
Issue No  ( 1655 )  April  18  Wed 2018    العدد ) 1655( 18 نيسان 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

االمام الكاظم )عليه السالم(

من تكلم في اهلل 

هلك ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخله 

العجب هلك

ص3املحكمة االحتادية توضح دورها يف االنتخابات وآلية تشكيل احلكومة املقبلة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 نرش »الغسيل القذر«: احلرب مستمرة داخل اإلدارة األمريكية

بارزاين يعلن استعداد كردستان لدعم بغداد يف تأمني كركوك

هناية الربملان: 120 نائبا حرضوا اجللسة األخرية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أج�ل الربملان عقد جلس�ته التي كان من 
املقرر أم تعقج أم الثالثاء إىل حني اقتضاء 
ال�رورة لعقده�ا، وفيم�ا أك�د رئيس 
الربمل�ان أن 120 نائب�ًا فقط من حروا 
الجلس�ة، أك�دت نائ�ب الرئي�س أن عمر 
الربملان لن ينتهي حّتى شهر تموز املقبل

وق�ال أف�اد مص�در برملاني بأن رئاس�ة 
مجل�س الن�واب ق�ررت تأجي�ل جلس�ة 
الثالثاء إىل إش�عار آخر.وق�ال املصدر إن 
»ع�دد النواب الحارضين بل�غ 155 نائباً 
والنص�اب ل�م يكتم�ل لعقد الجلس�ة«. 

وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه، أن »رئاس�ة الربمل�ان قررت 
تأجي�ل عق�د الجلس�ة إىل ح�ني إيج�اد 
الرورة لعقدها«. بدورها، اعلن رئيس 
الربمل�ان س�ليم الجبوري ان ع�دد النواب 
الحارضي�ن اىل قاعة مجل�س النواب هو 
120 نائب�ا. وق�ال الجب�وري م�ن داخل 
قاع�ة مجلس الن�واب ان »الع�دد الحايل 
داخل الربمل�ان هو 120 نائب�ا«. واضاف 
الجبوري ان »الحارضي�ن للربملان عربوا 
ع�ن اهتمامه�م بالترشي�ع الوطني، مع 
االخ�ذ بالنظ�ر ان بع�ض الن�واب لديهم 
بدورها،  االنتخاب�ي«.  بالس�باق  اهتمام 

دع�ت النائبة ع�ن كتلة االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني آال طالباني مجلس النواب 
اىل تحدي�د جلس�ة خ�الل األي�ام املقبل�ة 
للتصويت ع�ى قانونني مهم�ني. وقالت 
طالبان�ي يف مؤتم�ر صحف�ي إن »هناك 
العديد من القوانني املهمة التي يحتاجها 
رشائح مهمة من الشعب العراقي ومنها 
التعديل الثاني لقان�ون تدرج ذوي املهن 
الصحية والطبية وتعدي�ل قانون االندية 
الرياضية وغريها«، مبين�ة ان »القوانني 
كان املف�رض ان ترى الن�ور اليوم ولكن 

تغيب النواب ادى اىل تأجيلها«.
التفاصيل ص3

البيت التشريعي لن يلتئم حلني »اقتضاء الضرورة«.. والرئاسة: مستمرون يف العمل حتى متوز
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ص4 واشنطن تـخطـط لـنرش »قوات عربية« يف سوريا بتمويل خليجي

احلكيم: املرحلة القادمة تتطلب مرشوعا واضحا تتمخض عنه حكومة خدمة
االقتصادية الوزارية توافق عىل رشاء )4( آالف سيارة ختص األمن الداخيل واحلدود ص2
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الشيخ محودي يطلق مبادرة »املنهاج احلكومي« خلدمة املواطن
نائب يدعو الرقابة املالية واملفتش العام لـ »حماسبة« جهات تطبع املناهج الدراسية باخلارج

برقيات مرسبة تكشف القصة الكاملة لسعي ويل عهد 
أبوظبي لتفكيك السعودية

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت إحدى الربقي�ات الرسي�ة الصادرة 
ع�ن س�فارتي اإلم�ارات واألردن يف العاصم�ة 
اللبناني�ة ب�ريوت، أن ويل عه�د أبوظبي محمد 
ب�ن زاي�د يتدخل يف ش�ؤون الس�عودية ويعمل 
عى تفكيكه�ا. ونرشت هذه الربقيات صحيفة 
»األخب�ار« اللبناني�ة، وقال�ت إنه�ا صدرت عن 

السفري األردني نبيل مصاروة، يوم 20 سبتمرب 
امل�ايض، وتناولت لقاء جمع�ه بنظرية الكويتي 
عبد العال القناعي. ونقل مصاروة عن الس�فري 
الكويت�ي أن »ويل عه�د أبوظبي ب�ن زايد يعمل 
عى تفكيك الس�عودية«، وأن إشادة إمام الحرم 
املكي عبد الرحمن الس�ديس بامللك س�لمان بن 
عبد العزي�ز والرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 
غ�ري مس�بوقة يف تاريخ إمام�ة الح�رم، وذلك 

لتدخله بالشؤون السياسية، وهذا ما سيفقده 
املصداقية الدينية. وتكشف برقية ثانية، صادرة 
يف 28 سبتمرب 2017، محر لقاء جمع السفري 
األردني بنظريه اإلماراتي حمد الشاميس، ونقل 
عن�ه قوله: إن »الس�عودية تتخبط، ورغم عدم 
رضاه�ا عن س�عد الحري�ري )رئيس ال�وزراء 

اللبناني( إال أنه ال غنى عنه«.
التفاصيل ص4

حمافظ البرصة: بدء العد التنازيل ملرشوع القبلة 
املتكامل واالسبوع القادم املبارشة الفعلية

امانة جملس الوزراء توجه بتنفيذ مشاريع تسهم 
6يف القضاء عىل خملفات »داعش« 2

       بغداد / المستقبل العراقي

ابلغ االتحاد الدولي بكرة القدم »الفيفا« 
بعث�ة الع�راق دعم�ه لرف�ع الحظر عن 

جميع مالعبه.
وق�ال المتحدث باس�م وزارة الخارجية 

احمد محجوب في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »نائب رئيس 
الفيفا جاني ش�اندور يبلغ بعثة العراق 
في بودابس�ت بدعمه لرف�ع الحظر عن 
جميع المالعب العراقية خالل االجتماع 
الق�ادم ف�ي العاش�ر من ش�هر حزيران 

المقبل في العاصمة الروسية موسكو«. 
واعلن االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، 
في 16 اذار الماضي، رفع جزئي للحظر 
المفروض على المالعب العراقية، حيث 
ش�مل رفع الحظر إقام�ة المباريات في 

البصرة وكربالء المقدسة وأربيل .

الفيفا يبلغ العراق بدعمه لرفع احلظر عن مجيع املالعب

تعلن وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية 
ع�ن اطالقها للتطبيق )محط�ات التعبئة( على نظام 
االندروي�د، وال�ذي يتي�ح للمواطني�ن االط�الع على 
كافة المنافذ التوزيعية بمواقعها الجغرافية ولكافة 
المش�تقات النفطي�ة وكذل�ك معرف�ة رق�م البطاقة 
الوقودي�ة الفعالة وتس�عيرة المنتجات وكافة اخبار 
وتعليمات الشركة، وسيتم اطالق التطبيق على نظام 

IOS في وقت الحق.

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

اعالن
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         بغداد / المستقبل العراقي

أب�دى رئي�س حكوم�ة إقلي�م 
كردستان نيجريفان بارزاني، أمس 
الثالثاء، استعداده لدعم الحكومة 
املركزية يف تأمني كركوك واملناطق 
املتن�ازع عليه�ا، وفيما أك�د عدم 
وج�ود اي حوار رس�مي مع بغداد 
بش�أن نرش البيشمركة يف املناطق 
املتنازعة، اش�ار اىل عدم وجود اي 
ق�رار لغاي�ة االن بزي�ارة وفد من 

االقليم اىل بغداد.
بارزان�ي خ�الل مؤتمر  وق�ال 
صحفي عقده يف أربيل، أن حكومة 
االقلي�م مس�تعدة لدعم بغ�داد يف 
بس�ط االمن واالس�تقرار بكركوك 

واملناطق املتنازع عليها.
»م�ن  أن�ه  بارزان�ي  وأض�اف 
الطبيعي أن تستمر املباحثات بني 
إقليم كردس�تان وبغداد عىل كافة 

االصعدة«.
وب�دء  االنتخاب�ات  وبش�أن 
الحملة االنتخابية قال، بارازني إنه 
»يحق ألي ح�زب عراقي أن يكون 
ل�ه مرش�حني يف إقليم كردس�تان 
كذلك يحق لألحزاب الكردس�تانية 
أن يك�ون له�ا مرش�حون يف املدن 

العراقية«.
»ع�دم  أن  بارزان�ي  وأض�اف 
وجود مقرات للحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني يف كرك�وك ه�و أحد 
أس�باب مقاطع�ة االنتخاب�ات يف 

املدين�ة«، وتاب�ع ان »ما يهمنا هو 
أم�ن وس�المة املواطن�ني يف إقليم 
الحمل�ة  كردس�تان خ�الل ف�رة 

الدعائية لالنتخابات«.
واعل�ن رئي�س حكوم�ة اقليم 
كردستان نيجرفان بارزاني انه ال 
يوج�د اي حوار رس�مي مع بغداد 
بش�أن نرش البيشمركة يف املناطق 
املتنازعة، فيما اشار اىل عدم وجود 
اي ق�رار لغاية االن بزيارة وفد من 

االقليم اىل بغداد.
وقال بارزاني »ال يوجد أي حوار 
رسمي مع بغداد بشأن نرش قوات 
البيش�مركة يف املناطق املتنازعة«، 
معرب�ا يف الوقت نفس�ه عن »قلق 
م�ن  كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة 

األوضاع األمنية يف تلك املناطق«. 
»اس�تعداد  بارزان�ي،  وأك�د 
يف  للمس�اهمة  اإلقلي�م  حكوم�ة 
عملي�ات حف�ظ األم�ن يف املناطق 
املتنازع�ة«، فيم�ا لف�ت إىل أنه »ال 
يوج�د أي ق�رار بزي�ارة وف�د من 

اإلقليم إىل بغداد«.
ل�وزارة  الع�ام  األم�ني  وكان 
نف�ى،  ي�اور  جب�ار  البيش�مركة 
الخميس )5 نيسان 2018(، وجود 
أي ق��������رار بش�أن انتش�ار 
املناط�ق  يف  البيش�مركة  ق�وات 
املتنازع�ة، فيم�ا ب�ني أن�ه س�يتم 
إتخاذ اآلليات الالزمة بهذا الش�أن 
يف حال موافقة الحكومة العراقية 

عىل االنتشار.

بارزاين يعلن استعداد كردستان لدعم بغداد يف تأمني كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت قي�ادة عملي�ات األنبار، أم�س الثالثاء، 
عملية عسكرية من س�بعة محاور ملالحقة عنارص 
»داعش« ش�مال الرمادي. ونقلت وكالة »السومرية 
ني�وز« عن مصدر أمن�ي القول إن »قي�ادة عمليات 
األنبار رشعت بعملية واسعة النطاق ملالحقة عنارص 
داعش واوكارهم يف العديد من مناطق شمال االنبار 
وصحراء بحرية الثرث�ار وصوال اىل الحافة الجنوبية 
لبحرية الثرثار )ش�مال الرمادي(«. وأضاف املصدر 
ال�ذي طلب عدم الكش�ف ع�ن اس�مه، أن »العملية 
بارشاف قائ�د عمليات األنبار الل�واء الركن محمود 
الفالحي وبمشاركة الفرقة العارشة وطوارئ رشطة 
األنبار والحشد الش�عبي والحشد العشائري«، الفتا 
اىل أن »الرشط�ة النهرية ش�اركت يف العملية لتأمني 
الحاف�ة الجنوبية لبحرية الثرثار من تس�لل محتمل 
للعصاب�ات اإلرهابي�ة باتج�اه القطع�ات املنف�ذة 
للواج�ب«. وتاب�ع املصدر أن »العملي�ة انطلقت من 
سبعة محاور بدأت من مناطق البوشهاب والبوعبيد 
والجراييش والبوعس�اف وناحية تل اسود ومنطقة 
السويب وصوال اىل الحافة الجنوبية لبحرية الثرثار«، 
مشريا اىل أن »طريان التحالف الدويل وطريان الجيش 

يساند القوات األمنية يف العملية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد حزب العمال الكردس�تاني، أمس الثالثاء، 
أن�ه تمك�ن من قت�ل وإصابة 16 جندي�ا تركيا يف 
ث�الث هجمات متفرقة نفذها داخ�ل حدود أقليم 
كردس�تان. وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن الح�زب أن 
»مقاتليه هاجموا ثكنات عسكرية تابعة للجيش 
الرك�ي يف منطق�ة ليل�كان وبرادوس�ت ش�مال 
أربيل«. وأضاف أن »الهجمات أس�فرت عن مقتل 
14 جنديا تركيا وإصابة 2 آخرين بجروح«، حسب 
البي�ان. وكان الجيش الرك�ي أكد االثنني مقتل 3 
م�ن جنوده وإصابة آخر يف هجوم ش�نه عنارص 
ح�زب العم�ال بوالية رشناخ. وزاد ح�زب العمال 
الكردستاني خالل األيام املاضية من هجماته ضد 
الجيش الركي الذي يش�ن ب�دوره هجوماً عنيفاً 

عىل مواقع الحزب داخل وخارج تركيا.

العامل يعلن مقتل وإصابة )16( جنديًا 
تركيًا داخل إقليم كردستان

عمليات األنبار تطلـق عمليـة من سبعـة 
حماور ملالحقة »داعش« شامل الرمادي

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم الجعف�ري، أمس 
الثالث�اء، لوزي�ر الدول�ة لش�ؤون الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا الربيطان�ي أليس�ر ب�ريت رفض 
العراق التدخ�ل يف الش�ؤون البلدان الداخلية. وذكر 
مكتب الجعفري االعالمي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »وزي�ر الخارجيَّة إبراهيم 
الجعف�رّي، تلق��ى اتصاالً هاتفّياً م�ن وزير الدولة 
لشؤون الرشق األوسط وشمال أفريقيا الربيطاني، 

أليس�ر بريت«، مبينا انه »بح�ث الجانبان العالقات 
الثنائيَّ�ة بني بغ�داد ولن�دن، والتأكي�د عىل رضورة 
تكثي�ف الح�وارات الدبلوماس�ية، لرس�يخ أم�ن، 
واس�تقرار الع�راق، واملنطقة، والتط�ورات األخرية 
التي ش�هدتها الساحة الس�وريا«.  وجدد الجعفري 
بحسب البيان، تأكيده عىل »رفض العراق استخدام 
األسلحة الكيمياويَّة ُخُصوصاً أنه عانى منه يف زمن 
النظ�ام املقبور، وتهديد عصاب�ات داعش اإلرهابية 
باس�تخدامه ض�د املُ�ُدن العراق�ية«، ُمش�رياً إىل أن 
»تغي�ري أي نظ�ام يف العالم ُيقرِّره ش�عب ذلك البلد، 

والع�راق يرفض رفضاً قاطعاً التدخ�ّل يف الُش�ُؤون 
الداخليَّة للبلدان«.  واوضح ان »العراق كان له موقف 
واضح، ودع�م للحلول السياس�ية، والدبلوماس�ية 
للمش�اكل التي تواجه املنطقة، والعمل عىل إرس�اء 
دعائم األمن، واالس�تقرار«. ومن جانبه قدم أليسر 
بريت وزير الدولة لش�ؤون الرشق األوس�ط وشمال 
أفريقي�ا الربيطانّي رشحاً حول أس�باب مس�اَهمة 
بريطاني�ا يف توجيه رضبة عس�كريَّة ضّد س�وريا، 
رات  �م ب�الده لقلق الع�راق م�ن التطوُّ مبِدي�اً »تفهُّ

األخرية التي حصلت يف سوريا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائب ع�ن كتلة االح�رار النيابية عواد الع�وادي، امس 
الثالث�اء، وزارة الربي�ة اىل »اح�رام« القان�ون وطباع�ة املناه�ج 
الدراس�ية يف املطاب�ع املحلية فقط، فيما دعا دي�وان الرقابة املالية 
ومكتب املفتش العام اىل »محاس�بة« الجهات التنفيذية التي تطبع 

هذه املناهج خارج البالد.
وق�ال الع�وادي »إنن�ا يف مجلس الن�واب وخالل ترشي�ع قانون 
املوازن�ة طالبن�ا بان تك�ون طباعة املناه�ج الدراس�ية يف املطابع 
املحلية وضمن امل�رشوع الوطني«، مبينا »وجدنا بمراحل س�ابقة 
وجود فس�اد يف وزارة الربية وهناك مافيات تريد البطالة واس�عار 

مبالغ بها يف الطباعة خارج العراق«.
واضاف الع�وادي، أن »القانون تم التصويت عليه داخل مجلس 
الن�واب واصبح ناف�ذا وملزما للجهات التنفيذي�ة ومن بينها وزارة 
الربية، بالت�ايل فعليها احرام القانون وطباعة املناهج الدراس�ية 
يف املطاب�ع املحلية فقط«، الفت�ا اىل أن »املطابع املحلية هي مطابع 

فاخرة وذات كفاءة عالية، وتفوق االجنبي بالنوعية والسعر«.
وش�دد العوادي عىل »رضورة قيام ديوان الرقابة املالية ومكتب 
املفتش العام بمهامهم من خالل محاس�بة الجهات التنفيذية التي 

التطبق القوانني وتقوم بالطباعة خارج القطر«.
وكان عض�و لجن�ة الربي�ة رياض غ�ايل طالب، ام�س االثنني، 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس هيئة النزاهة حس�ن اليارسي 
ب�«التدخ�ل الف�وري« ملنع وزي�ر الربية محمد اقب�ال الصيديل من 
توقي�ع عق�ود لطباع�ة الك�����تب املدرس�ية خ�ارج الع���راق، 
مش�ريا اىل أن الصي�ديل »تحدى« قان�ون املوازنة ال�ذي منَع طباعة 

الكتب خارج البالد.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة الجنايات املركزي�ة، أمس الثالثاء، أحكاماً 
باإلعدام والس�جن املؤبد بحق نس�اء يحملن جنس�يات أجنبية 
التحقن بتنظيم »داعش«. وق�ال مجلس القضاء األعىل يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »محكمة الجنايات 
حكمت عىل ثالث نس�اء أذربيجانيات وامرأة قريغيزس�تانية يف 
داعش باإلعدام«. وأضاف البيان، أن »محكمة الجنايات حكمت 
بالسجن املؤبد عىل امرأة فرنسية وامرأتني روسيتني يف داعش«. 
وكان مجل�س القض�اء األع�ىل، األحد )25 ش�باط 2018(، عن 
إصدار أحكام باالعدام بحق 16 امرأة يحملن الجنس�ية الركية 

وفرن الدعم اللوجستي لعنارص »داعش«.

نائب يدعو الرقابة املالية واملفتش العام لـ »حماسبة« 
جهات تطبع املناهج الدراسية باخلارج

اجلنايات تصدر أحكامًا باإلعدام واملؤبد 
بحق أجنبيات يف تنظيم »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

 اكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، 
الثالثاء، ان املرحلة القادمة تتطلب مرشوعا 
خدم�ة  حكوم�ة  عن�ه  تتمخ�ض  واضح�ا 
منس�جمة ع�ىل قاع�دة االغلبي�ة الوطنية. 
وق�ال مكتب رئي�س التحال�ف الوطني ، إن 
»الحكيم اس�تقبل بمكتب�ه يف بغداد مبعوث 
الرئي�س االمريكي ملكافح�ة االرهاب بمعية 
نائ�ب وزي�ر الخارجية االمريكي�ة اندروبيك 
والس�فري االمريكي دوغالس سليمان وبحث 
معهم مس�تجدات الوضع االقليم�ي والدويل 

وتطورات االوضاع االمنية والسياسية يف العراق«. 
الحكي�م للمالك�ي: االنتخاب�ات القادمة س�تنقل 

العراق من مرحلة الال استقرار اىل االستقرار
معص�وم والحكيم يبحثان مس�تجدات الوضع 
الس�يايس واملش�هد االنتخابي املقبل. ونقل املكتب 

ع�ن الحكي�م تاكيده ع�ىل »اولوي�ة وجود 
مرشوع برنام�ج واضح للمرحل�ة القادمة 
يتمخض عنها حكومة خدمة منسجمة عىل 
قاع�دة االغلبية الوطني�ة وضمن التوقيتات 
الدس�تورية وارادة العراقيني، مجددا دعمه 
ل�«املعادل�ة الوطني�ة الت�ي تتضم�ن وحدة 
الع�راق وتبني املؤسس�ات وتحق�ق التنمية 
االقتصادية وتحارب الفساد وتقدم الخدمة 
للناس وتبني عالق�ات ايجابية مع املنطقة 

والعالم وتجنب العراق اثار الرصاعات«.
 واعت�رب الحكيم، ان »التط�ورات االخرية 
ته�دد االم�ن والس�لم يف املنطق�ة«، مبدي�ا 
تخوفه ع�ىل »العراق من تطاله بع�ض االرتدادات 

وتؤثر عىل استقراره«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت جمعي�ة الهالل األحم�ر العراقية، أمس 
الثالثاء، عن اس�تضافة العاصمة بغداد مؤتمرين 
دولي�ني لجمعي�ات الصلي�ب واله�الل األحم�ر يف 
ال�رشق األوس�ط وش�مال افريقيا ابت�داًء من يوم 
غ�د األربعاء، مبينة أن املؤتمرين سيناقش�ان أهم 

التحديات اإلنسانية يف العراق واملنطقة.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن األم�ني العام 

الق�ول إن  الخزاع�ي  املس�اعد للجمعي�ة محم�د 
“العاصم�ة بغ�داد ستس�تضيف يوم غ�د األربعاء 
املؤتم�ر ال�دويل الع�ارش لالتحاد ال�دويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر يف الرشق االوس�ط 
وش�مال افريقي�ا للف�رة 18 – 19 نيس�ان الحايل 
بمشاركة 17 منظمة دولية من االعضاء يف االتحاد 
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر”.

وأض�اف الخزاع�ي، أن “املؤتم�ر س�يحرضه 
رئيس االتحاد ونوابه عن قارة آس�يا”، مش�ريا إىل 

أن “املؤتمر س�يناقش اهم التحديات اإلنس�انية يف 
العراق واملنطقة وتعزيز ثقافة السالم ونبذ العنف 

وحماية الشباب املتطوع يف مناطق الرصاع”.
واوض�ح الخزاع�ي، أن “بغ�داد ستس�تضيف 
بع�د ذلك مبارشة اعم�ال مؤتمر املنظم�ة العربية 
لجمعي�ات الهالل األحم�ر والصليب األحمر للفرة 
20 – 21 م�ن ش�هر نيس�ان الح�ايل”، مبين�ا أن 
“املؤتمرين يعدان من اهم املنصات التي يتم عربها 

تبادل الخربات وتوحيد الجهود اإلنسانية”.

احلكيم: املرحلة القادمة تتطلب مرشوعًا واضحًا تتمخض عنه حكومة خدمة

بغداد تستضيف مؤمترين دوليني جلمعيات الصليب واهلالل األمحر

وزير اخلارجية لنظريه الربيطاين: العراق يرفض التدخل 
يف شؤون البلدان الداخلية

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء 
مه�دي الع�الق، بتنفيذ مش�اريع رصينة 
تس�هم يف القضاء عىل املؤثرات الس�لبية 

التي خلفتها مرحلة داعش.
يف  املجل�س  امان�ة  وذك�رت 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »األم�ني العام 
ملجلس الوزراء، مه�دي العالق، 
وجه، املنس�قيات التابعة للجنة 
العليا الدائمة للتعايش والس�لم 
املجتمع�ي اىل تنفي�ذ مش�اريع 
رصين�ة تس�هم يف القضاء عىل 
املؤث�رات الس�لبية التي خلفتها 
مرحل�ة داعش ع�ىل املجتمعات 
العراقي�ة واالنتق�ال اىل حقب�ة 

جديدة تبنى عىل أساس االتفاق والتفاهم 
واح�رام االخر ب�ني املكون�ات والطوائف 
املناط�ق  س�يما  كاف�ة،  املحافظ�ات  يف 

املحررة«.
واضافت ان »ه�ذا التوجيه جاء خالل 
االجتماع التش�اوري ال�ذي عقدته اللجنة 

لالطالع عىل أبرز اإلنجازات التي حققتها 
املكاتب واملنسقيات خالل الفرة املاضية 

إلشاعة مفاهيم املصالحة املجتمعية«.
واوض�ح الع�الق بحس�ب البي�ان، ان 
»م�رشوع املصالحة املجتمعية يمثل خط 
م�وازي لدعم الجه�د الحكومي يف مرحلة 

البناء وإعادة االعمار«.
املنس�قيات  واس�تعرضت 
املش�اريع واملعوقات  جملة من 
الت�ي نفذته�ا بش�كل طوع�ي 
مج�االت  يف  االه�ايل  وبدع�م 
ح�ل  الجماه�ريي،  )التواص�ل 
النزاعات وتعزيز الثقة، الثقافة 
املنظم�ات  واالع�الم،  والربي�ة 
الدولية واملحلية، املرأة، الشباب، 
الش�ؤون  الخدمي�ة،  اللج�ان 

الدينية والنخب والكفاءات(.

      بغداد / المستقبل العراقي

اطل�ق النائ�ب االول لرئي�س مجل�س 
الن�واب الش�يخ د. همام حم�ودي، أمس 
الحكوم�ي  املنه�اج  مب�ادرة  الثالث�اء، 
للمرحل�ة املقبل�ة، معتربا انه�ا جاءت يف 
وقت مناسب وخالل فرة ما بعد اإلنتصار 
ضد داعش، فيما أكد ان الربنامج سيكون 
همه األول وش�اغله األس�اس املواطن يف 
عيش�ه وعمله وتعليمه وصحت�ه وتلبية 
حاجات�ه األساس�ية املختلفة، ويس�اهم 

فيه الجميع بروح حشدية.
جاء ذل�ك خالل مؤتمر صحفي عقده 
بمبن�ى مجل�س الن�واب لط�رح بع�ض 
تفاصي�ل مبادرت�ه يف الربنامج الحكومي 
للف�رة القادم�ة، معلناً تس�مية الدكتور 
لي�ث كبه امين�اً تنفيذي�اً إلع�داد فقراته 

»عمليا« بالتنس�يق مع الكت�ل والجهات 
املعنية وبوضوح وش�فافية تحت اضواء 

ودراية وسائل اإلعالم اسبوعياً.
وقال حمودي ان عملية البناء واجواء 
بربنام�ج  الذه�اب  اقتض�ت  االنتص�ار 
حكوم�ي واض�ح االهداف غري س�يايس، 
وابعدن�ا بإع�داده ب�أن يك�ون موض�ع 

تناف�س انتخاب�ي، فه�و يتعل�ق بخدمة 
ب�ل  فق�ط  باألق�وال«  »لي�س  املواط�ن 
بإجراءات فعلية اهمها حل ازمة الس�كن 
وتفعيل املنتج الوطن�ي وتنمية االقتصاد 
وتوف�ري ف�رص العمل ومواجهة الفس�اد 
وتحسني الخدمات وتطوير التعليم، مبينا 
سعيه لتشكيل لجنة برملانية مؤمنة بهذا 
الربنام�ج ، تتاب�ع اإلج�راءات الترشيعية 
وتنفيذها عىل ارض الواقع. ولفت الشيخ 
حم�ودي ان الفرة القادمة س�نتجه من 
الرؤيا اىل الوسائل وصوالً لتنفيذ الربنامج 
ع�رب االس�تناد اىل الدس�تور وفق أس�س 
صحيحة واالس�تفادة من ارش�يف لجان 
مجل�س الن�واب وامانة مجل�س الوزراء 
ووزارة التخطي�ط، مس�تدركاً ان املبادرة 
ق�د رحبت به�ا الرئاس�ات الث�الث وكتل 

نيابية كبرية منذ شهر تقريباً.

امانة جملس الوزراء توجه بتنفيذ مشاريع تسهم يف القضاء 
عىل خملفات »داعش«

الشيخ محودي يطلق مبادرة »املنهاج احلكومي« 
خلدمة املواطن

نفى وجود »حوار رمسي« بشأن نشر البيشمركة يف املتنازع عليها
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدين، أم�س الثالث�اء، رصف الدفعة االوىل 
من س�لف العمال املتقاعدين واملضمونني البالغة ثالثة ماليني 

دينار«.
وقال املرف، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان�ه »ت�م رصف الدفع�ة االوىل من س�لفة العم�ال املتقاعدين 

واملضمونني البالغة ثالثة ماليني دينار لنحو 868 متقاعدا«.
واض�اف ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طري�ق ابالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد 
ان اس�تكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنح�ه اياها ورصفها 
عن طريق أدوات الدف�ع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد 

املايل اليها«.

