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مصدر :اجتامع بني العبادي وقادة «الفتح» لبحث االمور السياسية
العراقي

إذا ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه
فمن لم يفعل فعليه لعنة اهلل

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

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

هل تتحول «التهديدات» يف املنطقة إىل حرب؟

ص4

تأجيل االنتخابات عىل طاولة الربملان

«القوى» قدم طلبا إىل «البيت التشريعي» ورسالة إىل جملس الوزراء لتأخريها عاما ..وكتل سياسية مستغربة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
طالب تحالف القوى العراقية «الس�ني»،
أمس األربعاء ،بتأجيل االنتخابات بحجة
ع�دم جاهزي�ة املناط�ق املح�ررة إلجراء
االنتخاب�ات ،فيم�ا عبر تي�ار الحكم�ة
الوطن�ي عن اس�تغرابه من ه�ذا الطلب،
ً
الفت�ا إىل أن أي طل�ب به�ذا الخص�وص
سرتده املحكمة االتحادية.
وقال تحالف القوى يف رس�الة إىل رئاسة
مجل�س ال�وزراء وقعه�ا رئي�س كتلت�ه
الربملاني�ة صلاح الجب�وري ،ووزعه�ا
على وس�ائل اإلعلام ،أن�ه «بن�اء على

مقتضي�ات املصلح�ة العام�ة وتحقي�ق
العدالة االجتماعية والسياسية بني ابناء
الش�عب العراق�ي وفق املبدأ الدس�توري
يف تكاف�ؤ الف�رص بني العراقيين ونظرا ً
للظ�روف املأس�اوية والقاه�رة الت�ي
تعيش�ها املحافظات املنكوبة بعد احتالل
داع�ش لها ونظ�را لعدم توف�ر الرشوط
الالزم�ة الت�ي حدده�ا مجلس ال�وزراء
الج�راء االنتخاب�ات ويف مقدمته�ا اعادة
االس�تقرار واالم�ن إىل املناط�ق املح�ررة
واع�ادة جمي�ع النازحني وتهيئ�ة املناخ
االنتخاب�ي واالمن�ي لها وحرص السلاح
بي�د الدولة ،فإن تحال�ف القوى العراقية

رئيس املؤمتـر الوطنـي يـؤكد ضـرورة ضمـان
نمو الثروة الوطنية واالهتامم باملرأة
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يقرتح تأجيل االنتخابات النيابية العامة
واالنتخابات املحلية ملدة التقل عن س�نة
لفس�ح املج�ال أم�ام الحكوم�ة والقوى
السياس�ية والش�عبية الكم�ال الرشوط
الالزمة التي حدده�ا مجلس الوزراء مع
تمديد عمل مجلس النواب».
وكان تنظيم «داع�ش» احتل محافظات
ش�مالية وغربي�ة تقطنها غالبية س�نية
مل�دة ثلاث س�نوات بين  2014و2017
وخاصة املوص�ل وصالح الدي�ن واألنبار
واجزاء من محافظتي كركوك الش�مالية
وديإىل الرشقية.

التفاصيل ص3

حمافظ بغداد يؤكد تذليل كافة املعوقات للميض
بتنفيذ مرشوع القطار املعلق

6
ماكرون يستقبل مريكل اجلمعة لـ «ترتيب»
البيت األوريب

«محاية بغداد» ..مرشوع أمني ينفذ عىل أربع مراحل
وبتكلفة ( )4مليارات دوالر

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
كش�فت وزارة االتصاالت عن قرب تنفيذ
مشروع “حماي�ة بغ�داد” بالتع�اون
م�ع وزارة الداخلي�ة الذي تتج�اوز كلفة
تنفي�ذه أربع�ة ملي�ارات دوالر ،يف وقت
تعمل في�ه اإلدارة املحلية للمحافظة عىل
زيادة عدد كامريات املراقبة األمنية .وقال

الوكي�ل األقدم للش�ؤون الفني�ة بوزارة
االتصاالت أمري البياتي يف حديث لوسائل
إعالم محلية إن «الوزارة تعمل عىل تنفيذ
املشاريع السيادية الكربى بطريقة الدفع
باآلجل ،إذ تم التنسيق مع وزارة الداخلية
والجه�ات ذات العالق�ة لتنفي�ذ مرشوع
(حماية بغ�داد) عىل ش�كل أربع مراحل
وبتكلف�ة إجمالي�ة تبلغ أربع�ة مليارات

بغداد  /المستقبل العراقي

دوالر» .وأك�د البيات�ي «وج�ود موافقات
أولية عىل تنفيذه» ،فيما قال إن «حماية
بغ�داد يعد من أهم املش�اريع التي تعمل
عىل تنفيذه�ا الوزارة الس�يما يف مرحلة
ما بعد (داعش) لتأمني مداخل العاصمة
من خلال منظوم�ات الكرتونية خاصة
ونصب بالونات مراقبة جوية.

يس�تقبل الرئي�س الفرنسي ايمانوي�ل ماك�رون
الجمعة يف االليزيه املستشارة االملانية انغيال مريكل
لبحث «مس�تقبل اوروبا واالولويات املقبلة» ،وفق
ما اعلنت الرئاسة الفرنسية ،أمس االربعاء.
وهذا اللقاء الذي سيتم بعد ظهر الجمعة هو االول
منذ توصل ميركل واالشتراكيني الديموقراطيني
اىل مرشوع اتفاق حكومي يمهد لتش�كيل «ائتالف
كبري» يف املانيا مع نهاية اذار.

التفاصيل ص3

احلكيم :بناء دولة املؤسسات املنطلق لتحقيق استقرار العراق

االحتاد اإلسالمي ..ثالث حزب ينسحب من حكـومة بارزانـي

ص2

ص2

وقالت املتحدثة باس�م الحكومة االملانية اولريكي
ديمر يف برلني ان االجتماع س�يتناول ايضا الذكرى
الخامس�ة والخمسين لتوقيع املعاهدة الفرنسية
االملانية يف االليزي�ه ،موضحة ان ماكرون ومريكل
سيتحدثان اىل الصحافيني بعد االجتماع.
وس�توافق الجمعية الوطنية الفرنس�ية والربملان
االملان�ي يف  22كان�ون الثان�ي ،ي�وم حل�ول هذه
الذك�رى ،على قرار مشترك يح�دد اف�اق توقيع
معاهدة جديدة ويعزز التعاون بني الربملانني.
وكان ماك�رون اع�رب ع�ن امل�ه يف  28ايل�ول

بـ»اع�ادة النظر يف معاه�دة االليزيه» التي توصل
اليه�ا الرئيس ش�ارل ديغ�ول واملستش�ار االملاني
كونراد اديناور العام .1963
واع�رب ماك�رون الجمعة الفائت ع�ن «رسوره»
باالتفاق حول االئتلاف الحكومي يف املانيا معتربا
انه «يساعد املرشوع االوروبي» الذي يرغب فيه.
وتعهد املحافظون واالشتراكيون الديموقراطيون
يف تس�ويتهم «تعزيز» و»اصلاح» منطقة اليورو
م�ع فرنس�ا لجعله�ا اكث�ر ق�درة على مقاوم�ة
االزمات.

وزيـر التخطيـط يتـوجـه الـى الـريـاض عىل رأس وفـد حكـومـي رفيـع
جملس االنبار يتحدث عن حماولة «جهات متنفذة» إلغاء التصويت االلكرتوين

حكومة كردستان تعلن كميات صادرات النفط خالل األشهر األوىل من 2017
االنواء :امطار مصحوبة
بعواصـف رعديـة وتصـاعـد
للغبار اجلمعة املقبلة
ص6

واشنطن جتمد أكثر
من «نصف األموال» املخصصة
لوكالة «غوث»
ص4

الرشطة السودانية
ترد عىل املحتجني عىل أسعار
اخلبز باهلراوات

ص2

ص2

ص2

صـالح
وصـيـفـ ًا لـنـجــوم
الربيمريليج

ص4

اخلارجيـة اإليرانيـة :لـن نسمـح لـ «أي بلـد» بالتدخـل فـي سياساتنـا الدفاعيـة

ص10

ص4
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كتبت التقرير شركة «ديلويت» املتخصصة بالقطاع النفطي

حكومة كردستان تعلن كميات صادرات النفط خالل األشهر األوىل من 2017
بغداد  /المستقبل العراقي

وزعت حكوم�ة اقليم كردس�تان
ن�ص تقرير رشكة ديلوي�ت الخاصة
بالتدقيق يف القطاع النفطي لالش�هر
الستة االوىل للعام املايض .2017
ويتضم�ن التقرير ،ال�ذي أصدره
املجل�س االقليم�ي لش�ؤون النف�ط
والغاز ،بيان�ات وأرقام قالت حكومة
اإلقليم انها «مدققة وتخص األش�هر
الس�تة األوىل من العام  ،2017ومنها
ص�ايف اي�رادات النف�ط بع�د خص�م
النفق�ات والبال�غ (ثالث�ة ملي�ارات
وثالثمائ�ة وثمانية وعرشي�ن مليونا ً
ومائتني وأحد عرش ألفا ً ومائة وتسعة
عرش) دوالراً».
وجاء يف التقرير ،أن حكومة إقليم
كردس�تان وتنفيذا ً اللتزامها بمبادئ
الش�فافية واالفص�اح ع�ن عملي�ة
إنتاج وتصدي�ر وبيع النفط وعائداته
يف اإلقليم ،وتجس�يدا ً لحق املواطن يف
الحص�ول على املعلوم�ات ،ويف اطار
مشروع املراجع�ة الش�املة لقطاع
النف�ط والغ�از يف اقلي�م كردس�تان،
تق�وم بع�رض التقري�ر األول لرشكة
ديلويت العاملية عىل الرأي العام املحيل
واألجنب�ي ،متضمن�ا ً نتائ�ج التدقيق
لألشهر الستة األوىل من العام .2017
واضاف ان التقرير يضم املعلومات
كاف�ة م�ن بيان�ات وأرق�ام مدقق�ة
تخص األشهر الس�تة األوىل من العام

 ،2017ومنه�ا صايف اي�رادات النفط
بع�د خصم النفق�ات والبال�غ (ثالثة
ملي�ارات وثالثمائة وثمانية وعرشين
مليونا ً ومائتني وأحد عرش ألفا ً ومائة
وتس�عة عرش) دوالراً ،وبمعدل سعر
بيع برميل النف�ط املصدرعرب أنابيب
التصدير خالل تلك الفرتة بمبلغ واحد
وأربعني دوالرا ً وتسعة وعرشين سنتاً،
يف الوقت الذي كان س�عر برميل خام
برينت يف تل�ك الفرتة ما يقارب واحدا ً
وخمسين دوالرا ً وواح�دا ً وس�بعني
سنتاً.
واف�اد التقري�ر بان ه�ذا املرشوع
دخ�ل حي�ز التنفي�ذ بموج�ب ق�رار
مجلس وزراء إقليم كردس�تان املرقم
( )73وامل�ؤرخ يف  3ش�باط 2016
بن�اء على اقتراح املجل�س االقليمي
لش�ؤون النف�ط والغ�از وعلى ضوء
قانون النفط والغ�از لإلقليم وقانون
صندوق كردستان للعائدات النفطية
والغازي�ة .واش�ار اىل ان املجل�س
اإلقليم�ي لش�ؤون النف�ط والغ�از
تعاق�د يف أواخر العام 2016من خالل
اج�راءات ش�فافة وموافق�ة ملعايري
البن�ك ال�دويل ،وبعد دع�وة الرشكات
العاملي�ة االربع�ة املعروف�ة يف مج�ال
التدقي�ق ،مع رشكتين عامليتني هما
(ديلوي�ت) و(إي واي) لغرض اجراء
مراجعة شاملة وتدقيق جميع نفقات
واي�رادات وعمليات النف�ط والغاز يف
إقليم كردس�تان وبضمنها نشاطات

خطة أمنية
جديدة يف دياىل لتـأميـن «الندا»
من خاليا «داعش»

السنوات السابقة ،وستستمر عملية
املراجع�ة والتدقي�ق يف الس�نوات
القادمة أيضاً.
ولفت التقرير اىل ان حكومة إقليم
ً
خطوة
كردس�تان تعد هذا املشروع
هامة باتجاه تعزيز الشفافية يف قطاع
النفط والغاز يف إقليم كردستان ،الفتا
اىل مجل�س وزراء االقلي�م ق�د صادق
عىل مقرتحات رشكة ديلويت لتطوير

حبث مع سفري اسبانيا تعزيز العالقات بني البلدين واألوضاع احمللية واالقليمية

احلكيم :بناء دولة املؤسسات املنطلق لتحقيق استقرار العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عم�ار
الحكي�م ،ان بن�اء دول�ة املؤسس�ات ه�و املنطلق
لتحقيق االستقرار يف العراق.
وذكر بيان لرئاس�ة التحالف تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،أن الس�يد عم�ار الحكيم
«استقبل وف َد معهد السالم األوربي برئاس ِة مارتني
بالعالقات
كريفيثـــــــس رئيس املعهد ،وأشاد
ِ
األوروب�ي ،وثمَّ ن
الع�راق واالتحا ِد
اإليجابي�ة بين
ّ
ِ
ِ
ُ
لدعم االس�تقرار
د
املعـــه
يبذله�ا
الجه�و َد الت�ي
ِ
العراق».
والبناء يف
ِ

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت اللجنة االمني�ة يف مجلس ناحية منديل
بمحافظة دياىل ،أم�س االربعاء ،عن وضع خطة
امنية جديدة لتأمني قرى الندا من خاليا داعش.
ونقلت وكالة «الغد ب�رس» عن رئيس اللجنة
حي�در س�تار الق�ول إن «(األربع�اء) ش�هد عقد
اجتماع مع ضباط الجيش يف ناحية منديل رشقي
دياىل ،ملناقش�ة االوضاع االمنية يف الناحية بشكل
عام وقرى الندا بأطراف منديل بشكل خاص».
وأض�اف س�تار ،أن «االجتماع خ�رج بنتائج
ايجابي�ة أبرزه�ا وض�ع خط�ة امني�ة جدي�دة
للس�يطرة عىل قرى الندا وتأمينها وتطهريها من
خاليا داعش بشكل نهائي».
مبين�ا أن «الخط�ة الت�ي وضع�ت قائمة عىل
تسيري دوريات امنية يف قرى الندا وجميع الطرق
الرئيس�ية والنيس�مية عىل مدار  24ساعة كذلك
تثبيت س�يطرات على الطرق الرئيس�ية لضمان
عدم تسلل االرهابيني اليها».
وأكد رئيس اللجنة أن «قرى الندا مس�تقرة يف
الوق�ت الحايل والقوات االمني�ة من الجيش تتخذ
كافة االجراءات الالزمة لحفظ االمن».
وتع�د مناط�ق الندا رشق�ي دياىل م�ن اخطر
االرايض سخونة امنيا منذ فرتة طويلة لطبيعتها
املعق�دة الت�ي تس�اعد املجامي�ع االرهابي�ة عىل
االختباء فيها.

قطاع النف�ط والغاز يف االقليم ،وازالة
املشاكل واتخاذ اإلجراءات الرضورية
بصدد تنفيذ هذه املقرتحات.
واضاف ان حكومة إقليم كردستان
عمل�ت ايض�ا عىل تدريب املحاس�بني
واملدققين العاملين يف مؤسس�ات
الرقاب�ة املالي�ة يف إقلي�م كردس�تان
ضمن إطار هذا املرشوع لالس�تفادة
من مؤهالتهم يف املستقبل.

واش�ار اىل ان هذه هي املرة األوىل
الت�ي يش�هد فيه�ا إقليم كردس�تان
مرشوعا ً شامالً ملراجعة قطاع النفط
والغاز والتدقي�ق يف األرقام والبيانات
الخاصة بهذا القطاع بهذا الشكل من
قبل رشكات تدقيق معروفة ومعتمدة
ً
عاملي�ا ،مرجحا أن يع�رض عىل الرأي
العام يف املستقبل القريب وبالطريقة
نفس�ها تقرير نتائج تدقيق األش�هر

الس�تة األخيرة م�ن الع�ام 2017
وتقاري�ر مراجع�ة وتدقيق س�نوات
 2014و  2015و  2016والت�ي تعمل
عليها اآلن رشكة ديلويت.
كما اش�ار اىل ان املجلس االقليمي
لشؤون النفط والغاز يف االقليم يرحب
ب�أي رأي أو استفس�ار او مالحظات
بخص�وص م�ا ورد يف التقري�ر وفق
االلية التي ستعلن عنها قريباً.

وأك�د الس�يد الحكي�م َّ
َ
«التن�وع والتع�د َد يف
أن
َ
والطوائ�ف ه�و أح�د أهم مص�ادر قوة
املكون�ات
ِ
َ
العراقَّ ،
املنطلق األساس لتحقيق االستقرار يف
وأن
ُ
تحافظ عىل
املؤسسات التي
العراق هو ببناء دولة
ِ
ِ
حقوق كافة مواطنيها دون تمييز».
ِ
َ
وأش�ار إىلَّ ،
تحقيق
أن «العراقيين اس�تطاعوا
ُ
املجتمعي بنب ِذ الطائفية والذي يضاف إىل
االنتصار
ّ
انتصارا ِتنا العسكري ِة والسياسي ِة».
الس�فري
كما بحث رئيس التحالف الوطني مع
ِ
ُ
العالقات بني
االس�باني خوان خوس�يه س�كوبار
ُ
مختلف املجاالت
وسبل تعزيزها يف
العراق واسبانيا
ِ
ِ
 .وذك�ر بي�ان ملكتبه تلق�ت «املس�تقبل العراقي»

نس�خة من�ه ان «الس�يد عم�ار الحكيم اس�تقبل
مستجدات
بمكتبه الس�فري االسباني ،وبحث معه
ِ
األوضاع السياسية واألمنية محليا ً واقليميا ً وتعزيز
العالقات بني البلدين».
«دور القوات
واشاد الحكيم ،بحسب البيان ،بـ
ِ
تحقي�ق االنتصار
األمني�ة وتضحياته�ا الكبري ِة يف
ِ
ِ
اإلرهابي» ،وجدد دعوته «لتعزيز الجهد
داعش
عىل
ّ
ِ
واالس�تخباري حفاظا ً
ّ
أرواح املواطنني
عىل
األمني
ّ
ِ
ومصالحهم».
َ
نقل السف ُ
االسباني تعازي بالده
ري
من جانب ِه،
ّ
دعم
تفجريات بغداد األخرية  ،معربا ً عن «
لضحايا
ِ
ِ
للعراق يف مواجه ِة اإلرهاب».
حكومة بالده
ِ

االحتاد اإلسالمي ..ثالث حزب ينسحب من حكومة بارزاين
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن االتح�اد اإلسلامي
الكردس�تاني االنسحاب من حكومة
إقليم كردس�تان لعدم موافقتها عىل
مش�اريع قدمه�ا لخدم�ة مصال�ح
املواطنني وبذلك يكون الحزب الثالث
الذي يغ�ادر الحكومة وله  8وزراء يف
حكومة نجريفان بارزاني الحالية.
وقال االمين العام لالتحاد صالح
الدين به�اء الدي�ن يف مؤتمر صحايف

بمدينة الس�ليمانية ان تلك املشاريع
كان�ت ته�دف إىل توفير الروات�ب
وتطهير قوائ�م الناخبين والتدقيق
يف واردات النف�ط ..موضح�ا بالقول
إن «بقاءنا يف هذه الحكومة يس�بب
لن�ا االحراج أم�ام الش�عب ومؤيدي
حزبنا» .وم�ن جهته ،وصف بارزاني
انس�حاب االتحاد م�ن حكومته بأنه
غير مالئم .وق�ال يف مؤتمر صحفي
ان «انسحاب وزراء االتحاد االسالمي
قرار وقته غري مالئم وليس بمصلحة

كردس�تان ولي�س بمصلح�ة وحدة
الصف».
االسلامي
االتح�اد
وكان
الكردس�تاني قد امهل يف  24ديسمرب
 2017حكوم�ة إقلي�م كردس�تان
حت�ى ي�وم  15يناي�ر الح�ايل الجراء
اإلصالح�ات وتحسين االوض�اع
املعيش�ية ويف ح�ال ع�دم إس�تجابة
الحكوم�ة س�يعلن موقفه الحاس�م
بشأن املش�اركة فيها داع ًيا إىل إنهاء
حالة عسكرة املدن الكردستانية.

ولالتحاد االسلامي الكردستاني
ثالثة وزراء يف حكوم�ة اإلقليم ،التي
يرأسها نيجريفان بارزاني ،فيما كان
حزبا حركة التغيري ولها اربعة وزراء
والجماعة اإلسالمية ولها وزير واحد
قد أعلنا انس�حابهما م�ن الحكومة
مؤخرا اثر التظاهرات الش�عبية التي
شهدتها مدينة السليمانية يف  20من
ً
احتجاجا عىل س�وء
الش�هر امل�ايض
االوض�اع االقتصادية والسياس�ية يف
اإلقليم.

جملس االنبار يتحدث عن حماولة «جهات متنفذة» إلغاء التصويت
االلكرتوين باالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف عض�و مجل�س محافظة
االنبار فرحان محم�د الدليمي ،أمس
األربعاء ،عن محاولة جهات سياسية
متنفذة إللغ�اء التصويت االلكرتوني
يف االنتخاب�ات القادم�ة ألغ�راض

التزوير .ونقلت وكالة «املعلومة» عن
الدليم�ي القول إن “جهات سياس�ية
متنف�ذة تعم�ل كل م�ا بوس�عها من
اج�ل اس�تحصال موافق�ة نهائي�ة
م�ن مفوضي�ة االنتخابات الس�تثناء
محافظ�ة االنب�ار م�ن التصوي�ت
االلكرتون�ي ,يف خط�وة إليجاد ثغرات

للقيام بعمليات تزوير للتالعب بنتائج
االنتخابات املقبلة”.
وأض�اف أن” تل�ك الجه�ات تعمل
على ان تك�ون إج�راء االنتخابات يف
املحافظ�ة عبر التصوي�ت الورق�ي
ليتسنى لها التالعب بنتائج االنتخابات
املقبل�ة مس�تغلة بذلك وج�ود مئات

األرس خ�ارج مدن االنب�ار” .وأوضح
الدليم�ي ,أن” كاف�ة م�دن املحافظة
آمن�ة ومس�تقرة والق�وات األمني�ة
تقوم بمهام حفظ األمن واالس�تقرار
بالتزام�ن م�ع ع�ودة معظ�م األرس
النازحة إىل مناطق س�كناها املحررة
باستثناء املناطق الغربية “.

االنواء :امطار مصحوبة بعواصف رعدية وتصاعد للغبار اجلمعة املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
توقعت هيئة االن�واء الجوية ،أمس
االربعاء ،ان تش�هد املنطقة الوس�طى
امط�ارا ً مصحوب�ة بعواص�ف رعدي�ة
وتصاعد للغبار خلال الجمعة املقبلة،
فيم�ا س�يكون الطق�س يف املنطق�ة
الش�مالية ممطرا ً مع تس�اقط للثلوج
عىل املرتفعات الجبلية.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ان
«الطق�س يف املنطق�ة الوس�طى ليوم
الجمع�ة س�يكون صح�وا يتح�ول
تدريجيا اىل ما بين غائم جزئي وغائم
مصح�وب بتس�اقط زخ�ات مطر بعد
الظهر وحدوث عواصف رعدية احيانا،
كم�ا يتصاعد الغب�ار يف اماكن متعددة
منه�ا م�ع فرص�ة لح�دوث عواص�ف
ترابي�ة يف بعض االماكن» ،مشيرة اىل
ان «درجات الحرارة س�تنخفض قليال

عن اليوم السابق» .واضافت الهيئة ان
«الطقس يف املنطقة الشمالية سيكون
غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية
وفرصة لتساقط الثلوج فوق املرتفعات
الجبلية منها ،فيما سيكون الطقس يف
املنطقة الجنوبية طقس صحو اىل غائم
جزئي ,فيما سترتفع درجات الحرارة
بض�ع درجات ع�ن الي�وم الس�ابق».
واش�ارت الهيئ�ة اىل ان «الطقس ليوم
الس�بت يف املنطقة الوس�طى سيكون
غائم جزئي يتح�ول تدريجيا اىل صحو
فيما ستنخفض درجات الحرارة قليال
عن اليوم السابق» ،مبينة ان «الطقس
يف املنطقة الش�مالية سيكون غائم مع
تس�اقط زخات مطر يتح�ول تدريجيا
اىل صح�و» .يذكر ان العراق لم يش�هد
امط�ار كثيرة خالل موس�م الش�تاء
الحايل مقارنة باالعوام الثالث االخرية،
كما لم يش�هد انخفاض كبري بدرجات
الحرارة .

