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إنّك إن تواضعـت رفعك اهلل
وإنّك إن تك ّبرت وضعك اهلل
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«االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)»
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رئيس التحرير
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برشلونة تواجه مدريد بـ «العصيان املدين»
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خياران أمام بارزاين :االستقالة أو سحب الصالحيات

انقسامات داخل الدميقراطي تدفع «نيجرفان» إىل الواجهة و «مسرور» للكواليس
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
يعقد برمل�ان إقليم كردس�تان العراق
اليوم الخميس اجتماعا ً ملناقش�ة توزيع
صالحي�ات رئاس�ة اإلقليم ،فيم�ا تتوارد
أنب�اء عن تقدي�م رئيس اإلقلي�م املنتهية
واليته مس�عود بارزاني اس�تقالته خالل
الـ  48س�اعة املقبلة ،ويأتي هذا يف وقت
يش�هد ح�زب بارزان�ي خالفات واس�عة
بسبب فشل االستفتاء الذي أرص الحزب
على اجراءه رغ�م التحذي�رات اإلقليمية
والدولية .ويمر إقليم كردس�تان بمرحلة
احتق�ان س�يايس وش�عبي ،ويس�يطر

اإلحباط بش�كل كبري يف اإلقليم عىل وقع
تداعيات زلزال استفتاء االنفصال وأزمة
رشعية بارزاني وت�ردي الواقع املعييش،
م�ع مواصلة القوى السياس�ية دعواتها
لتش�كيل حكوم�ة إنقاذ وطن�ي ،وإلغاء
مؤسس�ة رئاس�ة اإلقلي�م ،بالتزامن مع
إعلان بافل نج�ل الرئي�س الراحل جالل
طالبان�ي ،عزم�ه زي�ارة بغ�داد قريب�ا ً
لفت�ح ح�وار بناء وف�ق الدس�تور ،فيما
تهدد رشائح املوظفني الس�يما املعلمني،
ب�اإلرضاب ع�ن العم�ل إذا ل�م تصرف
الحكومة رواتبهم املتأخرة أساساً.
وس�يناقش برمل�ان إقليم كردس�تان

وزير النقل :اخلطوط اجلوية تبارش بتنفيذ خطتها لنقل
زوار أربعينية االمام احلسني «عليه السالم»

الذي مدد لنفسه  8أشهر موضوع رئاسة
إقليم كردس�تان ،وقال عض�و يف الربملان
رف�ض الكش�ف ع�ن هويت�ه أن هن�اك
احتماالً لتقديم بارزاني استقالته؛ ولذلك
عىل الربملان نقل صالحياته إىل السلطتني
الترشيعية والتنفيذية.
وأك�د عبدالل�ه حاج�ي محمود عضو
برمل�ان كردس�تان ع�ن كتل�ة الح�زب
االشتراكي الديمقراط�ي أن الربمل�ان
س�يبحث يف الجلس�ة صالحيات رئاس�ة
إقليم كردستان.

التفاصيل ص3

حكومة بغداد تستنفر « »120آلية النجاح اخلطة
اخلدمية لزيارة االربعينية
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ترامب خيوض «حرب ًا ضارية» مع احلزب اجلمهوري

آالف املنشورات و «قوات متجحفلة» يف االنبار :اقرتبت ساعة
الصفر لتحرير القائم وراوه
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعلن�ت خلي�ة اإلعلام الحرب�ي ،أم�س
األربعاء ،عن إلقاء منش�ورات على القائم
وراوه غربي األنبار دعت فيها إىل عدم حمل
السالح ورفع األعالم البيضاء ،وهو ما يرجّ ح
اقرتاب س�اعة الصف�ر للشروع بالعملية
العسكرية الرامية إىل القضاء عىل «داعش»

تماما ً يف العراق .وقالت الخلية يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه «تم إلقاء
منش�ورات عىل القائم وراوه ،تضمنت ،إىل
أهلن�ا يف القائ�م املدينة العراقي�ة األصيلة،
قواتك�م األمنية حس�مت املوق�ف وحررت
كل مناط�ق العراق التي تجرأ الدواعش عىل
تدنيس�ها يوما ً يف غفلة من الزمن ،إنها اآلن
قادمة لتحريركم» .وأضافت «كونوا قريبني

بغداد  /المستقبل العراقي

هاجم جيف فلي�ك ،العضو الجمهوري في
مجلس الش�يوخ األمريكي ،الرئيس األمريكي
دونالد ترامب معلنا ً أنه لن يسعى إلى الترشيح
لعضوية المجلس في دورته المقبلة.
وانض�م فلي�ك بذل�ك إل�ى عضو آخ�ر في
مجلس الش�يوخ هو بوب كوركر .الذي انتقد
ترامب ودخل في خالف معه.
وقال فليك ،الس�يناتور عن والية أريزونا،
إن وجود «س�لوك متهور ومخز وغير وقور»
عل�ى رأس الحكومة األمريكية أمر خطر على

منها بعيدي�ن عن أماكن العدو ،سلامتكم
عراقي�ون نجب�اء تهمنا وكل أبن�اء العراق،
ه�ذا هو يومكم ،انصح�وا كل عراقي حمل
السلاح بوجه الدولة من أبنائكم وأقاربكم
أن يرمي�ه فورا ً ويلج�أ اىل أي بيت يف القائم
يرفع عىل س�طحه علما ً أبيضا ً حال دخول
قوات التحرير».

التفاصيل ص3

وزير هندي يؤكد استعداد بالده لدعم العراق يف املجاالت كافة

عمليات بغداد تعلن القبض عىل ناقل النتحاريي «داعش» يف الراشدية
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الديمقراطية .وس�بق لترامب أن وصف فليك
بأنه «سام».
وقب�ل أن يؤك�د ق�راره ف�ي كلم�ة أم�ام
مجلس الش�يوخ ،قال فليك «لي�س ثمة مكان
لجمهوريي�ن م�ن أمثالي ف�ي من�اخ التوجه
الحالي للحزب الجمهوري».
وق�ال فليك ف�ي كلمته إنه ال يحب�ذ انتقاد
الرئي�س ،لكن�ه يش�عر إنه�ا «قضي�ة واجب
وضمي�ر» .واض�اف «ال ينبغ�ي أب�دا أن نع�د
التقويض المقصود والمنظم لمثلنا ومعاييرنا
الديمقراطية أمرا عاديا».
وأكمل «لدي أطفال وأحفاد يجب أن أكون

مسائال أمامهم ،لذا لن أكون متواطئا ،سيدي
الرئيس».
وقال�ت الس�كرتيرة الصحفي�ة للبي�ت
األبي�ض ،س�ارة س�اندرز ،لق�د كان التنحي
«خط�وة جيدة» من فليك ،مش�يرة إلى أنه لن
ينجح في إعادة انتخابه.
ويواج�ه ترام�ب ضغوط�ا ً كبي�رة م�ن
الجمهوريي�ن الذي�ن أوصلوه إلى الرئاس�ة،
ويج�ري الحديث ع�ن االس�تعانة بقوانين قد
تؤدي إل�ى إقال�ة ترامب م�ن منصبه.غير أن
مراقبين يؤكدون أن االقالة إذا حصلت ،فإنها
ستأتي في وقت متأخر من اآلن.

موسكو ترحب بمقرتح بغداد القايض بإنشاء منتدى أعامل عراقي رويس
املؤمتر الوطني يتحدث عن «مفاجآت كثرية» يف االنتخابات املقبلة
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احلكيم حيذر من سياسة «كرس اآلخر» ويتحدث عن معركة «اخلدمات» األهم
املنافذ احلدودية :ضبط شاحنة
حمملة بـ( )2720كارتون اصباغ
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أعلن عن عزمه دخوهلا «برؤية سياسية جديدة»

املؤمتر الوطني يتحدث عن «مفاجآت كثرية» يف االنتخابات املقبلة

شاملة» ،قائالً «لو تم اإللتزام بما أتفق عليه يف
إطار املؤتمر الوطني منذ البداية لتجنب العراق
الكثير من األزمات التي مر به�ا ووفرنا الكثري
من الوقت املهدور والثروات الضائعة».
وأكد عىل« ،اإلستفادة من وقوف العالم معنا
سواء عىل مستوى اإلشقاء العرب أو األصدقاء
من الدول اإلسلامية وعىل رأس�ها الجمهورية
اإلسلامية يف إي�ران او الدول الكبرى واإلتحاد
االوربي».
وبني ،ان�ه «يف اإلنتخابات القادمة س�تكون
هناك مفاجئات كثرية الن وعي الش�ارع وتأثري
الجيل الش�بابي الجديد س�يكون هو الحاس�م
يف صنادي�ق اإلقتراع وس�تولد كيان�ات جديدة
وتنق�رض كيانات قديم�ة ،وال�ذي يفهم هذه
الحقيقة سيحجز مقعده يف املستقبل السيايس
للع�راق» ،معتربا ً أنه «لو ت�م االلتزام بتوصيات
املؤتم�ر الت�ي طرحها س�ابقا ً ملا وصلن�ا إىل ما
وصلنا اليه اليوم».
وأض�اف ،ان «إنطالق�ة املؤتم�ر الوطن�ي
الجدي�دة ج�اءت لتحقي�ق حلم طامل�ا تمنيناه
للش�عب العراقي بحصوله عىل حقوقه وإرساء
أس�س الديمقراطي�ة الت�ي كفلها الدس�تور»،
مشيرا ً إىل أن «املؤتم�ر ه�و بداي�ة سياس�ية
بوجوه جديدة للع�راق الديمقراطي الحديث».
وتاب�ع بالق�ول ،ان «املؤتم�ر الوطن�ي الع�راق
س�يتحالف ويعمل مع الكتل السياسية األخرى
الت�ي تؤم�ن بالدول�ة املدنية فق�ط وقريبة من
نهجه السيايس» ،الفتا ً إىل أن «الرؤية السياسية
الجديدة تأتي اس�تكماال للطرح السابق والذي
مآس
ل�و تم تطبيقه مل�ا وصلنا اليه الي�وم من
ٍ
ووضع سيايس مضطرب».

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن املؤتم�ر الوطن�ي العراقي ع�ن عزمه
دخ�ول االنتخاب�ات املقبل�ة «برؤي�ة سياس�ية
جدي�دة» ،مبينا َ أن «مفاجآت» كثرية س�تحدث
يف االنتخاب�ات ألن «وعي الش�ارع وتأثري الجيل
الشبابي الجديد سيكون هو الحاسم يف صناديق
االقرتاع».
وق�ال األمني الع�ام للمؤتم�ر الوطني آراس
حبيب يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،إن «املؤتمر الوطني العراق ،عقد ،الثالثاء،
مؤتم�ره الع�ام األول وذل�ك بعد منح�ه إجازة
التأس�يس املرقمة ( )55لع�ام  ،»2017الفتا إىل
تجديد الثقة به أمينا ً عاما للحزب».
وأض�اف أن «املؤتمر ش�هد مش�اركة أغلب
قيادات الحزب وطرح أعضاء املكتب الس�يايس
للمؤتمر رؤيتهم املقبلة».
وق�ال األمني الع�ام للمؤتم�ر الوطني آراس
حبي�ب كريم يف كلمت�ه خالل املؤتمر ،بحس�ب
البي�ان« ،نجتم�ع يف مؤتمرنا ه�ذا والعراق يمر
بمرحل�ة التح�والت الكبرى والت�ي سرتس�م
مس�تقبله للخمسين س�نة القادم�ة ،املؤتم�ر
الوطن�ي ومن�ذ تأسيس�ه كمؤتم�ر جامع لكل
الق�وى السياس�ية التي تمث�ل الع�راق يف زمن
الدكتاتوري�ة ،عم�ل كمظل�ة سياس�ية توف�ر
الحماية للجميع وتمنح فرص العمل الس�يايس
لهم».
وأش�ار بالق�ول« ،أنن�ا ن�رى أن العملي�ة
الديمقراطية ليس�ت هدفا ً بح�د ذاتها بقدر ما
هي وسيلة لتحقيق بناء الدولة املدنية واملرهونة
بعدالة إجتماعية ترتكز على نهضة إقتصادية

عمليات بغداد تعلن القبض عىل ناقل
النتحاريي «داعش» يف الراشدية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قي�ادة عمليات بغداد ،أم�س األربعاء،
القب�ض على ارهابي ينتم�ي لعصاب�ات داعش
االرهابية يف ناحية الراشدية شمايل العاصمة.
وذك�ر بيان العلام القيادة تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ان «قواتنا نف�ذت واجبا ً
يف منطقة الراش�دية نتج عن إلق�اء القبض عىل
متهمني اثنين احدهم�ا ناق�ل انتحاريني ضمن
مايسمى والية دياىل يف داعش االرهابي».
وبني ان عملية القبض تمت بنا ًء عىل اعرتافات
متهمني ملقى القبض عليهم.

جنايات البرصة حتكم باإلعدام عىل ثالثة
متهمني بمجزرة الرواشد بدياىل
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن املكتب اإلعالم�ي يف محكمة اس�تئناف
البصرة االتحادية ،أمس األربع�اء ،بأن محكمة
الجناي�ات يف املحافظ�ة أصدرت حكم�ا ً باإلعدام
بحق ثالثة متهمني بقتل  19مدنيا ً وجرح آخرين
خلال مهاجمتهم قري�ة يف محافظ�ة دياىل قبل
عرشة أعوام لـ»دوافع إرهابية».
وذك�ر املكت�ب يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه أن «محكم�ة الجنايات يف
البرصة أصدرت حكما ً باإلعدام شنقا ً حتى املوت
بحق ثالثة متهمني استنادا ً ألحكام املادة الرابعة
م�ن قان�ون مكافح�ة اإلره�اب رقم  13لس�نة
 2005املع�دل ،وبداللة امل�ادة الثانية منه» ،مبينا ً
أن «الحك�م صدر بحقه�م لقيامهم يف ( 27تموز
 )2007خالل انتمائهم لتنظيم القاعدة اإلرهابي
بالهجوم مع متهمني آخرين عىل قرية الرواش�د
الواقعة ضمن ناحية بني سعد يف محافظة دياىل،
حيث أطلقوا النار من أس�لحة مختلفة عىل أبناء
القرية ،ما أدى اىل استش�هاد  19مواطنا ً وإصابة
آخرين بجروح».
ولف�ت املكتب ضم�ن البي�ان اىل أن «املتهمني
قاموا أيضا ً بخطف اثنني من املواطنني ،ثم أطلقوا
رساحهما مقابل استالمهم لجثتي إرهابيني قتال
خلال الهجوم عىل القري�ة» ،مضيفا ً أن «القصد
م�ن الهجوم هو اإلخلال باألمن وب�ث الرعب يف
نفوس الناس تحقيقا ً لغايات إرهابية».

وزير هندي يؤكد استعداد بالده لدعم العراق يف املجاالت كافة
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزير الدول�ة الهندي للش�ؤون الخارجية،
أم�س االربعاء ،خالل لقائه برئيس اركان الجيش،
الفريق اول الركن عثمان الغانمي ،استعداد بالده
لدعم العراق يف كافة املجاالت.
وذك�ر بيان ملكت�ب الغانمي ،تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «رئي�س أركان الجيش،

الفري�ق أول الرك�ن عثمان الغانم�ي ،التقى وزير
الدولة الهندي للشؤون الخارجية والوفد املرافق له
لبحث التعاون والتنسيق بني الجانبني».
واض�اف البي�ان ان «رئي�س األركان رح�ب
بالضي�ف ،مش�يدا ً بالعالق�ات العراقي�ة الهندي�ة
على جمي�ع املس�تويات السياس�ية واالقتصادية
والعس�كرية» .وق�ال رئي�س اركان الجي�ش ،إن
«لقاءن�ا يأتي من اجل تعزيز آفاق التعاون وتبادل

الخربات يف مجاالت الطبابة العس�كرية والصنوف
األخرى والتي سوف تساهم بتطوير قدرات كوادر
الجيش العراقي» .من جانبه اش�اد الوزير الهندي
بـ»قدرات الجي�ش العراقي الذي يح�ارب ويقاتل
بالنيابة عن العالم أجمع ضد هذا التنظيم اإلرهابي
املج�رم الذي يهدد األمن ال�دويل» ،مؤكدا ان «الهند
حكومتا ً وشعبا ً تقف مع العراق ومستعدة لتقديم
الدعم واملساعدة يف كافة املجاالت».

احلكيم حيذر من سياسة «كرس اآلخر» ويتحدث عن معركة «اخلدمات» األهم
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذر زعي�م تي�ار الحكم�ة الوطني
ورئي�س التحالف الوطني الس�يد عمار
الحكي�م ،أم�س األربعاء ،من «سياس�ة
الكرس» لآلخر يف التعامل بأزمة استفتاء
انفصال اقليم كردس�تان ،فيما أشار إىل
َ
ُ
س�تكون مع
معرك�ة العراق القادمة
أن
ُ
َّ
الخدم�اتِ ألنه�ا املل�ف األهم َ
امللف
بع�د
ِ
َ
خالل
األمني .ودعا الس�يد عمار الحكيم
الن�دو ِة الت�ي نظمه�ا مرك�ز {إيش�ان}
للدراس�ات االستراتيجية «إىل رضور ِة
العمل عىل اس�تعاد ِة إقليم كردستان إىل
الع�راق إقتصادي�ا ً واجتماعيا ً ونفس�يا ً
ِ
ُ
الكردي َّ
ّ
أن مصالحه
املواطن
كي يش�ع َر
«سياس�ة
العراق املوحد» محذرا ً من
مع
ِ
ِ
ً
الكسر الت�ي ال تخ�دمُ أح�دا ،وعلين�ا
بسياس� ِة االحتضان واالحت�واء وتجاوز
نجاح
الرغم من
األزمة» .وأضاف «على
ِ
ِ

داعش إال َّأنها ال
الع�راق يف معركت ِه م�ع
ِ
ُ
تش�كل خط�را ً كفكر َّ
ْ
ألنه�ا تراك ٌم
زالت
للعناوي�ن اإلرهابي� ِة املختلف ِة وأش�دها
إجراما ً وفتكاً ،وش�ددنا يف هذا الس�ياق
على أهمي� ِة مواجه�ة الفك�ر الداعيش
اس�تيعابي
تصالحي
تس�امحي
بفك�ر
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍ
احتوائ�ي ق�ادر عىل ِّ
حل مش�كلة الفكر
ٍّ
املتطرف» .وأش�ار إىل َّ
أن «التحدي اآلخر

املتمث�ل بوح�د ِة الع�راق ج�ا َء يف الوقتِ
ُ
ُ
ين�زف في�ه
ال�ذي
الع�راق م�ن تبع�اتِ
َ
َّ
معركته م�ع داع�ش ،وأن الحفاظ عىل
ّ
باقل الخس�ائر إذا
وح�د ِة العراق جاءت
م�ا ُقرنت باملنج�ز» .ودعا الس�يد عمار
َ
الحكي�م «النخ�بَ
الرتكي�ز
العراقي�ة إىل
ِ
على املنج�زاتِ وع�دم االستسلام ملبدأ
واالس�تمرار باملراجع� ِة
جل�د ال�ذات،
ِ

وتشخيص األخطاء واإليجابيات ملغادر ِة
ِ
الناس
حالة اإلحباط وتعزي�ر الثقة بني
ِ
ومرشوعهم الس�يايس» .وش�دد عىل َّ
أن
َ
ُ
س�تكون مع
«معرك�ة الع�راق القادمة
ُ
الخدم�اتِ َّ
ألنه�ا املل�ف األهم َ
امللف
بع�د
ِ
َ
األمن�ي »،مشيرا إىل َّ
«املواط�ن ق�د
إن
َ
بس�بب الوضع
اإلخفاق الخدمي
يتقب�ل
ِ
األمني لكن ُه سيكون املطلبَ األول عندما
ُ
ُ
التحديات السابقة ،إىل ذلك طالبنا
تغيب
َ
للتحقي�ق م�ع
قابل�ة
ة
خدمي�
بربام�ج
ٍ
ِ
ً
مؤملة يف بدايتها لكنها
اجراءاتٍ قد تكون
ذات ج�دوى عىل امل�دى البعيد» .ووصف
«انتخاب�ات َّ ٢٠١٨
ُ
انتخاب�ات
بأنه�ا
للتطبي�ق
القابل�ة
الربام�ج الخدمي�ة
ِ
َّ
وحذرنا
التنظير والالواقعي ِة،
بعيدا ً عن
ِ
بالخطاب املذهبي
من
البعض
التمس�كِ
ِ
التحرييض يف االنتخاب�اتِ  ،وأوضحنا ّ
أن
َ
الش�عبَّ
يتقبل ه�ذه اللغة
العراق�ي لن
ّ
ُ
الجامع».
الوطني
الخطاب
إىل
ويحتاج
ِ
ِ

اهلجرة تعلن عودة أكثر من ( )15ألف نازح ًا إىل مناطقهم يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن ،أم�س
األربعاء،ع�ودة أكث�ر م�ن  15أل�ف نازح�ا ً خلال
اليومني املاضيني إىل مناطقهم املحررة يف س�احيل
مدين�ة املوصل األيمن وااليرس واالقضية والنواحي
والقصبات التابعة ملحافظة نينوى.
وقال مع�اون مدير عام دائرة ش�ؤون الفروع

يف ال�وزارة علي عب�اس جهاكير يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إن «مخيمات
ال�وزارة يف رشق املوص�ل وجنوبه ،ش�هدت عودة
 15.277نازح�ا ً خالل اليومني املاضيني اىل مناطق
سكناهم يف محافظة نينوى»  ،مشريا اىل ان» كثريا
من األحياء التي تمت إعادة الخدمات إليها شهدت
عودة للسكان».
ولف�ت جهاكير اىل ان «النازحين ع�ادوا اىل

مناطقه�م يف احي�اء الس�كر ومشيرفة والعب�ور
ودندان وزنجيل والقدس واملحلبية والتحرير والحي
الصناع�ي اىل جان�ب مناط�ق الجديدة والش�هداء
والكسك والرسالة والعامل والتنك وبادوش اضافة
اىل احياء االقتصاديني وهرم�ات و والغزالني وابو
ماريا وبعويزة وتلكيف وامليثاق واالخاء والخرضاء
فضلا ع�ن مناطق ت�ل الرم�ان و ١٧تم�وز وآبار
والقصور والسالم والزيتون يف محافظة نينوى».

موسكو ترحب بمقرتح بغداد القايض بإنشاء منتدى أعامل عراقي رويس
بغداد  /المستقبل العراقي
رحب�ت الحكوم�ة الروس�ية ،أم�س
االربعاء ،بمقرتح العراق بإنش�اء منتدى
أعمال عراقي رويس ،فيما اكدت حكومتا
البلدين على رضورة تنش�يط العالقات
الشاملة بني البلدين.
وقال املكتب االعالمي لوزير الخارجية
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي» إن
«اللجنة العراقـية-الروس�ية املشتركة
عق�دت اجتماع�ا يف العاصمة الروس�ية
موسكو برئاس�ة إبراهيم الجعفري عن
الجان�ب العراق�ي وديمتري روغوزي�ن
نائب رئيس روسيا االتحادية عن الجانب
ال�رويس تمهيدا لعق�د الدورة الس�ابعة
ألعمال اللجنة مطلع العام .»2018
واض�اف املكت�ب ،أن «الطرفين
اس�تعرضا العالق�ات االقتصادي�ة
العراقـية-الروس�ية،
والتجاري�ة
ومواصل�ة العم�ل س�وية على تطوي�ر

األس�س القانونية ،والتنظيمية للتعاون
الثنائي بني البلدين» ،مبينا ان «االجتماع
ش�هد بحث التطور املتصاعد يف التعاون
املشترك يف مجال الصناعة ،وزيادة زخم
الجهود يف تطوير التعاون يف مجال النفط
والغاز ،وأبدى الطرف�ان الرغبة يف توفري

مس�تلزمات املس�اهمة الفاعلة للجانب
الرويس يف تطوير وتأهيل محطات إنتاج
الطاق�ة الكهربائية ،وش�بكات النقل يف
العراق».
وتاب�ع املكت�ب ،أن «الط�رف الرويس
رح�ب بمقترح الع�راق إنش�اء منتدى

أعم�ال عراق�ي-رويس» ،الفت�ا اىل ان
«الطرفين أش�ارا إىل ف�رص التع�اون
الواع�دة بين البلدين يف مج�ال الزراعة،
واملوارد املائية ،والتعاون الثنائي يف إعادة
تأهي�ل ،وإعمار ،وبناء مش�اريع جديدة
للبنى التحتية».
واوضح املكتب ،أن «الطرفني عربا عن
رضورة ب�ذل الجهود لالرتق�اء بالتعاون
االقتص�ادي ،والتجاري ،واالس�تثماري،
وزي�ادة حج�م التب�ادل التج�اري بين
البلدي�ن بم�ا يف ذل�ك غ�رف التج�ارة،
والصناعة ،ومجالس األعمال املشتركة،
وتقديم كل الدع�م املمكن لتبادل زيارات
الوف�ود ،واملش�اركة يف املؤتمرات الدولية
املتخصص�ة يف كال البلدي�ن ،وتوفير
مس�تلزمات النه�وض بالعم�ل املرصيف،
واملايل».
واش�ار املكت�ب اىل ان «الطرفين ايدا
رضورة تنش�يط العالقات الش�املة بني
البلدين ،وح�ث الرشكات الروس�ية عىل

املش�اركة يف املناقص�ات التي تعلن عنها
مختلف الوزارات العراقـية».
وتاب�ع املكتب ،أن «الجان�ب العراقي
أعرب عن اهتمامه يف تنش�يط العالقات
الثقافـية بني البلدين ،والتطور التدريجي
للتع�اون يف مج�ال التعلي�م ،والصح�ة،
وتوقي�ع املزي�د من مذك�رات التفاهم يف
مختلف املجاالت».
يذك�ر أن الع�راق يرتب�ط بعالق�ات
تاريخية مع روسيا تعود اىل األربعينيات
من القرن املايض ،عندما أقيمت العالقات
الدبلوماس�ية بين الع�راق واالتح�اد
الس�وفيتي آن�ذاك ،وأصبح الع�راق فيما
بعد من أهم مس�توردي املعدات الحربية
الس�وفيتية ،وتط�ورت تل�ك العالق�ات
خالل الس�نوات املاضية السيما يف مجال
االستثمارات بالنفط والكهرباء إذ فازت
رشكات روس�ية يف ج�والت الرتاخي�ص
الس�تثمار النف�ط والغ�از يف ع�دد م�ن
املحافظات العراقية.

املحكمة الكمركية
تغـرم مهـربـ ًا ألجهـزة املـوبايـل
بـ «مليار ونصف املليار» دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
غرّمت املحكمة الكمركية الوس�طى متهم�ا ً بتهريب أجهزة
موباي�ل ملي�ارا ونصف املليار دينار ،فيما لفت�ت إىل أنها أعادت
أكث�ر من س�تة مليارات ونص�ف املليار دين�ار إىل خزينة الدولة
خالل هذا العام.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس
القض�اء األعىل إن «املحكمة الكمركي�ة أصدرت حكما بالحبس
ملدة س�نة واحدة بحق متهم بتهري�ب أجهزة موبايل وفق املادة
 /194أوال  /أ م�ن قان�ون الكمارك كما ق�ررت تغريمه مليارا
وستمئة مليون دينار».
واض�اف بريق�دار أن «املتهم ح�اول تهري�ب ( )2485جهاز
موباي�ل مارك�ة (أيف�ون) بواس�طة س�يارة محمل�ة بمالبس
عسكرية من سيطرة الشعب ببغداد».
ويف س�ياق متص�ل ،تاب�ع املتح�دث الرس�مي أن «املحكمة
الكمركي�ة للمنطق�ة الوس�طى يف رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد
الرصاف�ة ،وع�ن طريق أحكامه�ا أعادت لخزين�ة الدولة خالل
األش�هر العرشة املاضية من هذه العام أكثر من س�ت مليارات
ونصف املليار دينار».

