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العراق ..ارتفاع «معدالت الوالدة» مقابل ضعف يف «املشاريع التنموية»
العراقي

االميان نصفان :نصف في الصبر
ونصف في الشكر

محمد (صلى اهلل عليه و آله)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

تـركـيـا تتحـول إلـى «ثكنـة عسكـريـة»

ص4

فضيحة يف كردستان

نصف مليون «ناخب فضائي» يهزون اإلقليم ..واحلكومة ستفتح التحقيق «خالل أيام»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
تسعى سلطات اقليم كردستان إىل معالجة
فضيحة وجود اكثر من نصف مليون اسم
مزور يف س�جالت ناخبي اقليم كردس�تان
ال�ذي يس�عى إىل إقامة انتخاب�ات برملانية
يف محاول�ة لتطوي�ق أزم�ة التظاه�رات
التي تش�هدها املحافظ�ات الكردية نتيجة
تدن�ي الوضع االقتص�ادي ،وتفاقم األزمة
السياس�ية .وتح�اول حكوم�ة اقلي�م
كردستان وبرملانه بالتعاون مع مفوضية
انتخاب�ات االقليم حالي�ا معالجة فضيحة
النصف مليون اسم مزور يف سجالت ناخبي

االقليم كش�فت عنها قوى سياسية كردية
حي�ث تقرر عقد اجتماع خلال ايام قليلة
ملعالجة مشكلة هذه السجالت التي اكدت
تلك القوى ان حذف االس�ماء املزورة منها
رشط ملش�اركتها يف االنتخاب�ات .وكش�ف
رئيس كتلة اإلتحاد اإلسالمي الكردستاني
يف برمل�ان االقلي�م ع�ن وج�ود  615أل�ف
إس�م م�زور يف س�جالت ناخب�ي اإلقلي�م
بينها الش�خاص متوفين واخرين مكررة
اس�ماؤهم .وقال به�زدا زيب�اري ،يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان
حزب�ه اجرى تحقيقات مكثفة حول أعداد
الناخبني منذ أول انتخابات جرت يف االقليم

رئيس املؤمتر الوطني :من شأن االنتخابات
وضع العراق عىل سكة التطور

2

عام  1992وحتى آخر انتخابات عام 2013
اك�دت ازدي�ادا ً غري طبيع�ي وغري منطقي
الع�داد الناخبين يف س�جالت املفوضي�ة.
واوض�ح زيباري ان هذه األس�ماء املزورة
تقابل ثالثني مقعدا ً يف الربملان الكردستاني
م�ن مجم�وع  111مقع�دا ه�ي مجموع
مقاع�ده .واش�ارزيباري اىل أن�ه بموجب
هذه التحقيق�ات الدقيق�ة واملعتمدة عىل
أرقام الكثافة الس�كانية لوزارة التخطيط
يف حكومة اإلقليم فإن هناك  615ألف اسم
بني املتوفني واألس�ماء املتكررة واملزورة يف
سجالت الناخبني يف اإلقليم.

التفاصيل ص3

احلشد الشعبي يعلن إهناء هتديد «الرايات البيض»
ويتهم األمريكان بتهريب قادهتم

2
مدريد تقدر كلفة األزمة الكاتالونية بمليار دوالر

االحتفاالت بقدوم عام  :2018إصابات واختناق بسبب األلعاب
النارية واإلطالقات العشوائية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
يف الع�ام الجدي�د ،اعلن�ت صح�ة الرصافة
ببغداد عن ارتف�اع اعداد املصابني بااللعاب
الناري�ة خلال ليل�ة رأس الس�نة اىل 200
مص�اب ،فيم�ا وجّ �ه رئي�س الجمهوري�ة
ورئي�س ال�وزراء التهان�ي إىل العراقيين
بحلول العام الجدي�د ،عادين أن عام 2017

كان عام�ا ً للنرص العراقي.وقال مدير اعالم
صحة الرصافة قاس�م عب�د الهادي يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
«مستشفيات صحة الرصافة سجلت 201
اصاب�ة بااللع�اب النارية خلال احتفاالت
راس الس�نة» ،مبينا ان «مستشفى الشيخ
زاي�د س�جل االعلى بين املستش�فيات اذ
س�جل  .»103واض�اف عب�د اله�ادي ،ان

بغداد  /المستقبل العراقي

قدر وزير االقتصاد االسباني لويس دي غويندوس
أمس االثنني بـ»مليار ي�ورو» الكلفة االقتصادية
لـ»ازم�ة النزعة االس�تقاللية» يف كاتالونيا نتيجة
تباطؤ النمو يف املنطقة.
وقال الوزي�ر أن تباطؤ النمو يف املنطقة يف الفصل
الرابع م�ن « 2017قد يكون كلف حتى اآلن حوايل
مليار يورو».
وأض�اف «كان النم�و يف كاتالونيا يف�وق النمو يف
إس�بانيا ،إنه من املح�ركات الجوهري�ة النتعاش
االقتص�اد اإلس�باني ،غري أن�ه تح�ول إىل عبء يف
الفصل الرابع».
ونس�ب الوزير تباطؤ النم�و يف اإلقليم الذي يؤمن

«مستش�فيات الكن�دي واالم�ام علي (ع)
سجلتا  25اصابة فيما استقبلت مستشفى
الش�هيد الص�در  ،15اضاف�ة اىل اس�تقبال
مستشفى الزعفرانية لـ  ،»15مشريا اىل ان
«مستش�فى الواسطي استقبلت  11اصابة
ومستش�فى النعمان اصابتني ومستشفى
ضاري الفياض اصابة واحدة».

التفاصيل ص3

مكتب رئيس الوزراء :قضينا عىل «آالف الفضائيني» يف املؤسسات األمنية

عمليات الرافدين تتخذ إجراءات أمنية لضامن محاية منفذ الشيب احلدودي

ص2

ص2

 %19م�ن إجم�ايل النات�ج الداخلي اإلس�باني إىل
«الغم�وض الكبير والقل�ق وفقدان الثق�ة نتيجة
قرارات الحكومة الس�ابقة» االنفصالية برئاس�ة
كارليس بوتشيمون.
وصوت�ت األح�زاب االنفصالي�ة الثالث�ة يف أيل�ول
 2017على قوانني تقضي بـ»ف�ك االرتباط» مع
إسبانيا ونظمت يف األول من ترشين األول استفتاء
لتقري�ر املصير حظرت�ه إس�بانيا ،وأعلن�ت م�ن
ط�رف واحد «جمهوري�ة كاتالونية» مس�تقلة يف
 27ترشين األول .وردا على هذه الخطوة فرضت
مدريد وصايتها عىل اإلقليم ووضعته تحت إدارتها
املبارشة.
ويف االنتخاب�ات املحلية الت�ي نظمت يف  21كانون
األول ،اس�تعادت األح�زاب االس�تقاللية غالبيتها

يف الربمل�ان وم�ن املتوق�ع أن تتمكن من تش�كيل
حكومة.
وتمن�ى دي غويندوس أن تكون الحكومة الجديدة
يف كاتالوني�ا «مدرك�ة للكلف�ة املتأتي�ة ع�ن هذه
السياس�ة» االس�تقاللية وأن «تتخلى ع�ن النهج
األح�ادي» الذي تعارضه عىل حد قوله «كل أوروبا
واألرسة الدولية».
وأكد أن  2018س�تكون «سنة جيدة» للبالد ،حيث
يتوقع البنك املركزي زيادة يف إجمايل الناتج الداخيل
بنسبة .%2,4
غري أن حكوم�ة ماريانو راخوي املحافظة ال تزال
تنتظ�ر إقرار ميزانية الدولة للعام  2018والتي لن
يكون باإلمكان تمريرها إال بأصوات نواب الحزب
الوطني الباسكي.

الرافدين يلغي «رشط الكفيل» امام من يسدد ربع قيمة الوحدة السكنية
نائب :بغداد تستعد إلهناء تواجد البيشمركة بخمس وحدات إدارية يف نينوى

احلكيم يبحث مع رئيس الوزراء االلتزام بالتوقيتات الدستورية لالنتخابات
الكهرباء تقدم مقرتح ًا
ألصحاب املولدات األهلية التي توقفت
عن العمل بسبب اجلباية
ص6

ترامب يتباهى
بـ «إنجـازات» وسط شعبيـة
«األدنى» لرئيس أمريكي
ص4

قنـاصـة اجليـش
اليمنـي تقتـل سعودييـن
فـي جـيـزان
ص4
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ص2
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باسم قاسم :اسود الرافدين
قـادرون عىل حتقيـق نتيجـة
إجيابية أمام اإلمارات
ص10

الـداخـلـيـة االيـرانـيـة تـعـد بـالـتـصـدي ملـثـيـري «الـعـنـف والـفـوضـى»

ص4
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اكد ان حسن االختيار يف املرحلة القادمة سيجعل العراق على السكة الصحيحة

احلكيم يبحث مع رئيس الوزراء االلتزام بالتوقيتات الدستورية لالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

مطالب اهايل الك�رادة خالل زيارة
الحكي�م للمجل�س البل�دي لقاطع
الكرادة يف وقت سابق .
م�ن جان�ب آخ�ر ،دعا الس�يد
الحكيم الناخب العراقي اىل حس�ن
االختي�ار وتقديم الفري�ق الكفوء،
مبين�ا ان االمور باتت واضحة لدى
الجميع وب�ات املواطن ق�ادرا عىل
تش�خيص من خ�دم وم�ن تراجع
وتلكأ ،مشريا خالل لقائه جمعا من
طاقات كربالء الشبابية بمكتبه يف
بغ�داد اىل أن حس�ن االختيار يعني
االنتصار عىل تح�دي الخدمات ويف
ذات الوقت يحافظ عىل االنتصارات
الت�ي تحققت وبات مضرب مثل
للعالم اجمع.
وأوض�ح الحكي�م ان الع�راق
يم�ر بمرحلة حساس�ة وتاريخية
ومفصلية ،الفتا اىل ان تيار الحكمة
الوطن�ي تي�ار الش�باب والخدم�ة
وعمل عىل تحقيق التمثيل الحقيقي
للمجتمع من خالل حضور الشباب
بم�ا يتناس�ب وثقله�م املجتمعي
وحضور النس�اء بما يتناس�ب مع
مكان�ة امل�رأة ودوره�ا يف املجتمع
لذل�ك خص�ص له�ا كوت�ة  ٪٢٥يف
كل مفاصل تي�ار الحكمة الوطني
م�ع اعت�زاز التيار بمن هم ليس�وا
من الش�باب ملا يملك�وه من خربة
واستش�ارة تكون مكمل�ة لروحة
وعطاء وطاقة الشباب.

التقى السيد عمار الحكيم رئيس
التحال�ف الوطن�ي رئي�س مجلس
ال�وزراء الدكت�ور حي�در العب�ادي
وبح�ث مع�ه االنتخاب�ات القادمة
ورضورة االلت�زام بالتوقيت�ات
الدستورية لالنتخابات.
واك�د الحكي�م ان االنتخاب�ات
اه�م مصاديق النظام الديمقراطي
وااللت�زام بالدس�تور والقان�ون،
داعي�ا ً اىل تامني كل مقومات نجاح
العملية االنتخابية كعودة النازحني
وتوفري الخدمات ،مشيرا يف الوقت
ذاته اىل ان العراق اجرى ممارس�ة
انتخابي�ة يف ظ�روف اصع�ب م�ن
هذه الظروف.
وعن ازم�ة الحكومة االتحادية
وحكومة اربيل ،قال السيد الحكيم
ان االزم�ة ال تحل اال بالحوار البناء
ضمن الدس�تور والقان�ون النافذ،
ً
الفت�ا اىل اهمي�ة التن�ازل للع�راق
ولخدم�ة املواط�ن العراق�ي اينما
كان .وأشار رئيس التحالف الوطني
إىل انتص�ارات الع�راق العس�كرية
والسياس�ية وق�ال الع�راق ام�ام
تحدي اخر والبد له ان ينترص به اال
وهو تحدي الخدمات وبناء الدولة،
داعيا اىل اختي�ار االكفاء القادرين
على توفير الخدم�ة باالمكان�ات
املتاحة فيما ش�هد اللقاء مناقشة

عمليات الرافدين
تتخذ إجراءات أمنية لضامن محاية
منفذ الشيب احلدودي
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات الرافدين الل�واء عيل ابراهيم
دبع�ون ،أم�س االثنني ،عن اتخ�اذ إج�راءات أمنية
لضم�ان حماية وانس�يابية العمل يف منفذ الش�يب
الحدودي بمحافظة ميس�ان .وق�ال دبعون يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنه «تم تنفيذ
استطالع جوي بالتنس�يق مع قيادة طريان الجيش
وبمش�اركتي ش�خصيا مع قائد رشط�ة محافظة
ميس�ان وقادة االجهزة االس�تخبارية حول محيط
منف�ذ الش�يب الح�دودي رشق املحافظ�ة وتثبي�ت
النق�اط واملالحظ�ات الواجب مراعاتها ودراس�تها
لتحسني االداء االمني يف املنفذ املذكور» .وأكد دبعون
خالل لقائه مدير منفذ الشيب الحدودي ،عىل «تقديم
دعم قيادة العمليات واالس�ناد اللوجستي وامليداني
للقائمين على ادارة املنفذ لضمان انس�يابية عمله
اليومي واتخاذ اج�راءات امنية جديدة للحفاظ عىل
هذا الرشيان االقتصادي الحيوي بعيدا عن املش�اكل
والخروق االمنية التي تثريها بني الحني واالخر بعض
النزاعات العشائرية املسلحة يف املناطق القريبة من
املنفذ والتي تؤثر عىل سلامة الحركة التجارية للبلد
عرب هذه البوابة االقتصادية الجنوبية املهمة».

عمليات بغداد :القبض عىل عصابة
لرتويج املخدرات
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عملي�ات بغداد ،أم�س االثنني،
القبض عىل عصابة متخصصة برتويج املخدرات،
شمال رشقي العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «قواتنا االمنية من قيادة
عملي�ات بغ�داد وبالتعاون مع مكت�ب مكافحة
اجرام واس�تخبارات الش�عب ،تمكن�ت من القاء
القبض عىل عصابة تتكون من ثالث اشخاص يف
منطقة حي اور ،شمال رشقي بغداد».
وأضافت انه «ضبط بحوزتهم كمية من مادة
الكرس�تال املخ�درة وكمية من امل�واد التي تدخل
يف صناع�ة املخدرات» ،مؤكدة انه «تم تس�ليمهم
واملواد اىل الجهات املختصة».

مكتب رئيس الوزراء :قضينا عىل «آالف الفضائيني»
يف املؤسسات األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي
نشر املكت�ب اإلعالمي لرئي�س ال�وزراء حيدر
العب�ادي تقري�را مص�ورا عىل صفحته الرس�مية
بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي “فيس�بوك” ،أمس
االثنين ،عن ابرز منج�زات الحكومة العراقية منذ
تش�كيلها يف أيلول  ،2014والتي كش�ف من بينها
القضاء عىل االف الفضائيني والفاسدين يف وزارتي

الداخلية والدفاع.
وجاء يف التقرير الذي تبلغ مدته نحو  11دقيقة
أن العبادي تس�لم الس�لطة وكان ثل�ث العراق بيد
“داع�ش” الذي أصبح عىل تخوم بغداد وبرتس�انة
اس�لحة وام�وال تكفيه للقت�ال لس�نوات طويلة،
مشيرا إىل أن العب�ادي تمك�ن م�ن تحري�ر كافة
األرايض والوصول بالعراق إىل بر االمان.
وأكد التقري�ر الذي كان املعلق يتحدث بـ”لكنة

عربية” أن العبادي نجح يف التنس�يق بني القيادات
العسكرية ،كاشفا عن القضاء عىل االف الفضائيني
والفاسدين يف وزارتي الداخلية والدفاع.
وبحس�ب التقرير فإن العبادي ترأس الحكومة
بميزانية كانت خاوية واتجاه العراق نحو االفالس
بالتزام�ن م�ع هب�وط اس�عار النفط ،معتبرا أن
العبادي اقتنع ب�أن العبادي هو “رجل املرحلة” ملا
يتمتع به من حنكة سياسية.

احلشد الشعبي يعلن إهناء هتديد «الرايات البيض» ويتهم األمريكان بتهريب قادهتم
بغداد  /المستقبل العراقي

للمناط�ق املدني�ة يف قض�اء ط�وز
خورمات�و رشق�ي صلاح الدين”.
وأض�اف أن ” عمليات املالحقة تتم
لتلك املجاميع الخارجة عن القانون
يف املناطق املجاورة إلنهاء تواجدهم
يف جميع املناطق” ،مبينا أن “إعالن
القضاء عىل تلك املجاميع اإلرهابية
س�يكون قريب” .وتابع الحسيني،
أن “اهايل املناطق الكردية اكدوا لنا
هب�وط طائرات مروحي�ة امريكية
خلف جبل الطوز خالل املدة املاضية
الخراج قادة املجاميع اإلرهابية من
تلك املناطق اىل مناطق مجهولة بعد
العملي�ات األمني�ة األخيرة لقوات
الحشد والرشطة”.

أعلنت قيادة الحش�د الشعبي
(محور الش�مال) ,أمس االثنني,
ع�ن إنه�اء تهدي�د جماع�ة
“الرايات البي�ض” ملناطق قضاء
طوزخورماتو ،مؤكدا قرب إعالن
القضاء عىل الجماع�ة اإلرهابية
املنتشرة على أط�راف الط�وز
رشق�ي صلاح الدي�ن .ونقل�ت
وكال�ة «املعلوم�ة» ع�ن الناطق
باس�م القي�ادة علي الحس�يني
القول إن “طريان الجيش العراقي
ومدفعية الحش�د الش�عبي انهت
تهدي�د جماعات الراي�ات البيض

جملس دياىل يتهم منظامت دولية بـ «تسييس» املشاريع اإلنسانية
بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم مجل�س دياىل ،أمس االثنني،
منظمات دولية بتسييس مشاريعها
اإلنس�انية يف املحافظ�ة ،مشيرا ً إىل
دخول تلك املنظمات عىل خط السباق
االنتخابي لصالح قوى معينة.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز»
عن رئيس املجلس عيل الدايني القول
إن «مجلس دياىل يدع�م وبقوة عمل

املنظمات الدولية يف اإلطار اإلنساني
ويعتربه حلقة مهمة يف دعم املناطق
املحررة والنازحني وكذلك الفقراء من
خالل الربامج اإلنسانية املنوعة».
وأض�اف الداين�ي ،أن «اغل�ب
املنظم�ات الدولي�ة لألس�ف غض�ت
النظ�ر ع�ن تس�ييس مش�اريعها
اإلنس�انية يف دي�اىل رغم املناش�دات
بضرورة أن يك�ون عمله�ا حياديا
بعي�دا ً عن أي مس�ارات سياس�ية»،

مبين�ا ً أن «بع�ض املنظمات تورطت
بش�كل غير مب�ارش بدعم الس�باق
االنتخاب�ي املبكر ألط�راف متنفذة يف
املحافظة».
وأشار الدايني اىل «رضورة إعادة
النظر بعم�ل املنظم�ات الدولية وان
تسلك إطار النافذة الواحدة من خالل
تعامله�ا مع مجلس دي�اىل حرصا يف
تقديم املش�اريع للمناطق وفق مبدأ
األولوي�ة وليس للضغ�وط واملصالح

الحزبي�ة والسياس�ية له�ذا الطرف
أو ذل�ك» ،مبين�ا ً أن «س�معة الكثري
من املنظمات الدولي�ة عىل املحك وال
نس�تبعد أن يك�ون هناك فس�اد من
خلال رشكائه�ا املحليين يف تنفي�ذ
الكثري من املشاريع اإلنسانية».
يذك�ر أن دي�اىل فيه�ا العديد من
املنظمات الدولية الت�ي تقدم برامج
إنس�انية منوع�ة يف دع�م املناط�ق
املحررة والرشائح الفقرية.

نائب :بغداد تستعد إلهناء تواجد البيشمركة بخمس وحدات إدارية يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
رجح النائ�ب عن محافظة
نين�وى عبد الرحم�ن اللويزي,
أمس االثنني ,انطالق عمليات
فرض األمن يف املناطق الخمس
املتبقية من املحافظة بيد قوات
البيشمركة ,مشريا اىل ان زيارة
رئي�س اركان الجيش العراقي
الفري�ق االول الرك�ن عثم�ان
الغانم�ي اىل تركي�ا واعلان
االدارة املحلي�ة لح�زب العمال
الكردس�تاني م�ن م�ؤرشات
تلك العملية .وق�ال اللويزي يف
ترصي�ح إن “خم�س وح�دات
إدارية وهي القوش وش�يخان
وكوي�ر وديبك�ة وناحي�ة
الفاروق شمايل نينوى ما تزال
تحت س�لطة إقليم كردس�تان
رغم عمليات فرض األمن التي

رئيس املؤمتر الوطني :من شأن االنتخابات
وضع العراق عىل سكة التطور

اطلقتها العمليات املشرتكة”.
وأضاف ان “زيارة رئيس أركان
الجيش العراقي الفريق عثمان
الغانم�ي اىل تركي�ا واعلان
اإلدارة املحلي�ة لح�زب العمال
الكردس�تاني يف جب�ال قنديل
س�تعجل م�ن عملي�ات فرض
االمن والسيما ان تركيا تشعر
بقلق بالغ من تلك التحركات”.
وتابع اللوي�زي ،أن “الحكومة
تشعر بعدم جدوى املفاوضات
مع إقليم كردس�تان والس�يما
م�ع إرصار اربي�ل بع�دم إلغاء
اس�تفتاء االنفص�ال وع�دم
تس�ليمها املط�ارات واملناف�ذ
الحدودي�ة وإع�ادة النازحين
إىل مناطقه�م ولذل�ك تس�تعد
إلنهاء تواجد قوات البيشمركة
وإعادته�ا اىل ح�دود  19اذار
.”2003

بغداد  /المستقبل العراقي
العراقي اراس حبيب ،أمس
الوطني
اكد األمني العام للمؤتمر
ّ
ّ
االثنني ،إن من ش�أن االنتخابات املقبلة وضع العراق عىل سكة
التطور والبناء والرفاهية.
وقال حبيت يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان «إنجاز االس�تحقاق الديمقراطي واختيار األكفأ واألقدر عىل
مواجه�ة متطلبات املرحلة الجديدة يف ظل تحديات التزال ماثلة
يف ميادين ومجاالت مختلفة داخليا ً وخارجياً».
ً
صف�ا واحدا ً من أجل
وأض�اف ان «األمل يحدونا يف أن نعمل
اس�تتباب األمن واالس�تقرار يف ربوع بلدنا وأن نرشع يف خطط
حقيقية نحو إعادة اإلعمار والتنمية».

حمافظها 2018 :سيكون خط الرشوع
لنهضة األنبار اقتصادي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد محافظ األنبار محمد الحلبويس أن عام  2018س�يكون
خ�ط الرشوع لنهض�ة األنبار «أقتصاديا» بع�د تحريرها من يد
تنظيم داعش االرهابي.
واس�تهل الحلبويس ،بحسب بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه ،حلول العام امليالدي الجديد ،بـ»تقديم أحر التهاني
والتربيكات واطيب االمنيات البناء ش�عبنا العراقي األبي وأهلنا
يف أنبار الكرم والجود».
وعد الحلبويس ،وفقا للبيان« ،عام  2018هو عام االنطالقة
نحو مستقبال مرشق وخط الرشوع لنهضة األنبار األقتصادية
بتع�اون أبنائها» ،متعهداًبأن «يكون عام النرص الكبري خالدا ً يف
تأريخ وذاكرة شعبنا ودرسا» للبناء واملواطنة ،متطلعني للعمل
متكاتفين م�ن اجل اعادة االس�تقرار واإلعم�ار وضمان عودة
كريم�ة للنازحني».ه�ذا وأعلن رئي�س الوزراء حي�در العبادي،
الس�بت ( 9كان�ون االول  ،)2017تحري�ر الح�دود العراقي�ة ـ
الس�ورية ،مؤكدا أن االرايض العراقية باتت محررة من سيطرة
تنظيم داعش االرهابي.

عمليات سامراء تطلق عملية ملالحقة
خاليا «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي

أطلقت قيادة عمليات س�امراء ،أم�س االثنني ،عملية أمنية
مشتركة لتطهري ثالث مناطق يف القضاء والبحث عن ما تبقى
من خاليا «داعش» فيها.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
«انطلق�ت منذ صب�اح (االثنني) الباكر قطع�ات قيادة عمليات
س�امراء املتمثل�ة بلواء مغاوي�ر القيادة والل�واء  74وألوية 15
و 17رشطة اتحادية ،فضال عن رسايا السلام وبإس�ناد طريان
الجيش لتفتيش وتطهري مناطق الفرحاتية والرفيعات والس�يد
غريب للبحث عن م اتبقى من خاليا داعش اإلرهابي».
وأضاف�ت أن «العملي�ة تأت�ي بعد هجومني ط�اال مدنيني يف
املنطقة وخلفا نحو  5قتىل ونحو  15جريح».
يذك�ر أن القوات األمنية يف س�امراء تنفذ بين الحني واآلخر
عملي�ات واس�عة النطاق م�ن أجل تعق�ب املطلوبين وتطهري
املناطق التي تصدر منها تهديدات لألمن.

