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ص4 آية اهلل خامتي: مشاريع أمريكا فشلت يف املنطقة

القايض فائق زيدان يستقبل نائب رئيس اجلمهورية إياد عالوي

السـيـد عـمـار احلـكـيـم: وحـدة الـعـراق قـدر الـجـمـيـع

العبـادي وجـه بحمـايـة املواطنيـن فـي مناطـق سيطـرة البيشمـركـة
السيد الصـدر: عـلـى القـوات االمنيـة أن تكـون يف حـالـة »تأهـب«

ــاء  ــت ــف ــت ـــرة االس ـــؤام ـــب عــــدم متــريــر م ـــري: جي ـــام ـــع ال

ـــل« ـــي ــه لـــ »ارسائ ــان ــن ــت ــر عــن ام ــع ــد الــبــيــشــمــركــة ي ــائ ق
عبـد الواحـد: كيف يل ان اذهب لتصويت دعا اليه رئيس غيـر رشعـي

وزير الداخلية للسفري األمريكي: اجلميع يتحمل مسؤولية احلفاظ عىل اللحمة الوطنية 

إقليم كردستان يدخل نفقا مظلام
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ص�وت الربملان بحض�ور 182 نائب�ا وغياب 
االعض�اء االك�راد، أم�س االثن�ن، ع�ى ق�رار 
نيابي بش�ان اس�تفتاء اقليم كردستان يتضمن 
اجراءات حاس�مة ترفض تمزيق وحدة العراق.  
ويف بداية الجلس�ة، اش�ار رئيس مجلس النواب 
س�ليم الجب�وري اىل ان�ه رغ�م كل املح�اوالت 
والتح�ركات املحلي�ة والدولي�ة للحيلول�ة دون 
اقام�ة االس�تفتاء يف كردس�تان اال ان االقلي�م 
مىض به بخالف الدس�تور، معتربا انه ممارسة 

القانون�ي.   االث�ر  ومعدوم�ة  دس�تورية  غ�ر 
وطالب الحكومة بالتح�رك الجاد التخاذ جميع 
االجراءات الالزمة لحماية وحدة العراق، معتربا 
ان ما يجري امر يثر القلق واالس�ف وس�يكون 
له اثر كبر عى العملية السياس�ية وسيتخذ كل 
االج�راءات للحيلول�ة دون وقوع خط�ا تارخي 
يؤدي اىل تقس�يم البل�د. وأكد الجب�وري حرص 
مجل�س الن�واب عى اقلي�م كردس�تان وبقاءه 
جزءا م�ن العراق وعدم انجرار الش�عب الكردي 
اىل قرارات تؤدي اىل ازمة. وقال ان الربملان يساند 
الحكوم�ة يف اتخ�اذ ق�رارات واضح�ة وجريئة 

تحافظ عى االمن واالستقرار والرشاكة، منوها 
اىل ان ماج�رى ينذر بمرحل�ة خطرة االمر الذي 
يتطل�ب العم�ل الج�اد ملعالج�ة ماج�رى حتى 
اليكون س�ابقة يمكن االرتكاز عليها مستقبال. 
وقرر مجلس النواب استضافة العبادي ملناقشة 
موضوع االستفتاء االربعاء املقبل. وادىل النواب، 
خالل الجلسة، بآرائهم حول خطورة االستفتاء 
عى وحدة العراق وصوتوا عى قرار نيابي بشان 
اس�تفتاء اقليم كردس�تان تضمن اعتبار اجراء 

االستفتاء غر دستوري.
التفاصيل ص3

البــرملــان يقــر إجــراءات »عقــابيـة« حبق مسؤولني انفصــالييــن.. ويـدعــو إىل وضـع اليـد علـى حقــول النفـط
البيت التشريعي ألزم احلكومة بنشر قوات أمنيـة يف املناطـق املتنازع عليهـا ودعـا للسيطــرة فـــورًا على كركـوك
تركيا وإيران تتخذان قرارات حلصار كردستان وغلق احلدود برًا وجوًا.. وجتريان اجتماعات متهد خلطوات عسكرية

احتاد املوانئ العربية  يتقدم بالشكر 
والتقدير للحاممي تثمينًا جلهوده بتنفيذ 

بروتوكول التدريب الدولية

حمافظ البرصة يوقف
 قرار االستحـواذ علـى ارض 

نقابة الفنانني باملحافظة
ص6ص2

»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا لـم تـكـن عـاملـاً فـكـن 
ُمستمعاً واعياً

ص3القوات الكردية أجرت عربا عىل املشاركة يف االستفتاء حتت هتديد السالح

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »املهمة الشاقة«: كيف ستشكل مريكل احلكومة األملانية اجلديدة؟
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أمريكا حتظر دخول مواطني ثامن دول ألراضيها وتصدر »إجراءات جديدة« 
بشأن العراقيني 

         بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
املفروض  الحظ�ر  ترام�ب بتش�ديد 
ع�ى دخ�ول مواطن�ي ثماني�ة دول 
إىل الوالي�ات املتح�دة بداي�ة من 18 
تش�ريين األول الق�ادم، فيم�ا ق�رر 
اتخاذ إجراء جديد بشأن العراقيني. 

وقال�ت إدارة الرئي�س األمريكي 
إن الوالي�ات املتحدة س�تمنع دخول 
مواطن�ي كوري�ا الش�مالية إليها يف 
إطار حظر سفر جديد يفرض قيودا 
أيضا عى مواطني تش�اد وفنزويال، 
فض�ال ع�ن إي�ران وليبي�ا وس�وريا 

واليمن والصومال«. 
وجاءت القيود الجديدة، بناء عى 

مراجعة بع�د طعن يف إحدى املحاكم 
ع�ى حظ�ر الس�فر األص�ي ال�ذي 

أصدره ترامب.
الش�مالية  وقال اإلعالن، »كوريا 
ال تتع�اون مع الحكوم�ة األمريكية 
بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كافة 

متطلبات تبادل املعلومات«.
وأك�د اإلع�الن ع�ى أنه ت�م رفع 
دخ�ول  ع�ى  املفروض�ة  القي�ود 
مواطن�ي  أن  الفت�ا  الس�ودانيني، 
العراق س�يخضعون لفحص إضايف 
لدخ�ول الواليات املتح�دة لكنهم لن 
يواجه�وا قي�ودا. وعلقت واش�نطن 
دخ�ول اإليرانيني إىل الواليات املتحدة 
باس�تثناء حملة تأش�ريات الدراسة 

وتبادل الزيارات السارية.

          بغداد / المستقبل العراقي

قدرت وزارة التخطيط  اإليرادات السن�وية لنهر دجلة 
ب�)15.37( مليار/ م3 ف�ي حني قدرت اإليرادات السنوية 
لرواف��ده ب�� )24.23( ملي�ار / م3 وبإضاف�ة كم�ي�ة 
اإلي�رادات للرواف��د يكون املج�موع ال�كي ل�نه�ر دجلة 
)39.60( ملي�ار/م3 بنس�بة )72.3%( وق�درت اإليرادات 
الس�نوية لنه�ر الفرات ب�� )15.15( مليار/ م3 بنس�بة 
)7.27%( م�ن املجموع الك�ي لإليرادات الس�نوية لنهري 

دج�لة والفرات التي قدرت )54.75( مليار / م3.
 وقال املتحدث الرس�مي ل�وزارة التخطيط عبدالزهرة 
الهن�داوي ان الجه�از املرك�زي لالحصاء التاب�ع للوزارة 
وبالتع�اون مع وزارة امل�وارد املائية اص�در تقرير املوارد 
املائية لسنة 2016 .. مبينا ان التقرير تناول ايضا تقديرات 
املياه يف الس�دود والخزان�ات املنترش يف عموم البالد ، فقد 
قدر املنسوب التشغيي االعتيادي لسد دهوك ب� )615.8(

م يف حني قدر املنس�وب التش�غيي االعتيادي لكل من سد 
دوكان و دربندخ�ان ب�� )511.0( م ، )485.0( م ع�ى 
التوايل وس�جلت السدود األخرى مثل سد املوصل والعظيم 
مناس�يب اقل عى الرغم من أهميتها اإلس�راتيجية، أما 
بح�ريات الثرثار والحبانية فإنهم�ا مخصصتان ألغراض 
السيطرة عى مياه الفيضان وقدر منسوبهما الفيضاني 
)65 ( و )51 ( ملي�ار مر مكعب  ع�ى التوايل. .. مضيفا 
ان مجم�وع اطوال املبازل قدر ب� )96920( كم. ولجميع 
أنواعها الرئيس�ة والفرعية والثانوية واملجمعة والحقلية  
والودي�ان منه�ا )23938( ك�م  يف محافظة واس�ط  , إذ 
احتلت أعى نس�بة م�ن طول املبازل وبنس�بة )25%( أما 
طول املبازل حسب النوع فقد قدرت طول املبازل الحقلية 
ب�ت )61349( ك�م. وبنس�بة )63%( م�ن املجموع الكي 
ألن�واع املبازل األخرى... فيما   قدر املجموع الكي ألطوال 
الج�داول والقن�وات ب� )53583( ك�م. وبجميع   أنواعها 

الرئيس�ة والفرعية والثانوية  والحقلية منها ب� )9271(  
ك�م. يف محافظة واس�ط إذ احتلت أعى نس�بة من أطوال 
الج�داول والقن�وات ب�ني املحافظ�ات وبنس�بة ) 17 %(  
وق�درت أطوال القنوات الفرعية )11820( كم . وبنس�بة 

)22%( من مختلف أنواع أطوال الجداول والقنوات.
وعن االرايض الزراعية املس�تصلحة ، اوضح الهنداوي 
ان مجموع االرايض املستصلحة قدر ب�)2297( الف دونم 
لس�نة 2016 وبنس�بة انخفاض )5%( ع�ن العام املايض 
حي�ث ق�درت  )2411( الف دونم ،اما اعى  مس�احة من 
االرايض املستصلحة فكانت  ملحافظة واسط حيث قدرت 
ب� )488( الف دونم  وبنس�بة )21 %( ، وقد قدر مجموع 
مس�احة االرايض شبه املس�تصلحة ب�)3216( الف دونم 
بنس�بة ارتفاع )1%( عن العام امل�ايض ’ إذ قدرت )3182 
( الف دونم اما اعى مس�احة لألرايض ش�به املستصلحة 
فكانت ملحافظة بابل حيث قدرت )798( الف دونم وبنسبة 
)25%(، وقدر مجموع مساحة االرايض تحت االستصالح 
ب�)246( الف دونم ،  اعى مس�احة فيها كانت  ملحافظة 
القادسية  حيث قدرت )43( الف دونم وبنسبة )%17.4( 
، وق�در مجموع االرايض الغري مس�تصلحة  )6861( الف 
دونم اعى مساحة في����ها كانت ملحافظة واسط  حيث 

قدرت )1369( الف دونم  وبنسبة )%20(.
 مشريا إىل ان مجموع املساحة املغمورة وغري املغمورة 
الكلي�ة لالهوار بلغت  )5561( كم2 , اذ احتل هور القرنة 
املرتب�ة األوىل من حيث املس�احة والتي قدرت ب� )2421( 
ك�م2 وبنس�بة ) 43.5 %(، وه�ور الحمار وال�ذي قدرت 
مس�احته ب�� )1763( ك�م2 وبنس�بة    )32%( ، وه�ور 
الحويزة الذي ق���درت مس�احته )1377(  كم2 وبنسبة 
)25 %( وق�درت اع�ى نس�بة اغ���م�ار يف محافظة ذي 
قار الذي قدرت مس�احته )1402(  وبنس�بة )56%( من 
مجم�وع املس�احة الكلية املغم�ورة لأله�وار التي قدرت 

ب�)2513( كم2.

ايرادات نهري دجلة والفرات من املياه بلغت )55( مليار مرت مكعب

وزارة التخطيط تعلن استصالح حوايل ألفي دونم من االرايض الزراعية خالل عام 2016

        بغداد / المستقبل العراقي

قدم�ت االمان�ة العامة التح�اد املوان�ئ العربية 
, ام�س االثنني , ش�كرها وتقديره�ا اىل وزير النقل  
الس�يد كاظ�م فنج�ان الحمامي الهتمام�ه الكبري 
ومتابعته املستمرة ورعايته يف تنمية املوارد البرشية 
م�ن خالل تنفي�ذ بروتوك�ول التدري�ب الدولية بني 

الرشكة العامة ملوانئ العراق واالكاديمية العربية. 
وقال مع�اون مدير عام الرشكة العامة للموانئ 
رئي�س الوفد العراقي الكابتن عزيز ش�نيور يف بيان 
العالم الوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، أن األمانة 
العامة لالتحاد اعت�رت تجربة وزارة النقل ناجحة 
وكبريةومثمرة  حاثاً املوانئ العربية  األخرى للحذو 
ح�ذو التجرب�ة العراقي�ة والعمل ع�ى اعتمادها يف  

عملها. 
واضاف ش�نيور: لقد ت�م أدراج ذلك ضمن  بنود 
التوصي�ات الختامية للمؤتمر التاس�ع عرش للجنة 
الفني�ة لتنمية املهارات البرشي�ة يف املوانئ البحرية 
العربي�ة ال�ذي يعقد حاليا يف مدينة االس�كندرية يف 

جمهورية مرص العربية. 
من جانبه أشاد أعضاء الدول العربية  املشاركني 
يف املؤتم�ر بجه�ود وزارة النقل وكذل�ك األكاديمية 
البح�ري  للعل�وم والتكنولوجي�ا والنق�ل  العربي�ة 
التابعة لجامعة الدول العربية، معترين: أن تجربة 
وزارة النق�ل العراقية تجربة رائدة وعملية من اجل 
االرتقاء بمستوى الكوادر املينائية العربية وأوصت 
باعتم�اد ااُلس�لوب والعم�ل الذي انجزت�ه الرشكة 

العامة للموانى العراقية يف جميع املوانى العربية.

احتاد املوانئ العربية
 يتقدم بالشكر والتقدير للحاممي تثمينًا جلهوده 

بتنفيذ بروتوكول التدريب الدولية
         بغداد / المستقبل العراقي

 
 أكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم 
عى وحدة العراق.وذكر بيان لرئاسىة التحالف ان 
الس�يد عمار الحكيم استقبل بمكتبه ببغداد أمس 
مستش�ار االم�ن الوطن�ي ورئي�س هيأة الحش�د 
الشعبي االس�تاذ فالح الفياض وبحثا مستجدات 
االوضاع االمنية والسياسية يف العراق واالنتصارات 
الت�ي حققته�ا الق�وات االمني�ة يف مناطق جنوب 
كرك�وك وغرب االنب�ار، مش�يدا بالبط�والت التي 

سطرت يف تحرير العراق من داعش االرهابي«.
وأكد الس�يد عمار الحكيم »ع�ى وحدة العراق 
أرضاً وشعباً« مبينا ان »وحدة العراق قدر الجميع 
وان مصلح�ة الجمي�ع بع�راق موح�د« داعي�اً اىل 
»قراءة التحديات بش�كل جيد خاصة وان االرهاب 

مازال يمثل تحدياً أمنياً«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مجلس قض�اء هيت 
مهن�د  محم�د  األنب�ار  ب محافظ�ة 
املحم�دي، أم�س االثنني، عن إرس�ال 
القض�اء أوىل قاف�الت املس�اعدات اىل 

أهايل عنه بعد تحريرهم من »داعش«. 
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
املحمدي قوله، »بمساعدة أهايل هيت 
ت�م إرس�ال أوىل قاف�الت املس�اعدات 
اىل أه�ايل مدينة عن�ه، )210 كم غرب 
الرمادي(، بعد تحريرهم من داعش«. 

وأضاف املحمدي، أن »هذه املساعدات 
إنس�انية  الخضار ومس�اعدات  تضم 
أخرى«، الفت�ا اىل أن »أهايل عنه عانوا 
خالل الثالث سنوات املاضية من ظلم 
وج�ود بس�بب حصار تنظي�م داعش 
له�م وواجبن�ا الي�وم أن نق�ف معهم 

بع�د تحريرهم وخالصه�م من بطش 
التنظي�م«. يذك�ر أن مدين�ة عن�ه تم 
تحريرها، الخميس املايض، من تنظيم 
»داع�ش« اإلرهاب�ي، فيم�ا كان أهايل 
القض�اء يحارصه�م التنظيم كدروع 

برشية ويمنع خروجهم من املدينة.

         بغداد / المستقبل العراقي

االثنني، السفري األمريكي يف بغداد سيليمان 
دوغالس، مؤكداً له أن مس�ؤولية الحفاظ عى 
اللحم�ة الوطنية تقع عى عاتق الجميع.وذكر 
بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »األعرجي اس�تقبل س�فري الواليات 
املتحدة األمريكية يف بغداد سيليمان دوغالس، 
وناقش�ا عدد من القضايا السياسية واألمنية 
التي يش�هدها العراق، ومنها االنتصارات عى 

األرض يف أي�ر الرشق�اط ومع�ارك تحري�ر 
الحويجة«.وأك�د األعرجي، بحس�ب البيان أن 
»أمن واستقرار األرايض العراقية من األولويات 
الت�ي ضح�ى م�ن أجله�ا أبن�اء ه�ذا الوط�ن 
وقوات�ه األمني�ة بمختل�ف اطيافه�م«، مبيناً 
أن »مس�ؤولية الحفاظ عى اللحم�ة الوطنية 
واس�تقرار الش�عب هي مس�ؤولية مش�ركة 
يتحم�ل أعبائه�ا الجميع«.م�ن جانب�ه أعرب 
الس�فري األمريك�ي، ع�ن »دعم ب�الده للعراق 

وحرصها عى وحدته وسالمة أراضيه«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء األعى الق�ايض فائق زيدان 
يف مكتب�ه، أم�س االثنني، نائب رئيس الجمهوري�ة الدكتور إياد 

عالوي، وبحث الطرفان دور القضاء يف مكافحة اإلرهاب.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعى يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »رئيس مجلس القضاء األعى القايض فائق زيدان اس�تقبل 

اليوم نائب رئيس الجمهورية إياد عالوي«.
وأض�اف بريق�دار أن »الجانب�ني تباحثا ح�ول دور القضاء 

العراقي يف مكافحة اإلرهاب  والقضاء عى الفساد«.
وأكد بريقدار أن »عالوي أب�دى دعمه الكامل للقضاء يف أداء 

عمله بشكل مهني ومستقل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية مكافحة إج�رام بغداد، أمس االثنني، القبض 
عى 15 متهما بجرائم جنائية مختلفة. 

وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »مفارز مديرية مكافحة اإلجرام يف بغداد القت القبض 
عى )15( متهما بجرائم جنائية مختلفة يف مناطق متفرقة من 
العاصمة، وفق مذكرات قبض صادرة عن الجهات القضائية«.

وبينت بالقول، ان »التهم تنوعت بني جرائم القتل والس�طو 
املسلح وقضايا الخطف«.

وكانت مديرية مكافحة اجرام بغداد اعلنت القاء القبض عى 
عدد املتهمني واملطلوبني للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در محي يف محافظة دياىل، أم�س االثنني، بأن 40 
ارسة عربي�ة نازحة نظمت تجمعا س�لميا م�ن أجل إعادتها اىل 
منازله�ا يف ناحية جل�والء، مبينا أن تل�ك األرس تنتمي للقومية 

العربية وترفض استفتاء كردستان.
وقال املصدر ان »ما يقارب 40 ارسة نازحة من اهايل ناحية 
جلوالء ش�مال رشق�ي دياىل، ال تمتلك موافقات عودة رس�مية، 
نظمت تجمعا س�لميا يف س�يطرة كبايش ق�رب جلوالء محاولة 

العودة اىل منازلها يف الناحية«.
واضاف ان »االرس التي تحاول العودة عربية ورافضة إلجراء 
اس�تفتاء كردستان يف جلوالء بالرغم من أن غالبية سكانها من 
الع�رب«، مبينا انها »تطال�ب الجهات املعني�ة والقوات االمنية 
بإعط�اء الض�وء االخ�ر للع�ودة والس�ماح له�ا بالدخول اىل 

مناطقها يف جلوالء«.
وكان نازح�و ناحي�ة جل�والء قد خرج�وا بتظاه�رة، اليوم 

االثنني، ضد استفتاء كردستان وطالبوا بالعودة اىل ناحيتهم.

القايض فائق زيدان يستقبل نائب 
رئيس اجلمهورية إياد عالوي

مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض
 عىل )15( متهاًم بجرائم جنائية

)40( أرسة عربية تطالب بالعودة 
اىل منازهلا يف جلوالء

هيت ترسل قافالت مساعدات إىل أهايل عنه بعد حتريرهم من »داعش«

وزير الداخلية للسفري األمريكي: اجلميع يتحمل مسؤولية احلفاظ 
عىل اللحمة الوطنية 

السيد عامر احلكيم: وحدة العراق قدر اجلميع
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رئي�س لجنة الرتبي�ة والتعليم النيابية س�عاد جب�ار الوائيل، أمس 
االثنني، الس�ماح للطلبة بإج�راء امتحانات الدور الثالث للس�ادس االعدادي، 

وتحسني املعدل.
وقالت الوائيل، يف مؤتمر صحفي عقدته يف مجلس النواب بمشاركة اعضاء 
اللجنة، »نظرا لظروف طلبتنا التي يعيش�ونها ولطلب اعضاء مجلس النواب 

السابق بالسماح للطلبة بإداء امتحانات الدور الثالث وتحسني املعدل«.
واضافت ان »مجلس النواب صوت عىل منح فرصة لطلبة الثالث متوسط 
والس�ادس االعدادي بإجراء امتحانات الدور الثالث، اضافة اىل قرار تحس�ني 

املعدل«.
ودع�ت الوائيل، مجلس ال�وزراء اىل »التضامن مع القرار ومراعاة الظروف 

التي يعيشها الطلبة والتصويت عىل القرار من اجل التهيئة اىل االمتحانات«.

السامح لطلبة السادس االعدادي والثالث املتوسط بأداء امتحانات الدور الثالث

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ص�وت الربمل�ان بحض�ور 182 نائبا وغي�اب االعضاء 
االكراد، أمس االثنني، عىل قرار نيابي بشان استفتاء اقليم 
كردس�تان يتضمن اجراءات حاسمة ترفض تمزيق وحدة 
العراق.  ويف بداية الجلس�ة، اش�ار رئي�س مجلس النواب 
سليم الجبوري اىل انه رغم كل املحاوالت والتحركات املحلية 
والدولية للحيلولة دون اقامة االستفتاء يف كردستان اال ان 
االقليم مىض به بخالف الدستور، معتربا انه ممارسة غري 

دستورية ومعدومة االثر القانوني. 
وطال�ب الحكوم�ة بالتح�رك الج�اد التخ�اذ جمي�ع 
االج�راءات الالزم�ة لحماية وح�دة العراق، معت�ربا ان ما 
يجري امر يثري القلق واالس�ف وس�يكون له اثر كبري عىل 
العملية السياس�ية وس�يتخذ كل االجراءات للحيلولة دون 

وقوع خطا تارخي يؤدي اىل تقسيم البلد.
وأك�د الجب�وري ح�رص مجل�س الن�واب ع�ىل اقلي�م 
كردس�تان وبقاءه جزءا من العراق وعدم انجرار الش�عب 

الكردي اىل قرارات تؤدي اىل ازمة.
وق�ال ان الربمل�ان يس�اند الحكوم�ة يف اتخ�اذ قرارات 
واضحة وجريئة تحافظ عىل االمن واالس�تقرار والرشاكة، 

منوه�ا اىل ان ماج�رى ين�ذر بمرحل�ة خط�رية االمر الذي 
يتطلب العمل الجاد ملعالجة ماجرى حتى اليكون س�ابقة 
يمك�ن االرت�كاز عليها مس�تقبال. وق�رر مجل�س النواب 
اس�تضافة العبادي ملناقشة موضوع االس�تفتاء االربعاء 

املقبل.
وادىل الن�واب، خ�الل الجلس�ة، بآرائهم ح�ول خطورة 
االس�تفتاء ع�ىل وحدة الع�راق وصوت�وا عىل ق�رار نيابي 
بش�ان اس�تفتاء اقليم كردس�تان تضم�ن اعتب�ار اجراء 
االس�تفتاء غري دس�توري ومخال�ف الحكام امل�ادة 1 من 
الدس�تور باعتب�اره ضامن لوح�دة العراق وال�زام القائد 
العام للقوات املسلحة باتخاذ جميع االجراءات الدستورية 
والقانوني�ة للحف�اظ عىل وح�دة العراق واص�دار اوامره 
للقوات العس�كرية بالعودة واالنتشار باملناطق التي كانت 
متواج�دة فيه�ا قبل دخ�ول داعش اىل الع�راق صيف عام 
2014 والس�يطرة عىل املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها 
كركوك وبس�ط االمن فيها والحفاظ عىل الروابط الوطنية 
واالجتماعية مع املواطنني الكرد باعتبارهم مكون اسايس 
من مكونات الش�عب العراقي تنفيذ سرتايتجية املصالحة 
الوطنية عىل قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي 
والعمل عىل اع�ادة النازحني اىل مناطقه�م وتهيئة جميع 

الوس�ائل لتحقيق هذا اله�دف باعادة االعم�ار يف املناطق 
املترضرة.

