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التغيري تدعو إىل «استقالة مجاعية» ملسؤويل كردستان وهتدد بـ «خيارات أخرى»
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

«املنـازلـة احلـاسمـة» عىل وحـدة اسبـانيـا
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رؤية العراق ًللمنطقة :بسط األمن بدل اخلالفات
رئيس الوزراء وجه خطابا من السعودية دعا فيه إىل «إنهاء التدخالت» وترسيخ االزدهار
التقى يف القاهرة بالسيسي ونظريه املصري وعقد لقاءات للتفاهم بشأن القضاء على اإلرهاب
جيري «جولة سريعة» إىل األردن يلتقي خالهلا امللك لعرض مشروع «نبذ اخلالفات»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
شهدت العاصمة الس�عودية الرياض،
أمس األحد ،االجتماع األول ملجلس التنسيق
العراقي السعودي ،بحضور رئيس الوزراء
حي�در العب�ادي ،والعاهل الس�عودي امللك
س�لمان بن عب�د العزيز ،وش�ارك يف حفل
توقيع تأس�يس املجلس وزي�ر الخارجية
األمريكي ريكس تلريسون.
وقال�ت وكال�ة «واس» الس�عودية
الرس�ميةّ ،
إن املل�ك س�لمان أق�ام مأدبة
عش�اء تكريما ً للعب�ادي يف إطار مراس�م
االس�تقبال ،والذي جرى يف قصر العوجا

بالدرعي�ة .وظهر أمس األحد ،اعلن مكتب
رئيس الوزراء حيدر العبادي يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان العراق
والس�عودية وقعا رسميا تأسيس املجلس
التنس�يقي .وأعقبت التوقي�ع كلمة للملك
السعودي سلمان بن عبد العزيز ،ولرئيس
الوزراء حي�در العبادي ،ال�ذي يحمل معه
رؤي�ة عراقيّ�ة يج�ول فيه�ا دول إقليمية
ّ
وحل الخالفات
تركز على التنمية املنطقة
وعدم التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول،
ليعاد للمنطقة صوتها املسموع دولياً.
واك�د العب�ادي ان املجلس التنس�يقي
االول العراقي  -السعودي هو ثمرة الجهود

وزارة النقل تفتتح جناحها بمعرض بغداد
الدويل يف دورته الـ «»44

والنوايا الطيبة املشرتكة بني البلدين .وقال
يف كلم�ة باالجتماع التنس�يقي بني العراق
والسعودية ،وتلقت «املس�تقبل العراقي»
رّ
«نعّب� عن ارتياحن�ا البالغ
نس�خة منها،
لتط�ور العالق�ات بين بلدينا الش�قيقني
الجاري�ن ،واملجل�س التنس�يقي االول
العراق�ي  -الس�عودي ه�و ثم�رة الجهود
والنواي�ا الطيبة املشتركة الت�ي تعرب عن
توجهنا وسياستنا والتي ملسناها يف نفس
الوقت م�ن اش�قائنا يف اململكة وباالخص
املل�ك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز وويل العهد
محمد بن سلمان».

التفاصيل ص3

حمافـظ البصـرة يبحـث اللمسـات االخرية
لنصب متثال «عني الصقر»
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 32حزبا كرديا :اتفاق عىل «التفاوض» مع بغداد
ورفض إللغاء نتائج االستفتاء

بغداد  /المستقبل العراقي

أص�درت  32جه�ة وحزب�ا ً سياس�يا ً
يف إقلي�م كردس�تان ،أم�س األح�د ،بيانا ً
مشتركاً ،بش�أن األوض�اع السياس�ية
الراهن�ة ،عقب اجتماع موس�ع عقدته يف
أربيل.
وعق�دت األح�زاب الكردي�ة اجتماع�ا ً

موس�عا ً بحض�ور الحزبيين الرئيسين
يف كردس�تان بغي�اب حرك�ة التغيير
والجماعة اإلسلامية وبمش�اركة ممثيل
جميع األح�زاب األخرى ومنها الرتكمانية
واملس�يحية لبح�ث آخ�ر املس�تجدات
والتطورات السياسية يف اإلقليم بعد اجراء
االس�تفتاء ،الس�يما ما ش�هدته املناطق
املتن�ازع عليه�ا بع�د س�يطرة الق�وات

جملس األمن يدين اهلجوم اإلرهايب يف «واحات مرص» ويصفه بـ «الشنيع»

األمني�ة عليها .وقال ممث�ل حزب التنمية
الرتكمان�ي محم�د الخان�ي ،ان «االحزاب
الكردس�تانية اجتمعت يف أربيل ملناقش�ة
التطورات الراهنة ووض�ع اإلقليم وكذلك
الوض�ع الحايل يف مدينة كركوك فضالً عن
العالقات بني اإلقليم وبغداد».

وزير الداخلية من كركوك يدعو املواطنني للعودة إىل ديارهم
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دان أعض�اء مجل�س األم�ن ال�دويل بأش�د
العبارات ،الهجوم اإلرهابي «الش�نيع والجبان»
الذي وق�ع الجمع�ة يف صحراء الواح�ات غربي
مرص ،مما أدى إىل مقت�ل وإصابة عدد كبري من
رج�ال الرشطة.وأكد األعض�اء يف بيان صحفي،
أن «اإلره�اب بجمي�ع أش�كاله وص�وره يمث�ل
أح�د أخطر التهديدات للس�لم واألمن الدوليني»،

التفاصيل ص2

السيد الصدر يتوجه إىل األردن تلبية لدعوة امللك عبد اهلل
حمافظ بغداد  :مشاركة رشكات عربية
وعاملية يف معرض بغداد الدويل خطوة
مهمة يف جمال البناء واالعامر

بغداد  /المستقبل العراقي

ص2

ص2

مشددين عىل «رضورة تقديم مرتكبي ومنظمي
ومم�ويل وداعم�ي ه�ذه األعم�ال اإلرهابي�ة
املس�تنكرة إىل العدالة».وحث األعضاء كل الدول
عىل التعاون بشكل نشط مع الحكومة املرصية
وجمي�ع الس�لطات املعني�ة ،يم�ا يتواف�ق م�ع
التزام�ات الدول تح�ت القانون ال�دويل وقرارات
مجلس األم�ن ذات الصلة.وش�ددوا عىل أن «أي
أعم�ال إرهابي�ة تع�د جرائم غري مبررة بغض
النظر عن الدواف�ع أو مكان وتوقيت حدوثها أو

هوية مرتكبيها».وأكدت الدول األعضاء الحاجة
ألن تح�ارب ال�دول ب�كل الس�بل ،وبم�ا يتوافق
مع ميث�اق األمم املتح�دة والتزاماته�ا األخرى،
التهدي�دات املاثلة أمام الس�لم واألم�ن الدوليني
والناجم�ة ع�ن األعم�ال اإلرهابية.وش�هدت
منطقة الواحات اشتباكات مسلحة مع عنارص
إرهابية ،الجمعة ،مما أدى إىل سقوط العديد من
الضحايا بني رجال الرشطة املرصيني ،فضال عن
مقتل عدد من اإلرهابيني.

رئيس اجلمهورية يشدد لوفد ايراين عىل رضورة التنسيق لـ«محاية» اسعار النفط
اخلصومة املنعدمة واخلصومة الناقصة يف قانون املرافعات املدنية
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األحزاب املعارضة غابت عن االجتماع ورفضت االنصياع لرغبات بارزاني

 32حزب ًا كردي ًا :اتفاق عىل «التفاوض» مع بغداد ورفض إللغاء نتائج االستفتاء
بغداد  /المستقبل العراقي

أصدرت  32جه�ة وحزبا ً سياس�يا ً يف إقليم
كردس�تان ،أمس األحد ،بيانا ً مشتركاً ،بشأن
األوض�اع السياس�ية الراهن�ة ،عق�ب اجتماع
موسع عقدته يف أربيل.
وعقدت األحزاب الكردية اجتماعا ً موس�عا ً
بحضور الحزبيني الرئيسني يف كردستان بغياب
حركة التغيري والجماعة اإلسالمية وبمشاركة
ممثيل جميع األحزاب األخرى ومنها الرتكمانية
واملسيحية لبحث آخر املس�تجدات والتطورات
السياس�ية يف اإلقلي�م بع�د اجراء االس�تفتاء،
الس�يما ما ش�هدته املناطق املتنازع عليها بعد
سيطرة القوات األمنية عليها.
وقال ممثل ح�زب التنمية الرتكماني محمد
الخاني ،ان «االحزاب الكردس�تانية اجتمعت يف
أربيل ملناقشة التطورات الراهنة ووضع اإلقليم
وكذل�ك الوض�ع الحايل يف مدين�ة كركوك فضالً
عن العالقات بني اإلقليم وبغداد».
وأش�ار إىل أن «جمي�ع األح�زاب أك�دوا عىل
رضورة بدء املفاوضات والحوار بني أربيل وبغداد
استجابة للرأي العربي والدويل واألمم املتحدة»،
مبين�ا ً ان «هن�اك نية لإلقلي�م للمفاوضات مع
بغداد وتطبيع االوضاع والعالقات بني الطرفني
وأن تق�وم املؤسس�ات الرشعي�ة يف كردس�تان
خصوص�ا ً حكوم�ة االقلي�م باملفاوض�ات م�ع
الحكومة املركزية».
ولفت إىل أن «األحزاب الكردس�تانية انتقدت
وبشدة القرارات الصادرة من الحكومة املركزية
ض�د اإلقليم ك�ون أغلبه�ا سياس�ية وال تخدم
الطرفين» ،مضيفا ً ان «هناك بع�ض القرارات

أمانة جملس الوزراء تراقب معدالت النمو السكاين
وتشدد عىل أمهية إجراء مسوحات جديدة
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد مه�دي العالق األمني الع�ام ملجلس الوزراء
رئيس اللجنة الوطنية العليا للسياس�ات السكانية
يف الع�راق على أهمي�ة اج�راء مس�وحات دقيقة
لتحديث بيانات الس�كان ،ومراقب�ة معدالت النمو
الحاصل�ة .وذكر بيان ألمانة مجلس الوزراء تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان العالق «ألتقى
ممثل�ة صندوق األمم املتحدة للس�كان فرانس�واز
ومدي�ر ع�ام دائ�رة الس�كان يف وزارة التخطي�ط
عق�ود حسين ،وناقض�وا بش�أن مراجع�ة نتائج
املسوحات الس�ابقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون
م�ع الصن�دوق ،وتحدي�ث خط�ط التع�اون الت�ي
ج�اءت يف الوثيقة الوطنية للس�كان بم�ا يتماىش
مع معطي�ات التحوالت الديموغرافية التي حصلت
بع�د احتلال داعش» .كما ناقش�وا «تنفيذ مس�ح
احصائي للحصول عىل أحدث االليات التي تس�هم
بأنشاء منظومة ش�املة تضم الجوانب {الصحية،
االجتماعية ،االقتصادي�ة ،الديموغرافية} وغريها،
وتنفي�ذ مخرج�ات وانش�طة السياس�ة الوطني�ة
للس�كان ،واهمي�ة اجراء مس�ح دقي�ق يبني عدد
املهاجري�ن اىل الخارج ،فضالً عن مس�ح يبني اثار
الن�زوح الت�ي خلفتها مرحلة داع�ش عىل مختلف
النواحي».

كتلة برملانية تطالب رئاسة الربملان باختاذ
إجراءات قانونية بحق النواب املتغيبني
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب�ت كتل�ة االح�رار النيابية ،أم�س األحد،
رئاس�ة مجلس النواب باتخاذ إج�راءات قانونية
صارم�ة بحق النواب املتغيبين ،مؤكدة أن بعض
النواب لي�س لديهم الش�عور باملس�ؤولية تجاه
تغري مفوضية االنتخابات.
وقال�ت النائبة ع�ن الكتلة إقب�ال الغرابي إن
“تخلف بعض النواب عن حضور جلسات املجلس
يمهد الحتقان جديد بني الجماهري الرافضة لبقاء
مفوضية االنتخابات”.
وأضافت الغراب�ي ،أن “عددا كبريا من النواب
اليش�عرون باملس�ؤولية تج�اه تغير مفوضية
االنتخاب�ات وقانونه�ا” ،مشيرة إىل أن “هن�اك
توجها لدى بعض الكتل بتأجيل االنتخابات”.

التغيري تدعو إىل «استقالة مجاعية» ملسؤويل كردستان وهتدد بـ «خيارات أخرى»
ه�ددت حرك�ة التغيير الكردس�تانية
بإستقالة جماعية للمسؤولني يف الحكومة
ومؤسسة رئاسة اإلقليم بسبب اإلخفاقات
العسكرية والسياسية.
وقال املتحدث باس�م الحركة ش�ؤرش
حاج�ي يف مؤتم�ر صحايف عق�ب إجتماع
للمجل�س الوطن�ي للحرك�ة إن األوض�اع
املتأزم�ة الت�ي يمر به�ا إقليم كردس�تان

كان�ت نتيج�ة لق�رارات فردي�ة بش�أن
اإلستفتاء الشعبي».
وأض�اف أن «إقلي�م كردس�تان فق�د
مس�احات جغرافي�ة واس�عة إىل جان�ب
خس�ارته دعم القوى الدولية التي قدمت
مبادرات لتأجيل اإلس�تفتاء الشعبي لكن
القي�ادة الكردي�ة ل�م تتجاوب م�ع هذه
املب�ادرات» .وأوض�ح حاج�ي أن حرك�ة

التغيير تصر على إس�تقالة جماعي�ة
للمسؤولني يف الحكومة ومؤسسة رئاسة
اإلقلي�م بس�بب اإلخفاق�ات العس�كرية
والسياس�ية ،مؤكدا على رضورة تحويل
النظام الرئايس القائم اىل نظام برملاني.
كم�ا أش�ار اىل رضورة ح�ل الحكومة
الحالي�ة وتش�كيل حكومة وف�اق وطني
إلدارة املرحل�ة الراهن�ة وتهدئ�ة األوضاع

املتأزم�ة ،مبين�ا أن يوس�ف محمد رئيس
الربملان الكردستاني املعزول عاد إىل أربيل
وأنه يجري مش�اورات م�ع الكتل النيابية
لحل الحكومة الحالية».
واك�د أن حرك�ة التغيير س�تلجأ اىل
خي�ارات أخرى يف ح�ال عدم اإلس�تجابة
ملطالبه�ا لكن�ه ل�م يوضح طبيع�ة هذه
الخيارات.

رئيس اجلمهورية يشدد لوفد ايراين عىل رضورة التنسيق
لـ «محاية» اسعار النفط
بغداد  /المستقبل العراقي

واهتم�ام العراق بتطويره�ا يف املجاالت كافة
بما يخدم مصلحة الش�عبني الجارين» ،مؤكدا
عىل «رضورة التنس�يق بين البلدين يف مجال
حماية اسعار النفط يف االسواق العاملي ملا فيه
مصلحة البل�دان املصدرة للنفط» .واش�ار اىل
«اهمية دع�م منظمة اوبك فضال عن التعاون
بم�ا يس�هم باس�تتباب األمن واالس�تقرار يف
املنطقة ،الس�يما يف مج�ال مكافحة االرهاب
على امل�دى االستراتيجي» .وم�ن جانبه أكد
مستش�ار نائ�ب الرئي�س اإليران�ي «ح�رص
الجمهورية اإلسالمية عىل تطوير عالقاتها مع
العراق يف جميع امليادين ،ومواصلة مس�اعدة
الشعب العراقي يف حربه ضد االرهاب».

اك�د رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم،
أمس االحد ،خلال لقائه وفدا ايرانيا ،رضورة
تنس�يق الجهود بين البلدين لحماية اس�عار
النف�ط العاملي�ة .وذكر بيان ملكت�ب معصوم،
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ،ان
«رئي�س الجمهورية ،فؤاد معصوم ،اس�تقبل
يف قصر السلام ببغ�داد ظهر س�عيد اوحدي
املستش�ار االق�دم لنائ�ب رئي�س الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،اسحق جهانغريي ،والوفد
املرافق له» .وشدد معصوم بحسب البيان عىل
«عمق العالقات التاريخية بني طهران وبغداد،

وزير الداخلية من كركوك يدعو املواطنني للعودة إىل ديارهم

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الداخلي�ة قاس�م
االعرج�ي ،أمس االح�د ،املواطنني اىل
العودة اىل دياره�م يف كركوك ،مؤكدا
أن الح�وارات بين بغ�داد واربي�ل لم
تنقطع».
جاء ذل�ك خالل مؤتم�ر صحفي
عق�ده مع محاف�ظ كرك�وك وكالة
ومدي�ر رشطة كرك�وك خطاب عمر
والنائ�ب ريبوار ط�ه والنائ�ب خالد
املفرجي وعدد من املسؤولني املحليني
واالمنيين يف املحافظ�ة .وأضاف أن
«على الجمي�ع االلت�زام بتوصي�ات

املرجعية والقيادات العليا بما يخص
ف�رض األم�ن والدس�تور العراق�ي
والحفاظ عىل وحدة البالد» ،مشيرا
اىل ان�ه «ليس من حق اَي جهة تنفيذ
اعتق�االت للمواطنين أو أي�ة جه�ة
اخرى مالم يكن خارجا عن القانون
أو يحاول زعزعته».
وشدد األعرجي عىل «أهمية عودة
مواطن�ي كركوك اىل املدينة» ،مطالبا
اياه�م بـ»العودة الرسيعة ملمارس�ة
حياته�م وعمله�م ،مضيف�ا أنن�ا
مستعدون للذهاب اليه وتقبيل يدهم
م�ن اجل العودة كما اننا سنحاس�ب
كل من يعبث بأمن كركوك» ،موضحا

ان «العراق عرب الكثري من املحن وان
املرحل�ة الحالية مهمة ج�دا ،مؤكدا
بان العراق يس�تطيع تجاوز األزمات
كما ان الحوارات بني بغداد واربيل لم
تنقطع».

م�ن جهت�ه ذك�ر النائ�ب العربي
خال�د املفرجي ان «ش�عارنا يف هذه
املرحلة هو مشاركة الجميع يف إدارة
كرك�وك ولجميع امللف�ات ولن نقبل
تهميش اَي طرف».
مبين�ا أن «هناك مح�اوالت جدية
لعقد جلس�ة ملجلس كرك�وك ونحن
لس�نا ضد ه�ذا اليشء لك�ن يجب ان
تك�ون هن�اك تفاهم�ات وتوافقات
وأدع�و االعلام االبتع�اد ع�ن اث�ارة
النع�رات يف كرك�وك ،موضح�ا ان
املحافظ�ة ل�م ول�ن تك�ون مكان�ا
للتصفي�ة القومي�ة أو الديني�ة أو
املذهبية».

بعد حتريره ..قائممقام احلوجية يعلن عودة عوائل نازحة إىل القضاء

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن قائممق�ام قض�اء الحويج�ة س�بهان
الجبوري ،امس األحد ،عن عودة العديد من العوائل
النازحة إىل القضاء بعد انتهاء عمليات تحريره.
وقال الجبوري إن «الجهات املعنية وبعد انتهاء
عمليات تحري�ر الحويجة بالكامل بارشت بالعمل

على عملية ع�ودة النازحين اىل القض�اء وتهيئة
الظروف املناس�بة للعودة» ،مضيفا ً انه «لحد اآلن
عادت العديد من العوائل النازحة اىل الحويجة بعد
طرد مس�لحي التنظيم االرهابي وفرض االمن عىل
كافة القرى واألرياف واملناطق التابعة للقضاء».
وأض�اف ان «عم�ل الجه�ات الحكومي�ة
واملؤسس�ات الخدمية لع�ودة النازحني اىل القضاء

مستمر مع استمرار عملية عودة النازحني بكثافة
اىل الحويج�ة» ،الفتا ً إىل أنه «لحد اآلن لم تصدر بعد
احصائية دقيقة تكشف عدد العائدين إال ان العدد
هائل جداً».
وأش�ار اىل ان «الوضع األمني مستقر يف قضاء
الحويجة بعد انهاء وجود عصابات داعش االرهابي
واالستمرار بمالحقة خالياه النائمة يف املدينة».

صدور أمر قبض بحق رئيس اركان اجليش السابق بابكر زيباري
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت هيئة النزاهة ،أمس
قبض
االح�د ،عن ص�دور أم�ر
ٍ
ِّ
بح�ق رئي�س أركان
وتفتي�ش
ٍ
العراقي الس�ابق بابكر
الجيش
ِّ
زيب�اري ،مبين�ة ان ذل�ك ج�اء
استنادا ً إىل أحكام املا َّدة  340من
العراقي.
قانون العقوبات
ِّ
ُ
دائ�رة التحقيق�ات
وقال�ت
بالهيئ�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه
ان «ق�ايض التحقي�ق املُ
ِّ
خت�ص
بقضاي�ا النزاه�ة اص�در أم�ر
ِّ
بح�ق رئي�س
وتفتي�ش
قب�ض
ٍ
ٍ
العراقي الس�ابق
أركان الجيش
ِّ
بابكر بدر خـــــان ش�وكت»،
مُ ب ِّي ً
نة َّ
أن «أم�ر القبض الصادر
ُ
ِّ
ــــهم ج�اء لتعمُّ ده
ت
امل
بح�ق
َّ
رضر بأموال الجهة التي
إحداث
ٍ

كان يعمل فيها».
واضافت الدائرة ان «القضيَّة
حققت فيه الهيئة س�ابقا ً
التي َّ
وأحالته�ا إىل القض�اء إبَّ�ان
إش�غال املُ َّتهم منصبه ،تضمنت
إقدام�ه عىل إصدار أمر تس�ليم
َّارات تعود ملكيَّتها إىل
سبع س�ي ٍ
ألشخاص
وزارة الدفاع العراقيَّة
ٍ
مدن ِّيني بصفة (ضيوف الوزارة)
بدون وجه ٍّ
حق».
يذك�ر ان امل�ا َّدة  340م�ن
العراق�ي،
قان�ون العقوب�ات
ِّ
نص�ت عىل ان يعاقب بالس�جن
مدة ال تزيد عىل سبع سنوات أو
بالحب�س ُّ
موظ�ف أو مُ كلَّف
كل
ٍ
بخدم ٍة عام ٍة أحدث عمدا ً رضرا ً
بأم�وال أو مصال�ح الجهة التي
يعمل فيه�ا أو يتصل بها بحكم
وظيفت�ه أو بأموال األش�خاص
املعهود بها إليه.

تعتبر عقوب�ة جماعي�ة ض�د ش�عب اإلقلي�م
وخصوصا ً الحظر الجوي واملشاكل األخرى».
وأكد ان «األحزاب الكردس�تانية توصلت إىل
قناع�ة بأنه لحل كل هذه املش�اكل يجب البدء
بمفاوض�ات م�ع الحكوم�ة املركزي�ة يف بغداد
والجل�وس على الطاولة وحل املش�اكل بطرق
س�لمية باالعتماد عىل الح�وار ورضورة تقوية
وادامة العالق�ات بني جميع مكونات الش�عب
العراقي».
وق�د ش�ددت األح�زاب الكردي�ة ،يف بي�ان
عق�ب االجتم�اع ،على رضورة إج�راء ح�وار
بن�اء مع بغ�داد عىل اإلعرتاف بحقوق الش�عب
الكردستاني ،وفيما شددت يف الوقت نفسه عىل
أن اإلس�تفتاء حق دس�توري وقانوني لش�عب
كردستان.
وقال األح�زاب «نؤيد الح�وار غري املرشوط
وف�ق الدس�تور وبعيدا عن فرض سياس�ة أمر
الواقع والتهديد والغرور العس�كري» ،مش�ددة
على رضورة «إج�راء بغ�داد الح�وار بناء عىل
اإلعتراف بحقوق الش�عب الكردس�تاني ،وأن
حكومة إقليم كردس�تان هي الجهة التي تمثل
الشعب الكردستاني بإجراء الحوار».
وأضاف البيان أن «اإلستفتاء حق دستوري
وقانوني لش�عب كردس�تان ول�ن نتخىل عنه»،
داعي�ا الحكوم�ة العراقية واملجتم�ع الدويل اىل
«ع�دم معاقب�ة ش�عب كردس�تان بس�بب هذا
الحق» ،بحسب قوله.
ورف�ض البيان أي «محاولة لتقس�يم إداري
إلقلي�م كردس�تان» ،الفت�ا اىل «رضورة دخول
اقلي�م كردس�تان بموقف موح�د يف الحوار مع
الحكومة العراقية».

السيد الصدر يتوجه إىل األردن
تلبية لدعوة امللك عبد اهلل

بغداد  /المستقبل العراقي
توج�ه زعيم التي�ار الصدري الس�يد مقتدى الص�در ،أمس
االحد ،اىل االردن يف زيارة رسمية.
وقال املكتب االعالمي للسيد الصدر يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه إن السيد الصدر «توجه اىل اململكة االردنية
الهاشمية الشقيقة يف زيارة رسمية».
وأَضاف املكتب االعالمي ،أن الزيارة جاءت بـ»دعوة من امللك
عبد الله بن حسني» .يذكر ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى
الصدر زار ،خالل ش�هر آب  ،2017الس�عودية وبعدها االمارات
والتق�ى باملس�ؤولني فيها ،وبح�ث معهم تط�ور العالقات مع
العراق واالحداث التي تشهدها املنطقة والحرب ضد «داعش».

أوربا ممتعضة من «البيشمركة» وتدرس
سحب البعثات العسكرية من اإلقليم
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف رئيس مركز النهرين للدراسات االسرتاتيجية املقرب
من الحكومة واثق الهاش�مي ,أمس األح�د ,عن ابالغ الحكومة
العراقية الجانب االملاني والربيطاني والفرنيس بانتهاكات قوات
البيش�مركة التفاقيات التسليح معها ,مبينا ان الحكومات تلك
الدول ستنهي التعاون العسكري مع تلك القوات.
وقال الهاشمي يف حديث نقلته وكالة «املعلومة» إن “رئيس
الحكومة حي�در العبادي ومن خالل اتصاله ب�وزراء الخارجية
والدفاع املانيا وبريطانيا وفرنسا ابلغهم بحجم الخروقات التي
ارتكبتها قوات البيشمركة يف مجال التسليح والتدريب واعرتاض
الحكوم�ة” .واض�اف أن “تلك الدول ممتعض�ة جدا من خرق
البيش�مركة التفاق التس�ليح واس�تخدامها ضد ق�وات حليفه
لها يف املواجهات املس�لحة األخرية يف التون كوبري يف كركوك”.
وتابع الهاش�مي ،أن “هذه الخروقات احرجت حكومات الدول
وسيتم سحب البعثات العسكرية لتدريب البيشمركة وانهاء اي
صفقة لرتويد تلك القوات بالسالح مهما كانت الرضوف “.

