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بغداد وأربيل ..زيارات «وفود فنية» متبادلة متهيدا لـ «حوار سيايس» ينهي األزمة
العراقي
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والغيبة والكذب

محمد (صلى اهلل عليه و آله)
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

الـسـعـوديـة عـلـى وشــك االنـهــيـار
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أمريكا تدرب «إرهابيني» قرب حدود العراق
موسكو رصدت وجودهم يف مطار «التنف» ومعسكر «الشدادي» وحذرت من نشاطهم يف املستقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن فالريي غرياسيموف رئيس األركان
العام�ة الروس�ية ،أن وس�ائل الرص�د
واالس�تطالع الروس�ية خلص�ت إىل أن
واشنطن تستخدم مطار التنف السوري
املح�اذي للع�راق لتدري�ب م�ن وصفهم
«إرهابيين ومعظمه�م دواع�ش فارون
من الرقة» ،فيما ح�ذر من أنهم «صاروا
يتلوّن�ون» وينش�طون تحت مس�ميات
جديدة.
وق�ال غرياس�يموف يف ترصي�ح صحفي
أوردته «روس�يا اليوم»« ،تفيد املعلومات

التي جمعناها عبر األقمار االصطناعية
وبوس�ائل اس�تطالع أخرى بوجود مئات
املس�لحني املتدربين يف قاع�دة التن�ف
املتمتعة بموقع جغرايف متميز عىل الحدود
بين س�وريا واألردن والع�راق ،وتمث�ل
ملاذا لعن�ارص مختلف الزمر املتش�ددة
ومعظمهم من مبايعي داعش».
وأض�اف ،أن «»املتدربين يف التن�ف
عموم�ا ،دواعش لكنهم ص�اروا يتلوّنون
بع�د مكافحتنا له�م ،وينش�طون تحت
مسميات جديدة بينها (الجيش السوري
الحر الجديد) وغريه ،فيما تكمن مهمتهم
الرئيسية يف زعزعة الوضع يف سوريا».

الوكيل الفني لوزارة النقل يعقد اجتامعا مع اهليئات
األمنية العاملة يف مطار بغداد الدويل
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وأوض�ح ،أن «التن�ف ليس�ت القاع�دة
األمريكي�ة الوحي�دة الت�ي ي�درب فيه�ا
األمريكيون املسلحني ،حيث يستخدمون
معس�كر الش�دادي يف محافظة الحسكة
ش�مال رشق�ي س�وريا ،وهذا ما س�بق
ملركز حميم الرويس للمصالحة يف سوريا
وأعلنه مؤخرا».
وق�ال« ،ل�ن نس�مح بخروج املس�لحني
األجان�ب من القت�ال أحياء ليغ�ادروا إىل
إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا ،لن نتيح
لهم ذلك».

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة جيتمع مع اهليئة االقتصادية العليا حول
الروتني االداري واملايل الذي يواجه املواطن
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باكستان تكرم «الرئيسة القتيلة» يف الذكرى
العارشة الغتياهلا

التحالف الدويل يرشع بسحب جنوده :بلجيكا «أول املودعني»
للسامء العراقية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
ق�ال التحال�ف ال�دويل ملحارب�ة تنظي�م
«داعش» بقيادة الوالي�ات املتحدة ،أمس
األربع�اء ،إنه لم يتبق يف العراق وس�وريا
سوى أقل من ألف من عنارص التنظيم أي
ثلث العدد التقديري لهم قبل ثالثة أسابيع
فحس�ب ،فيما أعلن�ت بلجي�كا توديعها

للس�ماء العراقية من خلال انتهاء عمل
طائرتها يف البالد .وقال التحالف لرويرتز
يف بي�ان ع�ن طري�ق الربي�د اإللكرتوني
«بس�بب الت�زام التحالف والكف�اءة التي
أثبتها رشكاؤنا يف العراق وسوريا يقدر أن
هن�اك ما يقل عن ألف إرهابي من تنظيم
داع�ش يف منطق�ة عملياتن�ا املشتركة
ُتجرى مطاردتهم يف املناطق الصحراوية

بغداد  /المستقبل العراقي

يف رشق سوريا وغرب العراق» .وال يشمل
ه�ذا الرقم مناطق يف غرب س�وريا تحت
س�يطرة حكومة الرئيس السوري بشار
األس�د وحلفائه�ا .وكان التحال�ف الذي
تقوده الواليات املتح�دة قال يف الخامس
من كانون األول إن أقل من  3000مقاتل
مازالوا يف سوريا والعراق.

تجم�ع اآلالف ،أم�س األربع�اء ،ح�ول رضيح
رئيس�ة وزراء باكستان الس�ابقة بنازير بوتو
بع�د عرش س�نوات من اغتياله�ا يف  27كانون
االول  2007يف روالبن�دي ،يف حين ل�م يتم بعد
القبض عىل قتلتها.
وتجم�ع نحو عرشين الف ش�خص يف غارهي
خ�ودا بخ�ش معقل عائلة بوتو على بعد نحو
 450كل�م م�ن كراتشي ،وف�ق الص�ور الت�ي

التفاصيل ص3

جملس الوزراء يرسل مرشوع قـانـون الالجئيـن إىل الربملـان
سفري فلسطني ببغداد :املرجعية يف العراق سباقة يف دعم قضيتنا
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عرضها التلفزيون.وقال اال فارايو ( 45عاما)
يف اتصال مع فرانس برس «أش�عر باليتم منذ
استش�هادها» .وحول�ه ،رف�ع الن�اس راي�ات
س�وداء وخرضاء وحم�راء بال�وان راية حزب
الش�عب الباكس�تاني ال�ذي أسس�ه جدها ذو
ُ
بوتو.وانتخبت بنازير بوتو رئيسة
الفقار عيل
وزراء مرتين يف باكس�تان وكان�ت أول ام�رأة
تتوىل قيادة دولة مسلمة يف التاريخ املعارص.
وتفيد الروايات السائدة ان القاتل اطلق عليها
الن�ار يف عنقه�ا بع�د تجمع انتخاب�ي ثم فجر

ش�حنة بالقرب من موكبها ،فقتل  24شخصا
آخرين.وحامت الشكوك حول الرئيس الجنرال
بروي�ز مشرف حينه�ا بأن�ه كان ج�زءا من
مؤامرة واسعة لقتل غريمته قبل االنتخابات.
وهتف الحش�د ومعه اب�ن بنازير بل�وال بوتو
ف�وق منصة قرب قرب امه «قاتل قاتل ،مرشف
قاتل».بعد ان وجه الي�ه القضاء تهمة اغتيال
بوت�و يف  ،2013اعترب برويز مشرف «هاربا»
يف الصي�ف امل�ايض وص�ودرت ممتلكاته وهو
يعيش اليوم يف دبي.

رئيس جملس القضاء األعىل والسفري األملاين ببغداد يبحثان ملف «االرهابيني األملان»

خطة حكومية إلعادة احلياة يف املناطق املحررة بعد رجوع النازحني

حمافظ كركوك يتحدث عن ( )104قرية مدمرة ..ويؤكد« :إرادة سياسية» سعت الزالتها
حمافظ بغداد يبحث سبل
التعاون االستثامري املشرتك
مع رشكة (زنتاو ) الصينية
ص6

بوتني يطمع
بــواليــة جــديــدة
لرئاسة روسيا

بعد ماي ..ماكرون
حيث عىل رفـع احلصـار
عن اليمن
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« »2سم
تــنــقــذ نــيــمــار
من االعتزال
ص10

وزراء خـارجـيـة عـرب يـجـتـمـعـون فـي األردن لـبـحـث مــلــف الـقـــدس

ص4

2

�سيا�سية

العدد ( )1584الخميس  28كانون االول 2017

www.almustakbalpaper.net

دعا األمم املتحدة إىل دعم احلوار بني مكونات احملافظة

حمافظ كركوك يتحدث عن ( )104قرية مدمرة ..ويؤكد« :إرادة سياسية» سعت الزالتها
بغداد  /المستقبل العراقي

يوميا شكاوى عن قوع انتهاكات
تع�رض له�ا مواطن�و كرك�وك
خالل الس�نوات املاضية اىل جانب
مأساة سكان  104قرية تعرضت
للتهدي�م مما جعل من املس�تحيل
ع�ودة س�كانها اليه�ا ونواج�ه
صعوب�ة كبيرة يف اعادته�م».
وش�دد الجب�وري على ان «هناك
ارادة سياسية كانت تسعى الزالة
هذه القرى من الوجود رغم عدم
وج�ود اي مبرر الزالته�ا وتدمري
ال�دور والبن�ى التحتي�ة وادارة
كرك�وك ودوائره�ا الخدمية التي
تمث�ل جميع املكون�ات نجحت يف
توفري الخدمات واعادة االستقرار
للمناط�ق املح�ررة واع�ادة اكثر
من خمس�ة االالف نازح لبيوتهم
وقراه�م يف ارسع عملي�ة ع�ودة
للس�كان الذي�ن عان�وا وقاس�وا
ارهاب داع�ش وفكره املنحرف».
واك�د الجب�وري على اهمي�ة ان
«يكون مكتب مفوضية االنتخابات
يف كرك�وك يمثل جمي�ع مكونات
كركوك بشكل عادل ومتوازن بما
يعكس رس�الة أطمئن�ان لجميع
املكونات دون تميز مكون سيايس
على أخ�ر» ،مشيرا اىل ان «تعمل
بعث�ة اليونام�ي يف الع�راق على
دعم ح�وار بني مكون�ات كركوك
لتطبي�ق الرشاك�ة الحقيق�ة بني
جميع مكونات كركوك».

دعا محاف�ظ كركوك بالوكالة
راكان س�عيد الجب�وري ،ام�س،
بعث�ة االم�م املتح�دة يف الع�راق
«يونام�ي» اىل دع�م الح�وار بين
مكون�ات املحافظ�ة ويضم�ن
الرشاك�ة والتوافق بين الجميع،
وفيما اكد وجود  104قرية مدمرة
يف املحافظة ،اشار اىل وجود «إرداة
سياس�ية» س�عت الزالتها .وقال
الجبوري يف حديث لعدد من وسائل
االعلام بينه�ا ،إنه «ناقش�نا مع
أليس وولبول نائب املمثل الخاص
للش�ؤون السياس�ية واملس�اعدة
االنتخابي�ة يف بعثة األم�م املتحدة
ملساعدة العراق (يونامي)» ،مبينا
ان «التعقي�د يف كرك�وك كبري من
الجان�ب الس�يايس وأالمن�ي ويف
كركوك مش�كلة سياسية مغلفة
بطابع قومي لكن ارادة مواطنيها
اق�وى م�ن طروحات السياسين
وهذا يجعلنا للبحث عن مخرجات
قانونية ودس�تورية لرسم مالحم
املس�تقبل الع�ادل للجمي�ع».
واض�اف الجبوري« ،بحثنا الواقع
الس�يايس واألمن�ي واالنتخابي يف
كركوك خاصة بعد تحرير مناطق
جنوبي كرك�وك وغربيها وتطبيق
خطة ف�رض القان�ون يف كركوك
ونح�ن يف ادارة كرك�وك نس�تقبل

مفوضية االنتخابات تصادق عىل منح
إجازة تأسيس لـ( )58حزب ًا جديد ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس مجلس املفوضني معن الهيتاوي،
ام�س ،ع�ن املصادقة على منح إجازة تأس�يس
ل�ـ 58حزبا ً جديداً ،مؤكدا أنها اس�تكملت جميع
اإلجراءات والتعليمات الصادرة عن املفوضية.
وق�ال الهيت�اوي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» إن «مجلس املفوضني صادق عىل منح
إجازة تأسيس لـ 58حزبا ً جديداً».
وأض�اف الهيت�اوي ،أن «األح�زاب املذك�ورة
استكملت جميع اإلجراءات والتعليمات الصادرة
ع�ن املفوضي�ة وقواعد الس�لوك وفق�ا لفقرات
قان�ون األح�زاب السياس�ية املشرع م�ن قب�ل
مجلس النواب ،والذي سيس�مح لها باملشاركة يف
االستحقاقات االنتخابية املقبلة».
يذك�ر أن قان�ون األحزاب السياس�ية رقم 36
لس�نة  2015رشع�ه مجل�س الن�واب وب�ارشت
املفوضي�ة العمل بموجبه بع�د نرشه يف الجريدة
الرس�مية ،وبلغ عدد األحزاب املصادق عليها من
قب�ل مجلس املفوضين  204حزبا ً سياس�يا ً لها
الحق يف املشاركة يف االنتخابات املقبلة.

خطة حكومية إلعادة احلياة يف املناطق
املحررة بعد رجوع النازحني
بغداد  /المستقبل العراقي

كشف النائب عن ائتالف دولة القانون عباس
البياتي ،امس األربعاء ،عن خطة حكومية إلعادة
الحياة واالمن واالس�تقرار يف املناطق املحررة بعد
عودة النازحني اليها.
وق�ال البيات�ي إن «الحكومة تلج�أ حاليا ً بعد
القضاء على تنظيم داع�ش االرهابي عس�كريا ً
إىل إطلاق عملي�ة االعمار واالس�تثمار الس�يما
يف املناط�ق املحررة» ،مبين�ا ان «العمل يأتي عىل
اساس املواطنة يف التعامل يف الحقوق والواجبات
الدس�تورية» .وأك�د أن «تحدي�ات الس�لم تفوق
اهمي�ة من تلك الخاصة بالح�رب وبالتايل نحتاج
اليوم إىل امكانيات كبيرة للتعامل مع مرحلة ما
بع�د داعش» .وتابع أن «أكثر من نصف النازحني
عادوا اىل مناطقهم بس�بب العمليات العس�كرية
وه�م االن بانتظار اس�تكمال املتبقني بعد تهيئة
االمور اللوجستية ورفع الخراب من مدنهم».

رئيس جملس القضاء األعىل والسفري األملاين ببغداد
يبحثان ملف «االرهابيني األملان»
بغداد  /المستقبل العراقي

زيدان استقبل يف مكتبه أمس
الثالث�اء ،الس�فري األملان�ي يف
بغداد سيريل نون» ،مبينا أن
الجانبني «بحثا قضايا تخص
الجانبني « .وأضاف بريقدار أن
« الجانبين بحثا أيضا أوضاع
املتهمين باإلره�اب مم�ن
يحمل�ون الجنس�ية األملاني�ة
وكذل�ك بحث مصير األطفال
الذي�ن برفقته�م» ،الفتا اىل أن
الطرفين «ناقش�ا آلي�ة عمل
القضاء الس�يما يف م�ا يتعلق
بقضايا بمكافحة اإلرهاب «.

اعل�ن مجل�س القض�اء
االعىل ،امس ،أن رئيس املجلس
بح�ث م�ع الس�فري األملان�ي
أوض�اع املتهمني األملان بتهمة
«االرهاب» يف العراق.
وق�ال املتح�دث الرس�مي
باس�م املجل�س الق�ايض عبد
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «رئي�س مجل�س
القض�اء األعىل الق�ايض فائق

جملس الوزراء يرسل مرشوع قانون الالجئني إىل الربملان
وخيول املالية بحامية السدود
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س
ال�وزراء ،اليوم األربعاء ،عن إرس�ال
مشروع قانون الالجئين اىل الربملان
ألخ�ذ اإلج�راءات املناس�بة بش�أنه،
وتخويل وزارة املالية حماية السدود
يف البالد.
وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنه
«تم إرس�ال مرشوع قانون الالجئني
اىل مجل�س الن�واب ألخ�ذ اإلجراءات

املناس�بة بشأنه ،اس�تنادا ً اىل احكام
املادة ( /80البند ثانياً) من الدستور،
وقرار مجلس الوزراء ( )304لس�نة
.»2017
وأضافت ان «مجلس الوزراء خول
وزير املوارد املائية صالحية التفاوض
والتوقي�ع عىل قرض من البنك الدويل
بمبل�غ مائ�ة ملي�ون دوالر ألغراض
صيان�ة س�د دربندخ�ان والس�دود
والس�دات األخرى وفقا للمادة (/80
البند سادساً) من الدستور».
وتابع�ت «قي�ام وزارة الخارجية

بإع�داد وثيق�ة التخوي�ل الالزم�ة
باس�م حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق
لوزير املوارد املائية وفقا للس�ياقات
املعتم�دة ،ورفعه�ا اىل األمانة العامة
ملجل�س الوزراء من اجل اس�تحصال
توقيع رئيس مجلس الوزراء».
وأكدت ان «القرار يأتي حرصا ً من
الحكومة العراقية عىل ادامة السدود
والحفاظ عىل الثروة املائية للبلد».
وكان مجلس الدولة قد أرس�ل يف
وقت سابق مرشوع قانون الالجئني،
اىل الدائرة القانونية يف األمانة العامة

ملجلس ال�وزراء بعد تدقيقه بحضور
الجهات ذات العالقة مرفقا ً بعدد من
التوصيات حول املوضوع.
وتضم�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء
( )304لس�نة 2017املوافق�ة على
مرشوع قانون الالجئني ،واحالته اىل
مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب
األص�ول ،ومن ثم اعادت�ه اىل األمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء م�ن اج�ل
ً
مب�ارشة اىل مجل�س النواب،
احالته
استنادا ً اىل احكام املادتني ( /61البند
اوالً و /80البند ثانياً) من الدستور.

سفري فلسطني ببغداد :املرجعية يف العراق سباقة يف دعم قضيتنا
بغداد  /المستقبل العراقي
قال الس�فري الفلس�طيني يف العراق احمد عقل
ان املرجعي�ات الديني�ة يف الع�راق كـــــانت هي
الس�بّاقة دائما ً لدعم القــــــضية الفلسطينية

وصــــمود الشـــعب الفلسطـــينــي».
ج�اء ذل�ك خلال زيــارت�ه اىل العتبــــــ�ة
الحس�ينية املقدس�ة ،برفق�ة وف� َدي دار اإلفت�اء
العـــــراقية ومــــؤسس�ة ن�داء األقصـــى،
وشخصيات دينية وأكاديمية.

وأضاف السفري الفلسطيني يف ترصيح صحفي
أن «م�ا يميّ�ز املرجعي�ات الديني�ة يف الع�راق هو
تأييده�ا ووقوفها اىل جانب الش�عب الفلس�طيني
وخاصة بعد قرار الرئيس االمريكي بشأن القدس،
وهي دائما ً املتقدمة يف هذا الشأن».

أمنية صالح الدين« :الرايات البيضاء» هم بقايا «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف عضو اللجنة األمنية
يف محافظ�ة صلاح الدي�ن
مه�دي تقي ،ام�س ،حقيقية
تنظيم الراي�ات البيضاء ،فيما
اعلن عدد عنارص التنظيم.
وق�ال تق�ي يف ترصي�ح
صح�ايف ان «هن�اك تهوي�ل
اعالم�ي كــبير م�ن بع�ض
املؤسس�ات لتنظي�م الراي�ات
البيض�اء ،وحقيقي�ة ه�ذا
التنظيم هي ان�ه بقايا لبعض
خاليا تنظيم داعش االرهابي،
كم�ا ان ع�دد ه�ذا التنظيم ال
يتج�اوز ال�ـ( )500عنرص»،
مبنيا ان «هذا التنظيم ال يشكل
أي خط�ورة أمني�ة حقيقي�ة
عىل املناط�ق الش�مالية ،كما
تروج بعض وس�ائل االعالم».

وأض�اف املس�ؤول األمن�ي ان
«هن�اك رص�د ومتابعة دقيقة
لتح�ركات ه�ؤالء العن�ارص،
الذي�ن يختبئ�ون خل�ف تالل
حمري�ن ،وس�يتم القض�اء
عليه�م بش�كل كام�ل خلال
الفرتة املقبلة».وكانت جماعة
مس�لحة أطلقت عىل أنفسها
«الراي�ات البيض�اء» أعلن�ت
عقب فرض القوات االتحادية
س�يطرتها على املناط�ق
املتن�ازع عليه�ا ورفعها للعلم
العراقي ف�وق مبنى محافظة
كرك�وك يف  16ترشي�ن االول،
انها ستس�تهدف تل�ك القوات
«ث�ارا لق�وات البيش�مركة»،
وأعلن�ت أيض�ا مس�ؤوليتها
ع�ن اس�تهداف مناط�ق يف
قضاء طوز خورماتو مؤخرا،
بقذائف الهاون.

رسوة عبد الواحد تشكر السيد احلكيم ملتابعة
إطالق رساح شقيقها
بغداد  /المستقبل العراقي
تقدمت رئيس�ة كتل�ة التغيري النيابي�ة يف الربملان رسوة عبد
الواحد بالش�كر اىل رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم
ملتابع�ة إطلاق رساح ش�قيقها رئي�س حرك�ة الجي�ل الجديد
شاسوار عبد الواحد.
وذكرت عبد الواحد يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه «بع�د ان اختطف يف مط�ار الس�ليمانية ي�وم  ١٢/١٩تم
إطالق رساح شاس�وار عبد الواحد بعد ظهر اليوم أو ّد ان اشكر
جميع من شاركنا املنا ووقف معنا بموقف او كلمة حق ..شكرا
لتضامنكم معنا «.
واضافت «واخص بالش�كر سيدات وس�ادة النواب ورئيس
الوزراء ومكتبه الذي كان عىل تواصل املس�تمر  ،وأش�كر السيد
عمار الحكيم الذي كلّف مكتبه باملتابعة «.
وتابعت عبد الواحد « واحيي جميع االعالميني والصحافيني
والناش�طني املدنيين ملواقفه�م ونقلهم للحقيقة  ،كما اش�كر
املواطنني جميعا «.
وختمت البيان بالقول « وال أنىس هنا ان احيي واشكر أهايل
األع�زاء يف االقلي�م ومثقفي�ه والربملانيني يف برملان كوردس�تان
ومحافظ الس�ليمانية وأش�كر زمالئ�ي وقيادة حرك�ة التغيري
الذين وقفوا معنا يف محنتنا «.
واعل�ن محام�ي رئيس حرك�ة الجيل الجديد شاس�وار عبد
الواح�د امس موافقة ق�ايض التحقيق التابع لجهاز األس�ايش
اطالق رساح االخري مقابل كفالة مالية.
ويرتأس شاسوار عبد الواحد حركة «الجيل الجديد» يف اقليم
كردس�تان وت�م احتجازه مس�اء الثالثاء من االس�بوع املايض
املوافق لـ  2017-12 -19فور وصوله اىل مطار السليمانية بعد
إعالن دعمه للتظاهرات يف مدن اقليم كردستان.

جملس نينوى يتحدث عن «متصيدين باملاء العكر» يتهمون
القوات االمنية واحلشد برفض عودة النازحني
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد نائ�ب رئيس مجلس محافظة نينوى ن�ور الدين قبالن،
امس االربعاء ،ان الحشد الشعبي والجيش العراقي ومعهم قوات
الرشطة يقدمون كافة التسهيالت يف مناطق غرب نينوى.
وقال قبالن خالل زيارة إىل منطقة تل عبطة إن «املتواجدين
من الق�وات االمنية والحش�د الش�عبي هم من ح�رر مناطقنا
وساعدت يف اعادة النازحني» ،مبينا ً ان «هناك بعض املتصيدين
بامل�اء العك�ر يتهمون الق�وات االمنية والحش�ود برفض عودة
النازحني ونحن نقول لهم كفى هم من ساعدننا».
واض�اف قبالن ان «على نازحي ت�ل عبط�ة ومناطق غرب
نين�وى بالع�ودة الن مش�اكلهم ل�ن تحل م�ن دون الع�ودة اىل
منازلهم ومدنهم وحياتهم الطبيعية».

ضبط بدالت عسكرية بكميات هائلة يف مضافات
«داعش» بصالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل ،ام�س االربعاء،
عن ضبط بزات عس�كرية جدي�دة بكميات كبرية يف مضافات
تنظيم «داعش» يف محافظة صالح الدين ،فيما بني ان التنظيم
كان معنون البزات باسم احدى فصائل الحشد لتنفيذ عمليات
ارهابية باسمهم.
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية ني�وز» ع�ن قائمق�ام قضاء
الخالص عدي الخدران إن «مفارز من الحشد الشعبي نجحت
يف تنفيذ عمليات نوعية ومباغتة ضد جيوب تنترش فيها خاليا
داعش قرب الحقول النفطية يف حمرين والعجيل رشق صالح
الدين».
واض�اف الخدران ،ان «املفارز ضبطت مضافات داعش�ية
وكان�ت املفاجأة ان بعضها احتوى كمي�ات كبرية من البزات
العس�كرية الجدي�دة التي كانت معنونة باس�م اح�د فصائل
الحش�د الش�عبي من اج�ل االس�اءة لالخير وتنفي�ذ جرائم
ارهابية».