جلنة بمجلس دياىل تعلن
املبارشة بـ( )173مرشوعـ ًا من واردات
مجرك الصفرة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت لجنة اإلعمار يف مجلس محافظة دياىل ،أمس األربعاء،
ً
عن املب�ارشة بتنفيذ  173مرشوعا ً
خدمي�ا يف عدد من األقضية
والنواحي بتمويل من واردات جمرك الصفرة شمايل املحافظة.
ونقل�ت وكالة «الس�ومرية ني�وز» عن نائب رئي�س اللجنة
عام�ر الكيالن�ي الق�ول إن « 173مرشوعا ً خدمي�ا ً موزعة عىل
كل االقضي�ة والنواحي وتش�مل كل القطاعات الرئيس�ية تمت
املبارشة بها يف أوسع خطة إعمار بعد .»2014
وأض�اف الكيالن�ي ،أن «املش�اريع تبل�غ كلفته�ا اإلجمالية
ثماني�ة ملي�ارات دين�ار وج�رى تمويله�ا م�ن واردت جم�رك
الصفرة(75كم شمال بعقوبة) والذي تبلغ حصة دياىل منه %1
وفق األطر القانونية».
وتاب�ع الكيالني ،أن «تلك الواردات خصصت من قبل مجلس
دي�اىل لدعم اإلعم�ار والبناء يف املحافظة ملواجه�ة األزمة املالية
الراهنة يف البالد».
جدير بالذكر أن مئات املشاريع الخدمية توقفت يف دياىل بعد
 2014بسبب األزمة املالية يف البالد ،إضافة إىل التحديات األمنية
عقب سيطرة تنظيم «داعش» عىل مناطق واسعة من املحافظة
قبل تحريرها.

الرد الرسيع
تعثر عىل اكثر من ( )4آالف عبوة ناسفة
فــي زمـار
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قوات الرد الرسيع عثورها عىل اكثر من  4االف عبوة
ناسفة يف ناحية زمار بمحافظة نينوى.
وذكر بيان للرد الرسيع ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «ق�وات الرد الرسيع عثرت عىل أكث�ر من  4االف عبوة
ناسفة مختلفة األنواع والحجم يف منطقة زمار اليوم».
وأفاد مصدر عس�كري يف قيادة عملي�ات نينوى بأن القوات
االتحادية بدأت بالتقدم من منطقة زمار يف ش�مال غرب نينوى
نحو مناطق كانت خاضعة للسلطة املركزية قبل عام .2003

التعليم تعلن اعتبار سنة  2017-2016عدم رسوب للطلبة املرقنة قيودهم للمراحل كافة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،أمس األربعاء ،أن وزيرها عبد الرزاق العيىس
قرر اعتبار الس�نة الدراس�ية  2017 – 2016س�نة عدم رس�وب للطلبة املرقنة قيودهم
وللمراحل كافة باستثناء حاالت الغش والعقوبات االنضباطية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن العيىس «قرر اعتبار سنة
عدم رس�وب للطلبة املرقنة قيودهم يف السنة الدراسية  2017/ 2016وللمراحل كافة ما
عدا حاالت الغش والعقوبات االنضباطية مع التأكيد عىل إعادة الس�نة الدراس�ية يف املواد
الراس�بني فيه�ا دواما وامتحانا حرصا عىل رفع املس�توى العلم�ي للطالب وحفاظا عىل
الرصانة العلمية».
وأضاف�ت ال�وزارة أن ذلك جاء «اس�تجابة ملتطلبات الظرف الراهن والتزاما باشتراطات
الحال�ة العلمية وتش�خيصا مل�ؤرش اإلحصاءات املرفوع�ة من الجامعات لح�االت الطلبة
املرقنة قيودهم التي لم تتعد نسبتها الـ  %2واستنادا اىل الصالحيات القانونية».
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ناقش أزمة املياه مع يلدريم واردوغان ..وحبث التنسيق بشأن املعابر احلدودية

زيارة رئيس الوزراء إىل تركيا تركز عىل « »6ملفات ختص األمن واالقتصاد
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي ،أمس
األربعاء ،س�تة ملفات بحثها مع املسؤولني
األت�راك يف زيارته إىل العاصم�ة أنقرة والتي
وصله�ا صباح أم�س األربعاء ،حي�ث التقى
م�ع الرئيس الرتك�ي رجب طي�ب اردوغان،
ونظريه بن عيل يلدريم.
وحظ�ي رئي�س ال�وزراء ،القائ�د الع�ام
للقوات املسلحة ،برتحيب كبري يف تركيا التي
ج�اءت زيارته�ا ضمن جول�ة إقليمية أنهى
العب�ادي خالله�ا زي�ارة الس�عودية ومرص
واألردن ،ويعت�زم الذه�اب إىل إي�ران بع�د
االنتهاء من زيارة أنقرة.
وأكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
أن أنقرة مس�تعدة لتقديم كافة أنواع الدعم
للحكوم�ة املركزي�ة العراقي�ة وذل�ك خلال
املؤتم�ر الصح�ايف ال�ذي عق�ده م�ع رئيس
ال�وزراء العراقي حي�در العب�ادي يف القرص
الرئايس يف العاصمة الرتكية أنقرة.
وق�ال أردوغ�ان «نح�ن نعل�م بوج�ود
تش�كيالت لتنظي�م (العمال الكردس�تاني)
يف العراق اس�تغلت الظ�روف الجارية .توجد
ه�ذه التش�كيالت يف كل من (جب�ال) قنديل
وس�نجار ،ونحن مس�تعدون للمش�اركة يف
مكافحته يف تلك املناطق».
وأش�ار الرئيس الرتك�ي إىل أنه ناقش مع
العب�ادي الخط�وات املشتركة التي س�يتم
اتخاذه�ا يف املرحل�ة املقبل�ة ،مش�ددا على
أن املوق�ف الرتك�ي ل�م يتغير فيم�ا يخص
اس�تفتاء االنفصال الذي أرصت عىل إجرائه
س�لطات إقلي�م كردس�تان ،رغ�م املعارضة
اإلقليمي�ة والدولية .وتاب�ع أردوغان «لطاملا
قلنا م�ن البداي�ة إننا نق�ف إىل جانب وحدة
األرايض العراقية ،وسنس�تمر يف ذلك ..ورغم
التحذي�رات الت�ي قمنا بها (لس�لطات إقليم
كردس�تان بعدم إج�راء االس�تفتاء) ،ولكن
لم يحص�ل أي تطور إيجاب�ي ،مما اضطرنا
إىل اتخ�اذ بعض ق�رارات العقوبات» .وتمنى
الرئيس الرتك�ي أن «تتمكن املناطق املهدمة
يف العراق من الوقوف مرة أخرى ،وبالنس�بة
لن�ا س�نقدم جمي�ع أن�واع الدع�م املمكنة،
وسنتخذ الخطوات الالزمة ألجل ذلك ،وكذلك

مس�تعدون لتقدي�م كافة أن�واع الدعم فيما
يخص تشغيل أنابيب النفط».
وأكد أنه بعد الخط�وات التي تم اتخاذها
بش�كل مشترك بني كل من إي�ران والعراق
وتركي�ا ت�م الوص�ول إىل نقط�ة إيجابي�ة،
مضيفا أن «حجم التبادل التجاري بينا وبني
الع�راق وص�ل إىل  9ملي�ارات دوالر ،ونتمنى
أن نتمك�ن م�ن نقل ذل�ك إىل نقط�ة أفضل،
إن عالق�ات الج�وار واألخوة بينن�ا متقدمة
ج�دا يف كل جان�ب ،نح�ن دولت�ان قادمتان

م�ن ذات القيم الحضاري�ة» .من جانبه ،أكد
العبادي أن الق�وات األمنية حققت االنتصار
عىل تنظيم «داعش» ،مشيرا ً إىل أنه «س�تتم
معاقبة جمي�ع املجموعات املس�لحة خارج
إط�ار الدس�تور العراق�ي» .وش�دد العبادي
خالل املؤتمر عىل أن «الحشد الشعبي مكون
م�ن أبناء الع�راق الذي�ن ما زال�وا يحاربون
«داعش».
وخلال مؤتم�ره م�ع نظيره الرتك�ي،
أكد رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي ان الدعم

الواضح من دول الجوار وخاصة تركيا ،أسهم
يف التصدي للتقس�يم الخطري يف كردس�تان.
وق�ال العبادي «جئن�ا إىل تركي�ا حرصا منا
على العالق�ات» ،الفت�ا إىل أن املباحثات مع
املسؤولني األتراك شملت «االقتصاد والتجارة
والطاقة واملياه والتعاون الس�يايس واألمني
والثقايف».
وقال العبادي إن «التعاون مع تركيا ودول
الجوار س�اهم يف الوقوف بوجه التقس�يم يف
إقليم كردستان ،مثنيا عىل مواقف تلك الدول

ودعمها لوحدة العراق واس�تعادة السيطرة
عىل أراضيه» .وأضاف أن «العراق يسعى لبناء
عالقات عىل أس�اس املصالح املشرتكة وعدم
التدخل بالش�ؤون الداخلية للدول األخرى».
وأوضح العبادي أن «علينا مس�ؤولية كبرية
لتوثي�ق التنس�يق وتعمي�ق العالقات».م�ن
جانب�ه أبدى رئيس ال�وزراء الرتكي ،بن عيل
يلدريم ،اس�تعداد بالده التخاذ كافة التدابري
للتعاون مع بغداد بش�أن إقليم كردس�تان،
كما أكد ان انقرة ستقدم الدعم لبغداد إلدارة

منفذ الخابور اتحاديا».
واوض�ح قائال «س�نقف اىل جانب العراق
ض�د اية محاولة تس�تهدف وحدت�ه ،ونقدر
جه�ود رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي التي
بذلها قبل اس�تفتاء اقليم كردس�تان العراق
وبعده» .وتابع يلدريم» ان استعادة السيطرة
االتحادي�ة على محافظة كرك�وك امر مهم
يضمن الحفاظ عىل مكونات املدينة» ،مشريا ً
اىل ان «تركيا اتخ�ذت جملة من التدابري ضد
االستفتاء تلبية لدعوة العراق».

قصف كثيف على مواقع «داعش» تسبق العملية العسكرية

آالف املنشورات و «قوات متجحفلة» يف االنبار :اقرتبت ساعة الصفر لتحرير القائم وراوه
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أعلنت خلية اإلعالم الحربي ،أمس
األربع�اء ،عن إلق�اء منش�ورات عىل
القائم وراوه غربي األنبار دعت فيها
إىل ع�دم حمل السلاح ورف�ع األعالم
البيضاء ،وهو ما ّ
يرجح اقرتاب ساعة
الصفر للرشوع بالعملية العس�كرية
الرامي�ة إىل القض�اء على «داع�ش»
تماما ً يف العراق.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه «تم
إلقاء منش�ورات عىل القائ�م وراوه،
تضمن�ت ،إىل أهلن�ا يف القائ�م املدينة
العراقي�ة األصيل�ة ،قواتك�م األمني�ة
حس�مت املوقف وح�ررت كل مناطق
الع�راق الت�ي تج�رأ الدواع�ش على
تدنيسها يوما ً يف غفلة من الزمن ،إنها
اآلن قادمة لتحريركم».
وأضاف�ت «كون�وا قريبين منه�ا
بعيدي�ن عن أماكن العدو ،سلامتكم
عراقي�ون نجب�اء تهمن�ا وكل أبن�اء
العراق ،هذا ه�و يومكم ،انصحوا كل
عراق�ي حمل السلاح بوج�ه الدولة
من أبنائكم وأقاربك�م أن يرميه فورا ً
ويلج�أ اىل أي بيت يف القائم يرفع عىل
سطحه علما ً أبيضا ً حال دخول قوات
التحرير».
بدوره ،اعلن قائد الفرقة السابعة
بالجي�ش الل�واء الرك�ن نوم�ان عبد
الزوبع�ي عن تدمير اهداف�ا لتنظيم
«داع�ش» يف راوه والقائ�م تمهي�دا
لتحريرهم�ا م�ن التنظي�م غرب�ي
األنبار.
وقال الزوبعي إن «طريان التحالف
ال�دويل والق�وة الجوي�ة تمك�ن م�ن

قصف اه�داف لتنظي�م داعش عبارة
عن مضافات يف مدينتي راوه والقائم
غربي األنبار».
وأضاف الزوبعي أن «القصف ادى
اىل تدمير جمي�ع تلك األه�داف وقتل
اعداد من عن�ارص التنظيم االجرامي

فيه�ا» ،الفتا اىل أن «ذل�ك جاء تمهيدا
النطالق عمليات تحرير راوه والقائم
من التنظيم اإلرهابي».
وستش�ارك يف العملي�ة املرتقب�ة
قوات الحشد الشعبي.
وأك�د املتح�دث الرس�مي باس�م

الحش�د الش�عبي احم�د األس�دي أن
«عملي�ات تحرير غرب االنبار س�وف
تنطل�ق قريب�اً» ،مؤك�دا ان «الحش�د
الشعبي سيكون مش�اركا ً اساسيا ً يف
املعركة».
وأضاف ان «القطعات العس�كرية

بدأت بالتجحف�ل يف منطقة العمليات
إلكم�ال اس�تعداداتها» ،مبين�ا «انن�ا
بانتظار ساعة الصفر».
وأعل�ن نائب رئيس هيئة الحش�د
الش�عبي أبو مهدي املهن�دس اكتمال
جمي�ع االس�تعدادات لتحري�ر قضاء

القائم.وقال املهندس أن “استعدادات
الحش�د الش�عبي لتحري�ر القائ�م
اكتمل�ت ،والعملية تأت�ي بعد أن حرر
الحش�د ناحي�ة عكاش�ات ومعبر
الوليد» ،مشيرا ً إىل أن «قوات الحش�د
تتمرك�ز عىل بعد  60كم ش�مال غرب

انقسامات داخل الدميقراطي تدفع «نيجرفان» إىل الواجهة و «مسرور» للكواليس

خياران أمام بارزاين :االستقالة أو سحب الصالحيات
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
يعقد برمل�ان إقليم كردس�تان العراق اليوم
الخمي�س اجتماعا ً ملناقش�ة توزيع صالحيات
رئاس�ة اإلقليم ،فيم�ا تتوارد أنب�اء عن تقديم
رئيس اإلقليم املنتهية واليته مس�عود بارزاني
استقالته خالل الـ  48ساعة املقبلة ،ويأتي هذا
يف وقت يش�هد حزب بارزاني خالفات واس�عة
بس�بب فشل االس�تفتاء الذي أرص الحزب عىل
اج�راءه رغ�م التحذيرات اإلقليمي�ة والدولية.
ويمر إقليم كردستان بمرحلة احتقان سيايس
وش�عبي ،ويس�يطر اإلحب�اط بش�كل كبري يف
اإلقلي�م على وق�ع تداعيات زل�زال اس�تفتاء
االنفصال وأزمة رشعية بارزاني وتردي الواقع
املعييش ،مع مواصلة القوى السياسية دعواتها
لتشكيل حكومة إنقاذ وطني ،وإلغاء مؤسسة
رئاس�ة اإلقليم ،بالتزامن م�ع إعالن بافل نجل
الرئي�س الراحل جلال طالبان�ي ،عزمه زيارة
بغ�داد قريبا ً لفت�ح حوار بناء وفق الدس�تور،
فيم�ا تهدد رشائح املوظفني الس�يما املعلمني،
ب�اإلرضاب عن العمل إذا لم تصرف الحكومة

رواتبهم املتأخرة أساساً.
وس�يناقش برمل�ان إقلي�م كردس�تان الذي
م�دد لنفس�ه  8أش�هر موضوع رئاس�ة إقليم
كردستان ،وقال عضو يف الربملان رفض الكشف
عن هويت�ه أن هناك احتم�االً لتقديم بارزاني
اس�تقالته؛ ولذلك عىل الربمل�ان نقل صالحياته
إىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
وأك�د عبدالل�ه حاج�ي محم�ود عض�و
برملان كردس�تان عن كتلة الحزب االشتراكي
الديمقراط�ي أن الربملان س�يبحث يف الجلس�ة
صالحيات رئاسة إقليم كردستان.
ونقل�ت «دواروش» ع�ن أكثر م�ن عضو يف
برمل�ان كردس�تان ،أن الربمل�ان س�ينقل خالل
الجلس�ة املقبل�ة س�لطات رئي�س اإلقليم ،إىل
السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
ويق�ول مراقب�ون وقي�ادات سياس�ية يف
كردس�تان إن االس�تفتاء الذي أج�راه اإلقليم
لم ي�ؤد إىل اع�ادة س�يطرة الق�وات االتحادية
عىل معظم املناطق املتنازع عليها فحس�ب ،بل
تسبب يف اذكاء االنقسامات السياسية الكردية
املوجودة أساسا ،حتى وصلت اىل داخل صفوف

الح�زب الديمقراطي ُ
الكردس�تاني الذي يتبنى
مرشوع االس�تقالل ،ويس�يطر على مفاصل
الحكم والقرار يف اقليم ُكردستان.
ويق�ارن مراقب�ون بين موقف�ي مرسور
ونيجرفان بارزاني ،داخل الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني من االستفتاء ،متوقعني أن تقود
هذه املرحلة إىل تغيري موازين القوى بينهما.
وحرص مرسور بارزاني ،نجل رئيس االقليم
الذي يشغل منصب مستشار مجلس أمن اقليم
ُكردس�تان ،على الظه�ور مع والده مس�عود
بارزاني يف عدد من الحمالت الدعائية لالستفتاء
ودعم العملية بقوة عرب الظهور شبه الدائم يف
االعالم الغربي للدفاع عن الخطوة وعرب تنظيم
مؤتمرات وندوات مؤيدة لالستفتاء يف عاصمة
الواليات املتحدة األمريكية.
بينم�ا ابتعد اب�ن عمه نيجريف�ان بارزاني،
ال�ذي ي�رأس حكوم�ة االقليم ويرتب�ط برابط
املصاهرة مع عمه مسعود بارزاني ،عن األضواء
اثناء الحمالت الدعائية لالس�تفتاء ،حتى ساد
انطباع لدى األتراك وااليرانيني واألمريكيني بأنه
يعارض اجراء االستفتاء ويفضل إبقاء اإلقليم

ضمن الدولة العراقية ،ومحاولة الحصول عىل
صالحيات أكرب من الحكومة االتحادية.
ووفق�ا ملعلوم�ات نقلته�ا قن�اة  NRTفإن
«تداعي�ات االس�تفتاء دفع�ت رئي�س االقليم
مس�عود بارزان�ي اىل ابع�اد نجله ع�ن واجهة
املش�هد السيايس ،بسبب اعتقاده بأن مرسور
هو املس�ؤول عن جزء كبري م�ن األخطاء التي
أحاطت باالستفتاء ،وأدت إىل اصطدامه بحاجز
الرفض الداخيل والخارجي».
وقالبت مصادر مطلع�ة بأن «بارزاني األب
اسند الكثري من صالحيات الحكم يف االقليم اىل
ابن شقيقه نيجريفان بعد العزلة التي شهدها
االقلي�م إثر اج�راء االس�تفتاء» .ويع�زز هذه
املعلوم�ات ظه�ور نيجريفان بارزان�ي يف أكثر
من مناس�بة ومؤتم�ر صحفي ،م�ع أكثر من
وفد أجنبي ،بعد االستفتاء ،آخرها ظهوره مع
املمث�ل األممي الخاص يف العراق يان كوبيتش،
معلنا دعمه التفاوض مع الحكومة االتحادية
عىل اس�اس الدس�تور وانتظاره تحديد موعد
إلرس�ال وفد اىل بغداد للحوار من أجل الوصول
لحلول رسيعة لألزمات املتفاقمة.

عكاشات».
وأضاف املهندس أن «محور الحشد
الش�عبي س�يكون من جن�وب غرب
القائم أما الجيش فأنه س�يتقدم من
محور راوه باتجاه قضاء القائم».
وتاب�ع املهن�دس بالقول «نس�عى
لغلق كامل الحدود العراقية السورية
ونؤم�ن اتجاه القائم جنوبا ً وش�ماالً
بع�د تأمني الطريق ال�دويل مع األردن
وسوريا باتجاه الرمادي».
م�ن جهت�ه أعل�ن قائ�د رشط�ة
محافظ�ة األنب�ار ،هادي رزي�ج ،إنه
ق�ام بتحري�ك  4أف�واج قتالي�ة م�ن
ق�وات رشط�ة الط�وارئ للمش�اركة
بتحري�ر مدينتي «القائ�م» و»راوه»
آخ�ر معقلين لتنظي�م «داع�ش» يف
املحافظة.
يف غضون ذلك ،اف�اد مصدر امني
ان�ه م�ن املتوق�ع ان تعل�ن العمليات
املشتركة ي�وم  11/1س�اعة الصفر
لتحرير قضائي القائم وراوه.
ونقل�ت وكال�ة «الغد ب�رس» عن
املصدر الق�ول ،ان «الفرقة التاس�عة
الت�ي ش�اركت يف عملي�ات تحري�ر
املوصل وصلت اىل مناطق غرب االنبار
لتحري�ر ما تبقى من س�يطرة تنظيم
داعش» ،مضيف�ا ان «الفرقة الثامنة
م�ن الجي�ش وصل�ت ايض�ا اىل غرب
االنب�ار للمش�اركة يف عمليات تحرير
مناطق غرب االنبار».
واضاف املصدر ان «قصفا مدفعيا
واس�تهدافا لعن�ارص داعش بش�كل
مب�ارش يف قض�اء القائ�م والقطعات
تتهي�أ القتح�ام القض�اء ،علم�ا ان
القض�اء يضم االالف من العوائل التي
تسكن القضاء».
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احلكومة االحتادية تتخذ إجراءات لعزل االنفصاليني من مناصبهم

بغداد  /المستقبل العراقي

برشلونة تواجه مدريد بـ «العصيان املدين»

واصلت الحكومة االسبانية الضغط عىل
القادة االنفصاليني يف كاتالونيا للرتاجع عن
رغبتهم باالستقالل ،خصوصا مع استعداد
ناشطني انفصاليني متطرفني لتنظيم حملة
«عصيان مدني ش�امل» ردا على «عدوان»
مدريد.
ومع اس�تعداد مدري�د التخ�اذ إجراءات
نهاية األس�بوع لعزل القي�ادة الكاتالونية،
م�ن املتوقع أن يعلن حزب اليس�ار املتطرف
يف كاتالونيا تفاصيل موقفه القايض بإعالن
العصيان املدن�ي ،يف حال قررت مدريد إدارة
املؤسس�ات العام�ة يف كاتالوني�ا ب�دال م�ن
الحكومة اإلقليمية.
وتسبب اس�تفتاء االستقالل يف كاتالونيا
يف األول م�ن ترشي�ن األول ال�ذي حظرت�ه
الحكومة واملحاكم االس�بانية ،يف أسوأ أزمة
سياسية يف اسبانيا منذ عقود.
واس�تنادا إىل نتيجة هذا االستفتاء ،هدد
رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون بإعالن
االس�تقالل من ط�رف واحد .وتصر مدريد
حاليا عىل تسلم حكم اإلقليم الواقع يف شمال
رشق اسبانيا ،وتجفيف موارده املالية ،ملنع
حدوث االستقالل.
ويمكن لبوتش�يمون الدع�وة النتخابات
برملاني�ة جدي�دة يف اإلقليم لتجنب اس�تيالء
مدريد عىل حكم اإلقليم االنفصايل.
لكن وزيرا يف الحكومة املركزية حذر من
أن االنتخاب�ات لن تكون كافي�ة ملنع مدريد
من استعادة حكم كاتالونيا.
وفيم�ا يرتق�ب الجمي�ع يف اس�بانيا من
سيرضخ أوال يف ه�ذا الن�زاع الدس�توري
الحاد ،دعا وزير العدل االسباني بوتشيمون
لتوضي�ح موقف�ه .وق�ال رافائي�ل كات�اال
لرادي�و «آر إن إي» إن «انتهاك بوتش�يمون
لتعهداته ال يمكن حلها ببساطة بالدعوة إىل
انتخابات» .وتابع أن هذا يتطلب «انتخابات
وشيئا إضافيا» ،تتضمن استبعاد أي احتمال

إلعالن أحادي لالستقالل.
وم�ن املق�رر أن يمنح مجلس الش�يوخ
تفويض�ا رمزي�ا للجن�ة تض�م  27عض�وا
س�تدرس الطريق�ة املثلى لت�ويل إدارة
كاتالونيا.
يف م�وازاة ذل�ك ،أعل�ن ح�زب اليس�ار
املتطرف عن عقد مؤتمر صحايف يف كاتالونيا
إلعالن رد فعله إذا ما أعلنت الحكومة تفعيل
مادة يف الدستور مخصصة لكبح طموحات
األقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وس�يعقد الحزب اجتماعات يف عدة مدن

الربملان االملاين يتوحد ضد مرشح
«البديل» بسبب معاداته لإلسالم
بغداد  /المستقبل العراقي
رف�ض أعضاء الربمل�ان األملاني الجديد «بوندس�تاغ»
التصويت لصالح مرش�ح حزب البديل م�ن أجل أملانيا،
اليميني الش�عبوي ،لش�غل منصب نائب رئيس الربملان
ألربش�ت غالرس .ولم يصوت يف الجولة األوىل ،يف الجلسة
التأسيس�ية للربملان سوى  115نائبا لغالرس ويف الجولة
الثانية  123برملانيا ،ما يعني عدم حصول غالرس ،البالغ
من العمر  77عاما الغالبية املطلقة من بني  709صوت،
وه�ي  355صوتا .وحتى يف الجولة الثالثة من التصويت
ل�م ينجح غالرس يف نيل غالبي�ة األصوات ،وبالتايل يبقى
مقعد ح�زب البديل من أجل أملانيا يف الرئاس�ة الربملانية
املكونة من سبعة أعضاء يمثلون جميع الكتل الربملانية
ش�اغرا.وبما أن حزب البديل من أجل أملانيا ممثل بـ 92
برملاني�ا ،فإن غالرس حص�ل عىل أص�وات برملانيني من
أحزاب أخ�رىُ .
وتوج�ه انتقادات لغلارس لرفضه عدم
االعتراف باإلسلام كدين ما يعني حرمان املس�لمني يف
أملانيا من حقهم األسايس يف حرية التدين.
وكان�ت ع�دة أح�زاب أملاني�ة منه�ا االشتراكي
الديمقراط�ي وح�زب الخضر واليس�ار والديمقراطي
الح�ر (الليربايل) قد أعلنت بعد االنتخابات مبارشة بأنها
ل�ن تص�وت لصالح غالرس املع�ادي لإلسلام ،معتربين
أن موقف�ه يتعارض مع مبدأ حري�ة املعتقد الديني التي
ينص عليها الدستور األملاني.
ويش�ار إىل أن كل كتلة برملانية لها الحق يف أن يكون
أحد أعضائها نائبا لرئيس الربملان ،لكن بعد أن يرتش�ح
للمنص�ب وأن يحظى بأغلبية يف عملي�ة التصويت التي
تج�رى لهذا الغ�رض .بي�د أن رئي�س الكتل�ة الربملانية
للحزب اليميني الش�عبوي املعادي للمهاجرين واإلسالم
ألكس�ندر غاوالن�د يعترب موق�ف غالرس متجانس�ا مع
مواقف الحزب بهذا الشأن.