ولف�ت التقري�ر اىل ان�ه يمك�ن
الحص�ول على النس�خة الكامل�ة
للتقرير املوقع من قبل رشكة ديلويت
والخ�اص بتدقي�ق ص�ادرات النفط،
االس�تهالك املحيل ،عائ�دات ونفقات
النف�ط والغ�از يف إقلي�م كردس�تان
لألشهر الس�تة األوىل من العام 2017
بصيغ�ة  PDFوباللغ�ات الثلاث:
الكوردي�ة ،العربي�ة واالنجليزية ،من
خالل رابط مخصص لهذا الغرض.
كما اش�ار اىل ان�ه يمكن الحصول
كتيّ�ب ملح�ق باللغ�ات العربي�ة
واالنجليزي�ة وبصيغ�ة  ،PDFوال�ذي
يض�م ( )27س�ؤاالً وجواب�ا ً لغ�رض
توضيح وفهم فق�رات التقرير .ومن
خالل رابط ثان.
واض�اف انه يمك�ن الحصول عىل
صفح�ة واح�دة بصيغ�ة  PDFتضم
حقائ�ق ع�ن البيان�ات واملعلوم�ات
الرئيس�ية ال�واردة يف تقري�ر ديلويت
والخاص�ة بالص�ادرات النفطي�ة،
االس�تهالك املحيل ،وعائدات ونففات
النف�ط والغ�از يف إقلي�م كردس�تان،
ومنه�ا املع�دالت اليومي�ة للتصدي�ر
والسعر املستحصل فعليا ً عن الربميل
الواح�د م�ن نف�ط إقليم كردس�تان
املص�در ع�ن طري�ق االنابي�ب م�ع
مقارنته بس�عر خام برينت لألش�هر
الستة األوىل من العام  2017وباللغات
الثالث الكوردية والعربية واالنجليزية.
ومن خالل رابط ثالث.

رئيس املؤمتر الوطني يؤكد رضورة ضمـان
نمو الثروة الوطنية واالهتامم باملرأة

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد أمني عام املؤتم�ر الوطني آراس حبيب كريم عىل أهمية
ضمان نمو الثروة الوطنية وكذلك دعم املرأة يف مختلف املجاالت».
وق�ال كريم «لو وضعنا أمام أعيننا األولويات الضاغطة لوجدنا
إنها ال تتعدى التنمية_املستدامة والخدمات ،لكننا ،وأقصد بذلك
كل األنظمة التي توالت عىل العراق ربما باس�تثناء بعض فرتات
العه�د امللكي ركزت عىل الخدمات بس�بب فائ�ض أموال النفط
وأهملت التنمية برشوطها الصحيحة».
واض�اف «كان النفط يس�د النقص ويغط�ي الخلل دون أن
يحس�ب صناع القرار أن هذه س�لعة تخضع يف النهاية لقوانني
العرض والطلب» .واش�ار «لذلك يفرتض أن ينحرص الهم األكرب
للهيئ�ة الترشيعي�ة العلي�ا يف البلد وه�ي الربمل�ان بالرتكيز عىل
كيفي�ة ضم�ان نمو الث�روة الوطنية من مناف�ذ متعددة بحيث
نبني الوط�ن واملواطن معا ً دون أن نجد أنفس�نا يوما ً عاجزين
عن تقديم أبس�ط خدمة بينما التعوزنا ال امل�وارد الطبيعية وال
القدرات البرشية».
وعىل صعيد مختلف يف ما يخص ش�أن امل�رأة قال كريم «لم
تك�ن رؤيتنا للمرأة ودوره�ا يف الحياة بد ًء من األرسة حتى أعىل
املواق�ع واألدوار محكوم�ة بمج�رد نظرة تعاطف يف س�ياق ما
تتعرض له من تهميش مجتمعي لدينا .بل هي محكومة بنظرة
أوسع حتى عىل املستوى العاملي».
واضاف انه «يف مؤتم�ر دافوس االقتصادي النخبوي العاملي
ال�ذي يحضره معظ�م ق�ادة العالم ورج�ال الخ�ط األول فيه
سياس�يا ً وفكر ًيا واقتصاديا قرر يف دورته الحالية التي س�تبدأ
قريبا ً دعم قضية املرأة ورفع نس�بة مشاركتها فيه حيث التزال
متدنية (نسبة .») %17
واش�ار انه «لجهة تعزيز مش�اركتها بوصفها قضية عاملية
ال محلية تتعلق بمس�تويات العنف األرسي وغريه فقد تقرر أن
ترتأس  7سيدات جلسات املؤتمر».
واكد انه «من هن�ا تبدو نظرتنا إىل املرأة وجهودها يف تعميم
مش�اركتها يف كل مفاصل العمل امليداني والسيايس ورؤيتنا ملا
ينبغ�ي أن تكون عليه من دور مرتب�ط بمناخ عاملي عام لجعل
املرأة رائدة يف الحياة بمختلف مفاصلها وهي بال ش�ك تس�تحق
ذلك ألنها هي من تصنع املجتمع.

وزير التخطيط يتوجه اىل الرياض
عىل رأس وفد حكومي رفيع
بغداد  /المستقبل العراقي
توجه وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجمييل ،أمس
االربعاء ،اىل اململكة العربية الس�عودية على رأس وفد حكومي
رفيع املستوى .
وقال بيان ملكتب الجمييل تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،ان «االخري غ�ادر اىل الرياض عىل رأس وفد حكومي رفيع
ضم كل رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار ووكالء وزارات التجارة
والتعلي�م الع�ايل والزارع�ة ،باالضاف�ة اىل رئي�س هيئ�ة املنافذ
الحدودية ورئيس الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية
ومدي�ر عام الهيئ�ة العامة للكمارك ومدير ع�ام دائرة تخطيط
القطاعات يف وزارة التخطي�ط ومدير عام العالقات الثقافية يف
وزارة الثقافة ورئيس الدائرة القانونية يف االمانة العامة ملجلس
الوزارء وممثل جمعية الهالل االحمر العراقية».
واش�ار اىل ان «الزي�ارة ته�دف لتعزي�ز التع�اون التج�اري
واإلقتصادي واالس�تثماري بني البلدين الشقيقني يف اطار عمل
مجلس التنسيق العراقي – السعودي ،فضالً عن تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين».

التعليم والصحة تتفقان عىل تأسيس كلية بغداد للعلوم الطبية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اتفقت وزارتا التعليم العايل والبحث العلمي والصحة ،أمس األربعاء ،عىل تأسيس كلية بغداد
للعلوم الطبية.
وذكر بيان لوزارة التعليم تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ان «ذلك جاء خالل االجتماع
املشرتك بني ممثيل الوزارتني بحضور وزير التعليم عبد الرزاق العيىس ووزيرة الصحة عديلة
حمود».واضاف البيان انه «تم التأكيد عىل توافر املس�تلزمات العلمية واللوجس�تية الداعمة
للمرشوع الذي سيوفر زخما اضافيا ملساحة التخصصات الطبية».
وتاب�ع البيان «وناق�ش املجتمعون عددا من امللفات املشتركة التي تق�ف يف صدارتها دعم
االطباء وتطوير الخدمات الطبية وتعيني الطلبة االوائل ووثائق خريجي املجموعة الطبية».
واستعرض الحارضون بحسب البيان «االجراءات املمكنة لدعم البعثات الدراسية والتدريبية
يف اختصاص�ات الطب النفيس وعلم النفس الرسيري واختصاص العالج الطبيعي واالطراف
الصناعية».
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«القوى» قدم طلبا إىل «البيت التشريعي» ورسالة إىل جملس الوزراء لتأخريها عاما ..وكتل سياسية مستغربة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تأجيل االنتخابات عىل طاولة الربملان

طال�ب تحال�ف الق�وى العراقية «الس�ني»،
أمس األربعاء ،بتأجيل االنتخابات بحجة عدم
جاهزي�ة املناطق املحررة إلجراء االنتخابات،
فيما عرب تيار الحكمة الوطني عن استغرابه
م�ن ه�ذا الطل�ب ،الفت�ا ً إىل أن أي طلب بهذا
الخصوص سرتده املحكمة االتحادية.
وق�ال تحال�ف الق�وى يف رس�الة إىل رئاس�ة
مجلس الوزراء وقعها رئيس كتلته الربملانية
صالح الجبوري ،ووزعها عىل وسائل اإلعالم،
أنه «بن�اء على مقتضيات املصلح�ة العامة
وتحقيق العدالة االجتماعية والسياسية بني
ابناء الشعب العراقي وفق املبدأ الدستوري يف
تكافؤ الفرص بني العراقيني ونظرا ً للظروف
املأساوية والقاهرة التي تعيشها املحافظات
املنكوبة بعد احتالل داع�ش لها ونظرا لعدم
توفر الشروط الالزمة الت�ي حددها مجلس
الوزراء الجراء االنتخابات ويف مقدمتها اعادة
االس�تقرار واالمن إىل املناطق املحررة واعادة
جمي�ع النازحين وتهيئ�ة املن�اخ االنتخابي
واالمن�ي له�ا وحصر السلاح بي�د الدولة،
ف�إن تحالف الق�وى العراقية يقترح تأجيل
االنتخاب�ات النيابي�ة العام�ة واالنتخاب�ات
املحلي�ة مل�دة التقل عن س�نة لفس�ح املجال
أمام الحكومة والقوى السياس�ية والشعبية
الكمال الرشوط الالزمة التي حددها مجلس
الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب».
وكان تنظي�م «داع�ش» احت�ل محافظ�ات
ش�مالية وغربية تقطنها غالبية س�نية ملدة
ثلاث س�نوات بين  2014و 2017وخاص�ة
املوص�ل وصالح الدي�ن واألنب�ار واجزاء من
محافظتي كركوك الشمالية وديإىل الرشقية.
وأش�ار تحالف القوى الس�نية يف رسالته إىل
ّ
أنه يف حال اجراء االنتخابات العامة بموعدها
املحدد يف  12أيار املقبل ،فإنه يطالب «باس�م
الشعب تأجيل االنتخابات يف املحافظات التي
احتلتها التنظيمات االرهابية واالقتصار عىل
اجرائها يف املحافظات االخرى».
ب�دوره ،وق�ع  144نائب�ا ً من مجم�وع عدد
اعضاء املجل�س البالغ  328عضوا ً عىل طلب
تأجيل االنتخابات ،الذي س�يتم إدراجه خالل
جلس�ة يوم الي�وم الخميس الت�ي خصصت
لحس�م قان�ون االنتخاب�ات وتحدي�د موعد
رسمي لها ومناقشة طلب تأجيلها.
ورسعان ما أعلن تيار الحكمة عن استغرابه
من مطالب�ات بعض الكت�ل النيابية بتأجيل

االنتخابات ملدة سنة واحدة.
وق�ال عضو املكتب الس�يايس للتي�ار فادي
الش�مري ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه« ،إننا نستغرب قيام اعضاء من
مجل�س النواب يف كتلة اتحاد القوى الوطنية
والبعض القوى االخرى بتقديم طلب مخالف
للدستور يطالب بتأجيل االنتخابات ملدة سنة
واح�دة بأع�ذار واهي�ة» .وع ّد الش�مري ذلك
مخالفة رصيحة للقس�م النيابي الذي اقسم
في�ه النواب عىل احترام الدس�تور وااللتزام
بسياقاته .وأضاف «سنعمل يف تحالف النرص

وكتلة الحكمة النيابية مع رشكائنا االخرين
بكل قوة الجهاض هذه الس�لوكيات املرضة
بالحياة السياس�ية والتي تؤس�س لس�ابقة
خطيرة تتمث�ل بالتج�اوز على اس�تحقاق
دستوري ثابت اليقبل التأويل».
ودع�ا الش�مري الفعالي�ات السياس�ية
واملجتمعي�ة اىل مراقب�ة مواق�ف اعض�اء
مجل�س الن�واب والقوى السياس�ية وتعرية
كل من يحاول املس�اس بالثوابت الدستورية
و القانوني�ة .وتاب�ع أن «االنتخابات ليس�ت
ترفا سياس�يا ممكن التهاون به بل هو الذي

اسس ويؤسس لرشعية قيام الدولة العراقية
أم�ام املجتمع الدويل والذي اجبر العالم عىل
االعرتاف به والتعامل معه».
وح�ذر الش�مري م�ن مح�اوالت البع�ض
باملغامرة برشعية النظام السيايس يف العراق
من خلال مقدمات غري دس�تورية والتي قد
تفرس عىل أنها ذات اهداف تدمريية.
وخل�ص اىل الق�ول إن «أي ق�رار س�يصدر
لتأجي�ل االنتخابات سترده حتم�ا املحكمة
االتحادية كونه مخالف للدس�تور الذي حدد
وثبت التوقيتات االنتخابية ،وسبق ان أعطت

املحكمة االتحادية قرار بهذا الصدد.
وكان رئيس ال�وزراء العراقي حيدر العبادي
قد اكد ،الثالثاء ،رفضه ألي تأجيل لالنتخابات
وق�ال خلال مؤتم�ر صح�ايف ان حكومت�ه
س�تحمي العملي�ة االنتخابية لتك�ون نزيهة
وش�فافة وبعي�دة ع�ن التالع�ب ويف اج�واء
ً
قائلا «ال تأجيل
أمنية وس�ليمة ،فيما ش�دد
لالنتخابات مطلقا ً وستجري يف موعدها».
واعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات مصادقته�ا
على  27تحالف�ا ً انتخابي�ا تض�م  143حزبا
سياس�يا ستش�ارك يف االنتخاب�ات املقبل�ة.

وقال رئي�س االدارة االنتخابي�ة يف املفوضية
رياض البدران يف بيان إن «مجلس املفوضني
ص�ادق عىل  27تحالف�ا ً انتخابيا ً موضحا ان
ع�دد االح�زاب املنضوية يف ه�ذه التحالفات
بلغ  143حزبا ً سياسياً .وتقول املفوضية ان
 24ملي�ون عراقي من بني  36مليون نس�مة
هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت يف
االنتخابات املقبلة .ويتنافس عىل االنتخابات
الربملاني�ة العامة التي س�تجري يف يوم واحد
مع انتخابات الحكومات املحلية للمحافظات
يف  12مايو املقبل  204أحزاب سياسية.

الداخلية أعلنت قدرتها على مسك أمن العاصمة ..و استئناف الرصافة حثتها على «تقنني» اعتقال الباعة املتجولني

«محاية بغداد» ..مرشوع أمني ينفذ عىل أربع مراحل وبتكلفة ( )4مليارات دوالر
المستقبل العراقي  /نهاد فالح

كش�فت وزارة االتص�االت ع�ن قرب
تنفي�ذ مشروع “حماي�ة بغ�داد”
بالتع�اون م�ع وزارة الداخلي�ة الذي
تتجاوز كلفة تنفي�ذه أربعة مليارات
دوالر ،يف وقت تعمل فيه اإلدارة املحلية
للمحافظ�ة عىل زيادة ع�دد كامريات
املراقبة األمنية.
وقال الوكي�ل األقدم للش�ؤون الفنية
بوزارة االتصاالت أمري البياتي يف حديث
لوس�ائل إعلام محلي�ة إن «ال�وزارة
تعمل عىل تنفيذ املش�اريع الس�يادية
الكبرى بطريقة الدف�ع باآلجل ،إذ تم
التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات
ذات العالقة لتنفي�ذ مرشوع (حماية
بغداد) عىل شكل أربع مراحل وبتكلفة
إجمالية تبلغ أربعة مليارات دوالر».
وأك�د البياتي «وج�ود موافقات أولية
عىل تنفي�ذه» ،فيما ق�ال إن «حماية
بغ�داد يعد م�ن أه�م املش�اريع التي
تعم�ل عىل تنفيذه�ا الوزارة الس�يما
يف مرحل�ة م�ا بع�د (داع�ش) لتأمني
مداخل العاصمة من خالل منظومات
الكرتوني�ة خاص�ة ونص�ب بالون�ات
مراقب�ة جوي�ة ،فضال ع�ن كامريات
مرتبط�ة بمركز مراقبة رئيس س�يتم
نصبها يف شوارع العاصمة ،عالوة عىل
مراقبة البوابات النهرية للعاصمة».
وتاب�ع إن «املرشوع س�يخدم بش�كل
فعال الجانب األمني» ،مبينا أن «هناك

مناقشات مع الخرباء األمنيني لالطالع
عىل آرائهم يف تطبيقه عىل ارض الواقع
الس�يما ان وزارة االتص�االت أع�دت
الدراسة وآلية التنفيذ الخاصة به «.
وبينّ إن «املشروع توقف خالل العام
املايض بسبب الضائقة املالية التي مر

به�ا البلد ،إال انه وبعد تحويله للتنفيذ
بطريق�ة الدف�ع باآلج�ل ت�م إعط�اء
املشروع أهمي�ة اكرب مم�ا كان عليه
س�ابقا» .وأفاد البياتي بأن «املرشوع
يمكن تطويره مستقبال بعد التنفيذ،
إذ باإلم�كان إرشاك القط�اع الخ�اص

يف التطوي�ر والتحدي�ث طبق�ا ألحدث
األنظمة االلكرتوني�ة األمنية املعتمدة
يف دول العال�م ألن�ه يحم�ل تطبيقات
الكرتوني�ة يمك�ن تنفيذه�ا م�ن قبل
رشكات القط�اع الخ�اص املختص�ة
بالش�أن األمن�ي» .ويف الش�أن أيضاً،

كش�ف وزير الداخلية قاسم األعرجي
عن إس�تعداد وزارة الداخلية إلستالم
املل�ف األمني م�ن قي�ادة العمليات يف
بغ�داد واملحافظات .وق�ال األعرجي،
خالل زيارته العتبة الحسينية يف كربالء
عىل رأس وفد أمني ،ان «اس�تخبارات

وزارة الداخلي�ة تعم�ل بش�كل دقيق
ّ
ومنظ�م ،حيث تم اعتق�ال العديد من
املتورطين يف العمليات االرهابية التي
اس�تهدفت األبرياء يف بغداد» .وأضاف
فيم�ا يخص أم�ن املحافظات املحررة
فإننا نعمل عىل إع�ادة جميع العوائل

العباجيي تنتقد التحالفات اجلديدة وتعلن الدخول يف واحد يضم أربعة أحزاب

مصدر :اجتامع بني العبادي وقادة «الفتح» لبحث االمور السياسية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
اف�اد مص�در مطل�ع ،ام�س االربع�اء ،ب�أن
اجتماع�ا يعقد اآلن بني رئي�س الوزراء حيدر
العب�ادي وقادة تحالف «الفتح» لبحث االمور
السياسية.
وق�ال املص�در ،إن «رئي�س ال�وزراء حي�در
العبادي يعق�د اآلن اجتماعا مع قادة تحالف
الفتح».
وأض�اف املصدر الذي طلب عدم ذكر اس�مه،
أن «اله�دف م�ن االجتم�اع هو بح�ث االمور
السياسية».
يذكر أن تحال�ف «الفتح» الذي يضم عدد من
فصائل الحش�د الش�عبي بينه�م منظمة بدر

وعصائ�ب اه�ل الحق أعل�ن قبل اي�ام قليلة
ائتالف�ه م�ع تحالف»النرص»ال�ذي يتزعم�ه
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي لخ�وض
االنتخابات املقب�ل ،لكن رسعان ما انهار هذا
التحالف بعد يوم واحد من اعالنه ،فيما اكدت
قيادات بـ»الفتح» أن االنسحاب فنيا وممكن
ان يتم التحالف مع «النرص» بعد االنتخابات.
وم�ن جه�ة اخ�رى اعتبرت رئي�س كتل�ة
الحرك�ة املدني�ة الوطني�ة رشوق العبايجي،
أن التحالف�ات الجدي�دة ال تلبي م�ا ينتظره
العراقي�ون من قائمة تكون فوق املس�ميات
الضيقة وعابرة للطائفية ،فيما أعلنت الدخول
ضم�ن تحال�ف يض�م أربع�ة أحزاب باس�م
«تمدن» .وقال�ت العبايجي ،إن «ما تمخضت

عنه االس�تقطابات الجديدة للتحالفات تعني
بكل وضوح العودة اىل االصطفافات الطائفية
والقومية ولم نش�هد ما ينتظ�ره العراقيون
من قائمة تكون فعليا فوق املسميات الضيقة
وعابرة للطائفية».
وأضافت العبايج�ي ،أن «االنتماءات الحزبية
تغلب�ت عىل املصال�ح العليا للش�عب وأصبح
السباق نحو الحصول عىل اكرب عدد ممكن من
املقاعد هو الهدف األس�اس وليس البحث عن
الهوية الحقيقية املمثلة لكل الش�عب» ،الفتة
اىل أن «هنالك قوى مدنية وطنية لم تهرول اىل
القوى الكبرية ومنها تحالف تمدن».
وبين�ت العبايج�ي ،أن «تحال�ف تم�دن يضم
أربع�ة أحزاب مس�جلة إضاف�ة إىل مجموعة

من القوى املدنية الوطنية وهي حزب الشعب
لإلصالح برئاس�ة فائق الش�يخ عيل والحركة
املدني�ة الوطني�ة برئاس�ة رشوق العبايج�ي
وح�زب االتف�اق الوطن�ي وحرك�ة الع�راق
الوطنية».
يذكر أن ش�عار «تحالفات عاب�رة للطائفية»
بات األكث�ر تداوال بني األوس�اط السياس�ية
يف اآلون�ة األخيرة ،حي�ث يؤك�د مراقب�ون
وسياس�يون ،أن معظم الكت�ل تبنته مراعاة
ملزاج الش�ارع العراقي الراغ�ب بقوى مدنية
تخوض غم�ار االنتخاب�ات الربملاني�ة املزمع
إجراؤه�ا يف أي�ار املقب�ل ،يف حين وجه�ت
انتقادات للعديد من التحالفات التي تشكلت،
كونها تضم أحزابا من طيف محدد.

التي تركت مدينة طوزخورماتو ،وذلك
بعد استالم قوات الرد الرسيع التابعة
للوزارة امللف االمن�ي الخاص باملدينة
من اجل تثبيت األمن فيها.
واعل�ن وزير الداخلية اعتق�ال العديد
م�ن املتورطين بالعملي�ات االرهابية
يف بغ�داد .ويف ش�أن ذات صل�ة ،دع�ا
رئيس استئناف بغداد الرصافة ماجد
االعرج�ي ،وزارة الداخلي�ة إىل تقنين
عمله�ا بما يخ�ص مخالف�ات الباعة
املتجولين .وق�ال املتحدث الرس�مي
ملجل�س القض�اء االعلى عبد الس�تار
بريق�دار ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «رئي�س
استئناف بغداد الرصافة القايض ماجد
األعرج�ي وأثناء زيارته ل�دار القضاء
يف الكرادة اطلع على أوضاع املوقفني
ومعظمهم من الباعة املتجولني».
وأضاف بريقدار أن «القايض االعرجي
دع�ا وزارة الداخلي�ة عبر مباحث�ة
وزيرها إىل حل هذا املوضوع النه صار
يشكل عبئا عىل القضاء».
ونق�ل بريقدار ع�ن رئيس أس�تئناف
الرصاف�ة تأكي�ده أن «على وزارة
الداخلي�ة تركيز جهوده�ا يف محاربة
االرهاب وعصابات الجريمة املنظمة».
وذكر بريقــــــدار «من جانبه وعد
وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرجي عىل
االهتمام باملوضوع عرب التنس�يق مع
مديرية النجدة العامة و قيادة رشطة
بغداد «.
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املناوشات اإلقليمية يف اتساع

بغداد  /المستقبل العراقي

هل تتحول «التهديدات» يف املنطقة إىل حرب؟

مناوشات وتصعيدات تش�هدها منطقة
الرشق األوس�ط بني أط�راف إقليمية ،يف ظل
التوت�رات التي ازدات يف الفترة األخرية ،بني
ع�دد من ال�دول ومحاول�ة كل فريق تطبيق
أجندته ورؤيته الخاصة.
فعلى خلفي�ة األزمة الخليجي�ة األخرية،
وقط�ع دول الحص�ار (مصر واإلم�ارات
والسعودية والبحرين) عالقاتها مع قطر يف
 5حزيران املايض ،بدعوى «دعمها لإلرهاب»،
وهو م�ا نفته الدوح�ة معتربة أنه�ا تواجه
«حمل�ة افرتاءات وأكاذيب» ،ش�هدت الفرتة
األخرية تطورا جديدا وتبادال يف االتهامات.
واتهم�ت قطر اإلم�ارات بانتهاك مجالها
الجوي ثالث مرات من قبل مقاتالت إماراتية
دون سابق علم للسلطات القطرية املختصة
أو موافقته�ا ،معلنة أنه يعد انتهاكا ً صارخا
لسيادة الدوحة وسالمة حدودها وأراضيها،
عالوة عىل كونه خرقا سافرا ألحكام القانون
ال�دويل واالتفاقي�ات واملواثي�ق واألع�راف
الدولية.
وأعلن�ت قط�ر ،الجمع�ة ،أنها اش�تكت
إىل األمين الع�ام لألم�م املتح�دة «أنطوني�و
غوترييش» ورئيس مجلس األمن الدويل «ليو
جاي» ،اخرتاق طائرة نقل عسكرية إماراتية
مجالها الجوي.
بدوره�ا ردت اإلم�ارات على االتهامات
القطرية ،وأك�دت وزارة الخارجية والتعاون
ال�دويل اإلماراتي�ة ،أن «الطائرة العس�كرية
كانت تحلق خارج األجواء القطرية» ،معلنة
ع�ن إدانتها ما اعت�ادت عليه دول�ة قطر يف
الفرتة األخرية من تصعيد غري مربر.
كما اتهم�ت اإلمارات ،مقاتلات قطرية
باعرتاض طائرتين مدنيتني خالل رحلتهما
إىل العاصم�ة البحرينية املنام�ة ،وهو األمر
الذي نفته قطر.
وج�ددت األزم�ة األخيرة بين الدوح�ة
وأبوظب�ي ،مخ�اوف املراقبني للمش�هد من
التصعي�د العس�كري ،خاص�ة بع�د الزيارة
األخيرة ألمري قطر تميم ب�ن حمد للعاصمة