العراق يدين هجوم «جيزة مرص» ويؤكد
وقوفه مع مرص للقضاء عىل اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي

أدان�ت وزارة الخارجية ،أمس األح�د ،الهجوم اإلرهابي الذي
اس�تهدف مس�اء يوم الجمعة املايض قوات الرشطة املرصية يف
محافظ�ة الجيزة ،فيما أك�دت وقوف بغ�داد إىل جانب القاهرة
للقضاء عىل «اإلرهاب واقتالع جذوره».
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة احمد محج�وب يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه« ،تدين وزارة الخارجية العراقية
وبش�دة الهجوم اإلرهابي الذي اس�تهدف الرشط�ة املرصية يف
منطقة الجيزة وتقدم تعازيها لذوي الضحايا وتتمنى الش�فاء
للجرحى».
وأض�اف محجوب «أننا يف الوقت ال�ذي نعرب فيه عن رفضنا
واس�تنكارنا للعمليات اإلرهابية التي تطال األبرياء ،فإننا نؤكد
وقوفنا إىل جانب جمهورية مرص الشقيقة وإدامة التعاون بني
البلدين للقضاء عىل اإلرهاب واقتالع جذوره».
يشار إىل أن مواجهات وقعت مساء أمس األول الجمعة ،بني
قوات األمن املرصية ومس�لحني يف منطق�ة الواحات بمحافظة
الجيزة وخلفت عرشات القتىل.

قريبا ..قانون «متليك العشوائيات» عىل طاولة الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اك�د النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصي�ادي ،أمس االحد ،ان مقترح قانون تمليك
العشوائيات لشاغليها ،سيعرض قريبا للقراءة االوىل ومن ثم للتصويت يف الجلسات املقبلة.
وق�ال الصي�ادي انه تقدم «بمقرتح قانون حول تمليك العش�وائيات لش�اغليها من املواطنني
ضم�ن املحافظ�ة اىل اللج�ان املختصة وهيئة الرئاس�ة يف ال�ـ  ،2015 / 4/ 17وجرى توحيد
الترشيع ليكون قانونا ملزما للحكومة».
واضاف ان «اللجنة القانونية وبعد مناقشات عديدة وافقت عىل القانون وكذلك ممثل الحكومة
يف الربملان».واشار اىل ان «مقرتح القانون تم تأخريه من اجل املزايدات السياسية واالنتخابية
على حس�اب معاناة الش�عب ،واملصالح الحزبية الضيق�ة طيلة الفرتة املاضي�ة « ،مبينا ان»
القانون سيميض ،ولن نجعل من معاناة الشعب مادة انتخابية للكتل السياسية والحكومة».
واوض�ح ان «ال�دور املقامة عىل العش�وائيات يف العراق تق�ارب ملي�ون دار ،وكل دار ان ضم
خمسة افراد فسيكون عدد شاغيل العشوائيات اكثر من سكان شمال العراق».
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رئيس الوزراء وجه خطابا من السعودية دعا فيه إىل «إنهاء التدخالت» وترسيخ االزدهار

رؤية العراق للمنطقة :بسط األمن بدل اخلالفات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
شهدت العاصمة السعودية الرياض ،أمس
األحد ،االجتماع األول ملجلس التنسيق العراقي
الس�عودي ،بحض�ور رئي�س ال�وزراء حي�در
العبادي ،والعاهل الس�عودي امللك س�لمان بن
عبد العزيز ،وش�ارك يف حفل توقيع تأس�يس
املجل�س وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ريكس
تلريسون.
وقالت وكالة «واس» الس�عودية الرسمية،
إن املل�ك س�لمان أق�ام مأدبة عش�اء تكريما ً
ّ
للعب�ادي يف إط�ار مراس�م االس�تقبال ،والذي
جرى يف قرص العوجا بالدرعية.
وظه�ر أم�س األح�د ،اعلن مكت�ب رئيس
الوزراء حيدر العبادي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان العراق والس�عودية
وقع�ا رس�ميا تأس�يس املجلس التنس�يقي.
وأعقبت التوقيع كلمة للملك السعودي سلمان
بن عبد العزيز ،ولرئيس الوزراء حيدر العبادي،
ال�ذي يحم�ل معه رؤي�ة عراقيّة يج�ول فيها
ّ
وحل
دول إقليمي�ة تركز على التنمية املنطقة
الخالف�ات وعدم التدخل يف الش�ؤون الداخلية
للدول ،ليعاد للمنطقة صوتها املسموع دولياً.
واك�د العبادي ان املجلس التنس�يقي االول
العراقي  -السعودي هو ثمرة الجهود والنوايا
الطيب�ة املشتركة بني البلدين .وق�ال يف كلمة
باالجتماع التنس�يقي بني العراق والسعودية،
وتلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منها،
«نعبرّ عن ارتياحنا البالغ لتطور العالقات بني
بلدينا الشقيقني الجارين ،واملجلس التنسيقي
االول العراقي  -الس�عودي هو ثم�رة الجهود
والنوايا الطيبة املشرتكة التي تعرب عن توجهنا
وسياستنا والتي ملس�ناها يف نفس الوقت من

اش�قائنا يف اململك�ة وباالخ�ص امللك س�لمان
بن عبدالعزيز وويل العهد محمد بن س�لمان»،
مبين�ا ان «زيارتنا االخيرة للمملكة تمخضت
عن هذا املجلس الذي س�يكون منعطفا مهما
ومنطلقا للتع�اون وتعزيز العالق�ات الثنائية
بني بلدينا وشعبينا يف املجاالت كافة».
واض�اف العبادي «اننا نؤم�ن بأن التعاون
والرشاك�ة وتب�ادل املصالح وربطها بش�بكة
عالق�ات بمختل�ف املج�االت ه�ي الس�بيل
لتحقيق تطلعات شعوبنا يف االمن واالستقرار
والتنمية وتوسيع التعاون االمني واالقتصادي
والتج�اري والثق�ايف» ،مشيرا اىل «اننا اطلقنا
برنامجا ً ملس�تقبل املنطقة يق�وم عىل التنمية
وبس�ط االمن ب�دل الخالفات والح�روب التي
عانين�ا منه�ا ويتك�ون م�ن خم�س نق�اط
اساسية للتنمية واعطاء امل للشباب» .وتابع
العب�ادي ان «تركيز التع�اون ضد االرهاب هو
ه�دف مشترك لبلدين�ا ،والب�د ان نعم�ل معا
ونثب�ت للعالم اجم�ع ان هذا االره�اب اليمثل
ديننا االسلامي ،وهو عدو لالنسانية جمعاء،
والدول العربية واالسلامية هي االكثر ترضرا
ودم�ارا من�ه ،وان داعش ب�دأت بقتل وتهجري
املس�لمني قب�ل غريه�م م�ن ابن�اء الديان�ات
واملعتق�دات االخ�رى» ،موضح�ا ان «الع�راق
اليوم غري األم�س فقد دحرنا االرهاب وحررنا
مدنن�ا الت�ي احتلته�ا داعش بسلاح الوحدة
الوطنية ،ولوال الوحدة ملا دحرنا االرهاب حيث
وقف العراقي�ون جميعا صفا واح�دا وقواتنا
املس�لحة تدافع ع�ن الجميع ومرح�ب بها يف
جميع املحافظات ويتعاون معها الس�كان اىل
ابعد الحدود».
واكد «انن�ا حررنا مدننا ونتج�ه إلعمارها
وتمكنا من اعادة معظم النازحني اىل ديارهم،

وحفظنا وح�دة العراق ارضا وش�عبا ،وخرج
الع�راق موح�دا ،كم�ا اس�تطاعت الس�لطة
االتحادية بس�ط س�لطتها يف عموم البالد وتم
ف�رض القانون يف ابعد نقط�ة» ،الفتا اىل «اننا
انطلقنا من مبدأ تحقيق العدالة واملساواة بني
جميع العراقيني ومش�اركة الجمي�ع بالقرار
وانهاء التوتر العرقي والطائفي وعدم السماح
بعودته».
وبين العب�ادي ان «سياس�تنا الداخلي�ة
حظي�ت بتقدي�ر الق�وى السياس�ية كاف�ة
واملرجعي�ات الدينية ألننا نظرنا للعراقيني عىل
اس�اس عملهم واخالصهم وليس عىل اساس
هوياتهم ،كم�ا اتجهنا بسياس�تنا الخارجية
نحو االنفت�اح والتعاون الج�اد وطي صفحة
املايض والخالف�ات الس�ابقة» ،موضحا «اننا
نحترم التن�وع الدين�ي والقوم�ي والفك�ري

واملذهبي يف بالدنا ونعتز به ،ودستورنا ضامن
لحق�وق الجميع وهو الوثيقة العليا التي وقع
عليها ش�عبنا وصوّت عليه�ا والتزمنا بالعمل
بها ،والذي يس�اوي بني حقوق العرب والكرد
والرتكمان وبقي�ة املكونات ويضم�ن توزيعا
عادال للثروة الوطنية».
واش�ار اىل ان «الخ�روج ع�ن الدس�تور
ع�رض امن البالد ووحدتها
واالجماع الوطني ّ
وسالمة شعبنا للخطر كما حصل يف االستفتاء
االخري ،وقد وقف جميع العراقيني ضد محاولة
التقس�يم واحبطوها ،حيث كان البد ان نقوم
بواجبنا لحماية وحدة البالد وثروتها الوطنية
التي هي ملك لجميع العراقيني وفق الدس�تور
وليس�ت ملكا لحزب او ش�خص او جماعة»،
معتبرا ان «املنطق�ة التحتم�ل املزي�د م�ن
التقس�يم والتحتمل استمرار النزاعات ،ونحن

نرى رضورة انهاء النزاعات املسلحة».
وطالب العبادي بـ»وقف سياسات التدخل
يف ش�ؤون اآلخري�ن من اج�ل مصلحة خاصة
له�ذه الدول�ة او تل�ك والبدء بمرحل�ة جديدة
م�ن التع�اون الش�امل والتكام�ل االقتصادي
املشترك» ،مؤك�دا ان «امنن�ا واس�تقرارنا
واقتصادن�ا ومصالحنا يجب ان يتم صياغتها
بعمل مشترك بني دول املنطق�ة فليس هناك
دول�ة تنه�ض بمفردها وس�ط محي�ط ميلء
بالنزاعات املس�لحة والدمار والفقر واملرض».
وش�دد العبادي عىل رضورة «انه�اء النزاعات
والتدخلات الت�ي خلّف�ت ماليين النازحين
وب�ددت ثرواتن�ا الوطني�ة يف ح�روب الطائ�ل
منه�ا» ،مبديا اس�تعداده لـ»توحي�د جهودنا
مع جهود اخواننا للبدء بعهد جديد من السالم
واالس�تقرار والتنمية واقامة ش�بكة مصالح
تخدم ش�عوبنا وتعمّ ق عالقاتنا وتفتح ابواب
املس�تقبل للش�باب بدل ان تخطفه عصابات
االرهاب والجريمة».
وتاب�ع ان «العراقيني قدموا االف الش�هداء
والجرح�ى يف معرك�ة الدف�اع ع�ن ارضن�ا
وتحريره�ا من عصاب�ة داع�ش املجرمة ولم
َ
يتب�ق اال القلي�ل الكتم�ال النصر النهائ�ي
وتأمين الحدود العراقية الس�ورية وهو نرص
لجميع العراقيني ولش�عوب املنطق�ة وللعالم
اجم�ع» ،الفتا اىل «انن�ا وعدنا قبله�ا بتحرير
االرايض ،ونق�ول اليوم إننا سنحس�م املعركة
قريب�ا» ،مؤكدا عىل رضورة «فتح ابواب االمل
للعراقيين يف املناط�ق املح�ررة وعم�وم البالد
وزيادة فرص االستقرار واالستثمار والتنمية،
ونأمل به�ذا التعاون بني البلدي�ن ان يزيد من
فرص التنمية».
ودع�ا العب�ادي اىل «غلق كل االب�واب التي

تس�مح لالرهاب بالعودة وابعاد منطقتنا عن
النزاع�ات الت�ي ارهق�ت ش�عوبها» ،موضحا
«انن�ا جادون بالتعاون وصادق�ون يف م ّد يدنا
وس�نعمل على انج�اح اي خطوة من ش�أنها
ترسيخ االمن واالستقرار واالزدهار والتنمية».
واع�رب العب�ادي ع�ن تفاؤل�ه بـ»املجل�س
التنسيقي املشرتك بني العراق والسعودية وبما
سيحققه لشعبينا الشقيقني» ،حاثا «الوزراء
من الجانبني عىل التع�اون واالرساع بتنفيذها
بأقىص جهد لريى املواطنون هذا الجهد».
بدوره ،أكد امللك الس�عودي سلمان بن عبد
العزيز دعم بالده لوحدة واستقرار العراق.
وق�ال امللك س�لمان يف كلم�ة ألقاها خالل
التوقيع عىل تأس�يس املجلس التنس�يقي بني
العراق والس�عودية« ،نش�كر (رئي�س الوزراء
العراق�ي) حي�در العب�ادي عىل تلبي�ة الدعوة
لحض�ور االجتم�اع األول ملجل�س التنس�يق
الس�عودي العراق�ي ،ونتطل�ع أن تس�هم
اجتماع�ات املجل�س يف امليض إىل آفاق أوس�ع
وأرحب».
وأض�اف أن «اإلمكان�ات الكبيرة املتاح�ة
لبلدين�ا تضعن�ا أمام فرص�ة تاريخي�ة لبناء
رشاكة فاعل�ة لتحقيق تطلعاتنا املشتركة»،
مؤك�دا يف الوقت ذاته «دعمن�ا وتأييدنا لوحدة
العراق واستقراره».
وتابع امللك الس�عودي «نواجه يف منطقتنا
تحدي�ات خطرية تتمثل يف التط�رف واإلرهاب
ومحاولة زعزعة األمن واالس�تقرار يف بلداننا،
ونب�ارك ألش�قائنا يف الع�راق م�ا تحق�ق من
إنجازات يف القضاء عىل اإلرهاب ودحره».
وأش�ار إىل أن «م�ا يربطنا يف الع�راق ليس
مجرد الجوار واملصالح املشرتكة وإنما أوارص
األخوة والدم والتاريخ واملصري الواحد».

القاهرة استقبلت العبادي بالنشيد الوطين

رئيس الوزراء التقى السييس ونظريه املرصي وناقش معهام أمهية التنمية يف املرحلة القادمة
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

وبعد انته�اء زيارة إىل الس�عودية،
ّ
توج�ه رئيس ال�وزراء حي�در العبادي
إىل العاصم�ة املرصية القاهرة لعرض
الرؤية العراقية للمنطقة بعد القضاء
عىل «داعش» .واستقبل رئيس الوزراء
املصري املصري رشي�ف اس�ماعيل
العب�ادي يف مط�ار القاه�رة بحضور
الفرقة املوس�يقية التي عزفت نش�يد
البلدي�ن .وبح�ث العب�ادي ونظيره
املصري تعزي�ز التع�اون الثنائي بني
البلدي�ن ومحارب�ة «االره�اب» ،فيما
أك�د اس�ماعيل دع�م بلاده لوح�دة
العراق.وقال املكت�ب اإلعالمي لرئيس
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «رئي�س
مجل�س الوزراء حي�در العبادي ألتقى
يف القاه�رة رئي�س ال�وزراء املصري
رشيف اسماعيل ،حيث جرت مراسيم
االس�تقبال الرس�مي للعب�ادي بعزف

النشيدين العراقي واملرصي» .وأضاف
املكت�ب ،أن «العبادي بحث مع رشيف
اس�ماعيل تعزيز التع�اون الثنائي بني
البلدي�ن ،ومحاربة االرهاب ،واالوضاع
السياسية واالمنية يف املنطقة ،اضافة
اىل الرؤي�ة العراقية ملس�تقبل املنطقة
والتي تقوم عىل اساس التنمية وبسط

االمن ب�دل الخالفات والح�روب» .من
جهت�ه ،اكد رئي�س ال�وزراء املرصي،
حس�ب البي�ان« ،دع�م بلاده للعراق
يف حرب�ه ضد االره�اب ودعمه لوحدة
الع�راق وس�يادته» .وذك�رت وس�ائل
إعلام مرصي�ة ،ان الرئي�س املرصي
عبدالفتاح الس�ييس ،اس�تقبل رئيس

ال�وزراء حي�در العب�ادي ،يف قصر
االتحادي�ة ،بحض�ور رئي�س ال�وزراء
رشي�ف إس�ماعيل ،ووف�دي البلدين.
وبحسب بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس
الوزراء ،فان زيارة العبادي إىل القاهرة
تس�تغرق  4س�اعات ضم�ن الجول�ة
اإلقليمية التي بدأها بزيارة السعودية،

وس�يتم بح�ث األزم�ة م�ع إقلي�م
كردستان واألوضاع الراهنة ىف كركوك.
وعن تفاصي�ل الزيارة غري املعلنة ،أكد
الس�فري العراقي ل�دى القاهرة حبيب
هادي الصدر ،أن «العبادي س�يناقش
مع الرئيس الس�ييس التعجيل بانعقاد
اللجنة الرئاس�ية املشرتكة بني العراق

ومصر م�ن أج�ل املضي قدم�ا نحو
اسرتاتيجية ،وتطوير العالقات الثنائية
س�يما يف مجال األمن والنفط وكيفية
مس�اعدة مصر للع�راق يف مج�ال
اع�ادة اعمار امل�دن املحررة» .وأش�ار
إىل أن «الشركات املرصي�ة س�يكون
له�ا دور يف إعادة إعم�ار املدن املحررة

العبادي جيري «زيارة رسيعة» إىل األردن للقاء امللك وعرض مرشوع بغداد
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلن�ت س�فرة الع�راق لدى عمّ �ان صفية
الس�هيل ،أمس األحد ،عن ع�زم رئيس الوزراء
حيدر العبادي إجراء «زيارة رسيعة» إىل األردن
على رأس وف�د كبري ،ضم�ن جول�ة إقليمية،
فيم�ا أكدت ح�رص العراق عىل بن�اء عالقات

إسرتاتيجية مع األردن.
ونقلت صحيفة «الغد» األردنية عن السهيل
قوله�ا ،إن «رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي
سيقوم بزيارة رسمية رسيعة إىل األردن ضمن
جولة ل�ه لعدد من الدول» ،مبين�ة أن العبادي
«س�يلتقي جاللة امللك عبد الله الثاني ،ليبحثا
آفاق العالقات الثنائية وسبل تطويرها ،فضال

ع�ن القضايا العربي�ة وتط�ورات الحرب ضد
داعش ،والقضايا ذات االهتمام املشرتك».
وأضاف�ت الس�هيل أن «العب�ادي أعلن أنه
يحمل مع�ه مرشوع رؤية عربية يتضمن طي
صفحة الخالفات والح�روب بني دول املنطقة
والرتكيز عىل التنمية وبسط األمن واالستقرار،
خصوص�ا أن الرصاع�ات لم تجل�ب للمنطقة

سوى الدمار والتخلف».
وتابع�ت أن «الع�راق حري�ص على بن�اء
عالقات إسرتاتيجية مع األردن ،كما أن القيادة
العراقي�ة تح�رص على التواص�ل م�ع جاللة
املل�ك وإطالعه عىل املس�تجدات عىل الس�احة
العراقي�ة ،خصوص�ا أن األردن ي�رأس جامعة
الدول العربية يف الدورة الحالية».

بالعراق» ،مشيدا بـ»العالقات املتميزة
الت�ي تجمع القاهرة وبغ�داد» .وحول
إمكاني�ة توس�ط الع�راق بين الدول
العربية وتحديدا دول الخليج مع إيران
لفتح حوار بني الطرفني ،أكد الس�فري
العراق�ي ،أن «بغ�داد تتمت�ع بعالقات
ممتازة ويحظى بالثقة من قبل الدول
العربي�ة والخلي�ج ومصر» ،موضحا
أن «الحكوم�ة العراقي�ة تحظى بثقة
املجتمع الدويل بأث�ره عقب تحقيقها
مالم تحقق�ه الحكومات الس�ابقة يف
الحرب ضد االرهاب».
وأش�ار اىل ان «الحكوم�ة العراقية
اس�تخدمت الحكمة والت�وازن يف حل
املش�اكل وتحظ�ى الي�وم بثق�ة االمة
العربي�ة واملجتم�ع ال�دويل للخ�روج
من دائ�رة الرصاع كي تدخ�ل يف دائرة
الشراكات الثقافي�ة والتنموي�ة»،
مش�ددا على أن «الع�راق جاه�ز ألن
يكون عنرص وس�يط نزيه ومقبول يف
حل مشكالت املنطقة».
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كاتالونيا االنفصالية مبواجهة راخوي املدعوم باملعارضة وامللك

«الـمـنـازلـة الـحـاسـمـة» عـلـى وحـدة اسـبـانـيـا

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن زعم�اء إقلي�م كاتالوني�ا أنهم لن
يقبلوا الحكم املبارش الذي فرضته الحكومة
اإلسبانية.
وكان رئي�س الوزراء اإلس�باني ماريانو
راخ�وي ق�د أعلن إنه سيس�تخدم س�لطات
دس�تورية خاصة لع�زل حكوم�ة كاتالونيا
وف�رض إج�راء انتخاب�ات جدي�دة ملواجهة
تحرك اإلقليم نحو االستقالل .
وق�ال زعي�م إقلي�م كاتالوني�ا كارل�س
بوتش�يمون إن ش�عب كاتالوني�ا ل�ن يقبل
اإلج�راءات «غير القانونية» الت�ي اتخذتها
الحكوم�ة اإلس�بانية بوض�ع اإلقلي�م تحت
الحكم املبارش ملدري�د ودعا برملان اإلقليم إىل
القيام بتحرك ضدها.
وقال بوتش�يمون إن ق�رار راخوي بعزل
حكوم�ة اإلقلي�م وف�رض إج�راء انتخابات
جدي�دة ،وال�ذي س�يرسي ي�وم الجمع�ة،
يمثل «أس�وأ تع�د عىل مؤسس�ات كاتالونيا
وش�عبها منذ الحكم العسكري االستبدادي»
لفرانشيسكو فرانكو.
وأض�اف «أطلب من الربملان عقد جلس�ة
عام�ة نتمك�ن خالله�ا نحن ممثلو س�يادة
املواطنين م�ن اتخاذ ق�رار بش�أن محاولة
تصفية حكومتن�ا وديمقراطيتنا والترصف
طبقا لذل�ك» .وكان بوتش�يمون ،الذي أعلن
اس�تقالال رمزيا يف العارش من ترشين األول
بعد استفتاء اعتربته مدريد غري قانوني ،قد
انضم إىل مظاهرة سلمية يف برشلونة.
وقال راخوي إنه يسعى إلقالة بوتشيمون
وباق�ي أعضاء حكوم�ة اإلقليم عىل أمل حل
أس�وأ أزمة سياس�ية تش�هدها إس�بانيا يف
أربعة عقود.
وتلك هي املرة األوىل يف تاريخ الديمقراطية
اإلس�بانية القائمة من�ذ أواخر الس�بعينات
التي تفعل فيها الحكومة اإلسبانية املركزية
حقها الدستوري للسيطرة عىل إقليم متمتع
بحكم ذاتي وحكمه بشكل مبارش.

وج�اء رد فع�ل راخ�وي مدعوم�ا م�ن
املعارضة الرئيس�ية يف مدري�د وامللك فيليبي
ال�ذي ق�ال «كاتالوني�ا ج�زء أس�ايس (من
الدولة) وستظل كذلك».
وقال راخوي يف مؤتمر صحفي «سنطلب
من مجلس الشيوخ ،بهدف حماية املصلحة
العام�ة للدولة ،تفوي�ض الحكوم�ة بإقالة
رئيس كاتالونيا وحكومته».
ورغ�م انقس�امهم بش�أن مس�ألة
االس�تقالل ،إال أن س�كان كاتالونيا يعتزون
بالحكم الذاتي ال�ذي يتمتع به اإلقليم الغني

«املصالح العليا» يف اجلزائر تبقي عىل
«الرئيس املريض» يف السلطة
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا الرئي�س الجزائري عبدالعزي�ز بوتفليقة االرسة
االعالمي�ة الجزائري�ة اىل العم�ل على «خدم�ة املصالح
العلي�ا» للبلاد ،وذل�ك يف وق�ت تتواتر فيه دع�وات عرب
وسائل االعالم لتنحي بوتفليقة.
وق�ال الرئي�س الجزائري يف رس�الة بمناس�بة العيد
الوطن�ي للصحاف�ة ال�ذي يحتفل ب�ه يف الجزائر كل 22
ترشي�ن االول «اهيب بعائلة االعلام الجزائري أن تكون
يف خدم�ة املصال�ح العلي�ا لبالدن�ا باملس�اهمة يف رشح
الحقائ�ق وكذل�ك يف االنتق�اد الواقع�ي لنقائ�ص البالد
وأيض�ا ودائما يف ترقية صورة الجزائ�ر لدى باقي بلدان
وشعوب املعمورة».
واض�اف «نعي�ش جميعا مع�ا مصاع�ب املرحلة يف
املجال املايل واالقتصادي ولقد قررنا أس�اليب ملواجهتها
واالس�تمرار يف نه�ج البن�اء والتش�ييد م�ع القي�ام
باإلصالحات الرضورية».
وق�ال بوتفليقة ايضا «كم�ا نعيش يف محيط جهوي
مثقل باألزمات والنزاعات البعض منها يف جوارنا املبارش
وه�و أمر يتطلب منا الحذر واليقظ�ة للحفاظ عىل أمن
واستقرار وسالمة بالدنا».