الرافدين يعلن رصف سلفة )3( ماليني للعامل املتقاعدين واملضمونني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أجل الربملان عقد جلسته التي كان من املقرر 
أم تعقج أم الثالثاء إىل حني اقتضاء الرضورة 
لعقده�ا، وفيم�ا أكد رئيس الربمل�ان أن 120 
نائباً فقط من حرضوا الجلس�ة، أكدت نائب 
الرئيس أن عمر الربملان لن ينتهي حّتى شهر 

تموز املقبل
وقال أفاد مصدر برملاني بأن رئاس�ة مجلس 
النواب قررت تأجيل جلسة الثالثاء إىل إشعار 

آخر.
وق�ال املص�در إن »ع�دد الن�واب الحارضين 
بل�غ 155 نائب�اً والنص�اب لم يكتم�ل لعقد 

الجلسة«.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اسمه، أن »رئاسة الربملان قررت تأجيل عقد 

الجلسة إىل حني إيجاد الرضورة لعقدها«.
بدورها، اعلن رئيس الربملان س�ليم الجبوري 
ان ع�دد النواب الحارضي�ن اىل قاعة مجلس 

النواب هو 120 نائبا.
وقال الجبوري من داخل قاعة مجلس النواب 
ان »الع�دد الح�ايل داخ�ل الربمل�ان ه�و 120 

نائبا«.
واض�اف الجب�وري ان »الحارضي�ن للربملان 
عربوا ع�ن اهتمامهم بالترشيع الوطني، مع 
االخ�ذ بالنظر ان بعض النواب لديهم اهتمام 

بالسباق االنتخابي«.
بدوره�ا، دع�ت النائب�ة ع�ن كتل�ة االتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني آال طالبان�ي مجلس 
النواب اىل تحديد جلس�ة خ�الل األيام املقبلة 

للتصويت عىل قانونني مهمني.
وقال�ت طالباني يف مؤتمر صحفي إن »هناك 
العديد م�ن القوان�ني املهمة الت�ي يحتاجها 
رشائح مهم�ة من الش�عب العراق�ي ومنها 
التعدي�ل الثان�ي لقان�ون ت�درج ذوي امله�ن 
الصحي�ة والطبي�ة وتعدي�ل قان�ون االندية 
الرياضي�ة وغريها«، مبينة ان »القوانني كان 
املف�رتض ان ت�رى الن�ور اليوم ولك�ن تغيب 

النواب ادى اىل تأجيلها«.
ودع�ت طالباني هيئ�ة الرئاس�ة اىل »تحديد 
جلسة اخرى خالل االيام املقبلة او عىل االقل 

التصويت عىل هذين القانونني تحديدا«.
بدوره�ا، ع�دت النائب�ة ع�ن ائت�الف دول�ة 
القانون عالي�ة نصيف عدم حض�ور النواب 
جلس�ة الربملان اليوم بأنه »خذالن« للش�ارع 

العراقي.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن نصيف 

القول إن »جلس�ة الربمل�ان خصصت لتمرير 
العديد من القوانني املهمة اضافة اىل مناقشة 
قضية االستجوابات والفساد الذي نخر جسد 
الدول�ة العراقي�ة«، مبينة أن »ع�دم حضور 
النواب بشكل كبري واقتصاره عىل 120 نائبا 

فقط مّثل خذالنا من قبلهم للشارع العراقي 
وللجماهري«.

واضافت نصيف أن »غياب النواب النشغالهم 
بحمالتهم االنتخابية ه�و امر غري مربر النه 
م�ن املف�رتض ان يك�ون دوره�م الترشيعي 

والرقاب�ي له االولوية م�ا دام مجلس النواب 
منعقدا بدورته الحالية بشكل رسمي«، الفتة 
اىل أن »حضور الجلس�ة كان من املفرتض ان 
يكون ضم�ن ش�عور اخالق�ي وقانوني من 
اعضاء الربمل�ان لكنه مع االس�ف لم يحصل 

رغ�م اهمي�ة الجلس�ة«. إىل ذل�ك، أك�د نائب 
رئيس الربملان الشيخ همام حمودي ان العمر 
االنتخابي للربملان مستمر حتى تموز املقبل.

ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن حمودي 
القول إن »)الثالثاء( ليس آخر جلسة ملجلس 

الن�واب«، مبينا »عمر املجل�س يمتد اىل األول 
من تموز املقبل«. 

وأضاف انه »من املمكن عقد جلس�ة للربملان 
اذا اس�تجدت امور اخ�رى، لكن اغلب النواب 

يروجون لحمالتهم االنتخابية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادية العليا بياناً 
صحفي�اً يتضم�ن ايض�اح دوره�ا يف 
االنتخابات العامة ملجلس النواب وفق 

احكام الدستور.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس 
الس�اموك يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »الدس�تور 
العراقي رسم دوراً للمحكمة االتحادية 
العلي�ا يف موضوع انتخاب�ات مجلس 
النواب، وذل�ك وفق أحكام املادة }93{ 
منه، حي�ث نص�ت الفقرة }س�ابعاً{ 
ع�ىل أن م�ن اختصاص�ات املحكم�ة 
النهائي�ة  النتائ�ج  ع�ىل  }املصادق�ة 
لالنتخاب�ات العام�ة لعضوية مجلس 

النواب{«.
وب�ني الس�اموك أن »انعقاد الجلس�ة 
االوىل ملجل�س الن�واب الجديد -لغرض 
ونائبي�ه،  املجل�س  رئي�س  انتخ�اب 
والتي تك�ون بداي�ة النتخ�اب رئيس 
الجمهوري�ة تمهي�داً لتكليف مرش�ح 
الكتل�ة النيابية األكثر عدداً بتش�كيل 
الحكوم�ة وف�ق أح�كام امل�ادة }76{ 
الدس�تور- يرتبط بمرسوم يصدر عن 
رئي�س الجمهوري�ة للدورة الس�ابقة 
خالل }15{ يوم�ًا من تاريخ مصادقة 
املحكم�ة االتحادية العلي�ا عىل نتائج 
االنتخاب�ات، وفق ما نصت عليه املادة 

}54{ من الدستور«.
وأش�ار إىل أن »مج�رد ظه�ور النتائج 
حت�ى وأن كانت نهائي�ة ال يمكن من 

خالله�ا اعتب�ار املرش�ح نائب�اً، حتى 
وإن حق�ق األص�وات املطلوب�ة للفوز 
يف العملية االنتخابي�ة، بل يرتبط ذلك 
بصدور حكم م�ن املحكمة االتحادية 
العلي�ا يتضمن املصادقة ع�ىل الفوز، 
لك�ي تتأك�د م�ن ال�رشوط الواج�ب 

توافره�ا يف الفائ�ز لعضوي�ة مجلس 
النواب وم�ن ثم يرّدد القس�م النيابي 
وين�ال الحصان�ة، وبقي�ة االمتيازات 

املادية واملعنوية«.
ولفت الساموك إىل أن »املحكمة سبق 
أن أرج�أت املصادقة عىل انتخاب عدد 

م�ن الفائزي�ن خ�الل انتخاب�ات عام 
2010، وكذلك انتخاب�ات عام 2014، 
لوجود ته�م مختلفة بحقه�م لم يتم 
حس�مها، وم�ن ث�م أص�درت حكم�اً 
باملصادق�ة ع�ىل بعضهم بعد حس�م 
تل�ك القضايا ام�ام املحاكم املختصة، 

ولم تصادق عىل القسم اآلخر ألسباب 
»الع�ربة  أن  اىل،  ولف�ت  قانوني�ة«. 
من من�ح املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
اختص�اص املصادق�ة ع�ىل النتائ�ج، 
بوصفه�ا املرج�ع القضائ�ي األعىل يف 
البالد، وتتمتع باس�تقاللية تامة، وأن 

م�ا يصدر عنها يعّد بات�اً وملزماً وفق 
اح�كام امل�ادة }94{ م�ن الدس�تور، 
ه�ذا  املحكم�ة  ممارس�ة  ان  حي�ث 
االختص�اص يوصل رس�ائل اطمئنان 
ب�أن املم�ر األخ�ري لعضوي�ة مجلس 
النواب يكون بيد جهة قضائية معنية 

بالش�أن الدس�توري تق�وم بتفحص 
األس�ماء وف�ق اعتب�ارات دس�تورية 
الس�اموك،  وقانونية بحتة«. وأوضح 
أن »الدستور منح ايضاً بموجب املادة 
}52{ من�ه، اختصاصاً آخر للمحكمة 
االتحادي�ة العليا يف م�ا يتعلق بصحة 
عضوية اعضاء مجلس النواب، حيث 
نصت عىل »أوالً:- يبت مجلس النواب 
يف صحة عضوية اعضائه، خالل ثالثني 
يوم�اً م�ن تاريخ تس�جيل االعرتاض، 
باغلبي�ة ثلثي اعضائ�ه. ثانياً- يجوز 
الطعن يف قرار املجل�س امام املحكمة 
االتحادية العليا، خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ صدوره{«.
وأشار اىل ان »من تطبيقات هذا النص يف 
العراق، هو ما يتعلق بأحكام استبدال 
النواب الذين يجري استيزارهم، كون 
املحكمة االتحادية العليا تلقت طعونا 
من مرشحني تنازعوا كبدالء عن نواب 
ش�غر مقعدهم«. وتابع الس�اموك ان 
»املحكمة االتحادية العليا قد اصدرت 
أحكاماً عديدة بإلغ�اء قرارات ملجلس 
الن�واب باملصادقة ع�ىل عضوية احد 
ومنح�ت  الن�واب،  مجل�س  اعض�اء 
معقده الشاغر إىل الخارس الذي حصل 
عىل أعىل عدد م�ن األصوات من نفس 
كتل�ة ومحافظ�ة النائب ال�ذي جرى 
اس�تيزاره، وج�اء ذلك انس�جاماً مع 
التوجه الدستوري للمحكمة واحرتاماً 
إلرادة الناخب العراقي، ولكي ال يكون 
الترف باملقعد الشاغر دون ضوابط 

ومعايري تتعلق بإرادة الناخب«.

البيت التشريعي لن يلتئم حلني »اقتضاء الضرورة«.. والرئاسة: مستمرون يف العمل حتى متوز

هناية الربملان: 120 نائبا حرضوا اجللسة األخرية

الفائز لن يصبح نائبًا حتى صدور قرار من قبلها

املحكمة االحتادية توضح دورها يف االنتخابات وآلية تشكيل احلكومة املقبلة

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وافق�ت لجنة الش�ؤون االقتصادي�ة الوزارية 
خ�الل جلس�تها الثانية ع�رش الت�ي عقدتها، 
أمس الثالثاء، برئاس�ة وزير التخطيط سلمان 
الجمييل، عىل قي�ام وزارة الداخلية بالتفاوض 
مع الرشكات املتخصصة لرشاء 4 االف سيارة 
لتعزي�ز ق�درات ال�وزارة يف الجوان�ب االمني�ة 

وضبط وحماية الحدود.
وذكر بي�ان للجنة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »اللجن�ة االقتصادي�ة الت�ي 
ضّيفت وزير الداخلية قررت اس�تحداث مكون 
خاص ملرشوع رشاء الس�يارات من قبل وزارة 
الداخلي�ة وتخويل ال�وزارة صالحية التفاوض 
واالحال�ة والتعاق�د وضم�ان افضل االس�عار 
واملواصف�ات عىل اس�اس مبدأ الش�فافية من 
خ�الل اس�تدراج افضل العروض اس�تثناًء من 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بعد التنسيق 

مع وزارتي التخطيط واملالية واملرف العراقي 
للتجارة وغريه من املصارف االخرى الحكومية 

واالهلية« .
واض�اف البي�ان ان »اللجن�ة وافق�ت خ�الل 
حرضه�ا  الت�ي  االس�بوع  له�ذا  جلس�تها 
وزي�را الصناع�ة والزراع�ة ومحاف�ظ البن�ك 
املرك�زي ورئيس الهي�أة الوطنية لالس�تثمار 
ووكالء وزارات التخطي�ط واملالي�ة والتج�ارة 
واملستش�اران االقتص�ادي والقانون�ي لرئيس 
الوزراء، عىل ش�مول منتج�ات رشكات وزارة 
االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة 
بالدع�م الحكوم�ي بع�د التنس�يق م�ع وزارة 
التخطي�ط الدخال تلك املنتج�ات ضمن الدليل 
الوطن�ي املعتم�د للمنتج�ات الوطني�ة لتنفيذ 

قانون املوازنة«.
ودع�ا وزارة التجارة اىل »تخصيص جناح دائم 
يف مع�رض بغ�داد الدويل لعرض تل�ك املنتجات 
املتعلق�ة بم�واد البن�اء والخرس�انة واالبواب 

والش�بابيك والس�اللم وغريها بهدف الرتويج 
وتعريف املستهلكني بمثل هذه املنتجات« . 

من جانب اخر، ذكر البيان ان »لجنة الش�ؤون 
االقتصادي�ة الوزاري�ة وافق�ت ع�ىل توصيات 
وزارة الصناعة واملعادن املتضمنة توفري الدعم 
املناس�ب لصناعة السجائر العراقية وتمكينها 
م�ن منافس�ة املس�تورد االجنب�ي م�ن خالل 
اعفاء املواد االولية الداخلة يف صناعة السجائر 
م�ن الرس�وم الجمرگية، وتعزي�ز التعاون بني 
الرشك�ة العامة للمنتوج�ات الغدائية والجهاز 
املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية يف مجال 
الفحص بمخت�ربات الرشكة املذك�ورة وتحت 
ارشاف جه�از التقييس لوجود مالكات كفوءة 

ومختربات معتمدة يف هذا الشأن«.
وتاب�ع البيان »فضال ع�ن الرتكيز عىل رضورة 
تفعي�ل العم�ل بتوحي�د االج�راءات الخاص�ة 
بالبضائ�ع املس�توردة ومنها اتمت�ة الجمارگ 
بهدف الس�يطرة عىل تل�ك البضائع، كما دعت 

التوصي�ات اىل فصل قان�ون مكافحة التدخني 
ع�ن املواصف�ة القياس�ية العراقي�ة الخاصة 
بالتب�وغ به�دف فس�ح املج�ال ام�ام الجهاز 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية استعمال 
صالحيات�ه وفق�ا لقوان�ني منظم�ة الصح�ة 

الدولية«.
وش�ددت التوصي�ات، بحس�ب البي�ان، ع�ىل 
واتخ�اذ  املغشوش�ة  املنتج�ات  »مكافح�ة 
االج�راءات الصارمة بحق الجه�ات التي تقف 
وراءه�ا من خالل التنس�يق ب�ني الجهات ذات 
العالقة املتمثلة بوزارة الصناعة والهيأة العامة 
للمناف�ذ الحدودية والجه�از املركزي للتقييس 
والس�يطرة النوعية واملديري�ة العامة ملكافحة 

الجريمة املنظمة«. 
ونوه البيان اىل ان »لجنة الش�ؤون االقتصادية 
وجهت وزارة الصناعة واملعادن بتقديم تقرير 
دوري كل ثالثة اش�هر يتضمن م�ا تم تنفيذه 
من توصيات دعم صناعة السجائر الوطنية«.

شددت على دعم إنتاج »السجائر احمللية« لتنافس املستوردة

الشؤون االقتصادية الوزارية توافق عىل رشاء )4( آالف سيارة ختص األمن الداخيل واحلدود
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برقيات مرسبة تكشف القصة الكاملة لسعي ويل عهد أبوظبي لتفكيك السعودية

البيت األبيض يرتيث يف فرض عقوبات جديدة عىل روسيا

         بغداد / المستقبل العراقي

بع�د س�اعات ع�ى تنفي�ذ الرضب�ة 
العسكرية الثالثية يف سوريا، بدأ الحديث 
عنها يخبو يف واش�نطن عى اعتبار أنها 
لم تكن سوى استعراض، اقتضته حاجة 
محلية ودفع بها »حزب الحرب« يف اإلدارة 
وخارجها، عى حد تعبري باتريك بوكانن، 
أحد أب�رز رم�وز املحافظ�ني التقليديني 
املناوئني ألي ش�كل من أشكال الحروب 
يف الخ�ارج. ولوال الج�دل حول تصنيفها 
م�ن ِقبل الرئيس دونال�د ترامب يف خانة 
»املهمة املنجزة« التي سبق واستخدمها 
يف غري محلها الرئيس جورج بوش االبن 
يف بداية حرب العراق، لكانت حصتها من 

األضواء أقل مما نالته. 
أحدثت�ه  ال�ذي  الج�دل  جان�ب  وإىل 
الرضب�ة الثالثي�ة، برز الرتاش�ق العنيف 

بني البيت األبي�ض ومدير جهاز »أف بي 
أي« السابق، جيمس كومي، عى خلفية 
كتابه الذي يعرض فيه قصته مع ترامب 
والت�ي انته�ت بإقالت�ه يف أي�ار امل�ايض 

.2017
ويف مقابلة مع ش�بكة »أي بي يس«، 
عرض كومي موج�زاً لكتابه الذي يصف 
الرئيس ترامب بأن�ه »ال يصلح أخالقياً« 
للرئاس�ة، وأنه يملك مي�والً »مافياوية« 

ومصاب »بمرض الكذب«.
وروى كومي كي�ف أّن الرئيس حاول 
إقفال ملف مستش�اره السابق الجنرال 
الت�ي  أب�رز الش�خصيات  ماي�ك فل�ني، 
تطاولها التحقيقات الروسية. وهذا أكثر 
م�ا يثري حساس�ية البيت األبي�ض الذي 
يزع�م كومي أن�ه »ربما« ح�اول تضليل 
العدال�ة يف ه�ذه القضية. لغ�ة جارحة 
تغري�دات  بسلس�لة  ترام�ب  عليه�ا  رد 

نع�ت فيها خصم�ه كوم�ي ب�«الكذاب« 
و«املزيف« الذي كان »يرسب« املعلومات 
ضد الرئيس وبما جعله »أسوأ مدير لهذا 
الجهاز يف تاريخ�ه«، معرباً عن اعتزازه 

بقرار طرده من منصبه.
وثم�ة م�ن يق�ول إّن خط�ورة هذه 
أّنه�ا ت�دور ب�ني  تنب�ع م�ن  املواجه�ة 
األول  الثقي�ل؛  ال�وزن  م�ن  مصارع�ني 
رئيس يملك صالحيات واس�عة، والثاني 
مدي�ر جهاز يمل�ك معلومات حساس�ة 

وخطرية.
كوم�ي خ�رج م�ن املقابل�ة حس�ب 
التقدي�رات، بنق�اط يف الجان�ب الرسدي 
للوقائع املعروفة ول�و أنه لم يأت بجديد 
منها، لك�ن لكونه مص�دراً »موثوقاً« يف 
معلومات�ه، وكما يق�ول الخبري الرئايس 
املخ�رضم دافي�د غريغ�ن، فق�د س�جل 

وقائع محرجة.

لكن�ه يف املقاب�ل بدا لبع�ض املراقبني 
وكأنه اس�تعجل الرد لتس�جيل مكاسب 
ش�خصية. ب�دا أكث�ر س�لبية، بعج�زه 
عن تربير ق�راره بإعادة فت�ح التحقيق 
يف مل�ف الرس�ائل اإللكرتوني�ة لوزي�رة 
الخارجية الس�ابقة واملرشحة الرئاسية 
هي�الري كلينت�ون قب�ل 11 يوم�اً م�ن 
انتخاب�ات الرئاس�ة، كش�ف ع�ن خل�ل 
أن  املف�رتض  وأحكام�ه  تقديرات�ه  يف 
تك�ون دقيق�ة وحكيمة يف تل�ك اللحظة 
االنتخابية. وهن�اك توجيه معمول به يف 
أم�ريكا، يقيض بعدم القي�ام بأي خطوة 
خ�الل الش�هرين األخريين م�ن الحملة 
االنتخابي�ة، يمك�ن أن تؤث�ر أو تنطوي 
عى احتمال التأثري عى عملية التصويت 

ومناخاته.
االعتقاد الذي س�اد يومذاك وما زال، 
هو أن قرار كومي حينها بفتح ملف بريد 

كلينتون، ساهم يف فوز ترامب أو تسبب 
ب�ه. خطأ ال يزال يط�ارده، واملفارقة أن 
من س�اعده عى الفوز هو نفس�ه الذي 
أط�اح به وخلع�ه من منصب�ه وبصورة 

مهينة، أي ترامب نفسه.
السياسة يف الواليات املتحدة األمريكية 
لعبة قاس�ية، لكن لها ضوابط ومنظمة 
بأحكام القانون واألصول املرعية، لكنها 
يف السنوات األخرية، صارت شبه متفلتة 
من أي�ة ضوابط. هبط خطابها بدرجات 
ح�ادة ومتس�ارعة، وم�ا تكش�فه هذه 
املبارزة الثأرية اليوم بني مس�ؤول أمني 
كان يرأس جه�ازاً بحجم 36 ألف عنرص 
ويع�رف كل تفاصي�ل البالد وبني س�يد 
البي�ت األبيض، يثري الخش�ية لدى دوائر 
كثرية يف واش�نطن. فثمة تخوف متزايد 
من عواقب وصول األمور إىل حرب »نرش 

الغسيل«.

تصعيد غري مسبوق بني املسؤوليني األمنيني وترامب

نرش »الغسيل القذر«: احلرب مستمرة داخل اإلدارة األمريكية

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيفة »وول سرتيت جورنال« األمريكية، 
أن إدارة الرئيس »دونالد ترامب« تسعى حاليا إىل تجميع 
ق�وة عس�كرية م�ن دول عربية إلرس�الها إىل س�وريا، 
باإلضاف�ة إىل طلب تمويل من ال�دول الخليجية للغرض 
نفسه. ونقلت الصحيفة عن مسؤولني أمريكيني قولهم 
إن »ج�ون بولت�ون«، مستش�ار األمن القوم�ي الجديد 
ل�»ترام�ب«، اتصل مؤخ�را برئيس املخاب�رات املرصية 
بالوكال�ة »عباس كام�ل« ملعرفة ما اذا كان�ت القاهرة 

ستساهم يف هذا الجهد، وبالتحديد الجهد العسكري.
يأتي ذلك فيما طلبت واش�نطن م�ن كل من اململكة 
العربية الس�عودية واإلمارات وقطر املساهمة بمليارات 
الدوالرات تحت مسمى إعادة إعمار شمال رشق سوريا. 
يذك�ر أن الرئيس األمريكي قد كش�ف، يف أوائل نيس�ان 
الجاري أن السعودية ترغب ببقاء قوات الواليات املتحدة 
يف س�وريا، لكنه طالبها بدف�ع تكاليف بقاء تلك القوات 
هن�اك، قائال، خالل مؤتمر صحفي له مع رؤس�اء دول 
البلطيق بالبي�ت األبيض: »نعمل عى خطة للخروج من 
سوريا، وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فيها فيجب 

عليها دفع تكاليف ذلك«.
وقب�ل ذلك بنحو 4 أش�هر، قال »ترام�ب«، إن بالده 
ستش�كل مناطق آمنة يف سوريا ولكنها تتطلب تكاليف 

من الدول الخليجية.
وقالت »وول سرتيت جورنال« إن بعضا من تفاصيل 
تل�ك املبادرة األمريكي�ة ظهرت قبل أي�ام من الرضبات 
الثالثية التي وجهتها واشنطن ولندن وباريس إىل أهداف 
تابع�ة للنظ�ام الس�وري، بع�د الهجوم الكيم�اوي عى 
مدينة دوما الس�ورية. بدوره، اعترب زميل معهد الرشق 
األوس�ط »تش�ارلز ليس�رت« أن تجمي�ع قوة عس�كرية 
عربية وإرسالها إىل سوريا س�يكون تحديا صعبا لهذه 
الدول، فالس�عودية واإلم�ارات متورطتان عس�كريا يف 
اليمن بش�كل م�زري، وم�رص تبقى مرتددة يف إرس�ال 
ق�وات عس�كرية للدفاع ع�ن األرايض الس�ورية التي ال 
تخضع لس�يطرة رئيس النظام السوري »بشار األسد«، 
حيث تنش�ط هناك عدة مجموعات مس�لحة، باإلضافة 
إىل بقايا رشس�ة لتنظي�م »داعش«. ولفت�ت الصحيفة 
إىل أن املقاتل�ني األكراد تخلوا عن مهم�ة مقاتلة تنظيم 
»داعش« وهرعوا إىل منطق�ة عفرين ومناطق أخرى يف 
الش�مال الس�وري ملجابهة القوات الرتكية التي تدخلت 
بق�وة هن�اك. وكان الرئيس األمريك�ي »دونالد ترامب« 
ق�د كرر حديثه ع�ن رغبته يف إعادة الجن�ود األمريكيني 
من س�وريا، لكن مستشاريه العس�كريني والبنتاغون، 
باإلضاف�ة إىل دول أوروبي�ة وعربي�ة أقنعت�ه بالع�دول 
ع�ن تلك الفكرة حالي�ا، وهو ما يبدو أن�ه اقتنع به عى 
مضض، لكن مقابل مشاركة عسكرية وتمويل مايل من 

الدول العربية.

واشنطن ختطط لنرش »قوات عربية« 
يف سوريا بتمويل خليجي 

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت إح�دى الربقي�ات الرسي�ة الص�ادرة عن 
اللبناني�ة  العاصم�ة  يف  واألردن  اإلم�ارات  س�فارتي 
ب�ريوت، أن ويل عهد أبوظب�ي محمد بن زايد يتدخل يف 

شؤون السعودية ويعمل عى تفكيكها.
ونرشت هذه الربقيات صحيفة »األخبار« اللبنانية، 
وقالت إنها صدرت عن السفري األردني نبيل مصاروة، 
يوم 20 س�بتمرب املايض، وتناولت لقاء جمعه بنظرية 

الكويتي عبد العال القناعي.
ونق�ل مص�اروة ع�ن الس�فري الكويت�ي أن »ويل 
عه�د أبوظبي بن زايد يعمل عى تفكيك الس�عودية«، 

وأن إش�ادة إمام الحرم املكي عبد الرحمن الس�ديس 
باملل�ك س�لمان بن عب�د العزي�ز والرئي�س األمريكي 
دونال�د ترامب غري مس�بوقة يف تاري�خ إمامة الحرم، 
وذلك لتدخله بالش�ؤون السياسية، وهذا ما سيفقده 

املصداقية الدينية.
وتكشف برقية ثانية، صادرة يف 28 سبتمرب 2017، 
محرض لقاء جمع الس�فري األردني بنظريه اإلماراتي 
حم�د الش�اميس، ونق�ل عنه قول�ه: إن »الس�عودية 
تتخبط، ورغم عدم رضاها عن سعد الحريري )رئيس 

الوزراء اللبناني( إال أنه ال غنى عنه«.
كم�ا أظه�رت الربقي�ة أن اإلم�ارات نصحت بعدم 
االعتم�اد ع�ى أرشف ريف�ي، وزي�ر العدل الس�ابق، 

وذلك اللتفاف الحركات اإلس�المية حول�ه، علماً بأن 
املس�اعدات التي يتلقاها ريفي هي من رجل األعمال 

يف دبي خلف الحبتور، وليست من حكومة اإلمارات.
كم�ا تكش�ف الربقي�ة أن ب�ن زايد غ�ري راض عن 
الحري�ري ألس�باب خاص�ة، حي�ث وق�ف إىل جانب�ه 
عندما رفعت الس�عودية الدعم عنه، لكنه أدار ظهره 
لإلمارات بعد ذلك، وقد حاول السفري اإلماراتي ترتيب 
زي�ارة للحري�ري إال أن طلب�ه قوب�ل بالرف�ض. ولم 
ينكر الس�فري قيام بن زايد بتقديم املش�ورة والنصح 
للسعودية، إال أنهم يف اإلمارات غري راضني عن طريقة 

عمل اململكة.
ون�رشت صحيف�ة »األخب�ار« برقية من الس�فري 

اإلم���ارات�ي إىل ب�الده بتاري�خ 18 أكتوب�ر املايض، 
وتح�دث فيها عن توارد معلومات عن أن لبنان صّوت 
ملصلحة قط�ر يف انتخاب�ات منظمة الرتبي�ة والعلوم 
والثقاف�ة التابع�ة لألم�م املتح�دة )يونس�كو(، وأن 
الحري�ري كان ع�ى علم بذل�ك، وقد التق�ى مع وزير 
الخارجية جربان باسيل عى أهداف مشرتكة من هذا 

التصويت.
وجدي�ر بالذكر أن الترسيبات ح�ول بن زايد، تأتي 
ع�ى الرغم م�ن أن اإلم�ارات أكرب حليف للس�عودية، 
وتقودان معاً تحالفاً ضد الحوثيني يف اليمن، كما أنهما 
طرفان أساس�يان يف األزمة الخليجية التي تسببت يف 

مقاطعة قطر وحصارها بيونيو املايض.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البيت األبيض أن�ه يدرس فرض 
عقوبات جديدة عى روسيا بسبب دعمها 
برنامج األسلحة الكيميائية السوري، لكن 

مسؤولني قالوا إن القرار لم يتخذ بعد.
وقال�ت املتحدثة باس�م البيت األبيض 
سارة ساندرز للصحافيني »ندرس فرض 
عقوبات جديدة عى روسيا وسيتم اتخاذ 

قرار يف املستقبل القريب«.
وبدا أن هذا الترصيح يش�ري إىل الرتيث 
يف اتخاذ تدابري اقتصادية جديدة، إذ قالت 
»نح�ن نجري تقييما لك�ن ليس هناك ما 

يمكن اعالنه اآلن«.
وكان�ت مندوبة واش�نطن ل�دى األمم 
املتح�دة نيكي هاييل قال�ت األحد إن وزير 
الخزان�ة س�تيف منوتش�ني س�يعلن عن 
ستس�تهدف  االثن�ني  جدي�دة  عقوب�ات 
وم�واد  مع�دات  دمش�ق  زودت  رشكات 
أخ�رى ع�ى صل�ة باألس�لحة الكيميائية 
املستخدمة يف الهجوم املفرتض عى دوما 
يف 7 نيس�ان والذي رد عليه الغرب برضب 

سوريا.
وقال�ت هاي�يل إن�ه »م�ع اإلج�راءات 
السياسية والدبلوماسية التي نحن بصدد 
اتخاذها اآلن، أردن�ا أن تعرف صديقتاها 
)يف اش�ارة إىل دمش�ق( إيران وروسيا أننا 
جدي�ون وأنهم�ا ستش�عران باأللم جراء 
ه�ذا باملث�ل«. وق�ال مس�ؤولون يف وزارة 
الخارجي�ة إن االعالن ع�ن عقوبات يبدو 

غري مرجح اآلن.

