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رئيس الوزراء يتحدث عن «ازدواجية» تركيا ويعد وجود قواهتا يف الشامل «رمزي»
العراقي
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عالج «التسوية املؤقتة»إليقاف الشلل األمريكي
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الربملان يفتح باب «الطعن»بقانون االنتخابات

مينع ( )100نائب من الرتشح جمددا بسبب الشهادة الدراسية ..وحيظر تقديم العسكريني وشاغلي املناصب العليا
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ص�ادق الربمل�ان عىل قان�ون االنتخابات
الجدي�د ،الذي يمنع ح�وايل 100نائب من
الرتشح مجددا،فيما يحظر عىل منتسبي
القوات املسلحة خوض االنتخابات ،وهو
الذي أث�ار موجة م�ن االنتق�ادات ،فيما
ر ّدت رئاس�ة الربمل�ان بإمكاني�ة الطعن
بالقان�ون .وج�اء القان�ون االنتخاب�ي
بثمان مواد،واش�ار يف االس�باب املوجبه
لترشيع�ه اىل انه «بغية إج�راء انتخابات
نزيهة وش�فافة وشمول رشيحة واسعة
من ابن�اء املجتم�ع العراقي للمش�اركة

يف االنتخاب�ات لغرض االرتق�اء بالعملية
الديمقراطية ،رشع هذا القانون».
واليس�مح القان�ون لحمل�ة ش�هادات
االعدادية بالرتشح ،واشرتط نص القانون
ان يكون املرشح لالنتخابات حاصال عىل
ش�هادة البكالري�وس الجامعي�ة بعد ان
كان ه�ذا الشرط يتيح لحملة الش�هادة
االعدادي�ة الرتش�ح .ون�ص القانون عىل
انه يشترط يف املرش�ح لعضوية مجلس
الن�واب ان اليك�ون محكوم�ا بجناية او
جنحة مخلة بالرشف بحكم بات بالحبس
او السجن وان يكون حاصالً عىل شهادة
بكالوري�وس او م�ا يعادلها وان ال يكون

جملس القضاء ينظم حفال مهيبا بمناسبة
يوم القضاء العراقي
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من اف�راد الق�وات املس�لحة او االجهزة
االمنية او من رؤس�اء الهيئات املس�تقلة
عند ترش�حه .وانتقدت اللجنة القانونية
يف الربمل�ان القان�ون ،وقال�ت ان�ه يحمل
فق�رات غير قانوني�ة .ووص�ف رئيس
اللجن�ة محس�ن الس�عدون ،يف مؤتم�ر
صحف�ي ،القان�ون بأنه «يحم�ل صبغة
سياس�ية» .وق�ال ان اللجن�ة اتفقت مع
الكتل السياسية عىل اجراء ستة تعديالت
عىل القانون من اجل تمريره وتم تقديم
مقرتح�ات وتعديالت لكن تم رفضها من
قبل املجلس.

التفاصيل ص3

ممثل املرجعية الرشيدة يويص قادة األمن
بـ «احليطة» واالهتامم باملقاتلني
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اندونيسيا تدعو واشنطن إىل رفع العقوبات عن قواهتا اخلاصة

إيران تسعى إىل تأسيس «حتالف إقليمي» يضم العراق
للوقوف بوجه أمريكا
بغداد  /المستقبل العراقي
اقرتح مس�اعد وكبري مستش�اري القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة اإليراني�ة اللواء
يحي�ى رحيم صف�وي ،تأس�يس تحالف
إقليمي ليض�م فضالً عن ايران وروس�يا
وس�وريا ،العراق وباكس�تان أيض�اً .ويف
ترصيح أدىل به للتلفزيون االيراني ،أش�ار
ٍ

اللواء صفوي اىل أحداث األعوام األخرية يف
املنطقة خاصة يف سوريا والعراق ،وقال،
ّ
إن “هذه األحداث واملؤامرة الكربى يمكن
تحليلها عىل  3مستويات ،األول التخطيط
لهذه األح�داث حيث كانت امريكا الالعب
األس�اس فيه�ا ،والثاني موض�وع الدعم
املايل والتس�ليحي الذي ج�رى لإلرهابيني
من ِقب�ل الس�عوديني واالماراتيني وحتى

بغداد  /المستقبل العراقي

القطريني ،والثالث موضوع التدريب الذي
ُنفذ من قبل تركيا واالردن” .وأشار اللواء
صف�وي اىل َّ
أن “اإلرهابيني وعىل مدى 82
ش�هراً ،قد دمروا البنية التحتية يف سوريا
واملنتفع االس�اس من وراء هذه االحداث
كان الكيان الصهيوني ،وباملقابل اإلرضار
باملقاومة”.

التفاصيل ص3

احلكيم يبحث مع مسؤول اممي حاجة العراق يف مؤمتر املانحني

املحكمة االحتادية العليا :الكثافة السكانية ال تعني غالبية السكان
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دعا وزي�ر الدفاع اإلندونييس ريامي�زارد رياكودو
نظريه األمريكي ،جيم�س ماتيس ،أمس الثالثاء،
إىل رفع العقوبات االمريكية املفروضة عىل القوات
الخاصة اإلندونسية.
وبح�ث الوزي�ران ،خلال لق�اء يف جاكرتا ،س�بل
تعزي�ز العالقات الدفاعية بين البلدين ،فضال عن
التعاون البحري وإطالق مبادرة لتبادل املعلومات
االستخبارية.
وخلال مؤتم�ر صحفي مشترك ،ق�ال رياكودو
إن�ه دع�ا ماتي�س إىل رف�ع العقوب�ات األمريكية

على القوات الخاص�ة اإلندونيس�ية ،التي تتهمها
واش�نطن بارت�كاب انته�اكات لحقوق اإلنس�ان
يف منطق�ة «تيم�ور» الرشقي�ة ،ع�ام  ،1999قبل
اس�تقاللها ع�ن إندونيس�يا ،بحس�ب صحيف�ة
«واشنطن بوست».
وأض�اف رياك�ودو «نس�عى إىل رف�ع العقوب�ات
املفروضة عىل القوات الخاصة منذ فرتة كبرية».
وتابع قائالً «من بني تلك العقوبات عدم الس�ماح
(لتلك القوات) بالذهاب إىل الواليات املتحدة ،وعدم
إج�راء تدريبات مشتركة ،ونطم�ح إىل إنهاء هذا
الوضع».
فيما أعرب ماتي�س عن عزم بالده تعزيز عالقات

التعاون مع إندونيس�يا يف مجايل الدفاع ومكافحة
اإلره�اب .وأض�اف أن جانبا كبريا م�ن مباحثاته
مع رياكودو ش�ملت توسيع نطاق تدريب وحدات
مكافحة اإلره�اب اإلندونيس�ية ،وبينه�ا القوات
الخاصة .وأعرب عن اعتقاده بأن «ثمة إصالحات
ط�رأت عىل تلك القوات بالفعل بش�كل يس�تدعي
التعاون» ،دون تحديد أطر زمنية معينة.
والتق�ى وزير الدف�اع األمريكي وزي�رة الخارجية
اإلندونيس�ية ،رينتو مارس�ودي ،وبحث�ا عدد من
القضايا ،بينها تطورات القضية الفلسطينية.
ووصل ماتيس إندونيسيا ،األحد ،يف مستهل جولة
ً
أسبوعا ،وتشمل أيضا فيتنام.
آسيوية تستغرق

تركيا تبحث مع العراق القيام بـ «عملية مشرتكة» ضد «العامل» يف سنجار

أمن كردستان يشتبك مع «جمموعة مسلحة» يف حلبجة يشتبه بانتامئها لـ «داعش»

مفوضية حقوق اإلنسان تبحث مع البعثات األوربية التنسيق للمرحلة املقبلة
الرافدين يوجه فروعه
بإستالم طلبات ترويج السلف
والقروض
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املندوبون أكدوا تقديم الدعم من أجل االرتقاء بواقع حقوق اإلنسان ورصد االنتهاكات

مفوضية حقوق اإلنسان تبحث مع البعثات األوربية التنسيق للمرحلة املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي

وتواج�ه تحدي�ات كبيرة وه�ي بحاجة
إىل دع�م املجتمع ال�دويل لتجاوزها وأبرز
ه�ذه التحديات تتمثل بإع�ادة الحياة إىل
املدن واملناطق الت�ي تعرضت النتهاكات
جسيمة عىل يد عصابات داعش اإلرهابية
وإع�ادة العوائ�ل النازح�ة إىل مناطقهم
وإنهاء اآلثار الس�لبية الت�ي يعاني منها
املئات من النساء واألطفال الذين تعرضوا
النتهاكات وذلك من خالل إعادة تأهيلهم
نفس�يا ً لتجاوز هذه املرحلة ،مضيفا ً أن
هن�اك تحديات أخ�رى أمام البل�د ومنها
إجراء االنتخاب�ات النيابية املقررة يف أيار
املقب�ل التي تعد فرصة لتصحيح مس�ار
البل�د ونح�ن ماض�ون لنكون ج�زء من
عملية التصحيح.
م�ن جهته�م ،أك�د ممثل�وا البعث�ات
الدبلوماس�ية األوروبي�ة بحس�ب بي�ان
املفوضي�ة اس�تعدادهم الت�ام للتع�اون
والتنس�يق مع املفوضية التي لها الوالية
الكاملة عىل جميع أنحاء العراق وتقديم
الدعم لها من أجل االرتقاء بواقع حقوق
اإلنس�ان ورص�د االنته�اكات ،داعين
املفوضي�ة إىل لق�اءات متكررة ملناقش�ة
آلي�ات العمل املشترك يف ملف�ات حقوق
اإلنس�ان وفتح آفاق جديدة للتعاون مع
املفوضية خالل املرحلة املقبلة.
وحرض اللقاء نائ�ب رئيس املفوضية
عيل عبد الكريم الشمري وأعضاء مجلس
املفوضي�ة كل م�ن ثامر ياسين ود .عيل
البيات�ي وزي�دان خلف وفيص�ل عبد الله
ود .أنس العزاوي.

بحث رئيس املفوضي�ة العليا لحقوق
اإلنس�ان عقي�ل املنص�وري املوس�وي،
أمس الثالثاء ،مع س�فارات دول االتحاد
األوروبي آفاق التعاون املشرتك يف ملفات
حقوق اإلنسان خالل املرحلة املقبلة.
واس�تعرض املوس�وي ،خلال اللقاء
الذي حضره عدد م�ن أعض�اء مجلس
املفوضين ،مه�ام املفوضي�ة ودورها يف
إش�اعة ثقاف�ة حق�وق االنس�ان ورصد
االنته�اكات وحماية الحق�وق والحريات
ومتابع�ة تنفي�ذ الس�لطات االتحادي�ة
اللتزاماته�ا الدولي�ة ،مشيرا ً إىل أن
املفوضية حققت انجازات ملموس�ة منذ
تشكيل مجلس املفوضني بدورته الحالية
الع�ام امل�ايض .وأض�اف أن»املفوضي�ة
ً
وانطالق�ا م�ن الوالي�ة املمنوح�ة له�ا يف
مراقب�ة واق�ع حقوق االنس�ان يف جميع
أنح�اء الع�راق تطم�ح لبن�اء رشاك�ة
حقيقية وتنسيق عايل مع املجتمع الدويل
واملنظم�ات والبعث�ات الدولي�ة العامل�ة
يف الع�راق إليج�اد آلي�ات عمل مشتركة
لحماية وتعزيز واحرتم حقوق اإلنسان»،
مؤكدا ً عىل أهمية اس�تمرار التواصل بني
البعثات الدبلوماسية واملفوضية لتحقيق
أهدافها» .الفتا ً يف الوقت نفسه إىل أن هذا
اللقاء يعد رسالة إيجابية تدل عىل تفاعل
املجتمع الدويل مع املفوضية.
وأك�د املوس�وي أن»املفوضي�ة لديها
الكثير م�ن امله�ام يف املرحل�ة املقبل�ة

احلكيم يبحث مع مسؤول اممي حاجة
العراق يف مؤمتر املانحني
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س التحال�ف الوطني الس�يد عمار
الحكي�م مع مس�ؤول اممي الدعم ال�ذي يحتاجه
الع�راق يف مؤتم�ر املانحين املرتقب .وذك�ر بيان
ملكتب�ه ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان»الس�يد عمار الحكيم استقبل بمكتبه يف بغداد
مس�اعد األمين الع�ام لألم�م املتح�دة للش�ؤون
السياسية مريوسالف ينتش�ا برفقة ممثل األمني
العام يف بغداد يان كوبيتش ،وبحث معه الدعم الذي
يحتاجه الع�راق يف مؤتمر املانحين املرتقب الذي
تس�تضيفه الكويت الش�هر املقبل» .وابدى السيد
عمار الحكيم بحسب البيان « تفاؤله بالتحالفات
الوطنية التي جرت بني الكتل السياس�ية لعبورها
العناوي�ن املكوناتي�ة م�ا يؤهلها النت�اج حكومة
االغلبي�ة الوطني�ة واملعارض�ة الوطني�ة « ،فيم�ا
دعا املجتم�ع الدويل « لدعم الع�راق يف ملف اعادة
النازحني».وثم�ن « جهود املنظم�ة يف دعم العراق
حكوم�ة وش�عبا» ،مبين�ا « أهمي�ة النظ�ر بعني
واح�دة للم�دن العراقية املدن املح�ررة من داعش
ومدن املحريني املضحني الذي س�خروا إمكاناتهم
املادية والبرشية لتحرير املدن» .وأكد الس�يد عمار
الحكي�م أن « العراق انترص يف التحدي العس�كري
م�ع داع�ش اإلرهابي وانتصر يف تح�دي الوحدة
الوطنية وانتصر مجتمعيا عندما تغلب الش�عب
عىل الطائفية والنزعات الضيقة ،يف حني أكد حاجة
الع�راق إىل دعم االمم املتحدة للنجاح يف تحدي بناء
الدولة واملؤسس�ات ليك�ون تتويج�ا لالنتصارات
الت�ي تحققت» .وجدد دعوت�ه « للميض بمرشوع
التس�وية الوطني�ة»  ،الفت�ا اىل « حاج�ة الع�راق
لرتس�يخ الوئام املجتمعي واالس�تقرار الس�يايس
مما يتطلب امليض باملرشوع «  ،داعيا األمم املتحدة
إىل دع�م العراق يف مرحلة ترس�يخ الديمقراطية «
 ،ع�ادا إجراء االنتخاب�ات يف موعدها املحدد عامل
أساس للحفاظ عىل االنتصارات ،فيما ثمن موقف
األم�م املتح�دة ال�ذي دع�ا إىل احترام التوقيت�ات
الدستورية املتعلقة باالنتخابات فضال عن دعمها
املتواصل للمفوضية العليا لالنتخابات».
وأش�اد الس�يد عمار الحكيم ب�ـ «موقف األمم
املتحدة يف دعوتها لحسم الخالف بني بغداد واربيل
عرب الحوار وااللتزام بالدستور ،فيما دعا املجتمع
الدويل واألمم املتحدة إىل « دعم العراق يف ملف إعادة
النازحين إىل ديارهم وتوفري ظروف اس�تقرارهم
للمشاركة يف االنتخابات واختيار ممثليهم».

ممثل املرجعية الرشيدة يويص قادة األمن بـ «احليطة»
واالهتامم باملقاتلني
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل املت�ويل الرشع�ي للعتب�ة الحس�ينية
املقدس�ة وممثل املرجعي�ة الدينية العليا الش�يخ
الكربالئي ،أمس الثالثاء ،وفدا ً رفيعا ً ضم عددا ً من
قادة الجيش والرشطة.
وذك�ر بي�ان العلام العتب�ة املقدس�ة تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،ان الوفد قدم
لزي�ارة العتب�ة الحس�ينية والتباح�ث م�ع ممثل

املرجعية العليا حول مجري�ات املعارك التي دارت
مع عصابات داعش املنهزمة.
وأض�اف البيان ،ان «الوفد ض�م عددا ً من كبار
الضب�اط منهم قائد عملي�ات {قادمون يانينوى}
وقائ�د ق�وات مكافحة االره�اب وقائ�د الرشطة
االتحادية والقيادي بالحشد الشعبي آمر لواء عيل
االكرب».
وق�ال قائد عمليات قادم�ون يانينوى ،الفريق
الركن عبد االمري رش�يد يار الل�ه ان «هذه الزيارة

ج�اءت للتح�دث مع ممث�ل املرجعي�ة عن بعض
االم�ور التي تخص قواتن�ا ومجريات املعارك التي
حصلت خالل السنوات الثالث املاضية».
وأض�اف ي�ار الل�ه «اس�تمعنا لتوصي�ات
وتوجيهات الشيخ الكربالئي وبالخصوص مسألة
االس�تمرار بالحيطة واالهتمام باملقاتلني» مؤكدا ً
على ان «املرحل�ة القادم�ة رغم صعوبته�ا لكننا
قادرون عىل االس�تمرار يف دحر االرهاب والقضاء
عليه تماماً».

املحكمة االحتادية العليا :الكثافة السكانية ال تعني غالبية السكان
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت املحكمة االتحادية العليا أن
الكثافة الس�كانية ،املنصوص عليها
ً
(رابع�ا) من املادة ( )4من
يف الفقرة
الدستور ،تنرصف إىل الجماعات ذات
الثقل والظهور البارز يف املدن ،مؤكدة
أن ه�ذا املفهوم ال يشترط ارتباطه
بغالبية عدد السكان.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة
إي�اس الس�اموك إن «املحكم�ة
االتحادية العليا س�بق لها أن عرّفت

الكثافة الس�كانية يف حكمها بالرقم
( /15اتحادي�ة) ع�ام  ،2008عندما
تلق�ت طلب�ا ً م�ن مجل�س محافظة
كركوك اليض�اح املقص�ود بالكثاقة
الس�كانية» .وأض�اف أن «الطل�ب
كان الغ�راض كتاب�ة لوائ�ح الدوائر
يف املحافظ�ة باللغتين الرتكماني�ة
والرسيانية ،اضافة إىل اللغة العربية
واللغة الكردية ،حي�ث ان املادة (/4
رابع�اً) من الدس�تور ّ
نص�ت عىل أن
(اللغة الرتكماني�ة واللغة الرسيانية
لغتان رسميتان اخرييات يف الوحدات

االداري�ة التي يش�كلون فيها كثافة
س�كانية)» .وأشار الس�اموك إىل أن
«املحكمة رجعت إىل احكام الدستور
واملعاج�م اللغوي�ة حي�ث وجدت أن
تعبري (الكثافة السكانية) املنصوص
عليه�ا يف امل�ادة ( /4رابع�اً) م�ن
الدستور ينرصف إىل الجماعات التي
ّ
تش�كل ثقالً وظه�ورا ً ب�ارزا ً يف املدن
املتكوّن�ة من عدة قومي�ات ،ويكون
لتل�ك الجماعات تأثرياتها يف مسيرة
املجتمع واملشاركة يف حركته».
وتابع ان «املحكمة وجدت أن ذلك

ينطبق عىل الرتكمان وعىل الناطقني
باللغة الرسيانية يف محافظة كركوك
حيث يكون�ان ضمن مفهوم الكثافة
الس�كانية املنص�وص عليها يف املادة
( /4رابعاً) من الدستور»،
وبين أن «الحكم أك�د أن الكثافة
الس�كانية ال تعني بالرضورة غالبية
عدد السكان ،ومن َثم هناك امكانية
لكتاب�ة لوح�ات الدالل�ة للدوائ�ر يف
مرك�ز املحافظ�ة ويف القض�اء ويف
الناحية باللغ�ات العربية أو الكردية
أو الرتكمانية أو الرسيانية».

تركيا تبحث مع العراق القيام بـ «عملية مشرتكة»
ضد «العامل» يف سنجار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الخارجية الرتكية ،أمس الثالثاء،
انها تبحث م�ع العراق قيام عملية مشتركة ضد
حزب العمال الكردستاني يف سنجار.
وقال وزي�ر الخارجية مول�ود جاويش اوغلوا،
يف ترصي�ح لصحيفةتركي�ة عق�ب عودت�ه اىل من
العراق ،ان «تركيا والع�راق تجريان محادثات من
اج�ل القي�ام بعملي�ة مشتركة ضد وج�ود حزب

العمال الكردستاني املحظور يف سنجار بالعراق»،
مبين�ا ان «ه�ذه القضي�ة هي واحدة م�ن قضايا
اخرى ناقشناها يف العراق».
واضاف أن «حزب العمال الكردستاني ال يختلف
عن داع�ش ،ودعونا للتع�اون ضد ه�ذا التهديد»،
مشيرا اىل ان «املس�ؤولني العراقيني اكدوا لنا انهم
س�يحكمون س�يطرة وأمن الحدود الس�ورية عىل
طول منطقة س�نجار ،وس�يوقفون تماما تس�لل
حزب العمال الكردستاني وحزب الشعب».

واكد «اننا ابلغنا الجان�ب العراقي بمنحهم كل
الدعم اللازم يف جهودهم ،ونب�ذل قصارى جهدنا
لتنظيف العراق من كل االرهابيني».
يذكر ان وزير الخارجية الرتكي مولود جاويش
أوغل�و زار ،االح�د املايض ،العاصم�ة بغداد وبحث
مع املس�ؤولني فيه�ا العالقات بين البلدين ،واكد
اغلو خالل لق�اءه برئيس الوزراء حي�در العبادي
دعم بالده لوحدة العراق واس�تقراره ،فيما دعاه
اىل زيارة تركيا.

رشطة ذي قار تعقد اجتامع ًا ختصصي ًا للحد من اجلرائم اجلنائية والرسقات
بغداد  /المستقبل العراقي
عق�د الل�واء قائد رشطة محافظة ذي قار حس�ن
س�لمان داخل الزيدي اجتماعا تخصصيا ضم العميد
مدي�ر الجنائي�ة والح�ركات والعقيد مدي�ر الجنائية
والعقيد مدير مكافحة اإلجرام وضباط شعب ومكاتب
مكافحة اإلجرام يف مكتب قائد الرشطة بمقر املديرية
يف مدين�ة النارصي�ة مركز محافظة ذي قار لرتش�يد
السياسة الجنائية .
وذك�ر بي�ان لرشط�ة ذي ق�ار تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان»االجتماع تضمن محورين
أساس�يني وهما من�ع الجريمة قب�ل وقوعها يف إطار
األمن الوقائي من خالل مصادر املعلومات واملرشدين».
واض�اف «وتم البح�ث يف الكش�ف عن جرائ�م القتل
الغام�ض والرسق�ات والس�طو املس�لح والخطف و
مكافحة رسقة الس�يارات و مكافحة رسقة املصارف
ومكات�ب الصريفة بعد وقوعها يف إطار األمن والبحث
الجنائ�ي ،والتأكيد عىل رسعة انتقال ضابط التحقيق
إىل مح�ل الح�ادث قب�ل العبث بها من قب�ل املواطنني
وذل�ك للحصول عىل اكبر قدر ممكن م�ن املعلومات

جملس القضاء ينظم حف ًال مهيب ًا بمناسبة
يوم القضاء العراقي

والتي ترسع من اكتشاف الجريمة».
واطلع قائد رشطة ذي قار ،بحسب البيان ،عىل أهم
مش�اكل ومعوقات العمل واصدر توجيهاته وأوامره
لوضع الحلول املناسبة لها ضمن اإلمكانيات املتوفرة
واإليعاز بوضع خطة عمل ملكافحة الجرائم مع بداية
العام الجديد وتوزيع املهام والواجبات بتش�كيل فرق
عمل تشمل جميع املناطق يف املحافظة ملتابعتها.
واشار البيان اىل ان «تم التأكيد عىل تعقب مرتكبي
الجريم�ة وإلق�اء القب�ض على املطلوبين وكش�ف
الجرائ�م الغامض�ة والح�د منه�ا والتحقي�ق معه�م
تمهيدا ً إلحالته�م إىل املحاكم املختصة لينالوا جزائهم
الع�ادل للحف�اظ على األمن والنظ�ام الع�ام وأرواح
وممتلكات املواطنني» .ونوه اىل «حث ضباط املكاتب
عىل املتابعة الجدية للجرائ�م الجنائية بكافة أنواعها
للحد من انتشار وانجاز األوراق التحقيقية ,والتشديد
عىل جميع ضب�اط التحقيق بإقامة ج�والت تفقديه
ضمن قواطعهم وبش�كل مستمر ومكثف  ,والتنسيق
بني كاف�ة ضباط تحقي�ق مكاتب مكافح�ة اإلجرام
واملخدرات واألجهزة األمنية األخرى وتبادل املعلومات
لتفكيك الجريمة املنظمة».

بغداد  /المستقبل العراقي
نظ�م مجل�س القض�اء األعىل حفلا مهيبا يف بغ�داد ،أمس
الثالثاء ،وبحضور كوكبة من س�فراء العالم ورؤس�اء القضاء
من مختلف البلدان وجمع غفري من القضاة العراقيني.
وقال رئي�س مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان عىل
هام�ش الحف�ل إن «القض�اء كان وما يزال األمين عىل حقوق
الن�اس» ،الفتا إىل أن «القضاء فقد اس�تقالليته عندما س�يطر
عليه النظام السابق».
وأض�اف الق�ايض زي�دان أن «االس�تقاللية التام�ة للقضاء
منحته قوة إضافية» ،فيما أوضح أن «مسرية استقالل القضاء
تكللت بترشيع قانونه يف مثل هذا اليوم من العام السابق واعترب
مجل�س القض�اء األعىل ي�وم ترشي�ع قانونه هو ي�وم القضاء
العراق�ي» .ورأى زي�دان أن «تجربة القضاء املس�تقل يف العراق
تجربة رائدة يف العالم» ،وقال إن «إيماننا باستقالل قضائنا هو
حصنن�ا لتحقيق العدالة وإيمان الس�لطات األخرى باس�تقالل
القض�اء يدع�م ترس�يخ أس�س الدول�ة الوطنية» ،الفت�ا ً إىل أن
«القضاء استمر بعمله رغم كل الظروف حتى إبان احتالل املدن
من قبل اإلرهاب».

عمليات بغداد حتبط حماولة الستهداف
العاصمة بانتحاري
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس الثالثاء ،عن احباط محاولة
الستهداف العاصمة بانتحاري ،فيما اكدت قتل عنرص بـ»داعش»
كان معه .وق�ال قائد العمليات الفريق الرك�ن جليل الربيعي ان
«قوة من اس�تخبارات عمليات بغداد وبالتعاون مع جهاز االمن
الوطني تمكنت ،من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناس�فا وعنرص
بداعش كان معه يف منطقة الضابطية ش�مايل العاصمة» ،مبينا
ان «هذين االرهابيني كانا ينويان اس�تهداف العاصمة» .واضاف
الربيعي ان «العملية تمت بعد متابعة اس�تخباراتية» ،مشريا اىل
انه «تم الس�يطرة عىل اسلحتهما» .يذكر ان قيادة عمليات بغداد
اعلنت ،الس�بت املايض ،عن قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يف
احدى املناطق الزراعية شمايل العاصمة.

