب الروماني تيتا، ليكون 
كبش فداء لألخطاء اإلدارية المتراكمة التي ارتكبتها إدارة النادي، والتي 

أوصلت الفريق لهذا الحال.
يش�ار ال�ى ان رصيد الطلبة تجمد عند 6 نق�اط فقط من خمس جوالت 

بالدوري الممتاز.

خطر جديد هيدد ريال مدريد قبل الكالسيكو
            المستقبل العراقي / متابعة

يواج�ه ري�ال مدري�د، خط�را كب�را، قبل 
الكاسيكو، الذي سيجمعه بربشلونة، يوم 

23 ديسمرب الجاري، يف الدوري اإلسباني.
وقالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية إن ريال 
مدري�د يخاط�ر بغي�اب العبيه ع�ن مباراة 
كاس�يكو الكرة اإلس�بانية، وذلك بس�بب 

مشاركتهم يف بطولة كأس العالم لألندية.
وأوضح�ت الصحيفة اإلس�بانية أن�ه يف حال 
تع�رض أح�د العبي الن�ادي امللك�ي للطرد يف 
آخ�ر مباراة للفريق يف موندي�ال األندية، فإنه 
س�يتعني علي�ه أن ينف�ذ عقوب�ة اإليق�اف يف 
املب�اراة الرس�مية التالي�ة، كما تن�ص لوائح 
االنضباط الخاصة باالتحاد الدويل لكرة القدم 

“فيفا”.

وتن�ص لوائح الفيفا عىل الت�ايل: يف حال عدم 
تنفي�ذ أح�د الاعب�ني عقوبة اإليق�اف خال 
إحدى البطوالت بسبب انتهاء مشاركة الفريق 
باإلقصاء أو كان الطرد يف املباراة األخرة فإنه 

ينفذ عقوبة اإليقاف عىل النحو التايل:
موندي�ال األندي�ة: تؤجل عقوب�ة اإليقاف إىل 
املباراة الرس�مية األوىل للفريق يف أي منافسة 

أخرى.

         المستقبل العراقي / وكاالت

أجرى مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، الذي غاب عن املباراة أمام ريال بيتيس، ملعاناته من 
مشكات عضلية، ومرانه ، فرديا عىل هامش املران الجماعي للفريق.

ويواصل جريزمان، عقب إصابته أمام تش�يليس، عملي�ة تعافيه بجانب زميله نيكو جايتان، الذي 
يعاني من آالم عضلية يف الفخذ.

فيما حصل الاعبون األساسيون الذين شاركوا بمباراة بيتيس، التي انتهت بفوز األتلتي بهدف 
نظيف، عىل يوم راحة.

بينم�ا أجرى امل�ران، باقي العبي الروخي بانكوس، بينهم الناش�ئني س�رجي جونزاليس 
وكيدي باري، يف حصة تدريبية مكثفة.

ويحصل جميع العبي األتلتي، اليوم الثاثاء، عىل يوم راحة، عىل أن يستأنفوا تدريباتهم 
األربعاء، استعدادا ملواجهة ديبورتيفو أالفيس السبت املقبل، يف الليجا.

جريزمان يواصل عملية التعايف من اإلصابة

بوفون حيدد رشطه لالستمرار يف املالعب

إدارة الطلبة تفاتح »عامد حممد« لقيادة الفريق
بعد إعفاء تيتا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن الطباش�ر الت�ي تس�تخدم يف الكتاب�ة ع�ى الس�بورات 

تستخدم من الجص الفرنيس.
أن ش�جرة الفل�ن تحتاج إىل عرش س�نوات من أجل تكوين 

طبقة فلن واحدة.
أن البعوض يفضل لدغ الناس ذوي البرشة البيضاء والشعر 

األشقر.
أن ن�وع الغن�م الذي ي�زود بالحلي�ب الالزم لصن�ع الجبنة 
الفرنس�ية الش�هرة) روغف�ورت( ال يرشب امل�اء إال نادرا 
ويقترص يف إ رواء ظمأه عى املاء املوجود يف الحشائش التي 

يأكلها.
أن القدماء كانوا يعتقدون أن هنالك عصبا صغرا يصل بن 
اإلصبع املس�ماة بالبنرص يف اليد اليرسى وبن القلب ، وهذا 
العصب مس�ؤول عن الحالة الشعورية ، لذلك كان وما زال 

خاتم الزواج يوضع يف هذه اإلصبع للسبب املذكور.
أن النمل العامل والنشيط هو من اإلناث.

