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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

سيناريوهات «احلكم القادم» يف كتالونيا
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«التخصصيات املالية» عقبة بوجه االنتخابات

املفوضية طالبت احلكومة بإطالقها ..واحملكمة االحتادية سدت الباب أمام مرشحي «اإلعدادية»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اعلنت املحكمة االتحادية ،أمس االثنني ،عن
رد الطعن بس�ت دع�اوى رفعت على مواد
يف قان�ون تعدي�ل قانون انتخاب�ات مجلس
الن�واب ،وفيم�ا طالب�ت املفوضي�ة العلي�ا
املستقلة لالنتخابات رئيس الوزراء بااليعاز
إلطلاق التخصيص�ات املالي�ة الخاص�ة
باج�راء االنتخاب�ات ،أك�دت أنها ستتس�لم
أس�ماء املرش�حني لالنتخاب�ات الربملاني�ة
عىل أس�اس الرشط الجدي�د للحاصلني عىل
ش�هادة البكالوريوس فقط .وقال املتحدث
الرس�مي باس�م املحكمة إياس الس�اموك،

يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،ان «املحكمة االتحادية عقدت جلستها
ونظرت بس�تة دع�اوى موضوعه�ا الطعن
بدس�تورية م�واد يف قان�ون تعدي�ل قانون
انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقس�يم
االصوات الصحيح�ة ،وبمنح الكرد الفيليني
مقعدا ً واحدا ً عن محافظة واسط يف مجلس
الن�واب ،والطعن يف رشط أن يكون املرش�ح
لعضوية مجلس النواب حاصالً عىل شهادة
البكالوري�وس أو م�ا يعادله�ا» .واض�اف
ان «املحكم�ة ق�ررت رد تل�ك الطعون لعدم
اس�تنادها إىل س�ند دس�توري ولألس�باب
املبني�ة مفصلة يف ق�رار الحكم املرقم (/15

اتحادي�ة )2018 /وموحداته�ا املنش�ورة
عىل املوقع االلكرتون�ي للمحكمة االتحادية
العلي�ا» .بدوره�ا ،طالبت املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخابات رئيس ال�وزراء حيدر
العب�ادي بااليع�از إلطلاق التخصيص�ات
املالي�ة الخاص�ة باجراء االنتخاب�ات .وقال
عضو مجلس املفوضني والناطق الرس�مي
باس�م املفوضية ،كري�م التميم�ي ،يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«موازنة االنتخابات وفق قانون االنتخابات
يفترض ان تص�ل اىل املفوضية خالل ()15
يوما من تاريخ اقرار القانون».

التفاصيل ص3

ً
مشروعا
احملافظ حبث مع شركة املانية
لبناء  100الف وحدة سكنية

الـعـيـدانـي:
تقدم كبيـر فـي اسرتجـاع
حقوق البرصة املالية
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توزيع « »250مليار دينار عىل موظفي إقليم كردستان
بإرشاف وفد من بغداد
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
كشف عضو اللجنة املالية النيابية مسعود
حيدر ،أنس االثنني ،عن إرس�ال حكومة
بغ�داد  250مليار دين�ار إىل اإلقليم لدفع
روات�ب موظفي الصح�ة والرتبية ،فيما
أكد أن البنك املركزي فتح حسابا ً لإلقليم
إلرس�ال الرواتب .ونقلت وكالة «موازين

نيوز» عن حي�در القول إن «وزارة املالية
أوعزت (االثنني) إىل البنك املركزي برصف
مبل�غ وق�دره  250مليار دين�ار إلقليم
كردس�تان لدفع روات�ب وزارتي الصحة
والرتبية» ،مبين�ا أن «البنك املركزي فتح
حسابا ً لإلقليم بهدف االستمرار يف إرسال
الرواتب الخاصة بموظفي كردس�تان».
وأضاف عض�و اللجنة املالية النيابية ،أن

«هناك تعاونا ً ايجابيا ً بني حكومية بغداد
واربيل يف مج�ال رواتب موظفي اإلقليم،
خصوص�ا بع�د تأك�د بغداد من سلامة
موق�ف املوظفني».وأش�ار حي�در إىل أن
«هناك لجانا ً مش�كلة م�ن قبل حكومة
بغ�داد س�تصل إىل محافظت�ي ده�وك
والسليمانية .

التفاصيل ص3

رئيس الربملان يبحث مع مساعد الرئيس املرصي ملف االمن واعامر العراق

الفضيلة تصف تأخري مصادقة رئاسة اجلمهورية عىل قانون العفو املعدل بـ «غري املربر»
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« »30دولة سرتاقب االنتخابات الرئاسية يف روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت منظمة األمن والتع�اون يف أوروبا أن حوايل
 30دولة قد تقدمت إىل املنظمة بطلب املش�اركة يف
مراقبة عملية التصويت خالل انتخابات الرئاس�ة

الروس�ية املقبلة .وأكدت رئيسة مكتب املؤسسات
الديمقراطي�ة وحقوق اإلنس�ان التاب�ع للمنظمة
إينغيبيورغ غيسالدوتري يف ترصيح صحفي وجود
تعام�ل جيد مع الس�لطات الروس�ية فيما يخص
االنتخاب�ات املقبل�ة ،وأعربت عن ارتي�اح املنظمة

من سري الحوار يف هذا الشأن .وأضافت أن املنظمة
األوروبية بحاجة إىل نحو  500مراقب يف االنتخابات
الرئاس�ية ،وذلك بس�بب مس�احة االتحاد الرويس
الكبرية .وستجرى انتخابات الرئاسة يف روسيا يوم
الـ 18من مارس/آذار القادم.

االعرجي يصدر توجيها ملنتسبي الداخلية بشأن نرش صور وقضايا حتقيقية بمواقع التواصل

العمل حتدد االول من شباط املقبل موعدا لرصف رواتب العامل املضمونني

االمن الربملانية تطالب رئيس الوزراء بكشف عدد القوات االمريكية املتواجدة بالعراق
نفط ميسان تعلن االنتهاء
من حفر « »١٠آبـار جديـدة
يف حقل احللفاية
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ً
مشروعا لبناء  100الف وحدة سكنية
احملافظ حبث مع شركة املانية

العيداين :تقدم كبري يف اسرتجاع حقوق البرصة املالية

البصرة  /المستقبل العراقي

وق�ال محاف�ظ البصرة اس�عد
العيدان�ي بع�د االجتم�اع ال�ذي عقد
يف دي�وان املحافظ�ة م�ع ممثلني عن
لرشك�ة (يس ب�ي ب�ي) ان االخيرة
عازم�ة عىل البدء بالعم�ل خالل مدة
شهر او ش�هرين وذلك بعد استكمال
كافة اإلج�راءات القانوني�ة املتعلقة
بالحكومة املحلية واملركزية.
واض�اف ان م�كان الوح�دات
السكنية س�يكون جزء منها باتجاه
غرب البصرة يف املنطقة الواقعة بعد
جرس الزبير واخرى يف قضاء ش�ط
الع�رب يف االرايض املخصصة باالصل
من قبل الحكومة للوحدات السكنية.
وتاب�ع ان حكومة البرصة س�وف
لن تقوم بتمويل املرشوع وان الرشكة
هي الت�ي س�تقوم ببن�اءه موضحا
ان هن�اك اتف�اق مبدئ�ي بع�د اكمال
الوحدات السكنية عىل تقسيط مبالغ
الواح�دات الس�كنية على املواطنين
وعىل مدى خمسة عرش سنة.
اىل ذل�ك ذك�ر الرشي�ك االدراي يف
الرشك�ة االملاني�ة مارك�وس بيكيل�ر
ان الرشكة س�تضع كافة امكانياتها
وجهودها م�ن اج�ل اإلرساع بالعمل
به�دف اكمال املشروع يف مدة زمنية
قصيرة ح�ال إكم�ال املوافق�ات
الرس�مية موضح�ا ان الرشكة قادرة
عىل بناء ثالثمئة وحدة سكنية خالل
الشهر الواحد.

اعل�ن محاف�ظ البصرة اس�عد
العيدان�ي ان الحكومة املحلية حققت
تقدم�ا كبيرا يف الدع�وى املقام�ة
ض�د وزارة املالية السترجاع حقوق
املحافظة املالية ،وفيما اشار اىل ان ذلك
التقدم يتمثل باق�رار الوزارة وبكتاب
رسمي وجود اموال بذمتها من واردات
املنافذ الحدودية لصالح املحافظة ولم
يت�م تضميتها يف املوازنات الس�ابقة،
فق�د اكد ان نحو  500مليار دينار من
املتوقع استرجاعها اىل املحافظة من
اموال املنافذ لعام .2017
وق�ال العيداني يف ترصيح صحفي
ان التق�دم الحاص�ل يف الدعوى تمثل
باقرار وزارة املالية ان دائرة املحاسبة
التابع�ة لها ل�م تقم باضاف�ة مبالغ
املنافذ الحدودية اىل املوازنات السابقة
عىل الرغم من استالمها اياها ،مشريا
اىل ان كس�ب الدعوى من شانه توفري
نح�و  500ملي�ار دين�ار عراق�ي ل�م
يضمن يف موازنة  2017وان ذلك املبلغ
قادر تس�يري امور املحافظة س�واء يف
الفترة املتبقي�ة م�ن عم�ر الحكومة
الحالية او الدورة الترشيعية املقبلة.
ومن جه�ة اخرى أعلن�ت حكومة
البصرة املحلية ع�ن مس�اع لتوقيع
مذك�رة تفاه�م مع إح�دى الرشكات
االملانية لبناء مئة الف وحدة س�كنية
يف املحافظة.

رئيس الربملان يبحث مع مساعد الرئيس املرصي
ملف االمن واعامر العراق

تظـــاهـرة يف السليامنيـة
تندد بـ «اهلجامت الرتكية»
بغداد  /المستقبل العراقي
أنطلق�ت يف مدينة الس�ليمانية ،أمس االثنني،
مظاه�رة واس�عة ض�د الهجم�ات الرتكي�ة عىل
منطقة عفرين ،مطالبني حكومة إقليم كردستان
واملجتم�ع ال�دويل بإتخ�اذ موق�ف ازاء الهج�وم
الرتكي.
وقال�ت وكال�ة «الس�ومرية ني�وز» إن املئات
من أهايل الس�ليمانية تظاه�روا (أمس االثنني)،
إحتجاج�ا على الهجم�ات الرتكي�ة ض�د مدينة
عفري�ن الكردي�ة الس�ورية ،مبين�ا أن االطراف
السياسية الكردستانية لم تشارك يف املظاهرة.
وأضافت ان املتظاهرين رفعوا شعارات تدعو
حكومة االقليم بإتخاذ موقف ازاء الهجوم الرتكي
عىل عفري�ن ،مطالبني يف الوقت نفس�ه املجتمع
الدويل بالتدخل لوقف الهجمات الرتكية.
يذكر أن مدن إقليم كردس�تان ش�هدت خالل
االي�ام املاضي�ة ع�دة مظاه�رات واحتجاج�ات
ض�د الهجوم الرتكي عىل مدين�ة عفرين الكردية
السورية.

جنايات دياىل
حتكـم اإلعـدام إلرهـايب شارك يف نحر
( )8مواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

اصدرت محكمة جنايات دياىل حكما ً باإلعدام
شنقا ً حتى املوت بحق احد عنارص تنظيم القاعدة
ش�ارك بعملية خطف  8مواطنني ونحرهم خالل
العام . 2007
وق�ال القايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث
الرس�مي ملجل�س القض�اء االعىل يف بي�ان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه اليوم ان «محكمة
جنايات دياىل نظرت قضية متهم قام باالشتراك
مع اخرين بخطف  8مواطنني من قضاء بعقوبة
يف محافظة دياىل».
ولف�ت بريقدار إىل أن «املتهم أورد يف اعرتافاته
انهم أقدموا عىل قتل املواطنني نحراً» ،مشيرا إىل
أن «حكم االعدام صدر وفقا ً الحكام املادة الرابعة
 1/من قانون مكافحة االرهاب».

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س الن�واب العراق�ي س�ليم
الجب�وري ،أم�س االثنين ،خلال لقائه مس�اعد
الرئي�س املصري ،على اهمي�ة مش�اركة ال�دول
العربي�ة يف اعادة اعمار الع�راق .وذكر بيان ملكتب
الجبوري تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان”الجبوري اس�تقبل مس�اعد رئي�س جمهورية
مرص العربي�ة ابراهي�م محلب والوف�د املرافق له
بحض�ور الس�فري املصري ل�دى الع�راق ،وجرى

خلال اللق�اء بحث االوض�اع االمنية والسياس�ية
عىل الصعيدين املحيل والعربي ،وسبل زيادة وترية
التنسيق املشرتك يف مجال مكافحة االرهاب وحفظ
االمن عربي�ا واقليميا” .واض�اف البيان أنه “تمت
مناقش�ة آفاق التعاون االقتص�ادي والتجاري ،اذ
اك�د رئيس مجلس النواب ان العراق قطعا ش�وطا
مهم�ا عىل صعيد تعزيز االمن واالس�تقرار بعد ان
حرر جمي�ع اراضيه م�ن براثن عصاب�ات داعش
االرهابي�ة ،وانه يع�د العدة العادة اعم�ار املناطق
املحررة ،الفتا اىل اهمية مش�اركة الدول العربية يف

االعرجي يصدر توجيه ًا ملنتسبي الداخلية بشأن نرش صور وقضايا
حتقيقية بمواقع التواصل االجتامعي
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدر وزير الداخلية قاسم االعرجي،
أمس االثنني ،توجيها بش�أن نرش صور
وقضاي�ا تحقيقي�ة بمواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،مش�ددا على رضورة
االلت�زام الت�ام بالقان�ون وتجنب هذه
الترصفات التي تؤثر عىل مهام الوزارة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه« ،ظاه�رة قيام
بعض الضب�اط واملنتس�بني العاملني يف
وزارة الداخلية بنرش صور وأمور تتعلق

بقضايا تحقيقية حصل�وا عليها بحكم
وظيفتهم عىل مواقع التواصل االجتماعي
الفي�س بوك أو نرش مخاطبات رس�مية
خاصة بال�وزارة ،تتعارض م�ع أحكام
القان�ون» ،مبين�ة أن «امل�ادة  327م�ن
قانون العقوبات رقم  111لس�نة 1969
املعدل التي قض�ت بعقوبة الحبس مدة
ال تزيد عىل  3س�نوات عىل كل موظف أو
مكل�ف بخدمة عامة أفىش أمرا وصل اىل
علمه بمقتىض وظيفته وتكون العقوبة
السجن إذا كان من شان هذا اإلفشاء أن
يرض بمصلحة الدولة» .وأضافت« ،بناءا ً

أع�رب رئيس كتلة الفضيل�ة النيابية،
النائ�ب عم�ار طعمة ،أم�س االثنني ،عن
استغرابه لتأخري مصادقة رئاسة
الجمهوري�ة غري املربر على بيان
تصحي�ح قان�ون العف�و الع�ام
املعدل.
وق�ال طعم�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن�ه يس�تغرب تأخير مصادق�ة
رئاسة الجمهورية «غري املربر»عىل
بي�ان تعدي�ل قانون العف�و العام
املعدل والذي مر عىل ارس�اله اكثر
م�ن اس�بوعني ،مج�ددا مطالبته
لرئاس�ة الجمهوري�ة ب�االرساع
باملصادق�ة على بي�ان التصحيح

عىل ما تقدم وجه وزير الداخلية قاس�م
االعرج�ي ضب�اط ومنتس�بي ال�وزارة
والعاملين فيها بااللت�زام التام بأحكام
القان�ون وتجنب ه�ذه الترصفات التي
تؤث�ر على مه�ام وزارة الداخلي�ة وفق
أحكام القانون ،وبعكس�ه س�يتم اتخاذ
اإلج�راءات القانونية ،وإحال�ة املخالف
اىل القضاء لينال ج�زاءه العادل» .يذكر
أن وسائل التواصل االجتماعي تعج بني
الحني واآلخ�ر بالعديد م�ن الصور التي
تخ�ص أمورا أمنية ت�ؤدي اىل ردود فعل
اجتماعية واسعة النطاق.

االمن الربملانية تطالب رئيس الوزراء بكشف عدد القوات االمريكية املتواجدة بالعراق
بغداد  /المستقبل العراقي

اعترب عضو لجنة االمن والدفاع النيابية حس�ن
س�الم ،أمس االثنني ،جريمة ناحية البغدادي التي
نفذته�ا الق�وات االمريكية “اس�تخفافا بس�يادة
العراق والحكومة” ،مطالبا رئيس الوزراء بكشف
عديد القوات املتواجدة يف الوقت الحايل يف البالد.
ونقل�ت وكال�ة املعلومة ع�ن س�الم القول ان

“جريم�ة ناحي�ة البغدادي الت�ي نفذته�ا القوات
االمريكي�ة تع�د اس�تخفافا بالس�يادة العراقي�ة
والحكوم�ة” ،الفتا اىل ان “وجود هذه القوات دون
اي مربر عقب هزيمة داعش يهدد السلم والسيادة
العراقية”.
واضاف س�الم ان “هناك ثمان قواعد عسكرية
امريكي�ة داخ�ل الع�راق ال نع�رف ع�دد قواته�ا
ومعداته�ا” ،مطالبا “رئيس ال�وزراء القائد العام

الفضيلة تصف تأخري مصادقة رئاسة اجلمهورية
عىل قانون العفو املعدل بـ «غري املربر»

بغداد  /المستقبل العراقي

اع�ادة االعمار وخصوصا جمهورية مرص العربية
الش�قيقة” .واكد الجبوري بحسب البيان “اهمية
التع�اون والتش�اور بين قي�ادات البلدي�ن لبحث
حلول لالزمات الحالية يف املنطقة العربية ،مشيرا
اىل “اهمي�ة دور الع�راق ومرص املؤث�ر عىل صعيد
القضايا التي تخص الشأن العربي” .من جانبه اكد
مس�اعد الرئيس املرصي ان “بالده داعمة للعراق
يف حرب�ه ضد االره�اب خصوصا بع�د التضحيات
الكبرية التي قدمها الشعب العراقي والتي اسهمت
يف تعزيز االمن واالستقرار يف عموم املنطقة”.

املذكور.وأض�اف «إذا ل�م يت�م املصادق�ة
عليه يجب ارس�اله اىل النرش لغرض الغاء
تلك امل�ادة املضافة للقانون دون تصويت
الربمل�ان عليه�ا لتمن�ع و تح�رم عناوين

ارهابي�ة و اجرامي�ة عديدة م�ن االنتفاع
من هذا الخطأ الجسيم».
وأوضح طعمة ،ان «التأخري باملصادقة
عىل بي�ان تصحي�ح قانون العف�و العام
املع�دل ي�ؤدي اىل اس�تفادة اف�راد
اجرامية وعنارص ارهابية ارتكبت
جرائ�م من قبيل محارب�ة القوات
املس�لحة او تخري�ب مؤسس�ات
الدول�ة او املش�اركة بالجرائ�م
االرهابية بالتحريض او االتفاق او
املساعدة».
وكان�ت مص�ادر قانوني�ة،
كشفت يف وقت سابق،عن حصول
خط�أ يف قانون العف�و العام الذي
م�رر بنص معدل قب�ل وصوله اىل
رئاس�ة الجمهوري�ة ،وبع�د عدم
التصويت عليه يف آب املايض.

للق�وات املس�لحة برضورة كش�ف حج�م القوات
االمريكية القتالية ومدة بقائهم داخل العراق امام
مجلس النواب والشعب”.
وكان الطيران األمريك�ي ارتك�ب ام�س االول
السبت ,مجزرة يف ناحية البغدادي غرب األنبار راح
ضحيتها اكثر من  20ش�خصا بني شهيد وجريح،
فيم�ا وجه�ت قي�ادة العملي�ات املشتركة بفتح
تحقيق يف الحادثة.

احلشد الشعبي يعلن
ضبط «خراطيم» لرسقة النفط تعود جلامعة
«الرايات البيض»
بغداد  /المستقبل العراقي
خراطيم لرسقة النفط تعود لجماعة «الرايات البيض» شمال
رشقي كركوك.
وقال بيان للحشد الش�عبي تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،ان« ،قوات اللواء السادس يف الحشد وبارشاف قيادة عمليات
محور الش�مال ضبطت ،اليوم ،خراطيم كانت تس�تخدم لرسقة
النفط من البرئ رقم  60التابع اىل حقول جمبور الجنوبية ش�مال
رشقس مدينة كركوك».
واض�اف ان «ام�راء ألوية الحش�د اك�دوا ان جماع�ة الرايات
البيض مارسوا جرائم تهريب النفط ورسقة الشاحنات التجارية
لتمويل انش�طتهم اإلرهابية ضد أهايل الط�وز واملناطق املحاذية
للقضاء».

جملس عنه يتحدث
عن ( )300شخص اختطفهم «داعش»
مـا يـزال مصيـرهم جمهـوالً
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن رئيس مجلس قضاء عنه بمحافظة األنبار عبد الكريم
العان�ي ،أم�س االثنين ،أن  300ش�خص من القض�اء ما يزال
مصريهم «مجهوال» حتى االن بعد اختطافهم من قبل «داعش»
ع�ام  ،2014فيما ناش�د الحكومة املركزي�ة واملنظمات الدولية
بمس�اندة األه�ايل يف معرفة مصير املختطفين .ونقلت وكالة
«السومرية نيوز» عن العاني القول إن «تنظيم داعش اإلرهابي
بعد س�يطرته عىل مدينة عنه ( 210كم غ�رب الرمادي) ،خالل
ع�ام  ،2014قام باختطاف اعداد كبرية من املدنني واملنتس�بني
واملس�ؤولني واملوظفني م�ن املدينة».وأضاف العان�ي ،أنه «بعد
تحري�ر مدين�ة عنه ،قبل ش�هور ،ت�م احصاء ع�دد املختطفني
من أبن�اء القضاء ل�دى داعش ،وتبني وجود  300ش�خص من
أهايل عنه مايزال مصريهم مجه�وال حتى االن» .وتابع العاني،
«نناش�د الحكوم�ة املركزية واملنظمات الدولية بمس�اندة أهايل
عن�ه يف معرفة مصير أبنائهم واهلهم الذي�ن خطفهم التنظيم
خالل الس�نوات املاضية» .يذكر أن تنظيم «داعش» سيطر عىل
مدينة عنه بعد منتصف عام  ،2014فيما حررت القوات األمنية
والعش�ائر املدينة قبل عدة شهور ومسكتها قوات مشرتكة من
الجيش والرشطة.

العبادي :نعمل عىل تنسيق ملؤمتر دافوس
مصغر يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس ال�وزراء حي�در العبادي،
االثنين ،أن العراق يعمل حاليا مع منتدى
االقتص�اد العامل�ي على تنس�يق ملؤتم�ر
«دافوس مصغ�ر» يف الع�راق ،فيما أبدى
س�فراء الدول الس�بع الصناعية الكربى
واالتح�اد األوروب�ي وممثل البن�ك الدويل
دعمه�م الكبري لالصلاح االقتص�ادي يف
العراق.
وقال مكتب العبادي يف بيان إن «رئيس
مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي عق�د،
اليوم ،اجتماعا مع س�فراء الدول السبع
الصناعي�ة الكبرى  G7وس�فري االتحاد
األوروب�ي وممث�ل البن�ك ال�دويل وممثل
الربنامج االنمائي لألمم املتحدة».
وأض�اف البي�ان ،أن�ه «ج�رى خلال

االجتم�اع مناقش�ة تعزي�ز العالقات مع
الدول الصناعية الكبرى ودعم العراق يف
جميع املج�االت والتأكيد على أن العراق
يخطو خطوات صحيحة يف مجال االصالح
وتطوير قدراته ،وتمت االشارة اىل اهمية
العم�ل على إنج�اح مؤتم�ر الكوي�ت،
واس�تقطاب االس�تثمارات وتعش�يق
املنطقة اقتصاديا».
وأك�د العب�ادي ،بحس�ب البي�ان ،عىل
«جدي�ة الحكوم�ة وعمله�ا املس�تمر يف
اإلصالح االقتصادي للبلد» ،مشيرا اىل ان
«الع�راق يعمل حاليا مع منتدى االقتصاد
العاملي عىل تنسيق ملؤتمر دافوس مصغر
يف العراق».
ولف�ت العب�ادي ،إىل «أهمي�ة ترسيع
الخطوات املحفزة لالقتصاد وخلق فرص
العم�ل ورف�ع كل م�ا يعي�ق االس�تثمار

بعد االنتص�ار ورضورة االهتم�ام بتلبية
االحتياجات لجميع مناطق العراق».
م�ن جانبه�م ،أب�دى س�فراء ال�دول
الصناعي�ة الكبرى واالتح�اد األوروب�ي
وممث�ل البن�ك ال�دويل «دعمه�م الكبير
لالصلاح االقتص�ادي يف الع�راق
ومش�اركتهم بجدية يف مؤتمر الكويت»،
مجددي�ن «دعمه�م املتواص�ل لربنام�ج
اإلصلاح االقتص�ادي ووقوفه�م بق�وة
م�ع العراق وه�و يخوض معرك�ة البناء
واإلعم�ار وترحيبه�م بالخط�وات الت�ي
تقوم بها الحكومة العراقية يف استقطاب
الخبرات والشركات العاملي�ة يف مختلف
القطاعات».م�ن جهته ،أك�د ممثل البنك
ال�دويل «إنج�از البنك التقري�ر الخاص يف
تحلي�ل االحتياجات إلع�ادة اإلعمار لكي
يطلق يف مؤتمر الكويت».

الرافدين يطلق القروض والسلف ملوظفي وزارة العدل
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أم�س االثنني ،عن إطالق قرض الـ 50مليون
وسلفة الـ 10ماليني دينار للمحامني واملوظفني يف وزارة العدل.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمصرف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه« ،تقرر منح قرض إس�كان  50مليون دين�ار للمحامني
واملوظفني يف وزارة العدل» ،مشيرا اىل أن «املرصف قرر أيضا منحهم
س�لف  10ملي�ون دين�ار أس�وة بأقرانهم م�ن وزارات ومؤسس�ات
الدول�ة» .وأضاف املكت�ب« ،بإمكان محامي وزارة العدل االس�تفادة
م�ن تلك الخدمات التي يقدمها املصرف والتقديم عليها وفق رشوط
محددة».
يذكر أن مرصف الرافدين بارش ومنذ عام  2016بمنح سلف وقروض
للموظفني واملواطنني وفق آليات وضوابط معينة.
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املفوضية طالبت احلكومة بإطالقها ..واحملكمة االحتادية سدت الباب أمام مرشحي «اإلعدادية»

«التخصصيات املالية» عقبة بوجه االنتخابات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعلنت املحكم�ة االتحادية ،أمس االثنني ،عن
رد الطع�ن بس�ت دع�اوى رفعت على مواد
يف قان�ون تعدي�ل قان�ون انتخاب�ات مجلس
الن�واب ،وفيم�ا طالب�ت املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخابات رئيس الوزراء بااليعاز
إلطلاق التخصيصات املالية الخاصة باجراء
االنتخاب�ات ،أك�دت أنه�ا ستتس�لم أس�ماء
املرش�حني لالنتخابات الربملانية عىل أس�اس
الشرط الجدي�د للحاصلين على ش�هادة
البكالوريوس فقط.
وقال املتحدث الرس�مي باسم املحكمة إياس
الساموك ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «املحكم�ة االتحادية عقدت
جلس�تها ونظرت بس�تة دعاوى موضوعها
الطع�ن بدس�تورية م�واد يف قان�ون تعدي�ل
قان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب الخاصة
بتقس�يم االصوات الصحيح�ة ،وبمنح الكرد
الفيليين مقعدا ً واحدا ً عن محافظة واس�ط
يف مجل�س النواب ،والطعن يف رشط أن يكون
املرش�ح لعضوية مجلس النواب حاصالً عىل
شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها».
واضاف ان «املحكمة ق�ررت رد تلك الطعون
لعدم استنادها إىل س�ند دستوري ولألسباب
املبنية مفصل�ة يف قرار الحك�م املرقم (/15
اتحادي�ة )2018 /وموحداته�ا املنش�ورة
عىل املوق�ع االلكرتوني للمحكم�ة االتحادية
العليا».
بدوره�ا ،طالب�ت املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي
بااليعاز إلطالق التخصيصات املالية الخاصة
باجراء االنتخابات.
وق�ال عض�و مجل�س املفوضين والناط�ق
الرس�مي باس�م املفوضية ،كري�م التميمي،
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «موازن�ة االنتخاب�ات وف�ق قانون
االنتخاب�ات يفترض ان تص�ل اىل املفوضية
خالل ( )15يوما من تاريخ اقرار القانون».
واك�د البي�ان أن «املفوضية وعلى الرغم من
املفاتح�ات واللقاءات الرس�مية مع مجلس
الن�واب والحكوم�ة اال أن االم�وال الت�ي ت�م
تخصيصه�ا لم تصل اىل املفوضية لحد االن»،
الفت�ا اىل أن ه�ذا االمر سيش�كل عائقا كبريا
ويؤثر عىل الجدول العملياتي ويسبب حرجا

ملوعد االنتخابات».
وأض�اف التميم�ي أن «املفوضي�ة تطال�ب
رئيس مجل�س الوزراء بالتدخ�ل وااليعاز اىل
وزارة املالي�ة الطلاق التخصيصات الخاصة
باالنتــــخابات كم�ا تطالب رئيس مجلس
الن�واب بق�رار منفص�ل وخ�اص يتضم�ن
املوازن�ة الخاص�ة باالنتــــخاب�ات والت�ي
قدمتها املفوضية».

