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غيابات النواب و «اخلالفات السياسية» تؤجل جلسة الربملان
العراقي

عليكم باالقتصاد فما افتقر
قوم اقتصدوا

محمد (صلى اهلل عليه و آله)
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رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

السعودية تتعاطف مع «اهلولوكوست» :عالقة «التطبيع الرسمي» بدأت

ص4

العراق يطرح «مدن ومطارات» لالستثامر يف الكويت
حدد «كلف ختمينية» للشركات املهتمة ..والسعودية تضع «شروط سياسية» أمام املساعدات املالية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
رّ
يتحّض� الع�راق لط�رح ع ّدد م�ن املدن
السياحية واملطارات لالستثمار يف مؤتمر
املانحين الذي س�يعقد الش�هر املقبل يف
الكوي�ت ،وهو الذي تع�ول عليه حكومة
العبادي كثريا ً من أجل الحصول عىل منح
من أجل بن�اء املدن التي دمرها «داعش»
طوال سنوات سيطرته عليها.
وقال�ت الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار انه
س�يتم طرح مدينة الحبانية الس�ياحية
كمشروع اس�تثماري بكلف�ة تخمينية
تبلغ  25مليون دوالر .وأش�ارت الهيئة يف

بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «العراق س�يطرح خالل مؤتمر
الكوي�ت الدويل ،الذي س�يعقد خالل املدة
من  14 -12شباط املقبل مرشوع تاهيل
وتطوي�ر املدين�ة الس�ياحية يف الحبانية
وبناء مدينة سياحية متطورة عىل بحرية
الرزازة كفرصة استثمارية بمساحة 16
الف دونم عىل ضفاف بحرية الحبانية».
وأش�ارت الهيئة اىل ان «املرشوع يش�مل
تأهي�ل الفن�دق الس�ياحي ،والش�قق
الس�ياحية وعددها  200ش�قة سياحية
وفق املواصف�ات املتطورة وبن�اء مدينة
ألعاب متكاملة ومرىس الزوارق ،ومطاعم

وزير الداخلية يؤكد اختاذ كافة االجراءات القانونية
بشأن حماولة االعتداء عىل الكربالئي
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فخمة ،وخيمة كربى» .
كما لفت�ت اىل ان العرض يتضمن وجوب
ان «بالج البحرية أشبه بالبالجات العاملية
الس�ياحية» ،مشيرة اىل ان «تكلف�ة
املرشوع ستكون بحدود  25مليون دوالر
للمرحلة األوىل».
وخلص�ت الهيئة اىل الق�ول ،انه «يف النية
توس�يع نشاط املدينة الس�ياحية ثقافيا
وإعالميا ،لتغدو مدينة سياحية وثقافية
يف آن واحد ،وتكون قبلة لكل املهرجانات
الثقافية والفنية التي ستقوم الحقا.

التفاصيل ص3

رئيس اجلمهورية يتسلم أوراق اعتامد سفريي
نيجرييا وإيرلندا
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«اجليل اجلديد» ..قائمة كردية تفتح باب الرتشح سعيا
لتغيري «الوجوه القديمة»
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اعلن�ت قائمة «الجي�ل الجديد» فتح باب
التقديم للترشح عربها اىل مجلس النواب،
وفق السري الذاتية ،ويف جميع املحافظات،
مؤكدة عزمها الس�عي لـ»تغيري الوجوه
السياس�ية الحالي�ة لصال�ح الش�باب
والعنارص النسوية».

وفتح�ت قائم�ة «الجي�ل الجدي�د» ،التي
يرأسها شاسوار عبدالواحد ،بعد حصولها
عىل االجازة الرس�مية للعمل السيايس يف
العراق ،باب الرتشح أمام املواطنني الذين
تتوفر فيهم الرشوط ،عرب تقديم السير
الذاتية إىل القائمة «من دون االشرتاط يف
املتقدمني انتماءه�م او مواالتهم لحركة
الجي�ل الجديد» .لكن القائمة اشترطت

اجليش املرصي يعلن إحباط حماوالت تسلل عرب احلدود مع ليبيا

عىل املتقدمني «التمتع بالخربة والشهادة
والتجرب�ة والرشوط القانونية للرتش�ح
املتمثلة ببلوغ  30عام�ا من العمر ،وفق
القانون النافذ املتعلق بالرتشح» ،بحسب
بيان للحركة تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه .وأعلنت القائمة املنبثقة عن
حركة «الجيل الجديد».

التفاصيل ص3

اجلبوري يبحث مع نائب وزير اخلارجية االمريكي أربعة ملفات

نائبة تدعو إىل توفيـر «احلــامية الكـافية» ملمثيل املرجعية الدينية
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بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن الجي�ش املصري ،أم�س األح�د ،إحباط�ه
لـ»محاوالت تسلل جديدة» عرب الحدود مع ليبيا.
جاء ذلك يف بيان للمتحدث العس�كري العقيد تامر
الرفاعي.
وقال البي�ان ،إن «قوات ح�رس الحدود نجحت يف
إحباط ع�دة محاوالت (لم يح�دد عددها) تهريب
واخرتاق وتسلل من الحدود الغربية».

وأوضح أنه «تم القبض عىل  20فردا من املهربني،
و 12ش�خصا أثن�اء مح�اوالت التس�لل والهجرة
غري الرشعية عرب الح�دود الغربية ،وجاري اتخاذ
اإلجراءات القانونية حيالهم».
وأش�ار البي�ان ،إىل أنه «تم ضبط  16س�يارة دفع
رباعي ونقل عىل الحدود الغربية بها أجهزة اتصال
باألقمار الصناعية».
ول�م يكش�ف البيان ذات�ه مزي�دا م�ن التفاصيل
حول الجهات التي ينتم�ي إليها املهربون وأماكن

توقيفه�م أو االج�راءات التي تتخ�ذ حيالهم ،غري
أن املناط�ق الحدودي�ة مع ليبيا تش�هد بني الحني
واآلخر مواجهات مس�تمرة بين الجيش ومهربني
ومسلحني ،وفق بيانات سابقة للجيش املرصي.
وخالل األش�هر املاضي�ة ،أعلن الجي�ش املرصي،
تصدي�ه ألكث�ر م�ن محاول�ة الختراق حدوده�ا
املتاخم�ة لليبي�ا ،وتدمري العرب�ات املحملة أغلبها
بالسالح ،عرب أكثر من قصف جوي ،حسب بيانات
سابقة.

املحكمة االحتادية :تعويض املرأة عن طالقها التعسفي ال يعارض ثوابت االسالم

ثالث كتل سياسية تقدم طلبا رسميا إىل الربملان لتأجيل االنتخابات املحلية

احلكيم :االنتخابات القادمة مصريية وستنقل العراق من الالاستقرار اىل االستقرار
حمافظ بغداد يوجه بدخول
الدواجن ومنتجاهتا املستوردة واملنتجة
من حمافظتي كركوك ونينوى
ص6

واليتي :امريكا تسعى اىل «
تقسيم سوريا» من خالل إرسال
قواهتا إىل رشق الفرات
ص4

ازدياد حاالت االنتامء
لليمني املتطـرف يف صفـوف
اجليش األملاين
ص4
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كافاين يصنع
التـاريـخ مـع بـاريس
سان جريمان
ص10

السلطـات السعـوديـة ختيـر األمـراء املوقوفيـن :التسویـة املاليـة أو املحكمـة
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شدد على ضرورة تطوير العالقات مع البلدين

رئيس اجلمهورية يتسلم أوراق اعتامد سفريي نيجرييا وإيرلندا
بغداد  /المستقبل العراقي

ب�دوره ثم�ن الس�فري النجيري
الجديد اس�تقبال رئيس الجمهورية
واهتمام�ه مؤك�دا رغب�ة بلاده
بتطوير العالقات الثنائية بني البلدين
الصديقين ورفع مس�توى وجودها
الدبلومايس يف اقرب وقت.
وتس�لّم رئي�س الجمهورية أيضا ً
أوراق اعتم�اد الس�فري االيرلن�دي
الجدي�د لدى الع�راق جوزيف انتوني
كوت�ر .ويف مس�تهل اللق�اء رح�ب
رئي�س الجمهورية بالس�فريالجديد
وهنأه عىل تس�نمه منصبه س�فريا
لبالده يف العراق ،متمنيا له النجاح يف
اداء مهام�ه .وفيما أكد معصوم عىل
أهمية موقف ايرلن�دا الداعم للعراق
الس�يما يف الح�رب ض�د االره�اب،
ش�دد عىل عمق العالقات التي تربط
البلدي�ن الصديقين ،مؤك�دا س�عي
الع�راق الحثيث على تطوير وتمتني
هذا العالقات لتش�مل املجاالت كافة
فضلا ع�ن االس�تفادة الخاصة من
الخبرات االيرلندي�ة يف املصالح�ة
املجتمعي�ة واحلال الس�لم االهلي
ومكافحة منابع االرهاب.
من جانبه نقل الس�فري االيرلندي
الجدي�د تهان�ي بلاده للعراقيين
بانتصاره�م على االره�اب ،موكدا
حرص بالده عىل املُ َ
ساهمة يف إعادة
االعم�ار فضال ع�ن زي�ادة التعاون
يف املج�االت االقتصادي�ة والعلمي�ة
والثقافية.

تس�لم رئي�س الجمهوري�ة فؤاد
معص�وم يف قصر السلام ببغ�داد،
أم�س االح�د ،أوراق اعتم�اد س�فري
نيجريي�ا الجدي�د غير املُقي�م ل�دى
العراق ،والس�فري االيرلن�دي الجديد
لدى العراق.
وتس�لّم الرئي�س معص�وم أوراق
اعتم�اد س�فري نيجريي�ا الجديد غري
املُقيم ل�دى العراق الحاج�ي هارونا
أنجوج�و ال�ذي نق�ل اىل ملعص�وم
تحي�ات الرئي�س النيجيري محم�د
بخ�اري وتهنئت�ه بانتص�ار الع�راق
عىل االره�اب .وفيما رح�ب الرئيس
معصوم بالس�فري النيجيري الجديد
واعرب عن تحياته وش�كره للرئيس
بخ�اري ،اك�د اهتمامه بدع�م كافة
الخط�وات التي م�ن ش�انها تطوير
العالقات بما ُيحقـق مصالح البلدين
الصديقين ،ودع�ا اىل تعزيز عالقات
التنس�يق املتواص�ل يف اط�ار اوب�ك
وتطوي�ر التعاون يف مج�ال مكافحة
اإلرهاب يف اشارة اىل ما يملكه البلدان
من خربات ثمينة يف هذا الشأن.
ودع�ا رئي�س الجمهوري�ة اىل
تطوير وتفعيل االتفاقـيَّات السابقة
بني البلدين يف كاف�ة املجاالت مرحبا
باالستفادة من الخربات النيجريية يف
تطوير الصناع�ات النفطية والتعليم
العايل والكهرباء واملعلومات.

احلكيم :االنتخابات القادمة مصريية وستنقل العراق
من الالاستقرار اىل االستقرار

نائبة تدعو إىل توفيـر «احلــامية
الكـافية» ملمثيل املرجعية الدينية
بغداد  /المستقبل العراقي
ع�دت النائبة عن ائتالف دول�ة القانون زينب
ع�ارف البصري ،االح�د ،محاولة االعت�داء الذي
تع�رض له�ا ممثل الس�يد علي السيس�تاني يف
محافظ�ة كربلاء عب�د امله�دي الكربالئ�ي بأنه
«اس�تهداف ممنه�ج» ،فيم�ا طالب�ت الحكومة
«بتوفري الحماية الكافية» ملمثيل املرجعية.
وقال�ت البصري يف مؤتم�ر صحف�ي عقد يف
الربمل�ان إن «ماج�رى ه�و اس�تهداف ممنه�ج
ومحاول�ة اليق�اف ص�وت املرجعي�ة لكنه�م
اليعلمون ان املرجعي�ة لم تتوقف تحت اي ظرف
كان» ،مطالب�ة الحكومة بـ»توفري حماية كافية
ملمثلي املرجعي�ة الدينية وتكثي�ف حماية املراقد
املقدس�ة كونها س�تكون ضمن خط�ط االرهاب
وم�ن معهم» .ودعت البصري اىل «تفعيل الجهد
االس�تخباري» ،مش�ددة على «رضورة االلت�زام
بتوجيه�ات املرجعي�ة الدينية ،واغلاق القنوات
املس�مومة التي تحرض ضد املرجعي�ة وتتعامل
بالطائفية».

ظريف وكوبيتش يشددان
عىل امهية «استقرار العراق» ومواصلة
التصدي لـ «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الخارجي�ة االيراني محم�د جواد
ظريف وممثل االمم املتحدة يف العراق يان كوبيتش
اهمية اس�تقرار العراق ومواصلة التصدي لفلول
عصابات داعش االرهابية.
وذك�رت مواق�ع اخبارية ايراني�ة ان» ظريف
التق�ى ،االح�د ،ممث�ل االم�م املتحدة يف ش�ؤون
الع�راق يان كوبيش وبحث مع�ه يف القضايا ذات
االهتمام املشرتك».
واضافت «وتطرق الجانبان االيراني واالممي،
يف هذا اللقاء ،ايل العديد من القضايا بما فيها آخر
املس�تجدات عىل الس�احة العراقية ،والتأكيد عىل
اهمية االس�تقرار واالمان يف الع�راق  ،ومواصلة
التص�دي لفل�ول داع�ش ،واج�راء االنتخاب�ات
الربملانية بمش�اركة جمي�ع التي�ارات واالحزاب
السياسية العراقية».

بغداد  /المستقبل العراقي
عد الس�يد عم�ار الحكيم رئيس تي�ار الحكمة
الوطني االنتخابات النيابية القادمة مصريية كونها
س�تعمل عىل نقل العراق من حالة الالاستقرار اىل

حال�ة االس�تقرار ،مش�ددا على رضورة التنافس
فيه�ا وفق الربامج االنتخابي�ة الواقعية التي تبنى
عىل اساس االولويات واالحتياجات الفعلية.
وأشاد الحكيم ،خالل ترؤسه االجتماع الفصيل
لالمانات التنفيذية لتيار الحكمة الوطني بمكتبه يف

بغ�داد ،بالدور الكبري الذي تبذله االمانات التفيذية
لتيار الحكمة الوطني يف املحافظات  ،مش�ددا عىل
رضورة التمس�ك بمميزات وس�مان تيار الحكمة
 ،حاث�ا الجمي�ع عىل االهتم�ام بالجان�ب املعنوي
واالنسجام الداخيل .

اجلبوري يبحث مع نائب وزير اخلارجية االمريكي أربعة ملفات

بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
مجلس النواب سليم الجبوري ،امس
االح�د ،م�ع نائ�ب وزي�ر الخارجية
االمريك�ي ج�ون س�يلفان «أربع�ة
ملف�ات» ،فيما بني أنه تم مناقش�ة
س�بل اس�تمرار التنس�يق بني بغداد
وواش�نطن بمج�ال «مكافح�ة

االرهاب».وق�ال املكت�ب االعالمي يف
بي�ان صحف�ي ،إن «رئي�س مجلس
النواب سليم الجبوري استقبل ،اليوم
االحد ،نائب وزير الخارجية االمريكي
جون س�يلفان» ،موضحا أنه «جرى
خالل اللق�اء بحث االوض�اع االمنية
والسياس�ية على الصعيدي�ن املحيل
واالقليمي ،وس�بل استمرار التنسيق
بني العراق والواليات املتحدة يف مجال

مكافح�ة االرهاب وتطوي�ر التعاون
االقتصادي والتجاري والتنموي».
واضاف املكتب يف بيانه« ،كما تمت
مناقشة مس�تجدات الشأن العراقي
ورضورة تس�وية الخالفات الداخلية
عرب الحوار الجاد واملثمر وبمشاركة
جميع االط�راف ،وكذلك تهيئة البيئة
املالئم�ة لتحقيق املصالح�ة وتقوية
اوارص البن�اء املجتمع�ي العراق�ي

ومراع�اة حقوق املواطنين والرتكيز
على منظوم�ة الخدم�ات م�ن اجل
ترسيخ عوامل االستقرار الدائم».
وبين املكت�ب ،أن «البحث تناول،
ايض�ا ،ملف�ات ع�ودة النازحين،
واالنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة،
واعم�ار املناط�ق املح�ررة ،ودور
العراق يف صياغة خارطة االس�تقرار
يف املنطقة».

وزير الداخلية يؤكد اختاذ كافة االجراءات القانونية بشأن حماولة االعتداء عىل الكربالئي
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير الداخلية قاس�م األعرجي،أن األجهزة
االمنية س�تتخذ كافة االجراءات القانونية بش�أن
محاول�ة االعت�داء على وكي�ل املرجعي�ة الديني�ة
العلي�ا عبد املهدي الكربالئي.وقال املكتب االعالمي

لالعرج�ي يف بي�ان ،إن «وزي�ر الداخلي�ة قاس�م
األعرج�ي هات�ف الش�يخ عب�د امله�دي الكربالئي
املتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية ووكيل املرجعية
العلي�ا بعد تعرض�ه ملحاولة اعتداء مؤس�فة اثناء
خطب�ة صالة الجمعة ،واطمأن عىل صحته» .وأكد
األعرج�ي ،بحس�ب البي�ان ،أن «األجه�زة األمنية

س�تتحذ كافة االجراءات القانوني�ة» .وكان مدير
مكتب ممثل املرجعية الدينية العليا الدينية الشيخ
عبد امله�دي الكربالئي أعلن ،الس�بت ،عن تعرض
األخير اىل محاول�ة اعتداء فاش�لة اثن�اء الخطبة
االوىل يوم الجمعة املضية ،مبينا ان االعتداء قام به
احد املرتبطني بـ»بعض الجهات املنحرفة».

ثالث كتل سياسية تقدم طلب ًا رسمي ًا إىل الربملان لتأجيل االنتخابات املحلية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن ائتالف الوطنية ،أم�س األحد ،عن تقديم
طل�ب رس�مي من ثلاث كت�ل إىل مجل�س النواب
لتأجي�ل االنتخاب�ات املحلي�ة مل�دة اربع�ة اش�هر
به�دف الرتكيز على إج�راء االنتخاب�ات النيابية،
فيما اس�تبعد ارشاف أمريكا عىل إجراء االنتخابات
باملناطق الس�نية .ونقل�ت وكال�ة «املعلومة» عن
النائ�ب عن االئتالف عبد الكري�م عبطان القول إن

“كتل ائتلاف الوطنية وتحالف الق�وى والتحالف
الكردس�تاني قدموا طلبا رسميا إىل مجلس النواب
م�ن اجل تأجيل االنتخاب�ات املحلية لفرتة ثالثة أو
اربعة اش�هر” .وعزا عبطان تقديم الطلب املذكور
إىل “القيام بتحضريات واس�تعدادات جيدة إلجراء
االنتخابات املحلية” ،مش�ددا عىل رضورة ان “يتم
الرتكيز حاليا عىل إجراء االنتخابات النيابية”.
وبش�أن االنب�اء التي تحدثت عن ني�ة التحالف
ال�دويل بقيادة أمريكا واألم�م املتحدة االرشاف عىل

محلة للتوعية ضد «االنتحار» يف كركوك

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن تحالف القيادات الشابة يف محافظة كركوك ،أمس األحد،
إطلاق حمل�ة للتوعية ض�د ظاهرة االنتح�ار التي ب�دأت ترتفع
«بش�كل مخي�ف» يف املحافظة ،منتق�دا ً «الدور السيء» للربملان
لتأخيره يف إقرار قانون مناهضة العن�ف األرسي .ونقلت وكالة
«الس�ومرية نيوز» عن مس�ؤولة الجمعية رسود محمد فالح إن
«تحالف القيادات الشابة يف محافظة كركوك قام باطالق الحملة
(مع�ا ً ضد االنتح�ار يف كركوك) بدعم من جمعي�ة األمل العراقية
ومنظمة االوكسفام الدولية» ،عازية نتيجة زيادة حاالت االنتحار
باملحافظ�ة إىل «انع�كاس نتائ�ج
الحروب عىل واقع املجتمع واألرسة
باالضافة اىل عسكرة املجتمع وسوء
الوضع االقتصادي وزيادة س�يطرة
ثقافة العشائر وضعف دور أجهزة
إنف�اذ القان�ون نتيجة انش�غالهم
بالحرب مع «داعش» .وبينت فالح
أن «الحمل�ة بالتع�اون م�ع بعض
الجه�ات الحكومي�ة منها(مديرية
رشط�ة كرك�وك ومديري�ة تربي�ة

كركوك ورئاس�ة صح�ة كرك�وك)» ،مطالبة الحكوم�ة املركزية
إىل «إطلاق برنام�ج للحد من ه�ذه الظاه�رة» .وأوضحت فالح
أن «مناهض�ة االنتح�ار تتم عرب إطلاق الحملة بقي�ادة درجات
هوائي�ة (البايس�كل) لـ  30ش�ابة م�ن مبنى املحكم�ة إىل فلكة
املحافظة مع توزيع بوسرتات تم تصميمه لهذه الغرض» ،مبينا ً
أن «الحملة تس�تمر ملدة شهر تتضمن نشاطات متعددة ورشات
توعية نس�تهدف فيها الباحثات االجتماعية يف املدارس والرشطة
املجتمعي�ة ودراس�ة ميداني�ة تتضم�ن مقابلات للناجيات من
االنتح�ار وعوائلهن لقياس اثار االنتحار عىل املجتمع» .وانتقدت
الناشطة املدنية «الدور اليسء ملجلس النواب لتأخري ترشيع قانون
مناهضة العن�ف األرسي وافتقادنا
مل�أوى آم�ن للنس�اء املعنف�ات يف
املحافظ�ة» ،داعي�ا ً إىل «إيص�ال
صوتنا للجهات الحكومية» .وكانت
محافظة كركوك قد س�جلت العام
امل�ايض العديد من ح�االت االنتحار
بني الرجال والنساء وأكد ناشطون
أن األوضاع االقتصادية واالجتماعية
س�اهمت يف ارتفاع ظاهرة االنتحار
يف املحافظة.

االنتخابات يف املناطق الس�نية ،استبعد عبطان أن
تقوم واش�نطن باالرشاف عىل االنتخابات ،مشريا
إىل أنه “ال يعدو كونها دعاية”.
وكانت صحيفة “الوطن” الس�عودية كش�فت
الي�وم األح�د ،عن س�عي التحال�ف ال�دويل بقيادة
الواليات املتحدة األمريكية واألمم املتحدة لالرشاف
على تنظيم االنتخاب�ات يف املناطق الس�نية ،فيما
تتصاعد املخاوف من إمكانية التأثري األمريكي عىل
نتائج االنتخابات.

رئيس الوزراء يطمئن
هاتفي ًا عىل الشيخ الكربالئي بعد حماولة
اإلعتداء الفاشلة
بغداد  /المستقبل العراقي
أج�رى رئيس مجلس الوزراء حيدر العب�ادي إتصاالً هاتفيا ً
بممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العليا يف كربالء الش�يخ عب�د املهدي
الكربالئي بعد محاولة االعتداء «املؤس�فة» خالل خطبة وصالة
ي�وم الجمعة املاضي�ة لالطمئنان عىل صحت�ه ومتمنيا له دوام
العافية والسالمة».
وكان ممثل املرجع الديني االعىل يف كربالء الشيخ عبد املهدي
الكربالئي تعرض اىل محاولة اعتداء فاشلة تعرض لها يف خطبة
الجمعة املاضية بعد ان «قام بها أحد املرتبطني ببعض الجهات
املنحرفة أثناء قراءته الخطبة االوىل للجمعة».

املحكمة االحتادية:
تعويض املرأة عن طالقها التعسفي
ال يعارض ثوابت االسالم
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت املحكم�ة االتحادية ،أم�س األحد ،أن تعوي�ض املرأة
جراء طالقها التعسفي ال يخالف الدستور والرشيعة اإلسالمية،
ّ
يشكل «جربا ً للرضر» الذي أصابها .وقال املتحدث
مبينة أن ذلك
الرسمي باسم املحكمة إياس الساموك يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه إن «املحكم�ة االتحادي�ة س�بق لها ان
اص�درت حكما ً يف عام  2015بش�أن الطعن يف دس�تورية املادة
( )3 /39م�ن قان�ون االحوال الش�خصية املرقم ( )188لس�نة
 .»1959وأضاف الس�اموك أن «تلك املادة تتعلق بتعويض املرأة
ماديا ً عن تعس�ف زوجها يف طالقها ،وقد طلب املدعي يف دعواه
الحك�م بعدم دس�توريتها» ،مشيرا اىل ان «املحكمة وجدت أن
تعوي�ض املرأة جربا ً للرضر جراء ايقاع الطالق عليها تعس�فياً،
وم�ن َثم أن امل�ادة املطعون بع�دم دس�توريتها ال تتعارض مع
ثوابت االسلام املنصوص عليها يف املادة ( /2أ) من الدس�تور».
يش�ار إىل أن مجلس النواب صوت باملوافقة من حيث املبدأ ،عىل
مقرتح قانون تعديل مرشوع قانون األحوال الشخصية .ودعت
بعثة األمم املتحدة لدعم العراق (يونامي) ،الجمعة ( 10ترشين
الثان�ي  ،)2017إىل االنخ�راط يف مش�اورات ش�املة وواس�عة
النطاق حول تعديالت قانون األحوال الشخصية العراقي لضمان
االحرتام الكامل لحقوق املرأة ،مؤكدة عىل وجود حاجة ماس�ة
لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسس�ية للقضاء عىل التمييز
ضد النساء والفتيات.