الرافدين يطلق خدمة «الرصاف اآليل االلكرتوين» لسحب االموال يف اي مكان
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين ،أمس االربعاء ،ع�ن اطالق خدمة الرصاف اآليل يف
الع�راق من خالل اعتماد بطاقة الدفع االلكرتوني (املاستر كارد وغريها
من بطاقة الدفع االخرى) التي بحوزة املواطن لسحب امواله يف اي مكان
يتواجد فيه.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ،تلقت املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إنه «ت�م افتتاح مركز خدم�ة الرصاف االيل االلكرتون�ي املعمول به
دولي�ا لتقديم الخدم�ات املرصفية املتميزة للمواطنين واملوظفني لغرض
سحب امواله عند الحاجة لها».
واض�اف املكتب ان «هذه الخطوة تحد ايض�ا من مخاطر تعرض رشائح
مختلف�ة من املواطنني اىل عمليات رسقة كون االموال التي يحملونها عرب
هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان».
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موسكو رصدت وجودهم يف مطار «التنف» ومعسكر «الشدادي» وحذرت من نشاطهم يف املستقبل

أمريكا تدرب «إرهابيني» قرب حدود العراق

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن فاليري غرياس�يموف رئي�س األركان
العام�ة الروس�ية ،أن وس�ائل الرص�د
واالستطالع الروسية خلصت إىل أن واشنطن
تس�تخدم مط�ار التن�ف الس�وري املح�اذي
للع�راق لتدري�ب م�ن وصفه�م «إرهابيين
ومعظمهم دواعش ف�ارون من الرقة» ،فيما
حذر من أنهم «صاروا يتلوّنون» وينش�طون
تحت مسميات جديدة.
وق�ال غرياس�يموف يف ترصي�ح صحف�ي
أوردته «روسيا اليوم»« ،تفيد املعلومات التي
جمعناها عرب األقمار االصطناعية وبوسائل
اس�تطالع أخ�رى بوج�ود مئ�ات املس�لحني
املتدربين يف قاع�دة التن�ف املتمتع�ة بموقع
جغرايف متميز عىل الحدود بني سوريا واألردن
والع�راق ،وتمثل مالذا لعنارص مختلف الزمر
املتشددة ومعظمهم من مبايعي داعش».
وأض�اف ،أن «»املتدربين يف التن�ف عموم�ا،
دواعش لكنهم صاروا يتلوّنون بعد مكافحتنا
لهم ،وينشطون تحت مسميات جديدة بينها
(الجيش السوري الحر الجديد) وغريه ،فيما
تكمن مهمتهم الرئيسية يف زعزعة الوضع يف
سوريا».
وأوضح ،أن «التنف ليست القاعدة األمريكية
الوحي�دة الت�ي ي�درب فيه�ا األمريكي�ون
املس�لحني ،حي�ث يس�تخدمون معس�كر
الش�دادي يف محافظة الحسكة شمال رشقي
س�وريا ،وهذا ما س�بق ملركز حميم الرويس
للمصالحة يف سوريا وأعلنه مؤخرا».
وقال« ،لن نسمح بخروج املسلحني األجانب
من القتال أحياء ليغادروا إىل إفريقيا وأمريكا
وآسيا وأوروبا ،لن نتيح لهم ذلك».
وعلى صعيد قدرة الجيش الس�وري عىل صد
الدواعش يف س�وريا إذا ما عاودوا هجماتهم،
قال غرياس�يموف« ،لم يتبق يف سوريا أي أثر
لداعش ،وعموما نحن درّبنا الجيش السوري
الذي اس�تعاد قواه وصار قادرا بنفس�ه عىل
مواجهة اإلرهاب والحفاظ عىل وحدة أرايض
بالده وس�يادتها .وإذا ما اقتىض األمر فإننا
س�نؤازر الجي�ش الس�وري على الف�ور من
حميميم».
ويخىش العراق من ترسب العنارص اإلرهابية
من س�وريا إىل الع�راق كما ح�دث يف أعوام ،
 ،2013وخاص�ة يف عام  2014عندما تس�لل
داع�ش من الحدود س�وريا ليس�يطر يف أيام
قليلة علة مساحة ثلث البالد ،قبل أن تتمكن

الق�وات األمنية من اس�تعادة ه�ذه األرايض
بعد قتال دام لنحو  3أعوام.
بدوره ،أعلن متحدث عس�كري باسم عملية
«العزم الصلب» التي تقودها الواليات املتحدة
ض�د «داع�ش» ،أن نح�و ألف من املس�لحني
تابعني للتنظيم ما يزالون ينشطني يف سوريا

والعراق .ونقل موق�ع « »Military.comعن
ريان ديلون ،وهو عقيد يف الجيش األمريكي،
«وفق آخ�ر تقديراتن�ا ،حوايل أل�ف مقاتل ال
يزالون موجودين يف العراق وسوريا».
وأشار املتحدث باسم عملية «العزم الصلب»
إىل أن ق�وات التحال�ف ترك�ز جهوده�ا يف

الوق�ت الحايل ملنع مجموعات من القيام بأي
اخرتاقات.
وكان ديل�ون قد أعلن يف وقت س�ابق ،أنه تم
استرداد  %98من األرايض التي استوىل عليها
تنظيم «داعش» يف العراق وسوريا.
باملقاب�ل ،افترض بري�ت ماكغ�ورك ،ممثل

الرئي�س األمريك�ي يف التحال�ف ال�دويل ضد
داعش ،بأن العمليات العس�كرية يف س�وريا
يمكن أن تس�تمر عدة أش�هر ،مشددا عىل أن
األمريكيني س�يبقون يف هذه البالد إىل أن يتم
القضاء بشكل مربم عىل املتطرفني.
ووف�ق موق�ع وزارة الدف�اع األمريكي�ة

اإللكرتون�ي ،بلغ إجمايل م�ا أنفقته الواليات
املتح�دة على عملية «الع�زم الصل�ب» التي
انطلق�ت يف  8أغس�طس/آب  ،2014حت�ى
نهاية حزيران من العام الجاري 14.3 ،مليار
دوالر ،م�ا يعني إنف�اق  12.6مليون دوالر يف
يوميا عىل هذا الهدف.

احلكومة االحتادية تريد االلتزام بالدستور وجهات يف اإلقليم حتاول التأزيم

بغداد وأربيل ..زيارات «وفود فنية» متبادلة متهيدا لـ «حوار سيايس» ينهي األزمة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

كش�ف نائب ع�ن كتل�ة الديمقراطي
الكردس�تاني عن زي�ارة مرتبقة لوفد
من رئاس�ة مجلس الوزراء اىل االقليم
ملناقش�ة عودة النازحين املقيمني يف
كردستان وعودة االس�تقرار لالقليم،
فيما نف�ى املتحدث باس�م الحكومة،
س�عد الحديث�ي ،م�ا بثت�ه وس�ائل
إعلام ،عن وصول أي رس�الة جوابية
م�ن رئي�س حكومة إقليم كردس�تان
نجريف�ان البارزان�ي ،إىل العب�ادي،
مؤك�دا ً أن «الحوار لن يت�م إال بتحقق
رشوطه».
وق�ال النائب ع�ن كتل�ة الديمقراطي
الكردس�تاني ماج�د ش�نگايل ان
«هن�اك زيارات لوف�ود فنية بني اقليم
كردس�تان وبغ�داد منها زي�ارة لوفد
من الجنس�ية والج�وازات من االقليم
اىل بغ�داد ،واخ�رى لوزي�ر الداخلي�ة
االتحادي قاس�م األعرجي ،اىل االقليم
كما رصح به الناطق باس�م الوزارة»،
الفت�ا اىل ان «هذه الزي�ارات تؤكد ان
التواصل ق�د بدأ بوف�ود فنية وتنتهي
بالحوار الس�يايس الذي يعمل عىل حل
املشاكل العالقة».
واض�اف ان «ترصي�ح العب�ادي ي�وم
امس كان مش�جعا من خالل تأكيده
عىل دف�ع رواتب وزارة امل�وارد املائية
عىل الرغم من انها قليلة ولكنها بادرة
طيب�ة للذه�اب اىل روات�ب املوظفين
االخري�ن ،واك�د العبادي على تدقيق

روات�ب وزارة الرتبي�ة والصحة وهي
تمثل اعداد كبرية جدا «.
وتاب�ع ش�نكايل ان «الديمقراط�ي
الكردس�تاني س�يعمل مطل�ع الع�ام
املقبل على الح�وارات والتح�رك عىل
ارشاك جمي�ع الكت�ل السياس�ية
الحزبي�ة الكردي�ة يف الوف�د» ،داعي�ا
الكتل السياس�ية الكردية اىل «تجاوز
خالفاتها وتبدا العم�ل لصالح االقليم
ام�ا الخالف�ات السياس�ية الداخلي�ة
يمك�ن حلها بالح�وارات او من خالل

انتخاب�ات مبكرة او تش�كيل حكومة
جديدة يف االقليم».
بدوره ،نفى املتحدث باسم الحكومة،
س�عد الحديث�ي ،م�ا بثت�ه وس�ائل
إعلام ،عن وصول أي رس�الة جوابية
م�ن رئي�س حكومة إقليم كردس�تان
نجريف�ان البارزان�ي ،إىل العب�ادي،
مؤك�دا ً أن «الحوار لن يت�م إال بتحقق
رشوطه».
وق�ال الحديث�ي ،يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» أن «س�يادة

الدولة العراقية ،وفقا ً للدس�تور ،عىل
كل أراضيه�ا والح�دود العراقية جزء
م�ن تل�ك الس�يادة ،وبالت�ايل هنال�ك
ق�رارات ص�درت بحق عملي�ة تطبيق
الصالحي�ات الس�يادية للحكوم�ة
االتحادي�ة ببغ�داد يج�ب أن تطب�ق
أوالً ،مث�ل الح�دود واملناف�ذ والنف�ط
استخراجا ً وتصديراً».
لك�ن ه�ذا يأت�ي بالتزامن م�ع إعالن
قي�ادات كردية ع�زم رشكات خطوط
جوي�ة عاملية رف�ع دع�اوى قضائية

ض�د الحكوم�ة العراقي�ة ومطالبتها
بتعويضات مالية ،بس�بب الخس�ائر
واألرضار الت�ي لحق�ت بها م�ن قرار
بغ�داد فرض حظر ج�وي عىل اإلقليم
منذ أكثر من  3أشهر ،بحسب القيادي
بالتحال�ف الكردس�تاني ،محس�ن
السعدون.
م�ن جهته�ا ،أعلن�ت وزارة الداخلية
العراقي�ة ،يف بي�ان رس�مي ،وص�ول
وفد من اإلقليم يمث�ل دائرة الجوازات
واإلقام�ة والجنس�ية ،التق�ى م�ع

وزي�ر الداخلي�ة ،قاس�م األعرج�ي،
لـ»بح�ث جملة م�ن املواضيع» (دون
تسميتها).
وتع�د زي�ارة ه�ذا الوف�د ،املؤلف من
 21عض�واً ،والذي وص�ل إىل العاصمة
العراقي�ة ،األول من�ذ إجراء اس�تفتاء
انفص�ال كردس�تان س�بتمرب /أيلول
املايض.
م�ن جهت�ه ،ق�ال عض�و يف برمل�ان
كردس�تان ،إن الكت�ل الربملانية قررت
إلغ�اء الزيارة الت�ي كان من املقرر أن

التحالف الدويل يرشع بسحب جنوده :بلجيكا «أول املودعني» للسامء العراقية

المستقبل العراقي  /فرح حمادي
قال التحال�ف الدويل ملحارب�ة تنظيم «داعش»
بقيادة الوالي�ات املتحدة ،أمس األربعاء ،إنه لم
يتبق يف العراق وس�وريا سوى أقل من ألف من
عن�ارص التنظيم أي ثلث الع�دد التقديري لهم
قبل ثالثة أسابيع فحسب ،فيما أعلنت بلجيكا
توديعه�ا للس�ماء العراقي�ة من خلال انتهاء
عمل طائرتها يف البالد.
وقال التحالف لرويرتز يف بيان عن طريق الربيد
اإللكرتوني «بس�بب الت�زام التحالف والكفاءة
التي أثبتها رشكاؤنا يف العراق وسوريا يقدر أن
هناك ما يقل عن ألف إرهابي من تنظيم داعش
يف منطقة عملياتنا املشرتكة ُتجرى مطاردتهم
يف املناط�ق الصحراوية يف رشق س�وريا وغرب

العراق» .وال يش�مل هذا الرقم مناطق يف غرب
سوريا تحت سيطرة حكومة الرئيس السوري
بش�ار األس�د وحلفائه�ا .وكان التحالف الذي
تق�وده الوالي�ات املتحدة ق�ال يف الخامس من
كانون األول إن أقل من  3000مقاتل مازالوا يف
س�وريا والعراق .وأعلن الع�راق تحقيق النرص
النهائ�ي على التنظيم يف التاس�ع م�ن كانون
األول .وق�ال التحالف إن أغلب مقاتيل التنظيم
إما سقطوا قتىل أو وقعوا يف يد القوات املقاتلة
خالل السنوات الثالث األخرية .ولم يرد التحالف
عىل س�ؤال عما إذا كان بعض املقاتلني تمكنوا
من اله�رب إىل دول أخرى وقال إنه لن يخوض
يف «تكهن�ات عام�ة» لكن�ه أض�اف أن�ه يعمل
م�ن أجل الحيلول�ة دون حدوث ذل�ك .وأضاف
«يمكننا إبالغكم أنن�ا نعمل مع رشكائنا لقتل

اإلرهابيني الباقني من تنظيم داعش أو أرسهم
وتدمري شبكتهم ومنع عودتهم للظهور وكذلك
ملنعهم من الهرب إىل الدول املجاورة».
بدوره�ا ،أعلن�ت وزارة الدف�اع البلجيكية عن
ع�ودة أربع طائ�رات من ط�راز «إف ،»16-إىل
أماك�ن تمركزها بع�د مش�اركتها يف عمليات
التحالف ضد تنظيم «داعش».
وج�اء يف تغري�دة ل�وزارة الدف�اع على موقع
«تويرت»« :عودة مقاتالت «إف »16-إىل بلجيكا،
بعد أن أمضت آخر  18ش�هرا ً يف األردن ،كجزء
م�ن بعثة دولي�ة ضد املجموع�ات اإلرهابية يف
العراق».وهبط�ت املقاتلات يف قاع�دة القوات
الجوي�ة البلجيكية كلني -بروجيل ،يف مقاطعة
ليمب�ورغ يف فالندرز .وتوجهت س�ت طائرات
بلجيكي�ة م�ن ط�راز «إف ،»16-إىل الشرق

األوس�ط يف  27حزي�ران  ،2016للمش�اركة يف
عملية «صقر الصحراء» لدعم التحالف الدويل.
وحلت القوات الجوية البلجيكية ،محل الوحدة
الهولندي�ة ،التي كانت قد ش�اركت س�ابقا يف
التحال�ف ملدة ع�ام واح�د .وكان من املفرتض
أن تنتهي البعث�ة البلجيكية يف حزيران ،2017
ولكن ت�م تمديد اشتراك أربع مقاتلات منها
مل�دة س�تة أش�هر بناء على طلب م�ن هولندا
والتحال�ف الدويل .وتش�ارك بلجيكا وهولندا يف
أعمال التحالف الدويل .وقد اتخذ قرار مواصلة
مش�اركة املقاتلات البلجيكي�ة يف الحرب ضد
اإلرهابيني عىل خلفية الهجمات اإلرهابية التي
وقع�ت يف بروكس�ل يف آذار  ،2016الت�ي أعلن
«داعش» مس�ؤوليته عنها .وراح ضحية هذه
الهجمات  32شخصا ،وأصيب  340آخرون.

يقوم بها وفد من الربملان إىل العاصمة
االتحادية بغداد لبحث األزمة.
ونق�ل موق�ع «درواز» املق�رب م�ن
حكوم�ة اإلقلي�م ،والناط�ق باللغ�ة
الكردي�ة ،ع�ن رئي�س كتل�ة الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني ،النائ�ب
أوميد خوش�ناو ،قول�ه إن زيارة وفد
الربمل�ان ألغيت بناء عىل طلب عدد من
رؤس�اء الكتل يف الربملان ،مشريا ً إىل أن
«الزي�ارة يف الوقت الراه�ن لن تحقق
النتائج املرجو منها».
وأوضح خوش�ناو أن «ه�ذا النوع من
الزيارات إىل بغداد لن يحقق أي نتائج،
ويج�ب أن يك�ون هن�اك تنس�يق بني
حكومة اإلقلي�م وبرملان�ه ال خطوات
انفرادية» ،مشريا ً إىل أن «عملية تهيئة
األرضي�ة لح�ل املش�كالت بين بغداد
وأربيل ب�دأت» ،الفتا ً إىل مبادرة رئيس
الجمهوري�ة ،ف�ؤاد معص�وم ،وبعثة
األمم املتحدة يف العراق.
إىل ذلك ،رحب�ت الواليات املتحدة بدفع
الحكومة العراقية رواتب بعض عمال
اقليم كردستان.
وق�ال الس�فري االمريك�ي يف الع�راق
دوغلاس س�يليمان يف تغريدة له عىل
موقع تويرت ،وتابعته السومرية نيوز،
«انني س�عيد بأن الحكوم�ة العراقية
بدأت بدفع رواتب بعض عمال حكومة
إقليم كردستان».
واع�رب س�يليمان عن امل�ه ان «يتم
دف�ع الرواتب يف وقت الح�ق ملزيد من
العمال قريبا».
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السعودية عىل وشك االهنيار

بغداد  /المستقبل العراقي
تنطوي النس�خة الجديدة من السعودية عىل
االستثمار يف صناعات جديدة وخلق فرص عمل
للشباب السعودي .وسوف يدعم ذلك بيع حصة
يف رشكة أرامكو العمالقة للنفط  -تواجه عملية
البيع اآلن تأخريا محتمال  -وإنشاء أكرب صندوق
ثروة سيادية يف العالم .ولكن منذ عامني تقريبا،
من�ذ ب�دء حمل�ة اإلصلاح ،يواجه املس�ؤولون
مس�ائل حاس�مة تتعلق بكيفية توفير األموال
وترسيع التغيري االجتماعي دون ش�ل االقتصاد
واالش�تباك مع إح�دى أكثر املؤسس�ات الدينية
محافظة يف العالم .وقبل أن تعلن الحكومة رفع
الحظ�ر الس�عودي  -طوي�ل األمد  -على قيادة
النس�اء الش�هر املايض ،قامت األجه�زة األمنية
باعتقال رجال دين مستقلني وشخصيات مهمة
أخرى.وقال «لويد بالنكفني» -الرئيس التنفيذي
لرشك�ة جولدمان س�اكس  -يف منتدى بلومربغ
العامل�ي لألعم�ال يف نيوي�ورك يف أيل�ول املايض:
«ه�ذا تح�د ضخ�م للبالد ،ول�ه آثار كبيرة عىل
العالم» .وبينما هناك حاجة ملحة لهذا التحول،
فالب�د أيضا م�ن توخي الحذر لضم�ان أال يؤدي
الس�عي «لالس�تقرار عىل املدى الطويل إىل عدم
االستقرار يف املدى القصري» .وقد يتسبب الفشل
يف العث�ور عىل اإلجاب�ات الصحيحة يف املخاطرة
بزوال اململك�ة .وقد يتعرض الس�عوديون ملزيد
من االضطراب يف االقتصاد ،الذي يعاني بالفعل.
وقال وزير املالية «محمد الجدعان» لبلومربغ -
األسبوع املايض  -إن التخفيضات يف دعم الطاقة
قد تكون أكث�ر تدرجا ،وقد تس�تغرق الحكومة
وقت�ا أط�ول لتحقي�ق الت�وازن يف ميزانيته�ا،
مم�ا يخفف م�ن تأثيره تل�ك اإلج�راءات عىل
املجتمع .وتظه�ر املقابالت واملحادثات مع أكثر
من عرشين مس�تثمرا ومحلال ومدي�را تنفيذيا
ودبلوماس�يا ومستش�ارا حكومي�ا  -يف اململكة
وخارجه�ا  -أن الشركات ال ت�زال تعان�ي م�ن
تخفيضات اإلنفاق الحكومي بعد انهيار أسعار
النفط .وتتعلق بعض املش�اكل بالحرب يف اليمن
واملواجه�ة مع قطر .وأدت آخر محاولة إلصالح
ش�امل إىل انخفاض حاد يف عائ�دات النفط عام
 ،2014وانخفضت األس�عار إىل النصف منذ ذلك

الحني .ولتجنب ما اعتربه األمري ومستش�اروه
أم�ورا كارثية ،ألغوا املش�اريع التي اعتربت غري
رضورية ،وتم تخفي�ض الدعم املكلف ،وأوقفوا
املدفوع�ات للمقاولين .ويف حني كان التقش�ف
رضوري�ا لتخفي�ض العج�ز يف امليزاني�ة ،ف�إن
التأثري عىل االقتصاد كان ال لبس فيه ،فقد حدث
رك�ود للنمو يف القطاع غير النفطي ،وانخفض
اإلنفاق االس�تهالكي ،وارتفعت البطالة بني 20
مليون س�عودي ،ثالث�ة أرباعه�م دون األربعني
م�ن العمر .وقد ت�م تقويض العق�د االجتماعي
الس�عودي التقليدي ،املتمث�ل يف توفري الحكومة
لرفاهي�ة الس�كان مقاب�ل التضييق الس�يايس
والرقاب�ة الصارمة .ويف الوقت نفس�ه ،أظهرت

بعد ماي ..ماكرون حيث عىل رفع
احلصار عن اليمن

األرسة املالك�ة عالم�ات قليلة عىل اس�تعدادها
للمش�اركة يف الع�بء .وكان امللك «س�لمان» قد
قام خالل زيارته إىل روسيا  -هذا الشهر  -بجلب
 1500مراف�ق ومصعد ذهبي وس�جادة ،وحجز
فندقين فاخري�ن يف موس�كو .وق�ال «حلم�ي
نت�و» إن مبيعات رشكته ق�د انخفضت برسعة
وبش�كل كبري منذ  3أع�وام .وكان «نتو»  -رائد
األعمال الس�عودي  -قد فاز بجوائز لبدء أعماله
الناجح�ة يف مجال البرصيات ،وذلك يف س�ن الـ
 26فق�ط ،وحت�ى أن�ه أصب�ح يق�دم برنامجه
التلفزيون�ي الخاص .وقال «نت�و»  -الذي يدعم
رؤي�ة  - 2030يف مقابلة أجري�ت يف مدينة جدة
عىل البح�ر األحمر ،املرك�ز التج�اري للمملكة:

تل ابيب تطلق اسم ترامب عىل حمطة قطار
قرب حائط املبكى
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ث الرئي�س الفرنسي إيمانوي�ل ماك�رون ،املل�ك
الس�عودي س�لمان بن عب�د العزيز ،األربع�اء ،عىل رفع
الحصار عن اليمن بشكل كامل.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة «رويرتز» ،عن مسؤول
يف قصر «اإلليزي�ه» ،أك�د أن ماكرون «اتص�ل بالعاهل
السعودي ،وناقش معه حصار اليمن».
وقال املصدر الفرنسي ،إن ماكرون «أبدى قلقه إزاء
األوضاع اإلنس�انية الكارثية يف اليمن ،ودعا امللك سلمان
لرفع الحصار بشكل كامل إليصال املساعدات اإلنسانية
والبضائع التجارية لليمن».
ويأت�ي ذلك موافق�ا للموق�ف الربيطان�ي ،إذ كانت
رئيس�ة وزرائها ،ترييزا ماي ،قال�ت إنها طالبت العاهل
الس�عودي برضورة فك الحصار عن اليمن ،واس�تئناف
تدفق اإلمدادات التجارية للبالد.
واتهمت وزي�رة التنمية الربيطانية ،بيني موردونت،
السعودية باستخدام سالح التجويع ضد الشعب اليمني،
ما يعد خرقا للقانون اإلنساني الدويل.
وأشارت إىل أن نحو  150ألف طفل قد يموتون خالل
األشهر القليلة املقبلة ،يف حال لم يتم رفع القيود.

«نح�ن نن�زف» .وق�ال إن تباط�ؤ االقتصاد قد
حوله من «نجم صاعد مش�هور» إىل شعور بأنه
«فلاح ال يع�رف ش�يئا» .ويف الري�اض ،يعاني
«ثائر العتيبي»  -البالغ  36عاما  -وهو صاحب
ثالثة مقاهي ومطعمني ،من أجل إنقاذ رشكته.
وق�ال إن املبيع�ات انخفضت بنس�بة  ،%35عىل
الرغ�م من تقدي�م الحلوي�ات املجاني�ة مع كل
وجب�ة .وقال« :نود أن تس�اعدنا الحكومة .لكن
لي�س لدي أي فك�رة عن كيفية ذلك».واش�تكى
ع�دد من رجال األعم�ال  -رسا  -من أن التحرك
لوقف مدفوعات املقاولين قد قوض ثقة رجال
األعمال واملس�تثمرين يف اململك�ة .وقال آخرون
إن�ه يف حين أن رؤي�ة  2030كان�ت رضوري�ة،

إال أنه�ا اتس�مت بالترسع واعتم�دت كثريا عىل
اإلصالحات الرسيعة بدال من التغيري التدريجي.
وبه�دوء ،رف�ض بع�ض الس�عوديني الخط�ة
بأكملها كمشروع مهني يعتمد بش�كل مفرط
على استش�اريني أجان�ب ،ال يمتلك�ون س�وى
معرف�ة قليلة بالس�ياق االجتماعي والس�يايس
يف اململكة.وتظه�ر البيان�ات الرس�مية للنات�ج
اإلجمايل املحيل غري النفطي  -محرك خلق فرص
العم�ل  -أن القط�اع بال�كاد توس�ع يف الربعني
األولين من ه�ذا الع�ام .وكانت صناع�ة البناء
والتش�ييد  -الت�ي تقلص�ت بفع�ل تخفيض�ات
اإلنف�اق العام  -قد أبرمت التعاقدات ملدة س�تة
أرباع عىل التوايل منذ بداية عام  .2016وبالنسبة

ق�رر وزير املواصالت االرسائيلي ارسائيل كاتز
اطالق اسم الرئيس االمريكي «دونالد جون ترامب»
على محط�ة القطار الرسي�ع التي س�يتم بناؤها
ق�رب حائط املبك�ى (الرباق) يف البل�دة القديمة يف
الق�دس الرشقي�ة املحتل�ة .وقال بي�ان صادر عن
مكتب كاتز امس ان الوزي�ر قرر العمل بتوصيات
اللجن�ة الت�ي تعمل على دراس�ة امكاني�ة تمديد
خط القطار الرسيع ال�ذي يجري بناؤه حاليا بني
تل ابي�ب والق�دس ،واقامة محط�ة تبعد عرشات
االمت�ار ع�ن املوقع .وس�يتم اطالق اس�م «دونالد

ج�ون ترامب» عىل املحطة بق�رار من كاتز ،والذي
يأتي «بسبب قراره التاريخي والشجاع باالعرتاف
بالق�دس كعاصمة لدولة ارسائيل ومس�اهمته يف
تعزي�ز وضع الق�دس كعاصمة الش�عب اليهودي
ودول�ة ارسائي�ل» .وق�رر ترامب يف  6م�ن كانون
االول/ديس�مرب املايض االعرتاف بالقدس عاصمة
الرسائي�ل وأم�ر بنقل الس�فارة األمريكي�ة من تل
أبيب اىل القدس ،ما أثار ادانات حازمة من العاملني
العربي واالسالمي ومن املجتمع الدويل.
وقتل  12فلس�طينيا منذ إعالن ترامب .وسقط
عرشة م�ن هؤالء القتىل يف مواجه�ات مع الجيش
االرسائييل يف قطاع غزة والضف�ة الغربية املحتلة،

وقتل اثنان يف غارة إرسائيلية عىل قطاع غزة.
والق�دس يف صل�ب الن�زاع بين ارسائي�ل
والفلس�طينيني .وق�د احتل�ت ارسائي�ل الش�طر
الرشقي من الق�دس وضمته عام  1967ثم اعلنت
الع�ام  1980الق�دس برمتها «عاصم�ة ابدية» يف
خطوة لم يعرتف بها املجتمع الدويل.
ويعتبر اليه�ود حائ�ط املبك�ى (البراق عن�د
املس�لمني) الواقع أس�فل باحة االقىص آخر بقايا
املعب�د اليه�ودي (الهيكل) الذي دم�ره الرومان يف
العام  70للميالد وهو اقدس االماكن لديهم.
واملس�جد االقصى ه�و أوىل القبلتين وثال�ث
الحرمني الرشيفني لدى املسلمني.

