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علي الدراجي

آمنستي حتذر من «ازدواجية» بن سلامن

ص4

تنظيم «الرايات البيض» يف مرمى القوات األمنية

العمليات املشرتكة مجعت «قاعدة بيانات» ختص عناصره ..وتوصلت إىل أمساء «املمولني» للمجموعة اإلرهابية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اعلن�ت قي�ادة العملي�ات املشتركة عزمها
القض�اء على تنظي�م «الراي�ات البي�ض»
قريب�اً ،مؤك�دة امتالكها معلوم�ات كاملة
عنه ،فيما اعلن الحش�د الش�عبي عن تنفيذ
عملية تمشيط وتعقب لعنارص «داعش» يف
جبال حمرين ،وشملت العمليّة أيضا ً تنظيم
«الرايات البيض» الذي ينشط يف الجبال عىل
وج�ه التحديد ،بعد ان تم�ت مالحقة فلوله
داخ�ل املدن .وق�ال املتح�دث باس�م قيادة
العمليات املشتركة العميد يحيى رسول ان
«الراي�ات البيضاء تع� ّد مجموع�ة ارهابية

خارج�ة ع�ن القان�ون ال يتج�اوز املنتمني
اليها العرشات» ،موضحا ً أن هذه املجموعة
«لي�س لهم تأثري كبري عىل املش�هد االمني»،
فيم�ا أكد انه�م «اليمتلكون املؤهلات التي
تمكنه�م م�ن القي�ام بعملي�ات خطيرة».
وأض�اف ان «الق�وات املس�لحة س�بق أن
هزمت تنظيم داعش االرهابي الذي كان يعد
من اخطر املجموعات االرهابية ،وهي اليوم
ل�ن تعجز ع�ن القضاء عىل تنظي�م الرايات
البيض�اء» .وأش�ار رس�ول إىل أن «قي�ادة
العمليات املشتركة تمتلك قاعدة معلومات
كاملة عن هذه املجموعة الصغرية وتنتظر
الوق�ت املناس�ب لش�ن الهج�وم النهائ�ي

عليه�م» ،مشيرا اىل ان «ه�دف عن�ارص
الرايات البيضاء اش�عال فتي�ل ازمة واثبات
أن االره�اب م�ا زال موج�وداً ،حي�ث أنه�م
قام�وا باس�تهداف االبري�اء يف مناطق مثل
ط�وز خرمات�و بقذائف اله�اون وصواريخ
الكاتيوشا» .ونوّه إىل أن «عمليات مستمرة
ملالحقة ه�ؤالء االرهابيني بواس�طة طريان
الجيش حيث ش�نت رضب�ات جوية عليهم
وقتل ع�دد كبري منهم» ،موضحا بأن «هذه
املجموعة قد أنش�أت لغاي�ات نعرفها جيدا ً
ونمل�ك املعلوم�ات الكاملة ع�ن تحركاتها
والغرض منها».
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وزير النقل خيصص  ٢ ٪من أرباح رشكات التشغيل حمـافظ البصـرة :املحافظة ظلمـت جـراء
توقف البرتو دوالر
لدعم صندوق مؤسسة الشهداء
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إرهايب يقتحم مقر أكرب أحزاب أملانيا
بسيارة ملغمة

العراق ينسق مع «االنرتبول» لضبط متورطني بالفساد
بغداد  /المستقبل العراقي

يس�تعد رئي�س ال�وزراء العراق�ي ،حي�در
العب�ادي ،للكش�ف ع�ن هوي�ة ع�دد م�ن
املسؤولني املشتبه بتورطهم يف ملفات فساد
مطلع ع�ام  ،2018فيما يوض�ح برملانيون
أن ه�ذه امللفات س�تفتح على مرصاعيها
بالتنسيق مع الرشطة الدولية «اإلنرتبول».
وأك�د عض�و يف الربمل�ان العراق�ي ،أن األيام
ً
ً
علني�ا ع�ن
حديث�ا
األوىل يف  2018ستش�هد
أس�ماء املس�ؤولني املتورطين بالفس�اد،

مبينا ً خلال أن رئيس الوزراء العراقي اتخذ
جميع اإلج�راءات الالزمة إلطالق حربه عىل
الفساد.
واض�اف الربملان�ي ذاته أن «الوق�ت املتبقي
م�ن حكومة العب�ادي س�يكون صعباً ،ألنه
سيش�هد رصاعا عنيفا ً بني رئي�س الوزراء
والقي�ادات السياس�ية الفاس�دة من جهة
أخرى» ،مشيرا ً إىل تورط مسؤولني بقضايا
فساد ،سيمثل اإلعالن عن أسمائهم مفاجأة
للعراقيني .ولفت إىل تعرض العبادي لضغوط
كبيرة من أجل ثنيه ع�ن توجهه يف محاربة

الفس�اد ،مؤكدا ً أن «رئي�س الحكومة يرصّ
عىل خ�وض غمار هذه الح�رب حتى األيام
األخيرة م�ن حكومته ،لتكون  2018س�نة
حرب عىل الفساد ،كما أصبحت سنة 2017
عام النرص عىل تنظيم (داعش) اإلرهابي».
إىل ذلك ،أكد عضو الربملان العراقي عن لجنة
النزاهة ،عبد الكريم عبطان ،أن العبادي بدأ
ينس�ق م�ع دول أجنبية ومنظم�ة الرشطة
الجنائية الدولية (اإلنرتبول) ،من أجل إطالق
حربه عىل الفساد.

التفاصيل ص3

احلكيم يدعو اىل «رفع الظلم» الذي حلق باملسيحيني من جرائم «داعش»

القانونية الربملانية تكشف عن سبب تأخر إقرار قانون جمالس املحافظات

ص2

ص2

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشطة االملاني�ة ،أمس االثنين ،ان رجال
اقتحم بسيارته التي تحوي عبوات للغاز وغالونات
وق�ود مق�ر الح�زب االشتراكي الديموقراطي يف
برلني ثم أكد لها انه كان يريد االنتحار.
ووقع الح�ادث ليل االحد االثنين .وقد نقل الرجل
ال�ذي جرح يف ال�رأس وكان ينزف اىل املستش�فى،

حس�بما ذك�رت الرشط�ة الت�ي ل�م تض�ف اي
تفاصيل.
واندل�ع حري�ق داخ�ل الس�يارة لكن ت�م خماده
برسع�ة بنظام اطف�اء الحرائق يف مبن�ى الحزب.
وتحوي السيارة عبوات للغاز وغالونات وقود.
وقال الرجل للرشطة انه وضع ايضا حقيبة تحوي
م�واد قابل�ة لالش�تعال ام�ام مقر ح�زب االتحاد
الديموقراطي املسيحي املحافظ.

وكان حارس مبنى االتحاد الديموقراطي املسيحي
ذكر لي�ل االحد للرشط�ة ان مجه�وال وضع قبيل
الس�اعة  22,00( 23,00ت غ) حقيب�ة تح�وي
عبوات للغاز ووالعات.
وقال ناطق باس�م رشط�ة برلني لوكال�ة فرانس
برس «نواصل التحقيقات حول دوافعه واس�باب
استهدفه مقري حزبني سياسيني».
وكلفت الرشطة الجنائية يف برلني التحقيق.

رئيس الربملان يشدد عىل رضورة أخذ أهايل حزام بغداد دورهم احلقيقي يف ضبط األمن
التغيري تتحدث عن تشكيل «جبهة سياسية» ملواجهة «األحزاب الكبرية» بكردستان

العراق يرتأس الدورة « »34ملجلس وزراء االسكان والتعمري العرب
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أقر اخلطة التنفيذية لالسرتاتيجية العربية املستدامة لغاية 2030

العراق يرتأس الدورة « »34ملجلس وزراء االسكان والتعمري العرب
بغداد  /المستقبل العراقي

سكانها».
واوضح انه «تم االطالع خالل االجتماع عىل
تجربة مرص يف توفري الس�كن امليرس واس�كان
الش�باب والرتتيبات الخاص�ة باملؤتمر العربي
لإلس�كان واملنت�دى الثالث ومناقش�ة امكانية
تدريب الك�وادر العربية يف الدول االقليمية التي
ابدت استعدادها لعقد ورش عمل متخصصة يف
قطاع االسكان والتنمية املستدامة».
ويهدف املجلس إىل تنمية التعاون وتنس�يق
الجه�ود بني ال�دول العربية يف مجال اإلس�كان
والتعمير وبخاصة تبادل البحوث والترشيعات
والدراس�ات والتج�ارب العلمي�ة والعملي�ة
والدروس املكتسبة يف مجال اإلسكان والتعمري،
واالس�تفادة من الخبرات القائمة ل�دى مراكز
البحوث اإلسكانية واإلنشائية ومراكز التدريب
الفني�ة واملهنية ،والتعاون الفن�ي يف إقامة تلك
املراكز يف الدول العربية التي ترغب يف ذلك.
وتبادل الخبراء والفنيني والتقنيات والنظم
واللوائ�ح الفنية وإقام�ة املؤتم�رات والندوات
وورش العم�ل يف قط�اع اإلس�كان والتعمير
بني ال�دول األعضاء ،واالس�تفادة م�ن القطاع
الخاص واملس�تثمرين العرب للتعاون يف مجال
تمويل مرشوعات اإلسكان والتعمري بني الدول
األعض�اء ،مع الرتكيز عىل مش�اريع اإلس�كان
املنخفض التكاليف.
االس�تفادة م�ن القطاعني الع�ام والخاص
للتع�اون يف إقام�ة مكات�ب عربي�ة مشتركة
للدراسات املعمارية واملشاريع السكنية
االس�تفادة م�ن القطاعني الع�ام والخاص
واملستثمرين العرب للتعاون يف إقامة صناعات
مشرتكة ملواد ومعدات اإلنشاء والتعمري

أقر مجلس وزراء االسكان والتعمري العرب،
أمس االثنين ،الخطة التنفيذية لالستراتيجية
العربية لإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة
لغاية سنة .2030
ونقل بي�ان العالم وزارة االعمار واالس�كان
العراقية تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
ع�ن وكيله�ا االقدم اس�تربق الش�وك القول ان
«الع�راق ترأس املكتب التنفي�ذي ألعمال الدورة
 34ملجلس وزراء االسكان والتعمري العرب الذي
عقد بالرباط يف املغرب».
واض�اف ،بحس�ب البي�ان ،ان�ه «ت�م خالل
االجتماع اقرار التوصيات التي تقدم بها املكتب
التنفي�ذي ،واهمه�ا اق�رار الخط�ة التنفيذي�ة
لالستراتيجية العربي�ة لإلس�كان والتنمي�ة
الحرضية املس�تدامة لغاية سنة  2030وتفعيل
العم�ل العرب�ي املشترك لتب�ادل التج�ارب يف
معالجة الس�كن العشوائي الذي يشوه حوارض
املدن ويكون بيئة خصبة للجريمة والتجاوزات
عىل البنى التحتية».
ولفت الش�وك اىل «اقرار التوصيات الخاصة
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة للمستوطنات
البرشية ودعم مشاركة الدول العربية يف املنتدى
الحضري التاس�ع ال�ذي س�يعقد يف ماليزي�ا
بداي�ة العام املقبل ،ملا له من اهمية لالس�تفادة
من تجارب ال�دول يف مجال االس�كان والتنمية
الحرضية املستدامة ولتمكني الدول العربية من
تحقي�ق الهدف الحادي عرش من اجندة التنمية
الحرضية العاملية الجديدة التي تجعل من املدن
مرن�ة ومس�تدامة وصام�دة الس�تيعاب زيادة

رئاسة اجلمهورية تصادق عىل تعيني
رئيس مفوضية حقوق االنسان ونائبه
بغداد  /المستقبل العراقي
صادقت رئاس�ة الجمهورية عىل تعيني عقيل
جاسم املوسوي رئيسا ً للمفوضية العليا لحقوق
اإلنسان وعيل ميزر الشمري نائبا ً له.
وقال عض�و مجل�س املفوضية علي البياتي
يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه
اليوم ،إن» رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أصدر
مرسوما ً جمهوريا ً بتعيني عقيل جاسم املوسوي
رئيسا ً للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان وبدرجة
وزير وعيل ميزر الش�مري نائبا ً له وبدرجة وكيل
وزير اس�تنادا ً إىل أحكام البند {س�ابعاً} من املادة
{ }73م�ن الدس�تور العراق�ي وامل�ادة { }16من
قان�ون املفوضي�ة العلي�ا لحقوق اإلنس�ان رقم
{ }53لسنة  2008املعدل».
وكان مجل�س املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق
اإلنس�ان قد صوت يف جلسته التي عقدها بتاريخ
 2017/12/9باألغلبي�ة على انتخ�اب عقي�ل
املوس�وي رئيس�ا ً للمفوضية وعيل الشمري نائبا ً
له عرب آلية االقرتاع الرسي وفقا ً للمادة رقم  8من
قانون املفوضية.

التغيري تتحدث عن تشكيل «جبهة سياسية»
ملواجهة «األحزاب الكبرية» بكردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف النائب عن كتلة التغيري هوش�يار عبد
الل�ه ،أم�س االثنني ،عن مس�اع لتش�كيل جبهة
سياس�ية جدي�دة يف إقلي�م كردس�تان ،مبينا أن
الغ�رض منها مواجهة س�يطرة بع�ض االحزاب
عىل دفة الحكم.
وقال عب�د الله إن «املس�اعي انطلقت مؤخرا
لتشكيل جبهة سياس�ية كبرية تتألف من حركة
التغيري واالتحاد االسالمي الكردستاني والجماعة
االسالمية وحزب برهم صالح» ،الفتا اىل ان «هذا
التوجه س�يكون من أجل حفظ االوضاع يف اقليم
كردستان واملستقبل السيايس فيه وإبعاد هيمنة
احزاب معينة».
واض�اف أن «التش�كيل الس�يايس يعد خطوة
على الطريق الصحيح ،فال بد م�ن توجه بعقلية
صحيحة سلمية تسعى لحل املشكالت».

احلكيم يدعو اىل «رفع الظلم» الذي حلق باملسيحيني
من جرائم «داعش»

ُ
َ
ْ
ُ
جربوت
تحت
ترزح فيه
البرشية
كانت
وقتٍ
ِ
الطغيان».
وأضاف الس�يد عمار الحكي�م ان «هذه
الذكرى تأتي والعراقيني جميعا ً
َ
بعز
يرفلون ِ
ُ
االنتص�ار الكبير الذي حقق ُه أبط�ال قواتنا
بمختلف مسمياتها وصنوفها عىل
املس�لحة
ِ
أع�دا ِء اإلنس�انية الدواع�ش األرشارَّ ،
وإنها
ٌ
ٌ
مهمة نع ُ
رب فيها عن تمسكنا بوجو ِد
ملناسبة
ً
ً
املسيحيني لونا زاهيا يف باق ِة الورد العراقية».
«الجهات املختصة إلنصا ِفهم واملبارشة
ودعا
ِ
َ
لح�ق بهم جرّاء
برف�ع الحي�ف والظلم الذي
ِ
أفعال داعش اإلجرامية».

بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد
عم�ار الحكي�م ،أم�س االثنين ،اىل انص�اف
املس�يحيني ج�راء الظلم الذي لح�ق بهم من
جرائم عصابات داعش االرهابية.ونقل بيان
لرئاس�ة التحالف تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،عن الس�يد عمار الحكيم قوله
َ
«يطيب لنا ْ
ُ
نش�ارك أخواننا املس�يحيني يف
أن
والعالم أفراحهم بذكرى والد ِة سيدنا
العراق
ِ
ِ
ُ
هذه
املس�يح «عليه و عىل نبينا وآله السالم،
ُ
ُ
ُ
ْ
حصلت يف
املبارك�ة ،التي
اإلعجازية
ال�والدة

رئيس الربملان يشدد عىل رضورة أخذ أهايل حزام بغداد
دورهم احلقيقي يف ضبط األمن
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد رئيس مجلس النواب سليم
الجبوري ،خالل لقائه شيوخ ووجهاء
عشيرة الغري�ر ،أم�س االثنين ،عىل
رضورة ان يأخ�ذ أه�ايل مناطق حزام
بغداد دورهم الحقيقي يف ضبط األمن.
وقال مكتب�ه اإلعالم�ي يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«رئيس مجلس النواب سليم الجبوري

اس�تقبل وفدا ً ض�م عددا ً من ش�يوخ
ووجه�اء عشيرة الغري�ر ،برئاس�ة
الش�يخ راش�د الغري�ري ،واس�تمع
الجبوري خالل اللقاء اىل رشح مفصل
للواقعني الخدمي واالمني ملناطق حزام
بغ�داد» .وأضاف ان�ه «تم بحث ملفي
اع�ادة االعمار وعودة العوائل النازحة
اىل مدنهم املحررة من االرهاب» ،فيما
أكد الجب�وري عىل رضورة «تذليل كل
العقبات التي تس�هم يف رفع املستوى

املعيشي للمواطنني يف تل�ك املناطق».
وأك�د أن «املرحلة املقبل�ة تتطلب من
الجميع وعىل وجه الخصوص العشائر
مزي�دا ً م�ن التنس�يق والتع�اون مع
الجهات ذات العالقة من اجل النهوض
بالواقع االمن�ي والخدم�ي للعاصمة
بغداد» .وش�دد الجب�وري عىل اهمية
ان «يأخذ اه�ايل تلك املناط�ق دورهم
الحقيقي يف ضبط االمن واالس�تقرار
م�ن خلال نب�ذ لغ�ة العن�ف والعمل

عىل تغليب لغة الح�وار وطي صفحة
املايض» ،مؤكدا ً عىل رضورة «االرساع
بإع�ادة النازحين اىل مدنه�م وتوفري
كل الخدم�ات االساس�ية والرضورية
التي تصب بمصلحة املواطن العراقي
بدون استثناء» .من جانبه ثمن الوفد
العش�ائري دور رئي�س الربمل�ان «يف
دعم واسناد العشائر من اجل تحقيق
الوئ�ام واالس�تقرار يف جميع مناطق
البالد».

القانونية الربملانية تكشف عن سبب تأخر إقرار قانون جمالس املحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مقرر اللجنة القانونية النيابية ،حسن
ت�وران ،اليوم االثنني ،س�بب تأخ�ر التصويت عىل
قانون مجالس املحافظات.
ونقلت وكالة «الغد برس» عن توران القول ،إن
«اللجنة القانونية النيابية ستقدم قانون انتخابات
مجلس الن�واب خالل االس�بوع الثاني من الفصل

الترشيعي الرابع» ،مبينا ان «القانون تمت قراءته
الق�راءة الثانية واجرينا عليه بعض التعديالت ولم
يحتاج سوى التصويت عليه داخل اللجنة وعرضه
امام الربملان».
وأض�اف أن «التعديالت التي اجريت عىل قانون
مجلس النواب طفيفة وتتعلق بالش�هادة ونس�بة
(س�انت ليغو) وتعديالت فنية طلبته�ا املفوضية
بسبب استخدام بطاقة الناخب االلكرتونية».

وتاب�ع أن «هن�اك خيارين س�يقدم اىل الربملان
حول نس�بة سانت ليغو وهي  1،6و  ،« 1،7مؤكدا
ان «الحس�م س�يكون بالتصوي�ت داخ�ل مجلس
النواب» .واشار اىل ان «قانون مجالس املحافظات
متوق�ف على فقرة كرك�وك ،حي�ث ال توجد حتى
ه�ذه اللحظ�ة أي تفاوض�ات لتقري�ب وجه�ات
النظر» ،مبينا ان «هناك عدة حلول حول انتخابات
محافظة كركوك».

العراق يتحرك حلسم قضية التواجد العسكري الرتكي عىل أراضيه
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عض�و لجن�ة األم�ن
والدف�اع النيابي�ة أحم�د
األس�دي ،أم�س االثنين ،أن
قضية تواجد القوات الرتكية
يف محافظ�ة نينوى س�تعود
لواجه�ة اهتم�ام اللجن�ة
ورئيس الوزراء حيدر العبادي
لحسمها ،فيما اشار إىل وجود
ق�وات قتالي�ة جوي�ة تابعة
للتحالف الدويل يف البالد.
وقال األس�دي إن “قضية
تواج�د الق�وات الرتكي�ة يف
الع�راق أصبح�ت مس�ألة
ثانوي�ة بالنس�بة للحكوم�ة
بس�بب أزم�ة االس�تفتاء
وتصاع�د إمكاني�ة ح�دوث
تصادم بني الجي�ش العراقي
والبـــيش�مركة” ،مؤك�دا

أن “ه�ذه القضي�ة س�تعود
لواجه�ة اهتمام�ات لجن�ة
األم�ن والدف�اع والقائد العام
للق�وات املس�لحة م�ن اج�ل
حسمها”.
واش�ـــــار األســـدي
إىل “وج�ود الكثير م�ن
التفاصي�ل واملفاوض�ات بني
وزارت�ي الخارجي�ة العراقية
ونظريته�ا الرتكية”.وبش�أن
التواجد العس�كري األمريكي
يف الع�راق ،أك�د األس�دي أن
“املوقف الرس�مي الحكومي
يؤك�د لغاية عدم وجود قوات
بري�ة أمريكي�ة يف البلاد”،
مبينا أن “هناك مستش�ارين
ومدربين أميركان وق�وات
جوي�ة يقيم�ون يف قواع�د
كانت أمريكية قبل عام 2011
وأصبحت االن عراقيـــة”.

وزير النقل خيصص  ٢ ٪من أرباح رشكات
التشغيل لدعم صندوق مؤسسة الشهداء

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزي�ر النقل كاظم فنجان الحمام�ي  ،عن «تخصيص
٪٢ من أرباح رشكات التش�غيل املشترك املتعاق�دة مع الوزارة
لدعم صندوق مؤسسة الشهداء» .وقال الحمامي يف بيان ،تلقت
«املس�تقبل العراقي» ،نس�خة من�ه  ،ان» ه�ذه الخطوة تعترب
اول اس�تجابة حكومية لطلب املؤسس�ة بتفعيل احكام الفقرة
الثامن�ة م�ن امل�ادة العارشة من قان�ون رقم  ٢لس�نة .»٢٠١٦
واضاف ان» الوزارة ستقوم بتخصيص ٪٢ من أرباح التعاقدات
بصيغة التش�غيل املشترك مع الرشكات األجنبية التي تعمل يف
االرصفة البحرية التابعة للوزارة» ،مشريا اىل ان» هذه الخطوة
س�تنفذ اعتبارا من األول من شهر كانون الثاني املقبل» .ولفت
اىل ان» هذه النس�بة تؤخذ من الشركات األجنبية املتعاقدة مع
الوزارة» ،موضحا ً ان» تقديم الدعم ملؤسسة الشهداء مسؤولية
إنس�انية ووطنية وعرفانا ً بالجميل لذوي الشهداء الذي ذهبت
ارواحهم فداء الوطن.

