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اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ  /ﻋﺎدل اﻟﻼﻣﻲ
ﺗﺤﺎول اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻧﻬﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻟﺮاﻳﺎت
اﻟﺒﻴـﺾ« اﻹرﻫﺎﺑﻴـﺔ ﻓـﻮرا ً ﻗﺒـﻞ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬـﺎ
ّ
وﺗﺤﻮّﻟﻬـﺎ إﱃ ﻗﻮّة ﻳﺼﻌـﺐّ
ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ،وﻳﺒﺪو أن
اﻟﻘـﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺑﺠﻤﻴـﻊ ﺻﻨﻮﻓﻬﺎ ،وﺿﻌﺖ
ﻧﺼـﺐ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻫـﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘـﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال
اﻷراء ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺸـﺄﻧﻬﺎ ﻟﺠﻬـﺔ اﻧﺘﻤﺎءﻫﺎ إﱃ
ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻓﻜﺮ إرﻫﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.
وأﻣﺲ اﻟﺴـﺒﺖ ،اﻛﺪت ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﰲ ﻣﺤﻮر اﻟﺸـﻤﺎل ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ
)اﻟﺮاﻳﺎت اﻟﺒﻴـﺾ( ﰲ اﻃﺮاف ﻛﺮﻛﻮك وﻗﻀﺎء
ﻃﻮزﺧﻮرﻣﺎﺗـﻮ اﻟﺘﺎﺑﻊ إدارﻳﺎ ﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح

اﻟﺪﻳـﻦ .وﻗـﺎل اﻤﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﻘﻴـﺎدة ﻋﲇ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ إن »ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻧﺠﺤﺖ
ﰲ ﺗﺤﻴﻴـﺪ ﺟﻤﻴـﻊ ﻋﻨـﺎﴏ ﺟﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺮﻳﺎت
اﻟﺒﻴـﺾ اﻹرﻫﺎﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻤﻟﻨﺎﻃـﻖ اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ
وإﺑﻌﺎد ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ اﻤﻟﺒﺎﴍ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻧﻴﻦﻴ«.
واﺿﺎف اﻟﺤﺴـﻴﻨﻲ أن »اﻟﻘﻴﺎدة اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ
اﻤﻟﺪاﻓـﻊ واﻻﺳـﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔـﺔ واﻤﻟﺘﻮﺳـﻄﺔ
ﻟﻠـﺮد ﻋﲆ أي ﻣﺼـﺪر ﻟﻠﻨﺮﻴان وﻣﻄـﺎردة ﺗﻠﻚ
اﻤﻟﺠﺎﻣﻴـﻊ اﻹرﻫﺎﺑﻴـﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌـﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ اﱃ
اﻟﺠﺒـﺎل اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ« .واوﺿـﺢ اﻟﺤﺴـﻴﻨﻲ أن
»ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻤﻟﺸـﱰﻛﺔ ﺳـﺘﻼﺣﻖ ﻓﻠﻮل
)اﻟﺮاﻳﺎت اﻟﺒﻴـﺾ( اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﰲ اﻟﺠﺒﺎل ﻤﻟﻨﻌﻬﺎ
ﻣـﻦ ﻗﻄـﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ اﻤﻟﺎر ﻋـﱪ ﻗﻀﺎء

اﻟﻄﻮز و ﻻﻧﻬﺎء ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.
وﻛﺎن اﻟﺴـﻔﺮﻴ اﻻﻣﺮﻴﻛـﻲ ﰲ اﻟﻌﺮاق دوﻏﻼس
ﺳﻴﻠﻴﻤﺎن ﻗﺪ ﺣﺬر ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ
إرﻫﺎﺑﻴـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌـﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
»داﻋﺶ« واﻧﺪﻻع ﻣﻌﺮﻛﺔ ذات »ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ«
ﺑﻌـﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻔﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وذﻟـﻚ ﺑﺎﻧﺒﺜﺎق
ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺗﻬﺪف اﱃ
ﺧـﺮق اﻻﻣﻦ واﻻﺳـﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﺧـﻼل اﺣﺪاث
ﺗﻔﺠـﺮﻴات ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك .واﺷـﺎر اﱃ ان اﻟﻌﺮاق
دﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼ ﻛﺜﺮﻴا ﺑﻌﺪ
زوال »داﻋﺶ«.
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ﻣﻮﺳﻜﻮ ﲢﺬﺭ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ »ﲪﺎﻡ ﺩﻡ« ﰲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
ﺑﻐﺪاد  /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

داﻧﺖ روﺳﻴﺎ ،أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ ،ﻗﺮار اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة
إﻣـﺪاد أوﻛﺮاﻧﻴـﺎ ﺑـ«ﻗـﺪرات دﻓﺎﻋﻴـﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ«،
ﻗﺎﺋﻠـﺔ إن ذﻟـﻚ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳـﺆدي إﱃ »ﺣﻤـﺎم دم
ﺟﺪﻳﺪ« ﰲ ﴍق ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
وﻗـﺎل ﻧﺎﺋـﺐ وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﳼ ﺳـﺮﻴﻏﻲ
رﻳﺎﺑﻜـﻮف ،ﰲ ﺑﻴﺎن ،إن »اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺸـﻜﻞ واﺿﺢ )اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ( ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ
ﺣﻤـﺎم دم ﺟﺪﻳـﺪ« .وﻧﻘﻠـﺖ ﻓﺮاﻧـﺲ ﺑـﺮس ﻋﻦ

رﻳﺎﺑﻜـﻮف ﻗﻮﻟﻪ »اﻷﺳـﻠﺤﺔ اﻷﻣﺮﻴﻛﻴـﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺆدي إﱃ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺪد ﰲ ﺟﺎرﺗﻨﺎ« أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
ووﺻﻒ ﻣﺴـﺆوﻟﻮن روس ﻗﺮار واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺈﻣﺪاد
ﻛﻴﻴـﻒ ﺑﺎﻟﺴـﻼح ﺑـ«اﻟﺨﻄـﺮﻴ« ،ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺸـﺠﻊ
ﻛﻴﻴﻒ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﰲ ﴍق اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎﻟـﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺮوﺳـﻴﺔ ،ﻧﻘـﻼ ﻋﻦ ﻧﺎﺋﺐ
وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ ﻏﺮﻳﻐـﻮري ﻛﺎراﺳـﻦﻴ ،إن أي
إﻣﺪادات ﺑﺎﻷﺳـﻠﺤﺔ اﻵن ﺳﺘﺸـﺠﻊ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن
اﻟـﴫاع ﰲ أوﻛﺮاﻧﻴـﺎ ﻋﲆ اﺳـﺘﺨﺪام »ﺳـﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﻘـﻮة« .ﻛﻤـﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟـﺔ إﻧﱰﻓﺎﻛـﺲ ﻟﻸﻧﺒﺎء

أن ﻓﺮاﻧـﺰ ﻛﻠﻴﻨﺘﺴـﻔﻴﺘﺶ ،ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨـﺔ اﻷﻣﻦ ﰲ
ﻣﺠﻠـﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟـﺮوﳼ ،وﻫﻮ اﻤﻟﺠﻠـﺲ اﻷﻋﲆ
ﻟﻠﱪﻤﻟﺎن ،ﻗﺎل إن ﻛﻴﻴﻒ ﺳـﺘﻌﺘﱪ إﻣﺪادات اﻟﺴﻼح
دﻋﻤﺎ ﻟﺘﴫﻓﺎﺗﻬﺎ.
وأﺿﺎف ﻛﻠﻴﻨﺘﺴـﻔﻴﺘﺶ »اﻷﻣﺮﻴﻛﻴـﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻳﺪﻓﻌـﻮن اﻟﻘـﻮات اﻷوﻛﺮاﻧﻴـﺔ ﻣﺒـﺎﴍة ﻧﺤـﻮ
اﻟﺤﺮب«.
وﻗﺎﻟـﺖ وﻛﺎﻟـﺔ ﺗـﺎس اﻟﺮوﺳـﻴﺔ إن اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﺷـﺎرت إﱃ أن اﻟﻘﺮار اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ ﻳﻘﻮض
ﻣﺠﺪدا اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻴﻨﺴﻚ.
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ستعاد حماكمته بعد إدانته من قبل االستئناف بالقتل العمد

القضاء األمريكي جيدد «حبس» وكيل رشكة «بالك ووتر» بجريمة ساحة النسور
بغداد  /المستقبل العراقي

مع فرض قيود عىل س�فره وحيازته
لألس�لحة الناري�ة ،يف حين كان�ت
املحاكم�ة الجدي�دة معلق�ة ،وقال�وا
إن ه�ذه الشروط كان�ت مناس�بة
ألن س�جله يف الس�جن كان خاليا من
اإلج�راءات التأديبي�ة وأن�ه أمىض ما
يقرب من ست أعوام.
يذك�ر أن عاملين يف رشك�ة بالك
ووت�ر األمني�ة عم�دوا يف ( 16أيل�ول
 ،)2007إطلاق الن�ار على مدنيين
عراقيني عزل يف ساحة النسور غربي
بغداد ،ما أسفر عن مقتل  17وإصابة
 20آخرين ،وهي جريمة أثارت غضب
العراقيني وتوت�ر العالقات بني العراق
والوالي�ات املتح�دة ،ويف ع�ام 2014
حوكم أربعة م�ن موظفي الرشكة يف
املحكم�ة االتحادي�ة األمريكية وأدين
واح�د م�ن املوظفين بتهم�ة القت�ل
املتعمد ،وأدين الثالثة اآلخرون بتهمة
القت�ل غري العمد باس�تخدام أس�لحة
نارية.
وادع�ى حراس بالك ووتر آنذاك أن
قافلته�م العس�كرية تعرضت لكمني
وأنه�م أطلق�وا النار على املهاجمني
للدف�اع ع�ن القافل�ة ،يف حين أكدت
الحكومة العراقي�ة واملحقق أن القتل
ل�م يك�ن مبررا ،ويف اليوم الت�ايل ،تم
إلغ�اء رخص�ة بلاك ووت�ر للعمل يف
العراق بصورة مؤقت�ة ،وأقرت وزارة
الخارجي�ة األمريكي�ة ب�أن حصيل�ة
الحادثة هو «سقوط أبرياء».

قرر قاض اتحادي أمريكي اإلبقاء
على س�جن مق�اول األم�ن الس�ابق
لرشكة بلاك ووت�ر ،بانتظ�ار إعادة
محاكمت�ه بع�د أن أدنت�ه محكم�ة
اس�تئناف اتحادية بالقتل من الدرجة
األوىل يف عمليات إطالق نار أسفرت عن
مقتل  14مدنيا عراقيا غري مس�لحني
يف ساحة النس�ور ببغداد عام .2007
وبحسب صحيفة« ،واشنطن بوست»،
حدد قاض مقاطعة كولومبيا رويس
يس المبيرث موعدا إلع�ادة املحاكمة
«لنيك�والس أ .سلاتن» 33( ،عام�ا)
الذي يقضي حكما إلزاميا بالس�جن
م�دى الحياة منذ ش�هر ترشين األول
 ،2014موضح�ا أن األدل�ة يف ه�ذه
القضية أث�رت عىل اإلف�راج عنه قبل
املحاكمة.
وأش�ار المبرث إىل أن�ه «س�مع
أسابيع من الشهادة التي تحدثت عن
خطورة املتهم على املجتمع» ،مؤكدا
أن «األدلة املقدم�ة يف املحاكمة كانت
قوي�ة بم�ا في�ه الكفاية لك�ي تحكم
هيئة محلفني عليه».
وتضي�ف الصحيف�ة األمريكي�ة،
«خلص�ت محكم�ة مؤلفة م�ن ثالثة
قض�اة اىل وجود خطأ بعدم الس�ماح
بمحاكمة املدان بشكل منفصل».
وكان محام�و سلاتن طلب�وا
اإلفراج عنه بناء عىل إقراره الخاص،

نائب عن كركوك :لدينا ( )5االف
معتقل بسجون أسايش االقليم
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف النائب عن محافظة كركوك خالد املفرجي،
أمس الس�بت ،ان ع�رب كركوك لديهم خمس�ة االف
معتقل يف سجون اسايش كردستان ،و 2000اخرين
مفقودي�ن ،فيم�ا أك�د ع�دم ع�ودة أي جه�از أمني
مرتب�ط باالحزاب الكردية اىل كرك�وك .ونقلت وكالة
«الس�ومرية نيوز» عن املفرج�ي القول إنه «بعد عام
 2003ولغاي�ة  16ترشي�ن االول م�ن الع�ام الح�ايل
تع�رض عرب كركوك اىل حمل�ة ممنهجة يف االعتقال
من قبل االسايش التابع للحزبني الكرديني يف كركوك،
حيث ازدادت هذه االعتقاالت بشكل مطرد بعد دخول
تنظيم داعش اىل مناط�ق الحويجة ونواحيها جنوب
غربي كركوك» ،مبينا ان «عرب كركوك لديهم خمسة
االغ معتقل يف س�جون كردس�تان ،مقس�مني بواقع
اربع�ة االف معتق�ل يف س�جون اربيل وال�ف معتقل
يف س�جون الس�ليمانية» .واض�اف ان «هن�اك الفني
معتق�ل مغيبين دون معرف�ة مصريهم وه�م بعداد
املفقودين» ،مشيرا اىل ان «أنكار االمن الكردي بعدم
وج�ود معتقلين لديه أمر ال يحل املش�كلة بل عليهم
تسليم املعتقيلن اىل الحكومة املحلية يف كركوك لينظر
القضاء واملحكمة يف كركوك بقضاياهم».

رشطة الديوانية ترفع احلواجز
الكونكريتية
بغداد  /المستقبل العراقي

رفعت رشطة الديواني�ة الحواجز الكونكريتية
وفتحت شوارع رئيسة يف املحافظة .وذكر مراسل
وكال�ة الف�رات ني�وز ،،ان «محاف�ظ الديواني�ة
رئي�س اللجن�ة األمنية العليا س�امي الحس�ناوي
وج�ه مديرية الرشط�ة يف الديوانية برفع الحواجز
الكونكريتية وفتح الش�وارع الرئيسة والحيوية يف
مناطق عدة من املحافظة منها الش�وارع القريبة
م�ن مكتبة الطالب يف ش�ارع املواكب الحس�ينية،
وش�وارع منطق�ة  ٩نيس�ان قرب مرك�ز رشطة
الجمهوري» .وبني ان القرار جاء «نظرا ً ملا تس�ببه
تل�ك الحواجز التي تم نصبها يف الس�نوات املاضية
م�ن إرباك يف حرك�ة السير وإختناق�ات مرورية
أثقلت كاهل املواطن الديواني وإستكماالً للربنامج
الذي وضعته الحكومة املحلية برفع كافة الحواجز
الكونكريتية من شوارع املحافظة».

احلكيم يدعو اىل االنفتاح عىل اجلميع والنزول ميداني ًا ملتابعة
تطلعات ومهوم املواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عمار
الحكيم اىل االنفتاح عىل جميع القوى السياس�ية
واملؤسس�ات االجتماعية والتجمعات العشائرية
والطالبي�ة وغريه�ا  ،مؤك�دا عىل اهمي�ة النزول
ميدانيا ملتابعة تطلعات املواطنني والسعي لتقديم

الخدمة املمكنة لهم .سماحته وخالل كلمة له يف
املؤتمر الفصيل للعالقات الوطنية يف تيار الحكمة
الوطن�ي املنعقد امس الس�بت يف مكتبه ببغداد ،
اكد عىل رضورة االنفتاح وبناء عالقات طيبة مع
اي انس�ان يف البلد ومن جمي�ع رشائح ومكونات
املجتمع عىل مختلف املشارب والتوجهات  ،مبينا
ان امليدانية احد عوام�ل بناء تلك العالقات وتوثق

التواصل مع الناس  .سماحته حث املجتمعني عىل
رضورة التواص�ل مع معتم�دي املرجعية الدينية
واالس�تماء اىل النصائ�ح واملالحظ�ات  ،وكذل�ك
رضورة التواصل مع ش�يوخ العشائر ووجهائها
والوق�وف على احتياج�ات الن�اس وهمومه�م
باالضاف�ة اىل التواص�ل مع جميع اف�راد املجتمع
بشكل مبارش.

رئيس الربملان يؤكد عىل أمهية العشائر يف حتقيق املصاحلة الوطنية
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد رئي�س مجلس النواب س�ليم
الجب�وري ،أمس الس�بت ،عىل أهمية
مش�اركة العشائر يف ترسيخ التعاون
وتحقيق املصالحة .وذكر بيان ملكتب
الجبوري تلقت «املس�تقبل العراقي»

نسخة منه ،ان «الجبوري استقبل وفدا
من شيوخ ووجهاء عشرية املعينات يف
حزام بغداد ،وتمت مناقشة متطلبات
املرحلة املقبلة ودور العش�ائر الداعم
لتحقيق االس�تقرار وحرص السلاح
بي�د الدول�ة وف�رض هيب�ة القانون
وحماي�ة املواط�ن والحف�اظ على

حقوق�ه وحريات�ه» .واض�اف البيان
أنه «تمت مناقش�ة رضورة مشاركة
املنظوم�ة العش�ائرية يف خل�ق بيئ�ة
مناس�بة لتحقيق املصالحة املجتمعة
الش�املة ،ومس�اندة الجهود الرامية
اىل تطوي�ر قطاع الخدمات وتحسين
االوض�اع االقتصادي�ة للمواط�ن».

واش�ار البي�ان اىل ان�ه « ت�م التأكي�د
عىل ب�ث روح التس�امح واالخوة بني
مكونات الش�عب إلنه�اء كل مظاهر
النع�رات والتفرق�ة ،وتعزي�ز الوحدة
املجتمعي�ة م�ن اج�ل الحف�اظ على
ح�ارض البل�د ومس�تقبله م�ن فت�ن
التقسيم والترشذم والتناحر».

اليوم 84 ..رجل أعامل عراقي يرتأسهم وزير التجارة يف زيارة للسعودية

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع ،أم�س الس�بت ،ان وفدا
عراقيا برئاس�ة وزير التجارة س�يزور اليوم االحد
الس�عودية ،مبين�ا ان الوف�د مكون م�ن  84رجل
اعمال عراقي .ونقلت صحيفة الصباح عن املصدر
قوله إن «وفدا عراقيا كبريا سيزور السعودية األحد
برئاس�ة وزير التج�ارة وكالة س�لمان الجمييل»،
مبينا ان «الوفد يتكون من  84رجل اعمال عراقي».

واضاف املصدر ان «الوفد س�يعقد اجتماعه االول
للجن�ة االقتصادي�ة باملجلس التنس�يقي العراقي
الس�عودي» ،مشيرا اىل ان «االجتم�اع س�يبحث
الفرص االس�تثمارية بمختل�ف محافظات العراق
وتوقيع عقود واتفاقيات ثنائية بني رجال االعمال
م�ن البلدين» .من جانب آخر ،اكد املتحدث باس�م
وزارة الصناع�ة واملع�ادن عب�د الواح�د الش�مري
ان «وزي�ر الصناع�ة واملعادن وكالة محمد ش�ياع
السوداني تلقى دعوة رسمية من قبل وزير الطاقة

والصناع�ة والثروة املعدنية يف الس�عودية ،لغرض
زي�ارة اململكة واالطلاع عىل التجرب�ة الناجحة يف
املج�ال الصناعي» .واعل�ن مكتب رئي�س الوزراء
حي�در العب�ادي ،يف  22ترشي�ن االول  ،2017ان
العراق والس�عودية وقعا رس�ميا تأسيس املجلس
التنس�يقي ،ويهدف املجل�س اىل تعزي�ز العالقات
بني البلدي�ن وتبادل الخربات ووتوقيع اتفاقيات يف
كافة املجاالت االقتصادية والتجارية والعس�كرية
وغريها.

عمليات بغداد تعلن العثور عىل كدس مواد متفجرة واعتقال مطلوبني جنويب العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس
الس�بت ،العث�ور عىل ك�دس للمواد
املتفجــــ�رة والعب�وات الناس�فة
والقبض عىل ع�دد مــــــطلوبني
جنوبي العاصمة.

وذك�رت القي�ادة ،يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه،
ان «قواتنا االمنية مس�تمرة يف تنفيذ
واجباتها اليومية ومالحقة عصابات
داعش االرهابية ضمن كافة قواطع
العمليات».
واضاف�ت ان «قواتن�ا االمني�ة

تمكنت من العثور عىل كدس لألعتدة
واملواد املتفجرة يف احد البزول ضمن
منطقة الفتوح جنوبي بغداد ،الفتة
اىل انه «تم القاء القبض عىل عدد من
املطلوبني وفق مواد قانونية مختلفة
وبمختلف قواطع املسؤولية».
واش�ار البيان اىل انه «ت�م تنفيذ

واج�ب تفتي�ش ضم�ن منطق�ة
الكراغول غربي بغداد من قبل امرية
الهندس�ة العس�كرية لفرقة املشاة
السادس�ة ،نت�ج عن�ه ,العث�ور عىل
( )3عبوات ناسفة ،جميع املواد من
مخلفات عصابات داعش االرهابية،
تم تفجريها موقعيا ً وبدون ارضار.

مكونات داقوق توقع «وثيقة عهد» لدعم القوات االمنية ورفض االرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن ع�دد من ن�واب محافظ�ة ووجهاء
قضاء داقوق ،أمس السبت ،عن توقيع وثيقة
عهد بين مكونات القضاء ،فيما ش�ددوا عىل
دعم القوات االتحادية ورفض جميع أش�كال
«االرهاب والتوتر» .ونقلت وكالة الس�ومرية
نيوز ع�ن النائب عن محافظ�ة كركوك خالد
املفرجي الق�ول ،عىل هامش توقي�ع الوثيقة
يف مرك�ز ش�باب داقوق وس�ط القض�اء ،إن
«مكون�ات قض�اء داق�وق وقعت على وثيقة
عه�د ورشف بني اهايل داقوق بكل مكوناتهم،
بحض�ور قائ�د عملي�ات كرك�وك واالح�زاب
والعش�ائر ،يف منتدى ش�باب داق�وق ،جنوب
كرك�وك» .وأض�اف املفرج�ي ،أن «جمي�ع
مكون�ات القض�اء يرفض�ون بأي ش�كل من
اش�كال االرهاب وه�م متفقون على العيش
املشرتك ودعم القوات االتحادية يف حفظ امن
القضاء».
م�ن جهته ،ق�ال النائب ش�وان الداوودي،

رئيس املؤمتر الوطني حيذر «الكتل السياسية»
من التعامل مع وسائل اإلعالم كـ «خصم»

إن «الوثيقة خطوة مهم�ة لحقن التوترات يف
القضاء بعد سلسلة خروقات سابقة» ،مشريا
اىل أن «حض�ور جميع املكونات يف هذا املؤتمر
س�ينعكس عىل وحدة الصف والعيش املشرتك
ونحن ندعم هذه الخطوة».
ب�دوره ،قال م�ن وجه�اء قض�اء داقوق
عباس حم�دي بكتاش ،إن «جمي�ع مكونات
داقوق ترفض املس�اس بام�ن املواطن ونحن
ندع�م الق�وات العراقية وان مكون�ات داقوق
معروف عنها العيش املشترك بين الرتكمان
والعرب والك�رد» ،مؤك�دا أن «توقيع الوثيقة
س�يكون ل�ه االث�ر عىل حف�ظ ام�ن القضاء
ورفض اي شخص يخل باالتفاق».
وكان املتح�دث باس�م الحش�د الش�عبي
الرتكماني محور الشمال عيل الحسيني اعلن،
االثنين ( 11كان�ون االول  ،)2017ع�ن نرش
قوة من الجيش عىل الطريق الرابط بني قضاء
داق�وق جنوب�ي محافظ�ة كرك�وك وقض�اء
طوزخورمات�و رشقي محافظ�ة صالح الدين
لتأمينه.

بغداد  /المستقبل العراقي
حذر األمني العام لحزب املؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب،
أمس الس�بت ،من مغبة التعامل مع وس�ائل اإلعلام بوصفها
«خصما» ،داعيا ً الجهات السياسية إىل تقديم الخدمات وتحقيق
العدالة بدالً من االنشغال يف املناكفات.
وقال حبيب يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن «التعامل مع وسائل اإلعالم بوصفها خصم ال تعبري عن رأي
مختلف يعطي رس�الة خاطئة بشأن الديمقراطية التي نحرص
عىل تثبيت دعائمها يف العراق».
وأض�اف ان «الن�اس تبح�ث ع�ن العدال�ة والخدم�ات ال
املناكفات» ،مبينا ً إن «غالبية األخطاء التي يدفع ثمنها املواطن
حني يحتج أو يتظاهر يتحملها السياسيون بشكل أو بأخر».

عمليات الرافدين تعد خطة أمنية لعام
 2018تركز عىل «اجلرائم اجلنائية»
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم الدبعون،
أمس الس�بت ،عن اعداد خطة امنية خاصة لعام  ، 2018مبينا
انه�ا تركز عىل الح�د من الجرائ�م الجنائية واملخ�درات وتجار
االسلحة وسحب االسلحة املتوسطة والثقيلة بمشاركة قطعات
عسكرية من خارج املحافظات االربعة ضمن قاطع املسؤولية.
وق�ال الدبع�ون ،إن « املرحل�ة املقبلة ستش�هد تنفي�ذ عمليات
واس�عة من قبل االجهزة االمنية بالتنسيق مع قيادات الرشطة
ملتابعة امللف الجنائي والحد من الجرائم التي تهدد امن املواطنني
يف ه�ذه املحافظ�ات» .واش�ار اىل ان «افواج ط�وارئ الرشطة
ولواء مغاوير قيادة العمليات س�تكون من ابرز القطعات التي
ستش�ارك يف تنفيذ الخطة الجديدة» .يذكر أن قاطع مس�ؤولية
قيادة عمليات الرافدين يتضمن أربع محافظات هي املثنى وذي
قار وميسان وواسط.

