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صحبة األخيار تكسب اخلير، كالّريح إذا مرت 
بالّطيب حملت طيباً

ص3العراق حيدد مكان املجرم البغدادي: يعيش كالفئران حتت األرض

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »ثالثي الرش«.. حماولة مستحيلة لـ »التطبيع« بني إرسائيل والعرب

روسيـا تعـد انسحـاب امريكـا مـن االتفـاق النـووي خـرقـا للقـانـون الـدولـي

احلكيم يدعو اىل االرساع باقرار قانوين انتخابات جمالس املحافظات والربملان

الكلفة الباهظة: »150« مليار دوالر إلعامر املدن املحررة
         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س صن�دوق إع�ادة اإلعمار 
مصطفى الهيتي، إن كلفة إعمار املناطق 
املت�ررة من الحرب ض�د تنظيم داعش، 
تبل�غ 150 ملي�ار دوالر، فيم�ا كش�ف أن 
بالع�راق  إلي�ه  توص�ل  األرضار  تحدي�د 
باالتفاق مع البنك الدويل عرب إجراء كشف 

من خالل األقمار الصناعية.
وأش�ار رئيس صندوق إع�ادة اإلعمار 
مصطف�ى الهيتي أنه »من أج�ل التوصل 
إىل تقيي�م دقي�ق للتكالي�ف ت�م االتف�اق 
م�ع البن�ك ال�دويل ع�ى تحدي�د األرضار 

أن  موضح�ا  االصطناعي�ة«،  باألقم�ار 
»التموي�ل الجديد س�يخصص ملحافظات 
املوص�ل واألنبار وجن�وب كركوك وجرف 
الصخ�ر إلعم�ار قطاعات حيوي�ة مهمة 
فيها«. ب�دوره، قال الناطق باس�م وزارة 
أن  الهن�داوي،  الزه�رة  عب�د  التخطي�ط 
»خس�ائر املوصل وحدها تق�در بنحو 80 
يف املئ�ة، لك�ن التقدي�رات الدقيقة لحجم 
األم�وال الالزمة لإلعم�ار يف انتظار انتهاء 
أعمال لجان متخصصة«. وقالت مصادر 
حكومية، أن »التمويل س�ركز عى إعادة 
البن�اء يف خمس�ة قطاع�ات ه�ي املي�اه 
وال�رف الصح�ي والكهرب�اء والصحة 

والنقل، والخدمات البلدية«، مشرة إىل أن 
األموال ستساعد يف ترميم وصيانة مواقع 
تراثي�ة يف املوصل القديم�ة التي تررت 
بش�دة أثن�اء القتال.ويعاني الع�راق من 
ارتف�اع كلفة إع�ادة اإلعمار بع�د الحرب 
ضد داع�ش، بالتزامن مع هبوط أس�عار 
النف�ط ال�ذي يع�د مص�در الدخ�ل األكرب 
إلي�رادات املوازن�ة. ووقع صن�دوق إعادة 
إعمار املناطق املت�ررة، مؤخرا، مذكرة 
تفاه�م إطارية م�ع الصن�دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادي�ة العربية إلدارة منحة 

حكومية.
التفاصيل ص2

االقامر الصناعية تفضح 
صواريخ كوريا الشاملية 

العابرة للحدود

األضرار حصرت من خالل »األقمار الصناعية«.. والعراق يسعى إىل »مارشال« دولي لتحّمل التكاليف
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العراق يقود حمادثات منفصلة مع السعودية وإيران لـ »وضع حلول« ألزمات املنطقةاإلعالم الربملانية: هواتف العراق مراقبة من بعض دول اخلليج
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بوجبا حيدد
 سعـرًا خـرافيـًا لنجـم 

توتنهام
ص4

القايض فائق زيدان 
يبحث مع وفد من اخلارجية االمريكية 

حماكمة االرهابيني ومحاية االقليات 

حمافظ بغداد 
للمواطن اجلريح عبد اهلل النرصاوي: 

انت عنوانًا للشجاعة والتضحية 
ص6ص2

اإلمارات تقبض عىل »شفيق« وترحله إىل مرص
      بغداد / المستقبل العراقي

قال مصدر قريب من أرسة رئيس الوزراء املري 
السابق أحمد شفيق أمس السبت إنه ألقي القبض 
عليه من منزله يف اإلم�ارات العربية املتحدة وجار 

ترحيله إىل القاهرة.
وقال�ت واح�دة من مس�اعديه يف اتص�ال هاتفي 
م�ع وكالة فرانس برس إنها ش�اهدت مس�ؤولني 
إماراتي�ني يصل�ون إىل البيت وقيل لها إن ش�فيق، 
ال�ذي يعت�رب منافس�ا قوي�ا للرئيس عب�د الفتاح 

السييس، س�يتم ترحيله إىل مر عى متن طائرة 
خاص�ة. ولم يدل املس�ؤولون يف اإلم�ارات بتعليق 
فوري لكن وكالة رويرتز نقلت عن مصدر خليجي 
مطل�ع قول�ه إن »ش�فيق طلب عى امل�أ الذهاب 
إىل مر وس�وف يج�ري تحقيق رغبت�ه«. وقالت 
الوكال�ة إن�ه لم يتس�ن له�ا الحصول ع�ى تعليق 
م�ن ابنته، كما لم يتس�ن الحصول عى تعليق من 

املتحدث باسم وزارة الخارجية املرية.
بي�د أن وكالة أنب�اء اإلمارات الرس�مية ذكرت أن 
ش�فيق غادر أب�و ظبي عائ�دا إىل القاهرة. ونقلت 

الوكال�ة ع�ن مص�در مس�ؤول يف بيان ل�ه يف هذا 
الش�أن إن عائلة ش�فيق مازالت موجودة يف دولة 

اإلمارات.
ويوم األربعاء املايض قال شفيق، وهو قائد سابق 
للقوات الجوية وآخر رئيس للوزراء يف عهد الرئيس 
الس�ابق حس�ني مب�ارك، يف إع�الن مفاج�ئ من 
اإلمارات التي يقيم فيها إنه س�يخوض انتخابات 
الرئاسة التي ستجرى العام املقبل. ويف وقت الحق 
اته�م اإلم�ارات بمنع�ه م�ن املغادرة »ألس�باب ال 

أفهمها وال أتفهمها«، حسب قوله.

حمافظ البرصة: ملفات عديدة وهامة محلتها 
خالل زياريت إىل بغداد

وزيـر النقـل يتفـق مـع شـركـة انتينـوف 
6عىل رشاء )15( طائرة 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أتم مجلس النواب يف جلسته االستثنائية 
الجب�وري  س�ليم  برئاس�ة  عق�دت  الت�ي 
الس�بت،  أم�س  نائب�ا،   167 وبحض�ور 
2017/12/2، ق�راءة ومناقش�ة مق�رتح 
قان�ون تعدي�ل قان�ون انتخاب�ات مجلس 
الجلس�ة،  العراق�ي. ويف مس�تهل  الن�واب 

قدم الجبوري ش�كره للن�واب لحضورهم 
الجلسة االستثنائية مما يدلل عى شعورهم 
باملس�ؤولية يف تمرير بعض القوانني املهمة 
ومنه�ا قان�ون انتخاب�ات مجل�س النواب 
املحافظات، مش�را  وانتخاب�ات مجال�س 
اىل ان ممث�ي كرك�وك يف مجل�س الن�واب 
سيعقدون اجتماعا لحسم النقاط الخالفية 
بش�ان مايتعلق بانتخابات املحافظة كون 

بانتظار حس�مها.  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
وبش�ان م�روع قان�ون املوازن�ة العامة 
االتحادية للس�نة املالي�ة 2018، اكد رئيس 
مجلس النواب ع�ى وصول مروع قانون 
املوازن�ة اىل املجل�س مس�اء ي�وم االربع�اء 
املايض وت�م احالته�ا اىل اللجن�ة القانونية 

لدراستها.
التفاصيل ص3

جلسات الربملان من »استثنائية السبت«.. إىل »استثنائية األحد« 
لتمرير قانون االنتخابات
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برملاين كردستاين اقرتح إقامة »حتالف إصالحي« ملواجهة »حتالف الفساد« باالقليم
         بغداد / المستقبل العراقي

اقلي�م  برمل�ان  عض�و  أك�د 
كردستان من كتلة االتحاد الوطني 
الكردستاني ساالر محمود، أمس  
الس�بت، أن حكومة اإلقليم عليها 
إدارة  يف  ب�«فش�لها«  االع�راف 
اإلقلي�م، داعي�ا اىل إقامة »تحالف 
»تحال�ف  ملواجه�ة  إصالح�ي« 
كردس�تان. إقلي�م  يف  الفس�اد« 

ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
ع�ن محم�ود الق�ول إن�ه »ع�ى 
حكومة االقليم االعراف بفش�لها 
وأن  كردس�تان،  اقلي�م  إدارة  يف 
عدم االعراف بالفشل سيؤدي إىل 
كوارث كبرية«.وأضاف محمود، أن 
»املطالبة بإج�راء تحقيق برملاني 
م�ع وزي�ر الث�روات الطبيعية يف 
اإلقليم آش�تي هورام�ي يهدف اىل 
التوضيح والكش�ف قضايا عديدة 

متعلق�ة بحياة املواطن�ن والبنية 
التحتي�ة لإلقلي�م«، الفت�ا اىل أن�ه 
»م�ن ال�روري توضي�ح املبالغ 
الت�ي حص�ل عليه�ا اإلقلي�م من 
واردات النف�ط وكيفي�ة رصفه�ا 
النفط«. وآلي�ات عملية تس�ويق 

»هورام�ي  أن  محم�ود،  وأعت�ر 
ه�و مفت�اح لتحقيق الش�فافية 
القط�اع  فش�ل  مهن�دس  وه�و 
النفط�ي يف اقليم كردس�تان ومن 
ال�روري إج�راء تحقي�ق مع�ه 
كونه ه�و وحكومته فق�دا الثقة 
يف ه�ذا املل�ف«، داعي�ا اىل »إقامة 
تحالف إصالح�ي ملواجهة تحالف 
الفساد يف إقليم كردستان«.وكان 
عض�و برمل�ان اقلي�م كردس�تان 
س�االر محمود أعلن يف 23 ترشين 
الثان�ي 2017ع�ن الب�دء بحمل�ة 
جم�ع تواقي�ع م�ن قب�ل اعضاء 
برملان اقليم كردستان إلستجواب 

وزي�ر الث�روات الطبيعية اش�تي 
هورام�ي لإلط�الع ع�ى أس�باب 
اختفاء هورامي يف هذه الظروف 
والكش�ف ع�ن امللف�ات املخفي�ة 
الت�ي تق�ف وراء اختفائه منذ 55 
يوما.وأعل�ن عض�و برمل�ان إقليم 
كردس�تان عن حركة التغيري عيل 
حمه صال�ح يف 9 ترشي�ن الثاني 
2017 عن »هروب« وزير الثروات 
كردس�تان  إقلي�م  يف  الطبيعي�ة 
اش�تي هورامي قبل يوم من غلق 
مطاري أربيل والسليمانية محمال 
هورامي مس�ؤولية سوء األوضاع 
االقتصادي�ة وتراك�م الديون عى 
اإلقليم، وفيما نفت وزارة الثروات 
أنباء  الطبيعية بإقليم كردس�تان 
ه�روب وزيرها اش�تي هورامي، 
اكدت أن هورام�ي حاليا يف زيارة 
رس�مية إىل الخ�ارج بهدف خدمة 

شعب كردستان.

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس صندوق إع�ادة اإلعمار مصطف�ى الهيتي، 
إن كلف�ة إعم�ار املناطق املتررة من الح�رب ضد تنظيم 
داع�ش، تبل�غ 150 ملي�ار دوالر، فيم�ا كش�ف أن تحديد 
األرضار توصل إليه بالع�راق باالتفاق مع البنك الدويل عر 

إجراء كشف من خالل األقمار الصناعية.
وأش�ار رئيس صندوق إعادة اإلعمار مصطفى الهيتي 
أنه »من أج�ل التوصل إىل تقييم دقيق للتكاليف تم االتفاق 
مع البنك الدويل عى تحديد األرضار باألقمار االصطناعية«، 
موضحا أن »التمويل الجديد سيخصص ملحافظات املوصل 
واألنبار وجن�وب كركوك وجرف الصخ�ر إلعمار قطاعات 
حيوي�ة مهم�ة فيه�ا«. بدوره، ق�ال الناطق باس�م وزارة 
التخطي�ط عب�د الزه�رة الهن�داوي، أن »خس�ائر املوصل 
وحده�ا تق�در بنحو 80 يف املئ�ة، لكن التقدي�رات الدقيقة 
لحجم األموال الالزمة لإلعمار يف انتظار انتهاء أعمال لجان 
متخصصة«. وقالت مصادر حكومية، أن »التمويل سريكز 
ع�ى إعادة البناء يف خمس�ة قطاعات ه�ي املياه والرصف 
الصح�ي والكهرباء والصحة والنق�ل، والخدمات البلدية«، 
مش�رية إىل أن األموال ستس�اعد يف ترمي�م وصيانة مواقع 
تراثية يف املوصل القديمة التي تررت بشدة أثناء القتال.

ويعان�ي العراق م�ن ارتفاع كلف�ة إع�ادة اإلعمار بعد 
الحرب ضد داعش، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط الذي 

يعد مصدر الدخل األكر إليرادات املوازنة.
ووقع صندوق إعادة إعم�ار املناطق املتررة، مؤخرا، 
مذك�رة تفاه�م إطارية م�ع الصن�دوق الكويت�ي للتنمية 
االقتصادي�ة العربية إلدارة منحة حكومي�ة، املقدمة لدعم 
القطاع الصحي يف املناطق املتررة من العمليات اإلرهابية 
بقيمة 100 مليون دوالر أي نحو 30.6 مليون دينار كويتي. 
ويتطلع العراق إىل مؤتمر ستعقده الدول املانحة يف الكويت 
يف الربع األول من العام املقبل، ويحاول طمأنة املانحن من 

خ�الل التحقيق يف تهريب األموال خالل الس�نوات املاضية. 
وقالت مص�ادر مطلعة، إن »الحكومة س�تطلق ابتداء من 
الش�هر الحايل تحقيقات فعلية يف ملفات الفساد، ال سيما 
املتعلق منها بتهريب األموال خارج البالد، وذلك بمس�اعدة 
21 خبرياً أجنبياً يس�اعدون س�بع لجان برملانية ومجلس 
القصاء«، معترة »هذه الجهود جزءا من االستعداد ملؤتمر 

الكويت وطمأنة الدول املانحة«.
وشددت عى رضورة، أن »يتأكد املانحون من أن األموال 
التي س�نتفق عى إعمار املناطق املحررة س�تذهب بالفعل 
إىل تنمية تلك املناطق«، متوقعة أن »تشهد األسابيع املقبلة 
تحركات حكومية وقضائية ضد متهمن ومدانن بالفساد 
من�ذ عام 2004«. ونف�ى رئيس الوزراء حي�در العبادي أن 
تكون هناك لجان دولية تعمل عى كش�ف ملفات الفس�اد 
يف الع�راق، فيم�ا أش�ار إىل أن مؤسس�ات محلّية س�تقوم 
به�ذه املهّمة بع�د أن تم تدريبها عى يد مؤسس�ات دولية 

مختّصة.
ويف أكثر من خطاب، كّرر رئيس الوزراء أن الحرب املقبلة 
س�تكون ضد الفس�اد، إال أن تأكيد عى الحرب عى الفساد 
حظي بتخوفات من أطراف سياس�ية قالت أن املحتمل أن 

يحّول العبادي هذه الحرب للتصفّية السياسية.
وتعرضت محافظات األنبار وصالح الدين ودياىل ونينوى 
وأجزاء من بغداد لدمار هائل بس�بب العمليات العسكرية، 
ويش�كل إعمارها تحديا كبريا أم�ام الحكومة التي أبلغت، 
يف وقت س�ابق، الواليات املتحدة الحاج�ة إىل الدعم الجِوي 
والتعاون االستخباري ملُواَجهة اإلرهاب، وتوفري املُستلزَمات 
الروريَّة للنازح�ن، وإعمار البنى التحتي�ة بعد القضاء 

عى داعش، يف ما يشبه مرشوع »مارشال«.
ويخوض العراق عّدة نقاشات مع دول من بينها اليابان 
واملاني�ا للحص�ول ع�ى قروض مي�ّرة تس�اعد يف إعمار 
املناط�ق املح�ّررة من »داع�ش«. وتربط بع�ض املنظمات 

إعادة اإلعمار بعدم بروز تنظيم إرهابي يشبه داعش.

األضرار حصرت من خالل »األقمار الصناعية«.. والعراق يسعى إىل »مارشال« دولي لتحّمل التكاليف

الكلفة الباهظة: »150« مليار دوالر إلعامر املدن املحررة

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس املجلس األعى اإلس�المي العراقي 
الش�يخ د. هم�ام حم�ودي، أم�س الس�بت، من 
مخاط�ر تعريض حياة أية الله س�ماحة الش�يخ  
» عي�ى قاس�م » للخط�ر ، ُمحم�آ الس�لطات 

البحرينية مسؤولية تدهور حالته الصحية . 
تلق�ت  بي�ان  يف  حم�ودي  الش�يخ  وطال�ب 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه املجتمع الدويل 
ومؤسسات حقوق اإلنسان العاملية للتدخل فورآ 
، مس�تغربآ صمته�ا ازاء االنته�اكات الجس�يمة 
ضد الش�يخ قاس�م وفرض الحصار ع�ى منزله 
واإلقام�ة الجرية عليه.  ودعا حمودي اىل وجوب 
نقل الش�يخ قاسم للمستشفى عى الفور حرصاً 
عى س�المته وتقديم الرعاية الصحية املناس�بة 
والكامل�ة اليه، فضال ع�ن رضورة التعامل معه 
وفق قواع�د وقرارات حق�وق االنس�ان الدولية، 
مش�دداً بالقول ان »تجاهل صحة الش�يخ قاسم 
الحرج�ة م�ن ش�أنه تهدي�د الس�لم االجتماعي 

للبحرين، وهذا ما ال يتمناه احد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئي�س مجل�س قضاء عن�ه بمحافظة 
االنبار عبدالكريم العاني، أمس الس�بت، عن بدء 

عودة النازحن اىل املدينة غربي املحافظة.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن العاني القول 
إن »عددا من العوائل النازحة بدأت تعود ملناطقها 
املح�ررة يف مدينة عنه )210ك�م غرب الرمادي(، 
بعد اس�تكمال اإلجراءات األمنية الخاصة بهم«.  
وأض�اف العان�ي، أن »النازح�ن ه�م م�ن أربيل 
وس�ليمانية وبغداد وبعض مناطق األنبار«، الفتا 
اىل أن »عودة النازحن تمت بالتنس�يق مع قيادة 

عمليات الجزيرة واألجهزة األمنية األخرى«. 
يذك�ر أن الق�وات األمني�ة والعش�ائر حرروا 
مدين�ة عن�ه قب�ل اكثر من ش�هرين م�ن تنظيم 
»داعش«، فيما مسكت املدينة قوات مشركة من 

الجيش والرشطة.

مسؤول باالنبار يعلن بدء عودة 
النازحني ملدينة عنه 

مل  محودي يحُ
السلطات البحرينية مسؤولية تعريض 

        بغداد / المستقبل العراقيحياة الشيخ قاسم للخطر 

دع�ا رئيس تيار الحكمة الس�يد عمار الحكيم، 
أمس الس�بت، مجل�س الن�واب اىل االرساع باقرار 
قانون�ي انتخاب�ات مجالس املحافظ�ات ومجلس 

النواب او التصويت عى القانون القديم.
وق�ال الحكي�م يف كلمت�ه ل�ه خ�الل املؤتم�ر 

التأس�ييس لتيار الحكم�ة، إن »املنطقة اليوم ترى 
يف اس�تقرار الع�راق ووحدت�ه اس�تقرارا لها وهي 
فرصة فري�دة يجب اس�تثمارها«، داعي�ا اعضاء 
مجلس النواب اىل »رضورة االرساع بإقرار قانوني 
انتخابات مجالس املحافظ�ات ومجلس النواب او 

التصويت عى القانون القديم«.
وأض�اف الحكيم، »نس�عى اىل أن يكون العراق 

ج�را للتواصل ب�ن دول العالم ولي�س للرصاع، 
كما يجب اعتماد الدس�تور يف الحوار لحل املشاكل 
م�ع االقليم«، معت�راً أن »الفس�اد اخطر تحديات 

املرحلة القادمة«.
وكان املؤتم�ر التأس�ييس العام لتي�ار الحكمة 
انتخ�ب، الي�وم الس�بت، رئيس التحال�ف الوطني 

عمار الحكيم رئيسا للتيار.

        بغداد / المستقبل العراقي

ابدى وزير الخارجية الس�عودي ع�ادل الجبري، 
أمس السبت، استعداد بالده لدعم العراق، والرغبة 
يف املس�اهمة بإعادة إعمار املناط�ق املتررة من 
الح�رب ضد عصاب�ات داعش االرهابي�ة، فيما أكد 
إص�دار توجيه�ات لتس�هيل منح س�مات الدخول 
}فيزا{ للعراقين. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »وزير الخارجية 
إبراهيم الجعف�ري التقى عى هام�ش اجتماعات 
منتدى حوار املتوس�ط »روما- ميد 2017«، والذي 

تق�ام أعماله يف العاصمة اإليطالية روما«. واضاف 
»وج�رى يف اللق�اء اس�تعراض العالق�ات الثنائية 
بن بغ�داد والرياض، وس�بل تعزيزه�ا بما يحقق 
مصالح الش�عبن الش�قيقن، إضاف�ة إىل رضورة 
تبادل الزيارات بن مسؤويل البلدين، كما تم التأكيد 
ع�ى أهمية تضافر الجه�ود؛ لتخفيف حدة التوتر، 
واألزمات التي تواجه املنطقة، وتغليب لغة الحوار؛ 
لعودة األمن، واالستقرار إىل املنطقة«. وأكد الجبري، 
خالل اللقاء، أن »اململكة جادة يف املساهمة بإعادة 
بن�اء امل�دن العراقية، وزي�ادة حجم االس�تثمار«، 
مشريا إىل أنه »وجه سفارة اململكة يف بغداد بتسهيل 

منح س�مات الدخول }في�زا{ للعراقين الراغبن يف 
ح�ج بيت الله الحرام، وتس�هيل اإلجراءات يف إطار 
تعزيز التعاون بن البلدين«، مش�ريا إىل أن »اململكة 
تسعى لفتح قنصلية لها يف النجف، والبرصة«. من 
جانبه، قال الجعفري، إن »العراق حقق انتصارات 
كبرية ضد عصابات داعش اإلرهابية، ويتطلع اآلن 
لوقوف الدول الش�قيقة، والصديقة للمس�اهمة يف 
إع�ادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية«، داعيا 
إىل العمل ب�ن دول املنطقة كافة للتوصل إىل حلول 
من ش�أنها حلحلة األزمات التي تعصف باملنطقة، 

وبث روح السلم، واألمن، والتعاون«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء االعى الق�ايض فائق زيدان 
يف مكتب�ه وفداً م�ن وزارة الخارجية االمريكية برفقة الس�فري 

االمريكي يف بغداد .
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء االعى يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»القايض فائق زيدان استقبل وفداً من وزارة الخارجية االمريكية 

برفقة السفري االمريكي يف بغداد دوغالس سيليمان«.
واشار بريقدار اىل ان »الجانبن بحثا دور القضاء العراقي يف 

محاكمة االرهابين وحماية حقوق االقليات«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجنة الثقافة واإلعالم النيابية، أمس السبت، أن هواتف 
واتصاالت العراق مراقبة من دولتي عمان والكويت وبعض دول 
الخليج العربي، مبينة أن االتصاالت ال توجد عليها أي س�يطرة 

من قبل الحكومة االتحادية.
ونقل�ت وكالة اغ�د برس عن نائب رئي�س اللجنة عهود عبد 
الزه�رة الق�ول إن »كل اتص�االت املواطن�ن يف الع�راق مراقبة 

باستثناء أعضاء مجلس النواب والوزراء«.
وأضافت أن »خطوط االتصاالت تأتي من خارج البلد ومنها 

عمان والكويت ودول الخليج وهي مراقبة من تلك الدول«.
وبين�ت عبد الزهرة، أن »االتص�االت يف العراق ال توجد عليها 

أي سيطرة من قبل الحكومة االتحادية ».

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د عمليات دجل�ة الفري�ق الركن مزه�ر العزاوي، 
أمس الس�بت، عن انطالق عملية عسكرية واسعة لتعقب خاليا 
تنظي�م »داعش« رشق دي�اىل، فيما اش�ار اىل ان العملية تجري 

من محورين.
وقال العزاوي ان »قوات امنية مشركة من الجيش والرشطة 
والحش�د الش�عبي انطلقت م�ن محورين يف عملية عس�كرية 
واس�عة لتعق�ب خالي�ا داع�ش يف ح�وض الن�دا )55كم رشق 

بعقوبة( وصوال اىل مناطق قزالق )85كم رشق بعقوبة(«.
واض�اف الع�زاوي ان »العملي�ة والتي تجري م�ن محورين 
رئيس�ن مدعومة بطريان الجيش«، الفت�ا اىل ان »العملية تأتي 
ضمن سراتيجية قيادة العمليات يف انهاء اي نشاط للجماعات 

املتطرفة«.
وكانت عمليات دجلة نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية 

واسعة يف مناطق عدة من دياىل لتعقب خاليا »داعش«.

القايض فائق زيدان 
يبحث مع وفد من اخلارجية االمريكية حماكمة 

االرهابيني ومحاية االقليات 

اإلعالم الربملانية: هواتف العراق 
مراقبة من بعض دول اخلليج

عمليات دجلة:
 انطالق عملية عسكرية واسعة لتعقب خاليا 

»داعش« رشق دياىل

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال األمن الع�ام ح�زب املؤتمر 
الوطني العراق�ي اراس حبيب، امس 
الس�بت، ان التجربة الديمقراطية يف 
العراق بحاجة إىل تنضج أكثر، فكثرية 
من الشعوب كثرية أنفقت زمن طويل 
حتى بلغت سن الرشد الديمقراطي.

واشار حبيب ان “العملية السياسية 
وع�ى الرغم م�ن كل املالحظات التي 
يمك�ن تأش�ريها عليه�ا، محكوم�ة 
بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ومن 
واجبنا كقوى سياسية الحفاظ عى 
ه�ذا اإلنجاز الذي وض�ع العراق عى 
س�كة الديمقراطي�ة بع�د عقود من 

الحكم الشمويل”.

وأضاف ان “التجربة الديمقراطية 
يف العراق ال تزال بحاجة إىل أن تنضج 
أكث�ر، وه�و أم�ر طبيعي، فش�عوب 
كث�رية أنفقت زم�ن ط���ويل حتى 
بلغ�ت س�ن الرش�د الديمقراط�ي”، 
موضح�ا ان “امله�م أن ال نس�تعجل 
قط�ف الثم�ار قب�ل أن نعم�ل ع�ى 

تأسيس قاعدة متينة”.

         بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزي�ر الربية محم�د إقبال 
بتش�كيل لجن�ة تحقيقي�ة عاجلة يف 
حادثة االعتداء ع�ى التلميذ ابراهيم 

يف مدرسة االمل .

وب�ن الصيديل يف بي�ان صادر عن 
مكتب�ه اإلعالم�ي تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه أن�ه »وج�ه 
املعني�ة  والجه�ات  الع�ام  التعلي�م 
بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق 
املس�ببن ، فيما تابع حادثة االعتداء 

الجس�دي ضد التلميذ ابراهيم ذي 8 
أع�وام من قب�ل ادارة مدرس�ة االمل 

االهلية«.
واض�اف ان�ه »س�يوجه اللجن�ة 
بتوضي�ح مالبس�ات ه�ذا الح�ادث 
وف�ق  ثب�ت  اذا  مرتكب�ه  ومعاقب�ة 

القان�ون وبالتع�اون م�ع الجه�ات 
املختصة«.

تس�مح  ال  »ال�وزارة  ان  واك�د 
ومن�ع  طلبتن�ا  ع�ى  اعت�داء  ب�اي 
ال�رب الجس�دي من قب�ل الكوادر 

التدريسية«.

