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مواطنو كردستان :االحتجاج مستمر

األسايش والبيشمركة شنتا محلة اعتقاالت ضد الناشطني واإلعالميني وحزبان ينسحبان من «حكومة اإلقليم»
حزب بارزاني وصف التظاهرات بـ «املوجـة القذرة» ..وجملس األمن حياول تغيري «البوصلـة» إىل بغـداد
«يونامي» عربت ..عن قلقها ورئيس اجلمهورية دعا إىل «ضبط النفس» والشروع حبوار بني بغداد وأربيل
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
للي�وم الثال�ث على الت�وايل ،تج�ددت
االضطرابات يف عدد من اقليم كردس�تان
العراق ،فيما أعلنت حركتان سياس�يتان
س�حب وزرائهما م�ن الحكومة وهاجم
متظاه�رون مق�رات ألح�زاب معارضة
وس�ط حمل�ة اعتق�االت ومداهم�ات
اس�تهدفت الصحافيين وتأه�ب أمن�ي
واس�ع وحظ�ر للتج�وال ،بينم�ا دع�ت
حركة التغيير إىل االعتصام ،فيما طالب
رئيس الجمهورية بضبط النفس ،بينما
ح�ذر بارزاني مما وصف�ه بموجة قذرة

تس�تهدف االقليم .واعلنت حركة التغيري
والجماع�ة االسلامية انس�حابهما من
حكوم�ة إقليم كردس�تان احتجاجا ً عىل
رضب املتظاهري�ن ودعما ً لهم ومن اجل
زي�ادة الضغ�وط عىل الحكوم�ة وتهيئة
ظروف اس�قاطها .ووسط حملة قمعيّة
واسعة ومداهمات شنتها القوات االمنية
يف مناطق حلبجة وش�ارزور وجمجمال
وراني�ة وكويا بمحافظة الس�ليمانية يف
اقليم كردستان العراق الشمايل تم اعتقال
عرشات املدنيني والصحافيني واقتادتهم
إىل جه�ة مجهولة .وتج�ددت تظاهرات
االحتج�اج يف مناطق ع�دة من املحافظة

وزير النقل يوجه بمتابعة حتويل جنس األرض
املخصصة ملوظفي النقل الربي

6

حيث هاج�م املتظاهرون يف قضاء رانية
رشق الس�ليمانية مقرات حركة التغيري
والجماعة االسالمية والحركة االسالمية
الكردس�تانية وهي االح�زاب الداعية إىل
تغيير الحكوم�ة .وقد اضطر مس�ؤولو
هذه األح�زاب إىل ّ
إن�زال أعالمها واخالء
مقراته�ا س�لميا ً احرتام�ا للمتظاهرين
الذي�ن طالبوا بإخلاء املدينة من القوات
األمنية وتس�ليم العنارص الذين تس�ببوا
يف قت�ل املدنيين ،مؤكدين اس�تمرارهم
يف احتجاجاته�م حتى إس�قاط حكومة
إقليم كردستان.

التفاصيل ص3

مـحـافـظ الـبـصـرة يـسـتـقـبـل وفـدا مـن شـركــة
دومـيـنـوس االســبانـيـة

6
املفوضية األوربية تقرتب من «معاقبة» بولندا
بسبب «إصالحات قضائية»

بالتفاصيل ..القبض عىل عائلة امتهنت تسليب
«سيارات األجرة» يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
أربع عرشة عملية تس�ليب س�يارات يف بغداد
كانت وراءها مجموعة من عائلة واحدة ،األب
يخطط واألبناء ينفذون .وتكش�ف اعرتافات
املجموع�ة بحس�ب صحيف�ة القضاء،ع�ن
س�يناريوهات غريبة مع ّدة بعناية الستدراج
سائقي األجرة ورسقة سياراتهم من منطقة

املنصور وسط العاصمة .وقال قايض التحقيق
ال�ذي نظ�ر القضي�ة ح�ارث عب�د الجليل إن
«مجموعة إجرامية مختصة برسقة وتسليب
الس�يارات ألق�ي القبض عليها بع�د تنفيذها
نحو  14عملية يف بغ�داد فقط» .وأضاف عبد
الجلي�ل أن «أفراد املجموع�ة من أرسة واحدة
إذ كان األب املخطط واملدبر للعمليات وأبناؤه
ينفذونه�ا بع�د اس�تدراج أصحاب س�يارات

بغداد  /المستقبل العراقي

األج�رة» .وع�ن اآللي�ة ذك�ر عب�د الجليل أن
«التس�ليب يبدأ م�ن خالل اس�تئجار صاحب
الس�يارة من منطقة املنصور ملكان آخر وعند
الركوب معه يبدأ الحديث يف مواضيع مختلفة
اىل ان يصل الح�وار بطلب رقم هاتفه لغرض
االتص�ال ب�ه يف امل�رات القادمة عن�د الحاجة
للذهاب ملكان معني».

التفاصيل ص3

الرئاسات والكتل السياسية تؤكد «االلتزام» بالتوقيتات الدستورية لالنتخابات

الربملان النروجيي يوافق عىل منح العراق ( )50مليون دوالر إلعادة إعامره
حمافظ بغداد يرعى فعاليات
املؤمتر العلمي السادس المراض
الغدد الصم والسكري
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أب�دت الحكوم�ة البولندي�ة رد فع�ل ه�ادئ
حيال قرار املفوضي�ة األوروبية البدء يف اتخاذ
إج�راءات عقابي�ة ضده�ا بس�بب إصالحات
قضائي�ة مثيرة للج�دل .وق�ال وزي�ر العدل
البولن�دي واملدع�ي الع�ام يف البلاد ،زبجنيف
تسيوبرو «تلقيت خرب القرار بهدوء».
وكان�ت املفوضي�ة ق�د أعلنت اعتزامه�ا البت
يف ف�رض عقوبات عىل بولندا بس�بب ما تراه
املفوضي�ة تهدي�دا للقي�م األساس�ية لالتحاد

ص2

ص2

األوروب�ي وذل�ك حس�بما أكد متحدث باس�م
املفوضي�ة .يش�ار إىل أن هذه اإلج�راءات هي
األوىل م�ن نوعه�ا يف تاريخ االتح�اد األوروبي،
والتي تتم يف إطار املادة الس�ابعة من اتفاقية
االتح�اد .ويمك�ن أن تص�ل العقوبة املش�ددة
إىل س�حب ح�ق التصويت يف مجل�س االتحاد
األوروب�ي .وتمنح القوانني الجديدة يف بولندا،
التي دخل جزء منها حيز التنفيذ وجزء آخر يتم
التخطيط له ،وزير العدل البولندي تس�يوبرو
صالحيات واسعة النطاق عىل قطاع القضاء،
وتتخ�وف املفوضية م�ن أن هذه القوانني من

شأنها أن تهدد استقالل القضاء.
وردت بيات�ا مازوري�ك املتحدثة باس�م حزب
القانون والعدالة الحاك�م يف بولندا بالقول إن
ق�رار املفوضي�ة األوروبية قد يك�ون مرتبطا
برف�ض وارس�و قب�ول اس�تقبال مهاجري�ن
مس�لمني .وأضاف�ت مازوري�ك للصحفيين
«ق�د يكون ه�ذا نتيج�ة ليس فقط لش�كوى
قدمته�ا املعارض�ة (ضد بولن�دا إىل املفوضية
األوروبية) ولكن أيضا بس�بب أننا ال نرغب يف
قبول مهاجرين ،ال نرغ�ب يف قبول مهاجرين
مسلمني ،ألننا نحرص عىل أمن البولنديني».

الـحـكـيـم :الطـائفيـة لـم يـعـد لـهـا مـكـان فـي الـعـراق
رئيس الربملان يدعو اىل مكافحة الفساد وحتسني االوضاع املعاشية
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تقديم «مقرتحات سياسية» لبدء
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املحكمة االحتادية العليا ترد دعاوى للطعن بدستورية بعض مواد قانون املحاماة
بغداد  /المستقبل العراقي

يش�كله مجلس النقابة ،حي�ث وجدت املحكمة
ذلك ال يخالف احكام املواد ( /2ج و  /13ثانياً/
و  /19ثالثاً) من الدس�تور كون املادة املطعون
بعدم دستوريتها جاءت خيارا ً ترشيعيا ً للمرشع
ضم�ن صالحياته الترشيعي�ة املنصوص عليها
يف امل�ادة ( /61أوالً) من الدس�تور بحيث تكون
صالحية تأدي�ب املحامي امام اعض�اء النقابة
ويف ذلك ضمان�ة كافية للمحام�ي؛ ألن النقابة
هي االدرى باملهمنة وسياقها».
وأس�تطرد املتح�دث الرس�مي أن «الطع�ن
الثال�ث كان يخ�ص امل�ادة ( )91م�ن قان�ون
املحام�اة ،التي نصت عىل حالة ش�غور منصب
النقيب الي س�بب وقيام وكيل النقابة مقامه،
حي�ث وج�دت املحكم�ة أن هذه امل�ادة ّ
رشعت
وفق الصالحيات الترشيعية املنصوص عليها يف
املادة ( /61أوالً) من الدستور».
وبني أن «الطعن الرابع ورد عىل املادة ()123
من القانون التي تجيز ملجلس النقابة لفت نظر
املحام�ي يف حالة اخالله بتقالي�د املهنة وآدابها
أو منع�ه من ممارس�ة املهمة م�دة ال تزيد عىل
ثالثة اشهر ،كون تلك الصالحيات بحسب اقوال
املدع�ي مُ نح�ت ايضا ً ملجل�س التأدي�ب ما يولد
ازدواجية يف الصالحيات».
ولف�ت املتح�دث الرس�مي إىل أن «املحكم�ة
وج�دت بصدد هذه امل�ادة أن للمحامي املعاقب
حق الطعن تمييزا ً امام القضاء ،وبالتايل ليست
هن�اك مخالفة دس�تورية ،كم�ا أن وضع املادة
كان خيارا ً ترشيعيا ً بموجب احكام املادة (/61
أوالً) من الدستور».
وأكم�ل الس�اموك بالق�ول إن «الحكم ذكر
أن املحامين اذا كانت لديه�م افكار ومقرتحات
تخص تعديل قانون املحام�اة النافذ بامكانهم
التق�دم به�ا إىل مجل�س الن�واب أو الس�لطة
التنفيذية».

ر ّدت املحكمة االتحاديّة العليا دعاوى للطعن
بعدم دستورية بعض مواد قانون املحاماة رقم
( )173لس�نة  ،1965مؤك�دة أن ترشيعها كان
وفق الصالحيات الترشيعية املنصوص عليها يف
املادة ( /61أوالً) من الدستور.
وق�ال املتحدث الرس�مي إياس الس�اموك يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن
«املحكم�ة االتحاديّ�ة العليا نظرت يف جلس�تها
االخرية له�ذا العام ،اربع دع�اوى للطعن بعدم
دس�تورية ع�دد م�ن م�واد قان�ون املحام�اة،
وأصدرت حكما ً برد تلك الطعون».
وأضاف الس�اموك أن «الطعن االول ورد عىل
املادتين ( 113و  )116م�ن القانون حيث ذكر
املدعي بأن الدع�وى املقامة عىل املحامي تنظر
يف جلسة رسّ ية ويحكم فيها لو غاب طرفاها أو
احدهما وليس للمحكوم عليه غيابيا ممارس�ة
حقه يف االعرتاض عىل القرار الغيابي ،خالف ما
تضمنه املادة ( )19من الدستور».
وتاب�ع أن «املحكمة ردت ه�ذا الطعن ،كون
القرار الصادر غيابيا ً بحق املحامي وفق املادتني
( )113و ( )116م�ن قان�ون املحام�اة لي�س
محصن�اً ،انما أوجد القانون ذاته ،ووفق احكام
امل�ادة ( )110طريق�ا ً للطع�ن به�ذه القرارات
االنضباطية ام�ام محكمة التميي�ز ،وإن جعل
نظر الدع�وى االنضباطية عىل املحامي بصورة
رسّ ية يف صالحه حفاظا ً عىل س�معته واعتباره
كذل�ك حماي�ة لس�معة املحام�اة ،وأن املادتني
موض�وع الطع�ن ال تخالف�ان امل�ادة ( )19من
الدستور».
وتابع ان «الطعن الثان�ي كان يتعلق باملادة
( )110م�ن قان�ون املحام�اة الت�ي تن�ص عىل
تش�كيل مجلس التأدي�ب للمحامي من مجلس

عمليات بغداد تعيد افتتاح طريق رئييس
يربط بني اليوسفية والرضوانية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت قي�ادة عمليات بغداد ،أم�س االربعاء،
عن إعادة افتتاح طريق رئييس يربط بني مطقتي
اليوسفية والرضوانية غربي العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إنه «تنفيذا ً لتوجيهات القائد
العام للقوات املس�لحة افتتح الفريق الركن جليل
الربيع�ي قائ�د عمليات بغداد َي� ْو َم امس الطريق
ال�ذي يربط بني منطقتي اليوس�فية والرضوانية
وبحضور شيوخ ووجهاء املنطقتني».
واضافت القيادة ،أن «االهايل قدموا ش�كرهم
وتقديره�م اىل قائ�د العملي�ات والقوة املاس�كة
للقاطع عىل املتابعة املستمرة لحفظ األمن وفتح
الطرق لتخفيف املعانات ع�ن كاهل املواطن بعد
القض�اء على العصاب�ات اإلرهابي�ة واس�تقرار
الوضع األمني» .يشار اىل ان قيادة عمليات بغداد
خالل الفرتة املاضية عن اعادة افتتاح العديد من
الشوارع الرئيس�ية والفرعية يف مناطق متفرقة
من العاصمة من اجل تخفيف الزخم املروري.

الدفاع املدين يرفع ويتلف ( )38الف
مقذوف من املدن املحررة باالنبار
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن مدير مديرية الدف�اع املدني يف محافظة
األنبار العميد فوزي فريح ياسني ،أمس األربعاء،
عن رفع واتالف اكثر من  38الف مقذوف من املدن
املح�ررة يف املحافظة .ونقلت وكالة «الس�ومرية
نيوز» عن ياسين القول إن «ف�رق الدفاع املدني
التابع�ة ملديريت�ه تمكنت خالل س�نتني من رفع
واتلاف  38ال�ف و 174مق�ذوف م�ن املخلفات
الحربية يف عموم مدن االنبار املحررة من داعش».
وأض�اف ياسين ،أن «تلك املقذوف�ات عبارة عن
صواري�خ وقناب�ر وقذائ�ف مختلف�ة االحجام»،
الفت�ا اىل ان «ف�رق الدفاع املدني مس�تمرة لغاية
االن برف�ع املخلف�ات الحربية من امل�دن املحررة
باألنب�ار» .يذكر أن محافظة األنبار ش�هدت عام
 ،2014عمليات عسكرية و»ارهابية» بعد سيطرة
داع�ش عليها ،فيما حررت القوات األمنية جميع
م�دن املحافظ�ة م�ن التنظيم وتواص�ل عمليات
تطهريها.

احلكيم :الطائفية لـم يعد هلا مكان يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عم�ار
َ
العراق أم�ا َم مرحل ٍة
الحكي�م ،أم�س األربع�اء ،ان
ُ
األساسية بناء الدولة.
جديد ٍة سمتها
وذكر بيان ملكتب�ه تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «الس�يد عم�ار الحكيم اس�تقبل

بمكتبه ببغداد س�ف َ
العراق
ري جمهورية رومانيا يف
ِ
َ
ياكوب بردا ،وجرى التأكيد عىل َّ
الطائفية لم يع ْد
أن
َ
ٌ
العراق بع� َد ْ
أدرك العراقيون حج َم
أن
مكان يف
له�ا
ِ
َ
التحدي�ات التي تواجهه�م  ،والحاج�ة إىل الوحد ِة
ِ
والتكاتف يف مواجه ِة تلك التحديات «.
ِ
واشار الس�يد عمار الحكيم بحسب البيان اىل»
والتفاهم،
بالحوار
أهمي ِة معالجة املشاكل القائمة
ِ
ِ

َ
س�قف الدستور ،أكدنا أيضا ً َّ
َ
العراق أما َم
أن
وتحت
ِ
ُ
مرحل ٍة جديد ٍة س�متها األساس�ية بنا ُء الدولة من
وتوفري
خالل تقوي ِة مؤسساتها ومكافح ِة الفساد
ِ
ِ
ف�رص العم�ل وتقدي�م الخدمات وانطلاق عجلة
التنمية االقتصادية» .من جانب ِه هنأ الس�ف ُ
ري بردا
ّ
الداعيش ،
اإلرهاب
االنتص�ارات املتحقق ِة عىل
بـ «
ِ
ِ
مشيدا ً
وتماسكهم».
بتضحيات العراقيني
ِ
ِ

الربملان النروجيي يوافق عىل منح العراق ( )50مليون دوالر إلعادة إعامره
بغداد  /المستقبل العراقي
النرويج�ي ،أمس
ص�وت الربملان
ِّ
األربع�اء ،عىل منح العراق خمسين
َ
ملي�ون دوالر للمُ
س�اعدة يف عمليَّ�ة
اإلعمار والبناء.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
ّ
الجعفري وزير
منه ،تسل َّـم إبراهيم
الخارجيَّة نس�خة م�ن أوراق اعتماد
تون�ه إليزابي�ث باكفول�د س�فرية
النرويج الجديدة غري املُقيمة يف بغداد،
وتناول اللقاء مسار العالقات الثنائيَّة
بين البلدي�نُ ،
وس� ُبل تعزيزه�ا بما
ُيحق ِّـق مصال�ح البلدين الصديقني.
الجعفري القول َّ
َّ
أن
ونقل البيان ع�ن
َ
مُ
«الع�راق خ�رج مُ نتِص�رِ ا ً يف واجهة
اإلرهاب ،وس�يرشع يف مرحلة البناء
واإلعم�ار للمحافظ�ات التي خرَّبتها
وضحاً:
عصابات داعش اإلرهابيَّة ،مُ ِ

اس�تثنائي ،وبحاجة
نح�ن يف ظ�رف
ّ
ملُ
َ
س�اعدة دول العال�م يف تحقي�ق
االستقرار بالعراق».
وثمن الجعفري ،بحس�ب البيان،
«مواق�ف النروي�ج الداعم�ة للعراق
س�واء يف املُ
َ
س�اعدات التي ت ُـق ِّدمها،
أم يف التصويت يف املحاف�ل الدوليَّة»،
مُ ب ِّينا ً ان «العراق حصل عىل عضويَّة

الكثري من املنظمات األمميَّة ،وكانت
النروي�ج م�ن ال�دول الت�ي صوَّت�ت
لصالحنا» .واعرب عن «تطل ُّـع بغداد
لالرتقاء بالعالقات الثنائيَّة ،وتطوير
التع�اون م�ع النروي�ج يف املج�االت
ضيف�ا ً أن «العراق رشع يف
كاف�ة» ،مُ ِ
البناء واإلعم�ار ،وهناك فرص كثرية
لالس�تثمار ،ونحن مُ س�ت ِع ُّدون ملنح

فرص للنرويج لالستثمار».
ّ
الجعفري « استعداد وزارة
وأبدى
الخارجيَّ�ة لتقديم التس�هيالت كافة
إلنجاح مهمَّ �ة البعثة الدبلوماس�يَّ ة
النرويجيَّة يف بغداد».
من جانبها أعربت سفرية النرويج
الجديدة عن « وُقوف بالدها إىل جانب
العراق يف تحقيق االستقرار ،كاشفة
النرويجي عىل
عن تصويت الربمل�ان
ِّ
من�ح العراق خمسين ملي�ون دوالر
َ
للمُ
ساعدة يف عمليَّة اإلعمار والبناء».
ولفت�ت إىل َّ
أن « التجرب�ة العراقـيَّ�ة
يف تحقي�ق التعايش بين القوميَّات،
والديانات ،واإلثنيَّات تصلح أن تكون
وضحة «
مث�االً لل�دول األخ�رى» ،مُ ِ
لدين�ا خبراء يف مج�االت مُ تع� ِّددة،
ومنه�ا نزع األلغ�ام ،ودعم النازحني
وسنواصل الوقوف إىل جانب العراق،
شيدة ُ
بج ُهود الحكومة العراقـيَّة يف
مُ ِ
مُ حارَبة الفساد».

املجلس العريب بكركوك يطالب العبادي بعدم «استبدال» قائد الفرقة ( )20للجيش
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب املجل�س العربي يف كرك�وك القائد العام
للقوات املس�لحة بعدم أس�تبدال قائ�د الفرقة 20
للجيش العراقي .وقال ياسين العبيدي احد قيادي
املجلس العربي يف كرك�وك  ,ان « املجلس وبجميع
قواه السياس�ية واألجتماعية ,وكونه املمثل لعرب
كركوك  ,نؤكد اننا وبعد أكثر من شهرين من بداية
خطة ف�رض القانون وس�لطة الدولة يف محافظة

كرك�وك وبع�د النجاح�ات الكبرية الت�ي حققتها
األجهزة العس�كرية واألمني�ة االتحادية من خالل
هذه الخطة وخاصة قوات الجيش العراقي البطلة
حيث قامت بدورها وأدت واجبها الوطني وفرضت
س�لطة الدول�ة وحافظ�ت على أرواح املواطنين
وممتلكاتهم وهنا كان الدور األكرب للفرقة عرشين
وضباطه�ا ومراتبه�ا وجنوده�ا وقائ�د الفرق�ة
الح�ايل الذي عمل بمهنية وكف�اءة عالية يف قاطع
مسؤوليته وحقق الواجبات املوكلة إليه».واوضح

إننا» كمجلس عربي يمثل كافة القوى السياس�ية
واملجتمعية الوطنية نعلن دعمنا وإسنادنا وتأييدنا
لكل القوى العسكرية واألمنية الوطنية العاملة يف
محافظة كركوك وخاصة قائد الفرقة عرشين وان
أي تغيير للقائ�د الحايل يف هذا الوق�ت يؤرش لدينا
إن هنالك ظ�روف غري طبيعي�ة وضغوط واضحة
تم�ارس على القي�ادة العام�ة للق�وات املس�لحة
ملصلحة جهة مح�ددة تتبنى مرشوع قومي ضيق
يتعارض مع املرشوع الوطني».

الرئاسات والكتل السياسية تؤكد «االلتزام» بالتوقيتات الدستورية لالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت رئاس�تا الجمهوري�ة
والربمل�ان خلال اجتماعه�م م�ع
رؤس�اء الكت�ل السياس�ية ،أم�س
األربع�اء ،عىل اإللت�زام بالتوقيتات
الدستورية لالنتخابات.
وذكر بيان لرئاس�ة الجمهورية
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إن «رئي�س الجمهوري�ة
ف�ؤاد معص�وم ت�رأس ،اجتماع�ا
سياس�يا حول االنتخابات املقبلة،
عق�ده يف قصر السلام ببغ�داد،
وبحض�ور رئي�س مجل�س النواب
س�ليم الجبوري ورئي�س املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا مدح�ت املحمود
ون�واب رئي�س الجمهوري�ة نوري
املالك�ي وأي�اد علاوي وأس�امة
النجيف�ي ونائ�ب رئي�س مجل�س

الن�واب آرام الش�يخ محم�د وع�دد
من الس�ادة ق�ادة األح�زاب والكتل
الربملانية».
وأض�اف ان «االجتم�اع ترك�ز
لت�دارس مختل�ف الجوان�ب الالزمة
لتهيئ�ة أفض�ل األجواء ملس�تلزمات
االنتخابات الترشيعية املقبلة».
وتاب�ع ان «املجتمعين أك�دوا
حثهم الجهات الحكومية والربملانية
واملفوضي�ة املس�تقلة لالنتخاب�ات
إلتمام جمي�ع مس�تلزمات العملية
االنتخابية وتهيئ�ة الظروف الالزمة
إلنجاحها بما يؤكد االلتزام بالدستور
والقوانني ذات الصلة».
وكان رئي�س ال�وزراء حي�در
العبادي أكد ،امس الثالثاء ،أن مجلس
الوزراء قرر دمج االنتخابات املحلية
والنيابية يف وق�ت واحد ،مؤكدا ً عدم
وجود مربر لتأجيل االنتخابات.

رئيس الربملان يدعو اىل مكافحة الفساد
وحتسني االوضاع املعاشية للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا رئي�س مجل�س الن�واب س�ليم الجب�وري الجميع اىل
املش�اركة يف مكافحة الفساد وتطوير قطاع الخدمات وتحسني
األوضاع املعاشية للمواطن.
وأفاد بيان ملكتب الجبوري ،تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،ان الجبوري «اس�تقبل يف مكتبه ببغداد وفدا من ش�يوخ
ووجهاء منطقة الزوية ،وجرى خالل اللقاء اس�تعراض مجمل
االوضاع يف العراق ،واهمية دور العش�ائر يف تحقيق االس�تقرار
الدائ�م خالل املرحل�ة املقبلة عرب ب�ث روح التس�امح واالخوة
وخلق بيئة مناسبة لتحقيق املصالحة املجتمعية الشاملة».
واضاف» كما تم اس�تعراض املش�اكل واملعوقات يف منطقة
الزوية وسبل تقديم الخدمات ملواطنيها عىل نحو افضل».
واك�د الجبوري خالل اللقاء ان» العراق تجاوز مرحلة مهمة
وخطرة عرب تصديه لإلرهاب الداعيش املجرم وكان دور الوحدة
والتكاتف واضحا وحاس�ما يف تحقيق النرص ،واليوم نقف امام
تحديات اخرى تتمثل بمكافحة الفساد وتطوير قطاع الخدمات
وتحسني االوضاع املعاشية وتعزيز البنية االقتصادية والتنموية
وهذا بال ش�ك يحتاج اىل دور مشترك بني املواط�ن والدولة من
اجل تحقيقه وضمان مستقبل البالد وازدهارها».