ولفت اىل أن اس�تمرار عملية التأخري س�وف
يؤث�ر على اج�راء االنتخاب�ات يف موعدها يف
الثان�ي عرش من اي�ار من الع�ام الحايل وان
املفوضية لم تستلم اي مبالغ مالية مخصصة
لها لحد االن.
يذكر ان مجلس الوزراء أقر موعد االنتخابات
وص�ادق علي�ه مجل�س النــــ�واب وصدر
مرس�وم جمه�وي باملـــــوع�د ال�ذي ت�م

تحديده يف .2018/5/12
بدوره ،ق�ال رئيس املفوضية معن الهيتاوي
إن “املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات
ملزمة بإتباع قانون االنتخابات الجديد ملجلس
النواب برشطه تحديد ش�هادة البكالوريوس
للرتش�يح بعد رد املحكمة الطعن الذي تقدم
به عدد من األعضاء يف الربملان”.
وأض�اف ان “املفوضي�ة ستتس�لم األس�ماء

املرش�حة لالنتخاب�ات وفق الشرط الجديد
واآللي�ات املحددة بالقان�ون الجديد” ،مؤكدا
“عدم تسلم املفوضية ألي أسم من املرشحني
لالنتخابات ولكاف�ة القوائم االنتخابية حتى
االن”.
وص�وت مجل�س الن�واب لصال�ح إج�راء
االنتخاب�ات العامة يف موعده�ا املقرر يف 12
آيار املقبل .كما والزم الحكومة بعدة إجراءات

خاص�ة بإج�راء االنتخاب�ات ،أهمها ضمان
مش�اركة جميع املواطنني يف االنتخابات من
خالل وضع صناديق للنازحني يف املحافظات
للنزوح الداخيل.
ينقس�م الربملان إىل  328مقع�دا 320 ،مقعد
منه�ا ت�وزع على املحافظ�ات حس�ب عدد
س�كانها و  8مقاعد كوت�ا االقليات ،وتجري
االنتخابات وفق الدوائر االنتخابية املتعددة.

ً
توضيحا بشأن احتاده ..وأمت قراءة ( )3قوانني
أصدر

الربملان يضاعف غرامة «النواب املتغيبني» وينهي قراءة موازنة 2018

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

ص�وت مجل�س الن�واب يف الجلس�ة
االعتيادي�ة الثامن�ة م�ن الفص�ل
الترشيع�ي الثاني للس�نة الترشيعية
الرابع�ة التي عقدت برئاس�ة الدكتور
س�ليم الجبوري رئيس مجلس النواب
وبحض�ور  166نائب ،أم�س االثنني،
على قراري�ن نيابيين وانه�ى قراءة
اربعة قوانني من بينها املوازنة العامة
االتحادية لعام .2018
ويف مس�تهل الجلس�ة صوت املجلس
عىل قرار مقدم من اللجنة املالية يشري
اىل انتفاء الحاجة لالج�راءات املتخذة
س�ابقا من قبل مجلس النواب بشان
التعاملات املرصفية مع املؤسس�ات
املالي�ة يف اقليم كردس�تان بعد تحقق
اله�دف املطل�وب عىل ان يلت�زم البنك
املركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة
بشان س�لطاته وممارساته يف االقليم
ودوره يف الحفاظ عىل املال العام.
بعده�ا ص�وت املجل�س باملوافق�ة
على ق�رار بمضاعفة غرام�ة الغياب
للس�يدات والس�ادة النواب اىل مليون
دينار.
وش�دد الجب�وري اىل ان قان�ون اتحاد
الربملانيني اليتضمن امتيازات مادية او
معنوية العضاءه مؤكدا عىل ان ما تم
تداوله امر ع�ار عن الصحة ،مبينا ان
االس�تجوابات املقدمة سيتم ادراجها
عىل جدول االعمال يف الجلسات املقبلة
وفقا للسياقات املعمول بها.
كم�ا واف�ق املجل�س على اضاف�ة
اس�تجواب الس�يد قاس�م الفه�داوي

وزير الكهرباء والقراءة االوىل ملرشوع
قانون املوازنة املالية للعام الحايل عىل
جدول اعمال الجلسة.
واعل�ن رئي�س املجل�س ع�ن توجي�ه
دعوة الستضافة حيدر العبادي رئيس
مجلس الوزراء يف جلس�ة يوم االربعاء
املقبل ملناقشة مرشوع قانون املوازنة
االتحادي�ة بناءا عىل طل�ب من الكتل

النيابية.
م�ن جهة أخ�رى ،تط�رق النائب عيل
عبد الجبار شويليه اىل متابعة مشكلة
وب�اء انفلونزا الطي�ور املنترش يف عدد
من املحافظات وحقول الدواجن .
م�ن ناحيت�ه أوض�ح النائ�ب ف�رات
التميمي رئيس لجن�ة الزراعة واملياه
واالهوار أنه تم تسجيل اصابات لوباء

انفلونزا الطيور يف عدد من املحافظات
وادى اىل الح�اق االرضار بقطاع مربي
الدواج�ن ،داعي�ا اىل ايج�اد صيغ�ة
مناسبة لحل املشكلة.
بدوره ،وجه الرئيس الجبوري لجنتي
الزراع�ة واملي�اه والصح�ة والبيئ�ة
باملتابعة مع الجهة التنفيذية الحاطة
املجلس بكل التفاصيل بشأن الوباء .

من جان�ب اخر ،أتم املجل�س القراءة
االوىل ملقرتح قانون ضم املتعاقدين من
ابن�اء العراق (الصح�وات) اىل وزارتي
الدف�اع والداخلية واملق�دم من لجنتي
االمن والدفاع والقانونية والذي يهدف
اىل حس�م موضوع املش�مولني باالمر
الديوان�ي املرق�م (/118س) لس�نة
 2008م�ن ابناء الع�راق (الصحوات)

بم�ا يس�هم يف أس�تقرار اوضاعه�م
القانونية ولغرض االفادة من خرباتهم
يف ضب�ط االم�ن واالس�تقرار وتقديرا
ملواقفهم يف مساندة القوات االمنية يف
تنفيذ واجباتها .
وأنج�ز املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح
قان�ون معه�د االدارة الرياضي�ة
واملقدم من لجنتي الشباب والرياضة

ً
توضيحا بشأن تدقيق أعداد منتسبيها
تربية اإلقليم أصدرت

توزيع « »250مليار دينار عىل موظفي إقليم كردستان بإرشاف وفد من بغداد
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
كش�ف عضو اللجن�ة املالية النيابية مس�عود
حيدر ،أنس االثنني ،عن إرس�ال حكومة بغداد
 250ملي�ار دين�ار إىل اإلقلي�م لدف�ع روات�ب
موظف�ي الصحة والرتبية ،فيم�ا أكد أن البنك
املركزي فتح حسابا ً لإلقليم إلرسال الرواتب.
ونقلت وكالة «موازين نيوز» عن حيدر القول
إن «وزارة املالي�ة أوع�زت (االثنين) إىل البنك
املركزي برصف مبلغ وقدره  250مليار دينار
إلقليم كردس�تان لدفع رواتب وزارتي الصحة
والرتبية» ،مبينا أن «البنك املركزي فتح حسابا ً
لإلقلي�م بهدف االس�تمرار يف إرس�ال الرواتب
الخاصة بموظفي كردستان».
وأضاف عضو اللجنة املالية النيابية ،أن «هناك
تعاون�ا ً ايجابيا ً بني حكومية بغ�داد واربيل يف
مج�ال رواتب موظفي اإلقلي�م ،خصوصا بعد

تأكد بغداد من سالمة موقف املوظفني».
وأش�ار حيدر إىل أن «هناك لجانا ً مش�كلة من
قب�ل حكوم�ة بغ�داد س�تصل إىل محافظت�ي
دهوك والس�ليمانية بهدف التأكد من سلامة
موقف املوظفني قبيل إرسال الرواتب لهم».
بدوره�ا ،أص�درت وزارة الرتبي�ة يف حكوم�ة
اقليم كردس�تان توضيحا ً ح�ول قضية تدقيق
الرواتب ملوظفيها.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ان�ه «وبع�د املتابعة
والتواصل م�ع لجنة التدقي�ق برواتب وزارتي
الرتبية والصحة يف اقليم كردستان ،والتباحث
حول الية ادارة عملية التدقيق ،تم اعالم لجنة
بغ�داد ب�أن عملية التدقي�ق بطيئة وس�تأخذ
الكثري من الوقت».
واضاف البيان انه «تمت املطالبة بزيادة اعضاء
اللجن�ة» ،مشيرا ً اىل أن «بغ�داد ق�ررت زيادة
اعض�اء اللجن�ة ،بواقع  10اعض�اء يف الرقابة

املالي�ة بكرك�وك للتدقي�ق يف قوائ�م الروات�ب
بمحافظ�ة الس�ليمانية وكرمي�ان وحلبج�ة،
وتحديد  9اعض�اء يف الرقابة املالية بمحافظة
نين�وى ،للتدقيق يف القوائ�م بمحافظة دهوك،
وعضوين او ثالث�ة يف الرقابة املالية يف كركوك
للتدقي�ق بقوائم روات�ب مديرية تعلي�م اللغة
الكوردية يف املحافظة».
إىل ذلك ،وصل وفد م�ن الحكومة االتحادية اىل
محافظ�ة الس�ليمانية لتدقيق لوائح أس�ماء
موظف�ي وزارت�ي الرتبية والصح�ة التابعتني
لحكوم�ة إقلي�م كردس�تان ورصف الروات�ب
لهم.
وكان الوفد ذاته الذي يضم عددا من املوظفني
م�ن دائ�رة الرقاب�ة املالي�ة العام�ة ق�د زاروا
محافظ�ة أربيل االثنني امل�ايض واجتمعوا مع
وزارتي الرتبية والصحة.
وعقب االجتم�اع اعلنت املدير العام للتخطيط

يف وزارة الصحة بإقليم كردستان ،فيان محمد
حسين ان وفد ديوان الرقابة املالية قد ابلغهم
ب�ان الحكوم�ة االتحادية يف بغداد س�ترصف
راتب�ا واح�د لل�وزارة ،و وزارة تربي�ة اإلقليم
قبل االنته�اء من عملية تدقيق لوائح أس�ماء
املوظفني.
واوضحت يف مؤتمر صحفي انه «لم يتم تحديد
موعد ،وتاريخ رصف ذلك الراتب» ،مشيرة اىل
ان «الوزارتين طلبت�ا م�ن الوف�د االنتهاء من
عملي�ة تدقيق لوائح أس�ماء املوظفني بأرسع
وقت ممكن».
وتعه�د رئي�س مجل�س ال�وزراء االتح�ادي
حيدر العبادي يف مناس�بة عدة برصف رواتب
املوظفين والعاملني يف إقليم كوردس�تان بعد
االنته�اء من تدقي�ق لوائح أس�مائهم غري ان
املسؤولني الكورد يشكون من بطئ اإلجراءات
بهذا الغرض.

والقانونية والذي جاء لتطوير االدارات
الرياضي�ة وامللاكات املؤهل�ة للعمل
يف مج�ال االدارة الرياضي�ة ولتطوير
اداء العاملين فيها ومواكب�ة التطور
الذي يش�هده العالم يف مج�ال االدارة
الرياضي�ة .وانه�ى املجل�س تقري�ر
ومناقشة مقرتح قانون التعديل االول
المر س�لطة االئتالف املؤقتة ( املنحلة
) رق�م  2لس�نة  2003واملق�دم م�ن
لجان الش�باب والرياض�ة والقانونية
ومؤسسات املجتمع املدني.
ويف مداخالت النواب اكد النائب رياض
غريب عىل ان اهمية اخذ راي الحكومة
لتقديم مرشوع قانون بالتنس�يق مع
اللجنة االوملبية من اجل امراره وتاليف
اي تبعات مالية.
واوض�ح النائ�ب عب�اس البياتي بان
هناك قوانني دولية توفر غطاءا لعمل
اللجنتني االوملبية والباراملبية  ،داعيا اىل
استمرار عمل اللجنتني وفقا لوضعها
الحايل منذ ص�دور قرار الحاكم املدني
السابق.
ويف ردها على املداخالت اكدت اللجنة
املختصة بان اللجنة االوملبية العراقية
تعم�ل وفق�ا لق�رار ص�در يف اجتماع
بمدين�ة دوكان ،داعي�ا اىل عدم اخراج
اللجن�ة االوملبي�ة م�ن ق�رار س�لطة
االئتلاف املنحل�ة اال وفق�ا لقان�ون
جديد.
بعده�ا اكمل املجل�س الق�راءة االوىل
ملشروع قان�ون املوازن�ة العام�ة
االتحادية لعام  2018من اجل اقرارها،
ثم قرر استئناف الجلسة يوم االربعاء
املقبل .2018/1/31
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ترجيحات لعودة االنفصالي بودغمون إىل السلطة

بغداد  /المستقبل العراقي
من املقرر أن يختار سكان إقليم كتالونيا
رئيس�ا ً إلقليمهم أغنى أقاليم إس�بانيا اليوم
الثالث�اء يف ظ�روف اس�تثنائية ..فاملرش�ح
الرس�مي كارل�س بودغمون يعي�ش خارج
البالد والحكوم�ة املركزية يف مدريد تس�عى
للحيلولة دون انتخابه.
وتحك�م مدري�د اإلقليم منذ ثالثة أش�هر
بعدم�ا أقالت حكومة رئيس الوزراء ماريانو
راخ�وي بودغمون عقب إعالن برملان اإلقليم
االنفصال من جانب واحد يف ترشين األول.
ونقلت آالف الرشكات مقارها إىل مناطق
أخرى يف إس�بانيا بس�بب ضبابية املشهد يف
كتالوني�ا حي�ث ف�از االنفصالي�ون بأغلبية
مقاعد الربملان يف انتخابات كانون األول لكن
لي�س بأغلبي�ة األصوات يف م�ؤرش عىل مدى
انقسام اإلقليم.
وفيم�ا ييل نظ�رة على الس�يناريوهات
املحتملة:
بودغمون ينتخب ويحك�م كتالونيا :غري
مرجح
نظري�ا كان م�ن املفترض أن يكون هذا
س�هال .فاالنتخابات التي دع�ا إليها راخوي
يف مس�عى إلضع�اف تيار االس�تقالل جاءت
بنتائج عكس�ية ومنحت االنفصاليني أغلبية
مطلقة.
لك�ن بودغمون مطل�وب بموجب مذكرة
اعتقال ألنه قاد مس�اعي االنفصال .ويعيش
اآلن يف بروكس�ل ويواجه االعتقال بمجرد أن
تطأ قدماه أرض إسبانيا.
ومل�ح بودغم�ون وحلف�اؤه النتخاب�ه
وإمكاني�ة أن يحك�م اإلقليم عبر من ينوب
عنه أو عرب رابط فيديو من بلجيكا.
لكن املحكمة الدس�تورية اس�تبعدت هذا
الخيار وقال�ت إن بودغمون عليه أن يحرض
مراس�م تنصيب�ه بنفس�ه ليصب�ح رئيس�ا
لإلقليم .وقال مستشارو اإلقليم القانونيون
إن االنتخاب عن بعد سيمثل خرقا للقانون.
الربمل�ان ينتخ�ب بودغم�ون لكن�ه ال
يستطيع الحكم :محتمل

سيناريوهات «احلكم القادم» يف كتالونيا

يعتم�د ذلك عىل م�ا إذا كان االنفصاليون
سيس�عون لتحدي حكم املحكمة الدستورية
وانتخاب بودغمون وهو خارج البالد.
ويف ظل وجود ثالثة من قادة االنفصاليني

شاحنات جتوب شوارع
بريطانيا حتمل الفتات «جمرم احلرب
حممد بن سلامن»

بغداد  /المستقبل العراقي
جابت شوارع لندن ش�احنات تحمل الفتات تندد بويل
العهد الس�عودي محمد بن سلمان ،يف إطار حملة لرفض
زيارته املزمعة إىل بريطانيا .وحملت الشاحنات ،إعالنات
ضخم�ة كتب عليه�ا «مج�رم الحرب محمد بن س�لمان
غير مرحب ب�ه يف بريطانيا» .ويفترض أن تجوب هذه
الش�احنات ش�وارع لندن ملدة أس�بوع .ويأتي هذا ضمن
احتجاجات واس�عة نظمتها منظم�ات حقوقية وأخرى
مناهض�ة للح�روب وانتش�ار األس�لحة ،ضد زي�ارة ابن
س�لمان املزمعة .وانطلقت الجمعة على مواقع التواصل
االجتماع�ي حملة تغري�دات لرفض الزي�ارة والدعوة إىل
وقف تدفق األس�لحة إىل الس�عودية .وقد نظم الناشطون
املحتجون الخميس املايض وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء
الربيطانية وس�ط لندن ملطالبة الحكومة بسحب دعوتها
لويل العهد الس�عودي .وس�لم ممثلون عن عرش منظمات
إنس�انية وحقوقية بريطانية رس�الة إىل رئيس�ة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي يحثونها فيها عىل س�حب دعوتها
لويل العهد السعودي ،مشريين إىل دوره يف خلق «أسوأ أزمة
إنسانية يف العالم منذ عقود من خالل الحرب التي يقودها
يف اليمن» .يذكر أن مكتب رئاسة الوزراء الربيطانية أعلن
نهاية الشهر املايض أن ابن سلمان سيزور اململكة املتحدة
نهاية الشهر الجاري.

يف الس�جن واإلف�راج ع�ن آخري�ن بكفال�ة
ووجود خمسة خارج البالد لتفادي االعتقال
فإن الس�ياق مختلف عم�ا كان عليه عندما
أعلن اإلقليم استقالله يف ترشين األول.

وملح حزب اليس�ار الجمهوري لكتالونيا
إىل أنه قد يس�عى إليجاد مرشح بديل لتفادي
معرك�ة قانونية مع الحكومة .وقالت مدريد
بالفعل إنها ستواصل الحكم املبارش لإلقليم

الـشـيـشـان ..بـؤرة تـعـصـب ديـنـي خـصـبـة
لتجنيد عنارص لـ «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
الج�دران عالي�ة يف غروزن�ي ،عاصم�ة
الشيش�ان .لك�ن رغم ذل�ك ال يملك الن�اس هنا
أرساراً ،يعرف�ون بعضه�م البعض ويس�اعدون
بعضه�م البعض كما دأبوا عىل ذل�ك منذ أجيال.
لكن يبقى موض�وع ال يحب الناس هنا الخوض
فيه وهو :الشباب املختفون ،وال أحد يعرف بدقة
عدد الذين ذهبوا.
بيتم�ات س�االموفا قبعت بني ج�دران بيتها
ملتزمة الصمت ألربع سنوات كاملة منذ اختفاء
ابنته�ا .واآلن ق�ررت كسر صمته�ا بخصوص
س�الينا الت�ي ترك�ت البي�ت لاللتح�اق بزوجها
روسلان .األخير ذه�ب إىل س�وريا للقت�ال يف
صف�وف تنظيم «داع�ش» .س�االموفا ال تعرف
ملاذا ذهب« ،لكنه كان ش�ابا ً جيدا ً ومتدينا ً وكان
يق�دم يد العون» ،كما تق�ول ،لكنها ال تعلم «ما
ال�ذي كان يبحث عنه يف س�وريا» .تحاول إيجاد
إجاب�ة ما فتق�ول «أعتق�د انه تع�رض للخداع.

ه�ؤالء األرشار الذي�ن جندوه خدع�وه .هم من
يتحملون املسؤولية»« .أخذ معه ابنتي وأبنائهم
الثالثة» تقول س�االموفا ،ثم ت�ردف قائلة «أعلم
أن روسالن لن يعود فقد قتل يف أذار املايض».
ووفق�ا ً لألرق�ام الرس�مية ،ف�إن نح�و 800
شيش�اني بال�غ يقاتل�ون يف صف�وف التنظي�م
اإلرهابي ومن املرج�ح أن يكون العدد الحقيقي
أعىل من ذلك بكثري .بعض الشباب الذين التحقوا
بالتنظي�م يصنفون على أنهم مفق�ودون لكن
الس�لطات ال تعل�م حتى أن العدي�د منهم ذهبوا
للقتال ،كما يقول س�عيد ماشيف الذي عاد دون
أن تعلم السلطات بذلك.
مل�اذا يلتحق ه�ذا العدد الكبري من الشيش�ان
بتنظيم «داع�ش» اإلرهاب�ي؟ الباحثة يف قضايا
اإلره�اب إيلين�ا س�وبونينا من معهد موس�كو
للدراس�ات االسرتاتيجية تقدم عددا ً من األسباب
والتفسريات «ارتفاع نسبة البطالة ،عدم الرىض
عىل الحالة االجتماعية وعدم التمكن من تحقيق
أحالمهم ق�اد العديد من أبن�اء املنطقة إىل واحد

رح�ب الكي�ان إالرسائييل باس�تنكار الش�يخ
الوهاب�ي محمد ب�ن عب�د الكريم العيسى األمني
العام لـ»رابطة العالم اإلسلامي» السعودية ،كل
املح�اوالت إلن�كار جريم�ة الهولوكوس�ت املثرية
للجدل أو التقليل من شأنها.
وق�ال حس�ن كعبي�ة الناط�ق باس�م وزارة
الخارجي�ة اإلرسائيلية لإلعالم العرب�ي ،يف حديث
خ�اص م�ع موق�ع « ،»i24newsإن «إرسائي�ل»
«تعرب عن تقديرها العميق ملثل هذه الترصيحات
م�ن جانب فضيلة الش�يخ محمد ب�ن عبد الكريم
العيىس».
وأض�اف كعبي�ة مدعيّ�ا «إنن�ا إذ نش�كره
(العييس) عىل تضامنه مع ضحايا الهولوكوست،
لنأم�ل بالوقت ذات�ه أن تتضافر الجه�ود من قبل
ال�دول املجاورة ،من أج�ل إدانة املحرق�ة النازية،
لتفني�د الدعوات التي نس�معها صباح مس�اء من

من أس�وأ أش�كال اإلسلام يف الوج�ود ،إىل أيدي
الجهاديين» .بافل فيغنهاور ،املعلق العس�كري
املستقل يف موسكو ،يقول إن جهودا ً منسقة من
قب�ل أجهزة االس�تخبارات الروس�ية قبيل دورة
األلعاب األوملبية يف س�وتيش عام  2014قد يكون
لها عالقة باملوضوع .اإلجراءات األمنية الصارمة
وقتها دفعت أعدادا ً هائلة من املتطرفني للخروج
م�ن البلاد وه�ؤالء امتصه�م تنظي�م «داعش»
مث�ل مكنس�ة كهربائي�ة!» .ولك�ن م�ع فقدان
التنظيم اآلن لكل مناطق نفوذه تقريباً ،املكنسة
الكهربائي�ة تش�تغل يف االتج�اه املعاك�س اآلن
وتهدد بلفظ اإلرهابيني».
ويبدو أن مهمة تجنيد مقاتلني من الشيشان
والجمهوري�ات القريب�ة منها س�هلة بالنس�بة
للتنظيمات املتطرفة عىل الرغم من الرقابة التي
تفرضها الدولة على املواطنني من خالل أجهزة
االس�تخبارات ورغم الوالء الواض�ح الذي يبديه
الزعي�م الشيش�اني رمضان قادي�روف للرئيس
الرويس فالديمري بوتني.

املحكمة اخلليفية تؤيد حبس الشيخ عيسى قاسم عام ًا واحد ًا مع وقف التنفيذ
بغداد  /المستقبل العراقي

أي�دت محكم�ة التميي�ز الخليفي
أم�س األثنني الحكم بحبس س�نة مع
إيقاف التنفيذ آلية الله الش�يخ عيىس
قاس�م ،وتواص�ل الق�وات الخليفي�ة
حصارها ملنزل آية الله الش�يخ عيىس

قاس�م يف منزل�ة ببل�دة ال�دراز ،وهو
حصار استمر ألكثر من مئتي يوم رغم
التده�ور “الخطري” ال�ذي تعرضت له
صحة الشيخ يف وقت سابق ،واستلزم
نقل�ه إىل املستش�فى للعلاج .وطالب
الشعب البحراني بشكل متواصل رفع
االقام�ة الجربية عن قاس�م ،ويواصل

البحراني�ون رفع ص�ور أكرب مرجعية
سياسية يف البالد يف تظاهراتهم الليلية،
كم�ا تطال�ب املعارض�ة يف الخارج يف
أكثر من محف�ل دويل الجهات الدولية
بالتدخ�ل لرف�ع اإلقام�ة الجربية عن
الش�يخ عيسى وإس�قاط كل الته�م
املوجه�ة إليه بش�كل كي�دي ،وإرجاع

«ارسائيل» ترحب ببيان سعودي بشأن «اهلولوكوست»
بغداد  /المستقبل العراقي

إذا حاولت األحزاب املؤيدة لالستقالل تنصيب
بودغمون من بروكسل.
الربمل�ان ينتخ�ب مرش�حا آخ�ر :أكث�ر
احتماال

اإليرانيين وآية الله ،بوجوب ح�رق وإلقاء اليهود
يف البحر ..مث�ل تلك الترصيحات س�معناها قبيل
الهولوكوست والحرب العاملية الثانية» ،حيث تأتي
مزاعمه بالوق�ت الذي التوجد أي�ة فتوى من قبل
علماء الدين االسلامي يف ايران تبيح حرق اليهود
والقائه�م بالبح�ر ،فيم�ا تدع�م طه�ران فصائل
املقاومة لتحرير االرايض الفلس�طينية املحتلة من
قب�ل الکیان الصهيوني ،ولي�س الدعم عىل خلفية

معادي�ة للديان�ة اليهودي�ة التي يعتنقه�ا طائفة
م�ن املواطنيني االيرانيني و لديه�م ممثل بالربملان
االيراني.
وحث مش�ددا «حبّذا لو س�ار محم�ود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية ،يف نفس الطريق التي
س�ار عليها فضيلة الش�يخ محمد بن عبد الكريم
العيىس ،وأدان املحرقة وهاجم منكريها».
وكان العيىس قد قال ،يف رسالة وجهها ،االثنني
املايض ،إىل سارة بلومفيلد ،مديرة املتحف التذكاري
للهولوكوس�ت يف الوالي�ات املتح�دة ،بمناس�بة
مش�اركة الرابط�ة يف مؤتم�ر «التص�دي للعن�ف
املرتك�ب باس�م الدين» ،ال�ذي تنظم�ه الخارجية
الربيطاني�ة يف العاصمة اإليطالية روما األس�بوع
املقبل بمناسبة الذكرى السنوية للمحرقة« :أود أن
أؤكد ...حزننا الش�ديد عىل ضحايا الهولوكوست،
تلك الحادثة التي هزت البرشية يف العمق ،وأسفرت
عن فظائع يعجز أي إنسان منصف ومحب للعدل
والسالم أن ينكرها أو يستهني بها».

