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الربملان يؤجل «قراءة املوازنة» خوفا من «خروج النواب» واإلخالل بالنصاب
العراقي

طـوبـى ملـن شغلـه عيبـه
عن عيوب الناس

محمد (صلى اهلل عليه و آله)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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بن سلامن لكوشنر :أنا رجلك بالسعودية

علي الدراجي

حكومة ومعارضة كردستان يف سباق إىل بغداد

ص4

«خالف كردي» بشأن «التمثيل» والتفاوض مع احلكومة االحتادية على معاجلة «املشاكل العالقة»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ما زال السباق بني حكومة ومعارضة إقليم
كردس�تان يف الوص�ول إىل اتفاق م�ع بغداد
مس�تعراً ،وبالرغ�م م�ن املعارضة س�بقت
الحكوم�ة بخط�وة عبر إرس�الها وف�دا ً إىل
بغداد ،أن الحكومة إقليم كردس�تان ما تزال
تمتلك األفضلية كونها ما تزال يف السلطة.
وأم�س األح�د ،ق�ال رئي�س حكوم�ة إقليم
كردس�تان نيجريفان بارزان�ي إن حكومته
أكدت مرارا وتكرارا اس�تعدادها للحوار مع
بغداد وفق الدس�تور وعىل أس�اس معالجة
املشاكل املرتاكمة منذ عام .2003

وأضاف بارزاني ،يف مؤتمر صحفي مشترك
مع مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السيايس
لح�زب االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني مال
بختي�ار يف الس�ليمانية« ،أكدنا اس�تعدادنا
للحوار مع بغداد لدرجة أن األمر بات معلوما
عن�د الجميع» ،مبينا ً «ع�زم حكومة اإلقليم
ملعالجة كافة املشاكل العالقة مع املركز منذ
عام .»2003ومن جانبه ،علق مسؤول الهيئة
العاملة للمكتب السيايس يف االتحاد الوطني
الكردس�تاني مال بختيار ،عىل الوفد الكردي
ً
قائلا إن «الوفد لم
الذي زار بغ�داد مؤخراً،
يجر مشاورات مع حكومة إقليم كردستان
قبل ذهابه إىل العاصمة ،إضافة إىل عدم إبالغ

أربيل بنتائج املشاورات» ،مؤكدا ً أن «الذهاب
ُ
يحمل رشعية
لبغداد يج�ب أن يكون لوف� ٍد
برملان كردس�تان» .وأوض�ح أن «التفاوض
مع بغ�داد الذي يضمن وحدة العراق وتآلفه
يج�ب أن يكون م�ن خالل وفد رس�مي عن
الحكوم�ة يف أربي�ل» ،مضيف�ا ً أن «يف ح�ال
استئنفت املفاوضات نحن يسعدنا أن تكون
زيارة األطراف الثالثة أثمرت باتجاه حلحلة
املشاكل» .وفيما يخص املوازنة ،قال بختيار
إن «صندوق النقد الدويل أوضح بشكل دقيق
موقفه وأرص عىل أن تكون هناك تفاهم بني
بغداد وأربيل».

التفاصيل ص3

العراق يقرتب من عقد اتفاق مع اجلزائر عىل االستثامر يف «الغاز الطبيعي»

ص3

الرشوع بمحادثات «تشكيل احلكومة» باملانيا ..ومريكل متفائلة
بغداد  /المستقبل العراقي

قال�ت املستش�ارة األملاني�ة أنغيال ميركل ،أمس
األحد ،إنها «متفائلة» ببدء محادثات استكشافية
مع الديمقراطيني االشرتاكيني الذين قال زعيمهم
مارتن شولتس إن حزبه لن يضع خطوطا حمراء
يف بداي�ة املحادث�ات .ومن املق�رر أن تجري كتلة
مريكل املحافظة والحزب الديمقراطي االشرتاكي
محادث�ات ملعرفة م�ا إذا كان بإمكانهم�ا إيجاد
أرضية مشتركة كافية لتجديد «االئتالف الكبري»

الذي حكم أملانيا عىل مدى أربع سنوات .وستسمر
املحادث�ات ،التي بدأت أمس األح�د ،بني الطرفني
خمسة أيام .وقال هورست زيهوفر زعيم االتحاد
االجتماع�ي املس�يحي ،وه�و الحزب الش�قيق يف
والية بافاريا لحزب االتحاد الديمقراطي املسيحي
ال�ذي تتزعمه ميركل ،إنه مقبل على املحادثات
ب�روح معنوية عالية وقال إن�ه يتعني التوصل إىل
اتف�اق .وعىل الرغم من إش�ارت «التف�اؤل» التي
بعثه�ا الرشكاء املحتمل�ون ،إال أنه من املتوقع أن
تجري املناقش�ات يف أجواء م�ن التوتر خصوصا

بش�أن السياس�ة املتعلقة بالهج�رة .وقال زعيم
الحزب االشتراكي الديموقراطي مارتن شولتس
يف مقابل�ة مع صحيفة «بيلد» األملانية «س�يكون
األم�ر صعبا وس�نبقى حازمين» .وكانت مريكل
أخفق�ت يف ترشي�ن الثاني يف التوص�ل إىل أرضية
تفاه�م مع حزب الخرض والليرباليني .ولتش�كيل
س�لطة تنفيذية تمل�ك أغلبية يف مجل�س النواب،
لم يعد أمامها س�وى التحالف مجددا مع الحزب
االشرتاكي الديمقراطي ،وهو الحل املفضل لديها،
مقابل الذهاب إىل حكومة أقلية.

رئيس الوزراء معلقا عىل توفري اخلدمات :لن نتمكن من تقديمها بوجود الفاسدين
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العبادي زار النجف األشرف حلضور احتفالية «النصر الكبري»

رئيس الوزراء معلق ًا عىل توفري اخلدمات :لن نتمكن من تقديمها بوجود الفاسدين
بغداد  /المستقبل العراقي

باالصالح».
واك�د رئي�س ال�وزراء ان مح�اوالت
البعض الثارة الجيش ضد الحشد الشعبي
فش�لت ،فيم�ا اش�ار اىل ان الحكومة لن
تتمك�ن م�ن تقدي�م الخدم�ات بوج�ود
الفاسدين.
وقال العبادي ،خالل حضوره كرنفال
«النرص الكبير» يف النجف« ،ال ينبغي أن
ننىس تضحيات العراقيني ونس�تفيد من
هذا الدرس القايس ،ويجب أن نبدأ االعمار
والبن�اء ،كم�ا يجب أن تكون مس�وؤلية
املس�ؤول خدم�ه الن�اس» ،الفت�ا ً اىل أن
«الح�رب اس�تنزفت الكثري م�ن ميزانية
البلد ،والعراقيني بوحدتهم انترصوا».
وأض�اف« ،انترصن�ا على مح�اوالت
االنفصال وتعاملن�ا مع العراقيني بنفس
الدرج�ة وال نف�رق بينه�م ،ويج�ب عىل
املس�ؤولني التعامل م�ع العراقيني هكذا،
الس�يما وأن إنص�اف الجمي�ع أس�اس
النج�اح واالنتص�ار» ،الفت�ا ً اىل أن�ه «ال
ينبغ�ي أن نف�رق بين صن�وف الق�وات
األمنية ،فالبعض ح�اول أن يثري الجيش
ض�د الحش�د ولكن فش�لوا ،فه�ذه كلها
ق�وات نظامي�ة وتأتم�ر بأم�ر القي�ادة
العامة للقوات املس�لحة».وتابع« ،اليوم
حققن�ا النصر وال ينبغ�ي أن ننسى
تضحي�ات العراقيين ونس�تفيد من هذا
ال�درس الق�ايس ،ويجب أن نب�دأ االعمار
والبن�اء» ،مؤك�دا أن «البع�ض يطال�ب
بتوفري الخدم�ات فورا اال أنه «لن نتمكن
من تقديمها بوجود الفاسدين».

وص�ل رئيس الوزراء حي�در العبادي،
أمس األحد ،إىل مدين�ة النجف حيث عقد
اجتماع�ا ً مع ن�واب ومحاف�ظ وأعضاء
مجلس املحافظة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء،
يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،ان العبادي وص�ل اىل مدينة النجف
قبل ليلتق�ي املواطنني ويحرض احتفالية
«النرص الكبري» عىل داعش.
وأض�اف البي�ان ان «العب�ادي ،ق�ام
بزي�ارة إىل مرقد (اإلمام علي) مبتهال اىل
الله ان يحفظ العراقيني ويعزز مكانتهم
بني الدول» .وعقد رئيس الوزراء اجتماعا
م�ع ن�واب ومحاف�ظ واعض�اء مجلس
محافظ�ة النج�ف ،حي�ث ناق�ش خالل
االجتماع واقع املحافظة والسبل الكفيلة
لالرتق�اء بواقعه�ا الخدم�ي والعمراني،
فيم�ا ط�رح ن�واب ومحاف�ظ واعض�اء
مجلس النجف ،العقبات التي تقف حائال
ام�ام تنفي�ذ العديد م�ن املش�اريع التي
تخ�دم املواطن النجف�ي يف مجاالت االمن
والخدم�ات والصح�ة واملي�اه والزراع�ة
واالستثمار ومحاربة الفساد والقطاعات
االخرى.واك�د العبادي عىل»اهمية تقديم
الخدم�ات البن�اء النجف واالرتق�اء بها،
وان يب�ذل املس�ؤولون يف النج�ف اقصى
جهد لخدم�ة املحافظ�ة واالرتق�اء بها،
مبين�ا ان�ه برغ�م االزمة املالي�ة وضعف
االيرادات حققنا االنتصارات وتم السير

رئيس املؤمتر الوطني :املحاصصة السياسية
أدت إىل إصابة جملس النواب بـ «الشلل»
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد األمني العام للمؤتمر الوطني العراقي اراس
حبي�ب ،اليوم الس�بت ،إن الربملان مؤسس�ة تمثل
الش�عب العراق�ي كله ،لدي�ه مهمة س�امية وهي
الترشيع والرقابة ،مبينا ان املحاصصة السياس�ية
أدت إىل إصابة مجلس النواب بالشلل .وقال حبيب،
ِّ
يشرع ويراقب
يف بي�ان صحف�ي إن «النائب حني
التنفي�ذ ال يمثل دائرت�ه اإلنتخابية بق�در ما يمثل
كل العراقيين ،ألنه يمث�ل  100ألف عراقي يمثلون
كل مكون�ات الش�عب» ،مضيف�ا ان «املحاصص�ة
السياس�ية والعرقية واملذهبية أدت اىل إصابة هذه
املؤسس�ة بالش�لل يف كثري من األحي�ان» .وبني انه
«لهذا تج�د من الصعوب�ة ترشيع بع�ض القوانني
املهمة حتى لو كان بمس�توى قان�ون املوازنة عدا
عن قوانني أخرى كثرية مؤجلة منذ س�نوات بسبب
ع�دم النظر إليها من منظور كيل بوصفها تخدم يف
حال ترشيعها كل العراقيين بعيدا ً عن أي تصنيف
عرقي أو طائفي أو توصيف سيايس».

افتتاح دار القضاء يف منطقة الدورة
جنويب بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس القض�اء األعىل ،أم�س االحد ،عن
افتت�اح دار القض�اء يف منطق�ة ال�دورة جنوب�ي
العاصمة ،مؤكدا أن مراسيم االفتتاح تمت بحضور
رئيس مجلس القضاء األعلى القايض فائق زيدان.
وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث الرسمي
ملجل�س القض�اء األعلى ،يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إنه «جرى افتتاح دار القضاء
يف ال�دورة بحض�ور رئي�س مجلس القض�اء األعىل
الق�ايض فائق زي�دان ورئي�س محكمة اس�تئناف
الكرخ القايض خالد املشهداني» .وأضاف بريقدار أن
«املحكمة الجديدة تابعة الستئناف الكرخ ،وتستقبل
دعاوى املواطنني من جميع مناطق الدورة وتحوي
مجموع�ة محاكم ه�ي البداءة والجن�ح والتحقيق
واألحوال الشخصية بكادر قضائي متكامل» .وتابع
املتحدث الرس�مي أن «املحكمة الجديدة تأتي ضمن
س�عي القضاء للتوس�ع يف خدمات�ه وتقليل الجهد
والتكالي�ف عىل املواطنني بفت�ح محاكم قريبة من
محل سكناهم».

األعرجي يشدد ألمني جملس وزراء الداخلية العرب
عىل تضافر اجلهود االمنية العربية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير الداخلية قاسم االعرجي ،خالل لقائه
باالمين العام ملجلس وزراء الداخلية العرب محمد
ب�ن عيل كومان ،أم�س األحد ،على أهمية تضافر
الجهود االمنية العربية.
وقال مكتبه االعالمي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «وزير الداخلية قاس�م
االعرج�ي اس�تقبل يف مكتبه االمين العام ملجلس

وزراء الداخلية العرب محمد بن عيل كومان والذي
يزور العراق حاليا ً للمش�اركة يف احتفاالت شعبنا
بالذكرى السادس�ة والتس�عون لتأسيس الرشطة
العراقية» .وأش�اد األعرجي بـ»دور االمانة العامة
ملجل�س وزراء الداخلي�ة الع�رب يف اطار التنس�يق
لتدعي�م اس�س التعاون االمن�ي العربي املشترك
وتبني رؤى مشرتكة لألحداث التي يشهدها الوطن
العرب�ي عىل صعي�د االم�ن» ،مؤكدا على «اهمية
تضافر الجه�ود االمنية العربية» .من جهته اعرب

االمين الع�ام ملجل�س وزراء الداخلي�ة العرب عن
«اعتزازه بهذه الزيارة اىل جمهورية العراق ووزارة
الداخلية» ،مش�يدا ً بـ»دور اجه�زة االمن العراقية
يف تحقي�ق االنتصارات وتطهير اريض العراق من
دنس االرهاب» ،فيما أعرب عن «امله يف فتح افاق
اوسع للتعاون والتواصل مع الوزارة».
ووص�ل االمين الع�ام ملجل�س وزراء الداخلية
الع�رب محم�د بن عيل كوم�ان ،الي�وم األحد ،عىل
رأس وفد رفيع إىل العاصمة بغداد.

قرار أممي جديد يدعم العراق عرب برنامج «»UNEPللتخفيف من التلوث
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف املتح�دث باس�م وزارة
الخارجي�ة أحم�د محج�وب ،أم�س
األحد ،ع�ن صدور ق�رار أممي لدعم
الع�راق عبر برنام�ج األم�م املتحدة
ً
مشيرة إىل أن
للبيئ�ة (،)UNEP
الظروف التي مر به�ا أبناء العراق يف
حربهم ض�د تنظيم «داع�ش» كانت
الداف�ع لتقديم مرشوع القرار  .وقال

محج�وب يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إنه «استمرارا ً
لس�عيها يف إع�ادة تمثي�ل الع�راق
باملحاف�ل الدولي�ة على أكم�ل وجه
فقد تكلل�ت جه�ود وزارة الخارجية
باص�دار ق�رار خلال اجتماع�ات
الدورة الثالث�ة لجمعية األمم املتحدة
للبيئة ( )UNEAيف كانون أول 2017
واملعن�ون (التخفيف من حدة التلوث
والس�يطرة عليه يف املناطق املترضرة

من النزاع املس�لح أو اإلرهاب) والذي
س�يتيح للعراق االس�تفادة من دعم
برنامج األمم املتحدة للبيئة ()UNEP
وعدد من الدول األخرى املترضرة من
اإلرهاب يف مج�ال توفري الدعم الالزم
للتخفيف من آث�ار التلوث يف املناطق
الت�ي تعرض�ت لإلره�اب»  .وأضاف
محج�وب ،أن «الق�رار ق�د حظ�ي
باهتم�ام بالغ من قب�ل املختصني يف
املنظم�ات الدولي�ة كون�ه جمع بني

مفهومي اإلرهاب والبيئة والتي تعترب
من املش�اكل الفنية والسياسية التي
تتع�رض لها دول العال�م» ،مؤكدا ً أن
«الظروف التي مر بها أبناء العراق يف
حربهم ضد عصابات داعش اإلرهابية
كانت الدافع لتقدي�م مرشوع القرار
والذي أثار اهتمام دول العالم ألهمية
ه�ذا املوض�وع وآثاره على مختلف
الدول ساعد كثريا ً عىل تبنيه باالجماع
وإقراره».

أمانة جملس الوزراء تعمل عىل ربط املنافذ احلدودية
بالكابل الضوئي لـ «منع التهريب»
بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس األمني العام ملجلس الوزراء مهدي العالق،
أم�س االح�د ،اجتماع�ا لحس�م األم�ور الخاصة
بمراقبة استرياد البضائع والسلع عرب منافذ البالد
كافة.
وقال بيان لالمانة العامة ملجلس الوزراء تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،أن «االمني العام
ملجل�س ال�وزراء مه�دي العلاق ت�رأس اجتماعا
لحس�م االمور الخاصة بمراقبة اس�ترياد البضائع
والس�لع عبر مناف�ذ البلاد كاف�ة» ،الفت�ا اىل ان

«االجتماع حرضه اعضاء لجنة االمر الديواني 39
ملراقبة اس�ترياد البضائع املكونة من وزارات النقل
والتخطيط والتجارة والصحة والزراعة والداخلية
بإالضاف�ة اىل مكتب رئي�س الوزراء وس�كرتارية
خلية إدارة االزمات املدنية».
واض�اف البيان أن «االجتم�اع خلص اىل اقرتاح
رب�ط املناف�ذ الحدودية بش�بكة الكاب�ل الضوئي،
وتوحيد بيان�ات جميع املناف�ذ الحدودية للقضاء
على تزوي�ر اج�ازات االس�ترياد ،والقض�اء على
عملي�ة التج�اوز عىل اج�ازات االس�ترياد ،وإعادة
تفعيل التدقيق العش�وائي من قبل الجهاز املركزي

للتقييس والس�يطرة النوعية ،والعمل عىل شمول
كافة املس�توردات بش�هادات املطابق�ة او تقارير
الفح�ص للقض�اء على عملي�ات التالع�ب الت�ي
يمارسها بعض املخلصني والتجار».
وتاب�ع ان «املجتمعني تناولوا مش�كلة التهرب
الرضيبي ،وآلية تشغيل األنظمة االلكرتونية ملنعه،
وكيفي�ة الس�يطرة عىل عملي�ة الش�حن الجوي،
مؤكدي�ن ارتفاع إي�رادات منفذ س�فوان الحدودي
بنسبة  %400العام املايض بسبب اإلجراءات املتبعة
م�ن قبل اللجنة ،والس�يطرة عىل معظ�م عمليات
التزوير والتالعب والتهرب الرضيبي».

حسن الساري  :فشل مرشوع امريكا وارسائيل «الداعيش» يف املنطقة يقف وراء تأجيج االحداث يف ايران
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدراألمين العام لحرك�ة الجهاد
والبن�اء حس�ن الس�اري بيان�ا ً حول
االح�دث األخيرة الت�ي ج�رت يف
الجمهورية اإلسلامية اإليرانية وفيما
ييل نص البيان...
«ل�م تك�ن األح�داث األخيرة التي
ُ
مدن الجمهورية االسلامية
ش�هدتها
يف ايران بينها العاصمة طهران باألمر
العفوي أو أنها ممارس�ة شعبية كما
تزعم األوساط الغربية ووسائل إعالمها
مخطط
املش�بوهة ،بل هي جز ٌء م�ن
ٍ
وضعت�ه الدوائ�ر اإلس�تكبارية على
رأس�ها أمريكا وإرسائيل بغية إحداث
الف�وىض يف منطقة الرشق األوس�ط،
والس�يما بعدم�ا أفش�لت الجمهورية
اإلسلامية يف ايران وش�عوب املنطقة
مرشوعه�ا الداعشي والتقس�يمي يف
العراق وسوريا ولبنان واليمن املتمثل

بتمكين عصاب�ات داع�ش اإلرهابية
وتهيئ�ة األرضي�ة له�ا بالتع�اون مع
بعض بلدان املنطق�ة التي وفرت لتلك
العصاب�ات األم�وال املهول�ة وضخت
فيه�ا آالف االنتحاريين كم�ا وف�رت
له�م األرايض ومعس�كرات التدري�ب
وبتخطي�ط صهيوأمريكي متقن االمر
ال�ذي اغاض دوائر االس�تكبار العاملي
بع�د أن أجهض مرشوعها التوس�عي
ال�ذي كان للجمهوري�ة اإلسلامية
اإليراني�ة الدور املحوري يف التصدي له
وافشاله ،ما دفع تلك القوى اىل توجيه
س�هام الرش والعداء اىل ايران وإفتعال
االزم�ات إلث�ارة الفتن�ة يف املنطق�ة
وزعزعة االمن واالس�تقرار فيها ،غري
أن إرادة الش�عوب وتمسكها بقرارها
الوطن�ي وإرصاره�ا عىل الدف�اع عن
حرمه�ا وحرائرها ومقدس�اتها حال
دون نجاح ذلك املخطط الصهيوأمريكي
ملعزز بدعم عربي وإقليمي.

وما االحداث األخرية التي شهدتها
ً
خطوة بائسة
الجمهورية االسالمية إال
لقوى االستكبار لذر الرماد يف العيون،
ومحاول�ة لتأجيج الف�وىض والتقتيل
وإراق�ة الدماء يف بل�دان املنطقة التي
لم تش�هد األمن واآلمان من�ذ وط ّـ ْ
أت
ُ
بع�ض البل�دان العربي�ة املتخاذل�ة
األرضي�ة للكيان الصهيون�ي وأمريكا
ومكنتهم من نرش القواعد العسكرية
ومناط�ق النفوذ يف هذه البقاع املهمة
من العالم.
لذل�ك فإن محاوالت إثارة الش�غب
يف عد ٍد من املدن اإليرانية وس�عي قوى
قدم لهم يف
اإلس�تكبار إيجاد مواط�ئ
ٍ
أوس�اط بعض املغرر بهم من الشباب
يف إي�ران إنما يش�كل قم�ة التدخل يف
ومس�اع إلحداث فوىض
شؤون الغري،
ٍ
الشغب والتدمري والتخريب يف أوساط
ً
حالة
املجتم�ع اإليران�ي الذي يعي�ش
متميزة من الس�لم األهلي قد ال يوجد

جملس القضاء األعىل يعقد أوىل جلساته
يف  2018لبحث سري أعامل املحاكم

مثيل لها يف املنطقة.
ولع�ل التظاه�رات املليونية املؤيدة
لنظ�ام الجمهورية اإلسلامية والتي
خرج�ت زاحف�ة لتمأل امل�دن اإليرانية
جمعاء خالل األي�ام املاضية لهي الرد
األمث�ل واملوق�ف األقوى ال�ذي برهن
بما ال يقبل الش�ك أن الشعب اإليراني
يرف�ض بادئ االم�ر مح�اوالت تدخل
ق�وى االس�تكبار يف الش�أن اإليران�ي
حزم وقوة
الداخلي ،كما انه يقف بكل
ٍ
امام محاوالت زعزعة االمن ومحاوالت
إيج�اد حالة م�ن التخري�ب والفوىض
والتدمري يف أوس�اط املجتم�ع اإليراني
امللتف حول قيادته ومرجعيته الدينية
وحكومت�ه .إنن�ا نعلن ع�ن تضامننا
مع الش�عب اإليران�ي وحكومته التي
طاملا ساندت الشعب العراقي يف أحلك
الظ�روف بعدم�ا تخلى عن�ه جمي�ع
أخوانه من العرب والجريان ويف فرتات
سياس�ية غاية يف الحراج�ة ،حيث لم

يجد له من عون سوى املواقف الخالدة
للجمهورية اإلسلامية يف ايران والتي
مدته بجميع صن�وف الدعم واملؤازرة
واملس�اندة لهذا الش�عب املظلوم ،إننا
نؤكد دعمنا للشعب اإليراني يف رفضه
لكل اش�كال التدخ�ل الصهيوأمريكي
ورف�ض كل أوجه التخريب والش�غب
يف مدن�ه اآلمنة ،مش�ددين بأن حنكة
القيادة يف الجمهورية االسلامية وما
ش�عبي منقطع
تحظ�ى بها من تأييد
ٍ
النظري سيفشل جميع محاوالت قوى
االس�تكبار والتحالف الصهيوأمريكي،
يقين ب�أن الجمهوري�ة
وإنن�ا على
ٍ
اإلسلامية س�تخرج منترصة بنهاية
املطاف وس�يجد هذا التحالف بأن كل
محاوالته�م البائس�ة س�تتحطم عىل
صخرة صمود الشعب اإليراني املجاهد
وتمس�كه بوطنيت�ه ودين�ه الحنيف.
ويمكرون ويمكر الله ،والله والله خري
املاكرين.

بغداد  /المستقبل العراقي
عق�د مجلس القضاء األعىل ،أمس األحد ،جلس�ة بحث فيها
أعمال املحاكم وسري العمل فيها.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس
القضاء األعىل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «مجلس القضاء األعىل عقد أوىل جلس�اته يف  2018برئاس�ة
القايض فائق زيدان وحضور جميع أعضائه».
وأض�اف بريق�دار أن «الجلس�ة تناول�ت أهم ما ت�م إنجازه
يف الع�ام امل�ايض والتوجيه�ات بتطوي�ر العمل وحس�م قضايا
املواطنني مع مطلع العام الجديد».
ولفت بريقدار إىل أن «القضاة ناقش�وا أعمال املحاكم وسبل
التطوير ،كما شهدت الجلسة ترقية عدد من السادة القضاة إىل
صنوف متقدمة».