العراق يشكر املغرب عىل دعمه ويؤكد حرصه
عىل وحدته وسيادته

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن العراق موقفه من وحدة مملكة املغرب وس�يادتها عىل
كافة اراضيها.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجية تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،ان «سفري جمهورية العراق لدى اململكة املغربية عبد
الكريم هاش�م مصطفى ،قدم أوراق اعتماده إىل العاهل املغربي
جاللة امللك محمد السادس ،سفريا ً
ف�وق العادة ومفوض�ا ً لجمهورية
العراق لدى اململكة املغربية».
وأضاف البيان ان «السفري نقل
تحي�ات رئي�س الجمهورية محمد
ف�ؤاد معص�وم وتحي�ات رئي�س
ال�وزراء حي�در العب�ادي وكذل�ك
تحي�ات وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم
الجعفري».
وأك�د الس�فري العراق�ي ملل�ك

املغرب بحس�ب البي�ان ،أن «العراق حريص على وحدة اململكة
املغربية وس�يادتها عىل أراضيها كلها ،ش�اكرا ً امللك عىل مواقف
اململك�ة الداعم�ة للعراق يف املجاالت السياس�ية والدبلوماس�ية
وعىل رأس�ها وح�دة األرايض العراقية ،ومواقفه�ا الداعمة له يف
محارب�ة اإلرهاب».وأش�ار البيان اىل ان «مل�ك املغرب طلب من
الس�فري العراقي نقل تحياته إىل رئي�س الجمهورية محمد فؤاد
معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم
الجعفري».
يش�ار اىل ان اململك�ة املغربيّ�ة،
تواجه ومنذ سنوات طويلة نزاعا ً يف
الصحراء الغربي�ة وتعتربه الرباط
ً
عملا انفصاليًّ�ا داخليًّ�ا ،وتصف
البوليساريو بمُ رتزقة الداخل الذين
يعمل�ون لصالح أجن�دات أجنبيّة،
ُ
وبالخص�وص الجزائريّة ،وتقرتح
ُ
الحك�م الذات�ي كح�ل للن�زاع بدل
استفتاء تقرير املصري».

مرصف الرافدين يعلن تفعيل خدمة حتويل االموال االلكرتونية داخل العراق
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

العراقي

اعل�ن مرصف الرافدي�ن يوم االحد عن تفعي�ل خدمة تحويل
املبال�غ املالي�ة للمواطنين الكرتوني�ا بين ف�روع املصرف
الحكومي�ة م�ن جهة واملص�ارف االهلية من جه�ة اخرى يف
بغداد واملحافظات .
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد لش�فق نيوز ،انه
تقرر تطبيق نظام الحواالت الكرتونيا وبإمكان املواطن الذي
لدي�ه اموال يف مصارف اهلية باملحافظات تحويل ارصدته اىل
مرصف الرافدين يف اي محافظة وبفرتة وجيزة .
واوض�ح البيان ان هذه الخطوة تش�مل ايض�ا املواطن الذي
ليس لديه حس�اب يف املرصف يستطيع ايضا ان يحول امواله
يف اي مكان يتواجد فيه .
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العراق يطرح «مدن ومطارات» لالستثامر يف الكويت
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

رّ
يتحض العراق لطرح ع ّدد من املدن السياحية
واملطارات لالستثمار يف مؤتمر املانحني الذي
س�يعقد الش�هر املقبل يف الكويت ،وهو الذي
تعول علي�ه حكومة العبادي كثيرا ً من أجل
الحصول على منح من أجل بن�اء املدن التي
دمره�ا «داع�ش» طوال س�نوات س�يطرته
عليها.
وقالت الهيئة الوطنية لالس�تثمار انه سيتم
طرح مدين�ة الحبانية الس�ياحية كمرشوع
اس�تثماري بكلفة تخميني�ة تبلغ  25مليون
دوالر.
وأش�ارت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «العراق س�يطرح
خلال مؤتمر الكوي�ت الدويل ،الذي س�يعقد
خالل املدة من  14 -12شباط املقبل مرشوع
تاهيل وتطوير املدينة الس�ياحية يف الحبانية
وبن�اء مدينة س�ياحية متط�ورة عىل بحرية
الرزازة كفرصة استثمارية بمساحة  16الف
دونم عىل ضفاف بحرية الحبانية».
وأشارت الهيئة اىل ان «املرشوع يشمل تأهيل
الفندق السياحي ،والشقق السياحية وعددها
 200شقة سياحية وفق املواصفات املتطورة
وبناء مدينة ألعاب متكاملة ومرىس الزوارق،
ومطاعم فخمة ،وخيمة كربى» .
كم�ا لفت�ت اىل ان الع�رض يتضم�ن وجوب
ان «بلاج البحرية أش�به بالبالج�ات العاملية
الس�ياحية» ،مشيرة اىل ان «تكلفة املرشوع
س�تكون بح�دود  25ملي�ون دوالر للمرحلة
األوىل».
وخلصت الهيئة اىل القول ،انه «يف النية توسيع
نش�اط املدينة الس�ياحية ثقافي�ا وإعالميا،
لتغدو مدينة س�ياحية وثقافي�ة يف آن واحد،
وتكون قبلة لكل املهرجانات الثقافية والفنية
التي س�تقوم الحقا ،عرب توفري كل املناخات
املالئمة لذلك ،عىل مدار السنة وليس يف شهور
النشاط الس�ياحي القصرية ،وألجل ذلك فإن
خطة التأهيل تش�مل إقامة مس�ارح مغلقة
ومفتوحة وقاعات وبيوت للضيافة وصاالت
سينما حديثة ،إىل جانب إقامة مدينة إعالمية
ونصب محطات فضائية أيضا».
وق�د ادرج�ت الهيئ�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالس�تثمار أيضا ً مرشوع�ي تطوير مطاري
املوص�ل والنارصي�ة يف قائم�ة املش�اريع
االستراتيجية الرئيس�ية التي ستقدم خالل
مؤتمر الكويت الخاص باعادة اعمار العراق.
وذكر موق�ع اراك بيزنز ني�وز ،أن «املرشوع
االول يتضم�ن اع�ادة تأهيل مط�ار املوصل
الدويل بكلفة تقديرية بلغت  120مليار دينار
عراق�ي فيما تبلغ نس�بة االرضار فيه حوايل

اكثر من  40باملائة استنادا اىل تقارير اللجان
املتخصصة عام .“ 2017
واض�اف أن “املشروع الثاني يش�مل تأهيل
وتطوي�ر مطار النارصي�ة واالهوار ورضيح
النب�ي ابراهيم فيما بلغ�ت الكلفة التقديرية
ملرشوع املطار حوايل  74مليون دوالر وتشمل
مباني محطة الركاب ،املدرج ،ساحات ،برج،
مركز مكافح�ة الحرائق ،الكهرب�اء ،أنظمة
تكييف الهواء مع جميع األجهزة”.
يذك�ر أن مؤتمر اع�ادة اعادة اعم�ار العراق
املقرر يف الكويت سيطالب العراق فيه بمبلغ
 100ملي�ار دوالر الع�ادة اعم�ار املناط�ق
املح�ررة م�ن داع�ش  .م�ن جابنه�ا ،اب�دت

الرياض اس�تعدادها لتخصيص مس�اعدات
مالي�ة العادة االعمار يف الع�راق ،وقال عضو
اللجنة االستشارية الخاصة بمجلس الوزراء
السعودي أنور عشقي ،إن «اململكة مستعدة
لتخصي�ص مس�اعدات مالية إلع�ادة إعمار
الع�راق لكنه�ا تنتظ�ر ضمانات م�ن بغداد
بشأن مصري املنحة».
وأضاف ،بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك
الروس�ية ،ان «اململك�ة أب�دت اس�تعدادها
للمش�اركة يف مؤتم�ر إع�ادة إعم�ار العراق
املرتقب يف الكويت (  14-12شباط القادم)،
لك�ن بعدة رشوط ،لم تس�مها إىل اآلن ،لكني
أرى أن الحكوم�ة الس�عودية تري�د أن يكون

القرار العراقي سياديا».
واش�ار عش�قي اىل ان العراق يق�ع تحت ما
سماه تأثري إيراني ودول أخرى ،والسعودية
تري�د أن تعرف أين ستس�تغل أموال املنحة»،
مش�ددا ان بالده «لن تتوانى» عن مس�اعدة
العراق.
واوضح ان «الرياض تقدم مساعدات إىل دول
كثرية بضمانات البنك ال�دويل وجهات دولية
أخرى« ،للطمأنينة بش�أن مصري املس�اعدة
السعودية».
يف غض�ون ذل�ك ،أكد رئي�س ال�وزراء حيدر
العب�ادي على أهمي�ة تطوي�ر العالق�ات
االقتصادية وجذب االستثمارات وخلق فرص

العم�ل .ج�اء ذلك خلال لقائه ،نائ�ب وزير
الخارجي�ة االمريك�ي جون س�ليفان والوفد
املرافق له ،حس�ب ما جاء يف بيان صادر عن
مكت�ب العب�ادي تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه.
وذك�ر البيان أن�ه «جرى خلال اللقاء بحث
تطوي�ر العالق�ات بين البلدي�ن ونتائ�ج
اجتماع�ات اللجنة التنس�يقية العليا لتفعيل
اتفاقية اطار العمل الستراتيجي املشتركة
بني العراق و الواليات املتحدة األمريكية».
وأض�اف البيان أن س�يلفان أك�د دعم بالده
للع�راق يف مختلف املج�االت ،وباالخص بعد
االنتص�ارات الكبيرة التي حققته�ا القوات

العراقي�ة على تنظي�م داعش ودع�م جهود
اإلعمار وتحفيز االقتصاد.
وجرى خالل اللقاء التأكيد عىل اهمية تطوير
العالق�ات االقتصادية و جذب االس�تثمارات
وخلق فرص العمل ،حسب البيان.
ومن املقرر ان تس�تضيف الكويت يف 14-12
ش�باط املقبل ،مؤتم�را دوليا إلع�ادة إعمار
املناط�ق العراقي�ة املس�تعادة م�ن تنظي�م
«داعش» ،وس�يرتأس املؤتمر كل من الكويت
والع�راق واالتح�اد األوروبي واألم�م املتحدة
والبنك الدويل ،ويتوقع مش�اركة أكثر من 70
دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية
مانحة يف أعمال املؤتمر.

أكثر من (ً )30
نائبا خارج البالد ..وكتلة تطرح إبعاد «القوانني اخلالفية» الكتمال النصاب

غيابات النواب و «اخلالفات السياسية» تؤجل جلسة الربملان
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعلنت رئاس�ة مجلس النواب ،أمس
األح�د ،أن الربملان أجل عقد جلس�ته
املق�ررة األحد إىل الي�وم االثنني وذلك
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
لعقد الجلسة.
وكان م�ن املق�رر أن يعق�د مجل�س
النواب جلسة األحد ملناقشة عدد من
القضايا م�ن بينها اس�تجواب وزير
الكهرباء قاسم الفهداوي.
وقال�ت النائب�ة حنان الفتلاوي ،إن
ثالث�ة كت�ل قاطعت جلس�ة مجلس
النواب ،مشيرة إىل ان نائبة عن كتلة
اتح�اد الق�وى قام�ت بمن�ع ن�واب
الكتل�ة من الدخ�ول إىل قاعة الربملان
واكمال النصاب.
وأضاف�ت أن الن�واب الك�رد أيض�ا
قاطع�وا الجلس�ة ،وس�اهم بع�ض
نواب التحالف الوطني بكرس النصاب
القانوني لعقد الجلسة.
ب�دوره ،أكد النائب ع�ن ائتالف دولة
القان�ون كاظ�م الصي�ادي ان هناك
 30نائب�ا مس�افرون خ�ارج البالد،
فيما كشفت النائبة عن كتلة األحرار
زين�ب الطائ�ي ع�ن عملي�ات ابتزاز
يمارس�ها برملاني�ون وأعض�اء يف

مجال�س املحافظات للحصول وثائق
دراسية.
وقال�ت الطائ�ي يف مؤتم�ر صحفي
عقدت�ه يف مبنى إن «هناك الكثري من

الش�هادات التي تؤخذ من قبل الكثري
م�ن اعض�اء مجال�س املحافظ�ات
ومجلس النواب بصورة غري قانونية،
اثن�اء توليه�م املنص�ب» ،مبين�ة ان

«هذا يش�كل خرق للقوانين ،فهناك
قرار صدر من مجلس شورى الدولة
يعتبر منح الش�هادة اثن�اء دورتهم
غري قانونية».

واضاف�ت الطائ�ي ان «هن�اك الكثري
من الش�هادات التي اخذت استغالال
للمنص�ب ،فعلى املفوضي�ة العلي�ا
لالنتخابات التدقيق بتلك الش�هادات

وعلى وزارة التعليم الع�ايل ان تدقق
بذلك ايضا» ،داعي�ة االدعاء العام اىل
«رفع دعاوى قضائية عىل كل عضو
مجلس محافظة او نائب حصل عىل

االحتاد الوطين حياول معاجلة «مشكالته» باجتماعات مستمرة

«اجليل اجلديد» ..قائمة كردية تفتح باب الرتشح سعيا لتغيري «الوجوه القديمة»
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اعلنت قائمة «الجيل الجديد» فتح باب التقديم
للترشح عربها اىل مجلس النواب ،وفق السير
الذاتية ،ويف جمي�ع املحافظات ،مؤكدة عزمها
الس�عي لـ»تغيري الوجوه السياس�ية الحالية
لصالح الشباب والعنارص النسوية».
وفتح�ت قائمة «الجيل الجديد» ،التي يرأس�ها
شاسوار عبدالواحد ،بعد حصولها عىل االجازة
الرسمية للعمل السيايس يف العراق ،باب الرتشح
أم�ام املواطنني الذي�ن تتوفر فيه�م الرشوط،
عرب تقديم السير الذاتية إىل القائمة «من دون
االشتراط يف املتقدمني انتماءه�م او مواالتهم
لحركة الجيل الجديد» .لكن القائمة اشترطت
على املتقدمين «التمت�ع بالخربة والش�هادة

والتجربة والرشوط القانونية للرتشح املتمثلة
ببلوغ  30عاما من العمر ،وفق القانون النافذ
املتعلق بالرتش�ح» ،بحسب بيان للحركة تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه .وأعلنت
القائمة املنبثقة عن حركة «الجيل الجديد» ،عىل
لسان رئيسها شاسوار عبدالواحد ،أنها قررت
خوض االنتخابات العامة يف جميع محافظات
الع�راق لـ «اصلاح ما ت�م تخريب�ه وتدمريه
خالل الس�نوات املاضية بس�بب غياب الخطط
وقلة الخربة وانتش�ار الفس�اد واملحسوبية».
وتش�دد القائمة يف بياناته�ا ونظامها الداخيل
على االهتمام بالعنارص الش�بابية والنس�وية
والرتكي�ز عىل القضاي�ا االقتصادية عرب انجاز
مش�اريع مس�تندة اىل خبرة رئي�س الحرك�ة
ومجموعة رشكات «ناليا» التي كانت يرأسها،

يف انج�از املش�اريع بالقط�اع الخ�اص قب�ل
الدخول يف العملية السياس�ية عرب اعالن حراك
«ال» اثناء اس�تفتاء كردستان الصيف املايض،
ً
خالف�ا ملعظم القوى السياس�ية الت�ي تركز يف
الخطابات عىل مش�اريع سياسية اغلبها ذات
توجهات قومية أو مكوناتية أو دينية.
وكان رئيس الحركة ارشف عىل انجاز مرشوع
«جافيالند» الس�ياحي يف السليمانية ،الذي يعد
أكبر مشروع س�ياحي يف الع�راق اضافة اىل
بناء مجمعات س�كنية ملحدودي الدخل تتمتع
بخدم�ات املي�اه والكهرب�اء مل�دة  24س�اعة
يف الي�وم والليل�ة يف اقلي�م كردس�تان .ويقول
عب�د الواحد إن�ه يعمل عىل نقل ه�ذه التجربة
وتعميمها يف جميع املحافظات العراقية.
ووفق�ا لتقدي�رات مس�ؤولني يف مفوضي�ة

االنتخاب�ات ،ف�إن ع�دد املرش�حني لخ�وض
االنتخاب�ات املق�ررة يف  12أي�ار الق�ادم ،بل�غ
حتى اآلن  10آالف مرش�ح .وتواصل مفوضية
االنتخابات اس�تقبال قوائم الراغبني بالرتشح،
حت�ى الع�ارش م�ن الش�هر الق�ادم .ب�دوره،
اعل�ن املكت�ب االعالم�ي للنائ�ب االول لالمين
العام لالتح�اد الوطني الكردس�تاني كورست
رس�ول علي ان اجتماع�ات املجل�س القيادي
لالتح�اد س�تتواصل من اج�ل التوص�ل لقرار
وحل مناس�ب لالوضاع يف كردستان ومستقبل
العالقات ووضع برنامج محكم للمؤتمر الرابع
مس�تقبال .وجاء يف بيان للمكتب ،ان االجتماع
اكد على بذل جمي�ع املس�اعي الرشاك جميع
اعضاء الحزب من اجل ادامة النضال السيايس
للحزب ،حسب تعبري البيان.

الشهادة اثناء استغالله للمنصب».
ومن أجل عقد جلسة اليوم ،اقرتحت
كتل�ة املواط�ن النيابي�ة تضمين
املواضيع الت�ي ال يوجد عليها خالف
م�ن قب�ل الكتل على ج�دول أعمال
جلسات الربملان املقبلة.
وق�ال رئيس الكتل�ة حامد الخرضي
يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف مبنى
الربمل�ان إن «هن�اك بع�ض املواضيع
عليه�ا خالف�ات وإش�كاالت وهناك
موضوع�ات اخ�رى لي�س عليه�ا
خالف�ات ،فليك�ن ج�دول أعم�ال
الجلس�ات املقبل�ة يتضم�ن امل�واد
واملوضوع�ات الت�ي ال يوج�د عليه�ا
خالف من قبل الكتل»,
ً
قائلا« ،اذا ت�م
وأض�اف الخضري
ذلك قطعا س�يحرض الن�واب وتعقد
الجلسة وتطرح موضوعات القوانني
الت�ي الخلاف عليها للفترة الحالية
لحني االستمرار بعقد الجلسات».
ودعا الخرضي قادة الكتل ،إىل «إلزام
كتله�م بحض�ور جلس�ات مجل�س
الن�واب لالس�تمرار باكم�ال الفصل
الترشيع�ي الحايل» ،معتبرا ً أنه «من
غير املعقول عدم تحق�ق النصاب يف
مثل هكذا أوق�ات مهمة يمكن معها
أن نناقش املوازنة».
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العالقات بني البلدين يتم تعزيزها سراً

السعودية تتعاطف مع «اهلولوكوست» :عالقة «التطبيع الرسمي» بدأت
بغداد  /المستقبل العراقي

ال تحافظان عىل عالقات رسمية ،إال أن البعض
قد أشار إىل أن العالقات بني البلدين يتم تعزيزها
رسا به�دف العمل عىل الحد من النفوذ اإلقليمي
ملا يس�موه عدوهم املشترك ،إيران .ويف كانون
األول ،اقرتح عضو يف مجلس الوزراء اإلرسائييل
أن تلعب السعودية دورا رئيسيا يف املساعدة عىل
التوصل إىل اتفاق سلام يف الرشق األوس�ط بني
اإلرسائيليني والفلسطينيني .واقرتح مسؤولون
إرسائيليون آخرون أن يقوم ويل العهد السعودي
األمري محمد بن س�لمان بزيارة (إرسائيل) .وقد
يك�ون االعتراف باملحرقة خطوة دبلوماس�ية
ذكية أخرى من اململكة.
وق�ال هاريس�ون أكين�س  -خبير الشرق
األوس�ط يف مركز هوارد بيكر  -إن البيان «يمثل
خط�وة استراتيجية يف الوق�ت ال�ذي تنمو فيه
العالق�ات الحالية بني الس�عودية و(إرسائيل)،
ولك�ن ق�د ُينظ�ر إليه�ا أيض�ا من خلال إطار
التناف�س الس�عودي اإليراني».وأض�اف:
«الدبلوماس�يون الس�عوديون أدل�وا يف امل�ايض
بتعليقات مماثلة تدين إنكار املحرقة يف مواجهة
الحكوم�ة اإليراني�ة التي تنكر املحرقة بش�كل
روتيني ،واعرتافا باملحرقة كواقعة تاريخية ،قد
تكون وس�يلة ناجحة لتميي�ز اململكة  -يف نظر
ال�دول الغربية  -عن الجهات الفاعلة األخرى يف
الرشق األوسط مثل إيران».
وأش�اد بعض مستخدمي وس�ائل التواصل
االجتماعي بالرس�الة .وقال آخرون إنها ليست
باملعنى الذي تبدو عليه للوهلة األوىل.
وقال «بنيامني راد»  -خبري الرشق األوس�ط
يف جامع�ة كاليفورنيا بلوس أنجلوس« :لم أكن
ألق�رأ كثيرا حول ه�ذا .أوال ،كان هن�اك إغفال
متعمد ألي إش�ارة إىل اليهود أو الضحايا اليهود
يف املحرقة ،وكان ذلك اسرتاتيجيا ،يف رأيي».
وأضاف «راد»« :ثانيا ،ال يعد حديث مسؤول
س�عودي واحد فقط تغريا يف االتجاه ،وسيكون
من املثري لالهتمام أن نرى كيف س�يتكرر هذا -
إذا حدث  -يف األيام املقبلة».
وتأسس�ت رابط�ة العال�م اإلسلامي يف
الس�تينات ،وت�م تمويله�ا م�ن قب�ل الحكومة
الس�عودية منذ ذلك الحني .وهدفه�ا املعلن هو
توضيح الرسالة الحقيقية لإلسالم.

قال وزير العدل الس�عودي الس�ابق «محمد
العيىس»  -أمني عام رابطة العالم اإلسالمي  -يف
رسالة إىل مدير متحف «الهولوكوست» التذكاري
يف واش�نطن العاصم�ة ،إن «الهولوكوس�ت»
(املحرقة) تعد من بني أس�وأ الفظائع اإلنسانية
التي ارتكبت عىل اإلطالق ،وال أحد ذا عقل سليم
ينكر الحادث.
وقال «العيىس» يف رسالته« :إن اإلسالم الحق
ضد ه�ذه الجرائ�م ،ويعتربها يف أعلى درجات
العقوب�ات التعس�فية ،وبين أس�وأ الفظائ�ع
اإلنس�انية عىل اإلطالق» ،وتس�اءل« :يتس�اءل
املرء ،من يكون عقله س�ليما ويقبل أو يتعاطف
أو يقلل من حجم هذه الجريمة الوحشية؟».
وكانت اململكة العربية الس�عودية  -تقليديا
 ق�د اتخ�ذت خط�ا متش�ددا ض�د (إرسائيل)،ويعد إنكار املحرقة ومعاداة السامية أمر شائع
يف اململك�ة .ويف اآلون�ة األخيرة ،يف ع�ام ،2010
وصفت الكتب املدرسية السعودية اليهود بأنهم
أحفاد القردة والخنازير .لكن رس�الة «العيىس»
التي كتبها قبل أس�بوع من يوم ذكرى املحرقة،
تع�د عالم�ة على أن العالق�ات بني الس�عودية
و(إرسائيل) يف تحسن مستمر.
وق�ال «كري�س ميسيرول»  -الخبير يف
ش�ؤون الشرق األوس�ط يف معه�د بروكينغز -
لـ«نيوزوي�ك»« :إن مع�اداة الس�امية وإن�كار
متف�ش يف جمي�ع أنح�اء الرشق
املحرق�ة أم�ر
ٍ
األوس�ط ،ولكن بشكل خاص يف اململكة العربية
الس�عودية .ولقد اتخذ «العيىس» خطوة جريئة
نحو تحسني العالقات بني املسلمني واليهود من
خالل نرش رس�الة تدين املحرقة بشكل مبارش،
دون أي تحفظات».
واستمر «ميسريول»« :املسألة اآلن هي ما إذا
كان السعوديون س�وف يوافق عملهم أقوالهم.
إن�ه أمر جدي�د تماما بالنس�بة للس�عوديني أن
يدينوا املحرقة لدى مؤسسة مقرها يف واشنطن،
وهو أمر جديد بالنس�بة لنظ�ام يحكمه العديد
م�ن رجال الدين الذين ما زالوا ينكرون املحرقة،
ويعبرون عن وجه�ات نظر معادية للس�امية
بشكل صارخ» .ويذكر أن السعودية و(إرسائيل)

ازدياد حاالت االنتامء
لليمني املتطـرف يف صفـوف
اجليش األملاين
بغداد  /المستقبل العراقي

ذكرت االستخبارات العسكرية األملانية «إم إيه دي» أن
هناك  400حالة اش�تباه بش�أن االنتماء لليمني املتطرف
جدي�دة ظه�رت يف ع�ام  .2017يش�ار إىل أن ع�دد حاالت
االش�تباه من هذه النوعية كان يبلغ سنويا  300حالة يف
املتوسط خالل األعوام املاضية منذ إلغاء التجنيد اإلجباري
يف عام .2011
وبحسب بيانات االستخبارات العسكرية األملانية ،كانت
حالة الضابط فرانكو إيه ،الذي يقبع يف الس�جن عىل ذمة
التحقيق لالش�تباه يف صلته باإلرهاب ،س�ببا يف رصد عدد
كبري من حاالت املش�تبه يف انتماءاته�م اليمينية بالجيش.
وأوض�ح متحدث باس�م املخابرات العس�كرية أنه يف إطار
حالة الضابط فرانكو إيه ،سجلت االستخبارات العسكرية
«زي�ادة يف حجم البالغات الواردة يف نطاق ظاهرة التطرف
اليميني» .وأشار إىل أن هذه الزيادة تعد «تعبريا عن زيادة
الحساس�ية تجاه أية ترصف�ات يمينية محتمل�ة» ،الفتا
إىل أن االس�تخبارات العس�كرية صنفت س�تة من إجمايل
ال�ـ  400جندي عىل أنه�م يمينيون متطرف�ون .يذكر أنه
يف الفترة بني عام�ي  2008و ،2011أي قبل إلغاء التجنيد
اإلجباري بأملانيا ،كانت االس�تخبارات العسكرية تفحص
يف املتوس�ط س�نويا  600حالة اش�تباه يف االنتماء لليمني
املتطرف بين الجنود .وق�ال متحدث باس�م وزارة الدفاع
األملانية «إن عدد حاالت االش�تباه املس�جلة تع�د بالتأكيد
إش�ارة عىل زيادة الحساس�ة داخل القوات ،ولكنها ليست
مؤرشا عىل أنشطة يمينية متطرفة داخل الجيش األملاني».
وأكد أن األمر الحاسم هو عدد الحاالت املؤكدة ،الفتا إىل أن
هذا العدد ظل يف مستوى منخفض خالل األعوام املاضية.
يذك�ر أن حالة الضاب�ط فرانكو إيه أث�ارت جدال كبري
حول االنتماء للتيار اليميني املتطرف داخل أوساط الجيش
األملاني يف ربيع عام  .2017ويشتبه أن هذا الضابط املنحدر
من مدينة أوفنباخ كان يعد لشن هجوم.