املالية الربملانية تطالب احلكومة بإرسال
«احلسابات اخلتامية» اىل الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي

طالب�ت عضو اللجنة املالية النيابي�ة ماجدة التميمي ،أمس
االربعاء ،برضورة تقديم الحكومة الحسابات الختامية لألعوام
من  2012لغاية نهاية عام  2016اىل الربملان.
وقال�ت التميمي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،إنه «يجب عىل الحكومة االتحادية إعطاء االولوية لتسديد
ً
مبينة ان «تأخري مستحقاتهم
مستحقات املقاولني والفالحني»،
لثالث س�نوات قد أثر س�لبا ً عىل نشاط هذين القطاعني املهمني
والل�ذان يعتبران املحرك االس�اس للنش�اط االقتص�ادي يف اي
بل�د ،فضالً عن مس�اهمتهم يف تقليل نس�بة البطالة من خالل
تشغيلهم لأليدي العاملة».ونوهت اىل «رضورة تقديم الحكومة
الحس�ابات الختامية لألعوام من  2012لغاية نهاية عام 2016
بوصفها سنة منتهية» ،الفتة إىل «رضورة دراسة تلك الحسابات
يف مجلس النواب قبل إقرار موازنة .»2018واشارت التميمي اىل
انه «البد عىل الربملان من ان يطلع عىل الحسابات الختامية قبل
التصويت عىل املوازنة العامة».

جملس دياىل يدعو اىل نزع االسلحة يف ايب صيدا:
دماء املدنيني خط امحر
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا مجلس محافظة دياىل ،أمس االربعاء ،اىل نزع السلاح
يف ناحية ابي صيدا وفرض س�لطة القان�ون ،فيما اكد ان دماء
املدنيني «خط احمر».
ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن رئيس املجلس القول إن
«مجل�س دياىل ناقش ملف االوض�اع االمنية يف ناحية ابي صيدا
(30كم شمال رشق بعقوبة) يف ضوء التطورات االخرية وتكرار
اعمال العنف حيث تم توجيه هيئة الرأي العام للعشائر يف دياىل
لجمع ش�يوخ العشائر كافة والعمل عىل دعم االستقرار االمني
والحفاظ عىل السلام وايضا اس�تضافة املجل�س املحيل ومدير
الناحية للحضور يف جلس�ة مجلس املحافظة االس�بوع القادم
من اجل مناقش�ة كافة التط�ورات االمنية والخ�روج بالحلول
الالزمة».
واض�اف الدايني ،انه «تم توجيه كت�اب اىل القيادات االمنية
يف املحافظة بإخذ دورها يف عملية نزع السلاح وانهاء املظاهر
املس�لحة وفرض س�لطة القانون يف عموم مناطق ابي صيدا»،
مؤك�دا ان «املجل�س حريص على دماء املدنيين ويعتربه خط
احمر».
وش�هدت ناحي�ة اب�ي صي�دا مؤخرا سلس�لة اعم�ال عنف
بدواف�ع متعددة بعضها ثارات عش�ائرية ما زاد من قلق االهايل
من تداعيات ما يحدث عىل االمن العام.

الــرافـديـن يـنـفـي إيـقـاف سـلـف الـمـتـقـاعـديــن
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

نفى مرصف الرافدين ،امس األربعاء ،االنباء التي تحدثت عن ايقاف سلف املتقاعدين،
البالغة ثالثة ماليني دينار» .وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،إنه «ال صحة لألخبار املتداولة حول ايقاف سلف املتقاعدين»،
مؤكدا ً «اس�تمرار منح الس�لف للمتقاعدين الكرتونيا وتأمني االموال املخصصة لها
بالكام�ل» .وأوضح بي�ان املكتب ،أن «الفروع املش�مولة بالرصف هي (االعظمية–
االندلس– الخرضاء – الزهراء – الشعب – الفردوس – املشتل – املصايف – املنصور –
الباب املعظم – شارع فلسطني – الخالدية – االنبار – البرصة -الصيادلة – املدينة-
املعقل – ابو الخصيب – القادسية – غماس – الرميثة – املثنى – املشخاب – مسلم
ب�ن عقيل – الجسر – حذيفة بن اليمان – املقدادية – ش�ارع الف�اروق – منديل –
س�وق الش�يوخ – الرفاعي – اور – الش�طرة – بلد – الدجيل – الش�هداء – النور –
الهادي – الكوت – املرشوع «.
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أعمال العنف مستمرة ودعوات لالعتصام وحزبان ينسحبان من «حكومة اإلقليم»

مواطنو كردستان :االحتجاج مستمر

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
لليوم الثالث عىل التوايل ،تجددت االضطرابات
يف ع�دد م�ن اقليم كردس�تان الع�راق ،فيما
أعلنت حركتان سياس�يتان سحب وزرائهما
م�ن الحكوم�ة وهاجم متظاه�رون مقرات
ألح�زاب معارض�ة وس�ط حمل�ة اعتقاالت
ومداهم�ات اس�تهدفت الصحافيني وتأهب
أمن�ي واس�ع وحظ�ر للتج�وال ،بينما دعت
حرك�ة التغيير إىل االعتص�ام ،فيم�ا طالب
رئيس الجمهورية بضبط النفس ،بينما حذر
بارزاني مما وصفه بموجة قذرة تس�تهدف
االقليم.
واعلنت حركة التغيري والجماعة االسلامية
انس�حابهما من حكوم�ة إقليم كردس�تان
احتجاج�ا ً على رضب املتظاهري�ن ودعم�ا ً
له�م ومن اجل زيادة الضغوط عىل الحكومة
وتهيئة ظروف اسقاطها.
ووس�ط حملة قمعيّ�ة واس�عة ومداهمات
ش�نتها الق�وات االمني�ة يف مناط�ق حلبجة
وشارزور وجمجمال ورانية وكويا بمحافظة
السليمانية يف اقليم كردستان العراق الشمايل
تم اعتق�ال عشرات املدنيين والصحافيني
واقتادتهم إىل جهة مجهولة.
وتج�ددت تظاه�رات االحتج�اج يف مناط�ق
عدة من املحافظ�ة حيث هاجم املتظاهرون
يف قض�اء راني�ة رشق الس�ليمانية مق�رات
حركة التغيري والجماعة االسالمية والحركة
االسالمية الكردستانية وهي االحزاب الداعية
إىل تغيري الحكومة.
وقد اضطر مس�ؤولو هذه األحزاب إىل ّ
إنزال
أعالمه�ا واخلاء مقراته�ا س�لميا ً احرتاما
للمتظاهري�ن الذي�ن طالبوا بإخلاء املدينة
من الق�وات األمنية وتس�ليم العنارص الذين
تسببوا يف قتل املدنيني ،مؤكدين استمرارهم
يف احتجاجاتهم حتى إس�قاط حكومة إقليم
كردستان.
من جهته ،اعلن محافظ حلبجة عثمان عيل
عن ق�رار يقيض بإنزال االعلام الحزبية عن
جميع مقراتها وعدم رفعها داخل املحافظة.
وقال يف مؤتمر صحايف مشرتك انه تم االتفاق
عىل منع عمليات الده�م والتفتيش للمنازل
واعتق�ال أي ش�خص م�ن دون مذك�رات
قضائية.
وأش�ار إىل تعطي�ل ال�دوام الرس�مي لي�وم

الخمي�س يف املحافظ�ة ح�دادا ً على ارواح
املواطنين الذي�ن س�قطوا يف احتجاج�ات
الثالث�اء حي�ث قتل  5اش�خاص واصيب 89
آخرون بجروح مختلفة خالل مواجهات مع
قوات االمني الت�ي اطلقت ضدهم الرصاص
الحي.
وإزاء الوض�ع املتفاق�م ،أك�د الرئي�س فؤاد
معص�وم رضورة العمل الجاد والفوري لحل
مش�كلة دفع الروات�ب املتأخ�رة للموظفني
والعم�ال يف اقلي�م كردس�تان ومعالج�ة
الصعوب�ات الحياتية التي يواجهها س�كان
االقلي�م حالي�ا ،داعيا ً املتظاهري�ن إىل ضبط
النف�س وااللت�زام بالقان�ون وع�دم الحاق

الرضر باملباني الحكومية واملقرات الحزبية.
ووعد معصوم يف رس�الة موجهة إىل الشعب
العراق�ي وزعته�ا الرئاس�ة العراقي�ة على
وس�ائل اإلعالم بمواصلة االتص�االت اليجاد
الحل�ول الالزمة لألزمة بني اربيل وبغداد عىل
اساس الدستور وقرارات املحكمة االتحادية
التي اعتربت يف وقت س�ابق استفتاء االقليم
عىل االنفصال غري رشعي ويعترب الغيا.
وتحدث رئيس الجمهورية عن االحتجاجات
الحالي�ة يف ع�دد م�ن م�دن واقضي�ة اقليم
كردستان ،وقال انها ملواطنني معظمهم من
املوظفين والعمال للمطالب�ة بدفع رواتبهم
واس�تحقاقاتهم املتأخ�رة من�ذ عدة اش�هر

وبتحسين رشوط حياته�م االقتصادي�ة
والسياس�ية وللتعبير ع�ن رف�ض مظاهر
الفس�اد واالحب�اط يف مختل�ف املجاالت وقد
تخلله�ا قيام قل�ة من املتظاهري�ن بارضام
مبان ومقرات تعود لهيئات حكومية
النار يف
ٍ
وحزبية ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى
بني املواطنني العزل.
وناش�د املتظاهرين «تغليب الهدوء وااللتزام
بالقان�ون وضب�ط النف�س وع�دم الح�اق
الرضر باملبان�ي الحكومية ومقرات االحزاب
السياس�ية» ،داعياً ،يف الوق�ت ذاته ،حكومة
إقلي�م كردس�تان والحكوم�ة االتحادي�ة إىل
العم�ل الجاد والف�وري لالس�تجابة ملطالب

املتظاهرين املرشوعة.
وطال�ب معصوم الق�وات االمني�ة يف االقليم
بحماي�ة أم�ن املتظاهرين وضم�ان حقهم
بالتعبير الت�ام ع�ن مطالبه�م وحقوقه�م
ومش�اعرهم ومنع ح�رف التظاه�رات عن
مسارها السليم.
وش�دد رئي�س الجمهورية على «الرضورة
القص�وى للبدء بحوار جاد وفوري وش�امل
بين الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة اقليم
كردستان لحل جميع الخالفات بني الجانبني
على أس�اس الدس�تور وق�رارات املحكم�ة
االتحادية.
ُ
بعث�ة األمم
وعلى غ�رار معص�وم ،أعرب�ت

جملس أمن اإلقليم حياول تغيري بوصلة التظاهرات إىل بغداد

حزب بارزاين يصف التظاهرات بالـ «موجة قذرة»
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
..ومقاب�ل م�ا يحص�ل ،ح�ذر الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني بزعامة رئيس
االقليم سابقا مسعود بارزاني مما اسماه
موجة ق�ذرة وغري حضارية تمث�ل تهديدا ً
القليم كردس�تان وتجربت�ه الديمقراطية،
مطالب�ا ً جمي�ع الجه�ات بع�دم الس�ماح
لألحداث بأن تسري يف اتجاه تشويه صورة
كردستان وتجربتها.
وق�ال املكت�ب الس�يايس للح�زب يف بي�ان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن�ه يرفض أي ممارس�ة أو فعل أو اعتداء
أو هجوم عىل األماكن العامة واملؤسس�ات
الحكومية والحزبية ،حيث أن هذه األفعال
واملمارس�ات للمتظاهرين تحيد تماما ً عن
جوه�ر ورمزي�ة مدنية املظاه�رة وتطفي
عليها الطابع املسلح.
وأك�د دع�م مطال�ب بتحسين األوض�اع
املعيش�ية للمواطنين وان تق�وم حكومة
االقليم باالهتمام بهذا االمر .واتهم الحزب
من اس�ماهم باملخربني بوض�ع مقراته يف

مقدمة أولوياتهم ..مطالبا ً األجهزة األمنية
بالقيام بدورها يف حماية أرواح املوجودين
يف هذه املؤسسات.
ودعا الح�زب الديمقراطي جميع األطراف
للتعام�ل بمس�ؤولية م�ع م�ا وصفه�ا
بـ»املوج�ة الق�ذرة وغير الحضارية التي
تمثل تهديدا ً عىل إقليم كردستان وتجربته
الديمقراطية» ،مشريا ً إىل أن «تحقيق جزء
كبري من مطال�ب املواطنني ،وتجاوز هذه
الظروف العصيبة يكون بمس�اعي وجهود
جميع األطراف بقص�د تهيئة األرضية من
أجل إج�راء انتخاب ديمقراطي وتش�كيل
حكوم�ة جدي�دة يك�ون تقدي�م الخدمات
وتحقيق اإلنصاف على رأس أولوياتها ،إىل
جانب مهامها (القومية) والوطنية».
بدوره ،حذر مجلس أمن اقليم كردس�تان
م�ن الوق�وع مم�ا أس�ماه «ف�خ خطري»
يس�تهدف تهدي�د األوض�اع السياس�ية
واالجتماعية يف االقليم.
وق�ال املجل�س يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إنه «لألسف شهدت
االي�ام املاضية عدة مناطق يف الس�ليمانية

وحلبج�ة وكرمي�ان توترات أس�فرت عن
خس�ائر برشي�ة ومادية» ،معتبرا أن «ما
يحدث هو خروج عن مفهوم املظاهرات».
ودعا املجلس ،املواطنني اىل «عدم الس�ماح
بخل�ط مطاليبه�م العادلة ضم�ن أجندات
سياس�ية مشبوهة» ،مش�ددا عىل «أهمية
وحدة املوقف لتجاوز املرحلة الحالية».
وتابع املجلس ،أنه «من املفرتض أن توجه
املظاه�رات الحالي�ة ضد سياس�ات بغداد
غير العادل�ة التي تواصل ممارس�تها بعد
أح�داث  16ترشين االول وف�رض الحصار
وتجويع مواطني كردس�تان» ،موضحا أن
«سلطات بغداد تتهرب من إجراء املباحثات
م�ع االقلي�م وتف�رض الحصار الس�يايس
واألقتص�ادي وستس�مر يف تهديداته�ا
العسكرية ضد االقليم».
وحذر املجلس ،م�ن «الوقوع يف فخ خطري
يس�تهدف تهدي�د األوض�اع السياس�ية
واالجتماعي�ة يف االقلي�م» ،داعيا املواطنني
اىل «األخذ بحساسية املرحلة وعدم السماح
بإستهداف املؤسسات واألمالك العامة».
وطال�ب املجل�س ،األجه�زة االمني�ة

بـ»التعام�ل بمس�ؤولية ملواجه�ة االعمال
التخريبية التي تس�تهدف حياة وممتلكات
املواطنين واملؤسس�ات العام�ة وأم�ن
واستقرار االقليم».
وتش�هد عدة مدن يف محافظة السليمانية
الش�مالية تظاه�رات واس�عة من�ذ االحد
املايض يش�ارك فيها االالف بينهم معلمون
وموظف�ون ونش�طاء تطال�ب باس�تقالة
حكومة االقليم ومحاربة الفس�اد بس�بب
االزمة االقتصادية الخانقة يف االقليم.
وردد املتظاهرون شعارات ابرزها «يسقط
اللص�وص» و «امل�وت لبارزاني ويس�قط
طالباني» و»لتسقط الحكومة الفاسدة».
ول�م يتس�لم املوظفون يف حكوم�ة االقليم
رواتبهم منذ ثالثة اش�هر وتقوم السلطات
يف االقلي�م ه�ذه االيام بدفع رواتب ش�هر
س�بتمرب امل�ايض فيم�ا فرضت اج�راءات
لالدخ�ار االجب�اري كم�ا يعي�ش القط�اع
الخ�اص رك�ودا ً وازم�ة حادة ،االم�ر الذي
دفع عشرات من الرشكات املحلية إىل غلق
ابوابها.

املتحدة ملساعدة العراق «يونامي» عن قلقها
البالغ إزاء أعمال العنف والتقارير الواردة عن
وقوع خسائر برشية خالل االحتجاجات.
وقال�ت البعث�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،ان حق املش�ارك ِة يف
ٌ
ُ
وتقع
مكفول للمواطنني
تظاهرات س�لمي ٍة
ٍ
على الس�لطات يف إقلي�م كردس�تان العراق
ُ
مس�ؤولية حماي�ة مواطنيه�ا بم�ن فيه�م

املتظاهرون السلميون.
ّ
«توخي
ودع�ت القوات األمني�ة يف اإلقليم إىل
أقصى درجات ضبط النف�س يف التعامل مع
ّ
تجن�ب أية أعمال
املتظاهري�ن الذين عليهم
عن�ف بم�ا يف ذلك تدمير املمتل�كات العامة
والخاصة».
وطالب�ت البعثة الس�لطات الكردية بإحرتام
وحماية وس�ائل اإلعالم بع�د أن ّ
تلقت إحدى
القن�وات وهي قناة «أن آر ت�ي» التلفزيونية
أوام َر بتعليق ّ
بثها بس�بب محتوى تقاريرها
بش�أن التظاه�رات ،فيم�ا طالب�ت وس�ائل
اإلعالم باالمتثال للقان�ون مؤكدة عىل الدور
الحاس�م لإلعالم الحر والنزيه يف ّ
مجتمع
أي
ٍ
ديمقراطي.
م�ن جهته�ا ،دعت حرك�ة التغيير الكردية
املعارض�ة موظف�ي كردس�تان إىل إعلان
اعتصام سلمي لحني استقالة حكومة رئيس
الوزراء نجريفان بارزاني الحالية.
وقال املتحدث باس�م حركة التغيري شورش
حاج�ي يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن االعتص�ام أفضل أس�لوب
مدن�ي للتعبير ع�ن احتج�اج املواطنين
إزاء «ممارس�ات ه�ذه الس�لطة املعادي�ة
للمواطن».
وأشار إىل ّ
أن التظاهر حق طبيعي للمواطنني
وجاء بعدما يأس املواطنون من أن الس�لطة
غير مس�تعدة ملعالج�ة أوضاعه�م داع ًي�ا
موظفي اإلقلي�م إىل االعتصام س�لميا لحني
استقالة الحكومة الحالية».
وناشد القيادي املعارض املتظاهرين االلتزام
باألساليب املدنية للمطالبة بحقوقهم وليس
عبر الهج�وم على املق�رات واملؤسس�ات..
مح�ذرا م�ن أن «انتش�ار الف�وىض والعنف
لن يحق�ق أه�داف املتظاهري�ن واالعتصام
أفضل األس�اليب املدنية للتعبري عن احتجاج
املواطنين إزاء ممارس�ات ه�ذه الس�لطة
املعادية للمواطن.

األب واألبناء نفذوا ( )14جرمية

بالتفاصيل ..القبض عىل عائلة امتهنت تسليب «سيارات األجرة» يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
أربع عرشة عملية تس�ليب س�يارات يف
بغداد كانت وراءها مجموعة من عائلة
واحدة ،األب يخط�ط واألبناء ينفذون.
وتكش�ف اعرتافات املجموعة بحس�ب
صحيف�ة القضاء،ع�ن س�يناريوهات
غريبة مع ّدة بعناية الس�تدراج سائقي
األج�رة ورسقة س�ياراتهم من منطقة
املنصور وس�ط العاصمة .وقال قايض
التحقيق الذي نظر القضية حارث عبد
الجليل إن «مجموعة إجرامية مختصة
برسقة وتسليب السيارات ألقي القبض

عليه�ا بعد تنفيذها نح�و  14عملية يف
بغداد فق�ط» .وأضاف عب�د الجليل أن
«أف�راد املجموع�ة م�ن أرسة واحدة إذ
كان األب املخط�ط واملدب�ر للعملي�ات
وأبناؤه ينفذونها بعد استدراج أصحاب
س�يارات األجرة» .وعن اآللية ذكر عبد
الجلي�ل أن «التس�ليب يب�دأ م�ن خالل
اس�تئجار صاحب السيارة من منطقة
املنصور ملكان آخ�ر وعند الركوب معه
يب�دأ الحدي�ث يف مواضي�ع مختلفة اىل
ان يص�ل الح�وار بطل�ب رق�م هاتفه
لغرض االتص�ال به يف امل�رات القادمة
عن�د الحاج�ة للذه�اب مل�كان معني».

وأكمل ق�ايض التحقيق «يت�م االتصال
بالسائق مرات متعددة تصل اىل ثالث أو
أربع مرات والغرض من ذلك زرع يشء
من الثق�ة ل�دى الس�ائق ،وبعدها يتم
الطلب منه من خالل مكاملة هاتفية أن
يتوج�ه اىل مكان معين بعد اخذ ركاب
ليوصلهم وهنا يبدأ تنفيذ مخططهم».
وعن أوق�ات العمليات أوض�ح أن «كل
العملي�ات الت�ي نفذوه�ا ه�ي كان�ت
ترتاوح بني الساعة السادسة والعارشة
مسا ًء باعتباره وقت الذروة يف منطقة
املنصور» ،الفت�ا إىل أن «العصابة كانت
تختار الس�يارات بعناية ودقة ويكون

وقت اختياره�ا طويالً بعض اليشء إىل
ان يقع االختيار عىل سيارة أكثر حداثة
ويتم اس�تئجارها» .والتق�ت صحيفة
«القضاء» بزعي�م املجموعة الذي روى
إحدى العمليات التي قاموا بها ،ويقول
«يف حدود الساعة السابعة مساء قمنا
باس�تئجار س�يارة نوع كيا اوبتما من
منطق�ة املنصور وقمنا بفتح مواضيع
مختلف�ة معه وبعده�ا طلبنا منه رقم
هاتف�ه لغ�رض االتص�ال ب�ه يف األيام
املقبلة لغرض اس�تئجاره مرات اخرى
وهذه كانت الخط�وة االوىل التي تليها
خطوات اخرى اىل ان تتم العملية».