جنسيته املنزوعة ألسباب سياسية.
ويعترب الش�يخ عيىس قاس�م أكرب
مرجعي�ة سياس�ية وديني�ة يف البالد،
ويحظ�ى بدع�م املرجعي�ات الديني�ة
والش�خصيات الفاعل�ة يف العال�م
اإلسالمي ،كما يحظى بشعبية محلية
غري مسبوقة.

فاز االنفصاليون بسبعني مقعدا من 135
مقع�دا يف انتخاب�ات كان�ون األول يف الوقت
ال�ذي أظهرت فيه اس�تطالعات ال�رأي أنهم
من املرجح أن يخسروا أغلبيتهم املطلقة يف
الربملان .وكان هذا العدد أقل بفارق مقعدين
فحسب من عدد املقاعد التي كانوا يحتلونها
قبل االنتخابات.
لذا فل�ن تكون لهم بالرضورة مصلحة يف
أن يصل الوضع إىل حالة جمود تام يفيض إىل
انتخابات جديدة .وب�دا هذا واضحا يف النربة
التصالحي�ة لرئي�س الربمل�ان الجديد روجيه
توري�ن الذي تح�دث ع�ن رضورة الوحدة يف
خطاب تنصيبه.
وال يوج�د مرش�ح آخ�ر واض�ح ألن
رئي�س ح�زب اليس�ار الجمه�وري أوريول
جونكوي�راس يف الس�جن .لكن ال ي�زال أمام
الربمل�ان الكتالون�ي ش�هرين لالتف�اق على
مرشح.
وضمن هذا الس�يناريو ستخف التوترات
وق�د يس�مح ه�ذا باإلفراج ع�ن ق�ادة تيار
االنفصال املس�جونني .وسيواصل بودغمون
لع�ب دور م�ن بروكس�ل وقد يس�مح له يف
نهاية املطاف بالعودة دون املخاطرة بدخول
السجن.
ويتفق محللون وسياسيون عىل أنه حتى
يف تلك الحالة فالبد من بذل الكثري من الجهد
لرأب الصدع بني من يدعمون االنفصال ومن
يعارضونه .ويق�ول محللون إن عىل راخوي
أن يسعى الستمالة الناخبني القوميني األكثر
اعت�داال بأن يع�د بمنح مزيد من الس�لطات
لكتالونيا.
ال تستبعدوا غري املتوقع
إذا كان هن�اك يشء واح�د مؤك�د يف أزمة
كتالوني�ا فهي احتماالت التغيري يف اللحظات
األخرية واتخاذ خطوات غري متوقعة.
من خالل االس�تفتاء عىل االستقالل الذي
حظرت�ه مدريد لكن تم إج�راؤه رغم ذلك أو
االس�تقالل ذاته الذي أعلن ث�م جرى تعليقه
أو ظه�ور بودغم�ون املفاج�ئ يف بروكس�ل
فقد أظهر االنفصاليون قدرة عىل التحرك يف
اللحظات األخرية.

بلومربغ:
أمريكا قد تستخدم «أم القنابل املحدثة»
ضد كوريا الشاملية
بغداد  /المستقبل العراقي

أف�ادت وكالة «بلومربغ» االقتصادي�ة بأن أمريكا
ح ّدثت ما يس�مى ب�ـ»أم القنابل» ،وه�ي أقوى قنبلة
غري نووية يف العالم.
ونقل�ت الوكال�ة عن املتحدثة باس�م سلاح الجو
األمريك�ي القبط�ان إيميلي غرابوفس�كي قوله�ا:
«النس�خة الرابع�ة واألخرية من قنبل�ة  57-GBUقد
أنتجت ووزنه�ا يبلغ نحو  13طنا»« ..هدف التحديث
ه�و رفع ق�درة القنبل�ة عىل تدمير أه�داف مدرعة
ومخابئ تحت األرض».
وأش�ارت املتحدث�ة إىل أن هذه القنبل�ة املدمرة ال
يمكن إلقاؤها إال من متن قاذفات «بي ،»2-ورفضت
املتحدث�ة اإلجاب�ة ع�ن س�ؤال بش�أن م�ا إذا كان�ت
القنبل�ة نرشت يف جزي�رة غوام ،أكرب قاع�دة للقوات
االستراتيجية األمريكي�ة يف املحي�ط اله�ادئ ،حي�ث
نرشت يف وقت سابق من الشهر الجاري ثالث طائرات
من هذا الطراز.
ورجح�ت الصحيف�ة أن البنتاغون ق�د يعول عىل
اس�تخدام ه�ذه القنبلة يف اس�تهداف مواق�ع نووية
يف كوري�ا الش�مالية إذا انـتقل التصعي�د الراهن بني
واش�نطن وبيونــــ�غ يان�غ يف املنطق�ة إىل ح�رب
مفتوحة.
وأش�ار اس�تطالع أويل بش�أن مواصف�ات القنبلة
الجدي�دة عرض على الكونغ�رس يف نوفمرب/ترشين
الثان�ي أن القنبل�ة الجدي�دة أكبر م�ن «أم القنابل»
الس�ابقة الت�ي ال يتج�اوز وزنه�ا عشرة أطن�ان
واستخدمتها الواليات املتحدة يف أفغانستان .
ورش�حت معلوم�ات م�ن البنتاغ�ون أن القنبل�ة
الجديدة مصفحة وتس�تطيع التوغل يف عمق  61مرتا
تحت سطح األرض قبل االنفجار ،ويبلغ طولها نحو 6
أمتار وتحتوي عىل أكثر من  2.4طن من املتفجرات.

الصيـن :خماطـر «اإلرهـاب» مـا زالـت
جـديـة فـي شينجيانـغ
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت وس�ائل إعالم رس�مية يف الصني
إن مخاط�ر ”اإلره�اب“ واألنش�طة
االنفصالي�ة يف منطق�ة ش�ينجيانغ
بأقىص غرب البالد تتطلب حملة أمنية
طويل�ة األم�د وذل�ك يف أعق�اب حملة
اس�تمرت عاما وشهدت تعزيز انتشار
الرشطة وتشديد الرقابة.
وتق�ول الصين إن ش�ينجيانغ تواجه
تهدي�دا خطيرا يتمث�ل يف اإلسلاميني
املتش�ددين واالنفصاليين الذي�ن
يتآمرون لتنفيذ هجمات عنيفة وإثارة
التوتر بني أقلي�ة الويغور ،وأغلبها من
املس�لمني ،وعرق اله�ان الصيني الذي

يمثل األغلبية .واس�تجابة لذلك ،بدأت
الحكوم�ة يف تس�يري دوري�ات تش�مل
ع�ددا كبريا من أفراد الرشطة وفرضت
إجراءات جدي�دة للمراقب�ة ومكافحة
اإلره�اب يف أنحاء املنطق�ة ومن بينها
تأس�يس اآلالف من مراكز الرشطة يف
أركان ش�وارع املدن والبل�دات .وجاء
يف تقري�ر ق�رأه للم�رة األوىل الحاك�م
شهرت زكري يف  22كانون الثاني خالل
اجتماع للحكومة ث�م نرشته صحيفة
(شينجيانغ دييل) الرسمية أن الحملة
األمني�ة التي نف�ذت يف  2017أوضحت
أن مهمة تحقيق االستقرار يف املنطقة
ستتطلب املزيد من اإلجراءات.
وق�ال زكير ”ل�م يط�رأ تغير جذري

يف موق�ف ش�ينجيانغ يف وقت يش�هد
األنش�طة اإلرهابية العنيف�ة بانتظام
واملواجه�ة املكثف�ة م�ع االنفصاليني
وكذل�ك اآلث�ار املوجعة لط�رق التدخل
التي انتهجناها لعالج املوقف“.
وأضاف أن السلام واالس�تقرار طويل
األمد يف شينجيانغ ويف مجتمعها يجب
أن يك�ون اله�دف اإلجم�ايل لحكوم�ة
اإلقلي�م يف ”الفترة الحرج�ة“ خلال
السنوات الخمس القادمة .وقال زكري
إن الحكوم�ة س�تواصل يف س�بيل هذا
الهدف توسيع نطاق العمليات الخاصة
مث�ل ضم�ان التأمين املطل�ق ملناطق
رئيسية وتحويل اإلجراءات الوقائية إىل
أمر ”طبيعي“ يف املجتمع.
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املطل�وب تجديد الق�وة التنفيذية ضده  /كاظم ش�اكر
حمد الله
اص�درت هذه املحكمة يف الدع�وى املرقمة اعاله بتاريخ
 2017/12/27حكم�ا غيابي�ا يقيض برد دعوى املدعي
طال�ب تجدي�د الق�وة التنفيذي�ة /امين بغ�داد اضافة
لوظيفته وتحميله املصاريف
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني
ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 1/3189 :ب2017/
التاريخ 2018/1/24
اعالن
بن�اءا على الق�رار الصادر م�ن هذه
املحكمة بازالة ش�يوع العق�ار املرقم
 2289حوي�ش يف النج�ف علي�ه تعلن
هذه املحكمة ع�ن بيع العقار املذكور
اعاله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه
فعىل الراغبني بالشراء مراجعة هذه
املحكم�ة خالل (ثالثون يوم) يوما من
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة
 %10م�ن القيمة املقدرة بموجب صك
مصدق الم�ر محكم�ة ب�داءة النجف
وصادر من مرصف الرافدين رقم ()7
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري
م�ن االعلان يف ه�ذه املحكم�ة وعىل
املشتري جل�ب هوية االح�وال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرقم  2289حويش يف النجف
عبارة عن دار س�كنية تقع عىل شارع
بعرض  12مرت ويتكون من اس�تقبال
وصاله وصحيات ع�دد  2وثالث غرف
نوم وان احد الغرف الثالثة مستخدمة
مخ�زن وال�دار مبن�ي م�ن الطاب�وق
القدي�م مبلط بالكايش ج�زء منه ذات
نوعي�ة رديئ�ة يتوس�ط ال�دار صال�ة
مكش�وفة (س�احة) ال�دار مس�قفة
بالش�يلمان مجهزة بامل�اء والكهرباء
درجة عمرانه دون املتوس�ط مساحة
البناء  97مرت مربع مش�غوله من قبل
املدع�ى علي�ه الخامس حس�ن هادي
جاس�م وهو يرغب بالبق�اء يف العقار
بع�د البيع بصفة مس�تاجر بعد البيع
درج�ة عمران�ه دون املتوس�ط وان
املس�احة الكلية للعقار ه�ي 131,10
مرت مرب�ع وان القيمة الكلي�ة للعقار
مبلغ ( )160,530,000مائة وس�تون
مليون وخمسمائة وثالثون الف دينار
الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /796 :ب2017/2
التاريخ 2018/1/18
اعالن
بناء على القرار الصادر من هذه
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار
تسلس�ل ( 2474الكوف�ة) محل�ة
(رش�ادية) يف النج�ف علي�ه تعلن
ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العقار
املذك�ور اعلاه واملبين�ة اوصافه
وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبني
بالشراء مراجع�ة ه�ذه املحكمة
خلال (ثالث�ون يوما ) م�ن اليوم
الت�ايل لنشر االعلان مس�تصحبا
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة
 %10م�ن القيمة املق�درة البالغة
بموجب صك مصدق المر محكمة
ب�داءة الكوفة وصادر من مرصف
الرافدي�ن /فرع مس�لم ب�ن عقيل
(ع) يف الكوفة وس�تجري املزايدة
واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش
من اليوم االخري من االعالن يف قاعة
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوال املدنية وش�هادة الجنسية
العراقية
القايض
اسعد هاشم الخفاجي
االوصاف :
دار س�كنية بمس�احة ( )1اولك و
( )8,08م 2تقع يف منطقة الكوفة
الرش�ادية ويحت�وي على غرفتني
ن�وم ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق
صحية واستقبال مبني بالطابوق
ومس�قف بالش�يلمان والخش�ب
ومش�غول من قب�ل املدع�ى عليه
االولواف�رادارست�ه
القيمة املقدره :
 65,000,000خمس�ة وس�تون
مليون دينار فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /93:ت2018/
التاريخ 2018/1/28 :
اىل  /املنفذ عليه (اثري منذر داود)
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي
املعلمين  1 /يف الكوف�ة املخت�ار عباس
حسين العك�راوي ان�ك مجه�ول محل
االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه
واستنادا للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
التنفي�ذ يف الكوفة خالل خمس�ة عرشة
يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة
املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حالة
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة الكوفة املرقم /1251
ب 2017/1يف  2017/11/22واملتضمن
تسليم الس�يارة املرقمة  13964ك بغداد
اجرة نوع جي ام يس موديل  2001اللون
اصفر ذهبي للدائن عيل حسن خناوي
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /75 :ب2017/
التاريخ 2018/1/29
اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  84/20الحيرة البديرية
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه
املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون م�ن اليوم
الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10من
القيم�ة املقدرة ويتحمل املشتري اجور
االعالن
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف /
العق�ار عب�ارة ع�ن دار س�كن مفرز اىل
دارين بصورة غري رسمية درجة عمرانه
متوس�طة تقع يف ناحية الحيرة  /حي
النصر تبلغ مس�احته 313,9مرت مربع
قيمة البناء (عرشة ماليني دينار) وقيمة
االرض ثالث�ون مليون دين�ار اما القيمة
الكلية للعقار (اربعون مليون دينار)
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /142 :ب2018/5
التاريخ 2018/1/29
اىل  /املدع�ى علي�ه (مه�دي صال�ح
يوسف)
اقام عليك املدعي (نش�وان نوري سعد)
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعلاه والتي
يطلب فيه�ا الحكم بع�دم نفاذ ترصفك
واملدعى عليها س�حاب راشد جرب بعقد
الرشاك�ة الخ�اص بصيدلي�ة الفردوس
واعتباره باطال واعادة الحال اىل ما كان
عليه قبل التعاقد) لثبوت مجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي
واش�عار مختار حي الغ�ري عيل مظلوم
الجب�وري علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين
يوميتين للحض�ور يف موع�د املرافع�ة
املصادف يف ي�وم  2018/2/7وعند عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

اىل املدعى عليه  2ـ محمد جاسم حسن
 3ـ ضياء غايل حسن
اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى املرقمة اعاله
بتاري�خ  2015/1/29حكم�ا غيابي�ا يقضي
الحك�م بابطال قي�د العقار املرق�م 187/9م2
زعفراني�ة بالع�دد  337يف  2009/10/28كما
قرر الحكم بابطال قي�د ذات العقار بالعدد 88
يف  2010/12/29جل�د  77واع�ادة تس�جيله
باس�م دائرة املدعى اضافه لوظيفته واش�عار
دائرة التس�جيل العق�اري يف الرصاف�ة الثانية
لتاشير ذلك يف س�جالتها بعد اكتس�اب القرار
الدرجة القطعية وتحميل املدعى عليه الرسوم
واملصاري�ف وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك
وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس
البلدي وانتقالك اىل جه�ة مجهولة عليه قررت
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني ولك
ح�ق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكس�ه
س�وف يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وفق
االصول
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 212
التاريخ 2018 / 1 / 29

اعـالن

تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية العقار تسلسل  208 / 157م عطيفيه
الواق�ع يف العطيفية العائ�د للمدين رياض صاحب حسين املحجوز
لقاء طلب الدائن مؤيد نجم عبد روضان البالغ  412,500,000مليون
دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني
يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا ً معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
 -1موقعه ورقمه  -:الكاظمية تسلسل  208 / 157م عطيفيه
 -2جنس�ه ونوع�ه  -:دار – العطيفي�ه ش�ارع الجادرج�ي منطقة
البستان زقاق 39
 -3ح�دوده واوصافه  -:كما مبين يف صورة القيد والخارطة واقرب
نقطه داله  /مستشفى الرازي االهيل
 -4مش�تمالته  -:الدار عبارة عن طابقين الطابق االول يحتوي عىل
صال�ه وهول وح�ويل وغرفة ن�وم واح�دة ومطبخ ومراف�ق صحية
وحمام مشتركة  .اما الطابق الثاني يحتوي عىل ثالث غرف نوم كل
غرف�ة تحتوي عىل حمام ومرافق صحية مشتركة مع درج دائري .
السقوف من الكونكريت املسلح وارضية الدار مبلطة باملرمر واالبواب
من الخش�ب الصاج وجدران املطبخ والحمامات مغلفة بالسرياميك
م�ع طارمه امامية وواجه�ة الدار مغلفة بالحجر ع�دا الجانب وانه
غري مغلف
 -5مساحته لعموم العقار  209,04 -:م2
 - 6درجة العمران  -:ممتازة
 -7الش�اغل  -:احم�د عب�د السلام ويرغ�ب بالبق�اء بع�د البي�ع
كمستأجر
ً
ً
 -8القيم�ة املقدرة لعموم العقار ارضا وبناءا  522,600,000مليون
دينار

المساحة
245م2
245م2
245م2
159,6م2
159,6م2
159,6م2
159,6م2
159,6م2
300م2
235,96م2
159,6م2
159,6م2
159,6م2
159,6م2
159,6م2

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانئ العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /183 :ب2017/1
التاريخ 2018/1/29
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه (حيدر معني خضري
املدي�ر املف�وض لرشكة رك�ن الجمال
للمقاوالت العام�ة املحدودة ـ اضافة
لوظيفته)
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرقم
/ 1830ب 2017/3يف 2018/1/4
واملتضم�ن الحكم بال�زام املدعى عليه
(حيدر معين خضري) املدي�ر املفوض
لرشكة ركن الجمال للمقاوالت العامة
املح�دودة اضاف�ة لوظيفت�ه بتأديته
مبل�غ مقداره ثالثون مليون ومائتان
وستون الف دينار للمدعي فالح حسن
عيىس ولثب�وت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار
مخت�ار حي الغ�ري  2/كاظم محمود
االس�دي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار
املذكور بصحيفتين محليتني يوميتني
ولك ح�ق الطعن على الق�رار املذكور
خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
شعبة البحث االجتماعي
العدد /94 :بحث2018/
التاريخ 2018/1/21
اعالن
اىل  /املدعى عليه /سيف رعد ناجي
اقام�ت املدعية (خل�ود كاظم عباس)
الدع�وى بالع�دد /94بح�ث2018/
وموضوعها تفريق قضائي وملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واش�عار املختار النجف /حي
العروب�ة (جمع�ه عب�د الل�ه العنزي)
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخص�وص
الدعوى املرقم�ة اعاله والحضور امام
الباح�ث االجتماعي يف ه�ذه املحكمة
يوم االحد املواف�ق  2018/2/4يف حال
عدم حض�ورك س�وف يج�ري البحث
االجتماعي بحقك غيابيا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
اعالن
مديرية تنفيذ السماوة
العدد  1511 :ـ 2017/1179
التاريخ 2018/1/ 29
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الس�ماوة باملزاد
العلن�ي الس�يارة املرقم�ة  /8899أ ـ
مثن�ى ـ نوع متس�وبييش باص ()31
راك�ب الل�ون ابي�ض حليب�ي مودي�ل
 2005والعائ�ده اىل املدين محمد كريم
ارميض لقاء طل�ب الدائن مازن مجيد
محمد البال�غ احد عرش ملي�ون دينار
والسيارة موجودة يف معرض ابو رزاق
الواقع يف الس�ماوة معارض السيارات
ومدة النرش هي عرشة ايام اعتبارا من
الي�وم الثاني للنشر بالصحف املحلية
وتج�ري املزايدة يف املعرض ابو رزاق يف
الساعة الثانية عرش ظهرا وان القيمة
املقدرة للسيارة هي مبلغ 9,375,000
تس�عه ماليين وثلثمائ�ة وخمس�ة
وس�بعون ال�ف دين�ار وان الرس�وم
والداللي�ة على املشتري مس�تصحبا
التأمين�ات القانوني�ة البالغة  %10من
القيمة املقدره للسيارة
مواصفات السيارة :
السيارة املرقمة /8899أ مثنى ـ اجرة
نوع متس�وبييش باص  31راكب اللون
ابيض
حليبي موديل  2005والس�يارة كاملة
ال يوجد اي نقص فيها
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
النجف
العدد  /318 :ش2018/7
التاريخ 2018/1/11
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه  /زي�د فائق عبد
املنعم
اق�ام املدعي (اس�اور عب�د الهادي
علوان)
الدعوى بالع�دد /318ش2018/7
ام�ام ه�ذه الدع�وى وموضوعه�ا
التفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة محل
اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي
الوف�اء /النج�ف ق�ررت املحكم�ة
تبليغك بخص�وص الدعوى وبموعد
املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتين وعليك الحضور
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2018/2/8
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/2067 :
التاريخ 2018/1/25
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام
من العقار املرقم تسلسل 3/30309
حي الجامعة الواقع يف النجف العائد
للمدين حيدر يوس�ف جواد البالغة
نصف العق�ار املحج�وز لقاء طلب
الدائن باس�م حسين نارص البالغة
 96,000,000فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال مدة
ثالثين يوما وتب�دا من الي�وم التايل
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة عشرة م�ن املائ�ة م�ن
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محم�د عب�د الحسين عب�د الزهرة
العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :نج�ف ح�ي
الجامعة 3/30309
 2ـ جنس�ه ونوع�ه  :دار مفرزة اىل
دارين بصورة غري رسمية
 3ـ ح�دوده واوصاف�ه  :بلدي�ة
النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يق�ع عىل
ش�ارع فرعي  15مرت وهو مفرز اىل
جزئني بصورة غري رس�مية الجزء
االول  :ويتأل�ف من س�احة امامية
م�ن ضمنه�ا صحي�ات االرضي�ة
كايش موزائي�ك الجدران سيراميك
ث�م مطبخ وصال�ة وكليدور وغرفة
ومكشوفة وس�لم يؤدي اىل الطابق
االول ويحت�وي على غرف�ة واحدة
الصالة (االستقبال) االرضية كايش
الجدران بالس�تك مع سقف ثانوي
املطبخ ويحتوي عىل س�قف ثانوي
الج�دران سيراميك االرضية كايش
الكلي�دور الجدران تغليف بالس�تك
مع س�قف االرضية كايش والغرفة
االرضي�ة كايش والج�دران ب�ورك
الس�قف كونكريت مس�لح والسلم
مغل�ق كراني�ت ام�ا غرف�ة الطابق
االول م�ن الطاب�وق والش�يلمان
والصحي�ات الخارجي�ة الج�دران
واالرضي�ة سيراميك ومجه�ز ماء
وكهرباء الجزء الثاني  :وكان مغلق
اثناء الكش�ف وعىل لس�ان ش�اغل
الج�زء االول يحت�وي على مم�ر
وتوالي�ت ومطبخ وكلي�دور وغرفة
نوم عدد 2ومجهز ماء وكهرباء
 5ـ مساحته 200 :م2
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الش�اغل  :الج�زء االول يوس�ف
ج�واد محمد علي ويرغ�ب بالبقاء
بصفة مس�تاجر اما الج�زء الثاني
مغلق اثناء الكشف
 8ـ القيمة املق�درة  :القيمة الكلية
للعق�ار ( 189,000,000ملي�ون
قيمة كلها) املدي�ن (94,000,000
مليون)
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد /4962 :ش2017/3
التاريخ 2018/1/25:
اعالن
اىل املدعى عليه /عوف عبد الرحمن
اسماعيل
بن�اء على الدع�وى املرقم�ة اعاله
واملقام�ة ام�ام ه�ذه املحكمة من
قب�ل املدعي�ة  /بس�مه طالب عبد
الكري�م ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
يف صحيفتين محليتين يوميتين
بالحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم  2018/2/6وعن�د ع�دم
الحضور او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�تقوم املحكم�ة باملرافعة
غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض
شيماء عباس عيل
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كهرباء الرصافة تنظم ندوة تثقيفية يف معهد الفنون التطبيقية لرشح مفهوم الرشاكة مع القطاع اخلاص
بغداد /المستقبل العراقي

الغاي�ة واله�دف من�ه وم�دى فائدت�ه للمواط�ن ,وما
تحقق بعد استالم الرشكات للمناطق املشمولة بعقود
الخدم�ة والجباية و كي�ف أدى إىل انخف�اض األحمال
وتقلي�ل الضائع�ات والوفرة يف تجهي�ز الطاقة ,فضالً
عن تحقيق العدالة يف التوزيع وتقنني االس�تهالك ،كي
ينعم مواطنينا بساعات تجهيز أفضل واستقرار التيار
الكهربائي».
مؤكداً ,أن التسعرية ثابتة ومدعومة من الدولة بنسبة
 %94وان ما يثقل كاهل املواطن هو مايس�دده ملالكي
املول�دات وليس مايس�دده لوزارة للكهرب�اء ,علما ً ان
فواتير اجور االس�تهالك تص�در ع�ن وزارة الكهرباء
وال تتدخ�ل رشكات القط�اع الخ�اص بذلك وال تضيف
اي مبل�غ عليه�ا ,وان ه�ذا املرشوع لي�س خصخصة
الكهرباء كم�ا يدعيها بعض املغرضني بل هو مرشوع
رشاك�ة مع القطاع الخ�اص يف تنفيذ مرشوع الخدمة
والجباي�ة ,يف حين ان مفهوم الخصخص�ة يعني بيع
جميع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص.

تنفي�ذا لتوجيهات وزي�ر الكهرباء قاس�م الفهداوي,
والخط�ة اإلعالمي�ة الت�ي وضعه�ا مكت�ب اإلعلام
واالتص�ال الحكوم�ي يف ال�وزارة ,وب�ارشاف مب�ارش
من قب�ل مدير ع�ام املديري�ة العامة لتوزي�ع كهرباء
الرصافة خليل ابراهيم ,نظم قسم العالقات واالعالم يف
املديرية العامة املذكورة ندوة تثقيفية يف معهد الفنون
التطبيقية لرشح مفهوم مرشوع الرشاكة مع القطاع
الخ�اص (عقود الخدم�ة والجباية) بحض�ور معاون
العميد للش�ؤون االدارية عدي عب�د الحميد  ،و رئيس
قس�م الخزف نجاة خرض عباس ،و رئيس قسم الخط
العرب�ي الدكتور جمال عبد الواحد  ،وعدد من أس�اتذة
ومنتسبي وطلبة املعهد» .
واف�اد بيان لل�وزارة تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،انه
«تحدث يف الندوة مسؤول ش�عبة العالقات يف املديرية
عب�د الحسين كاظم  ،رشح�ا عن تفاصي�ل املرشوع

أمانة بغداد تنفذ
محلة ليلية إلزالة
«جتاوزات» يف الكرادة

استعداداً ملؤمتر الكويت

االمانة العامة ملجلس الوزراء تفتتح املعرض التجريبي للفرص االستثامرية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن األمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء ،مه�دي
العلاق ،عن افتتاح املع�رض التجريبي للفرص
االس�تثمارية للقطاعني العام والخاص».وذكر
بيان ملكتبه االعالمي تلقته «املستقبل العراقي»،
ان «األمني العام ملجلس الوزراء ،مهدي العالق،

التجارة حتدد هناية الشهر اجلاري موعد ًا
هنائيا الستالم البطاقة التموينية اجلديدة

بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ذت امان�ة بغ�داد «حملة ليلي�ة إلزالة
التجاوزات الحاصلة يف الش�وارع الرئيسة
ضم�ن منطقة الكرادة».وذك�رت مديرية
العالقات واالعالم يف بيان ورد لـ»املستقبل
العراقي» ،ان»مالكات قسم التجاوزات يف
دائرة بلدي�ة الكرادة بالتعاون مع مديرية
الحراس�ات واالمن يف امانة بغداد واسناد
قي�ادة عمليات بغ�داد نفذت حمل�ة ليلة
استمرت حتى الفجر يف شوارع العرصات
والنضال وكرادة خارج واالندلس ومجمع
مش�ن التجاري».واضاف�ت ان» الحمل�ة
ش�ملت إزال�ة املئ�ات م�ن التج�اوزات
الحاصلة عىل الش�وارع من قبل اصحاب
املحال التجارية واملطاعم والباعة متمثلة
باالكشاك والبس�طات ومسقفات املحال
وتجاوزات اصحاب املولدات االهلية .

