الخميس

العدد (  25 )1602كانون الثاني 2018

السنة السادسة

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

Issue No ( 1602 ) January 25 Thu 2018

الـ «دي.أن.أي» يسعف املحاكم الرشعية يف دعاوى «نفي النسب»
العراقي

أفضل اجلهاد كلمة حق بني يدي
سلطان جائر

محمد (صلى اهلل عليه و آله)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

االصالحات االقتصادية ستدمر حكم السعودية يف اعوام قليلة

ص4

العراق حيظى باهتامم «دافوس»

الشركات األجنبية تسعى إىل الفوز بـ «عقود إعادة االعمار» ..ودول أوربية تعتزم املشاركة مبؤمتر الكويت
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ّ
حق�ق رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي،
أمس األربعاء ،أثناء مش�اركته يف مؤتمر
دافوس ال�ذي يعقد يف س�ويرسا ،نتائجا ً
جيّ�دة م�ن خالله لق�اءات ع� ّدة عقدها
وتهدف إىل جل�ب الدعم للعراق ملرحلة ما
بع�د «داعش» ،ويتعلّق هذا الدعم ليس يف
االقتصاد فحسب ،وإنما أيضا ً باألمن.
والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي عىل
هامش اعمال منتدى االقتصاد العاملي يف
دافوس املستشارة االملانية انجيال مريكل
ونظريه االيطايل باولو جنتليوني.

وقال املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «العب�ادي التق�ى على هامش
اعمال منتدى االقتصاد العاملي يف دافوس
املستش�ارة االملاني�ة انجيلا ميركل»،
ولم يكش�ف املكتب ع�ن املحادثات التي
خاضها العبادي مع املستش�ارة األملانية
التي تواجه بالدها أزمة سياس�ية بسبب
عدم تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر.
بدوره�ا ،جددت وزي�رة الدف�اع األملانية
اورس�وال فون دير الي�ن ،لرئيس الوزراء
حيدر العبادي دعم بالدها لوحدة العراق.
وق�ال مكت�ب العب�ادي يف بي�ان تلق�ت

«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن
«رئيس األخري التقى وزيرة الدفاع األملانية
اورسوال فون دير الين عىل هامش املؤتمر
االقتص�ادي العاملي يف دافوس» ،موضحا
أن «اللق�اء ناق�ش تط�ورات األوضاع يف
املنطقة وأهمية استقرارها».
وأك�دت دي الين ،بحس�ب البي�ان« ،دعم
بالده�ا لوح�دة الع�راق واس�تقراره
واس�تمرارها بتدري�ب الق�وات العراقية
وس�عيها لتعزي�ز العالقات بين البلدين
بمختلف املجاالت».

التفاصيل ص3

حمافظ بغداد لشيوخ ووجهاء اهايل النهروان :عازمون احلكيـم يربـط بنـاء الــدولـة بـاخـتـيـار
«الـفـريـق الـكـفـوء»
عىل امليض بتنفيذ مرشوع جماري القضاء
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األحزاب الكـرديـة «منفرطـة» يف االنتخابـات
الربملانيـة املقبلـة

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

سلط تحليل صحفي الضوء عىل «انفراط
التحالف الكردي يف اهم استحقاق انتخابي
يف الع�راق» ،وباالخص تحال�ف الحزبني
الرئيس�يني «الديمقراطي الكردستاني»
و»االتح�اد الوطني» اللذين كانا يبادران
ويش�كالن عماد التحالف�ات الكردية يف

جميع االنتخابات السابقة .التحليل الذي
نرشه موقع هافينغتون بوست ،للباحث
يف الش�ؤون الكردية «ياسني طه» ،يقول
ان «األطراف الكردي�ة الفاعلة يف العراق
عرف�ت بوح�دة الخطاب والص�ف تجاه
قضاياهم القومية منذ عام  ،2003الذي
شهد سقوط نظام صدام حسني ووالدة
(العراق الجديد) ،لكن تداعيات استفتاء

فرنسا تتحدث عن «األمل األخري» لألزمة السورية

االس�تقالل يف ال�ـ 25من أيل�ول ،2017
لم تتس�بب بخسارة س�يطرتهم عىل ما
يعتربه الكثري م�ن الكرد جوهرة تاجهم
املتمثلة بمدينة كركوك فقط ،بل بضياع
خطابه�م املوح�د ،ومقوم�ات وح�دة
صفهم الس�يايس يف العملية السياس�ية
بالعراق».

التفاصيل ص3

محودي حيـذر من «مساع ثأرية» لزرع االحقاد بني دول املنطقة
وفد من القضاة االنكليز ينفذ زيارة قضائية دولية رفيعة املستوى اىل العراق
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بغداد  /المستقبل العراقي

ع� ّد وزي�ر الخارجية الفرنس�ية ج�ان إيف لو
دريان ،أمس األربعاء ،أن املحادثات الس�ورية
املرتقب انطالقها الي�وم الخميس يف العاصمة
النمس�اوية فيين�ا «األمل األخير» لحل األزمة
السورية.
وق�ال لو دريان أمام املرشعني الفرنس�يني «ال

يوج�د تص�ور لحل س�يايس يف س�وريا يطرح
نفس�ه بخالف محادثات السلام التي تقودها
األم�م املتح�دة يف فيين�ا» ،وس�تكون األطراف
املعنية حارضة و»نأمل يف رسم أجندة للسالم».
وكان كل من الحكومة واملعارضة الس�وريتني
أعلنتا النية للمش�اركة يف الجولة التاسعة من
املحادثات حول س�وريا املقرر عقدها يف فيينا
يف يوم الـ  25والـ 26من الشهر الحايل.

ومن املتوقع أن تركز املحادثات عىل اس�تكمال
النق�اش حول عنواني الدس�تور واالنتخابات،
وفق ما أكده س�ابقا املبعوث الدويل إىل سوريا
ستيفان دي ميستورا.
يذك�ر أن فيين�ا اختريت بدال م�ن جنيف (كما
ج�رت الع�ادة) باعتباره�ا أحد مق�رات األمم
املتح�دة ول�م يت�ح انعق�اد املؤتم�ر يف جنيف
العتبارات تنظيمية ولوجيستية.

امانة جملس الوزراء :بغداد يف حل من عقود «روسنفط» مع إقليم كردستان
صحيفة بريطانية تتحـدث عن هـروب املجـرم البغدادي اىل افريقيـا

نواب ونقابة املعلمني يرفعون ست قضايا طعنا بـ «قانون االنتخابات»
الرافدين يدعو
ملنح السلف للدوائر املنجزة
معـامالهتـا سابقـ ًا
ص6

أردوغان عازم
عىل امليض قدمـ ًا يف عفرين
وواشنطن تصعد هلجتها
ص4

«داعــش»
يعلن «حـرب اإلنرتنـت»
عىل الغرب
ص4
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كـابـيـلـو
يــرشـــح بــوفــون
ملنصب رئايس
ص10

روسيا ترفض اهتـام واشنطن هلـا باملسؤوليـة عن هجمـات كيميائيـة يف سوريا
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املفوضية :أكثر من ( )24مليون ناخب حيق هلم املشاركة يف االقرتاع

نواب ونقابة املعلمني يرفعون ست قضايا طعنا بـ «قانون االنتخابات»
بغداد  /المستقبل العراقي

برئي�س الجمهوري�ة أن تكون ش�هادته جامعية،
فم�ا بال�ك بعضو مجل�س النواب؟ ،فضلا عن أن
التحالف�ات االنتخابي�ة ب�دأت وانتهت قب�ل اقرار
القانون مما س�يجعل هناك ع�دم تكافؤ بالفرص
بين الكت�ل النيابية التي بنت اساس�ها عىل الكوتا
او التوزي�ع الس�ابق ،فاألم�ر غري دقي�ق ويحتاج
مراجعة» .وكان مجلس النواب ،صوت يف جلس�ته
الت�ي عق�دت االثنين ( 22كانون الثان�ي ،)2017
عىل قانون التعديل االول لقانون انتخابات مجلس
النواب العراقي رقم ( )45لسنة .2013
إىل ذلك ،دعا رئيس اإلدارة االنتخابية يف مفوضية
االنتخاب�ات ري�اض الب�دران الناخبين يف جمي�ع
املحافظ�ات باس�تثناء نينوى إىل مراجع�ة مراكز
التسجيل لغرض تسلم بطاقاتهم االلكرتونية.
وقال البدران يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «جمي�ع الناخبني الذي�ن حدثوا
معلوماته�م بايومرتي�ا م�ن خلال أخ�ذ بصمات
أصابعهم العرشة مع صورة شخصية ولم يتسلموا
بطاقاته�م االلكرتوني�ة عليه�م مراجع�ة مراك�ز
التس�جيل لغرض اس�تالمها تمهيدا ملشاركتهم يف
االستحقاقات االنتخابية».
وأض�اف ،أن «الناخبين الذي�ن ل�م يحدث�وا
بياناتهم بايومرتيا يحق لهم التصويت واملش�اركة
يف االنتخاب�ات م�ن خلال البطاق�ات االلكرتونية
التي التحمل صورة ش�خصية والتي تم اس�تالمها
س�ابقا» ،متابعا َ أن «عدد الناخبني الذين يحق لهم
املشاركة يف االنتخابات تجاوز الـ 24مليون ناخب
بينهم أكثر من  11مليون ناخب عراقي تم تحديث
بياناتهم بايومرتيا ً وتم طبع بطاقات تحمل صورة
ش�خصية له�م وعليهم مراجع�ة املراك�ز لغرض
استالمها».

كش�ف وكيل لخمس�ة برملانيين ونقابة ،أمس
االربعاء ،عن رفع س�ت قضاي�ا طعون عىل قانون
االنتخاب�ات املع�دل وال�ذي ص�وت علي�ه مجلس
الن�واب االثنني امل�ايض ،الفتا اىل أن اب�رز الفقرات
الت�ي تم ُ
الطع�ن بها ه�ي رشط حصول املرش�ح
لعضوية مجلس النواب عىل شهادة البكالوريوس
او م�ا يعادلها .ونقل�ت وكالة «الس�ومرية نيوز»
ع�ن املحام�ي ي�ارس الهاش�مي الق�ول إن�ه «ت�م
اقامة س�ت قضاي�ا طعون بقان�ون تعديل قانون
االنتخاب�ات ،بينها طعن مق�دم من نقابة املعلمني
بش�أن الفقرة رابعا من املادة الثامنة من القانون
والخاصة بش�هادة البكالوريوس بإعتبارها جهة
مترضرة ،حي�ث أن هذه امل�ادة تمنع رشيحة من
املثقفين ومربي االجي�ال من الرتش�يح لعضوية
مجل�س الن�واب» .وأض�اف الهاش�مي ،أن�ه «ت�م
الطع�ن بالقانون ايضا من خمس نواب من جهات
سياسية مختلفة وهم من املترضرين من القانون
س�واء من الفقرة رابعة من املادة الثامنة نفس�ها
والخاصة بالش�هادة وه�ي فقرة غير دقيقة ،او
الفقرات ُ
األخرى كإحتساب توزيع املقاعد النيابية
بطريقة ( )1.7او مقعد محافظة واسط».
وأوض�ح ،أن «اقتط�اع مقع�د او مقعدي�ن من
محافظة واسط سيفتح الباب من قبل املحافظات
ً
الفت�ا اىل أن «وزارة التخطيط لم تجري
االخ�رى»،
التخطي�ط الحتس�اب املقاعد النيابية ،والدس�تور
العراق�ي ينص عىل أن كل مقع�د نيابي يمثل 100
الف مواطن عراقي».
ولف�ت الهاش�مي ،اىل أن «هن�اك قرارا س�ابقا
للمحكمة االتحادية العليا ينص عىل أنه ال يشرتط

املوصل حتتفـل بمرور عام
عىل حترير الساحل االيرس
بغداد  /المستقبل العراقي
احتف�ل املوصلي�ون ،أمس االربع�اء ،بمرور عام
على تحرير الجانب االيرس للمدينة ،بعد االنتصارات
املتحقق�ة وط�رد عصاب�ات داعش االرهابي�ة التي
حاولت ان تقتل الحياة .وتوهجت الشوارع واملطاعم
واملنتزه�ات يف مدين�ة املوص�ل بأض�واء ومصابيح
الزين�ة ،وذلك ملرور عام عىل تحري�ر الجانب االيرس
واالحتفال بهذه املناسبة بعد ان تحرروا من طغيان
عصابات داع�ش االرهابية .كما احتف�ل التالميذ يف
امل�دارس من أبن�اء مدين�ة املوصل بمناس�بة مُ رور
ع�ام عىل تحرير الجانب االيرس مِ ْن عصابات داعش
االرهابي�ة من قب�ل الق�وات االمني�ة العراقية ،بعد
القم�ع ال�ذي تعرضوا له على يد عصاب�ات داعش
االرهابية .ويش�كل االحتفال رس�الة تح�دي للفكر
املتط�رف وأم�ل وع�ودة للحي�اة كم�ا أن املوصليني
يري�دون أن يظه�روا للعالم أنهم ع�ادوا إىل أرضهم
للعي�ش فيها بأم�ن وازده�ار .وأعلن القائ�د العام
للقوات املسلحة حيدر العبادي ،يف  24كانون الثاني
 ،2017ع�ن تحرير الجانب األيرس ملدينة املوصل من
س�يطرة تنظيم «داعش» بشكل كامل ،ودعا حينها
القوات األمنية املشتركة إىل التحرك برسعة لتحرير
الجانب األيمن للمدينة.

الداخلية تعلن ضبط كميــات
من «الزئبق االمحر» يف بغداد

احلكيم يربط بناء الدولة باختيار «الفريق الكفوء»
بغداد  /المستقبل العراقي
رب�ط الس�يد عم�ار الحكي�م
رئي�س التحال�ف الوطن�ي إمكانية
إنش�اء دول�ة قوية توف�ر الرفاهية
واالس�تقرار والخدم�ات وف�رص
العم�ل ربطه باختي�ار الفريق الذي
يمتلك الرؤية والسياسات والخطط
واألوليات لذلك األمر.
ودع�ا الحكيم ،خالل اس�تقباله
حش�دا م�ن النخ�ب والكف�اءات
البغدادي�ة بمكتب�ه يف بغ�داد  ،إىل

امانة جملس الوزراء :بغداد يف حل من عقود «روسنفط» مع إقليم كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت امانة مجلس الوزراء ،امس
األربع�اء ،ان بغداد يف ح�ل من عقود
«روسنفط» مع إقليم كردستان.
وذكرت وكالة س�بوتنيك نقال عن
االمني العام للمجل�س مهدي العالق

إن «بغ�داد يف ح�ل م�ن االلتزام�ات
املرتتب�ة على العق�ود الت�ي وقعتها
رشكة روس�نفط الروسية مع إقليم
كردستان العراق».
وتاب�ع «ربم�ا س�ببت الرشكات
حرج لنفسها قبل أن تحرج اآلخرين،
ونأم�ل أن يتم حل املش�اكل بطريقة

صحيحة» .واعلنت رشكة روس نفط
الروس�ية يف  21ش�باط  2017ع�ن
توقيعها اتفاقا مع اقليم كردس�تان
لشراء النف�ط الخ�ام م�ن االخير،
معربة عن املها إيجاد أسواق جديدة
للنفط الكردي.
وتع�د «روس نف�ط» م�ن كبرى

الرشكات الروس�ية العاملة يف مجال
البحث والتنقيب ع�ن النفط والغاز،
كم�ا تق�وم بتنــــفي�ذ مش�اريع
لتطوي�ر حق�ول بحري�ة ،وتمل�ك
الحكوم�ة الروس�ية يف «روس نفط»
حص�ة مس�يطرة تبل�غ « %50زائ�د
سهما واحدا.

وفد من القضاة االنكليز ينفذ زيارة قضائية دولية
رفيعة املستوى اىل العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،أم�س األربع�اء ،عن
القب�ض عىل متهمني اثنين بحوزتهما كمية من
م�ادة الزئب�ق االحم�ر املمنوع�ة يف بغ�داد .وقال
املتحدث باس�م وزارة الداخلية اللواء سعد معن،
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «مفارز الجريمة املنظمة العاملة ضمن وكالة
االس�تخبارات ضبطت كمية مادة الزئبق األحمر
مجهول�ة الكمي�ة بح�وزة متهمين اثنني ضمن
جانب الرصافة ببغ�داد» .واضاف ،انه «تم تنفيذ
العملية بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود
اش�خاص يتاج�رون بهذه امل�ادة املمنوعة وعىل
اثرها تم نصب كمني وضبطهم بالجرم املشهود،
حي�ث اتخ�ذت بحقه�م االج�راءات القانوني�ة
االصولية» ،دون ذكر اية تفاصيل اخرى.

تحقيق العدالة االجتماعية والتمتع
بالح�رص الع�ايل بإعط�اء حق�وق
الجمي�ع يف كل املحافظ�ات دون
اس�تثناء ،ع�ادا الطائفي�ة الخط�ر
األكبر ال�ذي واجه الع�راق واملدخل
الذي اس�تغله أعداءه ونفخوا فيها
وحاولوا أن يوقعوا بني أبناء الشعب
الواح�د ،مس�تدركا لكن «الش�عب
بحكم�ة وثب�ات ط�وق الطائفية»،
مستش�هدا لذل�ك ط�رح املش�اريع
الوطني�ة الت�ي تض�م مختل�ف
املكونات.

بغداد  /المستقبل العراقي
زار وفد من القضاة اإلنجليز ،العراق يف الفرتة
م�ن  21إىل  24كان�ون الثان�ي الج�اري إلج�راء
مناقش�ات بش�أن س�يادة القان�ون واس�تقالل
القضاء والتعاون القضائي الثنائي.
وذكر بيان صادر عن الس�فارة الربيطانية يف
بغداد ،ان «الوفد شمل القايض غروس ،والقاضية
رافريتي ،والقايض أندرو هات�ون ،مدير التدريب
للمحاك�م والعميد املشترك للكلي�ة القضائية»،
مضيف�ا «وتعد هذه الزي�ارة القضائية االعىل اىل
العراق منذ عام .»2003
وأض�اف البي�ان أن «الوف�د التق�ى بممثلين
قضائيين وقانونيين عراقيني م�ن بينهم رئيس

مجل�س القض�اء االعىل فائ�ق زيدان ،ورئيس�ة
نقاب�ة املحامني أحلام الالمي وأعض�اء املجلس
األعىل للقضاء ،وكان القضاة أيضا ضيوف رشف
يف احتفالية بمناسبة يوم القضاء العراقي االول.
وأوض�ح ان «القض�اة أب�رزوا يف اجتماعاتهم
أهمي�ة س�يادة القان�ون واس�تقالل القض�اء
بوصفهم�ا الحجر االس�اس يف الجه�ود الهادفة
إىل حماية الحرية الش�خصية ومكافحة اإلرهاب
والتصدي للفساد واجتذاب االستثمار».
وأشار إىل أن «القضاة الذين رافقهم مسؤولون
من السفارة الربيطـــــانية بمن فيهم السفري
ج�ون ويلكس ،ناقش�وا كذلك خط�وات لتعميق
التعاون القضائي الثنائي بني الـــعراق واململكة
املتح�دة ،بم�ا يف ذل�ك العمل على تعزي�ز القدرة

القضائية للعراق».
ن جانب�ه قال القايض ج�روس إنه «ال بد من
وجود س�لطة قضائية مس�تقلة لضمان تطبيق
القوانين الت�ي تتخذه�ا الس�لطة الترشيعي�ة
وانفاذه�ا ،وأن الس�لطة التنفيذي�ة للحكوم�ة
تضطل�ع بمهامه�ا وفق�ا ً للقان�ون ،ونح�ن
نتطل�ع اىل بناء عالق�ات مع الس�لطة القضائية
العراقية ملتزمة ببناء مجتمع يقوم عىل س�يادة
القانون».
وتأتي الزيارة يف أعق�اب زيارة رئيس مجلس
القض�اء االعىل فائ�ق الزيدان الرس�مية إىل لندن
يف أكتوبر امل�ايض حيث التق�ى بممثيل الحكومة
والقضاة يف اململكة املتحدة وحرض افتتاح السنة
القانونية بدعوة من رئيس القضاة.

تقرير يكشف عن وجود ( )6قواعد عسكرية أمريكية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف تقرير ملوق�ع غلوبال
ريسيرج األمريك�ي ،ع�ن وجود
 800قاع�دة عس�كرية للواليات
املتح�دة يف العالم ،مشيرا إىل أن
من بينها ست قواعد يف العراق.
وذك�ر التقري�ر ال�ذي نرشته
وكال�ة ف�ارس ،أن «مؤتمرا عقد
يف والي�ة بالتيم�ور األمريكي�ة
بشأن القواعد العسكرية التابعة
ألمري�كا ،حي�ث بين ان القواعد
العس�كرية االجنبية هي االدوات
الرئيسية للسيطرة االمرباطورية
العاملية» ،مبينا ان «اغالق القواعد
العسكرية االمريكية يعد احد اول
الخطوات الرضوري�ة نحو عالم
عادل وسلمي ومستدام».
وأضاف التقري�ر أن «املؤتمر
اش�ار اىل وج�ود  800قاع�دة

محودي حيـذر من «مساع ثأرية»
لزرع االحقاد بني دول املنطقة

أمريكي�ة يف  80بلدا حول العالم،
فيم�ا ينتشر العس�كريون
االمري�كان يف  170دولة ،ترتاوح
احجامها ما بين قاعدة صغرية
تتسع لـ  100عس�كري وقواعد
بحج�م مدين�ة صغيرة تض�م
عشرات االالف م�ن الق�وات
وارسهم».
واك�د التقرير أن «التباين بني
م�دارس االطف�ال يف العس�كرية
االمريكية وم�دارس مدينة والية
بالتيمور االمريكية يشري اىل حجم
التكلف�ة الباهظ�ة الت�ي يدفعها
الش�عب االمريك�ي للجيش ،ذلك
ان حجم االنفاق س�نويا عىل تلك
القواعد يبلغ  150مليار دوالر من
اج�ل ابقاء الق�وات االمريكية يف
الخارج وينفق املزيد عىل القواعد
العس�كرية األجنبية أكثر من أي
وكالة تابعة للحكومة االتحادية،

بخلاف إدارة البنتاغ�ون
واملحاربين القدام�ى» ،مشيرا
اىل أن «وزارة الدف�اع األمريكي�ة
ليست ش�فافة فيما يتعلق بعدد
القواع�د األجنبية األمريكية التي
تديره�ا أو تكلفته�ا وع�ادة م�ا
ينشرون تقرير هي�كل القاعدة
ولكنهم لم يفعل�وا ذلك منذ عدة
سنوات».
وتابع أنه «يف البنتاغون اعلن
فقط عن  701من القواعد ،ولكن
الباحثين وج�دوا الكثير ،حتى
قواع�د كبيرة ،غير مدرج�ة يف
قائمة قواعد الدفاع الرسمية».
وطبق�ا لبيان�ات القواع�د
االجنبية االمريكي�ة فقد تبني أن
 95باملائة من القواعد العسكرية
يف العال�م ه�ي قواع�د الوالي�ات
املتح�دة ،وباإلضاف�ة إىل ذل�ك
فهناك  19حاملة طائرات جوية

بحرية (و  15مركبة أخرى) ،كل
منه�ا جزء م�ن مجموعة رضبة
متحركة ،تتألف من نحو 7 500
فرد ،وجناح جوي حامل من 65
إىل  70طائ�رة  -يمكن اعتبار كال
منها قاعدة عسكرية عائمة.
وبين املوق�ع يف تقري�ره ،أن
«البصم�ة العس�كرية للوالي�ات
املتح�دة تجع�ل منه�ا أكبر
امرباطورية يف تاريخ العالم وهو
م�ا س�يجعلها تدف�ع يف النهاية
ع�بء تكاليفها العس�كرية عىل
الدوام كي التنهار».
ونرش املوقع خريطة أظهرت
«وج�ود س�ت قواعد عس�كرية
للوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف
الع�راق دون تحدي�د مواقعه�ا،
مقاب�ل  10قواع�د يف البحري�ن
والكويت ،و 17قاعدة يف تركيا»،
بحسب الوكالة االيرانية.

بغداد  /المستقبل العراقي
حذر نائب رئيس الربملان همام حمودي ،أمس األربعاء ،من
أصوات «نش�از ومساع ثأرية لزرع االحقاد» بني دول املنطقة،
داعيا ً وسائل اإلعالم إىل رضورة «االنسجام والرتابط».
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لنائب رئيس الربمل�ان يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «حمودي اس�تقبل يف
ً
مبن�ى الربملان وفدا ً إعالميا ً
كويتي�ا بحضور نقيب الصحفيني
العراقيني مؤيد الالمي».
ونق�ل البي�ان عن حم�ودي تأكي�ده عىل «حاج�ة املنطقة
املاس�ة إلعالم عربي موحد برؤية جدي�دة وناضجة بعيدة عن
الخالف�ات ،ملواجه�ة الخطاب�ات املتطرف�ة ول�ردع التوجهات
الصهيونية الهادفة لتقس�يم البل�دان وتفتيتها واملدعومة من
اإلدارة االمريكية ابتدا ًء من نقل س�فارتها اىل القدس» ،مشريا ً
اىل «رضورة مواجه�ة الفوىض الهدام�ة والتدخالت الخارجية
التي اجتاحت منطقتنا».
وثم�ن حمودي «املبادرة الطيبة لدول�ة الكويت واملتمثلة يف
مؤتم�ر اعمار الع�راق املزمع انعقاده منتصف ش�باط املُقبل
يف الكوي�ت» ،معرب�ا ً عن أمله بـ»مس�اهمة دولية واس�عة و
فاعلة من اجل تفعيل أطر االستثمار وإعادة االستقرار وعودة
النازحني».
وحذر نائب رئيس الربملان من «أصوات نشاز ومساع ثأرية
تح�اول زرع االحقاد واملش�اكل م�ا بني دول املنطق�ة» ،داعيا ً
وس�ائل اإلعالم يف البلدين واملنطقة اىل «تعزيز حالة اإلنسجام
والرتابط بني الشعوب» ،الفتا إىل «اهمية نقل الصورة الوضاءة
للعراق املنترص».
يذك�ر أن وفدا ً إعالميا ً كويتياً ،يزور بغداد حالياً ،اس�تعدادا
ملؤتمر اعادة اعمار العراق الذي سيقام بالكويت الشهر املقبل.
حيث التقى الوفد بعدد من املسؤولني يف الدولة.