أمن كردستان يشتبك مع «جمموعة مسلحة»
يف حلبجة يشتبه بانتامئها لـ «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د جهاز امن اقليم كردس�تان ،أم�س الثالث�اء ،ان املجموعة
املسلحة التي اشتبكت مع القوات االمنية يف محافظة حلبجة يشتبه
يف انتمائه�م لتنظي�م داعش .وذك�ر بيان للجهاز تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «املراك�ز االمنية يف كرميان وبمو وميدان
وقض�اء دربندخان بدأت بتنفيذ عمليات تعقب للمس�لحني وعثرت
على مخب�أ يف جب�ل (بمو) ويش�تبه يف انتم�اء عن�ارص املجموعة
املس�لحة لتنظي�م داعش» ،الفت�ة اىل أنها «كانت تمتل�ك معلومات
بوجود تحركات مجموعات مس�لحة يف منطقة حمرين» .واضاف،
ان «مواجهات مس�لحة وقعت بني القوات االمنية واملس�لحني وتم
يف العملي�ة وض�ع الي�د عىل قطعة سلاح ب�ي ك�ي يس و بندقيتي
كالشنكوف و كمية من مادة الـ (تي ان تي) شديدة االنفجار و 17
قذيفة ار بي جي وعدة صناديق من االعتدة ومواد اخرى.

هيئة احلج متدد سنوات التقديم خلمسة أعوام بدال من ثالثة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

قررت الهيئة العليا للحج والعمرة ،أمس الثالثاء ،تمديد س�نوات التقديم عىل قرعة الحج اىل
خمسة أعوام بدالً من ثالثة.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة حسن فهد الكناني ،يف بيان لتقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان�ه «ونظرا لورود طلب�ات من املواطنني بتمديد س�نوات الف�وز بقرعة الحج
وس�عيا م�ن الهيئة لزيادة فرص فوز املواطنين بالذهاب اىل بيت الله الح�رام ،قررت تمديد
سنوات التقديم عىل القرعة ،لتكون لالعوام الخمسة املقبلة بدل من ثالثة».
واضاف انه «وبهذا القرار س�يكون التقديم على القرعة االلكرتونية ألعوام {-2020-2019
 ،}2023-2022-2021مم�ا يس�اهم بزي�ادة فرص�ة املواطنين املتقدمني للف�وز بمقاعد
الح�ج املخصص�ة لهذه االعوام» .وأك�د الكناني ان «املناف�ذ التي افتتحته�ا الهيئة يف بغداد
واملحافظات الزالت مستمرة بتسجيل الراغبني بالتقديم عىل قرعة الحج ولغاية يوم السبت
 »2018/2/10داعيا ً املواطنني اىل االرساع بتسجيل أسمائهم».
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الربملان يفتح باب «الطعن»بقانون االنتخابات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ص�ادق الربمل�ان على قان�ون االنتخاب�ات
الجدي�د ،ال�ذي يمن�ع ح�وايل 100نائ�ب من
الرتش�ح مجددا،فيم�ا يحظر عىل منتس�بي
القوات املس�لحة خ�وض االنتخاب�ات ،وهو
الذي أث�ار موجة من االنتق�ادات ،فيما ر ّدت
رئاسة الربملان بإمكانية الطعن بالقانون.
وجاء القانون االنتخابي بثمان مواد،واش�ار
يف االس�باب املوجب�ه لترشيع�ه اىل انه «بغية
إج�راء انتخاب�ات نزيهة وش�فافة وش�مول
رشيحة واس�عة من ابناء املجتم�ع العراقي
للمش�اركة يف االنتخاب�ات لغ�رض االرتق�اء
بالعملية الديمقراطية ،رشع هذا القانون».
واليس�مح القانون لحملة شهادات االعدادية
بالرتش�ح ،واشترط نص القانون ان يكون
املرش�ح لالنتخاب�ات حاصلا على ش�هادة
البكالريوس الجامعية بعد ان كان هذا الرشط
يتي�ح لحمل�ة الش�هادة االعدادية الرتش�ح.
ون�ص القانون عىل انه يشترط يف املرش�ح
لعضوية مجل�س النواب ان اليكون محكوما
بجناية او جنحة مخل�ة بالرشف بحكم بات
بالحبس او الس�جن وان يك�ون حاصالً عىل
ش�هادة بكالوري�وس او م�ا يعادله�ا وان ال
يكون من افراد القوات املس�لحة او االجهزة
االمنية او من رؤس�اء الهيئات املستقلة عند
ترشحه.
وانتقدت اللجنة القانونية يف الربملان القانون،
وقالت انه يحمل فقرات غري قانونية.
ووصف رئيس اللجنة محس�ن السعدون ،يف
مؤتمر صحفي ،القانون بأنه «يحمل صبغة
سياسية».
وقال ان اللجنة اتفقت مع الكتل السياس�ية
على اجراء س�تة تعديالت على القانون من
اجل تمريره وتم تقديم مقرتحات وتعديالت
لكن تم رفضها من قبل املجلس.
واضاف ان «هناك طلبات تحمل تواقيع عدد
من النواب إلضافة بعض الفقرات والتعديالت
عىل القانون املعدل ،منها مايتعلق باالقليات
وكذل�ك من�ع ترش�يح مزدوج�ي الجنس�ية
وكذلك منع ترش�يح وكالء ال�وزارات اال بعد
ان يقدم اس�تقالته من منصب�ه بمدة ال تقل
عن  3اشهر عن موعد االنتخابات لكن لم يتم
اضافتها».
والحظ قانونيون ان القانون بصيغته الحالية
يمن�ح األحزاب الكبرية فرصة كبرية للفوز يف
حني يقلّص حظوظ األحزاب الصغرية.

من جهة ثاني�ة ،أشرّ النائب عن ائتالف دولة
القانون جاسم محمد جعفر وجود نحو 100
برملاني ال يحملون الشهادة الجامعية.
وقال ان «مسألة حصول املرشح عىل الشهادة
اإلعدادي�ة ب�دل البكالوري�وس طرحت ثالث
م�رات داخل أروق�ة مجلس الن�واب ،وكانت
أغلبي�ة الن�واب م�ع رضورة حمل املرش�ح
لش�هادة البكالوريوس والدليل أن املرشحني

لعضوية مجالس املحافظات يشرتط عليهم
الحصول عىل شهادة البكالوريوس فمن غري
املعقول أن يكون مرشحو مجلس النواب من
حملة الشهادة اإلعدادية».
ور ّدا ً على ه�ذا اللغ�ط ،أف�اد مق�رر الربملان
النائب ني�ازي معمار أوغلو بإمكانية الطعن
يف قان�ون االنتخاب�ات ال�ذي أق�ره الربملان،
وتحدي�دا فيم�ا يتعلق بحصول املرش�ح عىل

الش�هادة الجامعية ،كونها «غري دستورية»،
عىل حد قوله.
وقال أوغل�و ،يف ترصيح صحف�ي ،إن النص
الدستوري لم يحدد نوعية التحصيل الدرايس
للن�واب ،وبذلك فان هن�اك إمكانية يف الطعن
بقانون االنتخاب�ات الجديد الذي صوت عليه
مجلس النواب االثنني املايض.
واالسبوع املايض اعلنت مفوضية االنتخابات

مصادقته�ا على  27تحالف�ا ً انتخابيا يضم
 143حزبا سياس�يا ستش�ارك يف االنتخابات
املقبلة.
وقال رئي�س االدارة االنتخابي�ة يف املفوضية
رياض الب�دران ان «مجلس املفوضني صادق
 27تحالف�ا ً انتــــخابي�ا ً موضح�ا ان عدد
االح�زاب املنضوي�ة يف ه�ذه التحالفات بلغ
 143حزبا ً سياسيا ً .

وتقول مفوضي�ة االنتخاب�ات ان  24مليون
عراق�ي م�ن بين  36ملي�ون نس�مة ه�و
ع�دد س�كان الع�راق يح�ق له�م التصويت
يف االنتخاب�ات املقـــبل�ة .ويتناف�س على
االنتخابات الربملانية العامة التي س�تجري يف
يوم واح�د مع انتخاب�ات الحكومات املحلية
للمحافظات هو الس�بت  12ايار مايو املقبل
 204حزبا سياسيا .

دعا «الناتو» إىل نقل عمليات التدريب للعراق قبل توجهه إىل «دافوس»

رئيس الوزراء يتحدث عن «ازدواجية» تركيا ويعد وجود قواهتا يف الشامل «رمزي»
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ،أمس
الثالثاء ،ان تركي�ا تعاملت بازدواجية
بش�أن امللف الكردي ،معتربا ان وجود
قواتها بالع�راق «رم�زي» ،وفيما ع ّد
مؤتم�ر الكوي�ت للمانحني مه�م ج ّدا ً
للبل�د ،دع�ا حلف النات�و ،قبل توجهه
إىل «دافوس» ،إىل نقبل عمليات تدريب
القوات العراقية إىل داخل العراق.
ونقل�ت وكال�ة االنب�اء الكويتي�ة عن
رئيس الوزراء قوله ،خالل لقاءه الوفد
اإلعالمي الكويتي الذي يزور بغداد ،ان
«الوجود العس�كري الرتكي يف العراق
ه�و وجود رمزي» ،مبينا «انني دعيت
لزي�ارة تركي�ا يف إط�ار عم�لاللجنة
التنسيقية العليا بني البلدين».
واض�اف العب�ادي ان «االت�راك كانوا
يتعامل�ون بازدواجي�ة يف املل�ف
الكردي فكان�وا يدعمون اكراد العراق
ويتعامل�ون معه�م خ�ارج اط�ار
الحكوم�ة االتحادي�ة فيم�ا يمنع�ون
حق�وق االك�راد االت�راك عندهم حتى
ج�اءت قضي�ة االس�تفتاء وش�عروا
بالتهدي�د فغريت وجهة نظ�ر االتراك
نح�و التق�ارب م�ع بغ�داد» ،الفتا اىل
ان «ذل�ك ال يعن�ي موقف�ا س�لبيا من
الحكوم�ة ض�د االك�راد العراقيني بل
انه�م مواطن�ون يف بلدهم لهم حقوق
املواطنة وعليهم واجباتها».
وتاب�ع ان «االتراك لهم مخاوف كبرية
من منظمة حزب العمال الكردستاني

يف شمال العراق» ،موضحا ان «العراق
ال يدع�م هذه املنظم�ة وال يريدها ان
تتخ�ذ م�ن االرايض العراقي�ة منطلقا
لالعتداء عىل تركيا».
واكد رئيس الوزراء عىل اهمية مؤتمر
الكوي�ت ،الن�ه يعط�ي رس�الة بدعم
االش�قاء للع�راق بع�د االنتص�ار عىل
داعش.
وذك�ر املكت�ب االعالمي للعب�ادي ،يف

بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،ان «العب�ادي اك�د خلال لقائه
الوفد اإلعالمي الكويتي بحضور نقيب
الصحفيين العراقيني ،رئي�س اتحاد
الصحفيين العرب ،مؤي�د الالمي عىل
ان الع�راق خرج منتصرا عىل تنظيم
داعش ،بعدما كان الخطر يهدد جميع
دول املنطقة».
واض�اف العب�ادي قائلا ،ان «مؤتمر

الكوي�ت إلعم�ار الع�راق مه�م جدا،
الن�ه يعط�ي رس�الة بدعم االش�قاء
للع�راق بع�د انتص�اره على داعش،
وكذل�ك دعم املجتم�ع ال�دويل للعراق
وان العراقيني ليسوا وحدهم».واشار
اىل ان «العراقيين انتصروا بوحدتهم
وحققوا ما س�مّ اه العالم باملعجزة»،
بحسب البيان.
وقب�ل توجه�ه إىل منت�دى «دافوس»،

طل�ب رئيس ال�وزراء حي�در العبادي
حل�ف النات�و بنق�ل عملي�ات تدريب
القوات العراقية إىل داخل العراق.
وقال بيان حكومي تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن العبادي،
تلق�ى مكامل�ة هاتفية م�ن أمني عام
حلف الناتو يانس ستولتنربغ.
واض�اف البي�ان ،أن س�تولتنربغ هنأ
العب�ادي «باالنتص�ارات الكبيرة عىل

داعش» ،مشيرا إىل أن أمني عام حلف
الناتو أبدى «اعجابه الش�ديد بقدرات
القوات العراقية».
وبحس�ب البي�ان ،فقد «ج�رى خالل
االتصال بحث زي�ادة وترسيع تدريب
الق�وات العراقية بمختل�ف صنوفها،
فضال ع�ن تطوي�ر املنه�ج التعليمي
العس�كري الجدي�د ليش�مل املش�اة
واالس�تخبارات وغريه�ا من الصنوف

لوقف التدخالت اخلليجية يف دول املنطقة

إيران تسعى إىل تأسيس «حتالف إقليمي» يضم العراق للوقوف بوجه أمريكا
بغداد  /المستقبل العراقي
اقرتح مس�اعد وكبري مستشاري القائد العام
للقوات املس�لحة اإليرانية الل�واء يحيى رحيم
صفوي ،تأس�يس تحالف إقليمي ليضم فضالً
عن ايران وروسيا وسوريا ،العراق وباكستان
أيضاً.
ترصيح أدىل به للتلفزيون االيراني ،أش�ار
ويف
ٍ
الل�واء صف�وي اىل أح�داث األع�وام األخرية يف
املنطق�ة خاص�ة يف س�وريا والع�راق ،وقال،
ّ
إن “ه�ذه األح�داث واملؤام�رة الكبرى يمكن
تحليله�ا على  3مس�تويات ،األول التخطيط
له�ذه األح�داث حي�ث كان�ت اميركا الالعب
األس�اس فيه�ا ،والثاني موض�وع الدعم املايل

والتس�ليحي الذي ج�رى لإلرهابيين من ِقبل
الس�عوديني واالماراتيين وحت�ى القطريين،
والثالث موض�وع التدريب ال�ذي ُنفذ من قبل
تركيا واالردن”.
وأش�ار اللواء صف�وي اىل َّ
أن “اإلرهابيني وعىل
م�دى  82ش�هراً ،ق�د دم�روا البني�ة التحتية
يف س�وريا واملنتف�ع االس�اس م�ن وراء هذه
االح�داث كان الكي�ان الصهيون�ي ،وباملقابل
اإلرضار باملقاوم�ة” ،مضيفاً“ ،رغم ّ
أن داعش
قد انفج�ر كالفقاعة يف س�وريا والعراق لكنه
عىل أي حال ألحق الكثري من الخس�ائر بهذين
البلدين وبمحور املقاومة”.
ونوّه اىل ّ
أن األرضار التي لحقت جراء االرهاب
بس�وريا بم�ا بين  300اىل  400ملي�ار دوالر

ويف الع�راق بم�ا يماث�ل ذل�ك ،وهو م�ا كانت
تريده امريكا والس�عودية والكيان الصهيوني
وبطبيعة الحال فقد انش�غلت ايران اىل حد ما
أيضا ً ولو لم تكن حكمة قائد الثورة لكنا اليوم
نقاتل “داعش” يف حدودنا.
واش�ار اللواء صف�وي اىل املشروع االمريكي
بتش�كيل قوة قوامها  30الف عنرص يف شمال
رشق سوريا وغرب نهر الفرات ،قائالً إن هدفها
“اس�تغالل ذل�ك ملتابع�ة أهدافها السياس�ية
واالقتصادية والعسكرية يف املنطقة”.
ولف�ت اللواء صفوي اىل مح�اوالت االمريكيني
“تأجيج موضوع التخويف من ايران يف سياق
أه�داف واش�نطن السياس�ية واالقتصادي�ة
والعسكرية” ،مضيفا ً ّ
إن “ايران يمكنها بذكاء

تأسيس تحالف اقليمي يضم فضالً عن روسيا
وس�وريا ،كالً م�ن باكس�تان والع�راق ايضا،
ليقف امام تحالف االمريكيني”.
وح�ول الهجوم الرتكي عىل عفرين يف س�وريا
ق�ال صفوي ،إنهم (األت�راك) “يريدون تقوية
ال�روح املعنوية لقوات (موالية لهم) متواجدة
يف ادلب (ش�مال سوريا) ،وبطبيعة الحال ّ
فإن
االتراك متناسقون يف االسرتاتيجية العامة مع
االمريكيين والصهاين�ة ّ
وإن تجاذباته�م هي
تكتيكية غالبا ً ويري�دون الحصول عىل حصة
يف املفاوضات املقبلة يف س�وتيش ويف مستقبل
الحكم يف سوريا وهم يعملون ايضا مع روسيا
وايران لكنهم يعتربون مصالحهم االقتصادية
أولوية لهم عىل الدوام”.

مع بناء قدرات وزارة الدفاع».
من جانبه اكد العبادي« ،رغبة العراق
باالس�تمرار يف تدري�ب قوات�ه ونق�ل
عمليات تدريب القوات العراقية داخل
العراق».
ويف مؤتمره األسبوعي ،ابدى العبادي
استعداده ملناقش�ة جميع التفاصيل
املتعلق�ة باملوازن�ة م�ع اللج�ان
الربملانية.
وقال العبادي «مستعد ملناقشة جميع
التفاصيل املتعلقة باملوازنة مع لجان
الربمل�ان لتمريره�ا بس�هولة» ،مبينا
«آمل ان ال تضي�ع املوازنة بالخالفات
السياسية داخل الربملان».
واضاف العبادي« ،س�أتوجه لحضور
مؤتمر داف�وس وس�ألتقي الرشكات
الكبرى لجذبه�م اىل الع�راق» ،مؤكدا
«حريصون عىل توفري فرص عمل من
خالل جذب االستثمارات».
وكش�ف رئيس ال�وزراء عن محاوالت
لتأجي�ل االنتخابات الش�خاص كانوا
يحاولون الحفاظ عىل مناصبهم.
وق�ال «يج�ب تمكين النازحين من
املشاركة باالنتخابات النه امر اسايس
للحكوم�ة» ،مشيرا اىل ان «هناك من
اراد تأجي�ل االنتخاب�ات للحفاظ عىل
منصبه ،واملحكم�ة االتحادية قطعت
الطريق عليه».
واض�اف العب�ادي ،أن�ه «م�ن واجب
الحكومة ان تضمن نتائج االنتخابات،
ونتعه�د بتوفير مناخ مالئ�م الجراء
االنتخابات وتحقيق نزاهتها».
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اتفاق بني الدميقراطيني واجلمهوريني على مترير املوازنة

بغداد  /المستقبل العراقي

عالج «التسوية املؤقتة»إليقاف الشلل األمريكي

وافق الديمقراطيون يف مجلس الش�يوخ
عىل تسوية مؤقتة للموازنة ستسمح بإنهاء
ش�لل الحكوم�ة الفدرالي�ة ،وف�ق م�ا أعلن
زعيمهم تشاك شومر.
وق�ال ش�ومر «بع�د مباحث�ات وع�دة
عروض وع�روض مضادة توصلت مع زعيم
الجمهوريني إىل اتفاق».
وأضاف «س�نصوت لوقف شلل الحكومة
واالستمرار يف التفاوض إليجاد اتفاق شامل»
حول مصري مئ�ات آالف املهاجرين الرسيني
الذين وصلوا صغارا إىل الواليات املتحدة.
وكان الديمقراطي�ون رفض�وا حتى اآلن
التصوي�ت على ه�ذا التمدي�د املؤق�ت دون
ضمانات مؤكدة ليتمكن هؤالء من البقاء يف
الواليات املتحدة وتصحيح أوضاعهم.
وكان ش�لل الحكوم�ة ب�دأ منتصف ليل
الس�بت م�ا من�ع مئ�ات آالف املوظفني من
التوجه إىل مراكز عملهم.
وين�ص االتف�اق بين الجمهوريين
والديمقراطيين يف مجل�س الش�يوخ على
مهلة إلقرار املوازنة حتى الثامن من ش�باط
ونقاش حقيقي حول مصري املهاجرين.
لكن عىل مجلس النواب املوافقة ألن النص
الذي تبناه مجلس الشيوخ مختلف عن ذلك
الذي كان أقره يف وقت سابق الخميس.
وأعل�ن البيت األبي�ض أن الرئيس دونالد
ترامب سيتوجه إىل دافوس كما كان مخططا
ه�ذا األس�بوع للق�اء نخبة عالم السياس�ة
واألعم�ال بعد أن توصل مجلس الش�يوخ إىل
اتفاق إلنهاء االغالق الحكومي.
وقالت املتحدثة سارة ساندرز للصحافيني
«إذا سارت األمور كما هو متوقع بعد الظهر
م�ع إع�ادة فت�ح الحكوم�ة ،س�يغادر وفد
الرئيس وسيتوجه الرئيس يف وقت الحق من
األسبوع الحايل».
وم�ن املرتقب أن يعقد ترام�ب يف املنتدى
االقتص�ادي العامل�ي يف دافوس يف س�ويرسا
لقاءات ثنائية بما يف ذلك مع رئيس�ة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي.

واالثنين ،وجه الرئي�س األمريكي دونالد
ترامب انتق�ادات الذع�ة إىل معارضيه قبيل
ب�دء مس�عى آخ�ر يف الكونغ�رس املنقس�م
إلنه�اء خالف بش�أن امليزانية قب�ل أن يحني
موعد ع�ودة مئات آالف املوظفني الفدراليني
إىل العمل دون الحصول عىل رواتبهم.
وتب�ادل الجمهوري�ون والديمقراطي�ون

رئيس رشطة طهران :العدو كان يريد إطالق
رشارة الشغب من العاصمة

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مدير الرشط�ة يف العاصمة االيرانية طهران ،أمس
الثالثاء ،أن العدو كان قد حشد جهوده لبدء أعمال الشغب
من طهران خالل األحداث االخرية ،لكنه رأى ان الرشطة له
باملرصاد وال تسمح له بأي إجراء .ويف كلمته خالل ملتقى
زوجات املضحني املعاقني ،أش�ار العميد حسني رحيمي اىل
أحداث الش�غب االخيرة يف عدد من امل�دن االيرانية ،وقال:
ان الع�دو وبعد قرابة  40عام�ا من الثورة وتقديم  200اىل
 300أل�ف ش�هيد وآالف املعاقني ،لم يتخ�ل بعد عن عدائه
تجاهن�ا ول�ن يفع�ل .واض�اف :ان العدو جاء ب�كل قواه
ليبدأ العمل (عىل إثارة الش�غب) من طهران ،لكنه رأى ان
الرشطة له باملرصاد وال تسمح له بأي إجراء .وأكمل :اننا
صامدون لصيانة الثورة ومبادئ اإلمام والقائد وحراس�ة
مب�ادئ املضحني بكل م�ا أوتينا من قوة .وق�ال :ان تقوم
رشذمة من األوباش بإثارة الش�غب ،وتريد املس�اس بهذا
النظ�ام ومب�ادئ ثورتنا ،فه�ذا ال يمك�ن اال ان يمروا من
عىل أجس�ادنا .وأشار العميد رحيمي اىل أن وسائل االعالم
األجنبية ما أن يقوم بضعة أشخاص بأعمال شغب ،فإنها
تذي�ع ذلك يف جميع وس�ائل االعالم العاملي�ة ،لكنها تغض
الطرف عن كثري من هذه الحاالت يف الدول الغربية.

االتهامات بشأن الطرف املسؤول عن الفشل
يف تمري�ر املوازن�ة بحلول املهل�ة النهائية يف
 20كانون الثان�ي ،أي بعد عام بالضبط من
تاريخ تسلم ترامب السلطة.
وكت�ب ترام�ب تغري�دة على صفحت�ه
بتويتر «إن�ه أمر عظيم أن ن�رى كم يحارب
الجمهوري�ون م�ن أجل جيش�نا وسلامتنا

على الحدود ،يف حني ال يري�د الديمقراطيون
إال تدف�ق املهاجرين غير الرشعيني إىل بلدنا
دون أي قيود» .وش�جع ترامب قادة مجلس
الش�يوخ الجمهوريني عىل تفعي�ل ما يطلق
عليه «الخيار الن�ووي» الذي يمكن بموجبه
تغيري قواعد املجلس للسماح بتمرير املوازنة
عبر غالبي�ة ب�ـ 51صوت�ا للس�ماح بعودة

املؤسسات الفدرالية إىل العمل .ويخىش قادة
املجل�س من القي�ام بتحرك من ه�ذا النوع،
حي�ث بإم�كان الح�زب اآلخ�ر اس�تخدامه
ضدهم كذلك عندما يمتلك األغلبية.
وق�ال ترامب عرب تويرت «يف حال اس�تمر
الحال يف طريق مس�دود ،فعىل الجمهوريني
اللج�وء إىل  51باملئ�ة (الخي�ار الن�ووي)

واشنطن تطرح خطة سالم «غامضة»تشرتط عودة الفلسطينيني إىل املفاوضات
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال ماي�ك بن�س نائ�ب الرئي�س األمريك�ي
أم�س الثالث�اء إن توقيت مب�ادرة سلام أمريكية
ط�ال انتظارها يتوق�ف عىل عودة الفلس�طينيني
للمفاوض�ات ،ملقي�ا بذل�ك الك�رة يف ملع�ب
الفلس�طينيني فيما تبقى املبادرة املرتقبة غامضة
وبلا أي مالم�ح .وس�بق أن ش�ككت روس�يا يف
وجود خطة أمريكية للسلام أصال ،مشيرة إىل أن
األمريكيين يتحدث�ون عن خطة للسلام لم يظهر
ّ
ح�د اآلن .كم�ا عبرت موس�كو يف
منه�ا يشء إىل
وق�ت س�ابق ع�ن تفهمه�ا للغضب الفلس�طيني
ولترصيحات أدىل بها الرئي�س محمود عباس قال
فيه�ا إن الوالي�ات املتحدة ل�م تعد وس�يطا نزيها
يف عملي�ة السلام .ويقول مس�ؤولون أمريكيون
إن مستش�اري الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب
يعكف�ون عىل وض�ع الخطوط العريض�ة للخطة

منذ بع�ض الوق�ت ،لك�ن الفلس�طينيني قالوا إن
واش�نطن لم تعد وسيطا للسالم بعدما قرر ترامب
يف الس�ادس م�ن كان�ون األول االعتراف بالقدس
عاصم�ة إلرسائيل .وقال بن�س ،يف مقابلة بمدينة
القدس املحتلة آخر محطات جولته التي استمرت
ثالث�ة أي�ام يف الشرق األوس�ط« ،يعم�ل البي�ت
األبيض مع رشكائن�ا يف املنطقة ملعرفة ما إذا كان
بإمكانن�ا تطوي�ر إطار عمل للسلام أعتقد أن كل
يشء اآلن يعتم�د عىل توقيت عودة الفلس�طينيني
إىل الطاولة» .وأغضب قرار القدس الفلس�طينيني
وفجر احتجاجات يف الرشق األوسط وأثار مخاوف
دول غربية من تفاقم االضطرابات يف املنطقة.
وأش�ار بن�س إىل أنه وترامب يعتق�دان أن قرار
القدس سيعزز آفاق صنع السالم .وبموجب القرار
ستنقل الواليات املتحدة س�فارتها من تل أبيب إىل
الق�دس بنهاية العام  .2019وناقش نائب الرئيس
األمريكي مس�ألة القدس املحتل�ة خالل محادثات

م�ع الرئيس املرصي عبدالفتاح الس�ييس والعاهل
األردن�ي املل�ك عبدالل�ه الثاني ي�وم األح�د .وقال
إن الزعيمين وافقا على إبالغ الفلس�طينيني بأن
الواليات املتحدة حريصة عىل اس�تئناف محادثات
السلام .وأض�اف «نريده�م (الفلس�طينيني) أن
يعلم�وا أن الباب مفتوح .نتفهم أنهم غري س�عداء
به�ذا القرار لكن الرئيس (ترام�ب) أراد مني إبداء
اس�تعدادنا ورغبتن�ا يف أن نكون ج�زءا من عملية
السالم» .وذكر بنس أن وزارة الخارجية األمريكية
ستعلن خالل أسابيع تفاصيل خطة نقل السفارة
إىل القدس بحلول نهاية عام  .2019وكانت وسائل
إعلام إرسائيلية تكهنت بأن نقل الس�فارة يف عام
 2019قد يساعد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياهو عىل الفوز مرة أخرى يف االنتخابات املقررة
العام املقبل .وردا عىل س�ؤال عم�ا إذا كان يتمنى
ف�وز نتنياهو ،قال بن�س «أؤيد بنيامين نتنياهو
بشدة لكن ال يحق يل التصويت هنا».

