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×W∫ رئيس وزراء اليابان يصافح رئيس اجمللس االوربي UB

يونكـر في بيان "نحـتفل بتوقيع
اتـفـاق جتـاري طـمـوح جـدا بـ
اثـــنــ بــ أكــبـــر اقــتــصــادات
الـــــــعـــــــالم" وأشـــــــادا ب"يــــــوم
ــســؤولــون تــاريــخي". وشــدد ا
الـــثـالثـــة مـــطـــوال في مـــؤتـــمـــر
صـحــافي مـشــتــرك عـلى دورهم
كحـاملي لـواء الـتبـادل احلر في
الــــوقت الـــذي يــــخـــيم فــــيه ظل
تهديد ترامب بحرب جتارية في

العالم.
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وشـــــدد آبي عـــــلى ان تـــــوقــــيع
االتـفــاق "يـظــهـر لـلــعـالم االرادة
الــسـيـاســيـة الــثـابـتــة لـلــيـابـان
واالحتـــــاد االوروبي لـــــقــــيــــادة
الـعـالم كـرائـدين لـلـتـبـادل احلـر

في زمن تنتشر فيه احلمائية".
وعلق تـوسك "إننا نـوجه رسالة
واضحة بأننا نقف صفا موحدا
بــوجه احلـمــائـيــة" بـيـنــمـا قـال
يـونـكر في الـسـيـاق نفـسه "إنـنا
نظهر أنـنا أقوى وأفضل موقعا
ح نـعمل مـعا" مـضيفـا "ليس

في احلمائية حماية".
ــقــرر ان يُــحــال االتــفــاق ومن ا
بــحـــلـــول نــهـــايـــة الــعـــام أمــام
ـان االوروبي حــتى يـدخل الـبــر
حيز التنفيذ في العام  2019اذا
ـان الـيـاباني صـادق عـلـيه الـبـر
ســريــعـا. وخالفــا لالتــفــاق بـ
االحتـاد االوروبي وكـنـدا والذي
تعـتـرض عـلـيه ايـطالـيـا حـالـيا
فـــاتــفــاق الــتـــبــادل احلــر لــيس
ـانـات ـصــادقـة كل بـر بـحـاجـة 
الــــدول االعـــضــــاء فـي االحتـــاد

االوروبي ليصبح ساريا.
يـنص اتـفاق الـتـبـادل احلـر ب
االحتاد االوروبي والـيابان على
اقـامة مـنـطقـة تـبادل حـر تـشمل
تـــقــريــبــا ثــلـث الــنــاجت احملــلي
الـداخـلي في العـالم ونـحو 600

مليون شخص.
في اجلــــانب االوروبي قــــطـــاع
صنـاعـات االغذيـة الـزراعيـة هو
الكاسب الكبير اذ ينص االتفاق
عــلى دخــول  %85من االغــذيــة
الزراعـية لالحتاد االوروبي الى
اســواق الـــيــابــان بــدون رســوم
جمركية لكن مع فترات انتقالية
ـواد فـي بـعض االحــيــان. امــا ا
االخرى مثل حلم االبـقار فسيتم
فـرض رسوم مـتـدنـية بـالـتدريج
عـليـهـا بيـنمـا ال يـشمل االتـفاق
االرز وهـو مـنـتج يـرتـدي رمـزية

. عالية بالنسبة الى الياباني
واالتــفـــاق الــذي وقع عـــلــيه في
طوكـيـو كـبار مـسـؤولي االحتاد
االوروبـي ورئـــــــــيـس الــــــــوزراء
اليـاباني شـينـزو آبي هو اكـبر
اتــــــــفـــــــاق لـالحتـــــــاد االوروبي
وينشئ منطـقة تبادل حر تشمل
تـــقــريــبــا ثــلـث الــنــاجت احملــلي

االجمالي في العالم.
وتتعهد الـيابان االعتراف بأكثر

اســــطــــنــــبــــول) ,أ ف ب) - رفع
احلـزب احلـاكـم في تـركـيـا امس
ــان مـــشــروع قــانــون الى الـــبــر
ــكـــافــحـــة االرهــاب" لــتـــعــزيــز "
صـالحـيـات الـســلـطـات في حـ
ـطـبـقـة تـرفع حـالـة الـطـوارىء ا