صحيفة بريطانية تتحدث عن هروب
املجرم البغدادي اىل افريقيا
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت صحيفة ذا صن الربيطاني�ة ،أمس االربعاء ،ان زعيم
تنظي�م «داعش» أبو بكر البغدادي هرب اىل افريقيا ،فيما رجح
زعيم س�ابق للجماعة االسالمية ان البغدادي يتواجد يف تشاد او
قرب النيجر.
وقال�ت الصحيفة يف تقرير لها ان «زعي�م تنظيم داعش أبو
بك�ر البغدادي هرب من العراق وهو محصن يف افريقيا» ،مبينة
ان «البغدادي يأمل يف احياء ثروات نظامه هناك».
من جانبه ،قال الخبري يف ش�ؤون الجماعة الجهادية بمرص
سامح عيد ان «البغدادي من املحتمل ان يكون يف افريقيا بعد ان
فر اعضاء املجموعة من العراق وسوريا».
م�ن جهة اخ�رى ،اكد الزعيم الس�ابق للجماعة االسلامية
ناج�ح ابراهيم ،ان «البغدادي يمك�ن ان يكون يف مكان ما مثل
ش�مال تش�اد او املنطق�ة الحدودي�ة الخالية م�ن القانون بني
الجزائر والنيجر».
واكدت وكاالت االس�تخبارات يف العراق واوروبا انه منذ اكثر
من  18ش�هرا ،كان البغدادي مقره يف قرية جنوب باج ش�مايل
العراق ،كما سافر اىل أبو كمال ،عىل الحدود العراقية السورية.

االتصاالت تصدر توضيحا بشأن ضعف االنرتنت يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أصدرت وزارة االتصاالت ،أمس االربعاء ،توضيحا ً بش�أن ضعف خدمات االنرتنت يف العراق ،مشيرة اىل قطع
مفاج�ئ يف الكاب�ل البح�ري. GBIوقال الناطق الرس�مي لوزارة االتص�االت حازم محمد علي ،يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إنه «قطعا مفاجئا ح�دث يف الكابل البحري « GBIمم�ا يؤثر عىل خدمات
االنرتنت» ،مبينا أن «الكوادر الهندس�ية يف الرشكة العامة لإلتص�االت تتابع القطع الحاصل للكابل» .وأوضح
املتح�دث أن «القطع حدث (امس األول) يف الخليج العربي تحت س�طح البحر عىل مس�افة  130كم من قطر
باتجاه مملكة البحرين» ،مشريا ً اىل ان «وزارة االتصاالت بإنتظار اجابة الرشكة االجنبية  GBIاملشغلة للكابل
ملعرفة املدة التي س�وف تس�تغرقها عملية إصلاح القطع الذي حصل لضمان رج�وع خدمة االنرتنت بجودة
عالية» .وبني عيل أن «الوزارة ومن خالل الرشكة العامة لالتصاالت تمتلك كابل بحري  GBIيصل اىل العراق عن
طريق الفاو لتزويد البالد بسعات اإلنرتنت البحرية بعقد طويل االمد» .وأوضح عيل ان «مسار هذا الكابل يمتد
من الفاو اىل الخليج العربي ثم بالبحر االحمر واىل قناة الس�ويس والبحر املتوس�ط مرورا ً بأوربا ويتم تسويق
السعات عربه لإلستفادة من الخدمات املقدمة يف مجال اإلنرتنت برسعة عالية وبأسعار تنافسية».
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الشركات األجنبية تسعى إىل الفوز بـ «عقود إعادة االعمار» ..ودول أوربية تعتزم املشاركة مبؤمتر الكويت

العراق حيظى باهتامم «دافوس»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ّ
حق�ق رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي ،أمس
األربعاء ،أثن�اء مش�اركته يف مؤتمر دافوس
ال�ذي يعق�د يف س�ويرسا ،نتائج�ا ً جيّدة من
خالل�ه لقاءات ع ّدة عقده�ا وتهدف إىل جلب
الدع�م للع�راق ملرحل�ة م�ا بع�د «داع�ش»،
ويتعلّق هذا الدعم ليس يف االقتصاد فحسب،
وإنما أيضا ً باألمن.
والتق�ى رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي عىل
هام�ش اعمال منت�دى االقتص�اد العاملي يف
داف�وس املستش�ارة االملانية انجيلا مريكل
ونظريه االيطايل باولو جنتليوني.
وقال املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«العب�ادي التقى عىل هامش اعم�ال منتدى
االقتص�اد العامل�ي يف داف�وس املستش�ارة
االملاني�ة انجيال مريكل» ،ولم يكش�ف املكتب
ع�ن املحادث�ات الت�ي خاضها العب�ادي مع
املستش�ارة األملانية الت�ي تواجه بالدها أزمة
سياسية بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة
منذ أشهر.
بدوره�ا ،ج�ددت وزي�رة الدف�اع األملاني�ة
اورسوال فون دير الين ،لرئيس الوزراء حيدر
العبادي دعم بالدها لوحدة العراق.
وقال مكتب العبادي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «رئيس األخري التقى
وزيرة الدفاع األملانية اورس�وال فون دير الين
عىل هام�ش املؤتم�ر االقتص�ادي العاملي يف
دافوس» ،موضحا أن «اللقاء ناقش تطورات
األوضاع يف املنطقة وأهمية استقرارها».
وأكدت دي الين ،بحسب البيان« ،دعم بالدها
لوح�دة الع�راق واس�تقراره واس�تمرارها
بتدري�ب الق�وات العراقية وس�عيها لتعزيز
العالقات بني البلدين بمختلف املجاالت».
كم�ا اعل�ن مكتب رئي�س ال�وزراء ان االخري
التق�ى رؤس�اء اكبر الشركات العاملي�ة
االستثمارية يف دافوس بسويرسا.
ويحظ�ى الع�راق الي�وم بانتب�اه الرشكات

الدولي�ة ،كونه يع� ّد واح�دا ً من أكث�ر الدول
التي تحتاج إىل إعمار بعد سنوات من الحرب
عىل «داع�ش» ،فضالً عن إهم�ال كبري لحق
بالبنية التحتية نتيجة اتس�اع رقعة الفس�اد
واملشاريع الوهمية.
وقال املكتب يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي
التق�ى يف دافوس بس�ويرسا اكبر الرشكات
العاملية االستثمارية وكبار املستثمرين».

واضاف املكتب ان «اللقاء ياتي لحش�د الدعم
للعراق قب�ل انعقاد مؤتمر اع�ادة االعمار يف
العراق الذي سيعقد يف الكويت».
وم�ن املتوق�ع أن يش�ارك  70رئي�س دول�ة
وحكوم�ة وأرب�اب عم�ل وأصح�اب ماليني
ومش�اهري ىف املنت�دى ال�ذى تس�تمر أعماله
م�ن الثالث�اء إىل الجمعة من الش�هر الجارى
ـفي رشق س�ويرسا حيث املوضوع األساىس
عىل جدول األعمال س�يكون «بناء مس�تقبل

مشرتك ىف عالم متجزأ».
يف غض�ون ذل�ك ،كش�فت مص�ادر اعالمية
وسياسية يف دافوس عن اهتمام كبري يحظى
ب�ه الوف�د العراقي برئاس�ة رئي�س الوزراء
حي�در العبادي من قبل الوفود واملس�تثمرين
املشاركني يف املنتدى العاملي.
وقالت املصادر إن «هناك تغيريا ً كبريا ً يف نظرة
العال�م واملجتمع الدويل واملس�تثمرين ايجابا
للعراق وهناك منافسة بني الرشكات ورجال

االعمال للعمل يف العراق بعد قناعتهم بالرؤية
العراقي�ة التي قدمها العب�ادي واالنتصارات
واالس�تقرار وكذل�ك العالق�ات االيجابية مع
جميع الدول».
واك�دت املصادر ان «مردودات ايجابية كبرية
سيجنيها العراق بعد هذه املشاركة يف مؤتمر
دافوس واللقاءات التي جرت وستجري».
ةوصل رئيس الوزراء حيدر العبادي ،الثالثاء،
اىل س�ويرسا للمش�اركة باملنتدى االقتصادي

العاملي يف دافوس.
وذك�ر املكت�ب اإلعالمي للعب�ادي ان «رئيس
مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي توج�ه اىل
س�ويرسا للمش�اركة باملنت�دى االقتص�ادي
العاملي يف دافوس».
وكان العب�ادي قد أكد يف مؤتمره األس�بوعي
ان اله�دف من حض�وره اىل مؤتم�ر دافوس
االقتصادي يف س�ويرسا هو ألجل مس�اهمة
املجتمع الدويل يف إعادة إعمار العراق.

فحص احلمض النووي يعطي نتائج باهرة

الـ(دي.أن.أي) يسعف املحاكم الرشعية يف دعاوى «نفي النسب»

المستقبل العراقي  /مروان الفتالوي

أجم�ل قضاة أحوال ش�خصية معظم
األس�باب الت�ي تدف�ع املواطنني لرفع
دعاوى «نفي النسب» ،وفيما أوضحوا
آلية سير ه�ذه القضاي�ا يف املحاكم،
أك�دوا أن فح�ص الحم�ض الن�ووي
يعط�ي نتائ�ج باهرة لحس�م حقيقة
النسب.
ويرى القايض مرتضى الغريباوي إن
«دع�اوى نفي النس�ب م�ن القضايا
الت�ي تتمتع بخصوصي�ة وخطورة يف
الواقع العميل ولها آثارها االجتماعية
والديني�ة» .وأض�اف ق�ايض األحوال
الش�خصية يف حدي�ث إىل جري�دة
«القض�اء» الص�ادرة ع�ن الس�لطة
القضائي�ة أن «ه�ذه الدع�اوى له�ا
أش�كال عدة منه�ا ما يرفع�ه أقارب
الزوج بع�د وفاته لغرض نفي نس�ب
ش�خص منسوب إليه وغالبا ما تكون
الغاية هنا املرياث».
ويتح�دث الغريباوي ع�ن حالة أخرى
ش�ائعة يف املجتم�ع العراق�ي وه�ي
«عن�د إهداء األخ أو األخ�ت أطفالهما
إلخوانهم�ا ممن ال ينجب�ون األطفال
وبعد مدة م�ن الزمن يرفعون دعاوى
نفي النس�ب ويطلبون إلح�اق األوالد
باألب الحقيقي».
ويشري القايض الغريباوي إىل رضورة
إلح�اق الش�خص امل�راد نفي نس�به
بشخص آخر وإال فالدعوى مرفوضة،
وذك�ر أن «محكمة التمييز اس�تقرت
عىل أن دعوى نفي النسب واجبة الرد
إذا ل�م يطل�ب إلحاق املنس�وب إىل أب
آخ�ر» .دعوى نفي النس�ب ق�د ترفع
أيضا ً من قبل الزوج لنفي أحد أبنائه،
ألس�باب خاصة تتعلق بزنا الزوجية،
إذ يدعي أم�ام املحكم�ة أن أبناءه أو
أحدهم ليس من صلبه.
وبحس�ب الغريب�اوي ف�أن املحكم�ة

يف ه�ذه الحالة «تس�تجوب الطرفني
وتس�تمع إىل أقواله�م وتفات�ح دائرة
األحوال املدنية للتأكد من نسب املولود
يف السجل وإذا كان سن املطلوب نفي
نس�به يتجاوز السبع س�نوات يمكن

للمحكمة االستئناس برأيه».
ولغ�رض اإلثب�ات يت�م اللج�وء إىل ما
يس�مى بالخبرة الطبي�ة يف ه�ذه
الحاالت ،يقول الغريباوي «يف السابق
نطلب تقرير الطب العديل الذي يسمى

فحوصات تطابق األنس�جة لكن هذه
الفحوص�ات تمن�ح النتيجة بنس�بة
 %55فقط مم�ا يص ّعب الركون إليها،
لك�ن اآلن وبع�د التط�ورات العلمي�ة
التي حدثت يف العقد األخري فأن معهد

الطب العديل افتتح قس�ما ً خاصا ً وهو
قس�م الحم�ض الن�ووي ( )D.N.Aاذ
تصل نتائ�ج الفحص فيه إىل  %99من
الحقيقة ما يسهل عىل املحكمة اتخاذ
القرار يف نفي النسب من عدمه».

وال يتعلق املوضوع بالجانب القانوني
فقط ،فكما يؤكد الغريباوي أن قضية
نفي النس�ب تتعلق بالجانب الرشعي
أيض�اً ،وعن ه�ذا يق�ول إن «املحكمة
تق�وم بإحال�ة الطرفين إىل الجه�ة

األحزاب الكبرية تتبادل االتهامات بشأن اإلخفاقات ..والكتل اجلديدة حتاول إحداث تغيري

األحزاب الكردية «منفرطة» يف االنتخابات الربملانية املقبلة

المستقبل العراقي  /فرح حمادي
س�لط تحلي�ل صحفي الض�وء على «انفراط
التحال�ف الك�ردي يف اهم اس�تحقاق انتخابي
يف الع�راق» ،وباالخ�ص تحال�ف الحزبين
الرئيس�يني «الديمقراط�ي الكردس�تاني»
و»االتح�اد الوطن�ي» اللذي�ن كان�ا يب�ادران
ويش�كالن عماد التحالفات الكردية يف جميع
االنتخاب�ات الس�ابقة .التحلي�ل ال�ذي نرشه
موقع هافينغتون بوست ،للباحث يف الشؤون
الكردي�ة «ياسين ط�ه» ،يق�ول ان «األطراف
الكردي�ة الفاعل�ة يف الع�راق عرف�ت بوح�دة
الخطاب والصف تجاه قضاياهم القومية منذ
ع�ام  ،2003الذي ش�هد س�قوط نظام صدام
حسين ووالدة (العراق الجديد) ،لكن تداعيات
اس�تفتاء االستقالل يف الـ 25من أيلول ،2017
لم تتس�بب بخسارة سيطرتهم عىل ما يعتربه
الكثير م�ن الك�رد جوه�رة تاجه�م املتمثلة
بمدين�ة كرك�وك فقط ،ب�ل بضي�اع خطابهم
املوح�د ،ومقومات وحدة صفهم الس�يايس يف
العملية السياسية بالعراق».
واضاف ،انه «خالفا ً لالس�تحقاقات السابقة،
أخفقت القوى السياس�ية الكردية يف تش�كيل
تحال�ف انتخاب�ي يف املناط�ق املتن�ازع عليها
مع املرك�ز وعاصمتها كرك�وك ،رغم األهمية
القصوى ألص�وات هذه الدوائر التي يحس�ب

لتمثيله�ا النياب�ي أكثر من حس�اب يف بغداد،
خاص�ة يف االنتخاب�ات املرتقب�ة يف أيار 2018
والتي س�تجرى بعد إعالن النصر عىل داعش
وظهور معادالت سياسية جديدة.
ويشير التحلي�ل ،اىل ان «الحزبني الرئيس�يني
(الديمقراط�ي الكردس�تاني) و(االتح�اد
الوطن�ي) كان�ا يب�ادران ويش�كالن عم�اد
التحالف�ات الكردي�ة يف كل انتخابات ،لكنهما
واقع�ان حت�ى اآلن تحت هول صدم�ة الردود
العس�كرية والسياسية واالقتصادية لسلطات
بغ�داد ودول الجوار اإلقليمي عىل االس�تفتاء،
وبالكاد يتحمالن العمل املشترك بس�بب حدة
االتهامات املتبادلة بني قيادات الجانبني بشأن
تحمل مسؤولية اإلخفاقات».
وتابع ان «الديمقراطي الذي يتزعمه مس�عود
بارزاني ومن أعىل املستويات يتهم جناحا ً نافذا ً
يف االتح�اد بقيادة نجل طالباني (بافل) وأبناء
عمومته بالخيانة القومية ،عرب التنس�يق مع
بغداد برعاية النسحاب البيشمركة من كركوك
يف  16ترشي�ن األول  2017دون قت�ال ،ويع�د
الح�زب (صفقة بافل) س�ببا ً لرتجي�ح الكفة
لصال�ح املرك�ز يف رصاعه�ا مع اإلقلي�م ،نجم
عنها الحقا ً انتشار القوات العراقية يف مناطق
ذات أغلبي�ة كردي�ة أخرى بمحافظ�ات دياىل
وصالح الدين ونينوى ،ويف مقدمتهم الحاضنة
اإليزيدية س�نجار ،ومقابل ه�ذا يلقي صقور

االتحاد باللوم عىل الحسابات الخاطئة للحزب
الديمقراطي يف اإلرصار عىل إجراء االس�تفتاء
وتجاهل�ه للتحذي�رات الدولي�ة ،ويع�دون
(العن�اد) الس�بب الرئيسي لضي�اع منجزات
كردية تحققت بفضل نحو قرن من النضال».
واشار اىل ان حزب بارزاني قرر االنسحاب من
خوض االنتخابات يف كركوك بحجة «خضوعها
لالحتلال» ،واالتحاد يس�عى إىل مللم�ة أوراقه
والحف�اظ عىل م�ا تبقى من نف�وذ له يف هذه
املدين�ة الت�ي ُتعد أح�د معاقله الرئيس�ية بعد
فقدانه الكثري من النفوذ يف السليمانية لصالح
منافسه املنشق عنه «حركة التغيري».
ويق�ول الباحث ،انه «خارج الس�جال الداخيل
لهذه الثنائية املس�يطرة عىل مفاصل السلطة
والقرار يف كردس�تانَّ ،
شكلت أحزاب معارضة
تتمث�ل بحركة التغيير والجماعة اإلسلامية
والحزب الجدي�د للقيادي الكردي برهم صالح
تحالف�ا ً ثالثيا ً يف كركوك تح�ت عنوان الوطن،
يف محاولة لس�حب البساط من تحت الحزبني
وتص� ّدر املش�هد يف ه�ذه املدينة الت�ي منحت
 8مقاع�د نيابي�ة لهما من أص�ل  12ملكونات
املدينة يف انتخابات .»2014
ون�وه اىل ان التحالف الكردي املعارض إضافة
إىل ق�وى جديدة وليدة «الجي�ل الجديد» توجه
اللوم وأقىس االنتقادات لسياس�ات وأس�لوب
إدارة الحزبين لكرك�وك ولكردس�تان بش�كل

عام ،محاولني استثمار النكسات واإلخفاقات
السياسية واإلدارية الكردية الستمالة الناخبني
الك�رد الناقمين من خس�ارة املدين�ة لصالح
بغداد تكون جرسا ً لهم للعبور إىل مراكز النفوذ
يف بغداد.
َ
جبهت�ي
ام�ا الخ�ط الك�ردي الثال�ث بين
«الس�لطة» و»املعارض�ة» يتمث�ل يف االتح�اد
اإلسلامي املحس�وب عىل خط الوسط؛ حيث
أيَّ�د دعوات إقامة تحالف كردي عىل مس�توى
العراق ،وش�دد عىل تش�كيله يف مناطق النزاع
على األق�ل ،إال أن ه�ذه الدع�وات والرغب�ات
التي ص�درت من أكث�ر من ط�رف اصطدمت
بعراقي�ل أرض الواقع؛ ليبقى حل�م العودة إىل
العرص الذهبي للك�رد املتمثل بزمن «التحالف
الكردستاني» أمرا ً أش�به بالخيال والتمنيات،
فيما يش�ارك املكونان العرب�ي والرتكماني يف
املدينة بقوائم قومي�ة موحدة عىل أمل تجاوز
االغلبي�ة االنتخابي�ة الكردي�ة الت�ي تحققت
خلال االنتخاب�ات الس�ابقة الت�ي أًجريت يف
ظل الس�يطرة الكردية على املدينة ،ثم اعتبار
النتيجة ورقة ضغط للدفع بتقاس�م سلطات
املدين�ة بالتس�اوي ( %32ل�كل منه�م و%4
للمس�يحيني) ونس�يان مخطط�ات وأحلام
ضمه�ا إلقلي�م كردس�تان أو أي كي�ان كردي
مفرتض يف املس�تقبل ،والذي يدغدغ مش�اعر
الكرد منذ أكثر من  100عام.

الدينية بحسب معتقدهم لغرض بيان
الرأي الديني بهذا الخصوص».
وتواج�ه ه�ذه الدع�اوى صعوبات يف
حس�مها عندم�ا ال تمن�ح التقاري�ر
العلمية رأيا ً جازما ً للقايض السيما يف
الوقائع التي م�رت عليها مدة طويلة
من الزمن ويكون األبوان متوفني.
ويفي�د قايض األحوال الش�خصية أنه
«يف هذه الحالة فأن الجهة الفاحصة
تستلزم وجود عينات من عظم الفخذ
أو األس�نان األمامية لغرض املطابقة،
فتق�رر املحكم�ة فتح قب�ور املتوفني
لغ�رض جلب ه�ذه العينات وهي من
صالحي�ة محكم�ة التحقيق بحس�ب
االختص�اص املكاني ،وه�ذه اآللية ال
يت�م اللجوء إليه�ا إال عن�د االضطرار
ملا فيه�ا من مس�اس بحرم�ة املتوىف
ومشاعر ذويه».
ام�ا الصعوب�ة األخ�رى وه�ي قي�ام
الزوجي�ة فه�ي مانع قانوني لنس�ب
طفل ألب آخر بوجود الزوج ،كما يؤكد
الغريباوي الذي ينظر عدة دعاوى من
هذا الن�وع .ويؤك�د قاض آخ�ر وهو
عب�اس حمي�د ورود ه�ذه الدع�اوى
بع�دد غير قلي�ل إىل محاك�م األحوال
الشخصية ،فيما يجمل معظم أسبابها
إىل الخالف�ات .وق�ال حميد يف ترصيح
مقتض�ب إىل «القضاء» إن «الخالفات
بين األزواج الس�يما إذا كان�ت ه�ذه
العائالت من مستوى تعليمي وتربوي
متدن ترشح عنها قضايا لنفي النسب
ٍ
بداعي زنا الزوجية وغريها».
وأضاف حمي�د أن «محكم�ة األحوال
الش�خصية نظرت دعاوى عدة تتعلق
به�ذا الجان�ب واعتم�دت الحم�ض
النووي وجاءت معظم النتائج لصالح
املدعي أي أن األطفال ليس�وا من أبناء
ال�زوج ،وعلى إث�ر ذل�ك أحي�ل أزواج
وزوجات عىل محاكم التحقيق بتهمة
زنا الزوجية».
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كاتب أمريكي حيذر :نظرية ابن خلدون تهدد ابن سلمان ومملكته

االصالحات االقتصادية ستدمر حكم السعودية يف اعوام قليلة
بغداد  /المستقبل العراقي

نرشت الصحفياألمريكي ومراسل
ش�ؤون الشرق األوس�ط يف مجل�ة
«اإليكونومس�ت» الربيطانية ،ومؤلف
كت�اب «األرايض املقدس�ة :إحي�اء
التعددي�ة يف الرشق األوس�طنيكوالس
بيلهام،مق�االً تحليلي�ا ع�ن األوضاع
التي تعيشها السعودية اليوم.
وق�ال بيله�ام يف مقال�ه ان «هدف
ويل العهد الس�عودي ،األمري محمد بن
س�لمان ،يتمثل يف التخل�ص من دولة
إقطاعي�ة فاس�دة يف اململك�ة العربية
الس�عودية ،واس�تبدالها باقتص�اد
سوقي موجه نحو الغرب».
وأوض�ح أن ابن س�لمان أعلن عن
خط�ة تح�ول وطن�ي طموح�ة ع�ام
 ،2016والت�ي يمك�ن أن تخل�ق 1.2
مليون فرصة عمل يف القطاع الخاص،
وتخف�ض البطالة بنس�بة  %9بحلول
عام  ،2020وأعاد إحياء الحل السحري
القديم ،من «تخيل اململكة عن إدمانها
عىل النفط».
وقال الكاتب األمريكي إن ويل العهد
الس�عودي ،أحرز فعال تقدما واس�عا
بإصالح�ات اقتصادي�ة واجتماعي�ة
وسياس�ية م�ن تخفي�ض العقب�ات،
التي تحول دون مش�اركة املرأة يف قوة
العمل ،وخفض اإلعانات واملس�اعدات
ع�ن املراف�ق ،ورف�ع الرضائ�ب غير
املبارشة.
لكن أشار إىل أن الطريقة التي تمت
به�ا تل�ك اإلصالحات ربما تس�ببت يف
تزاي�د غضب القط�اع الخاص ،خاصة
وأن ذلك القطاع يفتقر إىل القدرات والخربات
املؤسسية.
وحذرت الصحيف�ة األمريكية من أن ويل
العهد الس�عودي ،يمكن أن يس�قط يف نفس
الخطأ الذي وقع فيه عمه العاهل السعودي
املل�ك عب�د الل�ه ،بإعالن�ه ع�ن مرشوع�ات
طموحة تؤدي ألزمة اقتصادية.

وق�ال بيله�ام« :ب�دال م�ن اتخ�اذ تدابري
تقش�فية دش�ن ويل العه�د الس�عودي
مرشوعات طموحة تزيد من رصيده الشعبي
والش�خيص ،مثل إعالنه عن مرشوع املدينة
الرياضية والرتفيهية يف نيسان املايض».
وتاب�ع قائلا «كما أعلن أيض�ا يف آب عن
مشروع إلقام�ة منتج�ع س�يايس أكرب من
دولة بلجيكا ،وهي مدينة نيوم ،التي س�يتم

«داعش» يعلن «حرب اإلنرتنت»
عىل الغرب
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
أكد مركز دراس�ات أمريكي متخص�ص يف مكافحة
التط�رف والح�رب ض�د اإلره�ابّ ،
أن تنظي�م داع�ش
اإلرهاب�ي ،بع�د س�قوط عاصمت�ه الرقة ،أعل�ن حرب
اإلنرتنت عىل الدول واملصالح الغربية.
وذك�ر مرك�ز «س�ايت» ،يف تقري�رهّ ،
أن «الح�رب
االفرتاضية» س�تؤذي الدول الغربية أكث�رّ ،
ألن التنظيم
سيعمد فيها إىل تجنيد متشددين ليس لحروب يف الرشق
األوسط ،بل لتنفيذ مخططات إرهابية يف الدول الغربية،
وفق ما ذكرت صحيفة الرشق االوسط.
وقال�ت مديرة املركز ريتا كاتز «ب�دأ داعش خطواته
األوىل إلع�ادة تجمي�ع وس�ائله اإلعالمية ،وإع�ادة بناء
عمليات�ه الدعائية ،الت�ي تع ّد من أكثر أس�لحته خطراً،
خاصة ّ
أنه عانى من انتكاس�ات كربى بس�بب هجمات
دول التحالف ونظام بشار األسد».
ونشر املرك�ز ص�ورة و ّزعه�ا التنظيم نهاي�ة العام
امل�ايض ،يظه�ر فيها ش�خص يخفي معامل�ه خلف علم
داع�ش األس�ود ،وتظه�ر يف خلفي�ة الص�ورة (حديقة
واشنطن املركزية) يف فصل الشتاء ،كتبت عليها عبارة:
(نح�ن يف وطنكم).إضاف�ة إىل فيدي�و عملي�ات إرهابية
نشره تنظيم داعش على قنوات اإلنرتن�ت ،يظهر فيه
ش�خص يقول« :حان وقت حصاد الرؤوس» ،مع صور
جنود أمريكيني يف الرشق األوسط.
وق�ال تقرير «س�ايت» عن دعايات داع�ش األخرية:
«تغري املحتوى بشكل كبري منذ فقدان الرقة ،التي كانت
يف املايض مركزا ً لإلعالم الرسمي للتنظيم ،ومركز اإلنتاج
السينمائي واإللكرتوني؛ فقد اختفت املجالت املصقولة،
والفيديوهات التي كانت تص�ور الحياة الفاضلة يف ّ
ظل
حكم اإلسالميني املتشددين».

