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علي الدراجي

أمريكا يف «عزلة دولية» بسبب قرارت ترامب

ص4

جملس الوزراء يقرر «دمج االنتخابات»

اختذ قرارات ختص متويل القطاع الصحي واحلصول على قرض دولي وحل أزمة املياه يف البصرة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ق ّدم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،
أمس الثالثاء ،ش�كره مجددا ً إىل املرجعية
الديني�ة العلي�ا يف النج�ف األرشف على
مواقفها املتعلقة بفرض األمن واالستقرار
يف البالد ،وفيما كش�ف عن ق�رار مجلس
الوزراء دمج االنتخابات الربملانية ومجلس
املحافظ�ات يف يوم واحد ،ش�دد عىل عدم
وجود أي س�بب لتأجيل االنتخابات ،فيما
دعا س�لطات إقليم كردس�تان إىل احرتام
ّ
حق التظاهر.
ويف خطاب�ه األس�بوعي الذي ييل جلس�ة

ّ
يتسنم
مجلس الوزراء ،تقدم العبادي ،الذي
منص�ب القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة
شكره ش�كره إىل املرجعية الدينية العليا
يف النجف ملواقفه�ا املتعلقة بفرض االمن
واالستقرار ،وذلك عقب خطبة للمرجعية
علّق�ت فيه�ا على انته�اء العملي�ات
العسكرية ،وموقفها من فصائل املقاومة
الت�ي انخرطت يف فتوى الجه�اد الكفائي
أثناء احتالل «داعش» لثلث مساحة البالد.
وه�ذه املرّة الثانية التي يق ّدم فيها رئيس
الحكومة شكره للمرجعيّة ،بعد أن أصدر
امل�رة األوىل أك�د التزام�ه بوصايا
بيان�ا ً يف ّ
املرجعية.وقال العبادي أن مجلس الوزراء

احلاممي يرتأس اجتامعا للجنة النقل واملنافذ احلدودية واملوانئ
التابعة للجنة التنسيقية العراقية السعودية
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ق�رر دمج انتخاب�ات مجالس املحافظات
م�ع الترشيعية ،فيما أكد ع�دم وجود أي
س�بب لتأجيل االنتخابات ،وحديث رئيس
الوزراء يأتي بما يش�به الرّد عىل االحزاب
والتي�ارات الس�نيّة التي تطال�ب بتأجيل
االنتخاب�ات ،والتي تق�ول أن ناخبيها ما
زالوا يف خي�م النزوح .وأش�ار العبادي إىل
الج�دل القائم بش�أن محاول�ة بعض من
يف الس�لطة اس�تغالل مناصبهم للرتشح
والف�وز يف االنتخاب�ات إىل أن�ه «ال يمك�ن
استغالل املنصب ألغراض انتخابية».

التفاصيل ص3

رئيس جملس الوزراء خيصص  5.5مليار دينار الستكامل
انجاز اكثر من الفي وحدة سكنية

6
الصني وروسيا تنتقدان اسرتاتيجية ترامب
لألمن القومي

القايض املحمود :املحكمة االحتادية العليا حسمت ( )147دعوى
دستورية خالل عام 2017
بغداد  /المستقبل العراق
أك�د الق�ايض مدح�ت املحم�ود ،رئي�س
املحكم�ة االتحادية العليا خالل الجلس�ة
األخرية للعام  ،2017أن املحكمة حسمت
خلال العام الحايل  147دع�وى ،الفتا ً إىل
أن هذا العدد كبري مقارنة العداد الدعاوى
الدستورية التي تقام أمام أغلب املحاكم

الدستورية كما رشح خالل حديثه كيفية
تشكيل املحكمة االتحادية العليا وكيفية
تعيني قضاتها .وقال املحمود أن «تشكيل
املحكم�ة االتحادية العلي�ا يف العراق جاء
بن�اء على مطالب�ة قضائي�ة وش�عبية
لتش�كيل محكم�ة دس�تورية لتأمين
رقابة حاكمة عىل دس�تورية الترشيعات
والق�رارات الت�ي تص�د ع�ن الس�لطتني

بغداد  /المستقبل العراقي

الترشيعي�ة والتنفيذي�ة وفيه�ا ما يمس
حق�وق املواط�ن العام�ة والخاص�ة».
وأضاف املحمود أن «قانون املحكمة رقم
( )30لس�نة  2005ص�در ع�ن الحكومة
الوطني�ة املؤقت�ة برئاس�ة الدكت�ور إياد
عالوي ونشر يف جريدة الوقائع العراقية
يف السابع عرش من آذار . 2005

انتقدت الصني وروس�يا ،أمس الثالثاء ،تقريرا ً
صدر عن واش�نطن بش�أن استراتيجية األمن
القوم�ي األمريكي�ة ،معتربت�ان أن�ه يعك�س
«ذهنية الحرب الب�اردة» و»الطابع اإلمربيايل»
لدى واشنطن.
وصنفت واشنطن الصني يف تقرير صدر االثنني،
يف فئــــة دولة «غريمة» ،وفــــق ما ذكرت

التفاصيل ص3

احلكيم لسفري سوريا :انتصار العراقيني ستكون له آثارا إجيابية عىل املنطقة والعالـم
وزير الداخلية يوجه حرس احلـدود بـ «مضاعفة جهودهم» وفق األسس املهنية

ص2

ص2

وكالة فرانس برس.
وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
ه�وا ش�ونينغ« :نح�ض الوالي�ات املتحدة عىل
التوقف عن تش�ويه نوايا الصني االسرتاتيجية
بصورة متعمدة ،والتخلي عن مفاهيمها التي
عفا عليها الزمن مثل ذهنية الحرب الباردة».
وأضافت أن «أي بلد أو أي تقرير يشوه الحقائق
أو يتعمد االفرتاءات لن يحقق نتيجة».
كم�ا ن�دد الكرملين ب�ـ «الطاب�ع اإلمربيايل»

للتقرير ،واتهمت موس�كو واشنطن بالتمسك
بـ»عالم أحادي القطب».
وقال املتحدث باسم الكرملني ديمرتي بيسكوف
«الطاب�ع اإلمربي�ايل لهذه الوثيقة يب�دو جليا،
وكذلك رفض التخيل ع�ن عالم أحادي القطب،
رفض يتسم باإلرصار».
وأش�ار إىل أن الس�لطات الروس�ية «ال يمك�ن
أن تقب�ل ب�أن يعامل البلد عىل أن�ه تهديد ألمن
الواليات املتحدة».

رئيس الربملان للسفري األملاين :العراق مقبل عىل مرحلة يسعى من خالهلا حتقيق استقرار دائم

( )300عـالـم إسـالمـي يفتـون بـ «حـرمـة التطبيـع» مـع إسـرائيـل

قائد رسايا اجلهاد يعلن فك ارتباط قواته عن احلركة السياسية
حمافظ بغداد يناشد وزارة
املالية برضورة اإلرساع باملوافقة
عىل إطالق الدرجات الوظيفية
ص6

املانيا تقرأ وختزن
بيانات هـواتف ختـص
آالف الالجئني
ص4

رايتس ووتش:
جيش ميـانمـار اغتصـب
مئات الروهينغا
ص4

ص2

ص2

ص2

روين يتفوق
عىل المبـارد ويقتـرب
من فابرجياس
ص10

إيـران «تــديــن بـشـدة» جـرائـم الـعــدوان الـسـعــودي فــي الـيــمــن
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وضعها حتت امرة القائد العام للقوات املسلحة

قائد رسايا اجلهاد يعلن فك ارتباط قواته عن احلركة السياسية

بغداد  /المستقبل العراقي

مناط�ق الجن�وب واالهوار حيث
حققت تلك الق�وات االنتصارات
املؤزرة عىل العصابات االرهابية
يف مناطق عدة إبت�داءا ً من حزام
بغ�داد وم�رورا بج�رف الصخر
وبيج�ي وتكري�ت والفلوج�ة
وصالح الدين وسامراء واملوصل
ووص�والً اىل الح�دود العراقي�ة
السورية».
.وتاب�ع «لق�د عمل�ت تل�ك
القوات باإلمكانات املتاحة ضمن
إطار الدولة والقانون كتش�كيل
م�ن تش�كيالت هيئ�ة الحش�د
الش�عبي ،وقدم�ت املئ�ات م�ن
الشهداء والجرحى خالل املعارك
الت�ي خاضتها دفاع�ا ً عن االهل
والع�رض حت�ى تحقي�ق النرص
النهائي والقض�اء عىل عصابات
داعش االرهابية».
وبين ان�ه «بع�د ان تحق�ق
النرص النهائ�ي وانتهاء صفحة
داع�ش االرهابي�ة فإنن�ا نعل�ن
ع�ن ف�ك ارتب�اط ق�وات رساي�ا
الجه�اد الل�واء الس�ابع عشر
املنضوي يف الحش�د الشعبي عن
حرك�ة الجهاد والبن�اء وبقاءها
تح�ت امرة القائد الع�ام للقوات
املسلحة ،حيدر العبادي وسنبقى
واجب
يف كامل االستعداد ألداء اي
ٍ
تقتضي�ه املصلحة يف ال�ذود عن
حياض الوطن ومقدساته».

أعل�ن قائ�د ق�وات رساي�ا
الجه�اد االمين الع�ام لحرك�ة
الجهاد والبناء حس�ن الس�اري،
أمس الثالثاء ،ف�ك ارتباط قوات
رساي�ا الجه�اد الس�يايس ع�ن
حرك�ة الجهاد والبن�اء وبقاءها
تح�ت امرة القائد الع�ام للقوات
املسلحة.
وذك�ر بيان ملكتب�ه االعالمي،
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة من�ه ،ان «الع�دوان
والهجم�ة الرببرية التي ش�نتها
العصابات االرهابي�ة التكفريية
عىل ارض املقدسات والحضارات
كان تستهدف تدمري البالد ونرش
الخ�راب والف�وىض يف املنطق�ة
والعالم ،ونظرا ً لتلك االحداث ومع
انطالق فت�وى الجه�اد الكفائي
التي اعلنتها املرجعية الدينية».
واض�اف الس�اري بحس�ب
البي�ان ان�ه «كان لزام�ا ً علين�ا
اتخ�اذ املوقف ال�ذي يمليه علينا
الواج�ب الرشع�ي واالخالق�ي
والوطن�ي يف الدف�اع ع�ن العراق
والتصدي للزمر االرهابية فقمنا
بتش�كيل ق�وات رساي�ا الجهاد
التي ضمت بني صفوفها صفوة
املجاهدي�ن االوائ�ل ال�ذي قاتلوا
النظ�ام الدكتاتوري الصدامي يف

( )300عالـم إسالمي يفتون بـ «حرمة
التطبيع» مع إرسائيل
بغداد  /المستقبل العراقي
وقع أكثر من  300عالم إسالمي ،عىل «ميثاق
علم�اء األمة» ،به�دف وضع حد ملوج�ة التطبيع
املتزايدة مع إرسائيل.
وج�اء ذل�ك خلال مؤتم�ر صحف�ي عقد يف
إس�طنبول الرتكي�ة ،بمش�اركة علم�اء األم�ة
اإلسالمية ،من  36هيئة واتحادا ومؤسسة سنية
حول العالم.
ويهدف املؤتم�ر إىل اإلعالن عن «ميثاق علماء
األم�ة» يف مواجه�ة خط�ر التطبي�ع ،ويقضي
«رشع�ا» بتحري�م التطبي�ع م�ع إرسائي�ل ،مل�ا
يش�كله من مخاطر على القضية الفلس�طينية
ومشروع املقاومة.وتضم�ن امليث�اق  44بن�دا،
وشمل أقس�اما هي« ،الكيان الصهيوني وحكمه
الرشع�ي والقانون�ي» ،و»التطبي�ع ومهم�ة
الحاك�م» ،و»مب�ادئ يف مقاوم�ة التطبي�ع»،
و»مقاص�د يف مقاوم�ة التطبي�ع» ،و»مفاس�د
التطبيع ومخاطره».وجاء فيه أن« ،التطبيع مع
إرسائيل حرام رشعا ملناقضته مقتضيات اإليمان
ولوازمه ،والقائم�ة عىل الوالء للمؤمنني ووجوب
نرصتهم».

التحالف الدويل يمنح العراق مركبات
تويوتا حلامية «احلدود الدولية»
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الدفاع ،أمس الثالثاء ،ان التحلف
الدويل منحها مركبات نوع تويوتا الستخدامها يف
حماية الحدود العراقية الدولية.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إنه «استمرارا ً للدعم الذي
تقدمه قوات التحالف للقوات العراقية ،وباألخص
يف موضوع حماية الح�دود العراقية الدولية ،من
خالل توفري التدري�ب الالزم واملعدات الرضورية،
فق�د منح�ت ق�وات التحال�ف وضم�ن منه�اج
التس�ليح والتدريب عددا من مركبات نوع تويوتا
(الند كروزر) إىل الفرقة الخامسة عرشة».
واضافت الوزارة ان «هذه املركبات ستساعد
القوات األمنية يف النقل ودوريات تأمني الحدود»،
مشيرا اىل ان «هذه املركب�ات تتميز بكونها ذات
تقنيات عالية».

احلكيم لسفري سوريا :انتصار العراقيني ستكون له آثار ًا
إجيابية عىل املنطقة والعالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم
ّ
الداعيش ستكون
ان انتصار العراقيني ض َّد اإلرهاب
له آثارا ً إيجابية يف معركة دول املنطقة والعالم ضد
اإلرهاب .
وذكر بيان ملكتب�ه تلقت «املس�تقبل العراقي»

نس�خة من�ه أن «الس�يد عم�ار الحكيم اس�تقبل
بمكتب�ه س�ف َ
ري الجمهوري�ة العربية الس�ورية يف
تطورات األوضاع
بغداد صطام الدندح ،وبحث معه
ِ
العراق واملنطقة والس�يما
السياس�ية واألمني�ة يف
ِ
مستجداتها يف الشقيق ِة سوريا».
ونقل البيان ،عن السيد عمار الحكيم القولَّ ،
أن
«االنتصا َر الذي حقق ُه العراقيون يف معرك ِتهم ض َّد

ّ
الداعشي وتحريرهم لكام ِل تراب وطنهم
اإلرهاب
ُ
ُ
آثاره اإليجابية يف معرك ِة دول املنطقة
ستكون ل ُه
والعالم ض َّد اإلرهاب».
للش�عب الس�وري
فيم�ا عَّب�رَّ ع�ن « تمنيات�ه
ِ
الشقيق ْ
واالستقرار».
باألمن
أن ينع َم
ِ
ِ
َ
اس�تعراض
واش�ار البيان اىل ان «اللقاء ش�هد
َ
وسبل تعزيزها».
العالقات الثنائية بني البلدين

رئيس الربملان للسفري األملاين :العراق مقبل عىل مرحلة يسعى من خالهلا
حتقيق استقرار دائم
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئيس مجلس النواب س�ليم
الجب�وري ،أمس الثالث�اء ،ان العراق
مقبل على مرحلة جدي�دة ،داعيا اىل
ايج�اد رؤى مشتركة وتفاهم�ات
تتف�ق عليها جميع االط�راف .وذكر
بيان ملكتب الجبوري تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «الجبوري
استقبل الس�فري االملاني لدى العراق
سيريل ن�ون ،وج�رى خلال اللقاء
بح�ث االوض�اع االمنية والسياس�ية
يف الع�راق واملنطقة ،وس�بل التعاون
بني املجتمع الدويل ملالحقة عصابات
داع�ش االرهابي�ة واالتف�اق ح�ول

استراتيجية شاملة الس�تئصال هذا
الفكر االجرامي».واضاف « كما تمت
مناقش�ة تطورات الش�أن العراقي،

واهمي�ة اعتم�اد الح�وار الجاد لحل
جمي�ع املش�اكل العالق�ة وابرزه�ا
االزم�ة بين بغ�داد واربيل».واك�د

رئيس مجلس النواب بحس�ب البيان
ان «االرساع باج�راء الح�وار وايجاد
رؤى مشتركة وتفاهم�ات تتف�ق
عليه�ا جميع االطراف ه�و امر بات
رضوريا ،خصوصا وان العراق مقبل
عىل مرحلة جديدة يسعى من خاللها
لتحقي�ق اس�تقرار دائ�م وتطوي�ر
البنى االقتصادية وتحسين االوضاع
الخدمية واملعيشية للمواطن».وثمن
الجبوري «دور املانيا ضمن التحالف
الدويل يف تقدم الدعم واملعونة للعراق
خالل حربه ضد االرهاب» ،مؤكدا ان
« العالقات بين البلدين تمر بمرحلة
متمي�زة وان الع�راق حري�ص على
تطويرها نحو آفاق اوسع».

وزير اخلارجية يتسلـم أوراق اعتامد سفري السودان اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
الجعفري
تسل َّـم وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم
نسخة من أوراق اعتماد ياسني عوض اسماعيل سفري
جمهوريَّة الس�ودان الجديد يف بغداد.وذكر بيان ملكتبه
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان�ه «جرى
بحث العالقات بين البلدين ،والرتكيز عىل موضوعات
الثنائي ،وأهمِّـيَّة التنس�يق ،وتوحيد املواقف
التعاون
ِّ

يف الحاف�ل الدولـيَّ�ة ،كم�ا بح�ث الجانب�ان القضايا
اإلقليميَّة ذات االهتمام املُ
َ
ّ
الجعفري:
شترك».وأوضح
َّ
أن الع�راق يتطل َّـ�ع لتطوي�ر العالقات مع الس�ودان،
واالرتقاء بها إىل ما ُيل ِّبي طموح الش�عبني الشقيقني»
مُ ش� ِّددا ً على «رضورة مُ َ
واصل�ة العم�ل على تعزي�ز
التع�اون بين البلدين ،وزيادة مُ س�تويات التنس�يق،
ّ
ّ
والتش�اور على جمي�ع ُ
الجعف�ري
د».وتمن�ى
الص ُع
للسفري املوفقية ،والنجاح يف مها ِّم عمله ببغداد ،مُ بديا ً

اس�تعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم ِّ
كل الخدمات للبعثة
الدبلوماس�يَّة؛ لتطوير العمل املُ َ
شرتك بني البلدين.من
جانبه ق َّدم س�فري جمهوريَّة السودان الجديد يف بغداد
ياسني عوض اسماعيل تهاني بالده بمُ َ
ناسبة تحقيق
النهائي عىل عصابات داعش اإلرهابيَّة ،مُ عربا ً
االنتصار
ِّ
ِ
عن تطل ُّـ�ع حكومته لتطوير العالق�ات مع العراق يف
جمي�ع املجاالت ،ومُ َ
واصلة التنس�يق ،والتش�اور بني
الجانبني يف مُ ختلِف القضايا.

رشطة البرصة تقبض عىل «عرشات» املتهمني بجرائم منها القتل واخلطف
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�اد مص�در أمن�ي يف البصرة،
أم�س الثالث�اء ،ب�أن ق�وات الرشط�ة
ألق�ت القب�ض يف مناط�ق متفرق�ة
م�ن املحافظة على عشرات املتهمني
بارت�كاب جرائم مختلف�ة من ضمنها
القت�ل والخط�ف والرسق�ة وتعاط�ي
وتروي�ج امل�واد املخدرة.ونقل�ت وكالة
«الس�ومرية نيوز» عن املص�در القول
إن «ق�وات الرشط�ة نف�ذت يف غضون
اليومني املاضيني حملة أمنية أس�فرت
عن القاء القبض عىل عرشات املتهمني
يف مناط�ق مختلف�ة» ،مبين�ا ً أن «من
ضمنه�م متهم�ان بالخط�ف ،وأربعة
متهمين بالقت�ل ،وثماني�ة متهمين
بالرسق�ة ،و 13متهم�ا ً بالتش�اجر،
ً
فضلا ع�ن متهمين بحيازة أس�لحة
غري مرخصة ،وس�تة متهمني بتعاطي
وترويج املخ�درات ،ومتهمني بالنصب

واالحتيال ،و 19متهما ً بالتهديد ،وأربعة
متهمني ببيع مرشوبات كحولية».
ولفت املص�در الذي طلب عدم نرش
اس�مه اىل أن «الق�وات الرشطة عازمة
على تفعي�ل مذك�رات الق�اء القبض
الصادرة بحق متهمني».
يذك�ر أن البصرة يتمي�ز وضعه�ا
األمني باالس�تقرار النس�بي م�ع انها
ش�هدت يف غض�ون األش�هر املاضي�ة
حدوث العديد من النزاعات العشائرية
املس�لحة ،وأكثرها حصل�ت يف مناطق
ً
فضلا ع�ن
تق�ع ش�مال املحافظ�ة،
اس�تهداف عدد م�ن ال�دور يف مناطق
متفرق�ة بعب�وات صوتية غير مدمرة
كن�وع م�ن التهدي�د ،وباملقاب�ل القت
الق�وات األمنية عىل كثير من املتهمني
بارت�كاب جرائم مختلف�ة من ضمنها
القت�ل والخط�ف والس�طو املس�لح
والتهدي�د واالبت�زاز وتج�ارة وتعاطي
املخدرات.

وزير الداخلية يـوجــه حــرس احلــدود
بـ «مضاعفة جهودهم» وفق األسس املهنية
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وزي�ر الداخلية ،قاس�م األعرجي ،أم�س الثالثاء ،قائد
ح�رس الحدود بمضاعف�ة جهودهم وفق االس�س املهنية التي
تعمل بها الوزارة.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الوزي�ر تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة منه ،أن «االعرج�ي التقى بقائد وضب�اط قوات حرس
ح�دود املنطق�ة االوىل بحضور وكيلا الوزارة لالم�ن االتحادي
واالس�تخبارات والفري�ق الرك�ن الحقوقي ،قائد ق�وات حرس
الحدود».
واض�اف البي�ان ان «األعرجي وج�ه خالل اللق�اء برضورة
مضاعف�ة الجهود وفق االس�س املهنية الثابت�ة املعمول بها يف
وزارة الداخلية» ،مشيرا ً إىل أن «الوزير اس�تمع اىل ايجاز قدمه
قائد قوات حرس الحدود عن الواجبات املناطة بالقيادة وحدود
مسؤلياتها».

املدعي العام بالسليامنية يدعو إىل اعتقال
رئيس حركة اجليل اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت رئاس�ة االدعاء العام يف إقليم كردستان ،أمس الثالثاء،
محكم�ة تحقي�ق الس�ليمانية العتق�ال رئيس حرك�ة «الجيل
الجديد» شاس�وار عبد الواحد والتحقيق مع�ه بتهمة تحريض
املواطنين على التظاه�رات التي تس�ببت بإحراق مؤسس�ات
رسمية.
وأص�در االدعاء الع�ام يف إقليم كردس�تان مذك�رة موجهة
اىل محكم�ة تحقيقات الس�ليمانية ،وجاء فيه�ا «ندعو إلجراء
التحقيق مع شاسوار عبد الواحد لتحريضه املواطنني للتظاهر
والتي أسفرت عن حرق املؤسسات الحكومية وتشويه األماكن
العامة وقطع الطرق».
وأته�م االدعاء العام يف اإلقليم عبد الواحد بـ»إثارة مش�اعر
املواطنني وإطالق شعارات تطالب بإسقاط حكومة اإلقليم».
وتش�هد غالبي�ة م�دن إقليم كردس�تان من�ذ ي�وم االثنني،
تظاهرات حاش�دة للمطالبة بتحسني املعيشة ورصف رواتبهم
املتأخرة منذ اشهر ،حيث قام املتظاهرون بحرق مقار األحزاب
الديمقراطي الكردس�تاني واالتحاد الوطني والتغيري والجماعة
اإلسلامية واالس�ايش يف الس�ليمانية ،فيم�ا أعلن�ت حركت�ي
التغيير والجماعة اإلسلامية الكردس�تانية دعمهم�ا ملطالب
املتظاهرين.

الدفاع الربملانية تتحدث عن املنافذ احلدودية
يف االقليم :هتدد االمن الداخيل
بغداد  /المستقبل العراقي

شدد النائب اسكندر وتوت ،أمس الثالثاء ،عىل رضورة إحكام
الحكومة املركزية سيطرتها عىل املنافذ الحدودية يف املحافظات
الش�مالية ،فيم�ا ع�زا ذل�ك اىل تحوله�ا اىل ادخ�ال االرهابيين
واألسلحة غري الرشعية إلثارة االمن يف املناطق املحررة.
ونقل�ت وكتال�ة «املعلوم�ة» عن وت�وت الق�ول ان “هنالك
خمسة منافذ حدودية رسمية تسيطر عليها الجماعات الكردية
التابعة لبارزاني منها منافذ الخليل والحاج عمران فيما يسيطر
ح�زب االتحاد على منفذ باش�ما الحدودي مع إيران” ،مشيرا
اىل ان “هنالك اكثر من  20منفذا غري رس�مي تس�تخدمه هذه
الجماعات”.
واض�اف “عىل الحكوم�ة املركزية ان تحكم س�يطرتها عىل
ه�ذه املنافذ بأرسع وقت ممكن إلنها لم تعد تس�تخدم لتهريب
الس�لع والبضائ�ع والنفط وادخ�ال بضائع تالفة فحس�ب ،بل
تعدت اىل ادخ�ال الجماعات االرهابية املتطرفة واالس�لحة غري
الرشعية إلثارة االمن يف املناطق املحررة” ،الفتا اىل ان “جماعات
الرايات البيض وخوبخش هما من افرازات عدم الس�يطرة عىل
املنافذ”.
وكان�ت اللجنة االقتصادية النيابي�ة أكدت ان وضع اليد عىل
مناف�ذ االقلي�م الحدودي�ة والس�يطرة عليها س�يقلل من عجز
موازنة  2018كما تقلل االعتماد عىل الصادرات النفطية.