الرتكي�ة أنق�رة ولقائه الرئي�س رجب طيب
أردوغ�ان ،وم�ا تحمل�ه م�ن دالالت يف ه�ذا
التوقيت.
يذكر أن تركي�ا وقطر بينهم�ا اتفاقيات
عس�كرية مشتركة ،تنص عىل تشكيل آلية
م�ن أج�ل تعزي�ز التع�اون بين الجانبني يف
مج�االت التدري�ب العس�كري ،والصناع�ة
الدفاعية ،واملناورات العس�كرية املشتركة،
وتمركز القوات املتبادل بني الجانبني.
وجرى بموجب هذا االتف�اق فتح قاعدة
عس�كرية تركية يف قطر ،والقيام بتدريبات
عس�كرية مشتركة ،كما ن�ص االتفاق عىل
إمكاني�ة نشر ق�وات تركي�ة على األرايض
القطرية.
ويف شهر أيلول العام املايض ،أثار ترصيح

ألمري الكويت الش�يخ صب�اح األحمد الجابر
الصباح عن «وقف عمل عس�كري» ،يف بداية
األزم�ة الخليجي�ة جدال حول م�ا إذا كان قد
جرى طرح هذا الخيار أم ال ،خاصة مع عدم
نفي أطراف األزمة هذا الخيار.
وانتق�اال لجزء آخر من الرصاع اإلقليمي،
إذ تشهد العالقات بني السودان ومرص توترا،
ومش�احنات يف وس�ائل اإلعالم ،عىل خلفية
ع�دة قضاي�ا خالفي�ة ،أهمه�ا الن�زاع حول
املثلث الحدودي يف حاليب وشلاتني املستمر
منذ سنوات.
ونشر الجي�ش الس�وداني اآلالف م�ن
جن�وده عىل الح�دود مع إريرتي�ا ،بعد دفع
مرص بالتنسيق مع اإلمارات بقوات مدججة
بأس�لحة حديث�ة وتعزي�زات عس�كرية إىل

قاع�دة «س�اوا» اإلريرتي�ة .وحذر مس�ؤول
س�وداني ،من تهديدات أمني�ة من الجارتني
مصر وإريرتي�ا ،بع�د تح�ركات عس�كرية
للدولتني يف منطقة «س�اوا» املتاخمة لوالية
«كسال» رشقي البالد.
ويف لهجة سياس�ية أكثر جرأة ،قال وزير
اإلعلام الس�وداني أحمد محم�د عثمان ،إن
نرش ق�وات مرصية ومتمردين م�ن دارفور
على الحدود مع إريرتيا ،يس�تهدف اإلطاحة
بالرئيس السوداني عمر البشري.
ورغ�م نف�ي الرئي�س اإلريرتي أس�ياس
أفورق�ي ،وجود أي ق�وات مرصية يف قاعدة
«س�اوا» يف إقلي�م «الق�اش ب�ركا» اإلريرتي
املحاذي لوالية كسلا عىل الحدود السودانية
الرشقية ،متهما أطرافا يف السودان وإثيوبيا

بمحاولة خلق صدام بني الخرطوم وأسمرة،
أعل�ن الجيش الس�وداني وص�ول قوات من
وحدات «الدع�م الرسيع» وذلك بالتزامن مع
تحذيرات من وزير الخارجية الس�وداني عن
وجود «تهديد» يف تلك املنطقة.
وأكد وزير الخارجية الس�وداني إبراهيم
غن�دور ،أن بلاده ل�م تتح�دث عن حش�ود
عس�كرية لدول�ة بعينها عىل ح�دود بالده،
لكن�ه تحدث ع�ن تهديد ألمن الس�ودان من
الرشق.
وتتهم مرص السودان بدعم موقف إثيوبيا
بشأن س�د «النهضة» اإلثيوبي ،الذي تخىش
القاهرة أن يؤثر سلبا عىل حصتها السنوية،
البالغ�ة  55مليار مرت مكعب ،من نهر النيل،
املورد الرئييس للمياه بالنسبة لها.
من جانبه ،أكد الرئيس املرصي عبدالفتاح
السييس أن بالده لن تشن حربا ضد أشقائها
يف السودان أو إثيوبيا ،مناشدا وسائل اإلعالم
بعدم اإلساءة ألي من جريان مرص.
وأض�اف أن البعض ي�ردد أنه طاملا مرص
ل�ن تدخل يف حروب فلماذا يت�م انفاق أموال
على الجي�ش ورشاء أس�لحة ،موضح�ا أن
اإلنف�اق عىل الق�وات املس�لحة يحمي األمن
القوم�ي املرصي طبقا ملفاهي�م األمن يف أن
يكون لديها قدرة عس�كرية لحماية السلام
وليس الحرب أو االعتداء عىل أحد.
وانتق�اال إىل الح�دود الرتكي�ة الس�ورية
التي تش�هد تصعيدا عسكريا كبريا يف الفرتة
األخرية ،خاصة بعدم�ا أعلن التحالف الدويل
ضد تنظيم «داعش» بقيادة الواليات املتحدة،
عن «تش�كيل قوة حدودي�ة قوامها  30ألف
فرد».
وهو األم�ر الذي اعتبره الرئيس الرتكي
«رج�ب طيب أردوغ�ان» اس�تفزازا للجانب
الرتكي ،معتربا أن الواليات املتحدة األمريكية
«أقرت بتشكيلها جيشا إرهابيا عىل الحدود،
واملهم�ة التي تق�ع عىل عاتقه ه�ي وأده يف
مهده».
وأك�د الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب
أردوغان ،رفض بالده املطلق لتش�كيل «قوة
أمني�ة حدودي�ة» ش�مايل س�وريا ،عمادها

واشنطن جتمد أكثر من «نصف األموال» املخصصة
لوكالة «غوث»

ميانمـار :مقتل « »7بوذييـن برصـاص
الرشطة يف والية راخني

اخلارجية اإليرانية :لن نسمح لـ «أي بلد»
بالتدخل يف سياساتنا الدفاعية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
قتل�ت الرشط�ة يف ميانم�ار  7متظاهري�ن بوذيين
وجرحت  13آخرين بالرصاص الحي ملنعهم من اقتحام
مبنى رسمي يف والية راخني.
وق�ال ميو س�وي ،املتحدث باس�م الرشط�ة ،إن «7
أش�خاص قتل�وا و 13أصيب�وا بجروح يف م�روك يو» يف
راخني ،الوالي�ة الواقعة يف غرب البالد والتي تش�هد منذ
آب أعم�ال عنف اس�تهدفت خصوصا أقلي�ة الروهينغا
املسلمة.
وأوضح املتحدث أن« :قوات األمن طلبت من الحش�د
التف�رق وأطلق�ت يف الهواء أعيرة تحذيري�ة ورصاصا
مطاطي�ا ولك�ن دون ج�دوى ،م�ا اضطره�ا ألن تطلق
الرصاص الحي لتفريقهم».
وأضاف أن املواجهات أس�فرت أيض�ا عن إصابة 20
رشطي�ا بجروح ج�راء تعرضهم للرش�ق بالحجارة من
جانب املتظاهرين .واندلعت أعمال الشغب بسبب حظر
الس�لطات تظاهرة دع�ا إليها القومي�ون إحياء لذكرى
مملكة راخني البوذية.

أعل�ن مس�ؤول يف وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة
الثالثاء أن واش�نطن أرس�لت  60ملي�ون دوالر إىل
وكالة األمم املتح�دة لغوث الالجئني (اونروا) حتى
تتمكن من االس�تمرار يف عمله�ا ،لكنها احتفظت
بمبل�غ  65ملي�ون دوالر إضافية .وقال املس�ؤول
«هن�اك حاجة إىل مراجع�ة يف العمق لطريقة عمل
اونروا وتمويلها» ،بينما تطلب واشنطن من الدول
األخرى املساهمة بشكل أكرب.
ووجه�ت الواليات املتح�دة رس�الة إىل الوكالة
تؤكد فيها قس�ما م�ن مس�اهمتها الطوعية التي
كان مقررا أن تبلغ  125مليون دوالر.
وأوضح املسؤول يف الخارجية أنه «من دون هذا
امل�ال» املخصص لدفع الرواتب يف املدارس واملرافق
الصحي�ة يف األردن والضفة الغربي�ة وقطاع غزة،
«فإن عمليات اونروا كانت مهددة».
ورغ�م ذلك ،فإن أكثر من نصف املبلغ االجمايل،
أي  65ملي�ون دوالر «س�يتم االحتف�اظ به» حتى
اشعار آخر ،بحسب املصدر نفسه.
ّ
وذك�ر بأن الواليات املتح�دة كانت «منذ عقود»
أكرب مانح للوكالة بحيث كانت تغطي ثالثني باملئة
من تمويلها يف األعوام األخرية.
وأضاف «كما بالنسبة إىل األمم املتحدة يف شكل
ع�ام ،ينبغي ع�دم الطلب من الوالي�ات املتحدة أن
تساهم يف شكل غري متكافئ .حان وقت التغيري».
وبعدم�ا قرر يف كان�ون األول االعرتاف بالقدس
عاصمة إلرسائي�ل ،ما أثار غض�ب املجتمع الدويل
والفلس�طينيني ،توعد الرئيس دونالد ترامب بداية

كان�ون الثاني بقطع املس�اعدة املالي�ة األمريكية
له�ؤالء إذا رفض�وا أن يبحث�وا مع واش�نطن حال
سلميا للنزاع مع إرسائيل.
وقب�ل اعالن الق�رار األمريكي املتص�ل باونروا،
أعرب األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييش
ع�ن «قلق�ه الكبير» ،الفت�ا إىل أن وق�ف التمويل
األمريكي سيؤدي إىل «مشكلة كبرية جدا».
وقال�ت الخارجي�ة األمريكية إن ق�رار الواليات
املتحدة بحجب نحو نصف املساعدات التي تمنحها
للفلسطينيني من خالل وكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتش�غيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) ال يهدف
إىل معاقب�ة أحد لكن�ه يرجع إىل رغب�ة أمريكية يف

مسلحو تنظيم «ب ي د/بي كا كا» ،وذلك يف
اتصال هاتفي مع األمني العام لحلف شمال
األطليس «ناتو»« ،ينس ستولتنربغ».
ول�م يكت�ف «أردوغ�ان» بالترصيح�ات
فق�ط ،إذ توع�د ب�أن ق�وات بالده س�تدمر
قريب�ا أوكار اإلرهابيني يف س�وريا ،بدءا من
مدينت�ي عفري�ن ومنب�ج ،بري�ف محافظة
حلب الشمايل.
وش�دد أردوغ�ان على أن�ه م�ا م�ن أحد
س�يتمكن م�ن عرقل�ة تركي�ا يف مس�اعيها
الرامي�ة ملكافح�ة التنظيم�ات اإلرهابي�ة يف
سوريا.
وأش�ار إىل أن «العملي�ة العس�كرية عىل
مواق�ع تنظي�م وح�دات حماي�ة الش�عب
اإلرهاب�ي يف عفري�ن س�تكون بمش�اركة
املعارضة الس�ورية ،هذا النضال من أجلهم،
نحن نس�اعد إخوتنا هناك م�ن أجل حماية
أراضيهم».
فيما قال وزير الخارجية الرتكي «مولود
جاويش أوغلو» ،إنه يف حال فضلت الواليات
املتح�دة منظم�ة إرهابي�ة عىل تركي�ا ،فإن
موقف بالده سيكون مختلفا.
ويف ر ٍد على التصعي�د الرتك�ي ،أعل�ن
التحال�ف ال�دويل ملحاربة تنظي�م «داعش»،
بقيادة الواليات املتح�دة ،أن منطقة عفرين
(ش�مال س�وريا) التي تتحرض تركيا لتنفيذ
عملي�ة عس�كرية فيه�ا ،تقع خ�ارج نطاق
مسؤولياته.
وتس�تنكر أنق�رة الدع�م األمريك�ي
العس�كري لألك�راد يف س�وريا؛ حيث تخىش
من طموحاتهم املعلنة بإنش�اء دولة لهم يف
س�وريا ،يف مرحل�ة أوىل ،وتش�مل يف مراحل
تالية أجزاء من جنوب رشقي تركيا وشمايل
سوريا والعراق وغربي إيران.
وكانت قوات س�وريا الديمقراطية ،التي
يمث�ل مقاتيل «وحدات حماية الش�عب» (ي
ب ك) ،الذراع املس�لحة لـ«ب ي د» ،عمودها
الفقري ،حصلت عىل أسلحة ،بينها مدرعات،
من إدارة الرئيس األمريكي «دونالد ترامب»،
خلال الس�نوات األخيرة ،بحج�ة االعتماد
عليها يف محاربة تنظيم «داعش».

إج�راء إصالحات بالوكال�ة .وقالت هي�ذر ناورت
املتحدثة باس�م ال�وزارة يف بيان «ه�ذا ال يهدف إىل
معاقبة» أحد.
وش�دد على أن «اون�روا ليس�ت مؤسس�ة
فلس�طينية» ب�ل «مؤسس�ة لألمم املتح�دة تقدم
خدمات حيوية» لالجئني ،مطالبا واشنطن بتأكيد
مس�اهمتها .وتس�اعد واش�نطن الفلسطينيني يف
شكل ثنائي بواقع  319مليون دوالر (رقم يعود إىل
 )2016عرب وكالتهم للتنمية «يو اس ايد».
ويض�اف إىل ه�ذا املبلغ  304ماليين دوالر من
املس�اعدات تقدمه�ا واش�نطن إىل برام�ج األم�م
املتحدة يف األرايض الفلسطينية.

أكد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي
أن برنامج إيران الصاروخي غري قابل للتفاوض إطالقاً،
معلن�ا ً أن سياس�ة الجمهوري�ة اإلسلامية اإليراني�ة
وموقفها تجاه برنامج الدفاع الصاروخي شفاف تماما ً
وأن باقي الدول تعرف ذلك جيدا.
وجاءت ترصيحات قاس�مي بعد م�ا كانت صحيفة
فايننش�ال تايمز زعمت قبل أيام أن إيران وافقت خالل
االجتم�اع األخير يف بروكس�ل على إج�راء مفاوضات
مكثف�ة وج�ادة بش�أن برنامجه�ا الصاروخ�ي وكذلك
القضايا اإلقليمية.
وقد نفى قاسمي مزاعم هذه الصحيفة بشدة وقال
إن الجمي�ع يعل�م أن إي�ران ل�ن تقبل التفاوض بش�أن
برنامجها الدفاعي الصاروخي.
وتاب�ع قائالً :لم يطرأ أي تغير يف موقف الجمهورية
اإلسلامية اإليرانية يف هذا املجال كما أنها ال تعري أهمية
للتهديدات وإث�ارة األجواء ح�ول برنامجها الصاروخي
وكذل�ك مواق�ف أميركا وباق�ي األط�راف تج�اه ه�ذا
الربنامج.
وأض�اف :كما تم إعالنه مرارا ً ف�إن هذا الربنامج ذو
طاب�ع دفاعي وردع�ي وليس موجها ً ض�د أي بلد ،فإن
لذلك طرح هذه املزاعم الواهية ال يؤثرعىل مواقف إيران
املبدئية.
وش�دد بالق�ول إن :الجمهورية اإلسلامية اإليرانية
ل�ن تس�مح بالتدخل يف ش�ؤونها الداخلية وسياس�اتها
الدفاعية سيما برنامجها الصاروخي.
ووصف سياسة إيران يف املنطقة بأنها بناءة وتعتمد
عىل إرساء األمن واالستقرار وكذلك تعزيز السالم واألمن
عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

الرشطة السودانية ترد عىل املحتجني عىل أسعار اخلبز باهلراوات
بغداد  /المستقبل العراقي
أطلق�ت رشط�ة مكافحة الش�غب الس�ودانية الغاز املس�يل
للدموع واس�تخدمت اله�راوات لتفريق مئات الس�ودانيني الذين
كان�وا يحتجون على ارتفاع أس�عار الخبز قرب قصر رئايس يف
الخرطوم ،بحسب مراسيل وكالتي فرانس برس ورويرتز.
وقف�زت أس�عار الخبز بأكثر م�ن الضعف إثر ارتفاع أس�عار
الطحني بس�بب نقص يف كميات القمح ،بعد قرار الحكومة وقف
اس�ترياده والس�ماح للرشكات الخاصة القيام بذلك .والتظاهرة
ه�ي األكبر يف الخرطوم منذ اندالع احتجاج�ات يف مناطق أخرى
يف الس�ودان يف وق�ت س�ابق من هذا الش�هر عىل خلفي�ة ارتفاع
األس�عار .ونزل مئات املتظاهرين إىل الش�وارع القريبة من قرص
رئايس يف وس�ط الخرطوم تلبية لدعوة أطلقها الحزب الش�يوعي
املعارض .وهتف املتظاه�رون قرب القرص «ال للجوع ،ال الرتفاع
األس�عار» .وأطلق�ت الرشط�ة الغ�از املس�يل للدم�وع ورضبت
املحتجني بالهراوات لتفريقهم .وأفاد مراسل فرانس برس أنه تم
اعتقال عدد م�ن املحتجني بينهم صديق يوس�ف ،وهو أحد قادة
الحزب الشيوعي .والثالثاء ،نجحت الرشطة يف تفريق املتظاهرين
الذين احتشدوا قرب القرص إال أنهم تجمعوا يف شوارع قريبة فيما
طاردتهم قوات األمن .وقال أحد املتظاهرين لفرانس برس طالبا
عدم كشف اسمه «هذا يوم مهم بالنسبة للسودان ويمثل البداية
للمظاهرات» ،مضيفا «تظاهرنا سلميا ومع ذلك رضبتنا الرشطة

وهذا يعكس بأن النظام ال يقبل حتى باملظاهرات السلمية».
ونشرت ص�ور وفيديوهات للتظاه�رة بصورة واس�عة عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماعي خصوص�ا تويرت وفيس�بوك .وأكد
الحزب الش�يوعي يف بي�ان أصدره عقب املظاه�رة بأن أعضاءه
سيواصلون دعوة للناس لالحتجاج وسينظمون مظاهرات ليلية
يف وق�ت دعا حزب األمة ،أكبر األحزاب املعارض�ة ،إىل تظاهرات
مماثلة ضد الحكومة.
وتفجرت تظاهرات واشتباكات مع قوات األمن يف أنحاء البالد
مطلع هذا الش�هر بعد أن فرضت الخرط�وم إجراءات اقتصادية
صعبة تتسق مع توصيات صندوق النقد الدويل .وخفض السودان
عملته إىل  18جنيها للدوالر من س�عر رصف  6.7جنيه للدوالر يف
 .2017كما قلص دعم القمح مما تس�بب يف ارتفاع أسعار الخبز
رسيعا ،إذ ارتفع س�عر كيس القمح زن�ة  50كلغ من  167جنيه
س�وداني (تس�ع دوالرات) إىل  25( 450دوالرا) ،بينما بلغ الجنيه
السوداني أدنى مستوياته عىل اإلطالق يف السوق السوداء وسجل
 34جنيها للدوالر االثنني يف ظل نقص العملة األجنبية.
ويواجه اقتصاد الس�ودان صعوبات من�ذ انفصال الجنوب يف
عام  2011مستحوذا عىل ثالثة أرباع إنتاج البالد من النفط .لكن
الوالي�ات املتحدة رفعت عقوب�ات اقتصادية امتدت  20عاما عىل
البالد يف ترشين األول ،ووجه صندوق النقد منذ ذلك الحني النصح
للس�ودان بأن يرشع يف إصالحات ش�املة بما يف ذلك تحرير سعر
الرصف .لكن السودان استبعد تحرير سعر رصف الجنيه.

5

العدد ( )1597الخميس  18كانون الثاني 2018

اعالنات

وزارة النفط

www.almustakbalpaper.net

«شكر وتقدير

يتق�دم املواطنون يف
الع�راق عام�ة وذي
قار خاصة بالشكر
والتقدير والعرفـان
اىل (الدكت�ور ميثاق عبد املهدي
الغزي) لجهوده الكبرية وتعاونه
املثمر مع جمي�ع املرىض الذين
يراجعونـه فـي املستشفـيـات
او يف عيادته .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد /1277 :ب2014/
التاريخ 2018/1/10 :

اعالن

اني املدعي عليه  1ـ امني بغداد /اضافة لوظيفته
اىل املدعى عليها  1 /ـ عليه حسني نعمه  2ـ نجاة حمزة عليوي
اص�درت هذه املحكمة قرارها يف الدع�وى البدائية املرقمة اعاله بتاريخ 2015/4/9
والذي يقيض بالحكم بابط�ال قيد العقار املرقم 1490/5م 14وزيرية غزالية واعادة
تسجيله بأسم (امانة بغداد)
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني لالعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق االصول
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة اذن باستصدار جواز
التاريخ 2018/1/17
اعالن
اىل /املدعى عليه  /محمد عبد الرضا جياد
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه (زهراء عالء
عب�د املجي�د) امام ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة طلب
حجة اذن باس�تصدار جواز س�فر البنتك القارصه
(عال) وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الش�هيد الصدر /
النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني
محليتين رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكم�ة بعد تبلغك بثالثة اي�ام وعند عدم حضورك
سوف يتم السري بإجراءات الحجة وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7830 :ش2017/6
التاريخ 2018/1/17 :
اىل /املدعى عليها  /حوراء محمد كامل
اق�ام املدع�ي (حي�در خليل رض�ا) الدع�وى بالعدد
/7830ش 2017/6امام هذه املحكمة وموضوعها
اس�قاط حضان�ة االوالد كل من (مصطف�ى ونور)
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واش�عار مختار حي االمري  /النجف قررت
املحكمة تبليغك بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة وعليك
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم
املوافق يوم  2018/1/29الس�اعة التاسعة صباحا
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانون�ا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /75/ب2017/
التاريخ 2018/1/7
اعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار املرقم
 84/20الحيرة البديري�ة فعلى الراغبين بالشراء
الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم الثالثون من اليوم
الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيم�ة املقدرة ويتحمل
املشرتي اجور االعالن
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف :
العق�ار عبارة عن دار س�كن تقع يف ناحية الحرية /
حي النرص تبلغ مساحته  313,9مرت مربع مفرز اىل
دارين بصورة غري رس�مية درجة عمرانه متوسطة
قيم�ة البن�اء (عرشة ماليين دين�ار) وقيمة االرض
(ثالث�ون ملي�ون دينار) ام�ا القيمة الكلي�ة للعقار
(اربعون مليون دينار)

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /210 :ب2017/
التاريخ 2018/1/15
اىل  /املدعى عليه (مصطفى ظاهر سالم)
تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/12/14
قراره�ا املرق�م /210ب 2017/واملتضمن ازالة
ش�يوع ح�ق التصرف يف القطعة املرقم�ة ()92
مقاطع�ة ( )14الحرية وتوزيع ص�ايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مخت�ار املنطقة املؤيد من املجل�س البلدي وكتاب
املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النج�ف ومكت�ب
معلومات الكوفة واقوال الش�خص الثالث مختار
املنطقة لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني رس�ميتني
محليتين يوميتين واس�عتي االنتش�ار ولك حق
االعرتاض على الحكم الغيابي خلال عرشة ايام
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه تنتهي الفرتة
املحددة لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 2/2676 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  17 :تموز
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة 200 :م2
املشتمالت :
دار تتك�ون من طاب�ق اريض يحت�وي عىل غرفة
نوم +هول +اس�تقبال +مطبخ  +صحيات عدد2
وطاب�ق اول يحت�وي على غرف�ة ن�وم  +كليدور
+صحيات واحدة
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية:
الشاغل  :صاحبة العقار
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 2/
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعلاه العائد
للراهن جواهر كاظم عبد لقاء طلب الدائن املرتهن
عدن�ان حس�ن كاظ�م البال�غ ()230,000,000
دين�ارا فعلى الراغب يف االشتراك فيه�ا مراجعة
ه�ذه الدائرة خلال ( )30يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال
تقل ع�ن  %10من القيمة املق�درة للمبيع البالغة
( )226,000,000دين�ارا وان املزايدة س�تجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
عبد الكريم جهادي خرض

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد555 /
التاريخ2018/1/17 :
نرش اعالن
ق�دم املس�تدعية (بدور باس�م خضير) طلب اىل
ه�ذه املحكمة تطلب فيه اص�دار حجر وقيمومة
لزوجها املفقود (حسام سالم رزوقي) والذي فقد
بتاريخ  2015/6/2عليه واستنادا لقانون رعاية
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة نشره بصحيفتني
محليتني لغ�رض التثبت من حياة املفقود  ....مع
التقدير
القايض
أنور جاسم حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد /1279 :ب2014/
التاريخ 2018/1/10 :

اعالن

اني املدعي عليه  1ـ امني بغداد /اضافة لوظيفته
اىل املدعى عليهما  1 /ـ مجبل صالح فرج  2ـ اياد كاظم عبود
اصدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله بتاريخ والذي يقيض
بالحكم بابطال قيد العقار املرقم 1372/5م 14وزيرية غزالية واعادة تسجيله بأسم
(امانة بغداد)
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني لالعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق االصول

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/1005 /ش2017/
التاريخ2018/1/17 :
اىل املدعى عليه  /صكبان طامي عبد
نرش اعالن
أص�درت محكمة األحوال الش�خصية يف س�امراء
قراره�ا امل�ؤرخ يف  2017/12/28يف الدع�وى
املرقم�ة /1005ش 2017/واملقام�ة م�ن قب�ل
املدعية (س�ميه صك�ر عبد) واملتضم�ن تصديق
ال�زواج الخارجي يف  2011/1/15واثبات نس�ب
الطفل�ة (هاجر) ولثب�وت مجهولية محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ املفوض نعمان
منذر حسين املنس�وب اىل مركز رشط�ة املتوكل
واش�عار املختار (محمود ري�اض ناجي) مختار
ح�ي الضب�اط االوىل واملذي�ل بتوقيع الش�اهدين
(صكر عبد حلبوص وزيد س�امي عبد) واملصدق
م�ن املجلس املحيل لقض�اء س�امراء فقد قررت
املحكم�ة تبليغك بالنشر يف صحيفتين يوميتني
محليتني اس�تنادا ً الحكام امل�ادة  1/21مرافعات
مدني�ة وعن�د ع�دم حض�ورك وع�دم االعتراض
والتميي�ز على ق�رار الحك�م املذكور خلال املدة
القانوني�ة فان القرار يكتس�ب الدرجة القطعية
وفق القانون
مع التقدير....
القايض
قيرص عباس رشيد