إدارتها بالروبوت بتكلفة تصل إىل  500مليار
دوالر أمريك�ي» .وحذر الكاتب من «التجربة
املريرة» للعاهل السعودي امللك عبد الله ،الذي
أعل�ن عن نيته بناء  6م�دن اقتصادية ،منها
مدين�ة امللك عبد الل�ه االقتصادية عىل البحر
األحم�ر بتكلفة  27ملي�ار دوالر ،والتي هي
أصغر بنس�بة  %5من نيوم ،التي من املتوقع
أن تكون جاهزة فق�ط يف عام  ،2035والتي

ي�رى الس�عوديون حالي�ا رضورة التخلص
منه�ا .وتطرقت «نيوي�ورك تايمز» إىل حرب
اب�ن س�لمان إىل االعتقاالت التي ش�نها ضد
زمرة من األمراء ورجال األعمال واملسؤولني،
وال ي�زال يأمل يف جم�ع  100مليار دوالر من
عملية التطهري تلك.
لكن الكاتب األمريكي حذر من أن خطط
تحول القط�اع الخاص إىل محرك اقتصاد ما

بعد النف�ط يف اململكة ،تحول�ت إىل حالة من
الف�وىض ،وزادت من حال�ة الخوف من عدم
اليقني لدى املستثمرين األجانب.
وتابع قائال «منذ بدأت حملة القضاء عىل
الفساد يمكن أن تؤثر عىل فرص طرح أسهم
أرامكو سواء يف بورصتي لندن أو نيويورك».
وأش�ار إىل أنه إلحياء ثقة املستثمرين ينبغي
عىل ابن س�لمان أن ينظ�ر يف عدة ضمانات،

روسيا ترفض اهتام واشنطن هلا باملسؤولية
عن هجامت كيميائية يف سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
رفضت روسيا اتهامات امريكية جديدة للنظام
الس�وري باس�تخدام اس�لحة كيميائي�ة ،وكررت
مقرتحه�ا الق�ايض بتش�كيل الية تحقي�ق دولية
جديدة حول استخدام هذه االسلحة.
وخالل جلس�ة ملجل�س االمن عق�دت بناء عىل
طلب بالده ،قال السفري الرويس لدى االمم املتحدة
فاسييل نبنزيا ،ان وزير الخارجية االمريكي ريكس
تيلرس�ون حمّ ل دمشق مسؤولية هجوم كيميائي
جديد مزعوم يف الغوطة الرشقية «وحاول ايضا ان
يج ّر روسيا».
وتسائل السفري الرويس «اليس غريبا ان تتزامن
ه�ذه الرواي�ة  -التي ال يزال يتعين تأكيدها  -مع
االجتماع يف باري�س (حول االس�لحة الكيميائية)
واملؤتمر املقبل يف سوتيش؟».
والتق�ى دبلوماس�يون من  29دول�ة يف باريس
للدفع م�ن أجل فرض عقوب�ات وتوجيه اتهامات

جنائي�ة بح�ق مرتكب�ي الهجم�ات الكيميائية يف
سوريا.
وحم�ل وزي�ر الخارجي�ة االمريك�ي ريك�س
تيلرس�ون الثالثاء روس�يا الداعمة لنظام الرئيس
بش�ار االس�د ،مس�ؤولية هجم�ات كيميائي�ة يف
س�وريا .وقال تيلرس�ون «بغض النظر عن الجهة
املس�ؤولة عن الهجمات ،تتحمل روسيا يف النهاية
مس�ؤولية س�قوط الضحايا يف الغوط�ة الرشقية
( )...كونها انخرطت يف (النزاع) يف سوريا».
وعرقلت كل من روس�يا والصين الجهود التي
دعمته�ا الق�وى الغربي�ة يف األمم املتح�دة لفرض
عقوبات عىل دمشق عىل خلفية استخدام األسلحة
الكيميائي�ة .وخلال جلس�ة مجلس االم�ن ،اعاد
الس�فري الرويس اطالق فكرة انشاء «هيئة تحقيق
دولية جديدة» بشأن استخدام األسلحة الكيميائية
يف س�وريا من اجل ان تحل مكان الخرباء الدوليني
العاملني يف اطار «الية التحقيق املشرتكة» التي لم
يتم تجديد واليتها بس�بب اس�تخدام روسيا حقها

يف النقض (الفيتو) يف مجلس االمن .وانش�ئت الية
التحقيق املشرتكة يف العام .2015
وقد وزعت روس�يا خالل الجلسة مرشوع قرار
يدعو اىل انش�اء الية تحقيق جديدة حول السلاح
الكيميائي ،تكون «محايدة حقا ومستقلة ومهنية
وذات صدقية» عىل حد تعبريها.
غير أن الس�فرية األمريكية لدى األم�م املتحدة
نيكي هاييل ملّحت عىل الفور اىل أن االقرتاح الرويس
بانشاء الية تحقيق جديدة ال يمكن تبنيه.
وقالت هاييل «لن نقبل ّ
أي اقرتاح رويس ُيقوّض
قدرتن�ا عىل إثب�ات الحقيق�ة أو يس�يّس تحقيقا
مستقلاّ ونزيها».
واعتربت الس�فرية االمريكية ان موسكو كانت
عبرّ ت عن دعمها لـ»الية التحقيق املشرتكة» عندما
كان املحققون يوجهون االته�ام اىل تنظيم الدولة
ّ
ولكن موس�كو عارضت استنتاجاتهم
االسالمية،
عندما حمّ لوا املس�ؤولية للنظام السوري ،عىل ح ّد
تعبريها.

العفو الدولية تدعو سلطات مرص للحياد باالنتخابات

بغداد  /المستقبل العراقي

حثت منظمة العفو الدولية السلطات املرصية
على التوق�ف ع�ن التدخ�ل يف سير االنتخاب�ات
الرئاس�ية ،كما طالبتها بوضع ضمانات للرتش�ح
الحر ،وذلك عق�ب اعتقال رئيس األركان الس�ابق
الفري�ق س�امي عنان ال�ذي أعلن عزمه الرتش�ح

للرئاس�ة .وقالت املنظم�ة يف بيان له�ا إن توقيف
عن�ان ه�و اعت�داء عىل حق�وق املش�اركة العامة
وحرية التعبري عن طريق التخلص من أي معارضة
جدي�ة للرئيس عبد الفتاح الس�ييس يف االنتخابات
القادمة .واعتربت أن التوقيف التعسفي «للمرشح
يظه�ر تجاهلا صارخ�ا لحق�وق حري�ة التعبري
وتكوين التكتالت وحق املشاركة العامة».

وحث�ت نجي�ة بوني�م مدي�رة حملات ش�مال
أفريقيا يف املنظمة الس�لطات املرصية عىل «البقاء
عىل الحي�اد ،وأن تكف عن تفضيل مرش�ح بعينه
عىل آخر» .وكانت القيادة العامة للقوات املس�لحة
املرصي�ة أعلن�ت أم�س الثالث�اء عبر التلفزي�ون
الحكومي ،أنها استدعت الفريق عنان للتحقيق يف
ما قالت إنها مخالفات وجريمة تزوير.

بأن يستبدل «التسوية مع املحتجزين
يف ريتز كارلتون باإلجراءات القانونية
وس�يادة القان�ون ،والت�ي ينبغ�ي أن
تنطب�ق على العائلة املالك�ة والعامة
عىل حد سواء».
وقال الكات�ب األمريك�ي« :ينبغي
أن تكون لجنة مكافحة الفساد هيئة
تنظيمي�ة تحافظ عىل املعايري الدولية
لحوكم�ة الشركات ،وأال تكون لجنة
تعتمد عىل شعبية شخص واحد وهو
ويل العهد السعودي».
وتاب�ع قائلا «تحت�اج اململكة أن
تكون أكثر ش�فافية يف تلك املس�ألة،
وأن تسير تحقيقاته�ا على أس�اس
سليم».
وحذر الكات�ب األمريكي ويل العهد
الس�عودي من مقولة شهرية للمؤرخ
العربي الكبري ،ابن خلدون ،التي تشري
إىل أن السلاالت الحاكمة ال تدوم أكثر
من  3أجيال.
وتن�ص مقول�ة ابن خل�دون عىل
«السلاالت الحاكم�ة ال ت�دوم أكث�ر
من ثالثة أجي�ال قبل أن يقيض عليها
الفس�اد اإلداري .ثم تتسلم مجموعة
أخرى وتقوم ساللة حاكمة أخرى».
وق�ال الكات�ب األمريك�ي «إذن
السلاالت الحاكمة م�ن دون إصالح
حقيق�ي تتعرض لخط�ر االندثار بعد
ثالثة أجيال من الحكم».
وأش�ار إىل أن اب�ن س�لمان يحتاج
إىل تأس�يس منظوم�ة مؤسس�ية
حقيقية تستطيع نقل اعتماد اململكة
على النف�ط ،وخلق اقتص�اد متنوع،
واالبتعاد ع�ن البريقراطية ،والتخلص
من إغراء شيوخ األرسة الحاكمة للمحافظة
عىل اململك�ة .واختتم قائال «ينبغي الرتحيب
باملزي�د من املس�اءلة واملالحق�ة القانونية،
ولضم�ان أن املبال�غ الت�ي س�يحصل عليها
األمير الش�اب يف عملي�ة التطهير تدخ�ل
بصورة مب�ارشة يف موازنة الدولة ،وهذا أمر
يجعل اململكة قابلة التجدد مرة أخرى».

استجواب ترامب بمزاعم التدخل
الرويس خالل أسابيع
بغداد  /المستقبل العراقي
يس�تعد املحق�ق الخ�اص بش�أن التدخ�ل ال�رويس
املحتمل باالنتخابات األمريكية لعام  2016روبرت مولر
اس�تجواب الرئيس دونالد ترمب ،وذلك بعد الكشف عن
التحقيق مع وزير العدل جيف سيشنز.
وكش�فت صحيف�ة واش�نطن بوس�ت األمريكية أن
االس�تجواب الذي س�يجري خالل أس�ابيع سريكز عىل
ق�رار ترم�ب طرد مستش�اره الس�ابق لألم�ن القومي
ماي�كل فلني ،ومدي�ر مكتب التحقيق�ات االتحادي (أف
بي آي) الس�ابق جيمس كومي .ووفقا للمعطيات أن ما
يري�ده مولر من هذا االس�تجواب ه�و معرفة ما يمكن
أن يشير إىل ت�ورط الرئيس يف التدخل ال�رويس املحتمل
باالنتخاب�ات ،أو ما إذا كان لدى ترم�ب توجه لطرد كل
مسؤول يقرب الشكوك يف من هم بدائرة ترمب.
وسيتم االستجواب عىل طريقتني ،األوىل وجها لوجه،
والثاني�ة عرب وثائق مكتوبة .وكان�ت صحيفة نيويورك
تايمز كش�فت أمس االول عن أن وزير العدل يف حكومة
ترمب خضع لالستجواب أيضا األسبوع املايض يف نفس
القضي�ة ،وذل�ك يف أول إعالن ع�ن التحقي�ق مع عضو
بحكومة الرئيس .وتعليقا عىل اس�تجواب سيش�نز قال
ترم�ب إنه «ال يش�عر بالقل�ق إطالقا» بش�أن ما يمكن
أن يك�ون سيش�نز قال�ه أم�ام املحققني .ووج�ه مولر
اتهام�ات إىل العديد م�ن املقربني من ترم�ب ،من بينهم
الجن�رال مايكل فلني الذي أقر بأن�ه كذب عىل املحققني
الفدراليين ،ووافق على التعاون مع القضاء .ويس�عى
الرئيس ترم�ب إىل االنتهاء من التحقيقات التي يعتربها
«سياس�ية الدوافع» ،ونفى أكثر من مرة املزاعم بش�أن
تدخل روس�يا يف االنتخابات التي أتت به إىل السلطة عىل
حساب منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون.

أردوغان عازم عىل امليض قدم ًا يف عفرين وواشنطن تصعد هلجتها
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
أم�س االربعاء عزمه امليض قدم�ا يف العملية
العس�كرية ض�د مقاتلي وح�دات حماي�ة
الش�عب الكردي�ة من ش�مال س�وريا وذلك
قبل محادثات مرتقب�ة مع نظريه االمريكي
دونالد ترمب.
ورصح أردوغ�ان يف كلم�ة يف انق�رة
«الجي�ش الرتك�ي والجي�ش الس�وري الحر
يستعيدان السيطرة عىل عفرين بالتدريج ...
ستتواصل العملية حتى طرد آخر عنرص من
هذا التنظيم االرهابي».
وادىل أردوغ�ان بترصيح�ه قب�ل محادثة
هاتفية يف املس�اء مع ترمب من املفرتض ان
يعرب خاللها هذا االخري عن القلق ازاء هجوم
عفرين ،بحس�ب مسؤولني امريكيني رفضوا
الكشف عن هوياتهم.
واض�اف املس�ؤولون ان الهج�وم الجوي
والبري الذي دخ�ل االربعاء يوم�ه الخامس
مع ش�ن غارات جوية تركي�ة جديدة ،يمكن
ان يرض بالحملة التي تقودها واشنطن ضد

تنظيم «داعش» .ومنذ انطالق عملية عفرين
السبت ،اكتفت الواليات املتحدة بدعوة تركيا
اىل «ضبط النفس» لكن لهجتها بدات تتصاعد
من�ذ الثالثاء مع التحذير من مخاطر زعزعة
االستقرار يف منطقة بعيدة عن املعارك نسبيا
يف النزاع السوري .ويف حني تصنف فيه انقرة
وح�دات حماي�ة الش�عب الكردي�ة منظمة
«ارهابي�ة» ،فإن هذه الوحدات تعترب املكون
االب�رز لق�وات س�وريا الديموقراطي�ة التي
تضم فصائ�ل كردية وعربية ،وهي مدعومة
امريكيا وتحارب تنظيم الدولة االسلامية يف
سوريا كثفت وحدات حماية الشعب الكردية
لدى ش�عورها بتخيل حليفها االمريكي عنها
الن�داءات اىل واش�نطن من اج�ل ان تمارس
ضغوطا عىل انقرة لوقف العملية العسكرية.
وش�ن أردوغان االربعاء مج�ددا هجوما عىل
ه�ؤالء املقاتلني قائال انه�م «متواطئون مع
الحملة الصليبية الحديث�ة التي تتعرض لها
منطقتنا».
ودع�ا املتح�دث باس�م الرئاس�ة الرتكية
ابراهيم كالني يف مقابلة مع ش�بكة «يس ان
ان» واشنطن اىل «استعادة كل االسلحة التي

قدمته�ا اىل مقاتلي وحدات حماية الش�عب
الكردية يف العامني املاضيني».
وتركزت الغارات الجوية الرتكية االربعاء
عىل املناطق الحدودية يف شمال غرب وشمال
رشق عفري�ن «لحم�ل املقاتلين االكراد عىل
الرتاج�ع وفت�ح الطري�ق امام تق�دم بري»،
بحس�ب مدي�ر املرص�د الس�وري لحق�وق
االنسان رامي عبد الرحمن.
وتاب�ع عبد الرحم�ن ان الق�وات الرتكية
بدعم من فصائل س�ورية مؤي�دة النقرة لم
تحرز س�وى تقدم محدود يف منطقة عفرين
من�ذ ب�دء الهج�وم .ومضى يق�ول «بمجرد
حص�ول تق�دم والس�يطرة عىل بلدة ،يش�ن
االكراد هجوم مضادا ويستعيدون السيطرة
عليه�ا» .وش�اهدت مراس�لة لوكالة فرانس
ب�رس يف بل�دة كركخان الحدودي�ة يف جنوب
تركي�ا صب�اح االربع�اء رتلا م�ن الدبابات
ومئات الجنود االتراك عىل وشك عبور الحدود
اىل سوريا بينما سمع دوى قصف مدفعي يف
منطقة عفرين.
ومنذ الس�بت ،قت�ل اكثر م�ن  80مقاتال
م�ن وح�دات حماي�ة الش�عب الكردية ومن

املقاتلني السوريني املؤيدين النقرة باالضافة
اىل  28مدني�ا غالبيته�م يف عملي�ات قص�ف
تركية بحس�ب املرصد السوري ،اال ان انقرة
نفت التعرض ملدنيني.
وأعلن�ت انق�رة مقتل ثالثة م�ن جنودها
والقضاء عىل اكثر م�ن « 260ارهابيا» .منذ
بدء الهجومُ ،قتل مدنيان عىل االقل يف اطالق
صواريخ عىل مدن حدودية تركية.
واطلقت تركيا العملية بعد اعالن التحالف
ال�دويل ملكافح�ة تنظي�م الدول�ة االسلامية
بقي�ادة واش�نطن عزم�ه عىل تش�كيل قوة
حدودي�ة قوامه�ا  30ال�ف عنرص يف ش�مال
ورشق س�وريا تضم خصوص�ا مقاتلني من
وحدات حماية الشعب الكردية.
واث�ار االعلان غض�ب انقرة الت�ي تتهم
وح�دات حماي�ة الش�عب بانها ف�رع حزب
العمال الكردستاني يف سوريا .واكد أردوغان
يف كلمت�ه ان الجي�ش الرتك�ي يعت�زم الحقا
ش�ن عملية لطرد املقاتلني االكراد من منبج
التي تبعد نحو  100كلم رشق عفرين وحيث
تنتشر ق�وات امريكي�ة اىل جان�ب املقاتلني
االكراد.

5

اعالنات

العدد ( )1602الخميس  25كانون الثاني 2018

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 15:
التاريخ 2018/1/17:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العق�ارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة (
س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل
( )30ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية
عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم
هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ( )30يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ للسقي
 7ـ يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادره من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء
 -8يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
 9ـ يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقام�ة اي مرشوع فللط�رف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع
املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 10ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 11ـ على املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابي�ة ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا
لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
 12ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 13ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى لضمان املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

كشك/اسواق غذائية مقابيل مستشفى الصدر

10

3296

12م2

كشك /ادوات احتياطية /بين االمير والصناعي

5

5975

12م2

كشك /ادوات احتياطية /بين االمير والصناعي

35

3045

12م2

كشك/حداد/بين االمير والصناعي
كشك /ادوات احتياطية /بين االمير والصناعي
كشك /ادوات احتياطية جزء من القطعة ( )1/4807حي الصناعي
كشك حداد سيارات/حي الصناعي
كشك كهربائي سيارات /حي الصناعي
كشك حداد سيارات/حي الصناعي
كشك لبيع الفواكه والخضر/حي الميالد
كشك ادوات احتياطية /حي الصناعي
كشك /ادوات احتياطية جزء من القطعة ( )1/4807حي الصناعي
كشك ادوات احتياطية/بين االمير والصناعي
كشك ادوات احتياطية/بين االمير والصناعي
كشك ادوات احتياطية/بين االمير والصناعي
كشك/حداد بين االمير والصناعي
كشك/ادوات تفصيخ سيارات/الحي الصناعي قرب اعدادية الصناعة

53
4
7
جزء من القطعة 1/7952
جزء من القطعة 1/7952
جزء من القطعة 1/7952
جزء من القطعة 1/3/102766
1
3
8
29
55
62
جزء من القطعة 1/7952

5963
3014
3313
7109
7110
7115
7117
3381
6354
3018
5944
5965
3072
7123

12م2
12م2
12م2
12م2
12م2
12م2
4,5م2
12م2
9م2
12م2
12م2
12م2
12م2
12م2

كشك حداد سيارات /الحي الصناعي قرب اعدادية الصناعة

جزء من القطعة 1/7952

7127

12م2

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب ك�رار خضير نعيم
مچيرس الصادرة م�ن جامعة بغداد  /كلية االدارة
واالقتصاد مرحلة اوىل قسم االدارة العامة عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (صباح علوان غريب) دعوى قضائية
لتبدي�ل لقبه وجعله (املالكي) بدال من (الربكاوي)
فم�ن لديه حق االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكسه
س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املاده ()22
من قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه .2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن معهد
التدريب النفطي باس�م ( اسعد تحسني عيل ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن املعهد
التقن�ي /البرصة قس�م االلكرتون باس�م ( حيدر
طال�ب كري�م ) عىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فقدت مني الزثيقة املدرس�ية املرقمة ( )155680
يف  2014/9/20الص�ادرة من متوس�طة البطولة
املختلطة واملعنونة اىل وزارة الدفاع باس�م ( حسن
ع�واد فرحان ) عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي االج�ازة املرقم�ة (  ) 1837يف
 1988/3/3باس�م ( ورثة محم�د عطية املحنة )
الخاص�ة باملضخة الزراعية ( )75حصان عىل من
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل مديرية امل�وارد املائية يف
النجف
فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م (  ) 3/46733حي
النداء يف النجف باس�م املواطنة ( مش�كلة عالوي
عبد الرس�ول ) عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة
االصدار
فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م (  ) 290301يف
 2018/3/18الص�ادر م�ن بلدي�ة املناذرة باس�م
( صال�ح عب�د النبي ش�اكر ) عىل م�ن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م (  ) 1332715يف
 2016/6/15الص�ادر م�ن بلدية النجف باس�م (
حسين محمد طاهر ) عىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار

تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنش�ور يف صحيفة الع�راق اليوم
الع�دد  1831يف  2013/2/26ورد يف اعلان اح�وال
بلدروزالع�د 166اس�م املدعو ( عمر ضياء ش�عيب)
خط�اء والصحي�ح ه�و (عمر ضي�اء ش�عيبث) لذا
اقتىض التنويه .
اعالن
اىل الرشيك ( مصطفى اركان هادي ) تقرر حضوركم
اىل مقر بلدية النج�ف االرشف لغرض اكمال معاملة
انج�از اجازة بن�اء العق�ار املرق�م (  3/50167حي
النداء ) وبخالفه س�يتم اكمال اجراءات منح االجازة
وبدون حضوركم
الرشيك
دعاء حسني فاخر
اعالن
اىل الرشي�ك ( ايمان مصع�ب نايف ) تقرر حضوركم
اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكك ( يارس
ف�اروق ه�ادي عب�د اللطي�ف ) بالبناء على حصته
املش�اعة يف القطعة املرقمة ( )6/123رقم املقاطعة
(  )20اسم املقاطعة  /ابو شورة ،خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�وف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبال
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 345ب 2016 /
اعالن
بتاري�خ  2017 / 11 / 1اص�درت محكم�ة ب�داءة
الخال�ص ق�رار الحكم بالدع�وى املرقم�ة  / 345ب
 2017 /واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة والذي قضت
بموجب�ه ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م – 24 / 1060
نف�س الخالص ) بيعا – علي�ه تقرر االعالن عن بيعه
يف الصح�ف املحلي�ة ومل�دة (  ) 30ثالث�ون يوما عىل
ان يك�ون البي�ع يف هذه املحكمة ع�ن طريق املزايدة
العلنية التي س�تجري يف الساعة (  ) 12الثانية عرش
م�ن اليوم الثالث�ون تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعد
املزايدة يف اليوم التايل للعطلة الرسمية وعىل الراغبني
بالشراء ايداع التامينات القانونية البالغة نس�بتها (
 ) % 10من بدل البيع ان لم يكونوا رشكاء .
القايض
عدنان حسني عيل
اوصاف العقار موضوع املزايدة
 – 1رقم العقار  – 24 / 1060 :نفس الخالص .
 – 2جنس العقار  :ملك رصف .
 – 3مساحة العقار  2 / 77 / 30 :أولك .
 – 4اوص�اف العق�ار  :دار س�كن يحت�وي عىل هول
وغرفة استقبال وغرفة نوم ومسلك وحمام وتواليت
داخلية واخ�رى خارجية مع طارمة وحديقة امامية
وجانبية والبناء مش�يد من الطاب�وق واالرضية غري
مبلطة ودرجة البناء غري جيدة قديم وواطيء .
 – 5الش�اغل الح�ايل للعقار  :جم�ال حميد حنتوش
وعائلته .
 – 6ال�وارد الس�نوي  2800000 :مليونان وثمانمائة
الف دينار عراقي .
 – 7القيمة التقديرية للعقار  70000000 :س�بعون
مليون دينار عراقي

اعالن
اىل الرشي�ك ( حس�ام جبر نعم�ه ) توج�ب علي�ك
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف االرشف لغ�رض
اس�تصدار اجازة بناء للعقار املرق�م ( 3 / 56729
) ح�ي النداء وبخالفه س�يتم اكمال اج�راءات منح
االجازة وبدون حضوركم
طالب االجازة
حبيب جرو جاسم
فقدان
فق�دت االج�ازة املرقم�ة  50913 /م�ن معم�ل
اوكسجني الرشق للغازات الصناعية بأسم  /محمد
كوث�ر كريم ورشكائه الصادرة م�ن املديرية العامة
للتنمي�ة الصناعية من يعثر عليها تس�ليمها لجهة
االصدار.
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد /70ش 2018/
اىل املدعى عليه  /رنا عيل حسني
أق�ام املدع�ي س�عد محم�د علي الدع�وى املرقمة
أعاله والت�ي يطلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم
بالزامك باس�قاط نفقة االطفالكل من (عيل و داليا
) وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب إش�عار مختار
منطق�ة االم�ام عيل واملرفق بكت�اب مركـز رشطة
الك�وت بالع�دد  755يف  2018/1/17تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفتين محليتني رس�ميتني للحضور
إمـ�ام هذه املحكمة بتاريخ 2018/1/31الس�اعة
تاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك أوم�ن ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق
القانون
القايض
محمد كامل حسن
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 759ت 2017 /
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ بلد االثاث الواق�ع يف بلد العائد
للمدي�ن حميد عيل عباس املحجوز لقاء طلب الدائن
محم�د نجم عبد االمير البال�غ  2528000مليونان
وخمس�مائة وثماني�ة وعشرون ال�ف دين�ار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة
 15يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة عشرة من املائة م�ن القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة واان رس�م
التسجيل والداللية عىل املششرتي .
املنفذ العدل
حميد جليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :بلد .
 – 2جنسه ونوعه  :اثاث منزلية عائدة للمدين .
 – 3حدوده واوصافه ......... :
 – 4مشتمالته ............... :
 – 5مساحته ........... :
 – 6درجة العمران ........... :
 – 7الشاغل ............ :
 – 8القيمة املقدرة  2528000 :مليونان وخمسمائة
وثمانية وعرشون الف دينار .

www.almustakbalpaper.net

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد22 :
التاريخ2017 /1 /21 :

اعالن

بن�اء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /االمالك املرقم (1043
يف  )2018 /1 /16تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان
ع�ن تأجري االملاك املدرجة مواصفاته�ا ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية
قلعة صالح باملزايدة العلنية والبالغ عددها ( )2ملك اس�تنادا لقانون بيع
وايج�ار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخالل
مدة  30يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات
قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام
الرس�مي من الي�وم االخري من مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر
مديري�ة بلدية قلعة صالح ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور النرش
واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
ت

