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«املستقبل العراقي» تروي تفاصيل عملية «التون كربي» ومن استخدم «األسلحة األملانية» ضد القوات األمنية
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العراقي

«االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

«التكفـيـر» يضـرب مسـاجـد أفـغـانـستـان
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العراق يطرح مرشوعا للمنطقة :ليكن صوتنا مسموعا
رئيس الوزراء برفقة وفد وزاري كبري يزور « »4دول لرتتيب مرحلة ما بعد «داعش»

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
ط�رح رئيس مجل�س ال�وزراء حيدر
العبادي مرشوع ورؤية عراقية ملستقبل
املنطقة تقوم عىل اساس التنمية وبسط
االمن بدل الخالفات والحروب ،وجاء ذلك
قبيل توجهه اىل السعودية يف جولة تشمل
عددا ً م�ن دول املنطقة لرتتيب مرحلة ما
بعد «داعش».
وطرح رئيس مجلس الوزراء مرشوع
ورؤي�ة عراقي�ة ملس�تقبل املنطقة تقوم
عىل اس�اس التنمي�ة وبس�ط االمن بدل
الخالفات والحروب.

وق�ال العب�ادي ،قبي�ل توجه�ه إىل
الس�عودية ،ان «الع�راق وم�ن تجربت�ه
الصعب�ة والناجح�ة يف تج�اوز خط�ر
االره�اب والتقس�يم ونهوض�ه منترصا
وقوي�ا وموح�دا دولة وش�عبا يرى ومن
داف�ع الش�عور باملس�ؤولية ب�أن دول
وش�عوب املنطقة لها تحدي�ات واهداف
مشرتكة كثرية».
وأش�ار رئي�س ال�وزراء إىل «رضورة
ان نطرح مبادرة ش�املة بأبعاد تنموية
واقتصادية بالدرجة االس�اس من شأنها
اع�ادة صياغ�ة العالق�ات السياس�ية
بني دولنا وش�عوبنا عىل اس�س س�ليمة

وزير النقل يفتتح مرسى اجلادرية السياحي يف بغداد
ويتحدث عن مراس يف املحافظات

ودائمة» .ووضع رئيس الحكومة خمس
اس�س لؤريت�ه ،إذ ق�ال ،بحس�ب بي�ان
للعب�ادي تلق�ت «الكمس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،ان «الرصاع�ات الدائرة يف
املنطق�ة لم ولن تجلب لش�عوبنا س�وى
الدم�ار والتخل�ف ،وق�د تس�ببت بنزيف
هائ�ل للطاق�ات البرشي�ة والطبيعي�ة
وضياع لفرص التنمية والتقدم».
ولف�ت إىل ان «اطفاء ه�ذه النزاعات
املدمرة وحق�ن الدماء ووقف سياس�ات
التدخ�ل إلذكاء الرصاعات ه�ي القاعدة
الصحيحة والبديل الوحيد .

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يعلن انتهاء أزمة مستشفى
الطفل لألمراض الرسطانية
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الربملان يصدر قرارا بشأن «اإلرشاف القضائي»
عىل االنتخابات
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
ص�وت مجل�س الن�واب يف جلس�ته
االعتيادي�ة الس�ابعة والعرشي�ن الت�ي
عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور
 180نائباً ،أمس الس�بت ،عىل قرار نيابي
بشان ارشاف القضاة عىل مراكز االقرتاع
يف ي�وم االنتخاب�ات ،فيم�ا انه�ى قراءة

مشروع قان�ون التعدي�ل االول لقانون
انتخابات مجلس النواب العراقي.
ويف مس�تهل الجلس�ة ،لف�ت الرئيس
الجبوري بحس�ب بيان للدائرة االعالمية
ملجلس النواب تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،اىل وجود اتفاق جرى خالل
اجتم�اع جم�ع هيئة الرئاس�ة برؤس�اء
الكتل واللجان النيابية لغرض الوصول اىل

مدريد تسحب البساط من حتت حكومة كتالونيا

صيغة نهائية عىل اثر تقرير لجنة الخرباء
الذي اعرتض عليه بعض االعضاء ،منوها
بانه تم االتفاق عىل توزيع املتقدمني عىل
اربع�ة قوائم يت�م عرضها على املجلس
الختي�ار من يعتقد انه�ا القائمة االصلح
العضاء مجلس مفوضية االنتخابات.

بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س ال�وزراء اإلس�باني ماريان�و
راخوي ،أمس الس�بت ،إن الحكومة المركزية
في مدريد س�تعلق مهام حكومة كتالونيا ردا
على االس�تفتاء الذي أج�راه اإلقليم من أجل
االنفصال.
وأعل�ن راخ�وي ،بع�د اجتماع اس�تثنائي

التفاصيل ص3
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للحكومة اإلس�بانية عن انتخابات محلية في
منطقة كتالونيا خالل س�تة أشهر ،مما يعني
فرض حكم مباش�ر م�ن مدريد عل�ى اإلقليم
وس�حب البس�اط من تح�ت زعيم�ه كارلس
بودغمون الذي قاد مساعي االنفصال.
وه�ذه ه�ي الم�رة األول�ى ف�ي تاري�خ
الديمقراطي�ة اإلس�بانية القائمة من�ذ أربعة
عق�ود ،التي تفع�ل فيها الحكومة اإلس�بانية

المركزي�ة حقها الدس�توري للس�يطرة على
إقلي�م متمت�ع بحك�م ذات�ي وحكمه بش�كل
مباشر.
واعتبر راخ�وي أن بودغمون ،الذي يرأس
حكوم�ة إقلي�م كتالوني�ا الغن�ي الواق�ع في
شمال ش�رق البالد ،خرق القانون عدة مرات
بالس�عي لالس�تقالل وبالتالي فهناك ما يبرر
فرض سيطرة الحكومة المركزية.

بذكرى تأسيس املجلس األعىل ..محودي يدعو اىل االستعداد خلوض معركة «اجلهاد األكرب»
محاس :نتطلع لعالقات قوية مع إيران ولـن نتخلـى عن أصدقائنـا

حتركات سياسية داخل كردستان لتشكيل «حكومة إنقاذ» بعد فشل االستفتاء
حمافظ بغداد حيرض
اجتامع اللجنة الربملانية لدعم
املشاريع اخلدمية يف بغداد
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واشـنـطـن
«االنـعـزالـيـة» تـزيـد
من «وحدة» أوربا
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القايض فائق زيدان
يزور دياىل ملتابعة العمل القضائي
يف جلوالء وخانقني
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بـرشـلـونـة
ينـوي التجديـد ملييس
مدى احلياة
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وزيـر الداخليـة البحـرينـي يشـرف شخصيـا عىل تعذيـب املعتقليـن السياسييـن
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يقودها برهم صاحل مبؤازرة التغيري واجلماعة اإلسالمية

حتركات سياسية داخل كردستان لتشكيل «حكومة إنقاذ» بعد فشل االستفتاء
بغداد  /المستقبل العراقي

ع�ودة الجي�ش العراق�ي اىل قاع�دة (ك�ي وان) لتصب�ح
منطقة مشتركة للقوات االمريكي�ة والربيطانية وباقي
أعضاء التحالف الدويل وجزء من الجيش العراقي».
واض�اف ان «هذا االتف�اق كان الوحيد الذي وقع عليه
والذي كان س�يقف حائال دون وق�وع االحداث االخرية يف
مدين�ة كركوك ،لكن القي�ادة الكردية اثبت�ت مرة اخرى
عدم قدرتها عىل اتخاذ القرارات الصحيحة».
وأوض�ح انه كان من األفضل قب�ول املقرتح األمريكي
بتأجيل االس�تفتاء لعامني ،مش�ددا ً على رضورة الحوار
والتف�اوض مع بغ�داد واملجتمع ال�دويل ،واملحافظة عىل
الوحدة الكردية يف هذا الظرف العصيب.
وب�دأت الخس�ائر التي تضرب اإلقليم كبيرة ،حيث
أفادت تقارير بأن رشكة ش�يفرون للنفط أوقفت بصفة
مؤقتة حفريات النفط والغاز يف إقليم كردستان العراق.
ويف أيل�ول املايض ،كانت الرشكة قد حفرت البرئ األوىل
يف كردستان العراق بعد توقف دام سنتني.
وقال�ت متحدث�ة باس�م الرشك�ة يف بيان «ش�يفرون
ق�ررت تعليق العمليات بش�كل مؤقت» ،حس�بما أوردت
وكالة رويرتز لألنباء.
وأضاف�ت املتحدث�ة «نبقى عىل اتصال م�ع الحكومة
املحلية يف كردس�تان ،نتطلع الس�تئناف عملياتنا بمجرد
أن تس�مح الظ�روف» .ويف يوم  25أيل�ول املايض ،نظمت
الس�لطات املحلية يف كردس�تان اس�تفتاء على انفصال
اإلقليم عن العراق ،لم يحظ بموافقة الحكومة االتحادية
يف بغداد ،بينما رفضت دول إقليمية عاملية االعرتاف به.
ووصفت بغداد االس�تفتاء بأنه «غير رشعي» ،وبعد
ثالثة أسابيع من إجراءه ،بدأت الحكومة املركزية تحركا
الستعادة مناطق تخضع لسيطرة األكراد.
وأبع�دت ق�وات تابع�ة للحكوم�ة املركزي�ة املقاتلني
األكراد من ش�مايل محافظة كركوك الغنية بالنفط ،ومن
مناطق محافظتي نينوى ودياىل.

تدف�ع أحزاب وش�خصيات سياس�ية كردي�ة باتجاه
املطالب�ة بتش�كيل حكوم�ة انتقالية يف إقليم كردس�تان
تكون بديل�ة للحكومة الحالية يف اإلقلي�م ،التي يطالبون
باستقالتها ،فضالً عن استقالة مسعود بارزاني املنتهية
واليت�ه من�ذ أكثر م�ن عامني ،وبدفع�ه إىل االعت�زال عن
العمل السيايس .وأكد تحالف الديمقراطية والعدالة ،الذي
يتزعم�ه نائب رئيس الوزراء العراقي األس�بق الس�يايس
الكردي برهم صالح ،وجود مش�اورات لتشكيل حكومة
انتقالية يف إقليم كردس�تان العراق ،تس�اهم يف اس�تقرار
األوضاع هناك ،وتعمل عىل فتح الحوار مع بغداد.
وقال صالح يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،أن الوض�ع الح�ايل يف كرك�وك واملناط�ق املتن�ازع
عليها يشير إىل فشل النهج الس�لطوي للنخبة الحاكمة
يف إقليم كردس�تان .ولفت إىل وجود ح�وارات بني تحالف
الديمقراطي�ة والعدال�ة ،وحرك�ة التغيير ،والجماع�ة
اإلسلامية الكردس�تانية من أجل إنضاج فكرة الحكومة
االنتقالي�ة ،بع�د أن فق�دت س�لطات إقلي�م كردس�تان
مصداقيتها أمام مواطنيها واملجتمع الدويل.
ب�دوره ،أك�د القي�ادي يف حرك�ة التغيري عب�د الرزاق
رشي�ف أن حركت�ه فتح�ت أب�واب الح�وار مع ع�دد من
الجهات السياس�ية القريبة منه�ا ،من أجل اتخاذ موقف
موحد من األزمة الحالية ،موضحا أن حركة التغيري تعمل
عىل تقريب وجهات النظر.
ويبدو ش�عور االس�تياء كبير يف إقليم كردس�تان ،إذ
اك�د بافل طالبان�ي ،النجل االكرب للرئيس الس�ابق جالل
طالبان�ي ،ان إج�راء اس�تفتاء كردس�تان يف الخام�س
والعرشين من شهر ايلول املايض هو «خطأ فادح».
وذكر طالباني ان «لديه وثائق تؤكد ان ثمانية وثالثني
قيادي�ا يف االتحاد الوطني من أصل خمسين ،وقعوا عىل

احلكيم :الشعب العراقي بسائر مكوناته اهنك من االزمات ويتطلع للسالم

املالية الربملانية :موازنة  2018لـم
تصل للربملان حتى االن

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مقرر اللجنة املالي�ة النيابية احمد حما عدم
وص�ول املوازنة االتحادية للس�نة املالي�ة  2018من
رئاس�ة مجلس الوزراء اىل مجل�س النواب حتى االن.
وذك�ر حما يف ترصي�ح صحفي ان «رئاس�ة مجلس
ال�وزراء تج�اوزت على املوع�د النهائي الرس�ال تلك
املوازنة اىل مجلس النواب حسب التوقيتات الزمنية».
واضاف «حيث كان من املقرر وصولها يف العارش من
الش�هر الحايل وبالت�ايل لم يتم االطلاع عليها او عىل
التعديلات التي ط�رأت عليها وخاصة تل�ك املتعلقة
بموازنة اقليم كردستان».
وكان عضو اللجنة املالية النيابية النائب مسعود
حيدر ،قد كشف يف ترصيحات صحفية عن وجود نية
ل�دى رئيس ال�وزراء حيدر العبادي بإج�راء تعديل يف
املوازنة املالية للعام املقبل بشأن حصة كردستان من
خالل احتس�اب الحصة عىل أساس النسب السكانية
لكل محافظة من محافظات اإلقليم وإلغاء النفقات
الحاكم�ة ،معتبرا ً أن املضي به�ذه الخط�وة حاليا ً
سيتسبب بـ «فوىض كبرية».

كربـالء تتعـاقـد مع «هـواوي»
لنصب منظومة مراقبة امنية
كربالء المقدسة  /المستقبل العراقي

كش�ف نائ�ب محاف�ظ كربلاء علي املي�ايل عن
استحداث منظومة أمنية للمراقبة والتي استعرضتها
رشك�ة ه�واوي الصيني�ة لنص�ب كاميرات مراقبة
ملداخل كربالء وكافة األحياء يف املحافظة .وقال امليايل
انه «تم اس�تعراض نش�اط رشكة ه�واوي يف نصب
املنظومة األمنية التي تتألف من  1029كامريا مراقبة
يف كافة مناطق كربالء واملداخل الرئيسية» .وأضاف،
ان «ه�ذه املنظومة بإمكانه�ا ان تربط عىل البطاقة
الوطنية ومنظومة املرور باإلضافة س�يكون النصب
م�ن خ�ارج املحافظ�ة اىل الداخل وليس م�ن داخلها
اىل الخ�ارج كما هو متع�ارف يف املنظوم�ات االمنية
للمراقب�ة» .وبين  ،ان�ه «س�يكون ع�دد الكامريات
قابل للزي�ادة والرشكة بعد ان أجرت املرشوع األمني
للمراقبة يف بابل وتم االنجاز بنس�بة  85باملئة ،وعند
االنتهاء س�يتم املبارشة يف محافظة كربالء» ،مشيرا ً
إىل ان «املبل�غ املخص�ص يف املشروع قاب�ل للزي�ادة
بزيادة عدد الكامريات».

ق�ال الس�يد عم�ار الحكي�م رئيس
التحال�ف الوطن�ي ان الع�راق ل�م يكن
بحاجة اىل ازمة جديدة تعيد االرتباك اىل
املشهد الس�يايس وتقلق الشعب املتعب
م�ن الح�روب واألزم�ات ،كاش�فا عن
محاوالت «بحك�م العالقات التاريخية»
م�ع الكرد لثنيه�م عن القي�ام بخطوة
االستفتاء ولكن لألس�ف لم تكن هناك
اس�تجابة ،مبين�ا ان الدول�ة العراقي�ة
اليوم تقوم بواجباتها الدستورية تجاه
ش�عبها يف كل مناط�ق الع�راق وتوف�ر
الحماي�ة له�م والس�يطرة على الثروة
الوطني�ة لتوزيعه�ا عىل كافة ش�عبنا
بشكل عادل ووضع حد ملعاناة املواطنني
يف كردستان ايضاً ،يف حني وصف مدينة
كركوك بعنوان املرحل�ة القادمة ،داعيا
للرتكيز على القوى املعتدل�ة من كافة
مكونات الشعب العراقي ليكون صوت
العقل والتفاهم والحوار والحفاظ عىل
مصال�ح الع�راق العليا هو األس�اس يف
تحالف املعتدلني والحكماء .س�ماحته
ويف املؤتم�ر الس�نوي ملناهض�ة العنف
ض�د املرأة يف االول م�ن صفر الذي اقيم

بمكتبه يف بغداد السبت 2017/10/21
 ،رأى ان مرحل�ة انتهت واخرى جديدة
بدأت بعناوين جدي�دة وقيادات جديدة
وس�تكون كرك�وك عنوان�ا ً للمرحل�ة
القادم�ة ،داعي�ا الحكوم�ة لالهتم�ام
بمشاكل أبناء كركوك (العراق املصغر)
واقلي�م كردس�تان كاهتمامه�ا بأبناء
املوصل والبصرة والرم�ادي ،عادا رسّ
قوة الع�راق بوحدته م�ع الحفاظ عىل
حق�وق وخصوصي�ة كاف�ة مكوناته،
مبين�ا ان الع�راق ام�ام فرص�ة إلعادة

ترتي�ب األولوي�ات وف�رض القان�ون
وتطبيق الدس�تور من دون استثناءات.
التوافقات غري الدستورية احدثت رضرا
وال يمك�ن االس�تمرار به�ا فيم�ا لفت
سماحته اىل الرضر الذي احدثته بعض
التوافقات غري الدس�تورية بالعديد من
الثواب�ت يف ه�ذا الوط�ن «وال يمكن ان
يس�تمر الوضع بالس�ياقات الس�ابقة
ألنها لم تجلب الخري للعراق والعراقيني»
موضحا «ان سياس�ة تأجيل املش�اكل
وتجنب املس�اس باملواضيع الحساسة
املعتمدة سابقا ً كانت نتاج فهم خاطئ
ملب�دأ التواف�ق ثم ج�اء اإلره�اب وعقد
املش�هد بشكل اكرب والبد اليوم من فتح
حوار جدي وبناء ملراجعة هذه أالزمات
ومعالجته�ا ضم�ن اط�ار الدس�تور
والقوانني النافذة» .وقااللسيد الحكيم
ان «االخ�وة العربية الكردية الرتكمانية
الش�بكية واالخ�وة الش�يعية الس�نية
واالخوة االسلامية املسيحية الصابئية
االيزدية بني ابناء الش�عب العراقي هي
األس�اس الذي نعتمده إليجاد مقاربات
الحلول للمش�اكل» داعي�ا للرتكيز عىل
القوى املعتدلة من كافة مكونات الشعب
العراقي ليك�ون صوت العقل والتفاهم

والحوار والحفاظ على مصالح العراق
العلي�ا هو األس�اس يف تحالف املعتدلني
والحكم�اء فالعراق يس�توعب الجميع
والدس�تور صوّت له الجميع وان كانت
هناك ثغرات فال ب�د من اعتماد اآلليات
الدس�تورية والقانوني�ة ملعالجته�ا.
التجارب التاريخية تؤكد بأن املشاكل ال
تحل عن طري�ق العناد والتصلب .ورأى
رئي�س التحال�ف الوطني ان «الش�عب
العراق�ي بعرب�ه وك�رده وتركمان�ه
وس�ائر مكوناته قد انه�ك من االزمات
ويتطل�ع للسلام والتنمي�ة ويج�ب ان
نركز عىل العيش املشرتك والكريم وعىل
إش�اعة األم�ان واالس�تقرار ولنرفض
كل الش�عارات والنع�رات العنرصي�ة
والطائفية» .
مذكرا بان التجارب التاريخية تؤكد
لنا بأن املشاكل ال تحل عن طريق العناد
والتصل�ب باملواقف وتجاه�ل الرشكاء
وع�دم االصغ�اء لنصائ�ح األصدق�اء
والحلف�اء ،منوه�ا اىل ان اس�تقرار
العراق مطل�ب دويل واقليم�ي ،واملوقع
االستراتيجي والحس�اس للع�راق ال
يس�مح لألخرين بإدامة سياس�ة عدم
االستقرار أو اضعاف الدولة العراقية.

مفوضية االنتخابات تبارش بتوزيع بطاقة الناخب االلكرتونية

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن رئي�س االدارة االنتخابية يف املفوضية العليا
املس�تقلة لالنتخاب�ات ع�ن املبارشة بتوزي�ع بطاقة
الناخ�ب االلكرتوني�ة ،أم�س الس�بت ،يف محافظات
الف�رات االوس�ط  .وق�ال املوس�وي يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «املفوضي�ة

ب�ارشت صباح هذا الي�وم بتوزيع بطاق�ات الناخب
االلكرتوني�ة يف محافظ�ات باب�ل وكربالء املقدس�ة
والنجف االرشف والديوانية كمرحلة اوىل ووفقا لخطة
التوزيع التي وضعتها وس�يتم توزيع هذه البطاقات
عىل املحافظات االخرى تباعا وحسب الجدول الزمني
املع�د لذلك»  .واضاف ان «املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخابات تسير بخططها التي وضعتها اس�تعدادا

لالس�تحقاقات االنتخابية املقبلة « .ودعا املوس�وي
الناخبين يف تل�ك املحافظ�ات اىل « مراجع�ة مراك�ز
التوزيع املنترشة فيها لتس�لم بطاقاتهم االلكرتونية
التي تعتبر الركيزة االوىل يف املش�اركة يف االنتخابات
املقبل�ة « .يذك�ر ان مفوضي�ة االنتخاب�ات ب�ارشت
بحملته�ا االعالمية الخاصة بتوزي�ع بطاقة الناخب
االلكرتونية قبل عدة ايام.

اخلارجية األمريكية ترسل «مسؤولة كبرية» إىل بغداد األسبوع املقبل

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجية األمريكية ،عن عزم نائبة
وزي�ر الخارجية للش�ؤون السياس�ية والعس�كرية
بالوكال�ة تينا كايدانوف البدء بجولة إىل عدد من دول
املنطقة بينها العراق األس�بوع املقبل .وقالت الوزارة

يف بي�ان إن املس�ؤولة األمريكي�ة س�تبحث يف العراق
التق�دم الحاصل يف دحر تنظيم داعش ،وستتش�اور
يف قط�ر مع كبار املس�ؤولني املدنيني والعس�كريني،
وكذلك مع القادة العس�كريني األمريكيني املوجودين
يف القاع�دة املركزية هن�اك .وأضاف�ت أن كايدانوف
خلال زيارتها إىل الكوي�ت «ستركز يف لقاءاتها مع

كبار املسؤولني السياسيني والعسكريني عىل توسيع
الرشاكات طويلة األمد يف مجال الجاهزية العسكرية
ونقل األس�لحة واألمن البحري وبناء قدرات محاربة
اإلره�اب» .وأش�ارت ال�وزارة إىل أن «الكويت رشيك
إقليم�ي أمني بارز لطاملا أظه�ر التزامه ببناء قدراته
الدفاعية».

شدد على االلتزام مبواعيد االنتخابات وتوفري سبل عودة النازحني ملناطقهم

بغداد  /المستقبل العراقي

بذكرى تأسيس املجلس األعىل ..محودي يدعو اىل االستعداد
خلوض معركة «اجلهاد األكرب»

دع�ا رئي�س املجلس االعىل االسلامي
هم�ام حم�ودي ،أمس الس�بت ،الحكومة
اىل االلت�زام باملواعي�د االنتخابي�ة املحلية
والربملانية املقررة يف مواقيتها ،مشيرا اىل
رضورة العمل س�وية لتوفري س�بل عودة
النازحين اىل مناطقه�م وتهيئ�ة وس�ائل
العيش الكريم لهم .وقال حمودي يف كلمة
له خالل احتفالية بذكرى تأسيس املجلس
األعىل االسالمي العراقي ان «من الرضوري
االلت�زام باملواعي�د االنتخابي�ة املحلي�ة
والربملاني�ة املق�ررة يف مواقيتها ،واإلرساع
بتأمين كل م�ا يتطلب�ه هذا االس�تحقاق
الدس�توري م�ن أس�باب قانوني�ة و فنية

واللوجستية كفيلة بتحقيق أراده الناخب
العراق�ي وم�ن يمثله وبش�فافية ونزاهة
ودون م�ا مص�ادرة لحق�ه يف االختي�ار».
واضاف ان «وحدة العراق جزء من سيادته
وهي غري قابلة للمس اوالتش�كيك» ،داعيا
الحكومة اىل االلتزامبخريطة الطريق التي
أشارت لها املرجعية العليا ،وحل الخالفات
عبر الح�وار بين الحكوم�ة االتحادي�ة
واإلقلي�م .واش�ار حم�ودي اىل ان «تكون
املحكمة االتحادية هي الفصل يف املنازعات
وااللتزام بقرارات مجلس النواب» .وش�دد
عىل «رضورة العمل س�وية وبجد لتحقيق
املصال�ح املجتمعي�ة وتوفير س�بل عودة
النازحين اىل أماكنه�م وتوفير وس�ائل
للعيش الكريم لهم من خالل تحقيق الدعم

ال�دويل ألعماراملناط�ق املتضررة بس�بب
اإلره�اب واإلرساع يف عملية إعادة البناء».
وحمل الدولة مسؤولية خاصة الستيعاب
الش�باب جيل الحري�ة واالنتصارات وفتح
ف�رص ثقافي�ة و تعليمي�ة ورياضي�ة
متناس�با ً م�ع اوضاعه�م وإيج�اد فرص
الس�تثمار طاقاته�م بما يخ�دم املجتمع.
واش�اد حم�ودي بش�جاعة وانضب�اط
القوات املس�لحة والحشد الشعبي ورجال
البيش�مركة االبط�ال ملوقفه�م الوطن�ي
املسؤول يف لحظة الرصد التاريخي الدقيق
لجمي�ع املواق�ف عبر تفويته�م لف�رص
دع�اة الفتنة والتقس�يم ورفضه�م اال ان
يكونوا جزءا عزيزا ينتمي برشف الوطنية
للمؤسسات العسكرية العراقية.