وزير الدفاع يستقبل وفد ًا عسكري ًا أردني ًا
ويبحث معه التعاون االمني املشرتك
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل وزير الدفاع عرفان محم�ود الحيايل ،أمس االثنني،
وف�دا ً عس�كريا ً أردني�ا رفيعا ً املس�توى برئاس�ة رئي�س هيئة
العملي�ات والتدريب يف الجيش األردن�ي .وذكر مكتب الحيايل يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «وزير الدفاع
اس�تقبل وفدا ً عس�كريا ً أردنيا رفيعا ً املس�توى برئاس�ة رئيس
هيئة العمليات والتدريب يف الجيش األردني» ،الفتا اىل انه «جرى
خالل اللقاء بحث التعاون املشرتك بني البلدين السيما بالجانب
األمني وزيادة التنس�يق وتبادل املعلومات من اجل القضاء عىل
ج�ذور اإلرهاب» .واضاف ان «الوفد قدم التهاني والتربيكات إىل
الوزي�ر باالنتصارات الكبيرة التي حققتها قواتن�ا األمنية عىل
عصابات داعش اإلرهابي» ،مشيدا بـ»بطولة وشجاعة الجيش
العراقي يف املعارك التي تمكن من خاللها تطهري جميع األرايض
العراقية من دنس اإلرهاب».

اعادة افتتاح طريق حديثة بيجي
بعد اغالق دام سنوات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن قائممق�ام قض�اء حديث�ة بمحافظة األنب�ار مربوك
حمي�د ،أمس االثنني ،ع�ن إعادة افتتاح طري�ق حديثة  -بيجي
امام حركة السري بعد اغالق استمر لعدة سنوات.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن حميد القول إن «قيادة
عملي�ات الجزيرة وبالتنس�يق مع قيادة عملي�ات صالح الدين
أع�ادت ،الي�وم ،افتت�اح طريق حديث�ة  -بيجي ش�مال قضاء
حديثة160( ،كم غرب الرمادي) ،امام املواطنني».
وأض�اف حمي�د ،أن «الطريق اغلق يف منتص�ف عام ،2014
بس�بب العملي�ات العس�كرية واالرهابية» ،الفت�ا اىل أن «إعادة
افتتاحه سيخفف عن كاهل املواطنني وتسهيل حركة النقل بني
األنبار وصالح الدين».
يذك�ر ان طري�ق حديث�ة  -بيج�ي اغلق يف ع�ام  ،2014بعد
سيطرة تنظيم «داعش» عليه وقطع الطريق بني االنبار وصالح
الدين آنذاك.

الربملان يستأنف عمله األسبوع املقبل وترسيبات عن مترير املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته األسبوع املقبل.
وذك�ر مص�در برملان�ي ،ان «مجل�س الن�واب سيس�تأنف
جلس�اته للدورة النيابية الثالثة /السنة الترشيعية الرابعة
للفص�ل الترشيع�ي الثان�ي ي�وم االربع�اء املواف�ق ١/ ٣
 ،»٢٠١٨/مشيرا ً إىل أن البيت الترشيعي من املمكن أن يق ّر
املوازنة يف أوىل جلساته.
وكان رئي�س الربملان س�ليم الجبوري أعلن انه يف الجلس�ة
املقبلة س�يتم عرض مرشوع قان�ون املوازنة عىل املجلس
لقراءت�ه القراءة االوىل» ،الفت�ا اىل «مطالبة مجلس الوزراء
تضمني عدد من الفقرات يف املوازنة قبل إرساله اىل مجلس
النواب».
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العمليات املشرتكة مجعت «قاعدة بيانات» ختص عناصره ..وتوصلت إىل أمساء «املمولني» للمجموعة اإلرهابية

تنظيم «الرايات البيض» يف مرمى القوات األمنية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعلنت قيادة العمليات املشرتكة عزمها
القضاء عىل تنظي�م «الرايات البيض»
قريب�اً ،مؤك�دة امتالكه�ا معلوم�ات
كاملة عنه ،فيما اعلن الحشد الشعبي
ع�ن تنفي�ذ عملي�ة تمش�يط وتعقب
لعن�ارص «داع�ش» يف جب�ال حمرين،
وشملت العمليّة أيضا ً تنظيم «الرايات
البي�ض» ال�ذي ينش�ط يف الجبال عىل
وج�ه التحدي�د ،بعد ان تم�ت مالحقة
فلوله داخل املدن.
وقال املتحدث باس�م قي�ادة العمليات
املشتركة العمي�د يحي�ى رس�ول ان
«الراي�ات البيض�اء تع� ّد مجموع�ة
ارهابية خارجة عن القانون ال يتجاوز
املنتمني اليها العشرات» ،موضحا ً أن
هذه املجموعة «لي�س لهم تأثري كبري
عىل املش�هد االمن�ي» ،فيم�ا أكد انهم
«اليمتلكون املؤهالت التي تمكنهم من
القيام بعمليات خطرية».
وأض�اف ان «القوات املس�لحة س�بق
أن هزم�ت تنظي�م داع�ش االرهاب�ي
ال�ذي كان يعد من اخط�ر املجموعات
االرهابي�ة ،وه�ي اليوم ل�ن تعجز عن
القضاء عىل تنظيم الرايات البيضاء».
وأشار رس�ول إىل أن «قيادة العمليات
املشرتكة تمتلك قاعدة معلومات كاملة
عن هذه املجموع�ة الصغرية وتنتظر
الوقت املناسب لش�ن الهجوم النهائي
عليهم» ،مشيرا اىل ان «هدف عنارص
الراي�ات البيضاء اش�عال فتي�ل ازمة
واثب�ات أن االره�اب م�ا زال موجوداً،
حي�ث أنهم قاموا باس�تهداف االبرياء
يف مناطق مثل ط�وز خرماتو بقذائف
الهاون وصواريخ الكاتيوشا».
ونوّه إىل أن «عمليات مستمرة ملالحقة
ه�ؤالء االرهابيين بواس�طة طيران
الجي�ش حيث ش�نت رضبات جوي�ة عليهم
وقتل عدد كبري منه�م» ،موضحا بأن «هذه
املجموع�ة قد أنش�أت لغاي�ات نعرفها جيدا ً

ونمل�ك املعلوم�ات الكامل�ة ع�ن تحركاتها
والغرض منها».
ونقلت وكالة «الغد برس» عن رس�ول القول
أنه «س�يتم االعالن عن القض�اء نهائيا ً عىل

جماع�ة الرايات البيضاء قريب�ا ً كونها باتت
واضح�ة لدينا بنحو تام بداية من التس�ليح
وص�والً إىل التموي�ل» ،مبين�ا ان «قي�ادة
العمليات املشتركة عازمة عىل مواجهة كل

مجموع�ة تح�اول العب�ث بامن واس�تقرار
الع�راق ول�ن تس�مح بتواجد االره�اب مرة
اخرى تحت أي ظرف كان».
وكان الس�فري االمريكي يف الع�راق دوغالس

سيليمان قد حذر من امكانية ظهور منظمة
إرهابية جدي�دة يف العراق بع�د القضاء عىل
«داع�ش» واندالع معركة ذات «طابع جديد»
بع�د انتهاء صفح�ة التنظيم وذل�ك بانبثاق

منظم�ة إرهابي�ة جدي�دة يف الع�راق
تهدف اىل خرق االمن واالس�تقرار من
خالل اح�داث تفجريات هن�ا وهناك.
واش�ار اىل ان الع�راق دخ�ل مرحل�ة
جدي�دة تتطلب عمال كثيرا بعد زوال
«داعش».
وبدأ ه�ذا التنظي�م الجدي�د بعمليات
مس�لحة بمحافظة دي�اىل ويف مناطق
من محافظة كركوك ،ويتحركون عرب
سلسلة جبال حمرين بني املحافظتني
ضد اهداف للجيش العراقي والحش�د
الش�عبي عق�ب اس�تعادة الق�وات
العراقية ملدينة كركوك وبقية املناطق
املتن�ازع عليه�ا م�ن س�يطرة قوات
البيشمركة الكردية.
وتمت�د سلس�لة جب�ال حمري�ن بين
محافظتي دي�ايل وكركوك وهي غنية
ج�دا ً بامل�وارد الطبيعي�ة الت�ي لم يتم
االستفادة منها بشكل جيّد ،باإلضافة
اىل وجود ع ّدة قنوات مائية تمر فيها.
ورصدت الق�وات االمني�ة ظهور هذا
التنظيم املس�لح يف محافظة دياىل بعد
االعالن عن النرص النهائي عىل تنظيم
داعش الس�بت املايض واشارت اىل ان
عدد عنارص ه�ذا التنظيم يرتاوح بني
 300و 500عنرصا وسط مخاوف من
ارتفاع هذا العدد.
بدوره ،اعلن الحش�د الشعبي ،تنفيذ
عملية تمشيط وتعقب لعنارص داعش
يف جبال حمرين.
وذكر إعالم الحش�د الش�عبي يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
من�ه ،ان «الل�واء الثام�ن والثمان�ون
يف الحش�د الشعبي وباس�ناد مديرية
رشطة العل�م ،وفوج ،١١نفذوا عملية
امنية واس�عة يف جبال حمرين» ,الفتا
اىل ان «قوات اللواء قتلت عنرصين من
داعش وتدمري عجالتهم».
واضاف ان «قواتنا عثرت ايضا غرفة طبابة،
وأس�لحة خفيفة لعنارص داعش يف املنطقة
املذكورة».

القضاة كشفوا تفاصيل سري الدعاوى يف حماكمهم

حماكم النزاهة :مسؤولون افرج عنهم لعدم وجود ادلة ونحن ملزمون بتطبيق بنود العفو العام
المستقبل العراقي  /إيناس جبار

تح�دث قض�اة متخصصين بقضايا
النزاه�ة ع�ن آلية سير الدع�اوى يف
محاكمه�م وأس�باب التأخير ال�ذي
يكتنف حسم قضايا الفساد.
وع�زوا القض�اة أس�باب التأخير إىل
التحقيق�ات اإلداري�ة واإلج�راءات
املتعلقة بالجهات غري القضائية ،لفتوا
إىل صعوبة جم�ع األدلة عىل املوظفني
الفاس�دين ممن ال يزال�ون يف عملهم
ألنهم رسعان ما يخفون آثارهم.
ويقول قايض تحقيق محكمة النزاهة
يف الرصاف�ة إن «قضاي�ا النزاهة ذات
طبيعة خاصة فهي تحتاج اىل تحقيق
إداري وتقرير من ديوان الرقابة املالية
وتحقيق آخر م�ن دائرة املفتش العام
ثم من بعدها يتم تحريك الشكوى».
وع�زا أس�باب تأخير الب�ت بقضاي�ا
الفس�اد الق�ايض إىل «عدم اس�تكمال
إج�راءات التحقي�ق اإلداري م�ن قبل
مكتب املفتش العام حيث تميض أشهر
عدة دون استكمال اإلجراءات ،وإذا ما
تمت تظهر عقبة إرس�ال التحقيق إىل
مكت�ب الوزير لغ�رض املصادقة ففي
كثري م�ن األحيان تت�م إعادته إلجراء
تعديالت بسبب التظلمات».
وردا عىل س�ؤال بش�أن التحقيق مع
أعضاء مجلس النواب ،يوضح القايض
«يف حال�ة تحري�ك دع�وى بحقه�م
يت�م اس�تكمال اإلج�راءات القانونية
بخص�وص الجريمة املنس�وبة إليهم،
عن�د ذل�ك تص�در املحكم�ة الق�رار
املناس�ب س�واء إصدار أم�ر قبض أو
اس�تقدام حتى غل�ق التحقيق ثم يتم
رف�ع كتاب إىل مجل�س القضاء األعىل
ملفاتحة مجلس الن�واب من أجل رفع
الحصانة ع�ن النائب املتهم» ،الفتا إىل

انه «ال يجوز إلقاء القبض عىل النائب
املته�م قب�ل هذا اإلج�راء اس�تنادا إىل
أحكام الدستور إال بعد رفع الحصانة
من قبل مجلس النواب».
أما يف ما يخص الدرجات التي ال تتمتع
بحصانة فتستكمل اإلجراءات ومن ثم
تح�ال إىل محاكم الجن�ح او الجنايات
حس�ب املادة القانوني�ة للتهمة ،كما
يعّب�رّ  .ويتاب�ع ق�ايض التحقي�ق أن
«القضاء يصدر مذكرات القبض وهو
غري مس�ؤول عن تنفيذها ،فهذا يقع
عىل عاتق الس�لطة التنفيذية املتمثلة
ب�وزارة الداخلية» ،الفتا إىل أن «الكثري
من األوامر صدرت بحق وزراء ووكالء

ول�م تنفذ برغ�م التأكيدات املس�تمرة
بع�ض األس�باب ترج�ع إىل هروبه�م
خارج البالد» ،مؤكدا «حرص القضاء
على تنفي�ذ مذكرات القب�ض ووجود
تع�اون بين مجل�س القض�اء األعىل
واالنرتب�ول ال�دويل حس�ب اتفاقي�ة
الرياض للتعاون القضائي».
ويؤرش ق�ايض التحقي�ق مالحظة يف
ما يخ�ص املتهمني املقيمين يف إقليم
كردس�تان ،الفت�ا إىل أن «مذك�رات
القب�ض م�ؤرشة يف كاف�ة املناف�ذ
الحدودي�ة واملط�ارات لكنن�ا نص�دم
بحال�ة تخص بع�ض املتهمين ممن
يقطن�ون يف اقلي�م كردس�تان ف�أن

وزارة الداخلية تقوم بمفاتحة ممثلية
االقلي�م لديها باعتبارها همزة الوصل
بيننا وبني اإلقليم ،الن املحكمة ليست
من مهامه�ا مفاتحتها مبارشة لكننا
ال نجد أذانا صاغية لألسف».
ويعرج بع�د اس�تكمال التحقيق فأن
«امل�ادة القانوني�ة تحي�ل املته�م إىل
محكمة الجناي�ات اذا كانت الجريمة
يعاقب عليها بالسجن املؤبد وأكثر من
 5سنوات اىل  15س�نة استنادا للمادة
 125من قان�ون العقوبات اما التهمة
الت�ي تك�ون عقوبته�ا من  3اش�هر
اىل خم�س س�نوات او غرام�ة تح�ال
على محكم�ة الجن�ح» .م�ن جانبها

تق�ول القاضي�ة ن�دى محم�د عيىس
«أحيان�ا تك�ون عملي�ة جم�ع األدلة
على املوظ�ف الفاس�د أم�ام محكمة
التحقي�ق صعبة الس�يما ممن مازال
يشغل الوظيفة ويحاول يخفي آثاره
ل�دى دائرته وه�ذا يؤخ�ر التحقيق»،
وتؤكد عيسى أن «ملحكم�ة املوضوع
الجن�ح أو الجناي�ات الق�رار الفص�ل
وحسب ما يس�تطيع قايض التحقيق
جمع�ه ،والحقيقة ان اغل�ب املحالني
اىل ه�ذه املحكمة ه�م موظفو الدولة
وم�ن ه�م بدرج�ات خاصة أس�اتذة
وعم�داء الجامعات واملحكمة ال تنظر
اىل االعتب�ار إنم�ا إىل التهم�ة» .وع�ن

محكمة الجنايات وعملها ،قال رئيس
محكم�ة الجنايات املختص�ة بقضايا
النزاهة القايض جمعة داود الساعدي
إن «الجرائ�م التي تخ�ص املوظف او
املكل�ف بخدم�ة عامة تح�ال من قبل
محكمة التحقيق املختص�ة بالنزاهة
وتتعلق غالب�ا باالرضار العمدي باملال
العام واختالس اموال الدولة حسب ما
نص عليه قانون هيئة النزاهة لس�نة
 .»2011وأضاف «عىل ضوء ذلك تنظر
م�ن قبل محكم�ة الجناي�ات وتصدر
حكمه�ا باإلدانة والتجري�م او يصدر
قرار باإلفراج ع�ن املتهم لعدم كفاية
األدل�ة» ،الفت�ا إىل أن «ه�ذه القرارات

سيفتح ملفات كبرية عام  2018ختص «مسؤولني كبار»

العراق ينسق مع «االنرتبول» لضبط متورطني بالفساد
بغداد  /المستقبل العراقي
يستعد رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي،
للكش�ف عن هوية عدد من املسؤولني املشتبه
بتورطه�م يف ملفات فس�اد مطلع عام ،2018
فيما يوضح برملانيون أن هذه امللفات ستفتح
عىل مرصاعيها بالتنسيق مع الرشطة الدولية
«اإلنرتبول».
وأكد عضو يف الربمل�ان العراقي ،أن األيام األوىل
يف  2018ستش�هد حديث�ا ً علني�ا ً ع�ن أس�ماء
املس�ؤولني املتورطني بالفساد ،مبينا ً خالل أن
رئيس الوزراء العراق�ي اتخذ جميع اإلجراءات
الالزمة إلطالق حربه عىل الفساد.
واض�اف الربملاني ذات�ه أن «الوقت املتبقي من
حكومة العبادي س�يكون صعباً ،ألنه سيشهد

رصاع�ا عنيفا ً بني رئي�س ال�وزراء والقيادات
السياسية الفاسدة من جهة أخرى» ،مشريا ً إىل
تورط مسؤولني بقضايا فساد ،سيمثل اإلعالن
عن أسمائهم مفاجأة للعراقيني.
ولف�ت إىل تعرض العبادي لضغ�وط كبرية من
أجل ثنيه عن توجهه يف محاربة الفساد ،مؤكدا ً
أن «رئي�س الحكوم�ة يرصّ على خوض غمار
هذه الح�رب حتى األيام األخرية من حكومته،
لتك�ون  2018س�نة ح�رب عىل الفس�اد ،كما
أصبح�ت س�نة  2017عام النرص على تنظيم
(داعش) اإلرهابي».
إىل ذلك ،أك�د عضو الربمل�ان العراقي عن لجنة
النزاهة ،عب�د الكريم عبط�ان ،أن العبادي بدأ
ينس�ق م�ع دول أجنبي�ة ومنظم�ة الرشط�ة
الجنائي�ة الدولية (اإلنرتب�ول) ،من أجل إطالق

حربه عىل الفساد.
وأش�ار عبطان إىل أن عملية مكافحة الفس�اد
س�تضم خرباء من األمم املتح�دة ،موضحا ،يف
ترصيح صحايف ،أن «العبادي سيقوم بتشكيل
لجان ومحكمة مختصة بقضايا الفس�اد بعد
جمع معلومات مهمة بهذا الصدد».
ولف�ت إىل أن «الح�رب عىل الفس�اد س�تكون
مهنية بعيدة عن األغراض االنتخابية» ،مؤكدا
أن «أبرز امللفات التي قد تفتح هي مزاد العملة
واملصارف األهلية والرشكات الوهمية».
ويف الس�ياق ،ش�دد رئي�س الربمل�ان العراقي،
سليم الجبوري عىل رضورة إصدار قرارات من
شأنها معاقبة الفاسدين ،مؤكدا أنهم «يجب أن
يكونوا درسا لغريهم من خالل إقامة الدعاوى
أمام القضاء» .ونقلت صحيفة «الصباح» عن

الجب�وري قول�ه إن «مجل�س الن�واب بلجانه،
وبالتعاون مع القضاء ،س�يتمكن من محاربة
آفة الفس�اد وإلقاء القبض عىل الفاس�دين»،
موضحا أنه يعمل عىل «نقل صالحيات واسعة
للمحافظات ألداء دورها بش�كل صحيح ،عىل
أن ال يستغل ذلك لتحقيق مصالح خاصة».
وتابع رئيس الربملان أن «اإلرهاب عندما اندحر
وضع أمامن�ا تحديا جديدا هو تحقيق اإلعمار
واالس�تقرار» ،مؤك�دا أن «البع�ض يعتق�د أن
املهمة ق�د انتهت ،ولكننا نقول إن املهمة بدأت
اآلن» .وأعل�ن رئيس ال�وزراء العراقي ،يف وقت
سابق ،أنه س�يطلق حربا واسعة عىل الفساد،
ال تقل أهمية عن الحرب عىل تنظيم «داعش»،
فيم�ا توق�ع مراقبون أن تطاول ه�ذه الحرب
أسماء ملسؤولني عراقيني سابقني وحاليني.