مفوضية االنتخابات «متدد» فرتة تسجيل
التحالفات االنتخابية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت املفوضي�ة العليا لالنتخابات ،أمس األحد ،تمديد فرتة
تسجيل التحالفات االنتخابية اىل الخميس املقبل.
وق�ال عضو مجل�س املفوضين والناطق الرس�مي باس�م
املفوضي�ة كري�م التميمي يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،إن «مجلس املفوضني وافق عىل تمديد مدة تسجيل
التحالف�ات االنتخابي�ة» .وأضاف أن «املجلس ق�رر تمديد مدة
تس�جيل التحالفات االنتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم
الخميس املوافق .»2018/ 1/ 11

رشطة البرصة تعلن القبض عىل امرأة بحوزهتا
( )1500غرام من مادة «الكريستال املخدرة»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مدير رشطة محافظة البرصة اللواء عبد الكريم مزعل،
أم�س االحد ،عن القاء القبض عىل ام�رأة بحوزتها  1500غرام
من مادة الكرستال املخدرة.
وذكر مزعل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن «أبطال سيطرة الش�هيد الفريق الركن حسن كريم الغراوي
(الجوابر س�ابقا) ورجال قس�م مكافحة املخ�درات ،تمكن من
القاء القبض عىل امرأة بحوزتها (1500غرام) كيلو ونصف من
مادة الكريستال املخدرة».
واضاف مدير الرشطة ان «املتهمة كانت قادمة من محافظة
ميس�ان وتروم دخول املحافظة وبرفقته�ا فتى بالغ من العمر
 13عام�ا وبع�د التحقي�ق معهم�ا تم االنتق�ال اىل قض�اء ابي
الخصيب والقبض عىل مروجني املخدرات الذي كانا يقصدانهم
بعد مواجهات مسلحة معهم».
وتابع إن «األجهزة األمنية تواصل البحث عن متهمني آخرين
متعاونين مع تلك املرأة والذين يش�كلون عصابة لبيع وترويج
املخدرات» ،مشددا عىل «رضورة مراقبة الحدود مع دول الجوار
ومن�ع دخول املواد املخدرة او امل�واد االولية الداخلة يف صناعتها
اىل داخل االرايض العراقية».
واوضح ان «االجهزة االمنية ال تزال بحاجة اىل اجهزة كشف
املخدرات والكالب البوليسية».

الرافدين يعلن منح ( )50مليون دينار للمواطنني لبناء قطعة ارض غري مفروزة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين ،أمس األحد ،عن قبوله قطعة االرض غري
املفروزة يف منح قرض اسكان املواطنني البالغة  50مليون دينار.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه ،انه تقرر قبول قطعة االرض غري املفروزة ،أي ضمن
دار ،يف حالة تكون باس�م طالب القرض وال تقل املساحة عن 50
مترا ً مربعاً ،وان تغطي مبلغ الق�رض زائدا ً  ،%20وتكون مرحلة
البناء اىل الرباط بعد اجراء الكشف من قبل لجنة الكشف.
وأش�ار البي�ان اىل ان�ه «يف حال�ة عدم كفاي�ة راتب كفي�ل واحد
فيت�م االس�تعانة بكفيل ث�ان ليغطي راتبهم القس�ط الش�هري
زائدا ً الفائدة ،موضحا انه يتم منح الدفعات حس�ب مراحل سير
اإلنجاز».
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صوت على قرارين وأنهى قراءة اربعة قوانني

الربملان يؤجل «قراءة املوازنة» خوفا من «خروج النواب» واإلخالل بالنصاب
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

ص�وت مجلس النواب يف الجلس�ة االعتيادية
الثاني�ة من الفصل الترشيعي الثاني للس�نة
الترشيعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم
الجب�وري وبحضور  195نائب�ا ،أمس االحد،
عىل قرارين نيابيني وانهى قراءة اربعة قوانني
فيما بارش بقراءة مرشوع قانون واحد.
ويف مستهل الجلسة صوت املجلس عىل قرار
نيابي بشأن القدس بناء عىل طلب مقدم من
النائب حامد الخرضي وعدد من النواب ادان
فيه القرار الصادر من رئيس الواليات املتحدة
بش�أن القدس وعده قرارا استفزازيا للسلم
واالم�ن ،مؤكدا عىل أن القدس عاصمة لدولة
فلس�طني ،داعي�ا الحكومة اىل ب�ذل الجهود
الدبلوماسية الحرتام خصوصية القدس.
من جان�ب اخر ،قال رئيس املجلس ان وضع
مشروع قانون املوازنة عىل ج�دول االعمال
يدف�ع ببع�ض الكتل النيابي�ة اىل عدم دخول
الجلس�ة مما يؤدي اىل ع�دم اكتمال النصاب
القانون�ي ،منوه�ا اىل وج�ود نقاش بش�ان
املوازنة املالية مع الحكومة التي اش�ارت اىل
امكانية اجراء تعديالت عىل مرشوع القانون،
داعيا اللجنتين املالية واالقتصادية اىل انجاز
املش�اورات الخاصة باملوازن�ة لغرض ادراج
مرشوع القانون عىل جدول االعمال.
وأش�ار النائ�ب محم�د تميم ،رئي�س اللجنة
املالي�ة ،إىل ان الق�راءة االوىل ملشروع قانون
املوازنة ال يغير من االعرتاضات السياس�ية
للكتل.
بع�د ذل�ك ،انه�ى املجل�س ق�راءة تقريـــر
ومناقش�ة مقترح قان�ون مجل�س النواب
وتش�كيالته واملقدم من اللجنتين القانونية
واملالية.
وص�وت املجلس عىل صيغة ق�رار مقدم من
لجن�ة الثقافة واالعالم يل�زم الجهات املعنية
بتس�هيل اج�راءات تصدير الكت�اب العراقي
وبما ينسجم مع تعدد موارد دخل الدولة عىل
ان يشرع مجلس النواب بإتخ�اذ االجراءات
القانوني�ة ملعالج�ة ه�ذا املوضوع نظ�را ملا
يمثل�ه الكت�اب العراق�ي من تاثير بعد منع
النظام البائد من تصديره اىل الخارج.
وأتم املجل�س ق�راءة تقريــــر ومناقش�ة
مشروع قان�ون تعدي�ل قان�ون الغرام�ات

الواردة بقانون العقوبات رقم ( )111لس�نة
 1969املع�دل والقوانين الخاص�ة االخ�رى
رق�م ( )6لس�نة  2008واملق�دم م�ن اللجنة
القانونية.
وأكم�ل املجلس قراءة تقريــــر ومناقش�ة
حقــ�وق
قانــــ�ون
مش�ـــروع
الرتكمـــ�ان املق�دم م�ن لجن�ة حق�وق
االنسان.
وانجز املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرتح

قانون س�امراء عاصمة الثقافة األسلامية
واملق�دم م�ن لجنت�ي الس�ياحة واآلث�ار
والقانونية.
ويف مداخلات الن�واب ش�دد النائ�ب ني�ازي
معم�ار اوغل�و على ان مدينة س�امراء من
الرموز الشامخة يف تاريخ العراق وعانت من
النظام الس�ابق ول�م يتم انصافه�ا يف العهد
الحايل ،داعيا اىل ترشيع مقرتح القانون.
ونوه النائب عمار طعمة اىل رضورة الرتكيز

على االنش�طة الثقافية من خالل تاس�يس
جامعات ثقافية يف سامراء تاخذ عىل عاتقها
نشر الثقاف�ة االسلامية وت�راث االمامين
العسكريني ( ع ).
وردا ً على مداخلات الن�واب ،اك�دت اللجان
املعنية بان مقرتح القانون يتضمن تش�كيل
لج�ان مشتركة م�ع الحكوم�ة املحلي�ة يف
س�امراء ،الفتة إىل وجود قرار تم عىل اساسه
تاجي�ل اعتب�ار النج�ف عاصم�ة للثقاف�ة

االسلامية بقرار ملجلس الوزراء مما يتطلب
تس�مية املدينة بهذه الصفة ،مشيرة اىل ان
اختيار سامراء عاصمة للثقافة االسالمية ال
يتعارض مع اختيار النجف االرشف.
وبارش املجلس بالقراءة االوىل ملرشوع قانون
هيأة االعالم واالتص�االت واملقدم من لجنتي
الخدم�ات واالعم�ار والثقاف�ة واالعالم عىل
ان يت�م اس�تكمال قراءت�ه يف جلس�ة مقبلة
لغ�رض تنظيم العم�ل يف وس�ائل االتصاالت

واع�داد الضواب�ط الرئيس�ة للب�ث واالعلام
واعتمادها يف منح تراخيص الرتدد وخدمات
البث واالرس�ال وخدمات االتصال الالسلكي
على املس�توى الـــــــوطن�ي والحصول
عىل خدمات الش�بكات والربط بينها وتنظيم
طيف التردد الالس�لكي واجهزة الالس�لكي
واملع�دات الطرفي�ة لالتص�االت الالس�لكية
وحماي�ة املس�تفيدين واملعلوم�ات ووض�ع
معايري للعمل االعالمي.

«خالف كردي» بشأن «التمثيل» والتفاوض مع احلكومة االحتادية على معاجلة «املشاكل العالقة»

حكومة ومعارضة كردستان يف سباق إىل بغداد

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ما زال السباق بني حكومة ومعارضة
إقليم كردس�تان يف الوصول إىل اتفاق
م�ع بغ�داد مس�تعراً ،وبالرغ�م م�ن
املعارضة س�بقت الحكوم�ة بخطوة
عبر إرس�الها وف�دا ً إىل بغ�داد ،أن
الحكوم�ة إقلي�م كردس�تان م�ا تزال
تمتل�ك األفضلي�ة كونه�ا ما ت�زال يف
السلطة.
وأم�س األح�د ،ق�ال رئي�س حكومة
إقلي�م كردس�تان نيجريف�ان بارزاني
إن حكومت�ه أك�دت م�رارا وتك�رارا
اس�تعدادها للح�وار م�ع بغ�داد وفق
الدستور وعىل أساس معالجة املشاكل
املرتاكمة منذ عام .2003
وأض�اف بارزان�ي ،يف مؤتمر صحفي
مشترك مع مس�ؤول الهيئة العاملة
للمكت�ب الس�يايس لح�زب االتح�اد
الوطني الكردس�تاني ملا بختيار يف
السليمانية« ،أكدنا استعدادنا للحوار
مع بغداد لدرجة أن األمر بات معلوما
عن�د الجمي�ع» ،مبينا ً «ع�زم حكومة
اإلقليم ملعالجة كافة املشاكل العالقة
مع املركز منذ عام .»2003
وم�ن جانب�ه ،عل�ق مس�ؤول الهيئة
العامل�ة للمكتب الس�يايس يف االتحاد
الوطني الكردستاني مال بختيار ،عىل
الوفد الكردي ال�ذي زار بغداد مؤخراً،
قائالً إن «الوفد لم يجر مشاورات مع
حكوم�ة إقليم كردس�تان قبل ذهابه
إىل العاصم�ة ،إضاف�ة إىل ع�دم إبالغ
أربي�ل بنتائج املش�اورات» ،مؤكدا ً أن
«الذه�اب لبغداد يج�ب أن يكون لوف ٍد
ُ
يحمل رشعية برملان كردستان».

وأوضح أن «التفاوض مع بغداد الذي
يضمن وح�دة الع�راق وتآلف�ه يجب
أن يك�ون م�ن خالل وفد رس�مي عن
الحكومة يف أربيل» ،مضيفا ً أن «يف حال
استئنفت املفاوضات نحن يسعدنا أن
تكون زي�ارة األط�راف الثالثة أثمرت
باتجاه حلحلة املشاكل».

وفيما يخ�ص املوازنة ،قال بختيار إن
«صن�دوق النقد الدويل أوضح بش�كل
دقي�ق موقف�ه وأرص على أن تك�ون
هناك تفاهم بني بغداد وأربيل».
بدوره�ا ،هاجمت النائب�ة عن الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني أش�واق
الجاف زيارة الوفد الكردي املشرتك إىل

بغداد ،ووصفتها بأنها «زيارة حزبية»
وال تمثل حكومة إقليم كردستان.
وأش�ارت الج�اف ،يف ترصيح�ات
صحفي�ة ،إىل ان زي�ارة الوف�د ال�ذي
يمث�ل حرك�ة التغيير والتحال�ف من
اجل الديمقراطية والعدالة والجماعة
اإلسلامية الكردستانية ،إىل العاصمة

بغ�داد أخرياً ،حزبي�ة وال تمثل املوقف
الرس�مي لحكومة إقليم كردس�تان»،
وأملحت إىل أن الغ�رض منها قد يكون
انتخابي�ا ً م�ع اقرتاب موع�د االقرتاع،
مش�ددة عىل أن حكوم�ة اإلقليم هي
املؤهل�ة للتف�اوض م�ع بغ�داد حول
النقاط الخالفية.

وأضاف�ت أن «املحادث�ات الرس�مية
مرتبطة بموق�ف الحكومة االتحادية
لتحدي�د موع�د مجيء الوف�د الكردي
إىل بغ�داد» ،مبين�ة أن «التف�اوض
عرب املؤسس�ات الرس�مية الحكومية
م�ن جان�ب الطرفين مه�م ويخ�دم
املفاوض�ات الرتباط�ه بوجود ممثلني

وفد من شركة «سوناطراك» يزور بغداد إلجراء مشاورات بشأن مشاريع التنقيب

العراق يقرتب من عقد اتفاق مع اجلزائر عىل االستثامر يف «الغاز الطبيعي»
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
بحث وزير النفط العراقي ،جبار اللعيبي ،أمس
االح�د ،مع وزي�ر النفط الجزائ�ري ،مصطفى
قيطوني ،امكانية اس�تثمار رشكة سوناطراك
الجزائري�ة يف التنقي�ب ع�ن النف�ط ويف قطاع
الغاز الطبيعي بالعراق.
وذكر موقع « ،»CNBCان «رشكة س�وناطراك
الجزائري�ة الحكومية للطاقة درس�ت امكانية
استثمارات محتملة يف مرشوعات للتنقيب عن
النف�ط ومرشوعات للغاز الطبيعي يف العراق»،
ً
الفت�ا إىل ان زي�ارة وزي�ر الطاق�ة الجزائ�ري،
مصطفى قيطون�ي اىل العاصمة بغداد للبحث
مع اللعيبي موضوع االستثمارات.
ب�دوره ،أع�رب وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيبي
ع�ن أمل�ه بتحقي�ق خط�وات ملموس�ة نحو
عقد تع�اون رشاكة مع رشكة «س�وناطراك»
الجزائري�ة التي يمكن االس�تفادة من خربتها
يف تطوي�ر صناع�ة الغ�از ،فيم�ا اش�ار وزير

الطاق�ة الجزائ�ري مصطفى قيطون�ي اىل أن
الرشكة تمتلك الخربة الكبرية لتحقيق االهداف
املشرتكة بني العراق والجزائر.
وقال اللعيبي ،خلال مؤتمر صحفي عقده يف
مقر ال�وزارة مع نظيره الجزائري مصطفى
قيطون�ي ،إن «الع�راق حري�ص على تطوي�ر
العالق�ات الثنائي�ة م�ع االش�قاء يف الجزائر»،
مش�يدا بـ»العالق�ات التاريخي�ة والتع�اون
النفط�ي يف حقب�ة الس�بعينات م�ن الق�رن
املايض».
وأض�اف ،أن «الوفد الش�قيق س�يلتقي جميع
املس�ؤولني يف الشركات النفطي�ة الوطني�ة
والدوائ�ر املعنية بهدف توس�يع دائرة التعاون
والرشاك�ة الت�ي يس�عيان له�ا» ،معرب�ا ً ع�ن
امله ،بـ»تحقيق خطوات ملموس�ة نحو عقد
تع�اون رشاك�ة م�ع س�وناطراك الت�ي يمكن
االس�تفادة من خربتها يف تطوير صناعة الغاز
واالس�تثمار االمث�ل له�ذه الث�روة ،فضال عن
املجاالت االخرى» .بدوره ،اشار قيطوني اىل أن

«اله�دف من هذه الزيارة هو الجراء املباحثات
واملش�اورات واللقاءات مع اش�قائنا يف العراق
وذلك لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي بني
البلدين الش�قيقني يف مجاالت اس�تثمار الغاز
واالستكش�افات النفطية وغريه�ا ،خصوصا
أن رشكة س�وناطراك الجزائرية تمتلك الخربة
الكبرية لتحقيق االهداف املشتركة بني العراق
والجزائر».
وكان وزي�ر الطاقة الجزائري وص�ل إىل بغداد
عىل رأس وفد إلجراء مباحثات مع املس�ؤولني
يف وزارة النف�ط وإجراء ع�دد من اللقاءات مع
املسؤولني.
ويخط�و الع�راق إىل االس�تفادة م�ن الغ�از
املصاحب ،بعد أن ضاع عىل مدى سنوات.
والجمع�ة ،أعل�ن وزي�ر النف�ط ع�ن تصدي�ر
 677885أل�ف مرت مكعب من مكثفات الغاز و
 143667ألف طن مرتي من الغاز السائل خالل
ع�ام  ،2017مبينا ً أن التصدير ت�م من املوانئ
الجنوبي�ة يف خور الزبريع�ن طريق رشكة غاز

البرصة.
وقال اللعيبي يف بيان تلقت املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «مجم�ل الش�حنات املصدرة
من الغاز املس�تثمر للعام املايض  ،2017بلغت
 29ش�حنة من مكثفات الغاز و 51شحنة من
الغاز السائل».
وأوض�ح ،أن «الكميات املص�درة من املكثفات
بلغ�ت  677,885أل�ف مرت مكعب ،وبالنس�بة
للغ�از الس�ائل فقد بلغ�ت الكمي�ات املصدرة
 143,667ألف طن مرتي» ،مبينا ً أن «الكميات
ت�م تصديرها م�ن املوان�ئ الجنوبي�ة يف خور
الزبريعن طريق رشكة غازالبرصة».
وتاب�ع ،أن «ه�ذه اإلنج�ازات املتحقق�ة يف
عمليات تصدير الغ�از واملكثفات تؤكد حرص
ال�وزارة وخططه�ا الطموح�ة يف االس�تثمار
األمثل للغ�از املصاحب للعملي�ات االنتاجية»،
مشيرا ً إىل أن «عملي�ات التصدير س�اهمت يف
دع�م االقتصاد من خالل توفير ايرادات مالية
للخزينة االتحادية».

وخرباء ومستشارين حكوميني».
وأش�ارت الج�اف إىل أن «الحكوم�ة
االتحادي�ة تته�رب م�ن الجل�وس إىل
طاول�ة املفاوض�ات لخش�يتها م�ن
االصطدام بفقرات دس�تورية خرقت
م�ن جانبها خلال الش�هور املاضية،
وتق�وم باملماطل�ة حت�ى موع�د
االنتخاب�ات العام�ة يف البلاد يف أي�ار
املقبل».
وأك�دت النائب�ة الكردي�ة ان «مواقف
املجتم�ع ال�دويل ب�دأت تؤي�د حكومة
كردس�تان يف إطلاق ح�وار يف أرسع
وق�ت ،وتتحف�ظ ع�ن موق�ف بغداد
الراف�ض ذل�ك» ،موضح�ة ان «الدول
الصديقة للعراق تعرف جيدا ً أن هناك
خروق�ات يف الدس�تور تع�رض له�ا
إقليم كردس�تان م�ن قب�ل الحكومة
االتحادية».
وكان الوف�د الكردي املشترك أصدر،
بيان�ا بع�د لقاءاته يف بغ�داد ،أكد فيه
عل «أهمية املحافظة عىل مكتس�بات
كردس�تان والكيان السيايس لإلقليم،
ورضورة ترس�يخ مب�ادئ الرشاك�ة
الحقيقي�ة يف مرك�ز القرار الس�يايس
وإيج�اد الحل�ول الجذري�ة لجمي�ع
املش�كالت م�ن خلال املباحث�ات
والح�وارات الجادة بني اإلقليم واملركز
وفق الدستور».
الجدي�ر بالذك�ر أن وف�دا م�ن حركة
التغيير والجماع�ة اإلسلامية
الكردس�تانية والتحال�ف م�ن أج�ل
الديموقراطية والعدالة ،قام بزيارة إىل
بغداد األسبوع املايض ،وأجرى لقاءات
م�ع رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي
ومسؤولني آخرين.
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بن سلامن لكوشنر :أنا رجلك بالسعودية

ذك�ر كت�اب «ن�ار وغض�ب» ملؤلف�ه
األمريك�ي ماي�كل وول�ف ،وال�ذي نشر
الجمع�ة املاضي�ة ،أن األمير محم�د بن
س�لمان حين كان ولي�ا ل�ويل العه�د يف
الس�عودية ،وبعيد فوز الرئيس األمريكي
دونال�د ترام�ب يف االنتخابات الرئاس�ية
اتص�ل بجاري�د كوش�نر صه�ر ترام�ب
وعرض نفس�ه علي�ه كرجل كوش�نر يف
اململكة .وينقل الكتاب عن كوش�نر قوله
ألحد أصدقائه ،وه�و يصف هذا االتصال
بينه وبني بن س�لمان« ،وجدت صديقا يف
أول يوم باملدرسة الداخلية».
وق�ال مؤل�ف الكتاب إن بن س�لمان،
الذي وصف�ه بأنه الع�ب متأصل بألعاب
الفيديو ،هو بمثابة الوس�يط الذي تعهد
للوالي�ات املتح�دة ب�أن يختصر عليه�ا
الطريق يف ملفات املنطقة ،عىل أن يحصد
مقابل ذلك شيئا من «عظمة أمريكا».
ويشير الكت�اب إىل أن ه�ذه العالقة
أث�ارت قلقا متنامي�ا لدى فري�ق ترامب
للسياسة الخارجية ،الذي رأى أن كوشنر
يتع�رض للخ�داع من ش�خص «انتهازي
عديم الخربة» .يف إش�ارة إىل بن س�لمان،
وأن ه�ذه السياس�ة ق�د تبع�ث رس�ائل
خطيرة إىل األمير محمد ب�ن نايف الذي
كان وليا للعهد آنذاك.
ويمضي الكت�اب فيق�ول إن خط�ة
كوش�نر وب�ن س�لمان كان�ت مب�ارشة
بطريقة لم تعهدها السياس�ة الخارجية
األمريكي�ة ،وه�ي« :إذا أعطيتن�ا ما نريد
س�نعطيك ما تريده» .وبع�د ذلك قدم بن
س�لمان ضمان�ات وتعهد بأخبار س�ارة
لألمريكيين ،فت�م توجيه دعوة رس�مية
ل�ه للقاء ترام�ب بالبيت األبي�ض يف آذار
.2017
وذكر الكتاب أن ترامب أبلغ أصدقاءه
بع�د ت�ويل ب�ن س�لمان والي�ة العه�د يف
الس�عودية أنه هو وصهره كوشنر قاما
بهندس�ة انقالب س�عودي بالق�ول «لقد

قوات االحتــالل اإلسـرائيلــي تصيب
( )5فلسطينيني أثناء تظاهرة بالقدس
بغداد  /المستقبل العراقي
أصي�ب خمس�ة مواطنني فلس�طينيني خلال قمع
قوات االحتالل تظاه�رة يف مدينة القدس املحتلة ،عقب
ش�هر من اإلعالن األمريكي واالعتراف باملدينة عاصمة
لدولة االحتالل.
وأف�ادت «ق�دس ب�رس» ،ب�أن ع�د ًدا من النش�طاء
الفلسطينيني تظاهروا يف ش�ارع صالح الدين بالقدس،
منددين بالقرار األمريكي ،رافعني األعالم الفلس�طينية،
كما هتفوا بالشعارات الوطنية املنارصة للمدينة والحق
الفلس�طيني .وأضاف�ت أن رشطة االحتالل اس�تنفرت
قواتها يف املكان ،وصادرت األعالم الفلس�طينية؛ قبل أن
تقم�ع التظاهرة عرب إطالق القنابل الصوتية ،ما أدى إىل
تسجيل إصابات يف صفوف الفلسطينيني.
وأش�ارت إىل اعتقال أح�د املتظاهرين عق�ب عملية
تفريق املتظاهرين ،منبه�ة إىل أن عد ًدا من املتظاهرين،
كانوا قد أقاموا صالة املغرب يف شارع صالح الدين عقب
عملية القمع «اإلرسائيلية».
وذكرت جمعية «الهالل األحمر الفلسطيني» ،يف بيان
مقتضب لها ،أن خمس�ة مواطنني فلس�طينيني أصيبوا
بقنابل الصوت خالل املواجهات املندلعة يف شارع صالح
الدين بالقدس.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونالد ترمب ،ق�د أعلن يف
السادس من ش�هر ترشين ثاني  2017القدس عاصمة
لـ «إرسائيل» ،إضافة لعزمه نقل س�فارة بالده من «تل
أبيب» للقدس.
وأثار هذا القرار سخط الشارع الفلسطيني والعربي
وال�دويل ،حي�ث خرج�ت تظاه�رات عاملية من�ددة لهذا
اإلعالن ،وتأكي ًدا عىل أن القدس كانت وما زالت وستبقى
عاصمة فلسطني األبدية.