القوات املسلحة املرصية تتهم املرشح املنافس للسييس بـ «التزوير»
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تدعت القي�ادة العام�ة للق�وات املس�لحة
املرصية ،أمس الثالثاء ،املرشح املحتمل النتخابات
رئاس�ة الجمهوري�ة س�امي عن�ان ،للتحقي�ق يف
ارتكابه «مخالفات قانونية».
وقال بيان للقوات املسلحة إن عنان قائد األركان
األسبق «ارتكب جريمة التزوير يف محررات رسمية
ليت�م إدراجه يف قاعدة بيان�ات الناخبني دون وجه
ح�ق» .وجاء يف البي�ان «يف ضوء م�ا أعلنه الفريق
مستدعى س�امي حافظ عنان رئيس أركان حرب

القوات املسلحة األسبق ،من ترشحه ملنصب رئيس
الجمهورية ،فإن القوات املسلحة لم تكن لتتغاىض
عما ارتكبه املذكور من مخالفات قانونية رصيحة
مثلت إخالال جسيما بقواعد لوائح الخدمة لضباط
القوات املسلحة ،طبقا لآلتي:
أوال :إعالن�ه الرتش�ح النتخاب�ات رئاس�ة
الجمهوري�ة دون الحص�ول عىل موافق�ة القوات
املس�لحة أو اتخ�اذ ما يلزم م�ن إج�راءات إلنهاء
استدعائها له.
ثاني�ا :تضمين بي�ان ترش�حه على م�ا يمثل
تحريض�ا رصيح�ا ضد الق�وات املس�لحة بغرض

إح�داث الوقيع�ة بينه�ا وبين الش�عب املصري
العظيم.
ثالث�ا :ارت�كاب املذك�ور جريم�ة التزوي�ر يف
املح�ررات الرس�مية وبما يفي�د إنه�اء خدمته يف
القوات املسلحة عىل غري الحقيقة ،األمر الذي أدى
إىل إدراج�ه يف قاع�دة بيانات الناخبين دون وجه
حق.
وتاب�ع البي�ان «وإعلاء ملب�دأ س�يادة القانون
باعتباره أساس الحكم يف الدولة ،فإنه يتعني اتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية حيال ما ورد من جرائم
تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق املختصىة».

والتصوي�ت على ميزانية حقيقي�ة وبعيدة
األمد».
واتهم مدير املوازنة يف البيت األبيض ميك
مولفاني بعض الديمقراطيني بأنهم يرغبون
بـ»حرمان الرئي�س من االحتفال بالنرص يف
ذكرى تنصيبه» ،مرددا بذلك ترصيحات أدىل
بها ترامب قبل يوم.

النظام البحريني يشن محلة اعتقاالت
تطال ( )20مواطن ًا بينهم رجل دين
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�ن النظ�ام البحرين�ي ،أم�س الثالث�اء ،حمل�ة
اعتق�االت واس�عة طال�ت أكث�ر م�ن  20مواطن�ا من
مختل�ف مناطق البحرين ،وذلك وفق تقارير إحصائية
قام بها نشطاء.
أب�رز من ت�م اعتقالهم ،رج�ل الدين الس�يد عدنان
س�يد هاش�م من بلدة الدراز الذي اعتقل عىل يد قوات
الكومان�دوز التابع�ة للداخلي�ة واقتي�د إىل جه�ة غري
معلومة.
كم�ا اعتقل من بل�دة الدراز «فاض�ل عباس ،خليل
إبراهيم عبدالرس�ول ،حمزة فؤاد الش�هابي وحسين
محمد صالح املطوع».
وأس�فرت مداهمة بل�دة ع�ايل إىل اعتقال «الس�يد
إبراهي�م س�يد حس�ن ،حيدر الش�غل ،بدر الش�مالن،
محمود الصيبعي ،محمود عيل أحمد ،حسني الطباخ»
باإلضافة إىل الش�اب محمد عبدالحسين الشغل الذي
اعتقل من مطار البحرين الدويل لدى عودته من السفر.
ومن توبيل اعتقلت الس�لطات «يارس محمد ش�ملوه،
عباس ريض ،جاسم محمد اإلسكايف» ،فيما تم تسجيل
إعادة اعتقال الشاب حسن عبدعيل من بلدة سماهيج
بعد يوم من اإلفراج عنه يف قضية فض اعتصام الدراز،
وتم تسجيل اعتقال شقيقه أيضا حسني عبدعيل.
وداهمت السلطات فجر أمس بلدة باربار واعتقلت
منه�ا الس�يد عيل املاجد ،كم�ا اعتقلت الش�اب مهدي
عيىس املري من مقابة ،وعيل عبدالحسين منصور من
الديه ،وجواد عبدالهادي من البالد القديم.
ووفق نش�طاء فإن هذه القائمة غري نهائية ،حيث
هناك مواطنني اعتقلوا ولم يتم التعرف عىل أس�مائهم
حتى اآلن.

حممد بن سلامن حصد ( )100مليار دوالر نتيجة مساومة األمراء
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت األميرة الس�عودية بس�مة بن�ت س�عود ب�ن
عبدالعزي�ز آل س�عود إن كل الق�رارات الت�ي اتخذها ويلّ
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان «جاءت برسعة،
دون وضع القواعد الالزمة لها».
وح�ول األم�راء املعتقلين يف فن�دق الريت�ز كالريتون
قالت األمرية الس�عودية« :أنا ال أوافق عىل الطرق الحادة
واملعقدة يف التحوالت السياس�ية واالقتصادية ،وأنا أؤمن
بالتدرج والدبلوماسية إلحداث أي تغيري».
وكش�فت األمرية خالل مداخلة لها عىل قناة الـ BBC
أنها لم تس�تغرب من حدوث األزمة الخليجية ،وأكدت أن
التغيريات التي يقودها ويلّ العهد الس�عودي األمري محمد
بن س�لمان تحدث بصورة رسيعة وقد تكون اململكة غري
مستعدة أو مهيأة لها اجتماعياً ،مؤكدة إن كل القرارات
التي تم اتخاذها «جاءت مس�تعجلة ،دون وضع القواعد
الالزمة لها».
وأوضح�ت إن األمري محمد بن س�لمان يسير بتوجه
لعزل كل مَ ْن ال يوافق عىل رؤيتة« .ال أقول توجد معارضة
وإنم�ا هن�اك رؤى أخرى تح�اول أن تثب�ت وجودها عىل
الساحة».
وأوضح�ت أن ق�رار قيادة املرأة الس�عودية للس�يارة

ت�م اتخ�اذه دون أن يتم توفير الطريقة الت�ى تقود بها
املرأة الس�يارة .مؤكدة أنه «كان يجب أن تستبق الخطوة
بالتأهيل عن طريق األنظمة والقوانني».
وأكدت األمرية الس�عودية أن تطبي�ق هذه اإلجراءات
لن يكون س�هالً يف ظ�ل غياب قوانني تحم�ي املرأة حتى
وأن س�مح لها بالقيادة .مشيرة إىل أنه إذا أعطيت املرأة
مزي�دا ً من الحري�ات فإنها قد ال تس�تطيع التمتع بهذه
الحريات.
وبع�د أي�ام م�ن إعالن الس�عودية ق�رب فت�ح أبواب
فن�دق الريتز كالريتون الذي يحتج�ز فيه عرشات األمراء
ورج�ال األعم�ال ،نقل�ت وكال�ة  Bloombergاألمريكية
عن مس�ؤول حكومي بارز قوله َّ
إن السلطات السعودية
حصل�ت عىل األرج�ح أكثر من  100ملي�ار دوالر أمريكي
من اتفاقات التس�وية التي طالت عرشات األمراء ورجال
األعمال الكبار .وأضاف املسؤول ،الذي طلب عدم الكشف
إن�ه ُي َّ
ألن املعلوم�ات خاصةَّ ،
ع�ن ُهويت�ه َّ
توق�ع انتهاء
املفاوض�ات مع األم�راء يف فندق ريت�ز كارلتون الرياض
نهاية الش�هر كانون الثاني ،وس� ُيحال األم�راء الذين لم
لتسويات إىل النيابة العامة.
يتوصلوا
ٍ
جدي ٌر بالذكر أن الحجوزات يف الفندق ،املُكوَّن من 492
جناح�اً ،مُ ِن َعت منذ قرابة الش�هرين ،بحس�ب ما ذكرته
صحيفة نيويورك تايمز األمريكية.
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن اول اىل منتسبي وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة

العدد18 :
التاريخ2017 /1 /16 :

وبناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /االمالك املرقم
( 743يف  )2018 /1 /11تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطع االرايض الس�كنية املدرج�ة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا
العائ�ده اىل مديري�ة بلدية امليمونة باملزايدة العلنية والبالغ عددها ( )32قطعة ارض س�كنية اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة
 .2013فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة  30يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن
مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 5من القيمة املقدرة لبدل بيع بموجب صك مصدق وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من
مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املستمسكات املطلوبة :
ـ اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان /القانونية وعىل البلدية تبليغ الذين يرغبون بدخول املزايده بتقديم االقرار قبل موعد املزايده
ـ تاييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية امليمونة
ـ جنسية  +شهادة جنسية له ولزوجته
ـ جلب كتاب عدم استفادة للزوجني قبل الدخول يف املزايدة العلنيه
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
قائمة تقدير امالك بلدية امليمونة واملراد بيعها وفق القانون رقم ( )21لسنة : 2013
البلدية

ت

رقم القطعة والمقاطعة

المساحةم2

الغرض من التخصيص

السعر السابق

السعر الجديد

1

2676/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

2

2680/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

3

2598/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

4

2682/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

5

2684/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

6

2686/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

7

2607/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

8

2657/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

9

2658/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

10

2659/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

11

2660/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

12

2661/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

13

2662/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

14

2663/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

15

2664/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

16

2665/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

17

2666/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

18

2667/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

19

2668/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

20

2670/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

21

2671/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

22

2669/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

23

2620/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )20000000عشرون مليون دينار

( )15000000خمسة عشر مليون دينار

24

2600/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

25

2602/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

26

2644/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

27

2604/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

28

2606/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

29

2599/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

30

2601/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

31

2603/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

32

2605/69مق 15ابو سبع والعشرات

250

بيع بالمزاد العلني

( )22000000اثنان وعشرون مليون دينار

( )16000000ستة عشر مليون دينار

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 310ش 2018 /
التاريخ 2018 / 1 / 23

اعالن

اىل املدعى عليه  /احمد خيون حويش
اقام املدعي فيصل احمد خيون الدعوى املرقمة اعاله
يطالبك فيها بالنفقة وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالنا ً يف صحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف يوم
 2018 / 1 / 31ويف حالة عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً
وفق القانون
القايض  /جابر عبد جابر

اعالن
اىل الرشي�ك ( منار حس�ن محمد
ابراهيم ) توجب عليك الحضور اىل
مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار
اجازه بناء للعق�ار املرقم 44962
 3 /ح�ي امليلاد وبخالف�ه س�يتم
اكمال املعامله دون حضورك
طالب االجازه
نصري جليل عبد
فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م
 3 / 15815حي ميس�ان باس�م (
فليحه صربي ناجي )
على م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل
جهة االصدار
اعالن
اىل الرشي�ك ( محم�د ياسين ليث
حس�ن ) توجب عليك الحضور اىل
مق�ر بلديه النجف لغ�رض اصدار
اجازه بناء للعقار  3 / 63262حي
امليلاد ويخالفه س�تتم االجؤاءات
دون حضورك
طالب االجازه
حسني جاسب حسني
اعالن
اىل الرشي�ك ( جواه�ر تاج�ر عبار
) توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر
بلديه النجف لغرض اصدار اجازه
بناء للعقار املرقم  3 / 83971حي
الن�داء ويخالفه س�تتم االجراءات
دون حضورك
طالب االجازه
رحيم محسن رباط
فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من
املعه�د التقن�ي يف البصرة قس�م
محاس�بة باس�م ( ميعاد س�لمان
خضير ) على م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة ( 3816
) والص�ادره م�ن املنش�أة العامة
للمنتوج�ات الحيواني�ة باس�م (
وس�ام حسين عيل ) فم�ن يعثر
عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار.
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح
الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
سامراء
العدد773 /
التاريخ2018/1/23 :
نرش اعالن
قدمت املس�تدعية (وس�امة فليح
حس�ن) طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة
تطلب فيه اص�دار حجر وقيمومة
لزوجها املفقود (اكرم عيل مخلف)
والذي فقد بتاري�خ 2014/7/14
علي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة
القارصي�ن ق�ررت املحكمة نرشه
بصحيفتني محليتني لغرض التثبت
من حياة املفقود  ....مع التقدير
القايض
أنور جاسم حسني
اعالن
إىل الرشيك انور حسن عبد الهادي
اقتىض حض�ورك إىل بلديةالتاجي
إلج�راء إج�ازة بن�اء على العقار
5256
الرشيك
خالد اياد خضري
اعالن
اىل الرشكاء  /عالهن ياسني جاسم
ورعد عيل صعب
اقتىض حضوركم اىل بلديه التاجي
الس�تخراج اج�ازه بن�اء للعق�ار
 1258سبع البور
الرشيك
زهري قاسم محمد .

المالحظات

محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 329 :ب2017/
التاريخ2018/1/23 :
إعالن
تبيع محكمة ب�داءة أبي الخصي�ب العقار
املرقم  125مقاطعة  4قصبة باب سليمان
وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش من ظهر
الي�وم الثالثين من الي�وم الت�ايل لنرش هذا
االعلان .فمن ل�ه رغبة بالشراء الحضور
يف دي�وان ه�ذه املحكمة مس�تصحبا ً معه
التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املقدرة وبص�ك مصدق إن ل�م يكن رشيكا ً
وان أجور املنادي عىل املشتري وكما مبينة
أوصافه أدناه.
القايض  /فيصل سلمان عطار
األوصاف:
العق�ار املرق�م أعلاه يق�ع عىل الش�ارع
الرئييس املؤدي اىل ميناء أبو فلوس مساحته
(  15أول�ك و83م ) 2مل�ك رصف وانه خايل
من املغروس�ات ومش�يد عىل واجهته أربع
محالت تجارية ومتخذ علوه لحفظ الحديد
واالخش�اب .قدرة س�عر املرت املربع الواحد
من االرض مبلغ مائة وخمسون ألف دينار
فتكون قيم�ة األرض مبل�غ 237450000
مليون دينار وقيمة املش�يدات س�تة عرش
ملي�ون دين�ار فتك�ون القيم�ة العمومية
للعق�ار ارض�ا ً ومش�يدات 253450000
مليون دينار ال غريها.
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الكرخ
االتحادية
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /احم�د ش�اكر ك�رم /
يسكن /مجهول محل االقامة
اقامت املدعية  /زينب عيل شمخي  /امام
ه�ذه املحكمة دعوى رشعي�ة طالبة فيها
الحك�م بالتفريق واصدرت املحكمة قرارها
املرق�م وامل�ؤرخ  2017/11/29وال�ذي
يقضي الحكم بالتفريق بين املدعية زينب
علي ش�مخي واملدع�ى احمد ش�اكر كرم
بالنظر ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتين يوميتني ويحق ل�ك االعرتاض
او التميي�ز خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش وبعكس�ه
س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعية
ونرش وفقا للقانون .
القايض
سعد محي عباس الجبوري
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد – الرصاف�ة
االتحادية
محكم�ة الب�داءة املتخصص�ة بالدع�اوى
التجارية يف الرصافة
العدد/444/ب2017/
التاريخ2017/12/24/
بنس�بة  %5من املبل�غ املذك�ور اعتبارا من
تاريخ املطالب�ة القضائية يف 2017/8/15
ولحني التادية الفعلية وتحميل املدعي عليه
اضافة لوظيفته املصاريف القضائية وبدل
اتع�اب محاماة وكيل املدع�ي املحامي عيل
شهاب احمد العامري ومقدارها خمسمائة
الف دينار وص�در الحكم وفق احكام املادة
 171مدني و 146تجارة و 21و 40و/140
اوال اثب�ات و 1/63محاماة حكم�ا غيابيا
قابلا لالعتراض واالس�تئناف والتميي�ز
وافهم علنا يف  2017/12/24م
القايض
عيل محمد هاشم الناجي

www.almustakbalpaper.net

فقدان مستمسكات
فقــدت منــي هويــة
االحوال املدنية وشهادة
الجنسية وبطاقة السكن
وجواز سفر والعائدة اىل
السيدة (طيبة قاسم عيل
حسين) عىل م�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد – الرصافة
االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى
التجارية يف الرصافة
العدد/444/ب2017/
التاريخ2017/12/24/
الب�داءة
محكم�ة
تش�كلت
املتخصص�ة بالدع�اوى التجاري�ة
بتاري�خ 2017/12/24م�ن قاضيها
الس�يد علي محم�د هاش�م الناج�ي
امل�أذون بالقض�اء باس�م الش�عب
واصدرت حكمها االتي :
املدعى /محمد عبد الكريم عيل حسني
وكيل�ه املحام�ي علي ش�هاب احم�د
العامري
املدعى عليه/حجت عيل اوس�ط املدير
املف�وض لرشك�ة رهكستر االيرانية
اضافة لوظيفته
الحكم
ادعى وكي�ل املدعى ب�ان املدعى عليه
حرر ملوكل�ه الصك املرق�م 0000020
وامل�ؤرخ 2017/7/1واملس�حوب عىل
مرصف التع�اون االقليمي االسلامي
للتنمي�ة واالس�تثمار وبمبل�غ ق�دره
ملياري�ن وخمس�مائة ملي�ون دين�ار
وعند مراجعة موكل�ه املصاريف تبني
ب�ان املدع�ى علي�ه ال يمل�ك رصيد لذا
طلب دعوته للمرافع�ه والزامه بمبلغ
الص�ك م�ع الفائ�دة القانوني�ة دعت
املحكم�ة الطرفين للمرافع�ة وجرت
بح�ق املدع�ى علي�ه غيابي�ا وعلن�ا
واطلعت عىل الص�ك املرقم 0000020
يف  2017/7/1مصرف التع�اون
االقليمي االسالمي للتنمية واالستثمار
الف�رع الرئيسي املس�حوب م�ن قبل
املدعى عليه المر املدعى بمبلغ مقداره
ملي�اران وخمس�مائة ملي�ون دين�ار
واملذيل بامضاء يعزى للمدير املفوض
لرشكة املدعى عليه حجت عيل اوسط
وعىل االستش�هاد الصادر عن املرصف
املذك�ور بع�دد 1281/1/36يف بغ�داد
 2017/8/13املتضمن راجع الساحب
لع�دم توفير رصي�د ولتقري�ر خرباء
االدلة الجنائي�ة املؤرخ2017/11/29
املتضم�ن ان التوقيع املوق�ع يف الصك
املرق�م 0000020واملؤرخ2017/7/1
يطابق نماذج تواقيعه املتخذة مقياسا
للتطبيق واملضاهاة وحيث ان التقرير
جاء واضحا ومسببا ويصلح اعتماده
س�ببا للحكم وحيث يضمن الس�احب
وفاء الصك لذا ق�ررت املحكمة الحكم
بالزام املدعى عليه حجت عيل اوس�ط
املدير املفوض لرشكة هكسرت االيرانية
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا مق�داره
ملياران وخمس�مائة مليون دينار مع
الفائدة القانونية
القايض
عيل محمد هاشم الناجي
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
االسحاقي
التاريخ2018/1/17/
فقدان
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة نشر فق�دان
املدع�و خضير غاي�ب جمي�ل ي�اس
ال�ذي فق�د يف محافظة صلاح الدين
بتاري�خ 2007/12/14ول�م يع�رف
يشء ع�ن مصريه لح�د االن وعىل من
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه
االتص�ال بذوي�ه الس�اكنني يف ناحية
االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي
خلال ش�هر م�ن الي�وم الت�ايل لنرش
االعالن
القايض
حردان خليفة جاسم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد119/
التاريخ2018/1/18/

فقدان
قدم�ت املدع�وة عبري حام�د عيل طلبا
اىل ه�ذه املحكم�ة تدعي في�ه فقدان
زوجها سالم صباح عبد الكريم جاسم
الربيعي والذي فقد يف محافظة نينوى
– سجن بادوش بتاريخ 2014/6/10
بعد ان تم اختطافه ولم يعرف أي يشء
عن مصريه لحد االن وهو من س�كنة
محافظ�ة صالح الدي�ن – قضاء بلد –
ح�ي الحسين الثانية فعىل م�ن لديه
معلوم�ات عنه االتصال ذويه او بهذه
املحكمة او باي مركز للرشطة
القايض
مكي حسن سعيد
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكراده
رقم االضبارة2010/2565/
التاريخ2018/1/23/
مذك�رة االخب�ار بالتنفي�ذ لالم�وال
املنقولة
اىل املدين/حيدر حسن صالح
عنوانه /ح�ي الوحده م 904زقاق78
دار 20شارع62
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف رشح
القائم بالتبليغ وتايي�د املجلس املحيل
لحي الوحده وليس لك موطن دائم او
مؤق�ت للتبليغ تق�رر تبليغك واعالمك
ونخربك�م بان�ه تق�رر حج�ز االموال
املنقول�ة العائ�د هل�ك واملس�توفية يف
الرشكة العامة لتج�ارة املواد الغذائية
يف رشك�ة روايس البحري�ة للمقاوالت
العامة لق�اء طلب الدائن كفاح محمد
حسين البالغ  25,000,000خمس�ة
وعرشون مليون دين�ار فيجب عليكم
اداء املبل�غ املذك�ور خلال م�دة ثالثة
ايام م�ن اليوم التايل لتاري�خ تبليغكم
بهذا االخبار واال فان االموال املحجوزة
بموج�ب ه�ذا الق�رار س�تباع وفق�ا
للقانون وذلك اس�تنادا للمادة  69من
قانون التنفيذ
املنفذ العدل
حيدر قاسم جعفر
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /56ب 2018/
اىل املدعى عليه  /حسني فضيل صكر
أق�ام املدع�ي عب�اس علي محس�ن
الدع�وى الرشعية املرقمة أعاله والتي
يطلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم
بالزام�ك بدف�ع مبل�غ ق�دره مائ�ة
وثماني�ة واربع�ون ملي�ون دينار عن
قيم�ة رشاء مواد انش�ائية وملجهولية
مح�ل إقامتك حس�ب إش�عار مختار
قضاء الحي  /ش�ارع الرساي واملرفق
بكتاب مركـز رشط�ة الحي بالعدد 4
يف 2018/1/10تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتين محليتين رس�ميتني
للحضور إمـ�ام هذه املحكمة بتاريخ
2018/1/28الس�اعة تاسعة صباحا
وعن�د عدم حضورك أوم�ن ينوب عنك
قانون�ا س�وف تجري املرافع�ة بحقك
غيابيا وفق القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل

اعالن

من  /حمكمة قوى االمن الداخيل اخلامسة بالبرصة
اىل املتهمني الغياب املنسوبون اىل قيادة حدود م4/

بما انكم متهمون وفق املادة  5/من ق ع د رقم  14لسنة
 2008املعدل لغيابكم عن مقر عملكم وملجهولية محل
اقامت�ك اقتىض تبليغكم بهذا االعلان عىل ان تحرضوا
ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل م 5/يف البرصة خالل
م�دة  30يوم من تاري�خ تعليق هذا االعلان وتجيبون
ع�ن التهم�ة املوجه�ه ضدكم وعن�د ع�دم حضوركم
س�وف تجري محاكمتكم غيابيا استنادا الحكام املواد
(  )65،68،69م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
االسماء :
 1ـ ش.م احمد عيل حسني عيل
 2ـ ش.م احمد نوري عيىس عبد الله
 3ـ ش م احمد كمر عبد محمد
 4ـ ش م عباس شالل نايف عواد
 5ـ ش م موفق جميل جابر عبد الحسن
 6ـ ش م بالل ماجد حسن طاهر
 7ـ ش م رافد عبد عيل محمد عاشور
رئيس املحكمة