تخضع لطرق الطع�ن القانونية أمام
محكمة التمييز االتحادية ويتم الطعن
عرب األش�خاص املترضرين من القرار
وغالب�ا من قب�ل ممثل هيئ�ة النزاهة
إضاف�ة لوظيفت�ه بواس�طة ممثلني
قانونيين يعمل�ون باملحكمة ومن ثم
ترس�ل الطع�ون اىل محكم�ة التمييز
التي تص�در قرارها حس�ب األدلة اما
بالتأييد او النقض».
وبشأن الحديث اإلعالمي والجدل حول
قضايا الفساد التي ترتبط باملسؤولني
والسياس�يني ين�وه الس�اعدي اىل
أن «بع�ض القضاي�ا املعروض�ة يثار
حوله�ا ج�دل إعالم�ي وكمحكم�ة ال
يهمن�ا األش�خاص ق�در توف�ر األدلة
ونوع القضي�ة املعروضة مهما كانت
انتماءاته�م السياس�ية ،نح�ن ننظر
القضية بتجرد ويكون القرار خاضعا ً
لطرق الطعن التمييزية».
ولف�ت إىل أن «هن�اك قضاي�ا أحيل�ت
للمحاكم تخص مس�ؤولني فاس�دين
وت�م اإلف�راج عنه�م ،أود أن ان�وه إىل
أن ه�ذا لي�س تقصير املحكمة ولكن
ال دلي�ل م�ادي ضدهم ،وأيض�ا هناك
متهم�ون تم ش�مولهم بقانون العفو
لع�ام  2016رق�م  27والقض�اء ملزم
بتنفي�ذ بنود القانون بغض النظر عن
ماهية القضية».
وعن األحكام التي تصدر ضد املسؤولني
يفصل الس�اعدي بأن «السجن املؤبد
حد أقىص للعقوبة املرس�ومة لقضايا
امل�ال الع�ام حس�ب امل�ادة  315م�ن
قانون العقوبات العراقي ،اما اإلعدام
ً
قانون�ا يف جنايات
فهي غري موجودة
النزاه�ة» ،الفتا إىل أن «هناك صالحية
للمحكمة يف فرض العقوبة املناسبة إذ
أن هناك تش�ديد للعقوبة يف ما يتعلق
باملسؤولني».
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املنظمة الدولية دعت اجملتمع الدولي إىل عدم الوقوع يف «فخ اإلصالحات»

آمنستي حتذر من «ازدواجية» بن سلامن

بغداد  /المستقبل العراقي
«ينبغ�ي أال يق�ع املجتمع ال�دويل يف فخ
الوفاء بالوعود التي قد تتحقق أو ال تتحقق،
يف حني يتجاهل بسهولة الواقع القائم عىل
األرض» ،بهذه الكلمات ح�ذر األمني العام
ملنظم�ة العفو الدولية (أمنيس�تي) س�ليل
ش�يتي ،مم�ا س�ماه ازدواجي�ة ويل العهد
السعودي األمري محمد بن سلمان.
ج�اء ذل�ك يف مق�ال لش�يتي ،بمجل�ة
«نيوزويك» األمريكية ،تطرق فيه بالنقد إىل
«ثياب اإلمرباطوري�ة الجديدة» التي يظهر
األمري بن س�لمان ،وكأنه يحاول إلباس�ها
للمملك�ة ،منتقدا ازدواجي�ة األمري الصاعد
نح�و العرش يف الحديث ع�ن «التغيري» من
جهة ،وتش�ديد قبضة القمع عىل الس�احة
الداخلية من جهة أخرى.
وقب�ل أي�ام ،نشر نائب مس�ؤول األمم
املتحدة يف منظمة «هيومن رايتس ووتش»
الحقوقي�ة أكاش�ايا كومار ،مق�اال مماثال
يف صحيفة واش�نطن بوس�ت ،قال فيه إن
«مح�اوالت اإلصلاح الت�ي أعل�ن عنها بن
س�لمان ،ال يمك�ن أن تغط�ي على س�جل
انتهاكاته لحقوق اإلنسان ومسؤوليته عن
الكارثة اإلنسانية املتواصلة يف اليمن» ،داعيا
األمم املتحدة إىل فرض عقوبات عليه.
وكت�ب ش�يتي يف مقال�ه «محم�د ب�ن
س�لمان يف مهم�ة؛ وريث العهد الس�عودي
لديه خطط كبرية ململكته املستقبلية :تعهد
بتقويض أكثر من نصف قرن من املحافظة
املتش�ددة ،مقدم�ا رؤي�ة جدي�دة جريئة،
حيث للرشطة الدينية سلطة أقل ،وللنساء
حري�ة أكرب» .لكن ش�يتي ،ال ي�رى أن ذلك
وحده يكف�ي ليكون مؤرشا على تحوالت
مقبلة يف اململكة ،معقبا بس�ؤال استدراكي
«املقياس الحقيقي ملا إذا كانت الس�عودية
تتغري لألفضل ليس مساحة األعمدة املليئة
بالثن�اء يف الصح�ف؛ بل كيف تب�دو الحياة
بالنسبة للسعوديني العاديني»؟.
ويجيب كات�ب املقال عن ذل�ك قائال إن
«الس�لطات الس�عودية قلصت بش�دة من

الحق يف حري�ة التعبري ،كما أنها ،وبش�كل
منتظم ،تضايق وتعتقل وتحاكم أي شخص
يتجرأ عىل تقديم رأي مخالف».
وأض�اف «تلك الس�لطات الت�ي ال تفكر
مرتني قب�ل الحكم عىل مراهقين باإلعدام
بسبب املش�اركة يف االحتجاجات املناهضة
للحكومة ،بينما التمييز الراس�خ واملنهجي
يظل واقع�ا يوميا للنس�اء والفتيات .األمر

السلطات النيجريية تتعمد يف تدهور
صحة الشيخ الزكزكي

ذاته ينطبق عىل األقلية الش�يعية يف البالد،
الت�ي تعام�ل أساس�ا معامل�ة مواطنين
م�ن الدرجة الثاني�ة».وإزاء ه�ذه الصورة
القاتم�ة داخلي�ا ،يري�د ب�ن س�لمان ،كما
يرى الكاتب ،أن «ينظ�ر إليه باعتباره قوة
دافعة للتغيري» ،وم�ع ذلك« ،ينبغي أال يقع
املجتم�ع الدويل يف فخ الوف�اء بالوعود التي
ق�د تتحق�ق أو ال تتحقق ،يف حين يتجاهل

ايران تدعو اوربا إىل عدم الوقوع يف رشاك السياسات اخلاطئة
ألمريكا وحلفائها
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف عض�و الحرك�ة االسلامية النيجري�ة «آدم
س�وهو»،عن تدهور الوض�ع الصحي لزعيم املس�لمني
الش�يعة يف نيجرييا الش�يخ الزكزاك�ي وزوجته؛ منوها
اىل ان عدم س�ماح الحكومة لالطباء بزيارته يف الس�جن
محاول�ة منه�ا لتتفاق�م حالت�ه الصحية الس�يئة اكثر
فأكث�ر.واردف عض�و الحرك�ة االسلامية النيجريية يف
ترصيح ملراس�ل وكالة تس�نيم الدولية لالنباء ،قائال ان
«الش�يخ وزوجته بحاجة اىل الطبيب ،لكن اليس�مح لنا
ان نأتي بطبيب».
ويف معرض رده عىل س�ؤال ح�ول محاولة الحكومة
النيجريية الغتيال الشيخ بشكل تدريجي من عدمه ،قال
«اليوج�د هكذا احتمال ولكن يري�دون ان تتفاقم حالته
ويتدهور وضعه الصحي».
وفيم�ا يخ�ص مس�ار محاكمته م�ن قب�ل القضاء
النيجريي ،رأى عض�و الحركة االسلامية النيجرية ،ان
بعض االش�خاص محايدون يف قضية الش�يخ الزكزاكي
والبع�ض االخر يف الحكومة منح�از؛ مرصحا  :يخافون
من الشيخ ان يظهر أمام الناس ويتحدث عن حقيقة ما
جرى له ولجماعته.

بس�هولة الواقع القائم على األرض» .ومع
حملة االعتقاالت يف الس�عودية ،املس�تمرة
بش�كل متوات�ر حت�ى الي�وم ،والت�ي ل�م
تس�تثن أي�ا من فئ�ات املجتم�ع تقريبا ،إذ
طاولت صحفيني ونش�طاء ونق�ادا وكتابا
وش�عراء وعلم�اء دين وأش�خاصا عاديني
وأم�راء؛ يرى ش�يتي أنه ليس ثمة «س�بب
كاف لالعتق�اد بأن ترصيحاته بن س�لمان

ليس�ت أكثر من مجرد ممارس�ة للعالقات
العام�ة» .ومن�ذ  4ترشين الثان�ي املايض،
ج�رى احتج�از عشرات األمراء وال�وزراء
ورجال األعمال ،عىل خلفية تحقيق تجريه
لجنة جديدة ملكافحة الفس�اد يرأس�ها ويل
العهد الس�عودي ،األمري محمد بن سلمان،
بينما لم يستبعد مراقبون أن يكون من بني
أهداف الحملة القضاء عىل أي معارضة من

دعا املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية بهرام
قاس�مي ،املس�ؤولني االوروبيني لع�دم الوقوع يف
رشاك السياسات الخاطئة المريكا وبعض حلفائها
عديمي الحكمة يف املنطقة.
ويف مؤتمره الصحفي االسبوعي أمس االثنني،
رصح قاس�مي ب�ان زي�ارة الرئي�س الفرنسي
ايمانوي�ل ماك�رون اىل طه�ران مدرج�ة يف جدول
االعم�ال بني البلدي�ن ولم يحدد موعد لها اساس�ا
ليجري تاجيله.
واض�اف ،ليس�ت هنالك اي رشوط مس�بقة يف
تبادل زي�ارات الوفود واملحادث�ات التي تجري مع
فرنس�ا.وحول الترصيح�ات املنس�وبة اىل الرئيس
الفرنسي يف اتصاله الهاتفي مع امللك الس�عودي،
قال ،ان الس�عوديني ه�م مصدر الخبر ولم يردنا
يشء من باريس يف هذا الصدد.
واش�ار اىل انه خالل االس�ابيع االخرية صدرت
ترصيح�ات خاطئ�ة وغير منطقي�ة م�ن جانب
بعض املسؤولني الفرنس�يني حول ايران واملنطقة
واضاف ،لقد اعلنا يف الوقت املناسب ردنا وموقفنا.
م�ن املؤك�د ان لنا يف الكثير من املواق�ف وجهات
نظر مشتركة ولكن الش�ك ان وجهات نظرنا غري
مشرتكة يف بعض القضايا ايضا.
وتابع قاس�مي ،اننا نرح�ب بالزيارات املتبادلة
وان زي�ارة وزي�ر الخارجي�ة الفرنسي اىل طهران
مدرجة يف جدول االعمال حيث سيتم خاللها البحث
يف العالقات الثنائية اىل جانب القضايا االقليمية.
ون�وه املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية ،اىل

ان الفرنس�يني يتاثرون احيانا بايحاءات املعادين
اليران واؤلئك الذي�ن يروجون للتخويف من ايران،
داعيا املس�ؤولني االوروبيني ك�ي ال يقعوا يف رشاك
السياس�ات الخاطئ�ة الميركا وبع�ض حلفائهم
عديمي الحكمة يف املنطقة.
كم�ا وج�ه النصيحة للمس�ؤولني الفرنس�يني
الجدد الدراك اهمية ايران وان ال يرتكبوا الخطأ من
اجل ان تشعر بعض الدول باالرتياح.
ورصح قاس�مي بان زيارة الرئيس روحاني اىل
باكو وعدد من دول اسيا الوسطى مدرجة يف جدول
االعمال للعام االيراني القادم (يبدا يف  21اذار).
كما نف�ى املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية
انب�اء اف�ادت بالغاء تاشيرات الدخول بين ايران
وسلطنة عمان.
واس�تهجن التصرف ال�ذي ب�در م�ن اح�د
الش�خصيات الحزبية الهولندي�ة ووصف ترصفه
ه�ذا بانه وق�ح وغري مالوف وجاء وفق س�يناريو
معد س�لفا يف س�ياق التخويف من ايران وقال ،ان
السفارة االيرانية (يف هولندا) قد وجهت الرد الالزم
يف هذا املجال.
ويف الرد عىل س�ؤال وص�ف مواقف ايران تجاه
فلسطني بانها واضحة واضاف ،انه خالل اجتماع
اس�طنبول االخري اعلنا ع�ن تحفظاتنا يف الحاالت
التي كانت لن�ا مالحظاتنا او الحاالت التي لم نكن
مشتركني فيها بالراي وليس من الصحيح القول
بانه كان هنالك ضعف يف املواقف.
ويف الرد عىل سؤال ملراسل وكالة انباء «فارس»
حول مزاعم  24نائبا جمهوريا امريكيا بان هنالك
م�ا ال يقل ع�ن  8ح�االت انتهاك لالتف�اق النووي

من جانب ايران ،قال ،اننا ال نس�تمع اىل مثل هذه
الترصيحات العبثية والالمنطقية وال ينبغي اخذها
بجدية.
واض�اف ،اننا ال نعترب اعضاء مجلس الش�يوخ
او الكونغرس قضاة او يف موقع القضاة وال قايض
لالتف�اق النووي س�وى الوكال�ة الدولي�ة للطاقة
الذرية.
وقال قاس�مي ،انن�ا ال نتوقع ان نس�مع كالما
صائبا وصحيحا من االمريكيني حول ايران.
كما نصح املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية
االوروبيني كي ال ينخدعوا بخبث ممارسات امريكا
حول االتفاق النووي.
ويف الرد عىل س�ؤال حول اجتماع آستانا الثامن
حول س�وريا قال ،لقد كان االجتم�اع ناجحا جدا
وكان�ت هنالك تفاهم�ات جيدة بني ال�دول الثالث
الضامنة (لوق�ف االعمال القتالي�ة) وفيما يتعلق
باع�داد وثائق تب�ادل املعتقلين واملخطوفني فقد
تق�رر متابع�ة املوضوع بمس�اعدة ال�دول الثالث
الضامنة حيث ينبغي توفري التسهيالت الالزمة من
قبل هذه الدول والحكومة السورية.
وبش�ان االس�اءات االخرية الت�ي وجهها وزير
الخارجية الس�عودي اليران ووصفه لها باالرهاب
ق�ال ،يبدو انه م�ن لقلقة لس�انه (الجبري) حينما
يقوم م�ن النوم صب�اح كل ي�وم ان يتحدث حول
اي�ران ويطرح كالم�ا خاطئا وس�خيفا .الحقيقة
هي ان عهد االكاذيب الكربى قد وىل اليوم وان عالم
اليوم هو عالم االتصاالت ويدرك الجميع سياسات
الجمهورية االسالمية االيرانية واجراءاتها العملية
يف مكافحة االرهاب.

داخل األرسة ،لتويل األمري الش�اب السلطة.
ويعتقد املس�ؤول الحقوقي ،أن بن سلمان،
تماما كأسلافه« ،يبدو عازما عىل س�حق
حركة حقوق اإلنس�ان يف اململكة».دلل عىل
ذل�ك بحالت�ي عبدالعزيز الش�بييل وعيىس
الحام�د ،العضوين املؤسسين لـ«جمعية
الحقوق املدنية والسياس�ية» يف السعودية،
واللذين اعتقال يف أيلول املايض ،عىل خلفية
«إبلاغ منظمته�م ع�ن انته�اكات حقوق
اإلنس�ان يف اململك�ة ،وتقدي�م املس�اعدة
القانوني�ة ألرس املحتجزي�ن دون تهم�ة».
ورغم إقرار الكاتب بأن قرار السماح للمرأة
بالقيادة يعترب «خطوة إيجابية إىل األمام»،
يحذر من أن ذلك قد يكون بغرض تش�تيت
األنظار عن عمليات القمع الجارية ،مشريا
إىل أن «الس�لطات اخت�ارت أن يكون موعد
اإلعلان ع�ن قي�ادة امل�رأة يف الش�هر الذي
تمت في�ه االعتقاالت» ،ثم بعد ذلك« ،هؤالء
النس�اء أنفس�هن تلقني مكامل�ات هاتفية
تحذرهن من التعليق علن�ا عىل التطورات،
وإال فسيتعرضن لالس�تجواب».لكن كربى
«العالم�ات التحذيرية» عىل أن الس�عودية
ال تن�وي أخذ حق�وق اإلنس�ان عىل محمل
الج�د؛ وف�ق تقدي�ر الكات�ب ،ه�ي حربها
يف اليم�ن املج�اورة ،واس�تمرارها يف اتباع
سياس�ة العقاب الجماعي رغم التحذيرات
من مجاع�ة محدقة ،بحس�ب قوله.وختم
األمني الع�ام لـ«أمنيس�تي» مقاله بالقول
«السلطات الس�عودية ليست حريصة عىل
أن ي�رى العالم الخارجي كيف تش�ن هذه
الح�رب ،وم�ع ذل�ك ،ب�دأت الص�ور تتواىل
تباعا ،إنها هذه الصور ،فضال عن تلك التي
لإلصالحيين الحقيقيين يف اململك�ة ووراء
القضبان ،الت�ي حري بنا أخذها يف االعتبار
حينم�ا نفك�ر امل�رة القادم�ة ب�أي تأيي�د
ع�ريض لجهود ويل العه�د الجديد يف إحداث
اإلصالح».ومنذ نحو  3أعوام ،تش�هد اليمن
حربا عنيفة بين القوات الحكومية املوالية
للرئي�س عبدربه منصور ه�ادي ،املدعومة
م�ن ق�وات «التحال�ف العربي» م�ن جهة،
وجماعة أنصار الله من جهة أخرى.

اجليش السوري يقرتب من طرد
«النرصة» من الغوطة الغربية
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
املس�لحني أن
نق�ل اإلعالم الحربي عن تنس�يقيات
الجي�ش الس�وري بات عىل وش�ك إنهاء وج�ود جبهة
النرصة يف آخر معاقلها يف الغوطة الغربية لدمشق.
تنسيقيات املسلّحني أشارت إىل أن الجيش السوري
يتق ّدم يف ريف دمشق الجنوب الغربي ،ويضيّق الخناق
عىل النرصة وفصائلها ،الفتة إىل أنه س�يطر عىل تالل
ع�دة ونق�اط بعد منطق�ة الهنغ�ارات االستراتيجية
باتجاه مزرعة بيت جن.
كم�ا نقلت تنس�يقيات املس�لّحني عن مس�ؤول يف
جبه�ة النصرة ُيدع�ى «أبو حذيف�ة الش�امي» قوله
إن «الفصائ�ل املس�لحة يف الجن�وب الس�وري خذل�ت
الجبهة» ،مضيفا ً أن هذه الفصائل «لم تقم بأي تحرّك
ّ
ّ
املس�لحني املحارصين يف مزرعة بيت
لفك الحصار عن
جن ومغر املري».
واعتبر الش�امي أن منطق�ة بين جن ومغ�ر املري
مهمة جداً ،مشيرا ً إىل أن أن «خس�ارتها تعني خسارة
آخر معاقل النرصة يف الغوطة الغربية».
وبحسب اإلعالم الحربي ،فإن «غرفة عمليات جبل
الش�يخ» التي تش�كل جبه�ة النرصة الثقل األس�ايس
فيها ،دعت منذ أيام كافة الفصائل يف الجنوب السوري
إىل االلتح�اق بغرفة العمليات العس�كرية املشتركة يف
املنطقة.
وأحك�م الجيش الس�وري س�يطرته على منطقة
الهنغارات االسرتاتيجية عند مدخل مزرعة بيت جن يف
ريف دمشق الجمعة املايض ،يف حني أحكمت مجموعة
أخ�رى م�ن الجيش الس�يطرة على عدد م�ن النقاط
االستراتيجية عىل محور الجبهة الجنوبية ملجرى نهر
األعوج رشق املزرعة.

كوريا الشاملية تعترب العقوبات الدولية ضدها «أعامل حرب»
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت وزارة الخارجية الكورية الش�مالية إن أحدث جولة من العقوبات
التي فرضتها األمم املتحدة عىل بيونغيانغ هي عمل من أعمال الحرب وتصل
إىل حد الحصار االقتصادي الكامل للبالد وهددت من أيدوا قرار العقوبات.
وكان مجلس األمن الدويل وافق باإلجماع عىل فرض عقوبات جديدة عىل
كوري�ا الش�مالية ردا عىل أحدث تجربة أجرتها عىل صاروخ باليس�تي عابر
للقارات يف مس�عى للحد من حصولها عىل املنتجات البرتولية والنفط الخام
ومكاسبها من تحويالت مواطنيها العاملني بالخارج.
ويس�تهدف القرار حظر قرابة  90باملئة من صادرات املنتجات البرتولية
إىل كوريا الشمالية بوضع سقف لها هو  500ألف برميل سنويا باإلضافة إىل
إعادة كوريني شماليني يعملون بالخارج إىل بلدهم خالل  24شهرا.
وتضع مس�ودة القرار التي أعدتها الواليات املتحدة سقفا أيضا لواردات
النفط الخام لكوريا الشمالية عند أربعة ماليني برميل سنويا وتلزم املجلس
بفرض تخفيضات إضافية يف حال أجرت بيونغيانغ تجارب نووية أخرى أو
أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وأضافت وزارة الخارجية يف كوريا الشمالية يف بيان نرشته وكالة األنباء
املركزي�ة الكوري�ة أن الوالي�ات املتح�دة تش�عر بالرعب من الق�وة النووية
لبيونغيان�غ و»ب�دأت تترصف بش�كل محموم على نحو أكرب يف م�ا يتعلق
بالتح�ركات الرامي�ة إىل فرض أش�د العقوبات والضغوط على اإلطالق عىل
بلدنا» .وقال�ت الوزارة إن القرار الجديد يعترب حص�ارا اقتصاديا كامال عىل
البالد .وأضافت «نعترب قرار العقوبات الذي أعدته الواليات املتحدة وأتباعها

تعديا صارخا عىل سيادة جمهوريتنا وعمال من أعمال الحرب ينتهك السالم
واالستقرار يف شبه الجزيرة الكورية واملنطقة ونرفضه بشكل مطلق».
وأعل�ن كيم جون�غ أون زعي�م كوريا الش�مالية يوم  29ترشي�ن الثاني
اس�تكمال الق�وة النووي�ة للبالد بع�د اختب�ار بيونغيانغ ألكبر صواريخها
الباليس�تية العابرة للقارات والذي تقول إن كل أرايض الواليات املتحدة تقع
يف مرماه.
وقال كيم خالل اجتماع ألعضاء حزب العمال الحاكم يوم الجمعة املايض
إن البلاد «حقق�ت بنجاح القضي�ة التاريخي�ة املتمثلة يف اس�تكمال القوة
النووية للدولة».
وقال�ت وزارة الخارجية يف كوري�ا الجنوبية إنها عىل دراية بتعليق كوريا
الش�مالية على العقوبات الجديدة وأك�دت مجددا موقف س�ول الذي يعترب
العقوبات «تحذيرا جديا من املجتمع الدويل بأن ال خيار أمام املنطقة س�وى
وقف االس�تفزازات الطائش�ة فورا وب�دء حوار بهدف نزع السلاح النووي
وإحالل السلام» .وقالت وزارة الخارجية الكورية الش�مالية إن أس�لحتها
النووية تستهدف الردع من أجل الدفاع عن النفس وال تتناقض مع القانون
ال�دويل .وأضافت ال�وزارة «الدول التي رفعت أياديها تأيي�دا لقرار العقوبات
س�تتحمل املس�ؤولية الكاملة عن جمي�ع العواقب التي س�تنتج عن القرار
وسنتأكد دائما من أنها ستدفع ثمنا كبريا ملا قامت به».
وأي�دت الصين وروس�يا الحليف�ان القديم�ان لكوريا الش�مالية أحدث
ق�رار لألمم املتحدة .وأوضح دبلوماس�يون أمريكيون أنهم يس�عون إىل حل
دبلوم�ايس ،لكنهم اقرتح�وا العقوبات الصارمة الجدي�دة لتكثيف الضغوط
عىل زعيم كوريا الشمالية.
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تنويه

نرشت االعالنات املرقمة (1184
و  1185و  1186و 1187
و  )1189يف 2017/12/20
واالعلان املرق�م ( )1188يف
 2017/11/20فــي جريــدة
املستقبل العراقي بعددها املرقم
 1580يف  2017/12/24ج�اء
يف اعالن�ات لجنة البيع وااليجار
الثاني�ة خط�أ والصحي�ح ه�و
اعالناتلجنةالبيعواإليجاراالوىل
يف النجف لذا وجب التنويه