وبل�دات لتنس�يق تنفيذ خطت�ه التي ترتكز
عىل إعالن «عصيان مدني شامل».
واعترب الحزب الحليف الرئييس يف االئتالف
الحاكم يف كاتالونيا أن قرار مدريد هو «أسوأ
ع�دوان» منذ حكم الديكتاتور فرنشيس�كو
فرانك�و ( )1975-1939الذي ج�رد اإلقليم
من حكمه الذاتي.
وح�ذر الح�زب يف بي�ان م�ن أن «ه�ذا
العدوان» س�يقابل برد «على هيئة عصيان
مدني ش�امل».وحذر اطفائيون ومدرسون
وطالب من تنظيم احتجاجات وإرضابات يف

اإلقليم املضطرب.
وبموجب املادة  155من الدس�تور يمكن
للحكوم�ة املركزي�ة اتخ�اذ إج�راءات لتويل
إدارة املؤسس�ات يف اإلقلي�م وتش�مل إقالة
الحكوم�ة االنفصالية وتويل الس�يطرة عىل
الربملان ووس�ائل اإلعالم الرسمي والرشطة
الكاتالونية.
وحتى اآلن ،تس�يطر الحكومة اإلقليمية
عىل ملف�ات الصح�ة والتعلي�م ،والخدمات
العامة ودفع رواتب املوظفني.
ومن�ذ األزم�ة االقتصادي�ة ع�ام ،2008

أصبحت مس�الة املوارد املالية سببا رئيسيا
يف تنامي املش�اعر السلبية لدى الكاتالونيني
الذي�ن يقول�ون أنه�م يس�اهمون يف موارد
الحكومة بشكل اكرب مما يتلقون.
وص�وت  90باملئ�ة مم�ن ش�اركوا يف
االس�تفتاء لصال�ح االنفصال عن اس�بانيا
الذي بلغت نس�بة املش�اركة فيه  43باملئة،
بحسب الحكومة اإلقليمية.
ويفتخر إقليم كاتالونيا وس�كانه البالغ
عدده�م  7.5ماليني نس�مة بلغت�ه الخاصة
وعادات�ه الثقافي�ة ،إال أن الكاتالونيين

ظريف :بصمود ومقاومة الشعب االيراين
نمتلك قوة دفاعية

بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي
محم�د ج�واد ظري�ف ،نح�ن نري�د
السلام واالس�تقرار للمنطق�ة
والتعامل الواس�ع مع العالم ،لكن ال
نريد كدول الخلي�ج التوجه مربكني
اىل كامب ديفيد بمجرد تجهم أمريكا
لنا.
وقال ظريف ،يف كلمة امام الجالية
االيرانية بجنوب افريقيا« ،نحن لسنا
كتلك الدول التي ترتنح لدعم امريكا
بمجرد رؤية ابتس�امة ترامب خالل
رقصة السيف وال نعرف ماذا نفعل،
وهذا االمر املهم يؤكد رضورة تفعيل

واحياء دور».
ون�و وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي
اىل ان «علين�ا ان نتذك�ر ان الش�عب
مصدرن�ا وكل مالدين�ا مص�دره
الشعب وبسبب الش�عب نتنعم بهذا
االمن واالستقرار».
وتابع ،وبس�بب صمود ومقاومة
الش�عب نمتلك قوة دفاعية وبفضل
الش�عب ايض�ا نمتل�ك أدوات الدفاع
التي انتجناها من خالل هذا الشعب،
واذا تقدمن�ا يف االقتص�اد والعل�وم
والتقني�ة وصناع�ة ال�دواء واذا كنا
يف املرك�ز االول والثان�ي عاملي�ا ليس
بفضل ان االخرين وهبونا التقنية بل
بفضل العقل االيراني النشيط انتجنا

هذه االدوية وحققنا هذا التقدم.
واردف قائلا ،وه�ذا ي�دل على
هذه الحقيقة اننا نس�تمد رشعيتنا

وقوتنا وتقدمنا من الش�عب ولطاملا
يقف الشعب اىل جانب بلده ونظامه
وثورت�ه ال يمك�ن الس�اءة ترام�ب
وامثال�ه ان تؤثر على صمود وتقدم
ودف�اع ومقاومة وش�موخ وافتخار
الشعب االيراني.
ولفت ظري�ف اىل ان دول الخليج
الف�اريس ترس�ل ام�وال ثرواته�ا
النفطي�ة اىل اس�واق االس�تثمار
الخارج�ي ،قائلا ،اشتروا بمئ�ات
املليارات معدات عسكرية ليقتلوا بها
الشعب اليمني ،لكن أيهم يملك قدرة
اي�ران اليوم وأيهم يمكنه القول بكل
فخ�ر ان أمنا نابع م�ن داخل البالد؟
وتقدمنا ثمرة جهود الشعب؟.

زعيم املعارضة يتحدى أردوغان بإعالن «انتخابات مبكرة»
بغداد  /المستقبل العراقي
تحدى رئيس حزب الشعب الجمهوري املعارض
يف تركيا ،كمال كيليتش�دار أوغل�و الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغ�ان بالدعوة إىل انتخابات محلية
مبك�رة .وج�اءت ترصيح�ات كيليتش�دار أوغل�و
أم�ام مجموعة من أعضاء الربملان الرتكي ،وس�ط
تقارير تشري إىل تدني شعبية أردوغان ،واستقاالت
«قرسية» لعدد من رؤساء بلديات بارزين من حزب
أردوغ�ان الحاكم .وقال كيليتش�دار أوغلو« :ليس

هناك معنى لالنتظار ملدة  17شهرا .دعونا ال نذبح
الديمقراطية .دعونا نعقد االنتخابات اآلن».
وأض�اف موجه�ا كالمه إىل أردوغ�ان« :أتحداك
علنا .دعونا نرى م�ن يحاول الهروب من صناديق
االقرتاع «.
وتعهد كيليتش�دار اوغلو بأن حزبه س�يعطي»
كل التأييد الرضوري» من أجل إجراء تغيري قانوني
إلجراء االنتخابات قبل عام .2019
وم�ن املقرر أن تجري تركيا  3انتخابات يف عام
 .2019االنتخاب�ات املحلية يف م�ارس ،وانتخابات

برملاني�ة ورئاس�ية يف نوفمبر  ،2019وذل�ك بع�د
التعديالت الدستورية األخرية التي تحولت بموجبها
تركيا من نظام برملاني إىل نظام رئايس تنفيذي.
ويأتي تحدي كيليتش�دار أوغل�و بعد أن طالب
أردوغ�ان باس�تقالة ع�دد م�ن رؤس�اء البلديات
املنتخبني من صفوف حزب العدالة والتنمية.
وقد استقال عمدة أسطنبول وبورصة ودوزجى
ونيج�ده بالفع�ل بعد طل�ب الرئي�س ،بينما أعلن
عمدة أنقرة أنه س�يتخىل عن منصبه يف  28أكتوبر
الجاري.

أنفس�هم منقس�مني حيال االس�تقالل عن
اسبانيا.
ويؤك�د االنفصالي�ون أن املنطق�ة التي
تس�هم يف قراب�ة  20باملئ�ة م�ن االقتص�اد
االس�باني تدف�ع عبر الرضائب أكث�ر مما
تحصل عبر االس�تثمارات والتحويالت من
مدري�د ،وان انفصاله�ا ع�ن اس�بانيا ه�و
مفتاح ازدهارها.
يف املقاب�ل يؤكد معارضو االس�تقالل أن
املنطقة ستحظى بنفوذ اكرب إذا بقيت جزءا
م�ن اس�بانيا وان تداعي�ات االنفص�ال عىل
اقتصاد اإلقليم ستكون كارثية.
وس�تتضمن اللجن�ة الت�ي سيش�كلها
مجلس الشيوخ الثالثاء ممثلني عن األحزاب
الحاكمة ،املعارضة واالنفصالية.
وسرتس�ل اللجنة مذكرة رسمية لرئيس
كاتالوني�ا كارلي�س بوتش�يمون إلبالغ�ه
بقراراته�ا ،وإعطائه فرصة للرد عليها ،عىل
األرجح يف جلسة مجلس الشيوخ التي تعقد
الجمعة.
ويمك�ن لبوتش�يمون ال�رد كتاب�ة ،أو
إرس�ال ممثل عنه ،أو عرب الذهاب بنفس�ه
للمجلس.
وأفاد ناطق باس�م الحكومة الكاتالونية
أن بوتشيمون يدرس بعناية خياراته.
لكن وزي�ر العدل االس�باني كات�اال قال
«إذا ما كرر بوتش�يمون مواقفه بخصوص
استقالل كاتالونيا لألسف لن يكون بوسعنا
س�وى تطبي�ق اإلج�راءات الت�ي يتضمنها
الدستور».
وتدخل امل�ادة  155حي�ز التنفيذ بمجرد
نرشها يف الجريدة الرسمية السبت ،ما يعزل
الرئي�س الكاتالون�ي بوتش�يمون وأعضاء
حكومته فعليا.
بدوره�م ،أعل�ن الق�ادة االس�تقالليون
الذين يشكلون غالبية يف الربملان الكاتالوني
ع�ن عقد جلس�ة بحض�ور كام�ل األعضاء
اعتبارا م�ن الخميس التخ�اذ قرارهم بالرد
عىل إجراءات مدريد.

تـونـس تصــدر قـانـون
لـ «تبييض الفساد»
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�در الرئي�س التونيس الباج�ي قائد الس�بيس قانونا
مثيرا للج�دل ينص على العفو ع�ن متورطني يف الفس�اد
يف عه�د النظام الس�ابق ،كان اقره الربمل�ان التونيس رغم
معارضة شديدة لعدد من النواب ووصف املجتمع املدني له
بأنه «تبييض للفساد».
وأعلنت الرئاس�ة التونس�ية يف بيان أن الس�بيس أصدر
«القانون األس�ايس املتعلق باملصالح�ة يف املجال اإلداري»،
اث�ر إحالته إليه من قب�ل الهيئة الوقتية ملراقبة دس�تورية
مشاريع القوانني ،للبت فيه.
وكان مرشوع القانون ينص يف صيغته األوىل عىل العفو
عن رجال أعمال ومس�ؤولني س�ابقني يف عهد الرئيس زين
العابدين بن عيل مالحقني بتهم فساد ،وذلك مقابل إعادتهم
للدولة املبالغ التي جنوها إضافة إىل غرامة مالية.
وإزاء موج�ة الرفض الكبرية تم تعدي�ل النص وبات ال
يش�مل إال املوظفين املتورطني يف حاالت فس�اد إداري ولم
يتلق�وا ريش ،لك�ن رغم ذل�ك ّ
ظل مشروع القان�ون يثري
معارض�ة ح�ادة .وكان مجلس النواب التونسي أقر يف 14
أيلول سبتمرب القانون إثر نقاش محتدم يف الربملان.
وش�دد بيان الرئاسة التونس�ية عىل أن القانون يهدف
إىل «تهيئ�ة من�اخ مالئم يش�جع عىل تحري�ر روح املبادرة
يف اإلدارة والنه�وض باالقتص�اد الوطني وتعزي�ز الثقة يف
مؤسسات الدولة».
يف املقابل تعترب املعارضة التونس�ية كما ومنظمات غري
حكومية أن القانون «سيشجع عىل اإلفالت من العقاب» يف
بلد ينهشه الفساد باعرتاف من سلطاته.
وكان ع�دد من الن�واب تقدم بطعن ض�د قانون العفو
أمام الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني ،إال
أن ه�ذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت يف
هذا األمر ،تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.

أوربا قلقلة من عودة مخسة عنارص من «داعش» إىل الدول الغربية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب مركز صوفان االستش�اري للشؤون األمنية
يف تقري�ر ل�ه ،أن عودة م�ا ال يقل ع�ن  5600عنرص
م�ن تنظيم «داعش» م�ن العراق وس�وريا ،إىل دولهم
سيش�كل «تحدي�ا أمنيا هائال» لهذه ال�دول .وجاء يف
تقري�ر ه�ذا املركز الذي يتخ�ذ من نيوي�ورك مقرا له
«حت�ى اآلن عاد ما ال يق�ل عن  5600مواطن أو مقيم
م�ن  33دولة إىل بلدانهم ( )...ما يش�كل تحديا هائال
لألمن ولعمل أجهزة األمن».
وبعد أن كان تنظيم ما يسمى بـ «داعش» يسيطر
عىل مناطق يف س�وريا والعراق تعادل مساحة إيطاليا
عام  ،2014فقد اليوم نحو  85باملئة منها أمام القوات
املدعومة من الواليات املتحدة ومن روسيا.
وأش�ار التقري�ر إىل أنه من بني «أكث�ر من  40ألف
أجنب�ي قدم�وا م�ن  110دول�ة لالنضم�ام إىل تنظيم
(داع�ش) قبل وبعد إعالن الخالف�ة يف حزيران ،2014
ال بد من أن يبقى البعض منهم متمس�كني بشكل من
أش�كال الجهاد العنيف الذي يدعو إليه تنظيما داعش
والقاع�دة» .وأضاف أن�ه «من الواض�ح أيضا ،أن من
يري�د مواصلة القت�ال (منهم) س�يجد طريقه للقيام
بذلك».ونقل التقرير عن «شبكة التوعية الراديكالية»

قوله�ا إن ما ال يق�ل عن  30باملئة من قرابة خمس�ة
آالف مواطن من دول االتحاد األوروبي الذين ذهبوا إىل
العراق وسوريا ،عادوا إىل بلدانهم.
ووفق�ا للرئي�س ال�رويس فالديمير بوتين ،فإن
 % 10م�ن تس�عة آالف «جه�ادي» قدموا من روس�يا
وجمهوري�ات االتح�اد الس�وفياتي الس�ابق ،ع�ادوا
إىل بلدانه�م .ويفيد التقرير بأن روس�يا أرس�لت أكرب
ع�دد م�ن «الجهاديني» إىل س�وريا والع�راق ()3417
تليها الس�عودية ( )3244ث�م األردن ( )3000وتونس
( )2962وفرنس�ا (.)1910كما س�لط التقرير الضوء
على مش�اكل النس�اء واألطف�ال الذي�ن انضم�وا إىل
تنظيم «داعش» .ويشير التقرير كذلك اىل أن سياسة
الحكوم�ات م�ع الجهاديني العائدي�ن إىل ديارهم هي
الس�جن بش�كل عام ،األم�ر «الذي ال يؤدي س�وى إىل
إرجاء املشكلة» ،أو العمل عىل إعادة تأهيلهم ودمجهم
«ما سيكون صعب التنفيذ».ويخلص التقرير إىل القول
بلهجة متش�ائمة إن «مش�اكل الهوية وانعدام الثقة
باملؤسس�ات الحكومي�ة ،التي اس�تفاد منه�ا تنظيم
«داعش» لن تتالىش قريبا» .وأضاف «وبالتايل من غري
املتوقع أن تتالىش قريبا ظاهرة املقاتلني ،وانضمامهم
إىل ما بقي من تنظيم «داعش» أو إىل مجموعات أخرى
مشابهة قد تظهر الحقا».

5

اعالنات

العدد ( )1545الخميس  26تشرين األول 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

العدد 206 :
التاريخ2017/10/24 :

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية
لتأجير االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية (الحرية) وملدة (س�نة
واحدة)وفق�ا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل
م�ن يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية
(الحري�ة) أو اللجن�ة خالل ( )30يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنشر اإلعالن يف إحدى
الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة
املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة
يح�ق له�م دفع مبل�غ ال يقل عن  %50م�ن القيمة املق�درة بموجب صك مصدق
لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/
مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري
م�ن م�دة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان
(بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف
الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أج�ور 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 السكن أو مضبطة
تأييد سكن +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل م�دة ( )30يوما من تاريخ تصديق قرار
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 النجف االرشف /مكت�ب املحافظ املرقم 10881
يف  2014/9/28يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجل�ب الهوية النقابية وتأييد
شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

1

جزء من القطعة المرقمة
 275النشاء كوفي شوب
عليها

بال

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة البداءة املختصة بالنظر يف دعاوى عقود
املقاوالت الحكومية
العدد/3 :ب/عقود2017/
اعـالن
اىل/املدعى علي�ه /املدير املف�وض لرشكة BGK
االيراني�ة الس�يد جيه�ان تق�وي ف�ر /اضاف�ة
لوظيفته.
بن�اءا على الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /3ب/
عق�ود 2017/واملقام�ة ضدك�م م�ن قب�ل
املدعي(املدير العام النت�اج الطاقة الكهربائية يف
النارصية/اضاف�ة لوظيفته)بخصوص املطالبة
بالتعوي�ض لتخلف�ك ع�ن اب�رام العق�د الخاص
بالتأهي�ل والصيان�ة العام�ة للوحدتين ( 1 &2
) ملحط�ة كهرب�اء النارصي�ة البخاري�ة واملحال
علي�ك بموج�ب كت�اب االحالة املرق�م  10104يف
 2013/9/15بن�اءا عىل الدعوة املبارشة املقدمة
من قبل دائرة املدع�ي املرقمة  2012 /8ولثبوت
ان العنوان الثابت يف الوثائق املقدمة من قبلك هو
وهمي .وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة
املواف�ق  2017/11/1ويف حالة عدم حضورك او
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجرى املرافعة بحقك
غيابيا ووفق االصول.
القايض
فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من املعهد التقني /
النجف /قسم مكائن ومعدات باسم ( ذو الفقار
خضري أمريي ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الك�رخ
االتحادية
الهيأة االستئنافية االوىل
العدد  / 1003س 2017 /
اعالن
تحية طيبة
إىل املستانف عليه  /حيدر اكرم غفوري
بن�اءا عىل الطع�ن االس�تئنايف املق�دم ضدك من
قبل املس�تانف ش�وان مصطفى املدي�ر املفوض
لرشكة دلتا لخدمات االنرتنت  /اضافة لوظيفته
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وف�ق رشح املبل�غ
القضائ�ي ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 31
 2017 / 10 /الس�اعة الثامنة والنصف صباحا
وعن�د عدم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا
فسوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض
جبار جمعة فريح
عضو الهيأة االستئنافية االوىل
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من هندس�ة تقنيات
الحاس�وب بتاريخ  2011 / 8 / 8رقم التسجيل
 22029114ورق�م االح�وال  00938918بأس�م
الطالب محمد حسين عيل حسن املرحلة الرابعة
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

المساحة
400م2

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفي�ان املحاميان عباس عبد الحس�ن
مطرود و احمد طه عبد الحسني لرشكة العجوز
للمق�اوالت االنش�ائية املحدودة ادع�و كل من له
ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل العنوان
التايل بغداد الكراد خارج م  ٩٠٥ز  ١مبنى ٨
املصفيان املحاميان
عباس عبد الحسن مطرود
احمد طه عبد الحسني
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الخالص
اعالن
قرار عائدية عقار مجددا
بناء عىل ص�دور تثبي�ت العائدية لتم�ام العقار
 430عليبات بأسم طالب التسجيل املجدد سالم
غضب�ان ش�بيب بموجب ق�رار تثبي�ت العائدية
امل�ؤرخ يف  2017 / 10 / 17الص�ادر م�ن لجنة
تثبي�ت امللكي�ة واس�تنادا الحكام امل�ادة  49من
قان�ون التس�جيل العق�اري نعل�ن ه�ذا الق�رار
م�دة ثالثني يوم�ا وعىل م�ن لديه اعتراض عىل
القرار املذك�ور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة
االس�تئناف اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لنرش هذا
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار من
رئاس�ة االس�تئناف بوق�وع الطعن على القرار
لديه�ا خالل املدة املذكورة س�تبارش هذه الدائرة
التسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية .
رئيس لجنة تثبيت امللكية
قايض البداءة يف الخالص
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل
الرقم 15071
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 11
 2017 / 10 /لتسجيل العقار  9 / 2سور بأسم
 /صالح مه�دي نصيف مج�ددا باعتباره حائزا
ل�ه بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت
امللكي�ة املذكورة تمهي�دا للتس�جيل وفق احكام
قانون التس�جيل العقاري رقم  43لس�نة 1971
قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود
عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم
عائدية من بيانات اىل هذه خالل مدة ثالثني يوما
اعتب�ار من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك
الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة
صباح�ا من اليوم التايل النته�اء مدة هذا االعالن
وذل�ك الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
نسخة منه :
 – 1وزارة املالية  /االمالك .
 – 2امان�ة بغ�داد  /يرج�ى تعيني ممثلا عنكم
واعالمنا باس�مه وااليعاز اليه الحضور يف الوقت
املحدد اعاله .
 – 3مديرية االوقاف  /الوقف الشيعي .
 – 4لوحة االعالن .
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة 1 /

الموقع
منطقة زائدة بجوار الشارع
الحولي االيسر
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد / 337ب 2014 /
املوضوع  /اعالن
اىل املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم
-1حليم نادر صخي  -2نارص س�لمان نهري -3
عزي�ز صغير  -4خريية عزي�ز  -5اركان جابر
صخي
 -6حس�ن حسين ذويب  -7غازي غركان -8
وردة شمخي جرب  -9حيدر لطيف هاشم
 -10شاكر رشيد  -11جرب سلمان جاسم -12
سليم جرب سلمان  -13زحل سهيل نجمان
 -14جميل عبد الحسني خزعل  -15كرام رايض
مطشر  -16فليح�ة مدلول جبر  -17افراح
خضير عطية  - 18راش�د حس�ن مهدي -19
حسين عليوي حس�ن  -20علي خضري عطية
 -21نعيم جرب س�لما  -22عظيم جرب س�لمان
 -23حسان رمضان فرحان
بتاري�خ  2017/9/14وبع�دد  /337ب2014/
اصدرت ه�ذه محكمة قرارها يف الدعوى املقامة
م�ن قب�ل املدعي طال�ب اطفاء ح�ق الترصف /
مدي�ر عام الهيئ�ة العام�ة للطرق والجس�ور /
أضافه لوظيفته واملتضمن الحكم غيابيا باطفاء
ح�ق الترصف بمس�احة  18دونم و  9أولك و19
مرت من العقار املرقم  11/1مقاطعة  28الرميلة
والدبي�ة ببدل اطفاء ق�دره ()1,123,256,500
ملي�ار ومائ�ة واثنان وثالث�ون ملي�ون ومائتان
وس�تة وخمس�ون ال�ف وخمس�مائة دين�ار و
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائم
بالتبليغ واشعار مختار محلة حي الحكيم االوىل
يف قض�اء الك�وت واملرف�ق بكت�اب مركز رشطة
الش�هداء املرق�م  14274يف  2017/10/19عليه
تق�رر تبليغك�م بصحيفتين محليتين ويف حال
ع�دم اعرتاضكم عىل قرار الحكم الغيابي الصادر
بحقك�م اعاله او الطع�ن به تميي�زا ضمن املدة
القانونية سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض
فالح حسن وناس
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصيه يف الكوت
العدد / 3169ش 2017/
اىل املدعى عليه  /هشام كامل ظاهر
أقام�ت املدعية ارجوان مطشر ظاهر الدعوى
الرشعيه املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتك
للمرافعة والحكم باثبات حضانه االطفال كل من
( حسين  -زينب – عباس – احمد ) وملجهولية
مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
وإش�عارمختار ح�ي الح�وراء الثاني�ه واملرفق
بكتاب مركز رشطه العزة بالعدد 2017/15906
عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
رس�ميتني للحضور ام�ام هذة املحكم�ة بتاريخ
 2017/10/31الس�اعة تاس�عة صباح�ا وعند
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا و وفق القانون
القايض
مرتىض ال شغيدل

www.almustakbalpaper.net

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

م /مزايدة

تعل�ن الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب ف�رع  /النجف عن بيع امل�واد املدرجة ادناه يف
املزاي�دة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013وس�تجري
املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم (.)2017/11/13
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات
املبينة ادناه بصك المر الرشكة وباس�م املشرتي حرصا ً والبطاقة التموينية او بطاقة
السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة
( )%2/1نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة ( )30ثالثون يوم عىل
ان يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالعالن واي�ة مصاريف اخرى ورفع
املواد خالل املدة املحددة
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ( )5خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.
ت

المادة

الكمية

موقع المزايدة

1

دكة ياسمين

85.000

سايلو الكوفة

2

سحالة

95.000

سايلو الكوفة

3

دنان

20.000

سايلو الكوفة

محكمة بداءة البصرة
العدد/2448 :ب2017/
التاريخ2017/10/19 :

مدة الرفع

التأمينات

 7.500.000سبعة ماليين
( )15يوم
وخمسمائة الف
 6.500.000ستة ماليين وخمسمائة
( )15يوم
الف
( )15يوم

 400000اربعمائة الف

اعالن

الى المدعى عليه  /حمدان سيد حسين
اقام المدعي مدير بلدية البصرة  /إضافة لوظيفته الدعوى البدائية المرقمة
/2448ب 2017/ضدك والذي يطلب فيه تس���ديد اج���ر المثل للفترة من
 2013/2/1ولغاية  2014/6/24ويقدر اجر المثل ( )3000000ثالثة
مليون دينار .ولتعذر تبليغك لمجهولية محل اقامتك حس���ب شرح مبلغ هذه
المحكم���ة والمجلس البلدي لمنطقة المفتية والس���ايلو .عليه تقرر تبليغك
اعالن���اً بصحيفتين محليتين يوميتين بالحض���ور امام هذه المحكمة صباح
يوم المرافعة الموافق  2017/10/31وعند عدم حضورك او ارس���ال من
ينوب عنك قانوناً وبعكس���ه سوف تجري المرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق
االصول.

