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عملية يف مطيبيجة ملالحقة تنظيم «الرايات البيض»

جمموعة إرهابية جتمع فلول «القاعدة» و«داعش» تنشط يف األرياف والقوات األمنية تقرتب من القضاء عليها
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اعل�ن رئي�س اللجن�ة االمني�ة يف مجل�س
محافظ�ة صلاح الدي�ن جاس�م حسين
جب�ارة ع�ن ش�ن عملي�ات عس�كرية يف
منطق�ة مطيبيج�ة الواقع�ة رشق مدينة
تكري�ت لإلجهاز عىل بقاي�ا تنظيم داعش
االرهاب�ي والذي�ن اطلق�وا على انفس�هم
(أصحاب الرايات البيض) يف خطوة ملنعهم
من اس�تعادة قدرتهم على تهديد املناطق
املحررة واآلمنة .وق�ال جبارة ،ان منطقة
مطيبيج�ة لم يتم تحريره�ا حتى االن وان
أع�داد اإلرهابيني الفاري�ن اليها من قضاء

الحويجة ومناطق اخرى يف تزايد مستمر،
حس�ب قوله .وبحس�ب جبارة ،فإن مقر
عنارص ما يعرف بأصحاب الرايات البيضاء
يقع يف منطقة مطيبيجة ،فيما اشار اىل ان
أعدادهم تزيد ع�ن  300عنرص ممن كانوا
منتمني لتنظيم «داع�ش» اإلرهابي وفروا
م�ن ارض املعرك�ة إب�ان عملي�ات تحرير
قض�اء الحويج�ة يف املحافظة.وقد اعلنت
قيادة عملي�ات دجلة ،بالفعل ،عن انطالق
عملية عس�كرية مشرتكة لتطهري منطقة
مطيبيجة م�ن خاليا «داعش» عىل الحدود
بني دياىل وصالح الدين .وقال الفريق الركن
مزهر العزاوي قائد عمليات ان تش�كيالت

وزيـر الـنـقـل يـضـع حـجــر األسـاس
ملقر املوانئ اجلديد
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عس�كرية مشتركة م�ن عملي�ات دجل�ة
وسامراء والحش�دين الشعبي والعشائري
وباس�ناد ج�وي ب�دات بتنفي�ذ عملي�ة
عسكرية واس�عة من محاور عدة لتطهري
منطق�ة مطيبيج�ة الحدودي�ة بين دياىل
وصلاح الدين م�ن خاليا داع�ش النائمة.
واض�اف ان العملية العس�كرية ستش�مل
تطهير مناط�ق ح�وض امليت�ة والحاوي
والعظي�م وام تلي�ل ،مؤك�دا ان الهدف من
العملية لتامني الحدود بني محافظتي دياىل
وصالح الدين من الخاليا االرهابية ومس�ك
االرض بشكل محكم.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يأمر بفتح قاعة السيـاب
الستقبال شكاوى املواطنني

6

رسميا« ..اليمني املتطرف» حيكم النمسا

ليندا األملانية تروي أيامها مع «داعش» :تزوجت شيشاني ًا
وأنجبت أطفاالً ودمرت حيايت

بغداد  /المستقبل العراقي

ذك�رت لين�دا وينس�ل ،االملاني�ة املنتمية
اىل داع�ش ،الت�ي اعتقلت اثناء س�يطرة
الق�وات االمني�ة على املوص�ل ،كيفي�ة
مجيئها اىل مناطق سيطرة «داعش» وبدأ
حكايتها م�ع التنظيم.وقال ليندا او كما
يطل�ق عليها اس�م «ع�روس داعش» ،يف

أول لقاء لها مع والدته�ا وأختها ،اللتان
قدمتا م�ن أملانيا لزيارتها يف بغداد ،حيث
تحاك�م بتهم�ة االنتماء للتنظي�م« ،أنها
كان�ت (حمق�اء) عندم�ا انضم�ت لهذا
التنظيم املتطرف» ،بحسب صحيفة دييل
تليغ�راف الربيطانية .ونقل�ت الصحيفة
عن ليندا ،قوله�ا «ال أعرف ،كيف وصلت
إىل فك�رة غبية مثل الذه�اب إىل داعش..

بغداد  /المستقبل العراقي

لقد دم�رت حياتي».وذك�رت ليندا أنه يف
الوقت ال�ذي كانت عالقته�ا متأزمة مع
أهلها ،وقعت يف حب ش�اب شيش�اني ال
تعرف عن اس�مه س�وى «محمد» ،وهو
الذي أقنعها بالس�فر إىل مناطق سيطرة
داعش يف س�وريا والع�راق ،موضحة ان
«الصورة وردية.

أعلن زعيم الحزب املحافظ يف النمس�ا سيباستيان
كورت�ز وح�زب الحري�ة اليميني املتط�رف أنهما
توصال إىل اتفاق عىل تشكيل حكومة ائتالفية تفتح
أبواب املستشارية أمام رئيس الحزب الديمقراطي
املسيحي الشاب ،وتعيد اليمني القومي إىل الحكومة
بعد عرش سنوات عىل خروجه منها.
وق�ال كورتز ،الذي كان يتح�دث إىل جانب هاينز-
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كريس�تيان شتراخه ،زعيم اليمين القومي ،بعد
اليوم األخير من املحادثات «لقد توصلنا إىل اتفاق
حول الحكومة للسنوات الخمس املقبلة».
من جهت�ه ،قال شتراخه «لقد منحن�ا الناخبون
والية واضح�ة ملعالجة مخاوفه�م خصوصا فيما
يتعلق باألمن».
وم�ن املق�رر إعلان الحكوم�ة الجديدة م�ن قبل
رئيس الجمهورية ألكس�ندر فان دير بيلني االثنني
بع�د التصديق الرس�مي على اتف�اق االئتالف بني

الطرفين .وب�دأت املفاوض�ات بع�د االنتخاب�ات
الترشيعية التي جرت يف  15ترشين األول وفاز بها
الحزب املحافظ.
وف�از ح�زب كورت�س يف االنتخاب�ات بتبني نهج
متش�دد بش�أن الهج�رة ،وه�ي مس�ألة غالبا ما
تتداخل مع حزب الحرية الذي حل يف املركز الثالث
يف االنتخابات بنسبة  26باملئة من األصوات.
وس�بق لليمني القومي أن حكم مع املحافظني بني
عامي  2000و .2007
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حبث مع شاسوار عبد الواحد آفاق احلوار بني بغداد واربيل النهاء االزمة احلالية

احلكيم :انتصارات العراق عسكري ًا وسيادي ًا جاءت بفضل تضحيات ابنائه
بغداد  /المستقبل العراقي

املحكمة االتحادية ،مبينا ان امكانية الحل موجودة
اذا توفرت ارادة الحل وتغليب املصلحة العامة عىل
املصالح الفئوية الخاصة.
وجدد الحكيم تاكيده عىل اهمية حفظ حقوق
املواطنني جميعا فال ف�رق بني عراقي واخر مثلما
ان كل خريات العراق ملك للش�عب العراقي وتقسم
عليهم بالتساوي ،مبينا ان الوضع االقليمي والدويل
وتحدي�ات االرهاب تثبت يوما بعد اخر ان مصلحة
الجمي�ع يف ع�راق موحد ق�وي بعيد عن سياس�ة
املحاور.واك�د الحكيم ان االنتصارات التي تحققت
عىل االرهاب عسكريا واس�تعادة السيادة بخروج
الع�راق م�ن البند الس�ابع لالمم املتح�دة تصب يف
مصلحة الجميع وه�ي انتصارات تمت بتضحيات
الجمي�ع ،مشيرا اىل اهمية التعايش الس�لمي بني
املكون�ات وتجاوز مرحلة امل�ايض خاصة يف بعض
املناط�ق املشتركة ومنه�ا مدين�ة طوزخرمات�و،
محمالً الجميع مسؤولية تطويق االزمات والدفاع
ع�ن االنتص�ارات التي تحقق�ت النها ج�اء بالدم
والصرب والدموع وااليتام واالمهات الثكىل.
وقال الحكي�م ان املرحلة القادم�ة هي مرحلة
االغلبي�ة الوطني�ة الت�ي تحضر فيه�ا املكون�ات
العراقي�ة كاف�ة ،مش�ددا على تمكني الش�باب يف
املرحل�ة القادمة ليتناس�ب التمثيل الس�يايس مع
الواقع املجتمعي.
م�ن جهته ،ب�ارك عب�د الواحد انعق�اد املؤتمر
التاسييس لتيار الحكمة الوطني وانتخاب الحكيم
رئيس�ا للتيار فضال عن انتخاب املكتب الس�يايس
وباق�ي التفصيلات بطريق�ة ش�فافة ش�اهدها
الجمي�ع ،مبين�ا اهمي�ة االحت�كام للح�وار لح�ل
املش�اكل العالقة بني الحكومة االتحادية وحكومة
اقليم كردستان العراق.

ارج�ع الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف
الوطني االنتصارات التي حققها العراق عس�كريا
على داعش واجتماعيا برتاج�ع الخطاب الطائفي
وعىل مس�توى الس�يادة بخروج الع�راق من تحت
البند السابع من ميثاق االمم املتحدة اىل التضحيات
الت�ي قدمها الع�راق من ابنائه لك�ي نصل اىل هذه
املرحل�ة املهمة ،مش�ددا عىل اهمي�ة الحفاظ عىل
ه�ذه االنتص�ارات النه�ا ج�اءت بال�دم والدموع
وااليتام واالرامل واالمهات الثكاىل.
وقال الحكي�م ،خالل لقائه عددا م�ن القيادات
الش�بابية يف قاط�ع الرصافة يف بغ�داد ،ان املرحلة
القادمة مرحلة الشباب الواعي املؤهل والقادر عىل
تحمل املسؤولية ،مشريا اىل رضورة تمكني الشباب
واعطائه�م االدوار والره�ان عليهم ،الفتا يف الوقت
ذات�ه اىل النجاح الذي حققه تي�ار الحكمة الوطني
يف مؤتم�ره التاس�ييس حي�ث قدم ص�ورة ناصعة
بممارسة ديمقراطية شفافة وصورة فنية مبهرة
وباقل االمكانيات.
ودع�ا الحكي�م اىل مواجه�ة حال�ة االحب�اط
وانعدام الثقة بني املجتمع والجمهور ،مش�ددا عىل
اهمي�ة مغادرة التعميم الس�لبي فهناك الكثري من
النجاحات التي تس�تحق االش�ادة والوقوف عندها
واعتماده�ا كتجرب�ة ناجح�ة يف ظ�ل واقع صعب
ومعقد.من جانب آخر ،اس�تقبل الحكيم بمكتبه يف
بغداد رئيس تيار حراك الجيل الجديد شاسوار عبد
الواحد.وبح�ث الحكيم مع عبد الواحد افاق الحوار
بني بغداد واربيل النهاء االزمة الحالية ،مشددا عىل
اهمية االلتزام بالدس�تور نص�ا ً وروحا ً كما عربت
املرجعية الدينية وكذلك االلتزام بالقوانني وقرارات

التخطيط تعلن ارتفاع عدد سكان العراق:
النمو ما زال مرتفع ًا

اخلارجية :التحالف الدويل لن يقيم قواعد عسكرية «دائمة» يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعفري ،أمس
السبت ،ان التحالف الدويل لن يقيم قواعد عسكرية
دائمة يف العراق ،فيما اشار اىل أن التحالف مستمر
حت�ى االنتهاء من معالجة خالي�ا تنظيم «داعش»
النائمة .وقال الجعفري يف ترصيح ،نقلته صحيفة

االن الكويتية ،ان «التحالف الدويل ليس بصدد إقامة
قواعد عسكرية دائمة يف العراق بعد هزيمة تنظيم
داع�ش» ،مبين�ا ان «التدخل العس�كري للتحالف
ال�دويل يف الع�راق والدع�م ال�ذي قدم�ه للحكومة
العراقي�ة يف حربها ضد تنظيم داعش كان برشوط
ال تخل بالسيادة العراقية».
وأضاف أن «وجود التحالف الدويل مستمر حتى

االنته�اء من معالجة خاليا تنظي�م داعش النائمة
يف العراق».واك�د نائب رئيس لجن�ة االمن والدفاع
النيابية نايف الش�مري ،يف  1كان�ون االول الحايل،
أن العراق ليس بحاجة لوجــــود قوات امريكية
بري�ة او بناء قواع�د لها ،فيما ش�دد عىل رضورة
عدم جع�ل االرايض العراقي «منطلقا لالعتداء عىل
دول اخرى».

خالل لقائه بقادة فصائل املقاومة

مهام محودي :احلشد روح املرشوع الديمقراطي بالعراق ومحايته مسؤولية اجلميع
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التخطي�ط والتع�اون االنمائي،
الس�بت ،ان التقديرات الس�كانية يف العراق لعام
 2017تشري اىل اكثر من  37مليون نسمة ،مبينة
ان نم�و الس�كان يف العراق ما ي�زال مرتفعا عند
معدالته السابقة.
وقال الجهاز املركزي لالحصاء التابع للوزارة
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ان
«التقديرات السكانية يف العراق لعام  2017تشري
اىل ان هن�اك  37.139.519نس�مة» ،مشيرة اىل
ان «معدل النمو الس�كاني ما ي�زال مرتفعا عند
معدالته السابقة حيث بلغ .»2.61
واض�اف الجهاز ان «نس�بة الجن�س الذكور
اىل االن�اث عند الوالدة بل�غ  ،»، 103.9الفتا اىل ان
«مع�دل الخصوبة ال�كيل طفل لكل ام�رأة بعمر
اإلنجاب  49 - 15سنة بلغ .»3,96
وتاب�ع الجه�از ان «توقع مع�دل عمر الذكور
يف العراق هو  71.5س�نة ،فيما توقع معدل عمر
االناث هو  75.4سنة» ،الفتا اىل ان «معدل املواليد
الخام لكل  1000من السكان .»30,1
يذك�ر ان العراق لم يتمكن م�ن اجراء التعداد
السكاني خالل الفرتة املاضية نتيجة عدم االتفاق
بين الحكومة واقليم كردس�تان عىل بعض املواد
الخاص�ة باالس�تمارة واضطراب�ات االمنية التي
اعقبت ذل�ك يف بعض املناطق وكان عدد س�كان
العراق يف تعداد عام  12 1979مليون نس�مة  ،ثم
ارتفع إىل 16.3مليون نسمة يف تعداد عام ، 1987
واىل  22مليون نسمة عام .1998

وصف الش�يخ د .هم�ام حمودي
رئي�س املجل�س األعلى االسلامي
الحشد الش�عبي بأنه «روح املرشوع
ً
محملا
الديمقراط�ي يف الع�راق»،
جمي�ع الق�وى الوطني�ة مس�ؤولية
حمايت�ه م�ن املناكفات السياس�ية
وإنص�اف املجاهدي�ن م�ن ش�هداء
وجرحى ومضحني وخدمتهم.
جاء ذلك خالل لق�اء عقده ظهر
اليوم بمكتبه الخ�اص مع وفد قادة
فصائل املقاومة يف الحش�د الش�عبي
الذي ضم الشيخ س�امي املسعودي،
والح�اج أب�و آالء الوالئ�ي أمين عام
كتائب س�يد الش�هداء ،والحاج شبل
الزيدي أمني ع�ام كتائب االمام عيل،

والح�اج أب�و جعف�ر األس�دي أمني
ع�ام كتائ�ب جن�د االمام.واس�تهل
الشيخ حمودي اللقاء بتقديم الشكر

واالمتنان لفصائل الحش�د الش�عبي
بمناس�بة االنتص�ار على داع�ش،
ً
قائلا« :أنتم الجن�ود الذين أعرضتم

ع�ن الدني�ا وبذلتم أنفس�كم لحفظ
بلدكم ..وأنتم أفش�لتم فتنة اسقاط
النظام وتقس�يم العراق بتوفيق الله
وفت�وى املرجعية» .من جهته ،أعرب
وف�د فصائ�ل املقاومة عن ش�كرهم
للش�يخ هم�ام حم�ودي لرعايت�ه
الحش�د م�ن خلال دوره يف مجلس
النواب ،ومواقف�ه الوطنية الداعمة،
وقالوا «بدأنا خطوات لتقنني وضعنا
من خالل إصدار قانون الحش�د رغم
معارض�ة الكثريي�ن له».وأض�اف
الوفد« :نطمنئ م�ن يخىش أن يكون
الحشد الش�عبي منافسا ً سياسيا ً له
ألن املعركة الزال�ت يف بدايــــــتها
وس�وف نس�تمر يف خنادق الرشف»،
مؤكدين حرصهم عىل منع جمـــيع
املظاهر املسلحة يف الشارع.

جملس بغداد يتحدث عن ( )3آالف منظمة جمتمع مدين بالعاصمة:
بعضها يمول من «نافذين»

بغداد  /المستقبل العراقي

كشفت رئيس�ة لجنة منظمات املجتمع املدني
يف مجل�س محافظة بغ�داد مهدي�ة الالمي ،أمس
السبت ،عن وجود  3آالف منظمة مجتمع مدني يف
العاصمة مسجلة رسميا لدى األمانة العامة ملجلس
الوزراء ،مشيرة إىل أن بعض تلك املنظمات تحصل
عىل الدع�م املايل والتمويل م�ن «أصحاب النفوذ».

وقالت الالم�ي يف ترصيح لوكال�ة «الغد برس» إن
«منظمات املجتمع املدني ،ووفقا لقانون  12لسنة
 2010يج�ب ان ال تك�ون تابعة ألي مس�مى وألي
جهة حزبية أو سياس�ية أو فئوية ،سوى انهم من
الناشطني واملستقلني وغري املنتمني لألحزاب».
وأضاف�ت أن «بغ�داد لديه�ا  3آالف منظم�ة
مجتم�ع مدني جميعها مس�جلة رس�ميا» ،الفتة
إىل أن�ه «ممكن ألي جهة تري�د فتح منظمة عليها

إص�دار بي�ان داخيل وبي�ان تأس�ييس وتقدمه إىل
دائرة املنظمات غري الحكومية يف األمانة العامة يف
مجلس الوزراء».
وأوضحت أن «أغلب منظمات املجتمع املدني يف
بغداد غري مدعومة ماليا» ،مؤكدة أن «هناك اليشء
القليل من تلك املنظمات فعالة عىل الساحة».
وتابعت ان «بع�ض املنظمات يكون عملها عن
طريق التنسيق مع اصحاب النفوذ والتجار».

مفوضية االنتخابات :عدد الناخبني يف عموم العراق جتاوز ( )24مليون ناخب
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئي�س االدارة االنتخابية
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات رياض
البدران ان عدد الناخبني يف عموم
محافظات العراق تج�اوز اربعة
وعرشين مليون ناخب عراقي.
وق�ال الب�دران يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
من�ه ،ان «مفوضي�ة االنتخابات
عمل�ت على تهيئ�ة وتحدي�ث
قاعدة بيانات الناخبني استعدادا
النتخابات مجال�س املحافظات
غير املنتظم�ة باقلي�م وانتخاب
مجلس النواب  ،»2018/مشيرا
اىل ان «املفوضي�ة افتتح�ت
مراكز تحديث س�جل الناخبني يف
املحافظات بتاريخ 2014/9/21
ومل�دة ( )37ش�هرا ولغاي�ة
2017/11/9حي�ث تم تس�جيل

املراجعين اىل مراك�ز التحدي�ث
تسجيال بايومرتيا وبلغت حاالت
التس�جيل ( )11529966اح�د
عرش مليونا وخمسمائة وتسعة
وعرشين الفا وتس�عمائة وستة
وس�تني حالة تس�جيل مؤكدا اىل
ان املفوضي�ة حذف�ت املتوفين
م�ن س�جل الناخبني حي�ث بلغ
عدد حاالت الح�ذف ()500,865
خمس�مائة ال�ف وثمنمائ�ة
وخمس�ة وس�تني حال�ة م�ع
اضاف�ة مواليد الش�باب لتولدات
( )1997,1998,1999,2000
والبال�غ عدده�م ()3,266,092
ثالثة ماليني ومئتان وستة وستني
الفا واثنني وتسعني ناخبا».
الفتا اىل ان «مجموع الناخبني
يف جمي�ع املحافظ�ات بل�غ
( )24033494اربع�ة وعرشي�ن
مليون�ا وثالث�ة وثالثين الف�ا

واربعمائة واربعة وتسعني ناخبا
منه�م ( )10,807,248عشرة
ماليين وثمنمائ�ة وس�بعة االف
ومئتين وثماني�ة واربعني ناخبا
مس�جال بايومرتي�ا بما نس�بته
.»%44
واوضح ان «اي ش�خص وفق
قانون�ي مجال�س املحافظ�ات
و مجل�س الن�واب النافذي�ن
يمكنه تقدي�م الطعن يف البيانات
الش�خصية او بيان�ات الغير
ال�ذي ب�دات املفوضي�ة بعرض�ه
يف ( )1079مرك�زا منتشرا
يف جمي�ع املحافظ�ات وللم�دة
م�ن  2017/12/ 10ولغاي�ة
 .« 2017/12/17يذك�ر ان
مفوضي�ة االنتخاب�ات تس�تعد
وبش�كل فع�ال اىل ادارة وتنظيم
انتخاب�ات مجل�س الن�واب
ومجالس املحافظات عام.

وزير الداخلية اىل قطر يف زيارة رسمية:
لتعزيز األمن العريب
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة الداخلية ،أمس السبت ،عن توجه وزير الداخلية
قاسم األعرجي اىل قطر يف زيارة رسمية ،فيما بينت أنه سيبحث
خاللها «تعزيز األمن العربي ومكافحة اإلرهاب».
وقال�ت الداخلية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،إن «وزير الداخلية قاس�م األعرج�ي توجه ،عىل رأس وفد
رفيع املس�توى ضم عددا من الوكالء واملسؤولني من الوزارة ،يف
زيارة رسمية لدولة قطر».
واضافت الوزارة ،أن الوزير «س�يبحث خاللها مع مس�ؤويل
األم�ن عددا م�ن امللفات ذات االهتمام املشترك التي ترتكز عىل
تعزي�ز األم�ن العرب�ي ومكافح�ة اإلره�اب وتب�ادل املعلومات
والخربات بني البلدين الشقيقني».
وكان وزير الداخلية قاس�م االعرجي ألتقى نظريه القطري
الش�يخ عب�د الله بن ن�ارص ال ثان�ي يف تونس ،خلال اجتماع
مجل�س وزراء الداخلية العرب ،لبحث االوض�اع والعالقات بني
البلدين.

النقل تنفذ محلة لنقل أكثر من ( )1620نازح ًا
من خميم اهلول السوري
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود ،أمس السبت،
عن تسيريها اكثر من  37حافلة لتنفيذ واجبني استثنائيني ضمن
جهود وزارة النقل يف اللجنة العليا الغاثة وايواء النازحني.
وأكد مدير عام املس�افرين والوفود عب�د الله لعيبي ،يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نس�خة منه ،أن «الرشكة سريت 30
حافل�ة لنق�ل اكثر من  1620نازح�ا عراقيا بواجب اس�تثنائي
استمر لثالثة ايام من مخيم الهول يف االرايض السورية واعادتهم
اىل مدنهم االصلية يف العراق».
واض�اف ان «الواجب الثاني تضمن تس�يري  7حافالت لنقل
اكث�ر من  350نازحا واعادتهم من منطقة تل الجرابيع ش�مال
غرب املوصل اىل مناطقهم األصلية».
واوض�ح لعيب�ي أن «كل الواجب�ات تمت بتوجي�ه من وزير
النق�ل ،كاظم فنج�ان الحمامي ،وبالتنس�يق املبارش مع وزارة
الهجرة ورئاس�ة الفريق املشترك للجن�ة العليا الغاث�ة وايواء
النازحين الذي�ن ثمنوا دور الوزارة املمي�ز واملثايل يف عملية نقل
النازحني والرسعة الكبرية يف تنفيذ الواجبات».
يذك�ر أن الرشك�ة العام�ة لنقل املس�افرين والوف�ود احدى
تش�كيالت وزارة النقل اعلنت يف وقت سابق ،عن تنفيذها خطة
نق�ل بالتعاون مع الجهات املعنية لنق�ل العوائل التي نزحت اىل
املناطق االمنة يف خارج الع�راق وداخله خالل تواجد العصابات
التكفريي�ة واعادتهم اىل مناطقهم األصلي�ة التي حررها ابطال
القوات االمنية.

جتارة كردستان تعلن افالس ( )165رشكة أجنبية
وحملية يف اإلقليم بسبب األزمة االقتصادية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن املدي�ر الع�ام لتس�جيل الشركات يف وزارة التجارة
بحكومة اقليم كردس�تان دلزار اس�ماعيل ،أمس السبت ،عن
افالس  165رشكة يف االقليم خالل العام .2017
وق�ال اس�ماعيل إن « 165رشكة طلبت تصفي�ة اعمالها
القانوني�ة م�ن املديرية العامة لتس�جيل الشركات يف وزارة
التجارة بس�بب الظروف االقتصادي�ة الراهنة» ،مبينا ً ان «من
هذه الرشكات محلية وأجنبية أيضاً».
واض�اف أن «ظاهرة تصفي�ة الرشكات ألعماله�ا ازدادت
بنس�بة كبيرة جدا ً خلال ه�ذا العام بس�بب اش�تداد االزمة
االقتصادي�ة» ،مؤكــ�دا ً انه «اذا اس�تمرت الظ�روف الحالية
اىل فترة أط�ول فهن�اك مخ�اوف م�ن افلاس ع�دد أكرب من
الرشكات».
وأوضح اس�ماعيل انه «يف اقليم كردستان توجد حوايل 22
ال�ف رشكة منها  19الف رشك�ة محلية والبقية اجنبية تعمل
يف جميع املجاالت».