وأضاف املتهم أن «أكثر من لقاء وأجرة
تح�دث مع صاح�ب الس�يارة إذ يقوم
بإيصالنا اىل أماكن مختلفة ،ويف إحدى
املرات اتصلنا بالس�ائق وطلبنا منه ان
يأت�ي اىل املنصور لغ�رض إيصالنا بعد
أن تم وضع خطة وتنفيذها» .وأوضح
قائد العصابة «نكون موزعني حس�ب
األدوار املرس�ومة ،كان اثن�ان من�ا يف
منطق�ة املنص�ور واتجهن�ا اىل إح�دى
املناط�ق الواقع�ة جنوب بغ�داد حيث
كان الش�خص الثالث يلع�ب دور بائع
البيبسي والعصائ�ر عىل اح�د جوانب
الش�ارع ،قمنا بوضع م�ادة منومة يف

علبة عصير وميزناه�ا بعالمة معينة
عن غريها وعند الوصول إليه طلبنا من
الس�ائق التوقف والرشاء منه وبالفعل
اشترينا العصري وقدمنا له العلبة التي
ستجعله نائما خالل ساعة».
ويؤكد «عند الوصول اىل املكان املطلوب
طلبنا من�ه ان ينتظر لكي يقوم بعدها
بالتوج�ه مل�كان آخر وهن�ا انتظرنا اىل
ان اخ�ذ املخ�در مفعوله ونام الس�ائق
وبعدها اجتمعنا وقمنا بإنزال الس�ائق
ورميه يف الشارع وتمت رسقة السيارة
وبيعه�ا بمبلغ أربع�ة آالف دوالر حيث
كان�ت حص�ة الش�خص منا ه�ي الف

دوالر للعملي�ة» .من جانب�ه روى أحد
اف�راد ه�ذه املجموع�ة عملي�ة اخرى
للرسق�ة قائلا إن «الخط�وة االوىل من
منطق�ة املنص�ور أيض�ا ،اس�تأجرنا
س�يارة هون�داي النترا ويف الطريق اىل
منطقة قليلة الحرك�ة ومظلمة بعض
اليشء ،قمنا بتهديد الس�ائق ،كان ابي
يحم�ل مسدس�ا صوتي�ا ويجل�س اىل
جانب الس�ائق فش�هره بوجه السائق
وأنا بدوري كنت احمل سكني فأخرجته
وطعنته يف ي�ده واجربناه عىل التوقف
ورسقنا الس�يارة ،وهي م�ن العمليات
الرسيعة التي قمنا بها.
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حذرتها من التصويت على مشروع أممي يلغي قرار ترامب

بغداد  /المستقبل العراقي

أمريكا للدول الداعمة للقدس :أنتم حتت املراقبة

ح�ذرت س�فرية الوالي�ات
املتح�دة يف األمم املتح�دة نيكي
هايلي من أنها س�تبلغ الرئيس
دونالد ترامب بأسماء الدول التي
س�تدعم مرشوع قرار مطروح
للتصوي�ت علي�ه الخمي�س يف
الجمعي�ة العام�ة يرفض إعالن
واش�نطن االعتراف بالق�دس
عاصمة إلرسائيل.
ودعي�ت الجمعي�ة العام�ة
لألم�م املتح�دة إىل التصوي�ت
الخمي�س على مشروع ق�رار
يدين اعتراف الرئيس األمريكي
بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وقال�ت الس�فرية األمريكية
يف األم�م املتح�دة يف رس�الة
وجهته�ا إىل س�فراء ع�دد م�ن
الدول األعض�اء يف األمم املتحدة
واطلع�ت عليه�ا إن «الرئي�س
(دونال�د ترامب) سيراقب هذا
التصويت بشكل دقيق وطلب أن
ابلغه عن البلدان التي ستصوت
ضده».
وأضاف�ت هايلي مح�ذرة
«سنس�جل كل تصوي�ت ح�ول
هذه القضية».
وكتب�ت هايلي يف تغري�دة
عىل تويتر إن «الواليات املتحدة
ستس�جل األس�ماء» خلال
التصوي�ت يف الجمعي�ة العام�ة
التي تضم  193بلدا.
وطل�ب اليم�ن وتركي�ا عقد
الجلس�ة الطارئ�ة للجمعي�ة
العام�ة الت�ي تض�م  193دولة باس�م كتلة
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسلامي.
ووزع البلدان مس�ودة ق�رار الثالثاء تعكس
م�ا ورد يف الن�ص الذي عرض على مجلس
األمن الدويل وعطلت واشنطن تبنيه.
ويؤك�د الن�ص الذي عرض على مجلس

األم�ن وحص�ل على تأيي�د دوله باس�تثناء
الواليات املتحدة التي استخدمت حق النقض
(الفيت�و) ،أن أي قرار حول وضع القدس ال
قيمة قانونية له ويجب أن يلغى.
وعىل غرار مرشوع الق�رار الذي تقدمت
به مرص ،ال تذكر املس�ودة التي تم توزيعها
يف الجمعي�ة العامة قرار ترامب لكنها تعرب

الفلبني ترفض مساعدة أمريكية «مرشوطة»:
سنواصل براجمنا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت حكوم�ة الفلبني ّ
أنه�ا لن تقبل أي مس�اعدة
أجنبية مرشوطة و ستواصل برنامج مكافحة املخدرات
املثري للجدل.
وقرّرت حكوم�ة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي
التخلي ع�ن برنام�ج مس�اعدة أمريك�ي كبير يطالب
املستفيدين الذين يدعمهم بتأييد الديمقراطية والتصدي
للفساد ،وفق إعالن مشرتك للبلدين.
ثان مع منظمة
إتفاق
وأوقفت مانيال املفاوضات عىل
ٍ
«ميلينيوم تشالنج كوربوريش�ن» الحكومية األمريكية
التي تري�د تطوير النمو اإلقتصادي وخفض الفقر ،كما
أعلن هاري روك املتحدث بإسم الرئيس الفلبيني.
ويف ع�ام  2010منح�ت منظمة «ميلينيوم تش�النج
كوربوريش�ن» مانيلا  433.9ملي�ون دوالر لتموي�ل
مشاريع مكافحة الفقر.
وقال روك يف ترصيح صحفي :قرّرنا اإلنس�حاب من
اإلتفاق الثاني مع ميلينيوم تشالنج.
جدير بالذكر ّ
أن الكونغرس األمريكي أنشأ «ميلينيوم
تش�النج» عام  2004ملن�ح البلدان الفقيرة التي تلتزم
الحوكمة واإلقتصاد الليربايل إعانات واسعة النطاق.
وقال�ت املتحدثة بإس�م س�فارة الوالي�ات املتحدة يف
مانيال «مويل كوسينا» :حكومة الفلبني قرّرت أال تميض
ث�ان يف إطار ميلينيوم تش�النج
قدم�ا ً يف تطوي�ر إتفاق
ٍ
كوربوريشن.
وأعلن�ت منظمة ميلينيوم تش�النج كوربوريش�ن يف
عام  2015إختيار الفلبني لربنامج مس�اعدة جديد لكن
واش�نطن أعلنت بعد س�نة ّ
أن املنظمة علّقت تصويتها
عىل املوضوع بسبب مخاوف كبرية متصلة بمدى إحرتام
حكومة رودريغو دوتريتي دولة القانون.

القاضي ناصر عمران

عن «األس�ف العميق حول القرارات األخرية
املتعلقة بوضع القدس».
ويتوقع الس�فري الفلس�طيني لدى األمم
املتحدة رياض منص�ور أن يحصل مرشوع
الق�رار على «تأيي�د س�احق» يف الجمعي�ة
العام�ة .وقال إن القدس موضوع «يجب إن
يحل من خالل املفاوضات».

وأض�اف منص�ور إن «الجمعي�ة العامة
ستقول وبدون خوف من الفيتو بان األرسة
الدولية ترفض قبول موقف الواليات املتحدة
األحادي الجانب».
وال تتمت�ع أي دول�ة بح�ق النق�ض يف
الجمعية العامة ،خالفا ملجلس األمن الدولية
حيث تملك خمس دول هي الواليات املتحدة

وروس�يا وفرنس�ا وبريطاني�ا والصني حق
الفيتو.
وأثار قرار ترامب يف السادس من كانون
األول االعتراف بالقدس عاصم�ة إلرسائيل
خالفا للسياسة األمريكية التي كانت متبعة
حت�ى اآلن ،موجة تنديد عاملي�ة وتظاهرات
احتجاج يف مختلف أنحاء العالم اإلسالمي.

قائد اجليش االيراين :التصدي للكيان الصهيوين وامريكا
جزء من مسؤولياتنا
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د قائ�د الجيش االيران�ي اللواء عب�د الرحیم
موس�وي ان الدفاع عن الثورة والنظام اإلسالمي،
وصون استقاللها وسلامتها اإلقليمية ،ومجابهة
التهدي�دات باملعن�ى الع�ام والعدوي�ن الرشيري�ن
اي الكي�ان الصهيون�ي وأمريكا املجرم�ة بمعناه
الخ�اص ،يقع على عات�ق الجيش.واش�ار اللواء
عبد الرحیم موس�وي ،يف كلمته خالل ملتقى قادة
الجيش تحت ش�عار «الجيش الثوري» يف طهران،
اىل تأكي�د قائد الثورة عىل اج�راء املناورات يف اطار

س�احة العمليات الحقيقية ،موضحا ان املناورات
ينبغي ان تصب يف س�ياق تحدي�د مواضع الضعف
والقوة ومعالجة الضعف القائم« ،ومن الرضوري
اجراء املناورات عىل مختلف املس�تويات يف الجيش
بدءا من الجندي وحتى ارفع املراتب العس�كرية».
واك�د على رضورة االهتم�ام بهذي�ن املوضوعني
االستراتيجيني وينبغي تنفيذهم�ا يف الجيش عىل
مختلف املس�تويات وبلوغ ارقى مراتب الجهوزية
ملواجهة مختلف التهدي�دات وهو مايضمن التأييد
االلهي وتحقيق االهداف املتوخاة.واعترب مشارکة
الجي�ش يف عملي�ات االغاث�ة واالنق�اذ للمناط�ق

املنكوب�ة بالزلزال يف غرب البلاد مصداقا لالقرتاب
م�ن املواصف�ات الرفيعة املس�توى  ،الفت�ا اىل ان
هذا النش�اط ح�از عىل ارتي�اح قائد الث�ورة وهو
مارفع معنويات كوادر الجي�ش وتعزيز دوافعهم
يف االهتمام بتقديم املزيد من الخدمات للمواطنني.
واكد عىل رضورة الحفاظ عىل الوحدة القائمة بني
صنوف القوات املسلحة ،قائال ان دعم افراد الجيش
الشقائه يف الحرس الثوري يف ذروة استهداف العدو
لهذه املؤسس�ة الثورية واس�تعراض الوحدة بني
الجيش والحرس الث�وري بلورت الرؤية الحقيقية
لجيش ايران االسالمية.

بريطانيا تستبعد تطبيع العالقات مع روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تبعد وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي بوريس
جونس�ون ،إمكاني�ة إع�ادة إطلاق العالقات مع
روسيا ،مشيرا إىل جملة من النقاط الخالفية بني
البلدين تعرقل إمكانية بناء عالقات جديدة.
وقال جونس�ون «ال أثق ول�و لحظة يف إمكانية
إع�ادة إطلاق العالق�ات مع روس�يا ،نح�ن نذكر
الحادث�ة الرتاجيدي�ة مع هيلاري كلينتون (وزير
الخارجي�ة الس�ابقة) وكلمته�ا ح�ول «زر إعادة
إطلاق» العالق�ات م�ع روس�يا ،ال أعتق�د أن ذلك
ممكنا يف هذه املرحلة ،ال يمكن مواصلة العالقات
وكأن شيئا لم يكن».
وأضاف وزير الخارجية الربيطاني إن «موقفي

موس�كو ولندن ،حول أوكرانيا وسوريا مختلفان
كثيرا ،وبخصوص االتف�اق الن�ووي اإليراني فإن
وجهات نظرنا متش�ابهة ،ح�ول رضورة الحفاظ
عىل االتفاق».ولم يستبعد جونسون إمكانية حوار
بناء مع موس�كو حول كوريا الش�مالية ،وكيفية
تهدئ�ة األوضاع م�ن خالل مزيد م�ن الضغط عىل
بيونغيانغ.وأش�ار الوزي�ر الربيطان�ي إىل رضورة
الحفاظ عىل العالقات العملية مع روس�يا ،مشريا
إىل أن�ه يرغ�ب يف بح�ث العدي�د م�ن املواضيع مع
املس�ؤولني ال�روس ،و»لكن م�ن املهم ج�دا أنه ال
سبيل ألن تعاد العالقات وكأن شيئا لم يكن».
ويق�وم وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي بزي�ارة
موس�كو أواخر الع�ام الج�اري بدعوة م�ن وزير
الخارجية الروىس سريغي الفروف لبحث القضايا

املتعلقة باألمن الدويل والصفق�ة النووية اإليرانية
والوض�ع يف الرشق األوس�ط.وكانت العالقات بني
البلدي�ن توترت خاصة بعد اتهام تحقيق بريطاني
لعمالء روس بأنهم وراء مقتل الجاس�وس السابق
ألكس�ندر ليتفينينكو مس�موما عام  ،2006وذكر
أن ذل�ك «ربم�ا» ت�م بموافقة بوتني.كما س�جلت
أن العالق�ات بني روس�يا والدول الغربي�ة تدهورا
يف الس�نوات األخرية عىل خلفي�ة األزمة األوكرانية
وانضم�ام ش�به جزيرة الق�رم إىل روس�يا يف عام
 .2014ووجهت الدول الغربية اتهامات إىل روس�يا
بش�أن التدخل يف الن�زاع بشرق أوكرانيا ،وقصف
املدنيين يف س�وريا ،والهجم�ات االلكرتوني�ة عىل
خوادم الحزب الديمقراطي األمريكي بهدف التأثري
عىل انتخابات الرئاسة.

وصوت�ت دول حليف�ة
للوالي�ات املتح�دة يف مجل�س
األمن مث�ل فرنس�ا وبريطانيا
وايطالي�ا والياب�ان وأوكراني�ا
ضد ه�ذه الخط�وة .ورصحت
هايلي غاضب�ة حين�ذاك أن
ه�ذا التصويت يش�كل «إهانة
ورضبة لن ننساها».
وذهب�ت هاييل ابعد من ذلك
بإطالقها تحذيرا يف تغريدة عىل
تويرت.
وقال�ت «يف األم�م املتح�دة
يطلب من�ا دائما أن نعمل أكثر
ونعط�ي أكث�ر .لذل�ك عندم�ا
نقوم باتخاذ قرار يعكس إرادة
الش�عب األمريكي حول تحديد
املوق�ع ال�ذي يج�ب أن نقي�م
فيه س�فارتنا ،فنحن ال نتوقع
من هؤالء الذين س�اندناهم أن
يستهدفونا».
وأضاف�ت ان�ه «س�يجري
الخميس تصويت ينتقد خيارنا
والوالي�ات املتح�دة ستس�جل
األسماء».
وقال مص�در دبلومايس أن
واش�نطن بدأت حملة ضغوط
عىل أعض�اء الجمعي�ة العامة
الذين ينوون تأييد النص خالل
التصويت ،تستخدم فيه اللهجة
نفس�ها الت�ي اعتمدتها هاييل
حي�ال ال�دول ال�ـ 14األخ�رى
األعضاء يف مجلس األمن الدويل
الت�ي أيدت النص ال�ذي قدمته
مرص.
وبع�د املواجه�ة يف مجلس
األم�ن الدويل ،أعل�ن البيت األبي�ض أن نائب
الرئي�س األمريكي ماي�ك بنس أرج�أ جولة
كان�ت مقررة يف الرشق األوس�ط األس�بوع
املقبل.وتبنت األمم املتحدة عددا من القرارات
التي تدعو إرسائيل إىل االنسحاب من األرايض
التي احتلتها خالل حرب .1967

األمم املتحدة تعتزم تقديم «مقرتحات
سياسية» لبدء اإلصالحات يف سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
أبلغ س�تافان دي ميس�تورا وس�يط األمم املتحدة يف
محادثات السلام الس�ورية مجل�س األمن ال�دويل بأن
املنظم�ة الدولية س�تقرتح على الطرفين املتحاربني يف
س�وريا جدوال زمنيا إلجراء انتخابات يش�ارك فيها كل
السوريني بما يف ذلك الالجئني والنازحني داخليا ألن مثل
هذه العملية ستكون رشعية يف نظر املواطنني العاديني،
يف مسعى الستئناف محادثات السالم املتعثرة.
وق�د تس�اهم ه�ذه املقرتح�ات أيض�ا يف التوجي�ه
إلصالح�ات دس�تورية واملس�اعدة يف تش�كيل لجن�ة
دس�تورية وهيئة للحوار الوطني وأن يكون الس�وريون
وحدهم املس�ؤولون عن صياغة دستور جديد واملوافقة
علي�ه .وق�ال دي ميس�تورا «أعتقد أن الوق�ت حان كي
تقدم األم�م املتحدة بعض التفاصي�ل املحددة ..ومن ثم
تش�جيع إجراء حوار أوس�ع ..األمم املتحدة وفرت دعما
يف مج�ال االنتخاب�ات لغالبي�ة الدول األعض�اء يف األمم
املتحدة ..ولذلك فلدينا خربة» .وأضاف «هذه املقرتحات
تقدمها األمم املتحدة بنية طيبة من أجل الرتويج لتفكري
جديد عىل جميع الجهات».
وب�دأ املجلس عملية السلام قبل عامين بتوجيهات
للتفاوض بش�أن حكم جديد لس�وريا وإجراء انتخابات
ترشف عليها األمم املتحدة وإصالحات دس�تورية .لكن
الجول�ة الثامنة م�ن املحادثات انتهت األس�بوع املايض
دون أي حوار بني الجانبني.
وذك�ر دي ميس�تورا أن عملي�ة اإلصلاح تحتاج إىل
دع�م األطراف املش�اركة يف محادثات جنيف وأش�ار إىل
أنه�ا وافقت عىل املبادئ األساس�ية وإن�ه يعتزم عرض
أهدافه أوائل عام  2018عندما تبدأ الجولة التاس�عة من
املحادثات.

الدفاع األملانية تعتزم إرسال مزيد ًا من اجلنود إىل أفغانستان

ذك�رت وزي�رة الدف�اع األملاني�ة
إنها تري�د تعزي�ز الوج�ود األملاني يف
أفغانستان ،يف أول إشارة علنية إىل أن
برلني قد تقبل دعوة أمريكية إلرس�ال
مزيد من الجنود للمساعدة يف اسرتداد
األرايض الت�ي كس�بها متمردو حركة
طالبان.
وتنشر أملاني�ا حالي�ا  980جنديا
متمركزي�ن يف جبال هين�دو كوش يف
إط�ار مهم�ة حل�ف ش�مال األطليس
لتدري�ب ق�وات األم�ن األفغانية وهم
ثاني أكرب قوة بعد القوات األمريكية.
وقال�ت وزي�رة الدف�اع أورس�وال
فون دير ليني خالل زيارة ملدينة مزار
الرشيف بشمال أفغانستان «الجنود،
خاصة املدربني ،يقول�ون يل :لدينا ما
يكفي من املدربني لكن بوس�عنا عمل
ما ه�و أكثر بكثير إذا توف�رت لدينا
مكونات أفض�ل للحماية ...املزيد من
األفراد األمنيني».

وأضاف�ت أن�ه س�يتعني أن يوافق
الربمل�ان األملان�ي على إرس�ال أي
ق�وات إضافية.وتنتم�ي الوزي�رة إىل
املحافظني بزعامة املستش�ارة أنجيال
مريكل وقالت إنها تأمل يف االس�تمرار
يف منصبها يف حكومة ائتالفية جديدة
يجري التفاوض بشأنها حاليا.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترام�ب ق�د أج�از يف أغس�طس /آب
زيادة عدد الق�وات األمريكية لتدريب
قوات األم�ن األفغاني�ة وتنفيذ مهام
ملكافح�ة اإلرهاب عىل أمل اس�تعادة
األرايض التي انتزعتها طالبان وإجبار
الحرك�ة عىل املوافقة على الدخول يف
محادثات سالم.
ودع�ت ف�ون دي�ر ليين إىل ب�دء
مفاوض�ات بين الحكوم�ة األفغانية
وطالب�ان وقال�ت إن ق�وات األم�ن
األفغانية يمكن أن «تمارس ضغوطا»
عىل من هم مس�تعدون م�ن طالبان
للتفاوض.وأضافت «هذا وحده هو ما
سيؤدي إىل النجاح يف املدى البعيد».
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اعالنات

العدد ( )1579الخميس  21كانون االول 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

العدد 248 :
التاريخ 2017/12/14

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار
أم�وال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة
مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار
الذي�ن يرغب�ون بالدخول إىل املزايدة يحق له�م دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيم�ة املقدرة بموجب صك
مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما
يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
س�تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النشر واملصاريف املرتتبة عىل
ذلك.

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

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )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 محافظ�ة النج�ف االرشف /مكتب املحاف�ظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم
أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

1

فرن صمون

2
3
4
5
6
7
8
9

شقة
حانوت
حوانيت
حانوت
حانوت
حوانيت
كافتريا وحوانيت عدد()2
فرن صمون
كراج لوقوف السيارات
(كراج الورشة سابقا)
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مدة التاجير

الموقع
المساحة
رقم الملك
حي ميسان  /على القطعة المرقمة
على القطعة
سنة واحدة
200م2
3/31410
المرقمة 3/31410
سنة واحدة
عمارة البلدية
()12×13م
9
سنة واحدة
سوق ميثم التمار
( )5 ×2,5م
52
سنة واحدة
مجاور علوة االسماك
( )5 ×2,5م
 25ـ6
سنة واحدة
شارع الجسر
()5×3م
 133ب42/
سنة واحدة
شارع الجسر
()4×3م
129ج42/
سنة واحدة
دور معمل السمنت
()4×3م
3ـ4ـ5
ثالث سنوات
شارع الكورنيش
186م2
بال
حي الشرطة مقابل رئاسة الجامعة سنة واحدة
200م2
بال
()48×47,5
سنة واحدة
شارع الجسر
بال
م

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4220 :ب2017/5
التاريخ 2017/12/18
اعالن
اىل  /املدعى عليها (نشأت كريم شمخي)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم بتأديتك واملدعى عليهم االخرين له مبلغا مقداره
( 754دوالر امريك�ي عن قرض مؤرخ يوم )2016/8/28
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
يف محكمة بداءة الش�طرة واش�عار مخت�ار منطقة البدعة
املدعو محمد ربع س�عد لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2017/12/28التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4186 :ب2017/1
التاريخ 2017/12/19
اعالن
اىل  /املدع�ى عليهم�ا (مرتىض تركي ناجي وحسين تركي
ناجي)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ضدكم�ا والذي
يطل�ب فيه�ا الحكم بتأديتكم�ا له مبلغا مق�داره (1980
دوالر امريك�ي عن قرض مؤرخ يوم  )2017/1/16ونظرا
ملجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف
محكم�ة ب�داءة كربالء واش�عار مختار طال�ب لفته حميد
ل�ذا تقرر تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني
بموعد املرافعة  2017/12/27التاس�عة صباحا وعند عدم
حضوركما او ارسال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة
بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4247 :ب2017/3
التاريخ 2017/12/19
اعالن
اىل  /املدعى عليها (اعتماد هاتف لفته)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
(مصطفى حيدر خليفة) اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك واملدعى عليها
االخ�رى له مبلغ�ا مق�داره ( 482دوالر امريكي عن قرض
مؤرخ ي�وم  )2016/5/11ونظرا ملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي القاسم
نعيم حس�ون الخاقاني لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2017/12/28التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4188 :ب2017/1
التاريخ 2017/12/19
اعالن
اىل  /املدعى عليه (سجاد كاظم عيل)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحك�م بتأديتك واملدع�ى عليهما حيدر داود س�لمان
وعقي�ل عبد الزهرة كاظم له مبلغ�ا مقداره ( 1270دوالر
امريك�ي ع�ن ق�رض م�ؤرخ ي�وم  )2016/2/18ونظ�را
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف
محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار هاش�م رسيح عبود
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني
بموعد املرافعة  2017/12/27التاس�عة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4202 :ب2017/3
التاريخ 2017/12/19
اعالن
اىل  /املدعى عليه (باسم عبد االمري عبيد)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
(مصطف�ى حيدر خليفة) اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة
اعاله ض�دك والذي يطل�ب فيه�ا الحكم بتأديت�ك واملدعى
عليهم�ا االخرين له مبلغ�ا مق�داره ( 9800دوالر امريكي
عن قرض مؤرخ يوم  )2016/1/26ونظرا ملجهولية محل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة كربالء
واش�عار مختار منطقة كربلة الثانية املختار هاشم رسيح
عبود ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
بموعد املرافعة  2017/12/27التاس�عة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4189 :ب2017/1
التاريخ 2017/12/19
اعالن
اىل  /املدعى عليه (جليل ابراهيم عاشور)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيه�ا الحك�م بتأديت�ك له مبلغ�ا مق�داره ( 13216دوالر
امريك�ي ع�ن ق�رض م�ؤرخ ي�وم  )2017/2/15ونظ�را
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف
محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار منطقة حي السلام
(حام�د كاظ�م جبيد) لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2017/12/27التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4242 :ب2017/1
التاريخ 2017/12/19
اعالن
اىل  /املدع�ى عليهم�ا (صبيحة كاظم حس�ن وغيداء حميد
عبد)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ضدكم�ا والذي
يطل�ب فيه�ا الحك�م بتأديتكما ل�ه مبلغا مق�داره (650
دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض م�ؤرخ ي�وم )2016/12/12
ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ يف محكمة بداءة الس�ماوة واشعار مختار املنطقة
ل�ذا تقرر تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني
بموعد املرافعة  2017/12/28التاس�عة صباحا وعند عدم
حضوركما او ارسال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة
بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4219 :ب2017/2
التاريخ 2017/12/18
اعالن
اىل  /املدعى عليها (ظفر محسن كريم)
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعلاه ض�دك والذي
يطل�ب فيها الحكم بتأديتك واملدع�ى عليها الثانية له مبلغا
مق�داره ( 1080دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض م�ؤرخ ي�وم
 )2016/12/15ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ يف محكمة بداءة الس�ماوة واش�عار
مختار الغربي ـ املدراء املدعو حسني مسلم حسني لذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
 2017/12/28التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /77 :ب2017/2
التاريخ 2017/12/20
اعالن
اىل  /املدعى عليها (ازهار عبد الرزاق عمران)
اقام عليك املدعي ( حسين عبد االعىل عيل رضا) الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والذي يطلب الحكم بتمليكه سهامك
يف العق�ار املرقم  34/1619براق جدي�دة يف النجف ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار
املجل�س املحيل ملحل�ة املنص�ور يف بغداد عليه ق�ررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2018/1/4وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

www.almustakbalpaper.net
وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود
االدارة العامة

اعالن

تعلن الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود /مصنع النس�يجية
عن بيع مخلفات انتاج بالس�تيكية والعائدة اىل معمل اكياس السدة يف
الحل�ة باملزاي�دة العلنية وفقا الحكام قانون وايج�ار اموال الدولة رقم
( )21لسنة 2013
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف مقر املعمل الكائن يف الحلة  /ناحية
الس�دة يوم  2018/1/22الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم
املستمس�كات املطلوب�ة ( هوية االحوال املدنية او ش�هادة الجنس�ية
العراقية ) والتامينات القانونية البالغة ( )567710خمسمائة وسبعة
وس�تون الف وس�بعمائة وعرشة دينار نق�دا والتي تمث�ل ( )%20من
القيمة التقديرية وان مدة كرس القرار (خمسة ايام) من تاريخ املزايدة
بضمنه�ا ي�وم املزاي�دة ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش
واالعالن بنسبة ()%2
لغرض االطالع يمكنكم االتصال عىل االيميل:
Email: jilood@scli.industry.gov.iq
jilood@yahoo.com
Orvist: www.scli.industry .gov.iq
رشكة دياىل العامة