الفلوجة :القبض عىل متهم يبتز املواطنني
«مالي ًا» لصالح «داعش»

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة رشطة محافظة األنبار ،أمس الس�بت ،القبض
على متهم من أه�ايل الفلوجة يق�وم بابت�زاز املواطنني مقابل
مبال�غ مالية لصالح تنظيم داع�ش اإلرهابي .وقالت القيادة يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «مديرية رشطة
الفلوج�ة الق�ت القبض عىل املتهم (حس�ام احم�د عبد عباس
الجميلي) من اهايل الفلوجة وهو يقوم باالتصال عىل املواطنني
بهدف ابتزازهم وتهديدهم وطلب مبالغ مادية اىل تنظيم داعش
االرهاب�ي» .وأضاف�ت انه «تم تش�كيل فريق عمل م�ن مدرية
رشط�ة الفلوجة/مركز رشطة الفلوجة وتم القاء القبض عليه
بتاريخ  2017/12/22وتم ايداعه بالتوقيف وحاليا التحقيقات
جاري�ة مع�ه» .وتابع�ت «نهي�ب بكاف�ة املواطنين م�ن اهايل
محافظ�ة االنبار يف حال ورود اي اتصال هاتفي او طرق اخرى
لغ�رض التهدي�د او االبتزاز عليه�م اخبار الس�لطات األمنية يف
قواطع املسؤولية او االتصال عىل الخط الساخن املجاني()104
التابع لقيادة رشطة االنبار».

الرافدين يدرس إمكانية شمول الصحفيني بالسلف الشخصية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن مصرف الرافدي�ن ،أم�س الس�بت ،انه
يدرس ش�مول الصحفيني بالسلف الشخصية
املمنوحة من قبله.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف ،يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «طلبات
عديدة وردت اليه عن إمكانية ش�مول رشيحة
الصحفيني بالسلف الشخصية».
وأش�ار املرصف ،ال�ذي فتح الس�لف لعدد من
فئات املوظفني ،اىل ان «منح السلف للصحفيني
س�يكون وفق ضوابط ورشوط محددة ستعلن
يف وقت الحق من العام املقبل».
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اإلعالم احلربي ينفي حصول اشتباكات على احلدود مع سوريا ويشخص وجود «داعش» على «الضفة األخرى»

القوات األمنية تالحق «الرايات البيض» يف اجلبال

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تحاول القوات األمنية إنهاء جماعة «الرايات
البي�ض» اإلرهابي�ة ف�ورا ً قب�ل تفاقمه�ا
ّ
وتحوّله�ا إىل قوّة يصعبّ
تعقبه�ا ،ويبدو أن
الق�وات األمني�ة ،بجميع صنوفه�ا ،وضعت
نص�ب عينها ه�ذه الجماع�ة التي م�ا تزال
األراء متضاربة بش�أنها لجه�ة انتماءها إىل
جماعة أو فكر إرهابي بالضبط.
وأمس الس�بت ،اكدت قيادة الحشد الشعبي
يف محور الش�مال نجاحه�ا يف تحييد جماعة
(الراي�ات البيض) يف اط�راف كركوك وقضاء
طوزخورماتو التاب�ع إداريا ملحافظة صالح
الدين.
وقال املتحدث باسم القيادة عيل الحسيني إن
«قيادة الحشد الشعبي نجحت يف تحييد جميع
عن�ارص جماعة الريات البيض اإلرهابية من
املناط�ق الس�كنية وإبع�اد تهديدهم املبارش
عىل املدنيني».
واض�اف الحس�يني أن «القيادة اس�تخدمت
املدافع واالس�لحة الخفيفة واملتوس�طة للرد
عىل أي مصدر للنريان ومطاردة تلك املجاميع
اإلرهابي�ة حت�ى بع�د وصوله�ا اىل الجب�ال
القريبة».
واوض�ح الحس�يني أن «قي�ادة العملي�ات
املشتركة س�تالحق فلول (الراي�ات البيض)
اإلرهاب�ي يف الجبال ملنعه�ا من قطع الطريق
ال�دويل امل�ار عبر قض�اء الط�وز و النه�اء
تواجدهم بالكامل».
وكان الس�فري االمريكي يف الع�راق دوغالس
سيليمان قد حذر من امكانية ظهور منظمة
إرهابي�ة جدي�دة يف العراق بع�د القضاء عىل
«داعش» وان�دالع معركة ذات «طابع جديد»
بعد انته�اء صفح�ة التنظيم وذل�ك بانبثاق
منظم�ة إرهابية جديدة يف الع�راق تهدف اىل
خ�رق االم�ن واالس�تقرار من خلال احداث
تفجيرات هنا وهن�اك .واش�ار اىل ان العراق
دخ�ل مرحلة جديدة تتطل�ب عمال كثريا بعد
زوال «داعش».
وبدأ ه�ذا التنظيم الجديد بعمليات مس�لحة
بمحافظ�ة دي�اىل ويف مناطق م�ن محافظة
كركوك ،ويتــــحركون عرب سلس�لة جبال
حمرين بني املحافظتين ضد اهداف للجيش
العراق�ي والحش�د الش�عبي عقب اس�تعادة
الق�وات العراقي�ة ملدينة كركـــ�وك وبقية
املناط�ق املتن�ازع عليه�ا من س�يطرة قوات

البيشمركة الكردية.
وتمتد سلس�لة جبال حمرين بني محافظتي
دي�ايل وكرك�وك وه�ي غني�ة ج�دا ً بامل�وارد
الطبيعية التي لم يتم االستفادة منها بشكل
جيّ�د ،باإلضافة اىل وجود ّ
ع�دة قنوات مائية
تمر فيها.
ورصدت القوات االمني�ة ظهور هذا التنظيم
املس�لح يف محافظ�ة دي�اىل بع�د االعالن عن

النصر النهائي على تنظيم داعش الس�بت
امل�ايض واش�ارت اىل ان ع�دد عن�ارص ه�ذا
التنظيم يرتاوح بني  300و 500عنرصا وسط
مخاوف من ارتفاع هذا العدد.
م�ن جانب آخ�ر ،وعىل صعي ٍد أمن�ي متصل،
اصدرت خلية االعالم الحربي توضيحا بشأن
أنباء تناقلتها وسائل اعالم عن إعادة انتشار
قوات الحشد الشعبي عىل الحدود السورية.

وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «بعض وس�ائل
االعلام تناقل�ت ترصيحا عن اعادة انتش�ار
قوات الحش�د الش�عبي عىل الحدود السورية
بعد تع�رض قوات الحدود اىل نريان من داخل
االرايض السورية».
واضافت الخلية ،أن «قيادة العمليات املشرتكة
توض�ح ان الح�دود العراقية الس�ورية تحت

الس�يطرة العراقية ،وبحماي�ة قوات الحدود
والجي�ش العراق�ي ول�م تتع�رض اىل هجوم
م�ن داخ�ل الح�دود الس�ورية» ،مس�تدركة
«لكن مقطع الحدود ،ش�مال نهر الفرات من
الجانب السوري ،مازال تحت سيطرة داعش
وتحصل مناوشات بني الحني واآلخر وقواتنا
ترد بقوة عىل اي مصدر للنريان».
وتابع�ت الخلي�ة« ،نهيب بجمي�ع املتحدثني

توخ�ي الدق�ة يف تن�اول أي ترصي�ح يخص
املواقف العسكرية».
وكان قائ�د عمليات الحش�د الش�عبي ملحور
غرب األنبار قاس�م مصلح اعلن عن إرس�ال
تعزي�زات عس�كرية إىل الح�دود العراقي�ة
السورية ،مبينا ً أن ذلك جاء تعرض عدة نقاط
تابعة لحرس الحدود العراقية لعدة تعرضات
و»تأخر» االسناد من القوات األمنية.

هدوء حذر والقوات الكردية تنتشر يف األزقة ..ونائبة تتحدث عن «معتقلني» يف السجون بسبب التظاهرات

إقليم كردستان يستبق «إرضاب املواطنني» بإعالن عطلة متتد لـ «يومني»
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
تش�هد مدن إقلي�م كردس�تان العراق
هدوءا ً حذرا ً بعد خمسة أيام من موجة
التظاه�رات الواس�عة الت�ي اجتاحت
مناطق متفرق�ة من اإلقليم للمطالبة
باإلصالح السيايس ،وتحسني األوضاع
االقتصادي�ة ،وفيم�ا دع�ت ع�دد من
منظمات املجتم�ع املدني إىل اإلرضاب
يوم األحد ،س�ارعت حكوم�ة اإلقليم
إىل إعلان عطل�ة ليومين ،مس�تغلة
األعياد املس�يحية ،مظلة للخالص من
اإلرضاب.
وقالت مصادر سياسية كردية أن أغلب
ش�وارع إقليم كردس�تان تبدو خالية
من مظاهر االحتجاج يف ظل انتش�ار
مكثف للق�وات الكردي�ة ،موضحا أن
أغلب الس�كان هناك التزموا منازلهم
خش�ية تج�دد االحتجاج�ات واندالع
مواجهات يف أية لحظة.
ويتزان�ت ه�ذا م�ع دع�وة ع�دد م�ن
منظمات املجتمع املدني والناشطني يف
محافظة السليمانية بإقليم كردستان
الع�راق جميع املوظفين واملعلمني إىل
اإلرضاب عن الدوام األحد.
وقال ممثل منظم�ات املجتمع املدني
يف الس�ليمانية ،ارام مال نوري «ندعو
إىل تغيير النش�اطات والتظاهرات إىل
اإلرضاب العام عن الدوام لكيال نصبح
أداة بي�د أي حزب س�يايس ،كما ندعو
جمي�ع املعلمني وم�دراء امل�دارس إىل
إغلاق أبواب جميع امل�دارس واملراكز
التعليمي�ة ،ألن ال�دوام به�ذا الش�كل

يمث�ل إهان�ة للموظفين» ،مطالب�ا
خلال مؤتم�ر صحايف عق�د يف مدينة
كالر بالس�ليمانية جميع املؤسس�ات
الحكومية باملشاركة يف اإلرضاب.
وش�دد عىل رضورة اشتراك أصحاب
امله�ن واملتاج�ر ب�اإلرضاب ،مبينا أن
هذا اإلرضاب يهدف إىل إصالح مسرية
إقلي�م كردس�تان الع�راق ،ومعاقب�ة
الفاس�دين الذين رسقوا قوت الشعب

الكردي.
ويب�دو أن حكوم�ة إقليم كردس�تان،
تع�رف م�دى الضرر ال�ذي يمكن أن
يس�ببه اإلرضاب ،فس�ارعت إىل إعالن
عطلة رسمية ليومني.
وأعلن�ت حكومة اإلقليم إعتبار يومي
االحد واالثنني عطلة رس�مية يف عموم
اإلقليم.
وقال املتحدث بإس�م الحكومة سفني

دزي يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه أنه «بمناسبة حلول عيد
ميالد الس�يد املس�يح تقرر جعل يوم
االثنني  25كان�ون االول  2017عطلة
رس�مية يف إقلي�م كردس�تان» ،مهنئا ً
املسيحني يف االقليم والعراق والعالم .
وأض�اف دزي أن «ي�وم األح�د 24
كان�ون االول  2017س�يكون عطل�ة
أيضا» ،مشيرا اىل ان «الدوام الرسمي

يف املؤسس�ات الحكومية س�يبدأ يوم
الثالثاء  26كانون االول .»2017
يذك�ر أن حكوم�ة إقلي�م كردس�تان
قررت جعل عيد ميالد السيد املسيح يف
يوم  25من كان�ون االول من كل عام
عطلة رسمية يف عموم االقليم ،إال أنها
امل�رة األوىل التي تمن�ح عطلة ليومني
ّ
بهذه املناس�بة ،وهو ما ع ّد كاستباق
ألي إرضاب.

بدورها ،قال�ت عضو الربملان العراقي
عن حركة التغيري ،رسوة عبد الواحد،
إن الس�لطات الكردي�ة س�حبت عددا
كبيرا م�ن قواته�ا املتواج�دة خارج
إقليم كردس�تان باتج�اه محافظتي
الس�ليمانية وأربي�ل ،موضح�ة خالل
ترصي�ح صح�ايف أن التظاه�رات
الت�ي خرجت بس�بب تده�ور الوضع
االقتصادي قوبلت بالعنف والقوة التي

شدد على «عدم التهاون» مع الفساد

رئيس الوزراء يرسم مالمح «التحديات املقبلة» والقوات األمنية تدرس مواجهتها استخباراتي ًا
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
كش�ف رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي ،أمس
الس�بت ،ع�ن تح� ٍّد جديد يل�وح يف األف�ق بعد
الخلاص من تنظيم «داع�ش» ،وفيما لفت إىل
ّ
س�ترتكز
أن املهمة القادمة للحفاظ عىل األمن
يف الجهد االس�تخباري بش�كل أس�اس ،إال أنه
أيض�ا ً اش�ار إىل أن األجهزة األمنية ش�كالً من
أشكال الفس�اد ،فيما أش�ار إىل أن املحسوبية
واملنس�وبية إىل أنهم�ا جزءا ً أيضا ً من الفس�اد
الذي يجب القضاء عليه.
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «التحدي
املقبل أمني واستخباراتي» ،وقال إنه «ال يمكن
التهاون مع الفس�اد واملحس�وبية واملنسوبية
يف األجه�زة األمنية» .وأوض�ح العبادي ،خالل

املؤتمر األول لجهاز األمن الوطني ،أن «التحدي
الق�ادم أمن�ي اس�تخباري ،وعلينا أن نش�عر
املواطن بأن هناك تغريا ً إيجابيا ً يف حفظ األمن»،
الفتا ً إىل أن «االنتصار عىل داعش تحقق بوحدة
العراقيني ويجب الحفاظ عىل ذلك».
واس�تعادت الق�وات األمني�ة الس�يطرة على
املوصل ،املعق�ل الرئييس للتنظي�م يف البالد ،يف
تموز يف حملة ضارية اس�تمرت تس�عة أشهر
وحظيت بدع�م االئتالف ال�دويل ولحق خاللها
الدمار بمعظم أنحاء املدينة الواقعة يف ش�مال
البالد.
كم�ا خسر التنظي�م اإلرهابي يف أيل�ول الرقة
معقل�ه الرئيسي يف س�وريا إث�ر حملة ش�نها
ائتالف يقوده أكراد وتدعمه الواليات املتحدة.
ومطلع الش�هر الج�اري ،أعلن العراق بش�كل

كامل تطهري أراضيه م�ن تنظيم «داعش» ،إال
أن الق�وات األمني�ة تخشى من قي�ام التنظيم
اإلرهاب�ي م�ن القي�ام بعملي�ات يف املناط�ق
الس�كنية واألسواق ،ولذا فإن الحكومة تسعى
إىل تطوي�ر الجهد االس�تخباري للحيلولة دون
وقوع مثل خذخ الحوادث.
وأم�س الس�بت ،ق�ال القائ�د الع�ام للق�وات
املس�لحة حيدر العب�ادي أن «املواطنون قاعدة
رصينة لدعم أي جهاز أمني اس�تخباري ،وأنه
ال يمك�ن التهاون مع الفس�اد ويجب القضاء
عليه والقضاء عىل املحس�وبية واملنس�وبية يف
األجهزة األمنية».
وتابع رئيس الوزراء العراقي قائالً« :ال نحتاج
ألع�داد كبيرة م�ن العن�ارص االس�تخبارية،
وإنما نحت�اج لعن�ارص مهنية» ،مش�ددا ً عىل

أن «محارب�ة الفس�اد عنرص أس�ايس يف عمل
األجهزة األمنية».
وشدد العبادي عىل «أهمية االنضباط ومحاربة
الفس�اد ،ألن الفس�اد جرثومة خطرية تمكنت
من إدخال داعش» ،مشيرا ً إىل أن «املحسوبية
داخ�ل األجه�زة األمني�ة تع�د فس�اداً» ،وقال:
«الع�راق مثلما انترص عس�كريا ً على داعش،
س�ينترص أمني�ا ً واس�تخبارياً ،خلال املرحلة
املقبلة».
وكان العبادي قد أعلن استعادته السيطرة عىل
كاف�ة املناطق الواقعة عىل الحدود مع س�وريا
يف  9كانون األول/ديس�مرب الجاري ،فيما كان
س�يطر الش�هر املايض عىل آخر معاقل تنظيم
«داع�ش» ،وه�و قض�اء راوة الح�دودي غرب
محافظة األنبار.

طاولت حتى الصحافيني والناشطني.
وأشارت إىل قيام القوات الكردية بزج
مئ�ات املتظاهرين يف الس�جون خالل
األيام املاضية ،مطالب�ة األمم املتحدة
واالتحاد األوروبي ومنظمات املجتمع
املدن�ي املحلي�ة والدولي�ة للتدخ�ل
لوض�ع ح�د لتفاقم األوض�اع يف إقليم
كردستان.
وح�ذرت الحكومة العراقي�ة حكومة
إقليم كردس�تان الع�راق من خطورة
اس�تخدام العن�ف املف�رط ض�د
املتظاهري�ن يف اإلقلي�م ،ملوحة بأنها
ل�ن تبق�ى مكتوف�ة األيدي تج�اه أي
خطر يهدد املواطنني هناك.
وتش�هد ع�دة م�دن يف محافظ�ة
الس�ليمانية الش�مالية تظاه�رات
واس�عة منذ االحد املايض يشارك فيها
االالف بينه�م معلم�ون وموظف�ون
ونش�طاء تطالب باس�تقالة حكومة
االقليم ومحاربة الفساد بسبب االزمة
االقتصادية الخانقة يف االقليم.
وردد املتظاه�رون ش�عارات ابرزه�ا
«يسقط اللصوص» و «املوت لبارزاني
ويس�قط طالبان�ي» و»لتس�قط
الحكومة الفاسدة».
ول�م يتس�لم املوظف�ون يف حكوم�ة
االقلي�م رواتبه�م من�ذ ثالث�ة اش�هر
وتقوم السلطات يف االقليم هذه االيام
بدفع رواتب شهر سبتمرب املايض فيما
فرض�ت اج�راءات لالدخ�ار االجباري
كم�ا يعي�ش القط�اع الخ�اص ركودا ً
وازمة ح�ادة ،االمر الذي دفع عرشات
من الرشكات املحلية إىل غلق ابوابها.
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بن سلمان اقرتح على عباس االكتفاء بـ «غزة» لتمرير «صفقة القرن» مع إسرائيل

بالتفاصيل ..السعودية ضغطت عىل الفلسطينيني لـ «التنازل» عن القدس والضفة
بغداد  /المستقبل العراقي

كان إعلان الرئي�س األمريك�ي
دونال�د ترامب باالعتراف بالقدس
عاصم�ة لـ(إرسائيل) واعتزام نقل
س�فارة الواليات املتح�دة إىل هناك
حدثا تاريخيا هاما وإيذانا بسيطرة
(إرسائي�ل) على الق�دس ،حي�ث
جاء اس�تئنافا لوع�د «بلفور» الذي
اعرتف بحقوق الش�عب اليهودي يف
فلسطني.
غري أن هذا اإلعالن قد يكون جزءا
من خطة أوسع ملساعدة (إرسائيل)
عىل الس�يطرة عىل القدس والضفة
الغربي�ة مع�ا م�ن الفلس�طينيني،
وترك العرب يف «دولة» غزة فقط.
وإذا كان مث�ل ه�ذا الحديث قد
ط�رح مبارشة بعد ق�رار «ترامب»،
لربما قوب�ل بالس�خرية والضحك.
لك�ن لحس�ن الحظ ،قدم مس�ؤول
فلسطيني رفيع املستوى  -األسبوع
امل�ايض  -أف�كارا مفي�دة أكثر عن
العالقة بين اإلعالن وخطط ترامب
األوس�ع نطاقا للمنطقة لصحيفة
«ذا أمريكان كونزرفاتيف» .واطلع
هذا املسؤول عىل تفاصيل االجتماع
املفاج�ئ الذي عقد الش�هر املايض
بين رئيس الس�لطة الفلس�طينية
محمود عباس وويل العهد السعودي
األمري محمد بن سلمان.
وتم استدعاء عباس ،البالغ من
العم�ر  82عام�ا ،إىل الري�اض يف 6
ترشين الثاني املايض ،من قبل «بن
سلمان» ،البالغ من العمر  32عاما،
يف إطار الجهود الت�ي يبذلها األخري
من أجل إقامة مرشوع مشرتك بني
الدول العربية والواليات املتحدة ضد
إيران وحلفائها.
ولم يكن عباس أول زعيم عربي
يتم اس�تدعاؤه .وقبل أيام من وصوله ،كان
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يتلقى
مفاجأة من بن سلمان ،واستقال كجزء من
الجه�ود املناهضة إلي�ران ،وإن كان ذلك لم
يستمر سوى لفرتة قصرية.
وق�ال املص�در إن ب�ن س�لمان كان يف
امتعاض كبري ،حيث يعول عىل تلك املقامرة
الخطيرة لتدعيم زعامت�ه .ويف إطار اللقاء،
أعلن بن سلمان عن عرض يجعل من مبادرة
السلام العربي�ة  -عبارة ع�ن صفقة كربى
برعاية السعودية ينتج عنها االعرتاف عربيا
بالسلام مع (إرسائيل) مقاب�ل إقامة دولة
فلسطينية يف الضفة الغربية وغزة مع وجود
القدس الرشقية عاصمة لها يف حكم امليت.
ويب�دو أن الوق�ت ق�د ح�ان للخط�ة ب،
حي�ث أعل�ن ويل العهد مبادرة إلنش�اء دولة
فلس�طينية يف قطاع غ�زة ،تتضمن عمليات

نق�ل ألراض مرصي�ة غير محددة يف ش�به
جزي�رة س�يناء إىل الدولة الجدي�دة .وعندما
س�أل الزعيم الفلس�طيني يف فزع عن مكان
الضف�ة الغربي�ة والق�دس الرشقي�ة يف هذا
املخط�ط ،رد ب�ن س�لمان قائلا« :يمكنن�ا
االستمرار يف التفاوض حول هذا املوضوع».
وس�أل «عب�اس» م�ن جديد« :م�اذا عن
الق�دس واملس�توطنات واملناطق ب�اء وجيم
من الضفة؟».
أضاف ويل العهد« :س�تكون هذه مسائل
للتفاوض ،ولكن بني دولتني ،وسنساعدك يف
ذلك».
ووفق�ا للمص�در ،عرض بن س�لمان 10
ملي�ارات دوالر على الزعي�م الفلس�طيني
لتحلي�ة حبوب الدواء املريرة التي وصفها له
للتو.
وقال املصدر «ال يستطيع عباس أن يقول
ال للس�عوديني ،إال أن�ه لم يس�تطع أن يقول

روسيا حررت ( )1024قرية وبلدة ومدينة
من اجلامعات املسلحة يف سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي

ذك�ر وزي�ر الدف�اع ال�رويس سيرغي ش�ويغو عىل
صعيد النتائج التي حققتها القوات الروس�ية عىل حلبة
مكافحة اإلرهاب يف سوريا ،أن العملية الجوية الروسية
قد أس�فرت عن تحرير  1024قرية وبلدة ومدينة هامة
يف البالد ،محذرا يف هذه املناس�بة كل من يحاول اختبار
قدرات الجيش الرويس الدفاعية.
وكشف ش�ويغو ،وللمرة األوىل عن مشاركة  48ألف
عس�كري رويس يف إنجاح العملية الروس�ية يف س�وريا،
دون أن يكش�ف ع�ن الع�دد الحقيق�ي ألف�راد الجيش
الرويس املتمركزين يف سوريا.
وأش�اد ش�ويغو بالدور الفعال الذي لعبته صواريخ
«إس »300-و»إس »400-و»بانتسير» والطائ�رات
املقاتلة الروسية ،التي «ضمنت التفوق الرويس املطلق»
يف األجواء السورية.

لهم نعم أيضا».
وقال�ت صحيفة نيوي�ورك تايم�ز ،التي
قدمت تقريرها الخاص عن االجتماع  -الذي
عقد يف  3كانون األول  -والذي أكدته مصادر
فلس�طينية وعربي�ة وأوروبي�ة اطلعت عىل
جان�ب عباس م�ن املحادثة ،إن بن س�لمان
ع�رض «دعم�ا ماليا كبيرا للفلس�طينيني،
يدفع مبارشة إىل عباس» ،وقالوا إنه رفض.
ويف تل�ك الصحيف�ة ،قال�ت املص�ادر
إن الع�رض «ق�د يس�مح ب�إرشاك الدول�ة
الفلس�طينية الجدي�دة يف إدارة أج�زاء غير
متصل�ة م�ن الضف�ة الغربي�ة ،وس�تكون
س�يادتها مح�دودة أيضا على أراضيها (يف
غ�زة)» .وس�تبقى الغالبي�ة العظم�ى م�ن
املس�توطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية،
الت�ي تعترب غري قانونية من قبل معظم دول
العالم.
إذن ،من الذي وضع فكرة «دولة غزة» يف

رأس «بن س�لمان»؟ قد ال يكون من الصعب
اإلجاب�ة عىل هذا الس�ؤال ،ألن�ه ال يمكن إال
التفكير يف مص�در واح�د فقط للفك�رة ،أال
وهو (إرسائيل).
ويحل�م املس�ؤولون اإلرسائيلي�ون
الرئيسيون منذ وقت طويل بدولة فلسطينية
تقترص عىل غزة ،كوسيلة إلجبار العرب عىل
ض�م (إرسائي�ل) للضف�ة الغربي�ة والقدس
الرشقية.
وقد تكرر عرض هذه الفكرة من الجناح
اليميني اإلرسائييل عىل مدى عقدين تقريبا.
ويتش�ارك جميعهم الرغبة يف التوصل إىل
اتف�اق من جان�ب جريان (إرسائي�ل) العرب
للتن�ازل ع�ن أراض لتمكين (إرسائيل) من
التمسك بالضفة الغربية والقدس الرشقية.
وبالنس�بة للق�ادة الفلس�طينيني ،ف�إن
الس�يادة الفلس�طينية عىل الضف�ة الغربية
والقدس ال يمكن التنازل عنها بأي حال.