افتت�ح ،الي�وم ،املع�رض التجريب�ي للف�رص
االس�تثمارية للقطاعني العام والخاص تمهيدا
للمع�رض االس�تثماري ال�ذي س�يقام يف دولة
الكويت ضم�ن مؤتمر اعمار الع�راق منتصف
ش�باط املقبل».واضاف ان «املعرض التجريبي
الذي أقيم يف مبنى األمانة العامة ملجلس الوزراء
وبحض�ور رئيس الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار

سامي االعرجي ،شارك فيه جمع من الرشكات
العام�ة والخاص�ة مم�ن ترغب بط�رح فرص
اس�تثمارية يف املؤتم�ر الدولية».واوضح البيان
ان «ابرز الرشكات التي كان لها حضور :مجلس
االعم�ال الوطن�ي العراق�ي ،واتح�اد املقاولني
العراقيين ،واملجلس االقتص�ادي العراقي الذي
يضم مركز تنمية االستثمار واالعمار العراقي،

بغداد  /المستقبل العراقي

ومجموع�ة زس�كو ،ورشك�ة دي�اىل العام�ة
والرشكة العامة للصناعات الفوالذية ،وورشكة
اور العامة ،والرشكة العامة للسمنت العراقية،
والرشكة العامة للصناعات التعدينية ،بإضافة
اىل العشرات من الشركات العام�ة والخاصة
الت�ي تنتظر فرص اس�تثمارية لتنمية انتاجها
وتحسينه.

تنفيذ « »58عملية ضبط باجلرم
املشهود يف البرصة

الجباي�ه بوصل رس�مي والبال�غ  ١٠٠٠دينار عن
كل بطاق�ه ويف حالة مطالبة املواط�ن باي مبالغ
اضافيه يت�م االتصال بدائرة التخطي�ط واملتابعه
مبارشة او احدى الجهات الرقابية بالوزارة.

كشفت مديريَّة تحقيق البرصة يف هيئة النزاهة ،عن تنفيذ 58
عمليَّة ضبط بالجرم املشهود خالل عام .2017
وقال�ت املديرية يف بيان تلقته « املس�تقبل العراق�ي» ،انه «تم
عق�د اجتم�اع للمديري�ة التابعة لدائ�رة التحقيق�ات يف هيئة
النزاهة ،من اجل متابعة وحسم القضايا الجزائيَّة واإلخباريَّة
أوالً ب�أول ،ووض�ع املعالج�ات؛ لتاليف حاالت التأخير التي قد
تحدث».
واضاف�ت ان «االجتم�اع أش�اد بالتنس�يق العايل بين مُ ختلف
االختصاص�ات يف املديريَّ�ة يف تنفي�ذ عمليَّات الضب�ط بالجرم
املش�هود البالغ�ة ( )58عملي ً
َّ�ة خلال الع�ام امل�ايض 2017
ومشاركة أغلب مالكات املديريَّة فيها».
واوضحت املديرية َّ
أن «العام الحايل سيكون عاما ً مُ ميَّزا ً يف عمل
ِّ
اإلرشادي.
والوقائي والتثقيفي
التحقيقي
املديريَّة يف الجانبني
ِّ
ِّ

نفط ميسان تعلن االنتهاء من حفر « »١٠آبار جديدة يف حقل احللفاية
ميسان  /المستقبل العراقي
أعلنت رشكة نفط ميس�ان «االنتهاء
م�ن حف�ر  ١٠آب�ار جدي�دة يف حق�ل
الحلفاي�ة (  ٣٥ك�م رشق مرك�ز
محافظ�ة ميس�ان ) خلال الش�هر
املايض كانون األول
وأوض�ح مدي�ر ع�ام رشك�ة نف�ط
ميس�ان عدنان نويش يف بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،أن «هذه اآلبار

الجديدة الت�ي نفذتها رشكات صينية
هي بوهاي وداجني وانتن أويل وتحت
أرشاف ك�وادر نف�ط ميس�ان ضمن
املرحل�ة الثالث�ة واألخيرة يف عمليات
التطوي�ر للحقل التي تتواصل بوتريه
متصاع�دة للوصول إىل طاقة إنتاجية
تبلغ  ٤٠٠ألف برميل يوميا «.وأضاف
املتحدث الرسمي باسم الرشكة خالد
واهم كاظم أن «مجموع ما تم حفره
يف حقل الحلفاية منذ انطالق عمليات

التطوير الذي تديره رشكة برتوجاينا
الصينية بموج�ب عقدها التي حازت
عليه يف جوالت الرتاخيص الثانية عام
 ٢٠٠٩بل�غ  ٢٣٢بئرا «.ويع�د حق�ل
الحلفاي�ة من الحقول الكبرية التابعة
لرشكة نفط ميسان وتم حفر أول برئ
استكش�ايف فيه عام  ١٩٧٦وتم حفر
 ١٤بئرا يف الحقل لغاي�ة العام ٢٠٠٩
قبي�ل تنفيذ عمليات التطوير من قبل
رشكة برتوجاينا .

العمل حتدد االول من شباط املقبل موعد ًا لرصف رواتب العامل املضمونني
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي
للعم�ال يف وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية ،ع�ن تحديد االول من ش�باط
املقب�ل موع�دا لصرف روات�ب العم�ال
املضمونين وخلفه�م املس�تحق لفئت�ي
(الرصف اليدوي ،وحاميل البطاقة الذكية)

استكمال جميع االجراءات الالزمة لتوزيع
الروات�ب بالتنس�يق م�ع االدارة العام�ة
ملرصف الرافدين» ،داعيا ً املس�تحقني ممن
لديه�م وكالء حصرا اىل «رضورة مراجعة
اقسام الدائرة لغرض اصدار شهادات حياة
لهم يف بغداد واملحافظات».
واض�اف ان «املتقاعد املضم�ون الذي لديه
خدم�ة ( )30س�نة فاكث�ر يس�تلم راتب�ا

تقاعديا قدره ( )600الف دينار لش�هرين
فق�ط  ،فيم�ا يس�تلم املتقاعد ال�ذي لديه
خدم�ة اقل م�ن ( )30س�نة مبلغ�ا قدره
( )540أل�ف دين�ار» .واوض�ح الحل�و ان
«عائل�ة املتوىف الت�ي لديها اكث�ر من ثالثة
مس�تحقني تس�تلم راتب�ا تقاعدي�ا قدره
( )500ألف دينار ،فيما تستلم العائلة التي
لديها مستحقان راتبا مقداره ( )480ألف

اعادة افتتاح الطريق الرابط بني البو سديرة واخلط الدويل الرسيع
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن عضو مجل�س محافظ�ة االنب�ار يحى
املحم�دي ،أم�س االثنين ،ع�ن إع�ادة افتتاح
الطريق الرابط بني البو س�ديرة والخط الدويل
الرسي�ع للمرة االوىل من�ذ اكثر من ثالثة اعوام
من اغالقه.
وقال املحمدي إن “القوات االمنية وبالتنس�يق
م�ع الحكومة املحلية يف االنب�ار اعادت افتتاح
الطري�ق الراب�ط بين الب�و س�ديرة يف ناحية
الصقالوي�ة ش�مايل مدين�ة الفلوج�ة والخط
ال�دويل الرسيع بعد اغلاق دام ألكثر من ثالثة
اعوام نتيجة سيطرة داعش عىل الطريق الذي
يع�د من اهم الطرق االستراتيجية الذي يربط
مناطق شمايل الفلوجة بالخط الدويل الرسيع“.
واضاف املحم�دي ،أن “إع�ادة افتتاح الطريق
جاء على خلفية االس�تقرار االمن�ي يف عموم
مناطق مدن االنب�ار” ،مبينا أن “اعادة افتتاح

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة ،عن « ضبط أكثر من  400موبايل
أيفون أثناء محاولة تهريبها عرب مطار البرصة».
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
«وردت معلوم�ات تفيد بأن هنالك عملي�ه تهريب أجهزة اتصال،
وعىل الفور تم تش�كيل فريق عمل من مديرية أمن وحماية مطار
البصرة وبعد تدقي�ق املعلومة تم تش�خيص  ٧حقائب وبداخلها
 ٤٠٢موبايل أيفون».
وأكدت« ،اتخاذ اإلجراءات القانونية وإحالة املس�افر مع األجهزة
للقضاء».
يش�ار اىل أن هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة تعلن بني فترة وأخرى عن
اعتق�ال العديد من األش�خاص املزورين وضب�ط العديد من املواد
التي يتم إدخالها بصورة غري رشعية للبالد.

الصناعات النسيجية تبحث مع الدفاع
امكانية جتهيز املؤسسات األمنية بمنتجاهتا

البصرة  /المستقبل العراقي

اعلنت دائ�رة التخطيط واملتابعه ب�وزارة التجارة
ع�ن «تحديد ي�وم  1/31موع�دا ً نهائيا الس�تالم
املواطنني لبطاقاته�م التمويني�ة الجديدة لعامي
.« ٢٠١٨-٢٠١٧
واضاف�ت مدير عام الدائرة ابتهال هاش�م صابط
يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،بان «التاريخ
املذك�ور اعلاه هو اخ�ر موع�د لتس�لم البطاقة
الجدي�دة اذ ت�م االعلان عنه يف وقت س�ابق ويتم
التأكيد عليه لضيق الفرتة املتبقية».
ودع�ت املواطنني كاف�ه للارساع بمراجعة وكالء
امل�واد الغذائيه لتس�لم بطاقاته�م التموينيه وفق
الضواب�ط املعلن�ه س�ابقا وه�ي تس�ليم هويات
االح�وال املدنيه لجميع افراد االرسة مع دفع مبلغ

لش�هري كانون الثاني وشباط لعام 2018
يف بغداد واملحافظات».
وذكر مدير ع�ام دائرة التقاع�د والضمان
االجتماع�ي للعم�ال ،عيل جعف�ر الحلو يف
بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان «الدائرة
حددت االول من شباط املقبل موعدا لرصف
رواتب العم�ال املضمونني لفئتي (الرصف
الي�دوي ،وحاملي البطاق�ة الذكي�ة) بعد

املنافذ تعلن ضبط أكثر من «»400
جهاز آيفون مهرب يف مطار البرصة

دين�ار ،اما عائلة املتقاعد املتوىف التي لديها
مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره ()460
ألف دينار» .ودعا جميع العمال املتقاعدين
املضمونين اىل «مراجعة املصارف حس�ب
مناطق س�كناهم لغرض اس�تالم رواتبهم
مستصحبني معهم املستمسكات الثبوتية
املتمثل�ة بالهوي�ة التقاعدي�ة او البطاق�ة
الذكية.

االعامر تعلن رفع مليوين مرت مكعب
من االنقاض يف ايمن املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

الطريق سوف يساهم يف رفع املعاناة عن اهايل
تلك املناطق فضال عن القضاء عىل االختناقات
املرورية“.واشار املحمدي إىل أن “جهود اعادة

افتتاح الطرق الرئيس�ية ضم�ن خطة اعدتها
القيادات االمنية بعد اعالن النرص النهائي عىل
مجرمي داعش”.

اعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة عن «رفع (
 ) 2.000.000متر مكع�ب من االنق�اض يف ايم�ن املوصل».وذكر املركز
االعالم�ي لل�وزارة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان بلدية املوصل
التابع�ة ملديرية البلديات العامة احدى تش�كيـالت ال�وزارة قامت برفع
(  )2.000.000متر مكع�ب م�ن االنق�اض يف ايم�ن املدينة بع�د جهود
حثيث�ة وجب�ارة يف مناط�ق املدينة القديم�ة وبقية االحياء م�ن الجانب
االيم�ن للموصل».واضاف ان «حجم االنقاض املوجودة يف الجانب االيمن
تق�در نح�و(  ) 3.000.000مرت مكعب من االنق�اض حيث تمكن الجهد
الهن�ديس والخدمي من رف�ع ( ) 2.000.000مرت مكعب منه  ,اضافة اىل
رفــــــــع (  ) 7500س�يارة محروقة ورفع (  ) 365.000مكعب من
النفايات  ،فضال عن ردم االف االمتار املكعبة من الحفر».يذكر ان الوزارة
مستمرة يف تنفيذ العديد من الحمالت الخدمية يف رفع االنقاض والنفابات
وتنظيف الشوارع بعد تحرير املدينة من عصابات داعش االرهابية.

بغداد  /المستقبل العراقي
بحثت الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود ،مع وزير الدفاع
عرفان الحيايل ،امكانية التعاقد لتجهيز املؤسسات األمنية بمختلف
التجهيزات واملالبس العس�كرية املنتج�ة يف معامل الرشكة».وذكر
املكتب االعالمي لوزارة الصناعة واملعادن ،يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،ان «مدي�ر الرشكة احمد الكعبي ،وخلال لقاءه بوزير
الحي�ايل ،بح�ث امكاني�ة تجهي�ز املؤسس�ات األمني�ة بمختل�ف
التجهيزات واملالبس العس�كرية املنتجة يف معامل الرشكة» ،مشريا
اىل ان «اللق�اء تناول أيضا مناقش�ة مس�تحقات الرشك�ة املرتتبة
بذمة وزارة الدفاع عن تنفيذ عقود س�ابقة والتي جرى استعراض
ومناقش�ة تفاصيلها وامكانية تسديدها».واضاف البيان ان «هذه
الزي�ارة جاءت بتوجيه م�ن وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع
الس�وداني ،برضورة املتابعة املس�تمرة من قب�ل ادارات الرشكات
مع جميع الجهات املس�تفيدة من الوزارات واملحافظات ومجالس
املحافظات والهيئات واملراكز التجارية لعرض االمكانيات والرتويج
للمنتج�ات ذات النوعية واملواصف�ات والتعريف بالطاقات واهمية
التواص�ل وتعزيز الثقة مع املؤسس�ات الحكومي�ة ومتابعة تنفيذ
العق�ود واملس�تحقات املالية».وقال الكعبي ،بحس�ب البيان إىل أن
«هن�اك تعاون كبري بني الرشك�ة ووزارة الدفاع ج�اء نتاج لجهود
ودعم وزي�ر الصناعة واملعادن ودعم الس�ادة املس�ؤولني يف وزارة
الدف�اع متمثلة باألمني الع�ام الفريق الركن محمد ج�واد العبادي
وكذل�ك دائ�رة العق�ود ودائرة املوازن�ة والربامج اضاف�ة اىل جهود
مكت�ب املفت�ش العام يف التعمي�م عىل دائرة امليرة ومديرية العينة
والصنف االداري لتجهيز منتجات عس�كرية م�ن الرشكة والتأكيد
عىل العمل به دعما للمنتوج الوطني.

البنك املركزي يستثمر عملة الـ «اليوان»
الصيني ويؤكد حرصه عىل تنويع احتياطياته

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د البنك املركزي اس�تثماره عملة اجنبية ،مش�ددا عىل حرصه
بتنوي�ع احتياطياته.وأوضح مدير املكتب اإلعالمي للبنك املركزي
العراق�ي أيسر جبار يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «
هذا البن�ك يحرص عىل تنويع أحتياطياته األجنبية وتنويع س�لة
العمالت يف املحافظ االستثمارية فضال عن أهمية التوزيع الجغرايف
الس�تثمارات هذا البن�ك ومن اجل ذل�ك «وقع وع�ن طريق دائرة
االس�تثمارات يف البنك املركزي اتفاقية ترتيبات مرصفية مع بنك
الشعب الصيني ،الذي س ُيس�هم يف تطوير العالقات املرصفية مع
االقتص�ادات العاملية وخصوصا ً مع االقتصاد الصيني».واضاف «
ان االس�تثمار تم يف عملة اليوان الصيني بعد إدراجها ضمن سلة
عمالت حقوق الس�حب الخاصة من قبل صن�دوق النقد الدويل يف
أواخر عام  2016وهذا االمر الذي أدى اىل رفع مكانة عملة اليوان
الصيني يف الس�يولة الدولية».وبني « وتمتاز الس�ندات الحكومية
بعمل�ة الي�وان الصيني بالعوائ�د املرتفعة مقارن�ة بمثيالتها من
العمالت االخرى ومن ضمنها الدوالر االمريكي.
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مكتسبات الديمقراطية
ناظم محمد العبيدي
الثقاف�ة الديمقراطي�ة يف مفهومه�ا
العمي�ق ال تنش�أ يف بل�د م�ا اال على
اإليمان املس�بق بأهميتها لدى القوى
السياس�ية وماتجلب�ه من مش�اركة
واسعة وحقوق مدنية ألفراد املجتمع،
ولهذا ترفضها األنظمة الشمولية التي
ال تأب�ه ملجتمعاته�ا بقدر ما تس�عى
اىل البقاء كس�لطة حاكمة ومهيمنة
بش�كل مطلق ،وطبيعة الديمقراطية
الناش�ئة يف الع�راق قامت على مبدأ
التوافق وهذا ليس خرقا ً ملاهو معمول
ب�ه يف األنظم�ة العاملي�ة ،فثم�ة دول
ناجحة ومس�تقرة تنع�م بهكذا نمط
ديمقراط�ي مث�ل س�ويرسا وبلجيكا
والنمسا وغريها ،والفارق الذي يمكن
تأشيره يف الحالة العراقية هو غياب
املشروع الوطن�ي وغلب�ة الهوي�ات
الثانوي�ة كما هو معروف ،األمر الذي
أس�اء للعملية الديمقراطية وأفرغها
من مضمونه�ا الحقيقي ،وأبقى عىل
الكثري من املش�كالت دون حل ،ولوال
ذلك لكنا اليوم نش�هد تحوالت مهمة
ول�كان الع�راق خ�ارج دائ�رة األزمة
التي تفاق�م فيها الفس�اد واإلرهاب
.وفك�رة تحقي�ق الديمقراطية يف أي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 2016/8 :
التاريخ 2017/11/15
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ البصرة العق�ار
تسلسل  1/463املرشاق الواقع يف املرشاق
العائد للمدين (عبد الكريم عبود حسني /
اضافة لرتكة مورثه عبود حسين عبود)
املحجوز لقاء طل�ب الدائنة ( تانيا محمد
س�عيد /اضاف�ة لرتك�ة مورثه�ا زوجها
كري�م عب�د املحس�ن الحس�اني) البال�غ
( )560407915دينار خمسمائة وستون
مليون واربعمائة وس�بعة الف وتسعمائة
وخمسة عرش دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خلال ثالثني يوما
تبدأ م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التأمينات القانونية عرشة من املائة
م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  1/463 :املرشاق
 2ـ جنسه ونوعه  :ارض الدار مع ابنيتها
املف�رز منها س�ته محلات بص�ورة غري
رسمية ملك رصف
 3ـ ح�دوده واوصافه  :الش�مال الرشقي
 120/336والش�مال الغرب�ي 281
والجن�وب الرشق�ي  2/463والجن�وب
الغربي 19/463
 4ـ مش�تمالته  :ويتك�ون م�ن س�احة
وس�طية مكش�وفة ومرفق صحي وبناء
بل�وك وجينك�و واالرض م�ن السيراميك
وثلاث غ�رف ومطب�خ وحم�ام ومرف�ق
صحي
 5ـ مساحته  44,21 :م3 2اولك
 6ـ درجة العمران  :دون املتوسط
 7ـ الشاغل  :قاسم عبود حسني
 8ـ القيمة املقدرة ( )455000000دينار
اربعمائ�ة وخمس�ة وخمس�ون ملي�ون
دينار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد /284 :ش2017/
التاريخ 2018/1/22
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /عماد محس�وب احمد
/هبهب /الحي العسكري
اقام�ت املدعي�ة كريم�ة ش�كر محم�ود
الدعوى الرشعية املرقمة /284ش2017/
تطل�ب فيها التفري�ق للهجر م�ن املدعى
علي�ه (عماد محس�وب احم�د) وبتاريخ
 2018/9/18اصدرت هذه املحكمة قرارا
يقيض بالحك�م بالتفري�ق القضائي بني
املدعية (كريمة ش�كر محم�ود) واملدعى
عليه ( عماد محس�وب احم�د) واعتباره
طالق�ا بائنا بينونة صغ�رى حكما غيابيا
قابلا لالعتراض والتميي�ز علي�ه قررت
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتين محليتين
يوميتين لغ�رض تبليغ�ه بق�رار الحك�م
الصادر م�ن ه�ذه املحكم�ة وحالة عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
خالل ثالثون يوما من تاريخ النرش سوف
يكتس�ب الحك�م الدرج�ة القطعي�ة م�ع
التقدير
القايض
فالح حسن محمود
اعالن
اىل الرشيك /حيدر حسني خليل
اقتضى حض�ورك اىل بلدية التاجي س�بع
الب�ور لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء
للقطعه املرقمه 998سبع البور
الرشيك
عيل حسني بدن ..

بل�د من بلدان العالم الثالث هي فكرة
طموح�ة وال ري�ب  ،لك�ن تحققه�ا
ممكن باشتراطاتها الت�ي لم توضع
لألس�ف يف رؤي�ة الق�وى السياس�ية
وممارس�اتها العملية داخل منظومة
السلطة ،يف الوقت الذي كان عليها أن
تضع الخطط املستقبلية فيما يتعلق
بمصلح�ة الدولة وبناء مؤسس�اتها،
وأن تتحمل مس�ؤولية املحافظة عىل
مكتس�بات الديمقراطي�ة ،وترس�خ
داخل املجتمع ثقافة الحوار واحرتام
مبدأ التعايش وقبول اآلخر كرشيك يف
املواطنة ،إذ ال يمكن للديمقراطية أن
تصبح حقيقة واقعية اال حني تصبح
س�لوكا ً عمليا ً وليس خطابا ً يرتدد يف
اإلعالم أو عىل لسان السياسيني .
إن الرؤي�ة التوافقي�ة يف العراق اليوم
تواجه تحديات حقيقية ألنها لم تجد
مناخها الثقايف املالئم الذي تعمل فيه
 ،وألن الكثير من السياس�يني عندنا
ل�م يدرك�وا بع�د حقيق�ة أن النجاح
يف ه�ذه التجرب�ة أكرب بم�ا ال يقاس
بنجاحاته�م املح�دودة واملتعلق�ة
بحزب أو كتل�ة ،وأن العراق يمكن أن
يتسع لجميع أبنائه إذا توفرت اإلرادة
والرؤي�ة الوطنية التي تجنب العملية
السياس�ية حالة الترشذم والتوترات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية املقدادية
العدد /186 :ش2016/
التاريخ 2018/1/24
اىل املدعى عليه ـ قاسم محمد خشان
اعالن تبليغ بقرار حكم غيابي
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املقدادية ق�رار الحكم الغياب�ي بحقك واملرقم
/186ش 2016/يف  2016/11/23والق�ايض
بتصدي�ق ال�زواج الخارجي الواق�ع بينك وبني
املدعية ليىل كاظم خشان بتاريخ 2001/2/1
واثبات نس�ب االطفال منك كل من زهراء تولد
 2003/1/15ونرج�س تول�د 2005/5/4
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ وحس�ب كت�اب مركز رشطة
مني الدين عليه قررت املحكمة تبليغك بالحكم
الغياب�ي بصحيفتني محليتين ويف حالة عدم
االعتراض او اتب�اع الط�رق القانونية س�وف
يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعي�ة حس�ب
القانون
القايض
عدي فاضل احمد
محكمة بداءة البرصة
العدد /2752 /ب2017/
التاريخ 2018/1/28
اعالن
املدعية  /ذكريات باقر عبد الله
املدع�ى عليهم/عبد الله واحمد وايمان ورجاء
وس�ليمة ومحمد وحسن وحسين وعيل اوالد
صادق باقر
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل
 8/2خليلية ومساحته 149,39م 2وهو عبارة
عن دار سكن تقع يف منطقة سكنية يف منطقة
البصرة عىل ش�ارع فرع�ي وان�ه متكون من
محل لبيع املواد الغذائية ومطبخ صغري وثالث
غرف منام ومرفق صحي درجة عمرانه قديم
البناء من البل�وك واالرضية من الكايش القديم
ومس�قف بالجندل مع وجود س�قف ثاني من
الخش�ب وانه مشغول من قبل املدعية فمن له
رغبة بالشراء مراجعة هذه املحكمة مع دفع
التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من القيمة
املقدرة البالغة مائة وثالثة وخمس�ون مليون
وثمنمائ�ة وواحد وس�بعون الف وس�بعمائة
دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش
من ظهر اليوم الثالثني ليوم التايل لنرش االعالن
ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني
فقدان
فقدت من�ي هوية غرفة تجارة بأس�م (رامي
ناظ�م خريبط) عىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية غرفة تجارة بأس�م (عثمان
جاسم محمد) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فق�دت هوية بأس�م (عثمان جاس�م محمد)
املدي�ر املفوض لرشكة قرص البصرة الفيحاء
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندسين
العراقي�ة املركز العام ـ بغداد بأس�م (جاس�م
محمد س�عيد س�لمان) على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار الص�ادر م�ن دائرة
التسجيل العقاري يف النجف القطعة املرقمة (
 )16373حي العروبة باسم املواطنة ( التفات
عبد حسين ) على من يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار
فقدان
فقدت مني الهوية الوزارية الصادرة من املعهد
التقني  /الكوفة قس�م صحة املجتمع باس�م
( ام�ل حسين حم�زة ) على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

داخ�ل املش�هد الس�يايس ،ويك�ون
االنتص�ار عىل اإلره�اب س�ببا ً لعهد
مختلف يجلب األمل لجميع العراقيني
ال أن يك�ون بداي�ة ألزم�ات مبعثه�ا
محاولة االستئثار بالسلطة ،والتخيل
ع�ن مب�دأ املش�اركة الوطني�ة الذي
يضم�ن ديمومة العمل املشترك بني
جميع الق�وى السياس�ية ،وبإمكان
االنتخاب�ات القادم�ة أن تس�هم يف
تج�اوز الكثري م�ن األخط�اء وتفتح
الباب أمام املشاريع التي تعطلت فيما
مضى  ،وبخاص�ة أن جمي�ع القوى
بات�ت تس�عى الس�تقطاب الناخ�ب
العراقي وف�ق برامج جدي�دة تتالءم
مع تغري األوض�اع واندحار اإلرهاب،
ولعل يف مشاريع إعمار املدن املحررة
الت�ي وضعته�ا الحكومة على رأس
أهدافه�ا القادمة ،وإع�ادة النازحني
مناس�بة لخلق البيئة املش�جعة عىل
امليض يف االنتخابات من أجل الحفاظ
على مكتس�بات الديمقراطي�ة،
والخط�وات الت�ي اتبعته�ا الحكومة
يف سياس�اتها أكدت للجميع إمكانية
تحقيق املرشوع الوطني الذي يطالب
ب�ه غالبي�ة العراقيني  ،ويس�عون اىل
تحقيق�ه عرب االنتخابات واملش�اركة
فيها .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  :بال 2018 /
م  /اعالن
قدم�ت املس�تدعية ( رابح�ه احمد جاس�م
) طلب�ا اىل محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الدجي�ل تطلب فيه نصبها قيمة عىل زوجها
املفقود حسين عيل جاس�م وذل�ك كونه قد
فق�د بتاري�خ  2014 / 11 / 11وانقطع�ت
اخباره فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل صدور
الحج�ة تقديم اعرتاضه خلال ثالثون يوما
من تاريخ االعالن .
القايض
معد نجم عبيد
محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 70 :ب2015/
التاريخ2018/1/28 :
إعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة أبي الخصي�ب العقار
املرق�م  49مقاطع�ة  9القنط�رة وذل�ك يف
تمام الس�اعة الثانية عرش م�ن ظهر اليوم
الثالثني م�ن اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن.
فمن ل�ه رغبة بالشراء الحض�ور يف ديوان
ه�ذه املحكمة مس�تصحبا ً مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
وبصك مص�دق إن لم يكن رشيكا ً وان أجور
املن�ادي عىل املشتري وكما مبين�ة أوصافه
				