الذي ُ
س�لبت سلطاته منه يف عهد الديكتاتور
السابق الجنرال فرانشيسكو فرانكو.
وبذلك ،فإن تحرك مدريد قد يغضب حتى
أولئك املعارضني لالستقالل.
ويف ه�ذا الس�ياق ،كتبت حاكم�ة مدينة
برش�لونة ادا ك�والو املعارض�ة ملس�اعي
االس�تقالل ،عرب «تويرت» «لق�د علق راخوي
الحك�م الذاتي لكاتالونيا ال�ذي ناضل ألجله
العدي�د م�ن الناس .إن�ه اعت�داء خطري عىل
حقوق وحريات الجميع».
وقال�ت كارمي فوركاديل رئيس�ة برملان

كاتالوني�ا إن ق�رار راخ�وي بع�زل حكومة
اإلقلي�م وفرض إجراء انتخاب�ات جديدة هو
«انقالب» و»تعد عىل الديمقراطية».
وأضاف�ت فوركادي�ل يف كلم�ة نقله�ا
التلفزي�ون «رئي�س ال�وزراء راخ�وي يريد
منع برمل�ان كاتالوني�ا من أن يك�ون برملانا
ديمقراطيا ولن نسمح بحدوث ذلك».
وقال�ت ايض�ا «وه�ذا هو الس�بب يف أننا
نري�د أن نبع�ث ملواطني ه�ذا البلد برس�الة
ثب�ات وأم�ل .نتعهد الي�وم ،بع�د أخطر تعد
عىل املؤسس�ات الكاتالونية منذ اسرتدادها،

بالدفاع عن سيادة برملان كاتالونيا».
وم�ن املتوق�ع أن يتخذ برمل�ان كاتالونيا
قرارا اليوم االثنني بش�أن عقد جلسة بكامل
أعضائ�ه إلعالن قي�ام جمهوري�ة كاتالونيا
رسميا.
وقال�ت وس�ائل إعلام يف كاتالوني�ا إن
بوتش�يمون يمك�ن أن يح�ل برمل�ان اإلقليم
بنفس�ه عق�ب إعلان االس�تقالل مب�ارشة
ويدع�و النتخاب�ات قب�ل تفعي�ل مجل�س
الشيوخ لسلطات الحكم املبارش ملدريد.
ووفق�ا لقانون كاتالونيا يجب إجراء تلك

باكستان تعد إعالن دولة فلسطني الضامن الوحيد
للسالم يف الرشق األوسط
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت مندوبة باكس�تان الدائمة
ل�دى األمم املتحدة مليح�ة لودي ،إن
ح�ل القضية إعلان دولة فلس�طني
على ح�دود م�ا قب�ل  1967ه�ي
الضمان الوحيد لسالم دائم يف الرشق
األوسط.
وأضاف�ت ل�ودي يف كلم�ة خلال
حلقة نقاش�ية حول الرشق األوسط
يف مجل�س األم�ن إن “ح�ل القضية
الفلس�طينية رشط أسايس لتحقيق
السلام واألم�ن على املس�تويني
اإلقليم�ي والعامل�ي” ،بحس�ب م�ا
نقلت�ه قن�اة (جيو ني�وز) اإلخبارية
الباكستانية.
وتابعت أن “إقامة دولة فلسطني
القابلة للحياة واملستقلة عىل أساس

املعايير املتف�ق عليها دولي�ا ،وعىل
ح�دود م�ا قب�ل  1967وعاصمته�ا
الق�دس الرشي�ف ،ه�ي الضم�ان
الوحيد لتحقيق سلام دائم يف الرشق
األوسط”.
وأش�ارت لودي إىل أن “املناقشات
ح�ول الوض�ع يف الشرق األوس�ط
س�تصبح دائما تذكريا خطريا بشبح
العن�ف والصراع ال�ذي يعان�ي منه
املاليني ىف جميع أنحاء املنطقة”.
وأضافت “ال يشء يجسد ذلك أكثر
من محنة الشعب الفلسطيني”.
وأعربت املندوبة الباكستانية عن
ترحيب بالدها باملصالحة السياسية
الت�ي أُعلن�ت بين حركت�ي فت�ح
وحم�اس الفلس�طينيتني يف القاهرة
مؤخ�را ،باعتبارها “انج�ازا هاما”،
ً
داعي�ة املجتم�ع ال�دويل إىل “تجدي�د

عزم�ه بالحف�اظ على ه�ذا “الزخم
االيجابي”.
وبينما هنأت لودي الفلسطينيني
على “ه�ذا اإلنج�از الفري�د” ،قالت
إن “ه�ذا التط�ور بح�د ذات�ه لي�س
كافيا لرفع مس�توى العدالة لصالح
الفلسطينيني الذين عانوا طويال”.
وأضاف�ت“ :كخط�وة أوىل ،يجب
رفع الحصار غري القانوني والقمعي
عىل غزة من قبل إرسائيل”.
وانتق�دت ل�ودي “سياس�ة كيان
االحتلال غير القانوني�ة املتمثلة يف
بناء املس�توطنات يف األرايض املحتلة
واملمارس�ات املنتظم�ة املتمثل�ة يف
نزع ملكي�ة الفلس�طينيني لديارهم
وترشيده�م م�ن أراضيه�م وس�بل
عيشهم ي الضفة الغربية بما يف ذلك
القدس الرشقية».

وقالت لودي إن أي محاولة أحادية
الجان�ب من جانب «إرسائيل» لتغيري
الوضع الراهن يف املدينة القديمة من
الق�دس ،هي “اس�تفزاز غري مقبول
للمس�لمني يف جمي�ع أنح�اء العالم،
ويجب أن تتوقف».
وأضافت أن “خل�ق حقائق بديلة
عىل األرض ال يمكن أن يغري الحقائق
التاريخية أو يلغي الحقوق القانونية
لألش�خاص الذي�ن يعيش�ون تح�ت
االحتلال األجنب�ي يف فلس�طني ويف
أماكن أخرى».
وأش�ارت ل�ودي إىل أن التحديات
الت�ي تواجه الرشق االوس�ط “ال تعد
وال تحىص ومعق�دة وكثريا ما تكون
متش�ابكة ومتداخل�ة ،مش�ددة عىل
رضورة زيادة التعاون والتنسيق بني
الدول اإلقليمية».

االنتخابات خالل شهرين يف هذه الحالة.
وخرج بوتش�يمون وأعض�اء حكومته يف
مسرية يف برش�لونة مرتدين أوشحة صفراء
دعم�ا الثنين من زعم�اء حملة االس�تقالل
أودعا السجن إلدانتهما بالتحريض.
وردد املحتجون هتافات «الحرية الحرية»
وهم يلوحون برايات ويحملون الفتات كتب
عليه�ا «الدف�اع ع�ن أرضنا لي�س جريمة»
و»فلنعلن الجمهورية».
وتق�ول حكوم�ة كاتالوني�ا إن  90باملئة
مم�ن أدل�وا بأصواته�م أيدوا االس�تقالل يف
االس�تفتاء ال�ذي أج�ري يف األول من ترشين
األول ووصفت�ه مدري�د بأن�ه غير مرشوع
وقاطع�ه أغل�ب املعارضني لالس�تقالل مما
خفض نس�بة اإلقبال عىل التصويت إىل نحو
 43باملئة.
وقد واجهت مساعي االستقالل معارضة
قوية من باقي أنحاء إس�بانيا ودفعت مئات
الشركات لتحوي�ل مقراته�ا الرئيس�ية إىل
خارج اإلقليم .ودعا راخوي تلك الرشكات إىل
البقاء يف كاتالونيا.
وقال راخوي إنه ال يعتزم اس�تخدام تلك
السلطات الخاصة ألكثر من ستة أشهر وإنه
س�يدعو إلجراء انتخاب�ات يف اإلقليم بمجرد
عودة املوقف لطبيعته.
وأض�اف «هدفن�ا ه�و إع�ادة القان�ون
والتعاي�ش الطبيع�ي بين املواطنين ،الذي
تدهور كثريا ،ومواصل�ة التعايف االقتصادي،
ال�ذي يتع�رض للتهدي�د الي�وم يف كاتالونيا،
وإجراء انتخابات يف أجواء طبيعية».
ويرص راخوي عىل أن بوتش�يمون خرق
القان�ون عدة م�رات بالس�عي لالس�تقالل
وبالت�ايل فهن�اك م�ا يبرر ف�رض س�يطرة
الحكومة املركزية.
وقال�ت الحكوم�ة املركزي�ة يف مذكرة إىل
مجلس الش�يوخ «لم يحرتم حكام كاتالونيا
ال القانون الذي تتأس�س عليه ديمقراطيتنا
وال املصلح�ة العامة .هذا املوق�ف غري قابل
لالستمرار».

اجليش السوري يستعيد السيطرة
عىل بلدة القريتني
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تعاد الجيش السوري السيطرة عىل مدينة القريتني
يف محافظة حمص يف وس�ط البالد ،بعد ثالثة أس�ابيع من
استيالء تنظيم «داعش» عليها ،وفق ما نقلت وكالة األنباء
الرس�مية (س�انا).وذكرت الوكالة أن «وحدات من الجيش
العربي الس�وري بالتعاون مع الق�وات الحليفة تعيد األمن
واالستقرار إىل مدينة القريتني بعد القضاء عىل مجموعات
إرهابيي داعش التي تسللت إىل املدينة».
وس�يطر التنظي�م على املدينة الواقع�ة يف ريف حمص
الرشقي عىل أطراف البادية الس�ورية ،مطلع الشهر الحايل
إث�ر ش�نه هجوما مباغت�ا ضد مواق�ع القوات الس�ورية،
بالتزام�ن مع مع�ارك عنيفة يخوضها الطرف�ان عىل أكثر
من محور يف البادية.
وبدأت القوات الحكومية وفق ما أورد املرصد الس�وري
لحقوق اإلنسان «عملية عس�كرية يف املنطقة يف الساعات
األوىل من صباح الس�بت» قبل أن تتمكن من السيطرة عىل
املدينة.وق�ال مدي�ر املرصد رام�ي عبد الرحم�ن إن التقدم
حص�ل «بعد انس�حاب أكثر من مئتي عنصر من التنظيم
ليالً باتج�اه مناطق البادية ،بعدما أطبق�ت قوات النظام
حصارا كامال عىل التالل املحيطة باملدينة».

اخلصومة املنعدمة واخلصومة الناقصة يف قانون املرافعات املدنية
«تعليق على قرار حمكمة التمييز االحتادية»

القاضي /سالم روضان الموسوي
أصدرت الهيأة االستئنافية منقول يف محكمة
التمييز االتحادي�ة قرارها الع�دد /1093الهيأة
االس�تئنافية منق�ول  2017/يف 2017/10/9
الذي قضت فيه بنقض قرار محكمة االستئناف
وجاء يف القرار مبدأين وعىل وفق اآلتي
ً
أصلا ال تص�ح
 .1إن املدع�ى علي�ه إذا كان
خصومت�ه يف الدعوى تطب�ق بحقه أحكام املادة
( )80مرافع�ات وتقيض محكم�ة املوضوع برد
الدعوى من جهة الخصوم�ة الن الخصومة من
النظ�ام الع�ام وال يج�وز للمحكم�ة أن تصحح
الخصوم�ة الخاطئ�ة بإدخ�ال م�ن كان يص�ح
اختصامه عند رفعها إنما يجوز لها ذلك يف حالة
الخصوم�ة الناقص�ة إذ أجاز القان�ون إكمالها
بإدخ�ال من يصح اختصامه ابت�دا ًء عند رفعها
وبرشط أن يكون املدعى عليه خصما ً حقيقيا ً يف
الدعوى فإذا لم يكن كذلك يتعني عىل املحكمة أن
ترد الدعوى من جهة الخصومة
 .2إن إدخ�ال الش�خص الثال�ث يف الدع�وى
منضما ً ألحد طرفيها على وفق الفقرة ( )1من
امل�ادة  69مرافع�ات مدني�ة يس�توجب عند رد
الدع�وى ع�ن الخصم األصلي أن ت�رد أيضا ً عن
الش�خص الثالث ألنه ادخل يف الدعوى مس�تندا ً
عليه ويستمد منه مركزه القانوني.
التعلي�ق :إن الق�رار التمييزي مح�ل التعليق
قد صح�ح بع�ض االتجاه�ات القضائي�ة التي
كانت تس�مح بإدخال ش�خص ثال�ث إىل جانب
املدع�ى عليه على الرغم من إن املدع�ى عليه ال
تصح خصومته وكان ملحكمة التمييز االتحادية

ق�رار يجي�ز تصحي�ح الخصومة وعلى وفق ما
جاء يف قراراها العدد/1249الهيأة االس�تئنافية
عق�ار 2011/يف  2011/5/5حي�ث ج�اء في�ه
(لدى عطف النظر عىل الحكم املميز وجد انه غري
صحيح ومخال�ف للقانون وذلك ان املدعى عليه
مدير عام التس�جيل العقاري /إضافة لوظيفته
ال يتمتع بالش�خصية املعنوي�ة التي تؤهله حق
التق�ايض مم�ا كان يتعني عىل املحكمة س�ؤال
املستأنفني /املميز عليهم عما إذا كانوا يطلبون
إدخال وزير العدل إضافة لوظيفته شخصا ثالثا
يف الدعوى اىل جانبه إكماالً للخصومة من عدمه
فأن طلبوا ذلك فيكلفون بدفع الرسم عن إدخاله
وتبليغه بالحضور وفقا لألصول وان أبوا فيجب
رد الدع�وى م�ن جه�ة الخصومة ونظ�را ً لعدم
مراع�اة املحكمة لذلك مما اخ�ل بصحة حكمها
املمي�ز لذا ق�رر نقض ) كذل�ك يف قضاء االحوال
الش�خصية حيث نرى بعض القرارات القضائية
تس�مح بإدخ�ال ويل أم�ر الق�ارص إىل جانبه إذا
ً
أصلا عىل القارص وحده بوصفه مدعى
أقيمت
عليه او حتى اذا كان مدعي وكان لنا رأي يف هذا
الصدد نرشت�ه يف عدة مناس�بات وللوقوف عىل
ما جاء يف القرار التمييزي محل التعليق البد من
الوق�وف عىل مفه�وم الخصومة ث�م نعرج عىل
الخصوم�ة املنعدمة والخصوم�ة الناقصة وعىل
وفق اآلتي:
 .1الخصومة
إن قانون املرافعات املدنية اشترط يف املدعى
عليه ان يكون خصما وعىل وفق ما جاء يف املادة
( )4مرافعات التي جاء فيها اآلتي (يشترط أن
يكون املدعى عليه خصما يرتتب عىل أقراره حكم

بتقدير ص�دور إقرار منه وان يكون محكوما أو
ملزما بيشء عىل تقدير ثبوت الدعوى ،ومع ذلك
تصب�ح خصومة الويل والويص والقيم بالنس�بة
ملال القارص واملحجوز والغائب وخصومة املتوىل
بالنس�بة مل�ال الوق�ف  .وخصومة م�ن اعتربه
القان�ون خصما حت�ى يف األحوال الت�ي ال ينفذ
فيها إقراره) وامل�ادة أعاله لم تعرف الخصومة
تعريفا ً واضحا ًإال إنها اشرتطت بعض الصفات
التي يجب توفرها يف املدعى عليه حتى يصح أن
يكون خصما ً وعىل وفق اآلتي:
أ .يرتت�ب على أق�راره حكم بتقدي�ر صدور
إق�رار من�ه  :ويقص�د بذل�ك إن املدع�ى إن اقر
بالحق ال�ذي يطالب به املدعي فان إقراره يرتب
اث�ر ملصلحة املدع�ي وهذا ال يمك�ن تصوره إذا
ل�م يكن املدعى علي�ه طرف يف العالق�ة القائمة
بينه وبني املدع�ي الن الغري أو األجنبي عن هذه
العالقة يقر بما ال يملك وبالنتيجة ال يرتتب عىل
إقراره يشء ووجود والعدم س�واء لذلك ال تصح
مخاصمته[]1
ب .يك�ون محكوم�ا أو ملزم�ا ً بشيء عىل
تقدي�ر ثب�وت الدع�وى الن املدع�ى علي�ه وهذا
الشرط كما أش�ار إليه رشاح قان�ون املرافعات
ب�ان هذا الرشط ه�و املصلحة الواج�ب توفرها
للمدعي من املدعى عليه[]2
لذل�ك اذا تخلف هذان الرشط�ان فان املدعى
علي�ه يصب�ح وج�وده يف الدع�وى غير منت�ج
وتكون الدعوى واجبة الرد وهذا ما دفع املرشع
اىل اعتبارها من النظام العام عىل وفق ما جاء يف
الفقرة ( )1من امل�ادة ( )80مرافعات التي جاء
فيها اآلت�ي (إذا كانت الخصوم�ة غري متوجهة

تحكم املحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى
دون الدخول يف أساس�ها) وفقه املرافعات اعترب
الخصوم�ة من ثناي�ا املصلح�ة وحرشها معها
فاوج�ب ان تكون املصلحة ش�خصية ومبارشة
أي ان يك�ون ط�ريف الدع�وى س�واء املدع�ي
واملدع�ى علي�ه ان تك�ون لهم صف�ة يف الدعوى
الن الدع�وى يجب ان تقام من ذي صفة عىل ذي
صفة واعتبرت الخصومة م�ن رشوط الدعوى
وأركانها فال تقوم الدعوى بغري ركن الخصومة
لذلك اوجب القانون عىل املحكمة ان تبحث فيها
من تلقاء نفس�ها واقرنها بالنظام العام وتعليل
ذلك بان الب�دء يف املرافعة بني اثنني ليس بينهما
منازعة هو اشتغال بما ال فائدة منه[]3
 .2الخصومة املنعدمة والخصومة الناقصة
ويقصد بالخصومة املنعدمة ان املدعى عليه
ً
أصلا ألنه لم يك�ن طرفا ً
ال تص�ح مخاصمت�ه
حقيقيا ً يف الن�زاع مثل دعوى التمليك التي تقام

عىل غير املالك للعقار وه�ذا ال يحقق املصلحة
م�ن إقامة الدعوى عىل املدع�ى عليه الن الحكم
علي�ه ال يرتب أثرا ً تجاه الحق املطالب به والذي
هو محل النزاع  ،أم�ا الخصومة الناقصة فإنها
تتمث�ل بان يكون ط�رف املدعى علي�ه هم عدة
أش�خاص وليس ش�خص واحد ويك�ون بينهم
الت�زام مشترك أو يكون�وا أط�راف يف موضوع
واحد غري قاب�ل للتجزئة مثل الرشكاء يف دعوى
إزال�ة الش�يوع وقانون املرافعات أش�ار اىل ذلك
يف الفق�رة ( )1م�ن امل�ادة ( )69مرافعات التي
ج�اء فيه�ا اآلتي (ل�كل ذي مصلح�ة ان يطلب
دخول�ه يف الدعوى ش�خصا ثالث�ا منضما الحد
طرفيها ،او طالبا الحكم لنفسه فيها ،اذا كانت
ل�ه عالق�ة بالدع�وى او تربطه بأح�د الخصوم
رابطة تضامن او التزام ال يقبل التجزئة او كان
يض�ار بالحكم فيها) ويف هذا النص تم توس�يع
الخصومة من ناحية أطرافها متجاوزة الحدود
الت�ي رس�متها عريض�ة الدع�وى الن الدع�وى
س�تؤثر حتم�ا على األش�خاص الخارجني عن
الدعوى وغري ممثلني فيها وان النزاع محل نظر
الدعوى غري قابل للتجزئة ويكون أما بطلب احد
األش�خاص يف االنضمام إىل احد أطراف الدعوى
ويك�ون دخول�ه انضمام�ي وهذا الش�خص ال
يطال�ب بح�ق ل�ه وإنم�ا يطالب بالحك�م ألحد
أطراف الدعوى والبد من ان يتوفر عىل الرشوط
التي أش�ارت إليها الفقرة ( )1م�ن املادة ()69
مرافع�ات ومنها ان يكون على عالقة بالدعوى
او له صلة او رابط�ة قانونية مع احد الخصوم
مث�ل رابطة التضامن بين الدائنين او املدينني
كذل�ك ان يكون االلت�زام محل نظر الدعوى غري

قاب�ل للتجزئ�ة ،ولربم�ا ذلك الش�خص س�وف
يترضر من الحكم الذي سيصدر يف الدعوى ومن
املالحظ عىل ذلك النص ان الشخص الذي يتدخل
يف الدع�وى الب�د وان يك�ون عىل صل�ة قانونية
م�ع احد األطراف وال يص�ح ان يكون منعزال أو
مستقالً عنهما[ ]4كذلك ان دخوله هو لتعضيد
طلب اح�د الخص�وم بمعنى انه يطل�ب الحكم
للش�خص الذي طلب دخوله اىل جانبه[ ]5ومن
خلال ما ت�م عرضه نج�د إن الخصوم�ة إذا لم
تك�ن منعق�دة أصال للمدع�ى عليه ول�م تتوفر
رشوطه�ا فان الدع�وى تكون واجب�ة الرد عنه
ً
الحق�ا بعد إقامة الدعوى
وال يمكن تصحيحها
س�واء بإدخال الش�خص الثالث بناء عىل طلب
احد األطراف او بنا ًء عىل طلب الش�خص الثالث
الن وجود الش�خص الثالث ه�و مكمل للخصم
األصيل وليس مس�تقالً عنه وال ب�د ان تكون له
صلة مع أط�راف الدعوى والش�خص الثالث يف
كل األح�وال طلبه يكون ملصلحة الخصم وليس
له شخصيا وإنما قد ينتفع تبعا ً لصدور الحكم
لصالح الط�رف الذي دخل اىل جانبه وما جاء يف
قرار الهيأة االستئنافية يف محكمــــة التمييز
االتحادي�ة مح�ل التعليق ،أوضح لن�ا إن معيار
قبول دخول الشخص الثالث البد وان يكون من
حي�ث العالقــــة املشتركة بني ح�ق الخصم
والش�خص الـــثال�ث وتبعي�ة األث�ر املتحقق
م�ن نتيج�ة الدع�وى تج�اه الش�خص الثالث
حـــــي�ث يتوقـــف عىل األث�ر املتحقق عىل
الخصم ابتــــدأ ً والب�د من توجيه كل االحرتام
اىل محكم�ة التمييز االتحادية وان قرارات محل
احرتام الجميع .
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اعالنات

العدد ( )1542االثنين  23تشرين األول 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

العدد 201 :
التاريخ2017/10/22 :

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك
املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية (الكوفة) وملدة (س�نة واح�دة) وفقا الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط
املطلوبة مراجعة بلدية (الكوفة) أو اللجنة خالل ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى
الصح�ف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا
وكت�اب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف
اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية
الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ على املس�تأجر جلب صورة (هوي�ة األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة ( )30يوما من تاريخ تصديق ق�رار اإلحالة لغرض
تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف /مكتب املحافظ املرق�م  10881يف 2014/9/28
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت
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جنس الملك
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حوانيت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حوانيت
حانوت

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من امان�ة بغداد
بأس�م  /صباح فتاح فان طهاز فمن يعثر عليها
تسليمها إىل جهة االصدار .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
السجل  / 905 :ش 2017 /
إىل  /املدعى عليه ( رائد خلف محمد )
م  /تبليغ بالحضور
بن�اء على الدع�وى املرقم�ة  / 905ش 2017 /
واملقام�ة يف محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الخالدي�ة من قبل املدعية ( س�ماح عبد س�اجر
) واملدع�ى عليه ( رائد خل�ف محمد ) وملجهولية
مح�ل اقامت�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة النشر
بصحيفتين محليتين لغرض الحض�ور بموعد
املرافعة املصادف  2017 / 11 / 7ويف حالة عدم
حض�ورك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
ووفق االصول  .مع التقدير
القايض
محمد مطلب عبد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 858ب 2017 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل حسني عبد الخالق
اق�ام املدعي ( حسين علوان س�لمان ) الدعوى
املرقم�ة  / 858ب  2017 /يطل�ب فيه�ا الحكم
بالزام�ك بمبل�غ مق�داره (  ) 13 000000ثالثة
عشر مليون دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك يف
الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني اس�تنادا لنص املادة  21من
قان�ون املرافعات املدني�ة والحض�ور امام هذه
املحكمة يوم املرافعة املصادف 2017 / 10 / 30
وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق
القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 854ب 2017 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /جاسم محمد سلمان
اق�ام املدعي عيل حسين زعيل الدع�وى البدائية
املرقم�ة  / 854ب  2017 /يطل�ب فيه�ا الزامك
بتس�ديد الدين املرتتب بذمتك والبالغ تس�عمائة
وخمس�ة وعشرون الف دينار عن ب�دالت ايجار
محل وملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين
محليتين بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة بيوم
املرافع�ة املص�ادف  2017 / 10 / 30وبخالف�ه
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وف�ق
القانون.
القايض
عبيد صالح محيميد

رقم الملك
15
1/34
1/36
1/38
1/40
1/42
1/46-1/44
1/52
1/54
1/56
1/62
1/66
1/63-1/61
41

المساحة
6×3م
6×6م
2.3×7م
2.3×6.5م
6.5×3م
3×6م
2.5×6م
2×3م
2.2×3.3م
2.2×3.6م
2.6×8م
4.5×5.25م
2×1م
0.5×2.25م

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة  / 55خ 2017 /
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الهندية س�هام املدين يف العقار
تسلس�ل  42م  8الجعب�ة الواق�ع يف ناحية الجدول
الغرب�ي العائ�د للمدي�ن عب�د االمير ه�ادي حمزة
املحجوز لقاء طلب الدائن سنيه عبد الكاظم يوسف
البالغ  41215000دينار عدى رسم التسجيل فعىل
الراغب بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
ثالثين يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة عشرة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
املواصفات :
 – 1موقع�ه ورقم�ه  42 :م  8الجعبة يقع يف ناحية
الج�دول الغرب�ي  – -منطقة الس�ياحي – الجعبة
قريب من الشارع العام .
 – 2جنس�ه ونوعه  :بس�تان يسقى س�يحا مملوك
للدولة .
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  :كم�ا م�ؤرش يف خارط�ة
الكادسترو يحت�وي على ع�دد م�ن االش�جار
واملغروس�ات النخيل  45نخلة و  40ش�جرة فاكهة
متنوعة .
 – 4مشتمالته  :يحتوي عىل مسقف هيكل مساحته
 180م 2وكذل�ك دار من الش�يلمان القديم  102م2
وكذلك يحتوي عىل دار مس�لح حديث 300م 2ومن
 6م 2شيلمان قديم وغرفة 30م 2مسلح قديم .
 – 5مساحته  25 :م 17 2اولك  4دونم .
 – 6درجة العمران  :جيدة
 – 7الشاغل  :الرشكاء
 – 8القيم�ة املق�درة  :القيمة املقدم لس�هام املدين
 19250000تسعة عرش مليون ومائتان وخمسون
ال�ف قيمة حق الغرف واملغروس�ات العائدة للمدين
علما ان سهام املدين املباعة هي  28سهم من اصل
االعتبار الكيل  112س�هم سهام املدين عىل الشيوع
.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع
العدد  / 3467ب 2017 /
اعالن
اىل املدع�ى عليه  /انم�ار خالد عبد الل�ه – مجهول
محل اقامته حاليا .
اق�ام املدعي اياد طه موىس عل�وان الدعوى املرقمة
اعاله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها الحكم تمليك
العقار املرقم  42 / 48م  / 17السويب ببدل مقداره
اربع�ون ملي�ون دينار عراق�ي يف العق�د الخارجي
امل�ؤرخ يف 2012 / 12 / 12وملجهولية محل اقامتك
حس�برشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي
انتقال�ك اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتني
محليتين يوميتني بموعد املرافعة ي�وم / 10 / 26
 2017الساعة التاس�عة ويف حالة عدم حضورك او
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون .
القايض
عقيل طارق محمد

الموقع
عمارة البلدية
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
مجاور سياج المستشفى
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
العدد18900 :
اىل/املطلوب االذن بالس�فر /س�عدون ش�ناوه
كريم
م/تبليغ
ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض عليه
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتين يف مضمون
حج�ة االذن بالس�فر بالع�دد  2017/16يف
 2017/10/8واملتضمن�ة من�ح االذن لطالب�ة
الحج�ة دالل زغير فيصل بالس�فر م�ع ابنائها
القارصي�ن ح�وراء وري�كان اىل جمهورية ايران
االسالمية لغرض العالج وملدة شهر واحد اعتبارا
من تاريخ مغادرتها العراق وتنفذ بعد اكتس�اب
الحج�ة الدرج�ة القطعية ولك الح�ق بالحضور
او م�ن ينوب عن�ك قانونا خالل امل�دة القانونية
املقررة للتظلم والتمييز.
القايض
مرتىض سليم خصاف
محكمة االحوال الشخصية يف النرص
العدد/405 :ش2017/
م/اعالن
اىل/املدعى عليه/محمد باسم تركي
اقامت املدعية نور ح�ازم تركي الدعوى املرقمة
/405ش 2017/والت�ي تطل�ب فيه�ا بتصدي�ق
الطلاق الخلعي الواق�ع بتاري�خ 2017/8/27
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك عن طري�ق النرش بصحيفتين محليتني
بموعد املرافعة املواف�ق  2017/10/29ويف حال
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
س�تجرى املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفقا
للقانون.
القايض اياد حنون هادي
إعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية
اقام املدعي ( حسن عبيس عبد ) دعوى قضائية
لتبدي�ل لقب�ه و جعله ( الحرك�ويص ) بدالً من (
الخزاع�ي ) فم�ن لدي�ه حق االعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ
النرش و بعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
أح�كام املادة ( )22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة  2016املعدل .
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة
إعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية
اق�ام املدع�ي ( كري�م جن�دي س�ماوي ) دعوى
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه و جعل�ه ( العيايش ) بدالً
من ( كرغويل ) فمن لديه حق االعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ
النرش و بعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
أح�كام املادة ( )22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة  2016املعدل .
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

العدد 200 :
التاريخ 2017/10/22:

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية (الكوفة) وملدة (حس�ب مامؤرش ازاءها)وفقا الحكام قانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة
مراجع�ة بلدي�ة (الكوف�ة) أو اللجنة خالل ( )30يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش اإلعلان يف إحدى الصحف
املحلي�ة مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين
الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/
مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة
( )30يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة
رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة
عىل ذلك.