فكيف وصل�ت هذه الفك�رة اإلرسائيلية
إىل رأس الرياض يف نف�س اللحظة التي كان
ترامب ونتنياهو يضعان اللمس�ات النهائية
حول التفاهمات املتعلقة بإعالن ترامب عن
قراره بشأن القدس؟
وقب�ل أيام فقط من اجتماع بن س�لمان
وعب�اس ،كان املبعوث�ان األمريكيان جاريد
كوشنر (صهر الرئيس) وجيسون غرينبالت
(مبعوث السالم الحايل يف الرشق األوسط) قد
س�افرا إىل الرياض ودخال يف مداوالت مع ويل
العهد حتى وقت متأخر من الليل.
وكوش�نر  -كم�ا نعل�م  -صدي�ق من�ذ
وقت طوي�ل لنتنياهو ،حتى أن�ه قاد عملية
تتعلق بأص�ول الوالدين لتحوي�ل األموال إىل
مستوطنات الضفة الغربية.
ويتش�ارك مع اليه�ود فك�رة أن القدس
«عاصم�ة أبدي�ة غير مقس�مة للش�عب
اليهودي».

كندا ختشى هجامت إرهابية «حمتملة» من متطرفني
بغداد  /المستقبل العراقي
نب�ه وزي�ر األم�ن الع�ام الكندي،
رال�ف غوداي�ل إىل أن كن�دا م�ا زالت
تواج�ه مخاط�ر هجمات قد يش�نها
«متطرف�ون عنيف�ون» م�ن عنارص
أو أنص�ار تنظي�م داع�ش أو عنارص
من اليمين املتطرف .وورد يف التقرير
الس�نوي حول «التهدي�د اإلرهابي يف
كن�دا «أنه بع�د الهجوم املس�لح عىل
مسجد يف كيبيك يف يناير ومقتل كنديني
«يف هجوم إرهابي» يف بوركينا فاس�و
والهجوم بالس�كني ودهسا بشاحنة
صغيرة ه�ذا الخري�ف يف إدمونت�ون
(غرب) ،فإن كندا تبقى عرضة لهذه
األعم�ال الت�ي ينفذه�ا متطرفون».
وذك�رت أجه�زة االس�تخبارات أن
«التهديدات الرئيس�ية مستوحاة من

إيديولوجيا متش�ددة عنيف�ة تتبعها
مجموعات إرهابية مثل تنظيم داعش
والقاع�دة ،تدعو إىل تنفيذ هجمات يف
كندا» .وحذر املص�در من وجود أفراد
يف كن�دا «يش�اركون يف أنش�طة عىل
ارتب�اط باإلره�اب ،موضحا أن هناك
يف الخ�ارج «أكث�ر م�ن  190متطرفا
لديه�م رواب�ط مع كن�دا ،وال س�يما
يف العراق وس�وريا فضال ع�ن تركيا.
ووفق السلطات فإن «أكثر من ستني
متطرف�ا بقليل ع�ادوا إىل كندا» ،وهو
عدد لم يتغري كثريا يف األش�هر األخرية
عىل الرغم من خس�ارة تنظيم داعش
مناطق سيطرته يف س�وريا والعراق.
وق�ال التقري�ر إن غالبي�ة الكنديين
«العائدي�ن م�ن تركي�ا أو س�وريا أو
الع�راق ش�اركوا على م�ا يعتق�د يف
معارك» إىل جانب اإلرهابيني.

ويقال إن «كوش�نر» هو مصدر
كل األف�كار اإلرسائيلية التي خرج
بها «بن سلمان».
وعلى افتراض أن «كوش�نر»
و«ب�ن س�لمان» متوافقان بش�أن
مخطط غزة ،فإن اجتماعات األمري
الش�اب مع عباس تشري إىل أن هذا
التوافق يضيف بعدا جديدا ومزعجا
إلعالن ترامب بشأن القدس.
ويتف�ق هذا التفاه�م األمريكي
الس�عودي م�ع تخلي الس�عودية
الفعلي ع�ن مبادرته�ا الخاص�ة
للسلام العرب�ي .وكان الزعي�م
السعودي نفس�ه قد قوض عنرصا
أساس�يا يف ه�ذا املب�ادرة ،عندم�ا
وافقت اململكة العربية الس�عودية
 يف نيس�ان ع�ام  - 2016علىاالنضمام إىل الرشاكة االسرتاتيجية
بني مصر و(إرسائي�ل)  -الناتجة
عن معاهدة السالم يف كامب ديفيد
من خالل تنازل مرص للس�عوديةع�ن جزيرت�ي تيران وصنافير يف
البحر األحمر.
وأش�ار املصدر إىل أن بن سلمان
كتب رسالة رسمية إىل رئيس الوزراء
اإلرسائيلي بنيامين نتنياهو يحدد
فيها تعهدا س�عوديا غري مس�بوق
باملش�اركة مع مصر و(إرسائيل)
والواليات املتح�دة يف دعم الرشوط
األمني�ة ملعاهدة السلام التاريخية
بني مرص و(إرسائيل).
ويمكن فهم هذا القرار والرسالة
املوجهة إىل (إرسائيل) كدليل عميل
على أن الس�عودية مس�تعدة فعال
للتعام�ل م�ع (إرسائي�ل) دون أي
رشط يتطلب إقامة دولة فلسطينية
يف الضفة أو غزة أو القدس أو يف أي
مكان.
ولم ترد السفارة السعودية عىل
مكامل�ة لطلب التعليق من قب�ل «ذا أمريكان
كونزرفاتيف» .ونف�ى البيت األبيض الخطة
التي تحدث�ت عنها نيوي�ورك تايمز ،وكذلك
فعلت الحكومة السعودية ،ووصف متحدث
باس�م عباس أنه�ا «أخبار مزيف�ة ال وجود
لها» .ومع ذل�ك ،أكد العديد من األش�خاص
ل�ـ «ذا أمري�كان كونزرفاتي�ف» تفاصي�ل
االجتماع ووفروا بعض الس�ياق املؤكد حول
إعالن القدس.
ومع الثقة يف الدعم السعودي لخيار غزة
واتفاقها التاريخي عىل التعاون االسرتاتيجي
مع واش�نطن ومرص و(إرسائي�ل) ،والتخيل
ع�ن االلت�زام التاريخ�ي بمب�ادرة السلام
العربي�ة ،قـــــ�د يغف�ر ترام�ب االنتق�اد
الس�عودي الش�كيل عىل جه�وده إلعـــادة
تش�كيل الشرق األوس�ط ،وإعالن س�يادة
(إرسائيل) ويف قلبها القدس.

مرتزقة النظام البحريني
يشـددون احلصـار عــلـى الـدراز
لألسبوع الـ()٧٥
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
املدججة
واصلت عنارص املرتزقة وامليليشيات املدنيّة
بالسالح واآلليّات العسكريّة  -لألسبوع الـ 75عىل التوايل-
محارصة مداخل بلدة الدراز ،حيث منعت املواطنني وإمام
ّ
التوجه
الصالة ،يوم الجمعة  22كانون األول  ،2017من
إىل مس�جد اإلمام الصادق  -عليه السلام -ألداء شعائر
صلاة الجمعة ،فيم�ا أ ّدى العديد م�ن املواطنني الصالة
ف�رادى يف املس�جد .من جانبه ،ج ّدد ائتالف ش�باب ثورة
 14فرباير ،عرب حس�اباته عىل موقع تويرت قوله ّ
إن «هذا
الطائفي املقيتة
املنع يأتي استمرارًا يف جرائم االضطهاد
ّ
ّ
ّن أسايسٍّ من
الخليفي
التي يمارس�ها النظام
ّ
بحق مكو ٍ
البحريني».
مكوّنات الشعب
ّ

بوتني يعترب اسرتاتيجية الدفاع األمريكية «عدائية»
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تهجن الرئيس الرويس فالديمري بوتني الجمعة
م�ا وصف�ه بالطاب�ع «العدائ�ي» الستراتيجية األمن
القوم�ي األمريكي�ة الجدي�دة منددا خصوص�ا بتعزيز
البنى التحتية لحلف شمال األطليس والواليات املتحدة
يف أوروبا .وقال بوتني يف لقاء مع مس�ؤولني من قوات
الجيش بثه التلفزيون الرويس إن «استراتيجية الدفاع
ه�ذه لها بدون ش�ك طابع هجوم�ي إذا أردنا الحديث
بلهجة دبلوماسية ،لكن اذا انتقلنا إىل اللغة العسكرية
فلديها بدون شك طابع عدائي».
وأضاف «هي ليس�ت مجرد أق�وال وإنما مدعومة
بأعمال ملموسة وتمويل».
وكان البي�ت األبي�ض اعتبر يف تقري�ره ح�ول
استراتيجية األم�ن القوم�ي ال�ذي نشره االثنني أن
«روس�يا تح�اول اضعاف النف�وذ األمريك�ي يف العالم
وخلق انقسامات مع حلفائنا ورشكائنا».
ويأتي هذا االعالن فيما اعتمد الكونغرس األمريكي
يف نهاي�ة نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي نفقات عس�كرية
تقارب  700مليار دوالر للسنة املالية عام .2018
وندد بوتين بتعزيز البنى التحتية الهجومية لحلف
األطليس والواليات املتحدة يف أوروبا .وقال إن «األنظمة

املضادة للصواريخ يمكن تحويلها يف أي وقت إىل أنظمة
صواريخ متوسطة املدى» ،مؤكدا أن «كل ذلك يخفض
بشكل كبري مستوى األمن يف أوروبا والعالم».
وأض�اف «لدين�ا الح�ق الس�يادي وكل االمكان�ات
للرد بش�كل مناس�ب ومالئم عىل مثل هذه التهديدات
املحتملة» .وتابع أن «القوى النووية الروسية حاليا يف
مس�توى يتيح لها ضمان ردع ن�ووي متني» ،داعيا يف
الوقت نفسه إىل تعزيزها.
وخلص إىل القول «عىل روس�يا أن تكون بني الدول
الرائ�دة ويف بع�ض النواحي الرائ�دة املطلق�ة ،عندما
يتعلق األمر ببناء جيل جديد من العسكريني».
واتهم بوتني الواليات املتحدة بالتخطيط لالنسحاب
م�ن معاهدة األس�لحة النووية متوس�طة امل�دى التي
تحظ�ر امتلاك صواري�خ نووي�ة وتقليدي�ة قصيرة
ومتوسطة املدى تطلق من األرض.
وقال إن أس�لحة روسيا النووية االسرتاتيجية رادع
يعتد به للحشد العسكري األمريكي.
وقال «وصلت قواتنا النووية اليوم إىل مستوى يوفر
ردعا اسرتاتيجيا يمكن االعتماد عليه ،لكننا نحتاج إىل
تطويرها بش�كل أكرب .وبحلول نهاية عام  ،2017فإن
حصة األس�لحة الحديث�ة يف الثالوث الن�ووي الرويس
تبلغ  79باملئة .ويجب تجهيز القوات النووية بأسلحة

جديدة بنس�بة  90باملئة بحلول العام  2021والحديث
هنا يدور عن منظومات الصواريخ القادرة عىل التغلب
عىل منظومات الصواريخ الحالية واملستقبلية».
ونقل�ت وكالة س�بوتنيك ع�ن بوتين تأكيده عىل
رضورة الرتكي�ز على تجهي�ز القوات املس�لحة بأدق
األسلحة ضمن إطار برنامج التسلح الجديد.
وأضاف «اعتبارا من العام املقبل س�يطلق برنامج
التس�لح الحكومي الجديد .وقد تمت مناقش�ة املعايري
األساسية يف شهري مايو/ايار ونوفمرب/ترشين الثاني
يف سوتيش ويف العديد من االجتماعات يف موسكو.
وتابع أنه ال بد من الرتكيز عىل تجهيز القوات الجوية
والربية والبحرية بأس�لحة عالي�ة الدقة ،باإلضافة إىل
منظوم�ات الدفاع واملع�دات الفردية للجن�ود وأحدث
أنظمة االستخبارات واالتصاالت واملعدات اإللكرتونية.
والثال�وث الن�ووي مصطلح يشير إىل طرق إطالق
األس�لحة النووية من الرتس�انة النووية االسرتاتيجية
وه�ى قنابل استراتيجية وصواريخ باليس�تية عابرة
للقارات وصواريخ بالستية تطلق من الغواصات.
وتبادلت روسيا والواليات املتحدة االتهامات بخرق
املعاهدة التاريخية التي تحكم التس�لح والتي ساعدت
على إنهاء الح�رب الباردة .وق�ال البل�دان إن بقاءها
مهدد اآلن.

5

اعالنات

العدد ( )1580االحد  24كانون االول 2017

فقدان وصل

اعالن

تعلن املديرية العامة للرتبية يف حمافظة املثنى

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة وفق تعليمات
قانون ( )21لس�نة  2013تعل�ن املديرية العامة للرتبية يف
محافظة املثن�ى عن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري كافرتيا
داخل املديري�ة فعىل الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة
الشؤون القانونية يف املديرية للحصول عىل رشوط املزايدة
ومراجعة قسم الحسابات لدفع التامينات والبالغ ()%20
من القيم�ة املقدرة لاليجار الس�نوي البالغ ()4500000
اربعة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي فقط
وسوف تجري املزايدة يف موقع املديرية يف الساعة العارشة
من يوم االحد املصادف 2017/12/31
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن ويضاف
اليها اجور املن�اداة واملصاريف االخرى بنس�بة ( )%3من
مبلغ االحالة
وعىل املتقدم للمزايدة تقديم املستمسكات التالية :
ـ طلب االشرتاك باملزايدة العلنية بعد موافقة املدير العام
ـ كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
ـ وصل رسمي بالتأمينات املدفوعة
ـ املوق�ع واملس�احة واملواصف�ات تق�ع داخ�ل املديري�ة
ومس�احتها (55م) مالحظة :ال يس�مح ملنتس�بي الدولة
االشرتاك باملزايدة
فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من
املعه�د التقن�ي  /بصرة باس�م ( احمد
كاظ�م يعق�وب ) على م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من
معه�د التدري�ب النفطي  /برصة باس�م
( حم�زة عبد النبي عزي�ر ) عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة نقاب�ة
املهندسين العراقيني باسم ( امري محمد
عبد الزهرة ) رقم االنتس�اب ( )177388
على من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صلاح الدين
االتحاديه
محكمة االحوال الشخصيه يف الدجيل
الرقم /277/ش2017/
التاريخ 2017/12/14
اعالن
اىل املدع�ي علي�ه احم�د طاه�ر خليل م/
تبليغ بقرار الحكم الغيابي
قررت املحكم�ة الحك�م بالتفريق للهجر
بني املدعيه س�ها سعيد محجوب واملدعي
عليه احمد طاهر خليل وصدر قرار غيابي
ض�دك ولعدم معرفة مح�ل اقامتك قررت
املحكمة تبليغك نرشآ بواسطة صحيفتني
محليتني وعند ع�دم اعرتاضك عىل القرار
يعتبر القرار مكتس�ب الدرج�ه القطعيه
وفقآ للقانون
القايض
معد نجم عبيد
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 2017/199 :
التاريخ2017/12/20 :
نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة (مائ�دة كري�م عب�ود)
طل�ب نصبها قيم�ه عىل زوجه�ا املفقود
(حرب�ي ابراهي�م طه) الذي فق�د بتاريخ
 2016/12/25يف انحي�ة يث�رب /مرك�ز
الناحية ول�م يتم العثور عليه تقرر نرشه
يف صحيفتين محليتين رس�ميتني وم�ن
لديه معلوم�ات عن املفق�ود الحضور اىل
هذه املحكمة خالل عرشة ايام من تاريخ
االعالن ويف حالة عدم حضورك سوف يتم
نصب والدتك قيمه عليك وحسب االصول
القايض االول
كاظم متعب داود
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /73 :ب2017/
التاريخ 2017/12/21
اىل  /الش�خص الثال�ث بجان�ب املدع�ى
عليهم (جواد بريس شالل)
اعالن
اقام املدع�ي (زمان صادق عبيد) الدعوى
البدائية املرقم�ة /73ب 2017/املتضمنة
طلبه بإزالة ش�يوع العق�ار املرقم 3/17
مقاطع�ة  16الحيرة وبالنظ�ر ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
وتاييد مختار املنطق�ة املؤيد من املجلس
املحلي لناحي�ة الحيرة وكت�اب دائ�رة
التخطي�ط واملتابعة ف�رع تموين النجف
وكتاب مكتب معلومات الحرية عليه قررت
هذه املحكم�ة تبليغكم اعالنا بصحيفتني
رس�ميتني يوميتين محليتين واس�عتي
االنتش�ار للحضور امام ه�ذه املحكمة يف
موع�د املرافعة املص�ادف 2017/12/27
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف ح�ال عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /364 :ب2017/
التاريخ 2017/12/18
اعالن
بن�اء على الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه
املحكم�ة بالع�دد /364ب 2017/يف
 2017/7/13املتضم�ن ازال�ة ش�يوع
العقار املرقم  2/37مقاطعة  1املويهي
بيع�ا تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع
العق�ار املذكور اعلاه واملبينة اوصافه
ادن�اه وال�ذي ه�و عب�ارة ع�ن ارض
زراعية تس�قى بالواس�طة وقريبه من
مصدر امل�اء وتقع يف ناحية العباس�ية
ق�رب س�يطرت ام عباس�يات تبعد عن
الطري�ق الع�ام (نج�ف ـ حل�ة) حوايل
كيل�و مرت واحد فعلى الراغبني بالرشاء
مراجعة املحكمة خالل ثالثون يوما من
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبني معهم
التأمينات القانونية البالغة عرشة باملئة
م�ن القيمة املق�درة والبالغ�ة ثالثمائة
وثالث�ة وعشرون ملي�ون وس�تمائة
الف دينار وش�هادة الجنس�ية العراقية
ويتحمل املشرتي رسم التسجيل واجور
الداللية وفق احكام القانون
القايض
رعد رزاق التميمي
االوصاف :
 1ـ جنسها زراعية تسقى سيحا
 2ـ نوعها مملوكة للدولة
 3ـ مساحتها  64دونم و  18اولك
تنويه
ورد س�هوا يف جريدة املستقبل العراقي
بالع�دد  1573بتاري�خ 2017/12/13
يف االعلان الخ�اص رئاس�ة محكم�ة
اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة محكمة
بداءة الكوف�ة بالعدد /844ب2017/2
يف  2017/12/11ذك�ر س�هوا اس�م
املخت�ار (صال�ح مه�دي الجيلاوي)
خط�أ والصحي�ح ه�و (صال�ح مهدي
الجميالوي) لذا اقتىض التنويه
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الخاص�ة بنقابة
املهندسين العراقيني املرقم�ة 91362
بأس�م (عص�ام عب�د الواح�د هاش�م)
والص�ادرة م�ن نقاب�ة املهندسين
العراقيين ف�رع النج�ف االرشف فعىل
من يعثر عليها يرجا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد 19584 :
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن
البيان�ات الخاصة بالعائدية يف الس�جل
االسايس
ت

رقم
العقار

اسم
المحلة

جنس
العقار

بيانات
العقار

المالحظات

1

1348

عماره

دار

رقم
االبواب

اسم طالب
التسجيل

105/19

سعدية عبد
الحسن
عباس

2

تنفي�ذا الح�كام امل�ادة ( )1م�ن املادة
(  )50مك�رره م�ن قان�ون التس�جيل
العقاري رقم ( )1971املعدل فقد تقرر
االعالن عن مبارشة التسجيل باجراءات
التسجيل املجدد للعقارات املبنية اعاله
وف�ق احكام املادة ( )3م�ن املادة ()45
م�ن القانون املذك�ور فعىل م�ن يدعي
امللكي�ة او اي حق�وق عقاري�ة يف هذه
العقارات املذكورة اعاله تقديم ما لديه
من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني
يوما من تاريخ النرش االعالن والحضور
يف موق�ع العق�ار الس�اعة العارشة من
صب�اح اليوم التايل النته�اء مدة االعالن
وذل�ك الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل
االثب�ات عن�د اج�راء الكش�ف املوقعي
على العقار م�ن لجن�ة تثبي�ت امللكية
وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة
حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف
االرشف

فق�د الوص�ل املرق�م ( )36895يف
 2013/1/22بمبل�غ ()2,000,000
فقط اثنان مليون ال غريها واملستوىف
عن قطعة االرض املرقمة (/3342/4
 22صابيات) بأس�م الس�يد (عباس
رمضان حسني سعيد) لصالح امانة
بغداد /دائرة العقارات فعىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد 19585 :
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس
ت

رقم
العقار

اسم
المحلة

جنس
العقار

1

2177

عماره

دار

2

بيانات
العقار
رقم
االبواب
19/105

المالحظات
اسم طالب
التسجيل
مائده عبد
االمير
محسن
العكايشي

تنفيذا إلح�كام املادة ( )1من امل�ادة (  )50مكرره
من قانون التس�جيل العق�اري رقم ( )1971املعدل
فقد تقرر االعالن عن مبارشة التس�جيل بإجراءات
التسجيل املجدد للعقارات املبنية اعاله وفق احكام
املادة ( )3من املادة ( )45من القانون املذكور فعىل
م�ن يدع�ي امللكي�ة او اي حقوق عقاري�ة يف هذه
العق�ارات املذكورة اعاله تقديم ما لديه من بيانات
اىل هذه الدائرة خلال ثالثني يوما من تاريخ النرش
االعالن والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة
م�ن صب�اح اليوم الت�ايل النتهاء م�دة االعالن وذلك
الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء
الكشف املوقعي عىل العقار من لجنة تثبيت امللكية
وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
محكمة بداءة السماوة
العدد /2282 :ب2017/
اعالن
املدعي  /رئيس جامعة املثنى اضافة لوظيفته
املدعى عليهم  1 /ـ زهرة عاشور غانم
 2ـ زينب محمد راشد
 3ـ محمد عيل محمد راشد
 4ـ زين الرجال محمد راشد
 5ـ سلمان راشد محمد راشد
اقام املدعي (رئيس جامعة املثنى اضافة لوظيفته)
الدع�وى املرقم�ة اعاله ادع�ى فيها بان�ه مورثكم
املرح�وم (محمد راش�د عن�اد) قد باع له الس�يارة
املرقمة ( )2108مثنى خصويص موديل  2006نوع
بيك اب دبل قمارة (كنوة) فيض اللون بموجب عقد
البيع امل�ؤرخ بتاري�خ  2007/9/19وبب�دل قدره
( )13,850,000ثالث�ة عشر ملي�ون وثمانمائ�ة
وخمس�ون ال�ف دينار ولبطلان العقد لع�دم توفر
الش�كلية القانوني�ة طلب اعادة الح�ال اىل ما كان
عليه قبل التعاقد وملجهولية محل اقامتكم حس�ب
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي املتنبي
يف الكوفة امل�ؤرخ  2017/11/26لذا تقرر تبليغكم
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام
ه�ذه املحكمة الس�اعة التاس�عة من صب�اح يوم
 2017/12/28وعن�د ع�دم حض�ورك او من ينوب
عنك�م قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابا
وعلنا ووفقا للقانون
القايض
فليح حسن جاسم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4039 :ب2017/2
التاريخ 2017/12/18
اعالن
اىل املدعى عليها (ظفر محسن كريم)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاوني�ة اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمه اعاله
ض�دك والذي يطل�ب فيها الحك�م بتاديتك واملدعى
عليه�ا الثاني�ة ل�ه مبلغ�ا مق�داره ( 1080دوالر
امريك�ي ع�ن قرض م�ؤرخ ي�وم )2016/12/15
ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ يف محكمة بداءة الس�ماوة واشعار مختار
الغربي املدراء املدعو حسين مسلم حسني لذا تقرر
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة  2017/12/28التاسعة صباحا وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
مركز رشطة الرطبة
السيد قايض تحقيق محكمة الرطبة املحرتم
م  /مطالعة
قرارك�م امل�ؤرخ يف  2017 / 12 / 13دون�ت اقوال
املش�تكية ( شيرين محمد صديق ) واسريها امام
سيادتكم لتصديق اقوالها قضائيا وتم تدوين اقوال
الش�هود كل من ( عقيل خليل عب�د الهادي وجمال
جاس�م محمد ) وارسهم امام س�يادتكم لتصديق
اقوالهم قضائيا  .نقدم لس�يادتكم الشهادة راجني
االطالع وقراركم مع التقدير .
الضابط :
- 1دون�ت اقوال املش�تكية شيرين محم�د صديق
والش�هود كل من عقيل خليل عب�د الهادي وجمال
جاسم محمد من قبيل قضائيا .
 – 2تعم�م اوص�اف املفق�ود مصطف�ى خليل عبد
الهادي وينرش يف الصحف الرسمية .
 – 3مفاتحة بغداد ش�عبة الحاس�بة لوضع ش�ارة
حج�ز على املركب�ة املرقم�ة  – 177252بغ�داد
خصويص نوع هونداي فريكروز بيضاء اللون .
 – 4تبذل الجهود ملعرفة الفاعلني .
 – 5يسجل القرار .
 – 6اطالع االدعاء العام .
القايض
يعرب رشيد مخلف