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (حاك�م عبد غايل) طلبا يروم فيه تس�جيل
لقب�ه وجعل�ه (البون�ارص) بدال م�ن الفراغ واس�تنادا اىل
اح�كام امل�اده  24من قان�ون البطاق�ه الوطني�ه رقم 3
لس�نه  2016املعدل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف الجريدة
الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (كام�ل ع�ايص ح�داوي) دع�وى
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعل�ه (الحركويص) بدال
من (الخزعلي) فمن لديه حق االعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما ً من تاريخ
النشر وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق
اح�كام املاده ( )22من قان�ون البطاقه الوطنيه
رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (حيدر س�وادي ش�بالوي) طلب�ا يروم فيه
تس�جيل لقبه وجعله (الخزعيل) بدال من الفراغ واستنادا
اىل اح�كام امل�اده  24من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3
لس�نه  2016املعدل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف الجريدة
الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (جمال عايص حداوي) دعوى قضائية لتبديل
لقبه وجعله (الحرك�ويص) بدال من (الخزعيل) فمن لديه
حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش
يوم�ا ً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى
وف�ق احكام املاده ( )22من قانون البطاقه الوطنيه رقم
 3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني العراقيني
باس�م املهن�دس ( جواد عبد الله حس�ن ) على من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من غرفة التجارة باس�م (
يونس لفتة كاطع ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ( ) 25 – 0063563
ذي العدد (  ) 62يف  2017/10/17الصادرة من متوسطة
الش�هيد ش�اكر اليارسي للبنين واملعنونة اىل متوس�طة
الكرار املس�ائية باسم ( حسين حامد عبد الحسن ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
اعالن
اىل الرشيك رقيه صبحي عبد الزهره توجب عليك الحضور
اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض اصدار أج�ازه بناء للعقار
 3 / 46293ح�ي الن�داء خالل م�ده اقصاها عرشه ايام
وبخالفه سيتم اصدار االجازه دون حضوركم
طالب االجازه
محمود شاكر جبار
فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م  3 / 77887حي النرص
باسم ( عباس محمد رضا رضا عيل ) عىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية املوظفة الصادرة من دائرة صحة بغداد
الرصافة باس�م ( ارساء ش�امي هادي) على يعثر عليها
تسليمها إىل جهة االصدار
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باشرت بصرف مستحقات الفالحني لكميات احلنطة املسوقة لعام  2016يف بابل

التجارة تعلن بيع سيارات خمتلفة األنواع واملناشئ ملوظفي الدولة وجمالس املحافظات بنظام األقساط
المستقبل العراقي /عادل الالمي

اعلن�ت الرشكة العام�ة لتجارة الس�يارات
واملكائن يف وزارة التجارة عن «اس�تمرارها
بيي�ع س�يارات مختلف�ة االن�واع واملناىش
ملوظف�ي ال�وزارات كاف�ة والجه�ات غير
املرتبط�ة ب�وزارة ومجال�س املحافظ�ات
وبنظ�ام االقس�اط وع�ن طري�ق مصريف
الرشيد والرافدين».
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشكة وكال�ة احمد
ياسين انه «بإمكان موظف�ي تلك الجهات
مراجعة الرشكة لغرض التس�جيل وترويج
معامالت جديدة لرشاء س�يارات نوع باص
هايس موديل  2014وبسعر ()34,098,000
وبطريقة األقساط» .
وبني انه «يتوفر لدى الرشكة كذلك سيارات
نوع بيك اب فوتون  2017وسيارة zx AUTO
بي�ك اب دبل قم�ارة  2017وب�اص فوتون
 2017وس�يارة ن�وع بغ�داد كير اوتماتيك
 2016واور كري عادي  2016وبيك اب اريدو
 2016وس�مند ويتم تس�ديد املبلغ بقس�ط
ثاب�ت عىل م�دى خمس�ة س�نوات وبفائدة
ق�رض %7ويكون مبل�غ املقدم�ة  %10من
سعر الس�يارة الكيل اضافة اىل وجود كفالة
موظف مدني واحد مستمر بالخدمة يغطي
صايف راتبه ضعف مبلغ القس�ط الش�هري
او موظفين اثنين مس�تمرين بالخدم�ة
للقروض التي تزيد عن  18مليون ديناروان
يك�ون الكفالء م�ن نفس املحافظ�ة وان ال
تقل اعمارهم عن  18س�نة وال تزيد عن 58
سنة».
واش�ار ياسين اىل «وجود س�يارات نيسان
صني موديل  2016وسيارات نيسان سينرتا
مودي�ل  2016وعن طريق مرصف الرش�يد

فرع الزعفرانية».
مشريا ً اىل توفر سيارات باص فاو ( خشفة

الرافدين يعلن عن آليات جديدة
بشأن القروض املمنوحة لألطباء

) وب�اص جنبي (الغزال) وفاو اويل (الرباق)
وشيري كوي�ن (ميرال) وشيري (دجلة)

وشريي تيكو (الفرات) وبريلينس (ريتاج)
وبريلين�س (دي�اال) وع�ن طري�ق مرصف

الرافدي�ن وبشرط ان ال يزيد عم�ر الكفيل
واملقترض  56س�نة وان ال تقل مدة خدمة

حمافظ بغداد يؤكد تذليل كافة املعوقات للميض بتنفيذ مرشوع القطار املعلق
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

خدم�ة افضل ملواطن�ي العاصمة».وتابع
العطوان�ي ان «الفري�ق الفني للمحافظة
متواص�ل يف اجتماعات�ه م�ع القطاعات
االخرى املتمثلة ب�وزارة النقل والتخطيط
وامان�ة بغ�داد م�ن اجل رسع�ة املبارشة
به�ذا املشروع وع�دم تعطيله».الفتا اىل
ان «هن�اك رغب�ة ب�ان تك�ون املؤسس�ة
العراقية رشيك اسايس يف تنفيذ مثل هكذا
مشاريع» .يذكر ان محافظ بغداد قد وقع
مذك�رة تفاهم مع رشكة الس�توم لتنفيذ
مرشوع القط�ار املعلق خالل مش�اركته
يف امللتقى الثاني عشر للمجلس العراقي
الفرنيس الرباب العمل.

اكد محافظ بغداد عط�وان العطواني ان
حكومت�ه املحلية عازمة على تذليل كافة
املعوقات واملش�اكل التي تقف امام تنفيذ
مرشوع القط�ار املعلق .ج�اء ذالك خالل
لقاءه مدير رشكة الس�توم الفرنس�ية».
وذك�ر مكتبه االعالمي ان «املحافظ خالل
اللقاء الذي حرضه مدراء الدوائر الخدمية
يف املحافظة مع رشكة الس�توم الفرنسية
«بني اهمية ه�ذا املشروع باعتباره من
املشاريع الضخمة واملهمة كونه سيحقق
نقل�ه نوعي�ة يف مج�ال النق�ل ويوف�ر

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرصف الرافدين ان «قروض رشيحة االطباء بمختلف تخصصاتهم تصل
اىل  75ملي�ون دينار».وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» ،نس�خة من�ه ،ان «ق�روض االطب�اء واطب�اء االس�نان والبيطريني
والصيادلة وغريها تكون عرب مراحل متفاوتة ورشوط محددة وبحسب طالب
القرض ورغبته».واش�ار اىل ان «قرض (  )25مليون دينار لغاية (  )40مليون
دينار وبضمان الراتب وكفالة كفيلني .كما ان قرض (  ) 40مليون دينار لغاية
(  ) 60مليون دينار تكون بضمان رهن العقار».وبني ان «قرض (  ) 60مليون
دينار لغاية (  ) 75مليون دينار تكون بضمان رهن عقار.

واسط تستجيب ملطالب أصحاب معامل
الطابوق بشأن النفط االسود
المستقبل العراقي  /الغانم
أعلنت إدارة محافظة واسط ،إعادة سعر اللرت الواحد ملادة النفط األسود
املجهز ملعامل الطابوق يف املحافظة اىل» 100دينار» بدال من» 150دينار»
لغاية  1اذار املقبل ،فيما اشترطت عليهم نصب منظومة الغاز املس�ال
خالل هذه الفرتة».
وذك�ر ديوان املحافظة انه «تمت إعادة العمل بس�عر ( )100دينار للرت
الواح�د من م�ادة النفط األس�ود املجه�ز إىل معامل الطاب�وق بدالً من
( )150دين�ار  /لرت املعمول ب�ه حالياً» ،الفتة اىل ان هذا القرار س�اري
«لغاية يوم .»2018/3/1
واشترط الديوان ،وفقا للبي�ان ،عىل أصحاب معام�ل الطابوق «نصب
منظومة الغاز السائل يف معاملهم خالل هذه الفرتة».
وكانت عدد من محافظات الوسط والجنوب قد شهدت يف االيام االخرية
مظاه�رات واعتصامات نظمها اصحاب معامل الطابوق احتجاجا ً عىل
رفع اسعار اللرت الواحد من مادة النفط االسود.

حمافظ النجف يطالب برصف مستحقات
املقاولني إلكامل املشاريع ال ُعمرانية
النجف /المستقبل العراقي

طال�ب محافظ النج�ف األرشف ،لؤي الي�ارسي ،الحكومة االتحادية بتس�ديد
مستحقات املقاولني املتاخرة عن السنوات املاضية ضمن موازنة  2018ليسهم
يف إكمال ما تبقى يف عهدة هذه الرشكات وإعادة الحياة العمرانية يف املدينة.
وقال املحافظ يف بيان له تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان «الرشكات
الهندسية واملقاولني لهم مستحقات مالية عىل الحكومة املحلية أكثر من 200
مليار دينار وهذا تسبب يف توقف العمل يف الكثري من املشاريع املهمة».
وأش�ار اىل ان «دفع هذه املس�تحقات او جزء منها سيس�هم يف إع�ادة الحياة
العمرانية فيها فضال عن تنشيط الحركة االقتصادية يف املحافظة.

الكفي�ل  3س�نوات وراتبه ضعف القس�ط
الش�هري وان يك�ون من س�كنة املحافظة
حرصا ً وتدفع عمول�ة ادارية داخل املرصف
بنس�بة  %2ومبل�غ  500ال�ف دينار رس�م
مروري» .
م�ن جان�ب آخ�ر اعلن�ت الرشك�ة العام�ة
لتج�ارة الحب�وب يف وزارة التج�ارة ع�ن
«مبارشة صومعة الحلة الجديد يف محافظة
برصف مستحقات الفالحني واملسوقني عن
اقيام الحنطة املس�وقة  2016بعد االنتهاء
من توزي�ع الصكوك للموس�م التس�ويقي
.»2015
واضاف مدي�ر عام الرشكة هيثم الخش�ايل
بان «اللجنة الحس�ابية والتدقيقية املكلفة
بتوزيع الصكوك بارشت بتوزيع مستحقات
الفالحني واملسوقني للموسم  2016والبالغة
عدده�ا ( )5000معاملة».واكد « اس�تمرار
املراكز التابع�ة للفرع بتوزيع مس�تحقات
الحنط�ة للع�ام اعلاه خلال اي�ام الجمع
والعطل حيث بلغت نس�بة التوزيع يف مركز
تس�ويق الحل�ة القديم  %80مركز تس�ويق
الحي�دري  %75مرك�ز تس�ويق املدحتي�ة
 %70املجم�ع املخزن�ي يف املرادي�ة ,%70
داعي�ا ً املزارعني مراجعة الس�ايلو الس�تالم
مستحقاتهم».من جانب اخر اشار الخشايل
اىل مواصل�ة مالكات صومع�ة خان ضاري
استالم وتفريغ الحنطة املحلية املحولة من
فرع كركوك حيث بلغت الكميات املس�تلمة
 264ط�ن باالضاف�ة اىل تجهي�ز املطاح�ن
حس�ب بالخلطة املعتم�دة وبلغ�ت اجمايل
الكمية املجه�زة للمطاحن  828طن ,اما يف
محافظة النجف فقد واصل س�ايلو النجف
االفقي تجهيز املطاحن االهلية والحكومية
التابعة للمحافظة وبكمية بلغت  242طن.

صحة الكرخ :اجراء « »8محالت تلقيح كربى ألكثر من مليون طفل وأكثر من مئة ألف فتاة يف سن االنجاب
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ قسم الصحة العامة و حدة
التحصين عن «اجراء ( )8حمالت تلقي�ح كربى تم تلقيح
اكث�ر م�ن ( )1315223مليون طفل بلقاح ش�لل االطفال
و الخم�ايس و لق�اح ثنائ�ي النم�ط و التايفوئيد و مرض
االنفلونزا املوسمي و تلقيح اكثر من ( )139781الف فتاة
و امراة بلقاح الكزاز يف سن االنجاب بعمر ( )45 – 15سنة
خالل عام .»2017وذكر ذل�ك مدير عام دائرة صحة بغداد
الكرخ جاس�ب لطيف الحجامي يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،ان «قس�م الصحة العامة وحدة التحصني قامت
باجراء ( )8حمالت تلقيح خالل عام  2017حيث تم تلقيح

اكثر من ( )1315223طف�ل و ( )139781فتاة و امرأة يف
سن االنجاب.
«و بين الحجامي انه «تم تنفي�ذ الحملة الوطنية الربيعية
الش�املة للتلقيح بلقاح شلل االطفال الفموي ملدة خمسة
اي�ام و ت�م تلقي�ح ( )527594طفل بنس�بة تغطية بلغت
( )% 97و ( )535498طف�ل يف الجول�ة الثانية من الحملة
الوطني�ة الربيعية الش�املة للتلقيح بلقاح ش�لل االطفال
الفم�وي بنس�بة تغطي�ة بلغ�ت ( )% 98و تنفي�ذ الحملة
الوطني�ة الخريفية للتلقيح بلقاحي ش�لل االطفال و لقاح
الخمايس يف قطاع (التاجي  ،ابي غريب  ،الطارمية) الجولة
االوىل و ت�م تلقي�ح ( )122979طفل بلقاح ش�لل االطفال
ثنائ�ي النم�ط بنس�بة تغطي�ة بلغ�ت ( )% 105و تلقي�ح

( )5713طف�ل بلق�اح الخمايس «.و اض�اف انه «بلغ عدد
االطف�ال الذين تم اعطائهم لقاحي ش�لل االطفال و لقاح
الخم�ايس يف الحملة ش�به الوطني�ة الخريفية ()110962
بنسبة تغطية بلغت ( )% 94و اجريت حملة لقاح املترسبني
من اللقاحات و ملدة س�تة ايام عمل فعلي بمعدل طلعتني
اس�بوعيا يف جميع قطاعات الرعاي�ة الصحية لغرض رفع
نس�بة التغطية لجميع اللقاحات و كذل�ك تم تنفيذ حملة
اللقاح بلقاح التايفوئيد لجميع الفئات املش�مولة حيث تم
تلقي�ح اكثر من ( )18190و كذلك تم تلقيح جميع الفئات
املش�مولة بلقاح االنفلونزا املوس�مي مؤكدا تم تلقيح اكثر
من ( )139781فتاة و طالبة يف املدارس الثانوية و امرأة يف
سن االنجاب بعمر ( )45 – 15عام بلقاح توكسيد الكزاز.

الكهرباء :مالكات نقل الطاقة يف اجلنوب تواصل اعامهلا بصيانة اخلطوط واملحطات
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�إرشاف ومتابع�ة من قب�ل مدير عام
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية
يف الجن�وب زي�اد علي فاض�ل ,تواصل
امللاكات الهندس�ية والفنية يف املديرية
العام�ة املذك�ورة اعماله�ا بصيان�ة
وتأهي�ل الخط�وط واملحط�ات التابعة
لها».
اعلن ذلك املتحدث الرسمي باسم وزارة
الكهرباء مصع�ب رسي املدرس ,مبينا ً
يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي»،
ان «االعم�ال تضمن�ت صيان�ة خ�ط
قادس�ية – حم�زة  132ك ف من خالل

استبدال عوازل برج (  ,) 2 ,1اىل جانب
استبدال لوبات االبراج(  ) 3 -1وإضافة
مخمدات فراغي�ة بني االبراج ( ,) 2 , 1
اضافة اىل صيانة خط هارثة حرارية –
هارث�ه قديمة رق�م(  1و  ) 2من خالل
اس�تبدال عوازل برج رقم(  ) 3وإعادة
الخط للعمل بعد اجراء الكشف املبارش
عىل كافة ابراج الخط املذكور».
واض�اف «كما تم اكم�ال ربط املحولة
رقم(  ) 3وإعادتها للعمل بعد استكمال
اعم�ال الصيانة والفحص باإلضافة اىل
صيانة ومعالج�ة محولة الفولتية عىل
خ�ط رميل�ة الغازي�ة – رميل�ة جديدة
رقم( ) 2جهة محط�ة الرميلة الغازية

وإعادة الخط للعمل ,فضالً عن صيانة
فواص�ل (ب�اص كوبل�ر) التابع ملرشك

الق�وى رق�م(  ) 2يف محط�ة النارصية
الحرارية.

حمافظ ذي قار :انخفاض
كبري بمعدالت اجلريمة
يف املحافظة

ذي قار  /المستقبل العراقي
أعل�ن محافظ ذي قار ،يحيى محمد النارصي،
عن انخفاض معدالت الجريمة الجنائية بشكل
كبري ،مؤك�دا اهمية إيجاد رشاكة حقيقية مع
املواطن وجعل امن ذي قار مسؤولية مشرتكة
لكل اف�راد املجتمع».وقال النارصي بكلمته يف
املؤتمر السنوي الس�ابع لتحليل الواقع األمني
والجنائي ال�ذي نظمته مديرية رشطة ذي قار
بالتعاون مع رئاسة محكمة استئناف ذي قار
االتحادية «ابارك لألجه�زة االمنية والقضائية
يف ذي ق�ار االس�تمرار يف نهجه�ا بإقام�ة
املؤتمر السنوي الس�ابع لتحليل الواقع األمني
والجنائي لتوضيح الصورة الحقيقية للمشهد
االمن�ي يف املحافظة ،مما يس�هم بتدعيم مبدأ
الشفافية وبناء جس�ور التواصل مع املجتمع
وص�وال اىل اله�دف االس�مى بجع�ل ام�ن ذي
قار مس�ؤولية مشتركة لكل افراد املجتمع».
واضاف ان «مفردات ونتائج املؤتمر من شانها
ان تس�اعد جمي�ع املهتمني اضاف�ة للقائمني
عىل ادارة املل�ف االمني عىل بلورة تصور كامل
وواض�ح عن مجمل الواقع الجنائي بذي قار»،
مبينا ان�ه «يمكنهم من خالل هذا املؤتمراعداد
خطط ناجحة تعزز املكتسبات االمنية وتعالج
الثغ�رات ان وجدت».واوض�ح الن�ارصي ان
«املعطيات االمنية التي تم تسجيلها خالل العام
املنرصم تشير اىل انخفاض يف معدالت الجرائم
االرهابي�ة لتق�ارب الصف�ر حي�ث لم تس�جل
ذي ق�ار اال ح�ادث ارهابي واح�د فقط وكان
خ�ارج مدنه�ا ،فضال ع�ن تس�جيل انخفاض
ملحوظ يف معدالت الجريمة الجنائية بمختلف
انواعها».واش�ار اىل ان «تحقيق النجاح يف هذا
املجال املعقد يبني الجهد املس�تمر لتفعيل عمل
التش�كيالت واالجهزة االمنية ومثابرة وجهود
الضباط واملنتس�بني والتعاون املثمر واملخلص
للس�لطة القضائي�ة يف محكمة اس�تئناف ذي
ق�ار االتحادي�ة ،وكذل�ك اف�راد املجتمع فضال
ع�ن التحديث املس�تمر للخط�ط االمنية وفقا
للمعطي�ات واملتطلب�ات االمني�ة على ارض
الواقع.

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية يف ذي قار :رضورة االرتقاء بالعمل املبارش بحياة املواطن نحو االفضل
المستقبل العراقي  /كاظم العبيــدي
ُتع�د رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة يف ذي قار
واحدة من الدوائر املهمة والتي لها مس�اس مبارش
بحياة املواطن .
وقد اس�تلم ادارة هذه الرشكة مؤخرا املهندس عيل
حسين عيل الذي كان واحدا من املهندسني املهنيني
الذي�ن بذل�وا قص�ارى جهودهم س�ابقا م�ن اجل
خدم�ة املواطن والعمل مع العاملني يف الرشكة عىل

النهوض بواقعها الخدمي .
وقال املهندس عيل حسين عيل مدير رشكة توزيع
املنتج�ات النفطي�ة –ف�رع ذي ق�ار يف ترصي�ح
صحفي :ان هذه املس�ؤولية كبرية جدا ونسال الله
ان يوفقن�ا يف عملنا الجديد لكي نخدم كل االطياف
والرشائ�ح يف املجتم�ع وتقدي�م كل ماه�و جدي�د
ومتطور للرشكة .
واض�اف  :انن�ا بدأنا عملن�ا بلقاء مب�ارش مع كل
املوظفين والعاملين يف الرشك�ة واالطلاع على

مش�اكلهم والصعوب�ات الت�ي تعترض عمله�م
وس�نقوم بدراس�تها وتس�هيلها  ،ثم كان لنا لقاءا
مب�ارشا م�ع محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى الن�ارصي
ومجلس املحافظة وبعض رؤوس�اء الدوائر ومنها
رشكة نفط ذي قار لكي نفتح افاق تعاون معها .
وكذل�ك قمن�ا بزي�ارات ميداني�ة اىل قضاء س�وق
الش�يوخ والبطح�اء واملناط�ق االخ�رى ملتابع�ة
املحاطات فيها وكيفية العمل بالتسعرية .
واكد املهندس عيل حسين عيل  :انه اس�تقبل العام