الرافدين يمنح قروضا تصل اىل  40مليون دينار للمترضرين بحرائق الشورجة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس الس�بت ،عن منحه قروضا ً
تص�ل اىل  40ملي�ون دين�ار للمترضري�ن م�ن حرائ�ق
الش�ورجة ،فيما اش�ار اىل ان الفائدة على القرض تصل
اىل .%5
وقال�ت مدي�ر ع�ام املرصف خول�ة طالب جب�ار يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان�ه «تقرر منح
املترضري�ن من حرائق الش�ورجة قروض�ا ً تبلغ من ٣٠
مليون دينار اىل  ٤٠مليون دينار».
واضاف�ت جب�ار ان «الهدف م�ن ذلك هو الع�ادة تأهيل
محالهم» ،مشيرة اىل انه «تم تحديد س�عر الفائدة لهذه
القروض وهي  %5وبكفالة موظفني».
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جمموعة إرهابية جتمع فلول «القاعدة» و«داعش» تنشط يف األرياف والقوات األمنية تقرتب من القضاء عليها

عملية يف مطيبيجة ملالحقة تنظيم «الرايات البيض»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعل�ن رئي�س اللجن�ة االمني�ة يف مجل�س
محافظة صالح الدين جاسم حسني جبارة
ع�ن ش�ن عملي�ات عس�كرية يف منطق�ة
مطيبيج�ة الواقع�ة رشق مدين�ة تكري�ت
لإلجهاز عىل بقاي�ا تنظيم داعش االرهابي
والذي�ن اطلق�وا على انفس�هم (أصح�اب
الراي�ات البي�ض) يف خط�وة ملنعه�م م�ن
استعادة قدرتهم عىل تهديد املناطق املحررة
واآلمنة.
وق�ال جبارة ،ان منطق�ة مطيبيجة لم يتم
تحريره�ا حت�ى االن وان أع�داد اإلرهابيني
الفارين اليها من قضاء الحويجة ومناطق
اخرى يف تزايد مستمر ،حسب قوله.
وبحسب جبارة ،فإن مقر عنارص ما يعرف
بأصح�اب الرايات البيض�اء يقع يف منطقة
مطيبيجة ،فيما اش�ار اىل ان أعدادهم تزيد
عن  300عنرص ممن كانوا منتمني لتنظيم
«داع�ش» اإلرهابي وفروا من ارض املعركة
إب�ان عملي�ات تحري�ر قض�اء الحويجة يف
املحافظة.
وقد اعلنت قيادة عمليات دجلة ،بالفعل ،عن
انطالق عملية عس�كرية مشتركة لتطهري
منطقة مطيبيجة م�ن خاليا «داعش» عىل
الحدود بني دياىل وصالح الدين.
وق�ال الفريق الرك�ن مزهر الع�زاوي قائد
عمليات ان تش�كيالت عس�كرية مشرتكة
من عملي�ات دجلة وس�امراء والحش�دين
الش�عبي والعشائري وباس�ناد جوي بدات
بتنفيذ عملية عس�كرية واسعة من محاور
ع�دة لتطهري منطقة مطيبيج�ة الحدودية
بين دياىل وصلاح الدين م�ن خاليا داعش
النائمة.
واض�اف ان العملية العس�كرية ستش�مل
تطهير مناط�ق ح�وض امليت�ة والح�اوي
والعظي�م وام تلي�ل ،مؤك�دا ان الهدف من
العملية لتامني الحدود بني محافظتي دياىل
وصالح الدين من الخاليا االرهابية ومس�ك
االرض بشكل محكم.
ورسعان ما اعلنت كتائب «س�يد الشهداء»
أن «بش�ائر النصر» تت�واىل م�ن عملي�ات
منطقة مطيبج�ة ،فيما أعلن قائد عمليات
دجلة الفريق الرك�ن مزهر العزاوي العثور
على  5جث�ث لعن�ارص داع�ش وتدمير 6
مضافات خالل عملية تطهري مطيبيجة.
وق�ال الع�زاوي إن «الق�وات االمنية ضمن
تش�كيالت قي�ادة عملي�ات دجل�ة عث�رت
على  5جثث لعن�ارص داعش ت�م قتلهم يف
وقت س�ابق بمنطق�ة امليت�ة الحدودية ما

بين دي�اىل وصلاح الدي�ن كذل�ك تدمري 6
مضاف�ات للتنظيم االرهاب�ي كنتائج اولية
لعملية تطهري مطيبيج�ة الحدودية ما بني
املحافظتني ضمن قاطع املسؤولية».
وأضاف أن»القوات االمنية تمكنت ايضا من
تفكي�ك وتفجري اكثر من  5عبوات ناس�فة
كذل�ك الوص�ول اىل عدة عجلات ودراجات
ناري�ة دمره�ا طيران الجي�ش والقص�ف
املدفع�ي» ،مؤكدا أن «العملي�ة تجري وفق

انس�يابية عالية لتطهير وتفتيش الحدود
الفاصلة ما بني دياىل وصالح الدين ومسكها
بشكل محكم».
ويف سياق متصل أفاد مصدر مطلع لـ»الغد
برس» ،بأن «هناك التش�كيالت العس�كرية
االخرى من عمليات س�امراء وصالح الدين
والحش�د الش�عبي حققت نتائج عديدة يف
مطيبيجة من جهة صالح الدين».
ويتح�دث خرباء أمنيون عن ب�روز جماعة

إرهابية جديدة لم يعرف توجهها عىل وجه
التحديد ،إال أنها بحس�ب ما يرتدد تتش�كل
من ”بقاي�ا القاعدة والنصرة و”داعش”،
اجتمع�وا وأسس�وا تنظيما جديدا أس�موه
ّ
الس�نة” ،يف منطقة سلس�لة جبال
“أحرار
حمرين يف دياىل ،فـ”التنظيم الجديد يقوده
وجه إرهابي جديد اسمه “املنصوري” .كما
قال متحدث باسم مجلس محافظة األنبار
يف العراق للموقع نفسه.

وه�ذا التنظي�م الجدي�د يضم ح�وايل 450
مسلحاً ،وان كان ال يزال مجهول التوجهات
بالنسبة للمراقبني الذين يتابعونه منذ سنة
تقريبا.
ّ
الس�نة” هذا ،يمتلك سيارات دفع
و”أحرار
رباعي ،وأس�لحة خفيفة ومتوسطة .علما
ان الرتقب يس�يطر عىل املنطقة ،خوفا من
عودة االرهاب باسم جديد وثوب جديد.
وكان الس�فري االمريكي يف العراق دوغالس

س�يليمان ق�د ح�ذر م�ن امكاني�ة ظهور
منظم�ة مس�لحة جدي�دة يف الع�راق بع�د
القض�اء عىل داع�ش وان�دالع معركة ذات
«طابع جديد» بع�د انتهاء صفحة التنظيم
وذلك بانبثاق منظمة تمرد جديدة يف العراق
تهدف اىل خرق االمن واالس�تقرار من خالل
احداث تفجريات هنا وهناك .واش�ار اىل ان
الع�راق دخ�ل مرحلة جدي�دة تتطلب عمال
كثريا ً بعد زوال داعش.

قدمت الشكر للمرجعية الرشيدة حلفظها وحدة العراق ووعدت بعودة النازحني إىل منازهلم بشكل سريع

احلكومة تؤكد امليض بـ «رعاية» عوائل الشهداء وتتحدث عن «معركة وشيكة» ضد الفساد
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي شكر
حكومته وتقديرهه�ا ملوقف الرجعية
الرشيدة يف الحفاظ عىل وحدة العراق،
فيم�ا أك�د مضي الحكوم�ة يف رعاية
عوائل الشهداء والجرحى.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء ،القائد
العام للقوات املسلحة حيدر العبادي،
ان األخري «يعرب عن شكره وتقديره
واعت�زازه البال�غ ملواق�ف املرجعي�ة
الديني�ة املدافع�ة عن الع�راق ووحدة
ش�عبه وأمن�ه وسلامته ومس�تقبله
يف مرحل�ة م�ا بع�د االنتص�ار ،والتي
ّ
تجس�دت يف فتوى الجه�اد التأريخية
واالس�تجابة الواعية لها من قبل ابناء
ش�عبنا املجاه�د ال�ذي س�اند قواتنا
البطل�ة حتى تحقي�ق النرص وتطهري
أرضن�ا ومدنن�ا م�ن عصاب�ة داعش
االرهابي�ة» .وأكد رئي�س الوزراء عىل
ان «الحكوم�ة ماضية يف رعاية عوائل
الش�هداء والجرحى الذي�ن هم صناع
النرص ،واعادة االس�تقرار والنازحني
اىل املناطق املح�ررة ،إضافة اىل حرص
السلاح بي�د الدول�ة ال�ذي ت�م البدء
بتطبيق�ه ،وتحقيق الس�لم املجتمعي
والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية
والس�لوكية لالره�اب وازال�ة آث�اره،
ومحاربة الفساد املسترشي والتصدي

له ب�كل أش�كاله» .ورح�ب العبادي،
بحس�ب البي�ان« ،بدع�وة املرجعي�ة
الديني�ة بع�دم إس�تغالل املتطوعين
واملقاتلني يف الحشد سياسياً ،وهو ما
يؤكد أهمية إبعاد املؤسس�ات االمنية

ع�ن االنخ�راط يف العم�ل الس�يايس
والذي يؤيده مقاتلو الحش�د الشعبي
ومنتس�بوه» .واوضح البيان ان «هذا
األم�ر أكد علي�ه القائد الع�ام للقوات
املس�لحة يف أكث�ر م�ن مناس�بة وقد

أصدر يف مرحلة مبكرة األمر الديواني
 ٩١لس�نة  ٢٠١٦والذي يضع األسس
التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي
تم ترشيعه الحقا ً بقانون الهيئة ،وان
الحكوم�ة تعم�ل عىل تنظيم الحش�د

وف�ق الس�ياقات القانوني�ة للدول�ة
ورعاية املقاتلني الش�جعان ،حيث ان
وجود املتطوعني الذين بذلوا جهودهم
ببس�الة جنب�ا اىل جن�ب م�ع القوات
االمني�ة االخ�رى يمثل سياس�ة ثابتة

للحكوم�ة» .وكان�ت املرجعية الدينية
العلي�ا دع�ت يف خطب�ة الجمع�ة اىل
رعاية ذوي الش�هداء والجرحى .وقال
ممثل املرجعية يف كربالء الش�يخ عبد
املهدي الكربالئي ان «من أدنى درجات

ستحاكم يف العراق الشهر املقبل بتهمة االنضمام إىل التنظيم اإلرهابي وممارسة أعمال القتل

ليندا األملانية تروي أيامها مع «داعش» :تزوجت شيشاني ًا وأنجبت أطفاالً ودمرت حيايت
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت ليندا وينسل ،االملانية املنتمية اىل داعش،
التي اعتقلت اثناء س�يطرة القوات االمنية عىل
املوص�ل ،كيفي�ة مجيئها اىل مناطق س�يطرة
«داعش» وبدأ حكايتها مع التنظيم.
وقال لين�دا او كما يطلق عليها اس�م «عروس
داع�ش» ،يف أول لقاء لها م�ع والدتها وأختها،
اللت�ان قدمت�ا م�ن أملاني�ا لزيارته�ا يف بغداد،
حي�ث تحاكم بتهم�ة االنتماء للتنظي�م« ،أنها
كان�ت (حمقاء) عندما انضم�ت لهذا التنظيم
املتط�رف» ،بحس�ب صحيف�ة ديلي تليغراف
الربيطانية.
ونقل�ت الصحيفة عن لين�دا ،قولها «ال أعرف،
كيف وصل�ت إىل فك�رة غبية مث�ل الذهاب إىل

داعش ..لقد دمرت حياتي».
وذكرت ليندا أن�ه يف الوقت الذي كانت عالقتها
متأزمة مع أهلها ،وقعت يف حب شاب شيشاني
ال تعرف عن اس�مه سوى «محمد» ،وهو الذي
أقنعها بالس�فر إىل مناطق س�يطرة داعش يف
سوريا والعراق ،موضحة ان «الصورة وردية..
فقد شاهدت العديد من مقاطع الفيديو لرجال
وزوجاته�م يتجولون يف املتنزهات ويحرضون
الخبز معا ..كان عاملا آخر».
وتابعت قائلة ،إنها «س�افرت إىل تركيا يف بادئ
األمر حيث أتمت الزواج من الش�اب هناك عرب
الهاتف ،قبل أن تلتقي�ه ،فقد كان عىل الطرف
اآلخ�ر م�ن املكاملة ومع�ه ش�اهد» ،ووصفت
الزواج بأنها خال من أي احتفال أو مراسم.
واش�ارت اىل انه�ا «ولدى وصوله�ا إىل بيتها يف

أرض داع�ش ،ل�م تجد ما ش�اهدته يف مقاطع
الفيدي�و ،فقد كان دورها يقتصر عىل أعمال
الطه�ي وتنظيف البي�ت لزوجها ال�ذي تعرفه
بال�كاد» ،مضيفة «لم نتحدث كثريا ،كان يعود
إىل البي�ت ،ثم  ...نعم ،أن�ا كنت أطبخ له دائما،
وأنظف البيت».
واضاف�ت ،انه�ا «وج�دت مش�كلة يف التعامل
م�ع أطفالها الذين أنجبتهم يف س�ن صغرية»،
موضحة «كنت منش�غلة بنفيس طوال الوقت،
كنت على وش�ك الجن�ون بس�بب التفجريات
والغارات فوقنا ..والشظايا التي تتساقط عىل
سطح املنزل ،وسألت نفيس ،ملاذا جئت إىل هنا،
هل أنا حمقاء».
وعبرت ليندا ع�ن ندمها بالق�ول« ،لم أحصل
على يشء س�وى اإلصاب�ات يف جس�دي ،وقد

دمرت مس�تقبيل ..الجميع يف أملانيا يعرفونني
اآلن ..ل�ن أس�تطيع الذه�اب إىل أي مكان ولن
أج�د وظيفة».وقت�ل زوج لين�دا يف وقت الحق
بغ�ارة جوي�ة وتركت وحده�ا يف أرض غريبة،
ويف كان�ون الثان�ي عام  ،2017أرس�لت الفتاة
رسالة إىل والدتها تقول« ،زوجي ميت بسببك،
ألنك تدفعني ثمن القنابل عرب الرضائب».
يذكر ان ليندا وينس�ل ت�م القبض عليها خالل
استعادة القوات االمنية ملدينة املوصل يف تموز
املايض ،وقالت مص�ادر أمنية عراقية ،أن ليندا
تلقت تدريبا على القنص وقد عثر عىل بندقية
قن�ص يف بيته�ا ،لكنها تنفي ذل�ك بالقول« ،ال
أع�رف كيف يعم�ل مثل هذا الشيء» ،وتواجه
ليندا يف الش�هر املقبل محاكمة يف بغداد بتهمة
االنضمام ملنظمة إرهابية.

الوف�اء لهم هو العناي�ة بعوائلهم من
األرامل واليتامى ولعرشات اآلالف من
الجرحى واملصابني يف صفوف االبطال
املش�اركني يف العمليات القتالية ،ولن
تفل�ح أم�ة ال ترعى عوائل ش�هدائها
وه�ذه املهم�ة ه�ي بالدرج�ة االوىل
واجب الحكوم�ة ومجلس النواب بأن
يوفرا مخصصات مالية وافية لتأمني
العيش الكريم لعوائل شهداء االرهاب
الداعيش بالخصوص ،مقدما ً عىل كثري
من البن�ود االخرى للميزاني�ة العامة
وترجيحه عىل مصاريف أخرى ليست
به�ذه االهمي�ة» .وش�دد الكربالئ�ي
على ان «التحرك بش�كل جدي وفعال
ملواجهة الفس�اد واملفس�دين يع ّد من
اولي�ات املرحل�ة املقبل�ة ،فالب�د م�ن
مكافحة الفس�اد امل�ايل واالداري بكل
ح�زم وق�وة من خلال تفعي�ل االطر
القانوني�ة وبخطط عملي�ة وواقعية
بعي�دا ً ع�ن االج�راءات الش�كلية
واالس�تعراضية» .وأك�د الكربالئي ان
«املعرك�ة ضد الفس�اد  -التي تأخرت
ً
ّ
تق�ل رضاوة ع�ن معركة
طويلا -ال
االره�اب إن ل�م تك�ن أش�د وأقسى،
والعراقيون الرشفاء الذين استبس�لوا
يف معرك�ة االرهاب ق�ادرون – بعون
الله -عىل خوض غمار معركة الفساد
واالنتص�ار فيه�ا أيض�ا ً إن أحس�نوا
ادارتها بشكل مهني وحازم».
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بريطانيا تنتظر «جولة شائكة» مع االحتاد األوربي

مفاوضات بريكست :انتهت اسرتاحة التقاط األنفاس

بغداد  /المستقبل العراقي

م�ع باقي االتحاد األوروب�ي .وهذا املوضوع
سيتم تناوله ابتداء من األسبوع املقبل.
ويقول تشارلز غرانت من مركز اإلصالح
األوروب�ي للبحوث «لم تح�دد الحكومة بعد
مطالبه�ا وه�ذا لن يكون س�هال .أي�ا كانت
هذه املطالب ،س�يتعامل االتح�اد األوروبي
معها برصامة» ،متوقعا «أزمة كبرية».
ولك�ن م�ن مصلح�ة ال�دول الس�بع
والعرشي�ن ضمان االس�تقرار الس�يايس يف
بريطاني�ا وتريي�زا م�اي عرف�ت حت�ى اآلن
كي�ف تحافظ عىل توازن بني مختلف تيارات
الحزب املحافظ وتوقعات بروكسل.
ويق�ول املحل�ل تي�م بي�ل أس�تاذ العلوم
السياس�ية يف جامع�ة كوين م�اري يف لندن
إن «الق�ادة األوروبيين يعرف�ون أنها أهون
الرشور ،فه�م ال يعرفون من س�يخلفها إذا
وصل األمر إىل تغيري رئيس الوزراء».
ويضي�ف إن موقفه�ا الرباغمات�ي وان
ل�م يك�ن مثاليا ح�ول الخروج م�ن االتحاد
األوروبي «يجعل منها الخيار األوحد يف داخل
الحزب املحافظ املنقسم حول بريكست».
ولك�ن مواقف ماي س�تزداد صعوبة مع
اقرتاب تاريخ بريكس�ت املتوق�ع يف  29آذار
 .2019ويق�ول تي�م بي�ل «س�يتعني اتخ�اذ
قرارات خالل هذه الفرتة ،ولن يكون الجميع
راضيا» .ويضي�ف إن ترييزا ماي تريد إقامة
«رشاكة جديدة وثيقة وخاصة» مع االتحاد
األوروب�ي م�ع الح�د األدن�ى م�ن العراقيل
التجارية.
وقد تش�به هذه العالقة الجديدة االتفاق
التج�اري املربم حديثا بين االتحاد األوروبي
وكن�دا أو ذاك الذي ينظم العالقة مع النروج
عضو الس�وق املوح�دة دون أن تكون ضمن
الكتلة األوروبية .وأيا كان الخيار الذي سيتم
االحتف�اظ ب�ه ،فإنه س�يغضب قس�ما من
املحافظني.
وأمام هذا املش�هد ،ال يخفي بعض نواب
املعارضة قلقهم .ويقول تشوكا أومونا أحد
رج�االت ح�زب العمال املعارض لربيكس�ت
«لقد بدأ الع�د العكيس ونحن ال نزال بعيدين
عن اتفاق».

بعد س�تة أش�هر من االضطرابات توقع
البع�ض أن تطي�ح بها قب�ل نهاية الس�نة،
نجحت رئيس�ة وزراء بريطاني�ا ترييزا ماي
يف إبرام اتفاق مع بروكس�ل حول بريكست،
لكن�ه ال يمث�ل س�وى استراحة اللتق�اط
األنفاس قبل معارك جديدة.
كان�ت م�اي بحاج�ة إىل ق�رار الق�ادة
األوروبيني الذين وافقوا عىل بدء ش�ق جديد
م�ن املفاوض�ات م�ع بريطانيا بم�ا يف ذلك
مس�تقبل العالقات التجارية لكي تبقى عىل
رأس الحكوم�ة ،بع�د أن اهت�زت رشعيته�ا
اث�ر خس�ارة املحافظني الغالبي�ة املطلقة يف
الربملان يف انتخابات الصيف املايض املبكرة.
ولك�ن االتفاق املربم مع بروكس�ل والذي
وصفت�ه بأن�ه «خط�وة مهم�ة على طريق
بريكس�ت» ح�از على ثن�اء حزبه�ا رغ�م
انقسامه بشأن الخروج من االتحاد األوروبي
بني من يؤيدون انفصاال حادا ً ومن يطالبون
بانفصال ناعم.
ورغم هذه االنقس�امات ومن اس�تقالة
وزيرين يف كانون الثاني اثر فضائح ،صمدت
م�اي وحافظت حت�ى عىل ش�عبيتها إذ بني
اس�تطالع نرشت�ه صحيف�ة «تايم�ز» هذه
األسبوع أن املحافظني يتقدمون بنقطة عىل
حزب العم�ال املع�ارض بحصولهم عىل 42
باملئة من األصوات املؤيدة.
حت�ى أن تريي�زا م�اي نجح�ت يف إقن�اع
الح�زب الوحدوي حليفها الحكومي الصغري
يف إيرلن�دا الش�مالية بتأييد االتف�اق بعد أن
كان معارض�ا للنس�خة األوىل من�ه بس�بب
مخاوفه من الع�ودة إىل اإلجراءات الحدودية
مع إيرلندا.
ولك�ن تصويت  11متم�ردا داخل الحزب
املحافظ لصالح تعدي�ل يؤكد دور الربملان يف
إق�رار اتفاقات بريكس�ت األربعاء ذكر ماي
بمدى ضيق هامش املناورة لديها.
وقد يؤدي هذا إىل تقييد يديها يف املفاوضات
املقبلة التي يتوقع أن تكون ش�ائكة ،فهناك
مس�ائل لم تحل مثل تحديد العالقات املقبلة

موسكو :واشنطن تقوم بـ «جتنيد»
بقايا اإلرهابيني بسوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن املركز الرويس للمصالحة يف سوريا أن التحالف
الدويل بقيادة الواليات املتحدة ال يزال يواصل تعاونه مع
من وصفهم بأنهم «بقايا اإلرهابيني» يف سوريا.
وذكرت تقارير روس�ية نقال عن املرك�ز ،أن املدربني
العسكريني األمريكيني يقومون بإنشاء وحدات عسكرية
جديدة بعنوان «الجيش الس�وري الجدي�د» بالقرب من
مخيم لالجئني يف مدينة الحسكة.
وقالت «بقيادة املدربني األمريكيني من قوات العمليات
الخاصة يتم يف مركز التدريب بالقرب من مخيم لالجئني
إنشاء وحدات عسكرية جديدة بعنوان «الجيش السوري
الجديد» متكونة من مجموعات منشقة عن املسلحني».
ونقل املركز عن النازحني السوريني العائدين إىل منازلهم
باملناط�ق املح�ررة م�ن أيدي تنظي�م الدولة اإلسلامية
اإلرهابي ،قولهم «إن العس�كريني األمريكيني استخدموا
ألكثر من ستة أشهر مخيم الالجئني يف محافظة الحسكة
كقاعدة تدريب للمس�لحني س�ينقلون بع�د انتهاء فرتة
تدريبهم إىل جنوب س�وريا ملحاربة القوات الحكومية».
وأضافت ذات التقارير أن�ه يوجد هناك حاليا نحو 750
مسلحا وبينهم  400مسلحا من تنظيم الدولة اإلسالمية
تم إخراجهم من الرقة يف ترشين األول بدعم من الواليات
املتحدة .ويأتي هذا اإلعالن الرويس بعد توجيه موس�كو
قبل أس�بوع اتهامات للتحالف ال�دويل بمحاوالت إعاقة
اس�تهداف الطائ�رات الروس�ية ملواق�ع تنظي�م الدولة
اإلسلامية يف رشق س�وريا .كم�ا اتهم�ت وزارة الدفاع
الروس�ية أكثر من مرة االستخبارات األمريكية بتشجيع
جبه�ة فتح الش�ام (النرصة س�ابقا) عىل ش�ن هجوم
عىل الرشطة العس�كرية الروسية شمال حماة لتخفيف
الضغط عىل تنظيم الدولة يف دير الزور.

اخلارجية اإليرانية ترد عىل هاييل :بالدك متورطة
بجرائم حرب يف اليمن
بغداد  /المستقبل العراقي
حمّ �ل وزي�ر الخارجي�ة اإليراني محم�د جواد
ظريف الواليات املتحدة املسؤولية عن جرائم حرب
تقرتف يف اليمن.
وذكر ظريف يف تغريدة منش�ورة عىل حس�ابه
يف «تويرت»« :فيما كانت إيران تناش�د وقف إطالق
النار وإيصال املس�اعدات وإطالق الحوار يف اليمن
منذ أول يوم من العدوان السعودي ،كانت الواليات
املتحدة تس�مح لحلفائها ،عن طريق بيع أس�لحة
لهم ،بقتل مدنيني وفرض املجاعات».
وش�دد عميد الدبلوماس�ية اإليرانية عىل أن أي
«حقائ�ق وأدلة بديلة» جديدة ال تس�تطيع تغطية
تورط الوالي�ات املتحدة يف جرائ�م حرب ترتكب يف

اليم�ن .وألصق ظري�ف إىل تغريدت�ه رابطا لتقرير
صدر ع�ن بعثة إيران ل�دى األمم املتح�دة رفضت
فيها ما وصفت�ه بـ»أدلة بديلة» حول تزويد إيران
لحركة انصار الله االسالمية بالصواريخ.
وحمّ ل التقرير الس�عودية واإلمارات املسؤولية
ع�ن الوقوف وراء الكارثة اإلنس�انية يف أفقر دولة
عربي�ة ،مما كلف أرواح أكثر م�ن عرشة آالف من
أبنائها .وذكر التقرير أن فرض الس�عودية حصارا
بحريا عىل اليمن أسفر عن انتشار املجاعة ،ووضع
 17مليون شخص عىل حافة الكارثة.
وش�دد التقرير عىل أن الوالي�ات املتحدة رشيك
يف الح�رب الدائ�رة يف اليمن ،مذكرا بأن واش�نطن
والري�اض وقعتا عىل عق�د عس�كري بمبلغ 110
ملي�ار دوالر ،أثناء زي�ارة الرئيس األمريكي دونالد

ترام�ب إىل الس�عودية يف مايو/أيار املنرصم ،وذلك
عالوة عىل  42اتفاقية لبيع األس�لحة األمريكية إىل
اململكة ت�م توقيعها خالل فرتة حك�م إدارة باراك
أوباما .وخلص التقرير إىل أن اليمنيني قادرون عىل
إطالق صواريخ محلية الصنع أو محلية التجميع،
مشيرا إىل أنه ليس بمقدور طه�ران تزويد حركة
انصار الله االسلامية بالصواريخ بسبب الحصار
الس�عودي .تجدر اإلش�ارة إىل أن مندوبة الواليات
املتحدة يف مجل�س األمن الدويل نيكي هاييل عقدت
مس�اء أمس مؤتمرا صحفيا يف واش�نطن عرضت
أثناءها ما قالت إنه حطام الصاروخ الذي أطلقته
حركة انصار الله االسالمية يف أوائل نوفمرب املايض
عىل مطار املل�ك خالد الدويل قرب الرياض وزعمت
انها ايرانية الصنع.