القايض فائق زيدان
يزور دياىل ملتابعة العمل القضائي
يف جلوالء وخانقني

بغداد  /المستقبل العراقي
افتت�ح رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان دار
القض�اء يف جل�والء عىل هامش زيارته رئاس�ة اس�تئناف دياىل
واملحاك�م التابعة له�ا .وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء
األعلى القايض عبد الس�تار بريق�دار إن «زي�ارة أجراها رئيس
مجلس القض�اء األعىل القايض فائق زي�دان اليوم الخميس اىل
رئاسة محكمة اس�تئناف دياىل وتضمنت دار القضاء يف جلوالء
وافتت�اح دار القض�اء يف خانقين» ،مؤك�دا أن «العم�ل يجري
بانسيابية يف املحاكم التي تستقبل املواطنني خالل أوقات الدوام
الرس�مي» .وأضاف بريقدار أن «القايض زيدان بحث مع قضاة
دي�اىل آلية إعادة العمل القضائي يف دار القضاء يف خانقني إىل ما
كان علي�ه قب�ل العام  ، 2003و ذلك عرب إع�ادة ارتباط الكوادر
اإلدارية كافة برئاسة محكمة استئناف دياىل« .
وأفاد املتحدث الرس�مي ب�أن «رئيس مجلس القضاء األعىل
وبرفقته رئيس هيئة اإلرشاف القضائي ورئيس استئناف دياىل
اطلع�وا عىل مجري�ات العمل يف االس�تئناف وال�دور التابعة له
خاصة يف جلوالء وخانقني».

مفتشية الداخلية تعلن ضبط ( )224دعوى قضائية
خمفية يف ( )3مراكز رشطة ببغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنت املف�ارز التفتيش�ية الخاصة بمكت�ب املفتش العام
ل�وزارة الداخلي�ة يف قي�ادة رشط�ة محافظة بغ�داد من ضبط
 224دع�وى قضائية مخفية يف ثالثة مراكز رشطة ببغداد دون
أن تس�جلها يف سجالتها األس�اس أو تتخذ بش�أنها االجراءات
القانوني�ة املناس�بة .وذكر بيان للمفتش�ية تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ان�ه « تمت عملي�ات الضبط بن�ا ًء عىل
توجيهات املفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى
بمتابع�ة األوراق التحقيقية يف مراك�ز الرشطة ،كون قضاياها
تتعل�ق بحي�اة املواطنني وحقوقه�م ».واضاء «وبن�ا ًء عىل ذلك
نف�ذت مفارز تفتي�ش مديري رشطة محافلظ�ة بغداد جوالت
تفتيش�ية على مراك�ز الرشطة ببغ�داد ،ش�ملت مركز رشطة
املنتظ�ر التاب�ع ملديرية رشطة الص�در الثاني�ة ،ومركز رشطة
الزعفرانية ،ومركز رشطة الرش�اد التابع ملديرية رشطة بغداد
الجديدة» .وتابع «وقد اكتشفت املفارز التفتيشية  103دعاوى
قضائية يف مركز رشطة املنتظر غري مسجلة يف السجل األساس
للمركز ومخفية تحت أحد أرسة املركز ،كما اكتشفت  92دعوى
قضائي�ة اخ�رى يف مركز رشط�ة الزعفرانية لم يتم تس�جيلها
أيضا ً يف الس�جل األساس ومخفية ،فضالً عن ذلك ضبطت أيضا ً
 29دعوى قضائية يف مركز رشطة الرشاد ،حيث نظمت املفارز
محارض ضبط اصولية وس�لمت الدعاوى اىل مدراء املراكز بغية
اتخاذ االجراءات القانونية بصددها».
واش�ار اىل ان «املفرزة التفتيش�ية فاتح�ت مديرية تفتيش
بغداد بغية تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط الذين قاموا
بإخفاء هذه الدعاوى وعدم تسجيلها بسجالت األساس ،ملا لها
من تماس بحقوق املواطنني وحياتهم».

وزارة النفط ختصص ( )100مليون دينار شهريا ملستشفى االمراض الرسطانية يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أوع�ز وزير النفط جبار عيل اللعيبي بتخصيص  100مليون دينار ش�هريا ً ملستش�فى االمراض
الرسطانية يف محافظة البرصة .وأكد وزير النفط خالل تفقده للمستشفى التخصيص باالمراض
الرسطاني�ة يف البرصة على «رضورة تكاتف جميع الجهات املعنية م�ن أجل األرتقاء بالخدمات
الصحي�ة املقدم�ة للمواطنين والتقلي�ل م�ن معاناة امل�رىض وعائلته�م وخصوص�ا للمصابني
باالم�راض الرسطانية من خالل توفري األدوية واملس�تلزمات الطبية الرضورية» .وأوعز اللعيبي
«بتخصيص  100مليون دينار ش�هريا منحة مالية من مبلغ املنافع االجتماعية للعقود النفطية
وذلك لتغطية أحتياجات املستش�فى من االدوية واملستلزمات الطبية الرضورية» .واضاف وزير
النف�ط انه «وبعد أن اطلع عىل مرافق وأقس�ام وردهات املستش�فى أوعز برشاء جهاز الفحص
املبكر لالمراض الرسطانية وجهاز تصفية وتحلية املياه فضال عن عن تخصيص مباغ  25مليون
دينار لتغطية نفقات أصالح جهاز تحليل فريوسات الدم فضال عن تغطية نفقات بعض االجهزة
واملستلزمات الرضورية االخرى يف ردهات العمليات وغريها».
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رئيس الوزراء برفقة وفد وزاري كبري يزور « »4دول لرتتيب مرحلة ما بعد «داعش»

العراق يطرح مرشوعا للمنطقة :ليكن صوتنا مسموعا

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

طرح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي
مشروع ورؤي�ة عراقي�ة ملس�تقبل املنطقة
تقوم عىل اس�اس التنمية وبس�ط االمن بدل
الخالف�ات والحروب ،وجاء ذلك قبيل توجهه
اىل الس�عودية يف جولة تش�مل عددا ً من دول
املنطقة لرتتيب مرحلة ما بعد «داعش».
وط�رح رئيس مجل�س ال�وزراء مرشوع
ورؤية عراقية ملس�تقبل املنطق�ة تقوم عىل
اس�اس التنمية وبس�ط االمن بدل الخالفات
والحروب.
وقال العبادي ،قبيل توجهه إىل السعودية،
ان «العراق ومن تجربت�ه الصعبة والناجحة
يف تجاوز خطر االرهاب والتقس�يم ونهوضه
منترصا وقويا وموحدا دولة وشعبا يرى ومن
دافع الشعور باملس�ؤولية بأن دول وشعوب
املنطق�ة له�ا تحدي�ات واه�داف مشتركة
كثرية».
وأشار رئيس الوزراء إىل «رضورة ان نطرح
مبادرة ش�املة بأبع�اد تنموي�ة واقتصادية
بالدرجة االس�اس من ش�أنها اعادة صياغة
العالقات السياس�ية بني دولنا وشعوبنا عىل
اسس سليمة ودائمة».
ووض�ع رئي�س الحكومة خمس اس�س
لؤريته ،إذ قال ،بحس�ب بيان للعبادي تلقت
«الكمس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان
«الرصاع�ات الدائرة يف املنطقة لم ولن تجلب
لشعوبنا سوى الدمار والتخلف ،وقد تسببت
بنزيف هائ�ل للطاقات البرشي�ة والطبيعية
وضياع لفرص التنمية والتقدم».
ولفت إىل ان «اطفاء هذه النزاعات املدمرة
وحقن الدماء ووقف سياسات التدخل إلذكاء
الرصاع�ات هي القاع�دة الصحيحة والبديل
الوحي�د لالنطلاق لعه�د جديد م�ن التعاون
والبناء» ،مس�تدركا ً أن «م�ن الخطأ ان تنظر
دول املنطق�ة ملصالحه�ا بش�كل منعزل عن
مصال�ح اآلخري�ن ،وان رؤيتن�ا تتمث�ل يف
ان نعم�ل بش�كل مشترك لبن�اء مصالحن�ا

«

واقتصادياتنا بش�كل تكاميل دون معزل عن
بعضنا البعض فكما اثبتت الظروف ان االمن
اليتج�زأ فكذلك االقتصاد والتنمية والرفاهية
اليمكن ان تتحقق يف دولة دون اخرى ،ودون
ان ننهض معا س�تتعثر كل مشاريع التنمية
واالستقرار».
وأردف العب�ادي ان «مجموع�ة جهودن�ا
يج�ب ان تض�اف بعضه�ا لبع�ض لتك�ون
محصلة مضافة لنا جميعا».
وق�ال رئيس الوزراء «نس�عى لتأس�يس
عالقات دائمة وعميقة وراسخة بني شعوبنا
وان النقرصه�ا عىل العالقة بين الحكومات
الن العالق�ة بني الش�عوب تضمن اس�تقرار
العالقات امام التحوالت السياسية».
ولف�ت العب�ادي إىل أنه «يج�ب ان نعطي
بارقة امل كبرية للش�باب وان ال يرتكوا نهبا
لالره�اب والفك�ر املنح�رف والدخي�ل الذي
يس�تغل طاقاتهم باالتجاه السلبي وينقلهم
م�ن خندق البن�اء اىل خندق القت�ل والهدم»،
مبينا ً أن «اعط�اء االمل بدل اليأس من خالل
برام�ج توفر فرص عمل للش�باب من خالل
التأهيل واملشاريع املنتجة يعطي قوة وزخما
هائلني باتجاه اصالح املجتمعات».
وتاب�ع بالق�ول ان «االتفاق على برنامج
تنمية ش�املة واالس�تخدام االمثل للطاقات
ه�و البديل الصحيح يف ظل سياس�ات عادلة
على اس�اس املواطن�ة واملس�اواة بالحقوق
والواجب�ات دون تميي�ز .وباالضاف�ة اىل
مش�اريع التنمية عىل املستويات الوطنية ،ال
بد من العمل والتنسيق لنهوض املنطقة ككل
حيث ال يمكن تحقيق االمن والسالم والرفاه
يف املنطقة اذا بقيت الهوة كبرية بني ش�عوب
غنية واخرى فقرية».
ولف�ت إىل ان «انش�غال دول املنطق�ة
بالرصاع�ات فيما بينه�ا وعدم اس�تثمارها
ملوارده�ا بالش�كل االمث�ل هم�ش دوره�ا
محليا وعىل املس�توى العاملي» ،وأضاف «اننا
ن�رى وجوب ان نعمل جديا ب�أن يكون لدول
منطقتنا صوت مس�موع ومؤث�ر يف صناعة

القرار عىل كل املس�تويات العاملي�ة واملحلية
من اجل ان يصبح العالم اكثر امنا وعدالة».
م�ن جانب آخ�ر ،ق�ال املكت�ب االعالمي
للعب�ادي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»

نس�خة من�ه ،إن «رئي�س مجل�س ال�وزراء
حي�در العب�ادي توج�ه الس�بت اىل اململك�ة
العربية الس�عودية يف جولة تش�مل عددا من
دول املنطق�ة» ،إال أن املكتب لم يكش�ف عن

ال�دول بالتحديد .وأضاف البي�ان أن العبادي
«س�يحرض االجتم�اع التنس�يقي االول بين
العراق والس�عودية ،اضاف�ة اىل اجرائه عددا
م�ن اللقاءات مع قادة الدول» ،مشيرا ً اىل ان

«الجولة ته�دف لتعزيز التع�اون بني العراق
ودول املنطق�ة بم�ا يخ�دم مصلح�ة العراق
وش�عبه ،خصوصا بعد االنتص�ارات الكبرية
الت�ي حققتها القوات العراقية عىل عصابات
داعش االرهابية واقرتابها من حسم املعركة،
م�ا يتطلب تضافر الجه�ود للرشوع بمرحلة
جديدة من التنس�يق مع دول املنطقة إلعادة
إعمار الع�راق والتعاون يف املجال االقتصادي
والتجاري و املجاالت االخرى».
وتاب�ع البي�ان أن «ع�ددا ً م�ن ال�وزراء
واملس�ؤولني واملتخصصين يف املج�االت
املختلف�ة ،يرافق�ون رئيس مجل�س الوزراء
حيدر العبادي لحضور االجتماع التنسيقي يف
السعودية».
بدوره ،أعلن النائب جاس�م محمد جعفر
أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيزور اربع
دول اقليمي�ة اخ�رى بعد زيارته الس�عودية
اليوم.
وق�ال جعف�ر إن «زي�ارة رئي�س الوزراء
حيدر العبادي اىل السعودية مهمة وتاريخية
النه�ا ستؤس�س لعالق�ة استراتيجية بين
العراق والسعودية» ،الفتا اىل «رئيس الوزراء
س�يزور اربع دول اقليمية اخرى بعد زيارته
السعودية».
وأض�اف أن «ه�ذه الزي�اره س�تمنح
للعب�ادي مشروع للتق�ارب بني الس�عودية
واي�ران والعم�ل عىل س�حب ب�ذور التفرقة
واالحتقان ،اضافة اىل تبنى التهدئة والتوافق
بين دول املنطق�ة» ،مشيرا اىل أن «العبادي
نجح بصمته وهدوئه يف ادارة العراق وبسط
س�يادته وتمكن من ازاحة داعش ،فضال عن
ادارة املفص�ل االقتص�ادي بامتياز ممكن أن
يخول م�ن البلدين اليج�اد العالق�ة الثنائية
النموذجية بينهما».
وتاب�ع ،أن «ه�ذه الزي�ارة ستس�اهم يف
تقوي�ة العالق�ات االقتصادي�ة واالمني�ة وال
سيما فيما يخص االعمار» ،الفتا اىل «التغيري
الذي بدأ يطرأ يف السياس�ية الس�عودية حول
التعامل مع االقليات والحريات وغريها».

العمليات املشرتكة تكذب رواية البيشمركة باألدلة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أصدرت قيادة العمليات املشرتكة،
أم�س الس�بت ،بيانا ً كذب�ت فيه بيان
سابق للبيش�مركة حول ناحية التون
كربي يف كرك�وك ،مؤكدة أنها ملتزمة
بالتعام�ل املس�ؤول م�ع املواطنين،
فيم�ا اتهم�ت خلي�ة اإلعلام الحربي
البيش�مركة باس�تخدام صواري�خ
حصل�ت عليها من أملانيا لقتال تنظيم
«داع�ش» اإلرهاب�ي ،ض�د الق�وات
األمنية.
وقالت قيادة العمليات املشرتكة يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،إن «قيادة البيش�مركة يف أربيل،
أصدرت بيان�ا ً غريبا ً يحم�ل مبالغات
ومغالطات وأكاذيب بخصوص إعادة
انتش�ار الق�وات االتحادي�ة يف ناحية
الت�ون كربي» ،الفت�ة إىل أنه «من أجل
توضي�ح الحقائق للرأي العام نبني ما
يأتي ،إنه بعد انتشار القوات االتحادية
يف كركوك واملناطق املشتركة لفرض
األم�ن فيه�ا ومن أج�ل اكم�ال كامل
الوح�دات اإلداري�ة يف كركوك توجهت
الق�وات االتحادي�ة إىل ناحي�ة الت�ون
كبري بع�د مناش�دات م�ن أهاليه�ا
كونها أصبح�ت مرتعا ً لإلرهابيني من
ح�زب العم�ال الكردس�تاني الرتك�ي
واملقاتلين األكراد اإليرانيين ،اضافة
لتواجد البيشمركة».
وتابع�ت بالق�ول« ،وعن�د اقرتاب
القوات االتحادية امللتزمة بعدم إطالق
الن�ار تعرض�ت اىل قص�ف بالهاونات
وإطلاق صواري�خ ميلان االملاني�ة
الت�ي زودت بها البيش�مركة من قبل
الحكوم�ة االملاني�ة باتج�اه قواتن�ا
حي�ث اصيبت دبابة واستش�هد اثنان
واصيب خمسة من القوات االتحادية
كما تم تفجري جسر التون كربي من
قب�ل الق�وات الكردية بعده�ا تمكنت

» تروي تفاصيل عملية «التون كربي» ومن استخدم «األسلحة األملانية» ضد القوات األمنية
قواتنا يف اعادة االنتشار وفرض األمن
يف ناحي�ة التون كبري لك�ن مازالت
الق�وات الكردية التي تبعد ٣كم تطلق
قذائف الهاون واستعمال املدافع عيار
23ملم والصواري�خ الحرارية االملانية
باتجاه قطاعاتنا».

وأش�ارت إىل أن «القوات االتحادية
بإمكانها اس�كات هذه النريان فوراً،
لك�ن حرصا من قواتنا املشتركة عىل
ابنائنا من البيشمركة املتواجدين مع
ه�ذه القوات املرتزقة لم تس�تهدفهم
قواتن�ا وأثرت عىل نفس�ها ان تتحمل

اإلصاب�ات والتضحي�ات ب�دالً م�ن
تدمري وإس�كات مصادر النريان التي
تستهدف قواتنا».
وتابعت العمليات املشرتكة بالقول
«نبني أن القوات االتحادية التي دخلت
الت�ون كبري ه�ي (جه�از مكافحة

اإلره�اب ،والرشط�ة االتحادية ،وقوة
من الفرق�ة املدرعة التاس�عة) ،وبعد
اكمال دخول املنطقة وتحقيق األهداف
يف انتش�ار الق�وات وف�رض األمن ،تم
مسك االرض من قبل الفرقة  20جيش
عراق�ي» .وأك�دت كذل�ك أن «القوات

االتحادي�ة ملتزم�ة التزام�ا ً دقيقا ً يف
التعامل املس�ؤول مع املواطنني ،وأنها
ت�ؤدي واجبا ً أمنيا ً دس�توريا ً يف فرض
األم�ن وإع�ادة االنتش�ار يف املناط�ق
املشرتكة» .وكانت قوات البيشمركة،
ق�د أصدرت بيانا ً على هجوم من قبل

وسط خالفات بشأن القائمة املفتوحة و «شهادة األعضاء»

الربملان يصدر قرار ًا بشأن «اإلرشاف القضائي» عىل االنتخابات ويؤجل البت بأعضاء املفوضية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

صوت مجلس النواب يف جلس�ته االعتيادية
الس�ابعة والعرشين التي عقدت برئاسة سليم
الجب�وري وبحضور  180نائباً ،أمس الس�بت،
على ق�رار نياب�ي بش�ان ارشاف القضاة عىل
مراك�ز االقرتاع يف يوم االنتخاب�ات ،فيما انهى
ق�راءة مرشوع قان�ون التعدي�ل االول لقانون
انتخابات مجلس النواب العراقي.
ويف مستهل الجلسة ،لفت الرئيس الجبوري
بحس�ب بيان للدائرة االعالمي�ة ملجلس النواب
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ،اىل
وجود اتف�اق جرى خالل اجتم�اع جمع هيئة
الرئاسة برؤساء الكتل واللجان النيابية لغرض
الوص�ول اىل صيغة نهائية عىل اثر تقرير لجنة
الخبراء الذي اعترض عليه بع�ض االعضاء،
منوها بانه ت�م االتفاق عىل توزي�ع املتقدمني
على اربعة قوائ�م يت�م عرضها على املجلس
الختيار من يعتقد انها القائمة االصلح العضاء
مجلس مفوضية االنتخابات.
وصوت املجلس عىل ق�رار نيابي مقدم من
اللجن�ة القانونية نص عىل ان ينس�ب مجلس
القض�اء االعىل قض�اة يف مراكز االقرتاع يف يوم
االنتخاب�ات للارشاف على عملي�ة التصويت
والعد والفرز لضمان سري العملية االنتخابية.
ورف�ض املجل�س املوافقة عىل ق�رار نيابي

مقدم م�ن اللجن�ة القانونية يتضم�ن اضافة
ثالث مفوضين تركماني ومس�يحي وايزيدي
ملجلس املفوضية وال يحق لهم التصويت.
وانهى املجلس قراءة تقريــر ومناقشـــة
مرشوع قانون التعديل االول لقانون انتخابات
مجلس الن�واب العراقي رقم  45لس�نة 2013
واملقدم من اللجنة القانونية.
ويف مداخلات الن�واب ،اك�د النائ�ب عم�ار
طعمة عىل ان دعوات االصالح تركز عىل تعديل
قان�ون االنتخاب�ات اال ان النظ�ام االنتخاب�ي
الح�ايل ال يتالئم مع مثل هذه الدعوات كونه ال
يس�مح بظهور قوى سياسية جديدة ،مقرتحا
بان ال يكون املرشح من مزدوجي الجنسية او
ان يتخىل عن جنسيته االجنبية.
وطالب النائب حسن خالطي بان يتم اعتماد
ش�هادة البكالوري�وس للمرش�حني لعضوي�ة
مجلس املحافظ�ة او مجلس النواب او اعتماد
الش�هادة االعدادية يف انتخابات مجلس النواب
اس�وة بشروط املرش�ح النتخاب�ات مجالس
املحافظ�ات .ولف�ت النائب عدنان االس�دي اىل
اهمي�ة ان يمتل�ك املرش�ح لعضوي�ة مجل�س
النواب خربة عمل ال تقل عن خمس�ة س�نوات
يف دوائ�ر الدولة ،داعيا اىل تقديم املرش�ح الذي
يت�وىل منص�ب من درج�ة مدير ع�ام اىل وكيل
الوزير اس�تقالته من منصبه قبل  4 – 3اشهر
من االنتخابات .ونوهت النائبة حنان الفتالوي

اىل ع�دم وجود تغيري يف مرشوع القانون الحايل
مقارنة بالقانون النافذ ،معربة عن استغرابها
م�ن نية بعض االحزاب املش�اركة بقائمتني أو
أكثر يف االنتخابات.
بدوره ،أكد النائب محمد ناجي عىل رضورة
ان يت�م االعتماد عىل القائمة مفتوحة من اجل
ان يتمكن الشعب العراقي من انتخاب االصلح
واالفضل.
ودع�ا النائ�ب عب�اس البيات�ي اىل اعتم�اد
القائم�ة املغلق�ة الكامل�ة او مناصف�ة يف
االنتخاب�ات م�ن اجل فس�ح املجال ملش�اركة
اوس�ع لالح�زاب العريق�ة وتحقي�ق الت�وازن
واالستفادة من الخربات والكفاءات.
واش�ار النائ�ب جوزي�ف صلي�وا اىل اهمية
اعتماد شهادة االعدادية ضمن الرشوط الواجب
توفرها يف املرش�ح خصوص�ا ان خدمة الوطن
والشعب ال تعتمد عىل الشهادة الدراسية.
وطالب�ت النائب�ة عواط�ف نعم�ة باعتماد
ش�هادة املاجس�تري ضم�ن رشوط املرش�حني
لعضوية مجلس النواب ،الفتة اىل اهمية تقليص
ع�دد الن�واب والعمل على تحقيق االس�تقرار
السيايس من خالل اجراء االنتخابات.
واك�د النائ�ب ع�واد الع�وادي على اهمية
تعدي�ل قانون مجل�س النواب من اج�ل تلبية
طموح�ات الش�عب ،مشيرا اىل رضورة وضع
نسبة للمرش�حني من حملة شهادة االعدادية

تصل اىل  %10عىل ان تكون النسبة املتبقية من
حملة شهادة البكالوريوس.
وطال�ب النائ�ب محم�د تمي�م باج�راء
االنتخابات يف محافظة كركوك بارشاف املكتب
الوطني وبحماية القوات االتحادية.
ويف رده�ا على املداخلات ،اش�ارت اللجنة
املختصة اىل وجود مساوئ ومحاسن يف القائمة
املغلق�ة اال ان املزاج الش�عبي يميل اىل القائمة
املفتوح�ة ،منوهة اىل ان اللجنة قدمت مقرتحا ً
بان يكون املرش�ح حامال للش�هادة االعدادية
كون اعض�اء مجلس الن�واب يمثلون مختلف
رشائ�ح املجتمع وال يوجد مجلس نيابي يطلب
ش�هادة محددة العضاءه ،الفت�ة اىل ان بعض
ال�دول ال تشترط لبع�ض الفئات م�ن العمال
والفالحين وغريه�م ب�ان يك�ون لها ش�هادة
دراسية ،الفتة إىل اهمية ان يكون تغيري النظام
االنتخابي جزئيا ً السيما ان النظام حاليا ً يعتمد
على القائمة املفتوح�ة وتوزي�ع املقاعد وفق
سانت ليغو .ويف شأن اخر ،لفت رئيس املجلس
اىل تاجي�ل النظ�ر بقوائم املرش�حني لعضوية
مفوضي�ة االنتخاب�ات لحين االنته�اء م�ن
مناقش�ة بعض املفاصل املتعلق�ة بها والعمل
عىل انضاجها من اجل االرساع بالتصويت عىل
القائمة االصلح ويف ح�ال االنتهاء من النقاش
س�يتم الدعوة اىل جلس�ة بهذا الش�ان .بعدها
تقرر رفع الجلسة اىل يوم االثنني املقبل.