تنويه

 1ـ اعالنن�ا املرق�م  1068يف 2017/11/13
واالعالن�ات املرقم�ة  1100و 1101
و1102و 1103يف  2017/11/21املنش�ور
بجري�دة املس�تقبل العراق�ي بعددها املرقم
 1561الصادر بتاريخ 2017/11/26
 2ـ االعالن�ات املرقم�ة (  1155و  1156و
 1158و )1167يف  2017/12/7املنش�ور
بجري�دة املس�تقبل العراق�ي بعددها 1573
الصادر بتاريخ 2017/12/12
وبناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية النجف
االرشف ذي العدد  44310يف 2017/12/19
تق�رر تاجي�ل موعد اج�راء املزاي�دة العلنية
ألملاك البلدية ال�واردة يف االعالن�ات اعاله
من ي�وم  2017/12/27اىل املوعد الجديد يف
 2018/1/7لذا وجب التنويه
رئيس املهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (فاهم عي�دان ج�ايل) دعوى
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعل�ه (الحركويص)
بدال من (خزعيل) فم�ن لديه حق االعرتاض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش
يوما ً من تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر
يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواطن (عيل جاس�م عب�د) طلبا يروم
فيه تس�جيل لقبه وجعله (الش�يباني) بدال
من الفراغ واس�تنادا اىل احكام املاده  24من
قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه 2016
املعدل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف الجريدة
الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل عرشة ايام تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
محكمة بداءة الس�ماوة
العدد /1568 :ب2017/
التاريخ 2017/12/24
اعالن
اىل املدعى عليه :عيل وماجد وسهام وابتسام
ومي اوالد وبنات عوده هندي
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد /1568
ب 2017/يف  2017/11/21واملتضمن ازالة
ش�يوع العقار املرق�م  109/5مقاطعة  5ام
التلول والجالجه بيعا وتوزيع صايف ثمنه عىل
الرشكاء كل حسب سهامه الوارده يف صورة
قيد العقار املشار اليه اعاله وملجهولية محل
اقامتكم وحس�ب اش�عار مختار منطقة ال
جضعان الثانية املخت�ار محمد كاظم جبار
امل�ؤرخ  2017/12/20علي�ه تقرر تبليغكم
بصحيفتين محليتني يوميتين بغية تقديم
اعرتاضكم عىل قرار الحكم املرقم اعاله خالل
عشرة ايام من اليوم الت�ايل لتاريخ تبليغكم
بقرار الحكم اعاله وبعكس�ه يسقط حقكم
يف االعرتاض وفق القانون واالصول
القايض عماد ياسني خضري

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاس�ة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /26 :تسجيل مجدد2017 /
التاريخ 2017/11/28 :
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قرارها
بتاري�خ  2017/11/28اس�تنادا ملحضر
تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف 2017/11/28
والذي يقيض بتثبيت عائدية العقار املرقم
( )2738محلة (رش�ادية) جن�س العقار
(دار) ويف االضبارة املرقمة (/26تس�جيل
مج�دد  )2017/بتس�جيله باس�م طالبة
التس�جيل املجدد العراقية (انعام جاس�م
حسني) وفقا الحكام املادة ( )49من قانون
التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة 1971
املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواسطة نرشه
يف صحيفتين محليتين يوميتني فعىل من
لديه اعرتاض عىل القرار املذكور خالل مدة
االعالن البالغة ثالثون يوما من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف الصح�ف املحلية تقديم
اعرتاض�ه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف
النجف االتحادية بصفتها التمييزية خالل
امل�دة املذكورة ويف حالة عدم ورود اش�عار
م�ن رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف بوقوع
الطعن على القرار املذكور لديها فس�وف
يكون القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية
وس�تبارش مديري�ة التس�جيل العقاري يف
الكوفة بتسجيل العقار وفقا لقرار تثبيت
العائدية حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئي�س لجنة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة
بداءة الكوفة
فقدان
فقد الب�اج املرقم  E 26310116والصادر
من املنشائه العامه للطريان املدني العراقي
بأسم  .عيل س�هام عبود  .فمن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار

وزارة العدل
مديرية التس�جيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /27 :تسجيل مجدد2017 /
التاريخ 2017/11/28 :
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدية قراره�ا بتاريخ
 2017/11/27اس�تنادا ملحرض تثبي�ت العائدية
امل�ؤرخ يف  2017/11/27وال�ذي يقضي بتثبيت
عائدي�ة العقار املرقم ( )2746محلة (رش�ادية)
جنس العق�ار (دار) ويف االضب�ارة املرقمة (/27
تس�جيل مجدد  )2017/بتس�جيله باسم طالبة
التسجيل املجدد العراقية (حميدة جاسم حسني)
وفقا الح�كام امل�ادة ( )49من قانون التس�جيل
العق�اري رقم ( )43لس�نة  1971املعدل لذا نعلن
الق�رار اعلاه بواس�طة نشره يف صحيفتين
محليتين يوميتني فعلى من لديه اعتراض عىل
الق�رار املذكور خالل مدة االعلان البالغة ثالثون
يوما م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نشره يف الصحف
املحلي�ة تقدي�م اعرتاض�ه ل�دى رئاس�ة محكمة
اس�تئناف النج�ف االتحادية بصفته�ا التمييزية
خالل امل�دة املذكورة ويف حالة عدم ورود اش�عار
من رئاس�ة محكمة االس�تئناف بوق�وع الطعن
عىل الق�رار املذكور لديها فس�وف يك�ون القرار
قد اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية
التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة بتس�جيل العقار
وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدية يف محكم�ة بداءة
الكوفة
لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف
العدد 21/
التاريخ 2017/12/25 /
اعالن
بتاري�خ  2018/1/15س�تقوم لجن�ة االرايض
واالس�تيالء االوىل يف محافظ�ة النج�ف االرشف
بتثبي�ت عائدية القطعة  1مقاطعة  / 1الش�بكة
التابع�ة اىل مرك�ز قض�اء النج�ف وفق�ا لقانون
االصالح الزراعي رقم  117لسنه  1970وتعليماته
وعلى من لديه ادعاء بح�ق الترصف او اعرتاض
الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املحددي�ن باإلعالن
وبخالفه س�تقوم اللجن�ة بإجراءاته�ا غيابيا لذا
اقتىض التنويه
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1577:ب2017/1
التاريخ 2017/12/24 :
اعالن
اىل /املدعى عليه  /رزاق غافل عودة
بتاري�خ  2017/12/5امام املدع�ي جالل ناجي
حبيب ضدك البدائي�ة املرقمة /1577ب2017/1
طل�ب فيه�ا بتأديت�ك للمدع�ي مبل�غ مق�داره
 1,130,000مليون ومائة وثالثون الف دينار عن
دخل الكمبيالة
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة الكوفة
ـ حي ميسان املدعو عباس علوان الحدراوي فقد
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
املوافق  2017/12/28الس�اعة التاسعة صباحا
وعن�د ع�دم حضورك او ارس�الك م�ن ينوب عنك
قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي
دائرة الكاتب العدل  /بلدروز
اعالن تسجيل
بناء على الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة من قبل
الس�يدان عم�اد نجرس كع�ود وكاظ�م محمود
مطلقواملورخ يف
2017/12/24املتضم�ن طل�ب تس�جيل مكائن
العائ�ده ل�ه واملنصوبهحالي�ا يف معم�ل طابوق
االرساءواملدرج�ه اوصافها يف ادن�اه فعىل من له
عالق�ة بها وبادواتها املوصوفة ان يراجع الطرق
القانوني�ة الثب�ات ذل�ك واب�راز استش�هاد لهذه
الدائرة بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمسة
عرش يوما م�ن اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب
التس�جيل متاخر لحني حسم الدعوى واالعرتاض
ملدة س�بعة ايام لدى املحكمةاملختصه وبعكس�ه
س�يتم تس�جيل املكائ�ن وادواته�ا باس�م طالب
التس�جيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم()33
لسنة  1998وتعطى له شهادة التسجيل.
الكاتب العدل
أفياء سلمان الجوراني
االوصاف
-1مولدة حجم KV 350
-2هوبر صنع محيل
-3حزام ناقل صنع محيل
-4خباط صنع محيل
-5كاصوصة صنع محيل
-6محرك رويس عدد()2
-7دفة صنع محيل
-8ضاغطة هواء عدد( )2رويس الصنع

وزارة العدل
مديرية التس�جيل العقاري العامة
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف االرشف
الثانيه
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 2/2912 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة :حي العلماء
الجن�س  :دار وهي�كل مف�رز بص�ورة غير
رسميه
النوع  :ملك رصف
املساحة  )3,41,77( :م2
املش�تمالت  :مطب�خ  +اس�تقبال  +غرفة نوم
وصحي�ات وثالث غرف ن�وم ط  1مع مالحظة
الطابق االول هيكل
الشاغل  :صاحب الدار
مقدار املبيع  )185,000,000( :مائه وخمسة
وثمانون مليون دينار س�تبيع دائرة التسجيل
العقاري يف النج�ف  2/باملزايدة العلنية العقار
املوص�وف اعاله العائد للراهن س�عدية س�عد
حميد لق�اء طلب الدائن املصرف الصناعي /
الكرار املس�تحق البالغ ( )19,229,000دينار
فعلى الراغب يف االشتراك فيه�ا مراجعة هذه
الدائ�رة خلال ( )30يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال
تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغه
(  )185,000,000مائ�ة وخمس�ة وثمان�ون
مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة
 12ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
عبد الكريم جهادي خضري
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف
 2017/12/6الصادر م�ن لجنة تثبيت امللكية
يف الزبري حول تثبيت عائدية تمام العقار /519
الرش�يدية باسم قاس�م جازع غليطه استنادا
الحكام املادة ( )49من قانون  43لسنة 1981
وق�د تقرر اعالن ه�ذا القرار م�دة ثالثني يوما
وعلى من لدي�ه اعرتاض على الق�رار املذكور
الطع�ن فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف
اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وعند
انته�اء امل�ده املذكورة وعدم ورود اش�عار من
رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن على القرار
لديه�ا خلال امل�دة اعلاه س�تبادر مالحظية
التس�جيل العق�اري يف الزبري بالتس�جيل وفق
هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
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بغداد  /المستقبل العراقي

املوانئ تواصل محلتها لـ «انتشال الغوارق»

ّ
وقع�ت الرشكة العامة للنقل الربي مع
وزارة التجارة  /الرشكة العامة لتجارة
الس�يارات واملكائن ملح�ق عقد ()85
ش�احنة لتوري�د ( )10رأس ش�احنة
ن�وع ( )FH4 ... 6×4فولف�و ،ويكون
التجهي�ز بنف�س املواصف�ات الفني�ة
للعقد األصيل املوقع مسبقاً» .
وبين مدي�ر ع�ام الرشكة عم�اد عبد
ال�رزاق األس�دي ان «هن�اك اضافة اىل
العق�د وه�ي تحديث صن�دوق ( الكري
بوكس ) إىل ن�وع اوتوماتيك (-SHFT
 )1م�ع م�واد إحتياطي�ة رسيع�ة
الحركة بنس�بة ( )%10من قيمة املواد
االحتياطية للعقد األصيل».
وكان�ت الرشكة العامة للنقل الربي قد
وقعت يف وقت سابق مع وزارة التجارة
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الس�يارات
واملكائ�ن عق�دا ً لتوري�د العشرات
م�ن الش�احنات الحديث�ة الجدي�دة
وبمواصفات عاملية ُ
ألس�طول الرشكة
 ،وحصل�ت أخيرا ً عىل موافق�ة وزارة
النقل بإضافة ( )1000ش�احنة ضمن
الخط�ة اإلس�تثمارية الجدي�دة للعام
املقبل» .
من جه�ة اخ�رى وبتوجيه م�ن وزير
النقل كاظم فنجان الحمامي ومتابعة
مدي�ر ع�ام املوان�ئ العراقي�ة ري�اض
سوادي ،يواصل قس�م اإلنقاذ البحري
بانتش�ال االه�داف الغارق�ة القن�وات
املالحي�ة وواجه�ات االرصفة وضفتي
القن�وات لجعله�ا نظيفة وس�الكة ال
تعي�ق حركة املالحة او االرس�اء االمن
للوحدات البحرية الواصلة للموانئ».

السكك احلديد تفتتح منافذ تسويقية يف كافة
حمافظات العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
افتتحت الرشكة العامة لسكك حديد العراق لنقل البضائع واملواد املختلفة عرب
شاحناتها التخصصية بهدف تعظيم مواردها املالية.
وقال مدير الرشكة سلام جرب س�لوم يف بيان العالم الوزارة تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،ان «الرشكة افتحت اكثر من منفذ تسويقي بني املحافظات واملوانئ
لنقل انواع البضائع بواسطة الشاحنات التخصصية وباسعار تنافسية».
واضاف س�لوم ان «الجهود التس�ويقية تكللت بالنجاح من قبل مدير منطقة
الس�ماوة ومدير قس�م النقل والتش�غيل لنقل مادة اإلس�منت م�ن املعمل اىل
املحافظات بواسطة الش�احنات التخصصية لنقل ( ) 30-20الف طن شهريا
قابل للزيادة».
كم�ا وجه بإبداء التس�هيالت الالزمة النجاح العقد الذي س�يربم بني الطرفني
حيث س�تقوم الكوادر الهندس�ية والفنية يف س�كك منطقة الس�ماوة بتأهيل
الخط الفرعي الواصل بني معمل إسمنت السماوة النسيابية الحركه فيه».
يذكر ان الس�كك الحديد العراقية ناق�ل وطني ويتمتع بكافة مزايا النقل بدقة
مواعيد وصول البضائع واالمان واالسعار الزهيد.

وبين املدير الع�ام للرشكة ان «قس�م
اإلنق�اذ البح�ري قام بانتش�ال زوارق
دورية غارق�ة منذ ح�رب الخليج عىل
واجه�ة رصي�ف رق�م  4يف ميناء خور
الزبري باس�تخدام الرافعة العمالقة ابا

حمافظ البرصة :املحافظة ظلمت جراء توقف
البرتو دوالر ..ونقل الصالحيات متعثر

البصرة  /المستقبل العراقي
قال محافظ البرصة أسعد العيداني خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد يف مجلس
محافظ�ة البرصة بحض�ور رئيس مجلس النواب العراقي س�ليم الجبوري ان
«توقف رصف مس�تحقات البرصة من البرتو دوالر قد اثر بشكل كبري عىل عدد
من املشاريع يف املدينة وتراجعا خدميا واضحا».
وأض�اف العيداني «اننا الْ َي ْو َم نطالب بإنص�اف محافظة البرصة ورفع الحيف
عنه�ا وندعو رئيس مجلس الن�واب و أعضاء املجلس اىل وقفة جادة داخل قبة
الربملان اتجاه هذه املدينة املعطاء.

النفط تبارش بتشغيل جتريبي حلقل «صبه»
يف ذي قار
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة النفط عن «بدء التش�غيل التجريبي يف حقل نفطي صغري جنوبي
البلاد بطاقة انتاج أولية تبلغ  20الف برمي�ل يومياً».ونقل بيان للوزارة تلقت
« املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،عن وزي�ر النفط جبار علي اللعيبي قوله،
ان «حق�ل (صبه) النفطي يف محافظة ذي قار ب�ارش االنتاج التجريبي بطاقة
انتاجي�ة قدره�ا  20ال�ف برمي�ل يومياً».وأك�د ان «وزارته ماضي�ة للوصول
بالق�درات اإلنتاجي�ة اىل الطاقات املتاح�ة للحقل فضال عن االس�تثمار االمثل
للغ�از املصاحب» مشيرا إىل أن «املنش�آت الس�طحية للحقل تس�توعب طاقة
انتاجي�ة تزيد عن  100الف برمي�ل يوميا».واوضح اللعيب�ي ان «الحقل يعمل
بجه�ود رشكات وطنية وه�ي كل من رشكتي نفط ذي قار والبرصة فضال عن
رشكة املش�اريع النفطية وجميعه�ا رشكات حكومية تابعة ل�وزارة النفط».
يذكر ان حقل (صبه) الذي اكتش�ف يف خمس�ينات الق�رن املايض يعد من أهم
ثالثة حقول نفطية رئيس�ية يف محافظ�ة ذي قار وقد حفرت أول برئ فيه عام
 1975ثم حفرت ثالث أخرى فيه بني عامي  1977و. 1979

هتنئة

َذر بطاق�ة رفعه�ا  2000ط�ن والت�ي
بنته�ا اخيرا املوان�ئ العراقي�ة ضمن
مشاريع القرض الياباني».
واضاف ان «الحملة مستمرة لرفع اخر
غارق من االهداف البحرية والتي كانت

التجارة تنفي أنباء حتدثت عن حرمان املواطنني من البطاقة التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة التجارة ،أن عدم تس�ليم البطاقة التموينية إال
بعد تحدي�ث بطاقة الناخب والتس�جيل البايومرتي «إجراء
وقائ�ي» يتعلق بتحديث البيانات ،نافي�ة يف الوقت ذاته «ما
يش�اع» عن «حرمان» املواطنين من البطاق�ات التموينية
اذا ل�م يج�ددوا بطاقاته�م االنتخابية».وقال�ت ال�وزارة يف
بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إن «ما يش�اع من حرمان
املواطنين من البطاقة التمويني�ة وحجبها عنهم يف حال لم
يج�ددوا بطاقاتهم االنتخابية عار ع�ن الصحة هدفه اثارة
الرأي العام واس�تغالله من قبل اصحاب النفوس الضعيفة
يف التغطي�ة على انج�ازات الحكوم�ة ضم�ن برنامجه�ا
الحكوم�ي خلال الفترة الس�ابقة والالحقة».وأضافت أن
«ع�دم تس�ليم البطاق�ة التمويني�ة اال بعد تحدي�ث بطاقة
الناخ�ب وتس�جيلهم بايومرتيا ه�و اجراء وقائ�ي الغاية منه
تحدي�ث بيانات البطاق�ة التمويني�ة لوجود أع�داد كبرية من

شعبة االعالم
رشكة توزيع املنتجات النفطية

املواطنين لم يتم تحديث بياناتهم منذ العام  2014وخصوصا
بع�د املتغيرات واإلحداث التي م�ر بها العراق خالل الس�نوات
الثلاث املاضية بعد دخول داعش يف بعض املحافظات» ،مبينة

ان «قاعدة البيانات تحتاج إىل التحديث من اجل القضاء عىل
التكرارية يف األعداد وكذلك جرد إعداد املس�افرين واملتوفني
وغريها من املتغريات لحرص األعداد الحقيقية للمش�مولني
بالبطاقة التموينية وحس�ب ما جاء بدراسات إصالح نظام
البطاقة التموينية للحد من التالعب والتزوير والحفاظ عىل
امل�ال العام».وأوضح�ت ان «اعم�ام االمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء اش�ار للتعاون والتنس�يق بين وزارة التجارة عرب
دائ�رة التخطي�ط واملتابعة واملفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات
بتحديث قاعدة بيان�ات البطاقة التموينية وبطاقة الناخب
وحس�ب التعليمات والضوابط بهذا الجانب».ودعت الوزارة
كافة املواطنني اىل «رضورة اإلرساع بتسليم مستمسكاتهم
لوكالء التموين لغرض اس�تالم بطاقاته�م التموينية وقبل
نهاية العام الحايل لقطع الطريق عىل ضعاف النفوس الذين
يروجون االش�اعات التي ال تخدم املواطن والحكومة ،حيث
ان ال�وزارة ملتزمة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لعموم
املواطنني املسجلني ضمن نظام التموين.

مرصف الرافدين يقرر استيفاء أجور التحويالت املالية للمواطنني بني فروعه
بغداد  /المستقبل العراقي
قرر مرصف الرافدين ،اس�تيفاء أجور
التحويلات املالي�ة للمواطنين بين

فروعه كافة يف داخل بغداد حرصا ً عن
طريق نظام  RTGSااللكرتوني.
وذكر بيان للمكتب االعالمي للمرصف
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،

ان�ه «قرر اس�تيفاء أج�ور التحويالت
املالية للذين يقومون بتحويل اموالهم
الكرتوني�ا م�ن خلال ش�بكة آمن�ة
وكفوءة».

وأش�ار البي�ان اىل ان «املصرف ق�رر
اإلبقاء عىل أجور نظام تحويل األموال
خ�ارج بغ�داد وكم�ا ه�و معم�ول به
سابقاً.

سوق العراق لالوراق املالية حيقق قفزة كبرية يف 2017
بغداد  /المستقبل العراقي
حق�ق س�وق الع�راق للاوراق املالي�ة
ارتفاع�ا ملحوظ�ا خلال الع�ام الحايل
يف قيمة وعدد االس�هم املتداولة قياس�ا
بالع�ام .2016وق�ال املدي�ر التنفي�ذي
للس�وق طه أحم�د عبد السلام يف بيان
تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إن «س�وق
الع�راق لالوراق املالية نظم اليوم االثنني
 25كان�ون االول الح�ايل  2017اخ�ر
جلس�ات الت�داول ب�االوراق املالية لعام
 2017واختتم�ت الت�داوالت بم�ؤرشات
مرتفعة بما يتعلق بعدد وقيمة االس�هم
املتداولة».واوض�ح أن «عدد الجلس�ات

خالل العام  2017بلغت ( )239جلس�ة
ت�داول ب�االوراق املالية بمعدل خمس�ة
جلسات اسبوعيا ،فيما بلغ عدد االسهم
املتداولة للعام الح�ايل ( )1,215ترليون
س�هم بارتفاع قدره ( )%17قياس�ا ً مع
ع�ام  ،2016فيم�ا بلغت قيمة االس�هم
املتداول�ة ( )900ملي�ار دين�ار بارتفاع
قدره ( )% 74قياس�ا ً م�ع عام .»2016
وتاب�ع أن «ع�دد العق�ود املنف�ذة خالل
الع�ام الحايل بل�غ ( )95806عقد ،فيما
بلغ عدد االس�هم املدرج�ة ( )11ترليون
س�هم ،أم�ا القيم�ة الس�وقية فكان�ت
( )10,721ترلي�ون دين�ار ،وأن ع�دد
الرشكات املدرجة ( )101رشكة.