متديد اعالن

مناقصة استريادية
 2017/32م/د تجهيز عوازل خزفية جهة العايل والواطي ملعمل محوالت التوزيع وحسب الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم
(معلنة للمرة االوىل)
تاريخ الغلق ( )2016/1/16
يرس ( وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب
الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما ياتي :
- 1على مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغبين يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتص�ال (رشكة دياىل العام�ة ) وعرب الربيد
االلكرتوني (  )www.dialacompany.comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي (  )232000دوالر ( مائتان واثنان وثالثون الف دوالر فقط) واصل مخازن الرشكة
ب -مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة هو (  )6960دوالر (ستة االف وتسعمائة وستون دوالر فقط واملطلوب تقديمها
مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة ه�و (  )100000دينار عراقي ( فقط مائة الف دينار الغريه�ا) 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 يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ( نماذج العطاء ) ويجب ان يتم تعبئة النموذج
بالكامل دون اي تغيري يف شكله 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 تقاطع القدس ) وان اخر
موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف  2018 /1/16وان العطاءات املتاخرة سوف
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( مقر رشكتنا /غرفة
لجنة فتح العروض ) يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم  2018/1/16ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم
التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2060 :ب2017/4
التاريخ 2017/12/20
اعالن
اىل  /املدعى عليها (فاطمة عليوي حسن)
اق�ام علي�ك املدع�ي ( الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة
لوظيفت�ه) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /2060ب2017/4
وال�ذي يطل�ب الحك�م (بابط�ال تس�جيل العق�ار املرق�م
 3/83241حي النداء باسم املدعى عليهما (فاطمة عليوي
حس�ن وعبد السلام محمد خضري واعادة تس�جيله باسم
دائ�رة املدع�ي) ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار القاسم  5املدعو نعيم
حس�ون الخاقاني عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف
يوم  2018/12/28وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3122 /ب2017/2
التاريخ 2017/12/18
اعالن
بن�اء عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العق�ار تسلس�ل ( 2/5335حي االنص�ار) يف النجف تعلن
هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه
وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خلال ( )30يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا
معه التامين�ات القانونية البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
بموج�ب صك مصدق الم�ر محكمة ب�داءة النجف وصدار
من مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عشر م�ن الي�وم االخري من
االعلان يف املحكم�ة وعلى املشتري وجلب هوي�ة االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرقم  2 /5335حي االنص�ار يف النجف عبارة عن
دار يق�ع عىل ش�ارع فرعي  6متر وبواجه�ة  7مرت ونزال
 15متر وهو مف�رز اىل جزئني بصورة غري رس�مية الجزء
االول يتال�ف م�ن ممر بع�رض مرت وطول  7متر وكليدور
وغرف�ة نوم واح�دة ومطبخ وصحيات ومكش�وفة صغرية
يف الطاب�ق االريض اما يف الطاب�ق العلوي يحتوي عىل غرفة
واحدة ومش�غول من قب�ل املدعي  2/وهب حسين ظاهر
وه�و يرغ�ب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر
اما الجزء الثاني يتالف من مدخل صغري واس�تقبال وغرفة
نوم واح�دة وصحيات ومطبخ صغري مفت�وح عىل الصالة
وصالة وس�طية صغرية مكش�وفة يف الطابق االريض اما يف
الطاب�ق العلوي يحت�وي عىل صالة كبيرة وغرفة نوم وان
ه�ذا الجزء مش�غول من قب�ل املدعي  1/علي كريم ناجي
وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر وان
عموم مس�احة العق�ار 120م 2وان بناء العق�ار يف جزئيه
من الطابوق ومس�قف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء
وان درجة عمرانه وس�ط وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ
( )120,000,000مائ�ة وعشرون ملي�ون دين�ار فقط ال
غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /531 :ب2017/1
التاريخ 2017/12/20
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل حسني حيدر)
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م /531ب 2017/1يف
 2017/11/29واملتضمن الحكم بالزامك بدفع مبلغ سبعة
وعشرون ملي�ون دينار م�ع الفوائد القانوني�ة البالغة %4
تحسب من تاريخ املطالبة القضائية يف  2017/2/2ولحني
التادية الفعلية ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح
املبل�غ القضائ�ي ثامر م�وىس عباس واش�عار مختار حي
الحسن  /القادسية س�ابقا بتاريخ  2017/12/4لذا تقرر
تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني
ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6969 :ش2017/7
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه /عمر درويش رشيد
اقام�ت املدعيه (ايم�ان عبد الرزاق حم�ود) الدعوى بالعدد
/6969ش 2017/7امام هذه املحكمة وموضوعها تفريق
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي الرحم�ة  /النج�ف قررت
املحكمة تبليغك بخص�وص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتني وعلي�ك الحضور
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم
 2017/12/25الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1386 :ب2017/
التاريخ 2017/12/20 :
اىل  /املدعى عليها /سارة عمار حسني
اعالن
اصدرت هذه املحكم�ة قراره�ا /1386ب 2017/واملؤرخ
 2017/10/10حكم�ا غيابيا يقيض الحك�م بالزام املدعى
عليه�م كل م�ن احمد حسين جاس�م وعالء حمي�د حمود
وس�ارة عم�ار حسين ومهن�د مناض�ل ع�ارف بالتكافل
والتضام�ن بتأديته�م اىل املدع�ى اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ
قدره ستون مليون دينار ش�امال اصل القرض مع الفوائد
االتفاقية ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب رشح
مبل�غ مركز رشطة الهارثة واملجل�س البلدي ملنطقة ناحية
الهارثة عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني ولك
حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خلال املدة القانونية
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعية وفق
القانون
القايض االول
علوان بربوت البزوني
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الوكيل الفين طالب أمريكا بدعم مشاريع سلطة الطريان وصيانة مدرج مطار بغداد ..والوكيل اإلداري حبث إمكانية زيادة األسطول البحري

وزير النقل يوجه بمتابعة حتويل جنس األرض املخصصة ملوظفي النقل الربي
المستقبل العراقي /عادل الالمي

وجه وزير النقل كاظم فنجان الحمامي
 ،الدائرة القانونية قسم األمالك واألرايض
يف مقر ال�وزارة بمتابعة تحويـل جنس
العقـار (  / 23مقاطعة  32كاظمية )
من طابو زراعي اىل س�كني ليتم بعدها
املبارشة بـإجراءات إس�تمـالك العقار
وفقـا ً لقـانون اإلستمـالك رقم ( ) 12
لسنـة .« 1981
وق�ال مدير عام الرشك�ة العامة للنقل
البري عم�اد عب�د ال�رزاق األس�دي ان
«توجيه�ات وزير النقل ج�اءت إلكمال
إجراءات توزيع األرايض ملوظفي النقـل
الربي كافـة وفق الس�ياقـات اإلداريـة
والقانونيـ�ة لتحقي�ق أفض�ل س�بـل
العيش لجميـع املوظفني» .
واضاف األسدي ان «العمل جار من أجل
زرع البسمة يف نفوس موظفي الرشكة
وتحقي�ق بع�ض مطالبه�م الرشعي�ة
بخص�وص معاناتهم مع أزمة الس�كن
وإرتف�اع أس�عار اإليجارات ومس�اعي
اإلدارة العليا يف الرشكة لتوفري الس�كن
املالئم للموظفني « .
م�ن جان�ب آخر طال�ب الوكي�ل الفني
ل�وزارة النق�ل مدي�ر س�لطة الطيران
املدني عباس عمران ،خالل لقاء جمعه
بنائ�ب الس�فري االمريك�ي يف العراق�ي
والوفد املرافق له ،بدعم مشاريع سلطة
الطيران املدن�ي وصيانة م�درج مطار
بغداد والبنى التحتية للمطار».
ودع�ا خلال اللق�اء إىل رضورة تعزيز
التع�اون الثنائ�ي بني البلدي�ن وتفعيل
االتفاقي�ة اإلستراتيجية بين الع�راق
والواليات املتحدة األمريكية».

واقع التعاون الثنائي بني البلدين».
من جانبه ومن جهة اخرى التقى الوكيل
االداري ل�وزارة النقل أحمد املوس�وي،
مدير عام الرشكة العامة للنقل البحري

البضائع من الخارج».
وتطرق املوسوي «لسبل تطوير مرشوع
النق�ل الجماعي بين العاصم�ة بغداد
وبقية املحافظ�ات وااليرادات املتحققة

املوانئ تبحث التعاون املشرتك مع هولندا
بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى مدير عام الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق رئيس املهندسين رياض
س�وادي ش�مخي ،س�عادة س�فري مملك�ة هولن�دا ل�دى الع�راق ماتايس
فولرتس».
وافاد بيان العالم الوزارة تلقته « املس�تقبل العرافقي» ،انه «جرى الحديث
ع�ن الية عم�ل املوانئ العراقية وم�ا وصلت إليه من تط�ور بكافة مفاصل
موانئها وإقامة املشاريع الكبرية فيها ويف إطار التعاون املشرتك بني البلدين
وايجاد فرص عمل للرشكات الهولندية يف مش�اريع املوانئ خصوصا هناك
عالقات تاريخية بحرية وعمل مشترك بني الطرفني ويف الس�نوات الخمس
االخرية بنت املوانئ العراقية عدد من الحفارات يف هولندا عىل حساب هيئة
القرض الياباني «.
وط�رح املدير العام عىل الس�فري « العديد من املش�اريع املهمة ومن أهمها
العمل يف ميناء الفاو الكبري واملوانئ االخرى من قبل الرشكات الهولندية .

وطالب عمران «نائب السفري االمريكي
برتجم�ة دعمه�م للع�راق على ارض
الواقع من خالل دعم مش�اريع سلطة
الطريان املدن�ي العراقي بصيانة مدرج
مطار بغداد وتطوير واقع البنى التحتية
للمطار وتطوير قابلية موظفي الطريان

حمافظ البرصة يستقبل وفد ًا من رشكة
دومينوس االسبانية

البصرة  /المستقبل العراقي
استقبل محافظ البرصة أس�عد عبد األمري العيداني ،بمكتبه الرسمي يف ديوان
املحافظ�ة  ،وفدا يمثل رشكة « دومينوس» األس�بانية والتي كلفت مؤخرا من
قبل االتح�اد األوربي ومن خالل املنحة املقدمة ملحافظ�ة البرصة ،بنصب عدد
من محطات املراقبة والجودة للمياه الخاصة باالستهالك البرشي».
و ثم�ن محافظ البرصة ه�ذه املبادرة م�ن جانب املجموع�ة األوروبية مؤكدا
يف الوق�ت ذاته لوفد الرشكة املكلفة بنصب املحطات ،اس�تعداه الكامل والغري
مح�دود م�ن أج�ل تس�هيل مهمتها ،من خلال دخ�ول املس�تلزمات الخاصة
باملشروع بصورة انس�يابية بعيدا عن الروتين الحكوم�ي والتعقيد يف بعض
املنافذ الحدودية.

وزير النفط يوعز بانشاء منظومة حلامية شبكة
خطوط االنابيب
بغداد /المستقبل العراقي
أوع�ز وزي�ر النفط جب�ار عيل اللعيب�ي اىل الدوائر املعنية يف ال�وزارة بوضع خطة
متكاملة النش�اء منظومة لحماية شبكة االنابيب املمتدة داخل العراق باستخدام
التكنولوجي�ا الحديث�ة والطائ�رات  ،عىل ان يت�م املبارشة بتنفيذه�ا خالل الربع
االول من العام املقبل  ، 2018جاء ذلك خالل اجتماع غرفة العمليات الذي ترأس�ه
الوزي�ر»  .وقال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة عاصم جهاد يف بي�ان تلقته «
املستقبل العراقي» ،أن «الوزارة تخطط الستخدام طائرات مسرية ملراقبة االنابيب
املمتدة يف مساحات شاسعة من العراق  ،ووضع اجهزة مراقبة وكامرات متطورة
لتامين الحماية لخطوط أالنابيب الخاصة بنقل النفط ونقل املش�تقات النفطية
والغاز  ،مشيرا ان توجيهات الس�يد الوزير تقيض باملب�ارشة بالعمل بهذا النظام
خالل الربع األول من العام .2018واش�ار جهاد اىل ان «هذه الخطة س�تكون لها
م�ردودات مالي�ة واقتصادية كبرية من خالل املحافظة على الثروات النفطية من
العب�ث والتخريب « .واضاف جهاد  ،أن الوزير وجه املس�ؤولني بالوزارة باإلرساع
يف اع�داد أوراق االحتياجات الخاصة بهذه الخطة ودعوة الرشكات املتخصصة يف
تجهيز منظومات الحماية لألنابيب واملنشآت النفطية .

شكر وتقدير اىل بلدية الصدر الثانية

حين يقترن العمل باإلخلاص ،واإلخالص برسع�ة االنج�از ،عندها فقط
يكتم�ل االداء بنس�بة عالية .كوادر دائرة بلدية الص�در الثانية  ،وكما تفعل
دائم�اً ،أرسعت وخالل س�اعات قليل�ة اىل حي جميلة وانج�از عملهم بدقة
وبرسع�ة وتفان�ي ..أهايل حي جميلة يثمنون ه�ذا التفاني يف العمل واألداء
املتكام�ل لك�وادر بلدي�ة الص�در الثانية قس�م الصيانة ..ش�كرا ً لكم وأنتم
تعملون لخدمتنا .ش�كرنا املوصول اىل االستاذ رياض يونس شنشول مدير
قس�م الصيانة واىل الس�يد ( جالل جودة محمد م  .ر حرفيني ) واىل الس�يد
( ضي�اء كاظ�م بريدي  /حريف ) بارك الله بجهوده�م الخرية خدمة لعراقنا
العظيم .
عبد الكريم حمسن بنيان
عن اهايل حي مجيلة

يف األكاديميات األمريكية».
واكد ان «سلطة الطريان املدني العراقي
وبدع�م مبارش من وزي�ر النقل ،كاظم
فنجان الحمامي ،قامت بإعادة رشكات
الطريان العاملية الستخدام اجواء العراق
للعبور نحو بقية الدول».

واثن�ى عم�ران» على ق�رار املنظم�ة
الفدرالي�ة  FAAبتش�جيع رشكات
الطيران الع�ادة اس�تخدام االج�واء
العراقية».
وبين ان «نائ�ب الس�فري االمريك�ي يف
الع�راق وع�د بتقديم كاف�ة اإلمكانيات

الالزم�ة لدعم ما قدمه فري�ق الصيانة
التاب�ع للس�فارة وال�ذي تمث�ل باجراء
الكش�ف وتقديم التقاري�ر الدقيقة عن
حال�ة امل�درج الثاني للطائ�رات وكذلك
اهداء عجالت رافعة للش�حن الجوي يف
مطار بغ�داد الدويل والتي ش�أنها تعزز

عبد الكريم كنه�ل الجابري ومدير عام
الرشك�ة العام�ة الدارة النق�ل الخاص
قيس امليايل يف مركز الوزارة».
وبح�ث الوكي�ل االداري إمكانية زيادة
االس�طول العراق�ي البح�ري باعتباره
الناق�ل الوطني ورف�ده ببواخر حديثة
تعم�ل وف�ق الضواب�ط الدولي�ة للنقل
البح�ري وذل�ك لزي�ادة واردات الرشكة
واس�تيعاب الطلب املتزايد عىل إسترياد

حتت شعار «حنو افق علمي أوسع نواصل املستقبل»

حمافظ بغداد يرعى فعاليات املؤمتر العلمي السادس المراض الغدد الصم والسكري
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
برعاي�ة محاف�ظ بغداد املهن�دس عطوان
العطوان�ي اقام�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد
الرصافة املؤتمر العلمي السادس المراض
الغ�دد الص�م والس�كري وبالتع�اون مع
الجمعية العراقية للغدد الصم والس�كري
والهرمون�ات بحض�ور مدير ع�ام صحة
بغ�داد الرصافة وعدد م�ن اعضاء مجلس
الن�واب واملحافظ�ة واالس�اتذة واالطباء.
وذك�ر بي�ان اورده املكت�ب االعالم�ي ان
الس�يد املحافظ خالل الكلم�ة التي القاها
يف افتت�اح املؤتم�ر « ان اله�دف م�ن عقد
مث�ل هكذا مؤتم�رات علمي�ة متخصصة
والذي يتزامن م�ع افراح االنتصارات التي
يحققه�ا ابن�اء العراق على الدواعش هو
الجل تب�ادل املعلومات والخربات واالطالع
عىل احدث املس�تجدات العلمي�ة يف مجال

منه ،مشريا ً إىل «أهمية الجوانب األمنية
للمرشوع لتوفريه إحصائيات وبيانات
مهم�ة ع�ن األش�خاص املتنقلين بني
املحافظات من خالل وصوالت نظامية
يصعب تزويرها».
ويف نهاية اللقاء أثنى الوكيل عىل جهود
العاملني يف الرشكتني داعيا ً اىل بذل املزيد
من الجهد لإلرتقاء بمس�توى الخدمات
املقدمة للمواطن الكريم.

أمانة بغداد تفتتح نفق
التحرير املغلق منذ 2003

بغداد  /المستقبل العراقي
امراض الغدد الصم والس�كري»مؤكد :ان
حكومتة املحلية عىل استعداد كامل لتقديم
الدعم والرعاية للمؤسس�ات الصحية من
خالل توفري املس�تلزمات وتطوير الكوادر

العامل�ة .الفت�ا :اىل اهمية االس�تفادة من
احدث التجارب العاملية ومواكبة التطورات
العلمية والتقنية الحديثة املتس�ارعة التي
يش�هدها العالم.وش�كر الس�يد املحافظ

يف خت�ام كلمت�ه جمي�ع الك�وادر الطبية
والصحية من االطباء وذوي املهن الصحية
مل�ا قدموه م�ن جه�ود متمي�زة يف توفري
الخدمات الصحية للمواطنني.

التجارة 55761 :طن كميات الشلب املسوقة من الفالحني واملزارعني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب يف
وزارة التجارة ،ان الكميات املس�تلمة من
محصول الش�لب املس�وق م�ن الفالحني
واملزارعين بلغت ( )55761طن يف املراكز
التسويقية.
وق�ال مديرع�ام الرشكة هيثم الخش�ايل
يف بي�ان تلقت�ه « املس�تقبل العراق�ي»،
ان «محافظ�ة النج�ف تات�ي يف ص�دارة
املحافظ�ات الش�لبية من حي�ث الكميات
املس�وقة حيث بلغ اجمايل ماتم استالمه
من شلب بانواعه (( )٤١٩٩٦طن وجاءت
محافظ�ة الديوانية ثاني�ا بكمية بلغت ()٩٠٠٤
ط�ن ثم محافظة بابل ثالثا بكمية ( )٤٤٦٠طن

ثم محافظة املثنى رابعا حيث بلغ ماتم تسويقة
ه�و ( )٣٠١طن».واض�اف ،ان «معدل تس�ويق
الشلب لهذا املوسم شهد ارتفاعا مقارنة بالعام

املايض وبجميع اصناف الشلب كما شهد
املوسم التسويقي لهذا العام ايضا تصاعد
تس�ويق كميات ( الش�لب العنرب ) والذي
تجاوزاكث�ر من (  ) 11الف طن».واش�ار
الخش�ايل اىل ،ان «امللاكات الهندس�ية
والفني�ة يف صومع�ة خ�ان ض�اري غرب
بغداد بارشت بعملية التش�غيل التجريبي
للس�يطرة الثانية بعدما تم اعادة تاهيلها
حيث تم خالل التجربة اجراء مناقلة اولية
للحبوب بنجاح كما قامت الكوادر الفنية
بنصب جهاز (س�ويرب) للقب�اب الخزنية
وال�ذي تم اس�ترياده من مناش�ئ عاملية
رصين�ة من اجل اع�ادة وتاهيل الطاقات
الخزنية يف الصومعة كونها اكربمجمع خزني يف
الرشق االوسط.

افتتحت أمانة بغداد نفق التحرير وس�ط
العاصمة الذي اغل�ق منذ عام  2003بعد
إع�ادة تأهيله.وافادت مديري�ة العالقات
واالعالم يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي»،
ان» امينة بغداد رفقة وزير الثقافة فرياد
راوندوزي وقائد عمليات بغداد وبحضور
وكيل امانة بغداد للش�ؤون البلدية ومدير
عام بلدي�ة مركز الرصاف�ة افتتحت نفق
التحرير الذي يعد من اهم املراكز التجارية
يف قل�ب العاصم�ة بغداد بع�د اغالقه منذ
ع�ام .« ٢٠٠٣وبين�ت ان «املالكات الفنية
والخدمية يف دائ�رة بلدية مركز الرصافة
قام�ت بتنظي�ف وصيان�ة وتأهي�ل نفق
التحري�ر بالتزام�ن مع االحتف�االت بيوم
بغداد السنوي وإحتفاالت يوم النرص عىل
فلول داع�ش االرهابية «.واش�ارت اىل ان
« الدائ�رة البلدية قام�ت بصيانة خطوط
املج�اري وحديق�ة النف�ق والصحيات اىل
جانب صيانة الجدران املترضرة ومنظومة
االن�ارة ولوح�ات الس�يطرة الكهربائي�ة
« .واوضح�ت ان « امان�ة بغ�داد اتفق�ت
م�ع قيادة عمليات بغ�داد عىل اعادة فتح
منفذين للنفق من اصل ( )6منافذ وسيتم
ً
تباع�ا « .وتابعت ان
فتح املناف�ذ االخرى
« دائ�رة العق�ارات يف امانة بغ�داد تعمل
عىل إكمال االج�راءات االدارية والقانونية
لتأجري املحال املغلقة داخل النفق.

الصناعة تبحث تطوير العالقات االقتصادية مع كندا
بغداد /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محم�د ش�ياع
الس�وداني خالل لقائ�ه بمكتبه الرس�مي القائم
باعمال الس�فارة الكندية لدى العراق اندرو ترينر
سبل تعزيز العالقات االقتصادية بني العراق وكندا
وتدعيم الرشاكة يف مجاالت صناعية مختلفة» .
ووذك�ر بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«اللقاء الذي حرضه املستش�ار العلم�ي للوزارة
حمودي عباس واملستشار لشؤون التنمية عباس
نرص الل�ه محان ومدي�ر عام رشك�ة الصناعات
الحربية مظهر صادق سبع تناول مناقشة السبل
الكفيلة بتنش�يط العالقات التجارية والصناعية
بين البلدي�ن وامكانية دخول الشركات الكندية
يف رشاكات ج�ادة مع رشكات وزارة الصناعة او
االستثمار فيها بما يسهم يف تبادل الخربات ونقل
التكنلوجيا الحديثة الع�ادة تأهيل وبناء القاعدة
الصناعي�ة يف الع�راق واقام�ة مش�اريع جديدة

وواعدة «.
وأك�د الوزير عىل «رضورة االنفتاح عىل الرشكات
االجنبي�ة وذلك لك�ون العراق مقبل على مرحلة
جديدة من البناء واالعم�ار خصوصا وان الوضع
االقتص�ادي كان واح�دا من اه�م التحديات التي
واجه�ت الحكوم�ة العراقي�ة اثن�اء الح�رب عىل
االرهاب اضافة اىل ارتفاع نس�ب البطالة  ،مشددا
عىل «رضورة االستعانة بالخربات الدولية لالرتقاء
بالواقع الصناعي املحيل من خالل ايجاد رشاكات
فاعلة مع رشكات عاملي�ة رصينة وفق القوانني
والتعليمات الت�ي تجيزها الدول�ة لغرض تطوير
الصناعة العراقية وخلق صناعات منافسة تسهم
يف انعاش االقتصاد العراقي بعد تحقيق االستقرار
االمن�ي و القضاء عىل زمر داعش االرهابية حيث
تمتل�ك ال�وزارة العدي�د م�ن املصان�ع الت�ي هي
بحاجة اىل اعادة تأهيل ومنها الصناعات الحربية
والتعديني�ة و تس�عى الوزارة اىل انش�اء خطوط
انتاجية لصناعة الذخائر واالعتدة الحربية «.