الرافدين يلغي «رشط الكفيل» امام من يسدد ربع قيمة الوحدة السكنية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

وضع مرصف الرافدين تس�هيالت كبيرة يف رشوطه امام
منح القروض لرشاء الوحدات السكنية يف مجمع بسماية.
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،انه وضع تس�هيالت ميرسة لهذه
الق�روض وم�ن خاللها ش�هدت فروعه املخصص�ة اقباال
م�ن قبل الراغبني يف منحها م�ن خالل الغاء رشط الكفيل،
يف حال�ة قيام املواطن بتس�ديد نس�بة  25باملئة من قيمة
الوحدة السكنية.
واضاف البيان ان مدة القرض  15س�نة ويس�دد املبلغ مع
الفوائ�د عىل مدى  180قس�طا ً ش�هريا ً بطريقة القس�ط
الثابت.
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نصف مليون «ناخب فضائي» يهزون اإلقليم ..واحلكومة ستفتح التحقيق «خالل أيام»

فضيحة يف كردستان

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

االقلي�م بينه�م م�ن ه�م م�ن موالي�د ع�ام
1870واكث�ر من  120الف اس�م الش�خاص
تق�ل اعمارهم ع�ن  18عاما و 65الف اس�م
ملتوفين اضاف�ة اىل  24ال�ف اس�م لنازحني
والجئني ،مشيرا اىل ان اص�وات جميع هذه
االس�ماء ذهبت لصالح االح�زاب الحاكمة يف
االقليم خالل االنتخابات السابقة.
ومن جهتها ،دعت  34منظمة مدنية يف إقليم
كردس�تان اىل دم�ج االنتخاب�ات الترشيعية
والرئاس�ية يف اإلقليم بي�وم واحد وان يجري
التصويت الخاص والعام يف ذات اليوم ايضا.
وقال�ت املنظم�ات يف بي�ان له�ا ان الس�بيل
الوحيد لتخطي االزم�ة الحالية التي يعانيها
االقليم هو بأجراء انتخابات نزيهة من خالل
ترشيع قانون برملاني لالنتخابات ،وتش�كيل
حكومة رشعية جديدة.
وكان مجلس وزراء االقليم قد عقد الخميس
امل�ايض اجتماع�ا م�ع مفوضي�ة انتخابات
االقليم التي طلبت منه�ا توفري مبلغ يرتاوح
بين  15و 17مليون دوالر الجراء االنتخابات
املقررة يف منتصف نيسان ابريل عام .2018
من جانب آخ�ر ،قال النائب عن كتلة اإلتحاد
اإلسلامي الكردس�تاني شيركو جودت إن
إنس�حاب كتلته س�يكون خيارا قوي�ا إذا لم
تستجب حكومة اإلقليم ملرشوعها اإلصالحي
الذي يتكون من أربع وعرشين نقطة.
وأوض�ح ج�ودت ،الذي ي�رأس رئي�س لجنة
الطاق�ة والثروات يف برملان اإلقليم ،ان «القوة
الحقيقي�ة يف اإلقلي�م ل�دى الجه�ات ذات
األس�لحة والدباب�ة بإمتياز بدال من س�لطة
الربملان» ،مضيفا ان كتلة االتحاد اإلسلامي
ستنسحب من حكومة اإلقليم إذا لم تستجب
األخيرة للمشروع اإلصالح�ي ال�ذي قدمه
االتحاد ،بحسب ما نقلته وكالة نينا.
وأض�اف أن اإلتحاد اإلسلامي الكردس�تاني
تق�دم بمرشوع إصالح�ي إىل حكومة اإلقليم
بغي�ة تحقيق إصالح�ات وتغييرات جذرية
يف مفاص�ل الحكم س�عيا ملعالج�ة األوضاع
الراهنة السيما فيما يتعلق بتحسني الظروف
املعيش�ية الس�يئة للمواطنني ،مشيرا إىل أن
اإلنس�حاب س�يكون خيارا قويا لدى اإلتحاد
اإلسلامي يف حال ل�م تنفذ حكوم�ة اإلقليم
للمرشوع اإلصالحي خالل فرتة وجيزة.
وش�دد جودت ،عىل «رضورة تش�كيل جبهة
واس�عة ملحارب�ة الفس�اد املس�ترشي يف
املؤسسات الحكومية يف اإلقليم».

تسعى سلطات اقليم كردس�تان إىل معالجة
فضيحة وج�ود اكثر من نصف مليون اس�م
مزور يف سجالت ناخبي اقليم كردستان الذي
يسعى إىل إقامة انتخابات برملانية يف محاولة
لتطوي�ق أزم�ة التظاه�رات التي تش�هدها
املحافظ�ات الكردي�ة نتيج�ة تدن�ي الوضع
االقتصادي ،وتفاقم األزمة السياسية.
وتح�اول حكوم�ة اقليم كردس�تان وبرملانه
بالتع�اون م�ع مفوضي�ة انتخاب�ات االقليم
حاليا معالجة فضيحة النصف مليون اس�م
م�زور يف س�جالت ناخب�ي االقلي�م كش�فت
عنها قوى سياس�ية كردي�ة حيث تقرر عقد
اجتم�اع خلال اي�ام قليلة ملعالجة مش�كلة
ه�ذه الس�جالت التي اك�دت تل�ك القوى ان
حذف االسماء املزورة منها رشط ملشاركتها
يف االنتخابات .وكش�ف رئي�س كتلة اإلتحاد
اإلسلامي الكردس�تاني يف برملان االقليم عن
وجود  615ألف إسم مزور يف سجالت ناخبي
اإلقلي�م بينه�ا الش�خاص متوفين واخرين
مكررة اس�ماؤهم .وق�ال به�زدا زيباري ،يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان حزبه اجرى تحقيقات مكثفة حول أعداد
الناخبين منذ أول انتخاب�ات جرت يف االقليم
عام  1992وحتى آخ�ر انتخابات عام 2013
اك�دت ازدي�ادا ً غير طبيعي وغير منطقي
العداد الناخبني يف سجالت املفوضية.
واوض�ح زيب�اري ان ه�ذه األس�ماء املزورة
تقاب�ل ثالثني مقعدا ً يف الربملان الكردس�تاني
م�ن مجم�وع  111مقع�دا ه�ي مجم�وع
مقاع�ده .واش�ارزيباري اىل أن�ه بموج�ب
ه�ذه التحقيق�ات الدقيق�ة واملعتم�دة عىل
أرق�ام الكثافة الس�كانية ل�وزارة التخطيط
يف حكوم�ة اإلقليم فإن هناك  615ألف اس�م
بين املتوفني واألس�ماء املتك�ررة واملزورة يف
سجالت الناخبني يف اإلقليم.
وش�دد على رضورة تطهري هذه الس�جالت
من جميع األسماء املزورة من قبل مفوضية
اإلنتخاب�ات والربملان الكردس�تانيني تمهيدا
إلج�راء انتخاب�ات نزيه�ة وش�فافة وذات
مصداقية .بدوره ،اك�د تحالف الديمقراطية
والعدال�ة بزعام�ة رئي�س حكوم�ة اقلي�م
كردستان س�ابقا القيادي يف االتحاد الوطني
الكردس�تاني بره�م صالح وج�ود اكثر من
نص�ف مليون اس�م م�زور يف س�جل ناخبي

خرباء يدعون إىل «تقنني االجناب» لالبتعاد عن «الزيادة السلبية» للسكان

العراق ..ارتفاع «معدالت الوالدة» مقابل ضعف يف «املشاريع التنموية»
بغداد  /المستقبل العراقي
بلغ�ت معدالت ال�والدة يف العراق نحو
 35والدة يف األل�ف ،ع�ام  ،2015وفقا
لبيان�ات البن�ك ال�دويل حي�ث ي�زداد
الس�كان بمعدل  800أل�ف إىل مليون
نسمة سنويا.
وتشري تلك البيانات أيضا إىل أن العراق
حافظ عىل معدل اإلنجاب ذاته تقريبا
من�ذ ع�ام  ،2000حي�ث تؤك�د وزارة
التخطيط العراقية أن النس�بة املئوية
لزي�ادة الس�كان وإن تراجع�ت قليال
يف الع�راق عن األع�وام املاضية ،لكنها
باملقارن�ة م�ع ال�دول األخ�رى تعترب
مرتفعة.
ويعتبر مختصون يف علم االجتماع أن
تلك مؤرشات سلبية عىل واقع التنمية
االجتماعي�ة يف الع�راق ،ألن الزي�ادة
الس�كانية تقتضي توفير مش�اريع
خدمية وتعليمية.
وتتوقع وزارة التخطيط مشاكل كثرية
قد تواجه العراق يف غضون الس�نوات
ال�ـ 15املقبلة ،يف حال ل�م تكن هناك
سياسات تنموية بعيدة املدى تتناسب
مع الزيادة السكانية.
وتقول أستاذة علم االجتماع يف جامعة
بغداد فوزية يف ترصيح صحفي بوقت
س�ابق ،إنه على الرغم م�ن أن هدف
الزواج هو بناء عائلة وتنشئة أطفال،
لكن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون
وفق معايري توفرها ظروف الزوجني،
لتتحقق يف النهاية التنمية االجتماعية
املنشودة من الزواج.

وعلى الصعي�د القانون�ي ،ال توج�د
ضوابط للزواج ،وخصوصا يف موضوع
العم�ر والزواج املؤقت ،وهذا يؤثر عىل
الجان�ب التعليم�ي والثق�ايف وأيض�ا

على تربي�ة الطفل .وتوض�ح العطية
«القانون حاليا ال يحاسب عىل تزويج
البنات الق�ارصات وال�زواج املؤقت»،
وهذا كله يؤدي إىل «زيادة س�لبية غري

مدروسة يف اإلنجاب».
وتلفت أستاذة علم االجتماع يف جامعة
بغ�داد ،إىل أن املجتمع العراقي بحاجة
إىل تش�كيل جماع�ات ضاغط�ة م�ن

مرشدين تربويني وباحثني اجتماعيني
وناش�طني مدنيني لنرش ثقافة تحديد
اإلنجاب ،حتى نصل إىل مرحلة «تقنني
اإلنجاب».

وم�ن جانب�ه ،كان املتح�دث باس�م
وزارة التخطيط قد رصح إن «املجلس
األعلى للزي�ادات الس�كانية( ،وه�و
مجل�س تم تش�كيله برئاس�ة رئيس

عد ً 2017
عاما خالداً
معصوم أرسل التهاني للعراقيني ..والعبادي ّ

االحتفاالت بقدوم عام  :2018إصابات واختناق بسبب األلعاب النارية واإلطالقات العشوائية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

يف الع�ام الجديد ،اعلنت صحة الرصافة ببغداد
عن ارتف�اع اع�داد املصابني بااللع�اب النارية
خالل ليل�ة رأس الس�نة اىل  200مصاب ،فيما
ّ
وجه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التهاني
إىل العراقيين بحلول العام الجدي�د ،عادين أن
عام  2017كان عاما ً للنرص العراقي.
وق�ال مدير اعلام صحة الرصافة قاس�م عبد
الهادي يف بيان تلقت «املستقبل العراقي نسخة
منه ،إن «مستش�فيات صحة الرصافة سجلت
 201اصاب�ة بااللع�اب النارية خالل احتفاالت
راس السنة» ،مبينا ان «مستشفى الشيخ زايد
سجل االعىل بني املستشفيات اذ سجل .»103
واضاف عبد الهادي ،ان «مستش�فيات الكندي
واالم�ام علي (ع) س�جلتا  25اصاب�ة فيم�ا
استقبلت مستشفى الشهيد الصدر  ،15اضافة
اىل اس�تقبال مستش�فى الزعفراني�ة لـ ،»15
مشريا اىل ان «مستش�فى الواسطي استقبلت
 11اصاب�ة ومستش�فى النعم�ان اصابتين
ومستشفى ضاري الفياض اصابة واحدة».

وبمناس�بة حل�ول الع�ام الجديد ،هن�أ رئيس
الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم العراقيين والعالم
اجمع بمناس�بة رأس الس�نة امليالدي�ة ،وقال
معص�وم يف كلم�ة متلفزة له بمناس�بة حلول
الع�ام امليالدي الجديد ،أنه يتقدم بأحر التهاني
والتربي�كات إىل أبن�اء الش�عب العراق�ي ب�كل
مكوناته واىل ش�عوب العالم كاف�ة ،كما تمنى
أن يك�ون العام املقبل عام خري وسلام وتقدم
وإزده�ار ومحب�ة للجمي�ع ،مبين�ا أن الع�ام
املنرصم كان عام النرص العظيم لشعب العراق
عىل اإلره�اب .وأضاف معصوم ،أن هذا النرص
م�ا كان ليتحق�ق ل�وال صالبة وعم�ق الوحدة
الوطنية ،وبطولة وتضحيات الش�عب بجميع
مكوناته واطياف�ه ،دفاعا عن حريته ووحدته
وس�يادته الوطنية وكرامته ومستقبل اجياله
القادم�ة وع�ن مس�تقبل الحي�اة والكرام�ة
االنس�انية ،وما كان ليتكلّل بهذه االنتصارات
الالمع�ة املتتالي�ة ل�وال الكف�اءة واملعنوي�ات
القتالية وروح البطولة والصمود التي أظهرتها
القوات املس�لحة بكافة تش�كيالتها من جهاز
مكافحة االرهاب ووح�دات الجيش والرشطة

االتحادية واألجهزة األمنية وقوات البيشمركة
والحش�د الش�عبي والق�وة الجوي�ة وطيران
الجيش ،وكل الذين أسهموا بأي شكل يف صنع
هذا النرص العظيم.
وش�دد معص�وم على رضورة تعزي�ز قي�م
الديمقراطية والتمسك الثابت بمبادئ الدستور،
وبضرورة بن�اء دول�ة املؤسس�ات واملواطنة
والحق�وق باعتبارها جميعا األولويات الراهنة
للش�عب ،واألس�اس الصلد لتحقي�ق طموحه
بدولة حديثة مستقرة ومزدهرة ومتقدمة.
وتابع معص�وم ،أن يتقدم بأح�ر التهاني لكل
العراقيين والبرشي�ة جمع�اء بحل�ول الع�ام
الجدي�د ،متمني�ا أن يك�ون الع�ام الجديد عام
خير ألبناء الش�عب وس�ائر ش�عوب األرض،
وليكن عاما يع�ود فيه النازح�ون واملهجرون
واملهاج�رون إىل مدنهم وقراه�م بأمان وحرية
وع�ام االعم�ار واالنتخاب�ات واقام�ة مجلس
االتحاد وتطوير العملية السياسية بما يضمن
نج�اح وتقدم النظ�ام الديمقراط�ي االتحادي
وانهاء االحتقانات.
ب�دوره ،أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در

العبادي أن “عام النرص سيبقى خالدا ً يف تاريخ
ش�عبنا” ،مضيف�ا ً “نتطلع للعم�ل معا ً بنفس
الهم�ة والعزيم�ة من أج�ل إعادة االس�تقرار
واإلعمار وإكمال عودة النازحني إىل ديارهم”.
وق�ال العب�ادي مهنئ�ا ً بالعام الجدي�د يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه“ ،أتقدم
بأح�ر التهاني والتربي�كات وأطي�ب األمنيات
ألبن�اء ش�عبنا الكري�م وخصوصا ً املس�يحيني
منهم وللبرشية جمعاء بمناس�بة حلول العام
امليالدي الجديد”.
وأضاف “س�يبقى عام النصر الكبري خالدا ً يف
تاريخ ش�عبنا تتجدد ذك�راه كل عام ،ونتطلع
للعم�ل مع�ا ً م�ن اج�ل الحف�اظ على النرص
والوحدة واملضي بنفس الهم�ة والعزيمة من
أجل اعادة االس�تقرار واإلعم�ار واكمال عودة
النازحني إىل ديارهم”.
وعرب العبادي عن أمله يف أن يكون “ 2018عام
خري وسالم واستقرار لشعوب منطقتنا والعالم
أجم�ع وأن تتوق�ف في�ه النزاع�ات والحروب
وتتحقق في�ه تطلعات اإلنس�انية بمس�تقبل
أفضل”.

مجل�س ال�وزراء وعضوي�ة ع�دد من
ال�وزارات بينه�ا التخطي�ط) ،ناقش
موض�وع تحدي�د ع�دد اإلنج�اب يف
اجتماعات�ه ،لك�ن النق�اش انتهى إىل
حقيق�ة مفاده�ا أن املجتمع العراقي
يتحسس من موضوع تحديد اإلنجاب
إذا اتخذ طابعا قانونيا ،بحكم التقاليد
واألحكام الدينية التي تتحكم فيه».
لكن إمكانية التوصل إىل ثقافة تحديد
اإلنج�اب ممكن�ة ،ب�رأي الهن�داوي،
يف ح�ال تمت على مرحلتين« ،األوىل
تثقي�ف وتوعي�ة املجتم�ع بضرورة
تقلي�ل اإلنجاب ،ويف ح�ال التوصل إىل
قناع�ة مجتمعي�ة يص�ار إىل ترشيع
يحدد اإلنجاب».
وأص�در املجل�س األعلى للزي�ادات
السكانية الوثيقة الوطنية التي وضعت
رؤية لـ 15س�نة ،وتؤكد الوثيقة عىل
رضورة املوائمة بني املوارد االقتصادية
والزيادة الس�كانية ،م�ن خالل توفري
الخدم�ات وف�رص العمل م�ن خالل
وضع خطط ومشاريع ،وخصوصا يف
ما يتعلق بتفعيل االستثمار يف القطاع
الخاص ،بحسب الهنداوي.
وتشير إحصائي�ات وزارة التخطيط،
التي قسمت سكان العراق وفقا للفئة
العمرية ،أن نس�بة (م�ن طفل إىل 15
عام�ا) تبلغ ح�وايل  38يف املائة ،بينما
كان�ت  41باملائة يف عام  .2009وتأتي
نسبة (من  16إىل  64عاما) ،الرشيحة
النشطة اقتصاديا ،حوايل  56يف املائة.
كما وصلت نس�بة (م�ن  65عاما فما
فوق) إىل  3.2يف املائة.
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نشرت قواتها يف الشوارع لتجنب «اعتداءات دامية»

تركيا تتحول إىل «ثكنة عسكرية» بسبب اخلوف من االعتداءات
بغداد  /المستقبل العراقي

أوق�ف  25ش�خصا على األق�ل يف تركيا
لالش�تباه يف عالقتهم بتنظيم�ات إرهابية،
وجاء ذلك وسط تشديد اإلجراءات األمنية يف
البالد مع احتفاالت رأس السنة املتزامنة مع
ذكرى عام عىل اعت�داء دامي أوقع  39قتيال
يف ملهى لييل يف اسطنبول.
ويف األول م�ن كان�ون الثاني اقتحم رجل
يحم�ل بندقية هجومية ملهى رينا األش�هر
يف اس�طنبول عىل الضف�ة األوروبية ملضيق
البوس�فور وأطلق النار عش�وائيا موقعا 39
قتيال و 79جريحا.
وكان معظ�م الضحاي�ا أجانب يحتفلون
بعيد رأس السنة يف هذا امللهى اللييل الفاخر،
الذي يرتاده السياح واملشاهري.
وش�كل االعت�داء ال�ذي تبن�اه تنظي�م
«داعش» ،رضب�ة قوية جدي�دة لرتكيا التي
ش�هدت عاما داميا يف  2016طبعته محاولة
انقالب عسكري والعديد من االعتداءات التي
ُنس�بت أو تبناه�ا مقاتلون أك�راد أو تنظيم
«داعش».
وكان يف مله�ى رين�ا بين  700و800
ش�خص عند وقوع االعتداء .وقفز العرشات
م�ن بينه�م يف مي�اه البوس�فور املتجم�دة
لتجنب رصاص املهاجم الذي نجح يف الهروب
مستفيدا من الفوىض املنترشة.
وش�ارك العشرات يف مراس�م وجيزة يف
ذك�رى الضحايا الذين رفع�ت صورهم أمام
ما كان مدخل امللهى.
وق�ال ط�ارق اري�ك ال�ذي قتل ش�قيقه
املوظف يف وكالة سفر الذي اصطحب زبائنه
اىل املله�ى ليلة االعتداء «لم أعد كما كنت .ما
كان يجب أن يحدث هذا أبدا .ما الخطأ الذي
ارتكبه شقيقي؟»
واعتقل املشتبه به بتنفيذ االعتداء ويدعى
عبدالقادر ماشاريبوف الذي يحمل الجنسية
االوزبكس�تانية بعد نح�و  15يوما واعرتف
بتنفيذ الهجوم.
وب�دأت محاكمت�ه يف  11كان�ون األول يف
س�يلفريي قرب اس�طنبول ،إال أنه استخدم

خالل خمس�ة أيام من جلس�ات االس�تماع،
حقه يف التزام الصمت ونادرا ما تكلم.
وتجري محاكمة ما مجمله  57ش�خصا
يف اطار هذه القضية التي تستأنف الجلسات

بشأنها يف  26آذار .ويواجه ماشاريبوف الذي
كان يبل�غ  34عاما عند تنفيذه االعتداء40 ،
حكما بالس�جن مدى الحي�اة ،واحدا عن كل
ضحي�ة وواح�دا ع�ن الهجوم نفس�ه وذلك

ترامب يتباهى بـ «إنجازات» وسط شعبية «األدنى»
لرئيس أمريكي

قناصة اجليش اليمني تقتل
سعوديني يف جيزان

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت وح�دة القناص�ة التابعة للجي�ش واللجان
الش�عبية من قنص  4جنود س�عوديني يف جيزان واثنني
من مرتزقة الجيش السعودي يف عسري.
وأك�د مص�در عس�كري أن  4جنود س�عوديني لقوا
مرصعهم بعمليات قنص اس�تهدفتهم يف موقعي املعنق
والكرس وقرية حامضة بجيزان.
أما يف عسري فتمكنت وحدة القناصة التابعة للجيش
واللجان من قنص اثنني من مرتزقة الجيش الس�عودي
يف جبل سبحطل.
كما تم إخماد نريان معدل  12.7بقصف مدفعي عىل
مواقع مرتزقة الجيش السعودي يف جبل سبحطل.
يذك�ر أنه ت�م أمس قن�ص ثالثة جنود س�عوديني يف
نجران وجيزان وأحد مرتزقة الجيش الس�عودي يف جبل
سبحطل بعسري.

بتهم�ة «جرائم القتل الطوع�ي» و»محاولة
تدمري النظام الدستوري».
ول�م يفتح مله�ى رينا أبواب�ه منذ وقوع
االعتداء .فقد تم هدمه بش�كل جزئي يف ايار

بأم�ر من بلدية اس�طنبول بتهم�ة مخالفة
قوانني التخطيط املدني.
ومنذ االعت�داء عىل ملهى رينا لم تش�هد
تركي�ا أي اعتداء م�ن هذا الن�وع فيما تنفذ

تباه�ى الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب
باإلنجازات املحققة يف عامه الرئايس األول متطرقا
إىل انتخابات منتصف الوالية يف الكونغرس وذلك يف
سلسلة تغريدات عىل تويرت قبل ساعات من حلول
العام الجديد.
وأب�رز ترامب نجاحه يف خف�ض الرضائب عرب
تمرير تعديالت واسعة ما انعكس ارتفاعا ملؤرشات
البورصة.
وكتب «ملاذا قد يرغب ناخبون أذكياء يف انتخاب
الديمقراطيين يف الكونغ�رس يف انتخاب�ات 2018
يف حين أن سياس�تهم س�تقيض كليا على الثروة
العظيم�ة التي ت�م تحقيقها يف الش�هور التي تلت
االنتخابات» الرئاسية.
ويمضي الرئي�س األمريك�ي اجازت�ه يف ن�ادي
ماراالغ�و يف بال�م بيت�ش يف فلوريدا قب�ل أن يعود
إىل واش�نطن .ويب�دأ ترام�ب العام الجدي�د بأدنى

مس�توى ش�عبية لرئيس أمريكي يتم عامه األول،
بعدما أثار توترا حول تحالفات دولية طويلة األمد
وجدال حول ملفي العنرصية والهجرة.
ومس�اء الخمي�س ،تن�اول ترام�ب االنتقادات
التي تطاول اس�تخدامه املكثف لوس�ائل التواصل
االجتماعي بشن هجوم عىل الصحافة وهي هدفه
املفضل.
وكتب «ال استخدم وسائل التواصل االجتماعي
ألنني أحبها ،لكن ألنها الوس�يلة الوحيدة ملواجهة
صحافة غري عادلة وغري أمينة جدا».
وأضاف «يتم اس�تخدام مص�ادر غري موجودة
أكث�ر من أي وقت .العديد م�ن القصص والتقارير
محض خيال».
ويستمر تحقيق فدرايل يف أمكان حصول تواطؤ
بني مس�اعدين وأعضاء يف حملة ترامب الرئاسية
وروس�يا للتأثري عىل االنتخابات األمريكية األخرية
لصالح الحزب الجمهوري.
لك�ن ترام�ب ق�ال لصحيف�ة نيوي�ورك تايمز

الديوان امللكي األردنـي «غاضب»
من اإلساءة لـ «األمراء املتقاعدين»
بغداد  /المستقبل العراقي

الجمعة تعليقا عىل التحقي�ق الذي يجريه املحقق
الخ�اص روب�رت مولر «هذا يعكس صورة س�يئة
جدا عن البلاد ويضع البلاد يف موقع يسء جدا»،
مضيفا «م�ن األفضل للبلد أن يتم االرساع يف انهاء
املسألة».
وق�ال يف أح�د تغريدات�ه «ل�و ت�م انتخ�اب
الديمقراطية البلهاء هيالري (كلينتون) النخفضت
مؤرشات البورصة بنسبة  50باملئة يوم االنتخابات.
اليوم لديهم مستقبل عظيم .مجرد بداية».
ورغ�م اق�رار خف�ض رضيب�ي كبري قب�ل عيد
امليالد وتس�جيل األس�واق املالية أرقاما قياس�ية،
يظهر الجمهوريون يف صورة باهتة خصوصا بعد
خس�ارة املرش�ح الجمهوري روي مور الحقوقي
املتشدد الذي كان يدعـــــمه ترامب رغم اتهامه
باعت�داءات جنس�ية قب�ل عق�ود أم�ام منافس�ه
الديمقراط�ي دوغ جون�ز يف والي�ة االبام�ا ،وهي
معق�ل للمحافظين لم ينتخ�ب فيها أي س�ناتور
ديمقراطي منذ  25عاما.

تونس تفكك «خلية تكفريية» يف مدينة سيدي بوزيد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة التونس�ية ،مداهمة خلية
تكفريي�ة مكونة م�ن  8أفراد تعق�د اجتماعات رسية
وتح�رض عىل اإلرهاب بس�يدي بوزي�د ،التي انطلقت
منها االحتجاجات يف تونس عام  .2010وقالت الوزارة،
إن فرقة «األبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي

بوزيد تمكنت ،من توقيف  8عنارص تكفريية متورطة
ضم�ن الخلية الت�ي نجحت هذه الفرق�ة يف تفكيكها
بمعتمدية جلمة يوم الخميس» .عىل صعيد آخر ،قالت
إذاع�ة «ش�مس إف إم» إن فرقة األبح�اث والتفتيش
للح�رس الوطني تمكنت من إلقاء القبض عىل عنرص
«تكفريي» بمنزل يف والية نابل .وقالت وزارة الداخلية
إن�ه «بتفتيش هاتف�ه (التكفريي) الج�وال تم العثور

ق�وات األمن الرتكية عمليات بش�كل منتظم
ضد تنظيم «داعش».
ويف األس�ابيع األخرية ،ت�م توقيف مئات
األش�خاص لالش�تباه بارتباطه�م بتنظيم
«داعش» يف مختلف أنح�اء البالد بينهم عدد
كبري من األجانب.
وأك�دت الس�لطات أن بعضه�م كان�وا
رّ
يحّض�ون العت�داءات كان�ت ستس�تهدف
احتفاالت رأس السنة.
وفج�ر األح�د ت�م توقي�ف  20مش�تبها
فيهم على عالقة بتنظيمداع�ش من بينهم
 15أجنبيا ،حس�ب م�ا أوردت وكالة دوغان
لألنباء.
كم�ا أعلنت وكالة األناض�ول عن توقيف
خمس�ة هم ثالثة س�وريني وعراقي ورويس
شيشاني األصل يف أنقرة.
وأفادت وس�ائل اعلام تركية عن توقيف
نحو  200ش�خص يف األيام األخيرة ،بينهم
 75شخصا يف اسطنبول وأنقرة.
ونشرت الس�لطات ه�ذا الع�ام  40ألف
عنرص من قوات األمن يف اسطنبول ،ما يعادل
أكث�ر من ضعف عدد العن�ارص األمنية العام
امل�ايض ،فيما منع�ت الس�لطات التجمعات
العام�ة يف بعض األحياء ليل  31كانون األول
إىل األول من كانون الثاني.
وشملت هذه االجراءات األمنية خصوصا
س�احة تقس�يم ذات الرمزي�ة العالية وحي
بش�يكتاش الذي ترتاده حشود كبرية وحي
شيشيل املعروف بمتاجره الفاخرة واحيائه
السكنية.
وأف�ادت وكال�ة األناض�ول عن انتش�ار
عنارص رشطة متخفين كباعة متجولني يف
تقسيم لتأمني الحماية.
وأعلن�ت مديري�ة أم�ن اس�طنبول من�ع
دخول الش�احنات الكبرية إىل ع�دة أحياء يف
املدينة من صباح األحد حتى ليل االثنني.
ويف أنق�رة حي�ث نرشت الس�لطات نحو
 9700عنصر من قوات حف�ظ النظام ،يتم
اغلاق العديد من الش�وارع الرئيس�ية أمام
السيارات فيما خضع املارة للتفتيش ،حسب
ما أعلن الحاكم اركان توباجا.