حمافظ واسط يناقش اخلطة
التأهيلية مع رؤساء الوحدات
االدارية ومدراء البلدية
المستقبل العراقي /الغانم
ترأس محافظ واس�ط محمود عبد
الرض�ا مال طلال اجتماع موس�عا
ض�م رؤس�اء الوح�دات اإلدارية يف
االقضي�ة والنواح�ي كافة ووممثيل
لج�ان االعم�ار يف املجال�س املحلية
ومدي�ري البلديات فيه�ا ،وبحضور
النائ�ب الثان�ي للمحاف�ظ رش�يد
البديري ومعاوني املحافظ للشؤون
القانونية وش�ؤون الخدمات ومدير
بلديات واسط».
وافاد مص�در اعالم�ي يف املحافظة
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،انه «جرى
خلال االجتم�اع مناقش�ة الخط�ة
التاهلي�ة املوضوع�ة للمش�اريع
والخدمية للمرحلة االتية» .
واوض�ح املحاف�ظ ب�ان «الخط�ة
تتضمن ش�مول نحو ( ) 15شارعا
يف كل قض�اء بحمل�ة التأهي�ل
وبارشاف مبارش من قبل املحافظة
ومتابعة اللجان الفرعية يف الوحدات
االدارية» .
ودع�ا اىل «تش�كيل غرف�ة عمليات
رئيس�ية لالرشاف عىل العمل وكذلك
تشكيل غرف عمليات مرشفة يف كل
وحدة اداري�ة بادارة رئيس الوحدة»
.
و اب�دى املحافظ اس�تعداده الدائم
لدعم املش�اريع الخدمية وبحس�ب
االولوي�ة والحاج�ة والت�ي س�تنفذ
ضمن االمكانيات والجه�ود الذاتية
للدوائ�ر  ،فيم�ا ح�ث على تعظيم
االي�رادات للدوائ�ر البلدي�ة جباي�ة
اجور الدولة» .
واكد عىل «اهمية التعاون البناء بني
الوح�دات االدارية واملجالس املحلية
والدوائر الخدمية الجل انجاح العمل
واالسهام يف النهوض بالواقع للمدن
واملواطنني .

التعليم العايل تعلن توفر « »70زمالة دراسية لنيل املاجستري والدكتوراه يف هنغاريا
بغداد /المستقبل العراقي

يرسن�ا ان نتقدم بواف�ر التهاني والتربيكات
اىل األخت العزي�زة (اليزابيث جورج بولص)
املوظفة لدى رشكة توزيع املنتجات النفطية
ش�عبة االعالم بمناس�بة حلول أعي�اد امليالد
املجيدة،متمنني لها بالتوفيق والنجاح

أهداف يف حروب الخليج السابقة» .
وعلى صعي�د منفصل اعلن�ت الرشكة
العامة للخطوط الجوية العراقية  ،عن
«االنته�اء من اعم�ال الصيانة لطائرة
 YI-ASA\400-B747ال�ذي نف�ذ يف

مركز الصيانة العاملي» .
وبني مدير عام الرشكة مريان فريد ان
«اعمال الفح�ص والصيانة التي جرت
عىل الطائرة هي من النوع الثقيل الذي
ينفذ الول مرة يف العراق وبأياد عراقية

بالتعاون مع رشكة .ATS Team
واض�اف فري�د ان «امللاكات الفني�ة
والهندس�ية يف الرشك�ة اكمل�ت ايضا ً
اعم�ال الصيان�ة عىل طائ�رة -B767
 YI-AQM\300بع�د اج�راء التعدي�ل
املصنع�ي عليها املطلوب م�ن املُصنع،
مؤك�دا :ان ه�ذا التعديل م�ن االعمال
الصعبة والدقيقة والذي دائما ً ما تقوم
الشركات املُصنعة بأرس�ال مختصني
الجراء ه�ذه التعديالت ولك�ن الخربة
الت�ي تمتلكها مالكات الرشكة مكنتها

م�ن اجرائه�ا بنج�اح وبوق�ت قيايس
وضمن املواصفات املطلوبة وبش�هادة
املختصني يف الرشكة املُصنعة».
واوضح املدي�ر العام ان «ه�ذا التطور
انعك�س يف العم�ل على توفير مبالغ
مالية كبرية وبالعمل�ة الصعبة عندما
كانت تنفذ خارج البلد».
يش�ار اىل ان رشكة الخط�وط الجوية
العراقي�ة تمتل�ك املؤهلات الكافي�ة
الجراء جميع انواع اعمال الصيانة عىل
مختلف الطائرات املحلية واالجنبية .

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث
العلمي ،عن توفر سبعني زمالة دراسية
هنغاري�ة للموظفين وغير املوظفني
لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه يف
تخصصات علمية وإنسانية ،مبينة أن
آخر موعد للتقديم الذي س�يكون يوم
االثنني املوافق .15/1/2018
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر
العب�ودي يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،إن «الزم�االت الهنغاري�ة
توزع�ت بواق�ع ( )30زمالة لدراس�ة

املاجستري مخصصة لغري املوظفني يف
تخصصات هندس�ة النفط ،وهندسة
الطائ�رات ،وهندس�ة اجه�زة طبي�ة،
والتخطي�ط الحضري واالقليم�ي،
وعلوم الفلك والفض�اء» ،موضحا انه
«تم تخصيص ( )40زمالة للموظفني
لدراس�ة الدكت�وراه يف تخصص�ات
االعلام الرقم�ي ،واالجتم�اع ،واالثار،
وادارة املشاريع ،والفلسفة ،وهندسة
النف�ط ،وهندس�ة الس�دود وامل�وارد
املائية ،وهندسة اجهزة طبية».
واض�اف العب�ودي أن «الشروط
املطلوب�ة للمتق�دم االّ يكون منتس�با

للدراسات العليا داخل العراق ،واالّ يقل
معدل�ه عن  %70أو ان يكون تسلس�ل
تخرج�ه ضم�ن الربع االول مش�فوعا
بكت�اب تأيي�د م�ن الجامع�ة املتخرج
منها بالنس�بة للمتقدمني لنيل شهادة
املاجس�تري ،وكذلك ال يق�ل معدله عن
 %70لدراسة الدكتوراه ،وال يزيد عمره
ع�ن ( )24س�نة بالنس�بة للمتقدمني
للماجس�تري و ( )50سنة للدكتوراه»،
مبين�ا ان «الشروط ّ
نص�ت ايضا عىل
االّ تق�ل خدمة املتق�دم للدكتوراه عن
س�نتني بعد اخ�ر ش�هادة باس�تثناء
املش�مولني بالقرار  518لس�نة 1986

مشفوعا بكتاب تأييد من جهة ايفاده
(س�نة خدمة فعلية بعد آخر شهادة)،
ويخضع لرشوط الدولة املانحة».
وتاب�ع أن «املستمس�كات املطلوب�ة
للتقديم هي كتاب ترش�يح مثبت فيه
اسم املرشح واملعدل والخدمة الوظيفية
بع�د اخ�ر ش�هادة واملوالي�د واللق�ب
العلم�ي وخالصة الخدم�ة ،فضال عن
وثيقة البكالوريوس مرتجمة ومصدقة
للمتقدمين للماجس�تري ،ووثيقت�ي
البكالوريوس واملاجس�تري للدكتوراه،
ومرشوع بحث املاجس�تري للمتقدمني
للماجس�تري ومشروع اطروح�ة

دكت�وراه للمتقدمين للدكت�وراه
وتوصي�ات ع�دد  3باللغ�ة االنكليزية
من أس�تاذ او أس�تاذ مس�اعد».ودعا
املتحدث الرس�مي «الراغبني بالتقديم
من املوظفني يف ال�وزارات والجامعات
كاف�ة والهيئات غري املرتبط�ة بوزارة
وكذل�ك غري املوظفين اىل التقديم عرب
الرابط االلكرتون�ي الخاص بالزماالت
(apply.stipendiumhungaricum.
 )hu/applicantوزي�ارة املوقع االتي
للتع�رف على ه�ذه الزماالت بش�كل
اوس�ع (stipendiumhungaricum.
. )hu
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Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for
the Badra Contract Area, announces

ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

Tender #1020
Connection of Well P25 to Well Gathering System at Badra oilfield, Republic of Iraq
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of
similar by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of
Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the
Tender.

ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1020
ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺑﺋﺭ  P25ﺑﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

In order to be eligible to be awarded the Contract, the bidders shall meet the following minimal
qualification criteria:
;To be ready to work on a Lump Sum basis
)To have completed at least two EPC pipeline projects (contracts) as an EPC (main
;Contractor in Republic of Iraq
To possess all necessary licenses, registration and to meet other requirements for EPC
;contractors in the Republic of Iraq
To possess sufficient quantity of resources such as side booms, welding machines, cranes,
;dozers, loaders, personnel required for the project
To possess certified soft- and hardware, experienced and qualified personnel, aa necessary
permits and memberships in professional associations required to provide services being
;the subject of the Tender
;To provide applicable HSE certificates and internal corporate HSE policy
;To confirm availability of ISO 9001 Quality Management Certificate
To be ready to submit annual financial statements in order to verify financial standing.

-

-

-

-

-

-

Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operator
reserves the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids,
at any time prior to award of contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders,
or any obligations to inform any bidder or bidders of the grounds for such actions.
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address,
full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom
Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail
without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted
above.

www.almustakbalpaper.net

-

ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﻁﻭﻉ )( Lump Sum
ﺃﻧﺟﺎﺯ ﻣﺷﺭﻭﻋﻳﻥ  EPCﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻝ ﻛﻣﻘﺎﻭﻝ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
ﻭﺟﻭﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍء ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء EPC
ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
ﻭﺟﻭﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻣﺛﻝ ﻣﻌﺩﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻧﺎﺑﻳﺏ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﻠﺣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ  ،ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻕ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ
ﻭﺟﻭﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ISO 9001
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
 ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ
ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com
ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ
ﺃﻋﻼﻩ.

 Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is January 7, 2018, 5:00 P.M.ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  7ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،2018ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+
(UTC/GMT+3:00).

 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Departmentﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

اعالن

دعوة مس�اهمي رشكة مرصف املستش�ار االسالمي لالستثمار والتمويل  /مساهمة خاصة لحضور اجتماع الهيئة العامة
التأسييس
بالنظر لصدور شهادة التاسيس املرقمة ( م ش  ) 88977 – 01 /واملؤرخة يف  2017 / 12 / 3من دائرة تسجيل الرشكات
واستنادا الحكام املادة (  / 87اوال ) من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وبناءا عىل الدعوة املوجهة من قبل رئيس
لجنة املؤسسني للمساهمني كافة لحضور اجتماع الهيئة العامة التاسييس للمرصف والذي سيعقد يف الساعة العارشة من
صباح يوم الخميس املصادف  2018 / 1 / 18يف مقر ادارة املرصف الواقعة يف – بغداد – الكرادة – شارع العرصات – مقابل
املرصف الوطني االسالمي ) ملناقشة فقرات جدول االعمال املبني تفاصيلها ادناه واتخاذ القرارات املناسبة بشانها ويف حالة
ع�دم اكتم�ال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل ليعق�د يف نفس الزمان واملكان املبني اعاله يف االس�بوع التايل يف صباح يوم
الخمي�س املص�ادف  2018 / 1 / 25راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمني بص�ك انابة او من غريهم بوكالة
مصدقة من كاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع
ومراعاة احكام املادة (  ) 91من قانون الرشكات النافذ وادناه تفاصيل جدول االعمال :
جدول االعمال :
 – 1مناقشة تقرير لجنة املؤسسني واملصادقة عىل املبالغ املرصوفة لتاسيس املرصف .
 – 2تعيني مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الرشكة لعام  2017وفقا لتعليمات البنك املركزي العراقي وتحديد اجورهما
وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 – 3انتخاب اعضاء مجلس االدارة (  ) 5اصليني ومثلهم احتياط .
 – 4تعيين اعض�اء هيئة الرقاب�ة الرشعية البالغ عددهم ( خمس�ة ) عمال باحكام امل�ادة (  / 7اوال ) من قانون املصارف
االسالمية رقم  23لسنة . 2015
 – 5تعيني لجنة مراجعة الحسابات يف املرصف .
 – 6ابراء ذمة لجنة املؤسسني عن خدماتها املالية النجاز اجراءات التاسيس والتي اتخذتها لغاية تاريخ االجتماع .
رئيس جلنة املؤسسني
حممد رسول سالـم ال طاهر

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3677ش 2017 /
التاريخ 2017 / 12 / 25

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 1703ش 2017 /
التاريخ 2017 / 12 / 25

املدعية  -:وجدان نارص حسني
املدعى عليه  -:عقيل نعمان حسني
اصدرت محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكاظمية
حكما ً غيابيا ً بحقك بالرقم /3677ش 2017/الذي
يقضي بتأييد حضان�ة املدعي�ة لطفليه�ا مريم و
سجاد وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش
يف صحيفتين محليتني وع�دم اعرتاضك عىل القرار
الص�ادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون
يوم اعتبارا ً من تاريخ النرش فسوف يكتسب القرار
الدرجة القطعية .

اىل املدعية  /ربيعة نعمه عباس
اقام املميزان حيدر عالوي حس�ن و حسين عالوي
حس�ن الدعوى املرقمة اعاله يطالبك فيها للسري يف
دعوى النفقة مجددا ً وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالنا ً يف صحيفتني
محليتين يوميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف
ي�وم  2018 / 1 / 8ويف حال�ة عدم حضورك او من
ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة غيابيا ً وعلنا ً
وفق القانون

اعالن

القايض  /جابر عبد جابر

اعالن

القايض  /فارس شبيب الزم

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف الثانيه
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1217 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :براق /جديده
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
املساحة  68,57 :م2
املش�تمالت  :دار يحتوي عىل اس�تقبال وغرفتني ومطب�خ وحمام ومرافق
صحية وغرفتني يف الطابق العلوي
الشاغل  :صاحب الدار
مق�دار املبي�ع  )61,400,000( :واح�د وس�تون ملي�ون واربعمائ�ة ال�ف
دينار س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النج�ف  2/باملزايدة العلنية
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن زينب خضري عباس لقاء طلب الدائن
املرصف الصناع�ي  /الكرار املس�تحق البال�غ ( )15,529,426دينار فعىل
الراغب يف االشتراك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خلال ( )30يوما اعتبارا
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغه
(  )61,400,000واح�د وس�تون مليون واربعمائة الف دين�ار وان املزايدة
ستجري يف الساعة  12ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
عبد الكريم جهادي خضري
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف الثانيه
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1/5488 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة :حي القدس
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
املساحة 350 :م2
املش�تمالت  :دار يحت�وي عىل اس�تقبال وصاله وغرفتين ومطبخ ومرافق
وحم�ام صح�ي وغرفتين يف الطاب�ق الفوقان�ي والبن�اء م�ن الش�يلمان
والطابوق
الشاغل  :مالك العقار
مقدار املبي�ع  )215,000,000( :فقط مئتان وخمس�ة عرش مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النج�ف  2/باملزايدة العلني�ة العقار
املوص�وف اعلاه العائد للراهن جوري ش�اكر محس�ن لقاء طل�ب الدائن
املرصف الصناع�ي  /الكرار املس�تحق البال�غ ( )40,018,000دينار فعىل
الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا من
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية
او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل عن  %10من القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغه (
 )215,000,000مئتان وخمسة عرش مليون دينار وان املزايدة ستجري يف
الساعة  12ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
عبد الكريم جهادي خضري
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن ( محمد راهي نارص) طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل
اللق�ب يف قيده وجعله (الحس�يني) وعمال باحكام امل�ادة ( )24من قانون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016املعدل تق�رر نرش الطل�ب باحدى
الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني العراقيني فرع النجف االرشف
باس�م ( زينب محمد رس�ول ) عىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار أو
مكتب الخياط للنرش واإلعالن قرب بناية املحاكم يف النجف
فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم (  )3/60454حي امليالد  /زراعية يف النجف باس�م
املت�ويف ( جبار محمد عودة ) والصادر من مديرية التس�جيل العقاري يف النجف
عىل من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
فقدان
فق�د مني الوصل املرق�م (  ) 1519737يف  2017/7/4الصادر من بلدية النجف
باس�م ( هيثم جبار حس�اني ) عىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار أو
مكتب الخياط للنرش واإلعالن قرب بناية املحاكم يف النجف
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم 8727 :
التاريخ2017/12/19 :
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2017/12/24لتس�جيل تمام
العقار تسلس�ل  33محلة الش�مال بأس�م  /عماد عبد الحس�ن رمضان مجددا
باعتبار حائ�زا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة 1971
املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة
عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما
م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعلان وذلك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية البرصة
العدد /4665 :ش2017/
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسني غازي حرب
اقام�ت املدعية س�عاده جرب طاهر الدع�وى املرقم�ة /4665ش 2017/ضدك
تطل�ب فيها الحك�م بتأييد الحضانة وق�د اصدرت املحكمة ق�رار الحكم غيابيا
بحقك بالعدد /4665ش 2017/يف  2017/12/4بعد ان قامت املحكمة بتبليغك
ع�ن طريق مركز رشطة املعقل وقد لوحظ من الرشح الوارد من املجلس البلدي
ملنطق�ة الجبيلة وامليثاق ان�ك مرتحل اىل جهة مجهولة وغير معلومة فقد قرر
تبليغك بالحك�م الغيابي اعالنا بصحيفتني يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز
خالل املدة القانونية من تاريخ النرش وبخالف ذلك فان القرار س�وف يكتس�ب
الدرجة القطعية
القايض
نزار عبد الكريم نيشان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /3302 :ش2017/
التاريخ 2017/12/24
اعالن
اىل املدعى عليها ( اية ماجد كامل)
ق�د اصدرت هذه املحكم�ة حكما غيابيا بحقك بالدع�وى املرقمة اعاله بتاريخ
 2017/11/16يقضي بتصدي�ق الطالق ال�ذي اوقعه املدعي س�يف ضياء عبد
اله�ادي عىل زوجته املدعى عليها اية ماجد كام�ل بتاريخ  2017/4/28طالقا
رجعي�ا واقع�ا للمرة االوىل قابلا لالعتراض والتمييز وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة الزبري وتاييد املجلس املحيل لقضاء
الزبير بتاري�خ  2017/12/19تق�رر تبليغ�ك بواس�طة النشر يف صحيفتين
محليتين يوميتني ولك حق االعتراض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه
سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض
نوري قادر حنون املالكي
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جالتيا

قراءة لديوان ( هذا ما لدي )

طغيان املايض وتأويل اآلن يف نصوص ثامر اخلفاجي

قراءة  :الناقد محمد شنيشل الربيعي

إذا كانت الكلمة المؤسس األول لمشروع
القصي�دة الش�عرية فالص�وت يجم�ع
حروفه ليبارك تلك الكلمة وهي مجتمعة
يتردد صداها ف�ي فضاء مفتوح وكأنني
ب�ه وقد ط�رق المس�امع “ ال تنس�وا أن
توثقوا م�ا تقولون فالتاري�خ يبدأ دائما
بكلمة”
أجل الكلمة التي غيرت من حال الى حال
ٌّ
ح�ري بها أن تقطع عهدا على نفس�ها
،
بذلك اإلستمرار  ،وهذا الترفع  ،حتى آمناّ
أن الوجود أنتجته كلمة وسينتهي بها .
ويع� ُّد التأويل ط�ورا عظيما م�ن أطوار
الكلم�ة  ،تتداخل به األصوات وتتش�ابك

ال ُبن�ى  ،وتس�تبان األنس�اق  ،وتنجل�ي
مفاتن الكلمة لتتس�ابق م�ن أجل كل ما
هو مثمر للفكر .
يتص�در الوطن نص�وص األس�تاذ ثامر
الخفاجي على مس�احة تفرض نفس�ها
في الوصول الى مشاهدة (اآلن) النموذج
الحاض�ر ب�كل تفاصيل�ه  ،ال�ذي تراك�م
وصفا  ،وتضخم حدودا .
ل�م يخ�رج (اآلن) نفس�ه م�ن جغرافية
الوع�ي ف�ي الماض�ي  ،بل ه�ي حاضرة
دائم�ا في رس�م حدوده�ا التقليدية  ،إذ
كلما ح�اور ثامر الخفاج�ي وطنه يصل
ب�ه األخي�ر ال�ى أولي�ات الماضوي�ة في
الح�روب والح�ب والخ�وف والتاريخ...
وهي نمطيات ماضوي�ة ثابتة في وطن

ارت�دى طقوس�ه الماضوي�ة الثابتة هي
األخرى .
ما أكثر اآلجل فيك
َ
الموت
يا وطني  ...اﻻ
عاجل جدا ً
ْ
فهو
ﻻادري
أم هو جدا ً
ْ
عاجل
الوعي في الماضي .
الوعي في نصوص ثامر الخفاجي  ،ليس
وعيا آنويا تراكمي�ا  ،وليس في الحاضر
الذي س�رعان ما ينصهر ف�ي محتويات
الماض�ي ‘ وليس في الغياب المبهم الذي
سلم أمره للتكهنات ‘ الوعي في نصوصه
يعود ال�ى الماضي الذي تش�ير بوصلته
بأن سرديات الوجود يتغلب عليها أدبيات

الثبوت والتذكير بالعه�ود الماضية التي
عاشت تحت هذه السماء نفسها ‘ وعلى
هذه األرض نفسها ‘ وأحيت بالماء نفسه
مزروعاتها ...ثم أن الرجوع باإلستشهاد
بم�ا اتمت�ه الثقافات الماضوي�ة يتراءى
للباحث أن طريقة التفكير هي منظومة
ماضوية ‘ ومس�اءلة اإلنس�ان دائما عن
ماضي�ه بدال م�ن حاضره لدلي�ل على ان
الماض�ي له مس�لمات ُيعتد به�ا للتدليل
عل�ى أنه الج�زء المثمر الق�ار في العقل
التبع�وي ‘ الذي يؤك�د أن للوجود أصالة
تتبع الماضي ‘ فشكل الحاضر هو مثالية
لتس�ريع الماضي  ،وشكل المستقبل هو
تنب�أ لم�ا كان عليه الماض�ي  ،وذلك ألن
الماضي سيحل بدل اآلن والمستقبل .

أسيا شارني

نظريات فلسفية و رياضية

أي جالتيا ! ال تصدقي اسكافيا يغتابك
مع مساميره وجلود االفاعي
ال تصدقي راعيا تسوقه الخبيزى أليك
ال تصدقي حوذيا يعدد بطوالته
كي تقصر طريقه أليك
ال تصدقي شاعرا يتغنى بلونه بينما كنت تتبرجين
ال تصدقي عاشقا ،يبحث عنك في صمت تماثيله
اي جالتيا ! اتركي كل شيء في كنفك يربو
واتركي تفاحك معلقا
كي ال تؤول ثمارك الى خائن مغرور
اي جالتيا ! اغدقي مواعيد الشمس عليك
ودعي جسدك يكسو جدار الليلة الفاصلة
بين حلم العاج ونبض الوردة
كون�ي الب�اب ال�ذي يوصد نفس�ه على امرأة تعش�ق
تفاصيلها
ودعيه يحترق ـ في نار الندم ـ هذا البيجماليون
من ديوان (أمد خطاي)

حدائق الصمغ

أصدر الكاتب حسن عجمي كتابا ً جديدا ً باللغة اإلنكليزية بعنوان «نظريات
فلسفية و رياضية في اللغة و الثقافة و المعنى « عن دار «إنكوال» سنة
 .2017يتضم�ن الكت�اب تحليالت فلس�فية لمفاهيم أساس�ية من خالل
معادالت رياضية .مثل ذلك تحليل الكاتب للغة على أنها معادالت رياضية
كتحلي�ل الجملة اإلس�مية على أنها تس�اوي « مبتدأ  +خبر « ما يس�مح
بتقديم و تأخير الخبر و المبتدأ فيُفسِّ �ر لماذا قد يتقدم أو يتأخر الخبر و
المبت�دأ .من المنطلق ذات�ه ُ ,يحلِّل الكاتب الجملة الفعلية على أنها « فعل
 +فاعل  +مفعول به « ما يُفسِّ �ر رياضيا ً تقديم و تأخير كل من الفعل و
ّ
فتتشكل بذلك البنيات اللغوية المتنوّعة في اللغات
الفاعل و المفعول به
المختلفة .كما يحتوي الكت�اب على تحليل للمعنى من خالل ِق َيم الصدق
المرتبطة بالواقع و ش�روط النطق المرتبط�ة بالناطق فيصبح المعنى
مس�اويا ً ل ِق َيم الصدق مضروبة رياضيا ً بشروط النطق ما يُفسِّ ر ارتباط
المعنى بالواقع و باإلنسان معاً.