القوات االتحادية عىل قواتها يف ناحية
التون كربي ،وفيما بينت سقوط 150
قتيالً وجريحا ً م�ن القوات االتحادية،
وصف�ت الق�وات االتحادي�ة بالع�دو
املحتل.
بدورها ،قالت خلية اإلعالم الحربي
أن البيش�مركة اس�تخدمت صواريخ
حصل�ت عليها من أملانيا لقتال تنظيم
«داع�ش» اإلرهاب�ي ض�د الق�وات
األمنية.
وأص�درت الخلي�ة بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه،
قال�ت في�ه «يف الوق�ت ال�ذي نثمّ �ن
فيه دع�م دول العالم للع�راق يف قتال
داع�ش ،وخصوص�ا ً برام�ج تس�ليح
قوات البيشمركة ،لألسف استخدمت
الصواري�خ األملاني�ة ،الت�ي زودت بها
البيش�مركة لقتال داعش حرصاً ،ضد
الق�وات االتحادي�ة يف منطق�ة ألتون
كربي ،وتسببت بأرضار وتضحيات»،
مؤك�دة أنه�ا تطل�ع ال�رأي العام عىل
ه�ذا الخ�رق الحاص�ل بع�دم االلتزام
باتفاقيات استخدام السالح فقط ضد
الجماعات اإلرهابية.
ويف رد فع�ل عىل ه�ذه األنباء ،قال
مستشار رئيس الوزراء ،رئيس مركز
التفكري السيايس إحسان الشمري ،يف
تدوينة عىل موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» ،أن «الصواريخ والهاونات
ل�ن تنقذ كرامت�ك وس�وء أفعالك ضد
الع�راق» ،يف إش�ارة إىل رئي�س إقلي�م
كردس�تان املنتهي�ة واليته ،مس�عود
بارزاني.
وتمكنت القوات األمنية من دخول
بلدة ألتون كربي ،الواقعة شمال مدينة
كرك�وك ،واملتاخمة لح�دود محافظة
أربيل ،عاصمة إقليم كردستان العراق،
بع�د اش�تباكات مع مس�لحني أكراد،
وبه�ذا تك�ون ق�د فرضت الس�يطرة
الكاملة عىل محافظة كركوك.
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(ً )60
قتيال يف هجومني انتحاريني على مسجدين للشيعة والسنة

«التكفري» يرضب مساجد أفغانستان

بغداد  /المستقبل العراقي
قت�ل نح�و  60ش�خصا يف هجومين
انتحاريين اس�تهدفا مس�جدين للش�يعة
والس�نة يف أفغانس�تان ،حس�ب م�ا أف�اد
مسؤولون يف آخر حلقات العنف الذي يرضب
هذا البل�د الفقري ،بينما ق�ال تقرير أمريكي
إن عنارص م�ن الرشطة والجيش األفغانيني
الذين تدربهم واش�نطن يف�رون من بأعداد
متزايدة من برنامج التدريب.
وتشري تفاصيل إىل أن الهجوم األول الذي
استهدف مسجدا للشيعة يف كابول ،قتل فيه
 39ش�خصا ً عىل األقل بينهم أطفال ونس�اء
وأصيب  45آخرون بجروح ليل الجمعة فيما
كان الناس يتجمعون لصالة العشاء.
وقال عبدالبصري مجاهد املتحدث باس�م
رشطة كابول «لألسف فجر انتحاري نفسه
وس�ط املصلني داخل مس�جد يف حي دش�ت
باريش يف كابول».
م�ن جهته ،أك�د املتح�دث باس�م وزارة
الداخلي�ة نجي�ب داني�ش حصيل�ة القتلى
األخرية عىل تويرت.
وقال شاهد عيان يدعى حسني عيل «كنت
يف حم�ام املس�جد حين س�معت االنفجار.
هرعت اىل داخل املس�جد ألجد املصلني وسط
بقع من الدماء».
وتابع أن «بعض الجرحى كانوا يهرعون
إىل الخ�ارج .حاول�ت الطل�ب م�ن أحده�م
ليس�اعدني يف نق�ل الجرحى ،لك�ن الجميع
كانوا يف حالة من الهلع».
ويف البداي�ة ،قال�ت الرشطة إن مس�لحا
اقتح�م حس�ينية «صاح�ب الزم�ن» يف حي
غالبيته ش�يعية يف غ�رب العاصم�ة وأطلق
النار عىل املصلني.
وتبن�ى تنظي�م «داع�ش» االعت�داء عىل
املسجد ،وهو غالبا ً ما تبنى اعتداءات مماثلة
ضد مساجد الشيعة يف أفغانستان.
ويف االعت�داء اآلخ�ر ،قت�ل  20ش�خصا
على األق�ل وأصي�ب  10آخ�رون يف هج�وم

ّ
للس�نة يف والية
انتحاري اس�تهدف مسجدا
غور الفقرية والبعيدة يف وس�ط أفغانستان،
بحسب الناطق باسم الرشطة.
وأكد محس�ن دانيش�يار حاك�م املنطقة
الت�ي وقع فيه�ا االعت�داء أن الحصيلة تزيد
بكثير ع�ن  30قتيال ،مشيرا إىل وجود قائد
كبير يف الرشط�ة ،يعتق�د أن�ه كان ه�دف
الهجوم ،ضمن القتىل.وتأتي هذه االعتداءات

وزير الداخلية البحريني يرشف شخصي ًا
عىل تعذيب املعتقلني السياسيني

رئيسة وزراء بريطانيا «حمنية
الرأس» بسبب بريكست
بغداد  /المستقبل العراقي
أثارت ص�ورة لرئيس�ة الحكوم�ة الربيطانية ترييزا
م�اي وهي تجلس وحي�دة مطأطأة ال�رأس عىل طاولة
كبيرة خلال القم�ة األوروبي�ة املنعقدة يف بروكس�ل،
ش�هية ش�بكات التواصل االجتماعي وقسم من وسائل
اإلعالم الربيطانية.ويف هذه الص�ورة التي انترشت مثل
النار يف الهش�يم ،تب�دو ترييزا ماي جالس�ة وحيدة عىل
طاولة كبرية مطأطأة الرأس ،تنظر إىل األس�فل ش�اردة
الذهن .وهي كانت بالفعل تنتظر وصول رئيس املجلس
األوروبي دونالد توسك ملحادثات معه.
ورسع�ان ما ربط رواد التواصل االجتماعي بني هذه
الصورة وبني الوضع الس�يايس ال�ذي يواجه ترييزا ماي
بعد أن تلقت صفعة خالل االنتخابات الترشيعية املبكرة
يف حزيران وبعد تعثر املفاوضات حول الربيكس�ت بينها
وبني دول االتحاد األوروبي.
وكتب نورالدين يف تغريدة عىل تويرت «خيل إيل للوهلة
األوىل أنها ص�ورة تمثل الوحدة املطلق�ة ،لكن الحقيقة
غري ذل�ك ألنها بالفعل صورة رئيس�ة حكومتنا اليوم يف
بروكس�ل».وكتب «ناس�مامو» تغريدة أخرى قال فيها
س�اخرا «إنه�ا ص�ورة تريي�زا م�اي م�ع كل أصدقائها
املقربني».واس�تغل آخ�رون ه�ذه الصورة لالس�تهزاء
بادع�اء الحكوم�ة الربيطانية أنها س�تكون قادرة عىل
توقيع اتفاقات تجارية بشكل سهل مع بقية العالم بعد
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وكت�ب ماركوس جونز يف ه�ذا اإلط�ار «إنها صورة
تريي�زا م�اي محاط�ة ب�كل االتفاق�ات التجاري�ة التي
سنوقعها رسيعا مع الربيكست».
أما صحيفة الداييل تليغراف فنرشت الصورة وكتبت
تحتها «ترييزا ماي تتأمل يف خياراتها» يف إشارة إىل اواني
الزهور االربعة أمامها.

ضد املس�اجد يف أح�د أكثر األس�ابيع دموية
يف أفغانس�تان خالل األع�وام األخرية إذ قتل
أكثر من  120ش�خصا وأصيب مئات يف أربع
هجم�ات تنبته�ا حركة طالب�ان ضد مراكز
للجيش والرشطة.
ويف ثلاث من ه�ذه الهجمات ،اس�تخدم
مس�لحو طالبان س�يارات مدرعة مرسوقة
من الق�وات الحكومية لش�ق طريقهم نحو

أهدافهم.وأصبحت مس�اجد الش�يعة هدفا
معت�ادا أخريا ملثل هذه االعت�داءات الدامية.
ووق�ع آخ�ر اعتداء ضد مس�جد للش�يعة يف
كاب�ول يف  29ايل�ول عش�ية إحي�اء ذك�رى
عاش�وراء.وفجر انتح�اري تاب�ع لتنظي�م
«داعش» تظاهر بأنه يرعى خرافه ش�حنته
الناسفة عىل بعد نحو  140مرتا من حسينية
حي قلعة فتح الله السكني ،أحد أكرب املراكز

الش�يعية يف املدين�ة ،موقعا س�تة قتىل و16
جريحا.وأوق�ع هجوم آخر عىل حس�ينية يف
كابول يف  25اب  28قتيال ونحو  50جريحا.
واس�تهدفت األقلي�ة الش�يعية الت�ي ال
يزي�د عدد أفراده�ا عن ثالثة ماليني نس�مة
ّ
الس�نة غالبية
يف أفغانس�تان الت�ي يش�كل
س�كانها ،بش�كل متك�رر م�ن قب�ل تنظيم
«داعش» خالل العام املايض ،ما أعطى منحى

بغداد  /المستقبل العراقي
اكد نشطاء وحقوقيون بحرينيون
ان وزي�ر الداخلي�ة البحريني يرشف
ش�خصيا على عملي�ات تعذي�ب
الناشطني وسجناء الراي واملعارضني
يف س�جون البحرين ،وذلك يف مؤتمر
حقوقي اس�تعرض دراس�ة بش�أن
أوضاع السجون يف اململكة.
وخلص�ت ه�ذه الدراس�ة -التي
أعده�ا منت�دى البحري�ن لحق�وق
اإلنسان ومنظمة سالم للديمقراطية
وحق�وق اإلنس�ان -إىل أن هن�اك
تده�ورا خطريا يف الحال�ة الحقوقية
بالبحرين ،يشكل خطرا عىل أكثر من
أربعة آالف سجني سيايس يقبعون يف
سجون البالد.
وق�ال رئي�س منظم�ة سلام

للديمقراطي�ة وحق�وق اإلنس�ان
باق�ر دروي�ش -بمناس�بة ع�رض
الدراس�ة يف بيروت الي�وم الجمعة-
إن الس�لطات البحريني�ة تتمادى يف
سياساتها املنتهكة لحقوق اإلنسان
بس�بب الدعم املادي الذي تتلقاه من
حلفائها.
واض�اف ان وزي�ر الداخلي�ة
البحرين�ي تشرف ش�خصيا على
عمليات تعذيب يف سجون البحرين.
ورصدت الدراسة الجديدة تعرض
أكث�ر من  12أل�ف مواط�ن بحريني
لالعتقال التعس�في منذ عام ،2011
بينه�م أكث�ر من أربع�ة آالف ضحية
تعذيب وسوء معاملة.
وأضاف�ت أن ذلك يش�مل اعتقال
 968طفلا و 330ام�رأة ،كم�ا ت�م
إس�قاط الجنس�ية ع�ن أربعمئ�ة

مواط�ن .ووثق�ت الدراس�ة أيض�ا
تعرض السجناء السياسيني للتعذيب
باستخدام  21أسلوبا.
وأش�ارت الدراسة إىل تقرير أعده
املرك�ز ال�دويل ألبح�اث السياس�ات
الجنائي�ة ،أفاد ب�أن البحرين تبوأت
املرك�ز األول عربي�ا من حيث نس�بة
الس�جناء إىل ع�دد الس�كان ،إذ بل�غ
املع�دل  301س�جني ل�كل مئ�ة ألف
نسمة.
وق�ال منت�دى البحري�ن لحقوق
اإلنسان ومنظمة سالم للديمقراطية
يف دراس�تهما إن «البحري�ن تش�هد
تده�ورا خطيرا للحال�ة الحقوقية،
خصوص�ا بع�د إغلاق الفض�اء
الديمقراط�ي ،وانفلات القبض�ة
األمني�ة يف التعاط�ي م�ع حرك�ة
االحتجاجات السلمية».

يونيسيـف تكشف عن «حيـاة اجلحيـم»
ألطفال الروهينغا ببنغالدش
بغداد  /المستقبل العراقي

ووجه�ت املنظمتان ن�داء عاجال
للس�ماح للصلي�ب األحم�ر ال�دويل
بزيارة السجون ،والسماح للمقررين
الخاصين يف األم�م املتح�دة بزي�ارة
البحرين.
واض�اف دروي�ش ان الس�لطة يف
البحري�ن تس�تخدم  21أس�لوب من
أس�اليب التعذي�ب وس�وء املعامل�ة
لالنتق�ام م�ن املعتقلين داخ�ل
السجون.
ودع�ت املنظمت�ان الس�لطات
البحرينية أيض�ا إىل االعرتاف بوجود
س�جناء سياسيني لديها والعمل عىل
إلغاء م�واد قانون العقوبات وقانون
اإلرهاب الت�ي تجرم حري�ة التعبري،
باإلضاف�ة إىل إلغ�اء م�واد قان�ون
الجنس�ية الت�ي تس�تخدم ملعاقب�ة
املعارضني.

محاس :نتطلع لعالقات قوية مع إيران ولن نتخىل عن أصدقائنا
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكر القيادي يف حركة حماس طاهر النونو نريد
ىّ
نتخّل� عن أصدقائنا
عالق�ات قوية مع إيران ولن
وحلفائنا يف املنطقة .واش�ار النون�و اىل زيارة وفد

من حماس إىل طهران ،قائال زيارة وفد من حماس
إىل طهران تأتي يف إطار العالقات الثنائية مع دولة
صديقة .واضاف نريد عالقات قوية مع إيران ولن
ىّ
نتخل ع�ن أصدقائنا وحلفائن�ا يف املنطقة ،قائال،
ً
ً
قطعن�ا ش�وطا كبيرا يف إع�ادة تقوي�ة العالقات

طائفيا للنزاع يف أفغانس�تان .ويتهم الشيعة
الرشطة والجيش بالفشل يف حمايتهم.
ويف ايل�ول ،أعلن�ت الحكوم�ة األفغاني�ة
تس�ليح مدنيني لحماية املس�اجد وال سيما
يف املناطق الش�يعية ،لكن ذل�ك لم يحل دون
وقوع املزيد من االعتداءات.
وقال تقرير أصدرته جهة رقابية أمريكية
إن عنارص الرشطة والجيش األفغانيني الذين
يس�تقدمون إىل الوالي�ات املتح�دة للتدري�ب
«يتغيبون دون إذن» بمعدالت أعىل كثريا من
عن�ارص أي دول�ة أخرى وهو م�ا يحتمل أن
يعرض جهود مساعدة قوات األمن األفغانية
للخطر.
وذك�ر التقرير الذي أصدره املفتش العام
املس�ؤول عن ملف إعادة إعمار أفغانس�تان
أن من بني  320متدربا عسكريا أجنبيا تركوا
التدري�ب خلال دورات تدريبي�ة يف الواليات
املتحدة من عام  2005إىل  2017كان  152أو
أكثر من  47باملئة من األفغان.
ووصف�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة
الع�دد بأن�ه «مرتفع بش�كل غير مقبول».
ووجد املفتش العام أن نس�بة طالبي اللجوء
بني املتدربني من الجيش األفغاني ارتفعت يف
األعوام القليلة املاضية نتيجة انتشار أعمال
العنف الت�ي ترتكبها حركة طالبان يف أنحاء
متفرقة من أفغانس�تان وتكب�د قوات األمن
خسائر برشية فادحة.
وأورد التقرير عىل سبيل املثال أنه يف العام
 2016قفزت نس�بة املتدربين األفغان الذين
تغيب�وا دون إذن من املتوس�ط الذي يرتاوح
بني ستة وس�بعة باملئة إىل  13باملئة مقارنة
بنس�بة  0.7باملئة يف املتوس�ط من املتدربني
من دول أخرى.
وخل�ص التقري�ر إىل أن «مي�ل املتدربين
األفغ�ان يف الوالي�ات املتح�دة للتغي�ب دون
إذن ق�د يعرقل اس�تعداد وحداتهم للعمليات
يف بالده�م ويؤثر س�لبا عىل ال�روح املعنوية
للمتدربين اآلخرين ويمثل خط�را أمنيا عىل
الواليات املتحدة.

االسرتاتيجية مع طهران.
ووص�ل وفد قي�ادي رفيع املس�توى من حركة
«حماس» ،برئاس�ة نائب رئيس املكتب الس�يايس
صال�ح الع�اروري ،ظه�ر الجمع�ة ،إىل العاصم�ة
اإليرانية طهران.

كشفت منظمة األمم املتحدة للطفولة «يونيسيف» عن
عيش الجحيم لـ  120ألف طفل أراكاني إضطروا إىل اللجوء
لبنغالدي�ش هربا ً م�ن اإلبادة الت�ي ُترتكب بحق مس�لمي
الروهنغيا بميانمار منذ نحو ش�هرين .وذكر أحدث تقرير
صدر عن املنظمة األممية الت�ي تتخذ من جنيف مقرا ً لها:
الظروف املعيش�ية املرعبة يف مخيم�ات اللجوء ببنغالديش
ّ
تش�كل
واألمراض املعدية التي تنتقل عرب املياه أمور باتت
تهديدا ً عىل  320ألف طفل روهنغي .املنظمة األممية ج ّددت
يف تقريره�ا مرة أخرى إرت�كاب جيش ميانمار واملتطرفني
البوذيني أعمال عنف بحق مس�لمي إقلي�م أراكان (غرب).
ولف�ت التقري�ر إىل ّ
أن ما يقرب م�ن  1200إىل  1800طفل
أراكاني يعبرون الحدود يوميا ً من أج�ل اللجوء إىل الجارة
بنغالديش مشيرا ً إىل ّ
أن حوايل  10آالف طفل عربوا الحدود
خالل األي�ام القليلة املاضي�ة .أنتوني ليك املدي�ر التنفيذي
لليونيس�يف قال يف التقرير ّ
إنه ش�هد مآيس كثرية يتعرض
له�ا أطفال أراكان خالل زيارت�ه قبل فرتة ملخيمات اللجوء
ّ
وش�دد
املوج�ودة بمدينة كوك�س بازار رشقي بنغالديش.
ليك عىل رضورة توفري الطعام واملاء النظيف واملستلزمات
أنهم أيضا ً
الصحية بش�كل عاجل لهؤالء األطفال موضحا ً ّ
بحاجة إىل رعاية نفس�ية .وتاب�ع قائالً :هم بحاجة إىل أمل
ودعم نفيس وتعليم ومس�اعدات حتى يتس�نى لهم التغلب
ً
كافة .وذكر التقرير ّ
أن بنغالديش
عىل اآلالم التي تحملوها
لج�أ إليها  582ألف مس�لم أراكاني منه�م  320ألف طفل.
وأوض�ح ّ
أن اليونيس�يف غير مس�موح له�ا بالوصول إىل
األطفال املس�لمني يف أراكان مشددا ً عىل رضورة إيجاد ّ
حل
طوي�ل األمد لألزمة التي تش�هدها ميانمار ودعت املنظمة
األممي�ة إىل حماي�ة األطفال وأ ُ رَسهم والس�ماح بالوصول
ألركان بش�كل عاج�ل ودون أي�ة رشوط وتأمين ع�ودة
األركانيني ملنازلهم بشكل آمن.

واشنطن «االنعزالية» تزيد من «وحدة» أوربا
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبر الرئيس الفرنيس ايمانويل ماك�رون اثر اجتماع املجلس
األوروب�ي يف بروكس�ل أن موق�ف واش�نطن م�ن اي�ران وكوري�ا
الشمالية «يجعل» وحدة األوروبيني «رضورية اكثر».
وأش�اد بإجماع دول االتحاد األوروبي التي قال إنها «متمسكة
بالكامل باالتفاق بش�أن برنامج إيران النووي» الذي كان موضع
تنديد دونالد ترامب مؤخرا.
وكان الرئي�س األمريكي رفض يف  13ترشي�ن األول االقرار بأن
إي�ران تلت�زم بتطبيق االتف�اق املربم يف  2015وطال�ب الكونغرس
بالتش�دد إزاء طهران ،مهددا بانس�حاب واش�نطن منه اذا لم تتم
تلبية طلباته.
وقال ماكرون إن االسرتاتيجية األمريكية حيال كوريا الشمالية
وإيران «تجعل من الرضوري أكثر قيام وحدة أوروبية أكرب».
واعترب أن التقدم املس�جل يف األش�هر األخيرة يف مجال الدفاع
األوروب�ي «ت�م ترسيعه» بس�بب التوج�ه االنع�زايل إلدارة ترامب
خصوصا بالنس�بة لدول كان�ت تعترب حتى اآلن «أن استراتيجية
أطلسية يمكن أن تكون بديال عن أوروبا تحمي».
واتفق�ت ال�دول األعض�اء يف االتح�اد األوروب�ي خصوصا عىل
التشارك يف وسائلها العسكرية وموارد البحث.
وم�ع ذلك أك�د الرئي�س الفرنسي أن «الواليات املتح�دة تبقى
رشيكا أساس�يا وحليفا يف مكافحة اإلره�اب والدفاع عن أمننا يف

افريقيا والرشق األوسط».
وتش�ارك ع�دة دول أوروبية يف غ�ارات التحالف ال�ذي تقوده
واش�نطن ضد املتطرفني اإلسالميني يف العراق وسوريا .كما تدعم
واش�نطن العملي�ات الت�ي يتواله�ا الجي�ش الفرنسي يف منطقة
الساحل.
وقالت املستش�ارة االملانية انغيال مريكل إن األوروبيني يريدون
«بذل كل ما يمكنه�م لإلبقاء عىل اإلتفاق» النووي مع إيران وهي
لذلك «تبقى عىل اتصال مع الكونغرس األمريكي».
غري أنها عربت عن أس�فها ألن طهران «مسؤولة عن ترصفات
نعترب أنها غري بناءة» يف الرشق األوسط وخصوصا يف اليمن.
من جهة أخرى أش�ار ماكرون إىل رغبته يف «فتح مباحثات مع
إيران حول نشاطها الصاروخي ونفوذها اإلقليمي».
وقالت وزي�رة الدفاع الفرنس�ية الجمع�ة إن باريس ترغب يف
التح�رك ملواجهة برنام�ج إي�ران للصواريخ وس�لوكها «املزعزع
لالس�تقرار» ،لكنها تعتقد أن إلغاء االتف�اق النووي املربم يف العام
 2015سيساعد املتشددين وسيمثل خطوة باتجاه الحرب.
وقالت فلورنس باريل يف كلمة بمركز أبحاث يف واشنطن «نحتاج
االتفاق .إلغاؤه س�يكون هدية للمتش�ددين يف إيران وخطوة أوىل
نحو حروب يف املستقبل».
وتابع�ت «لك�ن ينبغي أن نتحلى أيضا بالجدية التامة بش�أن
أنش�طة الصواريخ الباليس�تية واألنش�طة املزعزعة لالس�تقرار
باملنطقة .نحن نعمل عىل ذلك».
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

العدد 1034
التاريخ 2017/10/19

تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار س�احة وقوف
ومبي�ت الس�يارات املبينة تفاصيلها ادن�اه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية
النج�ف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع
عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة  %200م�ن القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة
يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة
عطل�ة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة كافة
املصاريف املرتتبة عىل ذلك وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائه
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
-1تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية العراقية
وبطاقة السكن
-2تبدا مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل
( )30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب
ناكال بالتزامه
-3يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة
دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
-4اليج�وز اس�تخدامها لغري الغ�رض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدي�ة بعد انتهاء
العقد
-5عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل
املاجور
 -6االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
-7عىل 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 الس�يد املحافظ
املرقم  12078يف 2012/11/21
-8تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار  %50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد
املحافظ املرقم  30يف 2016/1/3
-9يتعهد املس�تاجر بتس�ييج الس�احة ب( )BRCوالذي يعود اىل البلدية بعد انتهاء مدة العقد مع وقوف
االليات العائدة للبلدية مجانا وعدم وضع مواد السكراب والعجالت املستهلة فيها
-10يتعهد املس�تاجر االلتزام بتوجيهات االجهزة االمنية واالس�تخبارات مع نصب كامريات مراقبة عىل
املدخ�ل الرئيس لدخول وخروج العجالت حس�ب كتاب الس�يد معاون املحافظة للش�ؤون االمنية املرقم
( )44/27يف 2014/1/9
-11يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة ( فلكس ) مثبتا عليها اس�م الكراج واسم املتعهد وااللتزام بالتسعرية
املح�ددة ( )1000ال�ف دين�ار للمرة الواح�دة و()1.500الف دين�ار للمبيت وبموجب وص�والت اصولية
وتصديقها من الش�عبة القانونية يف مديرية بلدية النجف االرشف اس�تنادا لكتاب مكتب الس�يد معاون
املحافظ للشؤون االمنية املرقم ( )44/270يف 2014/1/9
-12للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن مصلحة العامه وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن
الحق بنفس الصحيفة
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