القايض  /علوان بربوت البزوين

رئاس�ة محكم�ة جناي�ات البصرة الهيئة
األوىل
العدد/535:ج2013/
تنويه
نرش يف جريدة الشرق العدد  2635وجريدة
املس�تقبل الع�دد  1531يف 2017/10/8
ونرش س�هوا (القضية الجزائية /535ج هـ
 ) 20133/1خط�أ والصحيح( /535ج هـ
 ) 2013/1لذا اقتىض التنويه
مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت
العدد  / 1165اعرتاضيه 2017 /
املوضوع  /اعالن بيع عقار باملزايدة
املعرتض الدائن  /مصطفى كريم عيل
املعرتض عليه املدين  /نصري عبد نصار
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه
املحكم�ة بالع�دد /1165ب /اعرتاضي�ة
 2017/واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم
2025/2م 29داموك وتوزيع صايف ثمنه بني
الرشكاء كال حسب سهامة فقد تقرر االعالن
عن بيعه باملزايدة العلنية خالل ثالثون يوما
اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش يف صحيفتني
محليتين فعىل الراغبني بالشراء مراجعة
هذة املحكمة مستصحبني معهم التامينات
القانونية  %10من القيمة التقديرية للعقار
بص�ك مص�دق معن�ون اىل محكم�ة ب�داءة
الكوت وسوف تجري املزايدة يف اليوم االخري
الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم
االخير عطله رس�ميه فيعترب الي�وم الذي
يلي�ه موع�دا ً للمزايده ويتحمل من ترس�و
عليه املزايده اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات
 -1موقع العقار كوت داموك الضباط
 -2جنس العقار اوصافه عمار تحتوي عىل
شقتني يف الطابق االريض وشقتني يف الطابق
العلوي وثالث محالت يف واجهة البنايه
 -3املساحه 240 /م
 -4الش�اغل  /ع�دد م�ن املس�تاجرين لهم
رغبه بالبقاء كمستاجرين للشقق بعد البيع
باس�تثناء املستاجر للش�قه الثالثه الطابق
العلوي عالء احس�ان عب�د نصار ال رغبه له
بالبقاء كمستاجر
 -5القيم�ة التقديري�ه ثالثمائ�ة وعرشون
مليون دينار عراقي
القايض
فالح كريم وناس

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد / 2115ب 2017/
اىل املدعى عليه  /خالد حسن بزون
أقام املدعي وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعيه
اضافة لوظيفته ضدك الدع�وى البدائية املرقمة
أعلاه مدعي�ا فيه�ا بان ل�ه بذمتك مبل�غ قدره
مليونان وتس�عمائة وس�ته عرش الف دينار عن
رواتب اعانات مس�تلمه من قبلك دون وجه حق
والمتناعك عن تسديد املبلغ طلب دعوتك للمرافعة
والحكم بالزامك بتسديد املبلغ وتحميلك الرسوم
واملصاري�ف وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ وإشعار املختار الشحيميه
واملرف�ق بكتاب مركز رشطةالش�حيمية 6385
يف  2017/10/19علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بصحيفتين محليتين رس�ميتني لحض�ورك او
من يمثل�ك قانونا إمـام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة املص�ادف  2017/10/31الس�اعة
تاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ين�وب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
فالح كريم ال جحيش
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/ 2602
إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت سهام من حصه املدين
يف العق�ار  7/10م 28الرميل�ه والدبيه الواقع يف
الكوت العائد للمدين بشار كاظم عيىس املحجوز
لقاء طلب الدائن باسم عبد حسن البالغ اربعون
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة ثالث�ون يوما تبدءا من اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة م�ن املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية
عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقع�ة ورقمه  /كوت  /ح�ي الحكيم رقمه
7/10م 28الرميله والدبيه
 -2جنسة ونوعه  /ارض زراعيه مملوكه للدوله
حق الترصف للرشكاء من ضمنهم املدين باعتبار
22986923904س�هم منهم�ا 225433944
س�هم اىل بش�ار كاظم عيىس مش�يد عليها عدة
دور س�كنيه مع جامع وحصه املدين خاليه من
الشواغل وقت اجراء الكشف
 -3مساحته  109 /دونم
 -4الشاغل  /الرشكاء
 -5القيم�ة التقديري�ه  /اربع�ون ملي�ون دينار
والحصه املباعه دونم واحد من حصة املدين
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكاظميه
رقم االضبارة /173خ 2017/
إعالن
لنظرا لعدم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء العقار
تسلس�ل 14688/1م 7البور العائد للمدين
عباس جبار خلف بقاء طلب الدائن اش�واق
خال�د رايض البال�غ  19,562,000تس�عة
عشر مليون وخمس�مائة واثنان وس�تون
الف دين�ار  %80من القيمة املقدرة لذا تقرر
تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما تبدءا
من الي�وم التايل للنرش فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة ه�ذة املديرية خالل امل�دة املذكورة
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغه
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشتري وذلك استنادا للمادة
98من قانون التنفيذ
املواصفات
 -1موقع�ة ورقمه  /س�بع البور تسلس�ل
14688/1م7البور
 -2جنس�ة ونوع�ه  /قطع�ة ارض مش�يد
عليها محالت
 -3ح�دودة واوصاف�ه /كما مبني يف صورة
قيد والخارطة
 -4مش�تمالته  /ثمانية محالت مع محلني
تج�اوز والس�قوف من الكونكريت املس�لح
واالرضيه مبلطه باالسمنت
 -5مساحته 200 /م2
 -6درجه العمران  /متوسطه
 -7الشاغل  /جميع املحالت خاليه عدا محل
واح�د مؤجر بب�دل ايجار ش�هري 50,000
خمسون الف دينار
 -8القيم�ة املقدرة لعموم العقار س�بعون
مليون دينار
املنفذ العدل
مي زهري نوري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /161 :ب2017/
التاريخ2017/10/23 :
اىل املدعى  /تايه ساجت ترف
س�بق وان اصدرت محكمة بداءة العباسية
قراره�ا املرق�م (/161ب )2017/يف
 2017/6/22واملتضم�ن بالحك�م بإزال�ة
ش�يوع القطع�ة املرقم�ة (66م 12اب�و
جواري�ر) وملجهولية محل اقامتك وحس�ب
اش�عار املختار لذا قرر تبليغك يف صحيفتني
محليتني
القايض منترص عبد الحسني دخيل
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النقـل البـري تنقل  76مليون طن خالل شهر ..واملسافرين تطلق اول وجبة من حافالت مت صيانتها داخل معمل الشركة

وزير النقل :اخلطوط اجلوية تبارش بتنفيذ خطتها لنقل زوار أربعينية اإلمام احلسني «عليه السالم»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بارشت الرشكة العامة للخطوط الجوية
العراقي�ة بتنفي�ذ خطته�ا الخدمي�ة
املخصص�ة لنق�ل زوار اربعيني�ة االمام
الحسني عليه السالم.
وقال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي
ان «الوزارة بالتنس�يق م�ع دولة رئيس
الوزراء حيدر العبادي قامت باستحداث
ثالث محطات جديده وهي كرمان ويزد
وزاهدان باالضافة اىل مش�هد وأصفهان
وطهران خدمة لزائري العتبات املقدسة
الذين يتوجهون صوب كربالء املقدس�ة
من املدن املذكورة».
واضاف الحمام�ي ان مجموع املحطات
اصب�ح س�تة محط�ات س�وف تعم�ل
عليه�ا الخطوط الجوي�ة العراقية لنقل
ال�زوار االيرانين املتوجهين اىل العراق،
عرب مطارات بغداد والنجف وقد ش�ملت
الخطه مطار النارصية الدويل.
م�ن جهة اخرى ،اطلقت الرشكة العامة
لنق�ل املس�افرين والوف�ود اول وجب�ة
للحافلات الت�ي ت�م صيانته�ا واع�ادة
تاهيله�ا يف معم�ل الرشك�ة اىل العم�ل
وس�ط حضور واحتفال من قبل الفنيني
ومنتسبي الرشكة.
وقال مدير ع�ام الرشكة عبد الله لعيبي
ان «الحملة التي انطلقت مس�بقا الحت
بش�ائرها ونتائجها املفرح�ة اليوم من
خالل احياء حافالت كانت معطلة وغري
عاملة وارجاعها اىل العمل».
وثم�ن لعيب�ي جه�ود كل املنتس�بني
العاملني الذي اجتهدوا وعملوا لس�اعات
طويل�ة خلال وخ�ارج س�اعات الدوم
الرسمي من اجل اتمام اعمالهم.
م�ن جهت�ه ق�دم مدي�ر نعم�ل الرشكة

االنواء اجلوية تشارك يف احللقة الدراسية
الثانية التي يقيمها االحتاد الدويل لالتصاالت
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�اركت الهيئ�ة العامة لالن�واء الجوية والرص�د الزلزايل ألول م�رة يف الحلقة
الدراسية التي يقيمها االتحاد الدويل لالتصاالت وبالتعاون مع املنظمة العاملية
لالرصاد الجوية  WMOيف جنيف  -س�ويرسا بشأن استخدام الطيف الراديوية
الغ�راض االرصاد الجوية كمراقبة احوال الطق�س واملياه واملناخ والتنبؤ بها،
كذلك ش�ملت الحلقة الدراس�ية مواضيع ع�دة منها أنواع األقم�ار الصناعية
والرتددات التي تشتغل عليها وانواعها ،مستقبل التنبؤات يف استعمال املوجات
الراديوية التي تحجبها من التشويش والضوضاء وغريها من املواضيع األخرى
التي تخص االتصاالت».وافاد بيان العالم وزارة النقل تلقته «املستقبل العراقي
« ،ان « مشاركة الهيئة تمثلت بمديرة قسم التشغيل والصيانة يف الهيئة جنان
عبد الواحد س�لوم».واضاف «تأتي مشاركة الهيئة يف هذه الحلقات الدراسية
والدورات التدريبية وورش العمل التي تقيمها املنطمة العاملية لالرصاد الجوية
بعد رفع التجميد عن أموال الهيئة الخاصة بالتدريب والتطوير لدى املنظمة».
وتابع «حيث اثمرت نتائج املباحثات التي اجراها الس�يد ثائر حسين الغراوي
مدي�ر ع�ام الهيئ�ة وكالة واملمث�ل الدائم للع�راق يف املنظمة العاملي�ة لالرصاد
الجوية مع مس�ؤويل املنظمة  WMOومس�ؤول التدريب والتطوير وكذلك دول
األعض�اء اثمرت عن تقدي�م الدعم الالزم للهيئة وموظفيها والتي من ش�انها
رفع مستوى االداء يف العمل.

قيس رمح ش�كره للمدي�ر العام لدعمه
املتواص�ل للمعم�ل الفت�ا اىل ان الوجب�ة
االوىل ضمت حافلات متنوعة باالضافة
اىل حافلة  vipمجهزة بكامريات ومعدات
تس�تخدم الدارة الواجب�ات املتنقل�ة

املنافذ احلدودية :ضبط شاحنة حمملة بـ «»2720
كارتون اصباغ خمالفة للضوابط بمنفذ سفوان

بغداد /المستقبل العراقي
أفادت مديرية املنافذ الحدودية بضبط شاحنة محملة بـ 2720كارتون اصباغ
مخالفة للضوابط بمنفذ سفوان الحدودي.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «هيئة املنافذ
بمنفذ س�فوان الحدودي ش�عبة البح�ث والتحري تمكنت من ضبط ش�احنة
محملة بـ  2720كارتون اصباغ».
وأضافت أن أحد املستوردين حاول ادخالها اىل البلد خالفا للرشوط القانونية»،
الفتا إىل انه «تم احالة املتهمني للقضاء.

حكومة بغداد تستنفر « »120آلية النجاح اخلطة
اخلدمية لزيارة االربعينية

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
اعلنت محافظة بغداد ،عن اس�تنفار اكثر من  120الية مختلفة االستخدامات
النجاح الخط�ة الخدمية لزيارة اربعينية االمام الحسين ،عليه السلام.وذكر
مكتب�ه االعالمي « انه تم االنتهاء من اجتماع موس�ع برئاس�ة محافظ بغداد
عط�وان العطوان�ي لوضع الخط�ة الخدمية الخاص�ة بزي�ارة اربعينية االمام
الحسين علي�ه السلام  ،مبينا انه ت�م االيعاز بأس�تنفار كفاة الجه�ود االلية
والبرشي�ة التابعة ملحافظة بغداد من اجل انجاح الخطة الخدمية لهذه الزيارة
املباركة».واض�اف» ت�م التوجيه باس�تنفار  120الية مختلفة االس�تخدامات
لتقديم الخدمات س�يما اليات نقل الزوار وكذلك الحوضيات لنقل وتوزيع املاء
الصالح للرشب باالضافة اىل س�يارات االسعاف للحاالت الطارئة واليات اخرى
مختلفة االس�تخدام تدخل ضمن الحمالت الخدمية املشرتكة مع باقي الدوائر
واملؤسس�ات الحكومي�ة «.واش�ار اىل ان « املحافظ قد اوع�ز للدوائر البلدية يف
املناطق التي تقع ضمن حدود الطرق التي يس�لكها الزائرين باستنفار وتهيئة
كافة الجهود بغية تهيئة املس�ارات والطرق الخاصة بالزائرين الس�ائرين عىل
االق�دام وكذلك تهيئ�ة الطرق الخاصة بالعجلات  ،مؤكدا انه ت�م اعداد خطة
ايض�ا خاصة بعودة الزائر الكري�م بعد انقضاء الزيارة م�ن خالل تهيئة كافة
مايلزم لعودته اىل منطقته ساملا «.وبما يخص الخطة االمني اوضح « ان هناك
انس�جام كبري مابني املحافظة والداخلية وقيادة عمليات بغداد من اجل وضع
الخطة االمنية املناسبة التي تسهم بتوفري الحماية للزائرين والحد من اي خرق
امني «.

كالزيارات املليوني�ة وواجبات النازحني
وغريها.
وعىل صعيد آخر ،حقق أسطول الرشكة
العامة النقل الربي وأس�اطيل الرشكات
املؤلف�ة مع�ه ( )1933نقل�ة خلال

كم�ا بلغ ع�دد نقالت مادة ال�رز ()832
نقلة بكمية بلغ�ت ( )33,072,720طن
باإلضافة إىل وجود نقالت متنوعة حيث
اش�تملت على نق�ل مف�ردات البطاقة
التمويني�ة من (حبوب  ،م�واد غذائية ،

ش�هر أيلول املايض وبحمول�ة تجاوزت
( ) 75,557,470ط�ن م�ن مختل�ف
الحم�والت  ،حيث بلغ ع�دد نقالت مادة
الحنطة ( )512ألف نقلة بكمية بلغت (
 )19,491,720طن.

زي�ت الطع�ام ) لصال�ح وزارة التجارة
ً
فضلا ع�ن نق�ل املع�دات الكهربائية
،
لصال�ح وزارة الكهرب�اء واألس�مدة
الكيماوي�ة لصال�ح وزارة الزراعة ونقل
املشتقات النفطية لصالح وزارة النفط ،
فضالً عن نقل وقود الكاز لصالح وزارة
كبري من
امل�وارد املائية باإلضافة إىل عد ٍد
ٍ
النقالت املتفرقة .
وأش�اد مدي�ر ع�ام الرشكة عب�د األمري

وزير التجارة :معرض بغداد الدويل أصبح مركز استقطاب دويل
بغداد  /المسختقبل العراقي
كشف وزير التجارة س�لمان الجمييل
ع�ن زي�ادة كبيرة يف اع�داد الزائرين
ملعرض بغداد ال�دويل يف دورته الحالية
نتيجة تطور مس�توى املش�اركة كما
ونوعا.وق�ال الجميلي يف بي�ان نقل�ه
املركز الخبري لوزارة التج�ارة تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،بان
التفاعل الش�عبي والرسمي هذا العام
حق�ق تقدما كبيرا هذا الع�ام نتيجة
تدف�ق الجمهور العراقي بش�كل كبري
فضال عن املشاركة النوعية التي اعطت
انطباع ايجابي عن املعرض س�واء من
خالل املنتوجات املعروضة والتطورات
الجديدة يف مجاالت الصناعة والزراعة
وتكنلوجي�ا االتص�ال والتج�ارة نتيجة وج�ود رشكات
عاملي�ة مرموقة من مختلف البلدان الصناعية».واش�ار
اىل «اهمية املش�اركة السعودية يف الدورة الحالية وبهذا
الع�دد الكبري م�ن الرشكات والتي وصل�ت  66رشكة يف
قطاع�ات صناعي�ة وتجارية وزراعية االم�ر الذي يؤكد

حج�م العالق�ات االقتصادي�ة والتجاري�ة بين البلدين
والت�ي وصلت مديات متقدمة نتيجة الخطوات الجديدة
الت�ي اتخذته�ا قي�ادة البلدي�ن يف س�بيل ط�ي صفحة
املايض واالنطالق نحو مس�تقبل يتيح استغالل الفرص
االس�تثمارية واقامة رشاكات حقيقية واالستفادة من
الخبرات االقتصادية واالس�تثمارية الكبرية التي تتوفر

يف اململك�ة السعودية».مشيرا اىل ان
«التطور النوع�ي الذي حققه معرض
بغ�داد الدويل س�يكون نقط�ة انطالق
حقيقي�ة باتج�اه تعزي�ز العالق�ات
االقتصادية بين الع�راق ودول العالم
ووض�ع خارطة طريق نس�تطيع من
خالله�ا اختزال الزمن وتحقيق التقدم
املنش�ود يف مج�ال اس�تغالل القدرات
واالس�تفادة م�ن الخبرات وتحقي�ق
الشراكات على مس�توى القط�اع
الخاص الذي نتحمل مس�ؤولية دعمه
واس�نادة ومنح الثقه ليأخ�ذ دورة يف
البن�اء االقتص�ادي واقامة مش�اريع
اس�تثمارية على غ�رار مايحص�ل يف
دول املنطق�ة والعالم».وزي�ر التجارة
كش�ف ايضا ع�ن مش�اركة اكثر من
ال�ف صحف�ي واعالمي يف تغطي�ة فعاليات ال�دورة 44
يمثل�ون مؤسس�ات اعالمية وصحفي�ة محلية وعربية
ودولي�ة فضال ع�ن اس�تحداث مركز اعالمي لتس�هيل
مه�ام الصحفيين واالعالميني يف نقل االخب�ار وتغطية
هذا الحدث االقتصادي الكبري.

عضو جملس حمافظة البرصة احلقوقي امحد عبد احلسني :مشكلة األمراض الرسطانية وعالجاهتا متت السيطرة عليها
المستقبل العراقي /مهدي السبهان

األم�راض الرسطاني�ة يف املحافظ�ات
الجنوبية تفتك بالناس كالنار يف الهشيم
إذ يرق�د يف مرك�ز األورام الرسطاني�ة
ومستش�فى الطفل يف محافظة البرصة
إعداد كبرية من املصابني الذين يش�تكي
ذويهم من ع�دم توفر العلاج وان توفر
فإن األس�عار باهظ�ة الثمن ولتس�ليط
الضوء على هذا املوض�وع التقينا عضو
مجلس محافظة البرصة الحقوقي احمد
عب�د الحسين ليحدثن�ا قائال .يس�تقبل
مرك�ز األورام الرسطانية يف املستش�فى
التعليم�ي ومستش�فى الطفل مرضاهم
من كافة املحافظات وهو مركز اتحادي
ل�كل العراقيين وم�ن باب اإلنص�اف أن
التتحم�ل محافظ�ة البصرة وحده�ا
نفق�ات العلاج واألدوية واملس�تلزمات
الطبي�ة األخ�رى ويج�ب أن تتحمل ذلك

وزارة الصح�ة واملالية ورئاس�ة الوزراء
وتس�اهم الحكوم�ات املحلي�ة الت�ي
يعال�ج أبناءها يف هذه املراكز بحس�بب
التخصيصات املالية للنس�ب الس�كانية
وكم�ا ه�و مع�روف .توج�د يف مراكزنا
الصحي�ة انف�ة الذكر ثلاث أجهزة من
املعجالت الخطية للعالج باألشعاع الذري
الت�ي أنج�زت بفعل الجه�ود الكبرية من
قب�ل مديري�ة صح�ة البصرة ومجلس
املحافظة بتوفير األموال وجلب األجهزة
واإلخصائيني بهذا املجال وهذه املعجالت
تستقبل املرىض بأنسيابية يف املراكز انفة
الذك�ر الت�ي تدعمه�ا الحكوم�ة املحلية
إذ بل�غ حجم املرصوفات س�تة مليارات
م�ن ميزاني�ة محافظ�ة البصرة وليس
من امليزاني�ة املخصصة ل�وزارة الصحة
املعنية يف هذا األمر لكننا تكفلنا املوضوع
ألهمية وباعرتاف مدير عام دائرة صحة
البرصة الدكتور رياض عبد االمري ومدير

مستش�فى الطف�ل الدكت�ور مصطف�ى
العيداني وتواصلنا املس�تمر للقضاء عىل
كاف�ة الصعوب�ات واملتعلق�ات وهناك

مبل�غ يق�در بخمس�مائة ملي�ون دينار
خص�ص م�ن رئاس�ة ال�وزراء إىل مركز
األورام الرسطاني�ة ومستش�فى الطفل
لك�ن لألس�ف الش�ديد هناك م�ن يعطل
إطلاق ه�ذه التخصيص�ات م�ن وزارة
املالية ويحيلها إىل أبواب أخرى ومشاريع
عىل حساب الحاجة .
وبجهود مش�كورة من مدي�ر عام دائرة
الصح�ة يف البصرة أثناء لق�اءه بدولة
رئي�س ال�وزراء د حي�در العب�ادي ت�م
إطالق مبل�غ اثنان مليار له�ذا املوضوع
وأسهم ذلك بتغطية الحاجات الرضورية
وحل املش�كلة جزئيا ولنهاي�ة هذا العام
ونحن نعلن من خالل صحيفة املستقبل
العراقي أن املش�كلة املادية تم السيطرة
عليه�ا وان مرك�ز األورام الرسطاني�ة
ومستش�فى الطفل يجه�ز مرضاه االن
بكل العالجات واملستلزمات الطبية والله
ويل التوفيق.

املحم�داوي بال�دور الكبري ال�ذي قام به
س�ائقي الرشكة مثنيا ً على نجاحاتهم
يف تحقيق هذا الع�دد الكبري من النقالت
وإيصال الحموالت إىل جميع محافظات
العراق.ويأت�ي ه�ذا االنس�جام م�ع
التوجيهات الس�ديدة لوزير النقل كاظم
فنج�ان الحمام�ي ودعمه اللا محدود
للرشكة يف تحقيق قفزات متالحقة لدعم
وتطوير واقع عمل الرشكة.

الصناعة تعلن ختفيض
أسعار االسمنت العراقي
يف املناطق املحررة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشك�ة العامة للس�منت العراقية
إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن
عن «تخفيض أس�عار بيع السمنت املجهز
إىل املدن املحررة بنس�بة  %10لدعم عملية
إعادة البناء واألعمار يف تلك املناطق واملدن
فيما دعت وزارة النفط لتقليل أس�عار بيع
النف�ط األس�ود الخ�ام املجه�ز إىل معامل
الس�منت دعم�ا للمنتج املحلي والصناعة
الوطنية» .وقال معاون مدير عام الرشكة
محمد حس�ن ناجي عىل هامش مشاركة
الرشكة يف معرض بغداد الدويل  ،أن مجلس
إدارة الرشك�ة اتخذ قرارا بتخفيض س�عر
بيع الس�منت املجه�ز إىل املناط�ق املحررة
بنس�بة  ، %10مؤكدا يف الوقت ذاته عىل أن
الرشكة قادرة عىل تجهيز جميع مش�اريع
الدول�ة والقط�اع الخ�اص بالس�منت
وبأس�عار مناس�بة جدا «.واشار ناجي اىل
ان «الرشك�ة اس�تطاعت تحقيق الطاقات
اإلنتاجي�ة املطلوب�ة طيل�ة الع�ام املايض
والنص�ف األول م�ن العام الح�ايل  ،يف ظل
االلت�زام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء املرقم
( )409بع�دم دخ�ول الس�منت املس�تورد
وح�رص الرشكة على تنفي�ذ تعهداتها يف
املحافظة عىل أسعار السمنت وضمان عدم
حصول أي شحة بالسمنت املحيل «.واعلن
ناجي عن «إنتاج الرشكة غري النمطي من
سمنت آبار النفط صنف ( ) Bوصنف ()G
والذي أثبت نجاحه يف الفحوصات وتجهيز
رشكات النفط بهذين النوعني من السمنت
بأس�عار مناس�بة بعد أن كان يستورد من
الخارج وبمايسهم يف توفري العملة الصعبة
ودعم االقتصاد الوطن�ي» .من جانب آخر
دع�ا ناج�ي وزارة النفط اىل «تقليل س�عر
بي�ع النفط األس�ود الخام املجه�ز ملعامل
الس�منت لغرض تقلي�ل املصاريف املرتتبة
عن عملية إنتاج السمنت وبالتايل تخفيض
أسعار بيع السمنت بنسب أكثر» .