البحرين حتكم عىل ( )10مواطنني شيعة بالسجن املؤبد
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة بحرينية االربعاء
أحكاما بالس�جن املؤب�د بحق عرشة
مواطنين ش�يعة وحكما بالس�جن
لعرش س�نوات بحق مواطن ش�يعي
آخر دين�وا بتهم�ة تصني�ع وحيازة
متفجرات ،وذلك بعد يومني من حكم
باالعدام بحق ستة بحرينيني اخرين
ش�يعة .وأوض�ح مص�در قضائ�ي
بحرين�ي لوكال�ة فران�س ب�رس ان
املحكم�ة الكبرى الجنائي�ة ق�ررت

ايضا س�حب الجنس�ية م�ن جميع
املتهمين ،مشيرا اىل ان س�بعة من
هؤالء يقبعون حاليا يف السجن بينما
حوكم اربعة غيابيا.
وذك�رت ان املحكمة دانتهم بتهم
«تأس�يس واالنضم�ام إىل جماع�ة
إرهابي�ة عىل خالف أح�كام القانون
وحيازة وإح�راز وصناعة املتفجرات
واألس�لحة وحي�ازة أس�لحة ناري�ة
والتدري�ب والت�درب عىل اس�تعمال
األس�لحة وجميعها تنفي�ذا ألغراض
إرهابية» .واالثنين حكمت املحكمة

العس�كرية الكبرى يف املنام�ة على
س�تة بحرينيني ش�يعة باالعدام بعد
ادانته�م ب»الشروع يف اغتيال قائد
الجيش» و»جرائ�م ارهابية اخرى»،
كم�ا ذك�رت وكال�ة انب�اء البحرين.
وحك�م عىل س�بعة بحرينيني آخرين
يف اط�ار القضية نفس�ها بالس�جن
سبع س�نوات لكل منهم وتجريدهم
من الجنسية البحرينية ايضا .وبرأت
املحكم�ة خمس�ة آخري�ن .وتش�هد
البحري�ن اضطراب�ات متقطعة منذ
قم�ع حرك�ة احتج�اج يف ش�باط/

فرباير  2011يف خضم احداث «الربيع
العرب�ي» قادته�ا الغالبية الش�يعية
التي تطالب قياداته�ا باقامة ملكية
دس�تورية يف اململك�ة الت�ي تحكمها
ساللة سنية .وتالحق السلطات منذ
س�نوات معارضيه�ا وخصوصا من
الش�يعة ،ونف�ذت يف منتصف كانون
الثاني/يناير املايض احكاما باالعدام
رمي�ا بالرص�اص بح�ق ثالث�ة م�ن
الش�يعة دينوا بقتل ثالثة رجال أمن
بينهم ضابط اماراتي يف اذار/مارس
 ،2014ما ادى اىل اندالع تظاهرات.

للحديث ع�ن تنويع اإليرادات ،فإن تضييق عجز
امليزانية له�ذا العام كان مدفوعا بدخل أعىل من
ص�ادرات النف�ط .وإذا نظرن�ا إىل التاريخ ،فإن
االقتصاد الس�عودي  -غري النفطي  -قد يقبع يف
أعوام من الركود .وق�د كافح نمو الناتج املحيل
اإلجم�ايل غري النفط�ي ملواكبة النمو الس�كاني
خلال الثمانينات والتس�عينات .وعلى العكس
املايض ،يب�دو أن إمكاني�ة إنقاذ أس�عار النفط
ضئيلة هذه املرة ،لذلك يحتاج «بن س�لمان» إىل
توس�ع الرشكات واس�تيعابها ملزيد من العمال
الس�عوديني بعيدا عن القطاع الع�ام املتضخم.
كما ذكرت الس�لطات السعودية لصندوق النقد
الدويل أنها تخطط لتقديم برنامج دعم ملساعدة
صناع�ات مخت�ارة تتكي�ف مع ارتفاع أس�عار
الطاق�ة واملي�اه .وهن�اك صن�دوق االس�تثمار
العام  -صندوق الثروة الس�يادية  -الذي سيقود
حملة لالس�تثمار يف الصناعات من التصنيع إىل
الرتفيه والتعدين والدفاع .وقال «بن سلمان» يف
مقابلة تلفزيوني�ة  -يف مايو/أيار  -إن صندوق
االس�تثمار العام س�ينفق ما ال يق�ل عن نصف
األم�وال م�ن االكتت�اب الع�ام املبدئ�ي لرشك�ة
أرامكو على االس�تثمارات املحلي�ة .لكن يبقى
الس�ؤال حول ك�م من املال قد ينت�ج عن عملية
البيع ،مع نظر السعوديني يف تأخري الجزء الدويل
من البيع حتى عام  2019عىل األقل ،بحسب ما
قاله مطلعون عىل الوضع األسبوع املايض.
وقال الصندوق  -يف  9أكتوبر/ترشين األول -
إنه سيخصص  1.1مليار دوالر لدعم املرشوعات
الصغرية واملتوس�طة .كما أعلن عن سلسلة من
املش�اريع الضخمة املحلية ،مث�ل رشكة بقيمة
 2.7ملي�ار دوالر لالس�تثمار يف الرتفي�ه املحيل،
وه�ي خطة ُينظر إليها كوس�يلة لفتح املجتمع
واالحتفاظ ببعض األموال التي تنفق عىل رحالت
السعوديني إىل دبي وأماكن أخرى.
ويف الي�وم الوطن�ي ،رق�ص عشرات م�ن
الرجال والنساء الس�عوديني يف شوارع الرياض
تح�ت األض�واء النابض�ة وموس�يقى الدي جي
اإللكرتوني�ة الصاخبة ،وهو مش�هد لم يكن من
املمكن تصوره حتى وقت قريب ،يف مدينة حيث
تفصل املطاعم بني الرجال والنساء ،أو ال تسمح
للنساء بالدخول عىل اإلطالق.

بوتني يطمع بوالية جديدة
لرئاسة روسيا

بغداد  /المستقبل العراقي
تقدم الرئيس الرويس فالديمري بوتني ،امس ،بأوراقه
للجنة االنتخابات املركزية ،ليرتشح بذلك رسميا للسباق
االنتخابي الرئايس يف سعيه للحصول عىل والية جديدة.
وبحس�ب وكالة «س�بوتنيك» الروس�ية» ،فقد وصل
الرئي�س الرويس ،األربعاء ،إىل لجنة االنتخابات املركزية،
لتقدي�م أوراق ترش�حه لالنتخاب�ات الرئاس�ية .2018
وتس�تقبل لجنة االنتخاب�ات املركزية الروس�ية طلبات
املرش�حني املتقدمني بالتس�جيل حتى تاريخ  31كانون
الثاني /يناير املقبل.وتقرر اللجنة بعدها وخالل  10أيام
قبول الطلب أو رفضه .ويعد بوتني األوفر حظا ،ال سيما
مع عدم وجود أي معارضني بارزين مرشحني ضده.
وع�ادة ما ين�ال بوتين دعم ح�زب روس�يا املتحدة
الحاك�م الذي م�ن املرجح أن يدعمه مج�ددا هذه املرة،
لكن بوتني يريد يف ما يبدو أن يزيد اإلقبال عىل التصويت
بتصوي�ر نفس�ه كش�خص ف�وق الخالف�ات الحزبية،
برتش�حه كمس�تقل هذه املرة.يش�ار إىل أن االنتخابات
الرئاسية املقبلة ستجرى يف روسيا يوم  18آذار /مارس
عام  ،2018وانطلقت الحملة االنتخابية الرئاسية يف 18
كانون األول /ديسمرب الجاري.

وزراء خارجية عرب جيتمعون يف األردن لبحث ملف القدس
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال مس�ؤول كبير يف الجامع�ة
العربي�ة أم�س األربع�اء إن وزراء
خارجية س�ت دول عربية باإلضافة إىل
األمني العام للجامع�ة أحمد أبو الغيط
س�يجتمعون يف األردن ي�وم الس�ادس
م�ن يناير كان�ون الثان�ي املقبل لبحث
قرار الواليات املتحدة االعرتاف بالقدس
عاصمة إلرسائيل.
ونقلت وكالة أنباء الرشق األوس�ط
املرصية عن حس�ام زك�ي األمني العام
املس�اعد للجامع�ة العربي�ة قول�ه يف
مؤتم�ر صحف�ي إن االجتماع س�يضم
وزراء خارجية األردن ومرص وفلسطني
والس�عودية واإلمارات واملغ�رب ،وهم
أعض�اء وفد الوزراء املش�كل بقرار من
مجل�س وزراء الخارجي�ة العرب خالل
اجتماعه�م الط�ارئ يوم التاس�ع من
ديسمرب كانون األول الجاري.
ويمث�ل القرار ال�ذي اتخذه الرئيس
األمريكي دونالد ترامب يف وقت س�ابق

ه�ذا الش�هر بإعلان الق�دس عاصمة
إلرسائي�ل ونق�ل الس�فارة األمريكي�ة
إليه�ا عدوال ع�ن السياس�ة األمريكية
املتبع�ة من�ذ عق�ود وع�ن اإلجم�اع
ال�دويل على رضورة ترك وض�ع املدينة
ملفاوض�ات السلام بين اإلرسائيليين
والفلسطينيني.
وأث�ار القرار غض�ب العرب وحلفاء
أمريكا حول العالم.
وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا
الواليات املتح�دة يف اجتماعهم الطارئ
بإلغاء القرار املتعلق بالقدس ،وقالوا إن
القرار ”يقوض جهود تحقيق السالم“.
ويوم الخميس املايض ،صوتت 128
دولة بينها كل الدول العربية يف الجمعية
العامة لألمم املتحدة لصالح قرار يحث
الواليات املتحدة عىل سحب قرارها.
وه�دد ترام�ب بقط�ع املس�اعدات
املالية ع�ن الدول الت�ي صوتت لصالح
القرار الذي صاغته مرص وساندته كل
ال�دول األعضاء يف مجل�س األمن الدويل
عدا الواليات املتحدة.
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Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area, announces

ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

Tender #1012
RESERVOIR AND DOWNHOLE EQUIPMENT MONITORING
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of
similar by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of
Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.

ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1012

ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﻣﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻵﺑﺎﺭ

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﺎ
ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ
 In order to be eligible to be awarded the Contract, the bidders shall meet the following minimalﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
qualification criteria:

The BIDDER shall submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show
;sufficient assets to perform the Project
The BIDDER shall accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full
;capability to perform the complete Scope of Work
The BIDDER shall provide evidence of their previous successful contracts similar by nature
to the subject of the TENDER, specifically providing copies of reference letters from previous
;clients, preferably international companies
The BIDDER has all required licenses for handling and transportation of explosives and
;radioactive sources
The BIDDER has to be able and qualified to interpret any logging data that was obtained
;during well operations
The BIDDER has to have an ability to provide fishing tools to eliminate accidents caused by
stuck and dropped equipment.

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

-

-

-

-

-

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﻭ  2015ﻭ  2016ﺗﺑﻳﻥ ﺍﺻﻭﻻ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻛﺩ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ  ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ،ﻭﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻭﺟﻭﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﻔﺟﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﻌﺔ
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻼ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
 ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻓﻲﺍﻟﺑﺋﺭ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء،
 Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operatorﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ
 reserves the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids,ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
at any time prior to award of contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders,
or any obligations to inform any bidder or bidders of the grounds for such actions.

ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ
ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ  .Tenders-Services@gazpromneft-badra.comﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ
ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address,
full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom
Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail
without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted
above.

 Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is January 18, 2018, 5:00 P.M.ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  18ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،2018ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ
 (UTC/GMT+3:00).ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف البرصة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف البرصة

اعالن مناقصات

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن
املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها
م�ن مقر املديرية العامة /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويس�ة
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم
عطائهم حس�ب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون شامال التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او
خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره (  )24,050,000اربعة وعرشون مليون
وخمسون الف دينار عراقي عىل ان تستكمل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل
العط�اء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غل�ق املناقصة املثبت يف الجدول
ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا
العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت

رقم المناقصة

المواد

اسم
المحطة

1

28/2017

تجهيز مواد
احتياطية لمنظومة
السيطرة المركزية
control spare
 partsلمحطة
كهرباء
بزركان

البزركان

تاريخ الغلق

10/1/2018

المالحظات

مبلغ التندر

801.336.900
ثمانمائة وواحد
مليون وثالثمائة
اعالن جديد
وستة وثالثون
الف وتسعمائة
دينار

250.000
مائتان
وخمسون
الف دينار

المبلغ التخميني

املهندس
حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

اعالن مناقصات

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن
املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها
م�ن مقر املديرية العامة /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويس�ة
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم
عطائهم حس�ب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون شامال التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او
خط�اب ضمان صادر من مرصف عراقي معتم�د بمبلغ قدره (  )33,600,000ثالثة وثالثون مليون
وس�تمائة الف دينار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل
العط�اء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غل�ق املناقصة املثبت يف الجدول
ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا
العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت رقم المناقصة

1

27/2017

المواد
تجهيز ونصب
مواد احتياطية
cartridge
complete
لمحطة
كهرباء ديزالت
شمال العمارة

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

المبلغ التخميني

المالحظات

مبلغ التندر

325.000
1.120.000.000
ثالثمائة
مليار ومائة
شمال
اعالن جديد وخمسة
10/1/2018
وعشرون مليون
العمارة
وعشرون
دينار
الف دينار
املهندس
حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

6

حمليات

العدد ( )1584الخميس  28كانون االول 2017

www.almustakbalpaper.net

املوانئ تعلن تأهيل الساحبة «الشيماء» والنقل الربي ترسل جلنة إىل املوصل لالطالع على مواقع الشركة املتضررة

الوكيل الفني لوزارة النقل يعقد اجتامعا مع اهليئات األمنية العاملة يف مطار بغداد الدويل
المستقبل العراقي /عادل الالمي

عق�د الوكي�ل الفني ل�وزارة النقل مدير
ع�ام س�لطة الطيران املدن�ي عب�اس
عم�ران اجتماعا موس�عا م�ع الهيئات
االمني�ة العامل�ة يف مطار بغ�داد الدويل،
وبحث خالل االجتم�اع رضورة التعاون
والتنس�يق بني الوكالة االمنية وس�لطة
الطيران املدني لضمان تنفيذ االجراءات
وفق�ا ملتطلبات املنظمة الدولية ( ICAO
)».
وأك�د عم�ران على «رضورة تطبي�ق
الضوابط عىل كافة الجهات واملسؤولني
القادمين واملغادري�ن من مط�ار بغداد
الدويل».
من جهته أشار مدير مطار بغداد الدويل
عيل جواد اىل ان «هذا االجتماع يعد األول
وس�يليه ع�دة اجتماعات ملتابعة سير
عملية تأمني مطار بغ�داد الدويل وايضا ً
مداولة املشاكل التي تخص املسافرين».
يذك�ر ان «مطار بغداد الدويل يس�تقبل
يومي�ا اكثر من  110رحلة ما بني قادمة
ومغادرة» .
من جانب آخر وبتوجيه من وزير النقل
كاظ�م فنجان الحمام�ي ومتابعة مدير
عام الرشكة العامة ملوانئ العراق رياض
س�وادي ،ارشف مدي�ر قس�م املس�افن
عىل عمل الك�وادر الفنية وبالتعاون مع
طاقم الس�احبة املعني�ة بأعمار وتأهيل
الس�احبة ( الش�يماء ) بتس�فينها عىل
الح�وض العائم حطني إلج�راء الصيانة
واألعم�ار والتأهي�ل للرف�اس والب�دن
بتنظي�ف األج�زاء املترضرة تح�ت املاء
بالعص�ف الرملي وصبغه�ا باألصب�اغ
البحري�ة الخاص�ة لتع�ود اىل الخدم�ة

النقل اخلاص توجه منتسبيها بارتداء الزي الرسمي
منع ًا النتحال الصفة من قبل ضعفاء النفوس
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه مدير عام الرشك�ة العام�ة إلدارة النقل الخاص قيس امليايل «منتس�بي
الرشك�ة بإرتداء الزي الرس�مي والباج التعريفي لهم أثناء الدوام الرس�مي يف
مرائ�ب الرشكة منعا ً لحاالت اإلبت�زاز أو إنتحال الصفة من قبل بعض ضعفاء
النفوس أو العنارص اإلرهابية».
ووزع�ت فروع الرشكة املنترشة يف عموم العراق زيا ً رس�ميا ً خاصا ً بمس�ؤويل
الجباية واملراقبة يف املرائب مع طباعة الباجات التعريفية لهم من أجل التعريف
بهم ولزيادة الثقة واإلطمئنان لدى املواطن والسائق باملوظفني.
وتأتي ه�ذه الخطوة ضمن سلس�لة إجراءات وتدابري وقائي�ة ملنع الخروقات
األمنية أو اإلبتزاز وإنتحال صفة املوظفني من قبل عنارص إرهابية أو خارجة
عن القانون تخل باألمن وترض باملال العام من خالل رسقة السائقني أو إحداث
أعمال إرهابية ال قدر الله.

م�ع زميالتها من أس�طول الس�احبات
البحري�ة الت�ي يقوده�ا ربابن�ة املوانئ

حمافظ البرصة جيتمع مع اهليئة االقتصادية العليا
حول الروتني االداري واملايل الذي يواجه املواطن

العراقية لتقدم خدماتها للسفن القادمة
واملغادرة».

وبني س�وادي إن «ذلك املنجز يعد ضمن
نه�ج وعم�ل املوان�ئ باالكتف�اء الذاتي

بإعادة تأهيل وحداتها البحرية بإمكانية
ورشها وكوادرها الفنية األكفاء أصحاب

الخبرة الكبيرة يف القي�ام بذل�ك العمل
ليصب يف تقدم ورسعة العمل» .
وعلى صعي�د منفص�ل قام�ت الرشكة
العامة للنقل الربي  ,بأرسال لجنة كشف
اىل مدينة املوصل لألطالع عىل عدة مواقع
بما فيها موقع الرشكة يف مصفى بيجي
التاب�ع للرشك�ة العامة لنفط الش�مال
وموقع نينوى يف مركز املحافظة وموقع
الح�رة نينوى يف الس�وق الح�رة ومنفذ
اليعربية عىل الحدود السورية».
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة عم�اد عبد
ال�رزاق االس�دي ان «اللجن�ة املكلف�ة
بكشف األرضار زارت تلك املواقع وأعدت

حمافظ بغداد يبحث سبل التعاون االستثامري املشرتك مع رشكة «زنتاو» الصينية
المستقبل العراقي  /طالب غانم

النفط.
وبين «اهمي�ة هذا املشروع كون�ة االول من
نوع�ه يف املحافظة وس�وف يس�هم يف تعظيم
واردات املحافظ�ة ودع�م القط�اع الصح�ي
والرتب�وي فضال عن توفير فرص عمل الهايل
املحافظة».
واض�اف ان «املحافظة س�تقوم بتوفري البيئة
املناس�بة النش�اء هذا املرشوع وتقديم الدعم
االمن�ي الكامل للرشك�ة بالتعاون م�ع وزارة
الداخلية.

التقى محافظ بغداد عط�وان العطواني مدير
رشكة(زنتاو)الصينية والوف�د املرافق له وتم
خالل اللقاء بحث س�بل التعاون االس�تثماري
املشرتك خصوصا يف مجال استخراج وتصفية
النفط».
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان « املحاف�ظ بارك
للرشك�ة توقي�ع العق�د الخاص باس�تخراج
وتصفي�ة النفط يف قض�اء النهروان مع وزارة

تقري�را مفصال ب�األرضار الت�ي لحقت
بتلك املواقع بس�بب األعمال العس�كرية
واملواجهات التي دارت يف املحافظة لطرد
عصابات داعش االجرامية» .
وبني االس�دي ان «هذا العمل جاء تنفيذا
لتوجيه�ات وزي�ر النق�ل الس�يد كاظم
فنج�ان الحمام�ي بضرورة متابع�ة
مناف�ذ الرشك�ة ومواقع العم�ل العائدة
لها لتش�خيص األرضار وإمكانية أعادة
العمل فيها لتقديم خدماتها للمواطنني»
.وأشاد املدير العام بدور اللجنة ورسعة
إنجازه�ا ملهام عملها برغ�م الصعوبات
الكثرية التي واجهتها خالل الزيارة .

التجارة :نقل أكثر
من  49الف طن من احلنطة
االمريكية اىل املحافظات

حمافظ واسط يعلن انطالق «محلة الوفاء الثانية» من الصويرة
البصرة  /المستقبل العراقي
بحث محافظ البرصة اسعد العيداني مع مجموعة من مدراء البلدية والبلديات
والهيئ�ة العليا لالقتص�اد يف املدينة.امكانية التخلص من الروتني االداري واملايل
وعرقلة سري املعامالت يف دوائر الدولة «.
وافاد بيان لديوان املحافظة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان « االجتماع اس�فر
ع�ن اتخاذ ق�رارات بملفات عدي�دة  ،وكان من ضمنها تس�هيل معاملة اجازة
البناء للمواطنني».
واض�اف ان « املحاف�ظ اص�در قرار يل�زم البلدي�ة بتخليص كاف�ة االجراءات
املتعلق�ة بهذا امللف دون رج�وع املواطن للعديد من دوائر الدولة وقتال للروتني
الذي يواجه املراجع يف الية منح االجازة».
واش�ار البي�ان اىل ان « االجتماع تمخض ايضا ع�ن رؤى حول تعظيم واردات
املدينة من قبل بعض الرشكات العاملة والتحرك البناء لرفد االقتصاد فيها.

أمانة بغداد :افتتاح شوارع مغلقة
وإزالة جتاوزات جنوب رشقي العاصمة

المستقبل العراقي /الغانم
أعل�ن محاف�ظ واس�ط محم�ود عبد
الرضا ملا طلال ان «ك�وادر البلدية
والجهد الهنديس رشعت ،اليوم األربعاء

بتنفيذ تأهيل شارع التحدي( السبيس
س�ابقا) يف قضاء ضم�ن حملة الوفاء
الثانية .
«وقال مال طالل خالل جولته التفقدية
الت�ي ارشف م�ن خالله�ا على أعمال

حملة تاهيل ش�ارع التحدي  ،بنا ًء عىل
العهد الذي قطعن�اه ألبناء محافظتنا
انطلق�ت الحمل�ة الثاني�ة لتأهيل هذا
الشارع املهم وبطول يقارب  2،5كم2
وبعرض  30مرت وبكلفة قدرها ()500

مليون دينار
وأكد املحافظ ،ان «تنفيذ هذه الحملة
س�يتم بالجه�ود واإلمكان�ات الذاتية
وبكلفة مخفظة ع�ن املبلغ املخصص
له والبالغ اكثر من اربعة مليارات .

حمافظ النجف ينفي توقيع عقد خصخصة الكهرباء
النجف  /المستقبل العراقي
نف�ى محاف�ظ النج�ف ل�ؤي الي�ارسي م�ا تناقلت�ه بعض
الصفحات الوهمية عىل ش�بكات التواص�ل االجتماعي خرب
توقي�ع عقد خصخص�ة الكهرب�اء يف املحافظة  ،مشيرا اىل
ان «اإلدارة املدني�ة طالب�ت منذ األي�ام األوىل العالن املرشوع
الحكوم�ة االتحادية بالرتيث بتطبيق�ه الن العراق خرج من
ظ�روف امني�ة واقتصادية صعب�ة وواقع املواط�ن العراقي
صعب وبحاج�ة اىل دعم اقتص�ادي كبري».وذكر اليارسي يف
بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان « توقي�ع هذه العقود
هي ليس�ت م�ن اختص�اص املحاف�ظ انم�ا وزارة الكهرباء

والحكومة االتحادية هي املعنية بذلك حرصا».وتابع املحافظ
«انن�ا يف اإلدارة املدني�ة طبقنا قرار مجل�س املحافظة املوقر
الرافض بخصخصة الكهرب�اء يف املحافظة فضال بمطالبتنا
الحثيث�ة الحكومة االتحادية بالرتي�ث بتطبيقه يف املحافظة
ونجدد اليوم أيضا دعوتنا للحكومة االتحادية بذلك».وأش�ار
الي�ارسي اىل ان « بع�ض الجه�ات السياس�ية وعبر بعض
األقلام املأجورة والصفحات الوهمية واملسيس�ة واملدعومة
بارشت بالدعاية االنتخابية مبكرا وتحاول تش�ويش صورة
املحافظ�ة لدى املواطن النجفي كردة فعل تجاه عمل اإلدارة
املدنية الكبري «.ونوه اىل ان « هذه الجهات مفلسة وخارسة
والشارع النجفي واع ويميز بني الصح والخطأ.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت دائ�رة التخطيط واملتابعة يف وزارة
التجارة ،عن إس�تنفار أس�طولها ملناقلة
الحنط�ة االمريكي�ة م�ن مين�اء أم قرص
الجنوبي اىل باق�ي املحافظات.ونقل بيان
للوزارة تلقت « املستقبل العراقي» نسخة
منه ،عن مديرة عام الدائرة إبتهال هاشم
قوله�ا انه «ت�م توجي�ه اقس�ام النقل يف
الشركات من خالل قس�م النقل املركزي
أح�د تش�كيالت الدائ�رة باس�تنفار كافة
طاقات الرشكات من شاحنات وتوجيهها
اىل ميناء أم قصر ملناقلة حمولة الباخرة
م�ن الحنطه االمريكية املس�توردة حديثا
والبالغ�ة كميته�ا  49ألف�ا ً و 500ط�ن
اىل جمي�ع املحافظ�ات وحس�ب الخط�ة
التسويقية املعدة من قبل الرشكة العامة
لتج�ارة الحبوب».وش�ددت هاش�م «عىل
كاف�ة أقس�ام النقل برضورة االس�تغالل
األمثل ألس�طول الوزارة لتحقيق الجدوى
االقتصادي�ة من ذل�ك ومنع اله�در باملال
العام.

نائب املحافظ يوجه سايلو النارصية باإلرساع مباحثات عراقية كويتية لتأسيس رشكة إلدارة
حقول النفط املشرتكة
يف جتهيز مادة الطحني اىل وكالء املحافظة
ذي قار  /المستقبل العراقي
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت أمانة بغداد ،عن «أعادت افتتاح عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية يف
وأزالت تجاوزات يف منطقة بغداد الجديدة جنوب رشقي بغداد.
وقال�ت األمانة يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،إنها “وبالتنس�يق والعمل
املشترك مع قيادة عمليات بغداد قامت بافتتاح عدد من الش�وارع الرئيس�ية
والفرعي�ة يف منطقة بغداد الجديدة جنوب رشقي بغداد” ،مبينة أن “الش�وارع
التي فتحت ،هي ش�ارع األمني وس�احة األمني ومحيط جامع املحس�ن ،فضال
عن إزالة التجاوزات عن شارع  32الفاصل بني محلة  735و املحلة .”733
وأضافت ،أنه “ستقوم بحملة واسعة لرفع األنقاض والنفايات املتجمعة جراء
غلق تلك الش�وارع لس�نني طويلة ،باإلضافة اىل عملية الكنس والغسل وإعادة
الحياة لها”.
يذك�ر أن أمان�ة بغداد وقي�ادة عمليات بغداد تعلن بني فترة وأخرى عن إعادة
افتتاح شوارع يف مناطق مختلفة بالعاصمة بعد إغالقها لسنوات طويلة لدواع
أمنية.