اتصاالت عربية لـ «منع التصعيد» بني مرص والسودان
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر س�ودانية ومرصي�ة كواليس
وتفاصيل جديدة بشأن األزمة املتصاعدة بني البلدين،
تجلّت باس�تدعاء السودان س�فريه يف القاهرة عبد
املحمود عبد الحليم للتشاور.
وقال�ت مصادر دبلوماس�ية مرصي�ة إن أطرافا ً
عربي�ة بدأت اتص�االت مكثفة بني مرص والس�ودان
ملن�ع تصاعد األزمة األخرية .وأوضح�ت املصادر ،أن
دول�ة الجزائر أجرت اتص�االت بالطرفين ،مطالبة
إياهم�ا بما س�مّته «تحكي�م العق�ل» للحفاظ عىل
املصال�ح العليا للش�عبني واألم�ن القوم�ي العربي،
لحني التوص�ل إىل حل جذري لألزمة .كذلك كش�فت
املصادر ع�ن اتصاالت أجراها األمين العام لجامعة
الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،بمس�ؤولني بارزين
يف الس�ودان ،ملحاول�ة احت�واء التصاع�د األخير يف
العالقات بني الخرطوم والقاهرة .كما أكدت املصادر
أن مصر رفضت مقرتحات باتخ�اذ إجراء مماثل ملا
قام به السودان باستدعاء سفريه أو سحبه ،مؤكدة
تجاوبها م�ع االتصاالت العربية الت�ي تمّت الحتواء
التصعيد .بموازاة ذلك ،انتقد مسؤول مرصي مقرّب
م�ن دوائر الحكم ،بش�دة ،طريق�ة التعامل املرصي
الرس�مي مع مل�ف العالقات مع الس�ودان ،الفتا ً إىل

أنه «يوجد خلل كبري ينتاب املس�ؤولني عن إدارة هذا
امللف» .واعترب أنهم «ال يدركون خطورة ما يقومون
به م�ن التحريض اإلعالمي ضد الس�ودان ورئيس�ه
عمر البشري ،نتيجة بعض املمارسات السلبية للنظام
يف الخرط�وم» .ورأى املس�ؤول نفس�ه أن «األزم�ة
تتجلىّ بش�كل كبري يف كون بعض املرشفني عىل ملف
العالق�ات املرصي�ة الس�ودانية يف بع�ض األجهزة ال
يتعاملون معها عىل أنها أزمة سياس�ية يجب حلها
بالطرق والس�بل السياس�ية ،بل بإطالق اإلعالميني
لكيْ�ل الس�باب للرئيس الس�وداني ونظامه» .ولفت
املس�ؤول نفس�ه إىل أن «النظام املصري عىل قناعة
بأن السودان ،وبالتحديد النظام الحاكم هناكّ ،
تبنى
موقف�ا ً معاديا ً ملرص يف ملف س�د النهضة ،وبدالً من
أن ينح�از المتداده التاريخي والقواس�م املشتركة
مع القاهرة ّ
فضل أديس أبابا ألس�باب غري منطقية،
كما فتح أراضيه لقيادات جماعة اإلخوان املسلمني،
وبعض مَ �ن ّ
نفذوا عمليات إرهابية يف مرص انطلقوا
م�ن داخ�ل حدوده ،لك�ن يف املقابل ه�ذا ال يعني أن
يكون البديل هو الهجوم واإلس�اءة اإلعالمية التي ال
تفيد يف يشء س�وى تأجيج الرصاع» .وش ّدد املسؤول
املرصي على «رضورة أال يت�م التعامل م�ع النظام
الس�وداني الحايل على أنه نظام إخواني (نس�بة إىل
وتناس أصوله الفكرية
جماعة اإلخوان املس�لمني)
يِ

وج�ذوره ،واالنطلاق فق�ط م�ن نقط�ة العالقات
املشرتكة واألمن القومي املرصي ،واملنافع املتبادلة».
يف املقاب�ل ،ق�ال دبلومايس س�وداني ،إن «الخرطوم
تج�اوزت عن أمور كثرية حدثت من الجانب املرصي
وصلت حد اإلس�اءات» ،ملمّح�ا ً إىل أن اإلجراء األخري
باس�تدعاء الس�فري ج�اء بعدم�ا «طف�ح الكيل من
الجان�ب املصري ،لدرج�ة وصل�ت ح� ّد املؤام�رات
لتهدي�د أم�ن الس�ودان» .ولف�ت إىل أن «اس�تدعاء
السفري فقط للتشاور واالستفسار بشأن معلومات
وصلت الخرطوم» ،بعضها ظاهر ورس�مي صدر يف
بيانات رس�مية عقب زيارة وزير الخارجية س�امح
شكري لإلمارات أخريا ً وتلميحه إىل قرارات سودانية
داخلية ،يف إش�ارة إىل االتفاقية بني الس�ودان وتركيا
بمنح أنقرة إدارة واس�تغالل جزيرة سواكن الواقعة
يف البح�ر األحمر .ولف�ت الدبلومايس الس�وداني إىل
أنه بعد هذا اللقاء اس�تقبل ويل عه�د أبوظبي ،نائب
القائ�د األعلى للق�وات املس�لحة ،محم�د ب�ن زايد،
الرئيس اإلريرتي ،أس�ياس أفورق�ي ،يف زيارة ذكرت
البيانات الرسمية أنها «تطرّقت للتطورات اإلقليمية
والدولية ،إضافة إىل عدد من املواضيع والقضايا ذات
االهتمام املشترك» ،موضحا ً «نتح�رك للتأكد ما إذا
ّ
يمس مصالح الشعب السوداني وأمنه
كان هناك ما
من عدمه».

تركيا :ندعو شعب إيران لليقظة ازاء ما حياك ضده

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس الوزراء الرتكي بن عيل يلدريم ،أن استقرار
إيران مهم بالنسبة لبالده ،داعيا الشعب اإليراني إىل أن
يك�ون يقظا ضد املؤامرات التي تحاك ضده .جاء ذلك

يف كلمة خالل مشاركته يف املؤتمر العام السادس لفرع
حزب «العدالة والتنمية»(الحاكم) ،يف والية «قرشهري»
وسط البالد .وأضاف« :ال نرحب وال نعترب من الصائب
عىل اإلطالق التدخل الخارجي لزعزعة استقرار إيران،
لذا ننتظر عودة االس�تقرار إىل جارتن�ا (إيران) بأقرب

وقت» .واتهم يلدريم دولاً بالتدخل يف الشؤون الداخلية
إليران ،قائال« :بعض البلدان (لم يسمها) تهوى التدخل
يف شؤون غريها ،واآلن تحاول اإليقاع بإيران ،وافتعال
مش�اكل جدي�دة يف املنطقة ،غير مكتفي�ة بتقويض
استقرار بلدان يف منطقتنا».

وضعنا الرجل الذي يخصنا عىل القمة».
ولعل هذه االتفاقات مع بن س�لمان
هي التي جعلت الري�اض محطة ترامب
الخارجي�ة األوىل يف أي�ار امل�ايض ،حي�ث
أنفق�ت الس�عودية عىل س�هرة «رقصة
الس�يف» لـرتامب وعائلته بالرياض 75
مليون دوالر ،كما يقول الكتاب.
ويف الري�اض أيض�ا ،تجاه�ل ترامب
نصيح�ة فريق�ه للسياس�ة الخارجي�ة،
وتحداها ،عندما منح السعودية موافقته
على ممارس�ة البلطجة على قطر ،كما
جاء يف الكتاب.
وكش�ف الكت�اب أن ترام�ب أبل�غ
املحيطني به بأن الرياض ستمول وجودا
عس�كريا أمريكي�ا جديدا يف الس�عودية،
ليح�ل محل القي�ادة األمريكية املوجودة
يف قط�ر .ووفق�ا للكت�اب ،ف�إن العالقة
بني كوشنر وبن س�لمان ألهمت ترامب،
التائ�ه يف سياس�ته الخارجي�ة ،تصوره
حول الرشق األوس�ط ،الذي يرى فيه أن
الس�عودية ومرص ستمارسان الضغوط
عىل الفلسطينيني للتوصل إىل السالم.
وأورد الكت�اب أن ترام�ب ب�دا ش�به
واث�ق من إمكانية صنع سلام يف الرشق
األوس�ط ،وأن�ه ق�ال للمحيطين ب�ه إن
«الع�رب إىل جانبنا كليا بفضل كوش�نر،
لقد تم االتفاق».
زاعترب مؤل�ف الكتاب ماي�كل وولف
أن م�ا كش�فه الكتاب س�يضع حدا عىل
األرجح لبقاء ترامب يف منصبه.
وأضاف وول�ف لراديو هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة «ب�ي ب�ي يس» أن كتاب�ه
«خل�ص إىل أن ترام�ب ليس كف�ؤا لتويل
الرئاس�ة وأن هذه النتيجة أصبحت رأيا
واس�ع االنتش�ار» .ويف وقت س�ابق ،ندد
ترام�ب بالكتاب واصفا إي�اه بأنه ميلء
باألكاذي�ب .ويص�ور الكت�اب الوضع يف
البيت األبيض بأنه «فوضوي» ويقول إن
الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة
يف  2016وإن «مس�اعديه يسخرون من
قدراته».

جرس جوي لتخليص ( )800نيجريي
من «العبودية» يف ليبيا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير خارجية نيجرييا يف طرابلس أن بالده بدأت
بتوجي�ه رحالت جوية لترسيع عملي�ة إعادة مواطنيها
من ليبيا املتهمة باستغالل وإس�اءة معاملة املهاجرين
الذين يتخذونها نقطة انطالق للعبور إىل اوروبا.
وق�ال الوزير جوف�ري اونياما يف مؤتم�ر صحايف إن
نيجرييا سرتس�ل طائرتين لليبيا إلع�ادة نحو  800من
مواطنيها الراغبني يف العودة خالل االيام القليلة املقبلة.
وأف�اد الوزير أنه تفقد مركزي�ن الحتجاز املهاجرين
غري الرشعيني يف ليبيا حيث التقى عددا من مواطنيه.
وأبلغ اونيام�ا الصحافيني «الحقيق�ة ان عددا كبريا
م�ن النيجرييني عانوا بش�دة ومروا بتج�ارب صادمة».
وتاب�ع أن «الهدف الرئييس هو إع�ادة هؤالء النيجرييني
لوطنهم بأرسع وقت ممكن».
واق�ر اونياما بوجود صعوب�ات يف التعرف عىل العدد
الحقيق�ي ملواطني بالده يف ليبي�ا ،الن العديد منهم غري
مس�جلني أو أنهم يف مراكز احتجاز ال تخضع لس�يطرة
الس�لطات .ويش�كل النيجرييون غالبية املهاجرين غري
املسجلني الذين يحاولون عبور البحر املتوسط إىل اوروبا
يف رحلة محفوفة باملخاطر.
وكان رئيس وكالة الطوارئ الوطنية يف نيجرييا اعلن
يف كان�ون االول أن ح�وايل  1300مهاجر نيجريي اعيدوا
لبالده�م يف ترشي�ن الثان�ي ،او ضعف ع�دد املهاجرين
الذين عادوا يف ترشين االول.
ومنذ أن بدأت فصائل مس�لحة محلي�ة ومعها خفر
الس�واحل الليبي يف منع مزيد من املهاجرين من مغادرة
ليبيا يف تموز من العام املايض تقطعت السبل بعدد كبري
منهم يف بلد يعانون فيه عادة من أوضاع معيشية صعبة
وإساءة معاملة وإجبارهم عىل العمل.

كيم جونغ أون يمد يده لكوريا اجلنوبية :دعونا ننسى املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أوع�ز الزعي�م الكوري الش�مايل كيم
جون�غ أون ،يف خط�اب لش�عبه ،بتهيئة
كافة الظروف الالزمة لتحسني العالقات
مع كوريا الجنوبية.
وأف�ادت بذلك وكالة األنب�اء الكورية
الش�مالية .وقالت« :أوضح زعيم الدولة
بدق�ة رضورة االلت�زام بش�كل ص�ارم
بالسياس�ة التي تسمح بتحقيق قفزة يف
مجال الوح�دة ،التي يجب أن تطغى عىل
كل األمور األخرى».
وش�دد كيم جونغ أون عىل عدم نبش
امل�ايض ودع�ا بدال م�ن ذلك إىل تحسين
العالق�ات واالتص�االت بين الش�مال
والجنوب.
وقال�ت الوكال�ة الكورية الش�مالية
يف بي�ان له�ا ،إن الوقت قد ح�ان لتوحيد
جهود الش�عب الك�وري لوق�ف تصاعد
التوتر يف ش�به الجزيرة الكورية .ونوهت
ب�أن «الحدي�ث يج�ري ليس فق�ط عن
تطبيع العالق�ات بني الكوريتني بل أيضا

ع�ن املصالحة بني األمة وع�ن توحيدها
الطوعي».
وأض�اف البي�ان الق�ول ،إن�ه وعلى
الرغ�م من ترصيح�ات الجانب الجنوبي
ح�ول الحاج�ة إىل تحسين العالقات إال
أن املحافظ�ة عىل االتص�االت والتعاون
بني الش�مال والجنوب ،يصطدم بوجود
تحفظات مختلفة غري مناس�بة ،وكذلك
بعض اإلجراءات القانونية والسياسية».
وكان الزعي�م الك�وري الش�مايل ق�د
أوع�ز ي�وم  3يناي�ر بب�دء املفاوض�ات
م�ع الجن�وب بواس�طة قن�اة االتص�ال
الخاص�ة يف املنطقة املنزوعة السلاح يف
بانمونج�وم .كما أعربت بيونغ يانغ عن
رغبتها يف بدء مفاوضات حول مشاركة
فري�ق كوريا الش�مالية يف دورة األلعاب
األوملبية الشتوية التي ستجري يف كوريا
الجنوبية.
وي�رى الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترام�ب ،أن العقوب�ات املفروض�ة على
كوريا الشمالية ،لعبت دورا هاما يف قرار
كيم جونغ أون.
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جلنة تثبيت امللكية  /البرصة

جلنة تثبيت امللكية  /البرصة

اعالن
قرار تثبيت العائدية جمدد

بناء على صدور ق�رار تثبيت العائدي�ة للعقار
املرق�م  2412الرب�اط الكبير وبموج�ب ق�رار
تثبي�ت امللكي�ة املرق�م  2412الرب�اط الكبري/
مج�دد 2017/يف  2017/10/11والص�ادر من
لجن�ة تثبيت امللكية ومس�تند اىل اح�كام املادة
( )49من قانون التس�جيل العق�اري املرقم 43
لسنة .1971
ً
يوم�ا) وعىل من لدية
تعل�ن هذا القرار مدة (ثالثني
اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة
محكمة االس�تئناف اعتب�ارا ً من الي�وم التايل لنرش
هذا اإلعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار من
رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار لديها
خالل امل�دة املذكورة تبادر هذه الدائرة بالتس�جيل
وفقا ً لقرار تثبيت العائدية.
رئيس جلنة تثبيت امللكية
السيد علوان بربوت حسني البزوين
القايض األول ملحكمة بداءة البرصة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 2017 / 511
التاريخ 2018 / 1 / 7

اعالن

اعالن
قرار تثبيت العائدية جمدد

بناء عىل صدور قرار تثبيت العائدية للعقار املرقم
 2413الرباط الكبري وبموجب قرار تثبيت امللكية
املرق�م  / 2413الرباط الكبري /مجدد 2017/يف
 2017/12/7والص�ادر من لجنة تثبيت امللكية
ومس�تند اىل اح�كام امل�ادة ( )49م�ن قان�ون
التسجيل العقاري رقم  43لسنة .1971
تعل�ن هذا القرار م�دة (ثالثني يوم�اً) وعىل من
لدية اعتراض عىل الق�رار املذك�ور الطعن فيه
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا ً من اليوم
الت�ايل لنرش هذا اإلعالن وعن�د انتهاء املدة وعدم
ورود اشعار من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن
عىل القرار لديها خالل املدة املذكورة تبادر هذه
الدائرة بالتسجيل وفقا ً لقرار تثبيت العائدية.

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد  / 5472ش 2017 /
التاريخ 2018 / 1 / 7
اىل  /حسني حميد نداوي
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م  / 5472ش 2017 /
املورخ  2017 / 10 / 31املتضمن فيه تسليم االثاث الزوجية
البالغة اقيامها تس�عة ماليني ومائة ال�ف دينار وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي وتأييد املجلس
البل�دي له قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني وعند
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا ً لالعرتاض او الطعن
التميي�زي س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعية وفق
االصول وخالل شهر من ثاني يوم النرش.
القايض  /سعد عيدان جرب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /379/ج2017/
التاريخ 2017/12/24
اىل املجرم الهارب /احمد خلف عبد
قرار حكم
بتاري�خ  2017/12/7ويف الش�كوى املرقم�ة /379
ج 2017/اص�درت املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا بحق�ك
بالحب�س ملدة (س�نة واح�دة فقط) اس�تنادا الحكام
امل�ادة /1/456أ من قان�ون العقوب�ات العراقي رقم
 111لس�نة  1969يف الش�كوى املقامة بحقك من قبل
املش�تكي كاظم هن�دول حمدان ولك ح�ق االعرتاض
عىل الحكم خالل ثالثة اشهر تبدأ ثاني يوم من تاريخ
االعلان والنشر يف صحيفتني محليتين يوميتني ويف
حالة عدم تسليم نفسك اىل مركز الرشطة املختص او
املحكم�ة املختصة يعترب الحكم الغيابي اعاله بمنزلة
الحك�م الوجاه�ي ال يقب�ل الطع�ن في�ه اال بالطرق
القانونية االخرى
القايض
فراس احمد حسني
املرفقات
نسخة من قرار الحكم الغيابي

رئاسة تثبيت امللكية يف النجف
العدد /43 /مجدد2012 /
التاريخ 2018/1/7 /
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بناءا على ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل
(/1069محل�ة املشراق) البال�غ مس�احته (
63, 27م ) ثالثة وس�تون مرتا مربعا وس�بعة
وعرشون ديسيمرتا اىل حسني مهدي عيل اكرب
بموجب ق�رار تثبيت العائدية ص�ادره بالعدد
/43مج�دد 2012/وتاري�خ 2017/12/24
والص�ادرة م�ن رئاس�ة لجن�ة تثبي�ت امللكية
يف النج�ف ل�ذا نعلن هذا الق�رار فعىل من لديه
اعتراض عىل مضمونه الطع�ن به تمييزا لدى
محكمة اس�تئناف منطقة النج�ف االتحادية
بصفته�ا التمييزي�ة خلال مدة ثالث�ون يوما
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند
انته�اء املده وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن
س�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف النجف
وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /161 :ب2017/
التاريخ 2018/1/7 :
اعالن
بن�اء عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بالعدد
/161ب 2017/يف  2017/6/22املتضم�ن ازال�ة
ش�يوع العق�ار املرق�م  66مقاطعة  12اب�و جوارير
بيع�ا تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذكور
اعلاه واملبينة اوصاف�ه ادناه والذي ه�و عباره عن
ارض زراعية تس�قى بالواس�طة وقريب�ة من مصدر
املاء وتقع يف ناحية العباس�ية قرب الطريق العام (ام
عباس�يات) فعىل الراغبني بالشراء مراجعة املحكمة
خالل ثالثون يوما من اليوم التايل للنرش مستصحبني
معه�م التأمين�ات القانونية البالغة عشرة باملئة من
القيمة املقدرة والبالغة تسعون مليون وستمائة الف
دينار وش�هادة الجنس�ية العراقية ويتحمل املشرتي
رسم التسجيل واجور الداللية وفق احكام القانون
القايض
رعد رزاق التميمي
االوصاف :
 1ـ جنسها زراعية تسقى بالواسطة
 2ـ نوعها مملوكة للدولة
 3ـ مساحتها  3دونم و  50مرت مربع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /5 :ب2018/4
التاريخ 2018/1/7 :
اىل  /املدعى عليه (ماجد رزاق محمد)
اقام�ت علي�ك املدعي�ة (نجي�ة ه�ادي عيىس
وجماعته�ا) الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله
والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك باعادة
الحال اىل م�ا كان عليه قبل التعاقد بخصوص
العق�ار املرقم  2231مقاطعة  2حي الحسين
للمدعني اعاله ) لثبوت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار
حي العدالة  1/اس�ماعيل خليل الكسار عليه
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتني للحض�ور يف موعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2018/1/18وعن�د ع�دم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
حربي طارش لفته

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4 :ب2018/5
التاريخ 2018/1/7 :
اىل املدعى عليه (ماجد رزاق محمد)
اقامت عليك املدعية (نجية هادي عيىس وجماعتها)
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والت�ي تطلب فيها
الحكم بالزامك بفرق البدلني مبلغ مقداره اربعون
مليون دينارعن نكول�ك يف بيع العقار املرقم 2231
مقاطع�ة  2حي الحسين للمدعني اعلاه ) لثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مختار ح�ي العدالة  1/اس�ماعيل خليل
الكس�ار عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتني للحض�ور يف موعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2018/1/18وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2897 :ب 5اعادة محاكمة 2017/
التاريخ 2018/1/7 :
اىل  /املطلوب اعادة املحاكمة ضده (محمد حسني
جاسم)
اق�ام علي�ك طال�ب اع�ادة املحاكمة (قاس�م عبد
الحسين محمد) الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله
والذي�ن يطل�ب الحك�م بتعدي�ل الحك�م الص�ادر
بالدع�وى املرقمة /2897ب 2016/5والحكم وفق
ما جاء بعريضة الدعوى املذكورة اعاله واملتضمن
الزام�ك بإعادة بدل بيعك العق�ار املرقم 46893/3
حي النداء والبالغ خمس�ة واربع�ون مليون دينار
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واش�عار مختار
حي ام مديلة يف الكوفة املدعو سعيد فاضل الحاتمي
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف يوم
 2018/1/11وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

العدد3 :
التاريخ2017 /1 /4 :

بن�اء عىل ما ج�اء بكتاب مديري�ة بلديات ميس�ان /االمالك
املرق�م ( 24241يف  )2017 /12 /24تعل�ن لجن�ة البي�ع
وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة
مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طي�ا والبالغ عددها ( )1ملك
اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة
 .2013فعلى من يرغب االشتراك باملزاي�دة العلنية مراجعة
مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة  30يوما
تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات
قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وستجري املزايدة
خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون
م�كان اجراءه�ا يف مقر مديري�ة بلدية كمي�ت ويتحمل من
ترس�وا عليه املزايدة اج�ور النرش واجور اللجن�ة واية اجور
قانونية اخرى.
ت

نوع الملك

مساحته

رقمها

القيمة
التقديرية

مدة
االيجار

1

قاعدة
شباب

75

جزء من
العقار 23

390000

 3سنوات

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

رئيس جلنة تثبيت امللكية
السيد علوان بربوت حسني البزوين
القايض األول ملحكمة بداءة البرصة