رئيس املؤمتر الوطني: هذا ما حتتاجه التجربة الديمقراطية يف العراق

السعودية تعلن »إصدار توجيهات« لتسهل منح الـ »فيزا« للعراقيني 

وزير الرتبية يوجه بتشكيل جلنة حتقيقية يف حادثة االعتداء عىل تلميذ بمدرسة اهلية

بعد انتخابه رئيسًا لتيار احلكمة

احلكيم يدعو اىل االرساع باقرار قانوين انتخابات جمالس املحافظات والربملان
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     بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد م�رف الرافدين، أمس الس�بت، الف�روع الخاصة بتقديم الس�لفة الثالث�ة ماليني دينار 
للمتقاعدي�ن، مش�را اىل ان املتقاعد س�يتمكن م�ن الحصول عىل الس�لفة وب�دون كفيل.وقال 
املكتب االعالمي للمرف، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم تحديد الفروع 
املخصص�ة يف بغ�داد واملحافظات ملنح س�لفة الثالثة مالي�ني دينار للمتقاعدي�ن الذين يحملون 
احدى ادوات الدفع االلكرتوني وبدون كفيل . واضاف ان الفروع املخصصة شملت ) االعظمية – 
االندلس – الخرضاء- الزهراء- الش�عب – الفردوس – املشتل – املصايف – املنصور – باب املعظم 
– ش�ارع فلس�طني – الخالدية – االنبار – البرة- الصيادلة – املدينة – املعقل – ابي الخصيب 
– القادس�ية – غماس – الرميثة – املثنى – املش�خاب – مس�لم بن عقيل – الجرس – حذيفة بن 
اليمان- املقدادية – شارع الفاروق – منديل – سوق الشيوخ – الرفاعي- اور – الشطرة – بلد – 
الدجيل – الشهداء – النور – الهادي – الكوت – املرشوع (. ودعا املرف املتقاعدين اىل »مراجعة 

فروعه املخصصة الستكمال كافة االجراءات القانونية ملنحهم سلفة الثالثة مالييني دينار«.

مرصف الرافدين حيدد الفروع اخلاصة بسلفة الثالثة ماليني للمتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أّك�د املتح�دث باس�م وزارة الدف�اع العراقية 
تنظي�م  زعي�م  أّن  رس�ول  يحي�ى  العمي�د 
البدري،  إبراهي�م ع�واد  »داعش«اإلرهاب�ي، 
املعروف باس�م »أبو بكر البغ�دادي«، ما زال 
عىل قيد الحياة ويختبئ يف منطقة صحراوية 
بني القائم العراقية والبوكمال السورية غرب 
األنب�ار، جاء ذلك يف الوقت الذي تس�تمر فيه 
القوات األمنية بالعملية العسكرية للسيطرة 

عىل الحدود مع سوريا. 
وقال رس�ول، يف تريحات صحفية، »لدينا 
الكث�ر م�ن املعلومات، هو عىل قي�د الحياة، 
يتحرك ب�ني الح�دود العراقية والس�ورية يف 
املناط�ق الصحراوي�ة، وال تزال هن�اك خاليا 
نائم�ة للتنظي�م منت�رشة يف ه�ذه املناط�ق 
الصحراوية«. وأضاف »بش�كل أكثر تحديداً، 
تؤّك�د املعلوم�ات أّن البغ�دادي يرتب�ص بني 
مدين�ة القائ�م يف محافظة األنب�ار العراقية 
والبوكمال السورية، عىل ضفة نهر الفرات«، 
مبين�اً أن »البغدادي وع�رشات ممن معه ما 
زالوا يعيش�ون مثل الفرئان يف املالجئ النائية 
تحت األرض، ويتنكر بعضهم يف زي املزارعني 
أو النساء للهروب«. وتخوض القوات األمنية 
حمل�ة عس�كرية ضخم�ة لألس�بوع الثالث 
عىل التوايل لتطه�ر الصحراء العراقية غربي 
الب�الد فضالً عن مناط�ق البادي�ة والجزيرة 
الواقع�ة بني ث�الث محافظات؛ ه�ي األنبار، 
ونين�وى، وص�الح الدين، عىل مس�احة تبلغ 
أكثر من )120 ألف كيلومرت(. وأمس السبت، 
اف�اد مصدر امني بس�يطرة الق�وات االمنية 
والحش�د الش�عبي ع�ىل اكث�ر م�ن 60% من 
صحراء الجزيرة ضمن العمليات العس�كرية 

لتتبع عنارص داعش االرهابي.
العس�كرية  »القطع�ات  ان  املص�در  وق�ال 
تمكنت من الس�يطرة عىل اكثر من 60% من 
صحراء الجزيرة ضمن العمليات العس�كرية 
االخرة الت�ي انطلقت لتتب�ع عنارص داعش 
االرهاب�ي يف ه�ذه املناط�ق«. واض�اف، ان 

»العملي�ات الت�زال مس�تمرة ضم�ن خطط 
مدروس�ة«، مش�را اىل، ان »الق�وات االمنية 
تمكنت ايضا من حر خنادق تابعة لداعش 
مابني الرمانة وبحرة حديثة«. من جانبهم، 
قال مس�ؤولون محليون إن الق�وات األمنية 
اكتش�فت مس�تودعاً تابعاً لتنظيم )داعش( 

ويحتوي عىل كمية كبرة من املواد الكيماوية 
يف القائم غربي محافظة األنبار. 

وأضاف�وا أن عن�ارص التنظي�م اس�تخدموا 
املس�تودع كمخ�زن مركزي لجم�ع وتخزين 
املواد الكيميائية املس�تخدمة يف إنتاج اآلالف 
من املتفجرات الفتاكة.  واكُتش�ف املستودع 

يف 19 ترشي�ن الثان�ي خالل عملي�ة تفتيش 
وده�م ّنف�ذت يف منطق�ة صناعي�ة بمدينة 
القائم للكش�ف ع�ن فلول داع�ش.  وأوضح 
الشيخ قطري الس�مرمد، أحد قادة العشائر 
وأثن�اء  داع�ش  تنظي�م  أن  البغ�دادي،  يف 
اجتياحه لألنبار يف نهاية 2014، اس�توىل عىل 

املستودع وعىل عدة منشآت لتصنيع األسمدة 
والفوسفات كانت تعود لوزارة الصناعة. 

وأش�ار »أدخل�وا تلك امل�واد ذات االس�تخدام 
املزدوج يف صناعة العبوات الناس�فة وقنابل 

اليس فور الشديدة االنفجار. 
وتابع »لق�د اس�تطاعوا وباالعتماد عىل ذلك 
الخزين االس�رتاتيجي، تصنيع آالف العبوات 
الت�ي زرعوها يف كل مكان م�ن مدينة القائم 

وهاجموا بها القوات العسكرية واملدنيني«. 
وأض�اف أن »املس�تودع كان يعت�ر املص�در 
الرئي�يس لإلرهابيني يف صناع�ة متفجراتهم 

وأسلحتهم املحرمة«. 
وبحس�ب بيان صدر عن وزارة الدفاع، عثرت 
الق�وات العراقي�ة داخل املس�تودع عىل ثالثة 
آالف كيس )زنة الكيس الواحد 50 كيلوغراماً( 
من مادة اليوريا نيرتات الكيماوية التي تزيد 

من تأثر وفعالية املواد املتفجرة. 
وأض�اف البي�ان أن القوات عث�رت أيضاً عىل 
أدوات وأجهزة تستخدم يف تصنيع املتفجرات.  
ولف�ت الس�مرمد إىل »قي�ام الق�وات األمنية 
برفع وتفكيك الكثر من املواد املتفجرة التي 
زرعها املسلحون عىل الطرقات وداخل املنازل 
واملؤسس�ات الحكومي�ة يف القائ�م وباق�ي 

مناطق غرب األنبار«. 
وأش�ار إىل أن املهم�ة صعبة ذل�ك أن املناطق 

امللوثة كبرة وتتطلب جهداً كبراً. 
ومن جانبه، ذكر الشيخ عواد سعيد الجغيفي، 
قائ�د ق�وات العش�ائر يف مدين�ة حديث�ة، أن 
اكتش�اف املس�تودع يق�دم أدل�ة جديدة عىل 

تصنيع داعش للمتفجرات الكيماوية. 
وأك�د أن داع�ش تمكنت من تحوي�ل اليوريا 
التي عثر عليها بكميات كبرة داخل املستودع 

إىل أسلحة فتاكة.
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جلس�ته  يف  الن�واب  مجل�س  أت�م 
برئاس�ة  عق�دت  الت�ي  االس�تثنائية 
س�ليم الجبوري وبحضور 167 نائبا، 
أم�س الس�بت، 2017/12/2، قراءة 
ومناقشة مقرتح قانون تعديل قانون 

انتخابات مجلس النواب العراقي.
ويف مس�تهل الجلس�ة، قدم الجبوري 
ش�كره للن�واب لحضورهم الجلس�ة 
االس�تثنائية مما يدلل عىل ش�عورهم 
باملس�ؤولية يف تمرير بع�ض القوانني 
املهمة ومنها قانون انتخابات مجلس 
النواب وانتخابات مجالس املحافظات، 
مش�را اىل ان ممثيل كركوك يف مجلس 
الن�واب س�يعقدون اجتماعا لحس�م 
مايتعل�ق  بش�ان  الخالفي�ة  النق�اط 
بانتخاب�ات املحافظة ك�ون مفوضية 

االنتخابات بانتظار حسمها.
وبشان مرشوع قانون املوازنة العامة 
االتحادي�ة للس�نة املالي�ة 2018، اكد 
رئي�س مجل�س الن�واب ع�ىل وصول 
م�رشوع قان�ون املوازن�ة اىل املجلس 
مساء يوم االربعاء املايض وتم احالتها 
اىل اللجنة القانونية لدراستها واستالم 
املالحظات بخصوصها كما سيتم عقد 
سلس�لة لقاءات ب�ني الكت�ل النيابية 
والس�لطة التنفيذي�ة ملناقش�ة بعض 
الفقرات فيها، منوها اىل امكانية عقد 
جلس�ة اس�تثنائية وفق�ا للس�ياقات 
قان�ون  م�رشوع  لع�رض  املتبع�ة 
املوازنة . وانه�ى املجلس قراءة تقرير 
ومناقشة مقرتح قانون تعديل قانون 
انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
)45( لس�نة 2013 واملقدم من اللجنة 
القانونية. ويف مداخالت النواب ش�دد 
النائ�ب ري�اض غريب ع�ىل اهمية ان 
اليقل عمر املرش�ح عن 30 س�نة عند 
الرتش�يح م�ع ال�زام املرش�حني م�ن 
الدرج�ة الخاصة بتقديم اس�تقالتهم 

قبل 3 اشهر من االنتخابات.
ودعا النائب عدنان الجنابي اىل تشكيل 
والعرقي�ة  للطائفي�ة  عاب�رة  قوائ�م 
واالثني�ة، مقرتحا جع�ل العراق دائرة 

انتخابية واحدة.

وطال�ب النائب جوزي�ف صليوا بعدم 
ح�ر الرتش�يح لعضوي�ة مجل�س 
النواب للمرش�ح الحاصل عىل شهادة 

البكالوريوس.
واب�دى النائ�ب محمود رض�ا تاييده 
املرش�ح  س�ن  تخفي�ض  ل�رضورة 
س�نة،   25 اىل  النيابي�ة  لالنتخاب�ات 
الخ�اص  التصوي�ت  برف�ع  مطالب�ا 

وجعله يف يوم واحد.
من جانبه، اوضح النائب عمار طعمة 
بان مقرتح القانون سرس�خ هيمنة 
املرش�حني  ع�ىل  السياس�ية  الق�وى 
واليحق�ق االنصاف وتكاف�ئ الفرص 
االع�ىل  اعتم�اد  مقرتح�ا  والتغي�ر، 
اصواتا للمرشحني بالدائرة االنتخابية 

بغض النظر عن انتماءهم للقوائم.

وطالب النائب عواد العوادي بتخفيض 
ع�دد اعضاء مجل�س الن�واب عىل ان 
املرش�حني يف  تخص�ص نس�بة %10 
القائمة االنتخابية من حملة ش�هادة 

الدراسة االعدادية.
وبينت النائبة رشوق العبايجي اهمية 
ان اليكون املرش�ح مشموال بعفو عن 
جريمة فس�اد م�ايل او اداري، معرة 
ع�ن تأييدها لضمان حص�ة للنقابات 

العمالية يف قوائم الرتشيح.
اىل  الطالبان�ي  اال  النائب�ة  واش�ارت 
اهمية ضمان مش�اركة املراة وفوزها 
يف االنتخاب�ات النيابية مطالبة بزيادة 

االكراد الفيلية مقعدا يف بغداد.
واك�د النائب محمد ناج�ي دعمه الن 
يكون املرشح لالنتخابات حاصال عىل 

شهادة الدراس�ة االعدادية وان يكون 
سن الرتشيح 30 سنة.

ولفت النائب عدنان االسدي اىل اهمية 
ت�اليف تزام�ن موع�د االنتخاب�ات مع 
بداية ش�هر رمضان املبارك فضال عن 
رضورة ان اليك�ون املرش�ح موظف�ا 
بدرج�ة مدير عام او محافظ او وكيل 
وزي�ر قب�ل االنتخابات بثالثة اش�هر 

حتى اليتم استغالل منصبه.
ورأت النائبة نجيبة نجيب ان الحصول 
عىل مجلس نواب قوي قائم عىل عملية 
سياس�ية متماس�كة يك�ون بالعودة 
اىل الدائرة االنتخابي�ة الواحدة عىل ان 
يكون النظام وفقا لس�انت ليغو 1.4 
او 1.6 وفق�ا للتصويت االكرتوني من 
اجل ضمان تطوير النظام االنتخابي.

الجب�وري  ص�الح  النائ�ب  واق�رتح 
ب�ان تك�ون املحافظ�ة مجموعة من 
دوائ�ر انتخابية قياس�ا للس�كان وان 
يقدم املرش�ح من مدير عام فمافوق 
اس�تقالته من وظيفته قبل 6 اش�هر 

من اجراء االنتخابات.
من جهته طالب النائب كاظم الصيادي 
بمن�ع حمل�ة الجنس�ية املزدوجة من 

املشاركة يف االنتخابات.
وشدد النائب ابراهيم بحر العلوم عىل 
رضورة االبقاء عىل الشهادة االعدادية 

للمرشح لالنتخابات.
وطالب النائ�ب رع�د الدهلكي بتخيل 
املرش�ح مم�ن يحص�ل ع�ىل عضوية 
مجلس النواب عن الجنسية املزدوجة 
الت�ي يحمله�ا. ودع�ا النائ�ب يونادم 

كن�ا اىل إيج�اد مفوضي�ة االنتخابات 
اللية تحفظ خصوصية ممثيل الكوتا 
من أجل عدم اس�تغالل الكتل الكبرة 

ملقاعد الكوتا املسيحية .
واقرتح النائ�ب عيل الش�كري تحديد 
عمر املرش�ح بخمس�ة وعرشين سنة 
اضاف�ة اىل وضع ن�ص رصيح يحظر 
ع�ىل النائب الفائ�ز االنتق�ال اىل كتلة 

اخرى غر كتلته االوىل .
وطالبت النائب حنان الفتالوي بتغير 
موعد االنتخابات وجعله يف يوم عطلة 
الوح�دات  لتصوي�ت  وايج�اد حل�ول 
االمني�ة الفعالة فضال ع�ن تخفيض 
ع�دد اعض�اء مجلس الن�واب اىل 275 
نائبا. وش�دد النائب ع�ز الدين الدولة 
ع�ىل ايجاد الظروف والبيئة املناس�بة 

للناخب�ني يف املناطق املحررة وتضمني 
التزام�ات مجل�س ال�وزراء يف قانون 
انتخاب�ات مجلس الن�واب اضافة اىل 
اس�تقالة من يشغل منصبا مهما قبل 

االنتخابات بستة اشهر .
ب�دوره دعا النائب حنني قدو اىل جعل 
التصوي�ت الخ�اص والع�ام يف وق�ت 
واحد للحد م�ن حاالت التصويت اكثر 

من مرة .
وأعت�ر النائب حس�ن س�الم ان الية 
التصويت عىل اساس الدوائر املتعددة 
يف املحافظ�ة الواحدة يس�مح بتمثيل 

منصف للمرشحني.
وتس�أل النائ�ب ظاف�ر العان�ي ع�ن 
كيفية منح الهيئة الترشيعية املنتخبة 
صالحي�ة اختيار الكابين�ة الحكومية 

وهم اقل كفاءة وتحصيال دراسيا.
ونوه النائب مه�دي خليل اىل رضورة 
ان يك�ون تعويض املقعد الش�اغر ملن 
يحصل عىل اعىل االص�وات يف القائمة 
االنتخابي�ة. ويف ردها ع�ىل املداخالت 
اك�دت اللجن�ة املختصة االخ�ذ بنظر 
االعتب�ار مقرتح�ات الن�واب، مطالبة 
هيئ�ة رئاس�ة املجلس بمن�ح اللجنة 
فرص�ة ملدة اس�بوعني لعرض مقرتح 
القانون عىل التصويت ، مشرة اىل ان 
سن الرتشيح البالغ 28 يمثل مقرتحا 
للمجلس حق قبوله او رفضه الفتة اىل 
ان املرحلة الراهن�ة تتطلب بان يكون 
لعض�و مجلس النواب تحصيل درايس 
جيد يص�ل اىل الش�هادة الجامعية او 
الش�هادة االعدادية بحس�ب تصويت 

السيدات والسادة النواب.
اللجن�ة  الجب�وري  الرئي�س  ووج�ه 
القانونية باالخذ بمالحظات السيدات 
صيغ�ة  ووض�ع  الن�واب  والس�ادة 
نهائي�ة ملق�رتح القان�ون قب�ل ي�وم 
12/20 الجاري التمام التصويت عىل 
القانون. واعلن الرئيس الجبوري عن 
عقد جلس�ة اس�تثنائية الي�وم االحد 
2017/12/3 خاصة باملوازنة، داعيا 
الكت�ل النيابية اىل تقدي�م مقرتحاتها 

ومالحظاتها بهذا الشان.
بعده�ا ق�ررت هيئ�ة الرئاس�ة رف�ع 

الجلسة.

السيطرة على »60%« من صحراء اجلزيرة.. والكشف عن معمل لـ »داعش« لتصنيع الكيمياوي

العراق حيدد مكان املجرم البغدادي: يعيش كالفئران حتت األرض

البيت التشريعي أعلن تسلم مشروع املوازنة ومل يضع سقفًا إلقراره

جلسات الربملان من »استثنائية السبت«.. إىل »استثنائية األحد« لتمرير قانون االنتخابات
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دعا وزير الخارجية إبراهي�م الجعفري، أمس 
الس�بت، خالل لقاءين منفصل�ني مع نظريه 
الس�عودي عادل الجبر واإليراني محمد جواد 
ظري�ف، إىل التوص�ل لحل�ول لألزم�ات الت�ي 

تعصف باملنطقة.
وقال بيان صادر ع�ن وزارة الخارجية وتلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الجعفري 
التقى الجب�ر عىل هام�ش اجتماعات منتدى 
حوار املتوسط )روما- ميد 2017(، الذي تقام 

أعماله يف العاصمة اإليطالية روما«.
واوضح البيان أنه »جرى خالل اللقاء استعراض 
والري�اض،  بغ�داد  ب�ني  الثنائي�ة  العالق�ات 
وس�بل تعزيزه�ا بما يحقق مصالح الش�عبني 
الش�قيقني، إضافة إىل رضورة تبادل الزيارات 
بني مسؤويل البلدين، كما تم التأكيد عىل أهمية 
تضافر الجهود، لتخفيف حدة التوتر واألزمات 
الت�ي تواجه املنطقة وتغليب لغة الحوار لعودة 

األمن واالستقرار إىل املنطقة«.
وأك�د الجعفري، بحس�ب البي�ان، أن »العراق 
حق�ق انتص�ارات كبرة ض�د عصابات داعش 
اإلرهابية، ويتطلع اآلن لوقوف الدول الشقيقة 

والصديق�ة للمس�اهمة يف إعادة إعم�ار البنى 
التحتية للمدن العراقية«، داعيا إىل »العمل بني 
دول املنطقة كافة للتوصل إىل حلول من شأنها 
حلحل�ة األزم�ات التي تعص�ف باملنطقة وبث 

روح السلم واألمن والتعاون«.
م�ن جانب�ه، أكد الجب�ر أن »اململك�ة جادة يف 
املس�اهمة بإعادة بناء امل�دن العراقية، وزيادة 
حجم االس�تثمار«، مش�را إىل أنه »تم التوجيه 
لس�فارة اململكة يف بغداد بتسهيل منح سمات 
الدخ�ول للعراق�يني الراغبني يف ح�ج بيت الله 
الح�رام، وتس�هيل اإلج�راءات يف إط�ار تعزيز 
التع�اون ب�ني البلدي�ن«، ومبين�اً أن »اململك�ة 
تس�عى لفتح قنصلية له�ا يف النجف األرشف، 
والب�رة«. ووفق�ا للبي�ان، التق�ى الجعفري 
بظري�ف أيضا وجرى خ�الل اللقاء »بحث أبرز 
القضاي�ا الت�ي تهم بغ�داد وطه�ران، ومجمل 
األوض�اع األمنية، والسياس�ية التي تش�هدها 
املنطق�ة، والجهود املبذولة ملواجهة التحديات، 
وتج�اوز الخالفات ب�ني بع�ض دول املنطقة، 
كما تم التأكيد عىل رضورة استمرار الحوارات 
املكثفة، وتبني الحلول الدبلوماس�ية للمشاكل 
التي تم�ر بها املنطقة«. لكن مس�اعي العراق 
يبدو أن مصرها الفش�ل، إذ نقلت الس�عودية 

وإي�ران رصاعهم�ا اإلقليم�ي املري�ر إىل روما، 
وتب�ادل وزي�را خارجي�ة البلدي�ن االتهام�ات 
بالتدخ�الت الس�يئة يف الرشق األوس�ط خالل 
مش�اركتهما يف منتدى متوسطي يف العاصمة 
اإليطالي�ة. وق�ال وزي�ر الخارجية الس�عودي 
عادل الجبر أمام منتدى حوار املتوس�ط الذي 
ينعقد حول إنشاء »أجندة إيجابية« يف منطقة 
املتوس�ط ويس�تمر لثالث�ة أي�ام »لق�د أفلتوا 

بجرائمهم يف منطقتنا والعالم«. 
وتح�ول املنت�دى الذي تحم�ل نس�خته الثالثة 
عنوان »ما وراء االضطرابات« إىل مرسح للنزال 
بالعبارات الهجائية ب�ني البلدين، وقال الجبر 
إنه من السهل رؤية »التأثر السلبي« إليران يف 

كل املنطقة.
وقال الجبر »منذ عام 1979 إيران هي الراعي 

الرئييس لإلرهاب يف العالم«. 
وأض�اف أن طه�ران »ت�ؤوي وتس�هل حركة 
اإلرهابيني«، و«قامت بتأس�يس ح�زب الله يف 
لبن�ان وتس�تخدمه لتبييض األم�وال وتهريب 

املخدرات«. 
وكانت إيران قد وجهت انتقاداتها الخاصة أوالً 
مع ق�ول وزير الخارجية محم�د جواد ظريف 
»ال أري�د أن أح�ول ه�ذا )املنت�دى( إىل تقري�ع 

للس�عودية/ لكن...«. وسأل ظريف »من دعم 
داعش عىل أمل أن يطيحوا بالحكومة السورية 
يف ثالثة أسابيع؟ من يقف وراء الحصار الكامل 

لقطر؟«. 
وسأل أيضا »من حاول أن يجر رئيس الحكومة 

اللبناني عىل الخروج من منصبه«. 
وق�ال »نحن نؤم�ن بأن كل البل�دان تحتاج أن 
تعيش معا، وأن تعم�ل معا، لكن بعض الناس 

يحاولون استبعادنا«. 
واحتج الجبر بالقول بأنه ليس�ت الس�عودية 
من تكافح من أجل كس�ب األصدقاء والحلفاء 
يف املنطق�ة وما بعدها، وأنه عىل إيران أن تقوم 

ببعض املراجعة لضمرها.
وتس�اءل »لدينا عالق�ات طيبة م�ع كل بلد يف 
العالم تقريبا باستثناء إيران وكوريا الشمالية. 
من هم أصدقاء إيران ما عدا )الرئيس السوري 

بشار( األسد وكوريا الشمالية؟«. 
ال�رويس  ووص�ل األم�ر إىل وزي�ر الخارجي�ة 
الذي ح�ض االثنني ع�ىل محاولة الح�وار بدال 
م�ن اإلهانات. وق�ال الفروف »أثرن�ا موضوع 
االختالفات بني السعودية وإيران مرات عديدة، 
يج�ب عليهم�ا الب�دء بالح�وار. هذا مؤس�ف 

حقا«.

العراق يقود حمادثات منفصلة مع السعودية وإيران لـ »وضع حلول« ألزمات املنطقة
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قبائل سيناء تستنفر ملواجهة »داعش«

         بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت العالق�ات الس�عودية اإلرسائيلية، 
خاصة ب�ن أجهزة االس�تخبارات، منذ عدة 
أعوام، تحت إرشاف بندر بن سلطان، السفري 
الس�عودي الس�ابق ل�دى واش�نطن واملدير 

السابق ملجلس األمن القومي السعودي.
وم�ع ذل�ك، تس�ارعت ه�ذه العالق�ات 
بش�كل ملحوظ خ�الل مفاوض�ات االتفاق 
الن�ووي اإليراني، خاصة من�ذ أصبح محمد 
ب�ن س�لمان ه�و الحاك�م الفع�ي للمملكة 
العربية الس�عودية. وقد انضمت الس�عودية 
مش�ركة  ضغ�ط  حمل�ة  إىل  و)إرسائي�ل( 
نش�طة يف واشنطن إلحباط االتفاق النووي، 
ولك�ن دون ج�دوى. وع�ى الرغ�م م�ن ذلك 
الفش�ل، فإنهم�ا تعاونا منذ ذل�ك الحن عن 
كثب لتقويض االتفاق وش�يطنة إيران، ولم 
يعرف املراقبون الدوليون أو الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بمزاعمهما حول انتهاك إيران 

للرشوط املفروضة عليها بموجب االتفاق.
وم�ع صع�ود ب�ن س�لمان إىل الس�لطة، 
وموقفه العدواني تجاه إيران، ومؤخرا حزب 
الل�ه، إىل جان�ب الح�رب الفاش�لة يف اليمن، 
واس�تيالئه ع�ى الس�لطة يف اململك�ة تحت 
ستار مكافحة الفساد، انضمت اململكة مرة 
أخرى إىل اإلرسائيلين يف جهود وقف انتشار 

»الهالل الشيعي« يف الرشق األوسط.
ويعتق�د ب�ن س�لمان بش�كل س�اذج أن 
»الهالل الس�ني« هو البديل املناس�ب لتقييد 
وأن�ه  اإلقليمي�ة ونفوذه�ا،  إي�ران  مكان�ة 
س�يكون أكث�ر استس�اغة ل�دى الجمه�ور 
الغربي وصناع الق�رار، بما يف ذلك الحكومة 

اليمينية يف )إرسائيل(.
وق�د رحبت )إرسائي�ل( بحملة ويل العهد 
الس�عودي املناهض�ة إليران، خاص�ة أن بن 
س�لمان ق�د وس�ع جبه�ة املعاداة للش�يعة 

لتشمل حزب الله ولبنان.
ومن خالل اتهام لبنان، ذلك البلد الصغري، 
بإع�الن الح�رب ع�ى اململكة - وه�و ادعاء 
مثري للس�خرية - يأمل بن س�لمان يف تعزيز 
عالقات�ه م�ع اإلرسائيلين، ألنه�م يعتربون 
لبن�ان فناءهم الخلفي، وح�زب الله عدوهم 

اللدود.
االس�تخباراتية  االتص�االت  وتش�كل 
السعودية مع جهاز االستخبارات اإلرسائيي 
)املوس�اد( جزءا م�ن توس�يع العالقات بن 
ودول  اإلرسائيلي�ة  االس�تخبارات  أجه�زة 
مجلس التعاون الخليجي، خصوصا البحرين 

واإلمارات العربية املتحدة.
وقد ب�دأ تبادل املعلومات االس�تخباراتية 
بن الس�عودية و)إرسائيل( عى نحو مردد 
وخفي يف التس�عينات، ولكنه توس�ع بشكل 
كبري وأصب�ح أكثر علن�ا منذ مطل�ع القرن 

الحادي والعرشين.
وواص�ل كال البلدي�ن التع�اون م�ن أجل 
املصلح�ة الذاتية، وكان اإلرهاب ومكافحته، 
وال س�يما فيما يتعلق بمدى انتشار القاعدة 

اإلقليم�ي  الصعيدي�ن  ع�ى  وتنظيماته�ا 
والعاملي، هي الشواغل الرئيسية.