أدناه.
القايض  /فيصل سلمان عطار
األوصاف:
العقار املرقم أعاله عبارة عن بستان تسقى
س�يحا ً بمياه امل�د ملك مس�احته ( 10أولك
و25م ) 2وان�ه يقع داخل القرية وبعيد جدا ً
عن الش�ارع العام وانه خايل من املغروسات
واملش�يدات .ق�درة قيمة الدون�م الواحد من
االرض مبل�غ أربعون مليون دين�ار فتكون
قيم�ة العمومية للعقار مبل�غ 16400000
مليون دينار ال غريها.
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2017 / 221
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة
اىل املدين  :سعد خميس سعد
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خلال كتاب
مركز رشطة الش�علة املرق�م (  ) 906يف 22
 2018 / 1 /وتايي�د املجل�س املحلي لح�ي
الش�علة انك مجهول محل االقامة وليس لك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا الحكام املادة  27من
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا  .نخربكم
بانه تقرر حجز االموال املنقولة س�هامك يف
رشكة هالل الندى للتجارة واملقاوالت العامة
املحدودة لقاء طلب الدائن عالء شون حسني
البالغ  15000خمسة عرش الف دوالر فيجب
عليك�م اداء املبل�غ املذكور خلال مدة ثالثة
اي�ام من اليوم الت�ايل لتاري�خ تبليغكم بهذا
االخبار واال فان االم�وال املحجوزة بموجب
ه�ذا الق�رار س�تباع وفق�ا للقان�ون وذلك
استنادا للمادة  69من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /2468:ش2017/
التاريخ 2018/1/28
اىل  /املدعى عليه /محمد كاظم حسني
اصدرت محكمة األحوال الشخصية يف الزبري
قرار الحكم بالعدد اعلاه يف 2017/1/28
املتضم�ن الحكم بالتفريق للهجر بينك وبني
املدعية خوله عبد الصمد محمد ولدى تبليغك
بموجب كت�اب مركز رشطة الزبير بالعدد
 1257يف  2018/1/23تبين ان�ك مرتح�ل
اىل جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتني يوميتين ويف حال عدم اعرتاضك
عىل الحكم املذكور خالل عرشة ايام س�وف
يكتسب الدرجة القطعية
القايض
سعد نجم عبد

ر�أي
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احتياجات مضاعفة
علي شايع

يف برنام�ج تلفزيوني تبث�ه فضائية
محلي�ة ،تكرّرت غري مرة تلك النكات
الس�مجة ع�ن ذوي االحتياج�ات
الخاصة ،وت�ر ّددت كلم�ة (معوّق!)
ّ
ف�ج خ�ادش يحم�ل الخطأ
بش�كل
اللغوي واإلنساني يف ذات الوقت ،وعىل
فضائية أخرى استخدم أشخاص من
ذوي االحتياج�ات بمش�اهد تمثيلية
س�اخرة بال هدف ،س�وى اس�تدرار
النكت�ة الفجّ ة لجمه�ور هو يف واقع
حاله ومآله أشد فظاظة وأقىس قلباً،
فليس ثمة معرتض منهم مس�موع
الص�وت ،إال القليل مم�ن وىف لرعاية
الح�ق يف أن�اس هم بأش�د ما تكون
الحاجة اىل رس�الة اإلعلام ووقوفها
املعاضد ال التنكيل بهم.
يمكن القول ثمة إعلام باحتياجات
خاص�ة ،وهذا التوصي�ف واملراد منه
أبع�د م�ن (الش�تيمة) ،ب�ل العكس
تماماً؛ أي نفي الشتيمة عن صاحب
االحتي�اج الخ�اص وإلحاقها ببعض
إعالمنا الجاهل بأبسط معايري املهنية
يف مت�داول برامجه ،وما تتعمده من
إجح�اف وإهم�ال لقضيته�م وبم�ا
ّ
حقة!) يف مستويات
يدل عىل (إعاقة

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد
بأس�م  /فاضل عيل محمد فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد
بأس�م  /عيل مصطفى نور فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2016 /1967
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة
اىل املدين  :ضياء حاتم عباس
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خلال كتاب
مركز رشطة املس�بح املرق�م (  ) 402يف 23
 2018 / 1 /وتايي�د املجلس مديرية ناحية
الكرادة ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا الحكام املادة  27من
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا  .نخربكم
بانه تقرر حجز االموال املنقولة س�هامك يف
رشكة عرص االبداع للتجارة العامة املحدودة
ورشكة الفرات الهندسية للمقاوالت العامة
املحدودة لقاء طلب الدائن عالء شون حسني
البال�غ  3000000ثالثة ماليني دينار فيجب
عليك�م اداء املبل�غ املذكور خلال مدة ثالثة
اي�ام من اليوم الت�ايل لتاري�خ تبليغكم بهذا
االخبار واال فان االم�وال املحجوزة بموجب
ه�ذا الق�رار س�تباع وفق�ا للقان�ون وذلك
استنادا للمادة  69من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2014 /495
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة
اىل املدي�ن  :جمعة رش�يد رمض�ان – املدير
املف�وض لرشكة اس�وار الف�رات للمقاوالت
العامة املحدودة اضافة لوظيفته .
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خلال كتاب
مرك�ز رشطة املنص�ور املرق�م (  ) 1274يف
 2018 / 1 / 24وتايي�د املجلس البلدي لحي
املتنب�ي ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا الحكام املادة
 27م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
 .نخربك�م بانه تقرر حجز االم�وال املنقولة
والعائ�دة لكم رشك�ة ارسار الفرات للتجارة
واملقاوالت العامة املحدودة لقاء طلب الدائن
عالء ش�ون حسين البالغ  3500ثالثة االف
وخمس�مائة دوالر امريك�ي فيج�ب عليكم
اداء املبل�غ املذكور خالل م�دة ثالثة ايام من
اليوم التايل لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار واال
فان االم�وال املحجوزة بموجب ه�ذا القرار
س�تباع وفقا للقانون وذلك اس�تنادا للمادة
 69من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2847 :ب2017/
التاريخ 2018/1/28
اىل  /املدعى عليها /هدى مهدي درويش
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا /2847
ب 2017/واملؤرخ يف  2017/12/24حكما
غيابيا يقضي الحكم بازالة ش�يوع العقار
تسلس�ل  1/16الباش�ا بيع�ا وتوزيع صايف
الثم�ن بين الشركاء كل حس�ب حصت�ه
ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب
رشح مبل�غ هذه املحكم�ة واملجلس البلدي
ملنطقة العباس�ية عليه تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتين ول�ك ح�ق
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار
الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
علوان بربوت البزوني

الوعي الثقايف واإلعالمي إلدراك واقع
مجاميع برشي�ة وضعتهم ظروفهم
يف مكمن االحتياج الخاص.
تضج وس�ائل التواص�ل االجتماعي
بمنش�ورات ملقاطع فيديو مس�يئة،
الكثير منه�ا نشر بصيغ�ة امل�زاح
العائلي واالرتج�ال الش�خيص وت�م
تداوله عىل مس�توى الشبكة العاملية
الت�ي ه�ي يف الغال�ب بلا رقي�ب أو
حس�يب .مقاطع تثري املواجع وهي
تظهر أصحاب االحتياجات الخاصة
بمواق�ف هزلية هزيلة ش�ائنة تحط
م�ن الكرام�ة اإلنس�انية وتخال�ف
األديان والقوانني.
«حرية اإلنس�ان وكرامته مصونة»..
هذه ليس�ت كلمة عاب�رة ،بل فقرة
م�ن ن�ص امل�ادة  37م�ن الدس�تور
العراقي ،والتي تحرّم وتجرّم «جميع
أن�واع التعذي�ب النفيس والجس�دي
واملعاملة غري اإلنس�انية»..وبالطبع
«للمتضرر املطالب�ة بالتعويض عن
الرضر املادي واملعن�وي الذي أصابه
وفقا ً للقان�ون» .ووفق ما م ّر يمكن
مقاضاة جميع من يحاولون اإلساءة
ألصحاب االحتياجات الخاصة ،ليس
ث�أرا ً لكرامتهم ولكن إلثب�ات أهمية
الدس�تور وما جاء فيه ألجل ترسيخ

القانون وتثبيت أركانه يف الدولة.
يف الع�ام املايض نشرت وزارة العمل
والش�ؤون االجتماعية قس�م رعاية
ذوي االحتياج�ات الخاص�ة بيان�ا ً
اس�تنكرت فيه االنتهاكات اإلعالمية
املتواصل�ة ،مح�ذرة م�ن مخاط�ر
التج�اوزات الت�ي تضي�ف مش�اكل
تربوي�ة ونفس�ية واجتماعي�ة.
وأضاف�ت هيئ�ة االتص�االت موقفا ً
مهما ً يوم دعت يف رس�الة لها جميع
وس�ائل اإلعلام اىل الت�زام املعايير
املهني�ة واألخالقي�ة وعدم املس�اس
بكراماتهم ،والعمل عىل نرش التوعية
للمس�اهمة يف دمجه�م باملجتم�ع،
ً
مذك�رة بإن اإلعالم أول جهة يمكنها
منارصة حقوق املستضعفني.
وللحق س�تبقى الدولة مقرصة بحق
ذوي االحتياج�ات الخاص�ة م�ا ل�م
توله�م املزي�د م�ن العناي�ة وتتكفل
برعايته�م بكل ما أوتي�ت من جهد،
وحمايته�م بتخصي�ص الترشيعات
املناس�بة لظروفه�م .إنه�م ال
يستحقون وصف اإلعاقة ،فعزائمهم
ال تق�ف عند ح ّد ،وألنه�م لم يختاروا
م�ا هم فيه تج�اوزوا آالمهم اىل أفق
أرحب ،والعار ليس بهم بل يف مجتمع
يعيقهم وينظر لهم باستصغار.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف نين�وى
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف القيارة
العدد  /بال
التاريخ 2018 / 1 / 21
اىل  /املفقود  /حسن محمد خلف
املوض�وع  /اعلان فق�دان وطل�ب حجر
وقيمومة
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة
( فطي�م خل�ف جاس�م ) والت�ي تطل�ب
الحج�ر عليك لغياب�ك ومجهولية مصريك
ومعرف�ة اخب�ارك من تاري�خ / 10 / 25
 2015وحس�ب االوراق التحقيقي�ة م�ن
محكم�ة تحقيق القيارة والدارة ش�ؤونك
ولع�دم معرفة مكان تواج�د تقرر تبليغك
بالصحيفة املحلية ويف حال عدم حضورك
سيتم اعالن فقدانك والحجر عليك ونصب
الس�يدة ( فطيم خلف جاسم ) قيما عليك
الدارة شؤونك وبارشاف مديرية القارصين
املختصة استنادا الحكام املواد  82و  85و
 86م�ن قانون رعاي�ة القارصين رقم 78
لسنة  1980املعدل .
القايض
عبد العزيز عطا الله محمد

محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/730 :ج هـ2017/1
العدد2018/1/24 :
اىل املحكوم غيابياً  /عيل كريم عباس الطويل
تبليغ
اىل املحك�وم (عيل كريم عباس الطويل) اس�م
والدتك /سليمه محمد.
أصدرت محكمة جناي�ات البرصة األوىل حكماً
غيابي�اً بقرارها املرق�م /730ج هـ 2017/ 1
املتضمن الحكم عليك غيابياً بالسجن ملدة ستة
سنوات ،استنادا ً ألحكام املادة  316من قانون
العقوبات ،وإصدار امر القبض والتحري بحقك
وفق أح�كام املادة أعلاه .واالحتف�اظ لبلدية
النش�وة باملطالب�ة بالتعوي�ض ام�ام املحاكم
املدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ول�ك حق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بعد تبلغك
ع�ن طري�ق اإلعلان والنشر ويف حال�ة عدم
االعرتاض يعترب الحكم بمثابة الحكم الوجاهي
بعد مرور ستة أشهر من اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة  /الهيئة االوىل

محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/332 :ج هـ2017/1
العدد2018/1/24 :
ً
غيابي�ا  /مش�تاق ضاح�ي
اىل املحك�وم
مرداو
تبليغ
اىل املحكوم (مش�تاق ضاحي مرداو) اسم
والدتك /كاظمية حمد مسلم.
أص�درت محكم�ة جنايات البصرة األوىل
حكم�ا ً غيابي�ا ً بقراره�ا املرق�م /332ج
هـ 2017/1املتضمن الحكم عليك غيابيا ً
بالسجن ملدة خمس سنوات وشهر واحد،
اس�تنادا ً ألح�كام امل�ادة  333م�ن قانون
العقوبات ،وإص�دار امر القبض والتحري
بحق�ك وف�ق امل�ادة أعلاه .واالحتف�اظ
للمدعين بالح�ق الش�خيص باملطالب�ة
بالتعوي�ض ام�ام املحاك�م املدني�ة بع�د
اكتساب القرار الدرجة القطعية
ولك حق االعرتاض على القرار بعد تبلغك
ع�ن طريق اإلعالن والنشر ويف حالة عدم
االعتراض يعتبر الحك�م بمثاب�ة الحكم
الوجاه�ي بع�د م�رور س�تة أش�هر م�ن
اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جناي�ات البرصة  /الهيئة
االوىل
محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/1106 :ج هـ2015/1
العدد2018/1/24 :
اىل املحكوم غيابيا ً
تبليغ
اىل املحكوم (عالء محيس�ن عباس) اس�م
والدتك /سعاد عبد.
أص�درت محكمة جناي�ات البرصة الهيئة
االوىل حكما ً غيابيا ً بقرارها املرقم /1106
ج  2015/املتضم�ن الحكم علي�ك غيابيا ً
(بالس�جن ملدة س�بع س�نوات) اس�تنادا ً
ألحكام امل�ادة ( )340عقوب�ات ،وإصدار
ام�ر قب�ض وتح�ري بحقك وف�ق احكام
املادة أعاله.
ول�ك حق االعتراض عىل هذا الق�رار بعد
تبلغك عن طريق اإلعالن والنرش ويف حالة
ع�دم االعتراض يعتبر الحك�م الغياب�ي
بمثاب�ة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة
أشهر من اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جناي�ات البرصة  /الهيئة
االوىل
فقدان
فقدت مني الهوي�ة الوزارية الصادرة من
وزارة الكهرب�اء املديري�ة العام�ة النت�اج
الطاق�ة الكهربائي�ة يف البصرة باس�م (
مهدي ه�ادي علوي ) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/791 :ج هـ2016/1
العدد2018/1/24 :
اىل املحكوم غيابياً
تبليغ
اىل املحكوم (طه زكي طه) اسم والدتك /نادرة
ياسني.
أصدرت محكم�ة جنايات البرصة الهيئة األوىل
حكم�اً غيابي�اً بقرارها املرق�م /791ج هـ 1
 2016/املتضمن الحكم عليك غيابياً (بالسجن
مل�دة خم�س س�نوات وش�هر واحد) اس�تنادا ً
ألح�كام امل�ادة ( )315م�ن قان�ون العقوبات
وإصدار ام�ر قبض وتحري بحقك وفق أحكام
املادة أعاله.
ول�ك حق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بعد تبلغك
ع�ن طري�ق اإلعلان والنشر ويف حال�ة عدم
االعرتاض يعتبر الحكم الغيابي بمثابة الحكم
الوجاهي بعد مرور ستة أشهر من اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة  /الهيئة االوىل
وزارة العدل
دائرة التنفيذ ابي غريب
العدد 2015 / 245
اعالن
تنفي�ذا لقرار هذه املديرية املؤرخ يف / 1 / 28
 2018ق�ررت هذه املديرية بيع املركبة العائدة
للمدي�ن ( محم�د ش�اكر خلف عطي�ه ) لقاء
طل�ب الدائن ( حسين خلف عطي�ه ) والبالغ
 89 / 000 / 000تسعة وثمانون مليون دينار
واملودعة يف معرض السلام لبيع الس�يارات يف
تمام الس�اعة الرابع�ة والكائ�ن يف الرضوانية
وخلال عرشة ايام تبدأ من الي�وم التايل للنرش
ل�ذا عىل الراغ�ب بالشراء الحض�ور يف املكان
والزمان املعينني مس�تصحبا مع�ه التامينات
البالغة  % 10من القيمة املقدرة وبصك مصدق
وشهادة الجنسية العراقية .
تفاصيل املركبة اعاله :
 – 1رقم املركبة  5403 /خصويص انبار .
 – 2نوعها  /هونداي – النرتا صالون .
 – 3اللون  /رصايص .
 – 4املوديل 2010 /
 – 5القيم�ة املق�درة 10 / 000 / 000 /
عشرة ماليين دين�ار اربع�ة راك�ب محركها
بق�وة الحصان  1600توجد فيها تبديل قماره
الس�يارة وتعدي�ل االب�واب االربعة والس�يارة
مصبوغ�ة بالكام�ل وتوج�د ارضار يف االبواب
الخلفية لم تربم بش�كل جيد اطارات الس�يارة
االربع مستعملة وهي جيدة يف االداء .
املنفذ العدل
ثامر احمد
فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م (  ) 181969يف
 2018/1/22بمبلغ مق�داره ( )1،000،000
ملي�ون دينار الغريه�ا والصادرة م�ن مديرية
خزين�ة محافظ�ة النج�ف االرشف بتاري�خ
 2018/1/25واملعن�ون اىل مرصف الرافدين /
 7عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

8

ثقافية

العدد ( )1605الثالثاء  30كانون الثاني 2018

www.almustakbalpaper.net

تابوت املاء ..بني ختييل التاريخ وتأريخ اخليال
قراءة بقلم  :أشرف قاسم

يف أح�دث أعماله�ا الص�ادرة مؤخ�رًا « تابوت املاء « تدخل بن�ا منى منصور منطق�ة التخييل التاريخ�ي  ،فهي ترصد تلك
الفترة املهم�ة من تاريخ الوطن ولكنها ال تخلو من الخيال الذي ه�و جوهر العملية اإلبداعية والذي من خالله يقف املبدع
يف املواجهة ضد كل أش�كال الظلم والتهميش  .تقوم الرواية كما أس�لفنا عىل ثيمة التخييل التاريخي  ،فهي ليس�ت رواية
ً
تشخيصا لتلك الحقبة التاريخية املهمة من منظور تخيييل  ،يرتبط بالتاريخ .
تاريخية باملعنى املعروف  ،ولكنها تقدم
وإعادة تشكيل وقائع هذا التاريخ من منظور الكاتب
 ،اعتم�ا ًدا عىل أس�س البناء الروائي  ،م�ن لغة وخيال
ورسد وش�خوص وغريها  ،ول�ذا تتخذ الرواي�ة أبعا ًدا
جديدة مختلفة عن أبعادها التاريخية املحضة .
فف�ي ه�ذه الرواية يحك�ي الجد « ال�راوي « لحفيده
اً
فصول من مرياث الظلم الذي وقع عىل الشعب املرصي
إبان حقب�ة حفر قناة الس�ويس  ،وف�رض الرضائب
العش�وائية عىل هذا الش�عب الذي ال يجد قوت يومه ،
ولقد أحس�نت الكاتبة حينما أغفلت اسم القرية التي
تدور به�ا أحداث روايتها  ،وهذا ذكاء منها  ،فاألحوال
ل�م تك�ن تختل�ف من قري�ة ألخ�رى يف ه�ذه اآلونة ،
فالفرق والبؤس والعوز يف كل مكان  ،وتأذي املرصيني
من الس�خرة يف حفر قن�اة الس�ويس أو « تابوت املاء
« كم�ا أس�متها الكاتبة فق�د ابتلع ه�ذا التابوت آالف
البسطاء من الشعب املرصي  ،حوايل  120ألف مرصي
ً
ً
ً
ومرضا  ،مم�ا كان له من األثر
وعطش�ا
جوعا
مات�وا
السيئ عىل األراىض الزراعية التي أصابها البوار نتيجة
تلك الس�خرة اإلجبارية .اللغة يف الرواية لغة بس�يطة
تحمل الكثري من الرقة والعذوبة  ،تقرتب كثريا من لغة
الشعر التي تحمل لوحة الحياة بمفرداتها وتفاصيلها
الدقيق�ة دون تجميل  ،بها الكثري م�ن روح الصوفية

َ
أف�ق الروح عىل
الت�ي تتس�م باملحبة واأللف�ة  ،تفتح
ك�وى النور دون غم�وض أو التباس  ،يضفرها املجاز
املوظ�ف دون ابت�ذال  ،ففي حوار عىل لس�ان الش�يخ
غريب أحد ش�خوص الرواية وهو يحكي عن «أزنيف»
حبيبت�ه الجارية األرمنية  :من قال إنها ماتت؟ هي لم
ُ
فارغ هي
كي�ان
لس�ت س�وى
تمت  ،هي تحيا يفَّ أنا ،
ٍ
ٍ
تمتلكه تجوب يف أركانه  ،أنا إطار هش دونها « ........
«ه�ي قطع�ة الحلوى الت�ي تضن بها عىل نفس�ك أن
َ
يس�لبك َّ
تلوكها  ،يكفيك منها نظرة  ،ليصيبك ٌّ
كل
مس
ُقواك» ص 54كما استطاعت الكاتبة بمهارة أن تصور
املجتمع املرصي من خالل رشيحة مهمة هي رشيحة
الفالحني البس�طاء تح�ت ظل االس�تعمار األجنبي يف
تل�ك الفرتة  ،ورصاع ه�ذا املجتمع مع الفقر واملرض ،
وارتباط هذا الظرف االجتماعي بالظرف السيايس .
ومن خالل هذا االستقراء التاريخي املشوق استطاعت
مواز يتس�م
من�ى منص�ور أن تنقل املتلق�ي إىل واقع
ٍ
بالخيالية يف بعض جوانبه  ،ولكنها خيالية اإلبداع التي
ُ
ومكمن رسِّه  ،والتي يتمكن من
هي جوهر هذا اإلبداع
خاللها القارئ من قراءة هذا التاريخ قراءة مغايرة .
استطاعت منى منصور من خالل هذا الخيال الخصب
أن تق�دم صورة ش�املة مكتمل�ة عن تقني�ات البناء

محاقه الراعي
عمار عزيز
ِبأوعية َ
الحطب
ٌ
كانت ُهن�اكزه�رةم�نالثل�ج
تقضيأيام�ا ً َمخروم�ة
سرَ ق ُ
الس�قم
َ
فالحتها النجيبة
ريح ملعونه
َجراء ٍ
َّ
حط�تب�وا ٍدل�راع
الخراف
َ
التعبده وألسياده ُيعظم
فجر و آخر
بني
ٍ
ُيلون نفسه
ُيزي�ح َعف�نالص�وف
من عىل جبهت ِه
امللطخ ِة بحرب ُ
الظلم
والج�ور.
ثم ليال يذبح شاة
يرقص فرحا ً بمنسأة فرعون
بصحبة شياطني األونس
نهارا ً يستع ُ
ري الحروف البيض
ُينمق َثوبهلألس�تعراض
ُ
يعزف لها باِلناي
َ
لحن ُ
الجوع و يغني لها
بحروف ال ِعفة
يركنها عىل نافذة

َ
الصرب املر ..
خوفا ً عليها ّ
رشه .
ُيحيطها بأسالكٍ غبية
َ
تفتحت أوراقها
بأيام العوز واملهان
َ
ففاح ِعطرها بالحضرية .
تكوينها الذاتي
حال ُدونها ُ
َ
والقضبان
ٌ
رياح مُ عاكسة يف األنتظار
تحسبها أرحم ! ..
َفرحلتأسيرةعند
َعجوزش�مطاء
زينته�الطفله�ااملُدل�ل
الرتبى يف ُطرقات البغي
و ُحب الرأس املزعوم .
أوس َدها خزانته الفائظة
هنا األربعني يوم ُط ّبقت .
ُ
وقت�لالراع�ي
َفصارت األسالك غاضبة
كَّش�رَّ تأنيابه�ا
فعادت َمسبية مُ كبلة
ِبخيوط السادة و العرافني
ُتس�اق بني ازقة الرشف
الحديث !!
تدور بقلبها أرضا ً و س�ماء
َعلّها تج ُد الراعي األحمق

ً
مفتوحا
الروائي يف ش�كله الحداثي  ،الذي يرتك النص
على التأوي�ل  ،من خالل ه�ذا الخيط الرفي�ع الواصل
بني الحياة والفن  ،ويرتك هذا الخيال فس�حة للمتلقي
لقراءة النص من وجهة نظره الخاصة  ،ولعل قصة «
رسيل وكرم « التي وردت بالرواية هي إحدى دالئل تلك
الرؤية التي اس�تفادت فيها الرواية من إعمال الخيال
ً
أحيان�ا  ،ولكنه يرتك فرصة
بتهويمات�ه والمعقوليته
للقارئ لقراءة أبعاد القصة كما يراها  .ومن خالل هذا
األسلوب الفني الذي يعتمد الجمل املقتضبة يف الحوار ،
واإلتقان يف الرسد من خالل الراوي « الجد « استطاعت
الكاتب�ة أن تصنع عملاً ِّ
فن ًَّيا ذا قيمة  ،يس�تمد أحداثه
م�ن تلك الفترة املهمة م�ن تاريخنا الحدي�ث  .تتكئ
الكاتب�ة يف روايتها باألس�اس عىل اإلنس�ان وهمومه
اإلنسانية والوطنية  ،ويف غمار كل هذا تتمسك بالحب
بأنماط�ه املختلفة  /حب الجد ألبنائ�ه  ،حب الزوجة
لزوجه�ا  ،والح�ب بمعناه الرومانتيك�ي  /وكأنه هو
ْ
عربت عنه الكاتبة خالل أحداث
زر
الخالص من واقع مُ ٍ
روايتها  ،ولعل قصة « رسيل وكرم «  ،وقصة « الشيخ
غري�ب وأزني�ف « هما أفض�ل مثال لتل�ك النزعة التي
تعانق الحياة يف أشد حاالت القسوة والشظف  ،بل ويف
لحظات املوت .

يق� ّدم الناق�د والروائ�ي املغربي
ص�دوق نورالدي�ن يف كتاب�ه
ّ
مؤخرا
“الذات والعالم” ،الصادر
ع�ن دار أزمنة يف عمّ ان ،دراس�ة
ّ
الكت�اب
يف يومي�ات لع�دد م�ن
املغارب�ة؛ “خواط�ر الصب�اح”
لـعبدالل�ه الع�روي ،و”ج�ان
جيني�ه يف طنج�ة” لـمحم�د
شكري ،و”يوميات رسير املوت”
لـمحم�د خريالدي�ن ،و”ش�اعر
يمر” لـعبداللطيف اللعبي.
ي�رى نورالدي�ن أن “خواط�ر
الصب�اح” ّ
تمث�ل نمذج�ة فعلية

الذات والعالـم
بم�ا يجدر أن تك�ون عليه كتابة
“اليوميات” ،وأن محمد شكري
يرس�م ،يف “ج�ان جيني�ه يف
طنجة” ،صورة عن حياة الكاتب
الفرنسي يف ن�وع م�ن التمرئي
ّ
يجسد اآلخر
الذاتي الذي بقدر ما
يستجيل الذات .ويجد الكاتب أن
“يومي�ات رسي�ر امل�وت” ،التي
كتبه�ا الروائي والش�اعر محمد
خريالدي�ن خلال الس�نة الت�ي
رحل فيه�ا ،تعكس ص�ورة عن
حياته وتجربته األدبية يف /وعىل
الكتابة والتأليف.