ول�م يتضح س�بب هذا التأخ�ري، لكن 
اإلع�داد لفرض عقوب�ات يحت�اج أحيانا 

ألسابيع إن لم يكن أشهرا.
حلفائه�ا  م�ع  واش�نطن  وناقش�ت 
األوروبي�ني ف�رض حزمة م�ن العقوبات 
قب�ل رضب أه�داف يف س�وريا وقي�ل إن 
العقوبات األمريكية ستعلن أوال اذ يحتاج 

األوروبيون إلجماع.
لكن خلو منص�ب وزير الخارجية منذ 
اس�تقالة ريكس تيلرس�ون يزي�د األمور 
تعقيدا مثله مثل رغبة ترامب يف تحس�ني 

العالقات مع روسيا.
تقري�را  بوس�ت  واش�نطن  ون�رشت 
يق�رتح أن ترامب غاضب من مس�اعديه 
بشأن قرار طرد ستني دبلوماسيا روسيا، 
معتقدا أن كل بل�د أوروبي يجب أن يطرد 

مثل هذا العدد وليس أوروبا كلها.
وقال البيت األبيض إنه رغم التطورات 
يف س�وريا وتس�ميم عميل رويس مزدوج 
يف بريطاني�ا، أب�دى ترامب رغب�ة يف لقاء 

الرئيس فالديمري بوتني.
كان  »الرئي�س  إن  س�اندرز  وقال�ت 
واضحا يف أنه سيقس�و عى روسيا، لكنه 
ال ي�زال راغب�ا يف إقام�ة عالق�ات جي�دة 

معهم«.
وأضاف�ت »ال ي�زال الرئي�س يرغب يف 
الجلوس معه، فهو يش�عر ب�أن العالقات 
الجي�دة بينهما أفض�ل للعال�م، لكن هذا 
يتوق�ف ع�ى أعم�ال روس�يا. لق�د كن�ا 
واضح�ني تماما م�ن خالل أفعالن�ا بأننا 

نتوقع ونأمل أنهم سيغريون سلوكهم«.

       بغداد / المستقبل العراقي

زار الصحفي الربيطاني روبرت فيسك مدينة دوما السورية 
وتح�دث إىل الس�كان املحلي�ني وظه�رت لديه ش�كوك يف وقوع 

هجوم كيميائي، حسبما أفادت صحيفة »إندبندنت«.
وق�ال الصحفي »لقد م�ررت عرب املدينة بحري�ة تامة، دون 
جن�ود أو رشط�ة أو مراقبني يتتبعون مس�اري. كان بصحبتي 

صديقان سوريان وكامريا وكمبيوتر محمول فقط«.
ووفق�ا ألقوال فيس�ك، فقد تمكن م�ن الحديث مع طبيب يف 

املستشفى، الذي نقل إليه ضحايا الهجوم الكيميائي املزعوم.
ووصف الطبيب األحداث بش�كل مختلف عم�ا يؤكد الغرب، 

وأكد الطبيب أن الناس ترضروا من الغبار أثناء القصف.
وكتب فيسك »عندما وجدته يف ذلك املستشفى، قال يل بفارغ 
الصرب إن رشيط )الغاز(، الذي روع العالم صحيح تماما… لكن 
الطبيب السوري، البالغ من العمر 58 عاما، أضاف شيئا: يف تلك 

الليلة، تسببت الرياح القوية والقصف بعاصفة ترابية«.
وتع�رض الس�كان يف أنفاقه�م وأقبيته�م املليئ�ة بالقمامة 

لنقص األوكسجني وليس الغاز.
 »One America News Network « وأعل�ن صحفي�و قن�اة
األمريكية، يف وقت س�ابق، بعد زيارتهم إىل دوما أنهم لم يعثروا 

عى آثار استخدام األسلحة الكيميائية.

       بغداد / المستقبل العراقي

اق�رتح الرئي�س الفرنيس ايمانوي�ل ماكرون أم�س الثالثاء 
»انشاء برنامج أوروبي« لتمويل املجتمعات املحلية التي تستقبل 
الجئني من اجل تجاوز »النقاش املسموم« حول حصص توزيع 

املهاجرين يف االتحاد االوروبي.
يف  األوروب�ي  الربمل�ان  ام�ام  كلم�ة  يف  ماك�رون  ورصح 
سرتاس�بورغ »أقرتح انش�اء برنامج أوروبي يدعم ماليا بشكل 

مبارش املجتمعات املحلية التي تستقبل الجئني«.
وش�دد عى أن هذا م�ن امللفات التي »يتوج�ب علينا تحقيق 

نتائج ملموسة« بشأنها.
ودع�ا إىل »تحري�ك النق�اش املس�موم ح�ول اتفاقي�ة دبلن 
وعمليات إع�ادة التوزيع، إنما كذلك تخطي ه�ذا النقاش ببناء 

التضامن الداخيل والخارجي الذي تحتاج إليه أوروبا«.
وأمهلت دول االتحاد األوروبي نفسها حتى حزيران لالتفاق 
عى إصالح التفاقية دبلن التي تلقي بمسؤولية معالجة اي طلب 

للهجرة عى عاتق دولة الوصول االوىل بشكل شبه منهجي.
وتلقي هذه اآللية عبئا هائال عى بلدان مثل اليونان وإيطاليا، 

غري أن جهود إصالحها متعثرة منذ حواىل سنتني.
وتع�رض املفوضي�ة األوروبية بدع�م من برل�ني خصوصا، 
تقاسم اس�تقبال الالجئني وفق حصص »إعادة توزيع« شبيهة 
بم�ا طب�ق يف 2015 حني تدف�ق 1,26 مليون الج�ئ إىل االتحاد 

األوروبي.
غ�ري أن دوال عديدة عى رأس�ها بولن�دا واملجر ترفض رفضا 
قاطع�ا أي تقاس�م قرسي لالجئ�ني، متذرعة بمعارض�ة رأيها 

العام ملثل هذه التدابري.
وبالرغم من عدم التوصل إىل توافق، أقر االتحاد األوروبي عام 
2015 خطة اس�تثنائية ل�«إعادة توزي�ع« الالجئني من إيطاليا 
واليونان تنص عى حصص اس�تقبال إلزامية، رفضت دول عدة 

من رشق أوروبا تطبيقها وانتهت مدتها يف أيلول 2017.

صحفي بريطاين: لـم أجد »آثار 
الكيميائي« يف دوما 

فرنسا تتحرك أوربيًا ملعاجلة ملف 
حصص توزيع املهاجرين 
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مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة البرصة 

اعالن 
اىل املدعى عليه / كريم عبدالحسني داخل. 

اقام املدعي )مدير بلدية البرصة( إضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 
404/ب/2018 ام�ام هذه املحكمة ضدك والتي يطل�ب فيها بأبطال قيد 
العقار تسلسل 6897/137 الرباط الكبري املسجل بالعدد 60/تموز/1996 

مجلد 865 وتسجيله باسم دائرة املدعي اعاله. 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي يف 
منطقة طريق الصحراء ابي الخصيب. عليه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2018/4/29 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنكم قانوناً ستجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / حممد نزار هاشم البعاج

اعالن
تعلن املديري�ة العامة للرتبية يف محافظة املثنى اس�تنادا 
اىل قانون بي�ع وايجار اموال الدولة وفق تعليمات  قانون 

)21( لسنة 2013
 تعلن املديرية العامة للرتبية يف محافظة املثنى عن اجراء 
مزايدة علنية لتأجري كافرتيا داخل املديرية فعىل الراغبني 
االش�رتاك باملزايدة مراجعة الشؤون القانونية يف املديرية 
للحصول عىل رشوط املزايدة ومراجعة قس�م الحسابات 
لدفع التأمينات والبالغ )20%( من القيمة املقدرة لاليجار 
الس�نوي البال�غ )2300000( ثالثة مالي�ني ومئتان الف 

دينار عراقي فقط
س�وف تجري املزايدة يف موق�ع املديرية بعد)15( يوم من 
تاريخ االعالن يف الصحف الرسمية ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن ويضاف اليها اجور املناداة
وعىل املتقدم للمزايدة تقديم املستمسكات التالية:

- طل�ب االش�رتاك باملزاي�دة العلني�ة بعد موافق�ة املدير 
العام.

- كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
- وصل رسمي بالتأمينات املدفوعة

- املوق�ع واملس�احة واملواصف�ات : تق�ع داخ�ل املديرية 
ومساحتها )55م(

مالحظة: اليسمح ملنتسبي الدولة االشرتاك باملزايدة.

مديرية تربية / املثنى

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /910/ت/2015

التاريبخ / 2018/4/16
اىل / املنفذ عليه

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن مبلغ املدين 
صالح مهدي عبدالله يف 2018/3/27 بان 
املدين حس�ب ش�عار املختار حي ميس�ان 
الرشي�ط يف 2018/3/28 ب�ان املدي�ن يف 
س�جالتنا يف الوق�ت الحارض ان�ك مجهول 
االقامه ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الكوفه خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذ 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديري�ة باج�راء ات التنفيذ الجربي 

وفق القانون:
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر:
/  708 بالع�دد  الكوف�ه  ب�داءة  محكم�ة 

واملتضم�ن   2015/4/12 يف  ب2015/1 
ال�زام املدعى علي�ه صالح مه�دي عبدالله 
بتأديه املدعى حس�ني كاظم جاس�م مبلغ 

مقداره ثالثون مليون دينار.
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2597/ش2018/4

التاريخ/ 2018/4/16
اىل / املدعى عليه )حسني هاشم محمد(

اقامت املدعيه )حوراء جبار عبد الحسني(
الدعوى بالع�دد 2597/ش2018/4  امام 
ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها تايي�د حضانة 
االطف�ال كل من )زينب ورقيه( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي الرحم�ة 
/ النج�ف ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعه اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافع�ة الق�ادم  املواف�ق يف ي�وم 
2018/4/29 الساعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عباس عيل هادي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة تحقيق الدجيل
2018/4/8

اعالن عن مفقود

فقد املدعو )حربي عجاج كاظم( وامللصقة 
صورت�ه اعاله بتاري�خ )2015/9/12( يف 
قض�اء الدجيل )17 بزنة( . خطف من قبل 
مجموعة مس�لحة ورغ�م البحث والتحري 
عنه .ل�م يتم التع�رف عن م�كان تواجده 
ول�م يعلم مص�ريه . فمن تتوف�ر لديه اي 
معلومات عنه اخبار  اقرب محكمة تحقيق 

او مركز رشطة.
القايض

عبد الرحمن حميد جاسم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة:2018/156 

التاريخ: 2018/4/8
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف تم�ام العقار 
تسلس�ل 3/89578الواق�ع يف النجف حي 
العروب�ة العائ�د للمدي�ن حي�در وف�راس 
ومرتىض وعالء اوالد راسم جميل املحجوز 
نعم�ة  بت�ول ج�واد  الدائ�ن  لق�اء طل�ب 
البال�غ 18,500,000 ثماني�ة عرش مليون 
وخمسمائة الف دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معه التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة 
م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل 

املشرتي.
مشتمالته

العقاريق�ع ش�ارع 10م  وه�و مف�رز اىل 
جزئني بصورة غري رسمية.

الج�زء االول : ويتأل�ف من س�احة امامية 
مبلطة باالش�تايكر متهالك بضمنها حمام 
وتوالي�ت منع�زل الس�قف م�ن الطاب�وق 
والش�يلمان ث�م كلي�دور وغرف ن�وم عدد 
3 ومكش�وفة صغ�رية ومطب�خ الس�قف 
م�ن الطابوق والش�يلمان الج�دران بورك 
ومصبوغة وسلم يؤدي اىل السطح ومجهز 
م�اء وكهرباء ويبلغ مس�احة ه�ذا الجزء 

150م2. 
الج�زء الثان�ي : كان مغل�ق اثناء الكش�ف 
وعىل لس�ان ش�اغل الجزء االول يتألف من 
مم�ر وغرفة واح�دة وصحيات مش�رتكة 
الس�قف من الطابوق والش�يلمان يحتوي 
عىل حديقة وارضية الجزئني من االسمنت 
علما ان الج�زء الثاني مجهز ماء وكهرباء 
وتبلغ مس�احة هذا الجزء 50م2 ويش�غله 

حيدر راسم.
املنفذ العدل 
املواصفات: 

- موقع�ة ورقمه :- نج�ف – حي العروبة 
3/89578

- جنسه ونوعة :- عرصة عليها بناء
- حدوده واوصافه : بلدية النجف

- مشتمالته :- 
- مساحتة :- 200م2

- درجة العمران :- دون الوسط
- الش�اغل :- الج�زء االول مالي�ة هات�ف 

وترغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر
- القيم�ة املقدرة :- 77,500,000 س�بعه 
وس�بعون ملي�ون ونص�ف امللي�ون دينار 

عراقي.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد /1528/ب2018/4

التاريخ/ 2018/4/17
اىل / املدعى عليه )ميثم محمد حبيب(

اق�ام املدع�ي )عب�د الحس�ن عب�د عي�ار(
الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك بتأدي�ة له 
مبلغ مقداره خمس�ة ماليني وخمس�مائة 
ال�ف دينارعراقي ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك�م حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مخت�ار ح�ي الجامع�ة رق�م 4 
محم�د كاظم الي�ارسي عليه ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
او  حض�ورك  ع�دم  وعن�د   2018/4/26
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد /1536/ب2018/1
التاريخ/ 2018/4/16

اىل / املدعى عليه�ا )اخالص عبد الهادي 
ابراهيم(

اق�ام املدع�ي )محم�د جاس�م محم�د( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ضدك 
والت�ي يطلب الحكم فيه�ا بقيمة العقار 
املرق�م 3/74175 حي الن�رص يف الوقت 
الحارض والبالغ�ة مائة وعرشون مليون 
دينار ولغرض الرسم اقام الدعوى بمبلغ 
مائة ال�ف دينار واحتف�ظ بالزيادة التي 
يقدره�ا الخ�رباء بدع�وى مس�تقله او 
حادثه ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
اعالن�ا  القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/4/26 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عيل حميد الحيدري
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد /1101/ب2018/3
التاريخ/ 2018/4/17

اىل / املدعى عليها )انتصار حمدي مجيد 
وعيل وس�ارة ومريم اوالد هاش�م محمد 

تركي(
اقام املدعي )يوس�ف يعقوب عبد  املدير 
املفوض لرشكة الرساج اضافة لوظيفته(

الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي 
يطلب الحكم بفس�خ العق�د والتعويض 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  املدع�ي  ب�ني  امل�ربم 
ومورثكم هاش�م محمد ترك�ي ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار املجلس البلدي 
ملدينة العامرية عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك�م اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف 
ي�وم 2018/4/30 وعند عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

خالد جرب عبيد
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد /1202/ب2018/5
التاريخ/ 2018/4/17

اىل / املدعى عليه )عيل فخري عودة(
اق�ام املدعي )مهند جمي�ل عيل(الدعوى 
1202/ب2018/5  املرقم�ة  البدائي�ة 
والذي يطلب فيها الحكم )بالزامك بدفع 
مبل�غ مق�داره ع�رشة ملي�ون بموجب 
وص�ل االمان�ة املس�تحق االداء ولثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي 
القاس�م / 7/أ محم�د ع�يل الذبح�اوي 
وعليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/4/25 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عبد الرضا عبد حسن

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة تحقيق الدجيل
التاريخ/2018/4/8

اعالن عن مفقود

فق�د املدع�و )ع�يل حرب�ي عج�اج( 
بتاري�خ  اع�اله  صورت�ه  وامللصق�ة 
الدجي�ل  قض�اء  يف   )2015/9/12(
)17 بزن�ة( . خطف من قبل مجموعة 
مس�لحة ورغم البح�ث والتحري عنه 
.لم يتم التعرف عن مكان تواجده ولم 
يعل�م مص�ريه . فمن تتوف�ر لديه اي 
معلوم�ات عنه اخبار اق�رب محكمة 

تحقيق او مركز رشطة.
القايض

عبد الرحمن حميد جاسم
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة تحقيق الدجيل
التاريخ /2018/4/8

اعالن عن مفقود

فق�د املدع�و )عب�اس حرب�ي عجاج 
( وامللصق�ة صورت�ه اع�اله بتاري�خ 
الدجي�ل  قض�اء  يف   )2015/9/12(
)17 بزن�ة( . خطف من قبل مجموعة 
مس�لحة ورغم البح�ث والتحري عنه 
.ل�م يتم التع�رف عن م�كان تواجده 
ول�م يعلم مصريه . فم�ن تتوفر لديه 
اي معلومات عنه اخباراقرب محكمة 

تحقيق او مركز رشطة.
القايض

عبد الرحمن حميد جاسم

وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة العامة 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل 
املدع�ي ) س�لمان عدن�ان داود ( يطلب 
فيه�ا تبدي�ل لقبه من ) العجي�يل ( اىل ) 
العامري ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

���������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الرصافة 

االوىل 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 
بتاريخ 8 / 4 / 2018 لتس�جيل العقار 
15 / 1221 م 15 بزايز الفضيلية بأسم 
/ هند صدام محس�ن مج�ددا باعتباره 
حائزا ل�ه بصفة املالك للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة تعويدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 قررن�ا 
اعالن هذا الطل�ب – فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حقوق عىل هذا العقار 
تقديم عائدية من بيانات اىل هذه خالل 
مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش ه�ذا االع�الن وكذل�ك الحضور يف 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا 
من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور لهذا 

الغرض . 
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك 
2 – امان�ة بغداد / يرج�ى تعيني ممثال 
عنك�م واعالمن�ا باس�مه وااليع�از اليه 

الحضور يف الوقت املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف 

4 – لوحة االعالن 
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة /1

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 1570 / ش / 2018 
التاريخ 17 / 4 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / مهدي كاظم جبار

اقام�ت املدعي�ة من�ى عيل جب�ار الدعوى 
املرقمة اع�اله تطالبك فيها اثبات نس�ب 
االطفال نرسي�ن زه�راء وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ قرر 
يف صحيفت�ني محليت�ني  اعالن�اً  تبليغ�ك 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف ي�وم 25 / 4 / 2018 ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً وفق 

القانون
القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الرصاف�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرصافة

العدد/ 1336/ب/2017
التاريخ/ 2018/4/3

اعالن
اىل / املدعي عليه )نعيم عبوب مساعد(

اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة 
 2018/1/2 يف  وامل�ؤرخ  1336/ب/2017 
حكما غيابيا يقيض بفس�خ عق�د االيجار املؤرخ 
2014/6/24 امل�ربم ب�ني املؤجر – ام�ني بغداد / 
اضاف�ة لوظيفته يمثله مدير ع�ام دائرة عقارات 
االمان�ة / اضاف�ة لوظيفت�ه واملس�تأجر )نعي�م 
عبوب مس�اعد( واملاجور العقار املرقم 38/7/7 
رصافي�ة . ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وعليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني  محليتني يوميتني حكما غيابيا 
ول�ك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية 
وبعكسه فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول.

محكمة بداءة الكرادة
العدد/3457 /ب/2016

التاريخ/2018/4/2

اعالن
اىل/ املدعى عليه /1- وزير العدل – اضافه لوظيفته 

2- شهادنم نوري مجيد
 3- فالح حسن شكر

اصدرت ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى املرقمة اع�اله بتاريخ 
2017/3/30 حكما غيابيا يقيض ابطال قيد العقار املرقم 
1647/1 م4 ددويه بالع�دد 523 مجلد 5 يف 1995/11/7 
واملسجل بأس�م شهادنم نوري مجيد وابطال قيد تسجيله 
باس�م ف�الح  بالع�دد 453 مجل�د 97 يف 1999/12/27 
حس�ن ش�كر وابطال قيد تس�جيله بالع�دد 6 مجلد 79 يف 
2011/1/4 باس�م ذكرى عبد الرحمن عبد الرزاق وفوزي 
داود س�لمان واعادة تسجيله بأس�م امني بغداد – اضافه 
لوظيف�ه وال�زام وزي�ر الع�دل بتأش�ري ذلك يف الس�جالت 
الخاصة بمديرية التس�جيل العقاري املختصة بأكتس�اب 
الحك�م الدرجة القطعي�ة وتحميل املدعى عليهم الرس�وم 

واملصاريف واتعاب املحاماة.
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ وتأييد املجلس البل�دي وانتقالك اىل جهة مجهولة 
عليه ق�ررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني  محليتني  
ولك حق االعرتاض  خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.

االحد 965

العدد:404/ب/2018 
التاريخ: 2018/4/17
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   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع 
الس�وداني خ�ال لقائ�ه الس�فري البلغاري 
ل�دى العراق كراس�يمري فيلتش�يف بحضور 
املستش�ار العلم�ي حم�ودي عب�اس اوج�ه 
التعاون املشرتك وفرص االستثمار املتاحة يف 
املجال الصناعي«.وقال السوداني خال اللقاء 
بحسب بيان تلقته »املستقبل العراقي«، بأن 
»الباد تش�هد حمات العادة البناء واالعمار 
بعد اس�تقرار االوضاع االمنية يف عموم الباد 
وذل�ك بع�د القض�اء ع�ى عصاب�ات داعش 

االرهابي�ة ما يتطل�ب االس�تعانة بالخربات 
الدولية العربية منها واالجنبية ضمن التوجه 
الح�ايل للدول�ة العراقي�ة نح�و فت�ح ابواب 
الرشاكة واالس�تثمار مع القطاع الخاص يف 
كافة املج�االت ومن بينها املج�ال الصناعي 
الذي هو بحاجة اىل نقل التكنلوجيا املتطورة 
وتب�ادل الخ�ربات لغرض انش�اء مش�اريع 
حيوية جديدة او تطوير املش�اريع الحالية«. 
مبديا اس�تعداد الوزارة للتعاون مع الجانب 
البلغاري واس�تقبال الرشكات البلغارية مع 
تقدي�م كافة التس�هيات املمكن�ة للرشكات 
الراغبة بالعمل داخ�ل العراق من اجل تنفيذ 

مشاريع مشرتكة تصب يف خدمة البلدين«.
من جانب�ة اكد الس�فري البلغاري اس�تعداد 
باده لتقديم الدعم اىل العراق واقامة عاقات 
متميزة معه يف شتى املجاالت وخاصة املجال 
الصناع�ي ».معربا عن امله ان تس�هم هذه 
الزيارة يف تطوير العمل املش�رتك وفتح افاق 
جديدة للعمل املس�تقبيل بني البلدين مشددا 
ع�ى اهمية تب�ادل اللق�اءات والتباحث بني 
الرشكات العراقية والبلغارية بهدف التوصل 
اىل نتائج ايجابية بهدف مش�اركة بلغاريا يف 
مش�اريع اعادة التأهيل وتش�غيل مش�اريع 

صناعية جديدة داخل العراق .

   ذي قار / المستقبل العراقي

أكد النائب األول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل تنفيذ عدد 
من املشاريع الخدمية يف املحافظة وتشكيل لجنة خاصة 
ملتابعتها ، مش�رياً إىل أن مشاريع الطرق واملاء واملجاري 

والكهرباء سيكون لها النصيب األكرب .
و قال الدخييل » إن ديوان املحافظة س�يتابع مع مجلس 
ال�وزراء االحتياج�ات الخدمي�ة للمحافظ�ة وإمكاني�ة 

تنفيذها بالجهد الوطني » .
مضيفاً » أن املشاريع الخدمية ُحددت وفق التنفيذ اآلني 

واملتوسط ومن ثم البعيد األمد » .
وتابع » س�تكون التكلفة أما بالجهد الوطني أو من قبل 
الجهات الساندة أو بأستقطاع املبالغ من أموال الطوارئ 

. «
وأس�تبعد الدخييل تنفيذ مشاريع وزراية أو ضمن تنمية 
األقاليم ، مش�دداً عى » تقديم املش�اريع رسيعة التنفيذ 

وذات الج�ودة العالية التي من ش�أنها املس�اهمة يف حل 
املشاكل يف الجانب الخدمي » .

دي�وان  مبن�ى  يف  برئاس�ته  اجتماع�اً  الدخي�يل  وعق�د 
املحافظ�ة ضم مع�اون املحافظ الش�ؤون الفنية ومدير 
الدائرة اإلدارية واملالية والقانونية يف املحافظة وعدد من 
مدراء الدوائر الخدمية يف ذي قار ، وجرى تش�كيل لجان 
الوقوف عى أهمية املش�اريع التي س�تدخل حيز التنفيذ 

و أولوياتها .

الصناعة تبحث التعاون يف املجال الصناعي وفرص االستثامر مع بلغاريا

ذي قار تؤكد تنفيذ مشاريع خدمية وتشكيل جلنة ملتابعتها

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة عن 
اطاقها تطبيقاً يحمل اس�م »محطات التعبئة« 
عى نظام االندرويد رصح بذلك مدير عام رشكة 
توزيع املنتجات النفطية املهندس كاظم مس�ري 
ياسني الذي فصل هذا املرشوع بالقول : سيقدم 
ه�ذا التطبي�ق العديد من الخدم�ات واملعلومات 
املهم�ة للمواطنني الك�رام يف كاف�ة املحافظات 
حيث س�يتيح باالضافة اىل ماس�بق معرفة رقم 

البطاقة الوقودية الفعالة
وتس�عرية املنتج�ات وكاف�ة اخب�ار وتعليمات 

الرشك�ة ع�اوة عى تلق�ي املس�تخدم للتطبيق 
اش�عارات واعانات باخر مس�تجدات نشاطات 
رشكة التوزيع كمواعيد اس�تام النفط االبيض 
او فتح منفذ توزيعي او توقف الغراض الصيانة 
ويف نفس الوقت يتيح امكانية ان يرسل املواطن 
مقرتحاته او ش�كواه للرشكة.وحول الية عمل 
التطبي�ق ب�ني مدير قس�م تقني�ة املعلومات يف 
رشك�ة التوزيع املهندس محم�د عبد العزيز بان 
التطبيق يظهر كافة املنافذ التوزيعية القريبة من 
املهندس محمد عبد العزي�ز بان التطبيق يظهر 
كاف�ة املناف�ذ التوزيعية القريبة من املس�تخدم 
ضم�ن دائرة قطرها 15كم مفهرس�ة وحس�ب 

واملنتج�ات  الجغرافي�ة  وعناوينه�ا  اس�مائها 
املتوفرة فيها مضيفا امكانية املستخدم الدخول 
اىل املوق�ع الرس�مي لرشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية عرب ه�ذا التطبيق مؤكدا يف الوقت ذاته 
ب�ان هذا العمل ق�د انجز بجه�ود ذاتية من قبل 
العاملني يف قس�م التقني�ة يف الرشكة وتم دعمه 
من قبل معايل وزير النفط واالدارة العليا لرشكة 
التوزيع.ومن املؤم�ل ان تقوم رشكة التوزيع يف 
وقت الح�ق باطاق )تطبيق محط�ات التعبئة( 
ع�ى نظام IOS حيث يج�ري العمل عى انجازه 
بأس�اع وقت ممكن ايصال االس�تفادة اىل اكرب 

رشيحة من املواطنني.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تعلن عن اطالقها تطبيقًا حيمل 
اسم »حمطات التعبئة« عىل نظام االندرويد

يتيح للمواطنني االطالع على كافة املنافذ التوزيعية باختالف مواقعها اجلغرافية وجلميع املشتقات النفطية

   بغداد / المستقبل العراقي

صادق وزير النفط جبار عيل اللعيبي عى 
تعي�ني خريجي معاه�د التدريب النفطي 
2016-2017.وق�ال  الدراس�ية  للس�نة 
املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة عاصم 
جهاد يف بيان تلقته املستقبل العراقي«، ان 
مصادقة الوزير جاءت بعد صدور قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة لعام 2018. واش�ار 
املتح�دث الرس�مي ان ال�وزارة ب�ارشت 
باج�راءات دعوة  الطلب�ة املتخرجني من 
املعاهد النفطية والبالغ عددهم )1453( 
خريج�ا الكم�ال طلب�ات التقديم لغرض 
التعيني وتوزيعهم عى الرشكات النفطية 

الوطني�ة بحس�ب التخصص�ات وتوف�ر 
الش�اغر الوظيفي.يذكر ان الوزارة تقوم 
س�نويا بتعيني خريجي املعاهد النفطية 
لاس�تفادة م�ن تخصصاته�م يف العمل 

برشكات القطاع النفطي.

