االثنين

العدد (  25 )1581كانون االول 2017

السنة السادسة

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

Issue No ( 1581 ) December 25 Mon 2017

مسيحيو املوصل حيتفلون بأول «عيد ميالد» بعد اخلالص من «داعش»
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي
شهدت أروقة السياسة العراقية خالل األيام القليلة املاضية
الكثير من التوتر بس�بب الخلاف عىل إج�راء االنتخابات
كما تطالب الكتل الش�يعية ،فيما تس�عى الكتل السياسية
الس�نيّة إىل التأجيل ،أو إيجاد حلول لعدم إجراء االنتخابات
الربملاني�ة واملحليّة يف املحافظات التي كانت تحت س�يطرة
تنظيم «داعش» ،وتم تحريرها بعد قتال دام نحو  3أعوام.
وقال مصدر سيايس بارز ،أن األيام املاضية شهدت لقاءات
تخللتها توترات بني قادة الكتل املطالبة بتأجيل االنتخابات
وتلك الساعية إىل إجرائها يف وقتها.

التفاصيل ص3

وزير النقل يوجه
مقرتحا لرشكة اخلطوط
اجلوية بنقل جثامن اي
عراقي يتـوىف باخلـارج
ص6
اىل العراق جمانا

املفوضية تفاتح جملس الوزراء لتخصيص سلف مالية الجراء االنتخابات

ص2

احلـكـيـم :العـراق يـعـيـش الــيـوم مــرحلـة املـشـروع الــوطــنـي
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تشكيل «إدارة مستقلة» ملنـاطق الـ « »PKKفـي جبـال قنديـل
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مـحـافـظ الـبـصـرة:
نسعـى لـتـشـكـيـل
جملـس إدارة مهنـي
لـهـيـئـة اسـتـثـمـار
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املـحـافـظـة

ضغـوط التظـاهـرات واملعارضـة تدفـع بإرسـال وفد حكـومـي كـردي إلـى بغـداد
امـانـة جملـس الوزراء عـن الفلسطينييـن فـي العـراق :حقـوقهـم ثابتـة وحمرتمـة

وزيـر الـنـقـل الـكـابـتـن كـاظـم فـنـجـان الـحـمـامــي
يـهـنـئ املـسـيـحـيـيـن بـاعـيـاد املـيـالد

أتق�دم باس�مي وموظفي وزارة النقل إىل مس�يحيي العالم
والع�راق وخصـوص�اً اإلخ�وة املس�يحيني يف وزارة النق�ل
وتشكيالتها بأزكى التهاني والتربيكات بمناسبة أعياد امليالد
ورأس الس�نة امليالدية والتي توافقت مع أيام النرص الكبري
مما يزيد من فرحة العيد والتالحم االجتماعي بني مكونات
املجتمع العراقي ،واليفوتني أن أشيد باملسيحيني يف وزارتنا
حي�ث أنهم كانوا مثابري�ن ومتميزي�ن يف أداءهم وعملهم،
فأصبحوا محطــة إش�ادة زمالئهم إثناء العمل الذي يقع
عىل عاتقهم ،متمنياً من الله العيل العظيم أن يمدهم بوافر
الصحة والسلامة وأن يديم األفراح عىل ش�عبنا العزيز وان
يعيد علينا األعياد بمزيد من التقدم واالزدهار واالس�تقرار.
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أوضحت املالبسات بشأن قانون خيصهم ..وحذرت من «خلط االوراق»

امانة جملس الوزراء عن الفلسطينيني يف العراق :حقوقهم ثابتة وحمرتمة
بغداد  /المستقبل العراقي

النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع
توجه�ات الحكومة وإن ترشيعه قد
تم م�ن قبل مجلس الن�واب مؤخراً.
واش�ار البي�ان اىل ان الغ�اء ق�رار
مجل�س قي�ادة الث�ورة املنح�ل رقم
 ٢٠٢لس�نة  ٢٠٠١ال�ذي كان يعامل
الفلس�طيني معامل�ة العراق�ي يف
الحقوق والواجبات بأس�تثناء حقه
يف الحص�ول عىل الجنس�ية بموجب
قانون اقامة االجانب رقم  ٧٦لس�نة
 ٢٠١٧ال يخل ب�أي حال من االحوال
بحقوق الفلسطيني املقيم يف العراق
الت�ي نظمته�ا ق�رارات وانظمة ما
زالت نافذة منها عىل س�بيل املثال ال
الحرص:
 .١حقه يف التعيني.
 .٢حق�ه يف التعلي�م االلزام�ي
والدخول اىل الجامعات والكليات.
.٣اعفاء الطلبة منهم من رسوم
سمات الدخول اىل العراق.
 .٤ارساله اىل البعثات الدراسية
.٥حقه يف الحص�ول عىل االجازة
الدراسية .وغريها من الحقوق.
وح�ذرت االمانة العام�ة ملجلس
ال�وزراء يف بيانه�ا اي جه�ة تحاول
االس�اءة وخل�ط االوراق وتوظي�ف
االدوات اإلعالمي�ة بع�دم اظه�ار
حقيق�ة القرارات الص�ادرة ،مؤكدة
ان الحق�وق الت�ي أرشن�ا اليها فيما
يتعلق باشقائنا الفلسطينيني ثابتة
ومحرتمة.

أص�درت االمان�ة العام�ة ملجلس
الوزراء توضيحا ً بشأن قانون اقامة
االجانب رقم  ٧٦لسنة  ٢٠١٧وعالقته
بحق�وق الالجئين الفلس�طينني يف
الع�راق بع�د أن اثيرت حوله بعض
املالحظات.وقال بيان لالمانة العامة
ملجل�س ال�وزراء ،تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،أنه «توضيحا
مل�ا تناولت�ه بع�ض وس�ائل االعالم
بشأن قانون اقامة االجانب رقم ٧٦
لسنة  ٢٠١٧وعالقته بحقوق اخواننا
الضي�وف الالجئين الفلس�طينني يف
الع�راق ف�أن االمان�ة العامة ملجلس
الوزراء تود ايض�اح ان قانون اقامة
االجان�ب رقم  ٧٦لس�نة  ٢٠١٧جاء
لينظم اقامة االجانب وال يتطرق من
قريب او بعيد اىل مسألة اللجوء لكون
االمر املذك�ور معالج بموجب قانون
الالجئين رقم  ٥١لس�نة  ١٩٧١وقد
اقر مجلس ال�وزراء مؤخرا ً مرشوع
قانون جديد لالجئني الذي راعى فيه
حقوق الالجئني الفلس�طينني عندما
ابقى الق�رارات واالنظمة التي تنظم
حقوقه�م ناف�ذة بم�ا ال يتع�ارض
واح�كام القانون.واض�اف البي�ان،
ان قانون اقامة االجانب الذي س�بق
ان اقرتح�ه مجلس ال�وزراء بقراره
رقم  ٩٨لس�نة  ٢٠٠٩تم س�حبه من
مجل�س ال�وزراء ع�ام  2015العادة

جنايات دياىل حتكم
باإلعدام إلرهابيني استهدفا
املواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات دي�اىل ،أمس األحد،
حكما ً باإلعدام ش�نقا ً حتى امل�وت بحق متهمني
اثنين ينتمي�ان إىل تنظيم داع�ش اإلرهابي نفذا
العدي�د م�ن العملي�ات اإلرهابية أبرزه�ا تفجري
مزدوج يف قضاء املقدادية عام .2016
وق�ال القايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث
الرس�مي ملجل�س القض�اء األعىل يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إن «محكمة
جناي�ات دي�اىل قضت بإع�دام متهمين ينتميان
إىل تنظي�م داعش اإلرهابي نفذا ع�دة عمليات يف
املحافظة».
وأضاف بريقدار أن «ابرز تلك العمليات تفجري
مزدوج بحزام ناس�ف وعجلة مفخخة استهدف
كازين�و يف منطق�ة الح�ي العصري يف قض�اء
املقدادي�ة ع�ام  2016وراح ضحيت�ه ع�دد م�ن
املواطنني مابني شهيد وجريح».
وتابع بريق�دار ان «املحكمة اص�درت قرارها
وفقا ألحكام املادة الرابعة  1/من قانون مكافحة
اإلرهاب خاضعا ً للطعن التمييزي».

راوة ترشع بحملة واسعـة ملحو
«شواهد داعش» من القضاء
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن قائممق�ام قضاء راوة بمحافظة األنبار
حسني عيل ،أمس األحد ،عن البدء بحملة واسعة
ملحو «شواهد» تنظيم «داعش» من القضاء.
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية ني�وز» ع�ن عيل
الق�ول ،إن «اإلدارة املحلية لقضاء راوة ( 230كم
غرب الرم�ادي) ،وبالتع�اون مع س�كان املدينة
ب�دأت بحملة واس�عة ملح�و ش�واهد داعش من
راوة».وأض�اف علي ،أن «الحمل�ة تش�مل صبغ
األرصف�ة ومح�و العالم�ات والالفت�ات وجميع
شواهد التنظيم املتطرف من راوة».
يذك�ر أن الق�وات األمني�ة والعش�ائر حررت
مدينة راوة قبل أكثر من ش�هر ،فيما تواصل تلك
القوات تطهريها م�ن املخلفات الحربية واأللغام
والعبوات الناس�فة التي فخخ بها التنظيم البنى
التحتية.

احلكيم :العراق يعيش اليوم مرحلة املرشوع الوطني
بغداد  /المستقبل العراقي

التقشف ،فيما بني ان ازمة العراق ابدا لم تكن ازمة
رؤى او ف�رص او امكان�ات او موق�ع انما االزمة
ازمة ادارة حكيمة قادرة عىل تحويل االمكانات اىل
واقع معايش جيد للمواطن العراقي  .واشار السيد
الحكيم «لالنتص�ارات التي حققها العراق» ،داعيا
اىل «املحافظة عليه�ا النها جاءت بفتوى املرجعية
ودم�اء الش�هداء ،موضحا ان «االنتص�ارات كانت
انتصارات عسكرية عىل داعش االرهابي وسياسية
عىل تحدي�ات الوحدة الوطني�ة واجتماعية عندما
تص�دى ملح�اوالت الفرق�ة والخط�اب الطائف�ي
والعنرصي» .وأكد السيد عمار الحكيم ان «التحدي
االخير هو تحدي الخدم�ات وبناء الدول�ة القوية
وس�ينجح به الع�راق» ،مشيرا اىل «اهمية وحدة
االرض والش�عب والدول�ة واملؤسس�ات ك�ي ينعم
املواطن بالعزة والكرامة دون تمييز».

اك�د رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عم�ار
الحكي�م ،أم�س األح�د ،ان الع�راق الي�وم يعي�ش
مرحل�ة املشروع الوطن�ي ،مشيرا اىل ان العراق
غ�ادر مرحلة الرصاعات الداخلية التي لم يس�تفد
منها الش�عب فيما عادت بالنفع عىل ش�خصيات
سياس�ية اعتم�دت اس�لوب الش�حن والتصعي�د
م�ن خالل الكس�ب االنتخابي  .ونق�ل بيان ملكتب
الحكي�م تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ع�ن الس�يد عمار الحكي�م القول خلال حضوره
املؤتمر الس�نوي للحركة والذي اعلن فيه انضمام
حركة العراق املوحد لتيار الحكمة ان «العراق قادر
عىل بناء دول�ة عرصية قوية وعادلة ،مستش�هدا
ببع�ض تجارب النجاح التي حققت منجزا يف زمن

تشكيل «إدارة مستقلة» ملناطق الـ « »PKKيف جبال قنديل
بمعزل عن إقليم كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن يف جب�ال قندي�ل الخاضعة
لسيطرة الحزب العمال الكردستاني
ال�ـ ،PKKأم�س االحد ،عن تش�كيل
إدارة مس�تقلة عن إقليم كردس�تان
بهدف إدارة تلك املناطق.
وقالت وس�ائل إعلام مقربة من
الح�زب العمال الكردس�تاني يف خرب

إن�ه «تم االعالن عن تش�كيل مجلس
الش�عب يف جب�ال قندي�ل» ،مبينا أن
«املجلس سيرشف عىل إدارة مناطق
بالييان وناودشت وقالتوكا وماردوو
الواقعة يف سفح جبال قنديل».
وأضاف�ت أن «املجل�س يه�دف
اىل العم�ل م�ن أج�ل تنمي�ة املنطقة
وإعماره�ا» ،الفت�ا اىل أن «للمجلس
لج�ان ثقافي�ة وصحي�ة وأمني�ة

وتربوية وبيئية».وتابعت أن «املجلس
ليس له عالقة ب�إدارة االقليم ،اال انه
يف نف�س الوقت يحترم قوانني اقليم
كردس�تان».وتقع سلس�لة جب�ال
قندي�ل يف املثل�ث الح�دودي العراقي
الرتك�ي اإليران�ي وه�ي منطق�ة
إستراتيجية ووعرة يصعب الوصول
إليها ،وتعترب املعقل الرئييس ملسلحي
حزب العمال الكردس�تاني الـ.PKK

ويتع�رض جب�ال قندي�ل للهجم�ات
الجوية واملدفعية الرتكية بإس�تمرار
بحجة رضب معسكرات حزب العمال
الكردستاني ،وتؤكد املصادر املطلعة
ب�أن أكثر م�ن  15مدنيا قتل وأصيب
اخ�رون ج�راء الهجم�ات الرتكية يف
تل�ك املنطقة منذ ع�ام  ،2011فضال
عن إلحاق خس�ائر مادية باملشاريع
الزراعية والخدمية.

«حركة العراق املوحد» تعلن انضاممها إىل تيار احلكمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت «حرك�ة الع�راق املوحد» ،أم�س األحد،
انضمامه�ا إىل تي�ار الحكم�ة ،فيم�ا دع�ا زعي�م
تي�ار الحكم�ة عم�ار الحكي�م إىل املحافظ�ة عىل
«االنتصارات» التي حققها العراق.
وبحس�ب بيان لتيار الحكمة تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،فقد أعلن�ت «حركة العراق
املوح�د» انضمامها إىل تي�ار الحكمة خالل املؤتمر

السنوي للحركة .وقال الحكيم خالل املؤتمر ،وفقا ً
للبي�ان ،إن «العراق اليوم يعي�ش مرحلة املرشوع
الوطن�ي ،وإن الع�راق غ�ادر مرحل�ة الرصاع�ات
الداخلية التي لم يس�تفد منها الشعب فيما عادت
بالنفع عىل ش�خصيات سياس�ية اعتمدت اسلوب
الشحن والتصعيد من خالل الكسب االنتخابي».
وأك�د الحكيم ،أن «العراق ق�ادر عىل بناء دولة
عرصي�ة قوية وعادل�ة» ،داعي�ا ً إىل «الحفاظ عىل
االنتصارات التي حققها العراق ألنها جاءت بفتوى

املرجعية ودماء الشهداء».
وأض�اف ،أن «االنتص�ارات كان�ت انتص�ارات
عس�كرية عىل داع�ش اإلرهاب�ي وسياس�ية عىل
تحديات الوحدة الوطنية واجتماعية عندما تصدى
ملحاوالت الفرقة والخطاب الطائفي والعنرصي»،
موضح�ا ً أن «التحدي األخري ه�و تحدي الخدمات
وبناء الدولة القوية وسينجح به العراق».
يشار إىل أن الحكيم أعلن ،يف (  24تموز ،)2017
عن تأسيس تيار الحكمة الوطني.

األمم املتحدة حتيص «اخلسائر» بطوزخرماتو وتدعو القوات األمنية إىل محاية املكونات يف القضاء
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف تقرير لبعثة االمم املتحدة ملس�اعدة
الع�راق (يونامي) عن تدمري وإح�راق أكثر من
 175من�زالً ومبن�ى ومحلا تجاري�ا يف قض�اء
طوزخرمات�و ش�مال محافظ�ة صلاح الدين،
عقب احداث عنف ترشين االول املايض.
وقال�ت البعث�ة األممية يف تقري�ر ،إنه «منذ
إن�دالع أعمال العنف يف القض�اء ،تلقت يونامي
وانتهاكات
إس�اءات
عددا ً من االدعاءات بوقوع
ٍ
ٍ
لحقوق اإلنس�ان ،الس�يما فيم�ا يتعلق بوقوع
خسائ َر برشي ٍة بني املدنيني».
واض�اف التقرير أن «يونام�ي تلقت تحليالً
لص�ور األقمار االصطناعي�ة والتي بينت أن 29
مبن�ى عىل األقل ق�د ُدمّ رت يف ح�ي الجمهوري
ً
مبن�ى يف حي جميلة ،وخالل الزيارة ،رصد
و11
ً
ُ
فري�ق يونامي ما يقرب م�ن  100محل تجاري
احرق�ت او ترضرت على طول الس�وق يف حي
الجمه�وري» ،مشيرا اىل «فريق بعث�ة يوماني
ُ
يق�رب من  30من�زالً أُحرقت أو
رص�د ايضا ما

ُ
خمس�ة منازل يف
أصيب�ت بأرضار ،وقد ُهدمت
ٌ
ومنزل واح ٌد يف حي الجمهوري».
حي جميلة
وتاب�ع التقري�ر ان�ه «حتى  14م�ن كانون
االول الج�اري ف�ان  8االف و 694ف�ردا نزحوا
م�ن القض�اء ،عاد منه�م الف�ان و 664فردا»،
داعي�ا الس�لطات العراقي�ة اىل «اتخ�اذ كاف�ة
التدابير الالزم�ة لحماي�ة املدنيين يف ط�وز
خورماتو ،ال س�يما يف ض�وء الهجمات األخرية
بالقصف الصاروخي ،ومحاسبة املسؤولني عن
االنته�اكات الت�ي وقعت من�ذ منتصف ترشين
األول» .وابدت بعثة االمم املتحدة بحسب البيان
«قلقه�ا إزاء الهجم�ات العش�وائية املتك�ررة
األخيرة بقذائف الهاون والتي ألحقت خس�ائ َر
ّ
املك�ون الرتكماني»،
يف صف�وف املدنيين م�ن
ٍّ
فوري لألعمال التي ته ّد ُد
مطالبة بـ»وضع ح ٍّد
أمن وسالمة املكوّنني الكردي والرتكماني».
وفرضت الق�وات اإلتحادية س�يطرتها عىل
قض�اء طوزخرمات�و منتص�ف ترشي�ن االول
امل�ايض ،كم�ا س�يطرت على جمي�ع املناطق
املتنازع عليها بني بغداد واربيل.

املفوضية تفاتح جملس الوزراء لتخصيص
سلف مالية الجراء االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن عضو مجل�س املفوضين والناطق الرس�مي باس�م
مفوضي�ة االنتخابات كريم التميم�ي ،أمس األحد ،عن مفاتحة
مفوضي�ة االنتخاب�ات بكت�اب رس�مي اىل مجل�س ال�وزراء
بتخصيص س�لف مالي�ة الجراء االنتخابات بس�بب تأخر إقرار
املوازنة لعام .2018
وق�ال التميم�ي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،ان «املفوضية ولغرض تنفيذ الجدول الزمني لها استعدادا
ملوعد االنتخابات وللحفاظ عىل املواعيد الدس�تورية والقانونية
لالستحقاقات االنتخابية املقبلة والن تاخر اقرار املوازنة سوف
يؤثر عىل سير الجدول الزمني فقد تم مفاتحة مجلس الوزراء
للطل�ب من�ه بتخصيص س�لف مالية للسير قدم�ا يف الجدول
الزمني لالنتخابات».
يذك�ر ان مجل�س ال�وزراء ح�دد ي�وم  2018/5/12موعدا
الجراء االنتخابات الربملاني�ة وحدد املوعد ذاته الجراء انتخابات
مجالس املحافظات غري املنتظمة باقليم.

عمليات بغداد تعلن اعتقال مزور عملة
«أجنبي اجلنسية» رشقي العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قيادة عمليات بغداد ،أم�س األحد ،عن اعتقال متهم
بتزوير عملة نقدية يحمل الجنسية األجنبية رشقي العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «الق�وات األمنية تمكنت من إلق�اء القبض عىل متهم
بتزوي�ر العملي�ة األجنبي�ة بالجرم املش�هود يف منطق�ة زيونة
رشقي بغداد».
وأضافت القيادة ،إن «الق�وات األمنية نقلت املتهم إىل مكان
االحتجاز األمني ،بغية التحقيق معه وتدوين إفاداته».
يشار اىل أن القوات األمنية تعلن بني فرتة وأخرى عن اعتقال
عصاب�ات متهمة بالتزوير وأخرى بالس�طو املس�لح والجرائم
الجنائية و»اإلرهابية».

كمني استخباري يوقع بمهريب النفط
اخلام يف الراشدية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد ،أمس األحد ،ع�ن القبض عىل
مهربني للنفط الخام يف منطقة الراشدية شمايل رشق العاصمة.
وذكر بيان للقيادة تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه
«بناء على معلومات اس�تخبارية ،تمكنت الق�وات األمنية من
إلقاء القبض عىل مهربني للنفط الخام ،وضبط بحوزتهم عجلة
تحمل النفط الخام ،بعد كمني نصب لهم يف منطقة الراش�دية،
شمايل رشق بغداد.

املركزي لإلحصاء يكشف عن نسبة
«عاملة األطفال» يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

اص�در الجه�از املركزي لإلحص�اء ،أمس االح�د ،تقريرا عن
عمال�ة األطف�ال والوضع التغ�ذوي يف العراق ،مبين�ا ان عمالة
األطفال بلغ نسبتها .%4.9
وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «عمالة األطفال للفئة العمرية البالغة
 17 -5س�نة بلغت نسبتها  %4.9حيث شكلت نسبة الذكور من
هذه العمالة  %7.1ونسبة االناث .« %2.5
وأضاف الجهاز ان «نس�بة التقزم لدى األطفال بلغ نس�بته
 %16.6ونق�ص ال�وزن  ،%5.9فيما بلغ نس�بة األطف�ال الذين
يعانون من السمنة  ،%4.6و نسبة الهزال .»%7.8

املرور تدعو اصحاب املركبات لتثبيت لوحاهتم االسبوع املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دعت مديرية املرور العامة ،أمس االحد ،اصحاب املركبات
كاف�ة ملراجع�ة مواق�ع اللوح�ات يف بغ�داد واملحافظات
لغرض تثبيت لوحاتهم الثالثاء املقبل.
وذكر بيان للمديرية ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «مديري�ة املرور العام�ة تدعو كاف�ة املواطنني
اصح�اب املركب�ات الخصويص واالج�رة والحم�ل الذين
ل�م يثبتوا لوح�ات التس�جيل ملركباتهم يف بغ�داد وباقي
املحافظ�ات ملراجع�ة موقع�ي الحس�ينية والتاجي�ات
للوح�ات بغداد ومواق�ع التس�جيل يف املحافظات لتثبيت
لوحاته�م يوم الثالث�اء املصادف  ٢/١/٢٠١٨وس�يكون
الدوام صباحا ومساء».
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أزمة يف الكواليس السياسية بسبب االنتخابات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ش�هدت أروق�ة السياس�ة العراقي�ة خلال
األي�ام القليل�ة املاضي�ة الكثير م�ن التوتر
بس�بب الخالف على إج�راء االنتخابات كما
تطال�ب الكتل الش�يعية ،فيما تس�عى الكتل
السياسية السنيّة إىل التأجيل ،أو إيجاد حلول
لعدم إجراء االنتخاب�ات الربملانية واملحليّة يف
املحافظات التي كانت تحت س�يطرة تنظيم
«داع�ش» ،وتم تحريرها بعد قت�ال دام نحو
 3أعوام .وقال مصدر س�يايس بارز ،أن األيام
املاضية ش�هدت لقاءات تخللتها توترات بني
ق�ادة الكتل املطالبة بتأجيل االنتخابات وتلك
الساعية إىل إجرائها يف وقتها.
وأشار املصدر ،الذي رفض اإلشارة إىل اسمه،
أن غالبي�ة الكت�ل الس�نية تطال�ب بالتأجيل
لسنة واحدة ،ريثما تكتمل عودة النازحني إىل
مدنه�م التي هجروها بس�بب احتالل تنظيم
داع�ش لها ،وم�ا تالها من عملي�ات حربية،
ويق�ود ه�ذه الكت�ل رئي�س الربملان س�ليم
الجب�وري .وأضاف املصدر ،الواس�ع اإلطالع
عىل الكواليس السياس�ية ،أن الكتل الشيعية
ترفض التأجيل سعيا ً منها إىل استغالل النرص
ّ
وحث العراقيني عىل التصويت،
عىل «داعش»،
الس�يما وأن فرحة االنتصار عىل «داعش» ما
ت�زال يف حرارته�ا ،وأن العراقيين يمك�ن أن
يذهبوا إىل صناديق االقرتاع بكثافة.
وأك�د املص�در أن توترا ً بني الجب�وري ونائب
رئي�س الجمهوري�ة ن�وري املالك�ي بس�بب
إرصار األخري عىل إجراء االنتخابات.
وقال املص�در ،إن الرافضين لالنتخابات من
الكتل السنية يسعون إىل ترميم سمعتهم التي
تدهورت خالل احتلال «داعش» ملحافظات
الغالبية السنية يف شمال العراق وغربه ،مثل
نين�وى واألنبار وصالح الدين ،ويخش�ون أن
يفوز معارضوهم ،ل�و أجريت االنتخابات يف
موعده�ا .وكش�ف املصدر أن الكتل الس�نية

املرصّ ي�ن عىل إجراء االنتخاب�ات يف موعدها،
ال�ذي وافق علي�ه مجلس الوزراء يف الش�هر
امل�ايض بأن يك�ون يف الثاني عرش من ش�هر
أي�ار  2018ورفع�ه إىل الربملان ال�ذي لم ّ
يبت
فيه حتى اآلن.
ويس�عى العبادي إىل حصاد التأييد الش�عبي
والعربي وال�دويل ،الذي يظهره كقائد النرص
عىل داعش.
ّ
ويرج�ح ،يف األوس�اط السياس�ية ،أن يب�دأ
العب�ادي حملت�ه الكبيرة ضد الفاس�دين يف
الش�هرين املقبلني ،ليكللها قبيل االنتخابات،
إذا ل�م يتأج�ل موعده�ا ،باإلطاحة بأس�ماء
مقربة من حزبه.
ويف االنب�ار ،ح�ذر مجل�س محافظ�ة األنبار
من وجود مخططات من قبل كتل سياس�ية
وأحزاب متنفذة لم يسمِ ها لتزوير االنتخابات
املقبلة.وق�ال عض�و املجلس فرح�ان محمد
الدليم�ي إن «جه�ات متنفذة تحاول بش�تى
الوس�ائل التالعب بنتائ�ج االنتخابات املقبلة
على خلفية ع�دم إدخ�ال تحديث�ات جديدة
تح� ّد م�ن ظاهرة عملي�ات التزوي�ر ،ما دعا
العدي�د م�ن الكتل واألح�زاب السياس�ية إىل
اعتم�اد عمليات التزوير للف�وز باالنتخابات
املقبلة ،بعدما أدركت أن فوزها أصبح ش�به
مس�تحيل».وأضاف الدليم�ي أن «حكوم�ة
األنب�ار املحلي�ة طالب�ت بإدخ�ال البطاق�ة
االلكرتوني�ة يف االنتخاب�ات املقبل�ة للحد من
عمليات التزوير».
وأش�ار إىل أن «الوض�ع الح�ايل يف ظ�ل ع�دم
ع�ودة كل األرس إىل مناطق س�كناها املحررة
ً
مهيئ�ا لعمليات التالع�ب والتزوير
س�يكون
بنتائ�ج االنتخابات ،خاصة وأن كتلاً وأحزابا ً
متنف�ذة لديها القدرة على تبني هذه الحالة
للف�وز يف االنتخاب�ات املقبل�ة» ،مؤك� ًدا أن
«مفوضي�ة االنتخابات مطالب�ة بالعمل عىل
معالجة الحاالت املذك�ورة للح ّد من عمليات
التزوير».