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد /70ش 2018/
اىل املدعى عليه  /رتا عيل حسني
أقام املدعي س�عد محمد عيل الدعوى
املرقم�ة أعلاه والت�ي يطل�ب فيه�ا
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالزامك
باسقاط نفقة االطفالكل من (عيل و
داليا ) وملجهولية محل إقامتك حسب
إش�عار مخت�ار منطق�ة االم�ام عيل
واملرف�ق بكتاب مركـز رشطة الكوت
بالع�دد  755يف 2018/1/17تق�رر
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
رس�ميتني للحض�ور إمـ�ام ه�ذه
املحكمة بتاريخ 2018/1/31الساعة
تاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك
أومن ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
محمد كامل حسن
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف النعمانية
لجنة تثبيت امللكية يف النعمانية
العدد  /1تسجيل مجدد2017 /
اعالن تثبيت العائدية
تسلسل العقار 216 /
اسم املحلة  /الرساي يف النعمانية
جنس العقار  /ارض الدار مع بنائها
االعتبار  /تمام العقار
اسم الشخص الذي تثبت العائدية له
فاضل عباس جعفر داود
بن�اءا عىل ص�دور الق�رار بالعدد /1
تسجيل مجدد  2017 /يف 2018/1/8
الخاص تثبيت العائدية العقار املرقم
 216محلة الرساي لطالب التس�جيل
املجدد العراقي فاض�ل عباس جعفر
داود واس�تنادا الح�كام املادة  49من
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 43
لسنة  1971املعدل النافذ نعلن النرش
ه�ذا القرار ملدة ثالثني يوما وعىل من
لديه االعرتاض عىل هذا القرار املبادرة
للطعن لدى رئاسة محكمة استئناف
واس�ط االتحادي�ة اعتبارا م�ن اليوم
التايل لليوم نشر االعالن وعند انتهاء
املدة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة
اس�تئناف لوقوع الطعن على القرار
لديها خلال املدة املذكورة س�تبارش
دائرة التسجيل العقاري يف النعمانية
تس�جيل العق�ار وفقا للق�رار تثبيت
العائدية
القايض
عيل عبد شكري
رئي�س لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة يف
النعمانية
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف املثنى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /286/ج2017/
التاريخ 2018/1/8
اىل املدان الهارب  /رعد حمزة عطية
قرار حكم
بتاريخ  2017/12/28ويف الش�كوى
املرقم�ة /286ج 2017/اص�درت
املحكمة حكما غيابيا بحقك بالحبس
البس�يط مل�دة (س�نة واح�دة فقط)
استنادا الحكام املادة  384من قانون
العقوب�ات العراق�ي رقم  111لس�نة
 1969يف الش�كوى املقامة بحقك من
قبل املشتكية صابرين موىس حسني
ولك حق االعتراض عىل الحكم خالل
ثالثة اش�هر تبدأ ثاني يوم من تاريخ
االعالن والنرش يف صحيفتني محليتني
يوميتني ويف حالة عدم تسليم نفسك
اىل مركز الرشطة املختص او املحكمة
املختصة يعتبر الحكم الغيابي اعاله
بمنزل�ة الحك�م الوجاه�ي ال يقب�ل
الطع�ن في�ه اال بالط�رق القانوني�ة
االخرى
القايض
فراس احمد حسني
املرفقات
نسخة من قرار الحكم الغيابي

اعالن
اىل الرشكاء عصام كريم حمد وحمزه
احمد حسني
اقتضى حضوركم اىل بلدي�ة التاجي
إلجراء اجازة بناء على العقار املرقم
13605
الرشيكة
نوارس عباس زغري
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة /6 :خ2017/
التاريخ 2018/1/21
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الرميث�ة العقار
تسلس�ل  75الغربي الواقع يف الرميثة
العائ�د للمدي�ن ادري�س عب�اس عبد
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن مان�ع
يايل دليل البال�غ  44,500,000دينار
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه
املديرية خلال مدة ثالثين يوما تبدأ
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه
التامين�ات القانونية عرشة من املائة
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
عالء حسيب نزال الهدابي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  75 :الغرب�ي ـ
الرميثة
 2ـ جنسه ونوعه  :دار سكن
 3ـ ح�دوده واوصاف�ه  :يق�ع على
الشارع الرئييس يف منطقة الغربي
 4ـ مش�تمالته  :غرفتني واس�تقبال
ـ وه�ول ـ كلي�دور ـ حمام عدد 2ـ
مطبخ ـ مرافق صحية عدد 2ودكان
مف�رز بصورة غري رس�مية ـ حديقة
تحتانية ـ ثالث غ�رف وهول وحمام
ومراف�ق صحي�ة فوقاني�ة ومراف�ق
طابق علوي
 5ـ مس�احته  :س�هام املدين 49,01
مرت
 6ـ درجة العمران  :بناء قديم
 7ـ الشاغل  :اهل املدين
 8ـ القيم�ة املق�درة  :س�هام املدي�ن
 59,027,777تس�عة وخمس�ون
مليون وس�بعة وعشرون الف دينار
وسبعمائة وسبع وسبعون دينار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف يف املثنى
دار القضاء يف الخرض
العدد /245 /ب2017/
التاريخ 2018/1/23
اعالن
تنفي�ذا لقرار ه�ذه املحكم�ة املرقم
/245ب 2017/يف 2017/6/5
واملكتسب الدرجة القطعية املتضمن
ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 155/18
مقاطعة  /3الخضر والواقع قضاء
الخرض  /حي الكوث�ر وبالنظر لعدم
حص�ول راغ�ب بالشراء يف موع�د
املزاي�دة املص�ادف  2018/1/7عليه
ق�ررت ه�ذه املحكمة اع�ادة االعالن
عن بيع العق�ار باملزاي�د العلنية ملدة
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل
لنرش االعلان يف صحيفتني محليتني
فعىل الراغبني مراجعة محكمة بداءة
الخرض مستصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  /10م�ن القيمة
املقدرة للعقار والبالغة ()48000000
ثماني�ة واربعون مليون دينار عراقي
فقط بصك مص�دق ان لم يكونوا من
الرشكاء وس�تجري املزايدة واالحالة
يف موع�د املحدد قانون�ا وفقا االصول
م�ع العل�م ان الدفع نق�دا (والداللية
عىل املشرتي) وان صادف يوم املزايدة
عطلة رسمية فيكون يوم العمل الذي
يليه موعدا لذلك
القايض
ماجد شهيد اليارسي
االوصاف /
دار س�كن تتك�ون م�ن اس�تقبال
وغرفتي نوم ه�ول ومطبخ وطارمة
امامية تحتاني وغرفتني
فوقان�ي مس�احة الكلي�ة 240م2
ودرجة عمرانية متوس�ط وتقع الدار
يف قض�اء الخرض الص�وب الصغري /
حي الكوثر
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طوارىء مستشفى الطفل املركزي استقبلت أكثر من « »26حالة مرضية خالل 2017
بغداد  /المستقبل العراقي

الرئ�ة )  .باالضاف�ة اىل اس�تقبال ح�االت
االحال�ة من املستش�فيات االخ�رى اهمها
(امراض ال�كىل املزمن ,الحاالت الجراحية،
االنعاش الرئوي)
و بني هاش�م ش�هدت وح�دة الط�وارىء
خلال ع�ام  2017اس�تقبال العدي�د م�ن
الحاالت الحرج�ة تركت بصمة اثر ملالكات
املستش�فى يف انق�اذ العدي�د م�ن االرواح
م�ن اهمه�ا حال�ة الطفل (هاش�م محمد
) املعذب جس�ديا م�ن قبل وال�ده و حالة
الطفل�ة (ح�وراء ) املقي�دة و املعذب�ة من
قب�ل و الدتها والتي تكللت بالش�فاء التام
و ب�ارشاف مبارش من قبل مدير عام دائرة
صح�ة بغداد الك�رخ و تح�ت رعاية لجنة
طبي�ة خاص�ة باالضاف�ة اىل نج�اح خطة
الطوارئ خالل الزيارات املقدس�ة و حاالت
االعم�ال االرهابي�ة و التفجريات .و اضاف

اس�تقبلت رده�ة الط�وارئ يف مستش�فى
الطف�ل املركزي ( )26252طفل خالل عام
 2017من خالل االحصائية الرس�مية التي
قدمتها ادارة املستشفى
وق�ال مدي�ر مستش�فى الطف�ل املركزي
الدكت�ور ف�راس هاش�م يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،أن وحدة
الطوارئ استقبلت ( )26252مراجع خالل
ع�ام  2017حي�ث تق�وم وح�دة الطوارئ
بفت�ح ابوابه�ا على م�دار ( )24س�اعة
الس�تقبال الح�االت الطارئ�ة و الحرجة و
لالطف�ال حرصا و لكاف�ة االمراض اهمها
(مرض السحايا  ,امراض التهاب االمعاء ,
حاالت الحمى الفايروسية  ,حاالت التسمم
 ,ام�راض الحم�ى القالعي�ة  ,التهاب ذات

الرشطة النهرية
تنقذ إمراة حاولت
االنتحار يف كربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
أنق�ذت دوري�ات الرشط�ة النهري�ة يف
كربالءامرأة حاولت االنتحار.
وقال مدي�ر اعالم رشطة كربلاء ،العقيد
علاء الغانمي يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ان «دوريات النجدة
النهرية باإلشرتاك مع مفارز فوج طوارئ
كربالء الثاني أنقذت أمراة متوسطة العمر
من انهاء حياتها بعد محاولة االنتحار من
عىل جرس الهندية».
وأوض�ح الغانم�ي ،أن «دوري�ات النجدة
النهري�ة باإلشتراك م�ع مف�ارز ف�وج
ط�وارئ كربالء الثاني انق�ذت إمرأة تبلغ
م�ن العم�ر  32عام�ا ً م�ن س�كنة مركز
مدينة كربلاء ارادت انه�اء حياتها اثناء
محاولتها االنتحار من جرس الهندية الذي
يبلغ ارتفاعه حوايل  20مرتا ً وذلك بس�بب
اصابته�ا بحال�ة اكتئاب نتيج�ة ظروفها
العائلية».
وبين ان�ه «وبعد اإلخبار م�ن قبل ضابط
مرك�ز الخيرات ال�ذي كان متواج�دا ً يف
الحادث عن طريق الجهاز الالس�لكي عىل
الف�ور تحرك�ت الدوريات بع�د ان قامت
إمراة بالقفز وسط نهر الفرات وإنقاذها
قبل الغ�رق والتوج�ه بها اىل املستش�فى
ً
الفت�ا اىل «انها االن بحالة
وتلق�ي العالج»
صحية جيدة».

هاش�م ان دور االدارة يف اضاف�ة ع�دد من
االرسة الخاصة لحاالت االنعاش الطارئة و
ارسة مرىض الس�كري الحرج و توس�عتها
داخل الط�وارئ مع االجه�زة الخاصة من
ً
س�كر  ,جه�از ، ,ECG
(مونتير  ,جه�از
حاظنة خاصة ( مبين�ا ان ردهة الطوارئ
تحت�وي على العي�ادة املس�ائية الخاف�رة
التي بلغ ع�دد مراجعيها خالل عام 2017
( )15570مراج�ع و يبلغ مع�دل املراجعة
اليومي الصباحي لوحدة الطوارئ اكثر من
( )90مراجع و اكثر م�ن ( )2851مراجع
شهريا و اس�تحدث خالل عام 2017غرفة
شهادة الوفاة االلكرتونية بارشاف الطبيب
املقيم و توفري عدد من املستلزمات الطبية
لس�د احتياج ردهة الطوارئ امام الحاالت
الحرج�ة خصوصا بع�د تفاقم ازمة نقص
االدوية و املستلزمات الطبية .

التجارة تلغي « »١٤وكالة غذائية وطحني ملخالفة الضوابط والتعليامت
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت دائ�رة التخطيط واملتابعة يف
وزارة التجارة ،عن «الغاء  ١٤وكالة
غذائية وطحني خالل شهر ترشين
الثان�ي امل�ايض بس�بب مخالف�ة
وكالئها للضوابط والتعليمات».
وذك�رت مدير عام الدائ�رة ،ابتهال
هاش�م ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «دائرتها
قام�ت وخالل الش�هر ذاته بمنح ٤
وكاالت وتدوي�ر  ٢٧وكالة ودمج ٥

وكاالت واس�تحداث وكال�ة واحدة
وعىل صعي�د متصل قام�ت الدائرة
وللش�هر ذات�ه بتس�جيل ٢٥٧٦٣
طفل حديث الوالدة وتسجيل جديد
 ٢٥٥٠٠ف�رد و ٤اطف�ال فضلا
عن نق�ل  ٤٠فرد م�ن القادمني اىل
فروع التموين باالضافة اىل ش�طب
 ٦٧٥٢٢اف�راد واطفال من البطاقة
التموينية بس�بب الوفاة او الس�فر
او اسباب اخرى».
وش�ددت هاش�م ،على الدوائ�ر
الحكومي�ة وغير الحكومي�ة ذات

العالقة واملواطنني كافة بـ»رضورة
االبلاغ ع�ن املس�افرين واملتوفين
ليتس�نى للدائ�رة ش�طبهم م�ن
البطاقة التموينية حسب الضوابط
والتعليم�ات املعمول به�ا الخاصه
بذلك».
واوضحت ان «يوم الس�بت من كل
اسبوع هو دوام رسمي ملقر الدائرة
وفروعه�ا يف عم�وم انح�اء الوطن
وذلك التاحة الفرصه امام املواطنني
الس�تالم بطاقاتهم الجديدة لعامي
.٢٠١٨-٢٠١٧

مؤرش سوق العراق لالوراق املالية مكتب وزير الداخلية يعلن حسم « »150طلب ًا جديد ًا
لتغيرب أسامء والقاب ونفوس وينرش القائمة الكاملة
يغلق جلسته عىل انخفاض
بغداد  /المستقبل العراقي
اغلق مؤرش سوق العراق لالوراق املالية
جلس�ته ،على انخفاض بنس�بة 0.28
باملئة عند النقطة .560.38
وقال سوق االوراق املالية يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «مؤرش سوق
العراق لالوراق املالية اغلق جلسة اليوم
على انخفاض بنس�بة  0.28باملئة عند
النقطة  ،»560.38الفتا اىل ان «الس�وق
ت�داول اس�هم ( )30رشك�ة م�ن اصل

( )101رشك�ة مدرجة يف الس�وق ،بلغ
ع�دد االس�هم املتداول�ة  828,7مليون
سهم بقيمة  707,5مليون دينار».
وأض�اف البي�ان ،ان «أس�هم مصرف
االس�تثمار ارتفع�ت بنس�بة ٪2.33
وفن�دق بغ�داد بنس�بة  ٪1.84وفنادق
املنصور بنسبة  ،٪0.97بينما انخفضت
اسهم رشكات الكندي إلنتاج اللقاحات
بنس�بة  ٪6.42وإنتاج وتسويق اللحوم
بنس�بة  ٪5.73واملرصف املتحد بنسبة
.٪4.35

النف�وس ،حصل�ت ،وذل�ك وفق�اً للضواب�ط
القانونية».وأضاف ،أنه «سيقوم بنرش االسماء
عىل ش�كل وجبات مع ذكر رقم وتاريخ الكتاب
الخاص ب�كل طلب وعىل املواطنني الكرام الذين
س�تظهر اس�مائهم تباع�اً مراجع�ة مديري�ة
االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة لغرض
اكمال االج�راءات االداري�ة والقانونية الخاصة
بمعامالتهم».ولف�ت اىل ان «على املواطنين
املدرجة اسمائهم ادناه مراجعة مديرية االحوال
املدنية والجوازات واالقامة حسب كتاب مكتب
الوزير املرقم  3096بتاريخ .2018/1/18

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزير الداخلية قاس�م األعرجي ،موافقته
عىل  150طلباً لتغيري االسماء ،و األلقاب ،ونقل
النفوس ،فيما دعا املواطنني املدرجة أسماءهم
اىل مراجعة مديري�ة األحوال املدنية والجوازات.
وذكر املكت�ب االعالمي لوزي�ر الداخلية يف بيان
تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،أن «موافقة وزير
الداخلي�ة قاس�م االعرج�ي عىل الطلب�ات التي
قدمه�ا بع�ض املواطنني ام�ام انظار س�يادته
بخص�وص تغيير االس�ماء وااللق�اب ونق�ل

صحة كربالء تؤكد خلو املحافظة من أي إصابات برشية بمرض إنفلونزا الطيور
كربالء  /المستقبل العراقي
اك�دت دائ�رة صح�ة كربلاء ،خل�و
املحافظ�ة م�ن أي إصاب�ات برشي�ة
بم�رض إنفلون�زا الطي�ور ،واوضحت
انها مس�تعدة ملعالجة أية إصابة بهذا
املرض».
وق�ال مدي�ر ع�ام الدائ�رة ،صب�اح

ن�ور ه�ادي املوس�وي ،يف بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان�ه «نؤكد خلو
املحافظة من فريوس إنفلونزا الطيور
 ،»H5N1يف حين «أكد إمتلاك الدائرة
لألدوية واإلستعدادات الكافية ملعالجة
أية إصابة به�ذا املرض ،بموازاة وجود
مب�ادرات للتثقيف الصح�ي والتوعية
للوقاية من هذا املرض».

وأض�اف املوس�وي ،إن «املحافظ�ة لم
تش�هد لغاي�ة اآلن أية إصاب�ة برشية
بإنفلون�زا الطيور ،وإن ظه�رت فإننا
مس�تعدون لعالجه�ا يف جميع مناطق
املحافظ�ة « ،مؤك�دا ً أن «أدوي�ة عالج
ه�ذه اإلنفلون�زا متوف�رة يف جمي�ع
مستشفياتنا ونمتلك خزينا ً منها».
وتاب�ع إن «الدائرة تتعام�ل بجدية مع

أي معلوم�ة تردها عن اإلش�تباه بأي
حالة لدى األشخاص العاملني يف حقول
الدواج�ن او الوافدين م�ن محافظات
اخرى» .يذكر ان وزارة الصحة اصدرت
توجيهات اىل املواطنني لتوخي االصابة
بم�رض انفلون�زا الطي�ور ،مطالب�ة
البق�اء باملنزل يف حال�ة االصابة وعدم
االختالط.

صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي
ص�در الع�دد الجديد من جري�دة الوقائع
العراقية ،أمس الثالثاء ،بالرقم (،)4477
متضمن�ا ً قانونا ً واحدا ً خاص�ا ً بانضمام
الع�راق اىل اتفاقي�ة الحري�ة النقابي�ة
وحماي�ة التنظي�م النقاب�ي ،وع�ددا من
البيان�ات والق�رارات الحكومية الصادرة

عن جهات حكومية مختلفة.
واس�تعرضت مدير ع�ام دائ�رة الوقائع
العراقي�ة ،ش�ذى عب�د املل�ك ،يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
«محتوي�ات الع�دد الجدي�د م�ن جريدة
الوقائ�ع العراقي�ة املرق�م(،»)4477
موضح�ة ان�ه «تضم�ن قانون�ا ً خاص�ا ً
بانضم�ام جمهورية الع�راق اىل اتفاقية

الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي
بالرقم ( )87لسنة  ،2017ومجموعة من
البيانات الحكومية كبيان تشكيل محكمة
يف منطق�ة الدورة بأس�م ( دار القضاء يف
الدورة ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف
بغ�داد  /الك�رخ االتحادي�ة رق�م ()180
لسنة .»2017
واضاف�ت ان «الع�دد تضم�ن بيان�ا آخرا

الرافدين يوجه فروعه بإستالم طلبات ترويج
السلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه مرصف الرافدين فروع�ه يف بغداد واملحافظات
باس�تالم طلبات ترويج معامالت القروض والس�لف
من املواطنني واملوظفني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه انه «تم إس�تئناف
من�ح الق�روض والس�لف للمواطنين واملوظفين
وبحسب الضوابط والتعليمات القانونية والتي سيتم
نرشها خالل األيام املقبلة».
ودع�ا «املواطنين الراغبين بالحصول عىل الس�لف
والق�روض اىل زي�ارة ف�روع املصرف وتروي�ج
معامالتهم».كم�ا دعا البيان «املواطنني اىل اس�تقاء
األخب�ار م�ن مصادره�ا الخاص�ة املتمث�ل باملكتب
االعالمي للمرصف وعدم االعتماد عىل مواقع التواصل
االجتماعي التي بعضها يشكل بيئة لرتويج الشائعات
ونرش معلومات ووثائق مزيفة عن املرصف.

خاص�ا بتش�كيل محكم�ة يف ناحي�ة
اللطيفي�ة بأس�م (دار القض�اء يف ناحية
اللطيفي�ة ) ترتب�ط برئاس�ة محكم�ة
اس�تئناف بغداد /الك�رخ االتحادية رقم
( )181لسنة .»2017
وبينت عبد امللك ان «العدد الجديد تضمن
ايض�ا ً بيانا ً خاص�ا ً بدمج دائ�رة الكاتب
الع�دل يف ناحي�ة الدير مع دائ�رة الكاتب

العدل يف قضاء القرنة التابعتني ملحافظة
البصرة رق�م ( )33لس�نة  2017وبيانا ً
خاص�ا ً بتصحي�ح ص�ادر ع�ن رئاس�ة
ديوان رئاس�ة الجمهورية» .واشارت اىل
ان «العدد تضمن ق�رارا ً صادرا ً عن لجنة
تجميد اموال االرهابيني رقم ( )33لس�نة
 ،2017والنظام الداخلي للرشكة العامة
للربيد والتوفري رقم ( )1لسنة .»2018

بابل تعلن قرب إفتتاح كامريات املراقبة
يف املحافظة
بابل  /المستقبل العراقي
أعل�ن محافظ بابل ص�ادق الس�لطاني ان «مرشوع
كاميرات املراقبة الذي تعمل علي�ه رشكة (هواوي)
الصيني�ة قد وصلت نس�بة االنجاز في�ه اىل أكثر من
 %95وس�يغطي مرك�ز مدينة الحل�ة وقصبة قضاء
املس�يب».وقال الس�لطاني يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،ان «ه�ذا املشروع ه�و االول م�ن نوعه
يف الع�راق وقد تعاق�دت عليه الحكوم�ة املحلية منذ
عامني مع أحدى أكرب رشكات االلكرتونيات يف العالم
وه�ي رشك�ة (ه�واوي) الت�ي تدخل ضمن أحس�ن
خم�س رشكات يف العال�م بعد ان نافس�ت  16رشكة
تقدمت لتنفي�ذ املرشوع».ولف�ت اىل ان «اننا حصلنا
على ق�رار اللجن�ة االقتصادي�ة يف مجل�س ال�وزراء
بتوسعة املرشوع ليشمل ثالث نواحي أخرى».وأشار
الس�لطاني اىل ان «املنظومة س�تعمل وفق نظم فنية
عالي�ة الجودة لكش�ف الجريم�ة املنظم�ة ومراقبة

البيئة تعلن خلو بنايتي أمن
الرصافة سابقا من التلوث اإلشعاعي

بغداد /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الصح�ة والبيئة خل�و بنايتي أمن الرصافة س�ابقا ً
املوج�ودة ضم�ن ح�دود املديري�ة العامة للنج�دة م�ن اي تلوث
اش�عاعي ,بعد اجراء الفحوصات االش�عاعية عليها».ونقل بيان
للوزارة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ع�ن مدير عام مركز الوقاية
من االشعاع برشى عيل أحمد قولها ،ان «تقارير املسح اإلشعاعي
والفحص املوقعي التي أجرتها فرق الوقاية من اإلش�عاع وبأكثر
من موقع يف البنايتني املترضرتني واملوجودة ضمن حدود املديرية
العامة للنجدة للتأكد من سالمتها اشعاعيا أكدت خلو املواقع من
أي تلوث إش�عاعي» مبينة «أنها تعد مواقع غري ملوثة إش�عاعيا ً
وضمن القياس�ات املعتمدة يف منظمة الصحة العاملية».وأضافت
أحمد ان «عمليات الفحص واملس�ح اعتمدت عىل أحدث التقنيات
املتبعة يف تقييم املواقع امللوثة واستخدام أجهزة الفحص االشعاعي
امليدانية لكلتا البنايتني» مشيرة اىل ان «نتائ�ج التقارير النهائية
للتقييم البيئي االش�عاعي أثبتت سالمة القطعة اشعاعياً».يشار
اىل ان الف�رق الفنية التابع�ة ملركز الوقاية من االش�عاع يف وزارة
الصحة والبيئة مستمرة بالحمالت الرقابية للتأكد من عدم وجود
ملوثات بيئية يف املناطق والتجمعات السكانية.

النزاهة :ضبط  300معاملة لقروض مستلمة
يف املثنى بقيمة  5.5مليارات دينار
بغداد /المستقبل العراقي
ُّ
إقراض
«تمكنها من ضب�ط معامالت
كش�فت هيأة النزاهة ع�ن
ٍ
مرصوف ٍة خالفا ً للضوابط يف مرصف الرشيد – فرع السماوة ،35-
مُ ب ِّي ً
أن عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُ َّ
نة َّ
قبض قضائ َّي ٍة».
ذكرة
ٍ
وذك�ر بي�ان للنزاه�ة تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ُ
«دائ�رة التحقيقات يف الهيأة أش�ارت ،يف مع�رض حديثها عن
ان
ُ
تفاصي�ل عمليَّ�ة الضب�ط ،إىل ورود معلوماتٍ تفي� ُد بقيام إحدى
ٌ
فروع يف ع َّدة محافظاتٍ بتسلُّم القروض
الرشكات األهليَّة التي لها
من املرصف املذكور دون علم أصحابها الذين ق َّدموا طلباتهم عن
طريق الرشكة».
أن «مالكات مكتب تحقيق الهيأة يف املحافظة َّ
وأوضح َّ
تمكنت من
ضبط  300مُ عاملة إقراض ملواطنني من مرصف الرش�يد ،رُصفَ
ٍ
ِ
ٌ
مبلغ مقدارُه خمس�ة ملي�ارات و 480ملي�ون دينار»
بموجبه�ا
ً
ٍّ
مُ
ضبط أصويل تضمَّن جميع
شرية إىل «تنظيم فريق العمل ملحرض
ٍ
املُربزات الجرميَّة املضبوطة.