أن البومة الترى يف الظالم الدامس.
أن نمو ظفر إصبعك الوس�طى ه�و أرسع بينما نمو ظفر 

إبهامك هو األبطأ.
أن الحي�وان الوحي�د ال�ذي يس�تطيع أن يخ�رج معدته إىل 

الخارج هو نجم البحر.
أن ملك�ة النحل تغادر الخلية فقط من أجل قيادة جماعات 

النحل ومن ثم الذهاب إىل رحلة الزفاف.

مهني�اً: تح�ر اجتماعاً مهم�اً تعرض فيه 
أف�كارك الجديدة ومش�اريعك بثقة وتفاؤل. 
عاطفياً: تش�عر بالراحة بس�بب القرار الذي 
اتخذته إال إنك لن تنعم بها طويالً. اجتماعياً: 
إح�ذر التهور والتدخل يف م�ا ال يعنيك، فأنت 

بغنى عن املشاكل.

مهنياً: توَكل إليك مهام جديدة إال انك لس�ت 
مس�تعداً بعد لإلنطالق يف التنفي�ذ. عاطفياً: 
مالحقت�ك للحبيب لن تج�دي نفعاً خصوصاً 
بعد الخالف الذي نش�ب بينكم�ا. اجتماعياً: 
الحساس�ة ع�ى فه�م  تس�اعدك طبيعت�ك 

اآلخرين لك بسهولة ووضوح.

مهني�اً: يمكنك كس�ب بعض امل�ال من خالل 
املش�اركة يف املش�اريع املالي�ة الت�ي تق�ّدم 
إليك. عاطفي�اً: يحتاج الحبي�ب إىل االهتمام 
ويشعر بعدم األمان عندما تكون بعيداً عنه. 
اجتماعياً: ال تكشف أمورك الشخصية تجنباً 

استخدامها ضدك يف األوقات الحرجة.

مهنياً: ُتلقى مسؤوليات إضافية عى عاتقك 
ويتوّق�ع رؤس�اؤك الكث�ر من�ك ال تخيبهم. 
عاطفي�اً: ال تعش يف األح�الم والخيال وأمنح 
نفس�ك الفرصة لبدء حي�اة عاطفية جدية. 
اجتماعي�اً: تحتاج دائم�اً إىل اهتمام اآلخرين 

ورعايتهم، حان الوقت لالعتماد عى نفسك

مهني�اً: تضع تركي�زك كله يف عمل�ك وتنجز 
كل املهام املتأخ�رة عى أكمل وجه. عاطفياً: 
يس�عى الرشي�ك دائم�اً إىل إضاف�ة اإلث�ارة 
إىل أيام�ك العادي�ة فك�ن ع�ى تواف�ق معه. 
اجتماعي�اً: تحاف�ظ ع�ى حيويت�ك حتى لو 

استهلكت أعمالك الكثر من مجهودك.

مهني�اً: ال تف�رض رأيك يف العم�ل فقد تكون 
مخطئ�اً يف تقييمك لبعض األم�ور. عاطفياً: 
يأخذ الرشي�ك ق�راراً يكون لصال�ح العالقة 
بينكم�ا، لذلك ثق به وبخطوات�ه. اجتماعياً: 
اطل�ب من أف�راد عائلتك مس�اعدتك إلكمال 

املهمة التي تقوم بها رسيعاً.

مهني�اً: تكس�ب الكث�ر م�ن خ�الل األعمال 
اإلضافية أو االستثمارات الخاصة بامللكيات. 
عاطفياً: أصلح موقفك م�ع الحبيب بقضاء 
الوقت معه يف مكان بعيد وهادئ. اجتماعياً: 
تش�عر بنوع من التقيي�د إذا تجاوزت األمور 

حّدها يف عالقتك مع العائلة.

املرشوع�ة  الصفق�ات  يف  انطل�ق  مهني�اً: 
واملجدي�ة والت�ي تربح�ك املزي�د م�ن امل�ال. 
عاطفياً: ال تشرتك يف املناقشات الساخنة مع 
الرشيك،ألنه�ا قد تؤدي إىل إنه�اء عالقتكما. 
اجتماعياً: تسيطر عليك حالتك املزاجية أثناء 

تعاملك مع املواقف الشخصية.