وابدى الس�وداني «االس�تعداد والرغبة الحقيقية
يف تقدي�م التس�هيالت والدع�م اللازم للرشكات
االجنبي�ة عموم�ا والكندية على وجه الخصوص
لتس�هيل عملها داخ�ل العراق كونه�ا من الدول
املتقدمة يف الصناعات الحربية واملعدنية».
ومن جانبه بني القائم بأعمال الس�فارة الكندية

رغبة بلاده بتطوي�ر العالقات الثنائي�ة يف كافة
املج�االت التجاري�ة والصناعية مؤكدا اس�تعداد
الرشكات الكندية لنقل خرباتها اىل رشكات الوزارة
وخاصة يف مجال الصناعات الحربية «.
وبين «حي�ث س�بق وان قام�ت رشك�ة كادكس
الكندية املتخصصة بالصناع�ات الحربية بزيارة
اىل رشك�ة الصناعات الحربية العامة والتوصل اىل
اتفاق مبدئي مع رشكة الصناعات الحربية لغرض
نصب معامل جديدة النتاج الذخائر واالعتدة وان
ابرام هذا االتفاق سيس�هم يف تش�جيع الرشكات
الكندي�ة االخ�رى للدخ�ول اىل الع�راق والعمل يف
مجاالت اخرى كالصناعات التعدينية والصناعات
االستخراجية كالكربيت والفوسفات مضيفا بأن
الشركات الكندية تتطلع اىل املش�اركة يف مؤتمر
املانحني املزمع عقده يف دولة الكويت خالل شهر
اذار من العام املقب�ل لتقديم عروضها بخصوص
املس�اهمة يف اع�ادة اعم�ار املناط�ق املتضررة
واالستثمار .
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وزارة الصناعة
الرشكة العامة للصناعات االنشائية

www.almustakbalpaper.net

اعالن مناقصة عامة
(استريادية)

(اعادة اعالن للمرة االوىل)
املناقصة املرقمة (/2م/ص ن ش ـ )2017 /4
تجهيز وتنصيب وتشغيل خط النتاج االنابيب البالسيكية بويل اثيلني عايل الكثافة (  ) HDPEمع ملحقاته بقياس ( 250ـ )630
ملم
وبضغط (  )6.10.16ضغط جوي
وبطاقة انتاجية ( 750ـ  )1000كغم  /ساعة
مع تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام 2017
يرس (الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
الخربة لتقديم عطاءاتهم (لتجهيز وتنصيب وتش�غيل خط النتاج االنابيب البالس�تيكية بويل اثيلني عايل الكثافة ( ) HDPEمن
تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام  )2017مع مالحظة ما ياتي :
 1ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ ( الرشكة العامة للصناعات االنشائية)
(يومي�ا من الس�اعة  8صباحا لغاية الس�اعة  2ظهرا ما عدا ايام الجمع والعطل الرس�مية) وكما موضح�ة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات
 2ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250000دينار غري قابلة للرد
 3ـ يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( :الرشكة العامة للصناعات االنشائية  /صندوق العطاءات يف االستعالمات الخارجية
 /وبعد تاييد لجنة الفتح يف الرشكة) يف مقرها الكائن بغداد ـ حي بابل ـ (محلة  / 931زقاق  /27بناية رقم  )2طريق معسكر
الرش�يد ـ مجاور الرشكة العامة لصناعة الزيوت النباتية يف موعد اقصاه (الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املصادف
 )2018/1/14وال�ذي يعتبر موعد غل�ق املناقصة وان العطاءات املتاخرة عن هذا املوعد س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( قاعة االجتماعات  /الطابق االريض يف مقر الرشكة
) يف الزمان والتاريخ ( بعد الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االربعاء املصادف )2018/1/24
علما ان الكلفة التخمينية ( )1000000000دينار عراقي او ما يعادله بالدوالر االمريكي حسب نرشة البنك املركزي يف يوم فتح
املناقصة

املهندس
صالح عبد اهلادي يوسف
املدير العام ورئيس جملس االدارة

E-mail: info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com
Mobile : 07830112210
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/19
اعالن مفقود
اسم املفقود  //رائد جمعة عيل
بتاريخ  2017/12/19قدمت (زوجتك) املدعوه (ازهار
خضير عب�اس) طلب�ا تطلب في�ه نصبها قيم�ة عليك
لكونك خرجت بتاريخ  2015/3/3ولم تعد لحد االن لذا
تق�رر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك
خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش
سوف تنصب (زوجتك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
التاريخ 2017/12/18
العدد /183 :ش2017/
تبليغ
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ املدع�ى عليه (هالل خضري
علي) بالحضور امام هذه املحكم�ة يف الدعوى املرقمة
/183ش 2017/واملقام�ة م�ن قب�ل زوجت�ه املدعي�ة
(سوس�ة كاظ�م ربيع) بموع�د املرافعة املص�ادف يوم
 2017/12/25املتضمن�ة دعوى تفري�ق للهجر ولعدم
معرفة محل اقامته قرر نرش التبليغ بجريدتني محليتني
للتفضل باالطالع واتخاذ ما يلزم من قبلكم
القايض
احمد كردي خطل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف شط العرب
العدد /162 :ب2017/
التاريخ 2017/12/12 :
اعالن
املدعني  /كاظم وبرشى ابناء حمزة عباس
املدع�ى عليهم  /جبار وعقيل وصبيح وش�اكر وعقيلة
ودالل ابن�اء حم�زة عب�اس وهاش�مية باق�ر قاس�م
ومصطف�ى وغدي�ر ابناء صالح حمزة وتهاني هاش�م
باقر اصالة عن نفسها وحسب وصايتها عن القارصين
كل من مجتبى وحس�ن وعبري ابناء صالح حمزة عباس
ومدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته
تبيع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزايدة العلنية العقار
تسلس�ل  57/183م 13ك�ردالن الواقع يف قضاء ش�ط
الع�رب  /ش 32وه�و دار س�كن ملك رصف مس�احته
146,88م 2يتك�ون من طابقني الطابق االريض يحتوي
مرفق صحي وغرفة اس�تقبال وه�ول وموزع وغرفتني
ن�وم ومطبخ مس�قف بالكونكريت املس�لح ومبني من
البل�وك ومبل�ط بال�كايش املوزاييك اما الطاب�ق العلوي
يتك�ون من ثالث غ�رف نوم وم�وزع ومطب�خ وحمام
ومسقف بالشيلمان فمن لديه الرغبة بالرشاء مراجعة
دي�وان املحكم�ة يف الي�وم الثالثين التايل لنشر االعالن
مس�تصحبا معه التامينات القانونية بنس�بة  %10من
القيم�ة املقدرة للعق�ار البالغة  90,000,000تس�عون
مليون دينار واجور املناداة عىل املشرتي

محكمة بداءة البرصة
العدد /2080 /ب2017/
التاريخ 2017/12/18
اعالن
املدعيات  /حياة وراقية ودولة وفاطمة اوالد احمد مهدي
املدعى عليهم  /شهاب احمد مهدي
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل  17/178مناوي باشا ومساحة
237م 2و  50س�م وه�و عب�ارة عن دار س�كن تقع يف منطقة س�كنية يف
منطق�ة مناوي باش�ا خلف صيدلية مناوي باش�ا تقع عىل ش�ارع فرعي
وان ال�دار مؤلفه من طابق واحد متكون من جزئني مفروزين بصورة غري
رس�مية الجزء االول مش�غول من قب�ل الرشكتني حياة ودول�ة بنتي احمد
مه�دي مؤلف من مطب�خ وغرفتني منام وم�وزع وغرفة واح�دة فوقانية
والجزء الثاني مش�غول من قبل ش�هاب احمد مهدي ال�ذي يرغب بالبقاء
بصف�ة مس�تاجر بعد البي�ع الذي يحتوي عىل اس�تقبال وغرف�ة منام مع
املش�تمالن درجة عمرانه قديم ومنخفض عن الش�ارع البناء من الطابوق
ومسقف بالكونكريت واالرضية من الكايش فمن له رغبة بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة مع دفع التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة
البالغ�ة ثالثمائة واثنان وس�تون مليون وخمس�ون الف دينار وس�تجري
املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش م�ن ظهر الي�وم الثالثون لي�وم التايل لنرش
االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب
العدد /1466 :ش2017/
التاريخ 2017/12/20 :
اىل  /املدعى عليه  /فالح نوري وطبان
تبليغ
بتاريخ  2017/12/19اصدرت هذه املحكمة بحقك حكما غيابيا بموجب
االضبارة الرشعي�ة املرقمة اعاله يقيض بتاييد حضان�ة املدعية الفت عبد
الرزاق عبد الستار الوالدها القارصين حنني وبنني وملجهولية محل اقامتك
وحس�ب تبليغ مركز رشطة البصرة وتاييد املجلس البلدي ملنطقة البرصة
علي�ه تقرر تبليغك بالحكم الغيابي بواس�طة النشر بصحيفتني محليتني
يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه سوف
يكتسب قرار الحكم درجة البتات
القايض
وسام عبد الحسن عيل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة جلوالء
العدد /124 :ب2017/
التاريخ 2017/12/19 :
اعالن
اىل املدعى عليه (نوفل يحي حسني)
بتاري�خ  2017/12/5اص�درت ه�ذه املحكم�ة (محكمة ب�داءة جلوالء)
قرارا بالدعوى املرقم�ة (/124ب )2017/املتضمن الحكم بالزامك بإعادة
الس�يارة املرقمة  33909أ /دياىل نوع شيري صالون موديل  2013اللون
ابيض اىل املدعي روضان عيل خلف وتحميلك الرسوم واملصاريف القضائية
واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك
بصحيفتين محليتني يوميتني لغرض االعرتاض واالس�تئناف والتمييز ويف
حالة عدم تبلغك وعدم االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة املحددة
قانونا فان القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية بحقك وفق القانون
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة (  )112519ذي العدد (  ) 33الصادرة
من مدرسة ابي الفضل العباس (ع) للبنني املديرية العامة لرتبية محافظة
النج�ف بتاري�خ  2014/10/15املعنون�ة اىل وزارة الداخلي�ة /الرشط�ة
االتحادية باسم ( سيف مرتىض محمد رضا ) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسين العراقيني باسم املهندس ( وصفي خري
الله عبد الكريم ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني هوية نقابة املهندسين العراقيني فرع البرصة باس�م ( يارس
نبيل جاسم ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسين العراقيني باسم ( مهند ناظم محمد )
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسني العراقيني باسم ( حسن عبد عيل حسن
) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1850 :ب2017/1
التاريخ 2017/12/19 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /اركان فتاح احمد
اق�ام عليك املدعي وليد جمال مراد ام�ام هذه املحكمة الدعوى البدائية
بالع�دد اعاله طل�ب فيها الحك�م بالزامك بتس�ديد املبلغ ال�ذي بذمتك
والبال�غ مليون ومائتان وخمس�ون الف دين�ار وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشط�ة العثمانية ق�ررت هذه
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتين للحضور امام
هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة من صباح ي�وم  2017/12/28ويف
حال عدم تبلغك وعدم الحضور او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد /10228 :ب2017/
التاريخ 2017/12/20 :
اعالن
قدم املستدعي (حميد احمد علوان) طلب اىل هذه املحكمة تطلب اصدار
حجة حج�ر وقيمومة لولدي املفقود (رش�يد حميد احم�د) والذي فقد
بتاريخ  2015/4/8واس�تنادا لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة
نرشه يف صحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض
انور جاسم حسني
اعالن
اىل السيد (مهند عباس حسني) اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف
االرشف وذل�ك لغرض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم  3/47946حي
النداء وبخالفه سوف يتم اصدار االجازة بدون حضوركم
الرشيك  /نجاة عبد الرضا نعمة
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�دارة م�ن نقاب�ة املهندسين العراقيني فرع
النجف االرشف رقم االنتس�اب  138885يف س�نة  2008باس�م (زهراء
فاضل جابر) فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار او مكتب
الخي�اط للنشر واالعالن قرب بناي�ة املحاكم يف النج�ف او عىل املوبايل
07830075095
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من جامعة الفرات االوس�ط الكلية التقنية
الهندسية قسم هندس�ة تقنيات الطريان املرحلة الثالثة فقد ت بتاريخ
 2016/6/6باسم (عباس شاكر سعود) فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جه�ة االص�دار او مكتب الخياط للنرش واالعالن ق�رب بناية املحاكم
يف النجف
فقدان
فق�دت مني اجازة البن�اء املرقمة  3/61518حي النداء باس�م ( عاجل
عبد اليمة وحيد ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة (  )1350838الصادرة من اعدادية
البتول املس�ائية للبنات للعام الدرايس (  )2017 /2016باس�م ( اسالم
نجاح ناجي خضري ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
اعالن
اىل الرشي�ك ( فضيل�ه تايه متعب ) توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدية
النج�ف لغرض اصدار اجازة يناء للعق�ار املرقم  3/10754حي صدام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه
عباس فاضل تايه
اعالن
اىل الرشيك ( كمال عبويس محمد ) توجب عليك الحضور اىل مقر بلدية
النج�ف لغرض اصدار اجازة بناء للعقار  3 / 59929 59929/3حي
النداء وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازة
سعد مناحي خليوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ
االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /3128 :ب2017/
التاريخ2017/12/20 :

اعالن

اىل املدعى عليه ( سناء عباس عيل) مجهول محل اقامته حاليا
اق�ام املدعي (امني بغداد  /اضافة لوظيفته) الدعوى املرقمة اعاله
ل�دى هذه املحكمة يطالبك فيها (الحك�م بابطال قيد العقار املرقم
()2/6196م ( )20داودي ووضع اش�ارة عدم الترصف وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي
انتقال�ك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
بموعد املرافعة يوم  2017/12/28الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري بحقك غيابا وعلنا وفق
القانون
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
مجمع دار القضاء يف االعظمية
محكمة بداءة االعظمية
العدد /1914 :ب2017/
التاريخ 2017/12/17
اىل املدعى عليهما ( مهند مانؤيل يوسف وصالح كدر احمد)

اعالن

اق�ام املدعي (امني بغداد  /اضافة لوظيفته) الدعوى البدائية املرقمة
اعلاه والتي يطلب فيه�ا بالزامكم بتأدية مبل�غ ()5,000,000,000
خمس�ة ملي�ارات دين�ار كتعويض عن الضرر املادي ال�ذي لحقه به
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد
املجل�س املحيل تق�رر تبليغكما اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتين للحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم 2017/12/25
موعدا للمرافعة الس�اعة التاسعة وعند عدم حضوركما او ارسال من
ينوب عنكما قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقكما غيابيا وعلنا وفق
القانون
اعالن دعوة دائنني
أني املصفي احمد عيل محسن لرشكة برج
النوارس للتجارة العامة محدودة املسؤولية
ادع�و كل من ل�ه حق أو دين على الرشكة
مراجعتي عىل العنوان التايل عنوان املصفي
بغ�داد الك�رادة م  ٩٠٣ز  ٥عمارة س�لمان
داود الحيدر
املصفي املحامي
احمد عيل محسن
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (حس�ن هادي غ�ازي) طلبا
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله (الحسني)
ب�دال من الفراغ واس�تنادا اىل اح�كام املاده
 24من قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه
 2016املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف
الجريدة الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل عشرة ايام
تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
االمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة
اعالن
تعل�ن االمان�ة العام�ة للعتبة العلوية املقدس�ة
عن اج�راء مزايدة علنية لبيع املواد املس�تهلكة
بموجب قانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم
 21لس�نة  2013علما ان تاريخ املزايدة العلنية
يوم االربعاء املوافق 2017/12/27
ويف تم�ام الس�اعة الع�ارشة صباح�ا وملدة يوم
واحد وس�يكون مكان اج�راء املزايدة يف مجمع
املقداد املخزني الكائن عىل ش�ارع كربالء عمود
 234فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة العلنية
مراجعة العتبة العلوية املقدس�ة قسم الشؤون
القانوني�ة مس�تصحبني معه�م التامين�ات
القانوني�ة والبالغ�ة ( )%30م�ن القيمة املقدرة
للمواد وال يسمح الدخول يف املزايدة اال املزايدين
الذين يحملون معهم التامينات القانونية
 1ـ املستمسكات الثبوتية
 2ـ هوية االحوال املدنية
 3ـ يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش
االعالن
اعالن
رقم االخطار
2014/464
م�ن /محكمة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب ش .م ضي�اء عب�د الرحيم
عبد الواحد املنس�وب اىل قيادة رشطة محافظة
البرصة
مل�ا كنت متهما وف�ق املادة  5من ق.ع.د لس�نة
 2008لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك م�ن تاري�خ
 2012/6/11ولحد االن
وبما ان محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك
به�ذا االعالن عىل ان تحضر امام محكمة قوى
االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل
م�دة ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن
يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك
وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابي�ا وتحجز ام�وال املنقولة والغير منقولة
ويطلب من املوظفين العموميني القاء القبض
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة
حكومية وال�زام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا
للم�ادة /69اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواطن (احس�ان عبد حسن) طلبا يروم
في�ه تس�جيل لقبه وجعل�ه (الحس�ني) بدال
من الفراغ واس�تنادا اىل اح�كام املاده  24من
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه 2016
املع�دل ولغ�رض نرش هذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لديه حق االعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل عرشة ايام تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواط�ن (عيل س�عيد عبد) طلب�ا يروم
في�ه تس�جيل لقبه وجعل�ه (الحس�ني) بدال
من الفراغ واس�تنادا اىل اح�كام املاده  24من
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه 2016
املع�دل ولغ�رض نرش هذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لديه حق االعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل عرشة ايام تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

محكمة قوى االمن الداخلي االوىل  /املنطقة
الخامسة يف البرصة
اىل املتهمين الغائبين املنس�وبني اىل مديرية
رشطة محافظة البرصة واملدرجة اس�مائهم
ادناه ملا كنتم متهمين وفق املواد املبينة ازاء
كل اس�م منك�م م�ن ق.ع .د رقم  14لس�نة
 2008ولغيابك�م ع�ن مقر عملك�م بالتاريخ
امل�ؤرش ازاء كل اس�م منكم ولح�د االن وبما
ان محل اختفائكم مجه�ول اقتىض تبليغكم
بهذا االعلان عىل ان تحضروا امام محكمة
ق�وى االم�ن الداخلي للمنطقة الخامس�ة يف
البصرة خلال م�دة ( )30يوما م�ن تاريخ
تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتكم وتجيبوا
عن التهم املوجه ضدكم وعند عدم حضوركم
س�وف تج�ري محاكمتك�م غيابي�ا وتحجز
اموالك�م املنقولة والغير منقولة ويطلب من
املوظفين العموميين القاء القب�ض عليكم
اينم�ا وجدت�م وتس�ليمكم اىل اقرب س�لطة
حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل
اختفائكم باخبار الجهات املختصة اس�تنادا
للم�ادة (/69اوال وثاني�ا ورابعا) من قانون
اصول املحاكمات الجزائية رقم / 17/لس�نة
ر2008
ت

الرتبة

1

الشرطي

2

الشرطي

اسم المتهم
الكامل
حيدر حسن
مزعل
سلمان
عبد االمير
خضير

رقم االخطار

تاريخ الغياب

المادة

2014/435

2013/10/18
ولحد االن

5
ق.ع.د

2014/447

2013/8/10
ولحد االن

5
ق.ع.د

رئيس املحكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد  / 183ش 2017 /
م  /تبليغ
قررت هذه املحكمة تبليغ املدعى عليه ( هالل
خضري عيل ) بالحضور امام هذه املحكمة يف
الدع�وى املرقمة  / 183ش  2017 /واملقامة
م�ن قب�ل زوجت�ه املدعي�ة ( سوس�ة كاظم
ربي�ع ) بموع�د املرافعة املص�ادف يوم / 25
 2017 / 12املتضمن�ة دع�وى تفريق للهجر
ولعدم معرفة محل اقامت�ه قرر نرش التبليغ
بجريدتين محليتني للتفضل باالطالع واتخاذ
مايلزم من قبلكم .
القايض
احمد كردي خطل
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ادباء يف الذاكرة ..طه حسني ١٩٧٣ - ١٨٨٩

ل�ه مكان�ه الممي�ز ف�ي االدب المصري
والعرب�ي خالل الق�رن الماض�ي  ،حمل
لق�ب عمي�د االدب العرب�ي  ،واعتبر من
دع�اة التنوي�ر ورموز الحداث�ة وتحقيق
نهض�ة ادبية  ،والكتابة بأس�لوب س�هل
واض�ح  ،اث�ارت بع�ض كتابات�ه ضج�ة
كبي�رة وردود فعل معارضة  ،وصلت حد
اتهام�ه بالكفر وااللح�اد  ،لكنه لم يهتم
به�ا وواصل دعوات�ه للتحدي�ث  ،مؤكدا
على حرية الفكر والكتابة والتعبير  .كان
ي�رى ان مص�ر تنتمي ثقافي�ا وحضاريا
الى بالد البحر االبيض المتوسط  ،خاض
العديد من المعارك ضد الس�لفية الدينية
واالستبداد السياسي والظلم االجتماعي
 .طه حسين  ١٩٧٣ - ١٨٨٩روائي  ،ناقد
 ،صحف�ي  ،مفكر  ،اكاديمي مصري ولد
ف�ي احدى ق�رى محافظة المنيا الس�رة
فقيرة  ،وهو االبن الس�ابع من بين ثالثة
عش�ر طفلا اصي�ب بالعمى وه�و في
الثالث�ة لجه�ل اهله ف�ي معالجته درس
في االزهر  ،وتتلمذ على يد الشيخ محمد
عب�ده  ،ث�م درس ف�ي الجامع�ة االهلية

حصل على بعثة دراس�ية في فرنسا نال
ش�هادة الدكتوراه من الجامعة المصرية
ع�ن اطروحت�ه عن ابي العلاء  ،وحصل
عل�ى الدكت�وراه من جامعة الس�وربون
ع�ن اطروحته ح�ول فلس�فة ابن خلون
االجتماعي�ة  ،كم�ا حص�ل عل�ى الدبلوم
العال�ي في اللغ�ة الالتينية اث�ار كتابه (
في الش�عر الجاهلي ) ردود فعل س�لبية
ضده  ،حيث حاول فيه ازالة اوهام تتعلق
بش�عراء الجاهلية  ،واتبع فيه نهج الشك
الديكارتي  ،واعتبر المتعصبون ان ماجاء
فيه ه�و هرطقة وكاد ان يقتل بس�ببه .
اعترض المل�ك فارق عل�ى تعيينه وزيرا
في حكوم�ة النحاس باش�ا لكنه تراجع
الحقا عين وزيرا للتربية والتعليم  .تزوج
في فرنس�ا من ( سوزان بريسر ) ورزق
منه�ا ( امينة ) و( مؤن�س )  .كان يقدم
برنامج�ا اذاعي�ا اس�مه حدي�ث االربعاء
اصدر مجل�ة الكاتب المصري عام ١٩٤٥
 ،وكان يكت�ب في مجلة الهالل  ،وصحف
 :السياس�ة  ،السياس�ة االسبوعية رأس
تحرير جريدة الجمهورية تولى رئاس�ة
المجم�ع اللغ�وي المص�ري ف�ي ع�ام
 ١٩٦٣وحتى وفاته  ،كما ش�غل عضوية

االكاديمي�ة الملكي�ة االس�بانية  ،رئيس
نادي الخريجين المص�ري  ،مدير االدارة
الثقافي�ة بجامعة ال�دول العربية  ،عضو
المجلس االعلى لرعاية الفنون واالداب ،
مقرر لجنة الترجم�ة والتبادل الثقافي ،
واختير عض�وا محكما في الهيئة االدبية
االيطالية والسويس�رية  .رش�حته مصر
لنيل جائزة نوبل عام  ١٩٧١سجل سيرته
وحياته في رواية ( االيام ) التي ترجمت
الى اكثر من لغة قال عنه عباس محمود

لون الزعفران

 ،ال�وان  ،خصام ونقد  ،مدرس�ة االزواج
 ،الوع�د الح�ق  ،بين بي�ن  ،تجديد ذكرى
اب�ي العالء  ،مذكرات طه حس�ين  ،اديب
 ،رحل�ة الربي�ع  ،احالم ش�هرزاد  ،الحب
الضائ�ع  ،في الصي�ف  ،جن�ة الحيوان ،
مراة الضمير الحديث  ،لحظات  ،من بعيد
 ،من ادب التمثي�ل الغربي  ،الحياةاالدبية
في جزيرة العرب  ،حافظ شوقي  ،صوت
اب�ي العلاء  ،مع ابي العالء في س�جنه ،
مع المتنبي  ،قادة الفكر  ،الفتنةالكبرى ،
شروح سقط الزند  ،وغيرها من اقواله :
ان م�ن النفاق ما هو اصعب احتماال على
اصحاب�ه من الصراحة احس�ن المعرفة
معرفتك لنفس�ك  ،واحسن االدب وقوفك
عن�د حدك بورك من جمع همة الش�باب
وحكمة الشيوخ محبة المعرفة ال تفترق
ع�ن االيم�ان نف�وس البش�ر كالمعادن
 . .منه�ا م�ا يعل�وه الص�دأ  ،ومنها ما ال
يج�د الص�دأ الي�ه س�بيال كل عق�ل يرى
الحقيق�ة من جانب  ،ويكش�ف منها عن
جزء الفضيلة بالعقل واالدب  ،ال باالصل
والحس�ب يخل�ص الساس�ة ف�ي خدمة
الشعب حين ينسون انفسهم ويل لطالب
العلم ان رضي عن نفسه.

املعجزة سيبنوزا

ص�در ع�ن دار اآلداب ترجم�ة لرواي�ة « لون الزعف�ران» للكاتب�ة التركية
آنج�ي أورال ،والترجمة قام بها د .محمد درويش .تبتعد أورال عن األجواء
التاريخي�ة التي ظهرت ف�ي أعمال بعض الكاتب�ات التركيات،وتتناول في
روايته�ا عالم تركيا المعاصرة ،من خالل ش�خصية رج�ل أعمال يعمل في
االستثمار ،وشخصية امرأة تبيع التحف ،وفتاة جامعية تميل للرومانسية
ف�ي عالقتها بالعال�م .تناق�ش الرواية القيم اإلنس�انية ،بم�ا تواجهه من
صراع القيم وس�يطرة المادة والجش�ع لكل أنواع الملذات ،وتركز الكاتبة
على العواطف الفردية التي تتش�كل بفع�ل الظواهر الثقافية واالجتماعية
والمش�كالت بي�ن الجنس�ين وانع�دام التواصل .كما تس�لط الض�وء على
الطبق�ات العليا من المجتمع التركي ،عال�م الثروة ،في مقابله عالم الجيل
الش�اب المكافح.من أجواء الرواي�ة  « :كانت تؤم�ن أن العالم المرئي كله
من خلق الله ولكنها على الرغم من ذلك راحت تفكر أكثر وأكثر بش�كالنية
ثيابها التي تدفئها وأنها ليست تفاصيل ذات صلة بالجوهر.