واش�ار الق�رار اىل رضورة اتخاذ االج�راءات التنفيذية 
الصادرة من الس�لطات التنفيذية والترشيعية والقضائية 
ومنها اقال�ة محافظ كركوك واس�تمرار جميع املوظفني 
الكرد يف املناصب وأس�تمرارهم يف عمله�م وضمان أمنهم 

ممن لم يشاركوا يف االستفتاء.
ودعا الربملان الحكومة اىل اس�تدعاء السفراء واملمثلني 
لل�دول الت�ي لديه�ا ممثلي�ات لغ�رض معرف�ة موقفه�م 
الرصي�ح بخص�وص االس�تفتاء وغل�ق املناف�ذ الحدودية 
التي تقع خارج الس�لطة االتحادية واعتبار البضائع التي 
تدخ�ل منها بضائع مهرب�ة واعادة الحقول الش�مالية يف 
كركوك واملناطق املتنازع عليها اىل ارشاف وس�يطرة وزارة 
النفط االتحادية ومنع اي سيطرة الية قوة تابعة لالحزاب 
الكردي�ة ومن�ع جمي�ع ال�رشكات العامل�ة االن بالعم�ل 
والتنقيب يف املناطق املختلطة واملتنازع عليها ومقاضاتها 
دوليا ومنع تهريب النفط وعدم الس�ماح بالتصدير األ من 
خالل الحكومة االتحادية وإعادة النظر يف جميع النفقات 
للموظفي�ني  والتقاع�د  والروات�ب  والحاكم�ة  الس�يادية 

االتحاديني الذين شاركوا يف االستفتاء.

ألزم احلكومة بنشر قوات أمنية يف املناطق املتنازع عليها ودعا للسيطرة فورًا على كركوك
الربملان يقر إجراءات »عقابية« حبق مسؤولني أكراد انفصاليني

إقليم كردستان يدخل نفقًا مظلاًم

       بغداد / المستقبل العراقي

أغلق�ت اي�ران حدوده�ا م�ع إقلي�م 
كردس�تان العراق حيث يجري، كما اعلن 
الناطق باس�م وزارة الخارجي�ة االيرانية 
به�رام قاس�مي خالل ترصي�ح صحفي، 
فيما توعدت تركيا باتخاذ إجراءات مماثلة 
ردا عىل االستفتاء الذي تعتربه أنقرة غري 
قانون�ي مبدي�ة تمس�كها بالتح�اور مع 

الحكومة العراقية املركزية ال غري.
وق�ال به�رام قاس�مي »بطل�ب م�ن 
الحكومة العراقي�ة، أغلقنا حدودنا الربية 
والجوية« مع كردس�تان الع�راق، واصفا 
رغ�م  االقلي�م  نظم�ه  ال�ذي  االس�تفتاء 
معارضة بغداد ودول مجاورة، بانه »غري 

قانوني وغري مرشوع«.
وق�ال الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب 
إردوغ�ان إن ب�الده اتخ�ذت اإلج�راءات 

الالزمة عند الحدود مع العراق.
وأض�اف يف خط�اب أم�ام منت�دى يف 
اس�طنبول أن امل�رور حاليا مس�موح به 

فقط من تركيا إىل العراق.
وق�ال إردوغ�ان إن تركي�ا يمكنها أن 
تقطع خط أنابيب النفط الذي ينقل الخام 
من ش�مال العراق للعالم بما يمثل ضغطا 
إضافي�ا عىل إقليم كردس�تان، وقال »بعد 
ه�ذا.. دعونا ن�رى عرب أي قن�وات يمكن 
للحكوم�ة اإلقليمي�ة يف ش�مال العراق أن 
ترس�ل نفطها وأين ستبيعه«. وقال أيضاً 
»لدينا خ�ط األنابي�ب وف�ور إغالقه فقد 

انتهى األمر«.
لكن�ه ل�م يصل لح�د الق�ول إن تركيا 

ق�ررت إغالق تدف�ق النفط ع�رب أراضيها 
من كردس�تان. وتنقل مئات آالف براميل 
النف�ط يوميا عرب خط األنابيب عرب تركيا 

من شمال العراق.
وكانت ايران اعلنت وقف كل الرحالت 
الجوي�ة نحو مطاري اربيل والس�ليمانية 
وكذل�ك كل الرح�الت الت�ي تنطل�ق م�ن 

كردستان العراق وتعرب اجواء ايران.
وق�ال قاس�مي ان »اي�ران متمس�كة 
بوح�دة ارايض العراق وس�يادته الوطنية 
وتط�وره الديموقراطي وكل عمل يخالف 
ه�ذه املب�ادئ يمك�ن ان يلح�ق ال�رضر 

بالجميع، وخصوصا االكراد«.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الرتكي 
بن ع�يل يلدريم إن الرئي�س الرتكي رجب 
طي�ب إردوغان س�يبحث مع طه�ران رد 

البلدي�ن ع�ىل اس�تفتاء االس�تقالل الذي 
يجريه إقليم كردستان العراق عندما يزور 
إيران األس�بوع املقبل م�ع رئيس األركان 

الرتكي.
وجاءت ترصيح�ات يلدريم يف مقابلة 
بثته�ا عدة قن�وات تلفزيوني�ة تركية بعد 
أن تح�دث اردوغ�ان هاتفي�ا م�ع نظريه 
اإليراني حس�ن روحاني وأب�دى قلقه من 

أن يسبب االستفتاء فوىض إقليمية.
ومن املق�رر أن يزور اردوغان إيران يف 

الرابع من ترشين األول.
وكان الرئيس االيراني حسن روحاني 
دعمه لبغ�داد يف اتصال هاتفي مع رئيس 

الوزراء العراقي حيدر العبادي.
»الجمهوري�ة  ان  روحان�ي  وق�ال 
االس�المية االيراني�ة تدعم بش�كل كامل 

الحكومة املركزية العراقية« مؤكدا رفض 
طه�ران الي عم�ل يتع�ارض م�ع وحدة 
ارايض وس�يادة العراق بحسب ما أوردت 

وكالة االنباء االيرانية الرسمية.
وقال يلدريم إن األزمة يف اإلقليم الكردي 
بش�مال الع�راق بلغت ذروته�ا، مؤكدا أن 
»بغ�داد س�تكون الجهة التي س�نتحاور 

معها بشأن تداعيات االستفتاء«.
وتطرق يلدريم إىل اس�تفتاء االنفصال 
الجاري يف االقليم، قائ�ال »بالفعل وصلت 
األزم�ة إىل نقط�ة الالع�ودة، وه�ي بداية 

مرحلة تطورات جديدة وغري جيدة«. 
وأشار يلدريم إىل أن عناد إدارة اإلقليم 
الك�ردي يف ش�مال الع�راق وإرصاره عىل 
تنظي�م االس�تفتاء مه�د أرضي�ة لرصاع 

ساخن يف املنطقة. 

وأوض�ح أن االس�تفتاء ال َيع�د أم�ال 
ومستقبال لألكراد والعرب والرتكمان، بل 

هو قرار سيجلب مزيدا من اآلالم. 
العس�كرية  املن�اورات  أن  وأض�اف 
الرتكي�ة عىل الح�دود العراقية سيش�ارك 
فيها أيضا ضب�اط وجنود عراقيون خالل 

املرحلة املقبلة. 
و تعليقاً عىل العقوبات التي ستفرضها 
تركي�ا عىل اإلقليم الك�ردي يف العراق، قال 
يلدريم »ُشّكل فريق من الوزارات املعنية؛ 
لدراس�ة تفاصيل الخطوات التي س�ُتتخذ 
فيم�ا يتعل�ق باملج�ال الج�وي واملعاب�ر 

الحدودية، ولن نتأخر يف ذلك«.
ويف خط�وة ُتعارضه�ا ق�وى إقليمية 
ودولي�ة، فتحت مراكز االق�رتاع يف اإلقليم 
الك�ردي أمس االثنني أم�ام نحو 5 ماليني 

ناخب للتصويت يف استفتاء االنفصال عن 
العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة 

العراقية.
ونفى وزير الجمارك الرتكي ما أوردته 
وس�ائل اعالم تركية حول اغ�الق الحدود 
الربي�ة أمام القادمني من ش�مال العراق، 
مع ب�دء االس�تفتاء يف كردس�تان العراق 

حول مستقبل االقليم.
ورصح بولند توفنكج�ي لوكالة انباء 
االناضول املؤيدة للحكومة ان معرب خابور 
يف جن�وب رشق تركيا »لم يتم اغالقه« بل 

تم تعزيز اجراءات مراقبة فيه.
يف  مفت�وح  املع�رب  ان  ش�هود  واك�د 
االتجاه�ني اال ان حرك�ة امل�رور ابطأ من 

العادة.
وكان�ت تركي�ا أعربت م�رات عدة عن 

معارضتها الشديدة لالستفتاء.
وأمس االثنني، أعلنت وزارة الخارجية 
الرتكية أن »االس�تفتاء الذي يجري باطل 

والغ. ال نعرتف بهذه املبادرة«.
ومدد الربملان الرتكي العمل بالتفويض 
ال�ذي يجيز ارس�ال ق�وات عس�كرية اىل 
العراق وسوريا والذي تنتهي مهلته يف 30 

ترشين االول املقبل.
إىل ذلك، قال وزير الخارجية الس�وري 
ولي�د املعلم إن حكومته ترفض اس�تفتاء 
االس�تقالل ال�ذي تجري�ه حكوم�ة إقليم 

كردستان العراق يف شمال البالد.
ونقلت الوكالة العربية السورية لألنباء 
)سانا( عن املعلم قوله »نحن يف سوريا ال 
نعرتف إال بعراق موحد ونرفض أي إجراء 
ي�ؤدي إىل تجزئ�ة العراق... ه�ذه خطوة 
مرفوضة وال نع�رتف بها وباألمس أبلغت 

وزير الخارجية العراقي هذا املوقف«.
وتعارض الحكومة السورية الخطوات 
التي يتخذها أكراد س�وريا من أجل حكم 
ذات�ي يف ش�مال الب�الد منذ ان�دالع األزمة 
السورية يف 2011. واس�تعادت الحكومة 

السورية أرايض فقدتها.
وأجرت مناطق يس�يطر عليها األكراد 
رؤس�اء  الختي�ار  انتخاب�ات  س�وريا  يف 
مجال�س محلية وهي الخط�وة األوىل من 
تصوي�ت م�ن ث�الث مراحل س�يفيض يف 
النهاية إىل انتخاب برملان وتأس�يس نظام 

حكم اتحادي.
ويرص أكراد س�وريا عىل أن االنفصال 
لي�س هدفهم وأنهم يري�دون البقاء جزءا 

من سوريا يف إطار حكم غري مركزي.

ستجريان اجتماعات متهد خلطوات عسكرية

تركيا وإيران تتخذان قرارات حلصار كردستان وغلق احلدود برًا وجوًا

       بغداد / المستقبل العراقي

تباين�ت آراء عرب ناحية جل�والء يف دياىل حيال 
املشاركة باالستفتاء عىل إنفصال إقليم كردستان، 
فيما تحدث بعضهم عما اس�ماها »العني الحمراء« 
التي أرغمت البعض عىل املشاركة خشية تعرضهم 

إلبعاد قرسي.
وق�ال احم�د رايض وه�و م�ن أهايل جل�والء يف 
حديث نقلته وكالة »الس�ومرية نيوز«، إن »العرب 

يش�كلون 80% من أهايل جلوالء، ولكن ال فرق بيننا 
وبني الكرد، ولذا شاركت باالستفتاء وقلت نعم«. 

وأض�اف رايض وه�و ن�ازح ع�اد قب�ل عام�ني 
اىل منزل�ه يف أط�راف جل�والء، أن »الك�رد نجح�وا 
يف إدارة جل�والء بع�د تحريره�ا نهاي�ة 2014 بع�د 
أش�هر م�ن وقوعه�ا تحت س�يطرة داع�ش، واآلن 
الناحي�ة تنع�م باألم�ن واالس�تقرار ولي�س هناك 
ش�خص فوق القان�ون، لذا أؤي�د االس�تفتاء ألني 
مؤمن ب�إدارة الكرد«. أما أبو قي�س وهو من أهايل 

جل�والء قال، »عرب القضاء ال يريدون االس�تفتاء، 
ولكنهم مجربي�ن عليه، حيث تم تهديدهم بش�كل 
غري مبارش، بأن من ال يذهب لالس�تفتاء س�تكون 
عواقبه وخيمة«، موضحا أن »ش�اركوا بعدما رؤوا 
عينا حمراء ترمقهم بنظرات تهديد من قبل الطرف 
اآلخ�ر«. وأضاف أبو قيس وهو رب أرسة فقرية، أن 
»اغلب أهايل جلوالء بسطاء ويريدون العيش بسالم 
وه�م يف غن�ى أي تهج�ري«، الفت�ا اىل أن »جنديا تم 
طرده خارج جلوالء قبل أس�بوعني ملجرد أنه انتقد 

األحزاب الكردية عىل الفيس�بوك، ولم يكن له عون 
من قبل حكومة دياىل، فمبالك انأ املس�كني لذا أتيت 

لالستفتاء واملشاركة رغما عني«.
أم�ا عمر حس�ن، فه�و ق�ال، إنه »مؤم�ن بأن 
االس�تفتاء حق رشعي للتعبري عن الرأي، ولذا فانه 
جاء ليقول ال وهو غ�ري خائف«، مبينا أن »البعض 
يتحدث عن ضغوط وتهدي�دات والبعض ينكر لكن 
كالهما موجود يف مركز االستفتاء والقلم بأيديهما 

ليقررا ماذا يريدان«.

القوات الكردية أجربت عربًا عىل املشاركة يف االستفتاء حتت هتديد السالح

رئ��ي�س  وج�ه 
حي��در  ال���وزراء 
االث��نني،  العبادي، 
بحماي�ة املواطن�ني 
م�ن ال��ت��ه�دي�د 
باملن�اطق  واالجبار 
عليها  تسيطر  التي 
سلط��ات اق�ل��يم 

كردستان. 
وق�ال املكتب االعالمي للعب�ادي يف بيان تلقت 
الس�ومرية نيوز، نس�خة من�ه، إن »القائد العام 
للقوات املس�لحة رئي�س الوزراء حي�در العبادي 
وجه، الي�وم، االجه�زة االمنية بحماية املواطنني 
من التهديد واالجبار الذي يتعرضون له يف املناطق 

التي يسيطر عليها االقليم«.

التي�ار  زعي�م  أص�در 
الص�دري الس�يد مقت�دى 
بيان�ا  االثن�ني،  الص�در، 
بشأن استفتاء كردستان، 
داعي�ا الحكوم�ة العراقية 
اىل الس�يطرة ع�ىل املناف�ذ 
الجوي�ة والربي�ة وحماية 
الح�دود، مش�ددا ع�ىل أن 

تك�ون القوات االمني�ة يف حالة »تأه�ب«.  وقال 
الص�در يف بيان، »قد يرى األخوة الكرد أن تحقيق 
أمنتيه�م بدولة كردية فيها الكثري من فوائد لهم، 
وعىل الرغم م�ن اننا نح�رتم كل امنياتهم، اال أن 
األمان�ي ال تتحقق وال تبنى عىل مصالح اآلخرين 
ب�ل وان األمان�ي املج�ردة من الحكم�ة والحنكة 

والتعقل قد تجر صاحبها اىل الهالك«.

ش�دد االمي���ن 
ل منظ���مة  الع�ام 
بدر هادي العامري، 
عىل  االثن�ني،  أمس 
ال��وقوف  رضورة 
بوج�ه »م��ؤامرة« 
وع�دم  االس�تفتاء 

السماح بتمريرها.
وق�ال ال�عامري 
م�ن ارض معرك�ة 

تحري�ر الحويج�ة ان »ما يجري من اس�تفتاء يف 
ش�مال العراق مؤام�رة كبرية عىل وح�دة العراق 
وسيادته«. وشدد العامري عىل رضورة »الوقوف 
بوج�ه ه�ذه املؤامرة وع�دم الس�ماح بتمريرها 

مهما كان الثمن«.

اعلن�ت رئيس كتل�ة التغيري 
عب�د  رسوه  النائب�ة  النيابي�ة 
الواحد عن مقاطتها الس�تفتاء 
ان  معت�ربة  كردس�تان،  اقلي�م 
يعن�ي  باالس�تفتاء  االع�رتاف 
»غ�ض الط�رف« ع�ن الفس�اد 
ورسق�ة اي�رادات النف�ط وهدر 

املال العام.وقالت عبد الواحد »قاطعت االستفتاء ألني ال 
أستطيع غض الطرف عن الفساد ورسقة ايرادات النفط، 
واملقاطعة هي ع�دم اعرتاف برشعية البارزاني فكيف يل 
ان اذه�ب لتصويت دعا اليه رئي�س غري رشعي، كيف يل 
تلبية مطلبه وهو اغلق الربملان وطرد رئيسه، ملاذا اصوت 
نزوال لرغبة شخص لم يحرتم اصوات اكثر من 500 الف 
ناخب كردي اردوا الرشاكة يف الحكم لكن باتصال هاتفي 

تم الغاء الرشاكة وارسل وزرائهم اىل بيوتهم«.

ق����وات  ق��ائ�د  أع�رب 
البيش�مركة الجنرال س�ريوان 
بارزان�ي ع��ن »ام�ت�ن�ان�ه« 
اإلرسائي�يل  ال�وزراء  لرئي�س 
بنيامني نتنياهو بس�بب الدعم 
ال�ذي  واملعن�وي«  »الس�يايس 
تقدمه تل أبي�ب لإلقليم. وقال 

بارزان�ي »نم�ر اآلن بحالة معق�دة للغاية، إذ نش�اهد 
الي�وم املرحلة االنتقالي�ة يف تاريخ األك�راد، ولن ننىس 
أولئك الذين قدموا لنا دعما جديا ومن بينهم إرسائيل«. 
وأض�اف البارزاني قائالً، »ال ح�دود لنا مع هذه الدولة 
)إرسائي�ل( وال مجاالً جوياً مش�رتكاً، لذلك ال تصل أية 
مس�اعدة عس�كرية منها، إال أن هناك دعما سياس�يا 
ومعنويا، ونحن ممتنون لرئيس الوزراء اإلرسائييل عىل 

هذه املساعدة.

العبادي وجه بحامية املواطنني
 يف مناطق سيطرة البيشمركة

السيد الصدر: عىل القوات االمنية
 أن تكون يف حالة »تأهب«

العامري: جيب عدم مترير 
مؤامرة  االستفتاء 

عبد الواحد: كيف يل ان اذهب لتصويت 
دعا اليه رئيس غري رشعي

قائد البيشمركة يعرب عن امتنانه 
لـ »ارسائيل«

أعالم إسرائيل ترفع إلى جانب العلم الكردي في إقليم كردستان!
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آية اهلل خامتي: مشاريع أمريكا فشلت يف املنطقة

         بغداد / المستقبل العراقي

تبدأ املستش�ارة األملاني�ة أنجيال مريكل، 
مهم�ة جس نبض الرشكاء السياس�يني من 
أج�ل تش�كيل ائت�الف حكومي، وذل�ك بعد 
فوزه�ا بوالية رابع�ة كمستش�ارة للبالد يف 
انتخاب�ات األحد، وذلك عىل الرغم من ضعف 
موقفها ال�ذي أحدثه ازدياد ش�عبية اليمني 

املتطرف. 
وحصل التكتل املحاف�ظ بزعامة مريكل، 
عىل 33 باملائة من األصوات، بانخفاض 8.5 
نقطات مئوي�ة مقارنة بانتخاب�ات 2013، 
حي�ث يب�دو أن س�بب الرتاج�ع ه�و تعامل 

مريكل مع أزمة الالجئني يف 2015. 
وه�ذه ه�ي أدن�ى نس�بة م�ن أص�وات 
الناخبني يحصل عليه�ا التكتل املحافظ منذ 

.1949
وتش�عر املؤسس�ة السياس�ية األملاني�ة 
بالصدم�ة مع اتج�اه الناخب�ني املحافظني 
إىل ح�زب »البدي�ل م�ن أجل أملاني�ا« املعادي 
للهجرة، والذي حصل عىل 12.6 يف املائة من 

األصوات.
وه�ذه هي امل�رة األوىل الت�ي يدخل فيها 
ح�زب من اليم�ني املتطرف الربمل�ان األملاني 

منذ أكثر من 50 عاما.
وع�ىل الرغم من ذلك، ف�إن حزب مريكل، 
أق�وى زعم�اء أوروب�ا، ال يزال أك�رب كتلة يف 
الربملان، بينما تقول هي إن حزبها س�يعمل 
ع�ىل بن�اء الحكوم�ة املقبلة، مضيف�ة أنها 
متأكدة من الوص�ول إىل اتفاق حول تحالف 

سيايس بحلول عيد امليالد.
وم�ع ذل�ك، فإن وج�ود م�ريكل يف وضع 
ضعيف عىل رأس ائتالف غري مس�تقر، يضم 
»الح�زب الديمقراط�ي الح�ر« املؤيد لقطاع 
األعم�ال، وح�زب »الخ�ر«، أدى إىل هل�ع 
املس�تثمرين، خصوصا أن مثل هذا التحالف 
ل�م يتم اختب�اره عىل املس�توى الوطني من 

قبل.
ووصفت صحيفة »هاندلس�بالت بزنس 

دي�ي« األملاني�ة نتائ�ج االنتخاب�ات بالقول 
»زلزال، اس�تنفار، انهي�ار أريض، صدمة. ال 
يمك�ن وصف ه�ذه االنتخاب�ات إال بكلمات 
عنيفة كهذه. إنها انتخاب�ات بدأت بمعاداة 

ملريكل، وانتهت لصالح مريكل«.
وحّذر بعض قادة قطاع االقتصاد من أن 
حزبا ش�بهه وزير الخارجي�ة بالنازيني هو 

أمر قد ير أملانيا.
وقال رئيس هيئة العم�ال األملانية، إنجو 
كرامر، إن »وج�ود حزب »البديل« يف الربملان 
أم�ر م�ّر لبالدنا«. وأضاف »ع�ىل األحزاب 
األخ�رى اآلن أن تح�ارص ح�زب »البديل من 

أجل أملانيا« يف املناظرات الربملانية«.
وأعطى ألكس�ندر جاوالند، أحد مرشحي 
ح�زب »البديل من أج�ل أملاني�ا«، فكرة عما 
سيحدث يف املس�تقبل، متعهدا ب�«مطاردة« 

مريكل و«استعادة شعبنا وبالدنا«.
وح�ث ق�ادة القط�اع الصناع�ي مريكل 
عىل امليض برسع�ة يف تش�كيل الحكومة، إذ 
ق�ال رئيس هيئ�ة )ب�ي.دي.آي( الصناعية، 
دي�رت كيم�ف: »رشكاتنا تحتاج إىل إش�ارات 
واضح�ة. األهم اآلن هو تجنيب أملانيا ترر 

سمعتها كمكان ألداء األعمال«.
ويب�دو أن الخي�ار األق�وى أم�ام مريكل 
هو الس�عي وراء ائت�الف ثالث�ي، وذلك بعد 
أن قال حليفه�ا الحايل »الحزب الديمقراطي 
االش�رتاكي« إنه س�ينضم للمعارضة بعد أن 
واج�ه تراجع�ا يف نتائجه هو األك�رب له منذ 
نهاي�ة الحرب، حيث حصل عىل 20.5 باملائة 

من نسبة األصوات.
ومن املتوقع أن يكون ائتالف »جمايكا«، 
ال�ذي س�يلجأ إليه ح�زب م�ريكل املحافظ، 
هش�ا بس�بب الخالف عىل قضاي�ا جوهرية 
كالهج�رة والرائ�ب والبيئ�ة والعالقة مع 
االتحاد األوروبي. وس�يضم االئت�الف إذا ما 
تم »الح�زب الديمقراطي الحر«، الحائز عىل 
نس�بة 10.7 باملائ�ة م�ن األص�وات، وحزب 
»الخ�ر« الحاص�ل ع�ىل 8.9 باملائ�ة م�ن 

األصوات.