طلب�ت ،كح� ٍل وس�ط ،إج�راء االنتخابات يف
املناط�ق ذات الغالبية الش�يعية يف موعدها،
وتأجيلها يف املناطق ذات الغالبية السنية عىل
األقل ستة أشهر ،ولم توافق الكتل الشيعية.
وبه�ذا الصدد ،اك�د النائب ع�ن كتلة تحالف
الق�وى العراقي�ة رع�د الدهلك�ي ان كتلت�ه
ستخاطب األمم املتحدة من اجل تأجيل موعد
االنتخابات يف حال عدم عودة النازحني وعدم
اعمار املناطق املحررة.
وقال الدهلكي إن تحالفه «اتفق مع التحالف
الوطن�ي عىل تش�كيل لجنة مشتركة لبحث
امكانية اج�راء االنتخابات يف املدن املحررة»،
مبينا ً أن «اللجنة ستركز على متابعة عودة
النازحين اىل مدنهم قبل موع�د االنتخابات،
وتوفير األج�واء املناس�بة ملش�اركتهم يف
التصويت».
واض�اف ان «تحال�ف القوى س�لم الحكومة
مطالب لتضمني تخصيصات العمار املناطق
املدم�رة ودع�م النازحين يف اص�ل مس�ودة
مشروع قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادية
 2018قب�ل عرضها للتصوي�ت النهائي امام
الربملان».
أما موقف الكتل الكردية ،فتشري املعلومات إىل
أن كتلة التغيري فقط تطلب إجراء االنتخابات
يف موعدها ،مستفيدة من قيادتها للمعارضة
ض�د الحزبين الحاكمين يف اإلقلي�م االتحاد
الوطني الكردس�تاني والح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني .وكان مجل�س النواب العراقي
واف�ق يف جلس�ته يف  2017-8-7على دم�ج
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات ،الت�ي ت�م
تأجيلها ،مع االنتخابات الربملانية ،وإقامتها
يف موع�د االنتخابات الربملانية نفس�ه يف أيار
املقبل .وإزاء هذا الرفض ،فإن رئيس الربملان
التوج�ه إىل املحكم�ة االتحادي�ة لالس�تفتاء
بشأن تأجيل االنتخابات ،فيما قادة الكتل لم
يتوصلوا إىل اتفاق بشأن تقديم طلب مماثل.
ويع� ّد رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي أكثر

نينوى تشهد احتفاالت كبرية ..وبغداد تنصب «أشجار الكريسمس» ..وكركوك تنفذ خطة «األطواق الثالثة»

مسيحيو املوصل حيتفلون بأول «عيد ميالد» بعد اخلالص من «داعش»

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

هنأ الرئيس ف�ؤاد معصوم العراقيني
واملس�يحيني منهم بوجه الخصوص
ً
قائلا إن هذه
بأعي�اد امليلاد املجيد،
املناس�بة تأت�ي ه�ذا الع�ام «بع�د
إنج�از االنتص�ار على اإلره�اب»
وإن املس�يحيني «أس�هموا يف صن�ع
ه�ذا االنتص�ار ،ونحي�ي صربه�م
وتضحياته�م واعتزازه�م بعراقه�م
حيثما كانوا س�واء يف داخ�ل البلد أو
خارجه».
ويأتي ذلك يف أول عيد ميالد بعد إعالن
النرص عىل تنظيم «داعش» وتحقيق
اس�تقرار أمني ملموس بعد أكثر من
ثالث سنوات من القتال املتواصل مع
هذا التنظيم.
ورشع�ت عوائ�ل مس�يحية باقتن�اء
أن�واع مميزة من هداي�ا أعياد امليالد،
وبطاق�ات التهان�ي ،حي�ث يمث�ل
املع�روض منها يف األس�واق واملتاجر
األكرب من نوعه منذ سنوات .وينتظر
أن يش�هد الع�راق مراس�م احتفاالت
كبرية ومميزة بمناس�بة أعياد امليالد
والعام الجديد.
وأب�رز ما يميز احتف�االت هذا العام،
هو اقتناء أش�جار أعياد امليالد ،التي
ع�رض منها أن�واع وأحج�ام فاخرة
حيث تحرص العوائل لتزيني منازلها
بهذه األش�جار وتطريزه�ا بمختلف
أنواع الزينة والبالونات والدمى ومواد
اإلنارة والرشائط ملونة .كما سارعت
أمانة بغ�داد بتزيني الش�وارع بمواد
اإلنارة امللونة بشكل يضفي حالة من
البهجة والتفاؤل استعدادا الستقبال
عام جدي�د بعيد عن مظاه�ر العنف
والقتال.
وق�ال س�ليم أحمد ( 36عام�اً) وهو
صاح�ب محل تجاري« :تعج أس�واق
بغداد باملتبضعني ،وهناك هدايا جميلة
عرض�ت ه�ذا الع�ام وهناك تس�ابق
بين العوائل القتن�اء ه�ذه الهدايا».

واس�تعدت كربيات األسواق التجارية
واملوالت والش�وارع الرئيسية ألحياء
أعي�اد امليلاد والع�ام الجدي�د؛ حيث
نصبت عرشات أش�جار أعي�اد امليالد
محاط�ة بأنواع ممي�زة م�ن الهدايا
ودم�ى بابا نويل ،يف ظل اس�تعدادات
إلقام�ة كرنفاالت احتفالية واس�عة،
وسط انتشار واسع للقوات العراقية
لتأمني الحماية قرب املحال التجارية
واملطاعم واملوالت التجارية والحدائق
العام.
وق�د زينت األدي�رة والكنائ�س ودور
العب�ادة املس�يحية يف الع�راق ،الت�ي
فتح�ت أبوابه�ا إلج�راء مراس�م
االحتف�االت وإقام�ة الق�داس يف ظل

خطط أمنية وانتشار للقوات األمنية
ملنع أي خرق أمني.
ومن جهته ،ذكر مسؤول أمني ،فضل
عدم ذكر اس�مه ،أن «القوات األمنية
ستؤمن جميع شوارع بغداد ،وخاصة
ق�رب مناطق االحتفال يف الس�احات
العامة وامل�والت التجاري�ة واملطاعم
واملنتزهات ،والفن�ادق إلتاحة املجال
أمام األهايل لقضاء أوقات ممتعة».
وق�ال «نأم�ل م�ن املحتفلين التقيد
بتعليم�ات األجهزة األمني�ة من أجل
تحقيق انسيابية أكثر للحركة والتنقل
بسهولة بني مواقع االحتفاالت ،التي
نتوق�ع لها أن تكون كبرية وتس�تمر
حتى ساعات الفجر».

وأحيا مصلون يف كنيس�ة مار بولص
للكلدان يف املوصل ،ثاني مدن العراق،
ق�داس عي�د امليلاد للم�رة األوىل منذ
ع�ام  ،2013يف ظ�ل إج�راءات أمنية
مش�ددة يف املدين�ة التي اس�تعادتها
الق�وات العراقية يف تم�وز من قبضة
تنظيم»داعش».
ودعا بطريرك الكلدان يف العالم لويس
ساكو عرشات الحارضين للصالة من
أجل «السلام واالس�تقرار يف املوصل
والع�راق والعالم» ،يف الكنيس�ة التي
غطيت بعض جدرانها بستائر بيضاء
وحم�راء لحج�ب آث�ار القت�ال ض�د
التنظيم املتطرف.
وقال�ت فرق�د مالك�و ،الت�ي عادت

مؤخ�را إىل املدينة لفران�س برس ،إن
«االحتفال والصالة يف املوصل مهمني
إلحياء الحي�اة املس�يحية» يف املدينة
وضواحيها حي�ث تعيش أقلية كبرية
من املسيحيني.
ووسط الشموع وأش�جار عيد امليالد
والس�تائر البيض�اء الت�ي وضع�ت
على النواف�ذ الت�ي تطاي�ر زجاجها
ج�راء القت�ال واالنفج�ارات ،اختلط
الحارضون مس�يحيون ومس�لمون
من أهايل املوصل ،وبينهم مسؤولون
محليون ومن مؤسسات عسكرية.
ويف كرك�وك ،أعلن�ت قي�ادة عمليات
فرض القانون تطبيق خطة األطواق
الثالثة لحماي�ة املدنيين واملحتفلني

بأعياد امليالد والس�نة الجديدة داخل
املحافظة.
وقال قائد العمليات اللواء الركن معن
السعدي يف مؤتمر صحفي إن «قوات
مكافح�ة اإلرهاب واألجه�زة األمنية
أطلقت عملية األطواق األمنية الثالثة
وهي سور كركوك الخارجي وطوقني
ً
مبين�ا أن «الخطة
يف مرك�ز املدينة»،
تهدف إىل حماية الكنائس واألس�واق
واملس�اجد والحس�ينيات والدوائ�ر
الحكومية».
وأضاف السعدي ،أن «الخطة األمنية
بدأت اليوم وتستمر إىل اسبوع واحد»،
الفتا ً إىل أنه «ت�م تأمني كافة املناطق
ونرش مكافح�ة اإلرهاب والرشطة يف

السليمانية طالبت باإلفراج عن الناشطني املعتقلني ..وحزب جديد يهدد باالنسحاب من احلكومة

ضغوط التظاهرات واملعارضة تدفع بإرسال وفد حكومي كردي إىل بغداد
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
تش�هد األح�زاب الرئيس�ة يف إقليم كردس�تان
ضغوطا ً كبرية من الش�ارع وأحزاب املعارضة،
جرّاء فش�لها يف تأمني رواتب املوظفني ،فضالً
عن ع�دم التوص�ل إىل بوابة للح�وار مع بغداد
الرافضة بش�كل قاطع لالستفتاء الذي أجري،
وال�ذي حظ�ي برف�ض دويل ،وإزاء ذل�ك ،فإن
ح�زب االتح�اد الكردس�تاني أرس�ل وف�دا ً إىل
بغداد إليج�اد آلية لتطبيع العالقات مجددا ً مع
الحكومة االتحادية.
وأمس األحد ،دعا مجلس محافظة السليمانية
الس�لطات األمنية اىل االفراج ع�ن املتظاهرين
والنش�طاء املدنيني املعتقلني ،مطالبا يف الوقت
نفس�ه بخ�روج الق�وات األمني�ة م�ن امل�دن
والقصبات.
وق�ال رئيس املجلس آزاد حم�ة أمني يف مؤتمر
صحف�ي ،إن «مجل�س محافظة الس�ليمانية

يطال�ب الس�لطات األمني�ة باالف�راج ع�ن
املتظاهري�ن والنش�طاء املدنيني املش�اركني يف
املظاهرات» ،مطالبا يف الوقت نفس�ه «بخروج
القوات األمنية من املدن والقصبات».
ودع�ا حم�ة أمين كاف�ة االط�راف اىل «العمل
م�ن أجل الحف�اظ عىل الس�لم االجتماعي بني
املواطنني والحكومة واالطراف السياسية».
وشهدت غالبية مدن إقليم كردستان ،االسبوع
املايض ،تظاهرات حاش�دة للمطالبة بتحسني
املعيش�ة ورصف رواتبهم املتأخرة منذ اشهر،
فيم�ا اتس�عت التظاهرات اىل م�دن اخرى وتم
اح�راق مق�ار االح�زاب الكردس�تانية يف هذه
املناط�ق ،وقام�ت الق�وات االمني�ة بتفري�ق
املتظاهري�ن م�ا ادى اىل مقت�ل ثالث�ة منه�م
واصابة  80من املتظاهرين.
ب�دوره ،أمه�ل ح�زب االتح�اد اإلسلامي
الكردس�تاني ،املش�ارك يف الحكومة االئتالفية
يف إقليم كردس�تان ،الحكوم�ة  20يوما ً إلجراء

إصالح�ات من ش�أنها أن تمكنه�ا من رصف
روات�ب املوظفين وتخفي�ف أعب�اء األزم�ة
االقتصادية والسياسية الراهنة.
وق�ال القيادي يف الحزب ه�ادي عيل ،يف مؤتمر
صح�ايف عق�ده يف أربي�ل ،إن�ه “بعد أي�ام من
املش�اورات واالجتماع�ات املكثف�ة ،توصل�ت
القي�ادة إىل قرار إعطاء حكوم�ة اإلقليم مهلة
حتى منتصف الش�هر املقبل لتنفيذ برنامجها
اإلصالحي واتخاذ إجراءات من ش�أنها تسهيل
رصف رواتب املوظفني وتخفيف معاناة الناس
من األزمة االقتصادية”.
وأرج�ع س�بب تهدي�د الح�زب باالنس�حاب
م�ن الحكوم�ة إىل «وض�ع الحكوم�ة تح�ت
الضغط التخاذ إج�راءات عملية عاجلة إلنهاء
األزمات».
ونفى أن يكون موق�ف الحزب ،الذي له عرشة
مقاعد يف الربملان ويش�ارك يف الحكومة بثالثة
وزراء ،أية عالق�ة باالنتخابات التي من املؤمل

أن تجري يف اإلقليم خالل ثالثة أشهر.
وكان حزب�ا حرك�ة التغيير ( 23مقع�دا)
والجماعة اإلسلامية (س�تة مقاعد) قد أعلنا
انس�حابهما من الحكومة االئتالفية األس�بوع
املايض .ويبلغ مجموع عدد مقاعد برملان إقليم
كردستان  111مقعدا.
وتح�ت الضغ�وط الداخلي�ة ،أعلنت س�كرتري
برملان كردستان بيكرد طالباني عن زيارة وفد
من الربملان اىل بغداد.
وقال�ت طالبان�ي ان «وف�د برملان كردس�تان
س�يضم نوابا ً يمثلون عدد من لجان الربملان»،
مبين�ة ان «ه�دف الزي�ارة هو تهيئ�ة أرضية
مناسبة لبدء التفاوض بني بغداد وأربيل بشأن
حل الخالفات القائمة بني الطرفني».
وأوضح�ت ان «اتص�االت تج�رى حالي�ا ً بين
برملان كردستان ورئاسة الجمهورية العراقية
ومجل�س النواب العراقي ،به�دف جمع الرؤى
والطروحات بشأن املفاوضات بني الطرفني».

جميع املواقع».
إىل ذلك ،دعت املفوضية العليا لحقوق
االنس�ان املنظمات الدولية االنسانية
و الجه�ات املعني�ة اىل تقدي�م الدعم
ملساعدة املسيحيني املهجرين للعودة
الطوعية اىل مناطق سكناهم .
وذكر بيان للمفوضية تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه «بمناس�بة
االحتفاالت بمولد السيد املسيح عليه
السلام وق�رب حلول الع�ام امليالدي
الجدي�د ،تتق�دم املفوضي�ة العلي�ا
لحق�وق االنس�ان بأطي�ب التهان�ي
وازك�ى التربي�كات اىل ابن�اء الديانة
ً
خاصة والش�عب العراقي
املس�يحية
ً
ً
ً
مليئة
حي�اة
عامة وتتمن�ى للجميع
باملحبة والسالم».
واضاف ان « االحتف�ال بهذه االعياد
املجي�دة يدعونا اىل اس�تلهام املبادئ
النيرة الت�ي حملها الس�يد املس�يح
عليه السلام لتكون رسائل اطمئنان
لش�عبنا بكاف�ة طوائف�ه واديان�ه
لرتس�يخ حقوقهم يف الحياة والعيش
الرغيد ونبذ العنف والتطرف واشاعة
التسامح واملحبة السالم».
وتابع البيان ان « املفوضية اذ تشارك
ابناء الش�عب العراقي افراحهم التي
تتزام�ن مع احتفاالت العراق بالنرص
عىل عصابات داعش االرهابية فإنها
تدعو املنظمات الدولية االنس�انية و
الجهات املعنية لتقديم كافة اش�كال
الدع�م املعن�وي وامل�ادي م�ن اج�ل
مس�اعدة ابناء الديانة املسيحية التي
ُهجّ رت او نزحت بالعودة الطوعية اىل
مناطق سكناها واعمار كل الكنائس
واالديرة الت�ي دمرتها هذه الرشذمة
وتوفري املستلزمات الرضورية إلقامة
قداس األعياد فيها» .
واش�ار اىل ان «ه�ذه االعي�اد املجيدة
تطل علينا كل عام يف مثل هذه األيام
املباركة لنبتهل اىل الله تعاىل ان يسود
األمن واالمان يف رب�وع وطننا العزيز
ويرفل شعبنا بالتقدم واالزدهار».
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املسيحيون حيتفلون بأعياد امليالد وسط إجراءات أمنية مشددة

بغداد  /المستقبل العراقي

يس�تعد ماليين املس�يحيني يف العال�م
لالحتفال بليلة عيد امليالد بدءا من بيت لحم
مهد يس�وع املسيح حيث يس�ود توتر مع
اعرتاف الواليات املتح�دة بالقدس عاصمة
الرسائيل.
وادى القرار االحادي الذي اعلنه الرئيس
االمريك�ي دونال�د ترامب يف الس�ادس من
كان�ون االول اىل تظاه�رات ش�به يومية يف
االرايض الفلسطينية بما يف ذلك يف بيت لحم
بالضفة الغربية املحتل�ة حيث يفرتض ان
يش�ارك املؤمنون بقداس منتصف الليل يف
كنيسة املهد.
وق�ال رئي�س االس�اقفة بيري باتيس�تا
بيزاب�اال اح�د اه�م رج�ال الدي�ن ال�روم
الكاثولي�ك يف الشرق االوس�ط ان اعلان
ترام�ب «ادى اىل توتر حول القدس وش�غل
الناس عن عيد امليالد».
وكان ال�زوار االجان�ب الذي�ن يك�ون
عددهم كبيرا يف عيد امليالد عندما يس�مح
الوضع االمني بذلك ،نادرين يف االيام االخرية
يف بي�ت لح�م .وق�ال بيزاب�اال ان عشرات
املجموعات الغت رحالتها منذ السادس من
كانون االول.
م�ن جهته ،ق�ال ناطق باس�م الرشطة
االرسائيلية ان وحدات اضافية س�تنرش يف
القدس ونقاط العبور اىل بيت لحم لتسهيل
تحركات ووصول «آالف السياح والزوار».
ويعتبر الفلس�طينيون املس�يحيون
واملس�لمون ان االعتراف بالقدس عاصمة
الرسائيل ال يستبق نتيجة املفاوضات التي
يفترض ان تتن�اول وض�ع املدين�ة فقط،
بل يش�كل ان�كارا للهوية العربي�ة للقدس
الرشقية التي تحتلها ارسائيل وضمتها وقد
يقيض على حلمهم يف ان تصب�ح ذات يوم
عاصمة لدولتهم.وعرب الرئيس الفلسطيني
محمود عباس عن استيائه من جديد ،مؤكدا
ان الفلسطينيني لن يقبلوا «أي خطة» سالم
تقرتحها الواليات املتحدة يف الرشق االوسط.
وقال ان «الواليات املتحدة لم تعد وسيطا

تركيا:
عزل ( )2756موظف ًا
من مؤسسات الدولة
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت الس�لطات الرتكي�ة
مرس�وما يعزل  2756م�ن املوظفني
العموميين والعاملين يف الجي�ش
وال�وزارات وقي�ادة ق�وات ال�درك
والبلديات وجه�از األمن والجامعات
بس�بب صلته�م بمحاول�ة االنقالب
الفاش�لة يف  15تم�وز املايض.ووفق
مرس�وم صدر أمس األح�د ،فقد «تم
ع�زل  637من العاملين يف الجيش،
 155منه�م من قي�ادة القوات الربية
و 155آخري�ن م�ن قي�ادة الق�وات
البحري�ة و 327آخري�ن م�ن قي�ادة
الق�وات الجوية».وعق�ب املحاول�ة
االنقالبية الفاشلة يف تركيا ،منتصف
تم�وز  ،2016الت�ي ارتكبتها عنارص
مرتبط�ة بغول�ن ،كلف�ت الحكوم�ة
الرتكية الرشك�ة ،التي تمتلك مكاتب
يف لندن وواش�نطن ،بإج�راء تحقيق
دويل يف أنش�طة منظم�ة غول�ن
املشبوهة ،بحسب «األناضول».يقول
روبرت أمستردام ،املحامي يف رشكة
«أمستردام ورشكاه» للمحام�اة إن
«غول�ن ينفق م�ا ال يقل ع�ن نصف
مليون دوالر شهر ًيا لتمويل جماعات
ضغط يف واشنطن ،ملهاجمة تركيا»،
بحسب وكالة «األناضول» الرتكية.