تفاقم�ت ظاه�رة الهج�رة خاصة من
بل�دان الجنوب إلى الضفاف الش�مالية
للمتوس�ط ،ش�باب ونس�اء وعائلات
م�ن مختل�ف الجنس�يات يحاول�ون
الوص�ول إلى أرض الحل�م كما يرونها؛
أوروب�ا ،في رحلات غالبيتها ال تصل،
ومصيره�ا ق�اع البحر .وف�ي المقابل
هناك وضع آخر لما يعتبره المهاجرون
أرض األحلام ،وض�ع غير م�ا يتخيله
المهاجر ش�رعيا كان أو خلس�ة ،حيث
المعان�اة تبل�غ أش�دها في واق�ع بارد
يحاص�ر المهاجرين فيه الب�رد والفقر
والتهميش.
وكثي�رة ه�ي األعم�ال الروائي�ة الت�ي
تناول�ت واق�ع الهج�رة ،لكن ين�در أن

العق�اد  :انه رجل ج�رئ العقل  ،مفطور
على المناجزة والتحدي  ،فاستطاع بذلك
نقل الحراك الثقافي بين القديم والحديث
من دائرت�ه الضيقة الت�ي كان عليها الى
مستوى اوسع وارحب بكثير  .كتب عنه
سلامه موس�ى  :امتل�ك قيم�ة رمزية ،
وأكد ان مصر قادرة على التجدد قال عنه
اسامه انور عكاشة  :ان اهم انجازات طه
حس�ين كان�ت معاركه الفكري�ة وتراثه
االدب�ي والنقدي .كت�ب عن�ه د .ابراهيم
مدك�ور  :اعت�اد تجرب�ة ال�رأي وتحكيم
العق�ل  ،واس�تنكر التس�ليم المطل�ق ،
ودعا الى البحث والتحري  ،بل الى الش�ك
والمعارض�ة  ،وادخل المنهج النقدي في
ميادين لم يكن مس�لما من قبل ان يطبق
فيها  .وكان قد تعرض الى تهم خطيرة ،
وق�دم للمحاكمة بطلب من االزهر  ،لكن
المحكمة برأته من االتهامات التي وجهت
الي�ه من مؤلفاته  :ف�ي االدب الجاهلي ،
االي�ام  ،دع�اء الكروان  ،ش�جرة البؤس
 ،المعذب�ون ف�ي االرض  ،عل�ى هام�ش
الس�يرة  ،حدي�ث االربع�اء  ،م�ن حديث
الشعر والنثر  ،مستقبل الثقافة في مصر
 ،ادبن�ا الحديث ماله وم�ا عليه  ،احاديث

سيدة النجوم البعيدة

ه�ل يمك�ن إظهار النور ال�ذي يتجلى في فكر س�بينوزا ،ذلك النور
الداخلي الش�بيه بلوحات معاصره فيرمير ،الذي يس�مح لنا برؤية
اإلنس�ان والعالم بش�كل آخر؟ ذل�ك ما نهض ب�ه فريديريك لونوار
عال�م االجتم�اع والمفكر ،ومنش�ط برنامج “جذور الس�ماء” في
إذاعة فرنسا الثقافية في كتاب جديد بعنوان “المعجزة سبينوزا”،
من خالل اس�تعادة الحي�اة المعذبة والمفاهيم األساس�ية لمؤلف
“اإليتيق�ا” ،ويبين كيف ابتكر هذا الفتى اليهودي ،الذي أنكره أهله
وأحزنه فقدان بعض أقربائه وفشله العاطفي ،إيتيقا جديدة قائمة
عل�ى الرغبة ،وسياس�ة جديدة قائم�ة على الدف�اع والديمقراطية
وحري�ة الفكر ،وميتافيزيقا جديدة يندغم فيه�ا الرب مع الطبيعة
وتمت�زج الحري�ة بذكاء الض�رورة .وكان�ت غايت�ه الحصول على
النعمة الحق التي تمنح اإلنسان الفرح والدائم .وبيّن كيف استطاع
هذا الفيلسوف أن يبسط الطريق لألنوار وللديمقراطيات الغربية..

رواية يف أملانيا بطلها الربد

يتن�اول أحده�م ه�ذا الح�ال البائ�س
بنفس س�اخر كما فعل رشيد بوطبيب
ف�ي روايت�ه الجدي�دة .أص�در الروائي
المغربي رشيد بوطيب روايته الجديدة
“الحلم األلماني” من واقع آمال وأحالم
الكثيري�ن بالهجرة ،الت�ي تحمل وجها
آخر للوهم واألوجاع واالغتراب.
فع�ن روايت�ه الصادرة عن منش�ورات
المتوس�ط ف�ي إيطالي�ا يقول الناش�ر
إنها “هزلية فلس�فية أكثر منها رواية،
أو ه�ي هزلية اخت�ار لها الكات�ب قالبا ً
روائياً ،ربما ألنه يفتح أمام الكاتب أفقا ً
أوسع للتفكير أو باألحرى للتجربة”.
ش�خصيات مفهومي�ة ،ال ري�ب ،تل�ك
الت�ي نلتقيه�ا هن�ا ،وفي اآلن نفس�ه،

ش�خصيات م�ن لح�م ودم ،هاجرت أو
ُدفعت إلى الهجرة ،ألنه ال وطن لها وال
ح�ق لها ف�ي انتماء .هاج�رت ،محملة
بأوه�ام كثي�رة ،وما هذا النص س�وى
محاول�ة الس�تعادة تلك األوه�ام التي
نفقدها الواحد تل�و اآلخر ،في طريقنا
إل�ى الوهم .ت�دور أحداث ه�ذه الهزلية
ف�ي مدين�ة فرانكف�ورت األلماني�ة،
وتق�وم كله�ا عل�ى ح�وارات متع�ددة
ومتداخلة ،هناك دائما ً نص أو نصوص
مرئية وأخرى مضم�رة ،بطلها الوحيد
ه�و الب�رد ،الب�رد الق�ارس ،المنفل�ت
م�ن عقال�ه ،الذي يلق�ي بظالل�ه على
الشخصيات المختلفة ،ويعبر عن نفسه
ف�ي لغة مقتضب�ة ،ش�ذرية ،وفي اآلن

هيثم الطيب
من الموضع الذي تشرق
فيه الشمس
كنت تأتين
اس�اور الذه�ب ف�ي
معصميك
وعندم�ا تفتحين ابواب
الكالم
تنحني االشجار العالية
وتتح�دث الطي�ور ع�ن
الفتى العاشق
اية لذة تل�ك التي تنهمر
مثل بلورات الثلج
انها تطرد االسى
وتجعل البحر هائجا
اسمك يشبه الشمس
ولعل�ك تغلبين اش�عتها
وانت تغنين
اليش�به جمال�ي جمال
آخر

وس�يبحث الشعراء عن
معان اخرى لكلماتهم
فجمالك اليش�به جمال
آخر
فأن�ت اجمل م�ن هدوء
النهر
وم�ن صم�ت ايام�ي
البعيدة
وأرق من كلمة
أدع�وك ان تغني�ن ف�ي
المطر
عندم�ا تمري�ن ف�ي
ضواحي المدينة
وتتــــركي�ن رائحت�ك
اللذيذة
كأنها غابة من االحالم
يالها من سعادة
عندما نحلم سوية تحت
نافذة العالم
ونمس�ك تل�ك النج�وم
البعيدة.

خريف آخر

نفسه ،مغرقة في الواقعية .برد يشتعل
ف�ي األعماق ،ب�رد هو نقي�ض الوهم.
ونذكر أن رش�يد بوطيب كاتب وباحث
مغربي من عام  1973يقيم في ألمانيا،
درس األدب العربي والعلوم اإلسالمية
في جامعة محمد الخامس في الرباط،
وحص�ل على اإلج�ازة ،لينتق�ل بعدها
إل�ى ألماني�ا ،وي�درس الفلس�فة وعلم
االجتماع والعلوم السياسية في جامعة
ماربورغ .حصل بوطيب على الدكتوراه
في الفلس�فة من جامع�ة فرانكفورت
وص�در له كت�اب بعنوان “رس�الة إلى
�رم ..ق�راءات في الفلس�فات
مفكر َه ِ
الحديثة” ،ع�ن دار توبقال للنش�ر وله
كتب أخرى باأللمانية والعربية.

رويدا ً رويداً.
عدنان جمعة الساعدي
ال عينيكِ
ً
قبلة
ال
انتظ ُر ظلِّي
ِّ
ْ
خ�ال
م�ن
حبتي�ن
ال
ألني على موع ٍد مع ُه
ِ
ٍ
ُ
ُ
َّ
باألمس
المست ُهما
فاجأني الليل
ِ
َ
ُ
بخري�ف
الوق�ت
يمض�ي
ٍ
والن
كأسان خ ُج ِ
ِ
َ
آخ َر
وسري ٌر مازال ينتظ ُر
ُ
َّ
أب�ى القم� ُر ْ
ُ
الهوس
نوافذ أصا َبها
يط�ل في
أن
ٰ
أغاد ُر ستائرَها
األمنيات
ة
عتم
ِ
ِ
جرف الضو ِء وأنتِ .
الصدر بين
ٌ
ُ
ِ
من
ينساب
ووجع
ِ

قراءة لقصيدة «تالش» من ديوان «سفر خارج خارطتي» للشاعرة منى الرصاف
بقلم  /االستاذ خالد مهدي الشمري
الش�اعرة من�ى الص�راف عراقي�ة الدم
ليست من كوكب اخر  ,وليست من طينة
تختلف ع�ن الفرات ودجلة فمن ش�رب
من هذا النب�ع تحمل واحتمل الكثير من
المأس�ي  .وما يمر بالعراق والعراقيين
مؤك�د ال يحتم�ل وله م�ردودات مؤثرة
عل�ى نفوس�نا وما نحمل م�ن هواجس
للحياة وال نطلب سوى حياة كريمة .
قصيدة تالش قصيدة استفهام واستعالم
بدأت الشاعره قصيدتها بسؤال تستعلم
من�ه وتري�د جوابا  ,ما جعل�ت التوقيت
مفت�وح والزم�ن بين زمني�ن مختلفين
المس�تقبل وه�و المجه�ول والحاض�ر
ال�ذي لم يك�ن حاضرا النه�ا تبحث عن
عقلها .كما تقول
أب َ
ْح ُث ٓع ْن َعقلي
َه ْ
األمام ؟
الى
ل
أص
ل
ِ
ِ
اعود الى الجه ِة َ
أمْ ُ
الخلفية ؟
ل�م تكتف�ي بالس�ؤال لكن تبع الس�ؤال
س�ؤال لكنها تجيب في ش�طرها الثاني
عن سؤالها بالتقدم الى االمام او العودة
ال�ى الخل�ف فاإلم�ام مس�تقبل مظل�م
والعودة كذلك بما نحتمل واحتملنا حيث
َ
طقوس الحياة
أمارس
قالت  :ل ْم
ِ
ً
يوما !
ْ
ُ
أخرج مِ ن نفسي ..
لم ام�ارس طق�وس الحي�اة اخبار عن
الماض�ي وج�وب بأن�ه مؤل�م ومل�يء
باإلحداث لتنهي حس�رتها وما بداخلها
كص�ورة حيه عندم�ا تقول أخ�رج من
نفس�ي وهي حالة تصل باإلنس�ان حد
الهس�تيريا اوصلت لنا الشاعرة صورة

كامل�ة وتعبي�ر ظاهر ومضم�ر يوحي
بإمكانية الش�اعرة الكبي�رة في تكوين
صور مترابطة ومتحرك�ة جعلتنا نعود
الى الخلف ونتحرك الى االمام.
ُ
أحب ما أرا ُه !
ال
ال ٓ
َ
بدون مصباح
ء
و
ض
ِ
َك َ
يف لي ْ
أن ْ
أص َنع ..

ص ً
مِ ْ
باحا !؟
نع�م اقول ال ض�وء بدون مصب�اح انها
صورة ش�عرية جدي�دة تكم�ل الصورة
االول�ى ليكتم�ل المعن�ى وتك�ون ف�ي
جوابها كيف لي ان اصنع مصباحا وهو
البحث والتدقيق في تصحيح االمور وقد
نجحت في ايجاد مضمر النص الشعري

ليك�ون ق�رار البحث عن الحل�ول ولكن
هي تبحث وتسال كي نفهم .
ُ
صورَة ر َ
َسمْ تها ..
َ
ْ
َ
َتحطمت .
ْ
التالش
أس َتطيع
ِ
ال ُي َ
ش ِك ُل هذا ٓفرقاً
ُكلّما َك ِبرت ..

َ
مات ٓقلبي !
تعب�ر ف�ي صورته�ا الت�ي رس�متها
وتحطم�ت ص�ورة مس�تقبلية وزم�ان
لم تش�هده بل كان احلام تتمناها لكن
تؤك�د انها تتالش�ى وتنتهي م�ع الزمن
ومع تقدم العم�ر نتغير وتتغير احالمنا
وأمنياتنا وحتى رسوماتنا التي نرسمها

عل�ى االرض بأصابعن�ا وبع�د بره�ة
نمس�حها بيدينا فتتالش�ى م�ن الذاكرة
والحي�اة  .لك�ن اختياره�ا للنهاية ياتي
كم�ا كانت البداية فقد كان س�ؤال وهنا
تنتهي بسؤال وتخيرنا بين موتها خنقا
او بمس�دس لتردد واختفي نهائيا والى
االبد وكلها كانت او وافتراضات قدمتها
بشكل صور متحركة لتكون رسالة الى
العالم نريد سالما يكفينا ما مر بنا.
الش ..
َت ٍ
------أب َ
ْح ُث ٓع ْن َعقلي
َه ْ
األمام ؟
الى
ل
أص
ل
ِ
ِ
اعود الى الجه ِة َ
أمْ ُ
الخلفية ؟
َ
طقوس الحياة
أمارس
ل ْم
ِ
ً
يوما !
ُ
أخرج مِ ْن نفسي ..
ُ
ُ
أحب ما أراه !
ال
ال ٓ
َ
بدون مصباح
ء
و
ض
ِ
َك َ
يف لي ْ
أن ْ
أص َنع ..
ص ً
مِ ْ
باحا !؟
ُ
صورَة ر َ
َسمْ تها ..
ح َ
ط ْ
َت َ
مت .
ْ
التالش
أس َتطيع
ِ
ال ُي َ
ش ِك ُل هذا ٓفرقاً
ُكلّما َك ِبرت ..
َ
مات ٓقلبي !
ءاطم ُر رأسي ..
في الوَح ِل !؟
أمْ أخرُج المُ َ
س ٓدس ..
خ َ
زانتي ؟
مِ ْن ِ
ْ
وأخ َت ِفي ..
إلى األبد ..
إلى األ َبد .
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أكد بقاء التحالفات الكبرية

حاوره  /ناهده الدراجي

حتاور أالمني العام لتجمع وطن املدين العراقي
رئيس مجعية املحققيني العراقيني «عديل حممد عبد»

تختلف وتتباين ال�رؤى نحو معطيات املرحلة
املقبلة  ,بكل مايخطط لها ومايؤمل ومايرتجى
 ,فاالم�ال ق�د تب�دو مح�دودة والطموح�ات
تتوق�ف عن�د حاج�ز الرغب�ة امللح�ة بالتغيري
 ,تغيير يف الوج�وه  ,تغيير يف الخطط  ,تغيري
يف ستراتيجيات بن�اء الدول�ة  ,كل هذا وغريه
تفصله عن عني املتتبع واملراقب والناخب أيضا
 ,العملي�ة االنتخابي�ة القادمة  ,يتف�ق الكثري
أن هنال�ك منج�ز تحق�ق وان املحافظ�ة عىل
الفوز قد تكون أصع�ب من تحقيق هدف أخر
 ,معطي�ات أولية تشير اىل الرغب�ة يف أن يأخذ
الش�باب دوره�م يف املرحل�ة املقبل�ة  ,واخرى
اىل فعاليات املجتمع املدن�ي الذي يعمل احيانا
بصم�ت وذكاء ويثم�ر ويحق�ق النتائ�ج التي
تتجلى يف هدف واحد هو ( الخدمة ) للمجتمع
,س�باق ( ديمقراط�ي ) س�وف تخوض�ه كتل
خربت اللعبة السياسية وتمرست فيها وأخرى
جديدة عىل الس�احة لكنها ليس�ت جديدة عن
املواطن وهي تراهن عىل ذهنيته ورغبته امللحة
يف التغيري وعىل صدق نواياها طيلة فرتة عملها
 .رئيس ( تجمع وطن املدني العراقي ) االستاذ
ع�ديل محمد عبد  ,ل�ه طروحات عديدة وقراءة
للمرحل�ة املقبل�ة  ,يرى الكثري ممن يجالس�ه
ويح�اوره أنها أصل مايختل�ج بداخل املواطن
العراقي  ,,السيما الشباب منهم .

هدفنا الرئيس
أسناد دولة المؤسسات
وتقويتها
*لنبدأ من ( الشباب ) نراكم تركزون عليهم
جدا؟

 /نعم صحيح ,,أنا يف بداية عميل كنت موظف
يف مجل�س النواب  ,وكان ه�ذا العمل بعيد عن
السياس�ة  ,لكني وجدت نفيس يف خضم العمل
الس�يايس والج�و الس�يايس تمام�ا فقلت مع
نفسي أم�ا أن نكون جزءا من ه�ذا الجو او ال
 ,كن�ت بين خيارين  ,أما ان اكون مس�اهم يف
عملية مفيدة للناس مستقبال  ,واما ان نجلس
يف أنتظار الفرج  ,فكان خيارنا االول نعم  ,قلنا
اذا لم نتوجه نحن الش�باب الخذ زمام املبادرة
فمن سيس�اهم ؟ لهذا نحن س�اهمنا وبادرنا
 ,كنا يف البداية خمس�ة وستني ش�ابا تقريبا ,
اتفقنا عىل صيغة هي ان يكون عملنا ش�بابيا
مئة باملئ�ة بأعتبار ان مرشوعنا ستراتيجي ,
نحن لم نفك�ر يف مرشوع انتخابي اني  ,ولهذا
حت�ى نزولن�ا يف االنتخابات القادمة س�يكون
قلي�ل ج�دا مقارن�ة باالخري�ن والس�بب أننا
النريد ان نس�تهلك أنفس�نا بعملي�ة انتخابية
دون تخطي�ط أو دراس�ة  ,وعىل هذا االس�اس
اتفقنا عىل تشكيل تجمع ( تجمع وطن املدني
العراقي ) والحمد لله تفاجئنا بتفاعل الشباب
معنا  ,وكان سبب هذا التفاعل هو بحث الناس
ع�ن يشء جديد  ,يشء أصيل وليس منس�لخ ,
واختلفنا عن االحزاب االخرى بميزه وهي أننا
لسنا حزب أيدلوجي  ,بمعنى أن حزبنا اليتبنى
أيدلوجية معينة  ,حزبنا باالصل قائم عىل فكرة
الخدمة ولنا رؤي�ا تتمثل انه لو كان لدينا مئة
شاب يعمل ويفكر ويخدم هو أفضل من عرشة
االف شابا اليفكر واليخدم  ,لالسف الكثري من

االحزاب كان يحاول ان ينترش وان يتوسع وان
يكرب وبالنتيجة وقع يف الرتهل وضلت االحزاب
حائرة كيف تلبي طلبات املنتمني اليها ماسبب
فجوة بني االحزاب والجمهور نحن النريد لهذا
ان يح�دث عندن�ا  ,اهدافن�ا وطموحاتنا
مبنية عىل أساس الخدمة  ,ومرجعيتنا يف
العمل هي االنس�انية  ,بأعتب�ار أننا كلنا
عراقيون وكلنا نعي�ش عىل هذا الكوكب
هدفنا تطوير هذا االنس�ان بشكل يخدم
الناس  ,هدفن�ا الرئيس يف املرحلة املقبلة
أسناد مؤسسات الدولة لتكون مؤسسات
حقيقي�ة تتس�اوى فيه�ا الحق�وق لكل
الن�اس  ,نركز يف اهدافنا عىل تقوية هذه
املؤسس�ات  ,واصبحنا االن أمام خيارين
أم�ا ان نك�ون دول�ة أو ال  ,يجب يف هذه
املرحلة بعد االنتصار ان نكون مع الدولة
بغض النظر عن الحزب الذي يديرها .

وقطاع الزراعة لكن�ا وصلنا اىل مراحل جيدة .
لذا رؤيتنا املستقبلية ( أذا كنا جزء من العملية
السياسية ) وان شاء الله سنكون سوف نركز
عىل بناء الدولة بطريقة التخطيط السرتاتيجي

عندم�ا يعط�ي املواطن
معلومة حقيقية للدولة فيها أرقام ومعطيات
واشياء حقيقية مثبتة وان هذه املعلومة سوف
يؤخذ بها وس�تعالج خلل معني فسوف يتجرأ

*مابعد نهاية داعش  ,الى أين يسير
العراق برأيك ؟؟

*ماهي تصوراتكم عن المرحلة المقبلة
؟ مرحلة مابعد االنتخابات ؟

/س�أقول ل�ك ش�يئا  ,أن�ا ق�رأت كتاب�ا
جمي�ل جدا أعطاني رؤي�ة يف بناء الدولة
( مس�تقبل الدول�ة العراقي�ة ) للدكتور
س�عدي أبراهي�م  ,يتحدث عن مس�تقبل
الدول�ة العراقي�ة بطريق�ة جميلة يؤرش
فيه�ا نق�اط الق�وة ونق�اط الضع�ف
وماهي الفرص وماهي التهديدات  ,أنا رؤيتي
الشخصية من خالل لقاءاتي وقرأتي واطالعي
أن مستقبل الدولة العراقية يجب ان يرتكز عىل
محوري�ن أوال ( السياس�ة الخارجية الهادئه ,
والثاني هو محور االقتصاد ) نحن اذا سيطرنا
على هذي�ن املحوري�ن وكان�ت لدين�ا خط�ة
ستراتيجية حقيقية بعيدة ع�ن ردود االفعال
فأننا س�نخرج من هذه املرحلة بأنتصار ثاني
وانتصار للمواطن الذي س�وف نقدم له خدمة
وفق خطة مدروس�ة  ,نحن للان نعمل بردود
أفعال  ,عندم�ا تذهب لكل الدول تالحظ وجود
خطط منها خمسية أو سداسية وبعض الدول
عندها خطط الثني عرش س�نة عندما خرجت
من نكبات  ,نحن لالس�ف لدين�ا حتى املوازنة
هي تقليدية بحيث كم يأتيني وارد  ,كم سوف
أرصف وه�ذا اليخدم أب�دا  ,نحن خالل املرحلة
املاضي�ة لو كنا مركزين كل س�نة عىل ( قطاع
معني ) لكنا االن بخري  ,لو كنا ركزنا عىل قطاع
التعلي�م  ,وس�نة اخرى عىل قط�اع االقتصاد ,

حيزا كبيرا ونرى بيقني أن م�زاج الجمهور
يتج�ه بأتج�اه التغيير  ,والحقيق�ة ان هذا
اليش مطمأن  ,يف بعض االحيان حتى لو كان
ح�زب قديم وكبير واالن نراه يغير بأتجاه
معين  ,قد يك�ون نحو املدني�ة أو يغري
اسمه او سرتاتيجيته  ,هذا يش ايجابي
النرفض�ه الن ه�ذا الح�زب ش�اهد ان
نظريت�ة وتجربته ربما التتناس�ب مع
مزاج الجمه�ور وعلية غري من نظريته
 ,البعض يراه يش س�لبي بينما انا اراه
يش ايجاب�ي بأعتب�ار أن ه�ذا الح�زي
يعال�ج ويناغ�م الن�اس ويمشي م�ع
مزاجهم .

بناء دولة المؤسسات..
ضمانه لعدم عودة
االرهاب
وبناء املش�اريع واملؤسس�ات التي تس�تطيع
ان تخ�دم املواطن بش�كل أيجاب�ي  ,وحتى يف
موضوع الفس�اد االداري لدينا رؤية لو طبقت
ممكن النحتاج لكل هذه املؤسسات الضخمة
ملعالجة الفس�اد  ,ففي كثري م�ن الدول يكون
املواطن جزء من عملية معالجة الفساد ! كيف
ذلك ؟ املواطن يحتاج التواصل مع مؤسس�ات
الدول�ة نس�مية ( التواصل املطم�أن ) بمعنى

ويتواصل مع الدولة برفدها بمعلومات تعالج
الخل�ل  ,لكن الذي يحدث انه يوجد مؤسس�ات
حقيقي�ة وتوجد دول�ة ويجد فس�اد ,املواطن
يشعر االن بفجوة  ,فصوته اليستطيع ايصاله
بسهولة ملعالجة حالة معينة  ,قد تستغرب ان
يف بعض الدول هنالك نظام أس�مه ( الحكومة
املفتوح�ة ) يتيح للمواطن االطلاع عىل كافة
الوثائ�ق الخاصة بالوزارات  ,يعني من حق أي
مواط�ن ان يطلع عىل أي وثيقه يف وزارة طبعا
بأس�تثناء الوزارات االمنية لدرجة وصلوا فيها
م�ن الخوف أنهم يخش�ون م�ن رشاء ضيافة
مبالغ فيها تجاه الضيوف  .نحتاج الن يش�عر
املواطن بالثقة بعمل الدولة .