منذ عام هذا االسبوع.
واقـتـرح مشـروع الـقـانـون حزب
العـدالة والـتنـميـة بزعـامة رجب
طـيب اردوغان ورفع الى رئـاسة
ـان كـمـا قـالت وكـالـة انـباء الـبـر
االنـــــاضـــــول عـــــلى ان يـــــدرسه

قبلة. النواب في االيام ا
واضـــافت الـــوكـــالـــة ان الـــنص
يــقــتــرح الــســمــاح لــلــســلــطـات
احملـليـة بـتقـيـيد تـنـقالت االفراد
الـــذين يــشـــكــلــون خـــطــرا عــلى
"االمـن الــعــام" او تــمــديــد فــتـرة

شتبه بهم. توقيف ا
وقـال زعـيم كـتـلـة حـزب الـعـدالـة
ــانــيـــة بــولــنــد تــوران ان الــبــر
الــنص الــذي يـتــضـمن  28مـادة
ــــعـــارضـــة ارسـل الى احـــزاب ا
واعـــــلـن ان حــــــزبه يــــــرغـب في
اخـــضــــاع مـــشـــروع الـــقـــانـــون
لـــتــصــويـت الــنـــواب االســبــوع
ـقــبل. ويــأتي االعالن في حـ ا
ان حالـة الطـوارىء مـطبـقة مـنذ
عــــامـــ عـــلى ان تـــرفع مـــســـاء

االربعاء بحسب احلكومة.
وحــالـة الــطـوارىء الــتي تـوسع
صالحـيــات قـوات االمن فـرضت
بـعد ايـام عـلى االنـقالب الـفاشل

في  15تموز/يوليو .2016
وطـبـقت حالـة الـطوارىء في 20
تــمـوز/يــولــيـو لــفــتـرة اولى من
ثالثـة اشـهـر  تـمـديـدهـا مرارا

ما اثار انتقادات شديدة.
فـي ظل حـالــة الـطــوارىء نـفـذت
الــســلـطــات الـتــركــيـة عــمـلــيـات
تـــطــهــيــر واســـعــة في صــفــوف
االنـــــقالبـــــيـــــ وشــــركـــــائـــــهم
ـفـتـرضــ وايـضـا مـعـارضـ ا
مـوالــ لالكــراد ووسـائل اعالم

ومنظمات غير حكومية.
ومـــنـــذ عــــامـــ ســـجن  80الف
شخص واقيل اكثر من  150الفا

من وظائفهم.
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واالثن قال وزير العدل التركي
عــبــد احلـــمــيــد غــول "ان حــالــة
الـــطـــوارىء ســــتـــنـــتــــهي خالل
بــضـعـة ايــام. وهـذا ال يـعـني ان

محاربتنا لالرهاب ستنتهي".
الى ذلك  وقـع االحتـاد األوروبي
والـــيــــابـــان امس الــــثالثـــاء في
طـوكيـو اتفـاقا طـمـوحا لـلتـبادل
ــثـابــة "رســالـة احلــر يــعـتــبــر 
قــويـــة" ضــد احلـــمـــائــيـــة الــتي
يـنــتـهـجــهـا الــرئـيس األمــيـركي

دونالد ترامب.
وصـرح رئيس الـوزراء اليـاباني
شــيـــنــزو آبي ورئـــيس اجملــلس
االوروبي دونالد توسك ورئيس
فـوضـية االوروبـيـة جان كـلود ا

تـــعــرضـــاً لــآلداب الــعـــامــة هــو
العالقة "متى حصلت على مرأى
من الـــغــيـــر او مــســـمــعه او في
مـــكـــان عــــام او مـــتى تــــنـــاولت
فكرة قاصراً". ورحبت منظمة "ا
الــقــانـونــيــة" غــيــر احلــكــومــيـة
بـالــقــرار اجلـديــد "بــاعـتــبـار أن

." ثلية ليست جرماً ا
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ــور احملـــامي في وقــال كـــر 
ـــفــكــرة الــقــانــونــيــة" إن هــذا "ا
احلــــكم يــــعــــني أن "الــــعالقـــات
ـجرد ة  ـثلـيـة ال تشـكل جـر ا
أنـها تشـمل أشخاص نـاضج