حليفها االشرتاكي ذهب إىل املعارضة

»املهمة الشاقة«: كيف ستشكل مريكل احلكومة األملانية اجلديدة؟

النظام البحريني يأمر خطباء املساجد بـ »التوقف« عن »مهامجة« ارسائيل  
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قالت صحيفة »بوليتيكو« إن صهر الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب ومستش�اره، جاريد كوش�نر، اس�تخدم 
بريًدا إلكرتونياً خاصاً إىل جانب حسابه الرسمي يف البيت 

األبيض لتبادل الرسائل مع مسؤولني آخرين يف اإلدارة.
وأك�دت »بوليتيك�و«، أّن رس�ائل الربي�د اإللكرتوني 
تضمنت مراس�الت ع�ن التغطية اإلعالمي�ة والتخطيط 
ألح�داث ومواضيع أخ�رى. وقال محامي كوش�نر، أبي 
لوي�ل، إن موكل�ه التزم بقواع�د االحتفاظ بالس�جالت 
الحكومي�ة ع�ن طري�ق إع�ادة إرس�ال رس�ائل الربي�د 

اإللكرتوني إىل حسابه الرسمي.
وخ�الل حمل�ة انتخاب�ات الرئاس�ة يف 2016 تهّك�م 
الديمقراطي�ة هي�الري  املرش�حة  الجمهوري�ون ع�ىل 
كلينتون الستخدامها بريداً إلكرتونياً خاصاً يف مراسالت 
رس�مية، عندما كانت وزيرة للخارجية يف إدارة الرئيس 

باراك أوباما.
وبعد ذلك، تم تصنيف بعض من هذه الرس�ائل بأنها 

تحوي معلومات رسية.
وقالت »بوليتيكو« إّن مساعدين كباراً آخرين يف إدارة 
ترامب استخدموا أيضاً حسابات بريد إلكرتوني خاصة، 
بم�ن فيهم كبري موظفي البيت األبيض الس�ابق، رينس 
بريبوس، وكبري الخرباء االس�رتاتيجيني السابق، ستيف 

بانون، واملستشار االقتصادي، جاري كوهني.
وق�ال لويل يف بيان ل�«بوليتيكو«: »الس�يد كوش�نر 
اس�تخدم الربيد اإللكرتون�ي للبيت األبي�ض الخاص به 

للقيام ببعض األعمال الرسمية«.
وأض�اف »أقل من مائة رس�الة بري�د إلكرتوني، منذ 
كانون الثاني وحتى آب، إما أرس�لها الس�يد كوش�نر أو 
أع�اد إرس�الها إىل زمالئ�ه يف البي�ت األبيض م�ن بريده 

اإللكرتوني الخاص«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د أطب�اء أممي�ون أن ع�رشات نس�اء الروهينغا 
تعرض�ن لالغتص�اب، خالل حمل�ة أمنية ش�نها جيش 
ميانم�ار يف والي�ة أركان. وأفادت وكال�ة »رويرتز« بأن 
أطباء يعملون يف املستش�فيات األممية س�جلوا عرشات 
حاالت االغتصاب بني 429 ألف امرأة هربن من ميانمار 
إىل بنغالدي�ش املجاورة. وذك�رت الوكالة أن 8 موظفني 
يف إحدى مستش�فيات قضاء كوكس بازار يف بنغالديش 
قالوا إنهم شاهدوا أكثر من 25 امرأة كانت عىل جسدهن 
آثار االغتصاب، مضيفني أنهم لم يحاولوا تحديد الطرف 
املس�ؤول عن ذلك، غري أن النساء كن يكررن أن عنارص 
الجي�ش مجرم�ون. إىل ذلك، نقل�ت الوكالة ع�ن أطباء 
يعمل�ون يف مستش�فى ي�دار م�ن قبل منظم�ة الهجرة 
الدولية التابعة لألمم املتحدة تأكيدهم أن مئات النس�اء 
من روهينغا تعرضن لالعتداءات الجنس�ية جراء عملية 

الجيش امليانماري يف أكتوبر ونوفمرب من العام املايض.
وذك�ر األطباء أن العديد من النس�اء يف ذلك الحني لم 
يغادرن منازلهن، متوقعات أن عملية الجيش لن تمسهن، 
غ�ري أن التصعيد األخري يف أواخر آب/أغس�طس املايض 
أس�فر عن الفرار الجماعي لنس�اء الروهينغا من والية 
أركان. من جانبه، أعلن رئيس أحد أكرب املستش�فيات يف 
القضاء مصباح الدين أحمد للوكالة أن 19 عىل األقل من 
ضحاي�ا االغتصاب تلقني العالج يف اآلونة األخرية، لجأت 
ست منهن إىل املستش�فى يف 14 الشهر الجاري وحملن 

عنارص للجيش امليانماري مسؤولية االعتداء.
وأش�ار أطباء أمميون يعملون يف املنطقة إىل الكشف 
ع�ن 49 ضحي�ة لالعتداءات الجنس�ية خ�الل الفرتة ما 
بني 28 و31 أغس�طس فقط، بينما يتجاوز عدد النساء 
اللوات�ي تلقني املس�اعدة بعد تعرضه�ن للعنف الجنيس 

350 امرأة.

مستشار ترامب وصهره استخدم بريدًا 
إلكرتونيًا خاصًا لشؤون البيت األبيض

أطباء أمميون يكشفون عن عرشات حاالت 
االغتصاب بني نساء الروهينغا

         بغداد / المستقبل العراقي

بعدم�ا أدان املل�ك البحرين�ي حم�د بن عي�ى آل خليف�ة رصاحًة 
املقاطعة العربية ل�«إرسائيل«، كش�ف موقع »ميدل إيس�ت آي« نقاًل 
ع�ن أحد أئمة املس�اجد يف مدينة الرفاع البحريني�ة أن حكومة املنامة 

أمرت املساجد بوقف الخطب املناهضة ل�«تل أبيب«.
وتوّقع مس�ؤولون بحرينيون عرب«ميدل إيست إي« إمكانية إعالن 
تطبي�ع العالقات بش�كل رس�مي يف غضون س�نة، إثر توّف�ر عدد من 
الدالئل التي تش�ري اىل أن املنامة تسقط عداءها التقليدي ل�«إرسائيل« 
وزيارة مسؤولني من اتحاد كرة القدم اإلرسائيي إىل مؤتمر فيفا يف أيار 

يف اململكة مثال عىل ذلك.
املس�ؤولون لفتوا اىل أن الجانبني يعمالن بالفعل عىل إقامة زيارات 
تبادل لوزراء ورجال أعمال وش�خصيات دينية دون أن يتطّور األمر اىل 
فتح بعثات دبلوماس�ية، وهو ما أكده مس�ؤول غربي أيًضا حني قال 
ل� »ميدل أيس�ت إي« »ال أعتقد بأننا سنشهد افتتاح سفارة إرسائيلية 
هنا، لكن عىل األرجح س�تكون لدينا زيارات رسمية من وزراء التجارة 

والشؤون اإلقتصادية«.
وأض�اف املس�ؤول »ال أق�ول هذا الع�ام.. ربما بعده س�يخرب امللك 

البحريني الناس بأنه من املهّم مواجهة إيران«.
بدوره، قال مس�ؤول بحريني آخر ل� »ميدل إيست إي« إن »إقامة 
عالق�ات مع »إرسائيل« لن تكون مش�كلة، فاألخرية ال تش�ّكل تهديًدا 
للمملك�ة الخليجية«، وأضاف »«ارسائيل« ال تهّدد أمننا أو تتآمر علينا 

ولكن إيران بالتأكيد تفعل ذلك«، وفق اّدعائه.
وكان الحاخ�ام البارز الذي التقى مل�ك البحرين حمد بن عيى آل 
خليف�ة قد رّصح يف وقت س�ابق من األس�بوع املايض ب�أن امللك حمد 
قال إنه يعارض مقاطعة الدول العربية ل�«ارسائيل« ويعتزم الس�ماح 

ملواطني مملكته بزيارة األرايض املحتلة بحرّية.
ويف فرباير/ش�باط املايض، التقى امللك البحرين�ي الحاخام مارفن 
هري، وهو عميد ومؤس�س مركز »س�يمون فيزنتال« يف لوس أنجليس 
يف والية كاليفورنيا األمريكية إىل جانب املدير املشارك ملركز »فيزنتال« 

الحاخام أبراهام كوبر.
ه�ري قال لصحيفة »تايمز أوف ارسائي�ل« إنه كان يف دبي يف مهّمة 
خاصة بمؤّسس�ته عندما دعاه امللك شخصًيا لزيارة قرصه، وأضاف 
»يف الوق�ت الذي ُعق�د فيه االجتماع يف فرباير/ش�باط املايض، قال إنه 
مس�تعّد اآلن ملناقش�ة مضمونه بعد أن تلّقى إشارة واضحة من امللك، 
وكانت اإلش�ارة األخرى أن األمري البحريني ن�ارص بن حمد آل خليفة 
قد حر مناس�بة كبرية ملركز »ويس�نتال« األس�بوع املايض، كما زار 

متحف التسامح املؤّيد ل�«إرسائيل« الذي يقع يف »لوس أنجلوس«.
ورًدا عىل س�ؤال حول ما اذا كان امللك مستعًدا للسماح للبحرينيني 
بزيارة األرايض املحتلة، قال هري »بش�كل ال لب�س فيه«، وأردف »امللك 
البحريني تق�ّدم كثريًا يف تفكريه من القادة اآلخرين ىف املنطقة.. ليس 
هن�اك مقارن�ة«، وتاب�ع »املل�ك ال يرى أن هناك س�بًبا لوج�ود أعمال 
عدائية بني »تل أبيب« واملنامة، فهو أوضح أن الطرفني يمكن أن يكونا 

حليفني لوقف النفوذ اإليراني يف املنطقة«، عىل حّد تعبريه.

       بغداد / المستقبل العراقي

أشار عضو الهيئة العليا للمجمع 
العامل�ي أله�ل البي�ت )ع( آي�ة الله 
السيد احمد خاتمي اىل فشل امريكا 
يف تش�كيل الرشق االوس�ط الكبري، 
مبين�ا أن أمريكا حاولت أن تش�كل 
حكوم�ات موالية له�ا والرسائيل يف 
العراق وسوريا ولبنان بغية تأسيس 
ال�رشق االوس�ط الكب�ري أو الجديد 
ولكن مش�اريعها باءت بالفش�ل يف 

هذه البلدان الثالثة.
وأكد عضو مجلس خرباء القيادة 
آية الله احمد خاتمي خالل املراس�م 
املقدس�ة  مش�هد  يف  اقيم�ت  الت�ي 
بمناس�بة حلول شهر محرم الحرام 
عىل ان شعار »لبيك يا حسني« ليس 
ش�عارا وحس�ب وانما هو مس�رية 
مس�تمرة منذ واقعة عاش�وراء وأن 
ما يتعلق بعاش�وراء يرتبط ارتباطا 

وثيقا مع واقعنا الحارض.
وأش�ار عض�و الهيأة الرئاس�ية 
ملجلس خ�رباء القيادة اىل تعبري »كل 
ي�وم عاش�وراء وكل ارض كربالء«، 
موضح�ا ان ه�ذه الجمل�ة ليس�ت 
ضم�ن االحاديث املذكورة عن االمام 
الحس�ني عليه الس�الم ولكن الروح 
الحاكم�ة ع�ىل االدعي�ة والزي�ارات 

تؤكد هذا املعنى.
وبني أن مخيم اصحاب الحس�ني 
وعصاب�ات يزي�د الزال قائم�ا حتى 
الي�وم، مضيف�ا أن�ه كما ق�ام يزيد 
وعصابات�ه يف الق�رن الهجري االول 
بان�كار الوح�ي وش�نوا الحرب عىل 

االمام الحس�ني )ع(، ف�ان اتباعهم 
امللحدي�ن والكافري�ن يف ه�ذا  م�ن 
الع�رص ايضا يش�نون الح�رب عىل 
االس�الم املحم�دي االصي�ل، ولذل�ك 
علين�ا أن ندرس انن�ا نقف يف اي من 
املخيمني.وأكد آية الله الس�يد احمد 
خاتم�ي اىل أن امري�كا اليوم جاءت 
ب�كل ثقلها ملحاربة االس�الم، قائال: 
أن الذين يريدون رؤية ش�مر وعمر 
بن الس�عد يف هذا الع�رص فعليه أن 

ينظ�ر اىل حكام امريكا. أن االس�الم 
الي�وم وبفض�ل الل�ه تع�اىل انت�رش 
يف اي�ران الت�ي تع�د ام ق�رى العالم 
االسالمي، فاالسالم الحسيني يحكم 
ع�ىل قلوب االيرانيني من�ذ 38 عاما. 
أن رصاخ الرئي�س االمريكي يف مقر 
االمم املتحدة يدل عىل ضعفه وفشل 

املشاريع االمريكية.
وأشار اىل فشل امريكا يف تشكيل 
ال�رشق االوس�ط الكب�ري، مبين�ا أن 

أمريكا حاولت أن تش�كل حكومات 
موالي�ة له�ا والرسائي�ل يف الع�راق 
وسوريا ولبنان بغية تأسيس الرشق 
االوس�ط الكب�ري أو الجدي�د ولك�ن 
مش�اريعها ب�اءت بالفش�ل يف هذه 
البل�دان الثالث�ة. حاول�ت امريكا أن 
توص�ل حكومة موالي�ة لها يف لبنان 
ع�ن طريق الس�عودية ولك�ن اليوم 
نرى أن الس�يد نرصالل�ه يحكم عىل 

قلوب اللبنانيني.

       بغداد / المستقبل العراقي

انس�حبت فراوكه بي�رتي، التي اعتربت 
لف�رتة طويلة أش�هر وجه يف ح�زب البديل 
من أجل املانيا، اليوم )االثنني 25 سبتمرب/ 
أيلول 2017( من مؤتمر صحفي بحدة بعد 
أن قال�ت »ق�ررت أنني لن أك�ون جزءا من 
مجموع�ة البديل من أج�ل أملانيا يف الربملان 
األملاني لكنني سأكون مبدئيا عضوا منفردا 

يف الربملان يف مجلس النواب«.

وأدلت بيرتي به�ذا اإلعالن املفاجئ بعد 
أن حصل حزبها عىل نسبة 12.6 باملئة من 
األص�وات يف االقرتاع الذي جرى أمس األحد 
بما يعني أنه سيكون أول حزب من اليمني 
املتط�رف يدخ�ل الربملان األملان�ي منذ أكثر 

من نصف قرن.
وقالت بيرتي يف مؤتمر صحفي مشرتك 
م�ع قادة آخرين يف الحزب »أعتقد أن علينا 
أن نق�ر برصاحة الي�وم بوجود خالف عىل 
املحت�وى يف ح�زب البدي�ل من أج�ل أملانيا 

وأعتق�د أن علين�ا أال نس�كت ع�ن ذلك ألن 
املجتمع يدعو لحوار مفتوح«.

ورفضت اإلجابة عن مزيد من األس�ئلة 
بما يش�مل س�ؤاال عما إذا كانت س�تبقى 
الزعيمة املش�اركة للح�زب لكنها قالت إن 
الن�اس سيس�معون أخبارا منه�ا يف األيام 
املقبلة. وق�ال قادة الحزب إنهم ال يعرفون 

سبب انسحابها من املؤتمر.
وكان�ت بي�رتي ق�د فج�رت مفاجئة يف 
أبريل/نيس�ان عندم�ا قالت إنه�ا لن تقود 

حزبها يف الحملة االنتخابية بعد أن اختلفت 
مع أعضاء بارزين يف الحزب بسبب دفاعها 

عن تبني نهج أكثر اعتداال.
وقال�ت بيرتي اليوم إن حزب البديل من 
أج�ل أملاني�ا بصفت�ه »حزب ال س�لطوي« 
بإمكانه أن يكون ناجحا يف املعارضة لكنه 
لن يتمكن من تقديم خيار للناخبني يتمتع 
باملصداقية كحكومة وس�اقت ذلك كسبب 
لقراره�ا ع�دم اس�تالم مقعده�ا الربملاني 

كجزء من مجموعة الحزب.

انقسام يف حزب »البديل« بعد انسحاب زعيمته 
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تعلن مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية عن االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه  فعىل 
الراغبني  يف االش�راك باملزايدة العلنية  مراجعة مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف  وخالل مدة س�بعة ايام 
من تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري من املدة 
املذكورة مس�تصحبني معهم التامينات البالغة 20% من بدل التقدي�ر وبصك مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فاليوم الذي يليه موعدا للمزايدة وعىل املزايد جلب براءة ذمة من الرضيبة و هوية االحوال املدنية +بطاقة 
الس�كن مصورات + اصلية واليجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من 
ترس�و علي�ه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما بان تس�ديد بدل االيج�ار صفقة واحدة وخالل 

ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال

تنويه
أشارة اىل االعالن املنشور يف صحيفة املستقبل العدد  
1522يف 2017/9/20 ورد يف اع�الن محكمة بداءة 
منديل العدد / 147 اسم املدعى عليه / حبيب قاسم 

ظاهر خطاء والصحيح هو / حبيب قاسم طاهر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد 259 / ب / 2017 

اعالن 
إىل املدعى عليه / حميد عيل عباس – مجهول محل 

االقامة 
اقام املدع�ي محمد نجم عبد االمري الدعوى املرقمة 
مطالبت�ك  فيه�ا  والتييطل�ب   2017  / ب   /  259
بدف�ع بدالت االيج�ار البالغة مليونان وخمس�مائة 
الف دين�ار عن اس�تاجار العقار املرق�م 9 / 5 من 
املقاطعة 44 – النه�رية الغربية العائد للمدعي من 
قبل�ك – عليه وملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
لغرض حضورك بي�وم املرافعة املصادف 8 / 10 / 
2017 ويف حال�ة عدم حضورك او حضور من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

االصول .
القايض 
حازم محمد احمد 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 

العدد 850 / 2017 
اعالن 

بالنظر لعدم حضور مزايد يف يوم املزايدة وبناء عىل 
طل�ب الدائن ) صالح احمد ش�هاب ( ق�ررت هذه 
املديري�ة تجديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوم تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
املق�درة وش�هادة  القيم�ة  م�ن   %  10 القانوني�ة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشري وفق املادة 98 اوال من قانون التنفيذ . 
املواصفات :

1 -موقع�ه ورقم�ه : 307 / 3 م 26 الحس�ينية / 
الصويرة .

2 – جنسه ونوعه : ملك رصف . 
3 - حدوده واوصافه : اليمني / 305 / 3 - اليسار 
309 / 3 االمام منطقة خرضاء خلف مدرس�ة تاج 

الدين االبتدائية .
4 – مش�تمالته : طارمة مس�قفة مدخ�ل 2 م / 2 
م واس�تقبال 6 م 3 / 5 م وغرفت�ي ن�وم 5 / 3 م 
وصال�ة درج 5 / 7 م / 5 / 3 م  ومطبخ 4 م / 25 
/ 3 م  وصحي�ات داخلي�ة 3 م / 2 / 5 م وخارجية 
2 م / 2 م والبناء بلوك والس�قف عكادة بالطابوق 
والشيلمان والبيتونة كونكريت مسلح ومزود باملاء 

والكهرباء .
5 – مساحته : 150 مر .

6 – درجة العمران : دون الوسط 
7 – الشاغل : املدينني .

8 – القيمة املقدرة : ) 0000000 4 ( اربعون مليون 
دينار الغريها .

املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي
مدير تنفيذ الصويرة

فقدان 
فق�د من�ي أطف�ايل )افن�ان مصطفى حس�ني عيل 
ومنتظ�ر مصطف�ى حس�ني ع�يل( يف قاع�ه دب�ي 
العامرية / الكائنة يف العمل الشعبي عىل من يمتلك 
معلومات عنهما االتصال بلهاتف 07721380155

املستدعية برشى عبد الرزاق حمزة

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1500 
إعالن

تسلس�ل  العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
العائ�د  الك�وت  يف  الواق�ع  الخاجي�ة  792/3م38 
للمدين عواط�ف جعفر عباس املحجوز  لقاء طلب 
الدائن وعد رحمن عاش�ور البالغ خمسة وعرشون 
ملي�ون دينار   فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدءا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري

املواصفات
1- موقعة ورقم�ه  /كوت / الخاجية 792/3م38 

الخاجية 
2- جنس�ة ونوع�ه / بس�تان مل�ك رصف تس�قى 

بالواسطة 
 3- حدوده واوصافة / خايل من املغروسات

4- مش�تمالته / دور متناثرة وحص�ة املدين خايل 
من املشيدات  

5- املس�احة / 5 دون�م وان حص�ة املحجوزة تبلغ 
832 سهم

6- الشاغل / الرشكاء 
ملي�ون  وثالث�ون  تس�عة   / املق�درة  القيم�ة   -7
وتس�عمائة وتسعة وتس�عون الف ومائتان واثنان 

وثالثون دينار
املنفذ العدل

عيل كاظم جبار اليوداوي  

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1576  
إعالن

تسلس�ل  العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
العائ�د  الك�وت  يف  الواق�ع  الخاجي�ة  792/3م38 
للمدين رعد جعفر عباس املحجوز لقاء طلب الدائن 
احمد عادل محسن البالغ خمسة وعرشون مليون 
دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثون يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقعة ورقم�ه  /كوت / الخاجية 792/3م38 
الخاجية 

2- جنس�ة ونوع�ه / بس�تان مل�ك رصف تس�قى 
بالواسطة 

 3- حدوده واوصافة / خايل من املغروسات
4- مش�تمالته / دور متناثرة وحص�ة املدين خايل 

من املشيدات  
5- املس�احة / 5 دون�م وان حص�ة املحجوزة تبلغ 

416سهم
6- الشاغل / الرشكاء 

7- القيمة املقدرة / تسعة عرش مليون وتسعمائة 
وتسعة وتسعون الف وستمائة وستة عرشدينار

املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب
العدد: 218/ش/2017
التاريخ:2017/7/10 

اعالن  
اىل املدعى عليها / صابرين حافظ راشد

أصدرت ه�ذه املحكم�ة بموجب اضب�ارة الدعوى 
املرقم�ة أعاله بتاري�خ 2017/6/6 حكم�اً غيابياً 
بحقك يقيض بتصديق زواجك من املدعي أزهر كريم 
محمد الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2012/1/29 
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح مركز رشطة 
ابي الخصي�ب وتأييد واملجلس البل�دي لقضاء ابي 
الخصيب. عليه تقرر تبليغك بمضمون قرار الحكم 
أعاله بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
ح�ق االع�راض ع�ىل الحك�م الغيابي ضم�ن املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يصبح الحكم مكتسباً 

درجة البتات.
القايض / وسام عبدالحسني عيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد  1828/ ب / 2017

اىل  املدعى عليه  / عيل بدر عاشور 
اع�����الن 

اق�ام املدعي محم�د ري�اض عبدالعب�اس الدعوى 
املرقمة اعاله والتي يطلب دعوتك للمرافعة والحكم 
بالزامك بدفع املبلغ خمسمائة وخمسون الف دينار 
عن اج�ور العم�ل وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
إش�عار مخت�ار منطقة ح�ي امليمون ق�رب مركز 
اسعاف البلسم واملرفق بكتاب مركز رشطة الكوت 
املرق�م 13162 يف 2017/9/14 عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني للحض�ور إمام هذه 
املحكمة صباح يوم 2017/10/3 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنك س�وف 

تجري املرفعة بحقك غيابيا وفق  القانون  
القايض عمار حسن عبد عيل

تنويه
ذكر يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1522 يف 
2017/9/20 والخاص بالعق�ار املرقم 3/71207 
ح�ي النرص والخ�اص بمديري�ة تنفي�ذ النجف لم 
يذكر يف اسم الدائن اضافة لركة مورثهم  رائد عبد 
الهادي حميدي ولم يذكر يوجد مطبخ بصنف حار 
داخ�ل املطبخ الرئييس كذلك لم يذكر ارضية الغرفة 
يف الطابق االول من الس�رياميك اما الصالة اسمنت 
والجدران وملبوخ بالبورك مع الس�قف لذا اقتىض 

التنويه

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية 
العدد 389/س/2017
التاريخ 2017/9/20

اىل املستانف عليه / عيل محيسن جواد
تبليغ

لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكمة م�ن قبل 
املس�تأنف )حس�ام حي�اوي حس�ن( ع�ىل القرار 
الص�ادر من محكم�ة بداءة النج�ف املرقم 1531/

ب2017/5 والذي يطلب فيه فس�خ الحكم البدائي  
ولثبوت محل مجهولية اقامتك وحسب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار منطقة الش�هيد الصدر 
عبد الحس�ني صاح�ب العبودي    لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املصادف 
2017/9/27 الس�اعة الثامن�ة والنص�ف صباحا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري 
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5835/ش2017/5

التاريخ 2017/9/25
اعالن

اىل املدعى عليه /غزوان جميل عباس
بناءا ع�ىل الدعوى املقام�ة امام محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف النجف واملرقمة 5835/ش2017/5 
من قبل املدعية )زين�ب جميل كريم ( والتي تطلب 
فيها الحك�م بتادية نفق�ة ماضية لها ومس�تمرة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح املبل�غ 
القضائي واشعار مختار النجف حي العسكري لذا 
تقرر تبليغك بواسطة  صحيفتني يوميتني محليتني 
رس�ميتني فعليك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافع�ة املوافق يوم 2017/10/3 الس�اعة 
التاس�عة  صباحا وعند عدم حضورك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 5/حجة اذن اصدار جواز سفر/2017

التاريخ 2017/9/25
اعالن

اىل املدعى عليه /محمد محسن عبد ورد
بن�اءا عىل الطلب املقدم م�ن قبل طالب حجة االذن  
باستصدار جواز سفر للمدعوه) نهلة محسن عيل 
( امام هذه املحكمة فقد اصدرت املحكمة حجة اذن 
باس�تصدار جواز س�فر املرقمة 5 يف 2017/9/24  
واملتضمنة طلب اصدار جواز سفر للقارص )مقتدى 
محمد محس�ن عب�د ورد ( وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي  واشعار مختار حي 
النرص لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة بع�د تبلغك بثالثة ايام وعند عدم حضورك 
س�وف يت�م اكتم�ال بقي�ة االج�راءات القانوني�ة 

لتصديق الحجة وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد /بال /تحرير تركة/2017