نوع
الملك

رقم الملك

المساحة

بدل التقدير
السنوي السابق

بدل التقدير
السنوي الحالي

مدة
االيجار

1

كشك

/150الزهراء
الثانية

6م2

630000

640000

سنة
واحدة

2

كشك

/151الزهراء
الثانية

 6م2

2300000

640000

سنة
واحدة

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد23 :
التاريخ2017 /1 /21 :

اعالن

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /االمالك املرقم ( 1049يف
 )2018 /1 /16تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن
تأجري االمالك املدرجة مواصفاته�ا ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العزير
باملزايدة العلنية والبالغ عددها ( )2ملك استنادا لقانون بيع وايجار اموال
الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية
مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة  30يوما تبدأ
م�ن اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل
ع�ن  % 25من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من
الي�وم االخري من مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية بلدية
العزي�ر ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واج�ور اللجنة واية
اجور قانونية اخرى.
ت نوع الملك

بدل التقدير السنوي السابق

مدة االيجار

رقم الملك

المساحة

1

كشك

جزء من القطعة
/105العزير

9م2

 300000ثالثمائة الف
دينار

سنة واحدة

2

كشك

جزء من القطعة
/105العزير

 9م2

 300000ثالثمائة الف
دينار

سنة واحدة
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد24 :
التاريخ2018 /1 /21 :

بناء عىل ما جاء بكتابي مديرية بلديات ميسان /االمالك املرقم (1047و1039
يف  )2018 /1 /16تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن
تأجير االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري
باملزاي�دة العلني�ة البالغ عددها ( )2ملك اس�تنادا لقانون بي�ع وايجار اموال
الدول�ة املرق�م ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك باملزاي�دة العلنية
مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة  30يوما تبدأ من
الي�وم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن % 25
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من
م�دة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل
من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
ت نوع الملك

1

2

المساحة

المساحة

كازينو

جزء من القطعة
7833/27
االعيمي

100م2

 6محالت
تجاري

 2035سراي

بدل اعادة التقدير
السنوي السابق

بدل اعادة التقدير
السنوي الحالي

مدة
االيجار

2100000
مليونان ومائه الف
دينار

2200000
مليونان ومائتان
الف دينار

ثالث
سنوات

40000000
40000000
982/43
اربعون مليون دينار اربعون مليون دينار

سنة
واحدة

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

6
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جلنة الشؤون االقتصادية الوزارية تعلن التوجه نحو استخدام الغاز يف انتاج اإلسمنت
بغداد  /المستقبل العراقي

الوزراء ووكييل وزارتي املالية والتجارة».
واضاف ان «اللجنة قررت الس�ماح لدور
النشر العراقية ومؤلفي الكتب يف العراق
بتصدير مطبوعاتهم م�ن دون الحصول
عىل اجازة التصدي�ر ،واملوافقة عىل قيام
الرشكت�ان العامت�ان لتصني�ع وتج�ارة
الحب�وب يف وزارة التج�ارة باس�ترياد
الحنطة لحس�اب املطاحن االهلية النتاج
الطحين الصفر على وفق الي�ة تعد من
قب�ل الرشكتني بالتنس�يق م�ع اصحاب
املطاح�ن رشيط�ة ضم�ان ع�دم ترسب
الحنط�ة املس�توردة إىل منافذ التس�ويق
بالتنس�يق مع وزارة الزراعة عىل ان تتم
مراجعة التجربة كل س�تة اشهر» ،مبينا
ان «القرار يهدف إىل دعم القطاع الخاص
وتوفري االمن الغذائي للمواطن والنهوض
بواق�ع السياس�ة االقتصادية الس�ليمة

اعلنت لجنة الشؤون االقتصادية الوزارية
برئاسة وزير التخطيط سلمان الجمييل،
اتخاذه�ا جمل�ة م�ن الق�رارات خلال
جلستها الثانية».
وذك�ر بي�ان للجن�ة تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «اللجن�ة ضيف�ت خلال
جلستها الثانية وزير النقل كاظم فنجان
الحمامي واملالك املتقدم يف الوزارة ،فضال
ع�ن مدي�ر عام مصرف الرش�يد ومدير
ع�ام الرشكة العام�ة لتصني�ع الحبوب،
وبحض�ور اعضائه�ا وزي�ري الصناع�ة
والزراعة ومحافظ البنك املركزي العراقي
ورئي�س الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار
واملستش�ار االقتص�ادي لرئي�س الوزراء
ورئيس الدائرة القانونية يف مكتب رئيس

اسعار النفط ترتاجع
متأثرة بزيادة خمزونات
البنزين االمريكية

بغداد  /المستقبل العراقي
تراجع�ت أس�عار النفط  ،ام�س األربعاء،
متأثرة ببيانات أظه�رت زيادة مخزونات
الخ�ام والبنزي�ن األمريكية.وس�جلت
العقود اآلجلة لخام القياس العاملي مزيج
برنت  69.79دوالر للربميل بانخفاض 17
س�نتا عن آخر إغالق.وقال معهد البرتول
األمريك�ي إن مخزونات الخ�ام زادت 4.8
مليون برميل يف األس�بوع املنتهي يوم 19
كان�ون الثان�ي إىل  416.2ملي�ون برميل
بعد تسعة أسابيع من االنخفاض.وبلغت
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األمريكي  64.45دوالر للربميل بانخفاض
سنتني عن آخر تسوية.وقفزت مخزونات
البنزي�ن  4.1مليون برميل بينما انخفض
اس�تهالك مصايف التكرير من الخام 420
ألف برميل يوميا.

وتوفير العملة االجنبية وتش�غيل االيدي
العاملة».
واوضح ان «اللجنة قررت تبني سياس�ة
دعم الصناعة الوطنية وتش�غيل العمالة
املحلي�ة بتش�جيع الص�ادرات من خالل
الس�ماح بتصدي�ر عدد من املواد تش�مل
(الحصى ،الجلم�ود ،الحج�ر املكسرة،
وكذلك القير والرمل) ،مع ح�ث القطاع
الخ�اص على تصدي�ر التم�ور املصنعة
واملعبئ�ة وتأس�يس رشكات منافس�ة
لتصدي�ر التم�ور وتش�جيع الصناع�ات
الغذائية».
واش�ار اىل ان «اللجن�ة ق�ررت املوافق�ة
عىل اس�تكمال مبنى مستشفى النعمان
يف االعظمي�ة بهدف االرتق�اء بالخدمات
الطبية املقدمة للمواطنني وتطوير الواقع
الصحي يف العاصمة وتدريب االطباء.

حمافظ بغداد لشيوخ ووجهاء اهايل النهروان :عازمون عىل امليض بتنفيذ مرشوع جماري القضاء
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
اك�د محافظ بغداد عط�وان العطواني
ان «حكومت�ه املحلي�ة عازم�ة على
امليض بتنفيذ مشروع مجاري قضاء
النهروان من خالل تمويله من القرض
الربيطان�ي بعد حصول موافقة رئيس
الوزراء حيدر العبادي .جاء ذالك خالل
استقباله يف ديوان املحافظة وفدا ضم
شيوخ ووجهاء اهايل قضاء النهروان»
.
وذكر مكتب�ه االعالم�ي ان « املحافظ

خالل اللقاء اس�تمع اىل ابرز املعوقات
واملش�اكل الت�ي يعاني منه�ا القضاء
والت�ي تركزت على القط�اع الصحي
والرتب�وي والخدم�ي فضلا ع�ن
االكساء».
واض�اف ان «الفريق الفني للمحافظة
متواص�ل االجتماع�ات م�ع وزارة
التخطيط واملالية لتمويل مشاريع املاء
واملجاري واالكساء يف مناطق النهروان
والحسينية والتاميم والجوادين وسبع
البور واملدائن وباقي مناطق االطراف.
موضح�ا ح�رص املحافظ�ة على

املصداقية يف تنفيذ هذه املشاريع».
الفتا اىل «اهمية االس�تعداد الس�تقبال
موس�م الصي�ف م�ن خلال اج�راء
الصيان�ة على ش�بكة امل�اء الصال�ح
للشرب وازال�ة التج�اوزات لتف�ادي
حصول ش�حة يف املاء.موجها بارسال
فريق صحي متخصص الجراء الكشف
على املس�توصف الصح�ي وتزوي�دة
باالدوية واملع�دات الطبية».من جانبة
ثمن الوف�د جهود املحاف�ظ ودوره يف
متابع�ة تنفيذ املش�اريع الخدمية مع
املسؤولني لخدمة املواطنني.

بغداد  /المستقبل العراقي
دعا مرصف الرافدين فروعه يف بغداد واملحافظات لإلرساع يف إنجاز واستكمال
كاف�ة الطلب�ات واملوافقات التي قدمت يف وقت س�ابق من قب�ل بعض دوائر
ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بالقروض والسلف.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان له تلقت «املستقبل العراقي» ،نسخة
من�ه ،ان “بعض موظفي دوائر ومؤسس�ات الدولة تم توطين رواتبهم لدى
املرصف وتم اجراء مقاطعة بياناتهم للتأكد من أسمائهم وصحة معلوماتهم
لشمولهم بالسلف”.
وأش�ار اىل ان “املرصف وجه فروعه برضورة اس�تكمال إجراءات تلك الدوائر
بالرسعة املمكنة ومنحهم السلفة.

حمل محافظ واسط ،محمود مال طالل ،وزارة البلديات
مس�ؤولية تأخري انجاز املش�اريع يف املحافظة بسبب
عدم اطلاق املبالغ املالية لتلك املش�اريع وتأخريها يف
ال�وزارة بحس�ب قوله».وقال مال طلال خالل مؤتمر
صح�ايف إن «املحافظة تحمل وزارة االعمار االس�كان
والبلديات العامة مس�ؤولية عدم إطالق التخصيصات
الخاص�ة بمحافظة واس�ط والتي تم�ت املوافقة عىل
تخصيصها من قبل وزارتي املالية والتخطيط ،لغرض
امليض بتنفيذ املش�اريع الخدمية يف املحافظة» ،مؤكدا ً

أن «من بين هذه املبالغ  11مليار ملش�اريع الصويرة
ومبال�غ اخ�رى اىل مش�اريع املج�اري يف النعماني�ة
والحي».واضاف ان «محافظة واس�ط نفذت مشاريع
نموذجي�ة ضمن حمل�ة الوفاء التي اعتم�دت الجهود
واالمكاني�ات الذاتي�ة للدوائر الخدمي�ة يف املحافظة»،
مبيناً أن «تجربة واسط كانت نموذجية ونالت إعجاب
رئيس ال�وزراء والذي دع�ا املحافظات اىل االس�تفادة
م�ن من تجربة واس�ط يف مجال تقدي�م الخدمات بعد
أن اعتم�دت على جهودها».واش�ار مال طلال إىل ان
«محافظة واسط ستلجئ اىل رفع دعوى قضائية ضد
البلديات يف حال عدم دفع املستحقات املالية.

وزير الصناعة واملعادن يصادق عىل توزيع قطع أرايض سكنية ملوظفي رشكات البرصة وصالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
ص�ادق وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محم�د
ش�ياع الس�وداني عىل «توزي�ع قطع أرايض
س�كنية ملوظفي ع�دد م�ن رشكات الوزارة
الواقعة يف محافظتي البرصة وصالح الدين»
.وق�ال الس�وداني يف بيان ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ب�أن «وزارة الصناع�ة واملعادن
اولت موضوع توزيع قطع األرايض السكنية
وبن�اء املجمع�ات الس�كنية اهتمام�ا كبريا

وجعلته ضمن أولويات عملها انس�جاما مع
توج�ه الحكوم�ة الحالية وق�د بذلت جهودا
مضنية ومس�اعي دؤوبة إلكمال اإلجراءات
املتعلق�ة به�ذا املوض�وع وإيج�اد الحل�ول
املناس�بة الحاس�مة لحلحة املشاكل العالقة
م�ع الجه�ات املعنية  ،مشيرا إىل «املصادقة
عىل توزيع قطع أرايض سكنية عىل موظفي
رشك�ة صناع�ة األس�مدة الجنوبي�ة بواقع
( )237قطع�ة والرشك�ة العام�ة للحدي�د
والصلب بواق�ع ( )121قطعة يف خور الزبري

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مدير الجنس�ية اللواء مهدي نعمة الوائيل ،عن إيقاف العمل
يف دائرتي أحوال بمحافظة واسط بدءا ً من اليوم الخميس وإيقاف
العم�ل يف خم�س دوائر أح�وال يف الس�ليمانية اعتب�ارا ً من األحد
املقبل».وق�ال الوائيل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،إنه «سيتم إيقاف العمل بدائرتي أحوال ( البشائر – واسط )
يف محافظة واس�ط يوم .»2018-1-25وأضاف ،أنه «سيتم أيضا ً
غل�ق خمس دوائر ه�ي ( خ�دران – رسكبكان – هريو – بش�در
ش�هربازار) يف الس�ليمانية يوم  2018-1-28الص�دار البطاقةالوطني�ة للمواطنني ،ويكون الحجزااللكرتون�ي من خالل املوقع
.»www.nid-moi.gov.iqوكانت مديرية الجنس�ية العامة أوقفت
العم�ل يف عدة دوائر تابعة لها تمهيدا لبدء العمل بإصدار البطاقة
الوطنية للمواطنني.

توزيع كهرباء الرصافة تنظم ندوة تثقيفية يف الكلية
العسكرية لرشح مفهوم الرشاكة مع القطاع اخلاص

حمافظ واسط :سنرفع دعوى قضائية ضد البلديات
الرافدين يدعو ملنح السلف
يف حال عدم رصفها اموال املشاريع
للدوائر املنجزة معامالهتا سابق ًا
المستقبل العراقي /الغانم

اجلنسية تعلن ايقاف العمل بسبع دوائر
احوال بدء ًا من اليوم

إضاف�ة إىل اس�تمرار إج�راءات ف�رز قط�ع
أرايض خاص�ة بالرشك�ة يف منطق�ة ش�ط
الع�رب  ،وتابع بأنه ق�د تمت املصادقة أيضا
عىل توزيع قطع أرايض عىل موظفي الرشكة
العامة للصناع�ات البرتوكيماوية يف منطقة
الش�عيبة وموظفي الرشك�ة العامة ملعدات
االتص�االت والقدرة بواق�ع ( )747قطعة».
وأك�د الس�وداني بان�ه «قد ت�م توزيع قطع
أرايض س�كنية عىل موظفي الرشكة العامة
للحدي�د والصل�ب م�ن املصابين باألمراض

الرسطاني�ة بواق�ع ( )91قطع�ة أرض
كحق طبيع�ي لترضره�م واصابتهم نتيجة
االنبعاث�ات اإلش�عاعية يف موق�ع عمله�م ،
مشددا عىل امليض يف السعي والتدخل واملتابعة
املب�ارشة مع الجهات الرس�مية املعنية بغية
شمول منتس�بي رشكات وتشكيالت الوزارة
كاف�ة ومنحهم قطع أرايض س�كنية أو بناء
مجمع�ات س�كنية له�م م�ن اج�ل تحقيق
االس�تقرار املعيشي واالجتماع�ي لعوائلهم
وضمان مستقبل أبناؤهم .

بغداد  /المستقبل العراقي
تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر الكهرباء قاس�م الفه�داوي ,والخطة
اإلعالمي�ة الت�ي وضعها مكت�ب اإلعلام واالتص�ال الحكومي يف
ال�وزارة ,وب�ارشاف مبارش م�ن قبل مدي�ر عام املديري�ة العامة
لتوزي�ع كهرب�اء الرصاف�ة خليل ابراهي�م ,نظم قس�م العالقات
واالعلام يف املديري�ة العام�ة املذك�ورة وبالتنس�يق م�ع مجلس
محافظة بغداد ندوة تثقيفية يف الكلية العس�كرية لرشح مفهوم
مشروع الرشاكة مع القطاع الخاص (عق�ود الخدمة والجباية)
بحض�ور عدد من منتس�بي الكلية».تحدث يف الندوة مدير قس�م
العالق�ات واالعلام يف الدائ�رة املذك�ورة احم�د ش�اكر الحلف�ي
ومستش�ار مجلس محافظة بغداد لش�ؤون الطاقة احمد موىس
ومسؤول ش�عبة العالقات يف املديرية عبد الحسني كاظم  ،رشحا
اثناءه�ا تفاصيل املشروع والغاي�ة والهدف منه وم�دى فائدته
للمواط�ن ,وما تحقق بعد اس�تالم الرشكات للمناطق املش�مولة
بعقود الخدمة والجباية و كيف أدى إىل انخفاض األحمال وتقليل
الضائعات والوفرة يف تجهيز الطاقة ,فضالً عن تحقيق العدالة يف
التوزيع وتقنني االس�تهالك ،كي ينعم مواطنينا بس�اعات تجهيز
أفضل واس�تقرار التيار الكهربائي».مؤكدين ,أن «التسعرية ثابتة
ومدعومة من الدولة بنس�بة  %94وان ما يثقل كاهل املواطن هو
مايس�دده للمولدات وليس مايس�دده لوزارة للكهرباء ,وان هذا
املرشوع ليس بخصخصة الكهرب�اء كما يدعيها بعض املغرضني
ب�ل هو مشروع رشاكة م�ع القط�اع الخ�اص يف تنفيذ مرشوع
الخدمة والجباية ,يف حني ان مفهوم الخصخصة يعني بيع جميع
ممتلكات الدولة للقطاع الخاص.

ضبط شاحنة حمملة بمواد
تنظيف خمالفة للكامرك

جملس كربالء يوافق عىل شمول جرحى االعالم احلريب بقطع االرايض
كربالء  /المستقبل العراقي
وافق مجلس محافظة كربالء املقدسة  ،عىل
ش�مول جرحى رابطة اإلعالميني الحربيني
من سكنة كربالء وممن هم ضمن صفوف
الحشد الشعبي بقطع أرايض سكنية» .

وقال رئيس لجنة الحشد الشعبي يف مجلس
املحافظ�ة حامد عبد الصاح�ب يف ترصيح
تابعت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان املجلس
واف�ق على» جرح�ى رابط�ة اإلعالميين
الحربيين بقطع ارايض س�كنية وهذاجزء
من الوفاء لهم».

واض�اف ان «االعلام الحرب�ي كان له دور
مه�م يف توثي�ق االنتص�ارات وش�حذ همم
املقاتلين وكان عنصرا مهم�ا يف تحقي�ق
النرص» .
م�ن جهت�ه ق�ال عم�ار الخزاع�ي» رئيس
رابط�ة اإلعالميني الحربيني ال�ذي ان لجنة

التخطيط تبحث آفاق التعاون املشرتك
مع التشيك
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا وزي�ر التخطيط  /وزير التجارة وكالة س�لمان
الجمييل دولة الجيك والرشكات الجيكية إىل املشاركة
الفاعل�ة يف مؤتمر الكويت إلعادة اعمار العراق الذي
س�يعقد يف الثاني عرش من شهر شباط املقبل بهدف
االطالع عىل الفرص االس�تثمارية املتاح�ة يف العراق
خالل املرحلة املقبلة».ج�اء ذلك لدى لقاء الجمييل يف
مكتبه بمقر وزارة التخطيط السفري الجيكي يف العراق
يان فيجيتال  ،وجرى خالل اللقاء بحس�ب بيان ورد
لـ»املس�تقبل العراقي» ،بحث القضايا ذات االهتمام
املشترك يف املج�االت االقتصادي�ة والتجارية وتعزيز
التعاون بني البلدين يف اطار اللجنة املشرتكة».
واك�د الجميلي للجان�ب الجيك�ي حاجة الع�راق إىل
الكثري من االس�تثمارات يف مختلف املجاالت الس�يما
يف الزراع�ة وتقانات الري الحديث والكهرباء والطرق
وبن�اء الجامعات واملدارس والس�كن والنقل وغريها

 ،مم�ا يتي�ح فرص�ا كبرية ام�ام مختل�ف الرشكات
العاملية  ..مشيرا إىل ان العطاءات ورصانة الرشكات
االس�تثمارية هي التي تحدد اختيار هذه الرشكة او
تلك لتنفيذ املشاريع املطلوبة ،داعيا إىل تعزيز التعاون
بين العراق والجيك يف املجال االس�تثماري والتجاري
م�ن خالل اقامة املع�ارض الدائمة وتب�ادل الزيارات
بين رجال االعمال» .من جانبه اكد الس�فري الجيكي
فيجيت�ال ان بلاده مس�تعدة للمش�اركة الفاعلة يف
مؤتم�ر الكوي�ت لالعم�ار لتقدي�م الدع�م للعراق يف
عملي�ات اع�ادة االعمار  ،كما ان الشركات الجيكية
لديها رغبة كبرية لالس�تثمار يف الع�راق ويف مجاالت
عدة ،معربا عن الرغبة يف تفعيل عمل اللجنة العراقية
– الجيكي�ة ملواصل�ة عق�د اجتماعاتها املشتركة ..
كاشفا عن وجود مرشوع لتوقيع مذكرتي تفاهم بني
البلدي�ن االوىل يف مجال االزدواج الرضيبي والثانية يف
مجال الطيران املدني وفتح خطوط للطريان املبارش
بني بغداد وبراغ .

الحش�د الش�عبي كان�ت وما زال�ت داعمة
لالعالم الحربي لذا نحن ش�اكرين لهم هذا
الدعم وأضاف الخزاعي ان الرابطة تس�عى
إىل االرتق�اء باإلعلام الحرب�ي بم�ا يحقق
طموح العاملني يف هذا املجال .
يذك�ر ان رابط�ة االعالميين الحربيين تم

تأسيسها يف كربالء املقدسة لضمان حقوق
االعالم الحربي ويمكن لكل اعالمي ش�ارك
يف تغطية املعارك التي عليها لنيل العضوية
من خالل تقديم االرشيف الخاص به والذي
يؤك�د مش�اركته يف تغطية اخبار الحش�د
والقوات األمنية ايام الحرب عىل داعش.

امانة بغداد :انشاء متنزه بمساحة  8دوانم
بمنطقة احلبيبية
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ارشت امانة بغداد اعمال انش�اء متنزه بمس�احة
تبلغ اكثر من ( )8دوانم يف مدينة الصدر «.
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالعلام يف بي�ان ورد
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان «ملاكات بلدية الصدر
االوىل بارشت اعمال انشاء متنزه نموذجي يف منطقة
الحبيبية بمس�احة تبلغ اكثر م�ن ( )8دوانم لتكون
مكانا ً ترفيهيا ً ألهايل املنطقة «.واضافت ان « الدائرة
أعدت تصميما ً مميزا ً للمتنزه يتضمن زراعة مسطح
اخرض وانش�اء اس�يجة نباتي�ة وعدد من االش�جار
املعمرة والزهور وانش�اء منظوم�ات للري وممايش
للس�ابلة ومس�اطب للجلوس «.وبين�ت ان «مالكات
الدائ�رة قامت بأعمال إزالة التجاوزات املتمثلة بباعة
االغن�ام يف ش�ارع العمل الش�عبي (الس�دة) واجهة
قطاع ( )48وانش�اء احواض زهرية وكابات زراعية
لضمان عدم تكرار التجاوز مرة اخرى .

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ،ع�ن «ضب�ط ش�احنة مخالف
لضواب�ط الكمارك يف منفذ املنذرية.وذكر بيان العالم الهيأة تلقت
«املس�تقبل العراقي» ،نس�خة منه ان س�لطات املنف�ذ «ضبطت
عجل�ه محملة بمادة {مس�حوق تنظيف ايراني املنش�أ بنوعيتني
يف حين أن املعامل�ة الكمركي�ة كانت تخص نوعي�ة واحدة فقط
وكانت النوعية الغري مرصح بها تحمل تأريخني مختلفني إلنتهاء
الصالحية».وأضاف انه «تم إحالة العجلة مع الس�ائق والبضاعة
إىل مركز رشطة املنذرية إلتخاذ اإلجراءات القانونية بخصوصها.