يف  حم�اس  ع�ى  )إرسائي�ل(  ورك�زت 
فلس�طن وحزب الله يف لبنان والخليج، وقد 
تش�اركت الدولتان يف مواجهة املد املتصاعد 
للتط�رف والقت�ال، ومكافح�ة الجماع�ات 

اإلرهابية.
العه�د  ويل  ناي�ف،  ب�ن  محم�د  وكان 
السعودي السابق وزير الداخلية السابق، قد 
قاد معركة اململكة ض�د التطرف واإلرهاب، 

خاصة بن الشباب السعودي.
وكتب جورج تينيت، املدير السابق لوكالة 
االستخبارات املركزية، ما يي يف كتاب مركز 

العاصفة:
»أصبح محم�د بن نايف أه�م محاورنا، 
ويف عمر الش�باب نس�بيا، كان هو الشخص 
ال�ذي وضعن�ا في�ه ق�درا كب�ريا م�ن الثقة 
واالح�رام، وكان�ت الكث�ري م�ن النجاحات 
يف دح�ر تنظي�م القاع�دة يف اململك�ة نتيجة 

لجهوده الشجاعة«.
وكن�ت قد عقدت لقاء م�ع »بن نايف« يف 
قرصه يف الرياض، قبل عدة أعوام، ملناقش�ة 
برنامجه ملكافحة اإلرهاب، كما أنني أعجبت 
بالتزامه بمكافحة اإلره�اب عى الصعيدين 

اإلقليمي والعاملي.
ومع اهتم�ام االس�تخبارات اإلرسائيلية 
بالجهود الس�عودية ملكافحة اإلرهاب، بدأت 
يف تقدي�م املعلومات إىل بن نايف عرب بندر بن 
س�لطان آل س�عود، السفري الس�عودي لدى 

واشنطن آنذاك.
وظه�ر بندر كقن�اة حاس�مة يف التعاون 
االستخباراتي السعودي  اإلرسائيي املتنامي، 
ال�ذي ركز يف البداية عى مكافحة الجماعات 

السنية يف شمال لبنان.
ث�م تح�ول الركيز الحق�ا إىل ح�زب الله 
والرئي�س  إي�ران  ب�ن  الثالث�ي  والتحال�ف 
الس�وري بش�ار األس�د وحزب الله، وتباطأ 
التع�اون خالل حرب لبنان عام 2006، وبرز 
ح�زب الل�ه م�ن الح�رب البطل الفائ�ز لدى 
الش�ارع العرب�ي، وهو األمر ال�ذي، بطبيعة 
الحال، أفزع )إرسائيل( والس�عودية والدول 

السنية األخرى.
وق�د انترشت صور الس�يد حس�ن نرص 
الله، األمن العام لحزب الله، يف جميع أنحاء 
العالم العربي، وقال يل مرصي يف ذلك الوقت: 
»أصبح�ت صور حس�ن نرص الل�ه يف مرص 

أكثر من صور حسني مبارك«.
وع�ى الرغم م�ن أنه ال يزال ناش�ئا، فإن 

ما يسمى ب�»التحالف« السعودي اإلرسائيي 
الناشئ يعد أحد املصالح املالئمة واملشركة، 
ويبدو أن كال من الري�اض وتل أبيب يتبعان 
القول: »عدو عدوي هو صديقي«، وقد تجى 
ذلك بالطبع يف تحالف »ونس�تون ترشش�ل« 
يف الحرب العاملية الثانية مع »س�تالن« ضد 

»هتلر«.
وق�د ب�دأ ويل العهد الس�عودي سياس�ة 
خارجية نش�طة تض�ع الرياض ضد طهران 
وحلفائه�ا يف املنطق�ة، وخالف�ا للسياس�ة 
الخارجي�ة الهادئة التي تتبعه�ا اململكة منذ 
تأسيس�ها، يعمل بن س�لمان عى سياس�ة 
خارجي�ة جديدة وغري مس�بوقة تس�تهدف 
بش�كل علني وقوي وبش�دة استهداف نفوذ 

إيران املنترش يف العالم العربي.
ويف مس�عى لتقويض املمر اإليراني الذي 
يمتد م�ن إيران عرب العراق وس�وريا ولبنان 
إىل البحر األبيض املتوسط، شكل بن سلمان 
تحالف�ات مع الدول الس�نية التقليدية ومع 

)إرسائيل( وإدارة »ترامب«.
ولكي نكون واضحن، تهدف اسراتيجية 
بناء التحالفات هذه فقط وبش�كل أسايس 
لخدم�ة مصال�ح الس�عودية، ولي�س األمة 
اإلس�المية كلها، ولي�س القومي�ة العربية، 

وبالتأكيد ليست القضية الفلسطينية.
يف  املتمثل�ة  االس�راتيجية  ه�ذه  وتع�د 
التق�ارب مع الدول�ة الصهيوني�ة محفوفة 
أيض�ا بالعديد م�ن التحديات الت�ي ال يمكن 

التغلب عليها.
ف�ال يمك�ن اس�تمرار التق�ارب املتصور 
م�ع )إرسائي�ل( إال إذا عم�ل ه�و ورشيك�ه 
األمريكي، جاريد كوش�نر، ع�ى إبرام اتفاق 

سالم بن )إرسائيل( والفلسطينين.
وس�وف تتأث�ر مصداقية بن س�لمان يف 
العال�م العرب�ي والعالم اإلس�المي األوس�ع 
بش�كل كبري ما ل�م يقنع حكوم�ة نتنياهو 
بإنه�اء احت�الل الضفة الغربي�ة - بما فيها 
الق�دس الرشقي�ة - وتوفري حل ع�ادل لهذا 

الرصاع املستعيص.
والس�ؤال الرئييس هو، ما الذي سيحدث 
له�ذا التق�ارب إذا ت�م اتهام رئي�س الوزراء 
نتنياه�و بتهم�ة الفس�اد وأرغ�م ع�ى ترك 
منصب�ه؟ هل س�يتبع الزعي�م الجديد نفس 

املواجهة تجاه إيران؟
وعى افراض نجاة نتنياهو من مشاكله 
القانونية املستمرة، فما هي طبيعة التفاهم 
الش�امل، الذي يتوقع كوش�نر الوصول إليه 
مع بن سلمان، إلقناع أصدقائه اإلرسائيلين 

بتسوية الرصاع؟
وتعد نقطة الضعف القاتلة يف اسراتيجية 
بن سلمان املعادية إليران هو أنه يعتمد عى 

الخيار العسكري، وليس عى الدبلوماسية.
وم�ع ذلك، ما لم تكن طهران ترى تهديدا 
وش�يكا بح�رب ثالثي�ة، أمريكية س�عودية 
إرسائيلية، يف األفق، فإنها لن تنظر بجدية يف 

تغيري حساباتها االسراتيجية اإلقليمية.
وعى الرغم من أن الرئيس ترامب وجاريد 
كوش�نر يؤيدان علن�ا اإلج�راءات الصارمة 
الت�ي يق�وم به�ا ب�ن س�لمان، بم�ا يف ذلك 
حربه الكارثي�ة يف اليمن، وعى الرغم من أن 
السياس�ين اإلرسائيلي�ن يطالبون بتحالف 
عام مع السعودين، فإن واشنطن وتل أبيب 

ال يقبالن حربا أخرى يف املنطقة.
وأصبح�ت أجه�زة االس�تخبارات يف كال 

البلدين أكثر حذرا من تهور بن سلمان.
وم�ا يزيد م�ن تعقيد ه�ذا الوضع غياب 
الدبلوماس�ية األمريكي�ة، وال يعم�ل وزي�ر 
الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون، وال أي 
دبلوم�ايس أمريكي كبري آخر، عى نزع فتيل 
الح�رب يف الخليج، بل عى النقيض من ذلك، 
يب�دو أن فك االرتب�اط الدبلومايس األمريكي 
يش�جع محمد بن س�لمان ومستش�اريه يف 

شهيتهم للحرب مع إيران.
ول�م تنظر إي�ران أب�دا للمملك�ة كعقبة 
أم�ام طموحاتها، ولن تفع�ل ذلك فقط ألن 
ويل العه�د الش�اب يق�ول إنه ينبغ�ي عليها 
ذل�ك، وس�تعاني اململك�ة يف ملف�ي النف�ط 
واملاء وغري ذلك م�ن مكونات البنية التحتية 
السعودية أشد املعاناة إذا اندلعت الحرب بن 

الخصمن.
تقلب�ات  اإلس�المي  العال�م  وس�يواجه 
طائفي�ة غ�ري مس�بوقة، وربم�ا ال يمك�ن 
إصالحه�ا، بن اإلس�الم الس�ني والش�يعي، 
ومن ش�أن ه�ذا التطور أن يس�بب رضرا ال 
يوصف لألمن واملصال�ح الوطنية األمريكية 

يف املنطقة.
وهناك أسئلة مهمة أخرى: ماذا لو أخفق 
بن س�لمان يف رصاع الس�لطة داخل أرسة آل 
س�عود؟ وماذا لو أتت االعتق�االت واألصول 
الت�ي صودرت بأمره من مئات الس�عودين 
األثري�اء باس�م مكافح�ة الفس�اد بنتائ�ج 

عكسية، ولم يعتل العرش؟
وإذا س�قط جاريد كوش�نر يف تحقيقات 
التدخ�ل الرويس وت�رك البيت األبي�ض، ماذا 
س�يحدث الس�راتيجية ب�ن س�لمان تجاه 
إي�ران؟ وبينما تدرس أجهزة االس�تخبارات 
العه�د  ويل  قبض�ة  واإلرسائيلي�ة  الغربي�ة 
الضعيفة عى الس�لطة، فمن اآلمن أن تفكر 
يف تحض�ري سياس�ة خاصة التخ�اذ موقف 
أكثر ح�ذرا تجاه رعونته الت�ي ال حدود لها 
عى م�ا يب�دو، يف إط�ار الحديث ع�ن حرب 
إقليمي�ة أخرى.وس�واء يف الخلي�ج أو ع�ى 
الح�دود اإلرسائيلي�ة اللبنانية، ف�إن أمريكا 
والعالم ال يس�تطيعان تحمل حرب أخرى يف 

الرشق األوسط.

بن سلمان ونتنياهو وكوشنر.. صواعق »حرب شاملة« يف املنطقة

»ثالثي الرش«.. حماولة مستحيلة لـ »التطبيع« بني إرسائيل والعرب

االقامر الصناعية تفضح صواريخ كوريا الشاملية العابرة للحدود

       رياض عبد الواحد

ال اعرف الرس الكامن وراء اس�تهداف وزير النقل 
الكابتن كاظم فنجان .فكل املعطيات املنظورة تشري 
اىل انه يس�ري بالوزارة يف االتجاه الصحيح والس�ليم 
واذا كان م�ن يرى او يجد عليه مثلبة فلينبهه عليها 
ب�دال م�ن ان يحاول افراس�ه باي ص�ورة ممكنة ، 
فالذين ال يعمل�ون هم وحدهم من ال يخطئون ، اما 
الذي�ن يجوبون ميدان العم�ل دون كلل او ملل فالبد 
من ان يزلوا عن غري قصد او تعمد . هذا الكالم ليس 
من باب : انرص اخ�اك ظاملا او مظلوما بقدر ما هو 
وض�ع الحقيقة يف نصابها  الصحيح . قد يقول قائل 
لكن ع�ى الرجل ملف�ات كثرية . ونح�ن هنا نصيح 
بأع�ى اصواتن�ا اذا كانت هذه امللفات ال تس�تهدف 
افعال الرجل املهنية او اجتهاداته النظرية او العملية 
او ما يقدمه من مساهمات لتطوير عمل مؤسسات 

ال�وزارة م�ن دون التش�بث بأمور ال دلي�ل عليها او 
انه�ا قد حصلت نتيج�ة الفعل امليداني وما يرش�ح 
من�ه فهذا من اك�رب االدلة عى ان الوزير مس�تهدف 
لش�خصه ،مس�تهدف لعمله ،مس�تهدف الن�ه يريد 
ان يجع�ل م�ن وزارة النقل وزارة لها ش�أنها ،وزارة 
تق�وم بخدمة الب�الد والعباد . اس�تجوبوا الحمامي 
ع�ى اي خلل يف خدمة الناس  . اس�تجوبوا الحمامي 
عى تقاعس�ه _ال سمح الله - يف انجاز ما موكل اليه 
يف خدم�ة الب�الد واتركوا ما يطفوا عى الس�طح من 
االرهاصات التي ال تريد ان يخطو اي انس�ان خطوة 
جريئ�ة واثق�ة . كلنا نري�د ان نطور الع�راق ،وكلنا 
حريصون عى تش�خيص الخلل لكن من دون س�وء 
نية مس�بقة الن ه�ذا هو القت�ل العمد ل�كل كفاءة 
عراقية تريد ان تغرس غرس�ا يانعا يف بستان العراق 
العظي�م . وفق الل�ه الجميع لخدمة الع�راق العظيم 

والله من وراء القصد.

       بغداد / المستقبل العراقي

الروس�ية س�ريغي الف�روف،  الخارجي�ة  وزي�ر  ح�ذر 
إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب من تنفي�ذ تهديدها 
باالنس�حاب من االتف�اق النووي م�ع إيران، مش�ريا إىل أن 
هذه الخطوة ستش�كل خرقا للقان�ون الدويل.ونقلت وكالة 
انرفاك�س ان الفروف ويف كلمة القاه�ا يف مؤتمر “منطقة 
حوض البحر املتوسط.. حوار روما” الدويل الثالث، شدد عى 
أن خروج واش�نطن من االتفاق س�يمثل س�ابقة سلبية يف 
سياق تسوية الوضع يف شبه الجزيرة الكورية إضافة إىل أنه 
س�يثري الش�كوك يف ثبات االتفاقات الدولية.ويف جانب آخر، 
من حديثه أعرب وزي�ر الخارجية الرويس عن أمله بجلوس 
ممثل�ن عن إي�ران والس�عودية حول طاولة الح�وار وأبدى 

استعداد روسيا للمساهمة يف إطالق الحوار بن الطرفن.

روسيا تعد انسحاب امريكا من االتفاق خـديـعـة االسـتـجـواب
النووي خرقًا للقانون الدويل  

         بغداد / المستقبل العراقي

اظهرت ص�ور جديدة التقطته�ا األقمار 
الصناعي�ة، مفاجأة جديدة يج�ري إعدادها 

عى قدم وساق يف كوريا الشمالية.
واعل�ن موقع س�بوتنيك ان الص�ور التي 
التقطتها رشكة »إيميج سات إنرناشيونال« 
الرائ�دة يف مج�ال توفري الحل�ول الجغرافية 
الجغرافية اوضحت،  املكانية واالستخبارات 
أن كوري�ا الش�مالية تبن�ي منص�ة إط�الق 
صاروخي�ة أخ�رى يف نف�س املوق�ع ال�ذي 
اس�تخدمته لصدم�ة العال�م، يف أول عملي�ة 
إط�الق صاروخي�ة عاب�رة للق�ارات يف وقت 
سابق من العام، وفقا لصحيفة »ديي ميل« 

الربيطانية.
وتظه�ر أعمال البن�اء يف مصنع بانغيون 
للطائ�رات يف ش�مال بيون�غ يانغ، بع�د أيام 
م�ن االختب�ار الصاروخ�ي العاب�ر للقارات 
»هواس�ونغ 15«، املزود بمنظومة أس�لحة، 
والقادر عى حمل رأس نووي ثقيل كبري جدا، 
وتوجيه رضبة يف كل املنطقة القارية للواليات 
املتح�دة، كما أعلنت كوريا الش�مالية. ويف 4 

تموز، أطلقت كوريا الش�مالية »هواس�ونغ 
—14« من مصنع بانغيون للطائرات، وهو 
الصاروخ الذي طار ع�ى بعد 580 ميال قبل 

أن يسقط يف بحر اليابان.
ويب�دو أن الص�ور الجديدة الت�ي اتخذت 
يف 23 و 24 ترشي�ن الثاني، تب�ن أن النظام 
الك�وري يبني موقعا آخر اس�تعداًدا لعملية 
إط�الق صاروخي�ة جدي�دة ع�ى بع�د قليل 
من تل�ك الت�ي اس�تخدمت يف صاعق�ة يوم 
االس�تقالل األمريكي، وقد ذكر خرباء كوريا 
الش�مالية أنه يجري إع�ادة تطوير الطريق 

الواصل بن القاعدة ومنصة اإلطالق.
ووص�ف محلل�ون برشك�ة »ISI«، ه�ذا 
النش�اط بأنه »غري مس�بوق إذ إن هذه هي 
امل�رة األوىل الت�ي يق�ررون فيها إع�ادة بناء 
املوقع الذي اس�تخدموه من قب�ل، ما يعني 
اتجاهه�م إىل نق�ل التج�ارب البالس�تية يف 

جميع أنحاء البالد«.
للطائ�رات  بانغي�ون  مصن�ع  أن  يذك�ر 
—الذي تم بن��اؤه يف منتصف الثمانينات- 
الطائ�رات  إلنت�اج  الرئي�يس  املصن�ع  ه�و 

والبحوث يف البالد.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن اتحاد قبائل سيناء أنها 
تجري استنفارا لجميع مقاتليها 
للتهدي�د  التص�دي  أج�ل  م�ن 
اإلرهابي، ال�ذي تواجهه مرص، 
مش�ريا إىل أن »نقط�ة الصفر« 
تق�رب يف هذه املواجهة. وقال، 
يف بيان صدر عن هذا االتحاد إن 
»اتحاد قبائل س�يناء يؤكد عى 
موقفه بكل قوة وحزم التفافنا 
حول جيشنا ورشطتنا ورئيسنا 
عبد الفتاح الس�ييس متمسكن 
بكل حقوقنا بالدفاع عن أرضنا 
وعرضن�ا ض�د مرتزق�ة الفكر 
اإلرهابي املتطرف وسنكون من 

أمامهم ومن خلفهم وبجانبهم 
س�ندا وعونا«. وأضاف االتحاد 
يف بيانه أنه يؤكد عى 5 محاور. 
وأوضح »أي جهة أو أش�خاص 
اللوجيس�تي  الدع�م  يقدم�ون 
ماديا كان أو معنويا لإلرهابين 
مصريه كمص�ري أي قاتل، دمه 
مه�دور ولي�س ل�ه أو عليه أي 
حق�وق بعل�م جمي�ع القبائ�ل 

والعوائل«. 
تق�دم  جه�ة  »أي  وأض�اف 
معلوم�ات يف الوصول للعنارص 
اإلرهابي�ة وجحوره�م ه�م يف 
حماية رج�ال القبائل والجيش 
وس�نكون له�م عونا وس�ندا يف 
كل وق�ت وأي م�كان وس�نوفر 

له�م ولذويه�م كام�ل الحماية 
وامل�ادي«. املعن�وي  والدع�م 

إن  بالق�ول  االتح�اد  وتاب�ع 
الجاري�ة ملعركة  »التحض�ريات 
تطهري سيناء هي حق لكل أهل 
س�يناء وس�نتحرك قريب�ا م�ع 
قواتنا املس�لحة ي�دا واحدة ضد 
اإلرهابين«.  وقطع�ان  مرتزقة 
وأردف مشدداً عى أن »العنارص 
تت�ورط  ل�م  الت�ي  اإلرهابي�ة 
بعمليات قتل ملواطنن مرصين 
أو أفراد جيش ورشطة« عليهم 
تسليم أنفسهم والقبول »بحكم 
القانون وإال س�يصبحون جثًثا 
هام�دة يف صحراء س�يناء كأي 

تكفريي تطاله البنادق«.
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محكمة بداءة البرصة 
العدد:321/ب/2017 

التاريخ: 2017/11/26
اعالن 

اىل املدعى عليه / عبدالرزاق عبدالحي عبيدان
أص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 321/ب/2017 وامل�ؤرخ 
2017/10/8 حكماً غيابياً يقيص الحكم بإلزام املدعى عليه بتعويض 
املدع�ي إضافة لوظيفته مبلغاً وقدره تس�عة ماليني وس�تمائة ألف 
دينار للفرتة من 2005/11/1 تاريخ إحالة العقد ولغاية تاريخ فسخ 
العق�د يف 2009/10/11 ورد دعوى املدع�ي بالزيادة، ولتعذر تبليغك 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ مرك�ز رشطة الرباضعية 

واملجلس البلدي ملنطقة املطيحة. 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض االول / علوان بربوت البزوين

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

الهيأة االستئنافية االوىل
العدد 1031 / اعادة محاكمة / 2017 

التاريخ 29 / 11 / 2017   

اعالن  
اىل / املطل�وب اع�ادة املحاكمة ض�ده الثالث / 

سمري عبد عيل حميد
بن�اء عىل الطع�ن االس�تئنايف املق�دم ضدك من 
قبل طالبة اعادة املحاكمة س�عاد حسني دهش 
وملجهولية محل اقامتك لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
واس�عتي االنتشار لحضورك امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة 11 / 12 / 2017 الس�اعة 
الثامن�ة والنص�ف صباحاً وعند ع�دم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً فس�وف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول . مع التقدير
القايض / جبار مجعة فريح
عضو اهليأة االستئنافية االوىل

تنويه/ اعالن رشكة التامني الوطنية 
ورد س�هوا يف إع�الن رشك�ة التأم�ني الوطني�ة 
املنشور بجريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 1563 
يف 28/11/2017 بع�دم ذك�ر عبارة وال يس�مح 
للمزاي�د الدخ�ول باملزاي�دة مالم يتم اب�راز كتاب 
التحاس�ب الرضيب�ي للس�نة الحالي�ة 2017  لذا 

اقتىض التنويه.

فقدان
فق�دت مني هوية الطالب الجامعية الصادرة من 
جامعة الكوفه كلية الرتبية للبنات باسم الطالبة 

) فرح عبد الله شرب ( الصف الثالث علوم الحياة
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

أق�ام املدعي )س�فيان س�عدون محم�د( دعوى 
قضائية لتبديل اس�مه وجعل�ه )محمد( بدال من 
)سفيان( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وف�ق احكام 
املاده )22( من قانون البطاقه الوطنيه رقم )3( 

لسنه 2016 .
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

أق�ام املدعي )معن عبدالحس�ني حرب�ي( دعوى 
قضائي�ة لتبديل اس�م ابنته الق�ارص دياروجعله 
)فاطمه( بدال من )ديار( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم )3( لسنه 2016 .
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

قدم املواطن )وليد يحيى حسني ( طلبأ يروم فيه 
تس�جيل لقبه وجعله )االعرج�ي( بدال من الفراغ 
واس�تنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش 
ه�ذا االع�الن يف الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

 
اعالن

مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواطن )منيب يحيى حسني ( طلبأ يروم فيه 
تس�جيل لقبه وجعله )االعرج�ي( بدال من الفراغ 
واس�تنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش 
ه�ذا االع�الن يف الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 640/ش/2017

يوس�ف-تحمل  س�مرية   / عليه�ا  إىل/املدع�ى 
الجنسية االملانية

م/ تبليغ 
أق�ام املدع�ي عب�د الكري�م عب�ود عبي�د الدعوى 
الرشعية املرقمة أعاله والتي يطلب فيها تصديق 
الطالق الواق�ع خارج املحكمة وبالنظر ملجهولية 
مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بالحضور أمام هذه املحكمة  صباح يوم املرافعة 
2017/12/10 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند 
عدم حض�ورك أو إرس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا 

للقانون .
القايض
رافد مركز االعرجي

فقدان باج
فق�د مني الباج الوزاري املرق�م 20559 والصادر 
من وزارة العدل باسم / عدي شاكر عبد الله فمن 

يعثر عليه تسليمه ملصدره .

فقدان وثيقة
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة 38/52 
يف 2014/12/17 والص�ادرة م�ن مديرية العامة 
املهني�ة  املصطف�ى  /اعدادي�ة  املهن�ي  للتعلي�م 
واملعنون�ة اىل معه�د االم�ام الباقر »ع« باس�م/ 
الطال�ب/ ميثاق ط�الب عبد الحس�ن فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها .

مديرية شؤون األحوال املدنية يف ذي قار
/ العدد : 1462

إع��الن
بن�اءا لطل�ب املدع�ي نور الدي�ن محم�د جارالله 
وال�ذي يطلب من خالله تس�جيل لقبه من الفراغ 
اىل الس�يد يوش�ع واس�تنادا ألحكام املادة 24 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نرش 
طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق االعرتاض 
عىل الطل�ب مراجع�ة املديرية خالل ع�رشة أيام 
يوما من تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب 

وفق القانون .
العقيد 
مدير شؤون األحوال املدنية يف ذي قار

مديرية تنفيذ النرص
العدد: 258/ت/2017

م/تبليغ مدين
اىل/املنفذ عليه/ غني رضيو يارس

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية ان�ك  مجه�ول محل 
اإلقام�ة وليس لك موطن دائم أو مؤقت أو مختار 
يمكن إجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغك إعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النرص خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمه العتابي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ البياع 

تنويه 
لقد س�قط س�هوا من صحيفتكم الغ�راء بالعدد 
1563 يف 28 / 11 / 2017 اس�م املنف�ذ الع�دل ) 
اخالص عبد ال�رزاق احمد ( راجني التنويه يف اول 
ع�دد يصدر من صحيفتكم عن اس�م املنفذ العدل 

اعاله .
منفذ العدل

اخالص عبد الرزاق احمد 

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ه املرقم�ه 640721 الع�دد 
46 الص�ادره م�ن اعدادية زينب الك�ربى بتاريخ 
االن�داس  اعدادي�ة  اىل  واملعنون�ه    10/9/2007
للبنات بأسم . هجران عيل الزم . فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الخالدية 
العدد 536 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) مهند احمد صالح ( 
م / اعالن 

اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم 536 / ب / 
2017 والقايض بتس�ليم املركبة املرقمة 7293 / 
انبار حم�ل موديل 2009 ملالكه�ا املدعي ) حاتم 
بداع عيل ( وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني ويكون لك ح�ق االعرتاض 
القانوني�ة  واالس�تئناف والتميي�ز ضم�ن امل�دة 

وبخالفه يصبح القرار باتا .
القايض 
محمد جميل الفياض 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 1048 

م / نرش فقدان 
ق�ررت ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو ) مالك 
صفص�اف غريب ( الذي فق�د يف محافظة صالح 
الدي�ن بتاريخ 8 / 1 / 2017 ولم يعرف يشء عن 
مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني يف ناحية 
يثرب او مركز رشطة يثرب خالل شهر من اليوم 
الت�ايل لن�رش االع�الن . للتفضل باالط�الع واتخاذ 

مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض 
حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 1050

م / نرش فقدان 
ق�ررت هذه املحكمة نرش فق�دان املدعو ) محمد 
صفص�اف غريب ( الذي فق�د يف محافظة صالح 
الدي�ن بتاريخ 8 / 1 / 2017 ولم يعرف يشء عن 
مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني يف ناحية 
يثرب او مركز رشطة يثرب خالل شهر من اليوم 
الت�ايل لن�رش االع�الن . للتفضل باالط�الع واتخاذ 

مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض حردان خليفة جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد 266 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه ) ضياء حماده ماجد 
م / تبليغ 

اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة املدعوة ) مياس�ه 
جمعه ع�يل ( الدعوى الرشعية املرقمة 266 
/ ش / 2017 طال�ب فيه�ا اثبات حضانتها 
لالطفال كل من ) نغم وحيدر وس�اره وعبد 
الجبار يارا ( وملجهولية محل اقامتك حسب 
كتاب مركز رشطة الضلوعية الشمايل بالعدد 
تبليغ�ك  تق�رر   2017  /  11  /  5 يف   2950
واس�عتي  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
االنتش�ار عىل موعد املرافعة املصادف 10 / 
12 / 2017 ويف حال عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض

احمد حميد حسان 

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
رقم االضبارة: 2017/114

التاريخ: 2017/11/27
اىل املنفذ عليه / عمر إبراهيم سلمان

لقد تحقق لهذه املديرية حسب كتاب مختار 
منطقة الس�بيليات الرشقي�ة بالعدد 750 يف 
2017/11/27 وكت�اب مرك�ز رشط�ة ابي 
الخصيب بالع�دد 13456 يف 2017/11/25 
إنك مجهولة مح�ل اإلقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار، يمك�ن اج�راء 
التبلي�غ علي�ه، واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قانون التنفيذ، تقرر تبليغك اعالناً بالحضور 
يف مديرية تنفيذ ابي الخصيب خالل خمس�ة 
عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون: 
اوص�اف املح�رر: ق�رار حك�م بالع�دد 40/

ش/2017 يف 2017/1/29 الخاص بالنفقة 
املاضي�ة والص�ادر م�ن محكم�ة األح�وال 

الشخصية يف ابي الخصيب.
املنفذ العدل
احمد فالح حمودي

فقدان 
فقدت إجازة افران صم�ون حجري املرقمة 
2104 والصادرة من الرشكة العامة لتصنيع 
الحبوب / فرع البرصة باسم/ وحيد حافظ 
رزوق�ي / اف�ران املين�اء. فمن يعث�ر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 413/ب/2017
التاريخ 2017/11/27

اىل / املدع�ى عليه�م ) امني واحس�ان واحم�د ومحمد 
وش�هناز اوالد ماج�د  حس�ني وعادل حس�ن عيل وعيل 
وخض�ري وحس�ني اوالد علوان حس�ني ولفت�ه  وكاظم 

ومرزوك وزغري اوالد نارص مرزوك(
تبليغ

اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/20 قرارها 
املرق�م 413/ب/2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع  حق 
الترصف يف القطع�ة املرقمة )6( مقاطعة )32( الحرية 
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب استحقاقه 
وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس 
البل�دي وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النجف 
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث مختار 
منطقة قرية االيش�ان  والرويط�ات لذا اقتىض تبليغكم 
بصحيفت�ني رس�ميتني محليت�ني يوميت�ني  واس�عتي 
االنتش�ار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي خالل 
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه تنتهي 

الفرتة املحددة لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 412/ب/2017
التاريخ 2017/11/27

اىل / املدعى عليه  ) محمد امني عيل الصايف( 
تبليغ

اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/20 قرارها 
املرق�م 412/ب/2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع  حق 
الترصف يف القطع�ة املرقمة )3( مقاطعة )19( الحرية 
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب استحقاقه 
وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس 
البل�دي وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النجف 
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث مختار 
منطقة قرية االيش�ان  والرويط�ات لذا اقتىض تبليغكم 
بصحيفت�ني رس�ميتني محليت�ني يوميت�ني  واس�عتي 
االنتش�ار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي خالل 
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه تنتهي 