امانة بغداد تعلن فتح
« »4شوارع باألعظمية

بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت امانة بغداد عن «فتح اربعة شوارع مغلقة منذ ( )12عاما ً
بمنطقة الكرسة ضمن قاطع بلدية االعظمية بالتنسيق مع قيادة
عمليات بغ�داد» .وذكرت مديرية العالق�ات واالعالم يف بيان ورد
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان « دائرة بلدي�ة االعظمية قامت بفتح
ش�وارع ( 39وقاعة الرباط والجوازات ) بمنطقة الكرسة وشارع
( )6بح�ي نجيب باش�ا لفك االختناق�ات املروري�ة وخدمة طلبة
كلي�ة االدارة واالقتص�اد وموظفي الدوائ�ر الحكومية ومراجعي
املجمعات الطبية.
«وبين�ت ان» اعم�ال فتح هذه الش�وارع رافقتها حملة ش�ملت
رف�ع الكت�ل الكونكريتية ونص�ب مطبات ش�وكية وازالة جميع
التجاوزات الحاصلة عىل االرصفة واالزقة الداخلية ضمن محلتي
( 302و )304وتنظيف وغسل الشوارع وصيانة خطوط ترصيف
مياه الرصف الصحي ومشبكات االمطار .

النجف تناقش االحرتازات الوقائية
للفايروس املوسمي H1N1
النجف  /المستقبل العراقي

العملي�ات الت�ي تح�اول زعزع�ة االس�تقرار االمني
اضافة اىل تخفي�ف الجهد واع�داد العنارص البرشية
املنترشة يف التقاطعات واالسواق والشوارع وستكون
للكامريات الدقيقة الكلمة الفصل يف جميع االحداث.

عق�د محاف�ظ النج�ف األرشف لؤي الي�ارسي اجتماعا موس�عا
ملس�ؤويل دوائر الصحة و البيئة والطب البيطري ملناقشة الخطط
املعدة لتنفيذ االحرتاز الوقائي اإلنفلونزا املوسمية .« H1N1
الي�ارسي اكد ان بحس�ب مص�در اعالم�ي يف مكتب�ه «الحكومة
املحلية تؤكد عىل دعم كافة االجراءات الكفيلة ملواجهة االنفلونزا
املوس�مية وتقدم كافة التس�هيالت الالزمة النجاح الخطة املعدة
خصوصا بعد انتشار حاالت يف بعض املحافظات العراقية».
هذا وقد حرض االجتماع عدد من الدوائر ذات العالقة والس�اندة يف
املحافظ�ة والنائب الثاني للمحافظ املهن�دس طالل بالل املرشف
عىل ملف الصحة.
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تحقيق  /أحمد االسدي
وقف�ت فتاة الخمس�ة والثالثني
عام�ا عند ج�دار املحكم�ة بعد
جلس�ة ش�به طويلة وس�اخنة

شيماء الحيدري :مواقع
التواصل دمرت الكيان
االسري
أعل�ن فيه�ا الق�ايض ( نهاية )
حياته�ا الزوجية مع زوج تقول
انها وصلت معه لطريق مسدود
 ,بدت وكأنها تتنفس الصعداء !
غري ان أي من عالمات الش�عور
باالرتياح ل�م تبدو ظاهرة عليها
السيمى وهي ترافق أمها واثنتني
م�ن أخواتها وزميلتها يف العمل ,
املؤلم يف االم�ر أنها ذات املحكمة
الت�ي جرى فيه�ا عق�د قرانها ,
راحت تحدث صديقتها التي تثق
فيه�ا كثيرا  ,صدقين�ي أنا غري
نادمة واتحمل املسؤولية كاملة
أم�ام املجتمع أن ( الخيانة ) يش
بشع اليمكن تحملة ولم استطع

العيش مع رجل أكتشف كل يوم
أنه يخونني  ,كنت أعتقد أن االمر
مجرد تس�لية لديه عرب ( الفيس
واملاسنجر ) لكنني اخريا تمكنت
م�ن رؤية وق�راءة املحادثة بينه
و ( بينها ) وقد اتفقوا فعال عىل
الزواج !! ول�ن أنتظر حتى اكون
الثانية به�ذه الطريقة التي أقل
ماتوص�ف انه�ا طع�ن بالظهر
ممن شاركته قلبي ثالثة سنوات
وعمري ضعفني هذا الرقم .
ق�د التب�دو قضية هذه الس�يدة
العراقي�ة ه�ي االوىل دون ش�ك
ول�ن تك�ون االخيرة  ,فمجم�ل
الدراسات والتقارير التي تجريها
منظمات املجمتع املدني يف البالد
تؤكد ان مانس�بته ستون يف املئة
من حاالت الطالق سببها مواقع
التواص�ل االجتماع�ي و( غ�رف
الش�ات ) املغلقة ,وتبدو االرقام
مخيف�ة واليبدو يف االف�ق بوادر
حل لها ولو جزئي !

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /46 :تصحيح /ب2018/
التاريخ 2018/1/23 /
اىل  /املطلوب تصحيح الخطأ املادي ضدهم:
(اي�ة وزيه�ن وفضيل�ة ونظيم�ة بن�ات رحيم
مخي�ف وحاك�م علوي عم�ران وباس�م كريم
تايل وس�عدون عب�اس خضري وبدري�ة بعيوي
وقيص عباس بعيوي وزه�رة ونجالء بنات عبد
االمري محمد وحيدر وبشرى اوالد يارس محمد
ووس�ام عب�د الزه�رة محم�د وفاضل حسين
رسحان وجابر فاضل حسين وس�عاد والتفات
بنات فاضل حسين وعبد ناه�ي وفاضل وامري
االود نعمه مخيف وكرار محمد وحاكم ولطيفة
س�لمان عمران وكريمة ناج�ي تايل وعيل هادي
ت�ايل ووف�اء وهناء بن�ات هادي ناج�ي ومريي
كري�م مخيف ونزهت س�الم عب�د ومعني جبار
مخيف وصبيحه حسون وراهي عليوي عمران
وش�كرية كري�م ت�ايل وفاض�ل عب�اس خضري
والتف�ات عب�اس خضير وكاظ�م عب�د االمري
محم�د وه�دى عبد االمير محم�د وجميل عبد
االمير محمد وجميل وجميلة اوالد يارس محمد
وفاضل وحظية اوالد عبد الزهرة محمد وعباس
وعيل ودعاء ورزيقة اوالد وبنات فاضل حسين
وحيدر وس�اجدة وجمهورية اوالد وبنات نعمه
مخي�ف وعم�ار محم�ود حاكم وصب�اح رحيم
مخي�ف وبادي ناجي تايل والتفات جابر حس�ن
وانتص�ار ورجاء بنات هادي ناجي وعبد هادي
لفت�ه وفليحة كريم مخيف ورافد عبد الحسين
كري�م ونجاة وعيل اوالد جبار مخيف وجاس�م
كريم تايل ومندله كريم تايل وعدي عباس خضري
وزينب عباس خضري وعبد زيد عبد االمري محمد
وندى عبد االمري محمد وعيل وعدوية اوالد يارس
محم�د ومحمد ومليعة اوالد عب�د الزهرة محمد
وم�رزه وعالهن وس�ليمة اوالد فاضل حسين
وس�الم وعقيل وعيل وعالية اوالد نعمة مخيف
وندى محمود حاكم ونجاح رحيم مخيف وعبد
الحسني وحس�ن اوالد ناجي تايل وزهرة ووسن
بن�ات هادي ناجي واس�ود كريم مخيف وعلياء
عبد الحسين كريم وامرية وسمرية بنات جبار
مخيف)
اعالن
اق�ام طال�ب تصحي�ح الخط�أ امل�ادي (محمد
طلال جب�ار) الدع�وى املرقم�ة /46تصحيح
/ب 2017/واملتضمن�ة طلب�ه بتصحيح املبالغ
املستحقة يف الدعوى االستمالكية املرقمة /421
اس�تمالك 2015/عليه قررت املحكمة تبليغكم
بصحيفة رسمية محلية يومية واسعة االنتشار
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة
املصادف  2018/1/30الساعة الثامنة صباحا
ويف ح�ال عدم حضورك�م او ارس�ال من ينوب
عنك�م قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

حال عبد الهادي :المرأة
تبوح بأسرارها
عبر الشات !!

الس�يدة ش�يماء الحيدري بدأت
حديثه�ا بتنهيده طويلة !! وهي
تق�ول  ,م�اأدراك ماه�ي مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ؟ وماهي
الخيان�ة االلكرتوني�ة ؟!! ه�ذه
املواق�ع دم�رت الكي�ان االرسي
وأفس�دت العالق�ة الت�ي كان�ت
حميمي�ة ويضرب املث�ل فيه�ا
باالنس�جام وااللف�ه وامل�وده ,
ولالس�ف فأن جهل االرسة وقله
الوع�ي كان س�ببا م�ن أس�باب
كثرية  ,أما عن الحلول فبرصاحة
الأجد حال لالمر املعقد هذا  ,نحن
نحت�اج لثورة فكري�ة واخالقية
 ,نحت�اج لعقوب�ات رادع�ه عن
كل من يس�تغل هذه التكنلوجيا
لهدم حياة اخرى مستقرة .
وقفتن�ا االخ�رى كان�ت مع حال
عب�د اله�ادي ( أعالمي�ة ) الت�ي
قال�ت  ,,ان الخيان�ة االلكرتونية
ل�م تعد مقترصة عىل الرجال ال ,
ب�ل صار الجنس الناعم ( املرأة )
من أبطال هذا املسلس�ل لالسف
 ,وق�ت الف�راغ ال�ذي تعيش�ه
املرأة  ,واالنرتني�ت املباح وغياب
ال�زوج  ,الس�يمى اذا كانت عىل
ح�د قوله�ن ( غري مرتاح�ه )!!
مع ال�زوج كله�ا اس�باب أوليه
لب�دء الخيان�ة والشروع فيه�ا
فاالم�ر لن يتوقف على محادثه
م�ن هذا الط�رف أو ذاك  ,البد أن

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف منديل
العدد 57 :
التاريخ 2018/1/22 /
اعالن
قدم�ت املس�تدعية (س�اجده علي
حس�ن) طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب
فيه نصبه�ا قيما عىل املفق�ود زوجها
(ش�عالن نصي�ف جاس�م) ال�ذي فقد
بتاري�خ  2017/7/12اثن�اء قي�ام
مجموعة ارهابية مس�لحة باختطافه
من دار اهله الواقعة يف طحماية التابعة
لناحي�ة من�ديل ول�م يعد لح�د االن ولم
يع�رف عنه اية اخبار فعىل من لديه اي
معلوم�ات عن املفقود او لديه اعرتاض
عىل نصب املستدعية قيمه عىل املفقود
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة خالل مدة
خمس�ة عرش يوم�ا من تاري�خ النرش
يف هذه الجريدة وبخالفة س�وف نقوم
بتنصيب املس�تدعية قيمه عىل املفقود
وفقا للقانون
القايض
عدي نجم جمعه
محكمة األحوال الشخصية يف كنعان
اعالن مفقود
اس�م املفق�ود  /احم�د جاس�م لفت�ه
احمد
بتاريخ  2018/1/22قدمت (زوجتك)
املدعوه (س�ندس مه�دي لفته) تطلب
فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت
بتاري�خ  2014/5/5ولم تعد لحد االن
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة
عرش يوم من اليوم التايل لتاريخ النرش
سوف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة
شؤونك
القايض
غازي جليل عبد

يتطور االمر من ساعات اىل ايام
يقضيانه�ا يف الحديث  ,واالخطر
عندما تبوح املرأة بكل يش حتى
أرسار البي�ت اىل ذلك الرجل الذي
أس�تغل الفراغ وأقتحهم حياتها
فتعت�اد علي�ه وبعده�ا يص�ل
االمر ملس�تويات تؤدي مع شديد
االس�ف للطلاق يف نهاي�ة االمر
وتك�ون االرسة ه�ي م�ن يدفع
الثمن  ,ربم�ا أعتاد املجتمع عىل
س�ماع بيوت�ات تهدمت بس�بب

حامد حسن :المرأة
أكثر ذكاء بالصيد
االلكتروني !!
الخيان�ة االلكرتوني�ة وعالق�ات
أجتماعية تفككت لكن لالن نجد
الحلول لهذه الظواهر املؤس�ف
ه�ي عقيمة ولم تج�دي نفعا أو
تحق�ق هدف�ا ربما س�اهمت يف
تأخري الطلاق واالنفصال لكنها
لم تضع حدا .
أم�ا حام�د حس�ن ( صحف�ي )
فلق�د لف�ت االنتب�اه اىل قضي�ة
مفاده�ا  ,أن امل�رأة أكث�ر ذكاء

فقدان
فقدت هوية املوظف (احمد عماد شنيشل)
الوزاري�ة م�ن وزارة النفط رشك�ة توزيع
املنتوج�ات النفطية ـ هيئة توزيع الجنوب
على م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فقدت هوية الطالب (والء هاش�م لطيف)
م�ن املعهد التقني برصة قس�م االلكرتون
على م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
محكمة بداءة البرصة
العدد /2067 /ب2017/
التاريخ 2018/1/23
اعالن
املدعي /سليمان عبد القادر سليمان
املدعى عليه�م  /دالل وفريال وايمان اوالد
عبد الع�ايل البس�ام وعبد القادر س�ليمان
وعب�د الله ومحم�د وعبد الرحم�ن وبدرية
وس�ليمان وفوزي�ة اوالد احم�د س�ليمان
وحص�ة عب�د الرحم�ن وعف�اف وبدري�ة
وعصام ووفاء وعادل وحنان ونجالء وعبد
الرحمن اوالد عبد القادر سليمان
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل
 74/8عب�اس ومس�احته 356م 2و72
س�م وهو عبارة عن دار سكن تقع مقابل
فندق السلطان ومجاور مطعم ادم مقابل
املجسر وهو عبارة عن دار س�كن متكون
من ثالثة غ�رف منام واس�تقبال ومطبخ
مع حم�ام ومرافق وانه مش�غول من قبل
الح�ارس محم�د ظاه�ر مع وج�ود لوحة
عىل واجه باس�م فيض املنتظر لالس�تثمار
العراقي�ة م�ع وج�ود محل لبيع االس�ماك
الش�واء البناء من الطاب�وق واالرضية من
السيراميك ومس�قف بالش�يلمان ومغلف
بالديك�ور ودرج يودي اىل الس�طح فمن له
رغب�ة بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع
دفع التامين�ات القانونية البالغة  %10من
القيم�ة املقدرة البالغة ثالثمائة وتس�عون
ملي�ون دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة
الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالثون ليوم
التايل لنرش االعالن ويتحمل املشتري اجور
املناداة
القايض
محمد قاسم عبود

وده�اء م�ن الرج�ل يف عملي�ة
الصي�د االلكرتوني !! مل�اذا النها
تجلس يف البي�ت وقتا أطول مما
يقضيه الرجل  ,وبالتايل فأن كل
مواق�ع التواص�ل متاحة أمامها
يس�اعدها يف ذل�ك ردة الفع�ل
تجاه زوج يمارس نفس الخيانه
فتجد نفسها وكأنها تعاقبه عىل
فعلت�ه من خالل االس�لوب ذاته
والطريق�ة بعينه�ا  ,والغري�ب
انهما يكتش�فان االمر معا لكن
الأح�د يملك القدرة عىل مواجهه
االخ�ر لحس�م القضي�ة ووضع
ح�د لها  ,يصبح االمر تحدي بني
الطرفين وتغيب ع�ن الرجل كل
الحي�ل يف معالجة االمر لالس�ف
الن الطرفين قد أشتركا يف ذات
الفع�ل الخطأ فأنعدم�ت بينهما
الثقة ولغة الحوار .
عندم�ا نقلت حدي�ث االخ حامد
اىل مس�امع الباحثة االجتماعية
املعروف�ة الدكت�ورة (منى نعمه
البل�داوي ) أبتس�مت وراقت لها
االجاب�ة  ,لكنه�ا لديه�ا وجه�ه
نظ�ر يف املوضوع ال�ذي وصفته
بالحس�اس ج�دا وامله�م غاي�ة
االهمية اذ قال�ت  ,,عندما نقول
أن الحلول أصبح�ت عقيمة عن
ردع ه�ذه الظاهرة فليس معنى
ذلك أن ( نسلم ونستسلم ) لالمر
مطلق�ا ال  ,أن�ه كالوباء واملرض

محكمة بداءة البرصة
العدد /2068 /ب2017/
التاريخ 2018/1/22
اعالن
املدعي /سليمان عبد القادر سليمان
املدع�ى عليهم  /دالل وفري�ال وايمان
اوالد عب�د العايل البس�ام وعب�د القادر
س�ليمان وعب�د الل�ه ومحم�د وعب�د
الرحمن وبدرية وسليمان وفوزية اوالد
احم�د س�ليمان وحصة عب�د الرحمن
وعفاف وبدري�ة وعصام ووفاء وعادل
وحنان ونجالء وعبد الرحمن اوالد عبد
القادر سليمان
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البصرة العقار
تسلس�ل  34/20الك�زارة ومس�احته
 20اول�ك و 7م و 70س�م وه�و عبارة
عن ك�راج لوق�وف ومبيت الس�يارات
وانه يحت�وي عىل غرف عدد اثنان وانه
مش�غول من قبل الغري فم�ن له رغبة
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع
التامين�ات القانوني�ة البالغة  %10من
القيمة املقدرة البالغة مليار وس�تمائة
وثالث�ة عرش مليون ومائتني الف دينار
وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش
م�ن ظهر الي�وم الثالث�ون لي�وم التايل
لنشر االعالن ويتحمل املشتري اجور
املناداة
القايض
محمد قاسم عبود
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (باسم
عبد الرس�ول كاظم ) ال�ذي يطلب فيه
تبديل اللقب من (الحماد) اىل ( النجار)
من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وفق احكام املادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة العامة

وربما أخطر الن يستهدف الفكر
والعواط�ف ومش�اعر الن�اس
التي كان�ت اىل حد قريب توصف
بأنه�ا نبيل�ة ومتزن�ه وذات ثقة
أجتماعي�ة يف مجتمع الزال لالن
يتمتع بروابطة االصيلة ويسعى
للحفاظ عليها ماأستطاع  ,نحن
نطل�ق بني حني واخ�ر ( صافرة
ان�ذار ) مما يحدث عرب وس�ائل
التواصل االجتماعي وخطورتها
وننب�ه اىل ذل�ك عرب كل وس�ائل
االعلام واملح�ارضات وغريه�ا
فاالمر ندرك خطورت�ه وأبعاده
ونكاد نوصفه بأنه زلزال يرضب
العالقات االرسية وينسف الكثري
منها لالسف .
ع�ادل جب�ار (مواط�ن ) مهت�م
ج�دا به�ذا االمر والقضي�ة التي
يراه�ا  ,مؤمل�ه واالش�د ايالم�ا
عندما تش�اهد بيت�ا لصديق لك
وقد انهار بس�بب غرف الش�ات
واملحادث�ات غير الربيئ�ة  ,أين

د .منى البلداوي :ظاهرة
أصبحت كالوباء..
واالستسالم مرفوض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة 2018/29 :
التاريخ 2018/1/23
اىل  /املنفذ عليه
زمن حسني عيل
لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار
مخت�ار ح�ي منطق�ة  5كيل�و االنبار
ومنطقة العناوضة بعقوبة
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك
موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ بعقوبة
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :
اش�عار مخت�ار ح�ي منطق�ة  5كيلو
االنبار
ومنطقة العناوضة /بعقوبة
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قرة تبة
العدد 1888 :
التاريخ 2018/1/2
اعالن
للطب املقدم من قبل الس�يدة (ساجدة
جمع�ة خضر) وال�ذي تطل�ب في�ه
القيموم�ة على املفقود (خال�د جمال
خضر) وال�ذي ت�م خطف�ه بتاري�خ
 2016/3/10م�ن قب�ل مجامي�ع
مس�لحه ويف ظ�روف مجهول�ة علي�ه
وملجهولي�ة مصريك عليه تق�رر تبليغ
بالحضور خلال عرشة ايام من تاريخ
هذه النرش وبخالف س�وف تقوم هذه
باصدار حجة القيمومة لطالبه الحجة
السيدة (ساجدة جمعة خرض)
القايض
زبري احمد محمود

ثقافتن�ا ؟ ودينن�ا  ,واخالقن�ا ؟
أي�ن حرصنا عىل حياتنا االرسية
التي من املفترض أن تكون لها
االولوي�ه  ,ملاذا نذهب برغبتنا اىل
هدمها ؟ نع�م ليس من الحكمة

عادل جبار:
ليس الحكمة في منع
مواقع التواصل
منع وس�ائل التواصل واالتصال
يف البي�وت فهي بات�ت رضورية
للجمي�ع ,لك�ن علين�ا أن نعرف
كي�ف نس�تثمر ه�ذه الوس�ائل
بالش�كل الصحي�ح  ,للمحافظة
عىل الروابط الزوجية واالرسية .
واخريا  ,,عندما اس�تفهامنا عن
( أه�م االس�باب ) وراء الخيانة
االلكرتوني�ة كان�ت االجاب�ات
( الف�راغ العاطف�ي ) و ( املل�ل
والفت�ور بين الزوجين والفراغ
العاطف�ي ) ( ضع�ف ال�وازع
الديني ) (متعة املغامرة والبحث
ع�ن كل يش جدي�د ) وغريه�ا
الكثري من االسباب .

مجلس القضاء االعىل
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املنصورية
العدد /309/ش2017/
التاريخ 2018/1/21
اىل /املدعى عليه  /ليث صباح حسن
تبليغ بالحكم الغيابي
بتاري�خ  2017/12/27اص�درت
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املنصوري�ة قراره�ا الغياب�ي املرق�م
/309ش 2017/والقايض بالتفريق
القضائي بينك وبني املدعيه (صابرين
رحيم س�لطان ) وبالنظ�ر ملجهولية
محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك
بصحيفتين محليتين وبامكان�ك
االعرتاض عىل الحكم والتمييز ضمن
امل�دة القانوني�ة املق�ررة قانون�ا ويف
حالة عدم االعرتاض والتمييز س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا
للقانون
القايض
ثامر حسني وهاب
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/23
اعالن مفقود
اسم املفقود  //واثق هاشم عباس
بتاري�خ  2018/1/23قدمت (حجة
القيموم�ة) املدع�وه (س�عاد هادي
خلف) تطل�ب فيه نصبها قيمة عليك
لكونك خرجت بتاريخ 2006/10/3
ولم تع�د لح�د االن لذا تق�رر تبليغك
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من
اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف
تنصب (س�عاد ه�ادي خل�ف) قيمة
عليك إلدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
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أسعد عرابي

مرة أخرى ُيكرَّم املعلم بيار بونار ،وهذه املرة يف متحفه الخاص يف مرفأ كاني يف كوت دازور أو الش�اطىء املتوس�طي يف جنوب فرنس�ا .أُنش�ئ هذا
املتحف الوحيد يف العالم من نوعه منذ عام  ،٢٠١١وتحولت مدينته كاني رمزا ً له بعدما أش�بعها فناننا رس�ما ً وتصويرا ً ما بني بحرها وغاباتها عبورا ً
بدورها الجذابة ،كما أصبحت يف منطقة إكس أن بروفانس رمزا ً لس�يزان ،ونيس رمزا ً ملاتيس وجفرني رمزا ً ملونيه وفالوريز رمزا ً لبيكاس�و .وتو ّزعت
بالتايل متاحفهم املتوسطية يف مدنها.

أما مع�رض كاني املوس�وعي فه�و محاول�ة حثيثة لجمع
أغل�ب مرياث�ه الفني يف معرض واحد يحتف�ي بالذكرى املئة
والخمسني مليالده وهو متوىف عام  ،١٩٤٧لذا يعترب من أشهر
فناني فرنسا ما بني القرنني التاسع عرش والعرشين.
ُ
اس�تعري من أجل عرض ذروة بانورامي�ة أعماله الفنية من
املتاحف الكربى ما أُضيف إىل املجموعة الخاصة باملتحف ،من
محفوظ�ات مركز بومبيدو مثالً أو متحف أوريس أو متحف
ماي�ول .تجتمع ألول مرة أم�ام الجمهور حتى نهاية كانون
الثاني (يناير) .نميز بهذه الفرصة النادرة الفروق الطفيفة
بين تجاربه الش�ابة ما قبل  ١٩٠٠من جهة واألش�د نضجا ً
وتميّ�زا ً يف أواخر حياته من جهة أخرى ،نالحظ أنه يف الفرتة
األوىل كان ج�زءا ً من الحركة االنطباعية وكان صديقا ً مقربا ً
من كل�ود مونيه ،وكان تأثري الف�ن الياباني رصيحا ً خاصة
يف ثالثيّات�ه التي تقلّد بارافان الس�اموراي .ث�م بدأ تناقضه

مع عقي�دة التصوير يف العراء والحي�ز الطبيعي لالنطباعية
منكفئ�ا ً إىل العالم الداخيل الحميم والذي وصل فيه إىل مخدع
الزوجي�ة .كان مولها ً بزوجته مارت منذ أن تعرّف إليها عام
 ،١٨٩٢فأصبحت املوضوع األثري يف لوحاته ،خاصة مجموعة
العاري�ات األنثوي�ة ،فإذا ارتدت مالبس�ها عبرت من بقية
لوحاته ،تنسل عرب تجمعاته الحلمية بخفر األنثى املجهولة.
ثم وهو األهم أس�س قبل ه�ذا التاريخ مجموع�ة فناني ما
بعد االنطباعية املعروفة باس�م الرؤيويني أو التنبؤيني .كان
هو عىل رأس هذا التيار ( بعصيانه للتجمع االنطباعي ) مع
فويار وموريس دونيس وسوريزييه وفاالتون وسواهم.
لكن عبقرية بونار تقع يف توحده مع ذاته وذاكرته العاطفية
الحميم�ة ،ه�ي الت�ي تقع كحساس�ية تخيلية بين حلمية
الزمن الضائع للروائي مارسيل بروست ،والديمومة املتعلقة
بالذاكرة للفيلس�وف هنري برغس�ون .كان بونار بمستواه

املرسح الروماين ذائقة فريدة
وحرفية عالية

التأميل وعزلته املتفردة أقرب إىل معارصه برغس�ون منه إىل
بقي�ة فناني املجموعة ،بما أن�ه كان ينجز غالبا ً مجموعات
ملوضوع واحد (ش�أنه ش�أن مونيه) فقد كان يعمل منفردا ً
يف عدة لوحات واحدة منه�ا ّ
تمثل عالم داره يف كاني .يكتب
يف مذكرات�ه أنه ق�ام برحلة كامل�ة حول منزله اس�تغرقت
عدة أش�هر مع عدد كبري من اللوحات .كان دفرته وقلمه ال
يفارقانه يف هذا التجوال يقتنص فيهما مشاهداته وشهادته
اليومية رسما ً وكتابة بمالحظات بالغة البساطة والذكاء.
مثل مالحظاته حول الطقس املرشق لكنه مشبع بالرطوبة،
أي البنفس�جي واألزرق والرمادي�ات الرهيف�ة ،وإذا كان
الجديد يف موضوعاته هو عالم املنزل وكائناته الحميمة من
الكالب والقطط والطبيعة الصامتة ومائدة الطعام والحمام
وغرفة الزوجية فإن املش�اهد الطبيعية (سليلة خروجه من
االنطباعية ) كانت غالبة وأثرية.