نزيها يف عملية السلام ول�ن نقبل أي خطة
منه�ا بس�بب انحيازه�ا وخرقه�ا للقانون
ال�دويل» .واضاف ان «ما قام�ت به الواليات
املتحدة يف هذا املوض�وع بالذات ،جعلها هي

تبعد نفسها عن الوساطة».
ويف س�وريا املج�اورة والع�راق البلدي�ن
اللذي�ن ط�رد تنظيم «داع�ش» يف  2017من
اغل�ب االرايض الت�ي س�يطر عليه�ا فيهما

قبل ثالث�ة اعوام ،ع�ادت اقليات مس�يحية
لالحتفال بعيد امليالد هذه السنة.
وه�ذا ينطب�ق على املوص�ل ثان�ي مدن
الع�راق والتي اس�تعادها الجيش العراقي يف

تموز املايض بمس�اعدة التحالف الدويل الذي
تقوده الواليات املتحدة.
وكانت س�يطرة اإلرهابيين عىل املوصل
صي�ف  2014ادت اىل ه�رب ع�دد كبير من

اإلمارات تستعني بـ «ضباط أمريكان» لبناء
«إمرباطورية جتسس»
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مجلة فورين بولييس األمريكية عن أن
اإلم�ارات دفعت أمواال طائلة ملس�ؤولني س�ابقني
يف وكال�ة املخاب�رات املركزي�ة األمريكي�ة (يس آي
أي) ،وذلك لبناء إمرباطورية للتجس�س يف منطقة
الخليج.
ونشرت املجلة مقاال للكاتب�ة جينا مكلوفلني،
قال�ت في�ه إن موظفين إماراتيني ج�ددا يتلقون
دورات يف مبادئ وأدوات حرفة التجسس عىل أيدي
خبراء أمنيني غربيني يف أبو ظب�ي ،وذلك يف موقع
عىل مقربة من ميناء زايد يف املدينة.
وقال�ت إن هذ املبن�ى مجهز بالكام�ل بثكنات
وميادي�ن للرماية والس�ياقة ،وأن ه�ذه الدروس
واملنشآت تعترب جزءا من مساعي اإلمارات إلنشاء
أطر اس�تخباراتية محرتفة عىل ش�اكلة املخابرات
الغربية.
وأضاف�ت أن ضباطا غربيين يقومون بتدريب
اإلماراتيني عىل تقنيات التجس�س وأدوات املراقبة
وطرق تجنيد العمالء ،وأش�ارت إىل موقع آخر عىل
بعد نصف ساعة من أبو ظبي ويدعى «األكاديمية»،
للتدريب عىل إطالق النار والقيادة.
وأش�ارت املجلة إىل أن اإلم�ارات وظفت بعقود
مغرية مسؤولني اس�تخباراتيني أمريكيني إلنشاء
ش�بكة مخابراتي�ة محرتف�ة ،ونس�بت إىل أحدهم
الق�ول إن�ه كان يحص�ل على أل�ف دوالر يف اليوم
الواحد ،ويقي�م يف فنادق ذات الخمس نجوم يف أبو
ظبي.
ونس�بت إىل مصادر مطلعة القول إن الشخص

الذي يقف وراء هذه العملية هو ضابط مخابرات
س�ابق يدعى الري سانش�يز ،يعمل ل�دى ويل عهد
أبو ظبي محمد بن زايد ،وكان مس�ؤوال عن إطالق
برنامج رشاكة بني «يس آي أي» ورشطة نيويورك
ملراقبة املس�لمني يف املساجد واملكتبات والعديد من
األماكن.
وأضافت أن سانش�يز يعد واح�دا من كثري من
املس�ؤولني األمنيني الغربيني الذين شقوا طريقهم
إىل الخلي�ج لتقدي�م التدري�ب األمني ،وم�ن بينهم
مؤس�س رشكة بالك ووتر للخدم�ات األمنية إريك
برن�س الذي وص�ل إىل أب�و ظبي لتأس�يس كتيبة
أجنبي�ة كش�فت عنها صحيف�ة نيوي�ورك تايمز
األمريكي�ة ع�ام  ،2011باإلضاف�ة إىل الرئي�س
التنفي�ذي لرشك�ة غ�ود هارب�ور إلدارة املخاط�ر
األمنية ريتش�ارد كالرك الذي يعمل مستشارا لويل
عهد أبو ظبي أيضا.
وقالت املجلة إن اعتم�اد اإلمارات عىل األجانب
لتش�كيل مؤسس�اتها األمنية ليس جدي�دا ،لكنها
كانت تس�عى إىل إخفاء ذلك بعيدا عن الناس ،كما
أن توظيف عنارص املخابرات األمريكية الس�ابقني
يعترب أمرا جديدا.
وأضاف�ت فوري�ن بوليسي أنه�ا تمكن�ت من
الوصول إىل ستة مس�ؤولني سابقني يف املخابرات،
وصفوا لها عمليات التدريب التي يديرونها لحساب
اإلماراتيين؛ ونس�بت إىل أح�د املص�ادر القول إن
الهدف الرئييس هو مس�اعدة اإلمارات عىل إنش�اء
وكالة املخابرات املركزية الخاصة بها.
وأش�ارت إىل أن اإلم�ارات وقع�ت يف 2008
اتفاق�ا م�ع رشط�ة نيوي�ورك لتب�ادل املعلومات

االستخباراتية ،وأن رشطة نيويورك أنشأت مكتبا
يف أب�و ظب�ي الت�ي دفع�ت له�ا ماليني ال�دوالرات
ملس�اعدتها يف مكافح�ة اإلرهاب ،وه�و ما أدى إىل
تمكن سانش�يز من إقامة عالقات مع بعض كبار
املسؤولني يف اإلمارات.
وأضاف�ت أن من بني ه�ذه الش�خصيات التي
تع�رّف عليها سانش�يز ،خليفة بن زاي�د آل نهيان
رئيس دولة االمارات حاكم أبو ظبي.
وقال�ت إنه بع�د أن قررت املخاب�رات األمريكية
إنهاء تعاونها مع رشطة نيويورك ،فإن سانش�يز
ب�دأ ه�و وفريق�ه يف تدري�س تقني�ات املراقب�ة
الداخلي�ة ،وتدريب املواطنني اإلماراتيني عىل العمل
جواسيس.
وأضافت أن اإلمارات اس�تعانت أيضا بخدمات
االس�تخبارات العسكرية األسترالية والربيطانية
وحتى بالحكومة األمريكية نفس�ها ،التي ساعدت
عىل إنشاء الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوني يف أبو
ظبي.
وأضافت املجلة أن الدورات الخاصة لإلماراتيني
هي نس�خة طبق األص�ل تقريبا م�ن التي يحصل
عليها عن�ارص املخابرات األمريكية أنفس�هم ،وأن
املتدربين عادة م�ا يذهبون إىل أماك�ن مثل اليمن
ملراقب�ة التهدي�دات املحتملة ،مثل ح�زب التجمع
اليمني لإلصالح التابع لجماعة اإلخوان املس�لمني
حسبما افاد موقع الجزيرة.
وأش�ارت إىل أن ال�دورات تش�مل التدريب عىل
كتابة التقارير وتس�جيل املالحظات واس�تخالص
املعلومات وفن املراقبة وكيفية اكتش�اف األهداف
املحتملة.

املس�يحيني .لك�ن ع�ددا قليلا منه�م ع�اد
وس�يتم احياء قداس يف كنيسة مار بولس يف
رشق املدينة بحضور عدد من الش�خصيات
املسيحية وكذلك مسؤولني عراقيني.
ويف س�وريا ،الت�ي ش�كلت معقلا آخ�ر
للتنظيم اإلرهابي يف الرقة قبل ان يستعيدها
تحال�ف لق�وات عربي�ة وكردي�ة يف ترشين
االول ،تم�ت ازالة االلغام من كنيس�تني لكن
السكان لم يعودوا بعد.
ويف حمص (وس�ط س�وريا) س�يحتفل
املس�يحيون بعيد امليالد للم�رة االوىل منذ ان
استعاد الرئيس السوري بشار االسد وانتهاء
املعارك.
ويف العاصم�ة الس�ورية دمش�ق ،زينت
ش�وارع االحياء ذات الغالبية املسيحية مثل
باب توم�ا ،بمناس�بة االعياد .وق�د وضعت
محالت تجارية اش�جارا صغرية مزينة لعيد
امليالد.
ومع ذلك ،يبقى وضع مس�يحيي الرشق
كما يف مرص حيث يتعرض االقباط باستمرار
العتداءات يسقط فيها قتىل.
وهاج�م مئ�ات االش�خاص يف منطق�ة
اطفي�ح الواقع�ة على بعد مئة كل�م جنوب
القاهرة ،كنيس�ة وطالبوا بهدمه�ا ،وتعدوا
بالرضب على املس�يحيني املتواجدين فيها،
بحس�ب ما اعلنت مطرانية اطفيح لالقباط
االرثوذكس ،السبت.
ويش�كل االقباط عشرة باملئ�ة من مئة
ملي�ون مصري غالبيته�م مس�لمون وهم
اكبر اقلي�ة مس�يحية يف الشرق االوس�ط.
وقد اس�تهدفتهم هجمات عديدة يف االش�هر
االخيرة تبن�ى معظمه�ا تنظي�م «داعش».
ويحتفل االقباط بعيد امليالد يف الس�ادس من
كانون الثاني.
ويف اوروبا ،حيث ما زال التهديد اإلرهابي
قائم�ا ،س�ينرش ح�وايل عشرة آالف رج�ل
ام�ن االحد واالثنين يف فرنس�ا لضمان امن
االحتفاالت بعيد امليالد وخصوصا يف االماكن
السياحية والكنائس كما قال مصدر رسمي،
خوف�ا ً من تع�رض للذئاب املنف�ردة التابعة
لتنظيم «داعش».

روسيان يوقعان مندوبة أمريكـا
لدى األمم املتحدة يف «فخ مضحك»
بغداد  /المستقبل العراقي
تمك�ن الروس�يان فوفان ولكس�وس
املش�هوران بـ»( »prank callاالتصاالت
املزعج�ة) م�ن الوص�ول إىل مندوب�ة
واش�نطن لدى األمم املتحدة نيكي هاييل
واإليقاع بها.
وبث�ت قن�اة «روس�يا  »24تس�جيال
صوتيا التصال املخادعين بهاييل بصفة
رئيس الوزراء البولندي.
ولم تتمكن هاييل من مالحظة الخدعة
حتى بعد أن طلب منتحل شخصية رئيس
ال�وزراء البولن�دي ،منه�ا التعلي�ق على
الوض�ع يف دولة وهمية غري موجودة عىل
خارطة العالم.
املخ�ادع..« :س�عيد ج�دا ..يشء آخ�ر
يهمن�ي ه�و بينومو .الدولة التي ليس�ت
ببعي�دة من فيتن�ام ،جن�وب الصني .هل
تعرفني بينومو؟
هاييل :بالطبع بالطبع
املخادع :هم يريدون االستقالل
هاييل :هذا صحيح
املخ�ادع :كان لديهم انتخابات ،ونحن
نفرتض أن روسيا قد تدخلت هناك
هاييل :نعم ،بالطبع ،بالتأكيد
املخادع :واآلن بينومو تزيد من تفاقم
األوضاع يف بحر الصني الجنوبي
هاييل :نح�ن حذرون من ه�ذا ونحن
نراق�ب عن كث�ب الوض�ع .وأعتق�د أننا
س�نواصل مراقبة ما نقوم به يف املس�ائل

املتصلة ببحر الصني الجنوبي.
املخ�ادع :نعم ،ه�ذا صحي�ح .ما هي
اإلج�راءات الت�ي ينبغ�ي اتخاذه�ا فيما
يخص بيمونو؟
هاييل :سأعرف ما هو موقف الواليات
املتحدة الحقيقي حول هذا الشأن وسوف
أعود إليك بالجواب ،حول ماذا يجب فعله
أو ما الذي كان ينبغي أن يفعل.
وتشير قناة «روسيا  »24إىل أن هاييل
لم تالحظ أنها ال تتحدث مع رئيس الوزراء
البولن�دي الحقيقي ،حتى بعد ما س�ألها
املخادع عن كيفن سبايس (ممثل أمريكي
مشهور ومتهم بالتحرش الجنيس) وبرتو
بوروشينكو (الرئيس األوكراني).
املخ�ادع :أود أن أختت�م حديثنا بيشء
بعي�د ع�ن السياس�ة ..ه�ل ق�رأت اليوم
مقابلة السيد بوروشينكو الصادمة؟
هايلي :ال ،لكنني س�أتعرف عليها أنا
بحاجة لقراءتها.
املخادع :ه�و (الرئيس األوكراني) قال
إن كيف�ن س�بايس زار أوكراني�ا يف ع�ام
2015
هاييل :نعم ،هذا مضحك.
املخادع :وخالل العش�اء بدأ (سبايس)
بلمس الرئيس ،ووضع يده عىل ركبته.
هاييل :ما هذا!!!
املخادع :نعم ،هذا ببساطة جنون
هاييل :هذا مضحك ج�دا .أنا بالتأكيد
س�وف أحصل عىل ه�ذه املقابل�ة ألطلع
عليها.

إيطاليا تتحرك «بشكل موسع» حلل أزمة املهاجرين يف ليبيا
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت الحكومة االيطالية أمس االحد ان ما يصل اىل عرشة آالف
ش�خص عالقني يف مخيم�ات الجئني يف ليبيا يمكن ان يس�تفيدوا
يف  2018م�ن ممرات انس�انية تقلهم اىل اوروب�ا مع تمكينهم من
وضع الجىء.
واعلن وزي�ر الخارجية االيطايل ماركو منيتي يف مقابلة نرشت
م�ع صحيفة الروبوبليكا «يف  2018س�يكون بام�كان ما يصل اىل
عرشة آالف الجىء االلتحاق بامان باوروبا عرب ممرات انسانية».
ووصل�ت الجمعة مجموعة م�ن  162الجئا من االكثر احتياجا
للمس�اعدة بطائ�رة عس�كرية اىل روم�ا يف عملية ه�ي االوىل من
نوعها.
واختريت املجموعة م�ن املفوضية العليا لالجئني لالمم املتحدة
الت�ي اعتربتهم من االس�اس «الجئني» وليس م�ن طالبي اللجوء.
وبهذه الصفة يس�تفيدون حال وصولهم من مساعدة اقتصادية
ويحق لهم االفادة من عملية اندماج (دروس لغة وتدريب والحاق
االطفال باملدرسة).
واوضح الوزير االيطايل انه «انطالقا من اهداف منظمة الهجرة
الدولي�ة ف�ان  30ال�ف مهاجر ال يملك�ون الح�ق يف اللجوء يمكن
اعادتهم اىل بلدانهم عىل اس�اس طوعي» يف  2018مشريا اىل ان 18
الفا فعلوا ذلك يف .2017
وعل�ق الوزير قائلا «بالتع�اون مع الس�لطات الليبي�ة اقمنا

نموذجا جديدا لالدارة يف الضفة االخرى من املتوسط».
واب�دى متين�ي ارتياح�ه التفاق روم�ا وطرابلس م�ن تمكني
مفوضي�ة الالجئني من ان تختار يف ليبيا من يحق لهم االس�تفادة
من مساعدة دولية .واضاف «بات بامكان املنظمات الدولية زيارة
مراكز االس�تقبال وتحسين ظروف العيش فيها التي ال تزال غري
مقبولة».
من جهة اخرى قال الوزير انه قبل هذه «املسارات القانونية»
يتعين على ايطالي�ا اتخ�اذ اج�راءات «ذات مصداقي�ة» حازمة
بالتع�اون مع حرس الس�واحل الليبيني من اجل تحسين مراقبة
التدفق «غري الرشعي» للمهاجرين الواصلني بحرا.
واش�ار اىل ان ايطالي�ا س�جلت «تراجع�ا واضح�ا» لوص�ول
املهاجرين حاليا.
فبين االول من كانون الثاني و 22كان�ون االول  2017تراجع
عدد املهاجرين الذين وصلوا اىل الس�واحل االيطالية بنس�بة 33,8
باملئ�ة اي  118914ش�خصا مقاب�ل  179769ش�خصا يف الفرتة
ذاتها من .2016
كم�ا نقلت ايطاليا هذا العام  11الف مهاجر اىل دول اخرى من
االتحاد االوروبي مقابل  2500فقط يف .2016
وكانت ايطاليا تقبل بممرات انس�انية قانونية يف السابق لكن
غري حكومية تنظمها منظمة سانت ايجيدو الكاتوليكية .واتاحت
تلك العمليات اس�تقدام الف الجىء س�وري فاري�ن من الحرب اىل
ايطاليا.
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد /
الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد  / 4057ب 2017 /
اعالن
اىل املطل�وب اع�ادة محاكمت�ه  /معاذ
هالل جاسم
اق�ام طال�ب اع�ادة املحاكم�ة ( مثنى
صالح لطيف ) الدع�وى املرقمة اعاله
ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيه�ا (
باع�ادة املحاكمة وتعدي�ل قرار الحكم
املرق�م  / 2672ب  2017 /وابطال�ه
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي
انتقال�ك اىل جهة مجهول�ة قرر تبليغك
بصحيفتين يوميتني بموع�د املرافعة
يوم  2017 / 12 / 31الساعة التاسعة
ويف ح�ال ع�دم حضورك او م�ن ينوب
عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
صباح عدنان اسماعيل
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الضلوعية
العدد  / 266ش 2017 /
اىل  /املدع�ى علي�ه  /ضي�اء حم�اده
ماجد
م  /تبليغ
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرقم
 / 266ش  2017 /يف 2017 / 12 / 18
واملتضمن تاييد حضانة املدعية مياسه
جمع�ه عيل عب�د الله الوالده�ا كل من
نغم وحيدر وس�ارة وعبد الجبار ويارا
عىل ان التغادر املدعية البلد باوالدها اال
بعد موافقة والدهم املدعى عليه ضياء
حم�اده ماجد وملجهولية محل اقامتك
حس�ب ماج�اء بكت�اب مرك�ز رشطة
الضلوعية الش�مايل بالعدد  3457يف 18
 2017 / 12 /ومرفق�ة ورق�ة التبليغ
واشعار املختار عبد املجيد سعد جديع
وتايي�د املجلس البلدي ل�ذا قرر تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتني واسعتي
االنتش�ار ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك واالعرتاض عىل
الق�رار اعلاه خلال امل�دة القانوني�ة
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
وفق االصول .
القايض
احمد حميد حسان

املدير العام
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد461 :
التاريخ2017 /12 /24 :

اعالن

بناءا عىل ما جاء بكتب مديرية بلديات ميسان /شعبة االمالك ذي العدد ( 23211يف  2017/12/13و  24125يف  2017/12/21و  24073يف  ) 2017/12/21تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية
بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري والبالغ عددها ( )37ملك والتي تبدء بالتسلسل رقم (( )1كشك رقم  )100/وتنتهي
بالتسلس�ل رقم (( )37كش�ك  )39/اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة
وخالل مدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

االمالك املبينة تفاصيلها ادناه والعائد اىل مديرية بلدية (املجر الكبري) وقامت بوضع القيمة التقديرية له حسب ما مبني ادناه:

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

ت

البلدية

نوع
الملك

رقم العقار وموقعة

المساحة

بدل التاجير (السابق) رقما وكتابة
(للسنة الواحدة)

بدل التقدير الحالي بالدينار رقما وكتابة
(للسنة الواحدة)

الغرض من التاجير حسب
قانون  21لسنة 2013

مدة
التاجير

المالحظات

1

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 100

6م2

 370000ثالثمائة وسبعون الف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل بناية القائمقامية

2

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 101

6م2

 310000ثالثمائة وعشرة االف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل بناية القائمقامية

3

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 102

6م2

 670000ستمائة وسبعون الف

 675000ستمائة وخمسة وسبعون

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل بناية القائمقامية

4

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 103

6م2

 310000ثالثمائة وعشرة االف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل بناية القائمقامية

5

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 105

6م2

 305000ثالثمائة وخمسون الف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

6

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 106

6م2

 310000ثالثمائة وعشرة االف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

7

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 107

6م2

 310000ثالثمائة وعشرة االف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

8

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 108

6م2

 305000ثالثمائة وخمسون الف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

9

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 109

6م2

 310000ثالثمائة وعشرة االف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

10

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 110

6م2

 850000ثمنمائة وخمسون الف دينار

 860000ثمنمائة وستون الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

11

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 111

6م2

 335ثالثمائة وخمسة وثالثون دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

12

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 112

6م2

 1200000مليون ومائتان الف دينار

 1210000مليون ومائتان وعشرة االف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

13

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 113

6م2

 305000ثالثمائة وخمسون الف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

14

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 114

6م2

 302000ثالثمائة واثنان الف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

15

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 115

6م2

 315000ثالثمائة وخمسة عشرة
االف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

16

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 116

6م2

 1302000مليون وثالثمائة واثنان
الف دينار

 1310000مليون وثالثمائة وعشرة
االف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

17

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 117

6م2

 330000ثالثمائة وثالثون الف دينار

 600000ستمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

مقابل مستشفى المجر/على رصيف اعدادية الزراعة

18

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 187

6م2

 260000مائتان وستون الف دينار

 300000ثالثمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

حي الجمعيات /قرب المدرسة الحديدية

19

المجر الكبير

كشك

كشك رقم 188

6م2

 260000مائتان وستون الف دينار

 300000ثالثمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنتان

20

المجر الكبير

كشك
رقم 1

قرب دائرة التسجيل العقاري

6م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1000000مليون دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

21

المجر الكبير

حانوت

جزء من الفضلة المرقمة
 1605سراي

22

المجر الكبير

حانوت

23

المجر الكبير

حانوت

24

المجر الكبير

حانوت

9م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1500000مليون وخمسمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

9م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1500000مليون وخمسمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

9م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1500000مليون وخمسمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

9م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1500000مليون وخمسمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

25

المجر الكبير

كشك 8

قرب دائرة التسجيل العقاري

6م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1000000مليون دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

26

المجر الكبير

كشك9

قرب دائرة التسجيل العقاري

6م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1000000مليون دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

27

المجر الكبير

كشك10

قرب دائرة التسجيل العقاري

6م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1000000مليون دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

28

المجر الكبير

كشك11

قرب المستشفى

6م2

655000ستمائة وخمسة وخمسون الف

700000سبعمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

29

المجر الكبير

كشك23

قرب المستشفى

6م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1000000مليون دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

جزء من الفضلة المرقمة
 1605سراي
جزء من الفضلة المرقمة
 1605سراي
جزء من الفضلة المرقمة
 1605سراي

30

المجر الكبير

كشك
رقم 21

قرب المستشفى

6م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1000000مليون دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

31

المجر الكبير

كشك25

المنطقة الصناعية القديمة

6م2

 415000اربعمائة وخمسة عشر الف

550000خمسمائة وخمسون الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

32

المجر الكبير

كشك 28

مقابل حديقة السراي

6م2

655000ستمائة وخمسة وخمسون الف

700000سبعمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

33

المجر الكبير

قرب دائرة التسجيل العقاري

6م2

955000تسعمائة وخمسة وخمسون الف

1000000مليون دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

ثالث سنوات

34

المجر الكبير

قرب دائرة التسجيل العقاري

6م2

ال يوجد تقدير سابق

 300000ثالثمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنة واحدة

35

المجر الكبير

كشك 37

قرب دائرة التسجيل العقاري

6م2

ال يوجد تقدير سابق

 300000ثالثمائة الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنة واحدة

36

المجر الكبير

كشك 38

مدخل الشركة العامة للسكر

6م2

ال يوجد تقدير سابق

 750000سبعمائة وخمسون الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنة واحدة

37

المجر الكبير

كشك 39

مدخل الشركة العامة للسكر

6م2

ال يوجد تقدير سابق

 750000سبعمائة وخمسون الف دينار

حسب قانون 21لسنة 2013

سنة واحدة

كشك
رقم 5
كشك
رقم 36

حي الجمعيات /قرب المدرسة الحديدية

حرضات الس�يدات والسادة مساهمي رشكة مرصف
التعاون االسلامي لالس�تثمار ( مس�اهمة خاصة )
املحرتمني

م  /تنويه

سبق وان تم نرش اعالن دعوة الهيئة العامة لالجتماع
بصحيف�ة املس�تقبل بالع�دد  1577يف / 12 / 19
 2017وصحيف�ة الشرق بالع�دد  2681يف 12 / 19
 2017 /وورد س�هوا حض�ور االجتم�اع بالس�اعة
الع�ارشة من صباح يوم الخميس املصادف / 1 / 18
 2017والصحي�ح ه�و  2018 / 1 / 18وكذلك تاجيل
االجتماع الثاني اىل نفس الزمان واملكان من االسبوع
التايل وذلك بتاريخ  2017 / 1 / 25والصحيح هو 25
 2018 / 1 /ل�ذا اقتضى التنوي�ه .