جملس األمن يطالب باحرتام اتفاق وقف إطالق النار يف ليبيا
بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب مجلس األمن الدويل األطراف الليبية احرتام
وق�ف إطلاق النار ال�ذي توصل إليه اإلعالن املشترك
يف  25يف تم�وز  2017يف باري�س ،بين رئيس املجلس
الرئايس فائز الرساج واملشير خليفة حفرت ،مشريا ً إىل
أن ليس هناك حل عسكري لالزمة .وقال كورو بيشهو،
املندوب الياباني ل�دى األمم املتحدة الذي ترتأس بالده
مجل�س األمن لش�هر كانون األول يف بي�ان إن مجلس
األمن يؤكد عىل أن االتفاق الس�يايس بعد مرور سنتني

م�ن التوقيع علي�ه يظل اإلطار الوحي�د إلنهاء األزمة،
مضيف�ا ً إىل أن تاري�خ  17ديس�مرب الج�اري ال يمث�ل
نهاية قانونية لالتفاق ،وأنما مدة السنتني هي مرحلة
انتقالي�ة وليس�ت نهاية زمني�ة التف�اق الصخريات.
وأض�اف يف البيان إن «اتف�اق الصخريات بني األطراف
الليبية أتاح تش�كيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز
الرساج ورغم نجاح هذه الحكومة يف بس�ط سلطتها
يف العاصم�ة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا ،فهي ال
تسيطر عىل مناطق واس�عة من البالد» .وأشار كورو
بيش�و إىل أن تطبي�ق االتفاق الس�يايس يبقى املفتاح

لتنظيم انتخابات وإنهاء االنتقال الس�يايس ،مش�ددا
عىل رفض تحديد مواعيد من شأنها أن تعرقل العملية
السياس�ية التي ترعاها األمم املتحدة» حسبما افادت
وكالة س�بوتنيك لالنباء .ووقعت أطراف النزاع الليبي
اتفاق سلام يف نهاية عام  2015يف مدينة الصخريات
املغربية ،لكنها فش�لت بتنفيذه تنفيذا ً كامالً بس�بب
الخالف�ات الجديدة التي نش�أت ،وكان الربملان الليبي
ال�ذي يجلس يف رشق البلاد قد ص�وت يف آذار املايض
بالرف�ض ،ويف وق�ت الحق ،ت�م التوص�ل إىل اتفاقات
بشأن تعديل هذا االتفاق.

األمم املتحدة )76( :باملئة من الالجئني
السوريني بلبنان حتت خط الفقر
بغداد  /المستقبل العراقي
يعيش أكثر من نصف الالجئني الس�وريني يف لبنان يف
فقر مدقع وهم حاليا «أكثر ضعفا من أي وقت مىض»،
وفق ما أعلنت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
وأظهرت دراسة أجرتها األمم املتحدة للعام  2017أن
« 58يف املئة من األرس تعيش يف فقر مدقع» أي بأقل من
 2.87دوالرا أمريكيا للش�خص الواحد يف اليوم «يف زيادة
قدرها  5باملئة مقارنة بالعام املايض».
وال تتمك�ن تل�ك األرس م�ن تلبي�ة احتياجاته�ا
األساسية.
وبلغت نس�بة األرس التي تعيش تحت خط الفقر 76
يف املئ�ة ،أي «بأق�ل م�ن  3.84دوالرا أمريكيا للش�خص
الواحد يف اليوم».
ويأوي لبنان ،البل�د الصغري ذو اإلمكانات الضعيفة،
نحو مليون ومئتي ألف الجئ س�وري يعيش�ون ظروفا
إنس�انية صعبة بمعظمهم .ويرتتب عن وجودهم أعباء
اجتماعية واقتصادية.
لك�ن منظمات دولية وغري حكومي�ة تؤكد أن وجود
الالجئني يساهم يف تنشيط الحركة االقتصادية ،مشرية
إىل أن هؤالء يرصفون املساعدات املالية التي يتلقونها يف
األسواق املحلية.
وقال�ت ممثل�ة املفوضي�ة يف لبنان ميراي جريار أن
«الالجئين الس�وريني يف لبن�ان بال�كاد يتمكن�ون م�ن
الصم�ود والبقاء عىل قيد الحي�اة» ،مضيفة أن «معظم
األرس ضعيف�ة وتعتم�د عىل املس�اعدات الت�ي يقدمها
املجتمع الدويل».
وأكدت أن «من دون تزويدهم بالدعم بشكل مستمر،
س�تكون حالتهم أكثر بؤساً ،خاصة يف فصل الشتاء مع
تفاقم الصعوبات جراء قساوة أحوال الطقس».

اليوم ..جملس األمن «قد يصوت» عىل قرار بشأن القدس
بغداد  /المستقبل العراقي
رصّ ح مراق�ب فلس�طني الدائ�م ل�دى األم�م املتحدة،
ري�اض منصور ،أنه م�ن املرجح أن يعق�د مجلس األمن
الدويل جلس�ة طارئة ،بعد األح�د ،للتصويت عىل مرشوع
قرار بش�أن اعرتاف الواليات املتح�دة األمريكية بالقدس
عاصمة لالحتالل اإلرسائييل.
وقال منصور ،الجمعة ،يف ترصيحات لعدد محدود من
الصحافيني ،إن�ه «من املتوقع أن يوض�ع مرشوع القرار
بالحبر األزرق» ،وف�ق ما أوردت «األناض�ول» ،علما ً بأن
اعتم�اده بالحبر األزرق يعن�ي إمكاني�ة التصويت عىل
مرشوع القرار بعد مرور  24ساعة عليه.
ورفض املندوب الفلس�طيني اإلفص�اح عن مضمون
القرار ،مؤكدا ً أن «املش�اورات بش�أن الصياغ�ة النهائية
ملسودة القرار ما زالت مستمرة».
وكان منص�ور قد أعلن يف  7كان�ون األول الجاري ،أي
بعد يوم واحد من إصدار الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
قراره بش�أن القدس ،أن «دولة فلس�طني قدمت شكوى
ح�ول القدس ضد الواليات املتحدة األمريكية ،حيث بعثت
القائم�ة باألعم�ال باإلناب�ة الس�فرية فداء عب�د الهادي
نارص ،رس�ائل متطـــابقة إىل رئيس مجلس األمن لهذا
الشهر (اليابان) ،وإىل األمني العام لألمم املتحدة ،ورئيس

الجمعي�ة العام�ة» .ودعت الرس�الة ،بحس�ب منصور،
مجل�س األمن إىل «معالج�ة هذه املس�ألة الحرجة دون
تأخري والعمل برسع�ة عىل الوفاء بمس�ؤولياته» ،وذلك
على ضوء «القرار املؤس�ف للغاي�ة الذي أعلن�ه الرئيس
األمريك�ي ،يف مخالف�ة لقرارات مجلس األم�ن واإلجماع
الدويل طويل األمد».
وبالتوازي مع ذلك ،كان وزير الخارجية الفلسطيني،
رياض املالكي ،قد أكد من جانبه يف وقت س�ابق من هذا
الش�هر ،أن بلاده س�تطالب بص�دور قرار م�ن مجلس
األم�ن الدويل بش�أن ق�رار ترامب ،مش�ددا ً على أنه «لن
تس�تطيع أمريكا ،بصفتها طرفا ً يف النزاع ،أن تس�تخدم
حق الفيتو».
يذك�ر أن مجل�س األمن اجتمع بع�د يومني من إعالن
ترامب القرار األمريكي بش�أن القدس ،وأجمع أعضاؤه
ال�ـ 14باس�تثناء الوالي�ات املتح�دة التي ب�دت معزولة،
على التزامهم بالقرارات الدولية الس�ابقة التي تعترب أن
األرايض الت�ي تمت الس�يطرة عليها ع�ام  ،1967ومنها
أراض محتل�ة ،وتؤكد عىل أن
«الق�دس الرشقية» ،ه�ي
ٍ
تس�وية وضعي�ة القدس القانوني�ة ينبغ�ي أن تحال إىل
االتفاق النهائي بني الطرفني ،غري ّ
ّ
خصصت
أن الجلس�ة
ً
تصويتا
للنق�اش حول تداعيات قرار ترامب ،ولم تش�هد
ّ
تخص هذه القضية.
حول مشاريع قرار
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العدد ( )1575االحد  17كانون االول 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

العدد 246 :
التاريخ 2017/12/14

تعل�ن لجنة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء املزايدة العلنية لتأجري
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الحرية) وملدة (س�نة واحدة) وفقا إلحكام
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لسنة  .2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن
تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الحري�ة أو اللجنة خالل ( )30يوما تبدأ من اليوم
التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %200
من القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية
املذك�ورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقان�ون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ()30
يوم�ا يف الس�اعة (الحادية عشرة صباحا) يف دي�وان (بلدية الحرية) ويف حال�ة مصادفة يوم
املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور
النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املستأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجع�ة البلدية خلال مدة (  )30يوم�ا من تاريخ تصديق ق�رار اإلحالة
لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند
الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
رقم الملك
22/1

المساحة
9م2

ت جنس الملك
 1حانوت
2

حانوت

3/6

30,1م2

3

حانوت

4/6

37,8م2

مديرية بلديات واسط  /لجنة البيع وااليجار
تنوية
الحاق�ا باعالنن�ا املرقم�ه  3014ويف 2017/11/12
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1561
بتاري�خ  2017/11/26ورد س�هوا ع�دم ذك�ر حان�وت
رق�م  69مس�احة 12م  2م�دة االيج�ار س�نة واح�دة و
املوقع الس�وق العرصي /العزيزية علما ان املزيدة بتاريخ
2017/12/26
لذا اقتىض التنوية
فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من رشكة توزي�ع املنتجات
النفطية هيئة توزيع الفرات االوسط  /فرع املثنى
املرقمة ( )17481باس�م ( كاظم هول رطان عيدان ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت من الهوية الصادرة من نقابة املهندسين العراقيني
باس�م ( ثاب�ت عب�د الخال�ق مالك ) على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 7334:
التاريخ 2017/12/13 :
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2017/8/16
لتس�جيل تمام العقار املرقم ( )2619محلة (الرشادية) يف
الكوفة اىل طالبة التس�جيل املجدد (ميسون عباس بجاي)
لتس�جيله مجددا بأس�مها بصفتها املالك والحائزة للمدة
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة له�ا تمهيدا
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري ()43
لس�نة  1971قررن�ا اعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي
بوج�ود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار تقديم ما
لدي�ه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثون يوما
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور
اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النته�اء مدة هذا االعلان وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4272 :ب2017/2
التاريخ 2017/12/14 :
اىل /املدعى عليه (عادل جابر هاشم)
اق�ام عليك املدعي (الس�يد رئي�س هيأة التقاع�د الوطنية
اضاف�ة لوظيفته) الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والذي
يطلب الحكم بالزامك بدفع مجموع الرواتب التي استلمتها
م�ن دائرة املدع�ي اعاله مبلغ�ا مق�داره ()215833333
مائت�ان وخمس عرش ملي�ون وثمانمائ�ة وثالثة وثالثون
الف وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار لعدم استيفائك رشوط
العضوي�ة ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي العدالة  1 /اسماعيل
خليل الكس�ار علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتين بموعد املرافع�ة املصادف
يف ي�وم  2017/12/24وعند عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض

الموقع
السوق العصري
الشارع العام قرب كراج المهناوية /على القطعة
247/275
الشارع العام قرب كراج المهناوية /على القطعة
247/275

محكمة بداءة السماوة
العدد /2282 :ب2017/
اعالن
املدعي  /رئيس جامعة املثنى اضافة لوظيفته
املدعى عليهم /
 1ـ زهرة عاشور غانم
 2ـ زينب محمد راشد
 3ـ محمد عيل محمد راشد
 4ـ زين الرجال محمد راشد
 5ـ سلمان راشد محمد راشد
اق�ام املدع�ي (رئي�س جامع�ة املثن�ى اضاف�ة لوظيفته)
الدع�وى املرقمة اعلاه ادعى فيها بان�ه مورثكم املرحوم
(محمد راش�د عن�اد) قد ب�اع له الس�يارة املرقم�ة مثنى
خصويص مودي�ل  2006نوع بيك اب دب�ل قمارة (كنوة)
فيض اللون بموجب عقد البيع املؤرخ بتاريخ 2007/9/19
وببدل قدره ( )13,850,000ثالثة عرش مليون وثمانمائة
وخمس�ون الف دينار ولبطالن العقد لعدم توفر الش�كلية
القانوني�ة طلب اعادة الحال اىل م�ا كان عليه قبل التعاقد
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واشعار مختار حي املتنبي يف الكوفة املؤرخ 2017/11/26
ل�ذا تقرر تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني
بالحضور امام هذه املحكمة الس�اعة التاسعة من صباح
ي�وم  2017/12/20وعن�د ع�دم حضورك�م او من ينوب
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابا وعلنا
ووفقا للقانون
القايض
فليح حسن جاسم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد /3097 :ش2017/
التاريخ 2017/12/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /محمد نعمه محمد
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م بالع�دد (/3097
ش )2017/يف  2017/11/22املتضم�ن الحك�م بتايي�د
حضان�ة املدعية (ريم كاظم ش�نتار) البنته�ا (امنه) من
ف�راش زوجيت�ك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب كتاب
مديري�ة التبليغات القضائي بالع�دد  932يف 2017/12/7
ومرفق�ه اش�عار مخت�ار محلة ح�ي الضب�اط واملعلمني
وبس�اتني محمد علي لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة
صحيفتين محليتني يوميتني لغ�رض اعرتاضك خالل املدة
القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
لطيف مهنه علو النرصاوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
التاريخ 2017/12/14:
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /يارس مانع عذاب
تبليغ بقرار الحكم الغيابي
ق�ررت املحكم�ة الحك�م بالتفري�ق بين�ك وبين املدعي�ة
ياس�مني س�عيد عذاب بتاري�خ  2017/12/11يف الدعوى
املرقمة /603ش 2017/وصدر ق�رار غيابي ضدك ولعدم
معرفة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك نرشا بواس�طة
صحيفتين وعند عدم اعرتاض�ك عىل الق�رار يعترب القرار
مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة ( )1347587ذي
الع�دد ( )48والصادرة م�ن ثانوية بانيقي�ا االهلية للبنني
/املديري�ة العامة لرتبية محافظ�ة النجف االرشف بتاريخ
 2017/8/1واملعنون�ة اىل  /وزارة التعلي�م العايل /جامعة
الكوفة  /كلية االدارة واالقتصاد  /باس�م  /حس�ن نشات
كاظم رايض
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت هوية نقابة املهندسين باس�م املهن�دس (عثمان
محمد س�عيد) املقر العام عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فق�دت هوية الطالبة (دعاء محس�ن فاضل) الصادرة من
املعهد التقني  /برصة قس�م املحاسبة عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/13 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  /حمزة حسني عبد خليفة
بتاري�خ  2017/12/13قدمت ( والدت�ك) املدعوه (فطيم
عاش�ور س�ندان) تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك
خرجت بتاري�خ  2014/8/12ولم تعد لح�د االن لذا تقرر
تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة ع�دم حضورك خالل
خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل من تاريخ النرش س�وف
تنصب (والدتك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1492 :ب2017/1
التاريخ2017/12/14 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /قيص اسماعيل علوان
اق�ام املدعي مثنى جمال جوامير الدعوى البدائية املرقمة
/1492ب 2017/1والذي يطالبك فيها باعادة حال العقار
الذي اشتراه من�ك وهو جزء من القطع�ة املرقمة  49من
اص�ل العق�ار  108ش�فته والذي اشتراها من�ك بموجب
مقاول�ة بي�ع خارجي�ة مؤرخ�ة  2011/11/8وبمبل�غ
اح�د عرش ملي�ون دينار ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب كتاب مركز رشطة السادة بالعدد ق2865/1/12
يف  2017/10/9وتايي�د املخت�ار عص�ام محم�د جوه�ر
واملصدق من املجلس لناحية العبارة تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتين محليتني يوميتني بالحض�ور اىل محكمة بداءة
بعقوبة يوم  2017/12/24الساعة التاسعة صباحا ويف
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض
وميض عادل عبد القادر
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد435 :
التاريخ2017 /12 /11 :

اعالن

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان  /شعبة االمالك ذي العدد ( 23057يف )2017/12/7
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طي�ا والعائدة اىل مديرية بلدية
املجر الكبري والبالغ عددها ( )11ملك والتي تبدء بالتسلسل رقم (( )1كشك رقم  )147وتنتهي بالتسلسل رقم (( )11كشك رقم  )171استنادا
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة  .2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري
اللجنة وخالل مدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل تاريخ االعالن يف الجريدة مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة
وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من
ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان  /بلدية املجر الكبري
محرض لجنة التقدير والتثمني (ايجار)
استنادا الحكام املادة ( 7و )8من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة ( 2013املعدل) قامت اللجنة املشكلة بموجب احكام املادتني
اعلاه بالكش�ف املوقعي عىل العقار املبين�ة تفاصيله ادناه والعائد اىل مديرية بلدية املجر الكبري وقامت بوضع القيمة التقديرية له حس�ب ما
مبني ادناه :
ت

البلدية

نوع
الملك

رقم
العقار
وموقعه

المساحة

بدل التقدير(السابق) رقما
وكتابة (للسنة الواحدة)

بدل التقدير (الحالي)
رقما وكتابة (للسنة
الواحدة)

1

المجر
الكبير

كشك

147

6م2

 202000مئتان والفان
دينار

 300000ثالثمائة
الف دينار

2

المجر
الكبير

كشك

148

6م2

 202000مئتان والفان
دينار

 300000ثالثمائة
الف دينار

3

المجر
الكبير

كشك

161

6م2

 310000ثالثمائة
وعشرة االف دينار

 350000ثالثمائة
وخمسون الف دينار

4

المجر
الكبير

كشك

118

6م2

 310000ثالثمائة
وعشرة االف دينار

 750000سبعمائة
وخمسون الف دينار

5

المجر
الكبير

كشك

119

6م2

 310000ثالثمائة
وعشرة االف دينار

 750000سبعمائة
وخمسون الف دينار

6

المجر
الكبير

كشك

120

6م2

 310000ثالثمائة
وعشرة االف دينار

 750000سبعمائة
وخمسون الف دينار

7

المجر
الكبير

كشك

121

6م2

 960000تسعمائة
وستون الف دينار

970000تسعمائة
وسبعون الف دينار

8

المجر
الكبير

كشك

143

6م2

 575000خمسمائة
وخمسة وسبعون الف
دينار

 600000ستمائة
الف دينار

9

المجر
الكبير

كشك

168

6م2

 210000مئتان وعشرة
االف دينار

 500000خمسمائة
الف دينار

10

المجر
الكبير

كشك

167

6م2

 202000مئتان والفان
دينار

 500000خمسمائة
الف دينار

11

المجر
الكبير

كشك

171

6م2

 202000مئتان والفان
دينار

 350000ثالثمائة
وخمسون الف دينار

اعالن

الغرض من
التاجير
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013
حسب قانون
 21لسنة
2013

مدة
التاجير

المالحظات

سنتان

امام بناية نادي
الشباب

سنتان

امام بناية نادي
الشباب

سنتان

حي الصدرين

سنتان

امام كراج
النقل الحالي

سنتان

امام كراج
النقل الحالي

سنتان

امام كراج
النقل الحالي

سنتان

امام كراج
النقل الحالي

سنتان

امام دائرة
الزراعة

سنتان

مجاور مدرسة
العراق

سنتان

مجاور مدرسة
العراق

سنتان

قرب بناية
تربية المجر
الكبير

تعل�ن مديرية بلدية امليمونة ع�ن اجراء تعديل
لخارط�ة التصمي�م االس�ايس على ج�زء من
القطعة املرقمة ( )3511/69امليمونة والبالغة
مساحتها ( )480دونم يف مدخل قضاء امليمونة
من جه�ة مدينة العمارة (الجهة اليمنى) فعىل
من لديه اعرتاض م�ن املواطنني كافة والدوائر
الحكومية مراجعة مديرية بلدية امليمونة خالل
م�دة  30يوم من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة
الرس�مية وبخالف�ه تهمل جمي�ع االعرتاضات
ويتم مصادقة التعديل
خليل صرب جبار

مدير بلدية امليمونة

اعالن

تعلن مديرية بلدية امليمونة عن اعداد خارطة
التصمي�م القطاع�ي على جزء م�ن القطعة
املرقم�ة ( )3511/69امليمون�ة والبالغ�ة
مس�احتها ( )480دون�م يف مدخ�ل قض�اء
امليمون�ة م�ن جهة مدين�ة العم�ارة (الجهة
اليمنى) فعىل من لديه اعرتاض من املواطنني
كاف�ة والدوائ�ر الحكومية مراجع�ة مديرية
بلدي�ة امليمونة خالل مدة 60ي�وم من تاريخ
نشر االعلان يف الجريدة الرس�مية وبخالفه
تهمل جميع االعرتاضات
خليل صرب جبار

مدير بلدية امليمونة

6

حمليات

العدد ( )1575االحد  17كانون االول 2017
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اعلن إنشاء أكادميية خاصة بالطريان املدني ووزع وجبة جديدة من قطع األراضي السكنية

وزير النقل يضع حجر األساس ملقر املوانئ اجلديد

المستقبل العراقي /عادل الالمي

وض�ع وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان
الحمامي حجر االس�اس ملقر البناية

على املشروع» مبين�ا ،ان «املجلس
أوىص بع�دة نق�اط م�ن ضمنه�ا أن
يكون جميع مدراء االقس�ام العلمية
املنص�وص عليهم يف املرشوع ممثلني

على أه�م أحدث الط�رق الهندس�ية
باالضاف�ة اىل تأريخ الرشك�ة العريق
الت�ي تعد الي�وم أهم راف�د اقتصادي
للبالد.

ال يحملون شهادات عليا وبإمكانهم
التدريس».
يذك�ر ان وزي�ر النق�ل ب�ادر به�ذه
الفك�رة منذ تس�لمه منصبه انطالقا

مدير عام النقل الربي يتفقد منفذ
سفوان احلدودي

اخلطوط اجلوية تنقل أول وجبة
من املعتمرين اىل السعودية

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

تفقد مدير الرشكة العامة للنقل الربي عماد عبد الرزاق األسدي  ،منفذ صفوان
الحدودي لألطالع عىل آليات العمل واملعوقات واملشاكل التي تعرتضهم والسبل
الكفيلة لحلها».
وبني االس�دي ان «زياراتنا مس�تمرة ملكاتب الرشكة يف جميع املنافذ الحدودية
الس�يما تلك التي فيه�ا ضغط كبري بالعم�ل مثل منفذ س�فوان الحدودي مع
الكويت من اجل الوقوف عىل طبيعة عمل املنسوبني وتذليل الصعاب» .
يذك�ر أن الرشكة العامة للنقل البري لها فروع عدة يف محافظات العراق ولها
مكاتب يف املنافذ الحدودية كافة .

الجدي�دة للرشك�ة العام�ة ملوان�ئ
العراق.
وق�ال الحمامي خالل مراس�م وضع
حجر االساس انه «من دواعي الفخر
ان يتزامن هذا االنجاز مع يوم النرص
العراق�ي الكبري عىل داع�ش وتحرير
جميع املدن واملحافظات يف عهد دولة
رئيس الوزراء حيدر العبادي».
واض�اف ان «املوق�ع الجديد لرشكة
املوان�ئ س�يعتمد بالدرجة االس�اس

واعترب الحمامي ان «الوزارة تس�عى
جاهدة من أجل تطوير البنى التحتية
ملعظ�م تش�كيالتها س�يما املوان�ئ
العراقية عرب منظومة عمل متكاملة
تهدف اىل استخدام االساليب املتطورة
والحديثة يف آلية عملها».
كما وزع وزير النقل نحو  ٥٠٠قطعة
سكنية عىل املس�تحقني من موظفي
الرشكة العامة ملوانئ العراق».
وقال الحمامي يف حفل جرى باملناسبة

حمافظ البرصة يأمر بفتح قاعة السياب
الستقبال شكاوى املواطنني

البصرة /المستقبل العراقي
اعل�ن محافظ البرصة اس�عد عبداالمري العيداني ان «قاعة الس�ياب داخ�ل ديوان محافظة
البرصة س�تقوم باس�تقبال املواطنني كل يوم «خميس» وذلك الس�تعراض مش�اكلهم امام
النواب واملعاونني يف محاولة إليجاد الحلول الكفيلة التي من شانها ان تساهم برفع املعاناة
ع�ن كاهلهم».واكد العيداني ان «هذا جزء بس�يط يق�دم للمواطن البرصي يف ظل الظروف
القاه�رة والصعبة التي يعاني منها بعض املواطنني  ،فضال عن ان املس�ؤول س�يكون عىل
تماس مبارش مع احتياجهم  ،ومعرفة كافة املعاناة التي تدور يف مدينة البرصة.

املنافذ احلدودية تضبط  2كغم من مادة
«الكرستال» بمنفذ سفوان

أعلنت الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية ،امس السبت ،عن نقل الوجبة
االوىل من املعتمرين اىل السعودية عرب الناقل الوطني.
وق�ال مدير ع�ام الخط�وط الجوية ،ميران فري�د ،يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «الرشكة ب�ارشت بالرحالت املجدول�ة للمعتمرين
من مختلف املطارات العراقية اىل الس�عودية الداء مناسك العمرة» ،مضيفا أن
«الرشكة اس�تكملت جميع االس�تعدادات مع الجانب الس�عودي لتقديم كافة
التسهيالت الالزمة النجاح املوسم الحايل ضمن التعاون املشرتك بني البلدين».
واش�ار فريد إىل أن «الخطوط الجوية قامت باس�تنفار جميع الجهود من اجل
تقدي�م افضل الخدم�ات لضيوف الرحمن فضالً عن تحديد اس�عار تنافس�ية
للموسم 1439هـ 2017م.