*ه��ل تعتق��د أن ( التحالف��ات الكبي��رة )
باقية؟؟

/نعم أعتقد أنها باقية  ,لكن فرصتها ليست
كبيرة  ,الكيان�ات والوج�وه الجديدة أخذت

/نحن قريبون من الواقع ونش�اهد أن
الناس قد أس�تفادوا من الدرس من ان
االف�كار املتطرفة وداع�ش واالرهاب ,
كل الن�اس قد ت�أذت منها ولذا ليس�ت
هنالك أي فرص�ة للتنظيمات االرهابية
بالع�ودة  ,مابعد هذه التنظيمات يجب
أن يتجه العراق لبناء دولة املؤسسات ,
مؤسس�ات رصينة تخدم الناس علمية
وعملي�ة  ,وه�و افض�ل خي�ار ممك�ن
ان تتخ�ذه الدول�ة بعيدا ع�ن الروتني ,
بعيدا عن قوانيني الخمس�ينات والس�تينات
والس�بعينات  ,نعم ه�ذه القوانيني يف وقتها
جيدة ومفيدة ومحرتمة لكن يف الوقت الحايل
وبع�د التط�ور املفترض ان تنج�ز معامل�ة
املواطن يف ربع ساعة.

*هل تتوقع تأجيل االنتخابات ؟

/ان�ا ل�دي معلومات جي�دة ع�ن املوضوع ,
موضوع تأجيلها صعب جدا بل قد يكون غري
وارد  ,لكن هل توجد أس�تعدادات لوجس�تية
حقيقي�ة يف ان تج�ري االنتخاب�ات بوقته�ا
املناس�ب ؟ انا الاس�تطيع الج�زم  ,نعم االن
توج�ه كام�ل الج�راء االنتخاب�ات يف وقتها
وحتى الدعم الدويل مع هذا التوجه بأعتبار ان
انتصار الديمقراطية يجب ان تستمر وتأخذ
اطاره�ا وتتكام�ل  ,لكن كوضع لوجس�تي
ونازحين وأناس مازالوا خ�ارج بيوتهم هذا
يبعث عىل القلق.

*العبادي يبدو االوفر حظا لدورة ثانية .

 /ممك�ن أن يك�ون لديه مقبولي�ة يف الوقت
الح�ايل  ,لك�ن اليمكن الجزم انه س�يكون يف
ال�دورة الثاني�ة  ,يعني هي مس�ألة تضل يف
النهاي�ة ملجلس النواب ومزاج مجلس النواب
 ,نعم ه�و لديه حظ ان يف�وز باالنتخابات ,

االنسانية وخدمة
المجتمع هي مرجعيتنا
بالعمل
لك�ن هل لديه ذات الح�ظ للفوز بوالية ثانية
؟ لس�ت مطمأن جدا  ,لكن حقيقة ان الرجل
لدي�ه مرون�ه خاصة يف التفاع�ل مع مجلس
النواب ومع رئاس�ة الجمهورية  ,شاهدنا يف
هذه الفرتة التوجد مش�اكل بني الرئاس�ات
الثالث عىل أقل تقدير ,بس�بب مرونة الس�يد
العب�ادي والس�يد الجب�وري والس�يد رئيس
الجمهوري�ة بغ�ض النظ�ر عن ال�دور الذي
يقوم به كل منهم .

*كي��ف تقيم��ون دور منظم��ات المجتمع
المدني بشكل عام

 /دور منظمات املجتمع املدني بالنس�بة لنا
هو دور ساند وهو دور الوسيط بني املواطن
واملس�ؤول لنقل فكرة معينة عملهم يش�كل
جماعات ضغ�ط يف س�بيل املطالبة بحقوق
معين�ة ودورها فع�ال جدا ج�دا  ,لكن نحن
بص�ورة عامة عىل مس�توى كل املؤسس�ات
الحكومي�ة واملنظم�ات والدول�ة والعاملين
نحت�اج اىل صياغ�ة اف�كار جدي�دة أقص�د
بالفك�ر الجديد هي الثقاف�ة العامة بدال من
ثقاف�ة املنزل  ,ثقافة املن�زل الزالت موجودة
يف الع�راق ايل هو املحافظ�ة عىل نظافة بيتك
اىل اقىص حد الن هنالك من يحاس�بك  ,بينما
يف خارج املنزل هنالك العكس وكأن الش�ارع
مباح للعبث !! ه�ذا يش غريب يجب تغيريه
نحو الثقافة العامة وثقافة املجتمع .

املوقف القانوين من زواج القارصين
القاضي ناصر عمران
األحوال الش�خصية  :مصطلح قانوني
حدي�ث معن�اه مجموع�ة القواع�د
القانونية والرشعية التي تنظم الروابط
العائلي�ة كال�زواج والطلاق وغريها،
وهو مصطل�ح يتخطى حقوق العائلة
اىل مديات اوسع يف الحقوق الشخصية
يقابله مصطلح االح�وال العينية التي
تنظم الروابط املالية.
وبالرغ�م من ان التعريفات من ناحية
الصياغ�ة الفني�ة من عي�وب الترشيع
وان ام�ر ذلك مرتوك الهتم�ام الفقهاء
اال ان قان�ون األح�وال الش�خصية
العراقي رقم  188لس�نة  1959املعدل
عرف عقد الزواج يف املادة ( )1/3بانه:
عق�د بني رج�ل وامرأة تحل ل�ه رشعا ً
غايته إنش�اء رابطة الحياة املشتركة
والنس�ل .متخ�ذا طريق�ا يتماهى مع
روح امل�ودة والرحم�ة الت�ي تنظر بها
تعالي�م الرشيع�ة اإلسلامية لل�زواج
فخرج عن التعريفات الفقهية املغرقة

يف التصوي�ر املادي لعقد ال�زواج والتي
ترى ال�زواج معن�ى رشعي�ا يفيد حل
اس�تمتاع كل من الزوجين باآلخر عىل
الوج�ه املشروع وهو عق�د معاوضة
احد العوضني فيه البضع.
ان نظ�رة قان�ون االحوال الش�خصية
لل�زواج تعك�س السياس�ة الترشيعية
التي تقوم عليها باعتبار الزواج وسيلة
لتحقيق غايات اجتماعية سامية منها
انشاء ارسة صغرية ستكون نواة ألرس
اجتماعي�ة كبرية و تكثري النس�ل عرب
املحافظة عىل ديموم�ة النوع البرشي
ويت�م ذل�ك م�ن خلال ايج�اد روابط
زوجية متينة.
ولل�زواج اركان ورشوط منه�ا م�ا
نص�ت علي�ه امل�ادة الرابع�ة فال�زواج
ينعق�د بإيجاب -يفي�ده لغة أو عرفاً-
م�ن أح�د العاقدي�ن وقبول م�ن اآلخر
ويق�وم الوكيل مقامه .وتحقق االهلية
بتوافر رشوطه�ا القانونية والرشعية
يف العاقدي�ن او م�ن يق�وم مقامهم�ا
كما تن�ص املادة (الخامس�ة) يف حني

نص�ت (املادة السادس�ة  -1/ال ينعقد
عقد ال�زواج إذا فقد رشطا ً من رشوط
االنعقاد أو الصحة املبينة فيما ييل)
أ -اتح�اد مجل�س اإليج�اب والقب�ول.
ب -سماع كل من العاقدين كالم اآلخر
واس�تيعابهما بأنه املقص�ود منه عقد
ال�زواج .ج -موافقة القب�ول لإليجاب.
د -ش�هادة شاهدين متمتعني باألهلية
القانوني�ة على عق�د الزواج.ه�ـ -أن
يكون العق�د غري معلق على رشط أو
حادثة غري محققة.).
اما االهلية فقد بينتها املادة (الس�ابعة
) حي�ث ج�اء يف الفق�رة ( )1يشترط
يف تم�ام أهلي�ة الزواج العق�ل وإكمال
الثامن�ة عشرة .لك�ن امل�ادة الثامن�ة
جاءت باستثناء عىل تمام اهلية الزواج
العمرية حيث نص�ت املادة الثامنة-1:
إذا طلب من أكمل الخامسة عرشة من
العم�ر ال�زواج ،فللق�ايض أن يأذن به،
إذا ثب�ت له أهليت�ه وقابليت�ه البدنية،
بعد موافق�ة وليه الرشعي ،فإذا امتنع
الويل طلب القايض منه موافقته خالل

م�دة يحددها ل�ه ،فإن ل�م يعرتض أو
كان اعرتاض�ه غري جدير باالعتبار أذن
القايض بالزواج.
وج�اءت الفق�رة  2بحالة اخرى حيث
اجازت للقايض أن يأذن بزواج من بلغ
الخامس�ة عرشة م�ن العم�ر إذا وجد
رضورة قصوى تدعو إىل ذلك ويشرتط
إلعط�اء اإلذن تحقق البل�وغ الرشعي
والقابلي�ة البدني�ة) .فالقان�ون ابتداء
اعتبر س�ن الثامن�ة عشرة هو س�ن
االهلي�ة القانونية ألج�راء عقد الزواج
وال�ذي يعن�ي ان ط�ريف عق�د ال�زواج
هما م�ن املتمتعني باألهلي�ة مع تمام
العقل وهي الشروط العامة يف العقد،
لك�ن قانون االحوال الش�خصية وضع
استثناءات للرشوط العمرية فقد منح
الق�ايض صالحيات جوازي�ة ملن اكمل
الخامس�ة عرش من العم�ر وقدم طلبا
بال�زواج بشروط معينة منه�ا تقديم
الطل�ب واهليته وقابليته البدنية والتي
تتحق�ق م�ن خلال التقاري�ر الطبية
وموافق�ة الويل الرشعي ملق�دم الطلب

القارص ويف حالة امتناع الويل ال سباب
غير جدي�رة باالمتن�اع اذن الق�ايض
كما اج�از للق�ايض ان ي�أذن بالزواج
للق�ارص اذا بلغ الخامس�ة عرشة من
العمر مقرتنا بالقابلية البدنية والبلوغ
الرشع�ي وان تك�ون هن�اك رضورة
قصوى اقتضت الطلب .ان حدود زواج
الق�ارص مح�دودة بظرفيته�ا املكانية
والزماني�ة الت�ي اس�تقتها اللجن�ة
املرشعة للقانون وراعى كذلك القصور
العقيل فقد نصت املادة الس�ابعة -2 /
للق�ايض أن يأذن ب�زواج أحد الزوجني
املري�ض عقلي�ا ً إذا ثب�ت بتقري�ر عىل
أن زواج�ه ال يضر باملجتم�ع وأن�ه يف
مصلحت�ه الش�خصية إذا قب�ل الزوج
اآلخ�ر بال�زواج قبوالً
ً
رصيح�ا كما ان
قان�ون رعاي�ة القارصين رق�م () 78
لسنة  1980قد جاء يف املادة ( /3أوالً/
أ ) يف الش�ق الثاني منه باس�تثناء آخر
وهو كما جاء بالن�ص (… ويعترب من
أكمل الخامسة عرشة وتزوج بإذن من
املحكم�ة كامل األهلي�ة .)..ان مرحلة

زمني�ة من التطبي�ق لقان�ون االحوال
الشخصية تؤكد انها عالجت الكثري من
االوضاع القانوني�ة للعالقات الزوجية
وس�عت اىل تنظيمه�ا ضم�ن اط�ار
التدوين يف الس�جالت الرسمية والعمل
عىل تنبي�ه املجتم�ع لخط�ورة الزواج
الع�ريف للقارصين باإلضاف�ة اىل وضع
م�ادة عقابي�ة للزواج�ات الت�ي تنظم
خارج املحكمة ،ان وضع صيغ قانونية
لتأطير العالقات االجتماعية والدخول
اليها من باب االس�تثناءات ال يعني ان
القانون يش�جع زواج القارصين بقدر
ما يح�اول معالج�ة حال�ة اجتماعية
معالج�ة قانونية تنظيمي�ة وبرشوط
ال تتج�اوز الشروط البدنية والصحية
م�ع من�ح الق�رار االخير لس�لطة
القض�اء .ان املوق�ف القانون�ي لزواج
القارص محك�وم بمنظومة اجتماعية
م�رت بمراحل زمنية طويل�ة فما كان
مقبوال س�ابقا اب�ان الترشيع ال يكون
مقبوال بعد هذه املرحلة الطويلة كون
املس�الة تتعلق بأمزجة الناس ورؤاهم

ورؤيت�ه الجدي�دة يف زم�ن التقني�ات
وااللكرتونيات،ان االستثناءات الواردة
يف القانون واملتعلقة بزواج القارص قد
تكون منتقدة من القوى املدنية اال اننا
وبموضوعية ال يمكن وضعها يف دائرة
النقد بعيدا عن اس�بابها املوجبة والتي
جاءت يف القانون النافذ ملعالجة وضع
اجتماعي وملصلح�ة القارص وبخاصة
االنثى اما ان يتم تجاوز املرحلة العمرية
والتقسيم التنظيمي والقانوني للزواج
عرب ترشيع جديد فهو امر يثري مشكل
قانون�ي واجتماعي وبخاصة ان هناك
مش�اكل اجتماعي�ة قانوني�ة يس�عى
املجتمع جاهدا ملعالجتها تتمثل بازدياد
حاالت الطالق والتفريق وما ينتج عنه
من رشخ يف النسيج االجتماعي.
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وكيل ديباال يعزز أنباء التفاوض
مع سان جريمان

اوضح فوائد مباراة العراق والسعودية في البصرة

عبطان يدعو الرشكات السعودية اىل العمل
يف املشاريع الرياضية بالعراق

المستقبل العراقي  /متابعة

بغداد /المستقبل العراقي

دعا وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة
عبد الحسني عبطان الرشكات السعودية اىل العمل
يف املشاريع الرياضية بالعراق .
وذك�ر بيان لل�وزارة تلق�ت «املس�تقبل العراقي»،
نس�خة من�ه  ،ان» عبط�ان التقى ،الوكي�ل الفني
لرئي�س الهيئة العامة للرياض�ة يف اململكة العربية
السعودية ومدير املنش�آت الرياضية املهندس عبد
الرحم�ن ماجد الغضيب لبح�ث تبادل الخربات بني
البلدي�ن يف مجال البنى التحتي�ة التي تعنى بمجال
الرياضة والشباب».
ونق�ل البيان ع�ن عبط�ان القول خلال اللقاء ان
« الع�راق ش�هد تط�ورا كبريا عىل صعيد املنش�آت
الرياضي�ة وهو م�ا يجعلنا امام مس�ؤولية كبرية
لجعل البلد يف مصاف الدول املتقدمة».
وبين « اننا بحاج�ة اىل تبادل الخبرات الفنية مع
جميع البلدان املتطورة يف مجال املنشآت الرياضية،
داعيا الرشكات الس�عودية اىل الحضور اىل العراق ،
والعمل بارسع وقت يف املش�اريع الرياضية س�واء
كان�ت مالع�ب او قاع�ات او مس�ابح»  ،مشيرا
اىل ان « ال�وزارة س�تتكفل بتهيئ�ة كل الظ�روف
املناس�بة للرشكات الس�عودية التي ترغب بالعمل
يف العراق».
ب�دوره ذكر الوكيل الفني للهيئ�ة العامة للرياضة
يف اململكة العربية الس�عودية ان « ما حققته وزارة
الش�باب والرياض�ة خلال امل�دة الس�ابقة يف بناء
املنش�آت الرياضية يشء كبري الن�ه جاء يف ظروف
صعب�ة ج�داً ،مؤكدا ً ان دائ�رة املنش�أت الرياضية
مس�تعدة للتع�اون يف جمي�ع املجاالت م�ع وزارة

الشباب والرياضة».
كما أبدى عبطان ،س�عادته الكبرية بتنظيم مباراة
ودي�ة تجمع منتخب بلاده بالس�عودية يف مدينة
البرصة».
وق�ال خلال تواجده باململك�ة« :نتطل�ع وما زلنا
إىل عالقات ونشاطات ومش�اركات وحضور فاعل

للرياضيني العراقيني يف الس�عودية والعكس ،واآلن
حان الوقت لذلك».
وأضاف« :جئت بدعوة كريمة من تركي آل الش�يخ
رئيس الهيئة العامة للرياض�ة ،ووقعنا بروتوكول
تعاون شبابي ريايض متنوع ،وسعداء بقرار هيئة
الرياضة بلعب املنتخب الس�عودي مباراة ودية مع

شاكر حممود :العراق خيطط خلطف لقب
خليجي 23

بغداد /المستقبل العراقي
اكد ش�اكر محمود ،المدرب المساعد للمنتخب العراقي ،أن
أس�ود الرافدين ذهبوا للكويت ،من أجل خطف لقب خليجي

 ،23بعد غياب طويل عن التتويج.
وقال ش�اكر محم�ود ،في تصريحات خاص�ة لموقع كورة
الرياض�ي تابعته�ا “ الس�تقبل العراق�ي”“ ،من الصعب
التكهن بنتائج بطولة الخليج”.
وأض�اف “الع�راق جاء إل�ى الكوي�ت ،من أجل
خطف اللقب الخليجي ،بعد غياب طويل عن
منصات التتويج”.
وأوض�ح ش�اكر ،أن العراق ي�درك قوة
ً
منوها
البطولة والمنتخبات المشاركة،
أن أس�ود الرافدي�ن يعول كثي�رًا على
الشباب ،لتعويض غياب المحترفين.
وأش�ار ش�اكر ،إلى أن الفريق س�يبدأ
غدا األربعاء ،المران األول في الكويت،
ً
تعويضا
وس�ط أمني�ات حص�د اللق�ب،
عن الفش�ل في تصفيات مونديال روسيا
.2018

رونالدو يواصل الغياب عن التدريبات
قبل الكالسيكو

المستقبل العراقي  /وكاالت

واص�ل فريق ري�ال مدري�د تدريباته
استعدا ًدا ملباراة برشلونة ،يوم السبت
ضم�ن مباريات الجول�ة  17بالليجا،
والت�ي س�تجمع بينهما على ملعب
سانتياجو برنابيو.
استمر غياب نجم الفريق كريستيانو
رونال�دو ع�ن التدريب�ات الجماعي�ة

شكر وتقدير

لليوم الثاني عىل التوايل ،واكتفى بأداء
تدريبات بدنية يف الصالة الرياضية.
يف املقابل ،ع�اد كريم بنزيما للتدريب
رفق�ة املجموع�ة بش�كل طبيع�ي،
بعد أن اكتف�ى بالتدريبات يف الصالة
الرياضي�ة رفق�ة رونال�دو ،ليتأك�د
مش�اركة املهاج�م الفرنسي يف
الكالسيكو.
ش�مل املران بعض الجمل التكتيكية

يش�كر الري�ايض س�احة
وميدان اثري ثائ�ر الخزرجي
األس�تاذ الفاضل محمد عبد
الل�ه مش�عل العبيدي/مدير
قسم محو األمية يف محافظة
دي�اىل لدعم�ه الالمح�دود
وتش�جيعه لرياضة الساحة
وامليدان يف دياىل

باإلضاف�ة لتدريب�ات مختلفة عىل
الضغط واالستحواذ عىل الكرة ،مع
تواجد تيخريو العب فريق الشباب
بنادي ريال مدريد.
كما اس�تمر غياب حارس املرمى
لوكا زيدان ع�ن التدريبات لعدم
اكتمال ش�فائه ،وتدرب ٌ
كل من
كيلور ناف�اس ومحمد راموس
وكيكو كاسيا بشكل طبيعي.

برشلونة يتفق مع وكالء
كوتينيو عىل تفاصيل الصفقة
المستقبل العراقي  /متابعة

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية ،عن دخول برش�لونة املراحل األخيرة ،إلتمام ضم
ً
ليفربول.ووفق�ا لصحيفة «س�بورت» الكتالوني�ة ،فإن وكالء
فيلي�ب كوتينيو ،نج�م
الالعب الدويل الربازييل ،تواجدوا خالل الس�اعات املاضية يف مدينة برش�لونة ،لالجتماع
مع إدارة البارس�ا ،بقيادة الرئيس ،جوس�يب ماريا بارتوميو ،حيث تم بالفعل االتفاق
عىل تفاصيل الصفقة.وأضافت الصحيفة أن الالعب س�ينتقل إىل برشلونة ،يف املريكاتو
الشتوي املقبل ،ملدة  5سنوات ،براتب سنوي قدره  12مليون يورو ،بعدما وافق النادي
الكتالون�ي عىل دفع  150مليون يورو للريدز .وكان برش�لونة قد حاول ضم كوتينيو،
خلال الصيف املايض ،لتعوي�ض رحيل مواطنه ،نيمار ،لباريس س�ان جريمان ،إال أن
ليفربول تمسك بنجمه حينها.

منتخبنا يف يناير بالبرصة».
واختت�م عبط�ان «أتص�ور أنه�ا خط�وة مهم�ة،
وحساس�ة على املس�توى النفسي والس�يايس
والش�عبي والري�ايض ،وس�يكون له وق�ع كبري يف
نفوس كل العراقيني الذين ينتظرون هذه اللحظة
بفارغ الصرب.

ت�زداد العالقة س�و ًء بي�ن نادي يوفنت�وس حامل
لق�ب الدوري اإليطالي في المواس�م الخمس�ة
األخي�رة ،والالعب األرجنتيني الش�اب باولو
ديباال نجم الفريق.
ففي تح� ٍد جديد إلدارة اليوف�ي ،أكد ماريانو
ش�قيق ووكيل أعم�ال باولو ديب�اال ،أنه ليس
متواج� ًدا بمدينة تورينو في الوقت الراهن،
وه�و ما يعزز من أنباء تفاوضه مع أندية
أخرى خارج إيطاليا.
وكانت تقارير ،أش�ارت مؤخ�رًا إلى أن
ش�قيق ديباال ،قد التقى مسؤولي نادي
باريس س�ان جيرمان ،لمناقش�ة
إمكانية انتقال شقيقه للعمالق
الفرنسي الموسم المقبل ،بعد
أن تراج�ع دور األرجنتين�ي
مع اليوفي هذا الموسم.
وقامت صحيفة كورييري
دي تورينو بالتواصل مع
ماريانو ،ال�ذي قال“ :ال
أتواج�د ف�ي تورينو،
وليس لدي أي ش�يء
آخ�ر إلضافته”.م�ن
ناحية أخ�رى ،قالت
الصحيفة إن هناك ما
وصفته بأزم�ة بين
الالع�ب وإدارة نادي
الس�يدة العج�وز ،في
الوق�ت ال�ذي توقفت
المفاوض�ات
في�ه
إلعادة هيكلة عقده مع
أبط�ال إيطالياُ .يذك�ر أن
تقارير ربطت باولو ديباال
البال�غ م�ن العم�ر  24عامً �ا
ً
أيضا باالنتقال ألندية أخرى
مث�ل مانشس�تر يونايت�د
اإلنجليزي.

مانشسرت يونايتد يزاحم ريال مدريد عىل «القطعة املفقودة»
المستقبل العراقي /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة بريطاني�ة ،أن
مانشستر يونايت�د يخط�ط ملنافس�ة
ريال مدري�د ،عىل التعاق�د مع نجم
تشيليس.
وقالت صحيفة “ذا

ص�ن” إن املدرب الربتغايل للش�ياطني الحمر،
جوزيه موريني�و ،يريد ضم الدويل البلجيكي،
إدي�ن ه�ازارد ،حي�ث ي�رى أن�ه “القطع�ة
املفقودة” التي يحتاجها فريقه.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن اليونايتد ،س�يحاول
ضم هازارد ،مقابل  90مليون إسرتليني.
ويثق مورينيو يف قدرته عىل ضم صاحب الـ26

عاما ،رغم أن الالعب محل اهتمام ً
أيضا ،من
ريال مدريد وباريس سان جريمان.
ويف حال انضم�ام هازارد لليونايتد ،س�يعود
مورينيو للعمل مع نجمه السابق ،الذي ساهم
يف تتوي�ج البل�وز ،بلق�ب ال�دوري اإلنجليزي
املمت�از ،موس�م  ،2015-2014تح�ت قيادة
املدرب الربتغايل.

الفيفا يتلقى طلبات لرشاء  2.3مليون تذكرة
قبل املونديال
المستقبل العراقي  /وكاالت
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) أنه تلقى طلبات لرشاء أكثر من  2.3مليون تذكرة ملباريات نهائيات
كأس العالم  2018املقررة يف روسيا ،منذ سحب قرعة البطولة يف مطلع ديسمرب /كانون أول الجاري.
وتس�تمر املرحلة الحالية من عملية بيع التذاكر ،التي افتتحت يف الخامس من ديس�مرب ،بعد س�حب القرعة يف
األول من الشهر نفسه يف العاصمة الروسية موسكو ،حتى  31يناير/كانون الثاني املقبل.
ويمكن للمش�جعني طلب رشاء تذاكر املباريات املقررة عىل كل اس�تاد عىل حدة أو رشاء تذاكر املباريات بش�كل فردي،
ولكن االستثناء يتمثل يف تذاكر مباراتي االفتتاح والختام وكذلك التذاكر الخاصة باملشجعني الرسميني للمنتخبات الـ. 32
ويف حالة زيادة عدد الطلبات املقدمة عن عدد التذاكر املطروحة ،تجرى عملية سحب.
وأعلن الفيفا يف وقت سابق من الشهر الجاري أن املرحلة األوىل من عملية بيع التذاكر ،التي اختتمت يف أواخر نوفمرب/ترشين
الثاني املايض ،شهدت بيع  742ألفا و 760تذكرة من إجمايل  800ألف تذكرة طرحت للبيع.
وأوضح الفيفا أن أغلب الطلبات خالل املرحلة األوىل جاءت من روسيا ،بينما ارتفعت نسبة الطلبات عىل التذاكر من خارجها
إىل  47باملئة ،ويأتي أغلبها من أمريكا والربازيل وأملانيا والصني.وتبدأ أسعار تذاكر مباريات كأس العالم  ،التي تحتضنها 11
مدينة روسية للوافدين من  105دوالرات ،ويمكن للروس رشائها بالعملة املحلية وتبدأ أسعارها من  1280روبل رويس (22
دوالرا).والبد أن تقدم جميع طلبات رشاء التذاكر عرب املوقع الرسمي للفيفا عىل اإلنرتنت.