تصحيح اسم
اس�تنادا اىل االمر الجامع�ي املرقم
 ١٧١٩٠يف  ٢٠١٧/١٢/١١يك�ون
اس�م املوظف الصحيح هو ( باسم
ألطيف حسن ) وليس باسم لطيف
حسن
فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب
بأس�م  /مدح�ت ذي�اب عط�ا الله
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/19
اعالن مفقود
اسم املفقود  :رائد جمعة عيل
بتاري�خ  2017/12/19قدم�ت
(زوجتك) املدع�وه ( ازهار خضري
عب�اس) تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة
علي�ك لكون�ك خرج�ت بتاري�خ
 2015/3/3ول�م تعد لحد االن فقد
تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف
حالة عدم حضورك خالل خمس�ة
عرش ي�وم م�ن الي�وم الثان�ي من
تاريخ النرش س�وف تنصب زوجتك
قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
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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)
بتاريخ  2017/12/5اصدرت هذه املحكمة
(محكم�ة ب�داءة جل�والء) ق�رارا بالدعوى
املرقمة (/124ب )2017/واملتضمن الحكم
بالزامك باعادة الس�يارة املرقمة ( 33909أ
 /دياىل) نوع شيري صالون موديل 2013
الل�ون ابيض اىل املدعي روض�ان عيل خلف
وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف القضائية
واتع�اب املحاماة وملجهولي�ة محل اقامتك
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني
محليتين يوميتين لغ�رض االعتراض
واالستئناف والتمييز ويف حالة تبلغك وعدم
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة
املحددة قانونا فان القرار س�وف يكتس�ب
الدرجة القطعية بحقك وفق القانون
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل
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 جم�ال مراد) امام
هذه املحكمة الدعوى البدائية بالعدد اعاله
طلب فيها الحكم بالزامك بتسديد املبلغ الذي
بذمت�ك والبالغ مليون ومائتان وخمس�ون
ال�ف دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة
العثماني�ة ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتين
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة
التاسعة من صباح يوم  2017/12/28ويف
ح�ال تبلغك وع�دم الحضور او ارس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /2463 :ش2017/
التاريخ 2017/12/17
اىل  /املدعى عليه  /حسن موىس كاظم
اعالن
اقام�ت املدعي�ة ذكري�ات ف�اروق جمي�ل
الدع�وى الرشعي�ة ام�ام ه�ذه املحكم�ة
بالع�دد اعاله والت�ي تطلب فيه�ا التفريق
من�ك للهجر ول�دى تبليغك بموج�ب كتاب
مركز رشط�ة االمام علي بالع�دد 14644
يف  2017/11/26تبين ان�ك مرتح�ل اىل
جه�ة مجهولة ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين يوميتين للحضور ام�ام هذه
املحكمة بتاري�خ  2017/12/26الس�اعة
الع�ارشة ويف ح�ال ع�دم حضورك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض
فاضل حسني خضري

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/21
اعالن مفقود
اس�م املفق�ود  :عبد الرحم�ن منعم
هادي
بتاريخ  2017/12/21قدم (والدك)
املدع�و ( منع�م ه�ادي س�عدون
مصط�اف) يطل�ب في�ه نصب�ه
قيم�ا علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ
 2016/4/20ول�م تعد لح�د االن لذا
فق�د تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية
ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ
النشر س�وف ينصب (وال�دك منعم
هادي س�عدون ) قي�م عليك الدارة
شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1823 :ب2017/3
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن
املدى عليه :صفاء معني لفته
اق�ام عليك�م املدع�ي ت�راث احم�د
ش�هاب وكيله املحامي عيل يوس�ف
عب�د الحسين ام�ام ه�ذه املحكمة
الدعوى البدائية املرقمة اعاله وطلب
الحك�م بالزامك بتاديت�ك مبلغ قدره
( )50,000,000خمس�ون ملي�ون
دين�ار بموجب وص�ل االمانة املؤرخ
يف  2017/8/31وتحميلك املصاريف
واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
املبلغ يف هذه املحكمة سليمان جاسم
محم�د يف  2017/12/18واش�عار
مختار بعقوبة الجدي�دة محلة 206
يف  2017/12/17املدعو (عيل حسني
علي) ومصدق م�ن املجل�س املحيل
لقض�اء بعقوب�ة يف 2017/12/19
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك عن
طري�ق النشر بواس�طة صحيفتني
يوميتني محليتين للحضور اىل هذه
املحكمة صب�اح يوم 2017/12/28
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة
ع�دم حضوركم او ارس�ال من ينوب
عنك�م قانون�ا س�تجري املرافع�ة
بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
شيماء عباس عيل

إعالن

اعالن
رقم االخطار
2017/36
م�ن /محكمة ق�وى االم�ن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب (الرشطي حافظ
جب�ار عب�ود) املنس�وب اىل مديرية
رشطة محافظة البرصة واملنشأت ملا
كنت متهما وفق املادة  5 /من ق.ع.د
رقم  14لسنة  2008لغيابك عن مقر
عملك من تاري�خ  2015/3/8ولحد
االن وامل�ادة  /32م�ن ق.ع.د رق�م
 14لس�نة  2008الختالسك املسدس
الحكومي املرق�م ((  GKN322نوع
كلوك م�ع كافة ملحقات�ه مع ()30
اطالق�ة م�ن نوع�ه وبم�ا ان مح�ل
اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا
االعالن على ان تحرض امام محكمة
قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
خلال مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ
تعلي�ق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهه ضدك
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تجري
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك
املنقول�ة والغري منقول�ة ويطلب من
املوظفين العموميني الق�اء القبض
عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب
س�لطة حكومي�ة وال�زام املواطنني
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار
الجهات املختصة استنادا للمادة 69
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد /4972 :ش2017/3
التاريخ 2017/12/21
اىل املدع�ى علي�ه  /مؤي�د فه�د عبد
الكريم
اعالن
اقامت املدعية (رنا فريح عبد الكريم)
الدع�وى املرقمة بالع�دد اعاله امام
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
وموضوعه�ا تفريق للهج�ر ولكونك
مجه�ول محل االقامة تق�رر تبليغك
بواسطة صحيفتني محليتني بموعد
املرافع�ة املواف�ق 2017/12/28
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا ووفق االصول
القايض
عيل عبد الكريم خريبط

العدد 1186 :
التاريخ 2017/12/20

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه
والعائ�د إىل بلدية (النجف) وملدة (س�نة واح�دة) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل
م�ن يرغب باالشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف أو اللجنة خلال ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف
إحدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة
بموج�ب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية
النجف الس�اعة الحادية عرشة م�ن صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمس�ة
ايام من يوم اجرائها.
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس جلنة

الرشوط :
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل  30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار
او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور
 6ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 7ـ على املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك بايه وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 8ـ تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة الش�اغلني للعق�ار ( )%50من القيم�ة التقديرية لكتاب الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف
2016/1/3
 9ـ للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
 10ـ عىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد محافظ
النجف االرشف املرقم (س ش  )14يف 2015/11/15
نوع الملك والموقع واالستعمال
كشك الكهربائية /حي العلماء /شارع نجف ـ كربالء
كشك منزلية /عروبة /المرحلين
كشك صيانة الموبايالت/عروبة المرحلين
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
كشك كافتريا /حي الحرفين قرب مزرعة سيد جاسم
حانوت مخزن  /محيط العماره
حانوت غذائية /محيط العمارة
حانوت مقهى /محيط المشراق

الرقم القديم
1
13
19
/33أ
/34أ
/35أ
/42أ
/36أ
/43أ
جزء من القطعة 1/2556
17
19
35

الرقم الجديد
6149
3235
3241
4869
4870
4871
4878
4872
4879
7103
5357
5359
5303

المساحة م2
12م2
12م2
12م2
11م2
11م2
11م2
11م2
11م2
11م2
12م2
10م2
10م2
10م2
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أطلقت دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ للمدنيني حملافظة بغداد

العمل تطلق الدفعة السادسة من رواتب اإلعانات االجتامعية قبل هناية 2017
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،ع�ن «إطلاق الدفع�ة
السادس�ة م�ن روات�ب اإلعان�ات
االجتماعية قبل نهاية العام الجاري».
وقال�ت مدير ع�ام دائ�رة الصندوق يف
هي�أة الحماي�ة االجتماعي�ة بالوزارة،
جاكلني صليوا ،يف بيان تلقته « املستقبل
العراق�ي» ،إن «الدفع�ة السادس�ة من
رواتب اإلعان�ات االجتماعية س�تطلق
قب�ل نهاي�ة الع�ام الج�اري وبناء عىل
توجيهات الوزير محمد شياع السوداني
الت�ي حرصت عىل إيص�ال كل الدفعات
خالل مواعيدها خالل عام .»2017
وع�ن املبال�غ الت�ي ت�م رصفه�ا خالل
الدفع�ات الخم�س لروات�ب اإلعان�ات
االجتماعي�ة من الع�ام الجاري ،ذكرت
صلي�وا ،أنه�ا «بلغت أكثر م�ن ترليون
وخمس�مائة مليار دينار» ،مشيرة إىل
أن «إي�رادات الصن�دوق بلغت أكثر من
خمس�ة وثمانون مليار دين�ار ولغاية
.»2017 /9/30
وبين�ت مدير ع�ام دائ�رة الصندوق إن
«قيم�ة املبال�غ املتحصل�ة م�ن أرب�اح
الشركات والبالغ�ة  %1وكذل�ك م�ن
إي�رادات الصن�دوق بنس�بة ()%0025
بلغت أكثر قرابة األربعني مليار دينار»،
مضيف�ة إن «قيم�ة املبال�غ املتحصلة
من املتجاوزي�ن بلغت قرابة اثني عرش
ملي�ار دينار فيم�ا بلغت قيم�ة مبالغ
الرواتب املعادة أكثر من أربعة وثالثون
مليار دينار».
وأردف�ت« :أم�ا قيم�ة مبل�غ الفائ�دة
املتحص�ل ع�ن مبل�غ الوديع�ة الثابتة

فبلغت مائة ملي�ون دينار» ،مؤكدة إن
«مجم�وع ه�ذه بلغ أكثر من خمس�ة
وثمانون مليار دينار ولغاية  9/30من

العام الجاري».
ويبلغ ع�دد العوائل املش�مولة برواتب
اإلعان�ات االجتماعية أكث�ر من مليون

وخمسون ألف عائلة ،حيث يبلغ الراتب
إذا كان رب األرسة رج�ل وثالثة أطفال
( )175أل�ف دينار ش�هريا فيم�ا يبلغ

حمافظ بغداد يرعى االحتفال املركزي بمناسبة النرص الكبري
وحترير االرايض من «داعش»
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
برعاية محافظ بغداد عطوان
العطوان�ي اقام�ت محافظ�ة
بغ�داد االحتف�ال املرك�زي
بمناس�بة تحري�ر االرايض
العراقي�ة من دن�س الدواعش
وبحض�ور ع�دد كبير م�ن
املس�ؤولني والق�ادة االمنيين
وجم�ع كبري م�ن املواطنني يف
مبنى املحافظة.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي
للعطوان�ي يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «املحاف�ظ يف كلمت�ة
الت�ي القاه�ا خلال االحتفال
واصف�ا اي�اه بان�ه انتص�ار
جدي�د عىل اعتى عتاة االرهاب

ال�ذي تجم�ع علين�ا م�ن كل
حدب وص�وب ملحاولة ارهاب
العراقيني بكثرة االرهابني».
مش�يدا « ب�دور املرجعي�ة
الرش�يدة وفت�وة الجه�اد
الكفائي تلك الفتوة التاريخية

والعقائدي�ة والت�ي قلب�ت
املوازن�ة وحقق�ت النرص بعد
ان قدمن�ا ش�باب اع�زة على
قلوبن�ا ومواكب من الش�هداء
على منح�ر الح�ق والحري�ة
والعدالة».

واضاف «لكننا نعتز بشهدائنا
وجرحانا ونحن بلد الش�هداء
واالنبياء واالمام الحسني (ع)
واالئمة املعصومني».
واردف ان «شهدائنا وجرحانا
كانوا قرة عين املرجعية التي
اك�دت يف بيانها االخير بانها
تفتخر بهذا الشباب العقائدي
املخلص امام العالم اجمع».
واكد عىل «االهتم�ام والعناية
بعوائ�ل الش�هداء والجرح�ى
مبين�ا ان�ه م�ن اق�ل واج�ب
العرف�ان ورد الجمي�ل لتل�ك
الدم�اء الزكية وبما يتناس�ب
م�ع حجم العط�اء والتضحية
التي قدموها م�ن اجل الدفاع
عن وحدة العراق واس�تقرارة
واسقالله.

حمافظ البرصة يرتأس اجتامع ًا خاص ًا بلجنة ختصيص االرايض السكنية
البصرة  /المستقبل العراقي
ت�رأس محاف�ظ البرصة أس�عد عب�د األمري
العيدان�ي ،اجتماع�ا موس�عا م�ع اللجن�ة
الخاصة بتخصيص األرايض السكنية».
وذكر بيان لديوان املحافظة تلقته «املستقبل
العراقي» ،انه « تم خالل االجتماع مناقش�ة
ع�دد م�ن القضاي�ا املطروح�ة على جدول
أعمال�ه وكان أبرزه�ا الق�رار( 252لس�نة
 )2017الص�ادر مؤخ�را م�ن قبل رئاس�ة
مجل�س ال�وزراء والخاص باآللي�ة الجديدة
ح�ول توزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية».
ب�دوره أع�رب محاف�ظ البصرة بحس�ب
البيان عن «أمله يف أن ينال املواطن البرصي

ومن مختل�ف الرشائح نصيب�ه من هذا
التخصي�ص وذل�ك لرف�ع املعان�اة عنه،
يف ه�ذا الجان�ب والح�د من التج�اوزات
الحاصلة يف عموم مناطق املحافظة».
وح�ول ماج�اء يف الق�رار األخري ملجلس
الوزراء ،عبر «العيداني « عن خيبة أمله
من البنود والضواب�ط الجديدة التي جاء
به�ا ه�ذا الترشيع ال�وزاري مل�ا يحمله
م�ن اجح�اف بح�ق املواطنين بمختلف
رشائحه�م ،األم�ر ال�ذي يدعون�ا جميعا
للوقوف بحزم والخروج بقرارات جريئة
تخدم مواطنينا وتوفر لهم السكن املالئم،
ويف ق�ادم األي�ام س�نضع مقرتحاتن�ا عىل
طاولة رئيس مجلس الوزراء من أجل العمل

باآللي�ة الس�ابقة يف التخصي�ص والتوزيع،
آخذي�ن بنظر االعتبار الظ�روف االقتصادية
االستثنائية التي يعيشها املواطن البرصي.

النفط تشكل إدارة وطنية تنفيذية حلقل جمنون للعمل عىل ختفيض
الكلفة االنتاجية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن وزي�ر النف�ط ع�ن «تش�كيل إدارة
وطني�ة تنفيذي�ة إلدارة حق�ل مجن�ون
النفط�ي جنوب البلاد واملبارشة باس�تالم
املس�ؤوليات والوثائق من رشكة ُ
ش�ل التي
قررت االنسحاب من الحقل بالرتايض ،وتم
وضع جدول زمني الس�تالم الحقل ينتهي
يف  30آذار -م�ارس  2018مع تواجد بعض
العاملني من رشكة شل لغاية شهر حزيران
الستكمال بعض االلتزامات واالجراءات».
وق�ال وزير النفط جبار عيل اللعيبي خالل
ترؤس�ه اجتم�اع هيئ�ة ال�راى يف ال�وزارة
بحسب بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان
«تش�كيل االدارة الوطنية التنفيذية للحقل
خط�وة مهم�ة باالتج�اه الصحيح للمىض

قدم�ا يف إدارة وتنفي�ذ الخط�ط والربام�ج
التطويرية التي تم اقرارها سابقا مع رشكة
ُ
ش�ل وص�وال اىل زي�ادة الطاق�ة االنتاجية

للحقل اىل اكثر م�ن  400الف برميل باليوم
خالل السنوات القادمة» .
واض�اف اللعيب�ي ان «م�ن أولوي�ات هذه
االدارة تخفي�ض كلف�ة انت�اج الربميل من
هذا الحق�ل اىل اكثر م�ن  %30وهو املعيار
االس�اس لضم�ان كفاءة اإلنف�اق واإلنتاج
،مشيرا اىل «قيام االدارة الجدي�دة بتنظيم
عملي�ة تعويض العمال�ة االجنبية املغادرة
للحق�ل باخ�رى محلي�ة من رشك�ة نفط
البرصة وغريها.
«م�ن جانبه اك�د مدي�ر عام رشك�ة نفط
البصرة ان «االدارة التنفيذية للحقل تضم
مختصني ممن يمتلكون الخربة واملهارة يف

رشكة نفط البصرة  ،تم اختيارهم بعناية
للقي�ام به�ذه املهم�ة اىل جان�ب تعاقدها
م�ع مستش�ارين لتقدي�م املش�ورة الفنية
يف الدراس�ات املكمني�ة والصيان�ة وتنفي�ذ
املشاريع االستثمارية وغريها  ،مؤكدا بان
عملية اس�تالم الحقل من رشكة ُ
شل تسري
وف�ق الربنام�ج املتف�ق علي�ه ،وان االدارة
التنفيذية الوطنية الجديدة س�تقوم بتنفيذ
االلتزام�ات الخاصة بتطوي�ر الحقل وبما
يحقق االهداف املخطط لها».
يذك�ر ان رشك�ة ش�ل طلب�ت االنس�حاب
م�ن حقل مجن�ون لتتف�رغ كلي�ا لتطوير
عملي�ات اس�تثمار الغ�از يف رشك�ة غ�از
البصرة  ،بصفتها كبرى رشكات الطاقة
يف البلاد اضاف�ة اىل االس�تثمار يف مج�ال
البرتوكيمياويات.

اإلعاقة واالحتياجات الخاصة يف وزارة
العمل والشؤون االجتماعية عن إطالق
دفعة جدي�دة من راتب املعين املتفرغ

الرات�ب إذا كان رب األرسة امرأة وثالثة
أطفال ( )225ألف دينار شهري».
من جانب آخر أعلنت هيئة رعاية ذوي

ملحافظ�ة بغ�داد للمدنيني املش�مولني
بقانون هيئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات
الخاصة رقم (  ) 38لسنة  2013ابتداءا ً
من أمس السبت املوافق 2017-12-23
يف املركز العراقي الكوري «.
وقال رئيس الهيئة القايض أصغر عبد
الرزاق املوس�وي ان «الدفع�ة الجديدة
م�ن راتب املعني املتف�رغ للمدنيني وتم
املبارشة بتوزيعها ابتداءا من يوم أمس
الس�بت  2017/12/23بع�د إكم�ال
جميع اإلجراءات اللوجستية والقانونية
الالزمة لش�مول املدنيين براتب املعني
املتف�رغ ملحافظة بغ�داد ليتمكنوا من
استالم مستحقاتهم».
وأوض�ح رئي�س الهيئ�ة إن «ع�دد
املش�مولني برات�ب املعني املتف�رغ من
املدنيين ملحافظ�ة بغداد بل�غ ( 5828
) مس�تفيدا وهي دفع�ة جديدة تم من
خاللها ش�مول املس�تلمني خلال املدة
املاضي�ة وس�تكون الدفع�ات املق�رر
استالمها لثالث شهور هي ( آب  ،أيلول
 ،ترشين األول ) للعام الحايل .»2017
وبين ان «التوزي�ع س�يكون بواق�ع
 200مس�تفيد يومي�ا يف مق�ر هيئ�ة
ذوي اإلعاق�ة القدي�م  /بناي�ة املرك�ز
الوطن�ي للصح�ة والسلامة املهني�ة
بالقرب م�ن دائرة الكهرب�اء  ،الفتا إىل
أن «االس�تالم بحضور املعني فقط مع
جلب املستمس�كات الثبوتي�ة األصلية
لكال الطرفني (املعني واملعاق ) وحسب
األس�ماء املنشورة يف املوقع االلكرتوني
والصفح�ات الرس�مية ل�وزارة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة وصفحة هيئة
رعاي�ة ذوي اإلعاق�ة واالحتياج�ات
الخاصة .

التعليم تفتح التقديم للطلبة األجانب وتؤكد شمول الكليات األهلية بالزماالت
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر التعليم العايل والبح�ث العلمي ،عبد ال�رزاق العيىس،
عىل «ش�مول منتس�بي الكلي�ات األهلي�ة بالزماالت الدراس�ية
خارج العراق وجدد أهمية اس�تقطاب حملة الش�هادات العليا.

وذك�ر بيان للوزير تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
«العيىس اعرب خالل ترؤس�ه اجتماع التعلي�م العايل األهيل عن
تقدي�ره لحرص هذه املؤسس�ات على تطوير بناه�ا التحتية
ومخرجاتها».واض�اف البيان ان «اعضاء مجلس التعليم االهيل
صوت عىل فتح باب التقديم والقبول للطلبة العرب واالجانب يف
الكليات االهلية بالعام القادم» ،موكدا ً ان «وزير التعليم اكد عىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

استقطاب حملة الشهادات العليا يف الجامعات والكليات االهلية
واملتميزين واجتذاب التدريسين األجانب بنسبة معينة تحقيقا
ملعايير التصنيفات العاملية املختصة بج�ودة األداء االكاديمي».
وثمن وزير التعليم العايل املوقف الوطني لكلية النور الجامعة يف
محافظ�ة نينوى التي وفرت بنايتها واقس�امها الداخلية لطلبة
جامعة الحمدانية القادمني من كل املحافظات العراقية.

العدد 1187 :
التاريخ 2017/12/20

إعالن

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (النجف)
وملدة (س�نة واحدة) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف أو
اللجن�ة خلال ( )30ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة  %200من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري
املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة (الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي
يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها.

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس جلنة

الرشوط :
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة حسب العقد
ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-6يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
-7يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء
 8ـ يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع
املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 9ـ يتعه�د املس�تاجر بنص�ب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية و الجنائية وبعكس�ه يتحمل كاف�ة التبعات القانونية
وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
10ـ املشيدات عائده للبلدية
 11ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 12ـ على املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها
تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
 13ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
 14ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
الرقم الجديد

المساحة م2

نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

6661

4,5م2

حانوت لبيع الفواكه والمرطبات /حي الحسين

8

4628

16م2

حانوت مطعم  /حي الحسين

21

4632

16م2

حانوت لبيع اللحوم  /حي الحسين

12

4641

16م2

6529

12م2

شقة مخزن /عماره الميدان

4

5542

27م2

حانوت كازينو /خلف مركز السالم

4

5582

18م2

حانوت مخزن  /خلف مركز السالم

10

5584

21م2

6650

12م2

كشك مخضر /حي االنصار

5

6211

9م2

كشك مخضر  /حي عدن

1

6346

9م2

كشك مخضر وفاكهة /الرصيف المقابل لحي القدس الثاني قرب الكراج الجنوبي

جزء من القطعة 1/7952

6953

( )2*1، 5م2

كشك لبيع المواد البالستيكية /حي القادسية قرب مدرسة جعفر بن ابي طالب

جزء من القطعة 1/7811

6967

4,5م2

كشك فواكه وخضر  /حي القدس قرب الكراج الجنوبي

جزء من القطعة 1/7952

6847

12م2

كشك مخضر  /حي المثنى قرب المتنزة الموازي لحي المثنى

جزء من القطعة 2/18504

6764

4,5م2

كشك مخضر  /مقابل مستشفى الزهراء

2

6449

12م2

حانوت للمواد الغذائية  /حي االنصار الجديد

68

4814

15م2

كشك غذائية /نجف ـ كربالء قرية الغدير

كشك استنساخ /مجاور التسجيل الدائم للمرور

كشك لبيع المرطبات والحلويات  /حي القدس قرب الكراج الجنوبي

7
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مؤامرة رضيبة الدخل االمريكية
حسين الرواني

يف لقاء مع املخرج االمريكي آرون روسو ،قال
انه التقى باملسؤول يف البنك الفيدرايل االمريكي
نيك روكفيلري ،وتحدثا يف عدة أمور منها:
قال له روكفيلري ،إن مؤسسته هي التي قادت
حملة يف الصح�ف االمريكية للمناداة بحقوق
امل�رأة ومس�اواتها م�ع الرج�ل يف الحق�وق
واالمتيازات ،منها ان للمرأة الحق يف العمل.
ق�ال له روكفيلري إن هذه الحملة لها هدفان،
االوىل هو تشغيل املرأة وجباية رضيبة الدخل،
فرضيب�ة الدخ�ل لنص�ف املجتم�ع معطلة،
واله�دف الثاني ه�و أن تتوىل امل�دارس تربية
االطف�ال الصغ�ار نظ�را النش�غال امهاتهم
بالعمل ،فتصبح الدولة هي العائلة ،ويس�هل
قيادة االطفال وتعليمهم كما تريده الحكومة
االمريكي�ة .وأن الحكوم�ة يف الواليات املتحدة
عمل�ت على تنفي�ذ ه�ذه املؤام�رة يف امريكا
وجميع دول العالم.
سيد روكفيلري ،سيد روسو:
حتى لو كان ما ذكرتماه صحيحا ،فالرضائب
ليس�ت وحش�ا ،وهي ليست امرا س�يئا يذكر

احتياجاته�ا الغذائية والصحي�ة ،ويؤمّ ن لها
الس�كن واجور الكهرباء واج�ور النقل ،واداء
الواجبات االجتماعي�ة ،ويمنحها القدرة عىل
رفض العن�ف االرسي واالجتماع�ي املمارس
ضده�ا ،خصوصا يف منطقة الرشق االوس�ط
وعم�وم الدول املتخلف�ة والنامية او ما يطلق
عليه اس�تاذ االقتصاد الدكتور لورنس يحيى
تسمية ( الدول االطراف ).
هل تريدان ان نتخىل عن الدعوة اىل منح املرأة
حقه�ا يف العم�ل ال ليشء س�وى ألجل تجنب
تنفي�ذ خطة البنك املركزي االمريكي يف جباية
الرضيب�ة من النس�اء العاملات ؟ ونرتك كل
هذه املزايا التي تحصل عليها املرأة ؟
ث�م من ق�ال إن امل�رأة إذا عملت ل�ن يكون يف
وس�عها تربي�ة اطفاله�ا ؟ كثري من النس�اء
العاملات يأخ�ذن إج�ازة ملدة عامين لرتبية
الطف�ل يف اول س�نتني م�ن عم�ره ،وبعدها
تعود للعمل ،وعند عودتها من العمل اىل املنزل
س�يكون لديها الوق�ت الوافر لتعلي�م طفلها
والعناي�ة ب�ه ،ولن تس�تطيع ال�دول تحويل
االطفال اىل مسوخ ملجرد التحاقهم باملدارس.
ث�م ما العي�ب يف أن تكون الدول�ة هي العائلة