تعلن هذه املحكمة عن بيع السيارة املرقمة واملبينة 
اوصافه�ا ادناه باملزاي�دة العلنية وبأس�م املتويف ) 
مكي عباس شاكر الصباغ ( فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة خالل عرشة ايام من تاريخ 
نرش االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية 
بصك مصدق الم�ر هذه املحكمة والبالغة 10% من 
القيمة املقدرة للسيارة وستجري املزايدة العلنية يف 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم االخري لالعالن  
يف الك�راج املج�اور للمحكم�ة والطاب�و يف النجف 

ويتحمل املشري اجور االعالن والداللية 
القايض االول
عامر حسني حمزة

املواصفات والقيمة املقدرة:
السيارة املرقمة 48782أ/النجف /خصويص /نوع 
ميتس�وبييش باجريو ستيش�ن لون ابي�ض املوديل 

2014
السيارة /بحالة جيدة

القيمة املقدرة للس�يارة /س�تة عرش مليون دينار 
عراقي فقط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4767/ش2017/6

التاريخ 2017/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه /جعفر ستار كريم
اقامت املدعية دعاء قاس�م  محم�د الدعوى بالعدد 
4767/ش2017/6 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي 
تطلب فيها نفقة ماضية ومستمره لها ومستمرة 
الوالده�ا وملجهولية  محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار الزعفراني�ة /

بغداد قررت  املحكم�ة تبليغكم بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليك�م الحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2017/9/27 
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم 
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك�م قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5013/ش2016/2

التاريخ 2017/9/17
اعالن

اىل املدعى عليه /عبد الله عيىس عبد
اقام�ت املدعي�ة )عذراء ش�اكر حس�ني ( الدعوى 
بالع�دد 5013/ش2016/2 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
تطلب فيها نفقة مس�تمرة لها ومستمرة الوالدها 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب  رشح القائ�م 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي الجه�اد 6/ النجف 
قررت املحكمة تبليغكم بخصوص الدعوى وبموعد 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة  اعالن�ا  املرافع�ة 
يوميت�ني وعليك�م الحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2017/10/2 
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم 
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك�م قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

منار هادي كاظم الجشعمي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية 

العدد / 279/ش/2017
التاريخ 2017/9/24

اىل / املدعى عليه /عبد الحميد عبد الجبار حميد
تبليغ 

بالنظ�ر القامة الدع�وى الرشعي�ة املرقمة )279/
ش/2017( ض�دك م�ن قبل املدعي�ة )فائزة متعب 
داود( ملجهولية محل قامتك حس�ب اشعار املختار 
عليه تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 
2017/10/5 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفقا للقانون
القايض 
ثامر حسني وهاب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 3169/ش/2017

التاريخ 2017/9/25
اعالن

اىل املدعى عليه )غالب محسن شمهود( 
اقامت املدعية ملياء محمد مصبح الدعوى الرشعية 
املرقم�ة )3169/ش/2017( ل�دى ه�ذه املحكمة 
تطالب�ك فيه�ا الحك�م بتايي�د الحضان�ة الطفالها 
القارصي�ن مي�الد  2011 وعص�ام 2012 وقد عني 
يوم 2017/10/17  موع�دا للمرافعة  لومجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ مركز 
رشطة املعقل حس�ب كتابهم الع�دد 10720 يف 22 
/2017/8 وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة الجنينة 
واالندل�س انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف حال�ة ع�دم 
حضورك اىل املرافعة يف 2017/10/17 فانه س�وف 

يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق لقانون
القايض 
جاسم محمد املوسوي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد /1840/ب/2017
التاريخ /2017/9/25

اعالن
اىل املدعى عليهم : 

1 � اسعد ميخائيل حنا 
2 � عادل ميخائيل حنا الشيخ

3 � ناظم ميخائيل حنا الشيخ   
4 � شوقي ميخائيل حنا الشيخ 

5 � نادية ميخائيل حنا الشيخ 
6 � سمرية ميخائيل حنا الشيخ 

7 � صباح جبوري حنا الشيخ 
8 � شكري جبوري حنا الشيخ 

9 � ديزي حنا الشيخ  
10 � روزه حنا الشيخ 

11 � جوزيف رفويل حان الشيخ 
12 � سمرية رفويل حنا الشيخ 

13 � فضيلة يوسف 
14 � موفق رفويل حنا الشيخ 
15 � جاسم رفويل حنا الشيخ 

16 � نجاة رفويل حنا الشيخ 
17 � سعاد  رفويل حنا لشيخ  

18 � نهاد رفويل حنا الشيخ 
19 � فائزة  رفويل حنا الشيخ

اقامتا املدعيات )نضال وس�هام وابتسام  ونرسين 
بنات  جبوري حنا الش�يخ الدعوى البدائية املرقمة 
1840/ب/2017 امام هذه املحكمة ضدكم والتي 
يطلبن فيها الحكم بابط�ال القيود الالحقة للعقار 
تسلس�ل 123/68 الك�زارة واعادت�ه اىل القي�د 86 
كانون االول مجل�د 750  وملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة حي الزه�ور  عليه تق�رر تبليغك�م اعالنا 
بصحيفتني يوميت�ني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم املرافعة  املواف�ق 2017/10/10 وعند 
ع�دم حضوركم او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون
القايض

ادارة وقف جامع هيلة الشوكي
يف النجف االرشف

اعالن
تعلن دائرة وقف جامع هيلة الش�وكي عن اج�راء املزايدة  العلنية اليجار 
املحالت املدرجة ادناه فعىل الراغبني مراجعة مكتب املتويل الكائن يف النجف 
ح�ي املرحلني  وخالل مدة عرشة ايام م�ن تاريخ النرش يف احدى الصحف 
املحلية وستجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري 
من املدة املذكورة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من 
بدل التقدير واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه موعد 
للمزاي�دة وعىل املزايد جلب براءة ذمة من الرضيبة وهوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن )مصورات+اصليات ( ويتحمل من ترس�و عليه االحالة 

اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3026/ب2017/3
التاريخ 2017/9/25

اعالن
اىل املدعى عليه/ )قاسم شهيد عليوي (

اقام املدعي )ثابت صربي شنني  ( الدعوى 
3026/ب2017/4    املرقم�ة  البدائي�ة 
والذي يطلب فيها الحكم فيها بتاديتك له 
مبلغ مقداره تسعة ماليني وثمانمائة الف 
دينار من اصل املبلغ س�بعة عرش مليون 
دينار بموجب س�ند الكمبيال املصدق من 
دائ�رة كاتب ع�دل الكوفة بالع�دد 1938 
واملرخ يف 2016/2/8   ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار ح�ي الش�هيد الصدر 4أ 
علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2017/10/8 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد1486/ش2017/2
التاريخ 2017/9/20

اعالن
اىل املدعى عليه /حسن عبد العايل عطية

قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
وامل�ؤرخ  1486/ش2017/2  بالع�دد 
بتايي�د  الحك�م  املتضم�ن   2017/8/20
حضان�ة املدعي�ة زين�ب كري�م حس�ون 
البنائه�ا القارصي�ن كل من لي�ث ورقية 
م�ن صلب املدعى عليه حس�ن عبد العايل 
الدوائ�ر  بمراجع�ة  وتخويله�ا  عطي�ة 
الرس�مية وشبه الرس�مية املعنية بأمور 
االطف�ال وه�ي مديري�ة االح�وال املدنية 
ودوائر الصحة  والتعليم والربية واملركز 
التمويني والرعاية االجتماعية وش�ؤون 
امل�راة ودائ�رة االح�وال املدني�ة يف الكفل 
والشنافية واليحق لها السفر بهم خارج 
الب�الد اال ب�اذن وموافق�ة املدع�ى عليه 
القضائية  الرس�وم واملصاريف  وتحميله 
بضمنه�ا اتع�اب املحاماة وكي�ل املدعية 
املحامي عماد الصايف مبلغا قدرها خمسة 
االف دينار وصدر القراراس�تنادا الحكام 
املواد 57 احوال شخصية و22و76 اثبات 
مرافعات  و156و161و166و177و203 
مدني�ة و63 محاماة معدل�ه حكما غيابا 
بحق املدى عليه قابال لالعراض وللتمييز 
 2017/8/20 بتاري�خ  علن�ا  وافه�م 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مختار منطقة الكريش�ات املدعو عباس 
 2017/9/8 بتاري�خ  الفت�الوي  خلي�ل 
كونك مرتحل اىل جهة مجهولة عليه قرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعند ع�دم اعراضك عىل الق�رار املذكور 
س�وف يكتس�ب الحكم الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض جواد عبد الكاظم مجيد

اعالن
املدعون /

1-عبد الجبار وسليم ابناء ابراهيم محمد 2- ضوية وعباس وفاطمة وفضيلة ابناء عيل محمد 3- 
كريمة موزان حس�ب وصايتها عىل القارصين  ابراهيم وفاطمة ابناء عبد االمري ابراهيم 4-محمد 
وح�وراء وزهراء وزين�ب وعذراء وحيدر ابناء عب�د االمري ابراهيم 5-عبد لل�ه ونجيه ابناء خميس 

حمادي 6- زينب بدر سلمان
املدعى عليهم /

1-زهرة الحاج محمد 2-هاني ناصح 3- عبد الرضا وجاسب ابناء خزعل حسن 4- محسن وامري 
ابناء خميس حمادي 5- ارساء عبد االمري ابراهيم 6- عادل طاهر عبد الله 7- محمد س�عيد طاهر 
8- عدن�ان وعماد وس�عاد ونهاد وليىل ابناء طاه�ر عبد الله 9-عبد الكاظ�م وصالح وناظم ونزار 
وابتس�ام والهام وخنس�اء ابناء حميد صالح 10- حس�ني عيل محمد 11-زهرة عبود صالح 12- 
عباس وفالح واحمد وزينب وفاتن وباس�مة وايمان ابناء عبد الحس�ن خزعل 13- مدير عام دائرة 

القارصين اضافة لوظيفته 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 189 الرباط الصغري مساحته 867.75 مر مربع يقع يف 
منطقة الطويسة وان جزء من العقار يقع ضمن دائرة جوازات البرصة مشيد عليه غرفة وكرفان 
من الجينكو والجزء االخر عبارة عن كراج لوقوف الس�يارات وان االبنية مش�يدة من قبل محافظة 
الب�رصة فمن له رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنس�بة 10% من 
القيم�ة املقدرة للعقار والبالغة ثمانمائ�ة واربعة وعرشون مليون وثالثمائة واثنان وس�تون الف 
وخمسمائة دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة من مرصف حكومي وستجري املزايدة الساعة  

الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون التايل للنرش واجور املناداة عىل املشري 
القايض
علوان بربوت البزوين

اسم ت
بدل التقديرمساحتهاموقعهرقمهالعقار

1جزء من تسلسل 1234/13 محل1
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
4000000 اربعة ماليين دينار16.5م2البراق

2جزء من تسلسل 1234/13 محل2
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
4000000 اربعة ماليين دينار17م2البراق

3جزء من تسلسل 1234/13 محل3
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
4000000 اربعة ماليين دينار17م2البراق

4جزء من تسلسل 1234/13 محل4
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
4525.000 اربعة ماليين وخمسائة وخمسة 17م2البراق

وعشرون الف دينار

5جزء من تسلسل 1234/13 محل5
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
4000000 اربعة ماليين دينار20م2البراق

6جزء من تسلسل 1234/13 محل6
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
2750.000 مليونا وسبعمائة وخمسون الف 21م2البراق

دينار 

7جزء من تسلسل 1234/13 محل7
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
2750.000 مليونا وسبعمائة وخمسون الف 9م2البراق

دينار

8جزء من تسلسل 1234/13 محل8
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
3750.000 ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون 21.8م2البراق

الف دينار

9جزء من تسلسل 1234/13 محل9
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
3750.000 ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون 21م2البراق

الف دينار

10جزء من تسلسل 1234/13 محل10
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
3000.000 ثالثة ماليين دينار12م2البراق

11جزء من تسلسل 1234/13 محل11
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.900.000 مليون وتسعمائة الف دينار7م2البراق

12جزء من تسلسل 1234/13 محل12
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.700.000 مليون وسبعمائة الف دينار7م2البراق

13جزء من تسلسل 1234/13 محل13
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.700.000 مليون وسبعمائة الف دينار13م2البراق

14جزء من تسلسل 1234/13 محل14
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.700.000 مليون وسبعمائة الف دينار9م2البراق

15جزء من تسلسل 1234/13 محل15
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.700.000 مليون وسبعمائة الف دينار9م2البراق

16جزء من تسلسل 1234/13 محل16
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.700.000 مليون وسبعمائة الف دينار15م2البراق

17جزء من تسلسل 1234/13 محل17
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.700.000 مليون وسبعمائة الف دينار15م2البراق

18جزء من تسلسل 1234/13 محل18
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
1.700.000 مليون وسبعمائة الف دينار15م2البراق

19جزء من تسلسل 1234/13 محل19
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
3.500.000 ثالثة ماليين وخمسمائة الف دينار15م2البراق

20جزء من تسلسل 1234/13 محل20
مقاطعة 18 علوة الفحل

فندق 
3.500.000 ثالثة ماليين وخمسمائة الف دينار15م2البراق

ديوان الوقف الشيعي
مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف

اعالن شعبة االموال املوقوفة
العدد:4/1/3  6693

التاريخ :2017/9/12

بدل التقديرمساحتهموقعهرقم المحلت

2جزء من التسلسل 1
15088/2

حي 
1200000 فقط مليون 11.5م2المرحلين

ومائتان الف دينار 

جملس القضاء االعىل
حمكمة بداءة البرصة

العدد 660/ب/2014
التاريخ 2017/5/8



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

حرض الوكيل الفني لوزارة النقل عباس 
عمران موىس، االجتماع الخامس للجنة 
انش�اء مرتو بغداد من اجل متابعة اخر 
املس�تجدات بخصوص الدول الراغبة يف 

االستثمار بهذا املرشوع.
وقال موىس يف بيان العالم الوزارة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه،  ان 
»اللجن�ة عق�دت اجتماعه�ا الخام�س 
بموجب االمر الديواني رقم ٣٤ ملناقشة 
اه�م املس�تجدات والخط�وات الت�ي تم 
إحرازه�ا ألنش�اء م�رتو يف العاصم�ة 
بغ�داد. مؤك�دا ان »االب�واب م�ا زال�ت 
مفتوحة لدراسة عروض الدول الراغبة 

يف االستثمار« .
واضاف ان »وزي�ر النقل كاظم فنجان 
الحمامي ش�دد ع�ى مس�ؤويل الوزارة 
لل�وزارات  التس�هيالت  كاف�ة  تقدي�م 
والهيئات املعنية بإنش�اء املرتو لغرض 
تحقي�ق امل�رشوع وزرع ب�ذور االم�ل 
وأزال�ت العقب�ات الت�ي تواج�ه عم�ل 
مؤسسات الدولة بانجاز هذا املرشوع« 

.
من جهة اخرى اعلن�ت الرشكة العامة 
للموانئ العراقية، عن اس�تقبال سبعة 
بواخر متنوعة خالل اليومني املاضيني. 
ري�اض  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
أم  »مين�اء  ان  ش�مخي  س�وادي 
 ( الباخ�رة  اس�تقبل  الش�مايل  ق�ر 
E.R.AMSTERDAM( وتحمل حاويات 
بلغ عددها 951 تم تفريغها عى رصيف 
15 مضيفا، واما بخص�وص الباخرة ) 

KSL HYNG YANG ( وتحمل 19268 
طن حمولة متنوعة وت�م تفريغها عى 

 CITY OF ( رصي�ف 16 وكذلك الباخرة
SHANGHAI ( وتحم�ل 10٣٤ حاوية 

رست عى رصيف 27«. 
 BBC ( واكم�ل ش�مخي ان »الباخ�رة

SPRING( وتحمل 20٣9.7 طن حمولة 
متنوعه تم ارسائها عى رصيف 19 

وام�ا الباخ�رة )YM BAMBOO( التي 
تحمل حاويات البالغ عددها 7٣2 رست 

عى رصيف 20. 
وتاب�ع ان »مين�اء أم ق�ر الجنوب�ي 
 CMA ( هو االخ�ر قداس�تقبل الباخرة
حاوي�ة   652 تحم�ل   )CGM OKAPI
ت�م تفريغها ع�ى رصي�ف 5 اضافة اىل 
الباخرة ) MAG PEAARL( تحمل 28 

حاوية رست عى رصيف 11 ».
وع�ى صعي�د منفص�ل حقق أُس�طول 
الرشك�ة العامة للنقل الربي وأس�اطيل 
م�ن  ع�دد  أك�رب  املؤتلف�ة  ال�رشكات 
النقالت لم تصله لثالث س�نوات مضت 
ثالث�ة   )٣000( ال��  ع�ى  قارب�ت  إذ 
آالف نقل�ة خ�الل ش�هر آب امل�ايض ، 
واش�تملت عى الحم�والت املنقولة عى 
نق�ل )67,071٤16( طناً من مادة الرز 
بواقع )1725( نقل�ة فيما نقلت كمية 
)٣5,925,8٣0( طن�اً من مادة الحنطة 
بواقع )898( نقلة، فضالً عن نقل مواد 
مختلفة وحاوي�ات ومادة زيت الطعام 
لصال�ح وزارة التج�ارة ، ونقل�ت أيضاً 
كميات كب�رة من املع�دات الكهربائية 

واألسمدة الكيمياوية. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة  عب�د االمر 
املحمداوي انه »انسجاما مع توجيهات 
فنج�ان  كاظ�م  الس�يد  النق�ل  وزي�ر 
الحمام�ي يف مضاعفة الجهود من أجل 
االرتق�اء بواق�ع العم�ل ما س�ينعكس 
عى نس�بة اإليراد املايل املتحقق للرشكة 
واألرب�اح  الحواف�ز  رف�ع  يف  ويس�هم 
املوزعة للمنس�وبني، مبين�ا: ان ذلك ما 
كان ليتحق�ق ل�وال تظاف�ر الجهود بني 
اإلدارة واملنس�وبني والعمل املستمر من 

قبل اإلدارة العليا للرشكة .

الوكيل الفني لوزارة النقل حيرض االجتامع اخلامس للجنة إنشاء مرتو بغداد
املوانئ تستقبل سبعة بواخر متنوعة.. والنقل الربي حتقق »3« آالف نقلة خالل آب
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ذي قار تعلن قرب 
وصول بعثة ايطالية 

للتنقيب يف تل ابو طبرية

    ذي قار / المستقبل العراقي

كش�ف محاف�ظ ذي ق�ار يحيى الن�ارصي ٬ 
ع�ن قرب وص�ول فريق اثار ايط�ايل للتنقيب 
يف موق�ع تل ابو طب�رة االثري ش�مال غرب 
النارصية. وق�ال يحيى الن�ارصي ان »فريق 
اثار تابع لجامعة روما االيطالية  يضم س�تة 
خ�رباء مختصني س�يبارش باعم�ال التنقيب 
بموقع تل ابو طبرة ش�مال غرب النارصية٬ 
الس�تكمال اعماله الس�ابقة يف اطار اتفاقية 
مع وزارةالثقافة والسياحة واالثار«٬ مضيفا 
»ان الفريق االثار سيصل خالل االسبوع املقبل 
وس�يمتد موس�مه التنقيبي السادس ملدة 70 
يوم�ا يف اطار االستكش�افات الجارية لعر 
فجر السالالت السومرية«.واكد النارصي«ان 
وصول الفريق االثاري خطوة مهمة ورس�الة 
واضح�ة لالم�ن واالس�تقرار ال�ذي تنع�م به 
املحافظة٬ مع اس�تمرار اعم�ال التنقيب من 
قبل  الفرق االجنبية يف محافظة ذي قار طيلة 
الس�نوات املاضية«.وتض�م محافظة ذي قار 
اكثر من 1200 موقع آثاري يعود معظمها إىل 
عر فجر الس�الالت والحضارات السومرية 
والفرثي�ة  واألخميني�ة  والبابلي�ة  واألكدي�ة 
والساس�انية والع�ر اإلس�المي، وتعد من 
أغنى املدن العراقي�ة باملواقع اآلثارية املهمة، 
إذ تض�م بيت النبي إبراهي�م )ع( وزقورة أور 
التاريخي�ة، فضال عن املق�ربة امللكية، وقر 
ش�ولكي ومعبد )دب الل ماخ( الذي يعد أقدم 

محكمة يف التاريخ.

حمافظ البرصة يوقف قرار االستحواذ عىل أرض نقابة الفنانني باملحافظة

حمافظ بغداد  لرئيس جامعة النهرين: نسعى الستقطاب اكرب عدد من الكفاءات العلمية 
لتطوير الواقع اخلدمي للعاصمة

  البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير مكت�ب محافظ البرة 
عماد عبد الخالق، ع�ن إيقاف كافة 
االجراءات الخاصة باالس�تحواذ عى 
ارض مق�ر نقابة الفنانني العراقيني 
يف البرة، مش�راً اىل ان هذا اإلجراء 
جاء بناءاً عى أوامر محافظ البرة 

اسعد عبد االمر العيداني«.
وأوضح عبد الخالق يف حديث تابعته 
» املس�تقبل العراقي«، ان »املحافظ  
اس�عد العيدان�ي اصدر ق�رار يقيض 

بايقاف االس�تحواذ عى ارض نقابة 
الفنانني العراقيني يف البرة«، مبيناً 
اي  يرف�ض  الب�رة  »محاف�ظ  ان 
محاوالت تستهدف رشيحة املثقفني 

واالدباء والفنانني يف املدينة«.
ونوه مدي�ر مكتب املحاف�ظ، اىل ان 
»أب�واب دي�وان محافظ�ة الب�رة 
الفنان�ني،   جمي�ع  ام�ام  مفتوح�ة 
وان املحاف�ظ اكد ع�ى رضورة رفع 
الحيف والتهميش عن جميع رشائح 
املجتم�ع الب�ري الس�يما املثقفة 

منها.

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

  التق�ى محافظ بغداد عطوان العطواني رئيس 
جامع�ة النهري�ن  وعدد م�ن اس�اتذة الجامعة 

خالل زيارته مبنى الجامعة ».
وذك�ر مكتبه االعالم�ي ان »الجانبان اتفقا عى 
فت�ح آف�اق تع�اون علمي ب�ني محاف�ظ بغداد 
والجامع�ة ج�اء ذلك م�ن خالل توقي�ع مذكرة 
تفاهم  بني السيد املحافظ ورئيس الجامعة ». 

واضاف املكتب ان » العطواني أشار اىل ان الهدف 
م�ن هذه املذك�رة هو لرفد املحافظ�ة بالكوادر 
لتقدي�م  الجامع�ة  االستش�ارية م�ن اس�اتذة 

املشورة بشأن املشاريع الخدمية التي تحتاجها 
العاصم�ة بغ�داد ، مؤكدا ان »حكومته تس�عى 
الس�تقطاب اكرب عدد من الطاق�ات العلمية يف 

مجال النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة  ».
م�ن جانب�ه رح�ب رئي�س الجامع�ة والكوادر 
التدريس�ية بزيارة الس�يد املحاف�ظ واصفينها 
بالخط�وة الداعم�ة للحرك�ة العلمي�ة كما انها 
تعط�ي حافز له�م للتقدم واالرتقاء باملس�توى 
العلمي يف ظل الثقة التي منحها السيد املحافظ 
لكوادرها التدريس�ية عرب فتح أبواب املحافظة 
الستشارتهم العلمية وإرشاكهم يف تطوير واقع 

البنى التحتية للعاصمة بغداد .

حمافظ واسط يلتقي وزيرًا ويناقش معه سبل االرتقاء بقطاعي التجارة والتخطيط
   المستقبل العراقي/ الغانم

التق�ى محاف�ظ واس�ط محم�ود عبد 
عض�و  وبرفقت�ه  ط�الل  م�ال  الرض�ا 
مجلس واس�ط غضنفر البطيخ يلتقي 

وزير التخطيط س�لمان الجمييل وزير 
التجارة وكالة، وتم معه التباحث حول 
تحسني ش�ؤون املحافظه املتعلقة مع 

الوزارتني« .
واك�د امل�ال ط�الل ان« الوزير ق�د وعد 

برف مس�تحقات الفالحني الخاصة 
بمبال�غ محص�ويل الحنط�ة والش�عر 
للموس�مني املاضي�ني ،فيم�ا اش�ار اىل 
مناقش�ة حصة املحافظة من الحبوب 
التي تم تسويقها خالل موسم الحصاد 

املقبل.
وبدوره الوزير وجه بتذليل اي صعوبة 
تواجه جهود حكومة واسط بما يخص 
النه�وض بقطاع�ي وزارت�ي التج�ارة 

والتخطيط.