الفرتة املحددة لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 116/ب/2017
التاريخ 2017/11/27

اىل / املدعى عليه  ) امني عيل الصايف ( 
تبليغ 

اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/4/30  قرارها 
املرق�م 116/ب/2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع  حق 
الترصف يف القطع�ة املرقمة )2( مقاطعة )19( الحرية 
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب استحقاقه 
وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس 
البل�دي وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النجف 
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث مختار 
املنطق�ة .  ل�ذا اقتىض تبليغ�ك  بصحيفتني رس�ميتني 
محليتني يوميتني  واسعتي االنتشار ولك  حق االعرتاض 
ع�ىل الحك�م الغيابي خالل عرشة اي�ام  من تاريخ نرش 
هذا االع�الن وبخالفه تنتهي الف�رتة املحددة لالعرتاض 

عىل الحكم الغيابي.
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 332/ب/2017
التاريخ: 2017/11/27

اىل / املدعى عليه  ) طالب عباس فضل ( 
تبليغ 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7  قرارها 
املرق�م 332/ب/2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع  حق 
الت�رصف يف القطع�ة املرقم�ة )183( مقاطع�ة )26( 
الح�رية وتوزي�ع صايف الثم�ن عىل الرشكاء كل حس�ب 
اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار املنطق�ة املؤيد 
من املجلس البلدي وكت�اب املركز التمويني يف محافظة 
النج�ف ومكت�ب معلوم�ات الح�رية واقوال الش�خص 
الثال�ث مختار املنطقة   ل�ذا اقتىض تبليغك  بصحيفتني 
رسميتني محليتني يوميتني  واسعتي االنتشار ولك  حق 
االع�رتاض ع�ىل الحك�م الغيابي خالل ع�رشة ايام  من 
تاريخ نرش هذا االعالن وبخالف�ه تنتهي الفرتة املحددة 

لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 25/تسجيل مجدد/2017

التاريخ : 2017/11/14
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قراره�ا بتاريخ 
2017/11/14 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائديه 
امل�ؤرخ يف 2017/11/14 وال�ذي يقيض بتثبيت 
عائدية العقار املرقم )2309( محلة )رش�ادية( 
جنس العق�ار )دار( ويف االضبارة املرقمة )25/

تس�جيل مجدد/ 2017( بتس�جيله بأسم طالب 
التس�جيل املجدد العراقية )ام�رية طالب جبار( 
وفقا الح�كام املادة ) 49( من قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م )43( لس�نة 1971 املع�دل ل�ذا 
نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل 
القرار املذكور خالل م�دة االعالن البالغة ثالثون 
يوما من الي�وم التايل لتاريخ ن�رشه يف الصحف 
املحلي�ة تقدي�م اعرتاض�ه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادية بصفته�ا التمييزية 
خالل امل�دة املذكورة ويف حالة ورود اش�عار من 
رئاس�ة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل 
الق�رار املذك�ور لديها فس�وف يك�ون القرار قد 
اكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة وس�تبارش مديرية 
التس�جيل العق�اري يف الكوفة بتس�جيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائديه حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة

رئي�س لجنة تثبي�ت العائديه يف محكم�ة بداءة 
الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4927/ش2017/4

التاريخ 2017/11/29
اعالن

اىل املدعى عليه / وليد عيل محمد
اقامت املدعية )فاطم�ة فاضل عباس( الدعوى 
بالعدد 4927/ش2017/4 ام�ام هذه املحكمة 
وموضوعه�ا التفري�ق للهج�ر وملجهولية  محل 
اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار ح�ي القاس�م / النجف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموع�د املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف  موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 2017/12/12 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 411/ب/2017
التاريخ: 2017/11/27

اىل / املدع�ى عليهم ) عيل وعبد العزيز وحس�ني 
وفاتك ومحمود ومنتهى وحياة ووفية وام البنني 

ونجمة اوالد محمد رضا عيل( 
تبليغ

اصدرت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/20 
قراره�ا املرق�م 411/ب/2017 واملتضمن ازالة 
ش�يوع  حق الترصف يف القطعة املرقمة )155( 
مقاطعة )26( الح�رية وتوزيع صايف الثمن عىل 
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي 
وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النج�ف 
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث 
مخت�ار منطقة قري�ة االيش�ان  والرويطات لذا 
اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني 
يوميتني  واس�عتي االنتشار ولكم حق االعرتاض 
عىل الحكم الغياب�ي خالل عرشة ايام من تاريخ 
نرش هذا االع�الن وبخالفه تنتهي الفرتة املحددة 

لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 3832 / ش / 2017  
التاريخ 29 / 11 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليها / عبري قادر جاس�م تسكن 

سبع البور الدار 1 / 1249
اقام املدعي رواد سمري عباس الدعوى املرقمة 
اعاله يطالب فيها باسقاط النفقة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر 
تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 7 / 12 
/ 2017 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون
القايض / فارس شبيب الزم

فقدان
من�ي هوية  فق�دت 
الصحافي�ني  اتح�اد 
العرب باس�م ) عيل 
ابراهي�م خلف( عىل 
عليه�ا   يعث�ر  م�ن 
الرقم  ع�ىل  االتصال 
 0 7 7 0 6 0 9 0 2 0 0
او تس�ليمها اىل مقر 

الجريدة.

وبن�اءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان / االمالك املرق�م )21267 يف 2017/11/13( تعلن لجنة 
البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطعة اريض س�كنية املدرجة    مواصفاتها ادناه العائده 
اىل مديرية البلدية كميت    باملزايدة العلنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 
فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 5 % من القيمة املقدرة 
لبدل االيجار لكامل مدته بموجب صك مصدق وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من 
مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية كميت ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املستمسكات املطوبة 

1� اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان / القانونية وعىل البلدية تبلي�غ الذين يرغبون بدخول املزايده 
بتقديم االقرار قبل موعد املزايده 

2 � تاييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية عيل الرشقي
3 � جنسية +شهادة جنسية له ولزوجته
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

زار وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
انتين�وف  مصن�ع  الحمام�ي 
للطائ�رات يف العاصمة االوكرانية 
) كيي�ف( وبرفقت�ه مدي�ر ع�ام 
الخط�وط الجوية العراقية مريان 

فريد. 
واطلع الحمام�ي خالل جولته يف 
اروقة املصنع للتعرف عىل طبيعة 
مج�ال  يف  الحديث�ة  الصناع�ات 

الطريان. 
واضاف انه »تم االتفاق من حيث 
املب�دأ ع�ىل رشاء 15 طائ�رة م�ا 
بني طائرات مس�افرين وطائرات 
ش�حن جوي بني�ة االيج�ار بنية 
الرشاء لتضاف ألسطول الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة الت�ي تس�عى 
تطوي�ر  عملي�ة  يف  لالس�تفادة 
الج�وي،  اس�طولها  وتحدي�ث 
وتعترب ه�ذه الخط�وة هي االوىل 
من نوعه�ا التي اليت�م فيها دفع 
مبال�غ مالية بصورة مبارشة عن 

ابرام العقود«. 
يذكر ان الحمامي استقل الطائرة 
انط�الق  معلن�ا  كيي�ف  اىل  االوىل 

الجوي مابني البلدين ».
كم�ا زار وزي�ر النق�ل أكاديمي�ة 
والتق�ى  كيي�ف،  يف  الط�ريان 
بمجموعة من الط�الب العراقيني 

الذين يدرسون هناك«. 
واكد ان »ال�وزارة تحتضن جميع 
الطاقات العراقية التي من شانها 
ان تعط�ي م�ن خرباته�ا اضافة 
يف مج�ال الطريان، واع�دا الطلبة 
باالنضم�ام للعم�ل يف الخط�وط 

اكم�ال  بع�د  العراقي�ة  الجوي�ة 
وال�درايس  التدريب�ي  منهاجه�م 

املقرر«.
واطلع الحمامي عىل »املش�بهات 

الخاص�ة بالتدريب يف األكاديمية. 
املراح�ل  يف  »ال�وزارة  ان  مبين�ا 

ع�دد  رشاء  ع�ىل  للتعاق�د  االوىل 
االنتينوف للش�حن  من طائ�رات 

ونق�ل املس�افرين« .م�ن جانب�ه 
افتتح مدير ع�ام الرشكة العامة 
للخط�وط الجوية العراقية مريان 
فريد، مكتب الرشكة يف العاصمة 

االوكرانية ) كييف(«. 
وقال ان�ه »بدعم وزي�ر النقل تم 
افتت�اح مكتب الخط�وط الجوية 
العراقية يف أوكرانيا وذلك لتسهيل 
حرك�ة التنقل بني بغ�داد وكييف 
والذي سيفتح افاق اوسع لتعاون 
االقتص�ادي ويف جمي�ع جوانبها 
زي�ادة  ع�ىل  سيس�اعد  وكذل�ك 
حرك�ة الس�فر وتنش�يط الواقع 

السياحي«.  واضاف فريد »هناك 
اعدادا كبرية من الجالية العراقية 
املتواجدة يف أوكرانيا وكذلك الطلبة 
وان افتت�اح الخ�ط املب�ارش م�ن 
شأنه تس�هيل تنقلهم بني العراق 
وأوكراني�ا«.  م�ن جانب�ه اش�اد 
الوكي�ل الع�ام للخط�وط الجوية 
محم�ود  أوكراني�ا  يف  العراقي�ة 
مصطف�ى القويص بالدعم الكبري 
ال�ذي قدمت�ه الخط�وط الجوية 
العراقية الفتتاح ذلك الخط والذي 
س�يكون محط�ة مهم�ة لخدمة 

جميع املسافرين.

وزير النقل يتفق مع طائرات انتينوف عىل رشاء »15« طائرة بطريقة االجيار بنية الرشاء
زار أكادميية الطريان يف كييف للتعرف على طبيعة الصناعات احلديثة
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حمافظ واسط يبحث امكانية 
تنفيذ مشاريع باملحافظة

مع منظمة التعاون االسالمي
    المستقبل العراقي/ الغانم

التق�ى محاف�ظ واس�ط محمود 
عبد الرضا مال طالل، مدير مكتب 
يف  اإلس�المي  التع�اون  منظم�ة 
بغداد، ممثل االمني العام ، صالح 
اس�تعراض  وج�رى  الش�اعري، 
يف  ودوره�ا  املنظم�ة  لس�ريعمل 
مس�ان�دة الع�راق يف حرب�ه ضد 
اإلرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات 
والجه�ود املبذولة من قبلها لدعم 

أمن واستقرار العراق«.
واك�د مال ط�الل ان�ه »ت�م بحث 
امكاني�ة اس�هام املنظم�ة يف رفد 
عملية تنفيذ املش�اريع العمرانية 
ضم�ن  باملحافظ�ة  والخدمي�ة 
مختل�ف الجوان�ب، فيم�ا ج�رى 
تدارس س�بل إيج�اد آلية للتعاون 
لدعم تلك املش�اريع ع�رب التمويل 

من البنك اإلسالمي.
ومن جانبه ابدى الشاعري حرصه 
عىل دع�م العراق يف املجاالت كافة 
والعمل عىل تقوية حراك املنظمة 
يف الع�راق وإيجاد أط�ر صحيحة 
للتعاون التام مع حكومة واس�ط 
املحلية ودعم املش�اريع املوجودة 
البن�ك  املحافظ�ة م�ن خ�الل  يف 

اإلسالمي.

املوانئ تضع حجر االساس ملرشوع حمطة 
استرياد وتصدير املشتقات النفطية

   البصرة / المستقبل العراقي

برعاي�ة وزي�ر النقل كاظم فنج�ان الحمامي ، وضعت الرشك�ة العامة ملوانئ 
العراق ، حجر االس�اس إلنش�اء محطة تصدير واس�ترياد املنتوجات النفطية 
الس�ائلة ) BLPT( بعقد رشاكة مع رشكة فين�ول الهولندية بحضور مديرها 
اإلقليم�ي«. وقال مدير عام الرشكة رياض س�وادي يف بيان تلقته« املس�تقبل 
العراق�ي، ان »ذل�ك املنجز املتحقق اليوم هو ضمن عقد تش�غيل مش�رك بني 
الطرفني بهدف انش�اء املحطة تصدير واس�ترياد للمنتوجات النفطية السائلة 
م�ع منظوم�ة ض�خ وبن�اء خزان�ات عمالقة تكف�ي لخ�زن املنت�وج املصدر 
واملس�تورد بمس�احة 420 م عم�ق وواجهة 600 م يف منطقة خ�ور الزبري ما 
ب�ني رصيف الغاز الس�ائل وميناء الخور عىل ش�واطئ خ�ور الزبري ببعد 4 كم 
عن الطريق العام«. واضاف س�وادي ان »الرشك�ة بارشت منذ اللحظات االوىل 
بأعم�ال التنظيف من املخلفات الحربية لجعل املنطقة نظيفة وأمينة للرشوع 
باملراح�ل االوىل من العمل، كما تعد رشكة فينول من الرشكات العاملية يف ادارة 

االعمال النفطية.

املنافذ احلدودية تعلن إحالة مدير مركز كمرك سفوان إىل القضاء

حمافظ بغداد للمواطن اجلريح عبد اهلل النرصاوي: انت عنوانًا للشجاعة والتضحية

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، عن إحالة 
مدير مركز كمرك س�فوان الواقع جنوب 
غ�رب الب�رة إىل القض�اء ع�ىل خلفية 
ضب�ط املنفذ ش�احنة محمل�ة ببضاعة 
كارتون ف�ارغ حاول املس�تورد ادخالها 
خالفا لقانون االس�تثمار، فيما اش�ارت 
م�ن  الب�رة  مط�ار  منف�ذ  تمك�ن  اىل 
ضبط مواد لرشكت�ني نفطيتني مختلفة 
الهيئة،  االوصاف بدون موافقات.وقالت 
ان منفذ سفوان الحدودي ضبط شاحنة 
محمل�ة ببضاع�ة كارتون ف�ارغ بعدما 
حاول املس�تورد إدخالها خالف�ًا لقانون 
االستثمار مس�تفيداً من شمول بضاعة 

أخ�رى باالعف�اء من الرس�وم الكمركية 
واس�تخدامها يف معمل آخر غري مشمول 
باالعفاء من الرس�وم الكمركية بموجب 

إحال�ة  اىل  االس�تثمار، مش�رية  قان�ون 
البضاع�ة واملخالفني ومن ضمنهم مدير 
مرك�ز كم�رك س�فوان إىل اىل القض�اء.

اىل ذلك اش�ارت الهيئ�ة يف بيان آخر، بإن 
منفذ مطار البرة ضبط مواد لرشكتني 
نفطيتني دون موافقات وتم حجزها وفق 
امل�ادة 23 م�ن قان�ون الكمارك.وتابعت 
ان�ه >تم ضب�ط مجموعة م�ن الحقائب 
ت�م تركه�ا مخالف�ة للضواب�ط بداخلها 
70 كروز س�كائر اجنبي�ة مختلفة و16 
علب�ة س�ليكون و5 باكي�ت قداحات تم 
تس�ليمها اىل مركز كمرك املطار، اضافة 
اىل حجز جهاز لفح�ص العدد الصناعية 
فلبين�ي  م�ع مالحقات�ه عن�د مس�افر 
الخط�وط  ع�ىل  قادم�اً  كان  الجنس�ية 
الجوي�ة االماراتي�ة ب�دون حصوله عىل 
املوافق�ات األصولية، وت�م احالة جميع 

املواد املضبوطة اىل القضاء.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

زار محافظ بغداد عطوان العطواني املواطن الجريح 
عب�د الله النراوي الذي تص�دى لالرهابي داعش يف 
النهروان ومنع املجموع�ة املهاجمة من االيغال اكثر 

بدماء األبرياء .
وذك�ر املكت�ب االعالمي ملحافظ بغ�داد يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »العطواني ثمن 
املوق�ف البطويل له�ذا املواطن الذي تص�دى لجماعة 
داع�ش م�ن منزل�ه وتمكن م�ن قتلهم وع�ىل اثرها 
أصيب بيده واصفا تصدي�ه لجماعة داعش وقتلهم 

بانه عنوان للشجاعة والتضحية«.
واوضح املكتب ان »ذلك جاء خالل جولة تفقدية اجراها 
املحافظ يف ناحية النهروان بع�د االعتداء اإلرهابي الذي 
ط�ال املدين�ة تضمنت زي�ارة مجال�س عزاء الش�هداء 

وجرحى هذا االعتداء«.

وأضاف ان »العطواني أوعز اىل القيادات األمنية بتكثيف 
اجراءاته�ا األمني�ة للحماية املنطقة ع�رب االعتماد عىل 
الجهد االستخباراتي وتشديد اإلجراء عىل مداخل املدينة 
س�واء عىل الطرق الرئيس�ّية أو النيس�مية ووجه أيضا 
الجه�د اآليل ي�وم غد لوض�ع الس�واتر الرابي�ه ووضع 

الصب�ات الكونكريتي�ه وتحدي�د حرك�ه العجالت اال 
عن طريق املداخل املس�يطر عليها للدخول اىل املدينة 
كما وجه اإلس�عاف الفوري بتوفري مركز للطواريء 
وتوفري املس�تلزمات الطبي�ه واالدويه كم�ا أكد عىل 
رضورة تغ�ري ألقوه املاس�كه ل�أرض وإخراج مقر 
الل�واء اىل خارج املدين�ه باملنطقه املتصل�ة مع دياىل 

ووضع ابراج املراقبه لرصد حركة اإلرهابيني«.
وب�ني ان »هنالك تنس�يق ع�ايل مع قي�ادة العمليات 
لوض�ع خطط محكمه ملنع تك�رار هذه الخروقات ، 
داعيا س�كان الناحية اىل التعاون مع األجهزة األمنية 
لإلبالغ عن الحاالت املش�بوهة خدم�ة للصالح العام 

.«
واشار اىل ان »العطواني تحدث مع أهايل ناحية النهروان 
انه أوعز اىل لجنة التعويضات التابعة ملحافظة بغداد اىل 
اإلرساع بااحص�اء األرضار ج�راء هذا العم�ل االجرامي 

وتعويض عوائل الشهداء والجرحى.

الكهرباء: اخلدمة واجلباية عقود رشاكة 
مع القطاع اخلاص وليست خصخصة

حمافظ البرصة: ملفات عديدة وهامة 
محلتها خالل زياريت إىل بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الكهرباء ان عقود الخدم�ة والجباية يف قطاع توزيع الطاقة الكهربائية 
هي عقود رشاكة مع القطاع الخاص وليس�ت خصخص�ة كما يطلق عليها من قبل 
وس�ائل االعالم والش�ارع العراقي، وق�د نوهة عنه ال�وزارة منذ الي�وم االول لتنفيذ 
امل�رشوع، وقد اس�تندت وزارة الكهرباء اىل مواد قانوني�ة يف موازنات عامي )2016، 
و2017( يف تنفيذه.واف�اد بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
»ت�م إعداد العق�ود من قبل الدوائ�ر القانونية يف )مجل�س الوزراء، ودي�وان الرقابة 
املالي�ة، والهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار، ووزارة الكهرب�اء(، وتم األخذ بع�ني االعتبار 
تحصني الحكومة وال�وزارة ومصلحة املواطن«.واوضح البيهان ان »تس�عرية اجور 
اس�تهالك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكوم�ة وال تتدخل فيها الرشكات، وان 
قوائ�م االس�تهالك تصدر م�ن وزارة الكهرباء، وان النس�بة املمنوح�ة للرشكات من 
مبال�غ الجباي�ة ال تتعدى )12.٩٪( م�ن اجمايل مبلغ الجباية، تدف�ع منها الرشكات 
رواتب )٨0٪( من منتسبي قطاعات الصيانة التابعون لوزارة الكهرباء ضمن الرقعة 
الجغرافية ملس�ؤولية الرشكات، فضال عن قيام الرشكات بتصفري وانهاء الضائعات 
والتجاوزات وصيانة شبكات توزيع الطاقة وجباية اجور االستهالك ونصب املقاييس 
الذكي�ة مجاناً اىل املواطن�ني والدوائر الحكومي�ة واملحال التجاري�ة واملصانع ضمن 
الرقعة الجغرافية ملس�ؤوليتها«.وبني ان »مدة العقود خمس س�نوات قابلة للتمديد 
وهناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الرشكات من قبل لجنة فنية من قبل وزارة 
الكهرباء، باالضافة اىل ديوان الرقابة املالية ومكتب املفتش العام ومنظمات املجتمع 
املدني ووجهاء املناطق، وان بإمكان وزارة الكهرباء ان تقوم بفس�خ العقد بعد عام 

واحد من التنفيذ يف حال وجود سلبيات بتقديم الخدمة اىل املواطنني.

    البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البرة أس�عد عبد األم�ري العيداني النقاب ع�ن أهم ماجاء يف 
زيارت�ه األخرية للعاصمة بغداد  ولقائه املس�ؤولني يف الحكومة املركزية،  جاء 
ذل�ك خالل تريح صح�ايف أدىل به العيدان�ي للمكتب اإلعالم�ي الخاص.وقال 
محافظ البرة »لقد حملت الزيارة كسابقاتها  التأكيد عىل استحصال حقوق 
البرة كاملة، وهذا ماتم نقله عرب محادثات رس�مية ومش�اورات تمت وفق  
أعىل املس�تويات،  ويف هذا الجانب، عقدنا مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء، 
وعدد من الوزراء املختصني إضافة إىل االجتماع املوس�ع مع هيئة املستشارين 
واللجن�ة التنس�يقية بني املحافظات واملركز«. وأضاف »لقد ناقش�نا  مع دولة 
رئيس مجلس ال�وزراء موضوع نقل الصالحيات الوزارية للمحافظني، مبينا » 
كذلك تم مناقشة  ملف املياه واالنخفاض الحاصل يف مناسيبه األمر الذي سبب 
ارتفاع�ا حادا  بنس�بة امللوحة له�ذا املورد الحيوي«. واوض�ح انه »تم التطرق 
إىل م�رشوع ال�رف الصحي يف قضاء الزب�ري وقد حصلنا عىل وع�ود إيجابية 
م�ن وزيرة البلديات بهذا الصدد  ونوه العيداني خالل حديثه، إىل املوقف املوحد 
والج�اد والواض�ح للحكومة املحلي�ة  يف البرة ممثلة بس�لطتيها الترشيعية 
والتنفيذي�ة من أج�ل الحصول عىل الحقوق البرية املرشوعة«.واش�ار اىل ان 
»هذا ما تجىل بإعالن برملانيو البرة بمقاطعة جلسات مجلس النواب يف حال 
سلب حقوق املحافظة من املوازنة القادمة، » العيداني« ويف ختام حديثه ، أكد 
عزم الحكومة املحلية يف البرة عىل إنجاز كافة  املشاريع  الخاصة  باملحافظة 

ويف مختلف القطاعات.

هيأة احلج جتدد دعوهتا للفائزين بالقرعة 
التكميلية اىل تسديد الدفعة االوىل من التكلفة

   بغداد / المستقبل العراقي

ج�ددت الهيأة العليا للحج والعمرة 
الفائزي�ن  للمواطن�ني  دعوته�ا 
بالقرع�ة االلكروني�ة للعام املقبل 
201٨ اىل تس�ديد الدفعة التكميلية 

االوىل من تكلفة الحج.
واكد املتحدث الرسمي باسم الهيئة 
حس�ن فهد الكنان�ي يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي« ، امس السبت 
املواطن�ني  مراجع�ة  »رضورة   ,
الفائزي�ن بالقرع�ة التكميلي�ة اىل 
مكاتب الهيئة يف بغداد واملحافظات 
لتثبيت اسماؤهم وتس�ديد الدفعة 
االوىل م�ن تكلف�ة الح�ج البالغ�ة 
مالي�ني  ثالث�ة   )3,500,000(

وخمسمائة الف دينار«.
وذك�ر ان »الهيئ�ة س�تفتح مكاتبها الس�تقبال 
املواطن�ني الظاهرة اس�ماؤهم يف القرعة اعتبارا 
من يوم غد االحد وملدة ش�هر واح�د ، عىل ان يتم 

تس�ديد املبلغ املتبقي بعد احتساب الكلفة الكلية 
للحج«.

يذكر ان الهيأة اختتمت االسبوع املايض اجراءها 
القرع�ة االلكروني�ة التكميلي�ة الخاص�ة بع�ام 

201٨ لجميع املحافظات العراقية.

البلديات تنفذ محلة خدمية واسعة
إلزالة التجاوزات يف حمافظة كربالء املقدسة

   كربالء / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة عن »املب�ارشة بتنفيذ اعمال حملة خدمية 
واسعة الزالة التجاوزات يف مركز محافظة كربالء 

املقدسة ».
وذك�ر املرك�ز االعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان  تلقت�ه 
»املستقبل العراقي، ان »املالكات الفنية والخدمية 
يف مديرية كربالء املقدسة التابعة ملديرية البلديات 
العام�ة أحدى تش�كيالت الوزارة ب�ارشت بحملة 
خدمي�ة كربى إلزال�ة ورفع التجاوزات يف ش�ارع 
قبلة األمام الحس�ني )ع( مرك�ز مدينة محافظة 

كربالء املقدسة« .
وبني أن »االعمال ش�ملت ازالة ورف�ع التجاوزات 
ومخلف�ات الباع�ة املتجول�ني واملح�ال التجارية 
املتج�اوزة ع�ىل األرصف�ة لتس�هيل حرك�ة املارة 
وإظهار جمالية الشوارع ونظافتها وتمكني دوائر 
البلدية م�ن صيانة الطرق والجزرات الوس�طية ، 
مشرياً اىل أن »هذه اإلجراءات ستطبق عىل أصحاب 

املحال والبنايات التجارية املخالفة للتصاميم«.

وأك�د ان »ه�ذه الحم�الت مس�تمرة ومتواصل�ة 
لتش�مل جميع الش�وارع يف مرك�ز املدينة ووضع 
خط�ة لحمالت مماثلة لتش�مل األحياء الس�كنية 
،فض�اًل ع�ن اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق 
املخالف�ني من خالل فرض الغرامات املالية عليهم 
و اتخ�اذ وتطبي�ق جميع التعليم�ات البلدية للحد 
م�ن هذه الظاه�رة الغري مرغوب به�ا من معظم 
املواطنني نتيجة املضايقات التي تسسببها للمارة 

ولتحسني الواقع الخدمي يف املحافظة .
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2017/2005

التاريخ: 2017/11/29
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام من العقار 
تسلسل 3/74452 حي النرص الواقع يف النجف 
العائد للمدين مشتاق طالب عبد الكاظم  البالغ 
)150 س�هم م�ن اص�ل 350 س�هم( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن  جاس�م ابراهي�م ن�ارص 
البال�غ 61,000,000 واح�د وس�تون ملي�ون 
دين�ار عراقي فع�ى الراغب بال�راء مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا  تبدا من 
اليوم التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة عرة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي
املواصفات 

الن�رص   : نج�ف � ح�ي  1 � موقع�ه ورقم�ه 
3/74452

2 � جنسه ونوعه :
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مشتمالته :
5 � مساحته : 350م2

6 � درجة العمران : متوسط لكال الجزئني 
7 � الش�اغل : الج�زء االول فاطمة الزهراء ولم 
تبني رغبتها بالبقاء بعد البيع الجزء الثاني عبد 

الكريم عبد الحسن ويرغب بالبقاء بعد البيع
8 � القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلي�ة للعق�ار 
324,250,000 ملي�ون وقيم�ة س�هام املدي�ن 

153 مليون 
مشتمالته : 

العق�ار يقع عى ش�ارع فرع�ي )10مرت( وهو 
مفرز اىل جزئني بصورة غري رسمية. 