وال حتصل في األماكن العامة".
ـعـنـية ورحـبت مـنـظـمة "حـلم" ا
ـثــلـيـ في لـبـنـان في حـقـوق ا
بـالـقـرار. وكتـبت عـلى حـسـابـها
على تـويتر "مبـروك (...) محكمة
االسـتـئـنـاف تـدعم لـلـمرة األولى
ـثـلـيـة لـيـست قـراراً قـضـائــيـاً: ا

." جرماً
ـرة األولـى الـتي يـصـدر وهـذه ا
حــــكم مــــشـــابـه عن مــــحـــكــــمـــة
االسـتـئـنـاف بـعـدمـا كـانت أربع
محاكم ابتدائية أقرت األمر ذاته

في السابق.
ــــور أن "مــــحــــكــــمـــة وأوضح 
االســتـــئــنــاف أعــلـى شــأنــاً" من
احملـاكم االبـتدائـيـة مـشـيراً إلى
أن "الـقـرار لـيس رمـزيـاً فـحـسب
بل سيـكـون له انـعاكـاسـات على
قــــــــرارات قـــــــضــــــــاة احملــــــــاكم

. االبتدائية" مستقبالً

" في بـلـد يــعـتـبـر لــيـست جـرمــاً
ثلي مقارنة أكثر تساهالً مع ا

بدول عربية أخرى.
وأكــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف
اجلـــزائـــيــــة في جـــبـل لـــبـــنـــان
اخلمـيس حكمـاً صدر في كانون
الــثـــانـي/يــنـــايـــر الـــعــام 2017
ببراءة تـسعـة أشخـاص مثـلي

ـــتـــحــولـــ جـــنــســـيــاً. او من ا
وطــــالـب الــــقـــــاضي وقـــــتـــــهــــا
بـ"بــابـطـال الــتـعـقـبــات" بـحـقـهم
ادة " 534كون األفعال لناحية ا
ـــارســة ـــدعى بـــهـــا تــشـــكل  ا
حلــــقــــوقــــهم األســــاســــيـــة دون
ادة  534من جتاوز". وتـعـتـبـر ا
قـانـون الـعـقـوبـات الـلـبـنـاني ان
ـنــافـيـة الــعالقـات اجلــنـســيـة "ا
لــلـــطــبــيـــعــة" غــيـــر مــشــروعــة
ـارسيهـا عقوبة وتـفرض على 
بـالـسجـن قد تـصل الـى عام من
دون أن تــتـــطــرق مــبــاشــرة إلى
. ويــطــالب نــاشــطـون ــثــلــيــ ا
ــثـلــيـ يــدافــعـون عن حــقـوق ا
بــإلــغـائــهــا. وإثـر الــقـرار االول
جــرى اســتــئــنـاف احلــكم إال ان
مـحـكـمـة االسـتـئـنـاف اجلـزائـيـة
أكدته اخلـميس مـشيرة إلى أنه
ـادة 534 يـجـب تـفــســيــر نص ا
ــــــا "يـــــتـالءم مع الــــــتـــــطـــــور
االجــتــمــاعي" كــمــا اعــتــبـار ان
الـقـانـون "ال يـسـتـهـدف مـعـاقـبـة
ـا الـتـعـرض لـآلداب الـشــذوذ ا

العامة".
واعــتـــبــر احلــكم ان مـــا يــشــكل

االتــــفـــاق. وقــــبل الـــتــــوجه الى
الـــــيــــابــــان الـــــثالثـــــاء تــــوقف
ـــســـؤولــــون االوروبـــيـــون في ا
الـصــ االثـنــ لـلـمــشـاركـة في
الـــقــــمــــة الـــعــــشـــريـن لالحتـــاد
االوروبـي والــــــصـــــــ والـــــــتي
انـدرجت ايــضـا في سـيـاق رص
الـصـفـوف ازاء سـيـاسة تـرامب.
وقـــال يــونـــكـــر ان "الــتـــعـــدديــة
تتـعـرض لـهـجـوم غـيـر مـسـبوق
ــيـة مــنــذ نــهــايــة احلــرب الــعــا
الثـانية" بـينما اعـتبر توسك ان
"الــوقت لم يـــفت بــعــد لــتــفــادي

النزاعات والفوضى".
وحذر صنـدوق النقد الدولي من
االثـار السلـبية لـلتوتـر التجاري
الــســـائــد حــالــيــا عـــلى الــنــمــو
االقـــتـــصــادي فـي الــعـــالم عـــلى