«اننا قطعنا عىل انفسنا عهدا بشمول
جمي�ع املوظفين بالتوزيع حتى من
يمل�ك نقطة واحدة ،مبين�ا ان «هذه
 500قطع�ة تأتي اس�تكماال لألعداد
الس�ابقة وبذلك اصبح عدد املوظفني
الكيل  ٣٠٠٠موظف».
واشار اىل ان «التوزيع ال زال مستمرا

لتحقيق العهد الذي قطعه عىل نفسه
بتحقيق السكن املالئم للموظف».
فيما دعا الحمامي تشكيالت الوزارة
كاف�ة للح�ذو ح�ذو الرشك�ة العامة
ملوان�ئ العراق يف اس�تكمال اجراءات
التوزيع وحس�ب النقاط وفرز قطع
االرايض الس�كنية لينع�م الجمي�ع

بالسكن املالئم».
من جهة اخرى أعل�ن الحمامي ,عن
موافقة مجلس شورى الدولة ألنشاء
أكاديمية خاصة بالطريان املدني».
وق�ال الحمام�ي «انه وبع�د موافقة
مجل�س ش�ورى الدول�ة وبانتظ�ار
موافقة األمانة العامة ملجلس الوزراء

داخل مجلس ادارة االكاديمية أضافة
اىل من يختاره املدير العام من مدراء
االقسام االدارية».
وأض�اف وزي�ر النق�ل «ل�ن يقترص
التدريس يف االكاديمية عىل الحاصلني
عىل شهادة املاجستري» مبينا ً ان هناك
اصح�اب خربات علمية من الطيارين
واالختصاصات الجوية االخرى الذين

حمافظ بغداد يعلن ابرام مذكرة تفاهم مع رشكة فرنسية لتنفيذ مرشوع «القطار املعلق»
المستقبل العراقي /طالب ضاحي
أعلن محاف�ظ بغداد عط�وان العطواني ،ع�ن «ابرام
مذك�رة تفاه�م اح�دى الشركات الفرنس�ية لتنفيذ
مرشوع «القطار املعلق» عن طريق االستثمار».
وقال العطواني يف حديث تابعته «املستقبل العراقي»،
ان «وف�دا من املحافظة ش�ارك يف امللتقى الثاني عرش
للمجلس العراقي الفرنيس ملناقشة الوضع االقتصادي
للمحافظ�ة وامكاني�ة تعزيز دور الشركات من اجل
رف�ع الواق�ع الخدم�ي فيه�ا» ،مبين�ا ان «املحافظة
طرحت خالل امللتقى مرشوع القطار املعلق لالستثمار

كفرصة مهمة».
واض�اف ان «اح�دى الشركات الفرنس�ية اب�دت
اس�تعدادها التام لتنفيذ املرشوع باالس�تثمار ،بينما
ابرمت املحافظ�ة مذكرة تفاهم معها بهذا الش�أن»،
مشيرا اىل ان «الرشك�ة اك�دت انه�ا ستش�كل وف�دا
لزيارة املحافظة من اج�ل وضع اليات التنفيذ الفعيل
للمرشوع».
وتابع محافظ بغداد ،ان «املحافظة طرحت مش�اريع
اخرى لالس�تثمار منه�ا مرشوع مجاري الحس�ينية
وسبع البور والنهروان ،اىل جانب اكساء ناحية الجرس
والحسينية واملحمودية.

سوق االوراق املالية حيقق ارتفاعات يف عدد االسهم
بغداد  /المستقبل العراقي
س�جل س�وق الع�راق للاوراق املالي�ة
ارتفاعا يف عدد وقيمة االس�هم املتداولة
بنس�ب كبيرة بت�داول  48رشك�ة يف
السوقني النظامي والثانوي».
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد
عبد السلام يف بي�ان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،أن « س�وق الع�راق لالوراق
املالي�ة نظم خلال االس�بوع املنتهي يف
الرابع عرش من كانون االول الحايل اربع
جلس�ات للت�داول يف الس�وق النظام�ي
واربع جلس�ات يف الس�وق الثاني حيث
تداولت خالل االسبوع املايض  48رشكة

م�ن اص�ل  101رشك�ة توزع�ت بواقع
( )43رشك�ة يف الس�وق النظامي و()5
رشكات يف السوق الثاني».
وأك�د ان « الس�وق تداول اس�هم خالل
االس�بوع امل�ايض بلغ عدده�ا 68.354
مليار س�هم مقابل  36.265مليار سهم
لالس�بوع ال�ذي قبل�ه محقق�ا ارتفاعا
بنس�بة  ،%88.48فيم�ا بلغ�ت قيم�ة
االسهم املتداولة ( )52.995مليار دينار
مقاب�ل  26.316مليار دينار لالس�بوع
ال�ذي قبله مرتفعة هي االخرى بنس�بة
.»%101.38
وتاب�ع « اما عن ع�دد الصفقات املنفذة
الس�بوع امل�ايض بين عبد السلام انها

بلغت ( )1344صفق�ة مقابل ()1201
صفق�ة لالس�بوع ال�ذي قبل�ه ،لريتفع
بدوره مؤرش السوق  60 ISXالذي اقفل
يف أخر جلسة من االسبوع بـ ()569.07
نقطة مرتفعا بنسبة  %1.19عن اغالقه
لالس�بوع الذي قبل�ه عندم�ا اغلق عىل
 562.39نقطة» .
واوضح « وبالنس�بة اىل مؤرشات تداول
املس�تثمرين غير العراقيين يف س�وق
العراق لالوراق املالية أوضح عبد السالم
أن عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين
غير العراقيني لالس�بوع امل�ايض بلغت
( )104ملي�ون س�هم مرتفعة بنس�بة
( )%42.85قياس�ا باالسبوع الذي قبله،

اما القيمة فكان�ت ( )236مليون دينار
والت�ي ارتفع�ت ه�ي االخ�رى بنس�بة
( )%68.09قياسا باالس�بوع الذي قبله
م�ن خلال تنفي�ذ ( )119صفق�ه عىل
اسهم (  )11رشكات».
وعن عدد االسهم املباعة من املستثمرين
غري العراقيني لالس�بوع املايض اكد عبد
السالم « انها بلغت ( )492مليون سهم
ارتفع�ت بنس�بة ( )%380.47قياس�ا
باالس�بوع الذي قبل�ه ،وقيمته�ا كانت
( )236مليون دين�ار مرتفعة هي ايضا
بنسبة  %320.91قياسا باالسبوع الذي
قبل�ه من خلال تنفي�ذ  87صفقة عىل
اسهم  6رشكات.

ذي قار حتظر صيد االسامك وتتوعد املخالفني
ذي قار  /المستقبل العراقي
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،عن « ضبط  2كغم من مادة الحشيشة «الكرستال»
يف منفذ س�فوان الح�دودي الربي للعراق م�ع الكويت».وذك�رت الهيئة يف بيان،
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،أنه «تم ضبط  ٢كغم من مادة الحشيشة
( كرس�تال) ،يف منفذ س�فوان ،معدة للتهري�ب إىل الكويت يف إحدى الش�احنات
الكويتية».وأض�اف البيان ،أن «املادة املخدرة واملتهم والش�احنة ،تم احالتهم إىل
القضاء».وتعل�ن مديرية املنافذ الحدودية ،بين الحني واآلخر ،ضبط كميات من
املواد املخدرة واملواد املهربة يف منفذ سفوان الحدودي الربي مع دولة الكويت.

الرتبية حتدد مواعيد امتحانات الكورس
االول ونصف السنة للمراحل الدراسية
بغداد /المستقبل العراقي
حددت وزارة الرتبية ،االحد  ،١/٢١موعدا ً المتحانات الكورس االول ونصف الس�نة للمرحلة
املتوس�طة واإلعدادي�ة ،والخمي�س  ،1/٢٥موع�دا لبدء امتحان�ات نصف الس�نة للمرحلة
االبتدائيةواكد وزير الرتبية محمد إقبال عمر الصيديل ،بحسب بيان للوزارة تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه« ،الحرص الكبري عىل تحديد مواعيد االمتحانات منذ وقت مبكر ،وذلك
ليتسنى لطلبتنا الوقت الكايف للتهيؤ لها».وأضاف البيان ،ان «الوزارة حددت بدء االمتحانات
الش�فهية قبل اس�بوع من ب�دء االمتح�ان التحريري حس�ب املرحلة» ،مؤك�دا أن «العطلة
الربيعي�ة تبدء يوم الخميس املوافق  ٢٠١٨/٢/١وتس�تمر ملدة أس�بوعني عىل أن يكون بدء
الدوام الكورس الثاني يوم الخميس املوافق .٢٠١٨/٢/١٥

وجه النائ�ب األول ملحاف�ظ ذي قار ورئيس اللجن�ة الزراعية
العلي�ا عادل الدخييل ،بمن�ع ظاهرة الصيد الجائر لألس�ماك،
مؤك�دا ً تش�ديد املراقبة على مناط�ق االهوار الت�ي تم إطالق
يرق�ات واصبعي�ات األس�ماك فيه�ا ومحاس�بة املخالفني».
وق�ال الدخييل إن «الكثري من أصناف األس�ماك املحلية مهددة
باالنقراض بس�بب انخفاض مناسيب املياه واستعمال بعض
الصيادين األس�اليب والطرق غري القانونية يف صيد األس�ماك
الصغيرة وتجفيفها وبيعها الس�تخدامها كأعالف حيوانية».

ونوه إىل رضورة إش�اعة ثقافة الحفاظ عىل الثروة السمكية
مل�ا لها من مردود اقتصادي مهم وتأثيرات الصيد الجائر عىل
تقليل النوع الس�مكي ونوعية املياه لغياب هذا األمر عن وعي
الصيادين.ولف�ت إىل «توجي�ه الوح�دات اإلداري�ة باملحافظة
ومفاتحة مديرية رشط�ة ذي قار ورشطة األقضية والنواحي
والرشطة البيئية برضورة مراقبة املصادر املائية ومنع ظاهرة
الصيد الجائر لألس�ماك وتكثيف الدوريات النهرية املشتركة
م�ع الدوائ�ر ذات العالقة ملتابع�ة الحاالت واتخ�اذ االجراءات
القانوني�ة بح�ق املخالفني وف�ق القوانني والق�رارات النافذة
واملتعلقة بقانون الصيد واستغالل االحياء املائية وحمايتها.

من إيمان�ه العميق بإمكانية وقدرات
الش�باب العراق�ي ،مبين�ا :ان تنفيذ
هذا املشروع يعد األول م�ن نوعه يف
العراق وس�يكون بمثابة قفزة نوعية
تضي�ف الكثري لواقع الطيران املدني
داخ�ل البالد .مؤك�دا ان «وزارة النقل
تسعى لألرتقاء بكافة قطاعات النقل
وباالخص النقل الجوي.

أمانة بغداد :اليوم افتتاح
جمرس حممد القاسم أمام
العجالت الصغرية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت امان�ة بغ�داد ان «موع�د افتت�اح
مجسر محمد القاس�م للم�رور الرسيع
س�يكون الي�وم االح�د أم�ام العجلات
الصغرية فقط» .
وبينت مديرية العالق�ات واالعالم يف بيان
ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان « امان�ة
بغداد أكمل�ت نصب الع�وارض الحديدية
ملنع م�رور املركبات التي يزي�د إرتفاعها
على ( )2.5مرتين ونصف املرت والس�ماح
للمركب�ات دون ه�ذا االرتف�اع بامل�رور
للحفاظ عىل سالمة املجرس «.
واضاف�ت ان « دائ�رة املش�اريع تعم�ل
أيضا ً اىل جان�ب نصب العوارض الحديدية
عىل تثبي�ت العالمات املروري�ة والنرشات
الضوئية ملنع مرور املركبات الكبرية لحني
انجاز العمل يف الطريق « .
واشارت اىل ان « امانة بغداد هيأت جميع
املس�تلزمات التاح�ة املج�ال للشركات
املتخصص�ة للارساع بعملي�ات نص�ب
(الرافع�ات التزامني�ة) للمجرس وفس�ح
املجال لصيانة ( )96محمالً يف كل مقطع
م�ن املجسر ال�ذي يح�وي ( )28مقطعا ً
بط�ول ( )204م ل�كل منه�ا ويتكون من
( )6فضاءات و ( )7دعامات .
وتابع�ت ان « ه�ذا االج�راء ج�اء لضمان
ع�دم وق�وع ح�وادث واملحافظ�ة على
سلامة املواطنين بعد ان عان�ى الطريق
من مش�كالت انش�ائية املتمثل�ة بترضر
(البنلات الرئيس�ة) وزح�ف الدعام�ات
نتيجة الحموالت الكبرية اىل جانب تعرضه
لع�دد م�ن االهت�زازات نتيج�ة العمليات
االرهابية ما دفع االمانة إلغالقه « .
واوضح�ت ان « امانة بغداد قامت بتأهيل
وفت�ح ع�دد كبير م�ن الط�رق املغلق�ة
بالتنس�يق م�ع مديري�ة امل�رور العام�ة
وقيادة عمليات بغ�داد لتقليل الزخم وفك
االختناقات املرورية .

التجارة حتدد هناية الشهر اجلاري موعد ًا هنائي ًا للمواطنني الستالم بطاقاهتم التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة يف
وزارة التجارة عن «تحديد نهاية الشهر
الجاري موعدا ً نهائيا للمواطنني الستالم
بطاقاتهم التمويني�ة الجديدة وبخالف
ذلك سيتم حجبها عن املتخلفني «.
اك�دت ذلك مدي�ر ع�ام الدائ�رة ابتهال
هاش�م صابط يف بيان تلقته «املستقبل
العراقي» ،خالل الورش�ة التدريبية التي
اقامتها الدائ�رة حول برنامج التكرارية
يف البطاق�ة التمويني�ة مل�دراء ف�روع
التموين ومسؤويل وحدات الحاسبه «.

واضاف�ت ب�ان «اله�دف م�ن اقام�ة
الورشة هو لتبسيط االجراءات يف انجاز
معاملات املواطنين والخت�زال الوق�ت
املخصص لذلك م�ن خالل تدريب مدراء
الفروع عىل برنامج اكتشاف التكراريه
على اي�دي فنيين مختصني من قس�م
الحاسبه يف مقر الدائرة وذلك الكتشافها
ومعالجته�ا مب�ارشة م�ن قب�ل الفرع
املعني دون الرجوع اىل الدائرة» .
مبين�ة بانه «ت�م توجيه م�دراء الفروع
برضورة االهتمام بشطب الوفيات حال
وصول التقارير الخاصه بذلك من دائرة
التخطيط واملتابعه وتبسيط اجراء سري

معامالت املواطنني» .
م�ن جان�ب اخر اش�ارت صاب�ط بانها
اس�تقبلت وفد س�فراء النوايا الحس�نة
الربوفيس�ور احم�د خضر والدكت�ورة
وس�ن ابراهيم وتم التاكيد خالل اللقاء
بان ابواب الدائ�رة مفتوحه امام جميع
املنظمات والجهات الن مبدأ عمل الدائرة
يعتمد عىل الشفافية يف تقديم الخدمات
اىل املواطنني».
من جانبهم ثمن سفراء النوايا الحسنة
ال�دور الكبير ال�ذي تق�وم ب�ه دائ�رة
التخطيط واملتابع�ه يف تقديم الخدمات
للمواطنني .
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القدس بني مرشوع السالم واملقاومة

ناظم محمد العبيدي

ل�م يكن قرار الرئيس ترامب موفقا ً بش�أن
نق�ل س�فارة بلاده اىل القدس ،واإلش�ارة
التي وردت يف كلمته حول عملية السالم لم
تعد مجدية وه�و يناقض بقراره هذا آمال
الجميع األصدقاء قبل األعداء ،ألنه ببساطة
يق�دم مصلح�ة إرسائي�ل س�لفا ً ويمنحها
مرشوعية االس�تقواء واالس�تحواذ عىل كل
يشء،من دون أن يراعي حق الفلسطينيني
يف الح�وار والتف�اوض م�ع الط�رف اآلخر
بالقدر ال�ذي ضمنت�ه كل القوانني وقواعد
السياس�ة ،فما الذي جرى هن�اك يف أمريكا
ودف�ع بالرئي�س األمريك�ي أن يتجاهل كل
ال�دول األوروبي�ة والعربي�ة واإلسلامية
ويخ�رج عىل الجميع بهكذا موقف يتقاطع
م�ع الق�رارات األممي�ة املتعلق�ة بمدين�ة
الق�دس والنزاع ح�ول األرض ال�ذي يعرفه
الجميع ؟
التس�اؤل املشروع هن�ا يأت�ي يف س�ياق
اإلشارة اىل ما يباعد بني املصلحة األمريكية
والسياس�ة االرسائيلي�ة الت�ي ال تق�دم
ش�يئا ً حقيقيا ً من اجل السلام ،األمر الذي

يجعل م�ن الحديث عن ح�ل الدولتني حلما ً
مس�تحيالً ،إذ م�ن غير املرج�ح أن تميض
الحكومة اإلرسائيلية يف مفاوضات السلام
وه�ي تعتق�د أنه�ا تمتل�ك الق�وة والدع�م
األمريك�ي ،وأمام هك�ذا مأزق فلس�طيني
وعنجهي�ة إرسائيلية لن يكون يف األفق غري
خيار املقاومة ،وهل يوجد مسار آخر يمكن
أن يس�لكه الفلس�طينيون والق�وى الت�ي
تؤمن بالحق العربي واإلسلامي واملسيحي
سوى ذلك ؟
إن ح�ق الدولة اإلرسائيلية الت�ي تحدث عنه
الرئي�س ترام�ب كان يج�ب اال ينسى ح�ق
املاليين من الفلس�طينيني الذين تم إغفالهم
ونس�يتهم اإلدارة األمريكية وه�ي تقرر نقل
س�فارتها اىل القدس ،من دون التش�اور مع
الحلف�اء األوروبيين الذي�ن وع�وا منذ زمن
بعي�د أن االعتراف بالحق�وق الفلس�طينية
هو الس�بيل الوحيد لتحقيق السلام ليس يف
فلسطني وحدها بل يف الرشق األوسط كله.
تبدو املفارقة الكربى يف السياس�ة األمريكية
أنه�ا تتحدث عن السلام ومكافحة اإلرهاب
لكنه�ا يف الوق�ت ذات�ه تتجاهل أه�م قضية
مقدس�ة تهم اكثر من مليار مسلم يعيشون

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة2010/1618 :
التاريخ2017/12/6 :

اىل املنفذ عليه املدين  /عبدالكريم جيجان

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خلال رشح القائ�م بالتبليغ
ملنطقة حي السالم والضباط إنك مجهول محل اإلقامة وليس
ل�ك موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار ،يمكن اج�راء التبليغ
عليه ،واس�تنادا للمادة ( )27من قانون التنفيذ ،تقرر تبليغك
اعالنا َ بالحضور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عرش
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
بإج�راءات التنفي�ذ الجربي وف�ق القانون  :علم�ا َ انك مدين
لصال�ح مدي�ر بلدية البصرة  /إضاف�ة اىل وظيفت�ه بمبلغ
( )17384511سبعة عرش مليون وثالثمائة وأربعة وثمانون
الف وخمسمائة واحد عرش دينار.
املنفذ العدل /حيدر الياس خضري

اوص�اف املحرر :كت�اب مديرية بلدي�ة البصرة  /القانونية
بالعدد  27060يف 2010/9/29
اعالن دعوة دائنني
أن�ي املصفي حس�ام ارزوق�ي عباس
لرشكة املتد للوكاالت التجارية محدودة
املس�ؤولية ادعو كل من له حق أو عىل
الرشك�ة مراجعتي عىل العن�وان التايل
بغ�داد حي الخرضاء م  ٦٣٩ز  ٣٤د ١٠
الطابق ثاني
املصفي
حسام ارزوقي عباس
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/14 :
اعالن مفقود
اسم املفقود/اياد خليل حسني
بتاري�خ  2017/12/14قدم�ت (
زوجتك) املدعوه (بسمه صالح محمد)
تطلب في�ه نصبها قيم�ة عليك لكونك
خرجت بتاري�خ  2016/2/12ولم تعد
لح�د االن لذا تق�رر تبليغ�ك بالصحف
املحلي�ة ويف حالة ع�دم حضورك خالل
خمس�ة عرش يوم من الي�وم التايل من
تاريخ النرش س�وف تنص�ب (زوجتك)
قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/12/14 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  //عيل احمد جليل
بتاريخ  2017/11/ 1قدمت ( والدتك)
املدعوه (س�ليمة جاسم محمد) تطلب
فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت
بتاري�خ  2014/11/10ول�م تعد لحد
االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف املحلية
ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة
عرش ي�وم من الي�وم التايل م�ن تاريخ
النرش س�وف تنصب (س�ليمة جاس�م
محمد) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2016/302
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االمن
الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  :الرشطي
عادل حسن صرب عيل /مديرية رشطة
محافظة البرصة
رقم الدعوى تاريخها 2016/372 :
:
تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة
2008/6/15
تاريخ الحكم 2016/3/6 :
امل�ادة القانوني�ة  5 :من ق ع د رقم 14
لسنة 2008
خالصة الحكم :
حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل
الخامس�ة باس�م الش�عب على املدان
الغائب (الرشطي عادل حسن صرب عيل
) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحب�س البس�يط مل�دة (خمس�ة
س�نوات) وف�ق اح�كام امل�ادة  /5اوال
من ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008املعدل
بقان�ون رقم  38لس�نة  2015وبداللة
امل�ادة  69م�ن ق.ا.د رق�م  17لس�نة
 2008لغيابه عن مقر عمله من تاريخ
 2008/6/15ولحد االن
 2ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن
الداخيل استنادا الحكام املادة /41ثانيا
من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 3ـ اعط�اء املوظفين العموميين
صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ
الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام
املادة  / 69ثانيا من ق.ا.د
 4ـ ال�زام املواطنين االخب�ار عن محل
اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام
املادة /69ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة
اس�تنادا الحكام امل�ادة / 69رابعا من
ق.ا.د
 6ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي
املنت�دب جب�ار عاتي جرب مبل�غ قدره
خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له
بعد اكتساب الدرجة القطعية
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قابلا
لالعرتاض اس�تنادا الح�كام املادة /71
ثاني�ا م�ن ق.ا.د رقم  17لس�نة 2008
وافهم علنا يف 2016/3/6

يف هذه املنطقة ،وكأنها بذلك تبعث برس�الة
اىل حلفائه�ا قبل أعدائها أنن�ي هنا من أجل
مصلحة إرسائيل ولست معنية بمصالح أحد،
وهذا املوقف يحرج حلفاءها العرب املسلمني
الذين ترتبط معهم بعالقات اقتصادية وأمنية
تحتم املحافظة عليها ،وباملقابل فإن القوى
الت�ي ت�رى يف السياس�ات األمريكي�ة تهديدا ً
له�ا س�تجد يف القرار األخير تحدي�ا ً جديداً،
واألم�ر الغريب الذي يج�ب التوقف عنده أن
الرئي�س ترام�ب ال يجهل حقيق�ة ما يجري
من أوضاع تتطلب سياس�ة حكيمة تتجاوز
أخطاء املايض التي تسببت يف ضياع الحقوق
العربي�ة الفلس�طينية ،وعىل الرغ�م من ذلك
يغازل الجانب اإلرسائيلي ويؤكد حق الدولة
اإلرسائيلي�ة يف أن تكون له�ا عاصمة مع أن
الحكومة اإلرسائيلية ليس�ت بحاجة اىل هذه
املغازالت بق�در حاجتها اىل من يضع أمامها
اشرتاطات السلام وحل الدولتني الذي أيدته
غالبي�ة ال�دول ورأت فيه خالصا ً للمش�كلة
الفلس�طينية ،وال ندري كي�ف يمكن تحقيق
السلام م�ن دون تهيئ�ة أبس�ط مقومات�ه
والتي تتناىف مع سياس�ة الق�وة والعنرصية
املسيطرتني عىل العقلية الصهيونية؟
اعالن
اىل املته�م الغائب ( /الرشط�ي ارشف طعمة
كاظم)
املنسوب اىل  /قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /البرصة /القبلة
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة  5/من ق.ع.د رقم
 14لسنة  2008املعدل لغيابك عن مقر عملك
م�ن تاري�خ  2011/2/4وملجهولي�ة اقامتك
اقتضى تبليغك به�ذا االعالن على ان تحرض
امام محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
البصرة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد
( 65و  68و  )69من قانون اصول املحاكمات
الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل رقم  17لس�نة
2008
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان
اعالن مفقود
اسم املفقود (حارث صباح غني)
بتاري�خ  2017/12/14ق�دم (والدك) املدعو
(صب�اح غني كاظم) يطلب فيه نصبها قيمة
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2011/9/20
ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة
عرش يوم اىل اليوم التايل لتاريخ النرش س�وف
تنصب قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
غازي جليل عبد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد /1187 :ش2017/
التاريخ2017/12/6 :
اعالن
املدعية  :اسيل فؤاد علوان
املدعى عليه  :عبد القادر مهدي صالح
اقامت (املدعية اس�يل فؤاد عل�وان) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة (/1187ش)2017/
موض�وع الدع�وى (تفري�ق) وعن�د ارس�ال
ورقة التبلي�غ لغرض تبلي�غ (املدعى عليه /
عبد الق�ادر مه�دي صالح) بموع�د املرافعة
اعي�دت الين�ا ورق�ة التبلي�غ بموج�ب كتاب
مركز رشطة الرشقي املرقم بالعدد ()18462
يف  2017/11/28ومرفق�ة ورق�ة التبلي�غ
واش�عار مخت�ار منطقة بعقوب�ة  /املركز ـ
( 9املخت�ار  /عب�د الكريم س�لمان الغراوي)
مرشوحا عليها ارتحال املدعى عليه اعاله اىل
جهة مجهولة
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك
بواسطة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة
الذي س�يجري يف الساعة التاسعة من صباح
ي�وم  2017/12/25وعند ع�دم حضورك او
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل منشد خلف
وزارة الداخلية
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة الفدعوس
( الشهابي سابقا )
العدد 1525 /
م  /نرش فقدان مواطن

تنفيذا لقرار ق�ايض تحقيق الدجيل املؤرخ يف
 2017 / 12 / 11واملتضم�ن فقدان املواطن
( ل�ؤي علي محم�د احم�د الحش�ماوي ) يف
جريدة راجني نرشه وتزويد ذويه بنسخة من
الجريدة مع التقدير
املرفقات :
نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل
العقيد
عيل حسني مزحم
ضابط املركز