رضا عيل اكرب انصاري
رئيس جملس االدارة
ممثل رشكة مرصف اقتصاد نوين

جمهوري�ةالع�راق/مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  / 1677ب 2015 /
التاريخ 2017 / 12 / 6

اعالن

اىل  /املدعى عليهم  /صدام حسين عبيد حمادي  ,حليمه حسين عبيد  ,اكريم
حسني عبيد ,
عيل حسني عبيد  ,حميد حسني عبيد  ,أمري حسني عبيد  ,كريمه حسني عبيد
اص�درت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله بتاريخ 2016 / 2 / 28
حكم�ا ً غيابيا ً يقضي بــ قـرر الحك�م بتجديد الق�وة التنفيذية لق�رار الحكم
الص�ادر ع�ن هذه املحكمة بالع�دد (  / 878ب  2006 /فـي ) 2006 / 9 / 17
والقاضـــــي بتمليك املدعيان رسحان حيدر حسن ( مـــــــورث االشخاص
الثالثة ) وعباس رسحان حيدر س�هام املدعى عليه ( املطلوب التجديد ضدهم )
اكري�م وعيل وحميد ومحمود وصدام وكريمة وامرية اوالد حسين عبيد حمادي
وبالب�دل البالغ خمس�ة ماليين دينار واالش�عار اىل مديرية التس�جيل العقاري
املختص لتسجيله باسم طالب التجديد عباس رسحان حيدر واالشخاص الثالثة
بهجة محمد لفته وعيل وحسن وفاضل وحيدر وزهرة وفضيلة وفاطمة وزينب
ورقية وورود اوالد رسحان حيدر حس�ن بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا ً بصحيفتني محليتني يوميتين ولك حق االعرتاض خالل
املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

دائرة كاتب العدل يف البرصة الصباحي
العدد28344 :
التاريخ2017/12/19 :
اعالن
اىل الس�يد /عم�ر محم�ود اصليب�ي -
مدير مكتب التمثييل لرشكة بوسيزبي
لإلنش�اءات املح�دودة ف�رع البرصة /
الزبري محلة الشمال.
قدم الس�يد مصطفى جمع�ة هميم /
وكيلت�ه املحامية ش�ذى ط�ارق جعفر
بموج�ب الوكالة املرقم�ة  23304 /يف
 2016/10/26والص�ادرة م�ن كاتب
عدل البرصة الصباحي .االنذار املرقم/
 25451س�جل  128يف .2017/11/7
يتضم�ن ع�دم التزامكم للعق�د املؤرخ
 2013/12/10إلنشاء مرشوع سكني
ورغم اس�تالمكم القس�ط األول .ولكن
لم تشرع الرشكة يف بناء الش�قق .لذا
ننذرك�م بالقيام بتنفي�ذ رشوط العقد
وبعكس�ه س�نضطر ملراجع�ة الطرق
القانوني�ة إلقام�ة الدع�وى بفس�خ
العق�د وتحميلك�م كاف�ة املصاري�ف
والتعويض.
ول�دى ارس�ال اوراق التبليغ بواس�طة
مركز رشطة الزبري اتضح إنك مجهول
االقام�ة وحس�ب رشح مبل�غ املرك�ز
واملجل�س البل�دي ملنطق�ة الزبير .لذا
اقتىض تبلغك بواسطة الصحف اليومية
اس�تنادا ً اىل قانون التبليغات القضائية
والعدلي�ة وبن�اء عىل الطل�ب زود بهذا
االعالن بتاريخ .2017/12/19
الكاتب العدل  /قيص خميس محمد
محكمة بداءة بدرة
تنويه
نشر يف جري�دة الرشق بالع�دد 2683
يف  2017/12/20وجري�دة املس�تقبل
بالع�دد  1578يف 2017/12/20
اعلان محكمة بداءة ب�درة العدد /49
ب 2009/وورد ( خلال ثالثني يوما )
خطأ والصحيح ( خالل خمس�ة عرش
يوما ) لذا اقتىض التنويه
محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
رقم اإلخطار2015/952 :
إعالن
إىل /املته�م اله�ارب (الرشط�ي/
مصطف�ى وحيد عبي�د /املنس�وب اىل
مديرية رشطة محافظة البرصة)
ملا كنت متهما وفق املادة  5/ق.ع.د رقم
 14لسنة  2008لغيابك عن مقر عملك
م�ن تاري�خ  2015/1/5ولح�د اآلن.
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض
تبليغك بهذا اإلعالن عىل أن تحرض أمام
محكم�ة ق�وى األمن الداخلي املنطقة
الخامس�ة بالبرصة خلال مدة ثالثون
يوم�ا ً م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهمه
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا ً وتحجز
أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب
من املوظفين العموميني إلقاء القبض
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك إىل اقرب
س�لطة حكومي�ة وإل�زام املواطنين
الذين يعلمون بمح�ل اختفائك بأخبار
الجه�ات املختصة اس�تنادا ً للمادة 69
 /أوالً
ً
وثاني�ا وثالث�ا ً ورابعا ً من قانون
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن
الداخيل رقم  17لسنة .2008
رئيس املحكمة

محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
رقم اإلخطار2015/904 :
إعالن
إىل /املتهم الهارب (ن.ع  /حس�ن عيل
ع�وده /املنس�وب اىل مديري�ة رشطة
محافظة البرصة)
ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5/ق.ع.د
رق�م  14لس�نة  2008لغيابك عن مقر
عمل�ك من تاري�خ  2014/6/13ولحد
اآلن .وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول
اقتضى تبليغ�ك به�ذا اإلعلان عىل أن
تحضر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن
الداخلي املنطق�ة الخامس�ة بالبرصة
خالل مدة ثالثون يوما ً من تاريخ تعليق
ه�ذا اإلعالن يف مح�ل إقامت�ك وتجيب
عن التهم�ه املوجهة ض�دك وعند عدم
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا ً
وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة
ويطلب م�ن املوظفني العموميني إلقاء
القبض عليك أينما وجدت وتسليمك إىل
اقرب سلطة حكومية وإلزام املواطنني
الذين يعلمون بمح�ل اختفائك بأخبار
الجه�ات املختصة اس�تنادا ً للمادة 69
 /أوالً
ً
وثاني�ا وثالث�ا ً ورابعا ً من قانون
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن
الداخيل رقم  17لسنة .2008
رئيس املحكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1493 :ش2017/
التاريخ 2017/12/17 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /اثري ابراهيم وهيب
تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرقم
/1493ش 2017/يف 2017/10/31
واملتضم�ن الحك�م بتايي�د حضان�ة
املدعية اسيل جاسم محمد عيل البنتها
جنات اثري ابراهيم وتخويلها بمراجعة
الدوائر الرسمية وهي
دائ�رة االحوال املدنية يف الكوفة واملركز
التمويني ودائرة ش�ؤون امل�رأة ودائرة
صحة النجف ومديرية تربية الكوفة وال
يحق لها السفر بها خارج البالد اال باذن
وموافقة املدع�ى عليه وتحميل املدعى
علي�ه الرس�وم واملصاري�ف القضائية
وصدر القرار استنادا الحكام املواد 57
احوال شخصية و22و  76اثبات و 156
و 161و  166و  177و  203مرافع�ات
مدنية حكما غيابي�ا بحق املدعى عليه
قابلا لالعرتاض والتميي�ز وافهم علنا
بتاري�خ  2017/10/31وملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مختار
قض�اء الكوفة  /الرباكية هادي عباس
الخاقان�ي بتاري�خ 2017/12/17
ولشرح املبل�غ القضائ�ي محم�د عيل
كاظ�م بتاري�خ  2017/12/17قررت
املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني
يوميتين وعن�د ع�دم اعرتاض�ك على
القرار املذكور س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
صفاء ناجي املوىل
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1818:ب2017/5
التاريخ 2017/12/24 :
اعالن
بن�اء على الق�رار الص�ادر م�ن هذه
املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلسل
( 1/1801الح�ي الصناعي) يف النجف
تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العقار
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته
ادناه فعىل الراغبين بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكم�ة خلال ( )15يوما من
اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة
 %10م�ن القيمة املق�درة بموجب صك
مص�دق الم�ر محكم�ة ب�داءة النجف
وصادر من مصرف الرافدين رقم ()7
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري
م�ن االعالن يف املحكمة وعىل املشتري
جل�ب هوية االح�وال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  1/1801الحي الصناعي
يف النج�ف عب�ارة ع�ن بناي�ة تقع عىل
ش�ارع عام  30مرت وانها ركن يحتوي
عىل س�بعة محالت املح�ل االول متخذ
مطع�م ومس�تغل م�ن قبل املس�تاجر
حميد جاسم محمد وهو يرغب بالبقاء
يف املح�ل بع�د البي�ع بصفة مس�تاجر
واملحلات الثاني والثال�ث مغلقة اثناء
الكشف اما املحل الرابع متخذ للحدادة
ومس�تغل م�ن قب�ل املس�تاجر محمد
س�هام غ�ازي وه�و يرغ�ب بالبقاء يف
املح�ل بعد البي�ع بصفة مس�تاجر اما
املح�ل الخام�س متخذ لبي�ع كماليات
الس�يارات واالدوات وهو مستاجر من
قبل املدع�و مجيد مه�دي نصيب وهو
يرغ�ب يف البق�اء يف املح�ل بع�د البي�ع
بصفة مس�تاجر ام�ا املحل الس�ادس
مغلق اثناء الكش�ف اما املحل الس�ابع
متخ�ذ للدوش�مة ومس�تغل م�ن قبل
املس�تاجر س�عد حات�م حس�اني وهو
يرغب بالبقاء يف املحل بعد البيع بصفة
مس�تاجر وان بن�اء املحلات جميع�ا
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان
وان درج�ة عمران�ه دون الوس�ط وان
عموم مس�احة العق�ار()284,65م2
وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ قدره
( )284,650,000مائت�ان واربع�ة
وثمانون مليون وس�تمائة وخمس�ون
الف دينار فقط ال غريها
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اخلطوط اجلوية حتقق فارقا يف اإليرادات بـ « »50مليون دوالر عن العام املاضي

وزير النقل يوجه مقرتحا لرشكة اخلطوط اجلوية بنقل جثامن اي عراقي يتوىف باخلارج اىل العراق جمانا
المستقبل العراقي /عادل الالمي

وج�ه وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان
الحمامي مقرتح�ا لرشكة الخطوط
الجوية العراقية يقيض بنقل جثمان
اي عراقي يت�وىف بالخارج اىل العراق
مجانا».
وق�ال الحمامي «انني دائما ما انظر
اىل الحي�اة بعينني ،عين عىل الوطن،
وعني عىل اإلنس�ان ،ومن دون هذه
النظرة الواقعية ال نستطيع ان نبني
وطنا ال يمكن اخرتاقه ،وانسانا غري
مطفأ االمل».
واضاف «لقد عانى االنسان العراقي
على م�ر العص�ور من حي�ف كبري،
وقهر روحي اليستهان به ،وال بد لنا
كمسؤولني امام الله وامام ضمائرنا
ان ال نجع�ل اقدام ه�ذا العراق تظل
سائرة عىل الجمر اىل ما ال نهاية».
واك�د ان «اي فع�ل يزيد م�ن كرامة
العراقي ويحفظ م�اء وجهه حيا او
ميتا ما ه�و اال التقدير االعىل ملعاني
الحي�اة الس�امية ،اذ ال يكفي رشف
االفص�اح ع�ن ص�دق النواي�ا اذا لم
تقرتن تلك النواي�ا بالفعل امللموس،
لهذا اضع بني ايديكم مقرتح املوافقة
عىل نق�ل جثم�ان اي عراق�ي يتوىف
بالخارج اىل العراق مجانا».
واوضح «انن�ا حني نقوم بهذا الفعل
االنس�اني ال نريد منة من احد بقدر
م�ا نجع�ل م�ن دس�ت املس�ؤولية
نافذتن�ا الوحيدة لخدم�ة العراقيني

املسافرين والوفود :حافالتنا تصل
اىل اململكة االردنية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود احدى تش�كيالت وزارة
النق�ل ع�ن «وص�ول حافالتها اىل عم�ان يف اململكة االردني�ة عرب منفذ
طريبيل الحدودي».
وقال مدي�ر عام الرشكة عبد الله لعيبي باه�ض يف بيان العالم الوزارة
تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان «اع�ادة فتح معرب طريبي�ل الحدودي
س�مح بعودة رشي�ان النقل الربي بين العراق واالردن بع�د توقف دام
اكثر من  ٣س�نوات بس�بب تنظي�م داعش اإلرهابي ،الفت�ا اىل انه «بعد
تأمني الطريق الدويل من قبل القوات االمنية س�تكون هناك نقلة نوعية
يف مس�توى العالقات الثنائية بني البلدين اذ سهل حركة تنقل املواطنني
يف االتجاهني».
مشريا اىل ان «الرشكة ماضية بتسهيل كل املعوقات التى تواجه املواطن
اثناء النقل من حيث تس�هيل منح تأشيرة الدخول ( الفيزا ) ووصوله
للمكان املطلوب» .
يذكر ان الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود احدى تشكيالت وزارة
النقل تسعى لتقديم افضل خدمات النقل للمواطن داخل وخارج العراق
بوسائل حديثة ومريحة وأمينة.

عىل مختلف مشاربهم».
م�ن جانبها أعلنت رشك�ة الخطوط

حمافظ البرصة :نسعى لتشكيل جملس
إدارة مهني هليئة استثامر املحافظة

البصرة  /المستقبل العراقي
ق�ال محافظ البرصة أس�عد عب�د األمري العيدان�ي ،إن «االيام القليل�ة القادمة
ستش�هد والدة مجلس إدارة لهيئة اس�تثمار البرصة عىل أس�اس مهني بعيدا
عن املحاصصة».
واك�د العيدان�ي يف بي�ان لدي�وان املحافظة تلقت�ه طاملس�تقبل العراقي» ،عىل
«رضورة وجود مجلس اإلدارة الذي يعمل بصورة مهنية».
واوض�ح إن «تش�كيل هذا املجلس يدخ�ل ضمن الصالحي�ات املمنوحة لرئيس
الحكوم�ة التنفيذي�ة ( املحاف�ظ) ،مضيف�ا «ماضون بالعمل على جعل هيئة
االس�تثمار برصية خالصة لغرض النهوض بالواقع االس�تثماري يف املحافظة
بعيدا عن املصالح الشخصية».
وبني ان «هذا األمر الذي من ش�أنه أن يس�هم يف دخول املس�تثمر االجنبي إىل
السوق البرصي دون عوائق تذكر.

الكهرباء تربم عقد ًا مع ميستوبييش لتأهيل الوحدة
التوليدية االوىل يف حمطة اهلارثة

الجوي�ة العراقي�ة ،ان نتائ�ج
إحصاءاتها اليرادات عملها هذا العام

بين�ت فرق�ا ً هائلا ب�ـ( )50مليون
دوالر ع�ن العام امل�ايض يف الرحالت

النفط :ارتفاع معدل الصادرات النفطية واإليرادات املتحققة خالل الشهر املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة النف�ط ،ع�ن ارتف�اع
صادرات وإيرادات شهر ترشين الثاني
مقارنة بش�هر ترشي�ن األول املايض،
بحس�ب اإلحصائي�ات الص�ادرة م�ن
رشكة تسويق النفط «سومو».
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عاصم
جه�اد تلق�ت « املس�تقبل» نس�خة
منه ،إن «معدل الص�ادرات واإليرادات
املتحققة لش�هر ترشين الثاني املايض
مقارنة بش�هر ترشي�ن األول املايض،
بحس�ب اإلحصائية النهائية الصادرة
ع�ن رشكة تس�ويق النف�ط العراقية

سومو».
وأضاف جه�اد ،أن «مجموع الكميات

بتوجي�ه من وزير الكهرباء قاس�م محمد الفه�داوي ،أبرم�ت املديرية العامة
النت�اج الطاق�ة الكهربائية يف البرصة متمثلة بمديرها العام املهندس تحسين
زكي الس�عد ,عقدا ً مع رشكة ميس�توبييش اليابانية لتأهي�ل الوحدة التوليدية
االوىل يف محطة الهارثة الحرارية بطاقة اجمالية قدرها (  ) 200ميكا واط» .
وقال املدير العام يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «مرشوع التأهيل هو
احد املش�اريع املهمة الت�ي تقوم بها وزارة الكهرباء اس�تعدادا للصيف املقبل,
معربا عن سعادته وتفاؤله الشديدين بإبرام مثل هكذا عقد مع رشكة لها خربة
يف مج�ال نص�ب وتأهيل وصيان�ة الوحدات التوليدية ،وس�بق ان تم من قبلها
تأهيل الوحدة الرابعة وبوقت قيايس لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية واستقرار
املنظومة».واك�د ان «اهمية مرشوع تأهيل الوحدة هو لرفع مس�تويات توليد
الكهرباء واملوثوقية لهذه املحطة ,وان هذا املرشوع ياتي يف إطار الجهود التي
تتبناها وزارة الكهرباء بما يدع�م خطط التنمية الصناعية» .من جهة اخرى،
اكد ممثل الرشكة عىل بذل الجهود والتعاون املشرتك مع املديرية العامة النجاز
املشروع بالوقت املقرر وتزويدها بطاقة كهربائية تس�اعد يف زيادة االنتاج يف
عموم العراق.

املصدرة من النفط الخام لشهر ترشين
الثان�ي املايض من الحقول النفطية يف

وس�ط وجنوب العراق بلغ�ت ()105
مليون�ا و ( )50الف�ا و( )819برميال،
بإيرادات بلغت أكث�ر من ( )6مليارات
و( )21مليون و( )113ألف دوالر».
وتاب�ع ،أن�ه «يف حين ل�م ت�ؤرش اي
كمي�ات مص�درة م�ن نف�ط كرك�وك
بحس�ب االحصائية» ،مبينا ان «معدل
س�عر الربميل الواحد بل�غ ()57,316
دوالر» .ولف�ت املتح�دث الرس�مي ،إىل
أن «الكمي�ات املص�درة ت�م تحميله�ا
من قب�ل ( )40رشكة عاملي�ة مختلفة
الجنس�يات ،من موانئ البرصة وخور
العمي�ة والعوام�ات االحادي�ة على
الخليج.

املنافذ احلدودية حتبط حماولة لتهريب اكثر من مليار تومان
وتقبض عىل سائق بحوزته مواد خمدرة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية،منفذ زرباطية ،عن إحباط
محاولة تهريب عمله إيرانيه تومان يقدر أكثر من مليار
توم�ان» .وذكر بيان للهيئة تلقت « املس�تقبل العراقي»

نس�خة من�ه ،انه « بع�د الحص�ول على املعلومات من
مصادر خاصة  ،تم القبض عىل الش�احنة قبل دخولها
اىل الجانب اإليراني» .
كما أعلنت هيأة املنافذ الحدودية،منفذ املنذرية،عن القاء
القب�ض عىل أحد س�واق الش�احنات اإليرانية وبحوزته

م�ادة لزجة صفراء اللون يش�تبه بأنها مادة مخدرة تم
الكشف عنها،بوزن  ٢٠غم مع أدوات التعاطي».
واض�اف البيان ان�ه «تم إحالته مع امل�واد املضبوطة إىل
ش�عبة مكافحة مخ�درات خانقين إلتخ�اذ اإلجراءات
القانونية بحقه.

التجارة تعلن «تأجيل» زيارة الوفد االقتصادي العراقي إىل السعودية لـ «إشعار آخر»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التجارة عن «تأجيل زيارة الوفد االقتصادي
ال�ذي يرتأس�ه وزير التج�ارة وكال�ة س�لمان الجمييل
اىل الس�عودية التي كان�ت مقررة اليوم األحد وتس�تمر
ليومين ،اىل إش�عار آخر».وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه  ،ان «الوفد كان من
املق�رر ان يضم يف عضويته اعض�اء اللجنة االقتصادية
والتجارية واالس�تثمارية والتنموية واالغاثة وعدد كبري
من رج�ال االعمال العراقيني وذلك لفت�ح افاق التعاون
التج�اري واالقتص�ادي بين البلدي�ن م�ن خلال عقد
االجتماع االول للمجلس التنس�يقي العراقي الس�عودي

البصرة  /المستقبل العراقي

املجدولة حرصا».
وقال مدير ع�ام الرشكة مريان فريد

انه «ل�وال االهتمام الكبير واملتابعة
املس�تمرة لوزير النقل الس�يد كاظم
فنجان الحمامي التي س�هلت الكثري
م�ن الخط�وات وس�ارعت يف وتيرة
العم�ل م�ا كان للخط�وط الجوي�ة
العراقي�ة أن تحق�ق مث�ل ه�ذه

وبحث الفرص االس�تثمارية يف محافظات العراق كافة
وتوقي�ع عق�ود واتفاقي�ات ثنائي�ة بين رج�ال اعمال

البلدين».وبني انه «آواخر ترشين االول املايض من العام
الحايل وقع العراق والس�عودية رسميا ً تاسيس املجلس
االقتص�ادي التنس�يقي الذي يه�دف اىل تعزيز العالقات
بين البلدين وتبادل الخربات وتوقي�ع اتفاقيات يف كافة
املجاالت االقتصادية والتجارية والعسكرية وغريها».
ول�م توضح وزارة التجارة أس�باب تأجيل زي�ارة الوفد
العراق�ي.وكان رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي وقع يف
زيارته اىل الرياض يف  22من ش�هر ترشين االول املايض
مع امللك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور وزير الخارجية
األمريك�ي ريكس تيلرس�ون عىل اتفاق انش�اء مجلس
التنس�يق العراقي الس�عودي الذي عقد أول اجتماعاته
بالرياض.

األرقام».
ولف�ت فري�د اىل ان «ه�ذه األرق�ام
ال تش�مل اي�رادات الح�ج والعم�رة
ومبيع�ات الرحالت العارضة ،وكذلك
أن ايرادات ش�هر كانون االول الحايل
غري مدرجة حتى اآلن.

احلج تبحث
مع مؤسسة اإلدالء إنجاز
تصاريح سكن احلجاج

بغداد  /المستقبل العراقي
التقى رئيس الهيئ�ة العليا للحج والعمرة
خالد العطية ،بنائ�ب رئيس مجلس ادارة
مؤسس�ة االدالء عص�ام بن عب�د العزيز،
للتباح�ث يف رسعة انجاز تصاريح س�كن
الحجاج العراقيين يف املدينة املنورة.وقال
املتح�دث الرس�مي باس�م الهيئة حس�ن
فه�د الكنان�ي يف بي�ان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «رئي�س الهيئ�ة الش�يخ
الدكت�ور خالد العطية التقى بنائب رئيس
مجل�س ادارة مؤسس�ة االدالء عصام بن
عبدالعزي�ز وتباحث�ا يف رضورة االرساع
بإنج�از تصاري�ح س�كن الحج�اج يف
املدينة املنورة بوق�ت مبكر من هذا العام
لضم�ان تجهيز الفنادق الجيدة التي تليق
بمكانة الحاج العراق�ي الكريم».واوضح
ان «الطرفين بحث�ا االم�ور التنظيمي�ة
ملوس�م الحج املقبل ومناقش�ة الخدمات
واالنجازات التي تحققت يف موس�م الحج
املايض برغم ارتفاع اعداد الحجاج نس�بة
اىل السنوات السابقة بعد ارجاع الحصص
الكامل�ة لل�دول االسلامية ,والعمل عىل
تدارك املشاكل التي حدثت ووضع الحلول
الناجع�ة لحلها».م�ن الجدي�ر بالذكر ان
املؤسس�ة األهلية لألدالء يف املدينة املنورة
إح�دى املؤسس�ات الت�ي تق�دم جمي�ع
الخدم�ات للحج�اج ب�دءا ً م�ن وصولهم
واستقبالهم وتزويدهم باملعلومات الوافية
املتصلة بالزيارة وإسكانهم واإلرشاف عىل
راحته�م طيلة إقامته�م يف املدينة املنورة
م�ع متابع�ة الحال�ة الصحي�ة للحج�اج
وتقديم الخدمات لهم يف املستشفيات عىل
مدار الساعة.

رشكة توزيع املنتجات النفطية جتهز قضاء القائم بالنفط األبيض وتؤهل حمطات الوقود
بغداد /المستقبل العراقي
جهزت رشكة توزيع املنتجات النفطية ناحية العبيدي
يف قض�اء القائ�م التاب�ع ملحافظ�ة األنب�ار بكمي�ة (
 )36500أل�ف لتر م�ن منت�وج النفط األبي�ض وفقا ً
للبطاق�ة الوقودية رق�م ( )5وذلك يف محطة البس�اط
األخرض يف القضاء».وأوضح مدير عام رشكة التوزيع
كاظم مسري ياسني يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي»،
بأن «الرشكة حريصة كل الحرص عىل تجهيز املواطنني
يف كاف�ة املحافظ�ات بحصصه�م من النف�ط األبيض
ملس�اعدتهم عىل مواجهة فصل الش�تاء مؤكدا ً يف ذات
الوق�ت إطالق البطاقات الوقودي�ة يف املناطق املختلفة
من العراق تس�هم يف حص�ول كل عائل�ة عىل حصتها
من املنتوج وفق الضوابط والتعليمات لضمان تحقيق

العدل واملس�اوة يف عملية التجهيز « .ويف ذات الس�ياق
تق�وم مالكات رشكة التوزيع يف قض�اء القائم بجهود
كبيرة من أج�ل إعادة تأهي�ل محطات تعبئ�ة الوقود
فيها والتابعة للرشكة لتعيد تجهيزها بالوقود ولتقدم
خدماتها اىل س�كان القضاء نتيجة األعمال التخريبية
التي طالتها أب�ان فرتة إحتالل داعش».يذكر إن كوادر
رشكة توزي�ع املنتجات النفطية قام�ت بحملة كبرية
إلع�ادة تأهيل محط�ات التعبئة يف املناط�ق املحررة يف
محافظ�ات نينوى واألنبار وصالح الدين فقد ش�هدت
أقضية الرم�ادي والفلوجة والخالدي�ة وهيت وحديثة
والرطب�ة التابع�ة ملحافظة األنبار القي�ام بالعديد من
حمالت التأهيل ملنافذها التوزيعية الحكومية واألهلية
خلال األعوام م�ن ( ) 2017 – 2015وال ت�زال أعمال
التأهيل مستمرة .