عىل ص�ور لعنارص مس�لحة وتعليق�ات تحرّض عىل
رج�ال األمن وتكفر الدولة ،إضافة إىل صور وتدوينات
لجماع�ة «داع�ش» اإلرهابي�ة بحس�ابه الخاص عىل
ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي فيس�بوك» .وأوضحت
وزارة الداخلية أنه باستش�ارة النيابة العمومية أذنت
للفرق�ة املذكورة باالحتفاظ به بس�بب «االش�تباه يف
االنتماء إىل جماعة إرهابية «.

توع�د الديوان امللكي األردني بعب�ارات غاضبة بمالحقة
قانونية ملطلقي اإلش�اعات «الباطل�ة وامللفقة» بحق ثالثة
أمراء تم�ت إحالتهم للتقاعد من الخدمة العس�كرية نهاية
األس�بوع املايض .وأحال العاهل األردني امللك عبدالله الثاني
أخوي�ه األمريي�ن فيصل وعيل بن الحسين وابن عمه األمري
طلال ب�ن محم�د ،اىل التقاعد م�ن الجيش .وق�ال الديوان
امللكي يف بي�ان «تناقلت بعض املواقع اإللكرتونية والتواصل
االجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع
ألكاذي�ب تسيء إىل أصحاب الس�مو امللكي األم�راء فيصل
بن الحسين وعيل بن الحسين وطالل بن محم�د» .وأكد أن
«الديوان امللكي الهاش�مي س�يالحق قانوني�ا كل من ييسء
أو ينشر األكاذيب واملزاع�م الباطلة بحق أصحاب الس�مو
امللك�ي األمراء واألرسة الهاش�مية» ،معتربا أن «ما نرش من
أخب�ار مختلقة أخريا يهدف إىل اإلس�اءة للأردن والنيل من
مؤسس�اته» .واضاف البي�ان «لن تمر مثل ه�ذه األكاذيب
عىل ش�عبنا الويف ولن تمس وحدته الوطنية والعالقة املتينة
الراس�خة بين أبناء الش�عب األردني والعائلة الهاش�مية».
وجاء يف رس�ائل وجهها العاهل األردني لألمراء الثالثة قوله
«تقوم القوات املسلحة األردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير
ش�املة لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية».
وتابع «كما تقوم بتوفري املتطلبات الالزمة وتوحيد القيادات
وتقلي�ص الكلف وإع�ادة تش�كيل الهرم القيادي بالش�كل
املطلوب للسنوات القادمة» .وزاد «وملا كانت املؤسسية هي
أس�اس العمل يف قواتنا املس�لحة والقاعدة التي يستند إليها
يف مسيرة التحديث والتطوير وإع�ادة الهيكلة فقد اقتضت
هذه املؤسس�ية وإعادة الهيكلة إحالتكم أنت وسمو األمري
عيل بن الحسين وس�مو األمري طالل بن محمد عىل التقاعد
أسوة بإخوانكم كبار الضباط يف الجيش العربي».

الداخلية االيرانية تعد بالتصدي ملثريي «العنف والفوضى»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن وزير الداخلي�ة االيراني عبدالرض�ا رحماني فضيل ان من
اقدم�وا على االرضار باملمتلكات العام�ة وخرق القان�ون والنظام
وزعزعة امن املواطنني س�يالحقهم القانون وعليهم ان يدفعوا ثمن
ممارساتهم.
وقال رحماني فضيل ردا عىل االحداث االخرية بالبالد ان االحداث
خالل االيام االخرية اثارت قلق واس�تياء املواطنني االعزاء وان يقظة
ووعي الش�عب واحرتامه النظ�ام واالمن والقانون س�اهم دوما يف
احباط كل مؤامرة.
واض�اف ان الث�ورة االسلامية والقي�م االسلامية واالنس�انية
السامية ليست باالمور التي يتخىل عنها الشعب وقال ،انه كلما ساد
الشعور برضورة تواجد الشعب يف الساحة فاننا سنجده بامليدان.
واكد وزير الداخلية ان الفصائل والرشائح املختلفة للش�عب عىل
جهوزي�ة واس�تعدادهم للتواجد والن�زول اىل املي�دان واذا لزم االمر
فانهم سيسجلون حضورهم .
وش�دد رحماني فضلي على رضورة االلتزام بالقان�ون واالمن
واصف�ا ضبط النفس م�ن قبل قوى االمن الداخلي والقوى االمنية
واملس�ؤولني املعنيني بانه جدير باالش�اده وق�ال ان االجواء املثارة
التخ�دم االمن واالنتاج وتوفري فرص العمل بالبالد بل ترض باالنتاج
والعمل واالمن يف ايران .
واش�ار اىل ان البالد ش�هدت طيلة الس�نوات االخرية اعتصامات

ش�عبية التزام�ت بالقان�ون والنظ�ام احتجاجا على قضايا نظري
ظاهرة ش�انديز واملؤسس�ات املالية واملتقاعدي�ن وغريها وتم من
خالل متابعات الحكومة والربملان والسلطة القضائية تسوية الكثري
منه�ا وقال ان من يدم�رون املمتل�كات العامه وينتهك�ون النظام
والقانون ويزعزعون امن املواطنني س�يالحقون قانونيا وعليهم ان
يدفعوا ثمن ممارساتهم.
واوض�ح ان الحكومة والربملان والس�لطة القضائية عازمة عىل
متابعة مطالب الشعب لتسوية مشاكلهم .
واشار اىل استغالل البعض الفضاء االفرتايض يف االحداث االخرية
وقال ،ان من استغلوا الفضاء االفرتايض بهدف زعزعة االمن والنظام
وانتهاك القانون وتدمري ممتلكات الش�عب برهنوا ان اس�تغلوا هذا
االم�ر العمال الش�غب واثارة العن�ف والرعب والخوف وس�نتصدى
حتما لهذا النوع من املمارسات .
واك�د انه يف ظل اجواء الهدوء واالمن والنظ�ام واالطر القانونية
يمكن تلبية مطاليب الش�عب بش�كل افضل وقال ،ان ابناء ش�عبنا
االعزاء يؤكدون دوما عىل االساليب القانونية ملتابعة حقوقهم ومن
هن�ا الينبغي ان نضع اعمال الش�غب والتطاول على الحق العام يف
املجتمع يف حساب شعبنا الواعي .
واعلن انه يف الظروف الراهنة تبقى املحافظة عىل الهدوء والدعوة
اىل االلت�زام بالنظ�ام والقانون وتعزيز الوحدة والتالحم والتنس�يق
والتعاون واملتابعة مطلب جماهريي وان افضل السبل القرار االمن
العام هو تلبية مطاليب الشعب بشكل مناسب.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 259 :
التاريخ 2017/12/24

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء املزايدة
العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الحرية) وملدة
(سنة واحدة) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لسنة .2013
فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة
بلدي�ة الحرية أو اللجنة خالل ( )15يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف
إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من
القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول
إىل املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن  %50من القيم�ة املقدرة بموجب
صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب
محافظة النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري
املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الس�اعة (الحادية
عشرة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة
رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ على املس�تأجر جلب ص�ورة (هوية األح�وال املدنية  +بطاقة الس�كن أو
مضبطة تأييد سكن +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجرمراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار
اإلحالة لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى.
 3ـ على املس�تأجر مراجع�ة البلدية لتنظيم عق�د اإليجار خالل امل�دة املقررة
قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم 10881
يف  2014/9/28يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد
شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حوانيت

 11/3ـ 12/3

26,5

السوق ذو الطابقين/الطابق االول

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة2017/808 :
التاريخ2017/11/26 :
اىل املنفذ عليه املدين  /جاسم شتال عبدالله
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب املجلس
البل�دي ملنطقة جرس كرمة علي بالعدد  3664يف
 2017/11/23إن�ك مجهول محل اإلقامة وليس
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار ،يمكن اجراء
التبليغ عليه ،واس�تنادا للم�ادة ( )27من قانون
التنفي�ذ ،تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور يف مديرية
تنفيذ البرصة خالل خمس�ة عشر يوما ً تبدأ من
الي�وم التايل للنشر ملبارشة املعاملات التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديري�ة بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
علم�ا ان�ك مدين لصال�ح  /املدير الع�ام للرشكة
العام�ة للصناعات البرتوكيمياوي�ة  /إضافة اىل
وظيفت�ه ،بمبلغ (  )2019370مليونني وتس�عة
عرش الف وثالثمائة وس�بعون دينار (مع الفوائد
والرسوم).
اوص�اف املح�رر :ق�رار محكم�ة ب�داءة البرصة
بالعدد /1861ب 2016/يف .2016/10/19
املنفذ العدل /حيدر الياس خرض
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 2017 / 212
م  /نرش فقدان

قدم املدعو ( كريم ياسني شالل ) طلب نصبه قيم
عىل ولده املفقود ( قائد كريم ياسني ) الذي فقد
بتاري�خ  2014 / 8 / 3يف ناحي�ة يث�رب ولم يتم
العث�ور عليه تقرر نشره يف صحيفتني محليتني
رس�ميتني وم�ن لدي�ه معلوم�ات ع�ن املفق�ود
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة خالل عرشة ايام من
تاريخ االعالن ويف حالة عدم حضورك س�وف يتم
نصب والدك قيما عليك وحسب االصول .
القايض االول
كاظم متعب داود

فقدان
أن�ي املواط�ن حسين عب�د الكري�م عبيد فق�دة مني
مستمس�كات وه�ي ش�هادة سلامه وتكي�ل املرقمة
 5945الص�ادره من رشكة توزيع املنتوجات النفطية
ف�رع الجنوب واس�تمارة تجهيز م�ادة النفط األبيض
ورقمه�ا  700الص�ادره من رشكة توزي�ع املنتوجات
النفطيه هيأة توزيع بغداد
فقدان
فق�د الباج الص�ادر من وزارة الع�دل – دائرة االصالح
العراقي�ة ب�اج تعريفي بأس�م  /حامد عب�د الله غليم
فمن يعثر عليه تسليمها اىل جهة االصدار .
محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/535 :ج هـ2017/ 1
التاريخ2017/12/6 :
اعالن حكم غيابي
إىل املتهم املحكوم  /عيل غازي لعيبي
أصدرت محكمة جنايات البرصة /الهيئة االوىل قرارها
املرق�م /535ج ه�ـ  2017/ 1املتضم�ن الحك�م عىل
املدان (عيل غازي لعيبي).
.1حكم�ت املحكمة غيابيا ً عىل املدان عيل غازي لعيبي
بالحبس خمس سنوات وستة أش�هر استنادا ً ألحكام
امل�ادة  289وبداللة امل�ادة  298من قان�ون العقوبات
رقم  111لس�نة  1969املعدل لقيام�ه بتزوير الوثيقة
املرقم�ة  56يف  2005/4/13واس�تعمالها واملزع�وم
صدورها من تربية البرصة  /الخارجيون.
.2اص�دار ام�ر قبض وتح�ري بحق امل�دان عيل غازي
لعيبي اس�تنادا ً ألحكام امل�ادة  289وبداللة املادة 298
من قانون العقوبات.
.3االحتفاظ ملحافظة البرصة وتربية البرصة للمطالبة
بالتعويض امام املحاكم املدنية وبعد اكتس�اب القرار
الدرجة القطعية.
.4تقدير اجور محاماة املحامي غازي الزم عواد مبلغا
قدره ثالثون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد
اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ص�در الق�رار غيابيا ً باالتفاق اس�تنادا ً ألح�كام املواد
/182أ من أصول املحاكمات الجزائية قابالً لالعرتاض
والتمييز وافهم علنا ً يف  /18ربيع األول 1439/هـ
املوافق 2017/12/6م.
ول�ك ح�ق االعرتاض على هذا الق�رار بع�د تبلغك عن
طريق اإلعلان والنرش ،ويف حالة عدم االعرتاض يعترب
الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أشهر
من نرش اإلعالن.
القايض /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة األوىل
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد465 :
التاريخ2017 /12 /25 :

بن�اء عىل ما ج�اء بكت�اب مديرية بلديات ميس�ان االملاك املرق�م ( 24239يف
 ) 2017/12/24تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديري�ة بلديات ميس�ان عن
تأجير االمالك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طي�ا والبالغ عددها ()1
ملك اس�تنادا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل
من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري
اللجنة وخالل مدة  30يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل ع�ن  % 25من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل
الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعلان ويكون مكان اجراءها يف مقر
مديرية بلدية السالم ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة
واية اجور قانونية اخرى.
ت

نوع العقار

مساحته

رقمه

القيمة التقديرية

مدة االيجار

1

كراج غسل
وتشحيم

600م2

17/2

 1400000مليون
واربعمائة الف دينار

سنة واحدة
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اىل  /السادة مسامهي رشكة دار االمان للتامني  /م  .خ
م  /دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة

تحية طيبة ...
استنادا الحكام قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وبناءا عىل قراري مجلس االدارة
املؤرخني يف  2017 / 9 / 28و  2016 / 11 / 7يرسنا دعوتكم لحضور االجتماع الس�نوي
للهيئة العامة الذي س�ينعقد يف تمام الساعة العارشة صباحا من يوم االحد املصادف / 21
 2018 / 1يف مقر الرشكة الواقع يف بغداد – شارع عمارات الخريات – عمارة الربكة – ط 1
للنظر يف جدول االعمال التالية :
 – 1مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنتني املاليتني املنتهيتني يف  2015 / 12 / 31و / 31
 2016 / 12واملصادقة عليهما .
 – 2مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنتني املاليتني املنتهيتني يف
 2015 / 12 / 31و  2016 / 12 / 31واملصادقة عليهما .
 – 3اقرار تعيني الس�يد زهري ابراهيم محمد مراقبا لحسابات الرشكة للسنة املالية املنتهية
يف . 2016 / 12 / 31
 – 4تعيني مراقب لحس�ابات الرشكة لس�نة  2017وتحديد اجوره حس�ب ضوابط مجلس
املهنة .
 – 5ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة .
راجني حضوركم اصالة او وكالة بموجب صك االنابة او بوكالة صادرة من كاتب العدل ويف حالة
عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الذي يليه املوافق  2018 / 1 / 28يف
نفس الزمان واملكان مع مراعاة املادة  91من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وتقديم
الوكاالت االنابات اىل مقر الرشكة قبل ثالثة ايام من تاريخ االجتماع.

محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/703 :ج هـ 2017/ 1
التاريخ2017/12/6 :
اعالن حكم غبابي
إىل املتهم املحكوم  /أيرس فاهم جاسم
أص�درت محكمة جنايات البصرة  /الهيئة االوىل قرارها
املرق�م /703ج ه�ـ  2017/ 1املتضمن الحكم عىل املدان
(أيرس فاهم جاسم).
.1حكم�ت املحكمة غيابيا ً عىل املدان أيرس فاهم جاس�م
بالحبس خمس س�نوات وس�تة أش�هر اس�تنادا ً ألحكام
امل�ادة  310من قان�ون العقوبات رقم  111لس�نة 1969
املعدل لقيامه بإعطاء رشوة ملدير منفذ سفوان الحدودي
بتاري�خ ش�باط وآذار من عام  2012مبلغ�ا ً وقدره مائة
دوالر امريك�ي ومليونني وخمس�مائة أل�ف دينار عراقي
ومبل�غ آخ�ر ق�دره أل�ف دوالر أمريك�ي مقاب�ل اخراج
الحاويات من املنفذ اعاله.
.2اصدار امر قبض وتحري بحق املدان أيرس فاهم جاسم
استنادا ً وفق أحكام املادة  310من قانون العقوبات.
.3االحتفاظ للمشتكني للمطالبة بالتعويض امام املحاكم
املدنية وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
.4تقدي�ر اج�ور محاماة املحامي غ�ازي الزم عواد مبلغا ً
ق�دره ثالثون أل�ف دينار تدفع له من خزين�ة الدولة بعد
اكتساب القرار الدرجة القطعية.
صدر القرار غيابيا ً باالتفاق استنادا ً ألحكام املواد /182أ
من أصول املحاكم�ات الجزائية قابالً لالعرتاض والتمييز
 /18ربي�ع األول 1439/ه�ـ املوافق
وافه�م علن�ا ً يف
2017/12/6م.
ول�ك حق االعرتاض عىل هذا الق�رار بعد تبلغك عن طريق
اإلعلان والنرش ،ويف حال�ة عدم االعتراض يعترب الحكم
بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر من نرش
اإلعالن.
القايض /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة األوىل
محكمة جنح املعقل
العدد/579 :ج 2015/
التاريخ2017/12/11 :
إعالن حكم غيابي
إىل املتهم املحكوم  /طاهر عبدالحسن عيل الرحيم
أص�درت محكم�ة جن�ح املعق�ل قرارها املرق�م /579ج
 2015/املتضم�ن الحكم عىل املدان (طاهر عبدالحس�ن
علي الرحي�م) املذك�ور أعلاه .اس�تنادا ً ألح�كام امل�ادة
( )298/292م�ن قان�ون العقوب�ات رقم ( )111لس�نة
 1969املع�دل بالحبس الش�ديد ملدة س�نتني وفق احكام
املادة املذكورة  ،تقدير اتع�اب محاماة للمحامية املنتدبة
ً
مبلغ�ا قدره ثالث�ون الف دينار
(نورس س�مري املالكي)
تدف�ع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الق�رار الدرجة
القطعي�ة ،إصدار امر قبض بحق املدان املذكور وإش�عار
مديري�ة رشط�ة البصرة  -مكت�ب التس�جيل الجنائ�ي
لتعميم هذا القرار اس�تنادا ً ألح�كام املواد ( /182أ 143 ،
 ) 243 ،م�ن قان�ون أصول املحاكم�ات الجزائية ،وافهم
علن�ا ً يف  2017/12/11لك حق االعرتاض عىل هذا القرار
بع�د تبليغك به عن طريق اإلعلان والنرش ،ويف حالة عدم
االعرتاض يعترب الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور
ثالثة أشهر من نرش اإلعالن.
القايض  /اسيل صالح معتوق

رئيس جملس االدارة
عباس حمسن جلوب

محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/686 :ج هـ 2017/ 1
التاريخ2017/12/6 :
إعالن حكم غيابي
إىل املته�م املحك�وم  /محم�د جب�ار مش�كور عبدالل�ه
الدراجي.
أص�درت محكمة جنايات البصرة  /الهيئة االوىل قرارها
املرق�م /686ج هـ  2017/ 1املتضمن الحكم عىل املجرم
(محمد جبار مشكور عبدالله الدراجي).
.1حكم�ت املحكم�ة على املج�رم محمد جبار مش�كور
عبدالل�ه الدراج�ي باإلعدام ش�نقا ً حت�ى املوت اس�تنادا ً
ألحكام املادة الرابعة وبدالل�ة املادة الثانية 8/من قانون
مكافح�ة اإلرهاب رقم  13لس�نة  2005لقيامه وبتاريخ
 2011/4/24بخط�ف املجني علي�ه تحرير رايض جوالن
من محله صريفة الغدير يف منطقة العشار.
.2اص�دار ام�ر قبض وتحري بح�ق املج�رم محمد جبار
مش�كور عبدالله الدراجي اس�تنادا ً ألحكام املادة الرابعة
وبداللة املادة الثانية 8/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم
 13لسنة .2005
.3االحتفاظ للمشتكني للمطالبة بالتعويض امام املحاكم
املدنية وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
.4تقدي�ر اج�ور محاماة املحامي غ�ازي الزم عواد مبلغا
وق�دره ثالثون ألف دينار تدفع ل�ه من خزينة الدولة بعد
اكتساب القرار الدرجة القطعية.
صدر القرار غيابيا ً باالتفاق استنادا ً ألحكام املواد /182أ
من أصول املحاكم�ات الجزائية قابالً لالعرتاض والتمييز
وافه�م علن�ا ً يف  /18ربي�ع األول 1439/ه�ـ املواف�ق
2017/12/6م.
ول�ك حق االعرتاض عىل هذا الق�رار بعد تبلغك عن طريق
اإلعلان والنرش ،ويف حال�ة عدم االعتراض يعترب الحكم
بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر من نرش
اإلعالن.
القايض /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة األوىل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن
العدد 13077
اعالن
اىل املفقود اكرم عادل عبد الله
قدم املدعو هديه لعيب�ي عيل طلبا يطلب فيه نصبه قيما
عليك لفقدانك بتاريخ  2008 / 12 / 5حسب ماهو ثابت
م�ن االوراق التحقيقي�ة – علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك
اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتين للحضور
امام هذه املحكمة خالل ثالثون يوم اذا كنت داخل العراق
وخالل س�تون يوم اذا كنت خارج العراق كما تطلب هذه
املحكمة من كل مواطن لديه معلومات عن مصري املفقود
مراجعته�ا خالل امل�دة املذكورة وبعكس�ه س�وف تتخذ
املحكمة القرار املناسب وفقا الحكام القانون .
القايض
فارس شيخو محمد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح العباسية
العدد /690 :ج2017/
التاريخ 2017/12/28 :
اىل /املتهم الهارب (عيل مهدي مهاوش)
اعالن
بناءا على الش�كوى املقدمة ضدك من قبل املش�تكي
(لطي�ف محمود طرخ�ان) وفق امل�ادة  453عقوبات
ولتع�ذر تنفي�ذ امر القب�ض والتحري الص�ادر بحقك
م�ن قبل هذه املحكمة ولعدم تواجدك يف دارك حس�ب
التحري�ات الصادرة من مركز رشطة العباس�ية عليه
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك عن طري�ق صحيفتني
محليتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة يوم املحاكمة
املص�ادف  2018/2/1الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حال�ة عدم حضورك س�تجري محاكمتك غيابيا وعلنا
وفق احكام املادة  453عقوبات وحسب االصول
القايض
عباس عاشور عكاب
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم من الس�يد (نجالء يوس�ف
ش�اكر) الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (االحمد) اىل
(االس�دي) من لديه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد 6760 :
التاريخ 2017/12/27 :
اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل الس�يدة (سناء جوهر
م�وىس) حول تنصيبها قيمة موقت�ة عىل زوجها (ابو
عبي�ده عثمان الرش�يد) وابنتها القارصة (رس�ل ابو
عبي�ده عثمان) وال�ذي فق�د ع�ام  2014وعليه فقد
ق�ررت املحكم�ة اعلان فقدانه يف جريدتين محليتني
وعىل من يعرف يشء ع�ن حياته او مماته او مصريه
مراجعة املحكمة لإلخبار خالل مدة خمس�ة عرش يوم
م�ن تاريخ هذا االعالن وبعكس�ه س�وف يتم تنصيب
الس�يدة س�ناء جوهر موىس قيمة موقتة عىل زوجها
وابنتها القارصه اعاله
القايض
فالح حسني خضري
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كشفت عن مشاريع سكنية وتوزع  1600قطعة أرض ملنتسبيها

النفط :زيادة يف استثامر الغاز اخلام وحتقيق استثامر  230مقمق من حقول اجلنوب وميسان
بغداد /المستقبل العراقي

اعلن وزير النفط جبار عيل اللعيبي
ع�ن «تحقي�ق انج�از زي�ادة غري
مس�بوقة يف اس�تثمار الغاز الخام
املصاح�ب للعملي�ات النفطي�ة يف
مرشوع غاز البرصة بنس�بة تصل
اىل  %80يف مطل�ع ش�هر كان�ون
الثان�ي من الع�ام الجدي�د 2018
مقارنة بنفس الش�هر م�ن العام
2017
ووصول القدرات االستثمارية لهذا
املشروع اىل مع�دل ( 900مقمق)
ق�دم مكعب قي�ايس باليوم فضال
عن تحقيق زيادة اخرى يف استثمار
الغ�از الخام من حقول رشكة غاز
الجنوب ورشكة نفط ميسان تصل
اىل معدل ( 230مقمق)مليون قدم
مكعب قيايس باليوم».
وق�ال وزي�ر النف�ط جب�ار علي
اللعيبي يف برقية اىل رئيس مجلس
الوزراء حيدر العبادي
ان «ه�ذا اإلنج�از الكبري س�يعزز
من ق�درات البلاد يف تصدير الغاز
الس�ائل والغازولين الطبيع�ي
وس�يعظم من التنمية املس�تدامة
ويزيد من ثقة املستثمرين ملشاريع
البرتوكيماويات واألس�مدة لوجود
استقرار يف وفرة املادة الخام لهذه
الصناعات وهو الغاز املكرر» .
مش�يدا بدع�م رئي�س مجل�س
الوزراء لجهود العاملني يف القطاع
النفط�ي الذي�ن يواصل�ون اللي�ل
بالنهار من اجل االس�تثمار االمثل
للث�روة الوطنية والحف�اظ عليها

وزيادة االنتاج والعمل عىل تعظيم
اإلي�رادات املتأتية منه�ا  ،معاهدا

التجارة :استمرار عملية توزيع الصكوك
اخلاصة بمستحقات الفالحني
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة عن «استمرارها
بتوزي�ع الصك�وك الخاصة بمس�تحقات الفالحني واملزارعين لالعوام
الثالثة املاضية باالضافة اىل تجهيز املطاحن بالحنطة املحلية واملخلوطة
لدعم البطاقة التموينية».
واض�اف مدير ع�ام الرشكة هيث�م الخش�ايل يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «ف�رع الرشك�ة يف محافظ�ة املثن�ى مس�تمر بتوزي�ع
املس�تحقات املالية لالعوام  ٢٠١٦-٢٠١٥وحسب االسبقية يف التسويق
حيث تم انجاز كافة معامالت ومس�تندات الرصف لعام  ٢٠١٥ونس�بة
رصف صك�وك بلغ�ت اكثر م�ن  %٩٥فضال ع�ن عن املب�ارشة بتوزيع
الصك�وك لعام  2016كما بارش س�ايلو الطوز بعملي�ة توزيع الصكوك
لالع�وام  2015-2014حيث بلغت نس�بة رصف الصكوك اكثر من %50
وكذلك استمرار مجمع التاجي بتوزيع الصكوك عىل الفالحني واملسوقني
للمواسم السابقة».
وبني ان «رشكته مستمرة بتجهيز املطاحن بالحنطة املحلية واملخلوطة
لدع�م البطاقة التموينية حيث بارش فرع الرشك�ة يف محافظة كركوك
بتجهيز املطاحن بالحنطة املحلية املخلوطة حيث بلغت الكمية املجهزة
( )٧٣٧طن كما بارشت صومعة خان ضاري بتجهز املطاحن بحصص
جدي�دة م�ن الحنط�ة املحلية فضال ع�ن قيام س�ايلو ال�دورة بتجهيز
املطاحن األهلية بكمية ( )2352طن لدعم البطاقة التموينية».
من جانب آخر أش�ار الخش�ايل إىل أن «لجنة وزارية مشرتكة من مكتب
املفتش العام والرقابة والتدقيق بجولة تفتيشية لفرع الرشكة يف النجف
االرشف لالطالع عىل سير العملية التس�ويقية الجارية حيث تم تدقيق
ش�هادات املخترب واعادة تحليل نماذج املخترب للكميات املس�تلمة خالل
عملية التسويق.