كونتي يشيد بخليفة جون تريي
المستقبل العراقي  /وكاالت
أشاد املدرب اإليطايل أنطونيو كونتي ،املدير الفني لتشيليس ،حامل
لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز املوسم املايض ،بأحد العبيه الشباب
يف خط دفاع الفريق اللندني ،ومستواه منذ بداية املوسم الجاري.
وق�ال م�درب (البلوز) إن مدافعه الش�اب أندرياس كريستنس�ن،
يمل�ك املوهبة لتكرار نجاح جون تريي مع الن�ادي اللندني ،بعدما
بات أحد الركائز األساسية هذا املوسم ،وساعد الفريق عىل الخروج
بشباك نظيفة يف  20مباراة بكل البطوالت املحلية والقارية.
وقىض كريستنس�ن آخر عامني مع بروسيا مونشنجالدباخ األملاني
عىل سبيل اإلعارة ،بينما تدرج تريي مدافع إنجلرتا السابق يف صفوف
الشباب يف تشيليس وشارك يف أكثر من  650مباراة مع الفريق األول،
وحمل شارة القيادة يف  2004وأحرز عدة ألقاب مهمة.
وق�ال كونتي للصحفيني “هذه مقارن�ة كبرية ،لقد كتب جون تريي
ً
تاريخا م�ع النادي وفاز بالكثري ،أتمنى أن يكرر كريستنس�ن نجاح
ً
جون” ،مضيفا“ :أعتقد أنه يملك الس�مات املناسبة للعب مع النادي
لسنوات عديدة ،ويصبح الع ًبا مهمًا ،يف كل مرة أمنحه الفرصة يقدم
أدا ًء رائ ًعا”.
وانتق�ل تريي ( 37عامً ا) إىل أس�تون فيلا يف دوري الدرجة الثانية
اإلنجليزي قبل انطالق املوسم الجاري.
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ساللة نادرة من األبقار القزمة!

تقنية إلنتاج فخاريات

ب�ارش العلماء يف مخترب تكنولوجيا النانو يف جامعة “تومس�ك” الحكومية
الروس�ية بإعداد تكنولوجيا إنتاج الفخاريات امللس�اء عىل أساس مكونات
روس�ية.وأوضح املب�ادر إىل تحقيق ه�ذا املرشوع والباح�ث يف املخترب إيليا
جوك�وف أن تراكيب الب�ورون واأللومنيوم واملغنيس�يوم تمتلك مواصفات
ممي�زة ،حيث يبلغ معامل االحتكاك فيها نح�و  ،0.02مع العلم أن معامل
االحتكاك يف غطاء الهاتف املحمول مثال يبلغ  .0.04أما صالبة املادة فيمكن
مقارنتها بصالبة املاس.وأشار الباحث الرويس إىل مشكلة رئيسية يواجهها
العلماء عند إنتاج تلك املادة (املتكونة من البورون واأللومنيوم واملغنيسيوم)،
وتكم�ن يف بني�ة املركب البلورية غري الثابتة.وق�رر العلماء التأكد من قدرة
الرتكيب املتألف من املساحيق الروسية عىل االحتفاظ باملواصفات الالزمة،
ث�م اختاروا أمثل نس�بة بين مكونات الرتكي�ب وأعدوا حل�وال تكنولوجية
إلنتاجه..وقال املهندس�ون إن املادة الجديدة يمكن أن تس�تخدم يف مختلف
فروع اإلنتاج .وعىل س�بيل املثال ،بإمكان الفخاريات امللس�اء التي تتصف
بمعام�ل االحتكاك ضئيل التخفيض من مس�توى الضجي�ج إىل حد كبري يف
أي مضخة .كما بوس�عها زيادة صمود أجزاء مضخات الثالجات ومكيفات
الهواء أمام االستهالك ،ما سيمدد عمرها إىل حد بعيد.

اس�تطاع مزارع أمريكي تهجين األبقار ليتوصل
إىل سلالة فريدة منها بأحجام صغرية لم يس�بق
لها مثيل..
وخالل اس�تعراضه له�ذه الحيوان�ات املميزة قال
داس�تن بيالرد“ :خالل عميل مع ه�ذه الحيوانات
اس�تطعت تهجينه�ا ألتوصل لسلالة فريدة من
األبق�ار القزم�ة التي تش�به بأحجامه�ا الكالب،
والي�وم ب�دأت تتهاف�ت علي الطلب�ات بكثرة من
الراغبين باقتنائه�ا كحيوان�ات أليف�ة ،مثل هذه
األبق�ار يمكن أن تك�ون حيوانات لطيفة يف املنزل
أو الحديقة”.
تج�در اإلش�ارة إىل أن اقتناء الحيوان�ات الهجينة
األليف�ة أصبح “موضة” ش�ائعة بش�كل كبري يف
الس�نوات األخرية ،وبدأ الخرباء بتطوير العديد من
سلاالت األرانب والكالب وحت�ى الخنازير القزمة
التي يقتنيها الناس.

هل تعلم

اجلمعة املقبلة أطول ليلة ىف شتاء 2017

يصادف يوم الجمعة املقبل املوافق
 22ديس�مرب م�ن الش�هر الجارى
أط�ول ليل�ة ىف ش�تاء ه�ذا العام،
والت�ى س�يب ًدا فيها فصل الش�تاء
فلكياعىل نصف الكرة الشماىل.
وقال الباحث الفلكي عضو االتحاد
العرب�ي لعل�وم الفل�ك والفض�اء
“مله�م ب�ن محم�د هن�دي” ،إنه
ضمن حركة األرض حول الشمس
يظهر لن�ا رُّ
تغي ميل الش�مس من
ً
صيفا إىل الجنوب ش�تاء،
الش�مال
وبسببها تتعاقب الفصول األربعة،
ويتغري طول النهار والليل ،فيطغى
أحدهم�ا على اآلخر..وبحس�ب
صحيف�ة “س�بق” ،يع�ود س�بب
ه�ذه الحركة الظاهرية للش�مس
مليالن مح�ور األرض على مدارها

بمقدار  23.5درج�ة؛ حيث تغرب
الش�مس ي�وم االنقالب الش�توي
املواف�ق الخميس من أقىص نقطة
لها جنو ًبا ،وتبدأ املناطق الشمالية
للأرض بأط�ول اللي�ايل؛ إذ تكون
ليل�ة االنقالب الش�توي أطول ليلة
على املدن ش�مال خط االس�تواء،
واألقصر نه�ارًا خلال الع�ام..
ويك�ون ط�ول النهار على مدينة
مك�ة املكرم�ة  10س�اعات و50
دقيق�ة ،وليله�ا  13س�اعة و10
دقائق ،وطول النهار يف الرياض 10
ساعات و 37دقيقة ،وطول ليلتها
13ساعة و 23دقيقة ،وتكون هذه
بداية الش�تاء الفلكية ،بينما يعترب
متخصصو املناخ بداية الشتاء منذ
بداية شهر ديسمرب.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

أن طائ�ر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحتا أنفه
يف مقدمة منخاره.
أن املاء البارد هو أخف من املاء الساخن .
أن أحد األطباء قد كتب يف نهاية القرن املايض من أرضار
مضغ العلكة فق�ال :أنها تنهك الغدد اللعابية  ،وتس�بب
التصاق األمعاء .
أن مايخ�ص الجمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية
يقرب من  1000كلمة .
أن البعد بني الش�مس واألرض يعادل  385ضعفا من بعد
األرض عن القمر .
أنه بإمكانك معرفة ارتفاع الفيل عن طريق حساب طول
قدمه ومن ثم مضاعفة الرقم .
أن زجاج�ة الحلي�ب تفقد م�ا يعادل ثلث�ي محتواها من
فيتامين «ب» إذا م�ا وضع�ت ح�وايل س�اعتني يف ضوء
النهار.
أن ش�عر اللحي�ة لدى الرج�ل قوي جدا ويع�ادل يف قوته
ومتانته متانة سلك من النحاس يف نفس قطر شعره .
أن الكأس السميك معرض لل**ر أكثر من الكأس الرقيق
فيما إذا وضع به مرشوب ساخن .
أن درجة حرارة الن�ار التي تنفثها املركبة الفضائية لدى
دخولها مجال الغالف الجوي لألرض تعادل نفس حرارة
سطح الشمس والتي تصل إىل  6000درجة مئوية .

االسد

العذراء

اما عن حظك الي�وم برج الحمل  ،أنت مفعم
بالطاق�ة والتف�اؤل  ،وال عج�ب أن كل يشء
تواجهه ينجح برسعة وبكفاءة ويثمر نتيجة
جي�دة  ،إعج�اب كل م�ن حول�ك ب�ك واضح
ويعزز من ثقتك بذاتك.

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الث�ور  ،هناك ما
يعوق�ك ع�ن التق�دم يف اتجاه أهداف�ك  ،فال
تيأس أو تتوقع تلقي الكثري من املواساة من
أي ش�خص  ،احش�د قوتك واس�تمر يف تتبع
أحالم�ك  ،حت�ى وإن كان الب�د م�ن تغيريها
بعض اليشء.

ام�ا ع�ن حظك اليوم ب�رج الجوزاء  ،س�وف
تحص�ل اليوم على الكثير م�ن االهتمام يف
العمل  ،كما أن روح الفريق ملحوظة  ،اعمل
يف فري�ق كلم�ا أمكن ذل�ك  ،ألن ه�ذا يجعلك
تشعر براحتك.

ام�ا عن حظك اليوم ب�رج الرسطان  ،ال يشء
يسير حس�ب رغبتك يف الوقت الحايل  ،ولكن
إذا قم�ت بتغيير مدخلك  ،قد تنج�ز أهدافك
بش�كل أرسع  ،كما قد تساعد آراء اآلخرين ،
س�وف تواجه يف حياتك الخاصة جميع أنواع
املشكالت.

ام�ا عن حظك اليوم برج األس�د  ،اس�تجمع
ش�جاعتك من أجل تحقي�ق املرشوعات املعد
لها من�ذ م�دة ودافع ع�ن أف�كارك بالتأكيد
الذات�ي حتى تتغل�ب عىل املتشككني.س�وف
يتج�اوب من حول�ك بإيجابية مع حماس�ك
وسوف يحاولون تشجيعك أكثر

ام�ا ع�ن حظك اليوم ب�رج الع�ذراء  ،يمكنك
الي�وم تبن�ي موقفا ً مؤي�دا ً لتقوي�ة الروابط
األرسية  ،وس�وف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة
وسوف تدعمك بشدة يف خططك .هذا التعزيز
يف العالقات س�وف يس�تمر أيض�ا ً يف حياتك
العاطفية.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

ام�ا عن حظ�ك اليوم برج املي�زان  ،ال تصاب
بخيبة أم�ل كبرية مع سير مجريات األمور
الي�وم  ،فعىل الرغ�م من خطط�ك  ،فإنك لن
تتمك�ن من إنج�از الكثير .ق�اوم الرغبة يف
ل�وم اآلخرين .إذا س�ارت األمور ضد رغبتك ،
توقعاتك غري الواقعية

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج العقرب  ،س�وف
تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غري
عادي اليوم  ،مس�ببة لك الكثري من الضغوط
 ،ربم�ا يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانا ً بدالً
من تحمل مس�ئولية كل يشء.سوف يساعك
هذا عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الق�وس  ،تعيش
فرتة توازن بدني وذهن�ي متناغم وال ظهور
ً
أيض�ا  ،بل عىل
ألي عائ�ق خارج�ي يف األفق
النقي�ض  ،غالبية محيطك ودي معك وخدوم
وحياتك تسير بأفض�ل حال.لكون�ك تتمتع
بالحيوية أكثر

اما عن حظك اليوم برج الجدي  ،إن العراقيل
التي تنب�أت بقدومها منذ فرتة طويلة تظهر
تدريج ًي�ا وتتح�ول إىل واقع  ،وب�ات تفاديها
مس�تحيالً .واج�ه تل�ك التحدي�ات يف أرسع
وقت.حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة  ،كلما
تأخرت يف ذلك

اما عن حظك اليوم برج الدلو  ،بسبب الظروف
املتغرية  ،يبدو أن هدفك خارج الس�يطرة من
جدي�د  ،ال يجب أن ينتابك الي�أس واإلحباط ،
ابدأ بإعادة التفكري يف املوقف بتمعن.قد يكون
مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق
الحدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة

طب

مربى اجلزر األمحر

ق ال
يوم

..

املقادير:
 1كيلو جزر أحمر
 2كوب سكر
نصف كوب عصري ليمون
نصف كوب ماء
رشة قرفة ناعمة
طريقة التحضري:
ً
يغسل الجزر جيدا ،ويبرش.
يوض�ع الج�زر يف وع�اء على ن�ار هادئة،
ويضاف إليه السكر واملاء ،ويقلب جيداً.
يقلب من وقت آلخر حتى يلني الجزر ويثقل
قوامها.
يضاف عصري الليمون والقرفة ،وتقلب مرة
أخرى.
ترتك عىل النار حتى تنضج.
ترفع حتى تربد.
توضع يف برطمان نظيف وجاف.
تحفظ يف الثالجة لحني التقديم.

أعلنت رشكة فيس�بوك نس�خة جديدة من
تطبيق ماس�نجر مخصصة لألطفال الذين
ترتاوح أعمارهم بني  6و12عاماً ،وأطلقت
الش�بكة االجتماعية على تطبيقها الجديد
اس�م “ماس�نجر كي�دز” ،ه�ذا التطبي�ق
بالطب�ع ل�ه مخاطره عىل األطف�ال وليس
بالرضورة بس�بب املخاوف بش�أن معايري
السالمة عىل اإلنرتنت.
ولطمأن�ة اآلب�اء بش�أن إطلاق تطبيقها
الجديد”ماس�نجر كي�دز” ،رصح�ت إدارة
موق�ع التواصل االجتماعي فيس�بوك بأنه
تم تطوي�ر التطبيق الجديد بعد استش�ارة

فيسبوك يلعب بالنار

بع�ض الخرباء واآلب�اء واألمه�ات لضمان
سلامة وأمان األطفال حال اس�تخدامهم
للتطبيق.
وقال�ت الكاتب�ة والصحافي�ة نانسي جو
س�الز يف تقرير حديث ،إن رشكة فيسبوك
اس�تخدمت ه�ذه الحج�ة كمبرر لتطوير
التطبيق بحس�ب ما نرشت�ه عىل صفحتها
الخاص�ة يوم إطالق التطبيق ،حيث زعمت
الرشكة أن تطوير تطبيق رس�ائل لألطفال
الصغ�ار يعطي لآلب�اء إمكانية الس�يطرة
والتحكم يف األمر .ولكن هل تاريخ فيسبوك
يؤكد مصداقية هذه السيطرة؟

أكرب حلوى بانيتوين
كرّس�ت مدينة ميالنو اإليطالية األحد امل�ايض تقليدها امليالدي
م�ن خالل تحضير أكرب حل�وى بانيتوني يف العال�م ،وهو نوع
من املخبوزات بالزبي�ب وقرش الربتقال انطلق من هذه املدينة.
ويعترب بانيتوني من أهم األطعمة املس�تهلكة خالل فرتة أعياد
امليالد يف إيطاليا..وقد قس�مت هذه الكعك�ة البالغ وزنها 140
كيلوغرام�ا وطوله�ا مرتي�ن ،إىل  1200رشيح�ة وُزعت مجانا
على الحارضي�ن يف مرك�ز فيكت�ور إيمانويل الثاني للتس�وق
قرب كاتدرائية ميالنو الش�هرية يف قلب املدينة..وأوضح أنجيلو
ّ
مح�ل حلويات س�ان غريغوريو الذي صنع
برناس�كوني مالك
فريق�ه هذه الكعكة الضخمة ،أن “البانيتوني هي حلوى امليالد
بامتي�از .حتى مع تغير املوضة والثقافات ،يبق�ى البانيتوني
رّ
أخرى..ويحّض�
تقلي�دا راس�خا” ،ال تضاهي�ه أي حلوي�ات
برناس�كوني يف محله اآلالف من كعك بانيتوني س�نويا تباع يف
ّ
محل الحلويات يف كل
إيطالي�ا ويف الخارج أيضا .ويص� ّدر مالك
أس�بوع 200 ،كعكة بانيتوني إىل الواليات املتحدة ملصلحة أحد
كبار متعهدي تقديم الطعام يف نيويورك.

ام�ا عن حظ�ك اليوم برج الح�وت  ،يف الوقت
الحايل  ،األمور ال تسير كما تشتهيه األنفس
 ،فأن�ت ترهق نفس�ك بأعب�اء وأعمال كثرية
محاوالً درء س�وء الحظ لديك  ،مما يؤثر عىل
صحتك تأثريا ً قوياً.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1579
الخميس  21كانون االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

عائلة القشطيني البغدادية
وجمالسها الثقافية

يوم عاملي لـ «السبوبة»
طارق حرب

في سلس�لة ت�راث بغ�داد كانت لن�ا كلمات ع�ن العائل�ة البغدادية
المعروفة عائلة القشطيني وعن مجالسها الثقافية البغدادية ورجالها
واذا كان ابن هذه االس�رة دكتوراه القان�ون ورئيس محكمة التمييز
ف�ي ثمانينات القرن العش�رين ذكر فيما ذكر ونحن جالس�ين ان الجد
االعلى لهذه االس�رة هو عبد الحميد چلبي كانت له ام اس�مها قش�طة
وبتداول الزمن أُضيف اليه ياء فسميت قشطيني وصار هذا االسم علما
لهذه االسرة لكن الجميع يقولون ان اصل هذا البيت من قرية قشطين
م�ن قرى محافظة حلب الس�ورية وان جدهم االعلى جاء س�نة ١٧٤٢
مع عائلت�ه الى بغداد قصد التج�ارة واالش�تغال بالوظائف الحكومية
واول نزولهم كان في الكرخ فاتس�ع حالهم ثروة وماال وعظم امرهم
وجاهه�م وكث�ر احترامهم لم�ا يتصفون م�ن جليل الصف�ات وأحلى
الش�مائل واعتدال ف�ي الس�يرة وروح مجبولة على ح�ب الخير تواقة
الى حب الصلاح واالصالح ولقد عرفت بغداد منهم رجاال افذاذا كانوا
عيون البغداديين ووجهاء الكرخيين منهم الحاج عمر چلبي القشطيني
صاحب المكانة المرموقة والمق�ام المعروف عند الناس وعند االدارة
العثمانية في بغداد فقد عرف عنه حل المش�اكل تبرعا وتقربا الى الله
وكان اول من يجلس في مجلس الوالي سليمان باشا الكبير والي بغداد
س�نة  ١٧٨٠الذي بنى س�راي الحكومة مجاور القشلة وبنى المدرسة
الس�ليمانية وعمر س�ور بغداد ويدلل على عظمة القش�طيني لدى هذا
الوالي وعند االدارة العثمانية انه احد الش�هود على الوقفية التي كتبها
الوالي المذكور على المدرس�ه المذكوره س�نة  ١٧٩٢وبعد الوفاة قام
ول�ده الحاج عبد الله القش�طيني الذي كان من اعيان بغ�داد البارزين
وش�خصيات الزوراء المحترمة الذي توس�ع جاه�ه حيث كان صاحب
ّ
س�نة
المنزل�ة االزكى لدى والي بغداد داود باش�ا الذي حكم بغداد من
 ١٨١٦ال�ى س�نة  ١٨٣١فلقد كان له دور كبير في عالق�ة بغداد بايران
زم�ن هذا الوالي وكان حاضرا في جميع وقفيات هذا الوالي من امالك
وعق�ارات في بغداد ولهذه االس�رة مجلس ثقافي بغ�دادي كان عامر
ب�رواده حافال بجلس�ائه من العلم�اء واالدباء والمثقفي�ن والوجهاء
ولكن تعددت مجالس�هم بعد ذلك المجلس الواحد لكثرة رجالهم فصار
كل واحد منهم علما من االعالم يجتمع حوله ارباب المعرفة واصحاب
العل�م حي�ث يختلف الى هذه المجالس العلم�اء والباحثين عن العلم اذ
توسعت اسرة القشطيني فكان الحاج حبيب چلبي القشطيني والحاج
احم�د حيث كان�ت تجارتهما تفوق الحد والح�اج محمود چلبي رئيس
بلدي�ة الكرخ م�رات عديدة الذي عم�ل الكثير في اصلاح طرق الكرخ
ومنش�آته وكان صاحب خيرات ومبرات واليد الطولى في مسالك البر
واالحس�ان من اعيان الكرخيي�ن ووجهاء البغداديين وم�ن هذا البيت
االستاذ الشاعر المطبوع واالديب الكبير الذي طلب العلم واالدب والزم
خال�ه عب�اس افندي القص�اب فأخذ عنه فن�ون العربي�ة وآدابها حتى
اصبح من ش�عراء بغداد البارزين االس�تاذ ناجي بگ القش�طيني والد
اس�تاذنا الدكتور س�عدون خريج لندن الذي درس�نا قانون المرافعات
بداية سبعينات القرن العشرين في الجامعة المستنصرية .

العراقـي

محمد هجرس

كـاريكـاتـير

شكر وتقدير

تتقدم مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر ( جريدة المستقبل العراقي و وكالة أنباء المستقبل) بوافر
الش�كر والتقدير الى األس�تاذ ( سلام س�عيد احمد ) مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة و األس�تاذ
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علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

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

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

إلى هذا ،دعت ساخرة أستاذتنا في إعالم القاهرة ،الرائعة د .نجوى
كامل ،على صفحتها بوسائل التواصل االجتماعي.
و”الس�بُّوبة” وفق عبقري�ة العامية المصري�ة ،مصطلح يطال كل
مهن�ة ريعية هدفه�ا تحصيل أكبر قدر م�ن المال فق�ط ،بغض النظر
ع�ن القيمة أو الجدوى أو القناعة ،بتعبير آخر نوع من االنتهازية التي
تعيد صورة “عبده مش�تاق” التي جس�دها كاريكاتير الساخر الراحل
مصطفى حسين قبل عقود.
وبغ�ض النظر عن مظاهر نفاق س�لوكية وعملي�ة كثيرة ُّ
تعج بها
شوارعنا ومكاتبنا ووظائفنا ،وكلها تمثل “سبوبة” بشكل ما ،ويمكن
فهمه�ا تحت وطأة الحاجة االجتماعي�ة ،إال أن الخطورة تتزايد عندما
نتعامل مع قضايانا ومش�اكلنا ،وما أكثرها ،بمنطق “السبوبة” أيضا،
بحي�ث تصب�ح وس�يلة للتجارة والسمس�رة ف�ي عوالمنا السياس�ية
واالقتصادية واالجتماعية ،وسط غياب مؤلم ألي ضمير أو اقتناع.
قضية محورية مثل القضية الفلس�طينية ومعها القدس المحتلة،
كان�ت ،وال تزال ،أكثر تجارة رائجة ،باس�مها قبض كثيرون عمولتهم
وأتخم�وا أرصدته�م ماال ف�ي البن�وك ،بعد أن أش�بعوها نض�اال أمام
المايكروفونات ،حتى تراجعت بعد انخفاض عوائد “السمس�رة” قبل
أن تعود مرة أخرى للواجهة إثر قرار ترامب األخير.
قضايا أخرى ،حملت مسميات “الحرية” و”الديمقراطية” و”العدالة
االجتماعي�ة” كله�ا تجمعت في بوتق�ة فوضى “الربي�ع العربي” في
الس�نوات السبع األخيرة ،وباتت وسيلة مربحة للغاية ،حوّلت تجارها
وناش�طيها ودكاكينه�ا الثورية ،م�ن مجرد ُ
“حفاة” إل�ى مليونيرات،
يقض�ون عطالته�م ف�ي المنتجعات ،ويركب�ون أفخم الس�يارات ،في
ظاهرة ال تختلف كثيرا عن “س�بوبة” الس�ايس في مواقف الس�يارات
ٌ
ُ
تنطلق بإزعاج ،ويد تظهر
مهنة ال تحتاج إال مجرد “صافرة”
بالشارع،
فجأة لتش�ير لك يمينا أو يس�ارا ،ثم تقبض “المعل�وم” بمجرد أن تهم
بالخروج.
ٌ
ِّ
ٌ
وتقل�ب وتغيي ُر مواقف
تح�ول
فح�دث وال حرَج،
أم�ا في اإلعالم،
بش�كل هس�تيري ،حت�ى أصبح�ت الغالبية ،إال م�ن رحم ربي ،أش�به
بهوات�ف العملة ،ال يمك�ن أن تتحدث إال إذا وضع�ت المزيد من القطع
المعدنية ،وكلها وفق شرع الله ،إذا كنت من تيارات اإلسالم السياسي،
ُ
تتب�ع صاح�ب “المحطة” أو
أو حس�بما تض�خ في الجي�وب ،إذا كنت
ٌ
أبواق لقاع�دة “ادفع” بالتي
القن�اة أو الصحيف�ة ..وكلها ف�ي النهاية
هي أحسن ،مع الفارق طبعا! وهذا هو األخطر ألنه يتحكم في توجيه
عقول وقلوب شرائح كثيرة.
إذا كانت أس�تاذتنا ق�د دعت ليوم عالمي للس�بوبة ،فلتس�امحني
حينم�ا أقول إن هذا ال يكفي ،ال نحتاج له�ذا اليوم أبدا ،ألن أيامنا هذه
كلها “سبوبة”.
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