وجه النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل
س�ايلو النارصي�ة ب�اإلرساع يف تجهي�ز م�ادة
الطحين اىل الوكالء يف اقضية ونواحي املحافظة
بعد تأخر توزيعها عىل املواطنني .
وق�ال الدخيلي يف بي�ان ملكتبه االعالم�ي تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،إن مس�ببات تأخر توزيع
مف�ردات م�ادة الطحني عىل املواطنين يعود اىل
تأخر عمل املطاحن «  ،مؤكدا ً توجيههم بالعمل
على تجهي�ز الس�ايلوات بالكمي�ات املتوف�رة
وارس�الها اىل ال�وكالء للمب�ارشة بتوزيعها اوالً
بأول « .
وأشار إىل» ان الس�ايلوات بارشت بمهام عملها
وج ّه�زت ع�ددا ً م�ن ال�وكالء بم�ادة الطحني «
 ،مبين�ا ً « أن االي�ام القليل�ة القادم�ة ستش�هد
توفريها وايصالها اىل الوكالء بش�كل تام لعموم
اقضية ونواحي املحافظة .

بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت صحيفة «الجري�دة» الكويتية ع�ن مباحثات
بني الكويت والعراق ،الخاصة بحقول النفط املشتركة
بني البلدين ،تجري عىل قدم وس�اق للوصول إىل الشكل
النهائ�ي آللية االس�تغالل املشترك للحق�ول النفطية
املشتركة.وقالت مص�ادر يف ترصي�ح لـ»الجري�دة
«الكويتية اطلعت عليه «املستقبل العراقي» ،أن «هناك
مباحث�ات كويتي�ة عراقية للتوصل اىل اللية اس�تغالل
الحقول النفطية املشتركة» ،الفت�ا اىل ان «هناك فكرة
تتم دراستها حاليا بني الجانبني النشاء رشكة مشرتكة
من الجانبني للارشاف عىل االنت�اج وتوزيع الحصص
حس�ب النس�ب ،التي س�تقررها الرشكة املشتركة».
واضاف�ت املص�ادر ان «املحادثات بهذا الش�أن قطعت
ش�وطا ً طويالً ،وتكاد تكون يف مراحله�ا النهائية ،ولم
يتبق س�وى وضع خريطة طريق مح�ددة لبدء اإلنتاج
املشرتك» ،مشرية اىل ان «حجم اإلنتاج من تلك الحقول
املشرتكة يقع ضمن اسرتاتيجية الكويت لزيادة اإلنتاج

إىل  4ماليني برميل يوميا ً بحل�ول العام .»2020ولفتت
املص�ادر إىل «الحق�ول املشتركة بني البلدي�ن يف حقل
الرميل�ة عىل الجانب العراقي ،ال�ذي يمثل الجزء األكرب
م�ن اإلنتاج فيم�ا يتبقى على الح�دود الكويتية حقل
الرتقة والذي يمثل ثلث اإلنتاج املشترك».كما يس�عى
البلدان إىل اختيار رشكة نفط عاملية للتنقيب يف الحقول
املشتركة ملصلحة البلدي�ن إضاف�ة اىل تحديد مخزون
الحقول من النفط والغاز وحصة كل طرف فيه.

7

العدد ( )1584الخميس  28كانون االول 2017

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد /553 :ب2016/
التاريخ 2017/12/25 :

اىل  /املدعى عليه  /ياسني لعيبي بنيان

قام املدعي /امني بغداد  /اضافة لوظيفته الدعوى البدائية
املرقمة اعاله يطلب فيها الحكم بابطال قيد تسجيل العقار
املرق�م /332/10م 19ش�ماعية وك�رع وملجهولي�ة محل
اقامتك تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني وعني يوم
 2018/1/11الس�اعة التاس�عة صباحا موعدنا للمرافعة
وعند عدم حضورك او ارس�ال وكيل عنك ستجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة تحقيق عامرية الصمود
العدد2001 :
التاريخ2017 /4 /26 :
م /اعالن مفقود
حضرت اىل محكمتن�ا املخبره (س�ماح محمد
بردي) واف�ادة انه بتاري�خ  2015 /11 /16فقد
زوجي (يارس عيل جاس�م محمد الحرداني) تولد
( )1991قصير القام�ة اس�مر الوج�ه ضعي�ف
البني�ة وعليه قررت هذه املحكمة تعميم اوصافه
يف جريدتين يوميتين ولغرض اكم�ال االجراءات
القانونية.
القايض
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3386 :ب2016/3
التاريخ 2017/12/27:
اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة
ش�يوع العقار تسلس�ل ( 3/13612حي صدام)
يف النج�ف تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العقار
املذك�ور اعلاه واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه
فعلى الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة
خلال ( )30يوم�ا من الي�وم التايل لنشر االعالن
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة
 %10م�ن القيم�ة املق�درة بموجب ص�ك مصدق
الم�ر محكمة ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف
الرافدي�ن رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزايدة
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري
من االعالن يف املحكمة وعىل املشتري جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  3/13612ح�ي ص�دام يف النجف
عب�ارة عن دار يقع عىل ش�ارع  12مرت وبواجهة
 12متر ونزال  21مرت وبمس�احة كلي�ة 273م2
ويحت�وي عىل س�احة امامية مبلطة بالش�تايكر
بمس�احة  6×12مرت فيها كراج سيارات وتواليت
ومدخ�ل صغير واس�تقبال بمس�احة  6×5متر
وصالة بمس�احة  4×5مرت وغرفتي نوم بمساحة
 4×4متر لكل غرفة نوم ومطبخ بمس�احة 4×5
متر وحم�ام يف الطاب�ق االريض ام�ا يف الطاب�ق
العل�وي يحتوي على غرفة نوم واح�دة جزء من
س�قفها مه�دم وان بن�اء العق�ار م�ن الطابوق
ومس�قف بالش�يلمان ومش�غول من قبل املدعو
ك�رار كاظم مع افراد عائلته وه�و يرغب بالبقاء
يف العقار بع�د البيع بصفة مس�تأجر وان العقار
مجه�ز باملاء والكهرب�اء وان القيمة املقدرة مبلغ
( )114,900,000مائ�ة واربع�ة عشر ملي�ون
وتسعمائة الف دينار فقط ال غريها
وزارة العدل
لجنة تثبيت امللكية
قضاء الخرض
العدد /1/تسجيل مجدد2017 /
التاريخ 2017/12/26 /
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اء عىل ثب�وت عائدي�ة تم�ام العق�ار /1166
محلة الخرضتسلس�ل  /محلة الخضراىل طالبة
التسجيل سعيده مدلول وليد بموجب قرار تثبيت
العائدي�ة امل�ؤرخ  2017/12/6الصادر من هذه
الدائ�رة علي�ه نعل�ن هذا الق�رار وعىل م�ن لديه
اعتراض عىل الق�رار املذكور اقام�ة الدعوى لدى
املحكم�ة املختصة خالل مدة ثالثين يوما اعتبارا
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند انتهاء املدة
وعدم ورود اش�عار من املحكم�ة باقامة الدعوى
لديه�ا خالل املدة املذكورة س�تبارش هذه الدائرة
بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
ماجد شهيد اليارسي
رئيس لجنة تثبيت امللكية
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /481 /ب2017/
التاريخ 2017/12/27
اعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم
3248/1مقاطع�ة  3الحص�وة فعلى الراغبين
بالشراء الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم
الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف /
العق�ار عب�ارة عن داري�ن مفرزين بص�ورة غري
رس�مية تبلغ مس�احته االجمالية  360مرت مربع
تبلغ مس�احة الدار الواح�دة  180مرت مربع الدار
االوىل تحت�وي على صال�ة واس�تقبال وغرفت�ي
ن�وم ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحية ومش�يد
من الطاب�وق والش�يلمان اما ال�دار الثانية فهي
مبنية من الحجر والش�يلمان وتحتوي عىل صالة
واس�تقبال وغرفتي نوم ومطبخ وحمام ومرافق
صحية ودرجة عمرانه دون املتوس�ط شاغل الدار
االوىل مستاجر ويرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع
ام�ا ال�دار الثانية فهي مس�تغلة من قب�ل املدعي
سعر ارض العقار ( )38000000ثمانية وثالثون
مليون دينار عراقي اما س�عر البناء ()6000000
س�تة ماليني دين�ار عراقي اما القيم�ة االجمالية
للعق�ار ( )44000000اربع�ة واربع�ون ملي�ون
دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3180 :ب2017/3
التاريخ 2017/12/27:
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( امري صادق جعفر موىس)
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /3180
ب 2017/3يف  2017/10/31واملتضم�ن الحك�م
بالزام�ك بتاديت�ك مبل�غ مقداره خمس�ة ماليني
ومائتي الف دينار للمدعي عيل عبد الحسن مجيد
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي القاسم  7ب
املدعو عيل شاكر الشمرتي لذا تقرر تبليغك اعالنا
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك
حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املقررة
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
اعالن
اىل الرشيك  /مرشد طالب يعقوب
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الستخراج اجازة
البناء للقطعه املرقمه  1/11182سبع البور
الرشيك
رزيقه محمد حسني
تنويه
نشر يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1578
يف  2017 / 12 / 20اعلان دع�وة اجتماع الهيئة
العام�ة حي�ث ذكر اىل مس�اهمني رشك�ة الخازر
النت�اج وتجارة امل�واد االنش�ائية واالس�تثمارات
العقارية واملقاوالت العامة  /مس�اهمة مختلطة
خط�أ والصحي�ح ه�و اىل مس�اهمني رشك�ة
طري�ق الخ�ازر النت�اج وتج�ارة املواد االنش�ائية
واالس�تثمارات العقاري�ة واملق�اوالت العام�ة /
مساهمة مختلطة لذا اقتىض التنويه .
تنويه
نشر يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1577
يف  2017 / 12 / 19اعلان حضرات الس�يدات
والس�ادة مس�اهمي رشك�ة مصرف التع�اون
االسلامي لالس�تثمار ( مس�اهمة خاص�ة )
املحرتمني حيث ذكر اسم – رضا عيل اكرب انصاري
خطأ والصحيح هو رضا عيل اكرب انصاري رئيس
مجلس االدارة ممثل رشكة مرصف اقتصاد نوين
لذا اقتىض التنويه .
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن كلي�ة دجله
الجامع�ه قس�م إدارة أعمال مرحله رابعه باس�م
عبدالسلام أحم�د خمي�س فم�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها إىل جهة اإلصدار .
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد 482
اعالن
ق�دم الس�يد املدعي( حسين صالح حم�د ) طلبا
اىل ه�ذة املحكمة يطلب في�ه نصبه قيما عىل ابنه
املفقود
املدعو( احمد حسني صالح) وذلك فقدانه بتاريخ
 2015/5/6ق�ررت ه�ذه املحكم�ة االعلان عن
فقدان�ه يف صحيفتين محليتني علي�ك الحضور
يف املحكم�ة املذكورة اعاله خلال عرشة ايام من
تاريخ االعالن ويف حالة عد حضورك س�وف يتم
نص�ب والدك ( حسين صالح حم�د) قيما عليك
وحسب القانون.
القايض
اسماعيل أبراهيم أسماعيل
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد2691 /
اعالن
ق�دم الس�يد ( أحمد ع�واد بلال ) طلب�ا إىل هذة
املحكم�ة يطل�ب في�ه نصب�ه قيم�ا على ابن�ه
املفق�ود املدعو( س�عد أحمد ع�واد) وذلك فقدانه
بتاريخ2014/2/23ق�ررت هذه املحكمة االعالن
عن فقدان يف صحيفتني محليتني عليك الحضوريف
ه�ذة املحكمة املذك�ورة اعاله خالل عشرة ايام
من تاريخ االعالن ويف حالة عدم حضورك س�وف
يت�م نصب وال�دك ( احمد عواد بلال) قيماعليك
وحسب القانون.
القايض
محمود جاسم محمد
فقدان
فق�دت مني الوثيق�ة املدرس�ية ذي العدد ()83
والص�ادرة م�ن مديري�ة تربي�ة النج�ف االرشف
بتاريخ  2010/9/16واملعنونة اىل  /كلية القانون
جامعة الكوفة بأس�م ( عامر اسود جاسم ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار
فقدان
فق�دت من�ي هوية املوظ�ف الصادرة م�ن وزارة
العدل دائرة االصالح العراقية  /س�جن الس�ماوة
املركزي باسم ( حميد بارود محمد الشمري ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار
فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من نقاب�ة األطباء
باسم ( ساره صكر جبوري ) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة اإلصدار

اعالنات
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد /665 :ب2016/
التاريخ 2017/12/25 :

اىل  /املدعى عليه  /جاسم جوالن مطروح

قام املدعي /امني بغداد  /اضافة لوظيفته الدعوى البدائية
املرقمة اعاله يطلب فيها الحكم بابطال قيد تسجيل العقار
املرق�م /126/13م 19ش�ماعية وك�رع وملجهولي�ة محل
اقامتك تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني وعني يوم
 2018/1/11الس�اعة التاس�عة صباحا موعدنا للمرافعة
وعند عدم حضورك او ارس�ال وكيل عنك ستجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 92 :ب2014/
إعالن
تبيع محكم�ة بداءة أب�ي الخصيب العق�ار املرقم 115
مقاطعة  20الشيخ ابراهيم وذلك يف تمام الساعة الثانية
عرش من اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن.
فم�ن له رغبة بالرشاء الحض�ور يف ديوان هذه املحكمة
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة  %10من
القيم�ة املقدرة وبص�ك مصدق إن لم يك�ن رشيكا وان
أجور املنادي عىل املشرتي كما مبينة أوصافه أدناه.
القايض  /اياد احمد سعيد الساري
األوصاف:
العق�ار املرقم أعاله عبارة عن بس�تان تس�قى س�يحا
بمياه املد مس�احته  6دونم و 14أولك  50م 2نوعه ملك
رصف وانه يقع عىل ش�ارع فرع�ي مبلط وانه مغروس
بع�دد من أش�جار النخيل ومش�يد عليه ع�دد من الدور
السكنية مش�غولة من قبل الغري ش�يدت تجاوزاً .قدرة
قيم�ة الدون�م الواحد من االرض مبلغ مق�داره ثمانون
ملي�ون دينار فتك�ون القيم�ة العمومية للعق�ار مبلغ
مقداره  526400000مليون دينار ال غريها.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 267ب 2017 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /خضري عيل ياس
اقام املدعي الدعوى املرقم�ة  / 267ب  2017 /بتاريخ
 2017 / 7 / 9ام�ام محكم�ة ب�داءة الخال�ص وال�ذي
يطلب فيها تمليكه العقار املرقم  – 825 / 1م  29الكاع
الجوه – حيث ورد يف كتاب مركز رشطة الخالص املرقم
بالع�دد  10976يف  2017 / 7 / 6واش�عار منطقة حي
الحسين ( املختار علوان حسني ابراهيم ) بانك ( املدعى
علي�ه ) مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة  .لذا اقتضى تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتين بالحضور امام
محكم�ة ب�داءة الخالص يف موعد املرافع�ة املقرر يوم 9
 2018 / 1 /ويف حال�ة ع�دم حضورك او من ينوب عنك
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
القانون .
القايض
عدنان حسني عيل
اعالن دعوة دائنني
أني املصفية بسمة طالب محمد لرشكة النرس لخدمات
التنظيف ورف�ع النفايات محدودة املس�ؤولية ادعو كل
من له ح�ق ودين على الرشكة مراجعتي على العنوان
التايل بغداد حي تبوك م  ٨٧٥ز  ٨١د ٥
املصفية
بسمة طالب محمد
اعالن دعوة دائنني
نحن املصفيان املحاميان محمد حسني نصيف و سلمان
حميدي دوشان لرشكة قلعة الربكة للتجارة و املقاوالت
و الخدم�ات العامة محدودة املس�ؤولية ادعو كل من له
ح�ق أو دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل العن�وان التايل
بغداد الزعفرانية م  ٩٦٤ز  ٨٣د ٨
املصفيان
محمد حسني نصيف و سلمان حميدي دوشان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
محكمة تحقيق الشعب
العدد 9888
اىل  /وزارة الثقاف�ة  /هيئ�ة الس�ياحة واالث�ار  /دائرة
املرافق السياحية
م  /فقدان
حرض اىل دائرتنا املخرب كفاية امني مراد جالبا طلب من
الس�يد قايض تحقيق الش�عب يطلب في�ه االخبار حول
فق�دان هوية ال�وزارة العائدة له املنس�وب صدورها اىل
دائرتكم وتم عرض االوراق التحقيقية عىل السيد قايض
التحقي�ق وقرر تعميم االوصاف واش�عار جهة االصدار
وغل�ق التحقيق مؤقتا اس�تنادا الح�كام املادة  / 130ج
االصولية .
املرفقات :
نسخة من قرار السيد قايض التحقيق
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ
 2014/5/6لتسجيل تمام العقار تسلسل  1252محلة
الرشق باسم (غنية سالم منصور) مجددا باعتبار حائزا
ل�ه بصفة املالك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل
العقاري رقم ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن هذا الطلب
فعلى كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة عىل
ه�ذا العقار تقديم ما لديه م�ن تأمينات اىل هذه الدائرة
خلال مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل من تاريخ
ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
مدير التسجيل العقاري يف غماس
مطرش نعيم جرب
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية
محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد /1395 /مجدد/الرشق
التاريخ 2017/11/26/
قرار التسجيل املجدد
اس�تنادا ملحرض تثبيت امللكية املؤرخ يف 2017/11/26
واملنظم بش�ان العقار املرق�م (/1395الرشق ) ونتائج
التحقي�ق واملس�تندات املطل�ع عليه�ا واس�تنادا اىل
الصالحي�ات املخ�ول يل بموجب امل�ادة ( )43من قانون
التس�جيل العقاري رقم ( 43لسنة  )1971قررت تثبيت
ملكي�ة العق�ار املرق�م (/1395الشرق) بأس�م طالب
التس�جيل املجدد ( سلمان داوود عبيد) ولتوفر الرشوط
القانونية لتثبيت امللكي�ة واملتمثلة بوجود حيازة هادئة
للم�دة املذك�ورة وعلى ان يت�م اعالن ه�ذا الق�رار ملدة
ثالثون يوم�ا وفقا للقانون يف الصح�ف املحلية ويكون
القرار خاضعا للتميي�ز خالل مدة االعالن وافهم علنا يف
2017/11/26
القايض
كفاح حبيب عكض

www.almustakbalpaper.net
وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

تنويه

س�قط س�هوا من اعالن الرشك�ة العامة ملوانئ
الع�راق املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي
بالع�دد  1583يف  2017/12/27ذك�ر رق�م
القطع�ة 1789/1للفقرة  30خط�أ والصحيح
ه�و  1489/1للمزايدات رق�م  2017/11/2و
 2017/13/2و  2017/15/2و 2017/17/2
و  2017/19/2و  2017/3/11و  17/5و
 17/23لبي�ع عقارات واقع�ة يف منطقة املعقل
مقاطعة  39كوت االفرنكي لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2514:ب2017/
التاريخ 2017/12/25
اعالن
اىل /املدعى عليه  /عبد الرحمن عطية عبود
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /2514
ب 2017/وامل�ؤرخ  2017/11/28حكم�ا غيابيا
يقيض الحك�م بال�زام املدعى عليه عب�د الرحمن
عطي�ة عبود بتخلية الجزء املش�غول من قبله من
العقار تسلسل ( 117/59الكزاره) وتسليم الجزء
خاليا من الشواغل للمدعية واعتبار املرتسم املقدم
جزء من الفقرة الحكمية ولتعذر تبليغك ملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة
واملجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الزهور عليه قررت
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق االعتراض والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية وفق القانون
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2517:ب2017/
التاريخ 2017/12/25
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /شهاب نجم عبد الله
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /2517
ب 2017/وامل�ؤرخ  2017/12/7حكم�ا غيابي�ا
يقيض الحكم بالزام املدعى عليه شهاب نجم عبد
الله بتخلية الجزء املش�غول من قبل�ه من العقار
تسلسل ( 117/59الكزاره) وتسليم الجزء خاليا
من الشواغل للمدعية واعتبار املرتسم املقدم جزء
م�ن الفق�رة الحكمية ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة
واملجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الزهور عليه قررت
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق االعتراض والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية وفق القانون
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /2260:ش2017/
التاريخ 2017/12/26
اىل /املدعى عليه  /كارم محمود محمد وايل
اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بحق�ك قراره�ا بالعدد
2017/12/3
/2260ش 2017/بتاري�خ
واملتضم�ن الحك�م بثبوت نس�ب الق�ارصة بنني
من�ك وم�ن والدته�ا املدعي�ة خلود يعقوب س�ند
ول�دى تبليغك بموجب كتاب مرك�ز رشطة الزبري
بالعدد  14994يف  2017/11/24تبني انك مرتحل
اىل جه�ة مجهول�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتين يوميتني ويف حال ع�دم اعرتاضك عىل
القرار اعاله خالل مدة عرشة ايام سوف يكتسب
الدرجة القطعية
القايض
سعد نجم عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2513:ب2017/
التاريخ 2017/12/25
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /لطيف حناي السعيدي
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /2513
ب 2017/وامل�ؤرخ  2017/11/28حكم�ا غيابيا
يقضي الحك�م بالزام املدعى علي�ه لطيف حناي
الس�عيدي بتخلي�ة الجزء املش�غول م�ن قبله من
العقار تسلسل ( 117/59الكزاره) وتسليم الجزء
خاليا من الشواغل للمدعية واعتبار املرتسم املقدم
جزء من الفقرة الحكمية ولتعذر تبليغك ملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة
واملجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الزهور عليه قررت
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق االعتراض والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية وفق القانون
القايض
علوان بربوت البزوني

اعالن
رقم االخطار
2017/32
م�ن /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب ( الرشط�ي حسين ن�ارص
رشه�ان) املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة نف�ط
الجنوب
مل�ا كنت متهم�ا وفق املادة  290 /م�ن ق.ع .رقم
 111لس�نة  1969لقيام�ك بانتح�ال صفة وبما
ان مح�ل اختفائك مجه�ول اقتضى تبليغك بهذا
االعالن على ان تحرض امام محكم�ة قوى االمن
الداخلي الخامس�ة بالبصرة خالل م�دة ثالثون
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا االعلان يف مح�ل
اقامتك وتجي�ب عن التهمة املوجه�ه ضدك وعند
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وتحج�ز اموال�ك املنقولة والغير املنقولة ويطلب
من املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام
املواطنين الذين يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة  /69اوال وثانيا
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2512:ب2017/
التاريخ 2017/12/25
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /عيل شهاب نجم
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /2512
ب 2017/وامل�ؤرخ  2017/11/28حكم�ا غيابيا
يقضي الحك�م بال�زام املدعى عليه عيل ش�هاب
نجم بتخلية الجزء املش�غول م�ن قبله من العقار
تسلسل ( 117/59الكزاره) وتسليم الجزء خاليا
من الشواغل للمدعية واعتبار املرتسم املقدم جزء
م�ن الفق�رة الحكمية ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة
واملجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الزهور عليه قررت
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق االعتراض والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية وفق القانون
القايض
علوان بربوت البزوني
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف
 2017/12/13الص�ادر من لجن�ة تثبيت امللكية
يف الزبير حول تثبيت عائدية تمام العقار /1138
الجمهوري�ة بأس�م (محم�د خليل عب�د الرحيم)
اس�تنادا الحكام املادة ( )49من قانون  43لسنة
 1981وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثني يوما
وعلى من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن
فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لنرش هذا االعالن وعن�د انتهاء املده
املذكورة وعدم ورود اشعار من رئاسة االستئناف
بوق�وع الطعن عىل القرار لديها خالل املده اعاله
س�تبادر مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف الزبري
بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن
رقم االخطار
2016/185
م�ن /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب ( العريف ص�دام عبد االمري
هاشم) املنسوب اىل مديرية دفاع مدني البرصة
مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5 /م�ن ق.ع.د رقم
 14لس�نة  2008لغيابك عن مقر عملك من تاريخ
 2015/10/3ولح�د االن وبم�ا ان محل اختفائك
مجه�ول اقتضى تبليغ�ك به�ذا االعلان على ان
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
بالبصرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق
ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجي�ب عن التهمة
املوجه�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموال�ك املنقولة والغري
املنقول�ة ويطلب م�ن املوظفين العموميني القاء
القب�ض علي�ك اينما وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب
س�لطة حكومية والزام املواطنين الذين يعلمون
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا
للم�ادة  /69اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قانون
اصول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2016/215
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  :العريف محمد زكي
عبد الحسني كاظم /مديرية دفاع مدني البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2016/229 /
تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/6/19 :
تاريخ الحكم 2016/2/15 :
امل�ادة القانوني�ة  5 :م�ن ق.ع.د رق�م  14لس�نة
2008
خالصة الحكم :
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة
باس�م الش�عب عىل املدان الغائ�ب العريف محمد
زكي عبد الحسني كاظم غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (خمسة سنوات) وفق
اح�كام امل�ادة /5اوال م�ن ق.ع.د رقم  14لس�نة
 2008املعدل بقانون رقم  38لسنة  2015وبداللة
املادة  69من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008لغيابه عن
مقر عمله من تاريخ  2015/6/19ولحد االن
 2ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل
اس�تنادا الح�كام املادة /41ثانيا م�ن ق.ع.د رقم
 14لسنة 2008
 3ـ اعطاء املوظفين العموميني صالحية القبض
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه
استنادا الحكام املادة  /69ثانيا من ق.ا.د
 4ـ ال�زام املواطنين االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة /69ثالثا من
ق.ا.د
 5ـ حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا
الحكام املادة /69رابعا من ق.ا.د
 6ـ تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار
عاتي جرب مبلغ قدره خمسة وعرشون الف دينار
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا
الحكام امل�ادة /71ثانيا من ق.ا.د رقم  17لس�نة
 2008وافهم علنا يف 2016/2/15
رئيس املحكمة