دى القصير. ا
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يـــقــول جـــونـــيــشي ســـوغــاوارا
البـاحث لدى مـعهـد ميـزوهو ان
مـــوقف تــرامب "حـــمل الــيــابــان
واالحتـاد االوروبي على تـسريع
ـفاوضات". ويضيف ان وتيرة ا
آبـي "يــقـــيم عالقـــات جـــيــدة مع
تــرامـب لــكن الــيـــابــان في صف
االحتـاد االوروبي في مـا يتـعلق

بالتجارة".
عــــــلى صــــــعـــــيــــــد اخـــــر  رحب
ناشطون ومحامون بقرار صادر
قـبل أيام عن مـحـكمـة اسـتئـناف
فـي لـبــنـان يــؤكـد بــراءة تـســعـة
ثلية أشخاص على اعتبار أن "ا

التجارية في العالم للمؤسسات
الـتي تـشـعـر بان سـيـاسـات بـلد
مـعـ اسـتـثمـرت فـيـه تـضـرها
احلـق في مــــقــــاضـــاتـه من أجل
احلـصـول عـلى تـعـويض. ويـتم
حسم هـذه اخلالفـات عـادة عـبر
نظام حتكيم لم يعد االوروبيون

يريدون اللجوء اليه.
وتـــقــول مـــصـــادر أوروبـــيــة ان
غــيـاب هـذا الـشق حـول حـمـايـة
االســتـثــمـارات يــجـعل من غــيـر
ـانـات الـضــروري مـصــادقـة بــر
الـدول االعضـاء في التـكتل على

تستغرق  15عاما.
قابل ويـحصل اليـابانيـون في ا
عــلـى وصــول حــر الـى الــســوق
االوروبـــيـــة لـــقـــطـــاع صـــنـــاعــة
الـــســـيـــارات لـــكن بـــعـــد فـــتـــرة

انتقالية من عدة سنوات.
كـما يـشـمل االتـفـاق فـصال حول

ستدامة. التنمية ا
وشـكـلـت حـمـايـة االســتـثـمـارات
نــقـــطــة اخلالف االســاســيــة في
ــفـــاوضــات ولم يــأت االتــفــاق ا
ــوقـع الــثالثـــاء عــلـى ذكــرهــا. ا
وتــتـــيح غـــالـــبـــيــة االتـــفـــاقــات

من  200عـالمـــة جتـــاريــــة عـــلى
غـــرار جــبـــنـــة "روكـــفــور" وحلم
"جـنـبـون داردين" الــبـلـجـيـكي و
والــفـودكـا الــبـولـنـديــة وغـيـرهـا
والـتي حتـظى "بـنـفس احلـمـايـة

كما في داخل اوروبا".
فاوضـات معقدة بشكل وكانت ا
خـاص حـول مـشـتـقـات احلـلـيب
وهـو قــطـاع حـسـاس بــالـنـسـبـة
الى الــيــابــان. ويــلــغي االتــفــاق
ـرتفعة جدا الرسوم اجلـمركية ا
عــلى الــعـديــد من االجــبــان لـكن
ــكن ان ــرحــلــة االنــتــقــالـيــة  ا
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ـرقـمة أصـدرت هذه احملـكـمـة في الـدعـوى الـبـدائـيـة ا
اعاله بــتــاريخ ٢٠١٧/٧/٢٤ حــكـمــاً غــيــابـيــاً يــقـضي
ـدعي عـلـيـهـمـا اعاله بـان يـؤديـان بـالـتـكـامل بـإلـزام ا
ـصرف الـرافدين ـدير الـعام  ـدعى ا والتـضامن الى ا
اضـافة لوظيفته مبـلغاً قدره (١٤٦٥٠٠٠٠) اربعة عشر
ملـيـون وسـتـمـائـة وخـمـسـون الف ديـنـار مـع الـفـائدة
بـــنـــســــبـــة ١٥ % اعـــتــــبـــارا من ٢٠١٧/٥/١١ وحلـــ
الـتـسـديـد الـفـعـلي وبـالـنـظـر جملـهـولـيـة مـحل اقـامـتك
حـسب شـرح القـائم بالـتبـلـيغ وتأيـيد اجملـلس البـلدي
وانتـقالك الى جـهة مـجهولـة عليـه قررت هذه احملـكمة
تـبـلـيـغك بـصـحـيـفـتــ مـحـلـيـتـ يـومـيـتـ ولك حق
دة الـقانـونيـة وبعـكسه سـيكـتسب االعـتـراض خالل ا