صحة الرصافة تسجل اكثر من «»200
اصابة جراء استخدام االلعاب النارية

الحكوم�ة الوطني�ة والش�عب
العراقي عىل املضى قدما لتحقيق

إنج�ازات اخ�رى خلال الع�ام
الجديد».

م�ن جه�ة اخ�رى أوع�ز وزي�ر
النفط جبار علي اللعيبي بتوزيع

 1600قطع�ة أرض س�كنية على
منتس�بي رشك�ة نف�ط الوس�ط

الكهرباء تقدم مقرتح ًا ألصحاب املولدات األهلية التي توقفت عن العمل بسبب اجلباية
بغداد  /المستقبل العراقي
قدم�ت وزارة الكهرب�اء ،مقرتحا ً ألصح�اب املولدات
االهلية التي توقفت عن العمل يف املناطق التي شملها
مرشوع الخدمة والجباية».وذكر بيان للوزارة تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ،أن�ه «بدعوة من
ال�وزارة ملالك�ي املول�دات االهلي�ة يف العاصمة بغداد
واملحافظ�ات ،والت�ي توقف�ت عن العمل بع�د تنفيذ
مرشوع عق�ود الخدمة والجباي�ة يف مناطق عملها،
التق�ى ممثل�و ال�وزارة ،كال من ،مدير ع�ام مديرية
توزيع كهرباء الكرخ ،بهاء زيد ،واملتحدث الرس�مي
باس�م وزارة الكهرباء ،مصعب املدرس ،ومدير اعالم
كهرباء الك�رخ ،صالح غازي ،مجموع�ة من مالكي
املول�دات االهلية يف عدد من مناط�ق العاصمة بغداد
التي طبق مشروع الرشاكة مع القط�اع الخاص فيها

ضمن عقود الخدمة والجباية ،والتي توقفت عن العمل،
ك�ون وزارة الكهرباء من خالل رشكات القطاع الخاص

تمكنت م�ن إنهاء الضائعات وتجهي�ز هذه املناطق
بالطاقة ملدة ( )٢٤س�اعة وبشكل مستمر».واضاف
البي�ان ان «ممثيل الوزارة نقلوا ش�كر وتقدير املالك
املتق�دم يف الوزارة لهم لتجهيزهم الطاقة الكهربائية
اىل املواطنين يف أوق�ات انقطاعه�ا عنه�م م�ن قبل
ال�وزارة يف الس�نوات املاضية ،مقدمين للحارضين
مقترح وزارة الكهرباء بتجميع املول�دات يف مواقع
مح�ددة وتش�غيلها لشراء الطاق�ة الكهربائية من
أصحابها».وتابع انه «تم االتفاق عىل تش�كيل لجنة
تنس�يقية تمثل اصحاب املولدات يت�م اختيارها من
قبلهم ،خالل األس�ابيع الثالثة املقبلة ،ويكون واجب
اللجن�ة اللقاء بممثلي وزارة الكهرب�اء لالتفاق عىل
تنفيذ املقرتح مدار البحث ،فضال عن نقل مقرتحات
مالكي املول�دات ومش�غليها ،ك�ون وزارة الكهرباء
تسعى السنادهم وضمان ديمومة عملهم.

املنافذ احلدودية تضبط شاحنتني خمالفتني
للقانون يف طريبيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ،عن ضبط ش�احنتني
مخالفتين للقان�ون يف منف�ذ طريبي�ل الح�دودي م�ع
األردن.

وذك�ر بيان العلام الهيأة تلق�ت « املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ان سلطات املنفذ «ضبطت شاحنتني أثنتني
نوع ( براد ) ومحملتني بمادة الحليب الس�ائل بش�هادة
منش�أ وإجازة إس�ترياد مزورة».وأضاف انه «تم إتخاذ
اإلجراءات القانونية بضبط العجالت وإحالتها للقضاء.

مفتشية الداخلية حتبط حماولة إدخال بضائع غري مرسمة مجركي ًا إىل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مفتش�ية وزارة الداخلي�ة ،ع�ن
« احب�اط محاول�ة إلدخ�ال بضائع غري
مرسمة جمركيا ً ومهربة إىل بغداد.
ذكر مكت�ب املفتش الع�ام يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» ،نس�خه من�ه إن
«عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات

ملكتب املفتش العام عن طريق مصادره
الخاص�ة ،حيث قام�ت مف�رزة تفتيش
الس�يطرات والط�رق الخارجي�ة بضبط
ش�احنة كبيرة ن�وع (س�كانيا) م�ع
س�ائقها محمل�ة بم�واد مهرب�ة وغير
مرس�مة جمركياً».وأض�اف أن «املفرزة
التفتيش�ية ضبطت داخل الشاحنة عىل
(كونتكرتات) ومحوالت ضخمة وقواطع

دورات تستخدم يف وزارة الكهرباء ودوائر
الدول�ة ،كم�ا ضبط�ت أيض�ا ً خباط�ات
(عجانات) ضخمة تس�تخدم يف املعامل،
اضافة اىل مواد منزلية بس�يطة مرسمة
جمركي�اً ،ح�اول صاح�ب الش�حنة أن
يمرر من خاللها حمولته املهربة».وتابع
ان «املف�رزة التفتيش�ية نظمت محرض
ضبط اصويل باملواد ودونت افادة السائق

الذي اعترف رصاحة بإدخال الش�احنة
عرب إحدى الس�يطرات الرئيسة ببغداد»،
مبين�ا انه «تم تس�ليمه اىل مركز رشطة
العلوية بغي�ة اتخاذ االجراءات القانونية
الالزمة بحقه» ،مشيرا اىل ان «التحقيق
ج�ار مع أف�راد الس�يطرة التي تم
الزال
ٍ
ادخال الشاحنة عربها ملعرفة املقرصين
واملتورطني بإدخالها.

 400قطع�ة منها اىل مركز الوزارة
وحسب االليات وضوابط التوزيع
واالستحقاق املعمول بها من خالل
اللجان املشكلة لهذا الغرض».
وأك�د وزي�ر النفط بحس�ب بيان
لل�وزارة وخلال ترؤس�ه اجتماع
هيئ�ة ال�رأى يف ال�وزارة «العم�ل
على توفريالحياة الح�رة الكريمة
البن�اء القطاع النفطي وتحسين
اوضاعه�م املعيش�ية وبم�ا يليق
بم�ا يقدمونه م�ن عط�اء وتفان
وتضحي�ة واخالص من اجل زيادة
وإدام�ة االنتاج وتطوي�ر صناعة
النفط والغاز يف العراق».
واض�اف اللعيب�ي ان�ه «أوع�ز يف
وق�ت س�ابق اىل جمي�ع الرشكات
والتش�كيالت النفطي�ة ب�اإلرساع
لتخصيص قطع االرايض ملنتسبيها
فضال عن بناء املجمعات والوحدات
الس�كنية الحديثة له�م» مبينا ان
«املوضوع متابع من قبله شخصيا ً
من أجل تنفيذ جميع الخطط التي
تم إقرارها بشأن العاملني يف جميع
الشركات والتش�كيالت النفطية
وان الفرتة القليلة املقبلة ستشهد
وضع حجر األس�اس إلنش�اء عدد
من الوحدات السكنية».
وكانت عدد من الرشكات النفطية
قد قامت يف وقت س�ابق من العام
 2017بتوزي�ع س�ندات قط�ع
االرايض عىل منتس�بيها استجابة
لتوجي�ه وزير النف�ط وان اللجان
املش�كلة لهذا الغرض عاكفة عىل
تخصي�ص قط�ع أراض اخ�رى
ملنتسبيها.

العراق أنتج نحو  3مليون
طن من احلنطة يف 2017

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف الجه�از املرك�زي لالحص�اء  ،أن
كمي�ات انتاج الحنطة لع�ام  2017بلغت
مليونين و 974ألف طن ،مبينا ً أن إجمايل
املساحة املزروعة بلغ أربعة ماليني و215
الف و 906دونم.
وق�ال الجه�از يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» ،نس�خة منه ،ان «كميات انتاج
الحنط�ة لعام  2017بلغت مليونني و974
أل�ف ط�ن ،مبين�ا ً أن «إجم�ايل املس�احة
املزروع�ة بل�غ أربع�ة ماليين و 215الف
و 906دون�م» ،مقارن�ة بكمي�ة انت�اج 3
ماليين و 52أل�ف و 939طن خلال عام
.»2016
واضاف أن «متوس�طة غل�ة الدونم بلغت
 705.5كغم لكل دونم ،يف حني بلغ إجمايل
املساحة املزروعة أربعة ماليني و 215ألف
و 906دون�م» ،مبين�ا ان «كمي�ات انتاج
الشعري لعام  2017بلغت  303الف و114
طن» ،متابع�ا ً أن «متوس�طة غلة الدونم
 369.5كغ�م ل�كل دون�م ،يف حين بلغت
اجمايل املساحة املزروعة  820الف و461
دونم».
وكان�ت وزارة الزراعة ق�د وضعت يف عام
 2012خط�ة لالكتفاء الذاتي من الحنطة
املحلية ،اال ان س�يطرة داعش عىل بعض
املحافظ�ات ومنه�ا املوص�ل ق�د ادى اىل
تناقص االنتاج بشكل كبري.

االعامر :افتتاح اجلرس الرابع يف املوصل هناية الشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
س�جلت دائرة صحة بغ�داد /الرصافة ،اكثر م�ن  200اصابة من جراء
استخدام اللعاب النارية خالل االحتفال بأعياد راس السنة امليالدية.
وق�ال مدي�ر اعلام الصحة قاس�م عبد اله�ادي يف بي�ان تلق�ت «أنباء
املس�تقبل» ،نسخة منه ،اليوم االثنني ،إن «مستشفيات صحة الرصافة
س�جلت ( )201اصابة جراء اس�تخدام اللعاب الناري�ة خالل االحتفال
بأعياد راس السنة امليالدية».
وأض�اف عب�د اله�ادي ،أن «مستش�فى الش�يخ زايد س�جل االعىل بني
املستش�فيات اذ س�جل ( )103يف حين س�جلت مستش�فيات الكندي
واالمام عيل ( )25اصابة ومستشفى الشهيد الصدر (قدس) ( .»)15
وبني ،أن «مستشفى الزعفرانية سجلت ( ،)15يف حني سجل مستشفى
الواس�طي ( )11اصاب�ة» ،مردف�ا «فيما س�جلت مستش�فى النعمان
اصابتني ومستشفى ضاري الفياض اصابة واحدة.

أعلنت وزير االعمار واإلسكان والبلديات
واألش�غال العام�ة ،آن ناف�ع أويس ان
ال�وزارة ش�ارفت على انج�از وافتتاح
مرشوع جرس املوصل الرابع يف محافظة
نينوى بتموي�ل من ق�رض البنك الدويل
الط�ارئ إلعادة اعم�ار املناطق املحررة
وبكلفة مليار و 993مليون دينار.
ونقل بيان لل�وزارة عن اويس قولها ،ان
«رشك�ة الف�او العامة وب�أرشاف دائرة
الط�رق والجس�ور التابعتين لل�وزارة
ش�ارفتا على انج�از اعم�ال مشروع
الجسر الراب�ع ،والذي يرب�ط الجانبني
االيمن وااليسر من حي�ي [الضباط ــ
الدواسة]”.
وأكدت ان “االعم�ال يف املرشوع وصلت

اىل مراحل متقدمة وتسري بشكل رسيع
وبوتائ�ر متصاعدة وبس�باق مع الزمن
دون اي معوق�ات ،م�ن اج�ل إنج�ازه
بأرسع وق�ت ممكن ووف�ق املواصفات

الفني�ة املطلوب�ة ليكون متاح�ا ألهايل
املوصل حي�ث بلغت نس�بة االنجاز فيه
 ”،%90مبينة ان “طول الجرس يبلغ 160
مرتا ً وبع�رض  7.5أمتار ونصف [ذهابا

وإيابا]”.وأش�ارت اىل ان�ه “م�ن املؤمل
افتت�اح الجرس نهاية الش�هر [الجاري]
بجه�ود العاملين يف املشروع الذي�ن
يواصل�ون العمل ليالً ونه�ارا ً وبوجبتني
عمل صباحية ومسائية ورفضوا التمتع
بالعطلة الرس�مية وعطل�ة اعياد امليالد
مفضلين البقاء يف س�احات العمل من
اج�ل اع�ادة اعم�ار محافظته�م الت�ي
دمرتها عصابات داعش اإلرهابية ،حيث
تم انج�از كافة اإلعمال يف الركيزة األوىل
والثانية والثالثة”.
وأوضح�ت اويس “ب�أن العم�ل يتواصل
حاليا برتكي�ب أجزاء الجسر الحديدي
بكل ملحقات�ه والبدء بإعمال الدفع من
الجانب األيرس إىل الجانب األيمن للمدينة
مثمن�ة الجهود الكبيرة الت�ي يبذلوها
العاملني يف املرشوع ليالً و نهارا ً  ،متمنية

له�م املوفقية والنجاح بمناس�بة حلول
العام الجدي�د وان تع�ود مدينة املوصل
أم الربيعين كما كانت س�ابقا وان يعم
األمن واألمان يف رب�وع عراقنا العزيز”.
يذك�ر ان العم�ل يف املشروع تضم�ن
تكسير ورف�ع اجزاء م�ن الفض�اءات
املترضرة للتمكن من دفن الفضاء االول
م�ن جهة الس�احل االيمن م�ن املوصل
ودق الركائ�ز يف منطق�ة الفضائين
الثاني والثالث مع تنظيف حوض النهر
م�ن االنقاض يف املناط�ق التي تعيق دق
الركائ�ز للدعامات الوس�طية مع تنفيذ
ونصب مجرس حديدي واستخدام ثالثة
مجسرات حديدي�ة وبط�ول [ ]42,5م
للفض�اء الواح�د مع رمب�ات بطول 12
مترا ً تنقل من مخ�ازن مديري�ة املرور
الرسيع يف محافظة البرصة.
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 ..2018بني املوازنة واالنتخابات
عبدالزهرة محمد الهنداوي
ع�ام  2018الذي س�يحل قريبا يف االرجاء
سيكون مختلفا عن سالفاته من االعوام
املنرصمات السيما االعوام االربعة االخرية
 ، 2017 - 2014فعامن�ا الجدي�د س�يحل
علينا والعراق خ�ال تماما من داعش بعد
ان حط�م العراقي�ون ه�ذه الغمامة التي
لوثت االجواء  ..ومما الش�ك فيه ان عراقا
خاليا من داعش سيكون افضل بكثري .
فالنازحون سيعودون إىل ديارهم واالعمار
ستدور عجلته من جديد وسرتفرف رايات
السلام يف كل ارجاء الوطن  .ولكن هل ان
الع�راق اصب�ح خاليا تماما من املش�اكل
وس�ينعم ابناؤه بالهدوء والس�كينة بعد
القض�اء على داع�ش ؟  ،كال بالتأكي�د ،
فليس ثمة بلد يف العالم من دون مشاكل ،

صغرية كانت ام كبرية  ،بما يف ذلك البلدان
املستقرة سياسيا وامنيا واقتصاديا  ،وكل
بلد لديه مشاكله الخاصة ..فكيف سيكون
الح�ال يف بلد مث�ل العراق خ�رج للتو من
معركة رضوس منترصا  ،وما زالت امامه
معرك�ة اخرى ال تقل رضاوة عن معركته
ضد االرهاب  ،فإذا اردنا ان نتجاوز جانبا
من املشاكل ألنها ليست كبرية  ،وإذا اردنا
ان نستعرض ايجابياتنا.
فإنن�ا ل�ن نس�تطيع رصف النظ�ر ع�ن
مش�كلتني كبريتني باتتا تمثلان تحديني
ال يس�تهان بهم�ا ام�ام الحكوم�ة ..
وهات�ان املش�كلتان هما املوازن�ة العامة
واالنتخاب�ات ،وكالهم�ا ينبغ�ي االنته�اء
منهما وانجازهما تمام�ا من دون تأخري
 ،الس�يما قانون املوازنة  ،ال�ذي يبدو انه
س�يواجه عقب�ات ليس�ت س�هلة  ،مم�ا

يجعلنا نخىش تكرار س�يناريو عام 2014
ال�ذي مىض بال موازن�ة نتيجة الرصاعات
الحزبي�ة والطائفية  ،تلك الرصاعات التي
جلبت لنا الويل والثبور.
ف�كان ذل�ك الع�ام عام املأس�اة ب�كل ما
تحمل�ه الكلمة من معن�ى‘ ،وال نريد هنا
ان نعي�د إىل االذه�ان تل�ك االي�ام الس�ود
بع�د ان محا العراقي�ون اثارها بالتحرير
واالنتص�ارات  ،ام�ا العقب�ات التي تواجه
موازن�ة  ، 2018فتقف يف مقدمتها حصة
اقليم كردستان التي قلصت من 17باملئة
إىل 12.6باملئة عىل وفق النس�بة السكانية
لإلقليم  ،وهذا االجراء استفز النواب الكرد
وأعلن�وا رصاح�ة رفضهم للقان�ون مالم
تتم اعادة النس�بة إىل ما كانت عليه  ،كما
ان الكرد انفسهم يطالبون ايضا بإضافة
حصة جدي�دة ملحافظة حلبجة .ويضاف

إىل املشكلة الكردية ،مشكلة اخرى تتمثل
بمطالبة اتح�اد القوى بتضمين املوازنة
تخصيصات إلعادة اعمار املناطق املحررة
 ،وه�ذه القضي�ة ال تب�دو س�هلة يف ظل
اس�تمرار االزمة االقتصادي�ة  ،ومن جهة
اخرى تطالب املحافظ�ات املنتجة للنفط
زي�ادة حصته�ا م�ن (البترو – دوالر) ،
وكل ه�ذه املش�كالت من ش�أنها عرقلة
مسيرة املوازن�ة العام�ة لس�نة ، 2018
وع�دم اقرار قانون املوازنة  ،س�يحيلنا إىل
مش�كلة اخرى تمثل استحقاقا (مقدسا)
–كم�ا يصفه�ا الكثيرون -وه�ي قضية
االنتخاب�ات بش�قيها الربملان�ي واملحيل ،
فبعد ان قررت الحكومة اجراء االنتخابات
يف منتصف ش�هر ايار املقب�ل  ،فان هناك
تخوف�ات وهواج�س م�ن ع�دم امكانية
اجرائها يف هذا التاريخ  ،تحت عنوان عدم

«بريكزيت» وترامب .أبناء جيل إعالم مجاهريي
سيمون كوبر
لم أرغب يف انس�حاب بريطانيا من االتحاد األوروبي،
«بريكزي�ت» ،لكنني افرتضت أن مؤيدي االنس�حاب
أع�دوا الع�دة له�ذه الخطوة .ول�م اعتق�د أن دونالد
ُ
حس�بت أن
ترام�ب يمل�ك خطة أو مرشوع�اً ،لكنني
الجمهوريين يملك�ون واح�دة .وتبين أن جعبته�م
خاوية .وس�واء أعجبنا هؤالء أو ال ،فالسؤال هو ملاذا
يفتقرون (مؤيدو الربيكزيت وترامب والجمهوريني)
إىل الكفاءة.ويب�دو أن «الربيكزيتيين» حس�بوا أن
االتحاد األوروبي س�ينزل عند مطالبهم ،ولم يتوقعوا
ً
مش�كلة تعرقل مرادهم.
أبدا ً أن تربز الحدود اإلرلندية
وإىل الي�وم ،لم يناقش مجلس ال�وزراء الربيطاني أي
نوع من «الربيكزيت» يريد.ويف أمريكا ،حني س�نحت
أمام الجمهوريني فرص�ة إطاحة قانون «أوباماكري»
(التأمني والرعاية الصحية) ،تبني أنهم لم يعدوا خطة
بديلة ،عىل رغم أنهم كانوا طوال سبعة أعوام يسعون
إىل التخل�ص من�ه (القانون هذا) .وش�طر راجح من
مرشوعه�م الرضيب�ي كتبت�ه بخط الي�د مجموعات
الضغط بني ليلة وضحاها .وفضيحة «روس�ياغايت»
(تدخ�ل روس�يا يف االنتخاب�ات األمريكي�ة) هي ذروة
الهواية والخفة .فمايك فلني (جنرال أمريكي متقاعد،
مستش�ار األم�ن القوم�ي الس�ابق) وغيره أنكروا
اتصاالتهم بمسؤولني أجانب (روس وأتراك) ،وحسبوا
أن أحدا ً لن يالحظ ما فعلوه .ودان ترامب نفسه حني
غرد عىل تويرت ،قائالً أنه يعلم أن فلني انتهك القانون.
والحق يقال ما كان وراء س�قوط ريتشارد نيكسون
ليس جرمه ،بل التسرت عليه .واليوم ،اإلدارة األمريكية
ال تكاد تتستر عىل يشء .ولكن ماذا وراء االفتقار إىل
الكفاءة يف سدة القرارين األمريكي والربيطاني؟
يف التس�عيناتُ ،س�لط الض�وء يف الوالي�ات املتح�دة
على التباي�ن بين «الجي�ل األعظ�م» ال�ذي قات�ل يف
الح�رب العاملية الثانية ،وجي�ل «بايبي بومرز» (جيل
وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

الطف�رة) .ومن�ذ األربعين�ات إىل التس�عينات ،س�بق
ملعظم السياسيني يف بريطانيا وأمريكا القتال يف حرب
عاملية ،وحمل�وا بصمتها .فهارول�د ماكميلن ،رئيس
الوزراء الربيطاني بين  1957و ،1963أصيب خمس
م�رات يف الح�رب العاملي�ة األوىل .وروى أن أمثاله من
الضب�اط املتحدري�ن من الطبقات العلي�ا يف املجتمع،
ق�ادوا جنودا ً من الطبق�ة العاملية ،وتعرفوا من كثب
إىل أبن�اء الطبق�ة هذه« .ول�م أكن أللتق�ي بأي أحد
منهم خ�ارج الجيش».ويف اإلمكان اس�تعادة قصص
مماثلة ع�ن كليمنت أتيل الذي أصي�ب إصابة فادحة
يف الح�رب العاملية األوىل يف العراق ،وصار رئيس وزراء
بريطاني�ا بين  1945و ،1951وع�ن ج�ون كينيدي
وجورج ب�وش األب .ويف  ،1975كانت نس�بة مقاتيل
الجي�ش القدام�ي  81يف املئ�ة م�ن أعض�اء مجل�س
الش�يوخ (س�يناتورز) األمريكيين .وال ش�ك يف أن
اختب�ار الحرب ليس ضمانة الجدي�ة والكفاءة (فلني
نموذجاً) ،لكن�ه عامل من عوام�ل مراكمة الخربات.
وذاق غريه�م م�ن ق�ادة الق�رن العرشي�ن يف هذي�ن
البلدي�ن  -لين�دون جونس�ون ،بيل كلينت�ون ،وجون
ميج�ر  -طعم الفقر .ولم يخفهم أن دور الحكومة يف
دعم الفقراء والطبقات الوسطى حيوي .لكن ،اليوم،
بريطانيا وأمريكا واقعتان يف أيدي أبناء جيل «البايبي
بوم�رز» امليس�ورين ،واملولودين بين  1946و1964
 وه�م أكثر جيل حظا ً يف التاري�خ .وهؤالء ال خرباتصقلت كفاءاتهم يف عالم السياسة .وهم طرقوا بابها
من أجل التسلية واإلثارة .وخري نموذج عىل االنعطاف
ه�ذا هو االنتقال من رئاس�ة جورج إتش دبليو بوش
(األب املول�ود يف  )1924إىل رئاس�ة االب�ن ،ج�ورج
دبلي�و ب�وش ،املول�ود يف .1946وش�أن ترامب ،زجى
بوش االبن القس�م األكرب من وقته يف مطلع رئاس�ته
يف العط�ل واالس�تجمام .ثم وقعت هجم�ات الحادي
عشر من أيلول (س�بتمرب) ،فأصابه ن�وع من املس:
ش�ن حربي أفغانس�تان والعراق .وغالب�ا ً ما يقال أن

اعادة اعالن

مناقصة استريادية
 2017/34م/د تجهيز اسالك نحاسية مستطيلة ملعمل القدرة حسب الكميات
والفقرات املرفقة يف املواصفات الفنية :
(معلنة للمرة الثانية )
تاريخ الغلق ( )2017/2/11
يسر ( وزارة الصناع�ة واملعادن/رشك�ة دي�اىل العامة) بدعوة مقدم�ي العطاءات
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق
- 1على مقدم�ي العط�اء املؤهلين والراغبني يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية
االتصال (رشكة دياىل العامة ) وعرب الربيد االلكرتوني ( )www.dialacompany.com
وخلال ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة الس�ابعة والنصف
صباحا وحتى الس�اعة الثانية بعد الظهر مساءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ -مبل�غ التخمين االجمايل لكلف اجور التش�غيل ه�ي ( )139040.32دوالر (مائة
وتس�عة وثالثون الف واربعون دوالر واثنان وثالثون س�نت) عىل اس�اس ان س�عر
التش�غيل للفقرات م�ن ( 1ـ  )6ه�و ( 2800دوالر /طن) يضاف اليه س�عر LME
للنح�اس لي�وم فتح العروض الحتس�اب املبل�غ االجمايل للمناقص�ة واصل مخازن
الرشكة .
ب -مق�دار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (  )13662دوالر (ثالثة عرش الف
وستمائة واثنان وستون دوالر فقط) واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة ه�و (  )150000دينار عراق�ي ( فقط مائة
وخمس�ون ال�ف دينار الغريه�ا) غري قابل لل�رد اال يف حال الغ�اء املناقصة من قبل
رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع (
نماذج العطاء ) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن
تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة  :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي
او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
 - 2متطلبات التأهيل املطلوبة  ( :كما مبينة يف وثائق العطاء )
 - 3يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة
الجديد –قرب تقاطع القدس ) وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية
ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف  2018/2/11وان العطاءات املتاخرة سوف ترفض
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
يف العن�وان االتي ( مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ) يف الس�اعة التاس�عة
صباحا ليوم  2018/2/12ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم
التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2415 :ب2017/
التاريخ 2017/12/28 :
اىل  /املدعى عليه /عباس عزيز سلمان
اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا /2415ب2017/
وامل�ؤرخ  2017/11/16حكم�ا غيابيا يقيض الحكم
بال�زام املدعى علي�ه عباس عزيز س�لمان بتأديته اىل

املدع�ي قدوري عبود محمد مبلغ�ا قدره اربعة عرش
ملي�ون دينار عراق�ي ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشط�ة االصمعي
واملجل�س البل�دي ملنطقة املرشاق علي�ه تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين ول�ك ح�ق
االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املده القانونية
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق
القانون
القايض
علوان بربوت البزوني