اتفاق بني مرص والسودان عىل خارطة طريق لـ «تصحيح العالقات»
بغداد  /المستقبل العراقي
اتف�ق الرئي�س املصري عبدالفتاح الس�ييس
ونظريه السوداني عمر البشري يف أديس أبابا عىل
تش�كيل لجنة وزارية مشتركة لوضع «خارطة
طريق» الستعادة مسار التعاون بني البلدين.
وتش�هد العالقات بني الس�ودان ومرص توترا
ومش�احنات يف وس�ائل اإلعالم على خلفية عدة
قضايا أهمها مفاوضات س�د «النهضة» والنزاع
حول املثلث الحدودي يف حاليب وشلاتني املستمر
منذ سنوات.
وقالت الرئاس�ة املرصية يف بيان إن الس�ييس
التقى البشري يف العاصمة أديس أبابا ،عىل هامش
اجتماعات قمة االتحاد االفريقي ،وبحثا مختلف
جوان�ب العالق�ات الثنائي�ة وس�بل الدف�ع قدما
بالتعاون بني البلدين.
وخلال اللقاء اتفق الرئيس�ان عىل «تش�كيل
لجنة وزارية مشرتكة للتعامل مع كافة القضايا
الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها».
وأكد السييس «مواصلة جهود تعزيز التعاون بني
الدولتني وحرص مرص عىل التش�اور والتنس�يق
املتواصل مع الس�ودان حيال مختلف املوضوعات
وامللفات السيما يف ضوء التحديات املشرتكة التي

يفرضها الوضع اإلقليمي الراهن».
بدوره شدد الرئيس السوداني عىل «ما يجمع
ش�عبي وادي النيل (مرص والس�ودان) من تاريخ
مشترك ووحدة املصير» .وأش�ار أن «التحديات
الناتج�ة ع�ن األوض�اع االقليمية الراهن�ة تحتم
عىل البلدين مواصلة التنس�يق املكثف بينهما بما
يساهم يف تحقيق مصالحهما املشرتكة».
من جانب آخر ذكرت وكالة األنباء الس�ودانية
نقال عن وزير الخارجية إبراهيم غندور أن البشري
والس�ييس وجها وزيرا خارجي�ة بلديهما ومديرا
األم�ن واملخابرات بـ»عقد إجتم�اع عاجل لوضع
خارطة طريق تعيد العالقة إىل مسارها الصحيح
وتحصنها يف املستقبل من أي إشكاليات».
وق�ال غن�دور إن «اللقاء التاريخ�ي يأتي بعد
فرتة ش�هدت فيها العالقات إش�كاالت .الرئيسان
وضع�ا النق�اط ف�وق الح�روف وطالب�ا بالعمل
وتجاوز كل العقبات».
وأش�ار أن «الخارط�ة يح�ب أن تتضم�ن حلاً
ل�كل الخالف�ات القائم�ة ونظ�رة مس�تقبلية
تحق�ق مصلحة الش�عبني» .وأض�اف أن «وضع
الخارطة يتجزأ يف املسارات الشعبية والترشيعية
والسياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادية» .وتابع
انه «البشير والس�ييس وجها اإلعلام يف البلدين

بااللت�زام وبأال يتجاوز الحدود ويتعامل مع هذه
العالقة باعتبارها عالقة مقدسة يجب أال تخضع
ألية مزايدات إعالمية».
ونفي غندور أن يكون اللقاء تناول التوتر عىل
الحدود الس�ودانية اإلرترية ومضي قائالً «اللقاء
ترك�ز ح�ول العالق�ات الثنائية ول�م يتطرق ألية
عالقة مع دولة ثالثة».
والجمعة قال وزير الخارجية املرصي س�امح
شكري يف ترصيحات صحفية إن سفري السودان
سيعود ملمارسة مهام عمله من جديد يف القاهرة
«قريبا جدا».
وتتخ�وف القاه�رة م�ن أن ي�ؤدي بن�اء س�د
النهضة االثيوبي الضخم إىل انخفاض تدفق مياه
الني�ل الذي يوفر نح�و  90باملئة م�ن احتياجات
مصر إىل املي�اه .وأعلن�ت القاه�رة تجمي�د
مفاوضات سد النهضة يف نوفمرب/ترشين الثاني
 2017لرفضه�ا تعديالت أديس أباب�ا والخرطوم
عىل دراس�ات املكتب االستش�اري الفرنيس حول
أعمال ملء السد وتش�غيله .ويف ديسمرب/كانون
أول امل�ايض اقرتحت القاهرة دخ�ول البنك الدويل
كط�رف محاي�د باملفاوض�ات وه�و م�ا رفضته
إثيوبيا الس�بت املايض وأعربت مصر عن قلقها
حيال رفض املقرتح.

حتت جنح الظالم ..السلطات البحرينية تنفذ محلة اعتقاالت بحق املواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتقلت السلطات الخليفية املواطن سيد قاسم
جلي�ل بع�د مداهمة منزل�ه الكائن يف بل�دة الدير
صباح الجمعة ،فيما داهمت املرتزقة يوم السبت
 27يناي�ر من�زل املواطن جاس�م األع�رج يف بلدة
عايل ،واعتق�ل املواطن جعفر القاس�م من جرس

السعودية األثنني  22يناير ونقل للتحقيقات كما
تم مداهمة منزله يوم الجمعة والعبث بمحتوياته
ومصادرة جميع األجهزة اإللكرتونية.
وتم العبث بمحتويات املواطنني ،وبعثرة أثاث
منازله�م ،ويس�تمر الخليفي�ون عىل ه�ذا النهج
األمن�ي منذ فرباير  ،2011حي�ث تداهم املنازل يف
أوقات الليل أو الفجر وانتهاك حرمات املواطنني،

والتع�دي على حرماتهم ،وقد س�جلت منظمات
حقوقية مئات الحاالت من االنتهاكات التي طالت
املواطنني ،وق�د طالبت تلك املنظمات الس�لطات
الخليفي�ة بالتوقف عن ه�ذه االنتهاكات لحقوق
اإلنس�ان ،أال أن الس�لطات الخليفي�ة ل�م تمتثل
ملناش�دات املنظمات الحقوقية وال ملجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

السلطات السعودية
ختري األمراء املوقوفني :التسویة
املالية أو املحكمة
بغداد  /المستقبل العراقي

نقل�ت صحيفة “عكاظ” الس�عودية أم�س األحد عن
مصادر وصفتها باملوثوقة أن النيابة العامة ستتوىل قريبا
التحقيق املوس�ع مج�ددا مع عدد من املتهمني بالفس�اد
ممن ت�م توقيفهم يف فن�دق “الريتزكارلت�ون بالرياض”
ورفضوا التس�وية ،وذلك يف إطار املرحلة الثانية من ملف
قضايا الفساد.
وكان�ت املرحل�ة األوىل م�ن اعتق�ال االم�راء االثرياء
ورج�ال االعم�ال البارزي�ن يف الس�عودية من قب�ل لجنة
يرأس�ها ويل العهد محمد بن سلمان قد تمت خارج اطار
القضاء وش�ملت تس�ويات خاصة مع بع�ض املتهمني،
واعقبها إحالة آخري�ن إىل املحاكمة وإعادة الفندق إىل ما
كان عليه.
وقال�ت املص�ادر أن أم�ر إطلاق رساح أي موقوف أو
اإلبق�اء علي�ه ،هو من صالحي�ة املحققني طبق�ا لنظام
اإلج�راءات الجزائي�ة ،على أال تزيد م�دة احتجازهم عىل
س�تة أش�هر بأمر النائب العام ،وتتم إحالتهم إىل املحاكم
الرشعية بالئحة اتهام محددة.
وأضاف�ت املصادر“ :النيابة العامة هي الجهة املخولة
بتوجيه اإلدانة ألي متهم أو حفظها ،ولها حق اس�تدعاء
من ت�راه مج�ددا م�ن متهمني ج�دد أو ش�هود ،وتقوم
النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى
الجزائي�ة وتدينه ويحاكم محاكم�ة طبيعية وعادية جدا
أمام املحكمة الجزائية”.
وأوضح�ت املص�ادر أن املجلس األعىل للقضاء ش�كل
دائرتين جزائيتني يف املحاكم الجزائي�ة ملحاكمات قضايا
الفس�اد ،األوىل يف ج�دة ،والثانية يف الري�اض ،ولن تكون
هناك أية محاكمات استثنائية.
وتتك�ون كل دائرة من  3قض�اة ،وهي املختصة بنظر
قضاي�ا الفس�اد يف حال رفع�ت القضايا ض�د من رفض
التسوية وأرص عىل رفض التهم ضده.

واليتي :امريكا تسعى اىل « تقسيم سوريا» من خالل إرسال قواهتا إىل رشق الفرات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مستش�ار قائد الث�ورة االسلامية
للشؤون الدولية وعضو الهيئة العليا للمجمع
العامل�ي ألهل البي�ت (ع) عيل اكرب واليتي ان
امريكا تنوي من وراء ارسال قوات عسكرية
اىل رشق الفرات « تقسيم سوريا».
أش�ار عيل اكرب واليت�ي يف ترصيح عقب
استقبال املندوب الخاص لالمني العام لالمم
املتحدة يف الشان العراقي «يان كوبيتش» اىل
ان االمريكان حاولوا منذ  7اعوام وحتى االن
عرب دعم بعض الجهات االقليمية والصهاينة
وآل سعود احتالل سوريا واسقاط حكومتها
الرشعية وتقس�يم ه�ذا البلد لتوفير االمن
للكيان الصهيوني.
وأضـــــ�اف ،لم ينجحوا خالل س�بعة
اعوام يف الحاق الرضر بوحدة س�وريا ،بينما
سوريا تمكنت حتى اليــــوم من االنتصار

عىل جميع املؤامرات.
وتاب�ع ،الي�وم ان غالبي�ة اعداء س�وريا
الذين حاول�وا يف اطار االرهاب تقس�يم هذا
البلد ،هزم�وا ،منوها اىل ان االمريكان دخلوا
بش�كل مبارش وانزلوا قواتهم رشق الفرات
ويريدون تقسيم سوريا بتشجيع من بعض
الجهات.
وأك�د واليت�ي ان االمريكان س�يهزمون
مج�ددا يف س�وريا الن امري�كا وحلفائها يف
املنطقة هم اضعف بكثري من السابق.
وش�دد واليت�ي على ان س�وريا حكومة
وش�عبا ً وحلفائها لن يس�محوا ب�أن يحقق
االمريكان هذا الحلم ،قائال ،من دون شك ان
الجمهورية االسلامية االيرانية وباقي دول
محور املقاومة س�تدعم وح�دة ارايض دول
املنطقة ومنها س�وريا ،موصياً ،االوروبيني
بعدم اتباع مرشوع امريكا املهزوم مسبقاً.
ونوه واليتي اىل ان لقائه باملندوب الخاص

لالمني العام لالمم املتحدة يف الشان العراقي
كان بن�اء وايجابي�ا ً مشيرا اىل ان الجانبني
لديهما وجهات نظر مشرتكة حول العراق.
وأضاف ،نحن ندعم وحدة العراق ،معربا
عن س�عادته لتمكن العراق حكومة وشعبا
من االنتصار عىل داعش وتحرير ارضهم من
قبضة ارهابيي داعش عرب االتحاد واملساعي
القيمة.
ولف�ت واليت�ي اىل ان الجانبين اكدا عىل
ان الش�عب العراق�ي تمك�ن م�ن ان يظهر
لل�دول العربية ديمقراطي�ة مثالية يف العالم
واستمرارها سيؤدي اىل انتشار الديمقراطية
يف املنطقة وهذا االمر س�يؤدي اىل منع تدخل
االخرين يف شؤون العراق.
وأوضح مستش�ار قائد الثورة االسالمية
ان االنتخاب�ات الربملاني�ة العراقي�ة القادمة
ستؤدي اىل اس�تمرار الديمقراطية يف العراق
وثباتها.
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن اول اىل منتسبي وزارة االعامر واالسكان والبلديات واالشغال العامة

العدد26 :
التاريخ2018 /1 /14 :

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان  /ش�عبة االمالك املرقم ( 1097يف  )2018/1/16تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطع االرايض الس�كنية
املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا العائده اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة العلنية والبالغ عددها ( )62قطعة ارض سكنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا
معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 5من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري
ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املستمسكات املطلوبة:
 1ـ اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان /القانونية وعىل البلدية تبليغ الذين يرغبون بدخول املزايدة تقديم االقرار قبل موعد املزايدة.
 2ـ تاييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية املجر الكبري.
 3ـ جنسيته  +شهادة الجنسية له ولزوجته.
 4ـ جلب كتاب عدم استفادة للزوجني قبل الدخول يف املزايدة العلنية.
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
قائمة تقدير امالك البلدية وفق قانون ( )21لسنة :2013

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد2772 :
التاريخ2018/1/21 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجرياالمالك املبينة يف
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة
مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة
ان ال تق�ل ع�ن ( )% 50من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة
العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش
وعلى قاعة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية
يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش
وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة
السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة
ايام م�ن تاريخ املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل
االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

حانوت رقم 17

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

2

حانوت رقم 18

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

3

حانوت رقم 19

سوق حي الحسين العصري

16م2

 900,000تسعمائة الف دينار

ثالث سنوات

4

حانوت رقم 20

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

5

حانوت رقم 21

سوق حي الحسين العصري

16م2

 900,000تسعمائة الف دينار

ثالث سنوات

6

حانوت رقم 22

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1350,000مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

7

حانوت رقم 24

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

8

حانوت رقم 29

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

9

حانوت رقم 31

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1100,000مليون ومائة الف دينار

ثالث سنوات

10

حانوت رقم 32

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1100,000مليون ومائة الف دينار

ثالث سنوات

11

حانوت رقم 33

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1100,000مليون ومائة الف دينار

ثالث سنوات

12

حانوت رقم 34

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1100,000مليون ومائة الف دينار

ثالث سنوات

13

حانوت رقم 35

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1100,000مليون ومائة الف دينار

ثالث سنوات

14

حانوت رقم 36

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1100,000مليون ومائة الف دينار

ثالث سنوات

15

حانوت رقم 37

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1100,000مليون ومائة الف دينار

ثالث سنوات

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فترة التأجري او عند انتهاء
العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3651 :ب2017/1
التاريخ 2018/1/24
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بازالة ش�يوع العقار املرقم 2234حويش
يف النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن
بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادن�اه فعلى الراغبين بالشراء
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خلال (ثالثون
ي�وم) يوما من الي�وم الثاني لنرش االعالن
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة
البالغ�ة  %10من القيم�ة املقدرة بموجب
ص�ك مصدق الم�ر محكمة ب�داءة النجف
وص�ادر م�ن مصرف الرافدي�ن رقم ()7
يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعلان يف ه�ذه املحكمة وعىل املشتري
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة
الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  2234حوي�ش يف النج�ف
عبارة عن عرصة فارغة تقع عىل شارعني
(رك�ن) بمس�احة اجمالي�ة 91,35متر
مرب�ع وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبلغ
( )137,025,000مائ�ة وس�بعة وثالثون
مليون وخمسة وعرشون الف دينار فقط
الغريها
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخرض
رقم اإلضبارة 2017/279 :
التاريخ 2018/1/28
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الخرض س�هام العقار
تسلسل  6/29الش�ويلة الواقع يف الخرض
العائ�د للمدين محمد عبي�د عبد املحجوز
لقاء طلب الدائن صالح هادي جبار البالغ
 8182000ثماني�ة ماليين ومائ�ة واثنان
وثمان�ون الف دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة ه�ذه املديرية خلال مدة ثالثني
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا
معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة
م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :ارض زراعية تس�قى
بالواسطة
 2ـ جنسه ونوعه  /ارض زراعية
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مشتمالته ارض زراعية
 5ـ مساحته  5:دونم
 6ـ درجة العمران :
 7ـ الشاغل  :محمد عبيد عبد
 8ـ القيم�ة املق�درة  10147200عشرة
ماليين ومائ�ة وس�بعة واربع�ون ال�ف
ومائتان دينار

ت

رقم القطعة والمقاطعة

المساحة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

 3102/11المبروكه
 3103/11المبروكه
 3118/11المبروكه
 3119/11المبروكه
 3154/11المبروكه
 3155/11المبروكه
 3171/11المبروكه
 3189/11المبروكه
 3306/11المبروكه
 3307/11المبروكه
 3348/11المبروكه
 3349/11المبروكة
 3360/11المبروكة
 3384/11المبروكة
 3385/11المبروكه
 3396/11المبروكه
 3397/11المبروكه
 3398/11المبروكه
 3399/11المبروكه
 3414/11المبروكه
 3415/11المبروكه
 3416/11المبروكه
 3417/11المبروكه
 3432/11المبروكه
 3433/11المبروكه
 3434/11المبروكه
 3435/11المبروكه
 3446/11المبروكه
 3447/11المبروكه
 3636/11المبروكه
 3637/11المبروكه
 3648/11المبروكه
 3649/11المبروكه
 3666/11المبروكه
 3734/11المبروكه
 3748/11المبروكه
 3749/11المبروكه
 3768/11المبروكه
 3769/11المبروكه
 3770/11المبروكه
 3771/11المبروكه
 3786/11المبروكه
 3787/11المبروكه
 3802/11المبروكه
 3803/11المبروكه
 3839/11المبروكه
 3857/11المبروكه
 3878/11المبروكه
 3898/11المبروكه
 3899/11المبروكه
 3910/11المبروكه
 3911/11المبروكه
 3927/11المبروكه
 3928/11المبروكه
 3976/11المبروكه
 3977/11المبروكه
 3988/11المبروكه
 3989/11المبروكه
4209/11المبروكه
 4211/11المبروكه
 4223/11المبروكه
 4225/11المبروكه

250م
250م2
250م2
250م2
275م2
275م2
270م2
260م2
265م2
265م2
260م2
260م2
260م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
280م2
275م2
275م2
275م2
275م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
270م2
275م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
250م2
270م2
270م2
270م2
270م2

سعر المتر المربع الواحد
كتابتا
رقما
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة واربعون الف دينار
44000
اربعة وثالثون الف دينار
34000
اربعة وثالثون الف دينار
34000
خمسة وثالثون الف دينار
35000
خمسة وثالثون الف دينار
35000
خمسة وثالثون الف دينار
35000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
سته وثالثون الف دينار
36000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
ثالثة واربعون الف دينار
43000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعون الف دينار
40000
اربعه وثالثون الف دينار
34000
اربعه وثالثون الف دينار
34000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ستة وثالثون الف دينار
36000
ثالثه واربعون الف دينار
43000
ثالثه واربعون الف دينار
43000
ثالثه واربعون الف دينار
43000
ثالثه واربعون الف دينار
43000

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد 14
اعالن

اىل  /املدعو رويد رش�يد حميد الساكن شهداء السيدية م  835ز
 51د  7للطلب املقدم من قبل املس�تدعية س�ناء طالب سليمان
لنصبه�ا قيمة عليك ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفتين محليتني للحضور
امام املحكمة اذا كنت داخل العراق خمس�ة عرش يوما واذا كنت
خ�ارج الع�راق ثالث�ون يوما وعند ع�دم حضورك س�وف تتخذ
املحكمة االجراءات ضدك وفق االصول .
القايض
كفاح صادق رسن
اعالن
نح�ن ورثة املتوفيه (صفية جنديل عام�ر) لدى مراجعتنا دائرة
التسجيل العقاري يف مدينة الصدر االوىل تبني وجود اشارة حجز
على العقار العائد لنا واملرق�م  4 ( 2862/4وزيرية بالعدد 1/2
عادي يف /24تموز  1979ونجهل الجهة الحاجزة فعىل من لديه
اعرتاض حول الحجز مراجعة الدائرة اعاله خالل املدة القانونية
املق�ررة وبعكس ذلك س�وف يتم رفع الحج�ز قانونيا علما بأن
العقار اعاله مىض عىل وضع اشارة الحجز عليه اكثر من ()15
سنة مع التقدير
عن الورثة
عباس عبد الحسن بنيان
تنويه
دائرة التسجبل العقاري يف واسط
الحاق�ا باعالننا الصادر من دائرة التس�جيل العقاري يف واس�ط
الثانية واملنش�ور يف جريدة الرشق بالعدد  2692يف 2018/1/7
وجريدة املستقبل بالعدد  1588يف  2018/1/7وورد محلة 1030
العزة خطأ والصحيح محلة  1130العزة لذا اقتىض تنوية
فقدان
فقدت الهوية الصادرة م�ن وزارة املوارد املائية  /الهيئة العامة
لصيانة مشاريع الري والبزل بأسم  /املهندس احمد عبد الخالق
داود عىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .
اعالن
اىل الرشيك ( منتظر ج�واد جاهل ) اقتىض حضورك اىل صندوق
االس�كان فرع النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام
رشيكك ( مصطفى غالب كاظم ) بالبناء عىل حصته املشاعه يف
العقار  3 / 62018حي امليالد ولغرض تس�ليفه قرض االسكان
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
اعالن
اىل الشركاء ( غفران عيل خضري ورس�ل عيل خضري واريج عيل
خضير ) اقتىض حضوركم اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اكمال
معامل�ه أج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م  3 / 4007ح�ي العروبه
وبخالفه سيتم اكمال اإلجراءات وبدون حضوركم
الرشيك حسني حميد حمود
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ( )121203يف 2014/2/23
الصادرة من مدرس�ة التوحي�د للبنني املعنون�ة اىل وزارة الدفاع
باس�م ( حيدر عبد الرضا يوسف ) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية الطال�ب الصادرة من املعهد التقني  /البرصة
قسم قس�م املكائن واملعدات فرع السيارات باسم ( كرار محمد
قاسم ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

السعر االجمالي
رقما
11000000
11000000
11000000
11000000
12100000
12100000
11880000
11440000
9010000
9010000
9010000
9010000
9010000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
10000000
10000000
10000000
10000000
12040000
11000000
11000000
11000000
11000000
11000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
9180000
9350000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9000000
11610000
11610000
11610000
11610000

كتابتا
احدى عشر مليون دينار
احدى عشر مليون دينار
احدى عشر مليون دينار
احدى عشر مليون دينار
اثنا عشرمليون ومائة الف دينار
اثنا عشرمليون ومائة الف دينار
احدى عشر مليون وثمنمائة وثمانون الف دينار
احدى عشر مليون واربعمائه واربعون الف دينار
تسعه مليون وعشرة الف دينار
تسعه مليون وعشرة الف دينار
تسعه مليون وعشرة الف دينار
تسعه مليون وعشرة الف دينار
تسعه مليون وعشرة الف دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
اثنا عشر مليون واربعون الف دينار
احدى عشر مليون دينار
احدى عشر مليون دينار
احدى عشر مليون دينار
احدى عشر مليون دينار
احدى عشر مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
عشره مليون دينار
تسعة مليون ومائه وثمانون الف دينار
تسعه مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
تسعه مليون دينار
احدى عشر مليون وستمائه وعشر الف دينار
احدى عشر مليون وستمائه وعشر الف دينار
احدى عشر مليون وستمائه وعشر الف دينار
احدى عشر مليون وستمائه وعشر الف دينار

تنويه
محكمه األحوال شخصيه يف االسكندرية
العدد 13:
تنويه ورد سهوا يف صحيفه املستقبل العراقي يف العدد 1603:
يف تاريخ 2018/1/28
اس�م مفقود نصري محمود عيدان خط�ا وhgصحيح نضري محمود
عيدان لذا اقتىض تنويه
القايض
نبيل عبد الله عبيد ياس
فقدان
فقدت�ن هوية الدائرة عظم عاج الصادرة من رشكة توزيع املنتجات
النفطي�ة هيئة توزي�ع بغداد الخاصة باملوظف (عباس ش�اكر عيل
كريم) راجني من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرص ة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /1523ش2012/
التاريخ 2018/1/28
اعالن
اىل املدعى عليه /بهاء الدين منصور خالد
قد اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بالدعوى املرقمة اعاله
بتاريخ  2012/10/4يقيض بايقاع التفريق للهجر بني املدعية كوثر
شلاش عيل واملدعى عليه بهاء الدين منصور خالد واعتباره طالقا
بائنا بينونة صغرى قرارا قابال لالعرتاض والتمييز وملجهولية محل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف هذه املحكمة املبلغ القضائي
مهند محسن عبد الحسني وتاييد مختار منطقة السيبيليات بتاريخ
 2018/1/22تقرر تبليغك بواس�طة النشر يف صحيفتني محليتني
يوميتني ولك الحق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه
سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض
شاكر محمود حمود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /206ش2018/3
التاريخ 2018/1/23
اعالن
اىل املدعى عليه /قاسم نجم عبد الله
اقامت املدعيه زوجتك (ملي�اء جواد احمد) الدعوى الرشعية املرقمة
بالعدد اعاله امام محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة ومضمونها
تفري�ق للهجر ولكونك مجهول مح�ل االقامة وعدم توفر املعلومات
عنك وحس�ب كتاب مركز رشطة بهرز بالع�دد  300يف 2018/1/1
واش�عار مختار منطقة حي السلام بهاء حسين عل�وان واملصدق
من املجلس املحيل لناحية اش�نونا بهرز عليه تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتين محليتين بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم
 2018/2/6ويف حالة عدم حضورك او ما ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول
القايض
شيماء عباس عيل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة بداءة هبهب
العدد /3ب2018/
التاريخ 2018/1/22
اعالن
اىل املدعى عليها  /صفية جاسم محمد /التحرير  /دور الجاهزة
اقام املدعي عيل جواد كاظم الدع�وى البدائية املرقمة /3ب2018/
طالب ابطال تس�جيل العقار املرق�م  1969/1مقاطعة  28البريات
وملجهولية محل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة التحرير بالعدد
 16944يف  2017/12/24ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور بموع�د املرافعة املصادف 2018/1/31
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا الحكام املادة  21م�ن قانون املرافعات
املدنية
القايض
فالح حسن محمود
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النفط حتيل مرشوع مصفى الفاو
وجممع للبرتوكيامئيات اىل رشكات صينية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد ع�ن «إلغ�اء(  ) 20نقط�ة تجميع نفاي�ات محورية يف
مدين�ة الصدر» .وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف بيان ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان « ملاكات دائ�رة بلدي�ة الص�در االوىل اعدت خط�ة متكاملة
لتحسين واق�ع قط�اع النظاف�ة يف مدين�ة الصدر عبر إلغ�اء (  )20نقطة
محوري�ة لتجمي�ع النفايات وتطويرها برصف االرصف�ة بالحجر ومد قالب
جانبي وانش�اء احواض زهري�ة « .واضافت ان « الدائ�رة قامت بزيادة عدد
نوبات مرور الكابس�ات يف الش�وارع ونرش حاويات تجمي�ع النفايات للحد
من انتش�ارها العشوائي ونرش عمال نظافة قربها ملساعدة االهايل عىل رمي
نفاياتهم « .وبينت ان « الدائرة تعمل عىل إعداد خطة إللغاء الجهد الثقيل من
املدينة حفاظا عىل االرصفة والخدمات التحتية ومستمرة ايضا بأعمال ازالة
التجاوزات عىل االرصفة وفتح الشوارع املغلقة امام حركة السري واملرور .