مقاب�ل حس�نات عمل امل�رأة ،ما الضرر اذا
عملت امل�رأة ودفعت رضائ�ب ؟ لن نقف ضد
ح�ق امل�رأة يف العم�ل ملج�رد ان عملها يحقق
هذا املرشوع (التآمري الش�يطاني) يف جباية
رضيبة الدخل من النساء العامالت.
هل تعرفان كم سيتغري وجه العالم لو اشتغلت
كل النس�اء ؟ هل تعرفان كم ستصبح للمرأة
ش�خصيتها املتزنة ل�و انها عمل�ت وحصلت
قوتها من عرق جبينها ؟
ه�ل تعرف�ان ك�م س�تصبح األرسة بكام�ل
افرادها مس�تقرة وأحس�ن ح�اال لو حصلت
املرأة عىل عمل وراتب شهري ؟
العم�ل لي�س مج�رد انج�از واجب�ات مقابل
اجور ،العمل هو نص�ف الحياة تماما ،العمل
يعلم االنس�ان الكثري من امله�ارات والخربات
يف الحياة ،ويجعل املرأة عىل احتكاك بمختلف
ش�خصيات االف�راد وطباعهم ،ويعل�م املرأة
طريق�ة تفكري الن�اس ،ويزوده�ا بمعلومات
كثيرة عن الحياة من خالل االحاديث اليومية
مع املوظفني واملوظفات.
العم�ل يحق�ق كرام�ة امل�رأة ،ويضم�ن له�ا
م�وردا مالي�ا تس�تطيع م�ن خالل�ه تأمين

الحقيقي�ة االكبر ملواطنيه�ا ؟ أليس�ت غاية
الدولة والفائدة منها هي هذه ،هي أن تكون
خيمة كربى بعد خيمة العائلة الصغرية ؟
هل تعرفان ايها السيدان ،مدى جودة التعليم
يف اميركا واوروبا ؟ هل تعرف�ان ان املدارس
يف هاتني املنطقتني تضخان يف عقول االطفال
ونفوس�هم كل قي�م الخير واملب�ادئ املثلى
واملعاني االنسانية العظيمة ؟
م�دارس اميركا واوروبا التي تعل�م االطفال
قي�م الح�ب والجم�ال والخير والعط�اء ،لن
تخرج زومبيات ،ل�ذا فمؤامرة تعليم االطفال
يف املدارس ألجل صناعة عقولهم كما تشتهي
الحكومات ،هي مؤامرة يف غري محلها.
ثم هل تعرفان ايها الس�يدان كم عدد النس�اء
اللوات�ي يعملن يف اوروبا وامريكا ؟ ما يخطط
له البن�ك املركزي االمريكي هو حاصل عمليا،
فه�ي ليس�ت خط�ة ،النس�اء هن م�ن اعدن
بناء اوروبا بعد الح�رب العاملية الثانية ،ومن
حينها ،وعدد النس�اء العامالت يف تزايد ،وعدد
اطفاله�ن يف تزايد ايضا ،وم�ع هذا لم يتحول
اطفالهن اىل مجرمني وارهابيني ،االجيال التي
انجبتها النس�اء العامالت خرج منها كل هذا

الكم من االقتصاديني واملوس�يقيني يف اوروبا
واميركا ،خ�رج منها كل اس�اتذة الجامعات
والعلماء واملعلمني والفنانني.
العم�ل يتيح للم�رأة فرصة اكمال دراس�تها،
ألن العم�ل ي�در ام�واال تتطلبها الدراس�ة ،يف
حين ان من الصعب والش�اق ،إن لم يكن من
املس�تحيل ،ان تحصل املرأة املنزلية عىل هذه
الفرص�ة ،يف ظ�ل عدم امتالكها م�االّ يمكنها
م�ن تلبي�ة احتياجات الدراس�ة من اقس�اط
دراس�ية واج�ور نق�ل وغ�ذاء ومالبس خالل
سنوات الدراسة.
عمل امل�رأة ،وليس أي يشء آخر ،هو ما صنع
العال�م االول ،العالم املتحرض املنتج لكل انواع
السلع والخدمات املتزايدة يوما بعد آخر ،عمل
امل�رأة الذي لم يفش�ل يف أي حق�ل من حقول
الحي�اة ،هو ال�ذي صنع الحي�اة ،يف الصناعة
والتجارة والسياس�ة والفكر واالدب واملعرفة
والفن�ون وعل�وم الفض�اء والطاق�ة والطب
واالعلام والرياض�ة وغريها املئ�ات ،ما كان
عاملن�ا اليوم ليك�ون بهذه التق�دم والتحرض
لوال عمل املرأة.
ارجع�ا ايها الس�يدان إىل االحصائيات ،لتتبينا

استمرار النهج االستعامري يف فلسطني
كرمة النابلسي
قبل مئة عام ،وبالتحديد يف  11ديسمرب ،1917
احتل الجيش الربيطاني القدس ،وسارت قوات
الجنرال اللنبي عرب باب الخليل ،مدش�نة قرنا ً
من االستعمار االستيطاني يف أرجاء فلسطني.
وأش�اد رئيس الوزراء الربيطاني وقتئذ ديفيد
لويد جورج باحتالل املدينة املقدس�ة باعتبار
ذلك «هدية الكريسماس للشعب الربيطاني».
ويف غضون بضعة أشهر ،س�تمر علينا ذكرى
أخرى مش�ابهة ،وهي ذكرى م�رور  70عاما ً
عىل نكبة فلس�طني ع�ام  ،1948الت�ي مثلت
الدمار الكارثي لفلس�طني ،ونجم عنها اقتالع
معظ�م الش�عب الفلس�طيني م�ن أراضي�ه
وتحوله�م بالق�وة إىل الجئين محرومين من
حقوقهم ،واالحتالل االس�تعماري ألراضيهم،
وضمها والتحكم بها ،وفرض األحكام العرفية
عىل من نجح منهم يف البقاء يف أراضيه.
واعرتاف الرئيس األمريكي الحايل دونالد ترامب
بالقدس عاصمة إلرسائي�ل ،يدعم قرنا ً كامالً
م�ن تلك األح�داث ،ب�دءا ً من وعد بلف�ور عام
 ،1917إىل خطة تقس�يم فلسطني عام ،1947

ومن نكبة  1948إىل نكسة  ،1967التي شملت
ضم القدس ،واحتالل بقية فلس�طني ،واملزيد
من عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيني بما
يف ذل�ك من الق�دس والضفة الغربي�ة ،وإقدام
الغ�زاة عىل ه�دم األحياء القديم�ة بأكملها يف
القدس الرشقية.
ويمك�ن تفسير إعالن ترام�ب بأن�ه فظاعة
أخ�رى يف مجموع�ة متنامي�ة م�ن الف�وىض
والسياس�ات املدم�رة ،وربم�ا صمم�ت هذه
لإللهاء عن مشكالت ترامب الشخصية األكثر
ركاكة م�ع القانون .وينظر إليه�ا باعتبارها
ً
عملا من أعمال ق�وة عظمى متقلب�ة املزاج،
ً
ً
تؤي�د بال هوادة غزوا عس�كريا غير قانوني،
وتدعم احتالل األرايض بالقوة ،وهي ممارسة
مرفوضة تماما ً من قبل األمم املتحدة واملبادئ
األساس�ية للقانون ال�دويل .وتنض�م هذه إىل
قائمة طويلة من االنتهاكات املحلية والدولية.
غير أن ه�ذا التحليل يحجب ما يح�دث يوميا ً
يف األرايض املحتل�ة من فلس�طني ،ويخفي ما
سيحدث بالتأكيد تالياً ،ما لم تتخذ الحكومات
والربملان�ات ،واملنظم�ات ،والنقاب�ات ،واألهم
م�ن ذلك ش�عوب العال�م ،اإلج�راءات الكفيلة

بمقاومة هذه اإلجراءات بقوة.
ويبدو زعماء العالم عاجزين عن فهم ما يحدث
يف فلس�طني ،لذلك ف�إن حكمته�م عن قضية
فلسطني وتحديد أسباب وطبيعة النزاع فيها،
إىل جان�ب الحلول املتوافقة الت�ي يعرضونها،
ثب�ت أنها عقيم�ة .وبدالً من ذل�ك يتعني فهم
ه�ذه السلس�لة من األحداث على امتداد قرن
كام�ل ،عىل أنها اس�تمرارية لألزمة ،وتش�كل
ج�زءا ً م�ن عملية نش�طة ل�م تتوق�ف بعد أو
تحقق غاياتها النهائية .ويفهم الفلسطينيون
ذلك ،ويشعرون بها يوميا ً بألف وسيلة.
دائم�ا ً ما يرافق االس�تعمار حركات مناهضة
له هدفها منع التخلص من الس�كان األصليني
ب�أي وس�يلة ،واالس�تيالء على أراضيه�م،
وانت�زاع أمالكه�م ،وتجريدهم م�ن حقوقهم
حتى ال يتمكنوا من التوح�د مجددا ً ومقاومة
املس�تعمرين .وأهداف الش�عب الفلس�طيني
ه�ي نفس�ها أه�داف جمي�ع ش�عوب العالم
التي خضعت لالس�تعمار عبر التاريخ ،وهي
ببس�اطة التوح�د والنضال لتحري�ر أراضيهم
والع�ودة إليه�ا ،وتجديد حقوقهم اإلنس�انية
الت�ي انتزع�ت منهم بالق�وة .وه�ذه املبادئ

ثورة جياع كردستانية

نوزاد حسن
ل�و اراد اح�د املثقفين ان يص�ف ه�ذه
التظاه�رات العارم�ة الت�ي وقع�ت يف
الس�ليمانية واربي�ل وبع�ض االقضية وما
رافقها من س�قوط ش�هداء وجرحى فماذا
س�يقول فيه�ا؟ .اظ�ن ان افض�ل وص�ف
نس�تخدمه للتعبري عن حال�ة الغضب هذه
هو قولن�ا اننا امام ثورة جي�اع كردية ضد
حكوم�ة اقليم كردي .وهذا االمر اي خروج
املتظاهري�ن للمطالبة باس�تقالة الحكومة
يعن�ي ان تط�ورا جدي�دا حصل على ارض
الواق�ع ,وال ب�د ان يك�ون موق�ف حكومة
االقلي�م ايجابي�ا ومتفهم�ا ملعان�اة الناس
الذي�ن بدأ صربه�م يغيل وانفج�ر يف لحظة
سيسجلها التاريخ.
اعتقد ان االقليم يف وضع ال يحسد عليه ابدا.
وال اشك يف ان حكومة نيجريفان بارزاني لم
تك�ن تتوقع هذا ال�رد الش�عبي الصادم لذا
دعت الربملان لتحديد موعد اجراء االنتخابات
خالل ثالثة اشهر .لكن هل ان الثالثة اشهر
زم�ن قصير بالنس�بة اىل جماهير قامت
بحرق مقرات معظم االحزاب الكردية؟ انه

يف الحقيق�ة زمن طويل ال يمكن ان يتحمله
فقراء االقلي�م بعد كل ما عانوه خالل اكثر
من سنتني.
اذن هن�اك محن�ة كردي�ة ليس�ت تقليدية
كما يف املش�اكل الس�ابقة حين كان الكرد
يواجهون الحكومة املركزية بتمرد مس�لح،
ويصعدون اىل الجبل يف احتفال شبيه بعرس
قومي النهم يحارب�ون النظام البعثي .كان
ذلك زمنا ً جميالً وقف الكرد فيه ضد النظام
الس�ابق اىل ان ابيدت مدينة كاملة يف نهاية
املطاف.
كذلك مرت القضية الكردية بالنزاع املس�لح
خاص�ة يف تس�عينيات الق�رن امل�ايض بني
الح�زب الديمقراطي واالتحاد الوطني .وقد
خسر االبري�اء ارواحهم يف الح�رب االهلية
تلك.
لك�ن ه�ذه امل�رة اختل�ف االم�ر ،ول�م تعد
املواجهة من الن�وع املعتاد .لقد تغري الحال
الن املتهم هو حكومة االقليم الكردس�تانية
واملتظاه�رون ك�رد حرم�وا م�ن رواتبهم.
وربما يكون هذا الصدام احد الدوافع القوية
يف التعامل مع الحكومة االتحادية بوضوح
اكبر يف املس�تقبل.لكن ه�ل ح�دث كرس يف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد /339 :ب2014/
التاريخ 2017/12/21 :
اىل  /املدعى عليهم  1ـ شكرية منصور عيل
 2ـ عبد الجبار عيل حسني
اضافة اىل تركه مورثهم املتوىف ش.م يوسف عيل حسني
اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا الغياب�ي املرق�م /339ب 2014/واملتضم�ن
الزامكم بتادية للمدعي وزير الداخلية اضافة لوظيفته املس�دس نوع برتا املرقم
( ) X39446Zم�ع ملحقاته مخازن عتاد عدد اثنان وخمس�ة وعرشون اطالقه
من نوعه وان تعذر ذلك فقيمته مع ملحقاته بمبلغ قدره (  )5325000خمس�ة
ماليني وثالثمائة وخمسة وعرشون الف دينار وملجهولية محل اقامتكم وحسب
اش�عار مخت�ار قرية ولوش واملتضم�ن ارتحالكم اىل جه�ة مجهولة عليه قررت
املحكم�ة تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتين ولكم حق االعرتاض خالل املدة
القانونية ويف حالة عدم االعرتاض سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
خضري عباس نزال
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/9/17
اعالن مفقود
اسم املفقود  :انور عبد الواحد مهدي
بتاريخ  2017/9/17قدمت (والدتك) املدعوه ( ناهده س�بع خميس) تطلب
فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ  2007/8/4ولم تعد لحد االن لذا
فق�د تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب (ناهده سبع خميس) قيمة
عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

ش�عور الكرد ان من حكمهم لم يكن عادال
يف ادارة شؤون الحكم ،وانه استغل منصبه
يف تجويعه�م .ان�ا اتح�دث هنا عىل لس�ان
املتظاهرين الذين اعرف نواياهم املتشائمة،
واعرف كذلك ح�دود النقمة ،ودرجة غليان
دم قلوب ابناء عمومتي املستغربني لكل ما
حصل من اخطاء.
بال ش�ك عرف فقراء الش�عب الك�ردي بعد
ه�ذه التجرب�ة ان اخ�وة القومي�ة ليس�ت
نقية دائما .فالنفط يغ�ري يف احيان كثرية
اىل درج�ة ان يكون س�ارقي مثال ش�خصا
م�ن قوميت�ي ،او طائفتي او دين�ي .وهذا
ما حصل فمن تضرر هم اصحاب الدخول
البس�يطة من املوظفني والعمال والكسبة.
ام�ا احاديث الث�راء ،واالم�وال واالمتيازات
فالك�رد يعرفونها جي�دا ويتحدث�ون عنها
بمرارة .فم�ن غري املنطق�ي ان يرتكب من
يتحدث�ون باس�م الدولة الكردي�ة كل هذه
املخالف�ات ،كما اظه�روا ولعا كبيرا بكنز
امل�ال ،والترصف بابهة وتعال عىل حس�اب
االخرين املحرومين من رواتبهم.وكما قلت
فقد اس�هم االس�تفتاء بزيادة نقمة الناس
النه اغلق اخر نافذة مفتوحة لهم.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1505 /ب2017/2
التاريخ 2017/12/21/
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه  /عامر رفعت احمد
اص�درت محكمة بداءة بعقوبة القرار املرقم
/1505ب 2017/2يف  2017/12/3والقايض
بالزامك باعادة املسدس املرقم GKN626
ن�وع كالك م�ع ملحقات�ه عتاد  9مل�م عدد
 50اطالق�ه ومخ�زن ف�ارغ ع�دد  3وع�دة
تنظي�ف ع�دد 1اىل دائرة املدعي الس�يد وزير
الداخلي�ة اضاف�ة لوظيفت�ه وان تع�ذر ذلك
فاقيامه�ا البالغة خمس�ة ماليني وس�تمائة
وخمس�ون ال�ف دين�ار وتحميل�ه الرس�وم
واملصاري�ف واتع�اب محاماة وكي�ل املدعى
الحقوقي حسين علاوي راش�د وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
ع�ن طريق مركز رشطة جلوالء املرقم 5489
يف  2017/12/20واش�عار مخت�ار (ح�ي
الجماهير  /قض�اء جل�والء) املدع�و (رعد
علي محم�د) يف  2017/12/17قررت هذه
املحكم�ة تبليغك عن طريق النرش بواس�طة
صحيفتين محليتني ويف حالة عدم االعرتاض
واتباع طرق الطعن القانوني س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض
مهدي قدري كريم

منص�وص عليه�ا عرب عق�ود م�ن املعاهدات
الدولية ،والقرارات واملواثي�ق الدولية املتعلقة
بالعدالة االجتماعية.
وتمن�ع الوالي�ات املتحدة منذ س�نوات طويلة
مح�اوالت الفلس�طينيني تحقي�ق وحدته�م
الوطني�ة والحصول عىل حقوقه�م املرشوعة
وتمثيلهم يف املحافل الدولية .وسيتيح حصول
الفلسطينيني عىل حقوقهم املرشوعة وتحديد
مسار حياتهم لألجيال الشابة منهم ،واملتناثرة
عرب العال�م يف مخيمات الش�تات ،أداء دورهم
الوطن�ي يف الكف�اح م�ن أج�ل حريته�م .عىل
الرغم من أن الواليات املتحدة تساعد االحتالل
من خالل تقييد حركة الفلسطينيني.
وتعترف الق�وى االس�تعمارية األوروبي�ة
السابقة ،بما فيها بريطانيا ،اآلن أنها أصبحت
مدركة لرتاثها االس�تعماري ،وتدين قرونا ً من
العبودية واالستغالل الوحيش إلفريقيا وآسيا.
ل�ذا يتعني عىل الزعم�اء األوروبيين االعرتاف
بالنهج االس�تعماري الذي ال هوادة فيه والذي
تبنوه يف فلسطني وأورثوه للمحتل اإلرسائييل،
والتضامن مع الفلس�طينيني حتى يستطيعوا
التوحد والتخلص من هذا النهج.

حقيقة وج�ود امل�رأة يف الحي�اة اليومية عىل
مستوى العالم.
ث�م لنتفح�ص جميع ال�دول العال�م ،وندقق
يف رضائبه�ا ،فهل س�نجد دولة تجي�د جباية
رضيبة الدخل وتوزيعها عىل مواطنيها بشكل
خدمات عامة اال الدول الناجحة املتقدمة ؟
يف مثل هذه الدول ،ال تعاني املرأة العاملة من
س�وء املعامل�ة يف العمل ،وال ُتح�رم حقا ،وال
يصعب عليها أي يشء م�ن متطلبات الحياة،
فاملصارف تسخو عليها بالقروض االسكانية
وقروض املشاريع ،والقضاء ينصفها يف حال
تعرضها لغبن او اسفاف يف املعاملة ،وأجهزة
االم�ن والقوانين تحميها يف الش�ارع والعمل
واملنزل ،واماك�ن الرتفيه تس�تقبلها بحفاوة
هي وأطفالها ،أال تستحق كل هذه الخدمات
رضيبة ؟
باختص�ار ،علقنا هنا عىل ه�ذه املؤامرة ـــ
الخراع�ة ــــ حتى ال تتسرب اىل عقول من
يق�رأ ويش�اهد اللق�اء التلفزيون�ي م�ع هذا
ً
باث�ة الذع�ر يف نف�وس املتلقني من
املخ�رج،
البس�طاء ومتوسطي االنتباه ،ولنقول :حياة
ً
ً
معافاة أهم من دفعها الرضيبة.
كريمة
املرأة

كامريات موسكو
أندرو روث
من غرفة إدارية يف موس�كو ،ش�اهدت عن بعد
صورا ً عىل شاش�ة تلفزي�ون التقطته�ا كامريا
مثبتة بالقرب من ش�قتي التي تبعد  4.25ميل،
وه�ي ت�دور فوق الش�ارع ال�ذي أقي�م فيه ،ثم
بدأت تلتقط ص�ورة مقربة لنافذة أحد الجريان.
ولحسن الحظ كان الجار مسدالً لستائر النافذة
يف ذاك الي�وم .وقال الكس�ندر جورباتكو ،نائب
رئيس تكنولوجيا املعلومات يف موسكو ،موجها ً
كالمه ألح�د املعاونني ال�ذي كان يصطحبني يف
رحل�ة رقمية ملوس�كو «التقط ص�ورة مقربة..
ليس فقط للشقة» .وأكد جورباتكو أن «النظام
يعمل يف كل مكان ،كما ترى» .وموس�كو تضخ
ماليني الدوالرات يف إعادة ابتكار نفسها لتصبح
مدينة أوروبي�ة حديثة أليفة م�ع التكنولوجيا،
ونظامه�ا للمراقبة عن بعد يتضخم أيضاً .وعىل
مدار الس�نوات الس�ت املاضية ،تعاقدت املدينة
م�ع رشكات اتصاالت عن بع�د لتثبيت أكثر من
 13أل�ف كاميرا ،كثري منه�ا ذات درجة وضوح
عالي�ة ،ومزودة بخصائص التقري�ب والدوران،
ومتصلة بقاعدة بيانات مركزية ،ويس�تطيع أن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

يحصل عىل بياناتها  16ألف موظف عىل مستوى
املحليات واألقاليم واالتح�اد الرويس ،من بينهم
ستة آالف موظف يف سلطة تنفيذ القانون.
وكن�ت قد جئت إىل هذا امل�كان ألرى كيفية عمل
أنظمة املراقبة ضمن مسعى موسكو ألن تجعل
كل يشء يعمل بالتكنولوجيا املتقدمة ،ولم يخب
أميل .وأكد مسؤولون أن أنظمة دوائر التلفزيون
املغلقة املركزية واملبارشة ،تقوم بغرض مزدوج.
فق�د كان الهدف األصيل منها تحسين خدمات
اإلدارة املحلي�ة ،ولي�س خدمة تنفي�ذ القانون.
وذك�روا أيضا ً أن إمكاني�ة الدخول إىل املادة التي
تلتقطها الكامريات خاضعة لسيطرة دقيقة.
فم�ا هي هذه املهام؟ يس�تطيع مديرو املدارس
أن يطلعوا عىل املادة التي تلتقطها الكامريات يف
املدارس التي يديرونها .ويس�تطيع املس�ؤولون
ع�ن املدينة مراقبة س�يارات كنس الش�وارع يف
عملي�ة إزالة الثلوج أو القمامة .وهناك عدد من
الكاميرات تدور تزامنيا ً وتلتقط لقطات مقربة
عند عدد من حاويات القمامة .وذكر املسؤولون
أن النظ�ام تعمل ب�ه  1150كاميرا ،وهناك 10
ماليني وجه مسجل عىل النظام بالفعل ،والعمل
ما زال يتقدم.

العدد 1188 :
التاريخ 2017/12/20

إعالن

تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء املزايدة العلنية اليجار العق�ار املبينة تفاصيله ادناه
والعائد إىل بلدية (النجف) وملدة (س�نة واحدة) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من
يرغب باالشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف أو اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة
الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من
ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها.
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس جلنة

الرشوط :
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة
ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب
ناكال وفق القانون
 5ـ يسمح ملوظف البلدية بدخول املشتل واالرشاف يوميا عىل نظافة املشتل
-6يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-7يح�ق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخلاء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام م�ن تاريخ تبليغه
بذلك
-8يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ للسقي
 9ـ يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء
 10ـ تثبيت حدود القطعة املؤجره من قبل مس�اح تنظيم املدن وبرفقة مس�اح القسم البلدي املعني وفق استمارة خاصة وال
يعتد باي تثبيت اخر ال ترتتب عىل ذلك التزامات قانونية
 11ـ يف حال�ة احالة االرض لالس�تثمار او اقام�ة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد
مفس�وخ رضائي�ا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العق�د لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام
القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 12ـ يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية و الجنائية وبعكس�ه يتحمل
كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
13ـ املشيدات عائده للبلدية
 14ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 15ـ على املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثب�ات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
 16ـ للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضم�ن املصلحة العامة وحماية امل�ال العام وقبل موعد املزاي�دة باعالن الحق بنفس
الصحيفة
 17ـ تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم
( )30يف 2016/1/3
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

مشتل/حي السالم

.....

5914

750م2

8

ثقافية

العدد ( )1580االحد  24كانون االول 2017

نص سردي

السيدة ظل

عالء محمد زريفة /سوريا
أقلّ�ي ه�ذا الليل يا ( راحي�ل) ،فإن قلب�ي ليس لي.
ضعي رأسك فوق وسادة رأسي
كالنا غريبان ،وأخو البعيد ٌ
ناي يزف آناته في جرح
الغريب.
ال أخرج من مرآتي لئال يخدش�ني ضوءك.وعساني
ال أصل.
ال ش�يء يملئ ه�ذا الفراغ ،وفض�اء القصيدة ما ال
ُيرى
ٌ
وامرأة تشد عواصفها إلى مركب رئة ممزقة.
_ الس�ادية :أن تع�رى بال وجهة ميت�ة ،ال عاطفة

الحب -الال حب من حي�ث ال ندري و ندري..بركان
أهوج اليتعب من لف�ظ جحيمه هنا وهناك. .بقوة
ألف حص�ان ،وعزيم�ة رج�ل واحد أنض�و الفراغ
حبل مش�نقة ألريح هذا القلب م�ن عاره المكابر..
أوجه للس�راب ش�تائم ما أعرف عن آلهة أو طبيعة
قال�ت لي :إنها أنت .وقلت لقلب�ي :نعم. .أغالب و
أتغالب مع نفس�ي ،على نفسي .وأعود الصدى في
الصدى .حريتي ما سألقى من قيامة ،ومن كناية و
هاوية. .يا آلهي يا من خلقتني من جدوى وأنثى أال
تبصر ما يقع عليك من وحدتي. .أتوحد في عينيها،
وأغ�زل الدمع خلف الدمع ترنيمة مس�اء مس�افر،
وال ترى. .أحلم أن يتس�ع وجهه�ا لحلمي ،أورادها

تموء
ال ق�در يك�ف ع�ن الحني�ن ألرض�ه البك�ر. .وأن�ا
أستودعك ياسميني
ه�ذا الفؤاد -الش�ظايا .وأنا يعترين�ي الله ،ال أدرك
المعنى الش�يء الذي ال يفس�ر .األلماس ال تصقله
حناج�ر المغنيين ،ال تجدحه أزمي�ل الزمن العبثي.
الحاض�ر اليع�دو أن يكون ماضيا ً ف�ي عيني صبي
يمس�ك اله�واء بخف�ة ظل مط�ارد .الالش�يء ،ال
يس�مى ،ال يكن�ى ،ال يلف�ظ. .كغ�زال يتقاف�ز بين
الكلمات ليفرس احساسه بالخوف. .كثعلب مرواغ
يتجنب قراءة الس�طر األخير حتى ال يقع بمصيدة
البداهة.