تتمي�ز عبقرية بونار بتف�رّده ورؤيويته الحداثية من خالل
منهج�ه الذي ّ
توصل إلي�ه ونادرا ً ما يرصح به ما عدا رشحه
ذات مرّة بأن «اللوحة ليست إال مجموعة ملسات ومالمسات
لوني�ة متباعدة ترتاكم بالتدري�ج لتقرتب من داللة العنارص
البيئية أي املوضوع» .يقع هذا التعريف البليغ بني التشخيص
والتجريد ،بل إن توصلّه إىل هذا االكتش�اف ّ
يمثل اس�ترشافا ً
للتجري�د الغنائي البارييس الذي خ�رج من رحم آخر مراحل
انطباعية موني�ه ومناظره املائية يف قرص محرتفه الياباني
يف جفرني ،نالحظ أن التجريد يس�يطر بالتدريج عىل أعماله
املتأخ�رة فأل�وان ذراع الفت�اة تنتس�ب إىل مقام�ات املائدة
والرأس ينتمي صباغيا ً إىل مش�تقات الج�دار وهكذا فالعني
املدربة تقرأ هذه العالقات تجريديا ً بمعزل عن دالالتها .لعل
أهمي�ة املعلم اللبناني ش�فيق عبود تقع يف تكريس مختربه
الرهيف من أجل تحويل مرياث بونار إىل تجريد مطلق ،نجح

فتـح بـاب الرتشيـح جلـائزة امللتقـى
للقصة القصرية العربية

يف هذا الطموح بل وتفوق عىل بعض معارصيه مثل س�تيف
الذي كان يسعى يف الرهان باتجاه موروث بونار.
يجم�ع النقاد حول أصالة وصعوبة تف�رّده وعدم انصياعه
ألي تي�ار يع�ارصه ،فق�د كان يعيش تناقض�ا ً يصل إىل حد
الطـــلاق م�ع االنطباعية والس�وريالية .تعان�ق لوحاته
عوال�م بخارية حلمي�ة ملغزة مش�بعة ب�األرسار والفيض
العاطفي النادر ،وكلّما تقدم الزمن يف الذائقة النقدية العامة
تخل�ت عن موقفه�ا امللتبس منه واكتش�اف حداثته الرائدة
واملبكرة والتي وصلت مدرسة التجريد التعبريي يف نيويورك
م�ن روتك�و إىل نيومان عبورا ً بس�ام فرانيس .م�ن الواجب
اس�تدراك مخايالته وأالعيبه بين املرايا والنوافذ (بخاصة يف
األوتوبورتري�ه) فقد كان يصوّر يف امل�رآة ليس وجهه وإنما
كوامنه الذاتية الباطنية .ال ش�ك يف أن املعرض ّ
يمثل رحلة يف
أرسار مداخل التصوير املعارص.

مئة عام من النوم
دنيا ميخائيل
ال أريد أن أكون األمرية
أريد فقط أن أكون نومَ ها
ملئة عام.

بغداد  /المستقبل العراقي

أنور محمد
ُي ِّ
فند الباحث االنجليزي وليم بري يف كتابه «املرسح الروماني» ،الذي يقع يف سبعة
ً
وعرشي�ن فصال وثمانية مالح�ق ،الرؤية املجحفة للروم�ان ،التي تنكر عليهم
أي تمي�ز أو موهب�ة درامية .إذ كان الرومان يتمتع�ون بذائقة فريدة للعروض
املرسحي�ة والدراما وامليميات .ويمكن أن نلحظ هذا يف ممارس�اتهم القانونية،
مثل بدايات فن البانتوميم الذي يش�وبه اإلغواء .ويبني الكتاب أنه كان الرومان
يتمتعون بروح مرحة ال سبيل إىل إنكارها ،ودرج القول َّ
إنهم أوَّل شعب مارس
الرق�ص ألغراض خبيثة ،حيث ُيعد الرقص ممارس�ة مجتمعية عند الش�عوب
البدائي�ة .ويف ع�ام  264ق.م وفدت من «إتروريا» ظاهرة مش�ؤومة للغاية ،أال
وه�ي نزال املجال�دة (عب ٌد أو أسيرٌ يقاتل حتى املوت إلمتاع املش�اهدين) .وقد
ُ
ع�ادة نزال املجالدين أثرها يف ولع الجمه�ور بارتياد املرسح .وكان أقدم
تركت
َّ
مرسح روماني معروف يف مدينة بومبي تم إنشاؤه عام  80ق.م.
ُ
وتظه�ر الرتاجيدي�ا الرومانية اهتمام�ا ً باألفكار والتفاصي�ل املخيفة ،وكانت
ً
ً
ع�روض امليميات تعرض عىل خش�بة املرسح تنفي�ذا واقعيا إلع�دام املجرمني
الذين كانوا ُيجلبون خصيصا ً لهذا الغرض املرسحي .لذا نجد َّ
أن الدليل املس�تمد
بأن َّ
م�ن رس�وم املقابر يدعم الرواي�ة القائلة َّ
فنهم املرسح�ي يف مراحله األوىل،
ِّ
ِّ
متأثرا ً بـ «إتروريا» ،وثمَّة تأثري آخر مُ بكر جاء من «كامبانيا» ،حيث كان
كان
ُ
ُ
املمثل�ون املقنعون يؤدون الهزلية الس�وقية املبتذلة -القص�ص األتيلية .ولقد
وصل االستيطان اإلغريقي إىل شواطئ كامبانيا يف وقت مبكر سابق عىل ظهور
الدرام�ا املكتوب�ة يف روما بفترة طويلة .لكن كم�ا ِّ
يؤكد الباحث بري ،بحس�ب
الكاتب املرسحي اليوناني الروماني والش�اعر امللحمي للفرتة الالتينية القديمة
«ليفي�وس أندرنيك�وس»َّ ،
بأنه كان هناك َّ
كتاب لألغاني ومؤلفون للموس�يقى
ِّ
يف روما خالل القرن الثالث ق.م .بالنس�بة للرتاجيدي�ا الرومانية ،فاملؤلف يرى
َّ
أنه�ا ذات طبيع ٍة وس�م ٍة خش�نة وجافة -أي غري مستس�اغة فنياً ،وتش�وبها
املبالغ�ة ،وهناك كات�ب واحد للرتاجيديا يف روما هو إني�وس« 293ق.م» ،وكان
يجيد اللغات اليونانية والالتينية واألوسكية ،وهي اللغات الثالث التي ُكتبت بها
الدرام�ا القديمة .وكان ألعماله الرتاجيدي�ة تأثري كبري ،منها :أخيليوس ،حمام
هيكت�ور ،تيالمون .وهناك إىل جانب إني�وس الكاتب ماركوس باكوفيوس وهو
ابن ش�قيقته .ومع نهاية القرن الثاني قبل امليالد بدأت كتابة التاريخ األدبي يف
روما ،وقام الناقد فولكاكيوس س�يديجيتوس برتتيب َّ
كتاب كوميديا «الباليتا»
َّ
وفقا ً لجودة اإلنتاج ،ووضع قائمة بأس�ماء أفضل عرشة كتاب كوميديا ،مثل:
كايكيلي�وس اس�تاتيوس ،بالوت�وس ،نايفي�وس .ويعترب الباحث ولي�م بري َّ
أن
املرسح كان س�مة رئيس�ة لحضارة الرومان وحياتهم ،وتبع�ا ً لذلك فقد كانت
املس�ارح كبرية أو صغرية تنتشر يف كل املقاطعات والواليات ،وكانت الحكومة
الرومانية ش�ديدة الحساس�ية تجاه اإلش�ارات والتلميحات السياسية ،مهما
كانت َّ
مقنعة أو غري مقصودة ،وكانت مثل هذه التلميحات تتس�بَّ ب يف عواقب
ِّ
ِّ
وخيمة عىل املؤلف واملمثل.

أعلن�ت جائزة امللتقى للقصة القصرية العربية ،ومقرها
الجامعة األمريكية يف الكويت ،فتح باب الرتشيح للدورة
الثالث�ة  ،2018-2017وذلك ابت�داء من األول من كانون
الثاني يناير  ،وحتى  31اذار املقبل ،حيث ُتقبل املجاميع
القصصية املطبوعة ورقيا ً خالل العام  ،2017وحتى 31
مارس  ،2018وتحمل رقما ً معيارياً.
علم�ا ً ب�أن الرتش�ح يكون م�ن خلال موق�ع الجائزة
 ،almultaqaprize.comويج�وز للمؤل�ف أن يرتش�ح
بنفسه ،كما ويسمح لكل دار نرش بالرتشح بمجموعتني
قصصيتني لكاتبني مختلفني .وتقبل األعمال املرش�حة
بإرس�الها بصيغ�ة (ب�ي دي أف  ،)PDF -وال ُتقب�ل أي
أعمال ُترسل إلدارة الجائزة بصيغة ورقية.
ورصح رئي�س مجل�س أمن�اء الجائ�زة األدي�ب طالب
الرفاعي ،برسوره بنجاح جائزة امللتقى للقصة القصرية
العربية ،وأنها وبالرغم من قرص عمرها اس�تطاعت أن
تؤمن لنفس�ها حضورا ً محلي�ا ً وخليجي�ا ً وعربيا ً كبريا ً
عىل س�احة الجوائ�ز العربية ،بحيث أصبح ُيش�ار إليها
بوصفها واحدة من أهم الجوائز العربية التي تهتم بفن
القصة القصرية العربية.
و ُيش�ار للكويت بأنه�ا الحاضنة لفن القصة القصيرة العربية.
كم�ا أن احتفال الجائزة بإعالن الفائ�ز يأتي يف كل عام متضمنا ً
برنامجا ً ثقافيا ً يشارك فيه كوكبة من أهم ّ
كتاب ونقاد ونارشي
القص�ة القصيرة من ش�تى أقطار الوط�ن العرب�ي .مما يجعل
الجائ�زة تنتقل م�ن كونها جائ�زة عابرة لفن القص�ة القصرية
العربي�ة ،تنتهي بمج�رد إعالن الفائز ،إىل مشروع إبداعي ثقايف
ُي�راد ل�ه إع�ادة كاتب القص�ة العربي وك�ذا القص�ة العربية إىل

ّ
أتخطى مشاكل القرن
أريد أن
الواحد والعرشين،
من تلوّث املياه
إىل الحرب النووية
إىل القوارب املقلوبة
بهاربني من أوطانهم.
ٌ
اخرتاعات مهمة
ربما ستفوتني
ٌ
وأغنيات جديدة
وأخبا ُر أصدقائي
يف السوشل ميديا.
ُ
عطلة نهاية االسبوع
ستفوتني
ُ
ُ
الناس
يخرج
إذ
إىل مواعيدهم
متبوعني جميعا ً بقمر واحد.
الواجهة العربية والعاملية.
وعمالً بالالئحة الداخلية للجائزة ،فإنه س�يتم اإلعالن عن أسماء
أعضاء لجنة التحكيم بمجرد إغالق باب الرتشيح ،وسيتم اإلعالن
بتاري�خ  1ترشين االول أكتوبر  2018ع�ن القائمة الطويلة كما
ويت�م اإلعالن بتاريخ  1ترشين الثاني نوفمرب  2018عن القائمة
القصرية التي تتضمن خمس�ة مجاميع قصصية .ويف مساء يوم
االثنني املوافق  3كانون االول ديسمرب  ،2018س ُيقام االحتفال يف
الجامعة األمريكية يف الكويت بإعالن الفائز.

ُ
أفتح عيوني للحظة
ربما
َ
ألخطف ملحة من جمال الكون
ُ
أغلقها.
ثم
ولكن ماذا لو الت َّم حويل أحبائي
وهمسوا يف أذني
واحدا ً واحداً؟
عندذاك حتما ً سأصحو.

الـشـاعـريـة والـسـيـاسـة واألمـكـنـة ..ثيامت الفن واهلجرة
بغداد  /المستقبل العراقي
يقي�م متح�ف «رسس�ق» يف بيروت
فعالي�ة بمناس�بة اختت�ام مع�رض
«الشاعرية ،السياس�ة ،األمكنة» عند
السادس�ة من مس�اء  25من الش�هر
الج�اري .الفعالي�ة تتضم�ن أعم�االً
ُعرضت من�ذ  22أيلوالملايض حتى 25
ترشي�ن األول املايض يف «بينايل أمريكا
الجنوبية الدويل للف�ن املعارص» ،قبل
أن تنتقل إىل املتحف.
اجتمعت األعمال املشاركة مرة أخرى
يف كاتال�وغ أيض�ا ً يطلق�ه املتح�ف
يف حف�ل الخت�ام ،ويتضم�ن لوح�ات
وصورا ً ملنحوت�ات لـ صليبا الدويهي،
وإيتل عدنان ،ومرياي قصار ،وسينتيا
زافني ،ونديم أصفر ،ودانيال جندري،
وجيلبري حاج ،وصبا عناب.
البين�ايل الذي ّ
ينفذ بمش�اركة  12بلدا ً
من أميركا الالتينية ،اعتم�د ثيمة يف
دورته األخرية ه�ي الهجرة والنزوح،
وبالت�ايل الح�رب هي املوض�وع الذي
خيم على املعارض املختلفة الت�ي أقيمت فيه ،ومن
بينها الجناح اللبناني ،وكان العربي الوحيد املشارك
يف التظاهرة.تش�كل األعم�ال املتنوع�ة التي نظمت
مش�اركتها القيمة نايلة تم�رز ،بمجموعها معرضا ً
متع�دد األقطاب ،يمث�ل اتجاهات فني�ة مختلفة يف

التش�كيل اللبناني إىل جانب أجيال مختلفة منها مَ ن
ه�رب مِ ن الحرب إىل املنفى ،أو ع�اش يف البالد طيلة
سنواتها ،أو وقىض طفولته فيها.
كل الفنانني املشاركني يتنقلون بني أكثر من مدينة،
ويعيش�ون يف مكان بينما أصوله�م تنتمي إىل مكان
آخر ،املالحظة التي تعكس املشرتك بينهم ،وهو الذي

يخترصه عنوان املعرض ش�اعرية الفن ،وسياس�ة
النزوح ،وأمكنة الهجرة والوالدة والنزوح أو املنفى.
مثالً
ّ
يشكل الفنان صليبا الدويهي (،)1991-1913
ً
أكرب الفنانني املشاركني عمرا والذي هاجر إىل أمريكا
وعاش فيها طيلة س�نوات الحرب األهلية ،ويحرض
من خالل مجموعة من لوحاته التجريدية.

أم�ا إيتيل عدنان ( )1925فهي الش�اعرة
الت�ي عاش�ت معظ�م حياته�ا يف باريس
حيث تقيم حالي�ا ً وعالقتها بالهجرة هي
عالق�ة هج�رة عن امل�كان واللغ�ة أيضاً،
حيث تكتب بالفرنسية واإلنكليزية فقط،
وتشارك يف املعرض بأعمال تجمع الشعر
بالرسم.
املعماري�ة الفلس�طينية صب�ا عناب هي
م�ن أصغ�ر املش�اركني ( )1980وتعيش
بني عمّان وبريوت ،وتحمل مواضيعها ما
يثير الجدل حول امل�كان والبناء واألرض
والفقدان.
يتضمّ�ن املعرض فيديو ورس�وم للفنانة
مرياي قصار ( )1963التي تعيش وتعمل
بين بيروت وباري�س ،وهي مول�ودة يف
لبن�ان وتنح�در م�ن عائلة له�ا جذور يف
العراق ويف تركي�ا .إىل جانب عمل لعازفة
البيان�و وفنان�ة الفيدي�و س�ينتيا زافني
( )1970الت�ي تعي�ش يف بيروت وتنحدر
من عائلة أرمنية.
فن�ان الفوتوغ�راف جيلبير الح�اج
( )1966ال�ذي يعيش بني بيروت وبرلني
يش�ارك بمجموعة من الصور تعك�س حالة التنقل
بين مدينتين ،كذل�ك هي أعم�ال املص�وّر واملخرج
الس�ينمائي نديم أصفر ( ،)1976والفنانة اللبنانية
األمريكية داني�ال جن�دري ( )1980التي تنقلت بني
بريوت ولندن وهانوفر وتعيش حاليا ً يف نيويورك.
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إيناس عزالدين يف تغري ملحوظ وخسارة وزن هائلة
كش�فت نجمة برنام�ج املواهب أراب
آيدول الشابة املرصية إيناس عزالدين
ع�ن معاناته�ا يف مرحلته�ا املرضية
م�ن أزام�ت قلبية وإجه�اض متكرر
وزي�ادة هائل�ة يف وزنه�ا م�ن خالل
مفاج�أة الجمهور بص�ور حديثة لها
نرشته�ا عرب حس�ابها الخ�اص عىل
موقع الصور انستقرام بخسارة وزن
هائلة.
النجم�ة املرصي�ة إين�اس عزالدي�ن
عان�ت م�ن زي�ادة وزن كبيرة من�ذ
زواجه�ا وتك�رار مراح�ل اإلجه�اض
لديه�ا إضافة لتعرضها لع�دة أزمات
قلبي�ة حادة لكنها أخريا ً قررت العالج
والخضوع لعملية نحت للجس�م بعد
عدة تعليق�ات كانت مس�يئة لها من
قبل متابعيها عرب صفحاتها الخاصة
عىل مواقع السوشيال ميديا ووجهت
لهم رسالتها كالتايل:
«مس�اء الخير  ..و اول ص�ورة بع�د
العملية
الصورة اليل عىل اليمني انا من ش�هر
و وزن�ي زاي�د ج�دا بس�بب مش�اكل
كبرية صحية حصلتيل كانت بتخليني
اخد كورتيزون وكان�ت بتخليني اكل
وجبة واح�دة يف الي�وم وده بيضعف
مس�توى حرق جس�مي وكمان كنت
حام�ل واجهضت بس�بب ان صحتي
م�ا اتحملت�ش الحمل وكن�ت حموت
والدهون كانت قافلة الحجاب الحاجز
وما كنتش بعرف اتنفس طبيعي وده
اث�ر عىل رضبات قلب�ي وكمان الوزن
أثر عىل عظامي باالضافة انه أثر عىل
ش�غيل وحياتي وكانت كتير بتجييل
تعليق�ات مس�يئة ومهين�ة بتخليني
اخاف ان�زل صورة بوزن�ي الحقيقي
وكن�ت دايم�ا بعم�ل ش�وية ايدي�ت
للصورة قبل ما انزله�ا وبرضوا كنت
بقرا كالم يزعل زي خفي اكل ش�وية
وانت�ي رضبت�ي كده ليه وجاموس�ة
وماتيج�ي تاكلينا احس�ن وماحدش

حبر على ورق

« كفى السينامئيون ..
«عقوبة الدوبالج»

سعدون شفيق سعيد

«»1

كان ع�ارف ان صحت�ي متده�ورة
القىص حد
الص�ورة التاني�ة اللي على الش�مال
بالرتينين�ج النه�اردة وبع�د اس�بوع
فق�ط من عملي�ة نح�ت الدهون مع
دكت�ور رام�ي العنان�ي Dr. Ramy
 Alanany Plastic Surgeonد .رام�ي
العناني  -جراح تجميل
واعتق�د الف�رق واضح م�ع العلم ان

نتيجة العملية مش بتظهر غري بعد ٣
شهور الن الجسم بيبقى محبوس فيه
س�وايل كتري من العملية وبيبقى فيه
تورم ش�ديد جدا وكدم�ات باالضافة
اني البس�ة فوم تحت اله�دوم ونافخ
جس�مي ومع ذل�ك النتيج�ة املبدئية
واضح�ة ج�دا مافيش بط�ن مافيش
ذراعات مافيش ارداف بش�كل مبالغ
في�ه  ..تعبت  ..اه تعب�ت وجدا كمان

فوق م�ا اي حد يتص�ور  ٦ايام الم ال
يمك�ن وصف�ه كما ل�و خبطني قطر
كرس ضلوعي وجسمي كله اسود من
الكدمات وبدعي ربنا املسكن مفعوله
ما يروحش ثانية
ب�س ده تع�ب اس�بوع ب�س وبعدها
راح�ة لكن ما يجيش يشء جنب تعب
صحت�ي وتع�ب نفس�يتي وان�ا بقرا
التعليق�ات اللي مالهاش الزم�ة وانا

غادة عبدالرازق تتوعد رامز جالل
س�خر الفنان املرصي رامز جالل من الفنانة غادة عبدالرزق من خالل تعليق كتبه عرب حس�ابه
عىل موقع «أنستجرام» استكماال للدعاية لفيلمه الجديد «رغدة متوحشة».
رام�ز نرش صورة له من الفيلم وكتب« :رايح أس�لم جائزة أوس�كار أفضل غ�ادة عبدالرازق
األربعاء رغدة متوحش�ة بجميع دور العرض» ،وقابل الجمهور سخريته بالضحك وخاصة
أن البعض شبه إطاللته بغادة عبدالرازق.
غادة علقت عىل ما قاله رامز وكتبت« :مايش يا رامز وقعتك سودة مني ،بس أنا قلبي طيب
بالتوفيق حبيبي» ،وأثنى الجمهور عىل روحها املرحة.

ترسيبات عن إيقاف شريين
عن الغناء جمددا
كش�فت تقارير صحفي�ة أن الفنانة شيرين عبد الوه�اب كانت
مهددة بالوقف عن الغناء مجددا ً من قبل نقابة املهن املوس�يقية،
وذلك بعد مقطع قديم نرش لها من حفل أقامته يف قطر.
وقالت التقارير أن بعض األعضاء يف مجلس نقابة املوسيقيني
طال�ب بإيقاف شيرين عبد الوه�اب عن الغناء مج�دداً ،إال أن
غناءها للنش�يد الوطن�ي «بالدي» يف افتتاح مباراة الس�وبر التي
أقيم�ت بني الناديين األهيل واملصري يف دولة اإلم�ارات ،جعلت
النقاب�ة ترتاجع يف الح�ال عن فرض أي عقوبة عليها ،بحس�ب
موقع الوطن.وكانت شريين عبد الوهاب مرت بمرحلة صعبة يف
حياتها ،عندما رسب لها فيديو قديم من حفل أحيته يف الشارقة،
التي طلبت منها إحدى املدعوات أن تغني أغنية «ما رشبتش من نيلها»،
لتقول لها س�اخرة« :ارشبي ايفان أحسن ليجيلك بلهارسيا».وبسبب زلة
لس�ان شيرين عبد الوهاب عن مياه النيل ،تعرضت لهجوم عنيف من قبل
الجمه�ور ،إىل جانب وقفها عن الغناء وتحويلها للتحقيق من جانب نقابة
املوسيقيني ،التي استخدمت معها الرأفة بعد اعتذارها العلني عن ما بدر
منها ليتم إيقافها عن الغناء ملدة ش�هرين فقط.شريين عبد الوهاب
أص�درت بيان�ا ً من جانبها اعت�ذرت من خالله لجموع الش�عب
املرصي ،مؤك�دة عىل حبها للوطن وإنها ابن�ة مرص ،وما بدر
منها كان مزحة سخيفة لن تتكرر مجدداً.

لبلبة تدخل جتربة جديدة
يف جلنة حتكيم
دخل�ت املمثل�ة املرصية لبلب�ة عال�م التحكيم حيث
اختارتها إدارة مهرجان املركز الكاثوليكي املرصي
للس�ينما لتكون واحدة م�ن أعضاء لجنة تحكيم
الدورة السادس�ة والس�تني وقد ح�ددت اللجنة
العلي�ا موع�د إقام�ة املهرجان له�ذا العام
خلال الفترة م�ن الجمع�ة  23فرباير
وحتى الجمعة  2مارس .2018
كم�ا ح�ددت اللجن�ة م�ن قبل
أس�ماء املكرمين وق�د حصد
جوائ�ز الري�ادة الس�ينمائية
كال من الفنانة إنعام سالوس�ة
 ،الفنان حس�ني حس�ني ،رشوان
توفي�ق ،ليلى طاه�ر ،ليلى علوي،
محم�ود قابيل ،وحص�د الفنان محمد
صبح�ي جائ�زة املركز الخاص�ة وحصد
جائ�زة التمي�ز اإلعالم�ي فري�دة الزم�ر،
وذهب�ت جائ�زة فري�د امل�زاوي للمخرج
خريي بشارة.

بشتري ه�دوم ومش القي�ة مقايس
من املوديل اللي عاجبني و وانا بنهج
مل�ا بمشي خطوتني وعلى فك�رة انا
جربت كتري دايت ورياضة واصحابي
كتري عارفني اني كان عندي مش�اكل
كانت بتخيل جسمي مش بينزل وزنه
نهائي وكم�ان كنت بتعب يعني الحل
ده اخر ح�ل لجأتله بس مش ندمانة
عليه ابدا

م�ا بني فرتة واخرى استرجع ذاكرتي الس�ينمائية لكوني من اوائل
املتابعين للس�ينما العراقي�ة ومش�اركا فيها من خلال فيلم (قطار
س�اعة  )7ممثال ومساعدا للمخرج حكمت لبيب اواديس وكذلك مع
بداية السبعينات .
لكنني قبل ذلك كنت من املقربني لرواد السينما العراقية حينما كانت
االفالم الس�ينمائية ترى منذ االربعينات ومرورا بالخمس�ينات ويوم
كان (بائع الفش�افيش) عند الباب الرشقي (منتجا) لعدد من االفالم
.
ووقتها كانت السينما العراقية ومن الستينات تعتمد عىل (الدوبالج)
فما معنى (الدوبالج) ؟
الج�واب  :ان فن الدوبالج هو من الفنون الس�هلة والصعبة يف الوقت
ذاته  ..حيث يعتمد عىل االداء الصوتي للممثلني فيكون الصوت وحده
البطل واملعرب عن الش�خصية بكل تفاصيله�ا مما يزيد االمر صعوبة
ل�دى املمث�ل  ..وكمقال عىل ذلك ان بعض املمثلني يفش�لون يف دبلجة
اصواتهم ومطابقتها للصورة حينما يكونوا داخل س�توديو الدوبالج
 ..او انه�م ياخ�ذون من الوق�ت الكثري ملطابقة صوته�م مع الصورة
 ..وله�ذا يلجأ املخرج اىل االس�تعانة بغريه�م  ..وعندها يظهر املمثل
عىل الشاش�ة الس�ينمائية  ..عند عرض الفيلم بص�وت غري صوته ..
وكما حدث اثناء عملية الدوبالج يف س�توديو (هم�زاز) لفيلم (قطار
الس�اعة  )7والذي حدث ان املمثل عيل ش�فيق الذي قام بدور (عامل
املقصج�ي يف محطة القط�ار) قد اتعب املخ�رج والفنيني العاملني يف
س�توديو الدوبالج كثيرا  ..لكن صربهم واحرتامه�م للفنان جعلهم
يعي�دون عملية توافق الصورة مع الصوت اكثر من مرة حتى توصلوا
ملبتغاهم الفني والتقني .
كما حصل ذلك ايضا مع ممثلني اخرين  ..وللتاريخ جسدت بدال عنهم
االداء الصوت�ي لكوني كنت ماهرا انذاك يف تلك العملية ولكوني وقتها
كنت مواكبا للتصوير بصفتي مساعدا للمخرج
واالن الب�د م�ن االش�ارة ان (عملية الدوبلاج) تت�م يف غرفتني االوىل
لتس�جيل الص�وت  ..والثاني�ة لعرض اللقط�ات حيث يق�وم الفنان
بمطابقة حواره مع (حركة شفتيه ) كي يتم تسجيل تلك (املطابقة)
(ص�ورة وصوتا) يف ذات الوقت  ..وكثيرا ما كانت تلك العملية التأتي
بالنتائج الجيدة  ..ولهذا ما كانت تظهر تلك النتائج عند عرض االفالم
العراقية عند بداياتها حيث يش�اهد الجمه�ور عدم املطابقة (صورة
وصوتا) !!