ر�أي

www.almustakbalpaper.net

صادق كاظم
مع اكمال قواتنا املس�لحة والقوات الساندة لها
من مختلف التش�كيالت مهم�ة تحرير ما تبقى
من قواطع العمليات عىل طول الصحراء الغربية
من البالد وتدمير اوكار تنظيم داعش االرهابي
الرسية تكون اخر الصفحات البطولية للقضاء
عىل هذه العصابات قد اكتملت .مهمة التحرير
اس�تغرقت ثالثة اع�وام اال قليال ب�دات بتطهري
اماك�ن تواج�د التنظي�م القريبة م�ن العاصمة
بغ�داد ،التي كانت تش�كل ضغطا نفس�يا هائال
عىل الحكومة باعتبار انها من املناطق التي كان
التنظي�م االرهابي يس�تخدمها لبث الش�ائعات
والحمالت االعالمية الت�ي تمنحه صورة مزيفة
ع�ن واقع لم يك�ن موجودا وتأس�س اصال بناء
عىل ظ�روف غري طبيعي�ة لعبت بع�ض االيادي
واالجندات املش�بوهة يف صناعتها والرتويج لها
لتمت�د املع�ارك يف مختلف املناط�ق واالتجاهات
,حي�ث تس�طرت املالح�م االس�طورية يف آمريل
وجرف النرص وبلد واالس�حاقي وال�دور والعلم
وتكري�ت وبيجي ومن ثم يف الرم�ادي والفلوجة
لتص�ل ذروته�ا الكبرى يف املوص�ل الت�ي كتبت
معارك تحريرها النهاية الفعلية لهذه العصابات
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2014/958
اس�م املحكمة  :محكمة ق�وى االمن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدت�ه  :املفوض عيل
نارص جبارثجيل /مديرية رشطة محافظة
البرصة
رقم الدعوى تاريخها 2012/1951 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2008/1/15 :
تاريخ الحكم 2014/6/5 :
امل�ادة القانونية  5 :من ق ع د رقم  14لس�نة
2008
خالصة الحكم :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
باسم الشعب عىل املدان الغائب (املفوض عيل
نارص جبارثجيل ) باسم الشعب بما ييل :
 1ـ بالحب�س البس�يط مل�دة (س�تة اش�هر)
وف�ق املادة  /5ق.ع.د رقم  14لس�نة 2008
وبداللة املادتني /61اوال و / 69اوال من ق.ا.د
رقم  17لس�نة  2008لغيابه عن مقر عمله
من تاريخ  2008/1/15ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر
يف حقه اس�تنادا الحكام املادة  / 69ثانيا من
ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 6ـ الزام املواطنين االخبار عن محل اختفاء
املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة /69
ثالثا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 7ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغير املنقول�ة
اس�تنادا الح�كام املادة / 69رابع�ا من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 8ـ اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة /42
ثانيا ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب
جب�ار عات�ي جبر مبل�غ ق�دره عشرون
ال�ف دينار ترصف ل�ه بعد اكتس�اب الدرجة
القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /61اوال م�ن ق.ا.د قابلا
لالعرتاض وافهم علنا يف 2014/ /م
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد /1180 :ش2017/
التاريخ2017/12/6 :
اعالن
املدعية  :اسيل فؤاد علوان
املدعى عليه  :عبد القادر مهدي صالح
اقامت (املدعية اس�يل فؤاد عل�وان) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة (/1180ش)2017/
موضوع الدعوى (اثبات نس�ب) وعند ارسال
ورقة التبلي�غ لغرض تبلي�غ (املدعى عليه /
عبد الق�ادر مه�دي صالح) بموع�د املرافعة
اعي�دت الين�ا ورق�ة التبلي�غ بموج�ب كتاب
مركز رشطة الرشقي املرقم بالعدد ()18024
يف  2017/11/20ومرفق�ة ورق�ة التبلي�غ
واش�عار مخت�ار منطقة بعقوب�ة  /املركز ـ
( 9املخت�ار  /عب�د الكريم س�لمان الغراوي)
مرشوحا عليها ارتحال املدعى عليه اعاله اىل
جهة مجهولة
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك
بواسطة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة
الذي س�يجري يف الساعة التاسعة من صباح
ي�وم  2017/12/25وعند ع�دم حضورك او
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل منشد خلف
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الزبيدية
العدد /132 /ج2017/
التاريخ 2017/12/7
اىل  /املته�م اله�ارب /علي عب�د الحسين
منصور
اعالن
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقام�ة يف الوق�ت
الح�ارض ولكون�ك مته�م بالقضي�ة املرقمة
/132ج 2017/وف�ق احكام امل�ادة  456من
قان�ون العقوبات فقد تق�رر تبليغك باالعالن
عن طري�ق صحيفتين محليتين بالحضور
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املحاكمة املوافق
 2017/12/20وبخالفة س�تجري املحاكمة
بحقك غيابيا حسب االصول
القايض
احمد حامد الكالبي

نرصنا العظيم
وشكلت رضبة نفسية ومعنوية لهذه العصابات
التي ايقنت بعده�ا ان وجودها الفعيل يف العراق
قد اصبح منتهيا وان حلم دولة الضاللة والجهل
والتخل�ف ق�د تح�ول اىل رساب ووه�م لم يعش
طويلا  .اكثر م�ن  60الف ارهاب�ي من مختلف
الجنس�يات والدول مدعومني من قوى واجندات
مغرضة ومش�بوهة س�حقوا على ارض العراق
وتحطم�ت قدرات ه�ذا التنظي�م االرهابي الذي
ح�اول ان يجعل م�ن ارض الع�راق مكانا لنرش
ضالالته وافكاره املنحرفة عن االسالم املحمدي
االصي�ل من خلال سياس�ة الرتوي�ع والبطش
الت�ي قام�ت بها عن�ارصه من اجل ب�ث الرعب
والهزيمة يف نفوس املواطنني العراقيني ومنعهم
م�ن مقاومته  .كما ان اكثر م�ن  20قائدا كبريا
م�ن زعم�اء التنظي�م من ق�ادة الصفين االول
والثان�ي ابي�دوا يف ارض الع�راق وكاد امريه�م
البغ�دادي ان يقتل يف عدة مرات وهو االن يعيش
طري�دا ومهزوما وعىل وش�ك ان يقت�ل او يلقى
علي�ه القبض قريبا  .كان العراق واحدة من اهم
املناط�ق التي اختارتها ه�ذه العصابات لتكون
ممرا استراتيجيا له�ا لتهديد وغ�زو باقي دول
املنطقة كالسعودية والكويت وايران ايضا ,حيث
منابع البرتول واباره الضخمة التي تحول هذه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/2 /14 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  //محمد احمد جليل
بتاري�خ  2017/11/ 1قدم�ت ( والدت�ك)
املدعوه (س�ليمة جاس�م محمد) تطلب فيه
نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ
 2014/11/10ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم
حضورك خالل خمس�ة عرش ي�وم من اليوم
التايل من تاريخ النرش س�وف تنصب (سليمة
جاسم محمد) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد /379 :ش2017/
التاريخ 2017/12/13
اىل  /املدعى عليه  /فالح حسن عزيز
بتاريخ  2017/11/23اصدرت هذه املحكمة
القرار املرقم (/379ش )2017/حكما غيابيا
بحقك واملتضمن الحك�م بالتفريق القضائي
للهجر بينك وبني زوجتك املدعية ( كوثر جايم
تاي�ه) لذا تق�رر تبليغك عن طري�ق النرش يف
صحيفتني محليتين ويف حالة عدم حضورك
للطعن يف القرار خلال مدة ثالثني يوما ومن
تاريخ النرش س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية
القايض
محمود جاسم محمد
اعالن
رقم االخطار
2016/18
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اىل املته�م الغائ�ب ( /الرشط�ي حكيم هالل
خري الله )
املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
البرصة
ملا كن�ت متهما وفق املادة  5/من ق.ع.د رقم
 14لسنة  2008املعدل لغيابك عن مقر عملك
من تاريخ 2015/1/19
ولح�د االن بم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجهول
اقتضى تبليغك به�ذا االعالن على ان تحرض
امام محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
البصرة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ
تعلي�ق هذا االعلان يف محل اقامت�ك وتجيب
عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني
العموميين القاء القبض علي�ك اينما وجدت
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة والزام
املواطنين الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائك
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة /69
اوال وثاني�ا وثالث�ا واربعا م�ن قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم
 17لسنة 2008
رئيس محكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة
العدد /18 /ب2016/
التاريخ 2017/11/15
اىل  /املدع�ى عليه  /عبد الحسين رحيم عبد
الحسين  /يس�كن الرميثة س�ابقا مجهول
محل االقامة حاليا
اعالن
بتاري�خ  2016/10/9ويف الدع�وى املرقم�ة
/18ب 2016/واملقامه من قبل املدعي فاضل
جمي�ل عب�د الرضا اص�درت ه�ذه املحكمة
قراره�ا املرق�م /18ب 2016/والذي يقيض
(بالزام املدعى عليه عبد الحسين رحيم عبد
الحسين ) بتاديه للمدع�ي فاضل جميل عبد
الرض�ا مبلغا وقدره خمس�ة وثالثون مليون
وثمانمائ�ة الف دين�ار) حكم�ا غيابيا قابال
لالعرتاض واالس�تئناف والتميي�ز وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب كت�اب مرك�ز رشطة
الرميث�ة بالع�دد  9930يف 2017/10/11
واش�عار مخت�ار منطق�ة الجالبطة (ش�اكر
دعب�ول عزيز) ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بالق�رار اعاله عن طريق النشر بصحيفتني
محليتين يوميتين ول�ك ح�ق االعتراض
واالس�تئناف والتميي�ز خالل امل�دة القانونية
وبخالف ذلك س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية وفق االصول
القايض
رحيم طايش حمزة

العصاب�ات اىل مصدر تهديد فعلي لجميع بلدان
الشرق االوس�ط واىل خطر كبري علي�ه ,بل كان
من املمكن ان يتحول العراق اىل اكرب نقطة جذب
لالره�اب يف العالم ل�و نجحت ه�ذه العصابات
يف البق�اء على ارض العراق اط�ول فرتة ممكنة
.كان�ت بطوالت قواتنا االمني�ة وفتوى املرجعية
الدينية املباركة التي اطلقها االمام السيس�تاني
لتطوع املواطنني ضمن صفوف الحشد الشعبي
وتاس�يس تش�كيالت نظامي�ة منه اه�م صانع
له�ذا االنجاز الكبري ال�ذي جعل عصابات داعش
االجرامي�ة تنهار وتخرس املعارك واملناطق تباعا
ويف حماية باقي مناط�ق العراق من خطر هذه
العصابات االجرامية التي فتكت باالف املواطنني
من سكان املناطق املحتلة وعملت عىل ترويعهم
ومطاردته�م  .االنتص�ار العظي�م ال�ذي تحقق
على هذه العصابات وطرده�ا من ارض العراق
بالكامل اكد االقتدار العراقي املتواصل ومحى ما
حصل من مواقف مؤسفة يف العارش من حزيران
م�ن الع�ام  2014واثبت ش�جاعة اه�ل العراق
وبطوالته�م التي اذاق�ت الدواعش م�ر الهزائم
وحطم�ت على صخ�رة بطوالتهم احلام هذه
العصاب�ات وامنياتها بنرش االره�اب والفوىض
والتوحش يف املنطقة .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الزبيدية
العدد /127 /ج2017/
التاريخ 2017/12/7
اىل  /املتهم الهارب /خالد حسن بزون
اعالن
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامة يف الوقت الحارض
ولكونك متهم بالقضية املرقمة /127ج2017/
وفق اح�كام امل�ادة  247من قان�ون العقوبات
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني
محليتين بالحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املحاكم�ة املواف�ق  2017/12/21وبخالف�ة
ستجري املحاكمة بحقك غيابيا حسب االصول
القايض
احمد حامد الكالبي
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2014/474
اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االم�ن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  :الرشط�ي /
احم�د طعمه عبد الصاح�ب  /مديرية رشطة
محافظة البرصة
رقم الدعوى تاريخها 2012/1209 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2008/10/18 :
تاريخ الحكم 2014/3/27 :
امل�ادة القانوني�ة / 5 :ق ع د رق�م  14لس�نة
2008
خالصة الحكم :
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
باس�م الش�عب عىل املدان الغائ�ب (الرشطي /
احمد طعمه عبد الصاحب ) باس�م الشعب بما
ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر) وفق
املادة  /5ق.ع.د رقم  14لسنة  2008وبداللة
املادتين /61اوال و / 69اوال م�ن ق.ا.د رقم 17
لس�نة  2008لغيابه عن مقر عمله من تاريخ
 2008/10/18ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف
حقه استنادا الحكام املادة  / 69ثانيا من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 6ـ ال�زام املواطنين االخبار عن مح�ل اختفاء
املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة /69ثالثا
من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 7ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا
الحكام املادة / 69رابعا من ق.ا.د رقم  17لسنة
2008
 8ـ اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا للمادة /42
ثانيا ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 9ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب
جبار عاتي جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار
ترصف له بعد اكتساب الدرجة القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا
الحكام املادة /61اوال من ق.ا.د قابال لالعرتاض
وافهم علنا يف 2014/ /م
عميد الرشطة الحقوقي
رئيس املحكمة
مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة2017/290
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة جزء من سهام املدين
يف العق�ار تسلس�ل  50/14مقاطع�ه  5رشقي
بعقوب�ه الواقع يف باب الدرب العائد للمدين رعد
احم�د توفيق املحجوز لقاء طل�ب الدائن خالد
أسماعيل خلياللبالغ()550000000خمسمائة
وخمس�ون ملي�ون دينارفعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما
تبداء م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�يةالعراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم
املواصفات
-1موقع�ه ورقم�ه -:بعقوب�ة  /ب�اب الدرب/
 50/14مقاطعه  5رشقي بعقوبه
-2جنس�ه ونوع�ه -:ارض زراعي�ة مزروع�ه
بالخرضاوات مقطوعه عنها الحصه املائية
-3حدوده واوصافه -:ملك رصف
-4مشتمالته -:مش�يد عليها دور سكنية عدد
 13منه�ا (  11دار مش�غولة و( )2دارين هيكل
غري كامل البناء تعود للغري بالتجاوز
-5مس�احته )4000( -:م 2من أصل املساحه
الكلية البالغة  5.3.25دونم
 --6درجة العمران  -:مقطوعة عنها املاء
-7الش�اغل -:مس�تغلة م�ن قب�ل الغير
متجاوزيني
-8القيمة املقدرة  )90/000/000( -:تسعون
مليون دينارعراقي لجزء من املس�احة البالغة
( 4000مرتمربع)
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مفيد نجم
لعل الس�ؤال ال�ذي كان وما زال يتردد
صداه عميق�ا في حي�اة كل كاتب هو
لماذا يكت�ب ،وبأي لغ�ة يكتب؟ وألن
الس�ؤال قديم جديد فإن اإلجابات عنه
كثي�رة ومختلفة في آن معا ،باختالف
الرؤي�ة الت�ي يمتلكه�ا كل كات�ب عن
وظيف�ة الكتاب�ة وجمالياته�ا ،وع�ن
عالقتها بالذات والعال�م .هناك الكثير
من م�ا قيل ،وس�يكون هن�اك الكثير
مما يمك�ن أن يقال مس�تقبال أيضا..
ّ
الكت�اب أن الكتابة
ثمّ�ة من يرى م�ن

اعالنات
أفـق لـلـكـتـابـة

ه�ي وس�يلتهم للتعرف إل�ى ذواتهم،
في حي�ن يرى آخرون أنها وس�يلتهم
للتعرّف إلى العالم الذي يعيشون فيه،
وبين هذا وذاك ثمّة من يراها وس�يلة
للتع�رّف إلى الذات والعالم في آن معا،
وإدراك طبيعة العالقة الحوارية ،التي
تنشأ بينهما عبر الكتابة.
ف�ي أدبنا العربي القدي�م يمكن القول
إن ابن المقفع وأبا العالء المعري على
اختالف مجال الرؤية وطرائق التعبير
بينهما ،يع ّدان من أكثر أشكال التمثيل
ّ
والتمثل لهذه العالقة مع الكتابة.
جعل ابن المقفع من التخييل وس�يلة

لخلق عالم غرائبي يوازي عالم الواقع،
عندم�ا كان عاج�زا عن نقد الس�لطة
والواقع ،م�ا جعلنا نتع�رف عبر هذه
الحوارية التي اس�تنطق فيها كائناته
الحيوانية إلى رؤيته للعالم الذي عاش
في�ه وعالقته ب�ه ،لذلك كان�ت نهايته
المأس�اوية تتويجا للظل�م واضطهاد
الفكر في ذلك العالم.
وعلى خالف اب�ن المقفع جعل رهين
المحبس�ين أبو العالء من الشعر أداته
للحوار مع الذات اإلنسانية في مواجهة
مأزقه�ا الوج�ودي ،وجع�ل المعرفة
شرطا للعالقة مع هذا الوجود ،عندما
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دعوة الغياب

جعل م�ن العق�ل مرجعي�ة للمعرفة،
وللعالق�ة الذاتية مع العالم والحقيقة
فيه..ل�م تكن الكتابة ول�ن تكون ذات
وظيف�ة أحادية ،كم�ا كان ينظر إليها
س�ابقا من خالل وظيفتها التعليمية،
ألن العالق�ة الت�ي تنش�أ بي�ن الكاتب
واللغ�ة أعقد م�ن ذلك بكثي�ر ،فاللغة
ليس�ت وسيطا أو وس�يلة للتعليم وال
لنش�ر األفكار والمفاهيم التي حاولت
األيديولوجيات أن تلزم األدب بها.
ّ
يتوهم أصحاب
كذلك ليست الكتابة كما
الف�ن للف�ن مغامرة جمالي�ة ،من ّزهة
ع�ن وظيفتها االجتماعي�ة ،ألن اللغة

حشيش سمك برتقال

السينام الوثائقية جتارب ودروس

صدرت عن دار الس�اقي في بيروت رواية (حش�يش س�مك
برتق�ال ) ب192صفح�ة م�ن القط�ع المتوس�ط للكاتب�ة
والشاعرة المصرية هدى عمران
نبذة :شابة وحيدة تبحث عن عمل ومالذ لها وسط الخراب.
بعد طردها من الصحيفة التي تعمل فيها ،تجد نفسها تائهة
في د ّوامة القاهرة المخيفة.تس�تحوذ المرأة ،التي قبلت أن
ّ
تؤجرها غرفة في ش�قتها ،على تفكيرها بس�بب أطوارها
الغريبة .تسعى للخروج من أزمتها فتقع على مجموعة من
الش�بان يقودونه�ا معهم إلى العالم الس�فلي حيث الهروب
م�ن الواقع سلاح بقائهم الوحيد .بين اضطراب ش�خصيّة
الم�رأة وغم�وض عال�م صاح�ب ّ
دكان ّ
التحف ،تج�د بطلة
ً
فس�حة كبيرة لهذيانها في شوارع المدينة القاسية
الرواية
على أبنائها المتكئين على أوهام.

يناقش الكاتب والناقد والمخرج الس�ينمائي المصري صالح هاش�م
في كتابه “الس�ينما الوثائقية تج�ارب ودروس” ،الصادر حديثا عن
المركز القومي للسينما في مصر ،مجموعة نماذج غربية وعربية من
الفيلم الوثائقي التي ش�اهدها في المهرجانات السينمائية العالمية
مثل فيلم “موس�يقانا” للمخرج والمفكر الس�ينمائي الفرنسي جان
لوك جودار ،و”فهرنهايت  ”9/11لألميركي مايكل مور ،الذي حصل
على سعفة مهرجان كان الذهبية ،و”صيد العصاري” للمصري علي
الغزولي ،و”جمهورية ناصر” لألميركية ميشيل غولدمان ،وغيرها،
ليكشف لماذا تمثل في رأيه عالمات بارزة في تاريخ وذاكرة السينما
تحدي�دا -وليس الس�ينما الوثائقية فقط -في العالم ،ويش�رح لماذا
توهج�ت تلك األفالم ،ا بس�بب م�ا فيها ابتكارات فنية مدهش�ة.كما
يتضمن الكت�اب حوارا طويال مهما مع المخ�رج الهولندي جوريس
إيفانز الذي يعتبر أحد رواد السينما الوثائقية في العالم..

ليس�ت كيان�ا محايدا ،أو وع�اء نمأله
بأفكارنا ،ثم�ة دينامية داخلية خاصة
بها ،وقدرة على التوال�د والتج ّدد ،في
حواره�ا الدائ�م م�ع الواق�ع والحياة
وال�ذات البش�رية ،وإال لكان�ت اللغ�ة
استهلكت نفسها تاريخيّا ومعرفيّا.
في الكتابة هناك معادلة الكاتب والعالم
واللغة ،التي تتوس�ط هذه العالقة ،أو
تس�تحضر معناها ودالاللتها .الكتابة
الحي بين الذات والعالم
هي الوس�يط
ّ
في هذا الحوار المفت�وح بينهما ،إنها
وسيلة الكشف واالكتشاف في عالقة
ال ضفاف لها.

صالون د.حسني املجاب االديب ..ثراء احلضور وعمق التوجه لتمتني العالقة مع االدباء العرب

علي الحسون
َ
بوجهك عني
لماذا تدي ُر
فما َ
أنت إال ِقبْلة أينما تولي
أنا أصلي
ُ
ارتل بلغ ِة المحرومين
كالعصافير
ِ
ُ
تزقزق
فهي عندما
ُ
ُ
الغيث
ينزل
تخض ُر الصحارى
َ
تزاحمُ
الربيع
ُ
بحروف الصمتِ بوحنا
نكتب
دعنا
ِ
كي ال تسمعنا القصائ ُد
تستعمرنا
نش ُد الرحال نحو
عالم الصعاليكِ
ِ
ُ
محاكاة االم ِل
تنبذنا
ُ
نضيع في زحم ِة االقاوي ِل
ُ
يتوجل الحذ ُر منا
ُ
نقترب مما نري ُد
فال
َ
عكس االتجا ِه بال دلي ٍل
نسي ُر
اول وهل ِة
كما خدعنا في ِ
الغياب
حين لبينا دعوة
ِ
وأتينا طائعين

غـــصــة

عبدالزهرة خالد
المستقبل العراقي/خاص
اق�ام صال�ون الدكتور حس�ين المجاب
االدبي(تحت شعار كل النعم من فيضه)
صباح ألخميس12 14-وعلى قاعة مركز
البح�وث والدراس�ات التربوي�ة فعالية
ثقافي�ة متمي�زة  ،وس�ط حض�ور بهي
كبير من الوسطين االعالمي واألكاديمي
من اس�اتذة عدد من الجامعات العراقية
لتكري�م النق�اد واإلعالميي�ن العراقيين
وإلعالن نتائج المس�ابقة الشعرية التي
اقامها الصالون بمناسبة والدة الرسول
االعظ�م (صل�ى اله عليه وال�ه وصحبه
وسلم ) بالتعاون مع السفارة المصرية
في بغ�داد وكلية اصول الدي�ن الجامعة

ومرك�ز البح�وث والدراس�ات التربوية
.وابتدا الحفل بقراءة ماتيس�ر من سور
الق�ران الكري�م رتله�ا الدكتور حس�ين
المجاب بعدها ت�م الوقوف دقيقة حداد
عل�ى ارواح الش�هداء ثم عزف السلام
الجمهوري العرافي فالسالم الجمهوري
المصري تعبيرا عن وحدة االمة العربية
..فكلمة لعميد كلية اصول الدين الجامعة
الدكتورصبي�ح حمودالتميمي تحدث
فيها عن سيرة الرسول االعظم وماهي
الوالي�ة وكيف يتم تحقي�ق الوالية تاله
ف�ي الحدي�ث راع�ي الحف�ل د.حس�ين
المج�اب ال�ذي تكل�م به�ا ع�ن عظم�ة
الرسول والخطاب العالمي االنساني تاله
في الكلمة االس�تاذ الدكت�ور حاتم علو

الطائي مدير مركز البحوث والدراس�ات
التربوي�ة الذي رحب بالحضور مش�يدا
بتفاعلهم ومثمنا العمل االدبي للصالون
ال�ذي جمع س�ادة الغل�م واالدب واللغة
بدوره اش�اد الدكتور غبد اللطيف حمود
الطائي بالتعاون المش�ترك بين الجهات
المتع�ددة للنه�وض بالحرك�ة االدبي�ة
مذك�را بالماض�ي ومتمني�ا للصال�ون
النجاح الدائم في فعالياته وبرامجه فيما
خاطب الدكتور س�حاب محمد االسدي
الحضور باع�ذب الكلمات مباركا الجهد
لتنظي�م مثل هذه الفعالي�ة معلنا نتائج
مس�ابقة ( النور المحمدي)في دورتها
االول�ى والت�ي حمل�ت عن�وان( فاعلية
الرس�الة المحمدي�ة وبعدها االنس�اني

)واقيم�ت تح�ت ش�عار (كل النع�م من
فيضه) حي�ث فاز الش�اعر احمد غراب
بالجائ�زة االولى عن قصيدت�ه (القافلة
)وفاز الدكت�ور البيوم�ي محمد عوض
بالثاني�ة ع�ن قصيدته (الرس�ول )فيما
حجبت اللجنة الجائزة الثالثة
بينم�ا ق�رات الدكت�ورة الناق�دة االدبية
ام�ل محم�د االس�دي بع�ض االبي�ات
م�ن القصائ�د القائزة وقدم�ت عروضا
فديوية عن كل مش�ارك ومكرم في هذا
المحفل االدبي مباركة الجهود المبذولة
للدكت�ور المجاب وما قدمه وس�يقدمه
للساحة االدبية بغدها قدم االستاذ علي
محسن ممثل وزارة الخارجية وسفارة
مصر العربية درعا يمثل حركة التواصل

بين العراق ومصر م�ن الجوانب االدبية
والنقدية ال�ى الدكتوره االديب�ة الناقدة
امل محمد االس�دي واالعالمي الش�اعر
المتالق مؤيد عبد الزهرة
وف�ي الخت�ام ق�دم أ.د.حات�م عل�و
الطائيش�هادات الش�كر والتقدي�ر م�ن
مرك�ز البح�وث والدراس�ات التربوي�ة
للمش�اركين ف�ي الفعالية الت�ي اقامها
د.حس�ين المج�اب في صالون�ه االدبي
مش�يرا ال�ى اهمي�ة االحتفالي�ة الت�ي
جمعت بي�ن االحتفال بالمول�د المبارك
للرس�ول االعظم صل�ى الله علي�ه واله
وس�لم وتكريم المبدعين والعاملين في
ساحة النقد االدبي على مستوى الوطن
العربي.