ساحة وقوف ومبيت السيارات/حي االنصار قرب
سوف االنصار

جزء من القطعة
2/18568

6695

1950م2

فقدان
فقدت من�ي هوية الطال�ب الصادرة م�ن الكلية
الرتبوي�ة املفتوح�ة يف املثنى باس�م ( عالء رحيم
هب�ل ) على من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
فقدان وصل
فقد الوصل تاصادر من هيئة توزيع بغداد /قسم
الحسابات برقم  113104يف  2015 / 6 / 7التابع
للمنتوجات النفطية عىل من يعثر عليه تس�ليمه
اىل جهة االصدار.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1963 :ش2017/4
التاريخ 2017/10/18:
اعالن
اىل  /املدعى عليه /عالء صبار شوين
بتاري�خ  2017/4/23اص�درت ه�ذه املحكم�ة
قراره�ا بالع�دد /1963ش 2017/4الص�ادره
م�ن هذه املحكمة والذي يتضم�ن بتاييد حضانة
املدعيه (حليمه صيه�ود كاظم) لالطفال كل من
(مرتىض وس�اره) غيابيا بحقك وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار
مخت�ار ح�ي املكرم�ه /النج�ف ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك بالق�رار بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتني ول�ك حق االعرتاض عىل الق�رار الغيابي
خالل امل�ده القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية
القايض
احمد عبد االمري هليل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /1995 :ش2017/
التاريخ 2017/10/17:
اعالن
اىل  /املدعى عليه /شكر رشيد احمد
اقام�ت املدعية س�اجدة تركي عبد الل�ه الدعوى
الرشعية املرقمة اعلاه التي تطلب فيها التفريق
منك للهج�ر ول�دى تبليغك بموجب كت�اب مركز
رشط�ة الزبير بالع�دد  11165يف 2017/10/8
تبني ان�ك مرتح�ل اىل جهة مجهول�ة عليه قررت
الحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليتين للحضور
ام�ام هذه املحكمة يوم  2017/10/31الس�اعة
العارشة صباحا ويف حال عدم الحضور س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا
القايض
فاضل حسني خضري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
الع�دد /6 :حج�ة اذان الس�تصدار ج�واز
سفر2017/
التاريخ2017/10/17 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه /مصطفى رعد مهدي
بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل طالبة حجة
االذن باس�تصدار جواز س�فر (خل�ود رضا
ش�اكر) ام�ام ه�ذه املحكمة فق�د اصدرت
املحكمة حجة اذن باصدار جواز سفر املرقمة
( /6حجة اذن استصدار جواز سفر)2017/
يف  2017/10/17واملتضمن�ة اص�دار جواز
س�فر للقارصين كل من (عيل وملك وحسني
وس�اره) وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار النجف
 /ح�ي الجامعة ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين يوميتين محليتين رس�ميتني
فعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بعد
تبلغك بثالثة ايام وعند عدم حضورك س�وف
تصدق الحجة وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3469 :ب2017/1
التاريخ 2017/10/19
اىل  /املدعى عليه /قحطان عادل كاظم
اعالن
اق�ام املدعي محم�د رياض كليب�ي الدعوى
املرقمة /3469ب 2017/1والذي يطلب فيها
تمليكه العق�ار املرقم  3/11551حي صدام
والعائد لك وحي�ث انك مجهول محل االقامة
وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
حي الوف�اء  2 /بتاري�خ  2017/10/12لذا
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتني
رس�ميتني لغرض حضورك يف موعد املرافعة
يف  2017/10/29الس�اعة التاسعة صباحا
ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابا وعلنا
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1448 :ش2016/6
التاريخ 2017/10/19:
اعالن
اىل  /الشخص الثالث  /غازي فيصل عبود
اق�ام املعترض اعتراض الغير ( حي�در كاظ�م
مج�دي) الدع�وى بالع�دد /1448ش2016/6
ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي يطلب فيه�ا ابطال
فق�رة حق الس�كني عىل ال�دار املرقم�ة /3096
الكوف�ة /الرش�ادية وملجهولية مح�ل اقامتكم
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار
حي الرش�ادية  /الكوفة قررت املحكمة تبليغكم
بخص�وص الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا
بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتين وعليكم
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
القادم املوافق يوم  2017/11/8الساعة التاسعة
صباح�ا ويف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال من
ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2016/109 :
التاريخ 2017/10/17:
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ السماوة العقار تسلسل /748
غرب�ي الواقع يف الس�ماوة العائ�د للمدين فيصل
عبد الحسين حس�ن املحجوز لقاء طل�ب الدائن
عبد االله عبد الحسين حسن البالغ سبعة ماليني
وتس�عة الف ومائة وس�تون دينار فعلى الراغب
بالشراء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :س�ماوة  /الس�وق املسقوف
 / 748غربي (ملك رصف)
 2ـ جنسه ونوعه  :واحد وعرشون محل ـ الطابق
االريض ـ ومخزن واحد يف الطابق العلوي
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مش�تمالته  :واحد وعرشون مح�ل ـ الطابق
االريض ـ ومخ�زن واح�د يف الطاب�ق العل�وي مرت
مربع
 5ـ مساحته  2,65,90 :اولك
 6ـ درجة العمران  :متوسطة
 7ـ الشاغل  :مستأجرين
 8ـ املبل�غ  :اثن�ان وثمان�ون ملي�ون وثمنمائ�ة
وثمانية الف ومائة وخمسة وعرشون دينار
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 1036
التاريخ 2017/10/19

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العق�ارات املبينة تفاصيلها ادناه
العائ�دة اىل بلدي�ة النج�ف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة  2013فعىل
م�ن يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النج�ف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا 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 مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من
ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو 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 ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجون 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
-6يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
-7يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املياه
-8تقديم براءة ذمة املزايدة من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 -9تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار  %50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم  30يف
2016/1/3
-10للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضم�ن املصلحة العام�ة وحماية املال العام وقب�ل موعد املزايدة باعلان الحق بنفس
الصحيفة
 -11على املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيق�ة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
-12املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية
-13املس�تاجر ملزم بتشييد الكش�ك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيدة وليس له الحق باملطالبة
اي تعويض ويتعهد بنصب كامرات مراقبة خدمة المن املحافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكسه يتحمل كافة
التبعات القانونية
-14يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مشروع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العق�د 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
نوع الملك والموقع واالستعمال
حانوت غذائية /عروبة مرحلين
حانوت حالقة /عروبة مرحلين
حانوت غذائية /عروبة مرحلين
حانوت غذائية /عروبة مرحلين
حانوت غذائية /عروبة مرحلين
حانوت لبيع المالبس /عروبة مرحلين
حانوت غذائية /عروبة مرحلين
حانوت منزلية /عروبة مرحلين
حانوت قصابية /عروبة مرحلين
حانوت غذائية /عروبة مرحلين
حانوت كماليات /حي االنصار الجديد
حانوت احذية/حي االنصار الجديد
حانوت كماليات /حي االنصار الجديد
حانوت كماليات /حي االنصار الجديد
حانوت كماليات /حي االنصار الجديد
حانوت كماليات /حي االنصار الجديد
حانوت لبيع االقمشة/حي االنصار الجديد
حانوت كماليات/حديقة الشعب
حانوت كماليات/حديقة الشعب
حانوت كماليات/حديقة الشعب
كشك فواكه وخضر /حي العلماء
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الخرض
العدد /245:ب2017/
التاريخ 2017/10/17:
اعالن
تنفيذا لقرار هذه املحكمة املرقم /245ب2017/
املؤرخ يف  2017/6/5واملكتسب الدرجة القطعية
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م 155/18
مقاطعة  3الخرض الواقع يف حي الكوثر وبالنظر
لع�دم حص�ول راغب بالشراء يف موع�د املزايده
املص�ادف  2017/9/7عليه قررت تمديد املزايده
واالعلان مجددا عىل بيع العق�ار املذكور اعاله يف
صحيفتني محليتني يوميتني خالل خمس�ة عرش
يوم تب�دأ من اليوم التايل للنشر وعىل الراغبني يف
الرشاء مراجعة محكمة بداءة الخرض مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغه  %10من القيمة
املق�درة للعق�ار البالغ�ه (( )54000000اربع�ه
وخمس�ون مليون دينار عراقي) بصك مصدق ان
لم يكونوا من الرشكاء وستجري املزايده واالحالة
عند انته�اء املدة املذكورة وفق�ا لالصول علما ان
الدفع نقدا والداللية عىل املشرتي وان صادف يوم
االحالة عطلة رس�مية يكون يوم العمل الذي يليه
موعد املزايده.
القايض
ماجد شهيد اليارسي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة /29 :خ2016/
التاريخ 2017/10/18 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الرميثة االموال املنقولة العائده
للمدين (عيل حيدر وزي�ر اوغلو) وهي عبارة عن
مواد انشائية من حىص البحص بكمية ()23285
ثالث�ة وعرشي�ن ومائت�ان وخمس�ة وثمان�ون
متر مكعب عب�ارة عن اك�داس بقيم�ة تقديرية
( )162,995,000مائ�ة واثن�ان وس�تون مليون
وتسعمائة وخمس�ة وتسعون الف دينار علما ان
موع�د املزايدة اليوم العارش من اليوم التايل للنرش
ومكان املزايده يف مديرية تنفيذ الرميثة الس�اعة
الثانية عشرة ظهرا وعىل الراغ�ب بالرشاء ايداع
مبل�غ  %10من القيمة التقديري�ة لالموال اعتبارا
من تاريخ النرش علم�ا ان مقدار دين الدائن (بدر
صالح مغامس )( )163,3939,432مائة وثالثة
وس�تون ملي�ون وثالثمائة وثالثة وتس�عون الف
واربعمائة واثنان وثالثون الف
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

الرقم القديم
21
12
13
14
15
7
2
1
3
4
17
23
25
26
27
30
38
21
53
47
40
محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد/2284 :ب2016/
م/اعـالن
س�تبيع محكمة بداءة سوق الش�يوخ وباملزايدة
العلني�ة العق�ار ذات تسلس�ل  1396/1صلب�ة
واملدرج�ة اوصاف�ه ادناه فم�ن يرغ�ب بالرشاء
الحض�ور يف هذه املحكمة ملدة ثالثني يوما ابتداءا
م�ن الي�وم الثاني للنشر يف صحيفتين محليتني
وان صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فستكون
املزايدة باليوم التايل مستصحبني معهم التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيمة املق�درة ان
ل�م يكونوا من الشركاء والرس�وم والداللية عىل
املشرتي .
اوصاف العقار  :ذات تسلسل  1396/1صلبة
-1مالك العقار باعتبار  80س�هما منها  10سهم
اىل ساره نارص حسني و  7سهم اىل كل من سوسن
وخوله وحميدة وبثينة و  14س�هما اىل محمود و
 28سهما اىل جميل اوالد شاكر ابراهيم .
-2مساحة العقار  2أولك و  20مرت
-3القيمة املقدرة  55000000خمسة وخمسون
مليون دينار
-4جن�س العق�ار :دار مكون من س�احة ترابية
وصالة ومطبخ وغرف�ة نوم عدد  2ودرج وحمام
وصحيات مبني من الطابوق .
-5ان ش�اغل العقار املدعى عليه /جميل ش�اكر
ابراهي�م يرغب بالبق�اء س�اكنا يف العقار بصفة
مستأجر.
القايض
عادل هالل عبد
مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة2017/5450
إىل /املنفذ عليه /يوسف محمد جواد محمد
إعالن
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن مديري�ة تنفيذ
البي�اع بالعدد  1164بتاريخ  2017/10/11بأنك
مجه�ول مح�ل اإلقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم
أو مؤق�ت أو مخت�ار يمك�ن إج�راء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر
تبليغك إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النارصية
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي
أوصاف املحرر:
------------------ق�رار محكم�ة ب�داءة النارصي�ة بالع�دد /756
ب 2016/بتاريخ 2016/4/28

الرقم الجديد
4663
4654
4655
4656
4657
4649
4644
4643
4645
4646
4763
4769
4771
4772
4773
4776
4784
4965
4997
4991
6859

المساحة م2
16م2
16م2
16م2
16م2
16م2
16م2
16م2
16م2
16م2
16م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
12م2
12م2
12م2
7.29م2

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد/273/ب2017/
اعــالن
قررت محكمة بداءة قلعة سكر بيع العقار املرقم
 551 /405محل�ة السراي ع�ن طري�ق املزايدة
العلني�ة وان قيمة العقار املق�درة من قبل الخبري
القضائ�ي هي مبلغا ق�دره  130،000،000مائة
وثالث�ون مليون دينار وس�وف يتم البي�ع ببلوغ
قيمة  %80من القيمة املقدرة انفة الذكر .وسوف
تت�م املزايدة بع�د ثالثون يوما م�ن تاريخ االعالن
والنشر واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية
فتك�ون املزاي�دة يف الي�وم ال�ذي يليه م�ن الدوام
الرس�مي فعلى الراغبين بالرشاء دف�ع تأمينات
 %10من القيمة املقدرة والدفع يكون نقدا.
القايض /احمد ثجيل دهريب
اوصاف العقار /طارمة مس�قفه حديقة امامية
اس�تقبال كل�دور صال�ة داخلي�ة غرفتين ن�وم
ارضية الدار كراني�ت الطابق العلوي غرفتني نوم
ومطبخ ارضية كايش موزائيك مبني من الطابوق
واالس�منت وكونكريت مس�لح ودرج�ة العمران
جيدة .
مساحة العقار 300/م2
القيم�ة املق�درة  130،000،000 /مائة وثالثون
مليون دينار
الش�اغل /حازم كريم محس�ن ويرغب بإش�غال
العقار بصفة مستأجر
محكمة بداءة النارصية
العدد /1024 :ب2017/
إعالن
س�تبيع محكم�ة ب�داءة النارصي�ة وع�ن طريق
املزايدة العلنية العقار تسلس�ل  1856/3شامية
وخالل خمس�ة عرش يوما اعتبارا من اليوم التايل
للنشر وإذا ص�ادف اليوم الخام�س عرش عطلة
رس�مية ففي الي�وم الذي يليه ويف تمام الس�اعة
الثانية عرش ظه�را يف قاعة محكمة البداءة فعىل
الراغبين بالشراء الحض�ور يف امل�كان والزم�ان
املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية
بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار
بنس�بة  %3والنقبل املبالغ النقدي�ة إن لم يكونوا
من الرشكاء علما إن الداللية عىل املشرتي .
القايض/حسني عبد حاتم
االوصاف
-------- -1العق�ار عبارة ع�ن دار تحتوي عىل اس�تقبال
وهول وغرفتني ومطبخ وحم�ام ومرافق صحية
مبني بالطابوق ومس�قف بالشيلمان ومجموعة
صحية خارجية
 -2مساحة العقار  250 :م2
 -3القيم�ة املق�درة للعق�ار ارض�ا وبن�اءا مائة
واربعون مليون دينار فقط
 -4علم�ا ان العق�ار اعلاه مش�غول م�ن قب�ل
املدعي.
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اخلطوط اجلوية :حمطة مطار البصرة الدولي حتقق زيادة يف ايراداتها

وزير النقل يفتتح مرسى اجلادرية السياحي يف بغداد ويتحدث عن مراس يف املحافظات
المستقبل العراقي /عادل الالمي

افتت�ح وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان
الحمام�ي م�رىس الجادرية الس�ياحي
وس�ط العاصمة بغ�داد بحض�ور مدير
ع�ام الرشكة العامة للنق�ل البحري عبد
الكريم الجابري وعض�و مجلس النواب
هيثم الجبوري وعضو مجلس محافظة
بغ�داد محم�د الربيعي وعدد م�ن اهايل
بغداد».
وق�ال الحمام�ي خلال حف�ل أقي�م
باملناس�بة :انن�ا س�عداء ان يكون هناك
استثمارا ً حقيقيا ً لتلك املسطحات املائية
واس�تخدامها يف خدم�ة املواطنين عرب
املواقع واملحطات التي سيتم انشاءها.
واض�اف الحمامي ان «ال�وزارة ماضية
يف مش�اريعها االستراتيجية والخدمية
يف كاف�ة محافظ�ات البالد عبر افتتاح
العدي�د من تل�ك امل�رايس باالعتماد عىل
القطاع الخ�اص ليأخذه دوره املطلوب
يف عملي�ة التنمية والتطوي�ر يف مفاصل
عمل الوزارة».
م�ن جانب�ه ،بين مدي�ر ع�ام الرشك�ة
العامة للنق�ل البحري عبد الكريم كنهل
ان «م�رىس الجادري�ة الجدي�د س�يقدم
خدمة تنقل عرب نهر دجلة ما بني مدينة
الكاظمي�ة ومنطق�ة الجادرية ليس�هم
يف نق�ل العوائ�ل والطلب�ة مما يس�اعد
يف تخفي�ف الزخ�م امل�روري الحاص�ل
يف بغ�داد» .واش�اد كنه�ل بدع�م وزي�ر
النقل لواقع عم�ل الرشكة العامة للنقل
البح�ري يف عدة مجاالت مما س�يجعلها
امام مس�ؤولية كبيرة يف تأدية الواجب
والخدمة للمواطنني» .وكما واعترب عضو
مجلس الن�واب النائب هيث�م الجبوري:
ان تل�ك الخط�وات الخدمي�ة التي تقوم

املوانئ :هناية الشهر احلايل سيتم استقبال
اكرب سفينة متخصصة بنقل املاشية من الربازيل
بغداد  /المستقبل العراقي

بينت الرشكة العامة للموانئ العراقية ان نهاية الشهر الحايل ستستقبل املوانئ
العراقية يف ميناء ام قرص السفينة (  )NABOLIوهي اكرب سفينة متخصصة
بنقل املاشية قادمة من ميناء ( فيال دو كوندي ) يف الربازيل وعىل متنها 9000
بقرة حية لحساب رشكة خريات العراق.
واضافت الرشكة يف بيان العالم الوزارة تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
ان�ه «تم فحص األبق�ار مختربيا وبيطريا قبل ش�حنها وكما س�يتم فحصها
م�رة اخرى فور وصوله�ا للعراق اخذين بنظر االعتب�ار ان املوانئ العراقية لم
تستقبل شحنة بهذا الحجم».
يذكر ان «هذا العدد الهائل من األبقار الربازيلية ستس�هم يف تعويض الخسائر
التي لحقت بالثروة الحيوانية يف املوصل وضواحيها ويف أرياف املناطق املجاورة
باالضافة ستسهم يف تخفيض اسعار اللحوم يف االسواق العراقية .

به�ا وزارة النق�ل س�يما افتت�اح مرىس
الجادرية بحاجة اىل دعم واسناد الجميع

حمافظ بغداد حيرض اجتامع اللجنة
الربملانية لدعم املشاريع اخلدمية يف بغداد

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
حرض محافظ بغداد عطوان العطواني اجتماع اللجنة الربملانية لدعم املشاريع
الخدمي�ة يف العاصم�ة بغ�داد وبحضورممثلني اللج�ان الربملاني�ة عن كل من
املالي�ة ومنظمات املجتمع املدني واألقالي�م النزاهة والعالقات اضافة اىل امينة
العاصمة ومدراء الدوائر الخدمية».
واف�اد مكتبه االعالمي ان «املحافظ طرح خالل االجتماع جميع املش�اكل التي
تعان�ي منه�ا العاصمة مطالبا أعض�اء اللجنة برضورة التدخ�ل والتحرك عىل
الجهات املعنية لرصف التخصيصات املالية للمش�اريع الخدمية التس�عة التي
سبق ان حصل فيها عىل موافقة رئيس الوزراء «.
واض�اف ان «العطواني أكد انه حصل تطمينات م�ن قبل أعضاء اللجنة بدعم
حكومته يف تنفيذ هذه املش�اريع كما أش�ار اىل ان الحارضين أتفقو عىل عقد
اجتماع األربعاء املقبل بحضور ممثلني عن وزارتي املالية والتخطيط ملناقش�ة
سبب تاخر رصف املستحقات املالية الخاصة باملشاريع الجديدة.

املنافذ احلدودية تعلن وارداهتا وتضبط امواالً
معدة للتهريب ومواد خمدرة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت هي�اة املنافذ الحدودية عن ضبط مبلغ مع�د للتهريب قدره ()100،00
الف دوالر لشهر ايلول 2017يف مطاري النجف االرشف والبرصة».
كما أعلنت الهياة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،عن «ضبط
اكثر من ( ) 21مخالفة كمركية لشهر ايلول .« 2017
وضبطت الهيأة ( )9متهمني كان بحوزتهم مخدرات نوع كرستال وترياك «.
واعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية عن وارداتها املالية لش�هر ايل�ول والتي بلغت
( )46،749،924،472مليار دينار عراقي.

الرافدين يدعو املواطنني إىل مراجعة
فروعه لتحديث بياناهتم
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا مرصف الرافدي�ن املواطنين وكافة زبائن�ه اىل مراجعة فروع�ه يف بغداد
واملحافظ�ات لغرض تحدي�ث بياناتهم واس�تكمال املستمس�كات الرضورية
املتعلقة بهم وذلك استعدادا لتطبيق النظام االلكرتوني املرصيف بدال من النظام
الورقي.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» ،نسخة منه،
ان «هذه الخطوة وصلت اىل مراحل متقدمة القتناء النظام االلكرتوني املرصيف
ومغ�ادرة التعامل الورق�ي وادخال العملي�ات االلكرتونية يف إنج�از معامالت
املواطنني».
واش�ار اىل ان «هذا النظام يتس�نى للزبون االس�تفادة منه يف التس�هيالت التي
يوفرها املرصف من خالل أتمتة العمليات وتبسيط اإلجراءات».

لك�ي تس�تمر يف ذل�ك املش�وار الخدمي
املهم» .فيما ثمن عضو مجلس محافظة

بغ�داد محمد الربيعي الدور الكبري الذي
تقوم ب�ه وزارة النقل عبر تعاونها مع

الجه�ات املعني�ة يف بغ�داد وافتتاحه�ا
تل�ك املش�اريع املهم�ة التي له�ا خدمة

اضافي�ة للمواط�ن البغدادي.من جانب
آخر «أش�ارت رشكة الخط�وط الجوية
العراقية أن «محطة مطار البرصة الدويل
حققت زيادة يف نس�ب االي�رادات املالية
خلال الفترة م�ن  2017\1\1ولغاية
.»2017\9\30و ذكر مدير املحطة عالء
محمد فال�ح ان «اجمايل الواردات املالية
ق�د بل�غ ( )7،998،016دوالر توزع�ت
عىل مبيعات التذاك�ر االلكرتونية بقيمة
( )580519دوالر اما بالنس�بة لواردات
الوزن االضايف فكانت ( )18651دوالر يف
حني بلغت اي�رادات الغرامات ()14841
دوالر فيم�ا كانت مبيعات نظام املغادرة
اآليل (  )39050دوالر وسجلت حسابات
العمرة (  )4664830دوالر اما بالنس�بة

حمافظ البرصة يعلن انتهاء أزمة مستشفى الطفل لألمراض الرسطانية
البصرة  /المستقبل العراقي
أعل�ن محافظ البرصة أس�عد عبد األمري
العيداني ،عن انتهاء األزمة التي عصفت
بمستش�فى الطفل لألمراض الرسطانية
خلال اآلونة األخيرة ،والت�ي نجم عنها
النق�ص الح�اد يف العالج�ات املقدم�ة
لألطف�ال املصابين بم�رض الرسط�ان،
بس�بب وقف الدعم املايل املخصص لهذه
املؤسسة من قبل وزارة الصحة العراقية،
األمر ال�ذي نجم عن�ه ردود فعل غاضبة
لدى الش�ارع البرصي بش�قيه الرسمي
والشعبي».
وج�اء اعالن املهندس « العيداني « خالل
زيارة تفقدية ملستشفى الطفل واطالعه
عىل أحوال الراقدين في�ه ،ودعا محافظ
البرصة ،الكوادر الطبي�ة العاملة إىل بذل

قصارى جهدهم وتقديم أفضل الخدمات
والتعامل بروح املسؤولية واإلنسانية مع

جمي�ع املصابني» .وعىل هام�ش الزيارة
عقد « العيداني» مؤتمرا صحافيا لعدد من

وس�ائل اإلعالم ،بني خالله ،ان الحكومة
االتحادي�ة وبع�د مناش�دات حكومي�ة
وش�عبية ق�ررت تخصي�ص مبل�غ مايل
ش�هري للمستش�فى ورفده بالعالجات
والعقاقري الطبية الالزمة ،للحيلولة دون
ع�ودة األزمة من جدي�د» .وقال محافظ
البرصة « :لقد اس�تجابت حكومة املركز
ملطالبن�ا املرشوع�ة والت�ي تدخل ضمن
التخصيص�ات املالية الخاص�ة بالقطاع
الصح�ي للبرصة ،وهذا لم يأتي من فراغ
ولكن جاء بجهود مشتركة من الجميع،
م�ن هن�ا أق�دم ش�كري وتقدي�ري لكل
الفعاليات الرسمية والشعبية ومنظمات
املجتمع املدني والشباب البرصي الواعي،
ملوقفهم املرشف خالل هذه األزمة ،وهذا
ان دل على يشء فإنما يدل عىل حرصهم
وتفانيهم وحبهم ملدينتهم املعطاء.

النفط :ضخ « »200الف برميل عرب املوانئ اجلنوبية تعويض ًا عن صادرات الشامل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن ضخها  200ال�ف برميل من
النفط الخام عرب املوانئ الجنوبية تعويضا عن صادرات
الشمال.
وق�ال وزي�ر النفط جب�ار علي اللعيبي يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «رشك�ة نفط
البرصة ب�ارشت بضخ كمية  200الف برميل من النفط
الخ�ام يوميا م�ن حقول الوس�ط والجن�وب اضافة اىل
معدل الص�ادرات االنفطية اليومي�ة البالغة اكثر من 3
ملي�ون و 200الف برميل التي يتم تصديرها عرب املؤانى
الجنوبية».
وأض�اف اللعيب�ي أن «الق�رار ال�ذي ت�م اتخ�اذه يأتي
تعويض�ا عن الكميات التي فقدها العراق نتيجة تراجع
الص�ادرات النفطية م�ن الحقول الش�مالية عرب منفذ
جيهان الرتكي ،بس�بب عمليات فرض القانون الجارية

يف كركوك وعدد من املحافظات الشمالية».
واش�ار إىل ،أن�ه «س�يتم االس�تمرار يف عملي�ات ض�خ
الكمي�ات الجدي�دة لحني عودة الص�ادرات النفطية من
الحق�ول الش�مالية اىل معدالته�ا الس�ابقة» ،مؤدفا ان
«هذه الصادرات ال تؤثر عىل التزام العراق بقرار خفض
االنتاج وان الوزارة حريصة عىل االرساع يف وضع الحلول
واملعالج�ات للحق�ول واملنش�ات النفطي�ة يف محافظة
كركوك ونينوى وصالح الدين» .
من جهت�ه ،قال املتحدث باس�م ال�وزارة عاصم جهاد،
ان «وزير النفط قد وجه املس�ؤولني والشكات النفطية
ب�االرساع يف عملي�ة تقييم انب�وب الص�ادرات النفطية
كرك�وك – جيهان وانب�وب نقل النفط الخ�ام كركوك-
بعداد واعادة تاهيلهما».
ولف�ت جه�اد ،إىل أن «الوزارة تعمل على نقل وترصيف
النف�ط الخام من حقول كركوك بهدف تلبية احتياجات
املص�ايف ومحط�ات الطاق�ة الكهربائي�ة يف محافظات

الوس�ط والجنوب ومعالج�ة تراكمات جميع املش�اكل
الفنية واالرصار التي تس�ببت بها الحرب عىل عصابات
داع�ش االرهابية وتداعيات االس�تيالء على حقيل باي
حس�ن وهافانا وتأثريهما عىل االنتاج الوطني منحقول
كركوك ومشاكل ترصيف النفط الخام.