منع عرض إعالن حممد رمضان بسبب مجلة مستفزة
الج�دل الدائر حول الفنان محمد رمض�ان ال ينتهي ،لتكون آخر
املس�تجدات الت�ي تخص�ه ،هو نرش إعلان له م�ن الدعاية التي
شارك فيها لصالح إحدى رشكات املحمول.
ويرتدد وبقوة مع ت�داول إعالن محمد رمضان بأنه تم منعه من
الع�رض ،بس�بب الجملة األخرية التي يق�ول فيها إنه حصل عىل
أج�ر  19مليون جينه ،حيث اعترب القائمون عىل الحملة أن هذه
العب�ارة من املمكن أن تتس�بب يف اس�تفزاز الجمه�ور فتم منع
عرض اإلعالن.
وأب�دى محبو محمد رمض�ان إعجابهم الش�ديد باإلعلان الذي
لم يعرض بعد عىل الشاش�ة ،مؤكدين أن ال�كالم الوارد فيه معد
مس�بقاً ،وجملت�ه ع�ن األجر هي عب�ارة طريفة ت�م كتابتها
باعتبار أنه من النجوم أصحاب األجور العالية.
لم يخل األمر من نقد البعض لإلعالن ،مؤكدين
إن�ه من الجي�د عدم عرضه عىل الشاش�ة،
ألنه يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة
يصبح أم�را ً صعب�ا ً التفاخ�ر بأجر
يصل إىل  19مليون جينه.
ول�م يص�در أي تعقيب م�ن محمد
رمضان مع التداول الكثيف لإلعالن

على مواقع التواصل ،يرشح من خالل�ه حقيقة منع اإلعالن من
عدمه.ويف س�ياق آخر ،يصور محمد رمضان حاليا ً دوره يف فيلم
«الدي�زل» ،الذي م�ن املفترض أن ينافس به يف موس�م الصيف
املقبل.

ضحكة ديانا حداد وشقاوهتا
لـم تتغري
اس�تعادت الفنانة اللبناني�ة ديانا حداد ذكري�ات طفولتها مع محبيه�ا بصورة طريفة،
ظهرت فيها تضحك بشكل عفوي يف سنوات عمرها األوىل.
ديانا التي تقيض أجازة العام الجديد حاليا ً يف فرنس�ا كتبت معلقة عىل الصورة« :بعدني
مت�ل ما انا ما تغريت ضحكتي هي ضحكتي ش�قاوتي هي ش�قاوتي اليل تغري بس اني
كربت وكربتنا املسؤوليات بس بداخيل بعدني ديانا الشقية» ،وقد تفاعل متابعو الفنانة
اللبنانية مع الصورة بتعليقات اعربوا فيها عن إعجابهم بضحكة ديانا وش�جعوها عىل
االحتفاظ بروح الطفلة بداخلها ،حتى تستيطع مواجهة صعوبات الحياة.
م�ن ناحية أخ�رى ،طرحت ديانا حداد كلي�ب جديد ألغنية بعن�وان «إىل هنا» من كلمات
الشاعر رامي العبودي ،وألحان عيل صابر وتوزيع محب الراوي ،والكليب من إخراج نهلة
الفهد ،كما أنها استقبلت عام  2018مع جمهورها يف حفل غنائي ضخم أحيته يف مجمع
«سيتي ووك» بدبي ،وفيه تألقت بفستان أنيق طويل أظهرها يف «لوك» ملكي.

هل تشارك منة فضايل
البطولة املطلقة األوىل
ملاجد املرصي؟
تج�ري الرشكة املنتجة ملسلس�ل «عرشة جميل�ة» مفاوضات مع املمثل�ة املرصية منة
فضايل للتعاقد معها عىل املش�اركة يف العمل يف دور مهم إىل جانب بطل املسلس�ل املمثل
املرصي ماجد املرصي.
وإنه�ا البطول�ة املطلقة األوىل ملاجد املرصي يف مسيرته ،ويعرض املسلس�ل يف ش�هر
رمضان املبارك لعام .2018
العمل كتابة «سامح رس الختم» ،وإخراج ابنه أحمد املرصي وهو إبن ماجد املرصي.
وينطلق تصوير املسلسل األيام املقبلة ،ويشاك يف العمل أيضا ً املمثل احمد السعدني.
نذك�ر أن آخر أعم�ال ماجد املرصي كان مسلس�ل «الطوفان» ،إضاف�ة إلطاللته كضيف
رشف يف فيل�م «كارما» للمخرج خالد يوس�ف كما يش�ارك يف بطولة فيل�م «البدلة» للفنان
املرصي تامر حس�ني وفيلم عقدة «الخواجة» مع حس�ن الرداد ،الفيلم الذي يعرض حاليا يف
صاالت العرض املرصية.
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زوجة إيكاردي تشعل تكهنات
انضاممه لريال مدريد

نصب شاشات الكرتونية
مللعب البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الش�باب والرياضة ،عن
“قرب نصب شاشات ألكترونية لملعب
البصرة الدولي وهي االولى من نوعها
تدخل مالعب العراق”.
وذك�ر بي�ان العلام ال�وزارة تلق�ت
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه
“وصلت ال�ى مدينة البصرة الرياضية،

االثنين ،شاشات االعالنات االلكترونية
الحديث�ة الت�ي س�يتم المباش�رة به�ا
ب�دءا ً من يوم غ�د الثالثاء ف�ي محيط
المس�تطيل األخض�ر لملع�ب البصرة
الدولي  ٦٥الف متفرج”.
وأشار الى “إخضاع الشاشات للتجربة
والتأكد من جودتها وسالمتها وعملها
بأفضل صورة ليتم تطبيقها في مالعب
كربالء وميسان والشعب الدولية.

فينجر يتخبط يف حسم مصري
ضم أوباميانج
المستقبل العراقي  /وكاالت

لم يمنح الفرنس�ي آرس�ين فينجر المدير الفني
لفريق آرس�نال اإلنجليزي ،إجابة قاطعة بش�أن
حس�م صفقة الجابوني بيير إيمري�ك أوباميانج
مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني.
وقال فينج�ر ،خالل تصريح�ات نقلتها صحيفة
مي�رور البريطاني�ة“ :واث�ق أو غي�ر واث�ق؟ ال
أعلم ،نحن لس�نا قريبين من ض�م أوباميانج من
دورتموند ،أو أي العب آخر”.
وأضاف مدرب موناكو الس�ابق“ :أوباميانج أحد
الصفق�ات المحتملة بالنس�بة لن�ا ،ولكن يوجد

عبطان يقرر دعم أندية كربالء والنجف
والديوانية والساموة
بغداد /المستقبل العراقي
قرر وزير الشباب والرياضة عبد
الحسين عبطان ،دعم أندية االم
في محافظات كربالء المقدسة
والنج�ف االش�رف والديواني�ة
والسماوة.
وق�ال مدي�ر قس�م االعلام
واالتص�ال الحكوم�ي في وزارة

الشباب علي العطواني ،في بيان
تلقت�ه “المس�تقبل العراق�ي”،
ان “الوزي�ر ق�رر تقدي�م منحة
مالي�ة الندي�ة كربلاء والنجف
والديواني�ة والس�ماوة وذل�ك
لتس�هيل مهمة مش�اركتها في
منافسات الدوري الممتاز بكرة
القدم للموس�م الحال�ي 2017-
.”2018

واضاف العطوان�ي ان “الوزارة
س�تواصل دعمه�ا لالندي�ة
للتخفي�ف ع�ن كاهله�ا ج�راء
الظ�روف المادي�ة الصعب�ة،
ولتمكين االندية من المنافس�ة
ف�ي ال�دوري الممت�از وانج�اح
الموس�م الك�روي وال�ذي
س�ينعكس ايجابا على مستوى
اللعبة.

باألرقام ..مييس ملك الليجا بعد  20جولة
المستقبل العراقي  /متابعة
تأل�ق ليوني�ل ميس�ي نج�م برش�لونة في ف�وز فريقه
األخي�ر على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة ( ،)5-0ضمن
منافسات الدوري اإلسباني ،ليحتفظ ببريقه بعد مرور
ما يزيد عن منتصف الموسم.
ونش�رت صحيفة موندو ديبورتيفو ،تقريرًا يش�ير إلى
أنه بع�د مرور  20جولة م�ن الليجا هذا الموس�م ،فإن
ميس�ي يتصدر جميع القوائم سواء من حيث األهداف،
التمري�رات الحاس�مة ،التس�ديدات ،والمراوغ�ات،
حي�ث تفوق ف�ي جميع ه�ذه الجوانب عل�ى كل العبي
المسابقة.
ويتصدر ميس�ي حال ًيا ترتيب هداف�ي الليجا برصيد 19
ً
هدف�ا ،بع�د ثنائية في مرم�ى بيتيس ،وأيض�ا صانعي
التمري�رات الحاس�مة برصي�د  9بالتس�اوي مع بيوني
سيس�تو الع�ب س�يلتا فيجو.وبالنس�بة للمراوغ�ات
الناجح�ة قام ميس�ي ب�ـ 116وه�و تقريب�ا ضعف ما
قام ب�ه صاحب المرك�ز الثاني ،جونات�ان فييرا ،العب

الس بالم�اس ( ،)59وأم�ام بيتي�س ق�ام
نجم البارس�ا ب�ـ 12مراوغ�ة ناجحة من
أص�ل  ،13وه�و رق�م أعل�ى مما ق�ام به
كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد منذ
بداية الموسم ( )11مراوغة.
ولفت�ت الصحيف�ة الكتالوني�ة إل�ى أن
ميس�ي يعد أكثر الالعبي�ن تهدي ًدا لمرمى
المنافس�ين برصي�د  122تس�ديدة منهم
 51عل�ى المرم�ى ،يلي�ه كريس�تيانو
رونالدو في المركز الثاني برصيد 101
تسديدة ،إال أنه رغم ذلك سجل  6أهداف
فق�ط ،وهو رق�م أقل بكثي�ر من الـ19
ً
هدفا التي س�جلها ميسي.وأحرز ميسي
ً
وزميله لويس سواريز م ًعا  34هدفا في الليجا،
وه�و رقم ال يتفوق عليه س�وى  3أندية فقط بجدول
المس�ابقة ،هي فالنس�يا  ،41ريال مدريد  ،39سيلتا
ً
أهدافا أكثر من
 ،35بينم�ا س�جل الثنائي المرع�ب
ً
صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد ( )29هدفا.

دي ماريا يكشف عن حلمه الصعب
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�ف الجناح األرجنتين�ي ،آنخيل
دي ماريا ،نجم فريق باريس س�ان
جيرمان الفرنسي ،عن رغبة يتطلع
لتحقيقه�ا برفق�ة ليونيل ميس�ي،

نجم برشلونة اإلسباني.
وق�ال دي ماري�ا لمحط�ة (فوكس
س�بورتس) اإلذاعي�ة“ ،أح�ب
اللع�ب بجانب ميس�ي ف�ي منتخب
األرجنتي�ن ،أفض�ل ش�يء يمك�ن
أن يح�دث ل�ك ،هو أن تلع�ب بجوار

الالعب األفضل في التاريخ”.
وأض�اف الع�ب ري�ال مدري�د
الس�ابق ،أن “األم�ور تك�ون
صعب�ة علينا ،عندم�ا ال يكون
ميس�ي متواج� ًدا معن�ا ف�ي
المنتخ�ب ،ال يمك�ن ألح�د أن
يعوض غيابه”.
وتابع “س�أحب أن ألعب إلى جانب
ميسي ً
أيضا على مس�توى األندية،
رغ�م أن ه�ذا صع�ب الح�دوث في
نهاي�ة مس�يرتنا المهني�ة ،أخطط
لالعت�زال ف�ي روزاري�و س�نترال،
بينما ميسي يريد االعتزال بقميص
نيولز أولد بويز”.
ُيذكر أن تقارير كانت قد ربطت دي
ماريا باالنتقال إلى برش�لونة خالل
األش�هر الماضية ،ومزاملة ميسي
بصف�وف البارس�ا ،إال أن الصفق�ة
لم تتم.

المستقبل العراقي  /متابعة
أشعلت واندا نارا ،زوجة ماورو إيكاردي ،مهاجم إنترميالن اإليطالي ،تكهنات
انتقال الالعب لنادي ريال مدريد اإلسباني الصيف المقبل.
وكانت تقارير قد ربطت األرجنتيني باالنضمام للفريق الملكي ،والذي يستعد
لعملي�ة إحالل وتجديد كبيرة في صفوفه الصيف المقبل ،بعد النتائج الس�يئة
في الليجا هذا الموسم.
وف�ي س�ياق متصل قام�ت واندا ن�ارا زوجة الالع�ب ،ووكيلة أعماله ،بنش�ر
ص�ورة لها داخل الطائرة ،على حس�ابها بموقع (انس�تاجرام) ،وكتبت عليها
“إلى مدريد” ،وهو ما جعل كثيرون يفسرون ذلك ،على أنه تلميح منها إلى أن
زوجها سينضم للوس بالنكوس.
ورغ�م ذلك زعمت واندا نارا أنها ال تقصد ذل�ك ،وأضحت أنها في طريقها إلى
األرجنتين إلنهاء بعض األعمال الخاصة ،وستضطر خالل رحلتها للمرور أوال
“ترانزيت” على العاصمة اإلس�بانية ،قبل أن تستقل رحلة طيران نحو أمريكا
الجنوبية.
يذكر أن إيكاردي ُيقال أنه قرر الرحيل عن النيراتزوري ،في حال فشل األفاعي،
في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

خيارات أخرى”.
وارتب�ط اس�م أوباميان�ج مؤخ�رًا باالنضم�ام
لصف�وف الجان�رز ،حيث تواجد وف�د من النادي
اإلنجليزي في دورتموند لحس�م الصفقة ،والتي
م�ن المنتظر اإلعلان عنها خالل األي�ام القليلة
المقبلة.
ولفت�ت مي�رور إل�ى أن التعاقد م�ع أوباميانج،
ً
مبلغ�ا ضخمًا،
س�يكلف خزين�ة الن�ادي اللندني
قيمته  52مليون جنيه إسترليني ،وذلك في إطار
المح�اوالت لتعوي�ض انتقال مهاجمه التش�يلي
أليكس�يس سانش�يز إل�ى صف�وف مانشس�تر
يونايتد.

االمارات االمارايت يفاوض عبد الزهرة
بغداد /المستقبل العراقي
فاوض نادي اإلمارات اإلماراتي قائد
المنتخب ومهاجم الشرطة عالء عبد

الزه�رة لالنضم�ام لصفوف�ه خالل
االنتقاالت الشتوية “.
واف�اد مص�در اعالم�ي ان “ النادي
االماراتي اس�تغل تواجد عبد الزهرة

في دبي إستعدادا لمواجهة المنتخب
اإلماراتي ودخل بمفاوضات لضمه
عوض�ا ع�ن المهاجم سباس�تيان
ليتو .

نادي النجف حيشد مجاهريه لتظاهرة كبرية
للمطالبة برصف مستحقات الالعبني
النجف  /المستقبل العراقي
دع�ت الهيئة اإلداري�ة لنادي النجف الرياض�ي ،الجماهير وكل من يدع�م النادي إلى
تنظي�م تظاهرة للمطالبة بدفع مس�تحقات الالعبين ،فيما ح�ددت موقع و موعد
التظاه�رة .وقال�ت اإلدارة ف�ي بيان صحف�ي ،إن “الهيئة اإلدارية لن�ادي النجف
الرياض�ي ،تتقدم بالش�كر والتقدير إلى جميع م�ن وقف بجانب النادي
به�ذه المحنة الت�ي يمر بها ،ونخ�ص بالذكر أوال م�ن يقف على
صدارة المتصديين وهم جماهير النجف الوفية وكل من ساهم
ول�و بكلمة للمطالب�ة بحل أزمة النادي ،حي�ث واصلوا الليل
بالنه�ار ورابطو أمام المؤسس�ات المعني�ة مطالبين بحل
األزمة ودف�ع مس�تحقات الالعبين”.وأضاف�ت أن “هذه
األزم�ة أظهرت المحبين رجاال أش�داء عل�ى الحق اثبتوا
عش�قهم لناديهم األم وأخيرا ً دعوته�م للتظاهر” ،داعية
جميع كوادر الن�ادي من موظفين وإداريين وفرق النادي
بكاف�ة عناوينه�ا أن تك�ون أول الحاضري�ن ي�وم األربعاء
الساعة العاشرة صباحا بموقع التظاهرة بساحة الصدرين.

االصابة تبعد نادال عن ربع هنائي أسرتاليا املفتوحة
المستقبل العراقي  /وكاالت

صع�د مارين ش�يليتش إلى قب�ل نهائي أس�تراليا المفتوحة للتنس ،ام�س الثالثاء ،عقب
انس�حاب االس�باني رافائيل نادال المصنف األول بس�بب اإلصابة ،بينما كانت النتيجة 3-6
و 6-3و 6-7و 6-2و2-صف�ر عل�ى ملعب رود ليفر.وحصل ن�ادال على وقت للعالج في نهاية
المجموعة الرابعة بس�بب إصابة واضحة في أعلى الفخذ ،وعانى بشدة للمضي قدما في المباراة
التي أقيمت في الفترة المس�ائية.وعقب تعرضه لكس�ر إرساله ليتراجع 2-صفر في المجموعة
الخامسة ،طلب نادال االنسحاب من اللقاء وصافح الحكمة وشيليتش وبدا عليه األسف الشديد.
وسيلتقي شيليتش المصنف السادس مع كايل إدموند بحثا عن مكان في نهائي البطولة.

مورينيو يستهدف « »3صفقات بعد سانشيز
المستقبل العراقي  /وكاالت
لن يكتف�ي مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي،
ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالتعاقد
م�ع أليكس�يس سانش�يز م�ن
آرس�نال هذا الش�تاء ،بل هناك
أجن�دة صفقات أخرى يس�عى
النادي إلبرامها بنهاية الموسم
الجاري.
وف�ي هذا الص�دد كتب�ت صحيفة
مانشس�تر إيفينين�ج ني�وز“ :على
مشجعي اليونايتد توقع توقيع اسم
جدي�د إضافي في خط الهجوم خالل

الصيف”.
وأضافت أن احتمالية جاريث بيل تعود مرة
أخ�رى ،بغض النظ�ر عن مس�تقبل المدرب
زي�ن الدين زي�دان ،فإن ريال مدريد يس�تعد
لتغيي�رات كبي�رة في خ�ط الهج�وم ،حيث
يستهدف أس�ماء مثل إيدين هازارد وهاري
كين.
واس�تدركت الصحيفة“ :رحي�ل جاريث بيل
اً
س�هل ،حيث أن عقده
ع�ن الملكي لن يكون
الحالي مع الريال يمتد حتى عام  ،2022كما
أنه لم يعرب علنا عن رغبته في المغادرة”.
م�ن ناحي�ة أخرى أش�ارت إل�ى أن األلماني
مس�عود أوزيل صانع ألعاب آرس�نال ضمن

األس�ماء المرش�حة لالنضم�ام لملعب أولد
ترافورد ،علمً ا بأن عقده الحالي مع الجانرز
س�ينتهي خالل  5أش�هر ،ويتزام�ن ذلك مع
ع�دم تجدي�د إدارة يونايت�د عقد اإلس�باني
خوان ماتا.
ً
كما يب�رز ً
وفقا لمانشس�تر إيفينينج
أيضا،
ني�وز ،اس�م الفرنس�ي أنط�وان جريزمان،
مهاج�م أتلتيك�و مدري�د االس�باني ،والذي
ربطت�ه تقارير باالنضمام لبرش�لونة ،على
الرغم أنه هناك ش�كوك بشأن قدرة البارسا
عل�ى تحمل األعب�اء المالية لصفق�ة كبيرة
جدي�دة ،بعد إنفاق  160ملي�ون يورو لجلب
فيليب كوتينيو من ليفربول هذا الشتاء.
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االحتباس احلراري ..خرافة أم حقيقة؟

رصح علم�اء املن�اخ الربيطاني�ون بوج�ود
أخطاء كبرية يف تقاري�ر املناخ األخرية ،والتي
تحدثت عن كوارث االحتباس الحراري.
وأعلن باحثون من جامعة إكزتر يف بريطانية
أن الس�يناريوهات املروع�ة لكوارث س�تحل
بالك�رة األرضية بس�بب االحتب�اس الحراري
ما هي إال “أس�اطري” كاذبة ال أساس لها من
الصحة.
االنقراض الجماعي الس�ادس يط�رق أبواب

األرض!االنقراض الجماعي الس�ادس يطرق
أبواب األرض!
وه�ذا ما أك�ده أيضا علم�اء املن�اخ أكثر من
م�رة عندما نفوا تط�ور االحتب�اس الحراري
بالرسعات التي تتحدث عنها وس�ائل اإلعالم،
بس�بب أخطاء يف بيان�ات املناخ يف الس�نوات
األخرية.
وأش�ار األخصائي�ون يف املركز ال�دويل للمناخ
“بريس�تيل” يف جامعة ليدز الربيطانية ،إىل أن

سودوكو

حج�م انبعاث�ات الغازات الدفيئة لم يحس�ب
بش�كل صحي�ح ،وس�يتغري املن�اخ العامل�ي
يف غض�ون الس�نوات القليل�ة املقبل�ة وفق�ا
لـاتفاقي�ة باريس للمن�اخ ،بارتفاع لدرجات
الحرارة ،لن يتجاوز  2.2درجة مئوية.
وتوص�ل العلم�اء إىل نتيج�ة تنف�ي املخاطر
الكارثية التي روج لها يف السنوات األخرية عن
الفيضانات وال�زالزل وثوران الرباكني املنتظر
يف العقود القادمة.

التواصل االجتامعي يقتل املرموط!
درس العلم�اء نظري�ة “التفاع�ل
االجتماع�ي القات�ل” ل�دى بع�ض أنواع
الحيوان�ات وتأثريه�ا على متوس�ط
العمر لديها.والح�ظ الباحثون أن بعض
أن�واع حي�وان املرم�وط أصف�ر البط�ن
“االجتماع�ي” تعي�ش حي�اة أقرص من
أبن�اء جلدتها الذين يعيش�ون بمفردهم
“املرموط املنفرد”.ويقدر علماء الحيوان
من جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس

أن متوس�ط عم�ر “املرم�وط املنف�رد”
يكون أط�ول بثالث مرات من متوس�ط
عمر أقرانه الذين يعيش�ون يف جماعات.
كم�ا رص�د األخصائي�ون ،خلال ع�دة
س�نوات ،نمط حياة هذا الحيوان الفريد
ال�ذي يفضل العيش بمفرده ،فوجدوا أن
 9حيوان�ات م�ن بني  ،11تعيش بش�كل
منف�رد وال تميل للعي�ش الجماعي.وقد
أكد العلماء نتائ�ج هذا البحث من خالل

المتاهات

اطالعهم عىل بيانات لدراس�ات س�ابقة
تفيد بأن الثديي�ات “االجتماعية” تتوالد
بش�كل أقل من مثيالتها ويبلغ متوسط
عمره�ا أقل بثلاث مرات م�ن الثدييات
“الوحي�دة” مقارنة به�ذا الحيوان .كما
اكتش�ف العلماء ميزة أخ�رى للمرموط
األصفر بقدرت�ه املبكرة يف الكش�ف عن
الخط�ر ونق�ل اإلن�ذار لآلخري�ن مم�ن
حوله.

هل تعلم

؟؟

اهل تعلم:غ�رب أنواع الزواحف هو الثعبان الدائري
فمن املعتقد انه يأخذ ذيله بني أسنانه ليكون دائرة
وبه�ذه الطريق�ة يمكن�ه أن يتدحرج على االرض
مثل عجلة الدراجة ويعتقد بعض الناس أن رسعته
بهذه الطريقة تفوق رسعة أي حيوان اخر
ه�ل تعل�م:كل أس�ماك الحف�ش « يس�تخرج منها
الكافي�ار» التي يت�م صيدها يف املي�اه الربيطانية،
ُتعترب ُملكا ً حرصيا ً مللكة بريطانيا
الحوت األحدب  ،يلتقط طعامه بعد أن يسبح بشكل
دائ�ري ومن ثم ينف�ث انبوبا ً هائالً م�ن الفقاعات
الصغرية حول فريسته
هل تعلم:الديناصور « ستيجوسوروس « الذي كان
ي�زن  80ألف رط�ل ،كان لديه دماغ�ان ،احدهما يف
رأسه واألخر يف ذيله
األرش�لون س�لحفاة بحرية عمالقة عاشت منذ 80
مليون س�نة مض�ت ،وكانت بحجم ثلاث طاوالت
بنج بونج

الذئب الرشير خلف القضبان
أعلن�ت الس�لطات الفنزويلي�ة ،األح�د ،توقيف رجل
ّ
يلق�ب بالذئ�ب الرشير كان�ت الرشط�ة الكولومبية
تبح�ث عنه بتهمة ارتكاب انتهاكات جنس�ية طالت
 274طفال.
وكان املشتبه به ،الذي يدعى خوان كارلوس سانشيز
والبالغ من العمر  37عاما ،قد باع تسجيالت مصورة
ألفعاله ،وفق ما أفادت صحيفة «سيمانا».
وأكدت الس�لطات الفنزويلي�ة لنظريتها يف كولومبيا
أنها أوقفت سانشيز يف ديسمرب وهي تنوي تسليمها
إياه.
وقد سبق للرجل أن أوقف مرة أوىل سنة  2008بتهمة
باغتص�اب ضحية يف الرابعة عشرة من العمر ،لكن
أطلق رساحه يف السنة عينها.
ويق� ّدر القضاء الكولومبي ع�دد ضحايا االنتهاكات
التي ارتكبها سانشيز باملئات.