كم تشتهي حنجرتي
َ
تقط�ف م�ن عناقي� ِد
أن
الصمتِ
حرفا ً يؤث ُر فيك ،
العشق
سالل
ومن
ِ
ِ
ً
َ
الشعر
م
كرو
ر
تعص
نغمة
ُ
ِ
ُ
وتسكت
ً
نيابة عن غيابك ،
عزم الرغب ِة
أما َم
ِ
كفي يغرفُ
ً
الجفاف
نهر
ِ
غرفة من ِ
ّ
العوز
الذي تبلله شفا ُه
ِ
السؤال
بأباريق
ِ
ِ
َ
الجواب
لتشبع من سوائ ِل
ِ
النقاط ،
بدالً عن
ِ
العمر
بسراج
ِ
ِ

أقرأ فيك كتبي
ُ
بخط�وط
فك�رت
وم�ا
ٍ
ُ
تطوف

حيطان الفكر ِة
حول
ِ
ُ
أعتقدت
َ
ّ
الملع�ون
أن الج� ّزا َر
ُي ُ
خلصني
َ
القرابين
قطيع
من
ِ
يو َم توري ِة المعلق ِة
التأليف
دير
ِ
في ِ
َ
التوليف ،
وعلى الجنائن ت َّم
َ
عشب القضي ِة
أجت ُّر
الذي ل�م يتيبس في مداول ِة
تموز
َ
أذكرك
حينما
ُ
المفردات
زجاج
تتكسر
ِ
حوافر المغادرين
تحت
ِ
َّ
غص البلعوم..
هكذا

النص الروائي أراه وجه من وجوه األمل

حاورها :عزيز البزوني /البصرة
ّ
وقاصة
حورية عبيدة كاتبة وصحفية
مصرية,صدرت لها مجموعة قصصية
تح�ت عن�وان) “ويبق�ى عطرها”)،
وكذلك)“ :ترنيمة عش�ق)” ،و(”مدن
تغزل الوج�ع)” ،ورواية ،ومجموعة
نثرية قيد الطبع,عض�و لجنة تحكيم
القص�ة القصي�رة بإذاع�ة لن�دن بي
ب�ي س�ي عربية,مستش�ارة إعالمية
لمجل�ة “لغة العص�ر” الص�ادرة من
مؤسس�ة األهرام ومشرفة على باب
“إب�داع دوت نت,مستش�ارة لمجل�ة
عين اإلمارات باإلمارات,حاصلة على
درع ُ
الك ّت�اب المتميزي�ن م�ن مجل�ة
“لغة العصر”* .رئيس تحرير س�ابق
لمجلة “المعرفة,من مؤسس�ي مجلة
ُ
*نش�رت قصصها
“األهرام العربي”.
ومقاالته�ا بمص�ر ف�ي :صحيف�ة
األه�رام ،وصحيف�ة الجمهوري�ة،
ومجل�ة نصف الدني�ا ،ودار المعارف،
وجريدة المشهد ،ومجلة لغة العصر،
ومجلة تواص�ل الصادرة ع�ن الهيئة
ُ
نش�رت
العامة لقصور الثقافة* .كما
بمجل�ة زه�رة الخلي�ج ،وجري�دة
الخليج ،ومجل�ة اإلم�ارات الثقافية،
ومجل�ة عين اإلم�ارات باإلمارات كذا
ُ
نش�رت بجري�دة األح�رار بالجزائ�ر
وكذل�ك بجري�دة ف�اس المغربية,ت�م
ترجمة العديد من قصصها ومقاالتها
للغة اإلنجليزيةُ ،
ونش�رت بالصحافة
األمريكية.

حورية عبيدة :القصة القصرية أراها امرأة تثق يف فتنتها

* ُيق�ال أن القص�ة القصيرة ٌ
ف�ن مِ ن
فنون الكتابة شاع في العصر الحديث
ّ
وتمكن من أن يصبح فنا ً قائما ً بذاته؛
فما رأيكِ ؟
 األحــ�داث المـــتـــالحــق�ةبعا لمنا ؛ ا لمتس�ا ر عة ؛ ا لمتصا ر عة ؛
وحروب
ب�ل والملتهب�ة مِ �ن ث�وراتٍ
ٍ
ووقائع مفصلي� ٍة بحلوها–
ونكب�اتٍ
ٍ
ْ
ألقت
م�ع ُندرت�ه -ومرِّها دون ش�ك
ً
غاللة مِ ن التمرد على إنس�ان عصرنا؛
وكذا عل�ى األدب ذاته ،فتم�رد ب َدوره
عل�ى األش�كال والقوال�ب التقليدية،
ْ
فظهرت أجن�اس أدبية جديدة تنافس
ماألفناه س�ابقا ،كالقص�ة القصيرة
ِّ
والش�عر
والقصي�رة ج�دا ً والومضة
المنث�ور المُ تح�رر مِ �ن األوزان
والقافي�ة والتفعيلة ،ويقين�ا ً لم يأت
الجدي�د ليمحو ما قبله ،لكنه في رأيي
متوائم�ا ً م�ع إنس�ان عص�ره ونزقه
العقلي والوجدان�ي ،وإن ُ
كنت أحترم
وجهات نظ�ر المؤيدين والمعارضين
لتل�ك األنم�اط الجدي�دةّ ،
لكني وددت
ُ
همس�ت ل�ك ّأن�ي أرى ه�ذا الفن
ل�و
الجميل -القص�ة القصيرة -موجودةٌ
ُ
إرهاصات�ه األول�ى عندنا كمس�لمين
ومررنا عليها؛ حين أقرأ قصة يوسف
الق�رءان الكريم؛ وأنظر لبنائها الفني
وعباراتها المكثفة الموحية وقدرتها
على االختزال ،واألم�ر ذاته في قصة
داوود عليهما السالم.
*برأي�كِ ما أهم أس�باب نج�اح كتابة
القص�ة القصي�رة والقصي�رة؟ وهل

النج�اح ل�ه عالق�ة بنم�ط الحي�اة
ْ
اختزل�ت بح�ق
المعاصرة؟وه�ل
ْ
َّ
الس�رد الروائي وبرعت في اإلدهاش
والتكثيف بجرعة عالية أيضاً؟
ٌ
أسباب ع ّدة؛ منها :الخوف
 لنجاحهامِ ن انفلات اللحظة؛والتي أعتقد أنها
الهاج�س والداف�ع األول لظهوره�ا
ونجاحه�ا ،ذل�ك ال�ذي أُش� ِّبهه دوما ً
بالمصوِّر الذي يقب�ض دوما ً على آلة
وترحاله؛تحس�با ً
ُّ
التصوي�ر ف�ي ِحلِّه
للقب�ض عل�ى لحظ� ٍة قد ت ِع ّ
�ن له في
م�كان م�ا قب�ل أن تتفلَّ َ
�ت
وق�تٍ أو
ٍ
من�ه ،وبامتالكها ألدواته�ا من قدرة
عل�ى التكثيف؛واالخت�زال؛ والتخييل؛
والتحلي�ل؛ واالس�تنباط؛ واإليح�اء
تصل حد الدهشة وأحيانا ً الشاعرية-ُ
حر بين
راق
يمزج ِ
وبأسلوب أدبي ٍ
بس ٍ
ٍ
تجارب العقل وأوتار القلب؛ أعتقد كل
الرونق
هذا كان مهدا ً مواتيا ً لها ،فكان
ٍ
واألل�ق والتمي�ز س�م َْتها الخ�اص.
ٍ
ْ
ولدت في تلكم الظروف–التي
وألنه�ا
ذكرته�ا لك ف�ي مع�رض إجابتي عن
َ
اتس�مت ّ
ْ
بالتمرد
س�ؤالك األول -فقد
وألقته بدورها عل�ى قوالب كتاباتها،
وبنظ�ر ٍة فاحص�ة للرَّعي�ل األول في
س�تينيات الق�رن الماض�ي ُ
وك ّت�اب
القص�ة القصي�رة ِب�دءا ً من يوس�ف
إدري�س ويحي�ى حقي والش�ارنوبي
وغيرهما نجد تطورا ً واضحاً؛فنلفاها
تقت�رب بودٍمِ �ن ف�ن ِّ
الش�عر-خاصة
ُّ
المنثور-ال�ذي ن�راه ي�رف بأجنحت�ه
بين س�طورها نظرا ً لكثافة لغتها؛وال

أرى غضاض�ة ف�ي ذل�ك تمام�ا ً كم�ا
يتمازج اتس�اع فض�اء الرواية بالفن
المس�رحي.حتى حين يعرِّفها “فراند
أوكون�ر” الق�اص والناق�د اإليرلندي
ٌ
صوت
الش�هير يقول :ص�وت الرواية
تس�جيلي للمجتم�ع ،بينم�ا القص�ة
القصي�رة ص�وت الف�رد ،و”الطاهر
مك�ي” يراها قادرة على أن توجز في
لحظة واحدة حدثا ً ذا معنى كبير ،أما
عبقري القص�ة القصيرة الروس�ي”
ٌ
بكونها:قطفة مِ ن
فيص ُفها
تشيخوف” ِ
الحياة ،وعنها قال “يوسف إدريس”:
خاطف�ة؛ تت�رك تأثيره�ا العمي�ق
بس�رعة ،وكما يقول “فراند أوكونر”
أنه�ا ترتب�ط بالجماع�ات المغمورة؛
كالمثقفين عند “تشيخوف” ،والبغايا
عن�د “موباس�ان” ،والموظفون عند
“جوج�ول” ،لكل ذلك ازدهر هذا الفن

األدب�ي الش�ائق الش�يق في روس�يا
وأيرلن�دا وأمري�كا تحدي�داً ،ومِ �ن
َث� َّم عندن�ا؛ ْ
وس�ط هال ٍة م�ن اإلبهار
ُ
بش�رف
تناف�س
تحوطها؛جعلته�ا
ٍ
ورق�ي وثب�اتٍ ؛ دونما قل�ق مِ ن عدم
ّ
تخصيص جوائ�ز الفت ٍة لها كالرواية؛
بي� َد ّأن�ي أراها امرأة تثق ف�ي فتنتها؛
ق�ادرة عل�ى إبرازه�ا؛ إل�ى أن تغ�دو
حديث الصباح والمساء.
*م�ا ال�ذي تودي�ن قولَ�ه مِ �ن خالل
مجموعت�ك القصصي�ة “ويبق�ى
ْ
صدرت مؤخراً؟
ِعطرُها” التي
 ربم�ا تأث�را ً بكوني كاتب�ة صحفيةمهموم�ة بمش�اكل وطنه�ا العربي؛
أغ�ز لقصص�ي مِ �ن العم�ق
تران�ي
ِ
اإلنس�اني النبي�ل؛ بع�د إزال�ة غالل�ة
التغبيش التي اعتلته ،فآخذ مِ ن رحيق
الفق�راء والمُ همّش�ين ،ومِ �ن وش�ذا

البسطاء والَمنسيين؛ ألتقط نقاوتهم
الت�ي مازال�وا عليه�ا ل ُبعده�م ع�ن
ُ
أعرج
المادي�ات وصراعاتها الفجّ �ة،
وجلّي َ
واضح َ
بأع ّب ُر عن المرأة
بشك ٍل
ٍ
وأحاسيس�ها؛ أفراحه�ا وأتراحه�ا؛
ْ
دأب�ت على إخفائها بس�بب
تل�ك التي
أصف�اد الجه�ل والظلم�ات والغب�اء
التي ألقاها عليه�ا مجتمعنا فقيّدتها
مِ �ن حيث ّ
كن�ا ُّ
نظنه يتركه�ا تمارس
حريتها الت�ي منحتها إياه�ا عقيدتنا
ُ
نص ُ
َّ
�ت لصهي�ل أحالمه�ا
الس�محة ،أ ِ
ّ
وكان�ا نع�ود أدراجن�ا
المهزوم�ة،
لعص�ور أوروبا المظلم�ة وقت كانت
ُ
أغوص
تتس�اءل :هل المرأة إنسان؟!
ف�ي َخيباتها ومعاناتها أحاول كس�ر
ً
مدركة أن ذل�ك البحر اللجي
قيودها؛
َّ
مل�يء بالمخاطر ،وأن المرأة المبدعة
القابض�ة عل�ى زم�ام الوع�ي مازال
ُينظر إليها ب َعين الرِّيبة.
أنظر لواقعنا المأزوم وإنسانه البادي
القوة والطمع والجبروت؛ أحاول نزع
تس�ت َر به�ا ،جاهدا ً
َّ
أقنعة ال َّزيف التي
مواراة إنس�انيته التي أراده�ا الله له
تفضالً
ّ
ومِ ن أجلها نفخ فيه مِ ن روحه
نس�ي
ذلك
علي�ه وتقديس�ا ً ل�ه؛ ومع
ِ
ل�ق إال ليزيد الك�ون إعمارا ً
أنه م�ا ُخ َ
وصالحاً ،أو -عل�ى أقل تقدير -يبقيه
عل�ى حالِه؛ فإذ به َي ُ
عيث فس�ادا ً وإنه
والله لش�يء عجاب؛ إذ كي�ف يتخلى
عن رُقيّه اإلنس�اني فيغدو كالحجارة
ُ
وودت “أنسنة”
أو أشد قسوة؟! ولقد
كل األش�ياء حولن�ا حت�ى الج�دران

والطرقات.
*الرواي�ة اس�تطاعت إع�ادة س�رد
الحكاية،وجعلتن�ا نتنب�ه لم�ا نغفله
واقعي�ا ً َّ
كأنه�ا تدف�ع بالمعنى ليدخل
ضم�ن تفاصيلنا اليومي�ة ..فما رأيكِ
مع التعليل؟
 فعال نجح�ت وبدرج� ٍة كبيرة حتىنش�عر باالش�مئزاز ّ
ألنا نحيا عالما ً ال
يش�به الرواي�ة ،فالرواي�ة وإن كانت
تس�رد الواقع إال أنها تس�عى لتغييره
وتحسينه ،فهي تشير لألفكار وتترك
المتلق�ي مش�جونا ً ومش�حونا ً به�ا
كي يلتقطها ويطبقها ،وقد تش�عرنا
بالخج�ل واالرتب�اك حي�ن تع�ري
س�لبياتنا وآالمنا وتكش�ف صراعاتنا
ُ
نحس
المتراكمة المتالكمة.بدليل أننا
بالراحة حين نرى بالرواية أش�خاص
يتمس�كون بالقي�م وينافح�ون
وي�زودون عنه�ا ،ونش�عر بالحقارة
إزاء االبتذال وشخوصه ،فنكاد نحارُ:
هل الرواي�ة توهمنا بواقعية المُ تخيل
أم خيالية الواقع ،خاصة وأنها ليست
نص�ا ً تس�جيليا ً ينحي الخي�ال جانباً،
هي جدلية العالقة يا سيدي بين األدب
والحي�اة عن�د ّ
الكت�اب الواقعيين -لو
ّ
التصنيف-لكن النص الروائي أراه
جاز
وجها ً من وجوه األمل واالستش�راف
واقع
اإلنساني،فكثيرون أعادوا خلق
ٍ
مواز لزمننا المعاش أو زمن
جدي� ٍد أو
ٍ
آخ�ر جدي�د ،كنجي�ب محف�وظ ف�ي
“ثرثرة على النيل” ،وكازانتزاكس في
“زوربا”.
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مرينا وليد :كنت حمظوظة أكثر من حنان ترك
مرين�ا ولي�د نجم�ة أبه�رت الجمي�ع
ّ
س�ن الصبا،
بموهبته�ا الرائع�ة من�ذ
حني ظهرت يف فيلم «الراعي والنساء»
م�ع العمالقة س�عاد حس�ني وأحمد
زكي ويرسا ،وأكملت مسيرتها الفنية
بنجاح وثبات رغم ظهورها واختفائها
لفرتات بسبب الدراس�ة تارة ،والزواج
واإلنج�اب طوراً .طموح�ة ال تهدأ وال
ّ
تم�ل ،مثاب�رة يف عملها رغ�م صعوبة
بعض املطبّات التي واجهتها يف حياتها
الفني�ة .يف حوارنا معها ،تح ّدثت مرينا
ع�ن اختفائه�ا وعودته�ا ،وع�ن أهم
فنانات جيلها حنان ترك ودنيا.
ح ّدثينا يف البداية عن نشأتك؟وُل�دت يف مدين�ة طرابل�س ،ش�مال
لبنان ،وبالتأكيد من يعرف نش�أتي ال
يمكنه أن يتخيّل أبدا ً مس�تقبيل ،فهما
ُ
نشأت يف عائلة عادية
مختلفان تماماً.
جداً ،والدي ت�ويف منذ كان عمري أربع
س�نوات ،فانتقلت بعدها اىل مدرس�ة
داخلي�ة ،وعش�ت فيها لغاي�ة وصويل
ّ
س�ن املراهقة تقريباً.
إىل مرص وأنا يف
ً
حينه�ا ،دخل�ت ف�ورا مج�ال الف�ن.
طفولتي لم تكن سعيدة بأي شكل من
األش�كال ،لكنها تجرب�ة جعلتني أكثر
عمق�ا ً وتأمالً يف الدني�ا ،والله عوّضني
كثيرا ً ع�ن تل�ك الحي�اة ،إذ إن بدايتي
كانت مع العظيمة سعاد حسني.
أما يف مرحلة الدراس�ة الثانوية ،فكنت
ق�د أصبح�ت وقته�ا نجمة مش�هورة
جداً ،لذلك كنت مختلف�ة تماما ً عن أي
شخص آخر .فخالل تلك املرحلة ،عملت
يف فيل َمي «الراعي والنساء» و«ديسكو
ديس�كو» ،ومسلس�ل «ذئ�اب الجبل».
لكن رغم ذلك ،اجتهدت وثابرت وأكملت
دراس�تي الثانوية بنجاح ،مع كل ما يف
ذلك من إرهاق وصعوبات.
الجمي�ع يعل�م أن بدايت�ك كان�تصاروخي�ة م�ع ثالث�ة م�ن عمالق�ة
الف�ن املرصي :س�عاد حس�ني وأحمد
زكي ويسرا ،من خالل فيل�م «الراعي
والنس�اء» ،فكيف كان ش�عورك كفتاة
مراهقة ال تعلم أبجديات الفن ،ووجدت
نفسها فجأة بني هؤالء العمالقة؟
بوجودي وسط هؤالء العمالقة ،شعرت

ب�أن الله قد عوّضني عن أش�ياء كثرية
افتقدته�ا ،خصوص�ا ً أنني لعب�ت دورا ً
ي�وازي أدواره�م يف األهمي�ة ،فكل هذا
كان ترتيب�ا ً ل�م يكن يل يد في�ه إطالقاً،
يف وقت ل�م أكن أحلم حتى ب�أن أصوّر
إعالنا ً يف مرص ،فما بالك بمش�اركتي يف
فيلم مع أهم نج�وم مرص آنذاك ،حيث
كن�ت ال أزال يف الخامس�ة عشرة م�ن
عمري!
هل صحيح أن سعاد حسني قالت إنكستكونني سببا ً يف فشل الفيلم؟
(تضحك) ،هي قالت ذلك فعالً ،لكنها يف
ما بعد طلبت التح ّدث إيلّ ،وهذا ما قالته
يل« :إنتِ عارفه أنا كنت باقول إيه لعيل
بدر خان ،مخرج الفيلم ،ملا ش�فتك أول
ّ
حتس�قطي الفيلم ده
م�رة ،قلت إن�ك
وبأن�ك ما تنفعيش ،هات وحده غريها
ّ
وفك�ر يف بدي�ل لح�د بك�ره ،وعارف�ة

قلت ك�ده للمخ�رج ألني ش�فتك بنت
خايف�ة أوي باكلّم�ك م�ا برتديش.»...
ً
ُ
فعلا أتصرف عىل
كن�ت
وبرصاح�ة،
هذا النحو ،ألنني كنت مبهورة بس�عاد
حس�ني ،وطفل�ة تحلم ط�وال عمرها
به�ا وتعش�قها ،وفج�أة تجد نفس�ها
أمامها .حني سمعت هذا الكالم شعرت
باإلحباط الش�ديد .لكن م�ا أثلج قلبي
أن سعاد حسني عادت وقالت يل« :إنت
بتفكرين�ي بنفسي» ،مما ّ
أث�ر يفّ ،وما
ّ
أتذكر هذه الجملة إىل اليوم.
زلت
م�اذا ع�ن أحم�د زك�ي الذي ق�ال لكً
ّ
س�نك حص�دت وقتها
فت�اة يف مثل
إن
ّ
األوسكار ،وأنك لست أقل منها؟
فلريحم�ه الل�ه ،بالتأكي�د ق�ال يل هذا
ال�كالم ،ول�م أك�ن أفه�م آن�ذاك معنى
كلم�ة «أوس�كار» ،لكن رغ�م ذلك كان
كالمه مشجعا ً يل .واملفارقة ،أنني حني

شاركت يف فيلم «الراعي والنساء» ،كان
ُيقام يف مرص مهرجان اسمه «أوسكار
السينما املرصية» ،وقد حصلت فيه عىل
جائزة عن الفيلم نفسه ،ولدى تسلّمي
الجائزة ،نظ�رت إىل أحمد زكي وذهبت
إليه ،وكان أول شخص أُصافحه وأقول
له« :األوسكار أهيه اليل وعدتك بيها».
آن�ذاك ،ظهرت معك حنان ترك يف فيلميتناول قصة «الراعي والنساء» نفسها،
وقيل وقتها إن املنافس�ة بينكما كانت
ّ
أش�دها رغ�م اعرتاف حن�ان بأنك
عىل
محظوظة بهذه البداية أكثر منها!
حنان ت�رك أقرب ممثل�ة إىل قلبي ،وأنا
أحبه�ا كثرياً .ويف الواق�ع ،ذكرت حنان
أمام�ي م�رارا ً أنن�ي أكثر حظ�ا ً منها،
وهذه حقيقة ،ألن «الراعي والنس�اء»
كان أقوى ،وقد حسدني الجميع عىل أن
أول أعمايل الفنية كان فيلما ً من بطولة

سعاد حسني وأحمد زكي ويرسا.
لك�ن حنان ترك اس�تمرت يف التمثيلوراوح�تِ أن�تِ م�ا بين الظه�ور
واالختفاء!
السبب هو أن حنان أكملت مشوارها
الفن�ي بدق�ة ونج�اح ،أم�ا أن�ا فق�د
اختفيت لفرتة بس�بب تعلّقي الشديد
بالدراس�ة ،فهي كانت األهم بالنسبة
إيلّ ،وهذا يعود اىل ش�خصيتي ونشأتي
الصارمة ،لذلك اختلفت املوازين بيني
وبين حنان ،التي اهتم�ت بالفن أكثر
من�ي .والنتيج�ة أنها أكملت املسيرة
وقته�ا وحص�دت النجومي�ة ،أم�ا أنا
فكن�ت أظه�ر وأختف�ي ،بم�ا يتوافق
م�ع دراس�تي ،إال أن كالً منا حصدت
االهتمام الذي كانت تتمناه.
نع�ود اىل بدايات�ك ،فق�د فوج�ئالجمه�ور باختفائ�ك يف ّ
أوج ش�هرتك
بس�بب دراس�تك يف معه�د الس�ينما-
قس�م اإلخراج ،وخلال غيابك ظهرت
فنانات كثريات ،هل أفادتك الدراسة أم
ّ
أرضت بك وأخرّت ظهورك الفني؟
بعد مسلس�ل «ذئاب الجبل» ،كنت قد
أصبحت يف الثانوية العامة ،وكان لزاما ً
ّ
عيل أن أخت�ار أي جامعة ،لذلك دخلت
ً
فورا معهد الس�ينما لدراس�ة اإلخراج
ألنني دخلت الفن يف ّ
سن صغرية جداً،
وكن�ت أذه�ب اىل موق�ع التصوير من
دون أن أفهم ما يدور حويل ،وأشعر بأن
الدراسة ستفيدني يف ذلك .أما بالنسبة
اىل اختفائ�ي أثناء الدراس�ة ،فالس�بب
أنن�ي لم أكن أتوقعها به�ذه الصعوبة،
ّ
فأرضت ب�ي كممثلة ألنن�ي اضطررت
لالختف�اء وأن�ا يف قمة الش�هرة ،والتي
حققتها يف مسلسل «ذئاب الجبل»..
ّ
ش�كل ل�كِ عودة قوية
«قصة األمس»ونجومية جديدة وضخم�ة ،لكن أيضا ً
اختفي�ت بع�د نجاح�ك امل�دوّي يف هذا
املسلسل!
صحي�ح ،ألنن�ي بع�د ه�ذا املسلس�ل
تزوج�ت وأنجبت فورا ً ابنت�ي «مريم»،
لذل�ك ابتع�دت وقتها عن الف�ن قليالً..
لكن اليوم ،أس�تطيع الرتكي�ز والعودة
بق�وة اىل التمثي�ل بعد أن كبرت بناتي
وأصبحن يف املدرسة.

مي عزالدين تنفي انتقاهلا لعالـم
عارضات األزياء
نف�ت الفنان�ة املرصي�ة مي ع�ز الدي�ن نيتها
االنتق�ال لعالم عارض�ات األزي�اء ،جاء ذلك
النف�ي عق�ب اختياره�ا م�ن قب�ل مصمم
األزي�اء مايكل س�ينكو لتك�ون واحدة من
جملة وجوه لتعرض أحدث تصاميمه.
م�ي عزالدين هي التي كش�فت االختيار

عرب حسابها الش�خيص عىل “إنستغرام” الفنانة
معبرة عن س�عادتها باالختيار مشيرة إىل قرب
تصاميم سينكو مع ذوقها.
وكانت مي قد نرشت مؤخرا رسالة ملتابعيها عيل
“تويرت” قائلة ” وحشتوني  ،أول مفاجأة جديدة
؟!!قريب هتشوفوها تابعوني” .