واسط تنفذ محلة لتشجري طريق «ياحسني» من احلدود االيرانية
المستقبل العراقي /الغانم
نفذت محافظة واسط حملة لتشجري
طريق ( ياحسني ) ابتداءا من الحدود
االيرانية».
واف�اد مص�در اعالم�ي يف املحافظ�ة
لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان « محافظ
واسط محمود عبد الرضا مالل طالل

ش�ارك بحملة التش�جري والت�ي تبدأ
من املنطق�ة الحدودي�ة لقضاء بدرة
باتج�اه مدين�ة الكوت  ،بمش�اركة
جماعي�ة من قب�ل مع�اون املحافظ
لشؤون الخدمات نبيل واملستشارين
ورؤس�اء الوح�دات االداري�ة ومدارء
الدوائر الخدمية».
واكد املحاف�ظ «لقد قمنا بحملة زرع

اكثر من  ٢٠٠٠شتلة ابتداءاًمن املنفذ
الحدودي لقضاء لبدرة باتجاة مدنية
الكوت عىل جانبي الطريق».
واشار اىل ان «اهمية مبادرة التشجري
ه�ي الحف�اظ على الت�وزان البيئي
للمدني�ة وتنقي�ة اله�واء ومكافح�ة
االم�راض مبينا ً انها تضي�ف الطابع
الجمايل ملحافظة واسط.

العمل تسجل أكثر من « »50ألف باحث
عن العمل خالل 2017
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هي�أة املناف�ذ الحدودية ضبط
صق�ور مخ�درة يف منف�ذ س�فوان
الحدودي.
وذك�ر بيان للهي�أة تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،انه «تم ضبط
مس�افر كويت�ي بحوزت�ه  ٥صق�ور
مخدرة وأجهزة تعقب مختلفة إضافة
إىل حيازته جوازين س�فر وتاشيرتني
دخول مزورة» .
واضاف» انه تم إحالة املس�افر واملواد
املضبوطة إىل القضاء.

أمانة بغداد تلغي « »20نقطة
لتجميع النفايات يف مدينة الصدر

س�جلت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية
اكثر من  50ألف باحث عن العمل خالل عام
.2017
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم
يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان «دائرة
التشغيل والقروض يف الوزارة أعدت احصائية
بأعداد الباحثني عن العمل املسجلني يف قاعدة
بيانات الدائرة للمدة م�ن  2017-1-1لغاية
 2017-12-31مصنف�ة حس�ب املحافظ�ة
والجنس  ،مشيرا اىل ان «مجموع املسجلني
خالل ه�ذه امل�دة بل�غ ( )53541باحثا عن
العمـــ�ل ،بواق�ع ( )39119م�ن الذك�ور
و( )14422من االن�اث ليصل العدد االجمايل

للمس�جلني يف قاع�دة البيان�ات اىل اكثر من
 600ألف باحث عن العمل».
واض�اف ان «لج�ان االس�تقصاء التابع�ة
للدائرة نف�ذت خالل تلك املدة ( )1921زيارة
ميداني�ة اىل مواق�ع العمل املختلف�ة التابعة
للقطاعني العام والخ�اص  ،الفتا اىل انه «تم
توفير ( )222فرص�ة للباحثني كالً حس�ب
املؤهلات ورشوط العم�ل املطلوب�ة من قبل
ارباب العمل».
يذك�ر أن «دائرة التش�غيل والق�روض تتبع
سياس�ة متعددة املحاور لتوليد فرص العمل
التي تركز عىل التشغيل املستدام كونه يشكل
أولوي�ة وطني�ة لترسي�ع الجه�ود اإلنمائية
الهادفة اىل تخفي�ض البطالة املتزايدة والحد
من زيادة معدالت التشغيل.

ذي قار حتمل وزاريت املالية والبلديات
تعطيل وصول أجور بلدية النارصية
ذي قار  /المستقبل العراقي
أك�د محاف�ظ ذي قار يحي�ى النارصي ،أن االج�راءات الروتيني�ة املركزية
لوزارت�ي البلدي�ات واملالي�ة عطل�ت وص�ول مبال�غ اج�ور اج�راء بلدية
النارصية.
وقال النارصي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن «مشكلة
االجراء اليومني يف البلدية مس�تمرة ألس�باب مركزية ،ولقد س�عينا وبعدة
كتب رس�مية لزيادة اجور االجراء اليوميني للبلدية يف وقت س�ابق ألنها ال
تكفيهم وال توفر لهم عيشه كريمة اال ان االزمة املالية حالت دون ذلك».
وأضاف «كان يفرتض وصول مبالغ االجراء اليومني من بغداد قبل  ٢٠يوم
اال ان اجراءات ادارية روتينية يف وزارتي املالية والبلديات حالت دون رصف
اجورهم اسوة ببقية الدوائر باملحافظة».
وأش�ار اىل انه «تم االيعاز للدوائر املختصة بمعالجة مش�كلة تعطل االجور
ف�ورا وضمن االمكانيات املحلية وكذلك مخاطبة الوزارات املختصة لتجنب
تكرار هذه املشكلة املستمرة.

التجارة تبارش برصف مستحقات الفالحني يف تلعفر وحتديد ارضار سايلو املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب يف وزارة
التج�ارة ،ع�ن مبارشته�ا بصرف مس�تحقات
الفالحني واملزارعني يف سايلو تلعفر لعام ،2014
فضال ع�ن قيام لج�ان فنية لتحدي�د االرضار يف
س�ايلو املوصل.وذك�ر مدير ع�ام الرشكة هيثم
جمي�ل الخش�ايل ،يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «س�ايلو تلعف�ر ب�ارش بصرف
املس�تحقات الخاصة بالفالحني واملزارعني لعام

 2014بع�د تدقي�ق االس�ماء امني�ا باإلضافة اىل
قيام لجن�ة فنية بزيارة س�ايلو املوصل للوقوف
على حج�م االرضار الت�ي خلفته�ا العصاب�ات
االرهابية خالل احتاللها املدينة واجراء الكش�ف
عن تلك االرضار ورفعها اىل الجهات املختصة من
اجل اتخاذ االجراءات الالزمة».واضاف الخش�ايل
ان «س�ايلو الدورة ال زال مستمر بعملية أستالم
الحنطة املحلية املحولة من سايلو مخمور حيث
تم اس�تالم  ٢٤ش�احنة محملة بالحنطة املحلية
ضمن خطة املناقلة حيث تمت املبارشة بعد عملية

التفريغ بتجهيز املطاحن بحصتها املقررة بكمية
بلغت مايقارب  ١٢٩٤طن».وبحسب البيان ،فأن
«فرع املثنى يف الرشكة قام بتنظيم حملة للتربع
بال�دم دعما ً للقوات املس�لحة واالجه�زة االمنية
البطل�ة اضاف�ة اىل انجاز مالكات ف�رع البرصة
تصليح اح�د الخطوط العاطل�ة الناقلة للحنطة
وهو خط  19والخ�اص بتجهيز املطاحن وكذلك
قيام املالكات الفنية والهندس�ية يف س�ايلو خان
بن�ي بمد كيبل لنق�ل الطاق�ة الكهربائية بطول
( )٢٥٠مرت بني الخطوط الثالث وبجهود ذاتية.

بلدية كربالء تنظم محالت مشرتكة ملحاسبة املركبات املخالفة بالتنسيق مع مديرية املرور والنجدة
المستقبل العراقي  /محمد حسين الموسوي
نظم�ت مديري�ة بلدي�ة كربلاء املقدس�ة حمل�ة عمل مشتركة
ملحاس�بة املركبات املخالفة لقيام أصحابها بالوقوف عىل جانبي
الطرق الخارجية والداخلية بحس�ب مدير بلدية كربالء املقدس�ة
«.وبين مدير عام الدائرة أنمار صال�ح إبراهيم الرفيعي يف حديث
لـ»املستقبل العراقي» ،انه «تم تشكيل لجان عمل مشرتكة تضم
مديري�ة البلدية والنجدة واملرور وبتوجيه من قبل محافظ كربالء
املقدس�ة عقيل الطريح�ي من خالل اإليع�از إىل املديري�ة العامة

للرشط�ة ملتابع�ة تنظيم األس�واق يف املحافظة وحصر الباعة يف
األماك�ن املخصصة لهم بع�د إزدياد ظاهرة وق�وف املركبات عىل
الطرق الخارجي�ة واملحملة بالخضار إضاف�ة إىل التجمعات التي
تحص�ل جراء ذلك م�ن خالل تجمع املواطنين وتبضعهم من تلك
املركبات».واضاف ان «تلك التجمعات أصبحت تش�كل خطرا ً عىل
حياة املواطنني إلنتش�ارها بشكل عش�وائي وعىل الطرقات بعيدا ً
ع�ن املراقب�ة األمنية إضاف�ة إىل ما تش�كله من عب�ئ عىل كاهل
مديرية بلدية كربالء نتيجة للمخلفات التي تخلفها عىل الطرقات
ورم�ي النفاي�ات الت�ي أصبح�ت منظرا ً مش�وها ً ملداخ�ل املدينة

الثالث  ،مؤكدا إس�تمرار تلك الحمالت بش�كل يومي للحد من تلك
املخالفات».من جانبه َب نَّ َ
ي مدير إعالم بلدية كربالء املقدسة ماجد
ناجي إن «العمل مع الدوائر ذات العالقة يسهل العمل عىل مديرية
البلدي�ة من خالل دعمها لكوادرها فيما يتعلق بحجز ومحاس�بة
املخالفني من أصحاب املركبات التي أصبحت ظاهرة غري مقبولة
بس�بب إنتش�ارها على الط�رق واملداخ�ل الرئيس�ية للمحافظة
إضافة إىل وقوع بعض الحوادث بس�ببها  ،داعيا ً «الجهات املعنية
اإلس�تمرار بعمله�ا اليومي للح�د منها مع متابع�ة وقوف هؤالء
داخل األسواق النظامية والساحات املخصصة لهم .

الرتبية تعلن اعادة تأهيل اكثر من « »٤٠٠مدرسة يف األنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر الرتبي�ة ،محمد اقب�ال عىل اس�تمرار
الوزارة يف إعطاء ملف االبنية املدرسية يف املناطق
املح�ررة األولوي�ة يف خططها ،إلع�ادة الحياة إىل
املل�ف الرتب�وي والتعليم�ي فيها ،الفت�ا ً إىل اعادة
تأهيل اكثر من  400مدرس�ة يف محاقظة االنبار.
وذكر بي�ان للمكتب اإلعالمي للوزير اقبال ،تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،أن «الرتبية وبالتعاون مع
صندوق االعمار واملنظم�ات الدولية ،احالت اكثر
م�ن  ٥٥مدرس�ة مهدم�ة بالكام�ل يف محافظ�ة
االنبار اىل مش�اريع البناء وبالتعاون مع منظمة
( ،») Undpمبينا ً ان «العمل جاري فيها وس�يتم
اس�تكمالها نهاية شهر ش�باط القادم» ،مضيفا
ان «هن�اك ع�دد من امل�دارس االخرى س�تحال يف
االيام القادمة».واضاف البيان ان «اعمال الرتميم
تضمنت كذلك إحالة اكثر من  ٧٨٢مدرسة إلعادة
ترميمه�ا» ،الفت�ا ً اىل «اعادة تأهي�ل وترميم االن

االعامر تناقش مشاريع االستثامر
بغداد  /المستقبل العراقي

اكث�ر من  ٣٢٠مدرس�ة والعمل س�اري عىل قدم
وس�اق النجاز املتبقي بوقت قيايس».وعرب إقبال
ع�ن تفاؤل�ه باملنج�ز املتحق�ق لغاي�ة اليوم عىل

حمافظ بغداد يوجه بدخول الدواجن ومنتجاهتا
املستوردة واملنتجة من حمافظتي كركوك ونينوى

بغداد  /المستقبل العراقي

كبرية متوقعة تدع�م االقتصاد الوطني».واضاف ان
«املرشوع يتضم�ن مجمعا متكامال للبرتوكيمائيات
ومنشاءات اخرى تشيد بالقرب من املنفذ التصديري
يف الفاو».وتاب�ع جهاد ان «ال�وزارة تخطط لتحقيق
االكتف�اء الذاتي من املش�تقات النفطي�ة من خالل
إقام�ة مش�اريع اس�تثمارية يف قط�اع التصفية و
التح�ول التدريج�ي اىل بلد مصدر لها» ،كاش�فا عن
«ع�زم ال�وزارة االعلان قريب�ا عن دع�وة الرشكات
االس�تثمارية للمش�اركة يف تنفيذ مشروع مصفى
االنب�ار بطاق�ة  150ال�ف برمي�ل بالي�وم ومصفى
القي�ارة بطاق�ة 1ض 00الف برمي�ل باليوم ،فضال
عن مصفى ذي ق�ار بطاقة  150الف برميل باليوم،
ومشاريع اخرى ستعلن عنها الحقا؟

اعلن�ت وزارة النف�ط ،ع�ن احالة مشروع مصفى
الف�او ال�ذي يتضم�ن مجمع�ا للبرتوكيمائي�ات اىل
رشكت�ي باور جاينة ونرك�و الصينية.وقال املتحدث
باسم الوزارة عاصم جهاد  ،يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،إن «طاق�ة املصف�ى تبل�غ  300ال�ف
برميل وهو من املش�اريع االس�تثمارية التصديرية
العمالق�ة ال�ذي يش�يد يف مدين�ة الف�او بمحافظة
ً
الفت�ا إىل أن ذلك ياتي ضمن
البصرة جنوب البالد»،
خط�ط الوزارة الرامية للنهوض بقطاعات التصفية
والبرتوكيميائيات لالغراض التصديرية وهذا مايعزز
دور الع�راق يف هذه املجاالت وتحقيق ايرادات مالية

املنافذ احلدودية
تضبط صقور خمدرة
يف منفذ سفوان

حمليات

www.almustakbalpaper.net

الرغم من ش�دة التحديات ،واصفا ً ما تحقق بأنه
أدخل الفرحة والبهجة إىل نفوس العراقيني لعودة
مدارسنا إىل مسارات االبداع والعلم والعطاء.

ت�رأس وكي�ل وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال
العامة دارا حسن رش�يد يف مقر الوزارة اجتماع اللجنة املركزية
لالستثمار وبحضور السادة اعضاء اللجنة».
وذك�ر الوكيل يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،انه «تم اثناء
االجتماع مناقش�ة املشاريع االستثمارية والوقوف عىل املعوقات
الت�ي تعرتضه�ا  ،فضالً ع�ن امكاني�ة اقراض املس�تفيدين من
الوحدات الس�كنية للمشاريع االستثمارية من صندوق االسكان
«.
واض�اف ان�ه «تم كذلك مناقش�ة الفق�رات املدرج�ة عىل جدول
االعم�ال والتي تضمنت عدة محاور منه�ا املعوقات التي تواجه
املشاريع االستثمارية يف مجال تمليك الوحدات السكنية».
واوض�ح ان�ه «ت�م كذل�ك مناقش�ة موض�وع تملي�ك االرايض
الخاصة باملش�اريع االستثمارية وفق قانون االستثمار رقم ()3
لس�نة  ، 2006فضالً ع�ن العمل عىل تأمني الحراس�ات ملرشوع
التاجيات الس�كني والذي هو يف طور االحالة اىل احدى الرشكات
االستثمارية.

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
وجه محافظ بغداد عطوان العطواني بالس�ماح لدخول الدواجن
ومنتجاته�ا املس�توردة واملنتجة من محافظت�ي كركوك ونينوى
وعبر مدخيل النهروان وخان بني س�عد القديم فقط بعد تس�لم
املحافظة كتاب رسمي من وزارة الزراعة يشري بذلك».
وذك�ر مكتبه االعالم�ي ان «املحافظ قد اوع�ز اىل الجهات املعنية
بالس�ماح لدخ�ول الدواج�ن ومنتجاتها املس�توردة واملنتجة من
محافظتي كركوك ونينوى وعرب مدخيل النهروان وخان بني سعد
القديم فقط».
واكد ان «املحافظة تسلمت كتاب رسمي من وزارة الزراعة  /دائرة
البيط�رة مفاده ان المانع وبائي من دخ�ول الدواجن ومنتجاتها
(املس�توردة) و ( املنتج�ة م�ن محافظتي كرك�وك ونينوى ) من
مدخيل النهروان وخان بني سعد القديم.

ضبط شحنة دراجات نارية غري أصولية
يف احدى سيطرات كربالء
كربالء  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة رشطة محافظة كربالء عن« ،ضبط شحنة دراجات
نارية غري أصولية يف إحدى سيطرات املحافظة.
وق�ال املتحدث اإلعالمي باس�م القيادة ،العقيد علاء الغانمي ،يف
بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان «مفارز مكافحة املتفجرات يف
احدى الس�يطرات الخارجية وبالتحديد محور بابل رشقي كربالء
تمكنت ضبط شحنة دراجات نارية غري اصولية اثناء كشفها عن
طريق عجلة كشف املتفجرات (الرابسكان)».
وأضاف ،ان «صاحب العجلة كان يرتدي الزي العس�كري للتمويه
ولك�ن ابطال مفارز مكافحة املتفجرات كانوا باملرصاد» ،الفتا اىل
انه «تم إحالة العجلة مع س�ائقها إىل مركز الرشطة ضمن قاطع
املسؤولية التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

املوارد املائية تشكل خلية أزمة
بتوجيه من العبادي لتجاوز شحة املياه

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة امل�وارد املائية ،عن تش�كيل خلي�ة ازمة من
الوزارات املعنية بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي ،لتجاوز
أزمة ش�ح املياه التي يعاني منها البالد خالل فصل الصيف
والشتاء املقبلني.
وق�ال مستش�ار وزارة امل�وارد املائي�ة ظاف�ر عب�د الله ،يف
ترصيح لـ(بغداد اليوم) ،اطلعت عليه «املستقبل العراقي»،
إن «املواطن يجب ان يكون جزء من حل االزمة التي ستؤثر
س�لبا عىل قطاع�ي الصناع�ة والزراعة ومي�اه الرشب ان
تفاقمت» ،مبينا ً أن «خلية االزمة التي شكلت اتخذت جملة
م�ن الق�رارات منها تطهير االنه�ر والجداول ،ومش�اركة
قيادة العمليات املشتركة يف الحد من التجاوزات عىل االنهر
الرئيس�ية والفرعية ،وتهيئة عدد من الس�يارات الحوضية
للمناطق البعيدة عن مركز املدن».
وأضاف عب�د الله ،أن «ه�ذه االجراءات ته�دف اىل تخفيف
الرضر املمكن حصوله» ،مشريا ً اىل أن «االعالم جزء من الحل
من خالل حمالت التوعية واالرشاد يف استخدام املياه».
واك�د عب�د الل�ه ،أن «االزمة لم تص�ل اىل حد الجف�اف بعد،
ونأمل بتطبيق هذه االجراءات حتى نجتاز موس�م الصيف
والشتاء القادم» ،الفتا ً اىل أن «هذه االجراءات كافية الجتياز
االزمة.

الرتبية توقف العمل بإجازة
األربع سنوات
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه�ت وزارة الرتبي�ة ،بإيق�اف العم�ل بإجازة األربع س�نوات،
املعمول بها لدى الوزارة واملوظفني التابعني لها.
وأظهرت وثيقة حصلت «املستقبل العراقي» ،عىل نسخة منها ،ان
األمانة العامة ملجلس الوزراء أبلغت الوزارة بـ «عدم وجود مجال
لرتويج إجازة األربع سنوات لحني إقرار مرشوع املوازنة االتحادية
لسنة  ،2018وذلك إلنتهاء العمل بقانون املوازنة االتحادية لسنة
( 2017انتهاء السنة املالية).
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ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد2774 :
التاريخ2018/1/21 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديري�ة بلدي�ة العمارة عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجرياالملاك املبينة يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية العم�ارة فعىل الراغبني
باالشتراك يف املزاي�دة مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف مق�ر بلدية العمارة خالل فترة ( )30ثالثون يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 50من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف
صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون
موعده�ا الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذل�ك مع جلب هوية االحوال املدنية
وبطاق�ة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدي�ة العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادف�ة الكمال اجراءات التعاقد
االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

حانوت رقم 1

سوق حي الحسين العصري

16م2

1500,000مليون وخمسمائة الف دينار الف دينار

ثالث سنوات

2

حانوت رقم 2

سوق حي الحسين العصري

16م2

1500,000مليون وخمسمائة الف دينار الف دينار

ثالث سنوات

3

حانوت رقم 3

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1350,000مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

4

حانوت رقم 4

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1350,000مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

5

حانوت رقم 5

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1350,000مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

6

حانوت رقم 6

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1250,000مليون ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

7

حانوت رقم 7

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1250,000مليون ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

8

حانوت رقم 8

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1250,000مليون ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

9

حانوت رقم 9

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1250,000مليون ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

10

حانوت رقم 10

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1250,000مليون ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

11

حانوت رقم 11

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1250,000مليون ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

12

حانوت رقم 12

سوق حي الحسين العصري

16م2

 1250,000مليون ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

13

حانوت رقم 13

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

14

حانوت رقم 14

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

15

حانوت رقم 15

سوق حي الحسين العصري

16م2

000,1150مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

16

حانوت رقم 16

سوق حي الحسين العصري

16م2

1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1265
التاريخ 2018 / 1 / 28

اعالن فقدان املدعو ليث عيل صاحب

بتاري�خ  2006 / 12 / 17فق�د املدع�و لي�ث علي صاح�ب يف منطقة
الغزالية ولم يعثر عليه لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفيد ببقائه حيا ً
او موت�ه وبتاريخ  2017 / 11 / 15قدم�ت املدعو عيل صاحب خليفه
طلب�ا ً يطلب في�ه نصبه قيما ً عىل املفقود ول�ده ليث عيل صاحب وعىل
اوالده القارصين كل من  ............وذلك الدارة شؤونه واملحافظة عىل
امواله اس�تنادا ً الحكام املادة  87من قان�ون رعاية القارصين رقم 78
لس�نة  1980املعدل عليه فقد قررت املحكمة االعالن عن حالة الفقدان
يف صحيفتين محليتني وعىل كل من لديه معلوم�ات عن املفقود اعاله
الحض�ور اىل هذه املحكمة وخلال ثالثة ايام من تاري�خ النرش لالدالء
بتلك املعلومات
القايض  /حممد حميسن عيل

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 1633
التاريخ 2018 / 1 / 28

اعالن

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة
اىل املدين  -:عاتكه عبد االمري عبد الصاحب  /املنصور محلة  617زقاق
 50دار  2لقد تحقق من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة اس�تئناف
بغ�داد  /الكرخ االتحادية املرق�م  / 196ت  2018 /يف 2018 / 1 / 14
وتأييد املجلس املحيل لحي االندلس انك مجهول محل االقامة لذا نخربكم
بان�ه تقرر حجز االموال غري املنقولة وهي حصتك من العقار تسلس�ل
 4736 / 3م  20ال�داوودي لق�اء طلب الدائن اركان عب�د الرزاق البالغ
 257,500,000ملي�ون دين�ار فيج�ب عليكم اداء املبل�غ املذكور ادناه
خالل مدة عرشة ايام من الي�وم التايل لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار واال
ف�أن االموال املحج�وزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا ً للقانون وذلك
استنادا ً للمادة  87من قانون التنفيذ
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1264
التاريخ 2018 / 1 / 28