اعالن

ق�دم املواطن حي�در خميس عبد الله طلب�ه املتضمن نصبه قيم
على والده خمي�س عبد الله احم�د املفقود من�ذ تاريخ 1 / 14
 2007 /وامللصق�ة صورته�ا اعلاه وق�د تقرر نشر فقدانه يف
صحيفتني محليتني يوميتني وعىل من لديه اعرتاض او معلومات
ع�ن املفق�ود مراجعة ه�ذه املحكمة خالل مدة س�بعة ايام من
تاريخ النرش
القايض  /محمد هاتو جوني

www.almustakbalpaper.net

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الخالص
العدد  / 1255ش 2017 /
اعالن
املدعي  /سالم محمود كاطع
املدع�ى علي�ه  /نضال عب�د اللطيف
ابراهيم
بناءا على اقام�ة الدع�وى الرشعية
املرقمة  / 1255ش  2017 /موضوع
الدعوى تصديق الطالق وعند ارس�ال
ورق�ة التبلي�غ لغرض تبلي�غ املدعى
عليه�ا بموع�د املرافعة اعي�دت الينا
ورق�ة التبلي�غ بموجب كت�اب مركز
رشطة الخالص بالعدد  20309يف 25
 2017 / 12 /واملرفق�ة ورق�ة تبليغ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املرف�ق يف
تبليغ املخت�ار ( عباس محمد حمه )
مختار منطقة الخالص  /الغربية قد
ارتحل�ت اىل جهة مجهولة وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتين بموعد املص�ادف / 1 / 14
 2018يف الس�اعة التاس�عة صباح�ا
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من
ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة
بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا  ...م�ع فائ�ق
التقدير
القايض
عيل منشد خلف
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف االنب�ار
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الخالدية
السجل 2005 /
م  /نرش مفقود
بن�اء على الطل�ب املق�دم م�ن قب�ل
املس�تدعية ( صفي�ه ناج�ي احمد )
والذي تطلب فيه املوافقة عىل نصبها
قيم�ة عىل زوجه�ا املفق�ود ( محمد
احمد صالح عي�د ) الذي فقد بتاريخ
 2014 / 8 / 15قررت هذه املحكمة
مفاتحتكم لغرض نرش املفقود اعاله
يف جريدتين محليتني واعالمنا تاريخ
النرش .
القايض
محمد مطلب عبد
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  /حجة اذن بالسفر 2017 /
اعالن
إىل املدعو  /عدي هادي كاظم
م  /تبليغ
قدم�ت املدع�وة صابري�ن فاض�ل
كاظم طلبا إىل ه�ذه املحكمة لغرض
اس�تحصال حج�ة اذن بالس�فر
البنتك ش�هد عدي ه�ادي وملجهولية
اقامت�ك وحس�ب م�اورد يف التبلي�غ
املرفق واش�عار املختار قررت تبليغك
بصحيفتني يوميتني لغرض الحضور
تدوين اقوالك بخصوص طلب املدعوة
اعاله ويف حالة ع�دم حضورك خالل
مدة ثالثة ايام من اليوم التايل لالعالن
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�وف يتم
اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة وفق�ا
للقانون .
القايض
صفاء ناجي املوىل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التس�جيل العق�اري يف الرصافة
االوىل
الرقم 162
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم إىل هذه الدائرة
بتاريخ  2018 / 1 / 4لتسجيل العقار
 1777 / 8م  15بزايز الفضيلية بأسم
 /فائزه ابراهيم يلدا مجددا باعتباره
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل
العق�اري رقم  43لس�نة  1971قررنا
اعلان هذا الطلب فعلى كل من يدعي
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل
هذا العقار تقدي�م عائدية من بيانات
إىل ه�ذه خالل مدة ثالثني يوما اعتبار
م�ن الي�وم الت�ايل لنشر ه�ذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف
الس�اعة الع�ارشة صباحا م�ن اليوم
الت�ايل النته�اء مدة هذا االعلان وذلك
الثب�ات حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف
ال�ذي س�يجري يف اليوم املذك�ور لهذا
الغرض .
نسخة منه :
 – 1وزارة املالية  /االمالك .
 – 2امان�ة بغداد  /يرجى تعيني ممثال
عنك�م واعالمنا باس�مه وااليعاز اليه
الحضور يف الوقت املحدد اعاله .
 – 3مديرية االوقاف .
 – 4لوحة االعالن .
محمد يحيى كاظم
مدير التس�جيل العق�اري يف الرصافة
1/
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /968 /ب2017/
التاريخ 2018/1/4 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه (هدير عب�د الخالق
عامر) مجهولة محل االقامة
اقام املدعي ( ميثم عبد الحسن قاسم)
الدع�وى املرقم�ة (/968ب)2017/
لدى هذه املحكمة يطالبك فيها (بدفع
مبلغ مقداره ثالثة ماليني واربعمائة
وخمس�ة وتس�عون ال�ف دين�ار عن
اس�تالمك م�واد كهربائية من�ه) وقد
ح�دد ي�وم  2018/1/22موع�دا
للمرافع�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد
املجل�س البلدي ملنطقة حي الزهراء يف
ناحية خ�ور الزبري ذل�ك والنتقالك اىل
جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حال
عدم حضورك يف اليوم املحدد للمرافعة
فانه�ا س�تجري بحق�ك غيابي�ا وفق
القانون
القايض
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/1/7 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  //سفيان طاهر خالد
بتاري�خ  2018/1/7ق�دم (وال�دك)
املدعو (طاهر خالد عبد الفتاح) طلبا
يطل�ب فيه نصب�ه قيما علي�ك لكونك
خرجت بتاري�خ  2008/1/1ولم تعد
لح�د االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف
املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل
خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من
تاريخ النرش س�وف ينص�ب (والدك)
قيما عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2013/1485
اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدت�ه  :الرشطي
عباس خلف فلحي صالح مديرية رشطة
محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2013/191 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2008/3/28 /
تاريخ الحكم 2013/ / /
امل�ادة القانونية  /35 :من ق.ع.د رقم 14
لسنة 2008
خالصة الحكم:
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل عىل
املج�رم ( الرشط�ي عب�اس خل�ف فلحي
صالح) بأسم الشعب بما ييل :
 1ـ بالس�جن ملدة (س�بع س�نوات) وفق
امل�ادة  /35اوال من ق.ع.د رقم  14لس�نة
 2008الختالس�ه املس�دس الحكوم�ي
املرق�م ( ) GMG837نوع كلوك مع كافة
ملحقات�ه وبن�ادق كالش�نكوف عدد ()5
مع كافة ملحقاتها بتاريخ 2008/3/28
وتضمينه مبل�غ مقداره ()34,650,000
اربعة وثالثون مليون وستمائة وخمسون
الف دينار عن قيمة املواد املوصوفة اعاله
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة  35ق.ع.د
عن قيمة املسدس مع ملحقاته املوصوفة
اعاله يستوىف بالطرق التنفيذية
 2ـ اعتبار جريمت�ه اعاله مخله بالرشق
استنادا للمادة /21أ 6/من ق.ع رقم 111
لسنة 1969
 3ـ طرده من الخدمة استنادا للمادة /41
ق.ع.د رق�م  14لس�نة  2008وعدم جواز
اع�ادة تعيينه يف دوائ�ر الدول�ة والقطاع
العام اس�تنادا لقرار مجلس قيادة الثورة
املنحل املرقم  18لسنة 1992
 4ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم
الص�ادر يف حق�ه اس�تنادا الح�كام املادة
/69ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 5ـ ال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن محل
اختفاءه اس�تنادا الحكام امل�ادة  69ثالثا
من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 6ـ حج�ز اموال�ه املنقولة وغير املنقولة
استنادا الحكام املادة /69رابعا من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 7ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي
املنت�دب ماج�د هادي جخي�م مبلغ قدره
ثالثون الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا باتفاق االراء استنادا الحكام
امل�ادة /61اوال م�ن ق.ا.د وافه�م علنا يف
 2013/11/17قابال لالعرتاض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /4269 :ش2017/1
التاريخ 2018/1/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه /احمد كريم عيل
تبليغ بالحكم الغيابي بالدعوى املرقمة
/4269ش2017/1
بتاري�خ  2017/12/26اص�درت هذه
املحكمة قرارها املرقم اعاله بخصوص
املتداعيني (س�جى عايص هادي واحمد
كريم عيل) والذي يقيض الحكم باثبات
نس�ب االطف�ال كل م�ن ابراهي�م تولد
 2014/4/7وحم�زة تولد 2016/6/1
م�ن صلب والده�م املدعى علي�ه احمد
كري�م عيل وم�ن رحم والدته�م املدعية
س�جى ع�ايص ه�ادي حكم�ا غيابي�ا
وملجهولية محل اقامتك وحسب اشعار
القائ�م بالتبلي�غ تق�رر تبليغ�ك اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك ح�ق االعتراض والتميي�ز خالل
امل�دة القانونية وبعكس�ه يعترب القرار
مكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
راغب سلمان عيدان
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قامت بتأهيل واستحداث العشرات من صاالت العمليات وجتهيزها بأحدث األجهزة

صحة الكرخ تعلن إجراء أكثر من « »125ألف عملية جراحية متنوعة خالل 2017
بغداد  /المستقبل العراقي

الخاصة م�ن بينها عملي�ات نادرة و
متمي�زة تج�رى الول م�رة يف العراق
منه�ا ( عملي�ات تبدي�ل الرشايين
التاجي�ة و تبدي�ل صمام�ات القل�ب
بانواعه�ا و اغلاق الفتح�ات القلبية
بانواعها  ،و عمليات استئصال االورام
الرسطاني�ة و و الول م�رة يف الع�راق
ت�م اس�تخدام تقنية الطباع�ة ثالثية
األبع�اد يف جراحة الوجه و الفكني) و
اجراء ( )10375عملية جراحية فوق
الكبرى و (  )15000عملية جراحية
كربى».
واش�ار اىل ان «مستش�فى الريم�وك
التعليم�ي اج�رت (  )34075عملي�ة
جراحي�ة متنوع�ة و اج�رت مدين�ة
االمامين الكاظمين (ع) الطبي�ة
( )19180عملية جراحية و ()15140
عملية جراحية يف مستشفى الكرامة
التعليم�ي و ( )5950عملية جراحية
يف مركز ابن البيطار لجراحة القلب».
و اك�د الحجام�ي ان «دائ�رة صح�ة
بغ�داد الك�رخ قام�ت بتاهي�ل و
اس�تحداث العشرات م�ن ص�االت
العمليات و تجهيزها باحدث االجهزة
و املس�تلزمات الطبي�ة خلال ه�ذه
الفرتة و اجراء العرشات من العمليات
الجراحي�ة املتنوعة لجرح�ى القوات
االمني�ة و الحش�د الش�عبي و عوائل
النازحني .

أج�رت ص�االت العملي�ات يف
املستش�فيات التابع�ة لدائ�رة صحة
بغداد الك�رخ ( )125682ألف عملية
جراحية متنوع�ة خالل عام ()2017
عىل ايدي امهر االطباء و الجراحني و
املالكات الطبي�ة و الصحية العاملني
يف مؤسساتنا الصحية عىل الرغم من
قل�ة التخصيص�ات املالي�ة و ما يمر
ب�ه البلد من حاالت التقش�ف و حرب
تحري�ر االرايض املغتصب�ة م�ن قب�ل
الدواعش و االرهابني «.
وذك�ر ذل�ك مدير ع�ام دائ�رة صحة
بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «مؤسساتنا الصحية
و م�ا تملك�ه م�ن اطب�اء جراحني و
مالكات طبي�ة و صحية كفؤة قامت
بتقدي�م الخدم�ات الطبي�ة و اج�راء
العمليات الن�ادرة و الكربى و بنجاح
كبري عىل الرغم من قلة التخصصيات
املالي�ة و م�ا يمر به البل�د من حاالت
التقش�ف الذي اثر عىل كافة املجاالت
يف البلد ومنها الجانب الصحي».
و اضاف الحجام�ي «بلغت العمليات
الجراحي�ة يف ع�ام ( )2017اكثر من
( )125682الف عملية جراحية منها
( )3450عملي�ة جراحي�ة يف االجنحة

املنافذ احلدودية :ايراداتنا املالية
بلغت  483مليار دينار يف 2017

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف رئيس هيئة املنافذ الحدودية كاظ�م العقابي ،عن بلوغ االيرادات املالية
للمناف�ذ  483مليار دينار يف عام .2017وق�ال العقابي يف مؤتمر عقد يف بغداد،
ان «االي�رادات املالية للمنافذ بلغت  483مليار دينار لعام  ،2017وبزيادة تقدر
ب�ـ 271ملي�ار دينار عن الع�ام  .»2016واضاف العقاب�ي ان «االيرادات املالية
التي س�جلت ش�ملت عدة منافذ حدودية منها منفذ مطار البرصة  ،وسفوان،
والشالمجة ،وطريبيل ،واملنذرية ،والنجف ،وزرباطية ،ومنفذ الشيب.

اللعيبي حيدد موعد تصدير نفط كركوك
اىل ايران

زراعة ذي قار تعلن انجاز خطتها الزراعية للموسم الشتوي
المستقبل العراقي  /كاظم العبيــدي
تعتبر مديرية زراعة ذي قار واحدة من الدوائر املهمة
يف املحافظة وذلك الرتباطها الوثيق برشيحة كبرية من
املواطنين ابرزهم الفالحني ومربي الدواجن والحقول
،ولهذه املديرية خصوصية كونها شاركت يف كثري من
املؤتمرات الخارجية والداخلية وبرّزت مظاهر الزراعة
بكل عناوينها ،واشتركت بعدد من املعارض واخرها
مع�رض بغداد ال�دويل .وللحقيق�ة نق�ول ان مديرها
املهن�دس الزراع�ي « بس�يل طال�ب عيل « ه�و الذي
يسير بها نحو النج�اح املتواصل من خلال متابعته
لكل صغرية وكبرية وحل كل املش�اكل العالقة مع كل
الجهات .وقد انجزت املديرية كافة متطلبات الفالحني
م�ن حي�ث التجهي�زات الزراعي�ة وتأجير االرايض
واعط�اء اهمية كربى للث�روة الحيواني�ة ،وعندما تم
نق�ل الصالحيات للمحافظة كان هناك دور لهذه الدائرة
من خلال التعاون البّناء مع مجل�س املحافظة والدوائر
االخرى وكل السلطات وكذلك مع ديوان املحافظة .فيما
قام مدير الدائرة بعدة زيارات ميدانية للمناطق والشعب
الزراعي�ة يف االقضي�ة والنواحي والتعرف عىل مش�اكلها

عن ق�رب وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم .ومع
ازم�ة املياه التي عصف�ت باملحافظة عق�د مدير الدائرة
املهندس الزراعي بس�يل طالب عدة لقاءات واجتماعات
متواصلة مع مديرية امل�وارد املائية والدوائر ذات العالقة
من اجل وض�ع الحلول والبدائل لهذه االزمة التي ارضت
كثيرا بزراعة املحافظة ،فيما انجزت الدائرة تعاونا كبريا

م�ع وزارة التجارة وس�ايلو النارصي�ة والرفاعي من
اجل تس�ويق محصويل الحنطة والش�عري وقد ارشف
مديره�ا ارشاف�ا مبارشا على تلك العملي�ة .واهتمت
زراع�ة ذي ق�ار بالبس�اتني وتوفري االدوي�ة الخاصة
بمكافحة اآلفات الزراعية التي تصيب النخيل واشجار
الفاكهة االخرى .فيما قدمت املديرية الدعم واالس�ناد
للجمعي�ات الفالحي�ة وانج�زت كثير م�ن متطلبات
هذه الجمعي�ة .واولت املديرية اهتم�ام كبري لحقول
الدواجن والعجول واالس�ماك حيث ساهمت يف انجاز
عدة مشاريع لهذه الحقول التي تخدم املحافظة كثريا
.وق�د اعطت وزارة الزراعة اهتماما خاصا لزراعة ذي
ق�ار لعمله�ا ال�دؤوب وانجازاتها املتواصل�ة حيث تم
ايفاد عدد من املوظفني حسب االختصاصات اىل خارج
القطر للدورات التأهيلية والتطويرية وكذلك االهتمام
باملوظف الزراعي من خالل الرتفيع والعالوة والرتقية
.ويذك�ر ان مديرية زراعة ذي ق�ار حصلت عىل كثري من
كتب الش�كر والتقدير خالل عامي  2016و  2017كونها
الدائ�رة االب�رز يف انجاز معامالت املواطنين وخلوها من
الفس�اد وتعاونها مع الس�لطات الترشيعي�ة والتنفيذية
والقضائية والسلطة الرابعة االعالم والصحافة.

حمافظ واسط يبحث واقع الصناعة يف املحافظة وسبل تطويرها مع الوزارة
المستقبل العراقي /الغانم
بح�ث وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محمد
ش�ياع الس�وداني خالل لقائ�ه محافظ
واس�ط محم�ود ملا طلال الواق�ع
الصناعي يف املحافظة والخطط واآلليات
الكفيلة بتطويرها وسبل تجاوز املعوقات
والعراقيل والتحديات التي تعرتضها «.
وأكد الوزي�ر خالل اللق�اء دعمه الكامل

لتحسين وتطوي�ر واق�ع الصناع�ة
يف املحافظ�ة عموم�ا وعم�ل رشكات
ومعام�ل ال�وزارة الواقعة فيها  ،مشيرا
إىل «اهمي�ة تنس�يق الجه�ود وتعزي�ز
التع�اون بماينعك�س ايجابا ويس�هم يف
تنفيذ مش�اريع حيوية تخ�دم املحافظة
وأبناؤه�ا  ،الفتا يف الوق�ت ذاته إىل جهود
ال�وزارة وتوجهاته�ا يف االنفت�اح على
القطاع الخاص املحيل والعربي واالجنبي

باختي�ار مس�تثمرين ورشكات ج�ادة
ورصينة به�دف تحقيق األهداف الرامية
إىل تطوي�ر الشركات الصناعية وجعلها
رشكات منتجة ورابحة وتس�هم يف تلبية
احتياجات املؤسسات الحكومية والسوق
املحلية من مختلف املنتجات الوطنية «.
من جانبه أبدى محافظ واس�ط حرصه
ودعم�ه الجاد ل�كل الجهود الت�ي تبذلها
وزارة الصناع�ة واملع�ادن وخططه�ا

املرسومة لتطوير الواقع الصناعي املحيل
عموم�ا وواق�ع الصناع�ة يف محافظ�ة
واس�ط بش�كل خاص  ،مؤكدا أن «هناك
ف�رص حقيقي�ة وواع�دة لالس�تثمار يف
الع�راق بمختل�ف املج�االت والقطاعات
الصناعية مبديا يف الوقت ذاته االستعداد
لتقدي�م كل التس�هيالت املمكن�ة بغي�ة
تفعي�ل النش�اط الصناع�ي يف الع�راق
واملحافظة.

التجارة :جتهيز خميامت اجلدعة بناحية القيارة باملفردات الغذائية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزير النف�ط العراقي جبار اللعيبي ،إن العراق س�يبدأ تصدير النفط من
حق�ول كركوك إىل إي�ران قبل نهاي�ة كانون الثان�ي الجاري.وأض�اف اللعيبي
ُ
س�تنقل بالش�احنات إىل
للصحفيين أن ح�وايل  30ألف برميل يوميا من الخام
مصفاة كرماش�ان اإليراني�ة عند بدء التصدير.وكان اللعيب�ي قد اعلن يف وقت
س�ابق أن بالده وقعت اتفاقا مع إيران لتصدير النفط الخام من حقول النفط
يف كركوك بمعدل يرتاوح بني  30و 60ألف برميل يوميا.وكانت القوات العراقية
اس�تولت عىل حقول النفط يف مدينة كركوك ،بعد انس�حاب قوات البيش�مركة
منها يف ترشين األول املايض.

املعهد القضائي يعلن املصادقة
عىل نتائج االمتحانات
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�رر مجل�س املعه�د القضائي يف جلس�ته األوىل لهذه الس�نة إق�رار النتائ�ج النهائية
للقب�ول يف املعه�د القضائي».وقال القايض هاش�م الخفاجي مدير ع�ام املعهد يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه  ،إن «املعهد القضائي أكم�ل النتائج النهائية
للطلاب املمتحنني للقبول يف املعهد بع�د إتمام جمع الدرجات التحريرية والش�فوية».
وأض�اف الخفاجي أن «النتائج قد تضمنت نجاح ( )19متقدما من أصل ( ،»)23مؤكدا
أن «موعد املبارشة س�يكون يوم .»2018/1/10وأشار إىل أن «مجلس املعهد القضائي
ناق�ش نتائ�ج االعرتاض�ات املقدمة من قبل الطالب املتقدمني لل�دورة ( )40للمعهد
وتمت املصادقة عىل نتائج االعرتاضات.

اعلنت وزارة التجارة عن «اس�تمرارها بتجهيز مخيمات
الجدع�ة واملدرج�ة يف ناحي�ة القيارة جن�وب محافظة
نين�وى باملف�ردات الغذائي�ة من ال�رز والس�كر والزيت
والطحني».وقال�ت الوزارة يف بيان لها تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» بانه تنفي�ذا ً لتوجيهات وكيل ال�وزارة االقدم
وليد املوسوي وبمتابعة من مدراء عامني رشكات الغذاء
ودائرة التخطيط واملتابعة ت�م تجهيز مخميات الجدعة

بكمي�ة ( )1818كي�س س�كر و( )2273كارت�ون زيت
طع�ام و( )2728كي�س رز و( )9002كي�س طحين».
واض�اف البيان ب�ان «رشكات الغذاء مس�تمرة بتجهيز
املخيم�ات بحصة ش�هرية منتظم�ة من م�واد الحصة
التموينية وحس�ب بيانات الحاس�بة املركزية ومن فرع
تموين نينوى حيث الزيارات مس�تمرة ملتابعة التجهيز»
.واش�ار البي�ان بان «ع�دد العوائل التي ت�م تجهيزها يف
مخيمات الجدع�ة بلغت  7476ولعدد اف�راد  45468تم
تجهيزهم عن طريق  14وكيل.

هيئة احلج تفتتح
 160منفذ ًا للتسجيل
وحتذر من مكاتب ومهية

بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذرت الهيئة العليا للح�ج والعمرة،
املواطنين الراغبين بالتس�جيل عىل
قرعة الحج من االنجرار خلف مكاتب
االنرتنت التي تدع�ي فوزهم بالقرعة
ح�ال التس�جيل لديها ،الفت�ا ً إىل فتح
اكثر من  160منفذا ً للتسجيل.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة
حس�ن فهد الكنان�ي ،يف بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،إن «الهيئ�ة
افتتحت الي�وم اكثر من  160منفذا يف
بغداد واملحافظات لتسجيل املواطنني
عىل قرعة الحج املقبلة العوام (2019
–  )2021 – 2020والحص�ول على
بطاق�ة التقديم واس�تمارة الضوابط
والية التسجيل».
واض�اف ان «بع�ض مكات�ب ومراكز
االنرتني�ت تحاول اس�تغالل املواطنني
عرب االدعاء بان التسجيل لديها مقابل
مبلغ م�ايل يضمن لهم الف�وز بقرعة
الح�ج» ،مؤك�دا ان «حظ�وظ جميع
املتقدمني متساوية بالفوز يف القرعة
االلكرتوني�ة بغ�ض النظر ع�ن مكان
التسجيل».
واش�ار الكناني إىل ان «الهيئة وضعت
برنامج�ا الكرتونيا مبس�طا للتقديم
وبإم�كان املواط�ن التس�جيل وهو يف
منزل�ه س�واء من هاتف�ه املحمول او
اجهزة الحاس�وب يف حال توفر خدمة
االنرتنيت لدي�ه ،دون الحاجة للذهاب
اىل مراكز االنرتنيت لغرض التسجيل.

االسبوع االول لسوق االوراق يسجل تداول مليار سهم بمشاركة  42رشكة
بغداد  /المستقبل العراقي
س�جل مؤرش س�وق العراق للاوراق
املالي�ة يف اول اس�بوع ل�ه م�ن العام
 2018ت�داول اس�هم اكثر م�ن مليار
سهم بمشاركة  42رشكة.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد
عبد السلام يف بيان تلقته «املستقبل
العراقي» ،ان «س�وق الع�راق لالوراق
املالية نظم خالل االس�بوع املنتهي يف
الرابع من كانون الثاني وهو االسبوع
االول م�ن العام الحايل ثالث جلس�ات
للتداول يف السوق النظامي و جلستني
يف الس�وق الثان�ي حي�ث يبل�غ ع�دد
الشركات املدرجة يف الس�وق ()101
رشكة مس�اهمة  ،منها ( )72رشكة

مدرج�ة يف الس�وق النظام�ي و()29
رشكة مدرجة يف السوق الثاني».
واك�د أن «الس�وق تداولت فيه وخالل
جلس�ات االس�بوع املايض  42رشكة
موزعة بواقع ( )38رشكة يف الس�وق
النظام�ي و( )4رشكات يف الس�وق
الثاني ،ليبلغ ع�دد الرشكات املتوقفة
ع�ن الت�داول لع�دم التزامه�ا بتقديم
االفص�اح الس�نوي والفصلي للهيئة
والسوق ( )22رشكة».
وبني ان «عدد االسهم املتداولة لالسبوع
املايض بلغ ( )1,386,866,157سهم،
فيم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم املتداولة
( )1,159,592,429دين�ار ،وع�دد
الصفقات املنفذة بلغ ( )918صفقة،
ليقف�ل م�ؤرش الس�وق  60 ISXيف

أخر جلس�ة م�ن االس�بوع املايض بـ
( )572.89نقطة».
وعن مؤرشات تداول املستثمرين غري
العراقيين يف س�وق الع�راق للاوراق
املالي�ة ،بين عب�د السلام أن «ع�دد
االس�هم املشتراة م�ن املس�تثمرين
غريالعراقيين لالس�بوع امل�ايض بلغ
( )261ملي�ون س�هم  ،بقيم�ة بلغت
( )191مليون دين�ار من خالل تنفيذ
( )92صفقة عىل اسهم ( )7رشكات،
انم�ا ع�ن ع�دد االس�هم املباع�ة من
املس�تثمرين غري العراقيني لالس�بوع
امل�ايض فبلغ�ت ( )276مليون س�هم
بقيمة بلغت ( )168مليون دينار من
خالل تنفيذ ( )61صفقة عىل اس�هم
( )2رشكة.
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مجهورية العراق /وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية
اىل  :رشكات املقاوالت العراقية واملقاولني العراقيني

اعالنات

نموذج رقم ( )1اعالن مناقصة
(مقاولة اشغال باسلوب املناقصة العامة)

م /املناقصة املرقمة  2017/13اخلاصة بـ ( تأهيل قسم صيانة الشاحنات يف املدائن)