خرباء يابانيون يف حمافظة ذي قار حلل أزمة الري
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كش�فت مديرية زراع�ة ذي قار ،أمس الثالث�اء ،عن وصول وفد علم�ي ياباني من
جمعية مس�تخدمي املياه العاملية اىل مدينة النارصي�ة الجراء تجارب للزراعة دون
الحاجة لكميات كبرية من مياه الري.
وقال معاون مدير زراعة ذي قار فرج ناهي ،ان «الوفد الياباني يسعى الجراء تجارب
عىل الزراعة بآلية جديدة تدعى (الري الس�طحي املعمق) والتي من ش�أنها ان تقلل
حاجة النباتات للمياه بنسبة  %60مقارنة بالري السطحي او الري بالواسطة».
ولفت اىل ان «مديرية الزراعة خصصت حقوالً تجريبة عىل مس�احة عرشة دونمات
يف قض�اء الغراف الج�راء تجارب الزراعة الجديدة ،تمهيدا لتوس�يعها اذا ما حققت
نجاحا يف مراحلها التجريبية» .ورأى املسول املحيل ان «التجارب التي يجريها الوفد
تأتي يف إطار أس�تخدام التقنيات الحديثة يف الري والتي من ش�انها ان تعالج ازمات
شح املياه املتواصلة».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االربعاء

العدد (  20 ) 1578كانون االول 2017

السنة السادسة

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

Issue No ( 1578 ) December 20 Wed 2017

اختذ قرارات ختص متويل القطاع الصحي واحلصول على قرض دولي وحل أزمة املياه يف البصرة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

جملس الوزراء يقرر «دمج االنتخابات»

ق ّدم رئيس مجل�س الوزراء حي�در العبادي،
أم�س الثالثاء ،ش�كره مج�ددا ً إىل املرجعية
الدينية العليا يف النجف األرشف عىل مواقفها
املتعلق�ة بفرض األمن واالس�تقرار يف البالد،
وفيما كش�ف عن قرار مجل�س الوزراء دمج
االنتخاب�ات الربملاني�ة ومجل�س املحافظات
يف يوم واحد ،ش�دد عىل عدم وجود أي س�بب
لتأجيل االنتخابات ،فيما دعا س�لطات إقليم
كردستان إىل احرتام ّ
حق التظاهر.
ويف خطاب�ه األس�بوعي ال�ذي يلي جلس�ة
ّ
يتس�نم
مجلس الوزراء ،تقدم العبادي ،الذي
منصب القائد العام للقوات املس�لحة شكره
ش�كره إىل املرجعية الديني�ة العليا يف النجف
ملواقفها املتعلقة بفرض االمن واالس�تقرار،
وذلك عق�ب خطب�ة للمرجعية علّق�ت فيها
عىل انته�اء العمليات العس�كرية ،وموقفها
من فصائل املقاوم�ة التي انخرطت يف فتوى
الجهاد الكفائ�ي أثناء احتالل «داعش» لثلث
مساحة البالد.
امل�رة الثاني�ة التي يق� ّدم فيها رئيس
وهذه ّ
الحكوم�ة ش�كره للمرجعيّة ،بع�د أن أصدر
امل�رة األوىل أك�د التزام�ه بوصاي�ا
بيان�ا ً يف
ّ
املرجعية.
وقال العب�ادي أن مجلس ال�وزراء قرر دمج
انتخابات مجالس املحافظات مع الترشيعية،
فيم�ا أك�د ع�دم وج�ود أي س�بب لتأجي�ل
االنتخاب�ات ،وحديث رئيس الوزراء يأتي بما
يش�به الرّد عىل االح�زاب والتيارات الس�نيّة
التي تطالب بتأجيل االنتخابات ،والتي تقول
أن ناخبيها ما زالوا يف خيم النزوح.
وأش�ار العب�ادي إىل الج�دل القائ�م بش�أن
محاول�ة بع�ض م�ن يف الس�لطة اس�تغالل
مناصبه�م للرتش�ح والف�وز يف االنتخاب�ات
إىل أن�ه «ال يمكن اس�تغالل املنصب ألغراض
انتخابية».
وتح�دث العب�ادي أيض�ا ً ع�ن العملي�ات
العس�كرية التي تقودها القوات األمنية ضد
جي�وب داعش يف عدد م�ن محافظات البالد،

الفتا ً إىل أنه «بعد انتهاء العمليات العس�كرية
نتوجه اىل تطوير جميع القطعات».
ودع�ا رئيس ال�وزراء الربملان ،الذي فش�ل يف
تمري�ر املوازنة االتحادية الت�ي تواجه خالفا ً
بني الكتل السياس�ية ،دعا اىل االرساع باقرار
املوازنة املالية.
وعن األحداث التي يش�هدها إقليم كردستان

منذ يومني ،حث رئيس مجلس الوزراء حيدر
العبادي كردستان اىل احرتام حق التظاهرات
السلمية ،الفتا ً إىل أنه «لن نقف مكتويف األيدي
ألي اعت�داء عىل مواطن يف االقليم» ،فيما قال
انه «ال يمكن رصف جميع رواتب املوظفني يف
اإلقليم بسبب وجود فساد» ،حسب تعبريه.
وع�ن حديثه املس�تمر عن الفس�اد ،والحرب

التي من املفرتض أن يقودها ضد املتورطني،
ق�ال العب�ادي «ال توج�د قوائم معدة س�لفا
الس�ماء الفاس�دين انم�ا هن�اك اج�راءات
ملالحقتهم».
وأمس الثالثاء ،عقد مجلس الوزراء جلس�ته
االعتيادية برئاسة حيدر العبادي.
ووج�ه مجلس ال�وزراء بقي�ام وزارة املالية

بتموي�ل وزارة الصح�ة مبلغا ً قدره خمس�ة
مليارات دينار من تخصيصات اإلخالء الطبي
لغرض تأهيل وتهيئ�ة البنى التحتية وتوفري
االجهزة واملستلزمات الطبية إلجراء العمليات
لالستقدام الطبي يف مستشفى ابن سينا.
كما وجه املجلس بقيام جهاز االمن الوطني
باالرساع يف اجراءات التدقيق االمني ملوظفي

الوزارات والجهات االخرى يف املناطق املحررة
لتسليم رواتبهم.
وص�وّت مجلس الوزراء على التعاقد باآلجل
مع الجان�ب الصيني ،واملوافق�ة عىل تخويل
وزير املالية او من يخوله صالحية التفاوض
والتعاقد لغرض رشاء السالح واالعتدة والدعم
اللوجستي اىل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة
الحش�د الش�عبي وجهاز مكافح�ة االرهاب
استنادا اىل املادة  2من قانون املوازنة العامة
لسنة  2017املعدل.
وصوّت املجلس عىل ورقة العمل لقرض البنك
الدويل .ووجه مجلس الوزراء بان تقوم وزارة
الداخلية باستكمال اجراءات تنفيذ املادة 36
من قانون اقامة االجانب رقم  76لسنة 2017
بش�أن تحديد مقدار الرسوم والغرامات التي
تستوفيها الس�فارات والقنصليات ومديرية
االقامة ومراك�ز االقامة والجوازات يف املنافذ
الحدودي�ة مع مراع�اة مبدأ املعامل�ة باملثل،
وكذل�ك قيام هيئة الس�ياحة بتقديم مقرتح
جديد لتحديد االجور املطلوبة مقابل استخدام
املجامي�ع الس�ياحية للمراف�ق الس�ياحية
وتفرض عىل كل س�ائح ضمن تلك املجاميع.
وت�م التصويت عىل تحديد يوم  12أيار 2018
موعدا الج�راء انتخابات مجالس املحافظات
بناء عىل مقرتح مفوضية االنتخابات تزامنا
مع االنتخابات النيابية.
كم�ا ت�م التصوي�ت على اس�تثناء مرشوع
بس�ماية من الضوابط الخاص�ة بتنفيذ قرار
 161لسنة  2017وتسديد مستحقات الرشكة
املتأخرة للمرحلة االوىل  100باملائة.
ووج�ه مجلس ال�وزراء بقي�ام وزارة املالية
بتموي�ل باق�ي تخصيص�ات مش�اريع املاء
واملجاري.
ووافق املجلس عىل تخويل وزير املوارد املائية
صالحية التفاوض والتوقيع عىل قرض البنك
ال�دويل بقيم�ة  100ملي�ون دوالر الغ�راض
صيانة السدود.
كما وج�ه مجل�س ال�وزراء بتش�كيل لجنة
لتقييم عرض باي ووتر ملرشوع ماء البرصة
عىل ان تقدم اللجنة توصياتها خالل شهر.

احلكومة احمللية حذرت من «اللجوء للعنف» ودعت إىل «التهدئة» واالبتعاد عن «التخريب»

احتجاجات كردستان مستمرة لليوم الثاين :حاالت قتل واعتقاالت وحرق مقار
المستقبل العراق  /فرح حمادي
للي�وم الثان�ي ،تج�ددت االحتجاجات
الش�عبية يف مناطق متفرقة من اقليم
كردس�تان الع�راق متخ�ذة مس�ارا ً
عنيف�اً ،بينما ه�ددت حكومة االقليم
املتظاهري�ن بعقوب�ات مح�ذرة م�ن
االعتداء على املمتل�كات ،فيما طالب
املتظاه�رون بالعمل عىل حل االزمات
السياس�ية واالقتصادي�ة واملعيش�ية
والخدمية التي يعانيها االقليم حالياً.
ودان�ت حكوم�ة اقلي�م كردس�تان
«اعم�ال العن�ف» الت�ي تصاح�ب
تظاه�رات احتجاج�ات تش�هدها
محافظ�ة الس�ليمانية ثان�ي اكبر
مدن االقليم بعد اربي�ل وبلدات اخرى
احتجاجا ً عىل سوء االوضاع السياسية
والخدمي�ة ،مشيرة اىل ان التظاه�ر
ح�ق ديمقراطي مشروع للمواطنني
لك�ن يجب أن يم�ارس ضم�ن حدود
القانون بعيدا ً ع�ن العنف والتخريب.
واضافت حكومة االقليم يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،قائلة
«انن�ا ننظر بقلق اىل هذه املمارس�ات
البعي�دة ع�ن املدني�ة واىل العنف الذي
اس�تهدف عددا ً من الدوائر الحكومية
واملق�رات الحزبي�ة وادى اىل اصاب�ة
ع�دد من االش�خاص والح�اق ارضار
بامالك وأم�وال املواطنني» .واوضحت
ان التظاهرات «ممارس�ة ديمقراطية
مسموح بها تمامً ا لكن استغالل هذه
الحقوق واملطالب للمواطنني ملمارسة
العنف وإلحاق االرضار بأمالك وأموال
املواطنين وإث�ارة املش�اكل وتخريب
االمن واالس�تقرار ال يمكن القبول به
قطعا» .واق�رت الحكومة بأن االقليم
يمر «بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر
التخري�ب وتفكي�ك كيان�ه الس�يايس
والدستوري» ،فيما ودعت املؤسسات

الحكومي�ة ذات العالق�ة «اىل التعامل
بموج�ب القان�ون مع االح�داث ،وان
تق�وم بحماي�ة ممتل�كات املواطنني
وامنهم واس�تقرارهم وعدم الس�ماح
باس�تغالل التظاه�رات والتجمع�ات
ألي غاية او نية وم�ن اية جهة كانت
الفتع�ال العن�ف وإلح�اق األرضار
بممتلكات املواطنني وإثارة املش�اكل

وزعزع�ة األم�ن واالس�تقرار وان
تت�م مواجه�ة املخالفين بالعقوبات
القانوني�ة» .وأمس الثالث�اء ،تجددت
التظاهرات لليوم الثاني عىل التوايل يف
مدينة الس�ليمانية ،و بلدات اخرى يف
االقليم ،وسط اجراءات امنية مشددة
ومكثف�ة حيث قام�ت اجه�زة االمن
باطالق النار يف الهواء يف مكان تجمع

املحتجني وسط السليمانية لرتويعهم.
وش�هدت بل�دات حلبج�ة وجمجمال
وكويس�نجق وكف�ري تظاهرات ضد
س�وء االوضاع السياس�ية واملعيشية
وتأخ�ر رصف املرتب�ات والنق�ص يف
الخدم�ات .واقتح�م ع�دد كبير من
املحتجين مبن�ى قائمّ قامي�ة قض�اء
كويس�نجق وأرضموا الن�ار فيه فيما

تح�اول ق�وات االم�ن اخم�اده ،فيما
اقتحم متظاهرون مقر حزب االتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني يف محافظ�ة
حلبج�ة قبل ان يس�ارع جه�از االمن
املكل�ف بحماي�ة املق�ر اىل اخ�راج
املتظاهري�ن .كم�ا خ�رج العشرات
م�ن املواطنين بتظاه�رات يف قض�اء
راني�ة وكذل�ك يف بلدة كف�ري جنوبي

الس�ليمانية وهاجم�وا مق�ر االتحاد
الوطني الكردس�تاني قب�ل ان تتمكن
القوات األمنية من تفريقهم.
وقدم املحتجون طلبات اىل الس�لطات
الكردي�ة تدع�و اىل توفير الروات�ب
وانه�اء االزم�ة السياس�ية يف االقليم
وتفعي�ل دور برملان االقلي�م .بدوره،
أعل�ن املتح�دث باس�م مديرية صحة

ً
احرتاما حلق املواطن باللجوء إىل القضاء
احملكمة أشعرت إدارتها بقبول الدعاوى آلخر يوم من السنة

القايض املحمود :املحكمة االحتادية العليا حسمت ( )147دعوى دستورية خالل عام 2017
بغداد  /المستقبل العراق

أك�د الق�ايض مدح�ت املحم�ود ،رئي�س املحكم�ة
االتحادية العليا خالل الجلسة األخرية للعام ،2017
أن املحكمة حسمت خالل العام الحايل  147دعوى،
الفتا ً إىل أن هذا الع�دد كبري مقارنة العداد الدعاوى
الدستورية التي تقام أمام أغلب املحاكم الدستورية
كم�ا رشح خلال حديث�ه كيفية تش�كيل املحكمة
االتحادية العليا وكيفية تعيني قضاتها.
وقال املحمود أن «تشكيل املحكمة االتحادية العليا
يف الع�راق جاء بناء عىل مطالبة قضائية وش�عبية
لتش�كيل محكمة دس�تورية لتأمني رقابة حاكمة
عىل دستورية الترشيعات والقرارات التي تصد عن
الس�لطتني الترشيعي�ة والتنفيذي�ة وفيها ما يمس
حقوق املواطن العامة والخاصة».
وأض�اف املحم�ود أن «قان�ون املحكم�ة رقم ()30
لس�نة  2005صدر ع�ن الحكوم�ة الوطنية املؤقتة
برئاسة الدكتور إياد عالوي ونرش يف جريدة الوقائع
العراقي�ة يف الس�ابع عشر م�ن آذار  2005ومازال
ناف�ذا حتى اليوم اس�تنادا إىل أحكام امل�ادة ()130
من الدس�تور التي تنص عىل أن( :تبقى الترشيعات
النافذة معموال بها ما لم تلغ أو تعدل وفقا ً ألحكام
هذا الدستور)» .وذكر املحمود أن «قانونا جديدا لم

يصدر لهذه املحكمة برغم رغبتنا يف ترشيع قانون
جديد لها يس�توعب التغيريات التي حصلت يف البالد
رغم أن ال اشكالية يف مواد قانون املحكمة النافذ فهو
ال زال يسد متطلبات تأدية املحكمة مهامها» .وعن
أعض�اء املحكمة أكد أنهم ُ
«عيّنوا من قبل الس�لطة
الوطنية بعد ترش�يح مجلس القض�اء األعىل ثالثة
أضعاف العدد املطلوب وهو تسعة من بينهم رئيس
املحكمة  ،إذ رشح املجلس أكثر من  27قاض آنذاك
بطريق التصوي�ت الرسي ووف�ق ضوابط حاكمة،
وبع�د دراس�ة معمّقة من مجلس الرئاس�ة انتخب
منهم تسعة أعضاء وسمي رئيس املحكمة وثمانية
قض�اة لعضوية املحكم�ة» ،الفتا إىل أن «مرس�وما
جمهوري�ا صدر بتعيينهم يف الثالثني من آذار 2005
وبعد أن ش�كلت الحكومة الوطني�ة الدائمة صادق
مجلس الرئاسة الجديد املكوّن من املغفور له جالل
طالباني وعادل عبد املهدي وغازي الياور عىل تعيني
رئيس وأعضاء املحكمة وصدر بذلك قرار جمهوري
بالع�دد ( )2يف األول من حزيران  .»2005ولم يخف
رئي�س املحكم�ة أن «الطري�ق لم يكن س�هال أمام
املحكم�ة االتحادية العليا لتأدية مهامها املنصوص
عليه�ا يف قانونه�ا ويف الدس�تور الذي ص�در الحقا
لقانونه�ا الذي ل�ه العلوية يف التطبي�ق» ،مؤكدا أن
«املصاعب كثرية وكبرية فألول مرة يف تاريخ العراق

الحديث تشكل محكمة دستورية دائمة لذا لم يكن
يسيرا أن تش�ق طريقها يف ظل خالفات سياس�ية
ونص�وص دس�تورية وضعت يف ظ�روف صعبة ،إذ
جاءت يف البعض منها حمّالة أوجه ،وكانت معاناة
املحكمة يف تفسيرها ويف كيفي�ة الوصول إىل روح
الدستور وغاياته منها».
وأفاد بأن «املحكمة االتحادية العليا خالل مسريتها
القصيرة قياس�يا باملحاك�م الدس�تورية يف الدول
العربية واملنطقة أنجزت ما كلفت به من مهام نص
القانون والدستور عليها واعتقد أنها وقفت مواقف
قانونية صلبة وجنبت الوطن من بعض املحن التي

م�رت به» .وعن إنج�از املحكمة خلال عام 2017
ذكر املحمود أن «ما ورد لهذه املحكمة وما دوّر من
دعاوى هو ( )167دعوى دستورية وهو عدد إذا ما
قيس بعدد الدعاوى الواردة إىل املحاكم الدس�تورية
يعترب كبيرا» ،منوها إىل أن «هذه الدعاوى ليس�ت
بالس�هولة قياس�ا بالدعاوى التي تنظرها املحاكم
االعتيادي�ة كالب�داءة واالس�تئناف ،إذ أن للدعاوى
الدس�تورية خصوصيتها وتتطلب دراسات وبحوث
حت�ى يص�در الحكم».وأوض�ح رئي�س املحكم�ة
االتحادي�ة أن «( )147دع�وى حس�مت ه�ذا العام
ودورت ( )20إىل العام القادم ألن التبليغات لم تكتمل
فيه�ا ولم يجر تب�ادل اللوائح على الوجه املطلوب
قانون�ا ،ومازال أمامنا ايام من هذه الس�نة لقبول
دع�اوى جديدة» ،مشيرا ً إىل أن «املحكمة أش�عرت
إدارتها بإمكانية قبول الدعاوى آلخر يوم من هذه
الس�نة احرتاما ً لح�ق املواطن باللج�وء إىل القضاء
الدس�توري».وعن أغلب الدع�اوى التي تعرض عىل
املحكم�ة أكد أنها «تتعلق بتفسير مواد الدس�تور
وحس�م املنازعات التي تحصل بني اإلدارات املحلية
وبني االقليم واملحافظات غير املنتظمة بإقليم مع
الحكومة االتحادي�ة» ،مؤكدا ً «احرتام املحكمة ملبدأ
عالنية الجلسات ليكون الكافة عىل علم بما يعرض
من وقائع عىل املحكمة ومراحل الحسم».

قض�اء راني�ة بمحافظة الس�ليمانية
طه محمد عن مقتل ثالثة متظاهرين
وإصاب�ة  80آخرين ج�راء املواجهات
بني القوات األمنية واملتظاهرين.
وقال محمد إن «ثالثة متظاهرين ُقتلوا
يف مدينة رانية جراء االش�تباكات بني
القوات األمني�ة واملتظاهرين» ،مبينا ً
أن «املؤسس�ات الصحي�ة اس�تقبلت
جثث القتىل الثالثة».
وأضاف محمد ،أن «نحو  80ش�خصا ً
آخر أصيبوا بجروح جراء املواجهات»،
الفت�ا إىل أن «ع�دد املصابني يف تصاعد
مس�تمر» .وتش�هد ع�دد م�ن م�دن
محافظ�ة الس�ليمانية ثان�ي اكبر
م�دن اقلي�م كردس�تان تظاه�رات
واس�عة يش�ارك فيه�ا آالف ،بينه�م
معلمون وموظفون ونش�طاء تطالب
باس�تقالة حكومة االقلي�م ومحاربة
الفس�اد بس�بب االزم�ة االقتصادي�ة
الخانق�ة يف االقليم .وردد املتظاهرون
شعارات ابرزها «يس�قط اللصوص»
و»املوت لبارزاني ويس�قط طالباني»
و»لتسقط الحكومة الفاسدة».
وقام�ت رشط�ة مكافح�ة الش�غب
باطلاق غ�از مس�يل للدم�وع على
املتظاهري�ن ،م�ا ادى اىل وق�وع عدد
من حاالت االختناق كما اغلقت قوات
االمن عددا ً من الش�وارع الرئيس�ة يف
الس�ليمانية واخ�رى ت�ؤدي اىل مقار
حزبي�ة وانتشرت دوري�ات يف عموم
املدين�ة .ول�م يتس�لم املوظف�ون يف
حكوم�ة االقلي�م رواتبهم من�ذ ثالثة
اش�هر وتق�وم الس�لطات يف االقلي�م
هذه االيام بدفع رواتب شهر سبتمرب
املايض فيما فرضت اجراءات لالدخار
االجباري ،كما يعيش القطاع الخاص
رك�و ًدا وازم�ة حادة ،االم�ر الذي دفع
عرشات م�ن الرشكات املحلية اىل غلق
ابوابها.
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ً
مشروع القرار بشـأن القدس واجه ً
مجاعيا يف جملس األمن ..وواشنطن جلأت إىل الفيتو
رفضا
بغداد  /المستقبل العراقي

أمريكا يف «عزلة دولية» بسبب قرارت ترامب

اس�تخدمت الواليات املتحدة حق النقض
(الفيتو) ضد مرشوع ق�رار يف األمم املتحدة
يدين ق�رار الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب
إعلان الق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل ،يف حني
واف�ق أعضاء املجل�س األربعة عرش الباقون
عليه.
ويعكس اس�تخدام الفيتو بشكل منفرد
م�ن س�فرية الوالي�ات املتحدة نيك�ي هاييل
العزل�ة الدولي�ة الت�ي تواجهه�ا واش�نطن
بخص�وص نق�ل س�فارتها من ت�ل أبيب إىل
القدس وهو ما يعن�ي فعليا ً تجاهل مطالب
الفلسطينيني يف املدينة التاريخية العريقة.
وازدادت عزل�ة الوالي�ات املتحدة بس�بب
قرار الرئيس دونالد ترامب االعرتاف بالقدس
عاصمة إلرسائي�ل وذلك عندما اس�تخدمت
الفيت�و إلس�قاط دع�وة من مجل�س األمن
الدويل لسحب قراره.
وأي�د أعضاء مجلس األم�ن األربعة عرش
الباق�ون مشروع الق�رار املصري رغم أنه
لم يذكر الواليات املتحدة أو ترامب باالس�م،
لكنه أب�دى «األس�ف الش�ديد إزاء القرارات
الت�ي ُ
اتخ�ذت يف اآلونة األخيرة والتي تتعلق
بوضع القدس».
وقالت السفرية األمريكية يف األمم املتحدة
نيكي هييل بعد التصويت «ما ش�هدناه هنا
اليوم يف مجلس األمن إهانة لن تنىس».
وأضافت أن هذه أول مرة تستخدم فيها
الوالي�ات املتحدة الفيتو يف مجلس األمن منذ
أكثر من ست سنوات.
وقال�ت «ال يس�عدنا أن نفعل ذل�ك لكننا
نفعل�ه دون إحج�ام .وك�ون ه�ذا الفيت�و
يس�تخدم دفاع�ا ع�ن الس�يادة األمريكي�ة
ودفاع�ا عن دور أمريكا يف عملية السلام يف
الرشق األوس�ط ال يمثل مص�در حرج لنا بل
يج�ب أن يكون مصدر ح�رج لبقية مجلس
األمن».
وكان مرشوع الق�رار يؤكد أيضا أن «أي
ق�رارات وتدابير ته�دف إىل تغيير هوية أو
وض�ع مدينة الق�دس أو التكوين الس�كاني

للمدينة املقدسة ليس لها أثر قانوني والغية
وباطل�ة والبد م�ن إلغائها التزام�ا بقرارات
مجلس األمن ذات الصلة».
وتراج�ع ترام�ب فج�أة هذا الش�هر عن
سياس�ة تنتهجه�ا الوالي�ات املتح�دة من�ذ
عرشات الس�نني ،مثريا غضب الفلسطينيني
والعال�م العرب�ي وقل�ق حلف�اء واش�نطن

املانيا تقرأ وختزن بيانات هواتف
ختص آالف الالجئني

الغربيني.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية استخدام
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة الفيتو ضد قرار
بش�أن الق�دس بأن�ه «اس�تهتار» باملجتمع
الدويل.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة إن «استخدام الفيتو األمريكي

السلطات الفنلندية ترفض بناء «مسجد» بتمويل من آل خليفة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الس�لطات الفلندني�ة مؤخ�را رفضها
ملن�ح األرض الت�ي كان ُيفترض أن يج�ري عليها
بناء مس�جد كبري يف مدينة هلسنكي الذي تعهدت
السلطات الخليفية يف البحرين بتمويله.
وأش�ارت مص�ادر إعالمي�ة يف  ١٤ديس�مرب
الج�اري إىل أن الس�بب الرئيسي لرف�ض مرشوع
بناء املس�جد “هو مص�در األموال ،الذي س�بق أن
تعه�دت بها األرسة املالك�ة يف البحرين” .وقد كان
مقررا إقامة مرشوع املس�جد عىل مس�احة تتسع
ألكث�ر من  ٢١٠٠م�ن املصلني ،مع مرافق تش�مل

بغداد  /المستقبل العراقي
قال متحدث باسم املكتب االتحادي للهجرة والالجئني
يف أملاني�ا ( )BAMFإن املكت�ب يخزن من�ذ أيلول املايض
على مس�توى أملاني�ا معلوم�ات موجودة على هواتف
جوال�ة وغريه�ا من وس�ائل التخزين املتنقل�ة من أجل
التع�رف عىل هويات الالجئني .وأف�اد املتحدث لصحيفة
«هايلربونر ْ
ش�تمه» يف عدد أم�س الثالثاء إنه منذ الحني
تمت قراءة بيانات نحو  5آالف وسيلة تخزين متنقلة.
وأش�ار املتحدث إىل أن ه�ذا اإلجراء يت�م اللجوء إليه
فقط يف حالة عدم وجود جواز س�فر أو أي وثيقة أخرى
تحل محله ،وكذلك يف حالة الش�ك يف صحة الوثائق ،التي
يقدمها الالجئ.
ويج�ري االحتف�اظ بالبيانات فيما يع�رف بـخزانة
البيان�ات .وهذا اجراء مثري للجدل بس�بب تحفظات من
قبل مدافعني عن رسية البيانات الشخصية.
وق�ال املتح�دث باس�م املكت�ب االتح�ادي للهج�رة
والالجئين إن تلك البيانات ال يجري اخراجها من مخزن
البيان�ات إال إذا اقتضت الرضورة يف حال الحاجة لتقييم
كالم الالجئ يف جلسة االستماع إليه.

مدان وغري مقبول ويهدد اس�تقرار املجتمع
الدويل ألنه استهتار به».
وأضاف «هذه الخطوة األمريكية س�لبية
وفيه�ا تح�د للمجتم�ع الدويل وستس�هم يف
تعزيز الفوىض والتطرف بدل األمن».
وأش�ار إىل أن الوالي�ات املتحدة األمريكية
«أكدت عزلته�ا وعىل املجتمع ال�دويل العمل

اآلن عىل حماية الشعب الفلسطيني».
وأعل�ن وزي�ر الخارجية الفلس�طيني أن
الس�لطة الفلس�طينية س�تدعو إىل اجتماع
ط�ارئ للجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة بعد
الفيتو األمريكي بمجلس األمن.
ووجه رئيس الحكومة االرسائيلية بنيامني
نتانياهو الش�كر إىل املندوب�ة األمريكية لدى

حديق�ة موس�مية ذات طاب�ع مغارب�ي ،ومرافق
رياضي�ة ومرك�ز مفت�وح للجمه�ور .وقد رفض
قس�م البيئة الحرضية ملدينة هلس�نكي باإلجماع
املشروع ،ورف�ض الترصيح بتخصي�ص أرض يف
منطقة هاناس�اري لبناء املجم�ع .ونقلت صحف
فنلندي�ة عن القس�م بأن هناك “ش�كوكا محيطة
حول أص�ل التموي�ل والتأثيرات املحتملة ملصادر
التمويل” ،وتطرقت الصحف إىل الوضع الس�يايس
يف البحرين ،وأن العائلة الخليفية لها روابط وثيقة
م�ع الس�عودية “الت�ي تتب�ع صيغ�ة صارمة من
اإلسلام السني” ،كما أش�ارت إىل “علميات القمع
الواس�عة التي تش�هدها البحرين ضد املتظاهرين

الش�يعة واملعارضني ،ما أدى النتقادات شديدة من
جماع�ات حقوق اإلنس�ان”ُ .يش�ار إىل أن القوات
الخليفية والس�عودية عمدت إىل هدم أكثر من ٣٠
مس�جدا ومنش�أة ديني�ة يف البحرين خلال العام
٢٠١١م ،ونفذت سياس�ات ممنهج�ة ضد الهوية
الديني�ة والثقافية للس�كان األصليين ،كما أكدت
تقاري�ر أممية ودولية بأن تميي�زا ممنهجا يعاني
منه املواطنون  lkمن املس�لمني الش�يعة يف البالد.
وللتغطية على هذه االنته�اكات والجرائم ،توجه
النظ�ام الخليف�ي لبن�اء مس�اجد يف دول أخ�رى،
وبينه�ا تركيا ،كما أطلق حملات دعائية للرتويج
حول “التسامح الديني” يف البالد.