اعالن فقدان املدعو سيف عيل صاحب

بتاري�خ  2006 / 12 / 17فق�د املدعو س�يف علي صاحب يف منطقة
الغزالية ولم يعثر عليه لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفيد ببقائه حيا ً
او موت�ه وبتاريخ  2017 / 11 / 15قدمت املدعو عيل صاحب خليفه
طلبا ً يطلب فيه نصبه قيما ً عىل املفقود ولده سيف عيل صاحب وعىل
اوالده القارصين كل من  ............وذلك الدارة شؤونه واملحافظة عىل
امواله اس�تنادا ً الحكام املادة  87من قانون رعاية القارصين رقم 78
لسنة  1980املعدل عليه فقد قررت املحكمة االعالن عن حالة الفقدان
يف صحيفتني محليتني وعىل كل م�ن لديه معلومات عن املفقود اعاله
الحض�ور اىل هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام م�ن تاريخ النرش لالدالء
بتلك املعلومات
القايض  /حممد حميسن عيل

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

www.almustakbalpaper.net

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجرياالمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة
فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ
من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 50من القيمة التقديرية
وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف الي�وم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة
مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه
املزاي�دة اج�ور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه
مراجع�ة مديري�ة بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاريخ املصادفة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل
وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نوع الملك ورقمه
حانوت رقم 38
حانوت رقم 39
حانوت رقم 2
حانوت رقم 3
حانوت رقم 5
حانوت رقم 6
حانوت رقم 7
حانوت رقم 8
حانوت رقم 9
حانوت رقم 12
حانوت رقم 13
حانوت رقم 14
حانوت رقم 15
حانوت رقم 16
حانوت رقم 17
حانوت رقم 18
حانوت رقم 20

الموقع
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري
سوق حي الحسين العصري

العدد371 :
التاريخ2018/1/23 :

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية جص�ان وفق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم ()21
لس�نة  .2013فعلى الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية جصان
خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغة ( )% 30من القيم�ة التقديرية بصك مص�دق او نقدا
وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم االخري من مدة االعلان يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة
(العارشة صباحا) ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف
االخ�رى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكافة
التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نوع الملك
دار سكن
دار سكن
دار سكن
دار ضيافة
محل
محل
محل
محل
محل
محل
محل
سطح محالت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/28
اعالن مفقود
اسم املفقود  //سعيد عزاوي احمد
بتاري�خ  2018/1/28قدم�ت (زوجت�ك)
املدعوه (فاطمة ياسين عباس) طلب فيه
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ
 2015/2/5ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم
الثان�ي م�ن تاري�خ النرش س�وف تنصب
(زوجتك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/28
اعالن مفقود
اسم املفقود  //حسن درويش خيطان
بتاري�خ  2018/1/28قدم�ت (زوجت�ك)
املدعوه (فنديه كاظم جوامري) تطلب فيه
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ
 2014/6/23ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم
الثان�ي م�ن تاري�خ النرش س�وف تنصب
(زوجتك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

المساحة
16م2
16م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2
4م2

القيمة التقديرية
1100,000مليون ومائة الف دينار
1300,000مليون وثالثمائة الف دينار
 900,000تسعمائة الف دينار
 900,000تسعمائة الف دينار
 900,000تسعمائة الف دينار
 1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار
 1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار
 900,000تسعمائة الف دينار
 1150,000مليون ومائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار
 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

مدة التأجير
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انته�اء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء
اىل املحاكم املختصة

اعالن

رقم الملك
2
6
7
51
44
114
115
116
117
118
119
160

العدد2773 :
التاريخ2018/1/21 :

مساحته
514م2
420م2
320م2
900م2
13م2
12م2
12م2
12م2
12م2
12م2
12م2
325,25م2

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

الموقع
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة
جصان الجديدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/28
اعالن مفقود
اسم املفقود  //مشتاق زيد علوان
بتاري�خ  2018/1/28قدم�ت (ام�ك) املدعوه
(حس�نيه خضير درويش) تطل�ب فيه نصبها
قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 2014/7/15
ول�م تعد لح�د االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف
املحلي�ة ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة
عشر يوم م�ن الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش
سوف تنصب (امك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /1237 :ش2017/
التاريخ 2018/1/28
اعالن
اىل املدعى عليها (ارساء حسن عباس)
قد اص�درت هذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك
بالدعوى املرقم�ة اعاله بتاريخ 2017/12/14
يقضي باعتب�ار املدع�ى عليه�ا ارساء حس�ن
عب�اس ناش�زا م�ن تاريخ ص�دور ه�ذا القرار
ولي�س لها طل�ب التفريق اال بعد مرور س�نتني
من تاري�خ الحكم بالنش�وز واكتس�اب الحكم
الدرجة القطعية قرارا قابال لالعرتاض والتمييز
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ يف مركز رشطة املس�بح وتاييد مختار
محلة  901الك�رادة بتاريخ  2018/1/22تقرر
تبليغك بواس�طة النشر يف صحيفتني محليتني
يوميتين ولك الح�ق االعتراض والتمييز خالل
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب الدرجة
القطعية
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/24
اعالن مفقود
اسم املفقود  //مصطفى احمد عباس
بتاريخ  2018/1/24قدم�ت (والدتك) املدعوه
(رس�ميه جواد كاظم) تطلب فيه نصبها قيمة
عليك لكونك خرج�ت بتاريخ  2016/10/6ولم
تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب
(والدتك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
وزارة العدل
مديرية تنفيذ املعقل
العدد 2017/484 :
التاريخ 2018/1/28
اعالن
تهديكم مديريتنا تحية طيبة..
تبي�ع مديري�ة تنفيذ املعقل حص�ة املدين (وليد
خال�د يعقوب) م�ن االس�هم البالغ�ة  %30من
مرشوع االس�تثماري (عش�ار س�نرت) املمنوح
االج�ازة االس�تثمارية املرقم�ة ()2012/27
منح�ت وف�ق القان�ون االس�تثماري رقم /13
لسنة  2006لقاء دين الدائن (عيل احمد رشيف)
البال�غ ( )772,500,000س�بعمائة واثن�ان
وسبعون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي
ال غير فعلى الراغ�ب بالشراء الحص�ة اعاله
مراجعة مديرية تنفيذ املعقل مس�تصحبا معه
كاف�ة التامينات القانوني�ة البالغة  %10عرشة
باملائة م�ن قيمة الحصة املق�درة اعاله عىل ان
الرسم يقع عىل املشرتي
املنفذ العدل
زينب محمود جرب
املواصفات :
االس�هم العائدة للمدي�ن املس�تثمر (وليد خالد
يعق�وب) البالغ�ة  %30م�ن مجم�وع اس�هم
املرشوع التابع اىل هيئة استثمار البرصة /فرع
البرصة مع التقدير
فقدان
فق�دت هوي�ة الوزاري�ة ص�ادرة م�ن املديرية
العامة ملشاريع انتاج الغازية بأسم (حسن عبد
االمري عوي�د) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فق�دت هوية الوزارية صادرة م�ن مديرية نقل
كهرباء الجنوب ـ ش�بكة ش�مال البرصة بأسم
(ثائر جبار عزيز) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة وزارة العمل ش�بكة
الحماية االجتماعية بأسم (اسامة حسن جرب)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت هوي�ة املوظف (مه�دي ه�ادي علوي)
الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء املديري�ة العامة
النت�اج الطاق�ة الكهربائية يف البصرة عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
تنويه
نشر يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد
 1602يف  2018/1/25اعلان محكم�ة ب�داءة
البرصة بالعدد /2365ب 2017/القيمة املقدرة
 67,500,000سبعة وستون مليون وخمسمائة
ال�ف دينار خط�أ والصحيح ه�و 76,500,000
ستة وس�بعون مليون وخمسمائة الف دينار /
لذا اقتىض التنويه

مكتب الباحث االجتماعي
يف محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد /8 /بحث2018/
التاريخ 2018/1/25
اعالن
اىل /املدعى عليه /مهند عبد الحميد عبد املجيد
اقامت زوجتك املدعية (زينب عيل عبد الحميد) دعوى
الرشعي�ة امام ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا (التفريق
القضائي للهج�ر) وملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت
الحارض حسب رشح القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك
نرشا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة صباح يوم  2018/2/13ويف حالة
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سيجري
البحث بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض
معتز صالح الحسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/1/28
اعالن مفقود
اسم املفقود  //مصطفى رشيد احمد
بتاريخ  2018/1/28قدم�ت (زوجتك) املدعوه (بان
عب�د جعاز) تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك
خرج�ت بتاري�خ  2015/8/10ولم تعد لح�د االن لذا
تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك
خالل خمس�ة عشر يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ
النشر س�وف تنص�ب (زوجت�ك) قيمة علي�ك الدارة
شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية
العدد /38/ش2018/
التاريخ 2018/1/24
اىل  /املدعى عليه /احمد ابراهيم عبد الله
تبليغ
بالنظ�ر القام�ة الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة /38
ش 2018/ضدك م نقبل املدعية (امل ابراهيم محمد)
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار عليه
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق  2018/2/6الساعة
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم حضورك س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
ثامر حسني وهاب
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة
نموذج ( )28تسجيل عقاري
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا على الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ /
 200 /لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل  635محل�ة
الش�امية الواقع يف الرميثة باعتباره حائزا له بصفته
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
تمهيدا للتسجيل وفق احكام القانون  43لسنة 1971
املع�دل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل من يدعي بوجود
عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه
اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع
العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل
النتهاء مدة هذا االعلان وذلك الثبات حقوقه موقعيا
يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
سالم نعيم عبد الله
مالحظ التسجيل العقاري يف الرميثة
فقدان
فق�د مني الوص�ل الصادر من الرشك�ة العامة ملوانئ
الع�راق املرق�م ( )030697يف  2007/10/4بأس�م
(جاس�م بالس�م خفي) وبمبلغ  320ال�ف دينار عىل
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فقد مني الوص�ل املرقم ( )030694يف 2007/10/1
بأس�م (وارد بداي عكش) الصادر من الرشكة العامة
ملوان�ئ الع�راق بمبل�غ  320الف دينار على من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فقد مني الوص�ل املرقم ( )030693يف 2007/10/4
بأس�م (نعي�م ناج�ي نوم�اس) الصادر م�ن الرشكة
العام�ة ملوانئ العراق بمبل�غ  320الف دينار عىل من
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

8

ثقافية

العدد ( )1604االثنين  29كانون الثاني 2018

د .أحمد عمر
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ملاذا يسكن احلزن أدب هباء طاهر؟

تقول إحدى األساطري القديمة إن اآللهة قد خلقت اإلنسان من «الهم» ،وهذا «الهم الوجودي» الذي يسميه أديبنا الكبري بهاء طاهر «الهم امليتافيزيقي»
أو «عطش الروح» يسكن قلوب وعقول أبناء جنوب مرص ،وتتوارثه جينات األبناء عن اآلباء واألجداد؛ فالصعيد البعيد عن العاصمة والحياة الصاخبة
فيها ,الفقري يف موارده االقتصادية وفرص العمل ،قد أتاح ألبنائه من فراغ الوقت ما دفعهم إىل التأمل والتفكر العميق يف وضعية اإلنسان عىل األرض،
وخيارات وخطط السماء والعالقة بينهما.
وكان ال ب�د أن تنطلق مع طول ه�ذا التأمل تجربة دينية
وفلس�فية وأدبي�ة ،تختل�ف يف درج�ة عمقه�ا والتعبير
عنها من إنس�ان آلخر ،وتس�تهدف محاول�ة اإلجابة عىل
التس�اؤالت التي تدور يف ذهن اإلنسان الصعيدى املشغول
بالبح�ث عن معنى لحياته وقيمة لوجوده ،واملهتم دائمًا
بفكرة البطولة واملثل األعىل.
ويمكن أن نجد يف تلك القراءة لخصوصية املكان واإلنسان
ً
تفسيرا لكث�رة األدباء
وعالقتهم�ا الجدلي�ة يف الصعيد،
والشعراء ورجال الدين والفكر والسياسة العظماء ،الذين
أنجبتهم تل�ك األرض الطيبة ،التي كانت حتى س�تينيات
القرن املايض ،حميمية رغم فقرها ،تهب ألبنائها الدفء،
وحياة السكينة والهدوء ،ولكنها لم تعد كذلك.
وإذا ما اس�تخدمنا لغة الراحل الدكتور «جمال حمدان»،
يمك�ن الق�ول إن للجن�وب خصوصي�ة معينة ،ش�كلت
مزاج أبنائ�ه وجعلتهم أميل للتأمل والتفكري والبحث عن
الحكم�ة ومعنى الحي�اة وغايتها ،ويف ه�ذا يكمن – ربما
 منب�ع «الحزن الجنوب�ي»؛ فقد ورد يف س�فر الجامعةبالعهد القديم»ألن ىف كثرة الحكمة كثرة الغم ،والذي يزيد
ً
حزنا».
علمًا يزيد
ً
تفسيرا لرس الحزن الس�اكن يف ثنايا
ولعلن�ا نجد يف هذا
روح وإبداع مجمل كتاب الس�تينيات املرصيني القادمني
من الجنوب إىل القاهرة ،والذين عاش�وا تغريبة الجنوبى
التائ�ه يف «مدين�ة بلا قل�ب» ،مث�ل يحيى الطاه�ر عبدا
لل�ه ،وأمل دنقل ،وعب�د الرحمن األبن�ودي ،وعبد الرحيم
منصور.
وأديبن�ا بهاء بهاء طاهر املول�ود يف محافظة الجيزة عام
 1935ألرسة تنتم�ى إىل قري�ة الكرنك بجن�وب مرص ،قد
حمل يف روحه وشخصيته تلك السمات الجنوبية الخاصة،
وعن�ارص ه�ذا الح�زن الجنوب�ي»؛ فهذا الفتى األس�مر،
النحيف البدن ،الطويل القامة كنخلة عربية أصيلة ،يتميز
بوجه مس�تدير صغري ،دقي�ق املالمح والقس�مات ،وهو
وجه مألوف عذب ،بمالم�ح مرصية أصيلة تألفه بمجرد
رؤيته ,وتستشعر أنه قريب لقلبك ،وأحد أفراد أرستك.

وأه�م ما يميز وجه به�اء طاهر ،هو مالمح�ه الفكرية
والنفس�ية البادي�ة للعي�ان ،وعمق�ه املذهل ال�ذي يبعث
ً
يف قل�ب محدث�ة رهبة وإجاللاً
عميق�ا  ،فكأنه يف حرضة
صوىف أو فيلسوف أو قديس.
ويتمت�ع بهاء طاهر بإجماع كل من تعامل معه بفضائل
إنس�انية يندر أن تجتمع يف إنس�ان واح�د؛ مثل التحرض
والرقي يف الس�لوك ،س�عة املعرفة ،دماث�ة الخلق ،الوقار
والجالل ،والتعفف عن صغائ�ر األمور والناس واألحدث،
وكثرة الصمت.

قصة قصرية ..رحلة
د .إيمان الجمال
رحلت إىل ش�اطئ بعيد بحثت كثريا
حتى وجدته ،لونه اختلط باألصفر،
ال أعلم كيف ولكنه وجدته .الس�ماء
واسعة لونها أش�به بالكهرمان إنها
جنت�ى وس�مائي ،بحث�ت ع�ن ظل
اس�تند إليه ،الش�مس ليست حارقة
ولكنى بحث�ت كثريا ً وأخيرا وجدت
الظ�ل .هن�ا س�وف أبن�ى من�زيل ،ال
اعتقد أنه منزل ولكن س�وف يصمد
أمام األمواج والرياح
ال أناس حوىل فقط طيور تغرد
أوصلتنى الحياة للمكان الذى تمنيته
غلبن�ى النع�اس تحت ظل الش�جرة
وصحوت عىل صوت األمواج وهروب
الطي�ور م�ن العواص�ف ،ي�ا أله�ى
كنت باألم�س بالجنة وكيف تحولت
وتح�ول كل يشء ،أيقنت إنها الحياة
حتى وإن بجنة األرض.
ال ب�د م�ن االس�تمرار بالبح�ث عن
مالذ وال ه�روب أنه الواق�ع ،نظرت
خلف�ى وج�دت طريقا طويلا والبد
له م�ن نهاية ربما أج�د برش حويل،
ظلت أنف�اىس تنتعش طوال الطريق
اختف�ى البح�ر تدريجي�ا وه�دأت
العواص�ف ووج�دت جنة م�ن املوز
أمام�ي ،ولون اخرض يمل�ئ املكان،
قررت الدخ�ول ..عىل أجد من أحدث
بهذه الجنة ،ظللت مستمرة بالسري
مس�تمتعة ب�كل املناظ�ر إىل نهاي�ة

الطريق وجدت أمام�ى أنوارا ممتدة
وخلفها كوخ صغري ،ابتسمت قائلة
أخيرا وج�دت ضالت�ى بالطري�ق..
وصلت إىل الكوخ وبابه مفتوح ونور
بداخله ييضء امل�كان وهناك وجدت
عجوزا ضاحكا ..ادخىل ابنتى علمت
أنك قادمة
وكيف لك سيدى
ابنت�ى بمجرد دخول�ك جنتى علمت
من خطواتك
رددت قائلة لن أناقشك ىف ذلك ولكن
حدثنى عن الحياة
رد قائال :أعلم أنك ال تقصدين حياتى
ولكن الحياة كلها
سيدى كيف ىل أن أعيش بالحياة
رد :الرضا ابنتى عليك بالرضا
أنا برش س�يدى وغالبا ما ننزعج من
مهات�رات الحي�اة ولكن�ى علمت أن
الصمت أحيانا أبلغ من الحديث
حدثنى ع�ن ثقافة الحي�اة والفكر،
عن مفهوم السعادة وجدلية الحرية
والخطاب الديني
س�يدى أتيت هنا ألنع�م بجنة الفكر
والثقافة
استزيد من مفهوم الفكر
رد قائلا أمام�ك طري�ق الخ�روج
افتح�ى قلب�ك للحي�اة وس�تتعلمني
معنى الس�عادة بعد الضيق والحرية
ىف اختيارك الطريق وما بني الصواب
والخطأ ،انعمى بجنة الفكر وس�عى
قراءاتك وتعلمى الجديد....

يف روايتها َ
«أغباني» (الدار العربية
للعلوم -ن�ارشون) تق�دم الكاتبة
السورية ياس�مني حناوي محكية
روائية عن س�ورية اليوم ،سورية
الهاجس�ة بامل�وت والعاش�قة
للحياة ،فاختارت لروايتها «شآم»
بطل�ة من أبطال هذا الزمان لتمثل
وصديقاته�ا «رزان» الس�ورية» و
«ه�دى» الفلس�طينية و «ف�رح»
العراقي�ة وش�بيهتها الحنون�ة
«زينة» ومن ثم حبيبها «يوس�ف»
وغريها من الش�خصيات الروائية
بتنويعاته�ا الفكرية والسياس�ية
والدينية؛ بمثابة دعوة من الكاتبة

هذا هو بهاء طاهر الروائى املرصي الجنوبي ،واإلنس�ان
ب�كل ما تحمله الكلمة من معان ودالالت ،وهو الذي أراه
ً
هادئا
دائمًا يميش يف شوارع حي الزمالك الذي يقطن فيه،
ً
ش�امخا ،ف�أود أن أوقفه ألقول ل�ه :توقف قليلاً
ً
مطمئنا
ُ
ك�م أنت جميل .دعني ودع كل أبناء جييل نش�بع أبصارنا
وأرواحنا ببهاء حضورك.
أما بهاء طاهر الروائي ،فهو مبدع يفضل العزلة ،ويبتعد
عن وس�ائل اإلعلام؛ ولهذا فق�د تمرد عىل رغب�ة الفنان
بداخله يف اللهفة على اإلبداع  ،مفضلاً األناة حتى تكتمل

التجربة وتتسع الرؤية ،ويبوح له العمل برسه.
وق�د كان لتجربت�ه يف العم�ل يف جني�ف كمرتج�م باألمم
املتحدة ،أعظم األث�ر يف زيادة معرفته باآلخر الغربي ،ويف
إره�اف وعيه اإلنس�اني؛ ولهذا كانت الفك�رة الهادية يف
الكثير من أعماله ،هي عالقة الرشق بالغرب وما بينهما
من رصاع وتوافق.
وقد ظهر هذا امللمح يف أدب بهاء طاهر يف روايته األخرية
« واح�ة الغ�روب « ,وق�د عالجه م�ن خلال العالقة بني
الضابط املرصي «محمود عبد الظاهر» وزوجته األيرلندية

أغــبــانــي

« »100شـاعـرة عـربـيـة

اصدرت الباحثة والشاعرة املغربية فاطمة
بوهراكة كتابا حمل عنوان  100شاعرة من
العالم العربي -قصائد تنثر الحب والسالم
وال�ذي حاولت في�ه أن تؤرخ الش�اعرات
العربيات من املحيط اىل الخليج وهو جه ٌد
يكاد يكون كبريا ،الس�يما أنه جاء بجهود
ذاتية إع�دادا ومتابع�ة وتصنيفا وطباعة
ً
رحلة أخ�رى من الجهد الببلوغرايف
ليكون
والتي كما تقول بوهراكة إنها» وجدت من
خالل طول معاينة أن أثر الشاعرة الرائدة
يف الكتابة الشعرية يكاد ينىس بسبب وفرة
الشعراء عىل حساب الش�اعرات ،فجاءت
هذه الفك�رة لالهتمام باإلبداع الش�عري
النسائي إن القاسم املشرتك للنصوص هو

إىل تمثي�ل التعل�ق العاطف�ي ب�ـ
«القضي�ة الس�ورية» ،يف لحظتها
العاب�رة ،أو اآلني�ة .وهو ما يتجىل
لق�ارئ الرواية يف تفاق�م تفاصيل
األحداث املتش�ظية عرب الفضاءات
والهوي�ات ،والس�ياق الدرام�ي
الحاض�ن له�ا؛ وال�ذي يتقاطع يف
مبناه�ا السردي الص�وت الذاتي
للكاتب�ة بأص�وات ش�خصيات
وأمكن�ة وتفاصي�ل حياتي�ة،
ومرويات يومية ،عن مدن سورية
تب�دو ال ت�زال تحتضر على وقع
مداف�ع أع�داء متعددي الجنس�ية
والهوية واملصالح.

الحب والسلام والجمال والروح واالنسان
وهو ما تسعى إليه بوهراكة الكتاب ا يقع
بنح�و  111صفحة من القطع الكبري ضم
ش�اعرات من كل دولة عربية ما بني ثالث
اىل سبع شاعرات فدول املغرب و السعودية
وس�وريا تم اختيار س�بع ش�اعرات ومن
العراق الجزائ�ر واإلمارات وليبيا والكويت
وسلطنة عمان تم اختيار ست شاعرات..
وهناك خمس ش�اعرات من تونس ومرص
و فلسطني ولبنان واليمن واربع من االْردن
والبحرين و السودان وثالث من موريتانيا
و قطر النصوص الش�عرية ضمت جميع
اجناس الش�عر من عمودي وشعر تفعيلة
ونصوص نثرية.

«كاثري�ن»  .كما عالجه من قبل يف قصة «باألمس حلمت
ب�ك» من خالل العالقة بني «ش�خصية الراوي» يف القصة
وشخصية الشابة األوربية الشقراء «آن ماري «.
و ُيالح�ظ أن العالقة بني الشرق والغ�رب يف العملني ،قد
جاءت مضطربة ،وانتهت يف كليهما بانتحار أحد الطرفني،
«آن ماري» يف قص�ة «باألمس حلمت بك» ؛ ملا تعانيه من
خواء روح�ي وفقدان للمعنى .وانتحار الضابط «محمود
عب�د الظاه�ر» يف واح�ة الغ�روب؛ إلحساس�ه بالفش�ل
والهزيمة عىل جميع األصعدة.
وبه�اء طاهر كمعظم أبناء جيل الس�تينات قد عمُ ر قلبه
بالكثير من األحلام الش�خصية والوطني�ة ،وقد جاءت
هزيم�ة يوني�و  ,1967لتعص�ف بكل تلك األحلام .وأكاد
أج�د يف»ش�خصية الراوي» يف قص�ة ” باألمس حلمت بك
«تجسي ًدا رسد ًيا لش�خصية «بهاء طاهر»؛ فالراوى الذي
يعي�ش يف إح�دى دول الش�مال األورب�ى عيش�ة قوامها
الرتابة ،يقابل الفتاة الش�قراء «آن ماري» التي يستفزها
بصمت�ه وغموض�ه وأحيان�ا ً المباالته ،فتوجه له س�ؤالاً
حول أفكاره وما يشغله.
ويجيبه�ا عىل س�ؤالها فيق�ول« :يف الواق�ع كانت عندي
أفكار فيما ميض ،لكن اآلن نس�يتها ،يف بلدي لم يكن أحد
يحت�اج إليها وال إيل ،فقررت أن أنس�اها ،نس�يت أش�ياء
كثرية».
ويف لقاء أخر تلح «آن ماري» لتعرف ماذا يريد؟
فيجيب  :ما أريده مستحيل.
 ما هو؟ أن يكون العالم غري ما هو ,والناس غري ما هم .قلت لكليست عندى أفكارًا بل أحالمً ا مستحيلة.
ويب�دو أن بهاء طاهر وهو يعبر يف يناير الحايل إىل عامه
الثالث والثمانني ،ال يزال رغم مشاعر اليأس التي تكتنفه
م�ن وقت آلخر ،يحمل األحالم املس�تحيلة ذاتها ،وال يزال
يؤمن بق�درة الفكر والثقافة عىل إح�داث تغيري حقيقى
يرتقي بمجتمعاتنا نحو األفضل ،وال يزال كما كان دائمًا
يعمل بعزم ،ويأمل بصدق ،ويحب البرش جمي ًعا.