اختفاء الكائن البرشي

الروح العتيقة  ..األيقونات والتصاوير اإلسالمية

م�ن خالل البحث ف�ي أفكار مفكرين من القرن التاس�ع عش�ر مثل
فروي�د وماركس ونيتش�ة وبع�ض مفك�ري القرن العش�رين مثل
بودريار ودريدا ،وعبر دراسة األعمال األدبية إلدغار ألن بو وأوسكار
وايلد وييتس ودوستويفسكي وبلزاك وهـ .ج .ويلز ،وغيرهم .يقدم
الكاتب األميركي بيري س�اندرز في كتابه « اختفاء الكائن البشري»
تجرب�ة نقدي�ة مهمة تنتمي إل�ى حقل النق�د الثقاف�ي ،حيث يقوم
الكاتب بتحليل المنجزات العلمية والفكرية والثقافية التي س�اهمت
في تطور الجنس البش�ري ،وف�ي الوقت عينه س�اهمت في تغريب
اإلنسان عن شقيقه اإلنسان وزرعت بينهما حدودا .يرى الكاتب أن
هناك ثمن مخيف ندفعه عندم�ا ال نناقش فرضيات وتوجهات حياة
وموت الناس اآلخرين من األقليات والفقراء والمشردين والملونين
والهامشيين ومن يعدون من األعداء ومن يعدون من الغرباء .الكتاب
صادر عن دار الرافدين في بيروت بترجمة سهيل نجم.

بي�ن الثقاف�ة والف�ن واإلنثربولوجي�ا ،يمضي كت�اب ( الروح
العتيقة :دراسة في األيقونات والتصاوير اإلسالمية ،مختارات
عالمية) الصادر عن دار الرافدين في بيروت للكاتب زياد كاظم
 ،ليجم�ع بين روح اإلب�داع والتاريخ والصورة بكل ما تحتويه
من دالل�ة رمزية ُيعتبر حضورها وانتمائها لزمن بعينه تعبيرا
ع�ن واقع ذل�ك الزمن..يس�عى الكاتب ف�ي هذه الدراس�ة إلى
تقديم رؤيته لألعمال الفنية اإلسالمية سواء في األيقونات ،أو
التصاوير ،مع محاولته للكش�ف عن المؤثرات التاريخية على
المستوى السياس�ي والجغرافي التي أدت لظهور هذه األنواع
من الفنون .يكشف الكاتب أيضا عن انفتاح الثقافة العربية في
الزمن الماضي على غيرها من الثقافات وكيف أنتج هذا التالقح
الفكري والمعرفي ثراء فنيا نجد له انعكاس�ا في التجس�يدات
الفنية المتمثلة في فن األيقونات والتصاوير.

عقادي وأفتخر ...

يسري عبد الغني
ع�زف أس�تاذنا العق�اد عملاق الفكر
العربي وفيلسوفه في حياته عن الزواج
 ،وكأن�ه من�ذور للمعب�د  ،معب�د الفكر
والفن واألدب  ،معبد الكلمة الس�امقة
الجادة المعلمة ...
ويح�اول البعض أن يرجع ع�دم زواج
األس�تاذ  /العقاد إلى أس�باب متنوعة
 ،منه�ا تجارب�ه العاطفي�ة الفاش�لة ،
وبالطبع الله أعلم بالقلوب والمش�اعر
ولكل امرئ الحرية التامة والكاملة في
حياته االجتماعية يشكلها كما يحلو له
 ،يعي�ش دون زواج أو بزواج  ،وإن كان
من األفضل اجتماع ًيا أن يتزوج المرء ،
إال أننا نؤكد أن العقاد رجل نذر نفس�ه
وحيات�ه للفك�ر والعل�م واألدب والفن
والكلمة الراقية البناءة المحترمة ...
وهب نفسه للكتابة واإلبداع  ،فما كان
منهم�ا إال وأن وهب أنفس�هما لراهب
الفكر واألدب أستاذنا  /عباس محمود
العق�اد  ...الكتاب�ة ه�ي صاحبته  ،هي
ابن�ه ه�ي ابنت�ه  ،التي وفى له�ا أعظم
وأنب�ل الوفاء  ،ال يكاد يخلو إلى نفس�ه
أو إل�ى الناس إال وهو عل�ى موعد دائم
معها  ،يع�ود إليها في الموعد المحدد ،
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تنتظره ألنها تع�رف أنه وال بد أن يأتي
لها ...
وال داع�ي إلرجاع أمر زواج األس�تاذ /
العق�اد إلى أم�ور غير صحيح�ة وغير
س�وية  ،لق�د قال�وا  :أن العق�اد أح�ب

س�ارة التي لم نعرف اس�مها الحقيقي
حتى اآلن  ،وكتب عنها روايته الوحيدة
 ،وقال�وا  :إن س�ارة اس�مها الحقيقي
(لي�زا) وهي فت�اة لبنانية عل�ى درجة
كبي�رة من الجمال والفتنة  ،كما قالوا :

إن سارة هي (هنومة خليل ) الممثلة /
ً
وفقا لما قاله أستاذنا
مديحه يس�ري ،
الصحفي الكبير  /مصطفى أمين ..
وقال�وا  :إنه أحب ابنة الجيران  ،وقالوا
 :إنه أحب األديبة اللبنانية  /مي زيادة ،

اعالن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

عن البحر في نفسها ،وتدفعني إلى الصحراء جملة
رملي�ة ت�ذر حباتها متوات�رة ،عابرة. .ال موس�يقا
تترجم الليل بين اصابع�ي المحترقة..ال نثر يبقى،
ال ش�عر يبوح ،والجنس يفرغني م�ن آناي فكأني
ال كأني. .أعوام خلت ..وأن�ا أدمن النظر إلى فوهة
اللهب ف�ي الفكرة .تعيدني الحكاي�ة إلى ذاتها ،أنا
جرحك. .وتخرجني المرأة م�ن رحم تهيئاتها_ أما
علم�ت أن للص�وت رائحة ،فكيف ألنف�ك أن يخطأ
حاسته_
من شقر ضفيرتي حروفك فاهبط ألراك..من شهل
ما تتعشق تبتدي حدود حدود بصيرتك ،ومني أنت.
.أنا خلفك. .ولكن ظلي أعرج ،وأنت تلهث.

احبك بعد املامت

بقلم /ثامره صاحب

وقالوا  :إنه تزوج في الخفاء  ،وله ابنة
 ،وق�د أعلن�ت إحدى الس�يدات ذلك بعد
وفات�ه  ،وقال�ت  :إنه جع�ل ريع بعض
كتبه لها والبنته منها  ،ولكن المقربين
م�ن األس�تاذ نف�وا ذل�ك نف ًي�ا قاط ًعا ،
ووصف�وا هذه الس�يدة بأنها مدعية ...
عل�ى كل حال ف�كل هذا ل�م يؤكد حتى
اآلن بأدلة وبراهين موثقة
أق�ول لك�م  :قد يتخي�ل الن�اس أنه في
خلوه الظاهر ال يعير الكتابة حبه األول
واألخي�ر االهتم�ام  ،وق�د أخطئوا كل
الخط�أ ف�ي ذلك  ،فحس�ه ال يخلو منها
 ،وش�عوره ال يفرغ الباتة من عش�قها
األب�دي  ،أو الهي�ام به�ا  ،والتبت�ل في
محرابه�ا مهما كان�ت متاعبها وإحنها
 ...يجل�س األس�تاذ مع الن�اس  ،ولكن
الكتابة تعيش في عقله ووجدانه  ،هي
ص�ورة ف�ي عينيه  ،هي مس�ئولية في
وجدانه  ،هي أمانة في أعماقه وضميره
 ،ه�ي خاطر ف�ي خياله ونفس�ه  ،هي
خلجة في شعوره ومش�اعره  ،وهكذا
كانت الكتابة عند عمالق األدب والفكر
 /عباس محمود العقاد ...
يذك�ر ان كتاب د.يس�ري عب�د الغني (
عق�ادي وافتخر)ص�در ع�ن دار الني�ل
الفرات للطبع والنشر .........

العدد 1189 :
التاريخ 2017/12/20

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه والعائد إىل بلدية (النجف) وملدة (ثالث سنوات) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لسنة
 .2013فعلى م�ن يرغب باالشتراك باملزايدة مراجعة بلدي�ة النجف أو اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
البالغة  %200من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها.

رئيس مهندسين
محمد صاحب كريم
رئيس لجنة

الرشوط :
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومس�احة العقد
وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
 5ـ يسمح ملوظف البلدية بدخول املتنزه واالرشاف يوميا عىل نظافة املتنزه
-6يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 7ـ مراعات التقاليد االجتماعية ومكانة مدينة النجف االسالمية وبعدم استخدام اي غرض ينايف ذلك
-8يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
-9يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ للسقي
 10ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة االخالل او عدم تنفيذ اي فقرة من فقرات العقد وتؤول االعمال املنفذة اىل البلدية دون املطالبة باي تعويض
 11ـ ال يجوز استعمال املتنزة الي غرض اخر (غري متنزه ترفيهي) وبعكسه يتم فسخ العقد دون الحاجة اىل انذار ومصادرة االعمال املنفذة وال يحق له املطالبة باي تعويض
 12ـ يتعهد املستاجر بالحفاظ عىل املتنزة وادواته ومشيداته وتسليمها صالحة للعمل بعد انتهاء مدة العقد كذلك الحفاظ عىل نظافة املتنزه
 13ـ تثبيت حدود القطعة املؤجرة من قبل مساح تنظيم املدن وبرفقة مساح القسم البلدي املعني وفق استمارة خاصة وال يعتد باي تثبيت اخر وال ترتتب عىل ذلك التزامات قانونية
 14ـ يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا
الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 15ـ يتعهد املستاجر بتنفيذ الكشف الفني التخميني املعد لهذا الغرض بمبلغ ( )135,229,500وبارشاق مهندس البلديه ويتم التنفيذ خالل مدة ال تزيد عن ( )150يوما من تاريخ االحالة القطعية وبعكسه يتحمل التبعات القانونية
ومنها فسخ العقد
 16ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  12078يف
2012/11/21
 17ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 18ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 19ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
 20ـ يتعهد املستاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكشف الجرائم االرهابية و الجنائية وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

متنزه ترفيهي/شارع نجف ـ كوفه حي العداله

جزء من القطعة 3/18637

7019

1800م2

ُ
جئت اقولها
عهدا ً أمام الله
َ
َ
ْ
الذكريات....
يارفيق
احبك
اني
الحنين مشاعرا ً
َ
ُ
ينبضك
بالقلب
ِ
ْ
الحياة....
حتى وإن يوما ً تفارقني
يكفيني هذا الحب غير ُه الارى
ْ
ْ
واالمنيات..
يامن يعلّمني الهوى
َ
بخنجر
احبك لو اموت
ابقى
ٍ
ْ
الممات
فالحب يبح ُر في دمي بعد

حـاء و بــاء

ياسر سامي  -العراق/بابل

حا ٌء و باء . .
هذا وباء
يجتاح بمكره
كل المدن و األنحاء
ٌ
متباينة
أعراضه
تبدأ بنظر ٍة يتلوها لقاء
و عند المساء . .
تزداد فيه
ٌ
شراسة و ذكاء
فيعاني المصاب حينها
ٌ
شوق و شوق ثم إعياء
ينصحه الطبيب حينها
بجرع ٍة من صوتها
أو كأس غناء
هي النساء . .
تحمل فيروس الحب
بخفاء
ودهاء
ُتطلق عنان جيشها
من بوابة عينيها
حيث البالء
تدخل القلب خلس ٍة
و تحتل فيه األرجاء.
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هل اختذت فاطمة نارص قرارها بارتداء احلجاب؟

بقعة ضوء

حالة نش�اط فنية تعيش�ها التونسية
فاطم�ة ن�ارص ،فمع مراقبته�ا لردود
األفعال ح�ول دورها بأح�دث أعمالها
الدرامية املسلس�ل الجديد عائلة الحج
نعمان أمام السوري تيم حسن ،تنتظر
أيضا ً ع�رض قصتها يف الج�زء الجديد
م�ن مسلس�ل «نصيب�ي وقس�متك»،
كم�ا تحضر ملش�اركتها يف املنافس�ة
الرمضانية لعام  ٢٠١٧التي سنكش�ف
عنها عبر نواع�م كما سنكش�ف عن
فيلمه�ا التونسي الجدي�د ال�ذي بدأت
بتصوي�ره من�ذ أي�ام بص�ورة مثيرة
للجدل.

فاطمة ناصر متفاجئة

فيلم سينمائي يجبر فاطمة ناصر على
هذا اللوك

هاني سالمة للمرة الثانية

بع�د نرشها صورته�ا األوىل من موقع
تصوي�ر عمله�ا ،أث�ارت ن�ارص جدالً
واس�عا ً ألنها ظه�رت مرتدية الحجاب
لتكون املرة األوىل التي تظهر فيها بهذا
اللوك؛ حيث اعتمدت عىل ظهورها بلوك
واحد خلال أعمالها الفنية املاضية ما
بني الس�ينما والتلفزي�ون؛ فهي دائما ً
تعتز بلون ش�عرها األسود الداكن ولم
رّ
تغي هذا اللوك من قبل..وأثناء س�ؤال
فاطمة ن�ارص عن هذا الل�وك الجديد،
قالت يف ترصيحات خاصة لنواعم إنها
تصوّر عمالً س�ينمائيا ً عربيا ً جديدا ً ال
تونس�يا ً كما أش�اع البع�ض وال يمكن
اإلفص�اح ع�ن تفاصيله حالي�اً ،فهي

حول معضلة
الرتاث السينامئي

ويف الوق�ت ال�ذي تنتظ�ر في�ه عرض
قصته�ا ضم�ن حلق�ات املسلس�ل
الجديد «نصيبي وقسمتك» التي أنهت
تصوير مش�اهده ضمن قصة تحمل
عن�وان « ،»٦٠٤أوضح�ت فاطم�ة
ن�ارص يف ترصيحاتها الخاصة لنواعم
أنه�ا فوجئ�ت بنفس�ها كثيرا ً بهذه
الش�خصية ألنه�ا تجسّ�د دور فت�اة
معقدة وتركيبة مختلفة تماما ً عن كل
األدوار الت�ي ق ّدمتها م�ن قبل وتنتظر
عرض الحلقات خالل أسبوعني ملعرفة
رد فعل الجمهور عىل العمل.

تراه خطوة مهمة يف مش�وارها الفني
رّ
تغّي�
ودوره�ا يف ه�ذا العم�ل جعله�ا
لوكها ليتناس�ب مع الش�خصية؛ وهو
أمر طبيعي يف مهنتها فلكل ش�خصية
ّ
تجسدها لوك وش�كل خارجي يختلف

عن األخرى.
وأشارت فاطمة اىل أنها ستكشف فور
عودته�ا إىل مرص ع�ن تفاصيل العمل
خاصة أنها تع ّهدت وفريق عمل الفيلم
باعتم�اد الرسي�ة التام�ة للعمل حتى

إنهاء التصوير ،وأن ما تردد عن وجود
عم�ل تونيس غري صحي�ح وأنه اختلط
عليه�م األم�ر؛ صحيح لق�د كان لديها
مرشوع تونسي ولكنها اعت�ذرت عنه
قبل هذا العمل الجديد.

الع�رب بش�كل عام غير مهتمني بحف�ظ الرتاث الس�ينمائي من األفلام وكل ما
يتعل�ق به�ا ،أي الص�ور والديك�ورات وامللصقات (األفيش�ات) واملالبس ونس�خ
الس�يناريوهات األصلية ،وكل م�ا يوثق لتاريخ الس�ينما ،فالفيلم ليس فقط أداة
لرواي�ة قصة مس�لية أو للتعبري عن فكرة ما من خالل ش�كل فن�ي خاص ،بل إن
كل فيل�م هو عالم قائ�م بذاته.ومهما ابتع�د الفيلم عن الواقع فإن�ه يظل وثيقة
فنية كاشفة.
عشاق السينما يف العالم منذ وقت مبكر ،أي منذ أن أصبح الفيلم فنا معرتفا به ،له
جمالياته ومعاهده ومناهجه وطالبه وأبحاثه ومراجعه ،وليس مجرد “صنعة”،
أو وس�يلة من وس�ائل التس�لية ،ابتكروا كيانا يسمى “الس�ينماتيك” ،عىل غرار
“دار الكتب” أي دار للمحفوظات الس�ينمائية ،ويش�مل حفظ األفالم يف نس�خها
األصلية وغري ذلك مما يش�هد على تاريخ صناعة الفيل�م .يف العالم العربي يغيب
حضور “الس�ينماتيك” ،باستثناء تلك املوجودة يف الجزائر التي ورثها الجزائريون
ع�ن الفرنس�يني ثم أهملوها فأصبح�ت حاليا يف حالة تدعو للرث�اء .وظلت فكرة
الس�ينماتيك فكرة نظرية ،أو مجرد “رغبة” ،أو أمال يراود بعض عش�اق السينما
يف مصر التي تعترب م�ن أقدم دول العال�م يف عالقتها بالس�ينما.لذلك ظل العثور
عىل األفلام القديمة املجهولة ،أو إنقاذها مس�ألة تعتمد بكل أس�ف عىل الجهود
الشخصية تماما .كان الباحث عبدالحميد سعيد مثال هو الذي اكتشف وجود فيلم
كالسيكي قديم هو فيلم “الشني” (من عام  )1938يف األرشيف السينمائي بأملانيا
الرشقية يف الس�تينات من القرن املايض وحصل عىل حق نقل النسخة األصلية من
الفيلم إىل مرص ،وكان سعيد يحلم ويسعى عمليا إلنشاء السينماتيك املرصية لكنه
انته�ى بأن خرج مطرودا من وزراة الثقافة لخالفه مع الوزير .واكتش�ف املخرج
الراح�ل محمد كامل القليوبي بالصدفة ،عددا من أفالم رائد الفيلم املرصي محمد
بيوم�ي ( )-1963 1894خلال بحثه الخ�اص تمهيدا إلخراج فيلم تس�جييل عن
بيومي..اليوم ظهر لدينا الباحث الس�ينمائي سامح فتحي املولع باألفالم املرصية
القديمة من عرص األبيض واألس�ود ،وقد سعى س�امح فتحي ،ليس فقط للعثور
على كل ما يرتب�ط بهذه األفالم من مواد ومعلومات ،لكن�ه يرغب أيضا يف ترميم
ما فس�د منها وطبعه وإصداره يف أس�طوانات مدمجة ووض�ع ترجمة إنكليزية
وفرنسية عليها وتوزيع هذه األفالم يف الداخل والخارج .وال يتوقف طموح سامح
عند هذا الحد ،بل قام أيضا برشاء عدد كبري من امللصقات السينمائية ،أي أفيشات
األفالم املرصية القديمة ،وملصقات الكثري من األفالم األجنبية الكالس�يكية ،وقد
دفع مقابل ذلك مبالغ طائلة لم يكن يمتلكها مما اضطره لبيع شقته .وقد أصدر
س�امح ثالث�ة كتب منها كتابه البدي�ع الذي يحتوي عىل ع�دد كبري من ملصقات
األفلام املرصية األصلية بألوانها الطبيعية كما كان�ت يف األصل ،وهو كتاب صدر
يف طبعة ش�ديدة األناقة عىل أرقى مس�توى ينافس ما يصدر عن أكرب دور النرش
يف العالم يف هذا املجال ،كما أصدر كتابه املوس�وعي عن أهم مئة فيلم مرصي من
وجهة نظره كناقد ،وزينه بملصق�ات وصور أصلية نادرة ليصبح مرجعا نظريا
نقدي�ا عن تلك األفلام ومرجعا برصيا أيضا.جهود س�امح فتح�ي الفردية التي
تنطل�ق من حبه للس�ينما وإيمانه بأهميتها ،تحتاج إىل مؤسس�ات قوية ترعاها
وتتبناها بحيث يمكن أيضا توسيع مجالها واالنطالق يف عملية جادة يساهم فيها
الباحث�ون والنقاد الش�باب ،إلنقاذ التراث القديم من األفلام املفقودة .وكما هو
معروف ليس هناك فيلم مفقود طاملا ظل البحث عنه قائما!

وبعد تعاقده�ا للوقوف أم�ام حمادة
هلال يف مسلس�له الجدي�د «قان�ون
ّ
تجسد من خالله شخصية
عمر» الذي
ُتدع�ى س�ارة وه�ي س�يدة أعم�ال
متس�لّطة توقع من حوله�ا يف العديد
من املشاكل بس�بب رشها وغرورها،
رصحت فاطمة لنواعم إنها تقرأ حاليا ً
س�يناريو مسلس�ل «فوق السحاب»
لهان�ي سلامة وتنتظ�ر اس�تكمال
حلق�ات العم�ل لحس�م قرارها تجاه
املشاركة ليكون العمل الدرامي الثاني
ال�ذي يجمعه�ا بهان�ي سلامة بع�د
مش�اركتهما بطولة الج�زء األول من
مسلس�ل «نصيبي وقسمتك» يف العام
املايض.

استعدادات صبا مبارك للقاء عمرو يوسف
تس�تعد الفنانة األردنية صبا مبارك للمش�اركة
يف مسلس�لها الجدي�د الذي تطل م�ن خالله عىل
جمهوره�ا يف رمض�ان املقبل ،وال�ذي تنافس يف
بطولته إىل جانب الفنان املرصي عمرو يوس�ف.
العم�ل يحمل عن�وان «طايع» ،وه�و األول الذي
تجسّ�د م�ن خالله صب�ا مبارك ش�خصية فتاة
صعيدي�ة ،وتتعاون خالله م�ع رشكة «ماغنوم
لإلنتاج الفني» ،الذي يملكها املخرج رامي إمام،
وت�ولىّ إخ�راج املسلس�ل املخرج عمرو سلامة
والسيناريست محمد دياب.

وعل�م م�ن مصادرفنيةخاص�ة أن الفنانة صبا
مب�ارك ج�اءت بديلة عن الفنان�ة املرصية غادة
عادل ،التي رفضت العمل واعتذرت عن املشاركة
فيه بس�بب عدم اتفاقها على األجر مع الرشكة
املنتج�ة للمسلس�ل ،حي�ث طالبت ب�ـ 8ماليني
جنيه لقاء اشتراكها يف تنفيذ العمل ،وهو األمر
ال�ذي دفع فري�ق عم�ل املسلس�ل إىل التفاوض
م�ع صبا مب�ارك واالتفاق معها حي�ث قيل إنها
تعاقدت لق�اء مبلغ مايل يصل إىل  3ماليني جنيه
مرصي.

جلني عمران تدعم شقيقتها وتتحدى ابنتها
بها ملشاهدة الحلقة ملعرفة العديد من
املواقف الطريفة التي جمعتها بأسيل
أثناء تنفيذ الحلقة.

بعد إنطالق القناة الخاصة بشقيقتها
الفنانة الس�عودية أس�يل عمران عرب
اليوتي�وب والت�ي احتفل�ت بانطالقها
قبل ش�هرين تقريباً ،ق�رّرت اإلعالمية
الس�عودية لجين عم�ران أن تش�ارك
ش�قيقتها ه�ذه الخط�وة وتدعمه�ا
ولكن من خالل تجربة جديدة نكش�ف
عنها من خالل نواعم.

هذا ما فعلته لجين فور عودتها
من كندا

حلقة مختلفة

يف حلق�ة جدي�دة من برنام�ج «بيوت
الحب» الذي تعرضه الفنانة السعودية
أس�يل عم�ران عبر قناته�ا الخاص�ة عىل
اليوتيوب  aseel_o2حلت شقيقتها اإلعالمية
السعودية لجني عمران للمرة األوىل كضيفة
مختلفة عرب الحلقة التي نكشف كواليسها
حي�ث تم تصوير الحلقة كاملة داخل منزل
لجني.
وفك�رة الحلقة غري

تقليدي�ة على اإلطلاق؛ حي�ث تعتم�د عىل
وجود كل منهما يف مكان منفصل عن اآلخر
لتس�جيل فقرته ثم تكتشفان معا ً ما قالته
كل منهم�ا عن األخرى ،وق�د جاءت الفكرة
من أس�يل التي أقنعت ش�قيقتها بتنفيذها
قبل التصوير بيوم.
هذا ودعت اإلعالمية لجني عمران جمهورها
عرب فيديو خاص عىل س�ناب شات الخاص

وفور عودة اإلعالمية لجني عمران من
زيارته�ا األوىل لكندا لحضور تكريمها
ّ
املفضلة
هناك ،ع�ادت لتمارس لعبتها
برفق�ة ابنته�ا جيالن وه�ي البلياردو
حي�ث تح�رص م�ن فترة اىل أخ�رى
على أن تدخ�ل يف تح� ٍّد م�ع جيالن يف
ه�ذه اللعبة.كذل�ك أع� ّدت وليم�ة ألرستها
وأصدقائه�ا ف�ور عودتها للمن�زل اعتمدت
فيها عىل طبق رئييس من األكلة الس�عودية
الش�هرية «املقلوب�ة» الت�ي تش�تهر لجين
عمران بطهوها لهذه األكلة املتميزة وس�ط
عائلتها وصديقاتها أيضاً.