الجزء االول : ويتكون من ساحة امامية بضمنها 
صحيات مشرتكة  الجدران واالرضية سرياميك 
وارضي�ة املس�احة كايش موزائيك واس�تقبال 
بعل�و  والج�دران  موزائي�ك  كايش  االرضي�ة 
)130( س�رياميك والباقي ب�ورك وممر بجانب 
االس�تقبال يؤدي اىل املطبخ والساحة االمامية 
مع املمر مس�قف دبل فاليوم وتحتوي دنكتني 
ع�دد اثن�ان )للدبل فالي�وم( قد ذك�رت جدران 
املطب�خ  س�رياميك واالرضي�ة كايش موزائي�ك 
مع وجود س�قف ثانوي ثم كل�دور وغرفة نوم 
وصحيات مش�رتكة وخلفها مكش�وفة ارضية 
وج�دران الصحيات س�رياميك الكل�دور هزاره 
لعل�و واح�د م�رت وس�تون س�نتمر س�رياميك 
والباق�ي بورك توجد مكش�وفة ثاني�ة  بجانب 
املطبخ وس�لم معلق داخل الكلي�دور يؤديث اىل 
الطابق االول والجدار الذي بجانب السلم مغلف 
س�رياميك لالعى ام الطاب�ق االول يحتوي عى 
غرف�ة نوم واح�دة وصحيات كلي�دور ومخزن 
صغري وصالة مطلة عى الش�ارع وهذا الطابق 
غري مغلف وغري مبلط ويحتوي عى مكش�وفة 
ع�دد اثن�ان وه�ي امت�داد ملكش�وفات الطابق 
االريض وسلم كونكريت يؤدي اىل الطابق الثاني 
ويحتوي عى بيتونه وغرفة نوم واحدة وحمام 
والس�طح وهذا الطابق ايضا غ�ري مبلط  وغري 
مغلف والطابق االريض مجهز ماء وكهرباء اما 
بقية الطوابق غري مجهزة ماء وكهرباء وجميع 

سقوف الطوابق من الكونكريت املسلح. 
الج�زء الثان�ي :  وتتال�ف م�ن س�احة امامية 
وغرف�ة ن�وم صغ�رية واخ�رى كب�رية وصالة 
واس�تقبال ومطب�خ وصحي�ات الس�قف م�ن 
الكونكريت املسلح ومجهز ماء وكهرباء وسلم 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول ويحت�وي عى غرفتني 
وصال�ة وصحي�ات وس�قف الطاب�ق االول من 
الطاب�وق والش�يلمان وارضية ه�ذا الجزء من 
ال�كايش املوزائي�ك ويحت�وي عى مكش�وفات 
واربع�ة وتوجد قب�ة دائرية كونكريت مس�لح 

فوق االستقبال 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 331/ب/2017
التاريخ: 2017/11/27

اىل / املدعى عليه  ) طالب عباس فضل وكطان 
عيل عزيز ( 

تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7  
واملتضم�ن  331/ب/2017  املرق�م  قراره�ا 
ازالة ش�يوع  حق الت�رصف يف القطعة املرقمة 
)134( مقاطع�ة )26( الح�رية وتوزي�ع صايف 
الثم�ن ع�ى ال�ركاء كل حس�ب اس�تحقاقه 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكما حسب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار املنطقة املؤيد 
م�ن املجلس البل�دي وكت�اب املرك�ز التمويني 
يف محافظ�ة النجف ومكت�ب معلومات الحرية 
واقوال الش�خص الثال�ث مخت�ار املنطقة   لذا 
اقتىض تبليغك  بصحيفتني رس�ميتني محليتني 
يوميتني  واسعتي االنتشار ولك  حق االعرتاض 
عى الحكم الغيابي خالل عرة ايام  من تاريخ 
نر هذا االعالن وبخالفه تنتهي الفرتة املحددة 

لالعرتاض عى الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 410/ب/2017
التاريخ: 2017/11/27

اىل / املدعى عليهم  ) عيل وعبد العزيز وحس�ني 
وفات�ك ومحم�ود ومنته�ى وحي�اة ووفية وام 

البنني ونجمة اوالد محمد رضا عيل(   
تبليغ

اصدرت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 2017/8/20  
واملتضم�ن  410/ب/2017  املرق�م  قراره�ا 
ازالة ش�يوع  حق الت�رصف يف القطعة املرقمة 
)153( مقاطع�ة )26( الح�رية وتوزي�ع صايف 
الثم�ن ع�ى ال�ركاء كل حس�ب اس�تحقاقه 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار املنطقة املؤيد 
م�ن املجلس البل�دي وكت�اب املرك�ز التمويني 
يف محافظ�ة النجف ومكت�ب معلومات الحرية 
واقوال الش�خص الثالث مخت�ار  منطقة قرية 
االيش�ان والرويط�ات   ل�ذا اقت�ىض تبليغك�م  
يوميت�ني   محليت�ني  رس�ميتني  بصحيفت�ني 
واس�عتي االنتش�ار ولكم  حق االع�رتاض عى 
الحك�م الغيابي خ�الل عرة ايام  م�ن تاريخ 
نر هذا االعالن وبخالفه تنتهي الفرتة املحددة 

لالعرتاض عى الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 113/ب/2017
التاريخ: 2017/11/27

اىل / املدع�ى علي�ه  ) احمد عطي�ة فليح ومحمد 
س�امي فليفل وامني واحس�ان واحم�د ومحمد 
وش�هناز اوالد ماجد حس�ني وعادل حس�ن عيل 

وكاظم حسن جرب ( 
تبليغ

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/4/30  
قراره�ا املرق�م 113/ب/2017 واملتضمن ازالة 
ش�يوع  ح�ق الت�رصف يف القطع�ة املرقمة )5( 
مقاطع�ة )22( الحرية وتوزي�ع صايف الثمن عى 
الركاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي 
وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النج�ف 
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث 
مخت�ار  منطقة قرية االيش�ان والرويطات    لذا 
اقتىض تبليغكم  بصحيفتني رس�ميتني محليتني 
يوميتني  واس�عتي االنتشار ولكم  حق االعرتاض 
عى الحك�م الغيابي خالل عرة ايام  من تاريخ 
نر هذا االعالن وبخالف�ه تنتهي الفرتة املحددة 

لالعرتاض عى الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 334/ب/2017
التاريخ: 2017/11/27

اىل / املدعى عليهما  ) طالب عباس فضل وعيىس 
فيصل عزيز ( 

تبليغ
بتاري�خ 2017/8/7   املحكم�ة  اص�درت ه�ذه 
قراره�ا املرق�م 334/ب/2017 واملتضمن ازالة 
ش�يوع  حق الت�رصف يف القطعة املرقمة )124( 
مقاطع�ة )26( الحرية وتوزي�ع صايف الثمن عى 
الركاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي 
وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النج�ف 
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث 
مخت�ار املنطقة   لذا اقت�ىض تبليغك  بصحيفتني 
رس�ميتني محليتني يوميتني  واس�عتي االنتشار 
ولك  ح�ق االعرتاض ع�ى الحك�م الغيابي خالل 
ع�رة ايام  من تاريخ نر هذا االعالن وبخالفه 
تنته�ي الف�رتة املح�ددة لالعرتاض ع�ى الحكم 

الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3818/ب2017/1
التاريخ 2017/11/29

اعالن
اىل املدعى عليه /فارس  حاتم ساهي

اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم بتاديتك واملدعى 
علي�ه الثان�ي كاظم صاي�ل دخة مبلغ�ا مقداره 
)2280 دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض م�ؤرخ يوم 
2014/11/20( ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكم�ة بداءة 
الحل�ة واش�عار مخت�ار الثيلة  والجنين�ة املدعو 
موفق عبد الحس�ني بالل لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة   2017/12/7
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3818/ب2017/4
التاريخ 2017/11/27

اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا  ) 1 � عباس عبد نبهان   2 � 

صالح باسم جبار(
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتاديتكما    مبلغا 
مق�داره )1360 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ 
يوم 2014/11/1( ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكم�ة بداءة 
البرصة واشعار  املجلس املحيل ملنطقة الحسينية   
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2017/12/7 التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 3396/ش/2017
التاريخ 2017/11/28

اعالن
اىل املدعى عليه /رافد قاسم رحيم

اقام�ت املدعية فينوس س�لمان كاظ�م الدعوى 
املرقم�ة 3396/ش/2017 امام ه�ذه املحكمة 
طل�ب فيها الحك�م بالتفريق للهج�ر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مخت�ار منطقة 
الح�ي الجمه�وري  / وكتاب مديري�ة التبليغات 
القضائية املرقم 896 يف 2017/11/27 لذا قررت 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2017/12/11 وبعكسه سوف تجري املحاكمة 

غيابية  بحقك وفق القانون
القايض
لطيف مهنه علو النرصاوي

تنويه
نر يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1558

االعالن الخ�اص بمديريه تنفي�ذ النجف الخاص 
بالعق�ار 93986/3 مجم�ع بيتي الس�كني ذكر 
رق�م العقار 93986خط�ا والصحيح 93986/3 
كم�ا ل�م يذك�ر يف حقل جن�س العق�ار ونوعه / 

عرصه
لذا اقتىض التنويه

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2016/409

اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
املنطقة الخامسة البرصة  

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه : ن.ع  حيدر عبد 
املهدي هادي طاه�ر/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/171

تاريخ ارتكاب الجريمة : 
تاريخ الحكم: 2016/3/29

املادة القانونية : 264 من ق.ع رقم 111 لس�نة 
1969 املعدل

خالصة الحكم :
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 
الخامسة باسم الشعب عى املدان الغائب اعاله 

غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )سبع سنوات( وفق 
اح�كام املادة 264 ق.ع رقم 111 لس�نة  1969 
املع�دل اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 م�ن ق .ا .د 
رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك الختالس�ك االوراق 
التحقيقي�ة الخاص�ة برسق�ة مرصف الس�الم 

بالبرصة 
2 � تنف�ذ محكوميت�ه اع�اله بالتعاق�ب  م�ع 
محكوميت�ه  بالقضية املرقم�ة )2011/787( 
اس�تنادا للم�ادة 143 /ق ع  رق�م 111 لس�نة 

1969 املعدل 
3 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثالثا 

من ق.ا.د 
5 � حجر امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
جب�ار عاتي جرب مبلغ قدره ثالث�ون الف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قاب�ال لالع�رتاض 
اس�تنادا الحكام املادة 71/ ثانيا من ق.ا.د رقم 

17 لسنة 2008 وافهم علنا يف /  / 2016
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/1613

اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
املنطقة الخامسة بالبرصة  

اس�م املته�م ورتبته ووحدته : الرطي مس�لم 
نعمة يرس / مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1529 
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/6/27

تاريخ الحكم: 2015/11/22
امل�ادة القانوني�ة : 5 م�ن ق.ع رق�م 14 لس�نة 

  2008
خالصة الحكم :

حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 
الخامس�ة باس�م الش�عب ع�ى امل�دان الغائب 

)الرطي مسلم نعمة يرس( غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 ق.ع رق�م 14 لس�نة  2008  
وبداللة املادة 69 من ق.ا.د  رقم 17 لسنة 2008  
لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 2008/6/27 

ولحد االن
 2 � اخراجه م�ن الخدمه يف قوى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 41/ثانيا / أ من ق.ع. د 

رقم 14 لسنة 2008
  3 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف 
حقه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.ا.د 

4 � ال�زام املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثالثا 

من ق.ا.د 
5 � حجر امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
جب�ار عاتي جرب مبلغ قدره ثالث�ون الف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قاب�ال لالع�رتاض 
اس�تنادا الحكام املادة 71/ ثانيا من ق.ا.د رقم 

17 لسنة 2008 وافهم علنا يف /  / 2015
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ) 503322( 
بتاريخ 1999/8/31 ذي العدد )52( والصادرة 
من اعدادية الخورنق املسائية واملعنونة اىل كلمة 
الهندس�ة املسائية بأس�م / فراس جواد عيدان 

فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من الجامعة االسالمية/ 
قس�م القانون باس�م الطالب / هاش�م صالح 
هاش�م فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من الجامعة االس�المية 
قس�م / القان�ون باس�م الطالب /مس�لم داود 
س�لمان فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

محكمة بداءة الزبري
العدد : 216/ب/2017

اعالن
اىل املدع�ى عليه /عادل عبد الله طاهر/ ش�غله 

موظف / يسكن / النارصية � االصالح 
اقام املدعي عيل مطل�ك غماش الدعوى املرقمة 
216/ب/2017 امام هذه املحكمة وبعد اجراء 
املرافعة بحقك غيابا وعلنا قررت هذه املحكمة 
الحكم وبموجب قرارها املرقم 216/ب/2017 
يف 2017/11/22 الزام�ك بتادي�ة مبل�غ قدره 
واحد وخمس�ون مليون وس�تمائة ال�ف دينار 
للمدع�ي اع�اله  عن دي�ن مرتتب بذمت�ك وعند 
اجراء تبليغك فقد وردت الينا التباليغ مروحا 
عليه�ا من قبل القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة 
املرب�د بان�ك مرتح�ل اىل جهة مجهول�ة واملؤيد 
برح مختار منطقة حي الس�الم / 4 يف قضاء 
الزبري لذا وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بالقرار عن طري�ق النر يف صحيفتني 
محليتني يوميتني وف�ق القانون ويف  حالة عدم 
اعرتاض�ك عى القرار املذك�ور اعاله خالل املده 

القانونية فانه سيكتسب الدرجة القطعية 
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/804

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
املنطقة الخامسة بالبرصة  

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرطي ياس�ني 
يعق�وب يوس�ف / مديري�ة رشط�ة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/617 
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/8/8

تاريخ الحكم: 2015/6/3
امل�ادة القانوني�ة : 5 م�ن ق.ع رق�م 14 لس�نة 

  2008
خالصة الحكم :

حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 
الخامس�ة باس�م الش�عب ع�ى امل�دان الغائب 
)الرطي ياسني يعقوب يوسف( باسم الشعب 

بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
املادة 5/ ق.ع . د رقم 14 لسنة  2008  وبداللة 
املادتني  61/ اوال و 69/اوال من ق.ا.د  رقم 17 
لس�نة 2008  لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2008/8/8 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظف�ني  العمومي�ني صالحي�ة 
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ ثانيا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
 4 � حجر امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابعا م�ن ق.ا.د  رقم 17 

لسنة 2008 
5� اخراج�ه من الخدمه يف ق�وى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 41/ثانيا / أ من ق.ع. د 

رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
ماجد ه�ادي جخيم  مبلغ ق�دره عرون الف 
دين�ار ترصف ل�ه بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 61/اوال من ق.ا.د قابال لالعرتاض 

وافهم علنا يف /  /2015م

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي 

القضية املرقمة 2016/842
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكمة محكمة ق�وى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املشتكي الحق العام
3 � اسم املدان ن .ع محمد طارق موىل غضبان 

4 � القضية املرقمة 2016/842
5 � تاريخ الحكم 2017/11/1

6 � املادة القانونية املادة / 5 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل

7 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى 
االم�ن الداخ�يل االوىل املنطق�ة الخامس�ة عى 
املدان الغائب )ن.ع محمد طارق موىل غضبان( 
بالغاء الحكم الغيابي الصادر بحق املتهم اعاله 
بتاري�خ 2016/4/19 بمقتب�س الحكم املرقم 
)2016/532( وفق اح�كام املادة 5 من ق.ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعدل واس�تنادا الحكام 

املادة 72/ثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
8 � ايق�اف اإلج�راءات القانوني�ة بحق�ه وقفا 
نهائيا  عن التهمة املسندة اليه وفق املادة /5/ 
م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل وذلك 
لغيابه للفرتة 2014/7/3 ولغاية 2016/7/4 
كونه مطرود من الخدمة حس�ب ما جاء باالمر 
االداري الصادر من املديرية العامة الدارة املوارد 
البرية املرقم 56355  يف 2016/7/4 لشموله 

بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
9 � ع�دم اس�تفادة املته�م م�ن قان�ون العفو 
العام رقم )19( لسنة 2008 او اي عفو خاص 
وحس�ب كت�اب مكت�ب التس�جيل الجنائ�ي يف 

البرصة بالعدد 17982 يف 2016/11/27
10 � ان الجريمة ليس�ت من الجرائم املستثناة  
حس�ب نص املادة )4( من قان�ون العفو العام 

رقم 27 لسنة 2016
11 � تل�ت  املحكمة ن�ص املادة )8(  من قانون 
العفو العام رقم )27( لس�نة 2016 واملتضمنة 
اذا ارتك�ب املته�م ال�ذي اعف�ى عن�ه بموجب 
اح�كام ه�ذا القان�ون جناي�ة عمدي�ة خ�الل 
)خمس سنوات( من تاريخ االعفاء  تنفذ بحقه  
العقوب�ات التي اعفي منها وتح�رك االجراءات 

الجزائية بحقه 
12 � قرارا  غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة )60/سادسا( من )ق � أ �د( رقم 
)17( لس�نة 2008 قاب�ال للتميي�ز وافهم علنا 

بتاريخ 2017/11/1
العميد الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

محكمة االحوال الشخصية يف الوجيهية
اعالن فقدان

قدم�ت الس�يدة مليعة جاس�م محم�د طلبا اىل 
هذه املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما  عى ابنها  
املفقود عب�د الرزاق خليفة حس�ني والذي فقد 
بتاريخ 2007/5/6 وحسب االوراق التحقيقية 
الص�ادرة م�ن مركز رشط�ة الحس�اوية فمن 
لدي�ه االعرتاض الحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
خالل س�بعة ايام من اليوم التايل للنر لتقديم 
تنظ�ر  س�وف  وبخالف�ه  واعالمن�ا  اعرتاض�ه 

املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض

حاتم محمود 
 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 3275/ش2017/3
التاريخ: 2017/11/28

اىل املدعى عليها / هيفاء جاسم امني
اعالن

بتاري�خ 2017/11/2 اصدرت ه�ذه املحكمة 
3275/ش2017/3  بالع�دد  الحك�م   ق�رار 
واملتضم�ن تصحي�ح القس�ام الرع�ي املرقم 
847 يف 2009/5/6 والخ�اص باملت�ويف حس�ن 
محمد حس�ني ولكونك مجهول�ة محل االقامة 
تق�رر تبليغك بالحك�م الغيابي الص�ادر بحقك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني  حكم�ا غيابيا 
وعلنا ووفق االص�ول ولك حق االعرتاض ضمن 

املدة القانونية 
القايض
عيل عبد  الكريم خريبط

محكمة بداءة بلدروز
العدد : 284/ب/2017
التاريخ: 2017/11/21

اعالن بيع عقار 
محكم�ة  م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ى  عطف�ا 
ب�داءة بل�دروز بع�دد 284/ب/2017 واملؤرخ 
2017/9/28 املتضم�ن ازال�ة ش�يوع العق�ار 
املرقم 474/1 مقاطعة 14 امام منصور الواقع 

يف قضاء بلدروز 
واملوص�وف ادن�اه تق�رر وضع�ه يف املزاي�ده 
العلني�ة ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
للنر فعى الراغب�ني بالراء الحضور يف هذه 

املحكمة يف تمام الساعة الثانية عر ظهرا 
مستصحبني معهم التامينات القانونية وقدره 
10% من القيمة املقدرة والبالغة 55,000,000 
خمس�ة وخمس�ون ملي�ون دينار فق�ط ان لم 
يكن م�ن الركاء وعند االنته�اء املدة املذكورة 
س�تجري االحال�ة القطعي�ة وف�ق االصول مع 
العلم ان الدف�ع مقدما والداللية عى املش�رتي 
واذا صادف ي�وم االحالة عطلة رس�مية يكون 
الي�وم  ال�ذي يليه موع�دا لذلك وعى املش�رتي 
ان يس�تصحب معه ش�هادة الجنس�ية وهوية 

االحوال املدنية 
القايض
صالح سعيد محمود

االوصاف :
1 � ان العق�ار املرقم 474/1 مقاطعة 14 امام 
منصور ه�ي عبارة ع�ن قطعة ارض س�كنية 
مس�احتها 200م2 تق�ع ضم�ن منطقة الحي 

العرصي 
2 � خالية من البناء

3 � القيم�ة املق�درة للعقار اع�اله مبلغ قدره  
55,000,000 خمس�ة وخمسون مليون دينار 

فقط

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي 

القضية املرقمة 2016/255
مقتبس حكم غيابي

اسم املحكمة :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

اسم املشتكي: الحق العام
اسم املدان الرطي : حسن حمود حسن عناد 

القضية املرقمة 2016/255
تاريخ الحكم 2017/11/1

امل�ادة القانوني�ة املادة / 5 م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل

7 � خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن 
الداخ�يل االوىل املنطق�ة الخامس�ة ع�ى املدان 
الغائب )الرطي  حس�ن حمود حس�ن عناد( 
بايقاف االجراءات القانونية بحقه وقفا نهائيا 
عن التهمة املس�نده الي�ه وفق املادة 5 / من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل وذلك لغيابه 
 2016/7/4 ولغاي�ة   2015/8/28 للف�رتة 
كونه مطرود من الخدمة حس�ب ما جاء باالمر 
االداري الصادر من املديرية العامة الدارة املوارد 
البرية املرقم 56355 يف 2016/7/4 لشموله 

بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
8 � عدم استفادة املتهم من قانون العفو العام 
رق�م )19( لس�نة 2008 اي اي عف�و خ�اص 
وحس�ب كت�اب مكت�ب التس�جيل الجنائ�ي يف 

البرصة بالعدد 17982 يف 2016/11/27
9 � ان الجريم�ة ليس�ت من الجرائم املس�تثناة  
حس�ب نص املادة )4( من قان�ون العفو العام 

رقم 27 لسنة 2016 
10 � تل�ت  املحكمة ن�ص املادة )8(  من قانون 
العفو العام رقم )27( لس�نة 2016 واملتضمنة 
اذا ارتك�ب املته�م ال�ذي اعف�ى عن�ه بموجب 
اح�كام ه�ذا القان�ون جناي�ة عمدي�ة خ�الل 
)خمس سنوات( من تاريخ االعفاء  تنفذ بحقه  
العقوب�ات التي اعفي منها وتح�رك االجراءات 

الجزائية بحقه
11 � قرارا  غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة )60/سادسا( من )ق � أ �د( رقم 
)17( لس�نة 2008 قاب�ال للتميي�ز وافهم علنا 

بتاريخ 2017/11/1
العميد الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2016/328

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرطي املفصول 
من الخدمة عباس ع�يل خلف محمد / مديرية 

رشطة محافظة البرصة 
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/447

تاريخ ارتكاب الجريمة / 
تاريخ الحكم 2016/3/8

املادة القانونية / 37 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
باس�م الش�عب ع�ى امل�دان الغائ�ب الرطي 
املفص�ول من الخدمة عب�اس عيل خلف محمد 

غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�نة واحدة( وفق 
املادة 34/اوال من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل وبداللة املادة 69 من ق.ا.د رقم 17 لسنة 
2008 الهمال�ه مم�ا تس�بب بحص�ول ارضار 
بالعجل�ة الحكومي�ة املرقم�ة 1497/ نوع كيا 
صالون وتضمينه مبلغ مقداره )2,120,000( 
مليون�ني ومائة وعرون ال�ف دينار عن قيمة 
ارضار العجلة املوصوفة اعاله اس�تنادا للفقرة 
ثانيا من امل�ادة اعاله يس�تحصل منه بالطرق 

التنفيذية 
صالحي�ة  العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
الق�اء القبض علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا 

وثالثا( من )ق � أ� د( رقم  17  لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
4- حج�ز امواله ملنقولة وغري املنقولة اس�تناد 
الح�كام امل�ادة 69/رابع�ا م�ن ق .ا.د رقم 17 

لسنة 2008
5  � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب 
جبار عاتي جرب مبلغا قدره ثالثون الف دينار 

ص�در الق�رار باتف�اق االراء قاب�ال لالع�رتاض 
اس�تنادا الحكام املادة 71/ثانيا من ق.ا.د رقم 

17 لسنة 2008 وافهم علنا يف 2016/3/8

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3102/ش/2017
التاريخ 2017/11/29

اىل املدعى عليها/ هدى عبيد ردام
اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
املعق�ل قرارها املرق�م 3102/ش/2017 
يق�ي  غيابي�ا   2017/11/12 بتاري�خ 
بتصديق الطالق الرجعي بينك وبني  زوجك 
ل�ؤي عبد الق�ادر رسهنك الواق�ع بتاريخ 
1996/5/1 ول�دى محاولة تبليغك بقرار 
الحك�م تب�ني  م�ن رشح املجل�س البلدي 
ملنطق�ة ح�ي الخلي�ج كون�ك مرتحله اىل 
جهة مجهولة عليه قررت املحكمة تبليغك 
محليت�ني  يوميت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
ومنحتك حق االعرتاض والتمييز وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

فقدان
فق�دت من�ي هوية الطالب حس�ن كاظم 
جاسم الصادرة من املعهد التقني البرصة 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فقدت مني هوية نقابة املهندس�ني باسم 
)كاظ�م فياض هاش�م (من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فقدت  هوية نقابة املهندسني من النجف 
باس�م )روزه سعدي رش�يد( من مواليد 
1984 ش�عبة امليكاني�ك فع�ى م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل الجهة املختصة

فقدان وثيقة مدرسية  
فق�دت الوثيقة الص�ادرة من متوس�طة 
 1993/6/26 يف   48 املرقم�ة  الحري�ري 
املعنون اىل متوسطة عشتار باسم )فائده 
محمد حس�ن ( من يعثر عليه�ا االتصال 

بالرقم 07819722695 

فقدان مستمسكات 
فقد من�ي دفرت تجهيزات الوق�ود العائدة 
للمدعو )عادل عطش�ان بطاح( الصادرة 
من رشك�ة توزيع املنتجات النفطية هيأة 
توزيع الفرات االوسط فرع املثنى /وحدة 
املعدات الزراعية من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي 

القضية املرقمة 2017/885
مقتبس حكم غيابي

1  � اس�م املحكم�ة محكمة :ق�وى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املدان الغائب : املفوض والء حميد 
عبد الحسني  زاجي

3 � رقم الدعوى : 2017/885
 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ   �  4

2015/6/22
5 � تاريخ الحكم : 2017/10/8

6 � امل�ادة القانوني�ة 5 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل

7 � خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة 
عى املدان الغائب املفوض والء حميد عبد 
الحسني زاجي بعدم ش�مول املتهم اعاله 
بقانون العفو رقم 27 لس�نة 2016 كونه 

الزال ماكثا بالغياب لحد االن
8 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( 
وف�ق احكام املادة )5(  من ق � ع � د رقم 
)14( لس�نة 2008 وبدالل�ة املادة )2/2( 
م�ن قان�ون العقوب�ات الع�ام رق�م 111 
لسنة 1969 املعدل كونه )القانون االصلح 
للمتهم( لغيابه م�ن تاريخ 2015/6/22  

ولحد االن  
9 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن 
الداخ�يل اس�تنادا الح�كام املادة اس�تنادا 
 14 رق�م  ق.ع.د  م�ن  42/اوال  للم�ادة 
لسنة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة )89/اوال( من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008
10  �اعطاء املوظفني العموميني صالحية 
الق�اء القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ 
الحكم الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار ع�ن مح�ل اختفائ�ه اس�تنادا 
الح�كام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق � 

أ� د( رقم )17(  لسنة 2008
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة 
استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من )ق 

� ا � د( رقم )17( لسنة 2008
12 � حكم�ا غيابي�ا صادرا باتف�اق االراء 
اس�تنادا الحكام املادة )60/سادسا( من 
)ق � ا � د( رق�م )17( لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض اس�تنادا الحكام امل�ادة )71 / 
اوال وثاني�ا( م�ن نف�س القان�ون وافهم 

بتاريخ 2017/10/8 
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
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شعريات التعاقد العسري
يرى الناقد الس�وري صبحي حديدي في كتابه “ش�عّريات 
التعاق�د العس�ير”، الص�ادر حديثا ع�ن ال�دار األهلية في 
عّم�ان، أن المش�هد الش�عري العرب�ي الراه�ن ف�ي حالة 
اصط�راع خفّي نش�ط للغاية. لكنه بالغ اله�دوء والعمق، 
وذلك يجعل ش�روط بقائه -مثل دينامّي�ات تنامي تياراته 
المختلفة وتكاملها- على درجة رفيعة من التعبير والجدل 

التعايشي، دون وئام كاذب.
والق�راءات الت�ي يضمها هذا الكتاب تس�عى إل�ى مقاربة 
المشهد من زاوية مركزية: أن ما ينظم العالقة بين شاعر 
القصيدة العربية المعاصرة وقارئها طراز من تعاقد عسير 
يتغ�ذى على قطبين: ألق التجريب الذي يش�د الش�اعر إلى 
خياراته الش�كلية والجمالية، وأرق القراءة الذي يستحوذ 

على القارئ ضمن طبائع االستقبال.

ع�ن دار منش�ورات احم�د المالك�ي 
صدرت الطبعة الثانية  بتصميم جديد 
واني�ق مجموعة الش�اعرة  امل عايد 
البابل�ي ا ) ال أتقن االعت�راف ( وهي 

قصائد نثرية ، 
تحت�وي عل�ى 34 نصاً نثري�اً مختلفاً 
النص�وص ُتحاك�ي القضايا  ،واب�رز 
المجت�������معي�ة وال������ح�زن 
المتج�ذر بأروق�ة الحي�اة العراقي�ة 
كل  وأن  الم�راة  من�ه  تعان�ي  وم�ا 
االعت������������رافات التي تكتبها 
االق�الم لن تصل الى أتق�ان االعتراف 

بهذا الحزن العميق.

ال اتقن االعرتاف –طبعة ثانية

يب�دو إنن�ا قبال�ة إش�كال مصطلحي 
يتواف�ق بتقديمه على مش�هد ونزوع 
السردية ، وهذا األمر يتعلق باسترجاع 
مفه�وم الس�رد ال�ى طبيع�ة الوجود 
األولى وهي بالتال�ي طبيعته األولى ، 
ومهر موجوداته بفكرة سرد جديدة ، 
دون أن تركن الى مفهوم التقادمية إال 

من خالل اإلحالة والفضل .
إنزالق�ات  تش�كيل  ه�و  جدي�ده  إن 
مس�تمرة )م�ن أول�ه ال�ى مفهم�وم 
اآلن( فأننا بحاجة ألن يتخلص السرد 

م�ن مطنب�ات تقادميته ليتح�ول الى 
)سردية إنعكاسية( .