النفط تصادق عىل تعيني خرجيي املعاهد 
النفطية للعام الدرايس 2016- 2017

ضبط »33« شاحنة خمالفة وإحالة سائقيها 
وموظفي كمرك طريبيل للتحقيق

استالم السكر وزيت الطعام املنتج 
حمليًا لتجهيز البطاقة التموينية

إغالق »32« خمياًم جراء حركة 
عودة النازحني

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، أمس الثاثاء، عن ضبط 33 شاحنة 
محمل�ة بمواد عل�ف دواجن نوع )بلت( مخالف�ة يف منفذ طربيل 

الحدودي مع األردن.
وذكر بيان للهيأة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أنه »تم 
اعتماد قس�م التخمني يف مركز كمرك طريبيل القيمة االستريادية 
املثبت�ة يف الفواتري التجاري�ة والبالغة عددها أثنني وبفرق س�عر 
مق�داره 32 مليوناً و881 الف دينار حي�ث كان التخمني اقل من 

التخمني األصويل«.
وبني ان الضبط »تم بالتعاون مع شعبة البحث والتحري ورشطة 
كمارك املنفذ« ش�ريا اىل »إحال�ة العجات والبضاعة والس�ائقني 
وموظف�ي كمرك املنفذ اىل مركز رشط�ة طريبيل وعرض االوراق 

التحقيقية امام انظار قايض تحقيق الرطبة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتجارة امل�واد الغذائي�ة يف وزارة التجارة، 
أمس الثاثاء، عن مواصلة الرشكة يف بغداد واملحافظات باس�تام 
مادتي )الس�كر وزيت الطع�ام( املنتج محليا وال�وارد من رشكة 
االتح�اد للصناع�ات الغذائية لغرض تجهيزه�ا للمواطنني ضمن 

مفردات البطاقة التموينية.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة قاس�م حمود يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان فرع الرشكة يف ذي قار استلم )64,829( 
طن�ا من م�ادة زيت الطعام ومادة الس�كر )720( طنا واس�تام 
فرع املثنى )1980( طن س�كر ويف مركز مبيعات األمام عيل )ع( 
تم اس�تام م�ادة الس�كر بواق�ع )450( طنا وكذلك قي�ام مركز 
مبيعات املش�تل باس�تام مادة الس�كر بواقع )450( طنا و قيام 
مركز مبيعات االمام ع�يل )ع( بتجهيز مادة زيت الطعام ملناطق 
)املرت�ى واملصطفى وذات الصواري وعتب�ة بن غزوان والنصري 
واب�ا َذر( واغلب مناطق مدين�ة الصدر اضافة اىل اس�تام فرعي 

واسط والنجف كميات من مادة السكر.
واض�اف ان اس�تمرار ف�رع الرشك�ة يف محافظة نين�وى مجمع 
مخازن بازوايا باس�تام مادة الس�كر بواقع )95( طنا اضافة اىل 
تجهي�ز مادة زيت الطعام بواقع )422,425( طنا ملناطق )صاح 
الدي�ن، الوحدة، الجزائ�ر، القيارة داخ�ل، القيارة خ�ارج، حمام 

العليل داخل، حمام العليل خارج، الشورة، الحرض(.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املركز املش�رتك للتنس�يق والرصد يف األمان�ة العامة ملجلس 
ال�وزراء، أم�س الثاث�اء، اغ�اق 32 مخيم�اً جراء حرك�ة عودة 

النازحني.
وذك�ر املرك�ز يف تقري�ر تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »تم اغ�اق 32 مخيماً جراء حركة ع�ودة النازحني، وان عدد 
العوائ�ل يف املخيم�ات لغاية 27 م�ن اذار امل�ايض 109123 عائلة 
حس�ب ما بينته معلومات وزارة الهجرة واملهجرين بش�أن وضع 

املخيمات«.
وب�ني التقري�ر ان »املخيمات الت�ي أغلقت كانت س�بعة يف بغداد 
وس�تة يف دهوك وخمسة يف أربيل وواحد يف كركوك واثنان يف دياىل 

وثاثة يف صاح الدين وثمانية أخرى يف االنبار«.
وتاب�ع ان »هناك ع�دة إج�راءات اتخذتها املؤسس�ات الحكومية 
إع�ادة  ومش�اريع  التقري�ر  يف  ذك�ر  م�ا  ج�راء  واملحافظ�ات 

االستقرار«.
وكش�فت وكالة الهجرة التابعة لألمم املتح�دة يف العراق، يف وقت 
س�ابق، عن ان ع�دد النازحني داخ�ل العراق حالي�اً أكثر من 2.3 
ملي�ون، والذين عادوا إىل مواطنه�م األصلية أكثر من 3.5 مليون، 
الفتة إىل ان االس�تجابة الحتياجات هذه الفئ�ات الضعيفة تمثل 
أولوية قصوى بالنس�بة للمنظمة، كما هو موضح يف نداء تمويل 

أزمة 2018 الذي قدمته املنظمة.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محاف�ظ البرصة أس�عد عبداالمري 
كاف�ة   »اس�تكمال  ع�ن  العيدان�ي‘ 
الخاص�ة  واالج�راءات  االس�تعدادات 
بم�رشوع القبل�ة املتكام�ل واملصادق�ة 
عليه�ا م�ن قب�ل اللجن�ة الخاص�ة بهذا 

املرشوع.
اعان »العيداني« هذا جاء بعيد لقائه عدد 
من اهايل منطقة القبلة بمكتبه الرسمي 
يف دي�وان املحافظ�ة،  وطم�ن محاف�ظ 
الب�رصة س�كان الح�ي ب�أن االس�بوع 
القادم، سيش�هد املب�ارشة الفعلية لهذا 
للمرشوع، مؤ كدا يف ذات الوقت متابعته 

لسري أعمال التنفيذ بصورة مبارشة.

    بغداد / المستقبل العراقي

حدد البنك املركزي العراق�ي، أمس الثاثاء، رشوط االوراق 
النقدي�ة الصالح�ة للتداول.وق�ال البن�ك يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »الورقة النقدية تكون 
صالح�ة للتداول حتى لو تعرضت اىل ما ياتي اذا حدث فيها 
تم�زق او اكثر مما ال يزيد عن 3 س�م وتم اصاحه برشيط 
الصق ش�فاف من جهة واحدة او من جهتني ولم يؤثر عى 
معاملها«.واضاف البنك ان »من الرشوط االخرى التي تعترب 
الورق�ة النقدية صالحة للت�داول اذا اصابها قطع يف احدى 
زواياها بحدود 2 سم ولم يؤثر عى معاملها«، مبينا ان »من 
الرشوط االخرى اذا ظهرت عليها اثار التداول واالس�تعمال 
ولم يصبها رضر او اذى يؤثر عى شكلها ولونها وحجمها« 
.وتت�داول يف االس�واق املحلية الكث�ري م�ن االوراق النقدية 

املمزقة والتي غالبا ما يرفض معظم املواطنني تداولها.

املركزي يصدر تعليامت جديدة بشأن االوراق 
النقدية الصاحلة للتداول

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد، ع�ن إزالتها الكثر من 
300 تج�اوز ضم�ن قاط�ع دائ�رة بلدية 

مركز الكرخ«.
وقال�ت األمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »بالتعاون مع 
الحراس�ات واألمن وبألتنس�يق  مديري�ة 
م�ع قيادة عمليات بغ�داد تمت ازالة اكثر 
)300( تج�اوز ضمن قاط�ع دائرة بلدية 
مرك�ز الكرخ«.وأضاف�ت ان »دائرة بلدية 
مركز الكرخ أزالت خال شهر آذار املايض 
)302( تجاوزين عى األماك العامة ضمن 
رقعته�ا الجغرافي�ة بعد نف�اد اإلجراءات 

القانونية«.
وبين�ت ان »قس�م التج�اوزات أزال )49( 
ع�ى  تج�اوزا  و)77(  وس�قيفة  كش�كا 
الرصيف و)3( مواقع لبيع األغنام و)59( 
من األس�يجة املتج�اوزة وع�دداً آخر من 
اللوحات اإلعانية املنصوبة تجاوزاً و رفع 

)28( من الكتل الكونكريتية«.
واش�ارت اىل ان »امان�ة بغ�داد مس�تمرة 
بتنفي�ذ توجيهات مجلس ال�وزراء بإزالة 
جميع التج�اوزات يف العاصمة بغداد التي 
ش�وهت املنظر العام وأعاقت عمل تقديم 

الخدمات و حركة املرور والسابلة.

أمانة بغداد تزيل 
أكثر من »300« جتاوز

يف جانب الكرخ

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس محافظة كرباء نصيف جاس�م الخطابي، أن 
املجلس قرر إيقاف نقل النفوس إىل املحافظة.

وقال الخطابي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»مجلس محافظة كرباء املقدس�ة وملقتضي�ات املصلحة العامة 
ق�رر إيقاف نقل النفوس إىل محافظة كرباء والتأكيد عى قرارات 

املجلس السابقة حول املوضوع«.
وأضاف الخطابي، أن »املجلس شكل لجنة منه لوضع آلية محددة 
لنقل النفوس يف املس�تقبل، باإلضاف�ة إىل تكليف اللجنة األمنية يف 
املجلس بإجراء تحقيق حول نقل النفوس بالفرتة السابقة خافا 

لقرارات املجلس.

كربالء تقرر ايقاف نقل النفوس 
اىل املحافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

درس�ت الرشكة العامة لتصنيع الحب�وب يف وزارة التجارة، 
م�ع وفد رشكة س�وفوكرم الروس�ية املتخصص�ة بصناعة 
املطاح�ن امكانية دخول الرشكات الروس�ية املتخصصة يف 

مجال تكنلوجيا الطحن اىل السوق العراقية.
وقالت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« إنه جرى 
خ�ال اللقاء بحث املش�اريع االس�تثمارية وامكانية دخول 
الرشكات الروسية للسوق العراقية يف مجال انشاء وصيانة 

مشاريع املطاحن وتكنولوجيا الطحن.
واوضح�ت ان الجانب�ان اجري�ا مباحث�ات فني�ة حرضها 

اصحاب االختصاص من املهندس�ني والفنيني لكا الجانبني 
ملناقش�ة الخطوط العريض�ة والجوانب الفني�ة التفصيلية 

المكانية فتح افاق للعمل املشرتك بني البلدين.
وبين�ت ان الرشكة تعتم�د تكنولوجيا الطحن االنتاج طحني 
بمواصفات معينة مخصص للتوزيع ضمن برنامج البطاقة 
التمويني�ة حي�ث ان لطريقة الطح�ن دور كبري يف الحصول 

عى النتائج املطلوبة فضا عن التقنية املستخدمة.
ويف الس�ياق ذاته أكد املدير املفوض للرشكة الروس�ية أن يف 
حال دخول الرشكة للسوق العراقية فيرتتب عليها التباحث 
ح�ول نوعي�ة الدقيق التي تناس�ب االنت�اج العراقي واجواء 

العمل يف العراق.

التجارة تدرس مع رشكة سوفوكرم امكانية دخول الرشكات الروسية يف تكنلوجيا الطحن

  بغداد / المستقبل العراقي

نها من إعادة ملكيَّة  كش�فت هيأة النزاهة تمكُّ
عق�اٍر يف محافظ�ة كرب�اء املُقدَّس�ة بقيم�ة 
150 ملي�ار دين�اٍر إىل ملكيَّة الدول�ة، وذلك بعد 
تِه.وأش�ارت  كش�فها تاعٍب وتزوي�ٍر يف ِسجاَّ
بي�ان  بحس�ب  الهي�أة  يف  التحقيق�ات  دائ�رُة 
صحفي تلقته »املس�تقبل العراقي«، إىل » ورود 
معلوماٍت ُتفي�ُد بتزوير معامل�ة انتقال ملكيَّة 
العقار الذي تبلغ مس�احته 20 دونماً، وقيمته 
التقديريَّ�ة 150 مليار دين�اٍر ، حيث قام فريق 
عمٍل م�ن مكتب تحقي�ق كرب�اء باالنتقال إىل 
دوائر التس�جيل العق�اريِّ يف املحافظة لتدقيق 
ة بالعقار«.وبينت أنَّ  الس�جات والقيود الخاصَّ

» التحقيق�ات األوليَّة قادت إىل أنَّ ملكيَّة العقار 
تع�وُد ل�وزارة الصناعة، ومش�يَّد عليها مصنع 

تعلي�ب كرب�اء العائد لل�وزارة ، ويف عام 1989 
ت�مَّ بيعه بمكائنه ومعدَّات�ه إىل إحدى الرشكات 

ال�وزارة،  باس�م  األرض  بق�اء  رشط  األهليَّ�ة 
حي�ث ُنِقلَ�ت عائديَّتها ع�رب التحاي�ل والتزوير 
يف س�جات التس�جيل العقاريِّ من ال�وزارة إىل 
معها«.وأضاف�ت  املُتعاق�دة  األهليَّ�ة  الرشك�ة 
الدائ�رة أنَّ » اإلج�راءات التحقيقيَّة واملُتابعات، 
التي قامت بها ماكات مكتب تحقيق الهيأة يف 
كرباء، أفضت إىل إعادة تس�جيل العقار باس�م 
وزارة الصناع�ة، علماً أنَّ الوزارة ليس لديها أيُّ 
علٍم حول نقل عائديَّة العقار لغاية قيام الهيأة 
بالبحث والتدقيق«.وكانت الهيأة قد حذَّرت من 
اس�تفحال هذه الظاهرة، داعي�ًة وزارة املاليَّة 
ووزارة العدل }دائرة التسجيل العقارّي{ إىل بذل 
املزيد من اإلجراءات الجديَّة التي تكفل الحفاظ 

عى أماك الدولة وحقوق املُواطنني.

النزاهة تعيد ملكية أرض معمل تعليب كربالء البالغة »150« مليار دينار إىل الدولة

حمافظ البرصة: بدء العد التنازيل ملرشوع القبلة 
املتكامل واالسبوع القادم املبارشة الفعلية
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كوكب العراق
          عباس الصباغ 

اصاب رئيس وزراء اليابان )ش�ينزو 
آبي( كبد الحقيقة بتوصيفه املنصف 
للع�راق : )مثلما تطلق�ون يف العراق 
عىل الياب�ان كوكب اليابان س�يكون 
الع�راق أيضا كوكب الع�راق ( مايدل 
عىل سرتاتيجية الرؤية اليابانية حيال 
املش�هد العراقي ، وعىل تفّهم الجانب 
الياباني للرغب�ة العراقية يف الوصول 

اىل مصاف الدول املزدهرة كاليابان .
وهي اشارة اىل ماكان يرتدد  يف مواقع 
التواص�ل االجتماعي م�ن توصيفات 
ت�دل عىل ه�ذا الطموح امل�روع ك� 
)كوك�ب اليابان( الت�ي كان يطلقها 
بعض الطامحني بتحرس شديد ، لكن 
هذا الحلم صار اقرب للتحقق بعد ان 
اشار رئيس وزراء اليابان اىل امكانية 
تحقق ذلك ، ولم يتأََت ذلك  التوصيف 
الراق�ي م�ن ف�راغ او كان مجامل�ة 
ب�ل كان   ، زائ�ر  لوف�د  بروتوكولي�ة 
مس�تندا اىل جملة معطيات وحقائق 
ع�ىل االرض ،  ول�م تك�ن بعي�دة عن  
التشابه الكبري مابني التاريخ الحديث 
ل�كال البلدي�ن بع�د تجرب�ة الحروب 
خاضته�ا  الت�ي  والعبثي�ة  املدم�رة 
حكومتهم�ا والدمار ال�ذي اصابهما 
بسبب االخطاء الفادحة التي اقرتفها 
اصحاب القرار فيهما والثمن الباهظ 
الذي دفعه ش�عباهما.  واستند ايضا 

اىل رؤية اليابان االس�ترافية للواقع 
العراق�ي املع�اش ، وق�ّدرت الحاجة 
الفعلي�ة اىل اع�ادة ترميم�ه فنظمت 
مؤتم�ر )ايجاد ف�رص العمل وتأهيل 
االي�دي العاملة والتدري�ب والتطوير 
ش�ارك  وال�ذي  الع�راق(  يف  املهن�ي 
الع�راق في�ه ممث�ال برئيس ال�وزراء 
حيدر العبادي وبحضور ش�خصيات 
ياباني�ة مرموق�ة ، ناهيك عن  تمثيل 
االمم املتح�دة ودول االتحاد االوروبي 
دول�ة   30 ع�ن   ممثل�ني  وحض�ور 
 / دويل  ملتق�ى  يف  دولي�ة  ومنظم�ة 
امم�ي يطم�ح العراق من�ه ان يكون 
خط�وة نوعي�ة اضافي�ة اىل مؤتم�ر 
الكوي�ت  للمانحني. فالع�راق بعد ان 
التزم بمب�ادئ الديمقراطية والتداول 
تحقيق�ه  وبع�د  للس�لطة  الس�لمي 
االنتص�ار املؤزر عىل عصابات داعش 
االرهابي�ة ، وبعد ان نجح يف تجس�ري 
عالقاته الطيبة مع دول العالم راسما 
الديمقراطي  الجدي�د  الع�راق  صورة 
والس�لمي  املنفتح وبمايعكس نجاح 
الدبلوماس�ية العراقية يف هذا املسعى 
املتجس�د يف اط�ار املنه�ج الحكومي 
لتعزي�ز عالقات العراق م�ع املجتمع 
ال�دويل ككل ووف�ق القان�ون الدويل، 
فتكتسب الزيارة  اهميتها من  كونها 
تأت�ي متزامنة مع بدء العراق مرحلة 
البناء ، الس�يما وان اليابان لم تؤرش 
األقط�اب  رصاع  يف  انخرط�ت  انه�ا 

بالعالم او منطقة الرق االوسط. 
وه�ذا مايتطابق مع سياس�ة الحياد 
يف  الت�ورط   سياس�ة  ع�ن  والن�أي 
التحالفات او املح�اور التي اعتمدها 
الع�راق وبم�ا يتواش�ج ايض�ا م�ع 
السياسة الخارجية اليابانية وارتباط 
اليابان بعالقات سياسية واقتصادية 
مهمة م�ع اغل�ب دول العال�م ، مما 
يعزز للعراق رصيداً دبلوماسياً مهماً 
ما احوَج العراق اليه يف هذه الظروف 
. فكانت الزيارة فرصة ثمينة لالطالع 
ع�ن كث�ب ع�ىل التجرب�ة الياباني�ة.     
وتأتي ه�ذه الزي�ارة الناجح�ة بكل 
املقاييس  بعد ان اس�تطاع العراق  ان 
يكسب ثقة العالم واحرتامه وتأييده 
يف جميع سياس�اته الداخلية منها او 
الخارجية س�واء االقتصادية منها او 
االمنية او السياس�ية او االستثمارية 
وحت�ى املجتمعي�ة ونجاح�ه يف فتح 
ابواب�ه للمس�تثمرين وتأمني اراضيه 
للعم�ل فيه�ا وال�ذي يع�د م�ن اه�م 
الرائ�ط لدخ�ول االم�وال والخربات 
للبلد خاصة تلك التي تتمتع بس�معة 
عاملي�ة عالية كالياباني�ة .  ومن هذا 
املنطلق تكتس�ب الزيارة اهميتها من 
كونها تأتي متزامنة م�ع بدء العراق 
بمرحلة البناء واالعمار وفتح السوق 
العراقية لالس�تثمار وهو ما اكده  د. 
العب�ادي  خ�الل املؤتمر ب�أن العراق 
يتطلع اىل املس�تقبل وه�و يمتلك كل 

مقوم�ات النهض�ة والتنمي�ة وبع�د 
ان انتق�ل اىل مرحلة البن�اء واالعمار 
وس�ينترص فيهم�ا كم�ا انترص عىل 
االره�اب  ، وأن الع�راق يتطل�ع بع�د 
هذا االنتصار الناجز إىل إعادة اإلعمار 
والتنمية والتطور االقتصادي وأن فيه 
من الطاقات ما يمّكنه من صنع  ذلك 
.من اهم النتائج التي حصدها العراق 
:  امكانية دخول ال�ركات اليابانية 
القطاع�ات  مختل�ف  يف  العمالق�ة  
والتوص�ل  الع�راق   يف  االس�تثمارية 
اىل ع�دد م�ن االتفاقي�ات املهمة مع 
الحكومة اليابانية ، الس�يما املتعلقة 
منه�ا  بإكمال مروع م�اء البرصة 
الكبري، واس�تصالح أراض بني نهري 
دجل�ة والف�رات ، و مناقش�ة توفري 
محطات كهربائية ثابتة ومتنقلة ، إذ 
س�يجري توفري 4 محطات كهربائية 
سعة 400 )كي يف( يف ميسان واملثنى 
وش�ط العرب والش�طرة، عالوة عىل 
توف�ري 12 محطة متنقل�ة 132 )كي 
يف( ع�ىل أن يدخ�ل معظمه�ا للعم�ل 
قب�ل صي�ف 2018 لزي�ادة مع�دالت 
انت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف العراق. 
وإنش�اء معام�ل لتصنيع الس�يارات 
داخل الع�راق وتقديم خدمات ما بعد 
البيع ، واس�تمرار التعاون يف مجاالت 
النفط والطاقة والكهرباء والخدمات 
والتعلي�م والصناعة ...ال�خ ، والخري 

العميم قادم  اىل كوكب العراق.

نزاع تكنولوجي بني الصني والواليات املتحدة
          ليونيل فونتانيه 

تنتخب الصني سلعاً دون غريها تفرض 
عليه�ا تعرف�ات جمركي�ة يف الح�رب 
التجارية م�ع الواليات املتح�دة. ورفع 
التعرف�ة عىل مثل هذه الس�لع له وقع 
سيايس يف أمريكا. فهي ترمي إىل التأثري 
يف ناخب�ي دونال�د ترامب. فعىل س�بيل 
املثل، ليس فرض الرس�وم عىل الصويا 
قراراً س�ائراً ومحايد. فه�ا املنتج بالغ 
األهمية يف الئحة املستوردات األمريكية، 
وال مصلحة للرئيس األمريكي يف انقالب 

املزارعني عليه.
وال شك يف أن فرض التعرفات الجمركية 
عىل الصلب واأللومني�وم هو من بنات 
النزاع التجاري التقليدي. وهذا يرمي إىل 
حماية الصناعات اآلفل�ة. ولكن النزاع 
الي�وم مختل�ف. فهو أق�رب إىل معركة 
تكنولوجي�ة مما هو معرك�ة تجارية. 
فدونالد ترامب يرمي إىل حماية ش�طر 
آخر م�ن االقتصاد األمريك�ي: االبتكار 
مستش�اروه  ويخ�ى  التكنولوج�ي. 
أن تلح�ق الصني بركاب أم�ريكا يف هذا 
املجال. وأكثر ما يخشونه هو ما ترمي 
إليه الخطة الصينية الصناعية املسماة 
يف  )صن�ع   »2025 ش�اينا  إن  »ماي�د 
الصني 2025(. فهذه الخطة قد ترسخ 
ما يس�ميه املؤرخ�ون بانقالب موازين 
القوى يف االقتص�ادات العاملية، عىل ما 
حص�ل يف األمس بني إنكل�رتا والواليات 

املتحدة حني رجح�ت كفة األخرية عىل 
األوىل، وق�د يحص�ل يف الغ�د بني أمريكا 
والص�ني. ويف س�بيل تف�ادي أو تجنب 
انقالب املوازين هذه تتوس�ل واشنطن 
بذريعة واس�عة النط�اق: انتهاك بكني 

حقوق امللكية الفكرية.
الحق�وق  تح�ول  ل�ن  يق�ال  والح�ق 
الجمركي�ة )ف�رض رس�وم جمركية( 
دون ميض الصينيني قدماً، بل س�ُتقيد، 
األمريكي�ة،  ال�ركات  األغل�ب،  ع�ىل 
وتن�زل ال�رر به�ا. فه�ي )التعرفات 
الجمركية( تش�مل مجموعة من املواد 
والسلع املستوردة من الصني تستخدم 
يف الصناعات األمريكية. وليس�ت هذه 
الرس�وم والرائب غري حلقة صغرية 
م�ن ترس�انة اإلدارة األمريكي�ة لجب�ه 
الصني. وُيرجح أن تطور هذه الرتسانة 
وتوس�ع. فقد تلتزم واشنطن إجراءات 
رادعة ووازنة يف الس�باق التكنولوجي، 
منه�ا حظ�ر الصينيني من االس�تثمار 
يف القطاع�ات التكنولوجية يف الواليات 
املتح�دة. ومنها كذلك حظ�ر الركات 
األمريكية من نقل التكنولوجيا الدقيقة 
إىل الركات الصينية حني االستثمارات 
املبارشة يف الصني. وال شك يف أن الصني 
س�تتجه إىل منظم�ة التج�ارة العاملية 
للشكوى من اإلجراءات األمريكية أمام 
جهاز حل النزاعات. ولكن البت يف هذه 
الشكوى عسري، يف وقت تعوق الواليات 
املتحدة عم�ل الجهاز هذا، وتحول دون 

تعي�ني القضاة فيه. وق�د يقتيض البت 
يف هذه الشكوى مرور عامني، فتنتهي 
العاملي�ة  التج�ارة  منظم�ة  تندي�د  إىل 
األمريكي�ة،  الجمركي�ة  بالتعرف�ات 
وش�جبها »إجراءات غري مربرة«. ولكن 
يف مج�ال حق�وق امللكي�ات الفكري�ة 
املس�ألة أكثر تعقيداً. فمنظمة التجارة 
الدولية عاجزة عن رصد القيود التي قد 
تفرضها واش�نطن عىل االس�تثمارات، 
وهي لم تع�د العدة ملعالج�ة مثل هذه 
املس�ألة، وتفتقر إىل وسائل معالجتها. 
موق�ف  يف  األمريكي�ون  والصناعي�ون 
عس�ري. فه�م اس�تثمروا اس�تثمارات 
إليه�ا  ونقل�وا  الص�ني،  يف  ضخم�ة 
واحده�م  ويس�تخدم  التكنولوجي�ا، 
التكنولوجيا الصينية. فحلقات شبكات 
التصنيع مرتابط�ة. وترتجى فائدة من 
تصعي�د الصناعي�ني األمريكيني يف نزاع 
تجاري تقلي�دي حني تترر الركات 
األمريكي�ة مب�ارشة، وت�ربز تداعياتها 
يف  ولك�ن  أم�ريكا.  يف  الوظائ�ف  ع�ىل 
منطق التنافس التكنولوجي، غلبة رأي 
الصناعي�ني األمريكيني عس�ري. والنزاع 
التكنولوج�ي األمريك�ي- الص�ني ه�و 
فرصة س�انحة أم�ام أوروب�ا واليابان 
للعودة إىل الس�باق التكنولوجي يف عدد 
من القطاع�ات. فإذا ُعلق�ت العالقات 
التكنولوجي�ة بني ال�ركات األمريكية 
والصينية، ق�د تلجأ األخ�رية إىل تعزيز 

عالقاتها باليابان وأوروبا.