إنجي املقدم يف إطاللة جديدة
القاهرة :نرش املصور الفوتوغرايف محمود عاش�ور صور جلس�ة التصوير الجديدة
التي خضعت لها الفنانة الش�ابة إنجي املقدم عرب صفحته عىل «فيس�بوك» .وهي
س�تظهر بها عىل غالف أحد املجالت الشهرية ،ولقد حرصت عىل أن تكون يف كامل
أناقته�ا خلال التصوير..ولق�د تعاونت يف جلس�ة التصوير الجدي�دة مع مصمم
األزي�اء س�وكا ،فيما قام بتصفيف ش�عرها محمد حافظ ووض�ع تربجها خبري
التجميل عالء التونيس.

هل تنهي غادة عبد الرازق
رحلتها الفنية؟

تعم�ل الفنانة غادة عب�د الرازق حاليا ً عىل قدم وس�اق إلنهاء
األعم�ال التي تصوّره�ا حالياً ،ومنه�ا فيلم «كارم�ا» ،الذي
تتعاون فيه مع املخرج خالد يوسف وعدد كبري من الفنانني
منه�م الفنان�ة زين�ة والفنان عم�رو س�عد وغريهم ،إىل
جان�ب أنها تصوّر يف الوقت ذات�ه فيلم «حرب كرموز»،
الذي تش�ارك يف بطولت�ه إىل جوار الفن�ان أمري كرارة،
وتنتظ�ر غ�ادة إنهاء هذي�ن الفيلمني لك�ي تبدأ عىل
الفور بتصوير مسلسلها الجديد ،الذي يحمل عنوان
«ض�د مجه�ول» ،حي�ث تجتم�ع مع مؤل�ف العمل
أيمن سلامة ومخرجه طارق رفعت لالستقرار عىل
تفاصيل العمل.

مطلقة وابنها يقتل

وعلم موقع «نواعم» من مصادره الخاصة أن الفنانة غادة عبد الرازق تجسّ�د
يف العمل ش�خصية «ن�دى» ،وهي ام�رأة مطلقة ،وتحدث جريم�ة قتل خالل
األح�داث ،حيث ُيقتل ابنها ويهرب القاتل ،وتفش�ل الرشطة يف الوصول إليه،
وه�و األمر الذي يجعلها تدخل ه�ي يف رحلة البحث عن الجاني حتى تنتقم
منه.

تدور أحداث مسلس�ل «طاي�ع» يف صعيد مرص،
م�ا جعل الفنان�ة صبا تبدأ بتلق�ي تدريبات عىل
اللهجة الصعيدية ،خاصة وأنها تقدم هذا الدور
للمرة األوىل ،وقد حرصت عىل الخضوع لتدريبات
متكررة لتظهر يف العمل متقنة للهجة الصعيد.
يذك�ر أن آخر إطالل�ة للفنانة صب�ا مبارك عىل
جمهوره�ا ،كان�ت م�ن خلال الج�زء الثال�ث
ملسلس�ل «حكايات بن�ات» ،وآخر عم�ل درامي
قدمته يف ش�هر رمض�ان  ،2016كان مسلس�ل
«أفراح القبة».

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

أمير العمري

العدد 1184 :
التاريخ 2017/12/20

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلني�ة اليجار العقارات املبينة
تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية (النجف) وملدة (ثالث سنوات) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة
رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف أو اللجنة خالل ( )30ثالثون
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم
التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها.
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس جلنة

الشروط:
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد
ورقم القطعة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومساحة
العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية
وبعكس�ه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يح�ق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خلال مدة  3ثالثة ايام من
تاريخ تبليغه بذلك
 -7يتعهد املس�تاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترش�يد اس�تهالك املاء
 8ـ يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقام�ة اي مرشوع فللط�رف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد
واعتبار العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة
العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 9ـ يتعهد املستاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكشف الجرائم االرهابية و الجنائية وبعكسه
يتحمل كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
 10ـ املشيدات عائده للبلدية
 11ـ يتعه�د املح�ال بعهدته املأجور بدف�ع بدالت االيجار مقدم�ا لكامل فرتة االيجار(ثالث س�نوات) من دون
تقسيط املبلغ وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية
نوع الملك والموقع واالستعمال
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حانوت كافتريا /شارع زين العابدية

5

5380
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4
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12
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حانوت اقمشة /شارع زين العابدين

6
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19

حانوت مطعم /شارع زين العابدين
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برشلونة يثأر من ريال مدريد ويسحقه بالثالثة

مييس حيلق يف سامء الربنابيو ..ونافاس احلسنة البيضاء الوحيدة
المستقبل العراقي /وكاالت

بدون مراقب�ة ،ومرر الك�رة إىل روبريتو
الذي أرس�لها إىل سواريز وسط مشاهدة
العبي املرينجي.

تفوق إرنس�تو فالفيردي ،املدير الفني
لربش�لونة ،تكتيك ًي�ا بش�كل كبري ،عىل
نظيره زين الدي�ن زيدان ،م�درب ريال
مدري�د ،خاص�ة يف الش�وط الثان�ي من
املب�اراة ،الت�ي أقيم�ت بينهم�ا ،الي�وم
السبت ،وانتهت بفوز البلوجرانا بثالثية
نظيفة.ب�دأ ري�ال مدريد ،اللق�اء بخطة
 ،2-4-4معتم� ًدا عىل الح�ارس نافاس،
أمام�ه كارفاخ�ال ورام�وس وف�اران
ومارس�يلو ،وكاس�يمريو وكوفاسيتش
ول�وكا مودريت�ش وتون�ي ك�روس يف
الوسط ،ويف املقدمة كريستيانو رونالدو
وبنزيما.
عىل الجانب اآلخر ،لعب برشلونة بنفس
الخطة ،بوجود تري ش�تيجن يف حراس�ة
املرمى ،وأمامه سريجي روبريتو وبيكيه
وفريمايلني وجوردي ألبا ،وبوس�كيتس
وراكيتيت�ش وباوليني�و وإنييس�تا يف
الوس�ط ،وأمامهم ليونيل مييس كالعب
حر ،خلف رأس الحربة لويس سواريز.

نقطة التحول

عندم�ا كان زي�دان يس�تعد إلج�راء
تبديلني دفعة واح�دة بنزول جاريث بيل
وأسينس�يو ،ملحاول�ة تعدي�ل النتيج�ة،
تع�رض كارفاخ�ال للط�رد وحص�ل
برش�لونة على ركل�ة ج�زاء نت�ج عنها
اله�دف الثان�ي للبلوجرانا.وأصبح�ت
مهمة الري�ال ،معق�دة للغاي�ة للعودة،
أم�ام برش�لونة ب�ـ  10العبين فق�ط،
خاص�ة وأن الروح املعنوي�ة لدى العبي
امللكي انخفضت كث ً
ريا ،وبدا االستسلام
ً
واضحا عىل وجوههم.

سيطرة فالفيردي وعجز زيدان

ً
محافظا عىل نفس النسق
ظل فالفريدي
باللع�ب الرسيع وعدم العودة إىل الخلف،
رغ�م التقدم بهدفني على أرض غريمه،
كم�ا أن كل تبديالت�ه ج�اءت لتنش�يط
وسط امللعب ومنحه حيوية أكرب.
يف الجه�ة املقابل�ة ،كان زي�دان عاج� ًزا
تمامً ا عن إيقاف س�يطرة برشلونة التي
تواصلت من بداية الشوط الثاني وحتى
نهايته ،كم�ا أن تبديالته لم تأت بجديد.
ويب�دو أن زي�دان دف�ع ثمن التش�كيلة
الدفاعية التي بدأ بها اللقاء ،وعدم الدفع
بإيس�كو أو بيل منذ البداية ،واس�تغالل
تراجع برشلونة يف الشوط األول.

ضغط مكثف وحذر شديد

ضغ�ط ري�ال مدريد بش�كل مكثف عىل
برش�لونة منذ بداية اللقاء ،أمال يف إحراز
هدف مبكر ،يس�هل علي�ه مهمة خطف
الفوز ،من أنياب الفريق الكتالوني الذي
ّ
فض�ل اله�دوء أوال ،المتص�اص حماس
املرينج�ي .ونجح برش�لونة فيم�ا أراد،
وحاف�ظ على التع�ادل الس�لبي ط�وال
الشوط األول ،معتم ًدا عىل تماسك دفاعه،
كما أنه بادل ريال مدريد االستحواذ عىل
الكرة وتنفيذ الهجمات.

ثغرة الجبهة اليسرى

ح�اول زيدان اس�تغالل ضع�ف الجانب
الدفاع�ي للظهير األيم�ن لربش�لونة،
سيرجي روبريت�و ،وكث�ف هجمات�ه
من ذل�ك الجان�ب ،معتم ًدا على الثالثي
مارس�يلو وكروس ورونال�دو .يف الجهة

املقابل�ة ،ل�م يج�د فالفيردي الحل�ول
إليق�اف نش�اط الجبه�ة اليسرى لدى
ريال مدريد طوال الش�وط األول ،خاصة
أن راكيتيت�ش ل�م يقدم ال�دور الدفاعي
املطلوب مع روبريتو ،لسد تلك الثغرة.

أن�ه كان عنصر الخط�ورة الدائ�م عىل
مرمى نافاس .وشارك الربازييل يف وسط
امللع�ب ،ولكن�ه عن�د امتالك برش�لونة،
الكرة يتحرك لألمام ويلعب دور املهاجم
الوهمي القادم من الخلف.

باولينيو الورقة الرابحة

كان باوليني�و الورقة الرابحة بالنس�بة
لربش�لونة خالل الش�وط األول ،خاصة

دور كوفاسيتش المركب

استطاع كوفاس�يتش ،لعب دور مركب
يف وسط امللعب ،أوال بمراقبة بوسكيتس

والضغط علي�ه من األمام ،ملنعه من بدء
الهجم�ة بص�ورة صحيح�ة .الوظيف�ة
الثاني�ة كانت إيق�اف مييس عندما يرتك
مركزه يف األمام ،ويعود إىل وسط امللعب
لبدء تحري�ك الخط األمامي لربش�لونة،
ونج�ح الكروات�ي يف تطبي�ق ذلك خالل
الشوط األول.

تفوق كتالوني واختفاء ملكي

سيطر برشلونة عىل جميع أرجاء امللعب

جوردي ألبا :ال أثق يف ريال مدريد
بغداد /المستقبل العراقي
أبدى الظهير األيس�ر لبرشلونة ،جوردي ألبا،
س�عادته الكبي�رة ،بالتغلب على ري�ال مدريد
( ،)3-0في معقله س�انتياجو برنابيو ،اليوم
الس�بت ،لحس�اب الجول�ة الـ 17م�ن الليجا.
وق�ال ألبا ،ف�ي تصريح�ات نقلته�ا صحيفة
“موندو ديبورتيفو” اإلسبانية“ :نحن سعداء
ج�دا ،لدينا أفضلية فارق النقاط ،وس�نحاول
توس�يعه ..هذا موس�م جيد ج ًدا لن�ا ،ونلعب
ً
خاصة في الدفاع”.
في الدوري بش�كل مميز،
واستدرك بقوله“ :لكني ال أثق في ريال مدريد،
لقد أظه�روا أنهم يقاتلون حت�ى النهاية ،في

السنوات الماضية ،لكن الفارق بيننا جيد ج ًدا،
ً
إضافة إلى أن هناك فرقا تقدم موس�مًا أفضل
م�ن الريال”.وأضاف“ :وصول فالفيردي كان
جي� ًدا للفريق ،ونق�ل الهدوء لن�ا ،لدينا فريق
أكث�ر إحكامً �ا اآلن في الدفاع ،وم�ن ثم هناك
المزي�د من الحرية في الهجوم ..وهناك ليو”.
وأش�ار إلى أنه عقب خس�ارة كأس الس�وبر
ذهاب�ا وإيابا من ري�ال مدريد كان ينبغي عدم
“التشكيك” في برشلونة ،مشيدا بالعمل الذي
قام به المدرب إرنس�تو فالفيردي.وتابع ألبا:
“كن�ا نري�د الفوز هن�ا ،الفوز عل�ى المنافس
األبدي في ملعبه أمر يدعو للفخر.وعن ميسي،
ق�ال“ :هو كتالوني منذ الصغ�ر ،مثلي تمامً ا،

وم�ن الطبيع�ي
أن نحتف�ل بهذه
الطريقة ،الغضب
والف�رح ض�روري،
في مثل هذه المباريات،
واالحتف�ال ليس ه�و األمر
المه�م”.وال يعتق�د ألب�ا أن طرد
كارفاخ�ال ،كان مفت�اح الفوز ،حيث
قال“ :أم�ام فياري�ال ،قالوا إننا اس�تفدنا
م�ن الط�رد ،ألنن�ا نع�رف أن المب�اراة كانت
متس�اوية ..الي�وم لم يكن ه�ذا هو الوضع،
في الش�وط الثاني ش�عرنا بالتح�رر ،ولم
يكن هناك الكثير من الضغط علينا”.

مييس يرضب « »4عصافري بحجر واحد

المستقبل العراقي  /وكاالت
س�جل ليونيل مييس الهدف الثاني لفريقه برشلونة خالل مباراة ريال
مدريد ،أمس الس�بت بملعب س�انتياجو برنابيو ضمن الجولة  17من
الليج�ا ،ليس�اهم يف فوز كبري لفريقه بثالثية نظيف�ة يف معقل امللكي.
وهز مييس ش�باك العملاق املدري�دي يف الدقيقة  64م�ن ركلة جزاء،
ليع�زز الربغوث صدارته لقائمة الهداف التاريخي للكالس�يكو برصيد
ً 25
هدفا متفوقا عىل أس�طورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي
ً
ً
يحت�ل املركز الثان�ي برصي�د 18هدفا.وبهذا الهدف أيض�ا رفع مييس

رصي�ده من األه�داف يف ع�ام  2017إىل ً 54
هدف�ا ،ليتصدر قائمة
ً
متفوقا عىل نج�وم كبار مثل كريس�تيانو رونالدو،
ه�دايف العالم
روبرت ليفاندوفسكي ،وإدينسون كافاني وهاري كني.أما الرقم
األه�م الذي حققه مييس ،فهو أنه أصب�ح أكثر العب يف التاريخ
ً
أهدافا لنا ٍد واحد ،حيث أحرز  526هدفا مع برش�لونة،
يس�جل
ليتفوق عىل األسطورة جريد مولر الذي كان قد سجل  525هدفاً
لبايرن ميونخ.وأخ ً
ريا ،عزز النجم األرجنتيني صدارته لهدايف الليجا هذا
املوس�م برصيد ً 15
هدفا ،ويليه زميله لويس س�واريز وسيموني زازا
العب فالنسيا برصيد  10أهداف لكل منهما.

زيدان :جيب ان نكون حذرين مع مييس
بغداد /المستقبل العراقي
ظهر الفرنس�ي زين الدين زيدان ،المدي�ر الفني لريال مدريد،
أمام وس�ائل اإلعالم ،عقب الخس�ارة الثقيلة أمام برشلونة،
بثالثية نظيفة في الكالسيكو اليوم.
وقال زيدان ،في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية:
“بدأنا بش�كل جي�د للغاي�ة ،كان الش�وط األول مميز ج ًدا م�ن طرفنا،
والهزيم�ة في النهاية أضرتنا ،إنها ك�رة القدم وعلينا أن نفكر فيما هو
قادم اآلن ،كانت مباراة صعبة ج ًدا بالنسبة لنا”.
وأض�اف“ :ال ب�د لي م�ن اختيار ش�يء ،وم�ع كوفاس�يتش كان األمر
ً
مختلف�ا ،كان يج�ب أن نكون حذرين مع ميس�ي ولقد فع�ل هذا جي ًدا،
هذا ما قررناه قبل المباراة”.وعن طرد كارفاخال ،قال“ :هذا يحدث من
وق�ت آلخر ،كنت أفك�ر في بعض التغييرات ،س�جلوا الهدف الثاني بعد
الطرد وأصبحت مباراة أخرى صعبة ج ًدا”.
وحول خطته خالل ميركاتو الشتاء ،أضاف“ :نحن ال نتحدث عن ذلك”.
واختتم“ :دافعنا بش�دة وفي هذا المجال هن�اك تفاصيل دقيقة تحكم،
ل�ن نصاب بالجن�ون إنها هزيمة صعبة للغاي�ة ،ولكن لن نغير أي
ش�يء ،لن نخف�ض ذراعينا ،س�نذهب في إج�ازة وال نفكر
في هذا الموضوع ،س�وف نستمتع مع األسرة ،لم ينته
شيء بعد”.

طوال الش�وط الثاني ،وسط اختفاء تام
من كتيبة زيدان ،كم�ا أن العبي الريال،
ظه�روا يف حالة بدنية منخفضة مقارنة
بنجوم الفري�ق الكتالون�ي .وظهر خط
وس�ط امللكي بصورة مفككة
للغاي�ة ،وب�دا ذل�ك
واضح�ا يف ك�رة
الهدف األول ،حيث
انطلق راكيتيتش

رجل المباراة األول

ليس جديدا عىل النجم األرجنتيني التألق
يف مثل تلك املباريات ،فقد أصبح جمهور
برش�لونة ينتظر كالس�يكو س�انتياجو
برنابيو ملشاهدة ما سيقدمه الربغوث.
اس�تحق ميسي أن يحصل على العالمة
الكامل�ة يف مب�اراة اليوم ،فق�د قام بكل
يشء ،حي�ث س�جل وصنع هدف�ا وكما
كبيرا م�ن الك�رات كادت أن تضاع�ف
النتيجة.تكي�ف ميسي بش�كل كبري مع

طريق�ة  2-4-4بعد أن حصل عىل حرية
يف االنتق�ال من الوس�ط للهج�وم ،وهو
ما جعل�ه أكثر العبي برش�لونة صناعة
للف�رص ،بعدما أهدى زملاءه  9كرات
سانحة.

الحسنة الوحيدة

أنق�ذ الح�ارس كاي�ور ناف�اس ريال
مدري�د م�ن نتيج�ة تاريخي�ة ،ول�م
يت�وان يف حماي�ة مرماه م�ن العديد
من االنفرادات والتسديدات خاصة يف
الشوط الثاني.وعىل الرغم من تلقيه 3
أهداف يف شباكه ،إال أن الكوستاريكي
يس�تحق لق�ب أفض�ل الع�ب يف ريال
مدريد ،نظ�را لتصديه لكرات خطرية،
كما أن األهداف ال يس�أل عنها يف ظل
الهشاشة الدفاعية وطرد كارفاخال.
نج�ح ن�ادي برش�لونة يف الث�أر م�ن
غريم�ه التقلي�دي ريال مدري�د ،بعد
الفوز عليه يف عقر داره «س�انتياجو
برنابيو» اليوم السبت بثالثية نظيفة
يف الجولة الـ 17من الدوري اإلسباني.
ويعتبر ه�ذا الف�وز بمثاب�ة انتق�ام
للبارسا من امللكي الذي فاز عليه منذ
 10سنوات يف عقر داره بملعب كامب
نو يف نفس اليوم  23ديسمرب/كانون
األول وأيضا ضم�ن الجولة الـ 17من
الليجا.يف مب�اراة عام  2007فاز ريال
مدري�د على البلوجران�ا به�دف دون
رد ،ج�اء عن طري�ق الربازييل جوليو
بابتيس�تا يف الدقيقة  36من الش�وط
األول.وكان فريق ريال مدريد يف هذه
املب�اراة يض�م نجومً ا مث�ل روبينيو،
آرين روبني ،ويسلي ش�نايدر ،بيبي ،
ف�ان نس�تيلروي  ،وإيكر كاس�ياس،
بينما برشلونة كان يضم رونالدينيو،
صاموي�ل ايتو ،يايا توري�ه ،كارليس
بوي�ول ،ديك�و ،وتش�ايف هرناندي�ز.
الالف�ت يف األمر أن الثنائي سيرجيو
راموس مدافع ريال مدريد ،وأندريس
إنييستا العب وس�ط برشلونة شارك
يف املباراتني.

سواريز :ريال مدريد ليس املنافس
الوحيد

بغداد /المستقبل العراقي

أكد األوروجوائي لويس سواريز ،مهاجم برشلونة،
ال�ذي افتتح أه�داف فريق�ه ( ،)3-0خلال مواجهة
“كالس�يكو األرض” ،ظه�ر الي�وم ،عل�ى ملع�ب
“س�انتياجو برنابيو” ،أن لقب الليجا لم يحس�م بعد،
على الرغم من اتساع الفارق مع أقرب منافسيه.
وأشار سواريز ،في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء،
إلى أنه على الرغم من فارق الـ 14نقطة ،مع الفريق الملكي،
فهناك أيضا منافسون آخرون ،مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا.
وش�دد س�واريز على “األهمية الكبيرة” للنقاط الثالث ،التي

حصدها الفريق اليوم ،من أجل “مواصلة تعزيز الصدارة”.
وأكد المهاجم الدولي أن الفريق الكتالوني ،استحق الفوز على
ملع�ب البرنابيو ،ألنهم لعب�وا “بخط�وط متقاربة ،وبضغط
جماعي جيد على الخصم” ،ثم اس�تطاعوا “ترجمة الفرص”،
التي الحت لهم.
وح�ول الهدف الذي س�جله ،ومهد به الطريق له�ذا االنتصار
الكبي�ر ،أقر س�واريز بأنه “هام على المس�توى الش�خصي،
وبالطبع سيس�اعد كثيرا” ،ولكنه أيض�ا أبرز العمل الجماعي
للفريق.وعزز البرس�ا من صدارته ،بعدم�ا رفع رصيده لـ45
نقط�ة ،وابتعد بف�ارق  9نق�اط كاملة عن مالحق�ه ،أتلتيكو
مدريد.

أنانية رونالدو تثري غضب
مجاهري مدريد

المستقبل العراقي  /متابعة

تعرض كريس�تيانو رونالدو ،نجم ريال مدريد ،لنقد الذع من جماهري امللكي ،عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،وذلك بعد أن أهدر فرصة افتتاح التس�جيل ،خالل الشوط األول
من مباراة الكالسيكو ،ضد برشلونة ،أمس السبت.وأتيحت للدون الربتغايل ،فرصة
خلال الش�وط األول ،حيث انطلق عىل الجناح األيرس ،فيم�ا كان ينتظر ،العبو
الريال يف منطقة الجزاء ،تمريرته ،لكن رونالدو فضل االس�تمرار والتس�ديد.
ويف ه�ذا الصدد ،كتب أحد مش�جعي الريال ،عىل موق�ع تويرت “من املحبط
مش�اهدة رونال�دو ،يحاول التس�ديد رغ�م أن هناك زمالء ل�ه يف وضعية
أفضل ،هذه أنانية”.وانتق�د آخر ،اللعب الفردي للنجم الربتغايل بقوله
“رونالدو أناني بش�كل غريب ،العبون آخرون يف وضع أفضل ولكنه
يختار التس�ديد بدلاً من التمري�ر ،كل هذه الخيارات أمامه،
ورغم ذلك يفضل الترصف منفردا”.وكان الشوط
األول من املباراة قد انتهى بالتعادل بدون أهداف،
قب�ل أن ينج�ح برش�لونة يف تس�جيل
ثنائي�ة نظيفة ،حملت توقيع لويس
سواريز وليونيل مييس.

ا�سرتاحة
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«القطة الروبوت» ملساعدة املسنني!

www.almustakbalpaper.net

أغرب التجمعات النجمية!

نشر علماء الفل�ك تصنيف�ا جديدا ألغرب خمس�ة نج�وم كونية،
كارسي�ن بهذا التصني�ف كل النظريات العلمي�ة القديمة..واحتلت
املرك�ز األول يف قائمة التصنيف مجموعة “نج�وم كواركات” (هي
حال�ة تص�ف نهاية عمر نج�م ،تفرتضه�ا نظري�ة فيزيائية حيث
تنتهي ّ
بتكون ثقب أسود) ،وتتكون من تجمع نجمي يحمل تسمية
طريفة وهي تجمع “الحساء الغريب”..وأشار الفلكيون إىل أن هذا
التجمع النجمي كان يعترب غازا يف الس�ابق ،وله مجال مغناطييس،
ويمك�ن أن يكون أيضا موصال كهربائيا .ويبل�غ عمر هذه النجوم
بحس�ب العلماء مليارات الس�نني..أما املرتب�ة الثانية ألغرب نجوم
الكون فقد ذهبت ملجموعة النجوم املسماة “آكلة لحوم البرش” التي
تتجاوز الشمس بلمعانها بمئات املرات .ونرشت أول معلومات عن
هذه املجموع�ة النجمية العمالقة ،الع�ام ..1977واحتلت املرتبتني
الثالث�ة والرابعة ،مجموعة نجوم تتجاوز أحجامها حجم الش�مس
بـ  20إىل  30مرة,..أم�ا املرتبة األخرية فقد كانت من نصيب نجمة
“الظالم املأهول” .وتتميز جميع هذه األجرام الس�ماوية املدرجة يف
هذا التصنيف بأشكال وخصائص غريبة.