كربالء تتلف ثالثة أطنان من املواد الغذائية 
وتكثف محالهتا مع زيارة عاشوراء

    كربالء / المستقبل العراقي

اعلنت ش�عبة الرقاب�ة الصحية يف دائرة صح�ة كربالء، عن قيامها بحمالت تفتيش�ية 
اس�تباقية لزيارة عاش�وراء يف مركز املدينة، باإلضافة اىل إتالف ثالث�ة أطنان من املواد 
الغذائية غر الصالحة لالستهالك البرشي«.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية ، الدكتور 
احم�د فيصل، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »ت�م القيام بحمالت 
تفتيش�ية س�بقت تطبيق خطة طوارئ الدائرة لزيارة عاش�وراء، وتنفيد ما تطلبه من 
إجراءات وقائية حفاظاً عى صحة وس�المة املواطنني والزائرين«.واضاف ان »الحمالت 
أس�فرت عن إتالف أكثر من ثالثة أطنان من املواد الغذائية ، وأكثر من )7000( لرت من 
املواد الس�ائلة الفتقارها الرشوط الصحية يف عملية خزنها ، عالوة عى إن قس�ما منها 
منتهي الصالحية ».واش�ار اىل ان »الحمالت التي جرت بمس�اندة مفارز األمن الوطني 
وق�وة حماية ما بني الحرمني الرشيفني قد ش�ملت عدداً م�ن املحال التجارية واملطاعم 
والباعة املتجولني يف مركز املدينة«.وتابع ان »الحمالت الرقابية مستمرة بصورة دورية 
ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع و أهميتها يف متابعة ورصد املواد الغذائية املعروضة يف 
األس�واق حفاظاَ عى صحة وس�المة املواطنني و عملية إتالف املواد الغذائية تمت وفقاً 

ملحارض رسمية وبحضور أصحاب العالقة.

الكهرباء: مالكات توزيع اجلنوب تواصل محالهتا لرفع التجاوزات عىل الشبكة الكهربائية
   بغداد/ المستقبل العراقي

تواصل امل�الكات الهندس�ية والفنية يف 
مديرية توزيع كهرب�اء البرة التابعة 
للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 
حمالته�ا لرف�ع التج�اوزات الحاصل�ة 
ع�ى الش�بكة الكهربائي�ة يف محافظة 

البرة.
اعلن ذلك املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الكهرب�اء مصع�ب رسي امل�درس وبني 
يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«،ان 
الحم�الت تضمن رف�ع ) 2506 ( حالة 
تج�اوز م�ن كاف�ة األصن�اف ش�ملت  
)19٣6( من�زيل و )570( تجاري, حيث 
ان التج�اوزات التي ت�م رفعها كانت يف 
مناط�ق ) حم�دان / ش�ارع  القص�ور 
وش�ارع الرساجي ومنطقة عويس�يان 
 ، آم�ني  س�يد  ش�ارع   / الرباضعي�ة   ،
الجمعي�ات / ش�ارع س�احة الص�الة 

والش�ارع املقاب�ل لش�ارع 60 ، اآلبل�ة 
القديم�ة والجدي�دة ومنطق�ة الس�كك 
وسوق 5 ميل (، اىل جانب تنظيم ) ٤٤8( 
إستمارة إش�رتاك جديدة للمواطنني من 

الصنفني املن�زيل والتجاري وعى النظام 
األصويل ، و) 100 ( إس�تمارة عى نظام 
املتجاوزي�ن، اضاف�ة اىل كتابة ) 151 ( 
تعهد خطي من املتجاوزين بعدم تكرار 

هذه الحالة وبعكسه سيعرض املخالف 
نفسه اىل املساءلة القانونية«.

كما تواصل املالكات الهندس�ية والفنية 
يف مديرية توزيع كهرباء شمال البرة 
املذك�ورة,  العام�ة  للمديري�ة  التابع�ة 
حمالتها لرفع التجاوزات الحاصلة عى 
الش�بكة الكهربائية يف مناطق الفيحاء 
م�ن قض�اء ش�ط الع�رب, وتضمن�ت 
الحم�الت قطع )10( مش�رتك منزيل, و 
قط�ع)200( حال�ة تجاوز خ�ط  ثاني 
وتروي�ج معامل�ة له�م و أكتاب�ة )8( 
تعه�دات خطية و إنج�از)79( معاملة 

إيصال جديدة ملقياس ثالثي الطور« .
وم�ن جان�ب اخ�ر, تمكن�ت امل�الكات 
الهندس�ية والفني�ة يف مديري�ة توزي�ع 
كهرباء ميسان التابعة للمديرية العامة 
ذاته�ا م�ن رف�ع ) 699(  حال�ة تجاوز 
ع�ى الش�بكة الكهربائية حي�ث كانت 
)2٣9( م�ن ن�وع من�زيل متج�اوز خط 

واح�د و)150( متجاوز أكث�ر من خط 
و)119(  من�زيل نظامي متجاوز, فضالً 
عن )508( منزيل و)10٤( تجاري و)8( 

صناعي و)79( زراعي .
فيم�ا تمكنت م�الكات مديري�ة توزيع 
كهرباء ذي قار التابعة للمديرية العامة 
نفس�ها من رفع  )2٣92( حالة تجاوز 
عى الشبكة الكهربائية مصنفتاً )2٣2٣(

حالة تج�اوز من�زيل و)68( تجاري, اىل 
جانب اخذ)222( تعهد خطي للمواطنني 
املتجاوزي�ن, وتنظيم)2170( اش�رتاكاً 
أصولياً للمتجاوزين من س�كنة املناطق 
العشوائية ,حيث تمثلت التجاوزات التي 
تم إزالتها باس�تخدام الربط املبارش من 
دون وج�ود املقياس وتبادل التغذية بني 
منطق�ة وأخ�رى, فض�اًل عن الس�حب 
العش�وائي للطاقة بعيداً ع�ن إجراءات 
الرب�ط الفن�ي األصولي�ة وقي�ام بعض 

املشرتكني بالسحب من اتجاهني.

    بغداد /  المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب يف وزارة التجارة ع�ن »قيام اللجان الرقابية يف 
الرشكة بمتابعة انتاج وتجهي�ز الطحني يف املطاحن االهلية والحكومية«.واضاف مدير 
عام الرشكة طه ياسني عباس يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان لجنة مشرتكة من 
وحدات الرقابة والس�يطرة النوعية التابعة لفرع الرشكة يف محافظة النجف نفذت عدة 
زيارات تفتيشية شملت املطاحن الحكومية واالهلية العاملة باملحافظة حيث تخلل تلك 
الزيارات س�حب لنماذج من الطحني املنتج لغرض الفحص املختربي اضافة اىل متابعة 
مستويات االنتاج والتجهيز املكلفة بها بما فيها تجهيز محافظات صالح الدين واالنبار 
والعوائل النازحة املس�جلة فيهما«.ويف السياق ذاته، اضاف ياسني ان »اللجان الرقابية 
التابعة لفرع ميس�ان نفذت ايضا عدة زيارات تفتيش�ية للمطاحن العاملة باملحافظة 
لالط�الع عى الية عمله�ا ومتابعة انتاجها وق�د تخلل تلك الزيارات س�حب لنماذج من 
الطحني املنتج والحبوب املس�تخدمة باالنتاج وحبوب الكرس االول باالضافة اىل معاينة 
اكي�اس التعبئة وفحص اوزان االكي�اس املعبئة بالطحني وتم كذلك س�حب نماذج من 
االكي�اس الفارغة لفحصها وبيان م�دى مطابقتها للرشوط املطلوب�ة. من جانب اخر 
اشار ياسني اىل ان مطاحن نينوى املحررة التي تمت اعادتها للعمل واصلت عملية انتاج 
وتجهيز الحصة املكلفة م�ن الطحني املخصص للمحافظة حيث ان جهودا كبرة بذلت 
من خالل توفر الحبوب الالزمة لالنتاج.مش�را اىل ان توزيع الطحني املنتج عى الوكالء 
ومخيم�ات النازحني يجري بانس�يابية وتنس�يق عايل بني فرع الرشك�ة ودائرة الرقابة 

التجارية والدوائر الساندة يف نينوى.

التجارة جتري زيارات تفتيشية للجان الرقابية 
ملتابعة انتاج وجتهيز الطحني يف املطاحن االهلية
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تدع�و وزارة النقل / الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق / هيئة 
الق�رض الياباني)للم�رة الثاني�ة ( .كافة ال�رشكات العاملية 
الراغبة والعاملة يف داخل العراق وخارجه . ،ذات االختصاص 
بأعمال بناء وتوريد قطع بحرية متنوعة  ،اىل املشاركة ضمن 
م�رشوع PKG 3A اح�د مش�اريع املرحلة الثاني�ة من اعادة 
تأهيل قطاع املوانئ العراقية / اعادة تأهيل ميناء خور الزبري 
)IQ-P20(،املم�ول من قبل الوكال�ة اليابانية للتعاون الدويل 
)جاي�كا( ولغرض االطالع ع�ى رشوط املناقصة وتفاصيلها 
يرجى زي�ارة املوقع االلكرتون��ي الخ��اص ب�وزارة الن�قل 
الخ�اص  االلكرتون�ي  املوق�ع  او   )www.motrans.gov.iq(

)www.scp.gov.iq( بالرشكة

مناقصة استريادية
2017/9 م/د تجهيز كمية )110 طن( سلك نحايس قياس 2 ملم ذو الرقم الرمزي )R156/D( ملعمل محوالت التوزيع 

 )معلنة للمرة الثالثة (
تاريخ الغلق ) 2017/10/31(

ي�ر ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشك�ة دي�اىل العامة( بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم 
عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية للمادة  مع مالحظة ماياتي :

1-ع�ى مقدمي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتص�ال )رشكة دياىل العامة ( وعر 
الري�د االلكرتون�ي ) www.dialacompany.com( وخ�الل اي�ام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة 
الس�ابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مساءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع 

مالحظة ماييل :
أ-الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة هي ) 848705( دوالر )ثمانمائة وثمانية واربعون الف وس�بعمائة وخمس�ة دوالر 
فق�ط ( واصل مخازن الرشكة  تم االعتماد عى س�عر بورصة النحاس )LME( ليوم احتس�اب الكلفة التخمينية يف 
2017/5/8 هو )5465.5( دوالر )خمس�ة االف واربعمائة وخمس�ة وستون دوالر وخمسة سنت فقط ( ويحتسب  
س�عر بورصة النحاس ليوم غل�ق املناقصة لغرض املقارنة ويتم تثبيت الس�عر بورصة النح�اس ليوم توقيع العقد 

وتعدل بموجبه الكميات
ب-مق�دار مبل�غ التامين�ات  االولية للمناقصة ه�و )25461.15( دوالر )خمس�ة وعرشون ال�ف واربعمائة وواحد 

وستون دوالر وخمسة عرش سنت فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ) 200000( دينار عراقي ) فقط مائتان  الف دينار الغريها( غري قابل للرد 

اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-ع�ى مق�دم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) نماذج العط�اء ( ويجب ان يتم 
تعبئ�ة النم�وذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جمي�ع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة
*مالحظ�ة : تعف�ى ال�رشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري مس�جل يف 

العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس ( 
وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2017/10/31 وان العطاءات  
املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  
االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاسعة صباحا ليوم 2017/11/1 ويف حالة مصادفة 

يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعتر موعد الغلق.

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

بالنظر لعد حصول راغب بالتاجري...
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديري�ة بلديات واس�ط  عن تأجري االم�الك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية  النعمانية خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل من صدور 
ه�ذا االعالن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة )30 %( من القيمة 
التقديري�ة بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من 
م�دة االع�الن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )الع�ارشة صباحا( ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

بناء عى ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة اعادة التقدير املرقم )249 يف 2017/9/11( تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها 
يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )47( ملك استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعى من يرغب 
االش�رتاك باملزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل )30(ثالثون يوم تبدأ م�ن اليوم التايل لصدور 
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 50 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري 
من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة 

واية اجور قانونية اخرى.

قائمة اعادة تقدير امالك البلدية وفق القانون 21لسنة 2013

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

التاريخ 24 / 9 / 2017 

اعالن
قدمت املس�تدعية باس�مة خليف احمد طلباً اىل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل تطلب فيه 
نصبها قيمة عى عالء رس�ول عباس وذلك كونه 
قد فقد بتاريخ 10 / 6 / 2014 وانقطعت اخباره 
فعى من لديه اعرتاض عى صدور الحجة تقديم 

اعرتاضه خالل ثالثون يوماً من تاريخ االعالن .

القايض / معد نجم عبيد

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد 4572 / ش / 2017 

التاريخ 24 / 9 / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه / حسني حميد نداوي 

اقامت املدعية رشيدة حميد رشيد الدعوى الرشعية املرقمة 
اعاله ضد املدعى عليه حس�ني حميد ن�داوي والتي تطالبك 
فيه�ا بالحكم باالث�اث الزوجي�ة وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب ما جاء برشح املبل�غ القضائي واملؤي�د من مختار 
املحلة تق�رر تبليغك بموع�د املرافعة بصحيفت�ني يوميتني 
واسعتي االنتشار ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً موعد املرافعة املوافق 11 / 10 / 2017 سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / ابراهيم حممد سلامن

مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 75 لسنة  2017
تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظ�ة بغ�داد الرصاف�ة / لجنة تاج�ري االرايض 
الزراعي�ة باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة املبين�ة اوصافها ادناه يف 
قض�اء املدائن/ناحية الوحدة   باملزايدة العلني�ة  وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 والقانون 35 لسنة 1983 والقرار 88 لسنة 2003 يف 
اليوم الواحد والثالثني اعتبارا   من اليوم التايل لنرش االعالن عنها يف الصحيفة او 
يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وستكون املزايدة يف الساعة 
الع�ارشة صباحا يف مقر مديريتنا  الكائن قرب س�احة الف�ردوس وللتفاصيل 
مراجع�ة اللجنة لالط�الع عى الرشوط وتقدي�م املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديري�ة من بدل االيجار املقدر 
يضاف اليها مبلغ 30000 ثالثون الف دينار عن بدل االيجار السنوي للمحدثات 
واملغروس�ات  ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف 

الواردة بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 76 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراع�ة يف محافظة بغداد الرصاف�ة / لجنة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة املبينة 
اوصافها ادن�اه يف قضاء املدائن/ناحية الوح�دة   باملزايدة العلنية  
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والقانون 
35 لس�نة 1983 يف اليوم الواحد والثالثني اعتب�ارا   من اليوم التايل 
لن�رش االع�الن عنها يف الصحيف�ة او يوم العمل ال�ذي يليه  يف حال 
مصادفة املوعد عطلة  وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
يف مقر مديريتنا  الكائن قرب ساحة الفردوس وللتفاصيل مراجعة 
اللجنة لالطالع عى الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 20% م�ن القيم�ة التقديرية من بدل 
االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و علي�ه  املزايدة اجور نرش االعالن 

واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

تدع�و الرشك�ة العام�ة ملوانئ الع�راق / هيئ�ة القرض 
الياباني)للمرة الثانية ( .كافة الرشكات  ،ذات االختصاص 
بأعم�ال امل�اء والكهرب�اء  وامليكاني�ك  ضم�ن مرشوع 
PKG1D    احد مش�اريع املرحلة الثانية من اعادة تأهيل 
قطاع املوانئ العراقي�ة / اعادة تأهيل ميناء خور الزبري 
)IQ-P20(،املم�ول من قب�ل الوكالة الياباني�ة للتعاون 
ال�دويل )جاي�كا( ولغرض االطالع ع�ى رشوط املناقصة 
وتفاصيلها يرجى زيارة املوقع االلكرتوني الخاص بوزارة 
الن���قل )www.motrans.gov.iq( او املوقع االلكرتوني 

)www.scp.gov.iq( الخاص بالرشكة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

أعالنأعالن

وزارة الصناعة واملعادن
اعادة اعالنرشكة دياىل العامة

المساحة/المقاطعةرقم القطعة
المحدثات المواصفاتدونم

والمغروسات
بدل االيجار/

دونم

1/42785/3
مستصلحة 126النهروان

كليا

فيها دار من الطين 
والسقف خشب 

بمساحة 150م2 
وحضيرة حيوانات 
بمساحة 50م2 

ونخيل عدد /5 بعمر 
15-20سنة

المساحة/المقاطعةرقم القطعة8800
المحدثات المواصفاتدونم

بدل االيجار/دونموالمغروسات

1/42757/3
غير 50.20.75النهروان

5500التوجدمستصلحة

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
الكراج الموحدسنة واحدة6م32حانوت1
الكراج الموحدسنة واحدة6م42حانوت2
الكراج الموحدسنة واحدة6م52حانوت3
مركز القضاء سنة واحدة6م272حانوت4
سوق القصابينسنة واحدة6م472حانوت5
حي المصانعسنة واحدة15م572حانوت6
الكراج القديمسنة واحدة20م642حانوت7
الكراج الموحدسنة واحدة6م662حانوت8
سوق الحدادينسنة واحدة15م752حانوت9

الكراج الموحدسنة واحدة12م1062حانوت10
الكراج الموحدسنة واحدة20م1122حانوت11
حي المصانعسنة واحدة6م1192ارضية كشك12
شارع13سنة واحدة20م1262حانوت13
شارع13سنة واحدة17م1272حانوت14
الكراج الموحدسنة واحدة6م1332حانوت15
كراج البلدية القديمسنة واحدة16م1552حانوت16
مركز القضاءسنة واحدة20م2212حانوت17
مركز القضاءسنة واحدة20م2222حانوت18
مركز القضاءسنة واحدة12م2232حانوت19
مركز القضاءسنة واحدة15م2242حانوت20
خلف الكراجسنة واحدة20م2272حانوت21
الكراج الموحدسنة واحدة12م2282مرافق صحية22
خلف الكراج الموحدسنة واحدة85م2342حانوت23
قرب الشيشانسنة واحدة32م4102حانوت24
قرب الشيشانسنة واحدة20م4262حانوت25
قرب الشيشانسنة واحدة32م4272حانوت26
الكراجسنة واحدة32م4362حانوت27
الكراجسنة واحدة18م4372حانوت28
الكراج الموحدسنة واحدة6م4402حانوت29
الكراج الموحدسنة واحدة192م4392مخزن30

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد: 2497 

التاريخ:   2017/9/24
العدد: 355 

التاريخ: 2017/9/25

رقم نوع الملكت
العقار

تاريخ انتهاء 
العقد

بدل االيجار 
السابق

بدل التقدير الحالي
المالحظات

كتابتارقما
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013اربعمائة الف دينار الغيرها154/42017/11/26320000400000حانوت11
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة وخمسون الف دينار154/42017/11/26260000350000حانوت22
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة وخمسون الف دينار154/42017/11/26260000350000حانوت34
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار766/42017/11/26160000250000حانوت45
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار766/42017/11/26160000250000حانوت56
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار766/42017/11/26160000250000حانوت67
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار766/42017/11/26160000250000حانوت78
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار766/42017/11/26160000250000حانوت89
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة وخمسون الف دينار155/42017/11/26210000300000حانوت910
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة وخمسون الف دينار154/42017/11/26260000350000حانوت1011
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26210000300000حانوت1114
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26210000300000حانوت1215
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائة وعشرون الف دينار155/42017/11/26100000120000حانوت1316
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26200000300000حانوت1417
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26200000300000حانوت1518
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26200000300000حانوت1619
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/262000002500000حانوت1720
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/262000002500000حانوت1821
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/261900002500000حانوت1922
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/262100002500000حانوت2023
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/262000002500000حانوت2124
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/262000002500000حانوت2225
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26210000300000حانوت2326
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013ثالثمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26210000300000حانوت2427
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/261800002500000حانوت2528
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/262100002500000حانوت2629
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار7662017/11/261650002500000حانوت2730
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/261800002500000حانوت2831
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013اربعمائة الف دينار810/42017/11/26340000400000حانوت2932
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان وخمسون الف دينار155/42017/11/261900002500000حانوت3033
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26210000230000كشك317
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26145000230000كشك328
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26145000230000كشك339
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26180000230000كشك3410
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26146000230000كشك3514
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26145000230000كشك3615
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26145000230000كشك3717
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائة وعشرون الف دينار810/42017/11/26110000120000كشك3818
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائتان وثالثون الف دينار810/42017/11/26145000230000كشك3920
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مائة وعشرون الف دينار810/42017/11/2690000120000كشك4022
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013مئتان الف دينار الغيرها 155/42017/11/26140000200000فندق412
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013اربعمائة الف دينار الغيرها155/42017/11/26280000400000مطعم421
ثالث سنوات حسب قانون 21 لسنة 2013اربعمائة وخمسون الف دينار747/42017/11/26385000معمل ثلج431
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»قويم رحلة العدالة بني الشك واليقني«
عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت صدرت النسخة العربية من رواية 
الكات�ب الترك�ي أحمد أوميت المعنونة ب� »قويم« وبعن�وان فرعي آخر »رحلة 
العدالة بين الش�ك واليقين«.ُتقدم هذه الرواية، صورٌة عن مجتمع تتالطم فيه 
وجهات النظ�ر التائهة من األوهام إلى األوهام، من الغنوصية والتناس�خ إلى 
الالأدري�ة، وينحس�ر فيه البحث عن الحقائق إلى المس�توى الف�ردي المنعزل، 
والكل يبح�ث عن معنى لحياته، ويحاول تس�خير المفاهيم لتبري�ر أعماله أياً 
كان�ت هذه األعم�ال، وال فرق بي�ن مؤمٍن به�ا أو منكٍر لها. وتتوق�ف الرواية 
عن�د كلم�ات »يفغينيا« التي تختصر معن�ى الحياة عندها: نع�م، يا نوزات أنت 
معنى الحياة، أي اإلنس�ان، فبعض األش�خاص يجدونها ف�ي العمل. وبعضهم 
ف�ي الحب، وآخرون في الدين، وبعضهم في السياس�ة، وبعضهم في الفن، بل 
يج�د الكثيرون معنى الحياة في كرة القدم. ال أدري الجميع يجد لنفس�ه معنى 
يناس�به ه�و، ولوال هؤالء الناس لم�ا كان هناك وجوٌد ألي م�ن هذه المعاني، 

أليس كذلك؟ إن معنى الحياة هو اإلنسان يا عزيزي نوزات، اإلنسان.

ج« للكاتب  صدرت حديثاً عن دار الس�اقي، بيروت، رواي�ة »طيف الحالاّ
مقب�ول العل�وي. نب�ذة ع�ن الرواي�ة: »تقراّر الجامعة س�حب ش�هادة 
الدكت�وراه من األس�تاذ نوري إبراهي�م. كأناّ الزمن ل�م يتغياّر، منذ ألف 
ج إلى  ومئت�ي ع�ام حتى الي�وم، أي من اللحظة الت�ي أعدم فيه�ا الحالاّ
جلسة التحقيق التي وجد نوري نفسه فيها متاّهماً بالكتابة عن »زنديق 
وكاف�ر«. في لحظة ما، يكتش�ف نوري أن س�نوات الصداق�ة والقرابة 
�فت عن حقد دفين أداّى إلى تدمير حياته. وعندما  بينه وبين فالح تكشاّ
ج...«. مقبول العلوي :قاصاّ وروائي  يقراّر االنتقام، يالحقه طيف الحالاّ
سعودي. صدر له عن دار الساقي: »فتنة جداّة« )القائمة الطويلة لجائزة 
بوكر العربية 2011(، »البدوي الصغير« )جائزة س�وق عكاظ 2016(، 
»زرياب« )جائزة أفضل رواية لكاتب س�عودي، معرض الرياض 2015 
– القائمة الطويلة لجائزة الش�يخ زاي�د 2016(، »القبطي« )مجموعة 

قصصية - جائزة الطيب صالح 2016(.

طيف احلالج

          فؤاد العبودي

القمر...وم�اء  الش�مس....وقلب  عي�ن  وطن�ي 
الينابيع الصافية كقلوب ابنائه....اليوم نقف كلنا 

في امتحان المواجهة الحقيقية
ألثب�ات اننا النمل�ك وجاه�ة اال به�ذا الوطن....

وجاهتن�ا ه�ي وطنيتن�ا ام�ام هجم�ة القبائ�ل 
الزاحفة...قبائل عاش�ت في الكهوف ولم تعرف 

اين وجهتها....هنا ينبغي ان نكون اوال نكون
عراقيون...ح�د اللهف�ة عل�ى وط�ن اليعاريب...

والمقدسات....
الوطن الذي التغيب عنه شمس العافية....ماعاد 
فينا صبر على تجاوز تلك القبائل البسط شروط 

المعايشة والتأخي الوطني
ش�روط المواطنة..التي م�ن مقدماتها ان تحب 

االرض التي اوتك

واعطت�ك م�ن ثماره�ا مايعن�ي احت�رام ترابها 
الضلوع....وقلب�ه  ح�دوده  وس�يادتها...وطن 

المهج الرهيفة بحبه....وشرايينه
هذي الجم�وع الت�ي ترفض اس�تقطاع اي جزء 

منه...
وال تدري قبائل الجبال وعراب التقس�يم مسعود 
ان�ه جن�ى عل�ى نفس�ه وظل�م االخ�وة الك�رد 
بش�وفينيته القومية....وسعير الحقد الشخصي 

يق�ود  الي�وم  عروبي....فه�و  ماه�و  كل  عل�ى 
قطعان�ه من حزب�ه الى الجحيم ف�ي خطوة غير 

محسوبة....
ولق�د قاله�ا العراقي�ون ان اي محاولة للتعرض 

لكركوك فاننا
اجس�ادنا س�تكون الس�ياج الوطن�ي لحمايته�ا 

وبعدها ستصلي
في اربيل.....