تحية طيبة ..
 1ـ يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من رشكات املقاوالت العراقية واملقاولني العراقيني (وللمرة االوىل)
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تأهيل قسم صيانة الشاحنات يف املدائن) ويقع قسم صيانة الشاحنات يف موقع املدائن ضمن محافظة بغداد املطلوب
من املقاول تنفيذ اعمال التاهيل وتتضمن صب ارضية مولدة ومد انبوب ماء وانشاء سبتك تانك واعمال الجزرة الوسطية والرتينجات واعمال خزان الفضلة
واالعمال الخاصة بالس�ياج الخارجي واعمال كهربائية وانش�اء س�قيفتني واسالك ش�ائكة وملحقات ميكانيكية واعمال الخزان االريض سعة  27م 3مع
مضخة التجهيز والربط وامللحقات وبالتفاصيل املوضحة يف جدول الكميات
 2ـان الوثيقة لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عن املناقصة العامة لهذا املرشوع تنرش يف ثالث جرائد محلية
 3ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ (رشكة توزيع املنتجات النفطية  /هيأة الشؤون القانونية  /قسم
العقود  ،يف بغداد  /الدورة لالستفسار عن االمور االدارية والقانونية وكذلك مراجعة الهيأة الهندسية /قسم الهندسة املدنية يف بغداد /الكيالني لالستفسار
ع�ن االمور الفنية ومن الس�اعة الثامنة صباحا اىل الس�اعة الواح�دة بعد الظهر املوقع االلكرتوني ل�وزارة النف�ط  WWW.oil.gov.iqالعنوان االلكرتوني
للرشكة  ) opdc.oil.gov.iqوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 4ـ متطلبات التاهيل والوثائق املطلوبة من مقدم العطاء ( وبالتفاصيل الواردة يف الوثيقة القياسية) كما ييل :
أ ـ شهادة وعقد تأسيس رشكة املقاوالت مصدقة قانونا
ب ـ هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام  2017الصنف االنشائي  /الدرجة العارشة فما فوق
جـ ـ املتطلبات املالية وتشمل تقديم ( الحسابات الختامية ـ للرشكات ـ للسنتني االخريتني  2016 ، 2015اذا كان ملقدم العطاء اعمال فيهما وبخالفه يتم
االكتفاء بالسنتني  2013، 2012مصدقة من قبل محاسب قانوني راس املال للرشكات ،الكفاءة املالية للمقاولني  ،السيولة النقدية)
د ـ كتاب عدم ممانعة من االشتراك يف املناقصة صادر من الهياة العامة للرضائب نافذ ولس�نة االعالن النس�خة االصلية ومعنون اىل رشكة توزيع املنتجات
النفطية
هـ ـ كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات
و ـ توضيح الخربة العامة وقائمة باالعمال املماثلة املنجزة واملتعلقة بطبيعة املناقصة معززة بتاييد من جهات التعاقد املعنية
ز ـ وصل رشاء الوثيقة القياسية للمناقصة (النسخة االصلية)
ح ـ قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء
ط ـ بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها
ي ـ املنهجية املقرتحة لتنفيذ املناقصة
ك ـ مدة تنفيذ املناقصة بااليام
ل ـ نسخة من املستمسكات الشخصية (هوية االحوال املدنية  ،شهادة الجنسية العراقية  ،بطاقة السكن)
 5ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء (الوثيقة القياسية) باللغة العربية بعد مراجعة العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (  )150,000مائة وخمسون الف دينار ال غريها ان اسلوب الدفع سيتم من خالل الدفع النقدي (غري قابل للرد) اىل رشكة
توزيع املنتجات النفطية /هيئة الشؤون املالية  /الصندوق واستالم الوثيقة القياسية بكافة اقسامها الخاصة بهذه املناقصة ورقيا باليد واستالم قرص
مدمج (( CDيحتوي نسخة الكرتونية من الوثيقة كاملة بصيغة  pdfونسخة من القسم الرابع والخاص باستثمارات العطاء بصيغة  wordوالذي يمأل
من قبل مقدم العطاء
 6ـ الكلفة التخمينية (  )472,140,000اربعمائة واثنان وسبعون مليونا ومائة واربعون الف دينار ال غريها
 7ـ يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان التايل  :مقرر لجنة فتح العطاءات  /هيأة امل�واد /رشكة توزيع املنتجات النفطية الدورة  /بغداد يف املوعد املحدد قبل
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا م�ن تاريخ غلق املناقصة يف ي�وم  2018/2/12ويكون تقديم العطاء بظ�رف كبري مغلق ومختوم يتضمن الوثيقة القياس�ية
مختوم�ة م�ن قبل مقدم العط�اء وضمان العطاء ووصل الرشاء والقس�م الرابع (ورقيا) من الوثيقة القياس�ية بعد ملئه باملعلومات م�ن مقدم العطاء (
واملتضمن جداول الكميات املسعرة) ومنهاج تقدم العمل واملستمسكات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ويثبت عىل الظرف (اسم مقدم العطاء وعنوانه ،
اسم وعنوان صاحب العمل  ،اسم ورقم املناقصة  ،تثبيت مالحظة عدم فتح الظرف قبل املوعد املحدد لفتح العطاءات ) علما ان التقديم بالربيد االلكرتوني
غري مس�موح والعطاءات املتاخرة عن موعد غلق املناقصة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
يف العنوان التايل  :رشكة توزيع املنتجات النفطية  /قاعة فتح العطاءات  /هيأة املواد  ،يف بغداد  /الدورة يف الس�اعة التاس�عة صباحا من يوم 208/2/13
كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء وبمبلغ ( )14,000,000اربعة عرش مليون دينار ال غريها عىل شكل خطاب ضمان (نافذ ملدة ال تقل عن ستة
اش�هر) او صك مصدق مع رضورة مراجعة رشكة توزيع املنتجات النفطية (هياة الش�ؤون املالية) لغرض التعرف عىل اس�ماء املصارف املعتمدة واملجازة
والرصينة لدى البنك املركزي العراقي
 8ـ رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 9ـ سيتم استبعاد العطاء يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ( لهذه املناقصة) واستبعاد العطاءات التي لم يتم
فيها امالء استمارات القسم الرابع من الوثيقة من قبل مقدم العطاء
 10ـ العناوين املشار اليها انفا هي رشكة توزيع املنتجات النفطية يف بغداد  /الدورة  ،مجمع مصفى الدورة
التوقيع
كاظم مسري ياسني
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية /وكالة

فقدان
فقدت هوية الطالب ( عيل مايح فليح) من معهد التدريب
النفط�ي بصرة اختصاص تصفي�ة فرع تقني�ة غاز من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من نقاب�ة املهندسين العراقية
قسم ميكانيك بأسم ( عيل مهدي محسن) من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني بأسم ( زاهد عباس عالوي)
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هوي�ة الطالب الصادرة من معهد التدريب النفطي
يف البرصة /قس�م التصفية بأس�م ( زين العابدين سعود
فرحان) من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د وصل امانات املرقم  354/17656ومبلغه 250,000
بأسم (عيل جودت كاظم) من يعثر عليه تسليمه اىل جهة
االصدار
فقدان
فق�دت هوية الطالب�ة (زينة فرحان ذي�اب) صادره من
املعهد التقن�ي /برصة من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فق�دت الترصيحة الكمركية املرقمة ( )650رقم الكتاب (
 )22888يف  2011/9/14بأس�م (رشكة بيكرهيوز ) من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
قسم الشؤون االدارية
شعبة ادارة الهيئات
وحدة ادارة محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /3703 :ب2017/3
التاريخ 2018/1/7 :
اىل املدعى عليها
اعالن
بتاري�خ  2017/12/26اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها
املرقم اعاله بني املتداعني سعيد فاضل نمر وزينب فهمي
مطرش والذي يقيض بنش�وز املدعى عليه�ا حكما غيابيا
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار القائم بالتبليغ قرر
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتني ولك
حق االعتراض والتمييز خلال املدة القانونية وبعكس�ه
يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
عيل عبد الكريم خريبط

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2016/942
اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة
املنطقة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  :العريف عبد الله فاضل نجم
صيوان مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2016/1158 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/3/26 /
تاريخ الحكم 2016/ 7 / 25 /
املادة القانونية  5 :من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم:
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة باس�م
الشعب عىل املدان الغائب اعاله غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحب�س ملدة (خمس�ة س�نوات) وفق امل�ادة  /5اوال
من ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008املع�دل وبداللة املادة 69
م�ن ق.ا.د رقم  17لس�نة  2008لغيابه عن مقر عمله من
تاريخ  2015/3/26ولحد االن
 2ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخيل اس�تنادا
الح�كام املادة  /38ثانيا من ق.ع.د رقم  14لس�نة 2008
املعدل
 3ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحي�ة القبض عليه
اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام
املادة /69ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 4ـ ال�زام املواطنين باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا
الحكام املادة  69ثالثا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 5ـ حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق.ا.د
 6ـ تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب جبار عاتي
جبر مبلغ قدره خمس�ة وعرشون ال�ف دينار ترصف له
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا الحكام
املادة /71ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008وافهم علنا
يف 2016/ /

تنويه
كن�ا ق�د نرشن�ا يف جري�ده املس�تقبل بالع�دد ( ) 1543يف / 11 / 24
 2017اعﻻن مديري�ه زراع�ه صﻻح الدي�ن وقد ورد س�هوا يف ت () 14
حقل املس�احه ( 60دونم ) خطاء والصحيح هو (65دونم ) لذا اقتىض
التنويه
تنويه
كن�ا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل بالع�دد ( ) 1516يف 2017 / 9 /12
اعﻻن مديريه زراعه صﻻح الدين وقد ورد سهوا يف ت ( )1حقل القطعه
( )78خط�اء والصحيح ه�و ( ) 71 / 78ويف حقل املس�احه (5دونم )
خط�اء والصحيح هو ( 6 / 5دون�م ) ويف حقل التخمني ( 3500دينار)
خطاء والصحيح هو ( 2500دينار) لذا اقتىض التنويه
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2016/389
اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة املنطقة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  :الرشط�ي صيه�ود هليل قاس�م لفته
املحمداوي
رقم الدعوى وتاريخها 2016/389 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/11/27 /
تاريخ الحكم 2016/ 3 / 6 /
املادة القانونية  5 :من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم:
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م الشعب عىل املدان
الغائب (الرشطي صيهود هليل قاسم لفته ) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس ملدة (خمس�ة س�نوات) وفق املادة  /5اوال من ق.ع.د رقم
 14لس�نة  2008املعدل وبداللة املادة  69من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
لغيابه عن مقر عمله من تاريخ  2009/11/27ولحد االن
 2ـ ايقاف االجراءات القانونية بحق املتهم اعاله عن جريمة غيابه عن
مق�ر عمله من تاريخ  2008/6/6ولغاية التحاقه بتاريخ 2009/2/4
تنفي�ذا لق�رار القائد الع�ام للقوات املس�لحة وكات�ب وزارة الداخلية /
املديرية العامة للدائرة القانونية املرقم  2013/9/15 16636واس�تنادا
الح�كام امل�ادة /200ب من قانون اصول املحاكم�ات الجزائية رقم 23
لسنة  1973املعدل
 3ـ اخراج�ه م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة
/42اوال من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 4ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ
الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة /69ثانيا من ق.ا.د
 5ـ ال�زام املواطنين باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا الحكام املادة
 69ثالثا من ق.ا.د
 6ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة /69رابعا
من ق.ا.د
 7ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ قدره
خمس�ة وعرشون الف دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعية
ص�در القرار باتف�اق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة /71
ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008وافهم علنا يف 2016/ 3 /6
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2743 :ب2017/
التاريخ 2018/1/3 /
اىل  /املدعى عليه /رش�دي عبد الصاحب مهجر
السعد
اق�ام املدع�ي مدي�ر ع�ام مصرف الرافدين /
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة
/2743ب 2017/ض�دك يطل�ب فيه�ا الحك�م
بالزام�ك بتاديتك له مبلغا وقدره ثالثون مليون
وتس�عمائة وس�بعة وخمس�ون ال�ف واربع�ة
وخمس�ون دين�ار بالتكاف�ل والتضام�ن والذي
يمث�ل مبل�غ الق�رض وفوائ�ده لغاي�ة تاري�خ
 2017/4/20واملطالب�ة بالفوائ�د الفصلي�ة
والتاخريي�ة م�ن تاري�خ  2017/4/20ولحين
التادي�ة الفعلي�ة م�ع تحميل�ك كافة الرس�وم
واملصاري�ف واتعاب املحام�اة وملجهولية محل
اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا يف
صحيفتني محليتين يوميتني للحضور يف موعد
املرافع�ة املصادف ي�وم  2018/1/16ويف حالة
عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
محمد قاسم عبود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1922 :ب2017/
التاريخ 2017/10/5
اعالن
املدعي  /جاسم نعمة جاسم
املدعى عليه /سمري نارص كريدي
تبي�ع محكمة ب�داءة البصرة العقار تسلس�ل
 274/88الرب�اط الكبير ومس�احته  266م2
و 18س�م وه�و عب�اره ع�ن دار س�كن تق�ع
يف ش�ارع فرع�ي مبل�ط رك�ن عىل الش�ارعني
يف منطق�ة ح�ي الزه�راء متك�ون م�ن طارمة
وه�ول واس�تقبال وثلاث غ�رف من�ام وحمام
ومطبخ البناء م�ن البلوك واالرضية من الكايش
ومس�قف بالكونكري�ت املس�لح وانه مش�غول
من قبل املدعى عليه س�مري ن�ارص كريدي الذي
يرغب بالبقاء بصفة مس�تاجر بعد البيع درجة
عمران�ه قديم فمن ل�ه رغبة بالشراء مراجعة
هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنسبة
 %10م�ن القيمة املقدرة للعقار والبالغة مائتان
وس�بعة واربعون ملي�ون ومائتان وخمس�ون
ال�ف دينار وبص�ك مص�دق المر ه�ذا املحكمة
وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر
الي�وم الثالثني لليوم الت�ايل للنرش واجور املناداة
عىل املشرتي
القايض
علوان بربوت البزوني
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2017/907
مقتبس حكم غيابيي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املدان الغائب  :الرشطي صفاء س�الم
بطرس مزهر
 3ـرقم الدعوى 2017/907 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/11/27 :
5ـ تاريخ الحكم 2017/10/17 :
 6ـ املادة القانونية ( )5من ق.ع.د رقم  14لسنة
 2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحكم حكمت محكمة قوى االمن
الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة على امل�دان
الغائب ( الرشطي صفاء س�الم بطرس مزهر)
بعدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو رقم 27
لس�نة  2016لكون�ه الزال ماكث�ا بالغياب لحد
االن
 8ـ الحب�س البس�يط ملدة (س�تة اش�هر) وفق
اح�كام امل�ادة  5م�ن ق ـ ع ـ د رقم  14لس�نة
 2008وبدالل�ة املادة  2/ 2من قانون العقوبات
الع�ام رق�م  111لس�نة  1969املع�دل كون�ه
(القان�ون االصلح للمته�م) لغيابه م�ن تاريخ
 2014/11/27ولحد االن
 9ـ اخراج�ه من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
استنادا الحكام املادة / 42ثانيا من ق .ع.د رقم
 14لس�نة  2008بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعية بدالل�ة املادة (/89اوال) من ق.ا.د رقم
 17لسنة 2008
 10ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة
الق�اء القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم
الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنين باالخبار عن
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة (/69ثانيا
وثالثا) من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 11ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة (/69رابعا) من ق ـ أ ـ د
رقم  17لسنة 2008
 12ـ حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة (/60سادس�ا) من ق ـ أ ـ د رقم
 17لسنة 2008قابال لالعرتاض استنادا الحكام
امل�ادة /71االو وثانيا من نف�س القانون وافهم
علنا بتاريخ 2017/10/17
العميد الحقوقي
جرب عتيوي معله
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة /وكالة
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 2017/1911 :
التاريخ 2018/1/4
اىل املنف�ذ عليه�ا /ن�ورس جاس�م محم�د
2018/1/4
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من املجل�س البلدي
ملنطق�ة مهيج�ران يف  12بتاري�خ 2017/2/4
وحسب كتاب مركز رشطة حمدان عدد  7398يف
 2017/10/22وكذلك انك مجهول محل االقامة
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من
قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوما
تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف البرصة
املرق�م /4281ش 2017/يف 2017/10/8
واملتفق مش�اهدة واصطح�اب االطفال كل من
(مهدي ونرجس ) من قبل والدهم يف اليوم االول
واليوم الخامس عرش من الشهر
املنفذ العدل

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة نقاب�ة املهندسين ف�رع النجف
املرقمة (  ) 103437يف 2002/12/24بأسم ( صالح
جابر س�لطان) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسني فرع النجف املرقمة
() 77303يف  1995/8/22بأس�م (محمد شهد وهد)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
محكمة بداءة الفجر
اعالن
عطف�ا عىل ق�رار الحكم الص�ادر من محكم�ة بداءة
الفج�ر بالع�دد /564ب 2017/يف 2017/9/27
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار  1761 / 2مقاطعة
 12الحجاميات الش�مالية /ناحي�ة الفجر عن طريق
املزاي�دة العلنية مل�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم
الت�ايل لتاريخ النشر فعىل الراغبني بالشراء مراجعة
ه�ذه املحكمة يف تم�ام الس�اعة الثانية عشر ظهرا
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة للعقار البالغة  70000000سبعون
ملي�ون دين�ار ان لم يكونوا من الشركاء وعند انتهاء
املزايدة س�تجرى االحالة القطعي�ة وفقا لألصول مع
العل�م ان الدف�ع نق�دا والداللي�ة عىل املشتري اما اذا
صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون اليوم الذي
يليه موعدا للمزايدة .
القايض
عبد الله شالل شناوة
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسين العراقيني باسم (
مقداد س�الم مشحوت ) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسين العراقيني باسم (
احم�د غازي احمد ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسين العراقيني باسم (
منري محسن راش�د ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي هوية نقاب�ة املهندسين العراقيني فرع
النج�ف املرقم�ة ( )186852يف  2016/1/24باس�م
( وس�ام حس�ام عب�د الواحد ) على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي هوية نقاب�ة املهندسين العراقيني فرع
املرقم�ة ( )89804يف  1999/10/9باس�م ( بش�ار
رحيم محس�ن ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2013/293
اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة
الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبته ووحدته  :الرشط�ي جواد علوان
عيىس حمود /مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2013/436 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/7/28 /
تاريخ الحكم 2013/ 4 / 3 /
املادة القانونية  5 :من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم:
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م
الش�عب عىل امل�دان الغائ�ب (الرشطي ج�واد علوان
عيىس حمود) باسم الشعب بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر) وفق املادة
 /5اوال من ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل وبداللة
املادتني /61اوال و / 69اوال من ق.ا.د رقم  17لس�نة
 2008لغياب�ه عن مقر عمله من تاريخ 2009/7/28
ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة القبض
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا
الحكام املادة /69ثانيا من ق.ا.درقم  17لسنة 2008
 6ـ الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه استنادا
الحكام املادة  69ثالثا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 7ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 8ـ اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة /42ثانيا من
ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب عبد
الرحم�ن عبد علي مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف
دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام
امل�ادة /61اوال من ق.ا.د قابال لالعرتاض وافهم علنا
يف 2013/ 4 /3
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2014/580
اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة
الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته  :الرشطي عيل صايف امني
طه  /مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2014/442 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/7/12 /
تاريخ الحكم 43/ 4 /8 /
املادة القانونية  /5 :ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم:
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م
الش�عب عىل املدان الغائب (الرشط�ي عيل صايف امني
طه) باسم الشعب بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر) وفق املادة
 /5اوال من ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل وبداللة
املادتني /61اوال و / 69اوال من ق.ا.د رقم  17لس�نة
 2008لغياب�ه عن مقر عمله من تاريخ 2009/7/12
ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة القبض
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا
الحكام املادة /69ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 6ـ الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه استنادا
الحكام املادة  69ثالثا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 7ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 8ـ اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة /42ثانيا من
ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار
عات�ي جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام
امل�ادة /61اوال من ق.ا.د قابال لالعرتاض وافهم علنا
يف 2014/ /م
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2509 :ب2017/
اىل املدع�ى علي�ه ( مه�دي بني�ة خنفر اضاف�ة لرتكة
مورثه خوام بنية خنفر)
اقام عليك املدعي فخري�ة بنية خنفر الدعوى البدائية
املرقم�ة اعاله والذي�ن يطلب الحكم بابطال القس�ام
النظامي /79قس�ام نظامي 2016/يف 2016/11/9
والصادر من محكم�ة بداءة النجف ولثبوت مجهولية
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار حي
الجهاد  4 /لوري عبد الهادي التويني عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني
بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم  2018/1/18وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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ثقافية

العدد ( )1589االثنين  8كانون الثاني 2018

قصة قصيرة
مؤيد عبد الزهرة
ذات ليل�ة لَ ْم َي ُك ْ
�ن ِب َها َغيْ� ٌم عزم على
التضحَّ ي�ة بعج ٍل س�مين بع�دان جمع
حشدا من اهلة واصدقائه على وليمة
َ
َّحي ِل بعد
وكان َقد َج َم َع أمْ � َر ُه َعلَى الر ِ
ان فقد االمل .
ل�م يكن جي�دا بما في�ه الكفاي�ة النه
اخت�ار كثير من الفقاع�ات وقليل من
الصداق�ات ؟! ..بي�د ان المحن�ة تبقى
اصدق محك الختبار االخرين ردد ذلك
مع نفسه واستعاد ش�ريط الذكريات
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ريب َأ َتن َّحى
َغ ٌ

لن ارحل..
كم من ش�خص غير والءه بين عشية
وضحاها وكم اش�خاص ظلوا اوفياء
لنهجه�م ،فلكل بالد ذبابها وطاعونها
وطاع�ون ه�ذه البلاد صن�اع الفقر
مهندس�وا الخ�راب ..وحراقي البخور
الذي�ن يه�زون ذيله�م كما ال�كالب ..
ولي�س ذلك الرج�ل االعض�ب الهزيل
الذي يجلس في الزاوية “خانس”وقد”
قبص “كوب الشاي بيمينه فيما كانت
ت�دب بالقرب منه “خش�اش” و ذباب
على بقايا طعام متروك س�وى بعض
م�ن عدي�د ضحاياه�م في الس�رديب

المظلم�ة وه�م ضحاي�ا اكث�ر مم�ا
يعدون..فهناك جيوش م�ن العاطلين
عن العم�ل يدخن�ون الحس�رة وااللم
يعتصرهم,يطالعه�م ف�ي الطرق�ات
وعل�ى االرصف�ة ومقاه�ي الثرث�رة
وهناك عش�رات االلوف الذين نحرهم
احت�راب مصن�ع ،اختلق�ة اصح�اب
الكراس�ي النتنة ،تعل�ن عنهم المقابر
،التي تمددت واستطالت ..وهناك مدن
من الصفيح ،نبت كالفطر ،وتناس�لت
جي�ل يكتن�ز جب�ال م�ن اللعن�ة ،على
الزمان ويطوقه التعب ..
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الغريية يف فلسفة ليفيناس

غفوة ذات ظهرية

جدي�د روبير لوغرو األس�تاذ المحاضر بجامعة كان الفرنس�ية
كتاب بعن�وان “ليفيناس ،فلس�فة الغيرية” ،يبي�ن فيه كيف أن
ليفيناس يس�مي وجه�ا الكيفية التي يتجلى به�ا الغير .فالوجه
يطفح ويحطم في كل آن الصورة التش�كيلية التي يقدم نفس�ه
تحتها .الغير هو اآلخر في المطلق ،هو يفرض معنى سابقا لكل
معن�ى معطى .من خلال فهمه للعالقة باآلخ�ر بوصفه وجها،
ّ
ويش�دد ويغير بعمق
وعالق�ة لآلخر في المطلق ،يمدد ليفيناس
الفينومينولوجيا التي أسس�ها هوسرل ،ويقود إلى طرح سؤال
راديكال�ي لألنطولوجيا الهيدغري�ة ،التي ترب�ط العالقة بالغير
بالعالق�ة م�ع الكائن بوج�ه ع�ام .والكتاب ف�ي عمومه يهدف
إل�ى إخراج فكر ليفيناس من الغيري�ة ،عن طريق جعله محاورا
لهوسرل وهايدغر وسارتر وحنا أرندت ،إلبراز ما يتميز به فكره
من دعوة إلى ضرورة تحلي كل فرد بنزعة إنسانية.

عن دار الس�اقي ف�ي بيروت ص�درت للمؤلف  :عبد
العزي�ز الصقع�ي رواية( غف�وة ذات ظهي�رة) عدد
الصفحات  352 :نبذةُّ :
كل «لَوْ» تقود إلى «لَوْ» أخرى
في حياة منير ،ذلك الطفل الذي أنقذه «العم مسعود»
من عتبة بيت كان يحترق .مات أهل ذلك البيت عندما
كان�وا في غفوة أثناء الظه�ر واحترقت كل الخيوط
التي يمكن أن توصل إلى عائلته الحقيقية.
ّ
يتبنى
قرّر مس�عود ،ذل�ك الرجل الزاهد بالنس�اء ،أن
منير حتى ال يعيش األخير حياة «يتيم»ّ ،
لكن قس�وة
تبن له سعادة تعوّضه.
المجتمع لم ِ
خمس�ون عام�ا ً م�ن االنتقال بي�ن البي�وت والمدن
ومشاريع الزواج وتقلبات الصداقة ...هي حياة منير
التي يتغيّر فيها كل ما حولهّ ،
لكنه ال يتغيّر.

ل�ن افقد احترامي لنفس�ي ولن احني
راس�ي مادام في عروق�ي دم الحياة .
 .فمازال�ت اقدامن�ا تحملن�ا ،ومازلنا
نتنف�س حبا،وس�نبقى حاضري�ن
لنصاف�ح المط�ر ..لن ارحل س�ابقى
فهذه االرض لن تكون عاقر
انها على الدوام ولودة .
---------------قب�ص أو القب�ص  :تن�اول الش�يء
بأطراف األصابع .
خشاشة مفرد والجمع “خشاش” هو
ُ
حشرات األَرض الصغيرة.