ذي قار تعلن فحص مجيع الشاحنات املحملة
بالدجاج احلي ومنتجاته يف السيطرات
ذي قار  /المستقبل العراقي
اعل�ن النائ�ب االول ملحافظ ذي قار ع�ادل الدخييل ،عن «فحص جميع الش�احنات
املحمل�ة بالدجاج الحي وبيض املائ�دة والتفقيس واملنتجات االخرى يف الس�يطرات
الرئيس�ية والفرعية يف حدود املحافظة» .واوضح الدخييل يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراقي»ان «عملية الفحص مس�تمرة عىل مدار اليوم يف املداخل الرئيسية ملحافظة
ذي ق�ار من قبل اطباء مختصني باملستش�فى البيطري واج�راء الفحوصات االنية
الالزم�ة لكافة الدواج�ن ومنتجاتها والتأكد م�ن خلوها بمرض انفلون�زا الطيور»
.وش�دد الدخييل « عىل رضورة اخذ الحيطة والحذر من التعامل مع املنتجات التي ال
تحمل ش�هادات صحية بيطرية للتأكد من سالمة املنتج وخلوه من املرض» .وجدد
نائب محافظ ذي قار  ،خلو املحافظة من االصابات بمرض انفلونزا الطيور وخلية
االزم�ة كثفت كوادرها م�ن جميع الدوائر ذات العالقة واتخ�اذ االجراءات القانونية
بحق جميع املخالفني للرشوط التي حددتها يف القضاء عىل هذا املرض وخطورته.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 17:
التاريخ 2018/1/17:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة اليجار العقارات املبينة تفاصيله�ا ادناه العائدة اىل
بلدية النجف وملدة (ثالث س�نوات) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة
مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة  %200من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة
يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايده
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة
الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القدي�م والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة
حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومدة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجوء
اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه يعترب ناكال وفق
القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املاء
 7ـ يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
 8ـ يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف
حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون
الحاجة اىل توجيه انذار
 9ـ املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد م نقبل البلديه
 10ـ املستاجر ملزم بتشيد الكشك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيده وليس له الحق املطالبة باي تعويض
 11ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 12ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة
بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف /11/21
 13ـ تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة لش�اغلني العق�ار ( )%50من القيم�ة التقديرية تنفي�ذا لكتاب مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف
2016/1/3
 14ـ يتعهد املحال بعهدته املاجور بدفع بدالت االيجار مقدما لكامل فرتة االيجار (ثالث سنوات) دون تقسيط املبلغ وبخالفه يتحمل كافة
التبعات القانونية
 15ـ يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكسه يتحمل كافة التبعات
القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

حانوت /لبيع االقمشة/حي القادسية جزء من القطعة
1/7952

4

6876

()2,5×2,5م2

حانوت /لبيع االقمشة/حي القادسية جزء من القطعة
1/7952

3

6875

()2,5× 2م2

كشك /استنساخ وكتابه عرائض /حي العروبة

 2جزء من القطعة ()3/1894

6262

9م2

فرن صمون /حي القادسية

3739

54

60م2

مجلس القضااء االعىل
محكمة بداءة الكرخ
رقم الدعوى  / 2089ب 2017 /
املدعي  :شوان مصطفى سعيد
املدعى عليه  :مصطفى صباح عبد الرضا .
اص�درت ه�ذه املحكمة بحق�ك حكم�ا غيابيا يف
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة  / 2089ب 2017 /
بتاري�خ  2017 / 12 / 11يقضي في�ه بتادي�ة
مبل�غ ق�دره  12 / 500 / 000عن قيمة بضاعة
الكارت�اات مع الفائدة القانوني�ة البالغة  % 4من
تاري�خ املطالب�ة القضائي�ة يف  2017 / 7 / 3إىل
حني تادية الطلب وتحميلك الرس�وم واملصاريف
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي وتايي�د املجل�س البل�دي وانتقال�ك إىل
جه�ة مجهولة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين بق�رار الحك�م اعلاه ويف ح�ال ع�دم
حض�ورك او االعتراض س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق االصول .
القايض
صباح عدنان اسماعيل
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 144ت 2017 /
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل  5 / 1م
عرشه الواقع يف ش�جره وصبريات العائد للمدين
حم�د حم�ود محمد املحج�وز لقاء طل�ب الدائن
عي�دان حبيب صالح البالغ  5000000خمس�ون
مليون دينارفعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة ثالثين يوما تبدا م�ن اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية
عشرة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية
عىل املششرتي .
املنفذ العدل
حميد جليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :ش�جره وصبيرات  5 / 1م
عرشة  /العزية .
 – 2جنس�ه ونوع�ه  :ارض زراعي�ة مملوك�ة
للدولة.
 – 3حدوده واوصافه  :عبارة عن بس�تان وارض
زراعية مزروعة باملحاصيل املوسمية مثل الخيار
ومغروسة باشجار نفضية مثل العنب .
 – 4مشتمالته .............. :
 – 5مس�احته  2295 :دون�م و  19أول�ك وس�تة
عرش مرت حصة املدين يف العقار  72427سهم 6.
– درجة العمران ........... :
 – 7الشاغل  :املدين
 – 8القيمة املقدرة  159500000 :مائة وتس�عة
وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4272 :ب2017/5
التاريخ 2018/1/22 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه (جابر هاشم)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م /4272
ب 2017/5يف  2017/12/26واملتضم�ن الحكم
بالزام املدعى عليه (عادل جابر هاش�م) بتأديته
اىل املدعي الس�يد رئي�س هيأة التقاع�د الوطنية
اضافة لوظيفته مبلغ قدره مائتني وخمسة عرش
مليون وثمانمائ�ة وثالثة وثالثون الف وثالثمائة
وثالثة وثالثون دينار وذلك عن الرواتب التقاعدية
التي استلمها من املدعي للفرتة من 2006/11/5
ولغاي�ة  2015/9/30ولثب�وت مجهولي�ة محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار
مختار حي العدالة املختار اسماعيل خليل كسار
لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني
محليتين يوميتين ولك ح�ق الطعن على القرار
املذك�ور خالل امل�دة املقررة بكافة ط�رق الطعن
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
رئاسة
لجنة تثبيت العائدية
يف النجف
العدد /6 :مجدد2016/
التاريخ 2018/1/23
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اءا عىل ثب�وت عائدي�ة تمام العقار تسلس�ل
 1256محل�ة العمارة والبالغ مس�احته ( 3اولك
وس�بعة وعرشون متر مربعا وعرشة ديس�مرتا
مربع�ا) اىل (ورث�ة املرحوم محمد صالح حس�ن
محم�د صالح كل م�ن عيل محمد صالح حس�ن
محم�د صالح ومهن�د ونوال اوالد مه�دي محمد
صال�ح ووداد واس�ماء بن�ات مجيد عب�د املحمد
حسن وصبيحة س�لمان عبد الله وصالح وقبس
وانس اوالد محمد حسن مجيد عبد املحمد وحسب
س�هامهم بالقسام الرشعي ملورثهم املتويف اعاله
والص�ادر م�ن محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
النجف بالعدد  629يف  2016/4/26بموجب قرار
تثبيت العائدية الصادر بالع�دد /6مجدد2016/
بتاريخ  2018/1/17والصادر من رئاس�ة لجنة
تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذه القرار فعىل
من لديه اعرتاض عىل مضمونة الطعن به تمييزا
لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية
بصفتها التمييزية خالل مده ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند انتهاء املدة
وعدم ورود اشعار لتقديم طعن ستبارش مديرية
التس�جيل العقاري يف النجف وفق�ا لقرار تثبيت
العائدية
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف النجف

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف
النجف االرشف
العدد 84:
التاريخ 2018/1/23:
اعالن
قدم السيد املؤجر (رزاق شمران الكعبي) وكيله املحامي
(مصطفى كريم الجليحاوي) بموجب الوكالة املرقمة
( )996يف  2018/1/8كات�ب عدل النجف االنذار املرقم
( )5129يف  2018/1/16ويف س�جل االن�ذارات بالعدد
( )117اىل الس�يد املستاجر (حيدر معني خضري) سبق
وان استاجر من موكيل املكتب املفرز من العقار املرقم
( )3401/3ح�ي الغدي�ر بب�دل ايجار س�نوي مقداره
(ثماني�ة ماليين دين�ار) بموج�ب عقد االيج�ار املربم
بينكم وق�د تاخرت عن دف�ع بدالت االيجار للس�نوات
م�ن  2012/8/1واىل  2018/1/16والبالغ مجموعها
( )48000000ثماني�ة واربع�ون مليون دين�ار وعليه
فاني انذرك بوجوب تسديد بدالت االيجار املتاخرة عليك
للفرتة املاضية خالل مده س�بعة ايام من تاريخ تبلغك
باالنذار وبعكس�ه س�أضطر اىل اقامة دع�وى التخلية
وفس�خ العقد اس�تنادا الح�كام الفقرة (أ) م�ن املادة
( )17من قانون ايجار العقار املرقم ( )87لسنة 1979
املعدل ووفق الفقرة الثانية من املادة ( )785من قانون
املدني وتحميلك كافة املصاريف واتعاب املحاماة.
تم ارس�ال االنذار املرقم اعاله اىل مركز رشطة املجتبى
(ع) لغ�رض تبليغ�ك باالن�ذار واعي�د الين�ا مرشوح�ا
علي�ه بانك مرتح�ل اىل جهة مجهولة ل�ذا قررنا النرش
بالصحيفتني الرس�ميتني لغرض تبليغك باالنذار وملدة
سبعة ايام من تاريخ النرش وقد اعذر من انذر
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف
عماد محمد عيل ابو حليل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة الكوفة
العدد /29 /ب2018/1
التاريخ 2018/1/23
اعالن
اىل املدع�ى عليهم  1 /ـ عيل عبد مس�لم يارس  /كوفة
 17تموز
 2ـ عباس كاظم غازي  /كوفة حي الصحة
بتاري�خ  2018/1/4اقام املدع�ي (محمد رضا عباس
وجماعت�ه) ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /29
ب 2018/1طل�ب فيه�ا (ابط�ال كاف�ة القي�ود الت�ي
اجري�ت على العق�ار املرق�م  19/211مقاطع�ة 18
عل�وة الفحل وهي القي�د  46نيس�ان  1986مجلد 60
الخاص ب�وزارة املالية والقيد الثاني املرقم /108ك/ 1
 1991املجلد  91والقيد الخاص / 38ش�باط مجلد 93
والخاصات باملدعو عباس كاظم غازي والقيد الخاص
باس�م املدعى عليه الثاني عيل عبد مس�لم يارس وهو
 15تم�وز  1993مجل�د  105و القيد الخ�اص باملدعو
باس�م عبد االمير املرق�م /51ت 2013/2مجلد 219
وملجهولية محل اقامتك حسب القائم بالتبليغ واشعار
مختار واختيارية منطقة قض�اء الكوفة املدعو عقيل
رايض العام�ري فقد تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافعة املوافق  2018/2/5الس�اعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارس�الك من ين�وب عنك قانونا
او تقديمك�م ملعذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي
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ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد2651 :
التاريخ2018/1/18 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بلدي�ة العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير االمالك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغ�ة ان ال تقل عن ( )% 100من
القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل
النته�اء املدة اعاله من تاريخ النشر وعىل قاعة مديرية بلدي�ة العمارة واذا صادف
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه
املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة
ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات
القانونية.
م .ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

1

الحوانيت المرقمة  51و  53و 54و55و56و57و
58و59و60و61و62و63و64و65و66و67و68
و69و70و71و72و73و74و75و76و77و82و8
3و84و85و86و87و88و89و90و91و92و93و
94و95و96و97و98و99و100و101و102و1
03و104و105

العلوة
القديمة

المساحة

7,5م2

القيمة
التقديرية

مدة
التأجير

600,000
ستمائة الف ثالث
دينار لكل سنوات
حانوت

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون
املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  /4 /ش2018/2
التاريخ 2018/1/24
اعالن
اىل املدعى عليه  /عالء محمد شالل
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالع�دد /4ش2018/2
واملؤرخ يف  2018/1/21املتضمن الحكم بالزامك بتأديتك
للمدعي�ة دالل ش�اكر رزاق نفقة ماضي�ة مبلغا مقداره
خمس�ة وس�بعون الف دينار ش�هريا وملدة س�نة سابقة
لتاريخ اقامة هذه الدعوى يف  2018/1/3ونفقة مستمرة
مبلغ�ا مقداره مائة الف دينار ش�هريا والغراضها الثالثة
اعتب�ارا م�ن تاريخ اقامة ه�ذه الدع�وى يف 2018/1/3
ولحني اس�باب فرضها الرشعية والقانونية وكذلك الزامك
بتأديتك نفقة مستمرة لكل واحد من ابنائه حسني وشمس
مبلغ�ا مقداره مائة الف دينار ش�هريا والغراضها الثالث
اعتب�ارا من تاريخ ه�ذه الدع�وى يف  2018/1/3ولحني
زوال اسباب فرضها الرشعية والقانونية وملجهولية محل
اقامتك ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفتني
يوميتني بالقرار املذكور اعاله ولك حق االعرتاض والتميز
خالل عرشة ايام من تاريخ هذا االعالن او من ينوب عنك
قانونا وبعكس�ه سوف يكتس�ب الحكم الدرجة القطعية
وفق االصول
القايض
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/2396 :
التاريخ 2018/1/24 /
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء (تمام العقار) تسلسل
(  )3/73687الكائ�ن يف (نجف حي امليالد) العائد للمدين
(ي�اس عبد العايل عباس) البالغة لقاء طلب الدائن (هناء
عبد الع�ايل عباس) البالغ ( 50000000خمس�ون مليون
دين�ار)  %80من القيم�ة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة
ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب
يف الشراء مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال امل�دة املذكورة
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية البالغ�ة  %10من
القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشتري وذلك استنادا للمادة 98
من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصف�ات  :موقع�ه ورقم�ه  :نج�ف ح�ي امليلاد
3/73687
 2ـ جنسه ونوعه  :حسب صورة القيد التسجيل العقاري
دارين
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يق�ع على ش�ارع  20مرت وهو
مف�رز اىل داري�ن بصورة غري رس�مية وهما متش�ابهني
م�ن حيث البناء واالوصاف والخريطة ويحتوي عىل دنكة
كونكريتية تتوس�ط الدارين وكال الجزئني يحتوي ساحة
امامي�ة بضمنه�ا صحيات ومدخ�ل يؤدي اىل االس�تقبال
وصحيات مشرتكة وكليدور وسلم يؤدي اىل الطابق االول
وكذلك مطبخ يف نهاية البيت اما الطابق االول يحتوي عىل
غرفتني نوم وصحيات مشتركة جمي�ع جدران الطابقني
ل�كال الداري�ن لعلو متر ونصف املتر سيراميك والباقي
بورك مع وجود س�قوف ثانوي�ة وارضية الطابقني كايش
مؤزيك والس�قوف من الكونكريت املس�لح جدران املطبخ
والصحيات سرياميك وكال الطابقني مجهز ماء وكهرباء
 5ـ مساحته 200 :م2
 6ـ درجة العمران  :متوسطة
 7ـ الش�اغل  :الج�زء االول ياس عبد الع�ايل عباس يرغب
بالبقاء بعد البيع بصفة مس�تاجر الج�زء الثاني ال يوجد
شاغل فيه
 8ـ القيم�ة املق�درة  142000000 :مائة واثنان واربعون
مليون دينار
مالحظة  :تنرش يف صحيفتني يوميتني واسعة االنتشار
 9ـ بدل املزايدة االخري  :لم يحصل راغب بالرشاء

اعالن
تعلن ادارة وقف صادق مغازه عن اجراء املزايدة العلنية
للمحالت املدرج�ه اوصافها يف ادناه فعلى الراغبني يف
االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة ادارة الوقف الكائنة
يف نفس الوقف لدف�ع التامينات القانونية البالغة %20
من القيمة التقديرية وخالل مدة عرشة ايام من تاريخ
النرش وستجري املزايدة يف مقر مديرية الوقف الشيعي
يف النج�ف يف تمام الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم
االخري من النرش واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية
فالي�وم الذي يلي�ه موع�دا للمزايدة وعلى املزايد جلب
براءة ذمة من الرضيبة وهوية االحوال املدنية ـ بطاقة
الس�كن مصورات واصليات وال يجوز ملوظفي االوقاف
واقاربه�م حت�ى الدرج�ة الرابعة م�ن دخ�ول املزايدة
ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور النرش والداللية
واملصاريف االخرى علما ان تسديد بدل االيجار صفقة
واحده وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه
يعترب ناكال
رقم املحل

املساحة

بدل االيجار

1ـ  1جزء من  2/22باب
مسلم يؤدي اىل محل

67,5م2

 3000000دينار

 2ـ  2جزء من 2/22

12م2
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متويل الوقف
جعفر صادق مغازة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /34 :ش2018/
التاريخ 2018/1/24
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /لؤي رؤوف فليح
اقامت املدعية نور صباح عباس بحقك الدعوى املرقمة
/34ش 2018/والتي تطلب فيها التفريق لعدم االنفاق
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
املبلغ القضائي س�الم عباس مختار املنطقة لذا قررت
املحكمة تبليغك اعالنا وبصحيفتني يوميتني واس�عتي
االنتش�ار بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/2/8
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال
من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان
اعالن
اىل صاحب العقار املرقم /174رشادية
ان�ي صاح�ب العق�ار املج�اور واملرقم  173رش�ادية
واملالص�ق لعق�ارك املذكور نرجوا حض�ورك يف مديرية
التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة لغ�رض التوقي�ع عىل
معاملة التس�جيل املج�دد للعقار العائد لن�ا واملالصق
لعقارك اي التوقيع عىل الخارطة املنظمة
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (ش�هيد عبد رسح�ان) دع�وى قضائية
لتبديل لقبه وجعل�ه (الحركويص) بدال من (الخزاعي)
فم�ن لديه حق االعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم
النظر يف الدع�وى وفق احكام امل�اده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
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«فرانكشتاين يف بغداد» يف نسختها اإلنكليزية :بيان عن فظائع احلرب
بغداد  /المستقبل العراقي

يقرأ الكاتب األمريكي دوايت غارنر رواية “فرانكش�تاين يف بغداد” ،للكاتب العراقي أحمد س�عداوي يف نسختها األنكليزية التي باتت متوفرة اإلثنني يف
املكتبات األمريكية .ويرى فيها الكثري من االنفجارات التي كانت تش�هدها بغداد أثناء احتاللها من قبل واش�نطن ،فتصبح رواية رسيالية عن أناس
ينقذفون يف الهواء ،وكيف ينىس يف مش�اهد اإلنفجار قدم هنا أو ذراع هناك ،ضمن تفجريات الس�يارات املفخخة مع انتظام تكرارها ،ويف كل انفجار
ثمة موعد مع الجحيم.
م�ن خالل ه�ذا الجن�ون ثم�ة صاح�ب العربة
والبائع الجوال هادي الذي يحب أن يرشب عرق
أوزو ،والن�وم م�ع البغاي�ا املحليات .يس�تخدم
هادي اللتقاط بقايا األجسام .وذات يوم يبدأ يف
جل�ب أجزاء الضحاي�ا إىل املنزل ،ثم يبدأ يف جمع
هذه القط�ع معاً ،عىل أمل أن يخلق جثة كاملة
لشخص ما.
يع�ود ه�ادي إىل منزل�ه ذات مس�اء وق�د هرب
مخلوق�ه ،دون أن يكل�ف نفس�ه عن�اء ترك أي
عالمة عىل الجهة التي قصدها.
تلك هي القصة الباعثة عىل الهلوسة ،مضحكة
ومروع�ة يف خلي�ط ش�به مث�ايل .مضحكة ألن
الس�عداوي يكتب الكثري من الفكاهة الس�وداء
للخروج من الطريقة التي تس�قط قطع جس�د
الوحش يف لحظات غري مناسبة.
وه�و يندم�ج يف “مش�اكل التعف�ن الخطرية”.
ويوج�ه اللوم إىل املخلوق لسلس�لة من عمليات
القتل .كل السلطات تعرف أنه من الرهبة النظر
إلي�ه ،لذلك يب�دأ جميع الناس النظ�ر إىل الكائن
القبيح يف بغداد كمشتبه بهم.
نربة الس�عداوي يمكن أن تك�ون خبيثة ،ولكن
نواياه خطرية .لقد كتب مكتوبا معقدا للقسوة
الطائفي�ة يف العراق يف أعق�اب الغزو األمريكي.
كتابه يتحرك بش�كل خاص نحو النس�اء الالئي
فق�دن أبنائهن وأزواجهن ،و يتس�اءلن فيما إذا
كانوا عىل قيد الحياة ،ومتى سوف يعودون؟ .
“فرانكش�تاين يف بغ�داد” هو عن أش�ياء كثرية
أخ�رى غري املخلوق الذي يرعب املدينة ليال .انها
رواي�ة ع�ن األمكن�ة البغدادية حي�ث رصاعات
على املن�ازل القديم�ة والفن�ادق .إنه�ا رواي�ة
صحفية .نلتقي فيها بالحالقني وحراس الفندق
واملنجمين .يتم اس�تهالك الكثري م�ن الكباب و
الترشيب والفاصوليا ،وتدخني الشيش�ة .ولكن

يتم هذا وفق أفكار مفعمة بالحيوية .السعداوي
يضع الكثري من اإلنسانية يف رسده.
وكم�ا ه�و الوح�ش يف كت�اب م�اري شلي

املجانني أكثر شغف ًا

ديمة محمود
خلع شاربه ومعطفه
هل ثمّة ما يستحق أن يس َ
ري عليه أو ألجله
للسكارى منذ عرشين عاما ً
مقهى ٍّ
ُ
رث ُّ
تقبع يف زاوية
ُسرتته املهرتئة
ً
وال قبعات يف خزانته الجرباء
عنق كانت هدايا من عشيقتيه
أغرق ثالث ربطاتِ
ٍ
ُ
ُ
البعوض خلف بيته
يأكله
مستنقع
يف
ٍ
َ
ُ
واألكفان
يجمع الصنوبر والفراشاتِ
والقباقيب وزجاجاتِ الكونياك تحت رسيره
ويقسمها بني رامبو وبوكوفسكي
*
استبدل الشارات الضوئية ِبحلماتٍ إفريقية
وقدم لألوالد حلوى «املارشملوز» املصنوعة من مؤخرات البدينات
وو ّزع عىل املراهقني لفافات سجائ َر من أصابع بنت الجريان
ولصق عاناتٍ يف مثلثات لوحات املرور
وأكل املعكرونة بخشبتي صليب
َ
مولودته يف هالل مئذنة
وه ْد َه َد
*
ٌ
ٌ
خطوط عر ٌ
ٌ
ُ
تتقاطع أمامه
ومائلة
وطولية
َضية
َ
ُ
ُ
وتسقط أو تص ُ
طائرة هواء
ري
تتشابك
ً
يعلو ويعلو خفيفا وبال أجنحة
ٌ
ُ
صنان ُ
تندلق من بني أصابعه
كثرية
ري
يحر ُّك قاع البحر
َ
طريق مقفلة
ال غطا َء يحج ُبه وال
يسري يف امليتافيزيقا والفانتازيا معا ً بمركب ٍة فضائية
ُّ
ويطل عىل حدائق السماء وفواكه الرّب
*
ومصاب ّ
ٌ
بالنهم
هو اآلن ح ٌّر
ُ
عقل هذا العالم هو من عشب جنونه
شجر يف بطن الغابة
وجنونه من ما ٍء يسيل من جذع
ٍ
لن يحص َد عشبه إال عفريت
ً
خصوبة وهذيانا ً
َ
ومعاول حمراء وصفراء وزرقاء
ليورّث العالم
ونجوما ً تغفو وتصحو عىل رقصة الزومبا
وسيزيف الذي لن ينوء بصخرة ِّ
الشعر

“فرانكش�تاين .أو ،بروميثي�وس الحدي�ث
“( ،)1818يش�عر مخل�وق الس�عداوي عىل انه
يس�اء فهمه .انه ليس رجال س�يئا ،انه ال يقتل

عش�وائيا .بدال من ذلك ،انه يقت�ل الرجال الذين
سببت قنابلهم تحويله إىل أجزاء.
يصبح املخلوق هاجس وس�ائل اإلعلام .مثلما

ه�و يفك�ر يف أش�ياء مث�ل “ :ألنني مك�ون من
أج�زاء من أش�خاص م�ن خلفي�ات متنوعة –
إثنيات وقبائل وأعراق وطبقات اجتماعية – لذا

حـيـاتـي داخـل الـنـص

أنا أمثل املزيج املستحيل الذي لم يتحقق .أنا أول
مواطن عراقي صحيح “.
البعض يعتق�د أن الوحش هو مجرد مظهر من
مظاه�ر مخاوف الن�اس .ويؤكد له�م أنه أكثر
م�ن ذلك ،كما وضعت الروائي�ة األمريكية توني
موريسون يف «أغنية سليمان».
املخل�وق يختبر نوع�ه الخ�اص خلال املهمة
األكرب .يب�دأ بقت�ل الرجال الس�يئني فقط .قبل
فترة طويلة ي�درك أنه يحتاج إىل قط�ع الغيار.
يب�دأ القتل عش�وائيا تقريبا من أج�ل الحصول
عليها .من منا ليس جزءا من الرش ؟ .
يف هذه النس�خة املرتجمة م�ن العربية من قبل
جوناثان رايت ،يمزج الس�عداوي التأثري املروع
والدنيوي�ة إىل تأثير رائع ،ليس من املس�تغرب
أنه حصل من خالله على جائزة البوكر للرواية
العربي�ة .هن�اك نض�ارة لصوته ورؤيت�ه .وهو
يعمل من خلال الصدمة يف بلد يعيش سلس�لة
من املشاهد غري العادية.
هن�اك لحظ�ات تش�عر أنك تق�رأ قص�ة حرب.
يف لحظ�ات أخ�رى ،الكتاب تفريغ الش�حن من
الس�حر األسود .نلتقي صحفيا يجمع مختارات
“ 100أغ�رب قصة عراقية” ،بينم�ا نحن نتعلم
رصد الجرائم غري العادية ،وتحقق “األس�اطري”
الواقعية التي تعيش�ها املدين�ة والتنبؤات حول
الهجمات املستقبلية.
تحصل عىل ش�عور ط�اغ ،يف كل جوان�ب رواية
“فرانكشتاين يف بغداد” ،أن مخلوق السعداوي،
على قيد الحياة وهو مع ال�ذكاء الخبيث ،يغذي
طاقته املدمرة الخاصة.
ويخل�ص الكاتب يف مقالته بصحيفة “نيويورك
تايم�ز” إىل أن “ما ح�دث يف الع�راق كان كارثة
روحية ،وهذه الرواية الش�جاعة والرائعة تأخذ
هذه الفكرة وتحقق كل معانيها املمكنة».

نبض منفرد

شهد أحمد

ميثم الحربي

ٌ
ُ
فراش�ة صغرية نحاسية،
بدأت حياتي بكوني فراش�ة.
ً
ُ
الل�ون الربتقايل ،تطير وامضة ،من
تمي�ل أجنحتها إىل
ِ
زه�ر ٍة إىل أخ�رى ،عرب الجبال والتالل والحقول .تنش�ط
نه�ارا ً يف األج�واء الربيعي�ة ،ويف اللي�ل تجذبه�ا النوافذ
املضيئة .وحني جاء الش�تاءُ ،قررت أن أهاجر ملس�افات
ّ
لك�ن أمي كانت
املناط�ق الدافئة،
طويل�ة ،لتمضيته يف
ِ
ُ
رصت يرقة س�وداء
جناحي ،وهكذا
تبك�ي ،لذا أهديتها
ّ
شائكة تنمو وتعيش ألسابيع قليلة فقط.
كبرت قليال ،ورصت أملك ذنو ًبا ال تناس�ب ُعمري .أحد
الذنوب ،التي كانت تجع�ل مني طفلة غريبة :ظني بأن
الخير لن ينترص .ويف كل مرة ّ
فض ُ
لت فيها الرش عىل أي
يشء آخر ،عاقبن�ي أبي بالعقوبة الت�ي أريدها ،أحببته
حينها ،ألني وبفضله أملك رأي الخاص ،وإن كان بشأن
ُ
قدم واحدة ،ألن الحائط
عقوبت�ي.
فاخرتت الوقوف عىل ٍ
ُ
ضغط�ت بيديّ
كان ب�اردا وصامت�ا ،وال ينه�ار مهم�ا
عليه.
ُ
انتقلت من غرفة
بعد س�نني قليلة ،سافرت للمرة األوىل:
والدتي إىل العيش مع أختي يف الغرفة نفس�ها .كان أمرا ً
ِ
رصت أملك ً
ُ
تخت�ا وخزانة ونصف
غاي�ة املس�ؤولية..
يف
ِ
ُ
احتفظت بها يف علب املكياج الفارغة؛ كانت
مرآة ،وأفكاري التي
زينتي الوحيدة يا حبيبي.
ُ
أيقنت أنني حزينة ،وعرفت
وحني خبأت ربع طعامي للعصافري،
األحضان
بصنع كعكة ،بدال من
لِ� َم كانت أمي ُتعرب عن حبه�ا يل
ِ
ِ
والقبالت.
يف ه�ذه املرحلة م�ن حياتي ،ش�اهدت أختي تصليّ  ،وس�معتها
تق�ول :ي�ا الله اجعل يل ً
بيتا عندك .لم أكن أع�رف مَ ن يكون الله.
لكنه�ا أخربتني بأنه مَ ن بعث للعصافير رزقها من الطعام ،وأن
بيته الس�ما َء .فأحببت ُه .وفعلت كما تفعل ،أخربته بأنني أريد أن
الحزن ّ
ُ
عيل ،كما ينهم ُر املطر عىل الحقول ،وأنني أريد عاملا
ينهمر
ضخما من الحزن ،فيه أناس يبكون وال يفعلون شيئا آخر.