مراسلون بال حدود :مقتل ( )65عام ًال بالصحافة يف 2017
بغداد  /المستقبل العراقي
قت�ل  65صحافيا ً خالل الع�ام  2017يف العالم
بينه�م خمس�ون محرتف�ا وس�بعة «صحافيين
مواطنني» (مدونني) وثمانية «متعاونني مع وسائل
اإلعلام» ،بحس�ب ما أعلن�ت منظمة «مراس�لون
بلا حدود» يف حصيلتها الس�نوية الص�ادرة أمس
الثالثاء.وأشارت املنظمة غري الحكومية ،التي تتخذ
مقرا لها يف باريس ،إىل أن هذه الحصيلة تجعل من
 2017الس�نة األقل دموي�ة للصحافيني املحرتفني
من�ذ  14عام�ا ،موضح�ة أن مرد ذلك ه�و تأمني
حماي�ة أفض�ل للصحافيني ،ولكن كذل�ك واقع أن
الدول الخطرية «تفرغ من صحافييها» .ومن أصل
حصيلة الصحافيني الـ 65الذين قتلوا من محرتفني
وغري محرتفني ،تم اغتيال  39منهم أو استهدافهم

بش�كل متعم�د ،فيم�ا قضى  26أثناء ممارس�ة
مهامهم.وكم�ا يف الع�ام امل�ايض ،تبق�ى س�وريا
الدولة األكثر خطورة يف العالم عىل الصحافيني مع
مقتل  12منهم فيها ،متقدمة عىل املكس�يك ()11
وأفغانستان ( )9والعراق ( )8والفيليبني (.)4وقد
تراجع عدد الصحافيني ،الذين قتلوا يف العالم خالل
 ،2017بنسبة  18يف املائة عن حصيلة العام املايض
حني قت�ل  79منهم ،وبررت املنظمة ذلك بـ»إدراك
متزايد لرضورة حماية الصحافيني بصورة أفضل
وتزايد الحمالت التي قام�ت بها املنظمات الدولية
ووس�ائل اإلعلام نفس�ها به�ذا اله�دف» ،إضافة
أيضا لكون «الدول التي أصبحت يف غاية الخطورة
تفرغ من صحافييها» .وتابعت املنظمة «هذه هي
الحال يف سوريا والعراق واليمن وليبيا حيث نشهد
اس�تنزافا يف هذه املهنة» .النزاعات املسلحة أيضا

تهدد حياة الصحافيين الذين يقومون بتغطيتها،
فف�ي دول مث�ل املكس�يك «تق�وم مجموع�ات
متنافس�ة (كارتيالت) وسياسيون محليون بنرش
الرع�ب» ما يرغم كذلك العديد من الصحافيني عىل
«مغادرة بالدهم أو ترك مهنتهم» .وذكرت املنظمة
أن «املكسيك هي االخطر عىل الصحافيني بني دول
العال�م الت�ي ال تش�هد نزاعات».ويف بالد ش�بكات
تهري�ب املخ�درات ،يتع�رض الصحافي�ون ،الذين
يعالجون موضوع الفس�اد يف الطبقة السياس�ية
أو الجريم�ة املنظم�ة ،بص�ورة ش�به منهجي�ة
لالس�تهداف والتهدي�د وص�وال إىل التصفية ،ومن
أبرز األمثلة عىل ذلك قت�ل الصحايف املحنك خافيري
فالديز كاردين�اس ( 50عاما) ،املتعاون مع وكالة
الصحافة الفرنس�ية ووس�ائل إعلام محلية وقد
تمت تصفيته يف  15أيار.

األمم املتحدة بعد أن اس�تخدمت حق الفيتو
يف مجل�س األم�ن ضد ق�رار يدي�ن االعرتاف
بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وأعل�ن املجل�س الثوري لحرك�ة فتح أن
يوم األربعاء س�يكون يوم غضب فلسطيني
عربي عاملي يحمل رس�الة للواليات املتحدة،
واعتبر إياها رشيكا ً أساس�يا ً لالحتالل ضد
شعب فلسطني.
وق�ال املجلس يف بي�ان «اإلدارة األمريكية
رشيك أس�ايس لالحتالل يف اضطهاد شعبنا،
بفعل س�لوكها وقراراتها املساندة لالحتالل
وبالت�ايل فإنها عزلت نفس�ها ع�ن املجتمع
ال�دويل باخرتاقه�ا الفاض�ح لالتفاق�ات
والقرارات األممية وقواعد القانون الدويل».
وأضاف أن «منظمة التحرير الفلسطينية
مطالب�ة يف ه�ذه املرحلة بممارس�ة دورها
كمرجعي�ة وحي�دة لكاف�ة أبن�اء ش�عبنا
الفلسطيني يف كافة أماكن تواجده والبحث
ع�ن الس�بل واألدوات الكفاحي�ة لحماي�ة
ش�عبنا واسترداد حقوقه وإع�ادة النظر يف
اتفاق أوس�لو وما ترتب علي�ه من التزامات
فلسطينية لم تلتزم بها دولة االحتالل».
وحذر املجل�س من املح�اوالت األمريكية
اإلرسائيلية الهادفة الخرتاق املوقف السيايس
الفلس�طيني عرب لق�اءات تعترب مش�بوهة
يجب العمل عىل مواجهتها.
أم�ا نتانياهو فق�ال يف تغريدة عىل تويرت
«شكرا للسفرية هاييل ،لقد انترصت الحقيقة
عىل األكاذيب .شكرا للرئيس ترامب» قبل أن
يكرر «شكرا لك نيكي هاييل».
وقال�ت وزارة الخارجي�ة الرتكية يف بيان
إن تركيا صدمت الستخدام الواليات املتحدة
ح�ق النق�ض (الفيت�و) ض�د ق�رار ملجلس
األمن الدويل يدعو إىل س�حب القرار األمريكي
االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وأضافت أن اس�تخدام واش�نطن الفيتو
ضد القرار ال�ذي أيده األعضاء األربعة عرش
اآلخرون ،يظهر مجددا أن واش�نطن «فقدت
موضوعيتها».
وقالت إنه من غري املقبول أن يظل مجلس
األمن «بال فاعلية» بمثل هذه اإلجراء.

رايتس ووتش :جيش ميانامر
اغتصب مئات الروهينغا
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش ،أمس الثالثاء،
أن جي�ش ميانم�ار قام باغتصاب وقت�ل عدة مئات من
أقلي�ة الروهينغا املس�لمة يف إح�دى قرى والي�ة راخني
الشمالية يوم  30آب املايض.
وذك�ر تقرير صادر عن هذه املنظمة اإلنس�انية ،أن
املذبحة ،وقعت يف قرية توال تويل بمقاطعة مونغداو بعد
أيام من قيام الجيش بعمليات «تطهري».
ومنذ ذلك الحني ،فر نحو  655ألف شخص من أقلية
الروهينغ�ا عرب الح�دود إىل بنغالديش ،خش�ية عمليات
االغتص�اب والقتل واإلح�راق املتعمد حي�ث قالت األمم
املتحدة إنها يمكن أن تقدم دليال عىل اإلبادة الجماعية.
وقال براد آدامز ،مدير قس�م آس�يا يف هيومن رايتس
ووتش ،مس�تخدما االس�م القديم مليانمار إن «الفظائع
التي ارتكبها الجيش البورمي يف توال تويل لم تقترص عىل
كونها وحشية بل كانت ممنهجة».
وأض�اف أن «الجن�ود نفذوا عمليات قت�ل واغتصاب
ملئ�ات من الروهينغا بكل قس�وة وبطريق�ة ال يمكن أن
تتحقق إال بتخطيط مسبق».
واس�تند التقري�ر املؤلف م�ن  30صفح�ة واملعنون:
«مذبح�ة عىل ضف�اف النه�ر :جرائم الجي�ش البورمي
ضد اإلنس�انية يف ت�وال تويل» إىل مقابالت م�ع  18ناجيا
من املجزرة فروا إىل بنغالديش .واستمرت عمليات القتل
لس�اعات ،وفقا مل�ا أدىل به الش�هود يف التقري�ر ،وألقى
الجنود يف وقت الحق الجثث يف حفرة كبرية عىل الشاطئ
وأحرقوهم بمساعدة القرويني العرقيني يف راخني.
ويأت�ي ه�ذا التقرير بعد يوم واحد م�ن إعالن جيش
ميانمار يف بيان العثور على «جثث مجهولة الهوية» يف
جزء آخر من والية راخني الشمالية.

إيران «تدين بشدة» جرائم العدوان السعودي يف اليمن
بغداد  /المستقبل العراقي
أدان املتحدث باسم وزارة الخارجية
االيرانية بهرام قاس�مي بش�دة جرائم
الس�عودية خلال األي�ام األخيرة يف
اليمن والتي نفذتها باستخدام السالح
االمريكي.
وأدان قاس�مي بش�دة الغ�ارات
الجوي�ة للطائ�راتالس�عودية خلال
االيام االخرية عىل االهداف املدنية ومن
ضمنه�ا املن�ازل واالس�واق يفمختلف
املدن اليمنية وكذلك الهجوم الذي جرى
أمس عىل حفل عرس يف محافظة مأرب
والذي خلف عشرات القتىل والجرحى
من املواطنني اليمنيين االبرياء ومنهم
النس�اء واالطفال.وأعرب قاسمي عن
تعاطفه ومواس�اته م�ع ذوي ضحايا
ه�ذه الجرائ�م العنيف�ة وأض�اف :ان
تصعي�د قص�ف املناط�ق املأهول�ة
بالس�كان ومواصلة الحص�ار واغالق
املنافذ البحري�ة والربيةوالجوية وعدم
السماح اليصال املس�اعدات االنسانية

والحاج�ات الحيوي�ة من قب�ل حكام
الس�عودية مؤرش عىل عج�ز واخفاق
وهزائم الس�عودية العدي�دة يف تحقيق
اهدافها من خاللالعدوان عىل اليمن.
وانتق�د املتح�دث باس�م الخارجية
صمت املجتمع الدويل ازاء جرائم الحرب
الت�ي ارتكبتهاالس�عودية باس�تخدام
السلاح االمريكي واعترب الهجوم عىل
املناط�ق الس�كنية وااله�دافاملدني�ة
والحيلول�ة دون ايص�ال مس�اعدات
املنظمات واملؤسس�ات الدولية املعنية
يف مجالاالغاثة ،انتهاكا سافرا ملبادئ
حقوق االنسان.
كما اعترب مزودي املعتدين بالسالح
بانه�م رشكاء يف الجرائم اليومية التي
يرتكبه�ا النظ�ام الس�عودي ،داعي�ا
منظمة االم�م املتحدة وال�دول املؤثرة
يف أزم�ة اليمن اىل مضاعف�ةجهودها
لوق�ف الهجمات فورا واتخ�اذ التدابري
واالج�راءات الالزم�ة للحف�اظ على
سلامةوأمن املدنيني ،خاصة النس�اء
واالطفال.
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية
الشؤون التجارية
E-mail:nass_comm@yahoo.com

اعالن املناقصة املحلية
املرقمة ()7/2017

الرقم 11195 :
التاريخ 2017/12/19

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود

(تجهيز ونصب وتشغيل مولد ديزل سعة  1250 KVAملحطة كهرباء النارصية البخارية)
 1ـ يرس (املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية  /دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
للعمل الخاص (نقل منتسبني محطة كهرباء النارصية البخارية ومحطة كهرباء النارصية الغازية)
 2ـ ان وثيق�ة الدع�وى لتقديم العطاء التي تتبع االعالن ع�ن املناقصة العامة لهذا املرشوع قد نرشت يف الجرائد الوطنية (املرشق
واملستقبل والنهار)
 3ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال  /املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية /قسم الشؤون التجارية  /شعبة املناقصات يف محافظة ذي قار  /النارصية قرب محطة كهرباء النارصية البخارية
(خالل ساعات الدوام الرسمي ) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 4ـ متطلب�ات التجهيز والنصب والتش�غيل املطلوبة (حس�ب التن�در املرفق طيا) ال تخضع العط�اءات العطاء االفضلية ملقدمي
العطاء املحليني
 5ـ بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات
ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150000مائة وخمسون الف دينار عراقي
 6ـ السعر التخميني للمناقصة هو (( 420.000.000اربعمائة وعرشون مليون دينار عراقي للمنشأ االمريكي و ()400.000.000
اربعمائة مليون دينار عراقي للمنشأ االملاني واالنكليزي
 7ـ يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان التايل (املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية  /قس�م الش�ؤون التجارية /
شعبة املناقصات يف محافظة ذي قار /النارصية قرب محطة كهرباء النارصية البخارية ) يف املوعد اقصاه (يوم االربعاء املصادف
 2018 / 1 / 31وقبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا التقديم بالربيد االلكرتوني (غري مس�موح ) العطاءات املتأخرة س�وف ترفض
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (املديرية العامة النتاج الطاقة
الكهربائية يف النارصية  /قسم الشؤون التجارية  /شعبة املناقصات يف محافظة ذي قار النارصية قرب محطة كهرباء النارصية
البخارية) يف يوم االربعاء املصادف  2018 / 1 / 31وبعد الساعة الثانية عرش ظهرا كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء
( خطاب ضمان بنكي او صك مصدق) وبمبلغ (  % 3من املبلغ التخميني)
 8ـ عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقدي�م عطاءهم عىل ان يكون
العط�اء يف ظرفين منفصلين مختومني ومؤرش عليهما رق�م املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكام�ل مع ذكر الربيد
االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل ظرف عىل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد
الظرف االول  :يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات الفنية واملبينة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة
او املكتب وتوقيع املدير املفوض مع مستمسكات الرشكة (شهادة تأسيس الرشكة مصدقة ونافذة مع براءة ذمة رضيبية نافذة
مع وصل رشاء وثائق املناقصة مع الحس�ابات الختامية للرشكة مع وثائق تس�جيل املكتب بالنس�بة للمكاتب مع تقديم شهادة
باالعم�ال املماثل�ة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة ومصدقة م�ن امللحقيات التجاري�ة العراقية او من ينوب عنه�ا لالعمال خارج
العراق)
الظرف الثاني :
يتضمن العرض التجاري ش�امال الس�عر فقط مع التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف
عراقي معتمد بنس�بة ( )%3من قيمة املبلغ التخمينية عىل ان تس�تكمل اىل ( )% 5عند االحالة وقبل توقيع العقد ويتم اس�تبعاد
العطاءات التي لم ترفق معها التامينات االولية املطلوبة اعاله ولن يس�تلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل من ترس�و عليه
املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
مالحظة  /مديريتنا غري ملزمة بالدخول باي التزامات تعاقدية اال بعد تأمني التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد
املرفقات  :متطلبات التجهز والنصب والتشغيل (تندر فني)
ـ قرص  DVDيتضمن الوثائق القياسية للمناقصة يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض االطالع
عليه وملئ االستمارات الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

املهندس
مجال غالم عيل
املدير العام وكالة

تنويه
نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد
 1577يف 2017 / 12 / 19
اعالن دع�وة الهيئ�ة العامة مس�اهمي
رشك�ة دل�ة الهان�ي للتامني مس�اهمة
خاصة حي�ث ذكر اجتماع الهيئة العامة
صب�اح يوم االربع�اء املصادف / 1 / 10
 2017خط�أ والصحي�ح ه�و / 1 / 10
 2018ونشر ايض�ا يؤج�ل االجتماع إىل
االسبوع املقبل الذي يليه يف نفس الزمان
واملكان املح�دد واملصادف االربعاء / 17
 2017 / 1خطأ والصحيح هو / 1 / 17
 2018لذا اقتىض التنويه .
فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من كلية
الط�ب جامعة الكوفة باس�م ( عيل عبد
الل�ه عب�د العايل ) على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
اعالن
اىل محكم�ة الكوف�ة صاح�ب العقار /
 2465مقاطع�ة الرش�ادية وصاح�ب
العقار  2362 /الرشادية مجهول املكان
ومجهول االسم
فقدان
فقدت من�ي الهوية املرقمة ( )187362
الص�ادرة م�ن كلي�ة الهندس�ة /مدني
باسم (مرتىض ثائر رؤوف) رقم الوجبة
( )3686يف  2016/2/14على من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من نقابة
املهندسين ف�رع النج�ف التسلس�ل (
 )138885باس�م ( زه�راء فاضل جابر
) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من نقابة
املهندسني فرع النجف باسم ( عيل شاكر
محمد ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (جاس�م عي�دان ج�ايل)
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله
(الحرك�ويص) بدال م�ن (خزعيل) فمن
لدي�ه ح�ق االعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديري�ة خالل خمس�ة عشر يوما ً من
تاري�خ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف
الدع�وى وفق اح�كام امل�اده ( )22من
قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
قدم املواطن (عبدالحسني كريم عليوي)
طلب�ا ي�روم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله
(املي�ايل) ب�دال من الف�راغ واس�تنادا اىل
اح�كام امل�اده  24م�ن قان�ون البطاقه
الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املع�دل
ولغرض نشر ه�ذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االعتراض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرشة ايام
تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواط�ن (حسين عيل ج�ويل) طلبا
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله (امليايل) بدال
م�ن الفراغ واس�تنادا اىل اح�كام املاده 24
م�ن قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه
 2016املع�دل ولغرض نشر هذا االعالن يف
الجريدة الرسمية فمن لديه حق االعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل عشرة ايام
تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2017/12/4 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  //سالم جميل حارس
بتاري�خ  20178/12/4قدم (ابنك) املدعو
(ولي�د س�الم جمي�ل) طلب�ا يطل�ب فيه
نصبه قيم�ة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ
 2014/8/17ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم
الثان�ي م�ن تاري�خ النشر س�وف ينصب
(ابنك) قيما عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /4501 :ش2017/2
التاريخ 2017/12/19 :
املدعى عليه (خلدون عبد املجيد جميل)
اعالن
ملقتضيات الدعوى الرشعية املرقمة اعاله
واملقام�ة من قبل املدعي�ة (تهاني خلدون
عبد املجيد) والتي موضوعها (زيادة نفقة
للمدعية ) وملجهولية محل اقامتك حس�ب
اشعار مركز رشطة املفرق بالعدد 17496
يف  2017/11/15واش�عار مختار منطقة
املجم�ع الصناعي والذي يؤي�د ارتحالك اىل
جه�ة مجهولة لذا ق�ررت املحكمة تبليغك
اعالن�ا يف صحيفتين محليتين بالحضور
امام ه�ذه املحكمة بتاري�خ 2018/1/8
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض مؤيد محمود الشمري
محكمة بداءة البرصة
العدد /2058 :ب2017/
التاريخ 2017/12/18
املدعي�ات  /فخري�ة جه�اد فلي�ح وزينب
وسحر بنات يوسف حميد
املدع�ى عليه�م  /فوزية ورم�زي ووصال
اوالد يوسف حميد
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل
 56/74العب�اس ومس�احة  349م 2و20
س�م وه�و عب�ارة ع�ن دار س�كن تقع يف
منطقة سكنية يف منطقة العباسية عبارة
عن دار سكنية متكون من حديقة وطارمة
وان ال�دار مؤلفة من طاب�ق واحد يحتوي
عىل اس�تقبال وغرفتني ن�وم وغرفة طعام
ومطبخ مع املش�تمالت الصحية البناء من
الطابوق ومس�قف بالكونكريت واالرضية
من السيراميك وان الدار مغلف�ة بالحجر
م�ن الخارج وان ال�دار قديم ومنخفظ عن
الشارع وانه مشغول من قبل عائلة سهام
جب�ار من له الرغبة بالرشاء مراجعة هذه
املحكم�ة م�ع دف�ع التامين�ات القانونية
البالغ�ة  %10م�ن القيمة املق�درة البالغة
اربعمائة وخمسون مليون دينار وستجري
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم
الثالثون ليوم الت�ايل لنرش االعالن ويتحمل
املشرتي اجور املناداة
القايض علوان بربوت البزوني
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد /478 :ب2014/
التاريخ 2017/12/12 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه (كاظم جعف�ر داود) بناءا
على الدعوى البدائية املقامة من قبل املدعي
(علي عباس ع�ارف) قررت ه�ذه املحكمة
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني محليتني
ملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم
بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البل�دي بالق�رار
الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة بالع�دد /478
ب 2014/واملتضمن الزامك بتأديتك للمدعي
(عيل عباس عارف) مبلغ قدره مائة مليون
دين�ار وتحميلك املصاريف وص�در القرار يف
. 2014/12/16
القايض
واثق عبود عبد الكاظم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2295 :ب2017/
التاريخ 2017/12/19 :
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /ايم�ان عب�د الفت�اح
حسني
اص�درت ه�ذه املحكمة قرار الحك�م املرقم
/2295ب 2017/يف  2017/11/7املتضمن
الحك�م بالزام�ك بتاديت�ك للمدعي�ة حن�ان
عب�اس مبل�غ (اربعة ماليني) دين�ار عراقي
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس املحلي يف منطقة
القبل�ة علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني ولكي
حق االعتراض واالس�تئناف والتمييز خالل
امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب
القرار الدرجة القطعية
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /2317 :ش2017/
التاريخ 2017/12/19 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( رحيم عبد الرضا عودة)
اقامت املدعية (صربية جاسم علك) الدعوى
الرشعية املرقم�ة (/2317ش )2017/لدى
هذه املحكمة تطالبك فيها (التفريق للهجر)
وقد اص�در فيها قرارا غيابي�ا بحقك يقيض
بتفريق للهجر بينك وبني املدعية وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
مرك�ز رشط�ة ابي صخير وتايي�د املجلس
البل�دي ملنطق�ة جرس كرم�ة علي انتقالك
اىل جه�ة مجهول�ة قرر تبليغ�ك بصحيفتني
محليتين يوميتين ويف ح�ال ع�دم تقديمك
طعن�ا بالق�رار املذك�ور اعلاه خلال املدة
القانونية فان قرار الحكم س�وف يكتس�ب
الدرجة القطعية
القايض
جاسم محمد املوسوي
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون االح�وال
املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (حسين عن�اد ابراهيم) طلبا
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب
يف قي�ده وجعله (الش�مري) وعمال باحكام
امل�ادة ( )24م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016املعدل تقرر نرش الطلب
باحدى الصحف املحلي�ة فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف
الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدني�ة والجوازات واالقامة /
وكالة

اعالن

تعلن الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود  /مصنع النسيجية
عن بيع مخلفات انتاج بالس�تيكية والعائدة اىل معمل اكياس السدة
يف الحلة باملزايدة العلنية وفقا إلحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم ( )21لسنة  0213فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف مقر املعمل
الكائن يف الحلة  /ناحية الس�دة يوم  2018/1/22الساعة العارشة
صباحا مس�تصحبني معهم املستمس�كات املطلوبة ( هوية االحوال
املدنية او ش�هادة الجنس�ية العراقية) والتامينات القانونية البالغة
( )567710خمسمائة وسبعة وستون الف وسبعمائة وعرشة دينار
نق�دا والتي تمثل ( )%20من القيم�ة التقديرية وان مدة كرس القرار
(خمس�ة ايام ) من تاريخ املزايدة بضمنها يوم املزايدة ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن بنسبة ( )%2لغرض االطالع
يمكنكم االتصال عىل االيميل :
Email: jilood@scli.industry.gov.iq
jilood@yahoo.com
Orvist: www.scli.industry.gov.iq
محكمة بداءة البرصة
العدد/2223 :ب2016/
التاريخ2017/12/14 :

اعالن

اىل املدع�ى علي�ه  /الرشك�ة الوطني�ة للخدم�ات العام�ة  /إضافة
لوظيفته
املدير املفوض مروة يوسف يعقوب.
س�بق وان قام املدعي مدير بلدية البصرة اضافة لوظيفته الدعوى
البدائي�ة املرقمة /2223ب 2016/وقدر صدر اعلام الحكم بتاريخ
 2016/12/26من�ع معارضة املدع�ى عليه وبالنظ�ر لوجود خطأ
مادي يف عريضة الدعوى واملتضمن ان املنفعة الس�نوية مليار دينار
والصحيح خمسون مليون دينار.
عليه قدم طالب التصحيح طلب اىل هذه املحكمة يطلب فيه تصحيح
الخطأ امل�ادي يف املنفعة الس�نوية ،وملجهولية محل اقامتك حس�ب
تأيي�د املجلس البلدي ملنطقة مناوي باش�ا ،عليه تقرر تبليغك اعالنا ً
بصحيفتين محليتني يوميتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح
يوم املرافعة املوافق  2017/12/24للنظر يف طلب التصحيح.
القايض /علوان بربوت البزوين

فقدان
فقدت هويه فق�دت مني الهوية الصادرة
م�ن كلية املنصور قس�م علوم حاس�بات
مرحله ثالثه باس�م هبه محمد جواد فمن
يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار.
مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة2017 /446/
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة العقار تسلسل
842/5مقاطعه  8كنعان الواقع يف كنعان
العائد للمدين محمد عبد الحس�ن ضاحي
املحج�وز لقاء طل�ب الدائ�ن ناظم عزيز
عبدالبالغ(50500000خمس�ون ملي�ون
وخمس�مائة الف دينار)دينارفعىل الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة
ثالثين يوما تبداء من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة
عشرة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة
وش�هادة الجنس�يةالعراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي0
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم
املواصفات
-1موقعه ورقمه  824/5 -:م 8كنعان
-2جنسه ونوعه  -:دار سكن
-3حدوده واوصافه -مبني من الطابوق
والس�قف مس�لح يحت�وي على غرفتني
ن�وم وه�ول واس�تقبال ومراف�ق وحمام
داخلي واالرضي�ه مبلط�ة م�ن ال�كايش
والسرياميك/
-4مشتمالته .التوجد
-5مساحته 240م2
 -6ا
-7مساحته240 -:م2
 --8درجة العمران -:
-9الشاغل -:الدائن
-10القيمة املقدرة )50/000/000( -:
خمسون مليون دينار
تنويه
إش�ارة إىل اإلعلان املنش�وريف صحيف�ة
املستقبل العدد  1577يف 2017/12/19
ورد اس�م املدع�ي محم�د داود س�لمان
خطاءوالصحيح هو محمد داود س�ليمان
يف اعلان ب�داءة بعقوبة املرق�م 1820لذا
اقتىض التنويه .