شريهيان تفرض إجراءات
مشددة ألسباب شخصية!
بالرغم من رهان الكثريين عىل أن مرشوع النجمة شيريهان الجديد
مع رشك�ة العدل غروب لن يرى النور؛ وهو املرشوع الذي أعلنت
عن�ه قبل عام يف مؤتم�ر صحايف كبري بالتع�اون مع قنوات
 DMCبعودته�ا من خالل  13مرسحي�ة ضخمة ُتصوَّر
س�ينمائيا ً ُ
لتعرض حرصيا ً عىل شاشة القناة وإنتاج
العدل غروب ،إال أن العمل أوشك أن يرى النور.
شرييهان فرضت هذه الرشوط
فقد علمنام�ن مصادرناالخاصة أن النجمة
شيريهان اشترطت عىل املوجودين عدم
التقاط ّ
أي صور م�ن داخل العمل حتى ال
ّ
ّ
يخص الش�كل
يتسرب للصحافة أي يشء
الخاص بها وهي تق ّدم كوكو ش�انيل؛ وهي
الشخصية االوىل التي أنهت بالفعل تصويرها
أخيرا ً واس�تمرّت لع�دة أس�ابيع يف تصويره�ا
بمشاركة وجوه جديدة.
والعم�ل س�يتخلله بعض االس�تعراضات
واألغنيات ،واشترطت شيريهان عىل
اإلنتاج وضع مراقب�ة كي ال تترسّب
ّ
أي صورة بشكل عفوي بدون إذن
منها؛ وهو ما قد يس�بّب مشكلة
لها خاصة أنها تراجع التصوير
لحظ�ة بلحظة ك�ي ال تظهر
املش�كلة التي يف وجهها بعد
إجرائه�ا أكثر م�ن جراحة
بعد مرضها.
كتابة العمل أوش�كت عىل
االنتهاء
ويب�ارش كل م�ن املؤلفين تام�ر
حبيب ومريم ناع�وم ومحمد أمني رايض
كتاب�ة باق�ي املرسحي�ات وه�ي إخ�راج عدد
من املخرجين منهم خالد جالل ومحمد ياسين
وآخ�رون من خلال ورش�ة عمل كي يبصر العمل
النور يف .2018
ويج�ري التصوي�ر يف مسرح مدين�ة اإلنت�اج الذي
تحرض فيه شيريهان يوميا ً من أج�ل الربوفات ،حيث
اس�تعانت ملدة أش�هر بمصمّم�ي رقصات من فرنس�ا
وأوروبا لتستعيد لياقتها وتق ّدم العديد من الشخصيات
الش�هرية ومنهم كوكو ش�انيل ومارلني مونرو ورابعة
العدوية ،وهي الش�خصية الت�ي كان من املفرتض أن
تق ّدمها من قبل يف عمل درامي.

رانيا يوسف
تعود للسينام
القاه�رة :تع�ود الفنانة رانيا
يوسف إىل السينما من خالل
فيلم «أس�وار عالي�ة» الذي
وافق�ت على اإلشتراك يف
بطولت�ه مؤخ�راً .وه�و
عم�ل ينتم�ي لنوعي�ة
األفلام ذات امليزاني�ات
املح�دودة نس�بياً .إال أنه�ا
أب�دت حماس�ا ً للع�ودة
للسينما والتعاون مع منتج
الفيل�م رشي�ف مندور.ومن
املتوقع أن ينطلق التصوير يف
الشهر املقبل تحضريا ً لعرضه
خالل موس�م الربي�ع القادم.
يش�ار إىل أن الفيلم من تأليف
أم�ل عفيفي وإخراج هش�ام
عيس�وي .ويس�تمر ترشيح
باقي فريق العمل استعدادا ً
لبداية التصوير الذي سيتم
بالكام�ل داخ�ل مصر
بغضون  6أسابيع.

أمل بوشوشة تشارك البطولة
مع خالد النبوي
القاه�رة :تش�ارك الفنان�ة الجزائري�ة أم�ل بوشوش�ة بالبطولة
النس�ائية يف املسلس�ل الدرام�ي الجدي�د «منطقة محرم�ة» أمام
الفن�ان خالد النبوي لتعود من خالله للدرام�ا املرصية بعد غيابها
ألكثر من  3س�نوات .ولقد وقعت التعاقد عىل املسلس�ل الجديد مع
الرشك�ة املنتج�ة .علم�ا ً أنها تكرر م�ن خالله التع�اون مع املنتج
محمد بكري ،فيما تسلمت حلقات العمل التي يكتبها السيناريست
حسن يوسف.
يش�ار إىل أنها س�تتواجد بالدراما املرصية أيضا من خالل مسلسل
«أبو عمر املرصي» الذي يقوم ببطولته أحمد عز وتكتبه مريم نعوم
ويخرج�ه أحمد خال�د موىس .وهو العمل املق�رر انطالق تصويره
قريبا ً بني مرص وعدد من البالد العربية واألوروبية.

سالف فواخرجي :األمر انتهى مع تامر حسني

جماله�ا ّ
األخ�اذ كان بداي�ة لنجوميته�ا ،إال أن موهبتها
كانت كفيلة بأن تدخل إىل قلوب الجمهور العربي وتصبح
واحدة من أه�م نجمات الوطن العربي حيث ش�اركت يف
العديد من األعمال الهامة عىل مستوى الوطن العربي.
وق�د ق�ررت النجم�ة الس�ورية سلاف فواخرجي كرس
النح�س ال�ذي يطاردها كلما تعاقدت على عمل جديد يف
مرص واتفقت عىل أن تش�ارك يف مسلس�ل «خط ساخن»
وهي يف مرص حاليا ً من أجل تصويره.
تقول سلاف فواخرج�ي يف ترصيحات خاصة إن س�بب
عودته�ا للعمل هو قصة الس�يناريو القوية وأيضا ً وجود
مخ�رج ق�وي مث�ل حس�ني صالح وأيض�ا ً املنت�ج أحمد
الجاب�ري؛ فاإلنت�اج ليس رأس مال فقط ب�ل ّ
فن وثقافة
وهي تق ّدم يف العمل ش�خصية حن�ان التي تعمل يف مركز
مكافحة االنتحار وتتعرّف إىل رجل كبري يف الس�ن يس�عى
لالنتحار ُ
لتفاجأ بمقتله وتتواىل األحداث.
وتشير سلاف إىل أن السياس�ة لم تكن س�ببا ً إطالقا ً يف
ابتعادها عن الساحة ولكنها كانت

كلّما تتفق عىل أعمال ،تحول أسباب دون تنفيذها.
وتابعت أنها ال تعلم شيئا ً عن مسلسل «هجرة الصعايدة»،
حيث تر ّدد أن هناك ممثلة حلّت بدالً منها ،وبس�ؤالها عن
ذلك أجابت« :ال أعلم شيئا ً عن العمل ولم يتح ّدث معي أحد
بشأن التصوير ،ويجب أن ُيسأل املنتج عن األمر».ص

شرياز تطرح أغنيتها املرصية
«سهر سهر» عىل يوتيوب
طرحت املطربة اللبنانية شرياز االربعاءكليب  ،أغنيتها املرصية الجديدة “سهر سهر”
والتي صورتها يف لبنان مؤخرا ،تحت إدارة املخرج اللبناني أحمد املنجد.
ويذكر أن االس�م الرس�مي للمغنية اللبنانية شيراز هو باميال س�عادة وقد ولدت 19
سبتمرب  ،1983وكانت قد مثلت لبنان يف مسابقة ملكة جمال األرض .2008

إجبار غادة عبد الرازق
عىل العمل بقدم ويد مكسورتني؟
أثارت النجمة غادة عبد الرازق الفرتة املاضية حالة من الجدل ،خاصة أنها حذفت
صورتها التي عرضتها عىل إنس�تغرام بعد إصاب�ة يدها وقدمها ووضعهما يف
الجبس ،لكن غادة اضطرّت إىل حذفها لتورّط نفس�ها أكثر حيث اتهمت بأن
الصورة غري حقيقية وأنها كانت تكذب عىل جمهورها.
موعد التصوير
لكنن�ا علمنا من مصدر مقرب لها أن غ�ادة بالفعل عانت من كرس يف قدمها
ويده�ا ،ولكنها اضطرّت إىل حذف الصورة ،وس�تنزل اليوم األربعاء الس�تئناف
تصوي�ر فيلمه�ا الجديد «حرب كرموز» ،حيث تش�ارك يف بطولته أمام أمري كرارة
ال�ذي أرصّ عىل مواصل�ة التصوير خالل ه�ذه الفرتة لرغبته يف ع�رض الفيلم ضمن
موسم بداية عام .2018وإذا أكملت غادة إجازتها ،فسيؤجّ ل عرض العمل وهو ما جعلها
تستشير طبيبها الذي طلب منها الحصول عىل راحة ألس�بوعني ،ومن ثم تم االتفاق عىل
تصوير مش�اهدها وهي جالس�ة من دون حركة كي ال تعطل سري العمل ،وهو ما وافقت
عليه غادة لرغبتها يف الحضور س�ينمائيا ً خالل الفرتة املقبلة.
اتهام بالهروب من التصوير
وق�د الحق�ت غادة يف األي�ام األخرية اتهام�ات بأنها نرشت هذه الص�ورة لكي تتهرب
من تصوير أفالمها س�واء حرب كرموز أو فيلم كارما مع املخرج خالد يوس�ف بعد
أن ورطت نفس�ها باملش�اركة يف أكثر م�ن عمل ،ولكن غادة التي بالفعل س�قطت
دون عمد عىل قدمها سقطة قوية اضطرّت إىل وضع يدها وقدمها لعرشة أيام يف
الجبس ،عىل أن تحصل عىل الراحة التامة.
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العب القوة الجوية ثامر برغش:

ضغط اجلامهري يؤثر عىل اختيار الالعبني يف األندية الكبرية
المستقبل العراقي  /ثابت ماجد السعدون

الع�ب القوة الجوية الش�اب املتأل�ق الذي أثبت
كفأت�ه وقدرته عىل اللعب يف أكثر من مركز وله
القدرة عىل تسجيل األهداف مما جعل اكثر من
مدرب يضمة اىل فريقة أمىض س�بع مواسم يف
دوري الكب�ار مث�ل خاللها خم�س أندية وكان
مستقرة االخري يف عش الصقور
• من هو ثامر برغش وكيف كانت بداياته؟
_ ثام�ر برغش من س�كنة النارصي�ة بداياتي
كانت يف الفرق الشعبية ومن بعدها مثلت نادي
الفجر لفئة الناش�ئني والشباب يف مدينتي ومن
بعده�ا انتقل�ت إىل نادي نادي الح�ي يف الدوري
املمتاز ملرحلة واحده ع�دت هذه املرحلة قفزة
كبيرة يف حيات�ي رغ�م املعارضة الكبيرة التي
واجهتها من عائلتي واب�ي خصوصا الذي كان
يري�د مني أن التزم دراس�تي واحدد مس�تقبيل
ولك�ن رغم ه�ذه الظ�روف الت�ي واجهتها لم
يوقني ع�ن تحقيق حلمي وم�ن بعدها انتقلت
إىل ن�ادي نف�ط ميس�ان وعدت ه�ذه الخطوه
البدايه الحقيقية لثام�ر برغش رغم اني مثلت
الفري�ق ملرحل�ة واح�ده اال ان�ي حصل�ت عىل
هداف املنطقة الجنوبية برصيد ( )12ويف نهاية
املوسم انتقلت إىل نادي الكهرباء ومثلت الفريق
موسم واحد وعدت بعدها إىل نادي نفط ميسان
ومن نفط ميس�ان إىل نادي أمانة بغداد ولعبت
مع االمانه موس�م واحد ومن ثم انتقلت بعدها
إىل نادي نفط الوس�ط الذي كان بس�نتها بطل
ال�دوري العراقي ولعبت معهم موس�م ونصف
ويف مرحلة االنتقاالت الش�توية انتقلت إىل نادي
الصقور القوة الجوية
• من الش�خص ال�ذي كان خلف برغش وجعلة
يصل لهذة املرحلة ؟
_ عائلت�ي كان�ت والزال�ت الداعم األكبر لثامر
برغ�ش وس�اندتني يف كل خطوات�ي رغم أنهم
كان�وا غير راضني عن ه�ذه الطريق ال�ذي أنا
في�ه وأرادوا يل االفض�ل واالحس�ن لكنه�م ل�م
يقف�وا بوجه�ه طموح وحل�م ابنهم ب�ل كانوا

خري س�ند وداعمني يل إضافة إىل أش�خاص هم
من صنعوا واكتش�فوا مواهب ثامر مثل عقيل
عزيز ومحسن مهدي لهم فضل كبري يف بداياتي
الكروية.
• مثل�ت العديد م�ن األندية العراقي�ة اي نادي
رأيت فية نفسك اكثر؟
_ جمي�ع األندية التي مثلته�ا رأيت نفيس فيها
ولك�ن املحطة املهمة يف حيااتي هي نادي القوة
الجوي�ة العراق�ي وذلك ألني حصل�ت عىل درع

الدوري وكأس غرب آسيا ومن ثم كأس االتحاد
اآلسيوي.
• مل�اذا جدد ت عقدك مع الصق�ور رغم العقود
الكثرية املقدمه لك من األندية العراقية ؟
_ ج�ددت عق�دي م�ع الصق�ور الن�ي حققت
ماعجزت عنه يف األندية التي مثلتها سابقا وكل
العب كرة ق�دم يطمح لتحقي�ق البطوالت كما
أنه من أعرق األندي�ة العراقية وفريق له قاعدة
جماهريية كبرية حيث يسمى بنادي الشعب.

سيميوين يفتح الباب لرحيل جريزمان
المستقبل العراقي  /وكاالت
اعت�رف دييج�و س�يميوني ،المدي�ر الفن�ي
ألتليتكو مدريد ،بأن العبه ،أنطوان جريزمان،
سيرحل حتما عن الفريق ،يوما ما.
وقال س�يميوني ،ف�ي تصريح�ات لصحيفة
“ليكي�ب” الفرنس�ية“ :بطبيعة الح�ال ،فإن

جريزمان س�يكون قادرا عل�ى المغادرة ،في
مرحل�ة ما ،كم�ا حدث م�ن قبل م�ع دييجو
كوس�تا ،وأردا توران”.وأضاف“ :أحب العبي
فريق�ي كثي�را ،وأح�ب أن أراه�م يتطورون
لألفض�ل ،أنا لس�ت ناك�را للجميل”.وأوضح
المدرب“ :إذا جاء العب ،وقال لي لدي فرصة
ذهبي�ة ،للعب لفري�ق معين ،أري�د أن أرحل..

إذا فع�ل كل ما يمكن بالنس�بة ل�ي ،كما فعل
جريزمان ،س�أقول إنها ليست مشكلة ،ألني
أعلم أنه يحتاج إل�ى التطور والنمو كالعب”.
وانضم جريزم�ان ،البالغ من العمر  26عاما،
ألتلتيك�و مدريد ،ع�ام  ،2014قادما من ريال
سوسيداد ،وربطته تقارير صحفية بالرحيل
إلى مانشستر يونايتد ،أو برشلونة.

سيميوين يفتح الباب لرحيل جريزمان
المستقبل العراقي  /وكاالت
اعترف دييجو س�يميوني ،المدير الفني ألتليتكو مدريد ،بأن العبه ،أنطوان جريزمان ،س�يرحل حتما عن الفريق،
يوما ما.
وقال سيميوني ،في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية“ :بطبيعة الحال ،فإن جريزمان سيكون قادرا
على المغادرة ،في مرحلة ما ،كما حدث من قبل مع دييجو كوستا ،وأردا توران”.وأضاف“ :أحب العبي
فريقي كثيرا ،وأحب أن أراهم يتطورون لألفضل ،أنا لس�ت ناكرا للجميل”.وأوضح المدرب“ :إذا جاء
العب ،وقال لي لدي فرصة ذهبية ،للعب لفريق معين ،أريد أن أرحل ..إذا فعل كل ما يمكن بالنسبة
لي ،كما فعل جريزمان ،س�أقول إنها ليس�ت مش�كلة ،ألني أعلم أنه يحتاج إلى التطور والنمو
كالعب”.وانضم جريزم�ان ،البالغ من العمر  26عاما ،ألتلتيكو مدريد ،عام  ،2014قادما من
ريال سوسيداد ،وربطته تقارير صحفية بالرحيل إلى مانشستر يونايتد ،أو برشلونة.

تشيليس ينتظر عرض ًا استثنائي ًا
من مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي /متابعة
استفهم مانشس�تر يونايتد من تشيلسي،
ح�ول إمكاني�ة ض�م نجمه ،خلال فترة
االنتق�االت الش�توية المقبلة ،بحس�ب
تقارير صحفية.
وذك�رت صحيف�ة “ديل�ي مي�ل”
البريطاني�ة ،أن اليونايت�د اس�تعلم
ع�ن موقف ويلي�ان ،بي�د أن إدارة
تشيلس�ي مترددة في بيع الالعب،
لمناف�س محل�ي مباش�ر ،ف�ى
منتصف الموسم.
لك�ن م�ن ناحي�ة أخ�رى ،قالت
الصحيفة إن البلوز قد يضطرون
لقب�ول رحيل ويلي�ان ،إذا تلقوا
ً
عرض�ا اس�تثنائ ًيا ،م�ن أج�ل
الالعب صاحب الـً 29
عاما.
وسجل ويليان  6أهداف ،وصنع
 ،4ف�ي جميع المس�ابقات مع
تشيلسي ،هذا الموسم.

• ماس�بب الرتاجع الكبير لنادي القوة الجوية
رغم أنه بطل الدوري وكأس االتحاد اآلسيوي ؟
_ اليمك�ن أن نقول عنه�ا بأنها تراجع كبري بل
يمك�ن القول بأنه�ا كبوة جواد وذل�ك اإلخفاق
ولي�س تراجع إنما هو نتيج�ة ضغط املباريات
واالره�اق الكبري عىل الالعبين إضافة إىل تغيري
املدربين فكما يعرف الجميع بأن الس�يد رايض
شنيش�ل يمتلك سياس�ة وتكتي�ك مختلف عن
الس�يد حس�ام الس�يد وهذه النتائ�ج طبيعية

فجميع األندي�ة تمر بهكذا ح�االت وهذه حال
كرة القدم تنصف وتعطي من يعطيها.
• براي�ك هل هناك تأثير للجمهور العراقي عىل
إدارة األندية يف التعاقدات وتش�كيلة الالعبني يف
النادي؟
_ نعم بكل تأكيد هناك تأثري كبري للجماهري عىل
االداره وبالخص يف األندية الجماهريية فبعض
اإلدارات تط�رح اس�ماء الالعبين عىل رؤس�اء
الروابط الجماهريي�ة وتقرر األندية بالقبول أو

الرفض.
• كي�ف ت�رى املنتخب العراق�ي يف بطولة كأس
الخلي�ج القادم�ه ه�ل س�تكون له كلم�ة رغم
الغياب�ات الكبرية بعدم س�ماح األندية لالعبني
املحرتفني باملجيء للمنتخب ؟
_ البطول�ه صعب�ة والف�رق اس�تعدت بش�كل
كبير ورغ�م أنها بطول�ه غري معترف بها من
قبل االتحاد اآلس�يوي اال انها معش�وقة جميع
الخليجني وجميع الفرق اس�تعدت بشكل كبري
ونح�ن كلن�ا ثقة باملدرب الكبري باس�م قاس�م
والفري�ق  ,والع�راق وض�ع يف مجموعة س�هلة
نوع�ا ما وعلى املنتخ�ب وال�كادر التدريبي أن
يلعب كل مباراة بمثابة مبارة نهائية.
• حس�ب وجهة نظرك هل يونس محمود قادر
عىل قيادة االتحاد العراقي لو ترأسه ام ال ؟
_ نعم بالتأكيد شخص مثل يونس محمود قادر
عىل قيادة االتحاد العراقي وعودة مس�ار الكرة
العراقية وكما يعرف الجميع أن يونس محمود
يمل�ك عالق�ات كبيرة وقوية ج�دا ويجب عىل
من يرتأس االتحاد أن يكون ش�خصية رياضية
ويك�ون محب�وب ومرغ�وب داخ�ل وخ�ارج
العراق.
• ه�ل هن�اك مدرب صاح�ب فضل على ثامر
برغش ؟ وكيف ذلك ؟
_ جميع املدربين الذين أرشفوا عىل تدريبي هم
أصحاب فضل كبري عيل وأنا ممتن منهم جميعا
ولكن الفضل األكرب للمدرب الذي أكتش�ف ثامر
برغش ون�ال فرصت�ه الكاملة أال وه�و املدرب
حس�ن أحم�د تحيات�ي وأمتنان�ي الكبير لهم
جميعا.
• ه�ل حقق ثام�ر برغش حلم�ة ام يطمح إىل
املزيد ؟
_ الطم�وح ليس له س�قف مح�دد وماحققته
البئ�س فيه هو تمثيلي أعرق األندي�ة العراقية
وحصويل على أهم بطولتين يف حياتي الدوري
العراقي وكأس االتحاد اآلسيوي وهذا لم يسبق
ل�كل الالعبين الذين س�لفوا ثام�ر برغش من
محافظة ذي قار.

تضامن ًا مع االوملبية..
احتاد الكرة هيدد بإيقاف الدوري
المستقبل العراقي /بغداد
هدد االتحاد العراقي لكرة القدم ،بإيقاف منافسات الدوري
املمتاز بعد ختام ست جوالت منه.
وأكد عضو االتحاد كامل زغري يف ترصيح اطلعت عليه “املستقبل
العراقي”“ ،تضامن االتحاد ووقوفه مع اللجنة األوملبية الوطنية
العراقي�ة” بعد تعليق اإلجراءات اإلدارية واملالية للجنة االوملبية
واالتحادات الرياضية وعدها من الكيانات املنحلة.وأضاف
زغري “يف حال لم تحل املشكلة فاتحاد اللعبة سيوقف
الدوري املمتاز فضال عن االنس�حاب من بطولة
الخليج” بنس�ختها الـ  23املقرر انطالقها
يف الكويت يف  22من الشهر الجاري.
وكانت األوملبية العراقية ،قد أصدرت

قرارا األربعاء املايض ،بتعليق كافة أنشطة اللجنة ،لحني إيجاد
الحل�ول القانونية ،بعد صدور حكم قضائ�ي ،باعتبارها كيانا
منحال.وذك�رت اللجنة األوملبية ،يف بيان له�ا “ال عالقة لنا بأي
جهد س�يايس للنظام السابق ،نؤكد استعدادنا التام للتفاني يف
حماية حقوق الرياضيني العراقيني ،بما يكفله الدستور”.
وح�ذر اتحاد الكرة يف رده عىل قرار االوملبية “كل من يحاول أو
يسعى لرسقة الرياضة العراقية وحرفها عن مسارها الصحيح
خدمة ألجندات سياس�ية أو مصالح حزبية وفئوية ،وسيكون
لإلعالم الريايض العراقي امللتزم بقضايا الوطن ومبادىء وقيم
اإلعالم الحر املسؤول عىل وفق النهج الوطني لنقابة الصحفيني
العراقيني وقفة حاس�مة ومسؤولة يف حال عدم تغيري األوضاع
بما ُيعيد للرياضة العراقية سلطتها وهيبتها ،وسنبقى داعمني
للرياضة العراقية وسبل اإلرتقاء بها َّ
كونه واجب وطني.

نجم برشلونة يدير ظهره ألموال الصني
المستقبل العراقي  /متابعة

تواصل عدد من األندية الصينية ،مطاردة نجوم برشلونة ،للتعاقد معهم خالل فرتة االنتقاالت
الش�توية يف يناي�ر املقبل.وكان�ت تقاري�ر ق�د ربطت الالع�ب األرجنتيني املخضرم خافيري
ماس�كريانو ،مدافع ووالعب وس�ط البارس�ا مؤخرًا بإمكانية االنضمام لفريق هيبا ش�اينا
فورشن الصيني يف يناير.
كما كش�فت تقارير صحفية ،أن أندريس إنيس�تا نجم خط وسط الفريق الكتالوني ،تلقى
ع�دة عروض من أندية صينية للرحيل عن البارس�ا خالل فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة.
ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو ،فإن ماس�كريانو ليس هو العب برش�لونة الوحيد الذي
ً
ً
عروضا مغرية
عروضا من الصني ،حيث أن نفس األمر حدث مع إنيس�تا والذي تلقى
تلقى
ج ًدا عىل حد قول الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن العروض الصينية ستمنح إنيستا ،أضعاف راتبه الحايل مع برشلونة ،إال
ً
رفضا قاط ًعا الرحيل عن الفريق الكتالوني
أنه رغم ذلك فإن البالغ من العمر  32عامً ا ،رفض
يف منتصف املوسم.وأش�ارت الصحيفة إىل أن إنيس�تا لن يسري عىل خطى ماسكريانو ،وأنه يركز
حال ًيا فقط مع برش�لونة ،فيما سيؤجل حسم مستقبله نهاية املوسم الحايل بعد االجتماع مع إدارة
ً
عروضا من الدوري األمريكي وبعض أندية الخليج العربي ،خاصة يف قطر حيث يلعب
النادي ،علمًا بأنه يمتلك
زميله السابق تشايف هرنانديز العب وسط السد.

الثالثي اإلنجليزي يرتقب مصري بيل

المستقبل العراقي /وكاالت

أملح�ت تقاري�ر صحفية إىل أن الوجهة األقرب للنجم الويلزي جاريث بيل ،س�تكون الدوري االنجلي�زي املمتاز ،يف حال قرر
الالعب الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد اإلسباني نهاية املوسم الجاري.
ووفق�ا لصحيفة إكسبريس ،هناك  3أندية إنجليزي�ة تتنافس بقوة عىل ضم النفاثة الويل�زي ( 28عامً ا) ،وهي ناديه
القديم توتنهام هوتسبري ،وجاره اللندني تشيليس إضافة إىل مانشسرت يونايتد.
وعان�ى الالع�ب يف الفرتة األخرية من كث�رة اإلصابات مع الفريق امللك�ي ،ما جعله يغيب عن املش�اركة مع الفريق
لفرتات طويلة ،ودفع تقارير لربطه بالرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو نهاية املوسم الحايل.
وذك�رت الصحيف�ة اإلنجليزية ،أن إدارة ريال مدريد ربما تريد بيع بيل من أجل الحصول عىل املال الكايف ،لتمويل
صفقة محتملة للتعاقد مع الربازييل نيمار نجم برشلونة السابق وباريس سان جريمان الحايل.
يذك�ر أن بي�ل كان ق�د انضم لري�ال مدريد ع�ام  2013قادمً ا من توتنه�ام ،يف صفقة كانت األغلى يف التاريخ
وقتها.
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«بورش  »911هجينة

خارطة ثالثية األبعاد
حلركة املجرات

ب�دأت رشك�ة “ب�ورش” يف اآلون�ة األخيرة باالهتم�ام باملحركات
الهجينة والكهربائية,..ويبدو أن الرشكة س�تتخىل مع مرور الوقت
عن مح�ركات االحتراق الداخيل الكالس�يكية القديمة .وقد أش�ار
املدير التنفيذي للماركة أوليفر بلوميه ،إىل أن موديل “بورش ”911
س�يتحول إىل س�يارة هجينة ،إذ يعمل مهندس�و املارك�ة عىل ذلك..
فيما ال يتوقع الخرباء أن يكش�ف عن جي�ل جديد للموديل قبل عام
 ،2023عندم�ا س�تكون “بورش” ق�د صممت بطاري�ات من جيل
جديد ،بوس�عها تأمني قطع مس�افة  70كيلومرتا دون أن تشحن..
أما النس�خة الكهربائي�ة من “ب�ورش  ”911فال تعد أم�را خياليا،
ويمكن أن تظهر يف الس�وق بعد  10أعوام عىل أقل تقدير ،كما تعهد
بذلك أوليفر بلوميه..يذك�ر أن رشكة “بورش” لها خربة يف التعامل
مع املحركات الهجينة ،مع العلم أن موديل “بانامريا” (Panamera
 )Turbo S E-Hybridأصبح موديال هجينا ،حيث زود بمحرك تربو
 V8سعة  4لرتات ينتج قوة  550حصانا مع آخر كهربائي يولد 136
حصانا ،ما يس�مح بإنتاج قوة إجمالية تفوق  680حصانا .وبلغت
الرسعة القصوى للسيارة الهجينة  310كيلومرتات /الساعة.