جذام الكامنات
عمار عزيز

يف ِبقاع املَوتى
ُ
ومن عند ماراثون الفروج
َ
أتخذ املجانني مالذا ً
لع ُيو ِنهم َنحتوه ِبجوف َ
الجماجم
املنخورة
َيخافون ُجذامها
والوان النهارات
َ
بريح ال َدم
املمزوجة ِ
ال َيرتنح ِبأنف َ
السواعد
املمتدة إىل َقعر املُؤخرات
الغبية ُيوارونها َكمَانات الرؤوس
صمت َ
الصدأة و َ
َ
الفجر
ُ
َّ
املُوغل بأتربة املراكب املرتقة
َ
فوق أرتعاش األكف
ُ
وعند الغروب
تزف ُر لوحات النهار
من تحت أنقاض الشمس
َعلِّها تحظى بأشارة
من ريح باردة
أو ِغصنا ً مُ بارك
َقد َيهرب من شجر ِة
َ
َ
ُ
خلف ُقضبان
القابعة
الشيخ
َ
ال َعوملة املصنوع من لِسان زوجت ِه
َ
حني َجمعت ُعهرها
ُ
وحنجرة حفيده ( الرسبوت )
عسىَ أن ُيلو ُِّح لها برقص ٍة ثمِلة
َ
َف ُ
نصف األشفار
تفتح
ُ
وتقتص من درُوبها ِبسوط النسيان

شاعرات عربيات حتررن بالقصيدة ..هدى الدغاري ..احتكاك األصابع يقدح الضوء
شريف الشافعى
ما جدوى أن ينبت ش�جر ىف السماء ،والغيم تتدىل منه
أعش�اش مهجورة؟ ىف فض�اء العطش ،يبقى الصوت
ً
معلق�ا ىف الضجر ،كأنه ص�دى األرض التى ال
العاث�ر
مجي�ب وال مس�تجيب لصيحاتها ،لكنه العش�ق أبداً
يبدل الحال ،ويصنع املستحيل.
ً
س�اقا عىل ساق» (نقوش
ىف ديوانها «ما يجعل الحب
عربي�ة ،تونس ،)2015 ،ترس�م الش�اعرة التونس�ية
ه�دى الدغارى مس�ارات الغربة ،برهاف�ة ورقة توت
على حاف�ة املاء ،وحيرة نمل�ة هاربة م�ن الجفاف،
والجفاء .ه�ى تمىش مرتجفة إىل رش�فة حياة ،فيما
الوحدة سكون ،والوحدة ضجيج ،ىف آن .تقول:
ٌ
«رجفة عمياءُ،
ُ
َ
كفيف
تخاتل الزمن ىف عصا
ٍ
م ّر ىف مفرتق بال ضوضاء»
حرف من
ه�ى ال تتوانى ع�ن دق إزميل الخل�ق ىف كل
ٍ
حروف اس�مها ،رغم جيوش املحو املحيطة بالقريب،
ُّ
الحب
وطيور السواد املحدقة بالبعيد ،عىس أن ينفجر
ً
عيونا .الش�اعرة ،هنا ،تقترح فضا ًء داخليًّ�ا للذات،
يتس�ق مع فض�اء خارج�ى ال س�قف ل�ه ،وال قرار.
الطيران له معني�ان ،الطريان باألجنح�ة ،وباألفكار.
أل�وان األجنح�ة ذاتها تتج�اوز الحيّ�ز الضيق لقوس
قزح ،لتقبض املخيلة عىل سماء مكتملة ،فيما تتسع
أدغال الروح لتتمىش فيها غابة إثر غابة .أما «الحاء»
و»الب�اء» ،فإنهما قادرتان دائمً ا على تحريك الراكد،
وإشعال الرباكني:

«من قال إن الحب نه ٌر راكد؟
كيف ترسى ىف خفة الوعول،
وتميس،
ىف لحظة،
َ
بركان؟»
ثورة
ٍ

تل�ك الش�عرية املش�تعلة ،ىف دي�وان ه�دى الدغاري،
ً
تفاحا ،ينضج عىل
بإمكانها تس�ليم قرص الش�مس
وهجها .اإلش�عاع انطالق دائ�م ،يفيض حرية وتمر ًدا
ً
وجنونا .حتى مدارات الجس�د ،تتس�ع مل�ا يخرج عن
التشهى املألوف ،إىل منعطف ينتىش فيه العسل نفسه
عىل خريطة الشفتني املعسولتني .تقول:
«أبعد منى ومن ظيل،
ْ
ُ
ُ
مدن النمل،
فعلته
رأيت ما
والريقات التى ب ّد ْ
لت أثوابها،
َ
والفراش الذى نقع أجنحته ىف قوس قزح،
ّ
املعتقة بلون الظهرية،
ات
ورسب القبرّ ِ
َ
وطنني النحل،
شفتي..
عىل
ل
عس
بنشوة
ّ
ٍ
ُ
عدت:
لم أزر غابة،
لم أتمّ ّ
ش ىف دغل،
ُ
اكتشفت
فقط
كم غابة تتمشىّ فينا»
أم�ا اآلخر ،الذى ربما يكون الرج�ل ،فتنبنى العالقة
مع�ه ىف تجرب�ة هدى الدغ�ارى عىل ندي�ة واضحة،
لرباح جديد متس�ع ،ناتج
وتكامل ،بما يطلق العنان
ٍ
من تالقى واشتباك إرادتني ،ليتخلق ربيع ال تتهدده
مخاطر الذب�ول .املش�اركة ،واإلق�دام ،واإليجابية،
واملب�ادرة ،م�ن مالم�ح تفاع�ل ال�ذات األنثوية مع
ً
س�اقا واحدة ،بل
األخ�رى الذكورية ،فالح�ب ليس
هو س�اق عىل س�اق ،وفراش�ات الفرح إن لم يكن
له�ا وجود ىف الكون ،فباإلم�كان تخليقها ،ىف لحظة

يرت�وى فيه�ا النه�ر .هنا ،االنطلاق يخل�ق وجو ًدا
بأكمله ،تقول:
«نهرى عطشان،
َ
شفتيك،
النسياب الكوب عىل
لفراشات فرح،
يطوّقن خرصي..
بساتيني ال تخىش
َ
صيفك
صح َو
عىل طراوة عشبي
ربيع آخر
من أجل
ٍ
يأتي»
ومثلما تحتفى الذات الشاعرة بقدرتها عىل مخالفة
الس�ائد املتكلس ،فلربما تس�تقى تمردها وتفردها
ىف بع�ض األحيان من ذلك اآلخر ،ال�ذى تنصهر فيه
بإرادته�ا ،وينصه�ر فيها .هذا التفاعل املحس�وس
وامللموس بينهما يخل�ق كيمياءه الخاصة ،القادرة
عىل جعل الضعف قوة ،وغرورًا .تقول:
«مثل لون عينيه ،متفردة هي
تذوّب طيوف العشق ،عىل شفتيه
ّ
مغرتة به ،ترشق هدوءه ىف جدار ضجّ تها،
ترتع�ش ىف قي�ظ الظهرية م�ن انق�داح الضوء بني
إصبعيه
كي�ف تص�ل إىل ج�ذوة الغ�رور وه�ى الذائب�ة عىل
عتباته؟»
هدى الدغاري ،ش�اعرة ال تنه�زم ىف الصقيع ،ألنها
ببس�اطة تؤمن بأن الحب شمس تسابق الوعول ىف
الربية.
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رشا محزة تدمج ما بني حب اخلري وعشق الفن

رس�امة لبنانية اختارت أن تكون بدايتها موجهة
ح�ول األعم�ال الخريية ألنه�ا تؤمن أن مس�اعدة
اآلخري�ن واملش�اركة باألعم�ال الخريي�ة ق�د
يس�اعدها بالحصول على حياة مهني�ة أفضل يف
عالم الفن والرس�م .اعتمدت الرسامة رشا حمزة
الف�ن التجري�دي للتعبري ع�ن نفس�ها بطريقتها
الجريئة ،فلطاملا عشقت الفنانة الرسومات املليئة
بالعواط�ف واملش�اعر والت�ي بأس�لوبها الخاص
اس�تطاعت تحوي�ل كل م�ا هو جمي�ل و مميز يف
عامله�ا الخاص إىل لوحة جمعت األس�لوب الراقي
واألل�وان العرصية .إليك لقاء خاص مع الرس�امة
الش�ابة رش�ا حمزة تخربنا من خالله عن رحلتها
املهني�ة وعن أس�لوبها املميز بالرس�م ونظرتها يف
الفن.
أخربين�ا عن املس�اعدات التي تقوم بها مؤسس�ة
 OMDملساعدة املحتاجني..
تق�وم دار  OMDبعم�ل خريي كل بضعة س�نوات
ملس�اعدة املحتاجين ،حيث يعتم�د العمل الخريي
عىل التحدي ،يف الس�نة األوىل قامت الدار برحلة إىل
كليمنج�ارو حيث قام املش�اركون بالتدريب قبل
س�فرهم لجمع مبلغ محدد .تكل�ف الرحلة مابني
 15،000إىل  20،000دره�م مع مصاريف الرحلة،
تذهب إىل الجمعيات الخريية .يف سنة أخرى عملت
املؤسسة عىل تنسيق رحلة سفر عىل ال ّدراجات من
كامبوتيا إىل فيتنام .أما هذه الس�نة فقررت الدار
التخيم عىل قمة أفرس�ت .تختار اللجنة املشاركني
حس�ب أفكارهم يف ابتكار ط�رق لجمع التربعات.
معظم الناس يحصلون عىل األموال التي يجمعونها
م�ن معارفه�م ،لدين�ا أيض�ا موقع على اإلنرتنت
يمك�ن للن�اس التربع من خالل�ه .كنت محظوظة
ه�ذا العام ألكون ج�زء من هذا املشروع ،فكانت
تربعات أصدقائي س�خية بما فيه الكفاية ألنضم
لهذا الحدث .فبدأت العمل عىل معريض الفني الذي
س�أتربع من خالله باملال الذي س�أجمعه من بيع
لوحاتي للجمعيات الخريي�ة .هذا هو أول معرض
يل ،أردت أن أب�دأ حيات�ي املهنية يف الف�ن بطريقة
إيجابية.
كم�ا ذكرت هذا أول معرض فني ل�ك ،أخربينا عن
اختياراتك للوحاتك.
الكثري من اللوحات التي رس�متها كانت مخصصة
لهذا الحدث ،ل�ذا لم تكن اللوح�ات تمثلني تماماً.
أردت أن أرس�م أش�ياء قد تعجب الناس .رس�مت
لوح�ات عن ف�ن الب�وب والبع�ض عن املش�اهري
والش�خصيات املعروفة .لم أختر موضوع محدد
ملعريض ،فقد ش�مل جميع أن�واع اللوحات بجميع

األل�وان .اعتم�دت اللوح�ات الصغيرة الت�ي تباع
بأس�عار أق�ل م�ن اللوح�ات األخرى ألنن�ي أردت
الناس أن تشتري م�ن لوحاتي للتبرع باألموال.
يضم املعرض  5لوحات شخصية ال تنتسب للحدث
وهي أه�م لوحاتي ألنها تعرب عن�ي وعن أفكاري

وقدراتي الشخصية يف الفن.
كيف تصفني أس�لوبك يف الرسم؟ أحب عادة الفن
التجريدي .أنا أعش�ق أن أرسم الوجوه وخصوصا ً
الرسم الجانبي للوجه ،إني أتفنن يف تحويل أشكال
الش�خصيات إىل طريق�ة عرصي�ة تدع�ى ب» فن

لبلبة تصور املشهد األخري من «الشارع اليل ورانا»

ص�ور النجمة القديرة لبلبة آخر مش�اهدها اليوم الس�بت بمدينة
اإلنت�اج اإلعالم�ي ،وه�و مش�هد كان متبقي�ا لها من مسلس�ل «

الش�ارع اليل ورانا» ،الذي تقوم ببطولت�ه ويخرجه املخرج مجدي
الهواري ويشاركها بطولته كل من درة وفاروق الفيشاوي وصفاء
الطوخي ونرسين أمني وهند عبد الحليم وأرشف ذكي .
الفنانة لبلبة كانت قد انتهت منذ فرتة من كل مشاهدها باملسلسل
يف الديكورات الرئيس�ية لها واملشاهد الخارجية ،ولكن هذا املشهد
كان ه�و الوحي�د املتبقي له�ا ،وقد ق�رر املخرج مج�دي الهواري
تصويره غدا لينتهي من املشاهد املتناثرة واملتبقية باملسلسل حتي
يتمكن من مونتاجه قريبا لعرضه قبل املوسم الرمضاني املقبل .
يذكر أن النجمة لبلبة تش�ارك حالي�ا يف لجنة تحكيم مهرجان
املرك�ز الكاثوليكي للس�ينما ال�ذي س�تنطلق دورته قريبا
ويش�اركها يف عضوي�ة لجن�ة التحكيم كل م�ن الفنانة
شريي عادل واملوس�يقار تامر كروان والكاتب عاطف
بش�اي ويراس لجنة التحكيم املخرج الكبري س�مري
سيف .

ليىل علوي
حتتفل بعيد ميالد ابنها

احتفل�ت الفنان املرصية ليىل عل�وي بعيد ميالد ابنها خالد علوي ،وذلك عرب حس�ابها عىل
موقع «انستجرام».
ليلى نرشت فيدي�و يجمع عدد من اللقطات النادرة لهما من�ذ أن كان خالد مازال رضيعا،
وعلقت ليىل وكتبت« :يا أحىل حاجة يف عمري كل سنة وأنت طيب يا حبيبي ،ويارب تفضل
دايم�ا كويس وجنبي ودايما تخليني فخورة بيك ،وبانس�انيتك وحنانك
وانك دايما بتحس بيا ،ربنا يحفظك ويبعد عنك كل حاجة وحشة
عشان نت بكرة الجاي».
ليلى علوى كفل�ت خالد منذ أن كان صغيرا ،وقالت إنه
اب�ن قريبة لها توف�ت وأوصتها علي�ه ،فتكفلت به
ليىل وأخذ اسم والدها.

مصطفى شعبان أجازة يومني
من تصوير «أيوب»
حصل�ت أرسة مسلس�ل «أيوب» عىل أج�ازة يومني من
تصوير مسلس�ل «أيوب» ،بس�بب الديكورات ،حيث إن
أبط�ال العمل يصورون املش�اهد الخارجية ىف ش�وارع
وس�ط البلد ،ومن املقرر أن يس�تأنف شعبان التصوير
األحد املقبل ىف الديكور الخاص بالعمل.
ويجس�د مصطفى ش�عبان ىف أحداث «أيوب» ،موظف
بأح�د البن�وك ،وهن�اك مهنت�ان أخري�ان يعم�ل بهما
ىف بداي�ة حيات�ه ،وعندم�ا يت�م تعيين�ه ىف أح�د البنوك
يتعرض للظلم ويتم س�جنه ،وتت�واىل األحداث بخروجه
من الس�جن ،ويتحول إىل نصاب كبري يح�اول االنتقام من
األش�خاص الذين ظلموه ،ويرسق البنك ال�ذي كان يعمل به
وتتواىل األحداث.
ويش�ارك ىف بطولة العمل مجموعة كبرية من الفنانني منهم
أيت�ن عامر وهنا الزاه�د ومحمد لطفى ومرييهان حسين
ومحم�د دياب وزكى فطين عبد الوهاب ،واملسلس�ل من
تأليف محمد س�يد بشير ،وإنت�اج تامر م�رىس ،وإخراج
أحم�د صالح.يذك�ر أن الفن�ان مصطفى ش�عبان ،خاض
الس�باق الرمضان�ى املاىض من خالل مسلس�ل «اللهم أنى
صايم» ،وش�اركه البطولة ماجدة زك�ى ومى نور الرشيف
ووفاء صادق وآخرون.

حبر على ورق

الب�وب» .ع�ادة م�ا أس�تخدم طلاء األكريليك ألن
اللوحات الصغرية تحتاج طالء يجف برسعة حتى
أتمكن من رس�م عدد كبير من اللوح�ات .عندما
أستخدم الطالء الزيتي تستغرق مني اللوحة شهرا ً
كامالً إلتمامها ،اس�تخدمت يف هذا املعرض الكثري
م�ن طلاء األكريليك وطلاء ال�رذاذ والفحم .لدي
بعض اللوحات التي اس�تغرقت س�نوات إلنهائها.
أحيانا ً أرس�م دون وج�ود أي فكرة ببايل عن نهاية
اللوحة ،ليس لدي خطة لهذه اللوحة فقد أحتاج إىل
املزي�د من الوقت لتجميع أفكاري ولتحديد طريقة
إنهاء هذا املرشوع ،فم�ن الصعب جدا ً عىل الفنان
تقرير متى يتوقف ع�ن متابعة اللوحة ،فدائما ً ما
يستطيع أن يضيف املزيد من التفاصيل عليها.
كي�ف اكتش�فت موهبت�ك ،وم�ن س�اعدك على
تنميتها؟
بدأت مسيرتي الفنية عندما كنت باملدرس�ة ،أمي
فنان�ة  ،إنه�ا ترس�م لوحاته�ا يف لبن�ان وتعرض
لوحاته�ا يف الكثير من املع�ارض هناك .أس�لوبنا
يف الرس�م مختلف تمام�ا ً يمكنك تفري�ق لوحاتي
عن لوحاتها ببس�اطة ،إنها تميل لرس�م اللوحات
الكالس�يكية كاألحصنة والطبيع�ة .أنا أعترب أنني
حصلت على موهبتي م�ن والدتي ،لكن أس�تاذي
يف املدرس�ة س�اعدني عىل إتقان هذه املوهبة فقد
علمني الكثري من تقنيات الرسم وأساسيات الفن.
دخل�ت اختصاص التصميم الغرافيكي يف الجامعة
وم�ن ث�م انتقل�ت إلدارة األعم�ال ،عندم�ا دخلت
الجامعة تعلمت أساسيات الفن بتفاصيلها اململة.
أنا ل�م أتخىل ع�ن التصميم الغرافيك�ي بالجامعة
ألنن�ي لم أحبه ،لكن صعب عيل التخيل عن أفكاري
وأسلوبي الفني ،ففي هذا املجال أنا ملزمة بمتابعة
أراء وذوق الزبون وإرضائه بشكل دائم.
هل ستتابعني بتوزيع األموال التي تكتسبينها من
املعارض عىل الجمعيات الخريية ؟
أنا أعشق األعمال الخريية ،لكنني لن أقوم بتوجيه
جميع مع�اريض إىل األعم�ال الخريي�ة ،أتمنى أن
أجعل الرس�م والفن مهنة يل يف املستقبل باإلضافة
إىل عميل الذي أقوم به اليوم .
كيف تميزين نفسك عن الفنانني اآلخرين؟
أعتقد أن الرس�م والفن هما أش�ياء شخصية ،قد
أعج�ب بلوح�ة فنية ق�د تكرهينها أن�ت والعكس
صحي�ح .بالنس�بة يل لدي بع�ض الفنانين الذين
أعج�ب بأدائهم كثرياً ،أح�د الفنانني املفضلني لدي
هو ، Aseedإن�ه يتميز بلوحاته التخطيطية ولكن
بالنسبة يل لوحاته تتميز بكثرة العواطف املتواجدة
فيها.

غانم حداد

شيخ الكامن الراحل

حينم�ا كنت اتواص�ل يف الحض�ور لالذاع�ة والتلفزيون عند
الزم�ن الجميل للموس�يقى والغن�اء العراق�ي االصيل كانت
هن�اك فرقة موس�يقية تس�مى (فرقة االذاع�ة التلفزيون
املوس�يقية) وكان هنالك قس�م الدارة ش�ؤونها من اساتذة
كب�ار اىل جان�ب عدد كبري من العازفني ال�رواد  ...ومن اولئك
وياتي يف مقدمتهم (غانم حداد) الذي اكلم دراس�ته يف معهد
الفنون الجميل�ة وليحصل عىل دبلوم يف املوس�يقي وبتفوق
وكعازيف عىل أله العود  ...ولكن الفنان غانم حداد لم يرتك اله
الكمان التي احبها وعشقها منذ بداية حياته الفنية  ..بل عاد
يم�ارس العزف عىل الكمان  ...وليبدأ بتطبيق ما تتعلمه عىل
أله العود حتى اس�تطاع ان ينال املرتبة املرموقة باملوس�يقى
بصفت�ه فنانا مبدع�ا يف ألة الع�ود والكم�ان  ...وعندها بدأ
نجمة يس�طع منذ تلك الفرتة يف اوائل الخميسنات  ..وليعمل
يف اذاعة بغداد  ..ومن ثم يتوىل مس�ؤولية الفرقة املوس�يقية
لدار االذاعة العراقية  ..وليقدم العديد من مؤلفاته املوسيقية
 ..وليتوىل تشكيل مجموعة من عنارص من عازفني ومنشدين
داخل االذاعة وليق�وم بتدريبهم عمليا  ..بقصد الحفاظ عىل
تراثنا االصيل  ..وليس�جل بعد ذلك ما يقارب الخمسني اغنية
عراقية لفرقة االنشاد والشهر املطربني واملطربات العراقيني
القدامى..
والجدير باالش�ارة ان الفنان غانم حداد ويف اخر عمل له انه
قام بتش�كيل مجموعة (خمايس الفن�ون الجميلة) واملؤلفة
من ابرز اس�اتذه املوسيقى العربية يف العراق حتى ان مكتبة
االذاع�ة العراقي�ة الزال�ت تحتف�ظ بروائ�ع املعزوف�ات ذلك
الخمايس ومنها:
(مقطوع�ة ذك�ى) و (مقطوع�ة صدف�ة) و (مقطوعة مع
الصباح) و (رقصة الغجرية) و (مياده)
بعده�ا  ..يدخ�ل يف غيبوب�ة ط�وال ( )24س�اعة يف اح�دى
مستشفيات عمان اثر ازمة صحية املت به  ..وليفارق الحياة
ع�ن عم�ر ناهز ( )87عاما امضاها يف عش�قه للموس�يقى
وحف�ظ الرتاث  ..وتمثيل بلده خري تمثيل حيث اعطى الكثري
لبلده لكن الظروف دفعته اىل ان يعيش ش�يخوخته يف الغربة
يف عمان وكانت عيونه ترنوا لبغداد من بعيد

منة فضايل تتوهج بجلستها التصويرية
خضع�ت الفنان�ة املرصية من�ة فضايل لجلس�ة تصوير
حديثة مع املصور الفني عماد جو.
من�ة فض�ايل نال�ت إعج�اب متابعيها من خلال إطاللة
كاج�وال عب�ارة عن بل�وزة تجمع بين اللونين األحمر
واألسود وبادي وبنطلون أسود ،وأسدلت الفنانة شعرها
عىل كتفها ،ووضعت ماكياج بارز.

منة لفت�ت األنظار إليها من خالل ع�دد من الوضعيات
الت�ي كانت كلها دلع ودالل ،وحازت الصور عىل إعجاب
الفانز الذين أمطروها بعدد من التعليقات اإليجابية.
من�ة فضايل تق�وم حاليا بتصوير مسلس�ل «بيت
الساليف» مع بويس وعبري صربي ،كما شاركت
يف الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس».

نحافة غادة عبدالرازق تفقدها
بريقها اخلاص وتثري جدالً
قض�ت الفنانة املرصية غادة عبدالرازق س�هرة خاصة مع ع�دد من صديقاتها
ونرشت صور لها عرب حسابها عىل موقع «انستجرام».
غادة ظهرت يف الصور وهي ترتدي فس�تان أسود قصريويكشف عن كتفيها،
مما أبرز نحافتها الشديدة والحظ الجمهور بروز عظام الكتفني بشكل كبري،
وطالبها عدد من الجمهور باكتساب عدد من الكيلوجرامات.
نحاف�ة غ�ادة الزائدة أثارت التس�اؤل أيضا إن كانت مجرد ه�وس امرأة أم أنه
مطلب فني ملسلسلها القادم الذي تقوم بتصويره.
ُيذك�ر أن هناك عدد من الفنانني فقدن وزنهن بش�كل كبير يف الفرتة األخرية ومنهن
منة شلبي ،مي عز الدين ،ريم البارودي.

مي عز الدين تتحول إىل أمرية
أطلت الفنانة املرصية مي عز الدين جمهورها يف لقطة جديدة لها
عرب حسابها عىل موقع «أنستجرام».
م�ي ظهرت لجمهورها بفس�تان بس�يط يف تفصيل�ه أظهرها
كاألمريات ،وزاد من هيأته امللفتة «فيونكة» التفت حول خرص
مي لتظهر مدى رشاقتها ،بينما اختارت ترسيحة شعر وماكياج
ناعم يتناسب مع طلتها.
الفنانة املرصية احتفلت مؤخرا بعيد ميالدها مع فريق عمل مسلسلها الجديد «رسايل» ،بينما
تلقت العديد من التهاني من قبل الفنانني ومنهم زينة ،أحمد السعدني.
م�ي تلق�ت أيضا من والدته�ا عدد من املجوه�رات يف عيد ميالده�ا ،والتي تباهت بها ونشرت صورها عرب
حسابها الخاص وجهت الشكر لوالدتها.