َ
َ
ُ
والكتابة والغن�اء بني الحصص .لقد
القراءة
تعلم�ت يف املدرس�ة
ُ
كبرت فيها كثريا للح ِد الذي لم تعد في�ه أمي صديقتي املفضلة.
ُ
تحمل أس�ماء عش�اقنا
ص�ار ل�دي صديق�ات ودفات�ر خاص�ة
الرسيين .وقته�ا أخربت صديقت�ي أن تحت الس�جاد وطنا آمنا
للعالم�اتِ املتدنية ،وأننا لم نأتِ من س�وق األطفال كما أخربونا،
وأن اإلنس�ان أهم مخلوق�ات الله ،عىل الرغم من غيابه الش�ديد
عنا ،أو غيابنا نحن عنه.
ُ
كربت ووجدت أس�بابا ً للبكاء أكثر من مش�اهدة «ريمي» ،كربت
مُ
وعلمت أن يف الوقت الذي كان عقيل فيه غلقا ،كان باب السماء
مفتوحا ،وأنا اآلن أهم مواطنة يف عاملي الضخم الحزين.
حيز الفكر املجرد ،إىل
كربت وبحثت عن اإليمان ،الذي ينقلني من ِ
ُ
ُ
فأحببت شاعرًا.
يحس ويشعر،
حيز القلب الذي

منفي أنا داخل اللغة
ٌ
يف أقىص األسماء
أحاول املكوث يف كلها
ألريح التفاتات من غابوا
إىل ضمة
حني يذبل النداء وهو يبحث عن نكرة مقصودة
أو سكون ما
عندما يبتلع االنتظار كل الريح
أو كرس ٍة تمأل دهشتهم بالرمد
األسماء تفك أزرار حكاياها لدفئي
فيما األيام تغتاب دماثة جراحهم
تتسع اآلن حرستي عليهم
فأحضاني مبنية عىل الضم
أبكي وحدي
فيما أنا أسامر دنانهم الفارغة
أود لو أسمعهم نشيج منادييل وكهولة دموعي
أستدرجهم نحو التوهج
آه  ..لو ُيرجعون صداي
سأتسع لهم بكل ما أملك من أفئدة
ال تخيفكم رعونة البوصالت
ما من طريق إالي
ادخلوا يف كفي عندما ألوح لكم باألغاني
أنا هنا ال أموت
فقط  ...أندثر سأخبئ مالمحكم
يف قارورة عمر فواح التشيخ
وأسمي طفلتي بكل أسمائكم
وال أقرتح بعدكم
سوى قمر يراقص نافذتي
ويشتم قصائدي

الــدمـــوع
ألفونس آلي
ترجمة :محمد فطومي
يحجب نفس�ه خلف اس�م مس�تعار« :بلتزار» .شابّ
يف مقتب�ل العم�ر .ش�خصيّة ذات ش�هرة واس�عة يف
األوس�اط الجامعيّ�ة الفرنس�يّة آن�ذاك .بداف�ع و ّد
ّ
وصداق�ة وعرفانّ ،
وثري للغاية،
خصني بعمل أني�ق
ّ
كان ق�د انتهى من تأليفه ،وهو عبارة عن مادة أدبيّة
موضوعها ال ّدموع.
َن رْ ُ
ْش� األث�ر برمّ ته سيش�وّه يف داخيل ميلي الفطريّ
ّ
للهزل وحتما س�ينأى بي عن عال�م الدعابة الخفيف
ال�ذي أحبّ�ه .ل�ذا س�أكتفي بتلخيصه مح�اوالً قدر
اإلم�كان الحفاظ على نكهته ّ
النادرة وف�رادة اإلبداع
ّ
يحفه.
الذي
كان الس�يّد بلت�زار – لنحاف�ظ له عىل هذا االس�م ما
دامت تلك رغبته  -أس�تاذ فلس�فة شعاره األسمى:
«ال تحص�ل الفائ�دة إالّ بطرح األس�ئلة» .كان يطرح
ّ
يهت�م بالبحث لها عن
اآلالف منه�ا ،لكن أبدا لم يكن
إجابةّ ،
كأن إشاعة الحرية غاية يف ح ّد ذاتها.
قال لطلبته يوما يف آخر املحارضة:
 هل بينكم من تس�اءل يوما وه�و يبتلع دموعه :ل َمطعمها مالح؟
انته�ى الوقت ،وانرصف األس�تاذ ،وكان ذلك هو آخر
عهد له بتالميذه.
ث ّم انطلق بلتزار الشابّ فورا يبحث عن تفسري مقنع
للمعضل�ةّ ،
متخ�ذا منه�ا قضيّة تح ّد وتس�لية يف آن،
ّ
ّ
ّ
أقس�م أن يف�ك اللغز مهم�ا كلف .فورا انك�بّ بلتزار

عىل العم�لّ .
فتش مكتبات بأرسها ،قلبها رأس�ا عىل
عق�بّ .
اطلع عىل جميع مراجع «وونت» لفزيولوجيا
ّ
النفس ،و دروس «بويزو» مليكانيكا جريان ّ
السوائل،
ّ
ّ
ّ
العبقري
رويج�ي
الن
�اعر
للش
ودمع»
«لؤلؤ
وقصائد
ّ
«بيجورس�ن» ،لينتبه يف ّ
أن رهانه بكر ّ
النهاية إىل ّ
وأن
أح�دا لم يتناوله بال ّدرس من قبل ال من قريب وال من
بعيد.
عقول س�طحيّة مائعة أجابت يف تلك الفرتة بأسلوب
رخو كسول:
 عجبا .ال ّدموع مالحة ّألنها تحتوي نسبة عالية من
األمالح القلويّة..
نعلم ذلك أفضل منكِ أيّتها الرّؤوس ّ
السخيفة .القضيّة
ال تكمن يف كيمياء ال ّدموع ومقادير املكوّنات .جوهر
الس�ؤال أعمق من بذلك بكثري :لِ َم منح نظام ّ
ّ
الطبيعة
ّ
املعقد ،املتق�ن املتف ّهم لحاج�ات أعضائه وعنارصه
ال ّد َ
موع مذاق�ا ً مالحا ً دون املذاق�ات األخرى؟ هذا ما
يجدر بنا ّ
السعي للعثور عليه.
ّ
اتب�ع بلتزار منهجيّة إقصاء ما ال يتماس�ك به اليقني
اتضح له هدفه ّ
بعدما ّ
بدقة ،وح ّدث نفسه:
لنربه�ن أوّال حتميّ�ة أن يكون لل ّدموع م�ذاق ما ،ث ّم
أن ّ
تباعا ً س�نبينّ ّ
كل مذاق عدا املالح لن يق ّدم س�وى
ّ
تتخطفها الرداءة من يد الفظاعة.
كوارث
ّ
بالتأكيد لل ّدموع طعم ما وإالّ هل كان يف وس�عك مثال
أن تتخيّ�ل أمّ ا تذرف فوق ّ
جثة ولدها دموعا ً س�مجة
كاملاء ال حرقة فيها؟
ّ
يصح ذلك؟طبعا ال.
ال ،وألف ال ..ما رأيكم؟ هل
إذن لل ّدموع طعم ،وهو مالح بالقطع.

كيف تك�ون حامضة؟ هل ّ
فكرتم عندئذ ما الّذي كان
ّ
سيحل ببعض شخصيّات املجتمع الراقي من احتقان
ّ
لو ّ
وجوههن-
أن عش�يقاتهم املشاغبات رششن عىل
ّ
تغنجاً -حامضا ً أزوتيّ�ا ً أو ّ
حتى حارقاً؟ باإلضافة إىل
ّ
ّ
ّ
البرصي
غشائهن
أنهن تعلمن جيّدا ً خطورة ذلك عىل
ّ
الحس�اس .الخيانة ال ّزوجيّة ظاه�رة طبيعيّة ثابتة،
ومن غري املعقول أن تقف ّ
الطبيعة عقبة أمام قانون

كون�ي .كم�ا لن تك�ون ال ّدم�وع مرّة ّ
بأي ش�كل من
ّ
األدبي العظيم من ال ّدموع
األشكال .فقد استم ّد تراثنا
ّ
املرّة ما ّدة اس�تعارة واسعة .خصوصا ّ
أن عباقرتنا ما
ّ
انفكوا يزخرفون كتاباتهم بمسألة املرارة عىل سبيل
املج�از .لن يك�ون هناك مجاز أو م�ا ّ
يذكر ببالغة لو
ّ
أن ال ّدم�وع مرّة بالفعل ،بالتايل لن يتع ّدى األمر مجرّد
بدائي لألش�ياء .وس�يحرم رواتنا بالتأكيد من
وصف
ّ
ّ
ّ
الفن وفرص
كل مجد أو ش�هرة وس�يخرسون صفة
ّ
لع�ل صديقنا «أوني�ي» العظيم
إمتاعن�ا .ومن يدري
ال يدي�ن ب�أروع صفحاته األش� ّد وقعا على ّ
النفوس
ّ
املبك�ر ّ
بأن مض�غ املس�ائل وتكرارها
إالّ الكتش�افه
ّ
الس�خيف هو أكثر آف�ات البرشيّة فت�كا باألدب عىل
اإلطالق ..فهل كان نظام ّ
الطبيعة متقن ّ
الصنع ليقف
عثرة أمام الّلغة الفرنسيّة؟
غري مقبول أيضا أن يكون لل ّدموع مذاقا حلوا .وإالّ ملا
ّ
توقف األطفال عن البكاء س�اعة .وسنكتفي برضب
ّ
الصغير «إمي�ل» بدل م� ّده بقطع�ة نقديّ�ة القتناء
الحلوى .بل سيكون ذلك ا ّدخارا ً مثاليّا عىل حسابهم..
أن من الحكمة أن تس�لب ّ
ه�ل تص ّدقون ّ
الطبيعة من
اآلباء قدرتهم عىل الترّ بية؟
هك�ذا واصل الس�يّد بلت�زار عمله بص�ورة منطقيّة
صارمة .ش�ارحا ً خط�وة بعد أخرى بثقة وسالس�ة
عجيبين كيف ّ
أن م�ذاق ال ّدموع ال يحتم�ل أن يكون
ش�بيها ً بطعم الجبن وال ال ّزي�ت وال الفلفل وال ّ
التبغ
...
يف النهاية كانت خالصته حقيقة واحدة من أجمل ما
حبرّ ه كاتب فرنيسّ طيلة العرشين عاما ً املاضية.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 22:
التاريخ 2018/1/17:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة
واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون
ي�وم م�ن الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح
اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف
املزايده

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية
ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومدة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املاء
 7ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 8ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 9ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى لضمان املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
 10ـ عىل املتقدم 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  12078يف 2012/11/21
 11ـ املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية
 12ـ املس�تاجر ملزم بتش�يد الكش�ك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيده وليس له الحق املطالبة باي تعويض ويتعهد بنصب كامرات
مراقبة خدمة المن املحافظة ولكشف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية
 13ـ يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر
عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 14ـ عىل املزايد تقديم موافقات االمنية للعقارات التي تقع داخل املدينة القديمة
 15ـ يتعهد املستاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكشف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ
العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
نوع الملك والموقع واالستعمال
كشك/تصليح سيارات قالب/جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة
كشك /حدادة سيارات كبيرة /جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة
كشك /حدادة سيارات /جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة
كشك /حدادة سيارات /جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة
كشك /حدادة سيارات /جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة
كشك /مكتب دفن /جزء من القطعة  2/18684المقبرة
كشك /مكتب دفن /جزء من القطعة  2/18684المقبرة
كشك المقبرة استعالمات الدفن /لبيع السكائر والمرطبات
حانوت منزلية/داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية/داخل خان المخضر القديم
حانوت غذائية /حي االنصار الجديد
حانوت غذائية /حي االنصار الجديد

الرقم القديم
69
83
92
102
82
6
7
جزء من القطعة 2/18684
/41أ
/40أ
61
60

الرقم الجديد
7147
7143
7145
7171
7154
7140
7139
7261
4877
4876
4807
4806

المساحة م2
12م2
12م2
12م2
12م2
12م2
15م2
15م2
9م2
11م2
11م2
15م2
15م2

حانوت غذائية /حي االنصار الجديد
حانوت غذائية /حي االنصار القديم

20
18

4861
4834

15م2
12م2

كشك لبيع المرطبات /حي االنصار ضمن المنطقة الخضراء

جزء من القطعة 2/9191

7280

9م2

حانوت /عيادة طبية مع سرداب/عمارة الميدان الطابق االرضي
كشك/استنساخ/حي المكرمة
كشك /استنساخ /حي العروبة/قرب محطة الكهرباء

19
جزء من القطعة 3/102549
جزء من القطعة 3/104403

5525
7265
7138

61,6م2
6م2
4,5م2

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (طه حنت�وش ن�ارص) دعوى
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه (الش�مري)
ب�دال من (عنات�ه) فمن لديه ح�ق االعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش
يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر
يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه .2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/22
اعالن مفقود
اىل املفقود  //حس�ام الدين اسماعيل عبد
الرحيم
بتاري�خ  2018/1/22ق�دم وال�دك املدعو
اس�ماعيل عب�د الرحيم صال�ح يطلب فيه
نصب�ه قيما علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ
 2007/10/8ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم
الثان�ي م�ن تاري�خ النشر س�وف ينصب
(والدك) قيما عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف اب�ي
الخصيب
العدد /37:ش2018/
التاريخ 2018/1/24
اىل  /املدع�ى علي�ه /محم�د صبري عب�د
الرزاق
اعالن
اقامت املدعية صابرين مرض كاظم الدعوى
الرشعية املرقمة اعاله امام هذه املحكمة
تطلب فيها الحكم بالزامك بالنفقة املاضية
لها واملستمرة لها للقارصين كل عيل ورضا
وعذراء ومصطفى وابو الفضل وملجهولية
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح مركز رشطة
ابي الخصيب وتاييد املجلس البلدي لقضاء
اب�ي الخصيب عليه تقرر تبليغك بواس�طة
النشر بصحيفتين محليتين يوميتين
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم
املرافع�ة يف  2018/2/11ويف حال�ة ع�دم
الحض�ور او م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
القانون
القايض
وسام عبد الحسن عيل

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أقام املدعي (رحيم حسني حلو) دعوى
قضائية لتبديل لقبه وجعله (الطالقاني)
ب�دال م�ن (الطولقاني) فم�ن لديه حق
االعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
خمس�ة عشر يوما ً م�ن تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق
احكام املاده ( )22م�ن قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /2419:ش2017/
التاريخ 2018/1/23
اىل  /املدعى عليها /مريم احمد محمد
اعالن
املدعي  /محمد صباح سلمان
اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية
يف الزبير ق�رار الحكم بالع�دد اعاله يف
 2017/12/4املتضمن الحكم بتصديق
الطالق الخلعي الواقع بينك وبني املدعى
بتاري�خ  2017/10/19ول�دى تبليغ�ك
بموج�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الزبير
بالع�دد  15105يف  2017/12/26تبين
ان�ك مرتحل اىل جهة مجهول�ة لذا تقرر
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني ويف
حال عدم اعرتاضك على الحكم املذكور
خالل عرشة ايام سوف يكتسب الدرجة
القطعية
القايض
فاضل حسني خضري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املنصورية
العدد /50:ش2018/
التاريخ 2018/1/23
اىل /املدعى عليها /دعاء عدنان محارب
تبليغ
بالنظر القامة الدعوى الرشعية املرقمة
/50ش 2018/ض�دك من قب�ل املدعي
(باس�م س�بتي جمعه) ملجهولية محل
اقامتك حسب اشعار املختار عليه تقرر
تبليغ�ك بصحيفتني محليتين للحضور
امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة
املوافق  2018/2/4الس�اعة التاس�عة
صباحا ويف حالة عدم حضورك ستجري
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق�ا
للقانون
القايض
ثامر حسني وهاب

محكمة بداءة البرصة
العدد /2365 /ب2017/
التاريخ 2018/1/22
اعالن
املدعي /نعمة حمود كاظم
املدعى عليهما  /نضري سالم وحميد
نعمة
االش�خاص الثالث�ة  /نصري س�الم
واحم�د ونض�ال وزين�ب وهن�ادي
ومهند اوالد منري سالم ووفاء نعمة
حمود
مدي�ر رعاي�ة القارصي�ن /اضافة
لوظيفته
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار
تسلسل  5963/2071الرباط الكبري
ومس�احة  150م 2وه�و عبارة عن
دار س�كن تقع عىل ش�ارع فرعي
يف منطقة حي الحسني وانه متكون
من اس�تقبال وهول وحمام ومرفق
صحي ومطبخ وغرفتني نوم ومطبخ
صغير االرضي�ة م�ن السيراميك
والس�قف من الكونكريت البناء من
الطاب�وق درجة عمران�ه قديم وانه
منخف�ض عن الش�ارع من له رغبة
بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة مع
دف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغة
 %10م�ن القيم�ة املق�درة البالغ�ة
س�بعة وس�تون مليون وخمسمائة
الف دينار وستجري املزايدة الساعة
الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون
لي�وم الت�ايل لنرش االعلان ويتحمل
املشرتي اجور املناداة
القايض
محمد قاسم عبود
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة 2018/67 :
التاريخ 2018/1/23
اىل /املنفذ عليه
زينب اسماعيل خليل
لقد تحقق له�ذه املديرية من مركز
رشطة بهرز وتايي�د مختار بهرز /
الح�ي العصري انك مجه�ول محل
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 27
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ
بعقوب�ة خالل خمس�ة عشر يوما
تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحضورك ويف
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة ابي صيدا
العدد /138:ب2011/
التاريخ 2018/1/23
اعالن
اىل املدعى عليه الثاني (محمد كاظم
لفته ج�واد) مجهول مح�ل االقامة
بالنظ�ر لصدور ق�رار الحكم املرقم
/138ب 2011/والق�ايض بابطال
تسجيل القطعة املرقمة (131/1م3
اب�و جسره) بأس�م املدع�ى عليه
الثان�ي (محم�د كاظم لفت�ه جواد
) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
اش�عار املخت�ار والقائ�م بالتبلي�غ
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالحك�م
الغياب�ي يف صحيفتين محليتين
ويعترب ذلك رسميا وفق القانون
القايض
سعد جزاع حسني
محكمة بداءة البرصة
العدد /2211 /ب2017/
التاريخ 2018/1/22
اعالن
املدعي /وليد حسن ومكطوف
املدع�ى عليهما  /مدير ع�ام رعاية
القارصين /اضافة لوظيفته
نجمة عدوان مه�اوي وصيتها عىل
القارصين احمد وعيل اوالد عصام
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار
تسلس�ل  139/2071الرباط الكبري
ومس�احة 255م 2و 50س�م وه�و
عبارة عن قطعة ارض خالية تقع يف
منطقة الجمعيات عىل شارع فرعي
يف منطق�ة س�كنية م�ن ل�ه رغبة
بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة مع
دف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغة
 %10من القيمة املقدرة البالغة مائة
وثمان�ون مليون دينار وس�تجري
املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة عرش من
ظهر اليوم الثالثون ليوم التايل لنرش
االعلان ويتحم�ل املشتري اج�ور
املناداة
القايض
محمد قاسم عبود
تنويه
ورد سهوا يف اعالن الجامعة العراقية
/كلية االعالم الخاص بتاجري مكتبة
االستنس�اخ املنش�ور يف جري�دة
املس�تقبل العراقي بالع�دد  1599يف
2018/1/22
موعد املزايدة الثالثاء ()2018/2/2
خط�أ والصحي�ح ه�و الثالث�اء
(2018/2/20
لذا اقتىض التنويه

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 311ش 2018 /
التاري�خ 2018 / 1 / 24

اعالن

اىل املدع�ى علي�ه  /احمد خيون حويش يس�كن بغداد
الجديدة محلة  709زقاق  19دار 21
اق�ام املدع�ي مصطفى احمد خي�ون الدعوى املرقمة
اعلاه يطالبك فيها بالنفق�ة وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغ�ك اعالنا ً يف
صحيفتين محليتين يوميتين للحضور ام�ام هذه
املحكمة يف يوم  2018 / 1 / 31ويف حالة عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض  /فارس شبيب الزم

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1110
التاريخ 2018 / 1 / 24

اعالن

اىل السيدة  /انغام حامد مهدي تسكن التاجي قرية الرافدين قرب رشكة
اسيا للمرشوبات الغازية
قــــدمت الس�يدة ( رجاء عجيل محم�د ) طلبا ً اىل هذه املحكمة تروم
فيه نصبها وصية عىل حفيدتها القارصة ( زينب انمار عداي ) تولـد 15
 2007 / 2 /وذلك لوفاة والدها ( انمار عداي مهدي ) بتاريخ / 9 / 25
 2007بموجب القس�ام الرشعي املــــرق�م  635فــي 2014 / 6 / 9
الص�ادر من ه�ذه املحكمة وذلك ل�زواج والدتها الس�يدة ( انغام حامد
مه�دي ) وان جدته�ا تروم نصبها وصية على حفيدتها القارصة اعاله
لكونه�ا يف حضانته�ا وتحت رعايتها ولك�ون والدتها تزوج�ت لــــذا
اقتىض تبليغك بالصحف املحلي�ة بالحضور امام هذه املحكمة يوم / 5
 2018 / 2الساعة التاسعة صباحا ً البداء املوافقة من عدمه حول نصب
جدته�ا البيها الس�يدة ( رجاء عجيل محمد ) على ابنتك القارصة زينب
او التن�ازل امام هذه املحكمة وبخالفه س�وف تتخذ املحكمة االجراءات
وفق القانون
القايض  /فارس شبيب الزم

فقدان

فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 1463017
والص�ادرة م�ن وزارة الرتبي�ة ( االمتحان�ات )
الصف الس�ادس االع�دادي فرع االدبي لس�نة
 2017 – 2016باس�م الطالب ( مصطفى عبد
الرزاق دحام محمد ) فمن يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار .
مجلس القضاء االعىل
رئيس محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد /21:ش2018/
التاريخ 2018/1/22 :
اعالن
املدعى عليها ـ زهراء يوسف هاشم
ـ مجهولة محل االقامة
بناء عىل الدع�وى الرشعية املرقم�ة /21ش 2018/والتي
اقامه�ا املدعي (حسين احم�د عباس) والت�ي يطلب فيها
تايي�د حضانت�ه الطفاله كل م�ن (عيل حسين احمد تولد
 2006/10/21مرتىض حسني احمد تولد  2008/3/2وقد
حددت املحكمة يوم  2017/2/7الس�اعة التاسعة صباحا
موعدا للمرافعة ونظرا ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
باملوع�د اعلاه بواس�طة صحيفتين محليتين وعند عدم
الحضور او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف تستكمل
املحكمة اجراءاتها القانونية بحقك غيابيا ووفق القانون
القايض
صالح سعيد محمود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
العدد /319 :ب2017/
التاريخ 2018/1/23
اعالن
اىل املدعى عليه رزاق شالكه عزوز بناءا عىل الدعوى املقامة
بحق�ك من قبل املدعي مهند راهي عويد والذي يدعي فيها
بانه سبق له وان باعك ساحبه نوع فوركسن موديل 2013
حمراء اللون ببدل رشاء قدره خمس�ة عشر مليون دينار
غير واصل وطلب اعادة الحال اىل ما كان عليه قبل التعاقد
وطلب تسليمه الساحبه املذكورة اعاله ولثبوت ارتحالك اىل
جهة مجهولة حس�ب ما جاء بكت�اب مركز رشطة غماس
بالع�دد  683يف  2018/1/21ومرفق�ه اش�عار املخت�ار
املخت�ص لذا قررت املحكمة واس�تنادا الح�كام املادة ()21
مرافع�ات مدنيه تبليغك ويف حال عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا س�وف يكتسب القرار الصادر بحقك
الدرجة القطعية حسب االصول
القايض
ماهر صاحب شاكر
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2559 :ب2017/1
التاريخ 2018/1/18
اىل  /املدعى عليه (مهدي بنية خنفر اضافة اىل تركة مورثه
خوام بنية خنفر)
اقام�ت عليك املدعية فخري�ة بنية خنفر الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعلاه والتي يطلب فيه�ا الحكم بابطال القس�ام
النظامي املرقم /79قسام نظامي 2016 /يف 2016/11/9
والص�ادر من محكمة بداءة النجف ولثبوت مجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي
الجه�اد  4/ن�وري عبد اله�ادي النويني علي�ه قررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم  2018/1/29وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد/3 /إزالة شيوع بيعاً2017/
التاريخ2018/1/22 :
اعالن
عطفا ً على الحكم الص�ادر من محكم�ة بداءة
س�امراء بالع�دد /22ب2017/واملتضمن إزالة
شيوع امللك تسلسل  793مقاطعة غربية والواقع
يف س�امراء -الغربية واملوص�وف ادناه باملزايدة
ً
يوم�ا اعتبارا ً من اليوم التايل
العلنية ملدة ثالثون
للنشر فعىل الراغبني بالشراء مراجعة محكمة
بداءة س�امراء مس�تصحبني معه�م التأمينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة للعقار
البالغ�ة ( )18,000,000ثماني�ة عشر مليون
دين�ار ان ل�م يكونوا م�ن الرشكاء وعن�د انتهاء
املدة املذكورة ويف اليوم الثالثون من تاريخ النرش
س�تجري املزايدة للعقار أعاله يف تمام الس�اعة
الثاني�ة عرش ظه�را ً ويتم املزاي�دة وفق األصول
ويف حالة رسو املزايدة عىل املشرتي يتحمل كافة
الرسوم واملصاريف القانونية واجور الداللية ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون
اليوم الذي يليه موعدا ً للمزايدة.
املواصفات-:
-1دار س�كني قديم جدا ً يقع يف سامراء الغربية
مش�يد من الطابوق والجص ومس�قف بالحديد
الش�يلمان (ع�كادة) وهو ركني عىل ش�ارعني
 20×10مرت طريق خاص.
-2يتك�ون من طابق واحد على الطراز الرشقي
ويحت�وي عىل مطب�خ  3×3وغرفة ن�وم واحدة
 3×4واس�تقبال  5×3وصحيات  2×2واالرضية
مبلط�ة بالس�منت ومجه�زة بامل�اء والكهرباء
ودرجة العمران دون املتوسطة.
القايض
احمد مهدي محمد
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (حازم محمد عبد) دعوى قضائية
لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه (الحرك�ويص) ب�دال من
(خزعلي) فم�ن لديه ح�ق االعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ
النرش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
احكام امل�اده ( )22من قانون البطاقه الوطنيه
رقم  3لسنه .2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواط�ن (عبد الواحد ش�ناوه دخيل) طلبا
اىل هذه املديرية يطلب فيه تبديل اس�مه وجعله
(محم�د علي) بدال م�ن (عب�د الواح�د) وعمال
باحكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية
رق�م  3لس�نة  2016املع�دل تقرر نشر الطلب
باح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لدي�ه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل فرتة عشرة ايام
من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة /
وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2015/4/9
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل  1575محلة الغرب بأس�م
(فرح�ان دخن عباس) مج�ددا باعتباره حائ�زا له بصفة
املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة
تمهيدا لتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم
( )43لس�نة  1971قررن�ا اعلان هذا الطل�ب فعىل كل من
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم
م�ا لديه من بيانات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة ثالثني يوما
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعلان وكذلك الحضور
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النته�اء مدة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف غماس
مطرش نعيم صرب
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (عب�د الواحد ش�ناوه دخيل) طلب�ا اىل هذه
املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله (املوسوي)
وعملا باحكام امل�ادة ( )24من قانون البطاق�ة الوطنية
رقم  3لسنة  2016املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة
عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية
اعالن تمديد
التسلسل او رقم القطعة 542/18 :
املحلة او رقم و اسم املقاطعة  36 :ابو شمع
الجنس :دار
النوع :ملك رصف
رقم الشقة
املساحة (75م )3( )2اولك
املش�تمالت  :دار طابقين الطاب�ق االول /غرفة نوم وهول
واس�تقبال ومطبخ وصحيات والطاب�ق الثاني /غرفة نوم
وصحيات
املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية :
مقدار البيع :تمام العقار
بنتيج�ة املزايدة الجارية التاريخ  2018/1/16لبيع العقار
املوص�وف اعلاه والعائد للراهن س�ليمة عب�د مزعل فقد
بل�غ بدل القي�وم (لم يبل�غ) البدل املذكور اق�ل من اربعة
اخم�اس القيم�ة املق�درة البال�غ ( )135,000,000مئ�ة
وخمس�ة وثالثون مليون دينار ال غريها فقد اقتىض تمديد
املزاي�دة ملدة ( )15يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش
هذا االعلان فعىل من يهمه االمر مراجعة دائرة التس�جيل
العق�اري يف املحمودي�ة خلال امل�دة املذكورة مس�تصحبا
مع�ه تامينات قانونية مصدق�ة او كفالة مرصفية ال تقل
ع�ن  %10م�ن القيمة املقدرة علما ان املزايدة س�تجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري وبعدها تجري االحالة
القطعية
رجاء عبد السادة عريبي
مدير دائرة التسجيل العقاري
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احتاد الكرة يصدر عدد ًا
من التوصيات بشأن أمن املالعب
بغداد /المستقبل العراقي
أص�در االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم ،عددا ً
من التوصي�ات اعتب�ارا من الجول�ة الحالية
للحف�اظ على أم�ن المالعب خلال مباريات
الدوري الممتاز”.
وخاط�ب االتحاد أمن المالع�ب للحفاظ على
هيبة المس�ابقة بع�د أحداث مب�اراة الزوراء
والشرطة ،حيث أصدر التوصيات التالية:

اجلوية يسعى لضم اجمد عطوان
اىل صفوفه
بغداد /المستقبل العراقي

 1يمنع دخ�ول عجلات الجماهير وروابطاألندية إلى مالعب العراق كافة.
 2يمن�ع ن�زول وتواج�د رؤس�اء رواب�طالمش�جعين كاف�ة والجماهي�ر إل�ى مضمار
الملعب ألي سبب كان.
3يمن�ع دخ�ول منازع األندي�ة اال من يحملباج�ا ً يخوله م�ن الدخول 4-.على المش�رف
األمن�ي إع�داد التقري�ر األمن�ي بع�د انته�اء
المباراة.