د.علي لعيبي

أعمال تقرأ كنص تعويذي أو قدسي

الفنان التشكييل مازن أمحد يستلهم املوروث الرافديني بابتكار
محسن الذهبي

في المعرض الثامن للتشكيلي العراقي
م�ازن أحم�د ،وال�ذي أقيم مؤخ�را في
قاعة “ح�وار” بالعاصمة بغ�داد ،تحت
عن�وان “بوصل�ة” يس�تمر الفن�ان
العراق�ي المغترب في اس�تلهام التراث
الرافدين�ي ،علاوة عل�ى جمع�ه بي�ن
اللوح�ة والمنحوت�ة ،تواصال مع نهجه
القديم الذي اتبعه في معارضه السابقة
ف�ي أماك�ن متع�ددة م�ن م�دن العالم.
واس�تلهام التراث الرافديني الذي اتبعه
أحمد معتمدا عل�ى المزج الفني الواعي
والمبتكر بي�ن التصويرية والنحتية في
العم�ل الواح�د ،وتوظيف المس�احات
الهندسية الملوّنة توظيفا مثيرا للعين،
رغ�م نزعته التبس�يطية للش�كل الفني
والغنائية في اللون والميتافيزيقية في
الفك�ر على خلفي�ة روح فطرية تبحث
بمشخصاتها الرمزية المعبرة عن حصار
اإلنسان المعاصر وضياعه على أرضية
م�ن التجري�د الهندس�ي والموتيف�ات
التراثية في خلق منحوتات ذات أشكال،

محمود شرف
رواي�ة “ص�وت الغ�راب” للكات�ب
المص�ري ع�ادل عصم�ت ،الصادرة
مؤخرا في القاهرة ،هي السادس�ة
ف�ي مس�يرته الروائي�ة .حصل�ت
روايت�اه األخيرت�ان؛ أي�ام النواف�ذ
الزرقاء (دار ش�رقيات) على جائزة
الدول�ة التش�جيعية (،)2011
وحكايات يوس�ف ت�ادرس (الكتب
خان) عل�ى ميدالية نجيب محفوظ،
من الجامعة األميركية (.)2016
الرواية ذات عوالم متشابكة ،شديدة
التعقيد ،على الرغم مما يبدو للوهلة
األولى من وضوح في الرؤية .وهي
تتناول س�يرة حياة ش�خص يتحول
إلى غراب! مستعرضا تاريخ العائلة،
أصدقائ�ه ،والمدينة .يرصد تحوالت
تل�ك األخي�رة التدريجي�ة الموغل�ة
ف�ي صخب الحي�اة الحديث�ة ،فاقدة
قيمه�ا األولى ،منس�حقة تحت ثقل
المتغيرات.
ال يمك�ن وص�ف ه�ذا العم�ل بأن�ه
رواية مكان ،رغم احتفائه به بشكل
أساس�ي ،ورغم ما يش�كله المكان
م�ن حضور طاغ في وع�ي القارئ،
بتش�عباته الكثيفة ،وقد رصد عادل
عصم�ت بدق�ة س�يرورة األش�ياء
وعالقاتها داخله.
يمك�ن أن نتاب�ع أيض�ا التصاع�د
الشفيف للخط الزماني في الرواية،
الذي يربط بين تاري�خ عائلة البطل
الشخصي ،وبين وقائع تاريخية م ّر
بها الوطن في عمومه ،حيث تحضر

جميعه�ا بالرغم ممّا س�بق تقترب من
روح التراث باستياء حداثوي ،ممّا دفعه
إلى البحث ع�ن مواد خاصة به ابتكرها
ذاتيا وم�ن تجاربه النحتية خاصة .وقد
تبدو ه�ذه الموتيفات بال ل�ون أو يغلب
عليها اللون األس�ود ،ألنه�ا صنعت من
مواد تحمل ذات اللون لتقترب من روح
التراث ،وه�و اقتراب يبدو مقصودا من
الفن�ان لتبس�يط رؤى البح�ث .ومازن
أحمد يسعى بجد المتالك تقنيات جديدة
تحتفي بإبهار الفنون الشرقية وألوانها
ذات ال�روح المتوثبة واس�تيعابها لتلك
البدائية المتف�رّدة بالتعبيرية في الفكر
اإلنساني بإظهار رؤى فنية حديثة ،فهو
يحتفي باألش�كال التجريدية الهندسية
ّ
بحس تزين�ي جمالي ،مأخوذا
ويغلفها
بطي�ف األل�وان الراس�خة ف�ي الذاكرة
الش�رقية ومعب�را ع�ن غنائي�ة لوني�ة
تغري العين .وأعمال أحمد تقرأ وكأنها
ن�ص تعوي�ذي أو قدس�ي ،فمح�اوالت
الفن�ان اإلبداعية يملؤها الطموح بخلق
لوحة عراقية رافدينية المرجع تس�عى
الس�تيعاب الموروث ومناهج المدارس

العالمية الحديثة في ذات الوقت ،وخلق
لوحة تحاكي طاب�ع التراث بتوجهاتها
وأس�اليبها مع أنها تنحو نحو التبسيط
الش�كلي الذي ال يخلو من روح االبتكار
والمعاص�رة ،إذ يخلق الفن�ان توفيقية
جميلة بي�ن العمل التزويقي والتعبيرية
باحث�ا بج�د ع�ن خصوصي�ة تجديدية
بانفتاح�ه عل�ى المنج�ز واالتجاه�ات
التش�كيلية العالمي�ة والتأث�ر به�ا،
فأعمال�ه توح�ي بتل�ك الثق�ة بالنفس
والوع�ي بعالمي�ة الثقاف�ة والفن�ون.
الفنان مازن أحم�د يحافظ على المناخ
الملحم�ي التجري�دي ،مس�يطرا عل�ى

أج�واء لوحته ومنحوتات�ه ،حيث تأخذ
الرموز والحروف والموتيف الشخصي
لإلنس�ان مرك�ز االهتم�ام وم�ع ذلك،
يبق�ى مازن أحمد يتأرج�ح بين قطبين
جماليي�ن يح�اول أن يوائ�م بينهم�ا:
هما إيق�اظ مخزون الت�راث الرافديني
وخلق لوحة معاص�رة ،فهو ينطلق في
مس�عى خصوص�ي م�ن مب�دأ التفكير
ف�ي التراث-الح�ي ،وت�راث المرج�ع
التاريخي -تراث الفرد -فالش�يء الذي
يبح�ث عن�ه الفنان ه�و خل�ق أرضية
لمرج�ع تاريخي بالنس�بة إليه ،وهكذا
ن�رى انفج�ار األش�كال األكاديمية من
الداخل كي يولّد فن�ا آخر ذا خصوصية
ش�خصية بإب�داع م�ازن أحمد نفس�ه
وتميز لوحاته وأس�لوبه الفني .ومازن
هن�ا يبح�ث ع�ن رومانس�ية حس�ية
ومش�هدية روحية ،حيث األشكال لديه
توقظ إحس�اس التفرّد وتنقل إحساس
اإلنس�ان المعاصر ،وتبرز اتكاء الفنان
عل�ى التاري�خ كمعين تاريخ�ي وفني،
كم�ا أن معالج�ة الس�طوح الثابت�ة
للوحات من طري�ق العجائن ،وتقنيات

البناء المضاعف وإنشاء العمل ،وكذلك
اس�تعمال تقني�ة الكوالج عل�ى بعض
الس�طوح الثابت�ة وغير الثابت�ة ،أتاحا
له�ا تع� ّددا في خي�ارات تنفي�ذ الفكرة
الت�ي يعمل عليها ،فالكتل�ة تتحرّك عبر
ترادف اللوح�ات بأحجامها المختلفة،
حراك بخطوات ثابتة تتمحور عبر خلق
عال�م م�ن الكتل�ة المعبّرة والس�طوح
ذات التكتلات اللوني�ة الب�ارزة الت�ي
تش�ي بعم�ق س�طح اللوح�ة .ويبقى
الفنان مازن أحمد محافظا على المناخ
الملحم�ي التجري�دي ،مس�يطرا عل�ى
أج�واء لوحته ومنحوتات�ه ،حيث تأخذ
الرموز والحروف والموتيف الشخصي
لإلنس�ان مرك�ز االهتم�ام ،إذ تنج�ذب
آلي�ة كل الكت�ل واألحج�ام المحيط�ة
به ،فه�و يحاول خل�ق تداعيات لصدى
صوت تاريخي مس�ترجع يوقظ صداه
مسترجع الصوت في الذاكرة المحلية،
إذ أن المعن�ى الرمزي الذي تختزنه تلك
الرم�وز يخل�ق توازن�ا ما بي�ن مجرى
الذاكرة العينية للف�رد ومجرى الذاكرة
الجمعية للمجتمع.
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نظرة يف رواية «صوت الغراب» لعادل عصمت

مش�اهد ح�رب أكتوب�ر ()1973
كمح�ور زمن�ي ،يراوح�ه الروائ�ي
جيئة وذهابا ،كلم�ا ّ
عن له أن يربط
األحداث المتشابكة في وعي بطله.
ت�ارة يس�تدعي “من�دور الب�ري”؛
مؤسس تلك العائلة ،صانع أمجادها،
تل�ك الش�خصية الت�ي ُنس�جت من
حولها األس�اطير المتس�قة زمانيا
ومكاني�ا أيض�ا مع طبيع�ة األفكار
المنتس�بة للم�كان والزم�ان .ث�م
يقفز س�ريعا إلى عمق البطل ،حفيد
“مندور” ،ال�ذي كان يحمل لعنة ما
أيض�ا ،فش�جرة عائلت�ه تل�ك كانت
ّ
معوج�ا.
“تط�رح كل فت�رة فرع�ا
في ح�دود التاري�خ المعروف حدث
ه�ذا ثلاث م�رات .المضح�ك أنه ال
أح�د يتذك�ر” .العائل�ة تنتم�ي إل�ى
الطبق�ة البورجوازية ،المتوس�طة.
م�ن أصح�اب األعم�ال التجاري�ة
المحدودة ،يتمثل نشاطها األساسي
الذي أنشأه الج ّد في أعمال العطارة،
م�ن خلال متج�ر يق�ع في ش�ارع
تاريخي بالمدينة .من واقع وتاريخ
تل�ك العائل�ة يرص�د ع�ادل عصمت
التح�والت الت�ي حدث�ت لمجتم�ع
المدينة ،كعالمة دالة على التحوالت
الكبرى التي حدثت لمصر.
الفت�رة الزمني�ة ،التي ت�دور معظم
أح�داث الرواي�ة خالله�ا ،ش�هدت
انحرافات ح�ادة في وجه�ة الحياة
المصري�ة؛ والمقص�ود به�ا فت�رة
الس�بعينات وأوائ�ل الثمانينات من
الق�رن الماض�ي .اضط�راب عظيم
م�رت ب�ه البلاد ،بع�د الق�رارات

االقتصادي�ة الت�ي اتخذه�ا الرئيس
الس�ادات ،تحوّل االقتصاد المصري
على إثرها من النمط شبه االشتراكي
إلى الرأسمالي.
وق�د صاحب�ه تح�وّل عل�ى صعي�د
البنية االجتماعية التي عانت طويال
من تلك التقلبات الحادة ،إضافة إلى
اختراق أفكار غريبة ،متشددة دينيا،
بتش�جيع م�ن القي�ادة السياس�ية،
جماعة كبيرة من الش�باب .خضرة،
خال�ة البط�ل ،بحس�ها الفط�ري
أدرك�ت تغي�رات الحي�اة تل�ك؛ “بدأ
ذلك االضط�راب يثير قلقه�ا عندما
اضط�رت ذات ي�وم إل�ى أن تن�زل
إل�ى ش�ارع الخان لتش�تري دوبارة
تربط بها ش�روش البص�ل .صدمها
الصخ�ب ح�ول الجام�ع األحمدي،
وعادت متأكدة من أن الحياة فقدت
تماسكها وانفرطت”.
“ص�وت الغ�راب” كعن�وان ،يحمل
دالالت عميق�ة تش�ير إل�ى أزم�ة
الحي�اة المصرية في تلك الس�نوات،
تل�ك األزم�ة الت�ي م�ا زال�ت تلق�ي
بظاللها على المجتمع حتى اللحظة
الحاض�رة ،وترتبط بش�كل عضوي
م�ع خ�ط الحكاي�ة العائلي�ة ،التي
عانت من وط�أة ه�ذه االنحرافات؛
م�ا جع�ل االنش�قاقات الكامنة بين
أفراده�ا تطفو على الس�طح ،وفي
كل األحوال تظل سيرة المكان تغلف
األجواء.
الحضور النسائي متعدد المستويات
في الرواية أيض�ا ،فبخالف التناحر
الذكوري داخ�ل العائلة ،على اإلرث،

أو عل�ى ف�رض الس�يطرة المطلقة
على نسائها المارقات؛ فإن السطوة
النس�وية على الحي�اة تبقى حقيقة
راهنة ،فقط تختلف األسماء ،وتتعدد
الس�مات التي تظهر من خاللها تلك
الس�طوة؛ هن�اك العمة الت�ي ماتت
مجنون�ة ،بع�د منعه�ا م�ن الزواج
بحبيبها ،طبقا ألعراف سائدة.
وكذل�ك الحض�ور الش�فيف للأم،
الخالة ،واألخت ،كدوال مشعة داخل
الرواية ،رغم اقتص�ار هذا الحضور
على محاول�ة إثب�ات التعددية؛ بين
اإلذعان ،المواراة ،والمقاومة ،على
الترتي�ب .هن�اك أنس�اق أخ�رى من
الحضور النس�وي؛ س�ومة ،الخادم
المتمردة .ابتس�ام ،الت�ي تبحث عن
عالمه�ا الش�بقي الس�ري .وس�يدة
المنظار التي راقبها البطل من خالل
منظ�اره المعظ�م ،طيل�ة أي�ام ،ثم
انكس�رت صورتها بعد لقاء مباشر،
بضبابي�ة ش�خصيتها ،الت�ي تعطي
الموقف ميسما يتناسب معه.
تنزع الرواية في عمومها إلى البحث
في عمق األلم اإلنساني ،إلى مسايرة
الحيرة التي تصاحب وجود اإلنسان
من�ذ ميلاده ،وحت�ى عب�ر حيوات
الس�ابقين عليهّ ،
عل اكتشاف أسرار
الحياة يكون ممكن�ا؛ فالبطل ،الذي
آثر عادل عصمت أن يكون هو نفسه
الراوي ،دون أن يمنحه اس�ما؛ ربما
داللة على رمزيته البش�رية ،يأسره
حلم الطيران من�ذ طفولته .برمزية
ه�ذا الحل�م التاريخي ،لك�ن اختيار
الغراب ،بما يحمله من دالالت تتعلق

بالدم�ار والخ�راب والش�ؤم ،ف�ي
الحكاية الشعبية ،يمثل نقطة فارقة
ف�ي صناعة حل�م الطيران ه�ذا ،أو
االنعتاق من أسر المعيش ،القاتم.
يدعم هذه الدهشة ميله إلى انتقاء كل
ما يشير إلى اختالل الحياة ،واالعتناء
بذلك بشكل فلسفي متعمق؛ فصديق
البط�ل ،إبراهيم األلف�ي ،الذي درس
َّ
وتمث�ل ش�وبنهاور ف�ي
الفلس�فة،
كل تصرفات�ه ،وأف�كاره ،يقول في
أحد أحالم البط�ل “هناك نوعان من
االكتئ�اب ،اكتئ�اب العال�م الجدي�د،
وه�و اكتئاب ن�زق طفول�ي ،رغبة
أنانية في متعة ال توفرها كل أشكال
الرفاهي�ة الت�ي صنعته�ا الحضارة
الحديثة؛ أم�ا اكتئاب العال�م القديم
فه�و اكتئ�اب آت م�ن العي�ش على
نفس األرض آالف الس�نين”.وصف
ع�ادل عصم�ت ،ببراعة ،م�ن خالل
صوت الغراب األلم اإلنس�اني ،الذي
ّ
متأججا داخل الروح ،وهي
ينس�اب
ّ
ف�ي أش�د ح�االت الضع�ف ،حينما
تكتش�ف حتمية التاريخ ،والجبرية
التي تخض�ع لقوانينها الحياة ،رغم
كل محاوالت االنعتاق .حتى لو أ ّدى
األمر إلى أن يصير المرء غرابا:
“عندم�ا س�أتحول إل�ى غ�راب،
وس�يكون ه�ذا التغي�ر مفي�دا لي،
فهن�اك على األس�طح العالي�ة لتلك
األب�راج س�وف أعي�ش ،ناس�يا م�ا
كن�ت أعيش�ه ذات يوم عل�ى أنه ألم
ال ُيحتم�ل ،س�وف أك�ون هناك لكن
بعي�ن أخ�رى ،وبطريق�ة أخرى في
الحياة”.
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ّ
تطل من خاللها
عدي�دة هي األعمال التي
الفنان�ة دان�ا جبر عبر ش�هر رمضان
املقب�ل ،وتتنوع بين الكوميدي�ا والبيئة
الش�امية والدراما االجتماعية املعارصة،
مؤك�دة مرة أخ�رى قدرته�ا عىل خوض
الصعب بأس�لوب جاذب ومشوّق وقريب
م�ن الجمه�ور ،رافض�ة التقوقع ضمن
إط�ار الكوميديا ،التي ظهرت من خاللها
يف املوس�م املايض وحققت نجاحا ً كبرياً،
وس�تقدم ضم�ن إطاره�ا ع�دة أدوار
يف املوس�م الح�ايل .وق�د انته�ت الفنانة
دان�ا جرب مؤخرا ً من تجس�يد ش�خصية
«زهور» يف املسلس�ل الش�امي الكوميدي
«حري�م الش�اويش» ،إخراج أس�عد عيد،
وأدت فيه ش�خصية ابن�ة الناطور ،الذي
يعم�ل عن�د الباش�ا ،وتعي�ش قصة حب
مع ش�اب تتوج بالزواج ،أما يف املسلسل
الكومي�دي «الغرف�ة  ،»14إخ�راج عمار
تميم ،فتقدم شخصية عروس تقيض مع
زوجه�ا يوما ً يف الفندق ال�ذي تجري فيه
األحداث ،وتتعرض لعملية رسقة تكشف
م�ن خاللها حقيق�ة زوجها ،ال�ذي كان
ي ّدعي الشجاعة.
م�ن أعماله�ا الجدي�دة أيض�ا ً مسلس�ل
«فرصة أخرية» ،إخراج فهد مريي ،وتلعب
فيه دور «ريم» ،التي تحب حازم وتتزوج
من�ه ،ولك�ن رسعان م�ا تتب�دل األمور،
وتطرأ ظروف ت�ؤدي بهما إىل الفراق ،أما
يف مسلس�ل «أبن�اء القلعة» ،إخ�راج اياد
نح�اس ،فهي فتاة ق�ام أهلها بتزويجها
من رجل غني بدافع املصلحة ،كما تشارك
يف املسلس�ل الكوميدي «غضبان» ،إخراج
محمد نرصالله ،وتؤدي يف العمل الدرامي
االجتماع�ي املع�ارص «ش�جر الفرنلق»،
إخ�راج زياد الريس ،ش�خصية مختلفة،
فه�ي «ندى»الت�ي تقوم بعملي�ة جريئة
وشجاعة لتنقذ خطيبها املخطوف.
وبع�د النج�اح ال�ذي حقق�ه املسلس�ل
الكومي�دي «س�نة أوىل زواج» ،تس�تعد
الفنانة دان�ا جرب لتصوير الج�زء الثاني
منه ،والذي س�يحمل عنوان «سنة ثانية
زواج» ،إخ�راج يم�ان ابراهي�م ،تق�ول:
لق�د نال الجزء األوىل من املسلس�ل صدى
مهماً ،ووصل إىل قلوب الناس ،واستطعنا
من خالله تقديم ما هو ظريف ولطيف.
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دانا جرب :أرفض التقوقع يف الكوميديا

◗ كثيرا ً ما يق�ع الفنان أثن�اء التصوير
ضحي�ة «رسقة الكاميرا» ،بحيث يكون
املش�هد ل�ه ،وفج�أة يرسقه من�ه املمثل
اآلخ�ر بحرك�ة أو كلمة يق�وم بها ،وهي
حالة غالبا ً ما تحدث بني الفنانات ،فكيف
تتعامل معها الفنانة دانا جرب؟
– ه�ذا األم�ر يمك�ن أن يح�دث ،ولكنن�ا
اليوم أصبحنا يف وقت مختلف عما سبق،
فاملمث�ل عندم�ا يعيش الش�خصية أثناء
التصوير يكون همه الدور وليس مراقبة
من يرسق له كامريته ،فذلك مهمة مدير
اإلض�اءة والتصوير ،وح�دث ذلك معنا يف
«س�نة أوىل زواج» ،ولكن ليس ألن الفنان
ي�زن الس�يد ،ال�ذي أدى دور زوجي كان
يريد رسقة املشهد مني ،وإنما ألنه أطول
وأضخ�م ف�كان ينبهن�ي مدي�ر اإلضاءة
والتصوي�ر لألمر لنتعامل مع�ه بطريقة
تخ�دم العم�ل ،خاصة أننا كن�ا نصور يف

من�زل محدد األمكن�ة ،ويف النهاية ضمن
عم�ل طوي�ل إن غب�ت يف مش�هد تبق�ى
موجودا ً يف املشاهد األخرى.
◗ إىل أي م�دى كانت هناك مش�اهد فيها
ارتجال عرب «سنة أوىل زواج»؟
– ل�م يكن هناك ارتج�ال ،ولكن ما حدث
أنني أخذت الس�يناريو الس�اعة العارشة
مس�اء ،وبدأن�ا التصوي�ر صب�اح الي�وم
الت�ايل ،وق�د تجاوز ع�دد مش�اهد الدور
ثالثمئ�ة مش�هد ،ففهم�ت فك�رة العمل
وخصوصي�ة ش�خصية «روال» ،الت�ي لم
يكن أمامها حل إال أن تكون دلوعة لنربر
لها أفعالها ،خاصة أن والدتها كانت تريد
تزويجه�ا من رج�ل غن�ي ،إال أن «روال»
كان�ت بس�يطة فأحب�ت ي�زن وتزوجت
منه .وبش�كل عام يمكنني القول العمل
حق�ق النجاحـ ،ولكنني ل�و قرأت النص
أكثر لظهر العمل بش�كل أهم بالنسبة يل

كدانا جرب ،وأقول ذلك ألنه يف كل مسلسل
أصوره عندم�ا أتابع ما قدمت فيه أنتقد
نفيس.
◗ ه�ل تخشين أن يك�ون الطل�ب عليك
للكوميدي�ا أكث�ر بع�د تقديم�ك أعم�االً
ناجحة ضمنها؟
– ال أذه�ب باتج�اه الكوميدي�ا الصعبة،
وإنم�ا نحو األدوار العفوية اللطيفة التي
تح�وي بع�ض التيم�ات والنهف�ات ،من
خلال الحرك�ة أو ال�كالم ،فتأتي عفوية
وغير مدروس�ة ،وأن�ا أح�ب كوميدي�ا
املوق�ف ،ولكن الذهاب باتجاه مسلس�ل
كومي�دي في�ه كركرت معين ،فه�ذا أمر
مخي�ف وإنجازه صعب ،ألن�ه يحتاج إىل
نص قوي ومخرج مهضوم ،واملعروف أن
هناك شعرة تفصل بني السقوط والنجاح
يف الكوميديا.
نيللى كري�م تتجم�د ىف أول مش�اهد

هنادي الكندري ترد عىل من يشوه صورهتا
وجه�ت الفنانة هنادي الكندري عرب حس�ابها
عىل موقع “إنس�تقرام” ،رس�الة لـ”أعدائها”
والذي�ن يحاول�ون تش�ويه صورته�ا أم�ام
جماهريها.
وكتب�ت “الكندري”“ :رب العاملني فوق الكل
وربن�ا م�ا يطق بعص�ا كانت تبي تش�وه
صورت�ي بس ربن�ا كبري دز لها ش�خص
خلها تدخل مخفر عشان تشتكي عليه

ألن سبها وقذفها ،الله ال يحرمني منج يمه من
دعوات�ك يل املظلوم له حوبه حس�بي الله ونعم
الوكيل”.
وتش�ارك الفنان�ة هن�ادي الكن�دري يف بطولة
مسلس�ل “أمان�ي العم�ر” ،وه�و م�ن بطولة
إلهام عيل ،وأمرية محمد ،وصابرين البورشيد،
وزينب غازي ،وزارا البلويش ،ومن تأليف محمد
الكندري ،وإخراج حسني الحليبي.

مكسيم خليل :زوجتي لـم تعتزل وهذا رس غياهبا
كش�ف الفنان مكس�يم خليل رس غيابته زوجته عن الدراما كما وجه رس�الة اتصفت بالقسوة لعدد
م�ن الصحفيني الذين يصفون زوجته باملعتزلة .وقال مكس�يم يف تعلي�ق نرشه عرب صفحته الخاصة
على « فيس�بوك «  :عزيزي الصحف�ي أو الصحفي�ة  :أو ّد أن أعرف عىل ماذا اس�تندت يف صياغتك املهنية
الخالص�ة!! وكي�ف توصلت إىل س�بقك الصحفي !! ما ه�و معيارك؟؟  ..إذا كان معي�ارك يف العمل الفني
أو االعتزال يرتبط بعدد املسلسلات التلفزيونية الس�نوية بغض النظر عن الس�وية ..أو التواجد يف كل
اللقاءات واملناسبات الفنية وغري الفنية ..أو التواجد عىل كل أغلفة املجالت بال هدف أو سبب..
وبعناوين طنانة رنانة ..أوكد لك أننا لس�نا العائلة الفنية التي تبحث عنها..
و أفيدك علما ً أن معيارنا مختلف تماما ً ..يعتمد عىل االنتقاء ..البحث عن
جديد ..واملمتع لنا قبل أي أحد ..حتى عىل صعيد اللقاء الصحفي..
«.وتاب�ع مكس�يم بلهج�ة قاس�ية تجاه م�ن يصف�ون زوجته
باملعتزل�ة و قال  :وأضيف لك عزي�زي الصحفي أو الصحفية :
أن التمثي�ل ال يقترص عىل شاش�تك الصغرية يف منزلك ..هناك
مرسح و هناك س�ينما ..أعتقد انك س�معت بهم مِ ن قبل !!..
عليك أن تبحث بالجديد هناك ..وأدوات البحث باتت أس�هل
بكثري م�ن قبل ..فاملمثلة «املعتزلة» كم�ا لقبتها  ،انتهت
مِ ن تصوير فيلم س�ينمائي روائي طويل ( غري تجاري)
منذ فرتة و الفيلم يف طور التحضري و املونتاج عزيزي
الصحف�ي املهني ..بكل األحوال إذا كانت سوس�ن
أرشيد بعيدة عن الربوباغندا اإلعالمية التي تلتهم
الجميع فهذا ال يعني انها معتزلة .« ...
وختم مكس�يم بالتأكيد عىل أن زوجته لم و لن
تعت�زل الفن و لف�ت إىل أن كالم�ه موجه لفئة
مح�دودة ج�دا ً م�ن الصحفيين دون غريهم و
قال  « :سوس�ن لم تعتزل و لن تعتزل الن الفنان
ال يعت�زل الفن.الفنان قد يحب�ط و يبتعد و ينتظر
انته�اء املس�خرة .».وأض�اف  « :تنويه  :ه�ذا الكالم
موج�ه لفئة محددة جدا ً ..الفئة التي س�تنخزها املس�لّة او
الشوكة عىل حد سواء .».