إن ه�ذا اإلش�كال وكما أش�رنا س�لفا 
يتعلق باس�ترجاع الس�رد الى ميزاته 
األول�ى ، ليتحق�ق وعيا آني�ا ال يتنكر 
تل�ك  م�ن  إنزالق�ه  أو   ، لمرجعيت�ه 
ال�ى  الس�ردية(  الخاصية)التقادمي�ة 
مفهوم )اآلن الس�ردي( وهو المعيار 
الطاغ�ي عل�ى أن يك�ون المجتمع قد 
أسهم في حكي مفرداته دون أن يكون 
لألنا تدخل فيه)للمجتمع( أو للمثالية 

خطوط�ا تح�دد م�ا ينبغ�ي أن تكون 
اللفظية فيه معيارا حاس�ما لظهوره 

األدب�����������ي .
تعبيري�ة : اس�م مؤنَّ�ث منس�وب إلى 
تعبي�ر ) مصدر ِصَناِع�يٌّ ( َمْذَهٌب ِمْن 
َمَذاِه�ِب الَف�نِّ َواألََدِب َوِباألََخ�صِّ ِفي 
َمَج�اِل الرَّْس�ِم ، َظَهَر ِف�ي أُوُروبَّا ِفي 
ِبَداَيِة َه�َذا الَقْرِن َيَتَج�اَوُز االْنِطَباِعيََّة 
الدَّاِخلِ�يِّ  اإلِْحَس�اِس  َع�ِن  لِلتَّْعِبي�ِر 
َواْنِفَع�اِل الَفنَّاِن ِبَما ُيِحي�ُط ِبِه الَ َكَما 

َدِة ُهَو ِفي َحِقيَقِتِه الُْمَجرَّ

تعبي�رّي: )اس�م( اس�م منس�وب إلى 
www.almaany.com/ar/  / تعبي�ر 

dict/ar-ar/تعبيرية .
لق�د أش�ار األدي��ب عادل قاس�م في 
تعليقت�ه العلمي�ة ال�ى التعبيري�ة في 
مس�توى  وعل�ى  الس�ينمائي  كنه�ا 
المذه�ب الفني ، ونضيف أن الخاصية 
التعبيرية )في السرد التعبيري( تصهر 
أكبر كتلة عاطفية ، وُتس�كر المشاعر 
بال�ذات  وتقل�ع   ، درام�ي  بمش�هد 
، وبه�ا يتحق�ق  ال�ى أوِج تضخمه�ا 

المس�توى الفن�ي ، ويتخل�ف مفهوم 
النص المعاصر بضغط األحاس�يس ، 
والتخلي عن أالالم المجتمع ، وازدياد 
العط�ب البني�وي الوج�ودي للجم�ع 
الكتل�وي ، فيدخل كل ش�يء الى عالم 
المخيال ، ونس�ود المثالية لسد العوز 
العاطفي لألن�ا وتعميم أعل�ى مراتب 
الطاقة التعبيرية ، وهذا األمر يذكرني 
بمعالج�ة التذاوت في فلس�فة هيجل 

في مدرسة فرانكفورت األلمانية .
يت�������ب�ع..

قراءة يف اشكالية مصطلح التعبريية املتوترة وانعكاسية الرسد »2«

اجلانب الذايت يف رواية »العني الثالثة« للعراقية صبا مطر
           صالح الرزوق 

تأت�ي رواية »العين الثالث�ة« لصبا مطر في 
ظ�رف اس�تثنائي تمر ب�ه الرواي�ة العربية 
والمنطق�ة، لذل�ك لكي نفهم ألغاز وأس�رار 
هذا العم�ل األول والتجريبي ال بد أن نربطه 
بالجانبي�ن، الف�ن والواق�ع. لق�د حاول�ت 
الكاتب�ة مطر أن تدخل إل�ى الواقع من باب 
األزمة، وه�ي الحرب وتبعاته�ا، كالحصار 
والش�هادة والتضحية والعجز اإلنساني، ثم 
الجوع والتش�رد والخوف. وهذه المش�اعر 
موزعة على الرواية بالتساوي، جزء يغطي 
مسائل الروح والوجدان، وجزء آخر يغطي 
االحتياجات والغرائ�ز. ولذلك كانت الرواية 
تجريدي�ة وتعتم�د على الخي�ال، ويكفي أن 
تنظ�ر إلى العن�وان، ف�»العي�ن الثالثة« هي 
تأويل المخيلة والعقل لما يجري على أرض 
الواقع، بمعنى آخر هي التفس�ير الذاتي لما 
نعقله. وقد لعب�ت الرواية على هذه الثيمة، 
وحاول�ت أن تبرر نش�اط العي�ن الداخلية، 
عي�ن الذهن، أو عين النفس المفكرة، ورأت 
أنها بمثابة عدس�ة المجهر التي يس�تعملها 
األطب�اء في المخابر، وبه�ذا المعنى تقول: 
»نحن نستس�لم لعين المجهر كي تكتش�ف 
أخ�رى  بعب�ارة  وأس�رارنا«.  خبايان�ا  كل 
حاولت الرواية أن تعطي مصداقية للحدس 

والتأوي�ل، وكأن النف�س ترى م�ا تراه عين 
الكامي�را أو المجه�ر. فهي روي�ة انتقائية 
أوال، ثم هي تقريب وتجس�يم ثانيا. بمعنى 
أنها تس�اعد على مالحظة ما ال نهتم به في 
حياتنا العادية، وبالتالي يمكن أن تقول عن 
النش�اط النفس�ي للمخيلة كأنه تش�خيص 
س�ريري ألمراض المجتمع. أما من الناحية 
الفنية، فقد قدمت »العين الثالثة« وبدائلها: 
األح�الم، وعدس�ة المجهر وعي�ن الكاميرا 
أداة فعالة لتنش�يط غائية الفن. فالفن ليس 
محاكاة ولكنه إعادة تركيب، والرواية ليست 
مسحا سطحيا لألحداث، ولكنها سبر ونفاذ 
إلى ما تحت القشرة أو األعماق، ولذلك فإن 
الواق�ع لي�س هو تسلس�ل األح�داث فقط، 
وإنم�ا إع�ادة ترتيبها بمنطق ذات�ي، بحيث 
نضع النتيجة بعد المقدم�ة أو االفتراضات 
حتى ل�و كانت في الواقع ظاهرة مس�بقة، 
فقد كس�رت الرواية حاجز الزمن، والجدار 
النفس�ي للواقع، ورتبت األح�داث برؤيتها 
الخاص�ة، كي يصب�ح للواقع معن�ى، وكي 
نتخل�ص م�ن اإلحس�اس المؤل�م بعبثي�ة 
وال ج�دوى أو عدمي�ة الظواهر األساس�ية 
للواقع، ومنها الح�رب والجوع.وقد نظرت 
الرواية لالثنين كخطر أو وباء يهدد إنسانية 
اإلنس�ان ويحول�ه م�ن اإلنت�اج والرغب�ة 
بالحي�اة إلى كتل�ة هدامة تحركه�ا الغرائز 

والموت والصراع عل�ى البقاء. وترتب على 
ذلك في م�ا أرى تركيز الرواي�ة على تكنيك 
المش�اهد، أو م�ا يس�ميه البنيويون تجميد 
المحور التاريخي وتنش�يط المكان. وبهذا 
المعن�ى تقول: »إنها تصع�د بمركبة الوقت 
وتخت�رق األزمن�ة بلم�ح البص�ر«. وه�ذا 
ال يعن�ي تش�ييء األح�داث والش�خصيات، 
ولك�ن التوقف عن�د التفاصي�ل والحيثيات 
أكثر م�ن توالي وتعاقب الحركة. فقد كانت 
الشخصية األساسية تشاهد كل شيء وهي 
مس�جاة في س�ريرها في المستش�فى، ثم 
تتذك�ر، وتفس�ر، وال تهت�م بأفع�ال دورة 
الحياة اليومية التي تدور من حولها. وتقول 
بهذا االتجاه: »كانت لي عين س�رية أسميها 
العي�ن الثالثة، أرى بها العال�م بطريقة غير 

الت�ي يراه فيها غي�ري«. وهكذا كانت تقدم 
لن�ا جرعات صغيرة لحكاي�ات متفرقة، كل 
حكاية لها بطل ومكان ومحور. منها حكاية 
الطفل�ة نور التي تتس�ول الخب�ز. وحكاية 
العروس الشابة التي ماتت بالغارة الجوية. 
وكذلك حكاية يوم الش�هيد. وبتجميع هذه 
المربعات المنفصلة عملت الكاتبة على بناء 
المدماك األساس�ي لهيكل الرواية، وبالتالي 
قدم�ت لنا قص�ة معاناة مجتمعه�ا، وليس 
معاناتها هي. فالحرب ش�ر مس�تطير خيم 
على المنطقة وعلى كل األطراف المتحاربة، 
والجوع نتيجة للندرة والعجز والخراب وقد 
شمل الجميع أيضا، وترك وراءه ضحايا مثل 
شهداء الحرب تماما. وقد ساوت صبا مطر 
بين ض�رر الحرب )الدم�ار والخوف( وبين 

أض�رار الج�وع )الحرم�ان والس�قوط في 
األم�راض(. و يمكن أن نفهم م�ن ذلك أنها 
ترى أن الحرب صراع بين أطراف متناحرة، 
لكن الج�وع أيضا ه�و صراع بي�ن طبقات 
غي�ر متس�اوية بالمق�درات واإلمكاني�ات. 
غي�ر أنه�ا وضعت كل ش�يء تح�ت منظار 
ال�روح والوج�دان، بنبرة تعاطف وش�فقة 
ولكن�ه  فك�رة  لديه�ا  فالج�وع  واضح�ة، 
غي�ر مش�خصن كم�ا ه�و في عم�ل كنوت 
هامبس�ون المع�روف »الج�وع«، والحرب 
ع�دوان عل�ى راح�ة اإلنس�ان وس�المته، 
وليست تصعيدا لخالف اإلنسان مع ماضيه 
ووضعه البش�ري كما ف�ي العمل المعروف 
إلريش ماريا ريمارك »كل شيء هادئ على 
الجبه�ة الغربية«.فرواية صبا مطر ال تخلو 
من وعظ ال�ذات وهجاء األحوال العامة. إن 
ه�ذه الرواي�ة التجريبية تذكرن�ي بما تركه 
لن�ا المنفلوطي )رائد اإلص�الح والتحديث( 
من كتب موضوع�ة ومعربة وفي مقدمتها 
»النظ�رات والعب�رات«. فق�د كان�ت رواية 
»العي�ن الثالثة« تحضنا بلغة غير مباش�رة 
ومن خلف غاللة فنية رقيقة وش�فافة على 
تخط�ي أوجاعن�ا البش�رية، وكان�ت تجيل 
الطرف في ما حولها، وتسجل كل شيء في 
رأس�ها، ثم تذرف دمعة على الضحايا الذين 

أساء لهم الواقع القاسي وغدر بهم.

بتول الفكيكي تطارد الذات العراقية اجلرحية بثالثني لوحة
            علي لفته سعيد 

بت�ول  العراقي�ة  التش�كيلية  قدم�ت 
الفكيك�ي ف�ي معرضها األخي�ر الذي 
أقيم عل�ى قاعة “األورفلي” بالعاصمة 
األردني�ة عّمان، والمعنون ب�”الرس�م 
بالكالم المب�اح” لوحات تمزج األلوان 
بطريقة من يبحث عن ذاته، ليس فقط 
في روحية األلوان، بل بحركة الفرشاة 
الت�ي تعطي لألجس�اد العراقية معاني 

كثيرة تطبع عليها األلوان.
أل�وان متخاصمة مع بعضه�ا، ولكنها 
متصالح�ة م�ع الفك�رة، معان�دة مع 
المخّيل�ة، لكنها متس�اهلة م�ع الذات، 
كاش�فة عن أجس�اد تق�اوم أحيانا ما 
يعت�رض الجم�ال اإلنس�اني، أو ه�ي 
تري�د أن تحلّ�ق به�ذا الخ�وف ليعطي 
دالالت تلك الفجيعة اإلنسانية التي تمر 
عل�ى العراقيين. وتق�ول الفكيكي عن 
معرضها “إن�ه صرخة إثب�ات الوجود 
أمام لحظة يراد لها أن تكون عدما، إنه 
نزف مقابل ن�زف العراقيين لهمومهم 
وحلمه�م بعال�م أكث�ر أمان�ا ونظافة 

وإشراقا، بل أكثر شرفا”.
والفكيكي التي هاجرت من العراق منذ 
ع�ام 1994 لتس�تقر في لن�دن، جعلت 
ف�ي معرضه�ا األخي�ر الموس�وم كما 
ذكرنا آنفا ب�”الرس�م بالكالم المباح”، 
مدل�والت إضافي�ة لم�ا هو س�ائر في 
ذاته�ا، وه�و م�ا ُع�رف ع�ن لوحاتها 
وطريقته�ا ف�ي التعامل معه�ا، وهي 
واح�دة من أنضج الفناني�ن والفنانات 
العراقي�ات والعربيات حيث تتقن اللغة 
التعبيري�ة ف�ي إيصال ماهي�ة اللوحة، 

وله�ذا كانت هن�اك ثالثة أل�وان مهمة 
طغ�ت عل�ى اللوح�ات، وه�ي األحمر 

واألسود واألصفر.
وتقول الفنانة العراقية عن هذه األلوان 
“إنها أل�وان الطين والدم والموت، وأنا 
أتبع حدسي، ومدرستي هو العمل الفني 
الحّر، إلبراز معاناة الجس�د اإلنس�اني 

الموشوم بالجراح والمآسي”.
وتأت�ي لوح�ات بت�ول وكأنه�ا تراقب 
الجسد كيف ينزف وتتابع حركات األلم 
من خ�الل ضربات الفرش�اة وترس�م 
صرخ�ة االحتجاج من خ�الل المفكرة 
اليومي�ة للهموم العراقي�ة، ولذا كانت 
لوحاتها، كما تقول “اس�تخدمت فيها 
األلوان الزيتي�ة واألكريليك واألحبار”، 
وتؤكد أنها ال تعتمد مدرسة معينة بعد 
أن تداخل�ت األجناس، وتضيف “ال أتبع 

مدرس�ة معينة، بل أتبع مدرسة البحث 
عن ال�ذات أو رمزية الذات”، ولهذا فإن 
ه�ذه الحصيلة في لوحاتها ينبثق منها 
الض�وء لما ه�و حالم ومتأم�ل لتكون 
لوح�ات تجريدي�ة تبح�ث ع�ن الضوء 
وال�ذات، أي بمعن�ى كم�ا تؤك�د ذل�ك 
بنفس�ها “أبحث عّما أريد وما أشعر به 
ال ما ي�راد أن يكون.. فأت�رك للوحاتي 
الحرية بعي�دا عن التش�كيل الحديث”، 
تتركها وكأنها تريد أن تس�رد حكايتها 

مع العالم وعذابات الواقع المؤلم.
ل�م يخ�ل المع�رض م�ن االنحي�از إلى 
الم�رأة، ربما ألنها أكث�ر مظلومّية من 
الرجل في ما يعانيه اإلنس�ان العراقي 
ف�ي ظل الظ�روف التي تحيطه س�واء 
في زمن س�ابق أو زم�ن الحق لماهية 
الحري�ة، فيتحول البح�ث البصري عن 
الفكرة إل�ى االندماج مع الفكرة ذاتها، 
لك�ي تك�ون الم�رأة صارخ�ة باحث�ة 
عن حري�ة حتى في لحظ�ة العري عن 
الواق�ع، وهي تلّم ش�تات نفس�ها في 
تعري�ق األل�م. وألج�ل ذل�ك ربم�ا قيل 
ع�ن الفكيكي أنه�ا “ش�هرزاد عراقية 
تقص حكاياتها باللون لتأس�ر القلوب 

واألرواح”.
رسمت وشّكلت الواقع االجتماعي من 
الحي�اة اليومية، وأث�ّرت فيها الطبيعة 
وانعكاس�اتها عل�ى ال�روح والجس�د، 
فكّونته�ا بحس يملؤه الصدق ويتحّكم 
ب�ه الل�ون والمس�احة الت�ي تتفاع�ل 
بهما، أما بناء الشكل عندها فيميل إلى 
العفوي�ة، وه�و مخزون ف�ي ذاكرتها 
كأنه�ا تصنع لها فردوس�ا خاصا بها، 
ولكن المش�اهد المتذّوق والمس�تمتع 

يجد نفس�ه أم�ام لوحة مليئ�ة باللون 
الع�ذب والصم�ت ال�ذي يأخ�ذك داخل 
المجبول�ة بعواطف  اللوح�ة  هاج�س 

اللون ودقة التفاصيل.
والجس�د عالم�ة فارق�ة ف�ي لوحات 
الفكيك�ي، وهي تقول عن�ه “إنه مركز 
التكوي�ن ومرك�ز التفكي�ر مثلم�ا هو 
مركز االحتجاج”، لذا فإنها كلما كانت 
األلوان مالئم�ة للحظة العري والحكي 
واألل�م، فإن مالءم�ة التأّمل واالنفراج 
باس�تخدام اللون األزرق، هي ما يعني 
بالنس�بة للمعن�ى دليل االنعت�اق، ألن 
الصراخ والبوح بالكالم هما المحصلة 
النهائية لما يمكن أن تفعله اللوحة في 
التعبير ع�ن األلم من جه�ة، ومحاولة 
مج�اراة األلم بالجمال وتلوينه بالتأمل 

من جهة أخرى.
وله�ذا فإن كّل لوحة ف�ي المعنى العام 
كانت تحم�ل الصراخ من جهة والكالم 
المب�اح عن الصراخ ذاته، على أس�اس 
أن االحتج�اج ه�و أحد أوج�ه االنعتاق 
من الصم�ت، فالضوء ي�كاد يكون هو 
المأمول وهو المرئي بالنسبة لمتفرج 
الم�رأة  أل�م  ع�ن  لوح�ات  اللوح�ات، 
ومعاناته�ا في ظّل التضيي�ق والحرية 
والكب�ت والمجتم�ع الذك�وري، وهي 
أيضا محكومة بآالم الرجل والذكورية 
والطغ�اة  الح�رب  م�ن  المس�تلبة 
واإلرهاب.. إنها بشكل عام تطارد األلم 
واله�روب من المأس�اة وحرية المرأة، 
باللون وال�كالم المباح الذي تحّول إلى 
لوح�ات حمل�ت معها فانتازي�ا الواقع 
م�ن جهة، ولحظ�ة التأّمل الش�خصية 

ألفكارها من جهة أخرى.

يف احلقيقة

مسكـيــن أنــا

            احمد المالكي

،،في الحقيقة، ، من قرب شجرة 
تقيس التفاف الوحدة 

بزخم األغصان 
وال استقامة لها سوى 

حقيقة العبارة
في الحقيقة 

من قرب نبع ظهيرة 
وضفة ظل جدار 

ال يجتازه غير السكون
اطوف طريق اللحظة 

بمسافة تتشفع لما كان
من خطى التحوالت 

ونثر أبتهاالت حواس المسافة 
بهمس ال شريك له 

ذلك الهمس الطالع من انحناء انحائي
في الحقيقة 

سأبدأ تأمالتي العارية 
بثوب عابر لألجساد 

ولرغية كبيرة من اللهاث 
افتح زاوية الوقت بالرمز واإلشارة 

واخلع ما على من بداية 
وابتكر نهاية تليق بمعنى الليقظة.

             

في باحِة المدينِة العريقة
س�الِف  م�ن  جني�ًة  واع�دُت 

الزماِن
بضي�ِق  تب�وُح  ْني�ا  الدُّ كان�ِت 

مسَرِحها ،،
الالعب�ون عل�ى ِج�راِح اللي�ِل 

ه�ي
و مسكي�ٌن أن�ا

الِعالق�اِت  ُك��ِل  خبرت�ي ف�ي 
الحميمِة كانت بال رقٍم

وال هوية
صارحَتها ،،،

ِجنيتي أنا ال أفقُه الِسحَر عل�ٰى 
لحٍم طرٍي

أو ناعٍم أو ِمخَملي
لَ�ْم أرَتِم�س في ح�وِض خمٍر 

أُنثوي
ماذا عساَي بفاعٍل لو إرَتَمسُت 
ِبَحوَضِك وَغِرقُت في ُمجْ�َملي

ب�راري  م�ن  عوس�ُج  َنه�داِك 
الشمِس الَمَسِت الِشفاَه

فسقاني كوثَر خمِرُهَن وفاَض 
مني ِمنَجلي

حت�ى ب�دٰى تقطيَع�ُه لس�ناُبٍل 
طاَحْت وَغَط�ْت أَرُجلي

أنا أوُل البش�ِر ال�ذي يزرُع فيِك 
تبُجالً من نارِه

وشراِرِه
ومياِه عيِن الِمْنَج�ِل

دف�َق الف�ؤاد حي�َن تس�ارعْت 
دفقاُت قلٍب َوِج�ِل

نامْت وروُد مدينتي َفْوَق ِسنٰى 
غطتُه أَْيِدي الَمْرجَ�ِل

وتالعب�ْت ِجنيت�ي عل��ٰى أثيِر 
تأوهي 

وَتَعُجلي
حت�ى تنه�دِت الس�ماُء عل��ٰى 

صهيِل ِمعولي
و َزٓرعُت باح�َة أوِل قطفٍة من 

إقِحواِن َعيِنها الُمتبلِل

رياض جواد كشكول
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سوسن بدر: إبداعي يف الدراما أكثر من السينام..وهذا ما سبب يل رضرًا كبريًا
كل  أداء  أج�ادت  تمثي�ل  ُمعلم�ة  ه�ي 
األدوار وكأنها تس�حر الجمهور بمش�اعر 
األعم�ال  يف  ُتقدمه�ا  الت�ي  الش�خصيات 
الفني�ة، والكثري من الُنق�اد يتحدثون دوما 
ع�ن موهبتها الكبرية والت�ي ال يجوز ألحد 
اإلصطدام بها، فهي ُتق�دم أدوارها وكأنها 
تلعب بخيوط من مشاعر إنسانية مختلفة، 
حت�ى أن الجمهور يتأثر به�ا ويتفاجأ من 
تنوع الش�خصيات التي ُتقدمه�ا دائما.... 
ه�ي الفنان�ة سوس�ن ب�در الت�ي تتحدث 
عن تحض�ريات الجزء الثاني من مسلس�ل 
»األب الروح�ي« وعن تجرب�ة فيلم »الكنز« 
وعودتها للمرسح، وعن تكريمها األول من 
مهرجان س�ينمائي م�ري مؤخرا، وعن 
رؤيته�ا لتكريم�ات الفنان�ن بع�د وفاتهم 

وعن الكثري من التفاصيل يف اللقاء التايل:
•بداي�ة.. ه�ل بدأت�م يف العم�ل ع�ى الجزء 
الثاني من مسلس�ل »األب الروحي«؟وكيف 

وجدِت التجربة بشكل عام؟
يج�ري العم�ل ع�ى التحض�ريات الخاصة 
ب�ه ولكننا لم نب�دأ يف تصوي�ره حتى اآلن، 
وأرى ان التجرب�ة كانت مميزة بالنس�بة يل 
ومختلفة وس�عدت باألصداء التي وصلتني 
عنها، كما أن رسالة العمل وصلت للجمهور 
والعم�ل حظ�ي بنس�ب مش�اهدة عالي�ة 
وتفاع�ل مع�ه الجمه�ور، وه�ذا دليل عى 
نجاحه وخصوص�ا أنه قريب من الجمهور 

ورسالته كانت واضحة جدا.
•ش�اركِت مؤخ�را بفيلم »الكن�ز«.. فكيف 

تصفن هذه التجربة؟
تجربة ممتعة بالنس�بة يل منذ بداية قراءة 
ال�دور وحتى تصوير املش�اهد الخاصة بي 
يف العم�ل، فالتع�اون م�ع املخ�رج رشيف 
عرف�ة ممتع للغاي�ة وهو مخ�رج  يثق به 
الجميع ويتمنى التع�اون معه، النه يختار 
موضوع�ات فني�ة تعي�ش لس�نوات م�ع 
الجمهور، والعمل بشكل عام حقق نجاحا 
كب�ريا وأتمنى أن يحظى الج�زء الثاني من 

الفيلم بنجاح أكرب.
•وهل صحيح أنِك ُتشاركن بعمل مرسحي 

خالل الفرتة املقبلة؟
بالفعل.. هناك عمل وهو »هامليت« وقعت 
عليه ومن املُقرر ب�دء التحضريات الخاصة 
به خالل الف�رتة املقبلة، وأتمن�ى أن تكون 

خطوة مختلفة بالنسبة يل.
مهرج�ان  م�ن  مؤخ�را  تكريم�ك  •ت�م 

اإلس�كندرية الس�ينمائي، وكان�ت فرحتك 
غام�رة، ه�ل له�ذا التكري�م خصوصيت�ه 

بالنسبة اليك؟
بالتأكيد.. له خصوصية شديدة بالنسبة يل 
وخصوصا انه التكري�م األول من مهرجان 
س�ينمائي مري، فلقد سبق وُكرّمت من 
ِقبل عدة مهرجانات سينمائية عربية ولكن 
ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل التي يكرّمن�ي فيها 

مهرجان مري.
ولكن هناك الكثري من النجوم الكبار لم يتم 
تكريمهم إال بعد وفاتهم.. كيف ترين ذلك؟

ما الفائدة لفنان أن تتس�لم أرسته تكريمه 
بع�د وفات�ه وال يتم تكريمه وه�و عى قيد 

الحي�اة، فكم�ا ذك�رت ل�ك، أن التكريمات 
مهمة وتشكل دافعا معنويا بالنسبة للفنان 
وخصوصا اذا اتت من املهرجانات املرية 
وه�ي مهرجان�ات بلدنا، وم�ن الرضوري 

إعادة النظر يف هذا األمر.
•مازل�ِت تتحدث�ن عن الفن�ان الراحل نور 
الرشيف إىل اآلن وتعاون�ت معه ملرات.. هل 

من صداقة كانت تجمعك به؟
بالتأكيد.. جمعتني به صداقة طويلة بدأت 
من�ذ س�نوات، وتعاونت معه مل�رات عديدة 
من قبل وس�عدت بذلك وإستفدت وتعلمت 
م�ن التعاون معه، فه�و كان فنان صاحب 
تاريخ فني طويل ال يمكن أن ننس�اه وعى 

املس�توى الش�خيص إنس�ان رائع وصديق 
ُمق�رب وأفتقده حاليا وأتمن�ى له الرحمة 

والغفران وأدعو له بذلك دائما.
•رغ�م أن بدايت�ك يف الفن كان�ت من خالل 
السينما، إال أن هناك من يرون أن إبداعك يف 

الدراما يفوق السينما.. فما رأيك؟
أتفق معك يف ذلك وخاصة أن سيناريوهات 
الدرام�ا مميزة للغاي�ة لذا تج�د ان غالبية 
النج�وم يتواج�دون يف الدرام�ا أكث�ر م�ن 
الس�ينما، فنحن نفتقر لإلنتاج السينمائي 
الغزي�ر ع�ى الرغ�م م�ن نش�اط الحرك�ة 
الس�ينمائية خ�الل الف�رتة األخ�رية، ومن 
الرضوري وج�ود أفكار س�ينمائية مميزة 

أهميته�ا،  املري�ة  للس�ينما  ُنعي�د  ك�ي 
فاملوس�م الواحد م�ن قب�ل كان يتواجد به 
أف�الم كث�رية وكان هناك غ�زارة يف اإلنتاج 

عى عكس الوقت الحايل.
وكيف ترين تطور الس�ينما املرية حاليا، 

من وجهة نظرك؟
هن�اك تط�ور بالفع�ل ومح�اوالت لتطوير 
الس�ينمائية  األف�الم  مس�توى  وتحس�ن 
أو  اإلخ�راج  خ�الل  م�ن  س�واء  املري�ة 
الص�ورة والجودة بش�كل ع�ام، اضافة اىل 
إختالف النوعيات املُقدمة ما بن الكوميديا 
واألكش�ن والدراما، وكل هذه، أمور تصب 

يف صالح السينما بشكل عام..