صدرت عن منش�ورات المتوسط – إيطاليا ،مجموعة قصصية
جديدة للقاص والروائي حس�ن فالح بعنوان “حدائق الصمغ”،
وفيه�ا يدخلن�ا فال�ح إل�ى حدائقه اللزج�ة ،بس�خرية تحاكي
التراجيدي�ا ،دون الحاجة إلى عتبة ،أو تمهيد أو تقديم يس�اعد
القارئ على أخذ أنفاس�ه وهو يختب�ر متاهة قصصية صنعت
بإتق�ان .تتمي�ز المجموع�ة بلغ�ة تجنح إل�ى تكثي�ف ال يخلو
بش�رطها الجماليُ ،
بجمل قصيرة ومش�اهد ترفض أن تكشف
عن تفاصيلها دون محاكاته�ا وتقمّص أدوار بطالها القادمين
م�ن أمكنة وأزمنة ال يمكن قياس�ها.يتماهى القاص مع خراب
العالم بكل أشيائه وكائناته .أجواء كافكاوية يمضي بها الكاتب
ّ
مشكال عالمه الخاص عبر
إلى أقصى حدود الفنتازية والخيال،
 15قص�ة تمنح الفرصة للقارئ بأن يتجس�س من خاللها على
خيال الكاتب ،الذي يلتصق بالواقع المجنون..

نرجس عمران :قصيدتنا استطاعت بفضل احلركة األدبية العربية
ومواكبة العالـم األزرق ان تثبت وجودها
حاورها :عزيز البزوني /البصرة
نرج�س عم�ران كاتب�ة س�ورية م�ن
موالي�د الش�ام ,حاصل�ة عل�ى ش�هادة
في مج�ال الصيدل�ة  ,صدر له�ا أجراس
النرج�س وبصمات عل�ى أوراق النرجس
وهم�ا ديوانين ش�عريين ,ش�اركت عدة
مهرجان�ات ,دكت�وراه فخرية مرش�حة
لس�فارة الش�عر العرب�ي ف�ي س�ورية
س�فيرة الفرات للسالم ,التقينا بها فكان
هذا الحوار معها:
* يقال بان الش�عر هو زبدة اللغة  ...هو
ماال يقوله أي جنس أدبي آخر
 هذا المقال رائع بان نشبه الشعر بزبدةاللغ�ة أي خالصة اللغ�ة وجمالها ولذتها
بالش�عر نس�تطيع أن نعب�ر ع�ن ال�روح
وخلجاته�ا وعن ش�عورنا وأحاسيس�نا
بالصدق ال�ذي نريد والعم�ق الذي نرغب
لكن بطريقة سلس�لة مستساغة محببة
جدا للأرواح ,كل جنس أدب�ي يمكن من
خالله ب�ث مكنون�ات ال�روح ولكن لكل
منه�ا جمالي�ة خاص�ة وأس�لوب منفرد

قراءة  :أشرف قاسم  /مصر
ينهم�ر الش�عر  ،وتس�يل أنه�اره ،
وتتن�وع ألحان�ه الصادح�ة  ،ف�ي
حض�ور الم�رأة و ف�ي غيابه�ا ،
طمأنين�ة العاش�ق محكومة برضا
المعش�وق  ،وقلق�ه مس�تمر ف�ي
الحض�ور وفي الغي�اب  ،المرأة هي
الفض�اء الرح�ب الذي يس�ع جنون
الشعراء ويسع صورهم وأشواقهم
الظامئة .
في ديوانيه “ جالل األش�جار “ و “
رقيات “ سنرى كيف تحولت المرأة
عند علي بافقيه إلى أيقونة و محور
تدور حول�ه كل مف�ردات الوجود ،
وتحتش�د حوله كل تفاصيل الحياة
لتنتظ�م األفالك على يديها كانتظام
العقد
تلك الم�رأة الغامض�ة ذات األطياف
الداللية الرحبة  ،هذا الرمز المضمر
الغامض الذي يفت�ح وعي المتلقي
ليتخيل ما يشاء :
سميتها رقية
همت لها من أول الصحراء
حتى آخر الجبل ! ص 27رقيات
س�نرى ه�ذا التراب�ط الثالث�ي بين
العاش�ق والمعش�وق والم�كان في
أغل�ب نص�وص بافقي�ه وم�ن هنا
تنشأ تلك العالقة الجدلية بين النص
والمكان :
لها شقة في ُ
الخ َب ْر
ولها أربعٌ مِ ن صغار َ
القطا
ِ
ولها صوتها يتدفق
ُ
ش ْؤبو ُبها

أم�ا بالش�عر فنح�ن نالم�س االروح ما
استطعنا
* أعتقد أن تقوقع المرأة العربية بش�كل
عام يبعدها ع�ن طريق النجاح ويحد من
انطالق موهبتها وتبلورها
 إن تقوق�ع أي إم�راة ب�أي مجتم�ع لهه�ذه اآلثار يحد النجاح يبعدها عن الفكر
بذل�ك تتأخر موهبته�ا يجعله�ا نوعا ما
متخلف�ة او متأخ�رة ع�ن مثيالتها ممن
واكبن العلم والثقافة واالنفتاح ربما في
وطنن�ا العربي نم�اذج لمجتمعات تغالي
ف�ي ف�رض التقوقع عل�ى الم�رأة ولكن
بالمقابل هناك مجتمعات منفتحة أعطت
المرأة كامل حقوقها وعاملتها بمستوى
اإلنس�انية الالئ�ق نجد بعضه�ن أصبحن
أسماء مرموقة في السياسة او االقتصاد
او األدب او الف�ن ف�ي اعتلاء المناص�ب
اإلدارية والقيادية
* الحداثة في الشعر العربي ما زالت في
اوج تطوره�ا والقصيدة العربية األصيلة
ال تفقد أصالتها إذا حدثناها بشكل مرن
 -الحداث�ة أس�تاذي طالما اإلنس�ان على

قيد الحياة ويواكب العلم والتقدم البد أن
يس�اير الحداثة في أي مج�ال دوما بقاء
الحال من المحال ليس بوسعنا ان ال نتغير
او نتط�ور والتقدم يواكب ابس�ط األمور
وأدقه�ا وحت�ى القصيدة ايض�ا أصبحت
مرن�ة بإش�كال او أصن�اف اكث�ر تح�ت
مسميات مختلفة نثر فصحى حر موقف
ومض�ة ومض�ة ش�عرية باإلضاف�ة الى
العامودي والتفعيلة االبتعاد عن الجوهر
يس�يء للحداثة لذلك ترى المتعمقين في
المج�ال األدب�ي او المهتمي�ن يحافظون
عل�ى الجوه�رة وه�و االه�م للتط�ور

واالنطالق والحداثة وهي المهم
* م�ا هي أب�رز التحديات الت�ي ما زالت
تواج�ه القصيدة العربي�ة وتكبل قدرتها
على اختراق الساحة العالمية
 كل م�ا ه�و مف�روض عل�ى العال�مالعربي من تحدي�ات يكبل قدرة القصيدة
في اختراق الس�احة العالمية من إشغال
الس�احة بحروب ولقمة عي�ش وقضايا
حياتي�ة تجع�ل هدف�ه األس�اس لقم�ة
العيش لكن بالعموم قصيدتنا استطاعت
بفضل الحركة األدبي�ة العربية ومواكبة
العالم األزرق ان تثبت نفس�ها ووجودها
ف�ي إنحاء ال�دول من خالل المش�اركات
والمهرجات والنشر وغيرها
*ه�ل الش�عر رس�ائل مفتوح�ة األفاق
بينك وبين الوطن العربي ؟ كيف تقيمين
النش�اطات الثقافي�ة ضم�ن الح�روب
القائمة في منطقتنا (سوريا أنموذجا(
 نعم الش�عر كذلك رسائل مفتوحة ليسفقط مع الوط�ن العربي بل مع المعارف
واأله�ل واألصدقاء والعالم وكل إنس�ان
في كل مكان س�واء رس�ائل حب او عتب

مضامر الرساب

خالد جمال الموسوي

او حكم�ة او ب�وح مش�اعر او توضي�ح
موقف او فكرة او  ....في ظل هذه الحرب
نمارس النش�اط األدبي بقدر ما تس�مح
لنا الظروف من س�فر ال�ى المهرجانات
في أوق�ات ليس�ت بعصيب�ة او االكتفاء
بنش�اطات قريب�ة او فعالي�ات الن�ت
والمجموع�ات والمجلات االلكتروني�ة
وغيرها
* لنتكل�م ع�ن إصدارات�ك الش�عرية م�ا
األفكار الرئيس�ية التي يحملها كل ديوان
؟ هل أنصفك النقاد ؟
لدي م�ن اإلص�دارات األدبي�ة الورقيةديوانان أج�راس النرجس وبصمات على
أوراق النرجس هما عبارة عن مجموعات
نثري�ة مختلفة المواضي�ع الحب الوطن
الخيب�ة األم�ل الم�رأة ال�خ والعدي�د من
الدواوي�ن االلكتروني�ة يتواج�دان االن
ف�ي مع�رض الدوح�ة وبي�روت الدولي
للكتاب النقاد األصدقاء ,حس�ب ما قرأت
أنصفون�ي ككاتبة بل أرى أنهم أعطوني
أكثر من حقي كونهم أس�اتذة ومثقفون
لكن البعض ظلمني .

ُ
ُ
تحتلب من الشمع
النار
كفوف
ِ
سنينها الغابرة
أفوا ُه الدموع ِ تلتهمُ أحداقنا
الموبؤة ِ بالديكة الصامتة
ُ
ُ
تنجب سوى أوالد السبيل
األرض ال
ُ
نقتطف من أشجار الوقت ِ
لقطاء األزمنة
َ
ُ
نقصف
كهوف القلب ِ
بأحالمنا الممسوخة
ُ
نرتق جس َد البحر
بجثث الغرقى
ُ
تحترق من ش َدة ِ شالالت العبارات
أصواتنا
َ
ُ
الشعوب تتظاه ُر ضد أنبياءهم
ٌ
مكبل بأصفاد الشياطين
والوحي
ُ
من َ
يفك أزا َر القصائد
ٌ
مسجونة بين قضبان الدواوين
فأنها
فكي السماء
ُ
ما
تزال مطبقة ً على فريسة ٍ
اسمها التاريخ .

املرأة واملكان حضورمها والغياب عند عيل بافقيه

ولها ما تش�اء مِ ن الياسمين ص 31
رقيات
يقي�م بافقي�ه عالق�ة م�ع العال�م
بمفردات�ه المحيط�ة وتفاصيل�ه
الدقيق�ة الت�ي يراها بعين العاش�ق
 ،ولعل ذل�ك محاولة من�ه لالنعتاق
من أس�ر الحدود واألسوار ً
بحثا عن
الحب الذي يعني له أس�مى درجات
الحرية :
ك�م ام�رأة خاص�رت راحت�ي من�ذ

مليون عام
ك�م ام�رأة َم َّ
ش َ
�ط ْت أضلع�ي ف�ي
المرايا
كم امرأة في بالط الحدائق
َف َّز ْ
ت على َن َفسي
َت بي الرصيفَ
كم امرأة َع َبر ْ
وغابت
ُ
ففتشت عن أضلعي
ف�ي ع�راء الش�وارع ص  92جلال
األشجار

وم�ن هن�ا ن�رى أن بافقيه يرس�م
ص�ورًا متك�ررة ومختلف�ة لتل�ك
العالق�ة الش�خصية مع الم�كان /
المرأة  /دون
الوق�وع ف�ي أس�ر الخطابي�ة او
المباش�رة الفجة  ،بم�ا يكتنف هذه
العالق�ة م�ن مش�اعر متباين�ة من
الحب والفقد والوحش�ة والش�وق
واألمل والرجاء وغيرها :
من دهور أشد بطون اإلبل

وأشق بطون الرمال
إلى امرأة في الجبال البعيدة
إلى امرأة في البحار البعيدة
إلى امرأة في الرمال البعيدة
إلى امرأة في الهواء الرشيق الذي
أتنفسه
في الحقول البعيدة ص  59رقيات
كما ان ه�ذه اللغة الناعمة الرقراقة
الت�ي تس�يل كالنه�ر الع�ذب تصنع
جس�رًا بين نص بافقي�ه والمتلقي

دون عناء  ،فيتماهى مع النص ومع
تلك الثنائية التي يرسمها الشاعر /
المرأة  ،المكان  /ولقد نجح بافقيه
في أن ينفث روح الحياة في المكان
فتش�عر و أنت تقرأ نصه أن المكان
كائن حي ينبض و يتكلم و يشعر و
يحس بأوجاع الشاعر :
هل تعرفين “ ال َملَ َّّز “ نها َر المط ْر
ٌ
ناق الشج ْر
نها َر أسي ُر وبي رغبة لِ ِع ِ
لقد َ
جر ََفتني

ولم َ
حجر
يبق مني سوى
ٍ
ْ
سال ص  91جالل األشجار
كما تعود حيوية المش�هد الشعري
عن�د بافقيه إل�ى طزاج�ة الصورة
الش�عرية وابتعاده�ا ع�ن النمطية
والتك�رار  ،وتوظي�ف الدرام�ا ف�ي
فض�اء النص مما يس�هم في تدفق
النص دالل ًيا بشكل واضح
مِ ن َ
صبا يترقرقن
بين الميا ِه ونح ِل اليمام ِة ُي ْخلَ ْقن
ُ
طين الجزير ِة
ُيرهِ ُف
يربو ،
شغف َي ْ
ش َر ِئ ُّب
وفي
ٍ
َ
فيطلعن
مِ ن َ
طلْ ِع ِه َّن
َّ
سالمٌ عليهن ص  12رقيات
هذا الطابع الرومانسي الذي يصبغ
به الش�اعر المكان م�ا هو إال صدى
لما تم�ور به روحه م�ن محبة لكل
مفردات الوجود التي يراها الشاعر
من خالل رؤيته الشعرية :
تس�يرين ف�ي جس�دي كالمي�اه
السحيقة
تبنين ً
الهواجس
في
أ
متك
ِ
أو تنصبين بقارعة القلب
َ
خيمت�كِ الش�جرية ص  87جلال
األشجار
نس�تطيع إذن أن نق�ول بأن بافقيه
يرى
المكان  /الوجود  /من خالل المرأة
التي تضف�ي على المكان س�حرًا و
ً
رق�ة و أُ ً
نس�ا  ،فالمرأة ه�ي ينبوع
الحياة ورمز الخصب والنماء ومنها
تتفجر الحياة
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اعالنات

العدد ( )1582الثالثاء  26كانون االول 2017
www.almustakbalpaper.net

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد462 :
التاريخ2017 /12 /24 :

اعالن

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان  /ش�عبة االمالك ذي العدد (  24071يف  )2017/12/20تعلن لجنة البيع وااليجار يف
مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والعائدة اىل مديرية بلدية امليمونة والبالغ عددها
( )50ملك والتي تبدء بالتسلس�ل رقم (( )1حانوت رقم /جزء من  )582وتنتهي بالتسلس�ل رقم (( )50حانوت /جزء من )589 /2
اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات
ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25
 %من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية
بلدية امليمونة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
ت

نوع الملك

رقمه وموقعة

مساحتة

مدة االيجار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت

جزء من 582
جزء من 582
جزء من 582
جزء من 587/2
جزء من 587/2
جزء من 589/2
جزء من 583/2
جزء من 582/2
جزء من 582/2
جزء من 581/2

23
23
31
50
45
5/99
11م2
11م2
13م2
13م2

ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

بدل االيجار
السنوي
750000
750000
750000
1000000
1000000
500000
500000
500000
500000
500000

حميد جاسم محمد
حميد جاسم محمد
حميد جاسم محمد
موسى حسين سريح
مؤمل علي نوري
سنية كاظم مظلوم
عطية فيصل عباس
غازي فيصل عباس
كامل عبد االمير عبد الحسن
محمد علي منصور

11

حانوت

جزء من 589/2

11م2

ثالث سنوات

500000

عباس عبد االمير عبد الحسن

12
13

حانوت
حانوت

جزء من 581/2
جزء من 581/2

17م2
12م2

ثالث سنوات
ثالث سنوات

500000
500000

عبد الكريم احمد غازي
علي عامر عيسى

المالحظات

اسم المستأجر

14

حانوت

جزء من 581/2

12م2

ثالث سنوات

500000

حسن عامر عيسى

15
16

حانوت
حانوت

جزء من 581/2
جزء من 587/2

12م2
11م2

ثالث سنوات
ثالث سنوات

500000
500000

جيتايه غازي سلطان
علي طاهر غضيب

17

حانوت

جزء من 585/2

7

ثالث سنوات

500000

مرتضى عبد الحسين صبار

18

حانوت

جزء من 589/2

12م2

ثالث سنوات

500000

محمد علي منصور

19

حانوت

جزء من 585/2

7

ثالث سنوات

500000

عبد الحسين صبار علي

20

حانوت

جزء من 581/2

23

ثالث سنوات

750000

عبد الكريم احمد غازي

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت

جزء من 581/2
جزء من 583/2
جزء من 589/2
جزء من 582/2
جزء من 587/2
جزء من 585/2
جزء من 585/2
جزء من 585/2
جزء من 585/2
جزء من 585/2
جزء من 581
جزء من 583/2
جزء من 587/2
جزء من 581/2
جزء من 589/2

23
22
21م2
21م2
22م2
30م2
30م2
31م2
31م2
27م2
25
27م2
8
11م2
12/69م2

ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
500000
750000
750000
500000
500000
500000

جواد عبد كاظم حسن
غازي فيصل عباس
وسام حسن علي
وسام حسن علي
علي بدن سريح
محمد جاسب ارحيمه
باسم ابراهيم كريم
عادل قاسم منصور
جواد قاسم منصور
عبد الحسين صبار علي
مهند كريم سلمان
عطية فيصل عباس
ماجد صبيح عبد هللا
عبد اليمه حسين صوالغ
عمار مؤيد هاشم

36

حانوت

جزء من 589/2

12/69م2

ثالث سنوات

500000

عمار مؤيد هاشم

37

حانوت

جزء من 587/2

22م2

ثالث سنوات

750000

ابو الحسن علي نوري

38

حانوت

جزء من 589/2

21م2

ثالث سنوات

750000

علي رهيف جاسم

39

حانوت

جزء من 583/2

25م2

ثالث سنوات

750000

ضرغام عبد الرزاق نوري

40

حانوت

جزء من 582/2

40

ثالث سنوات

750000

كريم حسين سوادي

41

حانوت

جزء من 583/2

35م2

ثالث سنوات

750000

علي فيصل عباس

42

حانوت

جزء من 582/2

45م2

ثالث سنوات

750000

سمير فيصل عباس

43

حانوت

جزء من 583/2

81

ثالث سنوات

750000

موسى حسين سريح

44
45

حانوت
حانوت

جزء من 589/2
جزء من 589/2

12م2
11/6م2

ثالث سنوات
ثالث سنوات

350000
350000

علي رهيف جاسم
بشرى نعيم حسن

46

حانوت

جزء من 589/2

11/8م2

ثالث سنوات

350000

47

حانوت

جزء من 582/2

167

ثالث سنوات

1000000

48
49
50

حانوت
حانوت
حانوت

جزء من 581/2
جزء من 582/2
جزء من 589/2

31م2
45م2
11م2

ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

750000
1000000
350000

بشرى نعيم حسن
حميد جاسم محمد وشريكه كريم حسين
سوادي
سجاد احمد عامر
كريم حسين سوادي
زامل ناصر خنياب

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

وزارة العدل
مديري�ة التس�جيل العقاري
العامة
دائ�رة التس�جيل العقاري يف
النجف االرشف الثانيه
اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رق�م القطعة :
10271
املحلة او رقم واسم املقاطعة
 :براق  /جديده
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
املساحة  /91,30 :م2
املشتمالت  :دار سكن يتكون
من ثالث غرف وهول ومطبخ
وصحي�ات وغرفتين نوم يف
الطاب�ق العل�وي البناء قديم
شيلمان وطابوق
الشاغل  :مالك العقار
:
املبي�ع
مق�دار
مائ�ه
()101,000,000
وواحد مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل
العق�اري يف النج�ف 2/
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار
املوص�وف اعلاه العائ�د
للراهن س�هامه عبد شيحان
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرصف
الصناعي  /الكرار املس�تحق
البالغ ( )30,000,000دينار
فعىل الراغب يف االشرتاك فيها
مراجعة ه�ذه الدائرة خالل
( )30يوم�ا اعتبارا من اليوم
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن %10
من القيم�ة املق�درة للمبيع
البالغ�ه ( )101,000,000
مائة وواحد مليون دينار وان
املزايدة س�تجري يف الس�اعة
 12ظه�را م�ن الي�وم االخري
للمزايدة
عبد الكريم جهادي خضري
دائ�رة التس�جيل العقاري يف
النجف الثانية
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموجب قرار تثبيت العائدية
امل�ؤرخ يف 2017/12/6
الص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت
امللكي�ة يف الزبري حول تثبيت
عائدي�ة تمام العق�ار /793
الجمهورية بأسم عبد الواحد
عبد الرحمن يوس�ف استنادا
الح�كام امل�ادة ( )49م�ن
قانون  43لس�نة  1981وقد
تق�رر اعالن ه�ذا القرار مدة
ثالثني يوم�ا وعىل م�ن لديه
اعرتاض عىل الق�رار املذكور
الطع�ن في�ه ل�دى رئاس�ة
محكم�ة االس�تئناف اعتبارا
م�ن الي�وم التايل لنشر هذا
االعلان وعن�د انته�اء املده
املذكورة وعدم ورود اش�عار
من رئاسة االستئناف بوقوع
الطعن عىل القرار لديها خالل
املدة اعاله ستبادر مالحظية
التس�جيل العقاري يف الزبري
بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئي�س لجنة تثبيت امللكية يف
الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد الرصافة
االتحادية
محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد /608 :ب2016/
التاريخ 2017/12/21 :