لنسبة مبيعات حس�ابات الحج فقدرت
( )2323125دوالر دينا ً عىل هيئة الحج
والعم�رة اما فم�ا يتعلق بنس�ب امتالء
الطائ�رات فق�د كان بش�كل تصاع�دي
خلال الفرتة املذك�ورة ليك�ون عددهم
الكيل خلال نفس الفترة ( ) 112026
مس�افر».واوضح مدي�ر ع�ام الرشك�ة
العام�ة للخطوط الجوية مريان فريد ان
«الزيارات املس�تمرة الت�ي اجراها وزير
النقل كاظم فنجان الحمامي إىل محطة
مطار البرصة الدويل وتوجيهاته الحثيثة
لتطوي�ر ه�ذا املرف�ق الحي�وي وايعازه
باالهتمام بكافة خدمات�ه التي يقدمها
للمسافرين الكرام كان له األثر اإليجابي
يف زيادة االيرادات.

الصناعات التعدينية تعلن البدء
بالتشغيل التجريبي ملرشوع
اللباد البوليمري االسفلتي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العامة للصناع�ات التعدينية
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن عن
«الب�دء بالتش�غيل التجريب�ي ملشروع اللباد
البوليم�ري االس�فلتي يف محافظ�ة البصرة
واملنف�ذ م�ن قب�ل الرشك�ة العام�ة للتصميم
وتنفيذ املش�اريع وبحضور مدير عام الرشكة
العام�ة للصناع�ات التعديني�ة علي حسين
علوان وعضو مجلس محافظة البرصة رئيس
لجن�ة الصناعة انوار االج�ودي وممثل مكتب
مستش�ار الوزارة لش�ؤون التنمية مؤيد جرب
« .وقال مدير مركز االعلام والعالقات العامة
يف ال�وزارة عبدالواحد علوان الش�مري يف بيان
ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي»،ان «هذا املرشوع
ت�م انش�اؤه النتاج اللب�اد بمواصف�ات عالية
وفري�دة م�ن نوعها كمنت�ج نهائ�ي حيث ان
املصنع ينتج هذه املادة بقياس�ات عاملية غري
متوف�رة باالس�واق املحلية تص�ل اىل ( )4ملم
الس�تخدامه كطبق�ة عازل�ة مانع�ة للرطوبة
يف االبني�ة ولحماية انابيب النفط  ،مشيرا اىل
ان املشروع يتكون من خ�ط انتاجي متكامل
صيني املنش�أ يستخدم البوليستر واالسفلت
والبوليم�ر وكاربون�ات الكالس�يوم كم�واد
اولي�ة النتاج اللب�اد كمنتج نهائي بس�مك (2
 )4 ، 3 ،مل�م بقي�اس ثابت وب�اوزان مختلفة
وبطاقة سنوية تقدر بمليون وخمسمائة الف
مرت مربع «.واوضح الش�مري ب�ان» املرشوع
نف�ذ وفق التصامي�م االساس�ية املعتمدة عىل
مس�احة قدرها ( )2000مرت مربع مكونة من
الغرف�ة االنتاجية ومخ�ازن ع�دد ( )2وبناية
لالدارة تحتوي عىل ثالث غرف ومخترب اضافة
اىل الخدمات الخارجية .

املياه اجلوفية :استغالل الطاقة الشمسية يف مرشوع املياه البديلة «الساقي»
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
س�عت الهيأة العامة للمياه الجوفية اىل اس�تغالل
الطاقة الشمسية يف توفري املياه يف السنوات السابقة
وق�د حققت هذه التجربة نجاحا ً كبريا ً يف تش�غيل
منظومات ال�ري لالبار خدم�ة للمواطنني وانتقاء
ماهو احدث واصلح ملواكبة التطوراملس�تمر يف هذا
املجال حيث ان هذه الطاقة ساعدت عىل االقتصاد
بالطاقة الكهربائية والتقليل من الكلف العالية التي
كانت ترصف يف الوق�ود والزيوت والصيانة «.واكد
مص�در اعالم�ي يف الهيئة لـ»املس�تقبل العراقي»،
ان « الهي�أة قام�ت بتطوير الكف�اءات املهنية من
خلال تدريبه�ا يف العدي�د م�ن املراك�ز التدريبي�ة
الخاص�ة بتطويرطواقم الضخ لالب�ار باملنظومات
الشمس�ية واملوزعة عىل اغلب محافظاتنا « .وبني
انه «قدرت نس�بة نجاح هذه التجرب�ة بـ  %90او
اكث�ر ومن مميزات اس�تخدام ه�ذه الطاقة تكون
عطالته�ا قليل�ة جدا ً حي�ث ان االلواح الشمس�ية
مضمونة ملدة  25س�نة واملنظومات االخرى التقل
عن خمس س�نوات على عكس التقني�ات االخرى
حيث ان هذه التكنلوجيا س�اهمت يف الحفاظ عىل

اقتص�اد بلدنا والتقليل من الضوضاء وتلوث البيئة
الذي كانت تس�ببه املول�دات الكهربائية باالضافة
اىل الرتش�يد يف اس�تهالك الطاق�ة الكهربائي�ة»
.واضاف املصدر ان «استغالل الطاقة الشمسية يف
منظومات الضخ لالبار يعترب خطوة كبرية وتقنية
عالي�ة قام�ت بها الهي�أة العامة للمي�اه الجوفية

يف الع�راق حيث س�اهمت يف النه�وض والتطور يف
مجاالت مختلفة وان اس�تغالل الطاقة الشمس�ية
وتس�خريها يف تش�غيل هذه املنظومات يساعد يف
الحص�ول عىل مياه وفرية وبيئة نظيفة خالية من
التل�وث «.واوضح انه «نظرا ً للنج�اح الفائق لهذه
التجرب�ة قامت الهيأة باس�تخدام هذه املنظومات

التي تعمل بالطاقة الشمسية يف عدد من االبار التي
تم انجازها يف مرشوع املياه البديلة (( الس�اقي ))
يف محافظة كربالء املقدس�ة وال�ذي يهدف اىل تاليف
انقطاع او انخفاض مناس�يب املياه يف نهر الفرات
وتأمني االحتياجات االساسية من املياه يف الحاالت
الطارئ�ة التي قد تتعرض له�ا املحافظة  .حيث ان
الخطة املرس�ومة من قبل الهي�أة هــــو تجهيز
ه�ذه االبار ب() 20طاقم ضخ ش�ميس وتم خالل
سري العمل يف هذا املرشوع نصب ( )11طاقم ضخ
يعمل بالطاقة الشمسية باالضافة اىل تجهيز ()19
طاقم ضخ اخرى» .واش�ار اىل ان «بلدنا بحاجة اىل
الكفاءات الجديدة والتقنيات والتكنلوجيا الحديثة
الت�ى تس�اهم يف النه�وض باملس�توى االقتصادي
ل�ه باالضاف�ة اىل رف�ع كف�اءة العاملين فيه من
اجل توفري س�بل الراحة للمواطنني من خالل س�د
االحتياج�ات اآلنية يف هذا املج�ال وهذا ماقامت به
الهيأة العامة للمياه الجوفية من خالل س�عيها يف
توفري كميات كبرية من املي�اه تغطي االحتياجات
املنزلية اليومية للمواطنني يف القرى واملناطق التي
تعاني من ش�حة املياه بعد معالجتها باالضافة اىل
ارواء الحيوانات وسقي االرايض الزراعية .
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اعالنات

العدد ( )1541االحد  22تشرين األول 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد1035 :
التاريخ 2017/10/19:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العقارات املبين�ة تفاصيلها ادناه العائدة اىل
بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة
مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما 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 الس�يد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة 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 ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومس�احة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فس�خ العقد بدون
اللجون 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
-6يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
-7يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املياه
-8تقديم براءة ذمة املزايدة من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 -9تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار  %50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم  30يف 2016/1/3
-10للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
 -11عىل 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 2012/11/21
-12املشيدات عائدة للبلدية
-13يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ 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
-14عىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد محافظ النجف االرشف
املرقم (س ش  )94يف 2015/11/15
نوع الملك والموقع واالستعمال
كشك مواد غذائية /حي الحسين
شقة خياطة /بناية تجارية  1206المشراق مدخل شارع زين العابدين
شقة ورشة صياغة /بناية تجارية  1206المشراق مدخل شارع زين العابدين
كشك استنساخ/حي الصحة خلف المحكمة
كشك مخضر /حي الكرامة
كشك عصائر ومرطبات /حي الفرات قرب شارع الفاصل بين حي الغدير والفرات
حانوت غذائية/حي االنصار الجديد
حانوت غذائية/حي االنصار الجديد
حانوت غذائية/حي االنصار الجديد
حانوت تجارة/حي االنصار الجديد
حانوت غذائية/حي االنصار الجديد
كشك استنساخ /المدينة القديمة قرب نادي الموظفين
كشك قصابية /حديقة الشعب
حانوت لبيع المعجنات /عروبة المرحلين
حانوت كماليات/عروبة المرحلين
حانوت مخزن /محيط المشراق
حانوت لبيع المياه /محيط المشراق
كشك ادوات /بين حي االمير والصناعي
كشك استنساخ /حي الميالد قرب المعارض
مكتب لبيع الفواكه والخضر /علوةالمخضرات حي السالم
كشك استنساخ خلف محكمة النجف
حانوت منزلية/خارج خان المخضر القديم
حانوت منزلية/خارج خان المخضر القديم
كشك منزلي /داخل خان المخضر القديم
حانوت كماليات /حي االنصار القديم
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء
واملرقم�ة H 84378662بأس�م  /احم�د عب�د
الغفور اس�عد فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار.
اىل الرشيك
نقوص نافع شكوري
اقتضى حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي س�بع
الب�ور لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء املرقمه
16774/1سبع البور
الرشيك
حسام عباس حسن
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء على الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2017 / 10 / 18لتس�جيل تمام العقار تسلسل
 107محلة النقب باس�مه وس�ام فاضل مال الله
باعتب�اره حائزا له بصفة املال�ك للمدة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم 43
لس�نة  1971قررنا اعالن ه�ذا الطلب عىل كل من
يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا
العقار تقدي�م مالديه من بين�ات اىل هذه الدائرة
خلال مدة ثالثين يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار
يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء
م�دة هذا االعلان وذلك الثب�ات حقوق�ه موقعيا
يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم املذك�ور لهذا
الغرض .
عيل فيصل مطرش
مالحظ دائرة التسجيل العقاري
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء /
مديرية كهرباء البرصة باس�م /مروان عبداالمري
احمد ،فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
فقدان
فقدت إجازة الس�وق الص�ادرة من مديرية مرور
البرصة .بأس�م /م�روان عبداالمير احمد ،فمن
يعثر عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
فقدان
فقدت الهوية الصادرة م�ن وزارة النقل  /رشكة
الخط�وط الجوية العراقية بإس�م /فاطمة لفته
محمد التميمي ،فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة
اإلصدار.

الرقم القديم
1
46
49
.....
....
جزء من القطعة 3/102943
34
7
21
22
4
1
96
5
6
68
69
48
جزء من القطعة 3/102796
16
3
27
28
16أ
2

الرقم الجديد
5761
6830
6833
6647
6652
6963
4780
4753
4767
4768
4750
3561
3210
4647
4648
5336
5337
5958
7065
6440
3528
4911
4912
2852
4818

المساحة م2
6م2
6.75×3م2
6.75×3م2
4.5م2
4.5م2
6م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
8م2
6م2
16م2
16م2
10م2
10م2
12م2
6م2
50م2
7.29م2
5.75×3م2
5.75×3م2
2.75×6م2
12م2

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/ 1520
إعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت حصه املدين يف العقار
املرق�م 792 /3م 38الخاجي�ه الواق�ع يف الكوت
العائ�د للمدي�ن رعد جعفر عب�اس املحجوز لقاء
طلب الدائن عيل عبد الحسني عبادة وخديجة عيل
عيل خان البالغ ثالثون مليون دينار فعىل الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمس�ه
عرش يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقع�ة ورقم�ه  /كوت  /الخاجي�ة  /مقابل
حي الخليج رقمه  792/3م 38الخاجيه
 -2جنس�ة ونوعه  /بس�تان ملك رصف يس�قى
بالواسطه
 -3حدودة واوصافه /خايل من املغروسات
 -4مشتمالته  /دور متناثرة وحصه املدين خاليه
من الشواغل
 -5مساحته 5 /دونم
 -6الشاغل  /الرشكاء
 -7القيم�ه املق�دره  /االس�هم املباع�ه م�ن
حص�ه املدي�ن تبل�غ 1914س�هم بمبل�غ ق�دره
()92,019,230اثنان وتس�عون مليون وتس�عه
عرش الف ومئتان وثالثون دينار
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/ 1502
إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الك�وت حصه املدي�ن يف العقار
املرقم 792 /3م 38الخاجيه الواقع يف الكوت العائد
للمدين رعد جعفر عباس املحجوز لقاء طلب الدائن
منتهى س�تار حلو البالغ ثالث�ون مليون دينار فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة
خمس�ه عشر يوما تب�دءا من الي�وم الت�ايل للنرش
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقعة ورقمه  /ك�وت  /الخاجية  /مقابل حي
الخليج رقمه  792/3م 38الخاجيه
 -2جنس�ة ونوع�ه  /بس�تان مل�ك رصف يس�قى
بالواسطه
 -3حدودة واوصافه /خايل من املغروسات
 -4مش�تمالته  /دور متناثرة وحص�ه املدين خاليه
من الشواغل
 -5مساحته 5 /دونم
 -6الشاغل  /الرشكاء
 -7القيمه املقدره  /االسهم املباعه من حصه املدين
تبلغ 957س�هم بمبل�غ قدره ()46,008,732س�ته
واربع�ون مليون وثماني�ه االف وس�بعمائة واثنان
وثالثون دينار
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الخالص
العدد 7205
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطلب املقدم إىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 3
 2017 / 10 /لتس�جيل  40320س�هما من اصل
 80640س�هما من العقار تسلس�ل  1332محلة
نفس الخالص من ورثة طه كاظم جاسم مجددا
باعتب�اره حائزا له بصفة املال�ك للمدة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم 43
لس�نة  1971قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من
يدع�ي عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار
تقدي�م مالديه من بين�ات إىل ه�ذه الدائرة خالل
مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة
العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة هذا
االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذيسيدري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مدي�ر  /مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
الخالص

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفي س�يف محم�د مرشف لرشكة س�ماء
الح�وراء للتج�ارة العامة محدودة املس�ؤولية ادعو
كل م�ن له ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل
العنوان التايل بغداد _شارع املتنبي_م 605ز 18د31
املصفي
سيف محمد مرشف
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 207 :
التاريخ 2017/10/19
اعالن فقدان
قدم الس�يدة ميس عيل حسن طلبا اىل هذه املحكمة
بتنصيب نفسها قيما عىل زوجها بشار رحيم محمد
وذل�ك لفقدان�ه نتيج�ه خطف�ه م�ن قب�ل مجاميع
مس�لحة بتاري�خ  2014/11/14وحس�ب االوراق
التحقيقية الصادره من شعبة جرائم املقدادية فمن
لدي�ه اعتراض الحضور ام�ام ه�ذه املحكمة خالل
س�بعة ايام من اليوم التايل للنشر لتقديم اعرتاضه
واعالمن�ا وبخالفه س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب
وفق القانون
القايض
عيل يوسف رايض

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

العدد 1031
التاريخ 2017/10/19

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العق�ار املبينة تفاصيلها ادناه
العائدة اىل بلدية النجف باملساطحة وملدة (  ) 18سنة وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة 2013
فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خلال ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف
احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة
بموج�ب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية
النج�ف الس�اعة الحادية عرشة من صباح الي�وم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل
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 املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة
ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجع�ة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه
يعترب ناكال وفق القانون
-5يسمح ملوظف البلدية بدخول املتنزه واالرشاف يوميا عىل نظافة املتنزه
-6يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-7مراعاة التقاليد االجتماعية ومكانة مدينة النجف االسالمية وبعدم استخدام اي غرض بنايف ذلك
-8يح�ق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل م�دة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه
بذلك
-9يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ سقي
-10يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة االخالل او عدم تنفيذ اي فقرة من فقرات العقد وتؤول االعمال املنفذة اىل البلدية دون
املطالبة بأي تعويض
-11اليجوز اس�تعمل املتنزه الي غرض اخر غري متنزه ترفيهي وبعكس�ه يتم فس�خ العقد دون الحاجة اىل انذار ومصادرة
االعمال املنفذة واليحق له املطالبة بأي تعويض
-12يتعهد املستاجر بالحفاظ عىل املتنزه وادواته ومشيداته وتسليمها صالحة للعمل بعد انتهاء مدة العقد كذلك الحفاظ
عىل نظافة املتنزه
-13تثبيت حدود القطعة املؤجرة من قبل مس�اح تنظيم املدن وبرفقة مس�اح القس�م البلدي املعني وفق اس�تمارة خاصة
واليعتد بأي تثبيت اخر والترتتب عىل ذلك التزامات قانونية
-14يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد
مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام
القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
-15يتعهد املس�تاجر بتنفيذ الكش�ف الفن�ي التخميني املعد لهذا الغ�رض بمبلغ  303.370.500دين�ار وبارشاف مهندس
البلدي�ة ويت�م التنفيذ خالل مدة التزيد عن  180يوما من تاريخ االحالة القطعية وبعكس�ه يتحمل التبعات القانونية ومنها
فسخ العقد
-16عىل 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 2012/11/21
-17تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار  50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم  30يف
2016/1/3
-18تقديم براءة ذمة املزايدة من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 -19للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضم�ن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موع�د املزايدة باعالن الحق بنفس
الصحيفة
-20يتعهد 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
 -21مراعاة التقاليد االجتماعية ومكانة مدينة النجف االسالمية وبعدم استخدام اي غرض ينايف ذلك
-22عىل املستاجر تقديم مبلغ ضمان للتشييد وحسب املادة  16الفقرة ج من قانون رقم  21لسنة 2013
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

متنزه ترفيهي وقاعة مناسبات /حي االمير

جزء من القطعة 2/18701
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1500م2

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف املرحوم عبد النب�ي فخر الدين
 /الخيري يف النج�ف االرشف عن اج�راء املزايده
العلني�ة للمح�ل املرق�م  /5ج الواق�ع يف ش�ارع
الص�ادق (علي�ه السلام) ب�راق  1/615والبالغ
مس�احته 3م مرب�ع ببدل تقدير س�نوي مقداره
 15,000,000خمس�ة عرش مليون دينار س�نويا
وتك�ون املزاي�دة يف مديري�ة الوق�ف الش�يعي يف
النجف االرشف  /شارع الكوفة ويف تمام الساعة
الع�ارشة صباحا بعد مرور عشرة ايام من اليوم
ال�ذي ييل تاريخ نرشه يف الجري�دة فعىل الراغبني
باالشرتاك باملزايدة مراجعة ادارة الوقف يف موقع
الوقف خالل اوقات الدوام الرسمي لدفع التامينات
القانونية البالغة  %20م�ن القيمة التقديرية مع
ب�راءة الذمة من الرضيبة وهوي�ة االحوال املدنية
+بطاق�ة الس�كن مص�ورات واصلي�ة وال يجوز
ملوظف�ي االوقاف واقاربهم حت�ى الدرجة الرابعة
م�ن دخول املزاي�دة علم�ا ان بدل االيجار يس�دد
صفقه واحدة خالل مدة شهر ويتحمل من ترسو
عليه االحالة اجور نرش االعالن والداللية واملناداة
واملصاريف االخرى واذا صادف يوم املزايدة عطلة
رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
رسول محسن هادي
املتويل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة2017/1884 :
التاريخ 2017/10/19
اىل املنفذ عليه
املدين  /انمار ريان شهاب
اشعار
لق�د تحقق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا
للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ بعقوبة
خلال خمس�ة عشر يوما تب�دأ م�ن اليوم
الت�ايل للنشر ملب�ارشة املعاملات التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك
العدد /73 /ب2017/
التاريخ 2017/10/8
اعالن
بالنظ�ر الكتس�اب الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه
املحكم�ة بالع�دد /73ب 2017/يف 2017/5/15
الدرج�ة القطعية واملتضمن ازالة ش�يوع العقار
املرق�م (2224/2م/2ام العظ�ام) عفك املدرجة
اوصاف�ه ادناه بيعا باملزاي�دة العلنية وان القيمة
املقدرة له ه�ي ( )90,000,000تس�عون مليون
دين�ار فقد قررت ه�ذه املحكمة االعالن عن بيعه
باملزاي�دة العلني�ة ملدة ثالث�ون يوما اعتب�ارا من
اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
محكمة بداءة عفك يف تمام الس�اعة الثانية عرش
ظهرا مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية
 %10م�ن القيم�ة املقدرة اعلاه واذا صادف يوم
املزاي�دة عطلة رس�مية فيك�ون اليوم ال�ذي يليه
موعدا لذلك
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان
االوصاف :
دار سكن مبني من الطابوق ومسقفة بالتسليح
ويحت�وي على اس�تقبال وصال�ة وغرفت�ي نوم
ومطب�خ وصحي�ات خارجي�ة ومس�احة امامية
مس�يجة بس�ياج من الطابوق تطل عىل الشارع
الرئيسي املؤدي اىل عفك ـ البدير من جهة محطة
تعبة وقود عفك ارضية الدار مبلطة بالسيراميك
مجه�زة بامل�اء والكهرب�اء القيم�ة املق�درة
( )90,000,000تسعون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2522 :ب2017/
التاريخ 2017/10/19:
اىل املدعى عليه  1 /ـ حسنني حبيب رايض 2
ـ محمد حبيب رايض
اعالن
اق�ام املدع�ي ضياء عب�د الحسين الدعوى
البدائية املرقمة /2522ب 2017/ضدك والذي
يطلب فيه تسجيل ملكية العقار تسلسل 64
مقاطعة  1اللقطة يف ابي الخصيب مس�جلة
باس�مه يف س�جالت التس�جيل العق�اري يف
ابي الخصي�ب اال انه قا بهبت�ه الخيه بدافع
الضرر ولتع�ذر تبليغكم�ا ملجهولي�ة محل
اقامتكما حس�ب رشح مبل�غ هذه املحكمة
واملجل�س البل�دي ملنطقة ح�ي الخليج عليه
تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني يوميتني
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم
املرافع�ة املواف�ق  2017/10/30وعند عدم
حضوركما او ارسال من ينوب عنكما قانونا
وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكما
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/939 :
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  :ن.ع مالك ناظم
حمود عيل مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/131 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/11/25:
تاريخ الحكم 2015/6/29 :
املادة القانونية  /5ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخلي للمنطقة
الخامس�ة على امل�دان الغائ�ب (ن.ع مالك ناظم
حمود عيل ) باسم الشعب بما ييل :
 1ـ بالحبس البسيط ملدة (ستة اشهر)وفق املادة
/5ق.ع.د رق�م  14لس�نة  2008بدالل�ة املادتني
/61اوال و /69اوال من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
لغيابه عن مقر عمله م�ن تاريخ 2009/11/25
ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه
استنادا الحكام املادة  /69ثانيا من ق.ا.د رقم 17
لسنة 2008
3ـ ال�زام املواطنين االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة /69ثالثا من
ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 4ـ حج�ر امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا
الحكام املادة / 69رابعا من ق.ا.د رقم  17لس�نة
2008
 5ـ اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة  42ثانيا
ق.ع .د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد
ه�ادي جخي�م مبلغ ق�دره عرشون ال�ف دينار
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام
امل�ادة /61اوال من ق.ا.د قابلا لالعرتاض وافهم
علنا يف 2015/ /م
فقدان
فق�دت هوية الطالب�ة (فاطمة نزار س�عيد) من
الكلي�ة الرتبوي�ة املفتوحة يف البرصة قس�م اللغة
االنكليزي�ة م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فق�د وصل القب�ض الحكومي امان�ات من بلدية
البرصة املرقم ((  327052مؤرخ 2017/11/12
وبمبل�غ ( )1,500,000باس�م (حام�د صبري
محم�د) على من يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جهة
االصدار
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قصة قصرية ..وسوسة الشيطان
فاضل عبد علي جواد
قال بعد قهقهات متواصلة بمنتهى الغرور :
 يقولون ( ش�يطان كل نفس نفسه ) ..فإن كانما يدعونه حقا  ,فأين هو شيطاني .؟ .فأنا لم أره
منذ اليوم الذي ولدت فيه وحتى هذه أللحظة ..
وأض�اف وهو يحدق ف�ي وجوه صحب�ه ,مصعرا
خده :
 ول�و فرضنا ج�دال بوجوده ,فال يع�دو ان يكونكخاتم في إصبعي ,بل كنعل بال في قدمي ,أخلعه
متى شئت ال متى شاء ..
ثم إنفجر مقهقها باعلى صوته :ها ,ها ,ها ...
وهمس الشيطان في أذنه دون علمه :
 إذا كن�ت مثلما تدعي ,فهل تس�تطيع تذوق هذاالكاس الذي أمامك ثم االقالع عنه .؟

فقال بعد قهقهات وهو يمد يده نحوه :
 س�أريكم كيف اتحكم في ش�هوات نفسي ..ثمدفعه الى جوفه مرة واحدة ..
ثم همس الشيطان في اذنه ثانية :
 وإذا كنت كذلك فهل تس�تطيع مش�اركة خالنكاللعب ,لدقائق معدودة .؟.
فقال بعد ضحكات ساخرة :
 وس�أريكم أيض�ا كي�ف أس�تطيع التحك�م فيأهوائي ثانية ..
ثم أخ�ذ مكانه بين المحلقين ح�ول المائدة ..وما
هي إال لحظات حتى نس�ي نفسه ,وكل من حوله
,ولم يعد لوعيه إال على إصفرار جيوبه ..
وهمس الشيطان في نفسه ثالثة :
 إقترض من خالنك لتسترد بعضا مما فقدته ..وفع�ل ما أم�ره الش�يطان ,ولك�ن كان�ت الخيبة

هتلر يف مكتب العاطلني عن العمل
والخسران ,حليفه في كل مرة ..
بعد منتصف الليل ,عاد الى بيته حزينا كئيبا ,حتى
فاج�أه الش�يطان ثاني�ة  ,بعد أن عز عل�ى جفنيه
معانقة النوم :
 ح�اول أن تمد يدك بلطف الى المال المودع لديك,لتوفي ما بذمتك ,ثم تعيده ثانية وبأقصى سرعة
..هيا ,هيا ,إسرع انه لم يعلم بك أحد .
وعاش في صراع مرير اول أالمر في أعماقه ,حتى
استعبدته نفسه أخيرا ..
ق�ال له الش�يطان ,بعد قهقه�ات متواصلة ,وبعد
تدهور صحت�ه وإغراقه ف�ي الديون,ومن قبل أن
ينقل الى المستشفى بعد إدمانه على كل مايسلب
سالمة العقل والنفس والجسد:
 ه�ا ,ها ,ها ...وأآلن هل لديك ش�ك في قول منقال  ( -:شيطان كل نفس نفسه ).؟.