مهني�اً: إعرف كي�ف تختار املعاون�ن الذين 
يس�ّهلون العم�ل عليك وال يثرون املش�اكل. 
عاطفي�اً: ال تنتظر الف�رص، غامر يف حياتك 
العاطفية لتعثر ع�ى الحبيب الذي تحلم به. 
اجتماعياً: قلقك ليس له أي مربر، ثق بنفسك 

وستجد أن الجميع سيقف إىل جانبك.

مهني�اً: ال تتهّور وتجازف يف أعمالك من دون 
دراس�ة معمق�ة وتفك�ر حكي�م ومنطقي. 
عاطفي�اً: يش�عر الحبيب بأن�ك تعّقد األمور 
علي�ك وعليه بس�بب ش�كوكك غ�ر املربرة. 
اجتماعي�اً: ال تق�رض األم�وال لألصدقاء أو 

األقارب إذا كنت ترغب يف تجنب الخالفات.

مهني�اً: كن ح�ذراً فقد تتكبد خس�ائر كبرة 
بس�بب املخاط�رات املالي�ة التي تق�وم بها. 
عاطفياً: إعمل عى بناء ما هدمته يف السابق 
ع�ى صعي�د عالقت�ك بالحبي�ب. اجتماعياً: 
ش�عور غريب يخالجك من وقت آلخر، انظر 

من حولك وستعرف مصدره.

مهني�اً: يمكن�ك إح�راز املزي�د من املكاس�ب 
املادية إذا عرفت كي�ف تخطط لها. عاطفياً: 
تنش�أ عالق�ة رومنس�ية بينك وبن ش�خص 
م�ن الط�رف اآلخر لكنه�ا ال تس�تمر طويالً. 
اجتماعياً: اتصاالتك ومعارفك يف تقدم مستمر 

ويرغب الجميع يف قضاء الوقت معك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 ك�وب حمص - 2 حبة طماطم مقطعة - 1 حبة 

بصل مقطع - 5 فصوص ثوم – ماء – ملح 
للتقديم:

كمون – شطة – ليمون
طريقة التحضر:

ينقى الحمص، ثم يغسل جيداً.
ينقع الحمص يف ماء نظيف ملدة ليلة كاملة.

توضع الطماطم يف الخ�الط، ويضاف إليها البصل 
والثوم املاء.

ت�رب جيداً حتى تنعم، ثم تصفى، ويتخلص من 
األلياف.

يوض�ع الحم�ص يف وعاء عى الن�ار، ويضاف إليه 
املاء.

يرتك عى نار عالية حتى يغيل وينتج عنه رغوة.
ت�زال ه�ذه الرغ�وة كلم�ا ظه�رت حت�ى تختفي 

تماماً.
يضاف خليط عص�ر الطماطم وامللح، ويرتك عى 

نار متوسطة ملدة 30 دقيقة وحتى ينضج.
يصب يف األكواب، ويضاف عصر الليمون والكمون 

والشطة حسب الرغبة.
يقدم ساخن.

كمبيوترات متحولة
كشفت رشكتا مايكروس�وفت وكوالكوم عن أول 
مودي�الت الكمبيوترات القابل�ة للتحويل واملزودة 
بنظام مايكروسوفت 10 ومعالج الهواتف الذكية 
وم�ودم “أل ت�ي إي” مدمج. ويمكن للمس�تخدم 
اس�تعمال األجهزة الجديدة كجه�از لوحي أو الب 
ت�وب، وتمتاز بوظيف�ة االتصال الدائ�م باإلنرتنت 
الج�وال واملوف�رة يف اس�تهالك الطاق�ة، ووتروج 
الرشك�ة له�ذه األجه�زة الجديدة من خ�الل فرتة 

تشغيل بطارية تمتد إىل 20 ساعة تقريبا.
ومن ضم�ن املودي�الت لفئة الكمبيوت�رات “ألويز 
كونكتد” جهاز آس�وس “نوفاغو” املزود بشاش�ة 
قياس 13.3 بوصة ومعالج ثماني النواة “س�ناب 
دراغ�ون 835”، وامل�زود أيض�ا بلوح�ة مفاتي�ح 
قابل�ة للطي 360 درج�ة، باإلضافة إىل جهاز إتش 
ب�ي “إنفي إك�س 2” املزود بلوح�ة مفاتيح قابلة 

للخلع.