دخلت إدارة نادي القوة الجوية في مفاوضات جادة مع العب المنتخب الوطني ،أمجد
عطوان ،لضمه إلى الفريق خالل فترة االنتقاالت الش�توية.ونقلت مواقع رياضية عن
مصدر مقرب من إدارة القوة الجوية القول ،إن “ النادي فتح قنوات االتصال مع أمجد
ً
مضيف�ا أن “ الالعب الدولي أبدى موافقة مبدئية،
عط�وان من أجل انتقاله للفريق” ،
لتمثي�ل الفريق وبالتالي بدأت المفاوضات حول تفاصيل قيمة العقد ومدته”.وأش�ار
إلى أن “ عطوان سبق أن تلقى عرضا من نادي الخريطيات القطري ،إال أن قيمة العقد
المالية دون مس�توى الطم�وح ،ما دفعه لرفض العقد ،والتفكي�ر في البقاء بالدوري
العراقي لنهاية الموسم”ُ .يش�ار إلى أن أمجد عطوان لعب هذا الموسم لفريق النجف،
ومنح إدارة ناديه مدة محددة لتسديد مستحقاته المالية ،أو االنتقال إلى فريق آخر.

مييس يودع ماسكريانو
برسالة مؤثرة
المستقبل العراقي  /متابعة

م�ن المباريات واللحظات مع�ا ،هناك الكثير من
الكلمات ،أنت تعلم أنني سأفتقدك ،سيكون غريبا
الدخول إل�ى غرفة خلع المالب�س ،وعدم رؤيتك
جالسا بجانبي”.
وتاب�ع “لكنن�ا س�نتقابل قريب�ا ف�ي المنتخ�ب
الوطن�ي ،عن�اق كبي�ر لجمي�ع الالعبي�ن ال�ـ 3
الذي�ن رحلوا ،أتمنى لكم التوفيق في مس�يرتكم
القادمة”.وكان برشلونة قد سمح برحيل صانع
األلعاب أردا توران ،لباشاك شهير التركي ،والعب
الوس�ط رافينيا ألكانتارا إلنتر ميلان اإليطالي،
خالل الميركاتو الشتوي الجاري.

أعرب األرجنتيني ليونيل ميس�ي ،نجم برشلونة
اإلس�باني ،ع�ن حزن�ه الش�ديد بعد تأك�د رحيل
زميل�ه ومواطنه المخضرم خافيير ماس�كيرانو
ه�ذا الش�تاء ،وانضمام�ه لفري�ق هيب�ي ش�ينا
فورت�ون الصيني.وباإلضافة إلى مش�اركته في
حفل وداع ماس�كيرانو ،امس األربعاء ،استخدم
البرغوث ،حسابه على موقع إنستجرام ،من أجل
تحي�ة صاحب الـ  33عاما ،على ما قدمه للفريق
الكتالوني.وكتب ميس�ي “ماس�كي ،بع�د الكثير

وطني الصاالت يواصل معسكره التدريبي
اخلارجي بنجاح
عدي صبار  /المنسق اإلعالمي
بصفوف مكتمل واس�تعدادات مكثفة لبطولة نهائيات
أس�يا والتي س�تقام في الصين تايبية” ،مطلع الش�هر
المقبل ،يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصاالت تدريباته
المنتظمة صباحا  ،إضافة إلى حرص الجهازان اإلداري
والفن�ي على االجتم�اع اليومي مع الالعبين لمناقش�ة
أمور المعس�كر ف�ي الفت�رة المس�ائية والوقوف على
الس�لبيات ومعالجتها من خالل الش�رح المفصل ،الذي
يتناوله المدرب هيثم بعيوي .

حيث خاض حصته التدريبية الصباحية المعتادة  ،على
قاعة نادي الصداقة الرياضي�ة.إذ تضمنت هذه الوحدة
حديثا مقتضبا من جانب المدي�ر الفني للمنتخب هيثم
عباس بعي�وي ،حث خالله�ا الالعبين على االس�تفادة
القصوى من المعس�كر الحالي ،لغ�رض تحقيق نتائج
طيبة في النهائيات األس�يوية  ،مش�يرا إلى اإلتصاالت
الشبه يومية التي يبديها رئيس وأعضاء األتحاد العراقي
المركزي لكرة القدم  ،واطمئنانهم على الوفد وتوفير
كل ما يحتاجه المنتخب من اجل انجاح مهمته وخطف
إحدى بطاقات التأهل المخصصة لفرق مجموعتنا.

نيامر مستعد للتضحية من أجل
ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
ذكرت تقارير صحفية ،أن النجم البرازيلي ،نيمار
دا س�يلفا ،مستعد للتضحية ،من أجل االنتقال إلى
ريال مدريد.وفي هذا الصدد ،نقلت صحيفة “آس”
اإلس�بانية ،عن نظيرتها الفرنس�ية “ليكيب” ،أن
مهاجم باريس س�ان جيرمان ،مس�تعد للحصول
عل�ى راتب أساس�ي ،أقل بكثير مم�ا يحصل عليه
حاليا ،في العاصمة الفرنسية ،من أجل االنضمام
للفري�ق الملكي.وبالمقابل ،ين�وي نيمار تعويض
ذل�ك بالعلاوات ،والحصول على مكاف�أة توقيع.
ويتقاض�ى نيمار راتبا س�نوياُ ،يقدر بـ 38مليون
ي�ورو ،يحتل ب�ه المركز الثان�ي ،بقائمة الالعبين
األعلى أجرا في العالم ،خلف المتصدر األرجنتيني،
ليونيل ميس�ي ،نجم برشلونة ( 50مليون يورو).

ول�ن يتمكن ري�ال مدري�د ،من
دف�ع ه�ذه المبال�غ الكبي�رة
ً
خاصة أن كريستيانو
لنيمار،
رونال�دو ،نج�م الميرينج�ي
األب�رز ،يتقاض�ى س�نو ًيا 21
ملي�ون يورو.وم�ن المتوقع أن
يكل�ف التعاق�د م�ع نيم�ار ،خزينة
ري�ال مدريد 250 ،مليون يورو ،تم الحصول
بالفع�ل على ج�زء منها ،من خلال صفقات
موراتا ،ودانيلو ،وماريانو ،وخاميس.
ً
ووفق�ا للتقارير ،ق�د تتم التضحي�ة برونالدو،
لتوفي�ر باق�ي المبل�غ ،س�وا ًء بإدراج�ه ف�ي
صفقة نيمار ،أو من خالل بيعه لناديه القديم،
مانشس�تر يونايتد ،مقابل  120أو  150مليون
يورو.

توماس مولر يتغزل
يف خاميس رودرجييز
المستقبل العراقي  /وكاالت
أشاد توماس مولر ،نجم بايرن ميونخ األلماني ،بقدرات زميله الكولومبي خاميس رودريجيز ،عقب المستوى
الرائ�ع ال�ذي ظهر به مؤخرًا.وقال مولر ،خلال تصريحاته لقناة “ ZDFرودريجيز العب عظيم ونحن س�عداء
ب�ه ،لي�س داخ�ل الملعب فقط ،ب�ل وخارج المس�تطيل األخضر ،ألن�ه مثال يحتذى ب�ه ،كما أن�ه اقتحم قلوب
الجماهير”.
وأضاف “هو يمتلك قدم يس�رى ذهبية ،ويقدم أقصى ما لديه ،ويحفز الالعبين في الملعب ،نحن نثق في قدراته
كثيرًا ،ألنه سيقدم الكثير لنا في المستقبل”.
وتابع مولر “أنا ورودريجيز العبان مختلفان في طريقة اللعب ،حيث يساهم النجم الكولومبي في بناء اللعب من
الخلف بشكل أكبر ،مع التحرك في العمق واألطراف ،باإلضافة لقدراته العالية في التمرير بأوضاع صعبة”.
وواص�ل “أنا أحب اس�تغالل المس�احات خل�ف دفاعات الخص�م ،والدخول لمنطق�ة الجزاء مس�تغال الرقابة على
ليفاندوفيسكي وتسجيل األهداف”.
وختم الدولي األلماني حديثه بقوله “ال أعتقد أنني وخاميس رودريجيز العبان بنفس المركز ،ولكننا نكمل بعضنا
البعض”.

شملت فريق زاخو والساموة والعب نادي الرشطة
امحد اياد  ..قرارات جديدة النضباط احتاد الكرة
المستقبل العراقي  /متابعة
اتخ�ذت لجنة االنضباط في اتح�اد الكرة  ،امس االربعاء ،ق�رارات جديدة فيما يخص
بعض االحداث التي رافقت مباريات الدوري الممتاز في الجوالت الماضية بعد دراسة
تقارير المشرفين على تلك المباريات”.
وقال رئيس اللجنة طه عبد حالته ان اللجنة درست االحداث التي رافقت مباراة فريقي
زاخو والسماوة التي جرت على ملعب االول وقررت نقل مباراتين لفريق زاخو خارج
ارضه على ان تجري االولى على ملعب اربيل تحديدا بدون جمهور وتجري الثانية على
ملعب زاخو وبدون جمهور ايضا “.
واض�اف ان اللجنة قررت ايضا حرمان اداري فريق الس�ماوة حيدر زهير من مرافقة
فريق�ه لمباراتين متتاليين” .واش�ار ال�ى ان اللجنة قررت ايضا حرم�ان العب فريق
الشرطة احمد اياد مباراة واحدة وتغريمه  500الف دينار.

كابيلو يرشح بوفون ملنصب رئايس
المستقبل العراقي  /وكاالت
دعا المدرب السابق للمنتخب اإلنجليزي،
فابي�و كابيل�و ،أس�طورة الحراس�ة
اإليطالي�ة جيانلويجي بوفون لكي ُيعلن
اعتزاله بنهاية الموس�م الحالي.واقترح
الم�درب الس�ابق ليوفنت�وس وميلان
كذل�ك أن يقوم بوفون بترش�يح نفس�ه
ف�ي انتخابات رئاس�ة اتحاد كرة

الق�دم اإليطال�ي ،وس�يكون اعتزاله في
هذا التوقيت مثال ًي�ا ،ألنه ما زال من بين
أش�هر حراس كرة القدم في العالم.وقال
كابيلو لصحيفة (كوتيديانو سبورتيفو)
اإليطالية“ :أذكر أن دينو زوف كان بنفس
عم�ر جيجي بوف�ون عندما ف�از بكأس
العال�م  1982م�ع إيطالي�ا ،وكان واح ًدا
من بين أفضل خمسة حراس في عصره
مع ليف ياش�ين ،بانكس وماير”.وأردف

المدرب األسبق لريال مدريد“ :لذا أدعو
بوف�ون إلعلان اعتزال�ه ،وأن يصبح
ً
رئيسا لالتحاد”.ولم يتخذ بوفون حتى
اآلن ق�راره النهائي باالعتزال من عدمه،
حيث ُيفكر في االس�تمرار لموسم قادم
ل�و ف�از يوفنت�وس ب�دوري أبطال
أوروب�ا ،لتت�اح ل�ه فرص�ة
المشاركة في كأس العالم
لألندية.

سان جريمان يزرع األشواك يف طريق إنرت ميالن
المستقبل العراقي  /متابعة
يحاول إنتر ميالن ضم نجم باريس س�ان جيرمان ،على س�بيل اإلعارة ،خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية،
ً
وفقا لتقارير صحفية إيطالية.وفي هذا الصدد ،أفاد موقع “إلـ سوسيدياريو” اإليطالي ،بأن صانع ألعاب
الفريق الباريس�ي ،خافيير باس�توري ،يخش�ى عدم المش�اركة مع منتخب األرجنتين ،في مونديال
ً
مس�تمر.ووفقا للتقارير ،فقد
 ،2018ولذلك يفكر في االنتقال إلى نا ٍد آخر ،من أجل اللعب بش�كل
اجتم�ع المدير الرياضي إلنتر ميالن ،بييرو أوس�يليو ،والمستش�ار الفني ،والتر س�اباتيني ،مع
وكيل باس�توري ،باألمس.وأوض�ح الموقع أن اإلنتر يصطدم برغبة باريس س�ان جيرمان ،في
ع�دم إعارة الالعب ،حيث يريد متصدر الدوري الفرنس�ي ،رحيل باس�توري عب�ر البيع النهائي.
وتعقد رغبة سان جيرمان األمور أمام إنتر ميالن ،حيث تمنعه قوانين اللعب المالي النظيف ،من
إنفاق المزيد من األموال ،لشراء الالعبين.وقد يدفع ذلك اإلنتر ،إلى تسريع المفاوضات مع العب
الوس�ط البرازيل�ي ،راميريز ،باإلضافة إل�ى وجود حل آخر ،متمثل في مهاج�م ليفربول ،دانييل
ً
خصائصا مختلفة ،لكنه ال يزال الخيار األول المحتمل ،لتعزيز
س�توريدج ،والذي رغم أنه يملك
هجوم فريق لوتشيانو سباليتي.

آرسنال يراقب جوهرة برازيلية
المستقبل العراقي  /وكاالت

يسعى آرسين فينجر مدرب آرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية المعة ،ضمن
خطط�ه لتعزيز صفوف الفريق بعد التخلي عن النجم التش�يلي أليكس�يس
سانشيز.ووفقا لما ذكرته صحيفة (ذا صن) عبر موقعها اإللكتروني ،فإن
آرس�نال عازم على التعاقد مع العب وسط كورينثيانز مايكون البالغ من
العمر  20عامً ا.وأضاف�ت الصحيفة ،أن كورينثيانز يطلب  9ماليين جنيه
إس�ترليني للتخلي عن العبه ،مقابل إعارته حتى نهاية الموس�م الحالي ،علمًا بأن
مايك�ون مطلوب ً
أيضا بفري�ق نابولي ،إضافة إلى عدد من األندي�ة األوروبية األخرى.ونقلت
“ذا صن” عن مصدر من آرسنال قوله“ :النادي مهتم ج ًدا بمايكون ،يراقبه منذ أكثر من عام،
قدراته مميزة ويتوق ّعون له مستقبال واع ًدا ،ليس الع ًبا للفترة الحالية.

الظاهرة يعود لكرة القدم من باب آخر
المستقبل العراقي  /متابعة
يأم�ل الظاه�رة البرازيل�ي رونال�دو ،ف�ي
الع�ودة إلى كرة الق�دم ،ولكن من باب آخر،
غير المس�تطيل األخض�ر بعدما وصل عمره
إلى  41عاما.
وكشف رونالدو ،أنه يفكر في شراء فريق من
الدرجة الثانية في إنجلترا أو إس�بانيا من أجل
اكتساب الخبرة في إدارة كرة القدم.
ورش�ح المهاجم البرازيلي األسطوري،
لدور رئيس اتحاد ك�رة القدم في بالده،
ولكن�ه يش�عر بأن�ه غي�ر مس�تعد لهذا
المنصب فقط.

وذك�رت صحيف�ة “ ديلي مي�ل” ،أن�ه أوال يريد
(رونال�دو) أن يفع�ل ش�يئا “مبتك�را” في كرة
القدم ،ويعتق�د أنه يمكنه اكتس�ابه خبرة قيمة
عند امتالك أحد األندية.
ونقل�ت الصحيف�ة تصريح�ات لرونال�دو ،ع�ن
ترش�يحه لرئاس�ة االتحاد البرازيل�ي ،قال فيها:
“إنه س�يكون ش�رفا عظيما ،ولكن قبل ذلك أريد
تجربة امتالك ناد كبير”.
وتابع“ :أنا أفكر في شراء ناد في الدرجة الثانية
في إسبانيا أو إنجلترا ،أريد أن أفعل شيئا مبتكرا،
أعتقد أنني مس�تعد للتحدي”.وتول�ى نجم ريال
مدريد األس�بق العديد من أدوار السفراء في كرة
القدم ،منذ تقاعده في عام .2011
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امرأة تنجب طف ًال بعد  10أيام من وفاهتا!

يف حادثة فريدة من نوعها ،أنجبت سيدة
ً
طفلا بع�د وفاته�ا
يف جن�وب أفريقي�ا
بنحو  10أيام ،واكتش�ف العاملون يف دار
الجنازات الطفل ،داخل نعش األم البالغة
من العمر  33عاماً.
وت�م العثور عىل الطفل حديث الوالدة ،إىل
جانب جثة والدته نوفميلس�يو مدوي ،يف
قري�ة مثاييس يف جنوب أفريقيا ،عش�ية
جنازتها ،بحسب ما ذكرت صحيفة دييل

ميل الربيطانية.
ورصح مال�ك دار الجن�ازات ليندوكوهل
فوندي�ل لصحيفة محلية بالق�ول“ :لقد
كنا يف حال�ة صدمة وخ�وف ،لدرجة أننا
لم نكن نملك الوقت ملعرفة جنس املولود.
وأن�ا أعم�ل يف هذا املج�ال من�ذ نحو 20
عاماً ،ولم يس�بق يل أن سمعت عن امراة
تنجب طفالً وهي متوفية”.
وتق�ول وال�دة نوفميلس�يو إن ابنته�ا

سودوكو

توفي�ت بع�د أن عان�ت صعوب�ات يف
التنف�س ،وأضاف�ت“ :لقد دمرتن�ا وفاة
ابنتي املفاجئة ،لكن الصدمة األكرب كانت
عندما علمنا أنه�ا أنجبت مولودا ً بعد 10
أيام من وفاتها”.
ويعتقد األطباء ،أن من املمكن طرد الجنني
م�ن الرحم ،بفع�ل الغ�ازات املتجمعة يف
جس�د األم ،باإلضافة إىل تدهور العضالت
بعد الوفاة.

قرود جتتاح وتنهب قريتني
ش�نت آالف الق�رود هجوما عىل
قريتني يف تايالند ،ونهبت مخازن
املحاصيل وثالجات البيوت.
وذكرت صحيفة “South China
 ”Morning Postأن الحادث وقع
يف مقاطعة سيساكيت ،وأن أكثر
من ثالث�ة آالف قرد م�ن فصيلة
املكاكي ،ش�نت هجوما كاس�حا
عىل القريتين واحتل�ت األماكن

العامة واقتحمت منازل السكان
وأتلف�ت محتوياته�ا وأفرغ�ت
الثالجات من األطعمة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن سكان
القريتين حاول�وا مقاوم�ة
“غارة” ق�رود املكاكي وأحكموا
إغلاق أب�واب البي�وت والنوافذ،
ولك�ن الق�رود العني�دة تمكنت
م�ن اقتحام املن�ازل عرب فتحات

التهوية.
ويف نف�س الوق�ت ،تمكن�ت
مجموع�ة ق�رود أخ�رى م�ن
الوصول إىل املعبد البوذي ومخازن
املحاصي�ل املحيط�ة ب�ه وقامت
بنهبها.وأوضح�ت الصحيفة أنه
باإلمكان تفسير ترصف القرود
بالنم�و الرسي�ع لعدده�ا ونفاد
مصادر غذائها التقليدية.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعلم :للس�مك خط طويل على كل جانبمن
جانبيه وبفحص هذه الخطوط باملجهر وجدت
أنها اعضاء دقيقة حساسة إىل درجة كبرية فاذا
اقرتبت السمكة من حاجز أو صخرة تحس هذه
األعضاء باختلاف ضغط املاء نتيجة اصطدامه
بالحاج�ز مهما كان تموج امل�اء قليال فتتفادى
بذلك االصطدام وتغري طريقها
ه�ل تعل�م أن الف�أر ينام مل�دة  6أش�هر كاملة
ويس�تيقظ  6أش�هر أيضاً ،فه�و يتواجد خالل
فصل الصيف ويختف�ي تماما ً عند دخول فصل
الشتاء .
هل تعلم أن النسور تنتحر إذا أصابها املرض .
هل تعلم أن التمس�اح ال يستطيع إخراج لسانة
من فمة .
ه�ل تعلم أن عنق الزراقة يحتوي عيل نفس عدد
الفقرات التى يحتوية عنق اإلنسان .

ملياردير كل يومني
قال�ت منظم�ة أوكس�فام ،يف تقريه�ا
السنوي ،االثنني ،إن عدد أصحاب املليارات
ارتف�ع بوتيرة غير مس�بوقة ،بمع�دل
ملياردي�ر واحد كل يومين ،يف الفرتة بني
مارس  2016ومارس .2017
وذك�رت أوكس�فام ،وه�ي اتح�اد دويل
لـلمنظم�ات الخريي�ة الت�ي ترك�ز على
تخفيف حدة الفق�ر يف العالم ،أن  1باملئة
من س�كان العالم األكثر ثراء حصدوا 82
باملئة من الثروة العاملية العام املايض.
وأشار تقرير أوكسفام ،الذي حمل عنوان
«كافئ�وا العم�ل ،ولي�س الث�روة» ،إىل أن
نصف س�كان العالم األش�د فقرا ،والبالغ
عدده�م  3.7ملي�ار نس�مة ،لم ي�روا أي
زي�ادة يف ثرواتهم.ومن�ذ  ،2010تزاي�دت

ثروات أصحاب املليارات بمعدل  13باملئة
س�نويا ،أي س�ت مرات أرسع م�ن زيادة
أجور العم�ال العاديني الذي�ن لم يتجاوز
متوسط زيادة أجورهم السنوي  2باملئة.
ويف غض�ون  4أي�ام فق�ط ،يمك�ن ملدير

طبق اليوم

بيتزا الطاسة يف  10دقائق

تنفيذي بإح�دى أكرب  5عالم�ات تجارية
لألزياء العاملية ،أن يجني ما تكسبه عاملة
يف بنغالدش يف قطاع صناعة املالبس طيلة
حياتها.
ويف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،يجن�ي
املدي�ر التنفي�ذي تقريبا خلال يوم واحد
من العمل ،ما يكسبه موظف عادي خالل
سنة كاملة ،وفق تقرير أوكسفام.
ويحدد تقرير أوكسفام العوامل الرئيسية
الت�ي تضاع�ف مكاف�آت املس�اهمني
ورؤس�اء الشركات عىل حس�اب رواتب
العمال وظروف حياتهم املعيشية.
ويش�مل ذلك تآكل حقوق العمال والنفوذ
املفرط للرشكات الكبرية عىل السياس�ات
الحكومية والسياسات القاسية للرشكات

الكبرى الرامي�ة إىل تقلي�ص التكالي�ف
لزيادة عائدات املساهمني لديها إىل أقىص
حد ممكن.
«فشل النظام االقتصادي»
وقالت املديرة التنفيذية ملنظمة أوكسفام
الدولي�ة ،وين�ي بيانيام�ا ،إن «الطفرة يف
عدد أصح�اب املليارات ليس�ت دليال عىل
ازده�ار االقتصاد ،وإنما هي أحد أعراض
فشل النظام االقتصادي العاملي».
وأضاف�ت« :يتع�رض األش�خاص الذي�ن
يصنع�ون مالبس�نا ويجمّع�ون هواتفنا
وينتج�ون طعامنا ،لالس�تغالل من أجل
ضم�ان اس�تمرار توفري س�لع رخيصة،
تتضخ�م بفضلها أرباح املس�تثمرين من
رشكات وأصحاب املليارات».

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
يؤثر العطف دائما ً تأثريا ً حس�نا ً يف نفس�ك ،س�يربز جليا ً
يف ه�ذه الفترة؛ كن ح�ذرا ً ج�دا ً يف أمور املال بق�در ما يف
عالقاتك الغرامية .ستجد حلوالً جيدة ملشاكلك العائلية .يف
العمل هنالك من يحاول تش�ويه صورتك بسبب املنافسة
ال تسمح ألحد بذلك دافع عن نفسك .

الثور

العقرب

يحم�ل لك الحقل املايل صفقات مثم�رة  ،برشط ّ
أن تكون
ّ
س�تمكنك م�ن أن تكون تحت
طموح�ا ً باعتدال .الظروف
األضواء  .س�تمتلك اليوم الكثري من الس�حر لذا س�تعرف
جي�دا ً كيف تعمل مع املقربني إليك  .عاطفيا انت ش�خص
مهم و لديك الكثري من املعجبني

اجلوزاء

س�تقوم بمحاول�ة لتق�وّي محي�ط عائلت�ك  .ال تصرف
مالك على نزواتك .هنالك بعض االم�ور التي كانت خارج
حس�اباتك املالية قد تظهر من جديد مما سيس�بب بعض
العب�ئ االضايف عىل صعي�د العاطفة االحب�اب يريدون ان
يروك سعيدا ال تخيب املهم .