إستعداداً للزيارة األربعينية

رشكة توزيع املنتجات النفطية ختصص منتوجي النفط األبيض والغاز السائل للمواكب احلسينية
بغداد  /المستقبل العراقي
تجري رشكة توزيع املنتجات النفطية
إستعداداتها إلستقبال ذكرى أربعينية
اإلمام الحسني عليه السالم عن طريق
تجهيز املواكب و الهيئآت الحس�ينية
يف محافظة كربالء املقدسة باملنتجات
النفطي�ة وذلك بتوجيه من قبل معايل
وزي�ر النفط املهندس جب�ار اللعيبي
ومتابعة السيد وكيل الوزارة لشؤون
التوزيع معتصم أكرم حس�ن .رصح
بذلك مدير عام رشكة توزيع املنتجات
النفطية املهندس كاظم مسري ياسني

مضيف�ا ً بأنه قد تم إتخ�اذ العديد من
اإلج�راءات إلنجاح مراس�يم الزيارة ،
حيث وجه بتجهيز املواكب الحسينية
الواقعة يف محافظات الفرات األوسط
بكمي�ة ( )200لتر من م�ادة النفط
األبيض لكل موكب وتكون ( )100لرت
من هذه الكمية ( مجاناً) موضحا ً يف
ذات الوقت بأنه يف حالة حاجة املواكب
للكمية املتبقي�ة يتم تجهيزها مقابل
ثمن وبالسعر الرسمي البالغ ()150
ّ
.وفص�ل
دين�ار  /لتر ومل�رة واح�دة
مسير الخطة التجهيزية بأن املواكب
الحس�ينية الواقع�ة يف املحافظ�ات

األخ�رى س�تجهز بكمي�ة ( )150لرت
ل�كل موك�ب وتك�ون ( )75م�ن تلك
الكمي�ة (مجان�اً) ويف ح�ال حاجتهم
للكمي�ة املتبقي�ة فس�يتم تجهيزه�ا
للمواكب مقابل ثمن وبس�عر ()150
دينار للرت الواحد وملرة واحدة .
ويف ذات الس�ياق أض�اف مدي�ر ع�ام
رشك�ة التوزي�ع بأن�ه س�يتم تجهيز
املواكب الحسينية يف كافة املحافظات
بحاجته�ا الفعلي�ة م�ن إس�طوانات
الغاز الس�ائل ( إمالء فقط ) وحسب
الكمية املتوفرة مقابل ثمن وبالسعر
الرس�مي حيث س�تتم تلك اإلجراءات

بعد إجراء الكش�ف املوقع�ي من قبل
اللجان املعنية التابعة لرشكة التوزيع
.
ويف إط�ار متص�ل أوع�ز املدي�ر العام
مللاكات الرشك�ة بتجهي�ز األف�ران
واملخابز العائدة للمواكب الحس�ينية
التي لديها موافقات إدارية من الجهات
ذات العالق�ة والت�ي ت�زود الزائري�ن
الك�رام بالخب�ز والصم�ون بكمية ال
تزي�د ع�ن (  )3000لتر م�ن النفط
األبيض خلال فرتة الزيارة األربعينية
وبالس�عر البال�غ ( )150دينار  /لرت
وملرة واحدة مؤك�دا ً بأن هذه الكمية

ُ
س�تمنح للمواكب التي لها موافقات
إدارية من الجهات ذات العالقة .ومن
الجدي�ر بالذك�ر ب�أن رشك�ة توزيع
املنتجات النفطية وبتوجيه من معايل
وزير النفط تقوم س�نويا ً بإجراءاتها
وإس�تعداداتها املبك�رة إلس�تقبال
ذك�رى أربعيني�ة اإلم�ام الحسين (
علي�ه السلام ) بتخصي�ص كمي�ات
كافية من املنتجات النفطية للمواكب
الحس�ينية وأيضا ً توفير خزين كاف
من تلك املنتجات يف حال الحاجة إليها
سعيا ً منها اىل تقديم أفضل الخدمات
للزائرين الكرام .
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اعالنات

العدد ( )1545الخميس  26تشرين األول 2017
وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى التجارية
يف البرصة
العدد/108 :ت2016/
التاريخ2017/10/15 :
اىل /الشخص الثالث /رشكة  BIOCIARاإلنكليزية
اقام املدع�ي مدير عام الرشكة العامة لصناعة االس�مدة
 /إضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة /108ت2016/
ضدك يطلب فيها بالحكم بفس�خ العقد املرقم  67املؤرخ
يف  2010/7/4الخ�اص بتجهي�ز ونصب وتش�غيل وحدة
م�اء بحري بطاق�ة ( 1000م / 3س�اعة) مرشوع جاهز
(مفت�اح باليد) وكذلك الحكم بإلزام�ك بالتعويض لحجم
االرضار الكبرية التي لحقت به جراء عدم تنفيذ اللتزاماتك
العقدي�ة .ولثبوت كون مقر رشكتك�م وهميا ً عليه قررت
هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صب�اح يوم املرافع�ة املوافق
 2017/11/6او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ً وبعكس�ه
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون.
القايض  /حممد قاسم عبود

م  /اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الح�كام املادتني  87 / 86م�ن قانون الرشكات رقم  21لس�نة  1997املعدل وتنفيذا
لقرار مجلس االدارة يف .2017 / 9 / 7
يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم
االح�د  2017 / 11 / 12يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد الكرادة خارج – مقابل نادي الهندية
– م  905ز  15مبنى  61ملناقشة جدول االعمال التايل :
 – 1مناقشة تعديل نشاط الرشكة إىل مرصف اسالمي بدال من التحويل املايل واملصادقة عليه
وكاالتي :
أ – مناقشة تعديل املادة ( اوال ) من عقد التاسيس املتضمن االسم التجاري للرشكة واملصادقة
عليه .
ب – مناقش�ة تعدي�ل املادة ( ثالثا ) من عقد التاس�يس املتضمن نش�اط الرشكة واملصادقة
عليها .
ج – مناقشة تعديل املادة ( خامسا ) من عقد التاسيس واملصادقة عليه .
 – 2مناقش�ة زي�ادة راس�مال الرشكة م�ن (  ) 45مليار دين�ار إىل (  ) 60ملي�ار دينار وذلك
بطرح اسهم مقدارها (  ) 55مليار دينار  /سهم وفقا الحكام املادة (  / 55اوال ) من قانون
الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وتعديل املادة ( رابعا ) من عقد التاسيس .
 – 3اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب اعضاء مجلس ادارة (  ) 1عضو اصيل و (  ) 5اعضاء
احتياط .
راجين الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند اناب�ة او توكيل الغري بموجب
وكال�ة صادرة من كاتب عدل م�ع مراعاة احكام املادة  91من القان�ون اعاله ويف حالة عدم
حص�ول النص�اب القانوني فيؤجل االجتماع إىل ي�وم االح�د  2017 / 11 / 19يف ذلك الزمان
واملكان اعاله .
رئيس جملس االدارة
امحد ناجح عبد الزهرة

اىل املستأنف عليهما  -1/احمد عبد اللطيف محمد
-2عبد السالم عبد الكريم حبيب
للطعن االستئنايف املقدم من قبل املستأنف /امني بغداد/
اضاف�ة لوظيفته بالدعوى املرقم�ة / 406س2017/3
على القرار البدائ�ي الصادر من محكمة ب�داءة الكرادة
املرق�م /2375ب 2014/يف  2016/12/25وملجهولي�ة
مح�ل اقامتكم�ا تق�رر تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفتين
محليتني يوميتين للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم
املرافعة املوافق  2017/11/6ويف حالة عدم حضوركما
او ارس�ال من ينوب عنكما قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك وفقا إلحكام القانون.
القايض
شهاب امحد ياسني
رئيس اهليئة االستئنافية االوىل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1775 :
التاريخ 2017/10/25
اىل  /املنفذ عليهم  /اثري عبد الرضا عبيد  /امجد حميد جميل  /عباس
حسن ومختار حي القادسية يف النجف حسام سلطان
لقد تحقق لهذه املديرية من خلال رشحي املبلغني القضائيني ملديرية
تنفي�ذ النج�ف والكوفة واش�عار مختار ح�ي املعلمين يف الكوفة انك
مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش
يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة بإج�راءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة بداءة النجف بالع�دد /37ب 2016/3يف 2016/10/27
واعل�ن الزامكم بتاديه مبلغ بالتكافل والتضامن قدره اربعة وس�تون
ملي�ون دينار اىل الدائن املدير املفوض ملصرف الخليج التجاري اضافة
لوظيفته بموجب خطاب الضمان الصادر من مرصف الخليج التجاري
بتاريخ  2008/8/20وتحميلك الرس�وم واملصاريف ومنها مبلغ قدره
خمسمائة الف دينار اتعاب محامات.

اعالن

 2017/27م/د تجهيز اسلاك مرنة ملعمل محوالت القدرة وحس�ب الفقرات والكميات املدرجة يف
املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم
(معلنة للمرة االوىل )
تاريخ الغلق ( )2017/12/11
يرس ( وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة
لتقديم عطاءاتهم مع مالحظة ماياتي :
-1على مقدمي العطاء املؤهلين والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل
العام�ة ) وعرب الربيد االلكرتون�ي (  )www.dialacompany.comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي (  )132500دوالر (مائة واثنان وثالثون الف وخمس�مائة دوالر
فقط ) واصل مخازن الرشكة
ب-مق�دار مبل�غ التامينات االولية للمناقصة هو ( ) 3975دوالر (ثالثة االف وتس�عمائة وخمس�ة
وسبعون دوالر فقط) واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (  )100000دينار عراقي ( فقط مائة الف دينار الغريها)
غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض
ملقدمي العطاءات
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ( نماذج العطاء )
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة
جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة  :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري
مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
 -2متطلبات التاهيل املطلوبة  ( :كما مبينة يف وثائق العطاء )
-3يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد –قرب
تقاط�ع الق�دس ) وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا م�ن تاريخ غلق
املناقصة يف  2017/12/11وان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح
العروض ) يف الس�اعة التاس�عة صباحا لي�وم  2017/12/12ويف حالة مصادفة ي�وم الغلق عطلة
رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

إىل  /مسامهي رشكة احلارث العربية للتحويل املايل مسامهة خاصة

اعالن

رئاسة اجلامعة التقنية اجلنوبية
شعبة العقود احلكومية

مناقصة استريادية

اعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية
الهيئة االستئنافية االوىل
العدد /406س2017/3
التاريخ 2017/10/19

www.almustakbalpaper.net

وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1776 :
التاريخ 2017/10/25
اىل  /املنفذ عليه�م  /اثري عبد الرضا عبيد  /امجد
حمي�د جمي�ل يف النجف وحي املعلمين يف الكوفة
عباس حسن
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح مبلغني
القضائيين مديري�ات التنفي�ذ النج�ف والكوفة
واش�عارات املخاتري حي القادسية حسام سلطان
يف النج�ف وحي املعلمني يف الكوفة عباس حس�ن
انك مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه
واس�تنادا للم�ادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف املرقم /38ب2016/3
يف  2016/3/15واملتضم�ن الزامكم بتاديه مبلغ
قدره خمسة وعرشون مليون وثالثمائة الف دينار
بالتكاف�ل والتضامن للدائن املدير املفوض ملرصف
الخلي�ج التجاري اضافة لوظيفت�ه وهو مجموع
التبالي�غ املرتتبة بذمتكم عن عقد خطاب الضمان
وتحميلكم كافة الرس�وم واملصاريف ومنها مبلغ
خمسمائة الف دينار اتعاب محامات.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /20 :ب2017/
التاريخ 2017/10/22
اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العقار املرقم
 3/15مقاطع�ة  16الحرية فعىل الراغبني بالرشاء
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من
الي�وم الت�ايل لنشر االعلان مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف /
القطع�ة عب�ارة ع�ن ارض زراعي�ة (بس�تان)
مس�احتها  17اول�ك و 62,5متر مرب�ع تقع عىل
الطري�ق الع�ام املبل�ك حيرة ـ الصنين واالرض
مدفونة بالرتاب ومس�يجة ب�ال بي ار يس تحتوي
عىل بعض الفس�ائل حديثة الغ�راس قيمة االرض
()4230000اربع�ة مليون ومائت�ان وثالثون الف
دين�ار عراقي وقيمة الغ�راس (  )200000مائتي
ال�ف دين�ار وقيمة الس�ياج  300000ال�ف دينار
والقيم�ة العمومي�ة للعق�ار ( )4730000اربعة
مليون وسبعمائة وثالثون الف دينار

عبد الودود عبد الستار حممود
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

اعالن مزايدة

تعل�ن الجامعة التقنية الجنوبية عن اجراء مزايدة علنية للمرة االوىل اليجار
املواقع املبني تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لس�نة  2013املعدل والرشوط الخاصة باملزاي�دة لكل املواقع والتي
تعتبر ج�زء اليتجزا من العقد فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة
ش�عبة العقود الحكومية /رئاس�ة الجامعة التقنية الجنوبية لالطالع عىل
رشوط املزاي�دة وجلب كتاب عدم محكومية قبل  20يوما من تاريخ املزايدة
وس�يكون موعد تاريخ املزايدة يف الس�اعة العارشة من صباح اليوم الثالثني
من اليوم التايل لنرش االعالن يف املواقع املدرجة ادناه او يف اليوم التايل لتاريخ
املزاي�دة يف حال�ة حصول عطلة رس�مية بتاري�خ املزايدة وجل�ب التامينات
القانونية املثبتة برشوط املزايدة وجلب التامينات القانونية املثبتة برشوط
املزاي�دة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة دفع اجور نرش االعالن والرس�وم
واملصاريف القانونية االخرى.
ت

االوصاف

اسم الموقع

1

المساحة المقدرة للبناء(40م)2

مساطحة بناء كشك لبيع االطعمة والماكوالت
الجاهزة/القسم الداخلي للطالبات

2

المساحة المقدرة للبناء (12م)2

مساطحة بناء كشك لبيع االطعمة والماكوالت
الجاهزة/ساحة جلوس الطلبة

3

قاعتين( 12×5م4×5( )2م)2

تاجير كافتريا /مركز التعليم المستمر

4

عددها  5تنصب في مساحة 1م×1م

مكينات البيع الذاتي للمشروبات الساخنة والباردة

5

قاعة (24×24م)2

تاجير قاعة للتدريب

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  / 1752ب 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 25

اعالن

اىل املدعى عليه  /بشري حسن عيل
اق�ام املدعي محمد ثامر عيل حسين الدعوى البدائية املرقمة
اعاله يطلب فيها بتسليمي انعدام الحكم املطعون فيه املرقم
 / 508ب  1995 /وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالنا َ
بصحيفتين محليتين للحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافعة املرافعة يوم  2017 / 11 / 2الس�اعة الثامنة صباحا ً
وعن�د عدم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا ً س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض  /ضياء جبار قاسم

اجلامعة التقنية اجلنوبية

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2286
التاريخ 2017 / 10 / 25

اىل املنفذ عليه  /امينة سلامن شالل  /الشعلة حملة  454زقاق  7دار 14

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الش�علة رقم 17353
يف  2017 / 10 / 19وتأيي�د املجل�س املحلي لحي الش�علة انك مجهول
مح�ل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء
التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً تبدأ من
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

ق�رار محكمة ب�داءة الكاظمية املرق�م  / 1668ب  2016 /يف / 1 / 15
 2017املتضمن الزامك بتأدي�ة مبلغ قدره (  ) 13,220,493ثالثة عرش
مليون ومئت�ان وعرشون الف واربعمائة وثالثة وتس�عون دينار للدائن
زيد خضري عباس مع الرسوم

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 2668ش 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 25

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3233ش 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 25

املدعية  /حنان جعفر محمود
املدعى عليه  /حسني رضا عبد الحسني
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكما ً
غيابي�ا ً بحق�ك بالرق�م /2668ش 2017/وال�ذي يقيض
التفري�ق القضائي وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك
بالنشر يف صحيفتين يوميتني محليتين وعدم اعرتاضك
على القرار الصادر بحق�ك ضمن امل�دة القانونية البالغة
ثالث�ون يوم�ا ً اعتبارا ً من تاريخ النرش فس�وف يكتس�ب
القرار الدرجة القطعية .

اىل املدعى عليه  /عيل فاضل محمد
اقامت املدعية ميادة عباس ع�ودة الدعوى املرقمة اعاله
تطال�ب فيها بالنفق�ة املاضية واملس�تمرة له�ا والنفقة
املس�تمرة للطفل مؤم�ل وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغك اعالن�ا ً يف صحيفتني
محليتني يوميتين للحضور امــــ�ام هـــذه املحكمة
يف ي�وم  2017 / 11 / 15ويف حال�ة عدم حضورك او من
ينوب عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة غيابيا ً وعلنا ً وفق
القانون

اعالن

القايض  /فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /531 :ب2017/1
التاريخ2017/10/17 :
اىل /املدعى عليه /عيل حسني حيدر
اعالن
اق�ام املدع�ي محمد طال�ب يحيى الدع�وى املرقم�ة /531
ب 2017/1يطل�ب فيه�ا الزام�ك بدف�ع مبل�غ ق�دره ثالثة
وثالث�ون مليون دينار مع الفوائ�د القانونية عن العقد املربم
بينكم والذي تم فس�خه بموجب قرار ه�ذه املحكمة بالعدد
/2472ب 2017/2يف  2016/12/29وحي�ث ان�ك مجه�ول
محل االقامة وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار املختار
يف منطقة حي الحس�ن بتاريخ  2017/10/3لذا قررت هذه
املحكم�ة تبليغك يف صحيفتين محليتني رس�ميتني علما ان
موعد املرافعة 2017/11/5
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد  /1582 :ج 2017/
التاريخ2017/10/24 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /قيس محمد صابط
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/1582ج)2017/
والخاصة باملش�تكي (مجبل منع�م محمد) وفق املادة
(/459ا) من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد
املحاكم�ة املص�ادف ي�وم  2017/11/28وعن�د عدم
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب
االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3261 :ب2017/1
التاريخ2017/10/25 :
اىل /املدعى عليها /نورية حسني محمد
اق�ام املدعيان علاء ورياض ولدي عبد الل�ه خضري الدعوى
اعاله يطلبان فيها الزامك بمنع معارضتهما يف العقار املرقم
 819محل�ة املشراق ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي ثام�ر موىس فرحان
واش�عار مخت�ار محل�ة البراق يف النجف ل�ذا تق�رر تبليغك
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني للحضور امام
ه�ذه املحكمة يوم املرافعة املصادف  2017/11/5الس�اعة
التاس�عة صباحا او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف
تجري املرافعه بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد  /1334 :ج 2017/
التاريخ2017/10/24 :
اعالن
املتهم الهارب  /حسني جاسم محمد
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة اعاله املشتكي فيها
الح�ق العام على وفق اح�كام املادة  238م�ن قانون
العقوب�ات الناف�ذ وملجهولية محل اقامتك حس�ب ما
ه�و ثابت باش�عار مخت�ار املنطقة املرف�ق باالضبارة
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف
موع�د املحاكمة املص�ادف ي�وم  2017/11/30وعند
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا وعلنا
وفقا للقانون
القايض
محمد كريم جابر

اعالن

القايض  /جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد  /1860 :ب 2017/
التاريخ2017/10/25 :
اىل  /املدع�ى علي�ه  /محم�د جاس�م محمد لفته  /يس�كن
السماوة  /حي العسكري
اعالن
بتاري�خ  2017/10/15اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم
/1860ب 2017/وال�ذي يقيض بال�زام املدعى عليه (محمد
جاس�م محمد لفته) بتأديته للمدع�ي (جابر عاجل رويعي)
مبلغ مقداره اربعة عرش مليون وثالثمائة واثنان وس�بعون
الف وتس�عمائة واربعة عرش دينار عن االقس�اط التي اداها
عن�ه اىل مصرف الرافدين فرع املثنى املس�تقطعة من راتبه
لغاية  2017/9/6وتحميله الرس�وم واملصاريف وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وحس�ب اش�عار
مختار حي الش�هداء الثاني�ة بتاري�خ  2017/10/18عليه
تق�رر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتني
رس�ميتني ويف حالة عدم اعرتاضك عىل ق�رار الحكم املذكور
خالل املدة القانونية س�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية
وفق القانون
القايض
معد عبد الوهاب اسماعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد /331 :ب2017/
التاريخ2017/10/22 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه (نافع طال�ب فليح) بناءا على الدعوى
البدائي�ة املقامة من قبل املدع�ي (كريم حميد عبد النبي)
قررت هذه املحكم�ة تبليغكم اعالنا بصحيفتني يوميتني
محليتين ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي للحض�ور ام�ام هذه
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 2017/10/29
الساعة العارشة صباحا
القايض واثق عبود عبد الكاظم
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األطر اجلاملية احلداثوية يف نص للشاعر قيس جميد املوىل
بقلم  /رجب الشيخ
بعد قرائتي للنص استنتجت بعض النقاط
حول ماكتبه الش�اعر بدراس�ة متواضعة
للنص الش�عري وكيفية معالج�ة التأويل
ضمن األسلوبية الفذة بعدة نقاط ....
-1
اعتم�د الش�اعر عل�ى الص�ورة المقاربة
باإلثارة واالس�تحواذ على مجريات النص
ومقارن�ة المكنون�ات من حي�ث اختالف
الجن�س والص�ورة  ،ووضعه�ا بش�كل
متح�رك  ،مما يجعل من القارئ التش�بث
باالنتقاالت الوصفية إلى موضعية النص
...بعب�ارات بعيدة ع�ن اللغ�ة االعتباطية
بقص�د المح�اورة مابي�ن األش�كال
والش�خوص بطريق�ة الن�ص المفت�وح
ويعتمد على الترابطية الجدلية والمثاقفة
من خالل الصورة والمعنى
-2
بعدها ينتق�ل إلى صورة آخرى (وصفية)
تعتم�د عل�ى خبرت�ه المعرفي�ة معتم�دا

على تواريخ الش�خوص م�ن خالل (متعة
النص) باأس�لوبية التش�خيص الصوري
ومزج حركة اإلنس�ان والحيوان بطريقة
التراجيدي�ا الحرفي�ة الصوري�ة وإج�راء

الصيغة الحـــــداثوية أو مابعد الحداثة
م�ن خلال األط�ر الجـــمالي�ة مقارنة
باألحداث اآلنية مابين المخلوقات وحادثة
العصر ....

-3
أبتكر الش�اعر التكوين الحسي باألسلوب
الزمن�ي المعزز بص�ور مذهل�ة بوصفها
الديناميكي معتمدا عل�ى الحركة اللولبية
الدائري�ة بص�ور فسيفس�ائية متع�ددة
الح�ركات واألخ�ذ بعين االعتب�ار لحركة
الح�وار  ،ناهيك عن التضادات الفلس�فية
في بواطن النص النثري ..وتعزيز المشهد
الدرام�ي بمتع�ة األس�لوبية الممزوج�ة
لحركة الجمال ....
النص
المخلوقات غير البشرية
لها دوافع ،
في رواية الشحاذ مثالً
ُ
َ
ُ
جراح ّ
السمك ِة
تطبب
الهرة
ُ
وتعيدها الى الماء ،
نص ألدغار ألن بو
وفي ٍ
ُ
ُ
يذهب الى سيده المتوفي
الكلب
يحف ُر قب َر ُه
لينام على ذراعه ،
وفي َ
السينما وفي المسرح

المخلوقات غير البشرية
لها دوافع
البغال التي تلقي بنفسها من فوق الجبال
أيام الحروب
ُ
يرقص بدافع من ّ
ُ
الشحاذ
والثعبان
ٍ
هو األخ ُر له دوافع
والبعوض يش ُم الضو َء ويرقص حوله
ينام مطمئنا في سرير األوراق ،
ُ
تنتهك ألسنيتها
والببغاء التي
لها دوافع ،
ليس هناك من مبرر
لرمي حجارة
كي ُتنه َر ِّ
القطط ،
لرفع عصا
ليسير الحصان
َ
فوق ُّ
لرش ُّ
السم
السك َر
يهرب ُّ
َ
الذ ُ
باب ،
كي
ألرواحنا
أرواحها مشابهة
ِ
وكالنا نموت ،
للشاعر
قيس مجيد المولى

«امللك اجلاهيل يتقاعد»

الفالمنجو هياجر من تلمسان

ص�در عن المؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والنش�ر (“ )2014الملك
الجاهلي يتقاعد”
للروائ�ي الس�عودي فه�د العتي�ق  .تقع الرواي�ة الجدي�دة في 168
صفحة من القطع المتوسط ..سبق للكاتب أن اصدر عددا من الكتب
والروايات عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر أيضا نذكر منها
 :ه�ي قالت هذا ( قصص ومختارات ونق�د)  ، 2007كمين الجاذبية
(قصص ونصوص)  ، 2007كائن مؤجل (رواية )  2004وقد صدرت
الترجم�ة االنجليزية من منش�ورات الجامع�ة األمريكية – القاهرة
 2012بعنوان
.Life on holdكم�ا س�بق للق�اص والروائ�ي فه�د العتي�ق (مواليد
الرياض  ) 1960أن اصدر عدة مجموعات قصصية منها  :مس�افات
للمط�ر ( ، )1985عرض موجز (، )1990إذع�ان صغير (، )1992و
أظافر صغيرة وناعمة (. )1997

رواية جديدة للكاتب العماني خليل خميس صدرت
حديثا عن المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر ..
تقع الرواية في  120صفحة من القطع المتوس�ط
.
س�بق للمؤل�ف أن أص�در روايتين عن المؤسس�ة
العربية للدراسات والنشر نذكر منها( :بيعة الروح
و ثالثية الصمت )..
يذي�ل الكات�ب روايت�ه بكلمة على الغلاف الخلفي
للكت�اب:كان دائم�ا يح�ب أن يقرأه�ا مع نفس�ه,
يعتبرها مددا روحيا ال يس�تغني عنه ,فإذا ادلهمت
أوقاته وعصفت به الهموم يرجع إلى ذلك الدستور
الذي تبدأ أول جملة فيه:أعتن بنفسك يا أيمن ,أعتن
لي بأيمن يا أيمن….

ادباء يف الذاكرة  ..ايزابيل اللندي يونا ١٩٤٢
عبد الرحمن عناد وناس
م�ن روائي�ات امري�كا الالتيني�ة
المعروف�ات  ،والت�ي ذاع صيته�ا
عالمي�ا  ،تع�رف بأس�لوبها ضمن
اط�ار الواقعية الس�حرية  ،تس�هم
كناشطة في مجاالت حقوق المرأة
والتحرر العالمي  ،افادت من خزين
ذاكرته�ا منذ طفولتها  ،انتقلت مع
عائلتها بين عدة بلدان منها بوليفيا
ولبنان  ،مارس�ت العم�ل الصحفي
 ،كم�ا مارس�ت التعلي�م  ،نفي�ت
ال�ى فنزويلا بعد انقالب العس�كر
الذي نظمت�ه المخابرات االمريكية
ونف�ذه الجنرال بينوش�يت ومقتل
عمه�ا الرئي�س س�لفادور اللندي .
ايزابي�ل اللندي يونا  -١٩٤٢روائية
 ،مس�رحية  ،صحفي�ة  ،ناش�طة
اجتماعية تش�يلية ولدت في بيرو
الن والده�ا كان س�فيرا هن�اك ،
وغ�ادرت مع والدته�ا بعد انفصال

والديها الى عدة بلدان  ،واس�تقرت
لفترة في لبنان حيث اكملت تعليمها
االبتدائ�ي اثر التنقل على طفولتها
 ،واختزنت الكثير من الذكريات عن
رحلات خيالية  ،كما اث�رت عليها
قراءتها ف�ي طفولته�ا لكتاب الف
ليلة وليلة تقول ان جدتها هي التي
اوح�ت اليه�ا بش�خصية كالرا في
رواية ( بيت االرواح ) اثار اقاربها
ضجة حول روايتها ( بيت االرواح )
لكنها ردت بالقول  ( :لو خيرت بين
اقاربي وقصة جيدة الخترت القصة
) عرف�ت برغبتها غي�ر العادية في
اظهار حياته�ا الخاصة على المأل ،
وما تكتبه على االنترنيت مثال على
ذل�ك كانت روايته�ا ( انيس حبيبة
روح�ي ) االكث�ر مبيعا ف�ي بالدها
عمل�ت كمحررة في مجلة ( باوال )
ثم ف�ي مجلة (مامباتو ) لألطفال ،
كما عملت لفترة في اعداد البرامج
التلفزيونية تزوج�ت اول مرة من

ميغي�ل فرياس ع�ام  ١٩٦٢وولدت
من�ه بنت�ا وولدا  ،وفي ع�ام ١٩٨٨
قابلت في كاليفورنيا زوجها الحالي
كتب�ت العديد من قص�ص االطفال
وكذلك المسرحيات كانت صدمتها
الكبرى عند وف�اة ابنتها باوال عام
١٩٩٣بعمر ثمانية وعش�رين عاما

والتي تعرضت لالغماء سنة كاملة
 ،وقد الفت عن ه�ذه التجربة كتابا
اس�مته ( باوال )  ،وخصصت ريعه
لدعم مراكز عالج السرطان حولت
العديد من رواياتها الى مس�رحيات
وأفالم س�ينمائية مثل بيت االرواح
 ،ع�ن الح�ب والظلال  ،افروديت ،

ايفال�ون تأثرت بكتاب�ات غابرييل
غارس�يا ماركي�ز  ،وبابل�و نيرودا
اختي�رت عض�وة ف�ي االكاديمي�ة
االمريكي�ة للفنون واالداب اهتمت
لفترة بمس�ألة الغ�ذاء وتأثيره في
العالقة بين الرجل والمرأة  ،وتابعت
عادات الش�عوب الغذائية وخبراتها
في اع�داده  ،والفت كتاب�ا عن ذلك
عنوان�ه ( افرودي�ت ) خصصت�ه
لثقافة الطعام بين الش�رق والغرب
من مؤلفاتها  :ابنة الحظ  ،الجزيرة
تح�ت البحر  ،اني�س حبيبة روحي
 ،غاب�ة االقزام  ،الخط�ة الالنهائية
 ،مدينة البهائ�م  ،حكايات ايفالونا
 ،حصيل�ة االيام  ،الح�ب والظالل ،
ب�اوال  ،صورة عتيق�ة  ،افروديت ،
بي�ت االرواح  ،قصص م�ن امريكا
الالتينية  ،لعبة نازع االحشاء  .من
اقوالها :
صم�ت قب�ل ال�والدة  ،وصم�ت
بعد الم�وت  ،والحي�اة هي مجرد