عبد الرحمن الخليفة
الحب :لحظة هيام إلهى
اعتصار قلب السماء
ىف تيه الخفقان
دمعة ظمأ تهوى ىف برية الحلم
تفجر رزاز البسمات
إن الحالة التى تحول اللغة إىل شعور..
ص�ورة مجردة ل�ه ،لكائ�ن أو معنى
تمث�ل أقصى م�دى للرؤي�ة املدركة،
كذلك القيمة الوجدانية التى تسهم ىف
تعريف اإلنسان خالل معطى وجودى
مه�م ىف س�ياق تج�اوز املعرف�ة إىل
املعايش�ة الواعية لحيز زمنى فحواه
صياغ�ة جمالي�ة تس�تنطق العق�ل
والشعور اإلنسانيني ،وهو أمر يحتاج
إىل العمق ..الصدق والخلفية املعرفية،
إضافة للرؤي�ة من زاوي�ة منصفة..
متج�ردة ومنفتح�ة على التعبري عن
تل�ك املش�اعر الت�ى م�ن الصع�ب أن
تمىض كتي�ار واحد ىف الوع�ى ،وبهذا
تك�ون تجربة األديبة مادونا عس�كر
الكاتبة والشاعرة اللبنانية قد وصلت
إىل النضج الكامل عرب رسوخ اإليمان
باملعانى التى تس�تنطقها وتجسدها
مرتبط�ة بقيم�ة كلي�ة تمث�ل غاي�ة
الوجود اإلنسانى .
هذه األنا املتشحة بك
لو تالىش نبضها
ىف سالم األزرق الشاسع
العدي�د م�ن الص�ور املرتبط�ة بتجىل
اإلنسان عىل فضاء الحقيقة ،متحررا
من كل نقائصه وش�حه الذى تؤطره
حاجاته الذاتية ،وتشوش نظرته لهذا
الوجود املمتد خارج إطارها بما يفوق
أى معالجة تعبريية ،ىف حدود ماتصل
إلي�ه معان�ى اللغ�ة الت�ى تعجز عن
كتابة مدى جماىل تس�بح خالله روح
أدرك�ت غايتها ،وعالقته�ا بمكونات

نمر سعدي

نوستالجيا

أقنعة السريةالذاتيةوجتلياهتا

أن يظهر قريب�ا من الكتابة
السير -ذاتي�ة أو مختلط�ا
به�ا كاليومي�ات واملذكرات
والرس�ائل ،وكذلك ما يتصل
بها يف بعض نصوص الرحلة
والسفر .ويثري الكتاب أسئلة
ي�رى الصك�ر أنه�ا تتص�ل
بشعرية النوع السري -ذاتي
كصلت�ه بالرواي�ة وإم�كان
وجود رواية سيرة أو سرية
روائي�ة ،وإم�كان وج�ود
سرية ذاتية ش�عرية ،ومدى
التوس�ع املمك�ن للمدون�ة
السيرية وانفتاحه�ا على
أنواع أخرى.

يطمح كتاب “أقنعة السرية
الذاتي�ة وتجليّاته�ا :الب�وح
والرتمي�ز يف الكتابة السير
الذاتي�ة” ،للناق�د حات�م
الصك�ر ،مالمس�ة بع�ض
مشكالت السيرة الذاتية يف
أدبن�ا العرب�ي ،والن�ادرة يف
الكتابة النوعية ،وامللتبس�ة
يف مصادرها وطرق عرضها
رسديا أو تاريخيا ،واملحفوفة
بمحاذير ومحددات وموانع
تعرضت لبعضها دراس�ات
الكتاب ،الص�ادر حديثا عن
دار أزمنة يف عمّ ان.
كم�ا يتابع الكتاب ما يمكن

الشاعرة اللبنانية مادونا عسكر ..قطرات يف ورع أليم
مفتوحة عىل مدى اتساع معنى الخري
والسلام ،ال�ذى يمث�ل نبض�ا غايته
التناغم واإلنس�جام يتيحان لإلنسان
التع�رف على معطيات�ه الجوهري�ة
بذات�ه ،وعبر محيط�ه خلال املحبة
الخالصة ،والتقدير للقيمة اإلنسانية
التى يحملها .ثم تأمل الجمال الكامن
ىف زواي�ا الكون الفس�يح ،إرشاقه بما
يمث�ل لحظة صفاء كونى تحمل وعيا
عميقا بالوجود البرشى ىف أعىل وأمثل
حاالت�ه إطالق�ا ،بدعوته�ا الرحيم�ة
لآلخر عىل ذات الفض�اء النورانى بما

خفق األنفاس «نصوص نثرية»

يحمله من مناجاة فلسفية بني املعنى
وصانع�ه الذى يق�دم نفس�ه متلقيا
إلله�ام توف�رت ل�ه خلفي�ة معرفية
اس�تطاعت احتواءه ،وقدرة تحليلية
مكنت من تفسريه والتعبري عنه.
منذ تسامى السحاب
سكنت كلمتك
تناهى مداد الروح
إىل أصغائى ىف هياكل العشق
من أه�م مايميز الكاتبة والش�اعرة
مادون�ا عس�كر ه�ي تل�ك املف�ردات
املوس�يقية املنتق�اة بش�كل يمث�ل

جرسا بني الرتكيب�ة اللفظية والوعى
الوجدان�ى أو الش�عورى والص�ورة
العقلي�ة الكلية ،لدرج�ة تجعلها تبلغ
مداها بشكل مميز وغري مسبوق عىل
األق�ل خالل ما التمس�ته من قراءاتى
السابقة ،وهى خاصية تجعل من هذا
الش�عر مرجعا إنس�انيا فيما يخص
ارتباط النف�س البرشية وعالقاتها ىف
الحال�ة الكونية التى ه�ى جزء منها،
ويج�ب إدراكها ىف س�ياقها ،مايجعل
التقييم واإلش�ارة ملدلوالت هذا العمل
الكبير ال�ذى قدمته وتقدم�ه يحتاج

إىل وقف�ات عديدة ومن زوايا مختلفة
باتس�اع املدى الذى وصلت إليه ،وهذا
مانرج�وه م�ن كل املهتمين بأم�ر
الشعر املعارص إىل تأملها بذات النسق
الذى ش�كلها وىف الس�ياق الذى تنحو
نحوه ،فهذا هو املدى الذى يس�اعد ىف
استكشاف جماليات والتقاط معانى
ه�ذه التجربة الش�املة ،املمتدة عرب
رؤى متداخلة وعميقة.
لو اهتدى املوج إىل أحضان السماء
وتناثرت النجوم
قطرات ىف ورع اليم

أن�ا كائ�ن نوس�تالجيِّ ..
َ
أفض ُ
حرير
ش�وك املايض على
�ل
ِ
َ
كيف ِّ
تذكرني باملايض وأنت غري قادر عىل إرجاع
الحارض..
ِّ
ُ
لحظ�ة واحدة من�ه؟ ملاذا تعذبني بلفت ٍة لل�ورا ِء وبندا ٍء عىل
ُ
تع�رف َ
أنك تحيلني به�ذه اللفت ِة وبهذا
حي�ا ٍة لن تعود؟ أال
َ
َ
ملح ال تقربها العصافري؟ إذا قال ناظم
الندا ِء األصم شجرة
ٍ
ُ
أنقض
تأت بعد) فأنا
حكم�ت (أن أجمل األيام تلك الت�ي لم ِ
َ
أجمل األيام َ
ُ
َ
كالمه الرومانيسَّ
تلك التي
وأقول إن
العذب هذا
ْ
ذهبت بال عودة..
ازددت طيشاً.
َّ
َّ
ُ
ُ
كربت كلما
أنا كائن نوستالجي كلما

فوضوية القراءة

ُ
ُ
الرواي�ات يف املنتصف ،ل�م يحدث ذلك
أترك
كن�ت
ن�ادرا ً ما
ِ
ُ
ْ
صفحات الرواية 700
بلغت
تقريب�ا ً معي يف املايض حتى لو
ُ
تركت الكث َ
ري من الكتب يف
صفحة ،ولكنني يف الفرت ِة األخري ِة
املنتصف ،روايات ،دراسات ،دواوين شعر وغريها ،عرشات
ُ
ٌ
هروب
أعرف الس�بب ،كأن ُه
الكتب االلكرتونية والورقية ،ال
ً
ً
ٌ
ٌّ
أبدي
من النهايات ،س�واء كانت سعيدة أو حزينة ،أو بحث
َ
فأنت بحاج ٍة
عالم املادة ،ولكن لكي تقرأ
فسح التأمُّ ِل يف
عن
ِ
ِ
أضالعكَ
القلق الوجودي الذي يس�كنُ
َ
بناقوس
إىل اإلطاح ِة
ِ
ِ
ُ
ترك�ت رائعة الكات�ب األمريكي
هاوي�ة منس� َّي ٍة ،هكذا
إىل
ٍ
الشهري همنغواي (وداعا ً للسلاح) بعد مئة صفحة ألقفز
إىل ق�راءة بع�ض كتابات ج�ان جيني�ه وبورخيس وهنري
ُ
انتقلت إىل كتاب (الالطمأنينة) لبيس�وا ث َّم إىل
ميلر ،منه�م
ً
وجدت نفيس مش�غوفا ً
ُ
فجأة
عوال�م كاف�كا الكابوس�يَّة..
بالش�اعرين العراق�ي حس�ب الش�يخ جعف�ر والف�اريس
َّ
ٌ
ُ
رصت
منهجي ،أو
قارئ ال
العطار ،أنا
املتصوِّف فريد الدين
ٌّ
َ
ُ
قارئ�ا ً ال منهجي�اً ،حتى أنني أغلق�ت رواي�ة (عندما بكى
نيتشة) للكاتب األمريكي إرفني د .يالوم َ
قبل نهايتها بقليل
َ
ُ
قراءة املجموعة
وأعدت
رغ َم تأثري وإعجابي الكبريين بها
القصصي�ة الرائعة (الخيمة) للكات�ب املغربي املبدع محمد
َ
أس�كن إحدى
ش�كري وصوت�ي الداخلي يق�ول :أري� ُد أن
َ
رواي�ات أو قص�ص مجنون الورد ه�ذا ..أو أس�كن إحدى
ٌ
ٌ
األغان�ي املغربية إىل األبد ..كم َ
ومختلف يا محمد
جميل
أنت
شكري.
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أمل بوشوشة بمالمح خمتلفة

يف الوق�ت الذي ُتعد فيه الفنانة الجزائرية أمل بوشوش�ة حاليا ً
أيقون�ة من أيقونات الجم�ال واملوضة يف العال�م العربي ،بدت
نجمة ستار أكاديمي بمالمح مختلفة تماما يف طفولتها.

سوزان نجم الدين تستعني بوالدهتا

أم�ل عرضت صورة م�ن طفولته�ا خالل حلوله�ا ضيفة عىل
برنامج «لهون وبس» مع االعالمي هش�ام حداد ،وهي اللقطة
الت�ي تبادلها فان�ز الفنانة الش�ابة ،الفتين إىل أن مالمحها يف
الطفول�ة كانت أق�رب ملولود صب�ي ،يف الوقت ال�ذي تغزلوا يف
ابتس�امتها العفوية.م�ن ناحية أخرى ،كان�ت أناقة أمل خالل
الحلقة محل اعجاب النشطاء عرب مواقع التواصل االجتماعي،
حيث اختارت فس�تان أس�ود قصري من الدانتيل ،كشف جمال
قوامها ،وتزينت بماكياج ناعم أبرز نعومة مالمحها.استأنفت
أمل بوشوش�ة مش�وارها الفني بعد فرتة توقف يف
أعقاب انجابه�ا مولودته�ا األوىل «ليا» أبريل
امل�ايض ،حي�ث وافق�ت على املش�اركة يف
املوس�م الرمضان�ي املقب�ل بمسلس�لني
وهم�ا؛ «منطق�ة محرمة» أم�ام النجم
املصري خال�د النب�وي ،و«أب�و عم�ر
املرصي» أمام أحمد عز.

نادين الرايس تتعرض حلادث سري

ياسمني صربي يف إطاللة جريئة
ورسالة قوية!

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين الرايس لحادث سري ،تسبب يف تحطم سيارتها بشكل كبري.
الفنانة اللبنانية نرشت مقطع فيديو عىل أحد حساباتها عىل مواقع التواصل االجتماعي ،استعرضت
خالله سيارتها املحطمة.
نادي�ن طمأن�ت جمهورها عىل حالتها الصحية ،الفتة إىل أنها تعان�ي فقطمن وجع يف الرأس ،حيث
قالت“ :حمدالله عسالمة ّ
كل حدا بيعمل حادث .ما بني يشء الحمدالله ،شوية وجع رأس .بس رح
يطلع بوجّ ي يش نهار”.
كل يش بيتعوَّض ..الحمدلله عىل ّ
وأضافت ،عىل حس�ابها الخاص علة موقع “تويرت”ّ ” :
كل يش..
املُ ِهم والدي ما كانوا معي وأنا بخري”.
وكانت نادين الرايس قد احتفلت مؤخرا بعيد ميالد ابنها األكرب «مارك» ،وش�اركت محبيها بصور
ومقاطع فيديو من حفل عيد امليالد ،نقلت بها أجوائه الصاخبة.

أشعلت ياسمني صربي األجواء بني مواقع
التواص�ل االجتماع�ي بع�د أن نشرت
مجموع�ة م�ن الص�ور م�ن عطلته�ا
األخيرة يف لندن ،حيث ظهرت بش�كل
جريء ومميز.
فق�د تألقت ياس�مني صبري يف عدة
ص�ور تموضع�ت فيه�ا على دراجة
بخاري�ة حم�راء اللون ،وأمس�كت يف
يدها بندقية الصيد الخاصة بها ،كما
ارتدت جاكيت جلدي�ا ً وحذائي برقبة
عالية يصل حتى الركبة.
إطالل�ة ياس�مني صبري الجريئ�ة
صاحبها رس�الة قوية وجهته�ا ملتابعيها،
وقالت فيها« :ال تدعوا أي يشء يمنعكم من
أن تحيوا حياتكم» ،وهو ما قابله الجمهور

سيلني ديون وأديل يف لقاء إستثنائي
كش�فت النجم�ة العاملية س�يلني
ديون عن سعادتها البالغة بالزيارة
الت�ي قامت به�ا النجم�ة العاملية
أدي�ل يف كواليس حفله�ا بـ»الس
فيغ�اس» ،وذل�ك قب�ل أصابته�ا
بوعكة صحية.
وانتشرت صورة م�ن اللقاء الذي

جم�ع النجمتين ،وظه�رت أدي�ل
وهي ترتدي «تي شريت» مطبوعا
علي�ه ص�ورة س�يلني دي�ون التي
علقت« :احبها كثرياً».
يذكر أن الطبيب الخاص بس�يلني
دي�ون كان قد طلب منه�ا الراحة
وع�دم الغناء لكي تتع�اىف أحبالها

أعربت الفنانة السورية س�وزان نجم الدين عن شدة
اش�تياقها ألطفالها ،خاصة أنها محرومة من لقائهم
لع�دم قدرته�ا عىل دخ�ول أمري�كا ،حيث يعيش�ون،
نتيجة قرارات الرئي�س األمريكي دونالد ترامب بمنع
الس�وريني وال�دول ذات النزاع الس�يايس م�ن دخول
أمريكا .س�وزان نشرت ص�ورة لوالدتها ،الش�اعرة
دول�ة العب�اس بع�د وصوله�ا أمري�كا ،وحمّ لتها
مسئولية تعويض أطفالها عن حنانها يف تعليق
مؤث�ر كتبت في�ه« :حمدلله عالسلامة ياأمي
الحبيب�ة .وصلت�ي حيث نبض القل�ب ينبض.
فضمهم يل وقبليهم عن�ي واعطهم من حنانك
مايعوضهم عن غيابي .وأنت األم التي الينضب
عطاؤه�ا واليج�ف حنانه�ا لتمأل الحي�اة حبا
وعطفا وأمان ،إىل لق�اء قريب عندما يأذن الله

وعندم�ا تتغري ق�رارات ترامب املجنون�ة والبعيدة كل
البعد ع�ن العدالة واإلنس�انية ..قبالتي ل�ك وللمثنى
الحبيب وللجميع»ُ .يذكر أن سوزان نجم الدين لديها
أربعة أبناء وهم؛ «س�هري ،س�ارة ،حيان ،وحازم»
م�ن زوجها رج�ل األعمال رساج األت�ايس الذي
انفصلت عنه عام  ،2014وهم يعيش�ون يف
أمريكا م�ع والدهم .م�ن ناحية أخرى،
كشفت سوزان نجم الدين عن نيتها
يف خوض تجربة جديدة من خالل
إنت�اج برنام�ج فن�ي ترفيهي،
عىل أن تق�وم بتقديم�ه ،كما
أوضح�ت أن تصوير الربنامج
املنتظر س�يكون م�ا بني دبي
ومرص ولبنان.

الصوتي�ة لبضعة أي�ام ،حتى ال
تتطور حالتها الصحية بش�كل
س�لبي.وانترشت الص�ورة
بش�كل كبير عبر مواق�ع
التواص�ل اإلجتماعي حيث
أثنى الجمه�ور عىل محبة
النجمتني.

بثناء ش�ديد عىل كلماتها وإطاللتها
الت�ي كش�فت بالتأكيد أن ياس�مني
صبري ق�د تخط�ت تماما ً مش�كلة
طالقها ،كما أنها تعافت من إصابتها
الت�ي تعرضت له�ا يف قدمه�ا مؤخراً.
واملع�روف أن ياس�مني صبري تعش�ق
رياض�ة الصي�د ،حي�ث نشرت يف أواخر
شهر نوفمرب املايض مجموعة من الصور
لها خالل رحلة لصي�د الطيور ،كما أن من
هواياتها أيضا ً ممارسة السباحة واليوغا.
ياس�مني صبري تنش�غل حاللي�ا ً بتصوير
دوره�ا يف فيل�م «الديزل» إىل جان�ب كل من
هن�ا ش�يحة ،فتح�ي عبدالوه�اب ،ش�يماء
سيف ومحمد ثروت ،باإلضافة للفنان محمد
رمضان.

راغب عالمة :هي بلد
أل هي مش بلد
اش�تكى الفن�ان اللبناني راغب عالمة من عدم مالحقة املرتش�يني والس�ارقني،
والسياسيني اصحاب الصفقات والرشاوي ورسقة املال العام.
وكت�ب عالمة عرب حس�ابه الخ�اص عىل أح�د مواقع التواص�ل اإلجتماعي
التايل:
«املضح�ك املبك�ي يف بلدن�ا أن الدولة ل�م تالحق حت�ى اآلن وال نصف
موظف مرتيش حرامي ولم توجه أي تهمة وال لنصف سيايس
من أصحاب الصفقات والرش�اوى ورسق�ة املال العام الذي
يس�حبوه من جيب املواطن ليال نهارا.لكنها تالحق األحرار
! هي بلد أل ه�ي مش بلد ! تحية للعبقري زياد الرحباني !انتبه
ما يالحقوك !».

روبني عيسى :قبلت بدور «دالل» يف باب احلارة
قبل دخويل املعهد وأحببت الفكرة وأحببت
كيف اكتش�ف صوتي واستمريت به ولدي
ع�دة أعمال مدبلج�ة والعم�ل يف الدوبالج
ممتع جدا ً وآخر أعمايل كان مسلس�ل حب
لإليجار بشخصية ياسمني».
وعن رأيها بعمليات التجميل التي أصبحت
منتشرة بكث�رة قال�ت روبين عيسى:
«عمليات التجمي�ل أصبحت موضة ولكن
برأي�ي هي حرية ش�خصية ويوجد العديد
من األشخاص لديهم مشكلة بالشكل وان
كان هناك مش�كلة تس�بب ازع�اج نفيس
للش�خص أك�ون م�ع العملي�ات ولس�ت
ضدها وكل ش�خص له أسبابه لكنني مع
الحفاظ على خصوصية الوج�ه والهوية
وهناك م�ن يلجؤون للعملي�ات كنوع من
أنواع الهوس «.
وع�ن س�عيها للش�هرة قال�ت روبين:
«احرتف�ت التمثي�ل ألني لم أج�د نفيس يف
مهنة أخرى وهذا إحساس داخيل يخصني
كممثل�ة وانا ما زل�ت يف بداية الطريق وما
يعنين�ي طبيع�ة و أهمية ال�دور اكثر من
االنتشار الواسع «.
وع�ن مفه�وم الج�راة ورأيه�ا ب�األدوار
الجريئة قال�ت« :أنا مع الجرأة املوضوعية
بالط�رح وال أح�ب الجرأة الت�ي لها عالقة
بالخدش واالبتذال وانا يف املرسح والسينما
والدرام�ا مع الج�رأة املوضوعية يف الطرح
واملدروسة بش�كل صحيح وتخدم الفكرة
وكل طرح له أس�بابه املكمل�ة ويف الدراما
يوجد حلول وسطية لكل يشء».

أك�دت الفنانة الس�ورية روبني عيىس أنها
لم تقبل بأداء شخصية «دالل» يف مسلسل
«باب الح�ارة» إال بعد أن اتصلت بصاحبة
الش�خصية األساس�ية الفنان�ة أناهي�د
فياض.
وقال�ت روبني« :أوالً أري�د ان أوجه التحية
ألناهي�د حي�ث أن�ي تواصل�ت معه�ا قبل
املوافقة عىل الش�خصية وقالت يل أسبابها
باالبتعاد وأنها ل�ن تكون موجودة بالعمل
وتمنت يل التوفيق بالشخصية «.
وع�ن املقارنة بين أدائه�ا وأداء أناهيد يف
العم�ل أوضحت روبين أن املقارنة أحيانا ً
تكون مفيدة وأحيانا ً تكون مرضة و األمر
يتب�ع للش�خصية للدرامية وبش�كل عام
الجمهور ه�و من يحكم على أداء أي منا
افضل .
وبيّنت روبني يف حديث إلذاعة «أرابيس�ك»
عن أن موضة ما تس�مى بـ «الصاعدات»
يف الدراما الس�ورية ال ب�د أن تنتهي وأنهن
لن يأخ�ذن أماكن خريج�ات املعهد العايل
للفن�ون املرسحي�ة و قالت« :ال نس�تطيع
أن نضح�ك على املتلق�ي ونح�ن بظ�رف
ال نس�تطيع أيض�ا ً أن ننك�ر ه�ذا الوضع
املوج�ود وزمن الخريجني ال ينتهي وبرأيي
أن الصاع�دات موجة وس�تذهب واملخرج
لدي�ه الرؤي�ة الفنية الختي�ار املمثل الجيد
واملوهوب ألداء الشخصية «.
وكش�فت روبين أنه�ا ب�دأت العم�ل يف
الدوبالج قبل دخولها للمعهد العايل للفنون
املرسحي�ة وقالت« :ب�دأت يف الدوبالج من

أنغام تطل عىل مجهورها بفستان فيض
اختارت أنغام فس�تانا ً فضي�ا ً غاية
يف اإلبه�ار والجاذبية من أجل أحدث
إطالالتها على جمهورها الخليجي،
حيث نشرت صوره�ا مؤخ�را ً عرب
حسابها عىل «انستقرام».
وتألق�ت أنغ�ام يف جلس�ة التصوير
الخاصة بألبومه�ا الخليجي الجديد
«راح تذكرني» بفستانا ً فضيا ً عبارة
عن جمبسوت فضية مطرزة يغطيها

طبقة أخرى تبدأ من الصدر وتنتهي
بتنورة واس�عة إىل حد ما وذات شقة
جانبي�ة واس�عة وطويل�ة وتص�ل
حت�ى ردفه�ا لتظهر جم�ال تطريز
البنطلون ،كما انتهى الفستان بذيل
خلف�ي طويل يب�دأ من عن�د كتفها
األيمن.
فس�تان أنغام املدهش م�ن تصميم
رامي العيل ،واتس�م بغرابة التصميم

إال أن�ه جعلها تب�دو كملكة متوجة،
خاص�ة مع تصفيفة ش�عرها البني
الطويل املنس�دل مموجا ً عىل كتفها
األيمن ،باإلضافة ملكياجها الربونزي
الذي زادها غموضا ً ومنحها س�حرا ً
عربيا ً خاصاً.
ألب�وم أنغ�ام «رح تذكرني» يتضمن
 12أغنية خليجية ،حيث تعاونت من
خاللها مع نخبة من شعراء الخليج

مثل س�عود البابطني وتركي وقوس
وأسير الري�اض ،باإلضاف�ة لكب�ار
امللحنين مثل عزوف وس�هم وحمد
الخرض ونارص الصالح.
والجدي�ر بالذك�ر أن أنغ�ام تس�تعد
إلحياء حفل جديد يف الخليج يوم 15
فرباير املقبل ضمن مهرجان «فرباير
الكوي�ت» ،حي�ث يرافقه�ا فرق�ة
املايسرتو هاني فرحات املوسيقية.

حبر على ورق

ملحة تارخيية

عن الثنائيات الغنائية

سعدون شفيق سعيد

حينما اع�ود بذاكرتي اليوم اىل نهاية الخمس�ينات والحقا اجد
ذاكرت�ي التزال تختزن الكثري من االقالم الس�ينمائية واالذاعة
والتلفزيون وحتى املرسح  ..لكن الذي وددت قوله ان اكون عند
البداي�ات االوىل لـ (الثنائيات الغنائي�ة) حيث البد يل ان اعود اىل
الفيلم العراقي (تس�واهن) حيث كانت فيه ( محاورة غنائية)
بين طرفني ح�ول موضوع مح�دد ...وقد كتبت تل�ك املحاورة
عىل ش�كل قصة لها بداية وحبكة ونهاي�ة  ..ولقد التزم اللحن
بتصوير تلك املحاورة وبتوصيفها الشعري لتكون اوىل التجارب
العراقية املؤلفة لظهور (الثنائيات) يف العراق ومن خالل اغنية
(ف�دوة) من كلمات والح�ان وغناء ( خزعل مه�دي) و (دالل)
وكان ذلك من خالل الفيلم العراقي (تسواهن) الذي عرض عام
1957
وتواصلا م�ع (الثنائي�ات الغنائية ) عن�د بداياته�ا يف االعمال
الفنية بالعراق  ..والبد لنا من الوقوف ايضا عند الفيلم العراقي
(ارجموني) الذي تم عرضه عام  19757وهو من بطولة بدري
حس�ون فريد  ..حيث نجد املطرب العراقي والذي قام بالتمثيل
يف الفيل�م املذك�ور ي�ؤدي اغني�ة ثنائية م�ع املطرب�ة (هيفاء
حسين) وهو املط�رب (رضا علي) وليع�ود ذات املطرب وبعد
تاسيس دائرة السينما العراقية ليقدم مرة اخرى اغنية ثنائية
مع املطربة (راوية) من خالل اغنية (عيني واغىل من عيني)
وبعدها توالت (الثنائيات الغنائية) مع مرور االعوام حيث كان
هناك الثنائي الريفي (عبد الواحد جمعة وجواد وادي) والثنائي
( فؤاد س�الم وش�وقية العطار) والثنائ�ي ( فاضل عواد ودالل
ش�مايل ) ثم ج�اء الثنائي ( وحي�د ومي) والثنائي الش�قيقان
(فوزي�ة وفاض�ل) وكذل�ك الثنائ�ي ال�ذي ظه�ر يف مصر بني
الش�قيقان (فريد االطرش واس�مهان) علما ب�ان هكذا تعاون
بين اخ واخته يف ه�ذا املجال يف املجتم�ع العراقي خاصة يعترب
حالة نادرة
وال�ذي وددت ذك�ره وبع�د كل ذل�ك االنحس�ار يف (الثنائي�ات
الغنائية) هل يا ترى سنس�مع ونشاهد ثنائيات عراقية جديدة
تتواصل مع تاري�خ الثنائيات العراقية التي ظهرت يف الس�ابق
والزالت ذكرياتها عالقة يف االذهان ؟؟
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زيد مجيل :الكاظمية سينافس بقوة واطمح الرتداء فانيلة الزوراء

فريقنا يقدم مستوى جيد وجمموعتنا األصعب يف الدوري
حاوره :أحمد عبدالكريم حميد
التقت صحيف�ة (المُ س�تقبل العراقي)
ف�ي ن�ادي “الكاظمي�ة” المُ داف�ع زيد
جمي�ل ال�ذي تح� ّدث لن�ا عن إس�تعداد
الفريق “األخضر وَاألبيض” وَعن دوري
الدرج�ة األوّلى وَعن مس�يرته الكروية
ف�ي الح�وار الصحفي ال�ذي تطالعونه
بالسطور االتية.