طبق اليوم

دقيق اللوز يف املنزل

احلمل
ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الحم�ل  ،من املحتم�ل ظهور
أزمات ع�ن قريب ،فحاول أن ال تفق�د مزاجك وأعصابك.
اذا حافظت عىل رابطة جأش�ك ،وواجهت الخميساث غري
الس�ارة والقالقل التي تثريها ،فلن تدوم كثريا ً ولن تسبب
خسائر مهمة ،اعتني بصحتك.

الثور
ام�ا عن حظ�ك اليوم برج الث�ور  ،إن العراقيل التي تنبأت
بقدومه�ا منذ فترة طويلة تظه�ر تدريجي�ا ً وتتحول إىل
واق�ع ،وب�ات تفاديها مس�تحيالً.واجه تل�ك التحديات يف
أرسع وق�ت ،حتى وإن كان�ت املهمة صعبة ،كلما تأخرت
يف ذلك

اجلوزاء
اما عن حظك اليوم برج الجوزاء  ،يف الوقت الحايل ،األمور
ال تسري كما تش�تهيه األنفس ،فأنت ترهق نفسك بأعباء
وأعمال كثرية محاوالً درء سوء الحظ لديك ،مما يؤثر عىل
ً
تأثيرا قوياً.يجب أن تقتنع ب�أن األمور تتغري وال
صحتك
تدوم ،وقد يستحيل حدوث اليشء يف بعض األحيان

السرطان
ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الرسط�ان  ،بس�بب الظروف
املتغرية ،يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد ،ال يجب
أن ينتاب�ك اليأس واإلحباط ،ابدأ بإعادة التفكري يف املوقف
بتمعن.ق�د يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخس�ارة يف
أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة

كلمات متقاطعة

االسد
ام�ا عن حظ�ك اليوم برج األس�د  ،أن�ت مفع�م بالطاقة
والتف�اؤل ،وال عج�ب أن كل يشء تواجه�ه ينجح برسعة
وبكف�اءة ويثم�ر نتيجة جيدة ،إعج�اب كل من حولك بك
واضح ويع�زز من ثقتك بذاتك.لكن اح�ذر من التمادي يف
األهداف نتيجة للغرور أو الكثري من التمحيص

العذراء
املقادير:
 1كوب لوز نيء غري مملح
ماء مغيل
ماء مثلج
طريقة اعداد زبدة اللوز يف املنزل
طريقة التحضري:
يوض�ع اللوز يف املاء املغيل ملدة دقيقتين ،ثم يرفع منها ،ويوضع يف
املاء املثلج.
يصفى اللوز من املاء املثلج ،ثم يقرش “سيكون تقشريه سهل بفعل
املاء”.
يوض�ع اللوز على فوطة نظيفة ويك�ون متباعد ،ويترك يف مكان
جاف حتى يتخلص من املاء تماما.
يوض�ع اللوز يف املطحنة او الكبة وعىل رسعة مرتفعة ،يطحن جيدا ً
“نطح�ن مدة قصرية عىل رسع�ة مرتفعة حتى ال يتح�ول إىل زبدة
لوز”.
ننخ�ل دقيق اللوز ونضع�ه يف بولة اخرى حتى نتاك�د من أنه خايل
من اي تكتالت.
نعيد طحن األجزاء الغري ناعمة ،ثم ننخله مرة أخرى.
نحفظ دقيق اللوز يف برطمان نظيف وجاف ومحكم الغلق.
نضيف�ه إىل الوصف�ات املختلف�ة الت�ي يحتاج ان تك�ون خالية من
الجلوتني .بالصور  ..طريقة تحضري حليب اللوز يف املنزل

ام�ا عن حظ�ك اليوم برج الع�ذراء  ،هناك م�ا يعوقك عن
التق�دم يف اتجاه أهدافك ،فال تيأس أو تتوقع تلقي الكثري
من املواس�اة من أي شخص ،احشد قوتك واستمر يف تتبع
أحالم�ك .حتى وإن كان الب�د من تغيريها بعض اليشء ،ال
تترصف بترسع وحافظ عىل طاقتك

امليزان
ام�ا ع�ن حظك الي�وم برج امليزان  ،س�وف تحص�ل اليوم
عىل الكثير من االهتم�ام يف العمل ،كم�ا أن روح الفريق
ملحوظة ،اعمل يف فريق كلم�ا أمكن ذلك ،ألن هذا يجعلك
تش�عر براحتك.ق�م بعم�ل يشء غير ع�ادي الي�وم م�ع
أصدقائك

العقرب
اما عن حظك اليوم برج العقرب  ،اليوم يمكنك تحفيز من
ه�م حولك ،ولكن ال تهمل احتياجاتك الخاصة ألن أهدافك
اآلن أصبحت أوضح عن ذي قبل ،أس�لوبك النش�ط معدي
مل�ن ه�م حولك ويلحظ�ه اآلخ�رون.ال يوجد س�بب يمنع
االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك

القوس
ام�ا عن حظ�ك اليوم برج القوس  ،اس�تجمع ش�جاعتك
م�ن أج�ل تحقيق املرشوع�ات املع�د لها منذ م�دة ودافع
ع�ن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب عىل املتش�ككني.
س�وف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماس�ك وسوف
يحاولون تشجيعك أكثر

اجلدي
ام�ا ع�ن حظك اليوم ب�رج الجدي  ،يب�دو يف الوقت الحايل
أن�ك تواجه ع�ددا ً متزايدا ً من التعقيدات غير املتوقعة ،ال
يقع اللوم عىل من هم حولك  ،يف بعض األحيان تكون أنت
املخطئ.حاول أن تظ�ل هادئا ً وأن ترى العقبات املوجودة
يف طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة

الدلو
اما ع�ن حظك اليوم برج الدلو  ،اليوم مهاراتك التنظيمية
واالجتماعية قوية عىل غري العادة ،فيجب أن تس�تغل ذلك
للس�يطرة عىل األمور.س�وف تنج�ح يف العم�ل وخارجه،
وحت�ى يف حيات�ك الش�خصية ،س�وف ينتج ع�ن نظرتك
الدافئة لألمور الكثري من الفوائد

احلوت
اما عن حظك اليوم برج الحوت  ،س�وف تقابلك التحديات
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم ،مسببة لك الكثري
م�ن الضغوط ،ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانا ً بدالً
من تحمل مسئولية كل يشء.

تأثري أنامط املوسيقى عىل عمل الدماغ
أعل�ن خبراء أن أنم�اط املوس�يقى
املتنوعة تؤثر بط�رق مختلفة يف عمل
أدمغة عازفيها.
وأفادت مجلة  NeuroImageبأن نتائج
الدراس�ة الت�ي أجريت بمش�اركة 30
عازف بيانو محرتفا ،أكدت أن رد فعل
عازف موس�يقى الج�از يختلف كثريا
عن عازف املوسيقى الكالسيكية.
وع�رض على املشتركني يف االختب�ار
أصابع ي�د تتحرك كما ل�و أنها تعزف
على البيان�و ولك�ن م�ن دون صوت،
وكان عليه�م تك�رار ه�ذه الح�ركات

عىل مفاتيح بيانو ،بينما س�جل جهاز
خاص تخطيط أمواج أدمغتهم.
وتبين أن تركيز عازيف الجاز يف اختيار
املفاتي�ح كان أعلى ،يف حين اهت�م
عازفو املوسيقى الكالسيكية بوضعية
اليدي�ن .ويفرس الخبراء هذه النتائج
بأن موس�يقى الجاز تتطلب االرتجال،
لذل�ك يرك�ز العازف�ون على التناغ�م
واختيار املفاتي�ح ،يف حني يتطلب أداء
املوسيقى الكالس�يكية تقنية دقيقة،
وبالت�ايل ف�إن الع�ازف يهت�م بتوزيع
ووضع اإلصبع.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1601
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املـهـاجـر ..يـعـود

عىل عاتق من مستوى التعليم
وسبل االرتقاء
منيرة عبد األمير الهر

مهاج�ر منذ قرون خلت عبرت االفاق وحللت في اماكن ش�تى وتعرفت
ال�ى معالم البل�دان والمدن ،اعبر الزمن بلا هوية فأنا مط�ارد ابدي ،اليوم
قررت العودة.
ها انا أقف على باب الدار بعد غياب حقبة من السنين.
ف�ي هذه اللحظة يتملكني ش�عور بعاطفة المحب الذي ع�اد للتو للقاء
االحبة ،لكن الذي استغربه هو مشاعر الحزن التي تشابكت بوشائج الشوق
والحني�ن والتي جعلتني مس�مرا ً ال�ى الباب وقت�ا ال أقدر ان اح�دد مداه إذ
تدافعت الى مخيلتي صور وأحداث أليام مضت.
ف�ي بداي�ة الربيع ازه�رت حديقة الدار ب�ورود ملونة حرص�ت على ان
امده�ا بكل م�ا يمكنها م�ن ان تكون يانعة جميل�ة مزده�رة ،حديقة الدار
للجمي�ع كان�ت بهجة وفرح فأن�ا بطبيعتي اؤمن بأن أجمل ما يش�د اواصر
االلف�ة ودوامها هو عطاء الزهور ،لذا كانت عطورها الفواحة سلامي في
صباحاتي المشرقة في بداية الربيع خير الهدايا.
كما يقال …عمر الربيع قصير وعمر الزهور اقصر.
فاجئني الخريف وانا لم اعد له عدتي كشيخ مسن ليس له ما يتوكأ عليه
وليس من عصا تحمل ثقل جسده المتعب.
ه�و ضيف�ي لكنه غير راحل وان�ا مضيفه لكنني غي�ر مخير…ال حل لي
وال خي�ار .كم�ا قلت لكم انني اعم�ل على ان التقي احبتي ب�كل ما يمكن ان
يبهجهم ويدي�م اواصر االلفة وإذ زحف الخريف عل�ى حديقة الدار توجهت
بوجه�ة جديدة وه�ي ان أمنح االحبة صورا ً ملونة مليئ�ة باألمل واالمنيات
لربيع جديد آت.
كان�ت بداي�ة موفق�ة ومضى ي�وم وآخر تلاه آخ�ر وآخر…..وتعددت
حلقات سلس�لة العقد التي حرصت عل�ى ان ال تفقد نظامها وعمدت الى ان
تدوم حتى يطل ربيعنا الجديد وتعود زهورنا الملونة ومضى زمن وفاجأتنا
العاصف�ة….آه .قد تك�ون العواصف بحرا يس�ير بأمواج�ه المتالطمة من
قيعان�ه الى عباب الس�ماء ويع�ود منهمرا ً بالري�ح والتراب بعد ان يش�رب
الفضاء مياهه و يتشظى في اآلفاق ملحه.
اق�ول لم يك�ن بد مم�ا كان فالعاصف�ة فاجأتن�ا وانفرط عق�د النظام
وتبعثرت آللئ العقد شرقا وغربا ,شماال وجنوب .
الجميع غادروا
الجمي�ع هج�روا البيت واندثرت معال�م الحياة في الحديق�ة فال دار وال
زه�ور .انه حلم مضى…لن يعود…انتظرت طويلا ان يرافقني امل او حلم.
لكن الظالم خيم في االفق ومحت الرياح كل اثر للزمان والمكان.
فق�ط في الخي�ال كانت ألحبتي صور ش�تى رأيتهم ذات ي�وم لكنهم لم
علي ببنت شفة.
يعرفوني ,وحين بادرتهم السالم ….لم يردوا َّ
آلمني انني وحيد
آلمن�ي انن�ي غريب…مضي�ت ف�ي طريقي ال أل�وي على ش�يء تعثرت
بصخ�ور ناتئ�ة ادمت قدمي وخضت في وحول جمع�ت مياه المطر وتراب
االرض .اعتم�دت ارادة التحدي وواصلت المس�ير عب�رت الصيف والخريف
والش�تاء وعدت م�ن غربتي الى الدار الت�ي اقف امامها وها ان�ا امضي الى
حيث الزهور.

حسن العطواني
مما ال شك فيه ان للتعليم أهمية في المجتمعات كافة  ،فمن
خالل االهتمام بالمؤسس�ات التعليمية على جميع مس�توياتها
المبتدئ�ة والمتقدمة نس�تطيع ان ننش�ئ جيل يق�ود المجتمع
ويكمل المسيرة بل ويرتقي في المجتمع الى مصاف المجتمعات
والبلدان المتقدمة.
وم�ن البديه�ي اذا اردن�ا االرتق�اء بالمس�توى الترب�وي
والتعليم�ي للطلب�ة كان ال ب�د لن�ا م�ن االهتمام اوالً بش�ريحة
التربويين والتدريسيين كونهم االساس الذي تبنى عليه العملية
التربوي�ة والتعليمية وهذه الش�ريحة تعد النور الذي يشعش�ع
ضيائ�ه عل�ى جمي�ع التالمي�ذ والطلب�ة  ،وله�ذا كان ال ب�د من
االهتم�ام بإعدادهم حت�ى بعد تخرجهم من الكلي�ات والمعاهد
كل حس�ب اختصاصه وذلك من خالل ادخاله�م دورات لطرائق
التدري�س الحديثة والمتط�ورة والمعدة وفق اح�دث النظريات
التعليمية ،وبعد االنتهاء من اعداد التدريسيين ال بد من االهتمام
بالمستوى المعيشي واالجتماعي لهذه الشريحة وتوفير جميع
االحتياج�ات الحياتية له�م فظال عن توفير مس�توى اقتصادي
ممتاز لهم  ،يجعلهم امام مس�ؤولية انشاء جيل علمي وتربوي
على مس�توى عالي غير منش�غلين بإش�باع وتوفي�ر حاجاتهم
االساسية في العيش وتحقيق الذات كونها متوفرة لديهم وتحت
متن�اول ايديه�م م�ا يجعلهم يصبون ج�ل اهتمامه�م بواجبهم
العلمي والتربوي ،الذي انيط بهم.
وقب�ل ذل�ك كله ال ب�د من توف�ر البن�ى التحتية إلنج�از هذا
الغرض واالرتق�اء به وذلك من خالل االهتمام بترميم المدارس
وتطويره�ا واضاف�ة مختبرات علمي�ة تواكب التط�ور العلمي
الحاص�ل فضلا عن زي�ادة اع�داد الم�دارس وف�ك االختناقات
وجع�ل اعداد الطلبة نموذجية لكل فصل دراس�ي  ،هذه العملية
تس�تهدف التالميذ والطلبة على جميع مس�توياتهم فهؤالء هم
الهدف  ،والغاية هي انش�اء جيل قادر على القيادة في المجتمع
وف�ق منظور حضاري متطور ،وه�ذا الهدف ال يتحقق اذا غابت
الرغبة ل�دى الطالب في التعلم وغاب دور االس�رة والعائلة في
المتابعة وغرس القيم االخالقية والتربوية لدى ابنائهم وحثهم
على كسب العلم والتعلم .
وبن�ا ًء عل�ى م�ا تقدم ف�أن مس�ؤولية االرتقاء بالمس�توى
التعليمي هي مس�ؤولية تضامنية تكاتفية بي�ن الجميع ،فعلى
الحكومة مس�ؤولية ،ولألس�اتذة والتدريس�يين دور ،فضال عن
مسؤولية االسرة والعائلة واالهم من ذلك كله هو وجود الرغبة
الت�ي يجب توفرها ل�دى الطالب والتلميذ والت�ي يمكن تنميتها
فيهم من خالل العائلة وتوفير طرائق تدريس مشوقة .

كـاريكـاتـير

استبعاد ( )12مج ًال بسبب «البوتوكس»

ً
وجملا م�ن
ج�رى اس�تبعاد نح�و  12ناق�ة
المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل
في مس�ابقة «مزايين اإلبل» ،وذلك الستخدام
أصحابه�ا حقن البوتوكس لجعله�ا تبدو أكثر
جم�االً .وتم اس�تبعاد تل�ك اإلبل نظ�را ً لكون
المس�ابقة قائم�ة عل�ى تقييم حجم الش�فاه
والص�دغ وال�رأس والرك�ب .وتض�م أنش�طة
المهرج�ان إل�ى جانب مس�ابقة جم�ال اإلبل
س�باقات ومسابقات اس�تعراض بجوائز تبلغ
نحو  213مليون ريال سعودي (نحو  57مليون
دوالر) .كما ُيقام مزاد على هامش المهرجان
تب�اع في�ه اإلب�ل الن�ادرة بالماليي�ن .ويهدف

منظمو مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل ،الذي
ُينظم سنويا ً ويستمر ش�هراً ،إلى التأكيد على
الجوانب التقليدية للتراث الثقافي الس�عودي.
والجمل هو الحيوان الرئيس�ي للقبائل البدوية
في السعودية ،حيث يستخدم هناك منذ قرون
كوسيلة للتنقل وسلاح في الحروب ،وحليبه
للش�رب ولحمه للغذاء ،وأيضا ً كرفيق في
السفر الطويل عبر الصحراء.
وحضر افتت�اح المهرجان بعض الزوار
والدبلوماس�يين األجان�ب ،الذي�ن
اس�تمتعوا بإطع�ام اإلب�ل والتق�اط
صور ألنفسهم معها.

أمازون حيدث ثورة يف «أسواق البقالة»
ف�ي خطوة ق�د تحدث ثورة في أس�لوب ش�رائنا للبقالة،
افتتح�ت ش�ركة أم�ازون أول متجر ب�دون محصلي ثمن
المشتروات أو أجهزة للدفع الذاتي.
وخلال الع�ام الماض�ي ،اختب�ر موظفو الش�ركة متجر
«أمازون غو» ،الذي افتتح في مدينة سياتل األمريكية.
وبمج�رد أن يغ�ادر المتس�وقون المتج�ر تت�م إضاف�ة
مش�ترواتهم على بطاقاتهم االئتمانية مباش�رة .ويدخل
المتس�وقون المتج�ر عبر بوابات تش�به تل�ك الموجودة
بمحط�ات قطارات األنفاق ،حيث يس�جلون دخولهم عبر
تطبيق خاص بالمتجر على هواتفهم الذكية.
وعن�د اختيار أي صنف وس�حبه من مكان�ه تقوم أجهزة
االستش�عار الموج�ودة عل�ى األرف�ف بإضافت�ه عل�ى
الفات�ورة ،وفي ح�ال الرغبة ف�ي إرج�اع أي منتج يجب
وضع�ه عل�ى الرف م�رة أخرى وف�ي نفس الم�كان ليتم
حذفه من الفاتورة.
وفتح المتجر أبوابه للعاملين في ش�ركة أمازون ،عمالق
التس�وق بالتجزئة عبر اإلنترنت ،في كانون األول ،2016
وكان م�ن المتوق�ع أن يك�ون متاح�ا للجمه�ور بش�كل
أس�رع من ه�ذا .لكن مص�درا داخ�ل أمازون أك�د ظهور

بعض مش�اكل التش�غيل مبك�را ،وهو ما أعاق التس�ريع
بجعله متاحا للجمهور .ومن المش�اكل التحديد الصحيح
للمتسوقين الذين لديهم نفس شكل الجسم ،باإلضافة إلى
تحريك األطفال للمنتجات من مكانها ووضعها في أماكن
أخرى.
وقالت جيان�ا بيوريني ،رئي�س «أمازون غ�و» ،إن العمل
بالمتج�ر كان يجري بش�كل جي�د خالل فت�رة التجارب،
مش�يدة بقدرة أجهزة الكمبيوتر على الرؤية واآلالت على
التعلم .ولم تذكر أمازون شيئا عن افتتاح فروع أخرى من
متجر «أم�ازون غو» ،والتي هي منفصل�ة عن كل متاجر
بي�ع األطعمة التي اش�ترتها العام الماض�ي مقابل 13.7
مليار دوالر.
وحت�ى اآلن ال توج�د أي خطط لدى أم�ازون لتقديم هذه
التكنولوجي�ا الحديث�ة إل�ى المئ�ات م�ن متاج�ر «ه�ول
فوودز».م�ن ناحي�ة أخرى ت�درك متاجر البي�ع بالتجزئة
أن حصول الزبائن على مش�ترياتهم بس�رعة تزيد فرص
عودتهم للتسوق مرة أخرى.كما أن القضاء على الصفوف
الطويلة من المتس�وقين س�يمنح أي متج�ر ميزة كبيرة
تع�زز مكانته في المنافس�ة مع اآلخرين .ل�م يكن متجر

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

أمازون في سياتل هو األول للشركة عل أرض الواقع،
فمن قبل افتتحت الشركة متجرا لبيع الكتب مباشرة
بعيدا عن اإلنترنت ،وكان في سياتل أيضا حيث المقر
الرئيسي للشركة.
واآلن لديه�ا  13متجرا لبيع الكت�ب في الواليات
المتح�دة باإلضافة إلى العش�رات من المنافذ
المؤقتة المنبثقة عنها.
وكشفت أمازون للمرة األولى عن عائدات
متاجره�ا الواقعية للبيع المباش�ر ،في
حس�ابات الرب�ع الثال�ث ف�ي أكتوب�ر
الماض�ي ،والت�ي بلغ�ت  1.28ملي�ار
دوالر ،وج�اءت غالبيته�ا من متاجر
«هول فوودز» .وفي حين أن متاجر
أمازون المباشرة ال تعد من مصادر
تحقي�ق األرب�اح ،يق�ول محلل�ون
إن الش�ركة تس�تخدمها لزي�ادة
االهتمام بالعالمة التجارية وتعزيز
المش�اركة ف�ي عضوي�ة «برايم»
لديها .Prime Membership
وتسمح هذه العضوية بامتيازات
مادي�ة ،فمثلا يدف�ع األعضاء في
المتاج�ر الواقعي�ة نفس األس�عار
الت�ي يدفعونه�ا عن�د ش�راء الكتب
عب�ر اإلنترنت ،بينما يدفع المش�ترون
العادي�ون ثمن�ا أغلى للكتاب ف�ي المتجر
الواقعي.وألمح بريان أولزافسكي ،المسؤول
المالي في أمازون ،إلى أن منافسي الشركة يجب
أن يتوقع�وا المزيد من متاجر البيع المباش�ر في
األشهر والسنوات المقبلة.
وق�ال في أكتوبر إن «الش�ركة ستش�هد المزيد
م�ن التوس�ع ،إنه�ا ال ت�زال مرحل�ة مبكرة،
لذلك س�وف تتطور ه�ذه الخطط مع مرور
الوقت».

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

هاتف رئاسة التحرير

سـرق حـافلـة نقل عمومـي للذهاب
إىل ملهى لييل!
اعت�رف رج�ل أم�ام محكم�ة ف�ي ألمانيا
باختطاف�ه حافل�ة ركاب للتوج�ه بها إلى
مله�ى ليلي .وفي مس�تهل محاكمته ،ذكر
الرجل ،وهو الجئ س�وري يبلغ من العمر
 34عام�اً ،أن�ه كان ق�د خط�ف الحافل�ة
بس�ائقها وعل�ى متنه�ا أربعة ركاب
في تموز الماضي.
ووجه�ت للخاط�ف اتهامات
بالتدخل الخطير في حركة
النـــق�ل وس�لب حرية
أش�خاص ،وفي ح�ال إدانته من الممكن أن يصدر بحقه حكم بالس�جن
لعدة أعوام.
وحس�ب صحيف�ة الدع�وى ،فقد ه�دد الرجل س�ائق الحافلة بس�كين
إلجباره على تغيير اتجاه الرحلة ،غير أن الواقعة لم تسفر عن إصابات.
وعن�د الوصول للملهى الليلي ،نزل الرجل من الحافلة قبل أن يتم القبض
عليه في وقت الحق.
وكان الرجل قد هدد ركاب إحدى الس�يارات قبل واقعة الحافلة .ويراجع
خبير نفس�ي مدى مس�ؤولية الرجل عن فعلته نظرا ً ألنه ُيع َْت َقد أنه كان
تحت تأثير المخدرات عند ارتكاب الجريمة.

األمرية الربيطانية يوجيني
ستتزوج حبيبها هذا العام
أعلن قصر باكنغهام خطبة األميرة البريطانية يوجيني
لجاك بروكسبانك الذي تربطها به عالقة حب منذ وقت
طويل قائال إن عقد القران سيكون هذا العام.
واألمي�رة يوجين�ي ( 27عام�ا) ،هي حفي�دة الملكة
إليزابي�ث وترتيبه�ا الثام�ن في والية الع�رش .وهي
االبنة الثانية لألمير أندرو ثالث أبناء الملكة والمعروف
بدوق يورك.
وق�ال قصر باكنغه�ام في بيان« :يس�ر دوق ودوقة
ي�ورك اإلعالن ع�ن خطبة األمي�رة يوجيني للس�يد
جاك بروكسبانك( .تمت خطبة األميرة والسيد جاك
بروكسبانك في نيكاراغوا هذا الشهر)»« ،رويترز».
وس�يقام حف�ل الزف�اف ف�ي الخري�ف بكنيس�ة
القديس جورج في وندس�ور وه�و نفس المكان
الذي سيشهد حفل زفاف ابن عمها األمير هاري
على خطيبت�ه األميركية ميغان ماركل في مايو
(أيار).
ويعتزم األمير ه�اري وخطيبته ماركل الزواج
ف�ي الكنيس�ة نفس�ها ف�ي  19ماي�و .ويدي�ر
بروكسبانك ملهى «ماهيكي» الراقي بولينيزي
الطراز الذي يحظى بشعبية المشاهير الشباب.
يذك�ر أن يوجين�ي ه�ي الوريث�ة التاس�عة في
ترتي�ب والية الع�رش بعد عمها األمير تش�ارلز
ونجل�ه األكبر األمي�ر ويليام وآخري�ن من بينهم
شقيقتها بياتريس ( 29عاما).
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