القوس

قوّتك الس�احرة ستزداد عرشة أضعاف و ستكون متل ّهفا ً
جدا ً للمحبّة وألن تحبّ  .ابحث عن التشارك ،تعاون ،تفاعل
مع الحبيب  ،وبعد ذلك س�تكون ّ
قصة حبّك كما يف األفالم
 .ابتع�د عن املرشوبات الروحي�ة  .ال تبالغ يف الضغط عىل
نفسك اثناء العمل و اال وقعت ضحية االرهاق .

السرطان

ال تثق بعض األش�خاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية
عنك ،س�تنجح يف تعزيز موقعك املهني .إذا قررت الخروج
ً
فرص�ا عاطفية جديدة
عن األس�اليب املطروقة  ،سترى
تنفتح أمامك  .ستجد حلوالً جيدة ملشاكلك العائلية .اتخذ
أسلوب حياة أكثر رويّة .

اجلدي

لقاءات�ك وتجارب�ك الغير عادي�ة سيس�حرانك .النج�وم
ّ
ح�ل صعوبات�ك الصغيرة على الصعي�د
ستس�اعدك يف
العاطفي؛ انت تجت�ذب اليك الكثري من املعجبني ملا تتمتع
ب�ه من حس الفكاهة و لكن علي�ك ان تتعلم كيف تنتقي
اصدقائك يف العمل

االسد

ال تدع نفس�ك تغ�رى بصفق�ات العم�ل الواع�دة بأرباح
عظيمة لكنه�ا يف الواقع ذات ضمانات قليلة .هذه الفرتة
فرتة صعبة بعض اليشء بالنس�بة للق�رارات املصريية يف
العمل  ،س�مائك العاطفية ستكون كئيبة ،عليك ان تعتمد
القليل من التغيري و هكذا

الدلو

ح�اول أن ال تك�ون عدوان�ي يف الكلمات مع م�ن حولك ،
س�تجري لق�ا ًء عرضيا ً يمك�ن أن يثبت أن�ه مفيد لك عىل
الصعيد املهني أو الشخيص .يمكنك أن تتق ّدم بدون تردد.
هذا اللقاء سيساعدك عىل فهم الكثري من االمور و املشاكل
التي كنت تبحث عن حل لها .احذر من االفرتاء و من أولئك

العذراء
املقادير:
(هذه الكمية تكفي  2شخص)
مقادير البيتزا:
كوب كبري دقيق أبيض
 1ملعقة صغرية (ملعقة الشاي) بيكينج بودر
 1/4كوب كبري زبادي
كوب كبري صلصة البيتزا البيتي
كوب كبري فلفل أخرض (مُ قطع حلقات)
كوب كبري مرشوم (مُ قطع رشائح)
مُ
 1/2ك�وب كبير زيتون أس�ود (خ�ايل م�ن الب�ذر  -قطع
حلقات)
مُ
سوسيس (الكمية التي تفضلها  -قطع حلقات)
كوب كبري جبن موزاريال (مبشورة)
 1ملعقة صغرية (ملعقة الشاي) زعرت مطحون
 2ملعقة ماء أو  1ملعقة زيت
رشة ملح (حسب الرغبة)

َ
ابق صامدا ً يف قراراتك ومخلصا ً آلراء مجموعتك .احذر من
الخالف�ات م�ع املقربني من�ك  :هذه الخالف�ات قد تظهر
بشكل س�يئ .تغريات يف عملك .س�تقوم بمحاولة لتقوّي
محي�ط عائلت�ك  ،انت اآلن يف وس�ط مشروع كبري و هو
مرشوع حياتك عليك الرتكيز عليه .

تمتل�ك أفكارا ً غري عادية و ربم�ا يف أكثر من مجال واحد؛
عجّ �ل باس�تغاللها ان�ت يف وض�ع يؤهلك لتون ش�خصيا
قيادي�ا فقط كن هادئا  .ح�اول أن تتخلص من الروتني و
تبع�ده عن حياتك كزوج علي�ك ان تتبع بعض التغيري مع
الطرف اآلخر كي تتمكن من متابعة حياتك الزوجية .

احلوت

الذي�ن يحاولون زرع الخالفات بين�ك وبني أصدقائك .هذا
ّ
سيحس�ن عالقات حياتك بإمالة األصحاب
املناخ النجمي
إىل التس�امح وبزي�ادة راحته�م املادي�ة .يف العائلة هنالك
حالة توتر بس�يطة س�ببها املال كن موضوعيا و هادئا يف
طرح هذه االمور و ال تترسع يف الحكم .احذر من األوهام:

ّ
تتحس�ن
س�مائك العاطفية س�تكون كئيبة ،لكن ال بد أن
األمور بش�كل تدريج�ي .ال تثق ببعض األش�خاص الذين
يخف�ون نواياه�م الحقيقي�ة عن�ك  .س�وء التفاهم بينك
وبني رشيكك سيتبدد برسعة ،وسمائك الغرامية ستصبح
مشمسة ثانية.

وزن الشمس يقل تدرجيي ًا
أج�رى علم�اء الفل�ك حس�ابات دقيق�ة
لكتلة الش�مس ،واتضح أنها تفقد وزنها
تدريجيا.ويرى العلماء أن الس�بب يف ذلك
يعود إىل الرياح الشمس�ية وتحول الكتلة
إىل الطاق�ة من خالل التفاعلات النووية
الحرارية عىل س�طحها.إال أن متابعة تلك
العملية ش�ديدة الصعوب�ة لبطئها وعدم
وج�ود «مي�زان» يمك�ن أن توض�ع عليه
الش�مس.لكن العلم�اء وجدوا حلا لتلك
املشكلة باس�تخدام كوكب عطارد ،علما
أن تغري كتلة الش�مس ال بد وأن يؤثر عىل
أق�رب كوك�ب منها.ونشر فري�ق علمي

برئاس�ة عالم الفلك أنطونيو جينوفا من
وكالة «ناس�ا» نتائج دراسته بهذا الشأن

يف مجل�ة «.»Nature Communications
واس�تند العلم�اء يف دراس�تهم إىل نتائ�ج
عمل مس�بار «ميس�نجر» ال�ذي عمل يف
مدار عطارد ملدة  5أعوام (من مارس عام
 2011إىل أبريل عام .)2015وعقب تلقي
العلماء معلوم�ات عن تغري مدار عطارد،
قاموا بإعداد نماذج حاس�وبية رياضية،
خاص�ة بتط�ور م�داره مقارن�ة بتغير
م�دار املسبار.وكش�فت تلك الحس�ابات
عن أن نصف القطر االس�توائي للش�مس
ي�زداد مع مرور الوقت .أما نصف قطرها
القطبي فيتقلص.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1602
الخميس  25كانون الثاني 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

بانتظار صحة الصدور

البطالة ..املوت الزاحف
طالب سعدون

إس�تطاعت ( الحكوم�ات االلكرتونية ) أن تقفز بمس�توى الخدمات التي
تقدم اىل املواطنني اىل مديات متطورة جدا  ،وتخلص الحكومات والش�عوب
م�ن الروتين  ،واألداء التقليدي  ،وتطوير أداء املؤسس�ات ورفع كفاءتها ،
وإختص�ار الوق�ت  ،وتخفيض كلفة االنجاز  ،وتحقي�ق التكامل بني دوائر
الدول�ة  ،وضمان الش�فافية  ،وتقلي�ل األخطاء  ،وغريها م�ن االمور التي
تع�ود بالنفع الع�ام عىل املواط�ن والحكومة معا … فالنظ�ام االلكرتوني
ال�ذي يعد يف رأي املتخصصني ( أكثر دقة  ،وأقل عرضة لألخطاء )  ،ويرفع
عن ( مس�تخدمه ) عبء حفظ االوراق وتكاليفها  ،يساهم يف القضاء عىل
حاالت الفس�اد  ،ويضمن الش�فافية  ،ويدع�م عملية التنمي�ة والبناء  ،و
يحقق التطوير ليواكب حركة العالم اليوم  .لقد دخل التطور التكنلوجي يف
كل املجاالت التي لها مس�اس بخدمة االنس�ان  ،وارتقى يف االهمية ليكون
من الحقوق االساس�ية له  ،وتنظمه ترشيع�ات وقوانني خاصة  ،فأصبح
بامكان املواطن يف العالم بعد الثورة التكنلوجية انجاز معامالته  ،بما فيها
حاالت يمكن أن تدخل يف ( باب الرتف الخدمي )  ،أو خدمات مهمة كوثائق
الهوية وجوازات السفر واالقامة مثال عن طريق هذه الوسائل االلكرتونية
 ،ودون أن يضط�ر اىل االصطفاف يف طوابري مرهقة النجازها  ..فاين نحن
م�ن ذلك  ،وال ن�زال اىل اليوم يف مرحلة ( صحة الص�دور )  ..ذلك املصطلح
الذي دخل ( قاموس االدارة ) يف العراق وعرف وش�اع كثريا يف دوائر الدولة
بع�د ع�ام  ، 2003وأصبح أش�به ( بالقاعدة االداري�ة ) يف عملها  ،خاصة
بالنسبة للوثاثق املهمة  ،جراء حالة الفساد التي استرشت بعد ذلك التاريخ
 ،ويوحي أن هناك ( كذب صدور )  ،أو ( تزويرا ) أو ( خطأ صدور ) – سمه
ما شئت – ينبغي كشفه  ،أو هناك خشية من حدوثه  ،لضمان الحق العام
والخاص  ،وبالتايل يجب أن ينال مقرتفه العقاب الذي يستحقه  ..أن كشف
التزوي�ر يشء جيد  ،ومطل�وب برشط أن ال يخرج عن هدف خدمة املواطن
فيحم�ل الربىء ما هو ف�وق طاقته  ،من جهد وتع�ب ووقت  ،ومراجعات
الدوائ�ر املعنية باملوضوع لتأكيد ( صحة الصدور) ،وتعطيل عمله ورصف
مبالغ إضافية إس�وة بمن ه�و ( مذنب ) وهو املس�تهدف يف هذا االجراء ،
وبالت�ايل يتأخر إنجاز معاملته  ،يف وق�ت ربما يكون هو بأمس الحاجة اىل
انجازه�ا برسعة  ،ألنه قد ترتتب عىل التأخير فيها ( تبعات جزائية ) كما
ه�و الحال يف عقود البي�ع والرشاء يف العقارات وغريها … فاذا كان هناك (
شك ) أو ( تزوير فعيل )  ،ينبغي أن تتوىل املؤسسة املعنية باملعاملة كشفه
باستالم الوثاثق املطلوبة من املراجع  ،ومتابعتها عن طريق ( قسم خاص
) يت�وىل مهم�ة ( صحة الصدور) م�ع الدوائر املعنية مب�ارشة من خالل (
االنرتنيت )  ،ويُحدد يوم معني له للمراجعة وانجاز معاملته بدل اس�تهالك
الوق�ت يف عملي�ة االنتظار أياما طويلة  ..وبذك تك�ون قد إخترصت الوقت
والجه�د عىل املواط�ن  ،وضمنت الدقة  ،ووفرت جهد ( املعتمد ) الذي يتوىل
ايصالها اىل مهمة اخرى اكثر اهمية  ،واعطت صورة مرشقة عن مس�توى
التط�ور والخدم�ات التي تقدمها للمواطن ..عملية بس�يطة ليس�ت بذلك
التعقيد ..
واجراء متطور يضمن حق املواطن  ،وسمعة الدائرة ويعزز الثقة بالوثائق
التي تصدر عن مؤسسات الدولة  ،ويساهم يف مكافحة الفساد.

عادل عبد المهدي

كـاريكـاتـير

إغالق متثال احلرية يف نيويورك

شكر وتقدير

للجهود املبذولة واالخالص بالعمل تتقدم ارسة تحرير
جريدة املس�تقبل العراقي الغراء بالشكر والتقدير اىل
مكتب معلومات الزعفرانية (عيل مزعل عيل التميمي)
مدي�ر مكتب معلومات واملفوض (احم�د عبد الزهرة
الس�اعدي) واملف�وض (عيل محمد وه�ب) واملفوض
(علي فوزي الزبي�دي) واملفوض (زي�اد عبد الرحمن
نج�م الجاب�ري) بالش�كر والتقدير
على الجهد ال�ذي يبذلون�ه خدمة
للصالح العام والوس�ط االعالمي
مم�ا قدموا خدماته�م للمواطن
العراقي شاكرين تعاونهم معنا
مع الشكر والتقدير.

اسرة تحرير المستقبل العراقي

تاج حمل..قصة موت معلن

لطاملا ش�كل معلم تاج محل تحفة هندسية بجماله وعظمة بنائه،
لكن أعمال الرتميم املس�تمرة منذ سنوات طوال واملشكالت املتعلقة
به�ا تلقي ظالال ثقيل�ة عىل هذا املوقع ال يب�دو أن لها حال قريبا يف
األفق.
منذ سنوات طوال ،تستمر أعمال الرتميم ببطء يف هذا املعلم الشاهد
على حك�م املغول للهن�د ،واألكثر جذبا بين املواق�ع األثرية يف هذا
البلد.
وبع�د أربع س�نوات من العم�ل ،ما زال أم�ام الس�لطات اآلن البدء
باملرحلة األخرية األكثر دقة ،وهي ترميم القبة.
ّ
الج�وي الكثي�ف يف الهن�د إىل اصفرار
وأدى التل�وّث
الرخام األبي�ض للقبّة املهيبة التي بناها الس�لطان
شاه جهان يف القرن الس�ابع عرش تكريما لزوجته
املتوف�اة .وه�و ما يح�اول املس�ؤولون ع�ن املوقع
معالجته اليوم.
ويقوم العمّال بوضع الوح�ل عىل الرخام لتنظيفه،
لك�ن هذه الطريق�ة تثري قلق البع�ض من اإلرضار
ّ
املنظفات القوية برخام
بالحجارة ،تماما كما تفعل
املطابخ.
ومع اس�تمرار أعمال الرتميم والتجديد التي يش�عر
البع�ض أنها ل�ن تنتهي ،يتوافد عشرات اآلالف من
الزوار إىل هذا املوقع الذي تش�هد خطوطه املزركشة
عىل حضارة دولة املغول املس�لمة التي حكمت الهند
قبل قرون.
وتقول موس�كان ،وهي طالبة يف كلية التاريخ تزور
املوقع أول مرة «إن�ه أمر محبط أال يكون بمقدورنا

العراقـي

التقاط صور جيدة لهذا البناء».
لكنها أكث�ر ّ
حظا من غريها من الزوار الذين س�بقوها ،فقد انتهى
املش�يّ
دة حول البن�اء الرئييس ،أما الصور
اآلن تنظيف املنائر األربع
امللتقط�ة ل�دى زيارة األمير وليام وزوجت�ه كايت يف الع�ام 2016
فكانت مشوّهة باألعمدة الحديدية املستخدمة يف ورشة الرتميم.
ويكم�ن التح� ّدي األكرب الي�وم يف تجدي�د القبة املركزيّ�ة التي تعلو
البن�اء ،وهي مهم�ة تؤرق املس�ؤولني ومن ش�أنها أن تثني الزوار
ع�ن التواف�د إىل هذا املعلم .وم�ن غري املحدد حتى اآلن متى س�تبدأ

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

فوج�ئ الس�ائحون الذين وصل�وا إىل متنزه
بات�ري بمنطق�ة مانهاتن الس�فىل ،عىل أمل
اللح�اق بمرك�ب ينقله�م إىل تمث�ال الحرية
يف مين�اء نيويورك ،ب�أن املعلم امله�م للغاية
ج�رى إغالقه؛ بس�بب وقف أنش�طة اإلدارة
األمريكية.
وأعلن�ت إدارة املتنزه الوطني ،أنها س�تغلق
املزار التاريخي وجزيرة إيليس املجاورة أمام
الزائرين إذا ل�م يتوصل الكونجرس إىل اتفاق
تمويل.
وقال�ت أمب�ارو ميندي�ز ( 17عام�ا) ،وه�ي
طالب�ة ج�اءت ضم�ن برنام�ج تب�ادل م�ن
األرجنتين رفق�ة صديقته�ا ،إنه�ا اشترت
التذاك�ر عبر اإلنرتن�ت قب�ل أس�بوع لزيارة
التمثال والجزيرة.
وقال�ت صديقته�ا برونيال بيتوروس�و (16
عام�ا)« :جئن�ا ...ملش�اهدة تمث�ال الحرية.
وه�ذه (التجربة) ليس�ت مثل أن نش�اهده
م�ن هن�ا» .ول�م يك�ن أي منهما على دراية
بوقف أنش�طة الحكومة .وعربت مينديز عن
اس�تغرابها عندم�ا رشح لها أح�د املختصني
مسألة وقف األنشطة.

هذه األعمال وكم ستستغرق .وقد نصح الدليل السياحي «فودورز
ّ
بتجنب زيارة تاج محل حتى العام  2019عىل األقل.
ترافيل»
يتخوّف الخرباء من أن يؤدي ضغط الس�قاالت إىل اإلرضار بالرخام
بشكل ال يمكن إصالحه.
ويقول بهوفان فيكراما عالم اآلثار املكلّف بمرشوع الرتميم« ،علينا
أن ّ
ننظف القبة ،لكن السؤال اآلن كيف نضع السقاالت».
ويضي�ف «البناء عمره أربع مئة س�نة ،ال يمكنن�ا أن نثقله بأوزان
إضافي�ة ،ينبغ�ي أال نس�بب أرضارا جديدة ونح�ن نصلح األرضار
القديمة».
وقررت السلطات تقليص أعداد الزوار بالتزامن مع
أعم�ال ترميم القبّة إىل  70ألفا يوميا يف عطلة نهاية
األس�بوع ،علم�ا أن عدد زوار املوقع وصل إىل س�تة
ماليني و 500الف يف العام .2016
ولن يتأثر الس�ياح األجانب بهذا اإلجراء ،بل سيتأثر
ب�ه الهنود الذين لن يس�مح لهم الدخول بعد تجاوز
عدد الزوار األربعني ألفا يف اليوم.
ويرى املدافعون عن البيئة أن أعمال الرتميم هذه ال
ّ
تحل املشكلة من جذورها ،مشريين بذلك إىل التلوّث
الناجم عن انبعاثات املصانع املجاورة يف مدينة أغرا.
ويق�ول أم يس ميهتا وهو محام رفع هذه القضية
أمام املحاكم «كان موقع تاج محل محاطا بالنبات
املورق ،أما اآلن فلم يبق يشء».
ويضي�ف «ت�اج مح�ل يف املرحل�ة النهائي�ة م�ن
مرض الرسط�ان  ...إنه يم�وت ،وال يكاد يقدر عىل
التنفس».

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

هاتف رئاسة التحرير

07801969233

07901463050
لالشتراك واإلعالن07709670606
07709670606

في  2107بلغ نفوس العراق 37،139،519بنمو سنوي 2.61%
(كان اكث�ر من  ،)3%حس�ب وزارة التخطيط .اي بزيادة مقدارها
 812741مواطن جديد س�نوياً ..وحسب االمم المتحدة فان نسبة
البطال�ة ( 11%تقدي�رات اخرى  16%واكثر) م�ن قوة العمل التي
تقدر بـ 7.9مليون مواط�ن ..وبلغ عدد العاطلين  ..653000وهي
اعداد المسجلين ،وال تشمل غير المسجلين ،مما سيضاعف االعداد..
فهناك فوضى احصاءات ومعلومات .يشكل السكان دون  19عاما ً
 50%من السكان ..وتصيب النس�بة االعلى للبطالة الشباب (-15
24عاماً) حيث ترتف�ع لديهم الى  ،18%ولعلها اكثر من ذلك ..وان
نس�ب البطالة تزداد لدى الخريجي�ن عن غير الخريجين ....وقارب
ع�دد خريجي الجامع�ات العراقية  45000طالب الس�نة الماضية،
س�يضاف الى اعداد س�ابقة كبي�رة منهم لم تجد العم�ل ..علما ً ان
المقبولين ف�ي الجامعات لعام  2017/2016هو  121285طالب..
وان ع�دد التالميذ وطلاب المدارس قبل الجامعي�ة يبلغ حوالي 9
ملي�ون .فاالرقام الحالي�ة مرتفعة اساس�اً ،ومرش�حة لالرتفاع
بشكل رياضي وليس حسابي مستقبالً.
توف�ر الدولة  40%من العمل والباق�ي يوفره القطاع الخاص.
رفعت الدولة يدها تماما ً واوقفت التعينات ،ليس الن قرارا ً راش�دا ً
اتخذ اليقاف الترهل ،والالانتاجية ،والفس�اد المستش�ري ،بل الن
الموارد النفطية تراجعت ..لذلك الحظنا ازدياد معدالت البطالة من
 15%ع�ام  2014الى  16%ع�ام  ..2017وان ما يتوفر من الموارد
حاليا ً يكاد يكفي بالكاد للموازنة التشغيلية ،واساسها مخصصات
العاملين .لذلك ليس من المتوقع ان تتوفر االموال الكافية للقطاع
الع�ام بم�ا يس�مح بانطلاق المش�اريع واالس�تثمارات ،ويمهد
الستيعاب المزيد من العمالة ..وان هذه الموارد قد ال تشهد تقدما ً
حقيقيا ً بس�بب االوض�اع الصعبة التي يواجهه�ا القطاع النفطي
وه�و المرتك�ز الرئيس واالس�اس القتص�اد البالد .لذلك س�يعجز
القطاعان العام والخاص عن تحريك القطاعات الحقيقية الزراعية
والصناعية والخدمية والتجارية والس�ياحية واالستثمارية وهي
االمل الوحي�د المتصاص البطال�ة الحالية ،والس�تيعاب الجديدة.
وم�ا لم يعال�ج االمر بنظرة جذري�ة كاملة فان طري�ق القطاعات
الحقيقية سيبقى محجوزاً ،لعجز القطاع العام المالي والتنفيذي،
ولضعف القطاع الخاص ..وانحباس مس�اراته ،بس�بب المعوقات
والصعوب�ات والعقلي�ات الس�ائدة والتش�ريعات البالي�ة والبيئ�ة
الس�لبية واالج�راءات اليومي�ة للدوائ�ر وممثليها ،والت�ي تتعامل
م�ع القطاع الخاص واصح�اب المصالح وكأنه�م مجرد لصوص
ومستغلين ،وغالبا ً ما يكون العكس هو الصحيح.
الش�ك ان الدولة هي المس�ؤولة االولى عن ع�دم معالجة هذه
االوض�اع وتطوره�ا ،رغ�م كل التحذيرات ..لكن الش�عب والقوى
السياس�ية وجميعنا مس�ؤولون ايضا ً عن هذا الوضع .فاالعتماد
على الموارد النفطية خالل العقود الماضية ،وتراجع كل ما عداها
ولد قناعات وس�لوكيات جمعية منحرفة .فانتشر اعتقاد طاغ ،ان
هناك دائما ً امواالً سهلة ستأتي لتعتاش عليها البالد .فالمواطنون،
والقوى السياسية ال يريدون الخصخصة ،ويتظاهرون ويطالبون
بالتعين�ات ..واالدارات الحكومي�ة متش�بثة باحتكاريتها لالرض
واالصول والموجودات ومالكية النفط والغاز وال تريد استثمارها
لتحري�ك االقتصاد ..وتس�تمر ف�ي عرقلتها الي جهد او مش�روع
خاص ،متحججة بتعليمات متناقضة ،او باجراءات ضد بالفس�اد،
بينم�ا يجب ان يدرج تعطيل المش�اريع على رأس قائمة تش�جيع
الفس�اد .وهك�ذا ترس�ل الحكوم�ة موازن�ة ه�ي مج�رد ارق�ام
لمخصصات مالية لوزاراتها دون اية فلسفة اقتصادية تحفز على
معالجة ه�ذا الواقع وافاقه المميتة ..والبرلم�ان يناقش الموازنة
وكأنه بعيد عن هذه الهموم ،وتهدد كتله بتعطيل الجلس�ات إن لم
ت�درج فيه�ا زيادة هنا او هن�اك ..مما يعطل اق�رار الموازنة ،رغم
مرور اسابيع على .2018
بوض�وح ،وللمرة االف نق�ول –كمس�ؤولين وكمواطنين -ان
هناك امران يجب ان يحتال االولوية ،ويش�كالن الخلفية التي على
ضوئهما تتقرر اساسا ً جدوى القرارات ،عند اي نقاش او اجراء او
قانون له تبعة اقتصادية او مالية مباشرة او غير مباشرة ،واللذان
بغيابهم�ا او غياب احدهما س�يصبح كالمنا مجرد بهرج حديث ال
معن�ى له ،ونقصد بهما 1- :الجهد الحقيقي المبذول لزيادة الناتج
الوطن�ي االجمالي ،خصوصا ً باالعتم�اد المتزايد على الموارد غير
النفطي�ة 2- ..الجه�د المب�ذول المتص�اص البطالة ،واس�تيعاب
العمالة الجديدة ،خصوصا ً لدى الشباب.

اكـتـشـاف مـخـلـوق «غـريــب»
عمره « »508أعوام
عث�ر مجموعة من العلم�اء عىل مخلوق غريب
عم�ره  508أع�وام ،أس�فل األرض الطيني�ة
يف قاع البح�ر بجزي�رة كولومبي�ا الربيطانية،
حس�بما قالت مجلة «اليف س�اينس» العلمية
املتخصص�ة .العثور على هذه ال�دودة غريبة
الش�كل ،يمكن أن يش�كل فتحا علمي�ا جديدا،
وبداية الطري�ق لفك لغر تطور الكائنات الحية
على كوك�ب األرض .فهذه
ال�دودة ال تش�به غريها من
الدي�دان املوج�ودة يف تل�ك
املنطقة حسبما قال العلماء،
إذ عثر برأسها عىل اثنني من
املخال�ب واملغطاة بكثري من
الشعريات التي تغطي جزءا
كبريا من جسمها ورأسها.
والح�ظ العلم�اء أن ه�ذا
املخل�وق يتوف�ر على م�ا
يش�به «الفم» أيضا وغريها
م�ن املكون�ات املوج�ودة يف
الكائن�ات األكث�ر تط�ورا.
وقالت كارما نانغلو ،صاحبة
ه�ذا االكتش�اف وطالب�ة
الدكت�وراه يف قس�م عل�وم
البيئة واألحياء التطورية يف

جامعة «تورنت�و» الكندية ،والباحثة يف متحف
«أنتاري�و امللكي» ،إن هذا االكتش�اف قد يكون
«بداي�ة حقيقي�ة» لحل لغ�ز تط�ور الكائنات
الحية .وأضاف�ت أن هذا املخل�وق يتمتع بعدد
من العن�ارص الحيوية الدقيقة املوجودة حديثا
يف الكائن�ات الحية ،رغم أن حجمه ال يتجاوز 1
بوصة ( 2.5سنتيمرت).
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