السياسيني اليوم ال خربات لهم خارج عالم السياسة.
لك�ن هذا القول يجايف الواق�ع .فبوش االبن توىل إدارة
نادي بايس�بول ،وبوريس جونسون كتب يف الصحف
تعليق�ات هزلية ،وترام�ب أدى دور رجل األعمال عىل
شاش�ة التلفزيون.واكتسب هؤالء مهارة افتقر إليها
أسلافهم :األداء أم�ام وس�ائل اإلعلام الجماهريية.
وعزز بروز الش�عبوية كفة الهواي�ة والهواة .وانتفت
الحاج�ة إىل «الخبراء»  -وص�ار يف وس�ع أي كان أن
يقوم بالعمل .فالوقورون العاجزون عن رفع الصوت
وتبسيط األمور وتسخيفها أمام شاشات التلفزيون،
أخرجوا من السياس�ة .وانتخب�ت الحكومات فريقها
بناء عىل والء األش�خاص لقضية شعبوية.واضطرت
ترييزا ماي ،رئيسة الوزراء الربيطانية ،إىل تعيني ثالثة
«بريكزيتيني» (من مؤيدي االنس�حاب) ،جونس�ون،
وديفي�د دايفس ،وولي�ام فوكس ،يف مناصب ليس�وا
أهالً لها ولم تس�بق له�م خربة فيها .وبع�د أيام عىل
انتخاب ترامب ،س�يطرت ابنته إيفان�كا عىل اجتماع
انتق�ايل ،وأش�ادت بفلني و «والئه العظيم» ،وس�ألته
«ي�ا جنرال ،أي منصب تريد؟» .ويف حملة والية أالباما
االنتخابية ،دعم ترامب أحد مؤيديه :روي مور ،املتهم
باالعت�داء عىل قارصي�ن .ووجدنا أنفس�نا مع طبقة
سياسية من الرجال البيض املتقدمني يف السن تفتقر
إىل الحكم�ة وتعمه�ا الالمب�االة .لكن ثم�ة مؤرشات
إىل تغيير قري�ب .ف�كل من نش�أ يف عهد حك�م جيل
الطف�رة خلص إىل أن األمور غري مكتس�بة وأن املريع
أو األس�وأ ق�د يط�رأ يف أي لحظة ،وأن الس�يئ ممكن
وغري مس�تبعد.وبدأ ش�باب كثر ينخرطون يف الحياة
السياسية ،إثر بريكزيت وانتخاب ترامب .وأعداد غري
مسبوقة من األمريكيات  -وشطر راجح منهن مولود
م�ا بعد جي�ل الطفرة  -يرتش�حن ملناصب سياس�ية
موزعة عىل املستويات السياسية املختلف .وتضاعف
عدد املرش�حات إىل مجلس الشيوخ عرشة أضعاف ما
كان عليه يف .2014

هتنئة بالعام اجلديد
ناظم محمد العبيدي
من املش�اهد التي تبع�ث عىل التف�اؤل ونحن
نوش�ك أن ن�ودع عامنا ه�ذا ونس�تقبل عاما ً
آخ�ر رؤي�ة اإلخوة املس�يحيني وه�م يقيمون
قداس�هم وعلى وجوهه�م مظاه�ر الرج�اء
ويشء م�ن الح�زن يلم�ع يف عيونه�م ،وله�ذا
الح�زن ما يبرره ل�دى املس�يحيني العراقيني
الذي�ن تعرضوا مثل غريهم اىل الكثري من األذى
والظلم بس�بب اإلرهاب والفوىض األمنية التي
عانى منه�ا الع�راق طيلة الس�نوات املاضية،
وه�ذا ما دف�ع بأعداد كبرية منه�م اىل الهجرة
طلبا ً لألمن واالستقرار ،ويف هذا خسارة كبرية
على الع�راق وقل�وب العراقيني جميع�ا ً الذين
يحملون إلخوانهم املس�يحيني مودة عميقة ال
يمك�ن وصفها ،ربما ألن طبيع�ة الثقافة التي
ينش�أ عليها اإلخ�وة تزرع يف نفوس�هم املعنى
العمي�ق للسلام  ،وال تخلو ذاك�رة أي عراقي
من ذكريات مشتركة تؤكد هذا املعنى وتظهر
خصوصية ه�ذا املك�ون الذي يرتب�ط بتاريخ
الع�راق وحضارته املمتدة عرب آالف الس�نني ،
ولوال األفكار املريضة التي جاء بها املتطرفون
والجهلة ملا اضطر العراقيون اىل مغادرة بلدهم
من املس�يحيني وسواهم ،ولكانت فرحة ميالد
الس�يد املس�يح مناس�بة ن�رى فيه�ا مظاهر
البهجة واالبتسامات عىل وجوه اإلخوة عوضا ً
عن تلك النظرات املرتقب�ة ليوم مختلف يحمل
لهم األم�ل والوعد بمس�تقبل آم�ن يف وطنهم
الذي رفضوا مغادرته حبا ً به وتش�بثا ً باألرض
الت�ي ينتم�ون اليه�ا كس�ائر العراقيين ....
كان حضور وزي�ر الداخلية ملراس�يم القداس
مب�ادرة قيمة من الحكوم�ة تصب يف مرشوع
املصالحة ال�ذي ال غنى عنه بع�د القضاء عىل

اعالن

تعل�ن الجمعي�ة التعاونية االس�تهالكية يف قضاء
الصوي�رة على بناء مقر لها م�ع مجمع تعاوني
وفق نموذج الخارطة الخاصة باملرشوع
فعلى املقاولني الذين يرغبون باالشتراك يف املزاد
والحض�ور ي�وم االربع�اء املواف�ق 2018/1/3
الس�اعة العارشة صباحا يف مق�ر الجمعية اعاله
الكائ�ن يف مرك�ز مدين�ة الصوي�رة لالطلاع عىل
الرشوط املطلوبة مع دفع مبلغ ( )250000مائتان
وخمس�ون الف دينار غري قابل�ة للرد يتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية البالغة
 %2من قيمة العقد.
االدارة

اعالن
رقم االخطار
2012/353
من /محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب م علي عبد الحافظ س�لطان املنس�وب اىل املديري�ة العامة لرشطة
محافظة البرصة
مل�ا كن�ت متهم�ا وفق امل�ادة  / 35م�ن ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008الختالس املس�دس
الحكومي املرقم ( / GNy/803نوع كلوك مع كافة ملحقاته مع ( )45اطالقه من نوعه
وبم�ا ان محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة
قوى االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة بالبرصة خلال مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق
ه�ذا االعلان يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجة ضدك وعند عدم حضورك س�وف
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقول�ة ويطلب من املوظفني
العموميين القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية والزام
االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة /69اوال
وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لق�وى االمن الداخيل رقم 17
لسنة 2008
رئيس املحكمة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /3169 :ش2017/
التاريخ 2017/12/24 :
اعالن
اىل املدعى عليه (غالب محسن شمهود)
ق�د اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا بحق�ك
بالدعوى املرقمة اعلاه بتاريخ  2017/11/6يقيض
بتأيي�د حضان�ة املدعية ملياء محم�د مصبح الوالدها

توفر التخصيصات املالي�ة الالزمة لتلبية
املتطلبات االنتخابية الرتباط هذا الجانب
بقانون املوازنة.
ولك�ن يف واقع الح�ال ان احتم�ال تأجيل
االنتخاب�ات ال يتعلق باملوازنة فقط  ،انما
هناك اسباب اخرى قد تكون اكثر خطورة
وتأثيرا عىل هذا املل�ف  ،يقف يف مقدمتها
عدم اقرار قانون االنتخابات الجديد الذي
ه�و االخر رافق قان�ون املوازنة مرحال إىل
الفصل الترشيع�ي الجديد  ،وهذا الرتحيل
والتأخير يأتي منس�جما تماما مع رغبة
بع�ض الق�وى السياس�ية الت�ي تس�عى
جاه�دة لتأجيل االنتخابات تحت اس�باب
وذرائ�ع ش�تى  ،بعضها منطق�ي يرتبط
بأوض�اع النازحين ورضورة عودته�م
لديارهم قبل اجراء االنتخابات  ،وبعضها
االخ�ر غير منطقي ل�ه عالق�ة بمحاولة

الس�اعني إىل التأجي�ل نح�و اع�ادة انتاج
انفسهم من جديد بعد التدهور والرتاجع
يف مساحتهم الش�عبية .ويبدو واضحا ان
الحكومة ق�د انجزت ما بذمتها س�واء يف
ما يتعل�ق بقانوني املوازن�ة واالنتخابات
لتلقي بالكرتني يف س�احة مجلس النواب
الذي انقس�م على حال�ه ازاء املرشوعني
 ،وال نعل�م ان كان س�ينجح يف تج�اوز
املش�كلة بعد بدء فصله الترشيعي الجديد
؟  ..ام ان�ه س�يخفق يف االمرين معا ليجر
البالد والعباد إىل مش�اكل ليس�ت س�هلة
 ،فلا يمكنن�ا ان نتصور ح�ال البلد وهو
الخارج ت�وا من حرب التحرير واملحافظة
على وحدة ارضه وش�عبه  ،ان يبقى من
دون موازن�ة  ،كم�ا ال يمك�ن ان نتجاوز
موعد اجراء االنتخابات الن ذلك سيأخذنا
إىل فراغ دستوري نحن يف غنى عنه.

عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة وتحري�ر كام�ل
الرتاب العراقي ،وإش�ارة ذات داللة عىل النهج
الوطن�ي ال�ذي ينبغ�ي السير علي�ه لتحقيق
دولة املواطنة ،وترس�يخ ملبادئ الدولة الراعية
لجمي�ع مواطنيه�ا ب�كل مكوناته�م ،ولعل يف
مقدار الخ�راب ال�ذي أحدثه التط�رف الديني
وتل�ك الجرائم الت�ي اقرتفه�ا اإلرهابيون ،وما
قدم�ه العراقي�ون م�ن تضحي�ات عظيمة ما
يدف�ع بالسياس�يني الي�وم ومن بي�ده القرار
اىل مراجع�ة الثقاف�ة التي ينبغ�ي أن تعتمد يف
بناء الدولة وإش�اعتها بني العراقيني ،وتقديم
البدي�ل الذي ال يس�مح للخطابات املتطرفة أن
تتحكم بمس�تقبل العراق والعراقيني كما يريد
اإلرهابيون الذين تس�ببوا بكل ه�ذه الكوارث
حني غاب ص�وت الدول�ة ،ووج�دوا فرصتهم
للعب�ث داخ�ل الع�راق ومدن�ه.وال يمك�ن أن
نتجاه�ل ونح�ن نهن�ئ املس�يحيني العراقيني
حال�ة الي�أس الت�ي تس�ببت به�ا الف�وىض
األمني�ة وغياب س�لطة القان�ون ،وباملقابل ال
يمكنن�ا أن نتجاه�ل أيضا ً الجه�د املبذول من
الحكوم�ة لتحقي�ق اإلصالح�ات ومكافح�ة
التطرف والفساد ،فضالً عن معالجة األوضاع
االقتصادية وتطبيع األوضاع داخل املدن سواء
املحررة من زمر اإلرهاب أو تلك التي اهملت يف
الس�نوات املاضية ،وهي مهم�ة تتطلب الكثري
من الصبر واإلرادة الجماهريية ،ألن مش�كلة
اإلره�اب واألزم�ة االقتصادي�ة ال تقترص عىل
العراق وحده ،بل أصبحت مشكلة عاملية تعاني
منها الكثري من ال�دول  ،ولتحقيق ذلك يحتاج
العراقيون اىل تكات�ف جميع القوى  ،آملني أن
يحم�ل الع�ام الجديد للعراقيني وللمس�يحيني
خاص�ة ما يصب�ون اليه من تطلع�ات ويزرع
عىل وجوه الجميع ابتسامة األمل.

محكمة بداءة البرصة
العدد /1801 :ب2015/
التاريخ 2017/12/28 :
اعالن
املدعى  /سعد جمال الدين الفحام
املدعى عليهم  /اس�عد وحسني ومحمد اوالد
عب�د الخالق محمد ومي وجمانة اوالد جمال
الدين احمد جمال الدين وشيماء عبد الجبار
حسني
تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل
 36/1مناوي باشا ومساحته  8اولك و 4مرت
مربع وهو يقع يف منطقة مناوي باشا مقابل
مديري�ة م�رور البرصة مش�يد عليه�ا قاعة
باسم قاعة القرص للمناسبات وهو عىل شكل
جمل�ون مع وجود قاعة باب خلفي يودي اىل
فسحة االرضية مبلطة بالسرياميك مع وجود
س�قف ثانوي مع وجود قاعة اخرى للرجال
ايض�ا مبلط بالسيراميك مع وجود س�قف
ثانوي مع حمام�ات ودرج مبلط بالكرانيت
ويوجد بناء يف الطابق العلوي مس�تغل معهد
للرش�اقة تحتوي عىل استعالمات وحمامات
ساونه وبخار وكذلك حمامات عادية وقاعة
مسقف بالكونكريت مع وجود سقف ثانوي
والج�دران مغلفة بالخش�ب درج�ة عمرانه
جي�دة مع وجود فس�حة تحتوي عىل كرفان
صغير متخ�ذ كمخ�زن وان هذا املس�قفات
تعود للرشيك محمد حس�ن عب�د الخالق من
له رغبة بالشراء مراجعة هذه املحكمة مع
دف�ع التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من
القيم�ة املق�درة البالغة ملياري�ن واربعمائة
وتسعه وثمانون مليون وثمانمائة الف دينار
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من
ظه�ر اليوم الثالثني لي�وم التايل لنرش االعالن
ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

القارصي�ن كل م�ن ميلاد وعص�ام اوالد اوالد غالب
محس�ن قابال لالعتراض والتميي�ز وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة
املعق�ل وتأيي�د املجل�س البل�دي ملنطقت�ي الجنين�ة
واالندل�س بتاري�خ  2017/12/12تق�رر تبليغ�ك
بواس�طة النرش يف صحيفتني محليتين يوميتني ولك
حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه
سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض
نوري قادر حنون املالكي

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة نقاب�ة
املهندسني العراقيني باسم (
منير حامد مزبان ) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
تنويه
نشر يف صحيفة املس�تقبل
العراق�ي بالع�دد ( )1579
يف 12/21م 2017اعلان
محكم�ة بداءة ش�ط العرب
ذكر اس�م املحكمة محكمة
االحوال الش�خصية يف ش�ط
الع�رب خط�أ والصحي�ح
محكم�ة بداءة ش�ط العرب
لذا اقتىض التنويه
فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة نقاب�ة
املهندسين العراقيني باس�م
( س�ناء مهدي رشامة ) عىل
من يعثر عليها تس�ليمها إىل
جهة اإلصدار
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة
م�ن املعه�د التقن�ي قس�م
أنظمة حاسوب باسم ( عيل
جعفر غان�م ) عىل من يعثر
عليه�ا تس�ليمها إىل جه�ة
اإلصدار

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 1147 :
التاريخ 2017/12/7 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :العريف بسام عبد سويف جرب
 3ـ رقم الدعوى 2017/1147 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2016/11/29 :
 5ـ تاريخ الحكم 2017/12/7 :
 6ـ املادة القانونية ( )5من ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحك�م :حكمت محكمة قوى االمن الداخلي االوىل املنطقة
الخامس�ة عىل املتهم الغائب ( العريف بس�ام عبد سويف جرب) بالحبس
الش�ديد ملدة (خمس س�نوات) وف�ق احكام املادة ( )5م�ن ( ق ـ ع ـ د)
رقم ( )14لسنة  2008املعدل وبداللة املواد ( /61اوال) و (/69اوال) من
(ق ـ أ ـ د) رق�م ( )17لس�نة  2008لغياب�ه ع�ن مقر عمل�ه من تاريخ
 2016/11/29ولحد االن
 8ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة (/38
ثاني�ا) م�ن ( ق ـ ع ـ د ) رق�م ( )14لس�نة  2008املعدل بعد اكتس�اب
الحك�م الدرج�ة القطعية بداللة املادة (/89اوال) م�ن (ق أ د) رقم ()17
لسنة 2008
 9ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد
لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه
استنادا الحكام املادة (/69ثانيا و ثالثا) من (ق ـ أ ـ د) رقم ( )17لسنة
2008
 10ـ حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة (/69
رابعا) من (ق ـ أ ـ د) رقم ( )17لسنة 2008
 11ـ تحدي�د اعتاب محاماة للمحامي املنتدب (جبار عاتي جرب) البالغة
( )25,000خمس�ة وعرشي�ن الف دين�ار عراقي ترصف ل�ه من خزينة
الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
 12ـ ق�رارا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة (/60
سادسا) من (ق ـ أ ـ د ) رقم ( )17لسنة  2008قابال لالعرتاض والتمييز
استنادا الحكام املادة ( /71اوال وثانيا ) من نفس القانون وافهم بتاريخ
2017/12/7
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

اعالن
بن�اء على الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد (ن�ارص العيبي
اخشين) الذي يطلب فيه تس�جيل اللقب م�ن (الفراغ)
اىل (املاج�دي) من لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة  24من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

اعالن
بن�اء على الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد (حسين حمزة
علي) الذي يطلب في�ه تبديل اللقب من (الس�لمان) اىل
(االسدي) من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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ثقافية

العدد ( )1585الثالثاء  2كانون الثاني 2018

قصة قصيرة
سيد عبدالعال سيد
ق�ادم من م�كان بعيد يحم�ل صرة من
القماش على كتفه يجول بها في أرجاء
القرية ينادى ( حرير ليبيا ) تس�توقفه
إح�دى النس�وة كي تش�ترى فس�تانا..
يجل�س بجانب الش�جرة ثم يف�ك اللفة
حتى يفرد القماش تلتف حوله النس�اء
يقلبن الفساتين الملونة ..يسأل إحداهن
عن م�كان يأويه قالت اذهب إلى كبيرنا
ع�م صالح س�وف يقضى ل�ك حاجتك..
كنت أعيش في مرسيليا ثم قامت الحرب
وتعلمت التجارة منذ طفولتي,أحسست
قلب�ه موقعا ً عقدا ً
ُ
باالطمئنان هنا..رق

www.almustakbalpaper.net

رحيل صديقي الدرويش

غـريـب
ْ
نظ�رت إليه..تس�اءل بش�غف م�ن أنتِ
؟!ُ ..تبلل ش�فتيها اليابستين ثم تضغط
على إحداهما فتخرج من بينهما فاتن..
تذكرس�ريعا ً أنه�ا إحدى فتي�ات غريب
الالتي أتاه�ن بالليل ..يع�ود إلى منزله
تط�رق مخيلت�ه بكلماته�ا المعس�ولة
الت�ي تش�ق الطري�ق إلي�ه ..يح�اول أن
يقابله�ا ت�را ُه م�ن نافذته�ا الحديدي�ة
فتزي�ن وجهها بالمس�احيق ث�م تخرج
بفس�تانها المثير يتمش�يان في طريق
مجه�ول للم�ارة ماس�كا ً يده�ا ترتعد
م�ن نظراته الحارة التي تفجراألس�وار
ْ
ابتس�مت ..يمرريده على كتفها
بينهما
َ
الناع�م متمرغي�ن على نب�ات النجيلة..

له ابتس�م ..ذات مس�اء يأت�ي بزوجته
وأهلها من النس�اء ليسكنوا في المنزل
الجدي�د ..تخرج إحداهن بفس�تان فوق
الركب�ة مكش�وفة الص�در تس�ير على
ش�اطئ البحرالميت كي تتنفس رائحة
الزه�ور العطرة  ..تبصرأعلى الش�جرة
ت�رى تجم�ع العصافير ف�وق األغصان
َ
وهم يلتقطون
الحب في س�كون بينهم
يمامة تلتقط القش والورق من األماكن
ْ
البعيدة كي تبنى ُ
ش..أطلقت رصاصة
الع
ْ
إلى الشجرة ..صرخت اليمامة صرخات
ْ
ضحك�ت بصوته�ا
تم�زق األفئ�دة..
الج�ذاب يراها عم صالح تفتح أفاقا ً في
عالمه الوجدنى لتس�كن بين مشاعره..

زقاق القناديل ..حارة األندلسيني بالقاهرة

جتفيف منابع اإلرهاب

يواص�ل الباحث المغربي المتخصص في تاريخ بالده واألندلس رش�يد
العفاق�ي ،رحلت�ه الطويلة ف�ي اقتفاء أثر أندلس�يي الش�تات الذين تم
طردهم من ش�به الجزيرة اإليبيرية ،عقب س�قوط األندلس في القرن
الخامس عشر الميالدي .وفي كتابه «زقاق القناديل ..حارة األندلسيين
بالقاه�رة» ،ال�ذي ص�در مؤخرا ف�ي  130صفحة ع�ن مطبعة «طوب
بريس» بالعاصمة المغربي�ة الرباط ،يرصد المؤرخ «العفاقي» جوانب
من عالقة األندلس�يين بالمش�رق العرب�ي ،وهي العالقة الت�ي ما يزال
«زق�اق القناديل» بالعاصمة المصرية ش�اهدا عليها حت�ى يومنا هذا.
ويضيف« :األندلس�يون الذين ألجأتهم محن�ة الطرد إلى البلدان العربية
اإلسلامية ،قد كون�وا مجموعات متمي�زة في المجتمع�ات التي حلوا
به�ا ،وهو موض�وع دفعني إل�ى تأليف ه�ذا الكتاب في إطار مش�وار
طويل للتنقيب عن أخبار أندلس�يي الشتات» .وينطلق الكتاب ،من إبراز
المكان�ة الت�ي كانت تحتله�ا مصر في أفئ�دة األندلس�يين ،حيث كانت
محطة رئيسية خالل رحلتهم نحو بالد الحرمين.

صدر عن دار الس�اقي في لبنان كتاب ( تجفيف منابع االرهاب )
للكاتب د .محمد ش�حرور ب 400صفحة من القطع المتوس�ط,
ّ
والمنقحة تعديلات وإضافات
تتضمّ�ن ه�ذه الطبع�ة الجدي�دة
ّ
خاصة موضوع س�ورة التوب�ة وموقعها من الرس�الة
مهمّ�ة،
خص ّ
ّ
بالذك�ر مواضيع الوالء والب�راء والجهاد
المحمدي�ة ،وقد
والقتال والكفر والر ّدة ...نبذة:هل اإلسلام حقيقة مسؤول عن
اإلرهاب أو هو الفقه اإلسالمي التاريخي الذي ُ
صنع إنسانيا ً بما
يالئم األنظمة السياس�ية؟ هل القضاء على الحركات اإلسالمية
المتطرف�ة س�يفي بمكافح�ة اإلره�اب؟ ه�ل الح�روب والقوة
المسلحة كافية للقضاء على اإلرهاب أو أن له جذورا ً في أمهات
معان كثيرة لمفاهيم
كت�ب الفقه؟ يلقي هذا الكتاب الضوء على
ٍ
وردت في القرآن ،سبّب تفسيرها غير الصحيح انحرافا ً ملحوظا ً
عن الرسالة التي حملها الرسول لتكون رحمة للعالمين ،كالجهاد
والقتال واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والوالء والبراء.

ينش�ط عقل غريب ف�ي تحقيق أمنياته
الدانية كي يضع أس�اس البيت الكبير..
يجم�ع أصدقائ ُه م�ن األماكن المتفرقة
ليوفر لهم مساحات كبيرة من األراضي
المقدس�ية ,مطمئني�ن عل�ى ماصنع�ه
غري�ب ف�ي أرض الميعاد ..ف�ي غروب
الش�مس يلتقيان عند صخ�رة األمواج
تل�وح على وجههم�ا غربة المس�افات
محاوالً أن يمسك يدها تنأى عن ُه بعيداً..
يقت�رب مرة آخري تصفع� ُه بيدها على
خ�ده يحمروجه ُه ثم يتوعدها بالطرد..
ْ
ضحكت بسخرية ضاربة بقد ميها على
األرض أنا هن�ا ..كتم غيظ ُه ومضى في
طريقه الليلي .