* كيف تصف لنا استعدادات “الكاظمية”
للموسم الجديد؟

 بسم الله الرحمن الرحيم ،استعدادات“الكاظمية” جيّدة وَحاليا ً الجهاز الفني
يج�ري تدريب�ات مكثفة قبي�ل الدخول
لمنافس�ات ال�دوري .وَفريقن�ا خاض
عال وَنتائج
مُ باريات كثيرة وَق ّدمنا اداء ٍ
جيّدة وَتأجيل الدوري يصب في صالحنا
ّ
خاصة وَالمُ باري�ات الودية التي نلعبها
العبينا الش�باب الذين انضموا في
تفيد ِ
هذا الموسم للفريق.

* َه��ل تح��دد ش��كل فريقكم بعد سلس��لة
المباريات الودية؟
ُ

 ب�دأت مالم�ح الفري�ق تظهر بش�كلمتصاع�د مِ ن مُ باراة إل�ى أُخرى وَيق ّدم
الالعبي�ن
العبون�ا األفض�ل .وَع�ودة
ِ
ِ
المصابي�ن وَاعتم�اد الفري�ق ف�ي هذا
العبي�ن مِ �ن األنب�ار،
الموس�م َعلَ�ى ِ
واس�ط وَالبص�رة ،وَبالحقيقة اضافوا
الكثير لقوّة الفريق وَاس�هموا بالنتائج
وَالمُ ستوى أيضاً.

* كي��ف ت��رى حظ��وظ ف��رق مجموعتكم في
الدوري؟

مُ تقاربة وَتلعب األس�ماء دورا ً كبيرا ً إال
اننا س�ننافس بقوّة مِ ن أجل إعادة مجد
ن�ادي “الكاظمي�ة” الرياض�ي وَوجود
أندي�ة كبي�رة ف�ي مجموعتن�ا يعطينا
الحاف�ز إلظه�ار امكاناتن�ا َعلَى عكس
الفرق األخرى مع احترامنا لهم.

األس�تاذ س�عد عبادي التميمي للفريق
مادي�ا ً وَمعنوي�اً .وإن ش�اء الله ،يكون
“الكاظمي�ة” مرش�حا ً قوي�ا ً كالمعتاد
للع�ودة لل�دوري المُ متاز وَنك�ون عند
حس�ن ظ�ن الجُ مه�ور وَمحب�ي اس�م
المدينة المُ قدسة.

 ف�ي هذا الموس�م “الكاظمية” أفضلبكثي�ر مِ ن خلال وجود عوام�ل عديدة
العبي�ن مِ �ن
منه�ا :وج�ود خمس�ة ِ
مُ حافظاتن�ا العزي�زة ضم�ن تش�كلية
الفري�ق ،االس�تعداد المبك�ر نوع�ا ً ما،
عمل المِالك التدريب�ي الواضح وَتأثيره
الالعبي�ن فضالً عن اهتم�ام وَدعم
في
ِ

 اتف�ق مع�ك ،توجد ُنقط�ة ضعف فيالفري�ق ،لك�ن ال اس�تطيع ان اذكره�ا
ُهن�ا لكي ال يت ّم اس�تغاللها مِ �ن الفرق
المُ نافسة (يبتسم).

 كما وصفه�ا المُ تابع�ون وَالمُ دربون * مقارن��ة بالموس��م المانص��رم كي��ف ت��رىمجموع�ة حديدي�ة وَالمُ نافس�ة فيه�ا “الكاظمية” حاليًا؟
س�تكون عالي�ة وَصعب�ة ف�ي ظ�ل
وج�ود أندي�ة“ :الك�رخ”“ ،الخطوط”،
ً
فضلا ع�ن
“التاج�ي”“ ،المصلح�ة”
“االس�كان” وَ“ش�باب الع�دل” .نح�ن
متفائل�ون بفريقن�ا وَق�ادرون َعلَ�ى
المُ نافس�ة وَخط�ف ِبطاق�ة التأه�ل
للمرحل�ة الثاني�ة وَمُ س�تويات الف�رق

* الحظن��ا وجود ُنق��اط ضعف في تش��كيلة
الفريق مثلما توجد ُنقاط َقوة ،ما تعليقك؟

* كيف تكونت مسيرة زيد جميل؟

ُ ّ
ب�دأت مس�يرتي م�ع ُكرَة الق�دم مِ ن
-

ساعات تفصل برشلونة عن صفقة الصيف
المستقبل العراقي م متابعة
من دون توقف قرر نادي برش�لونة السيطرة على الكرة
األوروبية من خالل ض�م أبرز الالعبين الموهوبين على
مس�توى العالم س�واء ف�ي فت�رة االنتقاالت الش�توية
الحالية أو بداية من الصيف المقبل.
النادي الكتالوني الذي تعاقد مع فيليب كوتيينيو وييري
مينا في الش�تاء في طريقه لحس�م صفق�ة الصيف من
خلال التعاقد مع العب الوس�ط البرازيلي الش�اب آرثر
ميلو من صفوف نادي غريميو البرازيلي.
ووفقا لصحيفة ‘غلوبو’ البرازيلية فإن برشلونة سوف
يجتم�ع في الس�اعات القادم�ة من أجل إغلاق صفقة

الالع�ب البرازيلي ويع�ول النادي اإلس�باني على آندري
كوري مهن�دس صفقات الن�ادي في البرازي�ل من أجل
حسم التعاقد مع الالعب.
ويس�عى برش�لونة لضم الالعب مقابل  25مليون يورو
بجانب بقاء الالعب في صفوف غريميو لنهاية الموسم
بينم�ا يطل�ب غريميو  30ملي�ون ي�ورو للموافقة على
رحي�ل العبه مع اس�تمرار الالعب في صف�وف الفريق
حت�ى انته�اء مش�اركته ف�ي كأس العال�م المقبلة في
روسيا.
وكان برش�لونة قد نجح في التوصل التفاق مع الالعب
بعقد لخمس س�نوات مقبلة وبراتب يصل إلى  4ماليين
يورو سنويا.

صفقة هجومية يف الطريق لتشيليس
المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقارير صحفية إنجليزية،
عن اقتراب نادي تشيلسي من إبرام
صفقة هجومي�ة ،لتعزيز صفوفه،
خلال فت�رة االنتق�االت الش�توية
الجارية.
وبحس�ب صحيف�ة
الديل�ي مي�ل ،ف�إن

نادي آرس�نال س�يوافق على رحيل
الفرنس�ي أوليفييه جي�رو لنظيره
تشيلس�ي ،إذا ع�رض البل�وز 35
ملي�ون جني�ه إس�ترليني لض�م
الالعب.
وارتبط جيرو بالرحيل عن صفوف
المدفعجي�ة مؤخ�رًا ،بس�بب عدم
حصوله على فرصته في المشاركة،
والت�ي أصبح�ت مس�تحيلة ،بع�د
اقت�راب الجابوني بيي�ر أوباميانج،

مهاج�م بوروس�يا دورتمون�د من
االنضمام للجانرز.
وش�ارك جي�رو ه�ذا الموس�م مع
نادي�ه آرس�نال ،ف�ي  25مب�اراة
بمختلف المس�ابقات ،حيث س�جل
 7أهداف .ويس�عى جيرو ،من أجل
الحص�ول عل�ى فرصة للمش�اركة
مع فريق آخر ،من أجل التواجد مع
منتخب بالده في نهائيات مونديال
روسيا هذا الصيف.

دي خيا يغري موقفه
من ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ف�ي إس�بانيا ،أن تجديد الح�ارس كيبا
أريزاباالجا ،تعاقده مع ن�ادي أتلتيك بيلباو أعاد مواطنه دافيد دي
خيا ،حارس مانشس�تر يونايتد ،إلى قائمة المرش�حين لالنضمام
لصف�وف ري�ال مدريد خالل الفت�رة القادمة.ورغم ذل�ك فإن نجم
مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي ،ال يفكر في االنتقال لصوف النادي
الملك�ي.وكان دي خيا ،قاب قوس�ين أو أدنى م�ن االنضمام لريال
مدريد في موس�م  2015عندما فش�ل انتقاله في اللحظات األخيرة
على إثر تأخر وصول الوثائق المطلوبة إلتمام الصفقة بسبب عطل
في جهاز “الفاكس” الخاص باالتحاد اإلسباني لكرة القدم.
وأشارت صحيفة “آس” اإلسبانية إلى أن دي خيا يلعب مع مانشستر
يونايتد منذ سبعة أعوام ونصف ،وأنه صرح في أكثر من مناسبة خالل
تل�ك الفت�رة أنه س�عيد للغاية باللعب في مس�ابقة ال�دوري اإلنجليزي وال
يرغب في الرحيل عنه.
ونقلت الصحيفة اإلس�بانية تصريحات لدي خيا مؤخرا أش�ار خاللها إلى عدم تفكيره
في الرحيل من صفوف مانشستر يونايتد ،حيث قال“ :أنا سعيد للغاية بكل الوقت الذي
قضيت�ه هنا ،لقد حدث الكثير من األش�ياء وكان الكثير منها جيد ،ش�يء أو ش�يئان لم
يكونا على النحو المطلوب ،ولكنني أشعر بالسعادة البالغة.

المدرس�ة الكروي�ة وَناش�ئة ن�ادي * م��ا الجوائ��ز الحاص��ل عليه��ا ط��وال
ُ
“الكاظمية” ،وَبعدها
لعبت مع ش�باب مسيرتك؟

ُ
َع�دت للدف�اع عن
ن�ادي “ال�زوراء” .و
شعار “الكاظمية” لمُ ّدة أربعة مواسم.
ُ
َلعبت مع “برايتي” ضمن دوري إقليم
و
شمال العراق.

العب لشهر كانون الثاني
 جائزة أفضل ِ 2018ضمن تشكيلة نادي “الكاظمية”.
كم�ا تعرف�ون ،دوري الدرج�ة دوري
للمظاليم ال يوجد إعالم وَال يتابع مُ دربو
أندية المُ مت�از وَالمُ نتخبات هذا الدوري
إال في المرحلة األخيرة مِ ن المُ نافس�ة،
َالعبين
َعلَى الرّغ�م مِ ن وجود مواهب و ِ
يمكن ان يعودوا بالفائ�دة َعلَى األندية
وَالمُ نتخبات.

قريب�ا ً جدا ً للتوقيع ،لك�ن في اللحظات
األخيرة ال يتم االتف�اق ال ِنهائي أو بنود
العقد ال تتناسب مع طموحاتي .وَمنها
ع�روض مِ �ن “الطلب�ة”“ ،الصلي�خ”،
“الدف�اع المدن�ي” وَ“زاخ�و” .وَحاليا ً
توجد أخبار بش�أن عرض “الس�ماوة”
وَل�ي الش�رف ان اداف�ع ع�ن فري�ق
“متسلقي النخيل”.

في كأس العراق.

ُ
حصلت َعلَى عدد مِ ن العروض وَكنت
-

الع�ب طم�وح وَاطم�ح
 ل�دى ُك َل ِإلرتداء فانيلة ن�ادي “الزوراء” وَاللعب

المدربون الذين اشرفوا َعليك؟
* َمن هم ُ

 عبداالل�ه عبدالحمي�د ،عبدالحس�ينج�واد (كمبني) ،ذي�اب نهي�ر وَعباس
عبدالحس�ين .وَمع ش�باب “ال�زوراء”
عامر قاسم.

* أفضل ُم َب َاراة لعبتها؟
قدمته��ا األندية لزيد
* م��ا العروض الت��ي ّ
 -أمام “الطلبة” في الموس�م المنصرم جميل؟

المستقبل القريب؟
* ما طموحك في ُ

للمُ نتخبات الوطنية.

* م��ا األندية الت��ي تتابعها :محلي��ًا ،عربيًا
َوعالميًا؟

 محلي�ا ً “الزوراء” وَعالميا ً “ريـــال”مدريد.

* َوالالع��ب ال��ذي تتابع��ه :محلي��ًا ،عربي��ًا
َوعالميًا؟

 محلي�ا ً وَعربي�ا ً علي حس�ين رحيمهوَكم�ا يحل�و لجُ مه�ور “الكاظمي�ة”
تس�ميتي ب�ـ “برحيم�ه” وَاعت�ز بهذا
اللقب كثيراً .وَعالميا ً راموس.

بوفون :لـم أحسم قرار االعتزال
المستقبل العراقي  /متابعة
ق�ال المخض�رم جانلويج�ي بوف�ون،
ح�ارس مرم�ى يوفنتوس بط�ل دوري
الدرجة األولى االيطالي لكرة القدم ،إنه
لم يحسم بعد قرار االعتزال ،بعد أن سبق
ل�ه القول إن�ه يخطط إلنهاء مس�يرته
في المالع�ب في الصي�ف المقبل.وأكد
أنه س�يلتقي في وق�ت الحق مع رئيس
النادي أندريا أنييلي ،لبحث بعض األمور
الخاصة بمستقبله.وينتهي عقد بوفون
الحالي في آخر هذا الموس�م ،وقد سبق
له القول إنه سيعتزل بعد نهائيات كأس

العال�م  2018في روس�يا لك�ن منتخب
بالده ل�م يتأه�ل للبطولة.وفي برنامج
للتلفزيون الرسمي اإليطالي ،لالحتفال
بعي�د ميلاده ال�ـ  ،40ق�ال بوف�ون:
“المستقبل هو أس�هل مشكلة بالنسبة
لي ..س�ألتقي م�ع أندريا أنييل�ي قريبا
وأن�ا أس�عى قبل كل ش�يء إل�ى اتحاذ
الق�رار الصحيح”.وأض�اف بوف�ون:
“رئي�س الن�ادي يهت�م كثي�را ألمري..
ولذا فأن�ا أعتقد أنه وبمس�اعدته فإننا
س�نتخذ القرار المناس�ب لش�خص في
مثل س�ني وبالنظر إلى دوري المحتمل
في المس�تقبل”.وألمح بوف�ون إلى أنه

ال يس�عى للتفوق على الرقم القياس�ي
المس�جل باس�م باول�و مالدين�ي وهو
المش�اركة في  647مب�اراة في دوري
األضواء اإليطالي.
وأردف بوف�ون “ال أعتق�د أن�ه
يتعي�ن عل�ى الم�رء تعج�ل
األم�ور بل علي�ه الرضا بما
هو مت�اح ..حققت الكثير
م�ن األرق�ام القياس�ية
وإذا م�ا اس�تمر ه�ذا
الرق�م بح�وزة باول�و
فسيسعدني ذلك ألنه
يستحقه”.

إبراهيموفيتش حيدد وجهته املقبلة
المستقبل العراقي  /وكاالت

ذكرت تقارير صحفية ،أن زالتان
إبراهيموفيت�ش ،مهاج�م ن�ادي
مانشس�تر يونايت�د اإلنجلي�زي،
ب�ات قري ًب�ا م�ن الرحي�ل ع�ن
صف�وف الش�ياطين الحم�ر،
خالل فت�رة االنتقاالت الش�توية
الحالية.وقالت ش�بكة  ،ESPNإن
السويدي إبراهيموفيتش يقترب
م�ن االنتق�ال إلى صف�وف لوس
أنجل�وس جالكس�ي األمريك�ي،
ف�ي يناير/كان�ون ث�ان الجاري.
وأضافت الشبكة “لوس أنجلوس جالكسي مستعد من
الناحي�ة المالية ،لتحم�ل قيمة انتقال إب�را إلى الدوري
األمريكي ،إذ من المحتمل االعتماد على الرعاة ،من أجل

دف�ع رات�ب الدول�ي
الســـويــــــدي
الس�ابق”.ولم يلع�ب
إبراهيموفيت�ش م�ع
فريق�ه ،من�ذ إصابته
ف�ي نهاي�ة ديس�مبر/
كان�ون أول الماض�ي،
أم�ام بيرنل�ي خلال
مواجهة “البوكس�ينج
داي” ،وذلـ�ك بعـــد
عودت�ه مــ�ن غي�اب
طويل ،بس�بب الرباط
الصليبي.ومن المتوقع
ع�ودة صاحب ال�ـ  36عامً ا،
للتدريبات الجماعية مع الشياطين الحمر ،خالل األيام
القليلة المقبلة.

مييس حيث برشلونة عىل ضم أسينسيو
المستقبل العراقي  /متابعة
بحس�ب دون بال�ون ف�إن ليونيل
ميسي حث برشلونة على التحرك
م�ن أج�ل مهاج�م ري�ال مدري�د
ماركو أسينس�يو ،ويع�د صاحب
ال 22عام�ا ً واح�دا ً م�ن المواهب
اإلسبانية الواعدة ،لكنه ال يحظى
بفرصت�ه الكامل�ة للع�ب ف�ي
البيرنابي�و ،لذل�ك يأم�ل البرغوث
األرجنتيني في توجه البالوجرانا
إليه وخطفه.

إيمري :سان جريمان سريبح
دوري أبطال أوربا
المستقبل العراقي  /وكاالت
أع�رب أوناي إيمري المدير الفني لباريس س�ان جيرمان الفرنس�ي عن ثقته الكاملة
في قدرة ناديه على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.المدرب اإلس�باني صرح قائالً
“في هذه اللحظة ،نحن مس�تعدون جيدا ً بشكل أفضل عن الموسم الماضي”.وأضاف
“هذا النادي سوف يربح لقب دوري أبطال أوروبا وآمل أن يحدث ذلك وأنا على مقعد
المدي�ر الفني”.وتابع “نحن بصدد مواجهة أفضل فريق في العالم (ريال مدريد) .لقد
فازوا بثالثة من آخر  4ألقاب لدوري األبطال ،وبعيدا ً عن الحالة التي هم فيها في هذه
اللحظة ،إنهم سوف يقدمون عرضا ً قوياً ،ولكننا مستعدون بشكل أفضل.

11

ا�سرتاحة

العدد ( )1605الثالثاء  30كانون الثاني 2018
www.almustakbalpaper.net

«جوارب البطة» ترسق األضواء

قضاي�ا جدي�ة واجتماع�ات طويلة
ش�هدها مؤتم�ر داف�وس املنعق�د يف
س�ويرسا ،بمش�اركة ع�دد كبري من
ق�ادة العال�م ،إال أن رئي�س ال�وزراء
الكندي جاستن ترودو ،رسق األضواء
بفضل “جوارب�ه” التي جاءت بألوان
ملفتة وعليها “بطات”.
ورغم جدي�ة القضايا الت�ي تناولتها
االجتماعات التي ش�ارك فيها ترودو،

فإن�ه حرص على إضف�اء طابع من
املرح عىل مظه�ره ،من خالل جوارب
بألوان مبهجة.
وخلال اجتم�اع بش�أن مس�ؤولية
الشركات ودور املرأة يف تغيري العالم،
ارتدى ترودو جوارب بلون أزرق فاتح،
وعليها نقاط سوداء كبرية.
أما الجوارب التي لفتت األنظار فعال،
فكان�ت بالل�ون البنفس�جي الفاقع

سودوكو

وعليه�ا ص�ور لطي�ور الب�ط باللون
األصفر.
وارتدى ترودو الجوارب البنفس�جية
خالل اجتماع بشأن أهمية التعليم يف
تمكني النساء والفتيات.
كم�ا حص�ل رئي�س وزراء كن�دا عىل
هدي�ة من رئي�س رشك�ة كوكاكوال،
جيمس كوينيس ،عب�ارة عن جوارب
رسم عليها دب قطبي.

أقدم أثر لـ «اإلنسان العاقل»
تمكن�ت مجموع�ة باحثني بالتع�اون مع
علماء م�ن جامعة تل أبيب اإلرسائيلية من
العثور على بقايا مهمة إلنس�ان “Homo
 ”Sapiensالقدي�م يف أح�د الكه�وف يف
إرسائيل.وأكد موقع “فيستي .رو” الرويس
أن�ه “وأثن�اء عملي�ات التنقي�ب األخرية يف
كهف ميس�ليا بإرسائيل ،تمك�ن الباحثون
من العثور عىل جزء من عظم الفك العلوي
األيسر مع ع�دد من األس�نان الت�ي تعود

إلنس�ان  Homo Sapiensالقديم”.وتع�ود
أهمي�ة ه�ذا االكتش�اف إىل أن عم�ر ه�ذه
العظام واألس�نان يقدر بـ  177-194ألف
س�نة ،أي أقدم بكثري م�ن البقايا التي عثر
عليها سابقا لهذا النوع من الكائنات يف تلك
املنطقة.ووفقا للمعلوم�ات فإن “عمليات
التنقي�ب يف الكه�ف املذكور أفض�ت أيضا
الكتشاف طبقات معينة من الكربون التي
تدل عىل أن س�كان الكه�ف القدماء كانوا

المتاهات

يس�تخدمون النار وأدوات حجرية املميزة،
تعود إىل نف�س الفرتة الزمنية للعظام التي
عثر عليها”.وبقي اسم اإلنسان األول أو ما
يس�مى بالـ “ ”Homo Sapiensواألحافري
األثري�ة املتعلق�ة ب�ه مرتبط�ا بالق�ارة
اإلفريقية لفترة طويلة م�ن الزمن ،حتى
بدأت بع�ض البعثات األثري�ة بالعثور عىل
آث�ار هذا اإلنس�ان يف مناط�ق مختلفة من
العالم.

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن مولود اإلنسان هو الوحيد الذي يبكي عند
والدت�ة ،بينما تنزلق مواليد كافة الحيوانات من بطن
أمها وتسقط عيل األرض ىف هدوء تام .
ه�ل تعلم أن القط�ط تخاف من امل�اء و لذلك فهي ال
تستحم و إذا أجربت عىل االستحمام فبعنف و قسوة
و كثريا ً ما تصيب حاملها بالجروح.
ه�ل تعل�م أن األفعي بع�د ذبحها تبق�ي تتحرك لعدة
أيام ،وإذا إقرتب منها أحد تقوم بنهشة ،وإذا تم قطع
ثلثها األس�فل فإنها تعيش حتى ينمو ذلك الجزء من
جديد .
هل تعلم أن الكتكوت يقوم بالبحث عن أضعف مكان
بالبيض�ة ليقوم بكرسه�ا والخروج منه�ا إىل الحياة
وذلك ينبع من غريزنة الداخلية.
هل تعل�م أنه إذا ملس الرصصور اإلنس�ان س�ارع إىل
مخبئة ليقوم بتنظيف نفسه .
هل تعلم أن النحلة تقوم برفرفة جناحيها حوايل 350
مرة يف الثانية الواحدة.

«آبل» حتدد موعد إطالق سامعتها الذكية
بعد تس�عة أش�هر من اإلعالن عنها ألول مرة ،حددت
رشك�ة «آب�ل» أخيرا ً موعد إطلاق س�معتها الذكية
«.»HomePod
وقالت الرشكة ،الثالثاء ،إن س�ماعتها الذكية ستأتي
لألس�واق الجمعة املوافق التاس�ع من فرباير/شباط
الق�ادم ،وس�تتاح الفرص�ة لتقديم الطلب�ات ّ
املبكرة
ه�ذه الجمعة ،يف الوالي�ات املتح�دة واململكة املتحدة
وأسرتاليا ،وستتوفر السماعة يف فرنسا وأملانيا خالل
الربيع.
وقد أعلن عن الس�ماعة خلال مؤتمر املطوّرين الذي
عقدت�ه الرشكة العام امل�ايض ،وكان من املفرتض أن
تتوفر يف األس�واق خالل ديسمرب/كانون أول املايض،
لكن الرشكة نقلت موعد الشحن لبداية عام .2018
ويبلغ ارتفاع السماعة س�بعة إنشات ( 43سنتمرت)
أم�ا الس�عر فيص�ل  349دوالراً ،ويمك�ن للس�ماعة

طبق اليوم

سموثي اخلوخ

تشغيل املوسيقى والبث عرب اإلنرتنت وقراءة األخبار
والتحك�م باألجه�زة ّ
املتصل�ة باإلنرتن�ت م�ن خالل
مساعدة الرشكة الرقمية «سريي».
وتعد السماعة من أول املنتجات األصلية للرشكة منذ
إطالق س�اعة «آب�ل» الذكية ع�ام  ،2015ومع قدوم
الس�ماعة س�تدخل «آبل» عال�م الصوتي�ات الذكية،
ضمن العبني مثل «إيكو» من «أمازون» بس�عر 100
دوالر ،و» »Google Homeم�ن «غوغل» بس�عر 129
دوالر.
ورغ�م أن «آب�ل» س�بقت ب�ـ «سيري» غريه�ا من
املساعدين الرقميني يف السوق ،إال أن الرشكة تأخرت
بالدخ�ول لس�وق الس�ماعات الذكية ،ال�ذي ابتكرته
«أم�ازون» ب�أول سلس�لة من أجه�زة «إيك�و» عام
 ،2015كما انضمت إليها العديد من الرشكات األخرى
مثل «غوغل» و»مايكروسوفت».

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
عزيزي ب�رج الحمل ،تفتقد إىل الحيوية وقد تفش�ل
جه�ودك وال ّ
تع�ط وعو ًدا ألحد قد
توقع عىل عقد .ال ِ
ً
الحقا .من أسوأ أيام الشهر،
ال تس�تطيع الوفاء بها
تعاني من تراجع يف املعنويات والحظوظ.

الثور

العقرب

لط�ف األج�واء وحس�ن العالق�ات .تف�رح لوق�وف
أح�د األط�راف إىل جانبك باس�تطاعتك املش�اركة يف
املنافسات واالهتمام بالواجبات الصعبة.

اجلوزاء

عزيزي برج العقرب ،اكبح جماح غريزتك الجنسية..
فقد تظهر عالقات قديمة( ..خيل بالك  ...انت حر).

القوس

تتحرك بنش�اط وتس�تمر إىل آخ�ر س�اعات النهار.
تفا َد التقصري .تكثر املش�اريع واملستجدات وتختلط
ً
هادئا وموضوع ًيا .تتغري األولويات.
الواجبات فكن

السرطان

ال تنتق�د األحب�اء وال ترفض األف�كار الجديدة لعلها
تحمل حلاً لم يخطر ببالك من قبل .تجاوب مع األمر.
تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو عطل منزيل.

اجلدي

ال تش�وه س�معتك بل تمالك أعصابك .قدم أفضل ما
لديك من مهارة وكفاءة وإيجابية .تستطيع تحقيق
إنجاز وتتجاوز العقبات.

االسد

تغمرك الش�جاعه فتدافع ع�ن مصالحك بقوة ،تبدو
ق�ادرًا على مح�ارصة كل املواضي�ع .تتح�رك بعدة
اتجاه�ات وهذا مفيد لك تش�عر بس�يطرة أكرب عىل
األمور.