صخب بي�ن صمتين ال ق�رار لهما
الكتابة هي تفحص طويل العماق
النف�س  ،رحل�ة الى اش�د كهوف
الوع�ي عتمة  ،وتأم�ل بطئ اللغة
ام�ر جوه�ري بالنس�بة للكاتب ،
ولغة الكاتب ش�يئ يمثله شخصيا
مث�ل وجهه مع التق�دم في العمر
يكتس�ب الم�رء بع�ض التواض�ع
جميعن�ا لدينا في داخلنا احتياطي
مؤكد من العزيمة يتكش�ف عندما
تخضعن�ا الحي�اة لمحن�ة االمان
االكبر عل�ى الدوام هو الصمت اذا
لم يقت�ن القراء كتب�ك ويقرأونها
فأنك تب�دد وقتك بال فائدة قليلون
يتمتع�ون بالوضوح والش�جاعة
الكافيتي�ن لتحوي�ل اف�كار الكتب
ال�ى داف�ع ث�وري  ،ام�ا االخرون
فيفضلون االقتصار على مناقشة
تلك االفكار الى االبد وهم جالسون
حول زجاجة ش�راب ف�ي الغرفة
الخلفية من المكتبة

كعصفورة وجلة

مفيدة الوسالتي
كعصفور ٍة وجل ٍة اؤي إلى صدرك
يدفعني حبي لك
أفتح باب قلبك والج إلى عالمك السري
أتجاوز فخاخ الحنين
أمسح
دمعك المخضل على وجنتيك
أروي نبتة العشق
المضمّخ بدمي
قلبك منفاي الرحيم
أقنطر الضباب أسي ُّج السيول
ازرع القمح و الياسمين
كم أصلي
ليحضن عشقك كياني
ولترى قلبي المفتون بك
كم أصلي
ألسبح في الحياة على متن
زورق ابتسامك
وأقد شبح الوحدة الحزين
واستقر في قرية عينيك
ولو لحين
فافرد جناحي
َ
الي وأصير
لتأوي َّ
ُبردة روحك
تسكن زوايا عمري
يقرؤك كل من يراني على الجبين
أصير ملحمة مسجلة
متخمة بك
وتصير أنت صرحي المتين

سحر عينيك

مرام عطية

َ
ٌ
غريب
عينيك
سح ُر
َ
َّ
َ
قارب التنهي ِد
بلحظ ٍة أوقف
ً
َّ
وق
اصطا َد سمكة من
بحر الش ِ
ِ
عزف جنوني
ولحنا ً من
ِ
لوال نجومهما
ْ
الغضون
تألألت سنابلي رغ َم
ما
ِ
َ
ْ
مسافر
و ما صارت خبز
ٍ
لوال كرومهما
َّ
ماتعت َق رمشي بالنبي ِذ
َ
ملكوت الجمال
و ارتقى
ً
ْ
سكرَت شوقا حروفي
و ما ِ
لنوارسهما العاشق ِة السف َر
َ
األزرق
سأض ُّم
و أتناث ُر على الشاطئ

الشاعرة الكردية كه زال إبراهيم ..شاعرة األحالم املستحيلة

كنزا نصر /شاعره تونسيه
يمك�ن اعتبارالش�اعرة الكردي�ة ك�ه زال
ابراهيم بوصفها شاعرة االحالم المستحيلة
تطرقت هذه الم�رة الى لون جديد من خالل
ديوانه�ا وال�ذي يصب في اتج�اه واحد بين
اال وهو (ش�قاء الواقع واله�روب في عمق
الخيال) ..احالم الش�اعرة المكبلة وواقعها
المؤلم وما مرت به ف�ي مراحل حياتها من
معاناة جعلها تتوق الى حرية الذات والروح
وكسر الحواجز وعراقيل الماضي والحاضر
لتحل�ق في عال�م آخر كابعد م�ا يكون علها
تتنف�س الصع�داء .اس�تطاعت الش�اعرة
ابقدرة االيحاء ان تخرج من عالم الوعي الى
عالم اخر فجرت فيه احالم االنثى الممنوعة
واقعيا ...اس�تباحت حرفها لعالم تعايش�ت
معه ووصلت اعلى انواع الحرية المكبوتة..
ه�ي بش�ر تاق�ة ال�ى الالمعق�ول ورف�ض
المقب�ول وهذا ما وضع بصمة لالبداع حتى
من خالل بعض عناوي�ن قصائدها - :حرب
الحجارة  -حلم المنون  -حلكة الليل ونافذة
العش�ق  -ح�رب الكلم�ات  -دع�اء القتي�ل
عناوين ليس�ت من مح�ض صدفة ومرهقة
تحمل ف�ي طياتها وجعا اثق�ل كاهلنا حتى
قبل ان نتعمق في المضمون ..ولكن سنقف
قليال عند قراءة سريعة لقصيدة حلم المنون
الت�ي ش�دتني بواس�ع خياله�ا كج�ل بقية
الدي�وان ..الش�اعرة ك�ه زال توس�دت الليل
لتقودن�ا الي تفاصيل المبتغ�ى ..نعرف بان
الليل س�كون وراحة ولكن لي�ل هذه االنثى
الحالمة لم يكن غير عالم انفردت به وخطت
فيه المعاناة والن�زف كاروع صورة وكأنها
تقنعن�ا ومن خلال مخيلتها الواس�عة بان

ه�ذه الحياة تولد عالم اخ�ر ليال  ....تطرقت
الش�اعرة بعناصرها االيحائية وقوة خيالها
المعه�ود ال�ى ان تجع�ل م�ن نفس�ها كتلة
احس�اس وبركان مش�اعر في قم�ة ثورانه
يتنفس كل شئ متحرك او جامد  .احست ان
جس�دها لعب ع�دة ادوار وكان هناك اعجاز
خيالي فريد من نوعه تغلبت من خالله على
كس�ر المنطق م�ن جذوره لتحيا فلس�فتها
الذهنية .تفوح من قلبها رائحة!!! .تتحسس
االحتض�ار كاروع م�ا يك�ون ت�رى حل�م
المن�ون ...يخاطبها ..تش�عر به�دوء ولكن
ف�ي الواقع هو ثورة الصمت وثرثرة الهدوء
وصخب الس�كون تخشى وفي نفس الوقت
تريد ..هنا فان الش�اعر غي�ر مقيد بنص او
حرف ينس�جه ليضع بعده نقطة ويعود الى
الس�طر ...هو فك�ر يعانق االب�داع ال تقليد
واتباع وهذا ما س�عت اليه الشاعرة كه زال
عندم�ا احتضنت حرفها وجس�دها وعقلها
وبع�د نظرها لتضوغه الين�ا بكيفية خيالية
عالية الدقة تمكننا من اس�تيعاب المضمون
ف�ي ديوانها ..فلس�فتها جلية ف�ي وصفها
ما بين التفكي�ر المنطقي من جهة والبحث
ع�ن حقائق معين�ة بتأمل االش�ياء ابعد من
ان تك�ون االقرب الى الخيال .اريد ان اوضح
ختام�ا ب�ان عالم الش�اعرة لي�س من وحي
الخيال الفكري بقدر ما هو ابداع فكري هي
انثى حالم�ة مفكرة تواقة لالفضل  ،حرفها
ترب�ع على عرش الواقع لتق�ول للخيال انها
قادرة على دخول عالمه واكتش�اف اسراره
حت�ى وان كان ال وعيا وهك�ذا اعلنت حرب
الح�روف والكلمات باتقان علها ترس�و في
ميناء الراحة النفس�ية الجسدية والفكرية.
جمي�ل ه�ذا العال�م بكل م�ا فيه م�ن صور

ودقة التش�بيه وتفاعل الحواس بين بعضها
ث�م تم�ازج ال�روح م�ع االش�ياء الس�اكنة
الالمتحركة ..
حوار قليل بيننا
ترجمة «حميد عبدالله بانه يى
شعر»كة زال ابراهيم خدر
1
تستطيع أن تمسك يدي
وتسدل شعري على كتفيك
ولكنك لن تستطيع
قط ان تكون حاجزا
امام من يغتالني
2
تجعل من عينيك طيرا
وتهديه الى عشي
تجعل من شفتيك برعما
وتعلقه على عروة صدري
ولكن والى اآلن التستطيع
ان تصنع من يديك سكينا
تقطع بها السنة
من يتسببون في آالمي
3
تساقطت أوراق الخريف الشاحبة
وحولت فتاة
قميصها الى أصفر
ولكن حين اصفر محياك
أصبحت كل أشجار هذه المدينة
حاجزا أمام السماء
وأسدلت الستائر أمام الشمس
4
انت قطعة من روحي
وانا قطعة من فؤادك
ولكن والى يوم الهالك

حتى ان وصلت الى ظلي
لن اصل اليك
5
ضم رأسك الى صدري
فال توجد واحدة مثلي
تفهم آالم قلبك المضطرب
والتوجد أخرى
تعلمت دروس العشق معك
ومن التى تفهم
شهقات نفسك
6
في الليل لن تصبح ضيفا على القلب
والتزورني في النهار
كنجمة في وضح النهار
وشمس لن تشرق في الليل
7
هناك عاشق
يشبهك وال يشبهك
هناك وسيم
يشبهك وال يشبهك
كم أحاول
ان أطرق باب قلب آخر
اليوجد باب ،يشبه قلبك
8
قلب،قلبان ،ثالثة قلوب
اجعلها منزال
إلستراحة روحك
عين ،عينان ،ثالث أعين
ألرى فراشة رغباتك
شفة ،شفتان ،عشرات الشفاة
ألنطق بها أسمك
وان لم يبق كل هذا
سأجعل روحي فدا ًءك

9
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عاشوراء ثورة خالدة ضد الظلم والطغاة
علي آل غراش
ث�ورة اإلم�ام الحسين (ع) يف ي�وم
عاشوراء بأرض كربالء ،مدرسة لكافة
األحرار والرشفاء والثوار يف العالم من
كل االع�راق واألدي�ان ،يف فنون دروب
الحري�ة والكرام�ة واإلب�اء ،والع�زة
والشموخ والبطولة والفداء ،فالحسني
عنوان العدال�ة الخالدة ،ورصخة حق
ترع�ب الظاملني واملفس�دين والطغاة
عىل مدى العصور.
وله�ذا نج�د الطغ�اة والظاملين
واملفسدين واإلرهابيني -أعداء العدالة
والحري�ة والكرام�ة ،-يس�عون ملن�ع
احياء عاش�وراء ومنع اس�م الحسني
الش�هيد ،بكل األساليب الوحشية من
س�جن وقتل وتفجير ،ولك�ن هؤالء
ال يعلم�ون ب�ان اإلعتداء عىل عش�اق
ومحب�ي اإلم�ام الحسين (ع) ،ومع
سقوط الشهداء ونزيف الدماء يف يوم
ذك�رى مصاب يوم عاش�وراء ،تتجدد
حادثة كربلاء املؤمل�ة واملحزنة حيث
قت�ل س�بط الرس�ول األعظ�م (ص)
وتم قت�ل أوالده واخوان�ه وأصحابه،
ول�م يرحموا أطفاله وعيال�ه ،ويزداد
التمس�ك واالرتب�اط بث�ورة اإلم�ام
الحسين (ع) والح�رص على احياء
املناسبة العظيمة املمزوجة بالبطولة
والح�زن والعربة والعبرة ،بالحضور
الكثيف واملش�اركة بفعالي�ة ،لتكون
عاش�وراء أه�م فعالي�ة يف العال�م،
ولرتفرف راية الحسين يف كل القارات
والبلدان ،وليرتدد اس�م الحسين عىل
كل لسان.
أيام عاشوراء الخالدة مناسبة عاملية
عظيم�ة ألحي�اء ذك�رى ث�ورة الثائر
الخال�د اإلم�ام الحسين (ع) .الثائ�ر
من أج�ل اإلصالح والحري�ة والكرامة
اإلنسانية ضد الظلم والفساد والطغاة
واالستبداد ،ففي ثورة كربالء الخالدة
أنترص الدم عىل السيف ،وأنترص الحق
على الباط�ل ..،انها مدرس�ة العطاء

والتضحية ،ورفض الظلم والطغيان،
وكرس قيود الخوف.
احياء ثورة عاش�وراء اإلمام الحسني
الخال�دة تجدي�د لقيم ث�ورة اإلصالح
والحرية واملقاومة والتضحية واإلباء،
وتأكي�د على ارتباطه�ا بل�ون ال�دم
والسواد ،وبروح االستعداد للتضحية
والسري عىل منهج االمام الحسني (ع).

وعشاق الحسني عليه السالم ،مازالوا
عىل ذلك االس�تعداد ،حي�ث يف كل عام
يسقط عدد من الش�هداء أثناء احياء
املناس�بة يف العال�م على أي�دي أعداء
الحسني وجد الحسني الرسول األعظم
س�يدنا محمد (ص) ،واع�داء الحرية
والكرامية واإلنس�انية ،ومع س�قوط
الش�هداء وتناثر االشالء وكثرة الدماء

تتجدد مصيبة عاش�وراء ،لـتأكيد كل
يوم عاشوراء كل أرض كربالء.
ورغم التضحيات الكبرية التي قدمها
عش�اق الحسين -عليه السالم -من
أجل احياء املراس�م العاشورية طوال
التاريخ ،إال انهم عىل استعداد لتقديم
املزيد ،الن كل ما يقدم يف سبيل نهضة
ثورة اإلمام الحسني (ع) ال يمثل شيئا

احلسني «عليه السالم» االمثولة ُ
الكربى للتضحية

عبد الخالق الفالح

ث�ورة الحسين عليه السلام نموذج�ا ً فريدا ً
س�يظل حيا ً النه لم يقف عند حس�به ونسبه
الكري�م ب�ل انطل�ق ثائراًليس�طر ملحم�ة
البطول�ة ويكت�ب بدم�ه الرشي�ف رس�الة
تتنقله�ا االجي�ال ليعط�ي درس�ا ً عظيم�ا ً
للتضحية والف�داء وللوق�وف بوجه الظاملني
والطغاة .علينا ان نجعل منها ش�علة تجربنا
عىل التغلب العاطف�ي ووضع العقل واملنطق
وااللتزام بالوفاء لنهجة واالرصار عىل تحرير
النفس من الشوائب بغض النظر عن االنتماء
الس�يايس والطائف�ي لينرشن�ور ثورته عىل
البرشية كلها.
يامن راَى حب الحسني تشيعا َ
ان التشيع ثورة وجها ُد
ثار الحسني عىل يزيد لفسقه
ولقد غزانا الكفر والحا ُد
لقد اكتس�ب االمام الحسين عليه ألسلام
كل املعان�ي الجليل�ة روا ًء وجلاال وثورته
ايقظت الروح الثورية عند الكثري من ابناء
االمة وتجد أنها تحققت فيها مس�تلزمات
نض�ج الوع�ي الجماهيري .فب�ان حال�ة
الخلل واالنحراف وكش�فت الس�لبيات عىل
كل الصعد التي رافقت املسيرة  .الحسين
ه�و (ضلع االمامة ) ف�ان االمامة يف ولده
السبعة عليهم السلام جميعا ً  ،فهو ضلع
الخالفة الحق�ة والوالي�ة االلهيّة العظمى
ف�إذا اردن�ا أن نعرف معاني الع�زة واآلباء
نأت�ي اىل كربلاء حي�ث الش�موخ بأعلى
صوره والكربياء بأجىل معانيها  .النهضة
الحس�ينية غنيَّة ع�ن التعري�ف بحدودها
وصمودها وارتفاعها ِّ
واتس�اعها .ويكفي
َّ
أنها هي التي صنعت التاريخ ولم يصنعها
التاريخ  ،وهي التي ق َّدمت ُ
األمثولة ُ
الكربى
ِّ
ب�كل ما
للتضحي�ة  ،يف س�بيل طاع�ة الله
يملك الفرد مِ ن نفس ونفيس.
حيث قال أبا عبد الله “عليه السالم”:
(ان�ي ال أرى املوت أال س�عادة والحياة مع
الظاملني أال برما)
كم�ا يف وصيّت�ه ألخيه محمّد ب�ن الحنفيّة
ً
“وإني ل�م أخ�رج أرشا ً والبطرا ً
ّ
قائلا”…
ً
ً
ّ
ومفس�دا والظاملا وانما خرجت لالصالح يف
أُمّ �ة ج ّديآمر باملعروف والنه�ي عن املنكر
وأسير عىل سرية ج ّدي رس�ول الله و أبي
أمرياملؤمنين” .يعن�ي االصلاح الف�ردي
واالجتماع�ي يف اُمّ �ة ج� ّدة بأب�رز آلي�ات
االصلاح من األم�ر باملع�روف والنهي عن
املنكر عىل ضوء السيرة املحمّديّة واملنهج
العل�وي القويم  .وم�ن هنا ف�أن النهضة
الحسينية املباركة من أهم املحطات البارزة
يف تاريخ االمة االسلامية ملا اكتس�بته من

ممي�زات ندر لها نظير يف قام�وس الثورات
الت�ي تذه�ب إىل وعي اجتماع�ي تحصل فيه
حال�ة صح�وة ناتج�ة ع�ن تراكم س�لبيات
أخطاء الس�لطات السياس�ية  ،فلقد جمعت
كل القيم االنس�انية وتألقت يف تجس�ديها يف
واقع�ة الطف ،االمر ال�ذي ادى اىل بقاء القيم
االلهي�ة حية يف قلوب االح�رار اىل يومنا هذا.
فبوقفة االمام الحسني”عليه السالم” الثائرة
ضد الظلم .جس�دت ثورة أبي االحرار ش�علة
النه�وض ضد طغي�ان الحاكم الفاس�د يزيد
اب�ن معاوية” لعن�ة الله عليه” فه�ذا الرجل
احتل الحكم بغري حق ضم بني جوانبه جميع
مفاس�د بني امية من هتك لألعراض وتجاوز
عىل املبادىء االنس�انية والخروج عن طاعة
الل�ه تعاىل ورس�وله الكريم “صلى الله عليه
وآل�ه” فش�كل خط�را حقيقيا عىل االسلام
فلم ي�رع هذا الوغد أي حرمة للمقدس�ات أذ
ل�م يضع يف باله أن هذه املقدس�ات هي التي
تحيي االمة االسالمية وتجعلها تسمو يف فرتة
رسيع�ة واذا بيزيد يعيدها اىل فرتة الجاهلية،

لك�ن ث�ورة االم�ام الحسين علي�ه السلام
ع�ادة لها الوج�ه الحقيقي وهزم�ت الباطل
والطيغان بكل قول وفعل حق جس�د املعاني
الجليلة للسالم الحقيقي .النهضة الحسينية
رس�مت حدا ً فاصالً بني ما هو اسالمي وبني
املب�ادئ الدخيلة عىل هذا الدين القيم وأزاحت
الس�تار عن حقب�ة تاريخية إسلامية كانت
تعد مرجعا ً إسلامياً“ ،اللّ ُه َّم َ
ص ِّل َعىل مُ َح َّم ٍد
ْ
�ه َو َبوِّئنا مَ َع ُه دا َر
و َِعترْ َ ِت ِه وَاحْ شرُ ْ ن�ا فيِ ُزمْ َر ِت ِ
َ
الكرامَ � ِة وَمَ َح َّل اإلقامَ ِة ،اللّ ُه َّ
�م و ََكما َكرَّمْ َتنا
ب َم ْعر َف ِت� ِه َفأ َ ْكرمْ نا ب ُزلْ َف ِت� ِه وَا ْر ُز ْقنا مُ َ
راف َق َتهُ
ِ
ِ
ِ ِ
َس�اب َق َت ُه وَاجْ َعلْنا مِ م ْ
َّن ُي َ
س�لِّ ُم الَمْ ِرهِ َو ُي ْك ِث ُر
و
ِ
الة َعلَ ْيه ع ْن َد ذ ِْكر و ََعىل َجم َ
الص َ
َّ
ْصيا ِئ ِه
هِ
ِيع أو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِفيا ِئ� ِه امل َ ْم ُدود َ
وَأ َ ْه ِل أ َ ْ
ِين مِ ْن َك ِبال َع َد ِد االِ ْث َني
َعَش�رَ َ ُّ
�ر و ُ
ميع
�وم ال ُّز َه ِ
َالح َج ِج َعلى َج ِ
الن ُج ِ
ال َبشرَ ِ اللّ ُه َّم و ََهبْ لَنا فيِ هذا ال َيو ِْم َخيرْ َ مَ وْهِ َب ٍة
َانج ْح لَنا ِفي ِه ُك َّل َ
س َ
طلِ َب ٍه َكما و ََهب َْت ُ
الح َ ْي�نْ
و ْ ِ
ُ
َ
ْ
ُس ِب َم ْه�دِهِ َف َنحْ نُ
َّ�د َج� ِّدهِ وَعاذ فط�ر ُ
لِمُ َحم ٍ
ون ب َقبرْ هِ مِ ْن َب ْعدِهِ َن ْ
عا ِئ ُذ َ
ش َه ُد ُت ْر َب َت ُه و ََن ْن َت ِظ ُر
ِ ِ
َب العالَم َ
أ َ ْو َب َت ُه آمِ َ
ني ر َّ
ِني”

أمام عظمة عط�اء وتضحيات اإلمام
الحسين (ع) وأهله وأصحابه يف يوم
عاش�وراء.ولهذا على محب�ي الثائ�ر
اإلم�ام الحسين (ع) الح�رص على
احياء مناس�بة عاش�وراء ه�ذا العام
من خلال التواجد الكثي�ف والتفاعل
االيجابي يف املجال�س منذ األيام االوىل
وط�وال فترة مراس�يم عاش�وراء،

دائرة الكاتب العدل يف املقدادية
العدد العمومي 6488 :
السجل 33/
التاريخ 2017/10/25
اعالن
اىل  /السيد عمر جميل منصور
بالنظ�ر للطلب املقدم م�ن قبل مريم جميل
منص�ور وبعزلك من الوكال�ة املرقمة 6371
يف  2015/10/21كات�ب ع�دل املقدادي�ة
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب اش�عار
مخت�ار منطق�ة الحرية ق�ررت تبلغك نرشا
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم
حض�ورك او م�ن ين�وب عنك قانونا س�يتم
عزلك غيابيا حسب االصول
مثنى عبد الجبار رحيم
كاتب عدل املقدادية
مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية
يف املنصورية
العدد /313/ش2017/
التاريخ2017/10/24 /
اىل  /املدعى عليه /اوس محمد عيل
قدم�ت زوجتك املدعوه (ش�يلر احمد امني)
الدع�وى املرقم�ة /313ش 2107/والت�ي
طلبت فيها (اثبات حضانة الطفل أنس أوس)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار (السليمانية
 /زيرين�وك) عليه تق�رر تبليغك بصحيفتني
محليتين بالحض�ور ام�ا محكم�ة االحوال
الش�خصية يف املنصوري�ة بموع�د املرافع�ة
الساعة التاس�عة من يوم  2017/11/2ويف
حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونيا ستجري املرافعه بحقك غيابيا وعلنا
وحسب القانون
القايض
ثامر حسني وهاب
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /742 /اعرتاضية2017 /
التاريخ 2018/10/18:
اعالن
تبيع محكمة بداءة املعق�ل باملزايدة العلنية
العقار املرقم  226/59م 45املعقل الجنوبي
وهو عبارة عن دار س�كن مساحتها  2اولك
و  67م تقع يف منطقة املعقل وذلك يف شارع
فرع�ي وهو مف�رز اىل ثالثة اج�زاء بصورة
غري رس�مية وهو مشغول من قبل الرشكاء
خالد وابتسام ابناء لطيف عبد الله وعوائلهم
والذي�ن يرغب�ون بالبق�اء بالعق�ار بصف�ة
مس�تأجرين فمن له رغبة بالرشاء الحضور
ام�ام ه�ذه املحكمة يف بناية قصر القضاء
يف تمام الس�اعة  12م�ن ظهر اليوم الثالثني
التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من قيمة
العق�ار املق�درة البالغة ثالثمائ�ة وعرشون
مليون واربعمائة الف دينار
القايض
عالء حسني صيهود

والحض�ور والتواجد بروح حس�ينية
روح البطول�ة والتضحي�ة واإلب�اء،
وترديد رصخة «لبيك يا حسين»« ،لو
قطع�وا أرجلن�ا واليدي�ن نأتيك زحفا
س�يدي ياحسين».وعىل الخطب�اء
دع�وة الن�اس للحض�ور والتواج�د
والتفاع�ل بكثافة ،وع�دم الخوف من
األعمال اإلرهابي�ة والتهديدات ،وعىل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1547 :
اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته  :الرشط�ي خليل حليحل
لفته محمد مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/1445 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/12/8:
تاريخ الحكم 2015/11/10 :
املادة القانونية  5ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م
الش�عب عىل املدان الغائب (الرشطي خليل حليحل لفته
محمد ) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر)وفق املادة 5
ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008بداللة املادة  69من ق.ا.د
رقم  17لس�نة  2008لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ
 2012/12/8ولحد االن
 2ـ ـ اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا
الح�كام املادة /42ثاني�ا  /أ من ق.ع.د رقم  14لس�نة
2008
 3ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام
املادة  /69ثانيا من ق.ا.د
4ـ ال�زام املواطنين االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم
اعاله استنادا الحكام املادة /69ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حجر امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام
املادة / 69رابعا من ق.ا.د
 6ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي
جبر مبلغ ق�دره ثالث�ون الف دين�ار ترصف ل�ه بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة
/71ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008وافهم علنا يف
2015/11 / 10م
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ
 2017/10/18لتسجيل تمام العقار الواقع يف الرميثة
تسلس�ل  123محلة الشامية باسم ساجده حسن عبد
العباس باعتباره حائزا له بصفته املالك للمدة القانونية
ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق
اح�كام القان�ون  43لس�نة  1971املع�دل قررنا اعالن
ه�ذا الطلب فعلى من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه اىل هذه الدائرة
خلال م�دة ثالثون يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش
هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
املعاون القضائي
سالم نعيم عبد الله
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ
 2017/8/6لتس�جيل تمام العقار تسلسل  1610محلة
الغرب بأس�مائهم (جعفر عيل اوالد حسين كش�اش )
مج�ددا باعتباره�م حائزين ل�ه بصفة املال�ك القانونية
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا لتس�جيل وفق
احكام قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة 1971
قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة
او حق�وق معين�ة عىل ه�ذا العق�ار تقديم م�ا لديه من
بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبار من
اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء
مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف غماس
مطرش نعيم صرب