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف /مكتب املحاف�ظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم
أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حانوت

29

3×3م

عمارة البلدية

سنة واحدة

2

كشك

1

3×4م

حي ميثم التمار

سنة واحدة

3

كشك

2

3×4م

حي ميثم التمار/دور
معمل السمنت

سنة واحدة

4

كشك

5أ

2.5×2.5م مع مساحة مضافة
269.5م2

شارع الكورنيش /مقابل
المشروع

ثالث سنوات

5

حوانيت

 283أ-42/285-42/278-42/
42/277-42/275-42/283

5×3م

مجاور مسجد الكوفة

سنة واحدة

6

حانوت

7

0.5×2.2م

مجاور سياج المستشفى

سنة واحدة

7

حانوت

32

0.55×1.9م

مجاور سياج المستشفى

سنة واحدة

8

حانوت

33

0.55×2.15م

مجاور سياج المستشفى

سنة واحدة

9

شقة

10

13×15م

عمارة البلدية

سنة واحدة

10

حانوت

1/69

2×1م

شارع السكة

سنة واحدة

11

شقة

13

8×19م

عمارة البلدية

سنة واحدة

12

حانوت

41+50دمج

6×3م

عمارة البلدية

سنة واحدة

13

معرض

14

540م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

14

حوانيت

42/133-42/97

5×3م

شارع الجسر

سنة واحدة

15

حوانيت

39-8-22

4×3م

حي ميسان/على
القطعة 3/31409

سنة واحدة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة /29 :خ2016/
التاريخ 2017/10/18 /
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميث�ة االم�وال املنقولة
العائ�ده للمدين (عيل حيدر وزي�ر اوغلو) وهي
عب�ارة ع�ن م�واد انش�ائية من حصى البحص
بكمي�ة ( )23285ثالث�ة وعرشي�ن ومائت�ان
وخمس�ة وثمانون مرت مكعب عبارة عن اكداس
بقيم�ة تقديري�ة ( )162,995,000مائة واثنان
وس�تون مليون وتس�عمائة وخمس�ة وتسعون
ال�ف دينار علم�ا ان موعد املزاي�دة اليوم العارش
من اليوم الت�ايل للنرش ومكان املزايده يف مديرية
تنفيذ الرميثة الس�اعة الثانية عرشة ظهرا وعىل
الراغ�ب بالشراء ايداع مبل�غ  %10م�ن القيمة
التقديرية لالم�وال اعتبارا من تاريخ النرش علما
ان مق�دار دي�ن الدائن (ب�در صال�ح مغامس )
( )163,393,432مائ�ة وثالثة وس�تون مليون
وثالثمائة وثالثة وتسعون الف واربعمائة واثنان
وثالثون الف
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2016/109 :
التاريخ 2017/10/17:
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة س�هام املدين/
فيصل عبد الحسني حسن العقار تسلسل /748
غربي الواقع يف السماوة سهام املدين فيصل عبد
الحسين حس�ن املحجوز لقاء طل�ب الدائن عبد
االله عبد الحسين حس�ن البالغ س�بعة ماليني
وتس�عة الف ومائة تس�عون دينار فعىل الراغب
بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثني
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :س�ماوة  /السوق 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 وعشرون محل ـ الطابق
االريض ـ ومخ�زن واح�د يف الطاب�ق العلوي 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

إعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية
اق�ام املدعي ( خضير جندي س�ماوي ) دعوى
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه و جعل�ه ( العيايش ) بدالً
من ( كرغويل ) فمن لديه حق االعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ
النرش و بعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
أح�كام املادة ( )22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة  2016املعدل .
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3339 :ب2017/5
التاريخ 2017/10/22
اعالن
اىل  /املدعى عليه (اسعد غضبان عيىس)
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاوني�ة (مصطف�ى حي�در خليف�ة) اضاف�ة
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي
يطل�ب فيها الحكم بتاديت�ك واملدعى عليه االخر
(الف�ان وس�تمائة وخمس�ون دوالر امريك�ي
عن ق�رض م�ؤرخ ي�وم  )2014/10/27ونظرا
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واشعار مختار منطقة قضاء الزبري /ت
 67لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتني بموعد املرافعة  2017/10/30التاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3336 :ب2017/4
التاريخ 2017/10/22
اعالن
اىل  /املدعى عليها (شفاء محي جرب)
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاوني�ة (مصطف�ى حي�در خليف�ة) اضاف�ة
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي
يطل�ب فيه�ا الحك�م بتاديت�ك واملدع�ى عليهما
االخري�ن (الف دوالر امريك�ي عن قرض مؤرخ
يوم ) 2016/5/31ونظرا ملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكم�ة بداءة
كربالء واشعار مختار منطقة العسكري املؤرخ
يف  2017/10/11املخت�ار (مجي�د عبد الس�ادة
متع�ب) ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2017/10/30
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال
م�ن ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /20 :ب 2017/
التاريخ 2017/10/22
اعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار
املرق�م  3/15مقاطع�ة  16الحيرة فعلى
الراغبني بالشراء الحضور اىل ه�ذه املحكمة
يف الي�وم الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة
البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املق�درة ويتحم�ل
املشرتي اجور االعالن
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف :
القطع�ة عب�ارة ع�ن ارض زراعية (بس�تان)
مساحتها  17اولك و 62,5مرت مربع تقع عىل
الطري�ق العام املبلط حيرة ـ الصنني واالرض
مدفون�ة بالتراب ومس�يجة ب�ال ب�ي ار يس
تحت�وي عىل بعض الفس�ائل حديث�ة الغراس
قيم�ة االرض (  )4230000اربع�ة ملي�ون
ومائت�ان وثالثون ال�ف دينار عراق�ي وقيمة
الغ�راس ( )200000مائت�ي الف دينار وقيمة
السياج  300000الف دينار والقيمة العمومية
للعقار ( )4730000اربعة مليون وس�بعمائة
وثالثون الف دينار
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/2322 :
التاريخ 2017/10/18
اىل  /املنفذ عليه  /جابر نعمة محمد
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خلال رشح
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي النداء
 3/يف النج�ف س�عد حمزة ان�ك مجهول محل
االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او
مختار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ النجف
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :
قرار محكم�ة ب�داءة النجف بالع�دد /2274
ب 2017/4يف  2017/7/19واملتضم�ن
الزامك بتادي�ه مبلغ قدره عرشة ماليني دينار
للدائن�ة بت�ول ج�واد كاظ�م الثاب�ت يف وصل
االمانة امل�ؤرخ يف  2015/8/3وتحميلك كافة
الرس�وم واملصاريف القضائية بضمنها مبلغ
خمس�مائة الف دينار اتعاب محاماة اىل وكيل
الدائن املحامي مسلم حسني الفتالوي

6

حمليات
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نشر مفارز طبية على طول « »20كم يف ثالثة حماور

المستقبل العراقي  /علي ابراهيم

صحة كربالء تعد خطة طوارئ لزيارة األربعني

وضع�ت دائ�رة صح�ة كربلاء
املقدس�ة خط�ة ط�وارئ لزي�ارة
أربعيني�ة اإلم�ام الحسين (عليه
السلام) املُرتقبة ،سيتم تطبيقها
قبل عرشة أيام من بدء الزيارة.
وقال املدير الع�ام للدائرة الدكتور
صب�اح ن�ور ه�ادي املوس�وي ،يف
ترصي�ح صحف�ي ،إن «الدائ�رة
وضع�ت خط�ة ط�وارئ خاص�ة
لزي�ارة األربعين ،كم�ا ت�م تهيئة
مالكاتها بما يتناسب وحجم هذه
املناسبة الكبرية».
وأش�ار املوس�وي إىل إن�ه «س�يتم
نشر مف�ارز طبي�ة على إمت�داد
مح�اور املدين�ة الثالث�ة (باب�ل،
النج�ف ،بغ�داد) ملس�افات ال تقل
ع�ن  20كل�م ع�ن مرك�ز املدينة،
إضافة إىل نرشه�ا يف مركز املدينة
لتقدي�م أفض�ل الخدم�ات الطبية
والصحي�ة إىل الزائري�ن» ،كاش�فا ً
يف ذات الص�دد ع�ن أن «الخط�ة
تضمن�ت توزي�ع ( )91س�يارة
إس�عاف ،مع تهيئ�ة ( )41مفرزة
طبية و( )7مستشفيات حكومية،
إضاف�ة إىل مستش�فيي (الكفيل،
زي�ن العابدي�ن) التابع�ة للعتبتني
املقدستني الحس�ينية والعباسية،
ومستش�فى العباس األهيل» ،كما
سيتم تحريك مستش�فى الزهراء
(ع) املتنق�ل وجعل�ه مرابط�ا ً عىل
طريق (كربالء _ النجف)».
واض�اف فضالً عن «فت�ح مفرزة
طبي�ة يف مرك�ز الس�يدة زين�ب
الكبرى (ع) الجراحي التخصيص

عىل أن يتم تعزيزها باملالك الطبي
والصحي م�ن مستش�فى كربالء

حمافظ البرصة يبحث اللمسات االخرية
لنصب متثال «عني الصقر»

البصرة  /المستقبل العراقي
التقى محافظ البرصة أسعد عبد األمري العيداني ،الفنان العاملي أحمد البحراني،
الذي يقوم بزيارة عمل إىل البرصة».
واف�اد بي�ان لدي�وان املحافظة تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ،ان
«العيدان�ي رحب يف مس�تهل اللقاء بالفنان الضيف متمني�ا له طيب اإلقامة»،
ومعرب�ا يف ذات الوقت عن اهتمامه ودعمه للحرك�ة الفنية الهادفة إىل تثقيف
املجتمع بعيدا ع�ن الثقافات املنحرفة والفن الهابط ،من هنا البد من االهتمام
والدعم للحركة الفنية ورضورة النهوض بها عىل مختلف املستويات».
واضاف البيان ان «زيارة البحراني إىل البرصة تأتي لوضع اللمسات األخرية للبدء
بإقامة نصب تذكاري للش�هيد البطل أبو تحسين الصالحي عني الصقر ،وذلك
ملوقفه البطويل املرشف والش�جاعة الفائقة الت�ي أبداها يف مقارعة العصابات
التكفريية «داعش» ،حتى نيله رشف الشهادة يف سوح العزة والكرامة».
وأعرب البحراني ،بحس�ب البيان ،عن «س�عادته بلقاء محافظ البرصة ،مؤكدا
يف الوقت ذاته عن شعوره باملسؤولية الكبرية ،بعيد اختياره إلقامة هذا الرمز
التذكاري ألحد أبطال العراق ،قائال :أتمنى أن يتناس�ب هذا العمل مع ما قدمه
الشهيد ،من تضحية وبطولة وفداء حتى لقى ربه».
يش�ار إىل ان ق�ادم األيام سيش�هد البدء بتنفي�ذ هذا النصب الت�ذكاري بعد أن
يخصص املكان املالئم له ،وعىل النفقة الشخصية ملحافظ البرصة.

حمافظ واسط يزور ايالم االيرانية لبحث آليات
دخول الزائرين لألربعينية
المستقبل العراقي /الغانم
بحث محافظ واسط محمود عبد الرضا مال طالل  ،مع نظريه محافظ إيالم
قاس�م س�ليماني ابرز الخطط واآلليات التي اعدت ألجل اس�تقبال الزائرين
االيرانيني الذين سيتوجون نحو العراق ألداء الزيارة االربعنية لإلمام الحسني
عليه السالم» .
وذكر مصدر اعالمي يف املحافظة لـ»املستقبل العراقي» ،ان «ذلك جرى خالل
زي�ارة مال طلال اىل محافظة ايلام االيرانية عىل راس وف�د يمثل الحكومة
املحلي�ة ض�م عضوي مجل�س املحافظ�ة  /رئيس لجن�ة املناف�ذ الحدودية
وصفي البدري حيدر هش�ام ومعاون املحافظ لش�ؤون الخدمات نبيل شمه
وقائممق�ام قضاء بدرة جعف�ر عبد الجبار وعددا م�ن املعنيني يف املحافظة
ولقاءهم بالس�لطة املحلية هناك ،حيث تم مناقش�ة االس�تعدادات الجارية
للزي�ارة األربعينية  ،واهم االليات املعدة لدخول الزائرين االقادمني من ايران
بحسب األنظمة والقوانني النافذة بني البلدين».
وأك�د مال طلال انه « جرى ت�دارس امكانيات توفري وس�ائط النقل الالزمة
والكافي�ة لتس�يرياإلعداد الكبرية م�ن الزائرين التي س�تتوافد م�ن الجانب
االيراني،فضلا ع�ن بح�ث الجانبان لس�بل تامين الحماي�ة والحفاظ عىل
سلامتهم ،وتفعيل اعمال املنطقة الحرة والس�عي إلكم�ال متطلبات منفذ
الشهابي».
يذكر ان ،محافظة واسط قد اجرت العديد من اللقاءات املسبقة مع السلطات
املحلية االيرانية وباألخص يف محافظة ايالم يف اطار مناقش�ة س�بل التعاون
املشرتك بهذه الجوانب وانجاح عملية استقبال الزائرين من ايران اىل العراق
وعند عودتهم اىل ديارهم ضمن حدود املحافظة .

التعليم�ي لألطف�ال» ،كم�ا ت�م
«تهيئة ( )31فرقة صحية ملراقبة

مي�اه الشرب واألغذي�ة املقدم�ة
للزائرين».

وتابع «قررنا فت�ح مراكز طوارئ
يف مركز املدين�ة القديمة وتحديدا ً

يف املراك�ز الصحي�ة (العباس�ية
الغربي�ة والرشقية وب�اب بغداد )

حمافظ بغداد  :مشاركة رشكات عربية وعاملية يف معرض بغداد الدويل خطوة مهمة يف جمال البناء واالعامر
المستقبل العراقي /طالب ضاحي

وتنفي�ذ جمي�ع املش�اريع االستراتيجية
ملختل�ف القطاع�ات الخدمي�ة “.وأض�اف
محافظ بغداد الذي شارك يف افتتاح املعرض
ان ” هن�اك الكثير م�ن الشركات املهم�ة
ش�اركت يف املع�رض “ ,ودع�ا ” الشركات
االجنبية والعربية الرصينة لتقديم عروضها
يف اقام�ة املش�اريع االس�تثمارية الخدمية
يف العاصم�ة بغ�داد ملختل�ف املش�اريع
االسرتاتيجية الخدمية”.وأوضح العطواني
ان ” محافظ�ة بغداد تمد جس�ور التعاون
مع مختلف الشركات العاملية املهمة حيث
لدينا تنس�يق مع عدد من الرشكات الكربى
االستثمارية من اجل التعاون مع املحافظة
لتنفيذ مش�اريع إستراتيجية مهمة ضمن
خطة مشاريع املحافظة”.

وص�ف محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عطوان
العطوان�ي مش�اركة كربي�ات الشركات
العاملي�ة يف مع�رض بغ�داد ال�دويل بان�ه
نج�اح ملحافظة بغداد وللعراق بش�كل عام
وخط�وة مهمة يف مج�ال البناء واالعمار ”.
واض�اف العطواني يف كلم�ة له عىل هامش
افتت�اح معرض بغداد الدويل ويف بيان اوردة
املكت�ب االعالمي أن “ه�ذه الرشكات لديها
طموح وتطلعات القامة مختلف املش�اريع
االس�تثمارية املهم�ة يف محافظ�ة بغ�داد
وعم�وم محافظ�ات الع�راق وذل�ك لوجود
النواي�ا الصادق�ة م�ن قب�ل تل�ك الرشكات
الكبرى للتعاون مع الع�راق يف اعادة بنائه

وزارة النقل تفتتح جناحها بمعرض بغداد الدويل يف دورته الـ «»44
بغداد  /المستقبل العراقي
افتتح�ت وزارة النقل ،جناحها يف مع�رض بغداد الدويل
بدورته  .44وقال مدير االعالم واالتصال الحكومي للوزارة
لي�ث الربيعي يف بيان العلام الوزارة ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «بدع�م مبارش م�ن وزير النق�ل كاظم
فنجان الحمامي ومتابعة السادة وكالء الوزارة االداري
والفني تم االستعداد والتنظيم املبكر لجناح الوزارة من
خالل مش�اركة جميع تش�كيالتها» .واض�اف الربيعي
ان «جناح الوزارة سيش�هد عدة فعالي�ات ومهرجانات

خاص�ة يتم فيها توزيع الهدايا عىل مدار ايام املعرض».
وش�هد جن�اح ال�وزارة حضور بع�ض امل�دراء العامني
لتش�كيالت ال�وزارة كل م�ن مدير عام تنفيذ مش�اريع
النقل اس�امة الصدر ومدير عام الرشك�ة العامة الدارة
النق�ل الخ�اص قيس املي�ايل ومدير عام الهيئ�ة العامة
لالنواء الجوي�ة والرصد الزلزايل ثائر الغ�راوي ومعاون
مدير عام الرشكة العامة للنقل البحري محي الدين عبد
الرزاق ،واشاد الجميع بمستوى االهتمام بجناح الوزارة
ليعك�س الص�ورة الواقعي�ة لطبيعة مش�اركة رشكات
الوزارة وابرز مشاريعها وأعمالها.

الزراعة تؤكد االستمرار بإنشاء مشاريع كربى إلنتاج «دجاج اللحم»

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الزراع�ة  /زراعة بغداد
الرصاف�ة االس�تمرار بمن�ح إجازات
عمل وإنش�اء املشاريع الكبرية إلنتاج
دجاج اللحم يف بغداد واملناطق التابعة
له�ا ،واملدعوم�ة م�ن قب�ل املب�ادرة
الزراعية للحكومة العراقية.
وذك�ر قس�م العالق�ات واالعلام

والتع�اون ال�دويل يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان
قس�م الث�روة الحيواني�ة يف مديري�ة
زراعة بغداد الرصافة مس�تمر بمنح
إج�ازات عم�ل وإنش�اء املش�اريع
املختلفة إلنتاج دج�اج اللحم وإجراء
الكش�وفات املوقعية له�ا ،فضال عن
توفري املستلزمات كافة لدعم وتطوير
وتجهي�ز مرب�ي الدواج�ن باألعلاف

املدعوم�ة لغ�رض زي�ادة اإلنت�اج
والنهوض باالقتص�اد الوطني ،مبينا
ان ه�ذه املش�اريع ت�م انجازه�ا من
خلال املبادرة الزراعي�ة والتي يتوقع
ان تس�هم يف توفري الدجاج الطازج يف
بغداد واملحافظات كافة».
من جهة أخرى أقام املركز اإلرش�ادي
التدريب�ي يف املثن�ى مش�اهدة حقلية
حول زراعة محص�ول الذرة الصفراء

الهجني يف حقول املحافظة ،وبحضور
عدد من الفالحني واملختصني يف الشأن
الزراعي.
مضيف�ا ان�ه ت�م مناقش�ة ع�دد من
املواضي�ع منها األهمي�ة االقتصادية
ملحص�ول ال�ذرة الصف�راء ،ونوعي�ة
البذور وطرق زراعته ،وكمية املبيدات
واألسمدة املس�تخدمة ،وكيفية الري
املحصول.

وتحت�وي على (رده�ة للط�وارئ
وصال�ة للعملي�ات الصغ�رى)
وتجهيزها باألدوية واملس�تلزمات
الطبي�ة الرضوري�ة الخاص�ة
بالطوارئ ورفده�ا باملالك الطبي
والصحي من املؤسس�ات الصحية
يف املحافظ�ة ،ووض�ع «كرف�ان»
أمام تل�ك املراكز لتقدي�م خدمات
مبارشة للمراجعني حيث ستكون
مجه�زة باألدوي�ة ذات الصرف
املب�ارش لتقليل الزخ�م عىل مراكز
الطوارئ املذكورة».
ويف مجال التنس�يق والتعاون مع
وزارة الصح�ة ودوائرها الصحية،
أكد املوس�وي إن «دائرة العمليات
الطبية وطب الط�وارئ يف الوزارة
ستقوم بتعزيز دائرتنا بفرق طبية
من مختلف االختصاصات و()10
ً
فضلا ع�ن
عجلات إس�عاف»،
«إستدعاء فريق ملعالجة السموم»،
إىل جان�ب «قي�ام دائرت�ي الصحة
يف باب�ل والنج�ف بتقدي�م الدع�م
واإلس�ناد الطب�ي لدائرتن�ا ضمن
الحدود اإلدارية للمحافظتني».
وكش�ف املدي�ر الع�ام إن «م�دن
الزائري�ن التابع�ة للعتبتين
املقدس�تني يف املح�اور الثالث�ة
الخارجي�ة للمدين�ة س�تكون من
مس�ؤولية الدوائ�ر الصحي�ة يف
محافظ�ات (بغ�داد  /الرصاف�ة،
الديواني�ة ،ميس�ان ،البصرة،
املثن�ى) ،وتعمل كمراك�ز طوارئ،
عىل أن يتم تأمني مالكاتها الطبية
والصحية والتمريضية  ،إضافة إىل
األدوي�ة واملس�تلزمات الطبية من
قبل تلك الدوائر».

الرتبية تعلن «ضوابط
« التقديم لالمتحانات
اخلارجية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ع�ن الضواب�ط
الخاص�ة باالشتراك يف االمتحان�ات
الخارجية .
وأف�اد بي�ان لل�وزارة تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «اللجنة الدائمة
لالمتحانات ح�ددت يوم األربعاء املوافق
األول م�ن ترشين الثان�ي املقبل ،موعدا
لبدء التقديم لالمتحانات الخارجية ،عىل
ان يك�ون يوم األربعاء املوافق الـ 20من
كانون األول املقبل آخر موعد للتقديم».
وأضاف «كما ح�ددت الضوابط االعمار
املسموح لها للتقديم للمرحلة االبتدائية
 18س�نة ( اي موالي�د  ١٩٩٩وقبله�ا)،
فيم�ا اش�ارت إىل تحم�ل الطال�ب دفع
مبل�غ مق�داره  25الف دين�ار للمرحلة
االبتدائي�ة ،ومبلغ  50ال�ف دينار لطلبة
املرحل�ة الثانوية الراغبني باالشتراك يف
االمتحان الخارجي».
وأوض�ح ان «ضوابط الطلبة املس�موح
له�م باالشتراك يف االمتح�ان الخارجي
للدراس�ة املتوس�طة يج�ب أن يكون�وا
مضت ثالث سنوات دراسية عىل انهائهم
الدراسة االبتدائية ،وأن يكون املشرتك يف
امتح�ان املرحلة االعدادي�ة مضت ثالث
س�نوات دراس�ية أو أكثر على اجتيازه
بنجاح امتحان الدراس�ة املتوسط أو ما
يعادلها».
وتابع ان «التعليمات اكدت عىل انه يحق
لخريجي الدراسة االعدادية ( األكاديمي
ومهني) لألعوام السابقة التقديم يف فرع
مغاير لفرع�ه الذي تخ�رج منه عىل أن
يؤدي امتحان التمهي�دي يف الفرع الذي
اخت�اره» ،مبينا بأن» امتحان املتقدمني
سيكون داخل مركز املحافظة وال يجوز
فت�ح مراك�ز يف أقضي�ة ونواح�ي  ،وإن
االمتحان�ات الخارجية س�تكون حرصا
للطلبة يف داخل العراق».

النفط :قد نعرض عىل توتال وشيفرون رشوط ًا خمتلفة عن شل لتطوير حقل جمنون
بغداد  /المستقبل العراقي
قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي
إن الع�راق ق�د يع�رض على رشكتي
شيفرون وتوتال رشوطا لتطوير حقل
مجنون النفط�ي تختلف عن الرشوط
الت�ي كان يعرضها على رشكة رويال
داتش شل».
وق�ال اللعيبي للصحفيين إن «العراق
س�يطور حق�ل مجن�ون النفط�ي يف
جن�وب الع�راق بم�وارده الخاصة إىل
أن يتمك�ن م�ن العث�ور على رشي�ك
أجنبي .وأضاف أنه لم يتم بعد اختيار
رشكة».
وكان اللعيب�ي ق�د قال يف التاس�ع من

أكتوب�ر ترشي�ن األول إن ش�يفرون
وتوتال م�ن بني الشركات التي أبدت
اهتمام�ا لتطوير حق�ل مجنون الذي
قالت ش�ل إنه�ا تريد االنس�حاب منه
بسبب تغيريات غري مقبولة يف الرشوط
املالية.
وكان وزي�ر النف�ط العراق�ي جب�ار
اللعيبي قال إنه سيس�عى إىل الحصول
على إيضاح�ات م�ن روس�نفت أكرب
رشكات النفط يف روس�يا بشأن عقود
وقعتها مع منطقة كردستان العراق.
واك�د اللعيب�ي للصحفيين يف بغ�داد
إن روس�نفت أك�دت أن ه�ذه العقود
مبدئي�ة وليس�ت مع�دة للتنفي�ذ ولم
يذكر تفاصيل أخرى.