الرياضة ممكنة عند الزكام ولكن!
عن�د اإلصابة بال�زكام ونزالت ال�ربد، تضعف طاقة الجس�م ويميل 
املصاب، منذ البداية، إىل تقليل نش�اطه وحركته فيفاقم بذلك حالته، 
ويعزز خموله األعراض املرضية ويطيل فرتة تعافيه. ويؤكد األطباء 
أن الخل�ود لبع�ض الراح�ة رشط مهم ملحارب�ة الزكام لك�ن القيام 
ببعض التمارين أو الحركات البس�يطة واملعتدلة، ال سيما منذ بداية 

ظهور األعراض، له فعالية أكرب عى التصدي للفروس ولفظه.
حي�ث كش�ف فريق م�ن الباحثن أن ال�زكام ال يمنع من ممارس�ة 
الرياضة وأنه طاملا ال يش�كو الجسم من اإلنهاك والضعف الشديدين 
فإن القيام بجملة من التدريبات الخفيفة يمكن أن يخفف األعراض 
ويس�ّهل عملية التعايف.وأكد عالم الرياض�ة األملاني توماس هاب أن 
أعراض نزلة الربد الخفيفة كالرشح والزكام ال تعيق عشاق الركض 
ع�ن ممارس�ة رياضتهم املفضل�ة، رشيطة أن يمارس�وها باعتدال 
ودون إجهاد للجس�م..وعن كيفية ممارس�ة الرياضة أثناء نزلة برد 
خفيف�ة، ينص�ح الخبر األملاني بممارس�ة الركض مل�دة عرشين إىل 
ثالثن دقيقة مثالً بوترة هادئة، ثم الذهاب بعد ذلك لالستمتاع بقدر 

من االسرتخاء يف حوض االستحمام.

بدون تعليق

ق اليوم..محص الشام
طب

توقف التنفس يؤذي ذاكرة الطفل

وج�دت دراس�ة حديث�ة ن�رشت 
بمجلة PLOS ONE أن حالة توقف 
التنف�س أثناء الن�وم التي تحدث 
للكثري�ن أثن�اء نومه�م ومنهم 
األطفال، تضع�ف توطيد الذاكرة 
مجموع�ة  الطفل..وق�ام  ل�دى 
م�ن الباحث�ن بالتحق�ق مما إذا 
كانت حالة توق�ف التنفس أثناء 
الن�وم تؤثر يف ذاكرة الطفل أم ال؛ 
وش�ملت الدراسة أطفاالً يعانون 
اضط�راب التنف�س أثن�اء النوم، 
وه�ي مجموع�ة م�ن األع�راض 
تدخ�ل فيه�ا مش�اكل بالجه�از 
التنفيس العلوي بدرجات مختلفة 
، ويؤدي ذلك االنقطاع يف التنفس 
إىل تخفي�ض كمي�ة األكس�جن 

ش�ائعة،  حال�ة  وه�ي  بال�دم، 
ولك�ن دراس�تها يف األطفال تمت 
بش�كل غر كاف، ووجدت إحدى 
الدراس�ات أن له�ا تأثراً س�لبياً 
يف التحصي�ل األكاديم�ي للطفل، 
ولك�ن لم يتم تقييم مدى تأثرها 
املتابع�ة وج�د  الذاكرة.وبع�د  يف 
الباحثون أن معدل العجز يرتبط 
م�ع تراجع نش�اط الدم�اغ الذي 
يح�دث يف مرحل�ة حرك�ة النوم 
غر الرسيعة، والح�ظ الباحثون 
أن ذلك النشاط منخفض بدرجة 
أكرب لدى األطف�ال الذين يعانون 
الش�خر بدرجة أكرب؛ كما وجدوا 
أن توق�ف التنف�س أثن�اء الن�وم 

يضعف توطيد الذاكرة.

مدرسة بدون طالب
تعهدت مدرس�ة يف ريف نيوزيلندا، ال يوجد بها طالب، بالبقاء مفتوحة 

ألطول فرتة ممكنة، يف حالة رغبة تلميذ جديد يف االلتحاق بها.
وتعاني مدرس�ة توتوروموري يف وايرارابا يف الجزيرة الش�مالية انعدام 
التح�اق أطف�ال بها يف األعوام الدراس�ية األخرة، كما أنه�ا بدأت العام 
ال�درايس الجدي�د ب�دون أي أطف�ال جدد..وأرج�ع املعلم�ون االفتقار 
إىل الط�الب إىل األرس الت�ي تنتق�ل من املنطقة بس�بب عق�ود الصناعة 