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد  /الرصافة
االتحادية
الهيئة االستئنافية االوىل
العدد /931 /س2015/3
التاريخ 2017/12/20

 1ـ جمعة كاطع مرجان
 2ـ قاسم جاسم محمد
ق�ام املدع�ي /امين بغ�داد /اضافة
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة
اعاله يطل�ب فيها الحكم بابطال قيد
تس�جيل العقار املرق�م (/158/13م
 19ش�ماعية وكرع واعادة تس�جيله
باسم دائرة املدعي اضافة لوظيفته
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني وعني يوم
 2018/1/7الساعة التاسعة صباحا
موعدا للمرافع�ة وعند عدم حضورك
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�تجري
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق
القانون

 1ـ عدنان مطلوب رشيد
 2ـ عيل حسني علوان
 3ـ عيل احمد عبد محسن
 4ـ هيثم خلف سيد
 5ـ سهاد جاسم عذيب
للطع�ن االس�تئنايف املق�دم م�ن قب�ل
املستأنف امني بغداد  /اضافة لوظيفته
بالدعوى املرقمة /931س 2015/3عىل
القرار البدائي الصادر من محكمة بداءة
مدينة الص�در بالع�دد /441ب2014/
يف املحكم�ة يف ي�وم املرافع�ة املواف�ق
 2018/1/8ويف حال�ة ع�دم حضوركم
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف
تجري املرافع�ة بحقكم حض�ورا وعلنا
وفق االصول

اىل  /املدعى عليها /

(خدمة وجباية)
اىل  /املستأنف عليهم

القايض

القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد  /الكرخ
االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  /1563 :تجديد قوة تنفيذية 2012/
التاريخ 2017/12/20

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد  /الكرخ
االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  /1626 :تجديد قوة تنفيذية 2012/
التاريخ 2017/12/20

اعالن

اعالن

اىل  /املدع�ى علي�ه /ثام�ر عب�ود صال�ح
واالش�خاص الثالث�ة كل من (ي�ارس ضياء
عبود وماجد ضياء ووفاء ضياء وحس�نية
حنفي عرفة
اقام املدعي (امين بغداد اضافة لوظيفته)
الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله يطلب فيها
(تجدي�د الق�وة التنفيذي�ة لق�رار الحك�م
املرق�م/603ب 1980/يف )1980/6/5
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي عليه
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د
املرافعة املصادف يوم  2018/1/3الساعة
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

اىل  /املدع�ى علي�ه /ثام�ر عب�ود صالح
واالش�خاص الثالثة كل من (يارس ضياء
وماج�د عب�ود ووف�اء ضي�اء وحس�نية
حنفي عرفة
اقام املدعي (امني بغداد اضافة لوظيفته)
الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها
(تجدي�د الق�وة التنفيذي�ة لق�رار الحكم
املرق�م /606ب 1980/يف )1980/6/5
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البلدي
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة يف
موع�د املرافعة املصادف يوم 2018/1/3
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
القانون

القايض

القايض

اعالن

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب
(رشكة عامة)
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب (رشكة عامة) عن اجراء املزايدة العلنية إليجار الحوانيت الرشكة يف خور الزبري يف تمام الساعة ( )9من
صباح يوم (االثنني) املصادف  2018/1/22فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العلنية الحضور بالزمان واملكان املحددين مستصحبني
معهم مبالغ التأمينات املدرجة ادناه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية وعىل املشرتك باملزايدة جلب نسخة
مصورة من هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية مع نسخة من بطاقة السكن
ت

رقم الحانوت

مبلغ التأمينات

1

حانوت رقم 4

( 65,000خمسة وستون الف دينار فقط)

2

حانوت رقم 6

( 65,000خمسة وستون الف دينار فقط)

3

حانوت رقم 10

( 140,000مائة واربعون الف دينار فقط)

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

 10رياضة
العدد ( )1582الثالثاء  26كانون االول 2017
www.almustakbalpaper.net
www.almustakbalpaper.net

عبطان يعلن انتهاء األزمة واطالق المنح المالية

محودي :مساعي كبرية القرار قانون يمنح األوملبية رشعيتها
فرمان :ضامنات كبرية الستمرار عمل اللجنة األوملبية بدعم حكومي عراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الش�باب والرياضة عبد
الحسين عبط�ان ،ان «أزمة اللجنة
األوملبية ُح ْ
لت بعد إطالق وزارة املالية
للمن�ح املخصصة للجن�ة األوملبية،
جاء ذلك خالل املؤتمر الصحايف الذي
اقامت�ه وزارة الش�باب والرياض�ة،
االثنين ،يف مقره�ا بحض�ور وزير
الش�باب والرياضة ورئي�س اللجنة
االوملبية رعد حمودي ،وممثل اللجنة
األوملبي�ة الدولي�ة عض�و املجل�س
االوملب�ي االس�يوي حي�در فرم�ان،
وعدد من أعضاء املكتب التنفيذي».
وق�ال عبط�ان ،إن «وزارة الش�باب
والرياض�ة حريص�ة عىل اس�تمرار
عم�ل الحرك�ة الرياض�ة العراقية،
م�ن خلال دع�م اللجن�ة األوملبي�ة
ملمارسة أنش�طتها املختلفة ،مبينا ً
اننا توصلنا اىل مشتركات وخارطة
طريق تدعم اللجنة الستمرار عملها
الريايض».
وأض�اف ،إن «االتف�اق بين الوزارة
واللجن�ة تلخ�ص يف نقطتني أولهما
تقدي�م الدع�م الحكوم�ي للجن�ة
ملس�اعدتها يف اس�تمرار العم�ل،
وثانيهم�ا العم�ل عىل إق�رار قانون
للجن�ة األوملبي�ة ،يف مجل�س النواب
ملزاولة عملها بشكل قانوني».

نّ
وبّي� عبط�ان ،ان «هن�اك لجن�ة
شكلت لتعديل قانون رقم  20لرفعه
اىل مجل�س ال�وزراء ،وم�ن ث�م اىل
الربمل�ان فضال عن اللجن�ة األوملبية
َ
يكون لها رأي
الدولية الت�ي ال بد ان

ريال مدريد عىل أعتاب إمتام
الصفقة الشتوية األوىل

رأي

بطولة اخلليج..
هذه املره

يف القان�ون ،موضح�ا ً ان ال�وزارة
ً
داعمة لعمل اللجنة األوملبية
ستبقى
م�ن اج�ل اس�تحقاقات الرياض�ة
العراقي�ة» .وأوض�ح عبط�ان ،إن
«الزيارة األخيرة إىل اململكة العربية

ً
الس�عودية ،فتح�ت آفاق�ا ً
كبرية يف
ملفات التعاون الريايض والش�بابي
ال سيما ملف رفع الحظر عن الكرة
العراقية ،ودعم العراق خالل مباراته
الودي�ة م�ع املنتخ�ب الس�عودي يف

الـ 27من ش�باط املقبل ،مستطردا ً
إن الع�راق طال�ب بتضييف خليجي
 24وقد تمت موافقة أغلب رؤس�اء
االتحادات الخليجية».
وفيم�ا قال رعد حمودي ،إن «اللقاء
جاء من اجل ايجاد حلول للمشكالت
العالق�ة ،وقد حلت األزم�ة مبينا ً ان
اللقاءات مهمة حتى نصل بالرياضة
العراقية اىل بر األمان».
واض�اف حم�ودي ،إن «املس�اعي
كبرية م�ن أجل الوص�ول اىل قانون
ً
رشعي�ة يف
يمن�ح اللجن�ة األوملبي�ة
العم�ل الريايض ،من دون املس�اس
بخطوات سري عملها».
م�ن جانب�ه أكد حي�در فرم�ان ،إن
«اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة تتواجد
الي�وم يف الع�راق م�ن اج�ل ح�ل
املش�كالت العالقة ،مبينا ً إن الزيارة
شملت اللقاء برئيس الربملان وامني
عام مجلس الوزراء فضال عن وزير
الش�باب والرياض�ة ،وق�د وج�دت
عن�د الجميع نوايا طيبة لحل س�وء
التفاهم واالطراف متفقة بااليجاب
ونحرتم القوانني العراقية».
ْ
حلت
واضاف فرم�ان ،ان األزمة قد
تمام�اً ،وهن�اك ضمان�ات كبيرة
الستمرار عمل اللجنة األوملبية بدعم
حكوم�ي عراق�ي ،م�ن اج�ل الدفع
بالعجلة الرياضية اىل األمام.

المستقبل العراقي  /متابعة
حمزة الحسين

م�رة اخرى تطل علين�ا كاس الخلي�ج ويتجدد معها
ام�ال الجماهير العراقي�ه بمالمس�ه ال�كاس الذي
فارقناه منذ ام ًد ليس بقريب..
هذه املره اختلفت كل يش فغيابات كثريه يف صفوف
املنتخب االمر ال�ذي وضع الجهاز الفني يف حرية من
امره
عيل عدنان ورضغام اسماعيل وجستن مريام واحمد
ياسني وربني سوالقا وبروا نوري وغريها من االسماء
التي تش�كل عمود فق�ري يف التش�كيل الرئييس الي
م�درب غاب�ت او غيبت بعضه�م كان النديتهم الرأي
القطعي بعدم املش�اركه والبعض االخر االصابه هي
من اوقفته ..
يف خضم ذلك فان االسماء املتواجده والتي ستخوض
غم�ار البطول�ه كانت له�ا تجريبيه واح�ده لم تكن
بذلك املس�توى املطلوب ابدا فهدف االم�ارات الوحيد
يف ش�باكنا بعثر االوراق ...عند ذل�ك برزت الكثري من
االسئله بش�ان املردودات التي س�يقدمها املنتخب يف
خليجي  ٢٣البعض ابدى تفائال ببزوغ النجوم الشباب
كعيل حسني ومهند عيل وايمن حسني والبعض االخر
راح يؤك�د على صعوب�ه املش�وار الس�يما وان اغلب
الفرق املشاركة اس�تعدت جيدا لبطوله يرونها كاس
عالم مصغرة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية
ع�ن اقتراب ن�ادي ري�ال مدريد
بش�كل كبي�ر م�ن إب�رام أول
صفق�ة خلال فت�رة االنتقاالت
الشتوية المقبلة.وقالت صحيفة
“أس” إن ري�ال مدري�د أصب�ح
قري ًب�ا م�ن التعاق�د م�ع الالعب
اإلس�باني الش�اب رافا مير ،مهاجم
فريق فالنس�يا للشباب.وأضافت أن
مي�ر صاح�ب ال�ـً 20
عاما،
ينته�ي عق�ده م�ع
فالنس�يا الصيف المقبل ،ول�م يجدد لصالح
الخفافي�ش ،مما يضطر النادي اإلس�باني
ً
خوفا
لبيعه في فترة االنتقاالت الش�توية
ً
مجان�ا الصي�ف المقب�ل.
م�ن فقدان�ه
وم�ن المتوق�ع أن يدف�ع ن�ادي ريال
مدري�د مبلغ  500ألف ي�ورو لنادي
فالنس�يا لضم رافا مي�ر في فترة
االنتق�االت الش�توية ،وم�ن
المرج�ح انضمام�ه لصفوف
ريال مدريد كاس�تيا بش�كل
أولي.وظهر مير مع الفريق
األول لفالنس�يا ف�ي ع�دة
مناس�بات ،وس�جل
م�ع الفري�ق الثان�ي
للخفافيش هذا الموسم
ً
هدفا ف�ي  19مباراة
15

كابيلو حيدد أفضل العب دربه

المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�ف اإليطالي المخض�رم فابيو كابيلو ،المدرب الس�ابق
للعدي�د من الف�رق اإليطالي�ة ،وريال مدريد اإلس�باني ،عن
أفض�ل الع�ب دربه خالل مش�واره م�ع األندي�ة األوروبية
تحدي ًدا.
واعترف المدرب اإليطالي المخضرم ،بأن البرازيلي رونالدو،
كان أفض�ل الع�ب درب�ه ،عل�ى الرغم م�ن أن�ه كان يعاني
من مش�كلة في ال�وزن ،عندما تواجدا م ًعا تح�ت راية ريال
مدريد.
وقال كابيلو ،في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” اإلسبانية
”:رونالدو كان أفضل العب كرة قدم ،على الرغم من أنه كان
عل�ي أن أبيعه من أجل الفوز بالدوري مع ريال مدريد ،وزنه
كان  96كيل�و جرامً �ا ،وعندما فاز ب�كأس العالم في كوريا
والياب�ان ،قال ل�ي إن وزنه كان  84كيل�و جرامً ا ،لقد طلبت
منه أن يخفض وزنه إلى أقل من .”88
يذك�ر أن اإليطالي كابيلو ،قاد ريال مدريد كمدرب في موس�م
 ،2006-2007وحق�ق مع الفريق لقب الدوري ،ورحل في ذلك
الموسم رونالدو في الشتاء إلى فريق إيه سي ميالن اإليطالي،
الذي حقق دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

باسم قاسم يعترب التعادل مع قطر
نتيجة خميبة
بغداد /المستقبل العراقي

أكد باسم قاسم مدرب العراق أنه يعتبر التعادل أمام
منتخب قط�ر حامل اللقب “نتيج�ة مخيبة” عندما
يلتقي�ان اليوم الثالثاء في كأس الخليج لكرة القدم
(خليجي  )23المقامة بالكويت.
واستهل العراق مش�واره في كأس الخليج بالتعادل
 1-1مع البحرين بعدما س�جل العبه مهند
عب�د الرحيم هدفا في الوقت القاتل
ف�ي افتت�اح المجموع�ة الثانية
التي تضم أيضا قطر واليمن.
وق�ال قاس�م ف�ي مؤتم�ر
صحف�ي ام�س اإلثني�ن:
“التعادل مع قطر سيكون
نتيج�ة مخيب�ة ولن نقبل
س�وى بالفوز م�ن أجل
العب�ور لل�دور قب�ل
النهائي”.وأضاف“ :كل
االحتم�االت واردة في
هذه المجموعة وربما
سيحس�م التأه�ل ف�ي
الجولة األخيرة”.
وانطلق�ت قطر بقوة في
حمل�ة الدف�اع ع�ن اللقب
واكتس�حت اليم�ن 4-صف�ر
يوم السبت الماضي.
وتاب�ع م�درب الع�راق“ :لع�ب
منتخ�ب قط�ر مب�اراة قوي�ة
ويمتاز بالتنظيم وبالجماعية
وب�دا أن�ه اس�تعد جي�دا
للبطولة”.وق�ال عل�ي فاي�ز
الع�ب العراق“ :ندرك أن المهمة صعبة
أمام حامل اللقب لكننا سنلعب بتركيز
م�ن أج�ل الف�وز وتقديم ع�رض يليق
بالك�رة العراقي�ة خاص�ة أن الش�عب
العراقي يتوق لفرحة ونتمنى أن نكون
مصدر سعادته.

كوتينيو خيشى ضياع حلم برشلونة
المستقبل العراقي  /وكاالت
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة ،أن فيلي�ب
كوتيني�و ،نج�م ليفربول ،يش�عر بالقلق حيال
فرصته في االنتقال إلى برش�لونة اإلسباني،
خالل الفترة المقبلة.
وح�اول الن�ادي الكتالون�ي ،ض�م الدول�ي
البرازيل�ي بق�وة خلال الصي�ف الماض�ي،
مقدمً ا ثالثة ع�روض لليفربول ،إال أن النادي

اإلنجليزي تمس�ك ببقاء الالعب.وقال�ت صحيفة “ديلي
س�تار” اإلنجليزية“ :ليفربول ال يزال يطلب  140مليون
يورو ،للتخلي عن خدمات كوتينيو”.
وأضافت الصحيفة“ :في المقابل ال يريد برش�لونة دفع
أكث�ر م�ن  100مليون ش�املة المكاف�آت للحصول على
الالعب” .وأتمت“ :لم يتوصل برشلونة وليفربول إلى حل
حتى اآلن ،وبالتالي يشعر كوتينيو بالقلق حول إمكانية
فش�ل انتقاله للبارسا ،بعدما س�عى جاه ًدا لتحقيق ذلك
الصيف الماضي.

األوملبي العراقي إىل الكويت
ملواجهة قطر
بغداد /المستقبل العراقي

غادر وف�د المنتخب األولمب�ي العراقي ،امس االثنين ،إل�ى الكويت ،تحضيرا
لخوض المباراة الودية ،ضد منتخب قطر األولمبي ،األربعاء المقبل.
وق�ال المدي�ر اإلداري لألولمبي العراقي ،كريم فرح�ان ،في تصريحات
خاصة لموقع كورة الرياضي اطلعت عليه “المستقبل العراقي” “الوفد
دخل معس�كرًا قصيرًا ،في محافظة النجف ،بس�بب تأخر تأش�يرات
الدخ�ول ،وخاض الفري�ق مباراة تجريبية ،قب�ل يومين ،أمام نفط
الوسط ،وخسرها بهدف دون رد ،قبل التوجه إلى الكويت”.
واعتبر أن إعداد المنتخب لم يكن بالش�كل المثالي ،مشيرًا إلى
أن مب�اراة قطر ،س�تمثل البروفة االخيرة للم�درب ،الختبار
الالعبين قبل التوجه إلى الصين ،للمشاركة في بطولة آسيا،
للمنتخبات دون  23س�نة ،والتي ستنطلق في التاسع من
يناير/كانون ثان المقبل.
وسيلــعـب المنتخــب األولمبــي العراقــــي ،في
المجموع�ة الثالثة بالنهائيات اآلس�يوية ،إلى جانب
األردن والس�عودية وماليزيا ،التي س�يواجهها في
أولى مبارياته ،يوم  10يناير.

صفقة عربية تغزو
عقل فينجر
المستقبل العراقي  /متابعة

يخط�ط نادي آرس�نال اإلنجلي�زي ،إىل تدعيم صفوفه
بصفقات قوية ،خالل الفترة املقبلة ،لضمان تقديم
مستويات ثابتة يف منافسات الربيميريليج والدوري
األوروبي.
وذكرت ش�بكة سكاي س�بورت ،أن األداء الرائع
لل�دويل املغرب�ي ،امله�دي بنعطي�ة ،م�ع فريق�ه
يوفنت�وس اإليط�ايل ،يف النص�ف األول من املوس�م
الحايل ،جذب األنظار تجاهه بشدة.
وأوضحت الشبكة ،أن آرسنال اإلنجليزي يهتم بالحصول
عىل خدمات املهدي بنعطية ،خالل الفرتة املقبلة.
ً
عرضا بقيمة  40مليون يورو ،إلقناع يوفنتوس بالتخيل
ومن املنتظر أن ُيقدم آرس�نال،
عن املهدي بنعطية.
يذكر أن صورة املهدي بنعطية ،تصدرت مؤخرا صحف إيطاليا ،بعدما قاد فريقه الس�يدة
العجوز ،النتصار ثمني ،بتسجيله هدف الفوز عىل روما ،يف الكالتشيو.
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اكتشاف قرب برج إيفل

أصغر فندق

يش�عر علماء املناطق الحرضية ،وعش�اق الطع�ام يف باريس،
بالحماس إزاء اكتش�اف غريب عىل س�طح فن�دق بالقرب من
برج إيفل ،وهو عبارة عن أول نبات كمأة بري ينمو يف العاصمة
الفرنسية.
مج�رد نبتة كمأة ش�توية تزن  25غراما ،لك�ن الكمأة عادة ما
تنبت فق�ط يف مناطق محدودة من جن�وب أوروبا ،وتعد نادرة
للغاي�ة بحيث يمك�ن بيع معظ�م أنواعها ذات القيم�ة العالية
مقابل آالف الي�ورو للكيلوغرام الواحد.ووصف املتحف الوطني
للتاري�خ ،الذي أكد االكتش�اف الجمعة ،األم�ر بـ”مثال جميل”
للفوائ�د البيئي�ة لحدائ�ق األس�طح املنترشة يف باري�س ومدن
أخرى..وأوض�ح الباحث اإليكولوجي الحضري فريدريك مادر
عىل قناة “فرانس-إنف�و” التلفزيونية العثور عىل الفطر تحت
ش�جرة رشد يف فندق “مريكيور باريس س�نرت”..والتربع بنبتة
الكم�أة لصال�ح أغراض علمية ،لك�ن الفندق يأم�ل بالفعل أن
يك�ون قادرا عىل تقديم الكمأة املزروع محليا لرواده يف يوم من
األيام.

بدأ األردني املتقاعد محمد املالحيم
مشروع أصغ�ر فن�دق يف العال�م
قبل س�ت س�نوات ،وذلك من أجل
تش�جيع الس�ياحة يف منطقت�ه..
الفندق س�يارة أملانية طراز بيتل..
يق�ول املالحي�م إنه يحلم توس�يع
الفندق برشاء مزيد من السيارات
وثم�ة س�ائحان يس�تمتعان
بوقتهم�ا يف الس�يارة الفندق..يقع
ه�ذا الفن�دق ق�رب قلعة الش�وبك
التاريخية ..يعد العسكري املتقاعد
وجب�ة الفط�ور للنزالء..كماأك�د
املالحيم رغبته يف لفت أنظار العالم
للم�كان وهويعتني ب�رواد الفندق
شخصيا.