 2018يف برنام�ج من�وع يرتق�ي بالرشك�ة نح�و
االفضل الن الخربة والدراية التي اكتسبها من عمله
الس�ابق ستجعله ينهض بهذه الرشكة نحو الرقي
والتقدم .
وقد اقامت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية –فرع
ذي ق�ار حفال كبريا بمناس�بة  6كانون الثاني عيد
الجي�ش دعم�ا من العاملين يف الرشك�ة ومديرها
للمقاتلني االبطال والحش�د الش�عبي الذي سطروا
مالحم النرص املؤزر عىل فلول داعش االرهابية .
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مديرية تنفيذ النارصية
العدد2015/ 2200:
إعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ النارصية الس�يارة
املرقم�ة  10377العائ�دة اىل املدين عيل
رحي�م صكر لق�اء طلب الدائن�ة رابحة
كاظ�م خدام البال�غ  3,898,000فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية
خالل  10أيام تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
 %10م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة
الجنس�ية العراقية وان رس�م التحصيل
والداللية عىل املشرتي .
منفذ عدل النارصية/عيل عودة حنيحن
املواصفات
------------س�يارة س�مند صالون/ذي قار موديل
 2011برتق�ايل مصف�ر الحمول�ة اربعة
راكب
رقم الشايص BOBF 2012 680815 /
AA 8
فيها رضبات خفيفة عىل الجانب االيمن
وعلى الدعامي�ات االمامي�ة والخلفي�ة
واالطارات مستهلكة واملحرك فيه نضوح
والبطاري�ة عاطل�ة ودواخ�ل الس�يارة
نظيف�ة والتربيد عاط�ل والربوجكرتات
االمامية مكسورة .
محكمة بداءة الفهود
العدد/2 :ب2018/
اىل/املدعى عليها  /صفيه حاذور عليوي
–الساكنه ناحية الفهود سابقا
م /تبليغ
اق�ام املدعي مدير بلدي�ة الفهود اضافة
لوظيفته الدع�وى املرقمة /2ب2018/
ام�ام ه�ذه املحكم�ة وال�ذي يطل�ب
فيه�ا ابطال قي�د العقار ذات التسلس�ل
– 430/147الفهود املس�جل باس�مك_
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت
الح�ارض تق�رر تبليغ�ك بصحيفتين
محليتني رس�ميتني للحضور امام هذه
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف
 2018/1/29الس�اعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك ستجرى املرافعة بحقك غيابيا.
القايض /عبد الله صالح نارص
محكم�ة ب�داءة الفج�ر /لجن�ة تثبيت
امللكية
قرار تثبيت عائدية عقار
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ
 2017/12/27ملنظ�م بش�ان تم�ام
العق�ار تسلس�ل  1169محل�ة حس�ن
علوان/ناحي�ة الفجر ونتائ�ج التحقيق
املبين�ة في�ه واس�تنادا اىل الصالحي�ة
املخولة يل بموجب امل�ادة  48من قانون
التس�جيل العقاري رقم  43لسنة 1971
قررت تثبي�ت العائدية اىل من�ال عريبي
يارس لتوفر الشروط القانونية يف طلب
التس�جيل وإعالن هذا القرار ملدة ثالثني
يوما وفقا إلحكام القانون املذكور.
القايض  /عبدالله شالل شناوة
قايض محكمة البداءة يف الفجر /رئيس
لجنة تثبيت امللكية
محكم�ة ب�داءة الفج�ر /لجن�ة تثبيت
امللكية
قرار تثبيت عائدية عقار
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ
 2017/12/27املنظم بشان تمام العقار
تسلس�ل  1166محل�ة حس�ن عل�وان/
ناحي�ة الفج�ر ونتائج التحقي�ق املبينة
في�ه واس�تنادا اىل الصالحي�ة املخولة يل
بموج�ب املادة  48من قانون التس�جيل
العق�اري رق�م  43لس�نة  1971قررت
تثبيت العائدية اىل عيل زويد كامل لتوفر
الشروط القانوني�ة يف طلب التس�جيل
وإعالن هذا القرار ملدة ثالثني يوما وفقا
ألحكام القانون املذكور.
القايض  /عبدالله شالل شناوة
قايض محكمة البداءة يف الفجر /رئيس
لجنة تثبيت امللكية
محكم�ة ب�داءة الفج�ر /لجن�ة تثبيت
امللكية
قرار تثبيت عائدية عقار
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ
 2017/12/27املنظ�م بش�ان تم�ام
العق�ار تسلس�ل  1165محل�ة حس�ن
علوان/ناحي�ة الفجر ونتائ�ج التحقيق
املبين�ة في�ه واس�تنادا اىل الصالحي�ة
املخولة يل بموجب امل�ادة  48من قانون
التس�جيل العقاري رقم  43لسنة 1971
ق�ررت تثبي�ت العائدي�ة اىل علي جب�ار
عليوي لتوفر الرشوط القانونية يف طلب
التس�جيل وإعالن هذا القرار ملدة ثالثني
يوما وفقا ألحكام القانون املذكور.
القايض  /عبدالله شالل شناوة
قايض محكمة البداءة يف الفجر /رئيس
لجنة تثبيت امللكية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
العدد 3
اىل املدين خالد نصيف جاسم
م  /تبليغ
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت ه�ذه
املديري�ة تبليغ�ك بوض�ع ش�ارة الحجز
التنفي�ذي على قي�د الس�يارة املرقم�ة
 12544أ  /واسط  /اجرة – اللون ابيض
موديل  2014نوع فتون باص  14راكب
املسجلة باسمك لقاء دين الدائن ( جعقر
ترك�ي عبي�س ) البال�غ ثمانمائ�ة الف
دينار ووجوب حضورك خالل ثالثة ايام
من اليوم التايل للتبليغ وبعكسه سيصار
اىل االستمرار باالجراءات التنفيذية وبيع
الس�يارة املرقمة اعاله اس�تنادا الحكام
املادة  69تنفيذ
املنفذ العدل
مالك مال الله حياوي
مدير تنفيذ الصويرة
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 2018 / 8
اىل  /املنفذ عليه ( خالد نصيف جاسم )
لقد تحقق لهذه املديرية وحس�ب كتاب
مرك�ز رشطة الصوي�رة بالعدد ( ) 161
يف  2018 / 1 / 7واش�عار املخت�ار ان�ك
مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الصويرة
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
مالك مال الله حياوي
مدير تنفيذ الصويرة
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويره
العدد/12/ش2018/
اعالن
اىل املدعى عليه/حس�ني هادي حسين
محافظة واسط/قضاء الصويرة /حي
االخوة (مجهول محل االقامة حاليا)
اقامت املدعية يرسى ابراهيم عبد الكريم
الدعوى املرقم�ة /12/ش 2018/امام
هذه املحكم�ة تطلب فيها الحكم بتاييد
حضانتها للطفل ابراهيم حسني هادي
ولكون�ك مجه�ول محل االقامة حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د مخت�ار
منطقة حي االخ�وة يف القضاء لذا تقرر
تبليغ�ك بالنشر يف صحيفتين يوميتني
محليتين للحضور امام ه�ذه املحكمة
ي�وم  2018/1/23الس�اعه التاس�عة
صباحا ويف حال عدم الحضور س�تجري
املرافعة وفق القانون
القايض
عيل غافل وايل
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /131ب 2018/
اىل املدعى عليه  /س�عدون عيل سعدون
شمخي البيضاني
أق�ام املدعي املدير الع�ام لرشكة العامة
لتج�ارة الحب�وب اضاف�ة لوظيفت�ه
الدع�وى املرقم�ة أعلاه والت�ي يطل�ب
فيها دعوتك للمرافع�ة والحكم بالزامك
بدفع مبلغ الرضراملرتتب بذمتك والبالغ
مائة وخمسون مليون وستمائة وواحد
وتسعون الف دينار والزامك بدفع الفائدة
القانونية من تاري�خ املطالبة الفضائية
اىل حني التأدية الفعلية وتحميلك الرسوم
القضائي�ة واتع�اب املحاماة وملجهولية
مح�ل إقامت�ك تق�رر تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني رسميتني بالحضور
إمـام هذه املحكم�ة عىل موعد املرافعة
املاف�ق 2018/1/28الس�اعة تاس�عة
صباحا وعن�د عدم حضورك أومن ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عدنان نهري الزاميل

اعالنات
مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة الكرخ
رقم الدعوى  / 2089ب 2017 /
املدعي  :شوان مصطفى سعيد
املدعى عليه  :مصطفى صباح عبد الرضا
اصدرت هذه املحكم�ة بحقك حكما غيابا يف
الدع�وى البدائية املرقمة  / 2089ب 2017 /
بتاري�خ  2017 / 12 / 11يقيض فيه بتادية
مبل�غ ق�دره  12 / 510 / 000ع�ن قيم�ة
بضاعة الكارتات مع الفائدة القانونية البالغة
 % 4م�ن تاريخ املطالبة القضائية يف / 7 / 3
 2017إىل حني تادية الطلب وتحميلك الرسوم
واملصاري�ف وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائي وتايي�د املجلس البلدي
وانتقال�ك إىل جهة مجهولة ل�ذا تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين بق�رار الحكم
اعلاه ويف ح�ال عدم حض�ورك او االعرتاض
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق
االصول .
القايض
صباح عدنان اسماعيل
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن معه�د
التدري�ب النفطي  /برصة  /قس�م التصفية
اختص�اص تش�غيل وس�يطرة باس�م ( وليد
باس�م حس�ن ) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.
تنويه
تود جامعة القادسية كلية االثار عن التنويه
اىل انه قد ورد سهوا يف االعالن الخاص بايجار
كشك االستنس�اخ وكشك الحلويات يف كليتنا
واملنش�ور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد
 1595يف  2018/1/16حيث ورد ان ( قائمة
املزاي�دة مفتوحة ملدة  30ثالثون يوما ) خطأ
والصحي�ح هو ان ( قائم�ة املزايدة مفتوحة
ملدة  15خمس�ة عشر يوما ) تب�دأ من اليوم
الثان�ي لنرش االعلان يف الصحيفة لذا اقتىض
التنويه.
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من معهد التدريب
النفط�ي  /برصة  /قس�م النفط اختصاص
حفر آبار باس�م ( سلام محمد دريغ ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
فقدان وصل
فق�د الوص�ل املرق�م ( )36529يف
2012/10/14البال�غ ( )2000000دين�ار
واملس�توىف من امانة بغداد  /دائرة العقارات
ع�ن بدل بيع القطعة املرقم�ة (2/9769 /4
صابيات) بأس�م (س�اجدة محمد اسماعيل
) فعلى م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جهة
االصدار
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
الدعاوى
العدد 17406 :
التاريخ 2015/12/20
اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة /د.ق
مجلس تحقيقي
كتابكم  4098يف 2015/12/6
نعي�د اليكم اوراق املجلس التحقيقي الخاص
باملته�م الغائ�ب (ر.ع عم�ار حسين علي)
لتنفي�ذ مضم�ون كتابن�ا املرق�م  12619يف
 2015/9/2لنرش اعلان التكليف بالحضور
يف صحيفة محلية يومي�ة لتنفيذ ما مطلوب
واعادته الينا
املرفقات :
مجلس تحقيقي بنسختني
أمر احالة +ورقة تهمة
العميد الحقوقي
رزاق عبد عيل محمد الطائي
رئيس املحكمة
اعالن
رقم االخطار
2016/150
م�ن /محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م الهارب (الرشط�ي رائد رمضان
عون) املنس�وب اىل مديري�ة رشطة محافظة
البصرة ملا كن�ت متهما (وفق امل�ادة  5/من
ق.ع.د رقم  14لسنة  2008لغيابك عن مقر
عملك من تاريخ 2013/10/23
ولح�د االن وبم�ا ان محل اختفائ�ك مجهول
اقتضى تبليغك بهذا االعلان ان تحرض امام
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي الخامس�ة
البصرة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ
تعلي�ق هذا االعلان يف محل اقامت�ك وتجيب
ع�ن التهمة املوجة ضدك وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني
العموميين القاء القبض علي�ك اينما وجدت
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة والزام
املواطنين الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائك
باخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا للمادة
/69اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم
 17لسنة 2008
رئيس املحكمة

www.almustakbalpaper.net
اعالن
رقم االخطار
2016/90
م�ن /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب (ر.ع علي خضير احم�د)
املنس�وب اىل مديري�ة رشطة محافظ�ة البرصة ملا
كن�ت متهما (وف�ق املادة  5/م�ن ق.ع.د رقم 14
لس�نة  2008لغياب�ك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ
2013/5/30
ولحد االن وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض
تبليغ�ك به�ذا االعلان ان تحضر ام�ام محكم�ة
قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة البرصة خالل مدة
ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف محل
اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجة ض�دك وعند
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب
م�ن املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما
وجدت وتسليمك اىل اقرب س�لطة حكومية والزام
املواطنين الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار
الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة /69اوال وثانيا
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
اعالن
رقم االخطار
2016/ 91
م�ن /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م الهارب (الرشطي جاس�م اس�ماعيل
عبد الكريم) املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة
البرصة ملا كنت متهما (وف�ق املادة  5/من ق.ع.د
رق�م  14لس�نة  2008لغيابك ع�ن مقر عملك من
تاريخ 2015/7/6
ولحد االن وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض
تبليغ�ك به�ذا االعلان ان تحضر ام�ام محكم�ة
قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة البرصة خالل مدة
ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف محل
اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجة ض�دك وعند
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب
م�ن املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما
وجدت وتسليمك اىل اقرب س�لطة حكومية والزام
املواطنين الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار
الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة /69اوال وثانيا
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/17 :
اعالن مفقود
اىل املفقود  /بكر صالح مجيد حميد الدليمي
بتاري�خ  2018/1/17قدم�ت (زوجت�ك) املدعوة
(مروة عبد الجب�ار عبد الكريم) تطلب فيه نصبها
قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2016/3/25
ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية
ويف حال�ة ع�دم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم
م�ن اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش س�وف تنصب
(زوجتك) مروة عبد الجبار عبد الكريم قيمة عليك
الدارة شؤونك .
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /4484 :ش2017/2
التاريخ 2018/1/17/
اعالن
اىل املدعى عليها  :نضال مجيد طالك
بن�اء على الدع�وى املرقمة اعلاه واملقام�ة امام
ه�ذه املحكم�ة من قب�ل املدعي�ة  /علويه س�بع
خمي�س ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا قررت املحكم�ة تبليغك
اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور اىل
هذه املحكمة صباح يوم  2018/2/18وعند عدم
الحضور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تقوم
املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد /641 :ش 2017/
التاريخ 2018/1/17/
اعالن
اىل املدعى عليها  /رابعه عيدان حسن
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف املقدادية
الق�رار املرق�م /641ش 2017/يف 2017/12/28
والق�ايض بصح�ة وتصدي�ق الطلاق الواق�ع من
املدع�ي خلي�ل ابراهيم احم�د عىل زوجت�ه املدعى
عليه�ا رابع�ه عيدان حس�ن بتاري�خ 2017/7/4
واعتباره طالقا رجعيا واقعا للمرة االوىل وتحميلك
املصاريف والرسوم وبالنظر ملجهولية محل اقامتك
حسب اشعار مختار منطقة شاقراق وكتاب مركز
رشطة سنسل املرقم  248يف  2018/1/14وبالنظر
ملجهولية محل اقامتك عليه تقرر تبليغكم بالحكم
الغياب�ي بصحيفتين يوميتني محليتين ويف حالة
عدم االعرتاض واتباع طرق الطعن القانوني سوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض
عدي فاضل احمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/16 :
اعالن مفقود
اىل املفقود  /يوسف قيس علوان
بتاري�خ  2018/1/16قدم�ت (زوجت�ك) املدعوة (هند
حس�ن خميس) تطلب في�ه نصبها قيمة عليك لكونك
خرجت بتاريخ  2014/7/12ولم تعد لحد االن لذا تقرر
تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل
خمس�ة عرش يوم م�ن الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش
سوف تنصب (زوجتك) قيمة عليك إلدارة شؤونك .
القايض
مؤيد محمود الشمري
فقدان
فقدت هوية الطالب (محمد نس�يم سالم) الصادرة من
املعهد التقني برصة قس�م املكائن واملعدات فرع التربيد
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت الوثيقة املدرس�ية الصادرة م�ن املديرية العامة
للتعلي�م املهني للطالب (ابراهيم ناجي بريهي) اعدادية
خارجيون املهني عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فق�دت هوية الطالب (زيد فائق س�لمان ) الصادرة من
املعه�د التقني البرصة عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
اعالن
بناء على الطلب املقدم من الس�يد (عزيز نايص فزيع)
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل (لق�ب) م�ن (البزون�ي) اىل
(العتاب�ي) فمن لديه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2909 :ب2017 /
التاريخ2018 /1 /16 :
اىل املدعى عليه عامر محمد جواد
تبليغ بالصحف
اق�ام املدع�ي رئيس جامع�ة البرصة اضاف�ة لوظيفته
الدعوى البدائية املرقمة /2909ب 2017/ضدك مدعيا
فيها ب�ان له بذمت�ك مبلغ قدره ( )5345777خمس�ة
ماليين وثالثمائ�ة وخمس�ة واربعون الف وس�بعمائة
وس�بعة وس�بعون دين�ار عما ترت�ب من مبل�غ بذمتك
للجامع�ة عليه طلب دعوتك للمرافع�ة والحكم بالزامك
باملبلغ اعاله وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائ�ي بالل س�عدون كري�م ورشح املجل�س البلدي
ملنطق�ة املعق�ل  /اجنادين تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
يوميتين محليتين للحض�ور اىل س�احة املحكمة يوم
املرافعة املوافق  2018/1/30الس�اعة العارشة صباحا
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي
فقدان
فقدت هوية الطالب (سلام حمد دري�غ) الصادرة من
معه�د التدريب النفطي برصة قس�م النفط اختصاص
حفر ابار عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسين العراقيني بأسم املهندس
(جواد عبد الله حس�ن) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة بأسم (يونس لفته كاطع)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
وزارة العدل
مديرية تنفيذ االسكندرية
العدد 2016 /724:
التاريخ 2017/12/13
اعادة اعالن عن بيع اموال منقولة
الحاقا باالعالن الس�ابق بخصوص بي�ع اموال منقولة
بالع�دد  2016/714يف  2017/3/15وبالنظ�ر لع�دم
حضور مزايد يف موعد املزايدة اعاله قررت هذه املديرية
اع�ادة االعالن مجددا عن بيع ام�وال منقولة املحجوزة
املبينة يف ادناه العائدة للمدين ( رسول مهاوش حسن)
لقاء دين الدائن (عيل راشد صالح) البالغ ()4,956,875
(اربع�ة ماليين وتس�عمائة وس�تة وخمس�ون ال�ف
وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار) مع اتعاب املحاماة
رس�م التحصي�ل فعىل الراغ�ب بالشراء مراجعة هذه
املديرية خالل مدة عرشة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املق�درة وتكون املزايدة يف مكان وضع اليد عىل
املال املحجوز يف منطقة االس�كندرية ـ شارع املحكمة
ـ القيرصي�ة الس�اعة الثاني�ة عشر ظهرا م�ن اليوم
الع�ارش وتك�ون االحالة قطعية غري قابل�ة للضم وعىل
املشرتي جلب جنس�ية العراقية وشهادة الجنسية وان
صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون يف اليوم الذي
يلي�ه ويكون تس�ديد املبالغ بصك مص�دق من مرصف
الرافدي�ن ف�رع االس�كندرية حرصا وحس�ب االوصاف
املبينة واملقدرة يف الجدول ادناه
املنفذ العدل
مهند عبد االله مكطوف
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

المادة
كرسي
طبالت
جادر مع حديد
جدر
طباخ+صوندة+منظم
مواعين
برميل حجم كبير
مغاسل
بالجكتور
جفجير
مصفى
كتلي
ميز حديد
القيمة المقدرة
باالجمالي

العدد
200
150
3
7
6
200
5
2
3
4
4
4
4

سعر المفرد
3500
2000
250,000
30,000
30,000
500
15000
20,000
10,000
7000
7000
5000
10,000

السعر الكلي
 200,000دينار
 300,000دينار
 750,000دينار
 210,000دينار
 180,000دينار
 100,000دينار
 75,000دينار
 40,000دينار
 30,000دينار
 28,000دينار
 28,000دينار
 20,000دينار
 40,000دينار
( )2,761,000دينار
(مليونان وسبعمائة
وواحد وستون الف دينار
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املواجهة احلادة :جانب احلضارة األمريكية األكثر إيالم ًا
عباس الحسيني

يحمل املسلس�ل الجنوني  – Breaking Badاالنفصام الحــاد – عىل املؤسس�ات مس�ؤوليات كربى تتعلق بالواقع الرتبوي والتأمني الصحي ،واالهم
هو جوهر األمن االجتماعي حني كانت املواجهات تصل ذروتها عند الجنوب الغربي كان مصطلح  breaking badيعرب عن نقطة الالعودة وامليض اىل
االحتدام وعادة ما يس�تخدم يف اللغة العامية االمريكية ،هذا املصطلح ،ملن يجنح عن جادة الجواب ،فيصبح يف تحول ونأي عن مس�اره االصح ،او يف
نفق ضيق من التفكري والعيش الساذج.
وهو م�ا يضعنا فيه املسلس�ل ،االهم ،عرب س�نوات،
وكم�ا اس�لفت ،يف موض�ع للحيرة ،م�ن الذهاب اىل
التعاط�ف مع ش�خصة وطروحات البط�ل املنهك –
البطل الرتاجي�دي ،او ،يف املثول امام مس�ارات النقد
اإلس�تقرائــي ،لحرك�ة مجتم�ع عملاق ومطل�ق
الق�درات طبق�ا لألح�داث ،لكنه تح�ول درامي غاية
يف الصعوب�ة والتحول ،واملسلس�ل املنت�ج عام 2008
يمثل طف�رة يف تقنيات واطر االخ�راج ،والتمثيل مع
االس�تدراج االمثل للموس�يقى يف مس�ارات األحداث.
وق�د يب�دو االمر بس�يطا ام�ام قصة حي�اة غاية يف
التردد ،فالبطل اس�تاذ مل�ادة الكيمياء ،وه�و املمثل
املب�دع :برايـــن كرانس�تـــون ،وه�و الفائز باهم
ارب�ع جوائز ،منها يف دوره يف فل�م املقاس النصفي،
وفلم فينيك�س ،وهو يميض اىل ما يدمن ترديده ،كل
صباح عىل مسامع طالبــه ،مردداً:
الكيمياء :دراس�ــة لتح�ول املواد… حي�ث االلحاح
الس�اخر م�ن الكات�ب واملخ�رج الكبير :فين�س
كيكــلان ،،مع ال�ذات ومع امليض يف دراس�ة تحول
س�لوكية هذا البطل املركز ،من رجل يدرس الكيمياء
للمواد العضوية الكونية ،اىل مصنع وتاجر مخدرات،
يس�تخدم مهاراته البسيطه يف صناعة املخدرات ،مع
االنف�ة والتع�ايل يف التعامل مع املجرمين واملهربني،
وكل ذلك ،بسبب ضغوطات الحياة املادية ،قبالة رجل
غاية يف الحساس�ية والش�موخ ورف�ض املنح املادية
م�ن اي كائن او مؤسس�ة ،وألن ابن�ه االكرب مصاب
بش�لل دماغي ،وزوجته حامل ،وهو اىل ذلك ،مصاب
برسطان الرئة ،مع عجــزه عن دفع تكاليف العالج،
وهو يعد ايامه عىل احر من الجمر ،يف سعي لتحقيق
مكسب لعائلته قبل الرحيل.
وقد وضعنا الكاتب واملخرج امام شخصية إنسانية،
ال تجيد القتل وال تدمن الغنى ،لكنها شخصية محرية،

مبهمة ومركبة ،فالرج�ل وبمحض الصدفة ،يتعرف
على موزع مخدرات فاش�ل عىل جميع املس�تويات،
وهو املمثل الشاب :آرون باول ،والذي يجسد شخصية
تبدو مطلق�ة يف إمكانية الح�دوث اليومي يف امريكا،

«مشحوف العم ثيسجر» سرية املاء
عرب تاريخ األهوار
بغداد  /المستقبل العراقي
فيم�ا ما يش�به سيرة امل�اء ،م�ن خالل
استرجاع تاري�خ أهوار الع�راق ،صدرت
مؤخرا ً ع�ن دار نينوى رواية «مش�حوف
الع�م ثيس�جر» للروائ�ي العراق�ي عمار
الثوين�ي ،يف رسد يتماهى فيه الخيال مع
الفنتازيا ،حيث تتوه الشخصية الرئيسة
أثناء انتظار وصول فريق قناة ديسكفري
وواش�نطن بوس�ت قادمين م�ن أمريكا
لتصوير املس�طحات وإج�راء تحقيقات
صحفي�ة ،فيمضي يف رحل�ة تسترجع
تاريخ األهوار منذ بدء الخليقة وحتى محنة التجفيف بداية التسعينات
م�ن القرن امل�ايض .تقع الرواية يف  408صفحات من القطع املتوس�ط
وتتأل�ف م�ن  20فصالً ويج�ري رسده�ا بطريقة استرجاع األحداث،
وق�ال مؤلف الرواية بأن كتابة هذه الرواية اس�تغرقت قرابة س�نتني،
حي�ث كان التحدي األكرب يف الفكرة ذاتها ،كتابة رواية بطلها الحقيقي
«الخفي» األهوار ال غريه.

أرسار رباعيات اخليام

بغداد  /المستقبل العراقي
ص�در حديثا كت�اب “الرتجم�ات األردني�ة لرباعيات الخي�ام” للباحث
الدكتور يوسف بكار أستاذ األدب العربي يف جامعة الريموك سابقا ،عن
دار اآلن نارشون وموزعون يف عمان.
وأش�ار النارش إىل أنه قلة هم الذين يعلمون عن وجود أكثر من ترجمة
أردني�ة لرباعيات الش�اعر والفيلس�وف الفاريس عم�ر الخيام (1048
–  ،)1131وأكث�ر م�ا يعرفه الق�راء هي ترجمة واحدة على األقل هي
ترجم�ة الش�اعر األردني مصطفى وهب�ي التل ،بينما هن�اك يف الواقع
س�بع ترجمات أردنية لتلك الرباعي�ات ،أجريت عرب لغات متنوعة ،مثل
الفارسية ،واإلنكليزية أو الرتكية ،أو اإليطالية والفرنسية.
ويف كتاب�ه الجديد “الرتجمات األردنية لرباعي�ات الخيام” الذي يتكون
من مقدمة وسبعة فصول ،خصص الباحث فصال لكل مرتجم ،ودراسة
للرتجم�ة ذاتها ،دراس�ة تحقيقي�ة ،تحليلي�ة ،مقارنة م�ع الرتجمات
األخرى ،ومع النص األصيل املرتجم عنه ،ومع النص الفاريس األصل.
ووفق�ا للمؤلف كما هم قلة الذين يعلمون ع�ن وجود أكثر من ترجمة
أردني�ة للرباعيات ،كذل�ك هم قلة الذي�ن يعرفون حقيق�ة عدم وجود
ديوان ش�عر منفرد متفق عليه عنوانه “رباعي�ات الخيام” ،مؤكدا أنه
“ال ُيعرف ،إىل اآلن ،ال عدد الرباعيات وال الصحيح من املنحول منها ،إىل
عمر الخيّام ،ب�ل ثمّة مجموعات
ّ
ش�تى خطيّة ومطبوعة متفاوتة
األع�داد يص�ل بعضه�ا إىل اآلالف
أُطل�ق عليه�ا ‘رباعيّ�ات الخيّام‘
جعل�ت ت�زداد يوما بع�د يوم منذ
وفاة الخيّام”.
وبين أن�ه م�ن ترج�م رباعي�ات
الخيام م�ن األردن هم :مصطفى
وهب�ي الت�ل (،)1949-1899
وعيسى الناع�وري (-1918
 ،)1985ونويل عبداألحد (،)1939
وتيسري السبول (،)1973-1939
ومحم�ود ب�در ش�لباية (-1941
 ،)1977ومحمد الظاهر (،)1950
ويوسف بكار.