هل تزوجت شريين عبد الوهاب رس ًا
من هذا الفنان؟
أث�ارت تدوينة لحس�اب منس�وب لوالد
الفنان حسام حبيب عىل موقع “الفيس
ب�وك” ،ج�دال واس�عا بين الجمه�ور
ح�ول زواج ابن�ه م�ن الفنان�ة شيرين
عبدالوهاب.
الحس�اب املنس�وب لوالد الفنان نرش
ص�ورة البن�ه م�ع الفنان�ة شيرين
عبدالوهاب ،عىل حسابه الخاص عىل
أحد مواقع التواصل االجتماعي ،وعلق
عليها قائال“ :ابني وعروسته”.
حس�ام حبيب خرج عن صمت�ه لينفى
تل�ك األنب�اء بش�كل قاطع ،مؤك�دا أنه

يرتبط مع شريين بعالقة صداقة قوية ،كما
أنها صديق�ة مقربة من عائلته.وأضاف أنه
ال يدري إن كان الحس�اب لوالده بالفعل أم
لش�خص آخر ،وهل كان والده يمزح أم ال،
خاصة وأنه فوجئ باألمر وهو خارج مرص.
وأكد“ :ما بيني وبني شريين صداقة وعالقة
اخ�وة فق�ط وال يوجد زواج ،ول�و هناك أي
عالق�ة بينن�ا كنت أول من يعلنها وشيرين
أيض�ا كانت س�تعلنها .وال أعلم من أين أتى
البعض بتلك الش�ائعة .والزواج مش حاجة
وحشة وال تضايقني ،لكن مالوش الزمة أن
نقول حاجة مش حقيقية”.يذكر أنالفنانة

سعدون شفيق سعيد

شيرين عبدالوه�اب كان�ت ق�د ت�م
ضبطها مؤخرا بمطار القاهرة الدويل،
وبحوزته�ا بع�ض األق�راص املخ�درة
ً
طبقا للقانون ،وذلك
واملحظور حيازتها
قبل سفرها إىل باريس.
فقام�ت شيرين بتقدي�م ش�هادة طبية
رسمية من الطبيب ألمن املطار ،والتي
تفيد بالس�ماح لها بتن�اول أقراص
الزوالم لعالج االكتئاب ،فسمحت
له�ا أجه�زة األم�ن بحيازة
واللح�اق
املضبوط�ات
بطائرتها.
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عبطان يبارك إنتخاب إدارة جديدة
للمكتب التنفيذي للجنة الباراوملبية

رئيس احتاد الفروسية يفوز بمنصب دويل
المستقبل العراقي  /مؤنس عبد الله
ف�از رئي�س االتح�اد العراق�ي المرك�زي
للفروس�ية حيدر حس�ين علي بمنصب نائب
رئي�س االتح�اد الدول�ي اللتق�اط االوت�اد
لش�ؤون التدري�ب والتطوي�ر ،وذل�ك خلال
االنتخاب�ات التي جرت ف�ي محافظة خصب
بسلطنة عمان يوم امس السبت على هامش
منافس�ات البطولة الدولية االولى النس�وية
لفعالية التقاط االوتاد.
وق�ال علي ان�ه وللمرة الثانية عل�ى التوالي
تناط رئاس�ة اللجنة الطبي�ة (البيطرية) الى
الع�راق ممثلا بالدكتور س�عد خضير كريم

الهالل�ي موضحا ان المناص�ب التي تحققت
للع�راق تعد انج�ازا كبيرا للرياض�ة العراقية
بش�كل ع�ام ولرياض�ة الفروس�ية بش�كل
خ�اص ،وبالتالي سنس�عى من اج�ل تطوير
رياض�ة اجدادن�ا وآباؤن�ا نح�و االفضل من
خلال تهيئة كافة الس�بل التي ستس�هم في
نجاح مش�اركات منتخباتنا الوطنية للرجال
والنس�اء في مختل�ف البط�والت والمحافل
الخارجية خالل المرحلة المقبلة.
يش�ار الى ان رئي�س االتحاد الدولي الش�يخ
محمد بن عيس�ى الفيروز س�يختار وحسب
النظ�ام الداخلي لالتحاد امين�ا عاما لالتحاد
ونائبا تنفيذيا.

بغداد /المستقبل العراقي
ب�ارك وزي�ر الش�باب والرياضة ،عبد الحس�ين عبط�ان ،انتخاب هيئ�ة ادارية جديدة
للمكت�ب التنفيذي للجنة الباراولمبي�ة العراقية وذلك في المؤتمر االنتخابي الذي عقد
ف�ي العاصمة بغداد.وأكد عبطان بحس�ب بيان لل�وزارة تلقت “المس�تقبل العراقي”
نس�خة منه ان “اللجنة الباراولمبية العراقية س�جلت حضورا ً فاعالً في المش�اركات
الخارجي�ة ورفعت اس�م الع�راق عاليا ً في المحاف�ل الدولية”.وحث عبط�ان “اإلدارة
الجدي�دة للمكتب التنفيذي ان تواصل المس�يرة وتحقق النتائ�ج االيجابية التي تؤكد
المكانة المميزة للرياضة العراقية.

نفط الوسط يقرتب من ضم حمرتف
إيراين جديد

جوارديوال
يطارد صفقة ثمينة
المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ،أن ن�اد كبي�ر
بال�دوري اإلنجلي�زي الممت�از ،يخط�ط
لمنافس�ة العمالق اإلس�باني ري�ال مدريد
عل�ى التعاقد مع صفق�ة كبيرة خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ووفقا لصحيفة صنداي ميرور البريطانية،
فإن نادي مانشس�تر سيتي يحاول التعاقد
مع إيدي�ن هازارد صانع ألعاب تشيلس�ي،
ويأمل الس�كاي بل�وز ف�ي أن ينجحوا في
ض�م البلجيكي ال�ذي يعتبر اله�دف األهم

بنزيام يرحب بالعودة إىل فرنسا
المستقبل العراقي  /متابعة
قالت تقارير صحفية إسبانية ،إن كريم بنزيما ،مهاجم
ري�ال مدريد ،يرح�ب بالعودة إل�ى الدوري الفرنس�ي،
الموسم المقبل”.
ً
ووفقا لصحيفة “مون�دو ديبورتيفو” الكتالونية ،فإن
بنزيما ( 30عامً ا) يفكر في ارتداء قميص باريس س�ان
جيرمان.
ومن المتوقع تعاقد ريال مدريد ،مع اسم كبير في خط

الهجوم ،الصيف المقبل.
وف�ي ه�ذا الصدد ،تب�رز أس�ماء عدي�دة ،مث�ل ماورو
إيكاردي ،وهاري كي�ن ،وربما ً
أيضا يحصل الميرينجي
عل�ى إدينس�ون كافان�ي ،مهاجم س�ان جيرم�ان ،في
ً
وفقا للصحيفة.
صفقة تبادلية مع بنزيما،
وق�د تعرض المهاجم الفرنس�ي ،المنتقل من ليون إلى
ريال مدريد عام  ،2009النتقادات الذعة ،هذا الموس�م،
ف�ي ظل معاناة فريق�ه محل ًيا ،وع�دم قدرته على منح
اإلضافة للميرينجي.

هيجواين :غيايب عن التهديف ال يقلقني
المستقبل العراقي  /متابعة
أعرب جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس عن سعادته
بالع�ودة للتس�جيل ،وذلك بع�د أن أحرز اله�دف الثاني
لليوفي في الفوز األخير  2-0على كييفو فيرونا ،اال أن
األرجنتيني في نفس الوقت أكد أنه لم يكن قلقا بس�بب
غيابه لفترة طويلة عن هز شباك الخصوم.
ولم يسجل نجم ريال مدريد ونابولي السابق أي أهداف
ف�ي دوري الدرج�ة األول�ى االيطالي منذ مطلع ش�هر
ديس�مبر /كان�ون الثان�ي الماضي ،إال أن�ه انهى أخيرا
نحسه في المباراة خارج األرض ضد كييفو.
وفي ه�ذا الصدد ق�ال الالع�ب في تصريحات نش�رها
الموقع الرسمي للبيانكونيري “ال يوجد مهاجم يمكنه
االس�تغناء عن تسجيل األهداف ،ربما لم أكن محظوظا
في الفترة األخيرة ،ولكن الشيء المهم هو فوز الفريق
في النهاية”.
وأض�اف “لم اتعامل مع األمر بتوتر ،كنت هادئا جدا ،ال

أنزعج عندما أغيب عن التسجيل لعدة مباريات”.
وتابع “أش�عر دائما أن المشجعين ،والنادي وزمالئي
في الفري�ق يدعمونن�ي ،أنا فقط أعم�ل بجد ،وكنت
أعرف أن الهدف س�يأتي عاجال أو آجال ،لحسن الحظ
جاء أخيرا ،وساعدنا على الفوز”.
وقال عن زميله حارس المرمى المخضرم جيانلويجي
بوف�ون ال�ذي س�يحتفل اليوم بعي�د ميلاده األربعين
“جيج�ي ه�و أس�طورة كبي�رة ،وزمي�ل رائع،
باإلضافة إلى كونه نموذجا يحتذى بالنس�بة
لن�ا جميعا”.وتح�دث “البيبيت�ا” أيض�ا ع�ن
المحادث�ة الت�ي أجراه�ا مؤخرا م�ع مدرب
منتخب األرجنتين خورخي سامباولي “كانت
إيجابي�ة حقا ،تتبقى بضعة أش�هر قبل كأس
العال�م ،وإذا كنت أريد أن أش�ارك ،يجب أن
أواصل تقديم افضل ما عندي مع اليوفي،
ث�م بع�د ذل�ك األم�ر بالطب�ع مت�روك
للمدرب.

برشلونة يعلن موعد توقيع العقد اجلديد لبيكيه
المستقبل العراقي  /متابعة
اعلن نادي برش�لونة اإلس�باني ،أن
مدافعه الدول�ي المخضرم ،جيرارد
بيكيه ،س�يوقع على عق�ده الجديد
بعد غد االثنين بعدم�ا اتفق مؤخرًا
عل�ى تجدي�ده حتى  2022بش�رط

جزائي قيمته  500مليون يورو.
وأفاد النادي بأن التوقيع على العقد
س�يكون الواحدة ظه�رًا في ملعب
“كامب نو” ،مش�يرًا إل�ى أن بيكيه
س�يخضع بعد ذلك لجلسة تصوير،
وس�يعقد مؤتم�رًا صحف ًي�ا.وكان
برشلونة قد أعلن في  18من الشهر

الج�اري أن�ه توصل ال تف�ا ق
مع بيكيه لتجدي�د عقده حتى 30
يونيو/حزي�ران  ، 2022عل�ى أن
ً
شرطا جزائيا بقيمة 500
يشمل
مليون يورو.يذكر أن بيكيه (30
عامً ا) بدأ مس�يرته الرياضية في
برش�لونة ع�ام  ،1997بينما كان
في العاش�رة من عمره وتأهل في
صف�وف الناش�ئين ،وف�ي 2004
انتقل إلى مانشستر يونايتد الذي
أعاره إلى ساراجوسا في موسم
.2006-2007وفي صيف 2008
ع�اد بيكي�ه إلى برش�لونة الذي
كان يدرب�ه بي�ب جواردي�وال،
م�درب مانشس�تر س�يتي حال ًيا.
ومع برش�لونة ت�وج بيكيه بـ25
لق ًبا ،إذ فاز بدوري أبطال أوروبا 3
مرات وبالدوري اإلس�باني  6مرات
وبكأس الملك خمس مرات وبكأس
الس�وبر اإلس�باني خم�س م�رات
وب�كأس الس�وبر األوروب�ي ثالث
م�رات وبموندي�ال األندية  3مرات،
خالل  424مباراة بقميص البارسا.

بغداد /المستقبل العراقي

لريال مدريد الصيف المقبل.
وكش�فت الصحيفة أن الس�يتي ينوي ضم
ه�ازارد مقابل مبلغ قياس�ي يقدر بـ150
ملي�ون جني�ه إس�ترليني ،فيما س�يحصل
الالع�ب على راتب أس�بوعي يق�در بـ350
أل�ف جني�ه إس�ترليني في ح�ال انضمامه
لملعب االتحاد.
وسينتهي عقد هازارد الحالي مع تشيلسي
ف�ي صي�ف  ،2020وكان وال�د الالع�ب قد
اعت�رف مؤخرًا أن نجل�ه يؤجل مفاوضات
تجدي�د عق�ده مع البل�وز ،تحس� ًبا لعرض
محتمل من ريال مدريد.

ثان بعد تعاقده رس�م ًيا مع س�عيد رضائي،
اقترب نفط الوس�ط من ضم محترف إيراني ٍ
حي�ث من المنتظر أن يصل حس�ين صادقي لمدينة النجف ،ظه�ر اليوم اإلثنين لالنخراط
في التدريبات.وقال عادل نعمة ،مدرب نفط الوسط في تصريحات لموقع كورة الرياضي
اطلعت عليها “المستقبل العراقي”“ :،من المنتظر وصول حسين صادقي اليوم لالنخراط
في التدريبات على س�بيل االختبار”.ولفت إلى َّ
أن “نجاح تجربة اإليراني س�عيد رضائي،
الذي أثبت أنه مؤهل للدفاع عن ألوان نفط الوس�ط ،س�عينا لضم محترف إيراني جديد”.
وأض�اف “صادق�ي يلعب بمركز وس�ط الملعب ،ولدين�ا تصور كامل عن مس�تواه ،لكننا
اتخذن�ا ق�رارًا كجهاز الفني ،بعدم التعاقد مع أي العب ،إال بعد االطالع على مس�تواه من
خالل التدريبات واالختبار الفني ،والطبي”.وبيَّن “نفط الوس�ط س�يضيف سعيد رضائي
بعد فتح االنتقاالت الشتوية ،باإلضافة لالعبين أو  3محليين تم االتفاق معهم ،واالختبار
ً
فاصلا للمحترف اإليراني صادق�ي إلضافته للقائمة م�ن عدمه”.يذكر َّ
أن نفط
س�يكون
الوسط سيواجه النجف بالجولة الثانية عشرة من الدوري ،الثالثاء المقبل.

عقبة كبرية تبعد كني عن ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
يعتقد خبير الكرة اإلس�بانية بش�بكة
س�كاي س�بورتس ،جيي�م باالجي ،أن
هاري كين مهاجم توتنهام هوتس�بير
اإلنجليزي ،لن ينتقل للعمالق اإلسباني
ري�ال مدريد ف�ي المس�تقبل القريب.
وكانت تقارير قد ربطت كين باالنتقال
لريال مدريد ،خاصة بعد أن أنهى العام

الماض�ي ف�ي ص�دارة هداف�ي العالم،
ويتوقع باالجي أن يرحل كين يومً ا ما
عن السبيرز ،ولكن ليس في المستقبل
القريب.وق�ال باالجي ف�ي تصريحات
نقلتها صحيفة إكس�بريس“ :أعتقد أن
هاري كين سيرحل ،وهذا بغض النظر
عن بقاء المدرب ماوريس�يو بوكيتينو
مع توتنه�ام ،أو رحيله لريال مدريد”.
وأضاف“ :الصحافة اإلسبانية رشحت

ه�اري كي�ن ،ليك�ون صفق�ة ريال
مدري�د الكبي�رة القادمة ،ولكن في
رأيي طالم�ا كريس�تيانو رونالدو
م�ازال هن�اك ،فإن كين ل�ن ينضم
للريال”.واختت�م“ :ه�اري كي�ن
س�يرحل خ�ارج إنجلت�را يومً �ا ما،
هو نفس�ه اعترف بذل�ك ،ولكن أعتقد
أن الوق�ت الحال�ي ليس هو المناس�ب
لرحيله عن البريمير ليج.

تشيليس يستقر عىل بديل كونتي
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفية ع�ن أن نادي تشيلس�ي االنجليزي ،ح�دد بالفعل المدير
الفن�ي الجدي�د لفريقه األول ،والذي س�يتولى المهمة الموس�م المقبل خلفا
للمدرب الحالي أنطونيو كونتي.وكانت تقارير قالت مؤخرا إن أيام كونتي
مع تشيلس�ي أصبح�ت معدودة بس�بب خالف�ات الم�درب اإليطالي مع
إدارة نادي غرب لندن بش�أن سياس�ة البلوز في سوق االنتقاالت.ووفقا
لصحيف�ة آس فإن ادارة تشيلس�ي بقيادة الملياردير الروس�ي رومان
أبراموفيتش ستس�تهدف التعاقد م�ع لويس إنريكي المدير
الفني الس�ابق للعمالق اإلس�باني برش�لونة ،والذي ال
يعمل منذ رحيله عن البارسا.

كافاين يصنع التاريخ
مع باريس سان جريمان
المستقبل العراقي  /وكاالت
ّ
س�طر الالعب الدولي األورجواياني إدينسون كافاني ،التاريخ مع ناديه باريس
س�ان جيرمان الفرنسي ،بعد تسجيله للهدف األول للفريق في مرمى مونبلييه
في الدوري.وقالت ش�بكة “أوبتا” العالمية لإلحصائيات إن الالعب إدينس�ون
كافاني ،أصبح أفضل هداف في تاريخ نادي باريس س�ان جيرمان ،بتسجيله
اله�دف رقم  157مع الفريق اليوم.وتف�وق كافاني بهذا الهدف على المهاجم
التاريخ�ي للنادي الباريس�ي زالت�ان إبراهيموفيتش ،الذي أح�رز ً 156
هدفا
بقميص بي إس جي.

مييس يوضح تأثري رحيل نيامر ..ويكشف مرشحيه للفوز بدوري ابطال اوربا
المستقبل العراقي  /وكاالت
تح�دث األرجنتين�ي ،ليونيل ميس�ي ،نجم
برش�لونة ،عن تأثير رحي�ل البرازيلي نيمار،
عن الفريق الكتالوني ،موضحا طبيعة عالقته مع
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،مهاجم ريال مدريد.
وقال ميس�ي في حوار مطول مع المجل�ة الرياضية
اإلنجليزية الش�هيرة “ورلد سوكر” ،عن رحيل نيمار:
“كان يعني تغيير طريقتنا في اللعب ،لقد فقدنا الكثير
م�ن اإلمكانيات الهجومية برحيله ،ولكن في المقابل
ساعدنا ذلك على التركيز أكثر على الدفاع ،نحن حاليا
منظمين جدا في خط الوس�ط والدفاع ،ولدينا المزيد
من التوازن”.وعن زميله الشاب ،قلب الدفاع صامويل

أومتيت�ي ،تاب�ع“ :أومتيتي يتدرب كم�ا يلعب ،خارج
الميدان هو ش�خص ممتاز ،لم أكن أعرف الكثير عنه
قبل وصوله ،وبرؤية كيف يتدرب فإنه ال يفاجئني بما
يفعله في المباريات ،أرى بالفعل إمكانياته ومواهبه
ف�ي التدريبات ،لذل�ك ال أندهش عندما يك�رر ذلك في
المباريات”.وتح�دث ميس�ي أيض�ا عن ري�ال مدريد،
وأزمته الحالية“ :إنه أمر مؤقت ،وليست المرة األولى
التي نش�هد فيه�ا مثل ه�ذا الوضع ف�ي مدريد ،وفي
النهاية س�يعود الريال وسيحارب مرة أخرى على كل
األلقاب ،وذلك بفضل الفري�ق والالعبين الكبار الذين
يملكهم”.وعن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو،
وم�ا إذا كان س�يصبح صديقه يوما م�ا ،أوضح“ :أنا
ال أع�رف ،الصداقة ش�يء يتم بنائه مع الوقت ،لس�نا

مقربي�ن م�ن بعضنا البع�ض ،نرى بعضن�ا فقط في
حفالت تس�ليم الجوائز ،وهذا هو الوقت الوحيد الذي
نتح�دث في�ه ،عالقتي به جي�دة ،وكل ش�يء على ما
يرام ،ولكن حياتنا الش�خصية ال تتقاطع كثيرا”.وردا
على س�ؤال ح�ول دوري أبطال أوروبا هذا الموس�م،
أجاب“ :مانشس�تر س�يتي هو واحد من أقوى الفرق
حاليا ،كما هو الحال مع باريس سان جيرمان ،ولكن
هذا الموسم طويل جدا”.وختم“ :ال أستبعد أيضا ريال
مدري�د الذي لديه خبرة جيدة في ه�ذه البطولة ،على
الرغ�م من أنهم اآلن ال يحققون النتائج التي يتوقعها
الجمي�ع ،كما أن باي�رن ميونخ هو فري�ق كبير آخر،
ولكن من الصحيح القول إنه حتى األن الس�يتي وبي
إس جي هما األفضل.
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سناب شات يتيح مشاركة املنشورات

ق�ال موق�ع س�ناب ش�ات للتواص�ل
االجتماع�ي إن�ه بص�دد إطلاق خاصي�ة
جديدة يوم الثالثاء تس�مح للمس�تخدمني
بمشاركة املنشورات العامة مع األصدقاء
وأفراد األرسة غري املشرتكني يف التطبيق.
وتح�اول الرشك�ة ج�ذب املزي�د م�ن
املس�تخدمني وإضاف�ة خصائ�ص تهدف
لزي�ادة الوقت الذي يقضيه املس�تخدمون
على التطبي�ق .وأعلن�ت الرشك�ة أن عدد

املس�تخدمني النش�طني بل�غ  178مليون
ش�خص يوميا يف الربع الثالث الذي انتهى
يف  30سبتمرب أيلول وهو أقل من املتوقع.
وقال�ت الرشكة إنه س�يكون باس�تطاعة
مستخدمي التطبيق مش�اركة املنشورات
الرس�مية أو الش�خصية أو منش�ورات
البحث عرب رابط سيكون متاحا عىل موقع
سناب شات.
وقال�ت الرشك�ة صاحب�ة التطبي�ق الذي

سودوكو

تختفي رس�ائله بعد ثوان م�ن قراءتها إن
رس�ائل املنش�ورات الخاصة ومنش�ورات
البح�ث س�تكون متاح�ة على املوق�ع
اإللكرتون�ي مل�دة  30يوم�ا بينم�ا تختفي
املنشورات الرسمية بعد  24ساعة.
وج�رى تحدي�ث تطبيق س�ناب ش�ات يف
نوفمبر ترشي�ن الثان�ي املايض لتبس�يط
التصف�ح بع�د ش�كاوى م�ن صعوب�ة
استخدامه.

بروتني لعالج السكري وتأخري الشيخوخة
اكتشف العلماء بروتينا يحوي مادة قد
تصبح أساس مستحرض طبي إلطالة
حياة اإلنسان وتأخري الشيخوخة.
ويلعب بروتني كلوث�و (إلهة يونانية)
دورا مهما يف تنظيم عملية األيض.
حي�ث بين�ت نتائ�ج دراس�ة أجراه�ا
علم�اء جامع�ة إيل أن بني�ة الربوتني
ثالثية األبعاد معقدة ،وتمنحه قدرات

عالجية فريدة.
ويعتق�د العلم�اء أن باإلم�كان إنتاج
مس�تحرضات على أس�اس ه�ذا
الربوتني ،تس�اعد عىل علاج عدد من
األم�راض الخطرة بما فيها الس�كري
والسمنة وبعض أنواع الرسطان.
واتض�ح للعلم�اء أن بروتينات كلوثو
مرتبطة بالهرم�ون الرئييس 1FGF2
ال�ذي يحفز إفراز اإلنس�ولني يف حالة

المتاهات

الج�وع وعن�د اس�تقالب الغلوك�وز،
أي أن�ه ق�د يصب�ح باإلم�كان علاج
الن�وع الثان�ي م�ن مرض الس�كري
باستخدامه.
علاوة على ذل�ك ،حص�ل الباحث�ون
على ص�ور ع�ن كيفي�ة قي�ام إنزيم
الغلوكوزي�داز يف تحطي�م الس�كر
وتحويله إىل مستقبل لهرمون يخفض
مستوى السكر يف الدم.

هل تعلم

؟؟

هل تعل�م أن الثعالب والقطط الربي�ة موجودة دائما
ىف الصح�راء أو الفه�ود والنم�ور هم مج�رد زوار ال
يغام�رون بدخ�ول الصح�راء إال ىف حال�ة البحث عن
الفريسة فقط .
هل تعلم أن أكرب الثدييات املائية عيل اإلطالق هو فرس
النهر ،وهو حيوان عاشب يقيض عمرة كله تحت املاء
ال يخرج منها سوي عينية ومنخرية فقط .
هل تعلم أن الفيلة تس�تطيع ش�م رائحة اإلنسان من
عيل بعد نصف كيلو مرت .
هل تعلم أن الغزالة لديها فتحات وأماكن ىف جس�دها
للتنفس م�ن خاللها غري املنخارين وذلك ملس�اعدتها
ىف اله�روب من مطارديها وعدم الش�عور باإلجهاد أو
التعب .
هل تعل�م أن الطائر الوحيد ال�ذي يتمكن من تحريك
منقارية األعيل واألس�فل هو الببغاء ،بينما تستطيع
باقي الطيور تحريك منقارا ً واحدا ً فقط .
هل تعلم أن الكلب يمكنة أن يسمع دقات الساعة من
عيل بعد  40قدم .

تويرت» جيهز خاصية تشبه الـ «سناب شات»
كش�فت تقري�ر حدي�ث ملوق�ع بلومربغ ع�ن قيام موق�ع تويرت
بالتجهي�ز إلطلاق خاصية جدي�دة متعلقة بتحمي�ل ونرش مواد
الفيديو بشكل قريب من خدمة «سناب شات» الشهرية.
ووفقا لبلومربغ فإن خاصية تويرت الجديدة سرتكز بشكل أسايس
عىل تس�هيل مهمة مش�اركة الفيديوهات عىل مستخدمي املوقع
بشكل مماثل تقريبا ملوقع «سناب شات» بدون الكشف عن املزيد
التفاصيل.
ولك�ن بحس�ب موق�ع «ذا نكس�ت ويب» ف�إن خاصي�ة الفيديو
الجدي�دة يف تويتر س�تكون أقرب إىل موق�ع «إنس�تغرام» وليس
«سناب شات» ،حيث سيعمد تويرت إىل تقليل عدد نقرات املستخدم
ملشاركة فيديو ما.
يش�ار إىل أنها ليس�ت املرة التي يت�م فيها اتهام منص�ة للتواصل
االجتماعي بتقليد إح�دى خصائص تطبيق الفيديوهات القصرية
«س�ناب ش�ات» ،حيث كانت أبرز االتهامات موجهة إىل فيسبوك
وإنستغرام عىل وجه الخصوص.