ذي قار تعلن بدء تسيري الرحالت اجلوية املبارشة من مطارها إىل مشهد
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن النائب األول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل  ،عن بدء الرحالت الجوية املبارشة من مطار النارصية إىل
مدينة مش�هد اإليرانية ،بمعدل رحلة واحدة يف األس�بوع قابلة للزيادة» .وقال الدخييل يف بيان ملكتبه تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،إن «الخطوط الجوية العراقية وافقت بش�كل رس�مي عن افتت�اح خط ( نارصية –
مش�هد ) عرب مطار النارصية الدويل «  ،مبينا ً أن أوىل الرحالت س�تقلع صباح يوم األربعاء املقبل « .وأوضح
« أن الرحالت س�يكون بمعدل رحلة واحدة يف األسبوع وإمكانية زيادتها إىل رحلتني أو أكثر بحسب اإلقبال
وأعداد املس�افرين املتجهني إىل مدينة مش�هد بصورة مبارشة «  ،الفتا ً إىل أن العام املقبل سيش�هد تس�يري
رحالت جوية دولية مبارشة من مطار النارصية إىل بريوت والعمل عىل زيادة أعداد الرحالت لباقي الدول.
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وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية
(رشكة عامة)

اعالن
اىل /الس�يد (عب�د الحسين
هاش�م نعم�ان) موظ�ف
متقاعد
بالنظر ملجهولية محل اقامتك
فقد تق�رر تبليغك بالحضور
امام لجنة التضمني املركزية
يف مق�ر الرشكة خلال ()30
ثالثين يوما تبدأ م�ن تاريخ
النشر يف الصحف الرس�مية
وبخالفه يتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقك غيابيا

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية
اضافة لوظيفته

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد 18971 :
التاريخ 2017/12/20
اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس
ت

رقم
العقار

اسم
المحلة

جنس
العقار

1

1031

حويش

دار

2

بيانات
العقار
رقم
االبواب
8/71

المالحظات
اسم طالب
التسجيل
علي حميد
علي المؤمن

نظ�را الح�كام امل�ادة ( )1من امل�ادة ( )50مك�رره من قانون التس�جيل
العق�اري رق�م ( )1971املع�دل فقد تق�رر االعالن عن مبارشة التس�جيل
باجراءات التس�جيل املجدد للعقارات املبينة اعلاه وفق احكام املادة ()3
م�ن املادة ( )45من القانون املذكور فعىل م�ن يدعي امللكية او اي حقوق
عقاري�ة يف هذه العق�ارات املذكورة اعلاه تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل
هذه الدائرة خالل ثالثني يوما من تاريخ النرش االعالن والحضور يف موقع
العقار الس�اعة الع�ارشة من صباح اليوم التايل النته�اء مدة االعالن وذلك
الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكش�ف املوقعي عىل
العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة
حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4247 /ب2017/3
التاريخ 2017/12/24
تنويه
ورد سهوا يف صحيفة الرشق بالعدد  2683يف  2017/12/21ذكر ان
موع�د املرافعة  2017/12/28والصحيح هو  2017/12/27ويف صحيفة
املستقبل بالعدد  1579يف  2017/12/21ذكر ان موعد املرافعة يف
 2017/12/28والصحيح هو )2017/12/27لذا اقتىض التنويه
القايض
خالد جابر عبيد
مجلس القضاء االعىل
هيأة البحث االجتماعي
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
شعبة البحث االجتماعي
العدد /2046 :بحث2017/
التاريخ 2017/12/24 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /احمد عبد الرضا جاسم
قامت املدعية (بنني مكي جاس�م) الدع�وى بالعدد /2046 /بحث2017/
وموضوعها تصديق طالق رجعي وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي ميسان  /الكوفة قررت هذه املحكمة
تبليغك خصوص الدعوى وموعد البحث االجتماعي بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام مكتب الباحث االجتماعي يف هذه
املحكم�ة ي�وم  2018/1/24ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا سوف يجري البحث غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسني العراقيني باسم ( كاظم خضري مساعد)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسين العراقيني باسم ( مروان خلف فالح )
عىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
فقدان
فق�دت من�ي هوية نقاب�ة املهندسين العراقيين ذات الرق�م ( )120976
يف  2006/6/28باس�م ( من�ذر محمد عبدالحسين ) عىل م�ن يعثر عليها
تسليمها إىل جهة اإلصدار

اعالنات

www.almustakbalpaper.net

اىل  /السادة مسامهي رشكة االمني لالستثامرات العقارية م  .خ املحرتمني

دعوة الجتامع اهليئة العامة

بع�د التحي�ة  :اس�تنادا اىل احكام قان�ون الرشكات املرق�م ( ) 21
لس�نة  1997املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلسته ( الثانية
) املنعقدة بتاريخ  2017 / 3 / 30يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة الس�نوي الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة يف مقر
الرشك�ة الكائ�ن يف الجادرية – فندق الحم�راء – الطابق االول من
صباح يوم االربعاء املصادف  2018 / 1 / 17ويف حال عدم اكتمال
النصاب القانوني لالجتم�اع يؤجل اىل يوم االربعاء املصادف / 24
 2018 / 1يف نفس املكان والزمان املعينني للنظر يف جدول االعمال
االتي :
 – 1مناقش�ة تقرير مجلس ادارة الرشكة للس�نة املنتهية يف / 31
 2016 / 12واملصادقة عليها .
 – 2مناقشة تقرير مراقب الحسابات وبيانات الحسابات الختامية
للسنة املنتهية  2016 / 12 / 31واملصادقة عليهما .
 – 3اب�راء ذم�ة رئيس واعضاء مجل�س االدارة عن اعمال الرشكة
للسنة . 2016
 – 4تحوي�ل احتياط�ي علاوة اص�دار اس�هم الرشك�ة اىل فائض
مرتاكم.
 – 5مناقشة معالجة العجز املرتاكم للرشكة كما ييل :
أ – معالجة العجز املرتاكم لرشكة االمني لالستثمارات العقارية .
ب – معالجة خس�ارة لس�نة  2015لرشكة الحمراء لالستثمارات
العقارية من ارباح االستثمارات املالية  /االرايض .
 – 6تحويل استثمارات مالية  /ارايض لرشكة الحمراء لالستثمارات
العقارية اىل موجودات ثابتة .
 – 7انتخاب مجلس ادارة رشكة جديد .
 – 8تعيني مراقب الحسابات لسنة  2017وتحديد اجوره .
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمني بصك انابة او
توكي�ل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات
وال�وكاالت لدى الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد اجتماع
الهيئة العامة مع ابراز شهادة االسهم االصلية ووفقا لنص املادتني
 91و  94من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997وتعديالته .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/101 /ب2017/
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم  669/1الرساي واملزال ش�يوعه بيعا بموجب
ق�رار الحكم املرقم /101ب 2017/واملكتس�ب الدرجة القطعية فعىل الراغبني
بالشراء الحضور اىل ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة الس�اعة الثانية عرش
ظه�را يف الي�وم الخامس عشر من اليوم الت�ايل للنرش يف صحيفتين محليتني
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %10من القيمة املقدرة للعقار
واملستمس�كات القانونية واج�ور االعالن والداللية وان القيم�ة املقدرة للعقار
ارضا وبناءا مائتان وخمسون مليون دينار
املواصفات /
 1ـ مس�احة العقار 195/90م 2وان العقار عبارة عن تس�ع محالت تجارية
موزعة عىل ش�ارعني تجاريني مش�يدة بالطابوق ومس�قفة بالشيلمان درجة
عمران املحالت متوسطة
 2ـ دار س�كن مغلقة قديمة مشيدة بالطابوق والشيلمان درجة عمران البناء
رديئة
القايض
عيل لفته جادر
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7387 :ش2017/1
التاريخ 2017/12/24 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /محمد فارس جمال
اقام�ت املدعية (االء محمد جعف�ر) الدعوى بالع�دد /7387ش 2017/1امام
ه�ذه املحكم�ة وموضوعها تفريق للهج�ر وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي الجامعة /النج�ف قررت املحكمة
تبليغك بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم
 2017/12/28الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /443 /ج2017/
التاريخ 2017/12/7
اىل املدان الهارب  /حسني عبد الرزاق عزيز
قرار حكم
بتاريخ  2017/11/20ويف الش�كوى املرقمة /443ج 2017/اصدرت املحكمة
حكما غيابيا بحقك بالحبس البس�يط ملدة (سنة واحدة فقط) استنادا الحكام
امل�ادة  457م�ن قانون العقوبات العراقي رقم  111لس�نة  1969يف الش�كوى
املقام�ة بحق�ك من قبل املش�تكي اياد محم�د كاظم ولك ح�ق االعرتاض عىل
الحكم خالل ثالثة اش�هر تبدأ ثاني يوم من تاريخ االعالن والنرش يف صحيفتني
محليتني يوميتني ويف حالة عدم تس�ليم نفس�ك اىل مرك�ز الرشطة املختص او
املحكمة املختصة يعترب الحك�م الغيابي اعاله بمنزلة الحكم الوجاهي ال يقبل
الطعن فيه اال بالطرق القانونية االخرى
القايض
فراس احمد حسني
املرفقات
نسخة من قرار الحكم الغيابي
فقدان
فقدت مني هوية الطالبة باس�م ( صابرين قاس�م جبار ) الصادرة من املعهد
التقني إداري  /البرصة قس�م املحاس�بة عىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة
اإلصدار
فقدان
فق�د من�ي الوصل الص�ادر من بلدية النجف املرقم ( )162610باس�م ( س�عد
جهادي حسني) عىل من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة (  ) 25 /00143362ذات العدد ()135
بتاري�خ  2017/12/11الصادرة من مدرس�ة ابن حي�ان االبتدائية املعنونة اىل
املديرية العامة لرتبية النجف االرشف باسم الطالب ( حسن يوسف عبد ) عىل
من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

رئيس جملس االدارة
عقيل عبد املجيد االنصاري

اعالن

دعوة الهيئة العامة لحضور االجتماع السنوي
لرشكة عرب القارات للتحويل املايل – م –خ
تحية طيبة ...
حضرات الس�يدات والس�ادة مس�اهمي رشك�ة عرب
القارات للتحويل املايل (مساهمة خاصة) املحرتمني
اس�تنادا الحكام املواد ( )88/87م�ن قانون الرشكات
رقم 21لسنة  1997املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة
امل�ؤرخ ( )2017/10/24يرسن�ا دعوتك�م لحض�ور
اجتماع الهيئة العامة للرشكة يف الس�اعه الثانية عرش
ظهرا يوم الخمي�س املصادف  2018/1/11يف بغداد –
شارع الرشيد بناية السنابل – رقم البناية( )15سنك
ملناقشة جدول االعمال ما ييل:
اوال/مناقشة موضوع تغيري نشاط الرشكة من رشكة
تحويل مايل اىل مرصف اسلامي وتعديل امل�ادة الثانية
والثالثة والخامس�ة من عقد تاس�يس الرشكة واتخاذ
القرار املناسب بشانها
ثانيا/مناقش�ة تغير اس�م الرشك�ة م�ن (رشكة عرب
القارات للتحويل املايل /مساهمة خاصة) اىل (مرصف
اور االسلامي لالستثمار/مس�اهمة خاص�ة) وتعديل
امل�ادة االوىل م�ن عقد الرشك�ة واتخاذ القرار املناس�ب
بشأنه
نرجو حضوركم بالذات او انابة غريكم من املس�اهمني
بموج�ب س�ند انابة او م�ن الغري بوكال�ة مصدقة من
كات�ب الع�دل ويف حالة عدم اكتمال النص�اب القانوني
يؤج�ل االجتماع اىل نفس الزمان واملكان من االس�بوع
القادم يوم الخميس املصادف 2018/1/18
حممد عبد الكريم عيل
رئيس جملس االدارة

اعالن
تعل�ن ادارة ن�ادي الكوف�ة الريايض ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية ملحالت املس�بح
والنادي وذلك يوم الس�بت املصادف  2017/12/30الس�اعة العارشة صباحا يف
مقر النادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /4376 :ش2017/
التاريخ 2017/12/24 :
اعالن
اىل املدعى عليه (عيل عبد الحسني خلف)
ق�د اص�درت هذه املحكم�ة حكما غيابي�ا بحقك بالدع�وى املرقمة اعاله
بتاري�خ  2017/12/12يقيض بتاييد حضان�ة املدعية زينة خضري عباس
ألوالده�ا القارصي�ن كل م�ن عباس ورقي�ة اوالد عيل عبد الحسين قابال
لالعتراض والتمييز وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
يف مرك�ز رشط�ة الرباضعي�ة وتاييد املجل�س البلدي ملنطق�ة الرباضعية
بتاريخ  2017/12/19تقرر تبليغك بواسطة النرش يف صحيفتني محليتني
يوميتين ولك الحق االعتراض والتمييز خلال املدة القانونية وبعكس�ه
سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /3672 :ش2017/
التاريخ 2017/12/24 :
اعالن
تبليغ بالحكم الغيابي
املدعى عليها  /ايناس غالب حيدر
بتاري�خ  2017/11/15اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا ذي الع�دد /3672
ش 2017/املتضمن الحكم باس�قاط حضانة املدعى عليها لطفليها كل من عيل
اكرب ورقية والزامها بتس�ليمهم اىل والدهما املدعى احمد عيل ليكونا يف حضانته
وتحميلك الرسوم واملصاريف وصدر الحكم غيابيا وعلنا قابال لالعرتاض التمييز
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح مركز رشطة القرنة بتاريخ 2017/11/21
ارتحالك اىل جهة مجهولة عليه قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني رسميتني
يوميتين ومنحك حق االعرتاض بالحكم خالل املدة القانونية وكذلك حق الطعن
بالحكم خالل املدة القانونية بخالفة سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /4972 :ش2017/3
التاريخ 2017/12/21
اىل  /املدعى عليه  /مؤيد فهد عبد الكريم
اعالن
اقام�ت املدعية (رنا فريح عبد الكري�م) الدعوى املرقمة بالعدد اعاله امام
محكمة االحوال الش�خصية يف بعقوبة وموضوعها تفريق للهجر ولكونك
مجه�ول محل االقامة تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتين محليتني بموعد
املرافعة املوافق  2017/12/28الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا ووفق االصول
القايض
عيل عبد الكريم خريبط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2017/12/18
اعالن مفقود
اسم املفقود وسام عدوان هيل
بتاريخ  2017/12/18قدم (ش�قيقك) املدعو (احسان عدوان هيل) يطلب فيه
نصب�ه قيم�ا عليك لكونك خرج�ت بتاريخ  2006/10/23ولم تع�د لحد االن لذا
تق�رر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف ينصب (شقيقك) قيمة عليك
القايض
مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  //هاشم مهدي سالم
بتاري�خ  2013/8/17قدم (حجة حجر وقيمومة) املدعو (حازم مهدي س�الم)
طلب�ا يطلب فيه نصبه قيما علي�ك لكونك خرجت بتاريخ  2013/8/17ولم تعد
لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف ينصب (حازم مهدي س�الم)
قيما عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2017/12/21 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  //شالل زيد علوان كاظم
بتاري�خ  2014/7/15قدم�ت (حجة حجر وقيمومة) املدعوة (حس�نية خضري
درويش) طلبا تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 2014/7/15
ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل
خمس�ة عرش يوم م�ن الي�وم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب (حس�نية
خضري درويش) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسني فرع النجف باسم (عبد االمري يوسف يعقوب)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت مني سند العقار املرقم  3/4258حي العروبة باسم املتويف ( محمد بكري
رايض ) عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن ( قايد خرض عويد) طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تس�جيل
اللق�ب يف قيده وجعله (الش�مري) وعمال باحكام امل�ادة ( )24من قانون
البطاق�ة الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016املع�دل تقرر نشر الطلب باحدى
الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة  /وكالة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية
محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد /1610 :مجدد/الغرب
التاريخ 2017/11/26
قرار رفض طلب التس�جيل املجدد
اس�تنادا ملحرض تثبي�ت امللكية امل�ؤرخ يف  2017/11/26واملنظم بش�ان
العق�ار املرقم (/1610الغرب)ونتائج التحقيق واملس�تندات املطلع عليها
واستنادا اىل الصالحيات املخول يل بموجب املادة ( )48من قانون التسجيل
العقاري ونظرا لعدم حيازة طالبي التس�جيل املجدد للعقار موضوع طلب
التس�جيل املجدد وكونهم يش�غلون عقارات اخرى وعدم ثبوت حيازتهم
للعق�ار املدة القانونية اذ لم يحرضا بينة ش�خصية تثبت حيازتهم للعقار
حيازة هادئة كما تبني من اعرتاض بقية الورثة وهم كل من (عيل وسهيلة
وعمار وثامر وازهار ابناء حسين كش�اش) ان العقار هو يعود ملورثتهم
زه�رة جرب ولم يق�دم االطراف القس�ام الرشعي ملورثته�م املتوفية زهرة
جرب لذا تكون رشوط التس�جيل غري متحققة يف الطلب عليه قررت اللجنة
رف�ض طلب التس�جيل املج�دد للعق�ار (/1610الغرب) واملق�دم من قبل
طالبي التس�جيل املجدد (جعفر وعيل ولدي حسين كشاش) وعىل ان يتم
اعالن ه�ذا القرار يف الصح�ف املحلية ويكون القرار خاضع�ا للتمييز ملدة
ثالثون يوما خالل مدة االعالن وافهم علنا يف 2017/11/26
القايض
كفاح حبيب عكض
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سـيـدة السـرد التعبيـري لسنـة 2017
الشاعرة السورية مرام عطية

يس�ر لجنة جائ�زة تجديد ان تعل�ن عن منح لقب
“س�يدة الس�رد التعبيري” لس�نة 2017للشاعرة
السورية مرام عطية .الف مبروك.
 امتيازات الجائزة 1لقب “ سيدة السرد التعبيري”. 2نش�ر مجموعة شعرية للش�اعرة من قبل دارتجديد للنشر االلكتروني.

 3العضوي�ة ف�ي لجن�ة جائ�زة تجدي�د الرب�عسنوات.
 4العضوي�ة ف�ي ادارة مجموع�ة تجديدالرب�عسنوات.
 5نشر ثابت و متقدم في مجلة “ تجديد “ للشعرالسردي التعبيري.
 -يعتمد التقييم على نش�اط الش�اعرة في س�نة

مخس قصـاصــات
من دوالب املاسنجر

كامل�ة في مجموعة تجدي�د و مجالتها من حيث
نوعية الن�ص و نموذجيته و فاعلية الش�اعرة و
مش�اركتها العامة في انتشار شكل الشعر السرد
التعبيري.
.مؤسس�ة تجدي�د األدبي�ة ،متخصصة بالش�عر
الس�ردي التعبيري،تأسست سنة  ،2015العراق-
بغداد.

احمد المالكي

النفس املبتورة :هاجس الغرب يف جمتمعاتنا

أروي لكم ما تراه عيناي

عن دار الساقي في لبنان صدر كتاب (النفس المبتورة :هاجس الغرب في مجتمعنا)
ف�ي طبعت�ه الثانية للكاتب االيراني داريوش ش�ايغان ب ع�دد الصفحات ..224 :
يتناول هذا الكتاب مش�كلة العرب والمس�لمين في نظرتهم إل�ى الغرب .فالباحث
يرى أن نظرتنا مبتورة ونفسنا مبتورة ،ألننا نشتعل نقدا ً وحساسية تجاه الغرب،
ونبالغ انحناء وإذعانا ً أمام ما نحن فيه ،وألننا أيضا ً إما أن نعود إلى السلف الصالح
ردا ً عل�ى الغ�رب ،فنهرب من واقعنا إل�ى ما قبله ،وإما أن نلتحم التحاما ً س�طحيا ً
بالغ�رب فننق�ل ما عنده من دون أن نملكه .وبهذا ،نهرب م�ن واقعنا إلى ما بعده،
أو م�ا نتوهم�ه كذلك.في الحاالت كاف�ة ،يقع هذا الكتاب في قلب هموم س�اخنة
يعيشها العالم اإلسالمي ،وعنده الكثير الذي يضيفه إلى السجاالت الدائرة فيه ،أو
تل�ك التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة.و المؤلف داريوش ش�ايغان ّ
مفكر إيراني
ّ
معاصر وأستاذ جامعي للفلسفة المقارنة .كتب في الفكر والفلسفة وتولى إدارة
”المركز اإليراني لدراس�ة الحضارات“ .صدر له عن دار الساقي” :أوهام الهويّة“،
”ما الثورة الدينيّة؟“ *..نال الكتاب ”جائزة أندريه غوتييه للمقاالت البحثية“.

عن دار الس�اقي في بيروت صدر كتاب (اروي لكم
ماتراه عيني)للمصورجايلز دولي بصفحات .192
في أكتوبر/تشرين األول  ،2015أوكلت «المفوضية
الس�امية لألم�م المتحدة لش�ؤون الالجئين » NU
ّ
فتنقل
 HCRإلى جايلز دولي توثيق أزمة الالجئين.
ً
ط�وال الش�هور الس�بعة التالي�ة ذهابا ً وإياب�ا بين
أوروبا والش�رق األوسط ،س�اعيا ً إلى إضفاء وجه
إنس�اني على واحدة من أضخم األزمات اإلنس�انية
الملحّ ة في عصرنا.زار دولي أربعة عشر بلدا ً ليروي
قص�ص عائالت وأش�خاص هرب�وا م�ن أوطانهم
مُ كرَهي�نّ .
وث�ق اضطراب�ات لبن�ان ،ومخيّم�ات
ّ
الجهنمية على سواحل
األردن والعراق ،والمش�اهد
ليسبوس ووصول الالجئين إلى ألمانيا.

قصاصة - 1 -
التائهين عن الوطن
تنقصهم جرأة النوافذ.
قصاص - 2 -
المتجددين خارج نطاق األوسمة
ال ميادين لهم.
قصاصة - 3 -
لك ان تسأل عن السبب
ولي أن أكون غياهب اإلجابة.
قصاصة - 4 -
السقوط بطريقة بيضاء
باردة التشظي
ال يعني انتهاء ألوان الشتاء.
قصاصة - 5 -
لقطة عابرة
لك ان تسير بطريق الهدوء
ولي ان اقتفي بالصراخ
آثار خطاك.

أعراض األمية الثقافية

ابق هناك

أحمد فضل شبلول
تتجل�ى أع�راض األمي�ة الثقافي�ة ف�ي العديد من
المش�اركات والش�واهد ،وبخاص�ة المش�اركات
الش�بابية في البرام�ج الحوارية وف�ي األحاديث
اليومية وفيـما يصل إلين�ا في الصحافة الثقافية
من أخطاء في الكتابة والتعبير واألسلوب ،ناهيك
عن قواعد النحو والصرف واإلمالء.
ً
أيضا تتجل�ى هذه األعراض لدى بعض من يدعون
الثقافة ويقوم�ون بتقديم جوانب منها في بعض
وس�ائل اإلعالم فيخطئون في المعلومات العامة،
وحت�ى في نطق الحروف العربية ،وقواعد نحوها
ً
جالس�ا أمام شاش�ة التليفزيون
وصرفه�ا .كنت
– من�ذ أيام قليل�ة  -فوجدت إح�دى المذيعات في
قن�اة فضائية تب�دأ حديثها بقوله�ا :ثالث ِة أهداف
(بكس�ر المبت�دأ) وطوال عمرنا نع�رف أن المبتدأ
ُيرف�ع بالضمة وال يجر بالكس�رة أب� ًدا .وكان من
األفضل لها أن تنطق الرق�م بالعامية مع تحفظنا
عل�ى كثرة العامية المتفش�ية في جميع وس�ائل
ً
عرضا آخ�ر من أعراض
اإلعلام اآلن ،وال�ذي يعد
األمية الثقافية .مع يقيننا بأن الثقافة أوس�ع من
ذلك بكثير بطبيعة الحال.
ً
أيض�ا تتجل�ى هذه األع�راض فيما ن�راه من كتب
ع�ن الخرافات والج�ن والش�عوذة والفتاوى غير
المس�تندة إلى أحاديث صحيحة وغير منطقية أو
علمي�ة ،وغي�ر ذلك من أعراض تتفش�ى وتنتش�ر
ً
عموما كانتش�ار النار
في جس�د المجتمع العربي

الناقد عباس باني المالكي
مجهولي�ة الحي�اة ف�ي وط�ن مفخ�خ
باألوهام
ارخيته
ُ
الصباح
عذرا ً أيُّها
يبحث ُ
ٌ
َ
ظلهم
اآلن
َ
وغياب
غياب
ما بين
ٍ
ٍ
عن َد
أبواب العتباتِ
ِ
ُ
الراحلة
عن َد أدنى شكٍ
َ
جواب
دون
بأسئل ٍة
ٍ
ُ
الصباح
أيُّها
ُ
تهبط
وح ُد َك
تلمل ُم َ
النهار
أول
ِ
َ
ُ
تحمل ظلهم المنزوي اليوم
ُ
األمس
منذ مسا ِء
ِ
ُ
منذ يومِ هم األخير
ُ
َ
عتبات مقهى
ترافق
ُ
ال يتسع لهم
وال حتى
لساعا ِتهم األخ ُر
حين أنتهى زحامُ هم
َ
عج برائح ِة الصمتِ
االنتظار
بأوهام
ِ
ِ
َ
ْ
نسجت
نظراتهم ضحكاتٍ
أم أشباه الضحكاتِ
ُ
ونبضات
الدخان
من خل ِل
ِ
تنبث أعمارا ً
ُ
توهمُ هم بسنين اخر
َ
وقت لهم
ال
وقت لدينا َ
َ
اآلن سوى
ال

في الهش�يم .أما عن أس�باب األمية الثقافية فهي
كثيرة ً
أيضا ولك�ن البداية تكون دائ ًما من التعليم،
فالتعلي�م هو القاع�دة األساس�ية للثقافة ،وبغير
التعلي�م ال تكون هناك ثقاف�ة حقيقية ،وقد يقول
ً
عمالقا مثل العق�اد لم يحصل في تعليمه
قائ�ل إن
س�وى على الش�هادة االبتدائية ،ولكن العقاد هو
االس�تثناء الكبير من قاعدة التعلي�م ،وليت عندنا
آالف العقادين (أو العقاقيد) الذين ثقفوا أنفسهم
بعي ًدا عن قالب التعليم الذي يخرج لنا ش�با ًبا (من
الجنس�ين) ال يعرفون عن أم�ور حياتهم ودينهم
ً
شيئا سوى
ودنياهم وماضي أمتهم ومس�تقبلها
بعض التهريج ونحت بعض الكلمات الغريبة على

مجتمعاتنا وبيئاتنا.
وكلن�ا نلم�س اآلن األوض�اع المتده�ورة للتعليم
ف�ي البلاد ،ليس ف�ي مص�ر فحس�ب ،ولكن في
دول الخلي�ج العربي ً
أيضا التي تنفق بس�خاء على
التعلي�م ف�ي مدارس�ها وجامعاته�ا ،وأحيلك إلى
أوراق مؤتم�ر “مخرج�ات التعليم وس�وق العمل
ف�ي دول مجل�س التعاون الخليج�ي” الذي نظمه
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
ونق�رأ فيها أن التعلي�م في دول مجل�س التعاون
يعان�ي الكثير من أوجه القص�ور؛ ومن ذلك :تبني
أس�اليب تدريس تقوم على الحفظ والتلقين ،بدلاً
من التفكير والتحليل العلميين ،وضعف اس�تخدام

التكنولوجي�ا ،وتدن�ي ع�دد الطلب�ة المقيدين في
برامج الدراس�ات العليا مع مالحظة تزايد التركيز
عل�ى التعلي�م الع�ام على حس�اب التعلي�م الفني
والتعليم المهني .وهي أساليب نراها متفشية في
معظ�م مجتمعاتن�ا العربية ،فه�ل يحقق مثل هذا
الن�وع من التعليم ثقافة نفخر بها ،وتكون امتدا ًدا
لثقاف�ة األجيال الماضية الت�ي كانت في معظمها
ثقاف�ة موس�وعية .أم�ا العلاج فيب�دأ ً
أيض�ا من
التعليم ،فلو انصلح حال التعليم في بالدنا النصلح
معه ح�ال الثقاف�ة ،وتغير وج�ه المجتمع ،وهذا
الكالم ينطبق عل�ى الثقافة اإللكترونية ً
أيضا التي
بدأت تنتش�ر في مجتمعاتن�ا دون أرضية رصينة
أو حقيقي�ة للحاس�ب اآلل�ي الذي أصب�ح وجوده
في كثير من األماكن وج�و ًدا مظهر ًيا فقط ،دون
االس�تفادة الثقافي�ة الحقيقي�ة منه ومن ش�بكة
اإلنترنت المتشعبة األغراض.
وأنه�ي ه�ذه المداخل�ة بتجرب�ة ل�ي ف�ي كوريا
الجنوبي�ة حي�ث قم�ت بزيارته�ا ع�ام 2007
ً
ً
مثقفا يناف�س الدول
متقدم�ا
ووج�دت مجتم ًع�ا
الكبرى اآلن ،وبالمناس�بة ،كوري�ا الجنوبية بدأت
نهضته�ا واس�تقاللها مع مصر تقري ًب�ا في أوائل
الخمس�ينيات ،أو بعد عمر الث�ورة المصرية بعام،
فهم بدأوا مس�يرتهم ع�ام  1953ولكن تجاوزونا
بكثير ،وعندما س�ألت عن س�ر تلك الطفرة هناك
في المصانع والش�ركات والم�دارس والجامعات
وأس�اليب الحياة والثقافة الحقيقي�ة هناك قالوا
لي :التعليم ،ثم التعليم ،ثم التعليم.