فاملي�وع االخالقي ،وع�دم القدرة على مقاومة ترف
الحض�اره االم ،ي�ودي بجيل اىل ان يصب�ح نهبا ملتع
املخدرات ،وهي ثيمة الرصاع ،والجدل االكثر ارباكــا،
فق�د تحول االس�تاذ املدرس واملرب�ي ورب االرسة اىل

آلــة لصناعــة املخدرات املعروفة بس�ام :كريستال
مي�ث ،وهي تركيبة غاي�ة يف الخطورة ،حيث يسير
البطل الرتاجيدي ،اىل حتفه ،وبعد برهة ،س�يعثر عىل
ُ
ضحاياه ،وهم عبارة عن اجساد فتية مسج ّــات يف

«رائحة حرب»..
عمل مرسحي جريء يدين صناعة املوت
ساسي جبيل

من عروض املسابقة الرسمية للدورة
الع�ارشة ملهرج�ان املسرح العربي،
ق ّدمت الفرقة الوطنيّة للتمثيل التابعة
لدائ�رة الس�ينما واملسرح العراق�ي
آخ�ر أعمال املخ�رج العراق�ي «عماد
محمّ�د» عىل خش�بة املسرح البلدي
بالعاصم�ة تونس .العم�ل من تأليف
الكاتب العراقي مثال غازي بمشاركة
الكات�ب التونسي يوس�ف البح�ري،
مأخوذة ع�ن رواية «التبس األمر عىل
اللّقل�ق» للفلس�طيني أكرم مس�لم،
ويعتمد عىل ثالث شخصيّات محوريّة
(رجالن وام�رأة) ،وتجمع املرسحيّني
عزي�ز خيّون وعواط�ف نعيم ويحيى
إبراهي�م .تفتتح املرسحيّ�ة بطلقات
مدوّي�ة للرصاص ويب�دأ العرض ،ثم
تظهر شاش�ة كبيرة تع�رض صورا ً
للقابعني وراءها ،ويظهر الج ّد (عزيز
خيّون) وعىل يساره زوجته (عواطف
نعي�م) وعلى يمينه حفي�ده (يحيى
إبراهي�م) ،ويخرتق اآلذان أس�ماعهم
فيذهبون لصالة الجماعة.
ّ
ّ
املمثل عزيز خيّون ش�خصيّة
يجس�د
رجل الحرب الس�ابق ،ويربز بمالبس
ّ
مس�ن ل�م يف�ارق
جن�رال عس�كري
ّ
دوره العس�كري وح�دة طباع�ه
العسكريّة ،وال ينظر للحرب عىل ّ
أنها
دمار وويالت ،بل يسخر من الخائفني
ّ
الشاب
منها ،فيما يؤ ّدي حفيده دور

الذي فقد والده جرّاء الحرب ،ويتجلىّ
من خالل أدائه دور الشاب الذي ّ
يمثل
رشيح�ة واس�عة م�ن جيل الش�باب
العراقي والعربي ،الذي يحاول تجاوز
ذكريات الح�رب األليمة ،ويبحث عن
النق�اط املضيئة يف عمره رغم والدته
من رحم الحرب.
ّ
تح�ذره م�ن وراثة
أمّ �ا ج ّدت�ه الت�ي
أحالم ج ّده فتحاول التص ّدي للجنرال
وأفكاره وتربز آهاتها لفقدان أبنائها
يف الحرب.
ّ
وظ�ف مخ�رج الع�رض التقني�ات
الرقميّة املعارصة باس�تعمال شاشة
عمالق�ة على املسرح ،هيمن�ت عىل

ّ
ممثل رابع.
الفضاء لتظهر بمثابة
املرسحيّة دانت الح�روب التي ال تزال
رائحتها تفوح وورّط�ت تجّ ار الدين،
وق ّد ّ
وظ�ف املخرج عماد محمّد الدين
ً
مس�تعمال (مس�بحة) تحوّل�ت يف
العرض إىل أداة قتل وإعدام ،يف رمزيّة
إىل النقطة املشرتكة بني الحرب وال ّدين
إذا ما «التبس» بالسياسة.
الندوة التي أعقبت ع�رض لـ«رائحة
حرب» شهدت ورقة نقدية للمرسحي
املنجي بن إبراهيم الذي اعترب «رائحة
حرب» رؤي�ة إخراجي�ة واعية ونص
جريء ،كذلك هي رسائل إبداعية فيها
مفاهيم عميقة تدين صناعة املوت.

منصة إلكرتونية أملانية لتوثيق الرتاث العريب
بغداد  /المستقبل العراقي

أطلقت أكاديمية العلوم بوالية سكس�ونيا األملانية منصة
رقمي�ة لتوثي�ق وتحقيق ماليني الكت�ب واملخطوطات من
الرتاث العربي اإلسلامي ،وجعلها متاحة لخدمة الباحثني
واملتخصصني من دول العالم كافة .ويقع مقر املنصة التي
أطلق�ت مطلع عام  2018يف مدين�ة اليبزيغ رشقي أملانيا،
وتحمل اس�م «املكتب�ة العربي�ة» ،ومن املق�رر أن تواصل

خدماتها حتى ع�ام  2036مع إمكانية تمديد فرتة عملها
بعد هذا التاريخ .ورصدت لتموي�ل املنصة ميزانية بقيمة
 7.5ماليني يورو تس�هم فيها الحكومة االتحادية األملانية،
والحكومات املحلية يف مختلف واليات البالد.
وتشرف على املنص�ة الرقمي�ة د .فرين�ا كلي�م أس�تاذة
الدراس�ات العربية واإلسالمية بجامعة اليبزيغ ،وقد جرى
تأس�يس املنص�ة بالتعاون م�ع هذه الجامع�ة وبإرشاف
من اتحاد أكاديمي�ات العلوم األملانية ،ضمن أكرب مرشوع
بحثي يف أملانيا لتوثيق الرتاث اإلنس�اني
والتعري�ف ب�ه .وترك�ز االهتم�ام عىل
الكت�ب واملخطوط�ات ومجلدات الرتاث
الثق�ايف العرب�ي يف الفرتة بين القرنني
الثاني عرش والتاس�ع عشر امليالديني،
وه�ي فترة صنف�ت كمرحل�ة تراجع
للثقافة العربية اإلسالمية بعد عرصها
الذهبي يف األندلس.
وقال�ت املرشفة عىل املكتبة فريينا كليم
إنه�ا س�تويل اهتمام�ا خاص�ا بالكتب
الدينية واألدبية واملوس�وعات والسير
واملعاجم واألشعار واألخبار والرحالت.

االماك�ن املهجوره ،وهو يتع�رف عىل نخب املجتمع،
وارساره م�ن خالل املخدرات ،التي تظهر لنا ،وكأنها
جمهوريات متداخلة ،وامتدادات عالئقية ،ال نهايات
له�ا ،وكان االمر يحدث غاية يف اليرس ،واالسترخاء،
عىل الرغ�م من حضور رم�ز القان�ون ،العاجز امام
رغبات مجتمع ،ال ينظر وال يبحث االفراد فيه إال عن
مذاتهم ،ووسائل النسيان لديهم.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان املسلس�ل ،قد وض�ع امام
ترش�يحات ال حرص لها ،وال نهاية ،ومنها :الرتشيح
لجوائز ايمــي ،والرتش�يح من االكاديمية االمريكية
للس�ينما ،ومن قبل رابطة النقاد االمريكيني ،كما ان
املسلسل املعد من  13حلقة وبطول
 47دقيق�ة ،يمثل اعجازا ً يف تقنيات الصورة والصوت
واملكي�اج ،وهو يق�دم صوره للتوغ�ل املتوحش ،من
قب�ل عصابات مافيا املخ�درات ،وتحولهم يف املجتمع
االمريكي من متاجرين باالرواح ،وعرب عمليات غسيل
االموال اىل تجار واصحاب مصانع ،وسياسيني  ،وهو
ما يحيلنا اىل درامــا النقد الس�بعيني ،حيث التحول
العملاق للث�ورات الصناعية ،يف املجتم�ع االمريكي،
وتح�ول نف�وذ املهاجري�ن االيطاليين في�ه اىل تجار
مطاعم وكازينوهات وعصابات مافيا.
ويم�ر الفل�م بجمل�ة قواع�د انس�انية ونفس�ية ،يف
التح�ول الدقي�ق لش�خصية البط�ل النق�ي ،اىل بطل
متوح�ش ،ال يتوقف حتى عن مواجهة القتل بالقتل،
لكنه يحمل رشارات انسانية يف ذات الوقت ،ويمارس
دورا ً ابوي�ا ً مهم�اً ،للتذكري بس�طوة امل�ادة ،وتفاقم
االزمات املادية ،يف املجتمعات الكبرية .وحيث النهاية
الحتمية ،يف النفي الذاتي بعيدا عن العائلة االم ،بعيدا
عن املجتم�ع ،يف ثلوج واليــة نيو هامــبـش�يــر،
بانتظ�ار املوت الرحيم ،مع اطنان من املاليني التي لم
تعد ذات جدوى.

«فن» :جملة عادية أخرى

الرا عبود

حين تص�در مجل�ة ثقافي�ة يف
املنفى ،فإن أسئلة املثقف والفنان
يف املهج�ر وتأمالت�ه يف الهوي�ة
واللغ�ة والعمل الفني ،وأزمته مع
املجتم�ع املضيف وقضايا التمثيل
ّ
املتوقع
واالندم�اج هي أمور م�ن
أن تتس�اجل حولها ه�ذه املجلة
على نح�و عمي�ق ،ال س�يما إن
كانت تزعم أنها تنوي س� ّد حاجة
املثقف العربي إىل إسماع صوته يف
مجتمع جديد يجهله.
يمكن الق�ول إن الع�دد األول من
مجلة «ف�ن» اإللكرتونية العربية
األملاني�ة ،جاء مس�تعجالً فجرى
تقديم�ه نيئ�ا ً م�ن دون نكه�ة
تميّ�زه ،س�تنتهي م�ن املجل�ة
دون أن تع�رف ما ما هو س�ؤالها
الفعلي والجوه�ري ،وم�اذا تريد
أن توص�ل للق�ارئ األملان�ي على
وج�ه الخص�وص؟ املجل�ة يرأس
تحريره�ا الش�اعر والكات�ب
الصح�ايف الفلس�طيني الس�وري
رام�ي العاش�ق ،بينم�ا تح�رّر
املجلة باللغ�ة األملانية الصحافية
واملرتجمة ليليان بيتان ،ويش�ارك
فيه�ا  52كاتباُ ،وفنان�ا ً ومرتجما ً
وصحافيا ً من تس�عة بلدان ،هي:
س�ورية ،وفلس�طني ،واألردن،
ومرص ،والعراق ،ولبنان ،وأرتريا،
وفرنس�ا ،وأملاني�ا ،لكن�ك ل�ن
تش�عر بهذا التن�وّع والغنى وأنت
تتصفحه�ا .أقس�ام املجل�ة ه�ي
األبواب التقليدي�ة والتي تتضمّن:
أدب وسينما وفنون األداء وفنون
برصي�ة ،إضاف�ة إىل ب�اب متنوع
بعن�وان «حي�اة» ،وال�ذي ض�م
أح�د أفض�ل املواضي�ع فيها وهو
اس�تطالع الف�ت أجراه الش�اعر
عارف حمزة بعنوان «هل ستموت
اللغة العربية يف املنفى؟».
يتضمّ�ن الع�دد نصوص�ا ً أدبي�ة

لكاظ�م خنج�ر ،وس�عاد لعبي�ز،
ومروان البطوش ،وشيخة حسني
حليوي ،كما تض ّم عرضني لكتاب
«أنث�ى امل�اء» ل�ـ أيمن س�ليمان
األحمد كتبه حيدر هوري ،ورواية
«ال م�اء يرويه�ا» ل�ـ نج�اة عبد
الصم�د ق ّدمه نريمين�ة الرفاعي،
إىل جان�ب عروض ألفالم س�ينما
من بينها ق�راءة لفيلم «آخر أيام
املدينة» ،والفيلم الوثائقي «ذاكرة
مالحة» ،ويف باب الفنون البرصية
لقاء مع النحّ ات الس�وري عاصم
الباشا .ويف حني نجد موضوعا ً عن
ريم بنا بوصفها «أيقونة الحرية»
الفلس�طينية ،ال تتر ّدد املجل�ة يف
محاورة املرسحي الس�وري أيهم
مجيد آغا الذي يعمل مع املخرجة
اإلرسائيلي�ة يائيل رونني يف برلني،
دون حت�ى أن يت�م س�ؤاله خالل
املقابلة عن ذلك.
االلتف�ات إىل ه�ذه املالحظ�ة هو
التفات ألح�د أب�رز القضايا التي
تخ�ص املثق�ف العرب�ي عموم�ا ً
واملثق�ف العرب�ي يف املنف�ى على
وج�ه الخص�وص ،ال س�يما وأن
إقب�ال الفنانني الع�رب يف املهجر
عىل التصالح مع فكرة العمل مع
فنان أو جهة إرسائيلية يف ازدياد،
وم�ا كان ينبغ�ي على املجل�ة أن
تخط�و خطوته�ا األوىل متجاهلة
املس�ألة .ال توجد أسئلة معقدة يف
املجلة ،ال توجد مواضيع إشكالية
عن املنفى والوج�ود فيه والحياة
بعيدا ً ع�ن الوط�ن األم ،املواضيع
ثقافي�ة عامة وعادي�ة وال تحمل
هوية ب�ارزة لـ «ف�ن» ،لنأمل أن
تك�ون هذه زلة الع�دد األول ،وأن
األع�داد املقبل�ة س�تحمل هوي�ة
أوضح .م�ع ذلك يج�در االلتفات
إىل قوة املجلة برصياً ،بمس�اهمة
فنانين ع�رب م�ن بينه�م :منري
ش�عراني وري�م يس�وف وهان�ي
عباس ورزان صباغ وآخرين.
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بعد اهلجوم عليه بسبب فيلمه األخري..

عرب الفن�ان املرصي أحمد الس�قا
عن اس�تيائه الش�ديد من الهجوم
ال�ذي تع�رض ل�ه بع�د ترسي�ب
مجموعة صور له ولعدد من فريق
عم�ل فيل�م “رسي للغاي�ة” م�ن
الكواليس ،والذي يدور حول الفرتة
الت�ي أعقبت ث�ورة  25يناير حتى
اآلن.
الس�قا رد عىل هذا الهجوم ،قائال:
“منذ اي�ام قليله انتشرت الصور
الصماء عىل صفحات السوش�يال
ميدي�ا ..ىل ولبع�ض الزملاء
املحدودي�ن ..وبالطب�ع نل�ت قدر
عظيم م�ن التج�اوزات وصلت اىل
حد السب بال ..وابويا وامى وعياىل
وعد وال حرج وعموما انا مسامح
ولكن ليس�ت ه�ذه ه�ى القضيه
ان تس�بنى او اس�بك لخلاف عىل
ش�ئ لم يظهر بعد وبعدين تقولىل
او اقولل�ك ان اس�ف وحقك عليه..
الخ”.
وأض�اف“ :ولك�ن اس�محوا ىل
اصدقائ�ى او م�ن اهانون�ى م�ن
اصدقائى والول مره فحياتى اكلم
عىل منت�ج ل�م ينتهى ول�م يظهر
للنور ..باختصار شديد انا وزمالئى
عاملين فيلم اس�مه رسى للغايه
ي�ؤرخ لحقب�ه زمني�ه مررن�ا بها
جميعا لتوضيح حقائق للمرصيني
وليس معنى كالمى اننا نسخر من
فك�ر او من جماع�ه او من رئيس
شئنا ام ابينا فقد كان رئيسا ملرص
واعن�ى دكت�ور م�رىس ..ام�ا عن
نفىس فاجس�د بالفعل ش�خصية
لواء الس�يىس وال�ذى اصبح وزيرا
للدفاع ثم رئيس�ا لجمهورية مرص
العربي�ه ..اي نع�م ال اص�ل ل�كل
هذه املراحل فاعم�ل واعنى تدرج
وظيفى ولك�ن ىل الرشف وبالطبع

أمحد السقا :أنا مش مطباليت

واكرر بالطبع ىل وجهة نظر”.
وتاب�ع“ :ولك�ى ال اطي�ل عليكم..
وكالم�ى هن�ا للمرتبصين او مل�ن
يختلف�ون م�ع الرئىس الح�اىل او
للى عايزيني يختلف�وا وخالص او
العضاء الجماعه او للثوار واصحاب
االيديولجي�ات ..اس�تعجلتو ف
الحك�م عىل فيل�م مه�ذب انصف
الجمي�ع واعط�ى الجمي�ع حق�ه
بم�ا فيهم دكتور م�رىس وتعرض
للشخصيات السلبيه بمنتهى االدب

ول�م يس�تغل عيوبه�ا الحقيقي�ه
ليكس�ب رشائ�ح ع�ده ق�د يكون
منهم م�ن صدقوا ه�ذه العيوب..
باختصار يا س�اده انا بحب مرص
ومش ((مطبالتى))وقس�ما بربى
ل�م اس�مح وزمالئ�ى بالتجريح..
عرضن�ا حقائ�ق ووجه�ات نظ�ر
ولكم الحكم وم�ن حقكم الخالف
اذا قدر ىل العمر وخلصت الفيلم انا
وزمالئى....بس لالسف واحد حب
يعم�ل س�بق عمل�ه غلط...ومش

امحد فهمي ينفعل عىل إيمي سمري غانم

انفعلت الفنانة إيمي سمري غانم بشدة
عىل الفن�ان أحمد فهمي أح�د مقدمي
برنامج «قعدة رجالة» ،لريتفع صوتها
أثناء الحديث معه مما دفعه للقول لها:
«وطي صوتك».
ش�اهدي أيضاً :صور إيمي سمري غانم
ترد بش�كل نهائي وحاسم عىل شائعة
خالفها مع حسن الرداد
حاول�ت إيم�ي س�مري غان�م أن تدافع

حبر على ورق

ع�ن الزوج�ة داخل املن�زل ،مؤكدة عىل
أن الرج�ل أحيان�ا ً ال يتحمل املس�ئولية
ويضغط عليها بشدة ،يف حني إنه يجب
أن يكون أكث�ر مراعاة لها ،قائلة« :عىل
الرج�ل أن يس�اعد زوجته ،ألن�ه طالع
عنيها».
وهن�ا تدخ�ل أحم�د فهم�ي مح�اوالً
استفزاز إيمي س�مري غانم ليعقب عىل
كالمها قائالً« :ما تطلع عنيها» ،لتنفعل

بدورها بشدة قائلة له« :يعني ايه تطلع
عنيها مينفعش كده» ،وبسبب صوتها
الع�ايل رد عليها بدوره طالب�ا ً منها أن
تخفض صوتها إال إنها رفضت.
حاول كريم فهمي أن يتدخل يف املشادة
الت�ي تضمنها الربنام�ج ،ليقول ألحمد
فهمي« :إيمي ترفع صوتها براحتها».
واكمل�ت إيم�ي س�مري غان�م حديثه�ا
لتقول ألحمد فهمي« :تخيل حياتك من
غري ستات خالص ،شوف مني هيعملك
النس�كافيه ويحرضلك الشنطة ويودي
العيال املدارس ويأكلهم».
ويعتم�د برنام�ج «قع�دة رجالة» عىل
محاول�ة اس�تفزاز مقدم�ي الربنام�ج
املك�ون من أحمد فهم�ي وكريم فهمي
وباسل الخياط ضيوفهم من النجمات.
ويعرض برنام�ج «قعدة رجالة»
كل ي�وم خمي�س يف تمام
الساعة التاسعة عىل
شاشة .dmc

هبة جمدي بـ «لوك» جديد
لفتت األنظار الفنانة هبة مجدي يف أحدث صورة لها نرشتها عىل حسابها عىل انستقرام،
من آخر جلسة تصوير خضعت لها بعدسة املصور يوسف طايع.
شاهدي أيضاً :فيديو يف أول ظهور لها :هبة مجدي تكشف معاناتها مع ابنتها األوىل «دهب»
وأطل�ت هبة مجدي بخس�ارة وزن ملحوظة ،خاصة بع�د أن مرت بتجربة الحم�ل ووالدة ابنتها الوحيدة
ده�ب ،أم�ا اللوك الذي اعتمدته وبدى غريب�ا ً عىل الجمهور ،هو ظهورها بإطاللة كالس�يكية درامية بعض
اليشء.هب�ة مجدي زمت ش�عرها بالكامل للخلف ،معتمدة عىل لوك الش�عر املبلل ،كما وضعت أحمر
شفاه داكن منحها إطاللة درامية خاصة وإنها لم تبتسم يف الصورة.
وأبدى محبو هبة مجدي إعجابهم الشديد بإطاللتها الجديدة ،مؤكدين لها أن هيئتها الفتة
بشدة وتعد تغيريا ً إيجابياً ،حيث أن هذه الصورة ال تحرصها يف سياق الفتاة الرقيقة
ذات املالم�ح الهادئة.ويف س�ياق آخر ،أعلن�ت الفنانة هبة مجدي عن مش�اركتها
للفن�ان ع�ادل إمام يف مسلس�له الرمضاني القادم يف  ،2018والذي يحمل اس�م
«عوالم خفية».ويعرض حاليا ً لهبة مجدي مسلسل «عائلة الحاج نعمان» عىل
إحدى القنوات املش�فرة ،كما يعرض لها مسلس�ل «والد تس�عة» عىل شاشة
 mbcمرص ،حيث يش�ارك يف البطولة مجموعة من النجوم وهم نيكول س�ابا
وخالد سليم وغريهم.

شكران مرجتى تشتهي املوت!
يف ذك�رى رحي�ل والدها ،كتبت املمثلة ش�كران مرتجى رس�الة مؤثرة تعبر فيها عن
إشتياقها لوالدها بعد مرور  14عاما ً عىل وفاته.
ونرشت ش�كران مرتج�ى الرس�الة عىل حس�ابها الخاص بموق�ع التواص�ل اإلجتماعي
ّ
«أحن إىل س�اعي بري�د يحمل حقيبة مليئة بالعش�ق والخيبة والش�وق،
إنس�تغرام فكتبت
وكأن�ي بها صندوق الدنيا ،ليضع رس�التي تحت الباب من دون أن أقرأ االس�م ،وأنا مغمضة
العينني أعلم مَ ن املرسل ،فرسائلك يا أبي أعرفها من رائحتها ،فكم من زجاجات عطر كانت
عنوانا ً لتلك الرسائل».
وتابعت «١٤سنة من الغياب لم أعتد ولن أعتاد ...يف كل زوايا روحي ترتبع ،ويف كل لحظة
نجاح أراك تبتسم ،ويف كل لحظة حزن يدك تطبطب عىل قلبي ...رائحتك عطري املفضل،
وقبلت�ي عىل يدك صالتي لله أن يديمك س�ن ًدا يل ،وهداياك م�ا زالت األجمل رغم أنها لم
تكن األغىل ،وابتسامة عيونك موناليزتي».
وختمت شكران الرسالة بالقول «أطلب لنا الرحمة من عليائك ،فنحن يف األرض نقتتل
ُ
ونقت�ل كل لحظة .أرقد بسلام ،ما يجعلني أش�تهي املوت يف أوقات كثيرة هو لقياك
(الفاتحة)».

« اين االذاعة

والتلفزيون ..اليوم ؟»

ده اللى مزعلن�ى ..اللى مزعلنى
انى اكتشفت ش�تايم ماكنتش ف
القاموس.”..
واختتم كالم�ه قائال“ :عموما عن
شخىص انا مسامح...واقسم بالله
كل م�ا ذك�رت حقيق�ه وباقولها
تان�ى وتالت فوقي�ه وفوقيكم رب
الع�زه ..وان�ا مش مكل�ف وال حد
ضاغط عليه وال سمحت باهانة اى
شخصيه احرتاما الرسهم ولنفىس
امام الله من قبل ..انا ..بس ..لكم

كل الحترام ولك�م جزيل الش�كر
وارجو الىل مش هيستوقفوا كالمى
اال يتجاوز بااللفاظ ..دعونا نكون
اكثر تحرضا الن اكيد كل واحد فينا
بيحب ام�ه وابوه وعيلته وال يقبل
االهانه ..شكرا لسعة صدوركم...
واللهم الف القلوب”.
يذك�ر أن أحم�د الس�قا يجس�د يف
الفيلم ش�خصية الرئيس السييس،
بينم�ا يلع�ب الفن�ان أحم�د رزق
شخصية الرئيس محمد مريس.

حقا لق�د ان االوان لوجود نقاد للنش�اط االذاعي والتلفزيوني
من جهة  ..وبوجود نقاد للمرسح والس�ينما من جهة اخرى ..
رشط ان ال يكون الناقد ( :مثل الحمص يف كل جدر ينبص)
وبمعن�ى اننا بحاجة اىل نق�اد متخصصني لكل فن من الفنون
املختلفة  ..وس�تكون ادواتهم النقدية وعىل طريق البناء وليس
الهدم .
كم�ا علينا ان نفهم بأنه ليس املهم حجم الكتابة النقدية وانما
امله�م ه�و حج�م املوقف الفن�ي والثقايف ال�ذي يتناول�ه النقد
 ..وسلامة اتجاهاته وبم�ا يمتلكه من طاقة بن�اء لهذا العمل
او ذاك  ..ك�ي ال ينج�رف الناق�د يف املحصلة النهائي�ة اىل تناول
الس�لبيات والتقريع به�ا  ..او التجريح بأصحابها  ..ألس�باب
ش�خصية بحتة  ..الن مثل ذاك التناول يجع�ل الناقد بعيدا عن
الهدف الرئييس ملفاهيم النقد ويف مقدمتها النقد الذاتي البناء
وقد يتساءل البعض :
ه�ل ليس�ت لدينا اعم�ال اذاعي�ة او تلفازية تس�تحق الوقوف
عندها سلبا او ايجابا؟
الجواب:
يف الحقيق�ة ان االعمال التي تقدم موس�مية وله�ذا تمر مرور
الكرام خاصة يف االذاع�ة  ..اما االعمال التلفازية فقد باتت من
الن�درة والدليل ان قس�م االنت�اج التلفزيوني ب�ات مركونا عىل
الجان�ب الذي يرت�اح عنده الن (مرحلة اتلرش�يق) باتت عنده
(الشماعة) التي يعلق عليها اجاباته تجاه كل من يتساءل عن
نتاجات القسم  ..ولنكن منصفني ان القسم بات ال يتعاون معه
الكثري الن االعمال املقبولة للعديد من الكتابة باتت مركونة عىل
الرف كي يأتي الوقت لنفض الرتاب عليها كي تأخذ اس�بقيتها
يف التنفيذ  ..فكيف الحال بالنسبة لألعمال الجديدة؟
ولذل�ك يمكنن�ا القول  :ان املس�تمع ل�م يعد له الوق�ت ملتابعة
الربام�ج واملسلسلات اما اذا ما زادت عن عشر دقائق  ..وكذا
الحال بالنس�بة للمش�اهد الذي راح يبحث عن فضائيات تهتم
بنتاجاتها لجذب املش�اهد ملتابعتها ع�ن نتاجات العراقية ذات
الربامج املوسمية !!