الزراعية، وفقا لصحيفة »الغارديان« الربيطانية.
ورغم ذلك، قال مجلس إدارة املدرس�ة إنها لن تيأس، وس�وف تستخدم 
حس�اب التوفر لديه�ا لدفع روات�ب 3 موظفن حتى يمك�ن أن تبقى 
مفتوحة للفرتة املقبلة.وتخطط املدرس�ة لرشاء حافلة تمكن األطفال 
من الدراس�ة يف أقرب بلدة لتوتوروم�وري، عى بعد 35 كيلومرتا، إذا لم 
يلتحق به�ا أي طالب جدد.وقالت ش�ارمن بوتر، التي تعمل مس�اعدا 
للمعلم�ن يف توتوروموري، إن هناك فوائد للعمل يف املدارس الصغرة..

يذكر أن مدرسة توتوروموري كان لديها 22 طالبا منذ 5 سنوات، ولكن 
األرقام تضاءلت بشكل مطرد منذ ذلك الحن.

»خطر« الرسطان عىل األطفال ال ينتهي
أفادت دراس�ة أمركية بأن واحدا من كل 
12 بالغا عولجوا من الرسطان يف مرحلة 
الطفولة، ربما يعانون من ارتفاع ضغط 

الدم عند الكرب.
ومن املحتمل أن يكون ارتفاع ضغط الدم 
مرتبطا بالناج�ن من األورام الرسطانية 
يف الطفولة، ألن كثرين منهم يعانون من 
متاع�ب يف القلب نتيجة العالج الكيماوي 

واإلشعاعي..
ووجدت الدراس�ة أن�ه حت�ى حينما يتم 
تش�خيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، 
فإن أكثر من واحد من بن كل 5 من هؤالء 

املرىض ال يتلقون عالجا، أو يغرون نمط 
حياتهم بالرورة..وقال تود غيبس�ون، 
الدراس�ة وه�و م�ن  ال�ذي ق�اد فري�ق 

مستشفى سان جود لألطفال يف ممفيس 
بوالي�ة تني�يس األمركية: “م�ن املالحظ 
أن الناج�ن يف دراس�تنا تزي�د احتماالت 
إصابتهم بارتفاع ضغ�ط الدم”. وأضاف 
غيبس�ون: “األخبار الجيدة هن�ا هو أنه 
ع�ى عك�س الع�الج الس�ابق للرسطان، 
ف�إن ارتفاع ضغط الدم عامل خطر قابل 
للتعديل”..وربطت أبحاث س�ابقة أدوية 
الرسط�ان بضع�ف عضل�ة القل�ب، كما 
أش�ارت إىل وج�ود صلة بن بع�ض أنواع 
الع�الج اإلش�عاعي واضطرابات رضبات 

القلب وتلف يف الرشاين والصمامات.
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كريم النوري

ما بعد داعش في العراق وانهاء اخر فصوله تواجهنا تحديات كبيرة 
ومخاضات عس�يرة والبد من اس�تثمار الفوز وعدم الركون الى نشوة 
االنتص�ار والغفلة واالس�ترخاء ، فلع�ل القادم يحتاج ال�ى همة عالية 

وعزيمة ال تلين ويقظة دائمة.
ومن تلك التحديات :

١- استحقاقات النصر 
ل�كل نص�ر اس�تحقاقاته وثمرات�ه ومزايدات�ه، ونش�وة االنتص�ار 
ق�د تدف�ع اصحابها الس�تحصال ثم�ار االنتص�ار ، واحت�كار االنتصار 
واالس�تئثار بالبطول�ة ال تلي�ق بالكب�ار ، فصن�اع النصر هم الش�هداء 
والجرحى والمقاتل�ون المرابطون في الجبهات وقادة االمن والحش�د 
،ويقف وراءهم كل طبقات الش�عب العراقي االمهات والزوجات واالباء 
والمواك�ب والمتبرع�ون والموظف�ون وجمي�ع دول العال�م الداعم�ة 

للعراق.
٢- هيبة الدولة

م�ن يقاتل م�ن اجل ام�ن الع�راق واس�تقراره فس�يقاتل من اجل 
اس�تقراره السياس�ي ، وم�ن يقات�ل م�ن اجل حف�ظ الدول�ة وبقائها 
فس�يحافظ عل�ى هيبتها ويحرص على تنفيذ القان�ون ، ولتبقى الدولة 
والقانون الحاكمان على ارادة االحزاب والعشائر رغم دور تلك العشائر 
ف�ي حّل النزاع�ات عندما ال يكون القض�اء فاعالً في انه�اء الصراعات 