اخلطيئة

عميان بصباحات ملونة

المستقبل العراقي/عزيز البزوني
عن دار سما للطباعة والنشر صدر للروائية والشاعرة والناقدة اللبنانية نسرين بلوط روايتها الخطيئة
وهو إصدارها الخامس بعد رواية مساؤك الم وثالثة دواوين شعرية وهي (“أرجوان الشاطئ” و”رؤيا
ف�ي بحر الش�وق” و”مهربة كلماتي إليك((,.الغالف من تصميم الفنان التش�كيلي برن�ار رنو) ,الرواية
مدخ�ل للتاري�خ اللبناني خالل االس�تعمار العثماني وترك�ز على عام�ي  1840و  1875حين قام نظام
المتصرفي�ة في لبنان .وتتمحور الفكرة حول ثورة طانيوس ش�اهين وقص�ة راهبة زحالوية تقع في
براث�ن الخطيئة في كهفها الذي اتخذته لعب�ادة الله فتلجأ إلى الدير ثالث مرات وتخرج منه ,في بيروت
بالتحدي�د أقيمت ندوة حول رواية «الخطيئة» ش�ارك فيها :أس�د غندور ،عماد خلي�ل ،ود .مازن حيدر.
وقدمت الندوة زينة حمزة  .عرّفت الس�يدة زينة حمزة عن رواية الكاتبة نس�رين ،مستش�هدة بما قاله
الش�اعر محمد علي ش�مس الدين بأنها تمتل�ك نفحة جبرانية ,اإلعالمي عماد خلي�ل ركز على النواحي
ً
قائلا »:هل للخطيئة من دروب س�وى اللج�وء إلى العت�م؟ لكن لماذا،
الس�ردية ف�ي الرواية وتس�اءل
اس�تحضرت بطلة الرواية ميرا قص�ة الكهوف وما ترمز إليه هذه الكهوف في الدين اإلسلامي والدين
المسيحي؟ ولماذا حولته إلى غرام قضى على سرها في لغة األنوثة؟

ع�ن دار أدب ف�ن للثقافة والنش�ر
ف�ي هولن�دا ،ص�درت المجموع�ة
الشعرية الثــــالثة للشاعر حميد
الساعدي( ،رعــــميان بصباحات
ملونـــة)وتحت�وي عل�ى  84نصاً
بي�ن قصي�دة التفعيل�ة والن�ص
النثري.
وللــــش�اعر حـــميد الساعدي
مجموعتي�ن أصدرهم�ا قب�ل هذه
أرق ُ
المجموع�ة هما ٌ ( :
يدق الباب)
و ( في الحزن تشبهني ) باإلضافة
إلى مش�اركته بسبعة كتب شعرية
مع شعراء عراقيين وعرب

كتاب منسيون
حسن الوزاني
في كثير من لحظات اإلبداع اإلنساني،
ثمة مئ�ات ُ
الكتاب المنس�يين .منهم
م�ن يـتأل�ق خلال لحظ�ة م�ا ،ث�م
ينس�حب من مش�هد الكتابة ،ومنهم
م�ن يولد مغم�ورا ويرح�ل مغمورا،
ومنه�م م�ن يراكم عش�رات األعمال
دون أن يتمك�ن م�ن حجز م�كان له
داخل تاريخ مش�هد الكتابة ،إما لعدم
قدرت�ه على نح�ت اس�مه إعالميا أو
لتواض�ع قيمة ما يكتب�ه .ومنهم من
َيقنع بدور الكومبارس داخل مش�هد
أدب�ي قد يب�دو أكبر من�ه .ومنهم من
يش�كل المنجم السري لبعض الكتاب
“األذكي�اء” .تمام�ا كم�ا فع�ل كاتب
بحجم ميش�يل هولبي�ك ،حينما منح
لروايته “الخارطة واألرض” ،الحائزة
على جائ�زة الغونكور قبل س�نوات،
عنوانا يعود إلى كاتب مغمور اس�مه
ميش�يل لوفي .وفي جمي�ع األحوال،
يشكل ُ
الكتاب المنسيون ،دون اختيار
منه�م ف�ي غال�ب األحي�ان ،الحطبَ

ال�ذي يش�تعل فوقه مش�هد الكتابة.
إذ ال مش�هد م�ن دون جوق�ة كبي�رة
من الكتاب ،له�ا رأس ولها ذيل .فأما
الرأس فيشغله الكتاب الذين يحظون
بقراء أكثر وبحضور المع ،وأما الذيل
فيضم كتابا تظل أس�ماؤهم حبيسة
أغلفة كتبهم التي قد ال يقرأها أحد.
الباح�ث الفرنس�ي إريري�ك دوس�ير
يعود إلى موضوع ُ
الكتاب المنس�يين
م�ن خلال كتاب�ه األخي�ر “الغاب�ة
المخفي�ة” ،حي�ث يق�دم بورتريهات
ألكث�ر م�ن مئ�ة وخمس�ين كاتبا لم
ُتكت�ب له�م الش�هرة .ويق�ر الباحث
بالطاب�ع النس�بي لمعايي�ر اختي�اره
ُ
لكتاب�ه ،باعتب�ار أن الكات�ب الذي قد
يك�ون معروفا لدى ق�ارئ قد يجهله
ُ
أضمومت�ه
أخ�رون .ولذل�ك ش�ملت
ُكتاب�ا غير معروفين ،بش�كل مجاور
مع آخرين منسيين حظوا بشهرة ما،
من قبي�ل الكاتب الفرنس�ي ألفونس
كار الذي كان�ت أعماله تحقق أرقاما
مذهلة على مستوى المبيعات.
وال يشكل النسيان المآل النهائي .ثمة

من يسترجع ّ
توهجه ،خصوصا بفضل
صناعة النشر التي تمتلك القدرة على
منح حياة جدي�دة للكثير من األعمال
المنس�ية .ولذلك تتس�ابق دور النشر
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«لعبة املغزل»:بني كذب أبيض وحقيقة سوداء

ريم غنايم
قب�ل الش�روع ف�ي الحدي�ث ع�ن تقنيّات
ّ
ّ
ّ
وفن
ودق�ة الصناع�ة الروائيّ�ة،
الس�رد،
لملمة خيوط التاري�خ والواقع متضافرةً
ّ
القص في “لعبة المغزل” ،للكاتب
مع نفوذ
ً
ّ
ّ
اإلريت�ري حجي جابر ،ال ب�د بداية من أن
نقف عند أه ّم األسئلة التي ُتطرح اليوم في
ّ
لنص
س�ياق الكتابة الروائيّة :كيف يمكن
روائ�ي أن يتع ّدى حواجز التاريخ والواقع
ّ
ليكتب “الحقيقة” ،في ش�تى مستوياتها،
دون أن يفقد ّ
الفني ودون أن يسقط
حسه
ّ
في المباش�رة المبتذلة؟ ه�ل يمكن كتابة
ّ
“الص�دق واألمانة” في
التاري�خ بمنط�ق
توثي�ق المعلوم�ة أم ّ
أن ال ّزي�ف والتزوير
والكذب  -تحت خانة التخييل  -ال ب ّد منها
ّ
األدبي
النص
في معادلة الزواج الواقع بين
ّ
ُ
يؤسس ّ
ّ
التحوير والتزوير
حيث
والتاريخ،
َ
الزدواجيّ�ة حيويّة صحيّة لفهم الحقيقة،
ج َدت؟.
إن وُ ِ
ً
عموم�ا تقودن�ا إل�ى
أعتق�د أن الرواي�ة
االعتراف بنعمة ّ
التخييل بصفته المرجعيّة
ّ
السردي من حيث
األكبر في مراحل الخلق
الفني ومعماريّة
قدرته على ش ّد أزر البناء
ّ
ّ
الحكائ�ي ،ومن حي�ث قدرته على
الن�ص
ّ
تدعي�م الصيغة الجمالي�ة العامّ ة لهَ .
ليس
إن ّ
هذا فقط ،إذ ّ
ّ
كل ّ
س�ردي له مزاجه
نص
وم�زاج صاحبه في ش�كل رب�ط الخيوط
وفي اللع�ب على جرع�ات ّ
التخييل ،حيث
يبدو التخييل المس�احة األوس�ع واألكثر
ّ
ّ
الس�ردي ويعمّق
النص
ديموقراطيّ�ة في
محموالته الفلسفيّة والنفسيّة والواقعيّة.
ّ
الروائي “لعبة المغزل” للكاتب
الن�ص
في
ّ
ّ
ّ
اإلريتري حجّ ي جابر تتضح أمامنا ّ
الصور

القوية ،والغربية منها بشكل أساسي،
على إطالق سلسالتها الخاصة بإعادة
نشر الكثير من األعمال التي لم تحظ
ف�ي وقتها باالهتمام ال�ذي يليق بها،

وذلك مع جهد على مستوى انبهارات
الماركوتينغ.
ويحدث أن تش�كل العودة إلى ُ
الكتاب
المنس�يين فرصة ،ليس فقط إلعادة
االعتب�ار إليه�م ،ولكن أيض�ا إلعادة
كتاب�ة لحظات إبداعية ف�ي مجملها.
ذل�ك ما ح�دث على س�بيل المثال مع
اكتش�اف نص “الزاوية” ال�ذي كتبه
التهامي الوزاني في بداية األربعينات
من القرن الماض�ي ،حيث ّ
مثل َنفض
الغب�ار عن ه�ذا النص وع�ن صاحبه
فرصة إلع�ادة كتابة تاري�خ الرواية
المغربي�ة ولبداي�ات مس�اراتها
الفعلية.
أفك�ر اآلن ف�ي حالة الروائ�ي محمد
لفت�ح ال�ذي س�يتم ت�داول اس�مه
بالمغرب بش�كل واس�ع بعد رحيله،
وإن كان الرج�ل ق�د راك�م ع�ددا من
الرواي�ات األنيقة الص�ادرة عن أكبر
دور النش�ر بفرنس�ا .ف�ي الكثير من
األحي�ان ،يحت�اج الكثير م�ن الكتاب
َ
ُ
س�اعة
س�اعة رحيله�م ك�ي ت�دق
شهرتهم المستحقة.

قاسم محمد مجيد

ً
عمق�ا لمفهوم ّ
التخييل،
التركيبيّ�ة األكثر
أو ّ
التخييل الذي نبلغه عبر الكذب والتزوير
واختالق عوالم أخرى وصور أخرى بديلة
ع�ن الحقيق�ة التاريخيّ�ة .من هن�اّ ،
فإن
جابر يعي�د كتابة التاري�خ والحقيقة من
ثقب آخ�ر ه�و  ،ظاهر ًي�ا ،األكث�ر تنافرًا
معها :الالحقيقة ،ونصل عبر هذه العمليّة
التخييليّ�ة لمفه�وم الالحقيق�ة الموصل
التطهير ّ
إلى الحقيقة وإلى مسار ّ
النفسي
ّ
المتلقي وه�و يعيش تجربة
ال�ذي يبلغ�ه
م�ن االنفع�االت النفس�يّة التي ت�وّج بها
ف�ي نهاية المطاف تراكم�ات من “الكذب
ّ
الضروري للوصول إلى مفهوم
المعرفي”
ّ
جدي�د للحقيق�ة والتاري�خ ،والبح�ث عن
وجوه أخرى لهما.

كل مكان
تدور أح�داث رواي�ة “لعبة المغ�زل” في
مدين�ة أس�مرا اإلريتريّ�ة ،وإن ح� ّدد لن�ا
الروائ�ي معال�م المكان إال ّ
أن اإلحس�اس
ّ
ّ
ّ
ّ
كمتلقين ،أنه كل مكان.
الذي يطغى علينا
ً
ش�يئا بالضرورة
المكاني ال يعني
فالحيّز
ّ
ّ
السردي ويبدأ
الروائي المغزل
ّر
و
يد
عندما
ّ
برسم معالم الشخصيّات وَمحوَرة هوس
ّ
ّ
القص بالك�ذب الذي ترى
القص وإع�ادة
ّ
متنف ً
سا .
فيه الشخصيّات
في ه�ذه الرواية نقف أمام ش�خصيّات ال
اسم لها ،وتاريخ قد يصلح أن يكون تاريخ
أي ش�عب ،وأبطال نمطيّين يصلحون ّ
ّ
لكل
مكان .المهم في ه�ذه الرواية أنها تحقق
ً
ّ
الروائي
الق�ص
أنواعا م�ن المتعة :متعة
ّ
والدخول إلى عوالم المتاهات والمراوغات
المضاعفة ،وتكس�ير الخطوط الس�رديّة
التقليديّة للرواية .وه�ي متعة تتجلّى في
الق�درة على َ
الحك�ي عند جمي�ع األبطال
ّ
الق�ص واحدا تل َو
الذين ُيصاب�ون ِب َعدوى
النف�وذ ّ
اآلخ�ر :الج� ّدة (صاحب�ة ّ
الناعم،
ومس�تودع المعلومات واألسرار بصفتها
ش�اه ًدا على حقب�ة تاريخيّة وسياس�يّة)
ُ
تعمل بمغزلها ومع حركتها تنس�ج
الت�ي
حكايات تأس�ر الحفيدة .الحفيدة (الجيل
الثان�ي) الت�ي تراق�ب ج ّدتها وه�ي تغزل
بحرك�ة يدي�ن س�ريعة ف�ي اتجاه�ات
متقابلة وتروي لها حكايات تش�به حركة
ّ
القص
المغ�زل .تتعلّ�م من الج� ّدة مهن�ة
الس�رد ُ
ومتع�ة التحوي�ر وإع�ادة ّ
لتنت�ج
أش�كاالً مختلف�ة لألحداث ،ت�زوّر وتحوّر
وتنح�رف وتجعل من التخيي�ل أو التزوير
ّ
القص
أو الكذب العصا التي تنقض حركة
وتس�ير في اتج�اه مقابل ُ
لتكم�ل بالقصّ

ّ
النموذجي
الق�ص
ال�كاذب م�ا ل�م يقل�ه
ّ
للتاريخ .الرئيس -س�يّد المزوّرين وقالب
الحكاي�ات  -الذي ينجح ف�ي قلب التاريخ
الفني
عل�ى ال�ورق ،ف�ي تجمي�ل قبح�ه
ّ
ّ
القص والتزوير
السيرذاتي .وعبر
وقبحه
ّ
في األوراق الرس�ميّة ،يحاول تغيير وجه
التاريخ ومعالم صانعيهّ .
إنه الطاغية الذي
تتناقض حقيقت�ه الخارجيّة (الوس�امة،
الخط ،المخلص ،المقاتلّ ،
ّ
الش�ريف
جمال
إلخ) مع حقيقته الباطنيّة (إجرامه ،عنفه،
يتضح ّ
قبحه ،اغتص�اب المقاتلة التي ّ
أنها
وال�دة البطلة العاش�قة لوس�امة الرئيس
ومثاليّته).
تب�دو ش�خوص الرواي�ة وحكاياته�ا
المنس�لّة والمتسلس�لة مث�ل ك�رة م�ن
ّ
ّ
القص وإعادة
الصوف ،مهووس�ة بمتعة
ُ
ّ
ّ
للقص،
حي�ث تصب�ح كل إع�ادة
الق�ص،
س�وا ًء عل�ى ال�ورق (اعتراف�ات الرئيس،
تحوي�رات البطلة) أو ش�فه ًيا (تحويرات
الج� ّدة والحفي�دة) أو تس�جيالً (عب�ر
أشرطة تسجيل الطبيب) ،ما هي إالّ سبيل
لولوج عوالم المتعة ف�ي البحث عن بديل
للحقيق�ةّ .
ويتخذ الك�ذب هنا ،على عكس
ً
الحقيقة ،قيم�ة جماليّة وفلس�فيّة ،على
ح ّد ق�ول ديريدا في كتابه “تاريخ الكذب”
أو تعديل الحقيقة بتش�ويههاّ .
كل ش�يء
ّ
خ�ط ّ
التماس
في ه�ذه الرواية يقف على
بي�ن الحقيق�ة وال ّزي�ف ،وبي�ن التقبي�ح
ّ
والتجميل (الدكتات�ور الذي ينحت) ،وبين
القبي�ح (الرئيس) الذي يلد الجميل (االبنة
التي ج�اءت من فع�ل االغتص�اب) ،وفي
التش�ويه ال�ذي يعمد إلي�ه ّ
وج�ه ّ
الطبيب
وهو ي�روي حكاي�ة الفتاة الت�ي عرفها.
نحن نق�ف أمام مفه�وم العق�ل المغامر

ألبطال يكش�فون عب�ر آالمه�م ّ
الصغيرة
ّ
تحقق المتعة ،ابتداء من
لعبة التزوير التي
ّ
وحتى
لليومي المعيش
أبسط المستويات
ّ
التاريخي الموروث.
أكبرها،
ّ
ال تبدو األش�ياء جميل�ة ً
حقا كما هو حال
ظاهرهاّ ،
لكن الظاهر والباطن يتساويان
ليصبح�ا متكاملي�ن وليعمّق�ا انس�يابيّة
القب�ح وش�عريّته الباطنيّ�ة ف�ي عمليّ�ة
“تبييض” الجمال وس�طحيّته :فالبطلة،
التي تبدو في شكلها ّ
جذابة ومثيرة ،وفي
موهبته�ا الفنيّة عدس�ة القط�ة للجميل،
قبح دفين ال يلتقط إالّ
ّ
يتضح في باطنه�ا ٌ
القبي�ح ،وال تفتت�ن إال بكيتش�يّة الجمال
ً
رافضة
رغم الحسيّة الفنيّة التي تمتلكها،
ّ
المتجس�د في هيئة الطبيب
المرئي
القبح
ّ
ً
ً
عنفا مباش�رًا عليه .والرئيس
وممارس�ة
ّ
ّ
الظاهري
بخطه
الذي يرس�مُ عن نفس�ه،
ّ
الجمي�ل ،ص�ورة الرئيس المثل�ى ،يتضح
أنه ليس إالّ
ّ
مج�رد كائن محتل ومغتصب
ّ
وم�زور للتاريخُ ،
وتختزل ش�خصيّته في
موهبته على نحت القبيح.
شبيه الماتريوشكا الرّوسيّة
هذه الرواية تشبه الماتريوشكا الرّوسيّة،
لعب�ة ال ّدم�ى المتوالدة من بعضه�ا ،التي
ُ
تخل�ق حكايات من رح�م الحكايات ،منها
الواقعي ،لنصل
المزوّر والمحوّر ،ومنه�ا
ّ
إلى ّ
اإلش�كالي
للمفهوم
الش�كل الخالص
ّ
ّ
للحقيقة ،التي ال يمكن بلوغها إال بجس�ر
اله�وّة بينه�ا وبي�ن التزوي�ر أو الك�ذب
بتحويراته ،بقدر ما تصف الواقع متكاملاً
بالش�يء وض� ّده حيث األول ينس�جم مع
الثاني دون برهنة صحّ ة األوّل على الثاني،
أو الحقيق�ة عل�ى الك�ذب ،أو العق�ل على
الب�دن ،أو الجميل على القبيحّ .
إنها لحظة

تتوازى وتتوازن فيها المتنافرات وينفتح
العق�ل المغام�ر (عن�د البطل�ة والرئيس
والطبي�ب تحدي� ًدا) عل�ى تهش�يم البرزخ
الفاصل بين الحقيقة والكذب.
يبرع حجي جابر في قدرته على إبداع ّ
نص
“مونوتون�ي” صعب يس�عى إلى
روائ�ي
ّ
ّ
القبض على الحقيقة عبر الكذب ،والباطن
عبر الظاه�ر ،والواقع عبر الخيال ،ليحفر
ً
عمقا م�ن مجرّد تعرية
في س�ؤاالت أكثر
الواقع أو وصف الفساد ،سؤاالت تستدعي
ّ
كنص فضفاض
النظر في وظيفة الرواية
ّ
الرم�زي للتاريخ
ق�ادر على وصف العنف
ّ
والصدق ،وللبش�ر عبر
المحمّ�ل بال ّزي�ف
ّ
تلويناتهم وتضارباتهم .إنه فساد اإلنسان
ّ
الصغير ،وجريمة المواطن البس�يط الذي
ّ
يق�ل ً
قبحا في وجهه اآلخر عن الطاغية
ال
وتاريخ�ه .ال حقيق�ة خالص�ة ترجى من
وراء التاريخّ ،
كل الحقائق ناقصة ،تستند
ّ
القص ،وف�ق أهواء
عل�ى المحو وإع�ادة
واستراتيجيّات الوكالء الساردين.
نحن أمام رواية رزين�ةّ ،
ُ
متزنة ،متوازنة،
ال تب�دو عليها س�مات اندفاعيّة طائش�ة،
الس�وريالي
باذخة ف�ي اله�دوء ،ال تروم
ّ
العجائب�ي كش�رط مس�بق لكتاب�ة
وال
ّ
رواي�ة حداثيّة جيّ�دةّ .
يتخ�ذ حجي جابر
الروائ�ي ّ
جانب ّ
الناع�م ،المألوف
الس�رد
ّ
ف�ي حداثيّت�ه ّ
لكن�ه يأس�رنا بالحكاي�ات
المتراكمة والمترابطة بخيوط متش�ابهة
توصلنا إلى النقطة نفسها ،حيث الحقيقة
حقائق ،وحي�ث التزوير والكذب والتعديل
والتحوير كلّها ،بصفتها مرادفات للتخييل
ّ
القص تصير مُ لزمة لفهم طبقات
وإع�ادة
العنف الكامنة داخل التاريخ والواقع.
*ناقدة ومترجمة من فلسطين 48
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إىل مسامهي رشكة مرصف ايالف االسالمي ( رشكة مسامهة خاصة )

اعالنات

م  /اعالن دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة

تحية طيبة ...
اس�تنادا الحكام املادتني (  87و  ) 88من قانون الرشكات املرقم (  ) 21لس�نة  1997املعدل وتنفيذا لقرار
مجل�س االدارة املتخ�ذ يف جلس�ته املنعقد بتاري�خ  2017 / 5 / 28يرسنا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة
العامة الس�نوي الذي س�ينعقد يف مقر االدارة العامة للمرصف يف بغداد الك�رادة – مقابل كهرمانة يف تمام
الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء املوافق  2017 / 11 /22وعند عدم حصول النصاب يؤجل االجتماع
إىل نفس الزمان واملكان من االسبوع التايل املوافق االربعاء  2017 / 11 / 29للنظر يف فقرات جدول االعمال
املدرج ادناه :
 – 1مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاطات املرصف للسنة املالية املنتهية  2016 / 12 / 31واملصادقة
عليه .
 – 2مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة  2016 / 12 / 31واملصادقة عليهما .
 – 3االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليه .
 – 4اقرار نسبة مقسوم االرباح .
 – 5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة لسنة  2016وتحديد مكافئاتهم .
 – 6تعيني مراقبي حسابات لعام  2017وتحديد اجورهما .
 – 7انتخاب  2أعضاء مجلس اصليني و  7أحتياط انتخابات تكميلية .
نرج�و تفضلكم بالحض�ور ويف حالة تعذر ذلك انابة غريكم من املس�اهمني او توكيل الغري بوكالة مصدقة
م�ن كات�ب العدل وايداع االنابات والوكاالت لدى الرشكة قبل ثالث�ة ايام من موعد االجتماع وفق املادة ( 91
) من قانون الرشكات رقم (  ) 21لس�نة  1997املعدل وبامكانكم الحصول عىل نسخة من كراس االجتماع
من االدارة العامة للمرصف .
يرسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر االحرتام والتقدير .

www.almustakbalpaper.net

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان  /لجنة اعادة تقدير املرقم ( 273يف
 )2017/10/8تأجير االملاك املدرجة مواصفاتها يف القائم�ة املرفقة طيا والبالغ
عددها ( )1ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة .2013
فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري
اللجنة وخالل ()30ثالثون يوم 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 االعلان ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية
بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية
اجور قانونية اخرى.
ت

نوع الملك

مساحته

رقمها

القيمة التقديرية للمتر المربع

مدة
االيجار

1

سوق
تجاري

55096

873/10

 2600000مليونان وستمائة
الف دينار

3سنوات

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

رئيس جملس االدارة
عن رشكة ارض الفضة للمقاوالت العامة
ويمثلها سعد عبد احلسني قاسم

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب(ش.ع)
مصفى ذي قار /العدد12 :

م/اعالن للمرة للثانية

تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب (رشكة عامة ) ع�ن اجراء املزايدة
العلنية لتأجري حانوت الوحدة السكنية /ملدة سنة واحدة يف تمام
الساعة التاس�عة من صباح يوم االثنني املصادف 2017/11/6
يف نفس القس�م اعاله فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة الحضور
بالزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغ�ة  %30م�ن القيم�ة املق�درة البالغ�ة  1,800,000مليون
وثمانمائ�ة ال�ف دينار فقط الغريها بصك مص�دق ألمر الرشكة
م�ع جلب هوية االح�وال املدنية والبطاق�ة التموينية وتأييد من
املجلس البلدي نس�خة اصلية ومصورة ويتحمل من ترسوا عليه
املزايدة اجور نرش االعالن.
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
رئيس جملس االدارة