أنجلينا جويل تتألق بإطاللة
كالسيكية

«اختفاء»
ب�دأت النجم�ة نيللى كري�م ،تصوي�ر
أول مش�اهدها م�ن مسلس�لها الجدي�د
«اختف�اء» املقرر أن تخوض به الس�باق
الرمضانى املقبل.
ونشرت نيليل صورة لها عىل إنس�تجرام
وعلقت عليها« :أول يوم تصوير بموسكو
ودرجة الحرارة  2ولكننا نتجمد».
املسلس�ل يص�ور بين روس�يا ومصر،
وس�يكون عب�ارة م�ن درام�ا مليئ�ة
بالرتاجيديا والكوميديا يف الوقت نفس�ه،
وه�و من بطولة باس�م س�مرة ،وتأليف
أيمن مدحت ،وإخراج أحمد مدحت.
وتجس�د نيليل كريم دور أستاذة جامعية
يف روس�يا ،وقبل أن تعود إىل مرص للبحث
عن زوجها الذي يختفي فجأة ،تحاول أن
تح�ل لغز اختفائه وتبح�ث عن الحقيقة
وراء ذلك ،وتفاجأ بالكثري من األمور.

لفتت النجمة العاملية ،أنجلينا جويل
االنتباه عىل السجادة الحمراء يف
حفل غولدن غلوب ألفضل فيلم
أجنبي ناطق بغري اإلنكليزية يف
هولي�ود أمس الس�بت بطلتها
املميزة واألنيقة.
وظه�رت “أنجلين�ا” على
الس�جادة الحم�راء بتن�ورة
فضفاضة ،واملعروفة باس�م
 ،navy skirtم�ع وش�اح
رم�ادي م�ن نف�س ل�ون
التن�ورة على أكتافه�ا،
وحذاء كالس�يكي بكعب
ع�ال وقمي�ص أبي�ض
واسع.
وتش�ارك “ج�ويل”،
البالغ�ة م�ن العم�ر
 42عام�اًـ بحس�ب ما
أف�ادت صحيفة “دييل
مي�ل” الربيطاني�ةـ
يف املهرج�ان بفيل�م
“first they killed
 my fatherفــ�ي
البداي�ة قتل�وا
أب�ي” ،والذي
يحك�ي قصة
عائل�ة تعيش
يف كمبودي�ا
وس�ط رصاع�ات
وعن�ف ،حي�ث تواص�ل
“أنجيلينا” التعبري اإلنساني
ع�ن موقفه�ا الس�يايس
املناه�ض للعن�ف والقهر
واالضطه�اد ،خاصة ما
يتعرض له األطفال يف
مناط�ق مختلفة
من العالم.

سمية اخلشاب ترد عىل الشائعات
نرشت الفنانة سمية الخشاب صورة تجمعها بزوجها أحمد
س�عد وأوالده ،للتأكيد عىل العالقة املتينة التي تربطها ليس
بزوجه�ا فقط بل ب�أوالده أيضاً ،كما حرص�ت عىل أن تقدم
نفس�ها مع زوجه�ا وأوالده عىل أنهـ�م عائل�ة واحـــدة.
وعلــــقت سمـــية الخشاب عىل صورتها مع أحمد سعد
وأوالده « صباحك�م ورد .حباي�ب قلب�ي عاملين إيه؟ دول
العائل�ة روح قلبي».وتعليق�ا ً عىل الص�ورةرأى الجمهور أن
ه�ذه الصورة كفيل�ة بالر ّد عىل الش�ائعات التي تحدثت عن
وجود خالفات بني س�ميةوبني عائلة زوجه�ا.ويف املقابل لم
تم ّر الصورة عند جمهور «السوش�يال ميديا» مرور الكرام،
فمقابل كثريون تمنوا لـ سمية الخشاب التوفيق ،وأن تنجب
طفلة جميلة تشببها ،هناك من علّق عليها»خطافة الرجال»،
وآخرون وصفوها بـ الـ «تيتا».يش�ار إىل أن سمية الخشاب
ل�م تنجب م�ن زيجاتها الس�ابقة بينما أحمد س�عد هو أب
لطفلين من زواج�ه األول.
م�ن ناحي�ة أخرى
ردت اإلعالمي�ة
سمر يرسي
عىل البلبلة
ا لتـــ�ي
أ ثير ت
فج�أ ة

شيامء هاليل
تكشف عن اسم زوجها

بع�د أيام عىل زواجه�ا ورغم محاوالتها إبق�اء كل ما يحيط زواجها بن�وع من الرسية،
كش�فت نجمة «ستار أكاديمي» ش�يماء هاليل عن اسم زوجها من خالل الـ»ستوري»
الخ�اص بها عرب حس�ابها عىل «انس�تقرام».زوج ش�يماء يدعى «تمي�م» وهما الزاال
يقضيان شهر العسل يف أمريكا ،وتحرص شيماء عىل مشاركة الجمهور بفيديوهات
وصور لها مع زوجها خالل رحلتهما .وكتبت شيماء عىل إحدى صورها «LA vie en
 »roseما معناه أن شيماء تعيش حياة وردية مليئة بالحب والسعادة مع زوجها.
كما قامت ش�يماء بنرش صورة لها من زفافها عرب «انس�تقرام شكرت فيها
كل م�ن ب�ارك لها خطوة ال�زواج التي قام�ت بها ،متمني�ة اإلرتباط لكل
العزاب .كما ش�كرت جمهورها عىل مساندتها وحبهم الدائم لها.وكانت
ش�يماء قد فاجأت الجميع ليلة الجمعة املاضية  29ديسمرب ،باالحتفال
بزفافه�ا يف رسّ ي�ة تامة بإحدى القاع�ات الفخمة يف تون�س ،يف حفل لم
يحرضه سوى املقربني منها بعيدا ً عن وسائل اإلعالم.

حـول أجر س�مية الخش�اب التي حلّت ضيف�ة يف برنامجها
«أنا وأنا» قبل نحو ش�هرين ،حيث تردد أنها تقاضت مليون
جنيه ،فأكدت يرسي أن سمية الخشاب لم تضع رشطا ً حول
أجرها ،بل هي تقاضت األجر املتفق عليه ،ولكن من دون أن
تحدد قيمته ،كما أش�ارت إىل أن رشطها الوحيد للظهور يف
الربنام�ج كان عدم ذكر إس�م الفنانة ري�م البارودي زوجة
أحمد سعد السابقة خالل الحلقة.

كارمن سليامن
تضع مولودها األول
وضعت الفنانة كارمن س�ليمان الي�وم األحد ،مولودها
األول م�ن زوجها امللحن مصطفى ج�اد ،وأطلق عليه
الثنائي اسم “زين”.
ونرشت “كارمن” ،عرب حس�ابها الشخيص عىل موقع
“إنستقرام” ،الصورة األوىل ملولودها “زين” ،وتعمدت عدم
إظهار وجهه ،وظهرت يدها ويد زوجها وهما يمسكان بأنامل
طفلهم�ا األول .وعلق�ت “كارمن” على الصورة قائل�ة“ :أهال
بـ«زين» يف العالم”.
وعلق “جاد” عرب حسابه الشخيص عىل موقع “إنستقرام” احتفاال
بمول�وده “زين” قائلا“ :الحمد لله حتى يبلغ الحم�د منتهاه ..ربنا
رزقن�ي بابني «زين» م�ن حبيبة قلب�ي وروحي كارم�ن..اللهم إني
استودعتك أغىل ما أملك فاحفظهم بعينك التي ال تنام ..آمني”.
وانهالت تعليقات محبيهم ومتابعيهم باملباركات والتهاني باملولود
الجديد.
وكانت كارمن س�ليمان ،قد طرحت عرب قناتها الرس�مية عىل
موق�ع «يوتي�وب» أغنية «مبغ�ي يش» ،وت�م تصويرها عىل
طريق�ة الفيدي�و كليب ،وهي م�ن كلمات عب�د اللطيف آل
الش�يخ ،وألحان زوجه�ا امللحن مصطفى ج�اد ،وتوزيع
أس�امة الهن�دي ،وإنت�اج رشك�ة ،وإخ�راج .Mazكما
طرحت “كارم�ن” أغنية «ربنا يخلي�ك لقلبي» ،عرب
قناته�ا الرس�مية على موق�ع «يوتي�وب» ،بعد
زواجه�ا من امللحن املصري مصطفى جاد؛
كهدية زواجهما ،وهي م�ن كلمات أحمد
حلم�ي ،وألحان مصطفى جاد ،وتوزيع
إلهامي دهيمة.
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شهد يشن هجوم ًا عنيف ًا
عىل داود

إنضم مصابًا إلى برشلونة

كوتينيو يلحق بقائمة العظامء العرشة

بغداد /المستقبل العراقي
ش�ن م�درب االولمبي عب�د الغني ش�هد
هجوم�ا عنيف�ا على الالع�ب محمد داود
 ،فيم�ا اته�م م�ا اس�ماها ب�ـ “ االي�ادي
المس�مومة” بالتالع�ب بمصي�ر الك�رة
العراقية.وذك�ر ش�هد ف�ي تصريح�ات
تابعتها “ المس�تقبل العراقي” ،ان “ َداوُ َد
ل�م يلتح�ق معن�ا ف�ي االولمب�ي بحج�ه
االصاب�ة وكن�ت اعرف بانه ك�ذاب ولعب
مب�اراة كاملة بال�دوري  ،وأبلغت الجميع
بم�ا حص�ل وادارة النفط اب�دت تذمرها
م�ن تص�رف الالعب”.واض�اف ش�هد “
اعرف جيدا ً الس�بب الرئيسي لعدم التحاق
الالعب وهو إكمال لمسلس�ل المؤامرات
عل�ى المنتخ�ب االولمب�ي وهن�اك أيادي
مسمومة تتالعب بمصير الكرة العراقية “.وطالب بـ “تشكيل لجنه تحقيقية وليست
روتيني�ة من االتحاد واللجنة االولمبية ووزارة الش�باب والرياضة لمعرفة األس�باب
الت�ي أدت الى عدم التحاق الالعب “ ،مش�يرا الى ان “ ه�ذه ظاهره خطيرة يجب ان ال
تمر مرور الكرام”.يذكر ان المدرب عبد الغني شهد يقود المنتخب االولمبي في بطولة
آسيا ،تحت  23سنة ،التي ستنطلق في التاسع من الشهرالحالي .

المستقبل العراقي  /متابعة

لم يربط نادي برشلونة اإلسباني،
العب�ه الجدي�د فيلي�ب كوتيني�و
بشرط جزائ�ي تعجي�زي ،رغ�م
الج�دل املثار يف الس�اعات األخرية
التي س�بقت انضمام�ه من نادي
ليفرب�ول اإلنجلي�زي مقابل 160
مليون يورو.
وس�يكون على أي ن�اد يرغ�ب يف
اً
مس�تقبل ،دفع أكثر
ضم كوتينيو
ُ
من ضعف هذا املبل�غ ،حيث يقدر
الشرط الجزائي يف عق�د الربازييل
مع الفريق الكتالوني ( 400مليون
ي�ورو) م�ا ي�وازي ( 355ملي�ون
جنيه إسرتليني).
ويف ه�ذا الصدد ،أش�ارت صحيفة
ديلي س�تار إىل أن ه�ذا الشرط
الجزائ�ي رغ�م ضخامت�ه ،يجعل
كوتينيو يف املرك�ز العارش واألخري
يف قائمة أعىل الرشوط الجزائية يف
عالم كرة القدم حال ًيا.
ويتص�در القائم�ة كريس�تيانو
رونال�دو نجم ري�ال مدريد برشط
جزائي خيايل يق�در بـ 886مليون
جنيه إسرتليني متساو ًيا مع زميله
الفرنسي كريم بنزيما ،خلفهما يف
املرك�ز الثالث يأت�ي ليونيل مييس
نجم برش�لونة برشط جزائي 626
مليون إسرتليني.
ويس�يطر نجوم ري�ال مدريد عىل
القائمة من املركزي�ن الرابع حتى
التاس�ع برشوط جزائي�ة كالتايل،
إيس�كو وماركو أسينس�يو (620
مليون إسترليني) ،جاري�ث بيل،

يوفنتوس مهدد بفقدان أهم
أسلحته أمام توتنهام
ل�وكا مودريتنش ،تون�ي كروس،
ودان�ي س�يبايوس ( 443ملي�ون
إسترليني) ،قبل أن يأتي كوتينيو
يف املرك�ز الع�ارش واألخير برشط
جزائي ( 355مليون إسرتليني).
و حق�ق الربازييل فيلي�ب كوتينيو
حلم�ه أخيرا بارت�داء قمي�ص
برش�لونة بع�د مفاوض�ات دامت
أشهر عديدة ،ليبدأ صفحة جديدة

يف مش�واره داخ�ل قلع�ة الكامب
نو.
وغ�اب ذو ال�ـ 25عام�ا ع�ن آخر
مبارتني له مع ليفربول اإلنجليزي
أمام برينلي وإيفرتون ،وأثناء تلك
الفترة ازدادت الش�ائعات ح�ول
انتقال�ه لربش�لونة ،يف حين أك�د
يورج�ن كلوب م�درب الري�دز أن
س�بب ابتعاد الالعب ه�و تعرضه

لإلصابة.
وكش�فت صحيف�ة «مون�دو
ديبورتيف�و» أن الع�ب إنرت ميالن
السابق يعاني من إصابة يف الفخذ
بالفع�ل ،وم�ن املتوق�ع أن يغي�ب
ملدة ترتاوح بني  10لـ 15يوما عن
التدريبات.
ويأم�ل الجه�از الفني لربش�لونة
أن يتم تجهيز الالع�ب قبل مباراة

وزير الشباب يكشف عن تعهد برملاين مهم لالوملبية
بغداد /المستقبل العراقي
كشف وزير الشباب والرياضة ،عبد الحسين
عبط�ان ،ع�ن تعه�د م�ن مجل�س الن�واب
بخصوص قانون اللجنة األولمبية الوطنية.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت “المس�تقبل
العراقي” نس�خة منه ،ان “رئاس�ة مجلس
النواب ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية
ووزارة الش�باب والرياض�ة واللجن�ة

االولمبي�ة يتفق�ون عل�ى تمري�ر قان�ون
اللجن�ة االولمبي�ة وقان�ون األندي�ة خالل
ش�هر كان�ون الثان�ي الحالي”.وأضاف ،أن
التعه�د البرلمان�ي “جاء خالل لق�اء وزير
الش�باب والرياضة ،عبد الحس�ين عبطان،
مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري”.
وكان وزير الشباب والرياضة عبد الحسين
عبطان ،وممث�ل اللجنة االولمبي�ة الدولية
حي�در فرم�ان ورئي�س اللجن�ة االولمبية

العراقي�ة رعد حم�ودي ،أعلنوا في بغداد
ف�ي  25من الش�هر الماض�ي ،حل أزمة
االولمبي�ة العراقية.وكان�ت األزم�ة قد
بدأت ،عندما أصدرت المحكمة االتحادية
الش�هر الماض�ي قرارها ،بإيق�اف الدعم
للجن�ة األولمبية ،واعتباره�ا كيان منحل،
دون الع�ودة إل�ى الميث�اق األولمب�ي ،ولم
ُيطب�ق هذا القرار طيلة الفترة الماضية ،إال
أنه تم تحريكه مؤخراً.

جوارديوال يوافق عىل طلب سيلفا
المستقبل العراقي  /متابعة
وافق اإلس�باني بيب جوارديوال ،المدير الفني لنادي مانشستر سيتي اإلنجليزي ،على طلب مواطنه
دافيد سيلفا العب السيتزينز ،بعد مباراة بيرنلي في دور الـ 64لكأس االتحاد اإلنجليزي.
وش�ارك سيلفا في مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي ،التي انتهت بفوز مان سيتي بأربعة أهداف
مقابل واحد.وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن جوارديوال وافق على سفر دافيد سيلفا إلى
ً
حديثا ،والذي يقاتل من أجل مواصلة الحياة.
إسبانيا من أجل التواجد بجانب نجله المولود
وكان س�يلفا ق�د تواجد مؤخرًا في إس�بانيا برفقة نجله المولود مبك�رًا قبل موعد والدته
بوق�ت طويل ،مم�ا جعله يدخل مرحلة صعبة بين الحياة والموت.يش�ار إلى أن جماهير
مانشس�تر سيتي صفقت لسيلفا في الدقيقة التي تحمل رقم قميصه “ ،”21بعدما قرر
المشاركة في المباراة .

زيدان يرد عىل إمكانية رحيل رونالدو..
ويصدم الصفقة املنتظرة
المستقبل العراقي  /وكاالت

ق�ال المدي�ر الفن�ي لري�ال مدريد ،الفرنس�ي زي�دن الدي�ن زيدان،
“اللحظ�ات الت�ي ينبغي أن نك�ون خاللها على المس�توى وإظهار
قوتنا تحمسني كثيرا ،أمامنا عدة أشهر من المنافسة ،ليس لدينا
هامش للخطأ ،وفي كل مرة نرتكب فيها خطأ ندفع الثمن”.
وع�ن إصاب�ة مدافعه رام�وس ،علق زي�دان “نعلم أننا نخس�ر
الكثير بغيابه ألنه قائد الفريق .نريده معنا دائما لكن هذه أمور
تحدث في كرة القدم”.
وعن نجم الريال ،البرتغالي كريستيانو رونالدو ،استبعد المدرب
الفرنسي ،رحيل المهاجم كما ألمحت بعض وسائل اإلعالم.
وأك�د “كريس�تيانو الع�ب ري�ال مدريد ،أعتق�د أنه يري�د إنهاء
مس�يرته هن�ا ،ال أتخيل�ه يلع�ب ف�ي أي مكان س�وى ف�ي هذا
النادي”.
وعن اقتراب ريال مدريد ،من ضم كيبا أريزاباالجا ،حارس أتلتيك
بيلباو ،أوضح زيدان “كمدرب أقول إنني لست بحاجة اآلن لحارس
مرمى”.
وتاب�ع “إذا كان�ت هناك تغيي�رات في الصي�ف المقبل ،س�وف نجلس
ونتحدث ونحدد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

سيلتا فيجو يوم  11يناير /كانون
الثان�ي يف كأس املل�ك ،أو مواجهة
ريال سوسيداد عىل ملعب األنويتا
بالليجا يوم  14من نفس الشهر.
وس�يتجه الالع�ب غ�دا إلج�راء
الكش�ف الطب�ي قب�ل انضمام�ه
بش�كل فعيل وبنا ًء عليه س�يصدر
الجه�از الطب�ي التقري�ر النهائي
بشأن حجم إصابته.

المستقبل العراقي  /وكاالت
يخش�ى نادي يوفنتوس اإليطالي غياب أهم أس�لحته عن المواجهة األولى ضد توتنهام
هوتسبير اإلنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقا لصحيفتي جازيتا
ديلو س�بورت وتوتوس�بورت فإن الالعب األرجنتيني باولو ديب�اال البالغ من العمر 24
عاما يمكن أن يغيب عن المالعب لمدة شهر تقريبا بسبب إصابة في أوتار الركبة.وكان
األرجنتين�ي غادر أرض الملعب مصابا في الدقيقة  50من مباراة الس�بت خارج األرض
ضد كالياري ،ضمن الدوري اإليطالي ،والتي انتهت بفوز اليوفي بهدف دون رد.وتحوم
الش�كوك حول مش�اركة الالعب مع البيانكونيري ضد توتنهام يوم  13فبراير /شباط
المقبل.يذك�ر أن ديب�اال عانى تراجعا في المس�توى مؤخرا ،وربطت�ه تقارير بإمكانية
الرحيل عن السيدة العجوز لمانشستر يونايتد ،ريال مدريد ،أو باريس سان جيرمان.

بنيان :شهد استدعى ايمن حسني لألوملبي بالرغم من عقوبة االحتاد اآلسيوي
بغداد /المستقبل العراقي
أب�دى رئيس الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي الش�رطة أي�اد بنيان
استغرابه الشديد من استدعاء مهاجم الفريق ايمن حسين
لصف�وف المنتخ�ب األولمب�ي بالرغم من وج�ود عقوبة
ادارية ستحرمه من التواجد في األدوار األولى للبطولة .
وقال بنيان في تصريح اطلعت عليه “المستقبل العراقي”،
ان “المب�اراة االخي�رة للمنتخ�ب األولمبي ف�ي التصفيات
األولمبية المؤهلة لكأس اس�يا تحت  ٢٣س�نة ضد السعودية
ش�هدت إشهار البطاقة الحمراء المباش�رة بحق المهاجم ايمن
حس�ين وبالتالي تم إص�دار عقوبة ادارية بحق�ه بحرمانه من

التواجد في اول جولتين من الدور االول للبطولة”.
وأش�ار ال�ى ان “غياب ايمن حس�ين عن اول جولتي�ن يعني ان
الم�درب س�يعتمد عل�ى العبين اخري�ن مما يعن�ي ان بإمكانه
االس�تغناء عن خدم�ات ايمن ف�ي البطولة س�يما وان تواجده
جاء خارج االتفاق�ات التي وضعها االتحاد قبل انطالق الدوري
باستدعاء ثالثة العبين فقط من كل نادي لعدم عرقلة مسابقة
الدوري”.واكد ان “الغري�ب في الموضوع ان المدرب عبدالغني
ش�هد وجه الدع�وة أليمن وعلاء مه�اوي م�ن دون اَي كتاب
رس�مي يبلغ فيه إدارة النادي مثلما فعل مع علي لطيف واحمد
باسل في حالة اثرت سلبا ً على مسابقة الدوري وحدوث الكثير
من اللغط والشد والجذب بين المدرب وأدارت األندية .

توتنهام يفاجئ ريال مدريد بسعر مستحيل
المستقبل العراقي  /متابعة
ارتبط اس�م هاري كين نجم فريق توتنهام هوتس�بير ،ومهاجم منتخب إنجلترا كثيرًا خالل األسابيع
األخي�رة ،باالنتقال إلى صفوف ريال مدريد اإلس�باني خالل فترة االنتق�االت الصيفية المقبلة ،عقب
ً
الجاري.ووفق�ا لصحيفة ديلي ميرور ،فإن إدارة ن�ادي توتنهام قد أخبرت نظيرتها
نهاية الموس�م
ف�ي ري�ال مدريد ،بأن الحصول على خدمات هاري كين ،البالغ من العمر  24عامً ا ،س�يكلف خزينة
ً
مبلغا قيمته  300مليون جنيه إسترليني على األقل!.وأضافت أنه من المتوقع أن يضم
الميرينجي
ري�ال مدريد اس�مًا كبيرًا في خط الهج�وم الصيف المقبل ،علمًا بأن لوس بالنكوس س�بق لهم
التعاقد من توتنهام ،مع الجناح الويلزي جاريث بيل ،والعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.
ولفت هاري كين األنظار إليه بتألقه العام الماضي  ،2017والذي أنهاه كهداف للعالم برصيد
ً 56
ً
متفوقا على ليونيل ميس�ي وكريس�تيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد،
هدفا،
وهو ما جعل تقارير تربطه باالنتقال لكبرى األندية ومنهم الفريق الملكي.

روبن ينتظر إشارة بايرن ميونخ

المستقبل العراقي  /متابعة
تح�دث الهولن�دي آريي�ن روب�ن ،نجم
بايرن ميونخ األلماني ،عن تجديد عقده
مع الن�ادي البافاري ،وال�ذي ينتهي مع
انقضاء الموسم الجاري.
وق�ال روب�ن ( 33عامً ا) ،ف�ي تصريحات
مقتضب�ة نقله�ا موق�ع “س�بورت”1
األلمان�ي“ :عل�ى النادي أن يفك�ر و يعمل
ما يراه جيدا” ،في إش�ارة إلى أن الكرة في
ملعب الفريق البافاري.
ويتش�ابه موقف روبن ،مع فرانك ريبيري
( 34عامً �ا) ال�ذي أك�د أنه ال يعل�م ما الذي
س�يحدث ف�ي المس�تقبل ،إذ ينته�ي عقده
الصيف المقبل ً
أيضا.
وس�بق وأن أعرب حس�ن صالح حميديتش،
المدير الرياضي عن ع�دم قلقه بخصوص
ً
موضح�ا“ :ال نش�عر بالضغ�ط،
الثنائ�ي،
أعتق�د أننا نعرف ما لدينا تج�اه الالعبين ،وهما
كذلك يعلمان.
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سمكة مقلية
«تنبعث حية»!

أمواج البحر تلفظ أسامك قرش

لفظ�ت أمواج البح�ر يف والية ماساتشوس�تس األمريكية 4 ،أس�ماك قرش
متجمدة ،وس�ط عاصفة شتوية رافقتها تس�اقطات ثلجية مهمة وهبوط
حاد يف درجة الحرارة يف الساحل الرشقي للواليات املتحدة.وبحسب ما نقلت
“س�كاي نيوز” ،فإن أس�ماك الق�رش النافقة كانت متجم�دة إىل درجة لم
يستطع معها الخرباء أن يجروا بحوثهم.
وتنتمي األس�ماك النافق�ة إىل فصيل�ة “القرش ال�دراس” ،وهي من جنس
الذكور ،وتم العثور عليها يف شواطئ بمنطقة “كاب كود”.وسبق للسلطات
أن أك�دت العث�ور عىل عدد من أس�ماك قرش متجمدة ،يف ديس�مرب املايض،
تزامن�ا مع تقلب كبير يف حال الطقس.ويع�د القرش الدراس أحد أس�ماك
القرش املنعزلة ،ويتنفس عىل غرار الدالفني ،ويمكن رصده بس�هولة خالل
فرتة الصيف بش�واطئ “كاب كود”.ويهاجر القرش الدراس ،بشكل معتاد،
إىل املياه األكثر دفئا يف الجنوب ،وتتعرض لخطر كبري حني تهبط الحرارة إىل
ما دون  6.7درجات مئوية.وبحس�ب ما أوضحته اإلدارة الوطنية األمريكية
للمحيطات والغالف الجوي ،فإن درجة الحرارة نزلت إىل ما دون  2.6مئوية
يف الشواطئ ،التي نفقت بها أسماك القرش.