فقدان
 5050 املرقم�ة  االف�ران  اج�ازة  فق�دت 
والص�ادره م�ن الرك�ة العام�ه لتصني�ع 
الحبوب باس�م املواطن حي�در نجم عبدالله 
اس�م الف�رن حي الربي�ع املوق�ع دور نواب 

الضباط م 424زذ81 القطعه 6245
������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية/ عظ�م عاج/الص�ادرة من 
النفطية/هي�اة  املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة 
توزي�ع بغ�داد والخاص�ة باملوظ�ف/اركان 
ماه�ر غازي/م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها 

ملصدرها وشكرا.
������������������������������������

اعالن
قدم املواطن ) ثامر فاضل حميد ( املس�جل 
يف الس�جل 8713 م الصحيف�ة 27 / دائ�رة 
البطاقة الوطنية يف بلد طلبا يروم فيه تبديل 
لقب�ه وجعل�ه ) العبيدي ( بدال م�ن ) ازباله 
( علما انه يس�كن محافظ�ة صالح الدين / 
قض�اء بلد  للتفضل باالط�الع وبيان املوقف 
االمن�ي للمواطن اعاله واعالمنا مع التقدير 

.
العقيد 

صفاء عبد الله حسن 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

صالح الدين 
������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
) حات�م كريم عبد الله ( يطل�ب فيها تبديل 
لقبه م�ن ) العجي�ي ( اىل ) العامري ( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

������������������������������������
وزارة الداخلية 

مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 
العامة 

مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
خال�د رحيم عناد ( يطلب فيه�ا تبديل لقبه 
م�ن ) الجنابي( اىل ) املش�ايخي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

اللواء 
مهدي نعمة الوائي 

مدير الجنسية العام 
������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
حي�در رحيم عناد ( يطل�ب فيها تبديل لقبه 
م�ن ) الجنابي( اىل ) املش�ايخي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

اللواء 
مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة العامة 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) نعمان رحيم عناد ( يطلب فيها تبديل 
لقب�ه م�ن ) الجناب�ي( اىل ) املش�ايخي 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 15 يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

������������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 أني املصفي املحامي وسام احمد لركة 
الش�موخ لصناع�ة اإلس�منت املحدودة 
ادعو كل من له حق أو دين عىل الركة 
مراجعتي عىل العنوان التايل البرصة حي 

الجزائر مقابل سوق الخيمة 
املصفي املحامي

 وسام احمد 
������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من نقابة 
املهندس�ني العراقي�ني باس�م ) ن�ارص 
فاض�ل ن�ارص( ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������

والج�وزات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد :2450
التاريخ :2018/4/17

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل 
املس�تدعي )ن�ارص رس�ن ج�زار( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقب�ه م�ن )الغ�زايل( اىل 
)املي�ايل( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعه 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا 
خمسة عر يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

التاريخ/ 2062 
التاريخ 2018/4/1

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي 
)رحيم رهيف عبي�د( الذي يطلب تبديل 
لقب�ه من )س�المي( اىل )الزويني( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعه ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها )خمسة عر يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح الديوانية

العدد: 2359/ ج/ 2017 
التاريخ: 5/ 4/ 2018 

اعالن
اىل/ املج�رم اله�ارب )س�لمان داود طوفان 

حجل املياحي(
اصدرت هذه املحكم�ة وبالدعوى الجزائية 
املرقمة 2359/ ج/ 2017 قرارها املؤرخ 5/ 
4/ 2017 واملتضم�ن تجريم�ك وفق احكام 
امل�ادة 457 م�ن قانون العقوب�ات وحكمت 
علي�ك املحكمة بالحبس البس�يط ملدة اربعة 
اش�هر عن ش�كوى املشتكي )س�يف نجيب 
نور نجيب العوادي( ولك حق االعرتاض عىل 
الحك�م الغيابي خالل مدة ثالثة اش�هر من 
تاريخ النر وبعكسه يصبح الحكم الغيابي 

بمنزلة الحكم الوجاهي.
القايض

حسن عي فارس
������������������������������������

مقتبس حكم غيابي
اس�م املحكمة: محكمة ق�وى االمن الداخي 

االوىل املنطقة الخامسة
اس�م املدان الغائب: ن.ع س�امر ستار جبار 

خلف
رقم الدعوى: 906/ 2017 

تاريخ ارتكاب الجريمة: 3/ 3/ 2015 
تاريخ الحكم : 2017/10/17

امل�ادة القانوني�ة: )5( م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 املعدل

خالص�ة الحكم: حكمت محكمة قوى االمن 
الداخ�ي االوىل املنطقة الخامس�ة عىل املدان 
الغائب )ن.ع سامر ستار جبار خلف( بعدم 
ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفو رقم 27 
لس�نة 2016 كونه الزال ماكثا بالغياب لحد 

االن.
الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
اح�كام امل�ادة )5( م�ن ق.ع.د رق�م )14( 
لس�نة 2008 وبداللة امل�ادة )2( من قانون 
العقوبات العام رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
كون�ه القانون االصلح للمته�م( لغيابه من 

تاريخ 3/ 3/ 2015 ولحد االن.
اخراج�ه من الخدمة يف ق�وى االمن الداخي 
اس�تنادا الحكام املادة 43/ ثامنا من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم 
الدرج�ة القطعي�ة بداللة امل�ادة )89/ اوال( 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الص�ادر بحق�ه والزام املواطن�ني اخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة )69/ 
ثاني�ا وثالث�ا( م�ن/ ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 

.2008
حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا 
الح�كام امل�ادة )69/ رابعا( م�ن ق.أ.د رقم 

)17( لسنة 2008.
حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة )60/ سادس�ا( من ق.أ.د رقم 
)17( لس�نة 2008 قابال لالعرتاض استنادا 
الح�كام امل�ادة )71/ اوال وثانيا( من نفس 
 /10 بتاري�خ 17/  القان�ون وافه�م علن�ا 

.2017
العميد الحقوقي

جرب عتيوي معلة
رئيس محكمة قوى االمن الداخي

االوىل املنطقة الخامسة
������������������������������������

تنويه
ورد سهوا يف اعالن مديرية تنفيذ النجف رقم 
بتاري�خ 2018/4/1  االضب�ارة 15/1494 
واملنش�ور يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
بالع�دد 1648 يف 2018/4/3 حيث ورد ذكر 
كلم�ة غرف�ة هول خط�أ والصحي�ح غرفة 
ن�وم وكذل�ك ل�م تذك�ر عب�ارة / كونكريت 
مسلح الجدران بورك وهزاره 10 سم كايش 

موزائيك ومجهز ماء وكهرباء وسلم.
 لذا اقتىض التنويه.

اعالن دعوة دائنني
 أني املصفية املحامي وسام احمد محمد 
لرك�ة اجنحة بابل للط�ريان املحدودة 
ادعو كل من له حق أو دين عىل الركة 
مراجعتي عىل العنوان التايل البرصة حي 

الجزائر  مقابل سوق الخيمة 
املصفي املحامي

 وسام احمد محمد 
������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
أني املصفي املحامي وسام احمد محمد 
لركة اض�واء الفجر الجديد للتجارة و 
املق�اوالت محدودة املس�ؤولية ادعو كل 
من له حق أو دين عىل الركة مراجعتي 
عىل العنوان الت�ايل البرصة حي الجزائر   

مقابل سوق الخيمه 
املصفي املحامي

 وسام احمد محمد
������������������������������������

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد 79 / ش / 2018 
م / تبليغ 

قررت ه�ذه املحكمة تبليغ املدعى عليه 
) ه�ادي مصل�ح محم�د ( بالحض�ور 
امام ه�ذه املحكمة يف الدع�وى املرقمة 
79 / ش / 2018 واملقام�ة م�ن قب�ل 
زوجت�ه املدعية ) ودي�ان مالك صالح ( 
بموع�د املرافع�ة املصادف ي�وم 25 / 4 
/ 2018 املتضمنة دعوى تفريق للهجر 
وملجهولية محل اقامته قرر نر التبليغ 
بجريدت�ني محليتني للتفض�ل باالطالع 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض

حردان خليفة جاسم
������������������������������������

فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م 7198 / 
2 ح�ي االنص�ار  باس�م ) مك�ي وهيب 
حس�اني ونجاة دايخ عبد الله ( عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

العدد 182 / ش / 2018 
م / اعالن 

بن�اءا ع�ىل اقام�ة الدع�وى الرعي�ة 
 )  2018  / ش   /  182  ( املرقم�ة 
والخاص�ة باملتداعي�ني كل من ) املدعي 
ابراهي�م محم�ود محم�د ) و ) املدع�ى 
عليها عدوية حس�ني محمد ( موضوع 
وعن�د   ) وصاي�ة  اس�قاط   ( الدع�وى 
ارس�ال ورق�ة التبلي�غ لغ�رض تبلي�غ 
املدعى عليه�ا بموعد املرافع�ة ، اعيدت 
الينا ورقة التبلي�غ بموجب كتاب مركز 
رشطة الخال�ص بالعدد 2007 يف 6 / 2 
/ 2018 ومرفقة ورقة التبليغ واش�عار 
مخت�ار املنطق�ة ) املخت�ار خ�ريي عبد 
الدايم كاظ�م ( مختار منطقة الخالص 
/ العليب�ات ومضمونه ارتح�ال املدعى 
عليه�ا عدوية حس�ني محم�د إىل جهة 
مجهولة وملجهولية محل اقامتها حسب 
اشعار املختار تقرر تبليغها بصحيفتني 
محليت�ني بموعد املرافع�ة املصادف 22 
/ 4 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورها او ارسال من ينوب 
عن�ك قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

عي عبد الكريم خريبط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

 الع�دد:2983 /2018  
التاريخ:2018/4/17

نر اعالن
قدمت املس�تدعية )بتول عب�د الله احمد( 
طلب اىل هذه املحكم�ة تطلب فيه اصدار 
حجر وقيموم�ة لزوجها املفقود )رش�يد 
كري�م عب�د الل�ه( وال�ذي فق�د بتاري�خ 
لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2015/9/4
رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة نره 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت من 

حياة املفقود  
القايض

أنور جاسم حسني
������������������������������������

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من الس�يد ) ثامر 
فاض�ل حمي�د ( تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه ) 
العبي�دي ( بدال م�ن ) ازبال�ه ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 ايام وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
الفريق 

مهدي نعمة الوائي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

������������������������������������
محكمة بداءة الزبري 

العدد:133/ب/2018
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / رزوق�ي عبدالكري�م 
رزوقي يسكن / الزبري - الشمال 

اق�ام املدعي /مدي�ر بلدية الزب�ري اضافه 
لوظيفته الدعوى املرقمة  133/ب/2018 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة والذي يطل�ب فيها 
من�ع معارضتك ل�ه بالجزء املش�غول من 
قبلك يف العقار تسلس�ل  3/643/الشمال 
وتس�ليمه خاليا من الشواغل وعند اجراء 
تبليغك فق�د وردت الينا التباليغ مروحا 
عليه�ا من قب�ل القائم بالتبلي�غ يف مركز 
رشط�ة الع�رب بان�ك مرتح�ل اىل جه�ة 
مجهول�ة واملؤي�د برح مخت�ار محلة /

الش�مال ل�ذا وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
قررت املحكمة تبليغ�ك عن  طريق النر 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحظور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة يف 
2018/4/29  الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك اوارسال من ينوب 
عن�ك قانون�ا او ابدائك مع�ذرة مروعة 
فس�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون . 
القايض االول 

مصطفى شاكر عي  
 ������������������������������������

مجلس القضاء االعىل  
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة البداءة يف ابي الخصيب 

العدد: 199/ب/2018 
التاريخ :2018/4/12

اعالن 
اق�ام املدعي /نارص س�ليمان عبد الرزاق 
عب�د اللطي�ف الدع�وى البدائي�ة املرقمة  
199/ب/2018  امام هذه املحكمة بحق 
املدع�ي علي�ه خالد عبد الرحم�ن ابراهيم 
عب�د ال�رزاق والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم 
بتصفية الوقف الذري للعقار املرقم  235 
مقاطعت�ة 14 الرساج�ي وميتان والعقار 
169 مقاطع�ة 29 الرباضعي�ة فم�ن ل�ه 
عالقة بالوقف املذكور مراجعة املحكمة يف 

موعد املرافعة املوافق  2018/5/6 .
القايض 

فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء االعىل 
محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد: 905/ش/2018 

التاريخ: 2018/4/9 
اعالن 

اىل املدعى عليها /ايناس غالب حيدر 
تبليغكم بالحكم الغيابي 

ه�ذه  اص�درت   2018/3/25 بتاري�خ  
املحكم�ة حكمها بالع�دد  905/ش/ 2018  
املتضم�ن بقطع النفق�ة املفروضة للزوجة 
اين�اس غالب حيدر واالطفال القارصين كل 
من عي اكرب ورقية ع�ىل املدعى عليه احمد 
عي حس�ني بموج�ب اعالم الحك�م الصادر  
من هذه املحكم�ة بالعدد  160/ش/2014 
يف 2014/3/10  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وحسب ورقة 
التبلي�غ الص�ادرة من مركز رشط�ة القرنة 
بالعدد 5656  يف 2018/4/8 وتاييد املجلس 
البل�دي يف القرن�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بالحكم  بصحيفت�ني محليتني مش�هورتني 
الغياب�ي ول�ك ح�ق االع�رتاض خ�الل املدة 
القانوني�ة البالغة عرة اي�ام وحق التمييز 
البالغ�ة ثالثون يوما من الي�وم التايل للتبلغ 
بالحكم وهي مدد متداخلة وبخالفه س�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية . 
القايض 

������������������������������������
اعالن ) ايجار او مساطحة ( 

تعل�ن نقابة املعلم�ني العراقيني ف�رع دياىل 
ع�ن ع�رض القطع�ة التابعة له�ا يف ناحية 
بني س�عد  لاليجار او املساطحة وبمساحة 
)500م( والواقعة قرب )محطة تعبئة وقود 
بني س�عد ( فعىل الراغب�ني تقديم العروض 
الخاص�ة به�م اىل مق�ر نقاب�ة املعلم�ني يف 
وتس�لم  الفالح�ة  س�احة  ق�رب  بعقوب�ة 
العروض بظرف مختوم مقابل مبلغ وقدره 
) 100000( فقط مائة الف دينار غري قابلة 
للرد يتم تسديدها اىل محاسب النقابة واخر 
موع�د لتقديم العروض لغاي�ة نهاية الدوام 

الرسمي ليوم االحد  2018/5/20 .
اعالم  

نقابة املعلمني العراقيني 
فرع دياىل 

������������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد: بال 
التاريخ: 2018/4/17 

اعالن مفقود 
اىل املفق�ود / عب�د الس�تار لطي�ف ادريس 

العبايس
  بتاري�خ 17 /2018/4 قدم�ت )زوجت�ك ( 
املدع�وة )س�هام كمر عبع�وب ( تطلب فيه 
نصبها قيم�ة عليك لكونك خرج�ت بتاريخ  
10/5 /2016  ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر 
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم 
حض�ورك خ�الل خمس�ة ع�ر يوم�ا من 
اليوم الثاني من تاريخ النر س�وف تنصب 
)زوجتك  س�هام كم�ر ( قيمة علي�ك الدارة 

شؤونك . 
القايض 

مصباح مهدي صالح 
������������������������������������

مجلس االقضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد :يال 

التاريخ 17 /1 /2018 
اعالن مفقود 

اىل املفقود // محمد جاسم محمد حسني 
 بتاري�خ   4/17/ 2018 قدم�ت )طل�ب ( 
املدعوة )نجية محمود حس�ني ( تطلب فيه 
نصبها قيم�ة عليك لكونك خرج�ت بتاريخ  
6/4/ 2004 ول�م تع�د لح�د االن  ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم 
حضورك خالل خمس�ة ع�ر يوما من يوم 
الثاني من تاريخ النر سوف تنصب )قيمة  

( قيمة عليك االدارة شؤونك .
القايض 

مصباح مهدي صالح
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سـنـان انـطـون: الـروايـة لـيـسـت أولـويـة بـالـنـسـبـة لــي

رواياته: »إعجام« ثم »وحدها ش�جرة الرمان« و »يا مريم«، 
وأخ�راً »فه�رس« الق�ت حفاوة واضح�ة من ق�راء ونقاد، 
ونال س�نان أنطون عنها ترش�يحات وجوائ�ز، ولكن األهم 
أنها قدمت لن�ا كاتباً يعمل بدأب عىل موضوعاته، ويس�عى 
إىل إده�اش الق�ارئ بهذه املوضوع�ات املمزوج�ة بروحية 
تجريبية وش�كالنية ورسدية وأس�لوبية تجعل الرواية ذاتها 

عمالً متعدد الطبقات والنربات.
ولعل تشعبات وتعقيدات املوضوع العراقي ساهمت أيضاً يف 
جعل هذه املوضوعات والعوال�م تحظى بمداخل ومقاربات 
ثرية وخصبة، وهو ما يبدو ليس يف نتاج سنان أنطون فقط 

بل يف نتاج جيل كامل من الروائيني العراقيني اليوم.
هنا حوار معه:

- لنب�دأ من البداي�ات ... غادرت العراق ع�ام 1991، ولكنك 
كنت أنهيت س�نوات التكوي�ن. ماذا تتذكر م�ن تلك الحقبة 

وكيف بدأت ميولك األدبية؟
رة. وكنت ألته�م كل ما تيسرّ  ++ ب�دأُت القراءة يف س�ن مبكرّ
ت وكت�ب. يف طفولتي لم تك�ن يف البيت  م�ن جرائ�د ومج�الرّ
»مكتب�ة.« ولك�ن كان هن�اك خلي�ط من كتب م�ن أجناس 
ع بمرور الزمن يف شكل عشوائي وكان  وحقول مختلفة تجمرّ
مخزوناً يف دوالب أو مبعثراً هنا وهناك. روايات مرتجمة من 
كالس�يكيات األدب )تولس�توي، غوركي، ديكن�ز، مورافيا، 
وغره�م(. وروايات عربية: جرجي زيدان ونجيب محفوظ. 
ودواوين ش�عر قديم�ة ومتفررّقات حديث�ة: أحمد فواد نجم 
»إصح�ي يا م�ر«. ومجموعة من كتب عيل ال�وردي. وما 
زلت أذك�ر »تاريخ أملانيا الهتلريرّة« بأربع�ة مجلرّدات، قرأتها 
ذات صي�ف. يف عر ما قبل الڤيدي�و و)تلفزيون عىل مدار 
الس�اعة( والفضائي�ات واإلنرتن�ت كان�ت الق�راءة هوايتي 
املفضل�ة )م�ع ك�رة القدم واله�وس به�ا لعباً وتش�جيعاً( 
وامله�رب الوحيد من امللل. وأذكر أن أحد أقربائي، من الكبار، 
رآن�ي أق�رأ »الزنبق�ة الس�وداء« أللكس�ندر دوم�ا وقال يل: 
»هاي مو مال عمرك. ش�تفتهم منها!؟« يف املرحلة الالحقة 
اس�تفدت كثراً م�ن الكتب التي كان يش�رتيها أخي وأختي 
ويجلبانه�ا إىل البي�ت وكانا أكرب منرّي. فكن�ت أقرأها بعد أن 
ينتهي�ا منها. رواي�ات عبد الرحمن منيف وغس�ان كنفاني 
ان ودواوين محم�ود دروي�ش. وبعدها بدأت  وغ�ادة الس�مرّ
أش�رتي الكتب بنف�ي وأقرأ بنهم وبش�كل يومي. كان لدي 
ول�ع بالكلمات واللهجات ونس�ج القصص. الرغبة يف كتابة 
الش�عر والنصوص القصصية كانت موج�ودة وكانت هناك 
مح�اوالت، جادرّة وغر ج�ادرّة أيضاً. وحتى األخ�رة، عندما 
رها اآلن، أظن أنرّها كانت إشارات إىل مقدرة عىل التعامل  أتذكرّ
مع اللغة والتعبر بمس�تويات مختلفة. كنت أكتب رس�ائل 
الغزل، بالنيابة عن أحد زمالئي يف املدرسة الثانوية ليسلمها 
إىل محبوبت�ه! ونبهن�ي صدي�ق حمي�م كنت أقرأه�ا له قبل 
تس�ليمها إىل رضورة االعتن�اء بموهبتي بجدي�ة. أذكر أنني 
كتب�ت مقامة يف تلك األيام أس�خر فيها من مدررّس الكيمياء 
نتها املصطلحات واملواد التي كان يدررّسنا إيرّاها والتزمت  وضمرّ
السجع فيها. ليتني احتفظت بها! تشعبرّت القراءات وأخذت 
ز عىل الشعر والنقد ومتابعة اإلنتاج الثقايف بشكل جدرّي  تركرّ
وبعم�ق أكثر يف إطار ما كان متاحاً يف الع�راق آنذاك. عندما 

أصبحت محاوالتي أكثر جدية وقصديرّة، يف الس�نة األوىل من 
املرحل�ة الجامعي�ة، كان الحقل الثقايف يف الع�راق قد أصبح 
مكررّس�اً ألدب الح�رب وثقافته التعبويرّ�ة. وعىل رغم رغبتي 
الش�ديدة يف أن أن�ر ما أكتب�ه وأن أحصل ع�ىل اعرتاف ما 
آن�ذاك، إال أنني لم أكن مس�تعداً ألن أهلرّل للحرب أو أش�رتك 
يف التطبيل للنظام. املحاولة اليتيمة فش�لت ألن النصوص لم 
تك�ن »تعبويرّة« وبقيُت خارج الش�لل واألجيال ولم أنر أي 
يش داخ�ل العراق. نصويص األوىل نرت يف »اليوم الس�ابع« 

الباريسية.
- ه�ل كان لك�ون والدتك أمركي�ة أفضلية معين�ة لناحية 
معرف�ة مبك�رة ب�األدب املكت�وب باإلنكليزي�ة، أو اختيارك 
لدراس�ة ذل�ك يف الجامعة، وما تأثر ذل�ك يف تجربتك ككل يف 

ما لو ُوِجد؟
++ كان وال�دي موظف�اً ول�م يحصل عىل ش�هادة جامعية. 
كان متعلرّم�اً ولكن�ه لم يك�ن »مثقفاً.« أم�ا والدتي فرتكت 
دراس�تها الجامعية يف الوالي�ات املتحدة لتتزوجه وجاءت إىل 
العراق عام 19٥9 وعاشت مع عائلة والدي واضطرت لتعلرّم 
اتي، اللواتي عاش�ت معهنرّ يف البيت  العربي�ة بسعة ألن عمرّ
ذاته لم يكنرّ يتحدثن بها. كنت األصغر من بني ثالثة وعندما 
ول�دُت كانت الوالدة قد أتقنت العربي�ة )املحكية البغداديرّة(. 
وباس�تثناء بعض العب�ارات التي كانت تس�تخدمها أحياناً 
)عندم�ا تغض�ب!( فإن لغة ال�كالم يف البيت كان�ت العربية 
اتي كانوا يتحاورون بالعربية وأحياناً باآلراميرّة  )والدي وعمرّ
الت�ي كنرّ�ا نفهم الكثر منه�ا(. كانت والدتي س�عيدة ألنني 
كن�ت مهتماً ب�األدب وأكتب وكانت تش�جعني حتى وفاتها 
)قبل س�نتني م�ن مغادرتي العراق(. لكن ل�م يكن بإمكاني 
ق�راءة الكت�ب باإلنكليزي�ة. ه�ذا ح�دث بعد دراس�ة األدب 
اإلنكليزي أثناء س�نني الجامعة. لم تكن لدي رغبة يف دراسة 
أي يشء باس�تثناء األدب والفنون )الس�ينما واملسح(. ولم 
يك�ن الدخول إىل الجامعات يف الع�راق يعتمد عىل خيار املرء 
بالضبط، ب�ل معدرّل الطالب يف الدراس�ة الثانوية وكانت كل 
لتها يف االس�تمارة هي األدب )اإلنكليزي  خياراتي التي س�جرّ
ثم الفرني واإلس�باني.( كنت قد س�معت أن أقس�ام األدب 

العربي مؤدلجة أكثر من غرها فلم أضعها يف املقدرّمة.
- كتبت الشعر أوالً، وعىل رغم أن ديوانك األول وروايتك األوىل 
ص�درا يف العام نفس�ه )2014( إال أن الرواي�ة اليوم صارت 
تبدو أولوية بالنس�بة إليك، هل يعطيك السد مساحات أكرب 

مثالً؟
++ ال أعتقد بأن الرواية »أولوية« بالنس�بة إيل. ما زلت أكتب 
ر به وأبحث عنه يف حياتي اليومية. لكنرّني مقل  الش�عر وأفكرّ
ر مس�احات أكرب للكتابة  يف ن�ره. ال ش�ك يف أن السد يوفرّ
عن محنة اإلنسان يف الزمان واملكان. لكن هذا ال يعني تفوقاً 
نوعياً عىل الش�عر، بالنسبة إيل عىل األقل. تظل يف الشعر تلك 
الق�وة السيرّة الس�حريرّة الخارقة عىل »تقط�ر« الوجود و 

»قول ما ال يقال«.
- يف روايتك األوىل »إعج�ام« كان هناك تجريب ولعب رسدي 
ع�ىل عك�س روايات�ك التالية. ه�ل كان ذل�ك بتأث�ر املزاج 
الش�عري، وه�ل التخيل عنه هو ن�وع من النض�ج السدي 

واستكمال التصور الروائي لتجربتك؟

++ كان التجري�ب واللع�ب ال�سدي يف »إعج�ام« نابعاً من 
فك�رة الرواية نفس�ها ومناخه�ا ومرتبطاً بهم�ا، ولم يكن 
هدفاً بحد ذاته. أرى أن التجريب قد يكون يف املضمون أيضاً، 
ان«، روايتي  وليس يف الش�كل فقط. يف »وحدها ش�جرة الرمرّ
�لجي« وش�خصيته وطقوس  الثاني�ة، كانت مهن�ة »املغسرّ
تغس�يل املوتى هي املحور الرئيي. ول�م يكن أحد قد تناول 
هذا املوضوع روائياً. لم أشعر أن مناخ الرواية الفريد واملؤلم 

كان يف حاجة إىل ألعاب رسديرّة. الكوابيس تكفي.
يف »ي�ا مري�م« كان هن�اك تجريب م�ن نوع آخ�ر، لعله أقل 
صخب�اً باملقارنة ب�� »إعجام«، حيث تج�ري كل األحداث يف 
إط�ار يوم واحد. لكن الي�وم الواحد يختر حيوات بأكملها 
بالطب�ع. وهناك فصل كام�ل، يجري السد في�ه من خالل 
وصف الصور الفوتوغرافية. أما يف »فهرس« فهناك تجريب 
عىل مستويات عدة وتقاطع مع نصوص أخرى وتناصرّ مع 
نص�وص وتراكيب نثري�ة تراثيرّة، ألن فكرة الرواية تس�مح 
بذلك، بل تتطلبه. وهن�اك ثالث نهايات يف الرواية! التجريب، 
بالنس�بة إيل، وس�يلة جمالية إلغناء النص وليس غاية بحد 

ذاته. ولم أتخلَّ عنه.
- تعي�ش يف أمركا منذ أكث�ر من عقدين، ولك�ن رواياتك ال 
ت�زال عالقة هن�اك يف العراق الذي غادرته. ه�ل الكتابة هي 
ج�رح الهوي�ة الدائ�م، هل ه�ي تعويض أو فرص�ة للعيش 

املتخيل يف األمكنة األوىل؟
++ عش�ُت س�نوات التكوي�ن األوىل )23 س�نة( يف بغ�داد. 
والتكوي�ن هن�ا باملعنى النف�ي والثقايف. ل�ديرّ ذاكرة حادة 
وعميق�ة مليئة بصور وأص�وات وروائح وأطياف وأش�باح 
ر كافافيس اآلن:  وحكايات وتاريخ وأغنيات ومحكيرّات. أتذكرّ
»س�تالحقك هذه املدينة إىل األبد«. يقول ألكساندر هيمون، 
الكاتب البوسني األمركي الذي أحبرّ أعماله ونظرته لعالقة 
الكتابة بالتاريخ والذاك�رة والوطن األم:«إن الكوابيس تظل 
تالحق�ك مثل ظلرّ�ك«. الكتابة هي الحف�ر يف طبقات الذاكرة 
ر دائم�اً بما قاله  وح�وار ال ينته�ي مع ال�ذات والزم�ن. أفكرّ
الجاح�ظ العظيم عن أن الكت�اب »ينطق عن املوتى ويرتجم 

كالم األحياء«. هناك لذة يف تقمرّص شخصيات أخرى والعيش 
املوق�ت يف أزمن�ة أخ�رى. الش�خصيات والصور تس�تحوذ 
عيلرّ وال أس�تطيع أن أهرب منها. الالوع�ي يلعب دوراً مهماً 
يف ذل�ك وليس الوعي وح�ده. كما أنني أعي�ش يف البلد الذي 
ت�وررّط بدع�م الدكتاتورية يف العراق ثم ش�ن حربني وفرض 
حصاراً قاتالً ثم احتل العراق وأمعن يف تخريبه. فالعراق كيلرّ 

الحضور بالنسبة إيل، وعىل مستويات عدة وبشكل يومي.
هناك من يس�ارع إىل كتابة رواية »املهاجرين« حال وصوله 
إىل عاصم�ة أجنبي�ة وتج�د معظ�م ه�ذه الرواي�ات مليئة 
باملازوخيرّ�ة الثقافيرّ�ة واالس�تراق الذات�ي واله�دف منها 

معروف. لست معنياً بهذه املمارسات.
- كأن اس�تمرارية الرتاجيديا العراقية تجع�ل ذلك نوعاً من 

مروع شامل للكتابة وتجعله ممارسة أسلوبية أيضاً؟
++ نعم. قد ال تروق مفردة ومفهوم »املس�ؤولية« لكثر من 
الليربالي�ني، يف البالد العربية أو الواليات املتحدة. هؤالء الذين 
ون عىل الفصل بني الثقافة وبني السياسة، وبني األدب  يررّ
وب�ني أبع�اده وتبعاته السياس�ية. وهذا الفص�ل بحد ذاته 
فعل س�يايس. بالنسبة إيل هناك مس�ؤولية وهناك أولويرّات. 
كتب رسكون بولص يف رس�الة إىل خالد املعايل يف التسعينات، 
قبْي�ل قيام أمركا بقصف العراق، قائ�اًل: »التاريخ يقدرّم لنا 
موضوعنا عىل طبق من جمر الجحيم، عمرّ نكتب، إن لم يكن 

هذا؟«
- يف رواياتك هناك مديح خفي وظاهر أيضاً للحياة العراقية 
يف املايض. شخصية يوسف مثالً يف رواية »يا مريم«، وكذلك 
ش�خصية »ودود« والراوي نفس�ه يف »فه�رس«... بغداد... 
الطبق�ة املتوس�طة... العيش املش�رتك... ه�ل الكتابة هي 
تأري�خ م�ا أو »عوٌد أب�دي« أو عىل األقل تقدي�م صورة غر 

السائدة اليوم؟
++ لي�س »مديح�اً« بق�در ما هو اس�تحضار لحي�اة أفراد 
د يف الوقت ذاته. يف رواية »يا  ورشائح يف س�ياق معنيرّ ومعقرّ
مري�م« هن�اك طباق بني رؤية يوس�ف وذاكرت�ه من جهة، 
وب�ني رؤية مه�ا وذاكرته�ا من جه�ة أخ�رى، وعالقتهما 
بامل�كان وفكرة الوط�ن ومعناه. الحنني، باملعنى الس�لبي، 
أي الحن�ني االس�رتجاعي، مش�كلة عويص�ة يف املجتمعات 
الت�ي يعصف بها خراب الحروب والح�روب األهلية. يصبح 
امل�ايض املجتزأ، لطبق�ة أو جماعة أو فرد م�ا )بعد تعديله 
واختزاله من منظار معنيرّ خارج الس�ياق العام( مْهرباً من 
ى، الحنني  بؤس الح�ارض. من جهة أخ�رى هناك ما يس�مرّ
يل، وهو ليس معنياً بالعودة أو باس�رتجاع ما كان، بل  التأمرّ
�ل املايض، أو، باألحرى، امل�وايض املختلفة، بتناقضاتها  تأمرّ
وتعقيداتها والتفكر بها. وال ش�ك يف أن يف الكتابة الروائية، 
بالنس�بة إيل، بع�د تأريخ�ي ورصاع ض�د النس�يان واملحو. 