القبلية والثأرات.
٣- استعادة الثقة المتزلزلة

واحدة من اس�باب االحتق�ان وتوفير ارضية لداع�ش والقاعدة هو 
ازم�ة الثق�ة المتفاقمة بين المكونات بعد س�قوط النظام ، ومعالجات 
االسباب اولى من معالجة النتائج وواحدة من اسباب التطرف هو تزلزل 
الثقة ومثلما اس�تعدنا االرض علينا اس�تعادة الثقة المفقودة واش�عار 

المواطن بالمواطنة والمشاركة واالنتماء واالمان.
وح�ذار من اس�تحضار اتهامات كيدي�ة لمن يختلف معن�ا او ابتزاز 

المواطنين بهذه االتهامات الجاهزة.
٤- العمل ضمن الدولة والقانون

احت�رام الدول�ة والقان�ون يعبر عن وطني�ة وحض�ارة المواطنين 
والعم�ل خالفهما خروج واضح عن دائرة المواطن�ة والدولة فالبد من 
العم�ل على تقوي�ة اركان الدولة وق�وة القانون والعم�ل ضمن الدولة 

الواحدة ووحدة القرارات.
٥- المّنة والتفضل 

ال تبطلوا جهادكم بالمّنة والتفضل وال تفسدوا تضحياتكم بالتعالي 
والغ�رور ف�ان كل ما أديناه ه�و جزء م�ن واجبنا الش�رعي والوطني 

واالخالقي تجاه الوطن وتلبية لنداء المرجعية المباركة.
٦- شكر الله على نعمة النصر 

ان م�ا تحقق م�ن انتصار كبي�ر في الع�راق رغم الصعوب�ات وقلة 
االمكاني�ات كان نصراً ال يناس�ب قدراتنا وامكانياتن�ا والتعبير عن هذا 
الفضل االلهي من خالل الشكر على نعمائه ، ولعل واحدة من مقتضيات 
الشكر هو شكر المرجعية الدينية واتباع توجيهاتها وطاعتها بالتمامية 

وليس باالنتقائية.
٧- توثيق وارشفة النصر 

كل الش�عوب واالم�م تفتخ�ر بانج�ازات وتضحيات ابنائه�ا وتخلد 
مواقفه�م من خالل االدب والفنون وتوثي�ق االنجازات من خالل اقامة 

المتاحف والمؤلفات الموسوعية التي تدون هذه االنتصارات.
والمفارقة المؤس�فة ان الش�عب يبتهج بفوز المنتخب العراقي في 
المس�ابقات الكروية بالرغم ان خس�ارته ال تهدد وجود وهوية العراق 
بينم�ا يفترض ان تكون البهجة والفرح�ة بانتصار القوات االمنية اكبر 

او توازي فرحة االنتصار الرياضي.
٨- مظاهر عسكرة الشارع 

قد تكون ظروف دخول داعش وتساقطت المدن سريعاً فرض واقعاً 
اضطرارياً على مستوى التحشيد واالستعداد لمواجهة الخطر الداعشي 

الذي داهم العراق وحاصر بغداد.
ولعل انتش�ار بعض المظاهر المسلحة في تلك المرحلة كان مغتفرا  
ومتس�امحاً لع�دم وج�ود معس�كرات خ�ارج الم�دن واهمي�ة التعبئة 
والتحش�يد الجماهيري اقتضى ضرورات العم�ل داخل المدن ولكن بعد 
نهاية داعش علينا الس�عي النهاء المظاهر المس�لحة وعسكرة الشارع 
والس�يطرة على السالح الس�ائب وابعاد المقرات المسلحة والعسكرية 
خ�ارج االحياء والم�دن تأكيداً للس�لم المجتمعي واظه�ار هيبة الدولة 
وحصر الس�الح بيد اجهزتها االمنية. واخيراً مثلما انتصرنا في معركة 
داعش يجب علينا االنتصار في معركة بناء البلد وتنميته فان ذلك محك 

خطير لمصداقيتنا وصدقنا.