وكان�ت روس�نفت ق�د اتفق�ت على
الس�يطرة على خ�ط أنابي�ب النف�ط
الرئييس يف كردس�تان الع�راق معززة
استثماراتها يف تلك املنطقة التي تتمتع
بحكم ذاتي إىل  3.5مليار دوالر.
وحذرت الحكوم�ة العراقية الرشكات
من توقيع عقود مع منطقة كردستان
العراق وانتزع�ت القوات العراقية هذا
األس�بوع السيطرة عىل كركوك الغنية
بالنفط من القوات الكردية.
وقالت روسنفت إنها ستستثمر أمواال
يف توسيع خط األنابيب عىل أمل زيادة
طاقته بواقع الثلث إىل  950ألف برميل
يوميا .ويعادل ه�ذا نحو واحد يف املئة
من إجمايل املعروض العاملي.
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وزارة الزراعة
رشكة مابني النهرين العامة للبذور

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /لجن�ة اعادة تقدير املرقم
( 271يف  )2017/10/8تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة
طيا والبالغ عددها ( )1ملك استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
( )21لسنة  .2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية
بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل ()30ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل
لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة
املق�درة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من الي�وم االخري من مدة
االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية قلعة صالح ويتحمل من
ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
ت نوع الملك
1

كشك

مساحته

رقمها
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اعالن تأجري لوريات شفالت

تعل�ن رشك�ة مابني النهرين العامة للبذور احدى رشكات وزارة الزراعة عن حاجتها لتأجري لوريات وش�فالت وحس�ب الحاجة يف املعامل املوضحة يف
الكشف ادناه خالل املوسم الزراعي  2018-2017ابتداء من  2017/11/1ولحني انتهاء االعمال االنتاجية يف املعامل املذكورة فعىل املكاتب املتخصصة
واصح�اب االلي�ات ممن يرغب بالتعام�ل مع الرشكة مراجعة املعامل املذكورة على ان تقدم العروض اىل املعامل كل عىل حدة وكال حس�ب املعمل يف
املحافظة وان اخر موعد الستالم العروض يوم االحد املوافق  2017/10/29الساعة الحادية عرش صباحا علما ان الرشكة غري ملزمة بالتشغيل لكامل
املدة حسب الحاجة وغري ملزمة بتجهيز مادة زيت الكاز عىل ان يتوفر يف العطاء كافة املستمسكات الثبوتية املطلوبة (هوية االحوال املدنية او البطاقة
الوطنية املوحدة وبطاقة السكن وتاييد املجلس البلدي حسب سكن السائق وسنوية السيارة )
ت

اسم المعمل

الشفالت

النوع او
الحجم

اللوريات

النوع او الحجم

1

تازة

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

2

صالح الدين

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

3

واسط

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

4

العزيزية

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

5

بغداد

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

6

ديالى

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

القيمة التقديرية للمتر المربع

مدة االيجار

7

كربالء

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

550000

1سنة

8

الحلة

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

9

المدحتية

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

10

المسيب

واحد

1طن

واحد

 9-6طن قالب

6م2

اعالن
اىل مسامهي رشكة اخلري للتأمني الكرام
م  /دعوة الجتامع اهليئة العامة
استنادا اىل احكام املادتني (  ) 87 ، 86من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وتنفيذا لقرار مجلس
ادارة الرشك�ة بجلس�ته الثالث�ة لع�ام  2017واملنعقدة بتاري�خ  ، 2017 / 8 / 14يرسن�ا دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي من املؤمل عقده يف مقر رشكة الخري للتأمني الكائن يف بغداد  /الكرادة
 /ش�ارع س�لمان فائق  /قرب س�احة الواثق  /مجاور مرصف الوركاء ش�ارع  14مبنى  44الطابق االول
الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املصادف  2017 / 11 / 20ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
لالجتم�اع فس�يؤجل اىل يوم االثنني الذي يليه املص�ادف  2017 / 11 / 27ويف نفس الزم�ان واملكان املنوه
عنهما اعاله وذلك للنظر يف املواضيع التالية :
اوال  :مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف  2015 / 12 / 31و  2016 / 12 / 31واملصادقة
عليه .
ثاني�ا  :مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهي�ة يف  2015 / 12 / 31و 2016 / 12 / 31
واملصادقة عليه .
ثالثا  :مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف  2015 / 12 / 31و  2016 / 12 / 31واملصادقة
عليها .
رابعا  :اقرار تعيني السيد بشري غني عطره مراقب لحسابات الرشكة لسنة  2016وتحديد اجوره .
خامسا  :تعيني مراقب حسابات للرشكة لسنة  2017وتحديد اجوره .
سادسا  :ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم .
راجين تفضلكم بالحضور اصالة او من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب صك االنابة او وكالة بموجب
وكالة مصدقة من كاتب العدل بالنسبة لغري املساهمني عىل ان تودع االنابات والوكاالت يف مقر الرشكة قبل
ثالثة ايام من موعد االجتماع وفقا الحكام املادة  91من قانون الرشكات متمنني حضوركم  ...مع التقدير
رئيس جملس االدارة
الدكتور سعدون ابراهيم الشبيب

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 2507اعرتاضية 2017 /
لتاريخ 2017 / 10 / 22

اعالن

اىل املعرتض عليها  /سمر خليل اسماعيل
اقام املعرتض عادل اس�ود ناج�ي الدعوى املرقمة اعاله
يطالب فيها االعرتاض عىل قرار زيادة النفقة وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ قرر تبليغك
ً
اعالن�ا يف صحيفتين محليتين يوميتني للحض�ور امام
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم  2017 / 10 / 29ويف حالة عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض  /فارس شبيب الزم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/2396 :
التاريخ 2017/10/18:
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلسل  3/73687حي امليالد يف النجف العائد للمدين (ياس عبد العال
عباس) املحجوز لقاء طلب الدائنة ( هناء عبد العايل عباس) البالغ (  50000000خمسون مليون دينار)
فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا
معه التأمينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف حي امليالد 3/73687
 2ـ جنسه ونوعه  :حسب صورة القيد التسجيل العقاري دارين
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مشتمالته  :العقار يقع عىل شارع  20مرت وهو مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية وهما متشابهني
م�ن حي�ث البناء واالوص�اف والخريطة ويحتوي على دنكه كونكريتية تتوس�ط الداري�ن وكال الجزئني
يحتوي س�احة امامية بضمنها صحيات ومدخل يؤدي اىل االس�تقبال وصحيات مشرتكة وكليدور وسلم
كونكري�ت يؤدي اىل الطابق االول وكذلك مطبخ يف نهاي�ة البيت اما الطابق االول يحتوي عىل غرفتني نوم
وصحيات مشرتكة جميع جدران الطابقني لكال الدارين لعلو مرت ونصف املرت سرياميك والباقي بورك مع
وجود س�قوف ثانوية وارضية الطابقني كايش مؤزيك والس�قوف من الكونكريت املس�لح جدران املطبخ
والصحيات سرياميك وكال الطابقني مجهز ماء وكهرباء
 5ـ مساحته 200 :م2
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الش�اغل  :الجزء االول ياس عبد العايل عباس يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مس�تأجر الجزء الثاني
ال يوجد شاغل
 8ـ القيمة املقدرة 142000000 :مائة واثنان واربعون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2370 :ب2017/2
التاريخ 2017/10/17
اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بازالة شيوع العقار تسلسل (/7645براق
جديدة) يف النجف تعلن هذه املحكمة عن
بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادن�اه فعلى الراغبين بالرشاء
مراجعة هذه املحكم�ة خالل ( )30يوما
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا
معه التامينات القانونية البالغة  %10من
القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف
الرافدي�ن رق�م ( )7يف النجف وس�تجري
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش
من الي�وم االخري من االعلان يف املحكمة
وعىل املشتري جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم /7645ب�راق جديدة عبارة
عن دار يقع عىل شارعني  12مرت وبواجهة
 10مرت تطل عىل احد الش�ارعني وواجهة
 21متر عىل الش�ارع االخ�ر ويتألف من
خمس�ة غرف وصحيات ومطبخ وصالة
وسطية مكش�وفة واستقبال وان ارضية
العق�ار من ال�كايش القدي�م وغري مجهز
باملاء والكهرباء وغري مش�غول يف الوقت
الح�ارض وال يحت�وي على اث�اث وغير
صالح للسكن وان بناء الدار من الطابوق
ومس�قف بالش�يلمان وان درجة عمرانه
وس�ط وان القيم�ة املق�درة للعقار مبلغ
قدره ( )327,000,000ثالثمائة وسبعة
وعرشون مليون دينار فقط الغريها .
تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد
/1539يف  2017/10/ 18والخ�اص
بعائدي�ة العقار مج�دد ذات العدد /8 /
مج�دد1 2013/ذك�ر تسلس�ل العق�ار
(/858محل�ة الجويخر) خطأ والصحيح
(/858محل�ة الحوي�ش) ل�ذا اقتضى
التنويه

المالحظات
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل
علما ان الشفل واللوري مخصصين لنقل عرانيص وحبوب
الذرة الصفراء داخل المعمل

املدير العام/وكالة
ورئيس جملس االدارة

اعالن

اىل  /السادة مسامهي رشكة دار الثقة للتامني  /مسامهة خاصة
م  /دعوة اجتامع اهليئة العامة
استنادا الحكام املادة (  ) 87ثانيا من قانون الرشكات رقم  1997 / 21املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة
امل�ؤرخ يف  2017 / 8 / 2يرسن�ا ان ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة والذي س�يعقد يف تمام
الس�اعة العارشة من صباح يوم الس�بت  2017 / 11 / 11يف مكتب الرشكة يف اربيل – القرية االيطالية 1
فيال رقم  592ملناقشة ماييل :
اوال  :مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة املالية املنتهية يف  2016 / 12 / 31واملصادقة
عليه .
ثانيا  :مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف  2016 / 12 / 31واملصادقة عليه .
ثالثا  :مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف  2016 / 12 / 31واملصادقة عليه .
رابعا  :تعيني مراقب حسابات للرشكة لسنة  2017وتحديد اجوره حسب الضوابط .
خامسا  :ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
سادسا  :اقرار مقسوم االرباح .
سابعا  :اقرار مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
ثامنا  :انتخاب مجلس ادارة جديد للرشكة .
راجين الحض�ور او انابة او وكال�ة الغري بموجب صك االنابة او بموجب وكال�ة مصدقة مع مراعاة احكام
املادة  91من قانون الرشكات اعاله .
ويف حال�ة ع�دم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتم�اع اىل يوم  2017 / 11 / 18يف نفس الزمان واملكان
اعاله .
مع التقدير

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /172 :خ2017/
التاريخ 2017/10/19:
اعالن
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة لشراء (تم�ام العقار)
تسلس�ل ( 6312/4مس�حب مظلوم) الكائن يف النجف
العائ�د للمدين (هاش�م عيل مرض) لق�اء طلب الدائن (
ماج�د صكب�ان س�لمان) البال�غ ( )11,614,000احد
عشر مليون وس�تمائة واربع�ة عرش ال�ف دينار %80
م�ن القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة
عشر يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل
والداللي�ة عىل املشتري وذلك اس�تنادا للم�ادة  98من
قانون التنفيذ
املنفذ العدل
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف مسحب مظلوم 6312/4
 2ـ جنسه ونوعه  :عرصة
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار عب�ارة ع�ن عرص�ة فضاء ال
تحتوي عىل اي مشيدات وتقع عىل شارع فرعي 10م
 5ـ مساحته 350 :م2
 6ـ درجة العمران  :ال يوجد
 7ـ الشاغل  :اليوجد
 8ـ القيمة املقدرة  :خمسة ماليني ومائتان وخمسون
الف دينار ()5,250,000
 9ـ بدل املزايدة االخري :لم يحصل عىل راغب بالرشاء
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2536 :ب2017/4
التاريخ 2017/10/22
اىل  /املدعى عليه (حامد جالد صكبان)
اقامت املدعية (ايمان رشيف حنتوش) الدعوى البدائية
املرقم�ة /2536ب 2017/4والت�ي تطل�ب فيها الحكم
(بالزامك بتأديتك للمدعية اعاله مبلغ االيجار املستحق
للعق�ار املرق�م  1/3778حي قادس�ية ص�دام والبالغ
اربعة ماليني وس�تمائة ال�ف دينار ولثب�وت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار
مختار حي الحس�ن  1/القادس�ية املدعو كاظم خادم
س�عد الخالدي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف
يف  2017/10/31وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

صبحي حسني امحد

رئيس جملس االدارة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/2824 :ب2016/1
التاريخ2017/9/12 :
اعالن
بن�اء عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار
تسلس�ل ( 3 /74835حي النصر) يف النجف تعلن هذه املحكمة
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل
الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة خلال ( )15يوما من
اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة
ب�داءة النج�ف وصادر من مصرف الرافدين رق�م ( )7يف النجف
وس�تجري املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم
االخير من االعالن يف املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  3/74835ح�ي النصر يف النجف عب�ارة عن دار
يقع عىل ش�ارع  15متر وبواجهة  10مرت ويحتوي عىل س�احة
امامية فيها كراج س�يارات بمس�احة  6×10مرت وفيها صحيات
وان ارضية الكراج مبلطة بالش�تايكر ومدخل صغري واس�تقبال
بمساحة 6×5مرت وكليدور بمس�احة 7×5مرت ومطبخ بمساحة
5×4متر وغرفتي ن�وم مس�احة كل غرفة 5×5متر ومجموعة
صحية ومكشوفة صغرية وان بناء العقار من الطابوق ومسقف
بالكونكريت املس�لح ومبلط بالسرياميك ومجهز باملاء والكهرباء
وان عموم مساحة العقار ()200م 2وان درجة عمرانه متوسطة
وان العق�ار غري مش�غول يف الوقت الح�ارض وان القيمة املقدرة
للعق�ار مبلغ ( )160,000,000مائة وس�تون مليون دينار فقط
ال غريها
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد ( )19تسجيل مجدد 2017 /
التاريخ 2017/9/12
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل العقاري
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاري�خ 2017/9/12
اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدي�ة امل�ؤرخ يف  2017/9/12والذي
يقضي بتثبيت عائدية العق�ار املرقم ( )2360محله (رش�ادية)
جن�س العقار دار ويف االضبارة املرقمة  19تس�جيل مجدد 2017
بتس�جيله بأس�م طالبة التس�جيل املجدد العراقي (سهاد كاظم
عليوي) وفقا الحكام املادة  49من قانون التسجيل العقاري رقم
 43لس�نة  1971املع�دل لذا نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه يف
صحيفتين محليتني يوميتني فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل القرار
املذك�ور خالل مدة االعلان البالغة ثالث�ون يوم من الي�وم التايل
لتاري�خ نشره يف الصحف املحلي�ه تقديم اعرتاضه لدى رئاس�ة
محكم�ة اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خالل
امل�ده املذك�ورة ويف حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة
االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فسوف يكون
القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل
العق�اري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لق�رار تثبيت العائدية
حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد /440 :ش2017/
التاريخ 2017/10/17 :
اعالن
اىل املدعى عليه ـ جاس�م محمد حسين ـ مجهول
محل االقامة
بناء عىل الدعوى الرشعية املرقمة /440ش2017/
واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة (رقية احم�د مهدي)
والت�ي تطل�ب اثب�ات حضانتها لطفله�ا (محمد)
وق�د حددت املحكمة يوم  2017/10/29الس�اعة
التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا ملجهولية
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك باملوعد اعاله بواس�طة
صحيفتني محليتني وعند عدم حضورك او ارس�ال
م�ن ن�وب عن�ك قانونا س�وف تس�تكمل املحكمة
اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون
القايض
حاتم ابراهيم يوسف
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1255 :ب2017/3
التاريخ 2017/10/22 :
اعالن
اىل املدعى عليه  :حيدر نجم عبود  :الخالص ـ حي
العمال ـ منطقة املثلث
اق�ام علي�ك املدعي (س�مري زي�دان خل�ف) وكيله
املحام�ي محمد لقمان نعم�ان امام هذه املحكمة
الدعوى املرقمة اعاله وطلب الحكم بتخلية الشقة
املش�يدة عىل القطعة املرقمة  /64بهرز وتحميلك
املصاريف واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ع�ن طري�ق مركز
رشط�ة الخال�ص الع�دد  15844يف 2017/10/8
واش�عار مخت�ار ح�ي العم�ال يف قض�اء الخالص
املدع�و (صب�اح مه�دي حس�ن) يف 2017/10/8
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك عن طري�ق النرش
بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل
هذه املحكمة صباح يوم  2017/10/30الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا
وعلنا وفق القانون
القايض
شيماء عباس عيل
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اواين احلزن...

ثقافية

اصمت..
اصم�ت ودعني اعدو تحت الالش�مس وارنو
ببل�ه النتش�اء االش�جار بقط�رة مط�ر قبل
ان تلب�س رداء الس�واد و تنزل�ق روي�دا في
االديم..
ي�ال اواني الحزن المس�تطرقة الت�ي وكلما
اس�تل راعي نايه في االصال مهدهدا خرافه
 ..تنزف عينيك بريقا احمر يتساوق مع حزن
نمل�ة فتك المبي�د الحش�ري بمملكتها حتى
ليتش�رنق نبضك خاليا مملكلتها المسحون
في التوحد الالمرئي..
و حت�ى وان كن�ت ذئب�ا تع�دو م�ع القطيع

حسن المهدي
حين تتفجر انهار االالم من صخور متجمدة
في اقاصي الروح هناك حيث يس�وق الراعي
القطعان الضالة فاصمت..
اصمت ودعني اعب من اواني الحزن الشفيفة
في سمت الغربة وابلل ارديتي بالنار و اتوظا
نش�يج الري�ح تس�وق الغي�وم الثق�ال فوق
النواصي الشاردات في الوهاد..
وانتش�ي كلما مد عصف�ور منقاره الحجري
ليغت�رف م�ن مغتس�ل الغي�ث الن�ازف م�ن
االغصان الراعشة ليتطهر ..

«إرسائيل :املالحقة األمنية كأداة سياسية»

www.almustakbalpaper.net

شـهـرزاد
ويداهم�ك ثغ�اء اي�ل فتك�ت لب�وة بوالدت�ه
فسيحزنك خواء معدتك فتروح تبلل غشاءها
ولو بقطرة من دمه المسفوح ..
اصمت ..
فف�ي مدار الح�زن ت�دور اواني الح�زن لئال
يتخث�ر مج�د القس�وة في اوصال الالش�يء
ليفق�د االنعتاق كينونته فنع�دو ونعدو كما
االبل المستنفرة ..
يقول ابي :
اذا داهمك البكاء فاح�رص ان تتموضع عند
جذع شجرة وامنحها بركة الحياة..
فللدمع طعم الدم في التغابن يابني .

تنقيب اهلجرات

ً
حديثا كتاب بعنوان
عن منشورات ال ديكوفيرت الفرنسية ،صدر
“تنقي�ب الهج�رات” أو “علم آثار الهج�رات” للباحثين دومينيك
غارس�يا وهيرفيه لو برا .في قلب الج�داالت العديدة المعاصرة،
أصبح�ت مس�ألة الهج�رات قضية رئيس�ية ،إلى حد أننا ننس�ى
أن موج�ات الهج�رات الكبيرة ليس�ت مقتصرة عل�ى أو خاصة
بعصرنا .يقدم التنقيب معلومات أساسية عن تحركات الشعوب
واس�عة النطاق هذه ،والتي تتالت منذ عص�ور ما قبل التاريخ -
مع أول قردة عليا  Hominidaeتركت أفريقيا  -وصول إلى القرن
الحادي والعشرين..وسواء أكانت تلك الهجرات إرادية أم قسرية
فقد تسببت بالشتات واالس�تعمار واختالط األعراق ،واالندماج
والفص�ل العنصري..وبمواجه�ة البيان�ات األثري�ة والتاريخية
والجيني�ة والجغرافي�ة والديموغرافية واللغوي�ة ،يقترح كتاب
“تنقيب الهجرات” إعادة نظر نقدية للمصادر المتاحة..

ً
حديثا للباحثين إمطانس ش�حادة وأنطوان ش�لحت من فلس�طين  ،48كت�ابٌ جدي ٌد
ص�در
فكي المالحقة
بعنوان “إس�رائيل :المالحقة األمنية كأداة سياس�ية ،فلس�طينيو  48بي�ن ّ
األمني�ة لرموز الوعي القومي وتجريم العمل السياس�ي” .يضم ه�ذا الكتاب الذي جاء في
 100صفح�ة من القطع الصغير ،دراس�ة أنجزه�ا الباحثان أخيرًا وتس�عى إلى توضيح أن
إسرائيل ال تملك رغبة حقيقية في إنهاء حالة العداء بينها وبين السكان الفلسطينيين كونها
تع�رف أن إنهاء ه�ذا العداء يتطلب منه�ا التخلي عن الصيغة الحالية لنظ�ام الدولة وإقامة
نظام ع�ادل وديمقراطي مكانه .ومن هنا تعمل إس�رائيل في مس�ارين ثابتين ومتوازيين
لكبح المطالب القومية والسياس�ية للسكان الفلسطينيين :المسار األمني (العصا) ومسار
المكافآت االقتصادية (الجزرة) .وتظل وتيرة استعمال هذين المسارين /األداتين مرهونة
بالتصرف السياس�ي للفلس�طينيين في إس�رائيل وباألوضاع السياس�ية واألمنية العامة.
وتش�ير الدراس�ة إلى أن ترجمة المس�ار األمني تتم بالمالحقة السياسية واألمنية الفردية
للقيادات الفلس�طينية وبالمالحقة الجماعية ،خاصة في أوقات التوترات األمنية .وتتوقف
الدراسة عند أبرز هذه المالحقات ومداليلها وتداعياتها حتى سنة .2014

جداريات :منتخبات من القصة العراقية احلديثة
جديد منشورات أحمد المالكي
كلم�ة الناش�ر :غالب�ا ً ما نتع�رف على
الطريقة التي يطرح اآلخرين أفكارهم
به�ا .وعبر عم�وم الن�اس كان�ت تعد
القصة وما زالت هي الوسيلة لتطمين
هذا الفضول األطالعي.
حروف المظالت الت�ي نحتمي بها من
نشوب ليالي األحداث .وعبر األقالم التي
تمنح لوجه الغروب الس�ائد .صباحات
منتقاة .غي�ر مقنعة بالمعتاد وتنثر ما
طاب لها من الدهشة السردية.
(جداري�ات ) مجموع�ة م�ن المنقبين
القادمين من عوالم التجربة القصصية
الجدي�دة .حاملي�ن مع�اول الس�رد
واالكتش�افات التي تتملص من س�وء
هض�م المتراك�م وطبيع�ة الس�ائد.
(جداري�ات) مجموع�ة من ش�ياطين
الس�رد العراق�ي .له�م الق�درة عل�ى
الوسوس�ة في النفس بي�ن نثر التأمل
الم�دون .وبي�ن م�ا ي�دور م�ن ح�وار
مفت�رض. .إن يقع به المتلقي القارئ.
بي�ن االنس�ياب المتسلس�ل منطقي�ا.
وبي�ن ماهو ضده .وبين انعكاس طالء
التعابي�ر الجدي�دة .وبي�ن االنس�ياب
النحوي ال�ذي يأخذ على عاتقه رس�م

أش�كال ال حصر له�ا  .بين المبرر منها
 ..واللا مبرر .وتحت رعاية االس�لوب
األدبي األكثر انتظام.
جداري�ات . .قص�ص اختي�رت بعناية
فائق�ة األج�واء وهي م�ن الخصائص

الس�ردية التي خرجت من م�ا آلت إليه
القص�ة الحديث�ة وف�ي س�لوكها اللا
معت�اد .حيث نجد التجرب�ة .وبالمعنى
األوس�ع لألصطياد الفكري .وتوظيف
الخي�ال ال�ذي يتج�ذر في الس�لوكيات

ويعطي وجهة نظر األحداث والقضايا
المطلقة .وبجهد س�ردي مختلف ذات
بناء لغ�وي يضيف الوع�ي الذي يؤمن
بكل قضايا المجتم�ع .وبالتالي تخرج
لنا اكتشافات المنقبين الجدد  .وأهمية

بقلم  /ثامره صاحب
َ
ُ
عنك في الخيال حكاي ْه
سأكتب
من الف ليل ٍة وليل ْه
وانث ُر فوق موج البح ًر حروفي
ربما اجد النهاي ْه.....
َ
ستعب ُر
المحال خواطري
األرض
بقاع
وبكل
ِ
اللغات
وكل
ِ
ُ
ساصوغ من ارق الفؤاد رواي ْه....
 سأخبر كل الطيور المغادر ْه
واروراق الخريف المتناثر ْه.....
وأقول احبك أيها البعيد
ايتها السفينة المهاجر ْه.....
ْ
بقربك
فروحي ستحيا
ْ
انفك
رغ َم
ساحبك ألنك الطرف الثاني
في كياني
ووجداني
َ
والنك عيني الساهر ْه.......
انا السراج الذي إنار طريقك المظل ْم
انا دفئ قلبك
انا من بها تحل ْم
انا طريقك الى السعاده
فتعاليا شهريار
ْ
الى شهرزاد الحائره.....

متثال لنبض القلوب

القصص الت�ي تصور لنا م�ا يدور في
أروقة المجتمع وعب�ر محاكاة الواقع
بواقع مغاير  .مكتظ بالتأمل المعرفي.
والقدرة على الخلق السردي الحديث .
فيماقال ع�ن المجموعة القاص خالد
ش�اطي  »:وضع القاص شبيه بوضع
ش�هرزاد  ،ان ل�م يكن بارع�ا  ،مقنعا ،
مشوقا  ،فلن يكون موجودا عند طلوع
الصباح « وقال القاص على السباعي»:
القص�ة تغير طريق�ة تفكي�ر الناس ،
وحلمك�م « حلم�ي»  ،حلمنا القصصي
الحي امنية لتغيير حياة الناس «.
وي�رى القاص يحيى الش�يخ انه»:البد
للسنبلة في الحقل مشهد ساحر للعين
 ،لكنه�ا تك�ون ذات طع�م عظي�م مع
عشرات السنابل حينما تكون خبزة في
الفم  ،هكذا وجدت نفسي معكم «
ام�ا الق�اص زهير كاظم فق�د قال عن
المجموع�ة ( جداريات)»:تب�دو فكرة
ه�ذا الكت�اب ش�بيهة بمحاول�ة جمع
ازه�ار مختلف�ة م�ن ال�وان مختلف�ة
وان�واع مختلفة  ،م�ن الحقل القريب ،
او م�ن حقول بعيدة  ،في النهاية كانت
ه�ذه الباق�ة الت�ي احتفظ�ت رغم ذلك
كل زه�رة فيها بمالمحه�ا وعوالمها،
بمزاجها واسرارها» .