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2166
التاريخ 2017 / 10 / 19
اىل املنفذ عليه  /امري حسن عيل  /الكاظمية محلة  425زقاق  30دار 6
لقد تحق�ق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائي�ة ملحكمة االحوال
الش�خصية يف الكاظمي�ة امل�ؤرخ يف  2017 / 10 / 17وتأييد املجلس املحيل
لح�ي الزهراء ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش
يوم�ا ً تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
ق�رار محكمة بداءة الكاظمية املرق�م  / 251ب  2017 /يف 2017 / 2 / 22
املتضمن الزامك بأن تؤدي للدائن رياض عبد االمري عبد الصاحب مبلغا ً قدره
خمس�ة االف دوالر امريك�ي او ما يقابله بالدين�ار العراقي ( ) 6,617,750
س�تة ماليني وس�تمائة وس�بعة عرش الف وسبعمائة وخمس�ون دينار مع
الرسوم

فقدان
فقدت وصوالت االمانة الصادرة من بلدية الرميثة حسب
كتاب مكتب التحقيق القضائي يف الرميثة املرقم 49850
يف  2017/10/3واملدرجة تفاصيلها ادناه :
ت

االسماء

رقم الوصل

تاريخ الوصل

المبلغ

الجهة

1

محمد مجهول
حسين

450961

2016/8/17

43000

بلدية
الرميثة

2

حسين اسماعيل
جاسم

450902

2016/8/17

210000

بلدية
الرميثة

3

رسول فزاع
عربي

451048

2016/8/18

125000

بلدية
الرميثة

4

قاسم كاطع
مدلل

450610

2016/7/19

72000

بلدية
الرميثة

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
محافظة النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار الثالثة
تنويه
نرش اعالن ايجار امالك بلدية املناذرة يف جريدة الكلمة الحره
بعددها املرق�م  1381يف  2017/10/17ج�اء فيه عدم ذكر
رق�م الع�دد والتاريخ خطأ والصحيح هو رق�م العدد  130يف
2017/10/16
لذا وجب التنويه

اعالن
رقم االخطار
2015/463
م�ن /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب (ن.ع رع�د قاس�م عرمش)
املنس�وب اىل مديرية رشط�ة محافظة البرصة ملا
كن�ت متهم�ا وفق امل�ادة  5/م�ن ق.ع.د رقم 14
لس�نة  2008لغياب�ك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ
 2014/8/1ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائك
مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق
ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجي�ب عن التهمة
املوجه�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموال�ك املنقولة والغري
املنقول�ة ويطلب من املوظفين العموميني القاء
القب�ض علي�ك اينما وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب
س�لطة حكومية والزام املواطنين الذين يعلمون
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا
للم�ادة  /69اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون
اصول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخيل
رقم  17لسنة .2008
رئيس املحكمة
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 205 :
التاريخ 2017/10/19
اعالن فقدان
ق�دم الس�يدة اقب�ال احمد زي�دان طلب�ا اىل هذه
املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما عىل زوجها باسم
محم�د ابراهيم وذلك لفقدان�ه نتيجه خطفه من
قب�ل مجامي�ع مس�لحة بتاري�خ 2014/6/16
وحسب االوراق التحقيقية الصادره من محكمة
تحقي�ق املقدادية فم�ن لديه اعتراض الحضور
امام ه�ذه املحكمة خالل س�بعة اي�ام من اليوم
التايل للنشر لتقديم اعرتاض�ه واعالمنا وبخالفه
سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض
عيل يوسف رايض
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2017/10/18لتسجيل تمام العقار تسلسل 477
محلة قلعة جميل بك سهما بأسم العراقي (حسن
عيل محمد غيدان )باعتباره حائزا له بصفة املالك
للم�دة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة
تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام قانون التس�جيل
العق�اري رقم  43لس�نة  1971قررن�ا اعالن هذا
الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق
معين�ة عىل هذا العقار تقديم م�ا لديه من بينات
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من
الي�وم التايل لنرش هذا االعلان وكذلك الحضور يف
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض
عيل فيصل مطرش
مدير  /مالحظ التسجيل العقاري

العدد371 :
التاريخ2017/10/15 :

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2017/10/18لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل
 108محلة النقيب س�هما باسم العراقي (محمد
رحمان س�عيد )باعتباره حائزا ل�ه بصفة املالك
للم�دة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة
تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام قانون التس�جيل
العق�اري رقم  43لس�نة  1971قررن�ا اعالن هذا
الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق
معين�ة عىل هذا العقار تقديم م�ا لديه من بينات
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من
الي�وم التايل لنرش هذا االعلان وكذلك الحضور يف
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض
عيل فيصل مطرش
مدير  /مالحظ التسجيل العقاري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /4665 :ش2017/
التاريخ 2017/10/18
اعالن
اىل املدعى عليه حسني غازي حرب
اقام�ت املدعية س�عادة جرب طاه�ر دعوى ضدك
امام محكمة االحوال الشخصية يف البرصة بالعدد
/4665ش 2017/وموع�د املرافعة 2017/11/2
تطل�ب فيها تاييد حضانة ابنته�ا القارصة اديان
تولد  2012وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح
مبل�غ مركز رشطة املعقل وتايي�د املجلس البلدي
قررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني يوميتني
ويف ح�ال ع�دم حضورك ام�ام محكم�ة االحوال
الش�خصية يف البصرة يف موع�د املح�دد للدعوى
سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك
القايض
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2590 :ش2017/2
التاريخ 2017/10/16
اعالن
اىل املدعى عليه محمد نوري جاسم
بتاري�خ  2017/7/31اص�درت ه�ذه املحكم�ة
قراره�ا بالع�دد /2590ش 2017/2الص�ادره
من هذه املحكمة والذي يتضمن نفقة مس�تمرة
لولدك (عيل) والبالغة ثالثمائة وستون الف دينار
قرار غيابيا بحقك وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الزهراء
 /النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة
صحيفتين محليتني يوميتين ولك حق االعرتاض
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه
يكتسب القرار الدرجه القطعية
القايض
منار هادي كاظم

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/206 :
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته  :الرشطي حسين
االزه�ر موىس منص�ور الس�هل /مديرية رشطة
محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2016/364 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/7/4:
تاريخ الحكم 2016/2/14 :
املادة القانونية  /5ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخلي للمنطقة
الخامس�ة باس�م الش�عب على امل�دان الغائ�ب
(الرشطي حسين االزهر م�وىس منصور) غيابيا
بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (خمسة سنوات)وفق
اح�كام امل�ادة /5ق.ع.د رق�م  14لس�نة 2008
املع�دل بقانون رقم  38لس�نة  2015بداللة املادة
 69م�ن ق.ا.د رق�م  17لس�نة  2008لغيابه عن
مقر عمله من تاريخ  2012/7/4ولحد االن
 2ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل
اس�تنادا الحكام املادة  /41ثاني�ا من ق.ع.د رقم
 14لسنة 2008
 3ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض
عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه
استنادا الحكام املادة  /69ثانيا من ق.ا.د
4ـ ال�زام املواطنين االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة /69ثالثا من
ق.ا.د
 5ـ حج�ر اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا
الحكام املادة / 69رابعا من ق.ا.د
 6ـ تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار
عاتي جرب مبلغ قدره خمسة وعرشون الف دينار
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا
الح�كام املادة  /71ثانيا من ق.ا.د رقم  17لس�نة
 2008وافهم علنا يف 2016/ /
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 2016/8 :
التاريخ 2017/10/16
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلسل 1/463
املشراق الواق�ع يف املشراق العائ�د للمدي�ن عبد
الكري�م عبود حسين املحجوز لقاء طل�ب الدائن
تاني�ا محم�د س�عيد البال�غ  560407915دينار
خمس�مائة وس�تون ملي�ون واربعمائة وس�بعة
الف وتس�عمائة وخمسة عرش دينار فعىل الراغب
بالشراء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 1ـ موقعه ورقمه / 1/463 :املرشاق
 2ـ جنس�ه ونوعه  :ارض ال�دار مع ابنيتها املفرز
منه ستة محالت بصورة غري رسمية
 3ـ مساحته 44,21 :م 2اولك 3/
 4ـ الشاغل قاسم عبود حسني
القيم�ة املقدرة  455000000اربعمائة وخمس�ة
وخمسون مليون دينار
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سنراجع إمكانية متثيل بالد ال يرتبطون بها

«الفيفا» تنوي تغيري لوائح مشاركة الالعبني مع املنتخبات الوطنية
بغداد /المستقبل العراقي

أعل�ن االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا»،
عن نيته مراجعة اللوائح التي تتحكم يف
مشاركة الالعبني مع املنتخبات الوطنية
ومن بينها عرض يسمح لالعبني بتغيري
انتماءاته�م والتح�ول لتمثيل منتخبات
مختلفة يف ظروف وأوضاع معينة.
وق�ال رئي�س لجن�ة حمل�ة األس�هم يف
الفيفا ،فيكت�ور مونتالياني،يف ترصيح
تابعته « املس�تقبل العراقي» ،إن «فيفا
تن�وي مراجع�ة اللوائ�ح الت�ي تتحكم
يف مش�اركة الالعبين م�ع املنتخب�ات
الوطني�ة» ،مبين�ا أن�ه «توجد مش�اكل
تتعل�ق باللوائ�ح التي تمن�ع العبني من
التنقل بين املنتخب�ات أو تمثيل دول ال
يرتبطون بها».
وأش�ار مونتاليان�ي إىل أن «اللجن�ة
ستراجع إمكانية مشاركة الالعبني مع
بلاد ال يرتبطون بها لو عاش�وا ولعبوا
فيه�ا مل�دة خمس س�نوات ،حي�ث من
املمكن أن تجعل املدة أطول».
وأض�اف أن «على م�دار األع�وام
املاضي�ة ظه�رت العدي�د من املش�اكل
بس�بب الجنس�ية يف أفريقي�ا ،وآس�يا،
والكون�كاكاف نتيج�ة تغير العال�م
والهج�رة» ،مؤك�دا أن «ه�ذا الوق�ت
املناس�ب ملراجعة هذه اللوائح ،والعثور
على حل�ول ب�دون اإلخلال بنزاه�ة
اللعب».
م�ن جانب�ه ،اقترح اتح�اد الك�رة يف
جمهورية الرأس األخرض تخفيف هذه
اللوائح والسماح بتحول الالعب لتمثيل
منتخب مختلف يف حاالت معينة مثل أن
يش�ارك العب يف مب�اراة أو مباراتني مع
منتخب بلاده األصلية وال تكون أمامه

فرصة يف اللعب مع�ه مرة أخرى لنفس
الفريق.
وحس�ب القواع�د الحالية ال يس�تطيع

الالعب املش�اركة مع منتخ�ب آخر بعد
اللع�ب مباراة دولية رس�مية واحدة مع
منتخ�ب مختلف حت�ى ل�و كان يحمل

الجنسيتني.
وربم�ا يفكر الفيف�ا يف فرض مبلغ عىل
س�بيل التعوي�ض يف حالة ت�درب العب

م�ا يف دول�ة ث�م تمثيلها عىل مس�توى
منتخبات الش�بان قب�ل أن يلعب لدولة
أخرى عىل مستوى الكبار.

اجلوية يكشف عن حتضرياته للنهائي اآلسيوي
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت إدارة نادي القوة الجوية ،أنها
س�تقيم معس�كرًا تدريب ًي�ا للفري�ق،
في أوزبكس�تان ،تحضي�را لمواجهة
اس�تقالل دوش�نبه الطاجيك�ي ،في
نهائي كأس االتحاد اآلسيوي.
وقال مس�اعد مدرب الق�وة الجوية،
رزاق فرح�ان ،ف�ي تصري�ح اطلعت
علي�ه “المس�تقبل العراق�ي” ،إن “
المعس�كر سيقام بين يومي  24و30

من الش�هر الجاري ،على أن يخوض
الفري�ق خالل�ه مب�اراة واح�دة ،أو
مباراتي�ن وديتين ،تحضي�رًا للنهائي
اآلسيوي ،في  4نوفمبر/تشرين ثان
المقبل”.
وأوض�ح أن “ اختي�ار أوزبكس�تان،
جاء نظرًا لألجواء المتش�ابهة بينها
ً
الفت�ا إلى أن “ في
وطاجيكس�تان” ،
ح�ال تع�ذر الحصول على تأش�يرات
ً
أرضا
الدخ�ول ،س�تكون أذربيج�ان
بديلة للمعسكر التدريبي”.

وأش�ار فرح�ان إل�ى أن “ اس�تقالل
دوش�نبة م�ن األندية الممي�زة ،لكن
الق�وة الجوية مصمم على االحتفاظ
باللقب اآلسيوي”.
وكان الق�وة الجوي�ة ق�د بلغ
المب�اراة النهائي�ة ،عل�ى
حساب الوحدة السوري،
فيم�ا وص�ل اس�تقالل
دوش�نبه للنهائ�ي ،بعد
تفوق�ه عل�ى بنجالورو
الهندي.

فينجر يرد عىل شائعات اقرتاب أوزيل من مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي /متابعة
رد الفرنس�ي أرس�ين فينجر ،المدير الفني لنادي
أرسنال اإلنجليزي ،على ش�ائعات رحيل األلماني
مس�عود أوزيل ،العب الجانرز،
إل�ي صف�وف مانشس�تر
يونايت�د ف�ي يناير/كان�ون
الثاني المقبل ،أو خالل فترة
االنتق�االت الصيفي�ة على
أقصى تقدير.
وقال فينجر في تصريحات
نقلته�ا صحيفة “مترو”
ا لبر يطا ني�ة :

“اعت�دت عل�ى مثل هذه الش�ائعات خلال الفترة
األخيرة ،وهذا أمر طبيعي للغاية بالنس�بة لالعب
ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري”.
وتابع“ :اإلعالم دائما ينش�ر الكثير من التكهنات،
فكما نش�روا اقتراب أوزيل من الرحيل ،ربما نرى
خبر رغبته في التجديد بعد ذلك ،وهذا س�بب قوي
يجعلني ال أهتم بشائعات الصحف”.
واختت�م“ :م�ا يهمني حق�ا ه�و أن الالعب جاهز
للمباري�ات المقبلة ،وأنه ملتزم مع الجانرز بغض
النظر ع�ن الفترة المتبقية في عقده ،فلو ش�ارك
أوزيل في المباراة المقبلة س�يقدم كل ما لديه من
أجل هذا الفريق”.
وكانت تقاري�ر صحفية قد أك�دت أن أوزيل أخبر

زمالءه في أرس�نال بالفعل ،بأنه س�ينتقل
لمانشس�تر يونايتد ،الصي�ف المقبل ،أو
ربم�ا يضم�ه الش�ياطين الحم�ر خالل
فترة االنتقاالت الشتوية.
وخس�ر أوزي�ل مكانه في التش�كيلة
األساس�ية ألرس�نال ،خالل الموسم
الحالي ،بسبب اإلصابات ،إلى جانب
انخفاض مستواه.
وكان جوزي�ه موريني�و ،المدي�ر
الفن�ي لمانشس�تر يونايت�د ،قد
أثن�ى عل�ى أوزي�ل م�ن قب�ل،
ووصفه بأنه أفضل العب في
المركز رقم  10بالعالم.

كلوب يثري الشكوك حول
مستقبل ثنائي ليفربول
المستقبل العراقي /متابعة
أث�ار األلمان�ي يورجن كل�وب ،المدير الفن�ي لنادي ليفرب�ول اإلنجلي�زي ،الجدل حول
إمكانية استمرار البرازيلي فيليب كوتينيو واأللماني إيمري تشان ،ثنائي الريدز ،داخل
قلعة “أنفيلد”.
وق�ال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية“ :ال أعرف أي
ش�يء بخصوص هذا األمر ،فف�ي الوقت الحالي ال أهتم بما ق�د يحدث في يناير/
كانون الثاني أو يونيو/حزيران المقبلين”.
وتاب�ع“ :أعل�م أنهما جزء من الفري�ق في الوقت الحال�ي ويقدمان أفضل
م�ا لديهما خالل الفترة الماضية ،أما ما يحدث في المس�تقبل فهو أمر
ال يخصن�ي على اإلطالق”.وأوضح“ :في ح�ال تعاقدنا مع العبين جدد
مبك�رًا ،فربما يكون هذا حلاً جي ًدا حال رحل آخرون ،فاألمور لن تتوقف
على العب واحد ولكن لن نتخلى عن أحد قبل الحصول على بديل”.
وينتهي عقد إيمري تشان مع ليفربول الصيف المقبل ،ويرغب الريدز
في اس�تمرار الالعب مع الفريق ويس�تهدف تجديد عقده لتحصينه
من األندية الراغبة في ضمه.
وكان كوتيني�و قد طلب م�ن إدارة ليفربول الرحي�ل خالل الصيف
الماض�ي ،إل�ى برش�لونة الذي ق� ّدم أكثر من عرض لض�م الالعب
البرازيلي.

برشلونة ينوي التجديد ملييس
مدى احلياة
المستقبل العراقي  /متابعة
يس�تعد ن�ادي برش�لونة اإلس�باني
لتقدي�م عق�د لألرجنتين�ي ليوني�ل
ميسي ،هداف البلوجرانا التاريخي،
يمت�د لم�دى الحي�اة عل�ى غ�رار ما
قام ب�ه مع قائد الفري�ق الكتالوني،
أندريس إنييستا.
وق�ال أوس�كار ج�راو ،المدير
التنفي�ذي للن�ادي ،ف�ي
تصريح�ات نقلته�ا صحيفة
ديبورتيف�و”
“مون�دو
اإلس�بانية“ :ميس�ي ج�دد
عق�ده ألرب�ع س�نوات،
وس�يعرض علي�ه عق�د آخر
مدى الحياة”.
وس�اهم ميس�ي ف�ي تصدر
برشلونة الدوري اإلسباني
بتس�جيله  11هدف�ا ف�ي
أول  8ج�والت ،كم�ا حقق
الفري�ق العالم�ة الكامل�ة
ف�ي دوري أبط�ال أوروبا بعد
االنتصار على يوفنتوس اإليطالي
وس�بورتينج لش�بونة البرتغال�ي
وأولمبياكوس اليوناني ،وس�جل ليو 3
أهداف في البطولة.
ً
هدف�ا رس�م ًيا
وس�جل ميس�ي 522
خالل مسيرته الكروية مع برشلونة،
ليصب�ح اله�داف التاريخ�ي للن�ادي
الكتالون�ي ،كما لعب م�ع البلوجرانا
 13موسمً ا ،وحقق معه  31بطولة.
ول�م يوقع ميس�ي بعد عل�ى عقده
الجدي�د مع برش�لونة ،في الوقت
الذي يؤك�د فيه جوس�يب ماريا
بارتومي�و ،رئي�س الن�ادي
الكتالوني ،أن األمر يتوقف فقط
عل�ى ص�ور التوقي�ع وأن الالعب
وافق على التجديد.

عبطان يوجه بإعادة تأهيل وصيانة
قرب عمو بابا
بغداد /المستقبل العراقي
وجه وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ،الدوائر المختصة في الوزارة بإعادة
تأهيل وصيانة قبر عمو بابا الواقع قرب ملعب الشعب الدولي.
وقال عبطان في بيان ،تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه  ،ان” الوزارة حريصة على
االهتم�ام بالرموز الرياضية ،واس�تذكار القامات الكبيرة الت�ي رحلت وتركت بصمات
مؤثرة في سفر الرياضة العراقية ،ومنهم شيخ المدربين عمو بابا”.واضاف ان” كوادر
وزارة الش�باب والرياضة س�تعيد تأهيل القبر والمناطق المحيط�ة به حتى يكون بحلة
جميلة تعكس المكانة المميزة للراحل الذي حقق انجازات كبيرة للعراق.

زيدان :لست املدرب األفضل
يف العالـم
المستقبل العراقي  /متابعة

اعت�رف المدرب الفرنس�ي زين الدين زي�دان ،المدير الفني لن�ادي ريال مدريد
اإلس�باني ،الذي يعد األوفر حظا للفوز اإلثنين المقب�ل بجائزة (األفضل) التي
يمنحها االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ألفضل مدرب في  ،2017أنه ال يعتبر
نفسه األفضل معز ًيا نجاحه إلى العبيه وعظمة النادي الملكي.
وقال زيدان“ :ال أعتبر نفس�ي األفضل ،ب�ل أنا محظوظ لوجودي مع أفضل نا ٍد
ف�ي العالم ومع هؤالء الالعبين .هناك كثير من الناس تعرفني وتعرف ما أقوله
بصدق”.
وأضاف“ :فعلت كل شيء لكي أكون مدر ًبا ،استخدمت كل الوسائل ألنه يعجبني
ما أفعله وعندما تؤدي عملك بش�كل يعجبك ،تصبح أفضل .أنا أتحس�ن كل يوم.
لكي أكون صادقا إذا أعطوني الجائزة س�أقبلها بكل س�رور لكنني لس�ت أفضل
مدرب في العالم.

ريال مدريد ينتظر املوافقة
حلسم صفقة جديدة
المستقبل العراقي  /متابعة

ب�دأ نادي ريال مدريد اإلس�باني برئاس�ة فلورنتين�و بيريز ،رحلة البح�ث عن صفقات
جديدة من أجل تدعيم صفوفه ،خالل المرحلة المقبلة.
وذكرت صحيف�ة “ماركا” اإلس�بانية أن ري�ال مدريد
ال ي�زال يتابع ألف�ارو أودريوزوال الظهي�ر األيمن لريال
سوسييداد ،إال أن ضمه مرتبط بموافقة المدرب الفرنسي
زين الدين زيدان وتقييمه للمغربي أشرف حكيمي.
وأف�ادت الصحيفة أن التفكير في ضم أودريوزوال ( 21عاما)
يتماش�ى مع سياس�ة رئيس الملك�ي فلورنتين�و بيريز التي
تهدف إلى ضم مواهب شابة دولية واعدة.
وأضاف�ت أن إتمام صفق�ة أودريوزوال متوقف�ة على موافقة
زي�دان ،إذ يتواج�د في نفس مركزه دان�ي كارفاخال والمغربي
أش�رف حكيمي الذي سيكون أداؤه حتى نهاية الموسم حاسمًا
في صفقة العب سوس�ييداد.يذكر أن قيمة الش�رط الجزائي في
عقد أودريوزوال تبلغ  40مليون يورو.
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سباق اخليول رياضة ومرسة

نفق ضخم عىل سطح القمر

يس�تعد فارس ش�اب بلباس الجرد التقليدي الليبي ،مستظال بأشجار
ّ
يش�كل متنفس�ا
الصنوب�ر والكين�ا لالنطالق يف س�باق ش�عبي للخيل
للس�كان الغارقني يف ف�وىض الحياة اليومية يف ليبيا..ووس�ط الجموع
الحاشدة من املتفرجني ،الحماسة يف أوجّ ها ،حيث يركض أطفال يف كل
االتجاه�ات ،فيما يح�اول الكبار إبعادهم من املي�دان قبل انطالق هذه
السباقات العربية التقليدية.وتشهد مدينة الزاوية الساحلية املطلة عىل
البحر املتوسط سباقات أس�بوعية للخيل خالل عطلة الجمعة..ويق ّدم
الفرسان خاللها عروضا آرسة عىل ظهور خيول مزدانة بأبهى األثواب
والزخ�ارف الزاهية ،بينها الرسوج التقليدي�ة الليبية التي تجمع الجلد
واملخمل والنس�يج وتش�كل “درة” الحرف اليدوي�ة الليبية مع إضافة
التطريز واللوحات الفضية عليها..ويرفع الخيّالة املصطفون بدقة عىل
خ�ط االنطالق لب�اس الجرد قليال عىل الرأس قبل االنطالق فور س�ماع
قائد املجموعة يهتف مرددا نش�يدا تقليديا كان يس�بق يف أزمنة غابرة
املعارك.ويقف املتس�ابقون يف منتصف الس�باق ،متكئين عىل الركاب
املتصل�ة بالرسوج .ويكم�ن الهدف يف التقدم على اآلخرين اإلبقاء عىل
وترية واحدة يف السباق والوصول يف الوقت عينه.

أعلن�ت وكالة استكش�اف الفض�اء اليابانية ،عن اكتش�اف نفق ضخم عىل
س�طح القم�ر ،يمكن اس�تخدامه لبناء قاعدة ل�روّاد الفضاء يف املس�تقبل.
وأوضحت آدزوس�ا يابه ،ممثلة املكت�ب اإلعالمي للوكال�ة اليابانية ،لوكالة
أنباء “نوفستي” الروس�ية ،أن املعلومات أخذت من بيانات التقطها مسبار
“كاجوي�ا” الذي أطلقته اليابان ،عام .2007وقالت يابه إن مس�بار كاجويا
ق�د جم�ع معلومات ملدة ع�ام ونصف العام ،لم تتم دراس�تها آن�ذاك ،لعدم
وج�ود التقني�ات الالزمة ،أم�ا اليوم فقد أصب�ح باإلمكان تحليل ودراس�ة
هذه املعلومات بس�بب تق�دم التقنيات الحديثة.وأضاف�ت أن النفق الضخم
تم اكتش�افه يف منطقة تالل ماريوس عىل سطح القمر ،ويتكوّن من فتحة
قطرها  50مرتا عىل عمق متوسط  50مرتا أيضا ،ويمتد لعرشات الكيلومرتات
تحت السطح.وأش�ارت إىل أنه بعد دراسة قياسات اإلشعاع ودرجة الحرارة،
تبين للعلماء أن النفق يحمي من اإلش�عاعات ،ومن تغيرّ ات درجة الحرارة،
ّ
وتع�د هذه العوامل،
وال يخىش فيه من س�قوط النيازك عىل س�طح القمر،
عائقا كبريا أمام إنشاء قاعدة فضائية عىل سطح القمر.ويعتقد العلماء أن
ّ
تشكل نتيجة تدفق الحمم الربكانية عىل سطح القمر ،قد ُيخفي
النفق الذي
األدلة التي تثبت وجود أقطاب مغناطيسية عىل القمر.