الرضائب والرسوم ببغداد 
هناية القرن التاسع عرش

طارق حرب

منمنمات بغدادية

ف�ي سلس�لة تراث بغ�داد كانت لن�ا كلمات ع�ن الضرائب 
والرسوم التي تتولى الدولة العثمانية فرضها على البغداديين 
نهاية القرن التاس�ع عش�ر اي نهاية حكم الدول�ة  العثمانية 
لبغداد حيث كانت االدارة العثمانية تس�توفي العديد من هذه 

الضرائب ومنها:-
ضرائ�ب االك�ودة وه�ي الضرائ�ب التي يت�م فرضها على 
جمي�ع الحيوانات من بقر وجام�وس وخنازير وحمير وغنم 
وجمال وبغال وتدفع س�نويا وتؤخ�ذ احيانا عينا اي عدد من 
الحيوان�ات ولي�س نقودا ووصل�ت هذه الضريب�ة الى اربعة 

قروش سنويا نهاية القرن التاسع عشر
وضريب�ة الويركو وهي ضريبة الدار او البيت وتس�توفى 
س�نويا ووصلت الى خمسين قرش�ا على كل منزل فيه عائلة 
ف�إذا كان هنالك رج�الن متزوجان في بيت واحد فتس�توفى 
ضريب�ة م�ن كل واح�د منهما وتف�رض على بيوت العش�ائر 
المستقرة وشبه المستقرة وكان يتساهل في دفعها كأن يتم 

تقسيطها او يتم الغاءها لمن ال يستطيع دفعها
وضريبة المهنة او ما كانت تسمى ضريبة التمتع وتفرض 
عل�ى اصحاب المهن والح�رف عن مدخوالتهم الس�نوية عن 
الح�رف والصناع�ات والزراع�ة والرس�وم الگمرگي�ة وهذه 
تستوفى على البضائع المستوردة الى بغداد وقدرها ٨ بالمائة 
للمس�توردات وواحد بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة اما 
بضائع الترانس�يت التي تمكث في بغداد لمدة س�تة اشهر ثم 
يت�م اخراجها فإن الرس�م هو نفس رس�م البضائع المصدرة 
وتم زيادة رس�وم المس�توردات بداية القرن العش�رين حيث 
جعلتها االدارة العثمانية ١٥ بالمائة عند بداية الحرب العالمية 
االولى ورس�وم التس�جيل العقاري او ما كانت تسمى رسوم 
الطاب�و حيث تتقاضاها دوائر التس�جيل العقاري او ما كانت 
تس�مى دائرة الدفتر الخاقاني ومبلغ هذا الرسم يكون لوالية 

بغداد
وكان�ت اه�م الضرائب التي تتول�ى االدارة في والية بغداد 
اس�تيفائها هي االعش�ار اي ضرائب االرض الزراعية ذلك ان 
ملكي�ة االراضي الزراعية نهاية الدولة العباس�ية تنوعت بين 
اراض�ي اميري�ة مملوكة للدول�ة واراضي الطاب�و اي اراضي 
اميري�ة فوض�ت الدول�ة االف�راد للتص�رف به�ا لق�اض بدل 
مالي وهي مس�جلة في الدفتر الخاقان�ي اي دوائر الطابو او 
التس�جيل العق�اري واراض عائ�دة للس�لطان العثمان�ي عبد 
الحميد واراضي االوقاف الموقوفة على البر واالحس�ان واذا 
كانت بع�ض االراض�ي معفاة م�ن الضريب�ة كأراضي نقيب 
اش�راف بغداد وكانت ضريبة االراضي التي تسقى من االنهار 
من الخمس الى نص�ف االنتاج واراضي الديم التي تعتمد على 
المطر فضريبتها عش�ر انتاجها وتزداد حس�ب ملكية االرض 
ويس�توفى العش�ر كضريب�ة عل�ى القطن وضريبة بس�اتين 
النخيل واالش�جار المثمرة كانت س�بع ق�روش للنخلة وما ال 
يزيد على اربعة قروش عن ش�جرة البرتق�ال وكان عادة يتم 
التخمين عند دفع الضريبة كما ان هذه الضريبة هي الضريبة 
ذات الم�ردود الكبير حيث تكون ع�ادة ثلث مجموع الواردات 
وكان هنال�ك ب�دل مالي كضريب�ة يتم دفعها غير المس�لمين 
لالعفاء من الخدمة العس�كرية وبلغ مقدارها اربعين قرش�ا 
عن كل ش�خص وكانت هنال�ك ضريبة الغاب�ات التي تفرض 

على ما يتم جلبه من الغابات كحطب واخشاب
وضريب�ة المعادن ال تزيد على ١٠ بالمائة من ثمن المعدن 