نعيمة محمد كسكاس
ابق هناك
حيث بوابات النقاء
ترجل عن روايات
يكتبها العدم
عانق الظل الطويل للحب
وألوان الحياة
علق عمرك على
مشجب الضياء
أنا قلبي طفل رضيع
أعلمه كل يوم
آيات الهجر
يتلعثم
يقف بخشوع العشق
ينصت لفيض أنوارك
ويثمل !!!!

قراءة نقدية لنص «أرخيته» للشاعرة أيرس الصندوق

ما َ
وصباح
صباح
بين
ٍ
ٍ
نهار
بقايا
ٍ
حين يحدث التقارب ما بين الذات والمكان
تتحقق مش�هدية التصور الذهني لرمزية
ذل�ك الم�كان ألن التقارب م�ا هو إال فعل
التناظ�ر مابين ال�ذات ورمزه�ا الباطنية
و رم�وز مش�هديه ذلك الم�كان ونجد هنا
الش�اعرة أيس�ر صن�دوق اس�تطاعت أن
تعطي ذلك المكان الرموز التي تفك شفرة
الح�دث المكان�ي لك�ي ترتق�ي بعنون�ة
األيح�اء المنجذب من خلال هذا التناظر
الذي يحدث ويس�بب الفع�ل المتغير في
جوهري�ة الح�دث  ,وما أرخيت�ه إال مكان
ح�دث فيه م�ا يغي�ب اإلنس�ان وفق فعل
األخ�ر األجرام�ي في التفجي�ر لناس ليس
لهم عالقة بم�ن يريد أن يحقق من أهدافه
الوهمي�ة وأنم�ا ال�ذي جعله�م ضمن هذا
الح�دث ه�و الزم�ن الموقت لح�دوث هذا
الفعل  ,والشاعرة أستطاعت أن تعيد ترتيب
األيحاء األس�تعاري للمكان خارج نس�ق
المباش�رة وبنفس الوق�ت أمتلكت القدرة
على البقاء ضمن هذا الحدث برموز حياتية
مقاربة لفعل الحدث المتنامي حيث اصبح
الن�ص كبنية مش�هدية مكثف�ة في طرح
الح�دث وفق نس�ق متع�دد األص�وات ذات
األبع�اد المتداخله ما بي�ن الزمن والمكان
...
عذرا ً أيُّها الصباحَ
يبحث ُ
ٌ
َ
ظلهم
اآلن
ما َ
وغياب
غياب
بين
ٍ
ٍ
عن َد
أبواب العتباتِ
ِ
الراحلةُ
عن َد أدنى شكٍ
َ
جواب
دون
بأسئل ٍة
ٍ

ُ
الصباح
أيُّها
وح ُد َك تهبطُ
تلمل ُم َ
النهار
أول
ِ
ُ
تحمل ظلَهم المنزوي اليوم
نالح�ظ هنا أن الش�اعرة تؤك�د على الزمن
والتسلسل الموقت في فعل الحدث الزمني
ألح�داث الفع�ل المش�هد الدام�ي  ,وهي
أعط�ت الزم�ن الفعل في تركي�ب األحداث
ضمن المكان حيث جاء الصباح وما يمثل
هذا الصباح من أش�راقة ي�وم جديد ولكن
ما حدث عكس كل هذا وتحول الصباح الى
َ
الصباح
فعل الغياب ف�ي الغياب (عذرا ً أيُّها
يبح�ث ُ
ٌ
َ
َ
وغياب
غياب
بي�ن
ظلهم /ما
/اآلن
ٍ
ٍ
أب�واب العتباتِ  /الراحل�ة )واصبح
/عن� َد
ِ
الصب�اح تأكي�د الظ�ل على غيابه�م أي أن
الصباح تحول من حي�اة جديدة وأمل جديد
ال�ى زم�ن الغي�اب و بقي�ت عتباته�م عند
أب�واب الرحيل نحو المجه�ول حيث تكون
األس�ئلة دون ج�واب وهنا ه�و تاكيد على
عب�ث األزمان ف�ي تحديد مصير اإلنس�ان
وكأن الصدف�ة هي قاموس الحدث العبثي
في تحدي�د وقع الحدث وأن اإلنس�ان هو
المصير المجهول في ش�وارع وطن تفخخ
بكل ش�ظايا الموت  ,والش�اعرة تلغي كل
فواص�ل الزم�ن حي�ث يبق�ى الصب�اح هو
الصب�اح وكأن الزمن ال يم�ر إال من عتبات
ظلهم المن�زوي وكأن رحليهم هو المصير
المتوق�ف عل�ى المجهول (عن َد أدنى ش�كٍ
َ
ُ
الصب�اح /
ج�واب /أيُّه�ا
دون
/بأس�ئل ٍة
ٍ
تهب�ط /تلمل ُم َ
ُ
أول النه�ار  /تحملُ
وح� ُد َك
ِ
ظلَه�م المن�زوي الي�وم ) وكأن الزمن في
تلك الش�وارع ما ه�و إال المجهول بعبثية
الصدفة ووجودهم في ذلك المكان .
ُ
األمس
منذ مسا ِء
ِ

ُ
منذ يومِ هم األخير
ُ
َ
عتبات مقهى
ترافق
ُ
يتسع لهم
ال
وال حتى
لساعا ِتهم األخ ُر
حين أنتهى زحامُ هم
َ
عج برائح ِة الصمتِ
االنتظار
بأوهام
ِ
ِ
َ
ْ
نسجت
نظراتهم ضحكاتٍ
أم أشباه الضحكاتِ
ُ
ونبضات
الدخان
من خل ِل
ِ
وهنا تؤكد الش�اعرة أن المصير المجهول
ال�ذي ي�ؤدي به�م الى ذل�ك الم�كان و أن
المصيرهو حالة مبيته في قدرية اإلنس�ان
حي�ث أن األمس ما ه�و إال اليوم األخير في
يومه�م الق�ادم ألنها كان�ت تتوجس من
ُ
ُ
/منذ
األم�س
(منذ مس�ا ِء
ه�ذه األح�داث
ِ
ُ
َ
يومِ ه�م األخي�ر /ترافق عتب�ات مقهى /ال
ُ
يتس�ع لهم /وال حتى /لساعا ِتهم األخ ُر /
َ
حين أنتهى زحامُ هم
/ع�ج برائح ِة الصمتِ

االنتظار ) وكأن الزمن ينتظرهم
بأوهام
/
ِ
ِ
بهذا الحدث وه�و ال يعلمون عن مصيرهم
ش�يئا وال يمتلك�ون إال الزحمة على عتبات
المقه�ى وكأنه�م ودون أن يعلم�وا أن
تزاحمه�م إال المصي�ر المحتوم بالموت
والغياب وكأنهم يتعجلون هذا المصير دون
أن يعلموا  ,والش�اعرة أستطاعت أن تعطي
الن�ص مش�هدية الحي�اة ومصيره�ا وفق
أحداث الزمنكانية التي تسوق المصير الذي
يعج برائحة الصمت والموت وكأنهم كانوا
يضحكون على هذا المصير لكن دون علم
بم�ا كان ينتظرهم والش�اعرة أعطت الى
خل�ل الدخان المصير الغي�ر معلوم الذي ال
يدركه اإلنس�ان وه�و ال يفك�ر إال بالحياة
ْ
(نس�جت
والضحكات والنبض بهذه الحياة
َ
نظراتهم ضحكاتٍ /أم أش�باه الضحكاتِ /
ُ
الدخان )و الش�اعرة
ونبض�ات /من خل� ِل
ِ
اعط�ت المضمور وغائب في حتمة الحياة
وتقاس�مها مع الموت وفق التأويل الداللي
والنس�ق المتنامي في الحدث الغير معلوم
في الحياة وكأنها تحاول أن تؤكد أن الزمن

م�ا هو إال الحضور المغيب والمضمور في
حياتنا .وقد نسعى الى حتفنا دون أن نعلم
بهذا .
تنبث أعمارا ً
ُ
توهمُ هم بسنين اخر
َ
وقت لهم
ال
وقت لدينا َ
َ
اآلن سوى
ال
َ
وصباح
صباح
ما بين
ٍ
ٍ
نهار
بقايا
ٍ
أن الحل�م ما هو إال الوه�م الذي ال يوصيل
الى حقيقة الحياة المجهولة في الوطن
وقد تحلم بسنين أخرى من العمر لتصل ما
تري�د من الحياة لك�ن المصير محتم عليك
أن ال تحل�م كثيرا ألن كل ش�يء ال يعيش إال
وفق النس�ق المجه�ول  . .والداللة ما هي
إال رم�وز تتكاث�ف لتعط�ي المعنى ضمن
الص�ورة البصري�ة ف�ي مش�هدية الح�دث
المتصاعد بغرائبية ما يحدث في الوطن من
قتل الناس األبرياء ال ذنب لهم سوى أنهم
يحتفل�ون بالحياة على طريقتهم الخاصة
والش�اعرة هن�ا كونت الصورة المش�هدية
وف�ق التوج�س واألحس�اس المس�بق
بالحدث معتمدة على طاقة التخيل أي أنها
ال تكون المش�هدية الحسية بل المشهدية
البصري�ة وفق طاقة التخيل عندها من أجل
أن تحق�ق التأويل الداللي وحس�ب بطانية
الفك�رة المكون�ة للن�ص  ,وهن�ا ف�ي هذا
ُ
(تنبث
المقطع ال يوح�ي إال بتوقف الزمن
َ
وقت لهم
أعمارا ً /توهمُ هم بس�نين اخر /ال
اآلن س�وى /م�ا َ
وق�ت لدينا َ
َ
صباح
بين
/ال
ٍ
نه�ار) حيث بي�ن الصباح
/بقايا
وصب�اح
ٍ
ٍ
والصباح ما هو إال بقايا نهار وكأن الظالم
هو المسيطر على الصباحات المتوقفة ال
تغير فيها إال الموت المتربص بالحياة .
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نادين نسيب جنيم تعرتف:

يقلدن شامتي وال يزعجني التداول بفيديوهات خاصة

ح�وار م�ع الزمي�ل ميش�ال
يف
ٍ
زري�ق ،كش�فت املمثل�ة النجمة
نادين نسيب نجيم ّ
أنها شخصية
صاحب�ة تخطيط إستراتيجي يف
حياته�ا العملي�ة واملهني�ة ،كما
ّ
ّ
محط
أنها موضة الشامة ال زالت
تقليد بالنسبة للكثريات يف العالم
العربي.
 نادي�ن نجي�م ممثل�ة جميل�ةومحظوظ�ة أم ذكية وتخطيطها
اسرتاتيجي؟
بالتأكيد ذكية وصاحبة تخطيط
استراتيجي ...م�ن دون ذكاء
َ
ّ
تخط�ط وتنج�ح،
مكن�ك أن
ال ُي
ً
َ
ويج�ب أن تكون لك أيض�ا رؤية
للمس�تقبل ،واأله�م أن تخت�ار
خطوات�ك ومش�اريعك بطريق�ة
صحيحة.
 نادي�ن برصاحة ...هل أصبحتِّ
تشكلني عقدة للممثالت زميالتكِ
أم أنك مصدر إلهام ّ
لهن ولسيّدات
ّ
الفني؟
كثريات خارج الوسط
ّ
بيتعق�د إلاّ اللي عندو
«م�ا ح�دا
عقدة» ...أرى يف نفيس واس�تنادا ً
اىل م�ا أالحظ�ه م�ن ح�ويل ّ
أنني
مثال تحتذي به فتيات وس�يدات
كثريات .أما بالنس�بة اىل املمثالت
ّ
إليه�ن .أنا من
فه�ذا األمر يع�ود
ّ
يتمثلن ويقتدين بممثالت
اللواتي
عربيات وأجني�ات كثريات ،وهذا
أم�ر مهمّّ ،
ألن الناج�ح يتعلّم من
نج�اح م�ن س�بقه ويف�رح له،
والناج�ح ُيس�اعد اآلخري�ن عىل
سلوك طريق النجاح.
 لطاملا كانت ش�امتكِ موضة يفس�نوات مض�ت ...الي�وم ما هي
ٍ
 Trendنادين نجيم املُتبعة؟
ّ
بكل رصاحة ،ال تزال الش�امة ه�ي املوضة األكثر
ً
ً
ُ
فوجئ�ت أخيرا بمدوّنات
رواج�ا يف إطالالت�ي...
موضة كثريات ال يملكن ش�امة ويرسمنها اليوم
يف موضع شامتي نفس�ه ،وهذا ُيشعرني بالفخر
والس�عادة .فش�امة مارلني مونرو كانت مقلّدة،
وحتى ش�امة س�يندي كروفرد ...واليوم شامتي

باتت موضة رائجة أكثر فأكثر.
 تتح ّدثين ع�ن مدوّن�ات املوضة اللوات�ي ُتطلقَ
ّ
أنت�ن النجمات
عليه�ن صف�ة «مؤث�رات»؛ ه�ل
ّ
مؤثرات حقيقيّات أكثر منهن؟
ّ
كل ش�خصية مش�هورة هي ش�خصية مؤثرة يف
الن�اس ،والجي�ل الصاعد الي�وم يران�ا ويتأثر بنا
وبأزيائنا وترصّ فاتن�ا و ُيتابعنا عىل الدوام ،وهذه

مس�ؤولية كبيرة .ثم�ة فتيات كثيرات متأثرات
بي ،وهذا يُحمّ لني مسؤولية كبرية ،و ُب ّ
ت أنتبه إىل
نفسي أكثر يف مواقف عدة حت�ى أكون قدوة لكلّ
من ُيتابعني.
 تتواجدي�ن أخريا ً مع الكثري من مدوّنات املوضةأن نجومي ّ
ونجمات اإلنس�تغرام؛ ه�ل تري�ن ّ
ّتهن
ّ
وش�هرتهن بات�ت ته ّز ع�رش نجومي�ة املغنيات

تارا عامد 122 :جتربة سينامئية
خمتلفة
القاهرة :أعلنت الفنانة الشابة تارا عماد أنها صورت جزءا ً من دورها بفيلم «»122
مع ط�ارق لطفي وأحمد الفيش�اوي .الذي انطل�ق العمل فيه منذ قرابة األس�بوع.
وعّب�رّ ت عن س�عادتها بالتواجد مع عدد كبري من النج�وم يف الفيلم الجديد.وأضافت
ً
تجربة س�ينمائية مختلفة بش�ك ٍل كامل ،وس�يكون
لـ»إيلاف» أنه�ا تعتبر الفيلم
مفاجأة للجمهور .الفتة إىل أنها ّ
تكثف أوقات تصوير دورها بش�ك ٍل يومي مع فريق
العم�ل الذي يري�د اإلنتهاء من جميع اللقطات يف أقرب وق�ت ممكن.هذا وقالت أنها
سعيدة بتعاونها مع طارق لطفي ألنه ممثل محرتف وله العديد من األعمال الناجحة،
متمنية أن يحقق العمل نجاحا ً جماهرييا ً عند عرضه يف الصاالت السينمائية.

ّ
تعاونه�ن مع الدور
واملمثلات يف
العاملية ومناسبات عدة؟
األم�ر بعي�د ّ
كل ال ُبعد عن ذلك وال
ُيقاس بهذه الطريقةّ .
هن اليوم
بالنس�بة اىل ال�دور واملناس�بات
بمثاب�ة أداة تس�ويق وتروي�ج
محصورة يف إط�ار مح ّدد ،وهذه
ليس�ت ح�ايل وح�ال الكثيرات
ّ
املغنيات ،فنحن
م�ن املمثلات أو
س�فريات للم�اركات وال�دور
العاملية .عالقتنا معهم ال تقترص
فق�ط على جلس�ات التصوي�ر
وتقايض املال مقابل كل منش�ور
عىل السوشيال ميديا ،فأنا اليوم
ّ
أمث�ل ال�دار وأعك�س صورته�ا
ُ
ولس�ت ألس�وّق لها .فعىل سبيل
املث�ال ،ويف تعاون�ي م�ع دار
بولغاري ،أنا س�فريتها يف الرشق
األوس�ط ،فيما بيال حديد سفرية
حقائبه�ا ،على عك�س املدوّنات
ّ
معه�ن
اللوات�ي يت� ّم التع�اون
للرتويج ملنت�ج معينّ  .فمثالًُ ،ك ُث ٌر
ّ
يتذك�رون موني�كا بيلوتشي يف
إعلان دار كارتييه ،وه�ي باتت
من عائلتها.
 يف الحدي�ث ع�ن السوش�يالميديا؛ ه�ل تنزع�ج نادين نجيم
م�ن ت�داول فيدي�وات قديمة لها
أو صور من س�هرات خاصة مع
األصدقاء؟
ً
إطالق�ا ...ألنني ال أقوم بأي فعل
خاط�ئ ،وال أتأث�ر بم�ا ُينشر.
فالن�اس يحبّ�ون األحادي�ث
والفيديوات والتعرّف إىل تفاصيل
حي�اة اآلخري�ن ،و»بيحب�وا
َ
تنس ّ
يحكوا» ...وال َ
يتابعونك
أنهم
من خلف الشاشة ،فال تعرف من
ه�و الحقيقي ومن ه�و الكاذب أو املدس�وس أو
الذي ُيريد الكتابة بدافع شخيص ...لذا ال أكرتث ملا
ُيقال ،وأعيش حياتي كم�ا يحلو يل لكن بضوابط
معيّنة ،وها نحن نرى النجوم األجانب يعيش�ون
ّ
ونصفق لهم ،فل َم ال يح�ق لنا أن نعيش
حياته�م
حياتنا مثلهم؟!

رزان مـغـربـي
تـبـوح بـأسـرارهـا
تحل النجم�ة اللبناني�ة رزان مغربي ضيفة
على برنام�ج «اله�وا هوان�ا» وال�ذي يذاع
السادس�ة مس�اء الجمعة القادمة بتوقيت
مرص وليبي�ا وذلك عىل إذاع�ة «90.5 BBN
..»FMوتتح�دث مغرب�ي أثن�اء الحلقة عن
أعمالها الفني�ة وكل ما هو جديد لديها كما
تعل�ن لجمهوره�ا ىف ليبيا والوط�ن العربى
ألول م�رة عن موعد بداية تصوير برنامجها

الجديد عىل قناة العاصمة والذى تعاقدت
عليه منذ فرتة وتعود من خالله لشاش�ة
التلفزيون ..كما تتح�دث أيضا بالحلقة
ع�ن أعماله�ا الفنية بالدراما والس�ينما
وم�ا إذا كان لديها أعمال جديدة س�تبدأ
تصوي�ره قريب�ا ..الربنامج م�ن تقديم
اإلعالمي محمد حسني العبيدى وإخراج
وإعداد مسعود الفرجاني.

ملاذا توقف التصوير يف حلقة سمرية سعيد مع «صاحبة السعادة»؟
حرص�ت الفنانة املغربية س�مرية س�عيد عىل أن
تكون إطاللتها عىل جمهورها يف ليلة رأس السنة
إطالل�ة مختلفة ،حيث إنها إىل جانب حفلها الذي
تقدمه يف هذه الليلة ،قررت سمرية سعيد أن تطل
عىل جمهورها الجالس يف البيوت ،وذلك من خالل
حلقته�ا يف برنام�ج «صاحب�ة الس�عادة» ،الذي
تق ّدمه الفنانة واإلعالمية املرصية إس�عاد
يونس.وحرصت الديفا املغربية عىل أن
ت�روّج لحلقتها يف الربنامج ،بنرش
بروم�و الحلقة عبر صفحتها

عىل موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام،
ه�ذا إضافة إىل نرش ص�ور لها أثن�اء غنائها عىل
مرسح الربنامج.وعلمن�ا « من مصادرناالخاصة
أن س�مرية سعيد وافقت عىل الظهور يف الربنامج
بع�د تفاوض دام مل�دة تتجاوز الع�ام ،حيث إنها
كانت ستظهر معهم يف العام املايض ،إال أن الديفا
املغربية انش�غلت حينها ،واعتذرت عن ظهورها
يف الربنامج.وأضاف�ت املص�ادر مؤكدة أنه
يتردد أن الديف�ا املغربي�ة ظه�رت يف
الربنامج نظري مبلغ مايل يصل إىل 500

ألف جنيه مرصي ،وهذا املبلغ شامل أجر فرقتها
املوس�يقية أيضاً.وتابع�ت املص�ادر مؤك�دة أن
مقدمة الربنامج الفنانة واإلعالمية إسعاد يونس
تس�بّبت بإضح�اك جمي�ع الحضور يف لوكيش�ن
التصوي�ر ،وهذا تس�بّب بتوق�ف التصوي�ر أكثر
م�ن مرة ،وه�ذا كان أثناء مش�اركتها الغناء مع
الفنانة سمرية سعيد عىل أنغام أغنية «محصلش
حاج�ة» ،حي�ث قالت له�ا إنها س�تدخل معها يف
الغناء وإنها حافظة لكلمات األغنية ،ولكن بعدما
توقف التصوير أخربتها أن من املستحيل أن يقف

أحد ويغني إىل جوارها ،مشيرة له�ا اىل أنه إذا
حضر صوتها فلا بد للجميع م�ن اإلنصات،
لشدة جماله ،بحس�ب وجهة نظرها.وستبدأ
الديفا املغربية سمرية سعيد بروفات حفلها
املقب�ل بعد يومني من اآلن ،وهو الحفل الذي
س�تطل في�ه على جمهوره�ا يف ليل�ة رأس
الس�نة ،واملقرّر إقامته يف أحد فنادق مدينة
القاهرة وستش�اركها فيه النجمة اللبنانية
مايا دياب والفنان املرصي حكيم والراقصة
األوكرانية أال كوشنري.