من يصع�د املنرب الحس�يني ويتحدث
باس�م نهضة الحسين (ع) أن يحمل
الروح الحس�ينية التي ال تهاب املوت
وال تخاف من الظاملين ،وال تقهر وال
تضع�ف أمام التحدي�ات والتهديدات،
فكل األرواح تهون من أجل أحياء قيم
ثورة االمام الحسني الخالدة ،وهذا ما
ميز مدرسة عشاق املدرسة الحسينية
التي ه�ي امت�داد للرس�الة املحمدية
األصيل�ة.ان اع�داء الح�ق والعدال�ة
والحري�ة والكرامي�ة يحاولون أطفاء
صوت ثورة عاش�وراء اإلمام الحسني
العظيم الخالد ،م�ن خالل منع أحياء
مراس�م عاشوراء الحسني أو اضعاف
التواج�د والحض�ور عبر التخوي�ف
والرتهي�ب وبعناوي�ن متنوع�ة.
حضور مراسم عاش�وراء يف املجالس
الحسينية بشكل مكثف أعظم رسالة
تدل عىل التمسك بمبادئ نهضة ثورة
اإلمام الحسين (ع) الخالدة ،مدرسة
الكرام�ة واإلب�اء والتضحي�ة واإلب�اء
والوف�اء ،كم�ا ان رصخ�ة يا حسين
ترعب االعداء.نهضة اإلمام الحسين
(ع) يف ي�وم عاش�وراء ،ثورة خالدة ال
تم�وت انها جمرة لها حرارة ولوعة يف
القلوب العاش�قة للحري�ة والكرامة،
ال يمك�ن ألي جه�ة كان�ت منعها أو
محاربته�ا أو تفريغه�ا م�ن مبادئها
الثورية واإلصالحية ،والدعوة للحرية
والكرامة والع�زة ،واملقاومة للظاملني
والطغاة.نع�م لرتتفع الحناجر برتديد
ي�ا حسين خلال مراس�يم االحي�اء
العاش�ورية فه�ي أعظ�م رس�الة
تق�دم للعال�م للتع�رف عىل الحسين
الثائ�ر ،حسين البطولة واإلنس�انية
والحرية والكرام�ة ،صوت املظلومني
واملضطهدي�ن .ال ي�وم كيوم�ك يا ابا
عبدالله الحسين يا سيد الشهداء ويا
ابا األحرار .وكم�ا جاء عن أهل البيت
(ع)« :رح�م الله من احي�ا أمرنا أهل
البي�ت» .لبيك يا حسين ،هيهات منا
الذلة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد /1151 :ش2017/
التاريخ 2017/10/25:
اىل املدعى عليه  /فائز مزاحم حسن
اعالن
قدم�ت املدعية (اس�ماء علي عبد الل�ه) الدعوى
املرقم�ة /1151ش 2017/ض�دك تطال�ب فيها
تثبيت الزواج الخارج�ي وملجهولية محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ ش.م (غسان وصفي
احمد) بتاري�خ  2017/10/15وتبني انه مرتحل
اىل جهة مجهولة وحسب اش�عار املختار (غازي
عيل س�ليمان) مختار منطقة ت�ل العليج واملذيل
بتوقيع الش�اهدين عبد الله عيل عبد الله ومحمد
حسن جاسم واملصدق من املجلس املحيل لقضاء
س�امراء علي�ه واس�تنادا الح�كام امل�ادة 1/21
مرافعات مدنية قررت املحكمة بتبليغك بواسطة
صحيفتني يوميتني محليتين برضورة حضورك
موع�د املرافعة املوافق  2017/11/14وبعكس�ه
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض
قيرص عباس رشيد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشنافية
العدد /185 :ش2016/
التاريخ2017/10/18 :
اعالن
املدعية /ارساء فاضل عبد الله
املدعى عليه /مدير رعاية القارصين يف الديوانية
 /اضافة لوظيفته
اقام�ت املدعي�ة (ارساء فاضل عبد الل�ه) القيمة
عىل زوجها املفقود (راش�د مه�دي عبد الله) عىل
املدع�ى عليه (مدير رعاية القارصين يف الديوانية
 /اضاف�ة لوظيفت�ه) دعوى تطل�ب فيها الحكم
بوفاة املفقود (راش�د مهدي عبد الله) والذي فقد
بتاري�خ  2005/9/25اس�تنادا الح�كام املادتني
( )94 ، 78م�ن قان�ون رعاي�ة القارصين قررت
املحكم�ة النشر يف صحيفة محلي�ة واحدة بغية
التحق�ق م�ن حياة املفق�ود من عدم�ه ويف حالة
كونه حيا نرجو منه الحضور ومراجعة محكمتنا
لسماع دفوعه وتصفية متعلقاته املالية وقد عني
يوم  2017/10/29موعدا للمرافعة
القايض عادل صاحب البديري
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء على الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2017/8/6لتسجيل تمام العقار تسلسل 1395
محلة الرشق باس�مه (سلمان داود عبيد) مجددا
باعتب�ار حائزا له بصفة املالك القانونية ولغرض
تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا لتس�جيل وفق
احكام قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة
 1971قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي
بوج�ود عالق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار
تقدي�م ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل
مدة ثالثين يوما اعتبار من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة
العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة هذا
االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف غماس
مطرش نعيم صرب
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حددت مواعيد انتخاباتها

اللجنة االوملبية تشدد عىل رضورة منح االندية الرياضية االستقالل االداري واملايل
المستقبل العراقي /رحيم الدراجي

أكدت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية،
على رضورة من�ح االندي�ة الرياضي�ة
االستقالل االداري واملايل.
وقال�ت اللجنة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن�ه «يف الوقت
ال�ذي تم�ر ب�ه رياضتنا بمفترق طرق
إلثب�ات ال�ذات ووصوله�ا اىل ج�ادة
الصواب ووضعه�ا يف طريقها الصحيح
بتع�اون املؤسس�ات الرياضي�ة ،تؤك�د
اللجنة االوملبي�ة الوطني�ة العراقية عىل
عمق عالقتها الراس�خة بوزارة الشباب
والرياضة بوصفها الرشيك االسرتاتيجي
واملؤسس�ة الرائدة املس�اهمة يف تطوير
الحركة الش�بابية والرياضي�ة» ،معربة
ع�ن ش�كرها لـ»جه�ود وزير الش�باب
والرياض�ة عبد الحسين عبطان يف دعم
اللجنة االوملبي�ة واتحاداتها الوطنية ويف
كافة املجاالت».
وأض�اف البي�ان ان «وزارة الش�باب
والرياض�ة واللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة
العراقي�ة يحرص�ان على تج�اوز كل
مسببات ما يحصل من تقاطع يف الرؤى
م�ن خلال الح�وار الج�اد والنقاش�ات
املس�تمرة للوص�ول اىل ارضي�ة صلب�ة
للتفاه�م املشترك لخدم�ة الرياض�ة
العراقية بعمومها من خالل اتفاق وزير
الش�باب والرياضة عبد الحسني عبطان
ورئيس اللجنة االوملبية الوطنية العراقية
رعد حم�ودي على اجراء ح�وار معمق
لحل كافة املش�اكل العالق�ة التي طفت
عىل السطح خالل الفرتة االخرية.
وأكدت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية
بحس�ب البي�ان على «أن الح�وار بين
الوزير ورئيس اللجنة االوملبية سيرتكز
عىل القضايا املهمة منها مناقش�ة قرار

اعتبار اللجنة االوملبية الوطنية العراقية
ككيان منحل ومناقشة تداعياته وتعاون
ال�وزارة واالوملبي�ة إللغ�اء ه�ذا الق�رار
باعتباره ق�رار مجحف بح�ق الرياضة

العراقية قبل اللجنة االوملبية».
أم�ا بخص�وص االندية الرياضي�ة ،فأن
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية تش�دد
عىل «رضورة الذه�اب اىل الربملان برؤى

مشرتكة لتعديل قانون االندية تهدف اىل
منح االندية الرياضية االستقالل االداري
واملايل وتوفري الدعم املايل واعطاء الفرصة
للرياضيني االبط�ال ممن قدموا خدمات

جليلة لألندية الرياضية بالعمل الريايض
من خالل منحهم االستثناءات من رشط
الحصول عىل الشهادة الدراسية».
وأك�دت اللجن�ة على أهمي�ة «الحفاظ

الكشف عن عدد فرق الدوري العراقي باملوسم اجلديد
بغداد /المستقبل العراقي
أق َّر اتحاد الكرة العراق�ي ،خالل اجتماعه عدد
الف�رق المش�اركة ببطولة ال�دوري العراقي،
الموسم المقبل.
َّ
واتخ�ذ االتحاد ،قرارًا بمش�اركة 26
ناد ًي�ا ف�ي البطولة ،عل�ى أن يتم
تقس�يمهم إل�ى مجموعتي�ن

ً
فريقا.
تضم كل واحدة 13
وقال مصدر بلجنة المسابقات في تصريحات
لموق�ع ك�ورة الرياض�يَّ ،
إن “االتح�اد اعتمد
األندية التي تنافست الموسم الماضي والبالغ
ً
فريقا دون هبوط أي فريق ،باإلبقاء
عددها 20
على فريقي أربيل ،والكرخ”.
وأش�ار المص�در “تم�ت إضاف�ة أندي�ة
الديواني�ة ،والصناع�ات الكهربائي�ة،

اللذي�ن تأهال ع�ن الدرجة األول�ى ،والموافقة
على طل�ب  4أندية أخرى م�ن الدرجة األولى،
وهي غ�ازي الش�مال ،والصناع�ة ،والكوفة،
والسليمانية”.
وأض�اف “س�تقام المنافس�ة بطريق�ة
ً
فريقا بكل مجموعة على أن
المجموعتي�ن 13
ينطلق الدوري يوم  20من الشهر المقبل”.
وواص�ل “االتح�اد ق�رَّر أن يتناف�س بطل كل

مجموعة في مباراة حسم اللقب ،ووصيف كل
مجموع�ة لتحديد صاحب المركز الثالث ،فيما
تهبط آخر  3فرق من كل مجموعة”.
وخت�م “س�ينتظر الفريقان أصح�اب المركز
العاش�ر ب�كل مجموع�ة الف�رق الصاعدة من
دوري التأهيل لحس�م بقائهم�ا من عدمه في
الدوري ،كون االتحاد قرر العودة في الموس�م
ً
فريقا بالدوري.
المقبل العتماد 20

سان جريمان يضع نيامر يف «برج عاجي»
وسط استياء زمالئه

المستقبل العراقي /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفية فرنس�ية ،ع�ن حص�ول البرازيلي
نيمار دا س�يلفا ،جناح باريس س�ان جيرم�ان ،على امتيازات
إضافية ،ال يتمتع بها أغلب الالعبين بالفريق ،األمر الذي تس�بَّ ب
في غضبهم.
وقالت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية َّ ،
إن نيمار لديه اثنين من
أخصائي العالج الطبيعي ،اللذين يتابعانه أينما ّ
حل في التدريبات،
ِّ
ويستمران برفقته طوال الوقت.
وأوضح�ت الصحيفةّ ،
أن األخصائيين ال يعمالن س�وى مع نيمار
ّ
فق�ط ،وال يقدمان أي مس�اعدة ألي العب آخ�ر ،كما أنه ممنوع
عل�ى أي زميل له ف�ي الفريق التدخل بص�ورة قوية عليه،
خلال التدريبات.وأش�ارت الصحيف�ة إلى ّ
أن الس�بب

وراء ذلك ،هو َّ
أن تدخل البرتغالي نيلسون سيميدو عليه ،عندما
كانا س�و ًيا في برشلونة ،تس�بَّب في انزعاج نيمار ،ما دفعه
لمغادرة التدريبات ،ولذلك يخش�ى النادي الباريسي تكرار
األمر.وتابعت الصحيفة ّ
أن نيمار هو الالعب الوحيد الذي
لدي�ه جلب أي نوع م�ن الحقائب معه بغ�ض النظر عن
الشركة المنتجة لها ،حتى لو كانت غير راعية للفريق.
وواصلت الصحيفة أن “اإلسباني أوناي إيمري ،مدرب
الفريق ،قد ال يكون على دراية َّ
بأن إدارة الفريق اتفقت
م�ع الالعب على هذه األمور أثناء التفاوض معه خالل
سوق االنتقاالت الصيفية الماضية”.
وانض�م نيمار لس�ان جيرمان مقاب�ل  222مليون يورو
قادمً �ا م�ن برش�لونة بع�د فس�خ تعاق�ده م�ع
البلوجرانا.

ريال مدريد يتحرك مبكر ًا
حلسم صفقة من العيار الثقيل
المستقبل العراقي /متابعة

تناقل�ت صحف إس�بانية ،خبر ني�ة ريال مدريد اإلس�باني ،ف�ي تعزيز
الهج�وم ،بصفقة م�ن العي�ار الثقيل ،خالل فت�رة االنتق�االت الصيفية
المقبلة.
وارتبط اس�م روب�رت ليفاندوفس�كي ،مهاجم بايرن ميوني�خ األلماني،
بريال مدريد في األش�هر الماضية ،وانتشرت التكهنات بهذا الشأن ،بعدما
ّ
وج�ه الالعب انتق�ادات إلدارة ناديه البافاري ،بش�أن سياس�ة الفريق في
سوق االنتقاالت.
وحس�ب صحيفة “آس” ،فإن ممثلين عن ليفاندوفس�كي ،أج�روا بالفعل عدة
محادثات مع ريال مدريد ،حول إمكانية انتقال الالعب البولندي إلى قلعة البرنابيو.
وسبق لصحيفة “ذا صن” ،أن أكدت هوس ليفاندوفسكي باالنضمام إلى ريال مدريد ،بعد خالفات
ظه�رت على الس�طح م�ع بايرن ميونيخ ،وه�و األمر الذي دف�ع العب الفريق البافاري الس�ابق،
ستيفان إيفنبرج للدعوة إلى التخلي عن النجم البولندي بسبب كثرة الشكاوى.
ويعتقد ليفاندوفسكي ،أن بايرن ميونيخ ال يدرك التنامي غير المسبوق في حجم االنتقاالت،
بعدما أجرت األندية اإلنجليزية واأللمانية ،إضافة إلى باريس س�ان جيرمان وقطبي ميالن،
عددا من الصفقات باهظة الثمن ،في فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.

على مراقبة املال الع�ام املمنوح لألندية
الرياضي�ة وتنفي�ذ استراتيجية الدولة
للرياض�ة العراقي�ة واالرشاف املشترك
م�ن قبل الوزارة واالوملبية عىل انتخابات

االندية الرياضية وبما يتوافق مع رسالة
اللجنة االوملبية الدولية بهذا االطار».
م�ن جهة اخرى ح�ددت اللجنة االوملبية
الوطني�ة العراقي�ة موع�دا النتخاب�ات
االندية الرياضية من خالل التصديق عىل
مواعي�د االنتخابات يف اجتم�اع مكتبها
التنفيذي.
وق�ال مدي�ر املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة
االوملبي�ة جزائ�ر الس�هالني يف بي�ان ان
« املكت�ب التنفي�ذي ص ّدق على مواعيد
اج�راء انتخاب�ات االندي�ة الرياضي�ة يف
عم�وم الع�راق»  ،مؤك�دا ان « الهيئ�ات
العام�ة لتل�ك االندي�ة تعد هي الس�لطة
العلي�ا يف تحديد مصريها وانتخاب هيئة
ادارية تمثلها عىل وف�ق قانون  18لعام
 1986املعدل .»37
واش�ار اىل ان « املكت�ب التنفي�ذي ح�دد
مدة ش�هر كامل لرشح الي�ة االنتخابات
وتس�لم االوراق الرس�مية وكش�وفات
الهيئ�ات العام�ة لتل�ك االندي�ة واوراق
املرشحني للمناصب والعضوية ،والنادي
ال�ذي يكم�ل رشوط انتخابات�ه قانونيا
س�يحدد له موعدا رسميا القامة املؤتمر
االنتخابي».
وأك�د ان « االوملبية تش�دد على ان اخر
مؤتم�ر انتخاب�ي س�يكون يف الخامس
عرش من ش�باط من الع�ام املقبل ،كون
االوملبية ملتزمة بعدها بموعد انتخابات
االتحادات الرياضية واملكتب التنفيذي».
واوض�ح أن « مس�ألة اس�تثناء بع�ض
الش�خصيات م�ن رشط الش�هادة
الدراس�ية ،ان االوملبية قدم�ت تعديالً يف
القانون ملجلس الن�واب من اجل اقراره
واس�تثناء االبطال ومن قدم�وا خدمات
جليل�ة للرياض�ة العراقي�ة ،لك�ن تل�ك
االستثناءات محصورة ومرشوطة ،ومن
املؤمل ان يبت بها الربملان رسيعا.

القوة اجلوية جيري تدريباته عىل ملعب
الغزالية استعدادا للنهائي اآلسيوي
بغداد /المستقبل العراقي

اج�رى فري�ق الق�وة الجوي�ة بك�رة الق�دم وحدات�ه
التدريبية على ملعب الغزالية التابع الى وزارة الشباب
والرياض�ة ،بعد توجي�ه الوزير عبد الحس�ين عبطان
بفت�ح ملع�ب الغزالية الم�زروع بالثي�ل االصطناعي
المش�ابه لملعب نهائي كاس االتحاد االسيوي 2017
لخدمة فريق القوة الجوية في رحلة الدفاع عن اللقب

القاري”.وقدمت ادارة الملعب كل االحتياجات الالزمة
لفري�ق الق�وة الجوية ف�ي اط�ار النهج ال�ذي تتبعه
ال�وزارة من خلال تنفيذ توجيهات الس�يد الوزير في
دعم االندية العراقية المش�اركة في المحافل الدولية،
وتس�هيل مهم�ة ممث�ل الك�رة العراقية فري�ق القوة
الجوية في مواجهته المنتظرة امام فريق االس�تقالل
الطاجكس�تاني في ارض االخير في الرابع من ش�هر
تشرين الثاني المقبل.

ثنائي برشلونة يقود ثورة ضد انضامم كوتينيو
المستقبل العراقي  /متابعة

أظهرت تقارير صحفية ،رفض ثنائي برش�لونة ،اإلس�باني أندريس إنييستا والكرواتي
إيف�ان راكيتي�ش ،التعاقد مع البرازيل�ي فيليب كوتينيو ،العب ليفرب�ول اإلنجليزي ،في
يناير/كانون ثان المقبل.وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” ،أن إنييستا غير سعيد بخطة
برش�لونة للتوقيع م�ع كوتينيو ،وال يرى ض�رورة للتعاقد مع النج�م البرازيلي ،في فترة
االنتقاالت الش�توية المقبلة ،ويقود ثورة الرافضين لضم العب الريدز.وأشارت الصحيفة
إل�ى أن راكيتيتش هو اآلخر يرف�ض ضم كوتينيو ،ألن هذا األمر ق�د يقلل من دقائق لعبه،
ويجعله أسير دكة البدالء.ويرى إنييستا ،أن برشلونة يمتلك عد ًدا كبيرًا من الالعبين في خط
الوس�ط مثل باولينيو وأندريه جوميز وسيرجي روبيرتو ودينيس سواريز.وكانت التقارير
ً
عرضا أول ًيا بقيمة  80مليون يورو ،باإلضافة إلى
الصحفية ،قد أكدت أن برش�لونة س�يقدم
 30ملي�ون يورو كمتغيرات لضم كوتينيو ،قبل أن يحدد ليفربول ،الس�عر النهائي بقيمة 150
مليون يورو.

نجم الربازيل الصاعد يشعل رصاع ًا
بني كبار أوروبا
المستقبل العراقي  /متابعة

يواصل كل من ،مانشستر يونايتد ،وأرسنال ،صراعهما على خدمات العب
س�انتوس البرازيلي ،وفقا لتقارير صحفية بريطانية.وقالت صحيفة “ذا
صن” البريطانية ،إن كش�افين من الناديين ،راقبوا الالعب الش�اب ،يوري
ألبرت�و ،طوال الصيف الماض�ي ،وأعجبوا بقدراته.وأضاف�ت أن اليونايتد
وأرس�نال ،مستعدان للتقدم رس�ميا بعرض لضم ألبرتو ،علما بأن قيمته
تق� ّدر حاليا ب�ـ 37.5مليون إس�ترليني.وحصل الالع�ب ،البالغ من العمر
 16عام�ا ،على اهتمام أندية أوروبية عديدة ،بعد تألقه الالفت مع منتخب
بلاده ،في كأس العالم تحت  17س�نة ،المقامة حال ًيا في الهند.وأوضحت
الصحيفة أن الناديين أجريا اتصاالت مع وكيل أعمال يوري ،بهدف التعاقد
معه ،العام المقبل.ونقلت “ذا صن” عن مصدر لها قوله“ :إنه النجم الجديد
للك�رة البرازيلية ،إنه العب مثي�ر جدا ،والعديد من األندي�ة تراقبه ،يونايتد
وأرسنال مهتمان به”.
وتاب�ع“ :لقد راقب�اه عندما لعبت البرازي�ل أمام إنجلترا ،في وق�ت مبكر هذا
الع�ام ..لديه مهارات عظيمة ،وعي�ن ثاقبة أمام المرم�ى ،كل التقارير إيجابية
بش�أنه ..تم التواصل مع وكيل أعماله ،من كال الناديين ،وس�يواصالن مراقبته في
األش�هر المقبلة”.وأحرز يوري  51هدفا في  35مباراة ،م�ع فرق الفئات العمرية لنادي
س�انتوس ،الموس�م الماضي ،علما بأنه ين�ال أيضا اهتمام ميالن ،وإنت�ر ميالن ،وروما،
ً
إضافة إلى عدد من األندية اإلسبانية.
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أول دواء للسكري خيفض الوزن

العدسات الالصقة تسبب فقدان البرص

ّ
حذر أطباء بريطانيون متخصصون يف طب العيون من مخاطر اس�تعمال
العدس�ات الالصق�ة التنكرية ،ألنها قد ت�ؤدي إىل إصابة العين بالتهابات
وخدوش قد تسبب فقدان البرص..وذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية “بي بي
يس” أن رابط�ة اختصاصيي البرصيات أفادت أن أعضاءها كثريا ما يرون
أش�خاصا يعانون من مش�اكل يف العني بعد اس�تخدام العدسات الالصقة
التنكرية.وغالبا ما ُتباع العدسات الالصقة يف متاجر األزياء التنكرية وعىل
مواقع اإلنرتنت ،الس�تخدامها يف احتف�االت “الهالوين” التي ُيحتفل بها يف
ع�دة بلدان غربية مثل الواليات املتح�دة وبريطانيا وكندا وإيرلندا ويف عدد
كبير من الدول العربية أيضا ،لكنه�ا ُتباع دون أن تكون مرفقة بتعليمات
بشأن االس�تخدام اآلمن.ودعت الرابطة الربيطانية إىل استعمال العدسات
الت�ي تباع تح�ت إرشاف املختصني املعتمدين يف مج�ال صحة العني..وقال
بادرول حسني الخبري االستشاري يف جراحة العيون بمستشفى مورفيلدز
للعي�ون ،إن�ه يف كل عام يعال�ج مرىض ،بينهم أطفال دون س�ن  16عاما،
يعانون من مش�اكل يف العني بعد اس�تخدام العدس�ات الالصقة التنكرية.
وأشار حسني إىل أن مشاكل العني تزداد أثناء فرتة االحتفاالت التنكرية.

ط�ور باحث�ون بريطاني�ون دواء جديدا ،يس�اعد عىل
مح�ارصة مرض الس�كري ،ويف الوقت نفس�ه ينقص
الوزن.الحب�وب الجدي�دة تس�مى “س�يماغلوتايد”،
واعتربها العلماء أول دواء فعال لخفض الوزن بالنسبة
ملرىض الس�كري ،ويعطي نتائج فعالة بعد تناولها مرة
يوميا ملدة  26أس�بوعا..وأجريت أبحاث وتجارب الدواء
الجدي�د ،يف جامعة ليستر بربيطانيا ،ونشرت النتائج
يف دوري�ة “غاما نت�وورك”.ويف أرقام أوردتها دراس�ة
بريطاني�ة ع�ن ال�دواء ،اس�تطاع نح�و  71باملائة من
املرىض املشاركني يف التجربة ،تخفيض أوزانهم بمعدل
الفت.وبلغت نس�بة نج�اح الحبوب الجدي�دة يف ضبط
معدل الس�كر بالدم 90 ،باملائة ،وهو معدل نجاح كبري
يف مهمتني ال يوج�د دواء واحد ينفذهم�ا بنجاح.يذكر
أن بع�ض عالجات الس�كري تنطوي عىل آث�ار جانبية
محتملة ،منها انخفاض نس�بة السكر يف الدم إىل معدل
خطر ،وزيادة الوزن ،إىل جانب مضاعفات أخرى.

هل تعلم

استعادة فسيفساء من عهد كاليغوال

ب�دأت أرضي�ة من الفسيفس�اء
كان�ت تزي�ن إح�دى س�فن
اإلمرباط�ور الرومان�ي كاليغوال
ورسق�ت بع�د الح�رب العاملي�ة
الثانية ،رحل�ة العودة إىل إيطاليا
من الواليات املتح�دة حيث تمت
استعادتها من مجموعة خاصة..
ولوحة الفسيفساء التي تعود إىل
القرن األول امليلادي واملصنوعة
م�ن املرم�ر والرخ�ام املم�وج
كان�ت يف س�فينة عث�ر عليها يف
ق�اع بحيرة نيمي ق�رب روما يف
ثالثينات القرن املايض ،ولم تجد
طريقه�ا إىل موطنه�ا األصيل إال
اآلن..واس�تعاد مكت�ب املدع�ي

العام يف نيويورك ،بعد تحقيقات
للرشط�ة اإليطالي�ة ،القطع�ة
الفني�ة التي رسق�ت من متحف
الس�فن الروماني�ة بع�د الحرب
العاملي�ة الثاني�ة م�ن مجموعة
تملكه�ا ام�رأة إيطالي�ة تعيش
يف نيويورك.وق�ال وزي�ر الثقافة
اإليطايل داريو فرانتشيسكيني يف
مؤتمر صح�ايف “أعادت الواليات
املتح�دة الي�وم إىل إيطالي�ا عدة
كن�وز أثرية جاءت م�ن عمليات
حفر رسية أو رسقات يف بلدنا”.
وأضاف فرانتشيسكيني “ستعود
جميعه�ا إىل األماكن التي أخذها
املجرمون منها”.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

ان�ه يتس�اقط يف الي�وم الواحد من  25اىل  100ش�عرة ولكن االنس�ان
املوفور الصحة يستعيدها يف اليوم نفسه  ،ان حياة الشعرة ال تزيد عىل
السنتني ثم تسقط
الشعر ينمو بمقدار  12ميليمرتا تقريبا يف الشهر وتتوقف رسعة نموه
عىل درجة حرارة الجو يف الصيف ارسع نموا منه يف الشتاء.
ه�ذه املعادلة البس�يطة  :ط = ك ع 2ه�ي التي أدت لتصني�ع القنبلة
النوويه ومن الخطأ الشائع أن يقال ذريه والصحيح نوويه إذ ال يوجد
قنبله ذرية.
مرك�ز ثقل الك�ره االرضيه يق�ع يف مك�ه املكرمه وبال�ذات يف الكعبه
املرشفه وقد أثبتت ذلك عدة بحوث علمية.
الج�راح املاهر يس�تطيع أن يكتب اس�مه عىل خليه واح�ده من خاليا
الجسم البرشي وذلك باستخدام شعاع من الليزر.
الحوت االزرق اكرب الحيوانات يف العالم يملك ايضا االعضاء االكثر ثقال
 :يزن قلبه  450كيلو غراما  ،ورئتاه  1000كيلو غراما  ،ووزن فقراته
س�بعة اطنان .ويزن لس�انه ثالث�ة اطنان أي مايعادل وزن خمسين
رجال.
تناول جزرتني يوميا يس�اعد على مكافحة الكوليسترول وتخفيض
كميته بنسبة  %20يف جسم االنسان ..
ب�ذرة جوز الهند تعترب اكرببذرة نباتي�ة يف العالم حتى االن حيث يصل
وزن الواحدة منها اىل  18كيلو غراما .
الخفاش يكتشف نوعية طعامه عىل مسافة تقدر بـ1600مرت ويمكنه
كذلك تحديد ما إذا كان الطعام ناضجا أم ال وكل ذلك بواسطة املوجات
ف�وق الصوتيه التي يطلقه�ا وعملية ارتدادها والت�ي يصل ترددها اىل
100.000هريتز.
العنكب�وت ال ي�رى فريس�ته وانم�ا يس�تدل على وجوده�ا ومكان�ه
بواس�طة االهت�زازات الصوتيه الت�ي تصدرها ش�بكته والتي تصل اىل
10.000هريتز.