شة ومنسيرّة. وكتابة رسديات وروايات أخرى مهمرّ
- هل ترى أن النقد العربي ال يزال غر منصف تجاه الرواية 

العراقية؟
++ وأين النقد العربي اليوم؟ هناك تدهور مهول يف الحقول 
األكاديمية والتعليمية يف معظم البالد العربية وهذا ينعكس 
ع�ىل النق�د بالطبع. كما ضاقت املس�احة املتاح�ة للنقد يف 
املجالت واملالحق والصفحات الثقافية التي اختفى معظمها. 

هناك مساحات ومنافذ أخرى طبعاً يوفرها الفضاء الرقمي، 
ولكن هناك فوىض عارمة واستسهال مرعب ومجانيرّة. نعم، 
م�ا زالت املركزيرّات الثقافية تعيد إنتاج الرتاتبيات وتؤدي إىل 
التهميش. تجد هذا حتى يف حقول دراس�ات األدب العربي يف 

األكاديميا الغربية.
- إىل جانب الكتابة، لديك مشاغل أكاديمية كأستاذ لألدب يف 
جامع�ة نيويورك، ومقاالت ومش�اركات إعالمية ذات طابع 

سيايس بحت تقريباً... ماذا عن ذلك؟
++ ن�رُت مؤخراً مقال�ة أكاديمية عن رسك�ون بولص يف 
مة تختص باألدب العاملي، وهي الثالثة  مجلرّة أكاديمية محكرّ
يل عن ش�عره، وستكون فصالً يف كتاب عن رسكون بولص، 
باإلنكليزي�ة، باإلضافة إىل مختارات مرتجمة من ش�عره إىل 
اإلنكليزية. وهناك دراسة عن محمود درويش وڤالرت بنيامني 
س�تصدر قريباً أيض�اً يف ُكتيِّب. بالنس�بة إىل مق�االت الرأي 
واملشاركات اإلعالمية، كلما سنحت فرصة أحاول أن أستغل 
الهام�ش ال�ذي أتمتع به من حيث عدم ارتباطي بمؤسس�ة 
وعييش خارج الدكتاتوريرّات لإلدالء بدلوي ومواقفي. لم ال؟

- أخراً، م�اذا تكتب حالياً؟ هل ننتظ�ر رواية جديدة؟ وهل 
العراق مجدداً حارض فيها؟

++ هناك مجموعة شعرية تضم ما كتبته يف السنني األخرة 
س�تصدر عن منش�ورات الجمل وأعمل عىل رواي�ة والعراق 

حارض فيها مرة أخرى ولكن بشكل مختلف هذه املررّة.

حاوره/  حسين بن حمزة
ال يزال س�نان أنطون يجد يف الش�عر ممارسة أساس�ية عىل رغم رواج اس�مه كروائي، ولعل ذلك يمنحه فرص�����ة مزدوجة وثمينة لعالقة متعددة مع 
الكلم�ات واس�تدراج تع�����براتها املمكنة. أص�در ديوانه األول ورواي�����ته األوىل يف العام نفس�ه )2003(، ولكن الرواي�����ة تقدمت أكثر ألس�باب 

مختلفة بينها إقالله هو يف الشعر. 

محمد الحرز

ُب قفزُتك أترقرّ
املضمار مهيرّأٌ 

واملشجعون يملؤون 
املدرجات. 

ب ما ال يشار إليه أترقرّ
إال بعد فوات اآلوان. 

ب ما يهمله النمل  أترقرّ
يف حياته وما ال يهمله. 

ب ما تقوله  أترقرّ
الصخرة 

يف رأس الجبل، ألختها 
األخرى، أسفَل الوادي

وما ال تقوله أيضا.
ب الذي يأتي  أترقرّ

وظلرّ زوجتي غائب
عن املنزل.

ب وأقول:  أترقرّ
ملاذا ال أشرتي لك 

حافة العالم؛ حتى 
تقفز؟ 

جلبت لك أمهر املدربني 
أهديتك كتابي الجديد 

عن رياضة القفز 
بالزانة 

ذهبت بك إىل جبال 
األلب 

كي تتعلرّم من أفضل 
املتسلقني. 

بك اآلن  أترقرّ
فاقفْز أيرّها األرق

فقلبي ستغمره املياه
بعد قليل 

ولن ينفعك الغرقى 
الذين يسكنون قاعه. 

الطائر 
ى من ريشه ما تبقرّ
لن تعثر عليه أبدا.

الطائر الذي أفلت من 
مخلب الليل

وحطرّ عىل غصن قلبك
لم يفرد جناحيه 

. ولم يغنِّ
كنت تركض بني 

الحارات 
وعىل األرصفة 

والشوارع، 
بال وجهة أو سبب

حتى ظنرّ الناس 
أنك املجنون.

لكنرّك كنت تخىش أن 
تهدأ دقات 

قلبك قليال، 
تخىش عىل الدم أن 
ال يسقي الشجرة 

وأغصانها.
كنت تضم الفوانيس إىل 

صدرك 
حتى تغىش الضوء 
عينيك  فلم تبر.

وإذا ما تململت من 
فرط الضم 

كنت ترى رسيان الهزرّة 
يف الجناحني، 

وتساُقط الثمر عىل 
الزجاج املغبرّش 

بأنفاسك.
وألنك صدرّقت أنرّ 

العاصفة 
ستسألك عن الطقس 

قبل املجيء 
كنت تفكر أنرّ صفعًة 
واحدة يف وجه الهواء

كفيلٌة باسرتداد فكرة 
الطران

من مايض العصافر.
لكن ما حدث هو 

العكس تماما: 
جاء الطوفان

جاءت سفٌن حربيرّة 
وطائرات

جبال شاهقة ، وطرق 
وعرة. 

لكنرّ املذعور الذي أطلرّ
من نافذتك، هو من 

أطلق 
تلك الرصاصة.

اآلن ، الطيور تدور 
حولك حيارى، 

ال تدخل 
ال تخرج 

تنتظر صوتك كي يقف 
عىل قدميه. 

الذين عربوا
الذين عربوا الصحراء

ولم يحدرّقوا يف اخرضار 
العشب

ولم ينتبهوا للسهم
حني صعد حدقة العني

ولم ينطلق.
الذين عربوا وكان 

عبورهم
جرحا قديما

داسوا عليه؛ ألن 
جاذبيرًّة

قادت خطوهم
إىل أعرافه وتقاليده.

الذين عربوا
وما تطايَر من ثقل 

اهتزاز رواحلهم
رماُد الحقيقة

وألن جمرها لم يحرق
أطراف أصابعهم

كانوا يقبضون عىل 
خطام نوقهم

وكأنرّهم يقبضون عىل 
كنز الله

املدفون تحت العرش.
الذين عربوا، وقبل أن 

يعربوا من دمائهم،
أطلقوا األشجار 

اليابسة
ولم يقطعوا جذورها 

عن األنفاس.
أبرقوا للصهيل

أن يميض للحرب
لرفع عن رصاخهم

حجر القسوة
وينبرّه اآلبار عن 

غفوتها 
كلما أراد املاء

أن يرتفع بدونه.
الذين عربوا

بعدما نفضوا الصحراء 
عن كل حكاية

ال تنبض
هاهم يدلون حبالهم

من سقف النهار
ويلتقطون الشمس

قبل أن تغطس يف بحر
حياتهم املعتم.

أترقّبك اآلن

»الش�عبوية«: تيار فادح الس�لبية بات يجتاح 
أصق�اع العالم. ورغ�م أن هذا التي�ار يحمل يف 
موجاته دعوات بالغ�ة الضالل: ما بني التمييز 
َبقي، إال أن »الشعبوية«  العنري واللوني والطَّ
ج�اءت لتغط�ي بظالله�ا الكثيف�ة، والكئيبة 
أيضاً، س�احات من الغرب املف�روض أنه يقود 

خطى التقدم واملساواة والتنوير يف عاملنا.
والحاص�ل أنه م�ن مظاهر تيار الش�عبوية ما 
يتجىل يف اإلس�اءة إىل املرأة والَحطرّ من ش�أنها، 
وهو م�ا أصبحت أمركا تش�كو منه يف الوقت 
الراه�ن. يش�هد بذل�ك م�ا تعكس�ه وس�ائل 
اإلعالم وس�احات السياسة يف الواليات املتحدة 
م�ن ش�كاوى وأح�داث ومجابه�ات تتعلق يف 
مجموعه�ا بحاالت انتهاك كرامة املرأة وجرائم 
اس�تغالل الرجال لنفوذهم وس�طوتهم بهدف 

التحرش بمن يعمل تحت رئاستهم من نساء.
م�ن هن�ا فقد حف�ل النص�ف األخر م�ن عام 
2017 املنرم بشكاوى وتحقيقات واعرتافات 
ومجابه�ات وصدامات كانت تتعل�ق جميعها 
بح�االت »التحرش« يف ظ�ل أنماطه ومظاهره 
وس�لوكياته، بامل�رأة األمركي�ة ع�ىل اختالف 
املواق�ع وتباين املس�تويات الثقافي�ة واملهنية 

والطبقية يف آن معاً.
ولقد جاء التعبر عن هذه التيارات عىل ش�كل 
حرك�ة دينامي�ة اجتاح�ت الش�ارع األمركي 
من�ذ الخريف املايض، تكريس�ًا لكرام�ة املرأة، 
وحملت العنوان الذي بات ذائعاً وش�هراً وهو: 

»وأنا أيض�اً«. ويف غمار ه�ذه الحركة أصدرت 
املفك�رة »ماري ب�رد« كتابها الدقي�ق الحجم 
تحت عنوان: »املرأة والسلطة« ثم حرصت عىل 
أن تضيف إىل ه�ذا العنوان، الذي يرادف بدوره 
فكرة امل�رأة والقوة أو النف�وذ، عنواناً آخر من 

كلمة وحيدة هي: »مانيفستو«.

وفيم�ا تش�ر »مانيفس�تو« لغوي�اً إىل معن�ى 
»البيان«، إال أن الكلمة تثر عند املثقف املعارص 
معاني ترتب�ط بالدعوة كما يقولون إىل تحريك 
الس�واكن ورفض الثوابت، والتطلع إىل أوضاع 

جديدة وأفكار غر مسبوقة بكل تأكيد.
وربما كان أشهر بيان، مانيفستو هو ذلك الذي 
أص�دره يف عام 1848 املفك�ر »كارل ماركس« 
)1818- 1883( تح�ت العن�وان الش�هر الذي 
دخ�ل تاريخ النظ�م السياس�ية االقتصادية يف 

عاملنا وهو:
»البيان.. الش�يوعي«، أما مؤلف�ة كتابنا فهي 
أس�تاذة الدراس�ات الكالس�يكية بمعنى األدب 
والتاريخ اليوناني الروماني يف جامعة كامربدج. 
وق�د أصدرت كتابه�ا املوج�ز يف 11٥ صفحة، 
وعم�دت إىل طرح مقوالتها م�ن خالل مقدمة 
إضافي�ة، وبعدها ن�رت فصالً تح�ت عنوان 
»صوت امل�رأة يف املحيط العام« ث�م فصالً آخر 
عن املرأة يف مضمار الس�لطة أو القوة والنفوذ. 
نالح�ظ كقارئني لهذا العمل املكثف أن مقوالت 
املح�ارضات  إىل  الكت�اب اس�تندت باألس�اس 
العلمية واألحاديث املتلفزة التي سبق للمؤلفة 
أن قدمته�ا يف موضوع دور امل�رأة ومكانتها يف 
املجتمع ال�ذي تعيش فيه. ثم نالحظ أن محور 
هذا الكتاب يركز بالذات عىل ظاهرة س�لوكية 
وأحوال س�يكولوجية، ثم ع�ىل مواقف ظاهرة 

أحياناً وكام���نة يف أح��يان أخرى..
وهو ما تلخ���صه كلمة بالغة الداللة يف اللغة 

اإلنجليزي�ة وه�ي: »Misogyny« ويقابله�ا يف 
لغتنا العربي�ة املع��اني التالية: »كراهية املرأة 

أو ُبغض أو معاداة الن���ساء«.
وألن مؤلفة كتابنا أستاذة أكاديمية متخصصة 
يف الرتاث الكالسيكي، فهي لم تتورع عن تأصيل 
هذه الس�لوكيات واملواقف الس�لبية املناهضة 
للم�رأة، ثم يف تقصرّ ج���ذورها التي ترجع يف 
النسق املعارص إىل ما تراه املؤل��فة من أصول 
يف التاري�خ والت����راث اإلغريق�ي )اليوناني( 
والرتاث الالتين�ي )الروماني(، باعتبار أن هذه 

هي الخلفية التي شكلت.
وم�ا برح�ت تش�كل، أس�س الفكر والس�لوك 
واملواقف التي تتبناه�ا املجتمعات املعارصة يف 
الغرب، ومنها ما انتقل بحكم املحاكاة واالتباع 
إىل مج���تمعات مع��ارصة بدورها يف قارات 
وأقط�ار وثق���افات تتجاوز أم�ركا وأوروبا 
أيضاً. هكذا أرادت الربوفيس�ور »برد« أن تدلل 
لقارئه�ا ع�ىل أن ثمة تاريخاً طوي�اًل يمتد عرب 
ق�رون م�ن الزمان القدي�م إىل الزم�ن الحديث 
ثم املعارص، م�ن تهميش امل�رأة إىل حد قهرها 
واس�تغاللها وتعريضها ألنماط من سلوكيات 
التح�رش الت�ي تم�س كرامته�ا وتن�ال م�ن 
اعتبارها: إنس�اناً ومواطن�اً ورشيكاً يف املصر 

ويف الحياة.
من هنا يشعر القارئ أن الهدف من هذا الكتاب 
املوج�ز إنما يتمثل يف محاولة املؤلفة أن تطرح 
م�ا قد نصفه بأنه »خطاب التنبيه« أو التحذير 

إزاء التهوين من شأن املرأة.
وكأنها دعوة أكاديمية إىل تجاوز قصائد الغزل 
الت�ي لطاملا حفلت بها الثقافات مديحاً للمرأة 
أو طلباً لرضاها، إىل حيث أثبتت املؤلفة سلبية 
التعامل مع املرأة يف سياقات مختلفة سبقت يف 
التاريخ اإلنساني، ابتداء من التعامل مع املرأة 
وكأنها دمية كم�ا تصورها ملحمة »اإللياذة« 
ع�ىل نحو م�ا ح�دث بالنس�بة إىل »هيلني« أو 
ترس�مها يف صورة الخاضع لألوامر والكوابح 
كما حدث بالنس�بة لألم�رة »بنيلوبي« بطلة 
ملحمة األوديس�ة وقد أبدعهما »هومروس« 

شاعر اإلغريق األشهر.
هناك أيضاً س�لوكيات الحيلول�ة دون خروج 
املرأة مهم�ا كانت مواهبه�ا وتجليات نبوغها 
إىل س�احات املجال العام، التي ظلت كما تؤكد 
بحوث كتابن�ا قصراً عىل الرجال، يس�توي 
يف ذل�ك قي�ادة الجيوش )قير( أو س�احات 
الخطابة )شيرون( أو إبداعات الفكر واألدب 

)سقراط - أفالطون - أرسطو(..
وص�والً، يف تص�ورات املؤلفة أيض�ًا، إىل رفض 
الناخب األمركي أخراً إيصال س�يدة اس�مها 
»هيالري« إىل مقعد الس�لطة األوىل يف الواليات 

املتحدة.
واملعنى أيض�ًا أن مثل هذه التطورات ما زالت 
تربر مروعي�ة إصدار كتب ودراس�ات تدور 
ح�ول أزم�ة امل�رأة والس�لطة.. ومنه�ا كتاب 

الربوفيسور »ماري برد« بطبيعة الحال.

روبرتو بوالنيو /  ترجمة: أنس الحوراني

حلمت أن األرض قد انتهى أمرها. وأن البريرّ
الوحيد الذي بقي ليتأمل النهاية كان فرانز
كافكا. يف السماء، كان العمالقة يتقاتلون

بال هوادة. ومن كريس حديديرّ يف السنرتال بارك،
كان كافكا يشاهد العالم يحرتق.

حلمت أني أحلم وأني رجعت إىل املنزل
متأخراً. يف السير وجدت ماريو دي سا كارنرو

نائماً مع حبي األول. وعندما رفعت عنهما الغطاء
اكتشفت أنهما ميتان وعاضاً شفتيرّ حتى

أدمتا، رجعت إىل الشارع.
حلمت أن أناكريون كان يبني قلعته

أعىل هضبة قاحلة ليهدمها فيما بعد.
حلمت أني كنت محققاً أمركياً التينياً طاعناً

يف السن. كنت أعيش يف نيويورك، وكان مارك توين هو
الذي استأجرني ألنقذ حياة شخص دون

وج�ه. قلت ل�ه: »س�تكون قضي�ة بالغ�ة الصعوبة، س�يد 
توين«.

حلمت أني كنت أقع يف حب أليس ِشلدون. 

لم تكن ترغب بي. لذا حاولت أن أتسبب بمقتيل
عىل ثالث قارات. ومرت األعوام. وأخراً، عندما

كن�ت قد غ�دوت عجوزاً، ظه�رت يل عىل الط�رف اآلخر  من 
منتزه يف نيويورك وأخربتني بإشارات

)تش�به تل�ك الت�ي يس�تخدمونها ع�ىل حام�الت الطائرات 
ليساعدوا

الطيارين عىل الهبوط( أنها لطاملا أحبتني.
حلمت أني كنت أمارس الحب مع آنايس نني عىل لوح حجر 

بازلتيرّ هائل الحجم.
حلم�ت أني ق�د رجعت إىل مدرس�تي الثانوي�ة القديمة وأن 

ألفونسه دوديه كان معلمي الفرنسية. 
ولوهلة جعلنا يشء خفي ندرك أننا كنرّا

نحلم. ظل دوديه ينظر خارج النافذة
و يدخن غليون تارتاران.

حلمت أني ظللت أغط يف النوم بينما زمالئي
يحاولون تحرير روبر ديزنوز من معسكر

اعتقال تريزان. عندما استيقظت كان صوت
يأمرني بالتحرك. »أرِسع، بوالنيو، أرِسع،

ليس هناك وقت لنضيعه«. وعندما وصلت إىل هناك، لم 
أجد إال تحرياً عجوزاً ينبش يف

حطام الهجوم الذي ينبعث منه الدخان.
حلمت أن عاصفة من أشباح األرقام كانت 

ال�يشء الوحيد ال�ذي تبقى من البرية بع�د ثالثة مليارات 
عام من زوال األرض من الوجود.

حلمت أني أحلم وأني وجدت يف أنفاق
الحلِم حلَم روكيه دالتون: حلُم

الشجعان الذين ماتوا فداَء كمٍر لعني.
حلمت أني كنت سجيناً وأن بويثيوس كان
رفيق سجني. »انظر، بوالنيو«، قال، ماداً 

يده وقلمه يف الظالل: 
»إنها ال تهتز! إنها ال

تهتز!« )ثم أضاف بعد قليل
بصوٍت هادئ: »لكنها ستهتز حال

رؤيتها ذاك اللقيط ثيودوريك«(
حلمت أني كنت أترجم املاركيز دو ساد

برضبات فأس. كنت مجنوناً يسكن 
الغابات.

حلمت أن باسكال كان يتحدث عن الخوف 
بكلمات كريستالية الوضوح يف حانة يف سيفيتافيكيا: 

قال، املعجزات ال تهدي، لكنها تدين.

»املرأة والسلطة«..تاريخ نبوغ وتفّوق

حلمت أن األرض قد انتهى أمرها
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حممد رمضان يستنسخ شخصية رفاعي الدسوقي
يس�تأنف محمد رمضان حاليًّا تصوير 
مسلس�له الجديد »نرس الصعيد«، الذي 
يش�ارك يف بطولت�ه مع ع�دد كبري من 
الفنانني، منهم: وفاء عامر، و عائش�ة 
بن أحمد، وغريهم.يف املسلس�ل الجديد 
يجّسد رمضان ش�خصيتني، األوىل هي 
»قناوي« األب، والثانية هي »زين« االبن 
الذي يعم�ل ضابًطا ويحارب الفس�اد.

وعلم »س�يدتي نت« م�ن مصادر داخل 
العمل، أّن رمضان طلب من محمد عبد 
املعطي مؤلف املسلسل، تقديم شخصية 
محبوبة عىل غرار »الرفاعي الدسوقي« 
ال�ذي تعاطف معه الجه�ور بعد وفاته 
يف مسلس�ل »األس�طورة«، وبالفعل تم 
االتفاق عل أن يقوم رمضان بشخصية 
األب »قن�اوي«، ال�ذي يت�وىف يف بداي�ة 
األحداث ع�ىل أمل أن يحق�ق »قناوي« 
النجاح نفس�ه الذي حقق�ه »رفاعي« 
العام املايض.وبعد بدء التصوير، ش�عر 

بطل »عبده موتة« بتعب شديد، بسبب 
اإلجهاد الذي يسّببه التجهيز لشخصية 
»قن�اوي«، خصوًصا وأنه رجل مس�ن، 
ويتطلب وجوده خضوع رمضان ألكثر 
م�ن 6 س�اعات يوميًّا لوض�ع املاكياج 
الخاص بالشخصية، األمر الذي يتسبب 
يف تعطي�ل التصوير رغ�م ضيق الوقت 
.رمض�ان م�ن جانبه وكح�ّل للموقف، 
طلب من املؤلف واملخرج عمل تعديل يف 
الس�يناريو، لتكون وفاة األب يف الحلقة 

األوىل، وه�و م�ا وافقا علي�ه نظرًا 
لصعوبة التجهيز للشخصية، 

وما يمّثله األمر من مجهود 
زائد عىل البطل، فهل ينجح 
»قن�اوي« يف تحقيق نجاح 
الدس�وقي«  »الرفاع�ي 
يف  وانتش�اره  نفس�ه، 
الشارع املرصي ؟ خصوًصا 
وأّن محمد رمضان استعان 

مدحية يرسي تدخل يف غيبوبة
فوجىء املقربون م�ن الفنانة مديحة 
يرسي مس�اء أمس، بتده�ور حالتها 
الصحي�ة بش�كل كبري، بعد اس�تقرار 
الف�رة  خ�ال  ع�دة  ألي�ام  الحال�ة 

املاضية.
نقل الفنان�ة مديحة يرسي إىل العناية 

املركزة
وكان�ت مديح�ة ي�رسي ق�د ُنقلت إىل 
أح�د مراك�ز الع�اج الطبيع�ي التابع 
للقوات املس�لحة يف منطقة العجوزة، 
من أج�ل تلّق�ي العاج بعد اس�تقرار 
حالته�ا إىل حد كبري بحس�ب الطبيب 
املعال�ج، لكنها تعرضت منذ س�اعات 
إث�ر دخوله�ا يف  النتكاس�ة صحي�ة، 
غيبوب�ة متقطع�ة، ما دف�ع الطبيب 

لألمر بنقله�ا إىل غرفة العناية املركزة 
بمستشفى مرص الدويل.

مديحة يرسي يف املستشفى
وكش�ف مص�در طبي يف املستش�فى، 
أّن مديح�ة أصيبت بالته�اب يف املثانة 
ووصلت درج�ة حرارتها إىل 40 درجة 
مئوية، وفشلت كل املساعي يف تخفيض 
الح�رارة عن طريق الكم�ادات الباردة 
واألدوي�ة الخافضة. ويراف�ق مديحة 
يف املستش�فى حاليًّ�ا، ابن ش�قيقتها 
وحفيد ش�قيقتها ومساعدتها سهري، 
الذي�ن س�ارعوا لاتص�ال بالدكت�ور 
أرشف زك�ي نقي�ب املمثل�ني، فق�ام 
بنقلها إىل املستشفى برسعة من أجل 

إتمام مراحل عاجها.

نانيس عجرم تنفي خرب محلها
بعد انتش�ار أخب�ار تؤكد حمل الفنان�ة نانيس عجرم، نفى 
مكتبه�ا اإلعامي هذا الخرب جملة وتفصيًا، مدرًجا إياه يف 
إطار الش�ائعات، ومش�رًيا إىل أّن نانيس سبق وأن أوضحت 

ه�ذا األم�ر خ�ال اطالتها األخ�رية يف برنام�ج »منا 
وجر«، حيث أكدت حينها أنها ليس�ت حامًا حاليًّا.
م�ن ناحي�ة ثانية، علّ�ق املكتب اإلعام�ي عىل خرب 
غناء نانيس لشارة مسلسل »جوليا«، الذي سُيعرض 
يف املوس�م الرمضان�ي 2018، وتتقاس�م بطولت�ه 
الفنان�ة ماغي بو غصن مع الفنان قيس الش�يخ 
نجي�ب، موضًحا أّن هناك كاًما مبدئيًّا حول هذا 
املوضوع، ولكن ال يوجد يشء رسمي حتى اآلن، 
وأّن األمر مرتبط باألغنية الخاصة باملسلس�ل، 

بع�د أن تس�تمع إليها عندما تصب�ح جاهزة.
وكان بع�ض األخبار ق�د أش�ار إىل أّن نانيس 

عجرم حامل بالشهر الخامس بمولود ذكر، 
باإلضافة إىل أخبار أخرى حس�مت غناءها 
ل� »تير« مسلس�ل »جوليا«، مشرية إىل أّن 

األغنية ستكون من ألحان زياد برجي .

جيني اسرب تنضم ملسلسل
»سنة ثانية زواج«

عق�د أم�س يف دمش�ق مؤتمر صحف�ي، إلطاق 
الجزء الثاني من مسلس�ل »سنة أوىل زواج » و 
الذي س�يحمل عنوان » سنة ثانية زواج » وهو 
من تأليف أحمد سامة وإخراج يمان إبراهيم 

.
حيث كش�ف املخرج أن العمل سيتم تصويره 
قريب�اً، ولي�س بال�رورة أن يرتب�ط عرضه 
باملواس�م الدرامية الرمضانية، ومن املمكن أن 

يعرض خارجها .
الجزء  أبط�ال  وسيس�تمر 
األول يف الج�زء الثان�ي، 
ويف مقدمته�م ي���زن 
الس�يد ودان�ة ج���رب 
بشخصيتي » قص��ي » 
و » روال »، لك��نه�م��ا 
س�ينتقان بعاقتهم�ا 
نح�و الجدي�ة بش�كل 
أك�رب، بعد م�ي عام 

ع�ىل ال�زواج .
وسيشهد الجزء الثاني 
مش�اركة  العمل  م�ن 
الس���ورية  النجم�ة 
جيني اسرب بشخصية 
حي�ث  كلي�اً،  جدي�دة 
عن  اإلفصاح  رفض�ت 
تفاصيله�ا، مفضل��ة 
مفاج�أة  تركه��ا  أن 

للجمهور .
كما كشفت أرسة العمل 
أن�ه س�يتم تصوي�ر 
جزء من املسلس�ل يف 
ج�زر يونانية و جزر 
تركية، كما ستصور 
أحداث����ه  بع�ض 
ع�ىل مت�ن باخ�رة 
تضم  ضخم����ة 
خدم�ات ترفيهية، 
عل��ى  وس�يكون 
متنها أش�خاص 
كاف����ة  م�ن 

الجنسيات.

ش�اركت املمثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها 
ص�ورة جدي�دة له�ا نرشته�ا ع�ىل إح�دى صفحاتها 

الخاصة عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وعلّقت نجيم عليها قائلة: »لست انا من ينتقم ويقابل 
اإلس�اءة باملثل .. فأنا كالقمر يضئ دروب الذئاب رغم 

عوائهم يف وجهي«.
ولكي ال يتم أخذ هذه العبارة إىل جوانب أخرى، وّضحت 

نادين يف تعليق ورد أسفل الصورة بأّن تعليقها هذا 
جاء من عبارة أحبتها.

وقال�ت: »للتوضي�ح فقط. ما كتبته عب�ارة قرأتها 
وأحببتها وش�عرت انها تامس واقعنا، 

ليس�ت موجه�ة ألح�د وال أعني من 
خالها أحد.. ولكنه�ا تعني الكثري 

وتعرب عن ما يدور يف العالم«.

نادين نسيب نجيم توضح حقيقة  »أنا كالقمر«

كش�فت املمثلة البحرينية ش�يماء سبت عن 
الس�بب الذي دفعه�ا مؤخ�راً إىل اإلبتعاد عن 

الدراما.
وجاء ذل�ك من خال كتابته�ا عرب صفحتها 
الخاصة عىل أحد مواقع التواصل اإلجتماعي 
قائل�ًة:« لهذا الس�بب انا ابتع�دت مؤخراً عن 
الدرما النها اصبحت حروب فكرية ومذهبية 
حس�ب وجه�ة نظ�ر املنتج ال�ذي الل�ه يعلم 
ماهو انتمائه وهي التمثلني الفن توحيد لكل 
االجناس واالديان والحدود رس�الة انس�انية 
لح�ل املش�كات االجتماعية واذا ل�م يتواجد 

هذا اليشء الاري�د ان اكون من املنظومة 
التابعة الهوائهم«.