نصوص.. حوار القلوب

ابتكار األلـم يف مواجهة من االغرتاب
           كتب / محمد صالح البحر

 
في ظل العدمية التي تس�يطر علي إنس�ان العالم 
اآلن، نتيجة التوحش المفرط للقوة التي تحكمه، 
بكافة أشكالها العسكرية والسياسية والرأسمالية 
والدينية، س�يظل االغتراب ه�و الموضوع األكثر 
تأثيرا علي اإلبداع الفني الحديث، والمهيمن األكبر 
عل�ي موضوعات�ه. يب�دو األمر كعالقة ش�رطية 
يحكمها المنط�ق العقلي، س�بب أدي إلي نتيجة، 
لكن المتأم�ل الجاد للعالقة بي�ن االغتراب والفن 
س�يقع ال محالة عل�ي الجوهر التبادل�ي بينهما، 
والذي نش�أ عبر االمتداد الزمن�ي من جهة، وعبر 
قدرة الفن علي التشكيل والتعدد من جهة أخرى، 
فكالهم�ا أفاد اآلخ�ر، ومدَّه بس�ياقات جديدة لم 
يكن يمتلكها م�ن قبل، فاالغتراب القاهر الذي لم 
يكن يمتلك سوي معني واحدا، ولم يكن ُيفضي إال 
إل�ي العدمية وتخريب حياة اإلنس�ان، فقد الكثير 
من قدراته التدميرية بعدما استطاع الفن تطويعه 
وجعل�ه مجرد موضوع تعبيري له، وأيضا تفتيته 
إل�ي الكثي�ر م�ن المعاني الت�ي تخ�ص كل مبدع 
ورؤيته علي حدة، لقد بدا الفن وكأنه وجد ضالته 
المفق�ودة علي حين غرة، وفي الوقت المناس�ب 
أيضا، تحدي�دا في اللحظة الت�ي كان يجتهد فيها 
للخروج من عباءة الواقعية التي جفْت عصارتها، 
واهترأ نس�يجها بحيث أضحي عاجزا عن التعبير 
عن اإلنس�ان الذي فصلته قوة التوحش عن ذاته، 
وكونه الكائن األس�مى عل�ي األرض، كما فصلته 
عن مجتمعه، وكونه جزءا من نس�يجه وش�ريكا 
ل�ه وفيه، كما أت�اح االغتراب للفن مج�اال ال أفق 
المتداداته الشاس�عة، يكتس�ب س�متا جديدا مع 

كل مبدع، ومع كل عمل إبداعي، ويتش�كل حسب 
معطيات المف�ردات في كل نص، الف�رد، الحالة، 
اللغ�ة، المكان، الزم�ان، الس�ياق.. وغيرها، مما 
أتاح للمبدعين قدرات هائلة للتس�ابق في خوض 
المغام�رة الحديثة، التي ب�دت وكأنها أيقونة هذا 
العص�ر، ومعينه ال�ذي ال ينضب.  وهو ما يتحقق 
هنا في هذه المجموعة القصصية “ابتكار األلم” 
للكات�ب الجزائ�ري محم�د جعف�ر، والت�ي تأتي 
كتجربة / مغامرة جديدة لخوض حقول االغتراب 
اإلنس�اني حس�ب رؤيته الفنية التي ل�م تكل عن 
البحث ع�ن زاوية جديدة للرؤية، وأس�لوب جديد 
للتن�اول، حت�ى وقعت علي�ه وأمس�كت بزمامه، 
فالكاتب ل�م يكتفي هنا بالتقاط ق�درة االغتراب 
عل�ي إحداث األل�م، بل التقط قدرة اإلنس�ان علي 
صناع�ة ألم جديد، ليس هروبا م�ن ألمه الخاص، 
بق�در ما هو إمعان ف�ي مواجهت�ه، وقهر مضاد 
ل�ه، لدحضه والتخل�ص منه باتجاه آف�اق جديدة 
للخالص والتحرر. فالزوجة التي تقع فريسة أللم 
االحتماالت التي ال تنتهي في قصة “الشك”، تلجأ 
إلي ابت�كار ألمها الخاص الجديد في طرح الش�ك 
نفس�ه جانبا، وإهماله كأنه لم يكن، ليس هروبا 
أو خوف�ا من تدمير حي�اة قد ال تمتل�ك القدرة أو 
الوق�ت لصنع بديل لها، بق�در ما هو قبول للحياة 
بتناقضاته�ا التي ل�ن تنتهي أيض�ا، فالخيانة لن 
تنتهي من العالم عندم�ا تواجه زوجها، أو عندما 
ينفي أو يثبت الزوج التهمة، أو عندما يتم التعرف 
عل�ي الط�رف اآلخر وربما دحض�ه، أو عندما يتم 
تدمي�ر الحياة، بل ستس�تمر الحياة في س�ياقها، 
وس�تنتهي قصتهما إن عاجال أو آجال وكأن شيئا 
ل�م يح�دث هن�ا ذات يوم، ل�ذا تس�تدعي الزوجة 

حنينه�ا ألوالدها ولزوجها أيض�ا، بكل ما تحمله 
مواصل�ة الحي�اة بتناقضاتها معهم م�ن ألم، في 
مقابل ألم مواجهة الزوج وتدمير الحياة، وعندما 
تج�د أن ألمها المبتكر أكبر من ألم الواقع، ويمتلك 
القدرة علي محوه بمعرفة وجوده الحي، وضعت 
الورق�ة المكتوب فيها رق�م الهاتف المجهول بال 
اسم أو عنوان، وراحت تستقبل أوالدها وزوجها، 
وتفتح باب الحياة له�م، بحنين حقيقي، صحيح 
أنه يحم�ل ألما جدي�دا وكبيرا، لكن�ه يحمل أيضا 
وجودا حقيقيا، حيوات حقيقية، ومعرفة يقينية 

بالقدرة علي االستمرار والتواصل.
وعلي ه�ذا العزف الخ�اص في تف�رده وحداثته، 
يس�ير باقي أبط�ال القصص األخ�رى، ويرتضي 
الغري�ب العائد بألم واقعه بديال عن ألم الغربة في 

قصة “الحاجز”، رغم قسوة الواقع المفرطة في 
قوتها وقهرها، حتى علي مس�توي الش�كل الذي 
لم يرتضي معه العس�كري الواق�ف علي الحاجز 
األمن�ي أن يحدث�ه الغري�ب العائ�د وه�و يش�عل 
سيجارته، فطارده مرة أخرى فقط لكي يطفئها، 
كما تنظر المرأة للحياة الجديدة التي تتش�كل في 
رحمها، بكل ما تحمله من ألم المجهول اآلتي في 
المستقبل،  بديال عن ألم حياتها السابقة التي ُقتل 
فيه�ا زوجها وحبيبها علي يد أخوها الحبيس في 
قصة “ المرأة التي سقطت من غيمة”، كما ترتضي 
الم�رأة في قص�ة “موعد خارج اإلط�ار” الوقوع 
ف�ي ألم مواجهة الواقع ال�ذي يقهرها بالتحرش، 
ويعتبرها مجرد فريسة، علي االستسالم للدخول 
في عالقة طبيعة قد تنتهي للمسار الذي يرتضيه 
ذات المجتمع القاهر من حولها، وبالمثل يرتضي 
كل من البطل والبطلة في قصة “الفحل الذي أكل 
قلبه” باأللم النفسي لعالقتهما النفعية، بديال عن 
أل�م التخلي عن أحالمهما في التحقق عند البطلة، 

وفي مواصلة ذات التحقق عند البطل.   
وهكذا يبدو األمر في بقية القصص، حيث يحاول 
كل إنس�ان أن يبتك�ر لنفس�ه ألم�ا أكب�ر مما هو 
موجود فيه، في لحظته الراهنة، وهكذا يستطيع 
الف�ن في مجموعة “ابت�كار األلم” للقاص محمد 
جعفر أن يشق لإلنس�ان طريقا جديدة لمواجهة 
ألم معاناته الال منتهية نتيجة اغترابه في الحياة، 
ع�ن طري�ق قدرت�ه علي ابت�كار أل�م أكب�ر منه، 
يساعده علي تحمل األلم الصغير، ويفتح له آفاقا 
لمواصل�ة الحياة، ومحاولة ت�رك بصمته الخالدة 
عليه�ا، فالحي�اة خلقت من أجله ه�و، ال من أجل 

االغتراب الذي مهما طال، فالبد أن ينتهي.

الشاعر عيل العقايب : ثقافتنا العراقية  ال ترعى مبدعيها إال بعد رحيلهم األبدي
حاوره/قاسم وداي الربيعي

الش�اعر علي حنون العقابي رحلة 
امت�دت م�ا بي�ن الع�راق ومنافي 
العالم , تعرض للسج�ن واالعتقال 
أكث�ر م�ن م�رة بس�بب مواقف�ه 
السياسية المعروفة , ه��اجر إلى 
إي���ران وأسس مع مجموع���ة 
من المثقفين “ جماعة المنفى 78 
“ واص�در مجلة ثقافي�ة تحت هذا 
االسم حتى عودته إلى العراق عام 
97 , اختير في طبوغرافيا الش�عر 
بغ�داد  العراق�ي ضم�ن مش�روع 
عاصم�ة الثقافة العربية . ترجمت 
االنجليزي�ة  اللغ�ة  إل�ى  قصائ�ده 
والفارس�ية , عضو اتح�اد األدباء 
والكتاب في الع�راق وعضو نقابة 
الصحفيي�ن العراقيي�ن . عم�ل في 
العديد م�ن الصح�ف العراقية بعد 
2003 . الش�اعر العقابي رغم هذه 
الرحلة الطويلة إال أنه يعمل بهدوء 
وس�ط  ألتقيت�ه  الغب�ار  يثي�ر  وال 
زح�ام المثقفين ليدور بيني وبينه 
حوارا جميال كانت بدايتنا عن علي 
الخي�اط ال�ذي كان يعم�ُل خياطا 

ويكتب الشعر 
_ كيف يمك�ن الحديث عن البدايات 

األولى في تجربتكم الشعرية ؟
ال اع�رف كي�ف أتي�ت إلى الش�عر 
أو كيف الش�عر أتاني؟  فمنذ س�ن 
العاشرة كانت أمي تذهب إلى مراقد 
الصحاب�ة واألولي�اء ف�ي النج�ف 
وكربالء والكاظمي�ة وكانت تأتي 

ومعه�ا الحل�وى وثيابها مضمخة 
برائح�ة البخور تأت�ي ومعها كتب 
األدعي�ة والروايات الش�عبية مثل 
: الزير س�الم وس�يف ب�ن ذي يزن 
والسندباد البحري وعنترة بن شداد 
وأبو زي�د الهاللي وغيرها ..  كانت 
تطلب من�ي أن اقرأ له�ا وتعطيني 
مقابل كل عش�ر صفحات عش�رة 
فلوس ومن هنا بدأ الولع بالقراءة 
ومن ثم قراءة الشعر العربي القديم 
والروايات التي تشدنا إلى البطولة 
والش�جاعة والكرم .. هذه بدايات 
االنطالقة األولى التي تشدني دائماً 
إلى تلك الرموز الحقيقية التي كان 
له�ا الفض�ل الكبير ف�ي دفعنا إلى 
اإلم�ام ومن هنا ب�دأ اإلصرار على 

التعلم والكتابة .
_ يبدو أن المنفى أخذ منك الكثير , 

ترى ما الذي أضافه لتجربتك ؟  
عندم�ا نق�ف أم�ام ظاه�رة نزوح 
المثقفي�ن العراقيي�ن وهجرته�م 
إل�ى الخ�ارج أيام النظام الس�ابق، 
نرى أن ه�ذه الهجرة كان لها األثر 
في منح المثقف مساحات واسعة 
في التحرك بحرية أكثر، واكتشاف 
العط�اء  عل�ى  جدي�دة  إمكاني�ات 
عب�ر االتص�ال بالثقاف�ات األخرى 
وبش�كل مباش�ر، والى جانب ذلك 
كان�ت هن�اك محاوالت ج�ادة قام 
به�ا المثقفون في المنفى من اجل 
خل�ق قن�وات اتصال م�ع الداخل . 
وهنا اذكر حين قمنا ) أنا والشاعر 
الراح�ل حميد العقابي ( بتش�كيل 

جماعة “المنفى 78” في إيران منذ 
ع�ام -1984 حتى 1997.كانت كل 
تلك الجهود الثقافية بدافع اإليمان 
واإلصرار على عدم االكتفاء بفكرة 
الس�عي  التع�ارض وعلى ضرورة 
الحثي�ث المبنى على تأكيد االنتماء 

لشرف الكلمة .
كيف تنظر إلى اش�تغال األديب في 

الصحافة ؟
ه�ذه  ح�ول  متباين�ة  أراء  هن�اك 
القضي�ة . فمنه�م م�ن يق�ول بان 
“الصحافة مفس�دة ل�أدب “ كما 
هو الحال عند طه حسين والبعض 

ي�رى العكس من ذلك مثل ارنس�ت 
همنغ�واي الذي يق�ول بأنها مهنة 
“تعل�م عادة الكتاب�ة” ومهما يكن 
األمر فالبد أن نعترف بان الصحافة 
للكثي�ر م�ن  الق�درة  ق�د منح�ت 
األس�ماء األدبية للتألق في الكتابة 
خارج مفهوم اإلله�ام وما توارث 
عن شياطين الشعر . وهذا يعني أن 
األديب عندما يدخل عالم الصحافة 
يفق�د متعة الكس�ل ويدخ�ل عالم 
الجد الكتابي ولكي نتحاشى الجدل 
الذي سوف يظل قائما حتى تتوفر 
البدائل لحياة حرة وكريمة لأدباء 

وإذ وج�دوا االهتمام والرعاية من 
قبل الدولة والمجتمع .

_ ه�ل كتبت باس�م مس�تعار , وما 
قصة الشاعر الخياط

كنت انش�ر كتاباتي خ�ارج العراق 
باس�م مس�تعار .) عل�ي الخياط ( 
والن مهنتي س�ابقا ه�ي الخياطة 

لذلك اخترت هذا االسم ..
واجزم بأن 80 % من كتاب العراق 
وحملة األقالم مارس�وا هذا النوع 
من التخفي حرصاً على س�المتهم 
وس�المة عوائله�م ،ولك�ن يبق�ى 
الس�ؤال هن�ا إل�ى أي اح�د يمك�ن 

للكات�ب واألديب ال�ذي أفنى عمره 
من اجل ترس�يخ اسمه في الوسط 
وح�اول  والجماهي�ري،  الثقاف�ي 
جاهداً أن يكون لهذا االسم حضوراً 
في الذاكرة الجمعية ،ثم يضطر بعد 
ذل�ك للهروب من هذا االس�م تحت 
ضغوط معينة تهدده في مصادرة 
حريته في الكتابة، بل وتهدد كيانه 
الجس�دي الذي ربما يط�ال العائلة 

أيضا . 
_ ي�رى البع�ض أن عل�ي العقاب�ي 
ضم�ن قائمة المهمش�ين , وإال لم 
نَر من يكرم�ك خصوصا في إتحاد 

األدباء مثال ؟
م�ن الملف�ت للنظ�ر ف�ي ثقافتنا 
العراقي�ة وعلى الصعيد الرس�مي 
لمؤسس�ات الدولة بأنه�ا ال ترعى 
مبدعيه�ا إال بع�د رحيله�م األبدي 
األدب  عمالق�ة  يع�رف  والجمي�ع 
والف�ن ف�ي الع�راق الذين عاش�وا 
أصعب الظروف ف�ي حياتهم دون 
أن يلتف�ت إليهم اح�د . وخير مثال 
على ذلك رائ�د الحداثة العربية بدر 
ش�اكر الس�ياب الذي عان�ى العوز 
والم�رض حتى الموت  !  والحديث 
يط�ول ع�ن األس�ماء الت�ي رفدت 
المش�هد الثقافي العراقي بمختلف 
العصور واألزمة باإلب�داع المتألق 
والجمال الذي الزال يشع في سماء 
العراق حت�ى يومنا هذا فمن منا ال 
ألبياتي ون�ازك والحصيري  يعرف 
والرصاف�ي ال�ذي كان يجلس على 
رصيف الحيدر خانه خلف “ جنبر” 

صغي�ر لبي�ع الس�جائر والش�اعر 
المتألق عقيل علي الذي أفنى سنين 
عمره خل�ف تن�ور المخابز ومات 
فقي�را على الرصي�ف ..فالتهميش 

صفة مالزمة لأديب في العراق .
الثقاف�ي  المش�هد  ت�رى  كي�ف   _

العراقي بعد التغير ؟
الخط�اب  تخل�ص  علين�ا  ينبغ�ي 
الثقاف�ي م�ن كل الش�وائب الت�ي 
لحقت به ،بما يفس�ح المجال أمام 
التج�ارب الجديدة التي تس�عى في 
ت�وق إل�ى تأس�يس رؤي�ة مغايرة 
،واالبتع�اد عن محاوالت التهميش 
من خالل األس�اليب االس�تهالكية 
في ط�رح الش�عارات المبالغ فيها 
،والتي لم تعد تنسجم مع الظروف 
التي نمر بها اليوم ، فيجب التخلص 
م�ن ح�االت التبعثر والتش�تت من 
اج�ل مواكب�ة العالم عل�ى مجمل 
المس�تويات، وه�ذا ل�ن يك�ون إال 
في أعادة إس�تراتيجيتنا في اإلطار 

الثقافي المعرفي .
   حي�ن ودعتُه غاب وس�ط زحمة 
الموجودي�ن . لكنه بق�ى يرافقني 
بطيبت�ه فه�و ش�اعرا تس�تهويه 
م�ن  العدي�د  كان  ول�ذا  القل�وب 
األصدق�اء يقطعون علين�ا حديثنا 
بي�ن الحين والحي�ن إال أنه منحني 
العديد م�ن المداخالت التي رافقت 
س�نواته الت�ي قض�ى بعضه�ا في 
المنافي ألنه سياس�يا منح الوطن 
التشرد والسجن لكن الوطن منحُه 

قصيدة.

امتطيت صهوة الليل

زفـرات

            خديجة حراق

امتطيت صهوة الليل من المغيب 
سافرت بين محطات الظالم...

يرشقني الحزن بشهب تحرقني
أتهاوى 

 يتلقفني طيف لقاء قريب
يرسم لي  امال

 بفرشاة ضوء يتسلل بين السحاب
استجمعت اشجاني ورممت الفؤاد.. 

لحلم تائه الخطى بين اشالء الزمان...
أستعطف  لحظات من بئر الحرمان..

شوق العاشق لو يحمله صخر...
النفرط من مستوقد النار...

خاليا تمايل قلبي يلهو ويمرح...
دعاه هواك فاجابه.....

تركه عليال لغيرك ال يصلح..
ترجلت عن العشق ومناي لم ابلغ...

             كرار سالم الجنابي
 

زف�رات :
)١(

ل�كثرة م�ا م�د ي�دُه
و ل�ْم ي�جْد ش�يًئا

ال�فقير ت�خرُج روح�ُه ِم�ن ج�ْي�بِه ! 
“

)٢(
اه تعبُت يا أماّ

كلاّما تناصف الليُل
أصنُع سلاّما من األمنيات نحو القمر

لم يكن ُخبزا و لكْن ُشبِّه ل�ي ! ..
“

)٣(
يرسمون في أطراف الورقة دائرًة صفراء 

الكلاّ يظناّ إنها الشمُس
وحدهم الجياّاع :

يقصدون قرص الخبز ! 
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احلسني الشهيد الفاتح
هادي الدعمي

الشيك أن كتب اإلمام الحسين 
عليه السالم وخطبه، منذ بداية 
اعالن نهضته برفض بيعة يزيد 
، وإىل استشهاده يوم عاشوراء، 
تعترب هي من الوثائق املهمة، ألن 
من خاللها تم الوقوف عىل املزيد 
مين أرسار ثورته عليه السيالم، 
ومين أهيم كتبه ) مين لحق بنا 
استشيهد ومين تخلف ليم يبلغ 
الفتح( برقيية رسيعة بعثها إىل 
من بقي من بني هاشم يف املدينة 
، وبرقيية أخرى عندما وصل إىل 
كربيالء ، وقيد أرسيلها إىل أخيه 
محمد ابن الحنفية وجماعة من 
بنيي هاشيم ، وكان نصها ) اما 
بعد : فيكأن الدنيا لم تكن وكأن 
اآلخرة لم تزل ، والسالم(!. جاء 
األول،  مؤييدآ  الثانيي  الكتياب 
بالتأكيد ان املسري للشهادة والبد 
من زوال الدنيا ، والعمل باتجاه 
املوقف الذي يخلد يف اآلخرة، من 
هذه الكتيب األول والثاني علينا 
أن نتأميل يف بعيض االبعياد يف 
كلماته، واسيتالم املفاهيم التي 
تعيننا عىل حياة كريمة ،وموقف 
مسؤول يف دنيانا هذه، والوقوف 
عيىل مجموعية مين الثوابت يف 
ثورة الحسن عليه السالم، فإن 
لالحيداث االجتماعيية معادالت 
تشيابه إىل حيد كبيري املعادالت 
العلميية الطبيعيية مين وجود 
ثوابت أساسيية يف كل معادلة ، 
مع وجود متغريات أخرى، ومن 

أبرز الثوابت هي :
١. من لحق بنا استشهد : حتمية 
الشهادة ، وهي من ثوابت ثورة 
نعيم  السيالم،  علييه  الحسين 
هي املحطة التي البيد أن يبلغنا 
كل )مين لحيق( ، مين األنصار 
ألي  والاحتميال   ، واملجاهديين 
أمير آخير…. ومين املمكين أن 
أم  خاصيية  للحسين  تجعيل 
ان  أخيرى!  نهضية  يف  تتواجيد 
كل تحرك أونهضية أو مواجهة 
، أميا  ، تحتميل كال احتمالين 
الغلبةوالنير امليادي الظاهر ، 

وأما الشهادة واملوت ، قد يكون 
أحيد االحتمالن أكرب من االخر ، 
ولكن النتيجة ان هناك احتمالن 
، لواقعية كربالء …. فيان فيها 
احتميال ، واحتمال واحد فقط ، 

إنه احتمال الشهادة .
٢. الثابت الثاني : ومن تخلف لم 
يبليغ الفتح : بعد أن كان الثابت 
األول يؤكيد حتميية الشيهادة ، 
فيإن الثابت الثانيي يؤيد ويؤكد 
حتميية الفتيح ، يوكيد هيذا يف 
ثورتيه ، ان الذيين ليم يلتحقوا 

بها ليم ينضميوااىل املجاهدين ، 
وبالتايل لم يكونوا من الشهداء، 
وال يمكين أن يبلغيوا الفتح وال 

يصلوا إىل النر .
أحدثت ثورة الحسن فتحا غريبا 
وتاريخييا، اليوجد ليه نظريآ او 
تسمع له شبيهآ، فتح يف القلوب 
فتيح  واألرواح….  والنفيوس 
يف القليوب حييث انفتحيت عىل 
الله ورسيالته ، وعاشيت الحب 
والهيام والتألق بال رسول الله ، 
حتى صار الحسن وأيامه تناغم 

القلوب فتهفوا لها ……..
فتيح النفيوس ، حييث تحررت 
مين ذل تركهيا مسيؤولياتها ، 
وتحرر من طاعة اللئام ، فربزت 
إىل مصيارع الكيرام ، تحيررت 
النفيوس مين الخيوف والرعب 
الذي اشياعه االمويون، وارعبوا 
نفوس املسلمن ، فجاء الحسن 
لتحريير  شيهادته  وجياءت 

النفوس املعذبة …….
وفتح األرواح، حيث اتجهت نحو 
أهل البيت ونهجهم واطروحتهم 

أخيذت تسيتجيب لنيداء العيزة 
والكرامية ، وفتيح املواقف ، لو 
قارنيا مواقف األمية قبل واقعة 
كربالء ، ومواقفهيا بعدها……

سيبات  يف  سينة  عيرون 
واستسالم النهج األموي، وطوال 
حكم معاوية منذ صلح الحسن 
إىل نهضية أخيه الحسين عليه 
السالم انه فتح الرادت املسلمن 
وفتح يف فهيم املواقف الرعية 
لهيم ، إنيه فتيح تجياوز عر 
الحسين علييه السيالم، ليمتد 

إىل كل العصيور وليتخيرج مين 
مدرسيته األجيال، نعم الحسن 
فاتيح وياله من فاتح …..وكان 
مدرك لهيذا الفتح ، يذكر به من 
لحق به، وما حشيود يوم واحد 
محرم التيي تنطلق يف كل مكان 
معلنة تايدهيا ومنارصتها لهذا 
رسيمه  اليذي  العظييم  الفتيح 
الحسين علييه السيالم، بدميه 
الطاهر ليبقى منار تستضئ به 
األميم عىل مر العصور ، نعم انه 
الفتيح الذي تيردده الحناجر يف 

حشدها املوحد يف يوم ١ محرم ، 
لتعلن قول اإلمام الحسن وتعلن 
شيعار ثورتيه املعطياء ،))إني 
ليم أخيرج أرشاً، وال بطيراً وال 
مفسداً، وال ظاملاً، وإنما خرجت 
لطليب االصيالح يف أمية جدي، 
أريد أن آمر باملعروف وأنهي عن 
املنكر فمن قبلنيي بقبول الحق 
فالليه أوىل بالحيق، ومن رد عيل 
هذا أصرب حتى يقيض الله بيني 
وبن القيوم بالحيق، وهو خري 

الحاكمن(( .