فؤاد كاظم العبودي
ها أنتم تهيمون معي
على سطح ارجوحة
تهزنا بحبالها....
ال أسمع شكوى
بل أنصت لنبض قلوب
تحملني كطفل يتلذذ
بالقفز في الهواء
أنتم .....وأنا
ضفتان من العبث الوجودي
التهزأ بالزمن
فهو لعبتنا جميعا
نغرق في تفاصيلها
ونتعب منها
حين يداهمنا الحزن

حسني عفيف ..شاعر قصيدة النثر

ديوانه املفقود «األغنية»الطبيعة واجلامل يف احلياة والفن
نبيل فرج
عل�ى الرغم من أن حس�ين عفي�ف (- 1902
 )1979كان من�ذ ثالثينيات الق�رن الماضى
ش�اعرا ً منف�ردا ً ف�ى قصي�دة النث�ر  ،يؤلف
الرواي�ات ويكت�ب الدراس�ات السياس�ية
واالجتماعية  ،فلم يلتفت إليه أحد من النقاد
والباحثي�ن الذي�ن تناول�وا تاريخن�ا األدبى
والفكرى الحديث .
ول�وال المق�االت المتفرقة الت�ى كتبت عنه
ف�ى الدوري�ات الصحفية فى الخمس�ينيات
الماضية وما بعدها لما عرفه أحد سوى من
اقتنى أعمال�ه التى لم يكن يطب�ع منها غير
عدد ضئيل  ،تنفد بعد صدورها بوقت قصير
 .وتحت تأثير هذه المق�االت التى كتبت عن
حسين عفيف  ،وأعيد نشر بعضها فى الكتب
 ،ص�در ع�ن المجل�س األعلى للثقافة س�نة
 ، 2002ف�ى ثالث�ة أجزاء من القط�ع الكبير
 « ،األعم�ال الكاملة « لحس�ين عفيف  ،غير
متضمنة فى الجزء األول (األعمال الشعرية)
ديوان « مناج�اة «  ، 1934وديوان « األغنية
« . 1940
ومع هذا وضع عنوانهما على الغالف .
وتكرر هذا النقص فى الجزء الثالث (األعمال
النثري�ة) التى وضع على غالفه أيضا ً « أزمة
الحقوق «  « ، 1929وأزمة البطالة « ، 1932
وصحته « البطالة « فقط
وبغ�ض النظ�ر ع�ن أن المعارك الت�ى ثارت
ح�ول الش�عر المنثور ل�م تس�تطع أن تحله
مح�ل الش�عر الح�ر  ،أو أن تعتب�ره مرحل�ة
جديدة من االبداع العربى يلى حركة الش�عر

الح�ر  ،فعلينا أن نتذكر ما يراه النقاد من انه
اذا توف�رت فى ن�ص من النص�وص الرؤية
الش�عرية  ،فإنه يعتبر شعرا ً  ،ولو كتب بلغة
النث�ر  ،ألن مادته ال تختلف عن مادة الش�عر
المنظوم .
واذا راجعنا م�ا كتب فى العقود األخيرة عن
قصيدة النثر أو الشعر المنثور  ،الذى تخلص
من بقايا الوزن فى شعر التفعيلة  ،فلن نجد
اس�م حس�ين عفيف يرد فيها  ،كأنه لم يكن
رائ�دا ً فى هذا الش�كل  ،أو لم يك�ن موجودا ً
كظاهرة من ظواهرها األصيلة المبدعة .
غير أن قيمة حسين عفيف األدبية ال تنحصر
فى قصيدة النثر الت�ى تحفظ له حق الريادة
بال منازع  ،وانما تش�مل هذه القيمة األفكار
والمش�اعر والمضامي�ن االنس�انية الت�ى
عبر عنه�ا فى انتاجه  ،على نح�و ما نجدها
ل�دى األدب�اء العالمين  ،أصحاب الفلس�فات
الناضجة  ،الذين يتأملون الحياة فى جوهرها
العرضها  ،مثل طاغور ش�اعر الهند الخالد ،
الذى تأثر به حس�ين عفيف  ،وكتب أشعاره
المنثورة على غراره  ،وأهداه ديوانه « العبير
» . 1941
وهن�اك أيضا مم�ن تأثر بهم حس�ين عفيف
 ،ف�ى ص�وره ومعاني�ه وتأمالته الحس�ية ،
الشاعر الفارسى عمر الخيام الذى جمع بين
الشعر والعلم والفلسفة .
وم�ن أب�رز ما يدع�و الي�ه حس�ين عفيف ،
وتدور حوله قصائده  ،عدم استئثار أحد دون
أح�د بطيبات الدني�ا  ،ألن الخير يجب أن يعم
الجمي�ع  ،كما يجب عل�ى المجتمع أن يوفر
الحري�ة لكل أفراده  ،ال لفئ�ة أو لطبقة دون

غيره�ا  .وإن وجد اإلنس�ان نفس�ه مدفوعا ً
لألخ�ذ  ،فعليه أن يت�رك لآلخري�ن هم أيضا
ش�يئا يأخذونه مثلما أخ�ذ  ،لكى ال يتعرض
لحق�د البش�ر بس�بب تكالب�ه  ،ويتع�رض
المجتمع التس�اع الفروق بي�ن من يصابون
بالتخمة  ،ومن يبيتون على الطوى .
وف�ى حالة الغب�ن عليه أن يرضى بما قس�م
ل�ه  .وال يوجد ما هو أفض�ل للفرد من حياة
الفط�رة والبراءة الت�ى تخلو مم�ا تزخر به
المدني�ة والحضارة م�ن الصنع�ة والتعقيد
واالفتع�ال ال�ذى يعط�ل مل�كات االنس�ان ،
وامكاني�ات التط�ور  .ومث�ل ه�ذه النظ�رة
الرومانس�ية الت�ى تعل�ى م�ن ش�أن ال�ذات
والطبيع�ة تحت�اج ال�ى مراجع�ة  ،ألن ف�ى
الجموع والمدنيات والحضارات  ،وفى عالم
الصناعة والتكنولوجيا  ،من الشعر والفن ما
يفوق حياة البساطة األولى .
وحس�ين عفيف يؤم�ن ب�أن الجماليات هى
القادرة عل�ى أن تنتزع الحقائ�ق من صدور
المبدعي�ن  ،كم�ا تنتف�ض كن�وز النف�س
بالقراءة والتأمل .
وليس يعيب المرء أن يتمتع بكل الوان الحياة
 ،قبل أن تفلت من�ه  ،وتتحول أيامه فى الغد
الى أخبار وأحاديث .
وألن ه�ذه الحقائ�ق الواقعي�ة أثم�ن ما فى
الوج�ود  ،فإن�ه عل�ى اس�تعداد أن يضح�ى
بمجده وأوسمته فى سبيل استعاضتها
وم�ن ناحي�ة مقابلة يرى حس�ين عفيف أن
الجم�ال هو ال�ذى يطهر النف�وس ويزكيها
ويفت�ح لها آفاق البهجة والس�عادة  ،حماية
له�ا م�ن أن تغ�دو رغباته�ا وعواطفه�ا

المكبوتة ش�ياطين ومردة  ،وحماية للعالم
من أن يتح�ول إلى يباب ورماد  ،اذا لم تطلق
هذه الرغبات من عقالها  ،ويتاح لالنسان أن
ينهل م�ن النعم التى منحها الله بهذا الجمال
 ،ويش�عر معها بأنه يمتلك ف�ى يمينه الدنيا
بأسرها  .والمشتاق الذى يصرعه الحب برئ
من الذنب  ،يس�تحق أن نحن�و عليه وندواى
جراح�ه  ،ال أن نعزل�ه  .والم�رأة ف�ى نظ�ر
حس�ين عفيف ليست كما يتردد فى مؤلفات
المتزمتين مصدر الغواية والش�ر ،إنها وردة
مغمض�ة ال تق ّدر ما تجود به  ،وهى أقدر من
الرجل على كش�ف خفق�ات القلوب  ،وليس
هن�اك حرج عل�ى الرجل الذى يذعن لس�حر
الم�رأة  ،أو اذا فقد القدرة على التجلد حيالها
 ،وه�ى تس�كن ف�ى األعال�ى ،بينها يس�كن
عاشقها فى السفح  .وبقدر االفتتان بالمرأة
فإن َم ْن َتخون عهد الحب ال صفح لها .

أما الزهاد والنساك الذين يعتصمون بالجبال
والمعاب�د ،ال يل�م ش�ملهم أح�د  ،فق�د كان
حس�ين عفيف يرثى لهم ،ليقينه بأن كل من
يبصر الجمال األنثوى يخرج من محرابه .
وح�ب حس�ين عفي�ف للحي�اة  ،م�ع يقينه
بنهاي�ة كل حى  ،جعله يناش�د الله أن يبعثه
من جديد للحياة الدنيا بعد رحيله  ،المرة بعد
المرة  ،حتى يع�ب من هذه الحياة  ،ويقضى
وطره مع الحبيب  ،وس�ط الزه�ور  ،وغناء
الطير  ،وأنداء الصباح .
ورغم كثرة النوائب التى تعرض لها حس�ين
عفي�ف فى حيات�ه  ،فإن أفدحه�ا كان وفاة
شقيقيه األصغر س�نا ً منه  ،سعيد وحلمى ،
بفارق س�نة واحدة بينهما  ،وهما فى نضرة
الش�باب  ،ل�م يأخ�ذا نصيبهما م�ن الحياة ،
وبع�د أن كان�ا يش�تكيان ف�ى حياتهما من
الفراق والشجار  .تالقيا فى القبر فى وئام ،

المس�افة بينهما « قبضة يد »  ،وعلى مقربة
منهم�ا رفات أبيهم�ا  .وخوفا ً م�ن أن يلقى
حس�ين عفي�ف ه�ذا المصير  ،وينفذ س�هم
الم�وت إلى ص�دره  ،لم يت�زوج لئال يعرض
أس�رة ناش�ئة للضياع اذا لحق بالشقيقين ،
غير ملتفت الى أنه بعدم الزواج يموت وحده
بعد أن عاش وحده  ،ال يجد من يرخى أجفانه
 .وهذا ما حدث له  .خرج من بيته فى ميدان
الدق�ى بعد أن ذهب النهار  ،يلتمس نس�مات
المساء  ،دون أن يحمل معه أى أوراق لهويته
 .وعندما تعثرت خطاه وسقط وسط الزحام
ل�م تعرف ش�خصيته وال عنوان�ه  .وقبل أن
يلفظ أنفاسه األخيرة نقلته سيارة االسعاف
الى احدى المستشفيات  ،إلى أن تعرف عليه
أقاربه بعد أيام صعبة من البحث الهائم .
ولحسين عفيف محاضرة واحدة عن الشعر
المنث�ور  ،ل�م ينش�رها ف�ى كتب�ه  ،القاه�ا
ف�ى ن�ادى الموظفين باالس�كندرية فى 13
ديس�مبر  ، 1936يطرح فيه�ا مفهومه لهذا
الضرب من التعبير ال�ذى يزاحم عالم النظم
من خلال ارتب�اط النغم باللف�ظ  ،وااليقاع
بالبي�ان الدقي�ق المقتص�د  .ولتحقي�ق هذه
الغاية يلجأ الشاعر الى الخيال  ،والى ما وراء
الواق�ع  ،وال�ى التلمي�ح ال التصري�ح  ،والى
التخلص م�ن الوتيرة المتك�ررة التى تحكم
الشعر العمودى  ،معتمدا ً على تآلف الوحدات
الحرة المنس�جمة  ،ال على نظامها المتماثل
المضطرد  .وتأسيسا ً على أن الشعر وجد مع
نش�أة الحياة  ،قبل األوزان والبحور  ،فانه ال
يتقي�د بهما  ،تحريرا ً من كل ما يعوق اإلبداع
واالبتكار .
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أيب الفضل العباس «عليه السالم» دروس التضحية العظيمة
يوسف رشيد حسين الزهيري
ان القضاي�ا التاريخي�ة الكبرى قضايا ذات
شأن عظيم اليقوم بها اال رجال كبار اختارهم
الله س�بحانه وتع�اىل واصطفاهم عىل خلقه
للقيام بدورهم ورسالتهم اإلنسانية املكلفني
به�ا .صاغته�م أي�دي العمالق�ة املتجس�دة
يف األنبي�اء والعظم�اء .ولعل واقع�ة كربالء
والت�ي تعترب الفاجعة العظيم�ة التي جعلها
الل�ه بصمة مؤث�رة ب�كل وقائعه�ا وماثرها
ودروس�ها يف نفوس املسلمني حتى اصبحت
منهج�ا وطريق�ا وثورة قائم�ة اىل يوم الدين
 .تحت�ل الصدارة يف قائم�ة القضايا الكربى ,
بل هي من أعظم األحداث التي هزت الضمري
البرشي والوجدان اإلنس�اني وكان لها أعظم
األث�ر يف تحطيم الطاغوت وإع�ادة الحياة ايل
االسالم الذي كادت ان تقىض عليه قوى الرش
وفراعنة الزمن.
وقد عرف أهل البيت حدث كربالء قبل وقوعه
 ,عرفوه من مص�در الوحي من النبي محمد
(صلى الل�ه علي�ه وآله وس�لم) نفس�ه ،لقد
أنبأهم عند والدة الحسين (عليه السالم) أن
هناك فاجعة ستهز الضمري اإلنساني ويذهب
ضحيتها هذا العظيم شهيدا يف سبيل اإلسالم
لقد وصلت أنباء الفاجعة إيل مس�امع اإلمام
عيل (عليه السلام ) وع�رف ان هذه املعركة
املصريي�ة تحت�اج ايل أبطال وق�ادة يمتلكون
الش�جاعة والصرب واالقدام  ,فأخذ يعد العدة
ويهيئ الرجال املقربني واملخلصني من حوله
.و أن ه�ذه املعرك�ة تتطلب نم�اذج من أعىل
املستويات لقيادتها .
إن علي�ا ( علي�ه السلام ) ي�درك قيمة االهل
واثره�م يف نجاب�ة األوالد  ,ي�درك ان االهل اذا
كان�وا جبناء قد يتسرب الجب�ن إيل أوالدهم
بينم�ا إذا كان�وا يتمتعون بش�جاعة وقلوب
قوية يرسي ذلك يف أعقابهم
فإن الوراثة قد أش�ار اليها اإلسلام وقد قال
النبى صىل الله عليه واله وس�لم ( انظر يف أي
شئ تضع ولدك فإن العرق دساس )
وعيل ( عليه السلام ) نفس�ه يقول ( حسن
األخالق برهان كرم األعراق )
إن علي�ا (عليه السلام ) كان م�دركا لحجم
الخطر القادم عىل اإلسلام وحج�م الواقعة
االليمة التي س�تحدث وقد كان يعيش واقعة
كربالء ويجسدها أمام ناظريه ويرى أن ولده
الحسين ( عليه السلام ) بحاج�ة إيل نصري
وظهري ومن احق بنصره من فارس ينحدر
من ش�جعان العرب قوة ومن االسلام ثقافة
وعيل مدرس�ة  ,ان جمي�ع الجوانب البطولية
تكتمل عند هذا البطل املرتقب
أراد أن يخت�ار ام�رأة م�ن بي�ت عرب�ي ومن
فرس�ان العرب وش�جعانهم وأبطال من بيت
عرف�وا بالفروس�ية والبطولة ك�ي يتزوجها
فتلد ل�ه اوالدا يكونوا س�ندا وظهريا ملواجهة
املرحل�ة القادمة الخطيرة  .ويكونوا س�ندا
وعونا لإلمام الحسن والحسني ع يف قضيتهم
املصريية .
«جاء زواج االمام عيل (ع) من السيدة الجليلة
أم البنني ،بتوصية من نسابة العرب يف حينه،
أخي�ه عقيل بن أبي طال�ب ،بعد أن طلب منه
االم�ام علي (ع) أن ينظ�ر ل�ه يف «إم�رأة قد

ولدتها الفحولة من الع�رب ألتزوجها فتلد يل
غالما ً فارساً» ،فأولدت له أربعة فرسان ،عىل
رأسهم العباس(ع)الذي شارك أباه يف معركة
صفني وهو يف مقتبل العمر ،وحمل راية أخيه
االمام الحسين (ع) يف معركة الطف وهو يف
العق�د الخامس من عم�ره ،ومن هنا جاءت
كنية امه بأم البنني
ولد العباس (عليه السلام) وتربى يف مدرسة
عيل ( عليه السالم) والده لقد عاش تحت ظل
اإلم�ام أربعة عرش س�نة تكام�ل خاللها من
جميع جوانب�ه املعنوية والثقافية والبطولية
 ,ف�إن يف هذا الس�ن تتكامل نفس�ية الطفل
وتأخذ موضعها الطبيعي الذي يحدد وجهتها
الصالحة او الطالحة
إن العب�اس ق�د تربى عيل أي�دي والده االمام
عيل عليه السلام وقد س�قاه اإلمام البطولة
جرع�ة جرعة واالسلام حكم�ا حكما فجاء
كم�ا أراد الل�ه وكا أح�ب والده مس�لما نافذ
البصرية صلب اإليمان فارسا شجاعا
إن عليا (عليه السالم) قد أعد وله ليوم كربالء
وهاهي كربلاء قد وافته مع اكم�ال الرابعة
والثالثين من عم�ره ,فارتحل مع الحسين
سائرا
مع اخوة ثالثه له من أمه وأبيه ارتحل معهم
يطلب الش�هادة ويبتغي لقد هاجر مع اخيه
وه�و يمتلك البصيرة الواعية ل�كل تحركاته
وأهداف�ه وه�و على علم بث�ورة الح�ق التي
يجسدها الحسني ويدافع عنها هو وأهل بيته
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وأصحابه  ,فلذا هاجروا ولم تكن هجرته من
أجل الحسين (عليه السالم) النسبي بل كان
م�ن أجل الحسين (علي�ه السلام) العقيدة
واملبدأ والدين كان من أجل األهداف والغايات
التى ثار الحسين (عليه السلام) يف سبيلها
وقد عبر عن ذلك يف أكثر م�ن موقف ورصح
م�رددا ومجهرا بهذه األه�داف .ففي معركة
الط�ف ق�ال الخوته من أم�ه وأبيه عب�د الله
وعثما وجعف�ر وكانوا أصغر منه  :تقدموا يا
بنى أمى حتى أراكم نصحتم لله ورسوله.
انه تعبري يجهر بأن الحرب مع الحسني (عليه
السلام) حرب رس�ول الله (صلى الله عليه
وآله وس�لم) واملقات�ل صف الحسين (عليه
السلام) مقاتل مع رس�ول الل�ه ( صىل الله
عليه وآله وسلم)  ,والنصحية يف هذه الحرب
نصيح�ة لل�ه ورس�وله إنه�ا حرب مقدس�ة
يقوده�ا الحسين باعتب�اره يحمل رس�الة
رس�ول الل�ه ويدافع عن دي�ن الل�ه .لم يكن
أب�و الفضل العب�اس يتعصب ألخي�ه بما أنه
قريبه النسبي كيف وقد وعي العباس موقف
اإلسلام من العصبي�ة البغيض�ة التى كانت
س�ائدة يف الجاهلية فقىض عليها اإلسالم لقد
كان العباس على علم بما بثه إليه والده عن
رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) حيث
قال صلى الله عليه واله وس�لم ( من كان يف
قلب�ة حبة من خ�ردل من عصبي�ة بعثه الله
يوم القيامة مع أعراب الجاهلية )
إن هذه العصبية قد مقتها اإلسلام وحاربها
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البالغة ( )750000سبعمائة وخمسون الف دينار  ،بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان
املبني اعاله .
 -4يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء بطاقة السكن البطاقة التموينية شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات -5تسلم العطاءات اىل العنوان ( :الرشكة العامة لتجارة الحبوب  /القسم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر
– الطابق الثاني ) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (االثنني) املصادف 2017/11/13وسوف ترفض العطاءات
املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة لتجارة الحبوب
 /بغ�داد – باب املعظم – مدخل الش�يخ عمر – الرشكة العامة لتجارة الحبوب– قاعة مكتب الس�يد املدي�ر العام ) يف الزمان والتاريخ
(الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االثنني املوافق  2017/11/13يجب ان تتضمن العطاءات التامينات االولية املطلوبة من مقدمي
العط�اءات وم�دة نفاذيته�ا (خطاب ضمان مرصيف او صك مص�دق ) وبمبل�غ ( )100000000مائة مليون دين�ار عراقي صادر من
مرصف معتمد يف العراق  /البنك املركزي العراقي  ،علما ن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
جدول الفعاليات (فرع واسط)
ت

الفقرة

1
2
3
4
5

تحميل حبوب مكيسة
تفريغ الحبوب المكيسة
تفريغ الحبوب الفل
تحميل حبوب فل
فقرة التنظيف

المبلغ رقماً
1850
1750
1800
على حساب الدائرة
2000000

الكلفة التخمينية
المبلغ كتابة
الف وثمنمائة وخمسون دينار
الف وسبعمائة وخمسون دينار
الف وثمنمائة دينار
-------مليوني دينار

مالحظات /
 -1تكون نفاذية العروض ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة .
 -2س�يتم انعق�اد مؤتم�ر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقص�ة وقبل موعد اليق�ل عن ( )7ايام م�ن تاريخ غلق
املناقصة.
 -3تكون مدة نفاذية خطاب الضمان س�ارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن
( )28يوم .
 -4يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف  2017/11/13يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام.

املهندس
هيثم مجيل اسامعيل
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

وجعل رابطة العقيدة والرس�الة هي املنطلق
ال�ذي يجب ان يتح�رك عنه االنس�ان وان أبا
الفض�ل العب�اس على عل�م بذلك ب�ل عاش
اإلسلام يف لحمه وتحرك م�ع دمه وآثره عىل
كل رغ�د العي�ش ودوام الحي�اة  ,ان�ه يفق�ه
أحكام اإلسلام حكما حكما ويع�ى مداركه
مدركا مدرشا ويعيش يف سلوكاه وترصفاته
فل�ذا يندفع مع اخيه يف س�بيل الله والعقيدة
دون آرصة النس�ب والحس�ب ال�ذي يتخ�ذه
بعض الن�اس مربرا ل�كل أعماله�م القبيحة
وترصفاتهم الشاذة واملنحرفة .,
وإن أب�ا الفض�ل العب�اس علي�ه السلام قد
يمش
مث�ل صف�وة الش�هداء يف كربالء فل�م
ِ
وراء عاطف�ة ول�م يتحرك عن لحمة النس�ب
والحسب وانما تحرك يف سبيل الدين ولذا كان
اخ�ر منطقه فداء لإلسلام ودفاعا عنه أقدم
نفيس
إن�ه وقف بع�د ان قطعت يمينه وأخ�ذ اللواء
بش�ماله وقف ليق�ول لتلك الجم�وع الضالة
(.والل�ه إن قطعتم يمينى إني أحامي أبدا عن
ديني )
انه الدين الذي يحرك االرشاف ويحرك س�ائر
الناس يف مجتمعنا االسالمي .
واملوق�ف االستبس�ايل وال�دروس العظيمة يف
الحمية اإلسلامية عبارة عن تقييم حي تربز
فيه�ا أهداف العباس كما وأنه�ا تربز منزلته
الت�ي اليمك�ن ان يناله�ا ل�و ل�م يس�لك هذا
الطريق العظيم طريق الشهادة

أن أب�ا الفض�ل مىض م�ع أخيه على بصرية
من أم�ره ومعرفة بتحرك�ه متبعا يف حركته
األنبياء واملرسلني الذين خرجوا عىل أقوامهم
بأح�كام الل�ه فقضوا على الفاس�د والظلم
وأسسوا حكومة العدل واإليمان
إن موق�ف أب�ي الفض�ل م�ن أروع الدروس
وأجلها وارشفها
ففي�ه درس يف نب�ذ العصبي�ة النس�بية التى
تحكم يف املجتمع�ات والتجمعات بل يجب أن
يك�ون التعصب للدين ويجب أن يكون الدفاع
عنه واجب رشع�ي واخالقي نابع من صميم
العقيدة
وفي�ة درس أن األبط�ال والفرس�ان ولي�دة
الفرسان والشجعان وان لقانون الوراثة اثره
يف ترسب الشجاعة والجبن اىل نفوس األبناء
ودرس يف اعلى قي�م ومف�ردات الش�هادة يف
سبيل الله
قال الله تعال :
{ مِ َ ْ ْ
ين ر َج ٌ
ص َد ُق�وا مَ �ا َع َ
�ال َ
اه ُدوا
�ن المُ ؤمِ ِن َ ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
نحْ َبه وَمِ ن ُهم مَّ ن
اللَّ َه َعلَ ْي ِه فمِن ُهم مَّ ن َض�ىَق
َي َ
نت ِظ ُر وَمَ ا َب َّد ُلوا َت ْبدِيلاً }
ف�كان نع�م الفارس امل�اض يف طري�ق الحق
والفضيلة والشهادة .
من املواقف الش�جاعة ألب�ي الفضل العباس
 :ثبات�ه ورفض�ه ألمان األمويين ووقوفه اىل
جانب اخيه صلة ورابطة ودم ودين وعقيدة
وهذا ما تكرر مرتني ،ففي املرة األوىل أرس�ل
ابن زياد أمانا ً للعباس وأخوته بسبب توسط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /4120 :ش2017/3
التاريخ 2017/10/22 :
اىل  /املدعى عليه  /صباح حسني جواد
اعالن
اقام�ت املدعي�ة (ايناس ع�واد حسين) الدعوى املرقم�ة بالعدد
اعلاه امام محكمة االحوال الش�خصية يف بعقوب�ة وموضوعها
تفري�ق للهج�ر الكثر من س�نتني ولكونك مجه�ول محل االقامة
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة املوافق
 2017/11/5الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا ووفق االصول
القايض صباح حبيب حسني
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة 2017/874 :
التاريخ 2017/10/22
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة س�هام املدين العقار تسلس�ل 1/15
م 1رشق�ي ش�فته الواق�ع يف بعقوب�ة العائ�د للمدي�ن مس�عود
حمي�د عبد املحج�وز لقاء طلب الدائن عادل حس�ن علوان البالغ
 120,000,000مائة وعرشون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جاسم محمد سلطان
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :بعقوبة قرب دار الضيافة ملحافظ دياىل العدد
 1/15م 1رشقي شفته
 2ـ جنسه ونوعه  :ارض زراعية
 3ـ ح�دوده واوصافه  :عىل الش�اعر الرئييس امل�ؤدي اىل منطقة
بهرز
 4ـ مشتمالته  :ارض مشجرة مع دور سكنية
 5ـ مس�احته  43 :دون�م و  17اول�ك حص�ة املدي�ن منها 2117
سهم
 6ـ درجة العمران  :متوسطة
 7ـ الشاغل  :الرشكاء
 8ـ القيمة املقدرة  8,000,000,000 :ثمانية مليار دينار عراقي
حصة املدين  155,000,000/مائة وخمس�ة وخمس�ون مليون
دينار عراقي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/10/22
اعالن
اىل  /مروان حسن جاسم
قدم�ت املدعية هنادي عم�اد خليل طلبا اىل ه�ذه املحكمة تروم
فيه اصدار حجة وصاية مؤقته لغرض الس�فر البنتكما القارصة
(ديمه مروان حس�ن) وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار
القائ�م بالتبليغ تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتين محليتني عىل
الحض�ور امام هذه املحكمة خالل س�بعة ايام من تاريخ تبليغك
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري
اجراءات اصدار الحجة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض صباح حبيب حسني