الدلو

باس�تطاعتك معالج�ة مس�ائل صحي�ة وإداري�ة
ً
مبلغا من
ومرصفي�ة .حاذر املش�اكل أو أن تخسر
َ
اس�ع للمصالحة
امل�ال أو أن تقع ضحية التحديات.
وللتسوية.

العذراء
الخوخ م�ن الفواكه املغذية والت�ي تحتوي على الفيتامينات واملعادن
الرضورية للجس�م ،ويعترب الس�موثي أحد ان�واع املرشوبات الصيفية
والتي يعتمد بشكل أسايس عىل الثلج يف مكوناته
مشاركه الوصفه
املقادير:
“تكفي لشخص واحد”
نصف حبة موز
 1حبة خوخ
 2ملعقة كبرية حليب صويا أو أي حليب نباتي
 2ملعقة كبرية شوفان
 1ملعقة كبرية عني جمل “جوز”
 1ملعقة كبرية عسل أبيض
رشة قرفة ناعمة
رشة فانيليا
مكعبات ثلج
حرضي بان كيك الخوخ
طريقة التحضري:
نض�ع جمي�ع املكون�ات يف الخلاط ،ونرضبه�م جي�دا ً حت�ى تنع�م
وتتجانس.
نصب س�موثي الخوخ يف الكوب ،ويق�دم مثلج .حرضي حليب اللوز يف
املنزل

تجنب الخالف مع املسؤولني واألهل .احم استقرارك
الصحي واملهني قد تنش�غل بأم�ور أحد املعاونني أو
تعط
الزمالء .حاذر من الوصول متاخرًا إىل عملك .ال ِ
فرصه لغريك أن يصعد عىل كتفيك.

ً
منضبط�ا وتجنب التذم�ر والتهرب م�ن تحمل
ك�ن
املسؤولية ،حافظ عىل توازنك .باستطاعتك التفاوض
بنجاح ،نظم الفواتري ونظم األقس�اط إن وجدت ،وال
تسمح لها بالرتاكم.

احلوت

ال ترف�ع نربة صوت�ك حتى ولو ش�عرت بالغضب أو
الظل�م أو االنزعاج حتى ال تندم .ال تعاند أح ًدا ،حاذر
من مخالفه القوانني واألعداء واملنافسين وأصحاب
النوايا الخفية.

صفحة جديدة واعدة تزداد قوة وحيوية وتبدو واثقا
من نفسك ومستعد لالقرتاب من اآلخرين تسمع خرب
س�ار وتملك مفاتيح الحياة للنجاح وتكون حاس� ًما
ً
واضحا يف خياراتك.

«دقيقتان» تفصلنا عن ساعة الصفر!
حذر العلماء يف مؤتمر اإلعالن عن «ساعة
القيام�ة» ،ال�ذي عقد ي�وم الخميس 25
يناير الجاري ،من زي�ادة احتمال اقرتاب
نهاي�ة العالم.وحاليا ،تقف س�اعة «يوم
القيامة» عىل بع�د دقيقتني من منتصف
الليل ،حيث ج�اء هذا التغيري نتيجة قيام
مجموع�ة من أب�رز علم�اء العالم ،بنرش
تحذي�رات حول اقتراب س�اعة الصفر.
وأوضحوا أنه يف حال لم يتخذ السياسيون
اإلج�راءات الالزمة للحف�اظ عىل كوكب
األرض ،فيجب إجبارهم عىل القيام بذلك.
وق�ال العلم�اء إن الخط�ر الجديد املحدق

بالبرشي�ة يعود ألس�باب عدي�دة ،ومنها
صعوب�ة صياغ�ة السياس�ة النووية من
قب�ل اإلدارة األمريكية .ويرجع ذلك جزئيا

إىل نرش الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
للعديد من التغريدات املوجهة إىل األعداء،
بما يف ذلك كوريا الشمالية.
كم�ا أش�ار العلم�اء تحدي�دا إىل انهي�ار
املفاوضات بني الواليات املتحدة وكال من
روسيا وإيران ،ودن ّو العالم بشكل خطري
من انطالق سباق تسلح نووي.
ويعد االقرتاب م�ن منتصف الليل اعرتافا
رصيح�ا بالخط�ر ،ولكنه ن�داء حقيقي
لدرئ�ه ،وه�و أمر يمك�ن القي�ام به عن
طري�ق الح�د م�ن التس�لح واالس�تجابة
لتهديد تغري املناخ.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1605
الثالثاء  30كانون الثاني 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
املخابر األمريكية الرسية
لألسلحة البيولوجية!
الجزء االول

رغيف احللوة
بقلم آصف ملحم

ظه�رت ،يف الس�نوات األخيرة ،عدة تقارير صحفي�ة ،كان آخرها م�ا نرشته الصحفية
البلغاري�ة ديلي�ان غايتانجييف�ا يف مرك�ز أبحاث الرشق األوس�ط ،حول قي�ام الواليات
املتح�دة بافتتاح مراكز طبية يف العديد من البلدان ،والهدف املعلن هو تحسين الصحة،
إال أن ه�ذه املراكز ،يف الحقيقة ،تم ويتم اس�تخدامها إلنتاج أنواع جديدة من األس�لحة
البيولوجي�ة .س�نحاول يف هذه املقال�ة إلقاء الضوء على بعض جوانب ه�ذه القضية
وحيثياتها املختلفة .يرتبط ،يف الواقع ،الس�عي األمريكي إلنشاء مخابر إلنتاج األسلحة
بلدان أخ�رى بعدة عوامل ،أهمها :تتمتع األس�لحة البيولوجية ،وبخالف
البيولوجي�ة يف ٍ
أس�لحة الدمار الشامل األخرى ،بالقدرة عىل االستنس�اخ الذاتي وبالتايل فإن أي ترسب
ق�د يؤدي إىل انتش�ار واس�ع لألمراض واألوبئة؛ علاوة عىل ذلك فإنه م�ن املمكن إجراء
تج�ارب على الس�كان املحليين وب�دون موافقته�م يف البل�دان التي تتحكم واش�نطن
ً
إضافة إىل ماسبق يصبح من الصعب مساءلة الواليات املتحدة حول
بقرارها الس�يايس؛
خرقه�ا إلعالن جنيف لعام  ،1972الذي يمنع تطوير وإنتاج األس�لحة البيولوجية .تبني
التحقيق�ات الصحفية أن الجهة املس�ؤولة عن بناء هذه املراك�ز الطبية هيDefense :
 - Threat Reduction Agencyوكال�ة الح�د م�ن التهدي�دات  ،DTRAوهي أحد أجهزة
وزارة الدفاع األمريكية ،التي تم تأسيسها يف األول من أكتوبر من عام  ،1998يقع مقرها
يف فورت بيلوار يف والية فريجينيا .الهدف املعلن من إنشائها هو حماية الواليات املتحدة
م�ن تهديدات أس�لحة الدمار الش�امل (الكيميائي�ة ،البيولوجية ،اإلش�عاعية ،النووية،
املتفج�رات الصاعق�ة) .الوظائف األساس�ية لهذه الوكال�ة هي :الحد م�ن التهديدات،
التحك�م بالتهدي�دات ،الدعم القتايل ،تطوير التكنولوجيا .وفق�اً لهذه التحقيقات ،فلقد
أنشأ البنتاغون حوايل  25مركزا ً طبياً إلنتاج واختبار األسلحة البيولوجية يف جمهوريات
االتحاد الس�وفيتي السابق ،الرشق األوس�ط ،جنوب رشق آسيا ،أفريقيا .وقد يكون من
الصع�ب ،يف مقالتنا املخترصة هذه ،تن�اول جميع املراكز املذكورة بالبحث و التمحيص
و التحليل ،لذلك سنكتفي بدراسة بعضها فقط .سنبدأ دراستنا من جمهورية جورجيا،
حيث حمل املركز الذي تم تأسيسه هناك اسم (املركز الوطني ملراقبة األمراض والصحة
املجتمعي�ة) أو مرك�ز لوغ�ار ،وت�م افتتاح�ه يف  18آذار  ،2011إال أنه ل�م ينتبه أحد إىل
وج�ود نائب وزي�ر الدفاع األمريكي ،أن�درو ويرب ،يف حفل االفتتاح ولي�س الصحة .كما
ترأس�ت ه�ذا املركز الس�يدة ّآنا جفانيا ،والتي كانت حتى ش�هر فرباي�ر من عام 2008
رئيس�ة لجهاز االس�تخبارات الجورجي ،الذي يتبع لوزارة الدفاع وليس لوزراة الصحة.
يف ه�ذا املركز ،تقوم باألبحاث والدراس�ات مجموعة من الشركات األمريكية الخاصة،
املمولة من وكالة الحد من التهديدات  ،DTRAإذ أن وجود الرشكات الخاصة يعفي وزارة
الدف�اع من املس�اءلة أمام الكونغ�رس األمريكي .يبدو لنا أن أبح�اث مركز لوغار كانت
تتمحور بشكل أسايس حول حرب بيولوجية باستخدام الحرشات ،أو الحرشات الحاملة
لألم�راض واألوبئة ،مثل القراديات والذباب والبعوض  ...الخ .وهناك العديد من القرائن
التي تؤكد هذه النتيجة:
بدأ س�كان العاصمة تبلييس منذ العام  2015مالحظة انتشار الذباب عىل مدار السنة،مع العلم أنه يف السابق لم يكن ينترش هذا النوع إال يف الصيف.
منذ عام  ،2014كان مثريا ً للدهش�ة بالنس�بة لعلماء الحرشات يف جورجيا بدء ظهوربعض أنواع البعوض االس�توائي ،الحام�ل لفريوس الحمى الصفراء ،ولقد انترشت هذه
األنواع الحقاً يف مقاطعة كراسنادرا الروسية وشمال رشق تركيا.
ت�مَّ ،بني عام�ي  ،2016-2013جمع عشرات اآلالف من القرّاديات ،م�ن األرض ومناملاشية ،إال أن ذلك لم يؤدي إىل تقليص عدد الوفيات الناجمة عن قرصة القرّاد.

إنعام كجه جي
يف كل معارض الكتب ،كان الشعراء والروائيون ينقمون عىل الفقهاء أوالً ،ثم عىل
الطهاة .إن الكتاب الديني ودليل الطبخ هما األكثر مبيعاً .مطبوعات باآلالف يُقبل
الجمهور عىل رشائها وال ُتقاس بتلك النس�خ الضئيلة من دواوين الش�عر وكتب
بقي ،اليوم ،مَن يفتح كتاباً لكي يطبخ ملوخية
األدب التي تبحث عن قارئ .هل َ
أو ترشيباً؟ فالش�ائع هو أن تفتح «الن�ت» وتختار من بني مئات الوصفات التي
تقرتحه�ا عليك املواقع املختلفة .كانت كتب الطبخ املتوارثة تحمل ذرات الطحني
ورائحة القرفة وبقع صفار البيض التي تيش بأن فالنة وابنتها مرّتا من هنا .وال
أدري هل ترتك الحفيدة بصمات الش�وكوالته عىل لوحها اإللكرتوني وهي تحاول
أن تثبت أنها ست بيت ،مثل والدتها وجدتها.
حديث الترشيب والثريد يقود إىل حديث الخبز .أكلة تاريخية ال تكتمل إال بأرغفة
ّ
�ور ّ
كأن الطبيعة طرحت فيه َبر ََكتها .وهن�اك ،يف املَهاجر البعيدة
خارج�ة من تن ٍ
التي بلغها شتاتنا ،من يأخذ السيارة أو الحافلة ملسرية تزيد عىل الساعة ،قاصدا ً
خب�ازا ً عربياً أو إيرانياً أو تركياً يبيع الخبز املنش�ود .وق�د دخل الخبازون الهنود
عىل الخط بأرغفة يس�مونها «النان» ،وال ّ
ش�ك أن الصينيني قادمون .ولو فتحت
الثالج�ات واملُجمدات س�تجد الخبز العرب�ي يحتل نصف املكان .ل�م يبالغ ناظم
الغزايل حني ّ
غنى« :يا رغيف الحلوة يكفيني سنة».
كثريون منا فتحوا أعينهم عىل رغيف عراقي بعرشة فلوس ،يسمونه «الصمّون».
ويُروى عن الزعيم عبد الكريم قاس�م أنه دخل دكاناً للخبز فرأى صورة كبرية له
معلق�ة فوق الفرن .فقال للخباز« :ليت�ك تجعل الصورة أصغر والصمّونة أكرب».
مرويّ�ات كثرية يجري تناقلها وال يملك املرء التحق�ق منها .وقد ظلّت الصمّونة،
وهي الرغيف املستطيل الذي يُشوى يف أفران حجرية ،تباع بذلك املبلغ الزهيد حتى
سنوات التسعينات ،حني صار سعرها  250فلساً .وحني غابت الكهرباء وشحّ ت
عب�وات الغاز يف أثناء الحصار ،اضطرت نس�اء امل�دن إىل عجن خبز عائالتهن من
طحني الحص�ة التموينية املقررة لكل فرد ،وخبزه على املدفأة النفطية .طحني
مخل�وط ب�كل ما هبّ ودب .تس�تيقظ بعضه�ن يف الرابعة صباح�اً لكي تقف يف
طابور أمام خباز الحي ،تعطيه طحينها وتتلقى منه أرغفة.
يطبخ الساس�ة م�ا يحلو لهم من برامج وتحالفات وأبناء الش�عب يرضس�ون.
فالبلد يف حالة حرب متجددة .واألرغفة تسافر من املخابز العسكرية إىل الجنود يف
الثكنات البعيدة يف أجولة من الخيش .خبز الجيش يُصنع من طحني أس�مر ،من
دون خمرية ،للحفاظ عليه أياماً فال يتعفن .ذاك هو الطعام الذي يقوّي األوارص
بني بني البرش حني يصبح بينهم «خبز وملح» .وهناك خباز ذهب مثالً يف األمثال،
بني العراقيني ،للداللة عىل من يطلب الكثري بالقليل من املشقة .يقولون إنه «مثل
ّ
ّ
يضخ ،أحياناً ،طرائف
ومقصب ورخيص» .لكن «فيس�بوك»
خبز باب األغا :حار
ْ
س�معت أن زوجها يصاحب
غير الئقة ،مثل تلك الت�ي وصلتني أمس عن زوجة
أخرى فدعت عليه« :عس�اك تركض وراء الرغيف والرغيف يركض أمامك ...أنت
بسيارة وهو بطيارة».
من ينبش يف «غوغل» يقرأ أن سعر الرغيف الذي كان بفليسات صار  250ديناراً.
وه�و رقم بس�يط واض�ح يخترص ما م ّر ب�ه البلد ،م�ن دون بالغ�ة وال رتوش.
وحسب وزارة االقتصاد فإن املواطن يستهلك  63رغيفاً يف الشهر .ماذا يفعل ربّ
العائلة املؤلفة من عدة أنفس؟ س�يذهب النتخاب س�ارقي خب�زه الذين ما زالوا
يعجنون له الفراغ.

كـاريكـاتـير

األربعاء املقبل »3« ..ظواهر قمرية نادرة
تش�هد الس�ماء يوم األربعاء القادم ثلاث ظواهر
قمرية نادرة ،أوالها القمر األزرق وهو البدر الثاني
خلال ش�هر يناي�ر ،والثانية ه�ي ظاه�رة القمر
العملاق األخري ه�ذا العام ،حيث س�يكون البدر يف
أق�رب نقطة م�ن األرض يف تل�ك الليل�ة ،وآخر تلك
الظواهر هي ظاهرة الخسوف الكيل للقمر.
وأعلنت دار التقويم القطري أن سماء قطر وبعض

دول املنطقة العربية س�وف تشهد الخسوف األول
خلال العام الجاري ي�وم األربع�اء املوافق  31من
يناير/كانون الثاني .2018
وذك�ر الخبير الفلك�ي يف دار التقوي�م القط�ري
الدكتور بشير مرزوق أن أول الخسوفات القمرية
هذا العام س�يكون من الخس�وفات النادرة للقمر،
وسوف يحجب ظل األرض  131.5يف املائة من كامل

تأثري السكر عىل األوعية الدموية

أجرى أخصائيو التغذية تجربة علمية تبني آليّة تأثري السكر عىل األوعية الدموية
يف الجسم.
ونرشت ذي كوبنهاغن بوس�ت مقال لعلماء من جامعة كوبنهاغن الدنماركية،
يؤكد أن اإلفراط يف تناول الس�كر يؤثر س�لبا عىل األوعي�ة الدموية ،ما يؤدي إىل
اضطراب عمل األعضاء الداخلية للجسم.
وقام الخرباء بإجراء دراس�ة ش�ارك فيها رجال تناولوا  225غراما من الس�كر
يوميا ملدة أس�بوعني .ورصد الباحثون كمية تدفق الدم يف األطراف الس�فىل قبل
وبعد االختبار.
وبين�ت النتائج أن كمية الدم املتدفق إىل األطراف الس�فىل انخفض بنس�بة %17
مع نهاية االختبار مقارنة بكميته قبل بدء التجربة .وأكد العلماء أيضا انخفاض
تدفق الدم إىل أعضاء الجسم الحيوية ،مثل القلب والدماغ يف نهاية البحث.
وتق�ول الربوفيس�ور يلفا هيلس�تني إن «تن�اول نصف لرت من الك�وال بني فرتة
وأخرى لن يرض بالصحة ،إذا كان غذاء الشخص صحيا ومتوازنا ،أما اإلفراط يف
تناول السكر فسيؤدي إىل نتائج سلبية عواقبها وخيمة ،ألن تدفق الدم يف األوعية
الدموية سيرتاجع جدا ويعطل عمل األعضاء الحيوية».

جالكسى « ..»S9أغىل هاتف عىل اإلطالق

قرص القمر عند ذروة الخسوف الكيل للقمر ،حيث
س ُيش�اهد الخس�وف القمري يف كل من قارة آسيا،
والجزء الش�مايل الرشق�ي لقارة أفريقيا ،وش�مال
رشق قارة أوروبا ،وأستراليا ،وأمريكا الش�مالية،
واملحيط الهادئ ،واملحيط األطليس.
وأض�اف مرزوق أن القمر س�وف يظهر يف س�ماء
قطر ،وه�و يف حالة خس�وف جزئي عند الس�اعة
الخامس�ة والدقيقة الثامنة عرشة مس�ا ًء بتوقيت
الدوحة املحيل ،وس�يتمكن س�كان دول�ة قطر من
مش�اهدة الخس�وف يف مرحلت�ه الجزئي�ة فق�ط،
ومل�دة زمنية قدرها ثالث وخمس�ون دقيقة ،وذلك
ألن مرحلة الخس�وف الكيل س�تنتهي عند الساعة
الخامس�ة والدقيقة الثامنة مس�ا ًء ،أي قبل موعد
غروب الشمس عىل سماء قطر.
وسوف تس�تغرق جميع مراحل الخسوف القمري
«ش�به الظلي ،والجزئ�ي ،والكيل» ه�ذه املرة مدة
قدره�ا خمس س�اعات وس�بع عشرة دقيقة من
بدايت�ه وحتى نهايته ،يف حني أن مرحلة الخس�وف
الجزئ�ي للقمر ستس�تغرق ثلاث س�اعات وثالثا ً
وعرشي�ن دقيق�ة ،بينم�ا ستس�تغرق مرحل�ة
الخس�وف الكيل للقم�ر مدة قدرها س�اعة واحدة
وس�بع وعرشون دقيقة ،حيث س�يبلغ الخس�وف
الكيل ذروته عند الساعة الرابعة والدقيقة الحادية
والثالثني مسا ًء بتوقيت الدوحة املحيل.

كش�فت تقاري�ر جدي�دة أن هاتف سامس�ونج
جالكسى  S9س�يكون أغىل هاتف ذك�ي تطلقه
سامس�ونج حت�ى اآلن ،مضيف�ة أن هات�ف S9
س�يجرى إطالقه رس�ميا يوم  25فرباير ،ورغم
أن ه�ذه التقارير تعد موثوق�ة إىل حد ما ،إال أن
رفع الرشكة ألسعار هواتفها الجديدة يظل أمرا
محيرا ،خاصة مع وج�ود العديد م�ن التقارير
التي تشري إىل أن هواتف  S9ستكون فقط
مجرد تحديث تدريجي لهواتف  S8املتاحة
بالفعل ،خاصة النسخة األصغر.
ووفقا ملا نرشته النسخة الهندية من موقع
 ،bgrفمن املنتظر أن يأتي هاتف جالكىس
 S9بشاش�ة  5.5بوصة وسيش�به هاتف
 ،S8إال أنه سيمتلك نظام تشغيل وكامريا
خلفي�ة محس�نة ،فيما ينتظ�ر أن تكون
نسخة الهاتف يف الواليات املتحدة والصني
مدعومة بمعال�ج كوالكوم Snapdragon
 ،845يف حين أن النماذج الدولية س�تضم
معالج سامسونج .9810 Exynos
وس�يضم الهات�ف كاميرا خلفي�ة م�ع
مستش�عر جدي�د من سامس�ـــــونج،
وس�تكون بدق�ة  12ميج�ا بيكس�ل ،مع
عدسة بفتحة متغرية ترتاوح من 2.4 / f
إىل  ،1.5 / fوه�ي نفس امليزة املوجودة ىف

هاتف الرشكة  W2018الذى تم إطالقه ىف الصني
الش�هر املاىض ،كما أنه س�يمتلك حافة س�فلية
أق�ل حجما من تــــلك املوج�ودة بهـــــاتف
 ،S8مع بق�اء باقى املواصف�ات كما هى ىف ،S8
وبالنظ�ر إىل ه�ذه التحديث�ات البس�يـــطة ىف
الهاتف ،فإن هذا قد ال يربر التقارير التى تشير
إىل ارتفاع سعر الهاتف.

«مدينة اخلطايا» الوجهة املفضلة ألثرياء روما مهددة بالرباكني

كان�ت مدين�ة باي�ا يف االمرباطوري�ة
الرومانية تش�به مدينة «الس فيغاس»
األمريكي�ة يف حي�اة اللي�ل واملج�ون،
وكان�ت امل�كان الذي يأتى إلي�ه األثرياء
وذوو الس�لطة يف روم�ا القديمة إلقامة
عالقات غري مرشوعة.
وبنى رجال الدولة األقوياء هناك قصورا
فاخ�رة على ش�اطئها ،ومنتجع�ات،
ومس�ابح تزينها أش�كال الفسيفساء،
وتمكن�وا م�ن االس�تمتاع برغباته�م
الجامح�ة .حت�ى إن أح�د األثرياء كلف
عمال بناء بإنشاء مغارة خاصة تحيط
بها التماثيل الرخامية ،وخصصها فقط
لقضاء ليايل املتعة واللهو .وكانت مدينة بايا قبل
 2000عام مدينة للهو واالسترخاء تقع عىل بعد

 30كيلومرتا من نابويل عىل الس�احل الغربي الذي
تتخلله البحيرات الربكاني�ة يف إيطاليا ،وخدمت
نزوات الشعراء وقادة الجيوش ،وغريهم.

وكتب الخطيب واألديب الروماني الكبري
ش�يرشون خطابات�ه م�ن تل�ك املدينة،
بينما احتفظ الشاعر الروماني فريجيل،
واملؤرخ الطبيعي بليني بمساكن قريبة
م�ن املس�ابح العام�ة الت�ي كان الزوار
يقصدونها لتجديد شبابهم.
وقال جون سماوت ،الباحث الذي شارك
علم�اء آث�ار محليني يف دراس�ة املوقع:
«هن�اك العدي�د من حكاي�ات املؤامرات
املرتبطة بمدينة بايا».
فق�د ت�رددت ش�ائعات ب�أن كليوباترا
فرت يف قاربها من مدينة بايا بعد مقتل
يوليوس قيرص عام  44قبل امليالد ،وأن
جوليا أغريبينا تآم�رت لقتل زوجها كلوديوس يف
بايا ،كي يصبح ابنها نريو إمرباطورا لروما.

وفيما يتعلق بنسخة جالكىس  ،Plus S9فسوف
تض�م شاش�ة  6.2بوص�ة ،م�ع امتلاك ذاكرة
وصول عش�وائى  6جيجا باي�ت ،وذاكرة داخلية
 128جيج�ا باي�ت ،إضاف�ة إىل كاميرا مزدوجة
تحت�وى عىل نفس املستش�عر الرئيسى املوجود
عىل النموذج األصغر مع مستشعر آخر  12ميجا
بيكسل بفتحة عدسة ثابتة.

السمنة «معدية» كاإلنفلونزا

كشفت دراسة أمريكية جديدة أعدتها جامعة كاليفورنيا ،أن السمنة واكتساب
ال�وزن معدية كاإلنفلونزا واألمراض املوس�مية املعدية األخ�رى ،وفقا ملا نرشته
مجلة « »news weekاألمريكية.
وقال�ت املجلة إن دراس�ة أجريت خلال  ،2007أثبتت أن هناك احتماال بنس�بة
 %57يف أن تصبح بدينا بمجرد مرافقتك لصديق أو فرد من العائلة يكون مصابا
بالبدانة.
ويع�ود ذل�ك إىل أن االرتب�اط الوثيق بني نمط الحي�اة والصداقات وبين عاداتنا
الغذائية ،غالبا ما يؤثر عىل وزننا وصحتنا بشكل عام.
وبحسب الدراسة قد يؤثر العيش يف مجتمع ال يمارس فيه الكثري من األشخاص
الرياض�ة ،باإلضاف�ة إىل اس�تهالكهم املتواص�ل للوجبات الرسيعة ،عىل س�لوك
األف�راد ،وق�د توص�ل الباحثون إىل أن الس�منة تنتق�ل بفعل الق�رب واالحتكاك
املتواص�ل .وتوصل الباحثون إىل أن بعض العالقات يمكن أن تس�اهم يف اإلصابة
بالسمنة أكثر من غريها .ويبدو أن األصدقاء واألشقاء من الجنس ذاته يؤثرون
على زيادة ال�وزن أكثر من الجنس اآلخر ،وهو ما جعل العلماء يخلصون إىل أننا
نميل إىل التأثر بمن هم مثلنا.

اكتشاف طريقة ملنع لدغات البعوض
يف محاول�ة البتكار وس�ائل ملكافحة البعوض
ال�ذي ينق�ل أمراضا خطيرة ،أج�رى العلماء
دراس�ة واعدة ق�د تك�ون الوس�يلة األنجع يف
محاربة هذه الحرشة.
ويف تفاصيل الدراسة ،وضع علماء من جامعة
واشنطن أنثى البعوض الناقل للحمى الصفراء
يف صندوق يحوي قطعا من النس�يج ،مشبعة
برائح�ة البرش والفرئان .وعندما كان البعوض

العراقـي

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

يجلس عليها ،تمكن العلماء بمساعدة االهتزاز
م�ن إخاف�ة البع�وض ،يف مح�اكاة لحماي�ة
الضحايا من اللدغ.
وبعد ميض  24س�اعة ،نقل البعوض إىل مكان
آخر عبر ممري�ن أحدهم�ا م�ن دون رائحة،
واآلخ�ر برائح�ة االختب�ار األول ،وتبين أن
البعوض اختار املمر عديم الرائحة.
ويشري الباحثون إىل أن البعوض يتذكر الرائحة

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

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

بمس�اعدة هرم�ون دوبامين ،وأن البع�وض
املع�دل ال�ذي ال ينت�ج ه�ذا الهرم�ون ال يميز
الروائح.
كم�ا يفرتض أن يك�ون له�ذه النتائج تطبيق
عميل واسع .فمثال ،عدم إفراز هرمون دوبامني
بمساعدة الهندس�ة الوراثية سيساعد يف منع
البع�وض م�ن التعرف على رائحة اإلنس�ان،
وإجباره عىل الخوف من الحركات املفاجئة.
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