اعالن
رقم االخطار
2016/184
من /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب ( املف�وض ع�دي ش�هاب احم�د)
املنسوب اىل مديرية دفاع مدني البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة  5 /من ق.ع.د رقم  14لس�نة
 2008لغياب�ك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2015/9/21
ولحد االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك
به�ذا االعلان عىل ان تحضر امام محكم�ة قوى االمن
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما من
تاري�خ تعليق هذا االعلان يف محل اقامت�ك وتجيب عن
التهمة املوجهه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة
ويطل�ب م�ن املوظفين العموميني الق�اء القبض عليك
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام
املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات
املختصة اس�تنادا للمادة  /69اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
اعالن
رقم االخطار
2016/316
من /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب ( العريف هاني فاخر داخل) املنسوب
اىل مديرية دفاع مدني محافظة البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة  5 /من ق.ع.د رقم  14لس�نة
 2008لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 2015/10/27
ولحد االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك
به�ذا االعلان عىل ان تحضر امام محكم�ة قوى االمن
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما من
تاري�خ تعليق هذا االعلان يف محل اقامت�ك وتجيب عن
التهمة املوجهه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة
ويطل�ب م�ن املوظفين العموميني الق�اء القبض عليك
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام
املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات
املختصة اس�تنادا للمادة  /69اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 589/3 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :الخاصيه
الجنس  :ارض الدار مع بنائها
النوع :ملك رصف
رقم الباب:
رقم الطابق:
رقم الشقة :
املساحة 300 :م2
املش�تمالت  :طارمة امامية ومطب�خ مغلف بالفرفوري
وه�ول داخيل وثالثة غرف وصال�ة وصحيات يف الطابق
االريض وثالث�ة غ�رف وصحي�ات يف الطاب�ق العل�وي
واالرضي�ة مبلط�ة بال�كايش املوزائي�ك والبن�اء درج�ة
متوسطة واالبواب من الصاج والسطح مبلط بالشتايكر
مسلح
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :صاحب العقار
مقدار املبيع  160000000 :مائة وستون مليون
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل باملزايدة
العلني�ة للعق�ار املوصوف اعلاه العائ�د للراهن مكية
جبار غليطه لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف الخليج
التج�اري البال�غ ( )104000000مائ�ة واربعة مليون
دين�ار فعلى الراغ�ب يف االشتراك فيها مراجع�ة هذه
الدائ�رة خالل ( )30يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ
نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانونية
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من القيمة
املق�درة للمبيع البالغ�ة ( )160000000مائة وس�تون
مليون دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا
من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1569/2 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  29 :داموك
الجنس  :ارض الدار مع بنائها
النوع :ملك رصف
رقم الباب:
رقم الطابق:
رقم الشقة :
املساحة 3,30 :م2
املش�تمالت  :طارمة امامية ومطب�خ مغلف بالفرفوري
وه�ول داخيل وصالة وثالثة غ�رف وصحيات يف الطابق
االريض وثالث�ة غرف وصحيات يف الطابق العلوي البناء
درج�ة اوىل وال�كايش م�ن الكراني�ت والس�طح مبل�ط
بالشتايكر واالبواب من الصاج /مسلح
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :صاحب العقار
مقدار املبيع  157250000 :مائة وس�بعة وخمس�ون
مليون ومائتان وخمسون الف دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل باملزايدة
العلني�ة للعق�ار املوصوف اعلاه العائد للراهن حس�ن
حطح�وط جاس�م لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرصف
الخلي�ج التجاري البالغ (65000000خمس�ة وس�تون
مليون دينارا ) فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة
ه�ذه الدائرة خلال ( )30يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل
لتاري�خ نشر هذا االعلان مس�تصحبا مع�ه تامينات
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن  %10من
القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة ( )157250000مليون
دينارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ( )12ظهرا من
اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
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حسن الوزاني
ف�ي أق�ل م�ن س�نتين ،ص�در رقم�ان
يخصان مؤشر القراءة بالعالم العربي
ُ
األول
متباعدان تباعد الشمس والقمر.
يجع�ل من الق�ارئ العرب�ي ضاربا في
األمية بمختلف تجلياتها بامتياز ،حيث
ال يتج�اوز الوقت المخص�ص للقراءة،
حسب المؤشر ،ست دقائق في السنة.
أم�ا الرق�م الثان�ي ،والص�ادر عن قمة
المعرف�ة باإلمارات العربي�ة المتحدة،
فه�و يرفع وق�ت القراءة إل�ى حوالي
أربعين ساعة في السنة .أما الجديد هنا
فهو احتلال المغرب المرتب�ة الثالثة،

ثقافية
مفارقات القراءة

من حيث مس�توى الق�راءة ،بعد لبنان
ومص�ر .وأم�ا الغريب فهو أن يس�تمر
الكثي�رون ف�ي اجت�رار الرق�م األول
بش�كل صار معه أش�به بعنوان أغنية
رتيب�ة ،دون امتلاك بع�ض الفض�ول
لمعرفة الجهة التي أصدرته ولمساءلة
األسس العلمية التي تم االستناد عليها
ف�ي صياغت�ه .ال أداف�ع عن تط�ور ما
للق�راءة ،بحك�م ك�ون ش�هادتي تظل
مجروحة اعتبارا إلش�رافي على إدارة
الكتاب بالمغ�رب وبحكم كوني أعيش
ِ
يوميا إكراه�ات قطاع القراءة ،غير أن
ثمة مؤش�رات تدل على ك�ون القارئ
المغرب�ي ،عل�ى س�بيل المث�ال ،يوجد

حينم�ا نوفر ل�ه منتوجا جي�دا .ولعل
الحج�م الكبي�ر ل�واردات المغرب على
مس�توى الكتاب تدل على وجود سوق
للقراءة تملك الكثير من الجاذبية ،ناهيك
عن توجه عدد من دور النشر ومكتبات
البي�ع الكب�رى العربي�ة واألجنبية إلى
تأس�يس فروع لها بالبلد .والغالب أنها
ال تفعل ذلك من باب المغامرة ،بل ألنها
تع�رف أن هناك قارئا ذكي�ا ومتطلبا..
إنه�ا نف�س الس�وق الت�ي ق�د ال ينتبه
إليها الخط�اب الذي يتحدث ،من موقع
االنطباع أحيانا ،عن وجود أزمة قراءة
بالبل�د .واألخط�ر م�ن ذل�ك ،أن يعني
اس�تمرا ُر دخول الكت�اب األجنبي بهذه
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ومضى الفتى العاميل

األحجام ،وجو َد ُق�راء غير معنيين بما
ينتج�ه ُكتاب البلد .إذ يبدو أننا نس�تمر
في الكتابة لقراء غير موجودين ،بينما
ال ننتج لقراء له�م انتظارات أخرى ،ال
تتعلق بالضرورة بالش�عر وال بالقصة
القصيرة وال بالقصة القصيرة جدا!
وف�ي الكثير من األحي�ان ،يتم الحديث
ع�ن تراجع الق�راءة مقارن�ة مع فترة
الس�بعينات ،عل�ى س�بيل المث�ال،
كلحظة للقراءة بامتياز .وأجد في ذلك
نوس�تالجيا مغلف�ة ببع�ض المبالغة.
وتلك طبيعة النوس�تالجيا .والواقع أن
نخب�ة محدودة ه�ي التي كان�ت تقرأ،
بينما كانت البقية غارقة في األمية .أما

حوض السالحف

وحيد

صدرت عن دار الساقي في بيروت رواية حوض السالحف ب160صفحة
م�ن القطع المتوس�ط للكاتب�ة روال الحس�ين نبذةعن الرواي�ة :لم تكن
تنتظر أن يودي بها المطار إلى الس�جن عوض البلد الجديد الذي تقصده..
ألس�باب مجهولة يتم توقيفها لتجد نفس�ها فجأة وقد اختزل العالم من
حولها إلى غرفة تضم بين جدرانها حيوات مختلفة لفتيات من جنسيات
ع ّدة .رس�التها األخي�رة إلى صالح ،الت�ي أخبرته فيها بأم�ر توقيفها ،ال
تعرف مصيرها .ال يمكنها إال االنتظار وقد تكثفت حياتها إلى لحظات لم
تكن لت�درك ماهيتها .رواية تنتصر للتفاصي�ل المهملة التي تمنح الحياة
معناها ،حتى وإن اختصر الكون في مس�احة ضيقة تجعل من الساعات
القليل�ة عمرا ً كامالً .روال الحس�ين:كاتبة وش�اعرة لبنانية .تخرجت من
كليّة الفنون الجميلة عام  .2003نشرت نصوصا ً ومقاالت في ع ّدة جرائد.
صدر لها ثالث مجموعات شعرية ،آخرها «نحن الذين نخاف أيّام اآلحاد».
يذك�ر ان رواية حوض السلاحف فازت بمنحة آف�اق ضمن برنامج آفاق
لكتابة الرواية ،الدورة الثالثة ،بإشراف الروائي جبور الدويهي.

صدر عن دار الساقي في بيروت روايه وحيد ب128صفحة
من القطع المتوسط للمؤلف عبد الله فرحات
نب�ذة :تص�ل راني�ة ّ
خش�اب إل�ى األورغ�واي ف�ي بعث�ة
ديبلوماسية ّ
مثلت لها ق ّمة حلمها المهني بعد سنوات من
ّ
الدراس�ة والعمل .لكن حلمها الش�غوف بالبحث عن ذاتها
يسرق منها هذا المنصب.
تدخل رانية في متاهات األثرياء وهمومهم ،وتجد نفسها
ش�باك عالقة ثالثية ،وحت�ى رباعية ،تقودها كلها إلى
في ِ
وحيد الذي كانت تجمع عنه فتات األحاديث وبعض الصور
القديمة .الكاتب عبدالله فرحات :بروفيس�ور محاضر في
جامعة القديس يوسف ،بيروت .عميد كلية الحقوق سابقا ً
في جامعة الحكمة ،بيروت .محام باالستئناف ومستشار
س�ابق للبنك الدولي .وزير س�ابق في الحكوم�ة اللبنانية
ونائب سابق لدورتين في البرلمان اللبناني.

رندة تقي الدين

اإلنتاج المغربي فلم يكن يتجاوز بضع
عشرات من العناوين خالل السنة ،كان
يصدر أغلبها على نفقة كتابها في غياب
بنية للنشر .بالطبع ،دون أن ينفي ذلك
طبيعة المرحلة كلحظة النبثاق ثقافة
مغربية حديثة..هل نحلم بقارئ عربي
يركب الحافلة ويس�تغرق في القراءة،
كما يفعل أي مواطن غربي بسيط ،بدل
الثرث�رة والنميمة؟ ،يقتضي ذلك تغيير
ع�ادات مجتمع بكامل�ه ،دون الحديث
عن ض�رورة إعدام حظي�رة الحافالت
المهترئ�ة الت�ي تصير أحيان�ا الفضاء
المناسب لالحتكاك بالركاب المجاورين
بدل االحتكاك بعالم القراءة.

بع�د «مومس بالمذكر أيضاً» و «س�فر
الس�كين» ،تأت�ي رواي�ة للصحاف�ي
اللبناني فارس خشان الجديدة «أتعبتني
تربية الوحوش» (دار الفارابي) ُ
لتكمل
ثالثي�ة أراده�ا صاحبه�ا أن تك�ون
كاش�فة للحي�اة السياس�ية وخفاياها
وهواجس العاملي�ن فيها ،عبر تصوير
دقي�ق للمجتمع اللصيق بالسياس�يين،
وم�ا يترتب عنه من انحرافات وفس�اد
أن فارس ّ
ومؤامرات .ومعروف ّ
خشان
صحاف�ي غ�اص ف�ي صمي�م الحي�اة
السياس�ية المعق�دة في لبن�ان قبل أن
ُيق�رّر في عام  ،2009عل�ى إثر نصائح
سياس�ية وأمنية ،أن يغادر لبنان نهائيا ً
ليعي�ش في باري�س .ويب�دو من خالل
وتيرت�ه اإلنتاجي�ة (ثلاث روايات في
س�نتين تقريباً) ّ
أنه ترك مهنة المتاعب
ليتفرّغ إلى الكتابة الروائية.
ش�خصيات روايته الجديدة وأجواؤها
تتص�ل مباش�رة بش�خوص الروايتين
الس�ابقتين وأحداثهم�ا .فالرواي�ات
الثلاث تتمح�ور ح�ول ش�خصيتين
أساس�يتين هما :فاض�ل الصغير ،نائب

لبناني مش�هور جداً ،س�رعان ما وجد
نفس�ه ف�ي م�أزق وجدان�ي عمي�ق،
فقدم اس�تقالته وانس�حب م�ن الحياة
السياسية .ث ّم فادي ماضي ،وهو محام
طم�وح وجموح ،ل�م يتوان ،م�ن أجل
الصع�ود على صوغ مب�ادئ مكيافيلية
مس�تندة إلى تحريفات الن�ص الديني،
وأدرجها في ما سمّاه «سفر السكين»،
مم�ا أعان�ه على تجمي�ع ث�ورة هائلة
ومكنه من الوصول بسرعة إلى مناصب
علياُ .يدخل ّ
خش�ان في «أتعبتني تربية
الوح�وش» هاتي�ن الش�خصيتين ف�ي
ص�راع مرير ،هو في الواقع صراع بين
منهجيتين ،مبدئية من جهة وانتهازية
م�ن جه�ة أخ�رى .وم�ع ّ
أن الحبك�ة
الروائية له�ذا العمل متخيلة ،يس�تلهم
الكاتب وقائ�ع حقيقية ويضعها داخل
نصه بعد أن ُيق ّدم مقاربته الش�خصية
وقراءت�ه النقدية لها بأس�لوب تمتزج
فيه الكتابة الصحافية بالكتابة األدبية،
م�ا يضفي عل�ى العمل طابع «الس�هل
الممتنع».
أفرد ّ
خشان -متأثرا ً بالتجربة اللبنانية-
ً
حيّزا ً كبيرا من روايته األخيرة لالغتيال
السياس�ي ،وأص ّر على إعطاء الشهادة

قيم�ة منتج�ة ،وكأنها معب�ر ال بد منه
للقيام�ة ،كما لكل من يرغب في دخول
المعترك السياسي ،من منطلق مبدئي.
ّ
فتظن
يص�وّر ش�خوصه م�ن الداخ�ل
أن�ه لج�أ إل�ى تقني�ة «الس�كانر» التي
ُتب�رز التفاصيل الجس�دية والنفس�ية
واالنفعالي�ة .م�ن هن�ا ،نس�أل عما إذا
كان�ت ه�ذه الرواي�ات الثلاث تأريخا ً
روائي�ا ً يقدم�ه خش�ان ،وف�ق نظرته
الخاصة لما ش�هده لبن�ان في العقدين
ً
قائلا« :في
األخيري�ن؟ يجي�ب الكاتب
أع�دت كتاب�ة ُ
الواق�عّ ،
ُ
الخلقيات
إنن�ي

السيد علي البدري

محمد شنيشل فرع الربيعي
وه�ذا ما نلحظ�ه يتنفس ف�ي قضية الش�عر عند
الش�اعر رجب الشيخ ومنه في تجربته االجتزائية
المتجس�دة في بك�ره االول وهو ديوان من ش�عر
النثر مك�ون من ثالث واربعين نص�ا  ،والذي يجد
فيه الش�اعر أن الش�عر هو االقرب من كل الفنون
ال�ى الذاتية عل�ى أن ال ينتمي الى جنس بذاته  ،لقد
تجشم رجب الشيخ عناء المفردة والجملة الشعرية
فتن�اول الدالل�ة كوحدة ف�ي طبيعة الس�ياق غير
ملتف�ت للغة  ،حتى جاءت بعض القصائد ش�عرية
السرد في مضمونها  ،وبعضها تجاوز فيها الشكل
القصي�دة النثرية  ،وفي حاالت متع�ددة قد يكون
الش�اعر أطر ظاه�ر الداللة اللفظية متكش�فا ً بها
لدى ذهن المتلقي لتنماز قدرته في االس�لوب بين
السياق وتوجيه المعنى وإضاءة مجاهيل السياقية
ورفع ناصية غموضها  ،لكن هذا الظاهر ال يشيء
ان يفلح بالعالقة في توافقيتها لدى المتلقي وهو
يفتح نافذة الذهن  ،إال أنه يفتح شعورا بان ظهور
الدالل�ة يظل عل�ى المدى القريب موائم�ا له ما لم
يدرك هدفا آخر طبقا ً لتلك المتخيالت  ،وفي ديوان
رجب الش�يخ هنالك تناسق بين الصيغة االسلوبية
ــ التعبيرية كمحتوى كتابي وبين الفكر كمحتوى
توظيفي  ،ليدلل انه ينطلق كس�ر القيود  ،من النثر
فقط وليثبت سمة التناسب بين االجناس والشعور
على ان يس�تقيم فيه الوصول الى القاريء ويؤكد
اتمام رس�الته  .أما فنيت�ه فكانت كتال من التموج
الحقيق�ي  ،وصورا مكثفة  ،ولغ�ة تندلق من بيئة
القاريء فيعم�ل توليفة من السوس�يولوجيا في
من�اخ يجم�ع التوائم الثالث�ة تحت مظل�ة النظام
االجتماعي (النص ــ القاريء ــ البيئة ) النه يرى
في جنسية النص الش�عري أن تدنو من نظام علة
تواجدها مشتركا بحلحلة تلك المسميات الحياتية
 ،ال أن يتحول ال�ى قدرة من المحاكاة الجامدة في

الطبيع�ة مم�ا يعمل عل�ى اخفاء قانون التناس�ق
الجمالي ونظرية التناسب بين الشعر كقضية وبين
الوج�ود كفرضي�ة  ،فعمد على اس�لوب التقاربية
الذاتية مع الس�ياق قبل مقاربة الس�ياق للقاريء
والقصد ليشيء لنا الش�يخ معنى االيالج المباشر
الى النفس بعد ذلك النسيج من الفضاءات الغارقة
بالتأم�ل وملء الفجوات التي تت�رك للقاريء تارة
واالبق�اء عل�ى المس�كوت عنه أخ�رى  ،لقد أوكل
الش�اعر س�ياق النص الى قدرته في التواصل مع
الخاصية الش�عرية الصادقة إلحساس�ه المس�بق
أن الس�ياق الش�عري س�لوك ذي قيمة معبرة عن
تفاصي�ل أكثر الحاحا من الحي�اة فهو يكتب دائما
بالمكن�ون الرم�زي وبالس�بق الدالل�ي  ،بمعن�ى
انتش�ال المفردة من لفظها المعجمي الى قدرتها
الحي�ة ف�ي التج�دد واالنبع�اث  .لق�د توغل رجب

نحن نعرف بأن نظرية السماء
اآللهية من�ذ الخليقة وإلى يومنا
هذا أسس�ت قواعد متينة للتآلف
بين البشرية المتمثلة بنبينا آدم
وأمته حتى بلوغ القمم برس�ول
اإلنس�انية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله  ..فكانت مجالس
الذكر والعبادة والتشاور في أبسط هيئتها حيث أعطت دروسا ً
وعب�را ً م�ن خاللها إل�ى كل المس�لمين  ..فالمجلس مدرس�ة
مهمة وصورة حية يلتزم بها كل من عاشها  ..لذلك نالحظ أن
تجمع الصالة هو مجلس وتجمع العشيرة هو مجلس وتجمع
العلم ه�و مجلس ولمجمع الحكم هو مجل�س أيضا ً لذا نقول
(المجالس منهج ومدارس) نترب�ى بها ونصل أرحامنا بها ..
ونتعل�م منها  ..ونقول كلمتن�ا وثقافتنا بها  ..وتحكم أمورنا
من خىلها  ..فهنيئا ً لمن سار على هذا النهج بحكمة ودراية .

عل�ى أجنحة الفن ،هو أكثر إنتاجية في
صناعة التغيير الكبير ،من كل ترسانات
األس�لحة .يفرد ّ
خش�ان هامش�ا ً كبيرا ً
للم�رأة ودوره�ا المه�م في «أنس�نة»
العمل السياسي ولكن بعد «شيطنتها»،
وه�و يبرر ذلك بقول�ه« :إن كان الرجل
يمث�ل عضالت هذا المجتمع فإن المرأة
روحه ،وفي يدها أن تختار معسكرها،
فإم�ا تأخذ العضالت إلى الش�رور وإما
تقوده�ا إلى الخيرات .وتبقى الرس�الة
األهم في الثالثية -إن جازت التسمية-
أن يتح�رر المجتم�ع م�ن ذهني�ة
المومس�ات ،وهي ذهنية غير جنسية،
كما يحلو لبعضهم تصويرها ،بل ذهنية
بيع كل مق ّدس لمصلحة هذا الشبق في
االس�تحواذ على الفان�ي» .والالفت ّ
أن
الكات�ب اس�تعمل الج�رأة التصويرية-
التي ق�د يعتبرها ّ
نقاد محافظون بأنها
«وقحة» -من أجل الترويج للعكس.
ثالثية فارس خشان تكتمل مع «أتعبتني
تربية الوحوش» ،وهي تستحق القراءة
والنقاش .ويبقى الس�ؤال :هل وحوش
فارس خش�ان هي ش�خصيات وهمية
أم أنه�ا واقعية ومتخفية خلف أس�ماء
متخيلة؟

غـوايـتـك لـهـا أثــر
الش�يخ في س�قف ش�عريته وحدد له�ا ممكنات
الدخ�ول من وجهة نظ�ر العل�وم التطبيقة نظريا
 ،بمعن�ى انه مخلوق يتطور بنس�بة تط�ور دائرة
الضوء المتواجد فيها والمستمدة قدرتها من قدرة
الوجودي�ات االخرى فحكمه ف�ي منظومة فضاء
خاصت�ة والتي يحكمها ويحدد مس�اراتها  ،وبهذا
هو يرس�ل دعائم االش�ارة الى الناقد أال عند حدود
النظام البنائي للغة والداللة  ،وإنما عليه أن يتحول
الى مهمة اعظم وأجل وهي التفتيش عن القدرات
االنس�انية ونظامها االخالقي فيتح�ول الناقد من
مخاطب�ة المفردة والجملة الى مخاطبة االنس�ان
والعم�د ال�ى التقاربية وتجاوز اللغوي�ة الى القيم
الميت�ا عليا في ظرفيتها وجعلها متيس�رة الهضم
للذاك�رة .ونح�ن نتفق مع الش�اعر ونثمن له هذه
االلتفات�ة  ،فال يحق للناقد ان ُيقحم نفس�ه محيال
المنت�ج الى عوالم الميتافيزيقا محمال الس�ياق ما
ل�م تتوارد علي�ه رؤى الطبيعة  ،وه�ذا انحدار في
التقاربية ونمط قد يشتغل عليه البعض من النقاد
خارج الموضوعية متالعبين بثيمة السياق معلقين
س�رائره باالقحام الالمبرر من اجل وضع مفهوم
لربم�ا يخل�ق أزمة في طرق الس�ياق اذ هي خارج
المفه�وم الجمال�ي الفطروي وقري�ب من اعتقاد
اللصق المشوه  ،وهذا حتما ُينشأ نصا قرائيا ثانيا
هجينا وليس اصيال ال يقارب بين مفهومي السياق
كمادة تخصص من اطالقها والنقد كوصف يلتزم
معايي�ر التوغل الى ذلك التخص�ص ،كما ان الفعل
النق�دي بيته الس�ياق والمعلوم�ة المقحمة لربما
تكون منتمية الى صدق التبني نحويا ــ اصطالحيا
 ،وليس لصدق الس�ياق من حي�ث مكوناته  ،وهذا
من مبان�ي التوثيق العال في الق�راءة الصحيحة .
وقد تشهد المنظومة النقدية انشطارات كثيرة أثر
تلك التحوالت العصرية ويتعدد النظام النقدي من
خالل االتجاه العام للشاعر والشعر معا والحد من
سلطة الناقد.

َ
الباب ورحل...في تلك الليلة الظلماء والسواد المشؤوم،
أغلق
لم ينتظر عودتي من خلف المحيطات ،عرج الى ذلك الملكوت
ً
ً
ت�اركا ً وراءه إرْثا ً برا َء ِتيّا ً
وس�يمة تفت�ح آفاقا ً ألم ٍل
وضحكة
ِ
قري�ب ولق�ا ٍء محم�وم .ذه�ب الوج�ه البش�وش ك�ورد ٍة ت َّم
بس�تان ملي ٍء بالزه�ور العطرة ،وعرَجت روحه
اقتالعها من
ٍ
الخفيف�ة كنفحاتٍ تنبع من أجواف أك�واز ّ
التين بعد أن َت ُهبُّها
لي
نس�ائم هوائنا العليل في قريتنا الحبيبة .مضى الفتى العامِ ُّ
َ
لمعان س�ما ٍء صافي� ٍة في ذلك
وعين�اه الزرقاوَت�ان ُتحاكيان
الفضاء الباهر ،وتذرفان مع أمواج البحار لطائف من حكايات
س�نين
يرويه�ا ماضي الطفولة  -رغم قس�اوة فصوله  -في
ٍ
مضت من ذاك الزمن الغابر.
في ذكرى الس�نوية الثالث�ة لرحيل توأم روحي ،حيث ش�وق
العن�اق يم ّد َ
عنق�ه عابرا ً العوال�م ،ال ُب ّد من لق�اء قريب مهما
بسلام ي�ا أخي ،بجوار
طال�ت المدة .فالى ذلك الموعد ،ا ِرقد
ٍ
النبي وآلهَّ ،
وإن غدا ً لناظره قريب.
َس ُ
[و َُق ِل ْ
اع َم ُلوا َف َ
س َيرَى اللَّ ُه َع َملَ ُك ْم َور ُ
ول ُه وَالْمُ ْؤمِ ُنون].