وأعرب�ت م�ن ناحي�ة أخ�رى ع�ن رأيها 
الرافض ملا يطرح اليوم يف اإلعام قائلًة:« 
ارفض وبش�دة التجارة يف االعام والفن 
ومايق�دم حالي�ا يف بع�ض االطروح�ات 
االعامية من محتوى ومضمون لاس�ف 
تحس�ب عىل الفن والتمت له بصلة. الفن 
رس�الة سامية هكذا نش�أ جييل الفني اياً 
كانت تخصصاته : رس�م ، تمثيل ، شعر و 

الخ«.

شيامء سبت: »هلذا السبب ابتعدت
عن الدراما«

أبدت الفنانة يرسا رغبتها يف العودة 
إىل الس�ينما نافي�ة كل ما تردد عن 
تفرغه�ا لصناع�ة درام�ا رمضان 
فق�ط، وأك�دت أن مايمنعه�ا ه�و 
عدم وجود سيناريوهات تصلح لها 
وتناسب مكانتها منذ قدمت فيلمها 

األخري »جيم أوفر« عام 2012.

ي�رسا قال�ت إن األف�ام املصنوعة 
حالياً مجرد »حدوت�ة حلوة تجيب 
إي�رادات«، ولكنه�ا ليس�ت بجودة 
الفام الس�ابقة لها مثل »االرهاب 
والكب�اب« أو »طي�ور الظام« التي 
ملحارب�ة  فكري�اً  موجه�ة  كان�ت 
االرهاب واألفكار الظامية وتثقيف 

ال�ورق  أن  إىل  املجتمع.وأش�ارت 
املع�روض عليه�ا س�ينمائياً كان 

س�بباً يف اعتذاره�ا ع�ن العديد من 
األفام التي عرضت عليها يف الفرة 

بع�ض  أن  إىل  األخ�رية، مش�رية 
األف�كار كان�ت جي�دة ولكن ال 

تناسبها حالياً.

أعلنت الفنانة ميكايا عن زواجها رسمياً 
من األس�تاذ جيلبري حبي�ش، وقد أقيم 

حفل عشاء جمع العائلتني.
ون�رشت ميكاي�ا، ع�رب صفحته�ا 

الخاصة عىل أح�د مواقع التواصل 
الصورة  صورت�ني،  اإلجتماع�ي، 
األوىل ظه�رت فيه�ا م�ع زوجها 
جيلبري حبيش، والصورة الثانية 

م�ن حف�ل العش�اء.يذكر أن الفنانة 
ميكايا كانت مهتم�ة يف الفرة األخرية بموضوع 

البيئة، حيث ش�اركت يف أكثر م�ن حملة للمجتمع 
املدن�ي، وإنتقلت م�ن مكان اىل آخ�ر لتفعيل فكرة 
اإلهتم�ام بالبيئة عن�د املواطنني، داعي�ة املواطنني 
للحفاظ عىل البيئة ألنها املحيط الذي سنعيش فيه.

يرسا تتمنى العودة إىل السينام

ميكايال تدخل القفص الذهبي
نف�ت النجم�ة الس�ورية رن�ا 
ش�ميس تعرضها ألزمة قلبية 
أو م�ا ش�ابه وذل�ك خاف�اً ملا 
ُن�رش ع�رب مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي التي ضّجت أمس 
بخرب إصابتها بأزمة قلبية أدت 
إىل دخوله�ا أحد املستش�فيات 

الخاصة يف دمشق.
وع�ن قص�ة دخوله�ا املستش�فى قالت 
رنا يف حديث خاص ل� » س�يدتي نت »: مس�اء 
الجمعة شعرت بنزلة برد رافقها سعال جاف 
مزعج وكونه لدي ثقة بمستش�فى خاص يف 
دمش�ق قررت الذهاب إليه وإجراء فحوصات 
لاطمئن�ان بش�كل ع�ام ومعالجة الس�عال ». 

وأضاف�ت رن�ا : » اس�تقبلني مدير املستش�فى 
وكون�ه يوم جمعة وحت�ى ال أجري الفحوصات 
يف قس�م اإلس�عاف أدخلون�ي إلح�دى العيادات 
الفارغ�ة وللمصادف�ة كان�ت العي�ادة القلبي�ة 
وأجري�ت فحوص�ات عام�ة والحمد لل�ه أنا يف 
تحس�ن ».وتابعت رنا : لك�ن بعد ذلك هناك من 
شاهدني و أحب أن ينرش شائعات حول إصابتي 

بأزمة قلبية وهذا ما لم يحدث الحمد لله ».
واستغربت رنا الهدف من إطاق هذه الشائعات 
والغ�رض منها.وع�ىل الصعيد الفن�ي أنهت رنا 
قبل فرة قصرية تصوير دورها يف بطولة الفيلم 
السينمائي »عزف منفرد« للمخرج عبد اللطيف 
عب�د الحميد ومش�اركة النجمني ف�ادي صبيح 

وأمل عرفة.

رنا شميس: هذه هي حقيقة إصابتي بأزمة قلبية

يف إطار الدور اإلنس�اني الذي تقوم به النجمة الركية 
مريم أوزيريل، واملعروفة يف الوطن العربي ب� »السلطانة 
هيام«، قامت بإعان مش�اركتها لعدد من الجمعيات 
الخريية يف املرشوع الخاص بحماية األطفال من سوء 
املعاملة .ويف لفتة مميزة منها قامت »مريم« 
بالت�ربع ألطف�ال إحدى ه�ذة الجمعيات 
بع�دد م�ن األلع�اب الخاص�ة بها يف 

مرحلة الطفولة، والتي مازالت تحتفظ بها حتى األن .كما 
أعلنت »مريم« األسبوع املايض عن قيامها بالتربع بنصف 
أجرها الذي حصلت عليه نظري تعاقدها مع إحدى ماركات 
املجوه�رات الت�ي س�تكون  الوجه اإلعاني له�ا يف الرشق 
األوس�ط، لصالح األطفال املحتاجني عن طريق الجمعيات 
الخريي�ة .ويف س�ياق مختل�ف، تعود مريم أوزي�ريل للعمل 
م�ن جديد بعد فرة توق�ف لخافاتها مع عدد من رشكات 

اإلنتاج لرغبتها يف الحصول عىل راتب مرتفع، لكنها قررت 
العودة من جديد من خال مسلس�ل يحمل عنوان »اإلبن«، 
وسيش�اركها يف بطولت�ه املمث�ل الرك�ي باري�ش ف�االي 
.ويعترب مسلس�ل »ملكة الليل« الذي قدمته بصحبة النجم 
الركي م�راد يلدريم، هو أخر األعمال الدرامية التي قامت 
ببطولتها لكنه توقف عرضه بس�بب فش�له يف تحقيق أي 

نجاح مع الجمهور .

مريم أوزيريل تتربع بمفاجأة

»فض�ل  هاش�تاغ  تح�ت 
ش�اكر إرهاب�ي«، غ�ردت 
ع�رب  دي�اب  ماي�ا  الفنان�ة 
حس�ابها ع�ىل »توي�ر« مهاجم�ة فض�ل 
متهم�ة إي�اه بالوقاحة.وكتب�ت مايا دياب 
يف تغريدته�ا :«وقح رصاح�ة«.وكان فضل 
ش�اكر قد أطل يف برنامج م�ن ثاث حلقات 
عرب شاش�ة »الجديد«، ع�رض تحت عنوان 

»حكاي�ة طويل�ة«، س�بقهما هج�وم كبري 
عىل املحط�ة ملنع عرضه، وتصدر هاش�تاغ 
فض�ل ش�اكر إرهاب�ي الرند يف لبن�ان عىل 
توير، علماً أن الكثري من التغريدات ال تزال 
تنرش تحت هذا الهاش�تاغ .يشار إىل ان مايا 
دي�اب أطلقت قبل عدة أيام حملة ملس�اعدة 
املرشدي�ن يف الش�وارع، م�ن خ�ال الغن�اء 

وجمع األموال والتربعات لهم.

مايا دياب ترد: فضل شاكر وقح

غاردت نيليل كريم املستشفى 
بعد اس�تقرار حالتها الصحية 
ع�رب  جمهوره�ا  وطمأن�ت 
حس�ابها ع�ىل موق�ع التواصل 
بقوله�ا  انس�تقرام  االجتماع�ي 
:« بش�كر كل الن�اس اليل س�ألت 
أحس�ن  ان�ا  الل�ه  الحم�د  علي�ا، 
وخرج�ت من املستش�فى وبكمل 
الفنانة  املسلسل«.وكانت  تصوير 
الشهرية قد تعرضت ألزمة صحية 
من�ذ يوم�ني تس�ببت يف نقلها اىل 
الطبي�ب  وطمأنه�ا  املستش�فى 
املعال�ج مطالب�ا اياه�ا برورة 
حصوله�ا عىل ف�رة م�ن الراحة 
لح�ني اتم�ام ش�فاءها وغ�ادرت 

نيل�يل املستش�فى يف الي�وم التايل 
لدخوله�ا مبارشة.وتلق�ت بطل�ة 

الس�يطرة«  »تح�ت  مسلس�ل 
ع�دد م�ن املكامل�ات الهاتفية من 

زماءه�ا الفنان�ني وكذل�ك زارها 
بعضهم يف املستش�فى لاطمئنان 
عىل صحته�ا ومنه�م فريق عمل 
مسلس�لها الجديد »اختفاء« الذي 
تش�ارك يف بطولته تمهيدا لعرضه 
يف ش�هر رمضان املقبل.وحصلت 
نيل�يل ع�ىل إجازة مل�دة يومني من 
أن  ع�ىل  التلفزيون�ي  املسلس�ل 
تعاود التصوير م�رة أخرى خال 
بطول�ة  املقبلة.املسلس�ل  األي�ام 
هش�ام س�ليم، محم�د مم�دوح، 
إخراج أحمد مدحت وانتاج العدل 
جروب وهي الرشكة التي تتعاون 
معها نيليل يف معظم مسلس�اتها 

السنوات املاضية.

نيليل كريم تغادر املستشفي
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عبطان يدعو رئيس الوزراء لرعاية وحضور 
افتتاح ملعب النجف الدويل يف »5« آياراملقبل

            بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين 
عبط�ان دع�وة رس�مية لرئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي لرعاي�ة وحضور افتت�اح ملعب النجف 
الدولي ٣٠ الف متفرج في الخامس من شهر ايار 

)مايو (المقبل . 
ووافاد بيان للوزارة تلقته “المستقبل العراقي”، 
ان “ عبط�ان قدم الدعوة لرئيس مجلس الوزراء 
عل�ى هام�ش اجتماع�ات المجلس ،حي�ث ابدى 
العب�ادي ترحيبه وس�روره بالحض�ور ورعاية 

حفل االفتتاح متمنيا ان تكون االس�تعدادات 
على ق�در كبير من االهتم�ام والرعاية من 
اجل الظهور باحتفالي�ة تليق بهذا المنجز 

الكبير للعراق وابناء شعبه” . 
يذك�ر ان وزارة الش�باب والرياض�ة 

تتهي�أ الفتت�اح ملع�ب النج�ف 
الدول�ي ف�ي الخام�س م�ن 

ش�هر اي�ار المقب�ل وت�م 
عل�ى اث�ر ذلك تش�كيل 

لجان خاص�ة النجاح 
افتت�اح  احتفالي�ة 

جون سينا عىل حافة الوداع
             المستقبل العراقي / وكاالت

 
يب�دو أن أي�ام النج�م المخض�رم “جون 
س�ينا”، عل�ى حلب�ات اتح�اد المصارعة 
العالم�ي WWE، ق�د أصبح�ت معدودة، 
بعد هزائمه المتتالية في اآلونة األخيرة، 
باإلضافة إلى تراجع دوره، داخل منظمة 

المصارعة األكبر في العالم.
ووفقا لش�بكة “بليتش�ر ريبورت”، فإن 
س�ينا يرى أنه قد حقق تقريبا كل شيء، 
على حلبات المصارعة، باإلضافة إلى أنه 
 WWE تواج�ه تقريبا، مع غالبي�ة نجوم
الحاليي�ن، مث�ل رومان رين�ز، وايه جيه 
س�تايلز، وفين بالور، ما يعني أنه لم يعد 

لديه جديد، ليقدمه للجماهير.
صاح�ب  أن  إل�ى  الش�بكة  وأش�ارت 
ال���40 عاما، منخ�رط اآلن ف�ي العديد 
م�ن المش�اريع األخ�رى، خ�ارج حلب�ة 
المصارع�ة، مث�ل األف�ام الس�ينمائية، 

.WWE استعدادا لرحيله الوشيك عن
وتوج س�ينا في WWE بلق�ب العالم 16 
مرة، معادال رقم األسطورة “ريك فلير”.

وفي ح�ال نجاحه خال األش�هر القليلة 
القياس�ي،  الرق�م  المقبل�ة، ف�ي كس�ر 
والتتوي�ج  باللقب رق�م 17، فإن ذلك قد 
يكون بمثابة مسك الختام، لمسيرة واحد 
م�ن أه�م نج�وم مصارع�ة المحترفين، 

خال ال�15 عاما الماضية.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفية، ع�ن أن جوزي�ه مورينيو، 
المدير الفني لفريق مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، 
وض�ع قائم�ة بالاعبي�ن الذين ين�وي التخلص 
منهم، خال فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وي�درس الم�درب البرتغال�ي، تجدي�د دماء 
الفريق األحمر بشكل كبير الموسم المقبل، 

لمنافسة الغريم مانشستر س�يتي على لقب البريمييرليج.
ووفقا لصحيفة “ديلي مي�ل”، فإن مورينيو يرحب برحيل 
العب الوس�ط “بول بوجبا”، الذي كلف النادي 120 مليون 
يورو، بعد أن فشل الفرنس�ي في التألق هذا الموسم، ومن 
المتوق�ع أن تطلب إدارة اليونايت�د 103 مايين يورو، لبيع 
الاعب صاحب ال�25 عاًما.وأش�ارت الصحيفة، إلى أن من 
ضمن األس�ماء األخرى المرشحة للرحيل، المهاجم أنتوني 

مارسيال، والمدافعين دالي بليند، وماتيو دارميان.

مورينيو جيهز صدمة كبرية لبوجبا

هنائي كأس االحتاد اآلسيوي سيقام 
يف العراق

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

م�ن المؤم�ل ان يق�ام كأس االتحاد 
االس�يوي ف�ي الع�راق، ف�ي ح�ال 
وصل اح�د الناديين الق�وة الجوية 
او ال�زوراء ال�ى المب�اراة النهائية 

للمسابقة.

وستقام المباراة في العراق بسبب نظام 
البطولة الذي يعتمده االتحاد االس�يوي، 
إذ في كل نس�خة من كأس االتحاد يكون 
النهائي في منطقة شرق اسيا والنسخة 

التي تليها تكون في غرب اسيا.
يذكر ان الق�وة الجوية ت�وج باللقب في 

اخر نسخيتن من البطولة.

المستقبل العراقي / متابعة              

الي�زال الج�دل مس�تمرا بش�أن مس�تقبل نج�م 
برش�لونة، ف�ي ظ�ل التقاري�ر الت�ي تتحدث عن 

إمكانية رحيله هذا الصيف عن النادي الكتالوني.
ووفق�ا لصحيف�ة آس اإلس�بانية ف�إن األداء المتواض�ع لقلب 
الدفاع صامويل أومتيتي، في اآلونة األخيرة خاصة في التعادل 
2-2 مع إش�بيلية بالليج�ا، والهزيمة المهين�ة 3-0 أمام روما 
ب�دوري األبط�ال، قد جعله يغي�ر موقفه ويتراجع ع�ن مطالبه 

المادية المفرطة.
وأش�ارت الصحيفة إلى أن ه�ذا األمر يعد خبرا س�عيدا إلدارة 
برشلونة، التي ال تزال ترى أومتيتي العبا أساسيا في الفريق، 
فيم�ا يعتزم النادي الكتالوني منح العب ليون الس�ابق عقدا 
جدي�دا قبل انط�اق بطول�ة كأس العالم في روس�يا، وذلك 

لتجنب استمرار الجدل بشأن مستقبله هذا الصيف.
وكانت تقارير ربطت صاحب ال�24 عاما بالرحيل لمانشستر 
يونايت�د، خاصة وأن النادي االنجليزي لن يجد مش�كلة في 
دفع الش�رط الجزائي في عقده مع البارسا والمقدر ب�60 

مليون يورو.

أومتيتي يغري موقفه 
من التجديد لربشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن االتحاد المركزي لك�رة القدم، إقامة بطولة أندية العراق للش�باب 
والماسترز خال الفترة من الخامس ولغاية السابع من شهر تموز لعام 

.2018
وقال رئيس االتحاد فائز عبد الحسن إن ‘االتحاد سيسعى إلى إنجاح 

البطولتين في تموز حس�ب موعدها القادم وبمش�اركة واسعة 
من األندية الراغبة بالمش�اركة والتنافس عل�ى المراكز االولى 

في البطولة’.
وأض�اف عبد الحس�ن، أن ‘البطول�ة خصصت لفئة الش�باب من تولد 

1995 فما فوق و الماسترز من مواليد 1978 فما دون’.
يش�ار إلى أن االتحاد اللعبة غير موعد البطولة الس�ابق لتزامنها مع 

شهر رمضان وجعل المنافسة في تموز المقبل.

             المستقبل العراقي / متابعة

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي 
باري�س س�ان جيرمان الفرنس�ي، 
ينوي التقدم بعرض لضم نجم ريال 

خ�ال  اإلس�باني،  مدري�د 
فت�رة االنتق�االت الصيفية 

المقبلة.
“آس”  لصحيف�ة  ووفق�ا 
ف�إن إدارة س�ان جيرم�ان 
البرازيلي  تريد التعاقد م�ع 
كاس�يميرو، الع�ب وس�ط 
الفريق الملكي، حيث يبحث 
العماق الباريسي عن بديل 
موت�ا،  تياج�و  للمخض�رم 

البالغ من العمر 34 عاما.
إل�ى  الصحيف�ة  وأش�ارت 

أن اهتم�ام س�ان جيرم�ان، بض�م 
الاعب البرازيلي، يأتي خال انتظار 
كاس�يميرو حالي�ا لتجديد عقده مع 
ري�ال مدريد.وكان�ت إدارة الملك�ي 
ق�د ج�ددت عق�د الاع�ب ف�ي عام 
2015 حت�ى ع�ام 2021، إال أنه قبل 

بضعة أش�هر قالت إنه سأتي الدور 
على كاس�يميرو لمراجعة ش�روط 
عق�ده، بعد أن يتم ذل�ك مع عدد من 
العبي الفريق أمثال بنزيما، إيسكو، 
ك�روس،  مودريت�ش،  أسينس�يو، 

مارسيلو وكارفاخال.
ونوه�ت الصحيف�ة إلى أن 
الش�رط الجزائ�ي في عقد 
م�ع  الحال�ي  كاس�يميرو 
ري�ال مدريد يق�در ب�200 
ملي�ون ي�ورو، وه�و مبلغ 
م�ن غير المتوقع أن يدفعه 
س�ان جيرمان، وم�ع ذلك 
تأمل أدارة بطل فرنس�ا في 
التوصل التف�اق بالتراضي 
إلقناع ريال مدريد بالتخلي 

عن صاحب ال�26 عاما.

احتاد بناء األجسام حيدد موعدًا 
إلجراء بطولتي الشباب واملاسرتز

سان جريمان خيطط لصفقة مدوية
من ريال مدريد

            بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د م�درب المنتخ�ب الوطني باس�م قاس�م أن 
الفريق س�يتجمع مطلع الش�هر المقبل تحضيرا 
لمواجهة المنتخب الفلس�طيني المقررة الس�ابع 
من ش�هر مايو /أي�ار المقبل في ملع�ب المدينة 
الرياضية بالبصرة.وقال قاسم في تصريح اطلعت 
علي�ه “المس�تقبل العراق�ي”، إن “ الجهاز الفني 
س�يجتمع مع اتحاد الكرة لاتفاق بشكل رسمي 
على موع�د تفري�غ الاعبين للمنتخ�ب الوطني، 
وب�دء االس�تعدادات الفعلية لمواجه�ة المنتخب 

م�ازال  الوق�ت   “ أن  إل�ى  الفلسطيني”.وأش�ار 
مبكرا إلعان قائم�ة الفريق، حيث قرر الجهاز 

الفن�ي إرجاؤها من إج�ل إتاحة الفرصة 
ال�ذات،  إلثب�ات  ال�دوري  لاعب�ي 

قب�ل إعان قائم�ة الفريق الذي 
س�يخوض تجريبية المنتخب 

أن  الفلس�طيني”.وأوضح 
“ القائم�ة س�تقتصر على 
الاعبي�ن المحليي�ن دون 
المحترف�ي��ن، كون�ه�ا 

ليست بأيام الفيفا.

حتديد موعد جتمع اسود الرافدين
قبل ودية فلسطني

       بغداد/ المستقبل العراقي
 

ابل�غ االتحاد الدولي بك�رة القدم “الفيفا” بعث�ة العراق دعمه 
لرفع الحظر عن جميع ماعبه .

وذك�ر المتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة احم�د محجوب في 
بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة من�ه ان” نائب رئيس 
الفيفا جاني ش�اندور يبل�غ بعثة العراق في بودابس�ت بدعمه 
لرفع الحظر عن جميع الماعب العراقية خال االجتماع القادم 
في العاش�ر من ش�هر حزي�ران المقبل ف�ي العاصمة الروس�ية 

موسكو“.
واعلن االتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، في 16 اذار الماضي، رفع 
جزئي للحظر المفروض على الماعب العراقية، حيث ش�مل رفع 

الحظر إقامة المباريات في البصرة وكرباء المقدسة وأربيل.

الفيفا يبلغ بعثة العراق دعمه 
لرفع احلظر عن مجيع مالعبه

             المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت تقارير صحفية عن أن 
نادي مانشس�تر سيتي،  إدارة 
قد حددت المبلغ الذي ستنفقه 
خال فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة، لدعم الفريق بصفقات 

جديدة.
ووفقا لصحيفة “ميرور” فإن 
إدارة الس�يتي ستمنح المدرب 
اإلسباني، بيب جوارديوال، 200 
ملي�ون جنيه إس�ترليني لدعم 

صفوف بطل البريمييرليج.

أن  إل�ى  الصحيف�ة  وأش�ارت 
قل�ب  ألديرفيريل�د،  توب�ي 
دف�اع توتنه�ام، فري�د الع�ب 
األوكران�ي،  ش�اختار  وس�ط 
وس�ط  الع�ب  وجورجيني�و 
نابولي اإليطالي من األس�ماء 
المرشحة بقوة لتدعيم صفوف 

السيتي.
وختم�ت بأنه في خط الهجوم 
بي�ن  جواردي�وال  س�يفاضل 
ليس�تر  م�ن  مح�رز،  ري�اض 
س�يتي، وتوم�اس ليم�ار، من 

موناكو.

السيتي حيدد ميزانيته 
للمريكاتو الصيفي

الشباب: قلة التخصيصات وتأخر املوازنة ادت اىل تأخري العمل يف ملعب الزوراء

بيليه حيسم موقف نيامر من املونديال

             بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين 
عبط�ان ان “قل�ة التخصيص�ات المالي�ة ف�ي 
موازنة الوزارة وتأخر اقرار الموازنة س�اهم 
بش�كل كبي�ر بتأخر العم�ل في ملعب 

الزوراء”.
وق�ال عبط�ان خ�ال تفق�ده 

س�ير االعمال في الملعب بحس�ب بيان للوزارة 
تلقته “المس�تقبل العراق�ي”، ان “الوزارة غير 
راضية عن نس�بة االنجاز والعم�ل في الملعب، 
وان العمل مس�تمر في الملع�ب والوزارة بذلت 
جه�ودا كبي�رة لعدم توق�ف العمل بس�بب قلة 
التخصيصات و تأخر اقرار الموازنة، مضيفا ان 
الش�ركة وعدت أنه خال االس�بوعين المقبلين 
سينتهي العمل في االعمال الكونكريتية وسيبدأ 

العمل بتأهيل االرضية ونصب شبكات االنابيب 
الخاصة باالرضية اضافة الى اكمال المدرجات 

للبدء بنصب مقاعد المتفرجين”.
واض�اف انه “تم االتفاق مع وزارة المالية على 
اط�اق تخصيصات الش�ركة المنف�ذة لضمان 
ع�دم توقف العمل في الملع�ب ومن المؤمل ان 
تش�هد االس�ابيع القليلة القادمة تصاعدا كبيرا 

بنسبة االنجاز ليتم افتتاحه خال 2018.

             المستقبل العراقي / متابعة

حس�م أس�طورة المنتخ�ب البرازيل�ي 
بيلي�ه، موق�ف نج�م الس�امبا نيم�ار 
داس�يلفا، من المشاركة في بطولة 
كأس العال�م، المقرر إقامتها في 
روسيا، خال ش�هري يونيو/

ويوليو/تم�وز  حزي�ران، 
المقبلين.

نج�م  إن  بيلي�ه،  وق�ال 
باري�س س�ان جيرمان، 
جاه�ًزا  س�يكون 

للمش�اركة م�ع المنتخ�ب البرازيل�ي في 
المونديال، رغم اإلصابة، التي يعاني منها 
من�ذ مطلع مارس/آذار، الت�ي تعرض لها 
في مباراة فريقه أمام مارسيليا بالدوري 

الفرنسي.
ف�ي  البرازيلي�ة،  األس�طورة  وأض�اف 
تصريح�ات نقلته�ا صحيفة “س�بورت” 
ج�ًدا  مه�م  الع�ب  اإلس�بانية،:”نيمار 
للبرازيل، أعتقد انه س�يكون جاهًزا لكأس 
العالم، ألن إصابته ليست خطيرة، لم تتح 
ل�ي الفرصة للتحدث معه، ألنه لم يكن في 

البرازيل عندما كنت هناك”.

وأب�دى صاحب ال�77 عاًما، ثقته بمنتخب 
الس�امبا ف�ي المونديال، وق�ال :”بالطبع 
أريد فوز البرازيل، لدي ثقة بهم وبالمدرب 
الجديد على الرغم م�ن أنه لم يملك الكثير 
م�ن الوق�ت لصناعة فريق�ه، لك�ن لدينا 
العدي�د م�ن الاعبين يلعبون بش�كل رائع 
في أوروبا، التحدي الرئيسي هو خلق بيئة 
جيدة لجمعهم مًعا، لكن أعتقد أننا سيكون 

لدينا فريًقا جيًدا في كأس العالم”.
منتخ�ب  العال�م،  كأس  قرع�ة  وأوقع�ت 
البرازي�ل، ف�ي المجموعة الخامس�ة، إلى 

جانب سويسرا، وكوستاريكا، وصربيا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:إن كنت تبحث عن 
النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وأن ال تعتمد عىل الفرص 
وحدها عاطفياً:الحبيب يحتاج منك أن تظهر له املزيد من 

الحب فال تبخل عليه بمشاعرك.

أصح�اب برج املي�زان حظك للي�وم مهنياً:تح�رز كل يوم 
تقدم يف العمل وتنجز الكثري بفضل إجتهادك

عاطفي�اً:ال تعرف م�اذا تريد أن تتبع عقل�ك أم قلبك؟ كن 
حذراً يف قراراتك.

أصح�اب برج الثور حظ�ك لليوم مهنياً:تطل�ع اليوم عىل 
الكثري م�ن املعلومات الت�ى تجعلك ترتاج�ع عن مرشوع 
كن�ت ق�د خططت ل�ه عاطفياً:ال تك�ن كثري الج�دال مع 

الحبيب وتحىل باملرونة.

أصح�اب برج العقرب حظك للي�وم مهنياً:أنت قريب جداً 
من تحقي�ق أحالمك فقط تحىل بالص�ر وانتظر الفرصة 
املناس�بة عاطفياً:تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بس�بب 

أزمة مادية.

أصح�اب ب�رج الجوزاء حظ�ك للي�وم مهني�اً:ال ينصحك 
الفل�ك الي�وم بأن تقوم بأي�ة مغامرات مادي�ة وكن حذراً 
عاطفياً:ملاذا ال تظهر مش�اعرك للحبيب وأنت تدرك مدى 

تعلقه بك.

أصح�اب ب�رج القوس حظك للي�وم مهنياً:تح�دث الكثري 
م�ن املفاجآت املفرحة يف العمل والتى تش�عر بالطمأنينة 
واألمان عاطفياً:حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب 

فأنت تدرك أن هذه اللحظات ال تعوض.

أصحاب برج الرسط�ان حظك للي�وم مهنياً:أخرياً تنتهي 
اليوم م�ن وضع مخططات�ك للفرتة القادم�ة عاطفياً:ال 
تش�عر أن الحبيب يقدر ما تقوم به وما تبذله من جهد يف 

سبيل إرضائه.

أصح�اب برج الجدي حظك للي�وم مهنياً:تحاول أن تنهي 
مهمة تشكل عائق بالنسبة لك

عاطفياً:تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض.

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تفكر يف اإلنتقال اىل 
قسم جديد تشعر أنه سيزيد من خرتك عاطفياً:إبتعد عن 

املواضيع الحساسة التى تزعج الحبيب.

أصح�اب ب�رج الدلو حظك للي�وم مهنياً:ق�د تواجه اليوم 
الكث�ري م�ن املعارضة من قبل أرباب العم�ل تحىل بالصر 
عاطفياً:الحبيب مش�تت وال يعرف مصريه معك كن أكثر 

وضوحاً.