شريي عادل تتعرض حلادث مروع
تعرضت الفنانة شريي عادل لحادث أليم بسيارتها ،نقلت
على إثره إىل أحد املستش�فيات يف القاه�رة لتلقي العالج
الالزم ،دون الكش�ف عن حالتها الصحية وإذا كانت هناك
إصابات خطري من عدمه.
وكش�فت انجي خطاب صديقة شريي عادل عن تفاصيل
الحادث املروع من خالل حسابها عىل الفيس بوك لتقول:
«أس�ألكم الدع�اء ألختي وصديقتي شيري ع�ادل عملت
حادث�ة جامدة بالعربي�ة إمب�ارح وتعبانة ج� ًدا ادعولها
بالشفاء العاجل وتقوم بالسالمة».
وأضافت صديقة شيري عادل قائلة« :ألف سالمة عليكي
ياقلب�ي ربن�ا يعديها عىل خير ،وتقومي بألف سلامة..

سعدون شفيق سعيد

دعواتكم».ولم يتم الكش�ف عن تفاصيل الوضع الصحي
لشيري ع�ادل ،خاص�ة وأن صديقتها أعلن�ت أن حالتها
ليست جيدة ،إال إنها لم توضح ما هي إصابتها بالضبط.
وانهال�ت التعليقات عىل منش�ور صديقة شيري عادل
م�ن محبي النجم�ة ،يف محاولة منه�م لالطمئنان عىل
صحتها ومعرفة ما حدث لها ،إال إنها لم تجب مكتفية
بطلبها الدعاء لها.
يذك�ر أن آخ�ر أعم�ال شيري ع�ادل هو مسلس�ل
«الحص�ان األس�ود» ،الذي ش�اركت الفنان أحمد
الس�قا يف بطولت�ه ،وع�رض على شاش�ة mbc
حرصي يف رمضان املايض.

عفوية نانيس عجرم تتحول لوسيلة انتقام
تحول�ت أحدث صورة نرشتها نانيس عجرم إىل نقطة للتداول والنقاش بني محبيها ،حيث أكد
الكثريون أنها وس�يلة رصيح�ة لالنتقام ،بينما قال أخرون إنه�ا مجرد صورة عفوية ال
تحتمل التأويل.
وكانت نانيس عجرم قد نرشت صورة حديثة لها برفقة ابنتيها إيال وميال ،حيث
أخرجن ألس�نتهن للكامريا بش�كل اعتبره البعض يس�تفز الكارهني ،حيث
قالوا إنها ترد بش�كل غري مبارش عىل من أهان�وا طفلتها إيال ووصفوها
بأنها ليست جميلة.
يبنم�ا دافع البعض عن نانيس عجرم ،وقال�وا إنها وطفلتيها قمن
بهذه الحركة العفوية إلظهار اكتس�اء ألس�نتهن باللون األحمر
حي�ث وضعن عليه حب�ات الفراولة التي أكس�بته ه�ذا اللون،
وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه« :أتمنى لكم يوم فراولة» ،وهو
ما ينفي عنها تهمة الرغبة يف االنتقام ممن أساءوا إليها ولطفلتها.
وكان�ت إعالمية خليجية قد وصفت ابنة نانيس عجرم الكربى بأنها ليس�ت جميلة
وأنها تش�به والدتها «على اإلصدار القدي�م» أي قبل عمليات التجمي�ل ،ووقتها قابل
الجمه�ور ه�ذه االنتقادات الس�لبية بإظهار الحب الش�ديد نحو نانسي وطفلتها ،حيث أك�د رواد مواقع
التواص�ل أن�ه ال يحق ألحد أن يص�ف طفلة بالقبيحة وييسء إليها بهذا الش�كل خصوصا ً عرب وس�ائل
اإلعالم.

منى زكي تثري اجلدل
أصاب�ت الفنانة منى زكي الجمهور بالحرية بفضل صورة نرشتها عىل حس�ابها عىل
انستقرام ،لطفلني لم تظهر مالمحهما بشكل واضح.
من�ى زكي ش�اركت محبيها بصورة لطفلين دون أن تعلق على هويتهما ،مما دفع
بع�ض متابعيه�ا للتخمين بأنهما ابنيها س�ليم ويون�س ،ولكن رسع�ان ما الحظ
محبوه�ا أن ابنها يون�س كمل عامه األول مع بداية الع�ام ،والطفلني املوجودين يف
الصورة يبديان أكرب عمراً.
وبع�د تباين يف اآلراء وتدف�ق التعليقات عىل الصورة ،خم�ن الجمهور أن الطفلني
هما سليم ابن منى زكي والفنان أحمد حلمي ،بينما اآلخر هو ابن الفنانة أصالة
نرصي ،حيث تجمع األخرية عالقة صداقة قوية مع منى.
ل�م يخ�ل األمر من تأكي�د البعض ب�أن الصورة لت�وأم أصالة آدم وعلي ،وابن
منى زكي س�ليم غري موجود يف اللقطة من األس�اس.ويف سياق آخر ،تستعد
الفنان�ة منى زكي أن تطل على محبيها يف اإلمارات ،من خالل حفل الفنانة
شيرين عبد الوهاب يف س�تاد هزاع بن زايد ،كما سيكون معها زوجها
مباراة السوبر
الفنان أحمد حلم�ي ،وذلك عىل هامش
املصري بين األهلي واملرصي يف
مدين�ة العين.ويف س�ياق آخر،
أجل�ت من�ى زك�ي مسلس�لها
الرمضاني املنتظر إىل العام املقبل
 ،2019والذي يحمل اسم
«إيزي�س» وم�ن تأليف
الكاتب�ة مري�م نع�وم
وإخراج محمد ياسني.
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عبطان يزور «الكأس» القطرية ويدعو لتوقيع
اتفاقية تعاون مع الرياضية العراقية

صالح وصيف ًا لنجوم الربيمريليج
المستقبل العراقي  /وكاالت
ج�اء الدولي المصري ،محمد صالح ،نجم الريدز،
ف�ي وصافة قائمة ألفضل نج�وم البريميرليج،
الي�وم األربع�اء ،بع�د م�رور  23جول�ة م�ن
المسابقة.
وف�ي آخ�ر تحدي�ث أجرته ش�بكة “س�كاي
س�بورتس” لقائمتها ،التي تض�م أفضل 30
الع ًب�ا ،في الدوري اإلنجلي�زي الممتاز ،هذا
الموس�م ،احت�ل المرك�ز األول ،البلجيكي
كيفن دي بروين ،نجم مانشس�تر سيتي،
بينم�ا جاء صالح ،مهاج�م ليفربول ،في
المركز الثاني ،وخلفه هاري كين ،العب
توتنهام.
وح�ل رحيم س�تيرلينج ،من مانشس�تر

بغداد /المستقبل العراقي
زار وزير الش�باب والرياضة ،عبد الحسین عبطان ،والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليا ً قناة (الكأس)
القطرية التلفزيونية”.وأكد عبطان بحسب بيان للوزارة تلقته “المستقبل العراقي”“ ،أهمية االرتقاء بوسائل
االعالم ومواكبة التطورات الكبيرة التي تش�هدها تلك الوس�ائل لدورها المميز في االرتقاء بالرياضة واس�عاد
الجماهير المتابعة للفعاليات الرياضية”.وقال عبطان ان “إستثمار التطور الهائل في مجاالت االعالم المختلفة
والسيما مايتعلق بالنقل التلفزيوني والترويج والتسويق االعالمي الذي يشهده العالم اليوم يكتسب اهمية كبرى
لن�ا في العراق ونح�ن مقبلون على اقامة بطوالت ومباريات دولية نضيف فيها الف�رق والمنتخبات العربية والدولية
بمحتلف الرياضات “.واش�اد وزير الرياضة خالل جولته في أروقة القن�اة “بالتقنيات العالية والتطور الكبير الذي
تش�هده قنوات (الكأس) وتعاونها الكبير م�ن خالل نقلها مباريات الفرق العراقية في ال�دوري الممتاز”.كما دعا
عبط�ان الى أهمية توقيع اتفاقية تعاون بين القناة الرياضي�ة العراقية وقنوات الكأس ،موجها الدعوة للقنوات
ال�كأس لنقل مباريات البطولة الرباعية التي س�تقام في ملعبي كربالء والنجف خالل ش�هر آذار المقبل”.من
جانبه بين رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود اهمية زيادة عدد مباريات الدوري المنقولة
عب�ر قناة الكأس ،فيما تحدث حليم س�لمان مدير قن�اة الرياضية العراقية عن ض�رورة التعاون في نقل
االحداث الرياضية بين القناتين واالس�راع في التوقيع عل�ى اتفاقية تعاون اعالمي بين الطرفين.وقدم
مدير قنوات الكاس ش�كره وتقديره للوزير واعضاء الوفد العراقي على زيارته للقناة واصطحبهم في
جولة في اروقة واستديوهات القناة وقدم شرحا عن جميع مرافقها.

رونالدينيو يعتزل كرة القدم
المستقبل العراقي  /متابعة
قرر نجم كرة القدم البرازيلي رونالدو دي أسيس موريرا
المع�روف بـ(رونالديني�و) اعت�زال كرة القدم رس�ميا،
خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة منذ .2015
وحق�ق رونالدينيو 37 ،عاما ،إنج�ازات وبطوالت كبيرة
خلال مش�واره ،منها الف�وز ب�كأس العال�م  2002مع

البرازي�ل ،ودوري أبط�ال أوروب�ا م�ع
برش�لونة األس�باني في  ،2006كما فاز
بالكرة الذهبية كأحس�ن العب في أوروبا
عام  ،2005ولقب أفضل العب في العالم.
وأك�د ش�قيقه ووكي�ل أعمال�ه روبرت�و
أس�يس ،أنباء اعتزال�ه رس�ميا ،وأعلن عن
مجموعة من الفاعلي�ات االحتفالية لتكريم
نجم البرازيل الكبير.
وقال أسيس ”:لقد توقف (رونالدينيو) ،انتهى
األمر”.
وأض�اف ”:س�ننظم العديد م�ن الفاعلي�ات في
البرازيل وأوروبا وأسيا ،وبالطبع نرتب لشيء ما
مع منتخب البرازيل أيضا”.
وبدأ رونالدينيو مسيرته الكروية مع فريق جريميو
البرازيل�ي ث�م انتق�ل إل�ى باري�س س�ان جيرمان
الفرنسي في .2001
وحفلت مس�يرته بإنجازات كبي�رة خالل خمس
سنوات مع برشلونة من  2003حتى  ،2008منها
الفوز بالدوري األس�باني مرتين  2005و،2006
ودوري أبط�ال أوروب�ا ،ث�م انتقل إل�ى ميالن
اإليطال�ي ،ف�ي  2008وحق�ق مع�ه بطول�ة
الدوري .2011
وانتق�ل نج�م البرازيل في نف�س العام إلى
ن�ادي فالمينغ�و البرازيل�ي ،ولع�ب أيضا
ألندي�ة أتليتك�و ميني�رو ف�ي  ،2014ث�م
كويريتارو في المكس�يك  ،2015ومن ثم
إلى فلومنينسي البرازيلي.

س�يتي ،في المركز الرابع ،يليه ماركوس ألونس�و،
من تشيلس�ي ،ث�م الجزائ�ري رياض مح�رز ،نجم
ً
سادسا.
ليستر سيتي،
واحت�ل المراك�ز من الس�ابع حت�ى العاش�ر ،على
الترتيب :كريس�تيان إريكس�ن “توتنه�ام” ،ليروي
س�اني “مانشس�تر س�يتي” ،روبرت�و فيرمين�و
“ليفربول” ،دافيد دي خيا “مانشستر يونايتد”.
وج�اء فيلي�ب كوتيني�و ،الع�ب ليفربول الس�ابق،
والمنتقل مؤخرا لبرشلونة ،في المركز الـ ،11فيما
يأتي س�يرجيو أجويرو ،نجم الس�يتي ،وأليكسيس
سانش�يز ،مهاجم أرس�نال ،ف�ي المركزي�ن الـ15
والـ ،17على الترتيب.
وف�ي المرك�ز ال�ـ ،20يتواج�د إدين ه�ازارد ،نجم
تشيلسي ،بينما احتل مسعود أوزيل ،العب أرسنال،
المركز الـ.28

« ..»NHLثالثي جديد
هيدد بانتزاع عرش الـ «»BBC

المستقبل العراقي  /متابعة
يب�دو أن أيام ثالثي الـ” ”BBCفي ريال مدريد ،ش�ارفت عل�ى االنتهاءً ،
وفقا
لتقاري�ر صحفية إس�بانية ،في ظل تراجع مس�تويات كل من ،كريس�تيانو
رونال�دو ،وجاريث بيل ،وكريم بنزيما ،هذا الموس�م.وفي هذا الصدد ،تقول
صحيفة “م�اركا” المدريدي�ة ،إن فلورنتينو بيريز ،رئي�س النادي الملكي،
يخط�ط حال ًيا لتجديد خط الهج�وم ،بثالثي جديد ه�و “ ،”NHLاختصارًا
ألس�ماء “نيمار ،هازارد ،ليفاندوفسكي”.وأشارت الصحيفة الى أن ضم
نيمار ،ما زال يس�يطر على عقل بيريز ،رغم أن ذلك لن يكون س�هال ،بعد
موس�م واح�د فقط ،م�ن رحيله إلى باريس س�ان جيرم�ان ،قادمًا من
برش�لونة ،في صفقة قياس�ية ( 222مليون يورو).وبالنسبة لهازارد،
فإن�ه األقرب لالنضمام للفريق الملكي ،حي�ث يرفض تجديد عقده مع
تشيلس�ي ،والذي س�ينتهي عام .2020أم�ا ليفاندوفس�كي ،فوصفته
الصحيفة بـ”الحلم القديم” لبيريز ،حيث س�بق أن حاول التعاقد معه،

ف�ي أكث�ر من مناس�بة ،لكن األمر س�يتوقف على مدى اس�تعداد باي�رن ميونخ
للتفاوض.وفي حال فشل ضم الدولي البولندي ،أبرزت “ماركا” وجود مرشحين
آخرين ،مثل هاري كين ،نجم توتنهام ،وماورو إيكاردي ،مهاجم إنتر ميالن.

برشلونة ال يشعر باالكتفاء يف مريكاتو الشتاء

المستقبل العراقي  /متابعة

ذك�رت تقاري�ر صحفية إس�بانية ،أن برش�لونة قد ال يكتفي بالتعاق�د مع فيليب كوتينيو ،وي�اري مينا ،خالل فترة االنتقاالت الش�توية
الحالية.
ً
ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية ،فإن مدرب البارسا ،إرنستو فالفيردي ،لن يمانع في عقد صفقة ثالثة ،إذا نجح النادي
في بيع الالعبين الزائدين عن حاجته ،خالل الشهر الجاري ،وحصل على مبلغ مالي مناسب.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ،يريد ضم مدافع مخضرم ،يمتلك خبرة دولية كبيرة ،ويكون بإمكانه ،في نفس الوقت ،المشاركة
مع الفريق ،في دوري أبطال أوروبا ،هذا الموسم.
ويأتي ذلك في ظل استعداد البارسا ،لرحيل النجم األرجنتيني ،خافيير ماسكيرانو ،إلى هيبي شينا فورشن الصيني.

حصلوا على عضوية النادي وتم تسجيلهم بشكل رسمي

نادي مشجعو مانشسرت يونايتد يف العراق «تشجيع ونشاطات خريية»

المس��تقبل العراقي  /عادل الالمي
تع�د لعبة كرة الق�دم اللعبة األكثر ش�عبية
يف العالم اجمع ويكون مش�جعيها من مختلف
الطبق�ات واالعم�ار وعىل كافة املس�تويات ويف
الع�راق ت�رى املقاه�ي واألماكن العام�ة مليئة
بالجمه�ور أثن�اء املباري�ات املهم�ة وخصوصا
مباري�ات الدوريات الخمس�ة الكبرى يف العالم
( االنكلي�زي  ،االيط�ايل  ،االس�باني  ،األملان�ي
 ،الفرنسي ) وأنش�أت م�ن ه�ذه التجمع�ات
رواب�ط وملتقيات للمش�جعني للفرق القوية يف
الدوري�ات العاملية وعرب صي�ت هذه التجمعات
حدود العراق ليصل إىل إدارات النوادي والتواصل
معهم عرب القارات كما حظيت باهتمام وسائل
اإلعلام الرياضي�ة املحلية والعربي�ة والعاملية ،

وم�ن هذه التجمع�ات انبثق ( نادي مش�جعي
مانشسرت يونايتد يف العراق ) لعشاق الشياطني
الحم�ر يف الع�راق ولالطالع عىل أهم نش�اطات
النادي وتاريخ إنشاءه كان هذا الحديث لرئيس
النادي حيث قال :
كان أول تجمع لنادي مش�جعي مانشستر
يونايت�د يف الع�راق بتاري�خ  ١٤فرباي�ر من عام
 ٢٠١٤وكان عدد الحضور  ٣٠مشجع وبحضور
قناة .»bein sports
وأضاف انه «من تلك اللحظة بدأت التجمعات
باالس�تمرار ،مبين�ا ان «كان الغ�رض األول من
التأسيس هو مساندة الفريق يف موسمه الصعب
مع ديفيد مويس وزي�ادة القاعدة الجماهريية
للنادي».
واوض�ح «قمن�ا أوآل بالعم�ل على الجانب

اإلعالم�ي لغرض أن يعلم الجميع بوجود رابطة
تأسس�ت خاصة بمانشستر يونايت�د حيث ان
مش�جعي النادي كث�ر ولكن لم يلتقوا مس�بقآ
يف مكان واحد وحرضت قن�وات محلية وعربية
كثرية مثل العربي�ة والعراقية وبالدي واالتجاه
وآفاق والسومرية والفرات وغريهم».
وبين انه «تواصلنا م�ع النادي ألجل معرفة
آلية الحصول عىل األعرتاف الرسمي من النادي
وتواصل معنا النادي وفرح بوجود مشجعني
لليونايتد كث�ر يف العراق وكان�ت طلباتهم ألجل
الحصول عىل االعرتاف الرسمي وجود عىل األقل
 ٥٠مش�جع يمتل�ك عضوي�ة النادي الرس�مية
وجود هيئ�ة إدارية باألنتخ�اب وجود تجمعات
مستمرة شعار للرابطة».
وتاب�ع انه «بعد  ٨أش�هر م�ن تنفيذ طلبات

الن�ادي وبتاري�خ  ٢٦أكتوبر من ع�ام  ٢٠١٤تم
تبليغنا رس�ميا بحصولنا عىل االعرتاف الرسمي
وكان عدد أعضائنا الرس�ميني يف موسمه األول
 ٥٤عضو رسمي».
واش�ار اىل ان «العضوية تشمل علبة كاملة
من النادي تتكون من ش�هادة هوية رسالة من
النادي أكسسوارات كتاب أحداث املوسم».
وبين انه «بع�د اإلعتراف الرس�مي أصبح
األس�م الرس�مي للرابطة هو ( نادي مش�جعي
مانشستر يونايتد يف العراق ) ومن�ذ ذلك اليوم
ليومنا هذا التجمعات مستمرة».
واكد ان « عدد التجمعات زاد ووصل اىل ( ٩٧
 ) %من مجموع مباريات الفريق وعدد الحضور
وصل ل  ٤٥٠مشجع يف املباريات الكبرية».
وعن نش�اطات الن�ادي قال «قمن�ا بأعمال

خريي�ة خالل ه�ذه الفترة إلخوانن�ا النازحني
وتم نرش فيدي�و وصور العمل يف صفحة النادي
الرس�مية عىل تويرت ومعظم صور وفيديوهات
نادي املشجعني يتم نرشها عىل صفحات النادي
الرسمية بوسائل التواصل االجتماعي».
أم�ا ما يخص اهتمام اإلعالم بهم أوضح انه
«ج�اءت قنوات عاملية لتصوي�ر تجمعاتنا أيضآ
مث�ل  bbcووكال�ة الصحاف�ة الفرنس�ية AFP
وموق�ع صحيف�ة  DAILY MAILو FRANCE
.« 24
وع�ن تجمعه�م بين ان�ه «يك�ون م�كان
تجمعاتن�ا يك�ون امل�والت التجاري�ة لدواع�ي
أمني�ة ويتم االعالن ع�ن التجمعات يف صفحات
نادي املش�جعني الرس�مية يف وس�ائل التواصل
االجتماعي».واض�اف « ل�م يقترص تش�جعينا

للنادي عىل التواجد داخل العراق بل قمنا برحلة
اىل تركي�ا لغرض مؤازرة الفريق يف مباراته امام
نادي فنربخش�ه الرتك�ي وقد س�افر حوايل 50
مش�جعولكن لألس�ف لم يس�تطع  15مشجع
م�ن مش�جعينا م�ن مش�اهدة املباراة بس�بب
معرفة الس�لطات داخل امللعب كونهم عراقيني
فمنعوه�م من الدخ�ول وباقي املش�جعني الـ(
 ) 35ش�اهدوا املباراة ولكن لم يجلسوا يف مكان
واحد منعا للفت االنتباه».
واش�ار اىل ان «ادارة نادي مانشسرت يونايتد
يف لن�دن بع�د ان علم�ت به�ذه الحادث�ة قامت
بإرس�ال ( )50قميص موقع من العبي الفريق
(زالت�ان ،رون�ي  ،بوجبا  ،مات�ا ) تقدير لدعمنا
للفري�ق يف حادثة لم تحدث مس�بقآ ألي رابطة
رسميه.
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هذا ما تفعله «سيجارة واحدة»

كش�فت دراس�ة حديثة أن أكثر من ثلثي من يدخنون
سيجارة واحدة عىل سبيل التجربة ،يصبحون مدخنني
دائمني ،يف أرقام قد تس�اعد عىل الحد من انتش�ار هذه
العادة.
واعتمدت الدراس�ة الت�ي نرشت نتائجه�ا يف صحيفة
“أبحاث النيكوتني والتبغ” ،عىل بيانات تم جمعها من
 8مس�وح أجريت منذ ع�ام  ،2000يف الواليات املتحدة
وبريطانيا وأسرتاليا ونيوزيلندا.
وحس�ب الدراسة التي ش�ملت  216ألف مبحوث ،فإن

سودوكو

 68.9باملئة ممن جربوا س�يجارة واحدة ،أصبحوا من
املدخنني.
وتشير الدراس�ة إىل أن النس�بة املتبقية 31.1 ،باملئة،
نف�روا م�ن الس�جائر ل�دى تجربته�ا ،ول�م يك�رروا
التدخني.
وق�ال بيرت هاجي�ك الباحث الرشيك يف الدراس�ة ،وهو
م�ن جامعة امللكة ماري يف لن�دن“ :هذا يظهر أن منع
أو تقليل فرص وأس�باب تجربة النشء للسجائر فكرة
جيدة” للحد من انتشار التدخني.