يط�ور العلماء “قطة روبوت” ترافق كبار الس�ن وتخفف من
الوح�دة واالكتئ�اب والقلق..ويمكن للروبوت ال�ذي يأتي عىل
ش�كل قطة ،تذكري كبار الس�ن بأخ�ذ الدواء ،أو مس�اعدتهم
يف العث�ور على نظاراته�م ،وفق�ا للخبراء .وتتمي�ز “القطة
الروب�وت” بأن لها متطلبات كالقطة الحقيقية ،فهي تخرخر
وتحب تدليك البطن.
وق�ال عال�م املشروع والباح�ث يف جامع�ة  ،Brownبريترام
م�ايل“ :ال تعم�ل القط�ة م�ن تلقاء نفس�ها ،إنه�ا بحاجة إىل
اإلنسان .ويعد هذا التفاعل خطوة كبرية للتخفيف من الوحدة
ومش�اعر انع�دام الفائدة”..ويعم�ل الباحث�ون على إضافة
ال�ذكاء االصطناع�ي إىل جمي�ع القط�ط الروبوتي�ة املصنعة
من قب�ل  ،Hasbroوالتي كانت يف الس�وق ملدة عامني..وتلقت
 Hasbroوجامع�ة ب�راون يف رود آيالند ،منح�ة قدرها مليون
دوالر من مؤسس�ة العلوم الوطنية األمريكية ،إلضافة الذكاء
االصطناعي إىل القطط املصنع�ة .ويطور الباحثون مجموعة
من املهام األكثر فائدة بالنسبة للمسنني.

هل تعلم

الكافيار ال يزال أشهى أكلة

هناك القليل من املأكوالت الشهية
يف العال�م التي يعده�ا خرباء األكل
أثمن من الكافيار .وتأتي أكثر أنواع
الكافيار ندرة من س�مك الحفش.
ولك�ن بس�بب الصي�د الجائ�ر،
واألنهار التي أقيمت عليها السدود
وتلوث�ت ،أصب�ح س�مك الحف�ش
معرض�ا لالنقراض..ونتيجة لذلك
أصب�ح الكافيار القادم من س�مك
الحف�ش البري س�لعة ن�ادرة.
وارتفع سعره بشكل هائل بحسب
خبير تقديم الطع�ام رالف بوس.
غري أنه بعد س�نوات من التجربة،
تبني أن م�ذاق الكافي�ار املصنوع
من الس�مك املربى يف األرس يش�به

تقريبا الكافي�ار “الربي”..ويقول
يورج  -ميش�ائيل تس�اميك الذي
يدير منش�أة تربية سمك الحفش
يف أملاني�ا “يع�رف الكافي�ار الجيد
من ش�كله .إنه ليس دهنيا وليس
رطبا ،ولكنه جاف جدا .ويجب أن
يك�ون مذاقه طازج�ا مثل صفار
البي�ض” .ويجب أال يك�ون مذاقه
عفن�ا أو س�مكي الرائح�ة على
اإلطالق..ويض�ع خبراء الطه�ي
كمية صغرية عىل ظه�ور أياديهم
وباس�تخدام اإلبه�ام والس�بابة
يرشع�ون يف األكل .وإذا ظلت اليد
خالية من الزيوت أو الرائحة ،فذاك
دليل عىل أن الكافيار طازج.

وقاية األطفال من وباء السمنة

اقرتح باحثون م�ن جامعة جونز هوبكنز
األمريكي�ة طريق�ة تحذيري�ة جديدة من
املرشوب�ات التي تحتوي عىل الس�كر لدى
طرحها يف املتاجر.
ونشرت مجل�ة “ ”Medical Xpressأن
العلماء األمريكيين اقرتحوا وضع ملصق
خ�اص يح�ذر على العب�وات ،يح�ذر من

مخاط�ر ه�ذه املرشوب�ات على الصح�ة
الحتوائه�ا عىل الس�كر ،وخاص�ة لتحذير
األطفال من تبعيات ه�ذه املرشوبات التي
تؤدي إىل السمنة..
ويالح�ظ املختص�ون أن ه�ذه املرشوبات
تعد مصدرا رئيس�يا للـ “سعرات الحرارية
الفارغة” ،التي لي�س لها أي قيمة غذائية

تذكر للجسم.
فوفقا للمركز الوطني لإلحصاءات الصحية
يف الوالي�ات املتحدة ،فق�د رصدت البيانات
ارتفاع السعرات الحرارية ،من عام 1988
حت�ى ع�ام  ،1994ومن ع�ام  1999حتى
ع�ام  ،2004لدى األطفال بأعمار من  6إىل
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رقاقة إلكرتونية تدير حياة صاحبها

أنه�ت جامع�ة روس�ية ،مؤخرا ،تصمي�م أول رقاق�ة إلكرتونية
محلي�ة الصنع مئة باملئة ،قادرة عىل جعل حياة حاملها س�هلة
ألنه�ا تجعله يتحكم يف كل يشء عن بعد..ووفقا ملوقع س�بوتنيك
عربي اإللكرتون�ي ،فإنها املرة األوىل التي يتم فيها تصميم جهاز
م�ن الصف�ر يف روس�يا ،وق�د جمع بين تخطيط أم�واج الدماغ
وتخطي�ط كهربائية العضل (قياس النش�اط الكهربائي أللياف
العضلات) والتصوير الكهربائي لعضالت العني (قياس القدرات
البيولوجي�ة أثن�اء حرك�ة العين) وتخطي�ط الطي�ف الضوئي
(تس�جيل تدف�ق الدم) وتس�جيل درج�ة حرارة الس�طح بهدف

طب

رنجة
بالفلفل امللون

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2سمكة رنجة
 1حبة فلفل أحمر مقطع
 1حبة فلفل أصفر مقطع
ربع كوب زيت
ربع كوب عصري ليمون
بصل أخرض للتقديم
طريقة التحضري
ً
تقط�ع الرنج�ة صغيرا ،وتوضع يف
بولة.
يضاف إليه�ا الفلفل املل�ون والزيت
وعصري الليمون ،وتخلط جيداً.
توضع يف الطب�ق ،وتقدم مع البصل
األخرض والخبز البلدي.

أن اللحية الش�قراء تنمو برسعة أكرب من اللحية
السوداء.
أن الحلزون ال يتزوج إال مرة واحدة خالل حياته .
وأن عملية التجاوز تدوم اثنتا عرشة ساعة.
أن أطول ضوء برق قد سجل لصاعقة امتد حوايل
 32كم يف السماء.
أن  26بلدا يف العالم ال يملكون شواطئا لبالدهم.
أن البومة تس�تطيع أن تدير رأسها بشكل دائري
إىل كل االتجاهات.
أن سدس مساحة اليابسة عىل سطح األرض تقع
يف االتحاد السوفييتي.
أن األشجار التي بنى منها هرم خوفو كافية لبناء
سورا ارتفاعه ثالثة أمتار يحيط بفرنسا.
ه�ل تعل�م أن القطط ال تس�تطيع ت�ذوق الطعم
الحلو.
أن طريق�ة االنتح�ار أكثر ش�يوعا يف الصني هي
تناول نصف كيلو من امللح.
أن ثخن قرشة األرض يماثل باملقارنة ثخن قرشة
البيضة إىل حجم البيضة.

بدون تعليق

إنشاء واجهة كمبيوترية دماغية لنقل إشارات التحكم إىل جهاز
ميكانيك�ي (هيكل آيل ،كريس متحرك ،لعبة كمبيوترية)..ويمنح
تثبيت الرقاقة التي أطلق عليها اس�م باالاليكا يف الجهة الخلفية
من الرقب�ة ،حاملها قدرات جديدة ،فه�ي مربمجة عىل إمكانية
أن تحم�ل الكثير م�ن الربمجيات التي تس�اعد يف جع�ل الحياة
أكثر س�هولة بدءا من جميع أنواع القواميس ووصوال إىل الدالئل
الس�ياحية للم�دن واملتاحف.وتمك�ن بفض�ل الجه�از العصبي
باالاليكا ممارس�ة اللعب عىل الكمبيوتر دون الحاجة إىل األيدي،
وقيادة كريس متحرك أو الهيكل اآليل.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

؟؟

العدد 1185 :
التاريخ 2017/12/20

إعالن

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (النجف) وملدة
(س�نة واحدة) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف أو اللجنة خالل
( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %200
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة
الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها.

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس جلنة

الرشوط :
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة حسب العقد ورقم
هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
 7ـ يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء
 8ـ يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقام�ة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع
املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 9ـ يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية و الجنائية وبعكس�ه يتحمل كافة التبعات القانونية وتضمن
فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
 10ـ املشيدات عائدة للبلدية
 11ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 12ـ على املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيق�ة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا
لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
 13ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
 14ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
نوع الملك والموقع واالستعمال
كشك لبيع االسماك/حي الغري
كشك استنساخ /مقابل التقاعد القديم

الرقم القديم
1
3

الرقم الجديد
3309
3278

المساحة م2
4,5م2
9م2

كشك لبيع عصائر ومرطبات المركز المدني /مقابل البطاقة الموحدة

جزء من القطعة 2/18668

6994

4,5م2

كشك اسواق /داخل علوة المخضرات حي السالم

60

3516

9م2

كشك كافتريا  /داخل علوة المخضرات حي السالم

61

3517

9م2

كشك استنساخ /مقابل محكمة النجف

1

3306

9م2

حانوت مقهى /خلف مركز السالم

5

5583

12م2

كشك استنساخ  /حي السعد خلف مديرية المرور

.....

6339

7,29م2

كشك غذائية  /حي النداء مقابل مدرسة الماثر

جزء من القطعة 3/48915

6918

9م2

كشك /حي النداء قرب مدرسة ال طه

جزء من القطعة 3/48915

6917

6م2

مكتب دفن  /استعالمات الدفن

51

243

30م2

كشك لبيع االعالف /حي النور

جزء من القطعة 1/9869

3287

12م2

كشك لبيع السمك والدجاج المجمد /حديقة الشعب

88

3202

6م2

كشك لبيع السمك والدجاج المجمد /حديقة الشعب

89

3203

6م2

كشك مخضر وفاكهه /حي االسكان
كشك استنساخ /حي الرضوية مقابل معمل التسجيل الدائم

.....
جزء من القطعة 1/7952

6630
6959

( )3,7*3م2
9م2

حانوت تصليح االليات  /الحي الصناعي

110/2441

4500

36م2

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1580
االحد  24كانون االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

دار توفيق السويدي الدار االعظم
تراثا يف كرخ بغداد

املحكمة االحتادية العليا يف العراق
عام آخر من االنجاز
طارق حرب

في سلسلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن الدار االفخم واالجمل من
الدور التراثية في بغداد والتي ال زالت قائمة بش�كلها التراثي في محلة
الصالحية من كرخ بغداد وكأنها بنيت قبل شهر في حين اندثرت الدور
التراثي�ة المعروفة او تحول�ت الى اقرب من الخرائ�ب كدار الخضيري
ودار جاكي عبو ودار شعش�وع ودار بالس�م الياسين وقصري الزهور
والرحاب وسواها
ان دار توفي�ق الس�ويدي من اجمل ال�دور التراثية الت�ي تزدان بها
بغداد واكثرها اهمية معمارية وتاريخية ومصمم هذه الدار المهندس
نعم�ان مني�ب المتول�ي وهو اب�ن مصطف�ى المتولي متول�ي الجامع
االعظ�م ف�ي العه�د العثماني وال�ذي ع�رف بثقافته وش�غفه بفنون
الموس�يقى والرس�م والخط واش�ترك في دورات هندس�ية وكان من
رواد المهندس�ين البغداديين لعمله كمهندس في االشغال وامانة بغداد
ومن اعماله تصميم عدة ابنية في بغداد منها دار توفيق السويدي هذه
ودار ناجي الخضيري في االعظمية ودار س�لمان الش�يخ احمد الداود
في شارع ابي نواس وسينما الزوراء التحفة التراثية في شارع الرشيد
وس�وق االمانة وحسنا فعلت الجهات الرس�مية بتحويل دار السويدي
ال�ى دار تراثية وما يترتب على ذلك من محافظة عليها وعدد من الدور
االخ�رى الموجودة ف�ي المنطقة ك�دار المحامي عبد ال�رزاق الظاهر
واخي�ه عبد الهادي ومنطق�ة الصالحية وبداية ش�ارع حيفا فيها دور
تراثية اخرى منها دار فهمي دولت وس�عدون الشاوي والتي كانت دار
للشخصية اليهودية المعروفة الثري حسقيل شنطوب
ام�ا بناء ال�دار بعد تصميمه من المهن�دس المتولي فقد نفذها احد
اسطوات البناء المش�هورين في بغداد االسطة ألماز سنة  ١٩٣٢وكان
التصميم متأثرا باتجاهات العمارة االوروبية الكالسيكية وقد نفذ هذا
االسطة داري ش�قيق توفيق السويدي وهم عارف السويدي والدكتور
س�امر الس�ويدي حيث ظهرت في تلك الفترة عدد من اس�طوات البناء
في بغداد الذين نفذوا بناء عدد من دور الش�خصيات البغدادية وقدموا
كاالس�طة الماز لفن العمارة البغدادية والبن�اء خدمات فنية لم تتكرر
بعد انقراض هذه الفئة من االس�طوات منهم االس�طة ابو حمرة الذي
الزلن�ا نتذكر بناءه دار الش�يخ حس�ين الفحل المطل عل�ى نهر ديالى
ف�ي نهاي�ة منطق�ة الزعفراني�ة محل س�كنانا ف�ي اربعين�ات القرن
العش�رين واالسطة ابراهيم العبطة واالس�طة حمودي ومن الدور دار
كام�ل الچادرچي ف�ي الوزيرية ودار محمد حديد في محلة الس�عدون
والجميل في واجهة الدار القطعة التي كتب عليها الحرفان االنگليزيان
لصاح�ب ال�دار حي�ث ح�رف  tوه�و الح�رف االول م�ن اس�م توفيق
والحرف  sوهو الحرف االول من اس�م س�ويدي وكذلك كتب على هذه
القطعة س�نة البناء  ١٩٣٢ومن طريف ما يذكر ان اهل المنطقة كانوا
يجمع�ون الحرفين فيقولون دار التيس جمعا لحرف التي وحرف األس
االنگليزيان والتيس يعني ذكر الماعز او ما نس�ميه (الصخل) باللهجة
الشعبية البغدادية وعائلة السويدي هي العائلة البغدادية الوحيدة التي
انجب�ت اثنين من رؤس�اء الوزارات حيث كان توفيق الس�ويدي رئيس
وزراء واخ�وه ناجي الس�ويدي رئيس الوزراء ايض�ا في العهد الملكي
وال تفوقها اال عائل�ة بغدادية اخرى هي عائلة طالب الكهية حيث كان
ابنها الكبير محمود باشا صدر اعظم اي رئيس وزراء الدولة العثمانية
س�نة  ١٩١٢واالبن الثاني ناجي ش�وكت رئيس الوزراء سنة  ١٩٣٦في
العهد الملكي وشقيقا توفيق السويدي من مشهوري بغداد وهم عارف
الس�ويدي والدكتور ش�اكر الس�ويدي ووالدهم يوس�ف السويدي اول
رئيس لمجلس االعيان سنة  ١٩٢٥وواحد من الذين رافقوا الملك فيصل
م�ن جدة الى بغداد ليك�ون ملكا على العراق وكان هنالك اخ رابع وهو
علي الس�ويدي الذي اغتاله حزب االتحاد العثماني س�نة  ١٩١٥وناجي
السويدي وحياته وعمله وثقافته ال تحصى وال تستقصى فكان يسمى
فقيه الدستور الملكي واشغل مناصب كثيرة بعد اكماله مدرسة حقوق
االس�تانة منها س�كرتارية لجنة تصحيح القاموس الفرنس�ي التركي
وضابط في الجيش العثماني ومعاون مشاور الفيلق العثماني واستاذ
ف�ي معهد الحقوق في س�وريا وعضوية المؤتم�ر العراقي في باريس
ومدير مدرسة  -كلية -الحقوق في بغداد ومدرسا فيها وممثل العراق
في مؤتمر لوزان ورئيس�ا للوفود التي عقدت مؤتمرات مع السعودية
وعض�و المجمع العراقي واش�غل منصب رئيس ال�وزراء اكثر من مرة
واش�غل منص�ب وزير مرات عدي�دة اخرها في ال�وزارة االتحادية بين
الع�راق واالردن لغاي�ة قيام الجمهوري�ة في  ١٤تموز  ١٩٥٨واش�غل
منص�ب المحافظ للبنك الوطني  -المركزي -وعضوية مجلس االعيان
وحصل على لقب الباش�وية م�ن ملك االردن وحكم�ت عليه المحكمة
العس�كرية بع�د انقالب تموز  ١٩٥٨باالش�غال الش�اقة المؤبدة ولكن
شمله العفو سنة  ١٩٦١وتوفي في بيروت سنة . ١٩٦٨

القاضي سالم روضان الموسوي

كـاريكـاتـير

سـيـارة أسـطـوريـة!!
المعايي�ر األيروديناميكي�ة ،فضال ع�ن هيكلها
الخارج�ي المتي�ن والخفي�ف ال�ذي صن�ع م�ن
األلوميني�وم وألي�اف الكرب�ون ليجع�ل من هذا
الوح�ش الرياض�ي ي�زن  1218كل�غ فقط..كما
زودت هذه الس�يارة بمحركات توربينية جبارة
بس�عة  2.5لتر وع�زم  457و 474حصانا قادرة
على زيادة سرعتها من  0إلى  96كلم/ساعة في
غض�ون  3.5ثاني�ة فقط ،والوصول إلى س�رعة
 290كلم/س�اعة ف�ي ظ�رف  11.3ثانية..ومن
المنتظ�ر أن تطرح « »S1في الس�وق األمريكية
بداية العام المقبل.

أك�دت ش�ركة  Saleenنيتها اكتس�اح األس�واق
بس�يارة جدي�دة غاي�ة ف�ي الق�وة واألناق�ة..
وخطف�ت هذه الش�ركة العريقة أنظار عش�اق
الس�يارات الرياضية منذ  9س�نوات عند طرحها
لس�يارة « »S7الت�ي اعتب�رت واحدة م�ن أفضل
سيارات السرعة حينها .واليوم تعود «»Saleen
لتذه�ل جمهوره�ا مج�ددا بمركب�ة « »S1التي
اس�تعرضتها من�ذ م�دة ف�ي مع�رض نيويورك
العالمي للسيارات.
وأه�م ما يميز هذه الس�يارة وفق�ا للخبراء هو
تصميمه�ا الخارج�ي ال�ذي طور وفق�ا ألحدث

فريوس هيدد آالف اهلواتف
أك�د الخبراء ف�ي ش�ركة « »Avastالمتخصصة بأمن
المعلومات ظه�ور برمجيات خبيثة جديدة تهدد آالف
الهوات�ف والحس�ابات المصرفية في العالم .وش�هد
الع�ام الج�اري العديد من الهجم�ات اإللكترونية التي
هددت ماليين الحواسب واألجهزة الذكية حول العالم،
والتي كانت أش�هرها هجمات فيروس «الفدية» الذي
اس�تغله قراصن�ة اإلنترن�ت البت�زاز الن�اس وطل�ب

فدي�ات مالية منهم ،فضال عن الهجمات التي تس�ببت
بها برمجي�ات « »CronBotفي ماي�و الفائت وأضرت
بآالف الحواس�ب ف�ي روس�يا..واليوم وم�ع اقتراب
نهاي�ة العام ،ق�رر المخترقون إطالق ن�وع جديد من
الفيروس�ات التي وصلت إلى أكثر من  2200حس�اب
مؤسس�اتي ومصرفي عب�ر الهوات�ف الذكية..وحول
ه�ذه البرمجي�ات ق�ال الخبراء ف�ي ش�ركة :Avast

«خالل مراقبتنا المس�تمرة للبرمجي�ات الخبيثة التي
قد تصيب الحواسب والهواتف الذكية مؤخرا ،توصلنا
الكتش�اف برمجيات تحمل اسم  Catelitesقادرة على
اختراق الهواتف العاملة بأنظم�ة أندرويد ،والوصول
إلى الحس�ابات البنكية المتصل�ة بطريقة ما بهواتف
المس�تخدمين .لقد ثبت لنا أنه�ا اخترقت فعال 9000
حساب على األقل مؤخرا».

أعلن الس�يد رئيس المحكم�ة االتحادية العلي�ا القاضي مدحت
المحمود في الجلس�ة األخيرة من هذا العام عن عدد الدعاوى التي
أنجزتها المحكم�ة االتحادية العليا وهذا الكم من العمل يمثل مدى
ال�دور الذي تلعب�ه المحكمة االتحادي�ة العليا بوصفه�ا المحكمة
الدس�تورية ف�ي الع�راق الن مهامه�ا تتعل�ق بمراقبة دس�تورية
القواني�ن والتحقق من مطابقتها للمبادئ الدس�تورية التي وردت
في الدس�تور العراقي النافذ وتوفير المش�روعية الدستورية  ،وال
يعد عمالً قضائيا ً فحس�ب وإنما هو مس�اهمة ف�ي البناء الوطني
للعراق والحفاظ على وحدته وأمنه وسالمته واستقراره السياسي
واالجتماعي والمتابع لعمل المحكمة االتحادية خالل العام الجاري
ع�ام  2017وهو في أيامه األخيرة س�وف يالح�ظ إن هذا الكم من
الدعاوى ال مثيل له في المحاكم الدستورية أو المجالس الدستورية
ف�ي البلدان اإلقليمي�ة القريبة من العراق على األقل كما يؤش�ر لنا
عدة مؤش�رات تتعلق بوضع العراق السياسي واالقتصادي والفكر
التش�ريعي للمؤسسة التش�ريعية ومنهج المؤسسة التنفيذية في
التعام�ل مع القانون او مع مش�روع القانون عن�د اقتراحه ،مثلما
أعطى لنا صورة عن تطور الوعي الدس�توري والقانوني للمواطن
ً
ممثلا باألف�راد أو المنظم�ات والنقاب�ات والتجمع�ات
العراق�ي
المدني�ة األخ�رى ،إذ كانت بعض المنازعات الدس�تورية قد أقيمت
من هؤالء تج�اه القوانين التي تش�كل خرق للمبادئ الدس�تورية
العام�ة وعلى وج�ه الخصوص المتعلق�ة بحقوق اإلنس�ان كذلك
كان للمحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا دور ف�ي رس�م اإلس�تراتيجية
المالي�ة واالقتصادي�ة للبلد من خالل تصديها للدع�اوى التي كانت
تتعل�ق بقواني�ن اقتصادية وكذل�ك قانون الموازن�ة العامة ،فضالً
عن تفس�يرها للنصوص الدس�تورية التي شكلت لبس�ا ً وغموضا
ومحل اختالف لدى القائمين على أمور المؤسسات الدستورية في
مجل�س النواب أو مجلس ال�وزراء ممثالً باألمان�ة العامة لمجلس
الوزراء وكان القرار التفس�يري الذي تص�دره المحكمة االتحادية
العلي�ا بمثابة خارطة طري�ق يعمل في ضوئها وعل�ى هديها ،مما
حص�ن العمل التش�ريعي والتنفيذي من عيب عدم الدس�تورية الن
تفس�ير النصوص الدس�تورية وكما يش�ير معظم فقهاء القانون
الدس�توري بان المقصود به ش�رح النص الدس�توري بما يتجاوز
التفس�ير الضي�ق ،وذل�ك بهدف كش�ف الخلفي�ات الكامن�ة ورائه
والغاي�ات ،وإزالة الغموض واإلبهام واللب�س ،وتوضيح المقصود
منه ،واس�تخراج المعيار ال�ذي ينطوي علي�ه ،أي المعيار الواجب
اعتماده في مواجهة وقائع محددة ،وليس على المستوى النظري
وحسب ،فالتفسير ينتج معايير دستورية من خالل إعطاء األحكام
الدستورية ،موضع التفسير ،المعنى الواجب أن يتقيد به من يتخذ
القرار ،وهذا يوضح مدى األهمية التي يتمتع بها القرار التفسيري
للدس�تور الن التفس�ير عملية عقلية تش�وبها الكثير من المحاذير
وتواجهه�ا العديد من التحديات  ،والنج�اح فيها ال ُيعد عمل خارج
المألوف أو جهد يس�تحق اإلش�ادة ألنه يدخل ف�ي صميم عمل من
يضطل�ع بهذه المهم�ة  ،لكن اإلخفاق فيها قد ينته�ي إلى التأنيب
والل�وم  ،وربما يه�در حقوق وينتهي إلى تعمي�ق األزمة لذلك تجد
المحكمة االتحادية العليا قد اتبعت أكثر من منهج في التفسير الن
كل طلب لتفسير النصوص الدستورية يختلف عن األخر حيث تراها
قرار ما تتبع أس�لوب التفسير اللفظي لنصوص الدستور وفي
في
ٍ
قرار آخر اتبعت أس�لوب االس�تنتاج من مفهوم النص الدس�توري
ٍ
كما اتبعت في قرارات أخرى أس�لوب مقاربة النصوص الدستورية
لتفس�ير النص المطلوب تفسيره ،وهذا يدل على ثقل المهمة التي
تحملتها المحكم�ة االتحادية العليا ولوال وجود المعرفة والحكمة
والحياد والنزاه�ة والحس الوطني لرئيس وأعض�اء المحكمة لما
خرجنا بهذه الحصيلة المشرفة من القرارات التفسيرية واألحكام
القضائية الدستورية ،لذلك فان هذا العام كان مثل األعوام السابقة
كله همة ونش�اط وانجاز ،إال انه تميز عن غيره بأنه أسهم بدرجة
كبيرة في صيانة وحدة الع�راق وكان لقرارات المحكمة االتحادية
العلي�ا المتعلق�ة باألزمة التي حصلت في إقليم كردس�تان دور في
نزع فتيلها وكان األس�اس الذي اعتمدته المنظمات الدولية ومنها
األم�م المتحدة ومجلس األمن الدولي واالتحاد األوربي ،مثلما أتاح
الفرصة لجميع الفرقاء بالعودة إلى الدستور والعمل بموجبه.
وأتمن�ى للمحكمة االتحادية العليا المزيد من التوفيق والنجاح
في عملها في العام القادم واألعوام التي تليه حتى نتمكن من بناء
الع�راق الواحد الموحد الديمقراطي على أس�اس احترام اإلنس�ان
وحماية حقوقه الطبيعية والدستورية .
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