مـجـالـس

فارس خشان روائي «أتعبته تربية الوحوش»
الت�ي رافقت السياس�ة والت�ي اعتملت
ف�ي المجتم�ع ،وأُح�اول تقدي�م رؤية
جدي�دة من أج�ل إيجاد طريق�ة يمكن
أن ن�داوي عبره�ا آف�ة اإلره�اب ،م�ع
التش�ديد على وجوب عدم الس�ماح بـ
«ش�يطنة» االنفتاح وحق�وق التحرر.
وأحاول التذكير بوج�وب التركيز على
النخ�ب وضخها ب�كل م�ا تحتاجه من
أجل صن�ع التغيير وابت�كار آلياته التي
يمكن أن تس�مح بإع�ادة فتح صندوق
بان�دورا ،إلطلاق الس�جين الوحي�د
فيه�ا ،أي الرجاء» .تج�ول هذه الرواية
على مآس�ي ال�دول الت�ي ُتعان�ي حال
الفوضى والتدخلات الخارجية ،فنرى
خلفية إنش�اء الميليش�يات المس�لّحة،
وطريقة تفكير الجماع�ات اإلرهابية،
ونقرأ صراعا ً وجدانيا ً عميقاً ،يتوس�ل
مقاربات تاريخي�ة للثورات ،بين توجه
الس�تعمال العن�ف بغي�ة تغيي�ر وبين
وجوب االستمرار في النضال السلمي.
وال يمكن قارئ الرواي�ة الجديدة إال أن
يتوق�ف عند إص�رار الكات�ب على إبراز
التناق�ض بي�ن قرقعة طب�ول الحرب،
م�ن جه�ة ،وبي�ن نوت�ات موس�يقية
س�يمفونية ،حتى تخال لك ّ
أن التحليق

أبو تراب كرار العاملي

مخار يبكي أباه

عمار عزيز

ٌ
زوبعة خرساء
َ
الرداء
أألعصا ٌر تحت ِ
ٌ
يبوبة ُتجّ َهمُ اإلبصار
َغ
ُ
الزقاق يزدحمُ ِبالزيف
مُ لِ َئ ِباألوسم ِة الحمراء
المُ قل حيرى ! ...
مِ نها إعتادت ُ
السكون
و أُخري�ات ُفق َع�ت ِبجذور
َ
ُ
يب�رح
الخم�ا ُر ال
القص�ب ِ
وعد
السير حتى ال َم ِ
ُ
خ�رج ِبحصيل�ة الن� َدم
َي
ُ
ال َموقوت
ُ
نفس�ه م�ع
يع�ود ينع�ى
حبل َ
َ
الغسيل
ُ
َ
َ
الشمس كاذبة
يعرف بأن
لكنها مُ سيرة ..
ُ
يتجول في
الحمار
صاحب ُ ِ
ِبضاعته
ُ
بعض ُ
الهرّاءآت
ُتحيطه
ريفي عاص َر العولمة
ٌ
ُ
نفسه مِ ُ
َ
نهن ِب ُك ّم ِه
نتشل
َي

وجز ٌء من أنفه
ُ
ٌ
تراس
ِع
ش�قهن لألن�زال مِ
لِما َيصنع
ُ
الحمار
َقهقهتان على
ذيل ِ
ُتفرَش !
ٌ
وغم�زة عل�ى ج�ا ُر الذيل
ُت َ
نفق !
ُ
حب�س لعاب�ه
المُ عاص�ر َي
حتى أشعار
أشعار
ُ
يوثهم َف ٌ
رح بالوحل
َد
ُ
يعالج ُ
س�ق َم قدميه
ُر َبم�ا
مِ ن الخطيئة
ُيجه ُر باإلصالح !!
ُ
يص�رخ م�ن أعل�ى ك�و ٍة
أفتعلها قديما ً
لِ َيتعرّى أما َم جارت ِه
المُ قعد زوجها !!!
أظن ُه يطالب بالثأر
َف ُه َ
ن�اك جم�عٌ
م�ن
القوارير
أتخذن من مؤخرته مالذا ً
َ
ذات عهد

نـكـران الـعـنـف
هيثم حسين
العنف منتش�ر في مختلف األرجاء ،مس�تفحل بطريقة
ال يمك�ن تجاهله�ا ،يكاد يصبح طقس�ا يوميّا في حياة
اإلنس�ان ،بحي�ث ّ
أن ّ
أي محاولة للتحايل علي�ه ،أو عدم
تسميته واإلش�ارة إليه ،وعدم تشريح بنيته في مسعى
لتفكي�ك ش�روره المتفاقم�ة ،تع� ّد ضربا م�ن ضروب
التعام�ي ع�ن الواق�ع ،واله�روب إلى األم�ام خوفا من
مواجه�ة الحقائق .فلماذا قد ينكره اإلنس�ان أو يتهرّب
م�ن تصويره؟ كي�ف تمك�ن تهدئ�ة العن�ف وترويضه
التغلّ�ب عليه؟ هل باإلمكان تحويل طاقت�ه اله ّدامة إلى
بناءة بصيغة ما؟ أال ّ
طاقة ّ
يمثل العنف وجها مظلما من
وجوه الحياة الت�ي تثرى بمختلف األلوان واألنواع؟ هل
ّ
والفن لعب دور في دفع العنف إلى زاوية
بإمكان األدب
قصيّ�ة من خلال مواجهت�ه وتوثيق آث�اره وتداعياته؟
هل العنف المضا ّد هو الس�بيل األوح�د لمواجهة العنف
ّ
أم ّ
يخففان من
أن اس�تيعابه وإع�ادة تصويره أدبيّا ق�د
ّ
تفش�يه؟ في روايتها الالفتة “أنت قلت” تؤرّخ الروائيّة
والفيلسوفة الهولندية كوني بالمن سيرة حياة الشاعر
اإلنكلي�زي الراحل تيد هي�وز ( )1930-1998الذي كان
زوج الش�اعرة والروائية األميركية
س�يلفيا بالث ( )1932-1963التي
قض�ت انتح�ارا ،وتق�ارب الكثي�ر
من القضاي�ا الفكرية والفلس�فية
ّ
تظ�ل محتفظ�ة
واألدبي�ة الت�ي
بمعاصرته�ا وتج ّدده�ا ،وتتط�رّق
إل�ى العن�ف كص�ورة م�ن ص�ور
التاري�خ والمس�تقبل .تقول بالمن
على لس�ان هيوز ّ
إنه دائما ما كان
على قناعة تامة بأن الشيء الوحيد
الذي بإمكانه أن يربط عالم اإلنسان
الداخل�ي المظلم ،وأحيانا المرعب،
مع العال�م الموضوع�ي الخارجي
ه�و قوة الخي�ال والتص�ور .تكتب

“تلك هي ف�ي اعتقادي الطريقة الوحيدة لجمع ما يبدو
منقس�ما ومتضادا ،الذكوري واألنثوي ،الخير والش�ر،
المدم�ر والخال�ق” .وتلف�ت إل�ى ّ
أن الش�عراء والكتاب
الحقيقيين لم يفعلوا ش�يئا على مدى تاريخ اإلنس�انية
س�وى محاولة وصف ه�ذه الطاقة الهدام�ة ،المرهقة
والش�افية في الوقت نفس�ه في قصصهم وأشعارهم.
تقول كذلك “يجب أن نتواجه مع أش�باحنا وجها لوجه،
ونروّض الذئ�اب ،ونبحث عن األفعى ف�ي داخل ّ
كل ّ
منا
ونقتلها؛ ّ
ألننا إن لم نفعل قتلتنا هي” .تورد بالمن فكرة
ّ
أن إخفاء الش�عور ّ
متمثلة في ّ
يغذيه ويقوّيه،
فلس�فية
ّ
ّ
وأن�ه مع الوقت يتح�وّل كل ما يتم تجاهل�ه أو محاولة
ّ
طمسه بالقوة ،وكل نزاع يتم التستر عليه أو نفيه داخل
الثقاف�ات أو في حياة الفرد ،إلى طاقة ه ّدامة تبحث عن
منفذ للخ�روج ،ليتحوّل في النهاية إلى لعنة ش�يطانية
عنيف�ة ومدمّ رة ضد الحياة .كم�ا تعالج فكرة االعتراف
بالعن�ف الكامن ،وكيف ّ
أن نكران العن�ف هو دعوة إليه
وأنه في ّ
بمعنى ماّ .
كل القصص واألش�عار يعتبر نكران
العن�ف مص�در الكوارث ف�ي ح ّد ذات�ه ،واالعت�راف به
وبوجوده هو المنقذ الوحيد منه .ذلك ّ
أن الش ّر قادر على
أن يتحوّل إلى خي�ر إذا ما تعاملنا معه على أنه جزء من
الواق�ع ،إذا تف ّهمن�ا طبيعة وجوده،
وضعن�اه ف�ي الم�كان المناس�ب.
ُيشهر األدباء أعمالهم بوجه العنف
ّ
يخفف�ون م�ن جنون�ه
عس�اهم
ّ
وتوحشه ..يعترفون به ،يعرّفونه،
يخرجونه من طور اإلنكار والتنكير
إلى ضوء األس�ى الذي يتس�بّب به
لضحاياه ..ويبدو ّ
أن تاريخ الكتابة
هو تاريخ مواجهة األدباء لألفاعي
الت�ي تنه�ش أعم�اق اإلنس�ان في
مس�عى لتجريده�ا من س�مومها،
وقتله�ا ،ك�ي ال تدف�ع المزي�د من
البش�ر إل�ى االقتت�ال واالحت�راب
والتعارك باستمرار.
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الـمؤلف الـمسرحي الـهامشي زرواق يف حوار لـ «

»:

يف فيلمي «مصطفى بن بوالعيد» و «كريم بلقاسم» للـمخرج أحـمد راشدي ..كنا نحس ما كان يشعر به الـمجاهدون من أجل الـجزائر
حاوره /الكاتب الصحفي جـمال بوزيان
َت رُ
نش «املستقبل العراقي» الـجزء ّ
الثاني من
ِّ
حواري ّ
َرسحي؛
حفي مع الـمُ ؤلف الـم
ّ
الص ّ
ُ
سألته عن إنجازات
الهاشمي زرواق؛ الّذي
ّ
ُ
ّ
وس�ألته عن خدمة
الجزائ�ري؛
الـمَسرح
العربي لقضايا ُ
وعن ّ
النقد
األمَّ ة؛
الـمَرسح
ّ
ِ
ّ
َرسح�ي؛ وع�ن الـجمعيّ�ات الثقافيّة؛
الـم
ّ
وعن فوز «أغصان مقطوعة» بتنويه لجنة
ّ
التحكي�م يف املهرجان ال ّدويلّ للفيلم القصري
بلبنان ...قراءة ماتعة نافعة.
َ
مرشوعك
املستقبل العراقيُ :عذرًا؛ أعود إىل
«شباب اليوم رجال الغد»؛ ما الـمُ حتوَى؟
ج -ه�ذه املرسحي�ة -يف نظ�ري -ه�ي
«أوب�رات» ملحمي�ة تحك�ي واقع ش�باب
عاش يف زمن نش�أة الدولة الجزائرية ،وما
قاسته من حروب وثورات ،وما وصلت إليه
من انتصارات ،وكيف استطاعت أن تتحكم
يف البح�ر األبي�ض بأس�طولها العرم�رم
ال�ذي ذاع صيت�ه يف العالَم ،لألس�ف انهزم
يف موقع�ة نافري�ن ،وكي�ف قام�ت الثورة
التحريرية وما وقع فيها من ويالت ،وكيف
انتفض الشعب الجزائري ونال حريته بعد
دفع ش�هداء من خيرة أبنائه بل�غ املليون
ونصف املليون ،وما جرى بعد االس�تقالل،
وكي�ف خرجنا من تناح�ر داخيل كادت أن
تقوم حرب أهلية ،بفضل الرجال املخلصني
تجاوزن�ا املحنة وبنينا دول�ة قوية ال تزول
بزوال الرجال ،ثم فكرنا يف التنمية وترسيخ
املواثي�ق الثورية ،وكي�ف انتقدنا ما يجري
يف مواثي�ق األم�م املتح�دة ،وانتقدنا الظلم
السائد يف العالَم ،وما يقع يف العالَم الثالث:
أهو حق�ل للتج�ارب!؟ ونحن الش�باب ما
دورنا؟ نحن السِّ لم ،نحن العدالة يف العالَم،
نحن القوة ،نحن القنبلة الزمنية ،إلخ.
املس�تقبل العراق�ي :كيْ�ف قـيَّ�م ّ
الن ّق�اد
َ
كتبت نصوصها؟
الـمَرسحيات الّتي
ج -لَ�م يقدم يل أي نقد ب�ل مر َّْت عىل لجان
التحكي�م يف املنافس�ات ،وكان�ت آراؤه�م
قـ ِّيمة.
املس�تقبل العراق�ي :م�ا ه�ي َتجر َ
بت�ك يف
ِ
ّ
مـمثلاً
َ
الس�ينما؟ ُ
ّ
بصفتك
اذكر عن دوري َْك
فيلم�ي «مصطف�ى ب�ن ب�و
س�ينمائيًّا يف
ْ
العيد»؛ و»كريم بلقاسم»؟
ج -كان�ت يل تجربة يف الس�ينما عام 2008
ُ
ش�اركت كممث�ل يف فيل�م مصطفى بن
م
بوالعي�د يف دور الش�هيد لخضر رزيق مع
خرج أحـمد راش�دي بباتنة ،حيث أننا
الـمُ ِ
عش�نا أياما س�عيدة رغم التعب والس�هر
وصعود الجبال وتس�لقها ،وكنا نحس أننا
نش�عر بما كان يقوم به املجاهدون ،حيث
كان كل واحد منا يعمل بجدية إلتقان دوره

الذي يقوم به ،للسينما نكهة خاصة.
ُ
خرج
ويف ع�ام  2012م
ش�اركت مع الـمُ ِ
نفسه يف فيلم «كريم بلقاسم» بجبال العنق
ببوسعادة ،حيث كان ال يقل متعة وتعب يف
تقمص األشخاص أثناء الثورة التحريرية،
واإلحس�اس فعال بما قام ب�ه املجاهدون،
وكيْف يضحون بأنفس�هم يف سبيل تحرير
هذا الوطن املفدى.
َ
نصوص�ك
املس�تقبل العراق�ي :م�ا ه�ي
الـمَرسحيّ�ة ّ
والتلفزيونيّة الّتي لَم ُت َّ
جس�د
بعْد؟
ج -اآلن ،أح�اول بوس�ائيل الخاصة إخراج
بعض األعمال التي تتعلق بـ»أوبرات شباب
اليوم رجال الغد».
َ
املس�تقبل العراق�يْ :
لدي�ك مرشوعات
هل
ّ
فنيّة أُخرى؟
ج -أج�ل ،أفك�ر يف إخراج بع�ض األرشطة
القصيرة ح�ول موضوع�ات اجتماعي�ة
محلي�ة نعال�ج فيه�ا الس�لبيات ونبرز
اإليجابيات -إن شاء الله.-
َ
قدوت�ك يف
املس�تقبل العراق�ي :مَ �ن ه�و
التأليف واإلخراج ّ
ّ
والتمثيل؛ وطنيًّا؛ وعربيًّا؛
َ
وعالميًّا؟
خ�رج أحـمد
ج -قدوت�ي يف اإلخ�راج الـمُ ِ
راش�دي ،أتمنى له م�ن كل قلب�ي الصحة
وطول العمر،
وم�ن املمثلني وطنيا عثمان عريوات ،وعبد
الق�ادر علول�ة ،ولخضر بوخ�رص ،ومن
العرب طاهر نجيب الفلس�طيني الذي قام
بدور يف مرسحية «ركب يف النارصة».
أم�ا الـمَرسح العامل�ي ،املؤلف جان أنوي
يف مرسحي�ة «القربة» التي ترجمها الكاتب
محم�د القص�اص إىل اللغ�ة العربي�ة عام
 1968م.
املستقبل العراقي :يف كلمات؛ ماذا تقول يف
ّ
والـممثلني الّذين
خرج أحـمد راشدي؛
الـمُ ِ
الس�ينمائ ّيينْ
تعامل�ت معه�م يف الفيلمينْ
َ
ّ
«مصطف�ى ب�ن ب�و العي�د»؛ و»كري�م
بلقاسم»؟
خرج كف�ؤ ،هو من
ج -أحـم�د راش�دي مُ ِ
خرجين الكب�ار ،طيب القل�ب ،حنون
الـمُ ِ
على كل من يعمل معه ،ال تراه إال منهمكا
يف عمل�ه ،جاد ال يثنيه أي طارئ ،ال يترسع
يف إكم�ال اللقطة إال بع�د أن يحيط بجميع
مميزاتها إلكمال الـمَش�هد ،كما له أعمال
مشهورة يف اإلخراج مِ ثل «العقيد لطفي».
املس�تقبل العراقيْ :
هل ما يقوم به اإلعالم
ّ
ْ
كاف لرصد أخبار أهل
الثق�ايفّ يف الـجزائ�ر ٍ
ّ
الفن؟
ج -ال أؤك�د وال أنفي ،ألن إعالمنا الثقايف يف
املايض لَم يك�ن مهتمًا به�ذا الجانب ،كان
اهتمام�ه بالجانب الس�يايس واالقتصادي
واألمن�ي ،واالهتم�ام بالثقاف�ة كان أثناء

املناس�بات الوطنية والدولية الكربى ،لكن
نالحظ أن هن�اك التفاتة ملحوظة للجانب
الثق�ايف وتدعيم�ه وخاص�ة بع�د القانون
الجديد.
املستقبل العراقيّ :
كأن َك لَ ْم ُتكرَّم!؟
حصل أن ُكر ُ
ج -أجل ،لَم َي ُ
ِّمت بعد تكريمي
يف بغ�داد ع�ام  1979م يف املهرجان العربي
للش�باب ،ذلك راجع الهتمام�ي بوظيفتي
اإلداري�ة كرئي�س مؤسس�ة تربوية ،حيث
ْ
أخذت مني كل الوقت ،ولَم أستطع متابعة
النش�اطات الوالئية عبر الوطن ،وكذا عرب
املهرجان�ات الثقافية الت�ي تقام يف الوطن
أو الخارج.
املس�تقبل العراق�ي :ماذا َتقترح يف قانون
ّ
ّ
الجزائري؟
الفنان
ِّ
ج -ي�ا س�يدي ،إن الثقاف�ة ككل منظومة
حي�ة وقطاع للمُ ش�ارَكة يف خل�ق مناصب
الش�غل والتقدم االقتص�ادي واالجتماعي،
ْ
اعتربت نش�اطا ثالثا غير منتج أو
حي�ث
ترفا لفترة الفراغ وقتال للوقت ،إن التطور
الذي ال يجعل م�ن الثقافة كل يشء ،وإنما
ه�ي يف كل يشء فال بد أن تقوم عىل صيانة
ُ
ـويّ�ة الثقافي�ة الوطني�ة م�ن خلال
الـه ِ
الرعاي�ة الدائم�ة ملختل�ف أصن�اف الرتاث
الثقايف الوطني.
املس�تقبل العراقي :ما َ
رأيك يف الـجمعيّات
ّ
الثقافيّة؟
ْ
إن التزمت فهي منرب
ج -الجمعية الثقافية ِ
لخل�ق فضاءات للقي�ام بتحفي�ز القدرات

نيكول سابا ممثلة كوميدية يف كليبها اجلديد
بيروت :طرحت الفنانة اللبنانية نيكول س�ابا عملها املصوّر الجديد
طل فيه كممثلة كوميدية..
ألغنية «صورة سيلفي» والذي ُت ِ
ّ
وتطل فيه بحلّ ٍة جديدة ومختلفة عن كل الفيديو كليبات التي ق ّدمتها
يف الس�ابق .حي�ث تلع�ب دور س�ائقة تاكيس ش�عبية
م�ن الطراز الرفي�ع ،تقع م�ن النظ�رة األوىل بحبّ
رجل أعمال أرس�تقراطي فتصطحب�ه إىل عاملها
الخ�اص .ويف نهاية املط�اف يرسقها إىل مجال
عمله وتتحوّل إىل فاشينيستا..
ّ
قص�ة العم�ل تُبرز الجان�ب الكومي�دي يف
ش�خصية «س�ابا» التي حملت التمثيل إىل
عالم الغناء.
علم�ا ً أن األغني�ة م�ن كلم�ات وألحان
محم�د رحي�م وتوزي�ع توم�ا .أمّ ا
الفيدي�و كلي�ب فصوّرت�ه يف مرص
تحت إدارة املخرج يارس سامي.

ما الذي أفقد منى زكي
أعصاهبا؟
يف حديثن�ا معها قرّرنا أن نبتعد هذه املرّة
عن الفن ،فبالرغم من انشغالها بالتحضري
لعم�ل درام�ي جدي�د وعم�ل س�ينمائي،
تطرّقنا يف حوارنا مع منى زكي إىل حياتها
العائلية وتحديدا ً كونها أمّ ا ً لثالثة أطفال.
تقول منى زكي يف بداية حديثها عن كونها
أمّ �ا ً لثالثة أطف�ال« :يف الحقيقة ،يف بداية
األمر عندما رُزق�ت بابنتي األوىل يل يل كان
ّ
لدي شعور بالصدمة فكيف سأتولىّ تربية
ً
هذا املخلوق الصغري وكن�ت أحيانا كثرية
أتع�رّض لضغ�ط عصب�ي يجعلن�ي أفقد
أعصاب�ي ،خاصة إن ل�م ّ
تنفذ ش�يئا ً من
تعليماتي التي أح�اول بها الحفاظ عليها
ولك�ن وجدت نفيس مخطئ�ة يف كثري من
املواقف ،وكن�ت أذهب عىل الفور لالعتذار
منه�ا وال أخجل أبدا ً من ه�ذا ،ويف النهاية
أخذت قرارا ً بأنه ال ب ّد من أن أكون صديقة
وعلي أن أتبع أس�لوبا ً
ّ
له�ا ال أمّ ا ً فق�ط،
خاص�ا ً يف التعام�ل معه�ا لتصب�ح طفلة
البني
صالحة ،وهو ما يهمّني .وبالنس�بة
َّ
س�ليم ويونس األمر أس�هل بكثري» .وعما
إن كانت تعترب نفس�ها أمّ �ا ً صارمة ر ّدت
قائل�ة« :بالعكس ،ال يمك�ن أن أعرّضهم
للقس�وة يف العقاب ،فكما تربّيت يف منزل
وال�دي ووالدتي ،أح�اول أن أمارس نفس

األسلوب مع أبنائي ،فالثواب والعقاب
ليس�ا بأمر صحّ �ي للغاي�ة ،علينا أن
نقنعهم بفع�ل ما نريد دون أس�لوب
الرتهيب أو العقاب ،وأحاول دائما ً أن
تكون هناك نقطة نلتقي فيها لنقارب
وجهة نظري ووجهة نظرهم دون أن
أفرض عليه�م رأيي بطريقة صارمة،
وه�ذا م�ا تربّيت عليه وأح�اول فعله
مع أبنائ�ي ألخرج للمجتم�ع أطفاالً
أس�وياء».وعن كي�ف تقضي من�ى
زكي يومها إن لم يكن هناك تصوير،
أضافت« :أعترب نفيس شخصا ً بيتوتيا ً
للغاي�ة أعش�ق الجلوس م�ع أبنائي
والعناي�ة به�م باإلضاف�ة إىل زي�ارة
بعض األصدقاء املقربني يل وألرستي
وممارس�ة الرياضة دائما ً للحفاظ
على صحتي».وتعاقدت منى زكي
أخريا ً مع رشكة س�ينرجي للمنتج
تامر مريس عىل بطولة عمل درامي
جديد يحمل عن�وان «إيزيس» مع
املخرج محمد ياسني ولكن العمل
تأجّ ل إىل رمضان  ،2019كما بدأت
التحضير لفيل�م جدي�د بعن�وان
ّ
تجس�د البطول�ة فيه
«الف�ارس»
أمام أحمد السقا.

الكامن�ة يف مج�ال اإلبداع الفن�ي وتحريك
الفكر كطاقة باحثة مبدعة جديرا بتحريك

فوز «أغصان
مقطوعة» بتنويه
لجنة التحكيم في
المهرجان الدولي
للفيلم القصير بلبنان
كان معجزة
الس�واكن ووض�ع النب�وغ الجزائ�ري عىل
محك التنافس�ية لس�ن سياس�ة الرشاكة
مع جمعي�ات ومؤسس�ات ثقافية محلية
داخ�ل الجزائ�ر ،والتوجه إىل جيل الش�باب
لتحسيس�ه برضورة أخذ ال ِكتاب والقراءة
بق�وة الش�غف ،وتش�جيع اإلب�داع الفن�ي
والثق�ايف ال س�يما ل�دى األطف�ال وضمان
توزيعه ،وصيان�ة الذاكرة النافعة واملحلية
املبدع�ة وإنعاش�ها ،والـمُ ش�ارَكة يف ِبناء

مجتم�ع املعرف�ة وتقوي�ة أساس�ه ،ونقد
تج�اوزات العومل�ة الس�ائبة والرأس�مالية
االفرتاضي�ة للقائمين على التحل�ل م�ع
الواق�ع وتجاهله ومع�اداة مَ صالِح الناس
وحقوقهم.
ْ
ه�ل َت�رى نجاح�ات
املس�تقبل العراق�ي:
ّ
ّ
خاص�ة؛
الجزائ�ري بصف�ة
للـمَسرح
ّ
جارب
ّ
والعربي بصفة عامّ ة؟ وما أفضل الت ِ
الـمَرسحيّة العربيّة؟ وملاذا؟
ج -للمَرسح الجزائري دور مُ ه ّم يف مقاومة
االس�تعمار ،ول�ه أهمية يف مس�ار الحركة
الوطنية ،ومقاومة االستدمار الفرنيس من
 1926م إىل  1954م ال�ذي أصب�ح ظاه�رة
اجتماعي�ة وثقافية ومنه�ا الثالثية ملحيي
الدين باش�تارزي أعوام  1968م و 1984م
و 1986م وه�ي بمثابة عمل أدبي وفكري،
الـمَسرح الجزائري ل�ه نجاحات كبرية يف
ملايض للتوعية والتوجيه ،ويف الحايل لرتبية
النشء ،ودفعه إىل التطور أكثر يف مجال فن
الـمَرسح ومواكبته لعرصنا الحايل.
أما الـمَرسح العربي ،لقد تطورت تقنياته
ول�م يج�د اإلمكان�ات «اللوجس�تية» التي
تس�اعد عىل تحقيق ما يصب�و إليه املمثل،
ومحدودي�ة خي�ال بعض ُك َّت�اب الـمَرسح
 ،وقل�ة الرتوي�ج للع�روض يف املهرجانات
وامللتقيات املرسحية ،وانتفاء أهمية بعض
خرجين يف التأليف ،حيث أنهم جمعوا
الـمُ ِ
بين اإلخ�راج والكتاب�ة ،ولج�أ كثير من
الشباب إىل االقتباس.