يستعيد وعيه بعد املوت!
استعاد سجني إسباني وعيه قبيل خضوعه لعملية ترشيح ،بعد أن أجمع  3أطباء أنه غادر الحياة.
وق�رر األطباء الثالثة إرس�ال جثمان غونزالو مونتويا ( 29عام�ا) إىل املرشحة ،بعد أن أقروا بوفاته،
حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.
ومع تجهيز جس�ده لعملية الترشيح ملعرفة س�بب الوفاة ،استعاد السجني الذي يتلقى عالجا ملرض
الرصع وعيه ،بعد  4ساعات اعترب خاللها يف عداد املوتى.
ويعتق�د أن مونتوي�ا إما عانى من نقص وصول األوكس�جني إىل املخ ،أو تع�رض لحالة طبية تعرف
باسم “اإلغماء التخشبي” ،ويخضع حاليا للعالج يف املستشفى ،لكنه يف حالة جيدة.
و”اإلغماء التخش�بي” حالة طبية مرتبطة بالرصع ،تؤدي إىل تقلص اس�تجابة املريض ألي مؤثرات
خارجية ،ويمكن أن تستمر لعدة أيام أو أكثر.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

هل تعلم:حيوان خروف البحر الثدي يذرف دموعا ً حقيقية عندما
يكون حزينا ً أو متأملا ً أو يف خطر
هل تعلم:تستطيع العقارب الس�امة البقاء عىل قيد الحياة ()30
شهرا دون ان تتناول أي نوع من الطعام
ه�ل تعلم:تب�دأ املح�رات حياتها ذك�ورا ً  . .ثم تتح�ول إىل إناث . .
وتستعيد ذكورتها مجددا ً يف وقت الحق
هل تعلم:الضفدعه تس�تطيع الحي�اه دون طعام ملده عام كامل
أما الثعبان فيصمد ثالث سنوات دون طعام
هل تعلم:أن جس�م الدودة يحوي عىل  2000عضلة وإذا ما قورن
بجسم اإلنسان فجسم اإلنسان يحوي عيل  700عضلة فقط
هل تعلم:يوجد يف مدينة كليفالند بو ال ية أوهايو األمريكيه قانون
يمنع صيد الفرئان بدون إذن أورخصة صيد رسمية
هل تعلم:تدمع عيون التمساح اذا التهم فريسة ضخمة واكرب من
فتحة فكية  ،عندها تفرز عيونه سائال كأنها دموع
هل تعلم:السمك البالغ ويستطيع ابتالع سمك اكرب منه وتساعده
عىل ذلك معدته املطاطية
هل تعلم:السمكة الباسطة ويبلغ طولها  8سم وتعيش عىل عمق
 1000مرت وترسل وهيجا فضيا منريا ً
هل تعلم:الس�مكة املصفحة وتعي�ش عىل عمق  500مرت وطولها
 15سم ولها انبعاث ضوئي عىل امتداد جسمها
ه�ل تعلم:الس�مك الصياد له غ�دة عند فتحة األن�ف تعمل كطعم
إلغراء الفرائس عىل االقرتاب منه يف نهاية جسمه أجزاء مضيئة

آيفون حلامية خصوصية طفلك
أعلن�ت رشك�ة أب�ل مؤخ�را أنه�ا بصدد
إضاف�ة املزيد من عنارص التحكم لحماية
األطفال من اإلدمان عىل الهواتف الذكية،
ولكن وحتى تل�ك اللحظة يتوفر يف هاتف
آيف�ون العديد م�ن الخط�وات والعنارص
لف�رض حماية أبوي�ة أكرب على “فلذات
األكباد” ،وحمايتهم م�ن املحتوى الضار
والتطبيقات غري املناسبة لهم.
ومن أهم تلك الخطوات إلعداد تلك املراقبة
بحسب “البوابة العربية لألخبار التقنية”
:
 تعطي�ل تطبيق�ات معين�ة :بعد تمكنيالقيود ،سيظهر لك قسم السماح يف الجزء
العل�وي مب�ارشة ،يتيح ل�ك التعديل عىل
التطبيق�ات التي ال تري�د لطفلك أن يقوم

باس�تخدامها ،عىل س�بيل املث�ال ربما ال
تريد لطفلك اس�تخدام الكامريا يف تطبيق
فيس تايم ،فيمكنك م�ن خالل التعديالت
منع تشغيل الكامريا يف التطبيق.
 تقييد املحتوى :أس�فل قس�م الس�ماحيوجد قس�م املحتوى املس�موح به ،حيث
يمكن منع الطفل من رشاء األفالم حسب
تصنيفه�ا ،باإلضاف�ة إىل إمكانية تحديد
تقييم�ات املحت�وى للموس�يقى والكتب
والتطبيق�ات وغريها ،أم�ا مواقع الويب،
فيمكن اختيار الحد من محتوى البالغني،
ثم تحديد من القائمة األمور التي يريدها
الوالدان.
 إع�دادات الخصوصية :من خالل قس�مالخصوصية يمكن منع الطفل من إجراء

طبق اليوم

فطائر التفاح املقلية

تغييرات عىل التطبيق�ات ،ويتم ذلك عرب
التأكد من عدم السماح للقيام بالتغيريات
على املوقع ،فال يس�تطيع الطفل تعطيل
تتبع املوقع.
وكما يمكن أيض�ا التأكد من التطبيقات
التي تطلب الس�ماح بالوصول إىل الصور
الخاص�ة بطفل�ك ،وإمكانية مش�اركتها
عىل الشبكات االجتماعية.
 من�ع التغييرات على آيف�ون :يتيح لكقس�م التغييرات م�ن من�ع طفل�ك م�ن
إج�راء تغيريات عىل هاتف آيفون الخاص
بطفل�ك ،ويمكنك منع طفل�ك من إجراء
تغييرات عىل حس�ابه أو خط�ة البيانات
الخلوية.
 -مرك�ز إع�دادات اللع�ب :يمكن�ك م�ن

خالل قسم مركز األلعاب ،املوجود أسفل
صفح�ة القيود يف اإلع�دادات ،من تعطيل
األلع�اب متع�ددة الالعبني ،حت�ى يتمكن
طفلك من االس�تمرار يف اللعب ولكن ليس
مع الالعبني على اإلنرتنت ،ويمكنك ً
أيضا
إيق�اف الق�درة عىل إضاف�ة األصدقاء إىل
حس�اب مركز لعبة ما ،وتسجيل الشاشة
أثناء اللعب.
 طلب الشراء :عند االنتهاء من إعداداتالقيود عىل آيفون طفلك ،انتقل إىل هاتفك
اآليفون وقم بإضافة حسابات أطفالك إىل
مش�اركة العائلة ،حي�ث أن هذه الخطوة
س�توفر عليك املال ع�ن طريق كونها عىل
ق�ادرة عىل تبادل املشتريات داخل متجر
آب ستور.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهنياً :ي�وم يبرش باله�دوء والحلول والظروف املناس�بة
ّ
ّ
التشنج عاطفياً :اذا اردت اقناع
تخفف من
والصدف التي
الرشي�ك بوجهة نظ�رك ،فعليك ان تكون أكث�ر جديّة من
الس�ابق صحياً :ال ب�أس يف أخذ إجازة س�نوية حتى قبل
أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك

الثور

العقرب

ق�د يراودك ش�عور برضورة تقديم خدمات�ك والنيابة عن
زميل لتحمّل مس�ؤوليات كبرية ودقيقة .ال تكرتث بأمور
ال تس�تحق ،وانظر إىل األم�ام عاطفياً :تدخلات املقربني
تؤثر س�لبا ً أحيان�ا ً كثرية يف توتري العالق�ة ،وهنا ال بد من
بت األمور رسيعا ً

اجلوزاء

مهني�اً :بانتظ�ار عدد من العروض املغري�ة لتغيري عملك،
لك�ن ال تترسع يف اتخاذ ق�رارات عش�وائية ،قبل توضيح
األمور عاطفياً :إتبع حدس�ك ووحيك ،القلب ميلء بجديد
ه�ذا الي�وم ويمنحك قوة وش�عورا ً بالنفوذ صحي�اً :إنتبه
لصحتك وسالمة قلبك

القوس

ّ
مهنياًّ :
تحق�ق إنجا ًزا كب ً
ريا.
تتلقى إش�ارات واعدة وربّما
تتس�ارع السبتاث وتش�عر بس�عادة أو بارتياح .انه يوم
ممت�از عاطفي�اً :اذه�ب اىل م�كان تجده مريح�ا ً برفقة
الرشيك .إذا كان لديك ش�ك يف الطرف اآلخ�ر حاول التأكد
من شكوكك قبل ان تقدم عىل امر ال تحمد عقباه

السرطان

مهني�اً :ترشق قريبا ً ش�مس أحالمك ،فيصبح املس�تقبل
مثم�راً ،وهذا بفضل دعوات املقرّبين الراضني عليك وعىل
ترصفات�ك وتعامل�ك الجيد م�ع اآلخري�ن عاطفياً :ارشح
وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل األمر .حافظ عىل أرساره
وال تفشها

اجلدي

مهنياً :تش�عر بالتعب واإلرهاق بسبب كثرة األعمال التي
تنهال عليك .حاول تنظيم أعمالك عاطفياً :تحاول أن تعيد
األمور اىل مجاريها بينك وبني الحبيب ،لكنك قد تجد بعض
ّ
يرض ،لكن ال
الصعوبة صحياً :تناول األس�ماك املشوية ال
تكثر من السويش واللحوم النيئة

االسد

مهني�اً :كن حذرا ً يف تعاملك مع أش�خاص ق�د ال يكونون
أهالً للثق�ة ،وحتى ال تصدمك حقيقته�م الحقا ً عاطفياً:
س�تكون موضع ثن�اء يف الفرتة املقبلة ،والس�بب يعود إىل
الثق�ة املفرطة التي يمنحك إياها الرشيك صحياً :تمهل يف
كل ما تقوم به وال تضغط عىل نفسك كثريا ً

الدلو

مهنياً :راقب ترصفاتك ،فقد تفقد ثقة اآلخرين بس�لوكك
ه�ذا .ال تع�رّض س�معتك واس�تقرارك للخط�رّ .
ركز عىل
ً
ش�ؤونك الخاصة ْ
ودع َك من ش�ؤون اآلخرين عاطفيا :قد
يطلب منك الرشيك املساهمة يف مرشوع يفيدكما ،وتكون
نتائجه أكثر من املتوقع

العذراء
املقادير:
 2ك�وب دقي�ق  1 -كوب لب�ن  1/2 -كوب س�من  1 -معلقة
صغرية سكر  1 -معلقة صغرية ملح  1 -معلقة كبرية خمرية
 زيت للقيل  -صوص تفاح للحشو  -سكر بودرة للتزينيطريقة التحضري:
يف بولة كبرية الحجم ضعي الس�كر و الخمرية و البن و قلبي
املزيج جيدا.
يف بول�ة اخ�رى ضع�ي الدقيق و املل�ح و الس�من و قلبي ثم
ضعي عليها مزيج اللبن و اخلطي املزيج جيدا و اتركيه حتى
يتخمر.
ضعي القليل من الدقيق عىل س�طح جاف ثم قومي بتشكيل
املزي�ج اىل ك�رات متوس�طة الحجم ث�م افرديها بالنش�ابة و
اتركيها ترتاح.
قوم�ي بتقطيع العجين اىل مربعات ثم قوميب فرد الحش�و
على واحدة و وضع األخرى فوقها ث�م اضغطي عىل األطراق
بالشوكة حتى تتماسك.
سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي الفطائر يف الزيت الساخن لتتحمر ثم صفيها من الزيت
عىل مناديل ورقية.
زيني الفطائر بالسكر البودرة ثم قدميها ساخنة.

َ
تخش اتخاذ توجهات جديدةّ ،
فكر يف مش�اريع
مهني�اً :ال
حديث�ة وال تقل�ق بش�أن األوض�اع املادي�ة .قدرت�ك عىل
التفاوض والنجاح كبرية جدا ً عاطفياً :أنت صاحب شعور
حس�اس ومره�ف ،والرشيك يع�رف ذلك ،وي�داري هذه
املشاعر كما يجب

مهنياً :عليك أن تجد حلوالً عملية ورسيعة للمشكالت التي
قد تواجهها هذا االس�بوع ،وقد تضط�ر إىل اتخاذ مواقف
حاسمة عاطفياً :ال تستغل نقطة ضعف الرشيك للوصول
إىل غاياتك ،فيجد نفس�ه مرغما ً عىل تنفيذ طلباتك صحياً:
ال تعتقد أن الصحة السليمة واملعافاة تدوم إىل األبد

احلوت

مهني�اً :تحوالت مفاجئة تدفعك إىل خل�ط األوراق مجدداً،
لك�ن ذلك قد يكون إيجابيا ً وحاس�ما ً ملصلحت�ك عاطفياً:
عراقي�ل يف طري�ق تصوي�ب العالق�ة بالرشي�ك .اإلرادة
موجودة ،وه�ذا مه ّم للمحاولة مج�ددا ً صحياً :كن أقوى
من كمية صغرية من الطعام

مهنياً :التواصل مع أش�خاص نافذين يف العمل ،يس�هم يف
وصولك إىل تحقيق األهداف التي حددتها لنفسك منذ فرتة
طويل�ة عاطفياً :قد تجد نفس�ك قريبا ً مضط�را ً إىل تنفيذ
الوع�ود التي قدمتها إىل الرشيك ،وإن كان بعضها يس�بب
لك اإلحراج.

بوينغ تكشف عن طائرة جتسس
كش�فت رشكة بوينغ النقاب عن تصميم
طائرته�ا الجاسوس�ية الجدي�دة ،الت�ي
ستش�كل نقل�ة يف عالم الطيران ،كونها
تسافر برسعة أكرب بـ  5مرات من رسعة
الصوت.وس�يكون للطائ�رة الجديدة دور
مهم يف الحروب ،إذ ستحلق برسعة كبرية
تص�ل إىل  3800ميل يف الس�اعة ،بحيث ال
تس�مح لألعداء باالختب�اء أو اتخاذ أي رد
فعل.وتمثل طائرة “،”Son of Blackbird
الجيل الجديد من طائرة بوينغ األسطورية
“ ،”Blackbird SR-71التي سجلت رقما
قياس�يا عام  ،1976كأرسع طائرة قادرة

على التحليق عىل أعىل ارتف�اع ،وذلك بعد
أن حلق�ت برسعة  2193ميل يف الس�اعة

( 3529كل�م يف الس�اعة) ،لتس�بق بذل�ك
صواري�خ أرض جو.كم�ا أن الطائ�رة
األس�طورية حلق�ت عىل ارتف�اع  85ألف
قدم ،لتص�ل إىل أعتاب الفضاء.وس�تقوم
عملية إنتاج طائرة “”Son of Blackbird
الجدي�دة على مرحلتين ،األوىل من خالل
إجراء تج�ارب طريان باس�تخدام نموذج
يعتمد عىل مح�رك واحد ،كذلك املوجود يف
طائ�رة “إف.”-16أما يف املرحل�ة الثانية،
فس�يتم إجراء تجارب طريان باس�تخدام
مح�رك ثنائ�ي يف الطائ�رة الت�ي س�يبلغ
طولها  33مرتا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1597
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م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

الكتابة ...قضية ال تنتهي

السفر أفسد طعم الشوكوالتة
سلمى الجابري

أتل�ذذ كثي�را ً بحيرتي ،بكل ه�ذا التخب�ط والقلق الذي
أس�تنزفه بالبحث عن كلمة أبني عليها مزاجيتي ،فزعي،
ش�حوبي ،خوف�ي ،جنون�ي ،تم�ردي ،ثورت�ي ،غيرت�ي،
ّ
تجس�د الش�عور
انتظاري ،انكس�اري ،وانتصاري ،حتى
الذي لم أس�تطع التصريح به أمام المأل ،لكن هذه الكلمة
ٌ
صوت ال
تفع�ل ذل�ك نيابة ع�ن صوتي وعن�ي ،فالكتاب�ة
يمكن إخراسه بأي شك ٍل كان.
ٌ
نزيف
الكتابة كالقضي ِة التي ال تنتهي ،إال بموتك ،فهي
دائم ،استمرا ٌر لحيوات لم نكن لندركها لو لم نكتبها.
الصخب الذي يضطرب بين حواف الورق وهوامش�ه،
بي�ن الكلمات العالقة في الش�فاه وف�ي المخيلة ،هو كل
نص
ما يحتاجه الكاتب حتى يتصالح مع اللغة على هيئ ِة ٍ
س�احر.ثمة من يكتب وهو مغيّ�ب عن الوجود ،وثمة من
يكت�ب وهو يحتضر ،والبعض اآلخر ال تجده يكتب إال من
أجل التجمه�ر والهراء .وحده من يكتب م�ن أجل الحياة
والموت هو من يسعى للخلود بأكثر الطرق أناقة.
بعض العب�ارات التي نكتبها بفع� ِل الجرح ،تصلح ألن
تك�ون عنوان�ا ً
لح�دث نرتب
لكتاب م�ا ،لحكاي�ا مؤقتة،
ٍ
ٍ
تفاصيل�ه بعناية دقيق�ة ،أو حتى مطل�ع ألغنية ناقصة،
بعض العبارات تختصرنا بشكل كامل دون أن ننبس ببنت
بقدر خطورته.
شفة ،وهذا األمر ملهم
ِ
العاطفي م�ن أكثر األزمنة التي ُندهس
ل�ذا كان الزمن
ّ
تحتها ُ
ونسحق باسم ُ
الحب ،باسم الوفاء ،وباسم األبدية،
المتوقف�ة عليه�م ،ولذل�ك فق�ط ذهب�ت كل اجتهاداتن�ا
في محاولة نس�يانهم س�دى ،لم يتبق لنا س�وى الصمت
المشاعر المحمومة ،والذكريات الباكية ،لم يكن
المطبق،
ِ
الحل في االنشطار العشقي عنهم فحسب ،بل بنزعهم من
دفاترنا ،رس�ائلنا ،ليالينا ،وذاكرتنا ،لذلك كانت وستبقى
هذه المهمة االنتحارية والفدائية مستحيلة.
ُ
نح�ن أضعف بكثي�ر من تلك الث�ورة العظيمة المقامة
ضدهم ،وأنا على يقين بأننا سنتجاوزهم ذات يوم بغرابة
ونس�يان ،فقط علينا قبلها أن نؤمن برحيلهم ،وأن نؤمن
ب�أن م�ن غاب ل�ن يعود ،لذل�ك وقوفن�ا عند عتب�ة األيام
ُ
نحن بكل تح ٍد س�نعلن عليهم
القديمة يعتبر خطيئة ،وها
بغير عودة ،فق�ط علينا أن نتعل�م ثقافة الغياب
الهج�رة
ِ
كيف تكون؛ لنش�رع في تطبيقها ،لذلك كان مكوثنا تحت
الالوقت ذا فائدة علينا.

جوسلين إيليا
ش�اهدت أخيرا ً العم�ل الجديد للعرض العالمي «س�يرك دو س�والي» المعروف
بروعة ما يقدمه من موس�يقى ورقص ولياقة بدنية ألبطال يقومون بالمش�ي على
الحبال ويطيرون كالفراش�ات في قالب مسرحي جميل يحكي قصة معينة ،والعمل
الحال�ي الذي يع�رض في «رويال ألب�رت هول» ،المس�رح األجمل في لن�دن ،يحمل
اس�م «أوفو» ،وتدور أحداثه في الطبيعة ،ويحكي قصة الحش�رات التي يقوم بتأدية
أدوارها مبدعون حقيقيون .وعلى الرغم من روعة بعض المش�اهد التي ُقدمت على
ُ
ب�دأت تلقائي�اً بمقارنته بالعروض
مدى س�اعتين من الزم�ن ،عندما انتهى العرض
السابقة وتأففت بعض الشيء ولم أشعر بما أحسست به في أول مرة شاهدت فيها
العرض منذ سنوات عديدة في لندن والس فيغاس .والسبب أو العيب ،ولألمانة ،ليس
في العرض ،إنما العيب فينا نحن البشر ألننا نعيش في عصر «كل ما هو متوفر».
السفر والعولمة أفسدا البهجة الحقيقية وعنصر االنبهار ،ففي الماضي لم يكن
متوفرا ً رؤية مثل تلك العروض ،أما اليوم فبمجرد الضغط على زر الحاس�وب تدخل
فيما هو أش�به بصن�دوق العجائب ،هناك م�ن يعتمد اليوم على المقاطع المس�جلة
على «يوتيوب» لقص ش�عره أو التبرج أو تصليح الغسالة ...فعنصر الرغبة اختفى،
والس�بب أننا أصبحنا متطلبين ،ومن الصعب إرضاؤنا .أذكر عندما كنت فتاة صغيرة
تعي�ش في بيروت ،كن�ت أعتقد أن مذاق الش�وكوالتة محلية الصن�ع في بالدي هو
األل�ذ ،وعندم�ا س�افرت للعيش واالس�تقرار ف�ي لندن كنت أش�تاق إلى م�ذاق تلك
الش�وكوالتة المحش�وة بالفاكهة ،وفي كل مرة كان يأتي أحد أفراد عائلتي لزيارتي
كنت أطلب منهم تلك الش�وكوالتة ،إلى أن سافرت إلى بالد الشوكوالتة وزرت أفخم
وأه�م مصانعها في سويس�را ّ
وثقفت نفس�ي وذائقتي بأصولها فلم أعد أس�تطيع
أكل الش�وكوالتة الت�ي ظنن�ت كل تلك الس�نين أنها األل�ذ ،ولو أنها ال ت�زال األفضل
ألس�باب ش�خصية تحاكي نوس�تالجيا الغربة وتذكرني بطفولتي ومتصلة بالكثير
م�ن الذكري�ات الجميلة .في الماضي كان للس�فر رونقه ولم يك�ن متوفرا ً للجميع،
أما اليوم وبحكم وجود العديد من ش�ركات الطيران وتوفر االقتصادي منها ،لم تعد
الس�ياحة حكرا ً على الميس�ورين فجرفت هي األخرى معها عنصر المفاجأة .وهذا
ً
أنتش من لذة
ما حصل تماما عندما انتهى العرض في المس�رح وش�عرت بأنن�ي لم ِ
الفن واللوحات الرائعة التي يصعب على غير المتمرس�ين والمحترفين تأديتها ،وقد
يك�ون رأيي في الع�رض مجحفاً ،ولكنها الحقيقة القاس�ية الت�ي نعيش في كنفها
التي تجعلنا جش�عين ومتطلبي�ن وال يعجبنا ما هو تقليدي وم�ا رأته أعيننا من ذي
قبل .في الماضي كنا نحلم برؤية بلد جديد ،أما اليوم فنحن نسافر بواسطة عدسات
ّ
نش�م بل نرى ونعبّر
وهوات�ف اآلخرين الجوالة ،نأكل بعيننا ال بفمنا ،وال نتذوق وال
عن إعجابنا إلى أن نش�عر بالش�بع اإللكتروني .كم حزنت على نفس�ي عندما تجمع
الممثل�ون والمؤدون في عرض «س�يرك دو س�والي» إللقاء التحي�ة األخيرة ،ألنني
ل�م أك�ن الوحيدة التي صفق�ت من دون حم�اس ،فضعف معدل مس�توى التصفيق
ف�ي المبن�ى العمالق كان خير دلي�ل على أن الناس ملّوا من الوف�رة .وحتى األطفال
ُس�لب منهم الحماس وغابت من مخيلتهم القص�ص التي وضعوا لها نهايات تتناغم
م�ع أحالمهم .ف�ي النهاية ،يقع العتب عل�ى التكنولوجيا التي وهبتن�ا الكثير ولكن
ليس بالمجان ،ألنها أجبرتن�ا على دفع ضريبة باهظة الثمن عبثت بذهننا وتفكيرنا
وحوّلتن�ا إلى عبيد له�ا ال يتحكم بنا إال ذبذباتها ،فس�رقت من�ا المفاجأة والعفوية
والتش�وق لرؤية شيء جديد ،ألنه في الحقيقة لم يعد هناك ما هو جديد ،حتى مذاق
الشوكوالتة لم يعد على حاله ...فيا ليتني لم أتذوق غير شوكوالتة بالدي.
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أتقدم بأسمي وكافة منتسبي مؤسسة المستقبل العراقي
للصحافة والنش�ر ( صحيفة المس�تقبل العراقي و وكالة
أنباء المستقبل ) بارق التهاني وأعطر التبريكات إلى أسرة
تحري�ر صحيفة ( رياضة وش�باب ) وعلى رأس�ها رئيس
مجل�س اإلدارة األس�تاذ ( عقيل مفتن ) ورئي�س التحرير
األستاذ ( جعغر العلوجي ) بمناسبة الذكرى
التاسعة على تأسيس الصحيفة متمنيا ً
له�م دوام النج�اح والموفقي�ة عل�ى
طريق الصحافة الرياضية الحرة خدمة
للعراق وللرياضة العراقية.
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واجه�ت خط�ط فيس�بوك لتوفي�ر خدمة
إنترن�ت مجان�ي ف�ي جميع أنح�اء العالم
نكس�ات ع�دة ،ولك�ن ش�ركة أخ�رى
متخصص�ة في مجال االتص�االت ،وعدت
بجعل اإلنترنت في كل مكان واقعا عمليا.
وتن�وي ش�ركة “ ”Quikaالت�ي تقوده�ا
ش�ركة “تاليا” الرائدة في مج�ال األقمار
االصطناعية ،إطالق خدمة أنترنت فضائي
مجان�ي ف�ي الربع الثاني من ع�ام .2018
وتعد هذه الشبكة واعدة بتوصيل خدماتها
إل�ى البلدان النامية حي�ث يوجد نقص في
البني�ة التحتي�ة (وخاص�ة ف�ي المناط�ق
الريفية) ،مما يجعل الوصول إلى اإلنترنت
التقلي�دي أمرا غي�ر ممكن لمعظم
الن�اس .وم�ن المنتظ�ر أن تنطلق
الخدم�ة ف�ي أفغانس�تان والعراق
ومعظم دول إفريقيا ،وهناك وعود
بتوس�يع نط�اق الخدم�ة لتش�مل
ع�ددا أكب�ر م�ن البلدان ف�ي وقت
الحق .وس�تقوم الش�ركة بتمويل
مش�روعها باالس�تعانة بعائ�دات
خدماته�ا التي تقدمها للش�ركات
والمؤسسات الكبيرة ،وعلى الرغم

من أن االتصال باإلنترنت سيكون مجانيا،
إال أن الراغبي�ن ف�ي االس�تفادة م�ن هذه
الخدمة سيضطرون لشراء بعض األجهزة
الالزم�ة والمع�دات الخاصة لضم�ان أداء
أفضل .وتعتمد إس�تراتيجية الشركة أيضا
عل�ى وج�ود ع�دد كاف م�ن العملاء من
الشركات لدعم خططها ،ومن المتوقع أال
تكون الخدمة س�ريعة بما فيه الكفاية في
حال كان هناك عدد كبير من المستخدمين.
وإذا ما س�ارت األمور على م�ا يرام ،فمن
المتوقع أن تفي الشركة بوعودها ليشهد
النص�ف الثان�ي من العام الج�اري وصول
هذه الحزمة الفضائية للمستخدمين.
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