نقد الفيلم الرديء

ي�رى البع�ض أنه يتعن ع�ى الناقد الس�ينمائي أن يتصدّى إىل نق�د كل األفالم 
“املحلي�ة” التي تنتج يف بلده، بكل أنواعها، بما فيها األفالم التجارية الس�ائدة 
مهما بلغت س�طحيتها وسوقيتها وابتذالها..وال شك أن دور الناقد هو أن يعثر 
ع�ى صلة للوصل، ب�ن الفيلم والجمهور، وأن يلع�ب دورا يف تقريب الفيلم من 
الجمهور، بغض النظر عما إذا كان تعامله بالنقد مع الفيلم س�يكون بالسالب 
أو باملوج�ب. وه�و أمر صحي�ح، ولكن نقد األف�الم وحده ال يكف�ي، بل يجب 
تناول الظواهر واالتجاهات والقضايا السينمائية التي تعج بها الساحة، سواء 
محلي�ا أو عامليا..أن يمتلك الناق�د الجرأة عى توجيه النقد إىل منتج س�ينمائي 
م�ا، لكون�ه يصنع أفالما متدنية يف قيمتها من وجه�ة نظر الناقد، ليس معناه 
أن يتغاىض ع�ن توجيه النقد إىل املنظومة الثقافية التي تش�جع وتدعم وتفرز 
مثل هذا املنتج، يف وقت تتقاعس عن تش�جيع التجارب الش�بابية الجديدة التي 
يمكنها أن تس�اهم يف تقدم الوعي بدور الفيلم يف املجتمع..والنقد الس�ينمائي 
ال يوج�د فق�ط يف الصحف املطبوع�ة اليومية أو األس�بوعية أو حتى الصحافة 
الس�ينمائية املتخصصة، بل وأيضا، يف التلفزيون واإلذاعة وعى شبكة اإلنرتنت 
من خالل املواقع املتخصصة، والتي تخصص نافذة للنقد السينمائي واالهتمام 
بقضايا السينما باعتبارها فنا شعبيا يتطّور يوما بعد يوم. وربما يكون ظهور 
الناق�د عى شاش�ة التلفزيون أكث�ر تأثريا من عرشات املق�االت، إذا عرف كيف 
يط�رح مادته..يظه�ر س�نويا عدد كبري من األف�الم االس�تهالكية، التي تتكرر 
موضوعاته�ا، وتتش�ابه حبكاتها وش�خصياتها ونهاياتها، ومنه�ا الكثري من 
األفالم املقتبس�ة بطريقة س�اذجة عن أفالم أجنبية، ولكن بعد أن يتّم تمييعها 
وإخضاعها ملقتضيات الس�وق والذوق الس�ائد.وإذا تفرغ الناقد أس�بوعا وراء 
أس�بوع، مخصصا مقاال مس�تقال لكل فيل�م من هذه األفالم، فس�وف يتدنى 
الجوه�ر من فكرة النقد نفس�ها، ألنه بال ش�ك س�يكرر نفس األف�كار واآلراء 
والخالص�ات، ويعجز ع�ن تطبيق املناه�ج النقدية املتقدمة ع�ى هذه األفالم 
الهزيل�ة، بل س�يكتفي دائما بالتعام�ل معها يف إطار “الظاه�رة االجتماعية”، 
ال باعتباره�ا جزءا من ظاهرة اإلبداع الفني فحس�ب، بم�ا يف ذلك ضياع الجهد 
والوق�ت، بل أيضا تمييع قيم�ة النقد ذاتها..واألجدى أن يكتف�ي الناقد بتناول 
نموذج أو أكثر من هذه األفالم، يف إطار رصد الظاهرة االجتماعية وتأثريها عى 
املنتجات الفنية التي يتم تعليبها لجمهور الس�ينما السائدة.إن دور النقد ليس 
فقط دورا ذيليا، أي اللهاث وراء كل ما يظهر من أفالم يوما بعد يوم، فإذا تأخر 
ظهور فيل�م أو أكثر، تعطل النقد وغاب دوره وتوقف، بل عى النقد أن يتعامل 
أيضا مع القضايا الفكرية للس�ينما، اس�تنادا إىل تاريخها الثري يف العالم، وأن 
يبحث أيضا يف ما يمكن أن ينقل الفن الس�ينمائي إىل األمام، ويدرس وينظر إىل 
عالق�ة الفيل�م بغريه من الفنون، ويعت�رب الفيلم نتاجا إبداعي�ا يعرب عن رؤية 
املبدع الفلس�فية وتأمله يف ما يحدث من حوله يف العالم، وليس مجرّد أداة لنقل 
رس�الة مبارشة ساذجة معينة للجمهور: س�واء أخالقية أو أيديولوجية.إن لم 
يلعب النقد السينمائي دوره الحقيقي املفرتض، فسينكمش ويرتاجع ويصبح 
نتاجا ذيليا، يقتفي أثر املنتج السينمائي أيا كان مستواه، يعلو معه إذا ارتفع، 

ويهبط مع هبوطه.وألن السينما عالم متجدد فالنقد أيضا يتجدد.

بقعة ضوء

أمير العمري

نيليل كريم تعلق 
بغضب عىل زواج 

طليقها.. ؟
عاد اسم خبري التغذية هاني أبو النجا مجّدداً إىل األضواء بعدما نرش عرب صفحته 

صورة تجمعه بإحدى الفتيات لتنترش األقاويل عن زواجه مرة أخرى.

ترّد ألول مرّة
وعند سؤالنا نيليل كريم عن األمر رفضت التعليق وقالت »وانا ايه عالقتي، 

اسأيل فقط عّما يخّصني وعن فني لكن ليس يل دخل بهذه التفاصيل«، 
أم�ا هاني ابو النجا فق�ال يف تريحات خاصة لنواع�م إنه بالفعل 

س�يعلن ارتباطه خالل الفرتة املقبلة لكنه لن يكشف أي تفاصيل 
يف الوق�ت الح�ايل احرتاماً للط�رف اآلخر مؤك�داً أن ارتباطه من 

خارج الوس�ط الفن�ي وما ترّدد من فرتة أنه س�ريتبط بفنانة 
غري صحيح ونفاه نهائياً، فيما كش�ف أنه س�يعلن خطبته 
قريب�اً جداً وأن ال�زواج مجّدداً لن يؤثر ع�ى عالقته بابنتيه 
كن�دة وس�يلن علماً بأن األم�ر بكل تأكيد ليس س�هالً.أما 
ع�ن إعالنه س�ابقاً مقاطعة ال�زواج فقال إن�ه بعد تجربة 
االنفص�ال ل�م يكن س�هالً أن يفكر يف تك�رار التجربة مرة 

أخ�رى وكان ال ب�ّد من أن يأخ�ذ وقتاً ليس�تعد ألّي تجربة 
جديدة ولكن هذا ال يعني أنه قرر املقاطعة نهائياً.

اختفاء نيليل يف رمضان
م�ن جه�ة أخرى كش�فت نيل�يل أنها تض�ع يف الوق�ت الحايل كل 

جهودها يف مسلس�لها الجديد »اختفاء« للمؤلف أيمن مدحت، الذي 
س�تخوض به املنافس�ة الرمضانية املقبلة ومن املقّرر أن تبدأ تصويره 

الشهر املقبل، وعن الفنان الذي سيجّسد أمامها البطولة قالت إنه حتى اآلن 
يجري اختيار فريق العمل.

نيكول سابا يف جتربة جديدة والفتة هذا ما طلبته سالف فواخرجي مقابل عودهتا إىل مرص
تق�وم الفنان�ة اللبناني�ة نيكول س�ابا بتصوير مش�اهد 
كليبه�ا الغنائ�ي الجدي�د »ص�ورة س�يلفي« يف ش�وارع 
القاهرة للمرة األوىل يف مشوارها الغنائي، ولكن هذه املرة 
تستعن نيكول ومخرج الكليب يارس سامي ببطل جديد، 
وليس هذا فحس�ب، بل تخوض بهذا الكليب مجاالً جديداً 

لم تجربه من قبل. 

مخرجة للمرة األوىل
وقد علمنا من مصادرفنية مقربة أن نيكول سابا تساعد 
مخ�رج الكليب يارس س�امي يف اإلخ�راج لتخوض مجال 
اإلخراج للمرة األوىل بكليب صورة س�يلفي، وقد سبق أن 
تعاونت نيكول س�ابا مع املخرج يارس س�امي من قبل يف 
كليب »قررت« الذي حق�ق نجاحاً كبرياً وقت عرضه.وقد 
أنهت نيكول تصوير مش�اهد كليبها الجديد الذي ُصّور يف 
ش�وارع وسط البلد بالقاهرة، أما املش�اهد الداخلية فقد 

صّورتها يف أحد الفنادق الشهرية بمر.
وتخ�وض من خالل ه�ذه التجربة الغناء الش�عبي للمرة 
األوىل، وقد رّصحت نيكول لنواعم بأن العمل يحمل طابعاً 
كوميدياً وأنه�ا اختارت مر لتص�ّور الكليب فيها ألنها 

املناسبة لكلمات األغنية.
وتظهر نيكول بلوك كاجوال يف مشاهد الكليب 
حي�ث اخت�ارت الجينز يف معظم مش�اهد 
األغنية مع اختيار ألوان زاهية كاألزرق 
والزيتي لتتناسب مع روح األغنية.

ه�ذا واختارت رشك�ة هواوي 
أن تك�ون الراعي الرس�مي 
املرة األوىل  للكليب لتك�ون 
التي ترع�ى فيها الرشكة 

كليب لنجمة عربية.

بطل ألول مرة يف صورة سيلفي
وكعادتها تقّدم النجمة اللبنانية يف كل طلة جديدة 

لجمهورها شكالً مختلفاً وغري تقليدي يف مختلف 
كليباته�ا الغنائية، حيث اخت�ارت هي ومخرج 
الكلي�ب ي�ارس س�امي بط�اًل للكلي�ب ليدخل 
عال�م التمثيل للمرة األوىل وهو املذيع ممدوح 
الشناوي، الذي قال عن هذه التجربة لنواعم 
إنه فور تلقي�ه اتصاالً هاتفي�اً من مخرج 
الكلي�ب ل�م ي�رتّدد يف القبول خاص�ة أنها 
تجرب�ة جديدة م�ع نجمة لبناني�ة لديها 
جمهور كب�ري يف كل الوطن العربي وهذا 
ما حّمس�ه للتجربة ولكنه يشعر بقلق 
ش�ديد للوقوف أمام كامريات التمثيل 

للمرة األوىل.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، تس�تعد نيكول 
سابا لبدء تصوير مشاهدها ضمن 
أحداث الجزء الثاني من مسلس�ل 
الهيب�ة لتش�ارك بطولت�ه النجم 
الس�وري تيم حس�ن م�ع املنتج 
اللبنان�ي ص�ادق صب�اح، حيث 
تنافس به يف املوسم الرمضاني 
املقبل بشخصية جديدة ضمن 
نيكول  جديدة.وتق�ول  أحداث 
سابا يف تريحاتها الصحفية 
الت�ي  الش�خصية  ه�ذه  إن 
س�رياها الجمهور يف مسلسل 
الهيبة هي الشخصية األقرب 
لنيك�ول س�ابا يف مش�وارها 

الفني.

بع�د فرتة غي�اب امتّدت إىل س�بعة أع�وام تع�ود الفنانة 
الس�ورية س�الف فواخرج�ي إىل مر مج�ّدداً من خالل 
مسلسل »خط ساخن«، الذي تشارك يف بطولته اىل جانب 
حسن فهمي ونضال الش�افعي، وهو من تأليف الكاتبة 
املغربية فوزية حسن وإخراج حسني صالح، حيث تقيم 
سالف حالياً يف مر اس�تعداداً للبدء بتصوير مشاهدها 

خالل األيام القليلة املقبلة.

أجر سالف فواخرجي
وبحس�ب املعلومات التي حص�ل عليها موقعن�ا من مصادره 
الخاصة، يرتّدد أن الفنانة سالف فواخرجي تعاقدت عى العمل 
مقاب�ل مبلغ مايل ق�دره 4 مالين جنيه مري، وبحس�ب ما 
ت�ردد أيضاً فإنها كانت ق�د طلبت أجراً أعى من ذلك  ولكن بعد 
مفاوضات بينها وبن رشكة اإلنتاج تم االتفاق عى هذا األجر.

غياب 7 سنوات
ويف تريحات خاصة » أكدت الفنانة سالفة فواخرجي، 
أن س�بب غيابها عن مر خالل األعوام السبعة املاضية 
يع�ود إىل م�رض والدته�ا فمكثت إىل جواره�ا، إضافة إىل 
حرصها عى البقاء يف وطنها سوريا وقت أزمته، وهذا ما 

حال دون عودتها إىل مر خالل تلك الفرتة.

تتصّدر أفيش العمل
ُصّمم أفيش مبدئي ملسلس�ل »خط س�احن«، والالفت أن 
الفنان�ة س�الف فواخرجي تتصدر األفي�ش، إال أنه صّمم 
بطريقة تربز مناصفة أبطال املسلسل، فمن جهة اليمن 
ُطبع�ت صورة س�الف ويف الجهة اليرسى ص�ورة تجمع 
الفنانن حس�ن فهمي، نضال الشافعي، صالح عبد الله، 

سهر الصايغ وميدو عادل.

ن�رشت الفنان�ة آيتن عامر صورة من مش�هدها مع أحمد صفوت من خالل صفحتها الش�خصية 
بموقع التواصل اإلجتماعي »إنس�تجرام »، وعلقت قائلة »من امبارح وأنا بتابع رد فعلكم عى الى 

عمله هاني يف داليا قلت أجيبلكوا أكاونت أحمد صفوت عشان تعملوا معاه الواجب وتسمعوه 
رأيكوا«. 

وطلب�ت آيتن م�ن جمهورها االنتقام لها من أحمد صفوت، بع�د أن خريها بن أن تعطيه 
رأس م�ال الفتتاح مرشوع معرض الس�رياميك، أو الطالق لتفاج�أ منه بوضعها يف محل 
اختي�ار فتفاجئه هي األخرى بطلب الط�الق فينطق يمن الطالق لتقف يف ذهول بقاعة 

حفل خطوبة شقيقها »يوسف« الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عادل.
يذك�ر أن مسلس�ل »الطوف�ان« بطولة ماجد امل�ري، أحمد زاهر، هنا ش�يحة، عبري 
صربى، روجينا، وفاء عامر، أيتن عامر، فتحى عبد الوهاب، دينا، رامي وحيد، برشى، 
أحم�د بدي�ر، مج�دى كامل، ص�الح عبدالله، ميدو ع�ادل، عايدة ري�اض، زكي فطن 
عبدالوه�اب، وعدد كبري م�ن النجوم تأليف بش�ري الديك، معالجة درامية وس�يناريو 

وحوار وائل حمدي ومحمد رجاء، وإخراج خريى بشارة.

عرب الفن�ان محم�د رمضان ع�ن إعجابه 
بتقلي�د الفنان�ة حنان مطاوع لش�خصية 
»رفاع�ي الدس�وقي« الت�ي قدمه�ا ضمن 
أح�داث مسلس�له الش�هري »األس�طورة«، 
وذلك خ�الل لقائها بربنام�ج »أبلة فاهيتا« 

عى شاشة يس بي يس.
ون�رش »رمض�ان« ع�رب حس�ابه يف موق�ع 

التواصل االجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو 
لحنان مطاوع خالل تقليدها للمش�هد الشهري 

بين�ه وبن محمد عبد الحافظ أو »عصام النمر« من 
مسلسل »األسطورة« الذي عرض يف رمضان قبل املايض 

وحقق نجاحا جماهرييا كبريا.

آيتن عامر تطلب من مجهورها االنتقام
من أمحد صفوت !!

حممد رمضان يعلق عىل تقليد
حنان مطاوع لـ »األسطورة«
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     ترجمة/ أحمد عبدالكريم حميد

نق�ًا ع�ن صحيف�ة »سافيتس�كي 
سبورت«

الق�دم  بُك�رَة  العال�م  اع�رَب بط�ل 
االيطايل فابيو كاّنافارو عن توقعاته 
الت�ي   2018 العال�م  كأس  بش�أن 
تس�تضيفها روسيا. كاّنافارو فضاً 
ع�ن ان�ه بط�ل كأس العال�م ضمن 
تش�كيلة ايطاليا التي فازت بها عام 
2006، ُهَو أحد املُس�اعدين الثمانية 
يف ُقرعة املونديال الرويس مع نيكيتا 
س�يمانيان، غوردن بانك�س، لوران 
ب�ان، ديغو فورالن، ديغ�و مارادونا 
َوكافو سيقس�مون الفرق املُشاركة 

حسب املجموعات.

إىل  * بم�اذا تش�عرون، بوصولك�م 
موسكو إلجراء الُقرعة؟

الوحي�د  النن�ي  بالح�زن،  اش�عر   -
ُهن�ا، بينما ايطاليا ل�ن تكون ضمن 
املوندي�ال.  يف  املُش�اركة  املُنتخب�ات 
كنُت بطا لكاس العالم، رفعُت فوق 
رايس هذا ال�كأس، لكّن بُكّل األحوال 
– هذا أمر صعب. صعب لُكّل الشعب 
االيطايل. أعّد غياب ايطاليا عن كأس 

العالم بكارثة حقيقية.

* ماذا س�اعدكم بالفوز عام 2006 
بكأس العالم؟

- الاِعبون الجّيدون. كان لدينا فريق 
جّي�د للغاي�ة، ذو خ�رة، الفائزي�ن 
بألقاب كثرية باملُسابقات الناديوية. 
اآلن الوضع ُمغاي�ر. لكّن األمر ليس 
فقط يف الاِعبني – حان الوقت لتغيري 

* أال تعتقدون، ان عدم وجود ايطاليا يشء ما يف ُكرَة القدم االيطالية.
يف كأس العالم – حجة جيدة، عامة، 

بان حان الوقت لفعل يشء ما؟
- نعم، َوهذا ما موجود. هذا ناقوس 
بالنسبة للقيادة ان ِمن الرضوري ان 

يغ�ريوا يشء ما. أنا ال أعرف، ان لكّن 
اآلن – الوقت جّيد بالنسبة لهذا. لدينا 

يف األمام كأقّل حّد أربع س�نوات. ِمن 
جانب هذا ليس بالوقت الكبري، َوِمن 
جانب آخر – خال هذا الوقت ُممكن 

ان نفلح بتحقيق الكثري.

* أن�ت بص�ورة غريب�ة تش�جعون 
ايطالي�ا َوُك�رَة الق�دم االيطالية. أال 
يف  انفس�كم  تجرب�وا  ان  تعتق�دون 
إّتحاد اللعبة؟ ُممكن ان تساعدوهم 

يف هذا األمر؟
- اذا اردت�م الرصاح�ة – ل�م أفك�ر 
به�ذا الش�أن. أن�ا اآلن أعم�ل ُمدرباً 
يف الصني َوس�عيد ُهن�اك. يف ايطاليا 
يوجد أش�خاص يس�تطيعون العمل 
ِمن ُدوني، الذين يمكن ان يس�اعدوا 

ُكرتنا أفضل مني.

* اآلن كأس العالم يف بلدنا - روس�يا 
-، لكّن يف عام 1990 جرت يف بلدكم. 
تذكرون دور النص�ف الِنهائي، حني 
ُمنتخب ايطاليا لعب مع األرجنتني؟

- نع�م، أن�ا يف ذاك املس�اء كن�ُت يف 
امللع�ب. كن�ُت صغرياً يف الس�ّن حني 
اعطي الكرات. كن�ُت بالضبط خلف 
املرم�ى، ال�ذي س�ددوا في�ه ركات 

الجزاء. سّجل مارادونا أخرياً.

* َهل بكيتم؟
صعب�ة  لحظ�ة  كان�ت  بالطب�ع.   -
بالنس�بة لبلدنا. نحن كنا ُمستعدين 
للفوز بكأس العالم التي اقيمت َعَل 
أرضنا. لكّن هدف كانيجيا يف الشوط 
الثاني ببس�اطة صدمنا. أنا كنت يف 
وقتها طفاً َووع�دُت بالفوز بكأس 

العالم.

* كيف س�تكون املَُب�اَراة الِنهائية يف 
العام الجديد؟

- ال أع�رف – ِم�ن الصع�ب التحّدث 
عنها.

* حس�ناً، نعيد صوغ السؤال. كيف 
ترغبون مشاهدته؟

- أرغب بُمشاهدة يف املَُباَراة الِنهائية 
ُمنتخب�ات جديدة، ليس�ت تلك التي 

تصل باستمرار إىل الِنهائي.
* ُممكن ُمنتخب روسيا؟

- َولَِم ال؟
للف�وز  املرش�حني  لن�ا  س�ّموا   *

بالكأس؟
- بالتأكي�د، ُمنتخ�ب أملاني�ا – فريق 
اس�بانيا.  ُمنتخ�ب  َوق�وّي.  فت�ي 
الرازي�ل. َولك�ّن اآلن توج�د فرصة 
جّيدة أيضاً بالنس�بة مليّس ان يفعل 
ش�يئاً ما. هذه كأس العالم األخرية 

بالنسبة له.
* َمن ستساندون يف هذه الُبطولة يف 

ظل غياب ُمنتخبكم؟
- ال أع�رف َحّت�ى. حالي�اً ب�ُكّل حال 
ِمن األحوال. س�نرى خال املُسابقة. 
ُممك�ن يعجبني ُمنتخ�ب ما – آنذاك 
سأشّجعه. لكّن قلبي فقط سيكون 

مع ايطاليا.
ُمنتخ�ب  * م�اذا تفك�رون بش�أن 

روسيا َوبشأن حظوظه؟
- الكث�ري يتعل�ق بالحالة النفس�ية. 
س�يظهر َعَل الفريق خال املُسابقة 
التي س�ُتقام يف بلدكم ضغطاً هائاً. 
ِم�ن املُه�م، كاِعب�ني ان يس�تجيبوا 
ألجواء الُبطولة، ان يتماسكوا. لكني 
اعتقد، ان روس�يا ُمس�تعدة إلظهار 

نتيجة جّيدة يف كأس العالم.

فابيو كانافارو: روسيا جاهزة لتقديم نتائج جيدة يف كأس العالـم 2018
بعد إجراء القرعة ومعرفة المنافسين

منتخب أشبال العراق خيتتم معسكره األول 
استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

              بغداد/ المستقبل العراقي

معس�كره  لألش�بال،  الع�راق  منتخ�ب  تت�م 
التدريب�ي الداخيل الذي امتد أس�بوعني، وتوزع 
بني محافظتي ميس�ان والبرصة، وذلك يف إطار 
االستعداد للمش�اركة يف تصفيات كأس آسيا تحت 
١٥ عاًما، والتي ستنطلق يف شهر فرباير /شباط من 

العام املقبل.
وخ�اض صغ�ار أس�ود الرافدي�ن ٦ مباريات خالل 
املعس�كر، اس�تطاع تحقيق الف�وز يف ٥ منها، 

فيم�ا تع�ادل بنتيج�ة ٢-٢ م�ع فري�ق املرك�ز التخصيص يف 
البرصة.

وقال س�عد هاشم مدرب منتخب األش�بال يف ترصيح تابعته 
“املس�تقبل العراق�ي”، إن “ املعس�كر الداخ�يل كان ناجح�ا 
بامتياز، وساهم يف اختبار الجاهزية الفنية واملهارية لالعبني، 
إضاف�ة إىل اكتش�اف العب�ني اثن�ني م�ن محافظ�ة البرصة، 

سيلتحقون بعنارص املنتخب يف األيام القادمة”.
ومن املنتظر، أن يدخل منتخب العراق معس�كرا تدريبيا ثانيا 
يف محافظة كربالء نهاية الشهر الجاري، يف إطار التحضريات 

املكثفة للمشاركة يف التصفيات اآلسيوية.

حرمان كربالء من مجاهريه خالل مباراتني
            بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ررت لجن�ة االنضباط، في اتحاد الك�رة ، إقامة 
مباراتي�ن لفري�ق كربالء، على أرض�ه المفترضة 
ب�ال جمه�ور، نتيج�ة اإلس�اءات التي ب�درت من 
بع�ض المحس�وبين عل�ى جمه�ور الفري�ق، في 
مباراته الس�ابقة أمام الميناء، في الجولة الثالثة 

من ال�دوري الممت�از بك�رة القدم” .وق�ال أمين 
س�ر اللجن�ة، ط�ارق عب�د الحافظ ، ف�ي تصريح 
اطلعت عليه “المس�تقبل العراق�ي”، إن “ اللجنة 
عقدت اجتماعا اليوم، ناقش�ت فيه تقريري حكم 
مباراة كربالء والميناء، ومشرفها، واتخذت قرارا 
بإقام�ة مباراتين لفريق كربالء بال جمهور، بداية 
من الجول�ة المقبلة من الدوري، أم�ام الزوراء”.

واض�اف “وت�م حرم�ان الم�درب المس�اعد 
للفريق حسن عباس، وإداري الفريق صادق 
عظي�م، من مرافقة الفري�ق في 3 مباريات 
متتالية لكل منهما، وعدم الجلوس على دكة 
االحتياط أو التواج�د في الملعب، بداية من 

الرابعة  ال�دوري الجولة  م�ن 
الممتاز.

بوجبا حيدد سعرًا خرافيًا لنجم توتنهام
            المستقبل العراقي / وكاالت

أش�اد الفرنسي بول بوجبا نجم وس�ط فريق مانشستر 
يونايت�د اإلنجليزي، بنجم توتنهام هوتس�بير، مؤكًدا أن 
قيمته التس�ويقية كبيرة للغاية.وكان بوجبا قد عاد إلى 
يونايتد العام الماضي قادًما من يوفنتوس اإليطالي، في 
صفقة قياس�ية تكلفت أكثر من 100 مليون إس�ترليني، 
بينم�ا ربط�ت تقاري�ر صحفي�ة ديلي آلي العب وس�ط 
توتنهام، باالنتقال مقابل مبلغ مماثل لمانشستر يونايتد 
أو العمالق اإلس�باني ريال مدريد.وفي ه�ذا الصدد، قال 
بوجب�ا عبر صحيفة )لندن إيفينينج س�تاندرد(: “أعتقد 

أن ديل�ي آل�ي يس�تحق أكث�ر م�ن 100 ملي�ون جنيه 
إس�ترليني، انظروا كيف يلعب، فه�و موهوب للغاية، 

وال ي�زال صغي�ًرا في الس�ن، لكنه ناضج بش�كل كاف، 
يمكنك أن ترى ذلك في كرة القدم التي يقدمها”.وأضاف 
نجم مانشس�تر يونايتد: “هو يجيد التعامل مع وس�ائل 
اإلع�الم، وما يتردد من ش�ائعات، ه�و ال يهمه ما يقال، 
يركز فقط على كرة القدم، وعمله في الملعب”.ُيذكر أن 
ديل�ي آلي البالغ م�ن العمر )21 عاًما(، ه�و العب دولي 
بصف�وف المنتخ�ب اإلنجلي�زي من�ذ ع�ام 2015، حيث 
لعب 22 مباراة مع منتخب “األس�ود الثالثة”، وس�جل 

هدفين.

            بغداد/ المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د الحس�ين عبطان، 
المنش�آت الرياضية ف�ي محافظة نينوى، ووجه بس�رعة 
اعادة اعمارها “.وبحس�ب بيان لوزارة الشباب والرياضة 
تلقته “المس�تقبل العراقي”، اطلع عبطان برفقة محافظ 
نين�وى نوف�ل العاك�وب على حج�م االضرار الت�ي لحقت 
بمالعب كرة القدم والقاعات الرياضية جراء دخول داعش 
االرهابيي�ة للمحافظ�ة، وبين ان “ اعادة اعمار المنش�آت 
الرياضية للمحافظات المحررة اصبحت من االولويات لدى 

وزارة الشباب والرياضة وسنبذل كل الجهود 
العادة اعمارها بالس�رعة الممكنة”.واش�ار 

عبطان الى ان “ العمل س�يبدأ اوال في المنش�آت 
قليلة االضرار ليتم استخدامها لالنشطة الرياضية”، مؤكدا 
ان “ ال�وزارة وبجهد كبير اس�تطاعت الحص�ول على دعم 
دولي العمار المالعب في المحافظات المحررة عن طريق 
المنظم�ات الدولي�ة فضال عن الطلب الذي ت�م تقديمه الى 
رئيس االتحاد االس�يوي لكرة الق�دم خالل الزيارة االخيرة 
الى ماليزيا والتي ابدى فيه رئيس االتحاد الش�يخ س�لمان 
ب�ن ابراهيم اس�تعداده لتقديم المس�اعدة لوزارة الش�باب 
العم�ار المنش�آت الرياضية”.واك�د ان “الوزارة س�تنظم 
بطولة اولمبية بكافة االلعاب الندية المحافظات المحررة 
.وقال عبطان خالل لقائه رؤس�اء االندية والفرق الشعبية 
ف�ي محافظ�ة نينوى، ان “ الوزارة تس�عى وبق�وة لعودة 
االنش�طة الرياضي�ة ال�ى المحافظ�ة وان ع�ودة الرياضة 
يعتب�ر مكم�ال لعملي�ات التحري�ر”، داعيا جمي�ع الجهات 
المعني�ة الى” التعاون مع الوزارة النج�اح هذه البطولة”.

واضاف ان “ الوزارة تس�عى ايض�ا لتنظيم بطوالت الفرق 
الش�عبية التي تستقطب االف الش�باب فضال عن الجمهور 
التواق لمش�اهدة فرقه�م التي تعتبر رافدا اساس�يا الندية 
الدرج�ة الممتازة والمنتخب�ات الوطنية”.واوضح عبطان 
ان “ تنظي�م بطولة في هذا الوقت س�يكون تجربة جميلة 
ورائعة، كما ان االهتمام بالفرق الش�عبية يجنب الش�باب 

العديد من المشاكل.