المستخرج
والطوابع المالية رسوم مالية عن كل ايصال باستالم اموال 
لخزينة الدولة وكان هنالك طابع باس�م س�كك حديد الحجاز 
وكانت قيمة هذه الرسوم قليلة جدا ورسوم االحتساب وهي 
رس�وم الوزن والداللية واالرضية وضريب�ة الباج  تؤخذ على 
البضائع العائدة للعش�ائر عند دخولها المدن وهنالك رس�وم 
المحاكم عن المعامالت والدعاوى ورس�وم الديون العمومية 
عن بيع المشروبات الروحية وصيد االسماك واستخراج وبيع 
المل�ح وطوابع البريد والحرير وضرائ�ب الريجي اي ضرائب 
انت�اج التب�غ وضرائ�ب ورس�وم تتقاضاه�ا الدوائ�ر البلدية 
كرس�وم ذبح المواشي ورسوم عبور الجسور ورسوم دوائر 
الحجر الصحي او ما يس�مى الكرنتينة وكانت هنالك ضرائب 

تستوفى  تلجأ اليها الدولة في الحرب ورسوم الدفن .

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

تش�ير مراجع�ة بحثية إل�ى أن الط�الب الذين 
يمارس�ون نش�اطا بدني�ا إضافيا، ربم�ا يزيد 
أداؤه�م  الدراس�ة ويتحس�ن  ف�ي  تركيزه�م 
تعليمي�ا خاص�ة ف�ي م�ادة الرياضيات.وحلل 
فريق الدراسة بيانات من 26 دراسة نشرت من 
قبل وشملت أكثر من عشرة آالف طفل تتراوح 
أعمارهم بين أربعة أعوام و13 عاما. وقاس�ت 
كل الدراسات السابقة تأثير مجموعة مختلفة 
من برامج النشاط البدني على األداء الدراسي.

وبح�ث معدو الدراس�ة أيضا م�ا إذا كان تأثير 
التدريبات يختلف باختالف المواد الدراس�ية..

وعلى الرغم من أن فوائد النشاط البدني كانت 

أق�وى بالنس�بة للرياضي�ات فإنه�ا كانت أقل 
بش�كل طفيف فقط بالنسبة لمواد أخرى مثل 
اللغات والقراءة، مما يعني أن النش�اط البدني 
يفيد التعلم في كل المواد الدراسية.وقال إيفان 
كافيرو ريدوندو من جامعة قشتالة-ال مانتشا 
ف�ي قونكة بإس�بانيا، الذي ش�ارك ف�ي إعداد 
هذه الدراس�ة إن »التدريبات تؤث�ر على المخ 
من خالل زيادة تدف�ق الدم إلى الدماغ وهو ما 
يزيد من إمداد األوكس�جين والعناصر الغذائية 
الدموي�ة  ويش�جع عل�ى تكوي�ن الش�عيرات 
ويزيد من االتصال العصبي من خالل تش�جيع 

الوصالت العصبية وتوافر الناقالت العصبية.

لندن � يبدو ان األرق سيصبح نسياً منسياً، والفضل 
هذه المرة للروبوت »سومنوكس«. .وانتشر على 
مواقع التواصل االجتماعي، فيديو حول الروبوت 
الذي س�يحل واحدة من أكثر المعضالت البش�رية 
ويس�اعد األفراد عل�ى النوم في هناء. وس�يكون 
على شكل وس�ادة وسيساعد على مكافحة االرق 

ويسهم في التخفيف من تناول االدوية والعقارات 
المهدأة. ووفق ما نش�ر عنه في الموقع الرس�مي 
لمخترعيه فإن الروبوت مثل الوسادة لديه ملمس 
ناع�م ويعم�ل بطريق�ة متناغم�ة، تس�اعد على 
الت��نفس السليم والنوم بشكل مريح حيث يوفر 
ايض�اً بعض المؤث�رات الص��وت���ية والحركات 

الهادئة. وي��هدف ال���روب���وت الى التخ��فيف 
م�ن األرق والت���وقف عن إدم�ان المه����دئات 
أو األدوية المس�اعدة واالسترخاء، بشكل طبيعي 
ومن دون اي ع�وارض. والروبوت مطروح حالياً 
في موقع التموي�ل الجماعي للحصول على الدعم 

المادي الالزم من أجل البدء في تصنيعه.

تأثري الرياضة عىل األداء الدرايس

روبوت ينام إىل جوارك

شــهــداؤنــا فـخـرنـا

قاتلنا من اجل الدولة فلنحافظ عىل هيبتها 
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