املعرض السنوي جلمعية الفنانني التشكيليني العراقيني يف البرصة
البصرة  /مهدي السبهان
اختتم�ت جمعي�ة الفنانين التش�كيليني
العراقيين يف البصرة نش�اطها الثق�ايف
لهذا الع�ام بمعرضها الس�نوي الذي اقيم
يف قاعة الفن�ان الراحل محمد مهر الدين
بمش�اركة نخبة من فناني املدينة اذ ضم
املعرض اكثر من س�تني عمل بني الرس�م
والنح�ت والخزف تنوعت فيها االس�اليب
الفنية واملبن�ى التقني للنصوص البرصية
ويف خالصته�ا تعترباعم�ال فني�ة لها قدر
كبير من االهمية يحاول فنانو املدينة من
خالل نتاجه�م اىل رفع مس�توى الذائقية
للمتلقي بهذا الع�رض املميز وفتح الرتاج
للت�داول بغي�ة تفكي�ك الش�فرات وادراك
الجان�ب االس�تطيقي بما ت�م عرضم من
نت�اج فني مثير يرتكز على ارضية ثابتة
للجانب املهاري واالحرتاف العايل لنخبة من
املشاركني وان اهم ميزة يف تلك االعمال هو
بناؤها الش�كيل بغض النظر عن املدرسة
الفنية الت�ي تنضوي تح�ت عبائتها هذه
االعمال فالش�كل واللون وحركة الفرشاة
واالدراك الحسي ال�ذي اح�ال نتاجهم اىل
املنظومة الجمالية وف�ق القيمة املعيارية
للفن وكما جاء يف صفحات الفولدر .
يتحرك املخطط البياني لحركة التش�كيل
يف البرصة بش�كل عمودي عرب املشاركات
املمي�زة ملبدعيه�ا فيم�ا مت�اح بمحاف�ل
التش�كيل ومنه�ا ه�ذا املعرض الس�نوي

شريف الشافعى
تتجس�د س�مات التم�رد ،ومالم�ح
الرغب�ة ف�ى التحرر واالنطلاق ،فى
ديوان “يش�دنى المكان ..يكس�رنى
العط�ر” ،للش�اعرة اللبناني�ة جميلة
عب�د الرض�ا (دار النهض�ة العربي�ة،
بي�روت ،)2017 ،فـ”الصع�ود” هى
الكلم�ة األول�ى الت�ى تس�تهل به�ا
الش�اعرة قصائ�د المجموع�ة ،إذ ال
إطار يحكم المشهد ،مثلما أن الحياة
برمته�ا يج�ب أال تخض�ع لقواني�ن
وقيود .تقول الشاعرة:
كطيف
“أصع ُد منى
ٍ
كنهر متعرج
أزدا ُد نحولاً كلما ُت ُ
قت إليك
أنكس ُر فى الضوء
وأرتعش فى موازيني
كلما من أقصاى إلى أدناي
تماديت”
تس�تهل جميلة عب�د الرض�ا اإلهداء
بكلمتي�ن؛ هم�ا“ :أو َ
ّل�ك وآخ�ري”،
فاردة البس�اط للذات الش�اعرة لكى
تكون ه�ى األرض وحده�ا ،وتكون
كذل�ك فضاء للتجرب�ة الخصيبة ،فى
ظل غياب اآلخر المتش�كك بوجوده،
والعال�م الذى قد انته�ى ،وفق أقرب
ُ
الكتاب
االحتم�االت المتاحة“ :ه�ذا
أُهديه لي؛ من أَوَّلى إلى آخري”.
تتأرجح الذات متنقلة ،فتصعد كأنها
ً
أحيان�ا
طي�ف ف�ى حي�ن ،وتنكس�ر
كش�عاع ضوء بل�غ االختن�اق .وفى

على عتباتها لكل عمل تم عرضه يف صالة
العرض ويس�اعدنا الوعي التش�كييل عىل
التقاط االش�كال التي م�ن خاللها تنفتح
املغالي�ق ونمس�ك رت�اج التاوي�ل بذهنية
واعي�ة الس�تالم االيقون�ات املش�فرة عىل
الس�طوح البرصية قي�د الع�رض وتنوع
املع�روض مصدر هام من مصادر الجمال
فال يمكن لالنطباعي�ة يف هذه االعمال ان
تس�د فضاء التجري�د وال تغل�ق التعبريية
الرمزي�ة اب�واب التكعيبي�ة وال الحداث�ة
عاجزة ع�ن صياغ�ة الجمال وانم�ا الكل
باملس�ار الجم�ايل للفن ل�ذا ان اغلب ما تم
عرض يعترب دفقا كبريا لحركة التش�كيل
املعارصة

ال�ذي يموضع في�ه الفنانني التش�كيليني
اعماله�م بحس�ب املرجعي�ات الفكري�ة
والقوى الضاغطة واالدراك الحيس والفعل
االبداع�ي والوع�ي ل�ذات الفن�ان الفاعلة
فتمظهر االختلاف يف االداء ولتـأويل كيل
له�ذه االعمال الب�د من انف�راج كينونتها
عن�د املؤول وفهم�ه يف اس�تدراك الذهنية
التي احالت الصور املدركة بعملية التحليل
والرتكي�ب الذهني�ة وصياغته�ا بن�ص
بصري خالق كبع�د حقيق�ي تتحرك فيه
الذات بمس�ارها النصي واغل�ب االعمال
قي�د الع�رض ال تكفي بالنزر اليسير من
التلقي وانما تحتاج اىل املراس يف فن ايجاد
املعن�ى وهي عالق�ة جدلية يمك�ن املرور

مجيلة عبدالرضا ..طفولة املعنى املراوغ

تماديه�ا ف�ى الح�راك ،ت�زداد نحولاً

كمش�تاقة غريبة .هى بداية الرحلة،
وه�ى ً
أيض�ا غاي�ة الوص�ول .ه�ذا
االنغم�اس الكلى ف�ى الداخل ،يخفى
ً
انسجاما ُّ
فى طياته
توحديًّا ،بقدر ما
يكمن فى طياته ٌ
توق إلى راحلين ،أو
إل�ى من لم يكون�وا موجودين اً
أصل.
التصال�ح مع هذه الوح�دة المطبقة
يبدو أمًل�اً تزهو الذات ببلوغه ،مثلما
أن�ه أل�م فى الوقت نفس�ه ،تقاس�ى
كطيف/
ال�ذات ويالته“ :أصع� ُد منى
ٍ
كنهر متعرج /أزدا ُد نحولاً كلما ُتقتُ
إليك /أنكس� ُر فى الض�وء /وأرتعش
ف�ى موازيني /كلما م�ن أقصاى إلى
أدناي /تماديت”.
تواصل الش�اعرة جميلة عبد الرضا،

ف�ى ديوانه�ا “يش�دنى الم�كان..
يكس�رنى العط�ر” ،ال�ذى يأت�ى بعد
ُ
“أجدل نه�رًا كى ال أغرق”،
ديوانيه�ا
و”س�بع مرايا لسما ٍء واحدة” ،نسج
صمته�ا بالكلم�ات ،بوص�ف ذل�ك
الصم�ت هو الش�اهد ال�ذى ال تتغير
شهادته أب ًدا ،عند س�قوط الزمن ،أو
تعدد مراياه.
فى نصوصها المكثفة التى تدنو من
الخمسة والس�بعين ،تقبع الشاعرة
رهين�ة عزلتها ،وتبدو مش�دودة إلى
مكان ما ،لكن العطر يكس�رها كلما
حاول�ت التح�رك نح�وه .ق�د تجرب
ال�ذات الش�اعرة االس�تعانة باآلخر،
وبالقصي�دة ،وبالعش�ق ،س�ع ًيا إلى
تمرد ربم�ا لم تألفه م�ن قبل ،لكنها

أحبت�ه ل�دى العصافير والشلاالت.
إن رف�ض األم�ر القائ�م ،هن�ا ،ق�د
يتج�اوز االعت�راض علي�ه ،إل�ى أمر
أكث�ر إيجابي�ة ،ه�و خل�ق وضعي�ة
جدي�دة أو متنف�س يلي�ق بالرئتين.
بالكلمات مثلاً  ،وهى أضعف اإليمان،
يمك�ن أن يصير الخ�واء حريرًا ،وأن
تحتش�د الغزالن فى مطلع الش�فاه.
هكذا ال يمكن لل�دروب أب ًدا أن تؤجل
مجيء المدن“ :ما ُ
زلت وحيدة /رغم
الش�عر /رغم العصافي�ر المنفلتة/
َ
وعيني /ورغ�م البرارى
عيني�ك
بين
ّ
المحرّض�ة للقصائد /ما ُ
زلت وحيدة
ُ
قطفت سماء
كسنونوة زرقاء /كلما
لاً
ُّ
الحب شال /
مس�قوفة /يس�كبنى
على السطر” .تمشى الذات الشاعرة

بذهول منسدل ،وألن األسرار مفاتيح
ً
ممكنا إلق�اء األحزان
نجوم ،يصي�ر
فى صنادي�ق فارغة .هك�ذا ،يفضح
ُ
الليل الوشوش�ات ،وتفتح الش�اعرة
لقلبه�ا دهش�ة األزرار .ف�ى مث�ل
ه�ذه الطقوس الس�حرية ،وبرهاف ِة
ٌ
ام�رأة أن تمر من
الليْل�ك ،تس�تطيع
وتجر ُِّح بركبتيها الليلَ،
قم ِة الزنب�قُ ،
حتى الصالة .هذا هو معنى أن الروح
ّ
ٌ
“ريش�ة
وتخف:
الش�عرية ،تس�مو،
أنا ال أكثر /أمش�ى بذهو ٍل مُ ْنس�د ٍل/
ُ
َّ
َ
ثياب
ب�أن
وأعترف
عل�ى الكتفي�ن/
السهرة /لم تسعفنى بهدي ِة الغريب/
ُ
رس�ائل الش�تاء/
وال أس�عفتنى
ِّ
بخط الي ِد الس�مراء /أكتب
فأكتبن�ى
قصائ� َد َ
بحبر ي�دي” .وفى رحلتها
ك
ِ

رسول عبد االمير التميمي
رسول الحاج عبد االمير التميمي
تحمل الصمت والجوع معا
خفك الذي يغطي النصف من قدميك
لم يك يترك اثرا
من ممشاك الوئيد
ورغبتك المضطربه تملىء
جسدك الهزيل
وجهك الذي يسامر الليل
يشب مع أمتداد المسافات
أيها السيد المرتبط بالفقر
والوجه التعبيري المكدود
من قبح الوجوه
ومن رذاذ قصائدك المفجوعه
بتضاريسك الصارخه
من الملل المكرور
لك خفايا ورؤى عميقة
تدركها دونما غيرك
فانت مجنون بالرب
أيها الفم الشاعري الصائغ حرفا
المهلل من يومياتك الغامضة
الذبيح العالي على الملذات
سائلت عنك االصحاب
واالغراب والطرقات
ومغارس االشجار
والشمس والشرفات
والبرد الذي أحتججت منه مرارا
بحثت في كل عيون المعوزين
المشردون بالخرائب
هذه كأسك الفارغه لما تزل
تحمل أسمك
والنصف الراكد من الماء والحقيقه
أعرف أن قميصك العتيق
دونما جيب لم يدفأ ليالتك الباردة
ونهاراتك المكرورة بالذكر
والصلوات المحمومة
من زحمة اليقين
أيه يا صاحب الصرخة الصادقة
هي دنياك دقت نوافذك وفراستك الباطنة
هوت من ضباب الخناق
فهاجرت دونما مكان
من جراحات ظلك
وزكام االزمنه والفراغ الدني
لم تعد تمارس احالمك المألوفة
وسكون الليل ال يعنيه طيفك
فأرقك وجع القلب العاشق
ولذة الجسد المذبوحه
من ميع العواطف
رحلت بهدوء يا تقوى الحوار االنيق
وأستلبت مبكرا بعد ما طعنتك الرياح
وقصت جناحيك

إل�ى الحرية أو إطاللته�ا من النافذة،
َ
ُ
أصاب�ع
تس�تدرج ال�ذات الش�اعرة
الس�كون
الهج�ر ،بم�وّا ٍل عتيق .فى
ِ
ِ
ُّ
ٌ
صوت ما على وحدتها،
يطل
الجارح،
ه�ى الهارب�ة م�ن ذاتها ،إل�ى ذاتها.
هي ،ببس�اطةُ ،تعي ُد فصًل�اً من رج ٍل
كتبها على لغ ِة الفساتينَ ،
وم َه َر غيم
ذيولها بالوش�ايات .الذات الشاعرة،
هنا ،منذورة للرهافة ،مفتوحة على
االحتماالت واالتجاهات كلها.
ف�ى اغترابها ونأيه�ا ،تبدو كأنما لم
ْ
ُ
تسعفها
رسائل الورد بعد ،لم
تصلها
ُ
ْ
ُ
فواصل ُ
السكر .يلزمُ ها نزق عرّافات،
ُ
ٌ
ونرجس كثير ،وعط ٌر
وحفنة ضوءٍ،
ُ
يجم�ع أس�ماءها المتناث�رة .هك�ذا
تتهجى قصيدة الصمت ذاتها بذاتها،
“بس�طريْن
قب�ل أن يس�قط العناقِ :
َ
من صو ِت َ
ُ
عزلة
تج�رح
�ك الخاف�ت/
َ
فيض حز ِنك/
أنقذتنى م�ن
النخيل/
ِ
ّ
وكنا كلَّما تحرّك بح ٌر فى لفتاتنا /أو
لمسنا الكرسى الفارغ فى المقهى/
ُ
ّ
الك�ف زهو ُر النار /وفى
ترتعش فى
ّ
ُ
الندي/
العش�ب
حدائ�ق البال يهت� ّز
ِ
ُ
ُ
لبس�ت عق�د الياقوت/
كن�ت كلَّم�ا
ُ
يسقط العناق”.
ألش ُّدنى إليك/
وبق�در انطوائها على حضنها ،كلَّما
َ
ْ
ْ
غ�رف النوم
أغلقت
فتح�ت با ًب�ا ،أو
فى عيونه�ا ،تظل الذات متماس�كة،
على طول الخط .المكان ،هو عنصر
الثبات ،الذى ال يتبدل أب ًدا ،رغم سيولة
الزم�ان كعط�ر طيّ�ار منفل�ت .هذه
الذات المتعددة ،التى تس�كنها قبيلة

من نس�اء ،تدرك بحسها الفطرى أن
بقاءها ليس فقط بالتشبث بالمكان،
ب�ل إن المعن�ى الحقيق�ى للبقاء هو
أن تصي�ر ال�ذات وش� ًما للم�كان:
ُ
“مه�رة الحن�ان أن�ا ويدي /أش�هى
من عينيك /ف�ى َ
ُ
ٌ
قبيلة
تدخل
هذيانى
من نس�اء /أنا الغرق /أُ
وش� ُم المدنَ
ِ
بلون�ي /أنا الت�ى ص ّد ُ
َ
األبواب/
ق�ت
حي�ن َّ
دق�ت عل�ى قلب�ي /أنا ْ
وش� ُم
ُ
الم�كان /ياق�وت العط�ش” .وكما
ٌ
صم�ت ،فإن
أن الحدي�ث االفتتاح�ى
الكالم األخير هو “الال ش�يء” ،الذى
يغادر قبل أن يحض�ر .لكن هذا الذى
اً
أصل ،قد يأتى بغتة
لم يك�ن موجو ًدا
كنرجسة ،ولو فى األحالم ،ليرتق كل
كالكالم األخير/
ما هو ممزق“ :غاد ْر
ِ
تع�ال كنرج�سُ /ي ِّ
ْ
نق ُ
�ح أصدائ�ي”.
ٍ
للش�اعرة دائ ًم�ا ق�درة عل�ى م�زج
الحكاياتِ الداكنة بطعم النبيذ ،ليكون
للمش�هد م�ذاق أس�طورة صغي�رة،
تكب�ر تدريجيًّا مثل دوام�ة ،مركزها
حجر ال يذكر أح ٌد من ألقاه ،لكن أمرًا
كه�ذا قد ح�دث ،يس�تحق االحتفاء،
فكأن�ه طعنة فى قلب الس�كون“ :أَال
ْ
َ
الصمت الواش�ي /ودعى
اط َعنى هذا
َ
عطر /كالبدايات/
الفساتين قصائد
ٍ
ُ
َ
القلق بالغواية”.
يربط
كخيط
ٍ
جميل�ة عب�د الرضا ،ش�اعرة تراهن
على تلقائية التعبير الطفولي ،تنشغل
كلماته�ا بالنق�اط ،فى حي�ن تح ّدق
عصافيره�ا ف�ى المعن�ى ،وتتحقق
المراوغة الشعرية البريئة.
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بطلة «اهليبة  »2نيكول سابا:

حبر على ورق

رسي
دوري جديد ولقائي بتيم حسن ّ

تستعد النجمة نيكول س�ابا لخوض تجربة جديدة يف
عالم التمثيل ،من خالل مش�اركتها يف العمل الدرامي
حقق يف رمض�ان  2017نجاحا ً
األبرز «الهيب�ة» الذي ّ
كبيراً .ويف حواره�ا تتحدث س�ابا عن دوره�ا يف هذا
العمل ،وما إذا كانت بديلة لنادين نس�يب نجيم يف دور
«عليا» .كما كشفت تفاصيل أغنيتها الجديدة «صورة
سلفي» التي صدرت قبل أيام.
 ص�درت أغنيت�ك الجدي�دة «ص�ورة س�لفي» الت�يصورته�ا مع املخرج يارس س�امي ،ما ه�ي تفاصيل
هذه األغنية؟
«صورة س�لفي» من ألحان محمد رحيم وتوزيع توما
وكلمات مصطفى حس�ن ،والكليب م�ن إخراج يارس
س�امي يف ثاني تعاون بيننا بعدما صورت معه كليب
أغنية «قرّرت» ،وهذه هي املرة األوىل التي أصور فيها
يف القاهرة ،ألن أغنية «صورة سلفي» شعبية مرصية
إيقاعية.
 هل ه�ذه هي امل�رة األوىل التي تقدمين فيها اللونالغنائي الشعبي املرصي؟
ق ّدمت أغني�ة «التوتوناي» ،وهي ش�عبية جداً ،لكنها
كانت ضمن سياق فيلم سينمائي.
 تعتمدي�ن دائم�ا ً من�ذ س�نوات عىل إص�دار أغنياتمنف�ردة ،هل ه�ذه الخطوة تعوّضك ع�ن طرح ألبوم
كامل؟
كما ذكرت ،أتبع أسلوب األغنيات املنفردة منذ سنوات،
ألنن�ي أعطي كل أغني�ة حقها يف التصوير واالنتش�ار
كم�ا لو أنه�ا ألبوم كامل من كل النواح�ي .وأعتقد أن
معظ�م الفنانني بات�وا يتبعون إصدار «الس�نغل» ألن
ً
التحضري لأللبوم يس�تغرق وقتا ً
طويلا ،لذلك األغنية
املنفردة تريحني أكثر وسط انشغايل يف التمثيل.
 عرض لك «مذكرات عشيقة سابقة» ومسلسل «والدتس�عة» بجزءين عىل  ،osnهل أزعجك أن العمل األول
لم يحقق االنتش�ار الكبري ،ولم ُيع�رض عىل محطات
تلفزيونية أخرى؟
«مذكرات عش�يقة س�ابقة» عم�ل س�وري – لبناني
ويخاطب املشاهدين يف العالم العربي ،وال شك يف أنني
ّ
مش�فرة،
انزعج�ت ألنه ل�م ُيعرض عىل محطات غري
بخاصة أنه يضم أس�ماء كبيرة .ويف العادة ،يجب أال
يك�ون العمل محصورا ً يف محطة تلفزيونية أو اثنتني.
وهذا األمر يعود اىل سياسة املنتج واملوزع .وقد أصبح
املمثل اليوم ،عندما ّ
يوقع عقد عمل درامي ،يسأل عن
املحطة التي س ُيعرض عليها العمل ،وبات هذا السؤال
بدهياً .يف الس�ابق ،كنا ّ
نوقع من دون أن نسأل ونرتك
أمر بيعه للموزع ورشكة اإلنتاج.

 ماذا عن مسلسل «والد تسعة»؟من املقرر البدء بعرض هذا املسلس�ل عىل قناة «أم بي
يس مرص» قريباً.
 ُيحكى أنك تدرسين عرض مسلسل لبناني– سوريمشرتك جديد ،هل هذا األمر صحيح؟
العروض مس�تمرة ،نعم ُعرض ّ
عيل مسلسل سوري-
لبناني مشترك ملا بعد رمض�ان  ،2018وطلبت بعض
التعديالت عليه ،لكن ليس هناك اتفاق نهائي بعد.
 ش�اركت يف عم�ل درام�ي لبناني وحيد ه�و «الحباملمنوع» ،ملاذا لم نشاهدك يف عمل لبناني آخر؟
هن�اك عوام�ل ع�دة ،منها الس�يناريو وتوجّ �ه العمل
الدرام�ي ،كما ّ
لدي استراتيجية عملية مختلفة يف كل

بلد ،ألن األسواق تختلف مثالً بني مرص ولبنان ،وأنا ال
أرغب يف أن أخطو خطوة ناقصة ،فيل مكانتي والغلط
ممنوع.
 هل لألجر املادي عالقة برفضك العروض اللبنانية؟ال ش�ك يف أن للمسألة املادية دوراً ،وال بد من أن يكون
ً
ٌ
لبناني
عم�ل
متكاملا ،لكن عندم�ا يق ّدم يل
الع�رض
ّ
مميّ�ز يج�وز أن نتف�اوض عىل هذا األم�ر ،لكن األهم
ه�و مس�توى العمل واألبط�ال الذين سيش�اركون يف
املسلس�ل ،وطبعا ً املؤلف واملخرج ،وهي كلها عنارص
يجب أن تتوافر يف العمل الناجح كي أقبل به.
 كيف ت ّم ترشيحك لبطولة الجزء الثاني من مسلسل«الهيبة»؟

ريم البارودي ختطف األنظار يف العرض اخلاص لفيلمها
القاه�رة :خطف�ت الفنانة ري�م البارودي
االنظ�ار أم�س االول خلال الع�رض
الخاص لفيلمها الجديد «حليمو أس�طورة
الش�واطئ» حي�ث قامت بالرق�ص داخل
قاعة الس�ينما ف�ور انتهاء ع�رض الفيلم
والتقطت الص�ور التذكارية م�ع الفنانني
أبطال العمل وباق�ي الحضور من زمالئها
وأصدقائه�ا الذي�ن حرص�وا على تقدي�م
التهاني لها.
وأقيم العرض مساء أمس االول داخل أحد
القاع�ات الس�ينمائية الكبرى بالقاه�رة
حيث ش�هد حض�ور غالبية أبط�ال الفيلم

بيلني كارهان تعدل عن اعتزال
التمثيل
عدلت الفنانة الرتكية بيلني كارهان عن عدم املشاركة يف أعمال فنية جديدة رغبة
منه�ا يف الرتكيز على برنامج الطبخ الذي تقدمه ،باإلضاف�ة إىل رعاية أرستها..
وفاج�أت بيلين محبيه�ا مؤخرا ،حي�ث قرّرت الع�ودة إىل التمثي�ل ،ولكن يف
حلقات معدودة كضيفة رشف يف مسلس�ل جديد بعنوان “عدو يف بيتي”،
واصفة هذه املشاركة بأنها مجرد “إحماء” لعودة فنية ضخمة بعمل
جديد.
ويذك�ر أن مسلس�ل “ع�دو يف بيتي” يمث�ل أيضا ع�ودة الفنانة
نبهات جهري الش�هرية عربيا بـ”الس�لطانة األم” يف املسلسل
الرتكي “حريم الس�لطان” ،والتي س�بق وش�اركت فيه بيلني
أيضا يف دور “السلطانة مريم”.

جدل حول حجاب
شهرية
القاه�رة :أث�ارت خبيرة التجميل رندا عبد السلام
ً
حالة من الجدل حول الفنانة املعتزلة ش�هرية
أمس
بتس�اؤالت حول حقيقة خلعها للحجاب من عدمه.
ٍ
وذلك بعدما نرشت لها صورة بدون غطاء الرأس.
ول�م ترد «عبد السلام» عىل تس�اؤالت متابعيها التي
ً
خاصة
تك�ررت وس�ألت عن خلع ش�هرية للحج�اب،
وأنه�ا يف الفترة األخيرة كانت تظهر خصلات كثرية
من ش�عرها وترتدي غطا ًء لل�رأس األمر الذي عرضها
لإلنتقادات مع زميلتها سهري رمزي.
بتعلي�ق مبهم وعلقت
يش�ار إىل أنه�ا أرفقت الص�ورة
ٍ
عىل الصورة قائلة« :ش�اهريا القمر ال بموت فيها من
صغرى بحبك اووووى انتى الرقة كلها».
ه�ذا وتناقلت الصحف ترصيحا لش�هرية يف ردها عىل
انتش�ار الصورة .حيث قالت« :ل�م أتوقع يف وقت من
األوق�ات ان�ه عندم�ا يأخذ ع�دد من املعجب�ات معي
ص�ورة ،س�وف أجد بينه�ن من تق�وم بنرشها دون
علمي ،ومع األس�ف ما حدث عدم أمانة من املاكيرية
راندة عبدالسلام ،التي جمعتن�ي بها تلك الصورة يف
أحد صالون�ات التجميل «كوافري» مع إني ال أعرفها
من األس�اسُ ،
وكل من تص�ور اىل جواري طلب مني
التصوير لألحتفاظ بها كصورة خاصة ،وليس أكثر،
ولكني فرجئت بنرش الصورة».

منه�م طلع�ت زكري�ا ،دينا ،كري�م أبوزيد
وغريه�م ،باإلضاف�ة إىل وفاء عام�ر الذي
حرصت عىل تهنئة أبط�ال الفيلم والفنانة
الش�عبية أمينة التي قدم�ت األغنية ضمن
أح�داث العم�ل .وحرص فري�ق العمل عىل
التق�اط الصور التذكارية قب�ل وبعد بداية
الع�رض ،فيما كان�ت ريم الب�ارودي أكثر
ً
سعادة بعرض الفيلم الذي توقف
الفنانات
تصويره ع�دة مرات خالل الفرتة املاضية.
يش�ار إىل أن أح�داث الفيل�م ت�دور ح�ول
«حليم�و» املنق�ذ ال�ذي ال يجيد الس�باحة
ويعمل عىل أحد شواطئ اإلسكندرية.

املنتج صادق الصبّاح اتصل بي وعرض ّ
عيل املش�اركة
يف العمل بكل بساطة.
 ُحكي أن الس�يناريو ل�م يكن يتضمن دورا ً نس�ائيا ًمؤث�راً ،مما جع�ل نادين نس�يب نجيم تنس�حب من
العمل؟
ال يهمن�ي ما ُحكي أو يحكى ،وال أريد الدخول يف لعبة
القي�ل والقال وماذا كت�ب يف اإلعالم .يف إمكان الجميع
اللع�ب على ال�كالم ،لكنني أتح�دث بواقعي�ة نظيفة
وراقي�ة ،مفادها أن املنتج ص�ادق الصبّاح عرض ّ
عيل
املش�اركة يف الجزء الثان�ي من «الهيب�ة» .وكل ممثل
يع�رف مصلحته ولديه خطة عمل�ه .مثالً ،ثمة ممثلة
ّ
يرض
م�ا ال ترغب ربم�ا يف القيام بدور األم وت�رى أنه
به�ا ،أما أنا فأرى أن هذا ال�دور يعطيني دفعاً ،وأعني
م�ا أقول�ه بني الس�طور .هي استراتجية عم�ل ،وما
يناس�بني ربما ال يناس�ب غريي .لذا ،أدعو الجميع إىل
االنتظار ملشاهدة العمل والحُ كم بعد ذلك.
 ألس�ت خائفة م�ن املقارنة بينك وبين نادين نجيمالتي ّ
مثلت الجزء األول من العمل؟
ليعل�م الجميع ،أنا ال أقوم ب�دور كان لغريي ،فأحداث
الج�زء الثاني من «الهيبة» مختلفة يف تفاصيلها .كما
أنني ال أخاطر باس�مي وأعرف ماذا أختار ،ودوري يف
الجزء الثاني جديد من األلف إىل الياء.
 ملاذا يس�عى املنتجون يف لبنان إىل البحث عن ممثالتمن عال�م الجمال ،أي�ن خرّيجات الجامع�ات اللواتي
درسن التمثيل؟
يجب عىل املنتج أن ُيمس�ك العصا من منتصفها .نحن
نعيش يف عصر الصورة ،ل�ذا يجب أن تتحّل�ىّ املمثلة
بجمال الش�كل واألداء الجيد أمام الكامريا .أس�تغرب
النقم�ة على الجميالت م�ن جانب خريج�ات املعاهد
التمثيلي�ة اللوات�ي يرفض�ن التحس�ينات يف الش�كل،
ويُكّس�رّ ن مجاذي�ف الجميلات الداخلات إىل عال�م
التمثيل.
 حقق «الهيبة» نجاحا ً كبريا ً وحصد جوائز كثرية ،لذاأنت داخلة إىل عمل مضمون النجاح ،أليس كذلك؟
الته�وّر غري موج�ود يف حيات�ي املهنية ،ال ش�ك يف أن
«الهيبة» حقق نجاحا ً كبرياً ،لكن بنظرة واقعية يجب
أن نحس�ب أل�ف حس�اب قبل اإلق�دام على أي عمل.
سأش�ارك يف عمل كبري ،لكن ال ّ
ق�در الله ربما تحصل
أمور عك�س ما نش�تهي .وبصدق ،فري�ق العمل كله
حذر رغم أن أعضاءه محرتفون يف عملهم.
 هل التقيت بتيم حسن ومتى سيبدأ التصوير؟التصوير س�يبدأ إن شاء الله يف مطلع السنة الجديدة،
أما لقائي بتيم حسن فال أريد اإلفصاح عنه.