محكمة بداءة بني سعد
العدد/210 /ب2017/
اىل  /املدعى عليه /عيل جاسم محمد
ق�ام املدعني كل من ( رع�د حميد هالل و
حاتم شهاب حمد)
الدع�وى البدائية بالع�دد /210ب2017/
ض�دك والتي تتضمن تمليك س�هامك من
العق�ار املرق�م  1/9مقاطع�ه  15عيث�ة
رمال
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار
املخت�ار وكت�اب مركز رشطة بني س�عد
 ,فق�د تق�رر تبلغك بواس�طة صحيفتني
محلتني بالحضور
بموع�د املرافع�ه املص�ادف ي�وم
 2017/12/25او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانون�ا وبعكس�ه س�وف تج�ري بحق�ك
الدعوى غيابيا  000مع التقدير.
القايض
يارس لطيف كاظم
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  /بال
اعالن
املفق�ود  /فخري حس�ون س�اجت عزيز
– يس�كن الصوي�رة – قري�ة فلس�طني (
مجهول محل االقامة حاليا )
قدم املواطن  /حسون ساجت عزيز طلبا
له�ذه املحكمة يطل�ب فيه اص�دار حجة
الحج�ر والقيمومة عن املفق�ود ( فخري
حس�ون س�اجت ) والذي فقد بتاريخ 29
 2009 / 10 /ول�م يع�رف مصيره من�ذ
التاري�خ حيات�ه م�ن مماته ولم ت�رد اي
معلوم�ات عنه لح�د االن ويطلب املواطن
اعلاه تنصيبه قيم�ا عىل املفق�ود اعاله
فم�ن لديه اي معلومات عن املفقود اعاله
مراجعة هذه املحكمة خالل مدة خمس�ة
عشر يوم�ا اعتبارا م�ن تاري�خ النرش يف
ه�ذه الصحيفة لغ�رض االدالء امام هذه
املحكمة وبعكس�ه سيتم السري باجراءات
اصدار حجة الحج�ر والقيمومة وتنصيب
املواطن ( حسون ساجت عزيز ) قيما عىل
ولده ( فخري حسون عزيز )
القايض
عيل حسن خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد /
الرصافة االتحادية
العدد  / 455ش 2017 /
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه ( ص�دام ش�وكت
خميس ) مجهول محل االقامة حاليا
اقام�ت زوجت�ك املدعية رش�ا قاس�م
خليل الدعوى لدى هذه املحكمة طالبة
الحك�م بالنفق�ة وبالنظ�ر ملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني للحضور امام هذه املحكمة
صباح يوم املرافعة املوافق / 12 / 27
 2017ويف حال ع�دم حضورك او من
ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
سالم روضان املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 649ش 2017 /
اعالن
اىل املدعى عليه – صباح مهدي خزعل
– مجهول محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة كريم�ة مصلح هدو
الدع�وى املرقم�ة  / 649ش 2017 /
والتي تطلب فيه�ا التفريق القضائي
للهجر وملجهولية محل اقامتك قررت
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتين
محليتين وقد تم تحديد يوم 12 / 17
 2017 /موع�دا للمرافع�ة بالدع�وى
اعلاه وعليك الحض�ور باملوعد اعاله
ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب
عن�ك قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك وفق االصول .
القايض
عيل منديل خريبط

وزارة العدل
مديرية تنفيذ السدة
العدد  / 30خ 2017 /
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�دة باضبارته�ا
التنفيذي�ة املرقم�ة  / 30خ  2017 /نياب�ة
ع�ن مديري�ة تنفي�ذ العزيزي�ة باضبارته�ا
التنفيذية املرقمة  / 401ت  2016 /س�هام
املدين عباس مجيد عايص من قطعة االرض
املرقم�ة (  15مقاطعة  4أم ذرة ) واملحجوز
لق�اء طلب الدائ�ن لفته داود س�لمان البالغ
مقداره (  ) 24 / 231 / 000اربعة وعرشون
مليون ومائت�ان وواحد وثالث�ون الف دينار
فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خلال م�دة ثالثين يوم�ا م�ن الي�وم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية
البالغ�ة  % 10من القيم�ة املقدرة عند وضع
اليد وتكون املزايدة يف ه�ذه املديرية يف تمام
الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر يوم الثالثني
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون
املزايدة يف يوم الدوام الذي ييل العطلة ويكون
تس�ديد التامينات بموج�ب صك مصدق من
مصرف الرافدي�ن يف الس�دة حصرا وعلى
املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :
 – 1موق�ع العق�ار ورقم�ه  :يق�ع يف ناحية
السدة رقمه  15م  4أم ذرة .
 – 2مساحته  4845 :م .
– جنس�ه ونوعه  :ارض زراعية عىل الشيوع
مزروعة باشجار النخيل عدد (  ) 25واشجار
حمضيات عدد ( ) 25
 – 3ح�دوده واوصافه  :يحدها من الش�مال
القطع�ة املرقم�ة 14م أم ذرة م�ن الجن�وب
الش�ارع الراب�ط بين ام ذرة وباقي الجهات
مقاطعة  14أم ذرة .
 – 4الشاغل  :املدين بدون مشتمالت .
 – 5القيم�ة املق�درة 38 / 415 / 000 :
ثماني�ة وثالثون مليون واربعمائة وخمس�ة
عرش الف دينار .
املنفذ العدل
خليل كريم منصور
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 1067ب 2017 /
اعالن
إىل  /املدعى عليه ( احمد خضري جاسم )
اقام املدعي ( محمد غازي سلمان ) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة  / 1067ب  2017 /يطلب
فيه�ا الزامك بتادية مبل�غ مليون واربعمائة
واثنان وخمس�ون الف دينار عن قيمة حديد
وملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض
ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتني اس�تنادا لنص املادة  21من قانون
املرافع�ات املدني�ة والحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكم�ة يوم املرافعة املص�ادف / 12 / 24
 2017وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد
اعالن دعوة دائنني
نح�ن املصفي�ان املحامي�ان نغ�م ضي�اء
اس�ماعيل و س�عد عدن�ان ابراهي�م لرشكة
الجغرايف للربامجيات و الحاس�بات املحدودة
ادع�و كل م�ن له ح�ق أو دين على الرشكة
مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد الريموك م
 ٦١٨ز  ٢٠د ١٠
املصفيان املحاميان
نغم ضياء اسماعيل و سعد عدنان ابراهيم
اعالن دعوة دائنني
نح�ن املصفي�ان املحامي�ان نغ�م ضي�اء
اس�ماعيل و س�عد عدن�ان ابراهي�م لرشكة
العقبه للخدمات النفطية املحدودة ادعو كل
من ل�ه حق أو دي�ن عىل الرشك�ة مراجعتي
على العنوان الت�ايل بغداد الريم�وك م  ٦١٨ز
 ٢٠د ١٠
املصفيان املحاميان
نغم ضياء اسماعيل و سعد عدنان ابراهيم
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة بدرة
العدد  /49ب2009/
اعالن
تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة
بالع�دد /49ب 2009/يف 2009/12/30
املتضمن ازالة ش�يوع العقار  3/33م 3نهري
وقرياوي فقد تق�رر اعالن عن بيعه باملزايدة
العلنية خالل مدة ثالثني يوما تبدءا من اليوم
التايل للنرش وعلى الراغبني بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة مستصحبني معهم التأمينات
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة
مال�م يكون�وا من الشركاء وس�وف تجري
املزاي�دة يف الي�وم االخير واذا ص�ادف اليوم
االخري عطلة رسمية فاليوم الذي يليه موعد
املزايدة وعىل من ترسوا عليه املزايدة يتحمل
اجور النرش واملناداة
القايض
ياسني خضري الدريعي
املواصفات
 -1جن�س العق�ار  /ارض زراعي�ة تس�قى
سيحا
 -2نوع العقار  /مملوكة للدولة
 -3املساحه  83,91/م و 9اولك  1063دونم
 -4القيم�ة التقديري�ة  /اربعمائة وثمانية
وسبعون مليون وسبعمائة واثنان وتسعون
الف وسبعمائة وتسعة وخمسون دينار
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية
العدد 2729 :
التاريخ 2017/12/18 :
اىل  /مديري�ة اس�تخبارات مكافحة االرهاب
يف صالح الدين
بيان رأي
قدم املواطن (ملك خليل حسين) املسجل يف
الس�جل  1112الصحيف�ة /222343احوال
يث�رب طلبا ي�روم فيه تس�جيل اللق�ب ازاء
قي�ده وجعل�ه (الس�عدي) بدال م�ن (فراغ)
علم�ا ان�ه يس�كن محافظة صلاح الدين /
ناحية يثرب
للتفض�ل باالطلاع وبي�ان املوق�ف االمن�ي
للمواطن اعاله واعالمنا
صفاء عبد الله حسن
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة
محافظة صالح الدين
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احلاممي يرتأس اجتامعا للجنة النقل واملنافذ احلدودية واملوانئ التابعة للجنة التنسيقية العراقية السعودية
المستقبل العراقي /عادل الالمي

ت�رأس وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان
الحمام�ي  ،اجتم�اع للجن�ة النق�ل

العربية الس�عودية وق�ع عىل اللجنة
التنس�يقية العراقي�ة والس�عودية
والتي تحوي ع�دة لجان عمل ،حيث
يترأس وزي�ر النق�ل الس�يد كاظ�م

العام�ة للنق�ل الربي ومع�اون مدير
ع�ام املوان�ئ العراقية ومدي�ر هيئة
املنافذ الحدودية ووكيل وزارة االعمار
واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال

النقل البحري تقيم احتفاالً للحفاظ
عىل سالمة اللغة العربية

الوكيل الفني لوزارة النقل يستعرض العالقات
الثنائية مع كوريا

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

أقام�ت الرشك�ة العامة للنقل البح�ري ،احتفاالً كبريا ً بمناس�بة اليوم العاملي
للحفاظ عىل سالمة اللغة العربية عىل القاعة املركزية يف مقر الوزارة بحضور
مدير عام الرشكة عبد الكريم كنهل ومدير عام تنفيذ املش�اريع اسامة الصدر
وع�دد م�ن موظفي الوزارة وتش�كيالتها» .وقال كنهل يف بي�ان العالم الوزارة
تلقخته «املس�تقبل العراقي» ،ان «الرشكة تقيم احتفال الحفاظ عىل سلامة
اللغة العربية س�نويا ً لألحتفاء بلغة القرآن الكريم وتنشيط مهارات املوظفني
الس�تخدامها بالش�كل املطلوب يف املخاطبات والكتب الرس�مية» .واضاف ان
«اللغة العربية وما تشتمل عليه من الرتاث للثقافة العربية اإلسالمية وأساسا
لوح�دة الفكر بين أبنائها ،وكان�ت العناية به�ا موصولة بالعناي�ة بوحدتها
وبضمريه�ا يف الح�ارض واملس�تقبل» .مشيرا اىل «غلبة العامية على العربية
الفصيحة أثرا من أثار التخلف والجهل وسمة من سمات األمية كانت الحاجة
إىل اقام�ت هك�ذا احتفاالت للعناية باللغ�ة العربية و الحف�اظ عليها».وتخلل
الحفل مسابقة تضمنت اسئلة عامة عن اللغة العربية اضافة اىل توزيع جوائز
نقدية للفائزين.

واملناف�ذ الحدودية واملوان�ئ التابعة
للجن�ة التنس�يقية العراقي�ة -
السعودية بحضور مدير عام السكك
الحدي�د الع�راق ومدير ع�ام الرشكة

على قاع�ة املختبر الذك�ي يف مق�ر
الوزارة».
وألقى املحارضة معاون مدير قس�م
التحقي�ق يف مكت�ب املفت�ش الع�ام

العامة».
وق�ال الحمامي ان «اللجنة ناقش�ت
يف اجتماعها جميع ال�روئ واألفكار
التي من ش�أنها بيان صورة واقعية

النفط تدعو الرشكات األملانية إىل تطوير
الصناعة النفطية والغازية

بغدادم المستقبل العراقي
بح�ث وزير النفط جبار عيل اللعيبي ،مع الس�فري األملاني لدى العراق سيريل
جان نون ،سبل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين يف مجال النفط والغاز.
وذكر بيان للوزارة تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان اللعيبي أكد خالل
اللق�اء «عىل أهمية تعزيز العالقات الثنائية الس�يما يف مج�ال النفط والطاقة
ودع�ا الشركات االملانية املتخصصة يف صناع�ة النفط والغاز اىل املش�اركة يف
مشاريع تطوير الصناعة النفطية والغازية يف العراق».
وأش�ار وزير النف�ط اىل ان «الوزارة تحرص على تهيئة البيئة املناس�بة لعمل
الرشكات العاملية والتعاون معها لتعزيز فرص التعاون واالستثمار وبما يحقق
االهداف واملصالح املشتركة».من جانبه أبدى الس�فري االملان�ي يف بغداد رغبة
رشكات بالده يف تعزيز وتوسيع آفاق التعاون املشرتك بني البلدين والعمل عىل
تنمية وتطوير العالقات الثنائية.

التجارة تبحث مع وفد جتاري من اهلند سبل
تطوير املصالح التجارية واالستثامرية بني البلدين

اس�تقبل الوكيل الفني لوزارة النقل مدير عام س�لطة الطريان املدني العراقي
عب�اس عم�ران ،اليوم األثنني  ،الس�كرتري االول بالس�فارة الكوري�ة بالعراق
السيد كيم  ،واستعرض معه العالقات الثنائية بني البلدين».
واف�اد بياح�ن العالم الوزارة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،انه «تم اس�تعراض
طبيع�ة مش�اريع الوزارة يف عدة مجاالت وكذلك مناقش�ة العق�ود املربمة مع
رشكة دايو الكورية املتعاقدة مع الرشكة العامة ملوانئ العراقية لكارس االمواج
الغرب�ي مليناء الفاو الكبري وكذلك االس�تفادة من الخبرات الرشكات الكورية
يف تطوي�ر عمل املطارات العراقية عرب تبادل الخربات واالمكانات التي ش�انها
اضافة نوعية يف عملها واداءها يف خدمة املسافرين .

مل�ا ه�و مطل�وب توفره الس�تكمال
إجراءات فتح آفاق التواصل والتعاون
بمختل�ف املج�االت م�ا بين العراق
واململكة العربية السعودية».
واش�ار الحمام�ي خلال رشوحات
مفصل�ة اهم ادوار العمل واملتطلبات

االساس�ية فيما يخ�ص عمل املوانئ
العراقي�ة والس�كك الحدي�د والنق�ل
الربي عرب املنفذ الحدودية مع اململكة
العربي�ة الس�عودية والت�ي س�تمثل
حلق�ة تواص�ل بمختل�ف املج�االت
والتي س�تلقي بالفائ�دة االقتصادية

ل�كال الجانبني بع�د ان تعهد الجانب
الس�عودي بتحم�ل تكالي�ف تل�ك
املش�اريع الت�ي تس�اعد يف زي�ادة
التواصل بني البلدين الشقيقني».
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي
وخلال زيارت�ه االخيرة اىل اململك�ة

فنجان الحمامي لجنة النقل واملنافذ
الحدودية واملوانئ والذي سيوقع عىل
بنود اللجنة مع الجانب الس�عودي يف
االيام القادمة» .
من جان�ب آخر أقام مكت�ب املفتش
الع�ام يف وزارة النق�ل  ,ن�دوة ح�ول
الجرائ�م املاس�ة بالوظيف�ة العام�ة
والتعريف بالقوانني الخاصة بقضايا
التزوي�ر واالختالس والرش�وة وذلك

عدنان حسني عبد الله والذي اشار اىل
أهمي�ة التعريف بالجرائم التي تمس
الوظيفة العامة ملا لها االثر الكبري يف
العم�ل الوظيفي» .وأوض�ح عبد الله
ان «الن�دوة تناول�ت التعري�ف لهذه
الجرائم من حيث اركانها والعقوبات
التي حددها قانون العقوبات العراقي
م�ع تطبيق�ات قانوني�ة وتحليله�ا
بدراسة مقارنة .

حمافظ بغداد يناشد وزارة املالية برضورة اإلرساع باملوافقة عىل إطالق الدرجات الوظيفية السمنت تعلن تشغيل اخلط
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
االنتاجي الرابع يف معمل
الكوفة بطاقته التصميمية
وبالت�ايل ان حرمانها م�ن فرص التعيني
س�يزيد حج�م البطالة املقنع�ة «.فضال
ع�ن ان هنالك عدد كبير من املحارضين
قد خدم�وا مدارس العاصم�ة يحتاجون
اىل تثبيته�م تكريم�ا لجهوده�م يف دعم
القط�اع الرتب�وي «.يذك�ر ان املحاف�ظ
سبق ان وعد الخريجني بإطالق الدرجات
الوظيفية منتصف ش�هر ترشين الثاني
امل�ايض بع�د ان اكمل�ت حكومته جميع
اإلج�راءات اإلدارية اال ان تاخر موافقات
رصف الخصيص�ات املالية له�ا من قبل
وزارة املالية أدى اىل عدم املبارشة فيها يف
الوقت املحدد.

ناش�د محافظ بغداد عط�وان العطواني
«وزارة املالية برضورة اإلرساع باملوافقة
عىل الدرجات الوظيفية للرتبية والصحة
والدوائر االخرى التابعة لحكومته «.
وذك�ر مكتب�ه اإلعالم�ي ان « العطواني
وص�ف تاخر إطالق ه�ذه الدرجات بانه
سيؤثر سلبا عىل العمل االداري لحكومته
كونها تعاني من نق�ص كبري يف الكوادر
الوظيفية «.واشار اىل ان «العاصمة بغداد
لها خصوصي�ة تختلف ع�ن املحافظات
االخرى كونها ذات كثافة سكانية كبرية

حمافظ واسط يناقش مع الزراعة الواقع الزراعي للمحافظة
المستقبل العراقي /الغانم
التق�ى محاف�ظ واس�ط محم�ود عب�د
الرضا مال طالل مع وكيل وزارة الزراعة
مه�دي ضم�د القيسي بحض�ور النائب

الثاني للمحافظ رش�يد البديري ومعاون
املحافظ لش�ؤون الزراعة واملوارد املائية
سالم البطيخ».
واف�اد مص�در اعالم�ي يف املحافظ�ة
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان�ه «تم خالل

اللق�اء مناقش�ة الواق�ع الزراع�ي يف
واس�ط بش�كل ع�ام كونه�ا س�لة خبز
العراق ،وكذلك مناقش�ة موضوع الثروة
الحيوانية «.
واض�اف كم�ا ت�م مناقش�ة التعجي�ل

بصرف املبال�غ التعويضي�ة ألصح�اب
حقول الدواجن الت�ي تعرضت اىل أرضار
جس�يمة العام املايض ،حيث تم التوقيع
عىل محرض اللجنة املعد بشأن رصف تلك
التعويضات.

الكهرباء تعقد اجتامع ًا موسع ًا ملديري رشكات القطاع اخلاص لتنفيذ اخلطة االعالمية
لعقود اخلدمة واجلباية
بغداد  /المستقبل العراقي
عق�د مدي�ر مكتب وزير الكهرباء هاش�م الش�ديدي ,و
املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء ومدير مكتب
االعلام واالتصال الحكومي مصعب رسي املدرس بمقر
الوزارة ,اجتماعا ً موس�عا ً مع مدي�ري رشكات القطاع
الخ�اص الحائزة عىل عقود الخدم�ة والجباية يف مجال
قط�اع التوزي�ع بمناط�ق بغ�داد واملحافظ�ات ,لتنفيذ
الخطة االعالمية لهذا املرشوع» .
وتحدث الش�ديدي اثناء االجتماع ,بحسب بيان للوزارة
ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان «ال�وزارة تواجه هجمة

رشسة لتنفيذها مرشوع عقود الخدمة والجباية ,وهنا
البد من مواجهة هذه الحملة وتوحيد الجهود والخطاب
االعالم�ي وتوضي�ح ال�رأي للمواطن وما م�دى اهمية
م�ن تطبي�ق هذا املرشوع ,م�ن خالل انه�اء الضائعات
والهدر واالرساف يف اس�تهالك الطاقة الكهربائية ,والبد
م�ن الدفاع عن ه�ذا املرشوع والقي�ام بحمالت اعالمية
واس�عة النطاق ألقن�اع الرأي الع�ام واملواطنني عىل حد
سواء ,وكذلك توحيد الجهود من خالل التعاون املشرتك
بني رشكات القطاع الخاص وتوضيح املرشوع واهميته
بالنس�بة للمواطن من خالل وس�ائل االعلام املختلفة
منه�ا القن�وات الفضائي�ة «.كم�ا تحدث مدي�ر مكتب

االعلام والتص�ال الحكومي مصعب امل�درس ,ان «عىل
رشكات القطاع الخاص البد ان تسوق للمرشوع اعالميا ً
من خالل التعاون فيما بينها لتوضيح وتعريف املرشوع
للمواطنين ,والب�د من مواجهة من رضب�ت مصالحهم
الذين يروجون ألفش�ال هذا املرشوع ,كما يجب عليكم
مواجه�ة التظاه�رات من خلال اقن�اع املتظاهرين ان
ه�ذا املشروع ج�اء النقاذك�م م�ن اصح�اب املولدات
االهلي�ة ,وكذلك بيان مدى اهمي�ة تطبيق هذا املرشوع,
كم�ا يمكنكم التبلي�غ عن اي حالة س�لبية تواجه عمل
الشركات م�ن خلال االتص�ال بال�وزارة وتحديد نوع
املشكلة لغرض معالجتها ونجاح املرشوع .

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة للس�منت العراقية
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن
ع�ن «تش�غيل الخ�ط االنتاج�ي الرابع يف
معمل سمنت الكوفة بطاقته التصميمية
بع�د اكم�ال اعم�ال التأهي�ل والصيان�ة
وعزمها تش�غيل الخط االنتاجي الثالث يف
شهر كانون االول من العام القادم «.
وقال مدير عام الرشكة حسين محس�ن
الخفاج�ي يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «بتش�غيل الخ�ط الرابع
فق�د اصبح�ت هن�اك ثالث�ة خط�وط
انتاجية جاهزة للعم�ل واالنتاج بطاقتها
التصميمي�ة م�ن اص�ل اربع�ة خط�وط
للمعم�ل «.واش�ار اىل «اس�تمرار اعم�ال
التأهي�ل والصيان�ة للخ�ط الثال�ث ومن
املؤم�ل تش�غيله يف ش�هر كان�ون الثاني
من العام الق�ادم  ،الفتا اىل «اكمال تأهيل
وصيانة الخ�ط االنتاجي بكاف�ة وحداته
يف معمل س�منت النج�ف االرشف  ،مثمنا
الجه�ود الكبيرة الت�ي يبذله�ا العاملني
وتفانيهم وارصارهم عىل تأهيل وتشغيل
معامله�م» .واج�رى الخفاجي بحس�ب
البي�ان جول�ة ميداني�ة لتفق�د ومتابعة
اعمال التأهيل والصيانة يف معميل سمنت
الكوف�ة والنج�ف االرشف ضمن الخطط
املمنهجة التي وضعته�ا الرشكة لضمان
ديمومة حركة العمل واالنتاج كما ناقش
خالل هذه الج�والت اه�م املعوقات التي
تواجه الكوادر الفنية املسؤولة عن اعمال
التأهي�ل والصيان�ة واالنت�اج والتوجي�ه
باتباع االس�اليب العلمية والدقيقة ضمن
خط�ط اعمال الصيان�ة الوقائية وفحص
املع�دات والتأك�د م�ن صالحيته�ا للعمل
بش�كل منتظم دون توقف وايجاد الحلول
الرسيعة واملناسبة .

املياه اجلوفية تعلن انجاز « »63بئر ًا مائي ًا خالل شهر ترشين الثاين
بغداد /المستقبل العراقي
بح�ث مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة مع وفد
تج�اري من جمهورية الهن�د امكانية التعاون وس�بل تطوير ورفع مس�توى
املصال�ح التجارية بين البلدين» .واض�اف مدير عام الرشكة قاس�م حمود يف
بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،بانه «تم خالل اللقاء التباحث حول امكانية
رفع مس�توى املصالح التجارية يف مجال الغذاء واالستثمار من خالل االسترياد
بني الطرفني للنه�وض بواقع الرشكة نحو االفضل وبحضور مدير ومس�ؤويل
ش�عب قسم االسترياد «.من جانب اخر اش�ار حمود اىل «استمرار فرع رشكته
يف محافظ�ة نينوى بتجهيز مناطق املحافظ�ة باملفردات التموينية من مجمع
مخ�ازن بازوايا ولحصة ش�هر ترشين االول  2017حيث ت�م تجهيز مناطق (
الشفاء  ,العريبي  ,الريموك  ,ووادي حجر ) بكمية  408طن من السكر وكمية
 321طن من الس�كر ملناطق صالح الدي�ن  ,النرص ,عدن وتجهيز كمية ()213
طن ملناطق كلك ,بعشيقة  ,النمرود ,قراج  ,قرصان اضافة اىل تجهيز مادة زيت
الطعام وبواقع ( ) 307ملناطق (صالح الدين ,الزهور  ,الوحدة ).

المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
أعلنت الهي�أة العامة للمياه الجوفي�ة عن «انجاز
( )63برئا ً مائيا ً خالل شهر ترشين الثاني».
وقال مصدر إعالمي يف الهيأة يف حديث لـ»املستقبل
العراقي» ،انه «تبقى الهيأة العامة للمياه الجوفية
مس�تمرة يف س�عيها م�ن خلال تحقي�ق أهدافها
لخدم�ة املواطنني وتوفري املي�اه الذي يعترب عصب
الحي�اة يف املج�االت املختلف�ة ومن اج�ل الحصول
عىل اكرب رقعة خضراء يف بلدنا متحملني بذلك كل
الصعوبات والعراقيل للحيلولة دون ان تكون سبب
يف تاخري التقدم واالزده�ار الذي يطمح له الجميع
«.
واضاف انه «من خالل جهود العاملني بالهيأة فقد
ت�م انجاز حفر ( )63برئا ً يف ش�هر ترشي�ن الثاني
لع�ام  2017باالضافة اىل فح�ص ( )47برئ ونصب

( )4طاقم ضخ مع صيانة ( )8طواقم .
وأك�د املصدر عىل « اس�تمرار كادر مشروع بغداد
التاب�ع للهي�أة باس�تنفار كافة جه�وده حيث تم
انجازحف�ر ( )32بئر يف ق�رى متع�ددة ومواق�ع

خدمي�ة مهمة م�ن العاصمة بغداد س�عيا ً منها يف
توفري املياه منها ( )2برئ يف دائرة البحوث الزراعية
و( )3اب�ار يف بحيرة نص�ب الش�هيد الحي�اء هذا
الرصح الحض�اري املهم باالضافة اىل فحص ()20
برئونصب طاقم ضخ واحد».
وتاب�ع ان�ه يف «البصرة ت�م انج�از ( )10اب�ار
للمس�اهمة يف تثبيت الكثبان الرملية والتقليل من
ظاه�رة التصح�ر ودع�م رشكات االستكش�افات
النفطي�ة منه�ا ( )6اب�اريف قرية الس�ودان /وبرئ
رشكة املش�اريع النفطية باالضافة اىل فحص ()4
ابار يف املحافظة».
واوضح اما «يف محافظة كربالء املقدس�ة ولغرض
تنمية املشاريع االستثمارية ودعم نشاط الرشكات
وس�د احتياجات املحافظة من املياه فقد تم انجاز
حف�ر ( )4اب�ار منه�ا برئ رشك�ة الصيني�ة بعمق
()270م وبرئ الحماية الكاثودية ،وملعالجة ش�حة

املياه وتنشيط الدوائر الخدمية يف محافظة بابل تم
انجاز حفر ( )4ابار يف مناطق عدة منها برئحديقة
الش�هداء وحديقة حي االمير باالضافة اىل فحص
( )4ابار يف املحافظة» .
واردف لنه «دعما لقطاع الزراعي والقطاع الريايض
يف محافظة النجف االرشف تم انجاز حفر ( )4ابار
منه�ا برئ دائ�رة االرش�اد والتدري�ب الزراعي وبرئ
امللتق�ى الريايض باالضاف�ة اىل فحص برئ وصيانة
( )6طواقم ضخ» .
وخت�م املصدر حديث�ه ان�ه «تلبية لحاجة املاس�ة
للمياه يف محافظة ميسان تم انجاز حفر ( )5ابار
ملعالجة ش�حة املياه يف املحافظ�ة منها ( )3ابار يف
طري�ق الضحى ،باالضافة اىل انج�از حفر ( )2برئ
يف محافظ�ة املثنى وبرئ قرية س�اقزيل يف محافظة
كركوك بعم�ق ()165م  .واخريا تم انجاز حفر برئ
غابة الرطبة يف محافظة االنبار بعمق ()200م .
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ميانامر وإرث حكم العسكر
روجير كوهين

الطريق الرسيع يف ميانمار هو األغرب
يف العالم .فاملرء ال يصادف س�يارة عىل
س�تة خط�وط منها .والطرق�ات هذه
ترب�ط بني وزارات مخفية أو مس�ترتة
وقاع�ات مؤتمرات واس�عة .وال يجمع
بني هذه الطرق مكان تجمع أو ساحة
عام�ة .فق�ادة ميانمار العس�كريون،
أرادوا عاصم�ة آمن�ة وقصي�ة حين
أماطوا اللثام عن مرشوعها عام .2005
فيانغون ،العاصمة السابقة املزدحمة
والصاخب�ة ،كان�ت مص�در خط�ر
يتهدده�م :احتمال ان�دالع احتجاجات
فيه�ا إث�ر عق�ود م�ن حكم العس�كر
الخانق .ويف هذه القلعة النائية تميض،
أونغ سان سو يش ،بطلة العالم السابق
يف رف�ع ل�واء الديموقراطي�ة ،أيامه�ا
وتزجي الس�اعات ،وهي تراقب هبوط
مكانته�ا يف العال�م وتش�ويه صورتها
األيقوني�ة .وهي ابنة بطل االس�تقالل
البورم�ي (بورم�ا ميانم�ار س�ابقاً)
الراح�ل ،آنغ س�ان ،وقبع�ت  15عاما ً
محتجزة يف منزله�ا وهي تجبه الحكم

علي شايع

العسكري .فحازت جائزة نوبل للسالم.
ويف  ،2015ف�ازت يف انتخابات بدا أنها
تختم عق�ودا ً من الحكم العس�كري يف
ميانمار .لكن صمتها املرواغ أمام فرار
نحو  620الف نس�مة من الروهينغا إىل
بنغالديش ،أثار غضب العالم .وتبددت
هالتها.
ويش�عر العال�م بالخديع�ة .وجرّدتها
مدينة أوكسفورد من شارات التكريم.
وكان لس�ان ح�ال ريكس تيلرس�ون،
وزي�ر الخارجي�ة األمريكي�ة ،يف زيارة
خاطفة ،الس�ؤال عن أس�باب عجزها
ع�ن إدراك فظاع�ة ما ترتكب�ه القوات
األمنية والعس�كرية امليانمارية .ولعل
م�ا وراء عجزها ه�ذا ه�و إدراكها أن
بالدها تفتق�ر إىل الديموقراطية ،وهي
يف مرحل�ة االنتقال من حكم العس�كر
إىل حك�م ش�به ديموقراط�ي ،وه�ي
أم�ة يف حرب م�ع نفس�ها ول�م ُ
ترس
هويته�ا عىل وج�ه .وإذا خطت خطوة
خ�ارج ما حدده الجي�ش ،خرست كل
يشء :نضاله�ا طوال حياته�ا من أجل
الحري�ة .وينزل�ق ع�دم إدراك املعضلة
الت�ي تجبه س�و يش إىل مزاي�دات غري

مس�ؤولة .وي�رى أمين ع�ام األم�م
املتحدة الس�ابق ،كويف أن�ان ،أن الغرب
«صنع قديس�ة (أخرج صورة سو يش
عىل ص�ورة قديس�ة) ،لكن القديس�ة
صارت مسؤولة سياس�ية ،وهذا ما ال
يعجبنا» .وتجنبت أونغ س�ان سو يش
إدانة م�ا أقدم علي�ه الجيش ووصفته
األم�م املتح�دة ب�ـ «كاب�وس حق�وق
اإلنسان» ،وتجنبت كذلك التلفظ باسم
الروهينغا ،وهي تسمية يكرهها شطر
راج�ح م�ن الغالبي�ة البوذي�ة ،ويرون
أنها (التس�مية) صنو هوية مخرتعة.
والزمة كالمه�ا هو «التناغم» و «حكم
القانون» ،عىل رغم شحهما يف بالدها.
وميانم�ار بل�د مت�ذرر يجب�ه حركات
تم�رد اتني�ة كثيرة ،ولم يتماس�ك إال
بالق�وة ،يق�ول ديري�ك ميتش�ل ،وهو
سفري أمريكي س�ابق .ومنذ االستقالل
عن اإلمرباطورية الربيطانية يف ،1948
حكم الجيش البالد معظم الوقت.
وإىل الي�وم ،الجي�ش يمس�ك بمقالي�د
البل�د .وعلى رغ�م أن حزب س�و يش
ف�از باالنتخاب�ات يف  ،2015ل�م تف�ز
بالرئاس�ة .وابته�ج العال�م بفوزه�ا،

وأهم�ل ع�دم تس�لمها الرئاس�ة .ويف
 ،2008حني صاغ العس�كر الدس�تور
حظ�ر عليه�ا الرئاس�ة ألن أوالده�ا
يحمل�ون الجنس�ية الربيطانية .وهي
اليوم تش�غل منصب مستشارة الدولة
الفخ�ري .ووزارات الدف�اع والداخلية
والشؤون الحدودية يف قبضة الجيش،
ش�أن وزارة الدفاع الوطن�ي واملجلس
األمن�ي ،و 25يف املئ�ة م�ن مقاع�د
الربملان .فهي لم تتس�لم الس�لطة ،بل
ش�طرا ً ضئيالً منها .وقرارات سو يش
تن�درج يف ه�ذا الس�ياق .فه�ي تلعب
لعب�ة طويل�ة األم�د يف س�بيل التغيري
الديموقراطي ،و»تخطو خطوات بالغة
الحذر ،وهي تقف يف منزلة بني الجيش
والشعب .واملشكلة أنها مبتدئة يف عالم
السياس�ة ،عىل خالف حاله�ا يف عالم
القداس�ة .وثبت أنها غري مؤهلة للعب
دوره�ا الجدي�د .فه�ي عاش�ت طوال
حياته�ا تقريب�ا ً يف الخارج ،وس�جنت
حين عودتها ،وال باع لها يف الحكم وال
يف اإلدارة .وهي تحمل�ت عقدا ً ونصف
م�ن اإلقام�ة الجربي�ة واالنفصال عن
أوالده�ا ،وعجزت ع�ن رؤية زوجها يف

الشهداء ال ينتقمون

م�ا إن ّ
تنف�ذ الس�لطات القضائي�ة أحكام
اإلع�دام الص�ادرة بح�ق بع�ض اإلرهابيني
حتى تث�ور ثائرة الحق�د والبغض�اء دفاعا ً
مغلوط�ا ً ع�ن ه�ؤالء املجرمين ،والقضية
ليس�ت بالجديدة ،وأحيانا ً تأخ�ذ بعدا ً دوليا ً
يك�ون س�ببه يف الغال�ب عم�ل الكثير من
أشقائنا (العرب) يف املنظمات الدولية ،ممن
يس�عون يف البغضاء؛ ما أس�تطاع أرشارهم
إليها السبيل.
قبل أيام تم تنفيذ أح�كام بإعدام  38مدانا ً
باإلرهاب ،بعد أن اكتسبت أحكامهم الدرجة
القطعي�ة ومصادق�ة رئاس�ة الجمهوري�ة
عليه�ا ،األم�ر ال�ذي يعن�ي أن الحك�م ت�م
بص�ورة قانوني�ة ،وبعدال�ة تام�ة ال تقب�ل
الجدل -بغ�ض النظر عن أي رأي ش�خيص
يف ما يتعل�ق بحكم اإلعدام بص�ورة عامة-
ف�ان أي اعرتاض عىل ه�ذه األحكام خارج
هذا الس�ياق ،يعني أنه اعرتاض عىل سيادة
القانون وعدالته ،فجميع األحكام تمت بعد
إجراءات االستئناف األصولية.
صح�ف ووس�ائل إعلام كثرية تكش�ف ملن

يتابعه�ا ع�ن محاوالتها إث�ارة زوابع قصد
التشويش عىل الحقيقة ،ويلّ أعناق الكلمات
واملعان�ي؛ لتزيي�ف الوقائ�ع عبر الحدي�ث
املتجن�ي ع�ن “عدال�ة املنتصر” بحس�ب
تعبري من يصطلح�ون هذا املعنى عىل حكم
من ينتصر يف املعركة ليحاك�م املنهزمني!،
وكأن القضي�ة يف مواجه�ة اإلره�اب كانت
قضي�ة تكافؤ حق�وق عس�كرية محكومة
بترشيعات دولية ،وليس�ت قضية مواجهة
لعصاب�ات إجرامية رشيرة تم�ت معاملتها
وف�ق القانون وضمن ما تملي�ه العدالة من
واجب.نظ�رة رسيع�ة لعناوي�ن م�ا جاء يف
الصحاف�ة العربي�ة ،كدليل ّ
موث�ق أكثر من
غريه ،ستبني لنا مستوى التجنيات بما نرش
به�ذا الخصوص ،فعىل س�بيل املثال ،نرشت
ً
مضفية عليه
صحيفة العربي الجديد الخرب
نوعا ً من التهوي�ل املقصود ،وبعنوان خربي
ص�ارخ املغالط�ة“ :تنفيذ ثان�ي أكرب وجبة
إعدام�ات يف العراق ملتهمين بـ”اإلرهاب”.
والحقيق�ة إن هذه الصحيف�ة التي ترى يف
عدد املحكومني رقما ً يستحق صفة “أكرب”،
قد أضفى محرّر الخرب فيها صفة (االتهام)
على إرهابيني ثبت�ت إدانتهم وأق� ّر أكثرهم

بجرمه وجريرته.
تل�ك الصحيف�ة ل�م تنشر يف نف�س اليوم
خرب”العث�ور عىل مقربة جماعية تضم 400
جثة يف مج�زرة ارتكبه�ا التنظيم اإلجرامي
بمحافظ�ة نين�وى .أيض�ا ً ثم�ة جريم�ة
ارتكبتها الصحيفة عرب اإلس�اءة اىل مجلس
القضاء األعلى بتلفيق ترصيح لقاض يبدو
من س�ياق الخرب أنها قد تقولت عليه .ومن
يراج�ع ما نرشت�ه وكال�ة رويترز العربية
س�يجد انها هي األخرى تس�تحق املقاضاة
لتقوّله�ا الطائفي يف العنوان ،نقالً  -متجنيا ً
 عن وزارة الع�دل العراقية .وأدعو بألطفالرجاء السلطات القضائية املحلية للتحري
يف القضيتين .املوقع اإللكرتون�ي لفضائية
العربية وجدها فرصة ليدوف السم بالعسل
ّ
يس�تهل عنوان خبره ببداية غريبة “
وهو
ضحاي�ا س�بايكر ينتقمون ..الع�راق يعدم
 38م�ن القاعدة وداعش” .مشيرا ً بش�كل
عاب�ر لجريم�ة أرس ( )2200م�ن طلاب
القوة الجوي�ة قتلوا ودف�ن بعضهم أحياء.
وس�نحتاج اىل من ينطقها عاليا ً بوجوههم؛
أي إنه�ا أق�ل م�ا ينص�ف الضحاي�ا ..وإن
شهداءنا ال ينتقمون.

نزع�ه األخري يف إنكلرتا ،وال ش�ك يف أن
داعيه�ا إىل تحم�ل هذا كله ه�و إيمان
وطن�ي عمي�ق .وه�ذا مص�در قوتها
وجاذبيتها يف بلدها .لكنها عاجزة عن
رؤية إبعاد ما جرى يف راخني .وهي لم
تألف السياسة الخارجية ومصاعبها.
وال ُتعرف بالتعاطف .فإذا زارت مخيم
الجئني ،لن تعانق األطفال هناك .فهي
ت�رى أنها تجس�د روح بالده�ا :بوذية
تحم�ل رس�الة والدها ال�ذي رحل يوم
كان�ت يف الثانية من العمر ،ورس�الته
ّ
ورص
كان�ت الس�عي إىل توحي�د األمة
ُلحمته�ا .لك�ن الطري�ق إىل مث�ل هذا
التوحيد مبه�م .فهوية ميانمار -دولة
يهيم�ن عليه�ا البوذيي�ون م�ن إثنية
البام�ار أو اتح�اد فيديرالي�ة متع�دد
األدي�ان -غامض�ة إىل الي�وم .وهي لم
تأم�ر باملج�ازر ول�م تمل�ك س�لطات
دس�تورية لوقفها .لكنها لم تش�جب
عمليات القت�ل وحرق الق�رى ونزوح
مئ�ات اآلالف املذعوري�ن .ويب�دو أنها
ترتاب يف مزاعم الروهينغا وترى أن ما
يجري تالع�ب إعالمي .وموقفها رجح
كف�ة االلتباس :على فايس�بوك تدور

ايرلندا ترسم وجه بريطانيا ما بعد «بريكسيت»
ديفيد ألن غرين

يس�تهجن أي طالب متخص�ص يف تاريخ
بريطاني�ا وإرلن�دا قدرة جمهوري�ة إرلندا
(ودول االتح�اد األوروب�ي تدعمه�ا) على
رسم وجه التجارة الربيطانية املستقبلية.
وهذا انعطاف كبير يف موازين قوى دامت
قروناً .والي�وم ،ال تعود الكلم�ة الفصل يف
سياس�ات بريطانيا م�ا بع�د بريكزيت يف
الس�وق املوح�دة واالتح�اد الجمرك�ي إىل
مجل�س العموم الربيطان�ي وال إىل الربملان
الربيطاني ،وال حتى إىل الربيطانيني.
ب�ل الكلمة هذه تع�ود اىل كيفي�ة مقاربة
الحكوم�ة اإلرلندي�ة ،مدعوم�ة م�ن دول
االتح�اد األوروبي ،مس�ألة الح�دود معها
بع�د مفاوض�ات بريكزي�ت .ودور اتف�اق
«الجمع�ة العظيم�ة» يف  1998حي�وي.
فه�ذه الوثيقة هي محوري�ة يف النصوص
الدستورية الربيطانية واإلرلندية ،وتتعاظم
اهميته�ا يوما ً بعد يوم .فهي س�اهمت يف
ارساء السالم يف إرلندا الشمالية من طريق
معالج�ة املش�كلة معالجة عىل املس�توى
األوروب�ي .فوس�ع بريطاني�ا مقارب�ة

مس�ألة الحريات املدنية م�ن طريق التزام
اتف�اق حقوق اإلنس�ان األوروب�ي املطبق
يف محاك�م إرلن�دا الش�مالية .ومحكم�ة
حق�وق اإلنس�ان األوروبي�ة منفصلة عن
االتحاد األوروب�ي ،ولكن ترشيعاتها نافذة
يف بريطاني�ا ،وأثره�ا بال�غ ش�أن وثيق�ة
«الجمع�ة العظيم�ة» التي سرتس�م وجه
السياس�ة الربيطانية حني انس�حابها من
االتح�اد ه�ذا .فهذا االتف�اق ال يحول دون
انس�حاب بريطانيا من االتح�اد األوروبي،
ولكنه يح�دد وجهة هذا االنس�حاب .فهو
يقيض ببق�اء ارلندا الش�مالية يف الس�وق
املوحدة واالتحاد الجمركي ،ويرتتب عليه،
بقاء بريطانيا فيهم�ا .واليوم ،تركت دول
األتحاد االوروبي إلرلندا الش�مالية الرأي يف
مقارب�ة بريطانيا مس�ألة الحدود .ومهما
كان قراره�ا ،فاالتح�اد يقبل�ه ويدعم�ه.
وه�ذا موقف إستراتيجي .فإجم�اع دول
االتحاد األوروبي كلها عىل موقف واحد هو
مص�در نف�وذ .وفيما خال أملانيا وفرنس�ا،
ودور كل منهم�ا الدويل بارز ،ال يخفى دول
االتحاد األوروبي كلها الحاجة إىل التضامن
األوروب�ي إذا ب�رزت الحاجة إلي�ه يف وقت

اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة

تهديكم رشكتنا اطيب التحية ...
إىل مس�اهمني رشكة الخ�ازر النتاج وتج�ارة املوااد االنش�ائية
واالستثمارات العقارية واملقاوالت العامة  /مساهمة مختلطة.
اس�تنادا إىل قان�ون الشركات رق�م (  ) 21لس�نة  1997املعدل
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املنعقد بجلسته ( االوىل ) ليوم االحد
املص�ادف  2017 / 5 / 7تق�رر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العام�ة بمقر الرشك�ة الكائن يف محافظة نين�وى ناحية برطلة
طري�ق موص�ل اربيل يف تمام الس�اعة العارشة م�ن يوم االثنني
املص�ادف  2018 / 1 / 15النتخاب مجل�س ادارة جديد النتهاء
املدة القانونية ملجلس الحايل .
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بموجب صك
االنابة او توكيل بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل مع ابراز
ش�هادة االس�هم اصالة او انابة او وكالة ويف حالة عدم اكتمال
النصاب القانوني فس�وف يؤجل االجتماع إىل االسبوع الذي يليه
يف نف�س الزمان واملكان املعينني ليوم االثنني املصادف / 1 / 22
2018
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
رقم الدعوى  / 6650ش 2017 /
إىل  /املدعى عليه ( عيل عبد االمري حسن )
م  /اعالن
اقام�ت املدعي�ة ( حذام جعفر عبد الصاح�ب ) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله وال�ذي تطالبك فيها ( بالنفقة )
وملجهولية محل اقامتك حسب ماجاء برشح املبلغ القضائي عىل ورقة التبليغ واملؤيدة بختم املجلس املحيل تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا يف موعد املرافعة املوافق 27
 2017 / 12 /سوف تجري املرافعة بحقك غياباا وعلنا وفق القانون .
القايض
وسام امني محمد

رحى ح�رب مداره�ا ح�وادث الواقع.
ويبدو أن الروهينغا والبوذيني يعيشون
يف واقعني منفصلني :فهما ال ُيجمعان
على الحوادث وال حتى عىل أبس�طها.
ويف والي�ة راخين حي�ث أُرضم�ت
نيران الجحي�م يف آب (اغس�طس)
امل�ايض ،الفق�ر منح�وت يف الوج�وه
النحيلة والعيون الجاحظة .وش�وارع
عاصمتها ،وهي عىل مس�افة أكثر من
س�اعة م�ن يانغون ،مغبرة ومهملة.
وال�كالب الضال�ة ترت�ع يف ش�واطئها
والغرب�ان تتغذى م�ن نفاياتها .وحال
العاصم�ة هذه من ح�ال راخني كلها،
وهي من افقر اج�زاء ميانمار ،وهذه
بل�د بال�غ الفق�ر .والعن�ف يف ش�مال
الوالية هذه كان كارثة متوقعة .ففي
 ،2012أودى العن�ف بين البوذيين يف
الوالية هذه واملس�لمني بحي�اة حواىل
 200ش�خص ،وأدى إىل تقطع الس�بل
بنح�و  120أل�ف نس�مة يف املخيمات.
ويف املخيم�ات هذه يذوون منذ خمس
س�نوات .وأخلَّت الحكوم�ة بوعودها.
وأحكمت الطوق عىل املخيمات ،وأخلت
مناطق الروهينغ�ا يف املدينة .وراخني،

تعرف كذل�ك بـ�أراكان ،كانت مملكة
مستقلة قبل أن تقع يف أيدي البورميني
يف نهاي�ة القرن الثامن عشر .ولطاملا
أهملتها الحكومة املركزية .ومن رحم
االرتياب املتبادل ،ولدت حركة البوذيني
املس�تقلة ،وجناحها املسلح يعرف بـ
«جي�ش أراكان» .وتحدي�د تاريخ بدء
املس�لمني يف ميانمار بتعريف أنفسهم
عىل أنهم روهينغا غري مهم .لكن القمع
س�اهم ،إىل حد بعي�د ،يف بروز هويتهم
اإلثني�ة– القومية .وتزام�ن القمع مع
تجريدهم من الجنسية وإنزال الجيش
وميليش�يات راخين البوذي�ة أش�د
أن�واع العنف بهم .وم�ن رحم اإلحباط
وخس�ارة األم�ل ،ول�د جي�ش خالص
الروهينغ�ا يف أراكان ال�ذي كان وراء
هجم�ات عىل عدد من مقرات الرشطة
امليانماري�ة عىل الح�دود .ورد الجيش
ردا ً كاسحا ً عىل هذه الهجمات (إحراق
قرى واغتصاب وقتل) .واملشكلة تعود
إىل إخف�اق عم�ره س�نوات مدي�دة.
فالحكومات العس�كرية خذلت بوذيي
راخني ،وخذل�ت روهينغا راخني أكثر.
وفاقمت حكومة املستشارة اإلخفاق.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
الهيئة االصلية
العدد  /54س2015/
اىل املس�تئنف علي�ه  /املدي�ر املف�وض لرشكة
نجران للمقاوالت اضافة لوظيفته
م  /تبليغ
قررت املحكمة تعني يوم  2017/12/27موعد
للمرافع�ة يف الدع�وى اعلاه وملجهولي�ة محل
ومق�ر رشكتك�م تق�رر تبليغك�م بصحيفتين
محليتني وعليكم الحض�ور امام هذه املحكمة
صباح ي�وم  2017/12/27او من ينوب عنكم
قانونا وبخالفه ستجري املرافعة بحقكم غيابيا
وعلنا وفق االصول
الرئيس
عبداالمري سلمان زغري

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /2523ب 2017/
اىل املدعى عليه  /محمد شمال داير
أقام املدعي عالوي الزم كاظم الدعوى املرقمة أعاله والتي
يطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك باعادة الحال
اىل ماكان عليه الس�يارة املرقم�ة  76150اربيل نوع MG
موديل  2014لون ابي�ض بمبلغ قدره اربعة عرش مليون
دينار عراقي وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح إشعار
مخت�ار منطق�ة الخاجية حي الرس�ول واملرف�ق بكتاب
مرك�ز رشط�ة الخل�ود املرق�م 17515يف 2017/12/17
علي�ه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني رس�ميتني
للحض�ور امام ه�ذة املحكمة عىل موع�د املرافعة املوافق
 2017/12/27الس�اعة تاس�عة صباح�ا ويف ح�ال عدم
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

الحق.
ومقارب�ة إرلن�دا مس�ألة الح�دود ملفتة.
فقوتها ال تس�تمدها م�ن آالم تاريخية وال
م�ن رغبة يف هزيمة بريطانيا .فهي تنتهج
مقاربة وثيقة الصلة بعالم األعمال :تحديد
مصالحه�ا وحمايته�ا ،ومعامل�ة اململكة
املتحدة مث�ل أي بلد أوروبي آخر .وال يقيم
االتح�اد األوروب�ي وزن�ا ً مل�ايض بريطانيا
البارز والالم�ع ،وهو يتوجه إليها عىل أنها
دولةحديثةفحس�ب.
وإذا كانت مغامرة بريطانيا السيئة الطالع
يف أزمة السويس أظهرت أنها قوة أمربيالية
سابقة مفلس�ة ،يبدو أن بريكزيت تخرج
بريطاني�ا عىل أنها دولة أوروبية فحس�ب
مث�ل غريه�ا م�ن ال�دول األوروبي�ة .وقد
ينفرط عقد اجم�اع دول االتحاد األوروبي
يف مس�ائل أخ�رى مث�ل االتف�اق االنتقايل
والعالق�ات التجاري�ة .ولك�ن إجماعه�ا
مؤكد عىل مس�ائل مثل :الجنسية ،والنقد،
والح�دود .ول�ذا ،قد ال ي�دوم رجحان كفة
إرلندا .ولكن نفوذ الحكومة اإلرلندية اليوم
ّ
ومرشعيها
أكرب من نف�وذ وزراء بريطانيا
وناخبيها.

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد  / 4872ش 2017 /
التاريخ 2017 / 12 / 18

اعالن

املدعية  /وداد حميد شايع
املدعى عليه  /مجدي محمد عبد الجواد
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف ذات السالس�ل حكما ً
غيابي�ا ً بتاريخ  2017 / 11 / 29يقيض بفقرته الحكمية قررت
املحكمة الحكم بتصديق الطلاق الخلعي الواقع خارج املحكمة
بتاريخ  2014 / 3 / 15بني املدعية ( وداد حميد شايع ) واملدعى
علي�ه ( مجدي محمد عبد الج�واد ) واعتباره طالقا ً بائنا ً بينونه
صغ�رى واقعا ً بع�د الدخول للم�رة االوىل بحيث ال تح�ل املدعية
للمدعى عليه اال بعقد ومهر جديدين وعىل املدعية االلتزام بالعدة
الرشعي�ة البالغة ثالثة ق�روء من تاريخ الطلاق اعاله وال يحق
لها الزواج برجل آخر اال بعد انقضائها واكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية وملجهولية محل س�كن املدعى عليه مجدي محمد عبد
الجواد وتأييد الجهة املسؤولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
وعند تبليغك وعدم اعرتاضك باملدة القانونية املحددة سيكتس�ب
القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض  /اياد كاظم رشاد

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية
الشؤون التجارية
Nass_comm@yahoo.com
العدد11196 :
التاريخ2017/12/19 :

تنويه

اعالن املناقصة املرقمة )(11m /2017
(تجهي�ز ريش محاور التورباين نوع  3ـ  130ـ k 210ملحطة كهرباء
النارصية البخارية)
اش�ارة اىل كتابن�ا املرق�م  10405يف  2017 /11/21والخاص بإعالن
املناقصة اعاله
تق�رر تمديد فرتة االعالن ليكون تاريخ الغلق هو يوم الثالثاء املصادف
 2018/1/2بدال من يوم االحد 2017/12/24
مالحظ�ة  :الي استفس�ار او توضي�ح يرج�ى االتص�ال على الربي�د
االلكرتوني
Nass_comm@yahoo.com
املهندس
مجال غالم عيل
املدير العام وكالة
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ربام نبوءة ....