هل تعلم

الديكة الرومية حتكم سيطرهتا

تح�ارص مجموع�ة م�ن الديك�ة
الرومي�ة الجامح�ة س�كان بل�دة
بري�دج ووت�ر الصغيرة يف والي�ة
ماساتشوس�تس األمريكي�ة بين
الفين�ة واألخ�رى وتظ�ل له�م
باملرصاد.وكش�ف رشي�ط فيدي�و
ت�م تصوي�ره يف بري�دج ووت�ر،
موطن تل�ك الطيور ،كي�ف تطارد
الديكة س�يارات الرشط�ة التي لم
تس�لم منها ووقف رجال الرشطة
عاجزي�ن وه�م يرون ب�أم أعينهم
كيف تهاجم السكان بشكل عدائي.

وتعل�ل س�لطات إنف�اذ القان�ون
بأن م�ا بيدها حيلة أم�ام قطعان
الطيور الهائجة ألنها تعد جزءا من
الحياة الربي�ة ،وليس لها من األمر
يشء أو أي حيل�ة التخاذ أي أجراء
ضدها ،ألن تلك الطيور وببس�اطة
تخض�ع لواليته�ا القانونية.وق�ام
ب�وب س�ميث ،أحد س�كان بريدج
ووت�ر ،وه�و من بين العدي�د من
ضحايا إرهاب تلك الديكة الرومية،
بالتق�اط صور حي�ة وهي تقرتب
من منزله القتحامه.

احلمل

بدون تعليق

اجلوزاء

الثور

السرطان

؟؟

ـ أن أقصر رج�ل يف العال�م هو الهندي (ج�ول) إذ أنه ال
يتجاوز طوله أكثر من إثنني و ستني سنتيمرتا.
ـ أن املنجم املسمى ( سيربابيالد) الذي إكتشف يف الربازيل
أنتج أضخم س�بيكة ذهب إذ بلغ وزنه�ا  600كيلو غرام
دفعة واحدة.
ه�ل تعلم....أن اكبر لؤل�ؤة يف العالم اس�مها لولينيس ،
ويبلغ ارتفاعها 24سم ..
ـ أن القلب يخفق يف اليوم أكثر من  103خفقة.
ـ أن عمل�ة ( الي�ورو) ه�ي العملة املوحدة بين كل دول
أروبا .
ـ أن الصيني�ون هم الذي�ن إخرتعوا البوصل�ة  ،ونقلوها
بع�د ذلك إىل البحارة العرب  ،الذين كانوا يجوبون ش�مال
املحي�ط األطليس وقد قام أه�ل البندوقية بجلب البوصلة
بعد أسفارهم التجارية إىل بالد املرشق .
ـ أن ناف�ورة امل�اء الت�ي تدف�ع م�ن رأس الح�وت ف�وق
جمجمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل  9أمتار .
ـ أن الحوت األزرق هو أكرب حيوان عىل الكرة األرضية .
ـ أن الحيتان الزرقاء تستطيع التخاطب بواسطة غنائها
عىل مسافة 850كم .
ـ أن طول أطول ذيل فستان زفاف يف العالم هو  80مرتا .
وقد إرتدته إحدى املمثالت يف أحداألفالم األجنبية .

االسد

العذراء

مهنياً :كن حذرا ً يف تعاملك مع أشخاص قد ال
يكونون أهالً للثقة ،ولئال تصدمك حقيقتهم
الحقا ً
ً
عاطفيا :تك�ون موضع ثناء يف األيام املقبلة،
والس�بب يعود إىل الثقة املفرطة التي يمنحك
إياها الرشيك

مهني�اً :تعي�ش توت�را ً وتأس�فا ً وق�د تحول
ظ�روف خارجة عن إرادت�ك دون لقاء بعض
األشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها
عاطفي�اً :ال تقلل من قيمة الرشيك فذلك ّ
يدل
عىل قلة احرتامك له وتقديرك إلمكاناته

مهني�اً :قد تش�عر ببع�ض االرتب�اك وتنتابك
أفكار سلبية فتترصف بطريقة ّ
منفرة ،إحذر
مخالفة اآلراء وإثارة العداوات
عاطفي�اً :ق�د تش�هد انفراج�ات عاطفي�ة
مفاجئ�ة تدفع�ك إىل التعل�ق بالرشي�ك أكثر
فأكثر وتوطيد العالقة بينكما

مهين�اً :تم�ر بي�وم دقيق م�ن االختب�ارات،
لكن النجاح س�يكون حليفك مهما اش�تدت
الصعاب
عاطفياً :تفرح كثريا ً فالحظوظ ترافقك عىل
عىل الصعيد العاطف�ي ،وتميض أجمل األيام
وأمتعها مع الرشيك

مهني�اً :ينتقل فين�وس اىل ب�رج القوس ،أي
اىل موق�ع مناس�ب ل�ك ،ليدع�م مش�اريعك
الش�خصية ،ويتح�دث ع�ن مب�ادرة جديدة
حتى آخر الش�هر .عاطفياً :تش�تد الخالفات
م�ع الرشيك وقد تصبح اكثر تطلبا ً او تواجه
تمنعا ً قويا ً من قبله

مهني�اً :داف�ع عن مش�اريعك ه�ذا اليوم وال
ترتاجع قيد أنملة ،فالجميع يس�عى ليدفعك
إىل اتخاذ قرارات صعبة
عاطفي�اً :القس�اوة م�ع الرشي�ك ال تنفعك
بيشء ،ألنك ستش�عر بوحدة وبفراغ كبريين
إذا قرر االنفصال عنك

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

مهنياً :تنافر فلك�ي بني مارس ونبتون يبدو
أكثر وضوحاً ،وقد تفقد السيطرة عىل بعض
األوضاع ،أو تتبلبل األجواء إذا كنت تعمل عىل
مرشوع ثقايف أو فكري عىل االخص
عاطفياً :تتخىل عن مضايقة الحبيب بهوايات
شخصية تمارسها بمفردك

مهني�اً :تتعاون مع الزملاء بايجابية كبرية،
فيك�ون ذل�ك وال ش�ك محل تقدي�ر واحرتام
كل من حول�ك .عاطفياً :عليك أن تكون أكثر
وضوحا ً م�ع الرشيك ،فتعبرّ ل�ه عن حقيقة
مشاعرك الرومانس�ية تجاهه ،وهذا يتطلب
بعض الجرأة

طب

سلطة الفواكة
بعصري اجلوافة

ق ال
يوم

..

املقادير:
عنب
جوافة
تفاح
برتقال
موز
رمان
عصري جوافة
طريقة التحضري:
يف بول�ة كبيرة للتقدي�م اخلطي جميع
الفواكة و قلبي برفق.
ضع�ي العصري على مزي�ج الفواكة ثم
ضعي السكر و قلبي.
ضعي السلطة يف الثالجة قبل التقديم ب
 30دقيقة ثم تقدم.

مهنياً :ال تنفع�ل اذا كنت ترغب يف املحافظة
على الص�ورة الت�ي أظهرته�ا لآلخري�ن
.عاطفياً :الرشيك غري مجرب عىل تحمل ردود
أفعال�ك ،فهو ق�دم الكثري وعلي�ك ان تبادله
ّ
تخل ع�ن تقاعس�ك للقيام
باملث�ل .صحي�اً:
ببعض التماري�ن الرياضي�ة املفيدة للصحة

وللقل�ب مهني�اً :يوم رائ�ع ج� ّدا ً ومفاجآته
ّ
وتتحس�ن
ثمينة وحظوظ�ه مهمة ،تنتعش
للمشاركة يف املشاريع بعزيمة وتفاؤل
عاطفي�اً :تش�عر بس�عادة وقناع�ة بالتقدم
الذي حققته مع الرشي�ك فيتقرب منك أكثر
فأكثر

مطاعم بشاحنات متنقلة

يعمل بع�ض الخريجني الجدد من الذين لم
يج�دوا فرص عم�ل ،عىل ش�احنات طعام
عىل الط�راز الغربي يف العدي�د من األماكن
بش�وارع بغداد وينرشون ثقافة الوجبات
الرسيع�ة يف العراق.حيث تش�هد ش�وارع
العاصمة العراقية بغ�داد هذه األيام تزايدا
يف ع�دد املطاع�م الصغرية املتنقل�ة ،وهي
عبارة عن شاحنات متحركة تقدم وجبات
رسيع�ة للمارة على الطريق�ة املعروفة يف
الغرب .وبدأت تلك املطاعم تكتسب شعبية
بني العراقيين..ووراء هذه الفكرة ش�بان
م�ن حديثي التخرج لم يج�دوا عمال يف بلد
يعان�ي مصاعب مالية وارتفاع�ا يف معدالت

البطالة.
وقال حيدر حسين ،زبون من املرتددين عىل

ه�ذه املطاعم “تعد ه�ذه الظاه�رة رائعة
ج�دا  ،فمثال عوضا ع�ن الذهاب عىل عجل
إىل مطع�م واالنتظار اآلن ص�ار بمقدوري
الحص�ول عىل طلبي خالل خمس دقائق”.
وتاب�ع “كما لفتت انتباهي مس�ألة أخرى
وهي األسعار أجدها تنافسية ،وليست مثل
أسعار املطاعم باهظة الثمن”..وأفاد زبون
آخر “كفكرة تعترب شيئا جميال وحضاريا،
وخصوص�ا أنها تغني الفرد عن الذهاب إىل
أماكن بعيدة عنه
وبدأت الفكرة تطب�ق يف حي الكرادة وحي
زيون�ة أوال قب�ل أن تنترش يف باق�ي أحياء
العاصمة العراقية.

سجن يساعد عىل تذوق طعم احلرية!

ترتدي ارليث مارتينيس بدلتها وتقبّل صورة لتوأمها قبل الخروج من الزنزانة،
واجتياز بضعة أمتار للبدء بخدمتها غري االعتيادية يف أول مطعم راق يف سجن
كولومبي..ويعم�د عىل غرار معتقل بولس�مور يف مدين�ة كيب تاون يف جنوب
أفريقيا ،حيث أودع نلس�ون مانديال لفرتة وسجن الرجال يف ميالنو اإليطالية،
عدد متزايد من السجون إىل إجراء مثل هذه التجارب إلعادة الدمج عرب الجمع
بني الخدمة والطبخ..ووصلت مارتينيس منذ عام  2015إىل سجن سان دييغو
للنس�اء يف مدينة كارتاخينا الس�احلية عىل البحر الكاريب�ي ،وهي محكومة
بتهم�ة االبتزاز.وتغيرت حياتها منذ ديس�مرب املايض ،إذ أنه�ا تعمد يوميا إىل
كي بدلتها الس�وداء املزدانة بلفافة رأس بألوان زاهية لتقديم األطباق لزبائن
مطع�م “إل انرتنو” وهو اس�م مزدوج املعنى باإلس�بانية ويعن�ي “املعتقل”
و”الداخل” عىل الس�واء.وأوضحت مارتينيس ( 26عاما) “مع أني مسجونة،
إال أنني أشعر بالحرية ألن الجو مختلف” ،مضيفة “ثمة قضبان أقل” مقارنة
مع السجن.ويعترب س�ان دييغو الواقع يف الوسط التاريخي لهذه املدينة ،أول
سجن للنساء يف كولومبيا يفتح أبوابه أمام العامة .وتعمل  15من السجينات
 ،يف املطبخ أو يف خدمة الزبائن.

مهني�اً :تواج�ه الكثير م�ن املعرتضني عىل
َّ
فتح�ل بالصرب لتتوضح
أف�كارك اإلصالحية،
األمور قريبا ً
عاطفي�اً :ابتعد ع�ن فرض قرارات�ك بالقوة،
وللرشيك دور يف اتخاذها وال س�يما إذا كانت
تتعلق بعالقتكما

مهني�اً :مش�اريع مهم�ة ق�د تحم�ل الكثري
م�ن املتغيرات األساس�ية ،ل�ذا علي�ك ع�دم
االستخفاف بأي يشء أو إهماله
عاطفي�اً :تخل�ص م�ن الرتاكم�ات القديمة
من خلال معالجتها مع الرشي�ك واالنطالق
بخطوات جديدة ومدروسة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1541
االحد  22تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

مطاعم بغداد يف عرشينات القرن املايض

فـن الـعـيـش
طارق حرب

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا كلم�ات عن مطاعم بغداد
في العق�ود الثالثة االولى م�ن القرن العش�رين واذا كان دليل
المملكة لسنة  ١٩٣٦اورد اسماء عدد من المطاعم مع إعالنين
لمطعمي�ن هما اعلان لمطعم اس�مه مطعم بغداد في ش�ارع
الرش�يد وذكر ان صاحبه آگوب سركيس وانك تجد في مطعمه
دائما اطعمة لذيذة ومأكوالت ش�هية ونظافة وحس�ن انتظام
وذوق س�ليم وخدمة فائقة وتساهل عظيم في معاملة الزبائن
واالعلان الثاني للمطعم الحديث لصاحبه احمد س�مين والذي
اش�تهر فيم�ا بعد بأس�م ابن س�مينه ويذكر االعلان انه يدعو
االخ�وان العراقيين لزيارة المطعم الكائن في س�وق الخفافين
الذي يديره الطاهي المذكور الذي له اس�تعداد تام لهذه المهنة
التي مارس�ها زمن�ا طويال وذكر االعالن ان�ه يتصف بالنظافة
واالتق�ان والتجرب�ة احس�ن برهان وق�د ذكر الدلي�ل عدد من
مطاعم بغداد فمن المطاعم في ش�ارع الرشيد مطاعم  -:احمد
حس�ين واحم عبد اللطيف واحمد محمد وخليل صالح وخيرو
حاج ورحيم حسن وس�افوي وسيمون اوهان وسليم ابراهيم
وس�ليمان عبد القادر وس�يد كاظم س�يد فتاح وش�بحي ميخا
وصدي�ق مصطفى وطه محم�ود وعبد الله ما ش�اء الله وعبد
الحميد قادر وعبد الكريم فرج وعبد علي اكبر وعلوان حس�ين
وف�رح منصور وحس�ن مالو وكاظ�م مهدي وم�راد وانطوان
ونع�وم ومحمد اديب تايه ومجيد حاج ش�كر ومحمد جاس�م
ومحمد س�عيد ومحمود مجيد ومهران آگوب وهرمز ميخائيل
ويونس هرمز وفي سوق الخفافين مطاعم احمد السمين الذي
يسمى ابن سمينة واگوب سركيس وباقر حاج علي وبكر حاج
وبطرس يوس�ف وجاس�م االش�جي وجدوري جبو والمطاعم
في بغداد نش�أت بس�بب كث�رة القادمين اليها حي�ث يتناولون
طعامه�م في هذه المطعم ل�ذا كان باعة االطعمه يمارس�ون
عمله�م في االماكن المكتظة بالس�كان اذ تب�اع صباحا اكالت
الش�وربة والهريس�ة والپاچة وميس�وري الحال له�م الكاهي
والقش�طة القيم�ر حي�ث يباع الكاه�ي الجيد في بداية س�وق
الهرج وقيمتها مع القيمر نصف روپية اي ثمان وثالثون فلسا
واكالت الباقالء والهريسة فتباع في رؤوس االزقة وكان اشهر
محل لبيع الهريس�ة ف�ي محلة باب االغ�ا وكان اكثر تجمعات
الباعة في الكرخ في س�احة جامع الش�يخ صن�دل اما التجمع
الثاني في الكرخ فكان في ساحة السويدي التي سميت بساحة
الشهداء حيث علوة الخضروات وتجمع سواق الجمال والحمير
لنقل البضاعة للس�وق والتجمع الثال�ث في عالوي الحلة حيث
الذاهب�ون والقادم�ون الى بغ�داد من الفرات االوس�ط اما في
الرصاف�ة ف�كان اكبر تجمع في س�احة المرادية بداية ش�ارع
الرش�يد وتجمع اخر في س�وق الهرج وفي جامع الش�يخ عبد
الق�ادر الگيالن�ي كانت الش�وربة توزع مجانا وتجمع س�احة
العوينة وكانت هنالك قدور للدولمة وكان اكثر المحالت شهرة
في بيع الكباب هو كباب باقر االيراني في مدخل سوق الصفافير
على شارع الرشيد مع كاسة طرشي وكأس اسكنجبيل وكباب
الموال خانة في مدخل س�وق الس�راي بدون طرش�ي والكباب
االخر المشهور كباب الصابونچية قرب الميدان وفي الكاظمية
محل كباب مشهور في س�وق االستربادي والمطاعم اشهرها
مطع�م الحج�ي رش�يد امهر طباخ�ي بغ�داد وهو اس�تاذ ابن
س�مينة ومطعم شمس في شارع الرش�يد مقابل الحيدر خانه
واشتهر في الكرخ المطعم االسالمي وكان مطعم ابن تايه في
الميدان وه�و اول مطعم يقدم الطع�ام االوروبي وقدم مطعم
م�ود الطعام عل�ى الطريقه االيطالي�ة واليوناني�ة واللبنانيين
واش�هر مطاعم الكبة كبة محلة القبالنية وهي بحجم الرمانة
واشتهرت كبة زفاوي نسبة الى المرأة التي تتولى صناعتها في
محل�ة باب االغا وكبة رزاقة هرمز التي محلها في ش�ارع ابي
نواس واللوبياء المس�لوقة تباع من قبل اليهود عادة في سوق
البزازين واش�تهر باجة ابن طوبان في الكرخ وابو حمرة وفي
الرصافة محالت بيع الباجة للحاتي ابراهيم العامري والقيسي
وابو قاس�م الوس�خ والعزاوي وغيرهم حيث كانت لنا وجبات
عندهم وعند ابنائهم والطرشي محل حنانش بالكرخ المشهور
وطرش�ي الكاظمية وفي ش�ارع البنك يباع سنك الجري وكان
مطعم مهران االرمني ومطعم ما جستيك يقدمان المشروبات
الكحولية واسس ش�ريف وحداد المطعم المش�هور باسمهما
ومطعم تاجران .

إبراهيم الجبين
هذا فن ال نتقنه نح�ن العرب ،فكثيرا ما ابتدعنا فنونا للغ ّم فقط
ألنن�ا ال نعرف كيف نعيش .مرة نس�تحضر الماض�ي وآالمه ،كي ال
ننس�اه بالطبع ،ومرة نرتع�د من الغد وآفاقه ،ك�ي ال نصل إليه أبدأ
المه�م أننا ننجح كل م�رة بالهرب من المضارع .وق�د حدد العلماء
خمس�ة واجبات إن فعلتها يوميا ،فأن�ت تعيش يومك بالفعل ،أولها
أن تقوم بواجب�ك الذاتي المهني والروحي والمعرفي فهذا يقبع في
أعلى درجات س�لم الواجبات .وثانيها أن تقوم بواجبك تجاه أسرتك
وأطفالك .أما ثالثها فأن تلتفت إلى صحتك .الرابع هو ألتوفير مهما
كان فليال كي يصبح القادم من األيام مضمونا نوعا ما ،أما الخامس
فهو عمل الخير بال مقاب�ل لترضي أخالقك وقيمك وتخدم اآلخرين.
أضيف بدوري إلى تلك ألخماسية في بندها األول ،معرفة مستجدات
العالم التكنولوجية والحضارية ،ألنها اليوم جزء ال يتجزأ من إدراك
الكون وعالقاته .وهي لغة عالمية ،تجعلك بالفعل ابنا لهذه أللحظة
فال تبدو كائنا تاريخيا مثل بدوي أوروبي ينصب خيمته وسط برلين
أو باريس أو لندن .أما األخير فقصة بحد ذاته ،فبدو أوروبا القدامى
الذين يطلق عليهم اسم “الكلتيين” أو “السلتيين” ما زالوا ينتشرون
في الشوارع ،بعد أن كانت لغتهم تطغى على أوروبا كلها.
وكان لهم دين خاص منتش�ر من إسبانيا إلى األناضول ،ولكنهم
انحسروا إلى “بريتاني” ،وهذه ليست بريطانيا ،بل هي رأس خارطة
فرنسا المطل على المحيط .هؤالء لم يعيشوا لحظتهم فاندثروا.
لكن نمطا من البش�ر يرى أن ال نكترث لما يحدث حولنا بالمرة،
فقد كان أن تأسس في دمشق مطلع الخمسينات من القرن الماضي
ٌ
حزب سياس�ي يعكس عقلية الناس في ذلك العصر ،أسسه سياسي
يدعى “أبوالحسن رمضان” وكتبت الصحافة عنه وأجريت الحوارات
مع مؤسس�ه وأعضائه ،وانتش�ر انتش�ارا كبيرا فاق كل حزب آخر
ظه�ر ف�ي البلاد .أراد رمض�ان أن يناف�س الزعيم المع�روف أكرم
الحوراني نائب رئيس الجمهورية في عهد جمال عبد الناصر الحقا،
فس�مى حزبه “ح�زب يصطفلوا” ،وكلمة يصطفل كلمة مش�رقية،
تعني أش�ياء كثيرة ،منها “ليفعل ما يشاء” وأطرف معانيها ما جاء
في لس�ان العرب ،فنقل عن الزمخشري قوله إن معنى اإلِ ْ
ص َط ْفلينة
هو الجزرة .وكتبت مجلة الطليعة عن حزب رمضان آنذاك إن رئيسه
كان “يضم إليه س�ائر الناس ،س�واء أدخلوا فيه أم لم يدخلوا ،ألنهم
بطبيعة الحال ال يحبون عالم السياس�ة ،ولذلك فهم أعضاء س�لفا”،
وكان ش�عار الحزب ٌ
بيت من الش�عر يقول “هكذا هكذا وإال فال ال/
ليس ُ
كل الرجال ُتدعى رجاال”.
وهكذا يمر الزمن ،وبعضنا يتناغم معه وبعضنا اآلخر يجمد في
مكانه ،فال يدري هل يصطفل أم يعيش؟

كـاريكـاتـير

حبة دواء تغنيك عن الرياضة!
وج�د أس�تاذ الدراس�ات البيولوجية رونال�د إيفانز،
الصيغ�ة الكيميائي�ة لتطوير حب�ة دواء تقوم بحرق
الدهون وتساعد على نمو العضالت.
وق�ام الباحث�ون ف�ي معه�د  Salkبس�ان دييغ�و،
كاليفورني�ا ،بحقن الم�ادة الكيميائية ف�ي الفئران،
لمعرف�ة م�ا إذا كانت س�تحدث تغييرا ف�ي محتوى

الده�ون والعضالت بأجس�امها.وأظهرت النتائج أن
 70%من الفئران شهدت انخفاضا في الدهون وزيادة
في نمو العضالت ،ما يمكن أن يس�اعد الباحثين على
تطوير حبوب «الرياضة» ،لألش�خاص غير القادرين
عل�ى ممارس�ة الرياضة بس�بب المخاط�ر الصحية.
وعم�ل إيفانز عل�ى تطوير ه�ذا الدواء خلال العقد
الماض�ي ،حيث أجرى أول دراس�ة
ل�ه ف�ي ع�ام  ،2007عندم�ا حقن
الفئران بمادة GlaxoSmithKline
 ،Plcما زاد من حرق الدهون لديها.
ويدخ�ل في مكونات الدواء الجديد
المادة الكيميائية « ،»PPARDالتي
يتم تنشيطها عندما يقوم شخص
ما بممارسة التمارين الرياضية.
وترف�ع ه�ذه الم�ادة م�ن الطاقة
المس�تهلكة في الجس�م ،ما يؤدي
إلى حرق المزي�د من الدهون أثناء
ممارسة التمارين.
ويعمل الدواء الجديد على محاكاة
آث�ار تحفي�ز ح�رق الده�ون ف�ي
الجس�م ،دون تفعي�ل العالم�ات
المرتبط�ة بزي�ادة خط�ر اإلصابة
بالسرطان.

«مادة» تبدل مستقبل الطريان
«األنابيب النانوية لنتريد البورون» اسم معقد لمادة
باهظ�ة الثم�ن ،لكنها قد تؤدي في غضون س�نوات
قليل�ة إلى إح�داث ث�ورة حقيقي�ة بعال�م الطيران،
وفق ما نش�رت دراس�ة أجراها باحثون من هيئتين
أميركيتي�ن مرموقتين .ووفقا للدراس�ة التي تحدث
عنها موقع «بزنس إنس�ايدر» تعد الحرارة الش�ديدة
الت�ي تولده�ا المركبة أثناء طيرانها ،عامال رئيس�يا
لتمكينها من السفر بأقصى سرعة
ممكنة.وعل�ى س�بيل المثال ،فقد
سبق أن تعرضت طائرة كونكورد
الشهيرة ،التي باتت خارج الخدمة
اآلن ،إل�ى درجات حرارة تصل إلى
 260درجة فهرنهايت ( 126درجة
مئوية) ،أثناء طيرانها بسرعة تبلغ
 1534ميال (نحو  2500كيلومتر)
في الساعة.ولهذا السبب ،يجب أن
تكون المواد المستخدمة في بناء
ه�ذه النوعية من الطائرات فائفة
السرعة قادرة على تحمل درجات
الحرارة العالية جدا ،باإلضافة إلى
أن تكون مستقرة هيكليا ،وخفيفة
ال�وزن .م�ن هن�ا تأت�ي أهمي�ة
الدراس�ة الت�ي أجراه�ا باحث�ون

من وكالة ناس�ا وجامعة بينغهامتون األميركيتين،
والت�ي صنف�ت خصائ�ص وإمكاني�ة «األنابي�ب
النانوي�ة» ،المصنوع�ة باس�تخدام نتري�د البورون،
وه�و مركب كيميائ�ي من الب�ورون والنتروجين.إذ
يمكن استخدام هذه األنابيب لبناء أجسام الطائرات
على احتمال درجات الحرارة الشديدة ،وهو ما يعني
ثورة حقيقية في عالم الطيران.

لقطات من احتفالية افتتاح معرض بغداد الدويل
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