فقدان
فقيدت وصوالت االمانة الصادرة من بلدية الرميثة  وحسيب 
كتياب مكتب التحقيق القضائيي يف الرميثة املرقم 49593 يف 
٢0١7/9/١3 واملدرجة تفاصيلها ادناه فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل مصدرها

مجلس القضاء االعىل 
البيرة  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية  
محكمة بداءة البرة 

العدد / ١445/ب/٢0١7
التاريخ ٢١/٢0١7/8 

اعالن 
اىل املدعى عليه /خالد ابراهيم معراج 

اقام املدعي )رئيس جامعة البرة( اضافة 
لوظيفتيه الدعوى البدائية املرقمة ١445/

ب/٢0١7 اميام هيذه املحكمية  ضدكيم 
والتيي يطلب فيها الحكيم بمنع معارضة 
دائرتيه باالنتفياع بالعقيار 4 دور االطباء 
)١6( وملجهولية محيل اقامتك عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بالحضور امام هيذه املحكمة صباح  يوم 
املرافعية املوافيق ٢0١7/١0/8 وعند عدم 
حضورك او ارسيال من ينوب عنكم قانونا 
وبعكسيه سيوف تجري املرافعية بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

علوان بربوت البزوني 

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرة 
العدد / 393/ب/٢008
التاريخ ٢5/٢0١7/9

اعالن
 / جيري  الخاليق  عبيد  /عييل  املدعيون 

وجماعته 
املدعى عليه:/ حامد عبد الخالق جري

تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلسل 
مسياحته  الكبيري  الربياط   ١553/٢07١
3٢0م٢ وهو عبارة عن دار سكن  تقع عىل 
شيارع فرعي مبلط يف منطقة حي الخليج 
العربي تحيوي يف مقدمتها حديقة امامية 
وكراج واسيتقبال وهول موزع ثالثة غرف 
ومطبخ وحمام عدد اثنن احدهما مشرتك 
اميا الطابيق الفوقاني يحتيوي عىل ثالثة 
غرف ومطبخ وحميام ومرافق والبناء من 
الطابيوق ومسيقف بالكونكريت املسيلح 
االرضية مبلطة بالكايش العادي مشيغول 
مين قبل الريك حامد  عبيد الخالق جري 
اىل  باالضافية  بالطين  مغطيى  السيطح 
وجود مرافق خارجية وان الشياغل يرغب 
بالبقياء كمسيتاجر بعيد البييع فمين له 
الرغبية باليراء مراجعة هيذه املحكمة 
ودفيع التامينيات القانونية بنسيبة ١0%  
مين قيمة املقدرة للعقار والبالغة ثالثمائة 
وخمسية مليون واربعمائية وثالثون الف 
دينار وبصيك مصدق المر هيذه املحكمة 
وسيتجري املزاييدة السياعة الثانية عر 
مين ظهر يوم الثالثن التيايل للنر واجور 

املناداة عىل املشرتي .
القايض 
محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف 

دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد / ٢790/ش٢0١7/3
التاريخ /٢5/٢0١7/9

اىل املدعيى عليهيا / بيردة عبيد الصاحب 
حمودي
اعالن

اقيام املدعي ابراهييم عليوان محمد امام 
هذه محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة  
الدعوى املرقمية بالعدد اعاله وموضوعها 
طلب الحكيم بايقاع الطرق بين الطرفن 
لكثيرة املشياكل وعيدم التفاهيم ولكونك 
مجهولة محل االقامة تقرر تبليغك بالحكم 
 ٢0١7/9/١7 بتارييخ  الصيادر  الغيابيي 
بحقيك واملتضمين تصدييق الطيالق الذي 
اوقعه املدعيي اعاله  عليك اميام املحكمة 
وبواسيطة صحيفتين محليتين حكميا 

غيابيا وعلنا ووفق االصول
القايض

صباح حبيب  

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة كنعان 
العدد / ١56/ب/٢0١7
التاريخ ٢4/٢0١7/9 

اعالن\اىل املدعى عليهم كل من :
١ي حسن نعمان حسن 

٢ ي سعدية محمود حميد فتاح
اقيام عليكم املدعيي عامر كرييم محمود 
امام هذه املحكمية الدعوى املرقمة اعاله 
وطليب الحكم بحجيز الدار العائيدة  لكما 
واملرقمة 378/١0 م3 ابو غرب وملجهولية 
محل اقامتكم حسيب اشيعار مختار حي 
دور منيديل محلية 3 يف كنعيان  املرفق مع 
كتياب مركز رشطة كنعان املرقم 7٢73 يف 
٢0١7/9/٢ قررت هذه املحكمة تبليغكم 
عين طرييق النير بواسيطة صحيفتين 
هيذه  اىل  للحضيور  محليتين  يوميتين 
املحكمة صباح يوم ٢0١7/١0/9 الساعة  
التاسيعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم 
او ارسيال من ينوب عنكم قانونا  ستجري 
املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون.

القايض 
غازي جليل عبد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن بيع عقار 
التليول   64/5 القطعية  رقيم  او  التسلسيل 

والجالجة 
املحلية او رقيم واسيم املقاطعية 5 ام التليول 

والجالجة 
الجنس دارين مفرزه بصورة غري رسمية 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 400م٢
املشيتمالت : الدار االوىل / غرفة وهول ومطبخ 
واسيتقبال وحمام ومرافق صحيية والثانية / 
هول واستقبال وكلدور وحمام ومرافق صحية 
ومطبيخ وغرفتين تحتانيي   وغرفية وكلدور 

فوقاني 
املزروعات او املغروسيات :

واردات البيع السنوية :
9000,000 تسعة مالين دينار

الشاغل :
مقيدار البيع ٢١١40000  مائتان واحدى عر 

مليون واربعمائة الف دينار  
سيتبيع دائيرة التسيجيل العقياري يف املثنيى 
باملزايدة العلنيية العقار املوصوف اعاله العائد 

للراهن شهيب مطرود عيدان 
لقياء طليب الدائن املرتهين ميرف الرافدين 
الباليغ ) 33600,000( دينيار فعيىل الراغب يف 
االشيرتاك فيها مراجعة هيذه الدائرة خالل ١5 
يوما اعتبيارا من اليوم التيايل لتاريخ نر هذا 
االعيالن مسيتصحبا معيه تامينيات قانونيية 
نقديية او كفالة مرفيية ال تقل عن ١0% من 
القيمية املقدرة للمبيع البالغية )٢١١40000(  
دينيارا وان املزايدة سيتجري يف السياعة )١٢( 

ظهرا من اليوم االخري .
مالحظ 
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة  

اعالن 
العقياري  التسيجيل  دائيرة  سيتبيع 
للعقيار  العلنيية  باملزاييدة  املنياذرة  يف 
املوصيوف ادناه والعائيد للراهن )خالد 
ريياح عبد نيور ( والكفييل )      ( لقاء 
طلب الدائين املرتهن امليرف الزراعي 
التعاونيي فيرع ابيو صخيري والباليغ 
قيدره )3500000( دينار عيدا الفوائد 
فعىل الراغبن باالشيرتاك مراجعة هذه 
الدائيرة خالل ميده )30( ييوم اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن  
مسيتصحبن معهم تامينيات قانونية 
نقديية او كفاليه مرفيية ال تقل عن 
50% مين القيمة املقيدره للبيع البالغه 
املزاييدة  وان  دينيار   )١٢0000000(
سيتجري الثانية عير ظرها من اليوم 
االخري ليذا تعترب املزاييدة مفتوحة ملدة  

ستة اشهر اعتبارا من تاريخ النر .
املواصفات :

١ ي التسلسل او رقم القطعة : 3/7
٢ ي املحلية ورقيم واسيم املقاطعية / 

م/38 /3/8 / ٢/8 م38 
تسيقى  زراعيية  ارض   : الجنيس  ي   3

بالواسطة مزروعة بمحصول الحنطة 
4 ي النوع : مملوكة للدولة 

5 ي املساحة ١٢ دونم
6 ي املشتمالت 

7 ي مقدار البيع : ١٢0000000 دينار
مالحظ التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة ١54القشلة

املحلة او رقم واسم املقاطعة القشلة  
الجنيس ارض العمارة ميع بنائها تتكون 
من طابقين وثالثة محيالت بصورة غري 

رسمية  
النوع :  

رقم الباب : 
رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 65,45م٢
املشتمالت :  ثالثة محالت وشقتن  

املزروعات او املغروسيات :
واردات البيع السنوية :

6000,000 ستة مالين دينار
الشاغل :

مقدار البييع ١7700000  مائة وسيبعة 
وسبعون مليون دينار   

ستبيع دائرة التسيجيل العقاري يف املثنى 
باملزاييدة العلنية العقيار املوصوف اعاله 

العائد للراهن بندر زامل عدنان  
لقاء طلب الدائن املرتهن مرف الرافدين 
فعيىل  دينيار   )60,000,000  ( الباليغ 
الراغيب يف االشيرتاك فيهيا مراجعة هذه 
الدائرة خيالل ١5 يوما اعتبيارا من اليوم 
التايل لتاريخ نر هذا االعالن مسيتصحبا 
معيه تامينيات قانونية نقديية او كفالة 
مرفيية ال تقيل عين ١0% مين القيمة 
البالغية )١77000000(   للمبييع  املقدرة 
دينيارا وان املزايدة سيتجري يف السياعة 

)١٢( ظهرا من اليوم االخري .
مالحظ 
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

تنويه
نر يف عددنا املرقم ١5١8 يف ١4/٢0١7/9 
اعالن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد/

الرصافة /لجنة تاجيري االرايض الزراعية 
باملزاييدة العلنيية املرقم 7١ لسينة ٢0١7 
والقيرار 88 لسينة ٢003 زييادة يف النر 
واملواصفات مسيتصلحة كلييا والصحيح 

مستصلحة جزئيا والجله اقتىض التنويه
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

العائديةالمبلغتاريخهرقم الوصلاالسماءت

1
هاني 

سلطان 
راضي

مديرية بلدية 4505892016/7/1872000
الرميثة

2
هاني 

سلطان 
راضي

مديرية بلدية 4506612016/7/1976000
الرميثة

اياد هاتف 3
مديرية بلدية 4506622016/7/1974000عبد نور

الرميثة

4
قاسم 

عليوي 
حسن 

مديرية بلدية 4506832016/7/1972000
الرميثة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد 309/ش/٢0١6
اعالن

اىل املدعي عليها /قيص عبد صالح
تبليغ بقرار الحكم الغيابي

اقيام املدعيي  نهضة حسين محميد  ضدكم الدعيوى والتي 
تطليب فيها التفرييق للهجر امام هيذه املحكمة وصدر قرار 
غيابي ضدكيم ولعدم معرفة محل اقامتكيم  قررت املحكمة 
تبليغكم نرا بواسيطة صحيفتن وعند عدم اعرتاضكم عىل 

القرار يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون 
القايض
معد نجم عبيد

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة االسيالمية بأسم  الطالب ) 
حييدر محمود محمد رضا ( فعىل من يعثر عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقد مني الوصل املرقم 403856 بتاريخ ٢0١0/١١/4 بأسم املواطن 
)عمار نارص عبد الحسين ( رقيم املولدة ١6 الواقعة يف الكوفة /حي 

املتنبي فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقيد مني الوصل املرقم 403737 بأسيم املواطين )عمار نارص عبد 
الحسين ( بتاريخ ٢0١0/١0/١ بمبلغ قيدره ٢66.667 املولدة رقم 
١6الواقعة يف الكوفة /حي املتنبي فعىل من يعثر عليها تسيليمها اىل 

جهة االصدار
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       المستقبل العراقي/ احمد علي العطواني
      تصوير - علي كاظم

كيرم وزيير الشيباب والرياضية عبد الحسين 
عبطيان، اميس االثنين، ابطيال لعبية التنيس 
بالكرايس املتحركة الحاصلن عىل سبعة أوسمة 

منها واحد ذهبي يف بطولتي طهران ورومانيا.
جياء ذلك خيال اللقاء اليذي جميع الوزير مع 
رئييس اللجنية الباراملبية عقيل حمييد ورئيس 
اتحياد التنس بالكيرايس عبيد عنيد وعيدداً من 
الرياضيين، حييث اثنيى عبطيان عيىل النتائج 
التي حققتها رياضة املعاقن يف االسيتحقاقات 
الدوليية، وان اليوزارة سيتوفر كل الدعم الازم 
لهم، حاثهيم عىل بذل املزيد من الجهود للتتويج 

بالبطوالت الدولية ورفع اسم العراق عاليا«.
بيدوره قدم رئييس اللجنية الباراملبية شيكره 
للوزيير عىل دعميه املتواصل، مؤكيداً ان الوزارة 
قدمت الدعم الكامل لجميع منتخبات الباراملبية 
خال مشياركتهم الدولية من اجل تحقيق اكثر 

عدد من األوسمة واالنجازات« .
من جانب آخر اسيتقبل وزير الشباب والرياضة 
رئيس املجلس العراقي - الخليجي إلعادة اعمار 
العراق وسيفرية النوايا الحسنة لألمم املتحدة يف 
الوطن العربي الدكتورة مشياعل العتيبي لبحث 
عيدداً من املشياريع الرياضيية والشيباب التي 

تخدم العراق يف املستقبل«.
وقال عبطان خال اللقاء ان »الوزارة وبالتعاون 
مع املؤسسيات االخرى احدثيت قفزات كبرية يف 
الجانب الريايض والسييما فيما يتعلق بمرشوع 
رفع الحظر عن املاعب العراقية وبناء املنشيأت 
الرياضيية، مشيرياً اىل ان انفتياح ودعيم الدول 
الخليجية للعراق سييكون له اثر ايجابي يف ملف 
رفيع الحظر اليكيل عن العراق مين خال اقامة 

مباريات يف ماعبنا«.
واوضيح ان »العيراق سييكون يف مقدمية دول 
املنطقة يف الجانب الريايض يف املستقبل القريب، 
وندعيو اليرشكات الخليجية اىل اسيتثمار هذه 
الظيروف املناسيبة واألجيواء املسيتقرة لجليب 

استثمارات تطور الجوانب الرياضية يف البلد«.
مين جانبهيا اشيادت العتيبي بمسياعي وزارة 
الشيباب والرياضية يف بنياء منشيأت رياضيية 
متطورة يف محافظات البرصة وميسان وكرباء 
املقدسية، مبدية دعمهيا الكامل مليرشوع رفع 
الحظير عين املاعيب العراقية من خيال جلب 
معظم الدول الخليجية للعب عىل ارض العراق .

كرم أبطال التنس ويشيد بنتائج الباراملبية

عبطان يؤكد ان العراق سيكون يف مقدمة دول املنطقة يف اجلانب الريايض

             بغداد/ المستقبل العراقي

أجرييت في العاصمية القطرية الدوحة، 
الثالثية  الخلييج  كأس  بطولية  قرعية 
والعشيرين لكيرة القيدم، وذليك صباح 
اميس االثنين بأحد الفنيادق الكبرى في 

قطر.
المنتخيب  القرعية عين وقيوع  وأسيفرت 

القطيري فيي المجوعة األولى ميع منتخبات 
البحريين والعيراق واليمين، فيي حيين ضميت 

المجموعية الثانية منتخبات السيعودية واإلمارات 
وسلطنة عمان، وسيتنضم لها الكويت في حالة رفع 

اإليقاف عنها.
ومين المقرر أن تقام بطولة كأس الخليج خال الفترة من 

٢٣ ديسيمبر / كانيون األول، وحتى ٧ ينايير / كانون الثاني 
بالدوحة.

وكان االتحاد الخليجي قيرر في أبريل 2016 إقامة خليجي 23 في 
قطير بدال من الكويت، فيي ظل الحظر المفيروض على الرياضة 

الكويتية.
وكانيت اتحيادات اللعبة فيي السيعودية واإلميارات والبحرين 
طالبيت بتأجيل هذه النسيخة، ونقلها إلى الكوييت مثلما كانت 

مقررة من قبل.
وليم يصيدر االتحياد الخليجي للعبية أي تلميحيات أو بيانات 

بشأن تأجيل البطولة حتى اآلن، وسط شكوك حول مشاركة 
السعودية واإلمارات والبحرين.

ومع اسيتمرار الحظير المفروض على الكوييت حتى اآلن، 
وقرار المقاطعة من ثاثة بلدان خليجية، يبدو من الصعب 
إقامة البطولة في الوقت الحالي، حتى بعد أن أجريت 

القرعة.

ناشئة العراق يتأهلون لنهائيات أمم آسيا
              بغداد/ المستقبل العراقي

تأهيل منتخب العراق للناشيئين إلى نهائيات 
أمم آسيا بتعادله أمام الهند، ليتصدر ترتيب 

المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.
وقيال ميدرب المنتخيب العراقيي، علي 

هيادي، فيي تصريح اطلعيت عليه “المسيتقبل 
العراقيي”، “لم تكين التصفيات سيهلة بالمرة، 
نتيجة الظروف التي عاشيها الفريق خال فترة 

اإلعداد”.
وتابيع “المنتخيب عانيى كثييرا لغيياب الدعم 
اللوجسيتي من ماعب ومعسكرات تتوافق مع 

طموحاتنا”.وأوضح هادي، أن “ منتخب أسيود 
الرافدين قدم مباراة طيبة رغم التعادل السيلبي 
فيي مباراة اليوم أميام الهنيد، إال أن النتيجة لن 

تقليل من أفضليية العراق”.وتمنى هادي، 
أن “ يحظيى المنتخب العراقي بدعم 

أكبر، ليكون نواة حقيقية ألسيود 

              المستقبل العراقي / متابعة

قيرر االتحياد اإلنجليزي لكرة القيدم، عدم معاقبية البرتغالي جوزيه مورينييو، المدير الفني 
لنيادي مانشسيتر يونايتد، بعيد طرده في مبياراة سياوثهامبتون بالجولة السادسية من 

البريمييرليج.
وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن االتحاد اإلنجليزي رفض معاقبة مورينيو، أو 

تغريمه بعد الطرد أو حتى توجيه أي تحذير له.
وكان مورينييو تعيرض للطرد فيي مباراة السيبت الماضيي، وقيام بمفصافحة 
األرجنتيني ماوريسييو بليجرينو، المدير الفني للقديسيين، وغادر دون اعتراض.
وعن الواقعة، قال مورينيو: “ال أعلم سير طردي من المباراة، من األفضل سيؤال 

حكم المباراة، فهو صاحب القرار”.
وكان مورينيو تعرض للطرد الموسيم الماضي في مبياراة بيرنلي بملعب “أولد 

ترافورد”، وتعرض وقتها لغرامة مالية بلغت 58 ألف إسترليني.
وانتصير مانشسيتر يونايتد على سياوثهامبتون بهدف نظيف فيي المباراة التي 
جمعت بينهما على ملعب “سانت ماري”، ليصل الشياطين الحمر للنقطة رقم 16.ويمتلك 

اليونايتد ذات رصيد مانشستر سيتي إال أن السيتزنز يتفوق بفارق األهداف.

              المستقبل العراقي / متابعة

يحاول اإلسيباني بيب جوارديوال، المدير الفني 
لنادي مانشسيتر سييتي اإلنجلييزي، دفع قيمة 
الشرط الجزائي في عقد العب برشلونة، لضمه 
خال فترة االنتقاالت المقبلة، بعد خافه األخير 

مع النادي الكتالوني.
وقاليت صحيفية “ذا صين” البريطانية إن 
سييرجي روبيرتيو، يرغب فيي تجديد 
الكتالونيي،  النيادي  ميع  عقيده 
راتيب  نفيس  عليى  والحصيول 
الفريق،  جييرارد بيكيه، مدافيع 

ولكن المفاوضات متعثرة بين الطرفين، مما يعزز 
من فرص رحيله عن برشلونة.

وذكيرت الصحيفة أن جوارديوال يسيتغل الوضع، 
وال يمانيع دفيع 40 ملييون ييورو وفسيخ عقيد 
روبيرتو مع برشيلونة، مسيتغا عاقتيه الجيدة 
بالاعيب اليذي صعيده للفرييق األول حينما كان 

مدربا للبلوجرانا.
ولعيب روبيرتيو 47 مبياراة بقمييص برشيلونة 
الموسيم الماضي مسيجًا هدًفا واحيًدا فقط، في 
ليلية عيودة النيادي الكتالوني أمام باريس سيان 
جيرميان على ملعيب “كامب نو” فيي دور الي 16 

لدوري أبطال أوروبا.

كما سجل روبيرتو هدفاً 
خيال الموسيم الجياري 

ولعب فيي أكثر مين مركز 
الوسيط،باإلضافة  بخيط 

لمركز الظهير األيمن.
وكانت تقارير صحفية سيابقة أفادت بسعي 

برشيلونة لتمديد عقد الثاثي سيرجي روبيرتو 
وبيكييه وجييرارد دولوفييو والذييين تنتهيي 
عقودهيم فيي 2019، وزييادة قيمية الشيرط 
الجزائي في تلك العقود، خوفا من رحيلهم على 
طريقية البرازيلي نيمار دا سييلفا إليى باريس 

سان جيرمان الفرنسي.

جوارديوال يستهدف ضم نجم برشلونة 
عىل طريقة نيامر

مورينيو ينجو من عقوبة االحتاد اإلنجليزي

الروماين تيتا يقود تدريبات االنيق
             بغدادم المستقبل العراقي

قاد الميدرب الروماني تيتا فاليرييو، فريق الطلبة، 
فيي أول حصية تدريبيية، تحضييرا لمنافسيات 

الموسم المقبل.
وقال مصدر مقرب من الطلبة، في تصريحات 
الرياضيي تابعتهيا  خاصية لموقيع كيورة 
“المسيتقبل العراقي”،، إن المدرب الروماني 
التقيى بالاعبين، في أول حصة تدريبية على 

ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وأشيار المصيدر، إلى أن تيتيا، قسيم الاعبين إلى 
مجموعتين، األولى ضمن خيارات المدرب بشيكل 
رسمي للموسم المقبل، والثانية تخضع لاختبارات 

لتحديد مدى إمكانية االعتماد عليها.
وأوضيح أن الميدرب الروماني يسيعى للتعاقد مع 
محترفين اثنين على مسيتوى كبير، ليكونا إضافة 

قوية للفريق العراقي.
يشيار إليى أن الميدرب الرومانيي، حضير الحصة 
التدريبية بحضور طاقمه الفني المسياعد، المؤلف 

من باسم عباس ووصفي جبار.

العراق يف املجموعة االوىل مع قطر 
والبحرين واليمن يف خليجي 23
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أّن أّول من وضع قواعد اللغ�ة العربية يف الّنحو هو 
الّتابعي الجليل أبو األس�ود الدؤيل. هل تعلم أّن أّول من س�كن 

بابل نوح هو عليه الّسالم، وذلك بعد الطوفان. 
هل ت�علم ان ... أول األصوات التي يس�تطيع الطفل تمييزها، 

هو صوت األمز
هل ت�علم ان ... مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل الس�مع..

أكرب من مقدرة االنسان، وهي تستطيع تحريك آذانها اللتقاط 
أضعف األصوات.

يلس�ع  بالن�ار  أُحي�ط  اذا  ...العق�رب  ان  ت�عل�م  ه�ل 
نفسه،ويموت.

هل ت�علم ان ...األفيال تبكي عندما تكون حزينة.
امل�خ البرشى يتكون من أثنى عرش مليون خلية تس�يطر عىل 

العضالت واألعصاب وأجهزة الجسم املختلفة.
هل ت�علم ان ...أول برئ نفطية ُحفرت يف العالم كانت يف والية 

بنسلفانيا األمريكية عام 1859
أط�ول الح�روب يف العالم ه�ي ح�رب املائة عام بني فرنس�ا 
وبريطاني�ا، ع�ام 1338م، واس�تمرت حتى ع�ام 1453، أي 

دامت 115 عاماً
هل ت�علم ان ... أول حديقة حيوان انش�ئت يف العالم . . كانت 

يف باريس عام 1793م
هل ت�علم ان ...تحتوي طبقة األيونسفري وهي الطبقة العليا 
يف الغ�الف الجوي عىل جس�يمات ذرية مش�حونة لها أهمية 

بالغة يف االتصاالت، وانتقال موجات الراديو.

أصحاب برج الحمل حظك لليوم
مهنياً:تت�رف الي�وم بايجابي�ة يف العم�ل 
وتبادر اىل مساعدة الىخرين وطرح اقرتاحات 

مفيده
عاطفياً:ك�ن واثق�ا من مش�اعر الحبيب وال 

تشكك بها.

أصحاب برج الثور حظك لليوم
مهنياً:علي�ك الي�وم أن تع�رف كي�ف تختار 

القرار املناسب بالوقت املناسب
عاطفياً:كن أكثر تنظيماً وال تهمل مواعيدك 

مع الحبيب.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم
مهنياً:ك�ن حذراً باملحي�ط التى تعيش به وال 

تعطي ثقتك ألي شخص
عاطفياً:تأقل�م م�ع ظ�روف عم�ل الحبي�ب 

الجديده وال تضغط عليه.