سريين عبد النور وباسل خياط مع ًا يف رمضان املقبل
ّ
تصر الفنانة سيرين عبد النور عىل دراس�ة
على الرغم م�ن حملها،
خطواته�ا الفني�ة ،وال ت�دع الفرص�ة تضي�ع عليها إن اس�تطاعت
الحم�ل والفن.يف ش�هور حمله�ا األوىل،
التوفي�ق بين
اس�تطاعت عب�د الن�ور أن تص�وّر
«كليب» ألغنية لبنانية جديدة «إذا
بدك ياني» ،ورغم التعب والجهد
نجح�ت األغني�ة وحقق�ت
نس�بة مش�اهدات عالي�ة،
وكان التعاون موفقا ً بينها
وبني املخ�رج إميل
س�ليالتي بعد
أكث�ر من
عق�د

عىل تعاونهما األول يف كليبات سابقة.
سريين حارضة يف رمضان
لك�ن سيرين املغرم�ة بالدرام�ا والت�ي طبعت فيه�ا حض�ورا ً قو ًيا
ينتظره الناس يف موس�م رمضان وخارج رمضان ،ستكون حارضة يف
رمضان املقبل بحس�ب ما أكدت يف ترصيحات متقاطعة ومنها ما قالته
ملوقعنا من أنها بالفعل س�تصوّر خماسية درامية لرمضان املقبل كتبها
للتلفزيون رايف وهبة ،وتكتفي سيرين بذلك ،وربما تفصح عن تفاصيل
أخرى بعد املبارشة بتصوير املسلس�ل يف لبنان هذه املرة بعد أن ّ
جس�دت
دور إي�ف لرمضان املايض يف «قناديل العش�اق» يف س�وريا ،وأضافت إىل
س�جلها واحدا ً من املسلسلات الس�ورية التي تنتمي للبيئة الدمشقية
التاريخية.
سريين وباسل
ما لم تؤكده سريين أن بطل «خماسيتها» الدرامية هو الفنان باسل
خياط ،وهو أول تعاون يجمع بني عبد النور وخيّاط يف إطار درامي
بع�د أن وقف�ت اىل جانب مكس�يم خليل يف «روب�ي» وعابد فهد
يف «لعب�ة املوت» و» 24قرياط» ،ول�و صحّ ت التوقعات فإن
ذلك س�يكون إضافة عىل الدراما املشرتكة ملا يملك كل
من سريين وخياط من حرفية يف التمثيلُ ..يذكر
أن الكاتب رايف وهبة كتب لس�نوات ماضية
أعم�االً الق�ت نجاح�ا ً كبيرا ً كمث�ل
«س�نعود بعد قليل» و»حالوة
ال�روح» ،وفيه�ا نق�ل
واق�ع الح�رب
األخيرة يف
سوريا.

حبر على ورق

عبد الواحد مجعة
وجواد وادي

سعدون شفيق سعيد

حينم�ا كنت مقدما للربامج عرب تلفزيون بغداد ( البنكلة) باتت
ل�دي م�ن املعلومات والذكري�ات الكثرية بدا من دخ�ويل االذاعة
والتلفزي�ون منذ عام 1958ومن خالل تواصيل لتلك املؤسس�ة
ولحد االن اصبحت امتلك الخزين الثر..ومن ذلك الخزين ..ووقتها
كن�ت مواكبا الثنائي الريف�ي (عبد الواحد جمع�ة وجواد وادي
) حي�ث ادي�ا يف وقتها عددا مكن االغاني الناجحة التي ش�اعت
لعذوب�ة صوتيهما ..وللتاري�خ ان (ج�واد وادي ) كان مقطوع
ال�ذراع وكان يعم�ل يف مقهى املط�رب الريفي ن�ارص حكيم يف
منطقة (علاوي الحلة ) حيث تمكن من خلال تواجده يف تلك
املقه�ى وعن طري�ق نارص حكيم على حفظ االط�وار الريفية
..حتى انه تمكن من اجادة( البس�تات )بش�كل خاص ..وهناك
التق�ى باملطرب الريفي ( عبد الواحد جمعة ) وليتقدما س�وية
الجتي�از فحص (لجن�ة االذاعة ) بس�هولة ..ووقته�ا اقرتحت
اللجن�ة عليهما بان يكونا (تنائيا )لالنس�جام الصوتي الواضح
بينهم�ا ..ولقد كان�ت اغلب االلحان من وض�ع املطرب وامللحن
( عب�د الواحد جمعة) وهكذا ظهرا عىل شاش�ة تلفزيون بغداد
يف اوائل الس�تينات حينما كان التلفزيون ( باألبيض واألس�ود)
وهم�ا يرتديان الزي الريفي ..وليك�ون لهما حضورا يف االذاعة
والتلفزيون والحفالت الرس�مية والعامة ..وليستقربهما املقام
قريب�ا من دائ�رة االذاع�ة والتلفزيون يف (مقهى اب�و ناطق )يف
الصالحي�ة والت�ي كانت امللتق�ى لكافة الفنانين ويف مقدمتهم
املطربين واملوس�يقني ..ثم كان�ت املفاجأة حينم�ا انفرد جواد
وادي ع�ن عب�د الواحد جمع�ة ليق�دم ثنائيا اخر م�ع املطرب
الريف�ي ( عب�د محمد )يف اغنية ( س�هرت اللي�ل بجفاك ) ألول
مرة وآخر مرة .ثم عاد الثنائي الريفي (جواد وادي وعبد الواحد
جمع�ة ) بتقديم اغانيهما س�وية وهما يرتدي�ان الزي الريفي
ت�ارة والزي املدني االوروبي تارة اخر..والحقيقة ان هذا الثنائي
وخالل تواجده يف (كافرتيا االذاعة )والتي كانت وقتها ش�بيهة
باملقهى الشعبي املتواضع ..يضفيان عىل الرواد البسمة والفرح
من خالل نكاتهم والقفشات التي امتازوا بأدائها بشكل تمثييل
رائ�ع .وللتاريخ اذكر هنا ايض�ا ان بداية الثنائي كان ( رجايل )
ولك�ن مع ظهور اوبريت (بيادر الخير) للفرقة البرصية والتي
تضمنها اغنية ( ياعشكنا) ظهر الثنائي (الرجايل النسائي )من
خالل اداء (فؤاد سالم )و (ش�وقية العطار) وكانت االغنية من
كلمات كاظم الرويعي والحان حميد البرصي .

 10رياضة
العدد ( )1581االثنين  25كانون االول 2017
www.almustakbalpaper.net
www.almustakbalpaper.net

بانتظار مباراة مصيرية مع قطر غدًا الثالثاء

منتخبنا الوطني يستهل مشوار خليجي  23بتعادل مفاجئ أمام البحريني املثابر

المس��تقبل العراق��ي /الكوي��ت/
موفدا االتحاد العراقي لإلعالم الرياضي

واض�اف قاس�م لعبنا بثالث�ة مهاجمني
م�ن اج�ل مباغت�ة املنتخ�ب البحريني
لك�ن األمور لم تجري بالصورة املطلوبة
ودفعن�ا ذلك للع�ودة للع�ب بمهاجمني
اثنني.وأوضح قاس�م بان التعادل يف أول
املشوار ليس س�يئا ً كما يعتقده البعض
الن املب�اراة األوىل له�ا حس�ابات خاصة
وكدنا ان نخطف هدف الفوز يف الدقائق
األخرية بعدما س�يطرنا بصورة نس�بية
مضيفا :املنتخب البحريني الشاب يمتلك
العبني جيدين تم إعدادهم بصورة طيبة
للبطولة بينم�ا عانينا نحن كثريا ً بغياب
س�تة من ابرز العبي منتخبنا الذي كان
يشهد استقرارا ً بوجودهم .
مبينا ً بان الالعبني الشباب البدالء كانوا
بحاجة إىل عدد م�ن املباريات التجريبية
لكي يش�هد أدائه�م االس�تقرار وبالتايل
التع�ود على أج�واء اللع�ب للمنتخ�ب
الوطن�ي وع�ن توقعات�ه ملن س�ينتقل
للأدوار التالية بعدم�ا توضحت صورة
املنتخبات أكد املدرب باس�م قاس�م عىل
انه من السابق الونه ترشيح احد الفرق
واعترف م�درب منتخبن�ا الوطني بان
املراحل املقبلة س�تكون أصعب والتكهن
بمالم�ح البطل لهذه النس�خة ال يمكن
الحديث عنه اآلن.

بعد تعادل مفاجئ كان خارج حسابات
التوقع�ات النطالق�ة منتخبن�ا الوطني
لك�رة الق�دم يف منافس�ات خليجي 23
واستهالله املشوار بنقطة واحدة بتعادله
أم�ام املنتخ�ب البحريني املثاب�ر بهدف
ملثله،أصب�ح منتخبن�ا مطالبا بتعويض
م�ا فق�ده يف مبارات�ه األوىل وتعويض�ه
يف الجول�ة الثاني�ة للمجموع�ة الثاني�ة
عندما يالقي املنتخب القطري الثالثاء يف
مواجه�ة تكاد تكون مصريية لكي يعود
رسيعا إىل دائرة املنافسة يف بطولة كاس
الخليج املتواصلة يف الكويت.
وتصدر املنتخب القطري ترتيب املجموعة
الثانية بانتهاء الجولة األوىل بعد النتيجة
بدايته النارية الساحقة بتخطيه نظريه
اليمني برباعية بيضاء عىل إس�تاد نادي
الكويت يف مباراة سبقت مواجهة العراق
والبحرين

يغيب في شوط ويظهر في أخر

عىل الرغم من رغبة املدرب باس�م قاسم
يف خ�روج منتخبن�ا الوطن�ي متقدما يف
الش�وط األول ملبارات�ه أم�ام البحري�ن
بل وحس�م اللق�اء يف الش�وط األول ،إال
ان ه�ذه الرغبة ذهب�ت يف أدراج الرياح
وه�و يتفاج�ا باملس�توى ال�ذي قدم�ه
االحمر البحريني بقيادة مدربه س�كوب
ال�ذي كان�ت بصمات�ه واضح�ة على
مس�ار املنتخب البحرين�ي منتخبنا اثار
االس�تغراب من�ذ انطلاق املب�اراة التي
قادها طاق�م تحكي�م اماراتي ضم عيل
الجنيبي واحمد سعيد الراشدي وجاسم
عبد الله .اذ بدأ املباراة من دون استقرار
فن�ي عرب اهتمام وتركي�ز عىل منظومة
الهج�وم بارشاكة ثلاث مهاجمني عىل
حساب منطقة الوس�ط التي كانت غري

سكوب :مسرور بنقطة ثمينة واوراق
المجموعة لم تختلط

حيوية وسمح ذلك للبحرينيني لالقرتاب
كثيرا واغلب أوق�ات الش�وط األول من
الحارس جالل حسن
يف الش�وط الثاني تغريت أحوال منتخبنا
الوطن�ي مثلما كان واضحا يف ظل إجراء
تغييرات بدات بمش�اركة علي حصني
لتغيري بعد ذلك طريقة وأس�لوب اللعب
الذي ازدادت وتريته اثر سلسلة التغيريات

التي عمد اليها املدرب بزج الالعبني همام
طارق ومهند عبد الرحيم والعودة للعب
بمهاجمين اثنين ليب�دا بذل�ك املنتخب
البحريني بتنفيذ اس�لوب دفاعي بفضل
تعليم�ات مدرب�ه واس�تغالله لالرت�داد
الرسيع واستمر ذلك فعال يف تقدمه عند
الدقيقة ()79
تقدم البحرين استفز منتخبنا واستجمع

فان جال يشجع برشلونة عىل ضم نجم مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي  /وكاالت
يعتقد الهولن�دي المخضرم لويس فان جال
أن العب مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي يجب
أن ينض�م لفريق برش�لونة اإلس�باني خالل
فت�رة االنتق�االت الش�توية المقبلة.وق�ال
ف�ان جال ف�ي تصريحات لصحيف�ة ميرور
البريطاني�ة “من األفضل لالعب مانشس�تر
يونايتد دالي بليند الذهاب إلى برشلونة ،هو
ال يتواج�د حتى على مقاعد ب�دالء اليونايتد

في بعض األحيان ،وفي البارس�ا لن يجلس
أبدا في المدرجات”.وأضاف “أعتقد أن دالي
سيكون مناس�با في برشلونة على أي حال،
مس�تواه وأس�لوبه في اللعب أكث�ر مالءمة
إلس�بانيا من إنجلترا ،يمك�ن أن يلعب كقلب
دفاع يبني اللعب ،أو وس�ط دفاعي ،أوجناح
خلفي يهاجم على الجهة اليسرى ،يمكنه أن
يفع�ل أي ش�يء”.ويعاني الهولندي من قلة
المشاركات مع اليونايتد في الوقت الراهن،
وه�و ما دفع تقاري�ر للحديث ع�ن إمكانية

رحيل�ه عن ملع�ب أولد تراف�ورد بداية
العام المقبل.ويقال إن البالغ من العمر
 27عاما محل اهتمام برش�لونة الذي
يبحث عن بدي�ل ليحل محل المخضرم
“خافيير ماسكيرانو” المتوقع رحيله
للصين.وينتهي عق�د بليند مع اليونايتد
نهاية الموس�م الج�اري ،ويمكن لالعب
التف�اوض مع األندي�ة المهتمة به
ابت�داء م�ن ش�هر يناي�ر/
كانون الثاني المقبل.

أتلتيكو مدريد حيدد موعد تقديم نجميه اجلديدين
المستقبل العراقي  /متابعة

اخت�ار أتلتيك�و مدريد ي�وم  31ديس�مبر/كانون أول الج�اري؛ لتقديم العبه الجدي�د فيكتور ماتش�ين “فيتولو”
وللترحيب باإلس�باني البرازيلي دييجو كوستا ،في مران مفتوح على ملعب “واندا متروبوليتانو”.وتعاقد األتلتي
مع الالعبين الصيف الماضي ،لكنهما لم يشاركا في أي مباريات مع الفريق حتى اآلن بسبب العقوبة المفروضة
عل�ى النادي المدريدي من جانب “فيفا” وتقضي بحرمان الروخيبالنكوس من ضم العبين جدد حتى أول يناير/
كان�ون ثان .2018وأوضح النادي أن الالعبين س�يقدمان في مؤتمر صحف�ي قبل أن ينضما لباقي زمالئهما على
ً
ً
مفتوحا.وس�يعود األتلتي ،الذي يقضي  3أيام راحة بدأت عقب هزيمة
مرانا
أرض الملعب حيث س�يجري الفريق
الفريق أمام إس�بانيول الجمعة الماضي ( )1-0بالجولة الـ 17من الليجا ،للتدريبات في  28من الشهر الجاري قبل
أن ينطلق نحو مصر حيث سيخوض ودية أمام األهلي على ملعب برج العرب في اإلسكندرية.

مستقبل مورينيو يف مهب الريح

المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن إدارة مانشستر يونايت�د
اإلنجليزي غري راضية عن أسلوب لعب املدير الفني الربتغايل
جوزيه مورينيو.ويف هذا الصدد قالت صحيفة دييل ستار
إن هناك ش�كوكا لدى إدارة اليونايتد بش�أن ما إذا كان
موريني�و قادرا عىل إع�ادة الفريق لقم�ة الربيمريليج
مج�ددا ،وأنها ق�ررت تأجيل التقدم بع�رض لتجديد
تعاق�د الربتغايل.وس�قط اليونايت�د يوم الس�بت يف
فخ التعادل  2-2مع ليستر ،ليعزز صدارة الجار
الس�يتي للمس�ابقة بف�ارق  13نقط�ة.وكان
مورينيو قاد اليونايتد املوس�م املايض للتتويج
ب�كأس الرابط�ة اإلنجليزية وبطول�ة الدوري
األوروب�ي وال�درع الخريي�ة ،لك�ن ورغ�م
الصفقات القوية الصيف املايض ،مازال
الفريق غري قادر عىل اللحاق بالسيتي.
يذكر أن مورينيو توىل تدريب اليونايتد
الع�ام امل�ايض خلفا للهولن�دي لويس
فان جال ،مع العلم بأن مدرب تشيليس
السابق لم يس�تمر ألكثر من  3مواسم
م�ع جميع األندية الت�ي دربها من قبل.
وتردد ش�ائعات حاليا ع�ن احتمال تويل
الربتغ�ايل تدري�ب باريس س�ان جريمان
الفرنيس املوسم املقبل.

كل ق�واه وتمك�ن م�ن الع�ودة يف وقت
متاخ�ر براس�ية مهند عب�د الرحيم قبل
انتهاء اللقاء بثالث دقائق.

قاسم يدافع عن التعادل

قال مدرب منتخبنا الوطني باسم قاسم
يف املؤتم�ر الصحفي الذي عق�ب املباراة
بان املنتخب

باس�م قاس�م  :لعبن�ا م�ن اج�ل الفوز
والتعادل يف املباراة األوىل ليس سيئا ً
قال الكابتن باسم قاسم مدرب منتخبنا
الوطني بكرة القدم يف املؤتمر الصحفي
الذي عقد بعد انته�اء العراق ان التعادل
يف بداية املش�وار ليس س�يئا بعد ما كنا
نلعب من اجل الفوز وحسمه يف الشوط
االول

أش�اد مدرب املنتخب البحريني الجيكي
مريوسلاف س�كوب بأداء العبي�ه أمام
منتخبنا يف بداية مش�واره لخليجي 23
وأبدى سعادته بخطف نقطة ثمينة من
منتخب قوي يمتلك العبني مهاريني
وذكر س�كوب أم�ام الصحفيني  :نتيجة
ً
قياس�ا لألداء
التعادل مرضية للفريقني
الع�ام يف املب�اراة بالرغم م�ن جاهزيتنا
للفوز وع�ن أداء فريقه وطريقة لعبه يف
املباراة أوضح م�درب املنتخب البحريني
بأنه ابل�غ العبيه بغلق املس�احات أمام

العب�ي املنتخب العراق�ي وااللتزام التام
بالتعليم�ات واالس�تفادة م�ن رسع�ة
الالعبني
واعتبر س�كوب االنضب�اط التكتيك�ي
لالعبي�ه كان س�ببا يف إح�راج املنتخ�ب
ً
خصوصا
العراقي والتقليل من خطورته
وانه منتخب يتق�دم عىل البحرين بكثري
يف قائمة التصنيف الدويل حسب قوله.
وأش�ار إىل أن النقط�ة أم�ام الع�راق
ستس�اعدنا يف تحسين وضعن�ا
وس�تمنحنا الثقة لتقدي�م األفضل وان
أوراق املجموعة لم تختلط و ال اعلم من
س�ينتقل لألدوار الالحقة الن من واجبنا
ان نرك�ز على ما نريد آن نهت�م به وهو
تقديم العطاء األفضل

عازمون على التعويض

تحدث عدد م�ن العبي منتخبنا الوطني
لكرة القدم عق�ب مباراتنا مع البحرين
الت�ي انته�ت بالتع�ادل االيجابي بهدف
ملثل�ه مؤدي�ن عزمهم على التعويض يف
مباراتهم املقبلة أمام قطر وذكر الالعب
مه�دي كامل بان هناك بع�ض األخطاء
والهفوات حصلت أثناء املباراة س�محت
للبحرينيين أن يس�تغلوها ويس�جلوا
هدفه�م لكن األمر لم ينتهي ونس�تطيع
التعويض أم�ام قطر وانت�زاع أول ثالث
نقاط منتظرة
م�ن جهته اعرب أيمن حسين عن عدم
رض�اه وكذلك زمالئه ع�ن النتيجة التي
خرج بها منتخبنا الوطني أمام البحرين
مشيرا إىل عزم الالعبني وإرصارهم عىل
التعوي�ض أم�ام قط�ر وتحقي�ق الفوز
مشريا إىل أن النقطة أمام البحرين أفضل
من ال يشء
ويف االتج�اه ذات�ه ذه�ب املداف�ع احمد
ابراهي�م قائلا الق�ادم افض�ل طامل�ا
هن�اك ارصار ورغب�ة كبيرة لتحقي�ق
الف�وز يف املباراة املقبل�ة لنعود عمليا اىل
املنافسات.

أليجري يزيد الغموض حول مصري ديباال
المستقبل العراقي  /وكاالت
أفص�ح المدير الفني لفريق يوفنتوس ،ماس�يمليانو أليجري،
عن سبب اختياراته التكتيكية ،في المباراة التي فاز فيها على
روما ،بهدف المدافع مهدي بنعطية.
وق�رر أليج�ري إراح�ة المهاج�م األرجنتين�ي باول�و ديب�اال،
والب�دء بثالث�ي هجومي مكون م�ن ،ك�وادرادو ،ماندزوكيتش
وهيجواين.
وقال أليجري“ :كانت مباراة جيدة ،لكننا لم ننهيها
مبكرًا ،لذا عانينا في النهاية”.
وأض�اف“ :كان بإمكاننا تس�جيل أهداف
أكث�ر ،لك�ن الف�وز بهدف نظي�ف يترك
ش�عورًا جي ًدا ،في الواق�ع ،لقد أهدينا
آخ�ر فرص�ة ف�ي المب�اراة لروم�ا،
وف�رص أخ�رى س�نحت له�م ،كان
يجب أن ننهي المباراة ،وأن نكون
أكثر راحة”.
وع�ن إقص�اء باول�و ديب�اال
والدف�ع ببليز ماتوي�دي بدلاً
عن�ه ف�ي طريق�ة ،3/3/4
ق�ال“ :ماتوي�دي مث�ل
بيانيتش ،العب وسط قادر
على دف�ع الفريق للهجوم
ف�ي المس�احات ،ديب�اال
ليس مشكلة ليوفنتوس،

المشكلة في أننا ال نستخدمه اآلن ،في هذه اللحظة ،لكن أمامنا
موسم طويل ،وستكون هناك مباريات نحتاج فيها ألهدافه”.
وواص�ل “ديباال يفهم اللحظ�ة ،ويحترم الق�رارات التي تتخذ،
الفري�ق كله يري�د أن نف�وز ،ق�دم أدا ًء كبيرًا ف�ي بطولة كأس
إيطالي�ا أمام جن�وى ،على الرغم من ذل�ك ،أخبرته عند وصوله
إلى هنا أنه ليس برأس حربة”.واختتم المدير الفني ليوفنتوس:
“هن�اك لحظات تحتاج فيها لبعض الالعبي�ن ،ولحظات تحتاج
فيه�ا لالعبين آخرين ،احتجنا الصالب�ة أمام روما ،ولكن باولو
لو كان قد دخل للمباراة كبديل ،كان سيؤدي جي ًدا كذلك.

العب جديد عىل رادار جوارديوال
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفية عن
أن ن�ادي مانشستر س�يتي
االنجلي�زي مهت�م بضم العب
وس�ط جدي�د خلال فترة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ويتص�در الس�يتي حالي�ا ترتيب
ال�دوري اإلنجليزي بفارق  13نقطة،
ولكن ه�ذا لم يمنع املدرب بي�ب جوارديوال
من التفكري يف تدعيم الصفوف.
ووفق�ا لصحيفة دييل ميل فإن جوارديوال مهتم
بض�م العب الوس�ط الربازييل “فريد” من ش�اختار األوكراني،
وذلك تحسبا للرحيل املحتمل للمخرضم يايا توريه.
وتألق فرناندينيو يف وس�ط ميدان الس�كاي بلوز هذا املوس�م،
ورغ�م ذلك يري�د جوارديوال املزيد من املنافس�ة عىل هذا املركز
بضم العب آخر
وانض�م فريد البال�غ من العمر  24عاما لش�اختار ع�ام ،2013
وتأل�ق مؤخرا مع النادي األوكراني وس�جل هدف الفوز  1-2عىل
السيتي يف دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن تقارير ربطت الس�يتي بأسماء أخرى يف وسط امللعب مثل
فابينيو العب موناكو ،بيانيتش من يوفنتوس ،سريجي سافيتش نجم
التسيو ،وأيضا سريجيو بوسكيتس محور برشلونة.
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توقف عن أكل «النودلز»

العراقيون يتسابقون للفوز ببابا نويل !

احتش�د املئات من العراقيني يف سوق بغداد الجديدة يشاهدون بابا
نويل وهو يرقص مع غزالن الرنة عىل أنغام اختلطت فيها موسيقى
أعياد امليالد باألغاني العراقية..وكانت املحالت والبس�طات قد بدأت
منذ أسبوع تقريبا بعرض رجال بابا نويل الراقصني والعازفني عىل
الساكس�يفون ،لجذب املارة والس�اعني إىل التغيري وكرس الروتني..
وأخذت أس�واق امليالد باالزده�ار يف العاصمة العراقي�ة بغداد ،عىل
وج�ه الخصوص ،من�ذ أواخر ش�هر نوفمرب امل�ايض ،وإىل حد اآلن
تواصل بيع أشجار الصنوبر الصناعية ،وزينتها ونرشاتها الضوئية
بمختل�ف أش�كالها ،مع إقبال عراق�ي كبري عىل ه�ذه املنتوجات..
وبحسب موقع سبوتنيك عربي اإللكرتوني ،علق أصحاب البسطات
قرب محل “فالح أبوالعمبة” الشهري صاحب أطول سلسلة مطاعم
ش�عبية يف العراق ببغ�داد تحديدا ،لبيع “الفالف�ل” ،ثياب بابا نويل
بأحجام صغيرة مخصصة لألطفال والفتي�ات ،وأخرى كبرية من
لحى بيضاء بش�عر كرييل مموج..ولم تعد االحتفاالت بأعياد امليالد
ورأس السنة امليالدية مقترصة عىل املسيحيني يف العراق وكردستان
بل تشمل أيضا قطاعا واسعا من املسلمني.