ق�ام فريق م�ن علماء الفل�ك يف جامعة ماريالن�د األمريكية بإع�داد نموذج
ثالث�ي األبعاد ل�ـ  1382مجرة ،تبع�د عن األرض  100مليون س�نة ضوئية.
م�ن املع�روف أن املجرات ال تقف يف مكان واحد ،بل تسير كل منها بمس�ار
معقد ،فضال عن تطايرها نتيجة االنفجار الكوني الكبري..واستخدم العلماء
عند إعداد الخارطة قاعدة بيانات “ .”Cosmicflowsوتحتوي قاعدة البيانات
عىل معلومات ع�ن  17669منظومة نجمية .كما اس�تخدموا معلومات عن
انفج�ارات نجوم س�وبرنوفا وغريها .وم�ن بينها معلوم�ات تفيد بأن درب
التبانة (مجرتنا) ستصطدم بعد  5مليارات عام بسديم أندروميدا .وكان من
الرضوري أيضا أخذ تأثري جاذبية املجرات عىل بعضها بالحس�بان..وقد نرش
العلماء على اإلنرتنت نموذجه�م التفاعيل ثالثي األبعاد ال�ذي يمكن تكبريه
وتدوي�ره وإيقافه وتفعيله مجددا.وقال برنت ت�ايل ،أحد معدي النموذج من
جامعة هاواي“ :ألول مرة لم نظهر مخططا تفصيليا لتكتل املجرات فحسب
بل استعرضنا كيفية نمو تلك املجرات يف تاريخ الكون ككل”.

هل تعلم

تكنولوجيا مطورة

يتوق�ع أن تصبح الطائ�رات دون
طيار أكث�ر فتكا مس�تقبال ،وذلك
بفضل التكنولوجي�ا الجديدة التي
يت�م تطويرها لجعله�ا أخف وزنا
وأرسع وأكث�ر صعوب�ة للكش�ف
عنها.فق�د أعلنت رشك�ة “بي إيه
إي سيستمز” ،عن تجارب ناجحة
ل�ـ “ ،”flapless flightالتي يمكن
أن تس�اعد يف جعل الطائرات دون
طي�ار أكث�ر ق�درة على التخفي.
وتق�ول الرشك�ة املتخصص�ة يف
الصناع�ات الجوي�ة والدفاعي�ة،
ومقرها يف لندن ،إن هذه الطائرات
تتخلى ع�ن الحاج�ة إىل اللوحات
امليكانيكي�ة املعقدة املتحركة التي

تتح�رك إلبع�اد تدفق اله�واء ،من
أجل الس�يطرة عىل رحلة الطائرة،
لصال�ح نظ�ام التحك�م املتطور.
ويعتم�د النظ�ام أجه�زة تحكم يف
الهواء فريدة من نوعها ،مما يمهد
الطريق أم�ام تصامي�م الطائرات
الش�بح يف املس�تقبل ،حي�ث يأخذ
الهواء من محرك الطائرة وينفخه
برسع�ة تف�وق رسع�ة الصوت يف
الج�زء الخلف�ي م�ن الجناح.أم�ا
النظ�ام الثان�ي الذي ت�م تطويره
فيدع�ى “Fluidic Thrust
 ،”Vectoringوال�ذي يس�تخدم
تي�ارات الهواء لتغيري عادم املحرك
مما يسمح بتغيري اتجاه الطائرة.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

أن لون دم جراد الحقل أبيض .
أن هنالك محارا يعيش عىل األشجار يف جامايكا .
أن أنثى نجم البحر تضع كل يوم مايقارب 200,000,000
بيضة .
أن جس�م اإلنس�ان يحوي عىل الدهون مايكفي لس�بعة
قطع من الصابون .
أن الش�جرة املعروفة باس�م (الكاجو) تنتمي إىل فصيلة
اللبالب السام .
أن قنفذ البحر يميش عىل نهايات أسنانه .
أن الح�رف األول والح�رف األخري يف كل أس�ماء القارات
الخمس هي(ا) آسيا ،أفريقيا ،أوروبا ،أمريكا ،اسرتاليا .
أنه إذا قمت برج بيضة بش�كل جيد فإن باستطاعتك أن
توقفها عىل قاعدتها  .إذ أن من خالل الرج سوف ينثقب
الغشاء الفاصل بني املح واآلح  ،وسوف يهبط املح إىل قاع
البيضة .
أن الحوت األبيض هو الحيوان البحري الوحيد الذي ليس
ل�ه أع�داء يف البحر  .إذ أن كل الحيوان�ات البحرية تخافه
حتى الحيتان القاتلة األخرى .
أن أنثى البعوض تقفز يف العام ما يقارب 150.000.000
قفزة.

االسد

العذراء

اما عن حظك اليوم برج الحمل  ،عزيزي برج
الحمل  ،حال ًيا أنت ممزق بني الرغبة يف إنجاز
األمور وخيبة األمل لوجود حدود لذلك.
ال تس�تخدم إرصار غير املشروط يف كسر
الحواج�ز  ،ألن املحيطين ب�ك ق�د يفق�دون
صربهم ويهجروك.

اما عن حظك اليوم برج الثور  ،اليوم ال تبدو
ق�ادرا ً عىل إنج�از أي يشء  ،ولكن ال تدع ذلك
يرجعك كثريا ً للخلف  ،إذا اس�تمريت يف العمل
بثبات.س�وف تكتش�ف النجاح مرة أخرى ،
الوضع مشابه يف حياتك الخاصة  ،مع رشيك
ً
وأيضا مع األصدقاء.
حياتك

ام�ا عن حظك اليوم ب�رج الجوزاء  ،يف العمل
 ،أن�ت ذو تأثري مه�دئ  ،ويلجأ إلي�ك الزمالء
لطلب النصيحة واملس�اعدة  ،وما أحسن هذا
بالنس�بة لثقت�ك وإيمانك بذاتك  ،تس�تطيع
مواجهة أي يشء بسهولة.

اما عن حظك اليوم برج الرسطان  ،قد يكون
الي�وم مضطرب�ا ً  ،فم�ن ناحي�ة  ،الكثري من
األش�ياء لن تسير عىل رغبت�ك  ،ومن ناحية
أخرى  ،ستجد نفسك يف مواقف صعبة بسبب
من هم حولك.

ام�ا ع�ن حظك الي�وم ب�رج األس�د  ،يمكنك
الي�وم العمل بش�كل بناء من خلال الفريق
 ،وه�ذا يعن�ي أنك س�وف تس�تطيع تطبيق
أصع�ب األف�كار اليوم.س�وف تتلق�ى دعما ً
بش�كل خاص من خالل العمل وكذلك حياتك
الشخصية

اما ع�ن حظك اليوم برج العذراء  ،ال يبدو أن
األش�ياء تسير بصورة جيدة الي�وم  ،فلديك
ً
أيضا مش�كلة يف الرتكيز على املهام اليومية
 ،على الرغ�م من صعوب�ة تحفي�ز ذاتك  ،ال
تخفض رأس�ك يف يأس.إذا قم�ت بأفضل ما
عندك

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

ام�ا ع�ن حظ�ك الي�وم ب�رج العق�رب  ،أنت
مفعم بالحيوية والنش�اط البدن�ي والذهني
 ،اس�تخدم إمكاناتك يف اتخاذ القرار الس�ليم
لتنفي�ذ مخططات�ك والتق�دم إىل األم�ام يف
مرشوعاتك.ل�ن يفي�دك االكتف�اء باألمج�اد
املاضية والسلبية

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج القوس  ،س�تعم
أج�واء م�ن االرتياب تس�توجب من�ك اتخاذ
موقف  ،وس�تجد حال ًيا صعوبة يف التخيل عن
طريقة تفكريك املعتادة  ،بالرغم من العواقب
الس�لبية التي قد تكون نابعة من املايض.مع
ذلك

اما ع�ن حظك اليوم برج الج�دي  ،ألول مرة
خانتك األنماط السلوكية االعتيادية الخاصة
بك ووضعتك يف مواقف حرجة  ،استراتيجية
الحلول التي تنتهجها يف املعتاد ال تحسن من
األمور  ،مهم�ا حاولت م�رارا ً وتكراراً.كنوع
من التغيري

اما عن حظك الي�وم برج الدلو  ،كل ما تقوم
بعمله حاليا ً يت�م عىل الفور وعىل أكمل وجه
 ،كل ش�خص تتعام�ل معه م�ن أصدقاء أو
معارف أو زمالء بالعمل معجبون بحماس�ك
وموهبتك يف التعامل م�ع األمور من الجانب
الجيد وقدرتك عىل أداء كل يشء بكفاءة

اما عن حظك اليوم برج امليزان  ،كن شجاعا ً
واقتسم آمالك ورغباتك مع اآلخرين  ،وسوف
تتلقى الكثري من ردود األفعال اإليجابية التي
سوف تعطيك الحافز اإلضايف لتحقيق أحالمك
 ،كما ستقوم باجتذاب املزيد من املؤيدين.

املسرتدة

طب

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2كوب خردل مطحون
 4معلقة كبرية كركم
 4معلقة كبرية جنزبيل
 1معلقة كبرية بصل بودرة
 1معلقة صغرية فلفل أسود
 1معلقة صغرية ملح
رشة سكر
 1كوب خل
 1كوب ماء
طريقة التحضري:
يوضع الخردل يف الخالط ،ويضاف إليه الجنزبيل
والبصل البودرة والكركم والخل واملاء ،وترضب
جيداً.
يضاف امللح والسكر ،وبعض املاء ،ويرضب مرة
أخرى.
يض�اف املاء ش�يئا ً فيشء مع الرضب املس�تمر
حتى نحصل عىل خليط شبه سائل.
يوضع الخليط يف برطمان نظيف وجاف.
يحفظ يف الثالجة لحني االستخدام.
يقدم مع الوجبات املختلفة حسب الرغبة.

حذر باحث�ون بريطانيون من خطر تناول
العقاقري املسكنة ملا لها من آثار سلبية عىل
الصحة..ونرش موقع “”Medical Xpress
مقاال يسلط الضوء عىل النتائج التي توصل
إليها علماء جامعة نيوكاسل ،والتي تشري
إىل أن تناول األدوية املسكنة بكميات كبرية
ي�ؤدي إىل الس�منة واألرق وارتف�اع ضغط
الدم.
فقد درس األخصائيون قبل كل يشء اآلثار

احذروا املسكنات!

الجانبية لتناول املس�كنات املنترشة بكثرة
مثل الغابابينتني والربيغابالني وغريها من
املواد “األفيونية” املس�كنة لأللم ،وتبني أن
جمي�ع ه�ذه العقاقري تضاع�ف من خطر
اإلصابة باألمراض املذكورة.
لذل�ك ينصح األطب�اء بعدم تن�اول األدوية
والعقاقير املس�كنة للذي�ن يعان�ون م�ن
أمراض مزمنة مث�ل الصداع النصفي وآالم
الظهر والقلب واألوعية الدموية.

هاتف ضد التجسس!
قام علماء من جامعة موسكو الحكومية بإنشاء واختبار خط
هاتف�ي كمي محمي من مخاط�ر التنصت..وكما ذكر يف بيان
املكتب الصحفي لـجامعة موس�كو ا ،فإن هذا الخط الهاتفي
محمي من التنصت بفضل نظام التش�فري الكمي (الكمومي)
ال�ذي تم اختب�اره عملي�ا يف الجامعة,..وقال سيرغي كوليك
األس�تاذ الجامعي واملشارك يف االبتكار إن «هذا الهاتف مرتبط
بجاهز الحاس�ب الش�خيص التقليدي عرب وحدة كهروضوئية
متصل�ة باأللي�اف البرصي�ة مب�ارشة م�ع مفاتي�ح (الكم).
ويجب أن يكون الحاس�ب معدال خصيص�ا للعمل مع األجهزة
الكهروضوئية».وتعد ظاهرة التشابك الكمي أساس التقنيات
الكمومي�ة الحديثة ،الت�ي تلعب دورا هام�ا يف نظم االتصاالت
اآلمنة ،التي تقيض نهائيا عىل إمكانيات التنصت ،ألن القوانني
امليكانيكي�ة يف ه�ذا النظ�ام تمن�ع «استنس�اخ» الجزيئي�ات
الضوئية .ويجري اآلن العمل عىل تطوير هذه التقنية الحديثة
يف نظم االتص�االت يف أوروبا والصني والوالي�ات املتحدة..يذكر
أن الش�بكات األوىل م�ن هذا النوع يف روس�يا ظهرت قبل ثالث
سنوات ،عندما أطلق خط االتصاالت الكمي األول يف جامعة آي
تي إم أو يف مدينة بطرسبورغ عام .2014

اما عن حظك اليوم ب�رج الحوت  ،عىل الرغم
من أن كل يشء كان يسير بسالسة من قبل ،
يقف يشء أو شخص ما يف طريقك اآلن.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1575
الثالثاء  17كانون االول 2017

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

الصديق الصامت

العلم والقوة
نهى الصراف

يمكن أن تتضاعف المش�كلة إذا ش�اركناها مع أصدقائنا .يبدو أن هذه
الجمل�ة التي طالما س�معناها من جداتنا في سلس�لة متوارثة من التقاليد
الت�ي تمتد لعقود طويلة ق�د أثبتت صحتها أخيرا وعلى لس�ان أحد الخبراء
في النفس البش�رية .يؤكد روبن بيل�ي ،المعالج النفس�ي البريطاني ،على
أن مناقش�ة ما يقلقنا مع أصدقائنا ومش�اركتهم همومنا ،خاصة النساء،
تجعالنن�ا أكث�ر قلقا ومعاناة م�ن االكتئ�اب ،حيث يعتقد بع�ض الناس أن
التفكي�ر م�رارا وتكرارا بالمش�كالت قد يس�اعدهم في الش�عور على نحو
أفض�ل وربما يجدون حال لها في واحدة من هذه التكرارات ،إال أن الحقيقة
تقول إن اجترار التفاصيل ذاتها والتفكير المس�هب في المش�اكل من دون
محاول�ة وض�ع أو اقتراح حلول له�ا ،يجعالننا أكثر تركيزا على مش�اعرنا
الس�لبية وأكث�ر هلع�ا وتخوفا عل�ى نتائجها المس�تقبلية .نلجأ ع�ادة إلى
األصدق�اء على أمل أن نجد حال لمش�كالتنا أو للبحث عن إجابات ألس�ئلتنا
وربما يس�اعدنا هذا اإلجراء ف�ي أن نتخلص من بعض الضغوط النفس�ية
التي تسببها الهموم التي نحتفظ بها في داخلنا ،حيث يمكن أن يوفر وجود
أصدقاء مقربين ومخلصين عازال أو مصدا للعديد من المش�كالت النفسية.
لكن األمر ليس كذلك في معظم صوره؛ إذا أن طريقة مناقشة المشكلة هي
التي تحدد ما إذا كان س�يحلها أو يضاعفها ،أو ما يطلق عليه علماء النفس
“مش�اركة اجترار المشكالت” ،حيث يتم وضع توقعات سلبية لما ستؤول
إليه األمور ،إضافة إلى اجترار التفاصيل واإلس�هاب في وصفها وتكراراها
بش�كل مف�رط ب�ل والتركيز عل�ى المش�اعر الس�لبية ،فيم�ا ترتبط هذه
المش�اركة بتوليد القلق واالكتئاب النفس�ي لدى النس�اء تحديدا ،وال تظهر
األع�راض ذاتها عند الرجال .أما فيما يتعلق بطريقة التواصل مع األصدقاء
أو الصديقات ،فقد أثبتت أشكال التواصل اللفظي المتمثلة في اللقاءات التي
تتم وجه�ا لوجه وكذلك المكالم�ات الهاتفية ،جدواه�ا وتأثيرها اإليجابي
في مناقش�ة المش�كالت والتوصل إلى طرق للتعامل معها أو تهوينها ،في
حين فش�لت الرسائل النصية ووسائل التواصل االجتماعي في تحقيق هذه
التأثيرات اإليجابية ،األمر الذي يعزز من أهمية التواصل اللفظي المباشر بين
األصدق�اء .في الماضي كان ينصح باللج�وء إلى الورقة والقلم باعتبارهما
صديقي�ن صامتي�ن يمك�ن أن نبثهما ش�كوانا م�ن دون أن ننتظ�ر جوابا،
وه�ذا النوع م�ن الفضفضة ال يضر صاحبه في الغال�ب ،فالورقة صديق ال
يس�مع وال يرى واألهم أنه ال يتكلم .وبالطبع ،فإن البوح للورقة الصماء ال
يع�دو كون�ه نوعا من التنفيس عن غضب أو حزن أو جرح نفس�ي ال نقوى
عل�ى االحتفاظ ب�ه طويال في داخلنا ،وال يتطلب األم�ر منا صياغة عبارات
معجمي�ة منمقة األس�لوب ،فكل ما نحتاجه هو تفريغ ش�حناتنا الس�لبية
على الورق بأي صيغة كانت وأي طريقة في الكتابة ،وربما برس�م أش�كال
هندسية أو عشوائية ،ال يهم.في حين ،يمكن أن تحصل على صديق بصورة
مجاني�ة من خالل التطبيق�ات الحديثة للهاتف النقال ،تس�تطيع من خالله
الدردش�ة والتواص�ل مع مختلف األش�خاص من كافة أنحاء العالم بش�كل
مجه�ول الهوية ،وبهذه الطريقة ،فأنت تضمن أن تحافظ على خصوصيتك
..لم تعد األمور سيئة مثلما كانت عليه في الماضي ،عندما أخذت التطورات
التقنية على عاتقها تبسيط الكثير من تعقيدات الحياة.

أبو بكر العيادي
تطالعن�ا في أغلب األوقات مقاالت عن تبعيتنا للغرب ،وخضوعنا
لمخططات�ه الت�ي ال نمل�ك لرده�ا حيل�ة ،نظ�را لقوت�ه العس�كرية
واالقتصادي�ة ،ولكن أصحاب تلك المقاالت يغفلون عن ذكر المعرفة
الت�ي لوالها م�ا كان ليبس�ط علينا هيمنت�ه ،ما يحيلن�ا على ضعف
اهتمامنا بالبحوث العلمية كسبب رئيس لطغيان الغرب علينا ،فنحن
لم نوفر الظ�روف المواتية لنهضة علمية تمكننا من امتالك أس�باب
الق�وة .نعرف أن االكتش�افات العلمية والتقنية ال تول�د صدفة ،وأن
التجدي�د في أبرز تجلياته ظهر في محطات كبرى من التاريخ س�واء
ف�ي بالد الرافدين ومص�ر الفرعونية واليون�ان القديمة والصين في
عهد ساللة سونغ ،أو في بالد اإلسالم في عصره الذهبي وفي أوروبا
إبان عصر النهضة .ما يعني أن العلوم واألفكار واالختراعات ال تنشأ
وتتنق�ل إال حيث الحي�اة االقتصادية المزده�رة ،والبنية االجتماعية
المتماسكة التي يتضافر فيها عنصران هما النمو االقتصادي ووجود
نظام سياس�ي متع�دد المراكز ،كما بيّن السويس�ري دفيد كوزاندي
أس�تاذ نظري�ة الفيزياء بجامع�ة برن ،فق�د قارن جغرافي�ا األفكار
والحضارات ،يونانية ورومانية وصينية وأوروبية وعربية إسالمية،
وخلص إلى وجود عالقة بين العلم والقوة ،أي أن السلطة السياسية،
حين تضمن االستقرار ،توفر الظروف المالئمة للنهضة العلمية التي
تحف�ز بدورها على التجارة والصناعة والتنافس بين الدول .ويضرب
مث�اال على ذلك تناف�س األكاديميات الملكية ف�ي أوروبا خالل القرن
السابع عشر ،تجاوبا مع تنافس ملوكها.
بي�د أن باحثين آخرين نظروا إلى عالقة العلوم بالقوة السياس�ية
واالقتصادية من زاوية أخرى ،ورأوا في العلوم التقنية وسائل هيمنة،
أي أن العلم في نظرهم تابع في أغلب األحيان للسلطة ،تستعمله في
تس�يير دواليبها وتدبير ش�ؤون رعاياها دون ريب ،ولكنها تستعمله
أيضا لحي�ازة المزيد من النفوذ واإلمكان�ات والمجد الذي تطاول به
األمم األخرى ،ويسوقون على ذلك أمثلة كثيرة كالكتابة والمحاسبة
اللتي�ن ظهرتا لضب�ط الجباية وتدوي�ن القوانين وتنظيم األنش�طة
الفالحي�ة ،وعلم الفلك ال�ذي كان حكرا على أس�ياد تلك األزمنة على
غرار ملوك بابل وفراعنة مصر وأباطرة الصين ،تماما كالفيزياء التي
ُ
استغلت في فرنسا داخل المدارس الحربية والهندسة المدنية ،وقس
على ذل�ك الكمبيوترات التي ه�ي في األصل ثم�رة الصناعة الحربية
األميركية..أي أن تطور العلوم الحديثة ،ال سيما العلوم التقنية ،صار
وثيق الصلة بظروف مخصوصة ،حيث الجامعة والصناعة واإلدارة،
حربي�ة كانت أم مدني�ة ،مرتبطة في ما بينهم�ا بروابط متينة .وهو
ما أش�ار إلي�ه فوكو بمصطلح “رابط المعرف�ة والنفوذ” ،فمن يملك
المعرفة يملك النفوذ ،ويملك طاقة إرغام غيره على ما يكره.

كـاريكـاتـير

العلامء يستعينون باألحياء إلنقاذ اللغات امليتة
نش�ر فريق من العلماء في جامع�ة ماكجيل الكندية
برئاس�ة جونات�ان ديف�س مقاال في مجل�ة «Royal
 »Society Open Scienceالعلمي�ة ،حي�ث وص�ف
تطبيق أس�اليب عل�م األحياء على اللغ�ات العالمية..
يت�راوح عدد اللغ�ات في كوكبنا بي�ن  5و 7آالف لغة
حية .إال أن الدراسة التي نشرها العلماء تقول إن لغة

اكتشاف أوان غريبة التصميم عمرها  3آالف عام

بابا نويل ينظم املرور بالرقص

واح�دة تختفي كل أس�بوع في كوكبنا ،م�ا يعني أن
نصف اللغات المذكورة فقط سيبقى على قيد الحياة
بحل�ول منتصف الق�رن ال�ـ .21وتعتبر تل�ك عملية
طبيعي�ة ،ألن الدول الكب�رى واإلنترنت عوامل تربط
البش�ر ،وتجعلهم يعيش�ون داخل مجتمع�ات كبيرة
حيث يج�ب أن يفهم بعضهم اآلخر .أما لغات القبائل
والقرى فمحكوم عليها بالموت
عاجال أم آجال.
وف�ي طبيع�ة الح�ال ال يمك�ن
إجب�ار أي أحد عل�ى التكلم بلغة
ش�به ميتة تكاد أن تختفي .لكن
العلم�اء بوس�عهم إنقاذه�ا أو
تس�جيلها على ش�كل معاجم أو
كتب مدرسية.
وقال ماك�س فاريل ،أحد معدي
الدراس�ة ،إن «س�رعة اختف�اء
اللغ�ات تجعلنا نخت�ار المهددة
منه�ا بش�كل ج�دي» .وأض�اف
قائال« :كلما اش�تدت عزلة اللغة
عن ش�جرتها الوراثي�ة ،ازدادت
المعلومات النادرة والفريدة التي
تحت�وي عليها ومدى إس�هامها
في التنوع اللغوي».

نش�رت وكالة «س�بوتنيك» مقطع فيديو لش�رطي مرور فلبيني
ُيدعى روميرو هينوجاز ،قرر ممارسة عمله بطريقة غير تقليدية..
ويقوم هينوجاز بتنظيم الم�رور عن طريق أداء حركات راقصة،
وذلك من أج�ل تخفيف الضغط العصبي على الس�ائقين,..وتولى
رومي�رز هينوج�از إدارة مرور الطريق الس�ريعة ف�ي العاصمة
الفلبيني�ة مانيلا منذ ع�ام  .2005وق�رر هينوجاز ه�ذا العام أن
يتنك�ر ف�ي صورة «س�انتا كل�وز» أو باب�ا نويل ،احتف�اال بأعياد
الكريسماس ،خالل هذه الفترة من شهر ديسمبر.

اكتشف «وعاء حس�اء» برونزي مذهل وأواني طهي
أخرى داخ�ل قبر عمره  3100عام في الصين..وعثر
عل�ى األوان�ي التي كان�ت مغطاة بتصامي�م معقدة،
إلى جانب جس�م متحلل ،يعتق�د بأنه ينتمي إلى قائد
مح�ارب م�ن مملكة تش�و.
ويعتق�د أن أطباق الحس�اء
« ،»tureenجان�ب غيره�ا
م�ن اآلث�ار التي عث�ر عليها
ف�ي موق�ع «،»Tomb M4
تع�ود إل�ى غنائ�م الحروب
الت�ي ت�م أخذها من سلالة
ش�انغ المنافس�ة..وقد عثر
الباحثون من معهد مقاطعة
شانش�ي لآلث�ار ف�ي الصين
عل�ى ه�ذا االكتش�اف ف�ي
مدين�ة باوجي ،حيث وجدوا
حوال�ي  57مقبرة من خالل
الحفريات التي بدأت منذ عام
..2012ويعتق�د الخب�راء أن
العديد من األواني استخدمت
في الطقوس الدينية أو خالل
طقوس الدفن ،بدال من تناول
الطعام فيها .كما أن جودتها

تش�ير إلى أن الش�خص المدفون داخل القبر كان من
النبالء ،حيث ق�ال زانكوي وانغ ،الذي قاد الحفريات
إن ساكن القبر «كان على األرجح من النخبة ويمكن
أن يكون رئيسا رفيع المستوى أو زوجة قائد».
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