العربي
املس�تقبل العراقي :ه ِل الـمَسرح
ّ
العربي؟
عن الواقع
ّ
حال ًيا ُيعبرِّ ِ
ج -الـمَسرح العرب�ي قضي�ة مس�تمرة
ونقاش�ات ال تنته�ي ،م�ن األس�ئلة الت�ي
ت�دور حول تن�اول الواقع اليوم�ي وحرية
التعبير ،إىل ج�دل ح�ول تكام�ل النخبوي
والجماهريي ،فضال عن األزمات التي تطل
عىل خش�بة أبي الفنون من حين إىل آخر،
وغري بعيد من أزمات الثقافة العربية ككل،
كثرية هي الش�ؤون التي تحت�اج مراجعة
وتقييم�ا مس�تمرين لوض�ع املرشوع�ات
املالئم�ة للنه�وض بمش�هدنا الـمَرسحي
ال�ذي ُيـعـ ِّبـ�ر بالضرورة عن مش�هدنا
اإلنس�اني ،يف هذا الس�ياق ،يمثل األس�تاذ
محمد بن قطاف مدي�ر الـمَرسح الوطني
الجزائ�ري قامة طويل�ة وتجرب�ة ثرية يف
مجال الكتابة املرسحي�ة والتمثيل ،ويؤكد
هن�ا عىل أهمية الحف�اظ عىل الخصوصية
الثقافي�ة إزاء متغريات العصر ،ويتحدث
لنا عن هموم مرسحي�ة وقضايا مختلفة،
خمس�ة عشر إىل عرشي�ن عام�ا مضت،
وأعتق�د أن م�ن ش�أن ه�ذه املهرجان�ات
واللقاءات أن تدعم الحركة الثقافية عموما
وتعطي وجها حقيقيا للمرسح العربي ملن
ال يعرف�ه ع�ن قرب ...يف ظل غي�اب املعهد
األكاديمي املتخصص يف الفنون املرسحية،
إىل أي م�دى يمكننا املراهنة عىل املواهب يف
تأسيس مشهد؟.
نح�ن نود أن يكتب هؤالء األدباء للمرسح
ألنهم يملكون العم�ق والكلمة والفكر ولو
كتب�وا للمسرح لهانت كثري من األش�ياء،
باملقارنة مع دول أخرى لدينا أزمة مؤلفني
ولك�ن ليس�ت أزم�ة ن�ص أب�دا ،يمكن أن
نأخذ من أي بيئ�ة ونرتجم ونقتبس ،كذلك
ترجم�ت أعمال نجيب محفوظ وممكن أن
يستخدموها يف مرسحيات.
ع�ن ّ
النق�د
املس�تقبل العراق�ي :م�اذا
ِ
ْ
وه�ل َترى َتواصًل�اً بينْ ْ
أهل
َرسح�ي؟
الـم
ّ
العربي؟
الـمَرسح
ّ
ج -أم�ا م�ا يتعل�ق بالنق�د املرسحي،نجد
أن هن�اك باحثين مختصين على هامش
املهرج�ان الوطن�ي للمسرح يف مس�عى
لتأس�يس منه�ج عرب�ي للنق�د ،وخ�رج
امللتق�ى بتوصي�ات هامة لتوحي�د طاقات
ُك ّتابنا ومخرجين�ا لتكون للمرسح العربي
ميزات تربطن�ا بحضارتنا وثقافتنا وتقينا
االستنساخ ملا يجري يف العالَم الغربي.
ْ
ابعث رس�الة إىل وزراء
املس�تقبل العراقي:
ّ
الثقافة العرب.
ج -الس�ادة وزراء الثقافة العرب ،دعوتي
هي العمل على االرتقاء بالوع�ي الفردي
والجماعي للتش�بُّع بق َيم َ
الـجمال والخري
ومب�ادئ املواطن�ة والحري�ة املس�ؤولة

والتضام�ن املوح�د ،ال تحتق�روا أبس�ط
األعمال التي يقوم بها ش�بابنا مهما تكن
متواضعة وفقكم الله وسدد ُخطاكم.
املس�تقبل العراقي :ماذا عن فوز «أغصان
مقطوعة»؟
ج -لقد ش�اركنا يف املهرجان ال ّدويلّ للفيلم
القصير بلبنان من  16ديس�مرب  2017م
إىل  19من�ه ،حي�ث حضر  27بل� ًدا عربيا
وأجنبي�ا ،ب�ـ  52فيلم�ا قصيرا ،تحصل
فيلمنا «أغصان مقطوع�ة» مناصفة مع
فيل�م هن�دي عىل تنوي�ه لجن�ة التحكيم،
ومنه�ا املخرج أحمد الفلس�طيني ،وجدنا
كل ترحيب من أشقائنا يف لبنان املضياف،
ال س�يما األثر الذي تركه فيلمنا «أغصان
مقطوع�ة» ذو ال�ـ  19دقيق�ة الذي تدور
أحداث�ه ح�ول معان�اة اجتماعي�ة لفئ�ة
الصم البكم الت�ي أبكت الجمهور اللبناني
فمنحتن�ا الصحاف�ة املرئي�ة واملق�روءة
اهتماما كبريا.
لإلشارة ،كل هذا كان بمجهودنا الخاص
وصو ْ
دون دعم من أي فرد أو مؤسسةُ ،
ِّرت
كل مشاهد الفيلم يف بلدة مسيف ...كا ِتب
الس�يناريو الهاشمي هاش�مي ،الـمُ ن ِتج
خ�رج رفيق مربك،
الهاش�مي زرواق ،الـمُ ِ
املمثلون ُهم :مريم شيخي ،يوسف فيصل،
عبد الوهاب خوني ،امليلود حفيظي ،مروة
يوس�ف «الطفلة» ،أكرم زرواق «الطفل»،
عب�د السلام زرواق ،س�امي جبالح�ي،
بالل مويس�ات ،س�بتي ديف ...س� ُيعرَض
الفيل�م ه�ذه األي�ام يف عناب�ة وغريها...
لن�ا مرشوعات مهيأة لإلخ�راج ْ
إن وجدت
التفات�ة من املس�ؤولني ،منها فيلم قصري
موس�وم «ح�رب اإلخوة األصدق�اء» وهو
فيلم ثوري ملعارك محارقة جبل البطوالت،
ودراما اجتماعية بعنوان «قلوب تحرتق»،
وأرشطة ثقافية واجتماعية مِ ثل «الـموس
البوسعادي» ،وغريه.
تاب
املس�تقبل العراق�ي :م�ا ه�و آخ�ر ِك ٍ
َ
قرأته؟
ُ
ج -آخ�ر ِكتاب قرأته ه�و «مرسح القرن
العرشين ،املؤلفون» الـجزء األول للمؤلِّف
عصام محفوظ.
َ
بلقائك اليومَ؛
املس�تقبل العراقي :س�عي ٌد
اختم الـحوار.
كرمً ا ال أمرًا
ِ
ج -األس�تاذ جـم�ال بوزي�ان ،تحي�ة
ملؤه�ا املحب�ة وامل�ودة ،أق�ول ل�ك :بارك
مس�عاك ،وأتقدم بخالص ّ
َ
الش�كر
الل�ه يف
لـجُ مه�وري ،أ َ ِع ُدهُ� ْم أنن�ي س�أقدمِّ
الـمفاج�أة الس�ارة يف األي�ام القليل�ة
القادم�ة ،دمتم مخلصني أوفي�اء ،كما ال
ّ
بالش�كر لطاقم صحيفة
أنىس أن أتق�دم
َ
الـمُ
حرتم ،وتحيّاتي
«املس�تقبل العراقي»
خالصات ّ
األبي.
العراقي
للشعب
ّ
ّ

آيتن عامر بديلة رويب يف «عيل بابا»
القاهرة :رش�ح املنتج أحمد الس�بكي الفنانة
أيت�ن عام�ر لالشتراك يف البطول�ة النس�ائية
لفيلم�ه الجديد «علي بابا» بديلة ع�ن الفنانة
روبي التي اعتذرت عن اإلشرتاك يف الفيلم الذي
يعتمد عىل بطلتني يف األحداث بجانب بطل
العمل الرئييس كري�م فهمي الذي قام

بكتابت�ه مع ف�ادي أبو الس�عود ،بينما ال تزال
باقي الرتش�يحات قيد املناقشة خاصة الفنانة
التي ستقوم بالدور الثاني يف الفيلم.ومن املقرر
بدء تصوي�ر العمل الجديد تح�ت إدارة املخرج
ش�ادي الرميل يف الشهر املقبل .حيث من املقرر
عرضه خالل موسم ش�م النسيم املقبل مطلع

ش�هر أبريل ،حيث سيستمر يف الصاالت حتى
منتصف مايو مع بداية ش�هر رمضانُ .يذكر
أن تصوير الفيلم قد تأجل أكثر من مرة خالل
الفرتة املاضية ،فيم�ا أكد بطله كريم فهمي
تفرّغه له واإلعتذار عن أي مشاريع درامية
ُ
ستق ّدم يف السباق الرمضاني املقبل.

درة وأول بطولة مطلقة يف الدراما املرصية

بيروت :عرشة أي�ام تفصل النجم�ة درة على اإلنتهاء من
تصوي�ر جميع املش�اهد الخارجية ملسلس�لها الجديد
«الش�ارع اليل ورانا» لتصبح نس�بة م�ا تم إنجازه
حتى اآلن  80باملئة من مش�اهد العم�ل الذي يعترب
نقل�ة هامة يف مش�وارها الفن�ي ،حيث تق�دم أوىل
بطوالته�ا املطلق�ة يف الدرام�ا التليفزيوني�ة ،بعد ان
قدم�ت البطولة النس�ائية لع�دد من االعم�ال الناجحة
س�ينمائيا وتليفزيونياً.وتقول الفنانة الش�ابة انه اقرب
اعماله�ا لقلبه�ا وخصوص�ا انه ينتم�ي لنوعي�ة اعمال
الس�يكو درام�ا وهو جدي�د يف موضوعه وطريق�ة تقديمه
بالنسبة للدراما املرصية وتلعب فيه دور نادية ،ويقع يف 30
حلقة ويشاركها البطولة النجوم الكبار فاروق الفيشاوي،

لبلبة ،شيرين ،أحمد حاتم ،نرسي�ن امني ،انجي ابو
زيد ،وهند عبد الحليم زنهى عابدين وهو من تاليف
حاتم حافظ واخراج مجدي الهواري وانتاج رشوق
العطار.الجدي�ر بالذكر ان النجمة التونس�ية تعود
للمنافس�ة الرمضانية هذا الع�ام بعد ان تعاقدت عىل
لعب دور البطولة النس�ائية مع النجم محمد رمضان يف
مسلسل «زين»  ،وكانت درة قد غابت العام املايض نتيجة
النش�غالها يف التحضري لل»ش�ارع اليل وران�ا» باالضافة
الرتباطها ببطولة عدد من االفالم الس�ينمائية الناجحة.
املسلسل يكتبه محمد عبد املعطي ويخرجه يارس سامي
وتنتج�ه رشكة العدل جروب يف عودة لتعاونهم معا بعد
النجاح الكبري الذي حققه مسلسل «سجن النسا».

فيلم «طلق صناعي» يواجه مشاكل رقابية
القاه�رة :يواج�ه فيل�م «طل�ق
صناعي» ال�ذي تق�وم ببطولته
الفنان�ة حورية فرغيل مش�كلة
بجه�از الرقاب�ة على املصنفات
الفني�ة .فيم�ا يتعل�ق بترصي�ح
الع�رض الجماهيري حي�ث
تتحف�ظ الرقاب�ة عىل بعض
ما ورد بالفيلم الذي ُعرض
للم�ر ِة األوىل بمهرج�ان
دبي السينمائي الدويل يف
قس�م «ليال عربية».ويف
محاول�ة للحص�ول عىل
ترصيح الرقابة وتجاوز
املوقف ،أعلنت رشكة
« نيو س�ينرش ي »
املنتج�ة للفيل�م،
أن أحداث�ه تدور
يف عه�د الرئيس
املخل�وع محمد
م�ريس ،حي�ث
تم�ت كتاب�ة

الفيل�م ع�ام  ،2012ويكش�ف ع�ن
معان�اة املرصيين والدول�ة يف تل�ك
املرحل�ة ،مؤكدة على أن تلك املعاناة
دفعت الكثري منهم للتفكري يف الهجرة،
بإطار
وهو ما ترصده أحداث الفيلم
ٍ
كومي�دي مش�وق.وأكدت الرشكة يف
بيانه�ا أن الفيلم ال يمك�ن تصنيفه
كعم ٍل س�يايس ،بقدر ما يع�د فيلمًا

اجتماع ًي�ا بالدرج� ٍة األوىل،
لكونه يرصد حالة التشاؤم
التي س�يطرت عىل املجتمع
بعد وصول جماع�ة اإلخوان
إىل الحكم.وتق�ول مصادر داخل
الرقابة عىل املصنف�ات الفنية أن
مشكلة الفيلم هو التشابه الكبري
بينه وبني فيلم «اإلرهاب والكباب»
الذي قدمه الفنان
عادل إم�ام ،علما ً
بــأن الس�يناريو
حص�ل على إجازة
رقابي�ة قبــــــل
تصويره.ه�ذا ومن
املق�رر أن ُيعـ�رَض
خلال ش�هر يناير
املقب�ل بالص�االت
ا لسينمـــــا ئية
بحســب الحملة
الدعائي�ة التــ�ي
انطلقت له.
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مدافع الكاظمية حسين شميل:

استعدادات فريقنا للدوري جيدة واللعب يف بغداد أعدها خطوة مهمة
االندية باتت تعتمد عىل الالعب السوبر واالحرتاف أرضنا

حاوره :أحمد عبدالكريم حميد
التقت صحيفة «املُس�تقبل العراق�ي» بمُ دافع
ن�ادي “الكاظمي�ة” ُ
بك�رَة الق�دم حسين
عبدالرزاق ش�ميل الواف�د الجدي�د للفريق مِ ن
مُ حافظ�ة البصرة وَتح ّدث عن إع�داد الفريق
ل�دوري الدرجة األوّىل وَعن مسيرته مع اللعبة
وَع�ن مواضيع أخ�رى تطالعونها يف الس�طور
االتية.
* تح� ّدث لن�ا ع�ن إس�تعدادات فريقك�م
“الكاظمية” لدوري الدرجة األوّىل؟
 بس�م الل�ه الرحم�ن الرحي�م ،إس�تعداداتفريقن�ا للدوري جيّدة وَخضنا ثمانية مُ باريات
عال بضمنه�ا لعبنا أمام فريقي
َع ىَل مُ س�توى ٍ
“ال�زوراء” ( )0:2وَ“بغ�داد” ( .)0:3وَثم�ة
مُ باري�ات أخ�رى يف األيّ�ام املُقبلة وَسيس�تغل
فريقنا تأخر حسم موعد بدء الدوري للعب مع
أندية أخرى.
* كي�ف ت�رى حظ�وظ فريقكم باملُنافس�ة يف
الدوري؟
َالالعبني س�ننافس
و
الفني
الجه�از
بجه�ود
ِ
بقوّة يف هذا املوس�م وَطموحنا التأهل للدوري
املُمت�از .وَاملع�روف ،ان دوري بغداد يضم فرقا ً
قوي�ة وَلها تاريخها وَمدعومة مِ ن مؤسس�ات
ُ
س�تحاول الظهور أمام
الدولة وَالفرق األخرى
الجميع.
* كيف تقرأ تش�كيلة فريقكم التي س�تخوض
الدوري؟
العب�ي الخربة
ن
مزي�ج
فريقن�ا
تش�كيلة
مِ
ِ
الالعبين ه�م ُ
ش�بان
َأغلبي�ة
و
َالش�باب
و
ِ
وَسيق ّدمون الكثري يف مُ باريات الدوري وَوجود
العبني مِ ن األنبار وَالك�وت كوّنوا إضافة قوية
ِ
“للكاظمي�ة” وَه�م العالم�ة الفارق�ة يف ُك ّل
مُ َبارَاة.
* مل�اذا اخرتت اللعب م�ع “الكاظمية” تحديدا ً

يف هذا املوسم؟
 أع�د اللعب م�ع “الكاظمية” خط�وة مهمةالعب املُحافظات حني
بالنس�بة يل ال س�يما ان ِ
الالعبني
يأت�ي إىل العاصمة بغداد ُيزاح�م بقية
ِ
مِ ن أجل الحصول َعَل�ىَ فرصة اللعب .وَاألجواء
ُهن�ا تختلف كثيرا ً عمّا موج�ود يف املُحافظات
الالعب
األخ�رى وَاللعب مع أندية بغ�داد يجعل
ِ
تحت أنظار املُدربني وَالصحافة وَاإلعالم.
* كيف تكوّنت مسريتك الرياضية؟
 بدأت مع الفرق الشعبية يف البرصة بالتحديدُ
لعبت
بالزبير م�ع فري�ق «ش�باب الوح�دة».
لفريق ناش�ئة ن�ادي “الزبري” وَبعده�ا ّ
مث ُ
لت
مُ نتخب تربية البرصة يف مُ حافظة كربالء ،وَت َّم
اس�تدعائي للعب مع ناش�ئة “نفط الجنوب”

وَفريق الش�باب .لعبت لش�باب نادي “امليناء”
ملُ ّدة ثالثة مواس�م بعدها ت َّم اس�تدعائي للعب
مع الفريق األوّل ،لكن لم أخذ فرصتي.
* مَ ن ه�م املُدربون الذين أرشفوا َع ىَل حسين
شميل ناديوياً؟
 املُ�درب هش�ام فاضل مع “نف�ط الجنوب”،وَم�ع “املين�اء” املُ�درب محم�د عبدالحسين
ّ
علي .مع “امليناء”
وَطاه�ر بلص وَلهم الفضل
اس�تفدت مِ ن املُدربني الس�وري حس�ام السيد
وَأحم�د رحيم بالجانب البدن�ي وَالتكنيك أيضا ً
فضالً ع�ن صق�ل امله�ارات .وَحالي�ا ً املُدربني
عباس عبدالحسين ،عم�ر االج�ودي وَالراحل
مُ درب اللياقة البدنية عيل داود الذي اع ّد رحيله
خسارة كبرية “للكاظمية” وَللعراق.

« »2سم تنقذ نيامر من االعتزال
المستقبل العراقي  /متابعة
أكد البرازيلي نيمار دا س�يلفا ،نجم نادي
باري�س س�ان جيرم�ان الفرنس�ي ،أنه
كان قري ًبا من االعت�زال ،بعد إصابته في
مباراة ربع نهائ�ي مونديال  ،2014أمام
كولومبيا.
ونش�رت صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية
ذكري�ات نيمار ف�ي كأس العال�م ،2014

ال�ذي أقيم ف�ي البرازي�ل وودعه منتخب
الس�امبا في نصف النهائي أم�ام ألمانيا
بعد خسارة مهينة.
وق�ال نيم�ار ف�ي حديث�ه“ :لق�د كان�ت
إصابت�ي هي األس�وأ ،في هذا األس�بوع
كن�ت فق�ط أبك�ي ،ورأي�ت أم�ي وأب�ي
ً
ً
حزين�ا عائلتي
أيض�ا يبكيان ،ال�كل كان
ً
وأصدقائي أيضا”.وكش�ف نيمار أن هذه
اإلصاب�ة كادت س�تبعده عن ك�رة القدم
نهائ ًيا وقال“ :لم أتمكن من رفع س�اقي،

ال يمكنني تحريكهما ،لم أكن أش�عر بأي
ش�يء”.وأضافُ :
“نقلت إلى المستشفى
وهن�اك أخبروني ل�و أن اإلصاب�ة كانت
أعمق بـ 2س�م ،لكنت تركت ك�رة القدم
ً
محظوظا”.يذك�ر أن
نهائ ًي�ا ،لق�د كن�ت
البرازي�ل خس�رت ف�ي نص�ف النهائ�ي
بنتيج�ة عريض�ة ( )7-1أم�ام منتخ�ب
ألمانيا ،وعلق نيمار قائال“ :كنت أود
المش�اركة في المباراة حتى بهذه
الخسارة ،وال أكون مصا ًبا”.

يوفنتوس حيدد سعر ًا خرافي ًا لديباال
المستقبل العراقي  /وكاالت
ح�ددت إدارة ن�ادي يوفنت�وس حامل لق�ب الدوري
اإليطال�ي ف�ي المواس�م الخمس�ة األخي�رة ،س�عر
نج�م هجومه باولو ديباال ،الذي ارتبط اس�مه كثيرًا
خالل الفترة األخي�رة باالنتقال إلى صفوف العمالق
اإلنجليزي مانشستر يونايتد.
وربط�ت تقارير صحفي�ة عديدة النج�م األرجنتيني
مؤخرًا بالرحيل عن جدران الس�يدة العجوز ،بس�بب
تراجع دوره في تش�كيلة البيانكوني�ري ،وخالفاته
مع المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق
منذ بداية الموسم الجاري.
وقال�ت تقاري�ر مؤخ�رًا إن جوزيه موريني�و المدير

الفن�ي لليونايتد ،يفكر بجدي�ة في ضم الالعب خالل
فت�رة االنتقاالت الش�توية في يناي�ر المقبل ،مقابل
 60مليون جنيه إسترليني ،في ظل محاوالت النادي
اإلنجلي�زي دعم خ�ط هجومه للمنافس�ة مع جاره
مانشستر سيتي في النصف الثاني من الموسم.
ووفقا لصحيفتي مترو وإندبندنت ،فإن يوفنتوس
ال يرغب في التفريط بخدمات ديباال خالل الش�هر
المقبل ،لكن سيرحب ببيعه عقب نهاية الموسم
الجاري ،وانتهاء منافس�ات كأس العالم مقابل
حوالي  140مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن البالغ من العمر  24عامً ا ،يقال ً
أيضا
أنه مح�ل اهتم�ام باريس س�ان جيرمان
ومانشستر سيتي.

برشلونة يعتزم التضحية
بالعبه من أجل كوتينيو
المستقبل العراقي  /وكاالت
قال�ت تقاري�ر صحفية ،إن برش�لونة
س�يضطر لبيع أحد العبيه ،قبل التعاقد مع
فيليب كوتينيو ،صانع ألعاب ليفربول.
ً
ووفقا لصحيفة “إكس�بريس” البريطانية ،وموقع “كالتشيو ميركاتو” اإليطالي،
ف�إن النادي الكتالوني س�يحاول بيع العبه ،جيرارد دولوفي�و ،ألحد أندية الدوري
اإليطالي ،من أجل إفساح مكان في قائمة الفريق لكوتينيو.
ويعان�ي دولوفي�و من قلة المش�اركات مع البارس�ا حاليا ،فيما يق�ال إن الثالثي
اإليطال�ي ،إنتر ميالن ،ونابولي ،وميالن ،مهت�م بالحصول على خدماته ،علما بأنه
لعب للروسونيري ،على سبيل اإلعارة ،الموسم الماضي.
ُيذكر أن كوتينيو ليس االس�م الوحيد ،الذي ربطته تقارير باالنتقال لبرشلونة ،خالل
الفترة األخيرة ،فهناك أس�ماء مطروحة ً
أيضا ،سوا ًء في يناير/كانون ثان ،أو الصيف
المقبل ،مثل مسعود أوزيل ،وليون جوريتسكا ،وأنطوان جريزمان.

* كيف تصف لنا تجربتك مع نادي “امليناء”؟
 تجرب�ة مهمة يف مسيرة ّالعب ال س�يما
أي ِ
الالعبني
العب شاب يكون ضمن مجموعة مِ ن
ِ
ِ
العبني
الشباب وَكانت أجواء رائعة وَالتدرّب مع ِ
ّ
الالعب
يمثلون املُنتخب الوطن�ي .وَيتحتم َع ىَل
ِ
الجيّد ان يثبت نفسه يف أجواء كهذه.
* بوج�ود ثالث�ة أندي�ة برصاوي�ة “املين�اء”،
“البحري” وَ“نفط الجنوب” يف الدوري املُمتاز،
َهل مِ ن الصعب تمثيل أحد هذه الفرق؟
الالعب البرصي اللعب
 أصبح مِ ن الصعب َع ىَلِ
العبون بمُ س�توى
يف ه�ذه األندي�ة ،الن يوجد ِ
مُ مت�از مع ه�ذه الفرق وَاالحتراف وَاالعتماد
َالعبني أجانب
العبني مِ ن خارج البصرة و ِ
َع ىَل ِ
ً
الالعب البصري .ال ننىس
قلل نوعا م�ا فرص
ِ

ان “املين�اء” يف الس�نوات األخيرة ب�رز بق�وّة
العبني ُ
شبان أمثال :عيل حسني،
بفضل وجود ِ
محم�د ش�وكان ،محمد محس�ن وَغريهم اآلن
الالعب الس�وبر الجاهز أهم
اصبح البحث عن
ِ
الالعبني الش�باب وَستتأثر فرقنا مِ ن ابعاد
مِ ن
ِ
الالعبني الش�باب وَاألفض�ل تحفيزهم بالدفاع
ِ
عن أندية البرصة يف الدوري.
* م�ا الجوائز الت�ي حصلت عليه�ا مع الفرق
التي ّ
مثلتها وَجوائز شخصية؟
ىَ
 حصل�ت َعل ع�دد مِ ن ال ُبطوالت مع ش�باب“امليناء” وَأهم ال ُبطولة الدولية يف فرنس�ا وَمع

“نفط الجنوب” حصلنا َع ىَل لقب دوري البرصة
فضالً عن ُبطول�ة وزارة الرتبية .وَحصلت َع ىَل
العب لش�هر كان�ون األوّل ضمن
جائزة أفضل ِ
تشكيلة “الكاظمية”.
* ما طموح حسني شميل يف املُستقبل؟
ُ
 اطم�ح للعب مع أح�د أندية ال�دوري املمتازوَارتداء فانيلة املُنتخبات الوطنية.
* م�ا الفرق الت�ي تتش�جّ عها محلي�اً ،عربياً،
عاملياً؟
ً
ً
 طبع�ا “املين�اء” ،عربي�ا ال اش�جّ ع ّأي فريق
وَعامليا ً “برشلونة”.
الالعب الذي ينال إعجابك محلياً ،عربياً،
* مَ �ن
ِ
عاملياً؟
ً
ً
العب
 عاملي�ا داني ألفي�ش وَمحلي�ا صديقي ِ“امليناء” محمد محسن أبو كريشة.
* كي�ف ترى أداء مُ نتخبن�ا الوطني يف خليجي
23؟
م�ر بظروف صعبة
 مُ نتخبن�ا يف املُ ّدة األخرية ّبس�بب تغيري املُدربني وَهبوط مُ س�توى بعض
الالعبين .و ّ
َنتمن�ى ان يظه�ر بأفض�ل ح�ال
ِ
ُ
يف ُبطول�ة الخلي�ج بع�د التع�ادل م�ع مُ نتخب
البحري�ن ،لك�ن الفرص�ة مازال�ت قائم�ة يف
املُنافسة َع ىَل كأس ال ُبطولة.
* ما الفرق التي ترش�حها للفوز بكأس العالم
2018؟
 الربازيل ،أملانيا َوإسبانيا.* كيف ت�رى حظوظ املُنتخبات العربية مرص،
تونس ،املغرب وَالسعودية؟
 مجرد وجودهم يُس�جّ ل تاريخيا ً يف س�جالتكؤوس العالم وَلن ُتنافس بقوّة يف املونديال.
* وَماذا ع�ن مُ نتخبات قارتنا إي�ران ،اليابان،
كوريا الجنوبية وَأُسرتاليا؟
ُ
ُ
 البلدان اآلسيوية تمتلك احرتافا عاليا يختلفعمّا موجود يف بلداننا العربية ،فمِن املُمكن ،ان
تق ّدم مُ نتخبات آسيا مُ ستوى مميزا ً يف روسيا.

مقصلة ريال مدريد هتدد نجمني ..وزيدان خط أمحر
المستقبل العراقي  /متابعة
م�ا زال ري�ال مدريد يعاني آث�ار الهزيمة المهين�ة ،أمام غريمه
اً
مقبل على تغييرات كبيرة.
برشلونة ( ،)3-0حيث يبدو الفريق
ً
ووفق�ا لصحيف�ة “ماركا” اإلس�بانية ،فإن ه�ذه التغييرات لن
تشمل المدرب ،زين الدين الدين زيدان ،حيث أكدت أن اإلدارة ما
زال�ت تثق فيه ،وتقدر اإلنج�ازات التي حققها ،وبالتالي ال أحد
يجرؤ حتى اآلن ،على مناقشة إمكانية إقالة زيزو ،حيث
أن الوض�ع مختل�ف تماما ،عن إقال�ة بينيتيز عقب
الهزيم�ة ( )0-4أم�ام برش�لونة.لكن الصحيفة

المقرب�ة من النادي الملكي ،قالت إن كري�م بنزيما ( 30عامً ا)،
قد يكون النجم األبرز الذي س�يتم التضحية به .ويرى عدد كبير
من جماهير الميرينجي ،أن الفرنس�ي كان سببا في ضياع حلم
التتويج بلقب الليجا ،هذا الموسم.ويبدو أنه حان الوقت لرحيل
نجم ليون الس�ابق ،عن ملعب سانتياجو برنابيو ،بعد  8سنوات
مع الملك�ي.وال يعد بنزيم�ا الوحيد الذي ُتثار الش�كوك حوله،
فبحس�ب “ماركا” هناك أيضا المدافع ،مارس�يلو ،الذي تراجع
مس�تواه كثيرا.وتأم�ل إدارة ريال مدريد ،أن يس�تغل البرازيلي
عطل�ة أعياد الميالد ،ليعود في النصف الثاني من الموس�م ،إلى
مستواه الحقيقي ،كأفضل ظهير أيسر في العالم.