القرار الدرجة القطعية وفق االصول. 
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التسلسل او رقم القطعة: ١ / ١٠٥٧
قاطعة: ٧ (البور) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: قطعة ارض خالية
النوع: ملك صرف
ساحة: ٢٥ / ٣ م ا

شتمالت: العقار يقـع في منطقة ٧ البور منطقة ١٠٠٠٠ ا
وهي قطعة ارض خالية من منطقة سكنية شارع ١٠ م

الشـاغل: عدم االستدالل عـلى صاحب العقـار كونها ارض
خالية

بيع: ٣٠٠٠٠٠٠٠ ثالثون مليون دينار مقدار ا
زايدة ستبيع دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية ٢ با
ـوصوف أعاله العـائد للـراهن اسماعيل العلـنية الـعقار ا
رتـهن مصـرف الرافدين سلـيمان جنم لـقاء طـلب الدائن ا
الـبـالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثالثـون مـلـيون ديـنـار فـعـلى الراغب
في االشتـراك فيها مـراجعة هذه الـدائرة خالل (٣٠) يوما
اعــتــبــارا من الــيــوم الــتــالي لــتــاريخ نــشــر هــذا اإلعالن
مـسـتــصـحـبـا مـعـه تـأمـيـنـات قــانـونـيـة نـقــديـة او كـفـالـة
ــقـدرة لـلــمـبـيع مـصـرفــيـة ال تـقل عن ١٠ % من الـقــيـمـة ا
ـزايدة ستـجري في الـساعة البـالغة (اعاله) ديـنارا وان ا

(١٢) ظهرا من اليوم األخير.
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التسلسل او رقم القطعة: ١ / ٩٢٠ 
قاطعة: ٢٢ صابيات احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: دار وهيكل مفرزة بصورة غير رسمية
النوع: ملك صرف
ساحة: ٢٥٠ م ٢ ا

ـشتـمالت: الـدار صـالة وغـرفـة ومطـبخ وحـمـام ومرافق ا
صـحــيـة حتــتـاني الــهـيــكل مــسـقف طــابق واحـد مــسـلح
اعـتـيـادي/ الــبـنـاء لـلـدار مـسـلح اعـتـيـادي مـوقع الـعـقـار

ضمن منطقة االساتذة االفرازات احلديثة 
الشاغل: الهيكل فارغ

بيع:(١٦٠٠٠٠٠٠٠) مائة وستون مليون دينار مقدار ا
زايدة ستبيع دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية ٢ با
وصوف أعاله الـعائد للراهن اياد جعفر العلـنية العقار ا
رتـهن مـصـرف الـرافـدين الـبالغ باقـر لـقـاء طـلب الـدائن ا
(٢٠٣٢٢٣٥٠) عشـرون مليون وثالثمـائة واثنان وعشرون
الـف وثالثــمــائــة وخـــمــســون ديــنــار فــعـــلى الــراغب في
االشـتـراك فــيـهـا مـراجـعـة هـذه الـدائـرة خالل (٣٠) يـومـا
اعــتــبــارا من الــيــوم الــتــالي لــتــاريخ نــشــر هــذا اإلعالن
مـسـتــصـحـبـا مـعـه تـأمـيـنـات قــانـونـيـة نـقــديـة او كـفـالـة
ـقـدرة لــلـمـبـيع مـصــرفـيـة ال تـقل عن ١٠ %  من الـقــيـمـة ا
الـبالـغـة (١٦٠٠٠٠٠٠٠) مائـة وسـتون مـلـيون ديـنارا وان
ــزايــدة ســتــجــري في الــســاعــة (١٢) ظــهـرا مـن الــيـوم ا

األخير.
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مـجـهــزات وقـود مـزدوجـة عـدد 650 + مـفـردة عـدد 50 احلـاقـا بـاالعالن
ــنــشــور بــتــاريخ 2018/6/26 نــنــوه الى انه  تــمــديــد مــوعــد غــلق ا
صادف 2018/8/8 ـشار الـيهـا اعاله ولغـاية يـوم االربعـاء ا نـاقصة ا ا

لذا اقتضى التنويه.
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