عام ثقايف جديد
مفيد نجم
أي�ام قليلة وتط�وي الثقاف�ة العربية
عاما آخر دون إنجازات تذكر ،أو بوادر
أم�ل بمرحلة نه�وض جدي�دة .العمل
الثقاف�ي العرب�ي ف�ي أس�وأ مراحله،
والمنظم�ات الثقافي�ة العربية ش�به
غائب�ة ،أو تحول�ت إل�ى ذك�رى م�ن
زم�ن مض�ى .ه�ذا ال يعن�ي أن العمل
الثقاف�ي العرب�ي كان ف�ي الس�نوات
القليلة الماضية أفضل حاال ،فالثقافة
كانت ومازالت جزءا م�ن واقع الحال
المتردي سياسيا واقتصاديا وتربويا،
مع استمرار هيمنة الدولة على الحياة
الثقافي�ة ،والتراج�ع الكبي�ر في دور

المراك�ز الثقافية العربي�ة التقليدية..
إن هذا الواقع يزيد من حجم التحديات
التي تواجهها الثقافة العربية ،ال سيما
بعد زلزال االنتفاضات العربية ،وبروز
التح�دي ال�ذي فرض�ه ظه�ور الفكر
المتط�رف والمحافظ .لذل�ك ال ب َّد من
مراجع�ة نقدية ،علمي�ة وموضوعية
للواق�ع الثقاف�ي أوال ،وللسياس�ات
الثقافي�ة وعمل مؤسس�اتها لتطوير
أس�اليب عمله�ا ،وتفعي�ل دورها من
خالل برامج مدروس�ة تش�رف عليها
نخب كفؤة ومعنية بالهم الثقافي.
إن دراس�ة العوام�ل الداخلي�ة الت�ي
أس�همت في تراج�ع دور الثقافة في
المجتم�ع ،ال تعني تجاهل األثر الكبير

للعولمة وثقافة االستهالك على واقع
الثقاف�ة ،ف�ي عص�ر الث�ورة الرقمية
والفض�اءات المفتوح�ة ،باعتبار ذلك
تحدي�ا إضافيا ،مازلن�ا ضائعين حول
الخيارات األفضل للتعامل معه.
لكن الغريب والمثير للدهش�ة أننا بدال
من العم�ل على تطوير واق�ع الثقافة
وتوس�يع هام�ش الحري�ات العام�ة،
نج�د تراجعا واضحا في هذا الهامش،
وفي تعزيز مكتس�بات ثقافة الحداثة
والتجدي�د ف�ي بع�ض المجتمع�ات،
من خلال سياس�ة الرقابة الش�ديدة
ومصادرة الكتب الفكرية واألدبية في
مع�ارض كتبها تحت ذرائع ش�تى ،لم
تعد مقبولة في عصر تدفق المعلومات

وثورة االتصاالت ،بينما هي بالمقابل
تس�مح بعرض العش�رات من الكتب،
التي تعد مصدرا مباشرا أو غير مباشر
للفك�ر المتط�رف ،إضاف�ة إل�ى كتب
السحر والشعوذة وثقافة االستهالك.
إن خط�ورة ه�ذا التح�ول تتمث�ل في
أن�ه يحدث ف�ي بل�دان عرف�ت في ما
مض�ى باالنفت�اح والحرية النس�بية،
م�ا يعبر عن صعود الق�وى المتزمتة،
وهيمنته�ا عل�ى مؤسس�ات العم�ل
الثقاف�ي واإلعلام ،في حي�ن تجري
محاوالت قوية لكس�ر حالة االنغالق
الثقاف�ي واالنفتاح عل�ى العالم ،األمر
ال�ذي يس�تدعي مراجع�ة موضوعية
للسياسات الثقافية الماضية ،للوصول

راسبوتني بني االعتقاد والقوة

احلب ..وليايل البوم

في كتابه « راسبوتين :االعتقاد والقوة وغروب شمس آل رومانوف» ،يعود الباحث
دوغالس س�ميث إلى روس�يا القيصرية تحديداإلى بالط القيصر «نيقوالي الثاني»
وإلى شخصية راسبوتين المثيرة للجدل ،الذي لعب دورا سياسيا واجتماعيا مؤثرا،
بع�د أن قدم نفس�ه عل�ى أنه الراهب،والس�احر المؤث�ر الذي عرف بق�وة تأثيراته
الروحي�ة عل�ى اآلخرين ،صاحب التعاويذ والرُقي القادر م�ن خالل ملكاته الخاصة
على شفاء المرضى ،ومساعدة الذين يقصدونه لطلب العون .لكن الكاتب ال يكتفي
بتقدي�م ه�ذا الجانب من حياة راس�بوتين ،ألنه يربط بين نهايته المأس�اوية ،وبين
نهاية حكم « آل رومانوف» ،أي زوال الحكم القيصري تماما مع قيام ثورة لينين عام
 ،1917وكما لو أن هناك اشارة الرتباط كال النهايتين .يقدم الكتاب عالقة راسبوتين
بالش�خصيات المؤثرة ف�ي عصره مثل القيصرة الكس�ندرا التي كانت ش�ريكة في
الحكم ويصور مدى ايمانها بقدرات راسبوتين في عالج ابنها األصغر.يختار الكاتب
األس�لوب الدرامي المشوق والكاشف للنوازع اإلنسانسة الداخلية مبتعدا عن تقديم
أي أحكام أخالقية ،بل إنه يتتبع حياة راسبوتين منذ البداية إلى النهاية.

ف�ي عمان ،عن دار الش�روق ص�درت رواية « ُ
الحب..
وليالي البوم» للروائي الفلس�طيني رش�اد أبوشاور،
صاحب» ّ
العشاق» و» الرّب لم يسترح في اليوم السابع)
و» الب�كاء عل�ى صدر الحبي�ب» و» وداعا ي�ا زكرين»
..وغيرها من األعمال الروائية.الرواية الجديدة يمكن
اعتباره�ا الجزء الثاني من رواي�ة « وداعا يا زكرين»
 ،فش�خصيات كثيرة فيها تع�ود ليلتقي بها القارئ...
الرواية تقدم أحداثا ووقائع وأمكنة مجهولة بالنسبة
للقارئ العربي ،وش�خوصا يعيشون حياة رهيبة في
ظ�روف ال إنس�انية..وفيها يمتزج الش�خصي بالعام
بسرد سلس ّ
يش�د القارئ ،ويمتعه ،وقد يحزنه ،وفي
كل األح�وال فإنه يزوده بمعرف�ة تحرّضه على طرح
األسئلة حول مصيرنا ،وقضايانا ،وهمومنا.

ً
حديثا كتاب “الميتا لغة في ش�عر
صدر
أم�ل دنق�ل” ،للدكت�ور لحس�ن عزوز،
أس�تاذ النقد األدبي المعاص�ر بجامعة
الش�هيد حمة لخضر ال�وادي بالجزائر،
ع�ن دار عال�م الكت�ب الحديث للنش�ر
والتوزيع باألردن.
وقال الدكتور حس�ن ع�زوز في كتابه
ً
موضوعا
إن “اختياري لشعر أمل دنقل
له�ذا الكتاب والبحث ،يعود إلى عالقتي
الحميمة بش�عر ه�ذا الش�اعر وولعي
المف�رط بما في�ه م�ن خصوصية في
األداة وعبقري�ة في المعن�ى أتاحت له
الق�درة عل�ى اإلب�داع والش�مولية في
النظ�رة ،تدعمه�ا بصي�رة ودق�ة ف�ي
رص�د الظواهر االجتماعي�ة والثقافية
والسياسية.
كم�ا أن ه�ذا الش�اعر عل�ى الرغم من
تف�رده بالنظرة إل�ى األش�ياء وقدرته
التخيلي�ة البارع�ة ل�م يح�ظ باهتمام
حقيق�ي من النقاد والدارس�ين خاصة
من الناحية التطبيقية للنص ،باستثناء
بعض الدراسات السريعة التي ال تنهض

دراسة سيميائية يف شعر أمل دنقل

في جملتها دليًل�اً على أصالة وعبقرية
اإلب�داع لدى هذا الش�اعر ف�ي مجالت
ودوري�ات مختلف�ة ،وارتأيت أن يكون
موضوع البحث (الميت�ا لغة في ديوان
“أوراق الغرفة  )”8دراس�ة س�يميائية
جمالي�ة ،لم�ا يتمت�ع ب�ه الش�اعر من
ثقافة نقدية فكرية وفلس�فية واقعية
ف�ي الكتابة وإحس�اس منت�ج بقضايا
العصر” .
وأك�د في دراس�ته أن أمل دنقل ش�اعر
وفن�ان تش�كيلي مبدع وحي�وي متقد
ومستغرق في الفن حتى الثمالة وهو في
حركية اإلبداع واإليقاع والموس�يقى،
ف�ي حمحم�ة الخي�ول وتم�وج البحار
ورقرق�ة الينابي�ع وش�فافية اله�واء
وكثاف�ة ال�روح الزرقاء ،ورش�ة فنية
بأكملها ،ومؤس�س الحروفية العربية
والمحاص�ر بالذه�ب المعت�ق حت�ى
نخ�اع عظامه والمح�اط بأقواس قزح
األل�وان المختلفة واألصوات المتعددة،
بالرق�ص والدراوي�ش وال�دوران
واللولبي�ة والمولوي�ة والتالش�ي ف�ي

األبعاد وفضاءات التش�كيل المس�تمر
والمتواص�ل حت�ى الحل�م واإلش�راق
وغيبوب�ة الغي�اب في حض�ور فيضي
عارم ،وبحران ورائي ال نهائى ً
أيضا”.
وأوضح د .عزوز أن نصه أمل التشكيلي
ال يق�ال في اللغ�ة فق�ط ،فالتصورات
أقوى وحرائق�ه الفكري�ة المضطرمة

المصطرخ�ة ال ته�دأ وال تك�ن وال
تس�تكين ،معب�أة دائ ًما بجم�ار األلوان
ومجروح�ة بالن�ور ال�ذي يش�رق من
أعماقه متزاوجة مع ضياءات الخارج،
وحده اإلنس�اني والروح�ي ،غاية أمل،
في هذا الفن.
إنه مختبر فني شاس�ع األصداء وجسد

إل�ى األس�اليب األنج�ع ف�ي ترس�يخ
وتعمي�ق دوره�ا مجتمعي�ا ،وهو ما
يحتاج إلى التكامل في هذه السياسات
على مس�توى القاع�دة والقمة ،لخلق
البيئة الثقافي�ة والتربوية المناس�بة
والمس�تدامة ،س�واء عب�ر تعزي�ز
وتوس�يع دور المجتم�ع المدن�ي ،أو
النخب الثقافي�ة المعنية بتحقيق هذا
التحول الثقافي المنشود.
إن ثقاف�ة التجديد والحداث�ة ال يمكن
أن تتحق�ق بمع�زل ع�ن الحام�ل
االجتماعي ،الذي ينتج ثقافته ويعمل
عل�ى ترس�يخها ،ف�ي ظ�ل ش�روط
سياسية واجتماعية وتربوية أصبحت
معروفة.

ألستفاق ٍة تحرك
رجب الشيخ
ماصنع ُه اآلخر ...
ُ
لمضاجع ٍِة مقدس ٍة ..تشئ
العراف يوما ً ما
نبأني
دهشة التكوين ....
بأن العبي َر االول ..
طالس�م المنفى تنطفئ
لسؤال
أمتداد
ٍ
بذيل
مُ ْ
لح ..
ُ
يوقظ كائنات في جس� ِد النشيج لتقهر الريح...
َ
الس�حب يقهرها
ربما ان
العزل ِة ...
والبح�ث ع�ن آله� ٍة بين السي َر باتجاه الشمس؛
فتهط�ل تباش�ير رحل�ة
الخرائب..
ِ
السنابل،
األشيا ُء
التستحق كل هذا العناء ..فتنبض قمحا ً وماءا ً ....
الجح�ود ف�ي مدالوالته حينها تنتهي
رحلة الرقص
السديمية..
الخيالي�ة ...نــــبـ�وءة
هي اال نوازع خلف
العراف...
مدركات الريب ِة

عاديت أجلس امام مرآيت

متوتر ،متوف�ز وروحه ثملة س�كرى،
بالوج�د والج�وى وه�و ف�ى المتحول
والمختلف دائ ًما ال يبدأ من بدء وال ينتهي
إلى نهاية ،إنه ف�ي الصيرورة الجمالية
الممتعة وفي الرؤى الفلسفية الفكرية
يغتب�ق خم�رة اإليمان وينه�ل من ماء
الخل�ود ،وهو في هذا المن�اخ الغرائبي
المدهش الرائع ،شاعر يسكنه هم قومه
لذلك فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال
إال أن يرتب�ط برصيد قوم�ه الحضاري
وبتحوالته�م ف�ي الحاض�ر والماضي،
وإن ارتباط�ه بقوم�ه وتاريخهم جعل
نصوصه التش�كيلية الهندس�ية يمكن
تحميله�ا بيئ�ات ومناخ�ات وق�راءات
مختلفة ف�ي مثاقفة تش�كيلية بديعية
مع التراث وتناصية شفيفة سميكة مع
نصوص يس�تحضرها هو من ذاكرته،
لك�ن االهتمام بماض�ي قومه وحاضر
مجتمعه ،جع�ل العالقة متج�ددة أكثر
ع�ن طري�ق الرمز ف�ي أس�س جمالية
إشارية سيميائية تنعكس على أسلوب
النص ومعماريته .

افكاري
خديجة حراق
اليوم  ..صفحة االنعكاس
عادتي أجلس امام مرآتي فارغة
اعتصرت ابجدية الختام
حين اغني دندنة الوجع
علني اقرا شفرة الشفقه
وانساها
في قرطاس النفس
حين تتكلل بالفرح
وجدت مخطوطا رثا
جثة عنقود مشاغب
اهملت�ه او...تجاهلت�ه
ترمي دمعتها
بغرور
وراء حاجب متورم
س�بابة تهتز...حكيم في
ا حاول ان تبتسم
غوري
منتفضة علي خيباتي
يحذرني..
هل ابدأ العد
لم ار في الليل سوادا
وانزل في بئر السعال
احتضرت ألكمل مس�يرة خدعني القمر
س�اد الض�وء ونس�يت
الموت
عل�ى قس�ماتها اق�رأ السواد..

بالد الزعرت واحلكايا الفلسطينية يف مقاربات روائية
ضحى عبدالرؤوف المل
ين�اور الروائ�ي م�روان عبدالعال
عبثية الوجود ف�ي روايته «الزعتر
األخير» الصادرة عن دار الفارابي،
خش�ية خمود النار الت�ي يؤججها
ف�ي ف�رط االس�تذكار ،وب�دالالت
معاندة الذبول .لتكتسي بالد الزعتر
والحكاي�ا الفلس�طينية مقارب�ات
روائي�ة اس�تقوى بها واسترس�ل
م�ع الب�ذور الت�ي تدف�ن ،فتثم�ر
متسائال عن الحيوات عبر إيحاءات
ت�ل الزعتر الت�ي عززه�ا بصاحبه
المتخي�ل ،والخ�ارج م�ن الذاك�رة
الت�ي ال تم�وت ،ت�اركا للزعتر قوة
الوجود الفلس�طيني الذي ال يمكن
أن يندث�ر ،والش�بيه بنب�ات الزعتر
الب�ري «ربما كنت تفضله أنه نبات
طاهر ال يختار إال مرتفعات الجبال
والس�فوح الصخري�ة ،واألهم من
ذلك أنه نبات عشبي ذو أضالع قوية
ومعم�ر وكثي�ر التفري�خ ،جذوره
قوية االمتداد في التربة وس�ريعة
التفرع ،يستحيل اقتالعها» ،ليوحي
بالق�وة والتح�دي الوج�ودي قب�ل البدء
بلس�عة الذاكرة المبنية على رمزية هذه
النبت�ة وتحدياتها في أن تمتد وتنتش�ر،
«ق�ال إن الغ�زاة ال يس�محون بقط�ف
الزعت�ر البري ف�ي كل األوقات ،فاضطر
إلى س�رقة زعتره وكأنه حرر قسطا من
النكهة».
تتمحور الرواي�ة على االس�تذكار الجيد
والفعال ،وإن بش�كل مرضي ،ألن خلود
الذاك�رة من خل�ود تل الزعت�ر الذي يعيد

ل�ه األمجاد ،وإن بالنكه�ة المتحررة من
الغزاة ،ومن فكرة االنفالش الفلسطيني
والتم�دد حتى األثيري منه .فيس�تعرض
التفاصيل والجزئيات كرسام يتقن ضبط
إيقاع األلوان وفق فروقات نفسية كللها
بالزعتر األخير.
بنية متخيل�ة لواقع مرير وبمس�تويات
الذاك�رة الدقيق�ة والتمس�ك بما اس�تقر
فيه�ا لتتش�كل هوية الزعت�ر األخير في
ق�وة التمس�ك بالهوي�ة الفلس�طينية،
والعم�ق الوطني ال�ذي ال يمكن اقتالعه

حتى عبر النكهات الفلس�طينية
حول العالم والمتحرر من سلطة
الغ�زاة .إذ يمث�ل وادي الحن�داج
المكان المؤس�س لبلاد الزعتر،
وكل م�ا يوحي لها م�ن الماضي
حت�ى الحاض�ر فالمس�تقبل .إذ
يتح�دى «م�روان عبدالعال» عبر
الذاك�رة االحتلال أو الغزاة ،كما
وصفه�م بواقعي�ة ذات س�حر
متخيل جذاب وبتناقضات الفنان
التش�كيلي المدرك لقوة البصيرة
عند التقاط�ع األخير في الرواية
ومكانه�ا المتوال�د م�ن ذاك�رة
ال�وادي والمراع�ي ،والحكاي�ا
القديم�ة إلى بالد الزعتر ،فمخيم
ت�ل الزعت�ر بامتداد بنائي لس�رد
يمث�ل البيئ�ة الفلس�طينية ف�ي
كل م�كان وزمان ،فه�ي كالنبتة
الزعتري�ة القوية الجذور ،وأيضا
بنكهاته�ا التي يمكن تذوقها في
كل زمان.
إذ ال يمك�ن أن تندث�ر الذاك�رة
مهم�ا ح�اول اإلنس�ان محوها،
ألنها الكيان الذي ال يمت للجس�د
إال بما ترجمته نق�وش الزمن وبتقنيات
تضاف�رت فيه�ا الص�ور االنطباعي�ة
المعززة بجمالية حسية ترتبط بالمعاني
التي استخدمها «مروان عبدالعال» وفق
مفردات س�اهمت في تعزي�ز اإليحاءات
المتأتي�ة من الواقع المألوف الذي يعيش
فيه ابن فلس�طين ،في أبعاد هي المخيم
أو الوط�ن ،الذي لم يفارقه الفلس�طيني
بعاداته وتقاليده وذاكرته التي ال يخونها،
والتي تفرط في االستذكار واالستحضار

والعودة للوعي عند الكش�ف عن األمكنة
التي غادرها الطفل الفلسطيني وشب أو
كبر بعي�دا عنها .إال أنه�ا ضمن المتخيل
أو الذاكرة التي تعيد رس�م كل شيء منذ
الطفولة حتى الزعتر األول واألخير.
أوجاع الشتات
عوالم فتحه�ا من الذاكرة ودخلها روائيا
بتعزي�ز األس�ماء واإلطالل�ة منه�ا على
الواق�ع ،للتأكيد على المفه�وم الموحي
باألوج�اع ،ومس�اراتها داخ�ل النف�س
المع�ززة بالحل�م ،وبمكون�ات الوج�ود
وعوالم�ه النابع�ة من التكوي�ن الروائي
والقت�ل المتعم�د للكي�ان الفلس�طيني
الموج�ود ف�ي المخيم�ات .وأوج�اع
الش�تات حي�ث يكب�ر األحف�اد« ،ه�ذا
اإلحس�اس البغيض الذي ينفخ في ذاتي
روح الحرم�ان ،بعيدا ع�ن رؤية حفيدي
يتكلم ويركض في مس�احته الزقاقية»،
وم�ا بين المراعي في البراري حيث يكبر
الزعت�ر ويمتد وبين زق�اق المخيم وجع
تتألم منه الذاكرة المريضة ،رغم إصابتها
بالم�رض إذ تتس�رب التفاصيل الواقعية
من ش�قوق من قت�ل ولم يم�ت برمزية
القتل اإلنس�اني للفلسطيني الخارج من
أرض�ه ،بدون احتضار يص�ل إلى نهايات
ال يري�د لها أن تصيب الروح ،كما أصابت
الجس�د الفلس�طيني بمقتل يشبه مقتل
العاشق يوم حصار التل والمرآة النفسية
التي عكسها «مروان عبدالعال» للوقوف
عن�د أكثر من مش�هد مازال ف�ي الذاكرة
الفلس�طينية منذ ش�رارة الحرب األولى
والذه�ول ال�ذي يش�به م�رض الذاك�رة
ال�ذي أصيب به ،واس�تقر على صفحات
الرواية بما يش�به اللوح�ات االنطباعية

والسريالية وما إلى ذلك.
تصوير فني للماضي المعشش في ذاكرة
الحكايا المس�تخرجة من الج�د للحفيد،
ومن الوطن إلى المخيمات ومن الكل إلى
الجزء ،ألنها ببس�اطة كل ما يس�تعصي
على أن يختفي تح�ت بيوت الصفيح ،أو
كل ما يس�تعصي على الغي�اب ،فالعودة
متأصل�ة في الرواية الفلس�طينية بغض
النظر عن الوجود الروائي ،أو حبكة الفن
الموح�ي بالع�ودة إلى خالف�ات القبائل
بسريالية انتقل إليها «بعد طوفان تيوس
المدين�ة ص�رت أرعى الماع�ز البيزنطي
بشكل مخيف ،يأتي محموال على شهوة
ال�دم وش�ذوذ الذب�ح وقطع ال�رؤوس»
لجع�ل الحياة صورة م�ن ماض مجهول
الواق�ع ،راس�خ ف�ي المعتق�دات وبي�ن
اآلث�ار وتح�ت األرض وفوقه�ا والعودة
باإلنس�ان إلى مجاهل السلوك االنتقامي
الذي يمارسه العدو أو الغزو ،كما وصفه
في بداي�ة الرواية .ليبتع�د حتى عن ذكر

األس�ماء الت�ي يعتبره�ا غي�ر موجودة
أصلا ،وإنما خرجت م�ن حكاية مفزعة
أو قص�ة ذاكرة تق�ول «إنهم قس�اة بما
يكف�ي .لكنني عاندته�ا .ألنني اؤمن بأن
كل ذاكرة ال تستطيع أن تحتوي النسيان،
وال تروض عدوها وال تحسن الدفاع عن
نفس�ها ،هي ذاكرة ال تس�تحق الحياة»،
وبذلك هو يؤرش�ف لذاكرة فلسطينية ال
يمك�ن محوها ألنها بنكه�ة الزعتر الذي
تتذوقه األجيال إلى ما النهاية.
مضمون واقعي غارق في ذاكرة فوالذية
شمولية بتفاصيلها المؤثرة على النفس،
وبانتفاضة ذاتية تخرج من حدود المادة
إلى روحية القضية الفلسطينية وتمددها
كنبتة الزعت�ر بدون العودة إلى الماضي،
وإنم�ا بأمني�ات االنتصار عل�ى الماضي
ليتم تفسير الحاضر تبعا لراع مع عنزاته
وانتقاالت�ه التفاعلي�ة م�ع الحي�اة التي
فرضت نفسها على الوجود الفلسطيني
المتضم�ن المعارك واألوجاع والش�تات
والخس�ارة والرب�ح باالس�ترجاع تارة،
وبالقفز نحو المستقبل تارة أخرى.
تنظيم الذاكرة والس�خرية من محاوالت
مح�و الذاكرة الفلس�طينية ،وإن بش�كل
نفسي في الرواية ،إال أنها عميقة الجرح
الداخلي حيث االقتالع من وادي الحنداج،
وبتفصيل تصويري أو ملحمي في أبعاده
الشبيهة بأسطورة التل والذاكرة الفائضة
«أتذكر حينذاك نقاش�ات كبار القوم في
المخي�م أنه لم يعد ف�ي جبانة المخيم ما
يكفي لنومتي األخيرة .حتى الموت نفاه
مروان عبدالعال كي ال تموت فلس�طينه
ال في الروح وال في الجس�د الذي سينام
ويستقر في أرض العودة.
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تانيا صالح :ما حلقت ق ّلو أديشو مهم بحيايت
ٌ
ثقايف
«لننطل�ق نح�و غد أفض�ل» ،ش�عا ٌر
ألب�وم جديد
متواضعٌ  ،يتجس�د م�ن خالل
ٍ
للمغني�ة وامللحن�ة اللبناني�ة والفنانة تانيا
صالح.
ه�و تقاطع أفكار لش�عراء عرب ،وتقاطع
من حيث املوسيقى والشعر.
صال�ح ،اطلق�ت يوم الس�بت الواق�ع فيه
 9كان�ون االول  ،2017ألبومه�ا الس�معي
البرصي يف سن الفيل.
«تقاطع» ....ليس فقط مزيجا من حضور
نج�وم محليين ومؤثرين وممثيل وس�ائل
االعلام ،لي�س فق�ط رشب الخم�ر فخ�را ً
وش�عراً ،وليس فقط عرضا ملشاهد مؤثرة
فني« .تقاطع» ،هو أيضا ً
من فيلم
ترويجي ّ
ّ
تجربة سمعية برصية جديدة ،وعمل يمزج
ما بني الشعر العربي وااللحان الكالسيكية
وفن الرشقية وفن الشارع والخط العربي.
اس�توحت تاني�ا صالح عمله�ا الفني ،من
أعم�ال العدي�د م�ن الفنانين والش�عراء
والفالس�فة املفكري�ن والعلم�اء ،وبع�ض
االناس العاديني .وقد أعادت التذكري بالعديد
م�ن القصائد التي كتبها الش�عراء ،وقامت
بتحويلها اىل أغنيات معارصة.
واكب موقع الفن هذا الحدث املميز ،وأجرى
مقابل�ة خاصة م�ع الفنانة تاني�ا صالح.
اليكم تفاصيلها.
ً
بداي�ة ،وقبل الحديث عن االلبوم ومحتواه،
لفتني ش�كل «اللوغ�و» ،أخربينا عن معنى
هذا الرسم؟
ش�كل اللوغ�و هو عب�ارة ع�ن ميكروفون
مرفق بريش�ة ،ويرمز اىل املزج بني الرس�م
والغن�اء وهم�ا م�ن صمي�م الف�ن وله�ذا
الس�بب ،اعتبر ه�ذا اللوغو ،وكأنه رس�م
بياني لأللبوم.
حم�ل األلبوم عنوان «تقاط�ع» ،ماذا تعني
هذه الكلمة وما عالقتها بااللبوم؟
«تقاطع» ،هو اسم االلبوم ،وهو عبارة عن
مجموعة أشعار من العالم العربي ،وسمي
تقاط�ع ألنه�ا أفكاره�م تقاطع�ت يف عدة
أمكنة عىل الرغم من انهم كانوا يس�كنون
يف اماك�ن مختلفة وأزمنة مختلفة .وأيضاً،
حمل هذا االس�م النه تقاطع ما بني الفنني
املوسيقى والرسم ،ويف الوقت عينه تقاطع
بني االف�كار املختلفة ،والنن�ا كعالم عربي
نح�ن نق�ف عن�د تقاط�ع ،فإم�ا نذهب يف

الطريق الصحيح أو «بدنا نفرط».
ماذا يوجّ ه «تقاطع» ،للناس؟
ه�ذا االلبوم ه�و عب�ارة عن أس�ئلة وهي
التالي�ة :أين يكم�ن وجود العال�م العربي؟
ه�ل نحن فعالً موحّ دي�ن ،واذا كان الجواب
س�لبياً...هل لدين�ا االم�ل بالتوح�د؟ او ان
الح�روب ستس�تمر؟ ه�ذا االلب�وم يأت�ي
ليوضح هذه االسئلة .ويف الوقت عينه ،هو
وس�يلة لجعل الجمهور أكث�ر ادراكا ً ووعيا ً
بمعرفت�ه للش�عراء القدم�اء واملخرضمني
يف مجال الفن ،ألننا اآلن نش�عر أن ش�بابنا
الجديد غري ّ
مطلع على التاريخ ،ومن املهم
جدا ان نسلط الضوء عليهم.
هل يتضمن االلبوم أغنيات ثورية؟

ال اع�رف م�ا اذا كان�ت تعترب ثوري�ة ام ال،
ولكنه�ا تتكل�م ع�ن الواق�ع .فأن�ا ال أقدم
أغنيات ثورية ولكنني اتكلم عن الواقع.
كم اغنية يتضمن االلبوم؟
يتضم�ن  13أغنية وهي« :افرح بيشء ما»،
«كي�ف ب�روح»« ،لي�س يف الغاب�ات عدل»،
«الشرق»« ،خناقة م�ع الل�ه»« ،القصيدة
الدمش�قية» « ،ال سلام وال كالم»« ،يف بالد
اآلخرين»« ،س�تحلم»« ،أنا ليليت»« ،الدنيا
ربيع»« ،عجبي» ،و»حنغني».
وعن س�ؤالنا ع�ن االغنية املفضل�ة لديها،
ضحكت قائلة «كلن متل والدي».
هل تتوقعني نجاحا ً باهرا لاللبوم؟
ال اعل�م ،ان�ا اقدم العم�ل «والباق�ي بيبينّ

أروى جودة تبدأ بتصوير
«أبو عمر املرصي»
القاه�رة :تبدأ الفنانة أروى جودة بتصوير أوىل مش�اهدها يف مسلس�ل
«أب�و عمر املرصي» غدا ً األح�د بالتزامن مع بداية انطالق تصوير العمل
املقرر عرضه يف الس�باق الرمضاني .وه�و مأخوذ عن روايات عز الدين
ش�كري فشير وقامت بكتابته مريم نعوم ويخرجه أحمد خالد موىس.
ويشارك فيه مجموعة من الفنانني ،ويعترب من أضخم األعمال اإلنتاجية
التي ُ
ستعرض يف السباق الرمضاني ،وسيتم تصويره بني القاهرة وعدة
مدن أوروبية.يذكر أنها تش�ارك يف البطولة النس�ائية للمسلسل الجديد
م�ع دينا الرشبين�ي فيما تواص�ل «نعوم» كتاب�ة حلق�ات العمل الذي
ب�دأ التحضير له قبل عدة ش�هور ،بينما ظهر بطل املسلس�ل أحمد عز
منفرداًعىل امللصق الدعائي األويل الذي ُن َ
ش مؤخراً.
رِ

آيتن عامر تصور امللصق اإلعالين
لفيلم «خالويص»
القاه�رة :صورت الفنان�ة آيتن عامر امللص�ق اإلعالني لفيلمها
الس�ينمائي الجدي�د «خالويص» م�ع زميلها الفن�ان أحمد عيد
بالتزامن مع اقرتاب انتهاء العمل عىل الفيلم بشكل كامل.
وص�ورت املمثل�ة املرصية مجموع�ة صور لإلعلان ،األوىل
ص�ورة بمفردها باإلضافة إىل صورة أخرى جمعتها مع
بطل الفيلم أحمد عيد ،وثالثة مع باقي فريق العمل.
حيث س�تبدأ الرشكة املنتجة بط�رح الحملة
الدعائية للفيلم خالل االيام القليلة املقبلة.
عام�ر تصور خالل الفرتة الحالية فيلم
«بي�كا» مع محمد رجب والذي يتوقع
عرضه خالل الربيع املقبل.