أح�د أخواله�م  ،إالَّ أن العباس عليه السلام
أج�اب عن ذل�ك بقوله  « :أبلغ خالنا السلام
وقل ل�ه أن ال حاجة لنا يف األم�ان  ،أمان الله
خير من أم�ان ابن س�مية » ،وامل�رة الثانية
كان�ت يف اليوم الع�ارش عندما نادى الش�مر
لعنة الله عليه ( أي�ن بنو أختنا  ،أين العباس
وأخوت�ه؟) إالَّ أنهم أعرضوا عنه ،فقال اإلمام
الحسني عليه السالمأجيبوه ولو كان فاسقا ً
 ،فأجابوه وقالوا  :ما ش�أنك وما تريد ؟ قال
 :ي�ا بني أختي أنتم امنون ال تقتلوا أنفس�كم
م�ع الحسين والزم�وا طاعة أمير املؤمنني
يزيد ،فقال العباس عليه السالم  « :لعنك الله
أتؤمننا وابن رسول الله ال أمان له وتأمرنا أن
ندخل يف طاعة اللعناء وأوالد اللعناء » .
إن ذل�ك املوق�ف املشرف من العب�اس عليه
السلام حري باملؤمنني امللتزمين املجاهدين
أن يكون لهم درس�ا ً بليغ�ا ً عندما يكونون يف
س�احات القتال ضد األع�داء وتعرض عليهم
أمثال ذلك النوع من األمان الكاذب من القتل
 ،ألن االستجابة ملثل تلك النداءات الخبيثة هي
الخس�ارة الكبرى يف الدنيا واآلخ�رة  ،وكيف
يمكن للعباس وهو ش�بل أمري املؤمنني عليه
السلام أن يقبل لنفسه بوصمة العار األبدية
يف الدنيا واآلخرة .
استش�هاد أب�ي الفض�ل العب�اس (علي�ه
السالم)
عندها تقدم ابو الفضل نحو الحسين وقد
خنقت�ه العبرة  ،قال  :واآلن يا ابن رس�ول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /1886 :ش2017/3
التاريخ 2017/8/15
تش�كلت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة بتاري�خ
 2017/8/15برئاسة القايض السيد صباح حبيب حسن واملأذون
بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها االتي :
املدعية  /سيماء حسن محمد /وكيلها املحامي حاتم عبد عبود
املدعى عليه  :صفاء احمد ذياب
القرار  /لالدعاء واملرافعة الغيابية والعلنية ولعقد الزواج الصادر
م�ن ه�ذه املحكم�ة بالع�دد  5908يف  2004/12/16واملتضمن
زواج الطرفين عىل مهر معجله ملي�ون دينار مقبوضة ومؤجله
مليون دينار يس�تحق عند اقرب االجلين ولطلب املدعية التفريق
بينهما وبني زوجها املدعى عليه لهجره لها منذ اكثر من س�نتني
ولح�د االن وق�د اطلعت على تقري�ر الباحث االجتماع�ي بالعدد
/976بحث 2017/يف  2017/5/2وقد اس�تمعت املحكمة للبينة
الش�خصية التي قدمتها املدعية الثبات دعواها واملدونة ضبطا يف
محضر جلس�ة  2017/8/3والتي ايدت االدع�اء وتحقق الهجر
وحي�ث ان دع�وى املدعية تجد لها س�ند م�ن القان�ون ولكل ما
تق�دم تقرر الحك�م بالتفريق بني املدعية س�يماء حس�ن محمد
واملدع�ى عليه صفاء احم�د ذياب للهجر املتحقق اس�تنادا لنص
امل�ادة  43من قان�ون االحوال الش�خصية واعتب�اره طالق بائن
بينون�ه صغ�رى واقعا للم�رة االوىل ال يحق للمدع�ى عليه ارجاع
زوجت�ه اال بموافقته�ا وعقد ومهرين مس�تأنفني وعلى املدعية
الت�زام العدة الرشعية البالغة ثالثة ق�روء ال تتزوج اال بنقضائها
واكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعي�ة وتحميل املدعية الرس�وم
واملصاري�ف القضائي�ة وصدر الحكم اس�تنادا الح�كام املواد 43
احوال شخصية  21و  22و  76و  77اثبات و  161و  166و 203
مرافع�ات مدنية حكما غيابي�ا قابال لالعتراض والتمييز وافهم
علنا يف 2017/8/15
القايض صباح حبيب حسني

الله أما يل من رخصة ..؟
ق�ال  :اخي اخ�ي عباس أن�ت حامل لوائي
فمن يل بعدك قال  :أخي اذا كان ال بد اذهب
واطل�ب له�ؤالء االطفال م�اء  ،فحمل عىل
القوم قائال :
(انا ال�ذي اعرف عند الزمج�رة *** بابن
عيل املسمى حيدرة
انا الذي اعرف عند الزمجرة *** بابن عيل
املسمى حيدرة )
حت�ى كش�فهم عن امل�اء  ،م�ا ان وصل اىل
املاء  ،ملئ القربة ولكن من ش�دة عطش�ه
غ�رف غرفة من املاء ليرشب فتذكر عطش
الحسني فرمى املاء وقال :
(ي�ا نف�س من بعد الحسين هون�ي ***
وبعده ال كنت او تكوني
هذا حسني وارد املنون *** وترشبني بارد
املعني
تالله م�ا هذا فع�ال دين�ي *** وال فعال
صادي اليقني )
ث�م مأل القربه وتوجه نح�و املخيم فأخدوا
علي�ه نفر كبري من جيش معاوية الطريق
واحاط�وا به من كل جان�ب فجعل يرضب
فيهم وهو يقول:
(ان�ي انا العب�اس اغدوا بالس�قا *** وال
اخاف الرش يوم امللتقى )
(ثم حمل نحو القوم  ،فصاح عمر بن سعد
:
ويلك�م حول�وا بينه وبين ايص�ال املاء اىل
املخيم فلنئ وصل املاء اىل الحسين ال تمتاز
ميمنتكم عن ميرستكم ).
فحم�ل عليهم العباس وقت�ل منهم مقتلة
عظيمة  ،ففرقه�م وكمن له زيد بن الرقاد
الجهن�ي من وراء نخل�ة وعاونه حكيم بن
طفيل وملا مر به رضبه عىل يمينه فقطعها
فأخد العباس السيف بشماله وحمل عليهم
وهو يزجر ويقول :
والل�ه ان قطعتم يمين�ي *** اني احامي
ابدا عن ديني
وعن امام صادق اليقني *** س�بط النبي
الطاهر االمني
فكم�ن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة
اخرى ورضبه عىل ش�ماله فقطعها فضم
اللواء ايل صدره واخد يرتجز ويقول :
قد قطعوا ببغيهم يساري *** فاصلهم يا
رب حر النار
يا نفس ال تخيش من الكفار *** وابرشي
برحمة الجبار
مع النبي السيد املختار
فبينم�ا هو كذلك واذ بالس�هام نزلت عليه
مثل املطر  ،فوقع سهم يف نحره  ،وسهم يف
صدره وأصاب سهم عينه اليمنى فطفاها
 ،وس�هم أص�اب القرب�ة فأري�ق ماؤه�ا ،
فج�اؤا بعم�د الحدي�د  ،ورضب�وه عىل ام
رأس�ه فهوى عىل االرض منادي�ا  :أخي يا
حسين ادركني فوصل الي�ه وجلس عنده
فوج�ده مطبوخ الجبني  :أخي ابا الفضل ،
اآلن انكرس ظهري وقلت حيلتي اآلن شمت
بي عدوي ،
عظ�م الل�ه لكم األج�ر يف س�اقي عطاىش
كربالء وقطيع الكفني والسالم عىل األرواح
الت�ي حلت بفن�اء اب�ي عبد الله الحسين
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2272 :ب2017/
التاريخ 2017/10/22
اىل  /الشخص الثالث 1 /ـ مصطفى محمد ابراهيم
اعالن
اقام�ت املدعية باس�مة محمد ابراهيم الدع�وى البدائية املرقمة
/2272ب 2017/ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا مبلغ قدره س�تة
وثالث�ون ملي�ون دينار وه�ي كلف�ة الرتميمات للعقار تسلس�ل
 30/101نظران ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحس�ب
رشح مبل�غ هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة البرصة نظران
عليه ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور
ام�ام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة املواف�ق 2017/10/31
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا وبعكس�ه
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ( عبد الله نجم يوس�ف) الذي
يطل�ب في�ه تبديل اللق�ب من (العي�دان) اىل ( الزاملي) من لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام
املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب (نواف غس�ان ايوب) الص�ادرة من املعهد
التقني البرصة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت هوية الطالبة (عبري ري�اض ابراهيم) الصادرة من املعهد
التقني برصة قس�م املحاس�بة عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1981 :ب2017/
التاريخ 2017/10/19
اعالن
اىل املدعى عليه  /مصطفى محمد ابراهيم
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م البدائ�ي املرق�م /1981
ب 2017/يف  2017/9/28املقامة من قبل املدعية باسمة محمد
ابراهيم ض�دك واملتضمن الحكم بازالة ش�يوع العقار 30/101
نظران بيع�ا وباملزايدة العلنية وتوزيع ص�ايف الثمن بني الرشكاء
كال حسب سهامه ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحسب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة نظران
علي�ه قرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتين يوميتني ولك حق
االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

فقدان وصل
فقد مني الوصل املرقم /1521151يف  2017/8/30باسم (حيدر
االمير جرب) حان�وت حي االنص�ار الجدي�د الرقم القدي�م ()69
والجديد (  )4815بمبلغ ( )600,000عىل من يعثر عليه تس�ليمه
اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فقدت الهوي�ة الصادرة من جامعة الكوف�ة بتاريخ 2017/9/1
باس�م املواطن (علي محمد تكليف) عىل من يعثر عليه تس�ليمه
اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فق�دت الهوية الصادرة م�ن نقابة االطباء  /فرع النجف باس�م
املواطن (حيدر وارد رس�م )عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالب (عبد الله ولي�د محمد الرشيفي )من معهد
التدريب النفطي برصة قس�م النفط اختصاص انتاج والقياسات
الحقلية عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي الهوية الخاصة الص�ادرة من الجامعة االسلامية
باس�م االس�تاذ (عمار حميد ش�نني )عىل من يعث�ر عليها يرجى
تسليمها اىل الجهه املختصة
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اليوم  ..يف حفل الفيفا

كريستيانو يتطلع للمجد يف لندن ..ومييس ونيامر يرتقبان
المستقبل العراقي /متابعة

يتطلَّع الربتغايل كريس�تيانو رونالدو،
إىل تتويج موس�م قوي آخر من خالل
الف�وز للعام الثاني عىل التوايل بجائزة
أفضل العب بالعالم يف استفتاء الفيفا،
خلال الحفل ال�ذي تس�تضيفه لندن
اليوم اإلثنني.
ويكش�ف الفيف�ا الي�وم ع�ن الفائ�ز
بالجائ�زة ،بعدم�ا انحصر الصراع
عليها بين رونالدو ،نجم ريال مدريد،
وليوني�ل ميسي مهاج�م برش�لونة،
ونيمار دا س�يلفا جناح باريس س�ان
جريمان.
كان رونال�دو ،انت�زع الجائزة يف العام
املايض ،يف النس�خة األوىل بتاريخ هذه
الجائزة ،بعد انفصال اس�تفتاء الفيفا
عن اس�تفتاء مجلة «فرانس فوتبول»
التي تمنح الكرة الذهبية ألفضل العب
يف العالم.
وينافس رونالدو على الجائزة بعدما
ق�اد الريال ليك�ون أول نا ٍد يحرز لقب
دوري أبطال أوروب�ا مرتني متتاليتني
بش�كل البطول�ة الح�ايل ،كم�ا قاده
للفوز بلقب الدوري اإلسباني.
ويعود ميسي ،ملنافس�ة رونالدو عىل
الجائ�زة يف الع�ام الح�ايل ،بعدما توج
ً
هداف�ا لل�دوري اإلس�باني ،للموس�م
الراب�ع عىل التوايل ،كما قاد برش�لونة
للقب كأس إسبانيا.
واس�تفاد نيمار من آخر موسم له مع
برش�لونة قبل االنتقال لسان جريمان
يف صفقة قياس�ية ،أصبح من خاللها
الالعب األغىل يف تاري�خ اللعبة ،ودخل
بق�وة يف املنافس�ة على الجائ�زة مع
رونالدو ،ومييس.

وقال املهاجم األوكراني السابق أندريه
شيفتشنكو املدير الفني الحايل ملنتخب
بالده ،يف ترصيحات عىل موقع الفيفا

باإلنرتنت« :إنهم  3العبني رائعني .كل
منهم يستحق الفوز بالجائزة».
وأضاف «ليونيل مييس ،وكريس�تيانو

رونال�دو ،ونيمار يح�رزون األهداف،
لكنه�م ً
أيض�ا ق�ادة لفرقه�م .إنهم 3
العبين يمكنهم قيادة فرقهم للتتويج

بالبطوالت».
ً
تنافس�ا
وتش�هد جائزة أفضل مدرب
ً
هائلا بين الثالث�ي ماس�يميليانو

مشاركة فاعلة لوزارة الشباب يف مهرجان الكويت ملرسح الشباب العريب

بغداد /المستقبل العراقي
ش�اركت وزارة الش�باب والرياض�ة –
دائرة ثقافة وفنون الشباب في مهرجان
الكويت لمس�رح الش�باب العربي الذي
اقيم على مس�رح دس�مة في العاصمة
الكويت.وق�ال رئي�س
الوفد معاون مدير
عام دائرة ثقافة

وفنون الش�باب علي جاس�م ف�ي بيان
لل�وزارة تلق�ت “المس�تقبل العراق�ي”
نس�خة من�ه ،ان “الش�باب العراق�ي
اثب�ت قدرت�ه عل�ى تقدي�م االفضل من
خالل الع�رض المس�رحي المميز الذي
حم�ل عنوان (ون وي) ف�ي اول عرض
للمس�رحية ف�ي فعالي�ات مهرج�ان
الكويت لمس�رح الش�باب العربي حيث
تطرقت المسرحية الى مفهوم لإلتجاه

الجب�ري م�ن اخ�راج وكتاب�ة ومي�ض
كاظم ،أذ سعى الى توصيل فكرته وسط
التحديات الكبيرة التي تعيشها المنطقة
ج�راء الح�روب واالرهاب الداعش�ي”.
واض�اف جاس�م ان “االداء اعتم�د
عل�ى أداء جس�دي وس�ينوغرافي م�ن
الممثلي�ن الذين قدموا أداء يحس�ب لهم
كعرض أول للمس�رحية ،حيث طرحت
المسرحية ما يحصل في دول العالم من
ح�روب والتطرف واإلرهاب ،والس�يما
ال�دول الت�ي عانت من س�يطرة عناصر
داعش االرهابية ،مؤكدا ان نجاح العمل
المس�رحي جاء بفض�ل إرادة الش�باب
القوية المش�اركين بالعمل المسرحي،
حيث كانوا يتدربون إلى ساعات متأخرة
من الليل إلنجاح العمل المسرحي ورفع
اس�م العراق في المهرجان”.من جانبه
أشاد المخرج المس�رحي الكويتي علي
العل�ي بالعمل المس�رحي العراقي الذي
عب�ر بصورة حي�ة ودقيقة ع�ن معاناة
اإلنس�ان ليس ف�ي العراق فحس�ب بل
كل دول العال�م الت�ي عان�ت من ويالت

االرهاب والتطرف ،مشيرا الى ان العمل
كان متميزا من جميع النواحي من حيث
الموسيقى ،والتشكيل الجسدي
والتعبي�ر والس�يما الجهد
الكبير من قبل الممثلين
الذين اجادوا بعملهم
بالشكل المطلوب.

الكشف عن موعد عودة بوجبا للمالعب
المستقبل العراقي /متابعة
اقت�رب الفرنس�ي ب�ول بوجب�ا ،العب مانشس�تر
يونايت�د اإلنجلي�زي ،م�ن العودة إل�ى المالعب
بعد اإلصابة التي تعرض عليها في سبتمبر /
أيلول أمام بازل السويسري في دوري أبطال
أوروبا.
وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية ّ
أن
بوجبا قادر عل�ى العودة إلى المالعب خالل
 8أس�ابيع ،وبالتحديد في ديسمبر /كانون
الثان�ي المقب�ل ،قب�ل مواجهة مانشس�تر
سيتي في ديربي المدينة ،يوم  10من نفس
الشهر.

وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة بريطانية
ذكرت ّ
أن الالعب قد يغيب لثالثة أشهر
ويبتعد ع�ن  18مباراة عن الش�ياطين
الحمر ،على أن يع�ود مطلع العام الجاري،
وه�و ما أكده البرتغالي جوزي�ه مورينيو ،المدير
الفني للفريق.
وكان “سبيش�ال وان” ألم�ح لغي�اب بوجب�ا فترة
طويلة بقوله “إصابة بوجبا ليست من النوع البسيط
ّ
ولكنها أقرب
مثل ما حدث مع فالنس�يا أو فيل جونز،
لحالة زالتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو”.
وكان روخ�و وإبراهيموفيتش تعرضا إلصابة الموس�م
الماض�ي بقطع ف�ي الرباط الصليبي وغاب�ا عن الفريق
نحو  5أشهر.

مورينيو يطلب التعاقد مع صخرة أتلتيكو مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
يس�عى البرتغالي جوزي�ه مورينيو ،المدير الفن�ي لنادي مانشس�تر يونايتد اإلنجلي�زي ،للتعاقد مع مدافع
أتلتيكو مدريد اإلسباني ،خالل سوق االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن مورينيو كان يرغب في التعاقد مع الالعب خوسيه خيمينيز خالل
س�وق االنتق�االت الصيفية الماضي�ة ،ولكن الروخي بالنكوس رفض التخلي عنه بس�بب الحرم�ان من إتمام أي
تعاقدات خالل سوق االنتقاالت األخيرة.
واتجه الشياطين الحمر بعد ذلك لضم السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا البرتغالي.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن أتلتيكو مدريد ق�د يتخلى عن الالعب في يناي�ر  /كانون الثاني المقب�ل ،بعد خروجه من
حسابات األرجنتيني دييجو سيميوني ،الذي لم يعتمد عليه في العديد من المباريات خالل الموسم الجاري.
وكان الفرنسي أنطوان جريزمان ،مهاجم أتلتيكو مدريد ،قريبا من االنضمام لمسرح األحالم في الصيف الماضي،
ولكن عقوبة حرمان الروخي بالنكوس من التعاقد خالل سوق االنتقاالت الماضية دفعته للبقاء مع الفريق.

أليجري م�درب يوفنت�وس ،ومواطنه
أنطوني�و كونت�ي ،املدي�ر الفن�ي
لتشيليس ،والفرنيس زين الدين زيدان

مدرب ريال مدريد.
كم�ا يتناف�س اإليط�ايل املخضرم
جانلويج�ي بوف�ون ح�ارس مرم�ى
يوفنتوس م�ع الكوس�تاريكي كيلور
نافاس حارس الريال ،واألملاني الدويل
مانوي�ل نوي�ر ح�ارس مرم�ى بايرن
ميوني�خ على جائ�زة أفض�ل حارس
مرمى.
وتأم�ل األمريكي�ة كاريل لوي�د يف
االحتفاظ بجائزة أفضل العبة ،بعدما
توجت بهذه الجائزة يف العام املايض.
وتتنافس لويد ،عىل الجائزة هذا العام
م�ع ليكي مارتينز التي قادت املنتخب
الهولن�دي هذا العام للق�ب كأس أمم
أوروبا للسيدات ،كما تدخل الفنزويلية
الناشئة ديانا كاس�تيانوس معهما يف
املنافسة عىل الجائزة.
ويش�تعل الصراع عىل جائ�زة أفضل
مدرب لكرة القدم النسائية بني سارينا
فيجم�ان ،مدرب�ة املنتخ�ب الهولندي
بط�ل أوروبا ،وجيرار بريش�و املدير
الفني لفري�ق ليون ،ونيلس نيلس�ن،
املدير الفني للمنتخب الدنماركي.
ويتنافس ه�دف رائع ألوليفييه جريو
نج�م أرس�نال ،م�ع ه�دف أحرزت�ه
كاستيانوس خالل مونديال الناشئات
«تح�ت  17عامً �ا ،وه�دف س�جله
أوس�كارين ماسولوكي حارس مرمى
ب�اروكا الجن�وب أفريقي على جائزة
بوشكاش.
ُ
وتحس�م جوائز أفضل العب ،والعبة،
ومدرب للرجال والس�يدات ،من خالل
عملية التصويت التي شارك فيها قادة
ومدربو املنتخبات حول العالم إضافة
لتصوي�ت وس�ائل اإلعلام ،وتصويت
املشجعني عرب اإلنرتنت.

القوة اجلوية والزوراء خيتاران قطر
إلقامة مبارياهتام اآلسيوية
بغداد /المستقبل العراقي
اخت�ار الق�وة الجوي�ة والزوراء ،ممثلا العراق في بطول�ة دوري أبطال آس�يا ،المالعب
القطرية كأرض بديلة في حال رفض االتحاد اآلسيوي التماسهما باللعب على أرضهما
في العراق.
وق�ال مصدر من مق�رب من االتحاد الكرة في تصريح تابعته “المس�تقبل العراقي”
إن االتحاد االس�يوي خاطب ناديا القوة الجوية والزوراء بش�كل رس�مي لتس�مية
ملعبيهما في دوري أبطال آس�يا ،ما دفعهما الختي�ار ملعب بديل في حال اعترض
االتحاد القاري على اللعب داخل العراق ،كإجراء احترازي لكسب الوقت.
وبي�ن أن القوة الجوي�ة اختار ملعب نادي الوكرة ،الذي خ�اض عليه مبارياته في
كأس االتحاد اآلسيوي هذا العام.
كذلك الزوراء لم يبتعد كثيرا ،فاختار ملعب نادي العربي القطري ،وهو اآلخر كان
أرضه المفترضة في النسخة الحالية لكاس االتحاد اآلسيوي.
وأشار إلى أن إدارتي القوة الجوية والزوراء قدما عن طريق االتحاد العراقي التماسا
لالتحاد االس�يوي يس�مح لهما باللعب داخ�ل العراق بعد نجاح تجرب�ة رفع الحظر
الجزئي خوض مباراة قبل نهائي كاس االتحاد اآلسيوي هذا العام داخل العراق.
يشار الى ان االتحاد االسيوي سمح لألندية العراقية هذا العام باللعب في دوري األبطال
وليس كأس االتحاد.

باألرقام :برشلونة حيقق انطالقة
تارخيية
المستقبل العراقي  /متابعة

س�جل برشلونة أفضل بداية له في تاريخ الدوري اإلس�باني ،بعدما انتصر على ماالجا بهدفين في
لق�اء الجولة التاس�عة من الليجا.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية ّ
أن كتيبة إرنس�تو
فالفيردي تمكنت من الفوز في  8مباريات وتعادل في لقاء وحيد ،وهو أمر تكرر من قبل في  4نس�خ
مواس�م  1963/1964و 1997/1998و 2012/2013و.2013/2014وأوضح�ت أن م�ا يجع�ل البداية
الحالي�ة ه�ي األفضل ،قدرة البلوجرانا على تس�جيل ً 26
هدفا واس�تقبال  3أهداف فق�ط أي بفارق 23
ً
ّ
هدفا ،وهو أمر ل�م يتكرر من قبل.وأوضحت الصحيفة أن ثاني أفضل بداية كانت
موس�م  2013/2014بقي�ادة
تات�ا مارتينو وذل�ك حينما فاز
برشلونة في  8مباريات وتعادل
مرة واحدة ،ولكن وقتها سجل
ً 28
هدفا واستقبل  6أهداف أي
ً
بفارق  22هدف�ا لصالحه.كما
تكرر األم�ر من قبل م�ع تيتو
فيالنوف�ا الذي حق�ق النتيجة
ولكن بفارق ً 18
هدفا لصالحه
(سجل ً 29
هدفا واستقبل )11
كما جاء موس�م 1997/1998
مع الهولن�دي لويس فان جال
بانتص�ار  8م�رات وتع�ادل
وحيد ً
أيضا وس�جل وقتها 23
ً
هدف�ا واس�تقبل  8أي بف�ارق
 15هدفا.وأخي�رًا م�ع س�يزار
رودريجي�ز ف�ي 1963/1964
حينما حقق برشلونة فارق 17
ً
هدف�ا لصالحه بع�د  9جوالت
فقط.
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أول طائرة برمائية تعمل بالكهرباء!

األسامك والقرنبيط والتوت ختفف آالم املفاصل

تصم�م رشكة “مروحيات روس�يا” نموذجا ألول طائ�رة برمائية تعمل
بالكهرباء.أعل�ن ذل�ك املكتب الصحفي للرشكة الت�ي تدخل ضمن اتحاد
رشكات “روس�تيخ” ،ي�وم األربعاء  18أكتوبر الجاري..وس�يتم تصميم
ه�ذه الطائرة ،اعتمادا عىل الطائ�رة الربمائية بدون طيار “ ،”VRT30إذ
يخطط مكتب التصميم يف مؤسسة “مروحيات روسيا” ،إلنشاء النموذج
األول لطائ�رة برمائي�ة ،بمحرك كهربائي ،تزن ط�ن ونصف بحلول عام
..2019وأشار املكتب الصحفي إىل أن هذه الطائرة الربمائية تتميز بأنها
ال تتطل�ب مدرجا عن�د إقالعها .كما تس�تطيع التحلي�ق برسعة عالية،
بفض�ل آلي�ة دوران مراوحه�ا ،الت�ي تس�اعدها أيضا عىل تنفي�ذ املهام
م�ن وضعي�ة “الثبات”..وق�ال أندريه بوغينس�كي املدير الع�ام لرشكة
“مروحيات روسيا”“ :نصمم اليوم مع رشكائنا يف رشكة (سوبرأوكس)،
مختربا برمائي�ا طائرا ،يس�تخدم تكنولوجيا التوصي�ل بدرجات حرارة
عالية”.يذكر أن فيكتور بونداريف الذي كان يش�غل منصب القائد العام
للقوات الجوية والفضائية الروسية ،كان قد أعلن ،يف شهر تموز املايض،
أن روس�يا تصمم طائرات حربية برمائية وطائ�رات ثقيلة بدون طيار،
ولميذك�رحينه�ان�وعالطائ�راتالت�ييت�مالعم�لعلىتصنيعه�ا.

تتأثر املفاصل بش�كل أس�ايس من م�رض الروماتيزم خاصة عىل مس�توى
الركبة واملعصم والكاحل ،وتبقى أس�باب هذا امل�رض املؤلم غري واضحة يف
الكثري من األحيان ،لكن معظمها يأتي بس�بب االلتهابات والعوامل الوراثية
واملناعية.ويرتب�ط الته�اب املفاص�ل الروماتويدي بآالم املفاص�ل ،وانتفاخ
يعيق حركة األيدي واألرجل؛ األمر الذي يؤثر بش�كل كبري عىل قدرات التنقل
والحرك�ة .ويصيب م�رض التهاب املفاصل األش�خاص م�ن جميع الفئات
العمرية ،لكن كبار السن هم األكثر تأثرا بهذا املرض الذي يظهر بألم وتورم
وصالب�ة يف املفاص�ل ،ويتط�ور إىل هشاش�ة العظام حتى يص�ل إىل التهاب
املفاصل الروماتويدي.
وبالت�وازي مع العالجات التقليدية ،كش�ف موقع “هيلث الين” املهتم بنرش
التقاري�ر والدراس�ات العلمية ،أن هناك  10أنواع م�ن األطعمة واملرشوبات
يمكن أن تس�اعد يف تخفيف آالم املفاصل استنادا إىل دراسات علمية أجريت
يف هذا الشأن.
والباحثون ينصحون بتناول القرنبيط والربوكيل واالس�ماك الدهنية والثوم
والزنجبيل والسبانخ وكذلك التوت والعنب وزيت الزيتون للتقليل من خطر
االلتهابات التي تفاقم اإلصابة بهذا املرض.