طبق اليوم

كيكة الشيكوالتة السحرية

احلمل
مهني�اً:ال تكابر و حاول ان تستشير احد الزمالء يف
االمور التى يصعب حلها عاطفياً:تقع يف حب شخص
تشعر انك مستعد للتنازل عن الكثري من اجله.

الثور
مهنياً:ان�ت ممي�ز يف عمل�ك مل�ا تتمت�ع به م�ن قوة
الرتكي�ز و رسعة البديه�ة عاطفياً:علي�ك ان تكون
اكثر تساهال و تنازال من اجل من تحب.

اجلوزاء
مهنياً:ترتك اث�ر اعجاب كبري يف نفوس مدرائك اليوم
عاطفياً:بالك مش�غول عن الحبيب فانت لم تس�مع
منه شئ منذ مدة.

مهنياً:ال تدع مشاكل العمل ان تتطور حاول ان تتخذ
اج�راءات حاس�مة يف مواجهته�ا عاطفياً:بعد فراق
تلتقى حب قديم بالصدفة.

االسد

مهنياً:يحاول احد االش�خاص مشاركتك يف مرشوع
مهم ال تواف�ق حتى تدرس املرشوع جيدا عاطفياً:ال
تضع ثقتك كلها يف شخص تعرفت عليه لتوك.

القوس
مهني�اً:ال تتبع حدس�ك دائما علي�ك ان تحكم عقلك
و املنطق عاطفياً:لالس�ف انت ال تتعل�م من اخطاء
املايض يف عالقتك العاطفية.

اجلدي
مهنياً:تش�عر ان�ت مضغوط فالكثري م�ن االعمال و
التقاري�ر التى يج�ب ان تنجزه�ا قريب�ا عاطفياً:ال
تفكر يف املايض و ابدأ قصة حب جديدة .

الدلو

مهنياً:علي�ك ان تراج�ع حس�اباتك و امكانيات�ك
قب�ل ان تق�وم ب�اي خط�وة تج�اه اس�تثمار جديد
عاطفياً:تنص�دم و تش�عر ان�ك ال تع�رف من تحب
جيدا.

العذراء
املقادير:
ثلثي كوب دقيق  2 -كوب نصف حليب  -نصف كوب زبدة مذابة  -كوب
إال رب�ع س�كر  4 -بيضات  2 -معلقة كبيرة -كاكاو خام  1 -معلقة
كبرية ماء دافئ  1 -معلقة صغرية فانيليا سائلة  -رشة ملح
طريقة التحضري:
يس�خن الفرن عىل درجة حرارة  160مئوي�ة ،وتدهن الصينية بالزبدة
وتبطن بالدقيق.
يتم فصل البياض عن الصفار ،يوضع كالً منهم يف بولة.
يوضع البياض يف بولة ،ويضاف إليه امللح ،ويرضب باملرضب الكهربائي
جيدا ً عىل رسع�ة مرتفعة حتى يتضاعف حجم�ه ويصبح لونه أبيض
وقوامه متماسك.
يوضع الصفار يف بولة ،ويضاف إليه الس�كر والفانيليا ،ويرضب جيدا ً
حتى يتجانس.
يض�اف إليه الزبدة ،ويرضب م�رة أخرى ،ثم تضاف املاء ،ويرضب مرة
أخرى.
يوض�ع الدقيق مع الكاكاو يف بول�ة ،ويخلط جيداً ،ثم يضاف إىل خليط
الصفار.
يضرب جيدا ً حتى تتجانس املكونات ،ثم يضاف إليها الحليب ،وتخلط
مرة أخرى.
يضاف خليط البياض بالتدريج مع التقليب املستمر حتى تتجانس.
يصب الخليط يف الصينية ،ويدخل الفرن ملدة ساعة وحتى تنضج.
تخرج من الفرن ،وترتك لتهدأ ،ثم توضع يف الثالجة ملدة ليلة.
تقطع ،وتقدم مع املرشوب املفضل.

مهني�اً:ال توكل ادارة اعمال�ك اىل الغري عليك ان تتوىل
املس�ؤولية بنفس�ك عاطفياً:الحبي�ب يطل�ب من�ك
مقابلة ملناقشتك يف طبيعة عالقتكما.

العقرب

السرطان

كلمات متقاطعة

امليزان

مهنياً:تشعر اخريا باالس�تقرار يف عملك فكل امورك
تجري عىل ما يرام عاطفياً:حاول اصالح الخطا الذى
ارتكبته بحق الحبيب.

مهنياً:ال ترتدد يف قبول املساعدة من احد الزمالء كي
تنج�ز اعمالك عاطفياً:ال تس�أل الحبيب عن ماضيه
يجب ان تهتم بالحارض فقط.

احلوت
مهنياً:ح�اول ان تواجه اخطائ�ك يف العمل املواجهة
افض�ل من اله�رب عاطفياً:لقاء عائلي يجمعك مع
شخص قد تعيش معه قصة حب جديدة.

اللغة العربية ليست لغة «الضاد»
رص�د تقري�ر صحف�ي الس�بب
الحقيقي وراء تسمية اللغة العربية
بـ»لغة الض�اد» ،الفت�ا ً إىل أن هناك
حروف�ا ً أخ�رى تزاح�م «الض�اد»
الحتالل مكانه.
نّ
وبي التقرير وفقا ً لـ»العربية نت»،
أن علم�اء اللغة األوائل فضلوا حرف
«الظ�اء» على «الض�اد» واعتربوه
مي�زة تل�ك اللغ�ة دون س�ائر لغات
األم�م ،مستش�هدا ً ببع�ض املعاجم
بينه�ا «لس�ان الع�رب» ،و»ت�اج
الع�روس» ،وكتاب «العين» للخليل

الفراهيدي.
وأوض�ح التقري�ر أن هن�اك حرف�ا ً
آخر زاح�م الحرفني الس�ابقني هو
«الحاء» ،مس�تدالً عىل ذل�ك بكتاب
«الصاحب�ي» ،مشيرا ً إىل أن البعض
يرى أن اللغ�ة العربية انفردت أيضا ً
بحريف األلف والالم.
ولف�ت إىل أن الس�بب وراء انتش�ار
تسمية اللغة العربية بـ»لغة الضاد»
ه�و التعص�ب القبلي ،إىل جان�ب
االعتماد يف ه�ذا االتجاه عىل حديث
ضعيف روج له بشدة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1604
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م�ساحة للر�أي

رف «املفروغ منه»

الرؤية السياسية يف فكر الشباب
محمد جواد الميالي
الرؤية هي صورة ذهنية ،لألهداف املنشودة التي يجب تحقيقها يف
املستقبل ،وتختلف من شخص إىل آخر.
إنعدام الرؤية ،والثقافة السياس�ية لدى ش�بابنا ،من أهم أس�باب
إنحدار وفش�ل سياسة الدولة ،باإلضافة إىل إنتشار الفساد يف كافة
مؤسسات الدولة.
بعد 2003م ،ش�هد العراق إنفتاحا ً واس�عاً ،على مختلف األصعدة
السياسية واألجتماعية ،والسبب هو وجود مصطلح الديمقراطية،
الت�ي بدأت تأخ�ذ مداه�ا ،يف مجال حي�اة الش�عب العراقي ،حيث
أن�ه يف أول عملي�ة إنتخابية ،إتج�ه العراقني ،ألختي�ار ممثليهم يف
الدولة ،بكامل حريتهم ،باإلضافة إىل وجود العديد ،من الناش�طني
السياسين واملدنني ،عىل مواقع التواصل اإلجتماعي ،وحرية الرأي
الت�ي إجتاحت الش�بكة العنكبوتية ،كل هذا يعتبر من أهم معالم
الديمقراطية.
إن توجهات العراقني ،وباألخص الش�باب ،عىل الصعيد الس�يايس،
تختل�ف بأختلاف طوائفه�م ،وحت�ى مناطق س�كناهم ،حيث أن
أغلبه�م ينتمون ،أو باألحرى يتبعون مرش�ح ،أو قائمة محدده يف
اإلنتخابات ،والبعض منهم يقدس ش�خص مح�دد ،ويتبع أوامره
بجه� ٍل تام ،من دون أي رؤية أو منطق ،ولكن قد تجد لس�ان حال
أغلبهم ،ينطق بأنه مس�تقل ،اذا ً كيف يكون الشخص مستقل ،ويف
ذات الوقت ينتخب قائمة محدده ،سواء القائمة ذات طابع إسالمي
أو مدن�ي ،ألن مفهوم االس�تقاللية ،يف التوجه الس�يايس ،يجب أن
يك�ون عدم إنتخ�اب ،قائمة مح�ددة يف كل اإلنتخابات ،بل إنتخاب
األش�خاص املستقلون ،أو عدم اإلنتخاب نهائياً ،وعدم املشاركة أو
إبداء الرأي يف السياس�ة ،هنا يسمى األشخاص ،مستقلون عن أي
توجه سيايس.
أغلب ش�بابنا اليوم ،له إنتماء أو تبعية سياس�ية ،س�واء إسالمية
أو مدني�ة ،األهم أنه يمتلك توجه س�يايس محدد ،بعي�دا ً عن ما إذا
كان ه�ذا التوجه ،صحي�ح أم خاطئ ،ولكن األه�م أن خوفهم من
معترك السياس�ية ،هو ال�ذي يجعلهم ال يعلنون ،ع�ن هذا الكيان
الس�يايس ،وال يشتركون فيه ،وهذا هو الس�بب الرئييس ،يف كون
الكابينة السياسية ،ال تحتوي عىل قادة شباب ،واألهم من ذلك هو
أن تبعيتهم ألي كيان سيايس ،يكون مجرد من أي رؤية ،فاليوم لو
أردت أن أنتمي ،لجهة سياس�ية معينة ،يجب أن تتناسب توجهات
الح�زب أو التيار ،م�ع أهدايف التي أس�عى إىل تحقيقه�ا ،يف الحياة
السياسية .
لو أردنا أن نغري الواقع السيايس ،وندخل بالعملية السياسية ،يجب
أن نط�رق باب التيار ،الذي يمكن الش�باب يف القي�ادة ،ويرى أنهم
قادة املستقبل ،ويعطيهم حرية الرأي ،ويرى فيهم خالص العراق،
لكن األهم ،هل سنختار التيار الصحيح لننهض بالعراق ؟

دلع المفتي
«يف كل األم�ور ،م�ن الصحّ �ي بين فين�ة وأخ�رى ،أن تعل�ق عالمة
اس�تفهام على األش�ياء التي كنت ق�د وضعتها منذ فترة طويلة يف
خان�ة :املفروغ من�ه» – (برتراند راس�ل) تقول« :أع�رف أنه يحبني
وأنه ال يس�تطيع الحي�اة من دوني ،لكن هذه مجرد معرفة ش�املة
تحت�اج إىل دالئل وتفاصيل .أرى نفيس مركونة عىل الرف ،ال كلمة ،ال
همس�ة ،ال ملسة وال حتى جدال أو شجار .غشاني الغبار وسد منافذ
الحي�اة عن�ي ،أحتاج إليه كي ينتش�لني ،وينفض الغب�ار عن روحي
ويعيد يل اإلحس�اس بالحياة» .ذاك الرف الذي وجدت الس�يدة نفسها
مركون�ة عليه ،هو رف «املضمون» ،أو «املفروغ منه» ،وكما يس�مى
باإلنكليزي�ة  ..taken for grantedإن�ه م�كان وحي�د حزين منيس،
ولنعرتف ،كلنا نستخدمه ونركن عليه عالقاتنا التي نحسبها يف خانة
«املس�لم به» او «املضمون» ،ونظن أننا ما ان نحتاج إليها س�نجدها
كم�ا تركناها .الصح�ة ،العائلة ،األصدق�اء ،ال�زواج ،نعتربها أمورا
مفروغا منها ،مضمونة ،باقية ،وال تحتاج منا إىل أي جهد للمحافظة
عليه�ا ،ألننا عىل ثقة به�ا ،نظنها أبدية رغم أن ال يشء يدوم إىل األبد،
فع�دم الثبات هو قانون الحياة .لكل جديد بهجة :الفس�تان ،الحذاء،
السيارة ،العالقات ،املش�اعر واألشخاص .يف البداية نبتهج لحصولنا
على أمر م�ا :هدية ،عالق�ة ،زوج أو زوجة ،ثم ومع الس�نني يصبح
األمر عادة وتعوّدا ،نقنع أنفس�نا ان نبتة الحب مضمونة واملش�اعر
أمر مسلم به ،وان ذاك الرشيك سيظل هناك بكامل محبته واهتمامه
وش�غفه ينتظرنا ،حتى وإن انش�غلنا عنه ووضعناه عىل الرف .وإذا
م�ا احت�ج أحدنا ،ي�رد الرشي�ك :إنه ال داع�ي إلثبات املثب�ت وتكرير
املكرر ،فاملشاعر مفروغ منها ،وأنت تعرف .لكن الحقيقة أن املعرفة
ليس�ت كافي�ة والوردة تحت�اج إىل س�قاية ،وان ببض�ع قطرات بني
الحني والحني .ننش�غل بالتفكري يف ما لي�س لدينا ،وكيفية الحصول
ً
قليلا ملراجعة
علي�ه ،فنتجاه�ل م�ا لدين�ا إىل أن ننس�اه .ال نتوقف
صحتن�ا ،عائالتنا ،أهلن�ا ،أصدقائن�ا ،ازواجنا ،أوالدنا لنكتش�ف كم
نح�ن محظوظون بهم ،وكم علينا أن نكون ممتنني بوجودهم .علينا
االنتب�اه فليس كل أم�ر مفروغا منه ،وال كل ش�خص مضمونا ،وال
املش�اعر بال نهاي�ة ،فباإلمكان ان نفقد صحتن�ا ،أصدقاءنا ،أوالدنا،
أزواجن�ا يف أي لحظ�ة ،القدر ال يس�تأذننا قبل حض�وره .فلنقدر ما
لدينا قبل ان تسبقه كلمة «كان» ،ولنتذكر أال ننشغل بجمع الحجارة
فننسى ما لدين�ا من أملاس .الحياة قصرية ج�دا ً ومن دون ضمانات.
ال تنتظ�ر للغد حتى تعرب عن إعجابك او حبك أو تقديرك .إن المس�ك
احساس يف داخلك ،أخرجه وارشحه بكلمة ،بهمسة ،بلمسة ،بنظرة،
بإيماءة ،بقبل�ة ،بحضن… بأي طريقة ،عبرّ فق�ط .قل انت جميلة،
قل أنا أحبك ،قل أنا ال أستطيع العيش من دونك ،قل أنت صديقي ،قل
انت حبيبي ..قل وقل ..فالله خلق لنا األلسن لنتواصل بها ،ال لنحجب
مشاعرنا ونركنها عىل الرف.

كـاريكـاتـير

الجئة سورية تطبخ الطعام لضيوف مهرجان برلني السينامئي
اخت�ار مهرجان برلني الس�ينمائي ال�دويل الالجئة
السورية ملكة جزماتي لطهي أصناف من الطعام
م�ن حل�ب ودمش�ق لكب�ار الضي�وف يف افتت�اح
املهرجان الشهر املقبل.
ويعك�س اختيار جزمات�ي أه�داف املهرجان الذي
بدأ يف عام  1951ليس�لط الض�وء عىل أفالم تناقش
قضايا اجتماعية وسياسية ملحة يف العالم .وكرس
املهرج�ان ،الذي يع�رف أيض�ا باس�م «برليناله»،

برنامج�ه يف  2016لالجئين والهج�رة بعد وصول
أكثر من مليون الجئ من الرشق األوسط وأفريقيا،
بينهم جزماتي نفس�ها ،إىل أوروبا مما أحدث هزة
عنيفة يف الساحة السياسية األوروبية.
وخالل حفل االس�تقبال يف افتت�اح مهرجان برلني
الس�ينمائي ال�دويل يف ش�باط س�تقوم جزمات�ي
( 30عام�اً) ،الت�ي تدير مع زوجها رشك�ة لتوريد
األطعم�ة يف برلني ،بالطهي ألكث�ر من  400ضيف

فريوس اإلنفلونزا لعالج أخطر
أنواع الرسطانات
أع�ادت مجموع�ة م�ن العلم�اء برمجة ش�كل مع�دل لفيروس اإلنفلونزا،
م�ن أجل محارب�ة أورام رسط�ان البنكري�اس ،دون إلح�اق األذى بالخاليا
الس�ليمة .وتمكن العلماء من إثبات إمكاني�ة حقن الفريوس يف مجرى الدم
لقت�ل الخاليا الرسطانية التي تنترش إىل أجزاء أخرى من الجس�م ،يف املراحل
املتقدم�ة للمرض .وقالت الدكتورة س�تيال مان ،من معهد بارتس للرسطان
يف جامع�ة  Queen Maryبالعاصمة الربيطانية لندن« :يس�تهدف الفريوس
الجدي�د خاليا رسطان البنكرياس عىل وجه التحديد ،ويمكن أن يلحق بعض
اآلثار السلبية يف األنسجة السليمة القريبة» .ويقول العلماء إن التقدم يف هذا
املجال يمكن أن يصبح عالجا واعدا ألحد أخطر أش�كال الرسطان .وأضافت
الدكت�ورة مان« :إذا تمكنا من تأكي�د النتائج يف التجارب الرسيرية البرشية،
س�نكون قادرين على تطوير عالج جديد واعد ملرىض رسط�ان البنكرياس،
ويمك�ن أن يقرتن األمر مع أدوية العالج الكيميائ�ي املوجودة ،لقتل الخاليا
الرسطانية املتطورة».

العراقـي

سيحرضون الحفل.وردا عىل سؤال حول رد فعلها،
عندما علمت باختيارها لهذا الحدث ،قالت جزماتي
«عندما ذهبت واستوعبت أنه ليس أي مهرجان بل
هو برليناله غمرتني الس�عادة ...بدا األمر وكأنني
أقرتب من تحقيق أحالمي».
وس�تعمل جزماتي تح�ت إدارة الطاهي الرس�مي
للمهرجان مارت�ن رشف وبالتعاون م�ع الطاهية
اللبنانية األمريكية باربرا مسعد ،املعروفة بتأليفها
كتبا عن الطهي واألطباق السورية.
وتتنوع األصناف يف قائم�ة األطعمة التي
ستقدمها من الباذنجان املحشو من حلب
إىل املعكرونة الس�ورية من دمشق املتبلة
بصلصلة التمر الهندي ودبس الرمان.
وقالت جزماتي لتلفزيون رويرتز «يعتقد
الن�اس أن طعامن�ا ليس في�ه إال الفالفل
والحمص لكن بعد ذلك يعرفون أنه مطبخ
ثري جدا».
ويفتتح املهرجان يف  15ش�باط بالعرض
األول عاملي�ا لفيل�م ويس أندرس�ون «أيل
أوف دوغ�ز» وه�و فيــــل�م رس�وم
متحركة يقوم بالتــــــجسيد الصوتي
لش�خصياته نج�وم م�ن هولي�وود م�ن
بـــينه�م :بي�ل م�وراي ،وس�كارليت
يوهانسن ،وتيلدا سوينتون.

نـهـايـة مـأسـاويـة لـ «تـيـنـكـي ويـنـكـي»
كش�فت صحيف�ة «ديلي مي�ل»
الربيطانية عن س�بب وف�اة املمثل
الربيطاني سايمون شيلتون ،الذي
اش�تهر ب�أداء ش�خصية «تينك�ي
وينك�ي» -الدمية البنفس�جية -يف

مسلسل «تيليتابيز» الشهري املوجه
لألطف�ال ،إذ أوردت الصحيف�ة
معلومات م�ن تقرير طب�ي يرجع
س�بب الوف�اة إىل رشب مف�رط
للكحول أدى إىل سقوط املمثل يف أحد

فـوائــد غـيـر مـتـوقـعـة لـلـفـشـار

وبم�ا أن الفش�ار يض�م مركب�ات
<الف�والت> الكيماوي�ة ،فه�و يحم�ي
بش�كل تلقائي من الرسطان ،والطريف
يف األم�ر أنه مقاوم للش�يخوخة بتأخري
ظه�ور عالماتها ،بفضل ما يحتويه من
مكونات مضادة لألكسدة.
وي�ويص خبراء الصح�ة باإلقب�ال عىل
الفش�ار بالنظ�ر إىل م�ا فيه م�ن حديد
ومنغنيز ،وهما مادتان مهمتان لصحة
العظام.

بحس�ب ما نقل موقع <بلود س�كاي>،
فإن الفش�ار غني باأللياف التي تساعد
على خفض مس�توى الكوليسترول يف
جس�م اإلنس�ان ،كما يحم�ي أيضا من
الجلطة واألزمات القلبية.
ويحتوي الفشار عىل نسيج مغذ يسمى
<الس�ويداء> ،يعني على هضم الطعام
بصورة أفضل ،ويقي من اإلمساك .كما
أنه يضبط مستويي السكر واألنسولني
يف الدم.

رصاصة روسية خارقة تدهش األمريكيني
أث�ارت رصاص�ة «كومفورت
 »32الروس�ية الجدي�دة
دهش�ة خرباء أمريكيني قاموا
باختبارها ونرش مقطع فيديو
للتجربة عىل يوتيوب .والختبار
ق�وة الرصاص�ة الروس�ية،
أطلقها الخبراء عىل مجموعة
من األهداف ،م�ن بينها حزمة
م�ن  30مجل�ة .وفاج�أت
الرصاص�ة القائمين على
التجرب�ة بقوتها ،وقال�وا إنها
تشبه رصاصة «لرينيكي» ،بل
إن تأثريها أقوى ،ألنها تنشطر

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

إىل  4أقسام عند إصابة الهدف.
وقال أحد املشاركني يف التجربة
إن مواصفات الرصاصة تتفق
تمام�ا مع تل�ك الت�ي أعلنتها
الرشك�ة املصنع�ة .يذك�ر أن
رصاص�ة «كومف�ورت ،»32
عي�ار  70/12مل�م ،صنعت يف
رشك�ة «تيخكريم» الروس�ية.
ويبل�غ وزنه�ا  35غرام�ا،
ورسعته�ا االبتدائية  463مرتا
يف الثاني�ة ،ما يضم�ن لها قوة
خارقة ودق�ة فائقة عىل مدى
 100مرت.

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
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ش�وارع مدينة ليفربول الربيطانية
وتجم�ده من البرد .وكان» تينكي
وينكي» قد تويف عن عمر يناهز 52
عاما ً يوم  17يناير /كانون الثاني.
غير أن خرب وفاته ل�م يعلن إال بعد

مرور أيام عىل وفاته.
يذك�ر أن مسلس�ل «تيليتابي�ز»
الش�هري ،ال�ذي أنتجت�ه قن�اة «بي
بي يس» الربيطاني�ة ،كان قد القى
نجاحا ً باهرا ً حول العالم ،إذ استمر
عرضه منذ س�نة  1997حتى سنة
 2001وأذي�ع يف ح�وايل  120دول�ة
وترج�م إىل لغ�ات مختلف�ة منه�ا
العربي�ة .وكان املمث�ل الربيطان�ي
ش�يلتون ق�د ت�ردد يف البداي�ة يف
قبول هذا ال�دور ،إذ قال آنذاك« :لم
أفك�ر عند قبول الدور أن املسلس�ل
س�يكون ل�ه كل هذا النج�اح .لكن
عندما بدأنا يف العمل أدركت أنه أمر
مميز».
وقد شكلت وفاة سايمون شيلتون
صدم�ة لعائلته ومحب�ي الربنامج.
وكانت ابنة أخيه املمثلة إمييل أتاك
قد عبرت على حس�ابها يف موقع
«تويرت» ع�ن حزنها لفقدان عمها،
قائلة« :أُخذ عمي الرائع س�ايمون
ّ
من�ا فج�أة .كان أروع وأكث�ر رجل
موه�وب يمك�ن أن تتع�رّف إلي�ه.
أح َبه كل من عرفه».

طريقة التقاط السلفي تغري نظرة
اآلخرين إليك!
نشر باحث�ون من جامع�ة بامبرغ يف والية بافاري�ا جنوبي أملانيا دراس�ة
علمية حول الصور الذاتية (س�لفي) ملعرفة صور الس�لفي الجيدة والطرق
املثلى اللتقاطها ،إضاف�ة إىل تأثريها عىل املتلقي واالنطب�اع الذي يخرج به
من يشاهدها.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن تأثير الس�لفي يختل�ف حس�ب زاوي�ة التصوير
والوضعي�ة التي يتم فيه�ا التقاط الصورة .وقال الباحث�ون إن املتلقي يجد
صور الس�لفي للنساء مثرية وجذابة عندما يربز النصف األيرس من وجههن
يف الص�ورة .وعندم�ا يحول�ن النصف األيمن م�ن الوجه يف اتج�اه الكامريا،
يظهرن للمتلقي بأنهن ذكيات.
وأضاف الباحثون بأن موضع الوجه وزاوية التقاط الس�لفي يكون له تأثري
عىل املش�اهد ،حتى بني الرجال .لكن ذلك التأثري ليس بنفس الدرجة مقارنة
مع النساء ،نقالً عن موقع الصحيفة األملانية «دي فيلت».
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