ع�ادت الروح بش�كل مفاجئ إىل س�مكة
مقلي�ة مصفوف�ة على طب�ق يف مطاعم
صيني ،وأخذت تتحرك يمينا ويسارا.
ونشر املس�تخدم  Tea Partierفيدي�و
للس�مكة املقلي�ة وه�ي تتح�رك يف قن�اة
يوتيوب عىل اإلنرتنت.
وأشار إىل أن س�مكة واحدة فقط من بني
عدة س�مكات عىل الطب�ق تحركت بينما
ظلت الباقيات بدون حركة.
ُ
وصوّر الفيديو يف س�وبر ماركت يف مدينة
هنغيان�غ يف مقاطع�ة هون�ان الجنوبية
بالصني يف الـ 20ديسمرب عام .2017

هل تعلم

سودوكو

ثقب األوزون بدأ يف االنكامش
ساهمت جهود البرش خالل الفرتات املاضية ،يف انكماش ثقب األوزون ،ما
يشير إىل قصة نجاح جديدة حدثت يف ظل األرضار التي تلحق بالبرش عىل
كوكب األرض.
ً
ووفقا للخرب الذي قرأه مروان قدري وزهرة رامي بربنامج “عيش صباحك”
عىل “نجوم إف إم” اليوم األحد ،فإن وكالة ناس�ا أجرت دراسة جديدة من
خالل قياس املواد الكيميائية التي تسببت يف الحفرة يف املقام األول.

احلمل

الثور

بدون تعليق

اجلوزاء

السرطان

؟؟

هل تعل�م أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك
ل�و جعلت هذا الكوكب يس�قط يف بحر وس�يع لطفا
عىل سطحه
هل تعلم أن قلم الرصاص مصنوع من الجرافيت
هل تعلم أن الة االسطرالب الة فلكية لقياس ارتفاع
الكواكب
هل تعلم أن اول حيوان س�ار على قدميه يف التاريخ
هو الديناصور
هل تعلم أن اول انس�ان حاول الطريان هو من اصل
عربي واسمه عباس بن فرناس
ه�ل تعلم أن ال�رازي اول م�ن اس�تخدم الخيوط يف
الجراحة
ه�ل تعل�م أن اول دبابة يف العالم كان�ت موجودة يف
بريطانيا
هل تعلم أن أن أشعة الليزر أقوى من أشعة الشمس
بأربع مرات
ه�ل تعل�م أن اللغة املالطي�ة هي أكثر اللغ�ات تأثرا ً
باللغة العربية
هل تعلم أن العنرب يس�تخرج من أمعاء حوت العنرب
وهو مادة قيمة يف صناعة العطور

االسد

العذراء

العي�ش يف األحالم ليس أس�لوبك .انهم أحالم
فق�ط إذا اخرتت عدم الترصف عليها – وهذا
ينطب�ق أب�دا تقريبا ل�ك .اآلن ،أنت مس�تعد
للتغيير – تغيري كبري ،نش�ط ،ذاتي الحركة.
أنت ل�ن تعرتف ب�ه منذ مليون س�نة ،ولكن
هناك يشء كنت قد تفكر رسا يف ذلك

كن�ت قد فعلت كل يشء الحق ،حتى يف عيون
الرؤس�اء الذين قد تكون تبح�ث للعثور عىل
خط�أ .كنت قد ت�م اختبارها وج�دت لتكون
يف الج�زء العل�وي م�ن اللعب�ة – وعىل رأس
الجميع ،أيضا! إذا كان أولئك املس�ؤول يبدو
أن يترصف غريبا بعض اليشء

كن�ت مألوف�ة ج�دا م�ع تهي�ج واإلحب�اط،
وتفاقم – وخاصة بس�بب األش�ياء التي هي
خارجة عن س�يطرتك .بالطبع ،يمكنك دائما
جعل أفضل من مجرد ع�ن أي حالة ،والخرب
الس�ار هو أن الطاقة اليوم يأخذك إىل ما هو
أبعد من مجرد الحظ.

اآلن بعد أن كان الش�خص ال�ذي كان إىل حد
كبري ش�يئا ولكن املتاعب انتقلت رسميا عىل
والخروج م�ن حياتك ،قد تك�ون قلقة قليال
أن الح�ذاء اآلخر هو عىل وش�ك أن تنخفض.
عىل الرغ�م من أنك ال تعرف أبدا ما الكون قد
يصل كمه

لديك الكثير لتقدمه – أكثر مم�ا قد تدرك –
عندما يتعلق األمر بالعالقات .كنت ترص عىل
شخص بعيد جدا عن املعتاد ،يف أي قسم .هذا
ال يعني بالرضورة أن تحاول إغواء ش�خص
م�ا تعلق حالي�ا ،ولكن إذا كن�ت تفعل ،فمن
املرجح أن تسري األمور.

أن�ت غري مع�روف تماما بالته�ور ،لذلك من
الصحيح تماما أن تش�عر بالقلق قليال حول
م�ا قد يأتي م�ن الوضع الي�وم ،وخاصة ألن
األم�ور كان�ت غير منتظم�ة ج�دا يف اآلونة
األخرية .أن�ت ال تحت�اج إىل أن تأخذ همومك
أكثر من ذلك

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

س�واء كن�ت أو لم تكن عىل اس�تعداد للحب،
انه�ا تأت�ي تبحث عن�ك .قد يكون ش�خص
غير عادي جدا ،ولكن أيض�ا إعطاء بطريقة
أو بأخ�رى قبال�ة االهت�زازات على أس�اس
مطمنئ .س�واء كنت مهتما به�ا للصداقة أو
الرومانسية ،وكنت فتنت بما يكفي

أن�ت خبير بال من�ازع عندم�ا يتعل�ق األمر
باألرسار .ومع ذلك ،عندما رس لذيذ لذيذ يأتي
يف طريقك الي�وم – النوع ال�ذي كنت متأكدا
م�ن أن تجعل الناس الذين يهتمون لس�عادة
– ق�د تحتاج إىل تجنيد صديق عزيزي لصالح
غري عادي إىل حد ما.

أنت فخور جدا من نفسك اليوم عندما تقول
أو تفعل شيئا أن الصدمات ويدهش الحشود
م�ن حول�ك ،لدرجة أن�ك ال تش�عر بالحرج.
األكثر واالكثر مرحا! عندما تعطي يف الرغبة
يف الق�ول فق�ط أو القي�ام ب�أي يشء يعبر
عقلك

قد تس�تيقظ مع الش�عور بأنك سوف تكون
محظوظ�ا – وإن ل�م يك�ن باملعن�ى النقدي
– وربم�ا يك�ون لديك أيضا الرغب�ة يف إنفاق
بعض امل�ال لش�حوم العجلات الكارمية .ال
يوجد يتحدث لكم من ذلك!

مهما كنت تش�عر هو واضح جدا ألولئك من
حول�ك ،لذلك ال يكلف نفس�ه عن�اء محاولة
إلخفائه – أن يجعل فقط يتساءلون ما كنت
حتى .بطبيعة الحال ،قد يكون سلوكك أيضا
قليلا قبالة – أكثر من املعتاد – يف أذهان تلك
التي تراها كل يوم.

المتاهات

دعاوى قضائية ضد «إنتل»
تواج�ه رشك�ة “إنت�ل” األمريكية ،ثالث
دع�اوى قضائية على األق�ل ملطالبتها
بالتعويض�ات ،عق�ب اكتش�اف ثغ�رة
خطيرة يف معالجاتها ،تتي�ح لقراصنة
اإلنرتن�ت أن يرسقوا بيان�ات مهمة من
املستخدمني.
وبحس�ب ما نقل�ت صحيف�ة “تايمز”
الربيطانية ،فإن الدع�اوى جرى رفعها
يف كل من واليتي أوريغون وإنديانا ،عىل
اعتبار أن الثغ�رة عرضت بيانات رسية
لالخرتاق ،تضم كلمات مرورية ملليارات
البرش.وتق�ول الدعوى إن املس�تخدمني
املترضري�ن م�ا كان�وا ليشتروا أجهزة
تض�م معالج�ات “إنتل” لو أنه�م كانوا
عىل علم بالعيوب التي تشوبها.
وتطالب الدعوى التي رُفعت يف أوريغون
ب�أن تدف�ع الرشك�ة مئت�ي دوالر على

األقل لكل مس�تخدم ،وهو م�ا يعني أن
“إنتل” ستتكبد ماليني الدوالرات يف حال
تمت إدانتها.م�ن ناحيتها ،أكدت رشكة
“إنت�ل” علمه�ا بالدع�اوى القضائي�ة،
لكنها امتنعت عن اإلدالء بتعليق باعتبار
األم�ر “غير مالئم”.وحرص�ت الرشكة

عىل تأخري اإلعالن عن الثغرة ،يف مسعى
إىل إيج�اد الحل قبل أن يعل�م القراصنة
باألمر.وتأت�ي الدع�اوى القضائي�ة
التي ق�د تليها ش�كاوى أخ�رى ،بعدما
أكدت رشكة “أب�ل” األمريكية ،أن كافة
حواس�يب “م�اك” وهوات�ف “آيف�ون”
و”آيباد” معني�ة بالثغرتني اللتني جرى
الكشف عنهما خالل األسبوع الجاري.
وكش�ف خرباء رقمي�ون ،مؤخ�را ،عن
عيوب أمنية خطيرة يف معالجات إنتل،
التي تم تصنيعها يف العقد املايض ملاليني
أجه�زة الحاس�ب اإللكرتوني.ويكم�ن
الخلل يف معالجات إنتل ،التي يعتقد أنها
تق�وم بإبط�اء نظام التش�غيل الخاص
بجهاز الحاس�ب بنس�بة تبلغ نحو 50
باملئة سواء يف نظام التشغيل ويندوز أو
أجهزة ماك.

زراعة اللحية ..تعطيك مظهر ًا ذكوري ًا جاذب ًا
ظهر نجوم مث�ل براد بيت أو جورج كلوني ،أمام
الكاميرات بلحية كثيفة ،ولكن يف الوقت نفس�ه
مهذب�ة بش�كل جي�د ،هم�ا ليس�ا الوحيدين من
املش�اهري اللذين قاما بهذا األمر ،بل معهما أيضا
عدد م�ن املمثلني واملطربين والرياضيني ،وأيضا
الكثير من األش�خاص العاديني ،ولكن بالنس�بة
للبع�ض ،ف�إن القي�ام به�ذا األمر ال يع�د مهمة
سهلة.
يق�ول فينش�ينزو جامبين�و ،الرئي�س الس�ابق
للجمعية الدولية لجراحات زراعة الشعر ٬إناللحية
أصبحت موضة بالنسبة للرجال أكثر من أي وقت

مىض بسبب انتش�ارها يف أوساط هوليوود وبني
الرياضيني املحرتفني.
وأوض�ح الرئي�س أن زراع�ة اللحية تق�دم نتائج
ممت�ازة بالنس�بة لألش�خاص الذي�ن يرغبون يف
لحية كثيفة تمنح وجههم منظرا ذكوريا مميزا.
ويتف�ق الج�راح كارل�وس فيالس�كو دي ألياجا،
املدي�ر الطبي لعي�ادة «سفينس�ون» املتخصصة
عىل أن ه�ذا النوع من العمليات يس�مح بإعطاء
كثاف�ة أكرب للح�ى قليلة الش�عر أو الوجوه التي
يوجد بها ندوب بل وأيضا للذكور املُرد.
وأش�ار املتخص�ص إىل أن ه�ذه العملي�ة يمك�ن

إذا كنت تستطيع أن تتخيل ذلك ،يمكنك جعل
ذلك – أو عىل األقل هذا ما كنت دائما قيل لك.
كنت عىل وش�ك إثبات يشء مشابه لتلك التي
بين أصدقائك الذين لم يصدق حقا يف مفهوم
الح�ظ .إذا كان لدي�ك القوى النفس�ية كبرية
بالفعل ليست كافية إلقناعهم.

تنفيذه�ا لزراع�ة الش�عر يف أي منطق�ة باللحية
سواء كانت السوالف أو الشارب أو الوجنتني.
م�ن جانبه أوضح أخصائي الجلدية بمستش�فى
كتالوني�ا العام يف إس�بانيا أليخان�درو كامب ،أنه
لك�ي تتم زراعة اللحية ،فإن الش�عر عادة ما يتم
اس�تخراجه م�ن منطق�ة العن�ق أو أي منطق�ة
مشعرة أخرى.
ويشير أليخان�درو إىل أن�ه وفق�ا لكمية الش�عر
الواجب زراعته�ا واملنطقة التي يتم اس�تخراجه
منها يتم تحديد األسلوب الذي سيتم اتباعه نظرا
لوجود طريقتني.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1589
االثنين  8كانون الثاني 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

اجتثاث ثقافة العنف
يف املدارس

ظمأى عىل حافة البئر
ماجد عبد الغفار الحسناوي

ظاه�رة العن�ف ف�ي الم�دارس اصبح�ت مثيرة
لالهتم�ام س�واء بالنس�بة لإلب�اء او المعلمي�ن،
فالمعل�م رم�ز للعل�م ومحور اساس�ي ف�ي عملية
الضبط والتربية والتعليم بش�ــــــكل حضاري،
فالتلمي�ذ الصغي�ر بحاجة ال�ى الطمأنينة والخوف
يول�د لدي�ه العن�ف وخاص�ة عندم�ا يح�اط بج�و
م�ن النق�د والس�خرية ليصب�ح عدواني�ا فانضاج
الش�خصية والتنش�ئة االجتماعي�ة من مس�ؤولية
المدرس�ة للتحري عن مش�اكل يعاني منها الطالب
وترس�يخ االصال�ة والقي�م والعادات الحس�نة في
نفوس تالميذنا ومن العوامل المؤثرة وراء انتشار
العن�ف المدرس�ي البــــــــــعض من وس�ائل
االعالم وخاصة الفضائي�ة للترويج لهذه الظاهرة
والتم�رد على مس�توى القي�م فالتس�رب والتغيب
وعدم المباالت بالمدرسة تأثير كبير على سلوكيات
الطلب�ة فهن�اك عملي�ة الج�ذب المدرس�ي بإيجاد
عالقة انس�انية بين الطالب والمدرسة وبين المعلم
والمتعلم وه�ذا يفرض بالتحل�ي بالصبر والتحمل
والتحفي�ز بأهمي�ة المدرس�ة فالف�راغ واللهو قد
يس�ببان العن�ف وكذل�ك تش�جيع االب او االم على
الضرب كل من يحـــــــاول ضرب ابنهم او ايذائه
بأي وس�يلة لإلي�ذاء اضافة الى مصادق�ة اصدقاء
الس�وء وكبار الس�ن من العوامل لنمو العنف ومن
الحل�ول الجتث�اث ثقافة العنف المدرس�ي ضرورة
االرش�اد والتوجي�ه والمتابع�ة المس�تمرة داخ�ل
المدارس وتدريب المعلمين على اكتش�اف السلوك
العدواني وكيفـــــــــية معالجته ورصد ظواهر
االنحراف كشرب السكائر والمخدرات وتفعيل دور
مجالس االباء واس�تخدام اسلوب اش�راك التالميذ
للمحاربة الفعلية للعنف ويلزم ان يكون هناك دعم
فني وم�ادي للبحوث والــــدراس�ات حول حجم
مش�كلة العنف واس�بابها واثارها وكيفية عالجها
الجتثاثه�ا من جذورها وتنـــظي�ف المدارس من
اثاره�ا لبناء جيل يتحلى بالعلم ويتس�لح باألخالق
والتناص�ر لحمايـــ�ة الوط�ن وصيان�ة كرام�ة
المواطن.

عدلي صادق

كـاريكـاتـير

مبارك حصول السيدة مروه زياد طارق عىل شهادة املاجستري بتقدير جيد جد ًا

بفرح غامـــرة حصلت ابنـــة اختي مروه زياد علـــى شهادة الماجستير بتقدير جيد
جدا ً عن رس�التها الموسومة ( دراسة ادراكية لسلسلة «اعقل لغتك» الرابط في التفاعل
الكوميدي) ..وهذا فخر لنا متمنين لها كل التوفيق في حياتها لخدمة عراق الخير.
ام ياسر

عني دراهم «اآللب التونسية»
تق�دم مدينة عين دراهم (ش�مال غ�رب تونس) من
فوق قمم الجبال ووس�ط الغابات المكسوة بالثلوج،
لزائريها صورا تخطف األلباب في فصل الشتاء.
وم�ع انطلاق ذروة موس�م الش�تاء تتك�دس أكوام
من الثل�وج عل�ى جنبات الطري�ق الجبل�ي المتموّج

القفز باحلبل متعة جتمع الصحة واللياقة

إدمان ألعاب الفيديو «مرض»

والمؤدي إلى مدينة عين دراهم لتبدو من بعيد مدينة
بيض�اء ،وهي أحد األلقاب اختص�ت بها عين دراهم.
ويعقد سكان المنطقة التي تبعد نحو  250كيلومترا
ع�ن العاصمة والقريبة من الح�دود الجزائرية غربا،
مقارن�ات عفوي�ة بين جم�ال المش�اهد التي تحيط
بمدينته�م والق�رى الجبلي�ة،
والمنتجع�ات المنتش�رة ف�ي
منطق�ة اآلل�ب بقل�ب أوروب�ا.
وتحاف�ظ عي�ن دراه�م على قدر
كبي�ر م�ن المي�زات الطبيعي�ة
الفري�دة .وأكث�ر م�ا يفاخ�ر به
السكان هنا األقوال الخالدة التي
ر ّددها الش�اعر التونسي الشهير
أبوالقاسم الش�ابي عن مدينتهم
الجبلية
وفي وسط المدينة تنتصب اليوم
لوح�ة صخري�ة ضخم�ة تحم�ل
الفتة رخامية وقد نقش�ت عليها
أجمل أبيات شعر أبوالقاسم “من
يأبى ركوب الجبال يبقى أبد الدهر
بين الحفر” ،وسكان عين دراهم
يق ّدرون الحياة فوق الجبال التي
تحيط بهم على صعوبتها.

ق�ررت منظم�ة الصح�ة العالمية اعتب�ار اإلدمان على ألع�اب الفيديو
مرض�اً ،وف�ق م�ا أعل�ن متحدث باس�مها ف�ي جني�ف .وق�ال طارق
جس�ارفيتش ،في مؤتمر صحافي ،إن المخاطر المتصلة بـ»اضطراب
ألعاب الفيديو س�تضاف إلى القائمة الحادية عش�رة للتصنيف الدولي
لألمراض التي س�تصدر في حزيران/يونيو» .وتس�تند ه�ذه القائمة
إلى خالصات خبراء صحة في كل العالم .يش�ار إلى أن هذا االضطراب
هو «س�لوك مرتبط بألعاب الفيديو ،س�واء عبر اإلنترنت أم ال ،يتصف
بفقدان الس�يطرة وإيالء اللع�ب أهمية متزايدة مقارنة مع األنش�طة
األخ�رى ،بحيث تصبح في مرك�ز االهتمام» ،وم�ن األعراض األخرى
«مواصل�ة اللع�ب وزي�ادة الوق�ت المخصص ل�ه رغم ظه�ور تبعات
سلبية» .من جهتهم ،يقول خبراء منظمة الصحة إن تشخيص اإلصابة
بهذا االضطراب يش�ترط أن يكون الش�خص مدمنا ً بش�كل غير عادي
عل�ى ألع�اب الفيديو لمدة عام على األقل ،بحس�ب المتحدث الذي لفت
إلى أنه من المبكر تقدير حجم هذه المشكلة.

كان أبوالعب�د ،قب�ل ال�زج ب�ه في الس�جن ،يعم�ل ّ
حف�ارا لآلبار،
علم�ا وأنه تقلّد ف�ي خواتيم مرحلة الحف�ر وبمحاذاتها مهمة قيادية
ف�ي قطاع غزة .ولعل اإلش�ارة إلى مكان أداء المهم�ة تكفي لمعرفة
نوعها.
ربما من باب التكتم ،ظل الرجل ُيح ّدثنا عن شقاء الحفر وصوال إلى
مخزون المياه الجوفية ،أكثر بكثير من حديثه عن ش�قاء ومفارقات
عمله الط�ارئ .ولم ُ
تخل الحكايات من فقرات ش�يّقةُ ،تس�تعاد كلما
جاءنا مستمعون ُجدد.
ّ
يب�دأ الحفر بالرفوش والف�ؤوس .يتوغل الحف�ارون في األرض،
بب�طء وصبر .لم تكن هناك آالت .ففي الس�ياق الن�ازلُ ،ترفع الرمال
والحبال ،في عمل دائب .وكان الهدف البعيد هو
والحجارة ،بالقف�اف ِ
الوصول إلى ما يسمّيه أبوالعبد َ
“الفجْ رة” ،أي قشرة الصخر السميكة
التي تغطي مخزون المياه ،كما في األراضي الجافة وغير الرطبة.
ال َيعرف ّ
الحفارون متى وإلى أي عمق يصلون .لكنهم عندما يصلوا،
َ
َ
وتحُ ل البهجة ،س�رعان ما تطرُق الفؤوس قش�رة الصخر ،بحماس�ة
وس�عادة ،لكي تتفجر المياه الحبيس�ة ،صاعدة إلى أعلى .يبدأ التدفق
ش�بيها بخيوط النوافير الصغيرة التي تزدان به�ا المنازل الهانئة ،ثم
ّ
الحفارين بالحبال ،وآخرهم أبوالعبد.
يتغالظ ،ليبدأ انتشال
ّ
قبله�ا ،يك�ون البن�اؤون ق�د التحق�وا بالحفارين إلحاط�ة البئر
المحفورة بالطوب واألحجار ،حفاظا على جوانبها من االنهيار .فمن
يظفر بالنعمة ،عليه أن يحميها ،وأن يحتاط لزوالها.
ال نعل�م ما ال�ذي جعل الرجل ،يمي�ل إلى نظم الش�عر ،دونما علم
بالنح�و أو اعتياد على ُ
الفصحى .لعل ُش�ح المس�تمعين وبطء حراك
الناس في الس�جن قد أصاباه بالضجر ،فجعاله يحفر لنفسه قصائد
م�ن أبيات يحاول ف�ي كل منها تخليق القافية ،قرين�ة الوزن ،على أن
ينس�جم َ
النظ�م ،ف�ي مقاطع صوتية مُ نظم�ة .لعل الح�ب الذي تكتم
علي�ه ،طليق�ا وحبيس�ا ،قد ذه�ب به إلى الش�عر ،ليتب�دى الغرام من
خالل الوضوح الس�معي للقصائد ،بملمحها الكاشف .فعندما يستمع
السجين إلى النطق بالحُ كم بالحبس المؤبد ،يتحول غرامه إلى ذكرى،
وبلغة الشعر ،تصبح القصائد نعوشاُ ،
وتستذكر محاسن الموتى ،وال
أهمية عندئذ للنحو.
ّ
الحفارون
كنا ،أيامها ،بصدد آبار صديقنا وشقاءات حفرها .وكان
عندم�ا يظم�أون يرس�لون واح�دا منه�م لجلب س�طل مي�اه عذبة،
وينتظرون في فترة اس�تراحة ،وكلما َيلوح في األفق الش�خص اآلتي
بالسقاية ،متبخترا كأنه جلب ألصحابه شرط الحياة والديمومة؛ كان
المنتظ�رون عل�ى حافة البئ�ر ،يتهللون كمن أطف�أوا ظمأهم قبل أن
يش�ربوا .اليوم ،باتت غزة كلها ،بئرا ليس�ت لها َ
“فجْ رة” .الرمل كثير
والعمر قصير ،وال سطل يطفئ الظمأ.

تعتبر رياضة القفز بالحبل من رياضات قوة التحمل
الت�ي تس�اعد عل�ى التمت�ع بالصح�ة ورف�ع اللياقة
البدني�ة ،فضال ع�ن أنها م�ن الرياض�ات التي تجلب
المتعة أثناء ممارس�تها .وأوضحت إليزابيث غراسر
المحاض�رة ف�ي الجامع�ة
األلماني�ة للوقاي�ة وإدارة
الصحة ف�ي س�اربروكن،
أن رياض�ة القف�ز بالحبل
تمت�از ،ش�أنها ف�ي ذل�ك
ش�أن جميع رياضات قوة
التحمل ،بتأثير إيجابي على
القلب واألوعية الدموية.
كم�ا تعم�ل عل�ى تعزي�ز
التنسيق بين الذراع والساق
والتوازن والتركيز ،إضافة
إل�ى أنه�ا تق�وي بطبيعة
الح�ال العضلات ف�ي
مناط�ق الجذع والس�اقين
واألرداف.
وم�ن جانب�ه ،ق�ال هان�و
كــــرامر م�درب اللياقة
البدني�ة ،إن رياض�ة القفز
بالحب�ل تعتم�د ،ش�أنها

ف�ي ذلك ش�أن جميع الرياض�ات األخ�رى ،على مَ ن
يمارس�ها؛ حيث أن زيادة الوزن أو التشوهات تندرج
ضمن موانع ممارس�تها؛ وذل�ك ألن القفز يمكن أن
يتسبب في التحميل الزائد على المفاصل.
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