هل تعلم

أول هاتف يتحول إىل حاسب لوحي!

فيم�ا ت�زال هواتف سامس�ونغ
وآب�ل القابل�ة للط�ي مج�رد
مشاريع يجري تطويرها ،قامت
رشك�ة « »ZTEالصين�ة بس�بق
تكنولوج�ي بط�رح هاتف مميز
ق�ادر على التح�ول إىل حاس�ب
لوحي..يتك�ون الجه�از القاب�ل
للطي من املنتصف ،والذي طرح
كمنت�ج حصري ملس�تخدمي
ش�بكات « »AT&Tاألمريكي�ة،
من قس�مني ،كل منهم�ا يحوي
شاش�ة رقيقة الح�واف بمقاس
 5.2بوصة ودقة عرض FullHD
(.»)1080/1920تعاون الخرباء
يف « »ZTEم�ع مط�وري غوغ�ل
لتزويد ه�ذا الهات�ف املميز الذي
أطلق�وا علي�ه اس�م «»Axon M

بربمجي�ات تعم�ل وفق�ا لنظام
التش�غيل « »7.1 Androidالذي
أثبت جدارته بالعمل مع مختلف
أن�واع األجهزة الذكي�ة ،ويمكنه
م�ن التعام�ل مع مختل�ف أنواع
امللف�ات والج�داول الرقمية التي
غالب�ا م�ا يحتاجه�ا أصح�اب
الشركات ورج�ال األعم�ال يف
ِّ
اليومي.يمك�ن نظ�ام
عمله�م
« »Dual mode, A/Bاملوج�ود يف
الجهاز املستخدم من االستفادة
م�ن شاش�تيه يف الوقت نفس�ه،
الس�تعراض الص�ور والخرائ�ط
أو مقاط�ع الفيدي�و على كامل
مس�احتيهما ،أو يمكنه من فتح
واس�تخدام برنامجني مختلفني
عىل كل شاشة يف نفس الوقت.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

ّ
هل تعلم ّ
تحفز الجسم عىل إفراز
أن دموع اإلنسان عند بكائه
ّ
مسكنة لأللم ،حيث يت ّم إفرازها من قبل املخ.
مواد
ّ
هل تعلم أن أطول سلس�لة جبل ّية هي سلس�لة جبال األنديز،
ويبل�غ طوله�ا ح�وايل  7000كم ،حي�ث تقع يف ق�ارّة أمريكا
الجنوب ّية.
ه�ل تعلم ّ
أن عبد الله بن جحش هو أوّل أمري يف اإلسلام ،وقد
عقد له بذلك رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم.
ه�ل تعلم ّ
أن صلاة الظهر هي أوّل صالة صلاّ ها رس�ول الله،
ّ
وقد س�مّيت بذل�ك ألنها أوّل صلاة ظهرت يف اإلسلام ،وهي
ّ
وس�لم  -بعد
أوّل صالة صالها جربيل بالنبي  -صلىّ الله عليه
فرض ّ
الصالة ،وذلك يف ليلة اإلرساء واملعراج.
ّ
هل تعلم ّ
أن صوت األ ّم من أوّل األصوات التي يستطيع الطفل
تمييزها عن باقي األصوات.
ّ
هل تعلم ّ
الفك هي أقوى عضلة يف جسم اإلنسان.
أن عضلة
ّ
ه�ل تعل�م أن عضلة األلوية الكربى هي أكرب عضلة يف جس�م
اإلنسان.
ّ
ه�ل تعلم ّ
أن يف كل ع�ام يتحطم أكثر من عشرة آالف منقار
ّ
طائر بسبب اصطدامها بزجاج النوافذ.
 .هل تعلم ّ
أنه يمكن استخدام خاليا ال ّزجاج لتوليد طاقة تكفي
لتشغيل أجهزة مكتب ّية بسيطة ،مثل الهاتف أو الطابعة.
ه�ل تعلم ّ
أن عدد أن�واع الحيوانات املوجودة عىل األرض يصل
ً
إىل حوايل  12-11مليون نوع معروف حال ّيا ،ومازال اكتش�اف
هذه األنواع مستمرّاً.

االسد

العذراء

ثقتكم بانفس�كم كبرية ويعمكم النش�اط –
تس�يطرون عىل زم�ام االم�ور وتنجحون يف
الدفع بمصالحكم  .فرتة ايجابية فاس�تغلها
… .الش�مس تس�لط األض�واء على الدع�م
الخارج�ي و ربما اهتمامات مالية و قروض
و ديون  .صفحة او قرار جديد .

ي�وم اخ�ر يتطل�ب منك�م ع�دم املبالغ�ة يف
مجهودكم الجسماني – ضعوا سلم اولويات
للعم�ل الضروري والعاج�ل وانتبه�وا الىى
غذائكمم�م وراحتك�م  .كن صب�ورا  .اما ان
تش�عر بالراح�ة و الهدوء الكام�ل او الهدوء
التام .

تنشطون اجتماعيا وتلتقون االصدقاء منكم
من يشارك يف حفل او مناسبة سعيدة  .تفرح
بدعم جهة ما .
قدم حل�وال معتدلةةة كي�ي تحظى بتحالف
جيد .

تظل الفرصة متاحة ملن يبحث عن عمل ومن
يعمل ينج�ح يف اثب�ات جدارته للمس�ؤولني
ويحافظ عىل انجازاتة القائمة  .اذا نظمممم
وقت�ه جيدا و احرتم املواعيد  .ان هذه الفرتة
تتطلب الدقة و املتابعة فلهذا حرض جيدا وال
ترتجل .

تنشطون يف سفر او اتصال بعيد يوم مناسب
الجتي�از امتحان او اج�راء مقابلة انها فرتة
جيدة لخ�وض تجربة جديدة كم�ا انها فرتة
مناس�بة لالنفت�اح على محي�ط مختلف او
ثقاف�ة جدي�دة او مجال ما  .م�ن اجمل ايام
الشهر .

تظل االم�ور املالية تش�غل فكركم والفرصة
متاحة ملكس�ب له صل�ة برشاكة او تعويض
 .قد تسعد بالتس�وية مع احدى الجهات  .ال
تفرض رأيا وال تك�ن عنيدا  .وال تهمل اوراق
الثبوتية وعدم حملها .

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

ترغبون يف تدعيم رشاكتكم – يومم مناس�ب
للقي�ام بعم�ل يتطل�ب تعاون�ا م�ن ط�رف
ث�ان  .ولكن يج�ب تجنب االنتق�اد و توجيه
املالحظ�ات و ح�اذر املواجه�ات الكالمي�ة .
حاذر مخالفة التعليمات و القوانني أيضا .

انج�زوا م�ا تراكم لديك�م من عم�ل تجدون
تعاونا م�ن الزمالء – نظموا ج�دول غذائكم
وخذوا قس�طا من الراحة م�ن حني اىل اخر .
انها فرتة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد
 .حاذر النزاعات و التذمر و التمرد وال تغامر
بموقعك .

تزداد رغبتكم يف التقرب من احبائكم وتعزيز
العالق�ة معهم  .تك�ون الحظوظ قوية  .كما
ان الفترة مناس�بة الجتماع�ات مهنية اوو
عائليةة و لتلطيف االجواء .

ترغب�ون يف ادخ�ال تعدي�ل على مس�كنم
والتفاهم مع افراد العائلة .
وق�د تق�دم على خط�وة جريئة وق�د تظهر
مسألة مهمة تحتاج للحوار .

تنش�طون يف الس�فر واالتصاالت ومنكم من
ينطلق مرحلة مهنية للرتيج ملشاريعة بنجاح
– يوم مناس�ب الجتي�از امتح�ان – وقدددد
يتقدم منك احدهم للمساعدة او للتعاون

طب

كرات البطاطس
بالدجاج

ق ال
يوم

..

املقادير:
 1ثم�رة بطاط�س  ،مس�لوقة  -قط�ع دجاج ،
مس�لوقة  1 -بيضة  1 -ثم�رة بصل  -بقدونس
مفروم  1 -كوب بقس�ماط مطح�ون – ملح -
فلفل اسود مطحون  1 -ملعقة صغرية بهارات
طريقة التحضري:
قومي بتقطيع الدجاج اىل قطع صغرية الحجم.
ضعي البصل يف الكبة و افرمي جيدا.
قوم�ي بهرس البطاطس جيدا ث�م ضعي عليها
البقدون�س و الجبن ثم تبليها بامللح و الفلفل و
البهارات و قلبي.
ضعي مزي�ج البطاطس يف الخالط مرة أخرى و
اخلطي جيدا حتى تمام اإلختالط.
قومي بتش�كيل البطاطس اىل كرات متس�اوية
الحج�م ثم قومي بحش�وها بقط�ع الدجاج ثم
ضعيها يف البيض ثم البقسماط.
سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضع�ي ك�رات البطاط�س يف الزيت الس�اخن و
قلبيه�ا برفق حتى تنضج و تصبح ذهبية اللون
ثم تقدم.

نقص احلديد يسبب مشاكل يف الدماغ

يع� ّد الحديد من األملاح املعدنية الرضورية
جدا للجس�م وله دور يف صناع�ة الكثري من
الخالي�ا ويف نقل األكس�يجني إىل ك�رات الدم
الحم�راء .ويف ال�دم يرتبط الحدي�د بربوتني
يدع�ى الـ”ترانس�فريين” وهو ال�ذي يقوم
بنقل الحديد إىل الخاليا وله تأثري بالغ األهمية
يف وظائف امل�خّ ،
وأي نقص يف الكمية يؤدي
إىل اختاللها وتراجع النمو اإلدراكي والرتكيز.
وقال طبيب األطفال هريمان جوزيف كال إن
نقص الحديد يه�دد األطفال باإلصابة بفقر
الدم “األنيميا” ،مشريا إىل أنه يهاجم بصفة

خاصة املراهقين املصابني بأمراض األمعاء
املزمن�ة مثل الته�اب القول�ون التقرّحي أو
داء ك�رون ،وكذل�ك الفتيات الالئ�ي يعانني
من الحيض الشديد.وأوضح الطبيب األملاني
أن أع�راض نق�ص الحديد تتمث�ل يف ضعف
الرتكيز وتراجع مس�توى التحصيل الدرايس
والنع�اس أثن�اء النهار والش�حوب وفقدان
ّ
وتقصف األظافر والشعر وجفاف
الش�هية
الشفاه وتشققها واتجاه زوايا الفم للداخل،
باإلضاف�ة إىل اضط�راب الس�اقني املعروف
باسم متالزمة “تململ الساقني”.

العوامل الوراثية تفرس سبب الطالق

توصلت دراس�ة حديث�ة إىل أن أطفال اآلب�اء واألمهات املطلقين أكثر عرضة
للطلاق بعد الزواج باملقارنة مع أولئك الذين نش�أوا ضمن أرس مرتابطة .ويف
مقابل ذلك وجدت أن هذا األمر قد ال ينطبق عىل األطفال املتبنني.
وأنج�زت الدراس�ة من قب�ل باحثني يف جامع�ة فرجينيا كومنول�ث األمريكية
وجامعة لوند يف الس�ويد .وقام الباحثون بتحليل سجالت السكان السويديني،
ووجدوا أن األشخاص الذين تم تبنيهم ،يشبهون اآلباء واألمهات البيولوجيني
يف العالق�ات الزوجية .وأوضحت الدكتورة جيس�يكا س�الفاتوري ،األس�تاذة
املس�اعدة يف كلية اإلنس�انيات والعلوم يف جامعة فرجيني�ا قائلة “كنا نحاول
اإلجابة عن الس�ؤال األس�ايس :ملاذا يحدث الطالق يف األرس؟”.وقالت موضحة
“لقد وجدنا باستخدام بيانات السجل الوطني السويدي ،أدلة قاطعة تثبت أن
العوامل الوراثية تفرس السبب الرئييس للطالق”.وأشار الباحثون إىل أن نتائج
الدراس�ة هامة ألنها تختلف عن االعتقاد السائد ،بأن نسل اآلباء املطلقني هو
األكث�ر عرضة للطالق ،حيث يكرب األطفال ويتبنون هذا الس�لوك يف عالقاتهم
الخاصة.وم�ن جانبه قال الدكتور كينيث كيندلر ،أس�تاذ الطب النفيس وعلم
الوراث�ة البرشي والجزيئي يف جامعة فرجيني�ا الربيطانية “إن األدب املكتوب
س�ابقا ،يؤكد أن الطالق ُنقل عرب األجيال نفس�يا .ولكن نتائجنا تتعارض مع
ذلك ،ما يشري إىل أن العوامل الوراثية هي األكثر أهمية”.

تظل الفرصة متاحة ملكس�ب م�ايل من عمل
اض�ايف ومنكم من يسترد م�اال يع�ود له او
يحصل عىل هدية  .ال تضيع الفرص  ..ووظف
طاقاتك الذهني�ة و الفكرية و البناءة لوضح
ح�د للتس�اؤالت  .ناق�ش بوض�وح و تجنب
االلتباسات.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1542
االثنين  23تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

االوقاف يف بغداد يف العقد الثالث
للقرن العرشين

إرتباك مدهش
طارق حرب

في سلس�لة تراث بغداد كانت لدينا كلمات عن االوقاف في بغداد بداية القرن
العش�رين وبالتحدي�د نهاي�ة العقد الثاني من القرن العش�رين وم�ا تاله ذلك ان
اوق�اف بغ�داد نهاية العهد العثمان�ي تدار بمعرفة دائرة االوق�اف فيها بمراجعة
نظارة االوقاف في االستانة ولما تم احتالل بغداد من االنگليز سنة  ١٩١٧تألفت
ف�ي بغداد نظارة االوقاف مع نظارة العدلية ولما تم تش�كيل اول وزارة اصبحت
لالوقاف وزارة يرأسها وزير وفي سنة  ١٩٢٩قرر مجلس االمة الى مديرية عامة
واالوقاف على نوعين خيرية وهي الموقوفة كمدارس ومعابد ومؤسسات خيرية
واوق�اف خيرية وهي الموقوفة على ذري�ة الواقفين اي اصحاب االموال التي تم
وقفها كوقف ذري وهذه على نوعين القسم االول اوقاف مضبوطة وتنقسم الى
اوقاف صحيحة وغير صحيحة ومن تشريعات االوقاف قانون ادارة االوقاف ٢٧
لسنة  ١٩٢٩ومن المؤسسات التي تتبع هذه الوزارة ومن المؤسسات التي تتبع
االوقاف الميتم االسالمي وكان يضم في ذلك يضم  ٢٢٠طالبا والمكتبة الوقفية
العام�ة وتضم كتبا خطي�ة ومطبوعات المعابد االثري�ة ولالوقاف اربع مدارس
ديني�ة وم�دارس في المعابد وتش�كيالت االوقاف م�ن المديري�ة العامة وتكون
جميع تش�كيالت االوقاف خارج بغداد ترتبط بها ولها في بغداد ش�عبة التفتيش
واالوقاف النبوية والرس�ائل والمحاسبة واالمالك والهندسة واخر شعبة مجلس
الشورى والمدير العام يتولى بادارة االوقاف الصحيحة وغير الصحيحة واوقاف
الحرمي�ن واالوق�اف االخ�رى وله ان يعي�ن متولي�ا ويراقب االوق�اف الملحقة
ويحاس�ب متوليه�ا وادارة ش�ؤون الم�دارس والمعاب�د والمؤسس�ات الديني�ة
والعلمي�ة والخيري�ة واذا كانت الش�عب محددة من اس�م كل ش�عبة فان مجلس
الش�ورى يتألف رئيس يكون مدير ع�ام يعينه رئيس الوزراء ومش�اور الحقوق
والمحاس�ب ومدي�ر اوقاف بغ�داد ويدقق المجل�س مقررات المجال�س العلمية
فيصدقها او ينقضها او يعدلها او يأمر باعادة النظر فيها وتكون قراراته واجبة
االتب�اع والمجالس العلمية تؤلف في مراكز المديريات والمأموريات من القاضي
رئيس�ا والمدير او المأمور وثالثة من العلماء وكان يش�غل الوظائف في اوقاف
بغ�داد مدير االوقاف العام رؤوف بگ الكبيس�ي ومالحظ الرس�ائل عيس�ى عبد
الق�ادر ومميز الحس�ابات فائق توفيق وكات�ب اول عبد العزي�ز ناصر ومالحظ
االوق�اف النبوية يوس�ف آل فضل ومدير اوق�اف بغداد محم�د درويش آل عزيز
ومدير شعبة اوقاف الكاظمية الشيخ صالح الكردي ومن تشكيالت االوقاف في
بغداد دار العلوم الدينية والعربية وهي مدرس�ة وقفية يعود تأسيس�ها الى عام
 ٤٥٩هج وس�ميت باس�م االمام ابو حنيفة النعم�ان وكان التدريس فيها قاصرا
عل�ى العلوم الدينية ولكنها انتهت مع مرور الزمان وفي زمن االنقالب العثماني
طال�ب اهل االعظمية اعادة فتحها حيث تم فتحها بداية القرن العش�رين باس�م
كلية االمام االعظم و لكن امورها اضطربت وتم اعادة الحياة لها مرة اخرى سنة
 ١٩٣٤ومنح�ت اس�م دار العلوم الدينية والعربية وتم قب�ول اكثر من مائة طالب
عن�د افتتاحه�ا وتتألف هيئتها اإلدارية والتدريس�ية من الح�اج نعمان االعظمي
كمدي�ر وطه الراوي وكمال الدي�ن الطائي والحاج نجم الدين وعبد اللطيف ثنيان
ورش�يد الش�يخ داود ومحمد القزلچي وناظم جعفر وشيت نعوم ومحمد سعيد
االعظمي وحس�يب الس�عدي وعبد المجيد الخوجه وعبد الهادي االعظمي وعبد
الحميد الهيتي وحسين االعظمي وكمال ابراهيم االعظمي والدراسة فيها تعادل
الدراسة المتوسطه ويقبل فيها الناجح في الدراسة االبتدائية .

وداد فرحان

كـاريكـاتـير

«أيقونة» بال مقود ..سيارة املستقبل
عرض�ت ش�ركة أودي نموذج�ا لس�يارة المس�تقبل
الجدي�دة « »Aiconذاتية القيادة بدون مقود..تش�كل
سيارة» ،»Aiconذاتية القيادة ،أحدث إبداعات الشركة
ب�دأ بتصميم�ا الخارج�ي والداخلي م�رورا بالمحرك
ووص�وال إلى أحدث التقني�ات اإللكتروني�ة المتعلقة
بها..ويكفي أن تتلقى بعض األوامر البس�يطة لتشغل
السيارة نفس�ها وتتحرك في االتجاه المطلوب ،فهي
بدون مقود ودواس�ات .ورغ�م أن التصميم الخارجي

ما األمر!!
أراك منطلقا بسرعة مدهشة وبارتباك واضح للعيان.
تمه�ل قليال وانتبه الى المنعطفات ،فاألمر برمته ال يس�تحق هذه الس�رعة،
فقد دهست بالتباسك أشجارا مثمرة.
ماذا فعل بك وهم ظلك الذي اغواك لمتاهة ال تبصر النور ،مبهمة المالمح؟
ل َم كل هذا ،ومن أجل مَ ن!!؟
هذا كذب ،وذاك افتراء ،وهذا ظلم ،وذاك يستحق العزاء.
هنا خيانة ،وهناك والء..
ونبقى نجهل ما أخبرك به فنجان الدهاء!!.
ومايقب�ع بينه�م ..ه�و ذل�ك العالم المنحس�ر ف�ي أركان مش�رط التلصص
ولحظات الغرام.
الكل مغفلون ،مفترون ،ظالمون ،هكذا تتصورهم،
ولكن ان اردت الحقيقة:
فانت الواهم والموهوم بانك المُ خلِص المنتظر.
انت ..ياااااااااانت...
ربم�ا أن التجارب عدة وعددا قد مرت مرور الكرام ،بين االنزواء والطمأنينة،
لكنه�ا أبت هذه الم�رة ان تطمرها المآرب واالقنعة ،فنهض�ت حتى وصلت الى
حتى.!!..
يبدو أن زمام العربة قد فلت منك وتعطل ،ولم تس�عفك المكائد من االنزالق
في خديعة الشطآن ،بدليل ارهاصاتك الخائنة للصدق ذاته.
وما التشكيك في القول اال هو بؤس قد ينحني لرذيلة أخرى.
لي�س في�ك أن تتق�ول بعد قول�ك المخت�وم والمحفوظ في أروق�ة صفحات
الحقيق�ة الت�ي يحكمه�ا ُنبلنا ال�ذي يبعد عن�ك وعن ذوي�ك و»نافخي�ك» قرون
ضوئية.
ل�ك مني تحية التح�دي التي ُتمحق كل تبريراتك التي تح�اول أن تلوذ بها من
خلال البرامج األلكترونية والهواتف المس�تعملة التي تعول عليها لتلبس�ك رداء
عفة أنت منها براء.
وبم�ا أن مفردة (الصاعي�ن) لم ترق لك فيتوجب أن أهديك تحية أخرى تحمل
في طياتها صفعات عدة قد تزيد على عدد من حولك وربما أكثر من عدد متملقيك
ليس لشيء ،بل فقط ألثبت انك قد هويت في الدرك األسفل الذي اليقل شأنا عن
أي عابر متسلط ال يفقه أنه امام منزلق شديد االنحدار غير مأسوف عليه.
وضعت بين عينيك اللتين ال تستطيع فتح نصفهما فرصة من بياض مشهود
بنصاع�ة النق�اء ،لكن�ك أثبت تهورك وع�دم أهليتك في حزم أبس�ط ما جاءت به
مدلهمات حقيبتك السوداء..
وربم�ا ال تجي�د حت�ى التكه�ن ف�ي معالجة اس�وداد حب�ر قلمك المس�تدان
والممهور بجهل مطلق لما يدور حوله.
فتقب�ل من�ي تحي�ة ثالثة ،برج�اء علم مَ ن حولك بم�ا يترآى لك ،أنهم س�ذج
يجهلون .لذا أش�فق عليك أوال وثانيا ،وعاش�را علّك أن تصفع ذاتك لتتحرر من
جبروت قد أوهمك به مَ ن كنت ضيفا عليه ألنك المغادر قسراً ،عاجالً أوآجالً .يبدو
أن الريح التي تدور في دوامتها عاتية ..وربما عاتية جداً!!
وللحديث بقية موجعة..

مأل�وف  ،إال أن�ه يتمي�ز بلمس�ات جديدة  ،مث�ل إنارة
« »LEDالنقطي�ة ،وع�رض بارز م�ن المقدمة مرورا
بالنوافذ الجانبية ووصوال إلى الخلف ،إذ تتألف اإلنارة
النقطي�ة م�ن  600مجموع�ة عنقودية م�ن «»LED
تحي�ط بمقدم�ة الس�يارة ،مكان ش�بكة المب�رد في
الس�يارات العادية ،وتنير الطريق ويت�م التواصل عن
طريقها مع الس�يارات األخرى ،فهي تعمل كشاش�ة
ع�رض أيضا حيث تظهر عليها جمل ورس�ائل لركاب
السيارات المحيطة.
أما التصميم الداخلي للس�يارة فهو
أقرب إلى تصميم مستقبلي ،مكون
م�ن مقعدي�ن أماميي�ن منفصلين
وأريك�ة خلفي�ة لتتس�ع الس�يارة
ألربع�ة ركاب بكل راح�ة ،ومزودة
بمجموعة من الشاش�ات المتصلة
الممت�دة م�ن جوانب الس�يارة إلى
خلفها.
ويبل�غ ط�ول الس�يارة  5440ملم
وعرضه�ا  2100مل�م  ،وفيها أربع
محركات كهربائي�ة تنتج مجتمعة
قدرة  354حصان�ا .ويمكنها قطع
مس�افة  800-700كيلومت�ر دون
إعادة شحن بطارياتها.

شـكـر وتـقـديـر

الـى مـديـر مـركـز الـمـصـطـفـى الـتـخـصـصـي
لتاهيل المعوقين والعاملين معه
في ظل التحدي�ات التي تواجه بلدنا وما اصاب
العراقيين من اذى بس�بب االره�اب فان مركز
المصطف�ى التخصص�ي لتاهي�ل المعوقي�ن
بادارة الدكتور عبدالله نوري حسين والعاملين
مع�ه يقدمون خدم�ات كبيرة
ورعاية متميزة للمعوقين
وه�و دلي�ل انس�انيتهم
ووطنيتــهم وحـبـهم
للعراق..وال يسـعنا اال
ان نق�دم لهم ش�كرنا
وتقديرن�ا واحترامن�ا
لمدي�ر المرك�ز وجمي�ع
العاملين فيه.

العمر يصغر عرشة أعوام بفضل الرياضة
من يمارس الرياضة فإنه يصغر من ناحية المهارات
الحركي�ة عن العازف عنها بمقدار عش�رة أعوام في
المتوس�ط .هذا ما توصل إليه تقييم حديث لدراس�ة
طويل�ة المدى بعن�وان “المس�اهمة ف�ي الصحة”،
والت�ي نش�ر نتائجه�ا قس�م الدراس�ات الرياضي�ة
بمعه�د كارلس�روه األلمان�ي
للتكنولوجيا.
وتهتم هذه الدراس�ة بفحص
الحال�ة الصحي�ة للنش�طين
رياضي�ا والعازفي�ن ع�ن
ممارسة الرياضة في المرحلة
المتوسطة من العمر.
وق�ال البروفيس�ور كالوس
بوز ،الذي أشرف على الدراسة
م�ع العال�م ألكس�ندر ف�ول
“يتضح من بياناتنا أن النشط
رياضي�ا ف�ي س�ن الخمس�ين
يتمت�ع بلياق�ة بدني�ة مكافئة
لغير النش�ط رياضيا في س�ن
األربعين”.,.وأض�اف ب�وز أن
البيان�ات أظه�رت أيض�ا أن
المش�كالت الصحية التي تزيد
ف�ي المعت�اد مع تق�دم العمر

تن�در بص�ورة ملحوظ�ة ل�دى ممارس�ي الرياضة..
وتبي�ن من خلال الدراس�ة أن من يم�ارس الرياضة
أقل من س�اعتين ونصـــــف أس�بوعيا ،فإن خطر
إصابته بالس�كــري على س�بيل المــثال تتضاعف
بمقدار أربع مرات.

القوات االمنية تبسط سيطرهتا عىل مناطق واسعة من حمافظة كركوك
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