هل تعلم

فائدة «مذهلة» للسلطة

ترتبط الس�لطة الخضراء يف أذهان
الجمي�ع ،بالحمي�ة الغذائية الهادفة
إىل تقليل الوزن والحصول عىل جسد
رش�يق ،إال أن دراسة حديثة كشفت
فائ�دة مذهل�ة جدي�دة لتناوله�ا..
فف�ي جامع�ة رش بوالية ش�يكاغو
األمريكي�ة ،توصل�ت أخصائي�ة
األم�راض املرتبط�ة بالتغذي�ة كارثا
كلير موري�س وفريقه�ا ،إىل راب�ط
بني تناول الس�لطة الخضراء وقوة
الذاك�رة والوعي ،ونرشت نتائجها يف
صحيف�ة “نيورولوج�ي” العلمية..
وحس�ب صحيف�ة “نيوزوي�ك”
األمريكي�ة ،ق�درت موري�س أن من
يتن�اول وجبة إىل وجبتين يوميا من
الس�لطة الخضراء املحتوي�ة على
خرضاوات ورقي�ة ،يملك مخا أصغر

سنا (أكثر ش�بابا) بمقدار  11عاما
مم�ن ال يأكل�ون س�لطة خضراء.
وشملت الدراسة  960شخصا سليما
تتراوح أعمارهم بني  58و 99عاما،
حيث وجهت لهم أسئلة عن عاداتهم
الغذائية خالل  5سنوات ،وتحديدا ما
إذا كانوا يتناولون سلطة تحتوي عىل
خرضاوات مثل الس�بانخ والكرنب..
وعىل مدار سنوات ،خضع املبحوثون
الختبارات تكش�ف عن قوة ذاكرتهم
وإدراكه�م ،من خاللها ت�م التوصل
للراب�ط بني تناول الس�لطة والوعي.
وقالت موري�س“ :تناول خرضاوات
ورقي�ة يومي�ا يمك�ن أن يك�ون
طريقة بسيطة وفعالة للحماية من
فق�دان الذاكرة والق�درات اإلدراكية
األخرى”.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

أصحاب برج الحمل حظك لليوم :تعيش
رومانسية وعالقات مميّزة مع األوالد.
قد تسمع خربا ً سارا ً
ّ
يخص أحد األصدقاء
وتفرح ألجله.

أصح�اب برج الث�ور حظك للي�وم :تهت ّم
ببع�ض املقرّبني  ،تراجع أم�را ً تربويا ً أو
صحياً.

أصح�اب برج الجوزاء حظك لليوم ُ
:تتاح
أمام�ك فرص جدي�دة ،وتك�ون منطلقا ً
ّ
مه�م والتص�االت م�ع بع�ض
ملشروع
املقرّبني الذين كانوا غائبني.

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك لليوم
:تهت� ّم بقضي�ة مالي�ة يف ه�ذه األثناء،
وتبدو االتصاالت جيدة.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

أصح�اب برج امليزان حظ�ك لليوم :تهت ّم
بشخص أجنبي أو بغريب عن محيطك.

ناجتس السمك

أصحاب برج العقرب حظك لليوم :ابتعد
ع�ن العن�اد والتش�بّث واس�تمع إىل آراء
اآلخرين.

طب

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2/1كيل�و س�مك فيلي�ه  2 -ك�وب بطاط�س
مهروس�ة  1 -كوب بقس�ماط مطحون  -رشة
بص�ل بودرة  -رش�ة ث�وم ب�ودرة  2 -فص ثوم
مه�روس  -رش�ة كم�ون  -عصري ليم�ون 1 -
ملعق�ة صغرية بيكينج ب�ودر  1 -ملعقة كبرية
نشا  -بقدونس
طريقة التحضري:
يف بولة متوس�طة الحج�م تبيل الس�مك بالثوم
املهروس و التوابل جيدا.
ضعي الس�مك يف الكبة و افرميه جيدا ثم ضعي
عليه البطاطس و النشا و امللح و البيكينج بودر
و البقسماط و قلبي حتى تمام االختالط.
قوم�ي بتش�كيل املزي�ج هىل ش�كل ناجتس ثم
ضعيه يف البقسماط.
سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي ناجتس الس�مك يف الزيت الس�اخن حتى
يتحمر.
و يقدم ساخنا.

أثارت قطة وليدة حرية األطباء البيطريني
يف جن�وب أفريقيا ،بع�د أن صمدت حية
لع�دة أيام رغ�م أنه�ا ول�دت بوجهني..
وفوجئ�ت أرسة تمتل�ك قط�ة أليف�ة يف
منطق�ة كيب الرشقي�ة ،بأنها وضعت 3
صغار ،واحدة منهم بوجه كبري به أنفان
وفم�ان و 3أعين ،ول�دى عرضه�ا عىل
األطباء توقعوا أنها ستموت رسيعا.
وأرس�لت األرسة القط�ة ،الت�ي أطل�ق
عليها اس�م “بيتي بي” إىل مركز لرعاية
الحيوان�ات األليفة ،لالعتن�اء بها ،حيث

أصحاب برج القوس حظك لليوم :تشهد
بعض اإلرباك يف تعاطيك مع املحيط.

قطة ذات الوجهني

أصحاب برج الجدي حظ�ك لليوم :تهت ّم
بقضية صحي�ة ،ترفض عدم التنظيم أو
الرتتيب.

حصل�ت عىل التغذي�ة الالزمة عن طريق
أنب�وب ،حس�ب صحيف�ة “نيوزوي�ك”
األمريكية..وق�ال األطب�اء إن كال الفمني
لدى “بيتي بي” يعمل بشكل جيد ،وإنها
تعي�ش بش�كل طبيعي..وتع�رف ه�ذه
الحال�ة علمي�ا باس�م “ثنائي�ة الوجه”،
وتنت�ج عن خل�ل جين�ي ش�ديد الندرة،
حيث تتك�رر كل أو بعض أعضاء الوجه
لدى الحي�وان الوليد.ويف معظم الحاالت،
ال يتمكن الحيوان الذي يعاني هذا الخلل
من العيش إال لساعات معدودة.

روبوت يساعد األطفال واملسنني
حصل رشطيون يف هنغاريا عىل هدية امليالد باكرا هذا العام ،عىل ش�كل
روب�وت صغري ،أصب�ح حليفهم األول يف التواصل مع األطفال واملس�نني
بشأن مس�ائل السلامة ،وكذلك الرد عىل الصحفيني..ويقول الروبوت،
الذي يحمل اس�م «روبي» ،لتالمذة مدرس�ة ابتدائية يف سولنوك يف رشق
هنغاري�ا ،على بعد مئة كيلومرت من بودابس�ت« :مرحب�ا أيها األطفال.
ثمة أمور يجب عليكم التنبه إليها عندما تستخدمون اإلنرتنت»..ويرفق
الروبوت كالمه هذا بتحريك ذراعيه من املكتب الذي يقف عليه..ويجذب
«روب�ي» انتباه األطف�ال ،رغم صوت�ه الخافت وحجم�ه الصغري ،إذ ال
يتخطى طوله  40سنتيمرتا..ويعلق الرشطي املكلف باألنشطة الرتبوية
لوكالة فرانس برس ،قائال« :هذه طريقة جديدة يف التواصل تشد االنتباه
بدرج�ة أكرب».وينفذ «روبي» منذ بضعة أش�هر مهمة يف كانتون ياس-
نادكون-س�ولنك ،وقد ينضم إليه مستقبال زمالء آخرون من الروبوتات
املنتشرة يف مراك�ز أخرى للرشط�ة يف البالد ،بحس�ب الرشطي.وأصبح
الرشط�ي ( 38عام�ا) ،وروبوته ،صديقين ال ينفصالن خلال املهمات
الرامية لنرش التوعية يف املدارس ودور املس�نني بش�أن املسائل املرتبطة
بالسالمة املرورية واألمن اإللكرتوني والوقاية من عمليات السطو.

؟؟

أن دماغ اإلنسان يحوي عىل نسبة عالية من املاء تصل إىل
أربع أخماس وزنه.
أن اإلنس�ان إذا اس�تطاع الوصول إىل املري�خ وحط فوق
س�طحه ف�إن وزنه س�يصبح %38من وزن�ه الكيل فوق
سطح األرض.
أن الغيوم تسري يف السماء ليال ببطء أكرب من النهار,.
أن العين تطرف  25مرة يف الدقيق�ة وأن كل طرفة تدوم
 5/1الثانية.
أن سقوط لم ينقطع عن بريطانيا عام  348منذ منتصف
أي�ار وحت�ى أعياد امليلاد  .وقد ش�هدت بريطانيا يف هذا
العام وباء الطاعون.
أن األس�د يرتك اللبؤة لتقوم باصطياد  %90من الفرائس
 .وقبل أن تبدأ اللبؤة بأكل فريس�تها تضع جانبا « حصة
األسد.
أن يف خلي�ة النح�ل ملكة واح�دة وملك واح�د  ،واملاليني
الباقية من النحل هم األوالد.
أن الس�عال الحاد يدفع الهواء من داخل الجس�م برسعة
تفوق رسعة الصوت.
أن يف مدين�ة اس�تانبول  450مس�جدا ل�كل منه�ا مؤذن
ينادي للصالة .
أن إضافة الس�كر إىل اإلسمنت يس�اعد يف تقويته كمادة
ممتازة يف البناء.

االسد

العذراء

أصحاب برج األس�د حظ�ك لليوم :يتب ّدل
امل�زاج ،فتج�د الحلول وتعبرّ عن نفس�ك
بطريقة أفضل.

أصح�اب ب�رج الع�ذراء حظك للي�وم ::
تتلقى أجوبة مناس�بة عىل عرض ق ّدمته
يف السابق.

الدلو

احلوت

أصح�اب ب�رج الدلو حظ�ك للي�وم ُ
:كن
متعاونا ً مع املحبّني واصغ إىل نصائحهم.
قد تتغيرّ سيناريوهات يف هذا الوقت.

أصحاب برج الحوت حظ�ك لليوم :احذر
الفضول وال تعط أية تفاصيل عمّا ّ
تفكر
القيام به.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1582
الثالثاء  26كانون االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

أوائل املحاميات يف بغداد

اجلريمة املنظمة
طارق حرب

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا محاضرة عن اوائل المحاميات
ف�ي بغداد اي من تم تس�جيلها في ج�دول المحامي�ن وحتى نهاية
س�تينات القرن العش�رين فلقد عرفت بغداد المحام�اة منذ نهايات
القرن التاس�ع عش�ر حيث حصل ع�دد من البغداديين على ش�هادة
الحقوق من مدرس�ة الحقوق في اس�طنبول منهم االول اس�كندر
غالب ثم عبد الجبار خياط وكيروب ستيان وبعدها وفي سنة ١٩٠٨
تم تأس�يس مدرس�ة للحقوق في بغ�داد وتخرج�ت اول دفعة منها
سنة  ١٩١١ومن خريجيها محمود صبحي الدفتري واالخوين حسن
وعلاء الدين النائب وبعد احتلال العراق من بريطانيا س�نة ١٩١٧
استقدمت المستر إيدگار بونهام لتنظيم شؤون القضاء والمحاماة
ف�ي بغداد فت�رك محله في الس�ودان وباش�ر في بغداد قب�ل نهاية
الس�نة المذكورة حيث تم تش�كيل محاكم وتش�ريع نظ�ام دعاوى
العش�ائر وفي  ١٦/١/١٩١٨اصدر ناظ�ر العدلية اعالنا يوجب على
من يم�ارس مهنة المحاماة الحصول عل�ى رخصة من هذه الدائرة
وف�ي  ١٨/١٢/١٩١٨ص�در اول قان�ون محام�اة في تاري�خ بغداد
والذي حدد ش�روط ممارسة المهنة كالش�هادة وفي ٢٤/٨/١٩٣٣
ص�در اول قانون محاماة من الحكومة الوطنية لذلك فإن المحامين
اعتبروا هذا اليوم يوم للمحامي العراقي وفاز ناجي السويدي كأول
نقي�ب للمحامين بعد اجراء االنتخابات يوم  ٩/١٠/١٩٣٣وفاز داود
الس�عدي كنائب ف�ي انتخاب�ات ي�وم  ٢٢/١٠/١٩٣٣وكان في اول
هيئة ادارية المحامون علي محمود الش�يخ علي وش�فيق السعيدي
وكمال الس�نوي وعالء الدين النائب ومصطف�ى عاصم واحمد عبد
الغني الراوي اما بالنسبة للعنصر النسوي اي عمل المرأه كمحامية
ف�إن التاريخ يذكر لنا ان اول طالبة تم قبولها في مدرس�ة الحقوق
اي كلي�ة القانون ه�ي ملك رزوق غنام س�نة  ١٩٣٢ابن�ة الصحفي
المع�روف رزوق غنام وانتظمت بالدراس�ة لمدة ش�هرين ثم تركت
مدرس�ة الحق�وق واخت�ارت الكلي�ة الطبي�ة حيث تم قبولها س�نة
 ١٩٣٣ودخل�ت الطالب�ة صبيحة الش�يخ احمد الداود كلي�ة القانون
س�نة  ١٩٣٦وتخرج�ت س�نة  ١٩٤٠ولكنها لم تنتس�ب ال�ى نقابة
المحامين ولم تمارس المحاماة وفضلت الوظيفة العامة وانتس�بت
ال�ى النقابة كمحامية س�نة  ١٩٥٦ولم تعين كقاضي�ة وانما عينت
كعضو ف�ي هيئة تحكيم محكمة االحداث ل�ذا فهي وان كانت اديبة
صاحب�ة صالون ثقافي ودعم�ت حقوق المرأة وعمل�ت في االطار
السياسية لكنها لم تكن قاضية ولم تكن اول محامية كما شاع خطأ
ام�ا اول محامي�ة تولت التس�جيل في جدول المحامي�ن وفي نقابة
المحامين هي االنس�ة امينة الرحال التي تخرجت من كلية القانون
ف�ي  ٣١/٥/١٩٤٣وانتمت ال�ى نقابة المحامين ف�ي ١٢/٦/١٩٤٣
وبهذا تكون اول محامية بغدادية تنتمي الى نقابة المحامين ويدخل
اس�مها في جدول المحامين الذي تصدره نقاب�ة المحامين ويوزع
على جميع دوائر الدولة محددا اس�ماء المحامين وصالحياتهم واذا
رجعن�ا الى جدول المحامي�ن الذي يحتوي على اس�ماء المحاميات
ال�واردة اس�ماؤهن فيه باعتباره�ن منتميات الى نقاب�ة المحامين
ولغاي�ة س�تينات الق�رن الماضي نج�د ان عدد المحامي�ات اقل من
سبعين محامية هن-:
اديبة طه الش�بلي وامينة الرحال وايفلين رزوق ش�ماع وثروت
محمد صالح وراجحة اسماعيل العاني وراسمة زينل وسرية محمود
اديب وس�هام عبد الرزاق وليلى حسين معروف وساري مجيد ومي
فرج عبو ونصرة حمدي عبد الرضا وزبيدة هادي وس�المة شنش�ل
وس�عاد س�لمان وصبيحة الش�يخ داود وليلى عبد عل�ي ومنى انور
ونزه�ت غزال�ة ونضال طال�ب ونوال فرنس�يس والم�ازة حمودي
وبيلان هران�د وامينة كام�ل الچادرچي وخالدة ش�هاب وس�لوى
محمد وس�اجدة عباس ونجاة عودة وليلى مرتضى الشديدي ومنى
مكي االش�تري وباكيزة عبد القادر وعناء اسماعيل وسعاد قهرمان
ونعيم�ة الوكيل وهيفاء عبد الجبار وواجدة رش�دي وس�ليمة عبد
الجبار وس�هيلة محم�د ونبيهة چابك ووصال ناص�ر واحالم كاظم
وس�ميرة جاس�م ونبيلة صادق ونادرة داود وباسمه خليل وسعادة
صابر ونضال علي وخالدة عمر وسمية ظافر وباسمة عبد الوهاب
والس آرتين وردي وسلوى كامل وواثقة محمد ومنتهى عبد الباقي
واله�ام عب�د الل�ه وناهدة صال�ح وفائ�زة ابراهيم ونجوى جاس�م
وس�ميحة علي واديبة كيرو وآمال احمد وس�هام اس�ماعيل ونائلة
عب�د الق�ادر وبدور زك�ي ومنيب�ة رؤوف ونجاة حس�ن ونهلة عبد
الجبار وسهام احمد ومنتهى مصطفى
وقس�مة محم�د ووصال ناهي وماجدة علي وس�اهرة س�لمان
وميسون ونغم محمد صالح .

القاضي عماد عبد الله
الجريم�ة بحد ذاتها أمر مرفوض م�ن الناحية االجتماعية والقانونية
وق�د وضع المش�رع العقوبات المناس�بة لها وذلك للح�د منها وردع من
تس�ول نفس�ه ارتكاب تلك الجرائم وعندما تكون الجريمة س�لوكا فرديا
تك�ون اق�ل خطورة منه�ا عندم�ا تك�ون س�لوكا جماعيا القص�د منها
التج�ارة غي�ر المش�روعة بتل�ك الجرائم الن ه�ذا االمر سيش�كل تهديدا
مباش�را للمجتم�ع المحلي والدولي بأس�ره حيث ان خط�ر تلك الجريمة
س�يأخذ طابع التنظيم والتكرار فهذا المس�توى العالي من التنظيم يمكن
ه�ذه المنظمات من االس�تمرار والنج�اح في أس�اليبها اإلجرامية حيث
يمت�از س�لوكها اإلجرام�ي بالتخطيط الدقيق المس�بق واالحت�راف عبر
ارتكابها لسلس�لة طويلة من الجرائم .ويتخذ النشاط اإلجرامي للجريمة
المنظمة ش�كال هرميا يقوم على أساس المستويات الوظيفية المتدرجة
يتول�ى القائد الس�لطة والهيمنة عل�ى اتخاذ القرارات ويك�ون على افراد
المجموعة اطاعته ويمتاز النش�اط اإلجرامي للمنظمة باالستمرار حيث
تأخ�ذ المنظم�ة االجرامية من ذلك النش�اط االجرامي مص�درا ً للحصول
عل�ى االم�وال الطائلة ع�ن طري�ق العصاب�ات االجرامية المنظم�ة التي
تس�تعمل العنف واالرهاب لتحقيق اهدافها لذلك بات�ت تلك الجرائم محل
رف�ض واس�تياء المجتمع الدول�ي ومن تل�ك الجرائم على س�بيل المثال
جرائ�م االتجار بالرقيق والمتاجرة باألش�خاص لغرض الدعارة واالتجار
بالمخدرات وجرائم اإلرهاب وجرائم غس�ل األموال .وللجريمة المنظمة
آث�ار خطيرة من الناحية االقتصادية حيث تق�وم تلك العصابات في كثير
م�ن االحي�ان بالس�يطرة على قط�اع معين م�ن القطاع�ات االقتصادية
في الدولة لتحقيق مكاس�ب مالية غير مش�روعة او لغس�ل اموالها غير
المشروعة من خالل ذلك القطاع االقتصادي مما يؤثر على اقتصاد الدولة
والتأثير على الدخل القومي لها كما لها تأثير من الناحية السياس�ية عبر
التأثي�ر على العملية الديمقراطية وتش�ويهها أما من الناحية االجتماعية
تؤدي الجريمة الى افساد المجتمع وضياع القيم األخالقية فيه باإلضافة
الى اضعاف االجه�زة االمنية في مواجهة تلك الجريم�ة وتمتاز الجريمة
المنظمة بجملة من الخصائص منها ان يكون عدد أفرادها اكثر من ثالث
أشخاص وتستخدم العنف فيها والهدف منها الحصول على الربح المادي
كم�ا تتس�م بأنها جريمة عاب�رة للح�دود الوطنية أي خ�ارج الدولة لتتم
ممارس�تها في أي اقليم او بلد آخر ومن االس�باب الرئيسية لظهور هذه
الجريمة ضعف األنظمة القانونية المطبقة في البلد ما يجعل األش�خاص
يلج�أون الى أخ�ذ حقوقه�م بالعن�ف وبالطرق غي�ر القانوني�ة وانهيار
منظوم�ة القيم االخالقية في المجتمع واتس�اع اله�وة بين الطبقات في
المجتمع والفس�اد المستش�ري في المجتمع وكذلك الحروب والتحوالت
العالمي�ة .وق�د عان�ت دول العالم كافة م�ن تلك الجرائم ما ح�دا بها الى
عق�د الكثير م�ن االجتماع�ات والمؤتم�رات التي تمخض عنه�ا في عام
 2004اتفاقي�ة االم�م المتحدة لمكافحة الجريم�ة المنظمة عبر الوطنية
وقد انضم العراق ال�ى اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية والبرتوكولين الملحقين بها بموجب القانون رقم  20لس�نة
 2007وقد انضم العراق الى االتفاقية بتاريخ .2007/5/2

كـاريكـاتـير

مدفع مضاد للضباب الدخاين

مبادرة خالقة يف مدرسة بالد النهرين

تختب�ر الس�لطات الهندي�ة سلاحا جديدا،
في أحد أكث�ر المناطق تلوثا ف�ي نيودلهي،
وذل�ك في مس�عى للتغلب عل�ى أزمة تلوث
الهواء ،الت�ي تتكرر في ه�ذا الوقت من كل
عام.وأطلقت الس�لطات على السلاح اسم
«المدفع المضاد للضباب الدخاني» ،ويعمل
ب�رش زخ�ات م�ن رذاذ الم�اء ف�ي الهواء،
به�دف خفض مس�تويات التل�وث .وتقول
الس�لطات إنها س�تراقب معدالت التغير في
مس�تويات التل�وث ،ف�ي
منطقة آناند فيهار ،حيث
ج�رت التجرب�ة لقي�اس
مدى نجاحه�ا ،وفي حالة
انخف�اض نس�ب التل�وث
بالفعل ،س�يتم نش�ر مثل
ه�ذه المدافع في مختلف
أنح�اء المدينة..كان�ت
نيودله�ي أعلن�ت حال�ة
الطوارئ الشهر الماضي،
بع�د أن تده�ورت ج�ودة
الهواء بشكل ملحوظ ،ما
دفع الس�لطات إلى إغالق
الم�دارس وحظ�ر دخول

المستقبل العراقي/خاص
ف�ي اط�ار م�ن التفاع�ل
الخلاق بي�ن الم�دارس
واولي�اء ام�ور التالمي�ذ
وألج�ل انتظ�ام العملي�ة
التعليمية بالش�كل االمثل
ومنه�ا اظه�ار جمالي�ة
المدرس�ة ب�ادر الس�يد
عمار صفاء والد التلميذه
زهراءف�ي مدرس�ة بلاد
النهــــري�ن االبتــدائية
وبالتعاون مع اخيه حيدر
بالتبرع للقيام بمهمة صبغ
ج�دران الص�ف واصلاح
بع�ض الرحلات وصبغها
وعل�ى م�دار ايام ب�دا من
ي�وم الجمع�ة حت�ى ي�وم
امس انج�ز ماعليه ليظهر
الص�ف بأجم�ل وابه�ى
حلة فالف تحية ومباركة
للمدرس�ة وللرجل المبادر
في خطوته المباركة .

الش�احنات إلى المدينة ،ورفع الرسوم على
انتظ�ار الس�يارات ف�ي الس�احات ،إلجبار
السكان على استخدام المواصالت العامة..
وتتفج�ر هذه األزمة كل عام ،بس�بب حرق
مخلف�ات المحاصي�ل الزراعية بش�كل غير
مش�روع ،في الواليات الزراعي�ة المحيطة
بنيودله�ي ،فضلا ع�ن ع�وادم الس�يارات
والغب�ار المتصاع�د م�ن مواق�ع البن�اء
المنتشرة في أرجاء المدينة.

شــهــداؤنــا فـخـرنـا
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