ذكاء انتوين كوين
وتواضع عبد اهلل غيث

سعدون شفيق سعيد

صدقوني حينما كنت اراه بطال يف السينما كنت اهابه وارتهب
من�ه ..وفضلا عن ذل�ك كن�ت معجبا بالش�خوص الت�ي كان
يختارها كي يجس�دها عرب الشاشة الفضية ..وكمثال عىل تلك
الش�خوص املختارة  ( :زوربا اليوناني ) و( املختار) و( الحمزة
يف الرس�الة ) ..ذاك ه�و البطل العاملي انتون�ي كوين ..ولكنني
حينم�ا ش�اهدته ع�ن قرب عن�د حض�وره للمسرح الوطني
..وجدته ذلك االنس�ان املتواضع الجم ..والرجل البسيط وحتى
يف اناقته رغم كونه عند كل تلك املكانة العاملية ..واألكثر من ذلك
انه كان يس�تجيب لكل من احب ان يلتقط معه صورة للذكرى
 ..رغ�م ان ذلك الوقت لم يأخذ بمفهوم ( الصورة الفوتوغرافية
م�ع الضيوف النج�وم بثمن ) حتى ان ذلك املفه�وم بات رائجا
اليوم عند املس�ارح التجارية حينما يحق لك رشاء تلك الصورة
وبالثم�ن املح�دد ومع اي من املطربني او حت�ى اللواتي يدعني
كونهن من ( الفنانات ) !!
امله�م ان ذل�ك البط�ل الفنان واإلنس�ان ( انطون�ي كوين ) قد
حرض املسرح الوطني والت�ف حوله كل ذل�ك الجمهور املحب
لفنه وإنس�انيته وتواضعه وبكل ذل�ك الفرح وبكل تلك البهجة
التي اس�تمرت لسويعات قصرية ..ولكنها كانت طويلة يف دفرت
الذكريات والتي ال زالت عالقة يف الذاكرة .
والي�وم حينم�ا نذكر (انطون�ي كوين )علين�ا ان نتذكر الفنان
املرصي (عبد الله غيث )الذي جسد (دور حمزة )يف فيلم الرسالة
يف نس�خته العربي�ة ..كما علينا ان الننىس ذل�ك الفنان املرصي
الذي وق�ف (ندا )قويا امام (نجم عاملي) مث�ل انتوني كوين ..
ولك�ن الذي اليعرفه الكثير ان انتوني كوين البط�ل العاملي قد
رصح انه اجاد يف تجس�يد (ش�خصية حمزة) كونه كان يطلب
من الفنان املرصي عبد الله غيث ان يؤدي املش�هد يف النس�خة
العربية قبله كي يتعلم منه تجس�يد تلك الشخصية يف النسخة
االجنبية ..حيث كان املخرج العربي (مصطفى العقاد) وخالل
تصويره لفيلم (الرس�الة ) كان يصور النسخة العربية يف ذات
الوقت مع النس�خة االجنبية وعند ذات املشاهد واألماكن حيث
كان االبط�ال الع�رب واألجانب يتبادل�ون اماكنهم عند تصوير
املش�اهد تباعا ..وله�ذا كان البطل انتوني( ذكي�ا ) حينما كان
الي�ؤدي دوره اال بعد ان يؤديه الفنان عبد الله غيث ليتعلم منه
الكيفية لتجس�يد تلك الشخصية وليضيف اليها من عنده الذي
يراه كي يتكامل االداء !!.

إهلام شاهني تعتذر عن الرئاسة الرشفية
ملهرجان أسوان
القاه�رة :إعت�ذرت الفنان�ة
إله�ام ش�اهني ع�ن الرئاس�ة
الرشفي�ة لل�دورة الثاني�ة م�ن
مهرجان أسوان لس�ينما املرأة
الذي ينطلق خالل ش�هر فرباير
املقبل باملدينة التي تقع بأقىص
الجنوب املرصي.

وج�اء اعتذارها بس�بب وجود
ارتباطات أخ�رى لديها تمنعها
من املشاركة يف الدورة الجديدة
م�ن املهرج�ان .علم�ا ً بأنه�ا
ساهمت بقوة يف إنجاح الدورة
األوىل ونجح�ت بعالقاته�ا م�ع
ّ
صناع الس�ينما يف اجتذاب عدد

من النجوم لفاعليات املهرجان
السينمائي الوليد.
تج�در اإلش�ارة إىل أن ال�دورة
ُ
س�تكرم الفنانة منى
الجدي�دة
زكي عن مسيرتها السينمائية
ومناقش�تها لقضاي�ا امل�رأة يف
أعمالها الفنية.

سلوى خطاب تدخل السباق الرمضاين مع يرسا

القاه�رة :وافق�ت الفنانة س�لوى خطاب عىل
اإلشتراك يف مسلسل «بني يوسف» الذي تقوم
ببطولته الفنانة يرسا ومن املقرر عرضه خالل
شهر رمضان املقبل.
وأب�دت موافقته�ا النهائي�ة على اإلشتراك

باملسلس�ل لرشك�ة العدل غ�روب الت�ي تقوم
بإنت�اج العمل .علم�ا ً بأن التصوير س�ينطلق
خالل الش�هر املقبل بع�د تأجيالت ع�دة لعدم
اإلنته�اء م�ن الس�يناريو ومعاين�ة أماك�ن
التصوير.

ميس محدان يف خطوة
مغايرة بداية 2018
بعد توقف مرشوعها الدرامي املرصي الذي كانت ستطل به
الفنانة األردنية ميس حمدان عىل جمهورها يف رمضان
ق�ررت أن تفك�ر يف العودة مج�ددا ً إىل
امل�ايضّ ،
ساحات الغناء ولكن بطريقتها الخاصة.

ميس تعود إلى دبي

وبع�د حضوره�ا فعاليات مهرج�ان دبي
الس�ينمائي الدويل بدورت�ه املاضيةّ ،
تلقت
مي�س حمدان العديد من العروض الفنية ما
بني التمثيل والغناء أيضاً؛ وهو ما جعلها تفكر
جدي�ا ً يف نق�ل إقامتها م�ن القاهرة حيث تعي�ش برفقة
ش�قيقاتها ووالدته�ا إىل دب�ي ،خالل الفترة املقبلة لتبدأ
مش�اريعها الفنية الجديدة م�ن هناك يف عام .2018وتقرأ
مي�س حمدان حالي�ا ً أكثر من عمل درامي عربي مشترك
جديد لتش�ارك به خالل املوس�م املقبل؛ وه�ذه هي نوعية
األعم�ال الدرامية التي ّ
تفضلها ميس حمدان وتميزت بها يف
أكثر من تجربة.وقد أنهت تصوير مشاهدها يف العمل الدرامي
األردني «يشء من املايض» الذي ُيع ّد أول مسلسل أردني تشارك
به يف مسريتها الفنية.

الغناء الخليجي

من ناحي�ة أخرى ،قرّرت مي�س حمدان الرتكيز على الغناء خالل
الع�ام الجديد ،على أن تحضر ألغني�ة خليجية جدي�دة لتقدمها
لجمهورها بداية عام  ،2018وذلك بعد أن ابتعدت عن الغناء لفرتة
طويلة تصل إىل نحو  4أعوام.

المفضلة
هذه رياضتها ّ

واملع�روف عن ميس حم�دان عش�قها للرقص الغرب�ي والرشقي
أيض�اً ،حيث رصّ ح�ت يف حديث خ�اص لنواعم بأنه�ا ال يمكن أن
تس�تغني عن تدريباته�ا الرياضية يوميا ً للحفاظ عىل رش�اقتها؛
وه�و م�ا جعلها دائما ً تنشر فيديوهات قصيرة لها عىل
موقع التواصل االجتماعي اإلنس�تغرام من داخل صاالت
الجيم لتشجّ ع جمهورها عىل الرياضة.

ه�ذا ويب�ارش بكتابة املسلس�ل محم�د محرز
وأمني جمال وس�يقوم بإخراجه محمد محرز،
فيما يش�ارك بأحداثه إىل جان�ب يرسا ،الفنانة
شيرين رضا وعدد من الفنانني الشباب منهم
أحمد حاتم وركني سعد.
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جوارديوال يفشل يف تكرار
إنجازه التارخيي

زاكيروني :المنتخب العراقي قوي ومتميز وسنسعى اليجاد بدائل تكتيكية هجومية

باسم قاسم :اسود الرافدين قادرون عىل حتقيق
نتيجة إجيابية أمام اإلمارات

المستقبل العراقي  /متابعة
فش�ل بيب جواردي�وال ،المدي�ر الفني لمانشس�تر
س�يتي اإلنجليزي ،في معادلة رقمه القياسي الذي
كان ق�د حقق�ه م�ع فريقه الس�ابق باي�رن ميونخ
األلمان�ي ،بع�د التعادل الس�لبي مع كريس�تال
باالس”.
وتوقفت سلس�لة انتصارات الس�يتي
ف�ي البريمييرلي�ج تح�ت قي�ادة
جواردي�وال عن�د  18مب�اراة ،بعد
التع�ادل م�ع كريس�تال ب�االس،
ليظل رقمه صام� ًدا مع الفريق
البافاري.
وف�از بيب عندم�ا كان مدر ًبا
للبايرن ،في  19مباراة متتالية
بالبوندسليجا بموسم 2013ـ
 ،2014وه�ي السلس�لة األطول
في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.
ويحت�ل الس�يتي ص�دارة ال�دوري
اإلنجلي�زي برصيد  59نقطة ،وبفارق
 14نقط�ة ع�ن تشيلس�ي صاح�ب
المركز الثاني.

بغداد /المستقبل العراقي

أك�د م�درب املنتخ�ب الوطن�ي باس�م
قاس�م ان طم�وح املنتخ�ب الوطن�ي
(اس�ود الرافدين) يتع�دى الفوز بكأس
الخليج».
وق�ال قاس�م خلال املؤتم�ر الصحايف
الخ�اص بلق�اء املنتخ�ب الوطن�ي
واإلم�ارات ان «الطم�وح يتع�دى الفوز
بكأس الخليج» ،مشيرا اىل ان «املنتخب
يطمح إىل الفوز عىل اإلمارات والوصول
للمباراة النهائية».
وأوض�ح ان «مواجه�ة اإلم�ارات قوية
وصعب�ة ،لكننا نس�عى لحس�م التأهل
أم�ام منتخب لديه خبرة طويلة يف مثل
هذه البطوالت».
وبني قاس�م أن املنتخب لديه اس�تقرار
فن�ي ونفيس يف البطولة ،وهو ما يجعله
جاه�ز ملواجه�ة اإلم�ارات على أفضل
حال.
وأش�ار اىل ان «الك�رة العراقي�ة م�رت
بإخفاق�ات كثيرة يف الفترة املاضي�ة،
الف�وز بالبطولة س�يكون بمثابة عودة
الثقة ألسود الرافدين».
من جانبه ،أكد أيمن حسني ،العب أسود
الرافدي�ن ،أن « الفريق قادر عىل تجاوز
األبي�ض اإلمارات�ي ،وإس�عاد الش�عب
العراقي بحصد اللقب».
وكان منتخبن�ا ق�د تأه�ل على رأس
املجموع�ة الثاني�ة ،ليضرب موع�دا يف
الدور قب�ل النهائي ،مع اإلم�ارات الذي
صعد كوصيف للمجموعة األوىل».
م�ن جهت�ه اوض�ح االيط�ايل الربت�و
زاكريوني م�درب املنتخ�ب االماراتي يف
معرض تقييمه الداء منتخبنا يف البطولة

رصاع مرتقب بني يوفنتوس
وإنرت ميالن
المستقبل العراقي  /وكاالت
ً
قائلا  :املنتخب العراق�ي من املنتخبات
القوي�ة التي ظه�رت بمس�توى متميز
خلال ال�دور األول ،وإذا كن�ا تقابلن�ا
ودي�ا ً قب�ل انطالق�ة منافس�ات كأس
الخليج ،فاملنافس�ات الرس�مية تختلف
تمام�اً ،عموم�ا ً لقد ش�اهدت مباريات
عدة للمنتخب العراقي خالل الس�اعات
املاضية ،وأتمنى أن نوفق يف االس�تعداد
للمباراة والتعامل معها س�عيا ً للخروج

بنتيجة إيجابية تسهم يف تأهلنا للمباراة
النهائية.
اس�تدعى اإليط�ايل زاكريون�ي م�درب
املنتخ�ب االمارات�ي الع�ب الش�ارقة
الحسن صالح ،الذي تم استدعاؤه ليحل
بديالً ملحم�د فوزي الذي تعرض إلصابة
يف العضل�ة األمامي�ة خلال تدريب�ات
الفري�ق الصباحية أم�س األول ،بعد ان
رأى الجه�از الطبي اس�تحالة ش�فائه

خالل الفترة املتبقية من عمر البطولة،
وركز املدرب على تعزيز الجانب البدني
لالعبين ،من أج�ل رفع مع�دل لياقتهم
البدنية ،قبل مواجه�ة منتخبنا يف الدور
نصف النهائي  .ويسعى الربتو زاكريوني
لت�دارك األخطاء الدفاعي�ة لفريقه كما
يعم�ل على تفعي�ل الجان�ب الهجومي
للفري�ق م�ن خلال زي�ادة الجرع�ات
الفني�ة التكتيكية للمهاجمني وس�عيه

هازارد يف ريال مدريد قريب ًا
المستقبل العراقي  /وكاالت
أك�دت تقاري�ر صحفية ،صادرة ف�ي إس�بانيا ،أن ما قاله
وال�د الالعب البلجيكي إيدين ه�ازارد ،عن أن اهتمام نجله
باالنتقال إلى نادي ريال مدريد هو الس�بب الرئيس�ي وراء
عدم تجدي�د تعاقده م�ع ناديه تشيلس�ي اإلنجليزي ،دفع
المسؤولين في النادي الملكي إلى التحرك بال تردد من أجل
إتمام صفقة ضم الالعب.
وأكدت صحيفة “آس” اإلس�بانية ،أن ريال مدريد يس�تعد
إلتمام الصفقة قريبا ،وأنه استقر على المبلغ المالي الذي
سيدفعه لتشيلسي مقابل تخلي األخير عن الالعب الدولي
البلجيك�ي ،وه�و المبلغ ال�ذي قدرته الصحيف�ة بـ (135
مليون يورو).

وال يش�ك المس�ؤولون ف�ي ري�ال مدريد ف�ي جدوى
انضمام هازارد إلى صفوف الفريق األول لكرة القدم،
خاصة وأن الالعب يمثل هاجس�ا خاصا للمدير الفني
للفريق ،الفرنس�ي زين الدين زيدان ،ال�ذي يتطلع إلى
الحصول على خدماته في أقرب وقت.
ويمت�د تعاقد ه�ازارد مع تشيلس�ي حتى ع�ام ،2020
وش�هدت الفترة األخيرة تجميد المفاوض�ات بينه وبين
النادي لتمديد هذا التعاقد رغم أنه سيحصل بموجب العقد
الجديد على أعلى أجر في بطولة الدوري اإلنجليزي.
وس�اهمت الظروف المذكورة ،باإلضاف�ة إلى تصريحات
وال�د الالعب ،ف�ي تعزيز ثقة ري�ال مدريد ف�ي أن هازارد
س�يظل متمسكا بموقفه ،وأنه سينتهي به المطاف إلى
الرحيل عن النادي اللندني.

عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لربشلونة
المستقبل العراقي  /متابعة

ظهر عائق جديد ،أمام البرازيلي فيليب كوتينيو ،نجم ليفربول
اإلنجلي�زي ،يمنع�ه م�ن االنتقال لصف�وف فريق برش�لونة
اإلس�باني ،خالل فترة االنتق�االت الش�توية الجارية.وحاول
الن�ادي الكتالون�ي ،بش�تى الط�رق ،خلال فت�رة االنتقاالت
الصيفي�ة الماضي�ة ،ضم فيلي�ب كوتينيو ،لك�ن إدارة الريدز
رفضت التفريط في خدماته.ورغم كافة التقارير التي أفادت
باقت�راب برش�لونة من حس�م الصفق�ة خالل األي�ام القليلة

المقبل�ة ،إال أن يورج�ن كل�وب ،المدير الفن�ي للريدز،
يرفض رحيل كوتينيو مرة أخرى ،بحس�ب صحيفة “ذا
صن”.وقالت الصحيفة “كل�وب يأمل في بقاء كوتينيو،
ألن�ه يرى أن ليفرب�ول ليس بحاجة للحص�ول على المال
مقاب�ل بيعه ،على الرغم من التعاقد مع فيرجيل فان ديك،
بصفقة قياس�ية بلغت  75مليون جنيه إس�ترليني”.يذكر
أن كوتيني�و قد أب�دى رغبة قوية ،ف�ي االنضمام لصفوف
برشلونة ،وعاش فترة صعبة بعد فشل انتقاله في الصيف
الماضي ،قبل أن يستعيد تألقه مؤخرًا مع الريدز.

سانشيز غري مرغوب فيه بني العبي آرسنال

المستقبل العراقي  /وكاالت
م�ا زال�ت مش�اكل الالعب
التش�يلي أليكس�يس سانش�يز ،ف�ي
ناديه آرسنال اإلنجليزي ،تثير الجدل بين كل متابعي الدوري
اإلنجليزي ،إذ أنه أصبح غير مرغوب فيه بين زمالئه.
ً
ووفق�ا لصحيفة ديلي مي�ل البريطانية ،ف�إن بعض العبي
فري�ق آرس�نال يريدون أن يرحل سانش�يز ع�ن الفريق في
الشتاء.
والمناوشات بين سانشيز وزمالئه كثيرة هذا الموسم ،ففي
مباراة آس�نال أمام ساوثهامبتون قبل أسابيع ،والتي انتهت
بالتع�ادل ،ألقى العديد من العب�ي الجانرز باللوم على النجم
التشيلي بعد نهاية اللقاء ،ذلك ألنه لم يكن يمر بأفضل حاالته.
وفي المباراة الماضية ،أمام كريستال باالس ،وبعد تسجيل
سانش�يز ألحد األهداف حدث انقس�ام ،فبع�ض الالعبين
رفض�وا االحتف�ال م�ع التش�يلي ،واحتفل�وا وحده�م،
ف�ي المباراة التي ش�هدت كذلك تالس�نا بين سانش�يز
وزميله ويلش�ير.وينتهي عقد أليكس�يس سانشيز في
الصي�ف القادم ،ومن المرجح أن تكون وجهته التالية
مانشستر سيتي ،متصدر الدوري اإلنجليزي حال ًيا.

الستغالل الفرص التي تسنح لهم خالل
املباراة ،وسيعتمد عىل الهجمات املرتدة
الرسيع�ة حس�ب رؤيت�ه بع�د ان تابع
منتخبنا الذي قدم ادا ًء ومس�توى جيدة
يف مباري�ات البطولة  ،وأغل�ق املنتخب
االماراتي معسكره استعداداته للمباراة
لتوفير مزيد م�ن الرتكي�ز لالعبيه عىل
مب�اراة العراق ولتقديم مس�توى أفضل
عما ظهر عليه يف البطولة لحد اآلن.

توقع�ت تقاري�ر إيطالية ،ح�دوث صراع مثي�ر بين فريق�ي يوفنتوس وإنت�ر ميالن،
للحصول على خدمات موهبة بوكا جونيورز.
وأش�ارت شبكة كالتشيو ميركاتو ،إلى أن كش�افي الفريقين ،يتابعان تطور مستوى
المهاجم كريستيان بافون ،في الدوري األرجنتيني منذ فترة.
ويعتب�ر بافون ،القادر على تأدية أدوار الجن�اح والمهاجم الثاني على أرضية الملعب،
من أبرز مواهب كرة القدم األرجنتينية في الوقت الحالي.
وأوضح�ت الش�بكة ،أن يوفنتوس س�يحاول أن يس�بق إنت�ر ميالن ،في ه�ذا الصراع
بتقديم عرض مبكر ،للفوز بخدمات الالعب ،الذي ُيلقب بخليفة أليكس�يس سانش�يز،
نجم آرسنال ومنتخب تشيلي.

جيجز يوجه نصيحة مهمة ملانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي  /متابعة
يحتل مانشس�تر يونايتد ،المرك�ز الثالث بجدول ترتيب الدوري
اإلنجلي�زي ،برصيد  44نقطة ،وبف�ارق  15نقطة عن المتصدر
السيتي.
وأك�د ري�ان جيج�ز ،أس�طورة مانشس�تر يونايت�د ،أن فريقه
يجب أن يقاتل من أج�ل احتالل وصافة البريمييرليج هذا
الموس�م ،بعدما حسم الس�يتي الصدارة بشكل كبير
حال ًيا.
وقال جيجز ،خالل تصريحات نقلتها صحيفة
ديل�ي س�تار “أعتق�د أن مانشس�تر يونايت�د
سيحصل على المركز الثاني في البريمييرليج،

ويجب التركيز على تحقيق ذلك”.
وأض�اف “يج�ب أن نعترف أن مانشس�تر س�يتي أصبح أفضل
فري�ق اآلن ،لذلك المركز الثاني ،والس�ير بش�كل جيد في كأس
االتحاد ودوري األبطال سيكون رائ ًعا للشياطين الحمر”.
وتاب�ع “أعتق�د أنه يجب عل�ى الفري�ق أن يحق�ق االنتصارات
ف�ي كافة المباريات م�ن اآلن وحتى نهاية الموس�م ،وهو أمر
مس�تحيل ،ولك�ن متوقع أن يخس�ر مانشس�تر س�يتي بعض
المواجهات”.
واختت�م “المانيو يتأثر باألخطاء الصغي�رة ،وكان يجب عليهم
أن ينتص�روا على ليس�تر بثالثية أو رباعية ،واكتس�اح بيرنلي،
ولكنه�م قدموا مس�تويات هزيلة في الش�وط األول ،وتوقفوا
ً
أيضا أمام ساوثهامبتون.

بوجبا مفتاح صفقة ديباال

المستقبل العراقي  /متابعة

قالت تقارير صحفية إنجليزية ،إن بول بوجبا ،العب مانشستر يونايتد الحالي ،ويوفنتوس السابق ،قد يلعب دورًا مهمًا ،في
ً
ديباال.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية،
محاولة الشياطين الحمر ،ضم نجم السيدة العجوز ،األرجنتيني باولو
ف�إن جوزي�ه مورينيو ،المدير الفني لمانشس�تر يونايت�د ،قد طلب من العبه الفرنس�ي ،بول بوجبا ،محاول�ة إقناع زميله
السابق ،ديباال ،باالنضمام لصفوف النادي اإلنجليزي.كما طلب مورينيو من بوجبا ،إقناع الدولي األرجنتيني ،بأن الحياة في
ً
خاصة أن الالعبين كانا قريبين من بعضهما ،خالل
مدينة مانشستر ،أفضل منها في تورينو اإليطالية ،معقل البيانكونيري،
تواجدهما م ًعا ،في صفوف اليوفي .وتش�ير العديد من التقارير ،إلى أن مورينيو ُيطلق على ديباال اس�م “ميس�ي الجديد”،
ويريد الحصول على خدمات الالعب ،مقابل  90مليون جنيه إسترليني.

فينجر حيقق رق ً
ام تارخيي ًا يف الربيميريليج
المستقبل العراقي  /متابعة
حق�ق الفرنسي آرسين فينجر ،املدي�ر الفن�ي لفريق
آرسنال اإلنجليزي ،رقما قياسيا يف الدوري اإلنجليزي
ً
متفوقا عىل األسطورة أليكس فريجسون،
املمتاز،
مدرب مانشسرت يونايتد األسبق.وقالت صحيفة
“ذا ص�ن” اإلنجليزي�ة ،إن فينج�ر بعدم�ا ق�اد
مب�اراة فريقه أمام وس�ت بروميت�ش ألبيون،
ب�ات لدي�ه  811مب�اراة يف ال�دوري اإلنجليزي
املمت�از ،ليتخط�ى رق�م فريجس�ون (.)810
وأصبح فينجر مدر ًبا لفريق آرس�نال اإلنجليزي
يف ع�ام  ،1996وف�از م�ع الفريق بثالث�ة ألقاب
يف ال�دوري اإلنجلي�زي ،وس�بعة يف كأس االتح�اد
اإلنجليزي.وخالل  811مباراة له مع آرسنال ،فاز
فينجر يف  468مباراة ،وتعادل يف  198وخرس يف
.145وأوضحت الصحيفة أن فريجس�ون أدار
ملانشستر يونايتد  223مباراة ،قبل انطالق
املسابقة بمسماها الجديد “الربيميريليج”
ع�ام  ،1992أي أن فريجس�ون يمل�ك
 1033مباراة مع مانشسرت يونايتد يف
مسابقة الدوري اإلنجليزي بمختلف
مسمياتها.
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روبوت لفحص حمطة فوكوشيام

العثور عىل « »20بيضة ديناصور

ابتك�ر علماء اليابان روبوتا طوله  13مرتا لدراس�ة وتنظيف
املفاعلات النووي�ة يف محط�ة فوكوش�يما  1و 2الكهرذرية
املترضرة..
وابتكر مهندسو رشكة توش�يبا اليابانية الروبوت عىل شكل
أنب�وب مرن يمكن التحكم به عن بعد ،ثبتت يف رأس�ه كامريا
تسمح برؤية األرضار حتى داخل املفاعالت..
ويشير الخرباء إىل أن مفاعالت فوكوش�يما  2قد تحوي مواد
مش�عة منصه�رة ،وباس�تخدام ه�ذا الروبوت ل�ن يتعرض
العامل�ون إىل خطر اإلش�عاع .وبع�د أن ينته�ي الروبوت من
دراس�ة الس�طح ،س�تتخذ اإلجراءات الالزمة إلزال�ة عواقب
الكارثة..وتج�در اإلش�ارة إىل أن محط�ة فوكوش�يما ،كانت
إح�دى أضخ�م املحط�ات الذرية لتولي�د الطاق�ة الكهربائية
يف الياب�ان ،قبل الكارث�ة التي وقعت يف  ،2011بس�بب الهزة
األرضية األقوى يف تاريخ البالد.
ويف ع�ام  ،2013أغلقت املحطة وال تزال عمليات إزالة عواقب
الكارثة مستمرة حتى هذا اليوم.

اكتش�ف عمال البناء يف الصني عددا من بي�وض الديناصورات،
يعتق�د بأنه�ا تعود إىل نح�و  130ملي�ون ع�ام.,.وكان العمال
يستعدون لبناء مدرس�ة يف مقاطعة جيانغيش عندما اكتشفوا
 20هي�كال أس�ود تح�ت الرتبة..ويدع�ي الخرباء أنه�ا تعود إىل
العرص الطباشيري الذي امتد ما بين  145مليون و 66مليون
سنة مضت.
وتظهر صور هذا االكتش�اف الرائع البيض الذي يبلغ سمكه 2
ملليمتر ،وقام العلماء بأخذ البيض إلج�راء االختبارات الالزمة
عليه ،وقد توقفت أعمال البناء يف املوقع..ويعني اكتش�اف هذا
الع�دد من البيض يف الصني ،أن املنطق�ة كانت موطنا ملا ال يقل
عن  20نوع�ا منفصال من الديناصورات..وأثارت االكتش�افات
السابقة للبيض املحفوظ بش�كل جيد ،آماال بإعادة وحوش ما
قبل التاريخ إىل الحياة.
ويأتي هذا االكتش�اف بعد أس�ابيع فقط من عثور العلماء عىل
ق�راد “دراك�وال” الذي يعود عم�ره إىل  100مليون ع�ام ،والذي
يمكن أن يحتوي عىل الحمض النووي للديناصورات املنقرضة.