وزير الشباب يوجه برسعة إعادة أعامر 
املنشآت الرياضية يف نينوى

أكد إن الوزارة ستنظم بطولة اوملبية ألندية احملافظات احملررة
         المستقبل العراقي/ متابعة

تنتظ�ر كريس�تيانو رونال�دو نجم ريال 
البرتغال�ي، مهم�ة  والمنتخ�ب  مدري�د 
صعب�ة ف�ي موندي�ال روس�يا المق�رر 
إقامت�ه ف�ي الصي�ف المقبل.وأوقع�ت 
القرع�ة المنتخب البرتغالي بطل أوروبا، 
عل�ى رأس المجموع�ة الثاني�ة التي تضم 

منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.
ول�م ينجح رونال�دو في هز ش�باك المنتخب 
اإلس�باني، س�واء عل�ى مس�توى المباري�ات 

الرسمية أو الودية.
مواجه�ات   3 مادي�را،  ص�اروخ  وخ�اض 
رس�مية أمام “الروخا”، إذ كان�ت البداية بدور 
المجموع�ات ب�كأس األم�م األوروبي�ة “يورو 

2004”، حي�ث انتص�ر برازي�ل أوروب�ا بهدف 
نظي�ف س�جله البديل نون�و جوميز.والتقى 

المنتخب�ان في دور ال�16 من منافس�ات 
كأس العال�م بجن�وب أفريقي�ا 2010، 

وانتهت المباراة بفوز إس�بانيا بهدف 
نظيف س�جله دافيد فيا.وتجددت 

المواجه�ة بي�ن الفريقي�ن في 
نص�ف نهائ�ي ي�ورو 2012، 
حيث انتهت المباراة بالتعادل 
الس�لبي في وقتها األصلي 
لتحس�م ركالت  واإلضافي، 

اإلس�بان  تأه�ل  الترجي�ح 
لنهائ�ي المس�ابقة، بنتيجة 2-4.ولم 
يش�ارك رونال�دو في تس�ديد ركالت 
الجزاء، إذ كان يستعد لتسديد الركلة 
الخامس�ة، إال أن المباراة حسمت 

قبل الوصول إليها.

رونالدو يسعى 
لكرس عقدة أزلية

يف مونديال روسيا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن التمر يزيل االمساك، بينما البلح غريالناضج يوقف 

االسهال
أن نحلة العسل..اذا لسعتك تموت هي عىل الفور

أن أول األصوات التي يس�تطيع الطفل تمييزها، هو 
صوت األم

أن مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل الس�مع..أكرب 
من مقدرة االنس�ان، وهي تس�تطيع تحري�ك آذانها 

اللتقاط أضعف األصوات.
الحصان اذا ُقطع ذيله..مات.

العقرب اذا أُحيط بالنار يلسع نفسه،ويموت.
األفيال تبكي عندما تكون حزينة.

الطف�ل ال يمكنه الب�كاء حقيقة قبل مرور خمس�ة 
أس�ابيع عىل األقل بعد ال�والدة . . إذ تبدأ حينئٍذ فقط 

القنوات الدمعية يف عملها.
أن امل�خ البرى يتكون من أثنى ع�ر مليون خلية 
تس�يطر عىل العض�ات واألعصاب وأجهزة الجس�م 

املختلفة.
أول ب�ر نفطي�ة ُحف�رت يف العال�م كان�ت يف والي�ة 

بنسلفانيا األمريكية عام 1859.

العي�ش يف األحام ليس أس�لوبك. انهم أحام 
فق�ط إذا اخرتت عدم الترصف عليها – وهذا 
ينطب�ق أب�دا تقريبا ل�ك. اآلن، أنت مس�تعد 
للتغي�ري – تغيري كبري، نش�ط، ذاتي الحركة. 
أنت ل�ن تعرتف ب�ه منذ مليون س�نة، ولكن 

هناك يشء كنت قد تفكر رسا يف ذلك

كن�ت قد فعلت كل يشء الحق، حتى يف عيون 
الرؤس�اء الذين قد تكون تبح�ث للعثور عىل 
خط�أ. كنت قد ت�م اختبارها وج�دت لتكون 
يف الج�زء العل�وي م�ن اللعب�ة – وعىل رأس 
الجميع، أيضا! إذا كان أولئك املس�ؤول يبدو 

أن يترصف غريبا بعض اليشء

كن�ت مألوف�ة ج�دا م�ع تهي�ج واإلحب�اط، 
وتفاقم – وخاصة بس�بب األش�ياء التي هي 
خارجة عن س�يطرتك. بالطبع، يمكنك دائما 
جعل أفضل من مجرد ع�ن أي حالة، والخرب 
الس�ار هو أن الطاقة اليوم يأخذك إىل ما هو 

أبعد من مجرد الحظ.

اآلن بعد أن كان الش�خص ال�ذي كان إىل حد 
كبري ش�يئا ولكن املتاعب انتقلت رسميا عىل 
والخروج م�ن حياتك، قد تك�ون قلقة قليا 
أن الح�ذاء اآلخر هو عىل وش�ك أن تنخفض. 
عىل الرغ�م من أنك ال تعرف أبدا ما الكون قد 

يصل كمه

لديك الكث�ري لتقدمه – أكثر مم�ا قد تدرك – 
عندما يتعلق األمر بالعاقات. كنت ترص عىل 
شخص بعيد جدا عن املعتاد، يف أي قسم. هذا 
ال يعني بالرضورة أن تحاول إغواء ش�خص 
م�ا تعلق حالي�ا، ولكن إذا كن�ت تفعل، فمن 

املرجح أن تسري األمور.

أن�ت غري مع�روف تماما بالته�ور، لذلك من 
الصحيح تماما أن تش�عر بالقلق قليا حول 
م�ا قد يأتي م�ن الوضع الي�وم، وخاصة ألن 
األم�ور كان�ت غ�ري منتظم�ة ج�دا يف اآلونة 
األخرية. أن�ت ال تحت�اج إىل أن تأخذ همومك 

أكثر من ذلك

س�واء كن�ت أو لم تكن عىل اس�تعداد للحب، 
انه�ا تأت�ي تبحث عن�ك. قد يكون ش�خص 
غ�ري عادي جدا، ولكن أيض�ا إعطاء بطريقة 
أو بأخ�رى قبال�ة االهت�زازات ع�ىل أس�اس 
مطمنئ. س�واء كنت مهتما به�ا للصداقة أو 

الرومانسية، وكنت فتنت بما يكفي

أن�ت خب�ري با من�ازع عندم�ا يتعل�ق األمر 
باألرسار. ومع ذلك، عندما رس لذيذ لذيذ يأتي 
يف طريقك الي�وم – النوع ال�ذي كنت متأكدا 
م�ن أن تجعل الناس الذين يهتمون لس�عادة 
– ق�د تحتاج إىل تجنيد صديق عزيزي لصالح 

غري عادي إىل حد ما.

أنت فخور جدا من نفسك اليوم عندما تقول 
أو تفعل شيئا أن الصدمات ويدهش الحشود 
م�ن حول�ك، لدرجة أن�ك ال تش�عر بالحرج. 
األكثر واالكثر مرحا! عندما تعطي يف الرغبة 
يف الق�ول فق�ط أو القي�ام ب�أي يشء يع�رب 

عقلك

قد تس�تيقظ مع الش�عور بأنك سوف تكون 
محظوظ�ا – وإن ل�م يك�ن باملعن�ى النقدي 
– وربم�ا يك�ون لديك أيضا الرغب�ة يف إنفاق 
بعض امل�ال لش�حوم العج�ات الكارمية. ال 
يوج�د يتحدث لكم من ذل�ك! ال يزال، واتخاذ 

أحد أفراد أرسته مع بعض الحس السليم

مهما كنت تش�عر هو واضح جدا ألولئك من 
حول�ك، لذلك ال يكلف نفس�ه عن�اء محاولة 
إلخفائه – أن يجعل فقط يتساءلون ما كنت 
حتى. بطبيعة الحال، قد يكون سلوكك أيضا 
قلي�ا قبالة – أكثر من املعتاد – يف أذهان تلك 

التي تراها كل يوم.

إذا كنت تستطيع أن تتخيل ذلك، يمكنك جعل 
ذلك – أو عىل األقل هذا ما كنت دائما قيل لك. 
كنت عىل وش�ك إثبات يشء مشابه لتلك التي 
ب�ن أصدقائك الذين لم يصدق حقا يف مفهوم 
الح�ظ. إذا كان لدي�ك القوى النفس�ية كبرية 

بالفعل ليست كافية إلقناعهم.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو سمسم محّمص

200 جرام سكر
200 جرام عسل جلوكوز

طريقة التحضري:
يف اناء عىل نار متوس�طة ضعي السكر 
و العس�ل و قلبي باس�تمرار حتى تمام 

الذوبان.
اضيف�ي السمس�م اىل االن�اء و قلبي ثم 

ضعي املزيج يف صينية مستطيلة.
اتركي السمس�مية حتى تربد ثم تقطع 

و تقدم.
يمكن�ك تزيينه�ا بالنوتي�ا الطفال�ك و 

تقديمها لهم بطريقة جديدة.

ألعاب الفيديو تتحول لقراءة االفكار
طور باحثون فرنس�يون لعبة فيديو جدي�دة تتيح بلورة طاقات 
جديدة لدماغ اإلنسان، حيث يقيض العب جالس أمام شاشته عىل 
كائن�ات فضائية من دون اس�تخدام جهاز تحكم ي�دوي أو فأرة 

كمبيوتر لكن باالعتماد حرصا عىل أفكاره.
ويف ظ�ل إقب�ال العلماء عىل تطوير ش�خصيات أللع�اب الفيديو، 
ق�د تتيح التكنولوجيا املط�ورة حاليا التحكم مس�تقبا بأطراف 
اصطناعي�ة والتواص�ل مع أش�خاص مش�لولن أو عاجزين عن 
ال�كام وحتى التحكم بك�ريس نقال. وهذا كله يحصل بواس�طة 
التفكري.وأوض�ح مارك�و كونجيل�و باحث يف مخت�ربات الصورة 
والكام واإلش�ارات التلقائية يف غرونوبل )وس�ط رشق فرنسا(، 
حيث ج�رى تصميم اللعب�ة التي أطلق�ت عليها تس�مية “براين 
إنفايدرز”، أن “الذكاء االصطناعي يتيح تفكيك رموز نية وأفكار 
الف�رد انطاق�ا م�ن بيانات مجمعة بواس�طة تخطي�ط موجات 

الدماغ ويحولها إىل أوامر”.

إنجاز هنديس لـم يشارك فيه البرش
كش�فت ص�ورة رائعة نره�ا أحد أب�رز علماء األحي�اء التطوري�ة يف العالم، 
“كاتدرائية” خاطفة لألنفاس بناها النمل األبيض..ونر الربوفيسور ريتشارد 
داوكين�ز، تغري�دة عىل موقع تويرت يش�ري فيه�ا إىل الهيكل املذهل، الذي ش�يد 
دون االس�تعانة ب� “مهندس” أو “مخطط تنفيذي”..ويستخدم النمل األبيض 
البنية املعقدة كأساس لتكييف الهواء داخل الهياكل تحت األرض.وُطرح سؤال 
حول كيفي�ة بناء هذه التلة وأوضح مات ش�اردلو، الرئي�س التنفيذي لركة 
Peterborough، م�ن خ�ال حديثه يف برنام�ج BBC Radio 4’s Today، قائا: 
“نعتقد أن هذا األمر ناجم عن يشء غري عادي. لون هذه التلة رمادي ونموذجي 
بالنسبة للنمل األبيض )املغناطييس( الذي يعيش يف شمال أسرتاليا”.واستطرد 
قائ�ا إن “النم�ل األبيض يبن�ي األكوام الكب�رية عىل طول الش�مال والجنوب، 
تماش�يا مع القطبن املغناطيس�ين. ويبدو أن العملية أدت إىل تشكيل األبراج 
الطويلة”..وبني�ت الهياكل التي تش�به “الكاتدرائية” من قبل نوعن من النمل 
األبي�ض، حيث ُتصنع الهياكل من خليط من الرباز والطن والخش�ب. ويعيش 
النمل األبيض تحت األرض، األمر الذي يتطلب إمدادات األكسجن، وتعمل التال 

كنظام تكييف الهواء لتحريكه حتى يصل إىل املستعمرة.

نظام حلامية اهلاتف
تس�تقبل هواتفنا بش�كل يومي العديد من الرس�ائل النصية، 
وه�و أمر يصب�ح مزعجا، حن تك�ون هذه الرس�ائل كاذبة 

واحتيالية.
ووف�ق ما ذكرته صحيفة »تلغ�راف« الربيطانية، فإنه يجري 
تجري�ب عدد من الخوارزمي�ات املتط�ورة يف اململكة املتحدة، 
قادرة عىل منع 95 رس�الة مخادعة من أصل 100.وش�هدت 
الس�نوات األخرية زيادة هائلة يف عملي�ات االحتيال من خال 
الرسائل النصية القصرية، حيث يزعم املحتالون أنهم ينتمون 
إىل إحدى املؤسس�ات املالية من أجل إقناع ضحاياهم بإرسال 
أموال إليهم..وقالت »تلغراف« إن مش�غيل الهواتف ورشكات 
االتص�االت يف بريطانيا يقومون حاليا ببناء أنظمة منع تقوم 
بالتحقق من الرس�ائل املرس�لة قب�ل وصوله�ا إىل الهواتف..

وتس�تخدم رشكة »O2« لاتصاالت، التي تتوفر عىل حوايل 23 
مليون عمي�ل، نظاما يعتمد عىل ال�ذكاء االصطناعي لتحديد 
نوع الرس�ائل املرس�لة قب�ل تصفياتها..وج�رى تصنيع هذا 
النظام من قبل رشكة »إنفوبيب« الكرواتية للتكنولوجيا، التي 

نجحت يف منع وصول 95 رسائل احتيالية من أصل 100.

بدون تعليق

ق اليوم..السمسمية
طب

متحف مالطا املفتوح
تعترب مدين�ة فاليتا إحدى العواص�م الثقافية 
األوروبية خال 2018، وال تقترص االحتفاالت 
والفعاليات عىل عاصم�ة جزيرة مالطا فقط، 
ب�ل إنه�ا تمتد لتش�مل جميع أرج�اء الجزيرة 
الواقعة يف البحر املتوسط والتي تجتذب أعدادا 
غف�رية من أنحاء العالم مل�ا تزخر به من كنوز 

ثقافية وتاريخية.
مدين�ة فاليت�ا تعت�رب م�ن أصغ�ر العواص�م 
األوروبي�ة، وتن�درج مدينة فاليتا ع�ىل قائمة 
ال�رتاث العاملي ملنظمة اليونس�كو منذ 1980، 
وبالت�ايل فإن كل منزل يف البلدة القديمة مدرج 

ع�ىل قائم�ة ال�رتاث العاملي..وتعت�رب  املدين�ة 
بمثابة متحف مفتوح، كم�اأن البلدة القديمة 
تع�د املركز الس�ياحي يف الجزيرة، حيث تتدفق 
أفواج الس�ياح يف األزق�ة الضيقة”..وبطبيعة 
الحال يندرج قرص السيد األكرب أو قرص “غراند 
ماسرت” ضمن أّي برنامج سياحي ، باإلضافة 
إىل كاتدرائي�ة القدي�س يوحن�ا، وكذل�ك منزل 
“كازا روكا بيك�وال”، وه�و عب�ارة ع�ن منزل 
خ�اص يرج�ع إىل أكثر من 400 عام، ويش�هد 
ه�ذا املنزل العديد من الزيارات الس�ياحية منذ 

عقود.

عجلة غري قابلة للعطب

»ج�ون  أبح�اث  مرك�ز  ط�ور 
غل�ن« يف ناس�ا، نموذج�ا أوليا 
ل�«عجل�ة فائقة املرونة« تتكون 
التيتانيوم والنيكل،  من س�بيكة 
 Tech« بواب�ة  أف�ادت  حس�بما 
Times« العلمية.وأشارت البوابة 
إىل أن الباحثن يف ناسا، بالتعاون 
 »Goodyer« م�ع خ�رباء رشك�ة
ط�وروا تصميم�ا قديم�ا إلطار 
زنربك�ي. ويتكون النموذج األويل 
م�ن مجموع�ة م�ن الزن�ربكات 
م�ن  س�بيكة  م�ن  املصنوع�ة 

التيتانيوم والنيكل.
ل�دى  أن  املط�ورون  ويؤك�د 

اإلطارات ق�درة »فائقة املرونة«، 
إذ إنه�ا تغ�ري م�ن ش�كلها عند 
االرتطام بالعقبات لكن تكتسب 
برسعة الش�كل األصيل بعد ذلك. 
ويف هذا الصدد، ونظرا ملكوناتها، 
فا يمكن اخرتاقها من األجسام 
الحادة، وقادرة عىل تحمل الوزن 
الثقيل واألحمال..وستكون هذه 
اإلط�ارات مخصص�ة للمركبات 
ع�ىل  تس�ري  الت�ي  الفضائي�ة 
س�طح املريخ، ولكنهم يف ناس�ا 
ه�ذه  تح�ل  أن  يس�تبعدون  ال 
اإلط�ارات يف نهاية املطاف مكان 

اإلطارات التقليدية للسيارات.
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صباح ناهي 

م�ساحة للر�أي

إبراهيم الجبين

بديع�ة تل�ك القطعة الت�ي تركها ام�رؤ القيس بين كن�وز ميراثه 
الش�عري، مختلفة ومتميزة وتكاد تكون جّدة أولى للقصيدة العربية 
الحديثة. قال الملك العربي الش�اب الباحث عن مجده ما بين الشمال 
والجنوب مخاطبا مدينته “دمون” في قلب حضرموت “تطاول الليل 

علينا َدموْن/ َدموُن إنا معشٌر يمانوْن/ وإنا ألهلنا محّبوْن”.
كثي�را ما تج�د حين تبحث ف�ي القدي�م القديم م�ن ورق الكتاب 
والمؤرخي�ن وحتى علماء الطبيعة ما يثير الدهش�ة لس�بقه عصره 
وشروط زمنه بمراحل عديدة. لتصبح عادة النكش في خردة الزمان 
متعة ال تفوقها متعة. من تراث الكبار عبر العصور ما يمكن أن تعثر 
عليه في أماكن مهملة هامشية في بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة، 
حي�ث أغراض ال يهتم بها أحد، لكنها تعود إل�ى أناس غيروا تاريخنا 
وتاري�خ العالم. من تلك األغراض ما عثرت ش�خصيا عليه، ذات مرة، 
ف�ي حديقة بيت قديم قرب مقام الش�يخ محيي الدين بن عربي على 
س�فح جبل قاس�يون، آلة خش�بية مائية ذاتية الحركة تعّد نموذجا 
بدائيا لإلنس�ان اآللي، صنعها إس�ماعيل بن ال�رزاز الجزري وتعيش 
وحي�دة في بيت�ه العتيق المهجور مخلع األب�واب. ما كتاب “الجامع 
بي�ن العلم والعمل النافع في صناع�ة الحيل” للجزري فكان قد أودع 
في متحف بوس�طن للعلوم في الواليات المتح�دة. ذلك الكتاب الذي 
يعتبر ذروة اإلنجاز العربي اإلس�امي في علم الهندسة الميكانيكية 
قبل قرابة األلف عام. وقد اندلعت فضيحة قبل فترة حين تسربت أنباء 
عن محاولة بيع بيت ومقتني�ات الكاتبة اللبنانية مي زيادة في مزاد 
مغل�ق في القاهرة. أما دار س�وثبي فقد احتفظ�ت بملكية مقتنيات 
م�ن أرش�يف الروائي العرب�ي العالمي نجيب محف�وظ. وضمت تلك 
المقتنيات مس�ودات أصلية مكتوبة بخط الي�د، وقصة غير مكتملة 
ترجع لفترة الثاثينات تسمى “قصة السودان”، وكتاب عن الفلسفة 
اإلسامية، وأصول ل�“أحام فترة النقاهة” تصل إلى 300 مخطوط، 
ومجموعة صور فوتوغرافية، ورس�ائل شخصية. وكانت الغارديان 
البريطانية قد نقلت شكوى وزارة الثقافة المصرية من كونها تفتقر 
لاعتم�ادات المالية الازمة لش�راء المجموعة.  وق�د قرأت قبل أيام 
أن معلوماتنا عن حواس�نا ذاتها، بات�ت قديمة ومهملة هي األخرى، 
وأنه�ا بحاجة إلى تحديث. إذ بع�د 2350 عاما على اللحظة التي حّدد 
فيها أرس�طو حواس اإلنس�ان ب�5 حواس، يكتشف العلماء اليوم أن 
حواس�نا ليست خمسا. ويقول هؤالء إن حواس�نا يتراوح عددها ما 
بين 22 إلى 33 حاس�ة، تتضمن حاس�ة الش�عور بالتوازن والشعور 
بالحركة، ولكن يبدو أنه ليس�ت من بين تلك الحواس العديدة حاس�ة 
الشعور بالحياء نتيجة التفريط بالحمولة الحضارية التي بين أيدينا. 

حقا لقد تطاول الليل وغير الليل علينا يا َدمون.

كيف تحّول اس�م أشهر س�وق في بغداد من “سوق الرياحين” إلى 
“س�وق الش�ورجة”؟ أي الم�كان المالح أو بئر المل�ح على حد وصف 
المؤرخ البغدادي جال الحنفي إمام جامع الخلفاء قبالة السوق، لكن 
يعارضه في ذلك، المؤرخ س�الم األلوس�ي الذي يؤك�د أن “أصل كلمة 
الشورجة جاءت من )الشبرج( وهو دهن السمسم إذ كانت في السوق 
معاصر خاصة للسمس�م، واالس�م ينس�ب إلى الش�برجة أو الشرجة 
التي ُحرفت إلى الش�ورجة”. ويعود تاريخ هذا الس�وق الرئيس�ي في 
بغداد، إلى أواخر الفترة العباس�ية، تمّيزه مئذن�ة جامع الخلفاء التي 
بناه�ا ابن هوالكو، في القرن الثالث عش�ر والت�ي طّورت مرارا وكان 
أخرها منجز المعماري محمد مكية لهذا الجامع ذي الطراز العباس�ي 
بريازت�ه الممي�زة. في الش�ورجة تضّج الحي�اة من لحظ�ات الضياء 
األول حت�ى آخر المس�اء، حين ينس�ل إل�ى أزقتها المتش�عبة المئات 
م�ن الباعة والتجار والحّمالين، والمتبّضعي�ن الذين باتوا في الخانات 
والفنادق القديمة “مسافر خانة” ليلة أمس يترقبون نهارا جديدا على 
الشورجة، بعد أن تقاطرت عليها سيارات الحمل من كل حدب وصوب 
لتفرغ بضائعها، وتوزع على تفرعات السوق ومخازنه بشتى الوسائل 
على ظهور الحّمالين، وبواسطة العربات الخشبية والحديدية والبغال 
الت�ي تعرف طرقها حيث تن�زل بضائعها من دون عناء اقتيادها. حتى 
تبدو الحياة فيها س�من على عس�ل على توابل وألوان وأفرشة ومؤنة 
بألوان وأشكال ش�تى منحت السوق بهجته وروائح زكية، يدلف إليها 
الناس للتبضع والتمتع من منفذي ش�ارعي الرشيد والجمهوري. وما 
يلفت في الش�ورجة أن الباعة فيها احترفوا المكوث والعيش ومعرفة 
بعضهم بعضا، من عقود وتكّرس�ت ثقافة وأعراف في حياة الس�وق 
ال تقب�ل اإلن�كار والتدليس لتك�ون كلمة التاجر ه�ي الفصل في البيع 
والش�راء حتى وإن ج�اء أخر وأعطى مبلغا مضاعف�ا لبضاعته يعتذر 
ويقول “مباعة” حتى ُقبيل اس�تام أجرها وبضاعته مازالت بحوزته. 
إنه�ا اختبار ليس لكفاءة التجار والباعة ب�ل لقيمة الكلمة التي تخرج 
من فم البائع إلى المش�تري قبل الس�داد، لذلك تمي�زت حكايات تجار 
الش�ورجة بقيم�ة وداللة تعاملهم م�ع زبائنهم والتج�ار الكبار دأبوا 
يعلمون التجار الصغار س�ر المهنة بالرزق الحال، والس�معة الطيبة 
فذهب�ت مثا حكاي�ات تجار الش�ورجة األصليين ف�ي صدقهم، حين 
يضع�ون أصابعهم على ش�واربهم ويقطعون الس�عر ال تزحزحه كل 
مغري�ات الدنيا..لق�د نال الزم�ن العراقي بعيد االحتال م�ا نال الحياة 
كلها وللشورجة نصيب، لدخول طارئين عليها، أحرقوها مرات وقالوا 
“تم�اس كهربائي” وعاش الس�وق الكبير خس�ائر مادي�ة متاحقة، 
أش�دها ألما ضياع كلم�ة التاجر التي كانت العمل�ة التي ال تغير وزنها 

وقيمتها، في زمن فقدان األوزان والمكايل.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

ق�ام علم�اء م�ن جامع�ة فاندربيل�ت ف�ي الواليات 
المتح�دة بإجراء بح�ث لمعرفة األذكى ف�ي مقارنة 
 Frontiers in« بين الكاب والقطط..ونش�رت مجلة
 Neuroanatomy« العلمي�ة نتائج البحث. فقد توصل 
العلم�اء إلى أن قش�رة دم�اغ )المنطقة المس�ؤولة 

ع�ن التفكير والتخطي�ط( الكاب 
تحتوي عل�ى خايا عصبي�ة أكثر 

بمقدار الضعف منها عند القطط.
إذ ق�ارن الباحثون لفت�رة طويلة 
م�ن الزمن أدمغ�ة أن�واع مختلف 
الحيوان�ات بم�ا ف�ي ذل�ك الدبب�ة 
والراكون�ات والضب�اع واألس�ود 
واب�ن ع�رس، ووج�دوا أن هنالك 
530 ملي�ون خلي�ة ف�ي  حوال�ي 
و250  لل�كاب  المخي�ة  القش�رة 

مليون خلية فقط لدى القطط.
وقال العلماء إن »الخبرات السابقة 
تعطين�ا الدليل على أن عدد الخايا 
في القشرة المخية هي التي تحدد 
ق�درة الحي�وان على اس�تخاص 
أن�ه  نج�د  وللمقارن�ة  النتائ�ج. 
ل�دى اإلنس�ان حوال�ي 16 ملي�ار 
عالمة  عصبية«..وأش�ارت  خلي�ة 

األعصاب س�وزانا هيركوالنو-هوزل، إلى أن »نتائج 
ه�ذه الدراس�ة أظه�رت أن ال�كاب ق�ادرة على حل 
المش�اكل األكثر تعقيدا«..وتؤك�د الباحثة في الوقت 
نفس�ه على أن »هذا ال يدل عل�ى أن القطط غبية، إال 

أنها من الحيوانات التي يصعب دراستها«.

يس�تخدم أكث�ر من نصف األش�خاص مم�ن تتراوح 
التواص�ل  مواق�ع  عام�ا  و15   12 بي�ن  أعماره�م 
االجتماعي، فيس�بوك وتويتر، للوص�ول إلى األخبار 
عبر الش�بكة العنكبوتية..وعلى الرغم من تفضيلهم 
الحص�ول عل�ى األخب�ار به�ذه الطريق�ة، إال أنه�م 
يشعرون بالقلق الش�ديد إزاء صحة وموثوقية هذه 
األخب�ار. وتح�اول الغالبي�ة العظم�ى م�ن الش�باب 

ممن يحصلون عل�ى أخبارهم عب�ر مواقع التواصل 
االجتماع�ي، التحقق م�ن صحة األخبار بأنفس�هم. 
ويق�وم حوال�ي %86 منهم بمحاول�ة عملية واحدة 
عل�ى األق�ل، للتحقق من صح�ة ما يقرؤون�ه، وذلك 
عن طري�ق مقارنته مرتين بمص�ادر إخبارية أخرى 
أو ق�راءة التعليقات بعد ذل�ك، وكذلك البحث لمعرفة 
م�ا إذا كان الخب�ر المق�روء قد ُنش�ر م�ن قبل جهة 

موثوقة.
وتأت�ي ه�ذه النتائ�ج وس�ط 
انتش�ار قلق متزاي�د من إعداد 
قص�ص إخبارية مختلفة على 
مواق�ع اإلنترن�ت، وغالبا من 
قبل مجموعات س�يئة تحاول 

تقسيم الناس.
ومع ذل�ك، ف�إن ثاث�ة أرباع 
الذي�ن  البريطانيي�ن  الش�باب 
تتراوح أعمارهم بين 12 و15 
عاما، يدرك�ون حقيقة تداول 
األخب�ار المزيفة على ش�بكة 
اإلنترنت. وما يقرب من 4 من 
كل 10 ش�بان يدعون نشرهم 
اخترعوها  وقص�ص  ألخب�ار 

بأنفسهم.

من األذكى.. الكالب أم القطط؟ شـكـر وتـقـديـرالصغار يكشفون األخبار املزيفة!

عن�د مراجعتي لدائ�رة البطاقة الوطنية في 
محافظه البصرة /المعقل لغرض الحصول 
على البطاقة شاهدت المقدم بهاء عبد الجليل 
والمازم إبراهيم رياض يقومان بواجباتهم 
على أكمل وجه وتفقد المراجعين والسؤال 
ع�ن مش�اكلهم بغي�ة حلها بس�رعة فبارك 
الله فيهم�ا وبجهودهم�ا المخلصة لخدمة 

المواطنين  .
مواطن عراقي

عمليات واسعة ومستمرة لتحرير مناطق اجلزيرة يف صالح الدين ونينوى واالنبار

تطاول الليل علينا »الشورجة« سوق األزمنة العراقية