سناء يوسف
تدخل
«عامرة هادئة جد ًا»

القاهرة :ر ِّ
ُش َ�حت الفنانة التونسية س�ناء يوسف لتكون ضمن
فري�ق عمل املسلس�ل التليفزيوني الجديد «عم�ارة هادئة جداً»
واملقرر انطالق تصويره قريبا ً ليعرض خارج السباق الرمضاني.
وهو يضم مجموعة من النجوم املرصيني والعرب ومنهم بيومي
فؤاد ،هالة فاخر ،داوود حسين ،والتونسية حنان عمر
ب�أوىل تجاربه�ا يف الدرام�ا املرصي�ة .فيم�ا يجري
ترشيح باقي فريق العمل خالل الفرتة الحالية.
«عم�ارة هادئة ج�داً» م�ن كتابة فتح�ي الجندي
إطار اجتماعي حول س�كان عمارة من
وتدور أحداثه يف
ٍ
جنس�ياتٍ مختلف�ة يف القاهرة .ويس�تعرض ما يحدث
بينهم من مواقف ومفارقات.

بع َدين».
ولكن اذا هو فعالً يتكلم عن اغنيات وطنية
آنية ،ويس�لط الضوء عىل واقعنا كما قلت
س�ابقاً ،اال تتوقعني انه وخصوصا ً يف هذا
ّ
سيش�كل
الوض�ع الس�يايس «املُكهرَب»،
االلبوم منفسا للمواطن؟
(هزت برأس�ها قائلة )»ان ش�اء الله» .ما
م�ن عمل فني ينجح ،لوال تس�ليط الضوء
عليه عرب االعالم ،تماما ً كموقع الفن الذي
يس�لط الضوء عىل موضوعات فنية مهمة
لتصل اىل أكرب عدد ممكن من الناس.
ما الذي س�يضيفه «تقاط�ع» ،برأيك ،عىل
مسرية تانيا صالح املهنية والفنية؟
ان تغن�ي لبلاد عربي�ة ،يشء مه�م ج�دا

علين�ا التوقف عن�ده ،وهناتكم�ن اهمية
املوضوع.
غالب�ا ً ما يحمل كل عمل فن�ي جديد ،امرا
جدي�دا ومميزا .ماذا يحم�ل «تقاطع» من
جديد يميّزه عن باقي االلبومات؟
جدي�دي الي�وم ،ه�و تداخ�ل املوس�يقى
االلكرتوني�ة م�ع توزي�ع جدي�د وتقنيات
جدي�دة .ه�ذا االلب�وم يتضم�ن محت�وى
تاريخيا عربي�ا ،مع تقنيات حديثة تواكب
عرص الشباب.
ملن ستهدين هذا االلبوم؟
ه�و اهداء ألب�ي ألنني تعلم�ت منه الكثري
ولالسف تويف باكرا« ،وما لحّ قت قلّو اديش
كان مهم بحياتي».

هنا الزاهد تلعب البطولة املطلقة
للمرة األوىل
القاهرة :تخ�وض الفنانة هن�ا الزاهد تجربة
البطول�ة التليفزيونية للم�رة األوىل من خالل
مرشوع جديد مع املنتج ممدوح شاهني الذي
وق�ع معها عق�د البطولة يف مسلس�ل ينتمي
للدرام�ا الطويل�ة و ُيع�رَض خ�ارج الس�باق
الرمضاني على أن يكون موعد العرض خالل
الربيع املقبل.و ُيعترب هذا املسلسل أول بطولة
لها بعدما تعددت مش�اركتها باألدوار الثانية.

إال أن القيمين عىل العمل لم يس�تقروا
بعد عىل السيناريو الخاص به.
م�ن جه� ٍة أخ�رىُ ،تش�ارك «الزاهد» يف
البطول�ة النس�ائية ملسلس�ل «أيوب» مع
الفنان مصطفى شعبان ،من كتابة محمد
سيد بشري .كما أنها ستشارك يف التجربة
الس�ينمائية الجدي�دة للفن�ان يوس�ف
الرشيف.

منة شلبي تواصل دعم محالت
توفري الكساء بالشتاء

القاهرة :تواصل الفنانة منة شلبي مشاركتها يف حمالت الدعم
التي تهدف لتوفري الكس�اء والغطاء للفقراء يف الش�تاء بصورة
نرشتها عرب حسابها عىل فيسوك.
وكتت�ب الفنان�ة املرصي�ة تقول «مبس�وطة ومتأث�رة بردود
أفعالك�م ،دي صورة حد بعتهايل وأنا متأكدة إن ده حصل يف
بيوت تانية كتري .ربنا يبارك فيكم .»):
وتشارك ش�لبي مجموعة من الفنانني والشخصيات العامة
يف حملات هدفه�ا توفري «بطاني�ات» لألرس األكث�ر فقرا ً
وإحتياجا ً بالق�رى والنجوع املرصية ،كم�ا يتم توزيع
املالب�س عليهم خالل الفترة الحالية ملواجهة برودة
الطقس.

أمينة خليل
تضع
خالد النبوي
يف ورطة

القاهرة -إنترشت أخبار كثرية تزعم إنسحاب الفنانة
أمينة خليل من املشاركة يف بطولة مسلسل «منطقة
محرمة» ،والذي م�ن املفرتض أن يخوض من خالله
خالد النبوي سباق الدراما الرمضاني القادم ،وذلك
بس�بب إنشغالها بتصوير فيلم «البدلة» مع النجم
تام�ر حس�ني.وأكدت خلي�ل أن كل ما نرش حول
هذا األمر غري صحيح وقالت« :لم أرش�ح للعمل
م�ن األس�اس حت�ى أنس�حب منه بش�كل
مفاجئ».

حبر على ورق

السينام العراقية
تدور يف متاهاهتا

سعدون شفيق سعيد

اخيرا وبكل رصاحة اعل�ن الناقد والباحث الس�ينمائي مهدي
عب�اس ( ان الس�ينما العراقي�ة الي�وم اصبحت افلام قصرية
ش�بابية فقط الم�كان لعرضها إال يف املهرجانات يف ظل ش�به
اختفاء للفيلم الروائي الطويل ).
ث�م اضاف الس�ينمائي مه�دي عب�اس بأنه اليعتق�د ان هناك
يف االف�ق نهوضا للس�ينما العراقي�ة ..بل نحت�اج لوقت طويل
..ودع�م كبري لننه�ض بالس�ينما الروائية الطويل�ة من جديد
..والن الواقع العراقي فيه آالف القصص وهي ستغني السينما
العراقية مستقبال بس�يل نابض .ثم استطرد قائال  :عىل دائرة
الس�ينما واملرسح ومن خالل قس�م الس�ينما ان تع�ي دورها
..ولكن اليعني ان عجلة السينما ستدور من تلقاء نفسها !!
والذي وددت قوله :
ان الرصاحة يف بعض االحيان (مرة) ولكن علينا ان نتجرع تلك
(املرارة )عن طريق ايجاد الس�بل الكفيلة ل�دوران تلك العجلة
..والت�ي يبدو ان الده�ر اكل عليها ورشب منذ اول فيلم عراقي
صمي�م هو فيلم ( فتنة وحس�ن ) من مونت�اج وإخراج حيدر
العمر وبطولة ياس عيل النارص ومديحه رش�دي وسلمى عبد
االح�د وغ�ازي التكريتي واحم�د حمدي وعب�د املنعم الدوري
..علم�ا ب�ان القصة والس�يناريو والحوار لعبد اله�ادي مبارك
وحيدر العمر..هذا ولقد تم عرض الفيلم بثالث دور س�ينمائية
ببغ�داد يف  20حزي�ران ع�ام  1955وه�ي ( الهلال والحمراء
والقاه�رة ) ولكون ذلك الفيلم فيل�م عراقي خالص فقد اعترب
ي�وم عرضه يف بغ�داد عيدا للس�ينما العراقي�ة ..اضافة لكونه
انجح فيلم بتاريخ السينما العراقية لحد االن وبعد مرور ()62
سنة عىل عرضه االول ..والجدير باإلشارة ان تكلفة فيلم (فتنة
وحس�ن ) ( )8آالف دين�ار عراق�ي وبلغت ايرادات�ه ( )40الف
دينار عراقي .
ويبقى القول :
اننا اليوم نمتلك الكوادر والتقنيات الجاهزة وتحت االستنفار..
ولكنن�ا النمتلك الدع�م الحكومي اوال ودعم املس�تثمرين ثانيا
..وله�ذا تبق�ى الس�ينما العراقية ت�دور يف متاهاته�ا ولتعود
لعجزها الذي يبدو انه سيكون ازليا !!
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باقتراب موعده في الليجا

آخر كالسيكو بني ريال مدريد وبرشلونة وعرشة أشياء تغريت

المستقبل العراقي  /متابعة

يرتقب متابعو الدوري اإلس�باني ،يوم
الس�بت ،مب�اراة الكالس�يكو بني ريال
مدري�د وغريمه برش�لونة على ملعب
س�انتياجو برنابيو ضم�ن الجولة 17
من املسابقة.
وكان�ت آخر مواجهة بين الفريقني يف
اياب كأس السوبر االسباني هذا العام،
وانته�ت بف�وز ري�ال مدري�د بهدفني
دون رد يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت على
ملعب برنابيو ليتوج املريينجي باللقب
بنتيجة  1-5بمجموع مباراتي الذهاب
واالياب.
ويف ه�ذا الص�دد اس�تعرضت صحيفة
م�اركا أب�رز التغريات الت�ي طرأت عىل
الفريقني منذ ذلك الحني والتي بالتأكيد
س�تلعب دورا مهم�ا يف كالس�يكو يوم
السبت:
برش�لونة وطريقة لعب جديدة :تحول
إرنس�تو فالفريدي مدرب برشلونة من
طريق�ة  2-5-3إىل  3-3-4املعه�ودة
وأيض�ا  2-4-4الت�ي ج�اءت بنتائ�ج
رائعة يف املباريات األخرية.
ريال مدريد يف أزمة :يف أغس�طس كان
الجميع يعتق�د أن فريق ريال مدريد ال
يقهر لكن الوضع تغري اآلن حيث يحتل
املرينجي املرك�ز الرابع يف ترتيب الليجا
وفق�د نقاطا عىل أرضه ض�د فرق أقل

منه مث�ل ليفانتي ،بيتيس وفالنس�يا،
بينما برش�لونة يتصدر املسابقة حاليا

بفارق  11نقطة عن غريمه امللكي
برش�لونة م�ن دف�اع ه�ش اىل حائ�ط

العراق يطالب بتضييف خليجي 24

بغداد /المستقبل العراقي
طالب الوفد العراقي برئاس�ة وزير الش�باب والرياضة عبد
الحس�ين عبطان ،الذي يزور الس�عودية ،باقامة منافس�ات
بطول�ة كاس الخلي�ج بك�رة القدم ف�ي نس�ختها الـ 24في

العراق”.
وق�ال عبطان ف�ي في بيان تلق�ت “المس�تقبل العراقي”
نس�خة من�ه ،ان الوف�د العراق�ي طال�ب باقام�ة بطولة
خليج�ي  24في العراق ،واقترحنا ثلاث اماكن لتضييف
البطولة في العاصمة بغداد ،او النجف االش�رف وكربالء
المقدسة ،او البصرة”.
واض�اف ان “وزارة الش�باب والرياضة س�تهيء جميع
مس�تلزمات ضيافة الوفد الخليجية الش�قيقة ،من خالل
انجازالص�روح الرياضي�ة الكبيرة والمنش�آت المتكاملة
الحديثة”.
ويضم الوف�د العراقي رئيس اتحاد الك�رة عبد الخالق
مس�عود والالعبي�ن الدوليي�ن الس�ابقين حس�ن
فرحان وحس�ين س�عيد
راض�ي
واحم�د
ونشأت اكرم.

سعر دي ماريا أزمة
تربك سان جريمان
المستقبل العراقي  /متابعة
استقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،على عرض جناحه آنخي�ل دي ماريا للبي�ع خالل فترة
االنتقاالت الش�توية المقبلة ،وذلك للوفاء بمتطلبات قواعد اللعب المالي النظيف الموضوعة من قبل
االتحاد األوروبي لكرة القدم.
ووفقا لش�بكة توتوميركاتو ويب اإليطالية ،فإن س�ان جيرمان يحتاج لبي�ع العبين بقيمة 75
ملي�ون يورو ،لتجنب عقوبات يويفا ،فيما حددت إدارة النادي الباريس�ي س�عر دي ماريا
بحوال�ي  70مليون ،وهو ما يعني أن بيعه سيس�اهم بالنصي�ب األكبر في توفير هذا
المبلغ.وم�ع ذلك ،أش�ارت الصحيفة إلى أن نادي إنترميلان اإليطالي ،الذي ربطته
تقارير من قبل باألرجنتيني يرفض دفع هذا المبلغ الكبير ،ونفس األمر بالنس�بة
لنادي برشلونة اإلسباني.
ولن يبقى أمام سان جيرمان سوى بيع دي ماريا ألحد أندية الصين القادرة على
دفع هذا المبلغ ،لكن في نفس الوقت فإن ذلك س�يصطدم برغبة الالعب الذي
ال يريد الرحيل آلس�يا ،ويرغب في البقاء ضمن صف�وف أحد أندية الدوريات
األوروبية الكبرى.

روين يتفوق عىل المبارد
ويقرتب من فابرجياس
المستقبل العراقي  /وكاالت
تفوق اإلنجليزي المخضرم واين روني ،العب
إيفرت�ون اإلنجلي�زي ،عل�ى مواطن�ه فران�ك
المبارد أسطورة تشيلسي السابق.
وقال�ت صحيف�ة “مت�رو” اإلنجليزي�ة إن
واي�ن رون�ي مهاج�م إيفرت�ون ،تف�وق على
فران�ك المبارد من حيث صناع�ة األهداف في
البريميرليج.
وصن�ع روني ً
هدفا في مباراة فريقه إيفرتون
مساء اليوم اإلثنين أمام سوانزي سيتي ليصل
إلى  103تمريرات حاس�مة ف�ي البريميرليج،
ً
متفوقا على المبارد الذي يملك  102فقط.
وب�ات واين رون�ي ثالث أفضل صان�ع أهداف

في تاري�خ البريميرليج،
ويتفوق عليه اإلس�باني
فابريج�اس
سيس�ك
الع�ب تشيلس�ي الحال�ي
وآرس�نال الس�ابق برصيد
 110تمري�رات ،والويلزي
ري�ان جيج�ز أس�طورة
مانشس�تر يونايت�د برصيد
 162مساعدة.
ووصل واي�ن روني إلى هدفه العاش�ر في
ال�دوري اإلنجلي�زي الممتاز لهذا الموس�م،
وذل�ك أكثر م�ن األه�داف التي س�جلها في
المس�ابقة في الموس�م الماضي عندما كان
الع ًبا لليونايتد.

صل�ب :تلق�ى برش�لونة  5أه�داف يف
الس�وبر ،اال أن الفري�ق الكتالون�ي لم

يس�تقبل بعد ذلك سوى  8أهداف حتى
اآلن هذا املوسم منها  7يف الدوري.

اختف�اء أسينس�يو :تأل�ق مارك�و
أسينسيو يف كالس�يكو السوبر وسجل
هدفين ،اال أن النج�م الش�اب تراج�ع
دوره كثيرا يف تش�كيلة امل�درب زي�ن
الدي�ن زيدان من�ذ ذلك الحين وأصبح
م�ن املس�تبعد أن يش�ارك أساس�يا يف
كالسيكو السبت.
برش�لونة لم يعد متأث�را بغياب نيمار:
كان واضحا تأثر برشلونة سلبا برحيل
نجمه نيمار يف كالس�يكو السوبر ،لكن
األن هذا أصبح من املايض.
ونج�ح برش�لونة م�ن خلال الك�رة
الجماعي�ة يف تعويض غي�اب الربازييل
وحص�ل العب�ون آخ�رون على فرصة
أفضل للتألق يف غيابه.
انهيار بنزيما :س�جل بنزيم�ا هدفا يف
كالس�يكو الس�وبر ويف ه�ذا الوقت لم
يك�ن أحد يج�رؤ عىل انتق�اد الفرنيس
والتشكيك يف موهبته ،لكن الوضع اآلن
مختلف حيث تعرض الالعب النتقادات
الذعة هذا املوسم من جماهري املرينجي
بعد تراجع مستواه بل وطالب البعض
إدارة النادي باالستغناء عن خدماته.
برشلونة ال يعرف الهزيمة :بعد خسارة
كالس�يكو الس�وبر لم يكن أحد يتخيل
أن برش�لونة سيصل ش�هر ديسمرب/
كان�ون الثان�ي وه�و لم يتع�رض ألي
هزيمة.
ش�كوك يف حراس�ة مرم�ى الري�ال:

الكوس�تاريكي كيلور ناف�اس حارس
مرم�ى ري�ال مدري�د حالته مش�ابهة
لبنزيم�ا حيث تعرض أيض�ا النتقادات
الذعة هذا املوس�م ه�ذا يف الوقت الذي
يقرتب فيه الريال من ضم كيبا حارس
بيلباو يف يناير ،عىل الجانب اآلخر نجح
تريش�تيجن يف اثبات نفسه والتألق مع
برشلونة.
باولينيو :تمكن برشلونة من ضم العب
الوس�ط باوليني�و يف الوق�ت الذي كان
يخوض فيه كالس�يكو السوبر ،ونجح
الربازيلي يف اثبات نفس�ه مع البارس�ا
هذا املوس�م ليؤكد انه اس�تحق بالفعل
مبل�غ  40ملي�ون يورو ال�ذي تم دفعه
للحصول عىل خدماته ،وبنس�بة كبرية
سيشارك أساسيا يف الكالسيكو املقبل.

عودة صراع كريستيانو  -ميسي

يف أخ�ر كالس�يكو عىل ملع�ب برنابيو
غ�اب كريس�تيانو رونالدو نج�م ريال
مدري�د لإليقاف ،وش�ارك مييس هداف
البارسا أساسيا اال أنه فشل يف تسجيل
أو صناعة أي أهداف.
وس�يكون الوضع مختلفا يف كالسيكو
الس�بت ،حيث يصل النجمان الكبريان
يف حال�ة جيدة ،بعد أن نجح رونالدو يف
قي�ادة الريال مؤخرا للتتويج بمونديال
األندي�ة ،بينم�ا ميسي يتص�در هدايف
الليجا حاليا برصيد 14هدفا.

حتديد موعد ودية العراق والسعودية
بغداد /المستقبل العراقي
كش�ف االتحاد العراقي لك�رة القدم ،عن
موع�د املب�اراة الودي�ة التي س�تجمع بني
منتخب�ي الع�راق والس�عودية ،الت�ي ت�م
االتفاق عليها مؤخرا بني االتحادين.
وق�ال رئيس االتح�اد العراقي ،عب�د الخالق
مسعود ،يف ترصيح اطلعت عليه “املستقبل
العراقي” ،إنه تم االتفاق أن
تقام املباراة الودية
يف ملع�ب ج�ذع
النخلـــة يف
البرصة ،يف

 28فرباي�ر من العام املقب�ل ،الفتا إىل أن هذا
املوعد نهائي ورسمي”.
وأش�ار إىل أن “االتح�اد الس�عودي ،تع�اون
بش�كل كبير معه�م ،وأنه�م ش�عروا أثناء
زيارته�م إىل اململكة برغبة األش�قاء يف دعم
الع�راق يف امللف الخ�اص برف�ع الحظر عن
املالعب العراقية”.
وبين أن “رئي�س الهيئ�ة العام�ة للرياضة
السعودية ،تركي آل الشيخ ،أكد أن السعودية
ستطالب االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا”،
بع�د قرار رفع الحظر بإقام�ة بطولة دولية
على األرايض العراقي�ة ،بمش�اركة أب�رز
املنتخبات العربية.

أتلتيكو مدريد يشكو برشلونة للفيفا
المستقبل العراقي  /وكاالت
ق�رر ن�ادي أتلتيكو مدريد اإلس�باني تقديم ش�كوى ضد مواطنه برش�لونة ،لدى
االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا”.
وبحس�ب صحيفة “م�اركا” ،سيس�تند الروخيبالنكوس يف الش�كوى إىل أن فريقهم
منافس مبارش لربش�لونة على الدوري اإلس�باني حاليا ،حيث يحتل املرك�ز الثاني يف
جدول ترتيب الليجا ،ورغم ذلك تفاوض البارس�ا مع مهاجم األتلتي أنطوان جريزمان
بشكل غري قانوني ،ما يخل بسالمة املنافسة.
وس�يذكر النادي يف شكواه أن مفاوضات برشلونة مع الالعب
الفرنسي “محاولة من البارس�ا للتس�بب يف عدم االس�تقرار
بالنادي العاصمي”.
وكانت تقارير كشفت مؤخرا أن رئيس برشلونة جوسيب
ماري�ا بارتومي�و اجتم�ع ب�أرسة املهاج�م الفرنسي
أنطوان جريزمان ملناقشة إمكانية انضمامه للبارسا
يف املستقبل.
ويرتب�ط جريزم�ان بعقد م�ع أتلتيك�و حتى عام
.2022

آرسنال يستقر
عىل خليفة فينجر

المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة بريطانية ،ع�ن اس�تقرار إدارة نادي آرس�نال
اإلنجلي�زي ،عىل مدير فني جديد للفريق ،خلفا للفرنيس آرسين فينجر ،يف
املستقبل.
ويراقب آرس�نال مي�كل أرتيتا ،العب الفريق األس�بق ،والبالغ من العمر
 35عام�ا ،حي�ث يعمل حاليا كمس�اعد لبيب جواردي�وال ،املدير الفني
ملانشستر س�يتي ،بعد أن رفض فرصة لالنضم�ام إىل الجهاز الفني
للجانرز.
ووفق�ا لصحيفة «تليج�راف» ،فإن موقفه الس�ابق ل�م يؤثر عىل
مكانت�ه يف آرس�نال ،وتعتق�د إدارة الجان�رز أن اإلس�باني ال�دويل
السابق ،لديه القدرة عىل تويل تدريب الفريق يوما ما.
ولعب ميكل خمس س�نوات يف آرسنال ،وشارك يف  149مباراة مع
الن�ادي اللندني ،قبل أن يعتزل كرة القدم يف نهاية موس�م -2015
.2016وس�وف ينتهي عقد مدرب آرس�نال الحايل آرسين فينجر،
نهاي�ة املوس�م املقب�ل ،علم�ا بأنه تم ربط اس�م آخر م�ن العبيه
الس�ابقني وه�و جيوفاني ف�ان برونكهورس�ت (امل�درب الحايل
لفينورد) ،أيضا بإمكانية تويل املهمة يف ملعب اإلمارات.
يذكر أن الفرنيس آرسين فينجر البالغ م�ن العمر  68عاما ،هو
املدير الفني آلرسنال منذ عام .1996
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خطوات لتحسني صحتك العقلية

سوق لعيد امليالد

افتتح�ت يف العاصم�ة الجزائرية س�وق صغير لعيد
امليالد لتخدم أع�دادا متزايدة م�ن املهاجرين األفارقة
املسيحيني إىل الدبلوماسيني والسكان املحليني يف دولة
 99يف املئة من س�كانها مسلمون..وتمثل السوق الذي
نظمته�ا جمعي�ة “كاريت�س” الخريية أح�د مظاهر
االس�تقرار األمن�ي يف البل�د ال�ذي انتع�ش بع�د عنف
متطرفين دام نحو عرش س�نوات وقتل فيه نحو 200
ألف شخص.
وأقام�ت جمعي�ة “كاريت�س” س�وقا مماثل�ة العام
املايض لكنها لم تعلن عنها س�وى على أضيق نطاق،
أم�ا ه�ذا الع�ام فقد أعلن�ت عن س�وق قب�ل إقامتها
ودعت املس�يحيني واملس�لمني إىل “العيش معا” ،وفق
“رويرتز”.وتختل�ط نس�اء مس�لمات محجب�ات مع
األجانب يف السوق يف حي البيار يف العاصمة حيث يباع
العس�ل والش�وكوالتة والكعك والحلي والزينة ،وقال
بيلو إن تربعات كثرية جمعت من مسلمني.

يويل الناس أهمية كبرية لصحة الجس�م ومش�اكله العضوية،
لكنهم يغفلون سالمة العقل وراحته ،يف بعض األحيان ،ولذلك
يويص خرباء ببعض الخط�وات التي تنعكس إيجابا عىل مزاج
اإلنس�ان..ومن األمور التي يمكن أن يقوم بها اإلنسان ،كتابة
مذكراته واإلش�ارة فيها إىل ما اس�تطاع أن يحققه يف كل يوم،
األم�ر الذي س�يزيد م�ن الش�عور اإليجابي..وينص�ح الخرباء
برشب كأس من الش�اي األخضر يف بداية النه�ار ،بالنظر إىل
فوائ�ده الكثرية ،إذ يحفز نش�اط الدماغ ،كما أن�ه غني باملواد
املضادة لألكس�دة..فضال عن ذلك ،يجدر باإلنس�ان أن يتوقف
بني الفرتة واألخرى عن العمل ليستفيد من إجازة يرتاح فيها،
كم�ا أن عليه أن يم�ارس التمرين�ات الرياضية ق�در اإلمكان
لتس�اعده على اكتس�اب ع�ادة التح�دي والثق�ة يف النفس..
ويويص الخرباء أيضا بالتعبري عن الحب ألش�خاص مميزين يف
الحياة ،والحرص عىل االس�تمتاع بم�ا هو موجود ،عىل اعتبار
أن الس�عادة ال تتطلب أمورا كثرية من حيث العدد ،بل أش�ياء
صغرية ذات قيمة ،يف كثري من األحيان.