« »6صفقات تنقذ رقبة مورينيو

المستقبل العراقي  /وكاالت

باتت إدارة نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي مجبرة على التدخل إلنقاذ الفريق بصفقات من العيار الثقيل ،في ظل
ً
البريميرليج.ووفقا لصحيفة مانشس�تر إيفنينج نيوز ،ف�إن إدارة اليونايتد
تراج�ع نتائجه بع�د مرور  20جولة من
ق�د تتعاقد مع  6العبين على األقل في مراكز مختلفة ،خالل فترت�ي االنتقاالت المقبلتين في يناير والصيف.ويريد
الم�درب البرتغال�ي جوزيه مورينيو دعم مركز الظهير األيمن ،ويتزام�ن ذلك مع إبدا توماس مونييه العب باريس
س�ان جيرمان كان إعجابه عبر مواقع التواصل االجتماعي بالمانيو ،وأنه يلعب بفريقهم في لعبة الفيديو (فيفا
 ،)18بينما في مركز الظهير األيس�ر يبرز اس�مي داني روز من توتنهام وأليكس ساندرو من يوفنتوس.وفي خط
الوس�ط يريد مورينيو التوقيع مع اس�م جديد أو ربما اثنين ،لدعم الفرنس�ي بول بوجبا في وس�ط الميدان ،وفي
هذا الصدد يبرز اسم ثنائي بوروسيا دورتموند جوليان فيجل وكريستيان بوليسيتش.كما ارتبط اسم البرازيلي
مالك�وم الع�ب بوردو الفرنس�ي البالغ من العمر  20عامً ا بدع�م مركز الجناح بنادي مانشس�تر يونايتد ،علمًا
ب�أن الفريق اإلنجليزي يأمل ً
أيضا في التعاق�د مع النجم الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد ،خاصة أن أنطوان
جريزمان نجم أتلتيكو مدريدُ ،يقال أنه أقرب لالنضمام لبرش�لونة.واختتمت الصحيفة تقريرها باإلشارة إلى
مركز صناعة اللعب ،حيث يعتبر مسعود أوزيل هو األقرب للقدوم لملعب أولد ترافورد نهاية الموسم الحالي
بعد انتهاء عقده مع آرس�نال ،حيث يريد مورينيو لم الش�مل مع األلماني الذي سبق له العمل معه في ريال
مدريد.يذك�ر أن جوزي�ه مورينيو ،أكد أن الميزانية التي خصصتها إدارة النادي غير كافية للمنافس�ة على
األلقاب ،وذلك بعد التعادل مع بيرنلي  2/2في الجولة  20من الدوري ،ليبتعد أكثر عن المتصدر مانشستر
سيتي الذي يحلق في الصدارة برصيد  55نقطة ،وبفارق  12نقطة عن الجار مانشستر يونايتد.

سيميوين يتوج بجائزة
جلوب سوكر ماسرت كوتش
المستقبل العراقي  /متابعة
فاز األرجنتيني دييجو س�يميوني ،املدير الفني ألتلتيكو
مدري�د ،بجائزة “جلوب س�وكر ماستر كوت�ش” ،لعام
 ،2017خالل حضوره فعاليات اليوم األول ،من مؤتمر دبي
الريايض الدويل،
وتسلم س�يميوني الجائزة من سعيد حارب ،أمني عام مجلس
دب�ي الريايض ،أثناء فعاليات الجلس�ة الثاني�ة للمؤتمر ،بعنوان
“دور األكاديميات يف تنمية أصول األندية”.
وكان س�يميوني ق�د تح�دث خالل الجلس�ة ،باإلضاف�ة إىل مواطنه
هيكت�ور كوبر ،مدرب منتخب مرص ،واملدير الفني اإليطايل املخرضم،
فابيو كابيلو.
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انفعال اللحظة الراهنة خيار غري موفق للرد

الكزبرة حتل مشاكل برشتك

يجب أن يؤخذ بعني االعتبار أهمية منحك فرصة للتعبري عن مشاعرك
تجاه شخص آخر أساء لك ،أو عىل األقل تبيان موقفك منه ،فاإلحباط
الذي يس�ببه ضياع فرصة التئام الحوار ومواصلته واالحتفاظ بحق
ال�رد الفوري ،يمكن أن يس�بب لنا أذى كبريا ً قد يتج�اوز األذى الذي
س�ببه الس�لوك غري املقبول من قبل اآلخر .لكن كيف يمكن أن يكون
هذا التعبري ،أو بمعنى أوضح ،التنفيس عن غضبك تجاه اآلخر؟
ربم�ا يمكن للجواب اللفظي املترسع واآلني ،ه�و أكثر ردود األفعال
شيوعاً ،فهو يمنحنا الشعور باسرتداد ثقتنا واستعادة سيطرتنا عىل
املوق�ف مرة أخرى ،كم�ا أنه ليس أكثر من تطبي�ق املنطق الصحيح
واملشروع ،من وجهة نظرن�ا طبعاً ،يف االحتف�اظ بحق الرد برصف
النظر عن ش�كل هذا الرد ومدى تقبّل الط�رف اآلخر ألفعال وكلمات
ق�د تبدو عنيف�ة وعدوانية أيض�اً ،وعدا هذا ،فإن املوق�ف برمّ ته هو
وليد لحظته بانفعاالته وتصوراته ،لكنه رسعان ما يتضح لنا س�وء
ترصفن�ا وفهمنا لألمر بعد م�رور زمن قصري عىل ذلك ..هذا ما يؤكد
ه الدكت�ور ليون س�لتزر؛ اختص�اص علم النفس م�ن جامعة والية
كليفالند األمريكية.،

أف�ادت مجلة “ووم�ان” النمس�اوية بأن الكزبرة ليس�ت مج�رد نبات
يضاف إىل الطعام ليمنحه مذاقا مميزا فحس�ب ،بل إنها تعد أيضا نباتا
طبي�ا ذا تأثري عالجي ،حيث أنها تمتاز بتأثري مُ هدئ ومُ ثبط لاللتهابات.
لذا فهي تدخل يف تركيبة الكريمات والسيروم لتحسني مظهر البرشة..
وأضافت املجلة املعنية بالصحة والجمال أن الكزبرة تمثل حال للمشاكل
الجمالي�ة التالية *:حب الش�باب :تعمل الكزبرة على امتصاص الزيت
الزائد ع�ن الحاجة يف البرشة وتتمتع بتأثري مُ ه�دئ ومثبط لاللتهابات؛
لذا تعد ماس�كات الوج�ه املحتوية على الكزبرة مناس�بة للبرشة التي
تعان�ي من حب الش�باب الحوصلي (الكييس) وش�وائب البرشة بصفة
عامة*.الرؤوس السوداء :تنشأ الرؤوس السوداء بسبب انسداد املسام.
ويحتوي فيتامني  Cاملوجود يف الكزبرة عىل مضادات أكسدة تعد بمثابة
منظ�ف طبيع�ي يعم�ل عىل تنظيف املس�ام قبل أن تتأكس�د األوس�اخ
بداخلها*.ش�يخوخة البشرة :بدءا من عمر الـ 25عام�ا يرتاجع إنتاج
الكوالجين ،وم�ن ثم تبدأ أوىل عالم�ات الش�يخوخة يف الظهور..ويعمل
فيتامني  Cاملوجود يف الكزبرة عىل تحفيز إنتاج الكوالجني املس�ؤول عن
مرونة البرشة ومظهرها املشدود املفعم بالشباب والحيوية.

هل تعلم

مادة ضد الرصاص!

صم�م الخرباء م�ادة عجيبة مرنة
مث�ل رقائ�ق القصدي�ر ،ولكنه�ا
صلب�ة بم�ا في�ه الكفاي�ة لوق�ف
ُ
الرصاص..وصممت مادة
طلقات
الديامين باس�تخدام طبقتني من
الغرافني ،أول م�ادة ثنائية األبعاد
يف العال�م بس�مك ذرة واح�دة،
وه�ي أرق مليون مرة من ش�عرة
اإلنس�ان .ويمكن اس�تخدام هذه
املادة يف أي يشء ،ابتداء من الطالء
الواقي املق�اوم للم�اء ،إىل الدروع
املضادة للضوء..وكش�فت دراسة
أجريت بقيادة مركز أبحاث العلوم
املتقدم�ة ،التاب�ع لجامع�ة مدينة

نيوي�ورك  ،كي�ف أن وضع قطعة
واح�دة م�ن الغرافني ف�وق أخرى
يف درجة ح�رارة الغرفة ،قادر عىل
إنتاج م�ادة تش�به املاس..ويذكر
أن الديامني مادة لينة ومرنة حتى
يت�م وضعها تحت الضغط ،عندها
تصبح جام�دة للغاية .وهذا يعني
أنه�ا ق�ادرة عىل إيق�اف رصاصة
ومنعها من املرور..وقالت الباحثة
الرئيس�ية ،إليس�ا ري�دو“ :ه�ذه
أنح�ف م�ادة ت�م إنش�اؤها على
اإلطلاق ،وه�ي بصالب�ة املاس”.
ُ
ونشرت نتائج الدراس�ة يف مجلة
.Nanotechnology

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

ه�ل تعل�م أن أكثر من ثالثني والي�ة يف الواليات املتحدة
تنتج النفط.
ه�ل تعل�م أنه يم�وت يف أمريكا يم�وت يف كل  90ثانية
شخص بسبب الرسطان .
هل تعلم أن قوة املنظار الحديث تفوق قوة التلس�كوب
الفلكي لغاليلو .
هل تعلم أن املغنزيوم يزداد وزنه لدى اشتعاله وأن وزن
رماده يفوق وزن القطعة األصلية قبل احرتاقها .
هل تعلم أن عدد الربقيات يف روسيا أكثر بعرشة أضعاف
من الربقيات التي ترسل يف الواليات املتحدة األمريكية.
هل تعلم أن وزن ليرت من الخل يف الش�تاء هو أكثر من
وزنه يف فصل الصيف .
هل تعلم أن لحم الكونغر ال يحوي عىل كوليسرتول .
ه�ل تعلم أن الفرئان تبقى فرتة أط�ول عىل قيد الحياة
بدون ماء حتى أكثر من الجمال .
هل تعلم أن القمر إذا كان بدرا ً يضيىء تس�عة أضعاف
ما يضيئه إذا كان هالالً .
هل تعلم أن األناناس كثمر يش�به ثم�ر العليق والتوت
وال يمت بصلة إىل فصيلة الصنوبريات .

االسد

العذراء

ً
عملا جامعيا ً تن�ال عىل أثره
مهني�اً :تنهي
ً
عالمة عالية تستحق عليها تنويها وتهنئة.
عاطفياً :ال تكن مرتددا ً يف ما يتعلق باالهتمام
بالرشي�ك ،فه�و ملاذك األخير يف امللمّ�ات
ً
واملصاعب.صحي�ا :علي�ك بمأبريل�ة بع�ض
التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً :تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغييرات
إيجابية وتصحيحات مادية ،وتسعى لتطوير
معارفك العلمية.
عاطفي�اً :يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى
الوس�ائل ،وتظهر له بدورك االهتمام الكايف،
وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

مهني�اً :ض�ع نفس�ك يف الواجه�ة واظه�ر
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر
ً
النرص.عاطفي�ا قد تتلق�ى دعما ً من الحبيب
أو تس�تفيد من وضع جيد له .يكون مزاجك
رائق�ا ً وتبدو أكثر انفتاح�ا ً وقدرة عىل تبادل
الرأي.

ّ
وتخف الضغوط
مهنياً :تس�تعيد حماس�تك
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق ،تتمتع
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل
مناس�ب على حيات�ك ،فتتخذ ه�ذه األخرية
ً
طابع�ا ً مختلف�ا ً
جميلا وممي�زاً .عاطفياً:
انقالب ملصلحتك

ّ
بتحس�ن ملموس،
مهني�اً :تبشر األوض�اع
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة ،تفسح لك
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات
الحضور وتستعيد شهيّتك عىل الحياة.
عاطفي�اً :يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً
عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً :تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج
أوإرباك.عاطفياً :أفكارك واضحة وأس�لوبك
مس�الم ال يخف�ي تحديات وال اس�تفزازات،
وهذا ما يثير إعجاب الرشيك.صحياً :معظم
اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

مهنياًّ :
خفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع ،إيّاك
واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً :تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما
أمضي�ت أوقات�ا ً مس�لية برفق�ة األصدق�اء
والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهني�اً :ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض
األم�ور املهنية ،ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن
تف�رض هيمنت�ك على اآلخرين ،ك�ن عاقالً،
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً :ال تزال النجم
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا
معه يف الحفالت الحلوة .

طب

بودينج القهوة
بالشيكوالتة

ق ال
يوم

..

املقادير:
 4/3كوب قهوة
شيكوالتة مبشورة
 4/3كوب لبن
 2ملعقة كبرية عسل
 2/1ملعقة صغرية فانيليا
طريقة التحضري:
احرضي بولة متوس�طة الحج�م ثم ضعي
بها القهوة و اللبن.
اضيف�ي العس�ل و الش�يكوالتة اىل مزي�ج
القهوة و قلبي.
ضع�ي الفانيليا عىل القه�وة و قلبي املزيج
حت�ى تم�ام اإلختالط ثم ضعي�ه يف الثالجة
ملدة  4ساعات ثم يقدم.

مهنياً :تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة ،وهذا ما
يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً :أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل
ّ
والتوت�ر أينما حللت .وهذا
إىل إث�ارة العدائية
ما يسبب إحراجا ً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً :قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب
األم�ور ملصلحت�ك ،فتب�دو الش�ؤون املهنية
مهم�ة جداً.عاطفي�اً :يمنح�ك الح�ظ قدرة
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج ،وإذا
كنت عازبا ً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك
وقد تقع يف شباكه بجنون .

تلوث اهلواء يرسق فوائد امليش

تشري دراسة بريطانية إىل أنه يتعني عىل كبار
الس�ن الذين يمارس�ون رياضة املشي يوميا
تجنب شوارع املدينة املزدحمة بحركة املرور
والتوج�ه إىل متن�زه ب�دال من ذل�ك ألن الهواء
امللوث يحد من فوائد التدريبات البدنية.
واختار باحثون يف لندن بشكل عشوائي 119
رجال وامرأة أعمارهم  60عاما أو أكثر للميش
س�اعتني يف طريقين مختلفين أحدهما عرب
مساحة هادئة خالية من املرور يف هايد بارك
واآلخر يف شارع أوكسفورد وهو أكثر املناطق
التجارية صخبا باملدينة وهو يعج بالحافالت

وسيارات األجرة التي تعمل بالديزل.
واختبر فري�ق الدراس�ة تلوث اله�واء خالل
كل فترة من فرتات امليش وق�ام أيضا بتقييم
املش�اركني فيما يتعلق بكفاءة الرئة وتصلب
الرشايني.
ووجدت الدراس�ة أنه بعد امليش يف هايد بارك
زادت ق�درة الرئ�ة ل�دى املش�اركني األصحاء
وقل تصلب الرشايني .ولكن عندما قام هؤالء
األش�خاص بامليش يف ش�ارع أوكس�فورد لم
يحدث لهم سوى تحسن طفيف يف قدرة الرئة
وزاد تيبس رشايينهم.

طبيب يؤسس متحف للشخري

يجمع جوس�يف أليكس�ندر فريت ،طبيب أملان�ي ،يف متحف خاص
به مش�ابك األنف ،وأجهزة تقويم األسنان وسرتات مبطنة وجهاز
التنف�س ،فهو يبحث باس�تمرار عن أي أداة ترمي إىل حل مش�كلة
الش�خري..ويدير فريت البالغ من العمر  67عاما متحفه الفريد من
نوع�ه املخصص لهذا املوض�وع يف بلدة ألفيلد بوس�ط أملانيا ،فلقد
جم�ع فيرت -وهو متخص�ص يف اضطراب�ات الن�وم -الكثري من
األش�ياء الغريبة وكذلك املفردات التعليمية فعال بش�أن الش�خري.
ويأم�ل فيرت أن يدخ�ل ال�زوار “املتح�ف ضاحكين ويغادرون�ه
مثقفني”.وبعدما دمرت فيضانات الصيف املايض متحفه السابق،
أنش�أ فريت مؤخرا متحفا جديدا يضم نحو  300معروضة يف أربع
غرف منظمة حس�ب املوضوع .وتحتوي إح�دى الغرف عىل معمل
ن�وم من عام .1985ون�ادرا ما ألهم أي مرض إنس�اني آخر الكثري
من االبتكارات منذ القرن التاس�ع عرش مثلما ألهم الش�خري .ويتم
وضع األجهزة عىل أماكن مختلفة من الجس�م حس�ب املكان الذي
يحدث فيه الشخري .ويجذب متحف فريت نحو ألف زائر سنويا .إنه
ال يجمع مفردات فحس�ب وإنما قام أيضا بأبحاث تاريخية تتعلق
بمشكلة الشخري.

مهني�اً :ل�ن تتر ّدد يف توجي�ه املالحظ�ات
الجارحة ،تش�ت ّد الضغ�وط وربّما تضطر إىل
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً:
تركز على العالقات االجتماعي�ة وخصوصا ً
مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً :بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب
االنتظ�ار ،ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول
أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً :تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك
مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1584
الخميس  28كانون االول 2017

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

ربنا ال يرجعها أيام

تبديد الكآبة باستغالل املساحة
مي إسماعيل

باقي من الزمن أيام قليلة تفصلنا عن بدء عام جديد يحمل بين
أيامه و س�اعاته أحداث و مواقف كثيرة ال نعرفها ،لكن الكل في
اشتياق لمعايشتها بكل تفاصيلها ،وعلي العكس تماما ً األغلب ال
يريد تذكر أو معايشة أحداث عام مضى ..بين األحالم واألمنيات
التي تسبق العام الجديد ورسائل التهنئة المتنوعة بين األصدقاء
واألقارب تس�قط كل تفاصيل العام الذي حكم عليه الجميع بأن
يصب�ح في تعداد الموتى حتي قبل انتهائه؛ مثله مثل كل األعوام
التي مضت ..ربنا ال يرجعها أيام.
نعتب دائما ً علي التناقضات التي نقابلها في الحياة ونش�كو
م�رارا ً وتك�رارا ً م�ن االزدواجية في كل ش�يء غي�ر مدركين أن
كل ه�ذا ربما يكون انعكاس�ا ً لم�ا بداخلنا ..فم�ع نهاية كل عام
ن�زرع األمنيات الس�عيدة للع�ام الجديد علي صفح�ات التواصل
االجتماعي ورس�ائل المحمول ،وبين التمني واالش�تياق لما هو
جديد ال نعرفه ن ُبدع في رشق األيام الماضية وما بها من أحداث؛
وكأنها كانت خاليه تماما ً من أسباب الفرح حتي ولو للحظات.
فالع�ام الماض�ي أصبح مثله مثل ما س�بقه من األعوام علي
ح�د ق�ول أغلبنا « ربن�ا ال يرجعها أيام» في حي�ن أننا بعد مرور
أع�وام كثي�رة ننظر لتلك األي�ام علي أنها أجم�ل ذكريات التي ال
يمكن تعويضها اليوم ..اليس هذا بتناقض؟!
تقابلت األس�بوع الماض�ي مع بعض األصدق�اء وبينما كان
البعض يشكو ما مر به هذا العام والبعض األخر يهتف حقا ً كان
من الس�نوات العج�اف الحمد لله نحن علي أعت�اب نهاية العام..
ربن�ا ال يرجعه�ا أي�ام ..هن�ا اقتحمنا رج�ل عج�وز كان يجلس
بجوارن�ا ليتس�لل بي�ن الحديث بابتس�امة ليق�ول  »:أعتذر علي
التطف�ل لكن تلك الس�نوات العج�اف بها من الذكري�ات الجميلة
أيض�ا ً التي تمنحني القوة أن أقف بينك�م اليوم في انتظار عامي
الجديد.
الكل يمر بالكثير في كل يوم لكننا نختلف في تذكر األحداث؛
من�ا من يحتف�ظ بلحظات الس�عادة ليعبر بها وس�ط التفاصيل
المزعج�ة ومن�ا يهوي تذك�ر لحظ�ات الضيق فقط ومعايش�ة
دور ضحية األيام  ..أحبائي عيش�وا األيام قبل أن يس�رق الحزن
الذكري�ات ».هنا أختفي العجوز وكأنه س�راب والكل في صمت
تام نس�تحضر تفاصيل كانت غائبه لتمنحنا األمل والقوة للعام
الجديد .عزيزي عام  2017أش�كرك كثيرا ً علي كل تفاصيلك التي
منحتني لحظات وذكريات وتجارب أضافت لي الكثير بدونها ما
ُكنت أنا اليوم التي تستقبل عامها الجديد بكل أمل  ..ربنا يرجعها
أيام سعيدة علي الجميع وكل عام والكل بخير.

ريم قيس كبة

كـاريكـاتـير

تقرر االنسحاب من استفتاء اذاعة مجهورية العراق

قررت رئاسة تحرير جريدة المستقبل العراقي االنسحاب من استفتاء اذاعة جمهورية العراق
الخاص باستفتاء الصحف المحلية وذلك السباب خاصة

ألننا بش�ر وألن الحياة مألى بكل ش�يء ..فإن س�اعاتنا وأيامنا لن تكون
متش�ابهة ولن تكون كلها مألى بما ه�و جميل وممتع وبهيج ..بل ألنها حياة
فإن هي إال جمهرة من التناقضات والمتضادات ..فقد تمر األيام الطوال عادية
مكرورة يغلفها الروتين والملل ..وقد تتخللها السعادات العابرات أو التماعات
المحب�ة الت�ي تضفي عليها ش�يئا م�ن البريق الذي يش�به الن�دى وهو يرطب
جف�اف الدقائ�ق الثقال ..فلا يمكن أن تك�ون ال األفراح دائم�ة وال األحزان..
وألنن�ي أصبح�ت مؤمنة جدا ب�أن داخل كل منا ثمة معماري حاذق يس�تطيع
بناء حياته وأيامه القادمات ومس�تقبله على قياس أحالمه وطموحاته ..فقد
حسمت أمري بأن أمسك بقلمي وأخطط “سكيتشاتي” الشخصية دائما ..وأن
أضفي عليها ما تش�اء لي تصوراتي وأحالمي ..وإن هي إال مس�ألة وقت حتى
تأت�ي ُأكلَها ..ومن أصغر األش�ياء يمكن أن يبتدئ التغيي�ر ..ومن أقلها يبتدئ
الفرح ..وألن داخلنا كتلة من تفاصيل دقيقة وتاريخ وحروب وأحداث وكتب..
فإننا من أصغر المس�احات حولنا نس�تطيع أن نب�دأ ..دون الحاجة إلى إعادة
نب�ش دواخلنا ..فبيوتنا هي نح�ن وهي انعكاس لذلك الداخ�ل الذي قد يحتاج
إل�ى مئات من الدراس�ات لك�ي نفهمه ..وأصغر المس�احات يمك�ن أن تكون
فض�اء فارها للحرية ..ومنها نس�تطيع أن نط ّهر أنفس�نا من ش�وائب الوجع
والكآب�ة والضغوط ..لننطل�ق بعد ذلك في كل يوم ونحن أقوى وأبهى وأخف..
ولنف�رض جدال أننا نعيش في غرفة صغيرة بمفردنا أو مع أخ أو أخت أو زوج
أو صديق ..فما الذي يمكن له أن يغير حياتنا في هذه البقعة الصغيرة؟ ..تقول
الكاتب�ة مديس�ون تيلر “يمكن أن يك�ون بيتك مفعما بالطاق�ة الحيوية إذا ما
صرف�ت ما يكف�ي من الوقت لجعله بيت�ا خاليا من الضغ�وط” ..فكيف يمكن
أن يك�ون ذلك؟ ..تقول الكاتبة “قد نكون مش�غولين ح� ّد أال نجد ما يكفي من
الوقت للعناية ببيتنا ..بيد أن المكان/البيت هو الحديقة التي نغرس فيها بذور
الراح�ة والجمال لتمنحن�ا عطور وألوان ورودها” .وف�ي واقع الحال فإن كل
غ�رس إيجابي إنما يطرح قطافا إيجابيا ..م�ن أول الترتيب والنظافة والعناية
بجمال المكان ..وحتى اختيار الفرش والس�تائر واألثاث واللوحات واإلنارة..
مهم�ا كان بس�يطا متواضع�ا ..وبي�ن الحي�ن والحي�ن ..ال ب�د لنا م�ن إيجاد
تغيي�رات طفيفة أو جوهرية مهما بدا المكان مناس�با رائعا بطريقة تنظيمه
وديكورات�ه ..فكل ذلك إنما يجدد خاليانا ويمنحنا طاقة خالقة قد ال تخطر لنا
على بال ..حتى المكتب والمشغل والمرسم والورشة الخاصة بحرفة ما ..إنما
تحتاج إلى ترتيب وتنظيف وإعادة تنظيم بين عمل وآخر وبين مشروع وآخر..
وبي�ن آونة وأخرى ..ألنه�ا إذ ذاك فقط تصبح قادرة عل�ى خلق أمواج خاصة
تج�دد خاليا اإلبداع وتحسّ �ن من كف�اءة األداء والمنجز..وأخي�را ..يحكى أن
عجوزا كان يس�ير مع حفيده ..وكان يروي له قصة عن ذئبين متناحرين في
داخله ..أحدهما كان يتسلح بالشر والحقد والقبح واألنانية والحزن والخذالن
والضج�ر والي�أس ..وكان الثان�ي يقارعه بالخي�ر والحب والجم�ال والعطاء
والفرح والنجاح والمتعة واألمل ..وإذ سأل الحفيد جده “ولمن ستكون الغلبة
يا جدي؟” ..أجابه العجوز “الغلبة لمن سنغذيه ونطعمه بشكل أفضل!”..

وزير النقل هينئ تشكيالت الوزارة بمناسبة العام اجلديد
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