االسد

العذراء

ً
عملا جامعيا ً تن�ال عىل أثره
مهني�اً :تنهي
ً
عالمة عالية تستحق عليها تنويها وتهنئة.
عاطفياً :ال تكن مرتددا ً يف ما يتعلق باالهتمام
بالرشي�ك ،فه�و ملاذك األخير يف امللمّ�ات
ً
واملصاعب.صحي�ا :علي�ك بمأبريل�ة بع�ض
التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً :تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغييرات
إيجابية وتصحيحات مادية ،وتسعى لتطوير
معارفك العلمية.
عاطفي�اً :يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى
الوس�ائل ،وتظهر له بدورك االهتمام الكايف،
وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

مهني�اً :ض�ع نفس�ك يف الواجه�ة واظه�ر
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر
ً
النرص.عاطفي�ا قد تتلق�ى دعما ً من الحبيب
أو تس�تفيد من وضع جيد له .يكون مزاجك
رائق�ا ً وتبدو أكثر انفتاح�ا ً وقدرة عىل تبادل
الرأي.

ّ
وتخف الضغوط
مهنياً :تس�تعيد حماس�تك
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق ،تتمتع
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل
مناس�ب على حيات�ك ،فتتخذ ه�ذه األخرية
ً
طابع�ا ً مختلف�ا ً
جميلا ومميزاً.عاطفي�اً:
انقالب ملصلحتك

ّ
بتحس�ن ملموس،
مهني�اً :تبشر األوض�اع
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة ،تفسح لك
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات
الحضور وتستعيد شهيّتك عىل الحياة.
عاطفي�اً :يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً
عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً :تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج
أوإرباك.
عاطفياً :أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال
يخفي تحديات وال استفزازات ،وهذا ما يثري
إعجاب الرشيك.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

مهنياًّ :
خفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع ،إيّاك
واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً :تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما
أمضي�ت أوقات�ا ً مس�لية برفق�ة األصدق�اء
والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهني�اً :ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض
األم�ور املهنية ،ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن
تف�رض هيمنت�ك على اآلخرين ،ك�ن عاقالً،
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً :ال تزال النجم
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا
معه يف الحفالت الحلوة .

أرز السمك

طب

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2كوب أرز
 2ثمرة بصل مقطعة
ملح
كمون
زيت
سمن
ماء
طريقة التحضري:
ضع�ي الزي�ت و الس�من يف ان�اء على نار
متوسطة.
ضع�ي البص�ل املقط�ع يف االن�اء و قلب�ي
بإستمرار حتى يصبح بني اللون.
ضع�ي االرز على البص�ل و قلب�ي حت�ى
يتحمص االرز.
ضعي املاء تدريجيا عىل االرز ثم تبليه بامللح
و الكمون و قلبي.
قدمي االرز ساخنا.

مهنياً :تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة ،وهذا ما
يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً :أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل
ّ
والتوت�ر أينما حللت .وهذا
إىل إث�ارة العدائية
ما يسبب إحراجا ً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً :قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب
األم�ور ملصلحت�ك ،فتب�دو الش�ؤون املهنية
مهم�ة جداً.عاطفي�اً :يمنح�ك الح�ظ قدرة
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج ،وإذا
كنت عازبا ً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك
وقد تقع يف شباكه بجنون .

ماء األرز جيدد خاليا برشتك

قال خبري التجمي�ل األملاني باتريك مالدينجر
إنه يمكن اس�تخدام ماء األرز كتونيك للوجه؛
حيث إن�ه يعم�ل عىل تجدي�د خالي�ا البرشة
م�ن ناحية ويتمتع بتأثير منعش من ناحية
أخرى..وأوضح مالدينجر أن ماء األرز يحتوي
عىل امل�ادة الفعالة “إينوزيتول” ،والتي تعمل
عىل تحفيز نم�و الخاليا وتدفق الدم ،وبالتايل
تب�دو املس�ام أصغ�ر حجم�ا والبشرة أكثر
نضارة وحيوية.
ويمكن استخدام ماء األرز كغسول للوجه أو
كتونيك للوجه بعد عملية التنظيف األساسية
للبشرة؛ حي�ث إنه يس�اعد عىل إزال�ة بقايا

مس�تحرضات التنظيف.ولتحضير ماء األرز
يتم نقع نصف كوب من األرز يف كوب من املاء
املُ ّ
قطر وتركه طوال الليل ،ويف اليوم التايل يتم
إزالة األرز بواس�طة مصف�اة .وكبديل يمكن
غيل األرز ،ثم تصفي�ة املاء.ويمكن االحتفاظ
بم�اء األرز على م�دار  4أو  5أي�ام يف م�كان
ب�ارد ،عىل أن يت�م غمس قطع�ة قطنية فيه
واس�تعمالها عىل الوجه والعنق.ويس�تخدم
م�اء األرز يف محتويات معظم مس�تحرضات
التجميل الخاصة بالبشرة والعناية بالوجه،
بسبب وجود مادة النشا فيه حيث يعمل عىل
ترطيب البرشة.

ساعات األطفال تعرضهم للخطر

ح�ذر خبراء تابعون للجن�ة حماية املس�تهلك يف النرويج م�ن األخطار
الناجمة ع�ن الثغرات األمنية املوجودة يف بعض أنواع الس�اعات الذكية
املخصصة لألطفال.
لقي�ت الس�اعات الذكي�ة املخصصة لألطف�ال رواجا كبريا يف الس�نوات
األخرية ،وخصوصا أن الكثري من اآلباء اعتمدوا عليها يف التواصل وتتبع
حركة أطفالهم أثناء تواجدهم خارج املنزل أو بعيدا عن أنظارهم.
لكن الدراس�ات األخرية الت�ي أجرتها لجنة حماية املس�تهلك الهولندية
أثبتت وجود بعض الثغرات األمنية يف برمجة تلك الساعات وتطبيقاتها،
والت�ي قد تك�ون مصدر خطر على األطفال..وحول ه�ذا املوضوع قال
الخبراء التابعون للجنة« :قمنا مؤخرا بدراس�ة  4نماذج من الس�اعات
الذكية املخصصة لألطفال املوجودة يف األسواق املحلية ،كساعات Gator
 2و Tinitellو  Viksfjordو ،Xploraوتمكنا من اكتش�اف ثغرات أمنية
كبيرة موج�ودة يف برمجته�ا يمكنها أن تس�اعد املخرتقين وقراصنة
اإلنرتن�ت على تعقب مكان الطف�ل أو حتى التواصل مع�ه دون معرفة
األهل»..وباإلضاف�ة لكل ذلك تبين للخرباء أن أحد النم�اذج التي قاموا
باختبارها يمكن اخرتاقه الستغالله كأداة تنصت عىل األطفال.

مهني�اً :ل�ن تتر ّدد يف توجي�ه املالحظ�ات
الجارحة ،تش�ت ّد الضغ�وط وربّما تضطر إىل
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً:
تركز على العالقات االجتماعي�ة وخصوصا ً
مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً :بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب
االنتظ�ار ،ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول
أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً :تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك
مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1545
الخميس  26تشرين االول 2017

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

يف يوم تعنيفك ..انحني لك سيديت

استدراج املتهم
ساهرة الكرد

هي ترنيمة عشق ورنة عود ،هي قارورة العطاء والعنفوان والحب والوئام،
مانكر فضلها أالجاحد ،ومااكرمها أال نبيل وفاهم.
ل�م يكن في خاط�ري أن أمت�دح المرأة في ي�وم تعنيفها ،الواحد من ش�هر
صفر الخير الذي أعتبر تأريخا دوليا لمناهضة العنف ضدها ،لكن ماش�دني على
التدوي�ن هو حال بعض األس�ر ،أو البيوتات التي جعلت المرأة أداة وس�لعة! ولم
تكرمها كمخلوقة تحت قدميها الجنان.
قب�ل أيام رأيت جاري الذي أغضب زوجته وأرس�لها ال�ى أهلها ،يخرج ليس
كعادته ،فبحس�ب حديث الزوجة المنكوبة« ..أنه صاح�ب اتكيت عالي جدا» ،لم
أبالي بخروجه كل يوم حس�ب توقيت خروجي للعمل ،إال هذه المرة لعلمي بأنه
قام بضرب زوجته! وإرجاع البضاعة الى البائع(األهل المس�اكين) ،نس�جت في
مخيلتي قصة لهذا الرجل وكيف حاله بدون شريكته ،رأيته في أول أيام عزوبيته
الجدي�دة ،يجول ف�ي المنزل بكامل حريت�ه ويتحدث بصوت عالي« ،ش�نو يعني
أموت من غيرج» ،فأخذه الكبرياء وفتح خزانة المالبس ،لم يجد أي شيء صالح
للبس ،ألن مالبس�ه لم تغسل منذ اسبوع ،اخذ يرتب له شيء لعله يفي بالغرض،
ش�عر بالجوع فتح الثالجة التي تصرخ من التقش�ف الحاد ،لم يجد الفس�نجون
أو الدولم�ة أو الكب�ة ،فدمدم (موالزم ،جبن كافي) ،أدخ�ل يده في جيبه لم يجد
النق�ود الكافيه ،ألنه أعتاد أن يأخذ من زوجته مايحتاجه من باب التعاون لحين
اس�تالم راتبه ،فهي رغم وظيفتها وأطفالها الصغار كانت والزالت س�يدة راقية
ومدب�رة كبي�رة ،ولعله�ا قد تك�ون مخطئة بحقه فج�ل من اليخط�أ ،لكنه أراد
أن يثب�ت للجمي�ع أنه قادر على العي�ش بدونها ،وهو يس�تجيب ألصوات معدته
الخاوية ،طرق الباب ،أووو من الطارق؟ البيت غير مرتب ،كل ش�يء مبعثر ،فتح
الباب واذا به احد اصدقائه« :اهال ابوعلي ش�لونك تفض�ل» ،وكان ابوعلي الجار
المدل�ل ال�ذي إعتاد على أطب�اق هذه العائل�ة المثالية ،كيف س�يتالفى الموقف،
فأخذ يختلق العبارات»،اليوم أم محمد هي والجهال راحوا ألهلهم ومثل متشوف
الح�ال تعب�ان» ،رن جرس الهاتف ،مديرة المدرس�ة تس�أل عن غي�اب معلمتها
المج�دة وتبل�غ ابومحمد بقدوم الرات�ب ،ويجب أن تأتي ألس�تالمه ،فكر قليال..
كيف أستطاعت أن ترضينا جميعا ،البيت لم يعاني األهمال والمطبخ عامر بمالذ
وطاب ،األطفال هم األوئل واألدارة تفتقدها ،إذن هي حسنة السلوك حتى خارج
منزلها ،فوجد نفس�ه بمأزق كبير ،ثم شاهد مالمحه وشعرة بالمرأة وكأنه كبر
أع�وام على فراق هذه المخلوقة (الناقصة عقل ودين !) ..مس�ك جاره من يده
وقال له ارومك بخدمة وفيها أجر كبير ،أن تأتي معي ألرجاع سيدة هذا البيت.
أت�ت حواء ..متوجة بالعز ،لقنته درس�ا انيقا مهذب�ا ،دون الخروج عن أطر
تربيته�ا الكبي�رة ،فه�ي ليس�ت بالناقصة وليس�ت بالضعيفة لتعن�ف ،هي أدت
واجباته�ا عل�ى اكم�ل وجه ولن تطل�ب غير التقدي�ر واألحترام ،دخل�ت منزلها
الجمي�ل ،رحب بها أدم وكأنه يراها ألول مرة «نورت�ي بيتك» فقالت له بعنفوان
وبلغ�ة مصرية لطيفة(مكان م�ن األول) فعلت ضحكاتهم وعم�ت أجواء الفرح
بيتهم الصغير.
قادرة انتي ياس�يدتي ،فل�ن يقف بوجهك اي عارض ول�ن يحد من طموحك
اي ش�خص ،س�يري وعين الله ترعى خطواتك ،س�يري على خطى بطلة كربالء
ودوني للعالم اجمع انك كل المجتمع وليس نصفه وس�يقف الجميع لك احتراما،
وسيكون تأريخ تعنيفك هو تأريخ رقيك وعلو شأنك.

عامر حسن شنتة

كـاريكـاتـير

نباتات ملحاربة نزالت الربد!
قد تب�دو النبات�ات جميلة ف�ي الحدائ�ق ،ولكن يقول
العلماء إن وضعها داخل المنزل يمكن أن يعود بالعديد
من الفوائد الصحية.ويوضح العلماء أن وجود النباتات
الخضراء جانب الس�رير ،يمكن أن يحس�ن من نوعية
الن�وم والصحة..ويقل�ل وج�ود النباتات م�ن التوتر
والقل�ق ،كما يس�اعد على إزال�ة الملوث�ات الجوية..

يتطلب تحقق الجرائم العمدية توجيه الفاعل إرادته الرتكابها ،وان تكون تلك اإلرادة
مدرك�ة واعية .فإذا ش�ابها خلل م�اُ ،عد ذلك مانعاً م�ن موانع المس�ؤولية التي ال تبيح
مس�اءلة الفاعل جزائياً .ويص�دف أحياناً قيام الس�لطات العامة والمؤسس�ات المعنية
بمكافحة الجريمة باس�تدراج بع�ض المتهمين الخطرين ،ونصب الكمائ�ن لهم ،وإلقاء
القب�ض عليهم ،ألنها بغير ذل�ك تواجه صعوبة كبيرة في ضب�ط مرتكبي بعض الجرائم
الخطيرة كالرش�وة واالتجار بالمخدرات واألسلحة وغير ذلك .واالستدراج لغة هو حمل
الش�خص على أن يفعل ش�يئاً باإلغ�راء أو الحيلة .وإذا كان االس�تدراج ُس�نة إلهية «...
سنستدرجهم من حيث اليعلمون .وأُملي لهم إن كيدي متين» «األعراف  ،»183-182فأن
األمر في نطاق الفقه الجنائي ليس على ذلك النحو من التسليم ،إذ يحتدم الجدل فيه حول
مشروعية الدليل الناشئ عن عملية استدراج المتهم وقيمته القانونية في إثبات الجريمة.
إذ يرى البعض ،بأن لجوء الس�لطات العامة إلى هذا النوع من اإلجراءات يجعلها مشوبة
بعيب البطالن الذي يطال أعمال البحث والتحري وكافة اإلجراءات المتخذة بنا ًء عليه .وال
يمكن الركون إلى تلك اإلجراءات في بناء حكم قانوني سليم .إذ أنها تمثل في رأيهم نوعاً
من أنواع اإلكراه على ارتكاب الجريمة الذي يسلب إرادة المتهم وال يدع أمامه من سبيل
سوى ارتكاب الجريمة بدفع من السلطات العامة .كما يعد مخالفة صريحة لمبدأ أصالة
البراءة لعموم الناس وخروجاً عن واجب الدولة في الحرص على حس�ن تطبيق القانون
ومنع ارتكاب الجريمة .ويذهبون إلى وجوب مساءلة رجال السلطة العامة الذين حرضوا
عل�ى ارتكاب الجريمة بوصف (التحريض) وس�يلة من وس�ائل االش�تراك في الجريمة.
وكما هو واضح فأن األخذ بهذا الرأي على إطالقه يؤدي إلى تضييق نطاق عمل السلطات
المعنية بمكافحة الجريمة ،ويجعلها مكتوفة األيدي إزاء تلك الجرائم الخطيرة التي تهدد
كيان المجتمع .لذلك اتجه جانب آخر من الفقه إلى جواز اللجوء لهذا النوع من اإلجراءات
ف�ي ضبط المتهمين .طالما ظل األمر في إطار البحث عن األدلة وكش�فها ولم يصل إلى
مرحل�ة خلقها .إذ أن اس�تدراج المتهم ال يصل بأي حال من األح�وال إلى مرحلة اإلكراه
ال�ذي يعدم اإلرادة ،بل يقتصر على إغراء المته�م على ارتكاب الجريمة ،والذي كان عليه
أن ال يس�تجيب لذلك .وهو ما يمثل في النهاية تجسيدا ً لقيام الدولة بواجبها المتمثل في
ضبط األمن ومالحقة المجرمين ،وتماشياً مع التطور الكبير في وسائل ارتكاب الجرائم
وصعوبة اكتش�افها ،خاصة ما يتعلق منها بجرائم الفس�اد المالي .شريطة أن تظل تلك
اإلجراءات في نطاق المشروعية اإلجرائية الجنائية ،بأن تتم عمليات المراقبة والتحريات
والضبط من قبل أعضاء الضبط القضائي .استنادا لمهامهم المنصوص عليها في قانون
أصول المحاكمات الجزائية .ويالحظ في هذا الصدد إن قانون هيئة النزاهة ،قد نص في
المادة (/3سابعاً) منه ،على صالحية الهيئة للقيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد
أو الوقاية منه بشرط أن يكون ضرورياً وفاعالً ومناسباً .كما نصت المادة()12منه على
إمكانية اس�تعانة الهيئة بوسائل التقدم العلمي وأجهزة وآالت التحري والتحقيق وجمع
األدل�ة ،األم�ر الذي يبيح لها تنفيذ عمليات ضبط للمتهمين بقضايا الفس�اد المالي ،على
أن يكون كل ذلك تحت إشراف قضاة التحقيق .ومن خالل استقراء الوقائع التي تم ضبط
المتهمي�ن فيها بهذه الطريقة ،نج�د أنها أحدثت أثرا ً كبيرا ً ف�ي مختلف الدول التي تمت
فيها ،وأطاحت بمسؤولين كبار ،وعززت من ثقة المواطنين بقدرة أجهزة الدولة المعنية
بمكافحة الجريمة ،على ضرب المفسدين وتقديمهم للعدالة .والبد من اإلشارة أخيرا ً إلى
أن تقدي�ر قيمة الدليل الذي يتم الحصول عليه عن طريق اس�تدراج المتهم يبقى خاضعاً
لتقدير محكمة الموضوع ،والذي تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ومدى كفايته
إلدانة المتهم.

وبح�ث الدكت�ور إيل�ي ديك�ور ،بالتعاون م�ع Joy of
 ،Plantsفي دراسات وكالة ناس�ا والكلية األمريكية،
لتحديد أي النباتات المنزلية هي األنسب لغرفة النوم،
وما الفوائد التي تقدمها.
 - 1آري�كا بال�م (نخل�ة األري�كا الصفراء):ويع�د هذا
النب�ات أح�د أفض�ل األنواع كف�اءة ف�ي التخلص من
الملوثات.ويق�ول الباحث�ون إن
نب�ات النخي�ل جيد ج�دا بالنس�بة
ألي ش�خص عرضة لن�زالت البرد
ومش�اكل الجي�وب األنفي�ة ،ألن�ه
يرطب الهواء.
 - 2األل�وي في�را (صب�ر
ُ
حقيقي):وس�مي نب�ات الصب�ار
الحقيق�ي كواح�د م�ن أفض�ل
النباتات لتنقية الهواء ، ،ألنه يطلق
األوكس�يجين بشكل مستمر طوال
الليل.
 - 3اللبلاب اإلنكلي�زي :ووج�د
الباحث�ون ف�ي الكلي�ة األمريكي�ة
للحساس�ية والربو وعلم المناعة،
أن اللبلاب يزي�ل  78%م�ن العفن
المنق�ول ج�وا خلال  12س�اعة
فقط.

«مقربة» املركبات الفضائية!

«جيب» تعود بشكل آخر

ينتظ�ر ظهور جي�ل جديد من س�يارة جيب رانغلر األس�طورية،
مطلع  ،2018يصلح ألكثر األراضي وعورة .وساقت مواقع تعنى
بالس�يارات تعليمات تخص تش�غيل الس�يارة قب�ل عرضها .وقد
ظهرت صورة للجيل الجديد منها ،على أحد المنتديات األميركية..
وكم�ا هو متوقع ،فإن تصميم هيكل الس�يارة ب�دا تقليديا تماما
وبقي�ت الكش�افات األمامية مس�تديرة كما هي ،وبقيت ش�بكة
المبرد بنفس شكلها المميز.
ويتوف�ر للس�يارة نوع�ان م�ن المح�ركات ،أولهما مح�رك ذو 6
أسطوانات بس�عة  3.6لتر وقدرة  285حصانا ،أما اآلخر فمحرك
تيرب�و جديد ،وهو ذو  4أس�طوانات بس�عة  2.0لت�ر ،ويحتمل أن
تصل قدرته إلى  300حصان.

يوج�د لدى وكالة ناس�ا «مقبرة» لدف�ن بقايا حطام
المركب�ات الفضائي�ة في منطقة نائي�ة من المحيط
الهادئ..وتق�ع «نقط�ة نيم�و» عل�ى بع�د أكثر من
 1600مي�ل من أي بقعة يابس�ة .ودفنت في المقبرة
بقاي�ا حوال�ي  260مركبة (معظمها روس�ية) ،منذ
اس�تخدامها ألول م�رة ف�ي عام  ،1971كما تس�اعد
على وقف عملية جعل س�طح
األرض مكبا للكثير من الخردة
الفضائية المدارية الخطيرة.
وتق�ع المقب�رة ف�ي جن�وب
المحيط الهادئ بين أس�تراليا
ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية.
وتتمي�ز هذه المنطقة بش�دة
تيارات المحيط ،ما يعني ندرة
الحياة البحرية.
ولم تص�ل المركبات الفضائية
الت�ي تش�مل صاروخ س�بيس
إكس وعددا من س�فن ش�حن
وكال�ة الفض�اء األوروبي�ة،
وأكثر من  140مركبة روسية،
إلى موقع الدفن قطعة واحدة.
ويمكن لألجسام األكبر حجما
(مث�ل المحط�ات الفضائي�ة)

أن تتفكك على ش�كل بيضاوي من الحطام ،ينتش�ر
مس�افة عش�رات األميال في الع�رض وألف ميل في
الطول.وتس�اعد المقب�رة عل�ى تجن�ب تراكم خردة
الفض�اء المدارية فوق اليابس�ة .وح�ذر العلماء في
وقت س�ابق من أن الخ�ردة الفضائية يمكنها عرقلة
عملية إطالق الصواريخ في المستقبل.

مرشوع جديد لتأهيل الشباب ومتكني املرأة من اكتساب خربات مهنية وثقافية
بغداد /المستقبل العراقي /خاص
ج�دد الوكيل الفني لوزراة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة الس�يد عب�د الكري�م عب�د الل�ه
الجناب�ي قناع�ة ال�وزارة وحرصه�ا الكبير
على الدور المه�م لمنظمات المجتمع المدني
ف�ي انج�از العدي�د من المه�ام الملح�ة التي
تخدم خطط الدولة العراقية في ترس�يخ قيم
التس�امح وتأهي�ل الش�باب وترس�يخ القيم
الوطني�ة اإلنس�انية المش�تركة الت�ي تقوم
عليها المجتمعات المتحضرة.
وعب�ر عن رض�اه عم�ا تحقق في مش�روع
تأهيل الشابات والش�بان وتمكين المرأة من
اكتس�اب خب�رات مهنية وثقافي�ة وتعليمية
اساسية للتصدي ألعباء الحياة وبناء اسرة او
إعالة األس�ر القائمة التي تحتاج إلى معيل أو
تعاني من نقص في مواردها او عوز كامل.
واس�تمع الجناب�ي إل�ى ش�رح مس�هب عن
مش�روع التمكي�ن الذي نهضت به مؤسس�ة
 AMARالخيري�ة الدولي�ة م�ن قب�ل مديرها
اإلقليم�ي الدكت�ور عل�ي ناصر مثن�ى ،حيث
انجزت خالل سنتين تأهيل قرابة  6000شابة
وشاب خالل فترة سنتين ،من خالل  6مراكز
تدريبية .اثنان منها في بغداد ،ومركز تدريبي

واحد في كل من النجف األشرف وبابل واربيل
ودهوك.
وابدى الوكيل الفني لوزارة العمل والش�ؤون
االجتماعية الجناب�ي اهتمامه ودعم الوزارة
للمش�روع الجديد إلتجاه  AMARنحو البدء
خلال الفترة القريبة المقبلة مش�روعا ً ثانيا ً
لتمكي�ن الش�ابات والش�بان ،تتول�ى تمويله
نفس الجهة التي مولت المش�روع الس�ابق،
قسم حقوق اإلنس�ان والعمل ورعاية المرأة
والشباب في وزارة الخارجية األميركية.
ويتميز المشروع الجديد عن المشروع السابق
ب�ان الفئات العمرية المس�تهدفة س�تنحصر

العراقـي

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

ما بين  30 18-س�نة ،اي انه مش�روع تاهيل
وتمكين للش�ابات والش�بان حصراً .وس�تتم
في�ه دورات لتعلي�م العدي�د من المه�ن التي
تحتاجه�ا المناط�ق المعني�ة بالتاهي�ل وفق
دراسة ميدانية إلحتياجات تلك المناطق.
وتش�مل دورات التأهي�ل والتمكي�ن م�ن
حي�ث األس�اس :الخياطة ،وتصفيف الش�عر
والتجمي�ل ،وتعلي�م اولي للق�راءة والكتابة،
وتعلي�م اللغ�ة اإلنجليزي�ة ،والحاس�وب،
وصيانة المع�دات المنزلي�ة ،وصناعة بعض
المنتجات المحلية ،بجانب تأكيد قيم التسامح
والتعاي�ش بين مكون�ات المجتم�ع العراقي

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

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

هاتف رئاسة التحرير

07801969233

07901463050
لالشتراك واإلعالن07709670606
07709670606

لترس�يخ دول�ة المؤسس�ات وتحريرها من
اعب�اء إعالة «الموظفين» غي�ر المنتجين من
خالل توجيه الش�ابات والشبان إلى مشاريع
صغيرة منتجة تخدم المجتمع.
وس�تقدم  AMARمنحة مالية ألبرز خريجي
الدورات لتمكينهم من إقامة مشاريعهم التي
يريدون بدء حياتهم العملية فيها.
وجرى االتفاق م�ع مكتب الوكيل الفني على
تكوي�ن لجنة تش�رف على المش�روع الجديد
تضم ممثلين ع�ن وزارات التربية ،ومكافحة
األمي�ة ،والتدري�ب المهني ،باش�راف وزارة
العمل مكتب الوكيل الفني .وسيجري اإلعالن
عن بدء الدورات خالل الشهر المقبل إلختيار
المش�اركين فيه�ا ،مع الحرص عل�ى اإلفادة
م�ن مكتب العمل والقوائ�م التي بحوزته من
الشابات والشبان والعاطلين.
واش�ارت الس�يدة رواق فاض�ل مدي�رة
المش�روع الحال�ي المنجز إلى ان المش�روع
الجدي�د سيس�تفيد من كل تجربة المش�روع
السابق ،ومن هذا المنطلق جرى التركيز على
استطالع االحتياجات المحلية للمناطق التي
ستقام فيها مراكز التدريب من اجل ان يكون
مل�ب لحاجة مجتمعي�ة محلية ،بما
التدريب
ٍ
يضمن فرص عمل وعوائد افضل للمتدربين.
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