هل تعلم

ثعبان البحر ينتج الطاقة

بعد دراس�ة آلية عمل ثعبان البحر
الكهربائي يف إنتاج الطاقة ،تمكنت
مجموع�ة دولي�ة م�ن العلماء من
إنشاء آلية مشابهة ،وأعدوا تقريرا
ح�ول دراس�تهم نشر يف مجل�ة
“..”Natureوقام�ت مجموع�ة
الباحثين م�ن جامع�ات فريبورغ
وميش�يغان وكاليفورنيا بدراس�ة
األس�س الت�ي تمكن ثعب�ان البحر
الكهربائي ،أو كما يس�ميه العامة
أحيان�ا “الس�مك الرع�اش” ،م�ن
توليد الطاق�ة الكهربائية ،وصنعوا
آلية للشحن الذاتي تعمل بالطريقة
نفس�ها.ويعد ثعب�ان البح�ر
الكهربائ�ي قادرا على توليد طاقة
تص�ل قوتها ح�د ال�ـ  600فولت،

ويس�تخدمها ملحارب�ة الكائن�ات
البحرية التي يمكن أن تشكل خطرا
عىل حياته .كما يس�تطيع التحكم
يف درجة قوة التيار الكهربائي الذي
يندف�ع من�ه .لهذا لج�أ املختصون
إىل دراسة ما يس�مى بـ “الهندسة
العكسية” ،لفهم آلية عمل جسمه
يف تولي�د الطاقة.واتضح للباحثني
أن ثعبان البح�ر يعمل عىل تخزين
الطاق�ة وتفريغه�ا بفض�ل عملية
تفاع�ل فريدة ،تدور بنس�بة 80%
م�ا بين جل�ده والبني�ة املوج�ودة
مب�ارشة تحته�ا ،وهي عب�ارة عن
مجموعة خاليا “إلكرتوتسيفات”،
تنت�ج بدوره�ا مادة األي�ون املركز
بمساعدة الصوديوم والبوتاسيوم.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

أن ضوء الشمس ال يتخلل مياه البحر أكثر من  400م.
أن عدد البالد يف ش�مال خط االس�تواء ثالث�ة أضعاف ونصف
عدد البالد جنوب خط االستواء .
ان الحشرة املعروف�ة باس�م اليعس�وب تس�تطيع التق�اط
فريستها بتشكيل أرجلها  ،وضمهم عىل شكل سله .
انه كان يسمح للرجال االنكليز يف القرن السادس عرش برضب
زوجاتهم  ،ولكن فقط قبل بلوغ الساعة العارشة مساء .
ان س�ور الصين العظيم هو واح�د من األش�ياء القليلة التي
صنعها اإلنسان والتي يمكن رؤيتها من عىل سطح القمر.
أن كل الطاق�ة املوج�ودة يف صاعقة كبريه قادرة إذا س�خرت
لرفع مياه املحيط  2مرت يف الهواء .
أن م�ا يدعى باس�م ( العظ�م الضاحك ) هو لي�س بعظم بل
عصب .
أن�ه إذا م�ا قورن دماغ اإلنس�ان بدم�اغ طائر الس�نونو فإن
وزن دماغ اإلنس�ان يشكل نس�بة  % 2.5من وزن الجسم كله
 .أما وزن دماغ طائر الس�نونو فيش�كل نسبة  % 4.2من وزن
الجسم كله .
أن�ه بإمكانك رؤية النج�وم وأنت يف النهار ،انظر إىل قاع برئ يف
وضح النهار وسوف ترى النجوم املتأللئة .
أن الغ�از يف طبيعته غ�از ال رائحة له  ،ولكن تضاف إليه هذه
الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل األمان والحماية
لالنتباه إليه.

االسد

العذراء

يب�دو يف الوقت الحايل أنك تواجه عد ًدا متزاي ًدا
م�ن التعقيدات غير املتوقعة .ال يق�ع اللوم
عىل من ه�م حولك – يف بعض األحيان تكون
ً
هادئ�ا وأن
أن�ت املخط�ئ .ح�اول أن تظ�ل
ترى العقب�ات املوجودة يف طريقك كوس�يلة
الكتشاف مداخل جديدة.

ِّش� متعصب؛ اكبح
أن�ت تبدو ملن حولك كمُ ب رِ
َ
قليلا واقب�ل آراء وس�لوك اآلخرين.
نفس�ك
كذل�ك ،ال تغضب بس�هولة إذا ق�ام اآلخرون
بأخطاء ،فاإلثارة الزائدة اآلن ضارة بصحتك
يف جميع األحوال ،وأنت ذاتك ً
أيضا بحاجة إىل
العواطف والتقدير.

س�وف تقابل�ك التحدي�ات بص�ورة متكررة
بشكل غري عادي اليوم ،مسببة لك الكثري من
الضغ�وط .ربما يجب أن تبتع�د عن الطريق
ً
أحيان�ا بدالً م�ن تحمل مس�ئولية كل يشء.
سوف يساعك هذا عىل توفري طاقتك لألشياء
الهامة بحق ،خاصة يف العمل.

تعيش فرتة توازن بدن�ي وذهني متناغم وال
ظه�ور ألي عائق خارج�ي يف األفق ً
أيضا ،بل
على النقي�ض ،غالبي�ة محيط�ك ودي معك
وخدوم وحياتك تسير بأفض�ل حال .لكونك
تتمت�ع بالحيوية أكثر ،فبإمكانك القيام بكل
ما ترغب فعله.

إن العراقي�ل التي تنب�أت بقدومها منذ فرتة
طويل�ة تظه�ر تدريج ًي�ا وتتح�ول إىل واقع،
وبات تفاديها مستحيالً .واجه تلك التحديات
يف أرسع وقت ،حتى وإن كانت املهمة صعبة.
كلما تأخرت يف ذلك ،تراكمت العراقيل ووجب
عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

األش�خاص يف محي�ط العم�ل يتعامل�ون
بإيجابي�ة خاص�ة مع�ك؛ فانتفع م�ن هذه
الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع فريقك
وبالت�ايل االقتراب أكث�ر من هدفك .س�وف
تس�اعد الديناميكي�ة التي تنم�و بني الفريق
عىل الوقوف بصالبة أمام أصعب التحديات

حالت�ك البدنية والذهنية يف أحس�ن حال ،لذا
لدي�ك تأثري إيجابي كبري على اآلخرين الذين
يالحظون مدى إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة.
سوف تنف ُـذ الحماس�ة التي تغمرك وتتخلل
كل من تتعامل معه وتؤثر فيه ،فتجدهم خري
عون ومساعد لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك

بم�ا أنك ش�خص اجتماعي بح�ق ،وبما أنك
ربم�ا قد تكون ق�د أهملت واح�د أو أحد من
معارف�ك مؤخ�رًا ،يج�ب علي�ك اآلن إصلاح
هذه العالقات مرة أخرى ومعاودة التواصل.
ترتف�ع ف�رص حل ن�زاع م�ا بين األرسة أو
األصدقاء لألبد.

س�وف تحصل اليوم عىل الكثري من االهتمام
يف العم�ل ،كم�ا أن روح الفري�ق ملحوظ�ة.
اعم�ل يف فري�ق كلم�ا أمك�ن ذل�ك ،ألن هذا
يجعل�ك تش�عر براحتك .ق�م بعمل يشء غري
ع�ادي اليوم مع أصدقائك .م�ا رأيك يف إقامة
حفلة؟ أنت يف حالة مزاجية جيدة

أن�ت اآلن مفع�م بالحيوية ،وس�وف تتمكن من
التعامل مع املوضوعات الهامة .يساعدك التفكري
موضوع م�ا بنجاح.
الواض�ح عىل االنته�اء من
ٍ
وحت�ى يف حياتك الخاصة ،تتضح الش�كوك التي
كانت لديك ،وأنت اآلن قادر عىل اجتياز الصعوبات
التي كنت تتحاشاها فيما سبق

ناجتس السمك

طب

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2/1كيل�و س�مك فيلي�ه  2 -ك�وب بطاط�س
مهروس�ة  1 -كوب بقس�ماط مطحون  -رشة
بص�ل بودرة  -رش�ة ث�وم ب�ودرة  2 -فص ثوم
مه�روس  -رش�ة كم�ون  -عصري ليم�ون 1 -
ملعق�ة صغرية بيكينج ب�ودر  1 -ملعقة كبرية
نشا  -بقدونس
طريقة التحضري:
يف بولة متوس�طة الحج�م تبيل الس�مك بالثوم
املهروس و التوابل جيدا.
ضعي الس�مك يف الكبة و افرميه جيدا ثم ضعي
عليه البطاطس و النشا و امللح و البيكينج بودر
و البقسماط و قلبي حتى تمام االختالط.
قوم�ي بتش�كيل املزي�ج هىل ش�كل ناجتس ثم
ضعيه يف البقسماط.
سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي ناجتس الس�مك يف الزيت الس�اخن حتى
يتحمر.
و يقدم ساخنا.

بما أن�ك تتواصل حال ًيا بصورة جيدة مع من
حولك ،وتس�تطيع عرض خططك يف جو من
اإلثارة ،س�وف يمكنك ً
أيض�ا اجتذاب تابعني
متحمسين برسعة .ال ترت�اب فيهم بعد اآلن
وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك ،وحاول
ً
ً
منفتحا تجاه أفكار اآلخرين
أيضا أن تكون

فقدان السمع يسبب اخلرف

أفادت دراسة أن كبار السن الذين يعانون
من فقدان السمع ربما أكثر عرضة لإلصابة
بتده�ور الوظائ�ف العقلي�ة واإلدراكي�ة
مقارن�ة بنظرائه�م الذي�ن ال يعانون مثل
هذه املش�كلة..وفحص الباحث�ون بيانات
من  36دراسة س�ابقة بلغ عدد املشاركني
فيه�ا  20264ش�خصا خضع�وا لتقيي�م
عملي�ات اإلدراك والختب�ارات الس�مع.
وتوصلت الدراسة إىل أن من يعانون فقدان
الس�مع املرتبط بتقدم العم�ر أكثر عرضة
بمقدار املثلني لضعف اإلدراك وأكثر عرضة
بمقدار  2.4مرة لإلصابة بالخرف.

وق�ال ديفي�د الوري كبير الباحثين يف
الدراس�ة والباح�ث يف كلية الط�ب يف دبلن
“تقدم النتائج دليال إضافيا عىل أن فقدان
الس�مع ق�د يك�ون عاملا يه�دد برتاجع
وضع�ف اإلدراك ويزي�د مخاط�ر اإلصابة
بالخرف”.
وتفيد إحصاءات معاه�د الصحة الوطنية
األمريكي�ة بأن واحدا تقريب�ا من كل ثالثة
بالغين تتراوح أعماره�م بين  65و74
يعاني م�ن فقدان الس�مع وأن نصف من
تزي�د أعماره�م عن  75تقريب�ا يواجهون
صعوبة يف السمع.

مشاكل النوم هتدد اخلصوبة!
قالت دراس�ة حديثة إن النس�اء الالئي يعانني من مشكالت يف النوم ،ربما يكن
أكث�ر عرضة بثلاث مرات ملواجهة ضعف الخصوبة مقارن�ة بالالئي ال يعانني
من تلك املش�كالت..وذكرت الدراس�ة التي أوردتها وكالة «رويرتز» ،األحد ،أنه
عندما تكون مش�كلة النوم هي األرق تكون النس�اء املصابات به أكثر عرضة
بأرب�ع مرات من غريهن ملواجهة مش�كالت الخصوبة..واس�تثنى الباحثون يف
الدراس�ة اضطراب�ات التنفس..وفح�ص الباحث�ون يف تايوان ح�االت 16718
امرأة ش�خصن حديثا باضطرابات النوم بين عامي  2000و ،2010فضال عن
مجموعة مقارنة تضم  33436امرأة ال تعاني من مشكالت النوم.
وبعد متابعة مدتها نحو  5سنوات واجهت  29مشاركة تعاني من اضطرابات
النوم ضعف الخصوبة باملقارنة مع  34يف مجموعة املقارنة.
وأوض�ح أي-دو وان�ج كبري الباحثني يف الدراس�ة «يتعني عىل النس�اء يف س�ن
اإلنج�اب أن ينم�ن مبكرا ويتجنب�ن دورات العمل الليلية أو اس�تخدام الهاتف
املحم�ول قبل الن�وم» ،وأضاف «النظ�ام الغذائي الصحي وممارس�ة الرياضة
بانتظ�ام وأس�لوب الحي�اة الجيد م�ن األمور التي تس�اعد على تجنب ضعف
الخصوبة»

ال يشء يسري حس�ب رغبتك يف الوقت الحايل،
ولك�ن إذا قم�ت بتغيير مدخل�ك ،ق�د تنجز
أهداف�ك بش�كل أرسع ،كم�ا قد تس�اعد آراء
اآلخري�ن .س�وف تواج�ه يف حيات�ك الخاصة
جميع أنواع املش�كالت ،ولكن يجب أن تكون
وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف.

العراقـي
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ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

صحفيونا مقاتلون  ..بال مكافأة..
وبال تكريم

كبار التجار يف سوق األخبار
د.هادي حسن عليوي

مقول�ة كان�ت تت�ردد س�ابقاً( :للقل�م والبندقي�ة فوهة
واح�دة) ..لقد تجاوزها صحفيونا الي�وم على أرض الواقع..
فه�م حق�ا ً مقاتل�ون حقيقي�ون في جبه�ات القت�ال ..ضد
إره�اب القاع�دة ..وضد الطائفي�ة والكراهي�ة ..وكانت وما
زال�ت وقف�ة صحفيون�ا ف�ي جبه�ات القت�ال ض�د داعش..
وه�م يواجهون رص�اص قناص�ي داع�ش ..ومفخخاتهم..
وقنابله�م ..وهجماتهم في صالح الدين ..واالنبار ..وديالى..
وفي نينوى ..والموصل ..وتلعفر ..وصحارى العراق ..وعلى
الح�دود العراقي�ة الس�ورية ..مثلم�ا يقاتل�ون ف�ي كل مدن
العراق بنقل الحقيقة ..وكشف الفساد..هذا جزء من حقيقة
مقاتلين�ا الصحفيي�ن ..يعترف ب�ه العراقي�ون ..واألصدقاء.
ومنظمات حقوق اإلنس�ان والهجرة ..والصحافة األجنبية..
مثلم�ا يعترف به األع�داء ..والدواعش أنفس�هم..أن الصراع
والح�رب في العراق هما األكثر فت�كا ً بالصحفيين العراقيين
عل�ى م�دار الس�نين الماضي�ة ..إن صحفيين�ا إذ يج�ودون
بأقالمه�م ..فهم إنما يج�ودون بأرواحهم في س�بيل إيصال
الحقيقة ال�ى طالبيها..صحفيونا استش�هد منهم حتى اآلن
أكث�ر م�ن  500صحفي وصحفي�ة ..وهم يقاتل�ون اإلرهاب
بكل أش�كاله..وعدد كبير آخر منهم جرحى تتفاوت إصابتهم
لتصل الى نسبة % 80
نح�ن الصحفيون س�وف لن نتل�كأ بواجبنا ف�ي القتال..
أو دع�م المقاتلي�ن ب�كل ما لدين�ا م�ن ق�درات ..وطاقات..
بالكلم�ة الصادق�ة األمين�ة ..الكلم�ة الش�ريفة الت�ي تعظم
التضحية ..والش�هادة ..وتنش�ر روح المواطن�ة والوطنية..
وتؤك�د العزم عل�ى تحرير الفكر العراقي من رواس�ب أفكار
الظالم والكراهية ..وسيس�تمر صحفيونا في كشف وفضح
وتوثي�ق جرائ�م داع�ش ب�كل أبعاده�ا ..مثلم�ا سنكش�ف
الفاسدين والمزورين وقتلة شعبنا..صحفيونا اليوم يمرون
بأس�وأ أوض�اع اقتصادية متردي�ة ..فمنذ الع�ام  2014حتى
أالن معظ�م صحفنا ومجالتن�ا الورقية تحول�ت الى صحف
الكتروني�ة ..وكل القن�وات الفضائي�ة والمكات�ب اإلعالمية
قلص�ت عامليه�ا م�ن الصحفيين بش�كل كبي�ر ..وخفضت
أجور العاملي�ن المتبقين..فاليوم مئات الصحفيين بال عمل،
وال أج�ور،وال ضمان اجتماع�ي ..كما إن منح�ة الصحفيين
الس�نوية الحكومي�ة توقف�ت من�ذ الع�ام ..2014أوض�اع
الصحفيي�ن ..س�واء األع�زب منه�م أم صاحب األس�رة ،في
أس�وأ حال اقتصادياً،ونقابة الصحفيين العراقيين ..ليس لها
موارد حكومية أو إعانات دولية تستطيع معاونة الصحفيين
العراقيين اقتصادي�اً ..والحكومة تتذرع بالوضع االقتصادي
المتردي ..وال نريد أن نتحدث عن االيفادات الحكومية للصف
األول من المسؤولين والنواب التي تتعدى حتى غير المقبول
والمعق�ول ..فبعض ال�وزراء يقضي ثلثي الس�نة أو نصفها
خارج العراق إيفاداً ..وبعض المس�ؤولين المدعوين من قبل
الدولة الداعية يحسب لنفسه إيفاداً ..وبعض سفاراتنا متخمة
بموظفين فضائيين،وبروات�ب مغرية .يا ناس ..يا مثقفين،
منحة الصحفيين الحكومية الس�نوية مبلغ زهيد ..ال تساوي
مخصصات ايفادات وزير الثقافة واآلثار ووكالئه السنوية..
ايف�ادات بال فائدة تجنيه�ا الثقاف�ة وال اآلثار..والصحفيون
جميعا ً بال اس�تثناء يتغذى وال يتعش�ى ..هؤالء هم مقاتلونا
الصحفيون ..ومن يرضى بهذه الحالة فهو داعشي ..أو يخدم
داعش بكل الحس�ابات ..أو فاسد..إن اس�تمرار قطع المنحة
بطي للصحفيين
الس�نوية الحكومية عن الصحفيين ..موت
ْ
يا رئيس الوزراء ..يا مجلس النواب !!
رئيس الوزارة حيدر ألعبادي يعترف علنيا ً بدور الصحفيين
الحقيقي ضد داعش ..وكل المسؤولين يؤكدون دور الصحفي
ف�ي قتال اإلرهاب ..وكش�ف الحقيقة ..ودوره�م اليوم أكثر
تعقيداً ..ويطالبون بالمزيد في كشف الفساد.
أن إعادة المنحة السنوية الحكومية للصحفيين العراقيين
ف�ي موازن�ة الع�ام  ..2018ح�ق مش�روع ..يتع�زز في ظل
ظ�روف الصحفيين الحالي�ة المتردية،الصحفيون لن يرضوا
بغي�ر ذلك وتعمم عل�ى جميع الصحفيين بال اس�تثناء ..فهل
لرئي�س الوزراء ع�ذر ؟؟؟؟؟؟ وهل سيس�كت مجلس النواب
ويم�رر الموازنة من دون إضافة منحة الصحفيين الس�نوية
في الموازنة وبالتنسيق مع الحكومة ؟ ..أنه مبلغ زهيد.

طاهر علوان

كـاريكـاتـير

الشاي «الساخن» لعيون سليمة
اإلصابة بمرض الزرق «الغلوكوما» الذي يصيب
العي�ون ،بع�د رصد طبيع�ة حياة أكث�ر من 10
آالف ممرض وممرض�ة ،والعاملين في المجال
الصح�ي الذين ش�اركوا في البرنام�ج الوطني
لمراقب�ة وحماي�ة الصح�ة بي�ن عام�ي 2005
و .2012ويعتق�د األطب�اء أن للش�اي الس�اخن
تأثيرا كبيرا على صحة العين ،ألن هذا المشروب
يحتوي على كميات كبي�رة من المواد المضادة
لألكسدة التي تبطئ موت خاليا العينين ،نتيجة
لتراك�م الجزيئ�ات الكيميائي�ة العدوانية فيها،
بفض�ل تمدد األوعية الدموية الت�ي توفر للعين
األوكسيجين والمواد المغذية األخرى.

نش�رت مجل�ة «»Journal of Ophthalmology
دراس�ة ألطباء أكدوا فيها فوائد تناول الش�اي
الس�اخن للوقاي�ة م�ن أكث�ر أم�راض العي�ون
خطورة وانتشارا بين الناس..وقالت الباحثة ّ
آنا
كولم�ان وزمالؤها من جامع�ة كاليفورنيا في
ل�وس أنجل�وس« :لم نعرف أي نوع من الش�اي
بالتحديد كان يش�ربه المشاركون في الدراسة،
هل هو ش�اي أحمر أم أخضر أم ش�اي أعشاب،
وهل هو معبأ في أكياس أم ال ،المهم أنهم كانوا
يتناولون الشاي الس�اخن»..وتوصل الباحثون
إلى أن ش�رب كوب واحد على األقل ،من الشاي
الس�اخن ف�ي اليوم ،يقل�ل بنس�بة كبيرة خطر

األشجار حتل مكان إضاءة الشوارع
ط�ور العلماء نبات جرجي�ر الماء ليصبح قادرا
عل�ى إص�دار مس�توى منخف�ض م�ن اإلضاءة
لس�اعات ،وذلك بهدف استكش�اف ط�رق بديلة
وتوفي�ر الطاق�ة الالزم�ة لإلنارة..وم�ن خالل
دمج األوراق بجسيمات نانوية متخصصة ،قام
باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

وجامع�ة كاليفورني�ا ،بإب�راز ق�درة النبات�ات
المس�تخدمة ع�ادة في صن�ع الس�لطات ،على
تزوي�د المحي�ط باإلض�اءة الجيدة.ويعتق�د أنه
يمكن نق�ل التكنولوجي�ا إلى النبات�ات الكبيرة
وحت�ى األش�جار ،كوس�يلة جذاب�ة بيئيا ضمن
المس�احات الكبيرة..وأُضيف المركب المعروف

باس�م «لوس�يفرين» ،وه�و عب�ارة ع�ن منتج
طبيع�ي ينتم�ي إل�ى فئ�ة الخض�اب الحي�وي
المص ّدر للضوء ،ومرافق اإلنزيم  Aإلى السيليكا
(أكسيد الس�يليكون) النانوية .ثم وضع الخليط
في محلول قبل غرسه مع الجرجير ،الذي أعطى
نصف توهج مشرق ،استمر لمدة  4ساعات..

ماكن�ة األخب�ار ال تتوقف وهطول األخب�ار ال ينتهي..
ذل�ك الس�يل اليومي ال�ذي يتدفق من كل بقع�ة من أنحاء
العال�م صار عالمة فارقة لزمنن�ا الرقمي..ليس غريبا أن
يس�مى هذا الزمن بأنه زمن األخب�ار التي يصنعها اآلالف
ّ
الصناع المهرة وتبثها المئات من المحطات وشبكات
من
التلفزيون والراديو والصحف فضال عن وكاالت األنباء.
وبصدد ه�ذه األخيرة فإن هنالك اس�تحواذا وس�وقا
رائج�ة عالمته�ا الفارق�ة وكاالت أنب�اء عالمي�ة ترس�ل
عيونها إلى كل ّ
فج عميق.فالمراسلون اليقظون يرسلون
تقاريره�م ليلا ونه�ار إل�ى الماليي�ن من المس�تهلكين
اليوميين..الص�ور واألخبار اليومية وعلى مدار الس�اعة
غالبا ما تأتينا ممهورة بتوقيع واحدة من وكاالت األخبار
الكبرى..م�ا بي�ن وكاالت أنب�اء عمالق�ة وأخ�رى تابعة
وهامشية يتشكل المشهد اإلخباري اليوم..في العديد من
بلدان العالم وحتى الفقيرة منها هنالك وكاالت ،إنشاؤها
كان م�ن لزوم م�ا يلزم وجزء من ديك�ور الحكم ووجود
مؤسسات لإلعالم ،أما في الواقع فإنها وكاالت هامشية
ال ترق�ى إلى ذل�ك المس�توى المهني واالنتش�ار الكوني
لل�وكاالت العمالقة..هذه المفارقة توصلنا إلى إحصائية
خالصتها أن أكثر من  80بالمئة مما نقرأ من أخبار يومية
هو م�ن إنتاج مطابخ تلك الوكاالت الكبرى التي هي كبار
تجار سوق األخبار والمستثمرون فيها.
وكاالت اس�تحواذية عل�ى الخب�ر تراكم�ت خبراته�ا
عل�ى مدى أكثر م�ن  100عام من الزمن منذ تأسيس�ها..
من�ذ الس�بعينات وف�ي ذروة صع�ود قوة م�ا كان ُيعرف
بالمعسكر االش�تراكي وصعود ما يعرف بالصوت الثالث
أي الالش�يوعي والالرأس�مالي وصعود نج�م حركة عدم
االنحياز ،كان اإلعالميون يطالبون بالصوت المس�تقل..
ندوات ومؤتمرات ومطالبات عالمية كانت تنادي بإيقاف
معادل�ة المركز والهامش ومقولة الص�وت والصدى ،أي
تبعية إعالم العش�رات م�ن الدول لما تبث�ه بضع وكاالت
غربية مس�تحوذة على صياغة الخبر بالش�كل والطريقة
التي تناس�بها..ال يمكن الحديث في هذه اإلش�كالية دون
ذكر ما ع�رف بتقرير لجنة “ماكبرايد” ،تل�ك اللجنة التي
قارب�ت ظاهرة الهيمنة اإلعالمي�ة الغربية وأثارت جدلية
الش�مال والجنوب اإلعالمية..ماكبرايد ،الوزير األيرلندي
الحاصل على جائزة نوبل للسالم قاد لجنة من كبار خبراء
ّ
وتقصي وتحليل ظاهرة
اإلعالم طيلة عدة س�نوات لرصد
الهيمنة اإلعالمية من ط�رف واحد في مقابل الفراغ لدى
الطرف اآلخر.
كان تقري�ر “أص�وات متع�ددة وعالم واح�د” الصادر
ف�ي العام  1980في ش�كل كت�اب قد وض�ع النقاط على
الح�روف بخص�وص الهيمن�ة اإلعالمية الغربية بش�كل
خاص وهيمنة بضع وكاالت أنباء على المش�هد اإلعالمي
العالمي برمته.
لقد استند التقرير إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ال�ذي نعيش في هذا الش�هر من كل عام ذكراه الس�نوية
(صدر في العاشر من ديسمبر من العام  ،)1948ومنه أن
من حقوق اإلنس�ان األساس�ية الحق في االتصال والحق
في األخبار.
االتصال أح�ادي الجانب واالحتكار المتواصل لصناعة
وإنتاج ونش�ر األخبار كانا الشغل الشاغل للجنة ماكبرايد
الت�ي ظلت أصداؤها متواصلة بقوة لس�نوات عدة تبعتها
إقامة العش�رات م�ن الن�دوات والمؤتم�رات ولكن كانت
الوالي�ات المتحـــــ�دة بالمرصاد لذل�ك التقرير..ولعل
السؤال الذي يطرح اليوم ،يا ترى ما الذي تغير في المشهد
اإلعالم�ي من�ذ البــــداي�ات األولى لس�يطرة الوكاالت
الكبرى لألخبار على المش�ــــهد العالمي مرورا بحقبة
تقــــري�ر مكبراي�د ومنــــاصريه وص�وال إلى يومنا
هذا؟
واقعي�ا إن تلك الهيمنة ما زالت على أش�دها وعمالقة
األخبار ازدادوا استحواذا على سوق األخبار وهم يعلنون
أنفس�هم المصدر الوحيد والمناف�س للحقيقة وعلينا أن
نص ّدقهم.
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