يقب�ل الن�اس عىل معجن�ات (النودل�ز) بنهم كبير ،بالنظر إىل
س�هولة تحضريها ،ومذاقها املميز ،لكن خرباء صحة يحذرون
من مغبة اإلكثار منها بس�بب تبعاتها الس�لبية عىل الجس�م..
وتحت�وي تلك املعجنات عىل عدد كبير من الكاربوهيدرات التي
يج�ري تحويله�ا إىل س�كر ،ويف حال لم يجر حرق�ه ،يتحول إىل
ش�حوم مرتاكم�ة,..وال تض�م املعجن�ات س�وى نس�بة قليلة
م�ن املغذي�ات ،لكنها غني�ة بالصودي�وم والس�عرات الحرارية
الصناعي�ة ،وفق ما نقل موقع “بولد س�كاي”.ومن األس�باب
التي “تنفر” من استهالك تلك املعجنات ،كونها فقرية من حيث
األلياف والربوتينات ،وتؤدي إىل زيادة الفتة يف الوزن ،كما تؤدي
إىل إرباك عملية التمثيل الغذائي ولذلك ال ينصح بها ملن يتبعون
الحمية..كم�ا يضيف مصنعو املعجنات مكون�ات مختلفة من
قبي�ل األحماض والزيت النباتي والس�كر ،فضلا عن مكونات
أخرى غري طبيعي�ة للتأثري يف مذاقها..ويويص الخرباء النس�اء
الحوامل باالبتعاد عن تلك املعجنات ،ويوضحون أن استهالكها
قد يصل إىل حد التأثري عىل نمو الجنني داخل رحم األم.

هل تعلم

تشابه الصينيني يفشل بصمة الوجه

اتهم بعض مستخدمي آيفون إكس
رشك�ة أب�ل األمريكي�ة بالعنرصية،
بع�د أن أدرك صبي صيني أنه يمكن
فت�ح قف�ل هاتف أم�ه باس�تخدام
برنام�ج التعرف على الوجه “فيس
آي دي”..ووفقا لصحيفة دييل ميل
الربيطاني�ة ،فإن زوجا م�ن مدينة
ش�نغهاي اشترى لزوجت�ه هاتفا
ذكي�ا من طراز آيفون إيكس ،لكنها
صدم�ت بعد ذلك حني اكتش�فت أن
طفلها قادر عىل فتح قفل جهازها..
واتص�ل ال�زوج بخدم�ة العمالء يف
أبل إلبالغهم باملش�كلة ،وقال “كان
ابنن�ا يس�تخدم الهات�ف بالرغ�م
م�ن أن�ه ال يع�رف كلم�ة امل�رور”.

فأجابوه بأن ه�ذه الحالة “نادرة”،
مضيفين “ربما ألن زوجت�ك وابنك
يتشابهان كثريا”..ويعتقد أن رشكة
التكنولوجي�ا العمالق�ة رشع�ت يف
إج�راء تحقي�ق كام�ل يف ادع�اءات
هذه العائلة..وتأتي هذه األخبار بعد
أس�بوع واحد فقط من ادعاء امرأة
صيني�ة أنه�ا يمك�ن لها فت�ح قفل
هات�ف زميلها يف العم�ل ،من خالل
فيس آي دي..ويتخ�وف الصينيون
من ه�ذه الخاصية ،ويقولون إن أي
صيني يمكنه فتح قفل هاتف زميله
أو أحد أف�راد عائلته ،عىل اعتبار أن
وجوههم بصفة عامة تتشابه فيما
بينها.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

أن «الرشيد» هو نوع م�ن القوارض تأكل ما يفوق ثلثي
وزنه.
أنه إذا تركت س�مكة ذهبية يف حوض املاء يف مكان مظلم
ولفرتة طويلة  ،فإن لونها سيتحول إىل اللون األبيض.
أنه حتى عام  1970كان يحرض استخدام الطبل يف عمان
.
أن م�ن عادة أه�ل هضبة التب�ت يف الصني مد ألس�نتهم
تعبريا عن الرتحيب بالضيف .
أن الفلكيني يقدرون عدد الشهب التي تدور حول الشمس
بـ  100000000شهاب.
أن دل�وا م�ن مياه البح�ر يحوي عىل كوبين من األمالح
املعدني�ة املنحل�ة في�ه األم�ر ال�ذي يجع�ل مي�اه البحر
مالحة.
أن جس�م الدودة يحوي على  2000عضلة وإذا ما قورن
بجس�م اإلنسان فجسم اإلنس�ان يحوي عيل  700عضلة
فقط.
أن يف اللحظة هنالك حوايل  2000صاعقة ترضب س�طح
األرض يف أماكن مختلفة.
أن�ك بحاج�ة إىل  120قط�رة م�اء م�ن أجل ملأ ملعقة
صغرية.
أن قوس قزح ال يظهر إال أن تكون الزاوية بني الش�مس
وخط األفق أقل من ْ.40

االسد

العذراء

مهني�اً :يوم يبرش بالهدوء والحلول والظروف
املناس�بة والص�دف التي ّ
ّ
التش�نج
تخفف من
عاطفي�اً :اذا اردت اقن�اع الرشي�ك بوجه�ة
نظرك ،فعليك ان تكون أكثر جديّة من السابق
صحياً :ال بأس يف أخذ إجازة سنوية حتى قبل
أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك

قد يراودك ش�عور بضرورة تقديم خدماتك
والنيابة عن زميل لتحمّل مس�ؤوليات كبرية
ودقيقة .ال تكرتث بأمور ال تس�تحق ،وانظر
ً
عاطفي�ا :تدخلات املقربين تؤثر
إىل األم�ام
س�لبا ً أحيانا ً كثرية يف توتير العالقة ،وهنا ال
بد من بت األمور رسيعا ً

ّ
ّ
تحقق
تتلقى إش�ارات واع�دة وربّما
مهنياً:
ً
إنجا ًزا كبيرا .تتس�ارع االربعاءاث وتش�عر
بس�عادة أو بارتياح .انه يوم ممتاز عاطفياً:
اذهب اىل مكان تجده مريحا ً برفقة الرشيك.
إذا كان لدي�ك ش�ك يف الط�رف اآلخ�ر حاول
التأكد من شكوكك

مهنياً :تش�عر بالتعب واإلرهاق بسبب كثرة
األعم�ال الت�ي تنه�ال علي�ك .ح�اول تنظيم
أعمال�ك عاطفي�اً :تحاول أن تعي�د األمور اىل
مجاريه�ا بينك وبني الحبي�ب ،لكنك قد تجد
بع�ض الصعوب�ة صحي�اً :تن�اول األس�ماك
ّ
يرض
املشوية ال

مهني�اً :راق�ب ترصفات�ك ،فق�د تفق�د ثقة
اآلخرين بس�لوكك ه�ذا .ال تعرّض س�معتك
واستقرارك للخطرّ .
ركز عىل شؤونك الخاصة
ً
ْ
ودع َك من شؤون اآلخرين عاطفيا :قد يطلب
منك الرشيك املس�اهمة يف مرشوع يفيدكما،
وتكون نتائجه أكثر من املتوقع

مهني�اً :تح�والت مفاجئ�ة تدفع�ك إىل خلط
األوراق مج�دداً ،لك�ن ذلك قد يك�ون إيجابيا ً
وحاسما ً ملصلحتك عاطفياً :عراقيل يف طريق
تصويب العالقة بالرشي�ك .اإلرادة موجودة،
وهذا مه ّم للمحاولة مجددا ً صحياً :كن أقوى
من كمية صغرية من الطعام

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

َ
تخش اتخاذ توجهات جديدةّ ،
فكر
مهني�اً :ال
يف مش�اريع حديثة وال تقلق بش�أن األوضاع
املادي�ة .قدرتك عىل التفاوض والنجاح كبرية
ج�دا ً عاطفياً :أنت صاحب ش�عور حس�اس
ومرهف ،والرشي�ك يعرف ذلك ،ويداري هذه
املشاعر كما يجب

مهني�اً :بانتظار ع�دد من الع�روض املغرية
لتغيري عملك ،لكن ال تترسع يف اتخاذ قرارات
عش�وائية ،قبل توضيح األمور عاطفياً :إتبع
حدسك ووحيك ،القلب ميلء بجديد هذا اليوم
ويمنحك قوة وش�عورا ً بالنفوذ صحياً :إنتبه
لصحتك وسالمة قلبك

طب

رنجة
بالفلفل امللون

ق ال
يوم

..

فتة الباذنجان بالزبادي
املقادير:
رب�ع كيلو باذنج�ان رومي  1 -كوب
حمص مس�لوق  1 -كوب زبادي 2 -
رغيف خبز شامي مقطع  2 -معلقة
كبرية طحينة  1 -معلقة صغرية ثوم
مه�روس  -عصري ليمون�ة – ملح –
كم�ون  -فلفل أس�ود  -زيت للقيل -
بقدونس مفروم للتزيني
طريقة التحضري:
يغس�ل الباذنج�ان ،ويقط�ع رشائح
متوسطة السمك دون تقشري.
يقلى الباذنج�ان يف الزي�ت ،ويقلب
حتى يكتسب اللون الذهبي.

مهنياً :ترشق قريبا ً ش�مس أحالمك ،فيصبح
املستقبل مثمراً ،وهذا بفضل دعوات املقرّبني
الراضني عليك وعىل ترصفاتك وتعاملك الجيد
م�ع اآلخري�ن عاطفي�اً :ارشح وجهة نظرك
للحبيب فقد يتقبل األمر .حافظ عىل أرساره
وال تفشها

مهني�اً :ك�ن ح�ذرا ً يف تعاملك مع أش�خاص
ق�د ال يكونون أهالً للثق�ة ،وحتى ال تصدمك
ً
الحق�ا عاطفياً :س�تكون موضع
حقيقتهم
ثناء يف الفرتة املقبلة ،والس�بب يعود إىل الثقة
املفرط�ة التي يمنحك إياه�ا الرشيك صحياً:
تمهل يف كل

طقس  ..2018كيف سيكون؟

قال مكتب األرصاد الجوية الربيطاني إن
متوس�ط درجات حرارة العالم سريتفع
مجددا يف العام املقبل ،لكن من املستبعد
أن يسجل مستوى قياسيا جديدا نتيجة
التأثير امللطف لظاه�رة النينيا املناخية
يف املحي�ط الهادي.وم�ن املتوق�ع أن
يكون متوس�ط الزي�ادة يف درجة حرارة
العالم يف  2018بين  0.88و 1.12درجة
مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة
الصناعي�ة يف الفترة من ع�ام  1850إىل
..1900ويعن�ي ه�ذا زي�ادة بين 0.28
و 0.52درجة مئوية عن متوس�ط درجة
الح�رارة يف الفرتة م�ن  1981إىل ،2010

ال�ذي بل�غ  14.3درجة..وق�ال رئي�س
قس�م التوقعات طويلة امل�دى يف املكتب،
آدم س�كيف ،يف بي�ان“ :س�يكون 2018
ش�ديد الحرارة عامليا ،لكن من املستبعد
أن يتجاوز املس�توى القيايس املسجل يف
..”2016والش�هر امل�ايض قالت املنظمة
العاملي�ة لألرص�اد الجوي�ة ،وه�ي هيئة
تابع�ة لألم�م املتح�دة ،إن الع�ام الحايل
س�يكون أحد أكث�ر  3أعوام ح�رارة عىل
اإلطالق ،لكنه س�يكون أقل حرارة بعض
اليشء من املس�توى القيايس املس�جل يف
 2016وسيكون تقريبا يف نفس مستوى
عام .2015

طبيب يعالج ركاب القطارات جمان ًا
يقيض طبيب مصري وقت فراغه يف التنقل بني القطارات لعالج مرضاه
مجانا ،إذ ال يمتلك عيادة وال يشترط حجزا مسبقا وال يستطيع املريض
أن يص�ل إلي�ه ،بل هو الذي يصل إىل املريض طامل�ا هو موجود بالقطار..
وقال الطبيب سيد شكري ،الذي يعمل يف منصب كبري األخصائيني بإدارة
بركة الس�بع بمحافظ�ة املنوفية  ،إنه كان يبحث عن وس�يلة ملس�اعدة
امل�رىض فوجد ضالته يف القطارات التي تمثل وس�يلة انتقال ذوي الدخل
املنخف�ض ،فق�رر التوجه إىل امل�رىض دون انتظار مجيئه�م إليه.ويقدم
شكري استشارات لعدد يرتاوح بني  10و 20شخصا طوال رحلة القطار
من القاهرة إىل مدينته ،والتي تس�تغرق قرابة الس�اعة ونصف الساعة،
جنبا إىل جنب مع إلقاء محارضات عليهم يف التنمية البرشية حول “كيف
تعيش س�عيدا”.وأكد ش�كري ،الذي يقوم بتلك املهمة من�ذ  ،1983أنه ال
يجري كش�فا طبي�ا باملعنى الكام�ل ،إذ يتطلب األمر اس�تخدام األجهزة
الطبية املتخصصة بالعيادات ،لكنه يقوم باالكتش�اف املبكر للمرض ،أو
إزالة أصماغ ش�معية ،ويحيل من يعاني من مش�كالت أكبر إىل عيادات
أطباء آخرين.

مهني�اً :عليك أن تجد حل�والً عملية ورسيعة
للمش�كالت التي قد تواجهها هذا االس�بوع،
وق�د تضط�ر إىل اتخ�اذ مواق�ف حاس�مة
عاطفي�اً :ال تس�تغل نقط�ة ضع�ف الرشيك
للوصول إىل غاياتك ،فيجد نفسه مرغما ً عىل
تنفيذ طلباتك

مهني�اً :التواص�ل م�ع أش�خاص نافذي�ن يف
العمل ،يس�هم يف وصولك إىل تحقيق األهداف
الت�ي حددته�ا لنفس�ك من�ذ فترة طويل�ة
عاطفي�اً :قد تجد نفس�ك قريب�ا ً مضطرا ً إىل
تنفيذ الوع�ود التي قدمته�ا إىل الرشيك ،وإن
كان بعضها يسبب لك اإلحراج.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1581
االثنين  25كانون االول 2017

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

شظايا الصمت

توسيع سلطة القايض يف توجيه
الدعوى املدنية
وداد فرحان  -سيدني

تناثرت المعاني وتاه الفكر في دوامة االختالف.
وش�ظايا لصدى مكت�وم يتش�بث بمخلبه المهت�ريء داخل
قوقعة الصمت.
الهام�ه يخرجني م�ن عهدي ،وحرف�ه الصام�ت والمختبئ
بين س�تائر الليل مرتجف من أنوثة اإلشراق فهل ياترى اصبحت
مستفزة لغاية العويل؟
الصمت ف�ي الحياء أنوث�ة تتجمد عنده�ا قواميس الحروف
وتبقى تتألأل في العيون قصيدة أمواج هادرة.
ف�ي أقصى األعم�اق رصانة ثقة ُتزال أمامها أسلاك الحدود
الش�ائكة الحتواء الضمير ...قناعة مفرطة بتكس�ر المس�تحيل
على ناصية التواصل واالمتداد في س�ماوات المحال ،لست بقايا
تمرد وال أمنية في مسارب األحداث.
م�ن رحيق انف�اس الصمود ترت�وي زهرت�ي البرية صارخة
ف�ي تيه الم�دى ،باقية في ج�ذر التكابر على رم�ال التصحر في
ألبي�داء هكذا خاطبتن�ي صاغية لها في خن�وع .. .مذهولة فكم
تحت�اج ان تكون مجرد انثى ،مج�رد حس مرهف وقلب بالنبض
يذوب اشتعاال في المخاضات ..زهرتي بجمالها تسلحت بأشواك
الحروف تصد جبروت فحولة الزمن ،لن تستكين.
كيف تسترضي عناد جدران الوهم وانفعاالت التمييز ؟
تعان�ق الغيث قب�ل انهمار المطر وتس�بح النفجار البرق في
جسد السماء ،يقاسمها ارتعاش السحاب..كيف تسترضي عتمة
جه�ل الحناجر األجش�ة بخي�االت الرجولة ،والح�روف غادرها
الحياء؟
ّ
الحنا ًء زينة
حاملة حزنها على غرائب الجهل ،حالمة تحاصر
األنوث�ة ،تطارد الحمائم ف�ي امت�دادات الصفاء..لزهرتي البرية
حزن معمد في جراح الكون  ..ينس�ال فوق جبهة االس�تغراب ..
من بقايا نحر الوقت.
تستنشق حريتها من أنين التراتيل الخفيضة ودمعة موصلية
صارخ�ة في عنان الس�كوت .تع�رج على مطية األمل الس�تراق
نظرة نحو عش�ب ممتد ترفرف س�نابل عشقه فرحا النكسارات
ضوء الرجاء.
احتوتني زهرتي برذاذ حلمها وتس�لقت ش�رياني اندماجا ..
ذوبتني في وريد صبرها العتيق وبدأنا من جديد ..زهرتي أنا ..أنا
زهرتي .نجم خرافي ولد من رحم االستحالة ّ ..
ترقى ّ ...
ترهف..
أصب�ح رجفة تس�ري ف�ي دوران اعجوب�ة الفلك  ..إلي�ه تتعرى
الشمس مستحمة في رحم البحر ،هاربة من كبد السماء. .يحمل
النجم النهار على موج من العبث ويتنبأ بلغته المستجمة
أن البحار رحل�ت تبحث عن منجم احتجاب الرؤى وش�ظايا
الكلم�ات التي بعثرته�ا زهرتي فوق الرمال..وآخ�ر ما خنع من
ص�داه تحت أق�دام االنتظ�ار ،محتض�را أفصح :أنك لس�ت لهذا
الزمان.

القاضي جعفر كاظم المالكي
ينظ�ر القاضي الدعوى وأمامه الخصوم وش�هودهم وهم غالبا في نزاع
مرير ونفس�ية منفعلة ميال�ة للتحيز وإنكار الحق فالمدع�ي يعمد عادة الى
تكيي�ف دع�واه بما يتالءم م�ع مصلحته ،في حي�ن ينكر المدع�ى عليه ذلك
التكيي�ف ويقاومه وينازع في�ه ويعلن للمحكمة رفض�ه ومخالفته للقانون
ويصوره بالش�كل الذي يتفق ومصلحته .ومن هذا الوس�ط المتش�نج ،ومن
تلك االمواج المتالطمة من المطالب والرغبات المتناحرة فان القاضي وحده
مس�ؤول عن تكيي�ف وقائع الدع�وى دون االلتزام بالتكييف ال�ذي يراه احد
الخصوم وعلى القاضي ان يقوّم االدلة بعد ان يستمع الى ما يعرضه المدعي
منه�ا وكذل�ك الى الدف�وع الت�ي يقدمها المدع�ى عليه ويقوم وه�و بصفته
المهيم�ن والموج�ه للدعوى بتح�ري الحقيقية ويصوغها بص�ورة قانونية
عادلة بعيدة عن التحيز وبحياد تام ونزاهة مطلقة ،وهو ملزم بإصدار الحكم
حتى في حالة غموض النص او عدم وضوحه او حتى في حالة عدم وجوده
اصلا ،ألنه غير مل�زم بقاعدة ال جريم�ة وال عقوبة اال بنا ًء عل�ى قانون .بل
المف�روض عليه ان يصدر حكما في الدعوى واال عد ممتنعا عن احقاق الحق
وتع�رض حكمه للنقض وه�ذا هو التكييف القانوني الس�ليم الذي جاءت به
(الم�ادة  )1 /من قان�ون االثبات رقم  107لس�نة  1979المعدل والتي نصت
(( توس�يع س�لطة القاضي في توجيه الدع�وى وما يتعلق بها م�ن ادلة بما
يكفل التطبيق الس�ليم الحكام القانون وصوال الى الحكم العادل في القضية
المنظ�ورة )) وبذلك قررت الهيأة الموس�عة لمحكمة التميي�ز االتحادية في
اح�د قرارته�ا الذي جاء في�ه ( :ان تكييف واقعة الدعوى مس�ألة قانونية ال
يتقي�د فيها القاضي في تكييف المدعي لدعواه وال ما يرتبه هذا التكييف من
اث�ار قانونية الن المدعي قد يخط�أ بتكييف دعواه عن جهل او يتعمد تكييف
دعواه تكييف�ا خاطئا للوصول الى غرض يريده ،فعلى القاضي ان يصل الى
حقيق�ة دعوى المدعي ،ف�اذا وصل اليها كيفها التكيي�ف القانوني الصحيح
ثم اصدر حكمه ف�ي الدعوى على مقتضى هذا التكييف) .ومن قبيل التكييف
القانوني للدعوى معرفة المحكمة المختصة بنظرها فهنا ال بد من االش�ارة
الى مذاهب االثبات التي انتهجها المشرع في مختلف قواعد االثبات فمنها ما
اخذ بالمذهب الح�ر ومنها ما اخذ بالمذهب المقيد ومنها ما اخذت بالمذهب
التوفيقي او المختلط ونجد ان المشرع العراقي قد اخذ بالمذهب االخير كونه
اق�رب للعدالة ويعطي حرية كاملة للقاض�ي للوصول الى الحقيقية فنجد أن
قان�ون اإلثبات قد حدد مس�الك متعددة للقاضي كانت كفيل�ة بالوصول الى
الحك�م الع�ادل ومنها ما أش�ارت له (الم�ادة  )9 /من قان�ون اإلثبات والتي
أعطت الحق للقاضي أن يأمر أيا من الخصوم لتقديم ما لديه من دليل اإلثبات
ال�ذي يك�ون بحوزته وكذلك له الحق في تقدير قي�ام المانع األدبي او األدبي
في حالة تعذر انش�اء الدليل الكتابي وكذلك ما اش�ارت له ( المادة  ) 17/من
القان�ون والتي اعطت الحق للقاضي ومن تلقاء نفس�ه اتخ�اذ أي إجراء من
إجراءات اإلثبات ليراها الزمة لكش�ف الحقيقة وتتعدد االمثلة على ذلك ومن
خالل ما تقدم فان القانون قد وضع للقاضي سلطة موسعة في الوصول الى
الدليل مما يكفل التطبيق السلم ألحكام القانون.

كـاريكـاتـير

ظهور تنني ثلجي !
نح�ت منتجع للتزلج في الصين تنين ثلجي بطول 80
ي�اردة وبعرض  20ي�اردة ليكون قبل�ة زوار منتجع
التزلج.
ب�دأ الحرفي�ون العم�ل عل�ى النح�ت العملاق ف�ى
تشانغتش�ون بمقاطع�ة جيلي�ن ف�ى  18ديس�مبر
ويتوقع االنتهاء منه بنهاية هذا الش�هر. .وينبغي أن
يكون هذا في الوقت المناس�ب لمهرجان جينغييتان

طفل بذيل يتحول إىل إله هندويس

طريقة جديدة للتعامل مع اخلرف

فاسالوبيت الدولي للتزلج ،الذي يفتح في  4يناير.
يظه�ر التنين م�ع مخالبها األمامية الت�ي أثيرت في
الهواء واألس�نان خشنة تقوس في السماء ،ويجري
بناؤها من قب�ل الفنانين باس�تخدام الجليد يختار و
حفار ميكانيكي..يس�تخدمون الساللم للوصول إلى
الرواف�د العليا من النحت ،في حين أن جميع الحرص
على عدم ترك أي الخدوش القبيحة.

أظه�رت نتائج دراس�ة جدي�دة أن خل البلوبري يس�اعد على عالج
الخرف عن طريق استعادة وتحسين الوظيفة االدراكية للدماغ.
وتش�ير األبحاث التي أجراه�ا باحثون في اح�دى جامعات كوريا
الجنوبية مؤخرا إلى أن خل البلوبري يساعد على عالج الخرف عن
طريق استعادة وتحسين الوظيفة اإلدراكية.
وقد أظهرت الدراس�ات الحديثة أن دماغ االش�خاص الذين يعانون
من مرض الزهايمر ،النوع األكثر شيوعا من الخرف ،لديهم معدالت
أقل من تركيب االشارات المسمى استيل كولين ومستقبالته.
وأظه�رت األبح�اث أن من�ع مس�تقبالت «اس�تيل كولين» تس�بب
اضطراب�ات في التعل�م والذاكرة.وقد تم تطوي�ر العقاقير لتحقيق
االس�تقرار لتركيب األستيل كولين للتعامل مع الخرف ،لكنها عادة
ال تستمر طويال في الجسم ويمكن أن تكون سامة للكبد.

تح�ول طفل بعمر  3س�نوات إل�ى إله بأح�د المعابد
الهندية ،بعد ان ولد بذيل يش�به الق�رد ،حيث يتبارك
ب�ه أهالى الق�رى والذين اطلقوا لقب إل�ه القرد على
الطف�ل .ووفق�ا لصحيفة مي�رور البريطاني�ة ،فإن
الطفل كريش�نا ياداف اصبح
إل ًها بعد ان نمى في ظهره ذيل
يش�به القرد  ،ليعتبره بعدها
أهالي قريته بأنه طفل مبروك
وقد يك�ون اله يتعبدون إليه..
وأف�ادت الصحيف�ة أن طف�ل
ذاع صيته وأصبح يتوافد إليه
الجميع من كل م�كان لتبارك
به وتقديم الهداي�ا والقرابين
لني�ل كرامته ،العتقادهم بأنه
يجس�د اإلل�ه» باجرانجبالي»
وه�و ال�ه الق�رد ف�ي عقيدة
الهندوس.
وأوضح�ت الصحيف�ة ب�ان
الطف�ل ول�د بكتله م�ن اللحم
والعظم لتنمو وتصبح كالذيل
مع مرور الوقت ،حيث ترفض
ً
خوفا
عائلة الطفل بقطع ذيله
من إصابتهم بلعنه إلهية.

وم�ع الوقت تحول منزل عائلة الطفل إلى معبد حيث
يأت�ي المحبون له لزيارت�ه نيل بركات�ه ولمس ذيله
الغريب..وق�ال الكثي�ر م�ن الن�اس إن «رغباتهم قد
تحققت» بعد زيارة إلى الطفل ..
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