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم
مهنياً:تراج�ع الي�وم الكثري من الحس�ابات 

املالية التى تشكك بصحتها
عاطفي�اً:ال تك�ن عني�دا وب�ادر اىل مصالحة 

الحبيب.

أصحاب برج األسد حظك لليوم
مهنياً:تس�عى الدخ�ول اىل مش�اريع مالي�ه 

جديده تحقق من خاللها مكاسب
عاطفياً:تضع مجموعة من الوسطاء العادة 

األمور اىل مجاريها مع الحبيب.

أصحاب برج العذراء حظك لليوم
مهنياً:تواج�ه بعض األم�ور املربكه يف العمل 

وال تعرف كيف تتعامل معها
عاطفياً:اتخ�ذ قرارات�ك العاطفية بهدوء وال 

داعي للترسع.

أصحاب برج امليزان حظك لليوم
مهني�اً:ال تقدم عىل أية خط�وة اليوم قبل أن 

تتأكد من النتائج
عاطفياً:الكث�ري من املفاجآت الس�اره التى 

تسمعها من الحبيب اليوم.

أصحاب برج العقرب حظك لليوم
مهنياً:ابتعد عن أجواء الثرثره بالعمل وركز 

فقط عىل ما تقوم به
عاطفياً:تتحدى الكث�ري من الصعاب الرضاء 

الحبيب وكسب وده.

أصحاب برج القوس حظك لليوم
مهنياً:كن مستعداً ألي تغريات جديده تحدث 

اليوم بالعمل
عاطفياً:عليك ان تتأكد من حقيقة مشاعرك 

قبل أن تخرب الحبيب بها.

أصحاب برج الجدي حظك لليوم
مهنياً:تم�ر بيوم متش�نج مل�ئ بالنفعاالت 

حاول أن تضبط أعصابك
عاطفياً:ال تش�تت نفس�ك بأكث�ر من عالقه 

عاطفيه .

أصحاب برج الدلو حظك لليوم
مهنياً:ك�ن اكث�ر التزاما بمواعي�د عملك وال 

داعي ألن تظهر الال مباالة
عاطفياً:قلبك ملئ بمش�اعر الحب وال تطيق 

فراق الحبيب.

أصحاب برج الحوت حظك لليوم
مهنياً:تراهن عىل نجاح مرشوع جديد وتبذل 

الجهود النجاحه
عاطفياً:تشعر أنك بحاجه الىاملزيد من الوقت 

قبل أن تقرر االرتباط بمن تحب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:

أرز مسلوق

طماطم مقطعة

خيار مقطع

كزبرة مجففة

مايونيز

طريقة التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم اخلطي املايونيز و 

الكزبرة جيدا.

اضيف�ي الخي�ار و الطماط�م اىل البول�ة و 

قلبي.

ضعي األرز عىل السلطة و قلبي برفق حتى 

تمام اإلختالط.

قدمي س�لطة األرز بالطماطم و الخيار مع 

الدجاج املقرمش الحار.

أصحاب العيون الزرقاء جيمعهم سلف واحد!
تب�ني البحوث الجديدة أن جميع األش�خاص أصح�اب العيون الزرقاء 
لديهم س�لف مش�رتك عاش قبل أكثر من 6 آالف س�نة، وحمل طفرة 

جينية انترشت حول العالم.
وما يزال العلماء يبحثون عن السبب الدقيق لهذا األمر، ولكنهم يعرفون 
أن لون العني بدأ يتغري منذ فرتة طويلة، قبل أن يبدأ التاريخ املس�جل..

ويمتلك كل األش�خاص ذوي األعني الزرقاء س�لفا واحدا مشرتكا، ولد 
قبل نحو 6 أو 10 آالف سنة مضت.

الجدي�ر بالذكر، أن العيون الزرقاء س�ببها طفرة جينية، بحث العلماء 
لس�نوات عنه�ا يف الجني OCA2.ويح�دد الجني OCA2 مق�دار الصباغ 
البن�ي يف أعينن�ا، ولكن لم يجد الباحثون ما كان�وا يبحثون عنه يف هذا 
الجني..وُعثر عىل الطفرة يف جني مختلف تماما يس�مى HERC2، الذي 
يثبط عمل OCA2 ما يخفي اللون البني ويكش�ف األزرق، هذا ويمتلك 
كل ش�خص أزرق العين�ني نف�س الطفرة..ويقول الخ�رباء، يمكن أن 
تك�ون بداية انتش�ار هذه الطفرة عندما هاجر الب�رش من أفريقيا إىل 
أوروبا، وهذا ما يفرس سبب امتالك األشخاص من أصل أوروبي عيونا 

زرقاء.

السعادة ترتبط بالتفاعل االجتامعي
توصلت دراسة إماراتية إىل أن السعادة ترتبط بالصحة ونمط الحياة، 
وأن مس�توى الس�عادة يتغرّي خالل األسبوع، كما أن هناك عالقة بني 
السعادة والتفاعل االجتماعي.اعتمدت الدراسة التي أنجزت بجامعة 
اإلمارات يف العني لفهم الس�عادة بش�كل أكرب عىل طرق متعددة، كما 
اس�تخدمت طرقا مبتكرة، بأهمية الس�عادة، وجعلها أولوية وطنية، 
وأن�ه ال يمك�ن الوص�ول إىل ه�ذا اله�دف إال م�ن خالل فه�م ماهية 
السعادة، إال أن عدد األبحاث التي ُتجرى عن السعادة يف دولة اإلمارات 
قليل..وأوضحت س�ارة س�امي األستاذ املساعد يف قس�م علم النفس 
واإلرش�اد ، أن نتائ�ج البح�ث أظهرت أن األش�خاص الذي�ن ينامون 
جي�دا، ويقومون بأداء تماري�ن رياضية، ولديهم صح�ة بدنية، أكثر 
س�عادًة ممن ال يقومون بذلك، وأن الذين يعانون التوتر أقل س�عادة 
من غريهم.,.وأفادت أن الدراسة وجدت أن أكثر اللحظات سعادة هي 
تلك التي تتضمن التفاعل االجتماعي، وهذا يتوافق مع دراسة سابقة 
قام بها باحثون بجامعة هارفارد، لدراس�ة نمّو الش�خص البالغ، إذ 
أظهرت الدراس�ة أنه عادة ما يتوقع أن يكون مس�توى السعادة أكثر 

عند األشخاص الذين يقومون بإنشاء عالقات اجتماعية.

العمل من املنزل يربك احلياة األرسية
التوقف عن التفكري بع�د العمل أمر صعب يف أفضل الظروف، ولكن يمكن 
أن يك�ون أصعب حتى عندما يعمل اإلنس�ان من املنزل. وأفاد تقرير صدر 
مؤخرا عن مؤسس�ة هانس بوكلر األملانية ب�أن الرجال خصوصا يميلون 
للعم�ل لف�رتات طويل�ة دون أخذ راحة..وتق�ول إيفونه لوت التي رأس�ت 
الدراس�ة “العم�ل من املنزل غالب�ا ما يجع�ل الحدود بني العم�ل والحياة 
الخاص�ة غري واضحة”، وهذا ما يجعل من امله�م للغاية للموظفني وضع 
ح�دود واضحة.ونصحت لوت قائلة “إذا أمكن، ينبغي عىل املوظفني توفري 
مساحة منفصلة خاصة بالعمل يف املنزل”، فتوفري هذه املساحة سيمنعك 
م�ن رؤية ما يذكرك بمرشوع�ك املقبل يف غرفة املعيش�ة أو النوم. كما أن 
تغي�ري املناظ�ر بعد العمل يمكن أن يس�اعدك يف التوقف ع�ن التفكري عىل 
نحو أسهل. وأكد خرباء أنه من خالل العمل يف املنزل قد تظهر عوامل إلهاء 
ويمك�ن لإلزعاج�ات أن تنتج عن األطفال والج�ريان. كما يمكن أن تكون 
العائل�ة مصدرا هائال لإلزعاج. حيث يتطلب ذل�ك بذل جهود كبرية إلعالم 
املحيط�ني بأن�ك تعمل م�ن املنزل وأنك غ�ري متفرغ خالل س�اعات العمل 

بالرغم من حضورك يف املنزل.

بدون تعليق

سلطة األرز بالطامطم
و اخليار

ق اليوم..
طب

لبنانيات حيولن النفايات إىل أدوات زينة
أعلنت جمعية بيئية بمبادرة نس�اء التمرّد 
عىل أزمة النفايات التي تعصف بلبنان منذ 
عام�ني، حيث ق�ّررن تحوي�ل النفايات إىل 

لوحات تزّين املنازل.
 حي�ث قررت مجموعة من النس�اء يف بلدة 
كفررم�ان بقض�اء النبطية جن�وب لبنان 
، أخ�ذ زم�ام املب�ادرة يف مواجه�ة األزمة، 
وأّسسن جمعية ِتري نت أي األرض الصافية، 
هدفه�ا تعمي�م ثقاف�ة ف�رز النفايات من 
املصدر..وتنت�رش الع�رشات من الس�يدات 
يف  الجمعي�ة،  إىل  واملنتمي�ات  املتطوّع�ات 
مختل�ف الش�وارع واألزقة حي�ث تتكّدس 

أكوام النفايات، لينكببن عىل فرزها.

وقالت وفاء فخرالدين، رئيسة الجمعية، إن 
الجمعي�ة تعّد “وليدة حملة ‘س�وا منفرز’، 
والت�ي ولدت بدوره�ا من أزم�ة النفايات، 
املندلع�ة العام امل�ايض، بمنطق�ة النبطية 

جنوب لبنان”.
ومع أن مبادرة اللبنانيات القت استحسانا 
كبريا من قبل الجمي�ع، إال أن الجزء األكثر 
إثارة لالهتمام يش�مل تحويل النفايات إىل 
لوحات جميلة لتزي�ني املنازل. ولم يقتر 
عمل س�يدات الجمعية عىل الفرز فحسب، 
بل ط�ورن تجربته�ن الس�تغالل النفايات 
يمك�ن  جميل�ة  لوح�ات  إىل  وتحويله�ا 

االستفادة منها يف تزيني البيوت.

رائحة الفم الكرهية سببها بكترييا التعفن

تمّثل رائحة الفم الكريهة مشكلة 
مزعج�ة جدا؛ حيث إنها تس�بب 
إحراجا بالغا لألش�خاص، الذين 
يعانون منها. ويف معظم الحاالت 
ترجع هذه املش�كلة املزعجة إىل 
س�وء العناي�ة بالفم واألس�نان، 
ويف البع�ض من الح�االت ترجع 
إىل مش�اكل يف ال�كىل أو املس�الك 
املس�الك  حت�ى  أو  التنفس�ية 
أطباء  البولية..وأوضح�ت غرفة 
األس�نان األمل�ان أن رائح�ة الفم 
الكريهة تسببها بكترييا التعفن، 
التي تق�وم بتحليل الربوتينات يف 
الف�م والبلع�وم. وتتس�بب هذه 
مرّكب�ات  إط�الق  يف  البكتريي�ا 
كربيتية مسببة الرائحة الكريهة 

للفم. وبوج�ه عام، يعيش حوايل 
300 ن�وع من أن�واع البكترييا يف 
ف�م اإلنس�ان.ولدى األش�خاص 
األصح�اء يقل النش�اط التحلييل 
للبكترييا بحيث ال ينتج عنها أي 
روائ�ح كريهة. أما ع�دم العناية 
بنظاف�ة الف�م فيوف�ر للبكترييا 
بيئ�ة خصب�ة وكمي�ات وف�رية 
من الغ�ذاء، مما يس�اعدها عىل 
التكاث�ر وانبع�اث رائحة كريهة 
م�ن الف�م، والتي تظهر بش�كل 
األطعم�ة  تن�اول  عن�د  خ�اص 
الغني�ة بالربوت�ني مث�ل الحليب 
أو الس�مك..ولتجنب رائحة الفم 
الكريهة يتعنّي العناية الش�املة 

واملنتظمة بنظافة الفم.
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قراءة يف قانون التعديل األول لقانون
أصابنا اهلوس العفو العام رقم 27 لسنة 2016

القاضي ناصر عمرانكرم نعمة 

كان واضحا من النقاشات البرلمانية التي شهدت مخاضات الوالدة االولى 
لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 انه من المتعذر ان يسير بهيكليته القانونية 
دون  تعدي�ل والغاء في مواده القانونية لفترة طويلة فما لبث ان جاء التعديل 
االول وقب�ل مرور عام على تطبيقه وباألس�باب الموجب�ة التي نصت )بالنظر 
لخط�ورة الجرائم اإلرهابية وجرائم خطف االش�خاص على المجتمع العراقي 
وخاصًة الت�ي ارتكبت بعد 2014/6/10 وما تمثله من س�لوك اجرامي خطير 
للجناة وما خلفته من آثار س�لبية على المجنى عليه�م أو عوائلهم وبغية عدم 
اتاحة الفرصة لمرتكبيها من اإلفالت من العقاب ولعدم تش�جيع االخرين على 
ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المس�تبدلة او التدبير شرع 
ه�ذا القان�ون. وقانون التعديل ال�ذي تكونت منظومته التش�ريعية من خمس  
م�واد قانونية ، نص�ت المادة )1( منه عل�ى الغاء البندين )ثانيا التي اس�تثنت 
الجريم�ة االرهابية التي نش�أ عنها قت�ل او عاهة مس�تديمة وجريمة تخريب 
مؤسس�ات الدول�ة وجريمة محاربة القوات المس�لحة العراقي�ة وكل جريمة 
ارهابي�ة س�اهم بارتكابها بالمس�اعدة او التحريض او االتف�اق. لتحل محلها 
فقرتان اعتمدت تاريخ 10 / 6 / 2014 اساسا في تحديد اثار جريمة االرهابية  
فاس�تثنت الجريم�ة متى م�ا وقعت بع�د التاري�خ المذكور في حي�ن اعتبرت 
الجريم�ة مش�مولة بالقانون قبل التاريخ المذكور اذا ل�م يترتب على ارتكابها 

قتل او عاهة المستديمة، فجاء النص بالفقرتين وبالشكل التالي :
-1 الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب رقم )13( لسنة 
2005 المرتكب�ة بع�د 2014/6/10. -2 الجرائم المنص�وص عليها في قانون 
مكافحة اإلرهاب رقم )13( لس�نة 2005 المرتكبة قبل 2014/6/10 التي نشأ 
عنه�ا قتل أو عاهة مس�تديمة . وقد ج�اء تعريف االرهاب ف�ي المادة )1( من 
قان�ون مكافح�ة االرهاب )كل فعل إجرام�ي يقوم به ف�رد او جماعة منظمة 
استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية 
أوق�ع األضرار بالممتلكات العام�ة او الخاصة بغية االخالل بالوضع االمني او 
االس�تقرار والوحدة الوطنية او إدخ�ال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او 
اثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية(.  وجاءت المادة )2( في تحديد االفعال 
االرهابية بس�بع فق�رات وضع أسس�ها التعري�ف المذكور.  وسادس�اً والتي 
اس�تثنت جرائم الخطف التي نش�أ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره 
او احداث عاهة مس�تديمة وحل محلها  )جرائم خطف االش�خاص(  بمعنى ان 
جريمة الخطف مستثناة من قانون العفو العام بالمطلق. في حين نصت المادة 
)2( منه على تعديل البندين )اوالً( والتي كانت تنص )للنزيل او المودع الصادر 
بحق�ه حكم بات وامضى ما ال يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب اس�تبدال 
الم�دة المتبقية من العقوبة او التدبي�ر بالغرامة.( وتمت اضافة جريمة تزوير 
المحررات الرس�مية التي أدت الى حص�ول المزور على درجة مدير عام فأعلى 
ف�ي مالك الدول�ة ( وثانياً بزيادة مبلغ الغرامة عن كل يوم س�جن من عش�رة 
آالف دين�ار ال�ى خمس�ين الف دينار ( والغى البند تاس�عا الذي اس�تثنى بعض 

المحكومين من حق استبدال المدة المتبقين من العقوبة بغرامة مالية.
 تاس�عاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود )سابعاً وثامناً 
وحادي عش�ر وثالث عش�ر( من المادة )4( من احكام هذا القانون وهذا يعني 
من�ح حق اس�تبدال مدة العقوبة لجميع المس�تثنين من قان�ون العفو رقم 27 
لس�نة 2016 بالمادة )4( من�ه . في حين عدلت المادة )3( م�ن قانون التعديل 
البند اوال من المادة )تاس�عاً( من قانون العف�و وذلك بإضافة )تدقيق االحكام 
والق�رارات الصادرة في الدعاوى التي اكتس�بت قراراته�ا الدرجة القطعية او 
قي�د التحقيقات التمييزية ( وه�و بناء جديد للبند اوال من المادة تاس�عا الذي 

كان ينص.
اوالً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة 
بالم�ادة )4( من اح�كام هذا القانون ادعى انتزاع اعتراف�ه باإلكراه او اتخذت 
االج�راءات القانوني�ة بحقه بناًء على اقوال مخبر س�ري او اعتراف متهم اخر 
الطلب من اللجنة المش�كلة في البند )ثانيا( من هذه المادة تدقيق االحكام من 
الناحيتين الش�كلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة.  وللجنة س�لطة 
تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعاوى المنظورة من قبلها. وهو في 
نظرن�ا تأكيد على اعادة النظر في االحكام والقرارات المكتس�بة درجة البتات 
والتي لم تشفع لها النصوص القانونية في المعالجة ومنح ذلك طريقا لها وان 
كان هذا الطريق مرتهنا الى رؤية وس�لطة اللجنة التقديرية وهو اتجاه يمنح 
اللجن�ة صالحيات اكث�ر من صالحياتها ويمنحها علوي�ة على قرارات محكمة 
التمييز التي صدقت القرارات واالحكام القضائية وهو اتجاه اريد له ان يكون 
كذلك، ويؤكد ذلك عدم التطرق او االش�ارة لهذا التعديل في االس�باب الموجبة. 
كم�ا ان المادة )5( من قان�ون التعديل اعادت القانون باث�ر رجعي في التنفيذ 
لذات تاريخ تنفيذ قانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 وهو امر س�يصيب 
العدال�ة في التطبيق بمقتل فمن ش�مله العفو تطبيق�ا بالتاريخ المذكور وعن 
ذات الجريمة سيستثني آخرين . ان قانون العفو العام هو قانون يجد حضوره 
في الدول غير المس�تقرة امنيا واجتماعيا واقتصاديا وهو قانون غايته البحث 
ع�ن مس�احة تأهيلي�ة اجتماعية بجلب�اب قانوني لمرحلة مس�تقبلية تنش�د 
المصالحة والس�لم المجتمعي وهو امر في غاية الروعة ولكن التطبيق العملي 
لق�رارات العف�و العام الس�ابقة منذ قرار العف�و العام  رق�م 225 في 10/20 
/2002 مرورا بقانون العفو رقم 19 لس�نة 2008  وحتى العفو رقم 27 لسنة 
2016 لم تأت أكلها بما تش�ير اس�بابها الموجبة وبالتأكيد ان ذلك يشير الى ان 
قانون العفو لوحده غير كاف لتحقيق اهدافه اذا لم تس�بقه وترافقه وتلحقه 
منظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية وقبلها سياس�ية عامله بروح القانون 

والمواطنة لتحقيق العدالة وبناء دول المؤسسات.

لق�د أصابنا الهوس بما ال يلبي حاجتن�ا الحقيقية، وهذه نتيجة 
واقعي�ة للخم�ول الفكري المس�تمر بين جيل الهوات�ف الذكية، فهم 

يمتلكون الجهاز الذكي من أجل أن يصبحوا أكثر غباء.
عندم�ا يتفاخ�ر األب ب�أن ولده الصغي�ر قادر عل�ى اإلبحار في 
تطبيق�ات األجه�زة الذكي�ة ومعرف�ة كل خباياها، بينم�ا يعجز عن 
صناع�ة فك�رة جدي�دة على الورق�ة، هذا يعن�ي أنه مش�روع لرجل 

خامل.
وعندما يكون الهوس مش�تركا فهذا يوصلن�ا إلى نتيجة مخيفة 
بأن البش�ر يزدادون غب�اء، ويضحون بعقولهم المت�الك المزيد من 

األجهزة واالعتماد على الشاشات.
هذا ال يعني الوقوف ضد التجربة الحية التي تقدمها التكنولوجيا 
واإلنترنت للبشرية، لكن أن ننسى فكرة أننا نفكر وننقاد إلى الهوس 
الجمع�ي بامتالك الجديد من األجهزة لنعي�ش خاضعين لما تفرضه 
علينا، ال يعني غير أن نعطل الجزء األهم في أدمغتنا، ونوقف التخّيل، 
اإلنس�ان بال خيال يعني بال أفكار، ويعني أيضا أنه س�يكون فريسة 
للجم�ود. فديكارت كان موجودا ألنه كان يفك�ر، وبمجرد أال نجعل 
م�ن األجه�زة الذكية وس�يلة لتحفيز ال�ذكاء لدينا، يعن�ي أننا نفقد 
الوج�ود التلقائي يوما بع�د آخر.الطموح الذي يس�كن الماليين من 
الن�اس اليوم بالحص�ول على جهاز آيفون الجدي�د، ال يجد له معادال 
موضوعي�ا ألي من ه�ؤالء الناس في التفكير بطم�وح آخر من أجل 
أنفس�هم أو مجتمعهم، ذلك ه�و الهوس الجمعي القات�ل المتصاعد 
والمس�تمر، ال�ذي يحقق المزيد م�ن األرباح للش�ركات، ويؤول في 
جانبه اآلخر إلى المزيد من التراجع بالنس�بة لإلنسان بوصفه كائنا 
خلق كي يفكر من أجل صناعة مس�تقبله.يصف توبي والش، أس�تاذ 
الذكاء االصطناع�ي في كتابه “أحالم األندروي�د” تطّور اآلالت بأنه 
أكثر المغامرات التي حاول الجنس البشري خوضها من حيث الجرأة 
والطم�وح، ويرى أن هذه المغامرة س�تغير بش�كل جذري الطريقة 
التي نرى بها أنفس�نا. وفي حقيقة األمر إننا بتنا ال نرى أنفس�نا إال 
من خ�الل األجهزة الذكية، فهي لم تترك لنا مس�احة للتفكير الحق، 

وكلما حاولنا ذلك نعود ونلجأ إليها طلبا للمساعدة!
وأح�دث التكنولوجي�ا تعمل عل�ى طمس الخط الفاص�ل ما بين 
اإلنس�ان واآللة، وليس بعيدا أن نرى م�ا إذا كان يمكن اعتبار اآلالت 
بدائل للناس! ماذا س�يفعل بعدها اإلنس�ان؟ س�يكتفي باألكل حتى 

يفقد متعة تذوقه!
خاصي�ة جهاز آيفون الجديد ال�ذي يتصاعد الهوس به؛ »التعرف 
على الوج�ه« هو أمر جعل أحد الزمالء يطلق س�ؤاال تهكميا عما إذا 
كان بإمكانه التفريق بين وجه العشيقة والزوجة، في إشارة إلى أن 
مشاعر اإلنسان وليس�ت أفكاره وحدها ستكون ملتبسة وأكثر من 

خاملة، عندها نحتاج إلى ديكارت جديد ينّظر إلى الالتفكير!

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

 توصل فريق دولي من النمسا وألمانيا وهولندا 
 Canis( وبريطاني�ا إلى أن تدجين الذئب البري
lupus( أدى إل�ى انخفاض مؤش�ر الذكاء لدى 
ه�ذا الحي�وان. وق�ال العلماء إن ال�كالب على 
عك�س الذئاب البري�ة غير قادرة عل�ى تحديد 

عالقات سببية بين حدث وآخر.
وق�د نش�ر مقال ف�ي ه�ذا الموض�وع بمجلة 
»Scientific Reports« العلمية..وق�ام علم�اء 

األحي�اء بمقارن�ة القدرات 
و12  كلب�ا  ل��14  العقلي�ة 
ذئبا باستخدام نظام خاص 
يج�ب  وكان  لالختب�ارات. 
تحدي�د  الحيوان�ات  عل�ى 
اثنتي�ن  بي�ن  م�ن  حاوي�ة 
وضعت فيها م�ادة غذائية. 
والذئ�اب  ال�كالب  وكان�ت 
وتعبيرات  إيم�اءات  تتاب�ع 
وجه اإلنس�ان الت�ي تظهر 
الطعام، ث�م اختارت  مكان 
اتخ�ذت  الحاويتي�ن.  بي�ن 
الذئاب قرارا صائبا، ووجدت 
أن يتدخ�ل ف�ي  األكل دون 
ذل�ك اإلنس�ان، أي اعتم�ادا 

عل�ى قرائن محددة ومن بينه�ا حجم الحاوية 
والضوضاء الصادرة عنها عند هزها.وحس�ب 
العلم�اء فإن القدرة على إدراك س�بب ونتيجة 
م�ا حدث تحت�اج إليها الذئاب للبق�اء على قيد 
الحي�اة في الظ�روف البرية. أما ال�كالب التي 
تعد نوعا فرعيا للذئاب، فتم تدجينها منذ 12-

40 أل�ف عام، حي�ث تعودت على أن اإلنس�ان 
يزودها باألكل، 

الذئاب أذكى من الكالب

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير عنه يف حمافظة االنبار