هل تعلم

أفضل عالجات الفوبيا

تن�درج الفوبي�ا ضم�ن أم�راض
الخوف والقل�ق ،وتصل أنواعها إىل
 250نوعا .ويمكن مواجهة الفوبيا
من خالل العالج الس�لوكي املعريف،
باإلضاف�ة إىل إمكاني�ة تعاط�ي
مض�ادات االكتئاب.,.وأوض�ح
الربوفيس�ور يورغ�ن مارغ�راف،
أستاذ علم النفس بجامعة بوخوم
األملانية ،أن الفوبيا أو الرهاب هي
م�رض نفيس ُيع�رف بأن�ه خوف
متواص�ل م�ن موق�ف أو نش�اط
معني عند حدوثه أو مجرد التفكري
في�ه أو جس�م معين أو ش�خص
معني عند رؤيته أو مجرد التفكري
فيه.
وتعتبر الفوبي�ا مرض�ا إذا انتاب
املص�اب يف املوق�ف املعن�ي خوف
شديد ال يمكنه تحمله ،مما ُيعيقه

إىل حد بعي�د عن ممارس�ة حياته
بش�كل طبيع�ي ،باإلضاف�ة إىل
ظه�ور بعض األعراض الجس�دية
مث�ل رسع�ة رضب�ات القل�ب
وضي�ق التنف�س وزي�ادة إفرازات
العرق.وم�ن بين أن�واع الفوبي�ا،
الت�ي تبل�غ  250نوعا ،م�ا يعرف
بفوبي�ا “التع�رض للس�خرية” أو
“جيليوفوبيا.وينص�ح األطب�اء
باملواجهة كأفضل طريقة ملواجهة
الخوف املريض من املرتفعات ،كما
توضح الطبيبة النفس�ية كرستني
فولف ملوقع “أبوتيكني أومش�او”
األملان�ي بأن من يس�تجيب لخوفه
ويتجنب املرتفعات لن يش�فى أبدا
من هذه املخ�اوف ،عىل عكس من
يبدأ يف مواجهتها والذي س�يالحظ
بعد فرتة تراجع أعراض املرض.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

يف أمري�كا تخ�رج طالب يدعى فرانك دايت م�ن الجامعة بتفوق
وقد كان عمره يو تخرجه  83سنة ويستعد اآلن الكمال دراساته
العليا (املاجستري فالدكتوراه ) .
أعىل برج سياحي يف العالم (مبني باالسمنت ) هو برج القاهرة
اذ يبل�غ ارتفاع�ه  187مترا ويتالف من  16طاب�ق وقد صممه
املهندس العربي نعوم شبيب .
هل تعلم يمتلك األطفال  30عظمة ،يف حني يمتلك اإلنسان البالغ
 206عظام؛ وذلك ّ
ألنها تندمج بعض بعضها.
حي عىل س�طح الكرة األرضيّة،
تعتبر الذبابة هي أخطر كائن ّ
وذل�ك بس�بب قدرتها عىل نق�ل النفاي�ات ،وامللوث�ات من كائن
آلخر.
يعترب الس�مندل العمالق هو أكرب الحيوانات الربمائيّة يف العالم،
ويصل طوله إىل خمسة أقدام.
ٍّ
ت�م العثور عىل أول فريوس يف كل من النبات�ات والحيوانات قبل
 100سنة.
وطن�ي مصنوع من
يعتبر جران�د كانيون أوّل نص�ب تذكاري
ّ
الس�يلوفان قبل  90س�نة .ت�م اخرتاع أوّل خلاط للطعام ،وأوّل
ثالجة قبل  80سنة.
ت� ّم اخرتاع املربقة و PVCاملعروف بـب�ويل فينيل كلوريد قبل 70
سنة.
اكتشف أوتو هان االنشطار النووي عن طريق تقسيم اليورانيوم
قبل  60عاماً.
ّ
السويرسي جورج دي ميسرتال قبل
تم اخرتاع الفيلكرو عىل يد
 50عاماً.

االسد

العذراء

طريق�ك ي�زداد صعوبة أكثر مم�ا تصورت يف
بادئ األمر ،وربما هناك شخص يحاول إثنائك
ع�ن خطتك أو حتى إحباطك .ال تيأس – انظر
إىل األمر كأنه عقب�ة واخترب إرادتك .دافع عن
خطط�ك وام�ض إىل األمام ،أو ح�اول تكييف
أفكارك بحيث تتماىش مع الظروف الحالية.

أن�ت ناجح يف كل ما يخص العمل ،والقرارات
الهام�ة التي اتخذته�ا أثبت�ت صحتها .لكن
يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند
التفكري يف املرشوعات .أنت مفعم بالحيوية،
فاس�تمتع بوقتك – اخرج أو اكتشف أماكن
جديدة.

يب�دو وكأنك تقف أم�ام مش�كالت ال يمكن
التغل�ب عليها ،فال تيأس! فق�ط عليك تغيري
منظورك لألشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول
واضحة .ال تخف من طلب النصيحة! حياتك
الخاصة متقلبة بشدة يف الوقت الحايل .يجب
أن تتعامل مع التقلبات غري املتوقعة بهدوء.

اليوم أنت مفعم بالحيوية ،عىل الرغم من أن
هذا يرهقك بدالً من أن يدفعك إىل األمام .نظرًا
لقلقك الداخيل ،يصبح من الس�هل استثارتك
وأنت اآلن تفضل أن تخبط رأس�ك يف الحائط.
إذا كنت ال تس�تطيع كبت ه�ذا االندفاع ،فقد
تجد أنك تتجادل مع الجميع اليوم.

ال يمك�ن التغل�ب على العقبات الت�ي تراها
أمام�ك يف الوق�ت الح�ايل إذا حاول�ت حله�ا
بالط�رق القديم�ة املعروف�ة .يج�ب أن رِّ
تغي
مدخلك والتوصل إىل استراتيجية جديدة وأن
ال تس�مح لآلخري�ن بتغيري رأي�ك أو خططك
كث ً
ريا .يكمن الحل بداخلك

األم�ور اليوم تق�ع يف مكانها الس�ليم ،فمن
حول�ك ال يس�تطيعون تجاه�ل حماس�ك
وحيويتك .يف العمل أن�ت تنجز كل ما تحتاج
إلي�ه ،ويكون باس�تطاعتك تمرير الكثري من
األفكار الجديدة .حتى يف حياتك الش�خصية
تستطيع االستمتاع بأوقات سعيدة

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

يج�ب أن تس�تعد ملواجه�ة مش�كالت جدي�دة،
فاألم�ور ليس�ت جيدة يف م�كان العم�ل وأنت ال
تس�تطيع إنج�از س�وى القلي�ل .ال تجع�ل ذلك
يخيفك ،فهذه املراحل تجيء ثم تذهب .يف حياتك
الخاصة ،أنت بحاجة إىل دافع جديد ،فأنت تشعر
أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

أن�ت مفع�م بالحيوي�ة والنش�اط البدن�ي
والذهني؛ اس�تخدم إمكاناتك يف اتخاذ القرار
الس�ليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إىل األمام
يف مرشوعات�ك .لن يفي�دك االكتفاء باألمجاد
املاضية والس�لبية! لديك اآلن ق�درة التعامل
بدقة

طب

بسكويت بيمبو

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2كوب دقيق  -نصف كوب س�كر بني  -ربع كوب
زب�دة  -ربع كوب زيت  1 -بيضة  1 -معلقة كبرية
بيكن�ج بودر  -رش�ة فانيليا  -ش�يكوالتة مذابة -
فارمسيال للتزيني
طريقة التحضري:
يس�خن الف�رن على درج�ة ح�رارة  180مئوية،
وتدهن الصينية بالزبدة.
توضع الزبدة يف املرضب الكهربائي ،ويضاف إليها
السكر والزيت والبيض ،ويرضب جيداً.
يض�اف الدقي�ق والبيكينج ب�اودر ،ويرضب حتى
يتجانس.
يف�رد العجني بالنش�ابة عىل س�طح نظيف حتى
يصبح متوسط السمك.
يقط�ع بقطاع�ة البس�كويت على ش�كل دوائر،
ويرص يف الصينية.
يدخ�ل الف�رن مل�دة م�ن  10إىل  15دقيق�ة وحتى
ينضج.
يخرج من الفرن ،ويرفع من الصينية ،ويرتك ليربد
تماماً.
يوض�ع مق�دار بس�يط م�ن الش�يكوالتة بني كل
قطعيتن بسكويت ،ويرتك لتتماسك الشيكوالتة.
يغطس يف الشيكوالتة ،ويزين بالفارمسيال ،ويرتك
مرة أخرى وحتى تتماسك الشيكوالتة.
يقدم مع املرشوب املفضل.

اكتشف باحث ياباني صدفة نوعا من الزجاج
يمكن إصالحه بكل بساطة من خالل الضغط
عىل أجزائه املحطمة ،لكن ال بد عىل األرجح من
انتظار سنوات عدة قبل تعميم هذا االبتكار يف
مجال الصناعة.ورصح يو ياناغيساوا الباحث
يف جامع�ة طوكي�و بأنه اكتش�ف ه�ذه املادة
الجدي�دة صدف�ة عندما كان ي�درس تركيبات
الصقة يمكن وضعها عىل املس�احات الرطبة.
وكسر الباحث البال�غ من العم�ر  33عاما يف
إطار تجرب�ة أجراها يف املخترب ،قطعة صغرية
من هذا الزجاج ثم قرب الجزأين من بعضهما

حال ًيا ،أن�ت قادر عىل االندماج بكل س�هولة
ضم�ن فري�ق ،دون ن�زاع ،وتس�ود األج�واء
تناغم وتوافق من حولك .بإمكانك االستفادة
من هذا التأثري اإليجابي يف نشاطات ترفيهية
مذهل�ة أو يف العمل لدف�ع األمور وتكون فرد
منتج.

زجاج يلتحم تلقائي ًا

البع�ض وضغط عليهما مل�دة  30ثانية تقريبا
وسط الحرارة الس�ائدة قبل أن يلتحم الزجاج

هن�اك حل�م تضم�ره يف انتظ�ار تحول�ه إىل
حقيق�ة ملموس�ة .انتهز الفرص�ة لتحقيق
الحلم الذي س�يغري من مس�ار حياتك بشكل
إيجاب�ي ولفترة طويل�ة .س�يكون ألقاربك
وأصدقائك رد فعل إيجابي تجاه التغيري الذي
تسعى إليه

ويش�كل مجددا قطع�ة واحدة.وه�ذا الزجاج
العض�وي القريب من األكريلي�ك مصنوع من
مزيج من البوليم�ر والبويل اثري والثيوريا التي
تعط�ي للزجاج مواصفاته الالصقة ،بحس�ب
ياناغيساوا.وقد يساعد هذا االبتكار عىل إطالة
صالحية اس�تخدام منتج�ات زجاجية كثرية،
عىل حد قول الباحث ال�ذي أوضح أن النموذج
لي�س كاملا بع�د ،إذ أن�ه يفق�د صالبته مع
ارتفاع الحرارة .وأقر بأن أهمية هذا االكتشاف
ليس�ت أن “الزجاج قادر عىل إصالح نفسه بل
املساعدة عىل تصميم زجاج أكثر استدامة”.

علامء حيددون مصدر اخللود!

اكتش�ف علم�اء آلية تجن�ب الكائنات الحية الش�يخوخة من خالل دراس�ة
أجريت عىل كائن الهيدرا املائي..إذ بني علماء من الواليات املتحدة وسويرسا
كي�ف يتجنب حيوان الهيدرا الش�يخوخة .واس�تطاعوا إيقاف قدرة البوليب
«ورم حميد» عىل التجدد ،وأكدوا أن ذلك يؤثر عىل وظائف األنسجة الطالئية
خاصة وظيف�ة «االلتهام الذاتي» .واتضح أن ه�ذه العملية مهمة يف إطالة
عمر الحيوانات.ويعترب العلماء أن بوليب الهيدرا هو األكثر مالءمة للدراسة،
ألن نس�بة كبرية من الجينات النموذجية يوجد له�ا نظائر لدى هذا الكائن.
وتظه�ر على ه�ذه البوليب�ات (األورام الحمي�دة) عالم�ات صغيرة فقط
للش�يخوخة ألنها تنقسم باس�تمرار إىل الخاليا الجذعية الظهارية والخاليا
الخاللية..وق�د درس العلم�اء نوعني م�ن الهي�درا « »Hydra oligactisالتي
يس�بب لديها فقد الخالي�ا الجذعية عواقب مختلف�ة .وقاموا بتقييد وصول
الغذاء إىل خالياه�ا .ويف النتيجة ،تكيفت البوليبات املقاومة للربد «»Ho_CR
وبقيت بصحة جيدة ،أما النوع اآلخر الحساس للربد « »Ho_CSفقد تويف بعد
ثالثة أش�هر .أي أن تقييد وصول الغذاء إىل « »Ho_CSيبطئ عملية االلتهام
الذات�ي لديها ،وهذا يفسرّ آلية تأخر الش�يخوخة أو طول العمر التي حدثت
بسبب نقص املغذيات.

ً
عمق�ا وس�وف
س�تصبح صدقات�ك أكث�ر
تسترجع م�ع أصدقائ�ك أح�داث وذكريات
ماضي�ة ال تنىس .يف وس�ط املجموعات التي
تنتمي إليها باألخص ،سوف تتشابك سلسلة
إج�راءات جماعي�ة حيوي�ة وإيجابي�ة ج ًدا
وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

تج�د س�هولة يف التعام�ل اإليجاب�ي م�ع
األش�خاص يف الوق�ت الح�ايل ،فال�كل يب�دو
منجذ ًب�ا إليك ،كما أن الصلات التي قد يكون
لها تأث ً
ريا إيجاب ًيا عىل مس�تقبلك تظهر يف كل
م�كان .تأكد من أنك ُت َقدِر هؤالء األش�خاص
حق تقديرهم.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1585
الثالثاء  2كانون الثاني 2018

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

قضـاة بغـداد زمـن حكـم
الدولة اجلالئرية

هذي السنة سنة
طارق حرب

ف�ي سلس�لة ت�راث بغداد كان�ت لنا كلمات ع�ن القاضيي�ن علي بن
القاس�م وش�رف الدين ابو محمد عب�د الرحيم اللذان تول�ى القضاء في
بغ�داد زم�ن الدولة االيلخانية واس�تمرا على القضاء بعد س�قوط هذه
الدولة وتول�ي الدولة الجالئرية حكم بغداد اذ اس�تمرا على القضاء في
بغداد زمن الس�لطان الش�يخ حس�ن الجالئ�ري ولحين وف�اة القاضي
االول ع�ام  ٧٤٠هج ووفاة القاضي الثان�ي عام  ٧٤١هج والقاضي ابن
القاس�م قاضي الجانب الشرقي من بغداد اي قاضي الرصافة وهو علي
ب�ن ابي القاس�م بن احمد القزويني الش�افعي القاض�ي االمام الفاضل
ال�ورع التق�ي الكبير المعم�ر كما يصف�ه صاحب كتاب نك�ت الهميان
حس�ن الخل�ق والخلق التام الش�كل ّ
باش�ا ً وقورا ذا عف�ة وزهد وحياء
ج�م الفضائل ول�ي القضاء بالجانب الش�رقي من بغداد نحو خمس�ين
عام�ا ودرس بالمدرس�ة النظامية زمانا الى ان توف�ي وكان محببا الى
الن�اس والحكام وله�م فيه اعتقاد عظي�م وعمر له خواج�ا امام الدين
االفتخاري القزويني حاكم بغداد اذ ذاك مدرس�ة بدرب فراش�ا ش�رقي
بغداد اجاد بناءها وتحس�ينها واس�كنه اياها وفوض اليه التدريس بها
ووالية اوقافها وهي معروفة وله نظم ونثر وادب كثير وتصانيف منها
ش�رح المصابيح وش�رح المقامات الحريرية وكت�اب المحيط بفتاوى
اقط�ار البس�يط وكتاب العجاب مع ش�رحه في النح�و وكتاب االعجاز
م�ع ش�رحه في النحو وكتاب الرغاب مع ش�رحه ف�ي التعريف وكتاب
اللطائ�ف وغي�ر ذلك مما قالوا فيه من فضالء عصره واولو الس�ند فيه
ام�ا القاضي ش�رف الدي�ن ابو محمد عب�د الرحيم هو ش�رف الدين ابو
محمد عبد الرحيم عبد الملك بن محمد بن ابي بكر بن اسماعيل الزيراتي
البغدادي الحنبلي ابن شيخ بغداد تقي الدين بن ابي بكر ولد ببغداد ونشأ
بها وحفظ المحرر وس�مع الحديث واشتغل ثم رحل الى دمشق فسمع
من زينب بنت الكمال وجماعة من اصحاب بن عبد الدائم وخطيب مروا
وطبقتهم�ا وارتحل الى مصر وس�مع من مس�ندها يحيى بن المصري
وغي�ره ولقي بها اب�ا حيان وغيره ث�م رجع الى بغ�داد بفضائل جمة
ودرس للحنابلة بالمدرس�ة البش�يرية بعد وفاة صفي الدين الحلي عبد
الح�ق ثم درس بالمجاهدية بعد وفاة صهره ش�افع ولم تطل بها مدته
وقد حضر الفقيه ابن رجب دروسه عندما كان صغيرا وناب في القضاء
ببغداد واش�تهرت فضائله وخطه في غاية الحسن والف مختصرات في
فن�ون عديدة وتوفى وعمره نح�و الثالثين عاما ودف�ن بمقبرة االمام
احم�د بن حنبل والدولة الجالئري�ة حكمت بغداد من عام  ٧٣٨هج حتى
عام  ٨١٤هج وقد اسس هذه الدولة الشيخ حسن الكبير وهو من امراء
التتار والمغول اذ بعد وفاة السلطان بهادر خان من احفاد هوالكو خان
استطاع الشيخ حسن حكم بغداد وتوالها ابناؤه أويس وحسين وأحمد
وعلي واحمد مرة ثانية ومرة ثالثة وكان الحاكم االخير من هذه الساللة
أنثى وهي الس�لطانه دوندي بنت السلطان حسين وهو ثالث السالطين
الجالئريين الذي قتله اخوه الس�لطان احمد لكن بعد حوادث قتل كثيرة
وصلت السلطانة دوندي الى حكم بغداد في نهاية حكمهم لبغداد ودعي
على المنابر لها وضربت النقود باسمها وهي االنثى الوحيدة في تاريخ
بغداد التي حكمت هذه المدينة .

ريم قيس كبة
في كل عام وفي األيام األخيرة منه تحديدا ..أحاول أن أقف مع نفس�ي
ب�أن أعيد تقييمه�ا وأن أعيد النظر ف�ي تقييم حياتي ..أنظ�ر إلى ما فعلت
وم�ا قدمت وك�م من نجاح حققت وك�م من إخفاق ..أق�ف عند تصرفاتي
وأفعالي ..أسجل أحداث العام السارة والحزينة في دفتر مذكراتي ..ثم أضع
قوائ�م خاصة جديدة ف�ي كل عام أقرر عبرها ما أري�د أن أكونه في عامي
الق�ادم ..من أمنيات وأحالم إلى مهمات ومش�اريع..أحيانا يأتي العام بما
ال تش�تهي سفني ..فتأتي األحداث الجس�ام والكوارث الخارجة عن نطاق
تخيلي واختياراتي ..وأحيانا تأتي تقييماتي لنفس�ي حاس�مة وأشبه بجلد
الذات والدخول في دائرة اللوم والندم ..وفي أحيان أخرى أجد قائمتي وقد
أنجزت عن بكرة أبيها وحصل في حياتي ما فاق سقف الطموح والتمني..
وأجد نفس�ي س�عيدة بنفس�ها فخورة متجلية بما حقق�ت وما حققه لي
القدر.لك�ن األهم ف�ي كل ذلك كان وم�ازال ما أتعلمه عاما بع�د عام ..من
دروس تقدمها لي الكتب والحياة واآلخرين ..يتوجها التقبّل للنفس واآلخر
والمغفرة والقدرة على التحمّل والتجاوز .ومما ال ش�ك فيه أنه ال يمكن أن
يمر بنا عام كامل من س�عادة وارتياح وس�كينة وحب ..وعام آخر ممتلئ
برمته بالكوارث والح�روب ..فحتى في عز األلم والموت ثمة أفراح عابرة
وبهجة ..وثمة منجزات صغيرة وأحالم صغار تتحقق ..فاألهم هو نظرتنا
له�ا وألنفس�نا إزاءها..وفي كل عام تس�تعد القن�وات الفضائية واإلعالم
والمحال التجارية والفنادق وش�ركات السياحة والعائالت الستقبال العام
الجديد ..وينش�ط المنجمون والفلكيون والدجالون في موسمهم السنوي
األه�م ..فتكثر اللقاءات والبرامج التي تكش�ف التوقعات لكل برج أوروبي
وكل ب�رج صيني وكل فرد وكل دول�ة ..فيصدقون أو يكذب�ون ..للمتفائل
حصة وللمتش�ائم حصة ..وقد تس�تحوذ التوقعات على العقول فتحرمها
التركي�ز ف�ي حياتها وأيامها بينم�ا ينظر الكثيرون لألم�ر بأنه ال أكثر من
تس�لية عابرة..وبالحديث عن توقعاتنا تذك�رت إحدى القصص التي جرت
مثال مفادها :يحكى أن راهبا موصليا عرف عنه الكش�ف وقراءة الطالع..
وكان في كل عام في أيام األعياد وإذ يس�أله الناس عما يتوقع حدوثه في
“الس�ني َ
َ
س�ني!” ..اي “أن
الع�ام القادم يجيب بلهجته الموصلية األصيلة
الس َ
ٌ
َ
س�نة!” ..بما يعني أنها ستكون س�نة خاصة ..فإذا ما جاءت األيام
�نة
بخي�ر وفي�ر قال أبون�ا “ألم أقل لكم إن الس�نة س�نة؟” ..وإذا أل� ّم بالناس
القح�ط والعوز وس�وء الطالع ..أجاب بالجواب عين�ه ..وألن الناس كانت
تث�ق به وبحبه للخير ..فقد صدقوه بكل ما قال! وهي قصة كثيرة الش�به
بأغنية المونولوجيس�ت العراقي األش�هر عزيز علي “هذي السنة سنة”..
وقد تكون محاكاة لها ..وقد س�جلها في س�تينات الق�رن الماضي وكأنه
يكتبه�ا لنا الي�وم ..وتتلخ�ص كلماتها بما يش�به ق�ول الراه�ب ..فيغني
باللهج�ة البغدادية قائال “هذي الس�نة س�نة ..مو مثل كل س�نة ..والي ما
ّ
محصنة”..
كان راضي ..عن العام الماضي ..راح يشوف السنة ..باسم الله
ومن يميل إلى التش�اؤم س�يجد كلمات األغنية تتهكم على من كان يشكو
من س�وء الحال في العام الماضي ألن ما س�تأتي به األيام ستجعله يترحم
على ما فات ..بينما يقرؤها المتفائل بالعكس من ذلك تماما ..فهي س�نة..
ّ
محصنة”!
“باسم الله
عامكم فرح وأعياد وسالم..

كـاريكـاتـير

تفاحة تغنيك عن القهوة!
أكد عدد من خبراء الصحة في روسيا أن تناول تفاحة
طازجة كل صباح يعتبر وسيلة فعالة وصحية تساعد
على االستيقاظ وتنشيط البدن.
ويعتبر ش�رب فنجان من القهوة كل صباح الوسيلة
الت�ي يعتمده�ا الكثير م�ن الناس لتنش�يط أدمغتهم
وب�دء يومهم بحيوي�ة ،حتى باتت تلك العادة تش�به

حدائق الرشفات ..بادرة لزرع البهجة

ثلوج بنفسجية

اإلدم�ان وتقلي�دا ال غن�ى عن�ه بالنس�بة له�م .لكن
العدي�د م�ن األطب�اء وخب�راء الصحة يح�ذرون من
مس�اوئ تل�ك الع�ادة وأض�رار ش�رب القه�وة على
مع�دة فارغة ،وتأثيرها عل�ى الجهاز الهضمي ورفع
مستويات حموضة المعدة ،وحتى على صحة القلب
والشرايين ،وخصوصا عند الذين يعانون من مشاكل
ارتفاع ضغط الدم.وإليجاد بديل
طبيع�ي وصحي يغني الناس عن
تلك الع�ادة ويقلل م�ن أضرارها
على الصح�ة ،أكد عدد من خبراء
الصحة ال�روس أنهم «ينصحون
باستبدال فنجان القهوة الصباحي
بتفاح�ة طازج�ة ،وخصوصا أن
ثم�ار التفاح تحوي عل�ى العديد
م�ن الم�واد المض�ادة لألكس�دة
المفيدة لصحة الجسم والشرايين
كالكيرسيتين والـ Chlorogenic
 ،acidباإلضاف�ة الحتوائها على
السكريات المفيدة سهلة الهضم
والتي تتحول بس�رعة إلى طاقة
في الجس�م ،ما يعطي اإلنس�ان
بع�د تنوله�ا ش�عورا بالحيوي�ة
والنشاط».

عث�ر عل�ى آث�ار ثل�ج أزرق وبنفس�جي الل�ون في أح�د أحي�اء مدينة
بطرس�بورغ الروس�ية ،ويق�وم الخب�راء ف�ي إدارة «روس بري�رود
ن�ادزور» (الرقابة على الطبيعة) بتحليل تلك الظاهرة الغامضة.وقالت
وكالة «إنترفاكس» الروس�ية إن الثلج الذي عثر عليه على رصيف أحد
الش�وارع يحمل ظلا أزرق فاتحا .أما الثلج الذي اكتش�ف بالقرب من
بناية مهجورة في حي آخر للمدينة فبلون بنفسجي.
يذك�ر أن ظه�ور الثلج الملون ال يعد ظاهرة نادرة في روس�يا .وكانت
صناع�ة الم�واد الغذائية س�ببا لس�قوط الثلج األزرق ع�ام  2015في
مدينة تشيليابينسك بإقليم األورال الروسية .أما مقاطعة أرخانغيلسك
بش�مال روسيا ،فشهدت عام  2013سقوط ثلج أحمر اللون .وشهدت
المحافظة نفس�ها عام  2008س�قوط ثلج أصفر.وقال العلماء حينها
إن س�بب ذلك يعود إلى الرياح الموس�مية التي أتت بجسيمات صغيرة
من النباتات والرمال والغبار من سهوب روسيا الجنوبية.

هل هناك ش�يء أجمل من وج�ود ركن صغير أخضر
ف�ي ش�رفة منزلن�ا؟ أال نحل�م جميع�ا به�ذا الركن
األخض�ر إلدخ�ال البهجة إل�ى بيوتنا وجع�ل الهواء
الذي نستنش�قه أكثر نقاء وصفاء؟ فكرة هذا العمل
اإليكولوج�ي س�هلة وبس�يطة .يتعين فق�ط إدراك
مزاياها المتعددة علينا وكذلك على البيئة.
إل�ى جـــان�ب دوره�ا
الرئيـــس�ي ف�ي إنتاج
األوكس�جين وامتصاص
ثاني أوكس�يد الكربون،
تس�اهم النباتات ،بفضل
مواد خاصة ،في التقليص
م�ن كمي�ة البــكتيري�ا
والجراثي�م المــوجودة
في اله�واء .ورؤية هذه
النبات�ات تنم�و كل يوم،
واستنـــش�اق روائحها
الزكي�ة ومداعبة أوراقها
والتأمل في نظم دفاعها
ومالءمتها ،تشكل متعة
رائعة للح�واس والروح.
وق�ال إدري�س راي�س
المس�ؤول ع�ن مش�تل ،

إن “الغرنوقي والروس�يليا والبوغنفيلية والعش�قة
المتس�لقة ونبات الهليون والياس�مين (سوالنوم)،
تعتبر من أحس�ن النباتات لتزيين الش�رفة”.وأوضح
رايس ،أن هذه النباتات مضادة للبعوض ومن السهل
االعتن�اء به�ا ،فضال ع�ن كونها تتكيف م�ع تقلبات
أحوال الطقس.
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