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:ثق بنفس�ك أكثر 
هذه ه�ي نصيحة الفلك ل�ك لليوم فأنت تمتل�ك القدرات 
ولكن�ك ال تعرف كي�ف تس�تغلها عاطفياً:الكالم وحده ال 

يكفي عليك أن تثبت باألفعال مدى محبتك للحبيب.

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تواجه خالل هذه 
الفرتة الكثري من املنافس�ن يف العمل كن حذرأ ومس�تعداً 
عاطفياً:الضغوط�ات الت�ى تتعرض له�ا تجعلك تترصف 

بقسوة مع الحبيب كن حنوناً معه.

احلوتالعذراء

إصالح أو استبدال لوحات مفاتيح أجهزة آيباد برو
أطلقت رشكة آبل برنامجاً جديداً الستبدال 
إصالحه�ا  أو  س�مارت  مفاتي�ح  لوح�ات 
مجان�اً مل�دة 3 س�نوات. يخت�ص برنام�ج 
اإلص�الح بالجي�ل األول من لوح�ة مفاتيح 
س�مارت لجه�از آيب�اد ب�رو. وذل�ك لعالج 
بعض املش�كالت التي واجهها العمالء عند 

استخدامهم املنتج.
ويمكن اآلن لعم�الء إصدار الجيل األول من 

لوحات مفاتيح س�مارت الخاصة بالجهاز 
اللوح�ي الذي مقاس�ه 9.7 إن�ش وذلك ذو 
املقاس 12.9 إنش، والتي يتم اس�تخدامها 
كملحق إضايف ألجهزة آيباد برو، االستفادة 
من خدمة إصالح لوح�ة املفاتيح مجاًنا أو 
اس�تبدالها إذا ثب�ت وجود أي م�ن العيوب 

التالية بها:
• وج�ود مش�كالت يف املوّص�ل املغناطييس 

وجهاز االستشعار
• التصاق املفاتيح

• تك�رار تنفيذ األمر عند ضغط الزر أو عدم 
استجابة الزر لألمر

• وجود اضطرابات يف توصيالت البيانات
وبوج�ه عام، تأتي لوحة مفاتيح س�مارت 
مع ضم�ان ملدة عام والتي انتهت يف الغالب 

بالنسبة ألغلب عمالء برو.

ترسيب صور آيفون ذهبي
ن�رشت هيئ�ة االتص�االت الفيدرالي�ة يف 
الوالي�ات املتحدة، مؤخرا، ص�ورة لهاتف 
“آيف�ون X” الذهبي ال�ذي لم يجر طرحه 

بعد، بشكل رسمي، يف األسواق.
ول�م تعتد الهيئة االتحادية التي تملك حق 
الرفض أو املوافقة ع�ىل طرح األجهزة يف 
األسواق، عىل ترسيب صور إىل الصحافة.

وكان�ت التكهن�ات ترج�ح ط�رح هاتف 
“آيفون الذهبي”، يف سبتمر املايض، عىل 

غرار املعت�اد إىل جانب آيفون X، لكن ذلك 
لم يحصل.

ف�إن  “مش�ابل”،  موق�ع  وبحس�ب 
ترسيب ص�ورة للهاتف الذهب�ي، يحتمل 
س�يناريوهن اثنن، فإما أن تكون “أبل” 
قد تراجعت عن صناعة الهاتف، وإما أنها 

يف الطريق إىل طرحه.
وأوض�ح امل�دون املخت�ص يف ترسيب�ات 
الهوات�ف، بينجامان جيس�كن، يف مارس 

امل�ايض، أن الهاتف كان ما ي�زال يف طور 
اإلنتاج، ولذلك لم يتم طرحه.

وبحس�ب موقع “مش�ابل”، ف�إن هاتف 
آيفون X الذهبي، يش�به جهازي “آيفون 
8” و”آيف�ون 8 بالس”، لكنه يختلف عنه 
يف اإلطار الذهبي الفوالذي املقاوم للصدأ.

 ”X “آيف�ون  هات�ف  “آيف�ون”  وزودت 
بخ�الف   ،AMOLED بشاش�ة  الذهب�ي 

شاشات “إل يس دي” يف باقي الهواتف.

فئران تتسب يف إقالة ضباط رشطة
ثماني�ة ضباط رشطة يف األرجنتن ادعوا 
أن فرئان�ا التهم�ت ح�وايل نص�ف ط�ن 
م�ن املاريوانا كانت مخزنة يف مس�تودع 
للمحجوزات. السلطات املختصة شككت 
يف ه�ذا االدع�اء وحملت ه�ؤالء الضباط 
فقدانه�م  النتيج�ة  وكان�ت  املس�ؤولية 

لوظيفتهم.
أوض�ح موقع صحيف�ة »اإلندبندنت« أن 
الس�لطات األمني�ة يف األرجنت�ن أقال�ت 
ثمانية ضب�اط رشطة من عملهم بعدما 
 500 ح�وايل  أكل�ت  الف�رئان  أن  ادع�وا 
كيلوغرام�ا م�ن املاريوان�ا املفق�ودة يف 

مستودع للرشطة يف مدينة »بيالر«، التي 
تبع�د عن العاصم�ة األرجنتينية بوينس 

آيرس ب�35 ميال.
وأشار املوقع الريطاني إىل أن السلطات 
األمني�ة األرجنتيني�ة ل�م تقتن�ع برواية 
الته�ام  بخص�وص  الرشط�ة،  ضب�اط 
الف�رئان للماريوان�ا، موضح�ا، أن ه�ذا 
النب�ات املخ�در كان ُمخزنا يف مس�تودع 

الرشطة منذ أكثر من سنتن.
فق�د  أيض�ا  املص�در  نف�س  وبحس�ب 
اكتشفت السلطات املختصة أثناء عملية 
تفتي�ش مس�تودع خ�اص باملحجوزات 

ُيوج�د  أن�ه   ،)2017 )أبريل/نيس�ان  يف 
فق�ط 5460 كيلوغراما من املاريوانا من 
أص�ل 6000 كيلوغ�رام كان�ت مخزنة يف 
املستودع، حيث اختفى حوايل نصف طن 

من هذا املخدر.
ويف نفس الس�ياق، تم استجواب خافيري 
سبيشيا مفوض رشطة سابق إىل جانب 
ثالث�ة ضباط آخري�ن، به�ذا الخصوص 
وأجم�ع األربع�ة ع�ىل أن الف�رئان ه�ي 
م�ن التهم�ت املاريوانا، بي�د أن القايض 
لم يقتن�ع به�ذه الرواية وط�رد األربعة 

ومثلهم آخرين.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن آخر حاس�ة يفقد اإلنس�ان قبل موته 
هي حاسة السمع، وليست حاسة اللمس كما يظن 

العديد. 
هل تعلم أن عدد فصائل الدم يف الجنس البرشي هي 
أربعة: O, AB, B, A ه�ل تعلم أن الفصيلة الوحيدة 
من ه�ؤالء األربعة الت�ي تقبل الدم م�ن أي فصيلة 

 .AB أخرى هي فصيلة
هل تعلم أن رقبة اإلنسان تحتوي عىل سبع فقرات، 
وان عدد عظام القدم هو 32 عظمة، وأن اإلنس�ان 

عندما يضحك يحرك 16 عضلة. 
ه�ل تعلم أن لس�ان اإلنس�ان يحتوي ع�ىل 12000 
حليمة ذوقية، فأما وس�ط اللس�ان فهو ال يميز أي 
مذاق. وأما جانبي اللسان فيميزان الطعم الحامض، 

وأما آخر اللسان فيميز الطعم املر. 
هل تعلم أن مرض »السادية« هو مرض نفيس وهو 
تمتع املصاب بتعذيب غريه. وقد س�مي هذا املرض 
بهذا االس�م نس�بة إىل ضابط فرنيس مص�اب بهذا 

املرض اسمه املركز »دي ساد«.

اإلنرتنت وسيلتك الكتشاف احلقيقة
ما ه�ي املهنة الت�ي من املنتظ�ر أن تزدهر يف املس�تقبل 
القريب؟.. ربما يرى البعض الهندسة أو الطب أو قد يرى 

آخرون أن املرمجن سيصبحون األهم مستقباًل.
غري أن كتاب »الجميع يكذبون.. بيانات ضخمة، بيانات 
جدي�دة: كي�ف يس�اعدنا اإلنرتن�ت يف معرفتن�ا الحق�ة 
بأنفس�نا؟« للكاتب »س�تيفنز ديفيدويت�ز« يرفض ذلك 
ويؤك�د أن املهن�ة الت�ي س�تنتعش مس�تقباًل هي جمع 

البيانات وتحليلها.
البحث عىل اإلنرتنت يفضح كذب الحكومات!!

وي�رى »ديفيدويت�ز« أن كمي�ة البيان�ات املتاح�ة ع�ىل 
اإلنرتن�ت يف عاملنا املعارص ما زال�ت منجماً لم يعمل أحد 

عىل التنقيب فيه بما يستحقه من اهتمام.
فعىل س�بيل املثال فإن الناس بوس�عهم أن يعرفوا حالة 
اقتصادهم من خالل مؤرش بس�يط للغاية: حجم البحث 

عن املواد اإلباحية عىل الشبكة العنكبوتية.
فالحكوم�ات تميل للكذب بش�أن حال�ة االقتصاد وتديل 

بالبيانات الكاذبة حول نسب البطالة ومستويات النمو، 
كما يقول الكتاب.

ويالحظ الكاتب أن البحث عن املواد اإلباحية عىل اإلنرتنت 
يرتبط ارتباًطا عكس�ًيا م�ع حالة االقتص�اد، فكلما زاد 

البح�ث عنه�ا أش�ار ذل�ك لتده�ور االقتص�اد والعكس 
بالعكس.

الفكرة هنا أن العاطلن هم األكثر بحًثا عن املواد اإلباحية 
عىل اإلنرتنت، لذا فإن زيادة البحث عنها يشري بشكل غري 

مبارش إىل ارتفاع معدالت البطالة.
ويمك�ن معرفة حجم البحث عىل أي كلمة عىل »جوجل« 
م�ن خ�الل مجموعة م�ن األدوات الت�ي يوفره�ا املوقع 

العمالق وبعضها مجاني وبعضها بمقابل مادي.
كما أنه يمكن النظر إىل األمر بشكل مبارش بصورة أكر، 
فزي�ادة البحث ع�ن كلمات مثل الرك�ود والتضخم يعني 

ببساطة أن االقتصاد يقرتب من وضع سيئ.
رشكات توجه اإلنرتنت

الكثري من الرشكات فطنت إىل أهمية »التعدين يف البيانات« 
وأصبحت توظ�ف محليل بيانات تقت�رص وظيفتهم عىل 
تحليل االتجاهات الحالية والتنبؤ باالتجاهات املستقبلية 

للمستهلكن فقط بالعمل عىل موقع »جوجل«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 4 أشخاص »

4 ثمرة تفاح ، مقرشة و منزوعة البذر
1 ثمرة ليمون ، مقرشة ، معصورة

1 2/1 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( سكر
طريقة عمل صوص الباربكيو الحار

طريقة التحضري:
يف اناء عىل نار متوسطة يقطع التفاح.

يض�اف 2 ملعقة كبرية م�ن الليمون املعصور و 2 ملعقة كبرية من 
املاء البارد اىل اإلناء عىل التفاح.

ي�رتك اإلناء عىل النار حت�ى يغيل املزيج ثم تخف�ض درجة الحرارة 
قلي�ال و يغط�ى اإلناء و يرتك مل�دة من 12-15 دقيق�ة حتى يصبح 

التفاح طري.
تضاف باقي كمية الليمون و السكر عىل صوص التفاح و يقلب ثم 

يرتك حتى يرد.
يخفق مزيج ص�وص التفاح باملرضب الي�دوي او الكهربائي حتى 
يصبح بيوريه ) ناعم جدا ( و يقدم مع تويست ستيكس بالقرفة.

صوص التفاح
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كـاريكـاتـير

أعلن�ت الس�لطات األوغندية، مؤخرا، نفوق 11 أس�دا م�ن أنواع مهددة 
لالنقراض، جراء تعرضها للتسميم، من قبل أهايل إحدى املناطق الريفية 

يف البالد.
ومن املرجح أن يكون األهايل قاموا بتسميم األسود، جراء هجومها عىل 

أبقارهم بغرض افرتاسها.
وبحسب ما نقلت »سكاي نيوز«، فإن األسود التي نفقت كانت يف صحة 

جيدة وتضم ثالث لبؤات وثمانية من األشبال.
وقال املتحدث باسم سلطات الحياة الربية يف أوغندا، غيسا سمبليسيوس، 
إن عينات من األس�ود ودالئل أخرى، جرى إخضاعها للتحليالت، بغرض 
التأك�د مما جرى. ووصف سيمبليس�يوس، نفوق األس�ود بالخس�ارة 
الكربى، السيما أن اكتشاف التسميم جرى بعد مدة قصرية من االحتفال 
بي�وم الحي�اة الربية. ويعيش يف املنتزه الوطن�ي ألوغندا، أكثر من مئتي 

أسد يضمون عددا من األنواع النادرة.

أطلق�ت ما ب�دت أنها جث�ة مقطوعة ال�رأس عملية كب�رية للرشطة يف 
جنوب أملانيا لتكون يف النهاية مجرد دمية.

وقالت الرشطة يف بادن-فورتمربغ إن أحد املارة الحظ ما يبدو أنها جثة 
مقطوع�ة ال�رأس مغطاة بالدم ملق�اة عند مجرى جدول يف رمس�تال، 

بالقرب من شتوتغارت، يف وقت متأخر من الليل.
وط�وق رج�ال الرشطة موقع الجريم�ة املفرتضة وتم اس�تدعاء رجال 
اإلطف�اء لس�حب »الجثة«، التي كان�ت ترقد يف م�كان يصعب الوصول 

إليه.
ويف بيان، قالت الرشطة إنه بمجرد وصول رجال اإلطفاء إىل املوقع تبني 

لهم أنها يف الواقع دمية.

دمية تدخل الرشطة يف إنذارنفوق )11( أسد بـ »مذبحة نادرة« طفل يعثر عىل كنز أثري

ثرية بريطانية تقيم حفل زفاف لـ »دميتني« يف مرص!

يف  طف�ل،  بينه�م  ش�خصان،  عث�ر 
جزيرة روغن األملانية، ببحر البلطيق، 
عىل مئات العم�الت والخواتم وقطع 
اللؤلؤ واألس�اور الفضية، التي يعود 
تاريخها إىل ألف عام، وترتبط بعرص 

امللك الدنماركي هارالد غورمسون.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء األملاني�ة، أن 
هاوي�ني، أحدهم�ا صب�ي يبل�غ من 
العم�ر 13 عاما، عث�را يف البداية عىل 
عملة فضية واح�دة يف حقل بالقرب 
من قرية ش�ابرود بوالية مكلنبورغ-

فوربومرن يف يناير املايض، ثم تدخل 

مكت�ب اآلث�ار يف الوالي�ة واكتش�ف 
نهاي�ة  بالكام�ل  الكن�ز  علم�اؤه 

األسبوع املايض.
يقول علم�اء آثار إن نحو 100 عملة 
فضي�ة تع�ود ع�ىل األرج�ح لع�رص 
هارالد غورمس�ون، املعروف باس�م 
»ه�اري بلوت�وث«، وال�ذي ع�اش يف 
القرن الع�ارش وأدخل املس�يحية إىل 
الدنم�ارك.وكان غورمس�ون مل�كا، 
عىل م�ا يعرف اآلن بدول�ة الدنمارك، 
أملاني�ا، وجن�وب الس�ويد،  وش�مال 

وأجزاء من النرويج.

شهد فندق ش�هري يف مدينة األقرص بصعيد 
م�رص، حفل زف�اف غري�ب ومث�ري، حيث 
أقامت املليونرية الربيطانية  كلوديا براون، 

حفل زفاف ل� »دميتني« عىل شكل دب.
وحج�زت املليونرية للدميت�ني جناحاً ملكياً 
بالفندق، وأقامت حفالً س�اهراً بمش�اركة 
أصدقائه�ا املقرب�ني الذي�ن ح�روا م�ن 
بريطانيا إىل األقرص ملش�اركة صديقتهم يف 
اح�����تفاله�ا بزفاف عرائس�ها، وتقديم 

التهنئة »للعروسني الدميتني«!
املليونرية الربيطانية، أنفقت عرشات اآلالف 
من الجنيه�ات املرصية عىل حف�ل الزفاف 
ونفق�ات إقام�ة العروس�ني واملدعوين، يف 
الفندق الفاخر املطل عىل نهر النيل، وأرصت 
ع�ىل أن يق�������يم »العروس�ان« يف ذات 
الجن�اح ال�ذى أق�ام ب�ه الرئي�س الفرنيس 
األس�بق نيكوال س�اركوزي برفق�ة زوجته 
عارض�ة األزي�����اء ومغن�����ية األوبرا 

اإليطالية كارال بروني. 
وتش�تهر مدينة األقرص باستضافة الكثري 
م�ن أثري�اء العال�م ومش�اهريه ونجوم�ه 
وكب�ار ساس�ته، والذين يف�دون يف زيارات 
رسي�ة وأخرى معلن�ة، لزيارة آث�ار املدينة، 
مثل األمرية الراحلة ديان�ا وعارضة األزياء 
الش�هرية ناعوم�ي كامب�ل وبط�ي فيل�م 
وكي�ت  كابري�و  دي  ليون�اردو  تايتاني�ك، 

وينسلت.

سالي المبارك

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

يح�دُث كث�رياً أن  تنجذب اىل أش�خاص ُتس�حرَك ابتس�امتهم 
الهادئة وروحهم الس�محة وكمية األم�ل والتفائل املنبعثة من 
حديثهم، ويحدث العكس تماماً مع ناس أخرين عبويس الوجه 
ويحملون كمية كبرية من التشائم واالحباط ودائمي الشكوى 
والتذم�ر من كِل يش وعىل أي يش م�ا أن تراهم  من بعيد حتى 
تتمن�ى لو تس�تطيع تغ�ري مس�ار طريقك ك�ي  ال تلتقي بهم 

وينقلوا إليك  شحنات سالبة من  الكآبة واالحباط. 
الن�وع األول ه�م الن�اس اإليجابي�ني ومنهم تكتس�ب الطاقة 
اإليجابية التي تش�حن نفس�ك به�ا فتجعلك تش�عر باالرتياح 
والق�وة والعزم ع�ىل مواصلة العمل وتخط�ي الصعاب. هؤالء 
الناس ه�م من ُيهون عليك متاعب الحياة وُيصغرون يف نظرك 
املش�اكل الت�ي تعتقد إنها كبرية منهم م�ن ُيذكرك برحمة الله 
الت�ي وس�عت كل يش وقدرتُه العظيمة فتش�عر بقلب مطمنئ 
ومتوكل عىل الله ومنهم من تس�تمد من روحهم املُحبة للحياة 
الطاقة التي تجعلك تكتش�ف مواطن القوة يف نفس�ك فتميض 

لألمام دون خوف وقلق. 
أنَّ مصاحب�ة مثل ه�ؤالء، الفئ�ة األيجابية من الن�اس، مفيد 
جداً يف تحس�ني الحالة النفسية وطرد الش�حنات السالبة من 

الجسم. 
وهن�اك أيض�ا مجموعة من األش�ياء الت�ي  تزيد م�ن الطاقة 
األيجابية املكتس�بة من الناس واألماك�ن التي حولنا منها قوة 
األيم�ان والتوكل عىل الله، تبادل التحية والس�الم واالبتس�امة 
ب�ني الناس، اللعب مع األطفال والحيوانات األليفة، االس�تماع 
للموسيقى الهادئة، ممارسة الرياضة واليوغا، امليش يف املناطق 
الخراء بني األش�جار واألزهار او عىل ساحل البحر، القراءة 
بوعي وتدبَّر وتأم�ل ما حولنا من جماِل وعظمِة الكون وايضا 
النظرة املبس�طة  للدنيا التي نعيشها وعدم تهويل الصعوبات 
وأعطائه�ا حجم كب�ري، قال اإلم�ام عي عليه الس�الم  حكمة 

عظيمة فيها نظرة إيجابية ومبسطة للحياة.      
ال تشتكي من األيام فليس لها بديل 

وال تحزن عىل الدنيا ما دام آخرها الرحيل 
واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل 

وعشها يف شكره تجد كل ما فيها جميل     
وتبق�ى طريقة نظرت�ك للحياة هي الت�ي تح�دَّد الطاقة التي 
تس�تقبلها ممن حولك تلك الطاقة التي ه�ي قوة كامنة داخل 
كل أنس�ان ت�زداد او تنقص حس�ب الحالة النفس�ية والنَّاس 

الذين تلتقي بهم.

نجوى أبو خاطر
ق�د يخطر يف بالنا الكثري من العوامل البيولوجي�ة أو الدينية أو الرتاثية، عند 
الحديث عما هو مش�رتك بني جميع ش�عوب األرض، إال أنن�ا غالباً ما نغفل 
ع�ن واحد من أه�م تلك العوام�ل أال وهو املوس�يقى، وال أقصد هن�ا الغناء 
رغم دخوله يف نطاق عالم املوس�يقى، بل أعني املوس�يقى التي تدمج فقط 
بني أدوات خش�بية أو معدنية صنعتها أيدي اإلنس�ان وبني روحه وأنفاس�ه 
التي تنفخ الحياه يف تلك األدوات الجامدة. فاملوس�يقى الخالية من الكلمات 
تتحول إىل لغة انس�يابية تخرتق القلوب واألرواح وتنقلها إىل عوالم مختلفة 
لتلتقي بمثيالتها يف فضاء شاس�ع من الجمال والشفافية والحب، ويف غرفة 
مليئة بأش�خاص من أعراق وأديان وألسن مختلفة نجدها تتالحم يف رقصة 
وجودي�ة رقراقة بمجرد مالمس�ة أنامل العازف أو ش�فتيه آلته املوس�يقية 
وبمجرد خروج تلك النغمات الس�حرية التي تأخذ املس�تمعني بعد تنويمهم 
مغناطيس�ياً إىل ك�وٍن مواٍز تختفي فيه الحدود والف�وارق. كنت دائماً أؤمن 
بدور املوس�يقى يف توحيد الش�عوب وإلغاء الخالفات، ولكن�ي اليوم تأكدت 
م�ن حقيق�ة أثرها ع�ىل النفس البرشي�ة ودوره�ا يف االرتقاء باإلنس�انية. 
وألول م�رة قررت الكتابة عن ش�عوري باملوس�يقى، رغم أن�ي أقّر وأعرتف 
بأن�ي جاهل�ة تماماً كل ما يتعلق بهذه اللغة اإلنس�انية، فال أعرف أس�ماء 
اآلالت وال املقام�ات أو النغمات، ال أفهم ش�يئاً عن املصطلحات التي تحاول 
تفس�ري املوس�يقى، إال أني أعرف حقيقة ش�عوري إزاءها. ل�ذا وبعد رحلة 
اليوم التي أخذني فيها الناي إىل عدة عوالم ملؤها الجمال من خالل عدد من 
املقطوعات املوسيقية، شعرت برورة البوح لتخليد هذه الرحلة يف ذاكرتي 
ولتش�جيع كل إنسان عىل منح نفسه جرعة شافية من هذه اللغة الكونية. 
طوال ساعتني متواصلتني، جلس�ت كالطفلة الهادئة مغمضة عينّي، أنتقل 
بروحي ومخيلتي من عالم س�حري إىل آخر بني مقطوعة موسيقية وأخرى، 
فتارة أكون جالسة بني حقول القمح الذهبية تاركة خيوط الشمس تالمس 
روحي، ث�م أجد نفيس وقد انتقلت إىل ش�اطئ يافا اله�ادئ الرقراق، أجلس 
مقابل امليناء وأش�ّم رائحة البحر التي تحمل أرسار قرون من تكوين األرض 
واإلنس�ان، ثم ينتقل عازف الن�اي إىل مقطوعة أخرى فأجد نفيس محلقة يف 
السماء، فيقرر س�يد الناي أن يعيدني إىل األرض ويبكيني بمقطوعة جعلت 
دموع�ي تنهمر م�ن دون إرادة مني.  ويف لحظة وص�ول النغمات إىل مرحلة 
االحرتاق، تش�تعل أجنحتي وتتحول إىل رماد، وأثن�اء املقطوعة التالية ينمو 
من ذلك الرماد زوج جديد من األجنحة أكرب وأجمل، وأرى من خالل النغمات 
الجدي�دة املليئة باألم�ل أبواب تنفتح ع�ىل حديقٍة غّناء كتل�ك التي نراها يف 
قصص أل�ف ليلة وليلة، وهكذا اس�تمر العازف الس�احر بأخذي وبقية من 
يف القاعة من عالم إىل آخر حتى وصلنا إىل نهاية الرحلة وقد وجدنا أنفس�نا 
متخفف�ني م�ن أحم�ال الدنيا وأوهامه�ا وصعابه�ا، وجدن�ا أرواحنا تحلق 
وش�فاهنا تبتس�م ونتبادل تلك النظرات التي توحي ملن لم يش�اركنا رحلتنا 

بوجود رس مشرتك بيننا، رس جميل يفوق الوصف بالكلمات.

أحالم الناي حضن الطاقة

اعل�ن رئي�س اللجن�ة االيراني�ة العم�ار 
العتب�ات املقدس�ة، ان�ه ت�م اع�داد مرشوع 
لتوسعة مرقد الس�يدة زينب )عليها السالم( 
يف العاصمة الس�ورية دمشق. واشار »حسن 
بالرك« يف ترصيح للمراسلني اىل انه منذ ثالث 
س�نوات مضت تم اع�داد مرشوع لتوس�يع 
مرقد الس�يدة زينب بنت االم�ام عي )عليها 
الس�الم( والس�يدة رقية بنت االمام الحسني 
)عليه�ا الس�الم( يف دمش�ق، وس�يتم بن�اء 
مضيف للزوار يف مرقد الس�يدة زينب )عليها 
الس�الم(، الفتا اىل االتفاق مع س�ادن العتبة 
للمبارشة يف توس�عة املقام الرشيف بمسافة 
150 م�رتا، كما جرى التنس�يق م�ع منظمة 

اليونس�كو  لوج�ود ابنية تاريخي�ة يف املنطقة. من 
جان�ب آخر اوضح رئي�س اللجن�ة االيرانية العمار 
العتب�ات املقدس�ة انه س�يتم خالل الع�ام الجاري 
انجاز صحن الزهراء )عليها الس�الم( بمرقد االمام 
عي )عليه السالم( بالنجف االرشف والذي تم البدء 
به قبل س�تة اعوام حيث زادت مس�احة املرقد من 
11 ال�ف مرتب�ع اىل 300 الف مرت مربع الس�تيعاب 
االعداد الكب�رية من الزوار. ولف�ت اىل ان 90 باملائة 
من املواد املس�تخدمة يف بناء صحن الزهراء )عليها 
السالم( تم تأمينها من داخل ايران. كما اعلن بالرك 

ان االعمال جارية لبناء صحن العقيلة زينب )عليها 
الس�الم( بمرقد سيد الشهداء االمام الحسني )عليه 
الس�الم( بمدينة كربالء املقدسة بمساحة 160 ألف 

مرت مربع.
واضاف رئيس لجنة اعمار العتبات املقدسة: ان 
االولوية الثالثة للجنة املبارشة هي النجاز توس�عة 
مرقد االمامني الجوادين )عليهما الس�الم( يف مدينة 
الكاظمية اذ ان املبارشة بمرشوع التوس�عة بدأ منذ 
عامني واس�تطعنا لح�د اآلن اضاف�ة رواقني غربي 
ورشق�ي اىل املرق�د س�يتم افتتاحهما يف املس�تقبل 
القري�ب. واش�ار ب�الرك اىل ان صحن ام�ام الزمان 

)ع�ج( وصحن االمام الرضا )عليه الس�الم( 
يف الكاظمي�ة س�يتم االنتهاء م�ن انجازهما 
يف الس�نوات الخمس املقبلة، كما ان االعمال 
متواصلة لتوسعة مرقد االمامني العسكريني 
)عليهما السالم( يف مدينة سامراء، مشريا اىل 
التوقيع مؤخرا عىل مذكرة تفاهم بني اللجنة 
وسدانة العتبة العسكرية الستكمال مرشوع 
اعم�ار  لجن�ة  رئي�س  واض�اف  التوس�عة. 
العتبات املقدسة: ان اللجنة وضعت يف جدول 
اعماله�ا مش�اريع الضاف�ة اكثر م�ن 600 
ألف مرت مربع اىل مس�احة العتبات املقدسة 
باس�تثناء مرقد االمام العس�كريني )عليهما 
الس�الم(، حيث س�يتم انج�از 50 باملائة من 
هذه املش�اريع خالل العام الجاري، والباقي سيتم 
تدشينها يف غضون السنوات الثالث القادمة. ولفت 
ب�الرك اىل ان لجن�ة اعم�ار العتبات املقدس�ة لديها 
خطة لتوس�عة مرقد الس�يد محمد ب�ن االمام عي 
الهادي )عليه الس�الم( يف مدينة بلد )شمال بغداد( 
وكذلك مرقد طفي مسلم بن عقيل يف مدينة املسيب 
بمحافظ�ة بابل. من جانب آخر اش�ار بالرك اىل ان 
لجنة اعمار العتبات املقدس�ة اقدم�ت خالل زيارة 
االربعني الحس�يني عىل تقديم خدماتها للزوار عىل 

مدى 15 يوما من اسكان واطعام 3 ماليني زائر

تنفيذ مرشوع لتوسعة مرقد السيدة زينب )عليها السالم( يف دمشق


